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     تصور مقترح  لإلدارة بالجودة الشاملة في األندية الرياضية الفلسطينية

  
                              ** عمر نصر اهللا قشطة د.

  :الملخص
 ،يةهدفت الدراسة للتعرف على التصور المقترح لإلدارة بالجودة الشاملة باألندية الرياضية الفلسطين   

وذلك من خالل تطبيق معايير الجودة الشاملة لوضع إطار متكامل لتوفير الظروف المالئمة 
  .لة باألندية الرياضية الفلسطينيةللتطبيق الناجع والفعال لمعايير الجودة الشام

، وكان مجتمع البحث مجالس إدارات بعض األندية واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي   
من أعضاء مجالس األندية الرياضية  ) عضواً 119سطينية وكانت عينة البحث (الفل الرياضية
 التصور وضع إلى الدراسة وتوصلت ،كأداة من أدوات جمع البيانات ةان، واستخدام االستبالفلسطينية

 :اآلتي تباعاب الفلسطينية الرياضية األندية في الشاملة الجودة إلدارة المقترح

 اإلدارية القيادة نمط على والتعرف الجودة وثقافة لمعايير الرياضية باألندية االعلي اإلدارة دراكإ    

 للعاملين المستمر التدريب متطلبات وتحقيق ،المستفيدين رضا مبدأ على والتركيز ،تنفيذها الواجب

  .ةالفلسطيني الرياضية باألندية المستمر والتحسين الفعال االتصال عملية متطلبات وتوفير ،باألندية
   . الدراسة استنتاجات من الناتجة المقترحة التوصيات بتطبيق الدراسة وأوصت   

Imagine a proposal for Total Quality Management in the 
Palestinian sports clubs 

 

ABSTRACT 
   This study aimed to identify the perception proposed TQM Palestinian 
sports clubs and through the application of comprehensive quality standards 
for the development of an integrated framework to provide the appropriate 
conditions for the application of efficient and effective implementation of 
comprehensive quality standards the Palestinian sports clubs. 
   The researcher used the descriptive survey was the research community 
boards some sports clubs Palestinian was research sample (119) members of 
the boards of sports clubs Palestinian and use the questionnaire as a tool of 
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data collection and study reached a perception proposed TQM in sports 
clubs Palestinian following the following: 
"Everybody knows sports clubs senior management standards and a culture 

of quality and pattern recognition administrative leadership to be 
implemented and focus on the principle of client satisfaction and achieve 
continuous training requirements for workers and clubs to provide effective 
communication process requirements and continuous improvement 
Palestinian sports clubs" 
 The study recommended the application of the proposed recommendations 

resulting from the conclusions of the study   

  مقدمة الدراسة:  
زادت شدة المنافسة بين  ،في ظل العولمة التي تخللتها ثورة في مجال االتصاالت والمعلومات   

ت ضرورة وأصبح التجديد والتطوير في العمل اإلداري بالمؤسسا ،المؤسسات في جميع المجاالت
ت المؤسسات أن إدارة رضاء المستفيدين، وعد، من أجل إهامة في ضوء المنافسة الشديدة بينهم

؛ الجودة الشاملة هي وسيلة فعالة من أجل إحداث تغيرات جذرية في فلسفة وأسلوب العمل فيها
  .لمؤسسةعلى الفئات المستفيدة من اجودة واستخدام معايير الجودة الشاملة للحفاظ  لتحقيق أعلى

 ،تنظيماتها لضغوط وتحوالت سريعة في التطور اإلداري المنظمات وٕادارتها بكافةونتيجة لمواجهة    
تزداد أهمية مواجهة هذه التغييرات المستمرة من  ،وتصاعد قوى التغيير في مواطن كثيرة من العالم
دارة الجودة  خل إ، ومن أهم هذه المداخل هو مدخالل مفاهيم جديدة داخل الهيئات والمنظمات

   .)27: 15 : 2001،أفندي (الشاملة 
كما أن التحوالت سوف تلقي بظاللها على بيئة النظام العالمي وأنماط التفاعالت السائدة فيه    
جميعها بجميع المؤسسات والمنظمات  لنتائج والتبعيات المترتبة عليها؛ ولهذا يجب أن تتطلعوا

كي تواكب التغير  اث مستمر في أساليب نظمها اإلدارية وبرامجهإحداث تطوير وتحديمستوياتها إلى 
  .)64: 24 -2000القريوني: ( التطور اإلداري على مستوى العالمو 

تبنى بعض األساليب اإلدارية التي أثبتت فعاليتها في تحسن  ولذلك لجأ الكثير من مؤسساتنا إلى   
ن ثقافة ه يجمع بين الكثير من األفكار الحديثة عألن ؛ومنها أسلوب الجودة الشاملة نظراً  ،اإلنتاجية
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 ن، وإلقناع هذه المؤسسات بأللتطوير التنظيمي ، كما أنه يعد أسلوبا شامالً واستراتيجيات اإلدارة
  .)18: 76 -1999 ،أحمد( تحسين إنتاجيتها تحسين جودة عمل المؤسسة يقود إلى

ويتم تزويد االستراتيجيات  ،األنشطة كافةدارة الجودة الشاملة للقرارات تتخذ القرارات و فإ   
ويتم وضعها من خالل عمليات  ،والسياسيات والعمليات والتقييم الذاتي والسلوكيات المؤسسية بها

  .)112: 13 -2003توفيق، ( رارية تحت قيادة اإلدارة العلياتك
ًا على قائم شامالً  ارياً ًا إددارية حديثة تأخذ شكل نهج أو نظامفلسفة إ وٕادارة الجودة الشاملة هي   

التغييرات الفكر بحيث تشمل هذه  ،حداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المؤسسةأساس إ
ونمط القيادة اإلدارية ونظم وٕاجراءات العمل  ،والسلوك والقيم والمعتقدات التنظيمية والمفاهيم اإلدارية

سسة للوصول إلى أعلى جودة في وذلك من أجل تحسين وتطوير كل مكونات المؤ  ؛المختلفة
  .)19:12  2004 -الشبلي وآخرون ( مخرجاتها

القدرة على تغير الثقافة التنظيمية  جودة الشاملة يرجع إلىواالستخدام الناجح ألساليب إدارة ال   
، ومن ثم من سلوك المؤسسة طبيعياً  بحيث يصبح جذب االنتباه نحو الجودة الشاملة جزءاً  ،للمؤسسة

الحلقة األساسية  ًا لها يعدطبيعي اً ث تكون الجودة الشاملة سلوكيبح ،م التغير لتحويل المؤسسةن دعفإ
   .)31: 25 - 2003، رفاعي( املةفي مدخل إدارة الجودة الش

دارية معاصرة جوهرها نظام شامل للجودة يستلهم توقعات وٕادارة الجودة الشاملة هي فلسفة إ   
التحسين المستمر للعمليات من خالل فرق عمل مدربة  ، ويستهدفن)العمالء (الداخلين والخارجي

إلشباع حاجات  ؛تقوم على مسئولية تضامنية لكافة اإلدارات واألقسام وفرق العمل واألفراد العاملين
 مع المورد ومروراً  كافة مراحل التشغيل منذ التعامل ويشمل نطاق الجودة الشاملة ،وتوقعات العمالء
، العقيلي(لخدمة أو فكرة  اً أو مستفيد اً يل حتى التعامل مع العميل سواء كان مستهلكبعمليات التشغ

2001 17 :60(.  
حيث تعمل على التحسين  ،وٕادارة الجودة الشاملة هي عملية شاملة النطاق لتعزيز المؤسسة   

، لمؤسسةومنح السلطات للعاملين با ،المستمر وتصغير األخطاء وأداء العمل الصحيح من أول مرة
 بالعمل وكيفية التحسين والتقويم صفة مستمرة دون توقف ،على علم ودراية بالموقف الحالي ويكونون

  .)72:14 -2005،جودة (
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هيئة خاصة تتكون من مجموعة أشخاص لرعاية الشباب في  واألندية الرياضية الفلسطينية هي   
عن طريق نشر التربية الرياضية  ،يةوالفكر  ةالمجاالت الرياضية واالجتماعية والصحية والنفسي

لشغل أوقات  ؛واالجتماعية بين الشباب وٕاتاحة الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم وتهيئة السبل
 ،ويتمتع النادي بالشخصية االعتبارية ،للتخطيط الذي تضعه إدارة النادي للشباب الفراغ طبقاً 

زارة الشباب والرياضة (و  للقانون فقاً ويعمل على تحقيق أهدافه و  ،ويمارس أنشطته المختلفة
  .)18: 19 -2006 ،الفلسطينية

ويكاد النادي الرياضي هو الوحيد  ،واألندية الرياضية هي الراعية الرئيسية للبطوالت الرياضية   
المنشآت والمالعب  :مثل ،الذي يقدم خدمات متكاملة لها من خالل ما تمتلكه من إمكانيات مادية

الالعبين واإلداريين والمدربين وٕامكانات تمويلية كميزانية  :مثل ،ات وٕامكانات بشريةواألجهزة واألدو 
   .)32: 18 -2009درويش وآخرون (خاصة بنشاط النادي من الناحية الفنية واإلدارية 

وذلك من خالل  ،تضح ضرورة االهتمام بمجالس إدارة األندية الرياضية الفلسطينيةومما سبق ت   
لتحقيق أهدافها والعمل على تحسين وتطوير جميع أنشطة  ؛نديةالجودة الشاملة باأليير تطبيق معا

األندية الرياضية من أكثر  ية والثقافية واالجتماعية، وتعدالنادي في جميع المجاالت الرياض
ي وه ،وعالمياً  وذلك لما للرياضة من تأثير واضح محلياً  ،بالتغيرات العالمية والمحلية المؤسسات تأثراً 

  .ًا من مظاهر تقدم األمم والشعوبتمثل مظهر 
ترح من خالل وضع تصور مق ،أن أهمية تلك الدراسة تظهر في جانبها التطبيقي ويرى الباحث   

  .معطيات لتحسين وتطوير العمل بها لتمثل ؛ندية الرياضيةلإلدارة بالجودة الشاملة باأل
  : أهداف الدراسة

من  ،ندية الرياضية الفلسطينيةبالجودة الشاملة لأل إلدارةهدفت الدراسة لوضع تصور مقترح    
   :وهي ،خالل تطبيق معايير الجودة الشاملة

  . إدراك اإلدارة العليا لمعايير وثقافة الجودة الشاملة -1
  .نمط القيادة اإلدارية الواجب تنفيذها في األندية الرياضية -2
  جب مراعاتها. تالتركيز على رضا المستفيدين المتطلبات التي  -3
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  .لتدريب المستمر للعاملين بالناديا -4
  . االتصاالت الفعالة في النادي -5
  . التحسين المستمر في النادي -6

  : تساؤالت الدراسة
  :لة الدراسة في محاولة اإلجابة عن التساؤالت التاليةتتحدد مشك

  ؟ ودة الشاملةفة الجاألندية الرياضية لمعايير وثقاما مدى إدراك اإلدارة العليا في  .1
  ؟ لقيادة اإلدارية الواجب تنفيذها في األندية الرياضيةنمط ا ما .2
لتركيز على مبدأ رضا المستفيدين في األندية الرياضية، وما المتطلبات التي تجب هل يتم ا .3

  ؟ مراعاتها
  ؟ طلبات التدريب المستمر للعاملين في األندية الرياضيةمت ما .4
   وافرها في عملية االتصال الفعال في األندية الرياضية؟المتطلبات التي يجب ت ما .5
  ؟ ما متطلبات عملية التحسين المستمر في األندية الرياضية .6

  :أهمية الدراسة
ح لتطبيق معايير التي تتناول موضوع بالتصور المقتر  -كما يعتقد الباحث-تكمن بأنها األولى -

 .الجودة الشاملة في األندية الرياضية الفلسطينية

 .وضع نتائج الدراسة في أيدي المسئولين في األندية الرياضية الفلسطينية -

ر لتطبيق معايير الجودة توعية المسئولين بوزارة الشباب والرياضة الفلسطينية بكيفية وضع تصو  -
  .الشاملة في األندية الرياضية الفلسطينية

  :مشكلة الدراسة
مقترح  من خالل وضع تصور ،انبها التطبيقييرى الباحث أن أهمية تلك الدراسة تظهر في ج   

وتمثل معطيات لتحسين وتطوير العمل  ،األندية الرياضية الفلسطينيةلإلدارة بالجودة الشاملة في 
، ومن ومن خالل عمل الباحث كمشرف رياضي وعضو إدارة نادي شباب رفح الرياضي ،بها

لس إدارات األندية الرياضية واالطالع على مجا ،الناديخالل ممارسة العمل اإلداري في 
 األندية الرياضية ف في ثقافة وفكر مجالس اإلدارات في فيوجد قصور وضع .الفلسطينية األخرى
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وعدم االهتمام بأهمية معايير الجودة الشاملة لتطوير وتحسين العمل اإلداري بصفة مستمرة داخل 
 ،ت أثرًا بالتغيرات العالمية والمحليةن األندية الرياضية هي أكثر المؤسسا. حيث إاألندية الرياضية

 األندية الرياضية تعمل على تأصيل ثقافة الجودة الشاملة ن تحقيق فاعلية العملية اإلداري في وأ

لتوفير الظروف المالئمة للتطبيق الناجح والفعال لمدخل إدارة الجودة  ؛ووضع إطار متكامل
وزيادة قدرتها على  ،م األمثل للموارد المتاحةلألندية الرياضية الفلسطينية واالستخدا ،الشاملة

  وزيادة الفعالية التنظيمية والقدرة التنافسية بوجه عام. ،التطوير واالبتكار
  : حدود الدراسة

  : الحد المكاني 
   .األندية الرياضية الفلسطينية

  : لبشريا الحد 
  .أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية الفلسطينية

  :الحد الزماني 
  .17/5/2010إلى  2/5/2010 

  : الدراسات المرتبطة
  :إدارة الجودة الشاملة مثل دراسة ن بعض هذه الدراسات تناولت وضع تصور مقترح لتطبيقإ

تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في " ) وموضوعها2001أحمد محمد برقعان ( -1
 بيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة عملياً التعرف على كيفية تطإلى وتهدف الدراسة  ."جامعة حضرموت

 وتقديم تصور مقترح لتطبيق إدارة ،والتعرف على جودة الخدمات الجامعية ،في بيئة التعليم العالي
لمسحي لمالئمته واستمارات واستخدم المنهج الوصفي ا الجودة الشاملة في جامعة حضرموت.

عة حضرموت. واإلداريين من جام نيمييوكانت العينة من األكاد .الخاصة بالبحث ةاناالستب
وذلك ببناء الثقافة  ،مكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة الجامعيةوتوصلت إلى إ

  .التنظيمية المالئمة لذلك
  

تصور ) وموضوعها "2004 فرغلي أحمد (، عبد اهللاسة التي قام بها حامد حسين أحمدوالدر  -2
  ."تحاد المصري أللعاب القوىودة الشاملة في اال مقترح لتطبيق إدارة الج
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خالل تقديم  من ودة باالتحاد المصري أللعاب القوى،وتهدف الدراسة التعرف على ثقافة الج   
  ، التعرف على جودة الخدمات التي يقدمها االتحاد للمستفيدين وتقديم تصورتوصيف لواقع االتحاد

واستخدم المنهج الوصفي  ى للهواء.المصري أللعاب القو  مقترح إلدارة الجودة الشاملة في االتحاد 
في االتحاد  المدربين ، وكانت من اإلداريين و الخاصة بالبحث ةانلمسحي لمالئمته واستمارات االستبا

ولذلك تم  .أن ثقافة الجودة غير متوفرة باالتحاد المصري لأللعاب القوى. وتوصلت الدراسة إلى
  .التحاد المصري أللعاب القوىة الجودة الشاملة باوضع تصور مقترح لتطبيق إدار 

  

نموذج مقترح " ) وموضوعها2005عبد المنعم عبد المعبود ( والدراسة التي قامت بها منى -3
وتهدف هذه الدراسة وضع نموذج مقترح  ."في االتحاد المصري لتنس الطاولة إلدارة الجودة الشاملة

لمسحي لمالئمته الطاولة، واستخدم المنهج الوصفي اللجودة الشاملة في االتحاد المصري لتنس 
وكانت العينة من اإلداريين والمدربين باالتحاد المصري لتنس  .الخاصة بالبحث ةانواستمارات االستب

نموذج مقترح إلدارة الجودة  ، والتوصل إلىأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وتوصلت إلىالطاولة
  .لتنس الطاولة في االتحاد المصري الشاملة

   

إدارة الجودة الشاملة كمدخل ) وموضوعها "2002( راضيهجت عطية الدراسة التي قام بها ب -4
وتهدف هذه  ".لتطوير إدارة األندية الرياضية المصرية في ضوء التحوالت العالمية المعاصرة

ة الرياضية للوصول توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في األندي الدراسة التعرف على مدى
واستخدم المنهج  ،من خالل فلسفة إدارة الجودة الشاملة ،مدخل مقترح إلدارة األندية الرياضيةى لإ

. وكانت العينة من اإلداريين في الخاصة بالبحث ةانلمسحي لمالئمته واستمارات االستبالوصفي ا
في  يق إدارة الجودة الشاملةأهمية توافر متطلبات تطب . وتوصلت إلىندية الرياضية المصريةاأل

   األندية قيد الدراسة.
  

إدارة الجودة الشاملة كمدخل ) وموضوعها "2003الرحمن المهنا (ودراسة محمد حسن عبد  -5
  .لتطوير العمل اإلداري باالتحادات الرياضية األولمبية بدولة البحرين

لتطوير العمل اإلداري  وتهدف الدراسة للتعرف على مبادئ إدارة الجودة الشاملة كمدخل   
واستخدم المنهج الوصفي، واستخدم المنهج الوصفي  .باالتحادات الرياضية األولمبية بدولة البحرين

العاملة  اإلداريين واللجان، وكانت العينة من الخاصة بالبحث ةانلمسحي لمالئمته واستمارات االستبا
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جودة الشاملة تحتاج أن ال هذه الدراسة إلى . وتوصلتولمبية بدولة البحرينباالتحادات الرياضية األ
وجود عالقة طردية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة  –من اإلدارة العليا بفلسفة الجودةالوعي  إلى

  .واألداء التنظيمي بصورة جيدة داخل االتحادات الرياضية
  

الجودة  إدارة) وموضوعها "2006ر يوسف الهولي (والدراسة التي قامت بها ماجدة جاس -6
وتهدف هذه الدراسة  ."الشاملة كمدخل لتطوير إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية بدولة الكويت

 .وزارة التربية بدولة الكويت في للتعرف على مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
وكانت العينة من  ،حثالخاصة بالب ةانلمسحي لمالئمته واستمارات االستبواستخدم المنهج الوصفي ا

وتوصلت الدراسة ألهمية تطبيق  .وزارة التربية بدولة الكويتديري ومدرسي التربية الرياضية في م
بدولة الكويت وضرورة تطوير اإلدارة المركزية  ة لتطوير إدارة التربية الرياضيةإدارة الجودة الشامل

   .والتنمية المهنية
  

شاملة مثل تقبل واالهتمام بتطبيق مبادئ الجودة ال دىفي حين اتجهت بعض الدراسات إلى م -7
عضاء الكلية مدى تقبل أ)، وموضوعها "Abraham ، doris  )1997دراسة أبراهام ، دوريس
قة طردية بين التزام اإلدارة ومدى تقبل وجود عال وتوصلت الدراسة إلى ."لمبادئ تحسين الجودة

معوقات في سبيل التحسين ستعداد للتعليم تمثل ، واالختالفات الثقافية واالالتحسين المستمر
  .المستمر

  

) وموضوعها Erhan، Mergen، and،Etal )2000تم دراسة ايرهان ومورجيه وايتال  -8
ي التعليم العالي اهتمام الجامعات األمريكية بتطبيق مبادئ أسلوب الجودة الشاملة ف "مدى

مقترح لتطبيق أسلوب الجودة الشاملة في وضع نموذج  وتوصلت الدراسة إلى ."واستخدام أدائه
 .)وجودة األداء –وجودة التطوير –: (جودة التخطيطهي ،أجزاء ةميدان اإلدارة يتكون من ثالث

ريب ويمكن تطبيق هذا النموذج بعد التدريب على استخدامه في الكليات والمعاهد العلمية وتد
زيادة  ؛ مما يؤدى إلىمتعلقة بالكفاءة واألداء، ويؤكد على المتابعة الالموظفين والقيادات اإلدارية

   .ويسهم هذا النموذج في التخطيط الجيد في العمليات واإلجراءات اإلدارية ،التحسن في األداء
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دراسة جدول للخصائص ) وموضوعها "Rossi Evelyn  )1997ثم دراسة روس أفلين -9
األساليب إلدارة  محاولة تفهم أفضل ىلوتوصلت إ ."األساسية لتطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة

ورة دعم اإلدارة ضر و ، للقيادات عن طريق التدريب الفعالتغيير الثقافة التنظيمية و ، الجودة الشاملة
  .، وتطوير المهارات المكتسبة بالتدريبالعليا للقيادات

  

الشاملة  متطلبات تطبيق إدارة الجودة) وموضوعها "2004عبد اهللا محمد (ثم دراسة عصام  -10
 أهمية تطبيق ". وتوصلت إلىفي إدارة الرياضة المدرسية في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين

، تعزز المرحلة الثانوية بمملكة البحرينإدارة الجودة الشاملة في إدارة الرياضة المدرسية في 
  ت.المتطلبات المتوافرة والعمل على دراسة أسباب عدم توفر بقية المتطلبا

  

نحو إطار إلدارة )، وموضوعها "oebbecke markees  )1998دراسة أوبيك ماركيسو  -11
أن استراتيجيات الجودة  . وتوصلت إلى"ينالجودة الشاملة في مؤسسات فرق رياضة المحترف

 –ةالشاملة تؤثر في نتائج الجودة وجود عالقة طردية بين المناخ التنظيمي والنتائج المتعلقة بالجود
ثم  –وسياسات وتفاعل أقل مع الموظفين الشاملة فلسفة تطبيقية تتكون من أهدافإدارة الجودة 

  .التوصل إلدارة صالحة لتحديد مدى تطبيق المؤسسات الرياضية لهذه الفلسفة
أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات  وقد اتضح من نتائج هذه الدراسات السابقة   

تطبيقها في  تضح أهمية توافر متطلبات، خاصة كما تربية الرياضيةالمختلفة سواء عامة أو في الت
مل بها لتحقيق أهدافها وذلك من أجل التحسين وتطوير الع .)المؤسسات الرياضية (األندية الرياضية

الداخلي والخارجي)، ومن دراسة استطالعية على عينة من أعضاء مجالس اإلدارة للجمهور (
) 29وقد بلغ عددهم ( ،ديري األنشطة الرياضية من المجتمع األصليومديري األندية الرياضية وم
بمتطلبات تطبيق إدارة  مفتوٌح (هل لديكم المام عليهم سؤالٌ  حَ رِ ، وقد طُ فردًا وخارج عينة الدراسة

جماع العينة االستطالعية على عدم وضوح ودة الشاملة في األندية الرياضية؟) وكانت اإلجابة إالج
ات تطبيق وهذا جعل الباحث يتناول دراسة متطلب ،الجودة الشاملة بتلك األنديةمتطلبات تطبيق 

  األندية الرياضية الفلسطينية.معايير الجودة الشاملة في 
كأحد  ،ويرى الباحث أن الدراسات السابقة اتفقت في أهمية األخذ بنظام إدارة الجودة الشاملة   

كفاءته  توالذي ثبت ،زات الفكر اإلداري المعاصروالذي يعد أحد إفرا ،مداخل التطور التنظيمي
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، بالشكل الذي يتواءم مع الواقع العملي وفاعليته في التطبيق العملي في تجارب العديد من الدول
بغرض الوصول ألفضل أداء ممكن يساعد في حل الكثير  ،األندية الرياضية الفلسطينيةلإلدارة في 

  ودة وتحسين األداء والقدرة التنافسية لألندية الرياضية.من المشكالت والصعوبات المتعلقة بالج
  : إجراءات الدراسة
   :أوًال: منهج الدراسة

  .دخل الدراسات المسحية والتحليليةاستخدم الباحث المنهج الوصفي مستخدمًا م  
  : مجتمع وعينة الدراسة - ثانياً 

   :توصيف مجتمع الدراسة -1
  ر الجهاز الرياضي.مجالس إدارات األندية ومدير النادي ومدي  

   :توصيف العينة بالنوادي الرياضية
، وقد وقع رياضية بالطريقة العمدية من األندية الرياضية الفلسطينية ) نوادٍ 6تم اختيار عدد (  

  : لك األندية وفقًا للشروط التاليةتاالختيار على 
  .تمثل األندية الكبرى -1
  . يةهذه األندتنوع األنشطة الرياضية في  -2
  . ألندية األكثر عضويةا -3
  . كثرة المنشآت بها -4
  . افر اإلمكانيات المادية والبشريةتو  -5
  : رة والممثلة ألفراد عينة الدراسةالفئة المختا -ب

  . ) فرداً 119اإلدارة وبلغ عددهم ( أعضاء مجلس
  :رة والممثلة ألفراد عينة الدراسةالفئة المختا

وبلغ عددهم  ،الجهاز اإلداري للفرق الرياضية ومديرو ومدير النادي أعضاء مجالس اإلدارة   
  ) فردًا.119(

  .) تصنيف وتوزيع عينة الدراسة1ويوضح الجدول رقم (   
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  تصنيف وتوزيع عينة الدراسة )1جدول رقم (

    
أعضاء 

  مجلس اإلدارة
مدير 
  النادي

مدير الجهاز 
  المجموع  اإلداري

عينة الدراسة 
  األساسية

  19  23  13  1  9  غزة الرياضي  1
  18  22  12  1  9  خدمات رفح  2
  15  20  10  1  9  شباب رفح  3
  14  21  11  1  9  خدمات جباليا  4
  13  19  9  1  9  خدمات المغازي  5
  11  14  4  1  9  الصداقة  6

  90  119  59  6  54  المجموع
   :: أدوات جمع البيانات-ثالثاً 

  : التالية لتصميم االستمارةلخطوات ل ، واتباعمن تصميم الباحث ةانتم استخدام استمارة استب -
  .علمية والمراجع المتصلة بالموضوعجراء مسح للدراسات النظرية والبحوث الإ -1
  . لألهداف الفرعية الموضوعة للبحث طبقاً  ةانتحديد محاور االستب -2
  . ةانبارات التي تعبر عن محاور االستبتحديد مفردات الع -3
مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال اإلدارة  األولية على ابصورته ةاناالستبعرض  -4

  : ) خبراء وذلك للتعرف على10ددهم (واإلدارة الرياضية وع
  . مناسبة المحاور لموضوع الدراسة -
  .ارتباط العبارات الخاصة بكل محور -
  . وشمول وارتباط وموضوعية العباراتكفاية  -

، وذلك بعد %100: 95في صورته النهائية بين ة انالتفاق للخبراء على االستبوانحصرت نسبة ا   
  .آلراء الخبراء حذف بعض العبارات من كل محور وفقاً 

  :ةانمعامالت العلمية الستمارة االستبال*
  :صدق االستمارة -أوالً 

  : تم حساب صدق االستمارة بطريقتين
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 :صدق المحتوى  -  أ

ة المحاور والعبارات ومدى المحكمين، وذلك للتعرف على مدى مناسب اعتمد الباحث على صدق 
  . آلراء الخبراء خر وفقاً ذف بعض العبارات وتعديل البعض اآل، حيث تم حوضوحها

   :صدق االتساق الداخلي -ب
حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين العبارات وللمجموع  تم    

  .)3، 2يوضحها الجدولين رقم (عبارة كما ليه بعد حذف درجة الذي تنتمي إالكلي للمحور ال
   :صدق المقياس - ج

ي إليه العبارة تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتم
  : والتي يوضحها الجدول التالي ،)(االتساق الداخلي

  

  ةانة كل محور والدرجة الكلية لالستبمعامالت االرتباط بين درج )2جدول (
  معامل االرتباط  حورالم  الرقم
  0،698  .إدراك اإلدارة العليا لمعاير وثقافة الجودة الشاملة  1

  0،709  .نمط القيادة اإلدارية  2

  0،699  .التركيز على المستفيدين  3

  0،722  .التدريب المستمر للعاملين بالنادي  4

  0،719  .االتصاالت الفعالة بالنادي  5

 0،689  .التحسين المستمر بالنادي  6

  والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة) 3( جدول
  المحور السادس  المحور الخامس  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني  األول المحور

معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  االرتباط

معامل   م
  رتباطاال 

معامل   م
  االرتباط

1  0،574  12  0،656  25  0،495  36  0،550  48  0،431  59  0،484  
2  0،556  13  0،588  26  0،623  37  0،542  49  0،704  60  0،527  
3  0،601  14  0،495  27  0،593  38  0،480  50  0،484  61  0،478  
4  0،429  15  0،501  28  0،479  39  0،487  51  0،527  62  0،704  
5  0،544  16  0،605  29  0،518  40  0،493  52  0،478  63  0،573  
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6  0،639  17  0،611  30  0،510  41  0،704  53  0،661  64  0،704  
7  0،549  18  0،497  31  0،549  42  0،573  54  0،686  65  0،549  
8  0،587  19  0،497  32  0،664  43  0،704  55  0،585  66  0،587  
9  0،536  20  0،492  33  0،777  44  0،623  56  0،499  67  0،536  

10  0،550  21  0،651  34  0،680  45  0،490  57  0،544  68  0،550 
11  0،484  22  0،562  35  0،725  46  0،586  58  0،666     
    23  0،704      47  0،632         
    24  0،531                 

   .)0،376= ()0،05(وعند 0،471=)0،01داللة ( ) ومستوى27دولية عند درجات حرية (قيمة االرتباط الج
  : تم إيجاده بطريقتين :الثبات - نياً ثا

   :ةانطريقة إعادة التطبيق لالستب  - أ
 17/4/2010والتطبيق الثاني في  2/4/2010يومًا حيث أجرى التطبيق األول في  15بعد مدة    

وهم من غير  ،من المجتمع األصلي للدراسة اختيروا عشوائياً  مسئوالً  29لعينة استطالعية قوامها 
وكان معامل ثبات  ،وتم حساب معامل االرتباط بين نتائج مرتي التطبيق ،يةعينة البحث األساس

  .)0،899االستمارة (
  حساب الثبات عن طريق قيم معامل الفاكرونباخ:  -  ب

معامل ألفا للحد األدنى للقيم التقديرية لمعامل ثبات  المعامل يعد مؤشرًا للتكافؤ، ويعنيوهذا     
  . عامة ال تقل عن قيمة معامل ألفا مة معامل الثباتدرجات االختبارات، أي أن قي

  ةانمعامالت ثبات محاور االستب )4جدول (
  معامل االرتباط  المحـــور  الرقم
  0،877   .دراك اإلدارة العليا لمعايير وثقافة الجودة الشاملةإ  1

  0،894   .نمط القيادة اإلدارية  2

  0،886   .التركيز على المستفيدين  3

  0،879   .المستمر للعاملين بالنادي التدريب  4

  0،889   .االتصاالت الفعالة بالنادي  5

 0،905   .التحسين المستمر بالنادي  6

 ) وهو معامل ثبات عالٍ 0،899وقد بلغ معامل ثبات المقياس (  
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  بطريقة الفاكرونباخ ةانعامالت ثبات عبارات محاور االستب) م5جدول (
  المحور السادس  المحور الخامس  المحور الرابع  محور الثالثال  المحور الثاني  األول لمحورا
معامل   م

  الثبات
معامل   م

  الثبات
معامل   م

  الثبات
معامل   م

  الثبات
معامل   م

  الثبات
معامل   م

  الثبات
1  0،874  12  0،867  25  0،873  36 0،875  48  0،867  59  0،845  
2  0،871  13  0،872  26  0،877  37 0،875  49  0،872  60  0،836  
3  0،875  14  0،873  27  0،872  38 0،870  50  0،873  61  0،829  
4  0،874  15  0،870  28  0،872  39 0،873  51  0،870  62  0،822  
5  0،876  16  0،871  29  0،870  40 0،871  52  0،871  63  0،835  
6  0،875  17  0،876  30  0،878  41 0،873  53  0،867  64  0،843  
7  0،872  18  0،877  31  0،872  42 0،877  54  0،872  65  0،831  
8  0،877  19  0،880  32  0،882  43 0،873  55  0،873  66  0،837  
9  0،871  20  0،876  33  0،870  44 0،877  56  0،870  67  0،829  

10 0،871  21  0،879  34  0،871  45 0،872  57  0،871  68  0،877 
11 0،872  22  0،871  35  0،874  46 0،872  58  0،876     
    23  0،873      47 0،870         
    24  0،826                 

وأنه أقل  ،)0،8(أكبر من  ة تتمتع بمعامل ثبات عالٍ ان) أن عبارات االستب5يتضح من الجدول (   
مفردة من  ، مما يدل على أن حذف أيمن أو يساوى معامل ثبات المحور الذي تنتمي إليه العبارة

 عليه.  المحور يؤثر سلباً 

  . )4التي يوضحها الجدول رقم (، و كما تم حساب معامل ثبات محاور المقياس   
  : المعالجات اإلحصائية

  معامل االرتباط: ةالنسبة المئوي -
  .معامل الفاكرونباخ -
  .2اختبار كا  -

  :عرض ومناقشة النتائج
والتي توصل إليها الباحث من  ،لنتائج آراء عينة أفراد البحث يتضمن هذا الفصل عرضاً    

، وذلك اء وأعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية الفلسطينيةسو الخاصة برؤ  ةاناالستباستثمارات 
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لتفسير النتائج المتعلقة لوضع تصور إلدارة  ؛الدراسات السابقة والمراجع العلميةبمناقشة تلك النتائج و 
  .في األندية الرياضية الفلسطينية الجودة الشاملة

  .ة الشاملة باألندية الرياضية الفلسطينيةإدراك اإلدارة العليا لمعايير وثقافة الجود - لمحور األولا
وقيمة مربع الستجابات عينة البحث حول عبارات  ةويالتكرارات والنسب المئ )6(جدول رقم 
  المحور األول

 

  

  العبــارات  م
  ال  نعم

  2قيمة كا 
  %  ت  %  ت

  37،38  17،78  16  82،22  74   .ةاإلدارة العليا تؤمن بقدرة العاملين بالنادي على تحمل المسؤولي  1

اإلسراف  تركز اإلدارة العليا على القضاء على األخطاء والحد من  2
  .بإدارة األنشطة في النادي

78  86،67  12  13،33  48،40  

مبنية على األسس العلمية تضع اإلدارة العليا الخطط والبرامج ال  3
  .الصحيحة

75  83،33  15  16،67  40.00  

، وٕاشباع على أهمية تلبية احتياجات المستفيديناإلدارة العليا تؤكد   4
  .رغباتهم من األنشطة في النادي

73  81،11  17  18،89  34،84  

اإلدارة العليا القدرة على إيجاد الحلول والبدائل للمشكالت  تتوافر لدى  5
  .لتي تواجه العمل بإدارة األنشطة في الناديا

81  90،00  9  10،00  57،60  

6  

الشاملة ال يمكن الوصول إليها  أن فلسفة الجودةا العلي ك اإلدارةتدر 
وتسعى الستثارة دافعية  ،تباع الطرق التقليدية النمطية في اإلدارةبا

م اإلدارية لتحسين العمل كافة العاملين على اختالف مستوياته
  . وتطويره

82  91،11  8  8،89  60،84  

ألهداف تحرص اإلدارة العليا على ترتيب أولويات العمل في ضوء ا  7
  االستراتيجية الموضوعة للنشاط بالنادي .

72  80،00  18  20،00  32،40 

الخبرة في العمل  لعليا القرارات من خالل مشاركة ذويتتخذ اإلدارة ا  8
  .المعلومات الخاصة باتخاذ القرار وفي ضوء توافر

75  83،33  15  16،67  40،00  

تحققها إدارة النشاط  يتهتم اإلدارة العليا باإلنجازات والتحسينات الت  9
  . في النادي

81  90،00  9  10،00  57،60  

تؤمن اإلدارة العليا في المؤسسة بأنه ال يوجد أداء أمثل يتعين   10
  . لكن أساس الجودة التحسين المستمرو  ،لتحسين األداء في العمل

82  91،11  8  8،89  60،84  

لمختلفة في تهتم اإلدارة العليا بالتقويم المستمر لمراحل العمل ا  11
   .النادي

79  87،78  11  12،22  51،38  
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حيث  ،) آراء عينة البحث باالستجابة على عبارات المحور األول6يتضح من الجدول رقم (   
وكانت الفروق بين استجابات العينة دالة  ،%) 91،11 -%80راوحت نسبة الموافقة ما بين (ت

ليا لمعايير ثقافة على أن إدراك اإلدارة الع حيث أجمعت عينة البحث ،)0،05(عند مستوى  إحصائياً 
وذلك من  ،جدًا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بفعالية في األندية الرياضية الفلسطينية الجودة ضروري

أهمية تلبية و القضاء على األخطاء، و ، ةخالل إيمان اإلدارة العليا بقدرة العاملين على تحمل المسؤولي
وضع الخطط و ، درة على حل المشاكل ووضع البدائلالقو ، اع رغباتهمٕاشباحتياجات المستفيدين و 

، ن بالنادي لفلسفة الجودة الشاملةاستثارة دافعية العامليو ، امج العلمية لتحقيق أهداف الناديوالبر 
أن واأليمان ، والتقويم المستمر لمراحل العمل في النادي، ومشاركة ذوي الخبرة في صناعة القرارات

هو التحسين المستمر وترتيب األولويات في ضوء األهداف االستراتيجية، واالهتمام  أساس الجودة
  باإلنجازات والتحسينات.

ناع القيادة أو ت) أن تطبيق مبادئ الجودة الشاملة يرتبط بمدى إق2004حامد وآخرون، ويؤكد (   
ثم التدريب المكثف  ،هابهذه األفكار وتبنيها ودعم ليا باالتحاد المصري أللعاب القوىاإلدارة الع
  ).2001(جندي، مع ما أشارت إليه دراسة  وتتفق أيضاً  .للقيادات

على أن البعد األول الذي يجب البدء به في جودة الخدمات وتحسين مستوى األداء هو اختيار    
ة ألن سياسة الجودة والتطوير في المنظم ؛ووضع معايير موضوعية لهذا االختيار ،القيادات اإلدارية

  يبدأ من القيادة واقتناعها بتطبيق سياسة شاملة لتحسين الخدمة.
وبذلوا  ،قتنع أعضاء اإلدارة العليا بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملةأنه إذا ا بهذا يرى الباحث   

نجاح تطبيقها في األندية الرياضية  ، فإن ذلك سوف يؤدي إلىالجهد المطلوب والدعم الالزم لها
حيث أثبتت دراسة ممدوح عبد العزيز رفاعي  ،زيادة فعاليتها التنظيمية مما يؤدي إلى ؛الفلسطينية

تعلقة ) أن هناك عالقة ارتباطية كبيرة بين متغيرات الفعالية التنظيمية وتلك المتغيرات الم2003(
  .)58: 25بثقافة الجودة الشاملة (
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   :ياضية الفلسطينيةاألندية الر نمط القيادة اإلدارية في  -المحور الثاني
  البحث حول عبارات المحور الثاني وقيمة مربع كاي الستجابات عينة ةويالتكرارات والنسب المئ )7رقم (جدول 

  العبارات  م
قيمة كا   ال  نعم

  %  ت  %  ت  2

مناخ العمل في النادي يسوده العمل الجماعي   13
   .المنسق باستخدام فرق العمل المتعاونة

78  86،67  12  13،33  48،40  

ن في النادي سياسة موحدة واضحة المسئولو  يتبع  14
   .وعادلة في توزيع الحوافز والمكافئات على العاملين

83  92،22  7  7،78  64،18  

15  
النادي المعرفة والخبرة تتوافر لدى المسئولين في 

والدراسة الكافية بالقوانين واللوائح المالية واإلدارية 
   .لها العملوالفنية التي يدار من خال

79  87،78  11  12،22  51،38  

16  
در المسئول عن العمل عند حدوث خطأ ما في يبا

من  تصحيح هذا الخطأ ومعالجته بدالً  العمل إلى
   .البحث عن المتسبب فيه لإلبالغ عنه لمحاسبته

82  91.11  8  8،89  60،84 

ين في يحرص المسئول عن العمل على مشاركة العامل  17
   .النادية والبرامج في التخطيط لألنشط

86  95،56  4  4،44  74،71  

18  
يحرص المسئول عن العمل على مناقشة العاملين في 
المشكالت والصعوبات التي تواجههم في العمل 

   .واقتراح الحلول من وجهة نظرهم
75  83،33  15  16،67  40،00  

يتم اختيار المسئولين عن األنشطة على أسس   19
   .لعملالكفاءة والفعالية في ا

76  84،44  14  15،56  42،71  

يساعد النمط القيادي المختار في النادي على   20
   .تحقيق أهدافها

79  87،78  11  12،22  51،38  

يسود جو من العالقات اإلنسانية الحسنة بين   21
   .القائمين على إدارة األنشطة في النادي

80  88،89  10  11،11  54،44  

22  
النادي األنشطة في ؤدى القائمون على إدارة ال ي

دورهم في إدارة العمل بصورة روتينية بعيدًا عن 
   .من المسئولية تحمل المخاطرة خوفاً 

81  90،00  9  10،00  57،60  

النادي تقارير دورية عن يقدم المسئولون في   23
   .عملهم لإلدارة العليا

79  87،78  11  12،22  51،38 
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المحور  تالدراسة من خالل استجاباتهم على عبارا) اتفاق آراء عينة 7يتضح من الجدول رقم (   
وكانت الفروق بين . %)95، 65 -%83 ، 33اوحت نسبة الموافقة ما بين (حيث تر  ،الثاني
حيث أجمعت عينة البحث على أن نجاح  .)0،05( ت العينة دالة إحصائيًا عند مستوىاستجابا

يعمل على  اً إداري اً الفلسطينية يتطلب نمط بيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة في األندية الرياضيةتط
تباع سياسة ، وابذل الجهد إليجاد بيئة تنظيمية مناسبة تسمح للعاملين فيها ممارسة العمل الجماعي

في توزيع الحوافز والكفاءات على العاملين باألندية في التخطيط لألنشطة  ،موحدة واضحة وعادلة
واختيار النمط القيادي المناسب في  ،واختيار المسئولين على أساس الكفاءة والفاعلية ،والبرامج

) 2001وهذا ما يتفق مع ما أشار إليه أمين عبد العزيز حسن ( .تحقيق أهداف األندية الرياضية
ءات العمل واتخاذ القرارات ومناقشة مشكالتهم على ضرورة مشاركة القائد ومرؤوسيه في اقتراح إجرا

  .مما يؤدي إلى زيادة المبادأة واالبتكار والوصول إلى األهداف المحددة
األندية الرياضية انية الطيبة بين اإلدارة العليا في أن بناء العالقات اإلنس ويرى الباحث   

للتعبير عن الرأي وتفهم المشاعر  ،الروح الطيبة في التعامل وٕاتاحة الفرصة يحتاج إلى مومرؤوسيه
مما يشجع العاملين على الحرص على مصلحة العمل وعدم  ،شكالت الموضوعيةومعاجلة الم

 .الخوف من التغيير والتطوير

) بأنه يجب بناء مناخ 1993ويتفق الباحث مع ما أوصى به عبد المحسن جودة في دراسته (   
، حقيقهاكأحد األهداف التي يجب أن تسعى اإلدارة إلى تعمل يتسم بالثقة المتبادلة مع العاملين 

وزمالء  نن الثقة هي العامل األهم في التأثير في نوعية العالقة بين الرئيس والمرؤوسيحيث إ
حداث التغيرات يستطيعون إ ءساو ن الرؤ ومن اإلدارة فإوعندما تعزز هذه الثقة من المسئولين  ،العمل
  . طلوبة في مجال العمل بيسر وسهولةالم
العدالة الداخلية  فيها صميم نظم أجور ومكافئات تراعىأن ت) على 1999(يوسف،  وكما أشار   

وجذب  ،زيادة مقدرة المؤسسة على المحافظة على الكفاءات الموجودة لديها والخارجية، يؤدي إلى
اإلدارة لذلك يرى الباحث على المسئولين في  ،أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل للعمل فيه

 رلى معاييع نظم موضوعية وعادلة للحوافز اإليجابية تستند إوضينية يا لألندية الرياضية الفلسطالعل
مع ضمان عدالة توزيعها حتى ال يتم توزيعها  ،نجازات المحققةونوعية اإل لربطها بمدى ؛دقيقة
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من الكفاءة والفعالية  ىألعلى مستو  وذلك وصوالً  ،نجازات الفعالية، ال ُتراعى فيها اإلبأسلوب جماعي
   في األداء.

  :األندية الرياضية)في (الجمهور الداخلي والخارجي  التركيز على المستفيدين - لمحور الثالثا
  وية وقيمة مربع كاى الستجابات عينة البحث حول عبارات المحور الثالثالتكرارات والنسب  المئ )8جدول رقم (

  العبارات  م
قيمة كا   ال  نعم

  %  ت  %  ت  2

ة وتلبية احتياجات وٕاشباع تستهدف إدارة النادي واألنشط  26
   .رغبات العاملين

82  91،11  8  8،89  60،84  

إيجاد تفاعل إيجابي بين المسئولين ومنفذي األنشطة وبين   27
   .المستفيدين منها

84  93،33  6  6،67  67،60  

ال تنتهي العالقة بين إدارة النادي والمستفيدين بانتهاء   28
  64،18  7،78  7  92،22  83   .النشاط

لألنشطة  طستعانة بمشاركة المستفيدين بآرائهم للتخطياال  29
   .في النادي

79  87،78  11  12،22  51،38  

التعرف على احتياجات ورغبات المستفيدين من األنشطة   30
   .الستطالع آرائهم في كل نشاط

82  91،11  8  8،89  60،84  

بصفة دورية خالل العام للتعرف على آراء  ةانإجراء استب  31
  67،60  6،67  6  93،33  84  .ائهم فيما يقدمه النادي من أنشطةن ومدى رضالمستفيدي

تقوم إدارة النادي بصفة مستمرة بإدخال أنشطة وخدمات   32
    .جديدة

89  98،89  1  1،11  68،04  

حرص اإلدارة على توطيد عالقتها بالمؤسسات األخرى الحكومية   33
  34،84  18،89  17  81،11  73   .اديواألهلية لالستفادة منها في تحسين جودة أنشطة الن

حرص اإلدارة على استفادة أفراد المجتمع المحيط بالنادي من   34
  42،71  15،56  14  84،44  76   .األنشطة والخدمات التي يقدمها

وجود آلية إلدارة النادي لتلقي الشكاوي ومتابعتها من   35
   .المستفيدين

76  84،44  14  15،56  42،71  

اإلدارة والمستفيدين ومناقشتهم والرد على عقد لقاءات بين   36
 84،40  13،33  12  86،67  78   .استفساراتهم فيما يخص األنشطة المقدمة من النادي
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 81،11( تتراوح ما بين جداً  ) أن هناك اتجاهات إيجابية بمستوى عالٍ 8يتضح من الجدول رقم (   
حيث  .)0،05(يًا عند مستوى كانت الفروق بين استجابات العينة دالة احصائ ،%)98،89 –%
األندية الرياضية الفلسطينية بأهمية البحث على قناعة بمستوى اإلدارة العليا في  جمعت عينةأ

أثره على أهداف التغيير و  ،التركيز على المستفيدين (الجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة)
وعدم إنهاء العالقة بين  ،سة، وذلك من خالل تلبية احتياجات ورغبات العاملين بالمؤسوالتطوير

، راء المستفيدينوحرص اإلدارة العليا على التعرف إلى آ ،النادي والمستفيدين عند انتهاء النشاط
األنشطة المقدمة بصفة مستمرة، وتوحيد العالقة بين األندية الرياضية  ومدى رضائهم من
رة والمستفيدين للرد على بين اإلداواالستفادة من المجتمع المحيط وعقد لقاءات  ،والمؤسسات األخرى

على ضرورة االهتمام بمطالب العمالء وتبني ) 2007(جندي ،ويتفق ذلك مع ما أكدته  أسئلتهم.
جل تحسين شكواهم واقتراحاتهم وتطبيق سياسة الباب المفتوح وتعميق االتصال مع العمالء من أ

  .الخدمة التي تقدم إليها
العميل وتعميق فكرة أن  ،جب أن تهتم المؤسسة بإرضاء عمالئهاأنه ي) 18:2004(غنيم،  ويشير   

والتعرف على التغييرات التي  ،تحديد وتحليل اهتماماتهم وتوقعاتهم يدير المنظمة حتى يسعى إلى
وذلك من خالل العمل على إنشاء نظام  ،عن تنمية العالقات معهم فضالً  ،طرأت في أذواقهم

، مما يدفعها إلى النجاح في تطبيق إشباع رغباتهم واحتياجاتهم تساعدها في العمل على تللمعلوما
  .فلسفة الجودة

بضرورة أهمية أخذ معيار األهداف الرشيدة في  )2003(رفاعي، وفي هذا الصدد يوصي    
رفع الكفاءة اإلنتاجية  وكذلك ،من حيث تحقيق رضاء العمالء عن المنتجات والخدمات ،االعتبار

  . ابية للمنظمة نحو الجودة الشاملةيجفي إطار ثقافة إللعمليات، ويتم ذلك 
الفلسطينية أن يسعوا بشكل  دارة العليا في األندية الرياضيةعلى المسئولين باإلأن  ويرى الباحث   

 ،على تحقيق احتياجات وٕاشباع رغبات العاملين باألندية من أجهزة فنية وٕادارية والعبين ،مستمر
شطة والبطوالت والقدرة على المنافسة في األن ،ت جماهير الناديوالتعرف على رغبات وطموحا

  . الرياضية المختلفة
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  :األندية الرياضية  الفلسطينيةفي  التدريب المستمر للعاملين -المحور الرابع
  وقيمة مربع كاي الستجابات حول عبارات المحور الرابع ةويالتكرار والنسب المئ )9جدول رقم (

  العبارات  م
قيمة كا   ال  نعم

  %  ت  %  ت  2

تأهيل في تنمية مهارات  عقد للعاملين بالنادي دوراتُ تُ   37
  48،40  13،33  12  86،76  78   .في تخصصه العاملين كالً 

تخصيص مبالغ مالية كافية من ميزانية النادي لتدريب   38
  54،44  11،11  10  88،89  80   .العاملين بإدارة أنشطة النادي

التدريبية للعاملين بالنادي قبل وضع  دراسة االحتياجات  39
  64،18  7،78  7  92،22  83   .البرامج التدريبية لهم

وجود تدريب تمهيدي إلعداد وتأهيل العاملين الجدد   40
  67،60  6،67  6  93،33  84   .بالنادي قبل وضع برامج التدريب الالزمة لهم

يستعان بخبراء في مجال اإلدارة العامة ومجال   41
  60،84  8،89  8  91،11  82   .في عملية التدريب وتطبيقياً  ياً التخصص علم

 51،38  12،22  11  87،78  79   .ل وتدريب قيادات الناديياالهتمام بإعداد وتأه  42

النادي على كيفية حل ريب األخصائيين في تد  43
   .المشكالت والتصرف الصحيح في المواقف الطارئة

80  88،89  10  11،11  54،44  

44  
في المستويات اإلدارية المختلقة في ن ليتلقي العام

النادي برامج تعليمية وتدريبية في مهارة خدمة 
   .المستفيدين وٕارضائهم

79  87،78  11  12،22  51،38  

45  
أماكن علمية  إيفاد المتخصصين في النادي إلى

متخصصة داخل وخارج المجتمع لتلقي علوم وفنون 
   .اإلدارة الحديثة للجودة الشاملة

82  91،11  8  8،89  60،84  

مؤسسات أخرى  في النادي إلى نإيفاد المتخصصي  46
   .والتعرف على نظم العمل واإلدارة بها لالستفادة منها

86  95،56  4  4،44  74،71  

النادي في دورات إتاحة الفرص لألخصائيين في   47
   ."استخدام الحاسب اآللي "الكمبيوترللتدريب على نظم 

87  96،67  3  3،33  78،40  

إتاحة الفرص لألخصائيين في الطب بالنادي ببرامج   48
   .ن العالج للعاملين بالنادييتدريبية لتحس

76  84،44  14  15،56  42،71 
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لدى المسئولين باإلدارة العليا في  يجابية عالية) أن هناك اتجاهات إ9الجدول رقم (يتضح من    
وكانت الفروق بين  .%)96،67-%84،44(األندية الرياضية، حيث تراوحت استجاباتهم ما بين 

 ،األندية الرياضية) بأهمية دعم العاملين في 0،05(استجابات العينة دالة احصائيًا عند مستوى  
  كمبدأ أساسي من مبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة. ،بالدورات التدريبية المستمرة على ما هو جديد
، وتوفير موازنة في تخصصه ة مهارات العاملين كالً ؛ لتنميوذلك من خالل أهمية عقد دورات تأهيلية

وٕاتاحة الفرصة  ،وتطبيقياً  ، وأهمية االستعانة بالخبراء في مجال التخصص علمياً خاصة لذلك
  . بالنادي لاللتحاق ببرامج التدريبلألخصائيين في الطب 

تمر للعاملين ) على أن التعليم والتدريب المس1996: (هالل،ويتفق هذا مع ما أشار إليه     
ويجب أن  ،بالمؤسسة عبارة عن شهادة الضمان للسعي في اتجاه تحقيق مستوى الجودة المطلوب

  . كافةالمستويات سة في يشمل ذلك جميع العاملين بالمؤس
حيث أثبت أن التدريب المستمر للعاملين بالمؤسسة يعد  .)Harris David1995 ويؤكد ذلك (   

  .ارة الجودة الشاملةعوامل لدعم إد ةمن أهم عشر 
حيث يتم استخدام البرامج التي  ،بضرورة االهتمام ببرامج التعليم والتدريب )2004(غنيم،  ويشير   

والتي تساعد على اكتساب العاملين المهارات السلوكية التي تمكنهم من  ،تتصف بالكفاءة والفعالية
كنهم من تحسين جودة المنتجات لك اكتساب المهارات الفنية التي تمذوك ،تحمل أعباء العمل

  والخدمات.
بضرورة االهتمام بالموارد البشرية بالتعليم والتدريب على  )2004(عطا،  مع ويتفق هذا أيضاً    

الشركة قادرين على ف والسلوكيات التي تجعل األفراد في وٕاكساب المهارات والمعار  ،جودة األداء
كفريق عمل لتحديد  ،ية متخصصة داخل وخارج الشركةمع االستعانة بجهات استشار  ،األداء المتميز

  .للحصول على شهادات الجودة للتطوير والتحسيناالحتياجات التدريبية 
على المسئولين في اإلدارة العليا في األندية الرياضية ضرورة تصميم يجب ولذلك يرى الباحث أنه   

خالل إعداد برامج تدريبية مخططة  وذلك من ،سياسة للتدريب في ضوء الخطة االستراتيجية للنادي
؛ لمسايرة التقدم التكنولوجي ذي الناديبتكار لجميع المستويات اإلدارية في لرفع مستوى الكفاءة واال

النادي لتطوير بين من جميع المستويات اإلدارية في ، وكذلك إتاحة الفرصة للمتدر الوقع السريع
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مهام  ةانتهاء البرنامج التدريبي وعودة المتدرب لممارسوبعد  ،المهارات التي اكتسبوها أثناء التدريب
  بالنادي.  الواقع الفعلي ، حتى ترفع من عملية نقل أثر التدريب إلىعمله بالنادي

  :الفلسطينية التصاالت الفعالية في األندية الرياضيةا -المحور الخامس
عينة البحث حول عبارات ) التكرار والنسب المئوية وقيمة مربع كاي الستجابات 10جدول رقم (

  المحور الخامس

  العبارات  م
قيمة كا   ال  نعم

  %  ت  %  ت  2
  48،40  13،33  12  86،67  78   .النادي وسائل االتصال الفعال المختلفةتتوافر في   49

سهولة اتصال النادي باإلدارات األخرى بالمؤسسات   50
   .المختلفة

80  88،89  10  11،11  54،44  

  60،84  8،89  8  91،11  82   .نجاز األعمالتصال تساهم في سرعة إفر وسائل االتوا  51

الحرص على أن يكون شكل االتصال بالنادي غير   52
  57،60  10،00  9  90،00  81   .نمطي أو تقليدي

اإلدارة من خالل  مقترحات المستفيدين إلى وصول  53
  64،18  7،78  7  92،22  83   .اللقاءات والمؤتمرات

54  
خصائيين لمناقشة األادي بصفة دورية مع اجتماع إدارة الن

يجابيات والسلبيات وتبادل وجهات اإلدارة وعرض اإل
   .النظر

84  93،33  6  6،67  67،60  

وجود اتصاالت فعالة بين إدارة النادي وٕادارة المؤسسات   55
   .األخرى

82  91،11  8  8،89  60،84  

االتصال الفعال يسهل على إدارة النادي االتصال   56
   .األنشطة ذلين في مواقع العمل أثناء تنفيبالعام

83  92،22  7  7،78  64،18  

  67،60  6،67  6  93،33  84  .النادي رؤساء اللجانوجود اجتماع شهري للمسئولين في   57

ة منتظمة بين اإلدارة العليا في عقد اجتماعات دوري  58
  60،84  8،89  8  91،11  82   .النادي واإلدارة التنفيذية لها

صال المستخدمة في اإلعالن عن وسائل االتتتسم   59
 64،18  7،78  7  92،22  83   .األنشطة بالوضوح والفاعلية
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) أن اتفاق آراء عينة البحث في االستجابة على عبارات المحور 10يتضح من الجدول رقم (   
الفروق بين  توكان ،%)93،33 -%86،67( حيث تراوحت نسبة الموافق ما بين الخامس،

حيث أجمعت عينة البحث على أهمية توافر  ،)0،05( عند مستوى العينة دالة إحصائياً استجابات 
ي تؤثر في تطبيق الجودة الشاملة من أهم المبادئ األساسية الت ،وسائل االتصال المختلفة والفعالة

، وذلك من خالل سهولة اتصال النادي باإلدارات األخرى في الفلسطينية ندية الرياضيةاألفي 
، والحرص على أن يكون شكل االتصال بالنادي غير نمطي أو تقليدي ،سات المختلفةالمؤس

واجتماع إدارة النادي  ،اإلدارة من خالل اللقاءات والمؤتمرات ووصول مقترحات المستفيدين إلى
وتبادل وجهات  ،ومناقشة اإلدارة وعرض اإليجابيات والسلبيات ،بصفة دورية من قبل األخصائيين

ل النادي تتسم بالوضوح وسائل االتصال المستخدمة في اإلعالن عن األنشطة داخ وأن ،النظر
  . والفاعلية

لكي تحقق المنظمات النجاح في أوقات التغييرات  ،) بأنهBack)  ،1999وتتفق هذه النتيجة مع    
ت وضوح االتصاالحد الكمال في شفافية و  بد أن تكون قد وصلت إلى فإنها ال ،الكبيرة والتحوالت
  .التنظيمية خاللها

أن فعالية كثير من المنظمات تعتمد على  )2001(ماهر مع ما يشير إليه  ويتفق أيضاً    
؛ ذلك التي تسهم في تحقيق أهدافها ،استخدامها ألساليب متقدمة من االتصاالت اإلدارية والتنظيمية

  .توفير تدفق فعال للمعلومات ن هذه األساليب تساعد علىأل
أثبتت وجود عالقة مباشرة بين نجاح المنظمة في تطبيق فقد ) Myria.w  ،1997( لكوتؤكد ذ   

زيادة التزامهم التنظيمي وتحسين  :مثل ،الجودة الشاملة وبعض ردود الفعل اإليجابية لدى العاملين
  . ودة اتصاالتهم داخل المنظمةإدراكهم للتدعيم التنظيمي وج

تطبيق الفعال ألي معايير للجودة الشاملة من خالل ن حجر األساس للأ لذلك يرى الباحث   
 ،إنما يتضمن إعادة التعريف والتجديد لالتصاالت التقليدية وقنوات االتصال داخل النادي ،التنظيم

هودات ورقابة العمليات في تنسيق المج حيث أصبح تبادل المعلومات ووضوح االتصاالت أساسياً 
  . التنظيمية
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  :األندية الرياضية الفلسطينيةحسين المستمر في الت -المحور السادس
التكرار والنسب المئوية وقيمة مربع كاي الستجابات عينة البحث حول عبارات  )11جدول رقم (

  المحور السابع

قيمة كا   ال  نعم  العبارات  م
  %  ت  %  ت  2

تخصص اإلدارة العليا بالنادي والوقت في التخطيط لتحديد   60
   .يتحقق التحسين والتطوير في العمل الكيفية التي بها

82  91،11  8  8،89  60،84  

61  
وضع خطط لتحسين األداء وتطويره بالنادي وتحليل 
الظروف الواقعية والمشكالت القائمة ودراسة القدرات 

   .واإلمكانات المتاحة
86  95،56  4  4،44  74،71  

والتي تحدث في  ،االستفادة من أوجه القصور والسلبيات  62
   .ل إلدارة األنشطة بما يضمن عدم تكرارهاالعم

82  80،00  18  20،00  32،40  

معرفة العاملين بالنادي النتائج الخاصة بعملية قياس وتقويم   63
  51،38  12،22  11  87،78  79   .والتي تدفعهم لتحسن مستوياتهم ،أدائهم

64  
داء العاملين في اتخاذ فادة اإلدارة من قياس وتقويم أاست

 والتي تتعلق بالتحسين والتطوير في ،والقراراتاإلجراءات 
   .العمل

78  86،67  12  13،33  48،40  

ملحوظة لتحسين جودة  بالنادي جهوداً كافة ن يبذل العاملو   65
  40،00  16،67  15  83،33  75   .األنشطة والخدمات المقدمة من النادي

التخطيط االستراتيجي في  شارك األخصائيون بالنادي فيي  66
   .العمل

81  90،00  9  10،00  57،60  

التحسين  تشجيع اإلدارة العليا لألفكار التي تدعو إلى  67
   .المستمر للنادي

87  96،67  3  3،33  78،40  

68  
كشف عن استخدام بعض األساليب العملية اإلحصائية لل

ومحاولة حلها ومعاجلتها من  العيوب والسلوكيات الخطأ،
   .أجل التحسين المستمر

79  87،78  11  12،22  51،38  

وجود دراسات وأبحاث في النادي للعمل على تحسين   69
   .وتطوير أداء العاملين

82  91،11  8  8،89  60،84 
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يجابية عالية لدى المسئولين باإلدارة العليا إ) أن هناك اتجاهات 11ويتضح من الجدول رقم (   
   ،)% 96،67 -%  80،00حيث تراوحت استجابتهم ما بين (  ،لألندية الرياضية الفلسطينية

، حيث أجمعت عينة البحث )0،05(وكانت الفروق بين استجابات العينة دالة احصائيًا عند مستوى 
 ،األندية الرياضيةفي من مبادئ تطبيق الجودة الشاملة  أهمية التحسين المستمر كمبدأ أساسي على

التحسين والتطوير في و  ،وذلك من خالل تخصيص الوقت الكافي للتخطيط لتحقيق أهداف النادي
ور والسلبيات االستفادة من أوجه القصو ، صة لتحسين أداء العاملين وتطويره، وضع خطط خاالعمل

استفادة و ، هم لدفعهم لتحسين وتحسين مستواهمتعريف العاملين بقياس أدائو ، لتفادي عدم تكرارها
االستعانة باألبحاث العلمية و ، لتحسينالتخاذ القرارات الخاصة بااإلدارة العليا من قياس وتقويم األداء 

فكار التي تدعو للتحسين وتشجيع اإلدارة العليا لأل ،ونتائجها لتحسين وتطوير أداء العاملين باألندية
  . ة للكشف عن األخطاء ومحاولة حلهااستخدام األساليب اإلحصائيو ، المستمر

  

بدأ التحسين المستمر حتى يمكنها نه يجب على المنظمة أن تتبني مأ )Robert، 1999(ويؤكد    
  . عمالئها بشكل أفضل من المنافسين االستمرار في تلبية احتياجات

طار ثقافة إيجابية إويتم ذلك في  ،) برفع الكفاءة اإلنتاجية في العلميات 2003، (رفاعيويوصي    
عالن العاملين ، وذلك إلالل تبنى أسلوب اإلدارة بالحقائقفي المنظمة نحو الجودة الشاملة من خ

مستمر لضمان مشاركتهم الفعالة في أحداث التطوير والتحسين ال ؛بالموقع الحقيقي للمنظمة أوال بأول
  .في مستوى الجودة اإلنتاجية

اهتمام ودعم  ىإل ) أن التطبيق الناجح لمفهوم التحسين المستمر يحتاج2005، (مصطفيويذكر 
ة حتى تتوفر وتستمر في ثقافة المنظم جذرياً  طلب تغييراً فهو يت ،كافة المستويات اإلدارية للمنظمة

  .جهود التحسين
واهتمام  بد من دعم فال ،أنه مهما عظمت جهود العاملين سعيا للتحسين المستمر ويرى الباحث   

األندية الرياضية الذي في بتوفير المناخ المالئم  األندية الرياضية الفلسطينيةفي ورعاية اإلدارة العليا 
وكذلك إجراء التعديالت  ،حيث ينبغي توفير الهياكل التنظيمية المناسبة ،اعد على تحقيق ذلكيس

استخدام فرق العمل ونظم  ىباإلضافة إل ،المطلوبة في أهداف وسياسات وٕاجراءات العمل بها
  . بأنشطة التحسين والتطويراالقتراحات وسياسات الحوافز الفعالة المرتبطة 
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  :االستخالصات
  : اآلتيوء نتائج البحث يستخلص الباحث في ض 

  : بالنسبة للمحور األول -أوالً 
  :ا لمعايير وثقافة الجودة الشاملةإدراك اإلدارة العلي

وجد أن إدراك اإلدارة العليا لمعايير وثقافة الجودة من ضمن متطلبات تطبيق معايير الجودة    
  : وذلك من خالل ،األندية الرياضيةفي املة الش
  .لية ووضع الخطط والبرامج العلميةل المسئو تحم -
  . ياجات المستفيدين وٕاشباع رغباتهمأهمية تلبية احت -
  .للمشاكل التي تواجه إدارة الناديالقدرة على إيجاد الحلول  -
  .رتيب أولويات العمل في ضوء أهدافت -
 . ت والتقويم المستمرالمشاركة في القرارا -

  : نيبالنسبة للمحور الثا - ثانياً 
  : نمط القيادة اإلدارية

  . أهمية العمل الجماعي والتعاون -
  . الحوافز والمكافئات على العاملينتباع سياسة موحدة واضحة وعادلة وتوزيع اأهمية  -
  مشاركة العاملين بالنادي في التخطيط لألنشطة والبرامج بالنادي .  -
  . ئولين على أسس الكفاءة والفاعليةاختيار المس -
  . ة المناسب في تحقيق أهداف الناديختيار النط القيادا -

  : بالنسبة للمحور الثالث :ثالثاً 
   .التركيز على المستفيدين (الجهور الداخلي والخارجي للنادي)   
  .وٕاشباع رغبات العاملين في الناديضرورة تلبية احتياجات  -
م في األنشطة المقدمة بصفة ومدى رضائه ،لى آراء المستفيدينإحرص اإلدارة على التعرف  -

  مستمرة. 
  . لمستفيدين والرد على استفساراتهمعقد لقاءات بين اإلدارة وا -
  توطيد العالقة بين النادي والمؤسسات األخرى المختلفة. -
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  : بالنسبة للمحور الرابع -رابعاً 
   .للعاملين بالنادي التدريب المستمر

  لعاملين كل في تخصصه وتوفير موازنة خاصة بذلك. عقد دورات تأهيلية في تنمية مهارات ا -  
  . الناديفي ب تمهيدي إلعداد تأهيل العاملين وجود تدري -
   .وتطبيقياً  أهمية االستعانة بالخبراء في مجال التخصص علمياً  -
  .األندية الرياضية الفلسطينيةفي اإلدارية  تدريب األخصائيين والعاملين في المستويات -
 . نادي باالشتراك في برامج التدريبصة لألخصائيين بالطب في الإتاحة الفر  -

  : : بالنسبة للمحور الخامسخامساً 
  :االتصاالت الفعالة بالنادي

وٕادارة النادي  النادي وبينفي والفعالة بين اإلدارات المختلفة أهمية توافر وسائل االتصال المختلقة  -
  . المؤسسات الرياضية األخرى

  . اإلدارة العليا ىالمستفيدين إل وصول مقترحات -
  . وبين اإلدارة التنفيذية بالنادي عقد اجتماعات دورية منتظمة بين اإلدارة العليا -

  :بالنسبة للمحور السادس -سادساً 
ين بالمستويات وضع خطط لتحسين األداء وتطويره لكل العامل :الناديفي التحسين المستمر 

  : ك في ضوءوذل ،الناديفي اإلدارية الثالثة 
   .استفادة اإلدارة من قياس وتقييم أداء العاملين في اتخاذ قرارات التحسين والتطوير في العمل -
  . صور والسلبيات الموجودة في العملاستفادة اإلدارة العليا من أوجه الق -
 للعاملين ومحاولة  أالكشف عن العيوب والسلوكيات الخط استخدام بعض األساليب العلمية في -

 . معالجتها

  : التوصيات
  : تياستخالصات البحث يوصي الباحث باآلفي ضوء 

  :مسئولين بوزارة الشباب والرياضةبالنسبة لل -أوالً 
 ناسب في المؤسسات لتحقيق األهدافاختيار النمط القيادي الم.  
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  المؤسساتفي يب العاملين تخصيص موازنة لتدر.   
 االستعانة بالخبراء في كل تخصص .  
 ندية الرياضية الفلسطينيةأهيل قيادات األإعداد وت.  
  العاملين لبرامج تدريبية بالخارجإيفاد .  
 أجهزة ائل االتصال الفعالة والمختلفة و التدريب على نظم الحاسب اآللي لجميع العاملين وتوفير وس

  . ندية الرياضية الفلسطينيةاأل الكمبيوتر في إدارات
 ينية والتحسين والتطوير ندية الرياضية الفلسطهداف األوقت الكافي للتخطيط لتحقيق أتخصيص ال

  . في العمل
 وتحليل الظروف الواقعية والمشكالت  ،وضع خطط خاصة لتحسين األداء وتطويره بالمؤسسة

  . أهداف المؤسسة القائمة ودراسة القدرات واإلمكانات المتاحة لتحقيق
   :: بالنسبة للمسئولين بإدارة األندية الرياضيةثانياً 

ير وثقافة الجودة الشاملة عن طريق إيمان اإلدارة العليا بقدرة العاملين يإدراك اإلدارة العليا لمعا -1
والقضاء على األخطاء واإلسراف بإدارة األندية واألنشطة الرياضية  ،على تحمل المسؤولية

 ؛ووضع البدائل مع وضع الخطط والبرامج العلمية ،والقدرة على حل المشكالت ،المختلفة
األندية في ل على  استثمار دافعية العاملين والعم ،لتحقيق أهداف األندية الرياضية الفلسطينية

العمل في ضوء أهداف  ة الشاملة من خالل ترتيب أولوياتالرياضية الفلسطينية لفلسفة الجود
ذلك األندية و في الخبرة في صنع القرار  يويتم ذلك بمشاركة ذو  ،األندية الرياضية الفلسطينية

  بالتقويم المستمر لمراحل العمل باألندية الرياضية. 
لعمل والمعرفة والخبرة تحديد نمط القيادة من خالل تطبيق العمل الجماعي باستخدام فرق ا -2

تباع سياسة عادلة او  ،األندية الرياضية الفلسطينيةفي وائح المالية واإلدارية والفنية والل بالقوانين
 ،من البحث عن المتسبب للخطأ الرياضية والعمل على المبادرة بدالً لتوزيع الحوافز باألندية 

ومناقشة   ،األندية الرياضيةفي خطيط لألنشطة والبرامج المختلفة ومشاركة جميع العاملين في الت
واختيار مسئولي األنشطة  ،العاملين عن المشكالت والصعوبات التي تواجههم في جو ديمقراطي

قيادي في األندية الرياضية التي والعمل على اختيار النمط ال ،عليةعلى أساس الكفاءة والفا
 .ستطيع تحقيق األهداف وتحمل المسؤوليةت
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ة الفلسطينية باألندية الرياضي األندية (الجمهور الداخلي والخارجي)في التركيز على المستفيدين  -3
يجابي بين إراء تفاعل تعرف على آراء المستفيدين وٕاجلل ة؛دوري ةبصور  ةانمن خالل إجراء استب

والعمل على توثيق العالقة بين  األندية  ،وبين المستفيدين منها ةنشطلين ومنفذي األئو المس
 ،الرياضية والمستفيدين بعد انتهاء النشاط ومشاركتهم بآرائهم في التخطيط لألنشطة بالنادي

والتأكيد  ،والخارجي)احتياجات وٕاشباع رغبات العاملين (الجمهور الداخلي  ةوالعمل على تلبي
 ةنديواستفادة البيئة المحيطة باأل ،الرياضية بالمؤسسات األخرى ةنديعلى توطيد عالقة األ

 .الرياضية ألنشطتها المختلفة

تنمية دورات لتأهيل و  وٕاقامةوالعمل على تنظيم  ،الرياضية ةندياألفي التدريب المستمر للعاملين  -4
من خالل تخصيص موازنة لتدريبهم ودراسة االحتياجات  ،ةالرياضي ةندياألفي مهارات العاملين 

لتطويرهم مع االستعانة بالخبرات في  ؛التدريبية لهم قبل وضع برامج التنمية اإلدارية الخاصة
 .كل تخصص إلعداد وتأهيل قيادات األندية الرياضية

التصال الفعالة الرياضية الفلسطينية بتوفير وسائل ا ةندياألفي استخدام االتصاالت الفعالة  -5
تباع اوالعمل على  ،نجاز األعمالقنوات االتصال للمؤسسات األخرى إلوسهولة  ،المختلفة

تقليدية من خالل استخدام اللقاءات والمحاضرات والندوات والمناظرات الغير وسائل اتصال 
  .اليةللتعرف على آراء الجميع واإلعالن عن األنشطة بالوضوح والفع ؛والمؤتمرات وورش العمل

لتحقيق  ؛وذلك بتخصيص الوقت الكافي للتخطيط ،األندية الرياضيةفي التحسين المستمر  -6
لتحسين األداء  ؛أهداف األندية والتحسين والتطوير في العمل والعمل على وضع خطط خاصة

النادي وتحليل الظروف الواقعية والمشكالت القائمة ودراسة القدرات واإلمكانات في وتطويره 
عدم تكرارها وتعريف العاملين من خالل االستفادة من أوجه القصور والسلبيات لتفادي  ،ةالمتاح
ن قياس وتقويم العليا م في تحقيق أهداف واستفادة اإلدارة ،لتحسين وتطوير مستواهم ةنديباأل

 ةويتم ذلك بمشارك .التخاذ القرارات الخاصة بالتحسين والتطوير ة؛ندياألفي أداء العاملين 
للتحسين  إلدارة العليا لألفكار التي تدعووتشجيع ا ،خصصين في التخطيط االستراتيجيالمت

 ةندياألفي لتحسين وتطوير أداء العاملين  ؛والعمل على االستعانة باألبحاث العلمية ،المستمر
  .الرياضية  الفلسطينية
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