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ملخص البحث
ان عملية قياس أداء االتحادات الرياضية الفرعية تساعد في معرفة تحقيق األهداف لذا قام الباحثون بأعداد هذه
الدراسة للمحاولة عن قياس األداء وفق منظور ومعايير إدارة الجودة الشاملة والتي يسعى جميع المؤسسات تحقيق مبادئها
.وشروطها لغرض االعتمادية الدولية
و تضمنت الدراسات النظريةة مفهةوم إدارة الجةودة الشةاملة واألداء ايدارم وتةم ا تيةار المةنهي الولةفي بأسةلوب
 واستعان البةاحثون بالملةادر, ) من المجتمع األللي للبحث%88,5( المسحي لمالئمت هذه الدراسة وبلغت عينة البحث
.والمراجع العربية واالنكليزية
قام الباحثون بأعداد استمارة استبيان تم توزيعها علةى االتحةادات الرياضةية وتولةى إلةى االسةتنتاجات العشةوائية
 اذ, في ات اذ القرار وعدم االهتمام بالظروف وسوء التقديرات في ال طط وعدم تكافؤ الفرص والم اطر ووضةع الحلةوى
يجب عن طريق التطةوير والتةدريب ايدارم والفنةي لرؤسةاء وأعضةاء االتحةادات الرياضةية وفةق األسةاليب الحديثةة ومةن
التوليات التقويم المستمر ل طوات تطبيق الجودة في المؤسسات الرياضية يعتبر مهةم و الةة أنهةا تةؤدم دور بةارز فةي
.تطوير الرياضة الوطنية ورعاية ايبطاى
ان تطوير الكفاءات بشكى مهني مما يقلى من األ طاء وغياب الرؤية االستراتيجية نحو تحقيق االنجاز وان إتبةا
.معايير ومبادئ إدارة الجودة يزيد من فرص النجاح

Abstract
Managing Performance Measurement sub sports federations in the province of Maysan
According to the TQM perspective
Asst. M. Dr Mohammed Sabeeh Hassin
M. Dr Murtda Mohsan Abd
M. Dr Hassin Gali Mhwi
That measure the performance of sub sports federations process helps to know to
achieve the goals, so the researcher prepared this study to try to measure performance
according to the standards of total quality management perspective and that all institutions
achieve the principles and conditions for the purpose of seeking international reliability. And
theoretical studies included the concept of total quality management and performance
management was chosen as the descriptive style screening for suitability of this study was the
research sample (%) of the original research community, and hired a researcher sources in
Arabic, English and references.
The researcher prepared a questionnaire was distributed to sports federations form and
reach a random conclusions in decision-making and lack of attention to the conditions and
misjudgments in the plans and the lack of equal opportunities and risks and develop solutions,
as it should be through the development of administrative and technical for the heads and
members of sports federations and training according to modern methods and
recommendations constant Calendar steps in the application of quality sports institutions is an
important and special they play a prominent role valuable development of national sports and
care for revocation.
The competencies developed in a professional manner, which reduces the errors and
the lack of strategic vision towards achievement and follow the norms and principles of
quality management increases the chances of success.
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 1ـ التعريف بالبحث:
 1ـ  1مقدمة البحث وأهميته-:
تعتبر االتحادات الرياضية هي اللبنة األولى لتحقيق الرؤية المستقبلية في تحقيق االنجاز وتطوير األلعاب الرياضية
سواء فردية او جماعية وان القائمين على تلك االتحادات يجب ان يتلفوا ببعض اللفات سواء علمية او ت للية في
مجاى العمى المهني او ايدارم اذ عملية التطوير تعتمد على الكفاءة العلمية او المهنية وال برة وتعد إدارة الجودة الشاملة
في المؤسسات سواء دمية او اجتماعية او رياضية هي تطبيق مجموعة من المعايير والموالفات الالزمة لرفع مستوى
المنتي او ال دمات من الى تظافر الجهود للعاملين في مجاى االدارة الرياضية ويتطلب تطبيق ادارة الجودة الشاملة في
المؤسسات واالتحادات الرياضية متطلبات رئيسة أهمها مواكبة التطور العلمي في إدارة المؤسسات وفق مفهوم إدارة
الجودة الشاملة تبعا للتغيرات الحاللة في الدوى وفق رؤية جديدة وذات مرونة اكبر وقناع بان الجودة الشاملة هي
أسلوب إدارم حدي ث يؤدم إلى فض الكلفة المالية والعمى على رفع الكفاءة الدا لية إذ إن أهم أهداف ايدارة فض
الكلفة في الماى والجهد والوقت وان عملية قياس وتقييم لرؤساء االتحادات وأمين السر واألمين المالي مهمة للوقوف في
مدى تحقيق األهداف المرسومة ,لتنفيذه ال طط السنوية لالتحادات المركزية وتنظيم البطوالت الرياضية فضال عن
الدورات والمشاركات الرياضية وفق معايير موضوعية والحكم على مدى تحقيق ما مطلوب من والكشف عن جوانب
القوة والضعف في أداءهم يسهى في وضع الحلوى و ات اذ ايجراءات التي تكفى بتطوير مستوى األداء ايدارم والفني.
وتتجلى أهمية البحث في مدى توفر اللفات القيادية والمؤهالت العلمية والفنية لرؤساء االتحادات واألعضاء
لغرض معرفة ما مناط بهم والت طيط المستقبلي لمشاريع رياضية مهمة قادرة على لناعة االنجاز الرياضي والتدريب
ايدارم والذم يجعلهم ذو كفاءة وقدرة وفق منظور ادارة الجودة الشاملة كأسلوب في تطوير هذه المؤسسة المهمة.
 1ـ  2مشكله البحث-:
تعد االتحادات الرياضية ذات أهمية كبيرة فهي من تضع ال طط والبرامي الرياضية والبطوالت وفق جداوى
زمنية واالتحادات الفرعية يجب ان تكون على اكبر درجة من التنسيق مع االتحادات الرياضية المركزية و العالمية وهناك
متطلبات وت طيط لبطوالت عالمية ذات أزمان محددة تتطلب الجهد الكبير وتهيئة سبى النجاح وايعداد لغرض
المشاركات وتحقيق األرقام الجديدة والمنافسة لها وكما ان المنشئات والمستلزمات األ رى سواء مالعب وقاعات وغيرها
تعاني الضعف وايهماى من حيث العدد والجودة والقدم ان وجدت وكما هناك العاب و رياضات ظهرت حديثا تتطلب
الكثير لتطويرها والسعي النتشارها رغم ذلك قلة الدعم المالي من اللجنة االولمبية وتقليى المنح وحتى الحرمان من بعض
المشاركات ال ارجية و ان التنسيق مع األندية الرياضية يتطلب جهود كبيرة وارتباط األندية بوزارة الشباب والرياضة
يحتم وضع فلسفة مهمة في تحقيق ما هو مطلوب ومعرفة دور االتحادات وهذا يتطلب أداء إدارم عالي يتلف بالمهارة
والمعرفة وتقديم األهم على المهم وان يتمتع بالكفاءة ووفق معايير و مبادئ الجودة الشاملة.
ويتوقف تطور الرياضة بشكى عام واالتحادات على وج ال لوص على تطوير القادة الرياضيين و لولا
ألحاب القرار في المؤسسات الرياضية لغرض الولوى االداء االدارم المؤثر وعلى طوات مستمرة نحو تحقيق
النجاح.
 1ـ  3أهداف البحث-:
 - 1بناء استبانة لقياس األداء ايدارم لالتحادات الرياضية الفرعية في محافظة ميسان وفق منظور إدارة الجودة الشاملة.
 -2تقويم األداء ايدارم لالتحادات الرياضية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة.
 -3التعرف على مستوى األداء ايدارم لالتحادات الرياضية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة.
 1ـ  4مجاالت البحث-:
 1ـ  4ـ  1المجال البشري :رؤساء االتحادات وأمين السر واألمين المالي لالتحادات الرياضية.
 1ـ  4ـ  2المجال ألزماني 2016 / 2 / 15 :ولغاية .2016/6/15
 1ـ  4ـ  3المجال المكاني :ممثلية اللجنة االولمبية ومقار االتحادات الفرعية في محافظة ميسان.
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 3ـ منهجيه البحث وإجراءاته الميدانية:
 3ـ  1منهج البحث-:
تم است دام المنهي الولفي بأسلوب المسحي لمالئمت هذه الدراسة.
 3ـ  2مجتمع وعينة البحث-:
مثى مجتمع البحث رؤساء االتحادات وأمين سر واألمين المالي لالتحادات الرياضية والبالغ عددهم ( )87وا تير
منهم بالطريقة العمدية عينة البحث والبالغ عدهم ( )77حيث بلغت نسبتهم ( ) %88,5من المجتمع األللي للبحث.
 3ـ  3وسائل جمع البيانات والمعلومات-:
 االستبانة ال الة بالبحث. الملادر والمراجع العربية واألجنبية. شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت). 3ـ  4إجراءات البحث الميدانية-:
 1-4-3إعداد فقرات االستبانة-:
قام الباحثون بإعداد استمارة استبانة قياس األداء ايدارم لالتحادات الرياضية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة,
ملحق ( )1لغرض اطال ال براء عليها وبيان رأيهم من حيث قبوى الفقرات من عدمها أيضا إذا كانت هناك فقرات تحتاج
إلى تعديى أو حذف أو إضافات ,وبعد تثبيت الفقرات المناسبة والتي القت نسبة قبوى أكثر من  % 80من أراء ال براء
والم تلين ,ملحق ( )2وضعت االستبانة بشكلها النهائي لغرض عرضها على االتحادات الرياضية ,تم إعطاء تقييم
الفقرات وفق السلم ( ال ماسي).
ولغرض تحقيق أهداف البحث ومن اجى تحديد لالحية المجاالت المقترحة لتمثيى األداء ايدارم اذ قام الباحثون
بإعداد االستبانة ال الة بمجاالت األداء ايدارم وفق منظور إدارة الجودة الشاملة.
وبعد أن تم عرضها على ال براء والم تلين لتحديد لالحية الفقرات المرشحة والبالغ عددها  32فقرة ,وبعد
جمع البيانات وتفريغها است دم الباحثون ا تبار ( كا )2للتعرف على الفقرات اللالحة من غيرها وأظهرت النتائي
لالحية جميع الفقرات وذلك الن قيم ( كا )2المحسوبة لهذه المجاالت كانت الغر من قيمتها الجدولية والبالغة ()3.84
عند درج حرية ( )1ومستوى دالل ( )0.05وبهذا قبلت جميع فقرات االستبانة.
 5-3التجربة االستطالعية :
بعد إن ألبح االستبيان جاهز للتطبيق قام الباحثون بإجراء التجربة االستطالعية قبى التطبيق النهائي للبحث بوقت
مالئم في ( )2016/4/12وذلك من الى تطبيق االستبيان وعلى عينة مكون من ( )10ادارم لغرض تهيئة أسباب
النجاح عند تطبيق اال تبار الرئيسي على عينة البحث لغرض التأكد من فهم العينة لفقرات االستبيان ومن اجى تالفي أم
أ طاء أو لعوبة عند التطبيق الى اال تبار الرئيسي للبحث.
 6-3التجربة الرئيسية-:
إن الغرض من إجراء هذه التجربة هو تطبيق االستبانة على الهيئات االدارية بهدف تحليى الفقرات إحلائيا
ومعرفة القوة التمييزية لفقرات االستبيان وتحديد الفقرات المميزة وغير المميزة وبتاريخ ( )2016/4/30قام الباحثون
بالتجربة الرئيسية ,وألجى تحقيق ذلك اتبع الباحثون ال طوات التالية-:
 7-3تحليل الفقرات إحصائيا-:
" إن الهدف من تحليى فقرات االستبيان إحلائيا هو تحسين نوعية اال تبار من الى اكتشاف ضعف الفقرة ومن
" ()1
ثم العمى على إعادة لياغتها أو استبعادها إن لم تكن لالحة
(1) Scannel/D:tsting and measurement in the Classroom. Boston, Houghton-(1975).
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ويعرف تحليى الفقرات بأن الدراسة التي تعتمد على التحليى المنطقي ايحلائي والتجريبي لوحدات اال تبار
بغرض معرفة لائلها وحذف وتعديى أو إبداى أو إضافة أو إعادة ترتيب هذه الفقرات حتى يتسنى الولوى إلى ا تبار
()1
ثابت ولادق من حيث الطوى واللعوبة "
.
وهناك أساليب عديدة وقد اعتمد الباحثون لتحليى الفقرات أسلوب المجموعات المتطرفة
 7-3مؤشرات صدق وثبات االستبيان-:
 1-7-3صدق االستبانة-:
يعد مفهوم اللدق من أكثر المفاهيم األساسية أهمية في مجاى اال تبارات والقياس ,فلدق اال تبار يعرف "أن
المدى الذم تكون ب أداة القياس مفيدة لهدف معين" ( )2واللدق هو مفهوم حاسم في مجاى القياس ويتعلق فيما إذا كان
اال تبار يقيس أوال يقيس ما وضع لقياس  ,ويكون اال تبار لادقا إذا نجح في قياس مدى تحقيق األهداف التي وضع من
()3
أجلها ويعرف اللدق أيضا أن درجة اللحة التي تقترن منها بنجاح تام لقياس ما تريد قياس ".

 2-7-3ثبات االستبانة-:
يشير ثبات اال تبار إلى الدرجات التي يحلى عليها نفس األفراد في مرات ايجراء الم تلفة ,ومن الطرق
ايحلائية لتعيين معامى الثبات تم اعتماد طريقة التجزئة النلفية ألنها طريقة ال تتطلب وقتا طويال وتنسجم مع متطلبات
اال تبار ,وقد تم االعتماد على البيانات التي حلى عليها الباحثون في التجربة االستطالعية إذ تم تقسيم االستبيان على
جزئيين األوى يتضمن درجات الفقرات التي تحمى األرقام الفردية ,والثاني يتضمن درجات الفقرات التي تحمى الزوجية,
إذ تم حساب معامى االرتباط البسيط بيرسون ,والذم بلغ للمقياس ( )0,79إال أن هذه القيمة تمثى معامى ثبات نلف
اال تبار ,لذا يجب أن يتم تلحيح قيمة معامى الثبات لكي يتعين اال تبار ككى لذا قام الباحثون باست دام معادلة سبيرمان
" ()4
بروان بهدف تلحيح معامى االرتباط وبذلك ألبح ثبات االستبيان ( )0,88وبذلك يمكن اعتماد االستبيان أداة للبحث
 3-7-3الموضوعية-:
يكون اال تبار موضوعيا عندما ال تتأثر النتائي ال الة باال تبار بذاتية الملحح أو ش ليت أم أن المفحوص
يحلى على درجة معينة عندما يقوم بتلحيح اال تبار أكثر من واحد ,ومن اللفات التي تجعى اال تبار موضوعيا أن
()5
تكون األسئلة التي يحتوم عليها اال تبار محددة ويكون للسؤاى جواب واحد وليس غامضا"
فالموضوعية تعني عدم تحيز الحكام في إعطاء النتائي أو القيم والتولى إلى نفس النتيجة أو نفسها ولما كان
االستبيان يعتمد على سلم ماسي لذا فما على المحكم سوى وضع الدرجات لكى فرد وهذه الدرجة ال ي تلف عليها
المحكمون.
 3ـ  8الوسائل اإلحصائية-:
است دم الباحثون الحقيبة ايحلائية spss

( )1محمد عبد السالم احمد :القياس النفسي والتربوم ،القاهرة ,مكتبة النهضة العربية ,1980 ,ص.43
( )2مروان عبد المجيد إبراهيم :األسس العلمية والطرق ايحلائية لال تبارات والقياس في التربية الرياضية ,عمان ,دار الفكر ,1999 ,ص.13
()3لفوت فرح :االستبيان النفسي ،القاهرة ,دار الفكر العربي ,ط ,1980 ,1ص.277
( )4أميرة حنا مرقس :بناء وتقنين مقياس االحتراق النفسي لدى العبي كرة اليد ,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية ,رسالة ماجستير,2001 ,
ص.78
( )5ير الدين علي عويس :ملدر سبق ذكره ,ص.53
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الفصل الرابع عرض ومناقشة وتحليل النتائج:
 4ـ  1عرض ومناقشة نتائج قياس األداء اإلداري لالتحادات الرياضية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة-:
قام الباحثون بعرض وتحليى النتائي وللولوى الى نتائي أكثر دقة وشاملة وممثلة اعتمد الباحثون على الوسط
الحسابي ويتم ذلك بحساب طوى الفترة اوال وهي عبارة عن حالى (قسمة  )4/5حيث ( )4تمثى عدد المسافات (من 1
الى  2مسافة أولى ومن  2الى  3مسافة ثانية ومن 3الى  4مسافة ثالثة ومن 4الى  5مسافة رابعة ) اما العدد ( )5يمثى
عدد اال تيارات وعند قسمة (قسمة  )4/5ينتي طوى الفترة ويساوم ( )1( )0,80ويلبح التوزيع حسب الجدوى (.)1
الجدول ()1
يبين الوسط الحسابي والمستوى لواقع األزمات التي تواجه منتديات الشباب
التقدير المستوى
الوسط الحسابي
عالي جدا
دائما
4،20
الى
5،00
مرتفع
 3،40غالبا
الى
4،19
متوسط
 2،60نادرا
الى
3،39
منخفض
 1،80أحيانا
الى
2،59
 1،00أبدا منخفض جدا
الى
1،79
وفي ضوء النتائي واالعتماد على مستويات الجدوى ( )1يمكن ترتيب الفقرات
جدول ()2
يبين نتائج الفقرات األداء اإلداري لالتحادات الرياضية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

الفقرات
يمتلك الصفات والمؤهالت التي تمكنه من االبتكار والتغيير من اجل الوصول إلى تحقيق
األهداف
المقدرة على اتخاذ القرار بشكل سريع و موضوعي
الرغبة بتطبيق الجودة الشاملة التي تساعد على تحديد المشكلة واالهداف والتحليل
والتفسير والتقويم المستمر
يساهم في توفير وتطوير اإلمكانيات الالزمة للنجاح
استخدام أساليب ابتكاريه والتخطيط األمثل للوصول الى االنجاز
االهتمام بالتدريب المهني والتطوير للخبرات
تقبل الحداثة و لثقافة الجودة الشاملة في االتحادات وااللتزام بها
السعي لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة
القيام بعملية التقويم المستمر لمعرفة مدى تحسن األداء
التشاور مع األعضاء لتحديد المواصفات والخصائص التي البد من تحقيقها والتخطيط
االستراتيجي
يضع رؤية مستقبلية لتحقيق خطط والسعي لتطبيقها
العمل على تطوير وتحسين المخرجات وزيادة الفعالية
اإليمان بالقيم اإلدارية وبثقافة العمل تتماشى مع التطور
يتم إدارة الوقت بشكل علمي و سليم
الحرص على تطبيق الخطط والسعي النتشار ثقافة الرياضة
تعزيز القيم اإلدارية والعالقات اإلنسانية
إعطاء الفرص للمدربين في اإلسهام في تحقيق األهداف
اإلسهام في تطوير األنشطة الرياضية المقدمة باستثمار كافة الوسائل المتاحة
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( )1وليد عبد الرحمن الد  :تحليل بيانات باستخدام البرنامج االحصائي . spssالندوة العالمية للشباب ايسالمي  ,السعودية  ,2008 ,ص .26
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السعي إلعداد قادة المستقبل ونقل المعارف عن طريق نقل الخبرات والدورات
استخدام النقد الموضوعي والمراجعة وتقييم األنشطة الرياضية بصورة مستمرة
يتم االستفادة من األخطاء الماضية والعمل على تجنبها مستقبال
استخدام الرقابة اإلدارية لتحقيق الجودة الشاملة وإدارة العمل
السعي نحو تطوير القوانين واألنظمة وفق أسس علميه متطورة
السعي لبناء القرارات على أسس تتماشى مع الوقت الحاضر
العمل بجودة األداء وفق معايير إدارة الجودة الشاملة
لدى االتحادات القدرة على تقديم مخرجات وخدمات وفق مبادئ ومواصفات الجودة
الشاملة
االهتمام بعقود الالعبين وإصدار قرارات وضوابط بشان االحتراف
توجد الكفاءة الالزمة و الضرورية ألداء المهام في مختلف المجاالت واألنشطة
السعي الجاد لتحقيق نتائج رياضية دولية وفق خطط زمنية
يتم إشراك اآلخرين في اتخاذ القرار و الحكم في المواقف المهمة
أهناك تنسيق عالي مع المؤسسات الرياضية األخرى
االهتمام بالعالقات العامة والسعي إلرضاء الجمهور الرياضي
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إن األداء ايدارم من العمليات المهمة التي تتطلب كفاءة علمية بايضافة إلى ال برات المكتسبة من ايعماى
ايدارية وغيرها  ,و الة ان هذا األداء سوف يرسم طط مستقبلية لبناء قاعدة رياضية مهمة لجميع الفعاليات واألنشطة
الرياضية و الة ان ايعماى ايدارية مهمة في تحقيق األهداف بأقى جهد ووقت وتكلفة  ,ولكي نحافظ على األداء
ايدارم وفق الشروط والمعايير والشفافية ظهرت الجودة الشاملة في تقديم أفضى ال دمات وفق تلك المعايير والت لص
من االنحرافات ايدارية والت بط والعشوائية وعدم وضوح األهداف ,من الى الجدوى ( )2يتبين لنا إن الفقرات
( )14,23,6,4,15,20,10,21حللت على المستوى متوسط اذ إنهم يتميزون ببعض الكفاءة واألداء ايدارم لكن
يحتاج المزيد من التدريب والتطوير لغرض التماشي مع شروط إدارة الجودة الشاملة التي اعتمدتها جميع المؤسسات التي
تريد ان تحقق النجاح واالعتمادية وعدم ال وف من الفشى ,إذ تلعب ال برات الش لية لرؤساء االتحادات دورا كبيرا في
إدارتهم وأدائهم والمعلومات والقوانين والمهارات التدريبية وغيرها  ,إضافة إلى قيادت لالتحادات الرياضية ولفترات
زمنية طويلة جعلت من عمل يلى إلى حدود معينة.
بينما حللت الفقرات االستبانة األ رى على المستوى من فض وذلك ألسباب فنية من عدم توفر األجهزة
واألدوات والمالعب والقاعات الرياضية النموذجية الالزمة من تطوير األداء ورفع المستويات وهي سبب رئيسي من
أسباب عدم تحقيق معايير الجودة الشاملة.
وبعض رؤساء االتحادات ال يهتم في الدورات ايدارية والتأهيى والتدريب ضمن برامي تطويرية  .فان التقويم
المستمر والرقابة الذاتية والقدرة على وضع طط وأهداف بشكى دورم ودراسات موضوعية وعلمية وليس العشوائية
والتسر في تنفيذ ال طط دون مراعاة الواقع واألسس المنطقية التي تبنى على أساس موضوعي وإلدار ايحكام و
القرارات وهذا ال يتوافق مع منظور إدارة الجودة الشاملة  .ويذكر احمد سيد ملطفى و محمد مللحي األنلارم2002
عن ديمني.
"إن الجودة المحسنة الشاملة تؤدم لتكلفة م فضة حيث تقلى األ طاء واألعماى التي يتكرر أداؤها ويقى التأ ير
ويحسُن است دام الوقت والموارد والنتيجة  ..إنتاجية أعلى .والجودة األفضى تؤدم لرضاء طالب ال دمة أو المستفيدين
()1
وهذا يزيد من الفاعلية واالستمرارية".

( )1احمد سيد ملطفى ومحمد مللحي األنلارم :برنامي إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجاى التربوم ,المركةز العربةي للتعلةيم والتنميةة,
قطر.2002 ,
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الفصل الخامس  :االستنتاجات والتوصيات:
 5ـ  1االستنتاجات-:
 1ـ بناء استبانة األداء ايدارم لالتحادات الرياضية وفق منظور الجودة الشاملة.
 2ـ التعرف على األداء ايدارم المتبع في االتحادات الرياضية .
 3ـ وضع مستويات لألداء ايدارم في االتحادات الرياضية.
 4ـ وجود ضعف في االتلاى مع القاعدة وعدم التقويم المستمر والرقابة والموضوعية في ال طط واألهداف.
 5ـ  2التوصيات-:
 1ـ إقامة دورات تدريبية لرؤساء االتحادات الرياضية في ايدارة و تطبيق الجودة الشاملة.
 2ـ العمةى علةى تحقيةق المعةايير فةي عمةى االتحةادات الرياضةية والمؤسسةات الرياضةية والبةرامي واالعتمةاد علةى الجةودة
الشاملة.
 3ـ وضع أهداف و طط تتماشى و شروط ومعايير الجودة الشاملة ووضع آلية قادرة على أحداث التطور المستقبلي.
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ملحق ()1
استبانة األداء اإلداري لالتحادات الرياضية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة
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الفقرات
يمتلك الصفات والمؤهالت التي تمكنه من االبتكار والتغيير من اجل الوصول إلى تحقيق
األهداف
المقدرة على اتخاذ القرار بشكل سريع و موضوعي
الرغبة بتطبيق الجودة الشاملة التي تساعد على تحديد المشكلة واالهداف والتحليل والتفسير
والتقويم المستمر
يساهم في توفير وتطوير اإلمكانيات الالزمة للنجاح
استخدام أساليب ابتكاريه والتخطيط األمثل للوصول الى االنجاز
االهتمام بالتدريب المهني والتطوير للخبرات
تقبل الحداثة و لثقافة الجودة الشاملة في االتحادات وااللتزام بها
السعي لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة
القيام بعملية التقويم المستمر لمعرفة مدى تحسن األداء
التشاور مع األعضاء لتحديد المواصفات والخصائص التي البد من تحقيقها والتخطيط
االستراتيجي
يضع رؤية مستقبلية لتحقيق خطط والسعي لتطبيقها
العمل على تطوير وتحسين المخرجات وزيادة الفعالية
اإليمان بالقيم اإلدارية وبثقافة العمل تتماشى مع التطور
يتم إدارة الوقت بشكل علمي و سليم
الحرص على تطبيق الخطط والسعي النتشار ثقافة الرياضة
تعزيز القيم اإلدارية والعالقات اإلنسانية
إعطاء الفرص للمدربين في اإلسهام في تحقيق األهداف
اإلسهام في تطوير األنشطة الرياضية المقدمة باستثمار كافة الوسائل المتاحة
السعي إلعداد قادة المستقبل ونقل المعارف عن طريق نقل الخبرات والدورات
استخدام النقد الموضوعي والمراجعة وتقييم األنشطة الرياضية بصورة مستمرة
يتم االستفادة من األخطاء الماضية والعمل على تجنبها مستقبال
استخدام الرقابة اإلدارية لتحقيق الجودة الشاملة وإدارة العمل
السعي نحو تطوير القوانين واألنظمة وفق أسس علميه متطورة
السعي لبناء القرارات على أسس تتماشى مع الوقت الحاضر
العمل بجودة األداء وفق معايير إدارة الجودة الشاملة
لدى االتحادات القدرة على تقديم مخرجات وخدمات وفق مبادئ ومواصفات الجودة الشاملة
االهتمام بعقود الالعبين وإصدار قرارات وضوابط بشان االحتراف
توجد الكفاءة الالزمة و الضرورية ألداء المهام في مختلف المجاالت واألنشطة
السعي الجاد لتحقيق نتائج رياضية دولية وفق خطط زمنية
يتم إشراك اآلخرين في اتخاذ القرار و الحكم في المواقف المهمة
أهناك تنسيق عالي مع المؤسسات الرياضية األخرى
االهتمام بالعالقات العامة والسعي إلرضاء الجمهور الرياضي
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