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 ة الجودة الشاممةإدار تطوير الرياضة العربية في ضوء 
 أ.د. محمود داود الربيعي

 جامعة بابل/كمية التربية الرياضية
 التعريف بالبحث : -1
 : المقدمة 1 -1

فمسفة تعمدد لمدم مفيدوم الدنظم والتد   بأنيا  management  Quality  Total( TQM)  الشاممة الجودةة إدار تعد       
وتطويره بالشدكل  ةالمؤسسفييا وذلك بتناول كل جزء داخل  مرغوبةتغيرات ايجابيو  إلحداثالمؤسسة بشكل شامل  إلمتنظر 

فدد  العمددل الرياضدد  لمددم مدددؤ ولدد  المسددؤولين  الجددودةة إدار ويتوقددن نجدداح تطبيدد   أفضددلجددوده  إلددمالمرغددوب لمولددول 
فيدد  لبددارة لددن خطددو لامددو  الحديثددة يددةدار اإلمددن الفمسددفات  التدد  تعتبددر الشدداممةة الجددودة إدار بفمسددفة  رياضدديةبالمؤسسددات ال

تحقيد  التميدز فد  جدودة  إلدموجعميدا مسدؤولية جميد  العداممين وتيددن  الجدودةة وتنداد  بتطبيد  دار تشمل جميد  مسدتويات اإل
 رياضيةمؤسسات الف  ال الشاممة الجودةة إدار  وتأخذوالمدربين  الاللبينمن خالل الوفاء باحتياجات  رياضيةالمؤسسة ال أداء

 مدا أفضدلبوالقيدام  رياضديةوال البدنيدة التربيةبمجاالت  أوبكل نشاط  ةطالمرتبم  الموالفات  الموائمةلدة لند تواجد  أشكال
البطدل  إلددادتناسدب تكمفدو  أىميدة إلدم إضدافة رياضيةال نشطةاأل أىدانلتحقي   المقامة مكاناتاإليجب ان يكون ف  حدود 

 لممراد تحقيقو. بالنسبةالفري   أوالرياض  
 : البحث أهمية 1-2

البحددث فدد  تددوفير العديددد مددن الكفايددات التدد  تجعددل العدداممين فدد  المؤسسددات الرياضددية قددادرين لمددم تنفيددذ  أىميددةتكمددن     
ذ المزيددد مددن التدددريب المسددتمر الكتسدداب ىددذه الكفايددات ليكونددوا قددادرين لمددم تنفيدد إلددم الحاجددةة الجددودة بعددد فيددم إدار وتطبيدد  

 الجدودةف  تطوير المؤسسات الرياضية واقتراح تلورات مسدتقبمية تدتالءم مد  مفيدوم  أسموبكوتطبي  مفيوم الجودة الشاممة 
 ية والفنية والرياضية.دار ممارستيم مياميم اإل أثناءوكيفية تطبيقيا من قبل العاممين 

 مشكمة البحث: 1-3
 أ المينددد  والعممددد  والفندد  لمعددداممين يعنددد  التفدددو   اإللدددادية نتيجدددة بكفددداءة فددد  المؤسسددات الرياضددد الجددودة أداءان        

ان المالحدظ  إال  الفعدال فد  المؤسسدات الرياضدية   دار المستوؤ اإل أوتحقي  المستوؤ الرياض  واالنجاز الرقم  المطموب 
ت نجاحيدا بشدكل كبيدر لمدم تجديدد ة الجودة الشداممة والتد  ثبدإدار ىو لدم استفادة مؤسساتنا من الخبرات العالمية الت  تبنت 

متغيددر جديددد يددؤثر فدد  تطددوير واقدد   أ يددة والفنيددة والرياضددية السددتيعاب دار وبنيتيددا التنظيميددة ولممياتيددا اإل ياأىدددافو برامجيددا 
التددريب المطمدوب لمفريد  والدذ   أسداليب  م  تحديد وظائن مسدؤولية جيداز الجدودة الشداممة   وطريقدة ونوليدة فييا الرياضة

د بشكل رئيس  لمم االبتكار والتجديد   وذلك لعدم وجود تشريعات ترسم ثقافة الجودة فد  المؤسسدات الرياضدية العربيدة يعتم
لدددم وجدددود تلددورات واضدددحة لددن بدددرام   إلدددم إضددافةالتددد  يشدديدىا لالمندددا المعالددر    ةتتماشددم مدد  التطدددورات المتسددارل

اتيج  لتكدددون مجددداالا حيويددداا وضدددماناا لتحقيددد  التطدددور المسدددتمر فددد  اسدددتر  إطدددارة الجدددودة الشددداممة وتبنييدددا فددد  دار متكاممدددة إل
 ة الجودة الشاممة .إدار تطبي   إمكانيةياا لند وض  تلور حول أساسالمؤسسات الرياضية العربية ومرتكزاا 

 البحث : أهداف 1-4
 لمؤسسات الرياضية العربية .ة الجودة الشاممة ومتطمبات تطبيقيا ف  اإدار التعرن لمم االتجاىات الحديثة ف   -1     

 .الشاممة الجودةة إدار وض  تلورات مقترحة لتطوير كفايات العاممين ف  المؤسسات الرياضية العربية ف  ضوء  -2
 فروض البحث : 1-5

 لدم وجود تشريعات ترسم ثقافة الجودة ف  المؤسسات الرياضية العربية . -1      
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 ة الجودة الشاممة ف  المؤسسات الرياضية العربية .إدار طبي  لدم وجود تلور لن متطمبات ت -2      
 مجاالت البحث : 1-6
 . 1/4/2009ولغاية    1/1/2009المجال الزمان  :  1-6-1
 العربية .      رياضيةالمجال المكان  :  المؤسسات ال 1-6-2
 : الدراسات النظرية -2
  -: الجودة 2-1

البداحثون  أوردىدالميندا ان نتعدرن لمدم بعدض المفداىيم التد   الشداممة الجدودةة إدار م قبل ان نسمط الضوء لمم مفيدو         
لكددون معظددم الندداس تعندد    Degree of Superlativeوالتدد  تسددمم ايضدداا )درجددة التفضدديل(  الجددودةوالمتيمدون بموضددوع 

 التفضيل . بأنيا الجودةلدييم 
 . يةنتاجواإلف  التلميم  ألىميتياوذلك   fitness for useلمجودة فيعن  المطابقة لالستعمال  اآلخراما المفيوم 

فيعند  اشدباع كدل   conformity with  the rquiretmentsمن حيدث مطابقتيدا مد  المتطمبدات  الجودةاما مفيوم 
  والدذ Customen Focusالتركيدز لمدم الزبدون  لمجدودة ىدو اآلخرمن قبل الزبائن .وليذا فان المفيوم  المحددةالمتطمبات 

 . (1)(13 2005 .)العزاو ية الت  يرغب الزبون ف  مالحظتيايركز لمم ضرورة االىتمام بالمتطمبات  الظاىر 

)  الجدودةلضدبط  األوربيدة( والمنظمدة ASQC)  الجدودةلضدبط  األمريكيدةوف  ضوء تمدك المدداخل لرفدت الجمعيدة   
EOQC )لمدم تمبيدة حاجدات معيندة  الخدمدةفد  قددرة المندت  او المجموع الكمد  لممزايدا والخلدائص التد  تدؤثر  بأنيا الجودة

(Dilworth , 1992 , 609)1. 
التدد  تشددب  فييددا الحاجددات والتوقعددات الظاىريدددة  الدرجددة بأنيدددا الجددودة( ISOفيمددا حددددت المنظمددة الدوليددة لمتقيدديس )

لمم ضرورة  الموالفةد ( وتؤكISO – 9000-2000;P.7من خالل جممة الخلائص الرئيسية المحدده مسبقاا )  والضمنية
 .(2)(15 2005 )العزاو  إشبالياتحديد تمك الحاجات والتوقعات وكيفية 

  Manag ement Total Qualityة الجودة الشاممة . إدار  2-2

التد  اسدتحوذت لمدم اىتمدام الواسد  مدن  الرائددةالمفداىيم الفكريدة والفمسدفية  أكثدرة الجودة الشاممة يعدد مدن إدار ان مفيوم 
وبيددذا المجددال فددان منظمددة   األداءذ  يعنددون فدد  تطددوير وتحسددين الدد ينيواألكدداديميددين دار الختلالدديين والبدداحثين واإلقبددل ا

القيدددادة والتشدددغيل لمنظمدددة مدددا  بيددددن التحسدددين  أسدددموباو لدددرن متألدددل فددد   ةالتقيددديس العالميدددة تعرفيدددا لمدددم انيدددا   لقيدددد
 (.ISO – 9004) لمم المدؤ الطويل. داءالمستمر ف  األ
  معيدار  الجدودة  ونظدام تحقيد   الجودةوى  ) تعرين  الجودةة دار مسممات إل أربعة( Phillip B. Crosbyوقد قدم ) 

كوسدديمة لمسديطرة لمددم المنتددوج   حلدائية( قدد ادخددل تلدميم التجددارب اإلGenichi Taguchi  القيداس ( بينمددا نجدد )داءاأل
 .(3)(-1998-259مدراء بغية التطوير )الموز  وشج  لمم االجتمالات التفالمية بين العاممين وال

متكامل يطب  فد  جميد  فدروع ومسدتويات  أسموب   بأنيا الشاممةة الجودة إدار ان العديد من الباحثين والمختلين يرون 
 بأكفددأخدددمات  أفضددلدين  او ىدد  فعاليددة تحقيدد  يحاجددات المسددتف إلشددباع الفرلددةالمؤسسددات ليددوفر لمعدداممين وفددر  العمددل 

 الجدودةة إدار ( الدذ  يدرؤ  ان Joblanski Joseph – 1994 – p.281جدوده ممكندو ومدنيم ) وألمدمواقدل تكدالين  بأسدالي
 .(4) أفضلياا بشكل إدار الت  تسمح لشخص ليعمل  اإلرشاديةة او مجمولة من المبادئ دار ى  فمسفة لإل الشاممة

يددد لمتفكيددر والنظددر الددم المؤسسددات وكيفيددة جد أسددموب  بأنيددا( يددرؤ 40- 1997 –فدد  حددين نجددد ان ) شددميث وفالجددا 
 .(5)التعامل والعمل داخميا لمولول الم جوده المنت  

                                                 
1
- Dilworth , James , Qperation Management , 2ed ed – New yerk.U.S.A ;MC – Qraw – hill , 1996.  
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 نتدداجمنددت  او خدمددة مددن خددالل اإل أفضددل نتدداج مدددخل اسددتراتيج  إل بأنيددا( 38  1995 بينمددا يددرؤ ) فيميددب انكسددتون 
 ولدمالعمدل اللدحيح لمدم نحدو لدحيح مدن الوىمدة األ تأديدة   بأنيدافعرفيدا  األمريكد الفيددرال   الجودةاما معيد    (6)المبدع 

 .داءبتقويم المستقبل ف  معرفة مدؤ تحسن األ االستفادةم  االلتماد لمم 
المؤسسة ليم لتحقي  حاجداتيم ورغبداتيم  إلدادوتتطمب جمي  ىذه المفاىيم النظر الم المستفيدين بلوره مباشره وكيفية 

عاب فمسددفة يددين الددذين ىددم بحاجددة الددم التدددريب لتطددوير ميدداراتيم وكفايدداتيم السددتيدار اإلالحاليددة والمسددتقبمية وكددذلك العدداممين و 
م  توفر  الشاممة الجودةة إدار حتم يتواف  م  فمسفة  مؤسسة  وىذا يتطمب فحص الييكل التنظيم  لمومفاىيم الجودة الشاممة

 مناى  تتواف  م  متطمبات تطبيقيا.
 : رياضيةالمؤسسات ال في الشاممة الجودةة إدار تطبيق  2-3

ومجاالت مختمفدة ويمكدن ان يتكامدل لندد تناولدو  متعددةيرتبط بعنالر  رياضيةف  المؤسسات ال الجودةة إدار ان تطبي  
مددن ناحيددة وبددين الملددمحة  رياضدديةليددذه العنالددر مجتمعددو لتحقيدد  التددوازن بددين الملددالح الخالددو اللضدداء المؤسسددات ال

قدددرار الحقدددو  مدددن ناحيدددة اخدددرؤ   وذلدددك ب العامدددة مرالددداة تفالدددل العوامدددل االقتلدددادية واالجتماليدددة والسياسدددية واألخالقيدددة  وا 
لداروالواجبات لمعاممين فييا  وفد  ىدذا السديا    القوانين المنظمو لعمل المؤسسات الرياضية وف  قوالد تنفيذية وتنظيمية وا 

يد  احتياجدات ورغبدات وتوقعدات المسدتفيد او العميدل ة الجدودة ىدو لتحقإدار بدان  تطبيد   (7)(62  2003  فقد ذكدر )الشدافع 
 مدرب(. –  إدار  –الرياضية )اللب  نشطةواأل رياضيةف  المؤسسات ال
 بإظيددارفييددا وذلددك  رياضددةلمددم تحسددين مسددتوؤ ال تددأثيرة الجددودة الشدداممة فدد  المؤسسددات الرياضددية لددو إدار ان تطبيدد  

لدار اإللالميةن الخدمات لوامل الجذب لمشركات الرالية وتقديم مستوؤ معين م نشرات دوريدو تتضدمن تحمديالا لمندواح   وا 
 رياضدديةالددم تحسددين لمميددة تددروي  الخدددمات ال ضددافةلمنتسددبييا  ىددذا باإل جديدددة  وخمدد  فددرص لمددل  قتلدداديةواال رياضدديةال

مكاناتلتمبية حاجات الجميور ورغباتيم و   أجدورواقتدراح نمداذج تحددد وفقداا لمتطمبدات السدو   األربداحيم واستمرارىم ف  تحقي  ا 
بعمميدات االنتقدال وجمد  البياندات  المحيطدةالاللبين وانتقاليم تدرتبط بموالدفات الاللدب والنداد  والمشدتر  والبدائ  والظدرون 

ذلدك لمدم رفد  مسدتوؤ  تدأثيروالت  تحدد المبالغ المتف  لمييا بين الاللب والمؤسسة الرياضية ف  مدة العقد ومدؤ  المتوافرة
مكانياتيمين الاللب  .  وا 

 منهجية البحث :  -3
 منهج البحث :  3-1

التمدددد الباحدددث المدددني  الولدددف  النظدددر  الدددذ  يعتمدددد لمدددم تحميدددل مفيدددوم الجدددودة الشددداممة ومتطمبدددات اسدددتخدامو فددد  
 المؤسسات الرياضية .

 عينة البحث : 3-2
 الجودة الشاممة . أنظمةنماذج من 

 البحث : إجراء أسموب 3-3
 الجودة الشاممة المطبقة ف  المؤسسات الرياضية ف  بعض الدول العربية والعالمية. نظمةمسح أل

 خطة البحث : 3-4
 التمد الباحث ف  خطة البحث ليذا الموضوع لمم :

 مفيوم الجودة الشاممة واالتجاىات الحديثة فييا . -1
 ة الجودة الشاممة والعوامل المؤثرة فييا .إدار متطمبات تطبي   -2

 المؤسسات الرياضية . نظمةجودة الشاممة ألمدؤ مالئمة ال -3

 ة الجودة الشاممة .إدار كفايات العاممين ف  المؤسسات الرياضية ف  ضوء  -4
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 ة الجودة الشاممة ف  المؤسسات الرياضية العربية .إدار تلورات مستقبمية لتطبي   -5

 موضوعات البحث: -4
 عربية :متطمبات تطبيق الجودة الشاممة في المؤسسات الرياضية ال 4-1

ىدذا التطبيد  مدن نجاحدات فد  المؤسسدات الرياضدية  تالوما  المتقدمةة الجودة ف  العديد من الدول إدار ان تطبي            
 وألضدددداءىملمددددم تحسددددين انجدددداز الاللبددددين وتطددددوير  مسددددتوؤ فددددرقيم وزيددددادة مشدددداىدة مباريدددداتيم  سددددموباألالتددد  تبنددددت ىددددذا 

بالمؤسسددات الرياضددية العربيددة بندداء لمددم مفدداىيم الجددودة الشدداممة   بعددد  سددموبىددذا األ اوجددد مبددرراا قويدداا لتطبيدد  مواسددتثماراتي
 يين والمدربين.دار   وليلبح ىذا النظام طريقة جيدة لكل من الاللبين واإلةية والفنية المناسبدار تدريب الكوادر اإل

ارتبدداط ىددذا النظددام مدد  التقددويم الشددامل  ة الجددودة الشدداممة فدد  المؤسسددات الرياضددية ىدد إدار وان مددن مبددررات تطبيدد         
لعمميدددا وشدددمولو لكافدددة المجددداالت والنشددداطات التددد  تمدددارس فييدددا   وىدددذه المبدددررات وغيرىدددا تؤكدددد ان تطبيقدددو فددد  المؤسسدددات 

 ولكنيا تيدن الم الولول الم المستويات العالمية . داءتتوقن لتحسين األ الرياضية العربية يحتاج الم جيود ال
 ة الجودة الشاممة في المؤسسات الرياضية :إدار طبيق فوائد ت 4-2

 ة الجودة الشاممة ف  المؤسسات الرياضية يمكن ان يحق  الفوائد التالية:إدار ف  ضوء المبررات السابقة فان تطبي  
 وتحديد المسؤوليات بدقة. األدوار  ف  المؤسسات الرياضية نتيجة لوضوح دار ضبط وتطوير النظام اإل -1
 تقاء بمستوؤ الرياضيين ف  جمي  الجوانب البدنية والعقمية واالجتمالية والنفسية والروحية.االر  -2
 .أدائيميين والمدربين والعاممين بالمؤسسات الرياضية ورف  مستوؤ دار زيادة كفايات اإل -3
 زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتم . -4
السميمة بين جمي  العاممين بالمؤسسات الرياضدية ميمدا كدان حجميدا  نسانيةاإلن والعالقات توفير جو من التفاىم والتعاو  -5

 ونوليا.
 والمجتم  المحم  . واأللضاءالرياضية من قبل الاللبين  مؤسسةزيادة الول  واالنتماء نحو ال -6
 الفري  الواحد. يين والعاممين بالمؤسسة الرياضية لمعمل بروحدار الترابط والتكامل بين جمي  اإل -7
 المزيد من االحترام والتقدير المحم  والعالم  لند تطبيقو. رياضيةال مؤسسةيمنح ال -8
 ة الجودة الشاممة :إدار ية لمعاممين في ساسالمهارات األ 4-3

العداممين و  ة الجودة الشداممةإدار ف  مدير  ةيأساسة الجودة الشاممة ف  ا  مؤسسة يتطمب توفر ميارات إدار ان تطبي         
 وى :  (8)(1998 شميدت وفالنجامعو )

 قابمو لمقياس واالىتمام بالتخطيط االستراتيج  . أىدانوض   -1
 داخل التنظيمات . ساساألتدليم العمل الجمال  لمم التبار انو  -2

 .بفعاليةاالىتمام بالتقدير والمكفاءات لند انجاز العمل  -3

 .داءمميات الجودة وااللتماد لمم برنام  لتحسين األول أدواتوض  معايير لمرقابة وضرورة استخدام  -4

 حث األفراد العاممين لمم التعمم من األخطاء. -5

 وما يتبعيا من تفويض لمسمطة . نسانيةاإلالقدرة لمم توفير العالقات  -6

العربيددة  اضدديةريفد  اتخدداذ القددرار مدن قبددل القيدادات العميددا فدد  المؤسسدات ال الجددرأةان تطبيد  ىددذا المتطمبدات يتطمددب         
ة الجدودة الشداممة إدار جديددة لتطبيد   أسداليب  وىدذا يسدتمزم اسدتخدام  التقميديدةالعمدل  أسداليببعيداا لن  فضلنحو التغيير لأل
 وتتكون من : 

( 5-3فدد  السددنوات ) مؤسسددةلددن مسددتقبل ال تنمويددةوىددو ان يكددون لدددؤ القيددادة العميددا خطددو  Strategy :اإلسددتراتيجية -1
 لذلك . مؤسسةال أمام األنسبيب ىو الحل والتدر  ة القادم



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             2/ العدد
  م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 280 

وتعيين طواقم العمل لدذلك  واألدوارم  تغيير المسؤوليات والوظائن  مؤسسةويعن  الادة ىيكمة ال Structureاليياكل:  -2
. 

ابتكدارات جديددة تسديم  إضدافةويعن  إلداد نظام جديد لتحسين المخرجات وزيادة فعالية العمميات م    Systemالنظام: -3
 .مؤسسةحسين فعالية الف  ت

شدباعوتعن  معاممة العاممين بشدكل الئد   Staffالعاممون :  -4  نسدانيةالعالقدات اإل أسدموبحاجداتيم مدن خدالل اسدتخدام  وا 
 ف  العمل .

فدد   جديدددة أسدداليبمددن خددالل التدددريب المسددتمر مددن اجددل ابتكددار  البشددريةالميددارات: وتعندد  تحسددين القدددرات والكفايددات  -5
 لمنافسة .العمل قادرة لمم ا

 وتبديميا بثقافة وقائية تالءم التطور المستمر .  السائدة: وتعن  إيجاد ثقافة تنظيمية جديدة وتحديد القيم ةالقيم المشترك -6

 ة الجودة الشاممة في المؤسسات الرياضية :إدار مضامين تطبيق  4-4
شدداممة فدد  المؤسسددات الرياضددية العربيددة ة الجددودة الإدار يمكددن ان نضدد  مجمولددو مددن المضددامين فدد  كيفيددة تطبيدد          
 ومنيا :

 . الجودةاالستمرار بالتحديث والتطوير لتحسين  -1
 العمل الجمال  التعاون  . أسموبالتماد  -2

والعددداممين فددد   األلضددداءممدددا يدددؤد  الدددم تقميدددل التكمفدددة والحلدددول لمدددم رضدددم  بسدددرلة األخطددداءالعمدددل لمدددم تجددداوز  -3
 المؤسسات الرياضية .

 الرياضية . مؤسسةالمتعمقة بال األلمالوشموليا لكافة  ةالجودتقدير تكمفة  -4

 والييكل التنظيم  . ىدانكاأل رياضيةالني  الشمول  لكافة المجاالت داخل المؤسسات ال إتباع -5

 االلتماد لمم العنالر ذات القدرات والمواىب والخبرات. -6

 يقودنا الم : سون رياضيةة الجودة الشاممة ف  المؤسسات الإدار ان التولل الم تطبي  
 . الجودةلنظام   ساساأليين والفنيين وىو اليدن دار تحسين وتطوير مستوؤ الاللبين واإل -1
 توفير قيادات رياضية فعالة قادرة لمم االبتكار والتطبي  الفعال بثقو وبدون تردد. -2

 م  التخطيط لمولول الم الحمول اللحيحة . أفكارابتكاريو وتوليد  أساليباستخدام  -3

 .المنشودة ىداناألف  تحقي   الجودةة إدار د مضالفة ولفترة طويمة من اجل الحكم لمم مدؤ نجاح بذل جيو  -4

 لممية متنولة . أساليبالتدريب المستمر لحل المشكالت ب -5

 االنجازات الرياضية بأقل كمفو. أفضللمولول الم  رياضيةخم  المزيد من الجيد والمنافسة بين المؤسسات ال -6

 لعممية التطبي  والتنفيذ. مالئمةومناى   توفير ىيكميو

الشداممة  الجدودةبرنام  )ديمدنح( لتحسدين وتطبيد   اادخمو  الشاممة الجودةان العديد من الباحثين الذين لمموا ف  ميدان       
 الشاممة ف  لمميم ويتكون ىذا البرنام  من : لمجودةلند تلميم ا  مني  

 .خدمةوال نتاجلتحسين اإل مستمرةخم  حاجو  -1
 لمتطوير . جديدةتبن  فمسفة  -2

 . المستمرةتطبي  فمسفة التحسينات  -3

 التكالين فقط. أساسلدم بناء القدرات لمم  -4

 من  الحاجة الم التفتيش. -5

 االىتمام بالتدريب المستمر . -6
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 .واليةتوفير قياده ديمقراطية  -7

 القضاء لمم الخون لدؤ القيادات . -8

 الحواجز ف  االتلاالت . إلغاء -9

 لشعارات الت  تركز لمم االنجازات والحقائ  .من  ا -10

 . داءمن  استخدام الحدود القلوؤ لأل -11

 تشجي  التعبير لن الشعور بااللتزاز بالثقة . -12

 تطبي  برنام  التحسينات المستمرة . -13

 التعرن لمم جوانب العمل من خالل الدورات . -14

العربيدة بطريقدة ليسدت لدعبة لمنيدوض  رياضديةمؤسسدات الة الجودة الشاممة فد  الإدار تطبي   إمكانيةومن ىنا يتضح        
بالمسدددتوؤ الرياضددد   وذلدددك بوضددد  المنددداى  التدريبيدددة التددد  تمتددداز بالتجديدددد المسدددتمر  وترالددد  التحدددديث والتجديدددد العدددالم  

والبحددث  الددم تدوفير مراكددز لمتطددوير ضددافةخبددراء يشدديد ليدم بالكفدداءة باإل بإشددرانوالعربد   وخضددوليا لعمميددات تقددويم مسدتمرة 
العمم  قادرة لمم القيام بعمميات التددريب المسدتمر والرقابدة لمدم تنفيدذ وتطبيد  البدرام   مد  تدوفير قيدادات مدربدو فد  مراكدز 

دار اتخاذ القرار و   يين يتمتعون بخبرة طويمة ف  مجال لمميم .ا 

ن فيم بحاجو الم لمميات تدريب من خالل المدربي أما  لتطبي  ىذا المشروع الالزمة المادية مكاناتم  توفر اإل           
  رياضيةال مؤسسةمدخالت ال أىمالدورات التدريبية والمقاءات والمؤتمرات بالتبارىم 

 رياضددديةتحتددداج الدددم جيدددود اسدددتثنائية مددن قبدددل جميددد  االنجدددازات ال رياضدديةفددد  المؤسسدددات ال الجدددودةة إدار ان تطبيدد         
 لك سون يتحق  ليا فوائد لديد منيا :  وف  ضوء ذ رياضيةلاللبين والفر  ال

 زيادة الثقة والتعاون المجتم . -1
 وتحديد المسؤوليات بدقة . األدوار  نتيجة لوضوح دار تطوير النظام اإل -2

 . أدائيميين والمدربين والاللبين ورف  مستوؤ دار زيادة كفايات اإل -3

 ممين .بين جمي  العا نسانيةتوفير جو من التفاىم والتعاون والعالقات اإل -4

 والمجتم . األلضاءمن قبل  رياضيةال مؤسسةزيادة الول  باالنتماء الم ال -5

 أقسددداميايدددين والعددداممين والعمدددل بدددروح الفريددد  الواحدددد لضدددمان تحسدددين التوالدددل لكدددل دار التدددرابط والتكامدددل بدددين جميددد  اإل -6
 .بفعاليةوبمختمن مستوياتيا 

 المياا.زيادة االحترام والتقدير ليا محمياا وااللتران بيا ل -7

 .رياضيةال مؤسسةاالرتقاء بمستوؤ الاللبين بالتبارىم احد اىم متطمبات ال -8

 النظرة الشمولية واالبتعاد لن التجزئة بين لنالر العمل الرياض . -9

 زيادة حركة ومرونة المؤسسات ف  تفالميا م  المتغيرات وقدراتيا لمم النمو المتوالل  -11

 لوره. أفضلب واألموالنتيجة االستفادة من الوقت والجيد  رياضيةال ةمؤسسوتحسين اقتلاديات ال الربحيةزيادة  -11

 والتميز واالبتكار ولقل المواىب . لإلبداع الدالمةتوفير البيئة  -12

 : الشاممة الجودةة إدار يين في ضوء دار كفايات المدربين واإل 4-5
النيوض بمستوؤ المدربين وذلك لدورىم الميم  الشاممة ف  المؤسسات الرياضية ييدن الم الجودةة إدار ان تطبي            

فالمددربين ىدم القدادرون لمدم   يديندار ف  لمميات تطبي  وتنفيذ المنداى  التدريبيدة   ولكدونيم حمقدة الولدل بدين الاللبدين واإل
يا . لدذلك أىدافو  ة العميا بسياساتيادار انجاح او فشل المناى  التدريبية النيم يتعاممون بشكل مباشر م  الاللبين   وكذلك اإل

كبيددرة مددن قبددل المؤسسددات الرياضددية وذلددك الىميددة الدددور الددذ  يؤدونددو فدد  تطددوير مسددتويات  بأىميددةحظدد  تاىيددل المدددربين 
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حيددث تكتسددب المؤسسددات الرياضددية سددمعتيا وشدديرتيا التنافسددية مددن اللددفات   الاللبددين وتحقيدد  االنجددازات المطموبددة لفددرقيم
يدددة تمتمدددك الكفايدددات إدار والفعاليدددات الرياضدددية  ومددددؤ تدددوفر قيدددادات  نشدددطةون فددد  كافدددة األوالمميدددزات التددد  يمتمكيدددا المددددرب

التطدور والتحسدن بالعمدل الرياضد  والاللبدين والمجتمد  الدذ  تدرتبط نظرتدو الدم  إحدداثوالميارات الت  تجعميم قدادرين لمدم 
المطموبدة  بداألدواريين الت  تؤىميم لمقيدام دار ين واإللمم نولية الاللبين وقدرتيم التنافسية وكفايات المدرب رياضيةال مؤسسةال

 منيم ف  التطوير والتحسين.
المطموبة منو لخدمة  ىدانلممارسة لممو وتحقي  األ ة  بكفايات ضروريدار ولميو البد ان يتمت  المدرب الرياض  واإل     

 وى : الشاممة الجودةف  ضوء مفيوم  رياضيةال مؤسسةال
ومنيدا )االتدزان  رياضديةال مؤسسدةال أىددانو و أىدافدية تسالده لمدم سديولة تحقيد  أساس  سمات كفايات الشخلية: وى -1

وتقبددل األفكددار  سددعة االطددالع فدد  مجددال    القدددوة الحسددنة لمددم االبتكددار والتجديدددمسددؤوليةالنفسدد  والعدداطف   تحمددل ال
 .  حسن مظيره وغيرىا(تخللو

يجددادلممدد    تشددخيص  الخمددل وموقدد  الضددعن  أسددموبخدداذ القددرار بكفايددات فنيددة: قدرتددو لمددم التخطدديط والتحميددل  ات -2  وا 
الاللبددين وتوليددد  إثددارةغيددر تقميديددة فدد  التدددريب   أسدداليببلددورة سددميمة  اسددتخدام  ىدددانطددر  العددالج ليددا  تحديددد األ

لدادتلميم  اتجاىات ايجابية لدييم نحو التطوير والتحسين   .اختبارات لمميو لتقويم مستوياتيم وغيرىا وا 

كفايات معرفية: وتشمل )سعة االطالع ف  مجال تخللو  الخبرة الواسعة  االطالع لمم كل ما ىو جديد  ومفيد ف   -3
وىذا يتطمب منيم االلتماد لمدم اسدتراتيجية لتنميدة قددرات الاللبدين وتطدوير ميداراتيم التدريبيدة وتحفيدزىم (  مجال لممو

 لمم التجديد الدائم ف  المناى  التدريبية.

ليددا لالقددة بعممددو  االطددالع لمددم مشدداكل البيئددة   متابعددة  أخددرؤيددة ثقافيددو : وتشددمل )سددعة االطددالع لمددم مجدداالت كفا -4
 .(ف  وسائل االلالم وغيرىا المعروضةالبرام  

ية  استخدام نماذج حديثدة فد  القيدادة  احتدرام وتقددير شدعور دار ية: وتشمل )القدرة لمم ممارسة العمميات اإلإدار كفايات  -5
ة دار واالىتمدددام بمشدداكل الاللبددين وأحدددواليم  المرونددة فدد  التعامدددل  كسددب ثقدددة اإل الددرأ بددين  التشددجي  لمدددم حريددة الالل

 .(والعاممين معو

الشدداممة: االبتكدددار والتغييدددر مددن اجدددل الولدددول الددم مسدددتويات وانجدددازات مناسددبة والقنالدددة بالعمدددل  الجدددودةة إدار كفايددات  -6
 والتحميل والتفسير والتقويم المستمر. ىدانديد المشكمة واألوالتلميم لمم النجاح  والقدرة لمم تح

يدين ليدؤدوا لمميدم دار والسدعادة لممددربين واإل األمدنالشاممة يعتمد لمم تدوفير قددر مدن  الجودةة إدار ان نجاح تطبي           
  تطبيدد  ىددذا النظددام وذلددك مددن ياا فدد  تقددديم الدددلم والمسدداندة فددأساسددة فدد  المؤسسددات الرياضددية دوراا  دار بكفدداءة  وتمعددب اإل

والعداممين  األلضداءوالسع  لإلبداع والتمييز وتحقي  رغبدات  رياضيةال مؤسسةخالل قياميا بدور فعال ف  تطوير وظائن ال
ورسدالة المؤسسدة الرياضدية المبنيدة لمدم قديم  أىددانة حازمدو وممتزمدة بدار وتزويدىم بالميارات الالزمة لمم ان تكون ىذه اإل

 ف  العمل والشفافية والعدالة والتكافؤ الفرص بين الجمي . اإلخالص
 
 التمويل: 4-4

 اإليددراداتيمكددن تطبيقددو دون تمويددل كددان يرتكددز لمددم زيددادة  بالمؤسسددات الرياضددية ال الشدداممة الجددودةة إدار ان تطبيدد        
 رياضدديةكددافؤ الفددرص بددين الفددر  التخلدديص المبددالغ الكافيددة لتددامين ت رياضدديةال مؤسسددةوضددبط النفقددات  ليددذا يتعددين لمددم ال

 وتامين الاللبين والمدربين المناسبين الحتياجات التطوير.
لمددم المددواد  واإلنفددا  واألجددوروالحددد مددن الزيددادة العشددوائية بالتخليلددات  لإليددراداتتقيدديم شددامل  إجددراءوليددذا وجددب        

زة واألدوات التدد  تسددتخدم لغايددات التدددريب ولدديانتيا  المسددتيمكة  واالسددتمرار فدد  تطددوير وتحددديث السياسددات  واقتندداء األجيدد
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لتددامين التمويدل اإلضدداف   وتشددجي   مؤسسددةخدارج ال ةوالخالدد العامدةإلدم إيجدداد منافددذ الشدراكة مدد  القطالددات  ضددافةىدذا باإل
 والترويحية والعالجية لقاء تمويل من المستفدين من ىذه الخدمات . رياضيةالمبادرة لمم طرح الخدمات ال

 التوصيات : -5
والتدد  ثبددت نجاحيددا  رياضدديةفدد  مؤسسدداتيا ال الشدداممة الجددودةة إدار التدد  تبنددت  السددابقةاالسددتفادة مددن الخبددرات العالميددة  -1 

 بشكل كبير .
العميددا لغددرض التحسددين والتطددوير المسددتمر لعمميددات التدددريب بطريقددة تواكددب التطددورات  رياضدديةالتنسددي  بددين القيددادات ال -2

 .ةالحديثالعممية 
لالسدتفادة  رياضديةبالمؤسسات ال الشاممة الجودةوكيفية تطبي  مفاىيم  مستمرةالمدربين بلوره  أداءالتركيز لمم تحسين  -3

 منو بطريقة لحيحة .
الشداممة  الجدودةة إدار لمم لمميات تطبي  وتنفيدذ ميدارات  رياضيةدورات تدريبية مستمرة لمعاممين ف  المؤسسات ال إقامة -4

 بشكل مستمر . أدائيممتابعة ف  العمل و 
ولترسديخو لددييم  الجدودةلالطدالع لمدم كدل جديدد فد  مجدال  رياضديةلمل لقاءات دوريدو بدين العداممين فد  المؤسسدات ال -5

 .ةلام كثقافة
تدرتبط بكفايدات وخبدرات لمميدة تددرتبط  جديددةيدين بنداء لمدم موالدفات دار وضد  معدايير لمميدة لندد اختيدار المددربين واإل -6

 الشاممة . الجودةيم بمفاى
يددددة دار يا وبنيتيددددا ولممياتيددددا اإلأىدددددافات المؤسسددددات الرياضددددية بالمرونددددة وقابميددددة التجديددددد فدددد  برامجيددددا و إدار ان تتلددددن  -7

 الستيعاب أ  متغير جديد يؤثر ف  لممية التطوير والتحسين.
 المسددتقبميةو  الحاليددةد الحاجددات  وذلددك لتحديدد رياضددية مؤسسددةفدد  كددل  الشدداممة  الجددودةة دار تكددوين جيدداز متخلددص إل -8

 والنظر  . اإللالم لن التنظير اا االحتياجات بعيد ىذهبلوره دقيقو وبشكل مستمر لوض  أليو فعميو ولمميو لتحقي  
 لن الروتين والمركزية المذان يضعفان العمل. واالبتعادف  العمل  الديمقراطيةتبن  المؤسسات الرياضية  -9

 .ةف  المؤسسات الرياضية العربي الشاممة الجودة ثقافة وانتشارلمم تقبل تييئو الجو العام  -10
 ف  المجال العمل الرياض . أفضلوالعمل لمم تحقي  جودة  الشاممةة الجودة إدار التقويم المستمر لخطوات تطبي  -11
وغيرىدا  أدوات التقدويم   الاللبيندارية  المدربين العمميات اإل –ات دار اإل–ف  تحسين المناى   الشاممةاستخدام الجودة -12

  .العربية رياضيةال المؤسساتمن األمور الت  تتعم  بعمل 
وبشكل مسدتمر لوضد  أليدو لمدل  ةوالمستقبمية بدق ةوالتركيز لمم تحديد الحاجات اآلني اإللالم االبتعاد لن التنظير – 13

 يمكن تطبيقيا وتنفيذىا.
  .من التدريب طويمةتستغر  فترة  الشاممةة الجودة دار إالتماد التخطيط الطويل األمد الن – 14
 .رياضيةال مؤسسةمن الحقائ  من أجل التحسين المستمر الذ   يكون ىدفاا دائما لم أساسلمم  فعالةاتخاذ القرارات ال -15
 االىتمام بالتخطيط االستراتيج  القابل لمتطبي  والتنفيذ والقياس. -16
يمبددد   وبمددا رياضددديةال مؤسسددةال أىدددداناأللضدداء ولنالدددر المجتمدد  فددد  تحقيدد   ةمشددداركوضدد  أليددو تتددديح الفرلددة ل – 17

 حاجاتيم و ورغباتيم.
  .وبرامجو الت  تعتمد لمم الجودة الشاممة رياضيةال مؤسسةبال زيادة تمويل أجيزة التطوير – 18
 ية.دار زيادة المدخالت المادية والبشرية والمعنوية وتحسين العمميات اإل – 19
ة الجددددودة الشدددداممة بشددددكل ندددداجح  وذلددددك بتبددددادل الخبددددرات إدار التدددد  تطبدددد  مفدددداىيم  رياضدددديةالتعدددداون مدددد  المؤسسددددات ال -20

 التطور المستقبل . إحداثواالستفادة من تطبيقيا مباشرة وبشكل مستمر ووض  أليو قادرة لمم 
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