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تسییر المنظمات الر�اض�ة في ضوء متطل�ات إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر  إستراتیج�ة
 موظفي دواو�ن المرك�ات المتعددة الر�اضات.

The strategy of running sports organizations in light of the requirements of 
total quality management from the point of view of the staff of the multi-sport 
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 ملخص:  

ي إدارة الجودة الشاملة الت هدفت الدراسة إلى الكشف عن متطل�ات
في استراتیج�ة تسییر دواو�ن المرك�ات المتعددة  یتم اعتمادها

الموظفین، من خالل إت�اع المنهج  نظر وجهة الر�اضات من
الوصفي ومعتمدین  على استمارة استب�ان�ه في جمع الب�انات 

) ع�ارة مقسمة على تسعة أ�عاد ط�قت على عینة 48تضمنت (
تم ،  العشوائ�ةالعینة  مفردة تم انتقاؤهم �طر�قة )107قوامها (

التوصل من خاللها إلى أن استراتیج�ة تسییر الدواو�ن تتوفر و�صفة 
، وأوصى ال�احث �أجراء متفاوتة على متطل�ات إدارة الجودة الشاملة

دواو�ن المرك�ات  استراتیج�ة تسییردراسة تقترح نموذًجا لتطو�ر 
  لة للجودةبناًء على متطل�ات اإلدارة الشام الر�اضات المتعددة

 یوسف وهـــاب :المرسلحث اال�
  y.ouahab@univ-chlef.dz 
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 Abstract  
The study aimed to reveal the requirements of total 
quality management that are adopted in the 
management strategy in the sports park office from 
the staff's point of view, the researcher used the 
descriptive method He relied on a questionnaire in 
the collection of data, which included (48) words, 
To measure the opinions of the employees of a 
multi-sport complex for some states of Algeria, The 
researcher has concluded that The office 
management strategy meets, to varying degrees, the 
requirements of total quality management. The 
researcher recommended to conduct a study that 
proposes a model for the development of the 
strategy of running sports organizations based on the 
requirements of total  quality management   
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I. :مقدمة 
مسب�ة إلى الساحة الر�اض�ة  تفي ظل العولمة وما انجر عنها من تأثیرات تعد

جدیدا جوهره  خلقت وضعا، إلى أن غا�ات ومفاه�م المنظومة الر�اض�ةتحوالت في 
، و�عتبر في نفس الوقت ألداء �ما یتوافق ومتطل�ات العصراألساس الرقي �مستوى ا

شؤون تسییر  القائمة على الر�اض�ة عامة وخاصة من التحد�ات التي تواجه المنظمات
�حیث لم  ،مع هذه المتطل�ات أجل التكیفمن  المنشآت الر�اض�ة منهااله�اكل و 

كافي  الخدمات�التركیز على ضمان الحد األدنى من  هذه المنظمات أداءص�ح �
تحقق ل الدقة والتمیز في األداء لتحقیق الهدف وٕانما تعدى ذلك إلى التركیز على

 الخدمات الر�اضة.جودة توقعات المجتمع الحدیث وطموحاته من 
والدور الذي ینتظر من المنشآت الر�اض�ة في نتیجة لهذه المعط�ات الجدیدة  
 دمات المتنوعة للمستفیدین من الجمهور والر�اضیین والمدر�ین واالدار�ین"تقد�م الخ

 2016وغیرهم، فهذا بدوره �حتاج إلى آل�ة واضحة تعمل من خاللها"(العبودي،
انتهاج ما �سمى بإدارة التغییر في دواو�ن المرك�ات المتعددة الر�اضات في  )219ص

عن طر�ق س�اسة ُتشكل وعاء شامال رة اك�ة البیئة المعاصمو  �غ�ة ت�سیر هذه المنشآت
 بین التطابق من درجة خلق تضمن'' ةإستراتیج�ومتكامال لفلسفة التسییر بدءا �اتخاذ 

 توذا فعالة �صورة فیها تعمل التي والبیئة الرسالة هذه و�ین وأهدافها المنظمة رسالة
دارة لإلتغییر األسالیب التقلید�ة و  )38، ص2018، ب وصالحغرا("عال�ة كفاءة

  تواكب معط�ات التطور.اإلدار�ة الحدیثة التي  �االتجاهات
"حظیت بجانب كبیر  الشاملة التي الجودة االتجاهات إدارة هذه من أبرز ولعل

من االهتمام إلى الحد الذي جعل المفكر�ن �طلقون على هذا العصر عصر الجودة" 
على  المتزاید الطلب تلبي لكي المنظمات الحدیثة هاتبنتلذلك  )2011(أحمد وآخرون، 

 تضمن كإستراتیج�ةبل أص�حت تعتبر  العال�ة، ذات الجودة والمنتجات الخدمات
 النظم نظر�ة مدخل" نجد أن�حیث  المنظمة داخل األنشطة والعمل�ات كافة تحسین
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 إستراتیج�ة بل اعتبرها ،اإلستراتیج�ة مع ومتكاملة جعلها متالزمة الشاملة الجودة دارةإل
 ومبدأ أساس�ة كق�مة الجودة مع تتعامل التي وأشار إلى أن المنظمات ذاتها،في حد 

  (Osuagwu. L, 2012, p, 146)"  األفضل نحو تتجه أنهااستراتیجي 
 المناخ توفرمتطل�ات  م�ادئ تستدعي علىتقوم فلسفة إدارة الجودة الشاملة 

لعل�ا اقناعة وتأیید اإلدارة انطالقا من إعادة تشكیل ثقافة المنظمة � ،هالتطب�ق المالئم
تحدید �ات اإلدار�ة و على ضرورة التغییر والتحسین ونشر ثقافة الجودة في كل المستو 

تحق�قها عن  على ورغ�ات المستفید والعمل أهداف طو�لة األمد حسب احت�اجات
، كما أنها موظفینالمستمر لل تكو�نالتحرص على  ق�اد�ة مناس�ة طر�ق ممارسات

واالتصال �ضمن "انتقال وت�ادل المعلومات واألفكار معلومات للنظام  إرساء تتطلب
للمساعدة على أداء األعمال �طر�قة أفضل و�جعل األفكار تفهم بوضوح وفي الوقت 

 العمل ألتشاركي سبل تعز�ز) �اإلضافة إلى 80،ص2019المناسب"( لوط ومص�اح، 
المقدمة في ضوء التقی�م  تالخدما لجودة المستمر الفر�ق والتحسین بروح والتحلي

 .على الحركة والتغییر ةالمنظمة المعاصرة القائم أهدافوالتقو�م لتحقیق التوافق مع 
تسییر  إستراتیج�ة ضمنإدارة الجودة الشاملة  متطل�ات تبنيذلك نرى من 

من أجل  اإلدار�ة األنشطة والعمل�ات كافةالمنظمات الر�اض�ة تساهم في تطو�ر 
التي  من م�ادئها ، اعت�اراتجات والخدمات الر�اض�ة �شكل مستمرضمان جودة المن

 مكونات المستفید والتحسین المستمر لكل رضا من كل على م�اشر تركز �شكل
في إطار العمل ألتشاركي بین جم�ع موظفي  تمارسها التي المنظمة والعمل�ات
اسة موضوع إدارة . لذلك نجد العدید من ال�احثین تطرقوا إلى در المستو�ات اإلدار�ة

) تحت 2017مكي وآخرون (الجودة الشاملة في مختلف المنظمات الر�اض�ة، كدراسة 
والتي  الجودة الشاملة إدارةفي ضوء  األثقالتطو�ر االتحاد المصري لرفع عنوان 

توصلت إلى نموذج مقترح لتطو�ر االتحاد في ضوء إدارة الجودة الشاملة كما إنها 
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التدر�ب�ة الالزمة للعاملین لتطبیق الجودة الشاملة، كذلك نجد بتنفیذ الدورات  أوصت
) التي هدفت إلى تقو�م العمل اإلداري والتعرف على المتطل�ات 2013دراسة مغر�ي (

األساس�ة لتطبیق إدارة الجودة الشاملة �األند�ة الر�اض�ة السعود�ة، توصل ال�احث إلى 
أوصى و بیق إدارة الجودة الشاملة، وجود ضعف في جهود دعم اإلدارة العل�ا في تط

بتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة في العمل اإلداري وضرورة التدر�ب على متطل�ات 
، وقد تشابهت الدراستین مع دراستنا في تناولها موضوع إدارة الجودة الشاملة تطب�قاتها

 .في اإلدارة الر�اض�ة 
ن الدور المحوري الذي تلع�ه دواو�ما تم التطرق إل�ه سالفا ودون إغفال  على بناء

"التي  الر�اض�ةوالمنشآت  المرك�ات المتعددة الر�اضات في تسییر شؤون اله�اكل
اهتماما �الغا عن طر�ق التشیید وسن  األخیرةأولتها الدولة الجزائر�ة في السنوات 

) 241، ص2019،وآخرون العدید من القوانین والمراس�م التي تحدد وتنظم"(النذیر 
للمساهمة في ترق�ة وتوس�ع ممارسات األنشطة البدن�ة والر�اض�ة وعملها  رورتهاصی

الوال�ة. تم التطرق لهذه الدراسة �غ�ة الكشف عن مدى تبني  مستوى  عل وتطو�رها
 إستراتیج�ةدواو�ن المرك�ات المتعددة الر�اضات لمتطل�ات إدارة الجودة الشاملة ضمن 

ت إت�اع ممارسابالتي تتطلب تنم�ة أسالیب التسییر  التسییر في ظل المتغیرات البیئ�ة
 والمنشآت إدار�ة حدیثة تعمل على إحداث تغیر متكامل یرفع من فعال�ة اله�اكل

ا تحقیق متطل�ات الممارسة الر�اض�ة في كافة مجاالتها وأعلى مستو�اتها �مو الر�اض�ة 
تبلورت فبذلك  ،السوق الر�اض�ة ومتطل�ات المجتمعیتناسب مع تلب�ة احت�اجات 

  إشكال�ة ال�حث في التساؤل التالي:
تسییر  إستراتیج�ةما هي أكثر متطل�ات إدارة الجودة الشاملة التي تتوفر علیها 

 دواو�ن المرك�ات المتعددة الر�اضات من وجهة نظر الموظفین؟
 

II. الدراسة: وأدوات الطر�قة 
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دواو�ن  مدیري  ة منمفرد )107( فيتمثلت عینة الدراسة : وطرق اخت�ارها العینة- 1
�عض وال�ات على مستوى  التا�عة لهمورؤساء الوحدات  المرك�ات المتعددة الر�اضات

، )15(، تی�ازة)17(بومرداس ،)12(، المسیلة)17(، تیزي وزو)24(البو�رة، )10( البلیدة(بواقع

 ان�ه.استب� )100(عشوائ�ة، إال انه تم استرجاع تم انتقاؤهم �طر�قة  .)12(عین الدفلى
 :الدراسة ال�حث إجراءات- 2
 الوصفي.اعتمدنا في هذا ال�حث على المنهج : المنهج-
و�ن والمتغیر التا�ع تسییر الدوا إستراتیج�ةالمتغیر المستقل  متغیرات الدراسة:-

 متطل�ات إدارة الجودة الشاملة
ك�ات مر اللق�اس وجهات نظر العاملین بدواو�ن  است�انهتم تصم�م  الدراسة: أدوات-

أ�عاد تمثل  )09(ع�ارة مقسمة على تسعة  )48(الر�اضات، وقد ضم هذا االستب�ان 
یر و�تم اإلجا�ة علیها وفق متطل�ات إدارة الجودة الشاملة وكل �عد �حتوي على معای

كارت الخماسي ذو البدائل (موافق �شدة، موافق، محاید، غیر موافق، غیر سلم ل
 الترتیب. كما هي على )1، 2، 3، 4، 5( موافق �شدة) �حیث �أخذ التدرجات

من مدى صالح�ة األداة للدراسة تم  لتحقق :ألداة ال�حث الس�كومتر�ةالخصائص -
 وتمثلت النتائج ف�ما یلي: )26(تطب�قها على عینة استطالع�ة قوامها 

وذلك بترتیب الدرجات تنازل�ا ثم أخذ طر�قة المقارنة الطرف�ة � هتم حسا�: الصدق-أ
 13درجة عل�ا و 13واألدنى، أي ما �قابلها % من طرفي المق�اس األعلى 27نس�ة 

) و�النظر إلى Ttestدرجة دن�ا ثم المقارنة بینهما �استخدام اخت�ار الداللة اإلحصائ�ة (
) یتضح �أن هذا 01) كما هو موضح في الجدول رقم (Ttestق�مة اخت�ار الداللة (

ومستوى ) 24(وهي دالة عند درجة الحر�ة  )9,86(صادق حیث بلغت ق�مته  المق�اس
 .)α= 0.01الخطأ أو الداللة (

 



تسییر المنظمات الر�اض�ة في ضوء متطل�ات  إستراتیج�ة  
 إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر موظفي 

اضات.دواو�ن المرك�ات المتعددة الر�  

345 
 

 .یوضح صدق المقارنة الطرف�ة ألداة الدراسة) 01الجدول رقم (

ین
رف

لط
ا

 

س 
جان

 الت
ار

ختب
ا

ن 
یفی

ل
 

اللة
الد

ى 
تو

مس
 

ینة
الع

جم 
ح

ط  
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف  
را

نح
اال

ري
عیا

الم
ریة 

لح
ة ا

رج
د

 

t 

ى 
تو

مس
اللة

الد
ار 

قر
ال

 

ت
جا

در
ال

 

دال  0,01 9,86 24 4,173 149,1 13 0,3 1,102 األعلى
عند 
0,01 

 7,002 126,8 13 األدنى

) والذي Alpha-Gronbach( ألفا كرون�اخعن طر�ق حساب معامل  تم: الث�ات-ب
نا ست�انة المعتمدة في �حثالوهي ق�مة مقبولة و�التالي �مكننا اعت�ار ا )0,56(قدر ب 

 ث�ات.على قدر مقبول من ال
 كروم�اخ ألفایوضح ث�ات أداة الدراسة عن طر�ق  )02الجدول رقم (

 عدد الع�ارات معامل ألفا كروم�اخ المق�اس ككل
0.569 48 

قام ال�احث �االستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم  :اإلحصائ�ة األسالیب-
تطبیق مختلف من أجل  وهذا)V24SPSS (االجتماع�ة في نسخته الرا�عة والعشرون 

 :األسالیب اإلحصائ�ة التال�ة
و كر لث�ات تم التطبیق عن طر�ق معادلة ألفا ا - :الس�كو متر�ةأوال/ �النس�ة للخصائص 

 لصدق تم تطبیق طر�قة صدق المقارنة الطرف�ة.ا - ن�اخ.
 وفاخت�ار التوز�ع أالعتدالي كولموغروف سمیرنتم تطبیق  الدراسة نتائجثان�ا/ �النس�ة ل

)Kolmogorov-Smirnov (وشابیر وو�لك)Shapiro-Wilkتحقق من شرط التوز�ع ) بهدف ال
و�لكوكسون  )،Friedmanمعامال فر�دمان(، كما تم تطبیق الطب�عي لب�انات متغیر الدراسة

)Wilcoxon الجودة الشاملة متطل�ات ادارة)الترتیب�ان للكشف عن ترتیب. 
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III. :النتائج  
ي أكثر متطل�ات الجودة الشاملة التي تتوفر علیها ه ما علىنص تساؤل الدراسة 

تسییر دواو�ن المرك�ات المتعددة الر�اضات، وللتحقق من صحة هذا التساؤل تم  إستراتیج�ة
متطل�ات، فكانت النتائج كما في الجدول الاللجوء إلى معامل فر�دمان الترتیبي بهدف ترتیب 

 التالي:
 .ترتیب معاییر الجودة الشاملةیوضح اخت�ار فر�دمان ل) 03جدول رقم (

متوسط  األبعاد الرقم
 الرتب

Khi-
deux 

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 القرار

 لتطبیق العلیا اإلدارة وتأیید دعم 01
  الجودة إدارة

دال عند  0.000 8 619.007 4.08
0.01 

 6.42 نظم المعلومات واالتصال 02
 2.72 التركیز على احتیاجات المستفید 03
 2.91 التدریب والتحسین المستمر 04
 7.80 المناسب القیادي النمط ممارسة 05
 6.14 المشاركة والعمل الجماعي 06
تشكیل  العمل وإعادة مناخ تھیئة 07

 ثقافة المنظمة
3.00 

 2.94 قیاس مستوى جودة الخدمة 08
وجود استراتیجیة محددة  09

 للدیوان
9.00 

الترتیبي لمتطل�ات  فر�دمانمعامل  الذي یوضح نتائج )03رقم (من خالل الجدول 
ب نالحظ أن ترتی دواو�نالتسییر  إستراتیج�ة علیها التي تتوفر الجودة الشاملة إدارة

 المتطل�ات جاء كما یلي:  
 9,00) احتل المرت�ة األولى �متوسط رتب بلغ للدیوان محددة إستراتیج�ة وجود( •
 7,80) احتل المرت�ة الثان�ة �متوسط رتب بلغ المناسب الق�ادي النمط سةممار ( •
 6,42) احتل المرت�ة الثالثة �متوسط رتب بلغ نظم المعلومات واالتصال( •
 6,14) احتل المرت�ة الرا�عة �متوسط رتب بلغ الجماعي والعمل المشاركة( •
 4,08رتب بلغ �متوسط  الخامسة) احتل المرت�ة العل�ا اإلدارة وتأیید دعم( •
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 �متوسط رتب السادسة) احتل المرت�ة ثقافة المنظمة تشكیل وٕاعادةالعمل  مناخ تهیئة( •
3.00  

 2,94�متوسط رتب بلغ  السا�عة) احتل المرت�ة الخدمة جودة مستوى  ق�اس( •
 2,91�متوسط رتب بلغ  الثامنة) احتل المرت�ة التدر�ب والتحسین المستمر( •
 2,72�متوسط رتب بلغ  التاسعة) احتل المرت�ة ستفیدالم احت�اجات على التركیز( •

 والشكل التالي یوضح ذلك:

 
الجودة الشاملة  إدارةب�ان�ة توضح ترتیب متطل�ات  أعمدة) 01الشكل رقم (

  .عینةاللدى أفراد 
نالحظ أنها ق�مة دالة إحصائ�ا عند  619.00والتي بلغت  ²كاو�ناء على ق�مة 

)، و�التالي �مكن القول �أن هناك فروق ذات داللة إحصائ�ا α=0.01مستوى الداللة ألفا (
متطل�ات إدارة الجودة الشاملة لدى أفراد عینة الدراسة، و�هدف التحقق من  بین ترتیب

 الترتیب الذي أفرزه معامل فر�دمان تم اللجوء إلى اخت�ار و�لكوكسون وهذا ما هو مبین في
 التالي: الجدول
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 .یوضح اخت�ار و�لكوكسون للمقارنات الزوج�ة) 04الجدول رقم (
 مستوى الداللة Z المقارنات الثنائیة

 b-8.695- 0.000 جود استراتیجیة محددة للدیوانو-النمط القیادي المناسب 
 b-7.876- 0.000 لنمط القیادي المناسبا-نظم المعلومات واالتصال 

 b-2.016- 0.044 ظم المعلومات واالتصالن-المشاركة والعمل الجماعي 
 b-7.336- 0.000 لمشاركة والعمل الجماعيا-تأیید اإلدارة العلیا 

 b-4.333- 0.000 أیید اإلدارة العلیات-التحسین المستمر للخدمات 
 0b-177. 0.860- لتحسین المستمر للخدماتا-قیاس مستوى جودة الخدمة 

 0b-513. 0.608- لتحسین المستمر للخدماتا-التعلیم والتدریب المستمرین 
 b-1.636- 0.102 تمر للخدماتالتحسین المس-التركیز على احتیاجات المستفید 

 0b-186. 0.852- یاس مستوى جودة الخدمةق-التعلیم والتدریب المستمرین 
 b-1.388- 0.165 یاس مستوى جودة الخدمةق-التركیز على احتیاجات المستفید 
 b-1.127- 0.260 لتعلیم والتدریب المستمرینا-التركیز على احتیاجات المستفید 

و�النظر إلى ما أفرزه اخت�ار و�لكوكسون ) 04رقم (من خالل الجدول أعاله 
نالحظ أن الترتیب الذي أفرزه معامل فر�دمان هو نفسه الذي أكد عل�ه معامل 

 إستراتیج�ة و�لكوكسون مع اختالف �س�ط حیث أن المرت�ة األولى كانت لمع�ار (وجود
لثالثة االمناسب) أما المرت�ة  الق�ادي للدیوان) وفي المرت�ة الثان�ة مع�ار (النمط محددة

 واالتصال) والمرت�ة الرا�عة لمع�ار (المشاركة المعلومات فقد كانت لمع�ار (نظم
ین حالعل�ا) في  اإلدارة الجماعي) أما المرت�ة الخامسة فقد كانت لمع�ار (تأیید والعمل

جودة الخدمة،  مستوى  معاییر اشتركت في المرت�ة السادسة وهي (ق�اسنجد أن �ق�ة ال
 والتدر�ب المستفید، التعل�م احت�اجات المستمر�ن، التركیز على والتدر�ب التعل�م

 الخطأ في الوقوع احتمال ) مع%99هي (المستمر�ن)، ونس�ة التأكد من هذه النتیجة 
 ).%1بنس�ة (

IV. النتائج: مناقشة 
نتائج المتحصل علیها أن هناك متطل�ات إدارة الجودة الشاملة احتلت تبین من خالل ال

من حیث الترتیب مما یوحى أنها أكثر المتطل�ات تطب�قا في  األولىالمراتب 
أن  إلىتسییر دواو�ن المرك�ات المتعددة الر�اضات، وهذا �مكن �عزى  إستراتیج�ة
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الدواو�ن تولي أهم�ة كبرى  لتحدید  األهداف والغا�ات األساس�ة  التي  تعمل في 
إطارها لضمان عمل المنشآت الر�اض�ة، كذلك نجد أن اإلدارة العل�ا للدواو�ن تستخدم 

طرائق تحفیز�ة و�عمل على تسهیل النمط الق�ادي المناسب الذي �عتمد على 
تحقیق أهداف الوحدات الر�اض�ة و�ه�أ األجواء  اإلجراءات العمل�ة التي تساعد على

المناس�ة لتنم�ة العالقات اإلنسان�ة بین القائد والموظفین اإلدار�ین، كما أن الدواو�ن 
في بناء قاعدة ب�انات شاملة عن الموظفین ومدى  وسائل التكنولوج�ا الحدیثةتستخدم 

مة ال�طوالت فیها و هذا ما مالئمة اله�اكل الر�اض�ة الحتضان الحصص التدر�ب�ة وٕاقا
تتأسس عل�ه  نظم المعلومات واالتصالتطبیق إدارة الجودة الشاملة كون یتطل�ه 

أهداف المنظمة من جهة و�ستخدم في تصح�ح االختالل وتحدید معاییر األداء 
تشج�ع ذلك الدواو�ن محل الدراسة تعتمد على  إلى إضافةوالتحسین المستمر للجودة، 

تشكیل فرق ق بین العاملین و�تم مشاركة الموظفین في اتخاذ القرارات و وخلق روح الفر�
هذا �عزى إلى إدراك اإلدارة العل�ا ألهم�ة   ظهار المشاكل وتقد�م الحلولإلعمل 

 تشج�ع العمل الجماعي كأداة فاعلة في التحسین المستمر لألداء. 
تطل�ات أقل تطب�قا في حین تبین من خالل النتائج المتحصل علیها أن هناك خمسة م

هذا و  )4.08و2.72تراوح بین (الذي متوسطها الترتیبي بدلیل  في تسییر الدواو�ن،
أن اإلدارة العل�ا ال تعتمد كثیرا على دعم وتأیید تبني إدارة الجودة الشاملة  إلى�عزى 

عدم تخص�ص الجودة أو و�مكن إرجاع هذه النتیجة إلى نقص الوعي �مفهوم إدارة 
طبیق هذا المدخل �الرغم أن فلسفة الجودة الشاملة تقتضي مطلب الدعم التام میزان�ة لت

) أن من أهم العوامل بل 74، ص2000من قبل اإلدارة العل�ا وهذا ما أكده عقیلي(
وأهمها جم�عا والتي تضمن التطبیق الناجح إلدارة الجودة الشاملة هو دعم وتأیید 

اعها وٕا�مانها �ضرورة التطو�ر والتحسین اإلدارة العل�ا لها، والذي ین�ع من اقتن
 قدالمستمر. كما أن الدواو�ن لم تولى أهم�ة كبیرة إلعادة تشكیل ثقافة المنظمة وهذا 

�عزى إلى مقاومة التغییر من قبل الموظفین، �الرغم من أن نجاح تطبیق إدارة الجودة 
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لعب المناخ التنظ�مي حیث ی" الشاملة لمناخ وثقافة الدواو�ن، الشاملة �ستوجب التهیئة
"(سل�م، دورا كبیرا في ترصین السلوك األخالقي والوظ�في لألفراد العاملین 

، كذلك نجد أن مطلب ق�اس األداء ومستوى جودة الخدمات ل�س له )105،ص2018
تسییر الدواو�ن و�مكن أن نعزى ذلك إلى غموض  إستراتیج�ةأهم�ة كبیرة في 

دة األداء اإلداري وجودة خدمات الوحدات المؤشرات التي تعبر عن مستوى جو 
الر�اض�ة �الرغم من أن هذا المتطلب هو األخر من المتطل�ات األساس�ة في إدارة 
الجودة الشاملة لمراق�ة المنتج أو الخدمات النهائ�ة المقدمة للمستفید وكذا  تحدید 

عن  لحكمامستوى تنفیذ العمل�ات واألنشطة وتحلیل أس�اب الخلل الذي �صدر عنها 
 تعز�ز االیجاب�ات و تصح�ح االختالل.لمدى صواب األهداف واالنحرافات المسجلة 

كما نجد الدواو�ن تقوم �التدر�ب والتحسین إّال لمّرات محدودة ر�ما لنقص في المیزان�ة 
دأ الجودة تقوم على مب إدارة�الرغم من أن  ،المخصصة لتكو�ن وتحسین الخدمات

�ة والماد�ة واإلجراءات العمل�ة لكل من الموارد ال�شر مستمر التحسین والتطو�ر �شكل 
"بتشكیل وتعدیل سلوكهم �ما یتفق مع نشاطات المنظمة،  عن طر�ق تدر�ب الموظفین

ومهاراتهم وتعز�ز العالقة بینهم  األفرادمعتمدة بذلك على عمل�ة التكو�ن لتنم�ة قدرات 
، 2017مة"(محمد وعبد القادر،وتغییر اتجاهاتهم �ما یتماشى مع اتجاهات المنظ

أن إدارة الجودة الشاملة ل�ست  )29، ص2018 ،التم�مي(وكما یرى )  313ص
برنامجا تعرف بدایته ونهایته مس�قا بل هي جهود للتحسین والتطو�ر �شكل مستمر 
دون توقف وذلك ألنها قائمة على مبدأ أن فرص التطو�ر والتحسین ال تنتهي أبدا 

ذلك نجد أن التركیز على احت�اجات  إلىإضافة  فعال�ة األداء.هما بلغت كفاءة و م
الترتیب وهذا قد �عزى إلى أن اإلدارة العل�ا لم تولي اهتمام كبیر  أخرالمستفید جاء في 

إلى رغ�ات وٕارضاء تطلعات المستفید من خدمات اله�اكل الر�اض�ة وذلك قد �عود إلى 
الخدمات،  منإلى ضمان الحد األدنى نقص اإلمكانات الماد�ة جعل الدواو�ن تسعى 
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الجودة الشاملة تضع المستفید من المنظمة  في مقدمة االهتمامات  إدارة�الرغم من أن 
 أن)، 60ص ،2005 ،محمد(و�رى لمقابلة احت�اجاته،   أداءهامن أجل تكییف 

التركیز على احت�اجات ورغ�ات المستفید في فلسفة إدارة الجودة الشاملة  تمثل قوة 
الدفع الالزمة  النطالق كافة الموارد ال�شر�ة والماد�ة والتقن�ة لتلب�ة هذه االحت�اجات، 

 .واستمرار تحسینها وتطو�رها لتحقیق المز�د من الرضا لدى المستفیدین
 إلى أنتوصلت  ) التي2013توافقت هذه النتائج جزئ�ا مع نتائج دراسة بندر محمد: (

 لحدیثةوسائل التكنولوج�ا ا مستخداال تولى أهم�ة كبیرة ةإدارة األند�ة الر�اض�ة السعود�
وتشجع العمل الجماعي والعمل بروح الفر�ق الواحد وهناك ضعف في دعم اإلدارة 

 .العل�ا لجهود تطبیق إدارة الجودة الشاملة
 النتائج التال�ة: هذا المجال توصلت الدراسة إلى وفي

 �صفة متفاوتة على متطل�ات إدارة الجودةتسییر الدواو�ن تتوفر و  إستراتیج�ة ــــــ
 الشاملة.

 إدارة الدواو�ن المتعددة الر�اضات لم تعطي نفس أهم�ة التطبیق لجم�ع متطل�ات ــــ
 إدارة الجودة الشاملة.

 
V. :خاتمة 

رضا  – �شكل م�اشر على كل من:فلسفة إدارة الجودة الشاملة ترتكز 
العمل ألتشاركي في  -ونات المنظمة المستمر لكل مكوالتطو�ر  المستفید التحسین

مختلف األقسام اإلدار�ة، وفقا لمجموعة من المتطل�ات اعتبرت  كخارطة طر�ق  
�حیث ال ا ف�ما بینه وتشارك�هلتهیئة مناخ التطبیق وهذه المتطل�ات لها عالقة ت�ادل�ة 

أن  �مكن الفصل بینها بل حتى وجب على المنظمة التي تتبنى إدارة الجودة الشاملة
تولي لكل متطلب نفس أهم�ة  اعت�ارا من أن جم�ع المتطل�ات مكملة ل�عضها ال�عض 
و أي خلل في متطلب من المتطل�ات یؤدي إلى حدوث خلل في المتطل�ات األخرى 
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التسییر التي تقوم على أهداف  إستراتیج�ةومن ثم �كون هناك اختالل في مسار 
ه �مكن إعطاء المقترحات التال�ة لدواو�ن وم�ادئ فلسفة إدارة الجودة الشاملة وعل�
 :المرك�ات المتعددة الر�اضات محل الدراسة

  �ن عن تعز�ز الدعم لتبني ثقافة إدارة الجودة الشاملة من قبل اإلدارة العل�ا في الدواو -
 .طر�ق ت�س�ط تطب�قات الجودة لجم�ع الموظفین والتوكید على االلتزام بها

 دة. وفقا لم�ادئ إدارة الجو عمل وٕاعادة تشكیل ثقافة المنظمة االهتمام بتهیئة مناخ ال-
 خدمات اله�اكل الر�اض�ة.ق�اس مستوى األداء وجودة  في علم�ةاعتماد أسالیب -
 ن. موظفیالفي تطب�قات إدارة الجودة الشاملة لصالح  دور�ة برمجة دورات تدر�ب�ة-
 الخدمات المقدمة. توظیف أسالیب متعددة لتقی�م درجة رضا المستفیدین عن-
فتح قناة تواصل�ة مع المستفیدین للتعرف على احت�اجاتهم وتطلعاتهم لمستوى -

 .الخدمات المطلو�ة
التسییر تستفید  إستراتیج�ةقدم تصور مقترح لتطو�ر ضرورة الق�ام بدراسة علم�ة ت-

 منها دواو�ن المرك�ات المتعددة الر�اضات.
 

VI.  :اإلحاالت والمراجع 
، المنهج�ة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة وجهة )2001( عقیلي عمر وصفي- 01

 .األردننظر، دار وائل للنشر والتوز�ع، 
دار  ، إدارة الجودة الشاملة، الط�عة العر��ة،)2005( محمد عبد الوهاب العزاوي - 02

   .ال�ازوري للنشر والتوز�ع، عمان
لالیزو ومتطل�ات التأهیل إدارة الجودة الشاملة  ،)2008( فواز التم�مي- 03

 .عمان الكتب الحدیثة للنشر والتوز�ع، )، عالم9001(
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إلداري �األند�ة الر�اض�ة ا، تقو�م العمل )2013( بندر محمد عبد القادر مغر�ي-04
 السعود�ة في ضوء متطل�ات إدارة الجودة الشاملة (مذكرة ماجستیر غیر منشورة)، كل�ة

 .لكة العر��ة السعود�ةالتر��ة، جامعة أم القرى، المم
تطبیق معاییر الجودة الشاملة على  )2011( وآخرون  تواتي احمد بن قالوز - 05

لوج�ة أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وعالقتها �الرضا الوظ�في، مجلة العلوم والتكنو 
  .8، العدد 8للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة، المجلد 

تطو�ر  أهم�ة االستثمار الر�اضي في ، )2016( العبوديحسن علي كم�ار  -06
ة، مجلة العلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة والر�اض�المنشآت الر�اض�ة العراق�ة، 

 .13، العدد 13المجلد 
تطو�ر االتحاد المصري  ، )2017( وآخرون عادل عبد المنعم محمد مكي  - 07

م والتكنولوج�ة للنشاطات لرفع االثقال في ضوء ادارة الجودة الشاملة، مجلة العلو 
  .1، العدد14البدن�ة والر�اض�ة، المجلد 

دور البرامج التكو�ن�ة في تحسین  ، )2017( زحاف محمد، مقصود عبد القادر -08
�ة مجلة العلوم والتكنولوجالسلوك التنظ�مي لألفراد العاملین في المؤسسات الر�اض�ة، 

    .1عدد ، ال14المجلد  ،للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة
استراتیج�ات التسو�ق  ، )2018( علي صالح غراب، بن قناب الحاج إبراه�م -09

الر�اضي وأثرها في تطو�ر أداء المؤسسات الر�اض�ة حالة االتحادات الر�اض�ة 
  .4د، العد15ال�من�ة، مجلة العلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة، المجلد 

المناخ التنظ�مي وعالقته �الرضا الوظ�في لدى أساتذة  ، )2018( سل�م خلفي -10
، 15مجلة العلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة، المجلد التر��ة البدن�ة، 

     .5العدد 
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 المالحق:
 الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي
 ی�ة بن بوعلي ـ الشلف ـجامعة حس

 .معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 
 استمارة استب�ان 

استراتیج�ة تسییر المنظمات الر�اض�ة في ضوء متطل�ات إدارة  عنوان:في إطار انجاز دراسة تحت 
منكم أختي ى الر�اضات. یرجالجودة الشاملة من وجهة نظر موظفي دواو�ن المرك�ات المتعددة 

ضع و  متأن�ة، ثم�عد قراءة كل ع�ارة قراءة  االست�انة، علىالكر�م، التكرم �اإلجا�ة أخي  الكر�مة،
مع مراعاة في ذلك الموضوع�ة، علمًا �أن المعلومات  ،رأ�كمفي الخانة التي تعبر عن (×) عالمة 

دقتها صحة  علىالمقدمة لن تستخدم إال ألغراض ال�حث العلمي وت�قى في سر�ة تامة وتتوقف 
   .الدراسةالتي ستتوصل إلیها  النتائج

ر 
غی واف
م

ق  شد
ب  ة

ر 
غی واف
م حای ق
م واف د
م واف ق
م

ق  شد
ب رق العبارات ة
ال  م

 01 وانلدى اإلدارة العلیا قناعة بأھمیة العمل بمبادئ إدارة الجودة في تحسین أداء الدی     
 02 الموظفینتعمل اإلدارة العلیا على شرح وتبسیط مفھوم إدارة الجودة الشاملة لجمیع      
 03 ملةتعمل اإلدارة العلیا على توفیر الموارد الالزمة لتطبیق مبادئ إدارة الجودة الشا     
 04 م بھاتحرص اإلدارة العلیا على متابعة برامج الجودة بفاعلیة وحث الموظفین على االلتزا     
 05 .ملتعمل اإلدارة على تغییر القیم والمفاھیم التي تعیق تطویر الع     
 06 یتوفر الدیوان على قاعدة بیانات شاملة عن الموظفین.     
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 07 تصنف بیانات الصیانة والتوسیع المستقبلي للھیاكل الریاضیة وفق نماذج إحصائیة.     
 08 .تتوفر قاعدة بیانات عن احتیاجات وتطلعات المستفیدین من خدمات الوحدات الریاضیة     
 09 .ظام معلومات شامل یساعد على اتخاذ القرارات بدقة وسرعةتوفر اإلدارة ن     
 10 .یتوفر الدیوان والوحدات التابعة لھ على أحدث الوسائل التكنولوجیا     
 11 .یتم عقد اجتماعات دوریة لمناقشة خدمات الوحدات الریاضیة مع المستفیدین منھا     
 12 .موظفینتحرص اإلدارة على تلبیة احتیاجات كل ال     
 13 .ةتعمل اإلدارة على توظیف أسالیب متعددة لتقییم رضا المستفیدین عن الخدمات المقدم     
 14 .تستخدم اإلدارة اقتراحات المستفیدین في تحسین الخدمات المقدمة لھم     
 15 .یتم إشراك المدربین ورؤساء النوادي في إعداد برنامج استغالل الوحدات الریاضیة     
 16 .ریةتعمل اإلدارة على تحدید االحتیاجات التدریبیة للموظفین في جمیع المستویات اإلدا     
 17 .یوجد برنامج تدریبي لكل الموظفین في تطبیقات إدارة الجودة الشاملة     
 18 .یًاتعمل اإلدارة على توفیر برامج تدریبیة تواكب احتیاجات المستفیدین داخلیًا وخارج     
 19 .ضیةیتم االستعانة بأكادیمیین مختصین في مجال تسییر الھیاكل وتنظیم التظاھرات الریا     
 20 تنظم خرجات تربصیھ لالستفادة من خبرات تسییر الھیاكل والدورات الریاضیة .     
 21 .یستخدم المسئولین طرائق تحفیزیة مناسبة للحصول على األداء اإلداري الفعال     
 22 .یعتمد المسئولین على تفویض الصالحیات والمسؤولیات مع التأكید على مبدأ المساءلة     
 23  .یسھل المسئولین اإلجراءات العملیة التي تساعد على تحقیق أھداف الوحدات الریاضیة     
 24  .یعمل المسؤولین على تھیئة األجواء المناسبة لتنمیة الروح المعنویة لدى الموظفین     
 25 .یسود جو من العالقات اإلنسانیة بین القائد والموظفین اإلداریین     
 26 .تعمل اإلدارة على تشجیع وخلق روح الفریق الواحد بین العاملین     
 27 .یتم إعطاء العاملین صالحیة تغییر في طرق أداء أعمالھم     
 28 .ل وتقدیم الحلولتعمل اإلدارة على تشكیل فرق عمل في إظھار المشاك     
 29 .تشارك اإلدارة العاملین في عملیة اتخاذ القرارات     
 30 .تعقد اإلدارة اجتماعات دوریة مع الموظفین قصد مناقشة آلیات تحسین جودة الخدمات     
 31 .تضع اإلدارة العلیا معاییر شاملة عن جودة األداء اإلداري للموظفین     
 32 .العلیا بقیاس درجة رضا المستفیدین عن الخدمة المقدمة لھمتھتم اإلدارة      
 33 .تعتمد اإلدارة على مؤشرات لقیاس جودة الخدمات المقدمة في جمیع الوحدات الریاضیة     
 34  .توظف اإلدارة العلیا أسالیب إحصائیة دقیقة في تقویم استراتیجیة التسییر     
 35 .الرقابة على الجودة الشاملة بصفة دوریة یتم مراجعة وتحدیث أسالیب     
 36 تعمل االدارة العلیا على توفیر بیئة عمل تشجع االبتكار وتطویر إجراءات العمل.     
 37 تعمل االدارة العلیا على خلق اتجاھات تتعلق بالجودة الشاملة لدى جمیع الموظفین.     
 38 ین الخدمات الریاضیة في جمیع الوحدات.تحرص االدارة العلیا على نشر ثقافة تحس     
 39 تعمل االدارة العلیا على بناء سیاسة استراتیجیة تواكب التطورات العصریة.     
 40 تتطلع ادارة الدیوان لمستوى العالمیة في مقاییس خدمات الھیاكل الریاضیة.     
 41 .حدات التابعة لھیعمل الدیوان وفق رؤیة واضحة لتطویر واستثمار جمیع الو     
 42 .تتوافق استراتیجیة الدیوان مع سیاسة الدولة في ترقیة ممارسات األنشطة الریاضیة     
 43  .ھناك خطط تعمل على االستغالل األمثل للوحدات الریاضیة التابعة لھ     
 44 .ةالمنشودیتم إتباع أسالیب علمیة لرصد وتوظیف الموارد المتاحة للوصول إلى األھداف      
 45 .تلتزم اإلدارة بالبرامج والجداول الزمنیة المخططة الستغالل الھیاكل الریاضیة     
 46 .یحرص الدیوان على تحقیق أھداف جمیع الوحدات التي أنشأت من أجلھا     
 47 .ھناك استراتیجیة تعمل على تطویر الوحدات الریاضیة وفق المقاییس العالمیة     
 48 .عمل الدیوان وفق رؤیة واضحة لتطویر واستثمار جمیع الوحدات التابعة لھی     

 


