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اإلهــداء
اىل بود االنبياء واالوهياء بودي اهعساق حباً وإنتماءاً ،
اىل بودي اهثانى اهطوداى إحرتاماً وتقديساً
اىل مو كووٌ اهلل باهليبة واهوقاز اىل مو عومين اهعطاء بدوى إنتظاز اىل مو امحى امسٌ بلى افتخاز وضتبقى
كوماتم جنوم ايتدي بًا اهيوم واىل االبد ازجوا مو اهلل اى ميد يف عمسن
واهدي اهعصيص
اىل مالكي يف احلياة اىل معهى احلب ومعهى احلهاى واهتفاني اىل بطمة احلياة وضس اهوجود اىل مو كاى دعائًا ضس
جناحي وحهانًا بوطم جساحي اىل اغوى احلبايب
واهدتي اهغاهية
اىل نصفي االخس شوجيت اهغاهية اهصابسة اهيت مدت هي يد اهعوى واملطاعدة وكانت خري معني هي بلى احلب اىل
زفيقة دزبي وضهبقى معاً باذى اهلل
شوجتى اهعصيصة
اىل فورة كبدي اىل مو يم ضهدي يف احلياة واهعصاة اهيت اتلى عويًا عهد كربي
أوالدي األعصاء
اىل اهريو كانوا نعم اهصاد واههوز اهرى أضاء ىل طسيقى
أخوانى وأخواتى
اىل مو عومهى ووقف اىل جانبى فى يرا اهعمى  ،وشودنى مو حبس عومٌ باملعوومات حتى متلهت اهقيام بًرا
اهعمى ،
د  .ملى فضى املوىل

الدارس
دب

الشكر والتقدير
احلود والشكز هن قبل وهن بعد هلل رب العاملني الذي أنعن علينا بفضلو ووفقين إىل إمتام ىذه الدراست  ،والصالة
والسالم على أشزف خلق اهلل أمجعين سيدنا وحبيبنا حمود صلى اهلل عليو وسلن
أتقدـ بالشكر الجزيؿ الي جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا – كمية الدراسات العميا  ،كأتقدـ
بالشكر الجزيؿ الي كمية التربية البدنية كالرياضة ممثمو فى عميد الكمية الدكتكر الطيب حاج إبراىيـ
كأساتذةالكمية– قسـالتدريبالرياضى،كاعضاءىيئةالتدريسكالطالبكالعامميفالتاحتيـلىفرصة
ة.كالشكراليالجامعةالعراقية  -كميةاالقتصادكاالدارة،ممثموفىعميدىاكأساتذةالكمية–
الدراس 
كحدةالنشاطالطالبي،كاعضاءىيئةالتدريسكالطالبكالعامميفالتاحتيـلىفرصةالدراسة،كالشكر
أجزلوالىالدكتكر:مكى فضل المولى مرحوم .
ككؿمفأعاننىكقدـلىيدالع كففىىذهالدراسة .
كالشكرلزمالءالدراسة .
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المستخمص

ىدفتالدراسةلمتعرؼعمىالكاقعالحالىالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقيةمف
حيث  –:األىداؼ– المحتكل– الجكدة الشاممة -تصميـ كاقتراح البرنامج المناسب الدارة
النشاطالرياضىبالجامعةالعراقية.كقداستخدـالباحثالمنيجالكصفيعمىعينةبمغعددىا

 022فردمفالطالبكالمدربيفكاإلدارييفكاستخدـاالستبانةكأداةلجمعالبياناتكبرنامجالحزـ
االحصائيةلمعالجةالبيانات.كجاءتأىـالنتائجكاآلتي -:

  -1أفالكاقعالحالىالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقيةاليتماشيمعكتحقيؽاإلنجازات
مفحيث:األىداؼ–المحتكل-الجكدةالشاممة .

-0تـاقتراحالبرنامجإلدارةالنشاطالرياضيبالجامعةالعراقيةعمىالنحكالتالي :
اإللتزاـباالسمكبالعمميكاالستنادإليالبحكثالعمميةلتحقيؽاالنجاز .التركيزعمىاإلمكاناتالحاليةكالمتكفرةكحصرىاكتكصيفيا .التعاكفالتاـكالتكامؿبيفسياساتكحداتكاقساـالنشاطالرياضىبالجامعة .المركنةفيتصميـالبرنامج .التخطيطالمنيجيكالعمميلبرامجالرياضةبالجامعة .زيادةالمخصصاتالماليةلمرياضة .العنايةببرامجاإلعدادكالتأىيؿلمطالبالرياضييف .التكصيات :
-1ضركرةاالىتماـبالنشاطالرياضىبالجامعة .
-0االىتماـبالمنيجيةالعمميةفىتصميـبرامجالنشاطالرياضي .
-3العمؿبمعاييرالجكدةالشاممةفىإدارةالنشاطالرياضىبالجامعة .
-4تطبيؽالبرنامجالمقترحالدارةالنشاطالرياضىبالجامعةالعراقية .
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Abstract
The aim of the study was to identify the current reality of the management of
sports activity in Iraqi universities in terms of: - Objectives - Content - Total Quality
- Design and propose the appropriate program for the management of sports activity

in the Iraqi University. The researcher used the descriptive method on a sample of
200 students, trainers and administrators and used the questionnaire as a data
collection tool and statistical data processing program. The most important results
were as follows:

1- The current reality of the management of sports activity in Iraqi universities is
not compatible with the achievement of achievements in terms of: objectives content - total quality.

2- The program was proposed to manage sports activity in the Iraqi University
as follows:

- Commitment to scientific method and based on scientific research to achieve
achievement.
- To focus on the existing and available capabilities and to limit and characterize
them.

- Full cooperation and integration between the policies of units and sections of
sports activity at the university.
- Flexibility in program design.
- The systematic and scientific planning of sports programs at the university.
- Increasing financial allocations for sport.

- Taking care of the programs for the preparation and rehabilitation of sports
students.

Recommendations:

1- the need to pay attention to sports activity at the university.
2- interest in scientific methodology in the design of programs of sports activity.
3- Working for the overall quality standards in the management of sports activity
at the university.

4- Implementation of the proposed program for the management of sports activity
in the Iraqi University.
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س

الفصل االول
االطار العام
 1 -1المقدمة :
النشاط الرياضي ىك نشاط تربكم يعمؿ عمى تربية النشء تربية متزنة كمتكاممة مف النكاحي
طريؽ برامج كمجاالت رياضية متعددة تحت إش ار ؼ قيادة
الكجدانية كاالجتماعية كالبدنية كالعقمية ،عف  
متخصصة تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ النشاط الرياضي بما يساىـ في تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية
البدنية في مراحؿ التعميـ العاـ ،كمياـ قسـ النشاط الرياضي تطكير الجانب الرياضي كنشر الكعي
كالثقافة الرياضية داخؿ الجامعة تعتبر اإلدارة الرياضية مف أىـ مقكمات التطكر الرياضي العممي
هكماكنكعاكىي تخطيطكتنفيذكمتابعة

الحديث،ألنيااإلدارةالفاعمة فيزيادة اإلنجازالرياضيكتطكير
كتقكيـلكؿاألنشطةالرياضية ،كاإلدارةالرياضيةألم لعبةمفاأللعابالرياضيةتعتبرعنصراأساسيا
مفالعناصرالتيتسعىلتقدـكازدىارىذهالمعبة،فييتقكدالتقدـكتعمؿجاىدةعمىتنشيطحكافز
التغييركتنميةعكاممو كتحريؾمتطمباتو،كبيذافإنيامطالبةبافتعدنفسيا،كتييءأدكاتياككسائميا
لتككف أكثرتجاكبا مع ظركؼالمجتمعكالبيئة  .كتعرؼ  اإلدارة في المجاؿ  الرياضي"بأنياعممية
تخطيطكقيادةكرقابةمجيكداتأفرادالمؤسسةالرياضية،كاستخداـجميعالمكاردلتحقيؽاألىداؼ
المرجكة"
كماعرفت"بافاإلدارةتنطكمعمىمياـرئيسيةمفصياغةميمةالمؤسسةكاظيارقدرتيا كمكاردىا
كالعمؿ عمى
كاختيار مجمكعة مف األىداؼ طكيمة األجؿ 
الداخمية ك تقييـ البيئة الخارجية لممؤسسة 
تحقيقيا"كاإلدارةالرياضية ىيمنظكمةمفاألنشطةالذىنية المتكاممة تيدؼ الىتييئة بيئة داخميةمحفزة
لألفراد ك الجماعات لتعمؿ بإرادتيا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة  كذلؾ القتناعيـ باف تحقيؽ أىداؼ
المؤسسة سيؤدمإلىتحقيؽأىدافيـالذاتيةفيالنيايةككذلؾ التفاعؿالمستمرمعالبيئة الخارجيةكمع
المتغيراتالمستمرةالتيتطرأعميياكاألعدادلمتكيؼمعيابمايحقؽأىداؼالمؤسسةفياألجميفالقصير
ياضيةففتنسيؽعناصرالعمؿكالمنتج

كالطكيؿ (محمدصبحيحسانيف2001ص .)28فاإلدارةالر
ياضية،كاخراجوبصكرةمنظمةمفاجؿتحقيؽأىداؼىذهالييئات ألتكجيو

الرياضيفي الييئاتالر
كافةالجيكدداخؿالييئةالرياضيةلتحقيؽأىدافيا.
أف الجكدة الشاممة فمسفة إدارية حديثة ،تأخذ شكؿ منيج أكنظاـ إدارم شامؿ قائـ عمي أساس إحداث
المتغيرات (الفكر ،السمكؾ ،القيـ،

تغيرات إيجابية جذرية لكؿ شيء داخؿ المنظمة ،بحيث تشمؿ ىذه
1

المعتقدات التنظيمية ،المفاىيـ اإلدارية ،نمط القيادة اإلدارية ،نظـ كاجراءات العمؿ اإلدارم كاألداء)،كذلؾ
مف أجؿ تحسيف كتطكيركؿ مككنات المنظمة لمكصكؿ إلي أعمي جكدة في مخرجاتيا(سمع أك خدمات)
كبأقؿ تكمفة(العزاكممحمدعبدالكىاب،2005،ص)23

 2-1مشكمة الدراسة:
كمفخالؿعمؿالباحثفىمجاؿالتربيةالرياضيةكتحديدان فى كحدةالنشاطاتالطالبيةبكمية
االدارةكاالقتصادفىالجامعةالعراقيةالحظضعؼالمستكلالرياضىلمطالبخاصةالذيفيمثمكففرؽ
الكميةفىالبطكالتكالمنافساتالجامعيةكيتضحذلؾمفخالؿالنتائجالضعيفةالتىتحرزىافرؽالكمية
اضافةالىعدـثباتمستكلالفرؽفتارةفىالمقدمةكاخرلفىالمؤخرة،كالالعبيفغالبامايككنكففى
حالةتكتركقمؽأثناءالمباريات،كذلؾفىجؿاالنشطةالرياضيةالتىيشارككففييا،كقدتككفىناؾ
عدةعكامؿكاسبابلذلؾكمفبينياعدـكجكد خطةكاضحة اكبرنامجكاضحتحددفيوكيفيةتحقيؽ
االنجاز الرياضى لمجامعة ،الشى الذل دفع الباحث الى القياـ بيذه الدارسة بتصميـ البرنامج التدريبي
المقترحييدؼالىتطكيرالمستكلالرياضىلمطالبكتعزيزالثقةبالنفس.حسبالبرنامجالمقترح .
 3-1اىمية الدراسة:
اتالرياضية.
 قدتفيدىذهالدراسةالجامعةالعراقيةفىتحقيؽالعديدمفاالنجاز  ربما يساعد البرنامج المقترح الطالب الرياضييف بالجامعة فى تطكير مستكاىـ الرياضىكبالتالىتحقيؽاالنجاز.
 احتماؿ اف يساعد البرنامج المقترح كحدة النشاطات الطالبية بكمية االدارة كاالقتصاد فىالجامعةالعراقيةفىالجانبالرياضى
 -يمكفافيسيـالبرنامجالمقترحفىتحسيفمستكلاالداءالرياضىبالجامعاتالعراقية.

  4-1أىداف الدراسة :
-1التعرؼعمىالكاقعالحالىالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقيةمفحيث 
أ–األىداؼ 
ب–المحتكل 
ج–الجكدةالشاممة 
-2تصميـالبرنامجالمناسبالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقية.
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 5-1أسئمة الدراسة:
-1ماىكالكاقعالحالىالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقيةمفحيث :
أ–األىداؼ 
ب–المحتكل 
ج–الجكدةالشاممة 
-2ماىكالبرنامجالمناسبالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقية .

 6-1إجراءت الدراسة :
1-6-1منيجالد ارسة:أستخدـالدارسالمنيجالكصفىلمالئمتوألىداؼالدراسة 
2-6-1مجتمعالدراسة:الطالبكادارييقسـالنشاطالطالبيبالجامعةالعراقية 
3-6-1عينةالدراسة:يتـإختيارمجمكعومفالطالبالرياضييفكاالدارييفكالمدربيفبالجامعةالعراقية 

7-1حدود الدراسة :
1-7-1حدكدمكانية:العراؽ–الجامعةالعراقية 
2-7-1حدكدزمانية2017:ـ 

 8-1مصطمحات الدراسة:
البرنامج :
ىكعبارةعفخطكاتتنفيذيةلعمميةالتخطيطلخطةصممتسمفاكمايتطمبةذلؾالتنفيذمفتكزيعزمني
كطرؽتنفيذه،كامكانيةتحقيؽىذهالخطة(.عبدالحميدشرؼ )169:2002،
النشاط الرياضى :
النشاطالرياضيىكنشاطتربكميعمؿعمىتربيةالنشءتربيةمتزنةكمتكاممةمفالنكاحي:
الكجدانية كاالجتماعية كالبدنية كالعقمية ،عف طريؽ برامج كمجاالت رياضية متعددة تحت إشراؼ قيادة
متخصصةتعمؿعمىتحقيؽأىداؼالنشاطالرياضي(غازمالعنزم، 2008،ص )5
الجودة الشاممة  :
الجكدهبانياالدرجوالتيتشبعفيياالحاجاتكالتكقعاتالظاىريةكالضمنيومفخالؿجممةالخصائص
الرئيسية المحدده مسبقان كتؤكد المكاصفو عمى ضركرة تحديد تمؾ الحاجات كالتكقعات ككيفية اشباعيا
(العزاكم– )15–2005
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قسم النشاط الطالبي :
قسـ النشاط الطالبي ىك احد االقساـ التابعة لرئاسة الجامعة العراقية كمف اىـ اىدافو غرس كترسيخ
المفاىيـ الصحيحة لمتربية البدنيةكالنشاط الرياضي ككذلؾ نشرالكعي كالثقافة الرياضية بيف طمبة الجامعة
كتشجيعيـ عمى رفع مستكل كفائتيـ البدنية كقدراتيـ الميارية مف خالؿ استغالؿ كقت فراغيـ بممارستيـ
لالنشطة الرياضية المختمفة .كيعتبر النشاط الرياضي الداخمي مف اكثر االنشطة الرياضية استيعاب
الطمبة(إجرائى)
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الفصل الثانى
 -2االطار النظرى والدراسات السابقة والمشابية

 1 -2المبحث االول  :البرامج
 2-2المبحث الثانى  :اإلدارة
 2-3المبحث الثالث :عمم النفس الرياضى
 4-2المبحث الرابع :الجودة الشاممة
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الفصل الثانى
االطار النظرى والدراسات السابقة والمشابية
 1 -2المبحث االول
البرامجالرياضية 
2ــ1ـ 1البرامج:
ىيأحدعناصرالتخطيطالميمةكالتيبدكنياتككفعمميةالتخطيطغيرقابمةلمتنفيذكفيىذهالحالة
تصبحعاجزةعفتحقيؽأىدافياالمرجكة .
2ــ1ـ 2تعريف البرامج:
قاـعددمفالعمماءبتعريؼالبرامجمنيـمايمي :
عرفوكليامز(أنوعبارةعفعمميةالتخطيطلممقرراتكاألنشطةالمقترحةفيفترةزمنيةمحدكدة).
 كيعرفوعبدالحميدشرؼبأنو(:عبارةعفخطكاتتنظيميةلعمميةالتخطيطلخطةصممتسمف ناكمايتطمبذلؾالتنفيذمفتكزيعزمنيكطرؽتنفيذكامكاناتتحقؽىذهالخطة(محمدصبحي
حسانيف،2001،ص.)10
 3-1-2أىمية البرامج:
امجعنصرحيكمكأساسيمفعناصرالتخطيطففي

 إكسابعنصرالتخطيطفاعميتوحيثأفالبرغيابالبرامجتصبحعمميةالتخطيطناقصةكنقصيايجعمياعديمةالفاعمية
 تكسب العممية اإلدارية بأكمميا النجاح كالتكفيؽ ,إف التخطيط تسقط فاعميتو   كتجعمو بال قيمة كبالتاليتك كفالعمميةاإلداريةغيرمكتممة
 صياغة األىداؼ .عدـ اكتماؿ العممية اإلدارية لفقدىا عنصر التخطيط يجعميا غير قادرة عمىتحقيؽاألىداؼفتصبحاألىداؼسرابانألفأساليبتنفيذاألىداؼكتحقيقيايكمففيكجكدالبرامج.

 االقتصادفيالكقت .حيثتعطيالبرامجلمزمفقيمةكتقمؿمفالكقتالضائعكتساعدعمىانجازاألعماؿفيأقصركقتممكفبحيثتستغؿالكقتالمتبقيأحسفاستقالؿ.
 تساعدعمىنجاحالخططالتدريبيةكالتعميمية.إذااكتممتالعمميةاإلداريةبكؿعناصرىانصبحقادريفعمىتحقيؽ كتنفيذأىداؼالخططالمكضكعة كطالماتحقؽالخططأىدافيا,تصبحخطط
ناجحة.
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 البعدعفالعشكائيةفيالتنفيذ.فيغيابالبرامجتتسمؿ العشكائيةإلىعممياتالتنفيذ كذلؾلعدـكجكدتحديدكاضحلمراحؿككيفيةتنفيذالكاجبات،األمرالذميؤدمإلىفشؿالعمميةاإلدارية
بأكمميا.
 دقة التنفيذ  .عف العمـ المسبؽ بأساليب التنفيذ المناسبة ك طريقة التعميـ األفضؿ ك كمية الكقتالمتيسرإلنجازالعمؿكؿ ىذايساعدعمى الدقةفيالتنفيذ،أمفالبرامجسبباإلنجازالدقيؽ
فالتسقطفكرةكاليضيعغرض(محمدصبحي،2001،ص.)12
2ـ 4-1أىداف البرامج :
 ىناؾىدؼ عاـألممجتمع فيأحد الجكانبك ىذا اليدؼالعاـ تثبت منو أىداؼ إجرائية،أم
أىداؼ يمكف قياسيا فيي أىداؼ فرعية (أغراض) تحققك عف طريؽ تحقيقيا تصؿ إلى تحقيؽ اليدؼ
العاـ .
كىدؼ البرنامج يستمد عادة مف ىدؼ  الخطة ك يجب أف يككف لمبرنامج ىدؼ  عاـ قابؿ
لمتحقيؽكيتماشىمعاإلمكاناتكالظركؼالبيئيةالمحيطةمعالكضعفياالعتبارأنواليمكففصؿ
أىداؼالبرنامجعفمحتكاهألفالمحتكليحددعمىأساسىذهاألىداؼ .
كيرلمحمدالحماحميكأنكرالخكلي(أفالدراسةالمستفيضةالحتياجاتالمجتمعكلإلمكاناتعمى

ضكئيا يتـ تحديد األىداؼ ك اختيار المحتكل مف النشاط بغرض تحقيؽ األىداؼ المرجكة (محمد
الحماحمي,أنكرالخكلي1990:ص .)50
2ـــ 5-1مفيوم واىمية البرامج في التربية البدنية والرياضة-:
 يعتبر اليدؼالرئيسيلمبرامج الدراسية ىكتحقيؽالبرنامجالتربكمكاألجتماعي الذميثرم الكجكد
األنساني بدنيا كمياريا كعقميا  كلقد تناكؿ العمماء المختصكف في البرامج الدراسية بالدراسات كالبحكث
فظيرتمفاىيـكأراءمتعددةعفالبرنامجالذميعتمدعمياألسسالعميمةكالتربكيةكاألجتماعيةكالنفسية
الحديثة،فمقدعرفو(الدمرداشسرحافنقالعفعبدالحميدشرؼ 
1996ـ ،ص )17بأنو مجمكعة خبرات منظمة في ناحية مف نكاحي المكاد الدراسية ،كضع ليا ىدؼ
معيفتعمؿعميتحقيقومرتبطةفيذلؾب كقتمحددكامكاناتخاصة .
كتعرفوحكريةمكسيكحمميإبراىيـبأنو(ىكمجمكعةمفأكجونشاطمعيفذاتصيغةمعينةتسعي
لتحقيؽىدؼكاحد) .
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ككماعرفوكلجكش()willgoosبانو(كؿالخبراتالمتعممةمفالمنيجكالذميتضمفالمحتكمكطرؽ
التدريسكأىداؼالتعمـكاألمكاناتكالكقتالمتاحة(.نقالنعفاميفانكرالخكليجماؿالديفالشافعي،
2000ـ،ص .)30
كترمفميشف ()felshinافبرنامجالتربيةالبدنيةكالرياضةىكنتيجةلعممياتإختيارالمحتكم
كالذميعتمدمنطقياكاليحدبعيدعميطبيعةاألفرادالمشتركيفكالبرامجليستثابتةاكجامدةبؿىي
قابمةلمتعديؿكالتغييرفيضكءالمتغيراتالتيتستندعميمككناتكعناصرالعمميةالتعميميةكافكانت
البرامجتعتمدبشكؿعاـعميمراكزالتنظيـ .
كمف خالؿ ىذة التعريفات كالمفاىيـ السابقة  ،يرم الباحث اف البرامج اك البرنامج ىك الخطكة
التنفيذية لممنيجكالمقرر كس كاء كاف ذلؾ  بعنصر كاحداك عدة عناصر مختمفةمف ىدؼ كمحتكم .
كالبرنامجعنصرأساسي مف عناصرالتخطيط كفيعدـكجكده تككف عممية التخطيطعديمةالفاعمية
كبالتاليتصبحعمميةالتدريبمؤشرةألنياتقكـعميالتخطيطالسميـ،كماتمكفأىميةالبرنامجفيأنو
يساعد عمي إنج از المتطمبات في الكقت المحدد  ،مراعيا األىمية الزمنية في حياة الفرد كلتحقيؽ ذلؾ
يجبافيتميزالبرنامجبالدفعةفيالتنفيذكافيراعيأسمكبالتنفيذالمناسب كطريقةالتدريباألفضؿ
ككميةالكقتالمناسبإلنجازالمطمكب 
فالبرامجضركريةلنجاحكتحقيؽأىداؼالتربيةالبدنيةكالرياضةككماكانتىنالؾبرامجعميمستكممف
الناحيةالعمميةكمماتحققتلمتربيةالبدنيةكاىدافياالمنشكدة(محمدصبحيحسانيف،2001،ص .)21
كلقدتاثرتالبرامجفيالتربيةالبدنيةكالرياضةبالتقدـالعمميكالتقنيكبفمسفةالتربيةلممجتمعات
كتقدـالدراساتالتربكيةكالنفسيةباألضافةاليالتطكراإلجتماعيكاألقتصادممماساعدفيتطكيرىذة
البرامج  كأصبحت تقدـ الخبرات التدريبية متكاممة تشتمؿ عمي معمكمة كميارة كاالتجاه كتيتـ بالفركؽ
الفرديةكمراعاةفركؽكرغباتكقدراتالالعبيفكىكمحمكرالعمميةالتدربية .
كما يرل الباحث اف تعريؼ الدمرداش سرحاف اشمؿ كاعـ بما فيو مف خبرات كمكاد دراسية
كتدريبيةكاىداؼمتعمقةبالزمفالنوجانبميـفيالعمميةالتدريبيةالتييقكـبياالمدرب .
 6-1–2تطوير مفيوم برامج التربية البدنية والرياضة-:
بداالنشاطالحركيكضركرةمرتبطةبحياةاالنساف منذالقدـحيثكافالنشاطمكجيالمدفاععف
النفس كالماؿ كالعرض كاالكؿ كالشرب ككا نت االنشطة الفردية تمارس بعض االنشطة االجتماعية
كالطقكسمتعمقةبالنكاحيالبدنيةكاالجتماعيةاذالـتكفىناؾبرامجكاضحةلمنشاطالرياضيكبتطكر
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حياة االنساف في عدة جكانباصبحتممارسةالنشاطالرياضي ضركرة بيكلكجية‘ترتبطبحياة االنساف
كتشمؿالنكاحيالبدنيةكالمياريةكالصحيةكاالجتماعيةكغيرىامفالنكاحيالميمةكالمتعمقةبحياةالفرد .
كفقا ليذا التطكر ظيرت البرامج في التربية البدنية كالرياضة كيعتبر مفيكـ البرنامج في التربية البدنية
كالرياضة مفيكما حديثا اليتعدل الما ئة عاـ كالفضؿ في ذلؾ يرجع لمعالـ ادكارد ىيتشيككؾ
e.hitchcockكالذميعتبراكؿمفكضعبرامجمقننةلمتربيةالبدنيةكالرباضة .
كفيمايختصفيتطكيرالبرنامجفانومفالحقائؽالتيالتقبؿالجدؿىكافيككفالبرنامجمتطكرافيجب
مفحيفالياخرافيتـمراجعةالبرنامجلتطكيرهلالسباباالتية -:
 -1انو يتعامؿ مع االفراد لكؿ منيـ ميكلو كرغباتو المتجددة كاحتياجاتو المتطكرة مف كقت الخر
كاالنسافبطبيعتومتطكراكاالمكاناتمتغيرة .
 -2التصدملممشكالتالتيتظيرلمبرنامجاثناءالتنفيذيجبالعمؿعميحمياكلفيتاثرذلؾاالعف
طريؽعممياتالتطكيرالمستمرةلمبرنامج .
 -3تطكيرالبرنامجبصكرةمستمرةيبعدعفالممؿكيجعؿالتشكيؽسمةمفسماتو .
 -4البرنامجالمتطكريككفاكثراثرعميالفردمفالناحيةالبدنيةكالمياريةكالنفسيةألنويتعامؿمع
الفردعميماىكعميو .
كىكذا يرم اف عممية التطكير لمبرامج عممية حتمية اليمكف تجاىميا بام صكرة مف الصكر ألف
البرنامجدكفالتطكيريفقدالكثيرمفخصائصةالجديدةكيصبحعديـالفائدةاليحقؽاألىداؼالطمكحة
لعمميةالتخطيطكالخطةالتييعمؿعمييا(نقالنعفمصطفيكرـاهلل .)2010،
 7 -1-2العوامل التي يجب مراعاتيا قبل عممية التطوير -:عندالشروع في عمميات التطوير يجب
مراعاة العوامل التالية :
 -1المشتركيف:مف حيث العدد كالخصائص كالسمات كالقدرات كالنكع كمراحؿ النمك المختمفة
كاحتياجاتيـكحالتيـاإلقتصاديةكاإلجتماعيةكاىتماماتيـكرغباتيـكميكليـ .
 -2القيادات  :اليمكفبامحاؿمفاالحكاؿاىماؿدكرالقياداتالميـداخؿالبرنامجحيثافليـ
دكراميماجدافيعممياتالتطكير .
 -3االمكانات :مف ادكات كمالعب كمنشأة يجب كضع ىذه االمكانات في االعتبار عند عمميات
التطكيرحيثيجبتكفيرمعمكماتكافيةعفىذهاالمكاناتكماكنكعاككيفا .
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 -4الميزانية  :بمعنياأللماـبتكمفةالبرنامجبعدىذاالتطكيركـنحتاجمفالماؿلتحقيقو؟ماىي
مصادرالتمكيؿليذةالميزانية؟ 
 -5البرنامجالحالي:حيثأنويمزـعمؿالدراساتالكافيةعفالبرنامجالحاليالمرادتطكيرةلمكقكؼ
عمينقاطالقكةكالضعؼفيو .
 -6األدارة :بمعنيافتككفأدارةلديياالفيـالعميؽلفمسفةىذاالتطكيركأىميتوكأفتتبنئتنفيذكاف
تتحمسإلحداثىذاالتطكيرفيالبرنامجكىذايقمؿالكثيرمفالمشاكؿالتيقدتعترضتنفيذ
البرنامجبعدتطكيره(.محمدالحماحمي،اميفالخكلي1990،ـ) .
 8-1-2فمسفة البرامج في التربية البدنية والرياضة-:
اذاكافالعمـيبحثفيالجزئياتبصفةعامةفافالفمسفةتبحثفيالكمياتبصفةعامةأيضا
كافكافالمنيجالعمميىكالبحثالتجريبيفافالمنيجالفمسفيىكالبحثالعقميالنظرم.كفيمجاؿ
التربيةالبدنيةكالرياضةلياحيكيتياكأىدافيافافتمؾالفمسفمةتضـكؿمفالقيـكاألىداؼكاألفكارفي
ىذاالمجاؿالمختصفييتطرحبعضاألسئمةفيفمسفةبرامجالتربيةالبدنيةكالرياضةمثال :
ماىو المرغوب او المطموب تربويا من برامج التربية البدنية والرياضة ؟
فاالجابةعميىذاالسؤاؿتشكؿاساسافيالتربية_الفيالتربيةالبدنيةكالرياضةفقط_كانما
فيأمنشاطاكمجاؿتربكماخركبذلؾفانوالفمسفةتكضحلناماىيالتربيةالبدنيةكالرياضة كمفيكميا
كمعناىاكقيمتيا.كيشير(أنارينكarinarinoنقالعفمصطفيكرـاهلل)ػاليافالكثيرمفمناىجالتربية
البدنيةكالرياضةينقصياالتكجيوكالكحدةكاألتزافكماافالغرضالرئيسيلمبرامجغيركاضحةكافاخر
ميامناكمدربيفافنقكدعمميةالتطكيرفيسبيؿالتحكـكاألختباركلكفباختيارمحتكمالبرنامجكفي
ضكءأممحكاتتنتقياألنشطةكالخبراتالميمةكالتيمفشانياتحقيؽاألىداؼالتربكية؟كافإجابة
ىذة األسئمة ىي إحدم أىـ كظائؼ الفمسفة في برامج التربية البدنية كالرياضية .في ظؿ اإلتجاىات
المتعارضة ك المذاىب المتباينة ما بيف قديـ سمفي – تقميدم – كحديث – معاصر – متطكركالتي
اصبحتتؤرخبيانظرياتالتربيةكالتعميـكالثقافةفيالعالـأجمع كأصبحمفالصعبأفتشؽالتربية
اإلسالميةالعربيةطريقياكسطىذاالحشداليائؿمفالمذاىبكاألفكاركالنظرياتدكفأمأساسفكرم
فمسفي يحدد مكقعنا كمكقفنا بكضكح فاف كاف ذلؾ يسرم عمى التربية بشكؿ عاـ فإنو مطمب ممح في
التربية البدنية كالرياضية كبرامجيا بشكؿ خاص بعد أف باتت أغمب المصادر كالمراجع كاإلتجاىات
كالنظريات الخاصة بالتربية البدنية كالرياضة .كقد حس الديف اإلسالمي عميياضمف القيـ الدينية التي
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أعطاىااإلسالـحقياككضعيافيمرتبةلـتصمياأمأمةمفاألمـأكأمديفمفالدياناتالمختمفة
فكافالسباؽإلىذلؾلإلعالءمفشأفالمسمـفيكؿزمافكمكاف كىذاقكؿالرسكؿصمىاهللعميو
كسمـفيحديثوالشريؼالذميذكرفيوقكةالمؤمفالقكمكحباهللإليومفذلؾالمؤمفالضعيؼ،فقاؿ
صمي اهلل عميو كسمـ ((المؤمف القكم خير كأحب الي اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير)) ركاه
مسمـ.كيعتقد الكثير مف مدرسي التربية البدنية كالرياضة كايضا المدربيف اف الفمسفة ال تدخؿ ضمف
إىتماماتياالمينيةكافأعماليـأبعدمايككفعفالفمسفةكحجتيـفيذلؾافنشاطاتيـالمينيةيغمب
عمييا الطابع البدني كتحكميا األداءات الحركية في المقاـ األكؿ(.اميف الخكلي ،محمد الحماحمي
1990،ـ،ص .)22
كمانجدافمجاؿالتدريبالرياضيكماأؿإليوالحاؿأصبحالمدربسمعوفيالسكؽتحكميا
قكانيف العرض كالطمب  ،كما يتحكـ ىك أم المدرب في طرؽ التدريب المثمي الي أم نكع مف أنكاع
التدريبالمختمفةالتييحقؽبيااألنجازاتحتييستمراكيطمحاليالتقدـأكثرفاكثرحتييصؿالي
ىدفوالمطمكب .
فتجدافالتربيةالبدنيةكالرياضةتستفيدمفالمعطياتاإلنفعاليةكالكجدانيةالمصاحبةلمممارس
الريا ضيفييتنميشخصيةالفردتنميةمتزنةبيدؼالتكيؼالنفسياألجتماعيلمفردمعبيئتوالمعاشة
فالقيـالنفسيةالمكتسبةمفالمشاركةفيالبرامجالمقننة فيالتربيةالبدنيةكالرياضةينعكسأثرىاداخؿ
الممعباليخارجوأمفيالمجتمعفيشكؿسمككياتمقبكلة،كمفىذةالقيـالسمككيةالنفسية،تحسيف
مفيكـالذاتالنفسيةكالجسمية الثقةبالنفسكالطمأنينةسكاءكافداخؿاكخارجالممعبتأكيدالذات
اشباع الميكؿ كاالحتياجات النفسية كاالجتماعية التطبع االجتماعي كالتعاكف مع الغير كالتنافس تنمية
مستكياتالطمكحكالتطمعإلىاعمىمستكمممكفكالتفكؽكاالمتياز .
كلمتربيةالبدنيةكالرياضةاىداؼتعبربياعفالمفاىـكاالتجاىاتلمنظاـالتربكلكىيتتفؽمع
كاعداد المكاطف الصالح بطريقة متكازنة كمتكاممة كشاممة ’كتختمؼ
اىداؼ التربية العامة في تنشئة 
مسؤكليات التربية البدنية كالرياضة عف مسؤكليات غيرىا مف النظـ التربكية مف حيث إمكاناتيا
كمساىماتيافيإكسابخصائصكقيـبذاتيا .
فاالىداؼ العامة لمتربية البدنية كالرياضة ىي اىداؼ مينية اك اليداؼ البعيدة اك االىداؼ
التربكية  ككميا تعبر عف التصكرات كاألسيامات العريضة التي يمكف تقديميا ألبناء المجتمع ،كىي
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اىداؼتتصؼبالطبيعةالفكريةكماانياقابمةألفتنقسـإلىعددمفاالغراضاالقؿعمكميةإذاما
ارتبطتبتدريبمعيف .
كمف اىـ كظائؼ الفمسفة في برامج البدنية كالرياضية ىي اف تحمؿ  برامج التربية البدنية
كالرياضةعمىتحقيؽالمفاىيـكاالىداؼالتربكيةكاالجتماعيةكفمسفةالبرامجاكالمناىجيمكفافتعبر
عنيا بمدرج القيـ ككيؼ تنشؽ منيا االىداؼ التربكية كمف ثـ نحكليا الى اىداؼ جزئية تدريبية قابمة
لمتطبيؽكالقياسبؿيتخطىىذهالمرحمةبكثيرابتداءمفالمعالجاتذاتالطبيعةالنظريةمركرابطرؽ
التدريبالمختمفةلمكصكؿالىالنتائجالمأمكلة(.أميفالخكلىكمحمدالحماحمي1990ـ،ص .)34
 9-1-2خطوات تصميم وبناء البرنامج في التربية البدنية والرياضية :
تعتمد البرامج الدراسية عمي األسس العممية كالتربكية كالنفسية كاألجتماعية بغرض األسياـ في
تحقيؽ متطمبات كاحتياجات الفرد كالمجتمع  كبرامج التربية الرياضية شأنيا شأف البرامج الحديثة في
مكاكبة التقدـ العممي سمة العصر الحديث فالتخطيط كاإلعداد ليا يقكـ عمي النكاحي العممية السميمة
بغرضتمبيةرغباتكاحتياجاتأفرادالمجتمعكعمميةتصميـبرامجالتربيةالرياضيةتتطمبمستكمرفيع
مفالناحيةالعمميةكالعمميةكاأللماـبالعمكـاألخرمنسبةألفالتربيةالرياضيةترتيطبكؿالعمكـالمختمفة
بيدؼتحقيؽالنمكالشامؿكالمتزيفلمفرد .
ويتضمن تصميم خطوات البرنامج العديد من النقاط الميمة منيا ما يمي:
-1تحديدبدايةكنيايةالفترةالزمنيةلمبرنامج .
-2إجراءاإلختبارتكالمقاييسلتحديدمستكمالالعبيف .
-3تكميؼالمساعديفكالمعاكنيفبمياـ 
-4تحضيراألدكاتالمساعدة .
-5تحديدأسابيعفتراتبدايةككسطكنيايةالبرنامج .
تحديددكراتالحمؿكالساعاتالتدريبيةكفقالدرجةالتحمؿ .

-6
يبداخؿالبرنامج(الحمؿاألقصي،الحمؿالعالي،الحمؿالمتكسط)كتكزيع

-7تحديدالزمفالكميلمتدر
الزمفعمياالعداداتالمختمفة .
  -8تقسيـ أزمنة كؿ إعداد عمي المحتكم الفني لمبرنامج كفقا لما يراه المدرب( .اميف الخكلي محمد
الحماحمي،1990،ص )38
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كيرمالباحثأفىنالؾإتفاؽمفجميعالنكاحيالمتعمقةبالبرنامجبالنسبةإليالتربيةالبدنيةكالرياضة
كىيتشتمؿعمياألتي -:
أ .الدراسةبالنسبةلممجتمع .
ب .الدراسةبالنسبةلألفراد .
ج .الدراسةبالنسبةلألمكانيات 
الدراسة بالنسبة لممجتمع:
نجد أف البناء االجتماعي يحدد الفمسفة التربكية التي تضـ المجتمع المعني ،كيجب اف تنبثؽ
األىداؼالتربكيةمفالظركؼاالجتماعيةالتييعيشيااألفرادحتيتككفكاقعيةكمممكسةكيمكفتحقيقيا
فالتدريب ميـ جدا بالنسبة لألفراد كالجماعات كيسيـ في إرتقاء الفرد كالجماعة فنجد اف المدرسة مف
ضمف الم ؤسسات األجتماعية التي تعمؿ عمي إعداد االفراد لمقياـ بكاجباتيـ نحك مجتمعيـ كالمجتمع
باكضاعوالحقيقيةسكاءاخصائصواكمقاكمتواكمشكالتو،يعتبرالمصدراألساسيلالىداؼالتربكية
فتحميؿطبيعةالمجتمعكتحديدإحتياجاتوكمتطمباتويعدمفاالعتباراتاالساسيةفيبناءالمناىجالتربكية
فعندكضعبرامجالتربيةالرياضيةيجبافتراعيمشاكؿكاحتياجاتكامكاناتالمجتمعحيثألبداف
تتفؽالبرامجمعالمتطمباتكالظركؼالعصريةالتييتكقعافيكاجيياكيجبافيككفإنعكاسالطبيعة
المجتمعالذمصمـمفأجمو،أمافتككفأنشطتوىياالنشطةالسائدةفيىذاالمجتمعفمثالالتقدـ
العمميكالتكنكلكجياالمعاصرةتترتبعميوالكثيرمفالمشاكؿمماجعؿاإلنساففيغيرحاجةلكثيرمف
مظاىرالحركة،فاصبحالفرديفضؿاالقتراحاتالحديثةالمتطكرةكالذميفقدهتدريجياالكثيرمفالمياقة
البدني ةممايكجبعميكضعيةبرامجالتربيةالرياضية،اإلىتماـبالتخطيطالعمميالسميـليذاالبرنامج
حتييحقؽمستكمعاليفيالمياقةالبدنيةلالعبيفكاكسابيـالمياراتالحركيةالتيتمكنيـمفإستثمار
أكقات فراغيـ الذم خمقتو تكنكلكجياالعصر حتيأصبح مشكمةفي بعض المجتمعات كمااف التطكر
اإلقتصادم كارتفاع مستكم المعيشة أصبح سمة ىذا العصر مما اكجب عمي المجتمع تكفير حياة
اجتماعية كاقتصادية جديدة تقكـ عمي مشاركة األفراد في العمؿ المنتج أم اعداد أجياؿ بصكرة عممية
كتربكيةكبدنيةكافيككفالعنصريفالبدنيكالميارممحاكرالتنميةكافيككفزيادةاألنتاجكرفعمعدالتو
ىيعمميةتربكيةعميوفبرامجالتربيةالرياضيةيجبعمييااعدادجيؿيتميزبقكةعناصرالمياقةالبدنية
ليككف قادر عمي أداء األنشطة الرياضية المختمفة بكؿ نشاط كحيكية.كبصكرة عامة عند اعداد برامج
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التربية الرياضية يجب تحميؿ طبيعة المجتمع الذم صمـ لو البرنامج كمعرفة احتياجاتو كامكاناتو كاف
يراعيمشاكموكالعمؿعميحميابتنفيذالبرنامجليا(.اميفالخكليػمحمدالحماحمي1990،ـ،ص .)57
الدراسة بالنسبة لألفراد:
اففكرةاحتراـطبيعةاألفرادىيفكرةحديثةفيالتربيةالرياضيةفالمدرسةكمؤسسةتربكيةخمقتلمفرد
أمافالعمميةالتربكيةتدكرحكؿالفردفبرامجالتربيةالرياضيةكفقالألىداؼالتربكيةالعامةيجباف
تدكرحكؿالمنتفعيفبيا_أمألبدمفدراسةاألفرادالذيفسكؼيعدليـالبرنامجمفجميعالنكاحي
ضكء دراسة النمك كمظاىره فالنمك يعني تمؾ التغيرات
البدنية كالميارية كالعقمية فالبرنامج يكضع عمي 
التككينيةكالكظيفيةالتيتحدثلمكائفالحيمنذتككينوحتى طيمةحياةالفردكالتيتحدثكفقالمراحؿ
متتابعةكمتدرجةأماالتغيراتالتككينيةفييالتغيراتالتيتشمؿالمظيرالخارجيلمفردمفطكؿككزف
كحجـكغيرىا،كالتغيراتالكظيفيةتشيراليتغيراتالكظائؼالحركيةكالجسميةكالعقميةكاألجتماعية
األنفعاليةكىذةالتغيراتمرتبطةمعبعضكتتاثرببعضيا .

ك
الدراسة بالنسبة لألمكانات:
يجب اف يراعي مصمـ البرنامج مناسبة اإلمكانات ألنشطة البرنامج المكضكع كذلؾ ليتالـ
البرنامجمعالكاقعاكيحقؽاألىداؼالمرجكةمنوكاالمكاناتتنقسـالي -:
 امكاناتبشرية :كتشمؿالمدربيفكذلؾمفناحيةالعدد،التاىيؿ،المكصفات،االعماركغيرىامفالنكاحيالمطمكبتكفرىا .
 امكانات مادية :كىذة تشمؿ مساحات كمنشات كالمالعب المفتكحة المعدة كفقا لممكاصفاتالقانكنية المطمكبة لصاالت كالمالعب المغمقة كالجمانيزيكـ كغرفة التدريب باالضافة لممالعب
المغطاة كاالجيزةكاالدكاتالالزمة معمراعاة كضعالميزانية الخاصةلتكفير االدكات كاالجيزة
كالجكائز المطمكبة كاالمكانات المتيسرة كما ككيفا مف اساسيات برامج التربية الرياضية (محمد
صبحيحسانيف،2001،ص )52
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المبحث الثانى
اإلدارة الرياضية
 1-2-2تعريف اإلدارة :
كىناؾعدةتعاريؼلكممة اإلدارةسردىاكثيرمفالباحثيفكالكتاب،كقبؿذلؾنكدأفنمقيالضكءعمى

التعريؼالمفظيليذهالكممة  .
إدارة(بدير(manageتعنى:يخططكينظـنشاطاتكأعماؿالناسالذيفتجمعيـميمةمعينة،اإلدارة
ىي  managementففأكعمـتكجيوكتسيركادارةعمؿ اآلخريفبقصدتحقيؽأىداؼمحددة،كقد
تبارلالمتخصصكففيكضعالتعريفاتالجامعةكالشاممةلمعنىاإلدارةنسكؽمنيا :
لباركر:ففإنجازاألعماؿبكاسطةالناس.
مار 
امركالتنسيؽكالرقابة فردريؾ

فايكؿ:يقصدباإلدارةالتنبؤكالتخطيطكالتنظيـكإصدار األك
تايمكر:إفففاإلدارةىكالمعرفة،الصحيحةلماتريدمفالرجاؿأفيقكمكابعممورؤيتؾأممالحظتؾك
مباشرتؾإياىـكىـ يعممكنوبأفضؿالطرؽكأرخصياثمنا.أكردكالتيد{:تكجيوالناسالمشتركيف معا
في عمؿ لمكصكؿ إلى ىدؼ مشترؾ كقد ذكركيمبؿ أف اإلدارة تشمؿ جميع الكاجبات ك الكظائؼ التي
تختصأكتتعمؽبإنشاءالمشركعمفحيثتمكيمو،ككضعسياستوالرئيسيةكتكفيرمايمزمومفمعدات
كإعدادلتككيفاإلطارالتنظيميالذميعمؿفيوككذلؾاختيارالرؤساءكاألفرادالرئيسيفلفنجستكف:
إفكظيفةاإلدارةىيالكصكؿإلىاليدؼبأحسفالكسائؿكاقؿالتكاليؼفيحدكدالمكاردكالتسييالت
المتاحةالممكف استخداميا كماكردفيقامكسالعمكـاالجتماعيةالذميصدرفيالك،ـ،أتعريؼ آخر
لإلدارة يقكؿ :يمكف تعريؼ اإلدارة أنيا العممية الخاصة بتنفيذ غرض معيف كاإلشراؼ عمى تحقيقو ك
تعرؼاإلدارةمفالناحيةاإلنسانيةبأنياالناتجالمشترؾ ألنكاعكدرجات مختمفةمفالمجيكداالنسانى
الذميبذؿفيىذهالعممية،كماأفاتحادىؤالءاألفرادالذيفيبذلكفسكياىذاالمجيكدفيأممشركعمف
المشركعاتيعرؼبإدارةالمشركع  .
كذكر أبمى عبارة في مجمة األفراد التي تصدرىا جمعية اإلدارة األمريكية أكد فييا عمى أىمية
العالقاتاإلنسانيةكعامؿرئيسيفياإلدارةحيثقاؿ :أفاإلدارةقدعرفتبألفاظبسيطةجداعمىأنيا
تنفذاألعماؿعفطريؽمجيداتأشخاصآخريف،كافىذهالكظيفةتنقسـعمىاألقؿإلىنكعيفرئيسيف
مفالمسؤكليةاألكلىىيالتخطيطكالثانيةىيالرقابة  .
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كذكر في كتاب األصكؿ العممية لإلدارة كالتنظيـ إف اإلدارة عبارة عف النشاط الخاص بقيادة،
كتكجيوكتنميةاألفرادكتخطيطكتنظيـكمراقبةالعممياتكالتصرفاتالخاصةبالعناصرالرئيسيةفي
المشركع لتحقيؽ أىداؼ المشركع المحددة بأحسف الطرؽ كاقؿ التكاليؼ (عبدالحميد شرؼ ،2002 ،
ص )27
 2-2-2المبادئ العامة لإلدارة :
يرل(فايكؿ Fayolنقالعفعبدالحميدشرؼ، 2002،ص)21أفالكظيفةاإلداريةتنشامع
أفرادالتنظيـأكالجماعات اإلنسانيةفيو  كافالتنظيـنظاـالعمؿالسميـبيفالجماعاتالتنظيميةيستند
عمىعددمفاالشتراطاتالمتميزةالتييطمؽعميياالمبادئأكالقكاعدأكالقكانيفكيرلأيضاانومف
الضركرمتفيـكيفيةاستخداـالمبادئالعامةلإلدارةفيمجاؿالتطبيؽ،كمايرلانواليكجدىناؾعدد
محددمفالمبادئاإلداريةالتييجباستخدامياكالتيتعمؿعمىتسييؿكتحسيفعمؿالجماعةكقد
تكصؿفايكؿإلىعددمفالمبادئالتييرلأنياأكثرقابميةلمتطبيؽفيمجاؿاإلدارة .
تقسيم العمل  :
يرلفايكؿأفالغرضالرئيسيمفتطبيؽمبدأتقسيـالعمؿىكتحسيفأداءالعمؿكرفعإنتاجية
األفرادكذلؾعفطريؽالجيدالمبذكؿكيرلأفتطبيؽمبدأتقسيـالعمؿيالئـجميعاألعماؿالتيتشتمؿ
عمىمجمكعةمعينةمفاألفرادكالتيتتطمبقدراتمتنكعةدكفاستثناء .
السمطة و المسؤولية :
يرلفايكؿانومفالضركرمالتفرقةبيفالسمطة الرسميةلالدارل كالتييكتسبيامفمركزهداخؿ
التنظيـكبيفالسمطةالرسميةالتي تتككفمفمجمكعةمفالخصائصالمميزةكالذكاءكالخبرةالمعنكية
العاليةكالقدرة عمىالقيادة .كيرلفايكؿأنناكمماتدرجنافيالتسمسؿاالدارلكممازادتدرجة الصعكبة
فيتحديدالمسؤكليات،فاألعباءتتزايدكتتعقدكمماصعدناإلىمركزأعمىداخؿالتنظيـ  .
االمتثال لمنظام:
كيقصدبذلؾالطاقةكالقبكؿكالجيد كالسمكؾكالمظاىرالخارجيةأكالماديةلالحتراـكالتي
تنطكمعميياالعقكدالقائمةبيفالمؤسسةكمكظفييا،كيرلفايكؿأفاحتراـمبدأاالمتثاؿلمنظاـيجبأف
اليقتصرفقطعمىالمستكياتالدنيافيالتنظيـبؿيجبأيضاأفيسكدبيفكباررجاؿاإلدارة  .
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وحدة القيادة :
كينصالمبدأعمىضركرةأفيتمقىالمكظؼ أكامرمفرئيسكاحدفقطكيرلفايكؿأفىذاىك
مفيكـأكقكاعدكحدةالقيادةكالتي يجبأفيسكدنظاـالعمؿفيأم مشركعكأفانتياؾىذاالمبدأ
سيؤدلإلىانييارالسمطةكاختالؿالعمؿكتعقدمبدأاالمتثاؿلمنظاـكفقدانواألىمية  .
وحدة التوجيو:
كيعبر عف ىذا المبدأ كجكد رئيس كاحد ك خطة كاحدة لمجمكعة األنشطة التي ليا األىداؼ
نفسيا ،كيعتبرىذاالمبدأمفالشركطاألساسيةلمعمؿالرياضيلكحدةالعمؿكلتنسيؽالقكة كتركيزالجيكد
باعتبارأفالجسـالذملورأساففيالمجاؿاالجتماعيكماىكفيالمجاؿالحيكانييعتبركحشا كيتعذر
عميوأفيعيش .
مكافأة األفراد :
تعتبرمكافأةاألفرادىيبمثابةالسعرالذميدفع لمخدماتالتييؤدكنياكيجبأفتككفعادلة
كمماأمكفأفتؤثربدرجةكبيرةعمىتقدـاألعماؿكبيذايصبحاختيارطريقةالدفعمفالكسائؿاليامة
فيتحديدمكافأةاألفراد .
المركزية :
تتصؿالمركزيةبالنظاـالطبيعيمثمياكمثؿتقسيـ العمؿكمعنىذلؾانوفيكؿجسـسكاء
ءالمكجوكأفىذافالعنصرافيصدراف

أكافحيكانياأـاجتماعيانجداالحساساتتتجونحكالذىفأكالجز
األكامرإلىجميعأجزاءالجسـالحي  .
السمم االدارى كيتككفمفسمسمةالرؤساءالتيتتفاكتمفأعمىسمطةإلىاقؿمستكياتإدارية
كيقاؿ:إفىذاالطريؽيحددالحاجةإلىإيجادكسائؿلنقؿالبياناتكالمعمكماتمفناحيةأخرلبمبدأ
كحدةالقيادة  .
مبدأ النظام:
يتكقؼمبدأالنظاـعمىالقاعدةالتيتنصعمىضركرةإعدادمكافلكؿشيء ككؿشيءفي
مكانو ،كتنطبؽىذهالقاعدةعمىالنظاـاالنسانىبمعنىضركرةإعدادمكافلكؿفرد ككؿفردفيمكانو،
كمفالناحيةاإلنسانيةفمكييسكدالنظاـاالجتماعيداخؿ التنظيـفافالمكافالذمتختارهلكضعالفرد
فيويجبأفيككفمناسبالوكمايجبأف يككفصالحالشغؿالمكافعمىأساسأفالشخصالمالئـ
فيالمكافالمناسب(.عبدالحميدشرؼ،2002،ص )55
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العدالة :
يرلفايكؿأفىناؾفرقابيفالعدالةكالعدؿباعتبارأف العدؿىككضعاألشياءمكضعالتنفيذ
كالكالء الذم يقدركف عميو فانو يجب معاممتيـ
ك لكي يتمكف األفراد مف تنفيذ كاجباتيـ بكؿ التفاني 
الجمعبيفالعدؿكالعطؼ  .

بالعطؼ،كافالعدالةتنشامف
روح الجماعة :
إفاالتحادقكةىكذايقكؿ فايكؿكمفرأيوأفعمى رؤساءاألعماؿأفيفكركابعمؽعمىأساس
ىذاالمثؿ،كمفرأيو أفاالنسجاـكاالتحادبيفأفرادالمؤسسةمفالقكلالعظيمةفيياكيترتبعمىذلؾ
أف  اإلدارة يجب أف تبذؿ جيدىا لتحقيؽ ىذا المثؿ ،ك بذلؾ فمف مصمحة التنظيـ تنمية ركح الجماعة
كالتمسؾلياباعتبارىاقكةتعمؿعمىتماسؾأجزاءالتنظيـ كتظافرالجيكدكالقكللتحقيؽالعدالة .
 3-2-2خصائص اإلدارة:
كأف مجردككفاحد
إفاإلدارة ليست تنفيذ  األعماؿ بؿ األعماؿ يتـنتفيذىا بكاسطة اآلخريف 
األفراديرأس  عددامفالمرؤكسيفاليجعؿمنومسؤكالكماأفكجكدىيدراكيةأكإمبراطكريةمف األتباع
المخمصيفاليعنىبالضركرةتنطكمعمىتحديداألىداؼكتحقيقيابكاسطةجيكد المرؤكسيف،كلكي
يشارؾ الفردفياإلدارة فمفالضركرمأفيتغمبعمىالميؿ نحكاألشياء أكاألعماؿ بنفسو كيبدأ في
جعؿ األشياء تتحقؽ عف طريؽ جيكد أعضاء الجماعة ،كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ :إف النشاط
االدارلػالعمؿاالدارلػيختمؼعفالنشاط التنفيذمكإذاكافىكالذميحدداألىداؼبينمايقكـأفراد
آخركفبتحقيقيافافىذايضفىعمىاإلدارةصفةالتمييز  .
إفاإلدارةعمميةمستمرةكمصدراستمرارىا ىكاستم ارريةبقاءمنظماتخدمةالبيئةكالتي
تسعىإلشباعحاجاتالمجتمعمفالسمعكالخدماتبأنكاعياالمختمفةالفحاجاتاإلنسافدائمامستمرة
ك متجددة كاف إشباعو لحاجة معينة يجعمو يسعى إلشباع حاجة أخرل فضال عف تعدد حاجتو ك
طمكحاتيـفيالمستقبؿ  .
 االىتماـبالعنصرالبشرللتحقيؽاألىداؼنسبةألنوعنصر ديناميكيلودكافعوكحاجاتويكدإشباعيا.كبالتاليالبدلإلدارةأفتعمؿعمىالتأثيرعمىسمككولتحقيؽاألىداؼ.
 العمؿ االدارل يختمؼ عف العمؿ الفني ،فالعمؿ الفني ييتـ بالخصائص المممكسة لممادة ،أماالعمؿاالدارلفيكاشمؿمفذلؾحيثييتـبالجانبيفمعا  .
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 العمؿ االدارل يتصؼ بالعمكمية الف كظائفو تمارس في جميع المنظمات ميما كانت طبيعةعمميا كفيكؿالمستكياتاإلدارية  .
االدارل تعتبر كظائؼ متكاممة متناسقة  كليست كظائؼ منفصمة عف بعضيا

 كظائؼ العمؿالبعض .
 العمؿاالدارلعمؿمبدعكخالؽيستخدـالمعمكماتالمتاحةالتخاذ الق ارراتمفخالؿالتفكيرالمفاضمةبيفالبدائؿالمختمفةكاختبارالبديؿاألفضؿ  .

التدقيؽك

ك
 4 2-2أساسيات اإلدارة:
االتصال:
يعرؼبعض الكتابكظيفةاالتصاؿبأنياعمميةتبادؿالمعمكماتكتعرفياالجمعيةاألمريكية
لإلدارةبأنياالتصرؼالذمينتييبتبادؿالمعانيكيعتبراالتصاؿمفالعممياتالتي تحتاجإلىتخطيط
لتفصيالتياكتحديدلإلجراءاتكمايتطمبحصرالخطكاتالرئيسيةفي تخطيطياحيثأفالغرضمف
ليسىكالمعالجةالتفصيميةلوكانما تحديدالكسيمةالتيتستخدميااإلدارةعف

عرضمكضكعاالتصاؿ 
طريؽاالتصاؿلتحقيؽاألىداؼالقصيرةاألجؿكالطكيمةليا  .
الق اررات اإلدارية  :أفالكظائؼاألساسيةلإلدارة  اليمكفأفتتنبأكحدىاكبالتاليفافالعمميةاإلداريةفيحدذاتيا
التخمؽكيترتبعمىأفعمميةاتخاذالق ارراتتنتشرفيجميعالمستكياتاإلدارية.كافممارسةعممية
اتخاذالق ارراتتكسبالفردخبرةتساعدهفيالكصكؿإلىالكسائؿالمالئمةالتخاذقرارسميـ .
 المسؤوليات :إفالمسؤكلياتاإلداريةىيالتزاماتاألفراداإلدارييفلألداءالمالئـلمكظائؼاإلداريةكالكاجبات
كتككفنتيجةأداءاالختصاصاتاإلداريةخمؽالمنافعبطريقةليستمباشرة .
مسالةفرديةيجبأفتؤدلبطريقةمالئمةكافالمسؤكليةمشتقةمفالكظيفةبمعنىأنيا

إفالمسؤكلية 
مكركثةفيالنشاطالعممي .
السمطات:تعتبرالسمطةىيالحؽالذميمكفالفردمفالكفاءبالتزاماتمعينةكىىمفمشتقاتالمسؤكلية
كاألخيرةمف مشتقاتالكظيفةكتعتبرالسمطةمفمشاكؿالييكؿالتنظيميكيككفغرضياىكتمكيف
األفرادمفالقياـبأعباءالمسؤكلياتالمفكضةإلييـ .
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التنسيق  :
إفالعمميةالمنسقةىيالعمميةالمتجانسةكالمتعادلةكالمتداخمةمعبعضياالبعضنحكتحقيؽ
ىدؼمشترؾكلذلؾنعتبرأفالتنسيؽمفاألىداؼاألصميةلكؿإدارة كىيجزءمفالمظاىراإلدارية
سكاءكانتتخطيطاأكتنظيماكتنميةكفاءات اإلدارييفأكتكجييياأكرقابتيا.كافانعداـالفيـالكامؿ
لمايقكـبوالفردكثيرامايؤدمإلىالتنسيؽالسيئ(عبدالحميدشرؼ،2002،ص . )25
اإلجراءات اإلدارية  :
تعرؼاإلجراءاتبأنياالكسائؿالتيبمقتضاىايمكفتحريؾاألعماؿالمتكررةكدفعيالألماـ .

 5-2-2نظريات اإلدارة:
النظرية التقميدية
تقكـ  ىذهالنظريةعمىمجمكعةمف االفتراضات عفحقيقة النفسالبشريةكمحددات السمكؾ
كاالتى
 اإلنسافبطبعوكسكؿاليحبالعمؿ النسافبطبعوخامؿاليريدتحمؿالمسؤكليةفيالعـ يفضؿاإلنسافدائماأفيجدشخصايقكدهكيكضحلوماذايعـ  اإلنساف يعمؿ خكفا مف العقاب أك الحرماف ك ليس حبا في العمؿ تمؾ ىي فركض النظريةالتقميديةكىىتفسيرالسمكؾاالنسانىبطريقةتؤدلإلىأفتتبعاإلدارةطريقةخاصةفيمعاممة
األشخاصتتفؽ كتمؾالنظريةإلىاإلنسافكطبيعتو  .
ىناؾ العديد مف التجارب العممية أثبتت أف أكامر كثيرة تصدرىا اإلدارةال تطاع بؿ يتجاىميا
األفرادفياالتجاهالمضادلماتنادلبوتمؾاألكامر .كفيأحيافأخرلقديتصرفكفدكفأفتصدرإلييـ
أكامرمحددةكذلؾيتبيفلمباحثيففيميدافعالقاتالعمؿأفاإلنسافليسكسكالبطبعوبؿىناؾأفراد
يعممكفساعاتأطكؿمفساعات العمؿالمقررة،كاذاكافاإلنسافبطبعوكسكالفكيؼنفسرإقباؿاحد
يذىبإلىبيتويستمرفيالعمؿكالينقطععف

المسؤكليفعمى عممولفتراتطكيمةبؿانوحتىحيف 
التفكيرفيمشاكؿالعمؿكحتىحيفياكلإلىفراشو  .
أف تمؾالمظاىرلمسمكؾ االنسانى تكضح فشؿ التفسير الذم تقدموالنظرية التقميدية حيثانو
يجافيطبيعةاإلنسافكماتتضحفيحاالتأكمكاقؼإنسانيةمتعددةلذلؾالبدمفالبحثعفتفسير
آخر(عبدالحميدشرؼ،2002،ص . )28
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النظرية التقميدية في رسـ صكرة حقيقية لصكرة اإلنساف ك

النظرية الحديثة  :بالنظر إلى فشؿ
محدداتسمككوفافالنظريةالحديثة تحاكؿتقديـمجمكعةأخرلمفالفركضالتيتفسربعضمظاىر
السمكؾاالنسانىكىي  :
 اإلنسافيرغبفيالعمؿلذاتوفيكيحبالعمؿكيفضموعفالفراغ  . االنسافيسعىالىتحمؿالمسؤكليةكالمخاطرة  . االنسافيطمبالحريةفيالعمؿ كالتحررمفالقيكدكىكيفضؿأفيككفقائداكليستابعا الكعدبالمكافأة كاحتماؿ الحصكؿ عمى نتائج ايجابية دافع أساسي لمعمؿ أم أف اإلنساف ليس خكفا مف
العقابكلكفأمالفيالمكافأة.
تمؾالفركضلمنظريةالحديثةساىمتفيتكجيوأساليباإلدارةفيالعصرالحديثتجاهمايسمى"
العالقاتاإلنسانية"كبناءعمى ذلؾاالتجاهأصبحأسمكبالقيادةكاإلشراؼالديمقراطيالذميسمح
لألفرادبحرية العمؿكالتعبيرىكاألساسكشجعتاألساليباالستبداديةفيالقيادةحيثأنياتتجافى
طبيعةاإلنساف .
نظرية اإلدارة التنظيمية :
فيالكقتنفسوالذم بدأتفيومبادئاإلدارةالعممية كماتحتؿمكانيافيالدراساتكاألعماؿ
اإلداريةكافىنرلفايكؿيقدـإسياموإلىاإلدارةعفطريؽمبادئاإلدارةكىكبذلؾ كافاألكؿفي
الكتابة عف نظرية اإلدارة التنظيمية التي تيتـ باألعماؿ اإلدارية مف ناحية كصؼ ك تحميؿ الكظائؼ
اإلدارية ك سرد مبادئ التنظيـ ك تختمؼ ىذه النظرية عف مبادئ اإلدارة التعميمية مف ناحية جكىر
اىتماماتيا ك ىك تحميؿ العمؿ اليدكم ك دراسة الزمف ك الحركة في اإلدارة العممية ك دراسة ك تحميؿ
كظيفة اإلدارة ك التنظيـ فينظرية اإلدارة التنظيمية (حساـ الديف طمحو ،عيسى مطرعدلو1997 ،
،ص (124
 6-2-2وظائف اإلدارة :
عرؼىنرمفايكؿالكظائؼاإلداريةعفطريؽكصؼمراحؿاإلدارةكقدقاـبتعريؼخمسكظائؼ  :
التخطيط :كيشمؿ كؿ األنشطة التي يقكـ بيا المسؤكؿ بعمؿ خطة لمعمؿ ففي التخطيط عمى المسؤكؿ أف يحدد
األىداؼكيكضحيا  .
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 التنظيم :كىيتمثؿجميعاألنشطةالتييقكـبياالمسؤكؿكتجميعيالتحقيؽاألىداؼبأقؿالتكاليؼكىى
في  ىذا تشمؿ تحديد نكعية المسئكليف كمكاصفاتيـ كتنتيي بعمؿ الييكؿ لتنظيمي المقسـ إلى أعماؿ
كسمطاتكمسؤكليات  .
األمر :
لتكجيوجيكدالمسئكليفكالعامميففيالمؤسسة،كلتحقيؽىذااألمرجب

كيقصدبياىنرمفايك 
عمىالمسؤكؿأنيدرسكيعرؼطبعةكؿشخصكعمموعمىحدة كنكعيةاالتفاقاتبينوكبيفالمؤسسة
ككذلؾ يجب عمى المسؤكؿ أف يككف لديو اتصاؿ ذك اتجاىيف مع مسئكلو إلى جانب تقييـ الييكؿ
التنظيمي  كمراجعتو كؿ فترة مف الزمف كاف ال يتردد في تطبيؽ العقكبات الالزمة لممخالفيف أك غير
الراغبيففيإتباعالتعميمات
 التنسيق  :يرلفيكؿفيىذاالعمؿالذميكحدكيضعكؿالجيكدفيإطاركاحدلتحقيؽاليدؼالعاـلمعمؿالمطمكب  .
  الرقابة :كىى العمؿ الذم يحاكؿ أف يتأكد مف أف المجيكدات متناسقة ك منسجمة مع الخططالمكضكعة(حسفشمتكت،حسفمعكض،1997ص )23
7 -2-2اإلدارة الرياضية:
بيةالبدنيةكالرياضيةيمارسكف عمميةاإلدارةمفخالؿ

ىناؾإعدادكبيرةمفالعامميففيمجاالتالتر
كظائفيـالتخصصيةأكالتطكعية،كينتشرىذاالعددعمىمستكل مؤسساتالرياضةبمختمؼأنكاعيا
مثؿ:
كأندية المؤسسات كالمصانع
كاالتحاديات الرياضة كاألندية الرياضية كمراكز الشباب 
المجنة االكلمبية 
الكمياتكالجامعات  .

كاألنديةالرياضيةبالمؤسساتالعسكرية،خالؼالمدارسكالمعاىدك
كمف الميـ عمى مف يمارسكف العمؿ االدارل الرياضي أف يعرفكا ما يتميز بو ىذا العمؿ كما
يتطمبومفقدراتكفيحالةعدـإلماميـ كمعرفتيـبوفسيؤدلذلؾإلىأخطاءفيالعمؿربماتؤدلإلى
إخفاؽ مؤسساتيـفيتحقيؽأىدافيا،كىناؾنظرياتمتعددةفيالرياضةنستطيع أفنستمدمنياكقيـ
تساعد عمى تكضيح دكر اإلدارة في مجاالت التربية البدنية كالرياضة فاف معظـ برامج التربية البدنية
كالرياضيةتدارتحتإشراؼأشخاصليـخبراتيـكقدراتيـالتيجمعكىاعفطريؽتعامالتيـالشخصية
كالكتب
كعمييـ أف يرجعكا إلى الجديد مف البحكث 
كخبراتيـ السابقة ،ىذه الخبرات لـ تعد تثمف حاليا ،
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كالمعامالتالتيتناكلتمكاضيعاإلدارةمفحيثالتخطيطكالقيادةكالتكجيوكالعالقاتاإلنسانيةك
كذلؾالتقكيـكيستطيعالقادةكالعاممكففيمجاالتالتربيةالبدنيةكالرياضيةأفيحققكاتقدماكبيرافي
كىذا ما نسميو بتزاكج المعرفة بيف الخبرة
ىذا المجاؿ إذا ما ربطكا أبحاثيـ العممية بالنظريات العممية 
كالعمـ .
طبيعةالعالقاتبيفالمؤسساتالرياضةقكانيفكلكائحكق ارراتمفشانياتحديد كؿمؤسستو
في الييكؿ العاـ ،كما تتحكـ طبيعة تنظيـ كؿ مؤسسة صحة ما يتخذ فبيا مف ق اررات مثؿ :الجمعية
العمكمية العادية كغير العادية   ،كمجمس اإلدارة  ،كالمكتب التنفيذم  ،كالمجاف الفنية  ،لكننا نجد في
بعضاألحيافأفىناؾتقؼأماـالمكائحمكقؼالعاجزكالنستطيعحميا،فعمىسبيؿالمثاؿالالحصر:
مشكمةانقساـ األداءفيمجمساإلدارةكمفالمفترضأفيككفرأماألغمبيةىكالذميتـاألخذبوكلكف
ىؿيككفرأماألغمبيةدائماىكالصحيح؟فيناؾأغمبيةػمثالػتككفأكثرمفالنصؼبكاحدفقط كبالرغـ
مفذلؾفافالبعضيرلأفذلؾأفضؿمفأفيترؾالقرارلفردكاحديتخذهبمفرده .
(عبدالحميدشرؼ،2002،ص)29
 8-2-2الييئات اإلدارية الرياضية-:
تنقسـالييئاتالرياضيةإلىقسميفأساسيفىما:الييئاتالحككميةكالييئاتاألىمية  .
 الييئات الحكومية :كىي الييئات التي تفكضيا الدكلة عنيا في تسيير كادارة  كمتابعة أنشطة التربيةالبدنية كالرياضيةمثؿ:ك ازرةالشبابكالرياضة،مجمسأعمىلمشبابكالرياضة،ىيئةعامةلمشباب
ئاسةعامةلمشبابكالرياضة،حيثتختمؼالمسمياتمف

كالرياضة،مؤسسةعامةلمشبابكالرياضة،ر
دكلةإلىأخرلإلىجانبك ازرةالتعميـالتيتقكـبحكـمسؤكلياتياالرئيسيةفيتربيةالنشءكالشبابفي
قطاعاتالتعميـبجميعمراحمياكبإتاحةالفرصلمطالببدنياكعقمياكركحيا،كذلؾعفطريؽدركس
كاألنشطة الرياضية التي يتـ تنفيذىا داخؿ كخارج المدرسة إضافة إلى خطة الدراسة
التربية الرياضية 
المنيجية،كبرامجاألنشطةالتي يتـالتركيزعميياخالؿاشيرالعطمةالصيفية داخؿ بعض المدارسأك
يبكاضافةالجامعاتبماتقدمولمطالبمفأنشطةرياضية  .
بمراكزالتدر 
 الييئات األىمية :بنظرةمبدئيةلخريطةالييئاتاألىميةالرياضيةفيأنياالمساحةاألكبركاألشمؿمفحيثتعددنكعياتياكانتشارفركعياكاشباعمجاالتنشاطاتيا،كشمكليابكؿ قطاعاتالشباب،
كتتمثؿالييئاتاألىميةفيكؿجماعةذاتتنظيـمستمرتتألؼمف أشخاصعدةطبيعييفكاعتبارييف
كالتستيدؼالكسبالمادمكيككفالغرضمنياتحقيؽالرعايةلمشبابكإتاحةالظركؼالمناسبةلتنمية
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الصحيةكالتركيحية

االجتماعيةكالثقافيةكالركحيةك

ممكاتيـ،كذلؾعفطريؽتكفير الخدماتالرياضيةك
كؿ ذلؾ في إطار السياسة العامة كىذه الييئات األىمية مثؿ :المجاف االكلمبية الكطنية االتحادات
الرياضية،األندية،مركزالشباب ػاتحادجمعياتاألنشطةالشبابية (غازم العنزم51،2008،ص)
 9-2-2أىمية اإلدارة في المجال التربية البدنية و الرياضية:
ىناؾ سؤاؿ يترددكثي ار عف أىمية دراسةاألسسالعامة لعمـاإلدارةلمعامميففيمجاؿالتربية
البدنيةكالرياضيةكلإلجابةعفىذاالسؤاؿيجبعرضالحقائؽالتالية :
أوال:تدار أم مؤسسة أك ىيئة –خدمية كانت أك ربحية – لحياة اإلنساف كاإلنساف بدكره يتأثر بطريقة
اإلدارةفييابنكعالبرامجالتيتقدمياكالمناخالذمتنفذفيوىذهالبرامجكبأىداؼىذهالبرامج  .
كالتقنيات كأسس التقكيـ
ثانيا :تزكدنا اإلدارة بالمفاىيـ األساسية لمعمكـ المتعمقة بيذا المجاؿ كالنظريات 
المكضكعيلألنشطةكاألفرادكالنظـ.كتزكدناقبؿ:ذلؾبالخبرةالتيتمكننامف اكتشاؼأحسفكأنسب
الطرؽلإلدارةالسميمة  .
ثالثا :تساعد اإلدارة كاإلنساف يتخذىا مينة لو في تكسيع مفاىيمو اإلدارية كاستكماؿ ما ينقصو مف
مقكماتلتحقيؽالنجاحفيعمموكالذمينعكسبطبيعةالحاؿعمىالمؤسسةكالييئةكالجماعةالتييديرىا
مسكاءفيالمدرسةأكالنادم
.رابعا:يمارسمعظـقادةالتربيةالبدنيةكالرياضيةبعضأنكعالعمؿاإلدار 
أكاإلتحادأكمركزالشباب.ككذلؾيجبأفيككفأعمىبنيةمفالمقكماتاألساسيةلعمميةاإلدارةحتى
يحققكاالنجاحفيىذاالجزءالميـمفعمميـ .
خامسا :جميع أنشطة التربية البدنية كالرياضية عبارة عف جيد جماعي .فاإلدارة أساسية لتنفيذ أىداؼ
برنامج  .كالعمؿ المشترؾ التعاكني
تسعى إلييا  .كتنمية ركح العمؿ الجماعي كالتخطيط المسبؽ ألم 
المنسؽكتحقيؽىذاكمويتطمبمعرفةبإمكاناتاإلدارة  .
سادسا:تساعداإلدارةعمىتحقيؽاإلستمرارحيثافمفأساسياتالعمميةاإلداريةالقياـباألعماؿالتي
حققت نجاح اك إستبعاد األعماؿ التي لـ تحقؽ النجاح كسيزيد ذلؾ مف فرض الممارسات الناجحة
لمعامميفبالمؤسسةأكالييئةكبالتاليستظيربصكرةجيدة 
سابعا:تؤدم زيادةالمعرفةبعناصراإلدارةالتيتحقؽعالقاتإنسانيةطيبةبيفالمجمكعاتمما يؤدم
إلىزيادةاإلنتاجككفاءتوفيتحقيؽاألىداؼ(.عبدالحميدشرؼ،2002،ص . )21
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 10-2-2تعاريف لإلدارة الرياضية :
إف الرياضة كأىميتيا كبقية شؤكف الحياة األخرل تحتاج إلى إدارة كتنظيـ جيديف كاف
االختصاصيففيشؤكفاإلدارةالرياضةقامكابعرضمكاضيعكعمميات نظريةعامةيمكفأفتنسجـ
مع الجكانب التطبيقية العممية ك بيذا فاف ميمتيـ ىذه تحدد في عمميات تحميؿ ك تخطيط ك تقرير ك
مراقبة المسائؿ األساسية اليكمية المتعمقة باتجاىات تطكر حقؿ التربية البدنية ك الرياضية عمى ضكء
الخبرةالمجتمعةكالتي تتجمعنتيجةلمعمؿاالدارل .
.إفكؿالمساعيكالجيكدفيالعمؿالتيتبذؿداخؿ ىذاالحقؿتسعىفيالحقيقةإلىالكصكؿإلى
ىدفيفرئيسييفمتداخميفمعبعضييما 
تحقيؽإنجازاترياضيةعالية  .محاكلةجذبكاحتكاءالشبابلممارسةاألنشطةالرياضيةبشكؿمتكاصؿكمنظـمماالشؾفيوأفاإلنجازاتفي المستكياتالرياضيةالعاليةتحقؽ مف قبؿالرياضييفأنفسيـإال أفىناؾ جيكدا أخرل
تضاؼإلىكؿالجيكدالمبذكلةمفقبؿالرياضييفمفاجؿالحصكؿعمىالنتائجالرياضية المتقدمة.
لقد تكضح  كمنذ سنكات طكيمة باف النتائج الرياضية المتقدمة ىي ثمرة الجيكد المبذكلة في العمؿ
الجماعيالمشترؾكىذااليتمثؿبميماتالمدربمعالرياضي أكالفريؽفحسببؿيمتدأكثرليشمؿ

الناحية اإلدارية  ،كقد فيمت الدكؿ المتقدمة في عالـ الرياضة أىمية ىذا الدكر ،كعممت عمى تشريع
القكانيف الخاصة بذلؾ ألجؿ تطكير كحماية مفيكـ العمؿ الجماعي في ىذا الحقؿ ،كذلؾ بمساىمة
الالعبيفكالمدربيفكاإلدارييف،إفىذايقكدناإلىكضعالفكرةاألكلىمفىدؼالمكضكعالذمنحف
يصدده كىكليسباالمكافتحقيؽأمتطكرمممكسفيأمحقؿمفحقكؿالتربيةالبدنيةكالرياضيةإذا
لـ يصاحب ذلؾ عمالإداريا جيدا ك الذم يستندإلىمبادئاإلدارة العممية الحديثة ك بيذافاف العمؿ
اإلدارمىكاحدعكامؿالتطكراألساسيةفيحقؿالتربيةالبدنيةكالرياضيةبشكؿعاـكىذايقكدناإلى
القكؿ:أفاإلدارةالعمميةالحديثةتحقؽباالستخداـالعمميلمعمؿاإلدارمكبيذافافالفعاليةالعمميةفي
ىذاالحقؿتستندكببساطةعمىالخبرةالمتجمعةفيالعمؿالذمأساسيا العمـكالذميستخدـالمعارؼ
الحديثةلمعمكـالرياضيةكاإلدارة(.عبدالحميدشرؼ،2002،ص )11
أفالتطكر الذمطرؽلمتربيةالبدنيةكالرياضيةمؤخراجعمياتستعيفباألسمكبالعمميلمعالجة
كاإلدارة الجيدة كفف كعمـلتنظيـ
أمكرىا كحؿمشاكميافكاف لزاما عميياأف تمجا إلى التنظيـالمبرمج 
كىذا الفف حسف التخطيط كالتنظيـ تعتبر اإلدارة الرياضية مف أىـ
مختمؼ أنشطتيا  ،كىي فف كعمؿ 
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مقكماتالتطكرالرياضيالعمميالحديث،ألنيااإلدارةالفاعمةفيزيادةاإلنجازالرياضيكتطكيرهكماك
نكعا ك ىي تخطيط ك تنفيذ ك متابعة ك تقكيـ لكؿ األنشطة الرياضية اإلدارة الرياضية ألم لعبة مف
كازدىار ىذه المعبة ،فيي تقكد
األلعاب الرياضية تعتبر عنص ار أساسيا مف العناصر التي تسعى لتقدـ 
التقدـكتعمؿجاىدةعمىتنشيطحكافزالتغيير كتنميةعكامموكتحريؾمتطمباتو ،بيذافإنيامطالبة
بافتعد نفسيا ،كتييء أدكاتيا ككسائميالتككفأكثرتجاكبا معظركؼ المجتمع ك البيئة .اإلدارة في
المجاؿ الرياضي عرفيا عدلة عيسى مطر ،طمحة حساـ الديف « بأنيا عممية تخطيط كقيادة ك رقابة
ياضية،كاستخداـجميعالمكاردلتحقيؽاألىداؼالمرجكة .

مجيكداتأفرادالمؤسسةالر
كعرفيا ثابت إدريس ،جماؿ الديف مكسى « باف اإلدارة تنطكم عمى مياـ رئيسية مف صياغة
ميمةالمؤسسةكإظيارقدرتياكمكاردىاالداخميةكتقييـالبيئة الخارجيةلممؤسسةكاختيارمجمكعة
مفاألىداؼطكيمةاألجؿكالعمؿعمىتحقيقياكيؤكدسعيدالمصرمبافالتعريؼالحديثلإلدارةىي
منظكمةمفاألنشطةالذىنية المتكاممةكالتيتيدؼإلى  :ىيئةبيئةداخميةمحفزةلألفرادكالجماعات
لتعمؿ بإرادتيا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ك ذلؾ القتناعيـ باف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة سيؤدم إلى
تحقيؽأىدافيـالذاتيةفيالنيايةالتفاعؿالمستمرمعالبيئةالخارجيةكمعالمتغيراتالمستمرةالتيتطرأ
عمييا ك األعداد لمتكيؼ معيا بما يحقؽ أىداؼ المؤسسة في األجميف القصير كالطكيمك يعرفيا مفتى
إبراىيـ في كتابو تطبيقات اإلدارة الرياضية بأنيا « فف تنسيؽ عناصر العمؿ ك المنتج الرياضي في
الييئاتالرياضية،كإخراجوبصكرةمنظمةمفاجؿتحقيؽأىداؼىذهالييئات كماتعرؼأيضابأنيا
«تكجيوكافةالجيكدداخؿالييئةالرياضيةلتحقيؽأىدافيا  .
كمماسبؽيتضحأفالكظيفةاإلداريةفيالييئةالرياضيةأياكافمستكاىاماىيإالأسمكبأك
طريقةلتحقيؽمياـمعينةبأحسفدرجةممكنةمفالكفاية  .
يالحظأفتحقي ؽالمياـالكظيفيةبأحسفدرجةمفالكفايةيتـمفخالؿأحداثتغييرفيسمكؾ
اإلدارييفداخؿالييئةالرياضيةكتحسيفكفاءتيـكمياراتيـكقدراتيـفيإطارمف عناصراإلدارةأك
كظائفياأكعممياتيابيدؼتحقيؽالمصمحةالعميالمييئة(.عبدالحميدشرؼ،2002،ص )65
11-2-2ـ صفات اإلدارة الرياضية العممية الفعالة:
يمكن تحديد اإلدارةالرياضية العممية السميمة كمايمي :
 الشمول:بمعنىضركرةتغطيةاإلدارة لكافةجكانبكمجاالتالعمؿفيالييئةالرياضيةفيحدكد.

اختصاصيا.
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 التكامل  :يعنىأفيتكلىكؿقسـأكجزءفيالييئةالرياضية جانبامفالتنظيـحيثيؤدل أكيقكـبمياـمحددةمتخصصة،معمراعاةأفتكمؿكافةاألقساـأكاألجزاءالعممية اإلداريةلمييئةالرياضية
ككؿ،كيككفذلؾفيإطاركنسؽكاحد،بحيثتتحقؽالنتائجالمرجكة  .
 المستقبمية :يعنىذلؾضركرةأفتعمؿاإلدارةالرياضيةليس لمحاضرفقط،كإنمالممستقبؿأيضامف خالؿ أىداؼ  .كأماني كتطمعات في زمف آت .كعمييا خالؿ عمميا مف أجؿ ذلؾ أف تنظر إلى
الماضيلتستقيمنوالدركسكىناتظيرأىميةالتنبؤبالمستقبؿباعتبارهكاجباأساسيامفكاجباتاإلدارة
الرياضية  .النفتاحكيعنيىذاأفتتميزاإلدارةالرياضيةفيالييئةباالنفتاحعمىالبيئة التيتعمؿمف
خالليا.تتأثربياكتؤثرفييا  .
12-2-2مكونات اإلدارة الرياضية :
(لقدحمؿاإلدارماألمريكي()(konzاإلدارةالرياضيةفكجدأنياتتضمفأربعمككناتأساسيةىي  :
 العامؿالبشرل العمؿالجماعي . المنظمةكالتيتعمؿاإلدارةألجميا . القائداإلدارم . 13-2-2المبادئ األساسية لإلدارة الرياضيو :
تطبؽىذهالمبادئفيإدارةجميعالمؤسساتبمافيذلؾالرياضةدكفالنظرلحجميا كطبيعتيا
عمىأساسأفجميعاألعماؿتتشابوفيأىدافياكعممياتياالرئيسية،إالأفالمشكمةىيفي اختيار
المبادئ التيتتفؽ كخدمةاألىداؼ الخاصةبتمؾ الجية كتتمخص ىذه المبادئ التي تساعدفيخمؽ
اإلدارةالناجحةمايمي :
مبدأ التوازن :
يجبأفتككفالمؤسسةالرياضيةمتكازيةلضمافالنمكالمناسبلياكتحقيؽالكفايةفيإدارتيا.
كذلؾنجدأفمفمياـالرئيساإلدارم التأكدمفأفالتكازفيسكدالمؤسسةكمياكمايقععمىعائؽ
الرئيساإلدارمأفيحفظتكازفمؤسستو  .
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مبدأ التوسيط:
يجباستبعادجميعالعناصرغيرالضركريةلإلدارةالناجحةكتحقيؽالعناصرالمكجكدةإلىابسطشكؿ
ليا  .
مبدأ التخصص :
يؤدمالتخصصفيالجيكدإلىتككيفالخبراءفيميدافالنشاطالمعيفبسببأفتركيزالجيكد
يزيدمفالخبرةالعممية،كيطبؽمبدأالتخصص تطبيقاعاماكشامالفينكاحيالنشاطالمختمفة .
مبدأ التنميط :
يجب أف نحدد أحسف طريقة ك نعبر عنيا بكحدات محدكدة ك أنماط ثـ تستخدـ كنمكذج في
العممياتكالتخطيطكفيالرقابة  .
مبدأ الحوافز المادية :
يجب أف تناسبالمكافأةمباشرة ك قيمة العمؿ المنجز ،ك يشترطأفتكضعمستكياتعادلة
لألعماؿالمنجزةكأفيكافأالشخصعمىأساسماأنجزهمفأعماؿبالنسبةإلىالمستكياتالمكضكعة
مبدأ العالقات اإلنسانية:
تتطمبالمعالجةالسميمة لمعالقاتاإلنسانيةكضعسياساتعمؿرشيدةبشرطأفيتمسؾبيا
اإلداريكفكالمراقبكفالفالكالـالشفكمالقيمةلوفيحؿالمشكالت .
مبدأ التخطيط:
يجبأفيككفىناؾتخطيطسابؽلمتنفيذلكينصؿإلىعمؿشيءلوأىميتوبطريقةفعالة  .
مبدأ الرقابة:
يصبحالتخطيطقميؿالقيمةإالحيثتكجدالرقابةتتضمفتنفيذالخطط  .
مبدأ القيادة :
إفالقيادةالحكيمةىيأىـ عامؿفردمفينجاحالعممياتكافةكينطبؽمدلكؿىذاالمبدأعمى
المؤسسةككحدةقدرانطباقوعمىاإلدارةالكاحدةأكجماعةمفاألشخاص  .
مبدأ السمطة والمسؤولية:
إف الشخص الذم يمارس السمطة يجب أف يككف مسؤكال عف تنفيذ كؿ األعماؿ داخؿ نطاؽ
سمطتوكبالعكسفافالشخصاليعتبرمسؤكالعفتنفيذعمؿماداـليستلوسمطةعميو  .
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مبدأ اتخاذ الق اررات :
يجباتخاذالق اررات عندأدنىمستكلتنظيميممكفلتسييؿالقياـباألعماؿ،كيجبأفتتخذ
الق اررات  بكاسطة اإلدارييف ك المراقبيف المختصيف بالنشاط المعيف أك المشرفيف عمى األشخاص الذيف
يقكمكفبتنفيذعمؿما  .
مبدأ استخدام القدرة اإلدارية :
تستخدـالقدرةاإلداريةكاممةلمتخفيؼعفكاىؿاإلدارمبتحكيؿجميعالمسائؿ التييمكفأف
تنفذركتينيا(عبدالحميدشرؼ،2002،ص )21
 14-2-2الميارات األساسية في اإلدارة الرياضية:
لقدشاداألمريكي»«kinzبافاإلدارةالناجحةتعتمدعمىمايمي 
 الميارات الفنية :قدكصفيا » «kinzبأنياالتفيـالكامؿكالكفاءةفينكعخاص مفالفعالياتكىيتتضمف
معمكماتخاصةكقابميةكبيرةلمتعميؿفيذلؾاالختصاصكالقدرةعمىكيفيةاستخداـالتفنففيالمجاؿ
الرياضي  .
 الميارات اإلنسانية:القابمية الدقيقة لمعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاممين لغرض تعاون و تجانس تام في ذلك
الفريق الذي يعمل معو أيضا و تتضمن معرفة اآلخرين والقدرة عمى العمل معيم بشكل فعال و بعالقة
.

جيدة
 -ميارات االستيعاب الفكري:

القدرةعمىربطاألجزاءالدقيقةكىذايعنىالنظرةالشاممةكالكميةلممنظمةكالتييعممكففيياك
كيفيةاعتمادأقساـتمؾالمنظمةعمىبعضيا(عبدالحميدشرؼ،2002،ص . )21
15-2-2مجاالت اإلدارة في التربية الرياضية  :
تتعامل إدارة التربية الرياضية مع ثالث مجاالت رئيسية و ىي  :
البرامجمتداخمةكغيرمستقمة

اإلمكاناتالعامميف(القادة)كىذهالمجاالتالثالثةلمتربيةالرياضيةتعتبرمجاالتكؿ منيا عف األخرل فالبرنامج يظؿ كممات عمى الكرؽ دكف كجكد اإلمكانات المتاحة ثـ يأخذ طريقة
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ضئيمةأككافيةالفائدةمنياإفلـيحسفاستخداميا ،ككذلؾتقععمىبعضالعامميفالمسؤكليةالنيائية
فيحسفاستخداـاإلمكاناتكتنفيذالبرامج  .
16-2-2الدور اإلجرائي لإلدارة الرياضية :
يتمثؿالدكراإلجرائيمفاإلدارةالرياضيةفيخمسةعناصرتعكسكافةعممياتياأككظائفياأك
عناصرىا،كىذهاألدكارتتـفيكافةالمستكياتاإلداريةلممؤسسةكىيكمايمي 
كالكسائؿ
 كضع خطةمتكاممة تشمؿكؿاالستراتجيات ،كالسياسات ،كاإلجراءات ،كاألساليب ،
كالبرامجالمطمكبتنفيذىافيالييئةالرياضيةككافة القكلالبشريةكاإلمكاناتالماديةكالعينية
فيفترةزمنيةمستقبمية  .
 كضع ىيكميةلتنظيـ العناصر ك القكلالبشريةكالمادية التي تتككفمنيا الييئةالرياضية ،ك
تنسيؽاألداء كالترابطبينيا ،حتىيتحقؽالتالحـ ك التماسؾ كالتكامؿبيف األجزاء بصكرة
يككفليامعنىكفعاليةمفأجؿتحقيؽىدؼأكعنايةالييئةالرياضية  .
 السعي لحث األفراد العامميف في الييئة الرياضية عمى تعديؿ سمككيـ بما يسيـ فيتطابؽ ىذا
السمكؾمعاليدؼالعاـالمرجكتحقيقو  .
 إيجادنظاـرقابيفيالييئةالرياضيةيتطابؽمعالعممياتكاإلجراءاتعمىأفتتـمقارنةنتائج
األعماؿ مع مستكيات ك معدالتاألداء المطمكب تحقيقيا ،بما يضمف حسف سير العمؿفي
الييئة،معالعمؿعمىتصحيحاالنحرافات،بؿكالعمؿعمىمنعحدكثياقبؿأفتحدث .
 التنسيؽ بيف كافة المستكيات اإلدارية في الييئة الرياضية عمى المستكل الراسي أكاألفقي ،مف
اجؿالكصكؿإلىاليدفالمحددبأفضؿالكسائؿكالفعالياتكبأقؿالتكاليؼالممكنة(.عبدالحميد
شرؼ،2002،ص)54
 17-2-2اإلداري الرياضي  :
إفاإلدارمىكذلؾالشخصالذميممؾ القدرةالكافيةمفالمعرفةفيمدركاتكمبادئاإلدارة
قبؿ ممارستيا كذلؾ ألف ممارسة اإلدارة في التنظيـ الرياضي المنظـ تتطمب معرفة عالية تساعد عمى
تكامؿخبراتالفرد كاتجاىاتوالثقافية.إفالرياضيىكالفردالذميشغؿمركزامفالمراكز الرياضيةذات
المسؤكليةكىكبيذاالكضعيتكلىاختصاصاتمحددةتمقيعميوبمسؤكليات تتطمبإنجازاتميمةفي
نطاؽاختصاصو  .

30

مفالمعركؼأفاإلدارمالرياضييتكلى تحميؿاألعماؿكالمياـالتييشرؼعميياكىذايكجب
أفيككفمفطرازاألفرادالذيف يتمكنكفمفتفتيتالمشكمةإلىأجزاءىالصنعالحمكؿالمناسبةليا.
كاإلدارمىكالفردالذميشعربمايجبعمموفيأممستكلتنظيميكأفيقكـبتنفيذالجزءالمسؤكؿ عنو
فيالبرنامجبنشاطككفاءةكبيريف  .
أف معرفة العامميف بالتربية الرياضية كالماميـ بالنكاحي اإلدارية تساعدىـ كبال شؾ عمى أداء
عمميـبطريقةأكثركفاءةكفعالية  .
 18-2-2صفات اإلداري الرياضي :
 أفيككفمفذكماالختصاصفيمجاؿالعمؿاإلدارم
 لورغبةكميؿلمعمؿ
 لوالقدرةعمىالمشاركةااليجابيةمعمرؤكسيوكمعمفمعيـفياإلدارة
 ذاقدرةعمىنقؿالمعرفةكالمياراتلالعبيف
 أفيتمتعبالعمميةالشمكلية  .
 واجبات اإلداري الرياضي :أف اإلدارم الرياضي يجب أف تككف لديو العالقة الجيدة مع العامميف معو بشكؿ معقكؿ معتمدا عمى
أساسالمبدأالديمكقراطىفياإلدارةأماكاجباتوفيي  :
· يعيفكاجباتالعامميف
 يقكـبإعدادالمنياج
 يشرؼعمىالكاجبات
 يقيـالعمؿاليكمي
 ضمافصالحيةالتجييزاتكاألدكات


تعبئةالجيكدالعاممةثـتكجييياكالتنسيؽكاإلشراؼعمىحسفسيرىا  .

 19-2-2إدارة الييئات الرياضية و تحديات القرن الحادي و العشرين :
ال شؾكثيرامفالييئاتالرياضيةفي حاجةإلىإحداثتغيراتلتكاكبثكرةاإلدارةالرياضية
الحادثةعمىمستكلالعالـفيالقرفالحادمكالعشريف،كمفثـيجبعميياأفتمضىقدمافيسبيؿ
تبنىفمسفةكتكجياتإداريةجديدةتتماشىكمتطمباتاإلنتاجالرياضيفيكافةمجاالتياكعمىكافة
مستكياتيا  . .
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اإلدارةالرياضيةبشكؿعاـفيحاجةإلعادةصياغةالفكراإلدارمفيالمجاؿالرياضي كتحكيمو
مف فكر إدارم تقميدم إلى فكر إدارم حديث يتماشى ك متطمبات المنتج الرياضي في القرف الحادم
كالعشريف  .
كفيمايمينضعبعضالمقكماتالمقترحةلمكاجيةالتحدياتالسابؽاإلشارةإليياكىيكمايمي:
 تبنيأسمكبالجكدةالشاممة. البدء مف المخرجات ك ليس كما تعكدنا في اإلدارة الرياضية التقميدية حيث يبد األمر عادةبالمدخالت.
يجبأفيككفاالبتكارىك المدخؿالرئيسي لمعمؿفيمجاؿاإلدارةبالييئاتالرياضية ضركرة
أفيككفالمحؾاألساسيفيالتقكيـىككفاءةككـاإلنتاجاإلدارمكالفنيمفاألىميةأفتبنىاإلدارة
بالييئاتالرياضيةشعارالبحثعفالتميزتغييرالفكراإلدارمفيالييئةالرياضية :
إذاماأردناأفنغيرالفكراإلدارمبالييئة الرياضيةإلىاألفضؿ،فافالتغييريجبأفبتـفيأربعة
اتجاىاترئيسيةكمايمي  :
أ .التغيير اإلنساني :كىك ما يعني تغيير أفكار ك اتجاىات ك مفاىيـ األفراد العامميف بالييئة
الرياضيةككذلؾالعمؿعمىتغييرعاداتيـكقيميـكدكافعيـكطمكحاتيـفيالعمؿ
ب .التغييرفيطبيعةأداء الكظائؼ  :كىكمايعنىتغيير الكاجبات الكظيفية ،سكاء عمىمستكل
الكـ،أكعمىمستكلالكيؼ
ج .التغييرالتنظيمي:كىكمايعنىالتغييرفيالبناءالييكميلمييئةالرياضيةبكمماتحتكيومفإدارات
كأقساـككحدات،كمايتعمؽأيضابالتغييرفيالعالقاتالكظيفية 
د .التغيير التكنكلكجي :ك يشمؿ استخداـ كؿ ما ىك جديد في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ك
التكنكلكجياالتطبيقيةفيالمجاؿالرياضيبشكؿعاـ  .
 20-2-2مقومات التغيير الناجح في إدارة الييئات الرياضية :
كي يككف التغييرناجحا في إدارة الييئاتالرياضية فالبدمف تكافر عددامف المقكماتنذكرمنياما
يمي :
 -1تشجيع األفكار الجديدة المفيدة النابعة مف األفراد العامميف في الييئة الرياضية ك عمى كافة
المستكيات،تكصيمياإلىالرؤساءكإيجادنظاـلمحفزعمىالبحث عفمثؿتمؾاألفكار،ك
إذاماكانتقابمةلمتطبيؽكمثمرة 
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 -2دعـتكامؿالمعارؼكالمعمكماتكالمياراتاإلداريةفيإدارةالييئةالرياضية،حيثيجبأف
تشجع جيكد الحصكؿ عمى المعرفة مف مراجع ك أبحاث ك دراسات اإلدارة الرياضية ،
إماالميارات فيي تكتسب مف خالؿ التطبيؽ الفعمي ك الممارسة اليكمية ك المعايشة المستمرة
لممشكالتالنفسيةكاإلنسانيةداخؿالييئةذاتيا،أكخارجيا  .
 -3ترسيخالمركنة،كالمقدرةعمىالتكيؼ،حتىيمكفتقبؿالتغييركالتكيؼمعو 
 -4االستنادإلىالمعمكماتحكؿالتغيير المنشكدمفحيثأىدافوكأنكاعو،كمدلتأثيره كنتائجو
المتكقعة،كىذايرجعأساساإلىنظـالمعمكماتالمتكفرة(عبدالحميدشرؼ،2002،ص. )12
 الجودة الشاممة في اإلدارة الرياضية :تعنىالجكدةالشاممة:ذلؾاألسمكبالذمييدؼ التعاكفكالمشاركةمفكافةالعامميففيالييئة
الرياضيةبيدؼتحسيفالخدماتكاألنشطةبياممايحقؽرضاالمستفيديفمفاألنشطةكتحقيؽأىداؼ
الييئةذاتيا  .
 تحقيؽالجكدةالشاممةفيالييئةالرياضية  :يمكفأفيحقؽأسمكبالجكدة  الشاممةفيالييئةالرياضية،كأفيحقؽأىدافومفخالؿعددمفالمقكماتكىيكمايمي : األداءالصحيح:كىىيعنيتنفيذإجراءاتالعمؿبشكؿصحيحكمفأكؿ  ممارسةلوكفيالزمفالمحددإلنجازه استخداـنظـالمعمكمات فيحؿالمشكالت :ىكمايعنىإجراءاتالعمؿبشكؿصحيح،كمفأكؿممارسةلوكفيالزمفالمحددإلنجازه .
 التركيزعمىكؿمفالعممياتكالنتائجمعا :مايعنىاالىتماـبأسمكبالعمؿ،كطريقةتنفيذهكالتدقيؽفياستمرارتطكيره،بجانبالعمؿعمى
تحقيؽاألىداؼالمرجكة،كمايعنىاالىتماـبالعممياتاإلداريةفيالييئةبجانبنتائجيا  .
 تنمية الموارد البشرية :ىك ما يعنى العمؿ عمى رقى أداء األف ارد العامميف في الييئة الرياضية  كذلؾ مف خالؿ الدكرات
التدريبية لإلحاطة بكؿ ما ىك جديد كمتطكر في مجاؿ التخصص الكظيفي ،ككذلؾ تحيف الظركؼ
المحيطةبالعمؿكالتأكيدعمىانتماءالعامميفبالييئةالرياضية( .العزاكممحمدعبدالكىاب2005،ـ،
ص )23
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المبحث الثالث
 3-2عمم النفس الرياضى
 1 -3-2مفيوم واىمية عمم النفس الرياضى :
انبنشاطاإلنسافكىكاليعيشفيفراغكانمايعيش

عمـالنفسالعاـ"ىكالعمـالذميدرسجك
في بيئة مف الناس كاألشياء كيسعى إلشباع حاجاتو العضكية كالنفسية  -كفي خالؿ سعيو تعترضو
العكائؽالمادية كاالجتماعية".كما ىك الدارسة العمميةلمسمكؾ كمف ىذا المنطمؽ فإف عمـ النفس يصؼ
السمكؾ–كمايحاكؿتفسيركتكضيحأسبابالسمكؾ .
إفمكضكععمـالنفسىكاإلنسافمفحيثىككائفحييرغبكيحسكيدرؾكينفعؿكيتذكر
كيتعمـكيتخيؿكيفكركيصبركىكفيكؿذلؾيتأثربالمجتمعالذميعيشفيو .
كذلؾيعرؼعمـالنفسالعاـبانوذلؾالعمـالذميحاكؿالكشؼعفالقكانيفكالمبادئالتيتفسر
العالقاتالكظيفيةالقائمةبيفالعكامؿالمتفاعمةكالمتدخمةفيأممكقؼسمككيكىكفيذلؾييدؼإلى
فيـالسمكؾكالتحكـفيوكالتنبؤبو–ككذلؾتطبيؽالمعرفةالسيكمكجيةعمىالمشكالتاإلنسانيةلمحاكلة
حميا.كماىكالعمـالذمييتـبدراسةالظكاىرالنفسيةبناحيتيياالداخميةالذاتيةكالخارجيةالمكضكعية
مندمجوفيكحدةمتكاممةكىيعدةاإلنسافكأداتوفيالتكيؼمعبيئتو 
() 0202http://nourfuture.yoo7.com/t82-topic
أماعمـالنفسالرياضىيعرفوسنجر  Singer:بأنوعمـنفستطبيقىيدرسكيطبؽمبادئوعمى
األلعابكمكاقؼالالعبيف.كيرلالدرما، Aldermanبأنو:أثرالرياضةنفسياعمىالسمكؾالبشرل.كيرل
كككس ،Coxبأنو"فرعمفالدراسةتطبؽفيومبادئعمـالنفسعمىالمكاقؼالرياضية.اكىكفرعمف
عمـ النفس كعمـ التدريب ييدؼ إلى تقديـ إجابة لتساؤالت عف السمكؾ البشرل في الرياضة" كيعرؼ
كراتى Cratyعمـالنفسالرياضى"بأنو:فئةفرعيةمفعمـالنفستركزاىتماماتياعمىالالعبيفكاأللعاب
الرياضية "كيعرؼعمركبدراف ، Amro Badranعمـ النفسالرياضى،بأنو"العمـ الذل يدرسسمكؾ
كخبرة اإلنساف تحت تأثير ممارسة التربية البدنية كالرياضة ،كمحاكلة تقكيميا لإلفادة منيا في مياراتو
الحياتية"(نقالنعفحسيفعبدالزىرةعبدأليمة2013،ـ،ص )4
يقصدبمصطمحالصحةالنفسيةبككنياتمثؿقدرةالفردعمىالتكافؽمعالنفسكمعالمجتمعالذم
يعيشفيو كيعدمفكجيةالنظرالعامةشخصاسكيا"فالرياضيالذميتمتعبصحةنفسية جيدةيستطيع
افيدرؾقابمياتو كيفيـحدكدىاكيدرؾماىكمطمكبمنو  كمفالمجتمعالرياضي(المدرب،الالعبيف
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‘الجميكر‘االسرة‘االعالـ)كيسمؾالسمككياتالرياضيةكاالجتماعيةالمناسبةالتيتجعؿالمجتمعي اره
شخصياسكيا.
 2 -3-2أىداف عمم النفس الرياضى  :
ييدؼعمـالنفسالرياضىإلىتحقيؽجممةمفاألىداؼ،ىى :
فيـالسمكؾالرياضىكتفسيره،كمعرفةأسبابحدكثالسمكؾالرياضى،كالعكامؿالتىتؤثرفيو.التنبؤبما
ياضى،كذلؾاستناد إلىمعرفةالعالقاتالمكجكدةبيفالظكاىرالرياضيةذات
سيككفعميوالسمكؾالر
ن

العالقة بيذا المجاؿ.ضبط السمكؾالرياضىكالتحكـ فيو بتعديموكتكجييو كتحسينوإلى ما ىكمرغكب
فيو،كغالباماتككفاآلراءحكؿكيفيةضبطكتكجيوالحياة،مثؿ:معرفةأفضؿالطرؽلتنشئةاألطفاؿ
ن

ياضيااكتساباألصدقاء-التأثيرعمىاآلخريفضبطالغضب  .
ر ن
كتنصبالغايةمفدراسةالسمكؾالرياضىفيجممةأىداؼ،منيا 
-الصحة النفسية:

ييتـعمـالنفسالرياضىبالصحةالنفسيةبجانبالصحةالبدنيةفيكقتكاحد،فالرياضىالقمؽ
كالمتردداليمكفأفيحقؽألإنجازرياضىميماتدربأكتمقىمفالمفاىيـكالنظرياتالتدريبية.كعميو
جميا دكر ىذا العمـ في تحديد ىذه األمراض النفسية ،كالتخمص منيا قدر اإلمكاف عبر
يظير ىنا ن
االستخداـاألمثؿلنظرياتالصحةالنفسية  .
تطوير السمات الشخصية:
تعد الرياضة بشكؿ عاـ فرصة ثمينة لتطكير كتعديؿ بعض السمات الشخصية عند الرياضى،
مثؿ :
 الثقةبالنفس . التعاكف . احتراـالقكانيف . رفعالمستكلالرياضى :يسيـعمـالنفسالرياضىفيزيادةمستكلالدافعيةنحك تحقيؽإنجازأفضؿ كذلؾ مف خالؿ مراعاة حاجات الرياضييف كرغباتيـ كالتذكير بالمكاسب الميمة كالشيرة
التىيمكفأفيحصمكاعميياعندتحقيؽاإلنجازاتالعالية  .
ثيرامايختمؼمستكلالالعبفيالتدريبعفمستكاهفيالمباراة !.
 -ثباتالمستكلالرياضى :ك ن
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كىنايظيردكراإلعدادالنفسىلمرياضىمفقبؿاألخصائىالنفسىالتربكلالرياضىفيالبرنامج
ىبةالتىتصيبالالعبأماـالجميكر،كخصكصافيالمبارياتالمصيرية .
التدريبىلمتخمصمفالر
ن
تككيفالميكؿكالرغبات :إفالدراسةالتىيقدمياعمـالنفسالرياضىلمميكؿ 

كالرغباتلمختمؼالفئاتالعمريةلمجنسيفتساىـبشكؿجدلفيتنميةاالتجاىاتكتطكيرىانحكممارسة
األنشطة الرياضية التى تخدـ اإلنساف كالمجتمع عمى و
حد سكاء ( براىيـ محمد نكر اليادم 2009،ـ
ص .http://wadmedaniahlia.edu.sd/web/magla/news.php?action=view&id=80 )35
 3-3-2مميزات الرياضي الذي يتميز بالصحة النفسية الجيدة:
 لوالقدرةعمىاتخاذالقرارالمناسبكاختياراالستجاباتالمناسبةفيالمكاقؼالمختمفةلممنافسة . يختارالفعالية(النشاطالرياضي)الذميتناسبمعقابمياتو . القدرةعمىمكاصمةبذؿالجيدكالتصميـبالرغـمفتزايدصعكباتالمنافسة . يمتمؾسمككا"اجتماعياجماعياكيشعربالسعادةعندمايحقؽزميموانجازا"جيدا" . يستطيعالسيطرةعمىبذؿالجيدكفؽمتطمباتاالداء(االقتصاديةالجيد) . يمتمؾالسرعةفياتخاذالقرارالمناسبدكفعناء . يتميزبالتكافؽالنفسيكتماسؾالشخصيةككحدتيا . يتميزبالثقةبالنفسكاساسلتصرفاتواالجتماعيةكالرياضيةكيككفثابتانفعاليا"معتغييرالمكاقؼسمباناكإيجابان("(حسيفعبدالزىرةعبدأليمة2013،ـ،ص )7
 4-3-2دور و واجبات االخصائي النفسي الرياضي في األندية الرياضية:
 يرفعمفمستكلاالداءلالعبيفكيطكرمياراتيـالعقمية. يعمؿعمىازالةالتكتركالقمؽالمصاحبلممنافسات. يعكدالالعبيفذىنياعمىالتركيزعمىالميماتكالكاجباتالمطمكبة . يقكـبتطبيؽبرامجالتحكـبالضغكطالنفسيةعمىمدلقصير . يعمؿعمىتعزيزركحالفريؽ . يدرباعضاءالفريؽادارييفكمدربيفكالعبيفلتحسيفمستكاىـ . يقكـكبشكؿكبيربتغييرالخبراتالسمبية . يعتنيبالحاالتالنفسيةلالعبالناتجةمفاالصاباتالرياضية . يقكـبتعكيدالالعبيفعمىمياراتالقيادةكالقدرةعمىاتخاذالقرارالمناسب .36

 يعكدالالعبيفعمىتقبؿالنقدبركحرياضيةعاليةخاصةمفالمدرباكاإلدارة. يكفرالعديدمفاالختباراتكالمقاييسالنفسيةلالعبيف . يكفر العديد مف الكسائؿ المرئية كالصكر كافالـ الفيديك التي تعرض اثر الحالة النفسية عمىاداءالالعباثناءالمباريات.
 يتعامؿمعبعضالحاالتالفرديةالتيتعانيمفاألحتراؽالداخمياكالذاتي. يقدـ الحمكؿ كالطرؽ الصحية المناسبة لعالج اك تفادم بعض المشاكؿ كزيادة الكزف اكاالضطرابات.
 يكفراألستشاراتالنفسيةلجميعاعضاءالنادماكالفريؽ(.لبكزعبداهللكغنديرنكرالديف).
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المبحث الرابع
 4-2الجودة الشاممة
 1-4-2مفيوم إدارة الجودة الشاممة
الجكدةلغة:بمعنىالشيءالجيد،كقدعرؼابفمنظكرفيمعجمولسافالعربكممػةالجكدةبأفأصؿ"
جكد"كالجيدنقيضالردمء،كجادالشيءجكده،كجكدهأمصارجيػدان ،كأحدثالشيءفجادكالتجكيد
مثموكقدجادجكدهكأجادأمأتىبالجيدمفالقكؿكالفعؿ)ابػفمنظكر1984،ـ،(72،كقدكردتكممة
الجكدة في قامكس أكػسفكرد بمعنػى درجػة االمتيػاز) (Hutchins,1986:3أما المكسكعة السكفيتية فقد
عرفت الجكدة بأنيػا " مجمكعػة خػكاص المنتج ،تقرر قابميتو عمى اإليفاء بالحاجات"( 1985:4
 (Wettach ,كتعرؼالجكدةاصطالحابأنيامقابمةكتجاكزتكقعاتالمستفيد )  Barton,1991:7كما
عرفيا)الترتكرم،كجكيحػاف(29 :2006،،بأنيا"فمسفةإداريةمبنيةعمىأساسرضىالمستفيد"،كىي
بذلؾتعبػرعػفاسػتراتيجيةتنظيميةيمكفتطبيقيافيمختمؼمستكياتالمنظمة،إذيصبحتحقيؽالجكدة
عمميةيمتزـبوالجميعكبشكؿمتكاصؿ .
كقدعرفيامعيدالجكدةالفيدرالياألمريكيبأنيا ":تأديةالعمؿالصحيحعمػىنحػك صحيحمف
الكىمةاألكلى،معاالعتمادعمىتقكيـالمستفيدمفمعرفةمػدلتحػسفاألداء)" القحطاني(17:1993 ،
كماعرفيابنياردتعمىأنيا":خمؽثقافةمتميزةفػياألداء،حيػثيكافحالمديركفكالمكظفكفباستمرار
مفأجؿتحقيؽتكقعاتكرغباتالمستفيدمفالسمعةأكالخدمة،كالتأكيدعمىأداءالعمؿبالشكؿالصحيح
مف المرة األكلى بأقصى درجة مف الفعالية ،كفي أقصر كقت ممكف(.(Benhardt,1991,267كذىب
آخركفإلىاعتبػارإدارةالجػكدة مجمكعةمفالمبادئاإلرشاديةكالفمسفيةالتيتمثؿالتحسيفالمستمر
ألداءالمنظمةمفخالؿ استخداـاألساليباإلحصائيةكالمصادر البشريةلتحسيفالخدماتكالمكادالتي
يػتـ تكفيرىػا لممنظمة ،ككؿ العمميات التي تتـ في التنظيـ ،كالدرجة التي يتـ فييا تمبية حاجات العميػؿ
فػيالكقتالحاضركالمستقبؿ.كاعتبرىا 
) (Besterfieldetal,1995:6بأنيامجمكعةالخػصائص كالمظاىر التيتبدك عمى المنتجأك الخدمة،
كقدرةىذهالخصائصكالمظػاىرعمػىإشػباع 
حاجات الزبكف المعمنة كالدفينة ،كفي القطاع التربكم عرفت إدارة الجكدة بأنيا " :مجمكعة
الخصائص أك السمات التي  تعبر بدقة كشمكلية عف جكىر التربية كحالتيا ،بما في ذلؾ كؿ أبعادىا،
مػدخالت كعمميػات كمخرجات كتغذية راجعة ،ككذلؾ التفاعالت المتكاصمة التي تػؤدم إلػى تحقيػؽ
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األىػداؼ المنشكدة كالمناسبة لمجميع)" طعيمة ،كالبندرم   430:2004كعرفيا )الزكاكم(34:2003،،
بأنيا( معاييرعالميةلمقياسكاالعتراؼ،كاالنتقاؿمفثقافةالحداألدنىإلىثقافةاإلتقافكالتميػز،كاعتبار
المستقبؿىدفانسعىإليو،كاالنتقاؿمفتكريسالماضػيكالنظػرةالماضػيةإلػى المستقبؿالذمتعيشفيو
األجياؿالتيتتعمـاآلف " .
أما مفيكـ الجكدة في التعميـ فإنو يتعمؽ بكافة السمات كالخكاص التي تتعمؽ بالمجػاؿ
التعميميكالتيتظيرمدلالتفكؽكاإلنجازلمنتائجالمرادتحقيقيا،كىػيترجمػةاحتياجػات الطالبإلى
خصائص محددة تك كف أساسا لتعميـ الخدمة التعميمية كتقديميا لمطالب بما يكافػؽ تطمعاتيـ )الرشيد،
،1995ص )6-4
كينطبؽىذاالمفيكـعمىمؤسساتالتعميـالعاليمعالتخػصيصالػذمتتميػزبػو مؤسسةالكمية
أكالجامعةكماأكضح)عشيبة (54:2000،فيتعريفوإلدارةالجكدةالشاممةفػي التعميـالعاليبأنيا:
"جممةالمعاييركالخصائصالتيينبغيأفتتكافرفػيجميػععناصػرالعمميةالتعميميةبالجامعة،سكاءما
يتعمؽبالمدخالتأكالعممياتأكالمخرجاتالتػيتمبػي احتياجاتالمجتمعكمتطمباتو ،كترتيتالمتعمميف
كحاجاتيـ،كتتحقؽمفخػالؿاالسػتخداـالفعاؿلجميعالعناصرالبشريةكالماديةبالجامعة " .كنالحظىنا
أفمعظـالتعريفاتتتفؽعمىالغايةالنيائيةلمجكدةالشاممةكىيخدمةالمستفيد،كىيغايةتنسجـمع
المفيكـالتربكمليا،كتصمحلتككفأساسايبنػىعمييػافػيترجمةالقيـ،كقداختمفتالتعريفاتالسابقةفي
ماىيةككينكنةالجكدةفمنيـمفركػزعمػى ككنياثقافة،كمنيـمفعرفيابأنيافمسفةأكمجمكعةمف
المبادئالم ادية،كمنيـمفاعتبرمجمكعةسماتكخصائصتعبرعفجكىرالتربية،كمنيـمفأكدعمى
المفيكـالقيميفػيتناكلولتعريفيا،كيرلالباحثأفالجكدةالشاممة تنبعمفالثقافةكتنيؿمفالقيـالتػي
تمثػؿ  نقطة ميمة في تحقيؽ النجاح ،كىي أيضا مجمكعة مف المبادئ التي تبدأ باإليماف كاالقتناع
بياكفيمياكصكالإلىالعمؿبمكجبياحتىتصبحجزءامفالسمكؾ،كتككفمعالمستقبؿنمػاذج معيارية
لمسمكؾ الجيد ،كأداة قياس تسيـ في عممية الرقابة كالتقييـ ،كيمكننا مف خالؿ استقراءالتعريفات السابقة
كانطالقامنياالكقكؼعمىمجمكعةمفالمضاميفأىميا :
 -1أىميةنشرالثقافةكتكحيدالمفاىيـبيفكافةالعامميففيالمؤسػسةكاعتبارىػاالخطػكة األكلىفي
ضمافالتنفيذالدقيؽكالنجاحألىداؼالمؤسسة .
 -2تضمف الجكدة مجمكعة مف المبادئ كالمعايير التي تحقؽ نمذجة العمؿ كتكحيػد المػساركتناسؽ
الجيكد،ممايحقؽأداءالعمؿبصكرةصحيحةكمفأكؿمرة.
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 -3تضع الجكدة أدكات كمعايير ضماف تحقيقيا كطػرؽ الرقابػة عمػى األداء ،كمػسارات التحسيف
المستمر.
 -4تعدالجكدةمفالنظرياتالميمةالتيتنصبشكؿكاضحعمىالغايةالرئيسيةاليدؼمنياكىػي
خدمةكرضىالمستفيد،ممايجعؿالمؤسساتتقؼأماـتحػددائػـلتحقيقػوكضػمافاستم ارره .
 -5كلتحقيؽماسبؽتحتاجالجكدةإلىتكفرقياداتفاعمةكقادرةعمػىاالبتكػاركالتطبيػؽ كالمتابعة،
كماأنياتحتاجإلىتدريبكافةالعامميفعمىالمياراتالمطمكبة.

 -6كماتحتاجإلىالمزيدمفالجيدكالمنافسةالشديدةبيفالمؤسساتلمكصكؿإلػىأفػضؿمنتجبأقؿ
التكاليؼلمحصكؿعمىرضىالمستيمؾ).العاجز،كنشكاف.(107:2005،
 -7ضركرةاستمرارالتحسيفكالتطكيرالمستمرلتحسيفالجكدة).الدراكة(50:2002،
 -8مبادئإدارةالجكدةالشاممةفيالتعميـالعالي بشكؿعاـفإفإدارةالجكدةالشاممةتشتمؿعمى
ستةمبادئأساسيةىي)تكفيؽ(43:2005،
أ .التركيزعمىالعميؿ 
ب .التركيزعمىالعممياتكالنتائجمعا .
ج .الكقايةمفاألخطاءمقابؿالفحص .
د .حشدخبراتالقكلالعاممة .
ق .اتخاذالق ارراتبناءعمىالحقائؽ .
ك .إرجاع األثر ،كيعنى بيا نتائج التقييـ التي تفيد في التغذية الراجعة ألغػراض التحػسيف
المستمر(العزاكممحمدعبدالكىاب )34،2005،
كقد استفاد الخبراء مف ىذه المبادئ في صياغة مفاىيـ كمبػادئ خاصػة بمؤسػسات التعميـ العالي
تبنتيا العديد مف مؤسسات التعميـ العالي مستندة إلى معػايير بالػدريج الكطني لمنكعية كالجكدة في
العاـ((2004،كالتيبنيتعمىمجمكعةمفالقيـكالمفاىيـالتيتػدخؿأساسافيصمبأفكاركسمككيات
المؤسساتذاتاألداءالمتميز،كتشمؿىذهالقيـاألساسػيةالقدرةعمىالقيادةالخالقة،كالتعميـالذميتمركز
حكؿ التعمـ الشخصي كالتنظيمػي ،كتقػديرالييئة التدريسية كالمكظفيف كالمجتمع الداخمي كالخارجي،
باإلضػافةإلػىسػرعةالبدءكالتركيزعمىالمستقبؿكاإلدارةالتيتيدؼإلىاالبتكػار،كاعتمػاداإلدارةعمػى
الحقػائؽكالتركيزعمىالنتائج،كخمؽقيـجادةكرؤيةمنظمة .
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 2 -4-2المبادئ العامة لمجودة :
كلقد قسـ مػالككلـ بالدريػدج المعػايير ،كالمبادئ العامة لمجكدة كالنكعية إلى سبع فئات ىي)بالدريدج،
(2004
-1القيادة  :
األفراد
ىي عممية إلياـ األفراد ليقدمكا أفضؿ ما لدييـ لتحقيؽ النتائج المرجكة .كتتعمؽ بتكجيو 
لمتحرؾ في االتجاه السميـ ،كالحصكؿ عمػى التػزاميـ ،كتحفيػزىـ لتحقيػؽ أىدافيـ .كتشكؿ القيادة أكلى
المحاكر الميمة في نجاح تطبيؽ الجكدة الشاممة في المؤسػسات التربكية مف خالؿ قدرات القادة في
التحكـفي قيادة المؤسسة،ككيؼتقكـ المؤسػسة بتحمػؿ مسؤكلياتياتجاه العامةككيؼتضمفالسمكؾ
األخالقيكتدعـالمجتمعاتالرئيس)سكرنػسف،كآخركف .(33:2006،
 -2التخطيط االستراتيجي :
كيعتبر التخطيط االستراتيجي مف المقكمات الميمة لتحقيؽ جكدة المؤسػسة ،كتقػاسـ عممية
التخطيطمفخالؿمدلشمكليةالخططلمقضايااالستراتيجية،ككيؼتػضعالمؤسػسة رسالتياالتيتعبر
عنيا ،ككيؼ تحدد أىدافيا اإلستراتيجية ،كعممية تطبيؽ كتطػكير الخطػط كالبدائؿ لمكاجية العكامؿ
كالتحدياتالتيتعتر .
-3التركيز عمى الطالب والمعنيين والسوق:
ػالؿمعرفةس كؽالعمؿ

يركزىذاالمحكرعمىخدمةالمستفيديفكتحقيؽالميزةالتنافسيةمفخ
كاحتياجاتو،كماىيالمياراتالمطمكبإكسابيالمطمبة،ممايتطمبقياـالمؤسسةباالستماعآلراءالطمبة
كالمعنييف،كالتعمـمنيـ،كاقامةعالقاتبناءةمعيـلتحديدمتطمبػاتيـ،كصياغةالمناىجكالتكجياتالعامة
لممؤسسةنحكتحقيؽرغباتيـكاحتياجاتيـ .
-4التركيز عمى إدارة المعمومات وتحميميا ودراستيا :
يعتبركجكدنظاـلممعمكماتداخؿالمؤسسةمفأىـمتطمباتالتخطيطالػسميـنحػكاتخاذالقرار
الصائب المبني عمى المعمكمات كالحقائؽ،كتسيـ تقنيػات كأنظمػة المعمكمػات المحكسبة بشكؿ عاـفي
تكفير المعمكمات بشكؿ سيؿ كميسر لمتخذم الق اررات مما يػساعدعمى تأدية مياميـ بشكؿ جيد ،كحؿ
مشكالت العمؿ بصكرة فعالة )بػدح (58 :2006، ،كتتطمػب إدارة المعمكمات كتحميميا بياف كيؼ تقكـ
المؤسسةالتعميميةبمراقبػةكتطػكيرأداءالطالػب(سجؿالطالباألكاديمي)،كالعممياتالتعميميةعمىكافة
المستكيات ،ككيؼ تضمف المؤسػسة نكعية كجكدة تكافر المعمكمات المطمكبة بالنسبة لمييئة التدريسية
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كالمكظفيفكالطالبكبيانات المتعامميفمعيامفخارجالمؤسسة،ككيؼتبنيكتديرمػصادرقكتيػامػف
المعمكمػات(.سكرنسف،كآخركف .(33:2006،
-5التركيز عمى الييئة التدريسية والموظفين:
تزدادأىميةالعنصرالبشرمفيتطكيركرفعمكانةالمؤسسةالتربكيةكزيادةميز التنافسيةبيف
المؤسسات األخرل ،فيك المككف الرئيس كأحد أىـ مدخالتيا التي تشكؿ الطالػب باإلضافة لمعكامؿ
األخرل،كعميوفإفالجامعةمطالبةبأفتديرالعقكؿالذكيػةإدارةناجحػةكفعالة،كتييئالمناخالذميؤكد
أىميةالتغييركالتطكيركيحفزاالبتكاركالتجديد،كأفتعمؿإلىتنميةالمكاردالبشرية)أحمػد،2005 ،
ص )325كىذا يتطمب أف تػساعد أنظمػة العمػؿ فػي المؤسسة أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف عمى
تحقيؽ أعمى المستكيات في األداء ،كأف تضع ليـ برنامجا تدريبيا لتطكير قدراتيـ كتعزيز كفاياتيـ بما
يخػدـكيػدعـأىػداؼالمؤسػسة كغاياتيا،كيبنيأسساراسخةمفالمعرفةكالمياراتكالقدراتالعاليةالتي
تتناسبمعتطكرالمعارؼكالعمكـ .
-6إدارة العمميات :
ينظر المتعاممكف إلى المؤسسة نظرة تقدير إذا كانت عممياتيا تخدـ احتياجاتيـ كتمبػية رغباتيـ
بشكؿسيؿكميسر،فمـيعدالحكـمقصكراعمىالمخرجاتكالنتػائجفػيالتقيػيـ المؤسسيالشامؿ،حيث
أصبحتالعممياتكالتركيزعمييامفمتطمباتالجكدة،كالعممياتىي مجمكعةمفاألنشطةالتيتأخذ
مدخالأكأكثركينتجعنيامخرجالوقيمةلممستيمؾ)"الػربالؤ)2009،كيطمبمفالمؤسسةأفتعرؼ
كيؼتديرعممياتيااألساسيةالمطمكبػةلتحقيػؽأقصىفائدةتعميميةبالنسبةلمطالب،ككيؼتديرالعمميات
التيتدعـالبيئةالتعميميػةكتػسعىلمتحسيف .
 -7التركيز عمى نتائج األداء التنظيمي :
لكؿ مف المحاكر التالية أىمية في الحكـ عمى نتائج األداء التنظيمي فػي المؤسػسات
التعميمية:تعمـالطالب(المناىج–الكسائؿالتعميمية–البيئػةالجامعيػة–المػشاركةكاألنػشطةالالمنيجية
رضىالمستفيديف-العمميات–الخدمةالمقدمة–المشاركةكاالحتراـ–جكدةالمخرجات-األداءالمالي-كفايةالمكاردالماليةكتنميتيا– دقةالتقارير– المكازنة -التدقيؽ– اإلدارة المالية -أداءأعضاءالييئة
التدريسية كالمكظفيف -التمكف مف المادة العممية – المبادرة كاإلبداع– النمك الميني كالحرص عمى
التطكر– التكاصؿ كالتشبيؾ – االلتزاـ كاالنتماء لممؤسسة-الفعالية التنظيمية كمسؤكلية القيادة -درجة
التطابؽ بػيف األىػداؼ التنظيميػة ك النتػائج المتحصمة – درجة االستخداـ لممكارد المتاحة -القدرة عمى
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التعامؿمعالتحديات– جكدة الييكؿ– كضكحالسمطات– جكدةالمخرجات– مشاركةالقيػادةكتبنييػا
لمعػامميف– الرضا الكظيفي -المسؤكلية االجتماعية  -درجة االلتزاـ بإسيامات الجامعات في التنمية
المستدامة مف خػالؿ العمؿ مع المكظفيف كأسرىـ كالمجتمع المحمي كالمجتمع المحيط بكاممو – نكعية
الخدمػةالمقدمة–إسياماتالجامعةالبحثيةفيحؿالمشكالتالمجتمعيةالعمميةكاإلنسانية( .
كيضيؼ )النجار،(74،2000 ،إلى المبادئ السابقة إلدارة الجكدة الشاممة اعتبار الجػكدة جزء
رئيسانمفاستراتيجيةالجامعة،كاعتباركؿفردمسؤكالعفتحقيقياداخؿالجامعة .
كمف خالؿ المبادئ السابقة فإف إدارة الجكدة الشاممة تمثؿ ثقافة كاطػا ار ميمػا لكػؿ مستكم
بالمؤسسةالتعميميةالتيترغبفيتطكيرذاتياكمكاردىػاكترقػىإلػىمػصاؼالمؤسساتالرائدة،كماأنيا
ليست إدارة لمتغيير فحسب ،بؿ ىي ضػماف لمتحػسيف المػستمركاستشعار لمرقابة الذاتية المحفزة نحك
التطكيرالشامؿلكػؿعناصػركمككنػاتالمنظكمػة التعميمية،لذافييثقافةينبغيعمىالجامعاتتبنييا
كاعتمادأسسياكعناصرىاالمتمثمػةفػيالنقاطالتالية(كنعاف2003ص )19
 -1التركيزعمىالطالبكالمستفيديف  .
 -2اعتبارالجكدةجزءارئيسامفاستراتيجيةالجامعة .
. -3كىيفمسفةكآلياتكأدكاتأساسيةفيإدارةالجامعة .
 -4التركيز عمى مشاركة العامميف كالمدربيف ،كتقكيػة الطاقػات كاإلمكانػات لتنفيػذ معدالت الجكدة
العالية .
 -5كىيمطابقةلبرنامجالتحسيناتالمستمرةفييالتنتيي .
 -6كىيكاسعةالنطاؽفيجميعأرجاءالجامعة .
 -7اعتبارالجكدةشاممةلكؿالعممياتكاألنشطةالتيتطكركتغيرثقافةالجامعةكتركزعمىجكانب
الجكدة 
 -3مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي
لقدأثبتتإدارةالجكدةالشاممةفيمجاالتالصناعةنجاحامممكسافيتحقيؽالمركزالتنافسي،
فالشركات الصناعية كمؤسسات التعميـ العالي ليا مػسؤكلية مػشتركة فػي تعمػـ كممارسة إدارة الجكدة
الشاممة ) (Windmer, &Harris, 1997,314فاليدؼ المتكقع مف تطبيػؽ مبادئ الجكدة الشاممة
كنظرياتيافيمجاؿالتعميـالعاليىكتحقيؽالتطكركاحػداثعمميةتغييرفيالنظاـالتعميميليككفقادرا
عمىالكفاءباحتياجاتالمجتمعكيسيـبشكؿفاعؿفػي تنميتو،كتنطمؽأيضاأىميةالتطبيؽمفأىمية
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تفعيؿدكركؿفردداخؿالمؤسسةفػياتجػاىتحقيؽجكدةاإلنتاجيةكشمكليتيالكافةالمجاالت،كترتبط
عمميةالتطبيؽلمجكدةالػشاممةفػيالمؤسساتالتعميميةبفمسفةالتقكيـالشامؿ .
 3- 4-2مبررات تطبيق مبادئ الجودة فى المؤسسات التعميمية :
كتكمفمبرراتكأىميةتطبيؽمبادئالجكدةفػيالنقاطالتالية):الحاج،كآخركف،2008،ص )23-22
 . -1ظيكر الحاجة في المجتمع الجامعي إلى التكامؿ كاالنسجاـ بػيف مػستكياتو المختمفػة)اإلدارة
الجامعية،أعضاءىيئةالتدريس،الطمبة،أكلياءاألمكر (.
 -2غمكضاألىداؼلدلالعامميففيمؤسساتالتعميـالعالي  .
 -3تدنيمستكلخريجيالتعميـالعاليكضعؼأدائيـفيالمراحؿالتعميميةنتيجةضعؼ المحتكل
العمميالمقدـليـ .
 -4التكصؿإلىسبؿتشخيصنقاطالقكةكالضعؼفيمجاالتأداءالمؤسساتالتعميميػةكافة،كفي
جميععناصرىالكيتتمكفمفالتطكيركتحسيفمخرجاتيا .
 -5حاجةالجامعاتإلىمصداقيةالمستفيديفمفخدماتيا،كتقييـإنتاجيتياكقدرتياعمػىالعطاء .
 -6تطكيرالنظاـاإلدارمكالتنظيميكالمحاسبيلضمافزيادةإنتاجيػةالعػامميففييػا كتحقيؽالسمعة
الجيدةكرضاالمستفيد .
 -7تدنيمستكلالتعاكفكالتنسيؽبيفالمجتمعالمحميكالجامعات .
. -8حاجةالجامعةإلىمساحةأكبرفياتخاذالقرار،كتدعيـتمكيؿالمشركعات .
كلتطبيؽالجكدةالشاممةفكائدعديدةتسيـفينيضتياكرقييا،فييتسعىإلىتركيزالجيكدنحك
الحاجاتالحقيقيةلممجتمعالمحمي،كتعمؿعمىإيجادنظاـشامؿيسيؿمفخاللوضبطكتقييـكتطكير
األداءاألكاديميكاإلدارم،كماأنياتسيـفينشرركحالتعاكفكالعمؿ ضمففرؽتشارؾاإلدارةالعميا
تحقيؽ أىدافيا ،كتطكير برامجيا ،كتؤسس لمعمػؿ الجمػاعي في جك يسكده فيـ الكاجبات كالمسؤكليات
بشكؿصحيح،كلعؿمفأىـالفكائػدىػكتحقيػؽ خدماتأفضؿلمطمبة ((Macrobert, 1995,45-،
 52كيضيؼ)الترتكرم،كجكيحاف (117 ، 2006،أنتخفيضالتكمفةكتقميؿالفاقد،كتعظيـدكرالجامعة
في التنمية ،كالحفاظعمى القػيـاألخالقية مف المكاسب التي تحققياالجامعاتمف تطبيؽإدارة الجكدة
الشاممة 
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-4التخطيط االستراتيجي والجودة:
يعمؿ التخطيط عمى تبني مفيكـ تنمكم ييدؼ إلى التحسيف المستمر في نكعية الحيػاةالعممية،
كتأميفالمشاركةلمجميع،كتطكيرالبنىاألساسيةلمعمميات،كايجادبػدائؿكأسػاليبترتكزعمىفيـمعمؽ
لمبيئةممايقمؿمفنسباليدرالناتجعفالتخبطكالعشكائية،كيكػسب القائميفعميوكالمشاركيففيوثقة
بأنفسيـكبتكجياتيـ،كيمثؿدافعاكمحفزانحكتحقيؽأىداؼالمؤسسة .
كألفتحقيؽأىداؼمعينةبطريقةمثمىتحتاجإلى) -الحفار،2001،ص )76
 -1العديدمفالبياناتاإلحصائيةكالمعطياتالتكنكلكجية .
 -2تحميؿاآلثارالمترتبةعمىكؿخطكةمفالخطكاتتحميالعمميادقيقا .
 -3المقارنةبيفنتائجالخطكاتالبديمةالمتعددة .
 -4التكازفبيفمتطمباتتحقيؽاألىداؼكبيفالمكاردالمتكافرة .
فإفمبادئكمنطمقاتالجكدةتصبحممثمةكأساسميـفيعمميةبناءاألىداؼالتػي تعدجكىر
عمميةالتخطيط،كالمعبرةعفنكاتجمراحموالمختمفػة،ككمػاأفإدارةالجػكدةالشاممةكادارةالتغييراليمكف
أفتطبقاكتعمالبمعزؿعففيـأىػداؼكمفػاىيـالتخطػيط االستراتيجيلمالكالالمفيكميفمفارتباط
كثيؽبنجاحتطبيقاتالجكدة،كلتفصيؿالعالقةبيف التخطيطاالستراتيجيكالجكدةكتحديدنقاطاالرتباط
بينيما ال بد مف اإلشارة إلى المبادئ التي ترتكز عمييا كمتا العمميتيف ،كالمخرجات التي تنتج عنيما
كالجدكؿالتالييكضحنقاطاالتفػاؽكاالختالؼبينيما :
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جدول رقم(  ) 1العالقة بين التخطيط االستراتيجي والجودة
متفق

مختمف

/

إدارة الجودة الشاممة

التخطيط االستراتيجي

العمل

متفؽ

القيادة

تبنياإلدارةالعميا

مختمؼ

التركيزعمىالعميؿ

التركيزعمىالثقافةكالقيـ

متفؽ

حشدخبراتالقكلالعاممة.

التركيزعمىالمشاركة

مختمؼ

التركيزعمىالعمميات

كضكحالرؤيةكالرسالة

متفؽ

التركيز عمى إدارة المعمكمات

ستيا كتحميمياكدرا– اتخاذ الق ار ارت
بناءعمىالحقائؽ.

متفؽ
متفؽ

الكقايةمفاألخطاءمقابلمفحص
عمى

التركيز

نتائج

األداء

التنظيمي

التركيز عمى نتائج التحميؿ

البيئي

التركيزعمىدقةالخطة
التركيزعمىمؤشراتاألداء

إرجاع األثر كيعنى
متفؽ

بيا نتائج التقييمالتي

تفيد في التحسيف

المبادئ

التركيزعمىالرقابةكالتقكيـ

المستمر
متفؽ

متفؽ
متفؽ
مختمؼ
متفؽ

استغالؿالمكاردبشكؿ
أمثؿ

ثقافة

إيجابية

سائدة

العامميفنحكالسمكؾالصحيح

تكجو إطار مفاىيمي كقيمي منظـ

فرؽ الجكدة التي تسيـ في
بناءكتطكيرالمؤسسة

أدلةعمؿكأنظمةمكثقة

يحكـسمكؾالمؤسسة

مشاركة

كصياغةاألىداؼ
خطةكاضحةالمعالـ

الجكدة

الخطة

تنظيـعمؿاألفرادكألقساـ

المخرجات
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كتفاعؿ

العامميف في بناء الخطة

معايير ناظمة لتطبيؽ مفردات مؤشرات

المصدر :الباحث 

جميع

أداء

ألىداؼ

 يتضحمفخالؿالجدكؿالسابؽأفنقاطاالتفاؽكالتكامؿبيفالتخطيطكالجكدةكبيرة كتعبر
عفمدلالتكامؿب ينيما،فمبادئالجكدةينبغيأفتككفحاضرةعندصػياغةرسػالةكأىداؼالمؤسسة،
كما أف التخطيط لمجكدة ميـ في تحقيؽ أىػدافيا ،كأحػد أىػـ مككناتيا كمعاييرىا ،كيبرز )كالدا،
،(307-278 ،2004أىمية الثقافة كالرؤية كالقيـ كالفمسفة فػي تجػسيداالرتباط بيف التخطيط كالجكدة
باعتبارىاعناصرأساسيةكأسساميمةيبنػىعمييػاتحديداتجاىاتكاستراتيجياتالمؤسسة،كتمثؿالقرار
التييحددلممؤسسةصبغتيا،كمسارعمميػا،كدقةنجاحياكتأثيرىافيالبيئةالتيتعمؿخالليا،فإذابنيت
الثقافػة لػدل العػامميف داخػؿ المؤسسة أصبحت جزءا مف عاداتيـ كتقاليدىـ ،كشكمت رؤيتيـ كفيميـ
لممستقبؿ،كعبرتعف القيـغيرالمكتكبة .كعنداستيالؿعمميةالتخطيطيبدأالتخطيطبتشخيصيقكد
إلى إعداد أىػداؼ تحقػؽ الجكدة الشاممة،مف خالؿ تعرؼ البيئة الخارجية (العمالء – السكؽ – حجـ
التنافس)،كتحديداألىداؼالتيتعمؿعمىاستقطابكارضاءمجتمعالمستفيديف،ثـيتجولتحميؿالبيئة
التيتيتـبتكزيعالمكاردكتنميتياكاستثمارنقاطالقكةفيياكمعالجةالخمؿكبذلؾيخػدـىػذاالتحميؿغاية
ميمةمفغاياتالجكدة .كتتحددأىداؼالجكدةالشاممةبعدإتماـعمميةالتشخيصكدراستوبعناية،كلقد
كػاف الناس يصححكف الخطأ فقط ،ثـ بعد ذلؾ ظيرت فكرة التحسيف مف منطمؽ المبادرة ،كحاليا قدال
يككف ىناؾ خطأ لكف الرغبة في التحسيف المستمر ىي السمة الغالبة عمى سمكؾ كاتجاىػات كثقافة
المؤسسات،لذلؾنجدأفتطكرالمفاىيـباتجاهتجكيدالعمؿأدلإلىتطػكيرالخطػطكالبدائؿاالست ارتيجية
بمايخدـتطكيرالمؤسسة .
ثـإفعمميةتنفيذاألىداؼترتكزعمىجماعيةاألداء،كتفاعؿكافةاإلداراتكاألقساـفيتحقيؽ
أىداؼالمؤسسة،كىذاماتعبرعنوفمسفةالجكدةالشاممةكمبادئياالتيتركزعمػى المشاركةكتعتبرأف
تحقيؽ الجكدة يككف بمشاركةجميعأعضاء المؤسسةكالمػستفيديف مػف خدماتيا،كلضمافتحقيؽنتائج
أفضؿلعمميةالمشاركةفيالتنفيذيػشترطأفيػسبقياتحقػقعمميةمشاركةالجميعفيصياغةككضعأىداؼ
المؤسسةخالؿعمميةالتخطيط .
كنظ ار ألف تطبيؽ الجكدة الشاممة مف مسؤكلية اإلدارة ،فإف المؤسسة ممزمة بتطػكير
خطةتضمفعمميةالتطبيؽالجيدلممؤسسةككؿ،ثـتخططلألنشطةالخاصةبكؿقطاعمػنالقطاعات
داخميا،لذاينبغيأفتككفالجكدةالشاممةمكضكعالمتخطػيطاالسػتراتيجي،كاذاكافالنظرإلىتككيف
الثقافةكغرسالقيـكصياغةالفمسفةفيإطارىػاالنظػرم،كتحديػدالسياساتمرحمةحمؿتدرؾفيياالرؤية،
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فإف التخطيط االسػتراتيجي تكتمػؿ معػو الرؤياكتنضح األىداؼ التي تنتج الجكدة الشاممة ،فالجكدة إذا
ليستعشكائيةكالتحدثبالمػصادفةكالتنجحمالـيخططليابشكؿدقيؽ .
 4-4-2تطبيق الجودة الشاممة في التعميم العالي :
شجعتالنتائجاإليجابيةالتيحققتياالجكدةفيمجاؿالصناعةالقائميفعمػىالتعمػيـالعاليلتطبيقيافي
مؤسساتيـكيمرتطبيؽالجكدةالشاممةبخمسمراحؿضػركريةلمتطبيػؽ الناجحكىي)تكفيؽ ف، 2005
(72-68
 مرحمة اإلعداد : كىي مرحمة تسبؽ مرحمة البناء كتتسـ ىذه المرحمة بالبعد التخطيطي النظػرم الػذم يشمؿ
صياغة الرؤية كاالتفاؽ عمى األىداؼ ،كتشكيؿ المجاف التكجييية التي ستػشرؼ عمػى عممية التطبيؽ،
كتحددالمكاردالمطمكبةلمتطبيؽ،كتضعالدراسةبيفيػدمصػناعالقػرار إلصداره،كتقتصرىذهالمرحمة
عمىاإلدارةالعمياداخؿالمؤسسة .
 مرحمة التخطيط :كتبدأىذهالمرحمةبكضعالخططالتفصيميةلمعمؿبمشاركةالمدراءالتنفيػذييفبالمؤسسةكالبدء
بمرحمة نشر الثقافة كادارة التغيير باتجاه تحقيؽ القناعة لدل الجميػع كجدكل التطبيؽ ،كتصاحب ىذه
المرحمةتشكيؿالمجافكالفرؽالتيستبدأبكضػعالتفاصػيؿ الدقيقةلعمميةالتنفيذكالجداكؿالزمنيةالالزمة
ليا ،كينبغي خالؿ مرحمة التخطيط إجراء تقكيـ كتقدير دقيؽ لإلشكاالت كالمعكقات المحتممة ،ال سيما
عمى صعيد نقاط الػضعؼ كالتيديػدات التي تعترض عممية التطبيؽ الناجح لكافة تفاصيؿ الخطة.
 مرحمة التطبيق :تتطمبمرحمةالتطبيؽ-لكيتؤدماليدؼالمرجكمنيا-إعداداجيداألعضاءالييئةالتدريسية
اتالالزمةبناءعمىدراسةدقيقة

كالمكظفيفداخؿالمؤسسةمفحيثنشرالثقافة،كتدريبيـعمىالميار
اردالالزمة لعمميةالتطبيػؽ،كمػف األىميةبمكافأفنؤكدعمىالتزاـ

لالحتياجاتالتدريبية،كتكفيرالمك
اإلدارة العميا بدعـ تطبيؽ الجكدة ،كتشمؿ مرحمة التطبيػؽ تشكيؿ الفرؽ التي ستساعد عمى تحقيؽ
األىداؼاالستراتيجيةالشاممةلكافػةمجػاالتالعممالجكدةالتيأشرنالياسابقا .
 مرحمة التقويم وضبط الجودة : يعتبرالتقكيـعمميةمستمرةكممتدةتبدأفيمرحمةاإلعدادفيمايعرؼبالتقكيـالقبمي،كتمتدإلى
مراحؿالتخطيط كالتنفيذ ،كتستمر لفحص نتائجاألداء كتسجيؿ المالحظػاتالتػي تخدـ عممية التحسيف
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المستمر ،كتفيد ىذه المرحمة في إحداث االستقرار لدل المؤسػسة التػي تتحقؽ أىدافيا بكفاءة كفاعمية،
كتتحقؽالرقابةكضبطالجكدةمفخػالؿإجػراءاتعػدة )الترتكرم،كجكيحاف )200، 2006,
توثيق اإلجراءات وتعميمات العمل.
 ضبطالكثائؽككصؼالطرؽالمستخدمةلضمافالمراجعةكتحديدالصالحياتكالػضبطكالكثائؽنظاـإدارةالجكدةكالكثائؽالمرجعية .
 ضبطسجالتالجكدةككصؼالطرؽلمسيطرةعمييا . التدقيؽالداخميلنظاـإدارةالجكدة(تدقيؽعممياتالتخطيط (. الفحصكاالختبارلمتأكدمفتنفيذاألعماؿبالشكؿالمطمكب . اإلجراءاتالتصحيحيةكالكقائية . المعايرة،كتشمؿمعايرةاألجيزةكالمعداتالمستخدمةأكمطابقةالبيئةالجامعيةلممعػاييرالصحيةالمطمكبة.
مراجعة اإلدارة لنظام إدارة الجودة الشاممة.
كيرلالباحثأنويمكفإضافةمرحمةخامسةلمراحؿتطبيؽالجكدةالشاممةكىي :
 مرحمة التميز :كتبدأىذهالمرحمةبعدالتأكدمفتطبيؽالمؤسسةلكافػةالمعػاييركالمحػاكرالتػي تضمنتياإدارة
الجكدةالشاممةكمطابقتيالممكاصفاتالمطمكبة،كتسعىالمؤسسةخػالؿىػذه المرحمةإلىتقديـمبادرات
تمثؿنمكذجايحقؽلياسمةمميزةبيفالمؤسساتالمناظرة،فقدتتميزالمؤسسةفيالجانبالبحثي،أك
التقني) أنظمة تكنكلكجيا المعمكمات ،أك فػي الجانػب اإلدارم ،كيحكـ عمى المؤسسة المتميزة أيضا إذا
تخطتمرحمةالتخطيطاالسػتراتيجيمػف تطكيرالذاتلممؤسسةإلىتطكيرالمجتمع،كمفمحميةالرؤية
إلىعالميتيا،كيمكفتعػرؼ سماتالمؤسسةالمتميزةمفخالؿالمعاييرالتيسنتطرؽليافيالفصؿ
القادـكالمقتبسةمػف معاييرالييئاتالكطنيةلمجكدة كتمثؿإدارةالجكدةالشاممةفمسفةتنظيميةتتيحبيئة
مناسبة لتحقيؽ الجكدة المػستيدفة لمعمميات ،كما تكفر نظاما نكعيا لمخرجات ذات سمات تنافػسية،
)محجػكب .(113 ،2003،
لػذاكجدتاإلداراتالجامعيةنفسياأماـاستحقاؽضركرملضمافتقدمياأكاالختيارلمكاجيػة
استحقاقات التدىكر كالتقزـ كاالنكفاء عمى دكر ىامشي ،كلتطبيؽ إدارة الجكدة الػشاممة فػي مؤسسات
التعميـالعاليخطكاتتمييديةعمميةينبغيعميياالبدءبياكىيصطاـ .(32 ،
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أ  .تشكيل فرق ذات كفاءة تقوم بما يمي :
 عقددكراتتثقيفيةلنشرثقافةالجكدة . بيافمبرراتتطبيؽالنظاـكفكائده . بيافالمعاييرالكظيفيةالتيتحكـاختيارنمكذجلضمافكتككيدالجكدة . تكضيحمتطمباتتطبيؽالنظاـ . عرضالمراحؿاألساسيةالتييشممياتطبيؽالنظاـ . بيافاألدكاراألساسيةالتييشممياتنفيذالنظاـ . عمؿخطةلتطبيؽالجكدةالشاممة . عمؿىيكميةلتكثيؽنظاـإدارةالجكدة .ب .تدريب المديرين والعاممين في مؤسسات التعميم العالي:
كيشمؿالتدريبعمىإجراءاتالجكدةمثؿ:تكثيػؽاإلجػراءات،ضػبطالكثػائؽ كسجالتالجكدة،
طرؽ التقييـ الداخمي كالفحص ،التأكد مف تنفيذ األعماؿ بالطريقة الصحيحة ،ككافة الميارات اإلدارية
ػاراتالحاسػكب كغيرىا.
المرتبطةبالجكدةكالتخطيطكادارةالتغييػركمي 
ج .إعداد دليل الجودة ويشمل:
سياسة الجكدة في التعميـ العالي ،تحديد أىدافيا المتعمقة بضبط إجراءات العمؿ كتكحيدىا،
المرجعية النظامية ليذه اإلجراءات ،التطكير كالتحػسيف المػستمرلجكدة األداء كالخدمات ،كارضاء
المستفيديف .
د .تحديد عناصر إدارة الجودة التي ستستيدفيا المؤسسة مثل:
مسؤكلية اإلدارة كنظاـ الجكدة،عمميات الضبط لمعقكد كالكثائؽ كالعمميات كالفحص كاالختبار
كالخدمات ،التػدقيؽ الػداخمي كالمراجعة ،كالتدريب.كلبدء برنامج الجكدة الشاممة في الجامعات ال بد مف
تحديد رسالة الجامعة المنػسجمة مع رؤيتيا كتكثيقيا كنشرىا ،ثـ تطبيؽ شعار االلتزاـ بالتميز في كافة
أىدافيا كالتركيز عمػى التميز فيما ترغب الجامعة بو ،كبناء استراتيجية لمتغيير ترتكز عمى التطكير
المستمرلمنكعمفخالؿالمراجعةلمييكؿالتنظيميكأساليبالعمؿكالمراجعةالدكريةلألىداؼ .

 5-4-2متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
كمفالمتطمباتالالزمةلتطبيؽالجكدة)العاجز،كنشكاف :(114-112،2005،
دعـكتأييداإلدارةالعميالنظاـإدارةالجكدةالشاممة .50

  ترسيخثقافة الجكدةبيفجميعأفراد المؤسسةكالعمؿ عمى صقميـبثقافةتنظيميػةجديػدة تنسجـ معالتجديدكالتطكير .
المشرفيف األكاديمييف ،كتطكير كتحػديث المنػاىج،كاليياكؿ
 تنمية المكارد البشرية لدل المعمميف ك التنظيميةإلحداثالتجديدالتربكمالمطمكب .
مشاركةجميعالعامميففيالجيكدالمبذكلة،كدعـكتشجيعالعمػؿالجمػاعيلتحػسيف مستكلاألداء  .تعرؼاحتياجاتالمستفيديفالداخمييفكالخارجييف  . تطكيرنظاـلممعمكماتلجمعالحقائؽ،كاستخداـأساليبكميةفياتخاذكدعـالقرار.كيرلالباحثأفمف أىـ متطمبات تطبيؽ الجكدة الشاممة أف تككف لمجكدة قػكة دائمية كمحركة لجميع أىداؼ األداء
كمصاحبةلو،كأفيككفلياأسبقيةاستراتيجية،كغايػةمرتبطةبالرقابةالذاتيةكالقناعةالراسخةبأىميتيا
لدل العامميف في المؤسسة ،كيمكف تطبيػؽ معايير كمؤشرات عالمية كاآليزكا 9002الخاص بالميداف
التربكمكالذمتضمفتسعةعػشربنداتمثؿمجمكعةمتكاممةمفالمتطمباتالمعياريةلمكصكؿإلىخدمة
تعميميةعاليةكىي -:
مسؤكليةاإلدارةالعميا،نظاـالجكدة،مراجعػةالعقػكد،ضػبطالكثػائؽكالبيانػات،المشتريات،التحقؽ
مف الخدمات كالمعمكمات المقدمة لمطالب أك كلػي أمػره ،تمييػز كتتبػع العممية التعميمية لمطالب ،ضبط
كتقكيـالطالب،حالػةالتفتػيشكاالختبػار،حػاالتعػدـالمطابقة،اإلجراءاتالتصحيحيةكالكقائية،التناكؿ
كالتخزيف كالحفظ كالنقؿ ،ضبط السجالت،المراجعة الداخمية لمجكدة ،التدريب ،الخدمة ،األساليب
اإلحصائية.كذلؾ يمكف تطبيؽ معايير كطنية تضعيا الييئات المختصة بالجكدة كالنكعيػة ،كتخػدـ ىذه
المعايير تنظيـ العمؿ ،كترتيبو ،كتكحيد الفيـ لدل جميع المعنيػيف بتطبيػؽ نظػاـ إدارة الجكدة الشاممة.
 6-4-2مؤشرات الجودة في التعميم العالي:
تعتبر المعايير التي كضعيا ركاد الجكدة األكائؿ أمثاؿ بالدريدج ككركسبي مف األسس الميمة
التي بنى عمى أساسيا العديدمف الباحثيف الذيف طكركامؤشرات لمجكدة فػيالتعمػيـ العاليكتصمحأف
تككفأداةلمقياسالػدقيؽلمػدلتقػدـكتطػكرالمؤسػسة،فقػدطػكر(كنعاف2003،ـ (27-21 ،مؤشرات
لمجكدةفيالتعميـالعاليتضمنتأربعةكعشريفمؤشراتكزعتعمىالمحاكرالتالية :
 -1محور الطمبة :
كيتناكؿمؤشراتاالنتقاءكسياسةالقبكؿ،كنسبةعددالطمبةإلىأعػضاء ىيئةالتدريسالمقبكلة
بحسبالمعاييرالعالميةفي ىذاالمجاؿ،كمتكسطتكمفػةالطالػب باعتبارىا مؤشراميمالتحقيؽ الجكدة
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عمى أف يككف مؤش ار مف بيف عدد مػف المؤشػرات التي تدعـ تحقيؽ الجكدة ،كمف المؤشرات الميمة
الخػدمات المقدمػة لمطمبػة كالخػدمات الصحية ،كاإلرشاد ،كاإلقامة ،كالمساعدات المالية ،كيعتبر استعداد
كدافعيةالطمبةلمتعمػيـ كتييئةالظركؼالمناسبةلمعمميةالتعميميةقبؿبدءالدراسةكأثنائيامفالمؤشرات
العمميكالتيتعتبرمفأىـ

الميمةالتيتسيـفيتحقيؽالنجاحكرفعنسبةالخريجيفكمستكاىـالعمميك
المؤشرات في ىذا المحكر ،فمستكل الخريج الجػامعي ىػك المخػرج النيػائي كالمؤشر الذم يحقؽ رضى
المجتمععفأداءالجامعة،كيعبرعفمػستكاىااألكػاديميكاإلدارم .
 -2محور أعضاء ىيئة التدريس:
كيتضمفمؤشراتالمؤىؿ،كالتدريبكالتأىيؿألعػضاء ىيئةالتدريس،كاإلنتاجالعمميالمنشكر،
كمدلتفرغيـلمعمؿالجامعي،كمدلمشاركتيـفيالجمعياتالمينيةكالعممية،كعالقةالمدرسيفبالطمبة
القائمةعمىاحتراـأعضاءىيئةالتدريسلطمبتيـ.
 -3محور جودة المناىج الدراسية :
حيث يعد المنيج الدراسي عنص ار رئيسان مػف عناصػر العممية التعميمية ،كيتسـ المنيج الدراسي
بالحداثة كاستخداـ التقنيات ،إذا عكس مػضمكنو مفاىيـ األصالة كالتجديد ،كمدل ارتباطو بالبيئة كاثراء
الالزمة التي تعينوعمى فيـ الحياةكتحديدالمشكالتالمرتبطة بالتخصص
شخصية المتعمـ بالميارات 
المينيكالقػدرةعمػىحميا .
 -4محور اإلدارة الجامعية
كيعبرعفىذاالمحكرمؤشرمدلالتزاـالقيادةالعميابػالجكدة كمبادراتياكتحقيقيا،كمدلتكفر
العالقاتاإلنسانيةالطيبةالتيينبغػيأفتػسكدبػيف أعضاءىيئةالتدريسكالمستكياتاإلداريةالمختمفة
داخػؿالجامعػة،كطػرؽاختيػاراإلدارييفكتدريبيـ .
 -5محور اإلمكانات المادية:
تتعدد اإلمكانات المادية المطمكب تكافرىػا فػي الجامعػات،كتمثؿ ىذه اإلمكانات داعما مساندا
لمعممية التعميمية كمف مؤشرات الجكدة المرتبطػة بػو مدل مركنة المبنى كتعدد استخداماتو ،ككفاءتو
الستيعابأعدادالطمبػةكمػدلمناسػبة مكقعوالجغرافي،كمفأىـالمرافؽالجامعيةكجكدمكتبػاتتخػدـ
الييئػة التدريػسية كالباحثيف كالطمبة ،كشمكؿ المكتبات عمى مصادر تخصصية كغيػر تخصػصية كعمػى
الدكريات كالمجالت ،كتخضع المكتبة لمجمكعة مف المكاصفات ينبغي أف تتكافر بيا المساحة المتاحة
لغرؼ القراءة،كعددساعاتالعمؿبيا،كمدلتكافرالعػامميفكالمساعدةالتييقدمكنيا،كسيكلةالكصكؿ
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لممعمكمة،كمفمؤشراتىذاالمحػكركجػكد طمبػة مخابرمزكدةبأجيزةكمعداتتضمنافاألداءالمخبرم
الفعاؿ،كمػدلاسػتفادةالطمبةكالمدرسيفمنيا،كتأتيالمكازناتالمخصصةلمجامعاتفيسمـالمؤشرات
الميمة ألىداؼالمؤسسة،كمدلدعـىذهالمخصصاتلبرامجالمنحالمقدمةلمطمبةكدعـالبحػث العممي
كالتطكيرالمينيلمعامميففيالجامعات .
 -6محور الجامعة والمجتمع:
تعد خدمة المجتمع مف الكظائؼ الرئيػسة لمجامعػات كمػف مؤشرات تميزىا ،كىذا يستدعي ربط
التخصصات المختمفػة فػي الجامعػات بحاجػات المجتمع كتحقيؽ التكامؿ كالتفاعؿ بيف كظائؼ التعميـ
العالي الثالثة ،كىي التعميـ كالبحػث العممي كخدمة المجتمع ،كتقاس مؤشرات الجكدة بمدل تحقؽ
إسياماتالجامعةفيتطكير  كبنىالمجتمعكمكاردهكاقتصادهمفخالؿربطالبحثالعمميبمشكالت
المجتمػعبغيةإيجادحمكؿليا،كالتكاصؿمعسكؽالعمؿبشكؿمستمر .
 -7تجارب معاصرة لمتخطيط االستراتيجي والجودة في التعميم العالي:
تعبرالتجاربالعمميةالمعاصرةعفترجمةلمنظرياتالرائدة،كبرىاناعمىصػحةىذهالنظريات،
كماتمثؿنكاةلمبحثالمؤسساتي،كفياستعراضنالنماذجمفىذهالمؤسػسات التيتميزتفيمجاالت
التخطيطكالجكدةنتجاكزمجاؿالقكؿإلىمجػاؿالعمػؿ،كنػضعمؤسساتناالتعميميةالعربيةأماـاستحقاؽ
تنافسي عممي ،يتجاكز حدكد الترؼ الفكرم ،كيحقػؽ نتائج إيجابية ترتقي باألداء ،كيجمب التميز
ألصحابيا،كسنعرضىناتجربتيفلجامعتيفطبقتامعاييربالدريجلمجكدةكالنكعيةككانتاأكلىالجامعات

التينالتاالجػائزة،كالجػامعتيفىمػاجامعةكسككنسفستاكتلمعمكـالتطبيقية،كجامعةنكرثكيستميسكرم
التربكيةفيالكالياتالمتحدةاألمريكية.العزاكممحمدعبدالكىاب،2005،ص .)23
 7– 4-2أىمية إدارة الجودة الشاممة :
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8-4 -2النشاط الرياضي :
النشاط الرياضي ىك نشاط تربكم يعمؿ عمى تربية النشء تربية متزنة كمتكاممة مف النكاحي:
الكجدانية كاالجتماعية كالبدنية كالعقمية ،عف طريؽ برامج كمجاالت رياضية متعددة تحت إشراؼ قيادة
متخصصة تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ النشاط الرياضي بما يساىـ في تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية
البدنيةفيمراحؿالتعميـالعاـ،كينطمؽمفاألسسالعامةلمسياسةالتعميميةفيالمممكةالعربيةالسعكدية
التيمنيا:القكةفيأسمىصكرىاكاشمؿمعانييا:قكةالعقيدة،قكةالخمؽ،كقكةالجسـفػ(المؤمفالقكم
خيركأحبإلىاهللمفالمؤمفالضعيؼ،كفيكؿخير)
 9-4-2أىداف النشاط الرياضي :
يسعىالنشاطالرياضيإلىاإلسياـفيتحقيؽاألىداؼالعامةلمتربيةالبدنيةفيمراحؿالتعميـ
العاـمفخالؿمايمي :
 -1نشر الكعيالرياضي المكجو الداعيإلىممارسةالرياضة لكسبالمياقة البدنية كالنشاط الدائـ
كتقكيةالجسـإليجادالمؤمفالقكم .
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 -2غرس كترسيخ المفاىيـ الصحيحة لمتربية البدنية كالنشاط الرياضي كمنيا العمؿ بمفيكـ ركح
الفريؽالكاحدكادراؾالبعدالتربكمالصحيحلممنافساتالرياضية.
 -3تنمية االتجاىات االجتماعية السميمة كالسمكؾ القكيـ عف طريؽ بعض المكاقؼ في األلعاب
الجماعيةكالفرديةكاكسابيـالثقةبالنفسكتنميةالركحالرياضية.
 -4المساىمة في التخمص مف التكتر النفسي كتفريغ االنفعاالت كاستنفاذ الطاقة الزائدة كاشباع
الحاجاتالنفسيةكالتكيؼاالجتماعيكتحقيؽالذات.
 -5تقديرأىميةاستثماركقتالفراغببعضالنشاطاتالرياضيةالمفيدة.
 -6رفعمستكلالكفاءةالبدنيةلمطالبعفطريؽإعطائيـجرعاتمناسبةمفالتمريناتالتيتنمي
الجسـكتحافظعمىالقكاـالسميـ.
 -7إكساب الطالب الميارات كالقدرات الحركية التي تستند إلى القكاعد الرياضية كالصحية لبناء
الجسـالسميـحتىيؤدمكاجباتوفيخدمةدينوكمميكوككطنوكمجتمعوبقكةكثبات.
 -8العناية كاالىتماـ بالطالب المكىكبيف في األلعاب الرياضية المختمفة كالعمؿ عمى االرتقاء
بمستكياتيـالفنيةكالميارية .
تكجيوالبرامج:ينبغيلكيتحقؽبرامجالنشاطالرياضيأىدافياالتربكيةالمأمكلةتكجييياكفؽمايمي :
 -1إبراز أىمية النشاط الرياضي في حياة أبنائنا الطالب كغرس المفاىيـ كالقيـ التربكية الفاضمة كفؽ
تعاليـديننااإلسالميالحنيؼ .
 -2تكجيو عنصر المنافسة بحيث ال تككف ىدفا في حد ذاتيا كانما تككف كسيمة تربكية مشكقة كذلؾ
بالتأكيدعمىالمنافساتالشريفةكالبعدعفمظاىرالتعصب.
 -3المساىمةفي إعدادالقيادات الكاعية مف الطالب عفطريؽإعطائيـ الفرصالكافيةلممشاركةفي
برامجاألنشطةمفخالؿلجافالتنظيـكالتحكيـكالتسجيؿ(غازمالعنزم،2008،،ص .)23
 10-4- 2نبذة تاريخية عن الجامعة العراقية -:
أسستالجامعةالعراقية(الجامعةاالسالميةسابقا)عاـ1989ـ،كىياكؿجامعةمتخصصةفي
تدريس العمكـ االسالمية في العراؽ  ،فضال عف عمكـ متنكعة اخرل ،كىي كاحدة مف الجامعات التي
احتضنتيابغدادلتككفمنيالعذبالطالبالعمـالقادميفمفارجاءالعالميفالعربيكاالسالمي .
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تميزتالجامعةبقبكؿالطمبةمفارجاءالعالـاالسالميمماانعكسعمىحجـالطمبةالكافديف
بالدراسةفييامنذتاسيسيالحداالفلكيينيمكاالعمكـاالسالميةالصرفةكليككنكانقطةاشعاعفكريافي
بمدانيـكمفاكثرمف45دكلةعربيةكاسالميةفيالعالـ .
تستقبؿ الجامعة خريجي فرعي العممي كاالدبي كاالعداديات االسالمية كالمدارس الدينية ،كما
كتمنحالجامعةشيادتيالماجستيركالدكتكراهفياقساـكمياتياكافة .
تقعالجامعةالعراقية(االسالميةسابقا)فيبغداد-عاصمةالعراؽ،كتحتؿركناميماكمتميزامف
(مدينةاالعظمية)احداىـاحياءالعاصمةالعريقةحيثيضكعكا فيىذاالمكقععبؽالتراثاالسالمي
االصيؿكبنايةالجامعةمفاالبنيةالتراثيةالمرسكمةعمىالطرازالعربياالسالمي،اذتزخرالجدراف
بالزخرفةاالسالميةكاالقكاسالمقترنةبالتراثالبغدادامالطائرالصيت،فضالعفذلؾتجاكرالجامعة
(المقبرة الممكية) كىي احدل معالـ البناء المتميزة في بغداد اليكـ .كقد تكاصمت ىذه الجامعة بثكابتيا
االصيمةكسعيياالدائـالطمكحمعاخكاتيامفالجامعاتالعربيةكاالسالمية،فعقدتجممةمفاالتفاقيات
كرسخت العالقات الثقافية الجادة معيا فضال عف انضماميا الى عضكية اتحاد الجامعات االسالمية
كاتحادالجامعاتالعربيةwww.Iraqi.universty.com..
األىداف :
 رفدالمجتمعبكفاءاتمتخصصةفيالمجاالت(العمميةكاإلنسانيةكالشرعية) . تطكيرقدراتأعضاءىيئةالتدريسبالمشاركةفيالمؤتمراتكالندكاتكالدكراتالمتخصصة . تنميةالعالقاتالعمميةكالمعرفيةمعالجامعاتالعربيةكالعالمية . استحداثكفتحكمياتكأقساـعمميةكانسانيةكتطبيقيةبمايخدـالمجتمع . مكاكبةالتقدـبأبحاثعمميةتتناكؿالتحدياتالمعاصرةلرفعالمستكلالمعرفي .الرسالة :
الجامعة العراقية إحدل جامعات العراؽ التي تعنى بتدريس العمكـ العممية كاإلنسانية كالشرعية
إلشباع حاجات المجتمع كرفده بالمتخصصيف في جميع المجاالت ،كتحرص عمى مضاعفة جيكدىا
الستيعاب المعرفة كاإلفادةمف فيضيافيبناء الفكر العممي كالثقافيكاألخالقي،كتسعىلحضكر دائـ
متكاصؿفيمجاؿالفعالياتالمجتمعية كتطكيرالنظـالداخميةكاإلداريةبمايحقؽمعاييرالجكدةكيؤىؿ
الجامعةأكالكمياتأكاألقساـالعمميةلنيؿاالعتماداألكاديميالمؤسسيأكالتخصصي .
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كتتضمفالجامعةالعديدمفالكميات :
كمية الشريعة -كمية اآلداب  -كمية أصكؿ الديف  -كمية التربية لمبنات -كمية القانكف  -كمية االدارة
كاالقتصاد-كميةالتربية–طارمية-كميةاالعالـ-كميةالطب–ابفسينا-كميةاليندسة 
11-4-2نبذة عن كمية اإلدارة واالقتصاد :
 تاريختأسيسيا 2010/2009: محؿادارتيا:بغداد/حيالجامعة/شارعالربيع يجيالدراسةاإلعداديةبفرعيياالعمميكاألدبي 

 طبيعةنشاطيا:قبكؿالطمبةمفخر تخصصيا:كميةعممية  القانكفالذميحكميا:قانكفك ازرةالتعميـالعاليكالبحثالعمميالعراقية . عددمكاقعكفركععمميا:اليكجد أىدافيا الرئيسية  :تخريجطمبةليـالمعرفةكالميارةكالقدرةعمىتنفيذالمياـالكظيفيةفيدكائرالدكلة
كدعـ كتشجيع أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف مف خالؿ اقامة كحضكر المؤتمرات كالندكات العممية
كاجراءالدراساتكالبحكث .
كتتضمفاالقساـالتاليةقسـإدارةاألعماؿ-قسـالعمكـالماليةكالمصرفية-قسـالمحاسبة-
شعبةالشؤكفالعممية  -شعبةالدراساتكالتخطيطكالمتابعة  -شعبةالتسجيؿ  -الشعبةالمالية  -شعبة
التدقيؽ  -شعبةالمكاردالبشرية -الكحدةالقانكنية  -شعبةالحاسبةكاالنترنت  -شعبةالمكتبة  -شعبة
ضمافالجكدةكاألداءالجامعي  -شعبةمجانيةالتعميـ  -شعبةالصيانةكالخدمات  -كحدةالمخازف-
كحدةاإلعالـ 
وحدة النشاط الرياضي :
نبذة عن الوحدة -:
تعمؿ كحدة النشاط الرياضي عمى تييئة القاعات الرياضية الداخمية مف حيث تكفيرىا لألجيزة
كالمعداتالرياضيةلمطالبكالطالبات،كاإلشراؼكالتدريبعمىنشاطاتالطالبكاختياراألفضؿلزجيـ
في منتخبات الكمية كالجامعة لغرض المشاركة في النشاطات كأللعاب الرياضية المختمفة التي يقيميا
النشاطالرياضيعمىمستكلالجامعةككؿ،فضالن عفالنشاطاتاألخرلالتيتتضمفإقامةالمعارض
فنية لمطمبة داخؿ كخارج الكمية ،كاقامة الدكرات الرياضية لمختمؼ الفعاليات كاألنشطة الرياضيةكالفنية
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مف أجؿ النيكض بالكاقع الرياضي كالكصكؿ إلى أفضؿ المستكيات لرفع إسـ الكمية عاليان.
 www.Iraqi.universty.com
12-4-2أىداف وميام أقسام االنشطة الطالبية الرياضية بالجامعة -:
الرؤية -:
االرتقاء بمستكل الرياضة الجامعية في الجامعات الحككمية كالجامعات كالكميات االىمية في
العراؽمفخالؿاشراؾاكبرعددممكفمفالطمبة(طالب–طالبات)فيالنشاطاتالرياضيةكالفنية
كتكفيرالمستمزماتالخاصةلمممارسةىذهالنشاطات,كاعدادالفرؽكالمنتخباتالجامعيةلممشاركةفي
البطكالتالدكليةكالقاريةكالعربيةلرفعاسـالبمدعاليافيالمحافؿالدكلية .
الرسالة:
اعداد الطالب الجامعي بدنيا كعقميا كمياريا ليككف مؤىال كقاد ار عمى اداء الكاجبات كمتطمبات العمؿ
لتحقيؽالتنميةالمستقبميةكتمبيةاحتياجاتالمجتمع .
االىداف :
 -1اشراؾالطالبالجامعيفينشاطتركيحييمارسفيوالطالبىكاياتوالرياضيةكالفنيةإلشباع
رغباتوكاستثماراكقاتالفراغبنشاطمفيد .
 -2تقكية اكاصر المحبة كاالخكة كالتعارؼ بيف طمبة الجامعات المختمفة مف خالؿ التنافس في
نشاطاترياضيةكفنيةمختمفة .
 -3تنميةكتقكيةالحالةالنفسيةلمطمبةكرفعحالةالنضجاالنفعاليلمطمبةمفخالؿممارسةاالنشطة
الرياضيةكالفنية .
 -4نشر الكعي كالثقافة الرياضية كالفنية كتشجيع فرص ممارسة االنشطة الرياضية كالفنية لكافة
شرائحالكسطالجامعيلماليامففكائدصحيةكبدنيةكنفسية .
 -5تطكيرالنكاحيالقياديةلدلالطمبةمفخالؿالمشاركةفياالنشطةالرياضيةكالفنية كالكشفية
كتعكدىـعمىضبطالنفس 
 -6رسـالسياساتالتيتنسجـمعرسالتنالضمافتحقيؽجكدةالبرامجكالنشاطاتالمقدمةلمطمبة
كالمستمزماتالالزمةلتحقيقيا .
ميام وواجبات القسم:
 -1إدارةشؤكفالقسـمفجميعالنكاحياإلداريةكالفنيةكالماليةكعمؿمنتسبيفالقسـ .
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 -2كضعالسياسةالتنظيميةكالتخطيطيةالتيترتبطبياأقساـالرياضةالجامعيةفيالجامعاتالعراقية
لتحقيؽأىداؼالقسـفيتكفيرمجاالتالرعايةالرياضيةكالفنيةلمطالبالجامعي .
 -3تكفير المستمزمات الضركرية لممارسة األنشطة الرياضية كالفنية كالكشفية بما يتالءـ مع ميكؿ
كرغباتالطمبة .
 -4تزكيدجيازاإلشراؼكالتقكيـفيك ازرةالتعميـالعاليكالبحثالعمميبالتقاريركالمقترحاتالكفيمة
برفعمستكلالعمؿفيقسـالرياضةالجامعيةفيالك ازرةكأقساـالرياضةالجامعيةفيالجامعات
العراقية .
 -5إعداد المنتخبات الرياضية كالفرؽ الفنية كالكشفية التي تمثؿ الجامعات العراقية في المشاركات
الخارجيةكمتابعةالق ارراتالك ازريةالخاصةبيا .
 -6عقداالجتماعاتلمدراءالرياضةالجامعيةفيالجامعاتكالييئاتكالكمياتاألىميةالعراقيةلمكقكؼ
عمىمعكقاتالعمؿكايجادأفضؿالسبؿلمنيكضبالرياضةالجامعية .
 -7إعدادالبياناتالتيتطمبياالجياتاإلداريةالمختصةكتككيفقاعدةبياناتخاصةبالقسـ .
 -8تقديـتقاريرشيريةكفصميةكسنكيةعفعمؿالقسـ .
 -9إجراءزياراتميدانيةدكريةلمتابعةالبطكالتالرياضيةفيالجامعاتالعراقية .
 -10متابعةاألنشطةالداخميةالتيتقيمياالجامعاتالعراقية .
 -11تقييـنتائجالبطكالتكالسباقاتالرياضيةكالفنيةلمجامعاتالعراقيةكاعمامياعمىالجامعات ..
 -12تحديدالمجافالخاصةباإلشراؼكمتابعةالبطكالتكالسباقاتالرياضيةكالفنيةكالكشفيةلمطالب
كالطالبات .
 -13التحسيفالمستمرلنظاـالتقييـ .
 -14مراجعةاالنظمةكالتعميماتبشكؿدكرم .
يتألؼقسـالرياضةالجامعيةمفالشعبالتالية 
أ-شعبةالمتابعةكالبطكالتالرياضية 
ميام وواجبات الشعبة :
 -1ادارةشؤكفالشعبةكتعييفالمشرفيفعمىالبطكالتالرياضيةكالمخيماتالكشفية .
 -2تحضيرجدكؿاعماؿاالجتماعاتالدكريةلمدراءالرياضةالجامعيةكمسؤكليالشعبالرياضية
فيالجامعاتكالييئاتكالكمياتاالىمية .
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 -3تقديـمقترحخطةالبطكالتالرياضيةكالمخيماتالكشفيةالتيسيتـاعتمادىافيالعاـالدراسي
كاالشراؼعمىتنفيذىاباألماكفكالتكقيتاتالمحددةبالخطةبعداعتمادىا .
 -4تحديدمكعدبطكلةكاسمعاليكزيرالتعميـالعاليكالبحثالعمميالمحترـ .
 -5اصدار المكائح كالتعميمات الخاصة بالبطكالت الرياضية كتعميميا عمى الجامعات كالتقيد بيا
لضمافسيرالبطكالتبشكؿسميـ .
 -6متابعةسيرالبطكالتالرياضيةكالمخيماتالكشفيةلمجامعاتكتعييفالحكاـإلدارةىذهالبطكالت
بالتنسيؽمعاالتحادالعراقيلمرياضةالجامعيةكاالتحاداتاالخرلالمعنية .
 -7رفع التقارير الخاصة بنتائج البطكالت الرياضية كالمخيمات الكشفية لغرض اعتمادىا في نظاـ
التقييـالخاصبالجامعات .
 -8البتفياالعتراضات التي تتقدـبياالجامعات اثناءالبطكالت كتشكيؿ المجافالخاصة لمنظر
بيذهاالعتراضاتكرفعالتقاريرالخاصةبياالىالقسـ .
 -9تككيفقاعدةبياناتخاصةبالشعبة).الرياضةالجامعية )eu.uees.ssa.as
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 5-2الدراسات السابقة والمشابية :
 -1دراسة  :نشعو كريم عذاب و حنان محمد جعفر بعنوان ( بناء برنامج تدريبي لمعممات رباض
االطفال في ضوء معايير الجودة الشاممة ) :
 تيدؼىذهالدراسةالىافالمعمـىكابرزعناصرالمنظكمةالتعميميةكىكالذميعمـالنشئ
كيككنيـباعتبارىـالثركةالشريةالمستقبمةلالمة،كىذايتطمبرفعمستكلاداءالمعمـكزيادةفاعميتوفي
اداء ميامو مف خالؿ اعداد معايير لممارساتو في مجاالت القيادة االدارية كالتخطيط كالتدريس كالتعمـ
كادارةالصؼكالتقكيـكغيرىاكالجكدةالشاممةتجسداالسمكباالمثؿلدفععمميةالتربيةكالتعميـككانت
عينة البحث مقتصرة عمى معممات رياض االطفاؿ اذ بمغت العينة االستطالعية (  ) 100معممة ،
ياتتربيةبغداد(الرصافةاالكلىكالثانيةكالثالثة)كجيةالباحثةاستبانةمفتكحةليف

مكزعيفعمىمدير
حكؿ الجكدة الشاممة بصكرة كالحضتا الباحثتاف نتائج االستبانة المفتكحة مف خالؿ قراءتيا الى ادبيات
ياضاطفاؿالعراؽيكاجيف

الجكدبصكرةعامةكالدرساتالعراقيةكالعربيةبصكرةخاصة،افمعمماتر
تحدياتكثيرةمنياالمطالبالمجتمعيةالمتنكعةكالتغيراتكالتكسعالكمياليائؿالذميكاجيياالمجتمع
ممااثرفيجكدةالمعمماتكه\ ـمكائمةمخرجاتولمتطمباتخططالتنميةاالقتصاديةكاالجتماعية،مما
فعا الباحثتاف الجراء بحث بعنكاف برنامج تدريبي لمعممات رياض االطفاؿ في ضكء معايير الجكدة
الشاممة .
ومن النتائج التي توصل الييا البحث ىي:
 -1بناءبرنامجتدريبيلمعمماترياضاالطفاؿفيمعاييرالجكدةالشاممة
 -2اظيرت فركقا ذات داللة احصائية بيف معممات المجمكعتيف التجربية كالضابطة كلصالح
المجمكعة التجريبية مما يؤكد اف البرنامج التدريبي الذم تعرضت لو المعممات في المجمكعة
التجريبية
وفي ضوء النتائج يوصي البحث بما يأتي:
االفادةمفمعاييرالجكدةالشاممةالتيحددتفيىذاالبحثفيبناءمنيجاعدادالمعمماتفي
اقساـرياضاالطفاؿفيكميةالتربيةلمبناتككميةالتربيةاالساسية.
 -2دراسة  ،ناظم شاكر الوتاز  ،بعنوان ( اثر برنامج إرشادي نفسي الدارة الضغوط النفسية معرفياً
لدى العبي كرة القدم ) :ىدؼالبحثالىبناءبرنامجارشادمنفسيالدارةالضغكطمعرفيانلدلالعبي
كرةالقدـ كالكشؼ عف اثرهفي خفض الضغكط النفسيةلدلالالعبيف  ،كقد بمغت عينة البحث ()21
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العبمففريؽالحريةكىكاحدالفرؽالشعبيةالمشاركةفيبطكلةالصداقةلممكسـالكركم()2007كقد
تـ تقسيـ عينة البحث الى مجمكعتيف احداىما تجربية كبراقع ( )11العبان في حيف تالفت المجمكعة
الضابطة مف ( )10العبيف كقد تـ اجراء التكافؤ بيف المجمكعنيـ في متغيرات العمر كالعمر التدريبي
كالتحصيؿالدراسيفيدرجةالقمؽالنفسيمفخالؿاالختبارالقبمي،كقدتطمبتاجراءاتالبحثقائمة
حالةقمؽالمنافسةالرياضية The state anxiety inventory ) CSAI-2( Competitiveاف
امكانيةاستخداـالمقايسالمذككرةفيقياسالضغكطفيالرياضةكىكمقياسنكعيلحالةالقمؽكضعو
مارتينزكاعد صكرتولمعربيةاسامةكامؿراتب كطبقوفي البيئةالرياضيةالعراقية(سميماف)2001،
كيتضمفالمقياسثالثةمككناتىيالقمؽالمعرفيكالقمؽالجسميكالثقةبالنفسكىكعامؿاخرىاـ
الدارةالتحكـفيالضغكطكقدتـتصميـالبرنامجعمىكفؽالمبادئالخاصةببناءالبرامجالنفسيةكبما
يتناسب مع خصكصية عممية ادارة الضغط النفسي كميارة نفسية كبذلؾ استند الباحث عمى عدد مف
المصادرالعمميةفضالعفرامعددمفالسادةالخبراءفيكحدةعمـالنفسالرياضيفيجامعةفكتكريا
فياستراليا .كقدتكصؿالباحثالىكجكدفركؽذاتداللةمعنكيةفيالمتغيراتالمعتمدةفيالبحث
كىيالقمؽالمعرفيكالجسميبيفالمجمكعتيفالتجربيةكالضابطةكلمصمحةالقمؽالمعرفيفيالمجكعة
التجريبيةبينمالـتظيرفركؽمعنكيةفيمتغيرالثقةبالنفس .
كفيمايخصنتائجاالختبار القبميكالبعدمفيالمجمكعةاظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللة
معنكيةفيجميعابعادالمقياسكقداستنتجالباحثفاعميةالبرنامجالذمتـبناؤهلمتحكـفيالضغكط
النفسيةفضالعفالتاكيدعمىاىميةاستخداـالتدريبعمىالميارات النفسيةلنجاحيافيالتعامؿمع
ضغكطالمنافسةبطريقةمعرفيةكعقميةايجابيان لممساعدةفيتحقيقينتائجمتميزةفياالداء كاالنجاز
الرياضي  ،كأكصى الباحث بالتاكيد عمى دكر االخصائي النفسي  الرياضي في معالجة المشكالت
النفسيةالتيتكاجوالالعبيفكمنياالضغكطالنسيةكالقمؽكالتكتركالتيتؤثرسمبيان عمىاالداءكاالنجاز
الرياضيكالسيمافيفترةالمنافساتلضمافمساعدةالالعبيفكدعميـنفسيان لمكاجيةالضغكطالنفسية
كمسبباتيا .
 -3دراسة جوادي خالد ( إدارة الموارد البشرية باالدارة الرياضية ومدى استجابتيا لمعايير الجودة
الشاممة )تيدؼالدراسةالىمعرفةمكاقؼالعامميفباالتحاداتالرياضيةمفتبنيمعاييرادارةالجكدة
الشاممةفيتسييرالشؤكفاالداريةبيذهاالتحاداتكقداقترحالباحثاختياراربعةسماتشخصيةيتعمؽ
االمر بكؿمف( المؤىؿالعممي ،المسمى الكظيفي ،كالسف ،كسنكاتالخبرة)في حيفافمعايير
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ةالعميا،النظـكالتشريعات،التركيز

الجكدةالشاممةحاكلنادراستيامفخالؿستةابعادىي(جكدةاالدار
عمىالمستفيد،كمحكرالتدريبباالظافةالىدكرالزبكففيعمميةالتقييـ،كالمتطمباتالكظيفية)،كتـ
الخركجباىـاالستنتاجاتوالتوصيات :
 -1التركيزعمىمبدأالتحسيفالمستمركذلؾالنويزيدمفكفاءةكفاعميةعممياتالجكدةالجؿتقديـ
منافعاضافيةالىالمنظمةكزبائنيا
 -2ضركرةاشراؾاالعضاءالعامميففياتخاذالق ارراتممايسيـفيتحسيفاالداءكيعززالشعكر
باالنتماء كبالتالي يتحقؽااللتزاـ الكظيفيالمنشكد الجؿ الكصكؿلالىداؼ المسطرةمفطرؼ
االتحادات
 -3العمؿعمىايجادتكصيؼكظيفيدقيؽلجميعالكظائؼفياالتحاداتالرياضية،بشكؿيضمف
تحديدالمياـكالمسؤكليات
 -4مراجعةالياتالتكظيؼكالترقيةداخؿاالتحاداتمفخالؿالتنسيؽمعالمؤسساتالتيتضطمع
بميمةالتككيفكاالجامعاتكمعاىدالتربيةالبدنيةكالرياضيةعمىكجوالخصكص.
 -4دراسة نضال عبد الرحمن التركي ( تاثير االنشطة الرياضية الممارسة في كميات غير التخصصية
في بعض متغيرات التركيب الجسمي ) (مؤشركتمةالجسـ،المككفالعضمي،المككفالدىني)لقد
شيدتالسنكاتاالخيرةنقصافيمستكلالنشاطالبدنينتيجةالتقدـالتكنكلكجيالذمسببقمةالحركة
كالشؾ اف زيادة مؤشر كتمة الجسـ كمشكمة زيادة مككف الدىكف عف معدالتيا الطبيعية تشكؿ مشكمة
صحية خطيرة  ،كمف اجؿ الكقاية مف االمراض كتحسيف الصحة العامة البد مف التحكـ في ىذه
المتغيراتكخفضيابالكسائؿالطبيعيةالمتاحةمثؿممارسةاالنشطةاالرياضيةباختالؼانكاعيا،ييدؼ
البحث الى التعرؼ عمى مقدار مؤشر كتمة الجسـ لمطالبات المشاركات في االنشة الرياضية لمفرؽ
الرياضيةكمعرفةنسبالمككناتالجسميةقيدالبحث(كميةالعضالت،كميةالدىكف)كمعرفةتاثير
االنشطةالممارسةفيالمتغيراتقيدالبحثخالؿالمكسـالرياضي،تككنتعينةالبحثمفطالبات
جامعةبغداد/كميةالتربيةلمبنات(10طالبات)مفالعباتالفرقالرياضية(5العباتكرةالسمةك5
العباتكرةطائرة)باعمار 22 – 19سنة،كاستخدـالمنيجالتجريبيلمعالجةالنتائج،كقدخضعت
العينةلكحديتيفتدريبيةفياسبكعيان.كمفنتائجالبحثتحسنانممحكظانفيمؤشركتمةالجسـلمطالبات،
كما اظيرت انخفاضان في نسب المككف الدىني مع ارتفاع في نسبة المككف العضمي  ،كاخي انر تكصي
الباحثة بضركرة انخراط الطالباتضمفاالنشطةالرياضيةفيالكميات غير التخصصية حيث تضائؿ
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اسبكعيلممارسةالنشاطاتالبدنيكالرياضيةكتكفيرالمستمزماتالنجاحذلؾ .
 -5دراسة عقيل يحيى ىاشم االعرجي و نداء فميح حسن المرشدي  ( ،دراسة مقارنة في االتجاه بين
االقسام العممية واالنسانية لتديسات كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة) تكمفمشكمةالدراسةمفخالؿ
ضعؼ الجانب الميني في التدريس كتاىيؿ الفرد عمميا كثقافيان كاف عبء المتطمبات االكاديمية تسبب
ضغكطنفسيةكذىنيةعمىالتدريسيةلذاعمؿالباحثافعمىمعرفةاتجاىاتالتدريساتفي كميةالتربية
لمبناتنجكالنشاطالرياضي،لذلاجرمالبحثعمىعينةتـاختيارىابالطريقةالعشكائيةتمثؿنسبة
()%30.77مفالتدريساتفيكميةالتربيةلمبناتمنيااقساـعمميةكاخرلانسانيةحيثبمغحجـالعينة
()48تدريسية()12تدريسيةمفكؿىذهاالقساـكتـاستخداـالمنيجالكصفي،كقداستخدـالباحثاف
مقياسكنيكفلالتجاىاتنحكالنشاطالرياضيكالذماعدصكرتوالعربية(محمدحسفعالكم)اذيتككف
المقياسمف()54فقرة،كبعدالتاكدمفصدؽكثباتالمقياستـمعالجةالبياناتالتيحصؿعمييا
الباحثاف احصائيا باستخداـ (الكسط الحسابي  ،االنحراؼ المعيارم  ،معامؿ ارتباط البسيط لبيرسكف ،
قانكفالنسبةالمئكية،القيمةالتائية)كقداسفرتالنتايجكمايأتي:التكجدفركؽفياالتجاىاتنحك
النشاط الرياضي لكافة االبعاد في المقياس لدل التدريسيات لالقساـ العممية كاالنسانية كما لـ تختمؼ
التجاىاتيـفيتمؾاالقساـبؿكانتمتقاربةالىحدكبير،كاخي انر يكصيالباحثافالتاكيدعمىجعؿ
كقتممارسةالتماريفالرياضيةمفقبؿالسادةالتدريسيف .
 -6دراسة ثامر حماد رجو ( انموذج تقويم مناىج كمية التربية الرياضية جامعة بغداد عمى وفق معايير
الجودة الشاممة) ييدؼ ىذا البحث الى اعداد أنمكذج يمكف االعتماد عميو في تقكيـ مناىج التربية
الرياضيةعمىكفؽمتطمباتمعاييرالجكدةالشاكمة،كالكقكؼعمىاىـالمؤشراتالكاجبتكافرىافي
تحقيؽ كؿ معيار  ،اما مشكمة البحث تخمص في عدـ كجكد معايير محددة لتقكيـ مناىج كمية التربية
الرياضية كالترعؼعمىمستكلفاعميتياعمىكفؽمعاييرالجكدةالشاممة.اذإنياالتمبيمستكلالطمكح
لمكاكبةالتطكرالمتسارععمىالصعيدالعالمي.كاستخدـالمنيجالكصفيباالسمكبالمسحيلمالئمتو
كطبيعةىذاالبحث،عمىعينةمدرسيكميةالتربيةالرياضيةجامعةبغداد،مستخدمان بعضمعايير
كمؤشراتالنظـالحديثة،كطرحيامفخالؿاالستعانةباداةالبحث(االستبانة)،بعدعمؿجميعاالسس
العمميةعمييا،كحصتاالستبانةعمىدرجة(متكسط)لمعيارالجكدة .
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كاستنتج الباحث مف ىذا البحث  ،أف معايير الجكدة الشاممة تعد معيا انر مرجعيان مناسبان لتقكيـ المنيج
الدراسي،ممايعكسعمىرفعالكفايةالمينيةلمطمبةفيكميةالتربيةالرياضيةاذافالمحتكلبحاجةالى
مراجعةمستمرةكفؽانظمةالجكدةالشاممةكالكقكؼعمىكافةالمستجداتالعالميةفيتطكيرالمناىج،
أماالتكصياتاىمياضركرةتطبيؽمعاييرالجكدةالشاممةلممناىجالدراسيةكمقارنةالنتائجمعالجيات
المرجعيةالمناظرةلمكميةكمرجعليامفاجؿاالرتقاءبمستكلالتعميـكالتعمـ .
 -7دراسة (،تقويم بعض معايير الجودة في كمية التربية الرياضية جامعة بغداد من وجية نظر
اعضاء ىيئة التدريس)ييدؼالبحثالىالتعرؼعمىمفيكـالجكدةكمعاييرىافيكميةالتربيةالرياضية
–  جامعةبغداد،ككذلؾتقكيـبعضمعاييرالجكدةفيكميةالتربيةالرياضية–جامعةبغدادمفكجية
نظراعضاءىيئةالتدريس .
كقدتككفمجتمعالبحثعمىجميعاعضاءىيئةالتدريسفيكميةالتربيةالرياضية–جامعةبغدادلمعاـ
الدراسي  1012- 2011كالبالغ عددىـ ( )208عضك ىيئة تدريس  ،كتـ اختيار عينة عشكائية مف

اعضاء ىيئة التدريس البالغ عددىـ ( )100كزعت عمييـ استبانة الدراسة كجمع منو )75استبانة ،
كاستبعد()25استبانةلعدـصالحيتياليككفحجـالعينةالنيائي()75عضكىيئةتدريس .
كقاـالباحثباعتماداستمارةاالستبانةلػ (كحدةضمافالجكدةكاالداءالجامعيفيجامعةبغداد–كمية
التربيةالرياضية)التيتحكمعمى()49فقرةبصيغتيااالكليةكبعددمجاالت(،)11اذتـاختيارثالثة
مجاالتكاالتفاؽعمى()45فقرةكبنسبةاتفاؽ( )%75
كاىـ النتائج ىي تيتمد المؤسسة تعميمات محددة لتحديد ساعات التدريس العضاء ىيئة التدريس كفؽ
الدرجات العممية  .كايضا تحرص المؤسسة عمى قبكؿ اعداد الطمبة في الدراسات االكلية كفقا لخطتيا
المقررة،امااىـالتكصياتىيضركرةتشجعالمؤسسةاعضاءىيئةالتدريسعمىالنشرفيالمجالت
العمميةالمحكمة،كايضاضركرةافتستطمعالمؤسسةاراءالطمبةفيتقييـاداءاعضاءىيئةالتدريس .
 -8دراسة  :عبدالخالق محجوب حسن العطا واخرون2014(،ـ)ىدفتىذهالدارسةإلىالتعرؼعمى
المعكقات التي تكاجيإدارة األنشطة الرياضية بمجمعات السكف الجامعى بكالية الجزيرة  ،كالترتيب النسبي
ليذه المعكقات .أستخدـ الباحثكف المنيج الكصفي المسحي  .تـ إختيارعينة البحث بالطريقة العمدية
كعددىا()40فردا مف الذيف عممكا في الصندكؽ القكمي لرعاية الطالب بكالية الجزيرة ).تـ جمع البيانات
عف طريؽ اإلستبانة  .إستخدـ الباحثكف اإلحصاء الكصفى معتمدا "عمى الحزمة اإلحصائية لمعمكـ
اإلجتماعيةلمعالجةالبيانات .تمثمتأىـالنتائجفى:-
65

عدـاىتماـإدارةالصندكؽبالييكؿاإلدارملمسؤكلياألنشطةالرياضيةبالمجمعاتالسكنية.
عدـإلماـمشرفكالمجمعاتالسكنيوبالجكانبالفنيةكالقانكنيةلأللعابالرياضية.
عدـ كجكدصاالت مغمقة لممارسة النشاط الرياضى كالتدريب كلعب المباريات في الظركؼ الجكية
الصعبة .أكصت الدارسة باإلىتماـ بالييكؿ اإلدارم لمصندكؽكتدريب المشرفيفبالمجمعات السكنيوعمى
الجكانب الفنية كالقانكنية لأللعاب الرياضية،كما أكصت الدارسة بعمؿ صاالت مغمقة لمتدريب كممارسة
النشاطالرياضىكالتنافسيفيالظركؼالجكيةالصعبة .
 -9دراسة  :محمود داود الربيعي وآخرون ( 2010م )  ،بعنوان  :تطوير الرياضو العربية في ضوء
ادارة الجودة الشاممة   ،ىدفت الدراسة الى  التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في ادارة الجكدة الشاممة
كمتطمباتتطبيقيافيالمؤسساتالرياضيةالعربيةككضعتصكراتمقترحةلتطكيركفاياتالعامميففي
المؤسساتالرياضيةالعربيةفيضكءادارةالجكدهالشاممو،كقداعتمدالباحثالمنيجالكصفيالنظرم
لمسح انظمة الجكدة الشاممة المطبقة في المؤسسات الرياضيو العالمية كذلؾ بكضع تصكرات مستقبمية
لكيفيةتطبيقيافيالمؤسساتالرياضيةالعراقية.وتوصى الدراسة باالتى :
 -1االستفادة مف الخبرات العالمية السابقو التي تبنت ادارة الجكده الشاممو في مؤسساتيا الرياضيو
كالتيثبتنجاحيابشكؿكبير .
 -2التنسيؽبيفالقياداتالرياضيوالعميالغرضالتحسيفكالتطكيرالمستمرلعممياتالتدريببطريقة
تكاكبالتطكراتالعمميةالحديثو .
 -3التركيز عمى تحسيف اداء المدربيف بصكره مستمره ككيفية تطبيؽ مفاىيـ الجكده الشاممو
بالمؤسساتالرياضيولالستفادةمنوبطريقةصحيحة .
 1-5-2التعميق عمي الدراسات المشابية:
باستعراض الدراسات المشابية السابقة الذكرفقد تنكعتاالىداؼالعامةلتمؾ الدراساتإالأف
المكضكعالعاـلتمؾالدراساتاستيدؼاالشراؼعمىالمؤسساتكتعمـالسباحة .
كماتنكعتالعيناتفيتمؾالدراساتمفحيثالحجـ،كماتنكعتمستكيات العيناتالمستيدفة،كما
تنكعتالعيناتمفحيثالنكع .
كيتضحمفخالؿمسحالدراساتالمشابيةأفمعظـتمؾالدراساتقداستخدمتالمنيجالكصفي
لمدراسة ،ذلؾ لمناسبة ىذا المنيج لمكضكع كاىداؼ تمؾ الدراسات كالقميؿ جدان مف الدراسات استخدـ
المنيجالتجريبي .
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كقدتنكعتاالساليباالحصائيةالمستخدمةفيالدراساتالمشابيةمابيفاستخداـمعامالت االنحدار
كالدرجة التائية كاتفقتمعظميافياستخداـ المتكسط الحسابيكاالنحراؼالمعيارم كمعامالتاالرتباط
كالنسبالمئكية .
 2-5-2االستفادة من الدراسات السابقة  -:
إستفاد الباحث من الدراسات السابقة فى تحديد اآلتى :
 استخداـالمنيجالكصفي. تحديدالعينةمفحيثالحجـ,المجتمعالممثؿلوساعدالباحثعمىتحديدنكعيةكحجـالعينةلمدراسة  تنكعكسائؿجمعالبيانات  الطرؽالعديدةكالمتنكعةلممعالجاتاالحصائية  استطاعالباحثافيتعرؼعمىافضؿاالجراءاتالمناسبةبشكؿعاـكالتييمكفافتؤدمالىتحقيؽاىداؼدراستو
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 -3الفصل الثالث
إجراءات الدراسة

 1-3مجتمع البحث
 2-3عينة البحث
 3-3منيج الدراسة
 4-3طريقة اختيار العينة
 5-3البرنامج المقترح
 6-3تحكيم البرنامج
 7-3أداة جمع البيانات
 8-3صدق و ثبات االستبانة
 9-3تطبيق االستبانة
 10-3األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة
 1-3مجتمع البحث :
دارييكمدربيقسـالنشاطالطالبيبالجامعةالعراقية .
تككفمجتمعالدراسةمفالطالبكا 

 2-3عينة البحث :
دارييكمدربيقسـالنشاطاالطالبيبالجامعةالعراقية.
تمثؿالعينةفيىذاالبحثمفالطالبكا 
الذيفتـتحديدىـليبمغعددأفرادعينةالدراسة()200فرد .

 3-3منيج الدراسة :
أعتمدالباحثفيىذهالدراسةعمىالمنيجالكصفيبخطكاتوكاجراءاتوباعتبارهالمنيجالمناسب
لمدراسة،حيثيقكـعمىكصؼالكاقعكالعمؿعمىتفسيركاستخالصالحقائؽمنولالستفادةمنيافي
المستقبؿ كذلؾ لقدرتو عمي جمع أكصاؼ عممية عف المشكمة قيد البحث ككصؼ الكضع الراىف ليا
كتفسيره كالتعرؼ عمي األراء المختمفة لدم األفراد بخصكص المشكمة مكضكع البحث .كلقد إجمع
(مصطفيحسيفكإخالصمحمدعبدالحفيظ2002،ـ،ص)83عميأفالمنيجالكصفيييدؼإلي
جمعالبياناتكالمعمكماتالخاصةبالمشكمة،كذلؾلإلجابةعميتساؤالتالدراسةكماييتـأيضابجمع
األكصاؼالدقيقةالعمميةلمظاىرةالمدركسة ،ككصؼالكضعالراىفكتفسيره،كيسعيكذلؾلمتعرؼ
عمي اآلراء ك المعتقدات ك االتجاىات لدل األفراد ك المجتمعات ك فحصيا ك تحميميا تمييدا لكضع
المقترحاتالجديدةكالمناسبةلتحسيفكتطكيرالكاقع 


 4-3طريقة اختيار العينة :
تـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية الطبقية (الف المجتمع ليس متجانس) مف الطالب كادارل كمدربي
كحدةالنشاطالرياضىبالجامعةالعراقية .

 5-3البرنامج المقترح :
برنامج الدارة النشاط الرياضى بالجامعة العراقية لتطكير المستكل الرياضى  لمطالب كتعزيز
الثقة بالنفس حسب معايير الجكدة الشاممة ييدؼ لمنيكض بالرياضة بالجامعة العراقية كمية اإلدراة
كاالقتصاد عمى ضكء خطة كحدة النشاط الرياضي بالكمية كالتي تعتمد عمى التكازف الدقيؽ بيف كافة
الجكانبالمرتبطةبالرياضة .
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جدول رقم(  ) 2برنامج الدارة النشاط الرياضى بالجامعة العراقية
المحتوى

البند

المرجعيات  البرنامج الحالى لمرياضة بكحدة النشاط الرياضى بجامعة العراؽ كمية االقتصاد
كاالدارة 
السمات

ييدؼ البرنامج الى  -:تطكير المستكل الرياضى  لمطالب كتعزيز الثقة بالنفس

العامة 

حسبمعاييرالجكدةالشاممةباعتبارأفالرياضةأصبحتفيىذاالعصرجزءانمف



المنظكمةالتطكيريةلكؿالبمداف .
 يسعي البرنامج لنشر ممارسة الرياضة كفؽ المفيكـ الصحيح لكافة فئاتاالجامعةكذلؾمفخالؿرسالةكاضحةتتسـبالمكضكعيةكالكفاءةتركجلمرياضة
كأىميتيا لكافة أفراد الجامعة كمية االقتصاد كاالدارة  كتحقؽ األىداؼ المرجكة
منالرياضة مف أجؿ أفيسيـ ذلؾفىتحقيؽ االنجاز كتغيير المجتمع الجامعى
كاتجاىاتوثـسمككوتجاهالرياضةممايؤدمبدكرهإليالنيكضبالرياضةفىكمية
االقتصادكاالدارةبالجامعةالعراقية .

األبعاد

البعداألكؿ:تطكيرالمستكلالرياضىلمطالب 

الرئيسية

البعدالثاني:تعزيزالثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممة 

لمبرنامج
المقترح 
المبادئ

يتأسسالبرنامجالمقترحلمنيكضبالرياضةفيالجامعةالعراقية -كميةاالقتصاد

كالتكجيات كاالدارةعمى ضكء خطة كحدة النشاط الرياضى بالكمية كالتي تعتمد عمي التكازف
الرئيسة

الدقيؽ بيف كافة الجكانب المرتبطة بالرياضة .كتحدد المبادئ كالتكجيات الرئيسة

لمبرنامج

لبرنامج إدارة النشاط الرياضى بالجامعة العراقية لتطكير المستكل الرياضى

المقترح 

لمطالبكتعزيزالثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممةعميالنحكالتالي :



 التزاـاالسمكبالعمميكاالستنادإليالبحكثالعممية،كالتركيزفيمرحمةالعمؿاالكليعميعممياتالتييئةلتقبؿالبرنامجلتحقيؽاالنجاز .
 التركيزفيالمرحمةاالكليلإلمكاناتالحاليةكالمتكفرةكحصرىاكتكصيفيامفحيثالكـكالكفاءةكالصالحيةكالتكفيرالمستقبمي .
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المحتوى

البند

 التعاكف التاـ كالتكامؿ بيف سياسات كحدات كاقساـ النشاط الرياضى كاالدارةالعميا كالمككنات االخرل لمجامعة العراقية كالتنسيؽ معيا بما ينظـ العالقات فيما
بينياكخاصةالمرتبطةبالنشاطاتالرياضية .
 المركنةفيتصميـالبرنامجالستيعابأمتغييراتقدتطرأفيظركؼالتطبيؽالفعمي  ،كادخاؿ أم مقترحات كأفكار جديدة قد تككف ضركرية لتحقيؽ األىداؼ
المنشكدة .
 التخطيطالمنيجيكالعمميلبرامجالرياضةبالجامعةبصكرةعامةكبمايتناسبمعتحديداالىداؼ،كفياختياراالنشطةكالخبراتالمناسبةكتحديدآلياتالتنفيذ
كأسمكباإلشراؼكالمتابعةكأسسالتقكيـالمستمر .
 زيادة المخصصات المالية لمرياضة عمي مستكم االقساـ ككحدات النشاطالرياضى .كفتح مجاالت التعاكف مع القطاع الخاص  ،كاالستفادة مف رعياتيـ
لألنشطةالرياضيةالمختمفة .
العنايةببرامجاإلعدادكالتأىيؿلمطالبالرياضييفكالفنيةداخميانكخارجيان ..مشاريع
االبرنامج

-1اليدؼاالكؿ:القكانييفكالجكانباالدارية
المشركعالخطةكاالىداؼ :

المقترح -  :مراجعة كتعديؿ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بكحدة النشاط الرياضى بكمية


االقتصادكاالدارةبالجامعةالعراقية.
 مراجعةكتعديؿىيكميةكحدةالنشاطالرياضىبكميةاالقتصادكاالدارةبالجامعةالعراقيةبالتنسيؽمعاقساـككحداتالجامعةاالخرل.
 تحديداحتياجاتالتدريبلمكادراإلدارمكالفنيبكحدةالنشاطالرياضىبكميةاالقتصادكاالدارةبالجامعةالعراقيةككضعخططتدريبمتكاممة.
 كضع نظاـ لتقييـ العاممييف بكحدة النشاط الرياضى بكمية االقتصاد كاالدارةبالجامعةالعراقيةكتحفيزىـ .
 -1اليدؼالثانى:تطكيرالبنيةالتحتية 
المشركع :
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المحتوى

البند

تطكيركتفعيؿالمكقعاإللكتركنيلكحدةالنشاطبالكميةليصبحمرجعانمكحدانلجميعالمعمكماتكالتعميماتكالتكجيياتالصادرةعفالجامعةكالجياتذات
الصمةخاصةفىمجاؿاالنشطةالرياضية.
 تكثيؽ العمؿ االدارم ( اإلجراءات كالمعامالت الخاصة بالكحدة) كتزكيدالمسئكليفكالمكظفيفباألجيزةالمعمكماتيةالمرتبطةبالشبكة.
 إنشاء قاعدة بيانات إلكتركنية خاصة بكحدة النشاط الرياضى بالكمية كيمكفربطيابالمكقعاإللكتركنيلمجامعة.
 -2اليدؼالثالث:تفعيؿالنشاطالرياضى 
المشركع :
 تنظيـدكراتمتخصصةفياالنشطةالرياضيةالمختمفى. العممبنظاـلمتقييـكالتحفيزلمرياضييفكالفنييفبالكحدة. أشراؾجميعالعاممييففىالكميةفىالنشاطالرياضي. اتاحةالفرصةلممراءةفىالمشاركةالرياضيةكتكفيرمايمزـذلؾ. رعاية المميزييف مف الطالب الرياضييف فى كؿ االنشطة الرياضية كاالىتماـبيـكتحفيزىـ
 االىتماـ بفرؽ الكمية فى كؿ االنشطة الرياضية مف الناحية االدارية كالفنيةبصكرةتمكنيـمفتحقيؽاالنجاز .
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 6-3تحكيم البرنامج :
جدول ( )3أسماء المحكمين
ت

االسم

الدرجة العممية

العمل

1

معتزسممافعبدالرازؽ 

استاذدكتكر 

الجامعةالعراقية 

2

عمىيكسؼحسيف 

استاذدكتكر 

جامعةبغداد 

3

حسيفعميكلحسيف 

استاذدكتكر 

الجامعةالعراقية 

4

ثامرحماد 73

دكتكر 

جامعةبغداد 

5

رغدافعدناف 

ـ.ـ 

الجامعةالعراقية 

6

عمىجميؿ 

ـ.ـ 

الجامعةالعراقية 

7

سعدخميسراضى 

دكتكر 

ك ازرةالتربية–النشاطالرياضى 

8

طارؽعمييكسؼ 

دكتكر 

جامعةبغداد 

9

ميندمجيد 

دكتكر 

الجامعةالعراقية 

10

احمدياسيفعبد 

دكتكر 

الجامعةالعراقية 

 7-3أداة جمع البيانات :
لجمعالبياناتإستخدـالبحثاالدكاتالمناسبة كتمثمتفىاآلتى -:
 -1استخدـالباحثاالستبانةكىيتمؾالكسيمةالتيتستعمؿلجمعبياناتأكليةكميدانيةحكؿمشكمة
أكظاىرةكلغاياتتحقيؽأىداؼالدراسة .
خطوات تصميم االستبانة :
تـتصميـاالستبانةكاداةلجمعالبياناتفيعدةمراحؿكخطكاتكمايمي :
المرحمة األولى :
اجعةاألبحاثكالدراساتالمرتبطةبمكضكعالدراسةبشكؿعاـفيمجاؿإدارةالنشاطالرياضىكتعزيز

مر
الثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممةكالمشكالتالمشابية.ثـقاـالباحثبعدذلؾبإعداد كصياغة

محاكراالستبانةالتيحصمتعمييامفالمراجعالعمميةكمفالدراسةاالستطالعية كبعدإطالعالمشرؼ
عمييا .
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المرحمة الثانية :
بعد إعداد الصيغ األكلية ك التي اشتممت فييا االستبانة عمي ( )4محاكر كعمى ( )40فقرة ،
الممحؽرقـ(،)1قاـالباحثبعدذلؾبعرضياعميمجمكعةمفالمحكميفلتحديد :
مدلكضكحالفقراتفيالمحاكرالتيكردتفييا،مدلدرجةارتباطالفقراتبالمحاكر،درجةأىميةالفقرات .
كبجانبذلؾطمبمفالمحكميفإبداءالرامفيمدممناسبةأسـالمحكركاضافةأمفقرات
ية،كعرضتعمى مجمكعةمفالمحكمييفبمغعددىـ()10محكميف،
أخرل يركنيامناسبةكضركر 

ممحؽرقـ(،)1ثـبعدذلؾاجرمالباحثالحذؼكالتعديؿعميضكءمقترحاتالمحكمييف .
االستبانة في شكميا النيائي :
أجرمالباحثالتعديالتالتيأشارعميياالخبراءكإشتممتاالستبانةفيشكمياالنيائيعمي
()4محاكر :
المحكراألكؿ:االدارة .
المحكرالثاني:االنشطةالرياضية .
المحكرالثالث:اليياكؿكالتنظيماتاالدارية.
المحكرالرابع:الجكدةالشاممة .
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جدول رقم(  ) 4يوضح االستبانة في شكميا النيائي
محور االدارة :
مكافؽ مكافؽ متردد ال

الرقـ  المحتكل

بشدة

أكافؽ أكافؽ
بشدة

1

ييدؼ برنامج ادارة النشاط الرياضى الى تنمية قدرات
الطالب

2

تطكيرالمستكلالرياضىلمطالبيحققياالبرنامجالمقترح

3

يتناسب البرنامج مع المقدرات المادية كالجسدية كالعقمية
كالنفسحركيةلمطالب

4

يمبىالبرنامجحاجاتالمجتمع

5

يحقؽاىداؼالجكدةالشاممة

6

يعززالثقةبالنفس

7

تنميةالمستكلالرياضيىلمعامميفبالجامعة

8

إكتساب الميارات كالسمككيات االجتماعية مف خالؿ
الممارساتالرياضية

9

تحقيؽاالنجازاتفىالبطكالتكالمنافساتالرياضية

10

اش ارؾ جميع العامميف بالجامعة فى االنشطة الرياضية
المتعددةكالمختمفة
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ال

المحتكلالبدنىكالنفسى:


موافق موافق متردد ال

الرقم

المحتوى

1

يحتكل البرنامج عمى فعاليات كبطكالت كرة قدـ بيف

بشدة

أوافق
بشدة

الطالب 
ىناؾ منافسات فى الكرة الطائرة بيف العامميف فى

2

كمياتالجامعة
يشمؿ دكرل الكميات فى انشطة رياضية مختمفة بيف

3

الطالب
4

يتنافسالطالبفىالعديدمفالرياضاتالفردية

5

يشارؾجؿالعامميففىالكميةفىالرياضاتالجماعية

6

بالبرنامجمنافساتلمسباحةلمطالبكالعامميفبالكمية

7

يحتكلالبرنامجعمىبرامجتعميـكتدريبعىاالنشطة
الرياضيةالمختمفة
بو ندكات كمحاضرات تكعية عف مفيكـ كاىمية

8

الممارسةالرياضية
9

المراءةتشارؾفىجؿمشتمالتالبرنامج 

10

بو منافسات كبطكالت مع الجامعات المؤسسات
الشبييةفىاالنشطةالمختمفة
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ال
أوافق

محتوى الجودة الشاممة :
موافق

الرقم

المحتوى

1

يراعىالبرنامجمبدأالدقةكالمكضكعيةفىالتقكيـ

2

مبدأ التحسف المستمر لمعممية االدارية متكفر

بشدة

بالبرنامج
ىناؾ مناخ تنظيمى رياضى بالبرنامج يشجع عمى

3

التمييز 
4

جميعاالعمارتمارسالنشاطالرياضى

5

ىناؾمتابعةفىتنفيذالبرنامج

6

تتطبؽمبادئالجكدةالشاممةفىمحتكياتالبرنامج

7

عمميةالتقكيـتشمؿالعممياتاالداريةبالبرنامج

8

الحكافزالماديةكالمعنكيةضمفالبرنامج

9

تراعىالفركؽالفرديةفىتنفيذالبرنامج

10

كؿالعامميفبالكميةيشارككففىالبرنامج
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موافق

متردد

ال أوافق ال
بشدة

أوافق

 الدراسة االستطالعية :لمتأكد مف صدؽ كثبات االستبانة قاـ الباحث بإختيار عينة استطالعية مككنة مف ( )10أفراد
تمثؿمجتمعالبحثكطبقتعمييـاالستبانة .

 8 -3صدق و ثبات االستبانة :
أوال :الصدق :تـتحديدصدؽاالستبانةكذلؾعفطريؽعرضياعمى ىيئةالمحكميففيصكرتيا
األخيرة،باإلضافةالىذلؾاستخرجالباحثمعامؿالصدؽالذاتيلممحاكر .
ثانيا  :الثبات  :يعرؼالثباتعمىأنومقياسلمدقةكيعرؼبأنوقدرةاألداةعمىإعطاءنفسالنتائج
إذاتـتكرارالقياسعمىنفسالشخصعدةمراتفينفسالظركؼ،كالجدكؿأدناهيكضحالصدؽ
كالثبات .
جدول رقم (  ) 5يوضح صدق وثبات االستبانة:
م

الثبات

المحور

الصدق

-1

االىداؼ

0.89

0.94

-2

االنشطةالرياضية 

 0.80

 0.89

-3

اليياكؿكالتنظيماتاالدارية 

 0.79

 0.88

 -4

الجكدةالشاممة 

 0.89

 0.94

 9-3تطبيق االستبانة :
تـتكزيعاالستبانةعميعينةالبحثالمككنةمفالطالبكادارلكمدربيكحدةالنشاطالرياضى
بالجامعة العراقية .الذيف تـ تحديدىـ ليبمغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )200إستبانة تـ جمعيا بنسبة
( )%100

10 -3األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث-:
قاـالباحثباستخداـالحزـاإلحصائيةلمعمكـاالجتماعيةكذلؾباستخداـاألساليباإلحصائية
المناسبةكىي :
 معادلةسيبرمافبراكف . النسبالمئكية. االنحراؼالمعيارم . المتكسطالحسابي78

الفصل الرابع
 -4عرض وتحميل ومناقشة وتفسير النتائج

 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج التساؤل الدراسة االول
 2 -4معايير الجودة االدارية فى المجال الرياضى
 3-4مناقشة نتائج التساؤل الدراسة الثانى (البرنامج المقترح)
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الفصل الرابع
عرض وتحميل ومناقشة وتفسير النتائج
 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج التساؤل الدراسةاالول :
كالذلينصعمى:ماىكالكاقعالحالىالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقية.
جدول رقم ( ) 6
 يكضح المتكسط الحسابى  ،االنحراؼ المعيارل  ،الكزف النسبى كالترتيب الجابات العينة لمضمكف
عباراتاالستبانةعفمحكراالدارة .
محور االدارة :
الر

العبارات

قم

التك اررات
موافق

متردد

ال

المتوسط

االنح ار

النسبة

الحسابى

ف

المئوية

المعيارى

أوافق
1

ييدؼبرنامجادارةالنشاطالرياضىالىتنمية 60

20

120

الترتيب

1.70

.902

%30.0

7

قدراتالطالب
2

تطكير المستكل الرياضى  لمطالب يحققيا 100

30

70

2.15

.912

%50.0

2

برنامجادارةالنشاطالرياضى

3

يتناسب برنامج ادارة النشاط الرياضى مع 50

20

130

1.60

.862

%25.0

9

المقدراتالماديةكالجسديةكالعقميةكالنفسحركية
لمطالب
4

يمبى برنامج ادارة النشاط الرياضى حاجات 80

10

110

1.90

.997

%45.0

4

المجتمع
5

يحقؽ برنامج ادارة النشاط الرياضى اىداؼ 60

20

120

1.70

.902

%30.0

8

الجكدةالشاممة
6

يعززالبرنامجالثقةبالنفس

80

10

100

1.85

.965

%40.0

5

7

تنمية المستكل الرياضيى لمعامميف بالجامعة 70

10

120

1.75

.944

%35.0

6

يقدميابرنامجادارةالنشاطالرياضى
8

إكتساب الميارات كالسمككيات االجتماعية مف 130

30

خالؿ الممارسات الرياضية التى يكفرىا
البرنامج

80

40

2.45

.807

%65.0

1

التك اررات

الر

العبارات

قم
9

يحقيؽ البرنامج االنجازات فى البطكالت 50

10

140

المتوسط

االنح ار

النسبة

الترتيب

الحسابى
1.55

ف
.867

المئوية%
25.0

10

المعيارى

كالمنافساتالرياضية
10

اشراؾ جميع العامميف بالجامعة فى االنشطة 100

20

80

2.10

.946

%50.0

3

الرياضيةالمتعددةكالمختمفة

يالحظمفنتائجالجدكؿرقـ()6أفالمتكسطالحسابىالجاباتالعينةعفاألىداؼ إنحصر
مابيف (  )1.55 -2.45كاالنحراؼ المعيارل أنحصر مابيف ( )0.867 – 0.807كالنسبة المئكية
إنحصرتمابيف( )%25.0-%65.0
يالحظمفالجداكؿأعالهرقـ()6أفالكاقعالحالىالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالع ارقية
اليتماشي مع تحقيؽ اإلنجازات .حيث جاءت اجابات عينة البحث في مجاؿ االىداؼ المحكر االكؿ
كاالتي :العبارة (إكتساب الميارات كالسمككيات االجتماعية مف خالؿ الممارسات الرياضية التى يكفرىا
البرنامج)الأكافؽبنسبة،%65كالعبارة(تطكيرالمستكلالرياضىلمطالبيحققيابرنامجادارةالنشاط
الرياضى) ال أكافؽ بنسبة ، %50.0كالعبارة (اشراؾ جميع العامميف بالجامعة فى االنشطة الرياضية
المتعددةكالمختمفة)الأكافؽبنسبة %50.0
كيؤكد ىذه النتيجة دراسة كؿ(مف عبدالخالؽ محجكب حسف العطا كاخركف2014( ،ـ) كالتي جاء ت
نتائجيا تشير إلي عدـ اىتماـ إدارة الصندكؽ بالييكؿ اإلدارم لمسئكلي األنشطة الرياضية بالمجمعات
السكنية.
 عدـإلماـمشرفكالمجمعاتالسكنيوبالجكانبالفنيةكالقانكنيةلأللعابالرياضية. عدـ كجكد صاالت مغمقة لممارسة النشاط الرياضى كالتدريب كلعب المباريات في الظركؼالجكيةالصعبة .
كبع زك الباحثىذهالنتيجةالىعدـإتباعاالسسكالمبادئالعمميةفىكضعالبرنامجمفحيثالتخطيط
العممىالسميـكاتباعوبالخطكاتاالداريةالالزمة،ىذاباالضافةالىعدـتعييفالعاممييفبالكحدةمف
ذكلالتخصصالمينى .
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جدكؿرقـ()7يكضحالمتكسطالحسابى،االنحراؼالمعيارل،الكزفالنسبىكالترتيبالجاباتالعينة
لمضمكفعباراتاالستبانةعفمحكرالمحتكىالبدنىكالنفس 
محور المحتوى البدنى والنفسى:

التك اررات

م

العبارات

1

يحتكل البرنامج عمى فعاليات 120

اوافق

الترتيب

المتوسط

االنحراف

النسبة

متردد

الاوافق

الحسابى

المعيارى

المئوية

-

80

2.20

.982

1  %60.0

كبطكالتكرةقدـبيفالطالب 
2

ىناؾ منافسات فى الكرة 110

الطائرةبيفالعامميففىكميات

10

80

2.15

.965

%55.0

3

الجامعة
3

يشتمؿ برنامج ادارة النشاط 100

الرياضىفىدكرلالكمياتعمى

10

90

2.05

.976

%50.0

4

انشطة رياضية مختمفة بيف
الطالب
4

يتنافسالطالبفىالعديدمف 70

20

110

1.75

.944

%35.0

7

الرياضاتالفردية
5

يشارؾجؿالعامميففىالكمية 60

20

120

1.70

902

%30.0

8

6

بالبرنامج منافسات لمسباحة 30

20

100

1.51

.783

%18.0

10

فىالرياضاتالجماعية

لمطالبكالعامميفبالكمية
7

يحتكل البرنامج عمى برامج 80
تعميـ كتدريب عى االنشطة

10

110

1.85

.965

%40.0

6

الرياضيةالمختمفة
8

بو ندكات كمحاضرات تكعية 90
عف مفيكـ كاىمية الممارسة

10

100

1.95

.976

%45.0

5

الرياضية
9

المراءة تشارؾ فى جؿ 40

30

130

1.55

.807

%20.0

9

مشتمالتالبرنامج 
10

بومنافساتكبطكالتمع

110

10

80

82

2.16

.967

%55.5

2

يالحظ مف نتائج الجدكؿ رقـ ( )7أف المتكسط الحسابى  الجابات العينة عف محكر المحتكل
إنحصر مابيف (   )1.51 -2.20كاالنحراؼ المعيارل أنحصر مابيف ( )0.783 – 0.982كالنسبة
المئكيةإنحصرتمابيف( )%18.0-%60.0
كفيمحكرالمحتكلجاءتعبارة(يحتكلالبرنامجعمىفعاليات كبطكالتكرةقدـبيفالطالب
فقط)بنسبة% 60ألأكافؽ.كعبارة(بالبرنامجمنافساتكبطكالتمعالجامعاتالمؤسساتالشبيية
فىاالنشطةالمختمفة) بنسبة%55.5الأكافؽ.كعبارة (ىناؾمنافساتفىالكرةالطائرةبيفالعامميف
فى كميات الجامعة) بنسبة  %55.5ال أكافؽ ،كعبارة (يشتمؿ برنامج ادارة النشاط الرياضىفى دكرل
الكمياتعمىانشطةرياضيةمختمفةبيفالطالببنسبة%50.0الأكافؽ 
كتؤكدىذهالنتيجةدراسة(جكادمخالد ،ادراةالمكاردالبشريةباالدارةالرياضيةكمدلاستجابتيالمعايير
الجكدةالشاممة)كالتيجاءتنتائجياتشيرإلي 
 -1التركيزعمىمبدأالتحسيفالمستمركذلؾالنويزيدمفكفاءةكفاعميةعممياتالجكدةالجؿتقديـ
منافعاضافيةالىالمنظمةكزبائنيا
 -2ضركرةاشراؾاالعضاءالعامميففياتخاذالق ارراتممايسيـفيتحسيفاالداءكيعززالشعكر
باالنتماء كبالتالي يتحقؽااللتزاـ الكظيفيالمنشكد الجؿ الكصكؿلالىداؼ المسطرةمفطرؼ
االتحادات
 -3العمؿعمىايجادتكصيؼكظيفيدقيؽلجميعالكظائؼفياالتحاداتالرياضية،بشكؿيضمف
تحديدالمياـكالمسؤكليات
 -4م راجعةالياتالتكظيؼكالترقيةداخؿاالتحاداتمفخالؿالتنسيؽمعالمؤسساتالتيتضطمع
بميمةالتككيفكاالجامعاتكمعاىدالتربيةالبدنيةكالرياضيةعمىكجوالخصكص.
كيع زك  الباحثىذهالنتيجةالىعدـاالىتماـبالعمميةاالدرايةكمكاكبةالحديثكالجديدمفعمكـ
كاالدارةالرياضيةكالجكدةالشاممةككذلؾعدـأىتماـاالدارةالعمياباىميةالمجاؿالرياضىكدكرهالفعاؿ

فىتربيةكتاىيؿالنشءلحياةمستقبميةفاعمة .
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جدكؿرقـ()8يكضحالمتكسطالحسابى،االنحراؼالمعيارل،الكزفالنسبىكالترتيبالجاباتالعينة
عفمضمكفلعباراتاالستبانةعفمحكرالجكدةالشاممة 
محور الجودة الشاممة :
م

العبارات

التك اررات

1

يراعى البرنامج مبدأ الدقة 60

اوافق

متردد

امتوسط

االنح ار

النسبة

الترتي

ال

الحسا

ف

المئوية

ب

اوافق

بى

المعيار

120

1.70

ى
20

.902

كالمكضكعيةفىالتقكيـ
2

%

مبدأ التحسف المستمر لمعممية 80

10

110

1.85

.965

االداريةمتكفربالبرنامج
3

50.5

2

%

ىناؾ مناخ تنظيمى رياضى 60

10

130

1.65

.912

بالبرنامجيشجععمىالتمييز 
4

30.0

6

30.0

5

%

جميع االعمار تمارس النشاط 60

20

120

1.70

.902

الرياضى

30.0

7

%

5

ىناؾمتابعةفىتنفيذالبرنامج

30

20

100

1.40

.737

6

تتطبؽ مبادئ الجكدة الشاممة 60

30

110

1.75

.890

15.0

9

%
فىمحتكياتالبرنامج
7

عممية التقكيـ تشمؿ العمميات 30

%
10

120

1.35

.728

االداريةبالبرنامج
8

الحكافز المادية كالمعنكية 90

30.0

3

15.0

10

%
10

100

2.00

.951

%50.

1

ضمفالبرنامج
9

تراعىالفركؽالفرديةفىتنفيذ 60

20

120

1.70

.902

البرنامج
10

كؿ العامميف بالكمية يشارككف 60

30.0

8

%
10

فىالبرنامج

130

1.72

.896

30.0
%
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4

يالحظ مف نتائج الجدكؿ رقـ ( )8أف المتكسط الحسابى  الجابات العينة عف محكر المحتكل
إنحصرمابيف(  )1.35 -2.00كاالنحراؼالمعيارل أنحصرمابيف(  )0.728 – 0.951كالنسبة
المئكيةإنحصرتمابيف( .)%15.0-%45.0
كمايالحظمفالجدكؿأعالهرقـ()8اف جاءتعبارة(الحكافزالماديةكالمعنكيةضمفالبرنامج)
بنسبة  %50.0ال أكافؽ  .كعبارة (مبدأ التحسف المستمر لمعممية االدارية متكفر بالبرنامج) بنسبة
%50.5الأكافؽ.عميةيتضحمفىذهالنتائجغيابرؤيةكفمسفةالجامعةالكاضحةتجاهالرياضةكعدـ
ككضكح األىداؼ  حيث اليتبع التخطيطالسميـلمرياضة ،كأغمب النتائجتشيرإليأنو اليتكفر الدعـ
الماليالالزـلمرياضة،كضعؼالمكضكعة المكضكعةكعدـالمقدرةعميتحقيؽاألىداؼاالنجاز .
بجانبالعديدمفالمشكالتالمرتبطةبالرياضةفىالجامعةكميةاالقتصادكاالدارة.
كيؤكدىذهالنتيجة (دراسةثامرحمادرجوانمكذجتقكيـمناىجكميةالتربيةالرياضيةجامعةبغداد
عمىكفؽمعاييرالجكدةالشاممة)كالتىاشارتنتائجياالى :
أفمعاييرالجكدةالشاممةتعدمعيا انرمرجعيانمناسبانلتقكيـالمنيجالدراسي،ممايعكسعمىرفعالكفاية
المينيةلمطمبةفيكميةالتربيةالرياضيةاذافالمحتكلبحاجةالىمراجعةمستمرةكفؽانظمةالجكدة
الشاممةكالكقكؼعمىكافةالمستجداتالعالميةفيتطكيرالمناىج،أماالتكصياتاىمياضركرةتطبيؽ
معاييرالجكدةالشاممةلممناىجالدراسيةكمقارنةالنتائجمعالجياتالمرجعيةالمناظرةلمكميةكمرجعليا
مفاجؿاالرتقاءبمستكلالتعميـكالتعمـ .
 2 -4معايير الجودة االدارية فى المجال الرياضى :
 -1اختصاركتبسيطاالجراءاتبحيثتكفرالكقتكتسرعفيتقديـالخدمةالرياضيةلمعمالء .
 -2تقميؿأكخفضالتكاليؼفيالفغالياتالرياضيةالمقدمةبدكفالمساسبالجكدة.
  -3تطبيؽ النظـاآللية الحديثةفيكافةاالجراءات كاألعماؿ داخؿ المحاؿالرياضى  مثؿ كجكد
مكاقعلالنترنتتقدـالخدمةأكشراءالمنتجلمعمالءبدكفالحاجةلمذىابالىىذهالجية.
  -4تطبيؽ النظـ االدارية كتحديثيا مثؿ اليياكؿ التنظيمية كاالكصاؼ الكظيفية كالمكائح كنظـ
الركاتبكتقييـاداءالعامميف.
 -5الرقابة كالتدقيؽ الداخمي كالخارجي عمى النظـ المالية كتطكيرها لممحافظة عمى الميزانية
كتطبيقاتيا.
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المكاظبة عمى تدريب كتاىيؿ العامميف فى المجاؿ الرياضى عمى ميارات العمؿ
 -6المحافظة ك 
كتحديثاتيا.
تطبيقات الجودة االدارية:
 -1المتابعةمفاالدارةالعميافيجيةالعمؿكالرقابةالداخميةكحرصيـعمىتطبيؽمعاييرالجكدة
كتحديثيا .
 -2االىتماـبمالحظاتكشكاكلكاقتراحاتالعمالءبدراستيا كاألخذبماىك قابؿلمتنفيذكالردعمييـ
كشكرىـعمىإىتماميـ.
 -3االستعانةبمستشاريفمفخارججية العمؿكذلؾلمتابعةكتقييـتطبيقاتمعاييرالجكدةكتقديـ
التكصياتالالزمةبشانيا .
كيرل الباحث أف النتيجة السابقة أعاله تع زك الى غياب تطكير األكضاع التنظيمية لمقطاع
الرياضي بالجامعة كعدـ تطكير مستكم اإلمكانات المعرفية لمقطاع الرياضي بالجامعة .بجانب عدـ
االىتماـبتطكيرمستكمالطالبالرياضييفبالجامعة .
كىنايشيرالباحثإليأىـالنتائجالتيتكصؿإليياالبحثكىي :
لمرياضةبالجامعة.
 -1ضركرةكجكدرؤيةكرسالةكفمسفةكاضحة 
 -2العمؿ عمى تشخيص الكضع القائـ لمرياضة بالجامعة كمف ثـ تحديث برامج التربية الرياضية
كاالعتمادعمىالتقكيـالشامؿ،كمفثـتحقيؽأىداؼالرياضةبالجامعةلتحقيؽاالنجاز.
 -3تكجدالعديدمفالمشكالتالمرتبطةبالرياضةبالجامعةكميةاالقتصادكاالدارة،كذلؾعدـكجكد
تنسيؽكتعاكفبيفالييئاتالعاممةفيمجاؿالرياضةبالجامعة.
 -4الحاجةإلىكضعأىداؼمحددةلمرياضةكتخطيطبرامجمتنكعةلمرياضةبالمكمية.
 -5ىنالؾحاجةإلىالتنظيـالجيدفيمجاؿالرياضةبالكمية .

 3-4البرنامج المقترح -:
كعمىضكءىذهالنتيجةاقترحالباحثالبرنامجالتالى :
برنامجالدارةالنشاطالرياضىبالجامعةالعراقيةلتطكيرالمستكلالرياضىلمطالبكتعزيزالثقة
بالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممة 
المرجعيات :
البرنامجالحالىلمرياضةبكحدةالنشاطالرياضىبجامعةالعراؽكميةاالقتصادكاالدارة
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السمات العامة :
 ييدؼالبرنامج الى  -:تطكيرالمستكلالرياضىلمطالبكتعزيزالثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممةباعتبارأفالرياضةأصبحتفيىذاالعصرجزءانمفالمنظكمةالتطكيريةلكؿالبمداف .
 يسعي البرنامج لنشر ممارسة الرياضة كفؽ المفيكـ الصحيح لكافة فئات االجامعة كذلؾ مف خالؿرسالة كاضحة  تتسـ بالمكضكعية كالكفاءة تركجلمرياضة كأىميتيالكافةأفراد الجامعةك كمية االقتصاد
كاالدارةكتحقؽاألىداؼالمرجكةمفالرياضةمفأجؿأفيسيـذلؾفىتحقيؽاالنجاز كتغييرالمجتمع
الجامعى  كاتجاىاتوثـسمككو تجاهالرياضة ممايؤدم بدكرهإلي النيكضبالرياضة فى كمية االقتصاد
كاالدارةبالجامعةالعراقية .
األبعاد الرئيسية لمبرنامج المقترح :
البعداألكؿ:تطكيرالمستكلالرياضىلمطالب 
البعدالثاني:تعزيزالثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممة 
المبادئ والتوجيات الرئيسة لمبرنامج المقترح:
يتأسسالبرنامجالمقترح لمنيكضبالرياضةفيالجامعةالعراقية -كميةاالقتصادكاالدارةعمى
ضكءخطةكحدةالنشاطالرياضىبالكمية كالتيتعتمدعمى التكازفالدقيؽبيفكافةالجكانبالمرتبطة
بالرياضة .كتحدد المبادئ كالتكجيات الرئيسة لبرنامج إدارة النشاط الرياضى بالجامعة العراقية لتطكير
المستكلالرياضىلمطالبكتعزيزالثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممةعميالنحكالتالي :
  التزاـاالسمكبالعمميكاالستنادإليالبحكثالعممية،كالتركيزفيمرحمةالعمؿاالكليعميعممياتالتييئةلتقبؿالبرنامجلتحقيؽاالنجاز .
 التركيز في المرحمة االكلي لإلمكانات الحالية كالمتكفرة كحصرىا كتكصيفيا مف حيث الكـ كالكفاءةكالصالحيةكالتكفيرالمستقبمي .
 التعاكفالتاـكالتكامؿبيفسياساتكحداتكاقساـالنشاطالرياضىكاالدارةالعمياكالمككناتاالخرللمجامعةالعراقيةكالتنسيؽمعيابماينظـالعالقاتفيمابينياكخاصةالمرتبطةبالنشاطاتالرياضية .
 المركنةفيتصميـالبرنامج الستيعابأمتغييراتقدتطرأفيظركؼالتطبيؽالفعمي،كادخاؿأممقترحاتكأفكارجديدةقدتككفضركريةلتحقيؽاألىداؼالمنشكدة .
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 التخطيطالمنيجيكالعمميلبرامج الرياضةبالجامعة بصكرةعامةكبمايتناسبمعتحديداالىداؼ،كفي اختيار االنشطة كالخبرات المناسبة كتحديد آليات التنفيذ كأسمكب اإلشراؼ كالمتابعة كأسس التقكيـ
المستمر .
 زيادة المخصصات المالية لمرياضة عمي مستكم االقساـ ككحدات النشاط الرياضى .كفتح مجاالتالتعاكفمعالقطاعالخاص،كاالستفادةمفرعياتيـلألنشطةالرياضيةالمختمفة .
العنايةببرامجاإلعدادكالتأىيؿلمطالبالرياضييفكالفنيةداخميانكخارجيان ..مشاريع االبرنامج المقترح :
اليدف االول  :القوانيين والجوانب االدارية
المشركعالخطةكاالىداؼ :
 مراجعةكتعديؿالقكانيفكاألنظمةالمتعمقةبكحدةالنشاطالرياضى بكميةاالقتصادكاالدارةبالجامعةالعراقية.
 مراجعةكتعديؿىيكميةكحدةالنشاطالرياضىبكميةاالقتصادكاالدارةبالجامعةالعراقيةبالتنسيؽمعاقساـككحداتالجامعةاالخرل.
 تحديد احتياجات التدريب لمكادر اإلدارم كالفني بكحدة النشاط الرياضى بكمية االقتصاد كاالدارةبالجامعةالعراقيةككضعخططتدريبمتكاممة.
 كضع نظاـ لتقييـ العاممييف بكحدة النشاط الرياضى بكمية االقتصاد كاالدارة بالجامعة العراقيةكتحفيزىـ .
اليدف الثانى  :تطوير البنية التحتية
المشروع:
 تطكير كتفعيؿ المكقع اإللكتركني لكحدة النشاط بالكمية ليصبح مرجعان مكحدان لجميع المعمكماتكالتعميمات كالتكجييات الصادرة عف الجامعة كالجيات ذات الصمة خاصة فى مجاؿ االنشطة
الرياضية.
 مكننةالعمؿاالدارم(اإلجراءاتكالمعامالتالخاصةبالكحدة)كتزكيدالمسئكليفكالمكظفيفباألجيزةالمعمكماتيةالمرتبطةبالشبكة.
 إنشاءقاعدةبياناتإلكتركنيةخاصةبكحدةالنشاطالرياضىبالكميةكيمكفربطيابالمكقعاإللكتركنيلمجامعة.
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اليدف الثمث  :تفعيل النشاط الرياضى
المشروع:
 تنظيـدكراتمتخصصةفياالنشطةالرياضيةالمختمفى. العمؿبنظاـلمتقييـكالتحفيزلمرياضييفكالفنييفبالكحدة. أشراؾجميعالعاممييففىالكميةفىالنشاطالرياضي. اتاحةالفرصةلممراءةفىالمشاركةالرياضيةكتكفيرمايمزـذلؾ. رعايةالمميزييفمفالطالبالرياضييففىكؿاالنشطةالرياضيةكاالىتماـبيـكتحفيزىـ االىتماـبفرؽالكميةفىكؿاالنشطةالرياضيةمفالناحيةاالداريةكالفنيةبصكرةتمكنيـمفتحقيؽاالنجاز .
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات والمقترحات وممخص البحث
 -1-5النتائج
 2-5التوصيات
 3-5المقترحات
 4-5ممخص البحث
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات والمقترحات وممخص البحث
 -1-5النتائج :
 -1أفالكاقعالحالىالدارةالنشاطالرياضىبالجامعاتالعراقيةاليتماشيمعكتحقيؽاإلنجازاتكذلؾ
مفحيثاالتي :
محور االدارة :
اليتـاشراؾجميعالعامميفبالجامعةفىاالنشطةالرياضيةالمتعددةكالمختمفة .محور المحتوى :
اليحتكلالبرنامجعمىفعالياتكبطكالتبيفالطالبفىاالنشطةالمختمفة .محور الجودة الشاممة -:
الحكافزالماديةكالمعنكيةضمفالبرنامجبنسبةمتكسطة .مبدأالتحسفالمستمرلمعمميةاالداريةمتكفربالبرنامجبنسبةمكافقةضعيفة . -2المبادئ كالتكجيات الرئيسة لبرنامج إدارة النشاط الرياضى بالجامعة العراقية (المحتكل) لتطكير
المستكلالرياضىلمطالبكتعزيزالثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممةعميالنحكالتالي :
  التزاـاالسمكبالعمميكاالستنادإليالبحكثالعممية،كالتركيزفيمرحمةالعمؿاالكليعميعممياتالتييئةلتقبؿالبرنامجلتحقيؽاالنجاز .
 التركيز في المرحمة االكلى لإلمكانات الحالية كالمتكفرة كحصرىا كتكصيفيا مف حيث الكـ كالكفاءةكالصالحيةكالتكفيرالمستقبمي .
  التعاكفالتاـكالتكامؿبيفسياساتكحداتكاقساـالنشاطالرياضىكاالدارةالعمياكالمككناتاالخرللمجامعةالعراقيةكالتنسيؽمعيابماينظـالعالقاتفيمابينياكخاصةالمرتبطةبالنشاطاتالرياضية .
 المركنةفيتصميـالبرنامجالستيعابأمتغييراتقدتطرأفيظركؼالتطبيؽالفعمي،كادخاؿأممقترحاتكأفكارجديدةقدتككفضركريةلتحقيؽاألىداؼالمنشكدة .
 التخطيطالمنيجيكالعمميلبرامجالرياضةبالجامعةبصكرةعامةكبمايتناسبمعتحديداالىداؼ،كفي اختيار االنشطة كالخبرات المناسبة كتحديد آليات التنفيذ كأسمكب اإلشراؼ كالمتابعة كأسس التقكيـ
المستمر .
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مستكل االقساـ ككحدات النشاط الرياضى .كفتح مجاالت

 زيادة المخصصات المالية لمرياضة عميالتعاكفمعالقطاعالخاص،كاالستفادةمفرعياتيـلألنشطةالرياضيةالمختمفة .
-العنايةببرامجاإلعدادكالتأىيؿلمطالبالرياضييفكالفنيةداخميانكخارجيان .

 2-5التوصيات :
-1ضركرةاالىتماـبالنشاطالرياضىبالجامعة .
-2االىتماـبالمنيجيةالعمميةفىتصميـبرامجالنشاطالرياضي .
العمؿبمعاييرالجكدةالشاممةفىإدارةالنشاطالرياضىبالجامعة .

-3
-4تطبيؽالبرنامجالمقترحالدارةالنشاطالرياضىبالجامعةالعراقية .

 3-5المقترحات :
-1اقترحافيبحثمستقبالفىتطكيرالمستكلالرياضىكتطكيرإدارةاالنشطةالرياضيةبالجامعات .
-2اجراءدراساتعفدكراالنشطةالرياضيةفىالجامعاتفىتحسيفالتحصيؿاالكاديمى .

 4-5ممخص البحث :
جاءىذاالبحثبعنكاف دراسة:تصميـبرنامجالدارةالنشاطالرياضىبالجامعةالعراقيةلتطكير
المستكلالرياضىلمطالبكتعزيزالثقةبالنفسحسبمعاييرالجكدةالشاممة.كتككفمفخمسةفصكؿ
تناكؿالدارسفيالفصؿاألكؿخطةالدراسة كالتياشتممتعمىالمقدمةكمشكمةالدراسة،كمجتمع
كعينةكمصطمحاتالدراسة.
اشتمل الفصل الثاني :
اإلطارالنظرمكالدراساتالسابقةكالمشابيةعمىمباحثتمثمتفي :
مفيكـكتعريؼاإلدارة.مستكياتاالدارة.كظائؼاالدارة.إدارة المؤسسة الرياضية،المبادئ
كالكظائؼ األساسية إلدارة المؤسسة الرياضية .االشراؼاالدارمكمستكياتاالدارة ،أساليباإلشراؼ
األدارم،الجكدةالشاممة،العكامؿالنفسية،نبذةعفرياضةالجامعةالعراقية–كميةاالدارةكاالقتصاد .
فيالفصؿالثالثتـتناكؿ"إجراءاتالدراسة"كبيافالمنيجالمتبعككيفيةاختيارالعينة,كأداةجمع
البياناتكالقياسات  كتقنينيالتحديدصدقياكثباتياكاختتـبتطبيؽالدراسةكطريقةالمعالجةاإلحصائية
لمبيانات .
اشتمؿالفصؿالرابععمىعرضكمناقشةنتائجالبحثكأىـالنتائجالتيتـالتكصؿليا :
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 -1أف الكاقع الحالى الدارة النشاط الرياضى بالجامعات العراقية اليتماشي مع كتحقيؽ اإلنجازات مف
حيث:الجكانب–المحتكل-الجكدةالشاممة .
 -2المبادئكالتكجياتالرئيسةلبرنامج إدارةالنشاطالرياضىالمقترحبالجامعةالعراقية(المحتكل)
جاءعميالنحكالتالي :
التزاـباالسمكبالعمميكاالستنادإليالبحكثالعمميةلتحقيؽاالنجاز .التركيزعمىاإلمكاناتالحاليةكالمتكفرةكحصرىاكتكصيفيا .التعاكفالتاـكالتكامؿبيفسياساتكحداتكاقساـالنشاطالرياضىبالجامعة .المركنةفيتصميـالبرنامج .التخطيطالمنيجيكالعمميلبرامجالرياضةبالجامعة .-زيادةالمخصصاتالماليةلمرياضة .
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المصادر


المراجع



الدراسات العممية



الرسائل



المجالت



الدوريات



الشبكة العنكوبتية (اإلنترنت)



المراجع األجنبية
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المصادر:
القرأن الكريم
الحديث النبوي الشريف

المراجع :
-1

حساـ الديف طمحو،عيسى مطر عدلو (، ) 1997مقدمو في اإلدارة الرياضية ،مركز الكتاب

كالنشر،القاىرة،ط .1
-2

حسفشمتكت،حسفمعكض )  ( 1997التنظيـكاإلدارةفيالتربيةالرياضية،دارالفكرالعربي

،القاىرة .
-3

حسيف عبد الزىرة عبد أليمة ( 2013ـ ) ،مفيكـ عمـ النفس الرياضي ،ك ازرة التعميـ العالي

كالبحثالعممي،جامعةكربالء،كميةالتربيةالرياضية .
-4

عبدالحميد شرؼ ( : )2002اإلدارة في التربية الرياضية بيف النظرية كالتطبيؽ ،الطبعة

الثانية،مركزالكتابلمنشر 1999 ،ـ .
-5

العزاكممحمدعبدالكىاب)2005(:ادارةالجكدهالشاممو،االردف،داراليازكدمالعممية 

-6

غازمالعنزم() 2008مفيكـالنشاطالرياضي  ,أىداؼالنشاطالرياضي :تكجيوالبرامج 

-7

فاركؽالسيدعثماف،القمؽكادارةالضغكطالنفسية،دارالفكرالعربي،الطبعةاألكلى،القاىرة،

1421ىػ2001-ـ .
-8

كنعاف(27-21)2003مؤشراتالجكدةفيالتعميـالعاليدارالنشركالتكزيع .

-9

محمدصبحيحسانيف).2001(،برامجالثقؿكالتدريبأثناءالخدمة،التربيةالرياضية .

 -10ىالؿعبدالكريـصالح(ب.ت)الرعايةالنفسيةلمرياضييفالمصابيف .

الدراسات العممية
 -1دراسةناظـشاكرالكتار( )2008
 -2دراسةنضاؿعبدالرحمفتركي( )2009
-3 -3دراسةجكادمخالد( )2010
 -4دراسةمحمكدالربيعيكاخركف( )2010
5 -5دراسةنشعةكريـكحنافمحمدجعفر( )2014
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الرسائل العممية
 -1ايثارعبداليادممحمد()2012-2011اطركحةدكتكراة 
 -2ثامرحمادرجة()2016اطركحةدكتكراة 
الشبكة العنكبوتية :
1- www.Aliraqia universty @.com
2- www.iq.edu.asse@sa
 -3عمـ النفس (مفيكمو ،مجاالتو  ،مدارسو ) ( 2010ـ )http://nourfuture.yoo7.com/t82-
 topic
-11 -4لبكزعبداهللأ.غنديرنكرالديف،جامعةقاصدممرباحكرقمة .
 -5ابراىيـمحمدنكراليادم2009(،ـ)
 http://wadmedaniahlia.edu.sd/web/magla/news.php?action=view&id=80.





96

المالحق
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ممحق رقم ()1
االستبانة

السيد...................................................../المحترـ 
السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتو 
،،كبعد 
اسةالتيعنكانيا :

أرجكمفسيادتكـالتكرـاالدالءبرائيكـحكؿالدر
تصميم برنامج الدارة النشاط الرياضى بالجامعة العراقية لتطوير المستوى الرياضى لمطالب وتعزيز
الثقة بالنفس حسب معايير الجودة الشاممة
ضمفمتطمباتالحصكؿعمىدرجةالماجستيرفىالتدريبالرياضية .
ككميثقةفيتعاكنكـكاإلفادةبعممكـ،،كجزاؾاهللالؼخي انر ،،،
ولكم جزيل الشكر ،،،،
الباحث  :ميند مثنى
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معمومات عامو
ضع عالمة أمام الخيارات المناسبة
-1الجنسذكرأنثى 
خمفيةتعميمية:شياداتالثانكيةالعامو 
دبمكـ2 :سنة3سنة 
بكالريكس:التربيةالرياضيةأخرل 
دبمكـعاليماجستيردكتكراة 
الخبرات 
5-1سنة10-6سنة15-11سنةأكثرمف16سنة(كـ) 
محور االدارة :
موافق موافق

الرقم

المحتوى

1

ييدؼبرنامجادارةالنشاطالرياضىالىتنميةقدرات

2

تطكيرالمستكلالرياضى لمطالب يحققياالبرنامج

3

يتناسب البرنامج مع المقدرات المادية كالجسدية

4

يمبىالبرنامجحاجاتالمجتمع

5

يحقؽاىداؼالجكدةالشاممة

6

يعززالثقةبالنفس

7

تنميةالمستكلالرياضيىلمعامميفبالجامعة

8

إكتسابالمياراتكالسمككياتاالجتماعيةمفخالؿ

9

تحقيؽاالنجازاتفىالبطكالتكالمنافساتالرياضية

10

اشراؾ جميع العامميف بالجامعة فى االنشطة

بشدة

الطالب
المقترح

كالعقميةكالنفسحركيةلمطالب

الممارساتالرياضية

الرياضيةالمتعددةكالمختمفة
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متردد

ال

بشدة

أوافق ال

أوافق


المحتوى البدني والنفسي :
الر

موافق

المحتوى

قم
1

بشدة
يحتكلالبرنامجعمىفعالياتكبطكالتكرةقدـ
بيفالطالب 

2

ىناؾ منافسات فى الكرة الطائرة بيف العامميف
فىكمياتالجامعة

3

يشمؿدكرلالكميات فىانشطةرياضيةمختمفة
بيفالطالب

4

يتنافسالطالبفىالعديدمفالرياضاتالفردية

5

يشارؾ جؿ العامميف فى الكمية فى الرياضات
الجماعية

6

بالبرنامج منافسات لمسباحة لمطالب كالعامميف
بالكمية

7

يحتكل البرنامج عمى برامج تعميـ كتدريب عى
االنشطةالرياضيةالمختمفة

8

بوندكاتكمحاضراتتكعيةعفمفيكـكاىمية
الممارسةالرياضية

9

المراءةتشارؾفىجؿمشتمالتالبرنامج 

10

بو منافسات كبطكالت مع
الجامعاتالمؤسساتالشبييةفى
االنشطةالمختمفة
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موافق

متردد ال أوافق ال
بشدة

أوافق


الجودة الشاممة :
موافق

الرقم

المحتوى

1

يراعىالبرنامجمبدأالدقةكالمكضكعيةفىالتقكيـ

2

مبدأ التحسف المستمر لمعممية االدارية متكفر

بشدة

بالبرنامج
ىناؾمناختنظيمىرياضىبالبرنامجيشجععمى

3

التمييز 
4

جميعاالعمارتمارسالنشاطالرياضى

5

ىناؾمتابعةفىتنفيذالبرنامج

6

تتطبؽ مبادئ الجكدة الشاممة فى محتكيات
البرنامج

7

عمميةالتقكيـتشمؿالعممياتاالداريةبالبرنامج

8

الحكافزالماديةكالمعنكيةضمفالبرنامج

9

تراعىالفركؽالفرديةفىتنفيذالبرنامج

10

كؿالعامميفبالكميةيشارككففىالبرنامج
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موافق

متردد ال أوافق ال
بشدة

أوافق

ممحق رقم ( ) 2
أسماء المحكمين
ت

االسم

الدرجة العممية

العمل

1

معتزسممافعبدالرازؽ 

استاذدكتكر 

الجامعةالعراقية 

2

عمىيكسؼحسيف 

استاذدكتكر 

جامعةبغداد 

3

حسيفعميكلحسيف 

استاذدكتكر 

الجامعةالعراقية 

4

ثامرحماد 

دكتكر 

جامعةبغداد 

5

رغدافعدناف 

ـ.ـ 

الجامعةالعراقية 

6

عمىجميؿ 

ـ.ـ 

الجامعةالعراقية 

7

سعدخميسراضى 

دكتكر 

ك ازرةالتربية–النشاطالرياضى 

8

طارؽعمييكسؼ 

دكتكر 

جامعةبغداد 

9

ميندمجيدصالح 

دكتكر 

الجامعةالعراقية 

10

احمدياسيفعبد 

دكتكر 

الجامعةالعراقية 
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