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 ملخص البحث
تعرف درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في اتحاد دراسة الحالية قيد الدراسة الى تهدف ال    

كرة السلة العراقية من وجهة نظر االتحادات ادارات االندية الرياضية المشاركة في الدوري السلوي 
( اداري موزعين على االتحاد واالندية العراقية 72عينة الدراسة من ) وتكونت 6102/  6102لعام 
( لبعض معايير 6106تم استخدام مقياس )حنتوش ،العمدية و تم اختيارهم بالطريقة العراق و في 

تم و  االتصال( والتوجيه،التقويم  التخطيط، وهي: القيادة،مجاالت مهمه  4الجودة وقد تكون من 
 .  spssصائية استخدام الحقيبة االح

ان تطبيق معايير الجودة الشاملة في األندية العراقية بكرة السلة جاء  الى:وقد توصلت الدراسة     
ة حسب االهميبوقد حصلت مجاالت المقياس على درجات متفاوتة كل مجال  متوسط.بمستوى 

لجودة ا النسبية له. ومن ضمن التوصيات التي اوصى بها الباحثان هي ضرورة تطبيق مبادى
 السلة.في االتحاد واالندية العراقية لكرة  هاومعايير الشاملة 
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An evaluation study for the application of some of the comprehensive 
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Abstract 

  The current study under study aims at identifying the degree of application of 
the overall quality standards in the Iraqi Basketball Federation from the 
viewpoint of the federations. The sports clubs departments participate in the 
2016/2017 league. The study sample consisted of 37 administrators distributed 
to the Iraqi clubs and clubs in Iraq. (Hantosh ، 2012) has been used for some 
quality standards and may be of 4 important areas namely: (leadership، 
planning، evaluation، guidance، communication) 
The study found that the application of the overall quality standards in the Iraqi 
clubs in basketball came at an average level. The areas of the scale have 
obtained varying degrees in each field according to its relative importance. 
Among the recommendations recommended by the researchers is the need to 
implement the principles and standards of the overall quality in the Federation 
and Iraqi clubs for basketball. 
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 المقدمة:-1
ا الكم من الضروري مواكبة هذ أصبحللتطور التكنولوجي الذي رافق جميع مؤسسات الدولة  نظرا     

المعلوماتية والبحث عن التميز في االداء والعمل الجيد ومن بين تلك التطورات التي  منالهائل 
رافقت جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها الرياضة في العراق هي الجودة الشاملة ذلك المكون 

 والرصانة.ز واالبداع المهم الذي تبحث عنه اغلب دول العالم من اجل االنفراد بالتمي
في مؤسسات الدولة في الوصول الى االداء المتميز يجب ان يكون هناك  لنجاح اي مؤسسة   

حقيق وان الفشل في ت والمبادئمية صحيحة لتلك المعايير على اسس عل صحيح مبنيتطبيق 
 لة .الجودة واالداء المتميز هو الفشل في عدم المعرفة بالضوابط الخاصة بالجودة الشام

وان الجانب الرياضي ال يختلف عن اي مؤسسة في الدولة لكونها من ضمن عملياته االدارة     
يرها الجودة الشاملة ومعاي ئوالتخطيط والتنظيم وجميع وظائف االدارة الفعالة وهي بدورها من مباد

لمباريات سيما اوال ،ولهذا االهتمام بالجوانب االدارية الرياضية حجر مهم واساس في انجاح الرياضة
ألفرقية مثل كرة السلة التي تعتبر اللعبة الشعبية الثانية في العراق من حيث الجمهور واالهتمام 

ا  في العالم ولذلك االهتمام به االعالمي والتي اصبح لها من العشاق ما يضاهي عشاق كرة القدم
 المنطقة والعالم .صبح مطلبا جماهيريا كبير من اجل النهوض بها لمنافسة دول أ

هذا ما دفع الباحثين الى تبني معايير الجودة الشاملة لمعرفة كيفية النهوض واالرتقاء والرصانة    
 البحث.همية أفي االندية العراقية وهنا تكمن  لعمل االدارات لتطوير لعبة كرة السلة

لة مادة كرة الستبلورت مشكلة البحث لدى الباحثين من خالل عمل الباحثين كتدريسي لو    
وتخصص ادارة جودة شاملة ومن خالل المتابعة لمباريات الدوري العراقي بكرة السلة فقد الحظا 

ف على سبيل االنجاز المحلي او التقدم في التصني اءم للفريق سو بالمستوى العا ا  ان هنالك ضعف
ى مبادى االفتقار ال االسيوي وهذا ما تولد لدى الباحثين الشعور بالمشكلة لدى جميع الفرق وهو

االختيار والتنظيم واالدارة على مبادى الرصانة والجودة الشاملة  ولمعرفة مدى تطبيق معايير 
 الجودة الشاملة في االتحاد واالندية العراقية لكرة السلة من وجهه نظر االداريين.

 .راقية السلة العهدف البحث تعرف مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في اتحادات واندية كرة و  
جراءاته الميدانية-2   :منهجية البحث وا 
 منهجية البحث:2-1

تحليلها أو  وبحث علمي سواء في جمع البيانات أتتوقف اإلجراءات المستخدمة في اي     
لوب لذا اختار الباحثان المنهج الوصفي باألس ونوعه،استخالص النتائج على طبيعة منهج البحث 

 البحث.المسحي لكونه أكثر المناهج مالئمة لطبيعة مشكلة 
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   :وعينتهمجتمع البحث 2-2
مجتمع بحثهما بأعضاء الهياة اإلدارية في اتحاد كرة السلة واالندية العراقية الباحثان حدد       

 كاالتي:( موزعين 73كان مجتمع البحث الكلي ) اذ 6102/ 6102المشاركة بالدوري للموسم 
( عضو هيئة ادارية في اندية كرة السلة وقد 22عضو هيئة ادارية في اتحاد الكرة السلة و )( 13)

 . %122تم اخذ العينة بالطريقة العمدية للمجتمع ككل وبنسبة 
 :االداءاداة قياس 2-7

معايير الجودة الشاملة في اتحاد كرة السلة واالندية العراقية  درجة تطبيقمن أجل تعرف       
 ومعرفة الفروق في المجاالت البحث. 2213/ 2212المشاركين في الدوري السلوي لعام 

( والمطبق على البيئة العراقية والمكون 22:2212حنتوش :) حنتوش استخدم الباحثان مقياس
وبعد عرض اداة القياس مع عبارتها ككل على الخبراء وقد تم االتفاق على ( مجاالت 8من )

اختيار بعض المجاالت والعبارات بما يناسب مشكلة البحث واصبح المقياس المطبق على عينة 
 ( :0( عبارة موزعه كما في الجدول رقم )22( مجاالت و)4البحث المكون من )

 حت كل مجاليوضح عدد المجاالت والعبارات ت (1جدول )
 عدد العبارات المجال ت
 3 القيادة الفعالة 1
 2 التخطيط للجودة 2
 2 اتخاذ القرارات 7
 2 )االتصال( شبكة المعلومات 4

 22 المجموع
 الخماسي البدائل )يحـدث دائما ، يحدث وتقوم عملية تصحيح هذا المقياس على طريقة ليكرت    

غالبا ، يحدث أحيانا ، يحدث نادرا ، ال يحدث أبدا  ( وتشير الدرجة المرتفعة على فعالية تلك العبارة 
وتشير الدرجة المنخفضة على تقدير اقل للعبارة الى ضعفها في تطبيق بعض معايير الجودة 

 الشاملة . 
 تطبيق المقياس: 2-4

( عضو هيئة ادارية موزعين على اتحاد 73تم تطبيق المقياس على عينة البحث المكونة من )    
( حيث تم توزيع 1كما في الجدول ) 2213/ 2212المشاركين في الدوري للعام  تهوانديكرة السلة 

على عينة البحث وقد بلغت عدد االستبانات الموزعة على  6/2/2213الخميس المقياس في يوم 
  مفقودة.( استمارة 0( استمارة صالحة وقد تم استبعاد )72( وقد تم استرجاع )73عينة البحث )
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 الوسائل االحصائية :2-2
 االحصائية.للمعالجات  spssاستخدم الباحثان الحقيبة االحصائية 

 :تهاومناقش هاعرض نتائج مجاالت المقياس وتحليل-7
ســــنقوم بعرض وتحليل نتام المقياس حســــب المجاالت التي يتضــــمنها وهي أربعة مجاالت وكما  

 ( 6جدول ) في
 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المقياس والترتيب التي حصلت عليه (2جدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث اذ تراوحت  ( األوساط6يوضح جدول )   
وحصل مجال القيادة الفعالة على أعلى  درجة(. كأقل 6.64وكأعلى درجة  7.764القيم بين )

(، وحصل 7.764درجة ضمن المجاالت وبلغ الوسط الحسابي إلجابات العينة على هذا المجال )
، وحصل مجال تشجيع (7.16يب الثاني بوسط حسابي قدره )مجال التوجيه والتقويم على الترت

(، وحصل محور شبكة المعلومات 2..6التخطيط للجودة على الترتيب الثالث بوسط حسابي قدره )
 هاوتحليلالمحاور هذه ، وسيتم عرض (6.64))االتصال(على الترتيب الرابع بوسط حسابي قدره 

 .بشكل تفصيلي تهاومناقش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسلسل المجال في 
 المقياس

الترتيب الذي حصل 
 علية المجال

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجال

 1.22 7.724 القيادة الفعالة 1 1
 2.31 8..2 التخطيط للجودة 7 2
 1..2 7.22 التوجيه والتقويم 2 7
 2.22 2.24 شبكة المعلومات )االتصال( 4 4
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 تها:ومناقش هانتائج المجال األول )القيادة الفعالة( وتحليل عرض7-1
 (الفعالة القيادة) لمجال المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط يبين( 7) جدول

ترتيب العبارة 
الوسط  العبارات ت في المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

2 1 
تعمللللللل دائمللللللا القيللللللادات عللللللل  تطللللللوير نظللللللام الجللللللودة بمللللللا 
يتناسلللللب ملللللع المكانيلللللات االتحلللللاد او النلللللادي وتعليملللللات و ارة 

 .والرياضةالشباب 
7.3. 1.27 

7 2 
عللللل  دمللللج نظلللام الجللللودة فللللي النظللللام العللللام  القيللللادات تعملللل

أداريللللللا وتربويللللللا وتعليميللللللا بحيللللللث يكللللللون ملللللل لوف لجميللللللع 
 .االداريةالهيئات 

7.17 1.74 

1 7 
علللل  تحقيلللق أاللللداف االتحلللاد او االنديلللة فلللي  القيلللاداتتعملللل 
 مسؤولياته.حدود 

4.8 1..2 

2 4 
طاقاتللله الشخصلللية فلللي التللل  ير علللل  جهلللود  القيلللادات توظلللف
 اآلخرين.

2.2 1.22 

4 2 
اآلراء النقديلللللة البنلللللاءة التلللللي تسلللللهم فلللللي  القيلللللادات تتقبلللللل

 تطوير العملية االدارية بصورة صحيحة.
2،7 2.23 

2 2 
اتخللللاذ القللللرار التللللي تخللللص  االعضللللاء فللللي القيللللادات تشللللار 

 االتحاد او االندية
2،2 2.12 

3 3 
أعضللللاء الهيئللللة االداريللللة للقيللللام ب عمللللالهم  القيللللاداتتوجلللله 

 بجدية وتفاني في العمل.
1،2 1،.2 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث في مجال  ( األوساط7يوضح جدول )   
تعمل القيادات عل  تحقيق أالداف االتحاد او االندية في حدود حصلت عبارة  الفعالة اذالقيادة 

 د( اذ يع4.8على أعلى استجابة بين عبارات المجال وبلغ الوسط الحسابي لها )مسؤولياته 
جدا  في عمل االتحاد والتي من شأنها تحقيق االهداف المرسومة والتي االداريين هذه العبارة مهمة 

 معايير الجودة الشاملة. في تطبيقتساعد 
تعمل دائما القيادات عل  تطوير نظام الجودة بما يتناسب مع المكانيات  :االول وحصلت العبارة 

قدره بوسط حسابي و  .الثالثعلى الترتيب االتحاد او النادي وتعليمات و ارة الشباب والرياضة 
حسب رأي عينة البحث فأن نظرة العينة الى هذا العبارة ان القيادات تعمل بشكل جدي بو  (.7.3)

  واالندية.حسب االمكانيات لالتحاد ببشكل قليل الى تطوير نظام الجودة 
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ويا وتربتعمل القيادات عل  دمج نظام الجودة في النظام العام أداريا  :ال انيةوحصلت العبارة 
وسط على الترتيب الثالث في هذا المحور ب االدارية.لجميع الهيئات  ا  وتعليميا بحيث يكون م لوف

ان اغلب عينة البحث تنظر الى هذا العبارة على انها دمج  اذهذه العبارة  د( اذ تع7.17حسابي )
 االدارية.نظام الجودة في االطار العام يكون مألوفا لجميع الهيئات 

( على مستويات اقل من المتوسط وهذا يدل على ان معايير 4،2،2،3حصلت بقية العبارات)بينما 
الجودة الشاملة الخاصة بمجال القيادة الفعالة قد طبق بشكل متوسط في هذا المجال وكانت درجات 

 .(1،2 – 2،2)المتوسط الحسابي لهذا العبارات تتراوح ما بين 
 تها:ومناقش هايط للجودة( وتحليلعرض نتائج المجال ال اني )التخط7-2

 (التخطيط للجودة( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال) 4جدول ) 
ترتيب العبارة 
الوسط  العبارات ت في المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

2 1 
يعمللللللللل االتحللللللللاد او النللللللللادي عللللللللل  ان تكللللللللون االالللللللللداف 

 الموضوعة تتناسب مع االمكانيات
7.2 1.12 

7 2 
الناللللللللل  رؤيللللللللة واضللللللللحة لالتحللللللللاد او النللللللللادي ل الللللللللداف 

 الموضوعة 
2.. 2.22 

4 7 
النالللللل  للللللوائح محلللللددة للنلللللادي او االتحلللللاد فلللللي المصلللللرفيات 

 المالية 
2.2 2.21 

1 4 
النالللل  سياسلللة معلللدة ملللن قبلللل االتحلللاد او النلللادي فلللي تحقيلللق 

 االالداف الموضوعة 
7.2 1.24 

2 2 
يعملللل االتحلللاد او النلللادي علللل  اسلللتقطاب الكفلللاءات والخبلللرات 

 من خارج العراق 
2.1 2.1. 

2 2 
يعملللللللللل االتحلللللللللاد او النلللللللللادي علللللللللل  اقاملللللللللة الملللللللللؤتمرات 

 والمحاضرات النوعية والتدريبية 
2،3 1،2 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث في مجال  ( األوساط4يوضح جدول )
النال  سياسة معدة من قبل االتحاد او النادي في تحقيق  عبارة "حصلت  اذ ،للجودةالتخطيط 

االتحاد  في االدارييونيرى  اذ ؛(7،2)على درجة وسط حسابي وبلغت أعلى  االالداف الموضوعة"
واالندية الى انها هنالك سياسة معدة مسبقا من قبل االتحاد واالندية في تحقيق االهداف الموضوعة 
من اجل العمل على تطوير عمل االتحاد واالندية الرياضية على وفق معايير الجودة الشاملة 

 واالندية.وتكون مواكبة للتطور في عمل االتحادات 
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عمل االتحاد يحسب الترتيب "بلكبيرة التي حصلت عليها العبارة االولى وهذا ما تؤكده الدرجة ا    
 التي بلغ الوسط الحسابي او النادي عل  ان تكون االالداف الموضوعة تتناسب مع االمكانيات"

ان عمل االتحاد او االندية نحو تحقيق االهداف الموضوعة من  ون( اذ يعتقد االداريي7،2) فيها
ية تتناسب مع حجم االمكانيات الخاصة بتلك االندية وتكون من ضمن االمكانية قبل االتحاد او االند

 ندية.االالمتاحة لتحقيق االهداف التي من شأنها ان تصل بالريادة والجودة في عمل االتحاد او 
ك حيث جاءت نتائج الدراسة بان هنا (076:6100عبده )ابو عبده:  وفق مع دراسة ابيت وهذا ما
ك نال معايير الجودة الشاملة وان همن قبل القيادات الرياضية في االتحاد واالندية حو  ا  مرتفع ا  المام

مع  واالندية وتتفق ايضامعوقات كثيرة ومتنوعة تحول دون تطبيق الجودة الشاملة في االتحاد 
اشارت نتائج الدراسة الى ان درجة الفعالية الكلية لنظام  اذ (.76:611ملوح )ملوح:  ودراسة اب

( على ،2،7.2،2بينما حصلت بقية العبارات)متوسطة.  (110.ادارة الجودة الشاملة )ايزوا 
مستويات اقل من المتوسط وهذا يدل على ان معايير الجودة الشاملة الخاصة بمجال التخطيط 
للجودة  قد طبق بشكل متوسط في هذا المجال وكانت درجات المتوسط الحسابي لهذا العبارات 

 ( 2،1 – .،2)ين تتراوح ما ب
 تها:ومناقش ها: وتحليلوالتقويم(عرض نتائج المجال ال الث )التوجيه 7-7

 )التوجيه والتقويم(لمجال يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (2جدول )
ترتيب 

العبارة في 
 المحور

الوسط  العبارات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 1 
لمشلللللكالت التلللللي تعملللللل ادارة االتحلللللاد او النلللللادي علللللل  حلللللل ا

 عبين والحكام .التواجه المدربين وال
7.. 1.8. 

1 2 
ات والقيللللاس مللللن يوجللللد مجموعلللله مللللن الخبللللراء فللللي االختبللللار 

 اجل تقويم البرامج والوحدات التدريبية
7.2 2.32 

7 7 
الناللللللل  كللللللادر متخصللللللص فللللللي اسللللللتقبال الشللللللكاوي الخاصللللللة 

 بالمستفيدين 
1.4 1.32 

2 4 
النالللل  عمليلللة تقلللويم مسلللتمرة علللل  ملللدار موسلللم المنافسلللة فلللي 

 الدوري
1.8 1.4. 

2 2 
عبللللين والمللللدربين فللللي عملللللل الدائمللللا مللللا يللللتم االخللللذ بلللللراي ال

 االتحاد او النادي 
2.3 1.21 

4 2 
بعلللللة نتلللللائج النالللللل  كلللللادر متخصلللللص ملللللن الخبلللللراء فلللللي متا

 التقويم 
2.. 1.38 
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(  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث في مجال 5يوضح جدول )   
تعمل ادارة االتحاد او النادي عل  حل المشكالت التي  اذ حصلت العبارة ) ؛التوجيه والتقويم

عملية ان  اذ  ؛(..7( على اعلى درجة في هذا المحور وبلغت )تواجه المدربين واالعبين والحكام 
عبين والمدربين والحكام من اولويات ادارة االتحاد واالندية والتي هي الحل المشكالت التي تواجه ال

دة من و االندية مع الجهة المستفيأوير العالقة بين ادارات االتحاد تنعكس ايجابيا على تط بدورها
الي تمدربين والعبين وحكام والتي بدورها تعمل على تطوير عمل االتحاد واالندية نحو االيجاب وبال

 وفق معايير الجودة الشاملة التي هي محور البحث .على فان العمل يكون اكثر ريادة 
يوجد مجموعه من الخبراء في االختبارات والقياس من اجل وهذا ما تأكد في العبارة الثانية "   

عبين او الاو النادي بالجهة المستفيدة من  ان اهتمام االتحاد اذ" تقويم البرامج والوحدات التدريبية
من  قويمتجمهور دفعهم الى استقطاب مجموعه من الخبراء في مجال القياس والالمدربين او حتى 

 جل متابعة البرامج والوحدات التدريبية على أسس علمية دقيقة .أ
 تها:ومناقش هاعرض نتائج المجال الرابع )شبكة المعلومات )االتصال( وتحليل7-4

  شبكة المعلومات )االتصال(( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال ).جدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث في مجال  ( األوساط2جدول )يوضح     
يستخدم االتحاد او النادي االنترنت او اذ حصلت عبارة ) )شبكة المعلومات )االتصال(توفير 

ترتيب 
العبارة في 
 المحور

 ت
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

4 1 
يعمللللل االتحللللاد او النللللادي عللللل  عقللللد لقللللاءات دوريللللة بللللين االداريللللين 

 والحكام والالعبين والمدربين 
1.. 1.2. 

7 2 
يسلللتخدم االتحلللاد او النلللادي وسلللائل اتصلللال حدي لللة فلللي االتصلللال بلللين 

 االتحاد واالندية والمدربين والحكام 
2.2 2..8 

2 7 
يسللللتخدم االتحللللاد او النللللادي االتصللللال بالحكللللام والمللللدربين مللللن أجللللل 

 المشكالت التي تواجههمحل 
1،4 2.24 

2 4 
يعملللل االتحلللاد او النلللادي باالتصلللال ملللع الملللدربين والحكلللام والالعبلللين 

 من اجل تنسيق البطوالت وتنظيم المباريات
2،8 2.21 

2 2 
ون االتصلللللال بشلللللكل واضلللللح يعملللللل االتحلللللاد او النلللللادي علللللل  ان يكللللل

 في االتصال من التعقيد  ودقيق وخال  
1.2 1..2 

1 2 
التصلللللال الحدي لللللة يسلللللتخدم االتحلللللاد او النلللللادي االنترنلللللت او وسلللللائل ا

 عبين والحكام والمدربين الفي التواصل مع ال
7.2 2.8. 
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هذا  على درجة فيأ( على عبين والحكام والمدربينالالتصال الحدي ة في التواصل مع الوسائل ا
من اهداف شبكة  ا  هدف العبارة تمثل( وهي تحت التقدير المتوسط وهذه 7.2المحور وبلغت )

( 0،6،7،4،5بينما حصلت العبارات )، المعلومات االتصال اذا ما اريد تطبيقه بصورة صحيحة
اهتمامهم م و على مستوى اقل وهذا يدل على ان عمل القيادات في االتحادات و االندية يكون اتصاله

المجال مما يساعد على ضعف العالقة بين االتحاد واالندية مع الجهات المستفيدة  اضعيف في هذ
املة معايير الجودة الشصورة جيدة وسهلة وهو من متطلبات والذي بدورة يؤثر على عمل االتحاد ب

 (  .6117:.2موضوع البحث وجاءت هذا النتائج متفقة مع دراسة بدح )بدح: 
 الخاتمة:-4
ان تطبيق معايير الجودة الشاملة في األندية العراقية من خالل نتائج البحث تم التوصل الى    

حسب بوحصلت مجاالت المقياس على درجات متفاوتة كل مجال  متوسط.بكرة السلة جاء بمستوى 
و تطبيق ية نحوجود وجهات نظر ايجابية عالية لإلداريين في االتحاد واالندو االهمية النسبية له.

مرتفعة وقد انصبت على  الفعالة كانتاجابات العينة نحو مجال القيادة  الشاملة. وانالجودة 
اجابات  ان، و وبذلك حصل على الترتيب االول بالنسبة للمجاالت المتوسط(من  أكثراالختيار )

 انصبت على االختيار )اقل من منخفضة وقدالعينة نحو مجال شبكة المعلومات )االتصال( كانت 
 لعينة علىاكانت نسبة اجابة للمجاالت. و وبذلك حصل على الترتيب االخير بالنسبة  المتوسط(

عد في اعتماد المقياس الملذلك يوصي الباحثان  االيجابي.مفردات االستمارة ككل كانت باالتجاه 
مجال ب العراقية. واالهتمامالسلة  قياس مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في اتحاد واندية كرة

تفيدين. المساالتصاالت بشكل اوسع بإدخال االتصاالت الحديثة وفتح اكثر من قناة اتصال مع 
لمعرفة مدى تطبيق معايير الجودة كافة دراسات مشابهة لباقي االتحادات في االلعاب  واجراء

ه ق متطلبات الجودة الشاملة من وجهاجراء دراسات مشابهة اخرى لمعرفة مدى تطبيو  الشاملة فيها.
 .كافةنظر الالعبين في االتحادات واالندية العراقية 

 :والمراجعالمصادر 
 فاطمة عيسى : درجة معايير ادارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من  ، أبو عبدة

 . 6100وجهة نظر المديرين فيها ، رساله ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية،
  محمد يوسف : ادارة الجودة الشاملة والمدرسة ، بحث منشور ، مجلة المعلم ،  ، ملوحابو

 . .611مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ، غزة فلسطين ، 
 ،سالم : تقويم االداء االداري لعمداء ورؤساء اقسام التربية البدنية على وفق متطلبات  حنتوش

 .6106الجودة الشاملة . بغداد ، 
 ة في الجامعات االردني تطبيقهاحمد محمد : أنموذم مقترح للتطوير االداري وامكانية  ، بدح

 .6117، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان ، االردن ،  دكتوراهالعامة ، رسالة 
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 المجاالت وعدد العبارات تحت كل مجال

 
 

 العبارات المحاور ت
تعملللل دائملللا القيلللادات علللل  تطلللوير نظلللام الجلللودة بملللا يتناسلللب ملللع المكانيلللات االتحلللاد او النلللادي وتعليملللات  القيادة الفعالة 1

 . و ارة الشباب والرياضة
 ا  علللل  دملللج نظللللام الجلللودة فلللي النظلللام العلللام أداريللللا وتربويلللا وتعليميلللا بحيلللث يكلللون م لوفلللل القيلللادات تعملللل

 . لجميع الهيئات االدارية
 عل  تحقيق أالداف االتحاد او االندية في حدود مسؤولياته . القياداتتعمل 
 طاقاته الشخصية في الت  ير عل  جهود اآلخرين . القيادات توظف
 اآلراء النقدية البناءة التي تسهم في تطوير العملية االدارية بصورة صحيحة. القيادات تتقبل
 التي تخص االتحاد او االندية اتاالعضاء  في اتخاذ القرار  القيادات تشار 
 أعضاء الهيئة االدارية للقيام ب عمالهم بجدية وتفاني في العمل. القياداتتوجه 

 التوجيه 2
 والتقويم

 عبين والحكام .اللمشكالت التي تواجه المدربين والتعمل ادارة االتحاد او النادي عل  حل ا
 يوجد مجموعه من الخبراء في االختبارات والقياس من اجل تقويم البرامج والوحدات التدريبية

 النال  كادر متخصص في استقبال الشكاوي الخاصة بالمستفيدين 
 النال  عملية تقويم مستمرة عل  مدار موسم المنافسة في الدوري

 عبين والمدربين في عمل االتحاد او النادي الدائما ما يتم االخذ براي ال
 النال  كادر متخصص من الخبراء في متابعة نتائج التقويم 

شبكة  7
المعلومات 
 )االتصال(

 يعمل االتحاد او النادي عل  عقد لقاءات دورية بين االداريين والحكام والالعبين والمدربين 
 يستخدم االتحاد او النادي وسائل اتصال حدي ة في االتصال بين االتحاد واالندية والمدربين والحكام 

 النادي االتصال بالحكام والمدربين من أجل حل المشكالت التي تواجههميستخدم االتحاد او 
والالعبلللين ملللن اجلللل تنسللليق البطلللوالت وتنظللليم  يعملللل االتحلللاد او النلللادي باالتصلللال ملللع الملللدربين والحكلللام

 المباريات
 من التعقيد في االتصال  ون االتصال بشكل واضح ودقيق وخال  يعمل االتحاد او النادي عل  ان يك

عبللللين والحكللللام المللللع ال يسللللتخدم االتحللللاد او النللللادي االنترنللللت او وسللللائل االتصللللال الحدي للللة فللللي التواصللللل
 والمدربين 

التخطيط  4
 للجودة

 يعمل االتحاد او النادي عل  ان تكون االالداف الموضوعة تتناسب مع االمكانيات
 النال  رؤية واضحة لالتحاد او النادي ل الداف الموضوعة 

 النال  لوائح محددة للنادي او االتحاد في المصرفيات المالية 
 النال  سياسة معدة من قبل االتحاد او النادي في تحقيق االالداف الموضوعة 
 يعمل االتحاد او النادي عل  استقطاب الكفاءات والخبرات من خارج العراق 

 يعمل االتحاد او النادي عل  اقامة المؤتمرات والمحاضرات النوعية والتدريبية 


