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مقدمة  

 حضارة اال اىتمت اىتماما خاصا أوقدم التاريخ فما من شعب قدمي يعد اىتمام الشعوب بالرياضة      
من ىنا جلأت اجملتمعات إىل استخدام األساليب  , تطورىاإىلهبا فقامت بتنظيمها وممارستها فادت 

 .اإلدارية لضمان استمرارية التطور يف خمتلف اجملاالت ومنها الرياضة 

فقد مر الفكر اإلداري ادلعاصر بتطورات عديدة يف سبيل حتقيق أىداف التنظيمات اإلدارية      
،وظهرت مبادئ إدارية متعاقبة بداية باالجتاىات الكالسيكية اليت اىتمت باإلنتاجية واعتربت العنصر 

البشري آلة ميكن شحنها عن طريق احلوافز ادلادية وادلعنوية مما فتح الباب لظهور اجتاىات إدارية متباينة 
واإلدارة باألىداف وغريىا من ادلفاىيم اإلدارية اليت اعتمدت بصفة ,كاإلدارة العلمية،واإلدارة باإلنتاج 

أساسية على مبادئ اإلدارة التقليدية باستخدام أسلوب الرتىيب والرقابة كوسيلة لتصيد األخطاء وتوجيو 
 .اللوم والعقاب 

      ونتيجة إلخفاق بعض ممارسات اإلدارية التقليدية يف حتقيق ماتصبوا إليو ادلنظمات من تقدم و تطور 
،نشأت إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب إداري فعال يعتمد على حال ادلشكالت واكتشاف األخطاء 

وعالجها أوال بأول،التعرف على احتياجات ومتطلبات ادلستهلكني وما يفضلونو ،لتحقيق ىدف مزدوج 
يتمثل يف التسويق الفعال للمنتجات أو تقدمي خدمات أفضل ،ويف الوقت نفسو إشباع رغبات 

ادلستهلكني ،ومع األخذ يف االعتبار عامل ادلنافسة ،واحلرص على خفض التكلفة اإلنتاجية باستبعاد 
اخلطوات غري الضرورية وتاليف األخطاء أوال باألول،وإتاحة الفرصة للعاملني إلبراز مواىبهم الشخصية 

 ومهاراهتم وقدراهتم الذاتية يف تطوير طرق العمل واإلنتاج 

      ودلا كانت الرياضة من الوسائل التعارف عن طريق ادلنافسة الشريفة بني األمم والشعوب وباتت 
التجمعات واحملافل الرياضية تعكس مدى تقدم اجملتمعات ادلعاصر ،يف ظل التحول من عامل اذلواية إىل 

عامل االحرتاف ،أصبحت الرياضة استثمارا قوميا ذي إبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية ،مما لفت 
األنظار ألمهية إدارة الرياضية وفق منظور إدارة اجلودة الشاملة كوسيلة للتغلب على العقبات ،ويف الوقت 
 نفسو ضمان خمرجات فعالة لتحقيق أىداف ادلنشات الرياضية بأقل وقت وجهد وتكلفة ،مع األخذ يف 
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االعتبار التأثريات االجيابية أو السلبية احملتملة لتطبيق اجلودة الشاملة يف ادلنشات الرياضية ،يف ضوء 
 .مقاومة البعض للتغيري خوفا على مراكزىم ،وعدم إدلام لبعض األخر مبفهوم وأىداف اجلودة الشاملة 

      وقد بذلت البالد يف اآلونة األخرية جهودا متميزة يف توفري ادلنشات الرياضية ،ودعم األندية ومراكز 
هبدف إعداد كوادر رياضية بناءة تسهم يف التعبري عما وصلت إليو البالد من ,الشباب والصاالت الرياضية

تقدم ورقي يف كافة اجملاالت ،إال أن عدم إدارة ىاتو اجلهود بشكل علمي اليضمن حتقيق العائد ادلوازي 
للجهود ادلبذولة واألموال ادلنفقة ،مما يربز احلاجة لتطبيق معايري اجلودة الشاملة كأسلوب إداري متطور 
ميكن أن يساىم يف زيادة فاعلية ادلنشات الرياضية ،فهذا ادفعين إىل اختيار موضوع ىذا البحث نظرا 

للدور الفعال الذي ميكن أن تقوم بو إدارة اجلودة الشاملة يف رسم مالمح اذلوية الرياضية يف البالد ويف 
 التعرف على معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشات الرياضية :ىذا العدد حناول من خالل دراستنا ىذه 

      ويف دراستنا ذلذا ادلوضوع قسمنا حبثنا إىل جانبني جانب نظري وجانب أخر تطبيقي وقبل ىذا 
وذاك عرجنا على جانب التمهيدي الذي تناولنا فيو اخللفية النظرية لإلشكالية والفرضيات وأىداف 

البحث والتعرف بادلصطلحات والدراسات السابقة أما اجلانب النظري قد قمنا بتقسيمو إىل ثالث فصول 
ويف الفصل الثاين إىل إدارة اجلودة الشاملة ,تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلدارة الرياضية والتسيري الرياضي 

تناولنا يف الفصل :مث عرجنا يف اجلانب التطبيقي على فصلني ,والفصل الثالث إىل ادلنشات الرياضية ,
الفصل الثاين حيتوي على عرض النتائج وحتليلها لنقوم يف األخري بعرض ,األول منهجية وأدوات البحث 

 .النتائج النهائية ووضع خامتة بالعمل وطرح بعض االقرتاحات اليت تعد كحلول 
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  اإلشكالية

لقد أدى تطبيق أساليب إدارية جامدة يف بعض ادلنظمات اإلدارية وادلؤسسات اإلنتاجية إىل تدين مستويات      
االصلاز واطلفاض معدالت اإلنتاج ،وتعقد اإلجراءات اإلدارية وإحالل الروتني زلل اإلبداع اإلدارين ،شلا انعكس 

. وتبديد الوقت واجلهد وافتقاد ثقة ورضا اجلمهور ,وزيادة تكلفة اإلنتاج ,سلبا على اطلفاض جودة اخلدمة 

     لذا استلزم على اإلدارة تطوير نفسها دلواكبة التطورات احلاصلة ،شلا يربز احلاجة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة 
،كتوجو حديث يسعى لتغيري النظم وادلفاىيم القدمية واستبداذلا بأخرى متطورة تعتمد على اإلبداع واالبتكار 

. والتحسني ادلستمر للمنتجات واخلدمات 

    أن تدين مستوى مردود اإلدارة الرياضية ما ىو إال تعبري عن ضعف السياسة اإلدارة يف ادلنشات الرياضية ،فلقد 
مرت ادلنشآت الرياضية منذ االستقالل إىل يومنا ىذا بالعديد من ادلشاكل وادلعوقات اليت الزمتها على امتداد ىذه 

ومع ,الفًتة كنقص التأطري واخلربة وانتشار مظاىر اإلعلال والتسيب وسوء استعمال ادلوارد االقتصادية والبشرية 
اشتداد ادلنافسة وزوال بعض ادلنشآت وبقاء ادلنشات األصلح إداريا واىتمام ادلختصني بالبحث عن الطرق 

. واألساليب اليت دتكن من رفع مردود اإلدارة الرياضية

   كما أن اإلدارة الرياضية مبختلف ىياكلها مدارة من طرف الدولة ونظرا لسوء التسيري اإلداري أصبحت تعوقو 
مشاكل كثرية من عدة نواحي، وجوانب عادت بنتائج سلبية على الرياضة وادلنشآت معا، وتعدى سوء التسيري ىذا 

أن طال اجلوانب ادلالية والبشرية منها ، ويف نظرنا كدارسني ذلذه الظاىرة فان التسيري اإلداري للمنشات الرياضية 
،دون رسم سياسة ينتج عنو غموض وتناقص يف استعمال العقالين ذلذه األخرية وحىت تظل ادلنشآت الرياضية 

مسرية بطريقة منظمة وذات مسار ديناميكي حيوي لتنمية ادلستوى الرياضي ، وحتسني األداء اإلداري من خالل 
التسيري احلسن للمنشاة لذا كان البد من تبين أىداف  ضلو تطوير خدمات ادلنشات الرياضية وجعلها أكثر قدرة 

على البقاء واالستمرار وادلنافسة ومن خالل االعتماد على جوانب أكثر مشولية تغطي كافة اجلوانب العملية 
اإلدارية هبدف استمرار وحتسني اخلدمات وتعظيم اإلنتاجية ،ويف الوقت نفسو تاليف اجلوانب السلبية ودعم 

. اجلوانب االغلابية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ادلنشات الرياضية 
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    وانطالقا من تقادم األساليب التقليدية يف إدارة العمل الرياضي وعدم مواكبتها للتطورات احلالية يف ضوء حتول 
العمل الرياضي يف ظل االحًتاف إىل استثمار ميكن أن يدر دخال ماديا ومعنويا ،وشلا دلسناه من أعلية تطبيق 

اجلودة الشاملة لالستفادة من سلرجاهتا يف حتقيق نتائج توازي اجلهود ادلبذولة واألموال ادلنفقة ،ووقوفا على احلاجة 
ادلاسة لتوضيح معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشات الرياضية ، واليت وإن مت تطبقها على مستوى ادلنشآت 
الرياضية ،ستساعدىا على إستغالل اإلمكانات البشرية وادلادية ادلتاحة ،وأيضا إستغالل الوقت وتعطي الفرصة 

للعاملني يف ادلشاركة إلختاذ القرارات وىذا بغية حتفيزىم على العمل بشكل أفضل ،وتعليمهم التقييم الذايت للعمل   
من أجل جتنب أسلوب الرقابة ،وهبذا تتمكن ادلنشآت الرياضية من تقدمي خدمات تليب احتياجات الزبائن أو 

 :تفوق توقعاهتم ،وشلا سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية

  ما مدى مساعلة  معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشات الرياضية ؟ 

 : من أجل اإلجابة على اإلشكالية ،ميكننا أوال اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية

 ما مدى تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشاة الرياضية ؟ .1
 ما مدى تسيري ادلوارد البشرية وفق معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشاة الرياضية ؟ .2
 ما ادلعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشاة الرياضية ؟ .3

  الفرضية العامة:                                                                                                                                

ىناك مساعلة دلعايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت الرياضية  

  الفرضيات الجزئية
 يتم تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشاة الرياضية  .1
 يتم تسيري ادلوارد البشرية وفق معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشاة الرياضية .2
 دلعايري اجلودة الشاملة معوقات حتول دون تطبيقها يف ادلنشاة الرياضية  .3

  األهداف: 

 :زلاولة تسلط الضوء على موضوع ىام وىو اجلودة الشاملة يف ادلنشآت الرياضية من خالل 

  زلاولة اإلجابة على التساؤالت والتحقق من الفرضيات ادلقدمة 
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  توضيح ادلفاىيم ادلتعلقة مبعايري اجلودة الشاملة وإلقاء ادلزيد من الضوء على مستلزمات تطبيقها يف
 ادلنشات الرياضية

 التعرف على ادلتطلبات األساسية لتطبيق معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشآت الرياضية 
  التعرف على أىم معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف ادلنشآت الرياضية 
  تقدمي التوصيات ادلالئمة على ضوء نتائج الدراسة 

  أهمية اختيار البحث: 
  األهمية النظرية: 

     تنبثق أعلية الدراسة من حيوية ادلوضوع الذي تناولتو وىو اجلودة الشاملة يف ادلنشات الرياضية ونظرا حلداثة 
إدارة  وتناولو احملدود يف أدبيات الدراسة اليت تطرقت إىل,استخدام معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشات الرياضية 

. اجلودة الشاملة 

   كما تربز األعلية النظرية ذلذه الدراسة فيما دتثلو من إضافة للًتاكم ادلعريف من خالل تزويد ادلكتبة اجلامعية بنسق 
ومدى انعكاسها سلبا أو إغلابا على العمل ,ادلعلومات اليت توضح معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشات الرياضية 

. الرياضي ومعوقات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشات الرياضية 

  األهمية التطبيقية: 

واليت قد تساىم يف حتسني جودة ,    تربز األعلية التطبيقية ذلذه الدراسة يف النتائج اليت تؤمل أن تسفر عنها 
للحصول على نتائج واصلازات توازي اجلهود ,العمل الرياضي بالبالد من خالل استثمار نتائج العمل الرياضي 

ادلبذولة واألموال ادلنفقة كما أن اإلدارة اجلودة الشاملة مببادئها العملية تسعى لتحقيق التميز من خالل العمل  
. واستبعاد خطوات العمل الزائدة , على اكتشاف األخطاء وحتسني ادلنتجات واخلدمات أوال بأول 
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  أسباب اختيار البحث: 

 :   من األسباب اجلوىرية اليت دفعت الباحث إىل اختيار ىذا ادلوضوع وىي 

  أسباب ذاتية: 
  االنبهار مبوضوع اجلودة وخاصة بعد االطالع على بعض األدبيات وشبكة ادلعلومات عن النتائج اليت

 :جنيت من جراء تطبيق ىذا األسلوب اإلداري وأيضا الن 
  الن ادلوضوع جديد نسبيا 
  ألعليتو أن يبقى موضوع كهذا غري معروف 
  االطالع الشخصي على ادلوضوع 
  الرغبة يف معاجلة ادلوضوع اجلودة الشاملة نظرا ألعليتها يف اجملال الرياضي 
  أسباب موضوعية: 
  القيمة العلمية دلوضوع البحث 
 ألنو موضوع مهم ويتطلب الدارسة 
  ادلوضوع اجلديد من حيث انو مل يتم تناولو يف اجملال الرياضي من طرف طلبة الًتبية البدنية والرياضية

 بصفة عامة وطلبة اإلدارة والتسيري الرياضي بصفة خاصة
  إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب إداري حديث ػلتاج إىل دراسة استطالعية دقيقة للوقوف على مدى

 .إمكانية تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشآت الرياضية
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  تحديد المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالبحث: 
  المعايير:  

 :التعريف االصطالحي  (أ

      مصطلح يشري إىل حالة ادلثالية لألداء ادلتوقع ،وقد صممت دلساعدة ادلؤسسات لتكوين منظور متكامل 
لألداء التنظيمي لإلدارة لتحقيق الفاعلية والكفاءة يف حتسني مستمر مبا يتوافق مع تطلعات ومتطلبات 

 1.ادلستفيدين

 :التعريف اإلجرائي  (ب

ىي تلك ادلواصفات أو ادلقاييس أو الشروط اليت ينبغي توافرىا يف سلتلف جوانب العمل او ىي ادلواصفات اليت 
. يتم يف ضوئها احلكم على اجلودة وحدات العمل 

  الجودة الشاملة: 
 :التعريف االصطالحي  (أ

ىي التطوير والتحسني ادلستثمرين إلنتاج أفضل منتج أو خدمة شلكنة وذلك من خالل االبتكار ادلستمر وتؤكد 
اجلودة الشاملة على أن الًتكيز ال يكون على جانب اإلنتاج فقط وإظلا أيضا على جانب اخلدمات ،وان ىذا األمر 

 2.مساوي للنجاح

  : التعريف اإلجرائي (ب

اجلودة الشاملة يف أبسط مفهوم ذلا ىي درجة من القبول والرضا التام للمنتج أو اخلدمة ادلقدمة ،أي كان نوع ىذا 
ادلنتج أو اخلدمة  

  التسيير: 
 :التعريف االصطالحي  (أ

أن التسيري ىو تلك اجملموعة من العمليات ادلنسقة ومتكاملة اليت تشمل أساسا " زلمود رفيق الطيب "يرى 
 3.الرقابة والتوجيو وىو باختصار حتديد األىداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها ,التنظيم ,التخطيط 

                                                             
 إسكندرية ,والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار ,العربي الوطن في الرياضية المإسسات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معايير ,الشافعي احمد حسن 1

 .362 ص,2006, 1ط,
2
 . 31ص , 2011 ,القاهرة ,والتوزيع للنشر الفجر دار ,الشاملة الجودة إدارة ,خليل سعد نبيل  

 
  .7 ص, 271 العدد, الجزائر النبؤ جريدة ,التكاملي والتباين القيادة, الطيب رفيق محمد  3
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ىو مسايرة التعقيد واجلزئيات فبدون تسيري دقيق فان ادلؤسسات الضخمة وادلعقدة " يوسف يصديق"كما يعرفو 
 1تصبح فوضوية بشكل يهدد وجودىا احلقيقي وىو يوفر درجة من االنتظام والتوافق 

التعريف اإلجرائي (ب

التسيري ىو عملية يشًتك فيها العلم والفن وتقنية قيادة شؤون التنظيم والتخطيط والتدبري والتنشيط ومراقبة 
 .األعمال

 المنشأة الرياضية :

  التعريف اإلصطالحي(أ

 2".ذلك الواقع ادلادي ادلؤسسايت الذي تعهد إليو الرياضة"تعرف على أهنا 

وحدة فنية اجتماعية الفروض أن تدار للوصول إىل أفضل صورة ،وذلك إذا اتبعت "كما تعرف أيضا على أهنا 
جوانب رئيسية متداخلة يف بعضها حبيث يؤثر كل جانب منها يف اآلخر ويتأثر بو ،وىي األىداف اليت تكون 

 . 3"معروفة وواضحة للموارد البشرية وادلادية والعمليات اإلدارية كالتخطيط والتنظيم والتوجيو وادلتابعة

 : التعريف اإلجرائي(ب

     ىي اذلياكل وادليادين اليت يتم فيها شلارسة النشاط البدين الرياضي بكافة أنواعو ،مبا يف ذلك من معدات 
.  وجتهيزات ضرورية 

حيث غلب أن تكون ادلنشأة الرياضية قائمة على أسس ومعايري دولية وأن تتماشى مع التطور احلادثة،وتعترب 
 . األساس يف شلارسة النشاط البدين والرياضي وتأثر على مردوده

  الدراسات السابقة: 

       تكتسي الدراسات السابقة أعلية بالغة يف عملية البحث العلمي ذلك أهنا تفيد الباحث يف حتديد وتوجيو 
وتدعيم مسارات حبثو العلمي ،كما أهنا تؤكد لو بأهنا مل تتطرق للمشكلة اليت ىو بصدد حبثها من نفس الزاوية 

                                                             
 216 ص , 1995 ,الجزائر الجامعة المطبوعات ديوان, 2ج,تسيير إلى مدخل , يصديق يوسف  1
329،ص2008،(الجزائر )عنابة العلوم ،دار طبعة ،بدون الرياضية المنشآت تمويل :أحمد بوراص 

2
  

  72ص(مصر )،اإلسكندرية والنشر الطباعة لدنيا ،دارالوفاء األولى ،الطبعة الرياضية المنشآت في والتؤجير التمويل :الشافعي أحمد حسن 
3
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،وال بادلنهج نفسو ،وبالتايل فهي تزود الباحث بادلعايري وادلقاييس وادلفهومات اإلجرائية واإلصالحية اليت حتتاجها 
 1وىكذا يستفيد الباحث من إغلابيات مناىجها ويتجنب سلبياهتا

 ومن ىذا ادلنطلق أصبح للدراسات السابقة وزهنا العلمي وادلنهجي يف حقل البحوث العلمية ،ال سيما اإلجتماعية 
. منها 

 والدراسة السابقة إما أن تكون مطابقة ويشًتط حينئذ اختالف ميدان الدراسة ،أو أن تكون دراسة مشاهبة 
.                                                                            2،وفيها يدرس الباحث اجلانب الذي مل يتناول بالدراسة 

وبناء على كل ىذا فقد اعتمد الباحث على بعض الدراسات السابقة اليت أعطت الدراسات احلالية          
: تصور ا منهجيا عاما يساعد الباحث يف بلورة ورسم مسار حبثو وىي كاآليت

مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الهيئة "عنوان ادلذكرة  (1
 "التدريبية واإلدارية

 يسعد فايزة :قامت هبا  (2
  ماجستري :ادلستوى  (3
 2010 :سنة الدراسية  (4
 -سطيف– جامعة فرحات عباس :مكان الدراسة  (5
  أشهر 3:مدة الدراسة  (6
  ميدانية :طبيعة الدراسة  (7
 .الفرضيات اليت تناولتها  (8

 :الفرضية الرئيسية ( 8-1

" فرحات عباس "مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف جامعة  

 :الفرضيات الجزئية ( 8-2

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف جامعة فرحات عباس  (1
 (خلربة , ادلؤىل العلمي , اجلنس )من وجهة نظر ىيئتها التدريسية حسب متغريات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر ىيئتها  (2
 حسب متغري الكلية

                                                             

104،ص1999فضيل دليو وآخرون ،أسس ادلنهجية يف العلوم اإلجتماعية ،منشورات جامعة منتوري قسنطينة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر - 1  
  2 91،ص2000تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية،مطبعة ىومة ،اجلزائر ،:رشيد زروايت -
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توجد فروق  ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر ىيئتها  (3
  (الكلية , اخلربة ,التسلسل الوظيفي )اإلدارية حسب متغريات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق اجلودة الشاملة من وجهة نظر ىيئتها التدريسية  (4
 واإلدارية 

 ادلنهج الوصفي ادلقارن  :منهجية الدراسية  (9

 :األهداف الدراسة ( 10    

 " فرحات عباس"الوقوف على مستوى تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة  (1
, ادلؤىل العلمي , اخلربة , اجلنس )مقارنة مستويات تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة وفقا دلتغريات  (2

  (التسلسل الوظيفي, الكلية 

 :خطوات الرئيسية لبناء الدراسة ( 11

 حسب الشروط %10    وقد قامت الباحثة بانتقاء عينة الدراسة بادلعاينة االحتمالية الطبقية بنسبة 
( 1014) عضو ىيئة تدريس وادلقدر عددىم بــــ 103اإلجرائية لروسكوا فتحصلت على عينة قدرت بـ 

وبعد التأكيد من صدق األداء وثباهتا ,  فقرة 40 إداري وقد مشلت استمارة الباحثة 42عضو ىيئة تدريس و
التفريغ  (مربع كآي , النسب ادلئوية )أجرت الباحثة الدراسة ادليدانية واستخدمت األساليب اإلحصائية 

. البيانات وحتليل النتائج ومناقشتها يف ضوء الفرضيات 

 :أهم النتائج التي توصلت إليها ( 12

تطبيق معايري إدارة اجلودة مبستوى قليل " فرحات عباس "بناءا على النتائج أفادت الباحثة أن جامعة  (1
  .%56,32بنسبة 

فرحات  "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف جامعة  (2
  (اخلربة ,ادلؤىل العلمي,اجلنس  )من وجهة نظر ىيئتها التدريسية حسب متغريات " عباس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر ىيئتها  (3
 التدريسية حسب متغري الكلية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر ىيئتها  (4
 (الكلية , اخلربة , التسلسل الوظيفي  )اإلدارية حسب متغريات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر ىيئتها  (5
 .التدريسية اإلدارية 
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  الدراسة الثانية:  
إمكانية تطبيق اإلدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل " عنوان ادلذكرة  (1

 " التعليم العام بمدارس العاصمة األردنية
  منرية بن زلمد قطب :قامت هبا  (2
 - العاصمة عمان– األردن :دولة  (3
  ماجستري :ادلستوى  (4
 2012 :سنة  (5
  مدارس التعليم الثانوي بالعاصمة األردنية :مكان الدراسة  (6
  أشهر4 :مدة الدراسة  (7
  ميدانية:طبيعة الدراسة  (8

 :الفرضيات اليت تناولتها  (9

  :الفرضية الرئيسية ( 9-1 

أعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة التنظيم النشاط الرياضي مبراحل التعليم العام من وجهة نظر مشريف 
. ومعلمي الًتبية البدنية بالعاصمة األردنية

  :الفرضيات الجزئية ( 9-2

التحديات اليت تواجو ادلعلمني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة  (1
 .نظر مشريف ومعلمي الًتبية البدنية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إفراد عينة الدراسة حول ادلتطلبات تطبيق معايري اجلودة الشاملة وفقا  (2
 (معلم/مشرف )دلتغري ادلهنة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية إفراد عينة الدارسة حول درجة أعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفقا  (3
 وكذلك حول التحديات اليت تواجو ادلعلمني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة , (معلم/مشرف)دلتغري ادلهنة 

  .(معلم/مشرف)وفقا دلتغري ادلهنة 
وجود عالقة ارتباطيو موجبة قوية بني كل متطلب وبني مجيع متطلبات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف  (4

 .إدارة وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشريف ومعلمي الًتبية البدنية بالعاصمة األردنية

ىدفت الدراسة إىل  :أهداف الدراسة  (10
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التعريف على أعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة وتنظيم النشاط الرياضي مبراحل التعليم العام من  (1
 .وجهة نظر مشريف ومعلمي الًتبية البدنية بالعاصمة

التعرف على إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة وتنظيم النشاط الرياضي مبراحل التعليم العام  (2
 مبدارس العاصمة 

التعرف على التحديات اليت تواجو ادلعلمني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي  (3
 .من وجهة نظر مشريف ومعلمي الًتبية البدنية بالعاصمة

. ادلنهج الوصفي :منهجية الدراسة  (11

 من مشريف الًتبية وقد مشلت عينة 10 معلما وعدد 480تكون رلتمع الدراسة من معلمي الًتبية البدنية وعددىم 
 وقد استخدم الباحث يف استخراج النتائج اإلحصاء الوصفي الستخراج , مشرفني 10و, معلما 250الدراسة 

 , حتليل التباين األحادي: وكذلك استخدام اإلحصاء التحليلي , االضلرافات ادلعيارية ,ادلتوسطات احلسابية 
معامالت االرتباط سبريمان 

  :أهم النتائج التي توصل إليها  (12

أن درجة أعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة وتنظيم النشاط الرياضي مبراحل التعليم العام من وجهة  (1
 .نظر مشريف ومعلمي الًتبية البدنية كانت بدرجة عالية

أن درجة التحديات اليت تواجو ادلعلمني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي من  (2
 وجهة نظر مشريف ومعلمي الًتبية البدنية كانت بدرجة متوسطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق معايري اجلودة الشاملة  (3
  .(معلم/مشرف)وفقا دلتغري ادلهنة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أفراد عينة الدراسة حول درجة أعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفقا  (4
  .(معلم/مشرف)دلتغري ادلهنة 

وجود عالقة ارتباطيو موجبة قوية بني كل متطلب وبني مجيع متطلبات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف  (5
 .إدارة وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشريف ومعلمي الًتبية البدنية بالعاصمة ادلقدسة

  الدراسة الثالثة:  
  متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف تسري ادلوارد البشرية بادلؤسسة :عنوان ادلذكرة  (1
  بلجيل نادية :قامت هبا  (2
  دكتوراه :ادلستوى  (3
 2014 :سنة الدراسة  (4
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 بسكرة - اوماش –GMSادلطاحن الكربى للجنوب - :مكان الدراسة  (5
باتنة  –الشركة الفرعية مطاحن األورراس  -
 مطاحن الزيبان القنطرة  -

 16/05/2013 إىل 25/12/2012 :مدة الدراسة  (6
  دراسة احلالة  :طبيعة الدراسة  (7
 :الفرضيات اليت تناولتها  (8

 

  :الفرضية الرئيسية األولى ( 8-1

  يساىم التمكني اإلداري والتدريب على اجلودة وتسيري ادلعارف كعناصر يف تسيري ادلوارد البشرية يف توجيو 
يتفرع من ىذه الفرضية فرضيات فرعية كل منها تتبع  )ادلؤسسات زلل الدراسة ضلو تطبيق معايري اجلودة الشاملة 

 (ادلتغريات وعلى الًتتيب 

  :الفرضية الرئيسية الثانية ( 8-2

 ,ال توجد فروق ذات داللة يف درجة تسيري الرؤساء للمعارف مبؤسسات الطحن رلل الدراسة تبعا دلتغري اجلنس 
يتفرع من ىذه الفرضية فرضيات فرعية كل ). ادلستوى اإلداري, ادلستوى التعليمي , العمر  ,عدد سنوات اخلربة 

  (منها تتبع ادلتغريات الشخصية وعلى الًتتيب 

  :الفرضية الرئيسية الثالثة ( 8-3

 عدد ,ال توجد فروق ذات يف درجة شلارسة الرؤساء للتمكن مبؤسسات الطحن زلل الدراسة تبعا دلتغري اجلنس    
يتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات فرعية كل منها  ) ادلستوى اإلداري , ادلستوى التعليمي ,سنوات اخلربة العمر 

 (تتبع ادلتغريات الشخصية وعلى الًتتيب 

ادلنهج الوصفي   :منهجية الدراسة  (9

 :أهداف الدراسة ( 10

التعرف على درجة تطبيق العناصر الالزمة يف تسيري ادلوارد البشرية واليت تسهم يف توجو ادلؤسسات زلل  (1
 الدراسة ضلو تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 التعرف على درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات الطحن زلل الدراسة  (2
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تقدمي االقًتاحات التوصيات اليت تسهم يف حتسني مستوى االستثمار يف العناصر الالزمة يف تسيري ادلوارد  (3
البشرية لتحقق دورىا يف إغلاد وتطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات طحن القمح وإنتاج 

 .السميد ومشتقاتو

  :خطوات رئيسية لبناء الدراسة ( 11

 فتحصلت على عينة قدرت بـــــ %10    قامت الباحثة بانتقاء عينة الدراسة بادلعاينة االحتمالية الطبقية بنسبة 
 واألداة اليت اعتمدت عليها ووظفتها يف مجع البيانات ىي االستمارة أما , عامال بني رئيس و مرؤوسيو 194

الطريقة اليت سنعول عليها يف عملية حتليل ادلعطيات فهي التحليل اإلحصائي باستخدام الربنامج اإلحصائي 
Spss 17 إصدار 

  :أهم النتائج التي توصل إليها ( 12

  التدريب على اجلودة , تسيري ادلعارف ,أن العوامل احلامسة نظريا ىي التمكن اإلداري  (1
ظهرت تطبيق إلدارة اجلودة الشاملة مبستوى عال إال أن أبرز مظاىره ما تعلق بالًتكيز على العمالء  (2

 اخلارجني من دون وعي بوجود زبائن داخلني 
ظهرت التدريب على اجلودة شلارسا مبستوى متوسط وأن أبرز مظاىر ما تعلق بالتدريب اذلادف إىل  (3

 غري أن كل ما يتعلق مبفهوم ,التوعية باجلودة جتلى خاصة يف جانب كيفيات التعامل الفعال مع الزبائن 
 خصائصها قد احتلت ادلراتب ادلالية وأن العملية ككل مل تكن , أسباب أعليتها ,اجلودة من تكاليفها 
 مقصودة وال منظمة

  :مناقشة الدراسات السابقة 

  من خالل عرض وحتليل الدراسات اليت دتت يف رلال إدارة اجلودة الشاملة بصفة عامة ميكن استخالص النتائج 
  :التالية 

  تناولت الدراسات السابقة موضوع إدارة اجلودة الشاملة من خالل استعراض مفاىيمها وإسهامات
 ولكن كلها اختلفت حسب رؤية الباحث الذي تناوذلا بسبب نقل ىذا ,ومتطلبات ومقًتحات تطبيقها 

ادلوقع من اجملال التعليمي  
  أن النتائج ادلتوقعة من الدراسات السابقة تنحصر يف عدة اجتاىات متشعبة كفعالية إدارة اجلودة الشاملة

 واثر ذلك على األداء بينما النتائج ادلتوقعة للدراسة احلالية ,وإمكانية تطبيقها واجتاىات العاملني ضلوىا 
تنحصر يف معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت حيوية تتطلب معايري اجلودة يف خدمتها الزيادة 

 .فاعليتها وقدرهتا على توفري الرياضية للجميع 
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  اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية:  

تركيز الدراسة احلالية على معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت الرياضية بينما الدراسات السابقة تشمل 
رلاالت سلتلفة  

  :وقد مت االستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي 

وضع اإلطار النظري للدراسة احلالية سواء باالستفادة ادلباشرة منها أو من خالل بعض ادلراجع اليت  (1
 استندت اليها 

 تصميم أداة الدراسة ومفرداهتا  (2
 أبراز أعلية الدراسة وضرورة إجرائها  (3
 حتديد احملاور الرئيسية للدراسة (4
 صياغة فرضيات الدراسة (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

الجانب النظري                               الفصـــــل األول                                 اإلدارة الرياضية والتسيير اإلداري 
 

22 

 

 
 
 :تمهيد 

 
   لقد كانت اإلدارة شلارسة من طرف اإلنسان قدديا ،إذ كانوا يقومون بالتخطيط أي وضع اخلطط ،وازباذ قرارات 

خاصة يف حالة احلرب،غَت أهنا مل تظهر كعلم إال يف أواخر القرن ادلاضي ،إذ أىتم هبا اإلنسان كفكر او كفلسفة   
اجتماعية حياتية ،فال ديكننا احلديث عن اإلدارة كعلم دون التعرف على اإلدارة يف احلضارات القددية ، ومن دون  

شك فإن اإلدارة بصفة عامة واإلدارة الرياضية بصفة خاصة ىي الكفيلة بوضع ىاتو األسس والقواعد ادلتمثلة يف 
عمليتها اإلدارية من التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة ،ووفقا دلبادئها العامة وحسب األىداف ادلرجوة منها 
،واليت ربدد حسب كل منشأة أو منظمة ،يف سبيل تطوير األداء اإلداري الرياضي والذي جيب أن يتم تسيَته 

.                                                                 بشكل جيد وإسًتاتيجي
   حيث يتضمن التسيَت اإلداري كل من التخطيط و التنظيم و التوجيو و مراقبة النشاط الرياضي، من أجل 

الوصول لتحقيق األىداف ادلوضوعة، ىذه ادلبادئ تعترب الوسيلة لرقي اجملتمعات، بنجاح مؤسساهتا ومشروعاهتا، 
العودلة والتكنولوجية، من أجل الوصول ألرقى ادلستويات، و  ذلك بتطبيقها دبسايرة التغَتات ادلعاصرة يف ظل

 .مواكبة التطور احلاصل
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I: مفهوم اإلدارة الرياضية :

I  -1-:تعريف اإلدارة   :
       لقد تعددت وتباينت احملاوالت اليت قام هبا ادلفكرون للوصول إىل تعريف زلدد ومقبول لإلدارة العامة 

بالرجوع إىل سلتلف التعاريف صلد أن نظرة ىؤالء ادلفكرين زبتلف من حيث صيغة التعريفات والزمن الذي صيغت 
مجع " بأهنا -Whiteوايت  - فيو ومن ىذا ديكن لنا سبيز بعض التعاريف دلفكرين وباحثُت حيث عرفها

تنسيق " فقد عرفها على أهنا -Phiffnerفيثنر - أما " العمليات اليت هتدف إىل ربقيق أو تنفيذ سياسة عامة
الغاية أو اذلدف العملي "بأهنا - Wilsonولسن – ويعرفها " اجلهود ادلختلفة بقصد ربقيق سياسة عامة

للحكومة إذ أن موضوعو ىو اصلاز ادلشروعات العامة بأكرب قدر شلكن من الفعالية واالتفاق مع رغبات األفراد 
، من خالل ىاتو التعاريف تبُت انو مت الربط بُت اإلدارة العامة وكذلك السياسة أي دور اإلدارة (1)"واحتياجاهتم

. العامة يف تنفيذ السياسات
اإلدارة ىي ادلعرفة الصحيحة دلا تريد من الرجال " بأهنا -Taylorتايلور –        كما قد عرفها من جهة أخرى 

 ".أن يقوموا بعملو، مث رؤيتك إياىم يعملونو بأحسن طريقة وأرخصها
التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق " بأهنا -Fayolleفايول –         ويعرفها كذلك 

 .(2)"وادلراقبة

I-2-:اإلدارة الرياضية: 

I-2-1 -تعريف اإلدارة الرياضية: 

         اإلدارة الرياضية ىي عملية زبطيط وقيادة ورقابة أفراد ادلؤسسة الرياضية، باستخدام مجيع ادلوارد لتحقيق 
. 3أىداف زلددة

     يف اإلدارة الرياضية تعٍت اخلدمة، وأن من يعمل يف اإلدارة يقوم خبدمة اآلخرين أو يؤدي خدمة عن طريق 
اإلدارة، وىي عملية تنفيذ األعمال بواسطة آخرين عن طريق زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة رلهود أدائو، وىي 

كذلك تنسيق عناصر العمل وادلنتج الرياضي يف اذليئات الرياضية، وإخراجو بصورة منظمة من اجل ربقيق أىداف 
. (4)ىذه اذليئات

 
 

 
 

                                                
 .19، ص 2003 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اإلدارة العامة المبادئ والتطبيق،:زلمد سعيد عبد الفتاح، وزلمد فريد الصحن- (1)
 .211، القاىرة، ص 3دار الفكر العريب، ط القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،:زلمد صبحي حسنُت- (2)
 .08، ص 1997، مصر اجلديدة، القاىرة، مصر، 1مركز الكتاب للنشر، طالمقدمة في اإلدارة الرياضية، : طلحة حسام الدين وعدلة عيسى مطر-  3
    152 دار لكتاب احلديث، القاىرة، مصر، ص التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية،: حسن شلتون وحسن معوض- ( -4
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 اإلدارة De Sens Kelly Blanten. And. Beitel باتلو بالتن ودوسونس كيلي      عرف كل من 
ادلهارات ادلرتبطة بتخطيط والتنظيم والتوجيو وادلتابعة وادليزانيات والقيادة والتقييم داخل ىيئة "الرياضية على أهنا 

      ".تقدم خدمة رياضية أو أنشطة بدنية تروحيية
I-2-2 -أهمية اإلدارة الرياضية  :

     يستوعب سوق العمل باجملال الرياضي أعداد كبَتة من خرجيي الًتبية الرياضية للعمل

 و رغم كون موىبة القيادة تعترب أحد متطلبات. يف إدارة اذليئات و ادلؤسسات الرياضية

 غَت أن. العمل اإلداري يف اجملال الرياضي كما ىو اخلال يف إدارة اجملاالت األحرى

.                                                                                                                             الصقل و التأىيل و التدريب و الدراسة تعترب من األمهية كمكان لصقل ىذه ادلوىبة
 شلا ديكن القول أن دراسة اإلدارة الرياضية أمر ضروري لتحقيق النجاح يف العمل

 .(1)أيا كان اجملال احلادث فيو  اإلداري

 فجميع أنشطة الًتبية البدنية و الرياضية عبارة عن جهد مجاعي، فاإلدارة أساسية من

 أجل تنمية روح اجلماعة و التخطيط ادلسبق ألي برنامج، و االشًتاك و التنسيق والتعاون

 .يف العمل، و ىذا يتطلب معرفة بإمكانات اإلدارة

 تعترب اإلدارة الرياضية من أىم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث فهي تساعد يف

. يف زيادة االصلاز الرياضي كما ونوعا
   I-3-  وظائف اإلدارة الرياضية  :

 I-3-1-التخطيط : 

        يعترب التخطيط الوظيفة اإلدارية األوىل، للقيام بأي نشاط وىو التحليل بيانات عن ادلاضي وازباذ قرارات 
يف احلاضر لبناء شيء يف ادلستقبل، لذا فان أول ما دييز التخطيط ىو ارتباطو كوظيفة إدارية بادلستقبل، وبالتايل 

بالقيمة التنموية، وقد يفسر ذلك عدم جلوء الكثَت من العاملُت يف اجملال الرياضي دلختلف قطاعاتو، إىل التخطيط  
. يف أعماذلم خوفا من ادلخاطرة يف ازباذ القرارات، واختيار من بُت البدائل ادلتاحة ما يرتبط بشيء غَت معلوم

ويعرفو " الواقع الذي يشمل التنبؤ دبا يكون عليو ادلستقبل مع االستعداد ذلذا ادلستقبل"بأنو فايول     ويعرفو 
رلموعة النشاطات والًتتيبات والعمليات الالزمة إلعداد وازباذ القرارات ادلتصلة " على انو إبراهيم سعد الدين

". بتحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية باجملتمع يف وقت معُت
 
 

 
 

                                                
 4.ص تلد، تدون2000الىشر،، و للطثاعح الفكر دار1، ط الرياضيح، و الثدويح الترتيح في التىظيم و اإلدارج إتراهيم، المجيد عثد مروان-  1
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ربديد األىداف اليت يسعى ادلشروع إىل ربقيقها ورسم اخلطط والربامج الكفيلة " بأنو علي السلمي     كما عرفو 

بتحقيق تلك األىداف آخذا بعُت االعتبار اإلمكانيات والقيود اليت تفرضها ظروف مناخ العمل احمليطة 
. (1)"بادلشروع

    من خالل ما سبق ديكن تعريف التخطيط بشكل عام على، انو جهد موجو ومقصود ومنظم لتحقيق ىدف 
.  أو أىداف معينة يف فًتة زمنية زلددة وجيهد ومال

 :أهمية التخطيط -أ

:        تتجلى فيما يلي
  1 - يوضح الطريق الذي جيب أن يسلكو مجيع األفراد عند تنفيذ األعمال وكذا توضيح األىداف لكي

 .يسعوا لتحقيقها

  2 - حيدد ادلواد الالزمة الستخدام مسبقا من حيث الكمية والنوعية وىذا ما يتيح فرصة التأىل لكل
 .الظروف واألزمات احملتملة

  3 -من مشاكل العامل وتفاديها قبل احلدوث شلا ينمي شعور الراحة واالطمئنان  يساعد على التخلص
 .واألمن واالستقرار يف ادلنظمة

  4 -ربدد العمالة وادلوارد ادلستقبلية على ادلدى البعيد أو ما يسمى بالتخطيط االسًتاتيجي. 

  5 - يوفر فرصة االستغالل األمثل لإلمكانيات ادلتاحة وىذا يؤدي إىل زبفيض تكاليف ادلنشأة أو
 .ادلنظمة إىل ادين حد

 6 - األساس األول لعمليات اإلدارية وبتايل ادلسامهة يف تناسق الوظائف األخرى وال ديكن أن تكون
 .وظائف أخرى دون أن يكون التخطيط

 7 - حيقق األمن النفسي لألفراد واجلماعات ففي ظل التخطيط يطمئن اجلميع الن ادلستقبل قد خطط
 .2لو

 - I-3-2 -التنظيم: 

       التنظيم رلموعة من األفراد تعمل بطريقة معينة للوصول إىل ىدف معُت أي أن التنظيم يعٍت بناء ىيكل 
داخلي لألعمال وعالقتها يبعضها البعض وبناء اذليكل يتضمن ربديد ادلهام واألنشطة اليت جيب أن تؤدي إىل 

 .(3)لتحقيق أىداف ادلنظمة

 

 
  

                                                
 .17، 16، ص2003، دار لوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 2 جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية،: إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي-  1
 18،19،صمرجع نفسه:إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي-  2
 09، ص2003، دار لوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 3جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، :إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي -3
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وىو عملية ربديد عمل ادلطلوب أدائو مع ربديد السلطة وادلسؤولية وتصميم العالقات هبدف سبكُت األفراد   "

". بأكثر فاعلية لتحقيق األىداف
إمداد ادلشروع بكل ما يساعد على تأدية وظيفة مثل ادلواد األولية أو اآلالت و رأس " بأنو هنري فايول   ويعرفو 

".  ادلال وادلستخدمُت
عملية أو مرحلة ذبمع بُت العمل الذي جيب على الفرد أو اجملموعات القيام بو مع " انو شيلدون    ويعرفو 

اإلمكانيات أو القدرات الالزمة لتنفيذه من اجل أن نعطي الواجبات هبذا الشكل، وىو أحسن الطريق لتطبيق 
. (1)"االجيايب الكفء ادلتناسق ادلنظم

 :أهمية التنظيم -أ

       التنظيم ىو ربديد ادلسؤولية والسلطات والعالقات بُت األشخاص يف اجلهد اجلماعي يقصد ربقيق 
: األىداف احملددة ويتم التنظيم وفق خريطة تنظيمية صحيحة، بصورة مباشرة أو غَت مباشرة حيث يوضح ما يلي

 1 -تقسيم العمل على اإلدارات أو األقسام أو اجملموعات يسهل إدارهتا. 

 2 -ربديد العالقات وطرق االتصال بُت اإلدارات واألقسام ادلختلفة يف ادلنشاة. 

 3 - ربديد التسلسل يف الصالحيات والسلطات مجيع العاملُت يف ادلنشاة وبالتايل ادلسؤولية ادلرتبة عليم
 .نتيجة الصالحيات والسلطات

 4 -يهيئ التنظيم الكيفية اليت يتم هبا إرسال واستقبال القرارات الصادرة من مراكز السلطة ادلختلفة. 

 5 -يكفل التنظيم بتهيئة سبل االتصاالت الرمسية وغَت الرمسية بُت سلتلف أضلاء ىذه الوحدة اإلدارية. 

 6 - يهيأ التنظيم اجلو ادلالئم للتدريب أعضائو وتنمية مواىبهم وتزويدىم دبا ىم يف حاجة إليو من
 .2)أساليب معروفة دبا حيفزىم ويضاعف من إخالصهم ووالئهم

 I-3-3-التوجيه : 

       التوجيو وظيفة أساسية للعملية اإلدارية وىو مثل باقي الوظائف مرتبط مع الوظائف األخرى ويتم عن طريق 
اإلشراف على ادلرؤوسُت واالتصال هبم هبدف إرشادىم وترغيبهم يف العمل وقيادهتم أثناء سَت العملية التنفيذية مث 

تقومي ادعاء العاملُت بالوظائف التنفيذية فالتوجيو ليس إال عملية اتصال وأسلوب من أساليب القيادة ويرتبط 
. التوجيو أيضا بوجود الدوافع واحلوافز أو عدم وجودىا

 
 

 

 

                                                
 .69ص ،2001، القاىرة، مصر، 1دار الفكر العريب لطبع والنشر، طموسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية، :عصام بدوي- 1

 .51، مرجع سابق، ص الحديث في اإلدارة الرياضية:فائق حسٍت أبو حليمة- 2
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عملية اتصال بُت الرؤساء واإلداريُت والفنيُت على " بأنو أمينة احمد حسنوإبراهيم عصمت      ويعرفو 

. (1)"اختالف مستوياهتم بأجهزة التنفيذ وإصدار التعليمات إليهم وإرشادىم على كيفية تنفيذ األعمال
 ". التوجيو ىو اخلطوة التنفيذية" أن صالح الشنواني     ويرى 

العملية اليت يتم هبا االتصال بالعاملُت من مرؤوسيهم إلرشادىم " بأنو عمر عنايموعلي الشرقاوي      ويعرفو 
 .(2)"والتنسيق بُت جهودىم وقيادهتم لتحقيق األىداف

العملية اليت تضمن تنفيذ العاملُت للمهام ادللقاة على عاتقهم فاغلب األعمال " بأنو إبراهيم عصمت     ويعرفو 
اليت يتم تنفيذىا تتطلب تضافر جهود من األفراد ويتم ذلك ربت قيادي مالئم يسعى لتحقيق نوع من االتصال 

. 3)"مع األفراد وذلك بتحفيزىم  باألسلوب ادلالئم حلاجاهتم البشرية
 4"االتصال بادلرؤوسُت وإرشادىم وترغيبهم للعمل لتحقيق األىداف" على انو السيد الهواري    كما يعرفو 

 :أهمية التوجيه -أ

:        تتجسد فيما يلي
 1 - تتيح الفرص إلجياد الثقة شلن يصدر األوامر وبالتايل إحاطتو الشاملة بادلواقف وقدرتو على ادلواجهة

 .األزمات

 2 -يوفر وينمي اإلخالص للرئيس من طرف ادلرؤوسُت. 

  3 - يسمح التوجيو بزيادة نسبة الثقة يف ادلرؤوسُت من خالل تكليفو حيث ينمي ثقتو بنفسو وقدراتو
 .وكفاءاتو ادلهنية وتزيد من أدائو اإلداري

 4 -التوجيو ركن أساسي من أركان العملية اإلدارية ال ديكن التخلي عنو. 

 5 -(5)التوجيو يتيح للمرؤوسُت العمل ضمن ضرورات التنظيم السليم برجوعهم إىل الرئيس الواحد. 

 I-3-4-الرقابة  :
        الرقابة عبارة عن السلسلة أو احللقة األخَتة من سلسلة العمليات اإلدارية إن صح القول حيث تشمل 

 .التصرفات الفعلية باخلطط ادلوضوعة وازباذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية يف حينها

      والرقابة ىي متابعة عمليات التنفيذ لتبُت مدى ربقيق األىداف ادلراد إدراكها يف وقتها احملدد وربديد مسؤولية 
 .كل ذوي سلطة والكشف عن مواطن العيب واخللل اليت ديكن تفاديها والوصول باإلدارة إىل أكَت كفاية شلكنة

 

                                                
 .11، 14، ادلرجع السابق، ص 4جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، :إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي- 1

 
 16ادلرجع السابق ،ص : إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي- 3

، دار لوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 5جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، :إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي -4
 09، ص 2003

 60مرجع سابق، ص مساهمة بعض الوظائف اإلدارية في نجاح العمل اإلداري الرياضي،:عاشوري امحد وآخرون- 5
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     والرقابة عبارة عن التأكد من أن ما مت عملو يتماشى مع ما مت التخطيط لو مسبقا، وىو أيضا التحقق من أن 
 فعاليات العمل تسَت وفقا للخطط ادلعتمدة والتعليمات واإلجراءات والسياسات ادلوضوعة يف ذات الوقت هتدف 

إىل التعرف على مواضيع اإلخفاق وإصالحها كما أن الرقابة تقوم النتائج ادلتحصل عليها ومقارنتها بأىداف 
اخلطط أو معايَت االصلاز ومن مث التعرف على أسباب اضلراف النتائج الفعلية عن النتائج دلطلوب ربقيقها مع ازباذ 

 .(1)إجراءات التصحيح عندما يكون ذلك ضروريا

: أهمية الرقابة -أ
:        للرقابة أمهية كبَتة ديكن أن نلخصها فيما يلي

 1 -الرقابة تقوم بالتطبيق القوانُت والتشريعات القضائية ادلعمول هبا على ارض الوقع. 

 2 -ربدد ادلشكالت والعقبات وادلعوقات اليت تعًتض العمل التنفيذي وتأثر يف مدى كفايتو. 

 3 -تتيح الفرص دلعرفة السياسات ادلالية وكيفية التعرف عليها وىل ىي وفق اخلطط ادلسطرة وادلقررة. 

 4 - ذوي الكفاءات من عدمهم وتتيح فرصة ترتيب ادلوظفُت كل  (ادلرؤوسُت)ربدد العناصر أو ادلوظفُت
 .حسب درجتو

 5 -ربافظ وتصون حقوق األفراد والعاملُت. 

 6 -(2)الرقابة تساىم يف ترشيد عملية ازباذ القرارات .   
:صفات اإلدارة الرياضية العلمية  -4-  I           

:ديكن ربديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية كما يلي  

  يعٍت ضرورة تغطية اإلدارة لكافة جوانب ورلاالت العمل يف اذليئة الرياضية يف حدود:الشمول-أ 
.اختصاصاهتا  

ويعٍت أن يتوىل كل قسم أو جزء للهيئة الرياضية جانب من التنظيم، حيث يؤدي أو يقوم دبهام:التكامل-ب  
 زلددة متخصصة مع مراعاة أن تشمل كافة األقسام أو األجزاء العملية اإلدارية للهيئة الرياضية ككل، ويكون

 ذلك يف إطار ونسق واحد حبيث تتحقق النتائج ادلرجوة                                                            
ويعٍت ذلك ضرورة أن تعمل اإلدارة الرياضية ليس للحاضر فقط وإمنا للمستقبل أيضا من خالل -:ج  

 أىداف وتطلعات وأماين يف زمن آيت ، وعليها خالل عملها من أجل ذلك ان تنظر إىل ادلاضي لتستسقي منو
.الدروس وىنا تظهر أمهية التنبؤ بادلستقبل باعتباره واجب أساسي من واجبات اإلدارة الرياضية  

 
 
 

                                                
 10ادلرجع نفسو،ص:إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي -1

 .11، مرجع سابق، ص : إبراىيم زلمود عبد ادلقصود، حسن امحد الشافعي- 2
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.1ويعٍت أن تتميز اإلدارة باالنفتاح على البيئة اليت تعمل خالذلا تتأثرهبا وتأثر هبا :اإلنفتاح-د   
-II  التسيير اإلداري في المجال الرياضي 

:  ىناك مجلة من التعارف توضح مفهوم التسيَت كما يلي
مفهوم التسيير اإلداري-:1- II 

:تعريف التسيير اإلداري- 1-1  -II 
: التعريف األول.1  

    ىو تلك اجملموعة من العمليات ادلنسقة وادلتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط والتنظيم والرقابة والوجيو    
                                (2 )وىو باختصار ربديد األىداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها        

:التعريف الثاني.2  
        مهارات ادلسَت تشمل ادلهارات اإلدارية، التكنولوجية والشخصية ومهارة التفكَت دبنطق التنظيم       

   إن الوصول إىل تعريف زلدد للتسيَت لقي عدة صعوبات، حيث زبتلف معاين كلمة التسيَت باختالف وجهة 
نظر القائم بتعريفو، فالتسيَت مثال مثل باقي العلوم األخرى طرأت عليو عدة تطورات اليت أضافت معاين جديدة 

 : دلعناه، حبا لإلطالع على الكتب اليت تتكلم عن التسيَت صلد أن ىناك تعار يف سلتلفة ذلذه الكلمة فنجدأن
يرى أن التسيَت ىو أن تعرف بالضبط ماذا تريد مث أن تتأكد أن األفراد يؤدون بأحسن '':    فريدريك تايلور

 :  ويقول ىنري فايول''التسيَت ىو أن تتنبأ وزبطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب'' "وأرخص وسيلة شلكنة
من خالل التعاريف السابقة ديكن أن نقول أن التسيَت ىو قيام األفراد بعملية التخطيط والتنظيم وإصدار األوامر 

. 3بأحسن الوسائل ادلمكنة وذلك من أجل ربقيق أىداف معينة بكفاءة وفعالية
 
 

 
 
 

 
 

                                                
، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان األردن ، إدارة المنافسات والبطوالت الرياضية يد إبراىيم ،دلجمروان عبد ا- 1
 66ص2002، 

 23،ص1999عايدة خطاب ،اإلدارة والتخطيط االسًتاتيجي ،دارالفكرالعريب،القاىرة،مصر،- 2

  123ص2002علي أمحد الشرقاوي،إدارة األعمال والوظائف وادلمارسات والوظيفة ،دار النهضة العربية،بَتوت،لبنان،-3
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: التعريف الثالث.3

    ىو تلك اجملموعة من العمليات ادلنسقة وادلتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيو      
    1.وىو باختصار وربديد األىداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها والتسيَت عملية إدارية مستمرة

     
 يوضح عملية التسيير1:0شكل رقم 

 
 
 

 
  

 

 

 
ىذا الشكل سلطط توضيحي يبُت العالقة التكاملية بُت سلتلف عمليات التسيَت إذا اعتربنا أن العملية تبدأ  

يعٍت أهنا تنتهي عند الرقابة والبد أن تكشف على وجود اضلرافات   بتحديد األىداف أي التخطيط فهذا ال
وتصحيح ىذه االضلرافات وبالتايل إجراء تعديالت جذرية أوظيفية على السياسات واإلجراءات وغَتىا من 

التخطيط دبعٌت أن الرقابة تعود من جديد إىل التخطيط بعد تناول كل من التنظيم والتوجيو والتحفيز للكشف   
 .على النقائص وتداركها

II-2 -أنواع التسيير :
 (ادلنشآت) ينقسم تسيَت اجملموع العقاري 

II-2-1 -التسيير المباشر :
 ىذا النوع من التسيَت ال يتطلب إمكانيات مادية خاصة من طرف اجملموعات احمللية بينما ديكنو أن 

. يستدعي ويكلف شخص من أجل تسيَت أشغال الصيانة وادلتابعة ويكون التدخل مباشرة من طرف ادلسَتين
 

                                                
 اجلزائر،2ج ،2، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، ط ،-األساسيات ووظائف وتقنيات-مدخل التسيير  زلمد رفيق الطيب، - 1
 1997، ص5.
 

 التنظيم الرقابت

 التخطيط

 التوجيه
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II-2-2 -التسيير غير مباشر :
 ىو تسيَت يستدعي من ادلؤسسات اخلارجية أو إىل سلتص من أجل إعادة التنظيم أو الصيانة وىذا النوع 

من التسيَت يسمى أيضا تسيَت خاص والذي يستعمل فيو ادلسَت مؤسسة من ادلؤسسات للتدخل يف ادلنشأة وىو 
 .يراقب ويوجو

 
II-2-3 -التسيير المشترك :

 ويدخل يف ىذا النوع مسَتين أو أكثر وىذا على حساب اإلمكانيات اخلاصة لكل مسَت حبيث تربطهم 
. عالقة تنسيق

II-2-4 -التسيير غير مشترك :
.  ىو التسيَت الذي يقوم مسَت واحد بوسائلو ويتدخل مباشرة يف ادلنشأة دون استعمال أي مؤسسة أخرى

II-3 :المسير اإلداري الرياضي 

II-3-1.-تعريف المسير: 

ىو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام باألعمال وإصلاز ادلهام من             :       ىناك عدة تعريف للمسَت منها
خالل اآلخرين فهو سلطط ومنشط ومنظم ومراقب ومنسق جلهود اآلخرين لبلوغ غرض مشًتك وعليو يعترب كل 
ادلسَت مسؤول عن أعمال اآلخرين، وال بد أن تكون للمسَت سلطة معينة الزباذ القرارات وإال فإنو يفقد صفتو 

. كمسَت ويتحول إىل منفذ فقط
يشرف على مجاعة من ادلرؤوسُت الذين يقومون    ولكي يستطيع أن يقوم دبهامو جيب عليو أن يشرف  

  بتأدية األعمال وادلهام ادلطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوامر وازباذ القرارات يف نطاق اختصاصو 
     .وادلسَت ىو الفرد الذي يقوم بتوجيو ادلرؤوسُت ويبُت ذلم الطريقة اليت يتبعوا يف تأدية أعماذلم

  الذي يضع خطة التنفيذ أي ربدد ما جيب عملو ومكان العمل والزمن لتأدية الوسائل واألدوات ادلستخدمة  
 للتنفيذ، واألفراد الذين يتولون تأديةكل ذلك يف ضوء التكاليف ادلقدرة وربقيق درجةكافية يف اإلنتاج

إضافة إىل ذلك قيامو باألنشطة وادلهام اليت يتوىل اإلشراف عليها وكذلك دبتابعتو ورقابتو لنتائجو ليتمكن 
 من ازباذ قرارات واإلجراءات لتصحيح ومعاجلة األخطاء واالضلرافات، وجيب على اجلميع أن حيصل على

 (1)القدر الكايف من ادلعرفة ومبادئ اإلدارة قبل أن يقوم دبمارستها
 

 
 

                                                
 5،ص1997،الجزائر،2،ج2ديوان المطثوعاخ الجامعيح،ته عكىون ،ط- األساسياخ ووظائف وتقىياخ-محمد رفيق الطية،مدخل التسيير --1
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II-3-2 -أنواع المسيرين :
II-3-2-1 -مسيرين غير عموميين :

.  مثل الوكاالت العقارية واجلمعيات وادلنظمات
II-3-2-2 -مسيرين عموميين :

 1.مثل البلدية، ديوان الًتقية والتسيَت العقاري، مؤسسات رياضية
II-3-3-وظائف المسير اإلداري : 

     إن أنشطة ادلسَت ىي يف الواقع أنشطة قيادية وىذا يتطلب إدلاما ألساليب القيادة وديكننا أن نذكر   
  :األعمال اليت يقوما ادلسَت

 .التخطيط وربديد السياسات.

 .تنظيم أنظمة اآلخرين.

 .تفويض السلطة وادلسؤولُت.

 .الرقابة على النتائج ادلطلوبة.

 .اإلشراف على تقدمي النتائج.

.    إصدار األوامر والتعليمات.

 .تفسَت وتبليغ السياسات.

 .تدريب ادلرؤوسُت يف ادلراكز ذات ادلسؤولية وربمل العمل اإلداري.

( 2).تنسيق مجيع اجلهود ادلختلفة بالعناصر ادلكونة للعمال اإلداريُت.

II-3-4-أقسام المسيرين :
  :                                                           ديكننا التمييز بُت ثالث مستويات للمسَتين كما يلي

II-3-4-1-المسيرون القاعديين: 
    يقومون باإلشراف على ادلستخدمُت وعلى استعمال ادلوارد يف ادلستويات التنظيمية وجيري انتقائهم 
 بالنظر للخربة وادلهارة التقنية حيث يتفوقون على زمالئهم من حيث حسن األداء، أما مهمتهم فتتمثل

 يف تأكيد أن ادلهام ادلوكلة دلرؤوسيهم تنفذ بالشكل ادلناسب وىم يقضون معظم أوقات مع ىؤالء ادلرؤوسُت
. بغرض النصح واإلرشاد

 
 

 

                                                

 .09، ص 2001تسيَت قصر بوسعادة، معهد تسيَت التقنيات احلضرية، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، : دمحاين مراد وآخرون1
 20 .18ص وفسه، مرجع الطية رفيق محمد 2
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II-3-4-2-المسيرون األواسط: 

 يلعبون دور الوسطاء بُت ادلسَتين القاعديُت من جهة اإلدارة العليا من جهة أخرى ويتمثل دورىم يف
 تنظيم استعمال ومراقبة ادلوارد للتأكد من حسن تسيَت التنظيم ويقضون معظم أوقام فيكتابة التقارير

.                                                                                               وحضور االجتماعات
II-3-4-3-اإلدارة العليا 

      ديارس ادلسَتون ىنا مهامهم يف قمة اذلرم التنظيمي حيث يقومون برسم ادلسار العام للمنشآت، أما 
 عملهم األساسي فيتمثل يف التخطيط ورسم السياسات العامة وتنسيق أنشطة اإلداري الوسطى والتأكيد
 من سالمة ادلخرجات النهائية يف مستوى القاعدة وذبري ترقية ىؤالء ادلسَتين من اإلدارة الوسطى وخاصة

                                                           1.من التخصصات األساسية أي اإلنتاج أو التحويل والبيع

II-4- مؤهالت المسير الناجح: 
      لكي ينجح كل مسَت يف شغل مركزه جيب أن يواجو األعمال اليت ربت إشرافو ويسَتىا يف يسر

 ويشًتط يف ادلسَت. كما جيب أن يفهم مبادئ التنظيم واإلدارة ليستخدمهما استخداما صحيحا.وسهولة
 أن يقدر احلاجة إىل العالقات اإلنسانية ويعرف من تكون عليو العالقات السليمة بُت مجيع العاملُت معو*
من مستلزمات النجاح وأن يرسم أىدافو بوضوح وخيطط دلرؤوسو اإلجراءات اليت تبيح تنفيذ ىذه                   *
 األىداف، ويفوض السلطة الضرورية إىل األشخاص الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ ادلراحل*
 ادلختلفة للعمل ويستنبط وسائل الرقابة اليت تضمن تنفيذ اخلطة ويستعرض بعض ادلؤىالت ادلميزة للمسَت*
:                                                                                             الناجح ونلخصها يف ما يلي*
.                                                                                      امتالك الطاقة اإلدارية *
احملافظة على السلك اإلداري وشليزات القيادة                                                                                                                                                                                          *
 .        القدرة على تكوين الرجال وإعدادىم*

 .                     اجلدارة يف استخدام التنظيم *  
                                                                                             إبداء اآلراء السديدة  *
 .                                                                                                           القدرة على تنسيق األعمال* 
 
 
 

 

 

                                                
 14 ص1998، مصر، القاهرج،2، ط للكتاب الىشر دار ،تطبيقيتنظريتدراستاإلدارة:العمري إتراهيم- 1
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 :خالصة
اإلدارة ىي عماد تقدم كافة األنشطة اإلنسانية، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وبدوهنا كان يصعب الوصول    

إىل ما ضلن عليو اآلن من تطور يف شىت اجملاالت، ومن بينها اجملال الرياضي الذي ىو نشاط إنساين اخذ يتوسع 
ويتفرع نتيجة االىتمام ادلتزايد بو، وخالل ىذا التوسع والتفرع الكبَت كان التشبث بادلنهج العلمي كبَتا جدا وىذا 

. ما أدى إىل ربول اإلدارة كأساس لكل صلاح يف كل ادليادين
 كما ديكن القول يف النهاية أن للتسيَت اإلداري دور و ىو مسايرة التعقيدات اليت تواجو اإلدارة فبدون

 تسيَت دقيق تعم الفوضى بشكل يهدد وجود الشيء إداريا وىو يوفر درجة من االنتظام والتنسيق،
وال يتم ذلك إال بوجود قيادة ذات كفاءة عالية،وديكن أن نقول أن عملية التسيَت اإلداري ىي رلموعة من 

 .التخطيط التنظيم ،الرقابة ،والقرار:العمليات ادلمتزجة وادلتمثلة يف
 .  من أجل ربقيق األىداف ادلرجوة جيب أن تكون ىناك سياسة إدارية ناجحة ومدروسة
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: تمهيد
     لقد دفع التقدم السريع الذي قدمتو اليابان من وراء تطبيق مفاىيم إدارة اجلودة الشاملة غالبية الدول إىل 

تطبيق تلك ادلفاىيم أمال يف حل ادلشكالت اإلدارية ،ودلا كانت اجملاالت الرياضية ربتاج إىل إدارة فعالة لتحقيق 
أمنها يف اجملال األول واحلصول على نتائج توازي ادلوارد ادلالية ادلنفقة واجلهد ادلبذول ،فإن تطبيق إدارة اجلودة 

. الشاملة ؽلكن أن ؽلنحها شليزات ذبعلها أكثر كفاءة وفاعلية على ربقيق أىدافها
   فظهور إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب إداري متطور يسعى إىل ربسُت اإلنتاجية باستمرار كهدف رئيسي جبانب 

العمل على ربسُت جودة السلع واخلدمات بدقة وإتقان وأقل تكلفة شلكنة ،دبعٌت ربقيق الرغبات ادلتعارضة من 
خالل إرضاء مجهور ادلستفيدين من اخلدمة وإتباع طموحاهتم وتلبية احتياجاهتم ويف الوقت نفسو زبفيض تكلفة 

 .اإلنتاج
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I - مدخل إلدارة الجودة الشاملة
اىتمت ادلؤسسات االقتصادية بإدارة اجلودة الشاملة يف السنوات األخَتة نتيجة لعدة اعتبارات لعل من 

من تطور وازدىار وارتقاء يف سلتلف الصناعات، وخاصة الصناعات االلكًتونية  أعلها ما حققتو الشركات اليابانية
فقد اكتسحت . وصناعة السيارات اليت أصبحت تنافس كربى الشركات األمريكية ادلتخصصة يف ىذا اجملال

الصناعة اليابانية األسواق العادلية األمر الذي أدى إىل خسارة الشركات األمريكية واألوروبية حلصص كبَتة من 
ومن ىنا أصبحت اجلودة . ىذه األسواق،  وىذا راجع جلودة ادلنتجات اليابانية وسبيزىا عن ادلنتجات األخرى

الشاملة مطلب أساسي تسعى لتحقيقو كل ادلؤسسات من أجل ضمان ربقيق أىدافها ادلتمثلة يف االستمرارية 
.  والبقاء

سنحاول يف ىذا ادلبحث إلقاء الضوء على إدارة اجلودة الشاملة بغية التعرف عليها أكثر، وذلك من 
. خالل التطرق دلختلف جوانبها ومبادئها، ومعوقات تطبيقها

I -1 -  مفهوم الجودة
قبل التطرق إىل تعريف إدارة اجلودة الشاملة ال بد من التطرق إىل مفهوم اجلودة وادلرور دبختلف مراحل 

. تطورىا إىل غاية وصوذلا إىل إدارة اجلودة الشاملة
I -1-1 -تعريف الجودة :
وردت تعاريف سلتلفة للجودة نتجت عن زلاولة الباحثُت إبراز بعض مسات اجلودة، فمنهم من عرفها على   

السلع لالستعمال، ومن جهة يراىا البعض  (مطابقة)أهنا درجة التفضيل بُت ادلنتجات، ومنهم من يرى أهنا موائمة 
على أهنا ادلطابقة مع ادلتطلبات احملددة من الزبائن، أما النظرة احلديثة للجودة فهي ترتكز على الزبون وعلى كيفية 

. إرضاءه
: على ضوء ادلداخل السابقة سوف نقدم بعض التعاريف اليت تناولت للجودة

.  (1)"مدى مالئمة ادلنتج لالستعمال: "اجلودة على أهنا" جوزيف جوران"عرف       
، وتتحدد ىذه ادلتطلبات من طرف الزبائن، (2)"ادلطابقة مع ادلتطلبات: "على أهنا" فيليب كروسيب"كما عرفها 

. حيث تتمثل اجلودة عند كروسيب يف ما يستطيع ادلنتوج توفَته للمستهلك وبالتايل يلقى ىذا ادلنتوج القبول
. (3)"درجة أو مستوى التميز أو التفوق: "بأهنا" أوكسفورد"وحددىا قاموس 

                        
 . 19ص. 2006. ، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، األردن(مفاهيم وتطبيقات)إدارة الجودة الشاملة :  زلفوظ أمحد جودة(1)

(2)   Willy A. Sussland : Le manager,  La qualité et les Norms ISO (de l’ iso 9000 vers la 
qulité totale), presses polytechnique et universitaires romandes, 1996.  p16.    

  .404ص . 2007، دار ادلريخ للنشر، السعودية، تخطيط ومراقبة اإلنتاج:  مؤيد عبد احلسُت الفضل(3)
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تعبَت عن مقدار اخلسارة اليت ؽلكن تفاديها، واليت قد يسببها : "اجلودة بأهنا" تاجوشي"كما عرف ادلهندس الياباين 
من ىذا . عن ادلنتج (ادلستهلك) أي أن اجلودة ىنا تعرب عن مدى رضا الزبون (1)"ادلنتج للمجتمع بعد تسليمو

. ادلنظور ربط تاجوشي اجلودة بالتكاليف، حيث أن عدم رضا ادلستهلك عن ادلنتج يعترب خسارة غلب تفاديها
مجلة السمات واخلصائص للمنتج أو اخلدمة : "أما ادلعهد األمريكي لضبط ادلعايَت فقد عرف اجلودة بأهنا

، ويقصد ىنا تلبية احتياجات الزبائن وما ػلققو ذلم ادلنتج أو (2)"اليت ذبعلو قادرا على الوفاء باحتياجات معينة
. اخلدمة نظَت ما يدفعو األفراد لقاء احلصول على ىذا ادلنتج

: وتعرف اجلودة حسب ادلعايَت الدولية على أهنا
، هبدف زبصيص، (ويف بعض األحيان ادلستعملُت والزبائن)رلموعة القواعد التقنية ادلتفق عليها بُت ادلنتجُت "     

أي مدى مطابقة مواصفات ادلنتج مع ادلواصفات ادلوضوعة مسبقا . (3)"وتسهيل وتوحيد السلعة أو اخلدمة ادلقدمة
. ومدى قبولو من طرف الزبائن (أي العادلية)

 حيث انعدام الشكاوي اليت ترد من (4)كما يشَت البعض إىل أن اجلودة سبثل االطلفاض يف شكاوي العمالء،
 . ادلستهلكُت يدل على جودة ادلنتوج

 .(5)"استعداد رلموعة من اخلصائص اجلوىرية على إرضاء ادلتطلبات: "وعرفت اجلودة على أهنا
. (6)"قدرة ادلنتوج على إشباع حاجات ورغبات ادلستهلكُت" كما تعٍت أيضا 

اجلودة ىي رلموعة اخلصائص وادلميزات للمنتوج أو : "ويعترب التعريف التايل تعريفا شامال للجودة           
اخلصائص اليت  حيث سبثل احلاجات ادلعلنة. (7)"اخلدمة اليت تعطي القدرة على تلبية احلاجات ادلعلنة أو الضمنية

مثل الصالحية، )لدى العميل، أما احلاجات الضمنية فهي اخلصائص اليت تظهر بعد استخدام ادلنتج  تكون معرفة
.  (...احملافظة على البيئة

 

                        
 .18ص. 2002.دار وائل للنشر، األردن، ISO ،9000 ISO 14000أنظمة إدارة الجودة والبيئة :  زلمد عبد الوىاب العزاوي(1)

 دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد– الجودة الشاملة في التعليم :  رشدي أمحد طعيمة وآخرون(2)
 .21ص. 2006

(3)  Jean Pierre Huberac : Guide des Méthodes de la Qualité, MAXIMA, Paris, 1998. p83.  
 .14ص.  2002. عمان، األردن. ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعةإدارة الجودة وخدمة العمالء: خضَت كاظم محود (4)

(5)  Seddiki Abdallah : Management de la qualité (de l’ inspection a l’ ésprit KAIZEN), 
office des publications universitaires, algerie, 2004. p 23. 

(6)  Etienne Collignon, Michel Wissler : Qualité et compétivité des enterprises, édition 
ECONOMICA, 2ème éd, Paris, 1983. p05. 

(7)  Michel Vigir : La pratique de Q.F.D, les editions d’ organizations, Paris, 1992. p 15. 
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I -1-2  - تطور الجودة

ادوارد "       بدايات اجلودة كانت يف اليابان وبالتحديد يف القطاع الصناعي، حيث قام اإلحصائي األمريكي 
 بوضع ادلبادئ األساسية إلدارة اجلودة الشاملة، وساعد اليابانيُت يف تطبيقها، وبعد سنوات من تبٍت *"دؽلينج

 اليابان 
اجلودة، بدأت بوادر االىتمام هبا يف أمريكا، واليت فقدت نسبة معتربة من مبيعاهتا لصاحل دول أخرى وباألخص 

. اليابان
 وتطورت اجلودة بتطور مفهومها ونظرة الباحثُت ذلا،  حيث مرت بالعديد من ادلراحل إىل أن وصلت إىل        

 : فيما يلي(1)سنحاول تقدمي ىذه ادلراحل. ما ىي عليو اليوم
مرحلة الفحص : 1المرحلة 

كانت اجلودة ترتكز فقط على فحص ادلنتج أي التأكد بان مواصفات السلعة تطابق ادلواصفات 
ن العالقة بينهما زلافظ عليها باستمرار، حيث أن ادلنتجات اليت تطابق ادلواصفات تقدم للزبون، أما أادلوضوعة و

.  ادلعيبة فإهنا تتلف أو يعاد العمل عليها لتحسينها
. ىنا قامت عملية الفحص باكتشاف اخلطأ لكنها مل تقم دبنعو من األساس

  :ومت االعتماد يف ىذه ادلرحلة على األساليب اإلحصائية التالية
 ... خرائط التفتيش واستخدامها يف اإلنتاج، مراقبة ادلتغَتات، الرقابة الوصفية

 ضبط مراقبة الجودة مرحلة :2المرحلة  
، واشتملت على مراقبة جودة كافة النشاطات باستخدام 20بدأت ىذه ادلرحلة يف أوائل القرن 

، واليت تضمنت احملافظة على مقابلة مواصفات (...سلطط باريتو، سلطط السبب والنتيجة)األساليب اإلحصائية 
السلعة الحتياجات ادلستهلكُت، وؽلكن من خالل ىذه األساليب أداء أنشطة مراقبة اجلودة حيث يتم التأكد من 

 .مطابقة ادلنتوج للمواصفات احملددة مسبقا
العينات اإلحصائية، الرقابة على العملية، خرائط الرقابة : من بُت األساليب اليت مت االعتماد عليها يف ىذه الفًتة

 (2)...على اجلودة

                        
، وأنشأت جائزة باسمو تمنح سنويا لمشركة المتميزة من حيث االبتكار في برامج إدارة "أب الجودة" اعتبرتو اليابان : أدوارد ديمينج*

 .الجودة

:  تطور الجودة عمى مراحل  تم اإلعتماد في سرد(1)
. 25ص. محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق- 
. 20محمد عبد الوىاب العزاوي، مرجع سابق، ص- 

 .28ص. خضير كاظم حمود، مرجع سابق             - 

 .31ص. 2001، دار صفاء لمنشر، عمان، األردن، إدارة الجودة الشاممة:  مأمون الدرادكة وأخرون(2)
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مرحلة تأكيد الجودة : 3المرحلة 

       أساس ىذه ادلرحلة منع وقوع اخلطأ منذ البداية، فإغلاد حل دلشكلة عدم مطابقة ادلواصفات ليست طريقة 
. فعالة، حيث أن األفضل من ذلك ىو منع وقوع ادلشكلة أصال والقضاء على أسباهبا من البداية

:   يف ىذه ادلرحلة أصبح ينظر للجودة ضمن ثالث اعتبارات
 .دقة التصميم         - 
.  دقة األداء          - 
. دقة ادلطابقة         - 

على يد األمريكي فيليب كروسيب، والذي  (zéro défaut )* وظهر ألول مرة مفهوم التلف الصفري
. حث على الرقابة الوقائية والشاملة،  ألن اجلودة تتحقق بتفادي األخطاء

. وقد كانت الرقابة الشاملة ىي النواة األوىل إلدارة اجلودة الشاملة
مرحلة إدارة الجودة الشاملة : 4المرحلة 

، ويقصد هبا عملية التحسُت ادلستمر يف 20ظهر مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف الثمانينات من القرن 
كل نشاط من أنشطة ادلنظمة وذلك من خالل االىتمام باألفراد ادلهرة واستخدام فرق العمل واألساليب  

.  (1)التجريبية ادلتعددة وتنظيم ادلكافأة والتقدير الصلاز العاملُت واالىتمام بتدريبهم
: وسبيزت ىذه ادلرحلة دبا يلي

تعريف اجلودة من وجهة نظر العميل؛ - 
استخدام اجلودة كسالح تنافسي؛ - 
االىتمام باجلودة من قبل اإلدارة العليا؛ - 
. (2)ربط اجلودة بقدرة الشركة على ربقيق األرباح- 

: وؽلكن توضيح ادلراحل السابقة يف الشكل البياين التايل
 

 
 
 

 

                        
 .ينص مبدأ التلف الصفري على عدم وجود معيب يف ادلنتج، أي نسبة العيوب تساوي الصفر *

 .45ص. 2003/2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، إدارة الجودة الكلية: سونيا زلمد البكري  (1)

 .32مأمون الدرادكة وآخرون، مرجع سابق، ص  (2)
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مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة  : 02الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار النيضة التطبيق العممي إلدارة الجودة الشاممة في المؤسسات العربية: فريد عبد الفتاح زين الدين: المصدر
 .12ص . 1996العربية، القاىرة، 

 

 

 إدارة الجودة الشاملة 

 تأكيد الجودة

 مراقبة الجودة

 الفحص

مشاركة الزبائن وادلوردين - 
اجلودة مسؤولية كل األقسام - 
اإلحاطة بكل العمليات - 
حلقات اجلودة - 
مشاركة العاملُت - 

 

اإلحاطات بالعمليات غَت - 
اإلنتاجية 

تنمية نظام اجلودة  - 
ادلراقبة اإلحصائية للعمليات - 
تطبيق زبطيط اجلودة - 

 

استخدام اإلحصاء - 
اختيار ادلنتج - 
الفحص الذايت - 
بيانات أداء العمليات - 
 

اجراءات تصحيحية - 
 ربديد مصادر عدم التطابق- 

 الفحص

 مزاقبت الجودة 

 تأكيد الجودة

 إدارة الجودة الشاملت 
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I -1-3 -رواد الجودة :

إن التكلم عن اجلودة يقودنا إىل التكلم عن رواد اجلودة أو الباحثُت الذين قدموا إسهامات كان ذلا األثر 
: الكبَت يف التعريف باجلودة، من بُت ىؤالء

... ، جوزيف جوران، ايشيكاوا، فيليب كروسيبادوارد دؽلينج
.  وفيما يلي جدول يلخص أىم ما ركز عليو رواد اجلودة

عناصر إدارة الجودة الشاملة كما يراها رواد الجودة : 01الجدول رقم 
 

أهم عناصر إدارة الجودة الشاملة المفكر 
 

 ادوارد دؽلينج
E. Deming 

. تقدمي اخلدمة أو الوظائف(أو عمليات أو إجراءات )التوجو ضلو تقييم عملية - 
 .استخدام األساليب إلحصائية- 
 . ضرورة إزالة اخلوف من نفوس ادلوظفُت- 
. خفض درجات االضلراف عن ادلستويات القياسية ألداء اخلدمة- 

 
 جوزيف جوران

Joseph juran 

. اشًتاك مجيع الطاقم اإلداري يف موضوع اجلودة- 
 .التخطيط للجودة- 
 .الرقابة على اجلودة- 
ربسُت اجلودة - 

A.Feigenbaum 
أرماند فيجنبوم 

. نظام اجلودة الشاملة- 
 .تصميم اجلودة- 
. (ادلستفيد )التوجو ضلو العميل - 

 
كارو ايشيكاوا 

Kaora 
ishikawa 

.  استخدام اإلحصاءات- 
 .حلقات اجلودة- 
. اشًتاك مجيع ادلوظفُت- 

 
 فيليب كروسيب

Fhilip crosby 

. العيوب الصفرية- 
 .تكلفة اجلودة- 
. شعارات اجلودة- 

– ، إدارة الطباعة والنشر دبعهد اإلدارة العامة إدارة الجودة الشاملة:  ترمجة طالل بن عابد األمحدي،كوش.ىيو :المصدر
. 29ص . (ىـ1422-2001)ادلملكة العربية السعودية 

 



 

 

   الجانب النظري                           الـــــــــــفصــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــاني                            إدارة الجودة الشاملة 

 

43 

 
I-2 - مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 الفعالة اليت تواكب التحوالت السريعة يف احمليط، الذي ؽلتاز  من أنظمة التسيَتتعترب إدارة اجلودة الشاملة
بالديناميكية والتغَت، إذ ترتكز على ربقيق رضا العميل ومساعلة العاملُت يف ادلؤسسة مع استمرارية التطوير يف 

. اجلودة، كما تؤكد على أعلية التحسُت ادلستمر دلختلف األنشطة الوظيفية والعمليات التسيَتية يف ادلؤسسة
I-2-1 -  تعريف إدارة الجودة الشاملة

التكيف ادلستمر مع حاجات الزبائن وادلستعملُت وتطوراهتا بواسطة " تعرف إدارة اجلودة الشاملة على أهنا 
كما يصاحب تعريف إدارة اجلودة الشاملة عادة رلموعة من  .(1)"التحكم يف مجيع نشاطات ووظائف ادلؤسسة

: (2)النقاط األساسية وادلتمثلة يف
ثقة ادلنتج أو اخلدمة؛  -
 خصائص ادلنتج، ومنها خاصية عدم إضراره للبيئة؛ -
 عمره اإلنتاجي؛ -
 .تكلفتو، سعره -

أهنا رلموعة برامج تنظيمية تستهدف تعظيم مستوى : "إدارة اجلودة الشاملة" جاري ديسلر"يعرف 
. (3)"اإلشباع لدى العميل من خالل االلتزام دببادئ التحسُت ادلستمر للعمليات

طريقة لتسيَت ادلؤسسة تركز على اجلودة، وترتكز على مساعلة مجيع "عرفت إدارة اجلودة الشاملة على أهنا 
 (4)"األفراد وتسعى للنجاح دلدة طويلة بواسطة إشباع حاجات الزبائن

إسًتاتيجية للتسيَت تشمل كل نشاطات ادلؤسسة دبا فيها نشاطات "لذا فإن إدارة اجلودة الشاملة تعترب 
. "األفراد وزليط ىذه ادلؤسسة، من أجل ربديد وإشباع أىداف اجلودة ادلستنبطة من متطلبات الزبون

من خالل ما سبق ؽلكن أن نستنتج أن إدارة اجلودة الشاملة نظام تسيَتي يقوم على أساس التحسُت 
 ، ودعم مشاركة األفراد يف ازباذ(الداخلي واخلارجي)ادلستمر دلختلف العمليات ويركز على إرضاء العميل 

  القرارات،
 

                        
(1)  Etienne Collignon, Michel Wissler, op cit, p44. 
(2)  Patrick Lyonnet : les outils de la qualité Totale, technique et documentation, Lavoisier, 

paris, 1991. p05. 
 306ص. 2003. ، دار ادلريخ، الرياض، السعوديةإدارة الموارد البشرية: زلمد سيد أمحد عبد ادلتعال:  جاري ديسلر، ترمجة(3)

(4)  J.M.Peretti , op cit. P135. 
  Gerd F. Kamiske, Jörg Peter Brauer : Management de la Qualité de A à Z, MASSON, 
paris, 1994. p 119. 
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حيث تعتمد فكرة التحسُت ادلستمر على تدعيم البحث والتطوير، وتشجيع اإلبداع، وتنمية مهارات 

ومعارف ادلوارد البشرية 
I-2-2 - أهداف إدارة الجودة الشاملة

تسعى ادلؤسسة إىل تقدمي أفضل السلع واخلدمات للزبائن، وربقيق أقصى إشباع ذلم وزلاولة ضمان مكانة 
يف السوق، األمر الذي يتطلب امتالك أي مؤسسة دليزة تنافسية تؤىلها الكتساب تلك ادلكانة، حيث تتحقق 

.  يبُت ذلك03والشكل  البياين رقم . (1)ادليزة التنافسية للمؤسسة عن طريق اجلودة العالية، وزبفيض التكاليف
:  منها(2)إن ادلؤسسة تطمح إىل ربقيق مجلة من األىداف

  *"les 5 zéro "زبفيض تكاليف اإلنتاج وذلك بتخفيض الوقت واجلهد الضائعُت وزلاولة الوصول إىل  - 
. ( أصفار05)

. تلبية حاجات ورغبات الزبائن وادلستهلكُت حيث تكون ادلنتجات مطابقة للمواصفات - 
ربقيق ادليزة التنافسية للمؤسسة يف األسواق، واكتساهبا دلكانة يف تلك األسواق حيث تؤدي إدارة   اجلودة   - 

 . إىل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسةالشاملة
ربقيق ادلنفعة ألفراد ادلؤسسة، وزيادة إنتاجيتهم، وذلك بتنمية روح الفريق والعمل اجلماعي وتعنية األفراد،  - 

. حيث يؤدي شعورىم باالنتماء للمؤسسة إىل والئهم ادلطلق ذلا
إدارة اجلودة الشاملة  لتحقيق أىداف ادلؤسسة وامتالك ميزة تنافسية، حيث تتمثل مدخالت يسعى نظام  - 

. ، وتعترب تلبية احتياجات الزبائن وتطوير مهارات األفراد كمخرجات (ادلالية والبشرية)النظام يف ادلوارد 
 

 
 

 
 
 
 
 

                        
(1)  Renaud de Maricourt : Les Samouraïs du Management, vuibert, paris, 1993. p 35. 

 .28-27ص ص. 2000، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، اللوجستيك كبديل للميزة التنافسية: عبيد علي أمحد حجازي (2)
*  « Les 5 Zéro » : صفر سلزون، صفر ورق، صفر مدة، صفر خطأ، صفر عطب .
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أهداف إدارة الجودة الشاملة : 03الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إدارة الجودة الشاملة 

رفع الكفاءة اإلنتاجية 

تحقيق رضا العمالء 

البقاء واالستمرار والتفوق  

تحسين 
 الجودة

تخفيض 
 التكاليف

حصة 
أكبر في 
 السوق

جودة 
 عالية

:  المصدر
 .40ص . 2001، دار وائل، عمان، األردن، مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة: عمر وصفي عقيلي
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II - تطبيق إدارة الجودة الشاملة
ادلقدمة إىل زبائنها  (سلع وخدمات)تسعى ادلؤسسات الناجحة دائما لالرتقاء دبستوى جودة منتجاهتا  

وذلك من أجل االحتفاظ هبم واستمرار التعامل معهم، ويف سبيل ذلك تقوم ادلؤسسة بتطبيق مبادئ إدارة اجلودة 
. الشاملة لضمان رضا الزبائن

II -1- متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
  لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يستلزم توفَت أرضية عمل مناسبة، من مناخ مالئم للتطبيق، وتغيَت ثقافة 

. ادلنظمة وثقافة األفراد لكي ال ػلدث تعارض يف تطبيق ىذا ادلفهوم اجلديد
:  (1)من أىم ادلتطلبات اليت غلب توفرىا لتطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة ما يلي

 :دعم اإلدارة العليا (1
. من الضروري أن تكون للمؤسسة رغبة قوية لتنفيذ إدارة اجلودة الشاملة واالقتناع حبتمية التغيَت

 : التوجه إلى االهتمام بالعميل (2
يعترب العميل اذلدف األساسي من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حيث يعترب رضاه من أولويات اإلدارة العليا حيث 

 .غلب على ىذه األخَتة توفَت قاعدة بيانات كبَتة من العمالء واحتياجاهتم، وغلب تفعيل نظام التغذية العكسية 
 :تهيئة مناخ العمل وثقافة المؤسسة (3

يقصد بتهيئة مناخ العمل اىتمام اإلدارة العليا بادلؤسسة بإعداد العاملُت نفسيا لفهم وقبول مفاىيم وشلارسات 
إدارة اجلودة الشاملة كنشر الوعي، وتثقيف العاملُت عن اجلودة، األمر الذي يسهل تعاوهنم والتزامهم وتقليل 

. مقاومتهم للتغيَت
إن صلاح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مرتبط أيضا بالتهيئة الشاملة لثقافة ادلؤسسة من مجيع جوانبو، حيث سبثل 

ثقافة ادلؤسسة رلموعة ادلعتقدات الراسخة حول كيفية تنظيم العمل، وأسلوب مكافأة العاملُت، وكيفية مراقبة 
 (2)...أدائهم

 
 

 

 

 

 

 

                        
:  باالعتماد على(1)

ص . 2004. ، ترمجة سرور علي إبراىيم سرور، دار ادلريخ، الرياض،  السعوديةتكامل إعادة الهندسة مع إدارة الجودة الشاملة: جوزيف كيالدا- 
 .195-194ص 

 .67مرجع سابق، ص: فريد عبد الفتاح زين الدين (2)
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 :  ممارسة النمط القيادي المناسب (4
يعترب النمط الدؽلقراطي للقيادة أكثر األظلاط القيادية مناسبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فهو يسمح دبشاركـة 

يعتمدان على ادلركزية  (الديكتاتوري أو األوتوقراطي)العاملُت يف وضع األىداف وازباذ القرارات فاألظلاط األخرى 
 .اليت ال تسمح بفكرة تفويض السلطة، ومنو عدم جدوى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 : وجود نظام للقياس (5
 لضبط اجلودة شلا يسمح باكتشاف االختالفات يف اإلنتاج واضلرافات يف  الوقت *تستخدم األساليب اإلحصائية

.   اإلجراءات التصحيحية ادلالئمةوازباذادلناسب 
 : فعالية نظام االتصاالت (6

بُت الرئيس )لتطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ينبغي أن يكون ىناك نظاما فعاال لالتصاالت يف كال االذباىُت 
قادر على إيصال ( نظام االتصاالت)غلب  أن يكون ىذا النظام  (و ادلرؤوس أو بُت داخل ادلنظمة وخارجها

 .ادلعلومات يف وقتها ادلناسب
 : التحسين المستمر (7

 .أي ادلراقبة لكل مراحل العمليات دون انقطاع، لتحديد األخطاء وتصحيح االضلرافات يف الوقت ادلناسب
II -2 - مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة

إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ادلنظمات ليست عملية سهلة وربتاج إىل وقت طويل إلسبام مراحلها 
. ألهنا تقوم على أساس فكرة التحسُت ادلستمر لكافة العمليات يف ادلؤسسة

: وتتلخص ىذه ادلراحل فيما يلي
II -2-1 -مرحلة اإلعداد: 

ويتم فيها معرفة مدى احلاجة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فهي سبثل مرحلة ربضَتية لتحديد وتوضيح رؤية 
. (1)الشركة اذباه إدارة اجلودة الشاملة

:  وتتضمن القيام  دبا يلي
 ازباذ اإلدارة العليا لقرار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة .
 (2)التزام اإلدارة العليا بتطبيق إجراءات عملية  التحسُت ادلستمر. 

 
 

                        
 .... ربليل باريتو، شكل االنتشار، خريطة تدفق العمليات، خريطة السبب والنتيجة: األساليب اإلحصائية هي*
 .26ص . 2004، مركز اخلربات ادلهنية لإلدارة، الطبعة الثالثة، منهج الجودة الشاملة: عبد الرمحن توفيق (1)

 .  214ص .  زلفوظ أمحد جودة، مرجع سابق(2)
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 اختيار منسق أو جلنة تنسيق. 
 أي تشكيل رللس جودة(1)تشكيل جلنة قيادة إلدارة اجلودة الشاملة . 
 ترسيخ وبناء ثقافة تنظيمية تؤيد التغيَت. 
 بناء فرق عمل من سلتلف أقسام ادلؤسسة. 
 إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عن اجلودة، موجهة جمللس اجلودة. 
 (2).وضع أسس قياس الرضا الوظيفي ورضاء العمالء 

II -2-2 -مرحلة التخطيط:  
 أي بداية التجسيد الفعلي إلدارة اجلودة الشاملة ويقصد هبا عملية وضع األىداف على ادلدى الطويل 

 (3).واخلطوات الالزمة لتحقيقها للحصول على خطة إسًتاتيجية للجودة الشاملة
: وتتضمن ىذه ادلرحلة بالقيام باخلطوات التالية 

 استخراج عناصر القوة ومواطن ضعف ادلؤسسة، عن طريق ربليل البيئة الداخلية .
 االستعداد ادلسبق للفرص ادلتاحة أو التهديدات ادلتوقعة، عن طريق ربليل البيئة اخلارجية. 
 صياغة الرؤيا القيادية اليت تعكس طموحات ادلؤسسة خالل الفًتة القادمة. 
 ربديد رسالة ادلنظمة. 
 وضع األىداف اإلسًتاتيجية بعيدة ادلدى اليت إىل ربقيق أىداف ادلؤسسة. 
 دراسة توقعات العمالء ومتطلباهتم فيما يتعلق خبصائص اجلودة ادلطلوبة. 
  تصميم خطط التنفيذ ادلتعلقة بادلرحلة التالية مع األخذ بعُت االعتبار ادلوارد ادلادية والبشرية ادلتاحة

. للمنظمة
II -2-3 -(4) وتتضمن ما يلي:مرحلة التقييم والتقدير :

.  أي هتيئة األرضية ادلناسبة للبدء يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة:التقييم الذاتي - أ
 أي تقييم الوضع احلايل للمنظمة، وتقييم كافة العوامل اليت ؽلكن أن تقود ادلنظمة :التقدير التنظيمي- ب 

 .إىل األفعال االغلابية اليت تركز على التحسُت ادلستمر مع الًتكيز على الثقافة التنظيمية
 

                        
 .200ص. جوزيف كيالدا، مرجع سابق (1)

 .214ص .  زلفوظ أمحد جودة، مرجع سابق(2)

، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، زبصص تسيَت ادلؤسسات أهمية إدارة الجودة الشاملة ومواصفات اإليزو في تنافسية المؤسسة:  عاليل مليكة(3)
 .32ص . 2003/2004الصناعية، جامعة بسكرة، 

 .28عبد الرمحن توفيق، مرجع سابق، ص   (4)
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للتعرف على مدى رضا العمالء، وعلى ما يقدمونو من مقًتحات يف رلال التحسُت : دراسة العمالء -ج 

. والتطوير من خالل لقاءات عمل، أو من خالل االتصاالت اذلاتفية، أو غَتىا من وسائل االتصاالت
: التغذية العكسية للتدريب- د 

   تقييم التدريب األساسي للمديرين والعاملُت، وإذا مل يكن التدريب األساسي فعاال فسوف ربتاج 
. ادلنظمة إىل وقت إلجراء التعديالت الالزمة يف الربامج الضرورية للتدريب

II -2-4 -مرحلة التنفيذ  :
  ىنا يتم بدء التنفيذ الفعلي للخطط ادلوضوعة، حيث تقوم فرق العمل بعمليات التحسُت ادلستمر 

تواجو ادلؤسسة يف ىذه ادلرحلة بعض ادلشاكل اإلدارية والفنية، وبالتايل . للعمليات يف ادلنظمة، وتدريب العاملُت
 (1)...خرائط السبب والنتيجة، ربليل باريتو: يتم استخدام األدوات ادلساعدة يف حل ىذه ادلشاكل مثل

 إن عملية التنفيذ ترافقها عملية ادلراقبة واليت تتم باستخدام سلتلف األساليب اإلحصائية، واذلدف من وراء 
. ادلراقبة ىو التأكد من تنفيذ اجلودة الشاملة كما ىو سلطط

 ويتم بناء نظام الرقابة يف إدارة اجلودة الشاملة على أساس الرقابة القبلية أو البعدية أو ادلتزامنة، إذ يتم 
 .(2)اكتشاف االضلرافات يف الوقت ادلناسب الزباذ اإلجراءات التصحيحية

II -2-5 -تبادل ونشر الخبرات :
...  تقوم ادلؤسسة يف ىذه ادلرحلة بدعوة مجيع وحداهتا وفروعها ومجيع ادلتعاملُت معها، من عمالء وموردين

. للمشاركة يف عملية التحسُت، واقتناعهم بالفوائد اليت تعود عليهم من وراء ىذه ادلشاركة
ويتم فيها أيضا إخبار كل الوحدات بنتائج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وعملية التحسُت ادلستمر حيث يقوم رللس 

. (3)اإلدارة هبذه الدعوة ويتوىل الرؤساء شرح النتائج اليت أمكن التوصل إليها
 ؽلكن القول بأن ادلنظمة يف ىذه ادلرحلة تسعى إىل نشر ذبارهبا وصلاحاهتا يف إدارة اجلودة الشاملة، كما 

 .(4)تقوم ادلنظمة بتبادل خرباهتا مع ادلنظمات األخرى هبدف إفادهتم واالستفادة منهم
 

 
 

 

                        
 .  216ص .  زلفوظ أمحد جودة، مرجع سابق(1)

 .398ص. 1998. مصر.، الدار اجلامعة للنشر والتوزيع، اإلسكندريةتخطيط ومراقبة اإلنتاج:  سونيا زلمد البكري(2)

 .30عبد الرمحن توفيق، مرجع سابق، ص   (3)

 .218ص .  زلفوظ أمحد جودة، مرجع سابق(4)
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II -2 -معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات يف ظل الظروف الراىنة وربديات احمليط يصطدم بعدة  

: عقبات، ؽلكن تلخيصها فيما يلي
. عدم التزام اإلدارة العليا بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة- 
.   (1)عدم إشراك العاملُت بسبب قناعة اإلدارة بدور ادلورد البشري يف إصلاح برنامج إدارة اجلودة الشاملة- 
. نقص الكفاءات البشرية ادلؤىلة يف ىذا اجملال- 
. نقص األموال الالزمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة- 
. اعتقاد العاملُت بعدم جدوى التدريب- 
. ادلركزية يف ازباذ القرارات- 
. مقاومة التغيَت من طرف العاملُت، نتيجة للخوف من تأثَتات التغيَت- 
. عدم اإلدلام باألساليب اإلحصائية لضبط اجلودة- 
. التسرع يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة - 
. ضعف نظام االتصاالت والتغذية العكسية- 
. (2)عدم وجود انسجام بُت فرق العمل- 

على ادلؤسسة أن تركز جهودىا للقضاء على ىذه ادلعوقات، لضمان تسيَت حسن لعملية تطبيق إدارة 
. اجلودة الشاملة

إن احملاوالت الرامية إىل إرساء قواعد جودة أفضل على نطاق عادلي نتج عنها احلاجة دلواصفات قياسية 
.  موحدة تلقى قبول أغلب الشركات، من ىنا كانت احلاجة لظهور ادلواصفات القياسية الدولية

 
III - اهتمام إدارة الجودة الشاملة بالمورد البشري

 بدأ االىتمام بادلوارد البشرية يتزايد يف السنوات األخَتة نتيجة لعدة اعتبارات، من أعلها اكتشاف معظم 
ادلؤسسات ألعلية ىذا ادلورد بادلقارنة مع ادلوارد األخرى، حيث أدركت ادلؤسسات الدور ادلهم الذي يقوم بو ىذا 

. ادلورد يف سبيل ربقيق أىداف ادلؤسسة
 ولذلك ركزت األساليب التسيَتية احلديثة على العنصر البشري يف بناء أفكارىا ومبادئها، ومن بُت ىذه 

 .األساليب إدارة اجلودة الشاملة
 

                        
 .197مساليل ػلضية، مرجع سابق، ص   (1)

 .237ص .  محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق(2)
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III -1 - االهتمام بالمورد البشري ضمن مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

وفقا لنظام إدارة اجلودة الشاملة فإنو ينظر إىل العنصر البشري على أنو أىم العناصر اإلنتاجية، فهو الذي 
سيتوىل عملية القيادة والتنفيذ ذلذا النظام اجلديد، لذلك وجب الًتكيز على بعض النشاطات اليت تشكل يف 

: رلموعها عملية متكاملة تسهم إسهاما فعاال يف ربقيق اجلودة الشاملة، وتتمثل ىذه النشاطات فما يلي
 .اختيار العنصر البشري وفق مواصفات ومعايَت زلددة بشكل مسبق ؼلدم أغراض إدارة اجلودة الشاملة- 
تعيُت الفرد ادلناسب يف العمل الذي يتناسب مع قدراتو ومؤىالتو وخرباتو وميولو على أساس أن معادلة األداء - 

. الرغبة xاجليد ىي القدرة 
.  تأىيل وتدريب العنصر البشري على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة- 
. االعتماد على سياسة احلوافز ادلادية وادلعنوية معا- 
. تعزيز التعاون وتنمية روح العمل اجلماعي وفرق العمل- 

وتتضح أعلية ادلورد البشري يف نظر إدارة اجلودة الشاملة من خالل مبادئها، فبالنسبة دلبادئ دؽلينج إلدارة 
 أي تقريبا نصف ادلبادئ يتناول دور ادلورد 14،13،12،10،9،7،5صلد ادلبادئ  ( مبدأ14)اجلودة الشاملة 

.  *البشري يف إدارة اجلودة الشاملة
، صلد أن العنصر (زبطيط اجلودة، الرقابة على اجلودة، وربسُت اجلودة) **وأيضا يف ثالثية جوران للجودة

البشري ػلتل موقعا ىاما بالنظر إىل كونو ىو الذي ينفذ اخلطط ادلوضوعة من قبل اإلدارة العليا، وقد ركز جوران 
على أن مسؤولية الرقابة على اجلودة ىي ضمن مسؤوليات األفراد، لذا طالب بضرورة تدريب ادلوارد البشرية على 

وإلجراء التحسينات . أداء العمل الصحيح من أول مرة، وضرورة حل ادلشاكل باالعتماد على الطرق اإلحصائية
. يستحسن تشكيل فرق عمل تعمل على إصلاح ربسينات اجلودة

ويعترب مبدأ دمج العاملُت وتكوين فرق العمل من بُت ادلبادئ األساسية واذلامة اليت يؤدي إعلاذلا إىل عدم 
صلاح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، حيث يهدف مبدأ ادلشاركة الكاملة يف تعزيز ادلواقع البشرية، وتشجيعها على 

. األداء الفعال
كثَتا، إذ يعترب ربقيق  (يعرف أيضا بالزبون الداخلي)لقد ركزت إدارة اجلودة الشاملة على ادلورد البشري 

رضا الزبون ىو اذلدف الذي تسعى ادلؤسسة لتحقيقو لضمان البقاء يف السوق، واحلفاظ على ادلكانة اليت ربتلها 
 . فيو، إذ يعتمد ربقيق اجلودة أمام العميل اخلارجي بشكل كبَت على ربقيقها عند العميل الداخلي

 
 

                        
 .لإلطالع على مبادئ إدارة اجلودة الشاملة عند دؽلينج ؽلكن الرجع إىل الفصل الثاين *

 .لإلطالع على ثالثية جوارن للجودة ؽلكن الرجوع إىل الفصل الثاين **
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III -2- :تسيير الموارد البشرية في إطار الجودة الشاملة :

 إن فلسفة إدارة اجلودة الشاملة تنظر إىل ادلنظمة ليس فقط كنظام فٍت وإظلا كنظام اجتماعي ػلتوي على 
أفراد، وعليو فإن اجلوانب ادلرتبطة باذباىات الطموحات والدوافع والسلوكيات والتفاعل بُت اجلماعات يف واقع 

كما تؤمن بأن العنصر البشري ىو األساس األقوى واألىم يف إصلاح اإلدارة، وجودة  ؛1العمل أيضا موضع اىتمام
وبالتايل فإنو على مديري ومسَتي ادلنظمة اإلعتماد على ما . العمل ىي جزء أساسي يف مفهوم اجلودة الشاملة

: يلي
التغيَت والتطوير لثقافة ادلنظمة، قيمها وقيم األفراد العاملُت هبا، إذ ال صلاح للجودة ما مل يعًتف القادة بوجود  .1

        2 .أزمة والشعور اجلماعي باحلاجة إىل التغيَت
 .تفهم واقتناع كل فرد يف ادلنظمة بنظام اجلودة .2
 .مشاركة األفراد يف ازباذ القرارات وادلساعدة يف ربسُت النظام .3
 .إحداث تغيَت فكري وسلوكي يف األفراد لتحويلهم من منطق التفتيش وكشف اخلطأ إىل منطق منع اخلطأ .4
العمل يف فرق ذاتية اإلدارة واإلعتماد على الرقابة الذاتية بدال عن الرقابة اخلارجية فاجلودة ال تفرض على  .5

 .اإلنسان ولكنها تنبع منو
 .ادلسؤولية لكل عضو يف الفريق .6
 ربفيز العمال .7
  3.التدريب والتعليم لتحسُت وتنمية ادلهارات .8
 ادلواءمة يف التوظيف .9
 
 
 
 
 
 

 
 

                        
 .     144، ص 1995، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 10011، 9000 مسَت زلمد عبد العزيز، جودة ادلنتج بُت إدارة اجلودة الشاملة واإليزو   1

 .1997التقدم واحلكمة وفلسفة دؽلنج، :   حسُت عبد الواحد، إدارة اجلودة2

  .29-28  علي السلمي، مرجع سبق ذكره ص  3
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 w.Edwards)    وتتجسد كل ىذه النقاط يف ادلبادئ اليت وضعهـا دؽلنـج لتحقيق اجلودة الشاملـة

Deming) وىو إحصائي أمريكي وأستاذ جبامعة نيويورك : 

. ىيأ استمرارية التوجو ضلو جودة ادلنتج -1
قلل من اإلعتماد على الفحص بعد االنتهاء من إنتاج ادلنتج واعتمد بدال من ذلك على بث اجلودة يف  -2

 .تصميم ادلنتج وعملية اإلنتاج
 .ال ذبعل السعر ىو موجهك الوحيد يف الشراء -3
 .صمم برامج للتحسُت ادلستمر يف التكاليف، اجلودة، اخلدمة واإلنتاجية -4

 
 .قلل من استخدام األىداف الكمية -5

 
 .استخدم طرقا إحصائية للتحسُت ادلستمر يف اجلودة واإلنتاجية -6
 .  ال تسمح دبستويات شاع قبوذلا للخامات ادلعيبة ولألداء البشري ادلعيب -7
 .اىتم بالتدريب لتهيئ استفادة من جهد مجيع العاملُت -8
ركز إشرافك على مساعدة الناس ضلو أداء أفضل للعمل وىيئ كل األساليب واألدوات لتسهيل األداء اجليد  -9

 .الذي غلعل العاملُت فخورين بأدائهم
 أبعد اخلوف وشجع اإلتصال ادلتبادل يف االذباىُت -10
 .أزل احلواجز بُت اإلدارات وشجع حل ادلشكالت من خالل فرق العمل -11
 .قلل من معوقات االعًتاف واالعتزاز بكفاءات العاملُت -12
صمم برنارلا قويا للتدريب والتعليم جلعل العاملُت مواكبُت للتطورات اجلديدة يف ادلواد وطرق األداء  -13

 .والتكنولوجيا بشكل عام
 أوضح اإللتزام الدائم لإلدارة بكل من اجلودة واإلنتاجي -14
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III -3- التدريب والتحفيز في إدارة الجودة
III -3-1 - التدريب وأهدافه في ظل إدارة الجودة الشاملة

 التدريب يف إدارة اجلودة الشاملة ليس رلرد عملية ابتدائية تقوم هبا ادلؤسسة عند شروعها يف تطبيق 
ادلنهجية الفكرية إلدارة اجلودة الشاملة، بل ىو عملية متزامنة ومرتبطة بالتحسُت ادلستمر، فمفهوم التدريب من 

ىذا ادلنطلق ىو عملية سلططة حسب االحتياجات احملددة لألفراد لتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف 
وقواعد وسلوك وتعديل اذباىاهتم للتوافق مع متطلبات ادلنصب ، بشكل يضمن كفاءة وفعالية كل فرد يف وظيفتو 

. داخل ادلؤسسة
 من النقاط اذلامة اليت غلب أن تنتبو إليها ادلؤسسة ىي ربديد االحتياجات التدريبية، فكل فرد يف ادلؤسسة 

ػلتاج إىل التدريب ليدرك ويفهم معٌت اجلودة الشاملة، حيث أن إعلال بعض األفراد أو تركهم دون تدريب قد 
يسبب الكثَت من ادلشاكل ويكون عائقا أمام تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، ومن ادلمكن أيضا أن غلد تطبيق إدارة 
اجلودة الشاملة نوعا من ادلقاومة من طرف العاملُت داخل ادلؤسسة، وذلذا وجب تدريب األفراد على فهم إدارة  

اجلودة الشاملة وعلى ضرورهتا وأعليتها يف التحسُت ادلستمر ويف ربقيق أىداف ادلؤسسة اليت ال تتحقق إال بتحقق 
 .(1)أىداف أفرادىا

 
III -3-2 -أهداف التدريب :

: (2) ويسعى التدريب إىل ربقيق األىداف التالية
. زيادة معلومات الفرد على ادلواضيع ادلتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة -
ربسُت مهارات ادلوظف ادلتدرب يف رلاالت اجلودة حىت يستطيع أن يؤدي عملو بشكل أكثر فعالية،  -

 .مثل ربسُت مهارات التعامل مع العمالء ومهارات استخدام الطرق اإلحصائية  لضبط اجلودة
 .تغيَت اذباىات ادلوظف كي تصبح أكثر اغلابية إزاء اجلودة يف العمل -

 
 
 
 
 

                        
 .90ص . 2001، إيتراك لمنشر، مصر، إدارة الجودة الشاممة في شركات ومشروعات التشييد: عبد الفتاح محمود سميمان (1)

 .145محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص  (2)



 

 

   الجانب النظري                           الـــــــــــفصــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــاني                            إدارة الجودة الشاملة 

 

55 

 
 

III -3-3 -مجاالت التدريب في إدارة الجودة الشاملة: 
 لكي ربقق ادلؤسسة أىدافها فيما ما يتعلق بالسياسة التدريبية وجب عليها تدريب مواردىا البشرية يف 

:  (1)اجملاالت التالية
: تدريب العمال إلدراك وفهم الجودة الشاملة-     أ

 يقوم التدريب يف ىذا ادلوضوع على تبيان فوائد اجلودة الشاملة للمؤسسة إذا طبقت بنجاح، وعلى أعلية 
التحسُت ادلستمر، إذ تقوم اإلدارة العليا بتوضيح كل ما يتعلق بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، حىت ال يتصادم تطبيق 

. ىذه ادلنهجية الفكرية دبعارضة العاملُت نتيجة جهلهم هبا
: التدريب على طرق التحسين-     ب

ويتضمن التدريب على تقنيات معينة، تعترب كوسائل للتطبيق الفعال إلدارة اجلودة الشاملة، وتتمثل ىذه 
... العصف الذىٍت، ادلقارنة ادلرجعية:  يف*التقنيات

: التدريب على مهارات الفريق- ج    
حركية الفريق، مهارات االتصال، مهارات االجتماعات، مهارات :  من بُت موضوعات ىذا النوع ما يلي

. ازباذ القرار
 : التدريب على إدارة الوقت-     د

 دبا أن التدريب ىو الطريق األساسي لتنمية ادلوارد البشرية، فإن التدريب على أنظمة الوقت ىو أحد أىم 
ادلداخل إلدارة اجلودة الشاملة، فتدريب العمال على حسن إدارة الوقت يساعدىم يف اصلاز ادلهام ادلطلوبة منهم 

بسَت وبدون إرىاق وبأقل طاقة شلكنة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 .86-85عبد الفتاح محمود سميمان، مرجع سابق، ص (1)

 .سنتطرق إلى ىذه التقنيات في المطمب الموالي *
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III -3-4 -عناصر التدريب على الجودة :
                                                      : (1) يتكون التدريب على اجلودة من العناصر التالية

. ( يبُت ىذه العناصر04الشكل رقم )           
التأكيد على التدريب الذي يعترب جزء أساسيا يف سياسة اجلودة بادلؤسسة، حيث تتضمن ىذه السياسة  -

. ادلبادئ واألىداف اليت تقدم إطارا ؽلكن من خاللو زبطيط األنشطة التدريبية على مستوى ادلؤسسة
ربديد ادلسؤوليات، إذ غلب أن يكون التدريب على اجلودة من أوىل مسؤوليات اإلدارة، وكذلك مسؤويل  -

 .اجلودة بادلؤسسة
 .ربديد أىداف التدريب -
تنظيم التدريب وإسناد عملية تدريبهم إىل استشاريُت وخرباء متخصصُت سواء من داخل ادلؤسسة أم من  -

 .خارجها
ربديد االحتياجات التدريبية أي ربديد األفراد الذين حباجة للتدريب، وربديد فًتة التدريب والفوائد  -

 .ادلتوقعة من التدريب، وكذلك زلتوى الربنامج التدرييب
 .تنفيذ الربنامج، أي التطبيق الفعلي لربنامج التدريب على اجلودة -
تقييم النتائج للوقوف على النتائج احلقيقية اليت حققها الربنامج التدرييب، ويتم تقييم ما حققو الربنامج مع  -

 .األىداف ادلوضوعة مسبقا
 . مراجعة فعالية التدريب للتأكد من فعالية جهود إدارة اجلودة -

        فمراجعة عملية التدريب تكشف بعض القصور، والذي ؽلكن أخذىا بعُت االعتبار يف حالة تطوير وتعديل 
الربنامج، وكذلك فإن تنظيم التدريب يتطلب مراجعة مستمرة يف ضوء األىداف اجلديدة اليت مت االتفاق على 

 .ربقيقها من أجل االستمرار يف عملية التحسُت
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عناصر التدريب على الجودة : 04الشكل رقم 
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III-4 -  التحفيز في إدارة الجودة الشاملة

 إن ربفيز ادلوارد البشرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة مطلب أساسي لتحقيق رضا الزبائن، ذلذا وجب على 
ادلؤسسات تبٍت نظام ربفيز مناسب وجيد من أجل ربقيق أىداف العاملُت، وزرع الوالء واالنتماء واحلماس فيهم 

اذباه ادلؤسسة، ألداء أعماذلم على أكمل وجو، إذ يعترب التحفيز األداة اليت بواسطتها يتم اندماج العاملُت يف 
ادلؤسسة، وربسُت العالقات معهم، ويتحقق التكامل بُت أىدافهم وأىدافها، فالعنصر البشري الراضي عن العمل 

.  يكون أداءه جيدا وبالتايل تتحقق اجلودة، األمر الذي ػلقق رضا الزبائن وسعادهتم
  وتعترب مشاركة مجيع ادلوارد البشرية يف صنع وازباذ القرارات من ادلرتكزات األساسية إلدارة اجلودة الشاملة، 

وىذا ما غلسد حقيقة أعلية العنصر البشري قي ادلؤسسة، إذ أصبح ينظر إليو على أنو رأس ادلال الفكري 
. للمؤسسة، ومن أوجو مشاركة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة صلد االندماج والتمكُت

III-4-1 - اندماج الموارد البشرية
يعترب اندماج ادلوارد البشرية إحدى أساليب ربفيزىم، حيث يؤدي إىل رفع الروح ادلعنوية لدى ادلوارد   

. البشرية الذين يدركون مدى أعليتهم يف ادلنظمة ومدى احًتام اإلدارة آلرائهم
  إن اندماج ادلورد البشري ليس ىدفا حبد ذاتو، بل ىو أداة لًتسيخ مساعلة العاملُت يف كل النواحي 

. اإلدارية بادلؤسسة من إغلاد أفكار جديدة وحل ادلشكالت وجهود التحسُت ادلستمر هبدف صلاح ادلؤسسة
ويعزز االندماج من درجة التزام العاملُت، وزيادة شعورىم باالنتماء شلا يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وزيادة 

أرباح ادلؤسسة، فهؤالء العمال ىم الذين سيقومون بتطبيق مبادئ وأفكار إدارة اجلودة الشاملة يف أعماذلم 
. ووظائفهم

ومن طرق زيادة اندماج ادلوارد البشرية تشكيل الفرق حلل مشاكل العمل، ومناقشات العاملُت مع 
.... الرؤساء، واجتماعات حلقات اجلودة

إن العاملُت ىم األقرب إىل ميدان العمل من اإلدارة نفسها لذا فهم األقدر على وضع األىداف، وازباذ 
، ومن ىنا وجب على اإلدارة مشاركة مجيع ادلوارد البشرية يف مجيع العمليات لتزيد درجة ....القرارات الواقعية

. (1)والئهم وانتمائهم للمؤسسة
III-4-2 - تمكين المورد البشري

 يعترب التمكُت من ادلفاىيم اجلديدة اليت ظهرت نتيجة تطور تسيَت ادلوارد البشرية، فهو يساعد األفراد على 
. اإلبداع واالبتكار
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 يعرف التمكُت على أنو عملية إدارية تؤكد على منح العاملُت حق التصرف وازباذ القرارات اخلاصة بإدارة 
نشاطاهتم داخل ادلؤسسة، عن طريق تفويض الصالحيات، وتزويدىم بادلعلومات ادلطلوبة يف الوقت احملدد، 

. (1)ومنحهم احلرية الكاملة ألداء أعماذلم بالطريقة اليت يروهنا مناسبة
 ىناك تشابو بُت سبكُت ادلوارد البشرية والتفويض لكنهما ؼلتلفان من حيث ادلبدأ، فعملية التفويض تعٍت 

إعطاء الفرد حق ازباذ القرارات يف حالة غياب مسؤولو، أما التمكُت فهو منح حق ازباذ القرارات لألفراد 
ادلتمكنُت أو الذين أثبتوا كفاءهتم ويتمتعون دبؤىالت ومهارات فائقة،  وذلك يف كل احلاالت حىت يف حالة وجود 

. ادلسؤولُت
: (2)ويسعى سبكُت ادلوارد البشرية إىل ربقيق

 .تطوير اخلدمات -
 .الًتكيز على نوعية ادلخرجات -

 
 .تطوير الوعي التنافسي لدى ادلوارد البشرية -
 .االلتزام ادلستمر بتطوير حاجات الزبائن -
. زبفيض ادلدة الزمنية دبا ػلقق أقصى مستوى لرضا الزبائن -

للحصول على قدرة وقوة ادلوارد البشرية يف العمل ادلستمر وربقيق االمتياز يف اإلنتاج ينبغي إعطاءىم السلطة 
. للتصرف وازباذ القرارات
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 خالصة

 ظهر مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف الثمانينات من القرن ادلاضي كأسلوب إداري يهتم باجلودة يف مجيع 
عناصر العملية اإلنتاجية، وقد لقي ىذا النظام قبوال يف الدول األوروبية واألمريكية بعدما أكد صلاحو يف اليابان، إذ 

تعترب اليابان أوىل الدول اليت تبنت إدارة اجلودة الشاملة بعد احلرب العادلية الثانية، حيث أرادت من خالل ىذا 
تطبيق ىذه الفلسفة الفكرية بناء اقتصادىا من جديد والدخول يف ادلنافسة الدولية، وىذا ما تتحقق فعال بعد 

. سنوات من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
 إن جوىر نظام إدارة اجلودة الشاملة ىو االىتمام بالعميل وربقيق رضاه، عن طريق ربسُت العمليات 

ومشاركة مجيع العاملُت يف ادلؤسسة، إذ يعترب ادلورد البشري أىم عنصر يف إدارة اجلودة الشاملة، فهو الوسيلة األوىل 
. لتحقيق اجلودة والتميز، وىو من سيتوىل عملية تنفيذ ىذه ادلنهجية
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: تمهيد

ؽتارسة الرياضة واالرتقاء هبا إذل مستوى عارل يعتمد يف الدرجة األوذل على اإلمكانات بكافة أنواعها، فكلما           
تزايدت وارتفعت ىذه اإلمكانات تزايدت وتفوقت اطتربات اليت يستغلها الرياضي ؽتا يتيح للدولة الفرصة أكثر   

 للتمثيل الرياضي اظتشرف يف ؼتتلف احملافل الرياضية الداخلية واطتارجية، ومن أىم ىذه اإلمكانات اظتنشآت
الرياضية، فإقامة ىذه اظتنشآت الرياضية ال يأيت عشوائيا بل ال بد من وجود أساسا علمي يف إنشاء ىذه اظتشاريع 

 .االستثمارية ودتويلها
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   I-المنشآت الرياضية :

I-1 -    مفهوم المنشآت الرياضية

 اظتنشآت الرياضية عبارة عن مؤسسات ينشئها اجملتمع طتدمة القطاع الرياضي من كافة جوانبو
 ، حبيث يكون عتا ىيكل تنظيمي يتفق مع حجم ىذه اظتؤسسة وأىدافها، مبا يعود بالنفع

 .                      طتدمة ذلك اجملتمع متماشيا مع أىدافو

I-1 -1 -تعريف المنشآت الرياضية 
                       1"ذلك الواقع اظتادي اظتؤسسايت الذي تعهد إليو الرياضة: "    عرفها أمني أنور اطتورل على أهنا

وحدة فنية اجتماعية اظتفروض أن تدار للوصول إذل أفضل صورة، وذلك                  : "تعرف أيضا على أهنا
إذا اتبعت جوانب رئيسية متداخلة يف بعضها حبيث يؤثر كل جان منها يف اآلخر ويتأثر بو، وىي             
األىداف اليت تكون معروفة وواضحة للموارد البشرية واظتادية والعمليات اإلدارية كالتخطيط والتنظيم          

  2.والتوجيو واظتتابعة

  I-2 -                                                                      لمحة تاريخية عن المنشآت الرياضية
لقد ظهرت اظتنشآت الرياضية منذ القدم وبدأت تتطور تدرجييا إذل أن وصلت إذل ما ىي عليو اآلن، فأصبحت 

ىناك مدنا رياضية حتوي العديد من اظتنشآت 

I-2-1-يعترب اإلغريق أول من مارسوا األلعاب الرياضية وذلك منذ  : المنشآت الرياضية في العصر القديم
وىي  (قبل اظتيالد حيـث نظم ىؤالء أول دورة رياضية يف مدينة أوليمبيا 468قبل اظتيالد ويف سنة 866سنة 

ستسة أيام اشًتك 05  واستمرت ىذه الدورة مدة ) األصل يف تسمية األلعاب األوظتبية اليت دتارس يف وقتنـا اضتـارل
فيها الكثري من اظتتنافسني فظهرت بذلك حاجتهم إذل إقامة منشآت رياضية تنظم فيها تلك اظتنافسات، وكان أول 

ما بنو ملعبا كبري شتي مبضمار اصتري، مث جاء عصر الرومان فشيدوا غتموعـة مـن اظتنشآت الرياضية اعتامة أطلقوا 
عليها تسمية البالسًت 

 

 

  
                                                             

1
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العدو، والوثب العارل، قذف القرص، رمي  ):كانت دتارس فيو ستس رياضات تتمثل يف :أ ـ ملعب البنتاثون
  .                                      ) الرمح، اظتصارعة، وكـان يطلـق على ىذه الرياضات برياضة البنتاثون    

بين ىذا اظتلعب يف العصر الروماين ألجل سباقات الفروسية والعربات واالحتفاالت  :ب ـ ملعب الهيبودروم
                            ) .واألعياد، إضافة إذل بعض النشـاطات الثقافية اظتتمثلة يف التنافس بني اطتطباء والشعراء

                   ) .دتثل دور ىذا اظتلعب يف تدريب الالعبني والرياضيني على ؼتتلف أنواع الرياضات :ت ـ الباالسترا
تقابلو يف وقتنا اضتارل القرى الرياضية، حيث كان ىذا اظتكان ؼتصصاً إلقامة الوفود الرياضية  :ث ـ الليونيديون

                                                                                 ) .البعيدة عـن مكـان إجراء اظتنافسات
يعترب من أشهر اظتالعب القددية يف التاريخ، قام بتشييده اإلمرباطور فسبا سيان وتويف قبل إدتامو  :ج ـ الكولوسيوم

م كان اظتلعب بيضاوي الشكل يشتمل على مدرجات بنيت على أربعة طوابق يبلغ 80فأكمل ابنـو البنـاء سنة 
متفرج، باإلضافة إذل وجود مداخل وؼتارج وضعت على أسس علمية 8000 مًت ويستوعب حـوارل 48ارتفاعها 

 1.سليمة، كما زينت واجهاتو بالتماثيل 

I-2-2 -المنشآت الرياضية في العصر الحديث :                                                                                                      
م بدأ االىتمام الكبري باظتنشآت الرياضية فأصبحت الدول األوربية ختصص عتا ميزانيات كبرية 1890يف سنة 

وتأخذ فـي تشييدىا باظتعايري اعتندسية معتمدة يف ذلك على خرباء ومتخصصني ، إضافة إذل التطور التكنولوجي 
للتجهيـزات الرياضـية، كمـا ظهرت اظتدن الرياضية إلقامة اظتنافسات الدولية واليت تضم غتموعة من اظتنشآت 

                                                                                            ) : واظتالعب من أمهها
كرة : وىو أىم منشأة يف الدورات األوظتبية حيث خصص جملموعة من الرياضات منها :أـ الملعب األولمبي

تتكــون ىــذه اظتنشــأة مــن ملعــب  .اخل.. الرمي- القفز- اظتشي – سباق اظتوانع  - ألعـاب القـوى اطتفيفـة- القدم
 لكــرة القــدم يًتكــب مــن أرضــية ذات حشــائش طبيعيــة

أمتار، وسعة مدرجاهتا عن 07مًت مربع وارتفاعها عن 25ال ديكن أن تقل مساحتها عن  :ب ـ الصالة المغطاة
متفرج على األقل، كما تستغل أسفل اظتدرجات لتوفري اطتدمات لالعبني واإلداريني واضتكام، كدورات اظتياه 400

اخل  ... وغرف تبديل اظتالبس واطتدمات الطبية 

وىي عبارة عن غتموعة من اظتالعب تعترب كمالحق للملعب األوظتيب تعد خصيصاً  : ت ـ المالعب المفتوحة
                         ) .لبعض اظتنافسات التـي تقـام حـول رياضة واحدة يف وقت واحد، كما تستعمل يف التدريب

اظتسبح األوظتيب، حوض : وىي أيضا عبارة عن غتموعة من اظتسابح من بينها  : ث ـ حمام السباحة والغطس
الغطس مزود مبصـاعد ولوحـات القفز، حوض للتدريب وآخر لإلزتاء قبل إجراء اظتنافسات، كما يستعمل أسفل  

                                                             
 .25ص, 2001 ,اإلسكندرية ,المعارف منشأة النشر دار ,الرياضية التربية في اإلمكانات ,درويش شحاتة ,المنعم عبد عفاف  1
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ختصص  :ج ـ الفنادق الرياضية ) . اخل...مدرجات اظتسـبح األوظتبـي كغـرف لتبـديل اظتالبس، دورات اظتياه وؼتازن
                                                              ) . اخل ... ىذه األخرية إلقامة الرياضيني الوافدين، وتكون مزودة باظترافق الضرورية من غرف ومطعم ومقهـى

تعترب اظتسؤولية عن كل مستلزمات حسن سري اظتنشآت السابق ذكرىا إذ تعمل على  : ح ـ الخدمات المركزية
جتهيزىا بالكهرباء، اظتياه، شبكات صرف اظتياه، اطتدمات الربيدية، مستودعات السيارات واظتخازن وتقوم على 

 . مراقبتها

يعد توفري مركزا للشباب أو السياحة الرياضية يف كل حي أو منطقة    :خ ـ مراكز الشباب والساحات الخضراء
أمرا يف غاية األمهية حيث تكون مبثابة اظتكان اظتخصص الستثمار طاقات الشباب والكشف عن قدراتو بصقلها 

 .وتطوريها
 1وقبل البدء يف إقامة ىذه اظتنشآت جيب إجراء الدراسات اطتاصة للتعرف على إعداد اظتستفيدين منها

I-3-أنواع المنشآت الرياضية :

ختتلف اظتنشآت الرياضية عن بعضها بناءاً على ما حتتويو من أماكن تتعلق مبمارسة النشاطات الرياضية، وعتـذا   
مـن اظتمكن تصنيفها إذل عدة أنواع وذلك من حيث اآليت                                                                                                         

I-3-1-األهداف: 
 .منشآت تنافسية             -
 منشآت تدريبية             -
 منشآت تروحيية             -
 تعليمية             - 
 اخل ...عالجية             - 

  I- 3-2-الشكل العام: 
 ) مكشوفة)منشآت خارجية-                 

                                                                                 (مغطاة  )منشآت داخلية                   -
I- 3-3- (اللعبة):ـالرياضة 

 .) اخل...قدم، سلة، طائرة  )رياضات رتاعية  -               
 .) اخل...تنس، اسكواش  ) رياضات زوجية -                

 .)العاب قوى، )رياضات فردية              - 
 .) اخل…دفاع عن النفس، مصارعة،  ) رياضات اظتنازالت -                

                                                             
 .28 ص ,ذكره سبق مرجع , درويش شحاتة ,المنعم عبد عفاف  1
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 .) اخل… سباحة، غطس،  )رياضات مائية               - 

 .) اخل....رتباز  )رياضات استعراضية وإيقاعية                 -
 .) اخل...مالعب اضتي )رياضات األطفال -            

 ) للمنافسات الرشتية )منشآت ذات مالعب قانونية              -
                                    (للتعليم والتدريب والًتويح)ومنشآت ذات مالعب غري قانونية              -

I- 3-4-(مدارس، جامعات، ساحات شعيب )منشآت حكومية :التبعية. 
 ) شركات، أندية )منشآت خاصة-            ـ
     .     (اخل ...دفاع عن النفس، لياقة بدنية، بولينج : مراكز رياضية متخصصة )منشآت جتارية  -           

I- 3-5-نوعية األرضية: 
زراعة طبيعية، صناعية، مدكوكة،أسفلت                                                                                                                                        )تعتمد على نوعية وطبيعة النشاط الرياضي             - 

 1(اخل ... أو بالط، خشـبية، جليدية، رملية، فلينية 

I- 3-: األسس العامة لتخطيط المنشأة الرياضية :

    ىناك عدة مبادئ أساسية جيب مراعاهتا عند التخطيط إلقامة النوادي ومراكز التدريب واظتنشآت الرياضية          
من أجل االستغالل األمثل وضمان فعالية وسهولة وسالمة استعماعتا حىت حتقق األىداف اليت أنشأت           

 :من أجلها، ونبني أىم ىذه األسس واظتبادئ اليت ينبغي وضعها يف اضتسبان والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي

I- 3-1-تتوقف دراسة ىذا العنصر على نوع اظتنشأة الرياضية اظتطلوب إقامتها حيث خيتلف  :اختيار الموقع
 .اختيار اظتوقع ومساحتو باختالف حجم اظتشروع

من خالل ما سبق ديكن االختيار بني غتموعة مواقع الختيار أنسبها لنزع اظتالعب واظتنشآت اظتطلوبة مع مراعاة 
 :النقاط التالية

 ²كم2 بالنسبة للشباب، ²كم3    ـ يفضل اختيار اظتوقع الذي يبعد عن اظتناطق السكانية مبسافة ال تقل عن 
 .بالنسبة لألطفال حىت يسهل إنشاء شبكة من اظتواصالت السريعة اليت تربط اظتلعب باظتدينة

 ـ يراعى منو الكثافة السكانية مستقبال ومعرفة اظتشروعات اليت سوف تقام أو
التوسعات اظتتوقع إضافتها 

 
                                                             

1
  2005،21،25، العليا الدراسات ماجستير،كية ،رسالة والمأمول الواقع بين الرياضية المنشات تسيير ,الزهراني محسن عازب 



 

 

الجانب النظري                             الــــــــــــفـــــــــــصــــل الثــــــــالـــــــث                               المنــــــــــشآت الرياضية 
 الريــــــــــــــاضيـــــــــــــة    

67 

 

 

 ـ دراسة وسائل اظتواصالت اظتختلفة للموقع الذي يستحسن أن يكون قريبا ما أمكن من اظتدينة، مع كثرة      
وسهولة اظتواصالت اظتؤدية إليو، وقصر الطريق وسهولة االستدالل عن موقعو 

  ـ النسبة الختيار موقع اظتنشأة الرياضية اصتديدة جيب دراسة أقصى حد لضغطا ظترور يف أيام اظتباريات الرشتية      
حىت ديكن توفري الوسائل اظتختلفة النتقال اظتشاىدين من وإذل اظتنشآت يف أقل وقت ؽتكن 

ـ جيب أن تكون الطرق اظتؤدية للمنشآت ؽتهدة جيدا ومضاءة سواء بالنسبة لطرقا لوصول أو الدخول واطتروج     
من اإلستاد ورتيع الطرق احمليطة باظتالعب وداخل القرى واظتدن الرياضية حرصا على سالمة وراحة الالعبني 

واصتماىري واضتكام واإلداريني ورجال اإلعالم وغريىم 

ـ العناية التامة باطتدمات العامة صتماىري اظتشاىدين وخاصة األماكن اظتوصلة إذل ملحقات اظتباين مثل دورات    
حبيث تكون قريبة من اظتباين سواء بالنسبة لالعبني  .اخل... اظتياه، الكافيًتيات، اظتطاعم سريعة اطتدمة، اإلسعاف

                                                1أو اظتشاىدين

I- 3-2-التجانس الوظيفي للمالعب والوحدات:  

اظتالعب اظتفتوحة ذات األرضيات الصلبة، اظتالعب )جيب أن تكون اظتالعب اظتتجانسة قريبة من بعضها البعض  
كما جيب . وذلك لكي تسهل    عملية التحكم يف إدارهتا وأعمال صيانتها (اخل... الداخلية حسب نوع األرضية

أن تكون وحدات تبديل اظتالبس ودورات اظتياه وأماكن االستحمام قريبة ما أمكن من اظتالعب، وكذلك يفضل أن 
تكون مباين اإلدارة متقاربة لتسهيل عمليات االتصال وإؾتاز اظتهام بكفاءة 

I- 3-3-العزل:  

 :ىناك بعض العوامل غري اظترغوب فيها واليت حتتاج إذل العزل، ومنها ما يلي
 .مصانع، مطارات وغري ذلك: عزل اظتنشأة عن أماكن اطتطورة واإلزعاج مثل -
 .)ميادين الرماية، اصتمباز وغري ذلك: مثل)عزل مالعب الرياضات اليت حتتاج إذل ىدوء عن اظتالعب األخرى  -
 .األطفال/ عزل مالعب الكبار عن الصغار -
عزل رتاىري اظتشاىدين عن أرضيات اظتالعب حبواجز ال تعيق ال تشوه اظتالعب  -

 

                                                             
 , الدكتوراه درجة لنيل دراسة ,البدنية التربية قسم ,التربية كلية ,سعود الملك جامعة , وإدارة وتخطيط تصميم الرياضية المنشات ,فاضل أحمد  1

 .38 ص ,سنة بدون
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 .مراعاة ختصيص أماكن ظتندويب الصحافة واإلعالم -  
 .مع االستقاللية يف اظتداخل والسالدل (تقسيم )عزل اظتدرجات بعضها عن بعض -
   ختصيص أماكن مغلقة ضتفظ األجهزة الكهربائية واظتيكانيكية بعيدا عن العبث -

I- 3-4-األمن والسالمة:   

 :ىناك بعض من العوامل اظتتعلقة باألمن والسالمة وصحة الرياضيني واليت جيب مراعاهتا، ومنها على سبيل اظتثال
 .جيب أن تكون اظتنشأة بعيدة عن أماكن التلوث واألوبئة -
 جيب أن تكون ىناك مساحات كافية وخالية من أي مواد صلبة أو حادة حول أرضيات اظتالعب -

جيب أن يكون عدد األبواب اظتؤدية للمالعب وسعتها يتناسب مع عدد اظتستفيدين،وأن تكون األبواب تفتح  -
 .للخارج تفاديا لالزدحام

 .ينبغي أن تكون رتيع أدوات الرياضية بعيدة دتاما عن أرضيات اظتالعب -
 .جيب ختصيص غرفة لإلسعافات األولية -
ختصيص أماكن ألجهزة اإلنذار ولطفايات اضتريق حسب قواعد الدفاع اظتدين  -

I- 3-5-الصحة العامة:    

 :جيب االىتمام بالعوامل التالية
 .تناسب عدد دورات اظتياه ومقاساهتا مع عدد اظتًتددين على اظتنشأة الرياضية -
العناية مبصادر مياه الشرب، وبالصرف الصحي، وبالنظافة اليومية والصيانة الدورية  -

 .الىتمام بالتهوية اصتيدة وكذلك اإلضاءة الكافية والقانونيةا-  
 1 .العناية اظتستمرة بتسوية أرضيات اظتالعب ونظافتها والتأكد من خلوىا ؽتا قد يسبب األذى لالعبني - 

I- 3-6-نواحي اإلشراف :

 :ىناك العديد من النواحي اظتتعلقة باإلشراف واليت من أمهها
 .جيب أن تكون أماكن اإلشراف تسهل عملية االتصال جبميع أماكن النشاط باظتنشأة -
 )واجهاهتا من زجاج)يفضل أن تكون أماكن وحجوزات اإلشراف مطلة على ميادين اظتنشأة وبزوايا رؤية جيدة  -

                                                             
 .40ص ,ذكره سبق مرجع , فاضل أحمد  1
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 .جيب توفري أماكن لإلشراف يف رتيع وحدات اظتنشأة الرياضية -
جيب أن تكون أماكن اإلشراف مناسبة للتحكم يف إدارهتا  -

I- 3-7-االستغالل األمثل:  

.             يعترب تشغيل اظتنشأة الرياضية إذل أقصى حد، واالستفادة القصوى منها ما أمكن ىو القاعدة الذىبية
فزيادة ساعات التشغيل ألكثر من غرض يعترب دليل على إجيابية اظتنشأة، ويتم ذلك من خالل تنظيم برنامج 

تشغيلها لفًتات ؼتتلفة طواال ليوم مبا يالءم ؼتتلف اصتماعات اظتستفيدة مع ػتاولة استمرارية االستخدام يف       
.    رتيع فصول السنة بغض النظر عن عوامل الطقس، أي ال يكون عامل الطقس عائقا الستمرارية االستخدام

 :ولذا جيب مراعاة ما يلي

 .االستفادة القصوى من مساحة وموقع وإمكانات اظتنشأة ألكثر من غرض -
 .إنشاء أكثر من ميدان رياضي لالستفادة القصوى من اظتساحات -
استخدام أجود أنواع اطتامات اليت تتحمل الضغط اظتستمر  -

 1 ـ تنظيم برامج متعددة يف رتيع فصول السنة واظتناسبات

 I- 3-8- النواحي االقتصادية:                                                                                             
 :جيب أال تكون التكاليف اظتالية لإلنشاء عائق لتحقيق اظتنشأة لقيمتها اضتيوية، ومع ىذا جيب مراعاة التارل

 .إمكانية تقسيم اظتشروع إذل مراحل متعددة -
 على اظتدى الطويل)وضع خطة تنموية حسب اظتيزانيات اظتخصصة للمشروع  -

 )والقصري

 .خفض التكاليف اظتالية قدر اإلمكان مع عدم اظتساس جبودة اإلنشاء والتشغيل -
 االقتصاد يف التشغيل والكهرباء دون التأثري على)حتقيق األىداف بأقل التكاليف  -

 .)األداء
استغالل مساحات اظتوقع وتعدد اظتنشآت واستخداماهتا  -

I- 3-9-القانونية:                                                                                                        
 للهندسة اظتعمارية قوانني جيب إتباعها، باإلضافة إذل القوانني اظتتعلقة بالنواحي األمنية وكذلك القوانني     

                                                             
 .42 ص ,ذكره سبق مرجع , فاضل أحمد  1
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 :مبواصفات ومقاييس اظتالعب الرياضية، وعتذا جيب مراعاة التارل
   1يف تصميم وتنفيذ اظتنشأة (الدولية واحمللية)اظتطابقة للمواصفات واظتقاييس القانونية  -

 .إتباع األسس العلمية يف تصميم وختطيط وتشغيل اظتنشأة -
 .مراعاة االجتاىات اضتديثة والتطورات يف اظتنشآت الرياضية -
 )مع مراعاة اعتدف من اظتنشأة)تطبيق القواعد القانونية للمالعب واألدوات واألجهزة الرياضية  -

I- 3-10-إمكانية التوسع مستقبال :

عملية التوقع للتوسع أو التعديل يف بعض جوانب اظتنشآت الرياضية مستقبال أمر ػتتمل اضتدوث، خصوصا       
 :يف عصر التقنيات اضتديثة،وعتذا جيب مراعاة ما يلي

 .مراعاة عمليات التطوير اظتستمرة يف تقنية التجهيزات الرياضية -
 .مراعاة إمكانية تعديل القوانني للمالعب الرياضية -
 .مراعاة إمكانية زيادة عدد اظتستخدمني للمنشأة الرياضية -
مراعاة احتمالية التوسع يف اظتنشأة أفقيا أو رأسيا  -

I- 3-11-الناحية الجمالية :

اصتانب اصتمارل للمنشأة الرياضية يبعث السرور يف النفس ويثري عواطف وأحاسيس األفراد عامة واظتستفيدين 
 )اظتشًتكني واظتشاىدين ، )خاصة 

فجمال اظتنشأة يؤثر يف نظرهتم للمنشأة وحكمهم عليها، باإلضافة إذل رفع مستوى األداء والتحفيز على            
 :وعتذا جيب مراعاة بعض العوامل ذات االرتباط ومنها. زيادة اظتمارسة

 .توزيع اظتالعب واظتباين بشكل متناسق على مساحة األرض مع مراعاة الناحية اصتمالية يف التصميم -
 .اضتدائق/ اظتسطحات اطتضراء بأشكال ىندسية رتالية متنوعة مع االىتمام بالزراعة/ زيادة اظتساحات- 

 .االىتمام بألوان اظتباين اطتارجية بشكل جذاب -
 2استخدام الزىور والنفورات واظتظالت بشكل يبعث على الراحة واصتمال -
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II - سياسة الدولة في إطار المنشآت الرياضية

II-1 -الرياضية المنشآت قوانين .

إن  الدولة تسهر مبشاركة اصتماعات احمللية وبعد استشارة ىياكل التنظيم والتنشيط ومن أجل ترقية وتنمية 
اظتمارسات البدنية والرياضية ، على هتيئة اظتنشآت الرياضية اظتتنوعة واظتكيفة مع ؼتتلف أشكال اظتمارسة الرياضية  

:  طبقا للمخطط الوطين للتنمية الرياضية وقد اتبعت الدولة سياسة واضحة تتمثل يف

 إؾتاز اظتنشآت الرياضية ظتختلف مستويات اظتمارسة الرياضية  .
 إنشاء اظتنشآت الرياضية لفائدة اظتؤسسات التعليمية  .
  إنشاء اظتنشآت الصغرية اليت تضمنت اظتمارسة الرياضية وبتكاليف قليلة وذلك يف إنشاء اظتنشآت الكربى

أو الدواوين يف اظتناطق ذات الكثافة السكانية الكبرية وقد اجتهت الدولة إذل اظتشاريع الكربى هبدف االستثمار 
وىي بناء اظتركبات متعددة الرياضات يف مقر كل والية ، وقد استهلكت ىذه اظتشاريع مبالغ مالية فخمة وىذا 

رغبة من الدولة يف تعميم الرياضة وتطويرىا وإرضاء رغبات السكان من خالل حقهم يف ؽتارسة النشاط 
. الرياضي 

وقد عرفت اظتنشآت الرياضية تطورا كبريا خاصة يف التنظيم والقوانني اطتاصة بتسيري واستقالل اعتياكل الرياضية 
. اظتتعلق بالًتبية البدنية والرياضية 2013 جويلية 23 اظتؤرخ يف 13- 06مت إبراره يف القانون  رقم  وذلك ما

:  ومن مواده ما يلي 

تسهر الدولة مبشاركة اصتماعات احمللية  بالعالقة مع االحتادات الرياضية الوطنية اظتعنية على اؾتاز وهتيئة اظتنشآت 
. الرياضية اظتتنوعة واظتكيفة مع متطلبات اظتمارسة الرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتطوير الرياضي

جيب أن حتتوي اظتناطق السكنية ومؤسسات التعليم والتكوين على منشآت رياضية تستفيد البلديات واألحياء 
ذات الكثافة السكانية الشبابية اظترتفعة وكذا اظتناطق الريفية من تدابري خاصة هتدف إذل ضمان إؾتاز منشآت 

. رياضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدىا 

 1.تسهر الدولة واصتماعات احمللية على اظتصادقة التقنية واألمنية للمنشآت الرياضية و استغالعتا

: يكون استعمال اظتنشآت الرياضية العمومية غتانا 

  لرياضة النخبة واظتستوى العارل. 

                                                             
والرياضية البدنية بالتربية المتعلق 2013 جويلية23 في المؤرخ 06/13 رقم القانون/

1  
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  للًتبية البدنية والرياضية يف الوسط اظتدرسي واصتامعي. 
  للتنظيمات الرياضية للمعوقني واظتتخلفني. 
  1.لعمليات التكوين لإلطارات الرياضية اليت تقوم هبا اظتؤسسات العمومية 

اظتنشآت الرياضية ىي كل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسة البدنية والرياضية واليت تتوفر فيها  ) 
 (الشروط التقنية والصحية واألمنية الحتواء النشاطات الرياضية والبدنية 

: فمن خالل ىذا التعريف ديكن القول أنو تعترب منشأة ما بأهنا رياضية البد أن تتوفر على العنصرين التاليني 

 .أن تكون مفتوحة للجمهور 

 .أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية والرياضية أو الًتفيهية 

 :أن تكون مفتوحة للجمهور * 

وأن تكون اظتنشأة مفتوحة للكل أو صتميع .يقصد من ذلك عدم ختصيص االستعمال على فئة معينة من الناس 
سواء تعلق األمر بالرياضيني أو اظتتفرجني أو غري ذلك من .فهي ذات استعمال مشًتك بني رتيع الناس .الناس 
. الناس 

أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية الرياضية والًتفيهية  * 

فيجب أن تكون اظتهمة األساسية والرئيسية عتذه اظتنشأة ىو أن دتارس فيها إما النشاطات البدنية والرياضية وإما 
. النشاطات الًتفيهية وإما النشاطني معا 

ال دينع إمكانية أن دتارس فيها نشاطات غري اظتمارسات . وباعتبار اظتنشأة معدة خصيصا ظتثل ىذه اظتمارسات 
البدنية والرياضية مثال نشاطات ثقافية أو عروض اجتماعية ، أو تظاىرات ذات طابع سياسي وىذا من أجل من 

أجل حتسني مرودوية اظتنشأة فاظتهم من ذلك ومن تنوع اظتمارسات يف اظتنشأة ىو أن تكون مفتوحة للجمهور 
. ومعدة خصيصا للممارسات البدنية و الرياضية 

 اظتنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي واليت نتعرف على مفهومها القانوين 

 

 

                                                             
والرياضية البدنية بالتربية المتعلق 2013 جويلية23 في المؤرخ 06/13 رقم القانون/

 1  



 

 

الجانب النظري                             الــــــــــــفـــــــــــصــــل الثــــــــالـــــــث                               المنــــــــــشآت الرياضية 
 الريــــــــــــــاضيـــــــــــــة    

73 

 

 1:فيما يلي 

اظتتعلق باستعمال اظتنشآت الرياضية العمومية لعرض اظتمارسات الرياضية الًتبوية والتنافسية اصتماىريية يف الوسط 
. الًتبوي 

: ؾتد النص على أن اظتقصود باظتنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي 

مثل الالعب والقاعات اظتتعددة الرياضات واظتسابح : كل ىيكل مهيأ للنشاط الرياضي التابع لسلطة البلدية - 
. اخل ... ومالعب التنس 

اضتظائر اظتتعددة الرياضات يف الواليات والقاعات اظتتعدد الرياضات التابعة لسلطة اإلدارة اظتكلفة بالشبيبة - 
. والرياضة 

 حيث ديكن أن 10-04باإلضافة إذل ىذا القرار ؾتد التعرض عتذا النوع من اظتنشآت ضمن أحكام القانون 
. نفهم من خالعتا أن اظتنشآت الرياضية العمومية ىي تلك اليت أؾتزت باظتسامهة اظتالية للدولة واصتماعات احمللية 

II-1-2 -تسيير المنشأة الرياضية :

يتم تسيري اظتنشأة الرياضية عن طريق مدير يعمل على توفري كل الظروف من أجل السري اضتسن واصتيد 
 الذي حيدد القانون الداخلي لدواوين اظتركبات اظتتعددة 492-05حسب اظترسوم التنفيذي . عتذه اظتنشأة 

الرياضات فيبقى على مسريين اظتنشآت الرياضية يعتمدون على توجيهات مدير الديوان ومديرية الشباب والرياضة 
 2.للوالية ، وىذا يتفوق على شخصية اظتسريين ومبادراهتم يف تسيري اظتنشأة اظتتواجدين فيها 

II-1-3 -المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي  :

دتيزت السياسة الرياضية بعد االستقالل وخالل السبعينيات باالستثمار الوجو أساسا ؿتو اظتشاريع الكربى 
وكانت ختضع ىذه اظتركبات لربغتة ظرفية مقًتنة  (ظتركبات متعددة الرياضات  )

 3.أي االنتقال من ثالثة عشر والية إذل ذتانية وأربعني والية .بالتقسيمات اإلدارية اصتديدة 

 

 
                                                             

1
 الرياضة المتعددة المركبات مكاتب إنشاء والمتضمن: 06/08/1977ل الموافق ه1397 شعبان20 في المؤرخ77/177 رقم التنفيذي المرسوم

2
 .13،ص84 ،العدد2005 ديسمبر22 ل الموافق 1426 القعدة ذو 20 في المؤرخ 492/05 رقم التنفيذي المرسوم 

3
 .1993ديسمبر22-21 األمم قصر للرياضة، الوطنية الجلسات 
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ولقد غابت الدراسة التقنية واظتالية عتذه اظتشاريع سببا يف تكلفة الدولة ظتبالغ مالية ىائلة جتاوزت يف معظم 
وكان من اظتفروض أن . األحيان اظتيزانية اظتخصصة عتا ودل تستجب ىذه السياسة إذل االشتغال بنخبة رياضية معينة 

. يتم االستثمار لصاحل التطبيق اصتماىريي من خالل اظتنشآت يف اظتدارس واصتمعيات 

 ترقية  جاء حيمل رتلة من األفكار تشجع95/09 وبعده األمر 89/03أما فيما خيص القانون رقم 
وتنمية اظتمارسات البدنية والرياضية اظتتنوعة واظتكيفة مع متطلبات ؼتتلفة األشكال اظتمارسات الرياضية ، ويشري إذل 

ضرورة أن حتتوي اظتناطق السكنية ومؤسسات الًتبية والتعليم والتكوين على اظتنشآت الرياضية ، ومساحة لعب  

وعلى أن حتتوي رتيع اظتخططات العمرانية كما أعطى لألشخاص الطبيعيني واظتعنويني ، إمكانية إؾتاز 
 1.واستغالل اظتنشآت الرياضية والًتفيهية قصد تكثيف شبكة اظتنشآت الرياضية الوطنية 

 يشجع فقط ىذا الوجو مع العلم أنو ال وجود 95/09وما ديكن قولو فيما خيص ىذه النقطة أي األمر 
 . (اخل ... كالقاعات و اظتسابح  )إذل سياسة رياضية بدون منشآت رياضية 

II-1-4 -المراقبة والتفتيش :

:  السابق الذكر،من طرف91-416ختضع كل اظتنشأة للرقابة والتفتيش كما ورد يف اظترسوم 

 مفتشو الرياضة بالنسبة لشروط اظتمارسة الرياضية .
 مفتشو الصحة فيما خيص مقاييس النظافة والشروط الصحية .
 مصاحل اضتماية اظتدنية فيما خيص مقاييس األمن .

وىنا يكمن دور ؼتتلف اظتفتشني اظتمثلني للهيئات السابقة بالتطلع على اظتنشأة الرياضية من أجل القيام 
بعمليات تقيميو للكيفية اليت تسري هبا اظتنشأة الرياضية ومدى تطبيقها مع الشروط الصحية ظتمارسة الرياضة فيها، 

وىذا عن طريق التطلع على نظافة اظتنشأة الرياضية وهتويتها، كما يتناول شروط ؽتارسة النشاطات البدنية من 
حيث التجهيزات اظتستعملة وتطابقها مع اظتعايري العامة، كما يقومون بتقييم حجم النشاطات و مردودية اظتنشأة 

 2.اظتالية و مردودىا من حيث النشاط الرياضي

 

 

 

                                                             
1

 .1995فيفري25 في المؤرخ 95/09 رقم األمر من 90 المادة 
2

 .2133:،ص54 ،العدد1991نوفمبر02 ل الموافق 1412 الثاني ربيع25 في المؤرخ 416/91 التنفيذي المرسوم 
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II-ديوان المركب المتعدد الرياضات :

II-1 -مفهومه  :

: بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة يف اصتريدة الرشتية الباب األول 

  مكاتب اظتركبات اظتتعددة الرياضات، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وشخصية »حتدث حتت تسمية
 1«.معنوية واستقالل مارل

  دواوين اظتركبات اظتتعددة الرياضات للواليات اليت تدعى يف صلب النص الدواوين مؤسسات عمومية ذات
 2.طابع إداري وتتمتع بالشخصية اظتعنوية و االستقالل اظتارل وتوضع حتت وصاية الوزير اظتكلف بالرياضة 

 
II-1-2 -مهامه  :

 تكلف مكاتب اظتركبات اظتتعددة الرياضات مبا يلي :

  اإلسهام يف عملية تربية الشبيبة وتكوينها ومدىا بالوسائل الالزمة لتطويرىا 
  اظتساعدة على نشر روح الرياضة وذلك بفتح اجملال ألقصى عدد ؽتكن من اظتواطنني ظتمارسة النشاطات

 .البدنية والرياضية
 
II-2 -استعمال المركبات المتعددة الرياضات :

يسمح اظتدير يف كل اظتكاتب ظتركب متعدد الرياضات، بالدخول إذل اظتنشأة الرياضية على أساس معايري 
االستعمال األمثل و اظتنصوص عليها يف قانون الًتبة البدنية والرياضية و احملددة من طرف الوزير اظتكلف بالرياضة 

تبعا ظتستوى اظتمارسة الرياضية وعدد اظتمارسني اظتقبولني بالنسبة لكل مستوى والدوام األدىن للممارسة الواجب 
 .منحها عتم

يوضح منهج سنوي الستعمال كل منشأة وذلك يف بدء كل موسم رياضي، باالتفاق مع اجملموعة 
: اظتستخدمة ومراعاة ترتيب األولوية
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 .925:،ص 1977 أوت 06ل الموافق 1397 شعبان20 في المؤرخ 77/117 رقم المرسوم 
2

 .12:ذكره،ص سبق ،مرجع 492/05 رقم التنفيذي مرسوم 
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II-2-1-بالنسبة للمباريات  : 

 .التظاىرات الرياضية الدولية -أ
البطوالت الوطنية اظتدنية واظتدرسية واصتامعية أو العسكرية يف اضتالة اليت يكون فيها تنظيمها ال مركزيا وىدفا  -ب

 .لًتويح الرياضة
 .مهرجان الرياضة اصتماىريية -ج
 .مقابالت رياضية بني القسم الوطين للرياضات -د
 .مقابالت رياضية جهوية للرياضات اصتماعية و اظتنظمة ضتفالت جهوية للرياضات الفردية -ه
مقبالت رياضية جهوية بني فرق القسم اصتهوي الشريف للرياضات اصتماعية واظتنظمة ضتفالت جهوية  -و

للرياضات الفردية، لتنظيم مباريات جيب أن خيصص عند اضتاجة يوم يف األسبوع لتنظيم مباريات للقطاع 
 .اظتدرسي

 .جيب أن يكون بعد ظهر يوم من األسبوع عند اضتاجة لتنظيم مباريات للقطاعني اصتامعي والعسكري -ز
II-2-2 -بالنسبة للتدريبات: 

 .اصتمعيات الرياضية لألقسام اصتهوية والشرفية مبعدل حصتني تدريبيتني مدة كل منهما ساعة ونصف -أ
 .اصتمعيات الرياضية لألقسام اصتهوية والشرفية، مبعدل حصتني ، مدة كل منهما ساعة ونصف -ب
مدارس الرياضية اليت تضم الشبان النابغني من الرياضيني يف الوالية، ومبعدل حصتني يف األسبوع، مدة كل  -ج

 .منهما ساعة ونصف
اظتؤسسات اظتدرسية واصتامعية والوحدات العسكرية غري اظتزودة مبنشأة رياضية دتكنها من تعليم الًتبية البدنية  -د

والرياضية يف أماكنها، وجيب أن تربمج ساعات تعليم الًتبية البدنية و الرياضية يف مطلع الصباح وابتداء بعد 
 .الظهر

 .اصتمعيات الرياضية احمللية -ه
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II-2-3 -بالنسبة لتكوين اإلطارات : 

إذا برغتت دتارين التكوين لإلطارات يف الوالية، تكون األولوية للحصص الًتبوية التطبيقية بالنسبة 
 1.للعمليات اظتدرجة يف الفقر ب

II-3 -التنظيم اإلداري لمركب متعدد الرياضات: 

: يف الفصل األول .77/117وورد ذكره يف الباب الثالث من اظترسوم رقم 

II-3-1 - التنظيم الداخلي :

: ينظم اظتكتب يف أقسام ووحدات 

يعد القسم اظتديرية اظتكلف بالنشاطات من نفس النوع الذي يهم السري العام للمكتب ويتوذل إدارتو  -أ
 .رئيس القسم

دارهتا رئيس ‘تعد الوحدة ىيكال مكلفا بالنشاطات اليت تتم يف إطار منشأة رياضية واحدة ويتوذل  -ب
 .الوحدة

 :تشتمل إدارة اظتكتب على قسمني 

 .القسم اإلداري واظتارل اظتكلف بتسيري الوسائل البشرية واظتادية واظتالية للمكتب -أ
.  القسم التقين اظتكلف بالقيام بأشغال الصيانة والتصليح وللمنشأة الرياضية التابعة للمكتب -ب

: وحدات بقدر عدد اظتنشآت الرياضية

يوظف اظتكتب مستخدمني دائمني ومستخدمني عرضيني، عدد العمال التابعني لديوان اظتركب اظتتعدد الرياضات 
:  وتتكون إدارة اظتكتب من 13

 .غتلس اإلدارة-  القسم اظتارل-  القسم اإلداري–  مدير ديوان 

 

 

 
                                                             

1
.926:ص ذكره، سبق ،مرجع 117/77 رقم المرسوم    



 

 

الجانب النظري                             الــــــــــــفـــــــــــصــــل الثــــــــالـــــــث                               المنــــــــــشآت الرياضية 
 الريــــــــــــــاضيـــــــــــــة    

78 

 

 

II-3-2 -مدير الديوان: 

ىو الذي يسهر على التسيري السليم جملموعة األقسام والوحدات التابعة عتذا األخري ، وىذا األمر يصرف 
اظتيزانية ويضع مشاريع اظتيزانيات والربامج والنشاطات واضتسابات اإلدارية واظتالية ورتيع الوثائق األخرى اظتتعلقة 

باظتشاكل الواجب رفعها ظتداوالت غتلس اإلدارة ، ولو اضتق يف إبرام رتيع الصفقات والتعاقدات واالتفاقيات يف  

إطار التشريع اصتاري بو العمل واظتداوالت غتلس اإلدارة كما يعد يف هناية كل سنة مالية تقريرا عاما 
. بالنشاط يوجو إذل السلطة الوصايا 

ويعني مدير اظتكتب بقرار من وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقًتاح الوارل وجيرى اختياره من بني 
 والذين قاموا  مبسؤوليات يف ميدان التعليم والًتبية 11موظفي الدولة وؽتن ىم يف رتبة تعادل على األقل السلم 

. الشبيبة أو االنتعاش الرياضي 

يساعد اظتدير يف مهامو رؤساء أقسام ورؤساء وحدات ،وجيري تعيينهم بقرار من الوارل ، بناءا على اقًتاح 
مدير اظتكتب ويقوم أيضا بالسري السليم للمكتب بالسهر شخصيا باالتصال ومتابعة القاعات الرياضية ، اختاذ 

حراسة ،  )اإلجراءات اطتاصة باألمن الداخلي للمؤسسة القاعدية للقطاع  خاصة أيام العطل الدينية والوطنية 
وإعالم جهاز األمن واضتماية اظتدنية حول كل ما يتعلق باظتهرجانات اليت تقوم ملحيا وؼتطط السباق  (مداومة 

 1.وكذا اظتنافسات الرياضية سواء كانت دولية أو وطنية

II-3-3 - القسم اإلداري: 

.  يوجد غتموعة من اظتوظفني مكلفني بتسيري الوسائل البشرية 

II-3-3-1 - القسم المالي: 

.  يوجد ىناك ػتاسب إداري يقوم بتسيري ومتابعة األمور اظتالية اإلدارية اطتاصة بالديوان 

II-3-3-2 - مجلس اإلدارة :

 : بتشكل غتلس إدارة من

 .وارل الوالية ، رئيسا  -أ
                                                             

1
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. احملافظ الوطين للحزب  -ب
. قائد القطاع العسكري  -ج
. رئيس اجمللس الشعيب البلدي ظتقر الوالية  -د
. اظتدير اظتكلف بالشبيبة يف اجمللس التنفيذي للوالية  -ه
. اظتراقب اظتارل للوالية  -و
 .مفتش الًتبية البدنية والرياضية بالوالية  -ز
 
ؽتثل إما عن قطاع اصتامعة وإما عن مدير اظتركز اصتامعي إذا كان اظتكتب منشأ يف الوالية تشمل إما على  -ح

. جامعة وإما على مركز جامعي 
. مدير مؤسسة مدرسة يعينو اظتدير اظتكلف بالًتبية باجمللس التنفيذي للوالية  -ط
. االقتضاء ؽتثل عن الرياضة اصتامعية اظتعني من طرف مدير اصتامعة  -ي
. ؽتثل اظتنتخب من مستخدمي اظتكتب  -ك
. اظتصارعة اليابانية واأللعاب اصتامعية – اظتالكمة – كرة القدم – رؤساء االحتادات اصتهوية أللعاب القوى  -ل
. يشارك مدير اظتكتب يف األشغال غتلس اإلدارة بصفة استشارية  -م
. تنهى وكالة األعضاء بفقداهنم صفتهم  -ن
. ويف حالة شعور منصب يتم تعيني عضو جديد للمدة اظتتبقية للمهمة  -س
 .ديكن جمللس اإلدارة االستعانة بكل شخص بصفة استشارية ديكن أن يساعد اجمللس يف مهمتو -ع
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الهيكل التنظيمي لديوان المركب المتعدد الرياضات:  05:الشكل رقم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسكرة لوالية الرياضات متعدد مركب الديوان: المصدر  

 

 

 

 

 المركب ديوان

الرياضات المتعدد  

االولمبي شبه المسبح  18 الرياضي الملعب 

 فبراير

األولمبي و المسبح  

الرياضات المتعددة القاعة  

المهيدي بن الطاهر محمد  

الرياضات المتعددة القاعة  

محمد   خالدي  

  معشوشب جواري ملعب

 اصطناعيا

القوى العاب مضمار  

 

 واالسترجاع اإليواء جناح

إدريس عمر  
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:خالصة   

         بالرغم من التكلفة اظترتفعة للمنشآت الرياضية ،إال أن وجوده وانتشارىا ذو امهية قصوى ظتا يًتتب 

 عليها من تفريغ طاقات الشباب يف ؽتارسة ىوااهتم وأنشطتهم الرياضية اليت تنعكس إجيابا على تنمية وبناء

 أجسادىم وكتسبهم الصحة البدنية الالزمة ظتمارسة العمل وإلنتاج يف القطاعات التنموي كافة مبا يليب 

 احتياجات ومتطلبات تنفيذ خطط التنمية الطموحة ،ويف الوقت نفسو يوفر قاعدة عريضة من ؽتارسي 

 الرياضات اظتختلفة اليت ديكن تنميتها من خالل اظتختصني بقطاع الرياضة واستثمار ىذه الطاقات يف 

 صنع أبطال رياضيني ،وجيعلون ىناك مردود إقتصادي للرياضة بتحقيق بطوالت وإؾتازات توازي ماينفق

.    من اصتهود واألموال ،فال تصب الرياضة غترد تبديد للوقت واصتهد والتكلفة  
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: تمهيد
دتثل دراستنا دلوضوع معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت الرياضية ، منطلق ىام دلواكبة التطورات اليت       

اليت تشهدىا اإلدارة العصرية يف مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ويف دراستنا تطرقنا اىل اجلودة 
ادلنشآت الرياضية ولتأكيد ىذا ادلنطلق البد من إثبات صحة تطبيقو ميدانيا  الشاملة وللدور الذي تلعبو يف تسيري

ومن خالل ىذه الدراسة سنحاول إجياد حل لإلشكالية ادلطروحة سابقا وذلك بإثبات صحة فروض الدراسة أو 
نفيها وذلك جبمع ادلعلومات النظرية مث العمل على ترتيبها وتصنيفها وقياسها وتعديلها بطريقة منهجية متبعة من 

. أجل استخالص النتائج والوقوف على ثوابت ادلوضوع ادلدروس
الزماين اليت تتناسب       ويف اجلانب التطبيقي سنستعرض اىل حتديد رلاالت الدراسة وادلتمثلة يف اجملال ادلكاين و

مع موضوع البحث وذلك بتحديد عينة الدراسة واليت ختدم لب ادلوضوع كما أن لكل دراسة أسلوب معني أو 
منهج مناسب مع حتديد األدوات ادلناسبة جلمع ادلعلومات والبيانات ادليدانية اليت هتم موضوع البحث وسيتم يف 

. ىذا الفصل التطرق على مجيع ىاتو الطرق للوصول اىل نتائج علمية سليمة وصحيحة 
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 : الدراسة االستطالعية-1

 : المجال المكاني والزماني-1-1

 :المجال المكاني - أ

   مت اختيار ديوان ادلركب الرياضي متعدد الرياضات لوالية بسكرة وادلنشآت التابعة لو كمجال لدراستنا، 
.  استمارة استبيانية على سلتلف موظفي الديوان50حيث مت توزيع 

 :المجال الزماني- ب 

 من ادلعروف منهجيا أن حيدد الباحث الفرتة الزمنية اليت نزل فيها إىل ادليدان، ويف الدراسة احلالية قمنا       
 إىل 07/01/2016بدراسة استطالعية بالديوان متعدد الرياضات لوالية بسكرة ابتداء من التاريخ 

 إذ حوايل شهر ، حيث مت خالذلا التعرف على بعض احلقائق، وبعد ذلك وزعنا االستبيان 03/02/2016
. 28/04/2016 أيام أي يف 3 ومت اسرتجاعو بعد 25/04/2016بتاريخ
 

 : الشروط العلمية لألداة-1-2

 : صدق االستبيان-1

.       إن ادلقصود بصدق االستبيان ىو أن يقيس االختبار بالفعل للظاىرة اليت وضع لقياسها
. (1) ألي مقياس أو اختبار حيث انو من شروط حتديد صالحية االختبارت  ويعترب الصدق من أىم ادلعامال

. (2 ) ويعين كذلك صدق االستبيان التأكد من انو سوف يقيس ما اعد لقياسو
 عليها مناسبة وذات داللة ةوكما يذكر العساف  أن أداة القياس صادقة بالدرجة اليت تكون االستنتاجات ادلبين

وفائدة ، وىذا يعين أننا نقصد صدق تفسري الدرجة دلستوى اخلاصية أو السمة أو القدرة ادلراد قياسها ، فالصدق 
إذا تعلق مبدى فائدة أداة القياس يف اختاذ قرارات تتعلق بغرض أو  أغراض معينة و ذلذا فهو يعترب من أىم 

. (3) اجليد على اإلطالقساخلصائص ادلقايي
وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما اعد لو،  

حيث قمنا بتوزيع نسخ من االستبيان على رلموعة من األساتذة من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
.  ومناسبتها للمحاور ادلقرتحة اوالرياضية ليحكموا مدى وضوح فقرات االستبيان ومدى كفايتو

واالستفادة من اقرتاح ما يرونو ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، وكذلك توجيهاهتم فيما يتعلق 
.  بالبيانات األولية حبذف بعض اخلصائص الشخصية وإضافة خصائص أخرى وتعديلها 

 
                                                

 .224، ظ 1999دار انفكز انعزثٍ نهطجع وانُطز، انمبهزح، يصز، البحج العلوي في التزبيت الزياضيت وعلن النفس الزياضي، : يذًد دسٍ عالوٌ، أسبيخ كًبل رارت- (1)

 167، ظ2002، 1 ،اإلسكُدرَخ، يكزجخ ويطجعخ اإلضعبع انفُُخ، طأسس البحج العلوي: فبطًخ عىض صبثز، يُزفذ عهً خفبجخ - (2)

 ،رسبنخ يبجسزُز غُز يُطىرح ،كهُخ انززثُخ ، لسى دراست حالت  هقياس ليكزث–هذي اختالف الخصائص السيكىهتزيت ألداة القياس في ضىء تغايز عذد بذائل االستجابت و الوزحلت الذراسيت :  سعُد دسٍ آل عجد انفزبح –( 3)

. 13، ظ2003عهى انُفس ،جبيعخ أو انمزي ، انسعىدَخ ، 
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وباالعتماد على ادلالحظات والتوجيهات اليت أبداىا احملكمون، قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم 
احملكمني  حيث مت حذف بعض العبارات وتغيري صياغة بعضها اآلخر وكذلك إعادة ترتيبها وفق أراء احملكمني 

. دائما 
 : ضبط متغيرات الدراسة-1-3

:  تعريف المتغير المستقل-1-3-1
يسمى يف بعض األحيان بادلتغري التجرييب، وىو الذي حيدد ادلتغريات ذات األمهية، أي دلا يقوم الباحث       

بتثبيتها يتأكد من تأثري حدث معني، وتعترب ذات أمهية خاصة  وأهنا تساىم على التحكم يف ادلعاجلة وادلقارنة، 
وادلتغري ادلستقل عبارة عن ادلتغري الذي يفرتض الباحث انو السبب أو احد األسباب لنتيجة معينة ودراسة تؤدي 

. إىل معرفة تأثري على متغري آخر
      ويف دراستنا ىذه فانو مت حتديد ادلتغري ادلستقل أي السبب من موضوع الدراسة الذي ىو                

(. الجودة الشاملة:ادلتغري ادلستقل)معايير الجودة الشاملة في تسيير المنشآت الرياضية 
:  تعريف المتغير التابع-1-3-2

ىي ادلتغريات الناجتة من العمليات اليت تعكس األداء أو السلوك، وعلى ذلك فان ادلثري ىو ادلتغري ادلستقل      
. (1)بينما االستجابة دتثل ادلتغري التابع والذي يالحظو الباحث من خالل معاجلتو للظروف احمليطة بالتجربة

 (المنشآت الرياضية:ادلتغري التابع)    ومن خالل موضوع الدراسة فإنو مت حتديد  
 :المجتمع األصلي للدراسة   -1-4

 إعداد قائمة بأفراد اجملموعات احملددة   -
 حجم العينةحتديد     -
 اختيار العينة ككل حيث كانت الدراسة مسحية    -
 :ضبط أفراد العينة     -
   عامل بديوان ادلركب متعدد الرياضات لوالية بسكرة50 من نوتتكو     -

 
 
 
 
 
 

                                                
 .134، ظ2000، عًبٌ، األردٌ، 1 يؤسسخ انىراق، ط أسس البحج العلوي،:يزواٌ عجد انًجُد إثزاهُى- (1)
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:  عينة البحث وكيفية اختيارها-1-5 

:   تعريف العينة-1-5-1
ينظر إىل العينة على أهنا جزء من الكل أو البعض من اجملتمع تتلخص يف زلاولة الوصول إىل تعميمات      "

، وما مت اسرتجاعو  (استمارة50)، و بالنظر اىل ما مت توزيعو من االستمارات االستبيانية (1)"لظاىرة معنية
 حيث تعطي ىذه الطريقة جلميع مفردات اجملتمع منها ولذا اعتمدنا على أسلوب العينة العشوائية البسيطة (40)

 . نفس الفرصة يف أن يكونوا من عينة البحث وىذا ما يعطي صبغة ادلوضوعية ألداة الدراسة
ىي االختيار على أساس إعطاء فرص مكافئة لكل فرد من أفراد " و تعرف العينة العشوائية البسيطة على أهنا  

، (3)،وتعرف كذلك بأهنا العينة اليت تكون فيها تكافؤ فرص االختيار لكل أفراد رلتمع البحث(2)اجملتمع األصلي
وكما أن اختيار مفردات العينة يف مرحلة واحدة بدون تكرار حيث جيب جتسيد عامل تكافؤ الفرص جلميع أفراد 

( 4).اجملتمع البحثي

 :  المنهج الدراسة-2

      إن مناىج البحث العديدة وادلتنوعة وادلتباينة بتباين ادلوضوعات واإلشكاليات، ىي أساس كل حبث علمي، 
إذ ال ميكن أن ننجز ىذا البحث دون االعتماد على منهج واضح يساعد على دراسة وتشخيص اإلشكالية، اليت 

، إذ يعتمد على اتصالنا بادليدان ودراسة ما ىو قائم فيو بالفعل وىذا ما حيتم (ذو الوظيفة الوصفية)يتناوذلا حبثنا 
بأنو رلموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة اليت ىي زلل "استخدام ادلنهج الوصفي الذي يعرف 

.  (5)"الدراسة
    وميكن تعريفو بأنو ذلك العامل الذي من خاللو نقوم بتحديد طبيعة وخصائص بعض الظواىر ادلعينة ألجل 

حتليل العالقات بني سلتلف ادلتغريات، زلاولني بذلك قياسها بطريقة كمية ويف قالبها وأسلوهبا اإلحصائي اذلادف 
. (6)من خالل ذلك إىل استخالص نتائج ادلوضوع وتنبؤاتو عن طريق سلتلف الظواىر

:    ومت إتباع اخلطوات التالية
 .وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالل مجع ادلعلومات الكافية -1

التحقق من ادلعلومات اجملموعة حول موضوع الدراسة بالوصف الدقيق والتحليل ذو النتائج اجليدة  -2
 .   اعتمادا على الظروف ادلصاغة واحملددة سابقا بغية استخالص التعليمات ذات النتائج اجليدة

 
 

                                                
 .134، يزجع سبثك، ظ البحج العلوي في التزبيت الزياضيت وعلن النفس الزياضي: يذًد دسٍ عالوٌ وأسبيخ كًبل رارت- (1)

 .64، ظ1999 ،ثٍ عكُىٌ ، انجشائز ، 2 ، دَىاٌ انًطجىعبد انجبيعُخ، طهناهج البحج العلوي و طزق إعذاد البحىث: عًبر ثىدىش ، يذًد يذًىد انذَُجبد - (2)

 .49، دَىاٌ انًطجىعبد انجبيعُخ ، انًطجعخ  انجهىَخ ثمسُطُُخ ، انجشائز ، ظ أسس البحج العلوي و تقنياته في العلىم االجتواعيت : فضُم دنُى - (3)

 .152، ظ 1999 ، يُطىراد جبيعخ يُزىرٌ لُطُُخ ، انجشائز ،  أسس الونهجيت في العلىم االجتواعيت:فضُم دنُى ، عهٍ غزثٍ - (4)

 .59، دار انكزبة انذدَث، انكىَذ، ظ هنهج البحج التزبىي رؤيت هبسطت: ثطُز صبنخ انزاضدٌ- (5)

 . 592، ظ 1997يعجى انعهىو االجزًبعُخ، انهُئخ انًصزَخ نهكزبة ثبنمبهزح،هناهج البحج، : عبنٍ انىادد وافٍ-  (6)
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 : أدوات البحث-2-1

         من اجل اإلحاطة بادلوضوع من كل جوانبو مت استخدام استمارة االستبيان اليت تعد أداة رئيسية جلمع 
. (1)البيانات الكلية عن وقائع زلدودة وعدد كبري نسبيا من األشخاص

. (2)وىي عبارة عن رلموعة األسئلة ادلرتابطة بطريقة منهجية
 وكذلك تعرف االستمارة االستبيانية بأهنا رلموعة من األسئلة ادلرتبطة حول موضوع معني، مث وضعها يف 

االستمارة ترسل إىل أشخاص معنيني بالربيد أو تسليمها باليد، دتهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها  
 ميكن التوصل اىل حقائق جديدة عن ادلوضوع والتأكد من ادلعلومات ادلتعارف عليها لكنها غري مدعمة اوبواسطتو

.  (3)حبقائق
ويعرف كذلك عل انو أداة جلمع البيانات ادلتعلقة مبوضوع البحث زلددة عن طريق االستمارة  جيري تعبئتها من 

. (4)قبل ادلستجيب
 
 :المعالجة اإلحصائية -3

لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا الطريقة اإلحصائية لبحثنا، وىذا لكون اإلحصاء  الوسيلة      
واألداة احلقيقية اليت تعاجل هبا النتائج على أساس فعلي، يستند عليها يف البحث واالستقصاء، وعلى ضوء ذلك 

: استخدمنا  ما يلي
: النسب المئوية- 3-1
 مبا أن البحث كان مقتصرا على البيانات اليت حيتويها االستبيان فقد وجدنا أن أفضل وسيلة إحصائية دلعاجلة    

. النتائج ادلتحصل عليها، ىي استخدام النسب ادلئوية
: طريقة حسابها

. عدد العينة/ 100× عدد التكراراتتساوي   النسبة ادلئوية 
 %100    ع                 

%          ت                س   
. ع/100×ت=   س

. عدد العينة: ع
 

                                                
 . 185، ظ 1995دار غزَت نهطجبعخ وانُطز وانزىسَع، انمبهزح، يصز، أساليب وأدواث البحج االجتواعي، : طهعذ إثزاهُى- (1)

 .210، ظ 1981، انًًهكخ انعزثُخ انسعىدَخ، انزَبض،1طاإلرشاد النفسي والتزبىي، : َىسف يصطفً لبضٍ- (2)

 .210، ظ 1986يطجعخ انعٍُ انذدَثخ، انعٍُ، اإليبراد انعزثُخ انًزذدح، البحج العلوي الوناهج واإلجزاءاث، : فىسٌ عجد هللا انعكص- (3)

 .314، ظ 1997، دار انًعزفخ انجبيعُخ، اإلسكُدرَخ، يصز، تصوين وتنفيذ البحج: غزَت سُدٌ ادًد- (4)
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. (1)النسبة ادلئوية: عدد التكرارات     س: ت
    
 وشلا الحظناه عند تقدمينا االستبيان ألفراد العينة أو ادلبحوثني أو ادلوظفني انو ال ميكن تعميم نتائج الدراسة    

وذلك راجع لرتدد  (ديوان متعدد الرياضات لكل والية على ادلستوى الوطين)على باقي ادلنشآت الرياضية 
.  ادلبحوثني عند اختيارىم اإلجابة ادلناسبة وادلالئمة لتعبئة االستمارة وكذلك لتناقض بعض اإلجابات

: صعوبات البحث  -4
 قلة ادلراجع اخلاصة بتسيري ادلنشآت الرياضية وإدارة اجلودة الشاملة -

 عدم وجود قسم خاص باجلودة يف ادلنشآت الرياضية -

 اعدم فهم إدارة ادلنشآت والعاملني باجلودة الشاملة ومفاىيمو -

عدم وجود التعامل الكايف من قبل العاملني يف ادلنشآت وىذا بسب عدم فهم الكايف دلوضوع اجلودة  -
   
 
 
 
 

 

 
  

                                                
 .75، ظ 2003، 1 دار انفكز نهطُع وانُطز، طاإلحصاء االستذاللي في علىم التزبيت البذنيت والزياضيت،: يذًد َصز اندٍَ رضىاٌ- (1)
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تحليل محاور االستمارة االستبيانية - 1

 فرد يعملون يف ديوان ادلركب متعدد الرياضات وكذلك عمال 50    مت اختيار عينة حبث مكونة من 
 استمارة     50إدرايٌن ،حيث مت توزيع 10 عامال و40ادلنشآت التابعة لو لوالية بسكرة فاخرتنا منهم 

استبيانيو على أفراد العينة تضم  رلموعة من احملاور كل زلور رلموعة من األسئلة ادلباشرة مع وجود اختيارات 
. لإلجابات حيث مت منح عينة البحث الوقت الكايف لإلجابة

استمارات ردت إلينا فارغة (06) استمارة ،أما العشر استمارات ادلتبقية ،فستة 40   يف النهاية مت اسرتجاع 
دون إجابة بسبب عدم دراية ادلبحوثٌن مبوضوع اجلودة الشاملة وأربع استمارات مل يتم اسرتجاعها ،وعليو 

.  فردا 40فالدراسة ادليدانية ستكون من خالل إجابات عينة البحث ادلكونة من 
البيانات الشخصية لعينة البحث -1-1

. حول السن ( :01): السؤال
. ترتيب ادلبحوثٌن حسب السن  :الغرض من السؤال

 توزيع ادلبحوثٌن حسب السن(:01)الجدول رقم 
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %32.5 13سنة 30إىل 20من 
 %45 18 سنة 40 إىل31من

 %22.5 09سنة فما فوق 40
 %100 40اجملموع 

 (باالعتماد على نتائج االستبيان)من إعداد الطالبة :المصدر 

 .  التمثيل البياين للسن(06)الشكل رقم 

 
.  من اعداد الطالبة :المصدر 

 
 

32%

45%

23%

الى 20من 
سنة30

الى31من
سنة40

سنة 40
فمافوق
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: تحليل وتفسير النتائج

سنة وتليها 40إىل 31وعلى دتثيل فئة العمرية  %45من نتائج اجلدول يالحظ أعلى نسبة ىي 
 سنة مما يدل على عنصر الشباب ،أما الفئة العمرية 30اىل 20وعلى دتثيل الفئة العمرية من%32.5نسبة
 . وىذا يعين وجود عنصر االقدمية واخلربة متوفرة لدى العاملٌن %22.5فما فأكثر دتثل 40من 

.  حول ادلستوى الدراسي :02السؤال 
. الغرض من السؤال حتديد ادلستوى الدراسي ادلبحوثٌن 

.  توزيع ادلبحوثٌن حسب ادلستوى التعليمي (:02 )الجدول رقم
ادلستوى 
التعليمي 

النسبة التكرار 

 %55 22ثانوي 
 %45 18جامعي 
 %100 40اجملموع 

  من إعداد الطالبة:المصدر

 التمثيل البياين يف ادلستوى التعليمي (07)الشكل رقم 

 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

: تحليل وتفسير النتائج
ىو ادلستوى الثانوي ويليو  (%55)   انطالقا من نتائج اجلدول جند أن ادلستوى التعليمي ألغلبية العاملٌن 

 وىذا يدل على ان ادلنشأة الرياضة تعتمد على عمال أغلبيتهم ذو مستوى %45ادلستوى اجلامعي بنسبة 
. ثانوي

 
 
 

;  ثانوي
23,5

;  جامعً
67,5
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 حول سنوات اخلربة(:03)السؤال 

. الغرض من السؤال معرفة عدد سنوات اخلربة
 

 توزيع ادلبحوثٌن حسب عدد سنوات اخلربة(:03)الجدول رقم 
النسبة التكرار سنوات اخلربة 

 %20 08سنوات 05أقل من 
 % 15 06سنوات 10اىل 05من 

 % 25 10سنة 15إىل 10من 
 % 40 16 فأكثر 15من 

 100 40اجملموع 
ادلصدر من إعداد الطالبة 

.  دتثيل بياين لسنوات اخلربة :(08) الشكل رقم

 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

 :تحليل وتفسير النتائج
إىل 10)من % 25 سنة خربة ، وتأيت نسبة 15 دتثل أكثر من 40يتضح لنا من نتائج اجلدول أن نسبة 

.  سنوات 10 اىل5فئة من% 15 سنوات مث تليها نسبة 05أقل من  %20مت تأيت نسبة ( سنة 15
 
 

 
 
 

 

20%

15%

25%

40%

 05أقل من
سنوات

الى أقل 05من
سنوات10من

الى أقل 10من
سنة15من

فأكثر15من
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 . يتم تطبيق معايًن اجلودة الشاملة يف ادلنشآت :المحور األول - 2

ىل عندك ادلفهوم الكايف حول معىن اجلودة الشاملة؟ : 01السؤال
مدى فهم ادلبحوثٌن للدراسة ودلعىن اجلودة الشاملة؟ : الغرض 

.  توزيع ادلبحوثٌن آلرائهم حول معىن اجلودة الشاملة:(04) الجدول رقم
النسبة التكرار الفئة 
 %32.5 13نعم 
 %67.5 27ال 

 100 40المجموع 
ادلصدر من إعداد الطالبة 

 04 التمثيل البياين للجدول رقم :09الشكل رقم 

 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

 :تحليل وتفسير النتائج
 ليس عندىم دراية حول مىن اجلودة الشاملة،بينما %67.5         من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

 عربوا عن فهم اجلودة الشاملة ،حيث من خالل االقرتاحات اليت مت وضعها نسبة قليلة  ترى انو 32.5%
. تطوير شامل و مستمر وميثل كافة مراحل األداء و على كافة ادلستويات  

  :       االستنتاج 
. نستنتج أن أغلب العاملٌن ليسوا على دراية مبفهوم اجلودة الشاملة بشكل كامل:من خالل مادرسناه سابقا

       
 
 
 
 

 
 

32%

68%

نعم  ال
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 ىل يقوم ادلدراء الدعم الالزم إلجراء التغيًنات الكفيلة بتطبيق اجلودة الشاملة ؟ :02السؤال 
. دعم االدارة للتطوير من أجل تطبيق اجلودة الشاملة : الغرض من السؤال

 دعم االدارة لتطبيق اجلودة الشاملة  :05                   الجدول رقم 
النسبة التكرار االقتراحات 

 %27.5 11نعم 
 % 72.5 29ال 

 100 40المجموع 
 من إعداد الطالبة المصدر

 05 دتثيل بياين للجدول رقم :((10الشكل رقم

 
 . من اعداد الطالبة : المصدر

 
 % 27.5 ترى أن ادلدير اليقوم بالدعم الالزم بينما نسبة %72.5من خالل نتائج اجلدول نرى أن نسبة 

. ترى عكس ذلك أي أنو ىناك دعم من قبل االدارة و ادلدير 
  :االستنتاج 

    من خالل مامت دراستو نستنتج انو ال يوجد دعم من قبل ادلدير للعاملٌن إلجراء التغيًنات الكفيلة بتطيق 
. اجلودة الشاملة حسب رأي احملوثٌن

 
 

 
 

 
 

 

72%

28%

نعم ال
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 ىل تقوم ادلنشأة الرياضية بالتخطيط ألىدافها بالكفاءة ادلطلوبة  ؟ :03السؤال 
. معرفة مدى قيام ادلنشأة بالتخطيط ألىدافها باجلودة ادلطلوبة :الغرض من السؤال

.  يوضح التخطيط الىداف  ادلنشآت باجلودة ادلطلوبة :06الجدول رقم           
النسبة التكرار االقتراحات 

 %52.5 21نعم 
 %47.5 19ال 

 100 40المجموع 
  من إعداد الطالبةالمصدر

 
 06 دتثيل بياين للجدول رقم :(11)الشكل رقم

 
 . من اعداد الطالبة : المصدر

 
 

 : تحليل وتفسير النتائج
 ترى أنو يتم التخطيط ولكن ال يرقى اىل الكفاءة %72.5    من خالل نتائج اجلدول نرى أن نسبة 

.  ترى عكس ذلك أي أنو ختطيط% 27.5ادلطلوبة بينما نسبة 
  :االستنتاج 

.     من خالل مامت دراستو نستنتج انو يوجد ختطيط ولكن ليس باجلودة ادلطلوبة 
 
 

نعم ال
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. ىل يتم االعتماد على األجهزة وادلعدات  احلديثة لتطوير العمل بادلنشآت الرياضية :04السؤل 
. معرفة معيار حداثة األجهزة وادلعدات اليت تستعملها ادلنشآت الرياضية :الغرض من السؤال

.  تتوفر التقنيات احلديثة اليت تساىم يف اجناز العمل  : 07الجدول رقم
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %12.5 05نعم 
 %87.5 35ال 

 %100 40اجملموع 
من إعداد الطالبة : المصدر

. 07دتثيل بياين للجدول رقم:12الشكل رقم 
 

 . من إعداد الطالبة :المصدر 
 

 :تحليل وتفسير النتائج
عرب أغلبية ادلبحوثٌن عن عدم حداثة  األجهزة و ادلعدات بالشكل ادلطلوب لتطوير أداء العمل وىي نسبة 

.  عن توفًن التقنية الالزمة %12.5 بينما عربت نسبة 87.5%
  :االستنتاج    

. نستنتج أن ادلنشات الرياضية التتوفر على تقنيات احلديثة الالزمة لسرعة أداء العمل 
 
 
 

12%

88%

نعم ال



 

 

     النتائج وتحليل عرض                                ثانيال الفصـــــل                                      التطبيقي الجانب

96 

 
 

 
ىل يتم منح العاملٌن الفرصة الالزمة للمشاركة يف جهود التحسٌن ادلستمر لنشاطات ادلنشأة   :05السؤال

الرياضية؟ 
. معرفة معيار اشراك العاملٌن يف خطط العمل و التحسٌن :الغرض من السؤال 

 يوضح مدى منح العاملٌن الفرصة للمشاركة يف جهود التحسٌن  : 08الجدول رقم
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %23 9نعم 
 %77 31ال 

 %100 40اجملموع 
 من إعداد الطالبة :المصدر

 08دتثيل بياين للجدول ( :13)الشكل رقم 

 
 

.  من إعداد الطالبة :المصدر 

 :تحليل وتفسير النتائج
( %77)خالل اجلدول نرى أن أغلبية ادلبحوثٌن عربو عن عدم مشاركتهم يف جهود التحسٌن بنسبة  من

.  عن مشاركتهم يف جهود التحسٌن ادلستمر لنشاطات ادلنشآت الرياضية %23بينما عربت نسبة 
  :االستنتاج 

من خالل مامت ذكره سابقا نستنتج انو اليتم منح العاملٌن الفرصة  للمشاركة يف جهود التحسٌن لنشاطات 
. ادلنشاة الرياضية 

 

23%

77%

نعم ال
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كيف ترون ادلظهر العام للمنشآت الرياضية سواءا الداخلي أو اخلارجي ؟  : 06السؤال 
 . معرفة معيار جودة الشكل العام للمنشأة الرياضية من حيث ادلوقع والنظافة والتصميم:الغرض من السؤال 

 
يوضح ادلظهر العام للمنشأة الرياضية :09الجدول رقم
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %10 4جيد 
 62.5% 25مقبول 
 %27.5 11سيء 
 %100 40اجملموع 

 من إعداد الطالبة :المصدر
 09 دتثيل بياين للجدول رقم :14الشكل رقم

 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

 :تحليل وتفسير النتائج
 

من ادلبحوثٌن عربوا عن أن ادلظهر العام للمنشأة مقبول ،أما ((%62.5من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة
عربوا على أنو سيءألن ادلوقع غًن مناسب )27.5%)منهم عربوا على أنو جيد،اما نسبة  (10%)نسبة 

. ولضعف الصيانة ادلطلوبة وأيضا اىل قلة النظافة 
  :االستنتاج 

من خالل مامت ذكره سابقا نستنتج انو اليوجد رضى عن ادلظهر العام للمنشأة خصوصا الداخلى اليرقى 
. للمستوى ادلطلوب بسبب قلة النظافة والصيانة العامة

10%

62%

28%

جٌد مقبول سًء
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ىل تطبق ادلنشآت الرياضية معايًن األمن والسالمة ادلطلوبة داخل منشآهتا؟  :07السؤال 
. معرفة معيار األمن و السالمة ادلطبقة داخل  ادلنشآت الرياضية :الغرض من السؤال 

يوضح معيار جودة السالمة ادلطبقة داخل ادلنشآت الرياضية؟ : 10الجدول رقم
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %27.5 11نعم 
 %72.5 29ال 

 %100 40اجملموع 
 من إعداد الطالبة:المصدر 

 10 دتثيل بياين للجدول رقم (15)الشكل رقم 

 
 

 . من إعداد الطالبة :المصدر 
 

 :تحليل وتفسير النتائج
 

من خالل اجلدول نالحظ أن  ادلبحوثٌن عربو ا على أنو اليتم تطبيق معايًن األمن السالمة بالشكل 
عن أنو يتم تطبيق معيار السالمة  (%27.5 ) وعربت نسبة ب%72.5ادلطلوب داخل ادلنشآت  بنسبة 

. بالشكل الكايف بادلنشآت الرياضية
  :االستنتاج 

.   من خالل ماذكرناه سابقا نستنتج أن ادلنشات الرياضية التطبق معايًن االمن والسالمة بالشكل الكايف
 

27%

73%

نعم ال
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ىل تستغل ادلنشأة الرياضية كافة مواردىا ألقصى حد؟ : 08السؤال 
. معرفة معيار اإلستغالل االمثل دلوارد ادلنشأة البشرية وادلادية وكفاية الوقت :الغرض من السؤال

.. يوضح االستغالل األمثل لكافة امكاناهتا :11الجدول رقم 
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %25 10نعم 
 %75 30ال 

 %100 40اجملموع 
. من إعداد الطلبة : المصدر

 
 11دتثيل بياين لشكل رقم :16الشكل رقم

 
 . من اعداد الطالبة :المصدر 

: تفسير وتحليل النتائج
من ادلبحوثٌن عربوا على أنو ال يتم إستغالل كافة إمكانات  %75    من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

. أنو يتم إستغالل إمكانات ادلنشآت الرياضية %25ادلنشأة بالشكل االمثل،بينما عربت نسبة 
  :االستنتاج 

من خالل مامت ذكره سابقا نستنتج انو التوجد جهود كافية إلستغالل ادلوارد ادلاحة يف ادلنشأة سواءا كانت 
. مادية او بشرية 

 
 

25%

75%

نعم ال
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كيف تقيم حالة التنظيم السائدة داخل ادلنشآت الرياضية  ؟ :09السؤال 

.  معرفة معيار التنظيم السائد داخل ادلنشآت الرياضية:الغرض من السؤال
. يوضح حالة التنظيم السائد داخل ادلنشآت الرياضية :12الجدول رقم                                   

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %23.5 13جيدة  
 % .60 24مقبولة 
 %7.5 03سيئة 

 %100 40اجملموع 
 .من إعداد الطلبة: المصدر

 12دتثيل بياين لشكل رقم :17الشكل رقم

 
 

 .من إعداد الطالبة  :المصدر 
: تحليل وتفسير النتائج

 على أن مستوى التنظيم السائد مقبول أما 60%   من خالل اجلدول نالحظ أن ادلبحوثٌن عربوا بنسبة 
 فعربوا على أن مستوى التنظيم 7.5% فقد عربوا على أن مستوى تنظيم جيد ،أما نسبة  %32.5نسبة 
. سيء

  :االستنتاج 
من خالل ما مت ذكره سابقا نستنتج ان التنظيم ادلتبع يف تسيًن ادلنشآت الرياضية مقبول وال يرقى اىل جودة 

. التنظيم ادلطلوب

26%

66%

8%

جٌدة مقبولة سٌئة
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. يتم تسيًن ادلوارد البشرية وفق معايًن اجلودة الشاملة :المحور الثاني 
ىل أنت راضي بادلنصب الذي منح لك ؟ :01السؤال 

. معرفة مدى رضا العاملٌن بادلنصب الذي منح ذلم :الغرض من السؤال
: مدى الرضا عن ادلنصب  :13الجدول رقم 

النسبة التكرار الفئة 
 %40 16نعم 
 %60 24ال 

 %100 40اجملموع 
.  من إعداد الطلبة :المصدر

 13دتثيل بياين جلدول :18الشكل رقم

 
 

 . من إعداد الطالبة :المصدر 
 :تحليل وتفسير النتائج

 وىي دتثل العمال %40    اختلف الرضا وعدم الرضا فنسبة الراضٌن عن عملهم يف ادلنشأة الرياضية 
 عن عدم رضاىم بادلنصب    % 60العاملٌن يف اإلدارة العليا حيث أهنم ال يبذلون جهد ،بينما عربت نسبة 

. ادلوكل إليهم وذلك حسب التعديالت اليت مت ذكرىا 
ادلنصب احلايل ال يناسب ,عدم توفر وسائل النقل,أهنم يبذلون جهدا أكرب من األجر الذي يتلقونو 

أما الراضٌن عن ادلنصب فقد برروا السبب ىو أن ادلنصب حسب قدراتو ,قدرايت نظرا للمستوى التعليمي
 .إخل........مرتاح يف العمل ماديا ,وذلك نظرا دلستواه العلمي

  .:االستنتاج 

40%

60%

نعم ال
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من خالل ما مت ذكره نستنتج انو ال يوجد رضا من قبل موظفٌن عن ادلناصب اليت يتولوهنا 
 

ىل األجر الذي تأخذه مكافئ مع ادلهام ادلوكل إليك ؟ (:2)السؤال 
. معرفة مدى تكافؤ األجر مع ادلهام ادلوكلة  :الغرض من السؤال

 تكافؤ األجر مع ادلهام ادلوكلة  :14الجدول رقم 
النسبة التكرار الفئة 
 %10 04نعم 
 %90 36ال 

 %100 40اجملموع 
 . من إعداد الطلبة :المصدر

 14دتثيل بياين للجدول رقم :19الشكل رقم

 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

:              تحليل وتفسير النتائج
عربوا عن عدم رضاىم عن عدم تكافؤ األجر مع ادلهام ألهنم يرون أن %90نالحظ أن نسبة            

 عن رضاىم وىذا القتناعهم بأن األجر %10إطالقا مع العمل ادلوكل إليهم بينما عربت  األجر ال يتناسب 
. مكافئ للعمل ادلوكل وىي فئة اإلداريٌن

  :االستنتاج 
. من خالل ما مت ذكره نستنتج انو ال يوجد رضى من قبل العمال عن األجر ادلعطى مقابل ادلهام ادلؤكلة ذلم 

 
 
 
 

10%

90%

نعم ال
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ىل ىناك كفاءة مطبقة لتسيًن ادلنشآت الرياضية ؟  :03السؤال 
الرجل ادلناسب يف ادلكان "معرفة معيار الكفاءة ادلطبقة يف تسيًن ادلنشآت الرياضية :الغرض من السؤال 

". ادلناسب
يوضح معيار الكفاءة ادلطبقة لتحسٌن اجلودة بادلنشآت ؟ : 15الجدول رقم

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %27.5 11نعم 
 %72.5 29ال 

 %100 40اجملموع 
 من إعداد الطالبة:المصدر 

 15 دتثيل بياين للجدول رقم (20)الشكل رقم 

 
 

 . من إعداد الطالبة :المصدر 
 :تحليل وتفسير النتائج

 
 %72.5من خالل اجلدول نالحظ أن  ادلبحوثٌن عربو ا على أنو التوجد كفاءة يف تسيًن ادلنشآت بنسبة 

. عن أنو يتم تطبيق معيار الكفاءة لتسيًن ادلنشآت (%27.5 )وعربت نسبة ب
  :االستنتاج 

  من خالل ماذكرناه سابقا نستنتج أن ادلنشآت الرياضية الدتلك  معيار الكفاءة الكايف لتسيًنىا بالشكل 
. ادلطلوب

 

27%

73%

نعم ال
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 ىل ىناك صعوبات أثناء عملكم؟ :04السؤال 
. الغرض من السؤال معرفة الصعوبات ادلوجودة يف العمل

. صعوبات العمل يف ادلنشأة الرياضية ( :16(الجدول رقم 
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %90 36نعم 
 %10 04ال 

 %100 40اجملموع 
.  من إعداد الطلبة :المصدر

 

 16دتثيل بياين لشكل رقم :21الشكل رقم

 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

:              تحليل وتفسير النتائج
 انو توجد الكثًن من الصعوبات يف العمل،فيما %90من خالل اجلدول نالحظ أن ادلبحوثٌن عربوا بنسبة 

 منهم فقط أنو ال توجد صعوبات يف العمل،ومن بٌن ىاتو ادلشاكل  %10اعترب 
عدم احلرية يف اختاذ القرارات الن الوزارة ىي من تقوم باختاذ القرارات ،عدم القدرة على تقدمي أفضل 

اخلدمات ألهنا ذات طابع عمومي وإمكاناهتم زلدودة من قبل الوزارة ،وىناك كذلك بض ادلشاكل اليت 
. تواجهها من قبل الزبائن ىي عدم إتباع التعليمات اليت تضعها ادلنشآت

 
  :االستنتاج 

. من خالل ما مت ذكره نستنتج أن العمال يواجهون صعوبات أثناء تأديتهم ألعماذلم داخل ادلنشاة الرياضية 

90%

10%

نعم ال
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ىل يناقش ادلسؤول ادلباشر مشاكل العمل معكم ؟ :05السؤال 
 معرفة إذا كان يتم إشراك العمال يف مشاكل ومنافسة األمور معهم  :الغرض من السؤل 

 مناقشة مشاكل العمل مع ادلسؤول ادلباشر : 17الجدول رقم 
 
 
 

 
 
 

 من إعداد الطالبة :المصدر 
( 17) دتثيل بياين للجدول 22الشكل رقم 

 
.  من إعداد الطالبة : المصدر

:              تحليل وتفسير النتائج
 أن مسؤوذلم ادلباشر يناقش مشاكل العمل معهم دائما يف  %55 عرب ادلبحوثٌن بنسبة :من خالل اجلدول 

 من ادلبحوثٌن %7,5 من ادلبحوثٌن ان مناقشة مشاكل العمل تكون أحيانا ونسبة (%37,5)مقابل أفاد 
أجابوا أن ادلسؤول ادلباشر ال يناقش مشاكل العمل معهم أبدا أما عن رأي ادلبحوثٌن فقد أفادت نسبة 

.  من ادلبحوثٌن بالنفي%24 أن رأيهم يف العمل يأخذ أرائهم واقرتاحاهتم بعٌن االعتبار بينما أجاب 76%
  :االستنتاج 

من خالل ما مت ذكره سابقا نستنتج أن مسؤويل إدارة ادلنشاة الرياضية اليتم مناقشة مشاكل العمل مع 
.  ادلوظفٌن بالشكل الكايف

 
 

55%
37%

8%
دائما 

أحٌانا 

أبدا

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %55 22أحيانا 
 %37,5 15دائما 
 %7,5 03أبدا 

 %100 40اجملموع 
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ىل تقدم اإلدارة حوافز لتطوير جودة األداء ؟  : 06السؤال
 معرفة إذا كانت اإلدارة تقدم حوافز من أجل تطوير األداء  :الغرض من السؤال 

 تقدمي احلوافز من اجل تطوير األداء (18)الجدول رقم 
النسب التكرار االقرتاحات 

 %30 12نعم 
 %70 28ال 

 %100 40اجملموع 
من إعداد الطالبة :المصدر 

 18 دتثيل بياين للجدول(23)الشكل رقم 

 
من إعداد الطالبة :المصدر 

 

:              تحليل وتفسير النتائج
 

 من ادلبحوثٌن اقرو بعدم وجود ىذه احلوافز وإن وجدت ال تأيت يف وقتها %70من خالل اجلدول نسبة 
.  منهم بتقدم اإلدارة ذلذه احلوافز من اجل تطوير جودة األداء %30بينما عرب 

 منهم أن احلوافز من منهم ادلمنوحة تكون %50حيث عربت ىذه الفئة على أن احلوافز ادلمنوحة بنسبة 
 اقروا بوجود حوافز %21أما نسبة ,  فأفادوا أن احلوافز ادلمنوحة مادية ومعنوية معا %29أما , معنوية 
. مادية 

  :االستنتاج 

30%

70%

نعم ال
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. يتم منح العاملٌن احلوافز من اجل تطوير األداء  من خالل مأمت ذكره نستنتج انو ال
 
 

ىل تنظم منشاتكم دورات تدريبية لتحسٌن األداء وتطويره؟  : 07السؤال 
 معرفة دور إدارة ادلنشاة يف إعداد برامج تدريبية لتحسٌن جودة األداء  :الغرض من السؤال 

تنظيم ادلنشاة دورات تدريبية لتحسٌن جودة األداء  :يوضح (19)الجدول رقم 
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %05 02نعم 
 %95 38ال 

 %100 40اجملموع 
.  من إعداد الطالبة :المصدر 

( 19)دتثيل بياين للجدول  :( 24)الشكل رقم 

 
 

.  من إعداد الطالبة :المصدر 
 
 

:              تحليل وتفسير النتائج
يتم تنظيم دورات تدريبية من اجل حتسٌن   من ادلبحوثٌن على انو ال%95 من خالل اجلدول أجابت نسبة 

 من ادلبحوثٌن بأنو يتم تنظيم دورات تدريبية لتحسٌن األداء  %05بينما عرب ,األداء 
  :االستنتاج 

يتم تنظيم دورات تدريبية من اجل حتسٌن األداء يف ادلنشاة  مت ذكره سابقا نستنتج انو ال من خالل ما
الرياضية 

5%

95%

نعم ال
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ىل استفدمت من دورات تدريبية أو تكوين خالل مساركم ادلهين ؟  : 08السؤال 

 معرفة مدى استفادة ادلوظفٌن من دورات تدريبية أو تكوين خالل ادلسار ادلهين  :الغرض من السؤال 
استفادة ادلوظفٌن من دورات تدريبية  :( 20)الجدول رقم 

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %65 26نعم 
 %35 14ال 

 %100 40اجملموع 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

( 20)دتثيل بياين للجدول  :( 25)الشكل رقم 

 
.  من إعداد الطالبة :المصدر 

:              تحليل وتفسير النتائج
  من خالل اجلدول يبٌن أن أغلبية ادلبحوثٌن استفاد من دورات تدريبية أو تكوين خالل مسارىم ادلهين 

 من ادلبحوثٌن فلم يستفيدوا من الدورات التكوينية  %35أما  ,%65بنسبة 
   حيث انو مت استجواب ادلبحوثٌن الذين استفادوا من تكوين خالل مسارىم ادلهين حول عدد الدورات 

 بينما %84التدريبية اليت استفادوا منها فأجاب أغلبيتهم بأهنم استفادوا من دورة تدريبية واحدة بنسبة 
 منهم استفادوا من دورتٌن تدريبيتٌن 19%

  :االستنتاج 
يتم تنظيم دورات تدريبية من اجل حتسٌن األداء داخل ادلنشاة  من خالل ما مت ذكره سابقا نستنتج انو ال

. الرياضية حيث أن أغلبية العمال مل يستفيدوا من دورات تكوينية خالل مسارىم ادلهين 

65%

35%

نعم ال
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.  المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير الجودة الشاملة في المنشات الرياضية :المحور الثالث
ىل األسباب اليت دتنع من تطبيق اجلودة الشاملة ترجع إىل عدم اقتناع إدارة ادلنشات الرياضية  : 01السؤال 

هبا ؟ 
.  معرفة أسباب عدم تطبيق اجلودة الشاملة يف ادلنشات الرياضية : الغرض من السؤال

عدم اقتناع إدارة ادلنشات بتطبيقها   : 21                      الجدول رقم
النسبة التكرار االقرتاحات 

 %92.5 37نعم 
 %7.5 03ال 

 %100 40اجملموع 
 من إعداد الطالبة :المصدر 

 
 21دتثيل بياين جلدول 26الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة :المصدر 

 

:              تحليل وتفسير النتائج
 قالوا أن سبب عدم تطبيق اجلودة يرجع إىل عدم اقتناع %92من خالل نتائج اجلدول نالحظ انو بنسبة 

يرجع إىل عدم اقتناع   ترى العكس أن عدم تطبيق اجلودة ال%8بينما نسبة .أدارة ادلنشاة الرياضية هبا 
اإلدارة هبا  
  :االستنتاج 

نستنتج انو من األسباب اليت تعيق تطبيق اجلودة الشاملة ىو عدم اقتناع إدارة ادلنشات هبا  

92%

8%

نعم ال



 

 

     النتائج وتحليل عرض                                ثانيال الفصـــــل                                      التطبيقي الجانب

110 

 
 

 
ىل تعود أسباب عدم تطبيق اجلودة الشاملة إىل افتقار ادلنشات الرياضية إىل البنية حتتية ؟  : 02السؤال 

 معرفة األسباب اليت دتنع تنفيذ اجلودة الشاملة داخل ادلنشاة الرياضية  :الغرض من السؤال 
افتقار ادلنشات الرياضية للبنية التحتية   : 22الجدول رقم

النسبة التكرار اقرتاحات  
 %62.5 25نعم 
 %37.5 15ال 

 %100 40اجملموع 
 من إعداد الطالبة :المصدر 

 
 22 دتثيل بياين جلدول رقم 27الشكل رقم 

 
  من إعداد الطالبة:المصدر 

:              تحليل وتفسير النتائج
 

 من ادلبحوثٌن قالوا أن سبب يعود إىل افتقار ادلنشات %63من خالل النتائج اجلدول نالحظ أن نسبة 
 ترى العكس   %37الرياضية للبنية التحتية أما نسبة 

 :االستنتاج 
نستنتج انو من األسباب اليت تعيق تطبيق اجلودة الشاملة يف منشاة الرياضية ىي افتقار البنية التحتية 

 
 

63%

37%

نعم ال
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ىل تعود األسباب إىل غياب الربامج التدريبية اليت تساعد على فهم وتطبيق معايًن اجلودة :03السؤال 
. الشاملة ؟

 معرفة أنو من بٌن ادلعوقات اليت دتنع تنفيذ اجلودة الشاملة تكمن يف غياب الربامج :الغرض من السؤل 
. التدريبية اليت تساعد على فهمها 
.  غياب الربامج التدريبية اليت تساعد على فهمها :23الجدول رقم 

 
 
 
 
 

 . من إعداد الطالبة :المصدر 
 23 دتثيل بياين للجدول رقم 28الشكل رقم 

 
 . من إعداد الطالبة :المصدر 

:              تحليل وتفسير النتائج
 من ادلبحوثٌن يروا أن أسباب عدم تطبيق معايًن اجلودة %80من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة 

.  فرتى العكس %20تعود إىل غياب الربامج التدريبية اليت تساعد على فهما ،أما نسبة 
 :االستنتاج 

نستنتج انو من األسباب اليت تعيق تطبيق اجلودة الشاملة يف ادلنشاة الرياضية ىو غياب الربامج التدريبية اليت 
تساعد على فهمها  

 

80%

20%

نعم ال

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %80 32نعم 
 %20 08ال 

 %100 40اجملموع 
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 ىل ترجع األسباب إىل عدم تطبيق اجلودة الشاملة إىل قلة اإلمكانات ادلادية ؟ :04السؤال 
معرفة أنو من بٌن ادلعوقات اليت دتنع تنفيذ اجلودة الشاملة تكمن يف قلة اإلمكانات  :الغرض من السؤال

. ادلادية 
 قلة اإلمكانات ادلادية : 24الجدول رقم 

 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبة:المصدر

 24 دتثيل بياين للجدول رقم 29الشكل رقم 

 
.  من إعداد الطالبة:ادلصدر 

 

:              تحليل وتفسير النتائج
من ادلبحوثٌن ترى أنو عدم تطبيق معايًن اجلودة %75             من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

ترى العكس %25الشاملة يف ادلنشأت الرياضية تعود إىل قلة اإلمكانات ادلادية بينما نسبة 
 

  :االستنتاج 
نستنتج انو من ادلعيقات اليت دتنع تطبيق اجلودة الشاملة ىو قلة اإلمكانات ادلادية  

75%

25%

نعم ال

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %75 30نعم 
 %25 10ال 

 %100 40اجملموع 
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 ىل يف رأيك السبب ىو نقص الكوادر البشرية ادلؤىلة لتطبيق معايًن اجلودة الشاملة ؟  : 05السؤال 
معرفة ان من بٌن ادلعوقات اليت دتنع تنفيذ اجلودة الشاملة تكمن يف نقص الكوادر  :الغرض من السؤال
ادلؤىلة لتطبيقها ؟ 

.  نقص الكوادر ادلؤىلة :25الجدول رقم 
 
 
 
 
 

من إعداد الطالبة  :المصدر

 25 دتثيل بياين للجدول رقم 30الشكل رقم 

 
من إعداد الطالبة  :المصدر

:              تحليل وتفسير النتائج
يرجع إىل نقص الكوادر ادلؤىلة  ال  ترى أن عدم تطبيق اجلودة الشاملة %67.5    من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

.  العكس %32.5لتطبيقها ،بينما ترى نسبة 

  :االستنتاج 

نستنتج انو من ادلعيقات اليت دتنع تطبيق اجلودة الشاملة ىو نقص يف الكوادر البشرية ادلؤىلة يف ادلنشاة الرياضية 

32%

68%

نعم ال

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %32.5 13نعم 
 %67.5 27ال 

 %100 40اجملموع 
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.  ىل ىو عدم وجود معايًن دقيقة لتحديد مستوى األداء الالزم لتطبيق معايًن اجلودة الشاملة :06السؤال 

معرفة أن من بٌن ادلعيقات اليت دتنع تنفيذ اجلودة الشاملة ىو عدم وجود مقاييس دقيقة حتدد   :الغرض من السؤال 
. ادلستوى الالزم لتطبيقها 

.  عدم وجود مقاييس دقيقة حتدد ادلستوى الالزم لتطبيقها :26الجدول رقم 

 

 

 

 

. من إعداد الطالبة :المصدر 

 26 دتثيل بياين للجدول رقم 31شكل رقم 

 
.  من إعداد الطالبة :المصدر 

:              تحليل وتفسير النتائج
 من ادلبحوثٌن يرون أن عدم وجود مقاييس دقيقة لتحديد مستوى األداء % 82.5   من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

.  فرتى العكس %17.5من األسباب اليت دتنع تطبيق معايًن اجلودة الشاملة أما نسبة 

  :االستنتاج 

نستنتج انو من بٌن معيقات اليت دتنع تطبيق اجلودة الشاملة ىو عدم وجود مقاييس دقيقة لتحديد مستوى األداء 

82%

18%

نعم ال

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %82.5 33نعم 
 %5,17 07ال 

 %100 40اجملموع 
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.  ىل يعود سبب عدم تطبيقها إىل افتقار نظام االتصاالت فعال بٌن إدارات ادلنشأة الرياضية ؟ :07السؤال 

معرفة أن من بٌن ادلعيقات اليت دتنع تنفيذ اجلودة الشاملة تكمن يف افتقار ادلنشأة إىل نظام اتصال :الغرض من السؤال 
. فعال بٌن إدارهتا 

.  افتقار ادلنشأة إىل نظام اتصال فعال بٌن إدارهتا :27الجدول رقم

 

 

 

 

. من إعداد الطالبة :المصدر 

 27دتثيل بياين للجدول رقم  :32الشكل رقم

 
 من إعداد الطالبة :المصدر 

:              تحليل وتفسير النتائج
 من ادلبحوثٌن يرون أن افتقار ادلنشأة إىل نظام اتصال فعال بٌن إدارهتا من % 77.5من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

.  فرتى العكس %22.5ادلعيقات اليت دتنع تنفيذ معايًن اجلودة الشاملة يف ادلنشأة بينما نسبة 

  :االستنتاج 

نستنتج انو من بٌن ادلعيقات اليت دتنع تطبيق اجلودة الشاملة ىو االفتقار إىل نظام اتصاالت فعال بٌن إدارات ادلنشاة 
الرياضية  

78%

22%

نعم ال

النسبة التكرار االقرتاحات 
 %77.5 31نعم 
 %22 09ال 

 %100 40اجملموع 
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I. عرض و مناقشة نتائج الدراسة  :

إن اذلدف من كل عمل أو جهد فكري أو حبث علمي ىو اخلروج ببعض االستنتاجات والتوصيات واالقًتاحات 
اليت ميكن أن يعتمد عليها باحثون آخرون وازباذىا ادلرجع أو كمنطلق لدراستو بغية إثراء حبوثهم دبعلوماتنا 

:  واالستفادة منها ولو بنسبة ضئيلة ، ومن خالل حبثنا ىذا وبعد اإلطالع على النتائج ادلدونة واحملققة صلد مايلي 

فيما خيص البيانات الشخصية للعينة وطبيعتها مت الطرق إىل تفسريىا يف الفصل السابق ، إال أن ىذا ال مينع أن 
:  نذكر أن العينة ادلختارة سبتاز دبجموعة من اخلصائص اليت زبدم تطلعات الطالبة فمن بني ىذه اخلصائص نذكر 

 .حيث أن نسبة الشباب ىي أكرب :خاصية السن -1
  والذي يًتاوح مابني ادلستوى اجلامعي والثانوي :خاصية المستوى التعليمي -2
 أي اخلربة ادلعقولة فيما خيص جانب األقدمية أرلمل ىذه النتائج زبدم كل ما سبق ذكره :خاصية الخيرة  -3

 يف أسئلة االستبيان واذلدف منها معايري اجلودة الشاملة 

:  مناقشة نتائج الفرضية األولى -1

يتم تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشاة الرياضية ،  :     على ضوء الفرضية اجلزئية األوىل  اليت مفادىا 

انو كي يتم  (05)و من خالل األجوبة اليت ربصلنا عليها من احملور األول حيث أوضحت نتائج اجلدول رقم 
اقتناع اإلدارة ومسؤوليها "االلتزام بتطبيق اجلودة الشاملة جيب إن تكون إدارة ادلنشأة مقتنعة هبا وىذا من خالل 

حيث جيب أن تقتنع بالعمل وفقا دلبادئ اجلودة الشاملة وىذا ال يتم ربقيقو إال بالدعم الالزم " بتطبيق اجلودة
إلجراء التغريات الكفيلة بتطبيق اجلودة الشاملة ،فمن خالل الدراسة اليت قام هبا الباحث ربيع ادلسعود لنيل شهادة 

دراسة حالة بنك الربكة ، « متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل قيادة إبداعية »الدكتوراه ربت عنوان 
وقد جاء يف ادلستوى ادلرتفع من خالل ربليل " التزام اإلدارة العليا باجلودة "حيث قام الباحث بتوظيف معيار

اإلستبانة فقد دلس الباحث رأي ادلبحوثني أن قيادة اإلدارة العليا تسعى لتطبيق متطلبات معايري اجلودة الشاملة 
وذلك من خالل انتهاجها لسياسة الباب ادلفتوح لدعم أراء وخطط العاملني فيما خيص العمل على تطبيق  ..
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اجلودة الشاملة ، وىذا ما يؤكد أن الباحث قد دلس أن التزام اإلدارة العليا باجلودة قد ربقق وموجود زلل الدراسة 
. على عكس الدراسة اليت قمنا هبا فهذا ادلتطلب مل يتم ربقيقو يف إدارة ادلنشآت الرياضية 

إشراك "أنو كي يتم تطبيق  معايري اجلودة الشاملة جيب ربقيق معيار  (07)كما أوضحت نتائج اجلدول رقم -
حيث يقوم على مشاركة مجيع العاملني وتوجيو قدراهتم وإمكاناهتم ضلو خلق بيئة إنتاجية او خدمة " العاملني

مستهدفة ألن العاملني ىم من لديهم القدرة على معرفة ادلشاكل اليت تواجههم أثناء العمل وأن مشاركتهم زبلق 
لديهم جو من القبول وعدم االعًتاض أو مقاومة التغيري وقد حقق ىذا الشرط يف الدراسة اليت قام هبا الباحث 

جريدة اخلرب منوذج مذكرة لنيل ادلاجستري « تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات اإلعالمية »" خالد شريف "
 فقد قام الباحث بسؤال ادلبحوثني حول ما إذا كان يتم إشراكهم يف خطط العمل ومناقشة ادلسؤول 2011سنة 

مشاكل العمل معهم ، ومن خالل ىذان  السؤالني  مت تأكيد أن العاملني يتم إشراكهم يف العمل وهبذا يؤكد أن 
الباحث قد دلس متطلب إشراك العاملني يف خطط العمل ، فقد أولت اإلدارة اليابانية جل االىتمام بوجهة النظر 
اليت تقول أنو جيب أن يتم النظر إىل ادلوظفني على أهنم زمالء وال فرق بني الرئيس وادلرؤوس بل األكثر من ذلك 

البد من إشراك ادلوظفني يف مشاكل ادلؤسسة ومناقشة األمور معهم ، وعلى عكس دراسة الباحث فالدراسة اليت 
. قمنا هبا مل يتم ربقيق ىذا ادلعيار سواء على مستوى موظفي إدارة ادلنشأة أو العاملني بادلنشآت الرياضية األخرى 

استغالل ادلنشأة "أنو لتبين معايري اجلودة الشاملة وتطبيقها جيب أن يتم  (10)كما أضحت نتائج اجلدول رقم -
الرياضية لكافة مواردىا سواءا ادلادية او البشرية وأيضا كيفية إستغالل الوقت ، و يف الدراسة اليت قامت هبا الباحثة 

دراسة حالة « دور إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية »بعنوان " عمران محيدة "
شركة موبيليس حيث قامت باستبيان ما إذا كانت ادلؤسسة تستغل كافة مواردىا ، و قد عرب ادلبحوثني على أن 
ادلؤسسة و لتحقيقها للميزة التنافسية وفرض نفسها تستثمر كافة إمكاناهتا سواءا ادلادية أو البشرية  وذلك من 
خالل ربقيق اىداف اجلودة الشاملة  واليت هتدف اىل زبفيض تكاليف االنتاج وذلك بتخفيض الوقت واجلهد 

–صفر مدة -صفر ورق-صفر سلزون"أصفار وىذا يعين  les 5 zero(05)"الضائعني وزلاولة الوصول إىل 
وىذا ادلعيار مت ربقيقو يف دراسة الباحثة ، على عكس الدراسة الىت قمنا هبا فقد مت ."  صفر عطب–صفر خطأ 

إثبات أن  ادلنشآت الرياضية التستغل كافة امكاناهتا بالطريقة الكافية وىذا يثبت أن فرضيتنا ادلطروحة حول أنو 
لشرف  :يتم تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت الرياضية غري زلققة، وىذا ماأكدتو دراسة  الباحثة
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دراسة حالة "معايري إدارة اجلودة الشاملة كداعم جلودة اخلدمات اإلستشفائية "نسيمة لنيل شهادة ادلاسًت حول 
 فقد قامت الباحثة بفرض أنو يتم تطبيق 2012سنة "عمريات سليمان بورقلة"ادلؤسسة العمومية اإلستشفائية 

إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات اإلستشفائية ومن خالل الدراسة توصلت اىل نتيجة ان اعتماد تطبيق معايري 
. اجلودة الشاملة للخدمات اإلستشفائية العمومية منخفض 

ويف األخري ىذه بعض  النتائج اليت قامت الباحثة باستخالصها عن فرضيتها الغري زلققة حول تطبيق معايري اجلودة 
:  الشاملة يف ادلستشفيات العمومية منها

 عدم التخلص من األساليب القدمية للعمل الرياضي  -
 عدم االستعانة خبرباء لتطبيق معايري اجلودة الشاملة باعتبارىم أكثر قدرة على ربديد مستويات األداء الالزمة  -
 وكذا عدم إتاحة الفرصة الكاملة دلشاركة العاملني يف جهود التحسني  -
وكذا عدم توفر اعتمادات وسلصصات ادلالية الالزمة لتطبيق معايري اجلودة الشاملة للخدمات بادلستشفيات  -

 . العمومية

:  مناقشة نتائج الفرضية الثانية - 2

يتم تسيري ادلوارد البشرية يف ادلنشآت الرياضية وفق متطلبات معايري : على ضوء الفرضية اجلزئية الثانية اليت مفادىا
 .اجلودة الشاملة

حيث " حققة"      و من خالل أجوبة ادلبحوثني اليت ربصلنا عليها من احملور الثاين فقد تبني أن الفرضية غري م
كي يتم تسيري ادلوارد البشرية داخل ادلنشآت الرياضية وفق معايري اجلودة  (21)أوضحت نتائج اجلدول رقم 

بشكل فعال وىذا من خالل منح العاملني يف ادلنشآت الرياضية " ربفيز العاملني "الشاملة جيب أن يتم توفر 
مذكرة زبرج بعنوان ادلؤسسات «خان زلمد ناصر »حوافز مادية ومعنوية فورية عن أعماذلم ادلتميزة فقد قام الباحث

 لنيل شهادة ادلاجستري فقد قام  بسؤال ادلبحوثني حول ماإذا كانت مؤسستهم ربقق 2008االقتصادية سنة 
، وقد أكدت النتيجة على انو يتم ربقيق عامل التحفيز بشكل عايل وىذا عكس ما جاءت بو "التحفيز"معيار

نتائج التساؤل  اليت قامت هبا الطالبة حول ما إذا كان يتم اعتماد نظام حوافز يعرب عن جودة األداء ادلقدم داخل  
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أي سبنح يف )ادلنشآت الرياضية ،فمهما كان نوع احلوافز ادلمنوحة من طرف ادلؤسسة فإنو يتوجب أن تكون اآلن 
. فمن شأهنا تثمني جهود العنصر البشري وكسب والء وثقة ادلنشأة الرياضية (وقتها

يعترب معيار مهم يف تسيري ادلوارد البشرية وفق  (22)والذي أوضحت نتائجو اجلدول رقم " التدريب"أما عن  -
اجلودة الشاملة حىت يتمكن العمال من تطبيق ادلفاىيم احلديثة إلدارة اجلودة الشاملة ، جيب أن تقوم بتدريبهم 
وإكساهبم وتعليمهم ادلهارات الالزمة حىت يتمكنوا من أداء األعمال بشكل صحيح للمرة األويل وكل مرة وفق 

" الدراسة سبق توضيفها "الشرط الذي يقوم عليو، وعليو فقد جاءت الدراسة السابقة للباحث خالد شريفي 
حيث خلص تساؤولو أنو يتم اعتماد معيار التدريب داخل ادلؤسسة «التزام اإلدارة العليا باجلودة »يف معيار

 .زلل الدراسة من أجل ربسني األداء ألنو من ادلهم أن تكون ادلؤسسة تسودىا ثقافة  اجلودة الشاملة 

    ونتائج ىذا التساؤل جاءت عكس ما قامت الطالبة باستخالصو حيث بينت أن التدريب داخل ادلنشآت 
. الرياضية غري فعال وال يعكس الصورة اليت أعطيت لو 

   فالتدريب ىو تلك العملية ادلنظمة ادلستمرة اليت تُناول الفرد من مجيع جوانبو،أي أهنا تتضمن شخصيتو 
واذباىاتو وسلوكياتو ومعلوماتو ،ويهدف إىل إحداث تغيريات زلددة سلوكية وذىنية ، وىذا جملاهبة االحتياجات 

   1.احلالية و ادلستقبلية

   ويف األخري  ىذا يؤكد أن فرضيتنا جاءت غري زلققة على عكس فرضية الدراسة السابقة للباحث خالد شريفي 
قد مت ربقيقها حيث أفًتض أن إدارة ادلوارد البشرية داخل ادلؤسسة اإلعالمية تعتمد يف تسيريىا على تطبيق اجلودة 

.  الشاملة وىذا مامل نستطع ربقيقو من خالل فرضيتنا 

    وخالصة القول  أن التدريب والتحفيز من بني أىم أنشطة تسيري ادلوارد البشرية الداعمة لتطبيق معايري اجلودة 
الشاملة يف ادلنشآت وادلنظمات حديثة اإلدارة منها ،وقد أبرزت الدراسات والبحوث يف ىذا اجملال أمهية ربكم  

. ادلسؤولني يف سري ىذه األنشطة من جهة وإعطائها ادلكانة ضمن أولويات ادلنشاة من جهة أخرى 

                                                             

، اجلزائر 23 ،العدد12، اجمللد )، رللة ادلدرسة الوطنية لإلدارة وجهة نظر تحليلية حول عمليتي التدريب و تحسين المستوى تري رضا ، -1
81،ص2002،  
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 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة - 3

رغم اختالف عينة ادلبحوثني من حيث اجلنس وادلستوى التعليمي واخلربة إال أهنم كانوا متفقون وواعون بنسبة -
كبرية دلختلف العوامل احلرجة السابقة الذكر ، إال أهنم  أيضا متفقون ومدركون أن ىناك عوائق لتطبيق معايري 

اجلودة الشاملة ، وىذا ما ميكن استنتاجو من خالل ربليل االستمارة حيث سجلت الطالبة  ان ىناك زبوف كبري 
من قبل ادلبحوثني من فشل تطبيق اجلودة الشاملة باعتبار أن بعض العوامل ال ميكن تطبيقها يف الوقت احلايل ، 
وىذا ما يفسر االرتفاع يف النسب للعوائق اليت  قد ربول دون تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف ادلنشآت الرياضية 

معايري اجلودة الشاملة  وشلا سبق تكون قد أجبنا على الفرضية الثالثة واليت تقول أن ىناك معيقات ربول دون تطبيق
يف ادلنشآت الرياضية قد مت ربقيقها وىذا ما تؤكده الدراسة اليت قام هبا الباحث ربيع ادلسعود لنيل شهادة الدكتوراه 

دراسة حالة بنك الربكة حيث قام « متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل قيادة إبداعية »ربت عنوان 
 .الباحث بافًتاض أن ىناك معيقات ربول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وقدمت تأكيد ىذا الفرض دبعيار عايل 

II. االستنتاج العام: 

معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت "     بعد عرض ومناقشة النتائج ادلتحصل عليها واخلاصة بدراسة 
دراسة ميدانية على مستوى ديوان ادلركب متعدد الرياضات وادلنشآت التابعة لو لوالية بسكرة " الرياضية

    فقد تبني لنا أنو من خالل نتائج الفرضية األوىل أنو ال يتم تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت 
الرياضية وىذا ما ينفي صحة الفرضية األوىل 

.   كما يتبني لنا من خالل نتائج الفرضية الثانية أنو ال يتم تسيري ادلوارد البشرية وفق معايري اجلودة الشاملة

.     وىذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية

كما تبني لنا أيضا من خالل نتائج الفرضية الثالثة أنو ىناك معوقات ربول دون تطبيق معايري اجلودة الشاملة 

.     وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة 

    ومنو وشلا سبق ذكره وبعد التحقق من صحة الفرضيات اجلزئية ادلقًتحة يف بداية الدراسة ،نستطيع القول    
 .مل يتم ربقيقها " تساىم  معايري اجلودة الشاملة يف تسيري ادلنشآت الرياضية: "بأن الفرضية العامة واليت تقول
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  التوصيات واالقتراحات  :

: يف ضوء اإلطار النظري للدراسة ، والنتائج اليت أسفرت عنها نتقدم بالتوصيات واالقًتاحات التالية 

 .أمهية فهم اإلدارة يف ادلنشآت الرياضية لفلسفة اجلودة الشاملة ورلاالهتا ، وماذا ستقدم ذلا من إضافات -  1
جيب على اإلدارة الرياضية استيعاب أمهية اجلودة الشاملة كنظرية إدارية عادلية أضافت الكثري من التميز -2

للمؤسسات ادلختلفة ، الصناعية منها والتجارية وحىت الصحية والًتبوية ، وأهنا بال شك ستضيف الكثري من التميز 
 إلدارة ادلنشآت الرياضية 

  اجلودة الشاملة يف  ادلنشآت الرياضية بصورة صحيحة خللق منشآت رياضية متميزة إدارةأمهية ادلبادرة يف تطبيق -3
البد أن تعطى اإلدارة العليا يف ادلنشآت ، وادلؤسسات الرياضية اجلانب اإلداري أمهية مساوية للجانب الرياضي -4

 من أجل تقوية األداء
ضرورة التزام ادلنشآت الرياضية بتحديد قيمتها وأىدافها ، وقيامها بنشر تلك األىداف باإلضافة اىل جتديد آلياهتا -5

 وأدواهتا باستمرار 
 ادلنشآت او ادلؤسسات الرياضية لكافة العوامل ادلرتبطة لسواءا داخأمهية انتهاج سياسة التحسني ادلستمر -6

  بعملية أداء الفرد يف ادلؤسسة وانتهاءبالعمليات واإلجراءات بداية بالتخطيط 
كفاءة وفاعلية مدير ادلنشآت الرياضية ، وحتويلو تدرجييا إىل قائد اسًتاتيجي وبذلك يكون مؤىال ة ضرورة زياد-7

 للقيام بدوره شكل فعال 
 اجلودة الشاملة ، ومعرفتو بالفوائد الىت ستعود على إدارة مدير ادلنشأة الرياضية دلبادئ وأساسيات باستيعاأمهية -8

 .ادلنشآت يف حالة تبينها ذلذا النظام 
 ادلنشأة الرياضية بادلوارد البشري والذي يعترب رأس ادلال الفكري للمنشأة ، وذلك حبسن انتقائها اىتمامضرورة -9

 وتوفري فرص التدريب ، وهتيئة جو العمل ادلشجع 
 بأحد مراكز التدريب إلقامة دورات تدريبية ألفراد االرتباطأمهية إنشاء مراكز التدريب الفاعلة يف ادلنشأة أو -10

 .ادلنشأة الرياضية مهما اختلفت وظائفهم 
من ادلهم للمنشآت الرياضية التخلي عن اإلدارة التقليدية اليت جتاوزىا الزمن يف ظل عامل ادلنافسة ، ألنو -11

 الستمرار زيادة ادلنشآت الرياضية ، فإنو يتوجب عليها األخذ بأحدث النظم اإلدارية بشكل متواصل 
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استخدام معايري اجلودة الشاملة يف كافة مراحل العمل يف ادلنشآت الرياضية ، بدية من تصميم ادلنشآت الرياضية -12

بتوفري كافة اشًتاطات األمن والسالمة ، وهناية باستثمار العمل الرياضي يف احلصول على خمرجات توازي النفقات 
 .واجلهود ادلبذولة يف إقامة ادلنشآت الرياضية 

 مستوى معاىد وكليات الًتبية البدينة علىإدخال مقرر إدارة اجلودة الشاملة يف ادلنشآت وادلؤسسات الرياضية -14
.                                                                                                             والرياضية 

 عطاء اجلودة األمهية الالزمة، وما تستحقو من اىتمام ورعاية، وأال يكون أكرب شيء نفكر فيو ىو اإلنتاج-15
 . العمل، فالعربة اليوم باإلتقان ال باألداءوإتقانفقط بدون مراعاة للجودة 

  آفاق مستقبلية: 
 إجراء دراسة عن متطلبات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف إدارة ادلنشآت الرياضية -1
 إجراء دراسة عن ادلعوقات الىت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات الرياضية -2
 .ة يف الوقاية من العنف الرياضيلامشإدارة اجلودة ال إجراء دراسة عن دور-3
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: الخاتمة

  على الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا واستنادا من  خالل حبثنا هذا استوحيناهاإن الفكرة الرئيسية و اهلامة اليت      
    الرياضيةاملنشآتوبعد حتليلينا لنتائج الكلية املتعلقة مبوضوع دراستنا  و املتمثل يف معايري اجلودة  الشاملة يف تسيري 

  :استنتجنا

 فهي تعترب كباقي اإلدارات   األخرى بني اإلدارة الرياضية و اإلدارات اختالفأنه ال ،ري ظفيما خيص اجلانب الن     

  مجيع املوارد لتحقيق أهداف باستخدامفاإلدارة الرياضية  هي عملية ختطيط وقيادة  ورقابة أفراد املؤسسة الرياضية 
حمددة أما عن التسيري اإلداري فهو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة واملتكاملة  اليت تشمل أساسا التخطيط و 

 و تنسيق جهود األشخاص لبلوغها  األهداف  باختصارالتنظيم والرقابة  و التوجيه وهو 

أما عن اجلودة الشاملة فهي أسلوب إداري حديث يعتمد على مشاركة مجيع العاملني يف التحسني املستمر      
يدها ولكن لعالجها صتل األخطاء ال اكتشاف الفعالة  اليت تعتمد على الرقابةللعمليات و النشاطات من خالل 

 اخلطوات الزائدة وتبسيط اإلجراءات لتحقيق رضا العميل و يف الوقت نفسه ختفيض تكلفة اإلنتاج وتقدمي واستبعاد
. خدمات و منتجات متميزة 

ذلك الواقع املادي املؤسسايت الذي تعهد إليه " الرياضية  فهي كما يعرفها أمني أنور اخلويل املنشآتوفيما خيص       
" الرياضة 

      كانت األسئلة فيها واضحة غري معقدة لتسهيل استبيان  استمارةأما من حيث اجلانب التطبيقي قمنا بإعداد      
  موجهة للموظفني  يف اإلدارة و العاملني  وكانت استبيان استمارة( 40)اإلجابة عن املبحوثني و مت فيه توزيع 

 اإلشكالية ىلالدراسة  مسحية  حيث مشلت مجيع أفراد املبحوثني دعما لإلجابة عن الفرضيات املطروحة ولإلجابة ع
معايري اجلودة الشاملة بالشكل  املطلوب لتسيري تساهم نتائج تبني لنا عدم صحة فرضيتني وأنه ال لوبعد التحليل ل

 . الرياضية املنشآت
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 تحت  شــــــــــــــــرـاف                                                                    إــــــــــاا االاابـــــــــ  
 شتٌوي عبد المالك : واعــــر خولــــــة                                                                 الدكتور 

 

 :تحٌة طٌبة وبعد 
 

 معاٌٌر الجودة الشاملة  فً تسٌٌر المنشآت الرٌاضٌة" أتشرف بؤن أضع بٌن أٌدٌكم استبانه بعنوان
 

 الستكمال الحصول على شهادة الماستر فً اإلدارة والتسٌٌر الرٌاضً بجامعة محمد خٌضر
 فً الخانة التً تمثل وجهة (×)الرجاء التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات اإلستبانة ،ثم وضع عالمة 

 
 .نظرك نحو ماهو قائم فعال 

 
 علما بؤن إجابتكم  لن تستخدم إال فً أغراض البحث العلمً

 
 شكرا لكم صادق تعاونكم وحسن اهتمامكم وتقبلوا خالص تحٌاتً وتقدٌري

 

 بسكرة  اواليـ ايوان اامركب اامتعـا اارياضاتاراسـ ميـانيـ إلى مستوى



 :البيانات الشخصية: أوال 
 : السن  -

 سنة فما فوق             40 سنة                      40 إلى31سنة                   من30إلى 20من 

 :المستوى التعليمي - 

  ثانوي                                                           جامعي                

 :عدد سنوات الخبرة -  

  فأكثر       15سنة                      من 15إلى 10سنوات                      من 10الى 05سنوات                       من 05أقل من 

 .يتم تطبيق معايير الجودة الشاملة في المنشآت الرياضية: المحور األول : ثانيا 

 هل عندك المفهوم الكافي حول معنى الجودة الشاملة؟: 01السؤال -
 ال                         نعم

 :اذا كانت االجابة نعم فهل هي  -
 االداء السليم من أول مرة -
 االعتماد على فرق العمل لتحسين المستمر  -
 تطوير شامل ومستمر يشمل كافة مراحل االداء و على كافة المستويات  -
هل يقوم المدراء بالدعم الالزم إلجراء التغييرات الكفيلة بتطبيق الجودة : 02السؤال  -

 الشاملة ؟
            نعم                                             ال    

هل يقوم المدراء الدعم الالزم إلجراء التغييرات الكفيلة بتطبيق الجودة : 02السؤال  -
 الشاملة ؟

  نعم                                              ال
 هل تقوم المنشأة الرياضية بالتخطيط ألهدافها بالكفاءة المطلوبة  ؟: 03السؤال  -

     نعم                                               ال
هل يتم االعتماد على األجهزة والمعدات  الحديثة لتطوير العمل بالمنشآت :04السؤل  -

 الرياضية؟



   نعم                                                         ال

هل يتم منح العاملين الفرصة الالزمة للمشاركة في جهود التحسين   :05السؤال -
 المستمر لنشاطات المنشأة الرياضية؟

   نعم                                                    ال

 كيف تقيمون المظهر العام للمنشآت الرياضية سواءا الداخلي أو الخارجي : 06السؤال  -
 ؟

 جيد                       مقبول                         سيء        

هل تطبق المنشآت الرياضية معايير األمن والسالمة المطلوبة داخل  :07السؤال  -
 منشآتها؟

   نعم                                                  ال

 هل تستغل المنشأة الرياضية كافة مواردها ألقصى حد؟: 08السؤال  -
  نعم                                                   ال

 كيف ترى حالة التنظيم السائدة داخل المنشآت الرياضية  ؟:09السؤال  -
   جيدة                       مقبولة                سيئة

 يتم تسيير الموارد البشرية وفق معايير الجودة الشاملة:المحور الثالث : ثالثا 
 هل أنت راضي بالمنصب الذي منح لك ؟:01السؤال  -

    نعم                                         ال
 هل األجر الذي تأخذه مكافئ مع المهام الموكل إليك ؟:(2)السؤال  -

   نعم                                        ال
 هل هناك كفاءة مطبقة لتسيير المنشآت الرياضية ؟ :03السؤال  -

  نعم                                        ال
 ادا كانت االجابة نعم فعلى اي اساس يتم تقيم الكفاءات في المنشأة  -
 على اساس الخدمة المقدمة -
 على اساس رضا الجمهور  -
 على اساس كفاءة ومهارة المسييرين -



 هل هناك صعوبات أثناء عملكم؟: 04السؤال  -
  نعم                                      ال

 
 هل يناقش المسؤول المباشر مشاكل العمل معكم ؟:05السؤال  -

 نعم                                       ال 
  هل تقدم اإلدارة حوافز لتطوير جودة األداء ؟: 06السؤال -

 نعم                                      ال
  هل تنظم منشاتكم دورات تدريبية لتحسين األداء وتطويره؟: 07السؤال  -

 نعم                                     ال
  هل استفدتم من دورات تدريبية أو تكوين خالل مساركم المهني ؟: 08السؤال  -

 نعم                                    ال
 :اذا كانت االجابة نعم فهل هي  -
 دورة واحدة  -
 دورتان -
 ثالثة دورات  -
 فاكثر  -

 . المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير الجودة الشاملة في المنشات الرياضية :المحور الرابع : رابعا 
 هل األسباب التي تمنع من تطبيق الجودة الشاملة ترجع إلى عدم اقتناع : 01السؤال  -

 إدارة المنشات الرياضية بها ؟
 نعم                                      ال

 هل تعود أسباب عدم تطبيق الجودة الشاملة إلى افتقار المنشات الرياضية : 02السؤال  -
 إلى البنية تحتية ؟

    نعم                                 ال
هل تعود األسباب إلى غياب البرامج التدريبية التي تساعد على فهم وتطبيق :03السؤال  -

 .معايير الجودة الشاملة ؟
         نعم                                ال



هل ترجع األسباب إلى عدم تطبيق الجودة الشاملة إلى قلة اإلمكانات : 04السؤال  -
 المادية؟

    نعم                                ال
  هل في رأيك السبب هو نقص الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق معايير : 05السؤال  -

 الجودة الشاملة ؟
        نعم                                    ال

هل هو عدم وجود معايير دقيقة لتحديد مستوى األداء الالزم لتطبيق معايير الجودة : 06السؤال  -
 .الشاملة ؟

        نعم                                   ال
هل يعود سبب عدم تطبيقها إلى افتقار نظام االتصاالت فعال بين إدارات المنشأة : 07السؤال  -

 .الرياضية؟ 
   نعم                                   ال

 



 

  ملخص الدراسة: 
 "معايير الجودة الشاملة في تسيير المنشآت الرياضية " عنوان الدراسة  -

" ديوان المركب متعدد الرياضات بسكرة "دراسة ميدانية على مستوى 
 .ىدف الدراسة معرفة مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في تسيير المنشآت الرياضية  -
 : مشكلة الدراسة  -

عايير الجودة الشاملة في تسيير المنشآت الرياضية ؟  م مدى مساىمة ما

 فرضيات الدراسة  -

 :الفرضية العامة 

 معايير الجودة الشاملة في تسيير المنشآت الرياضية تساىم  -

 الفرضيات الجزئية 

 في تسيير المنشآت الرياضيةمتطلبات معايير الجودة الشاملة يتم تطبيق  -
  معايير الجودة الشاملة  متطلبات الرياضية  وفقالمنشآتيتم تسيير الموارد البشرية في  -
  الرياضية المنشآت  لتسييرالمعوقات  التي تحول دون تطبيق معايير الجودة الشاملة -
 إجراءات الدراسة  -
  عامل40العينة دراسة مسحية  وكانت متكونة من  -
  لوالية بسكرة التابعة لووالمنشآت ديوان المركب متعدد الرياضات :المجال المكاني -
 .2016شهر أفريل   إلى غاية2015وقد تم ذلك في الفترة الزمنية الممتدة من نهاية شهر جانفي : ألزمانيالمجال  -
 . لمثل ىذه المواضيع وإخضاع الدراسة لتحليل الدقيقاألنسب المنهج الوصفي ألنو استعملنا:المنهج المتبع  -
 .فين والعاملين فيها أسئلة مغلقة و مفتوحة ونصف مفتوحةظ مع المواالستبيان استمارةفي الدراسة :األدوات المستخدمة  -
 .ليهاإالنتائج المتوصل  -
 .التخلص من األساليب اإلدارية القديمة  للعمل -
 ..وضع معايير دقيقة لقياس مستوى األداء الالزم لتطبيق معايير الجودة التامة في المنشات الرياضية  -
 نقص الكوادر البشرية المؤىلة لتطبيق معايير الجودة الشاملة -
  الرياضية المنشآتالالزمة لتطبيق معايير الجودة الشاملة في تسيير  قلة اإلمكانيات  المادية -
 :االقتراحات -
  الرياضية لفلسفة الجودة الشاملة و مجاالتها المنشآتأىمية فهم إدارة  -
 .أىمية المبادرة بتطبيق الجودة الشاملة  في المنشآت الرياضية بصورة صحيحة -
 مال  الفكري للمنشأة وذلك بتوفير فرص التدريب والتحفيز رأس المنشآت الرياضية بالمورد البشري والذي يعتبر اىتمامضرورة  -

 .الجيد


