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 -1نبـــــذة عن المنظمـــه
 1/1مقدمة  -اإلدارة العامة لخدمة المجتمع  :دعما لدور القيادة والتزامها تجاه المجتمع وعالقاتها
المتميزة معه  ،وتركيزا على مستويات رضائه  ،تم استحداث اإلدارة العامة لخدمة المجتمع لتكرس هذا
المفهوم  ،ولتكون نموذجا للتميز المجتمعي ودعما وتعزيزا لتوجه القيادة العامة لشرطة دبى  ،بان تكون
دائرة مسئولة أمام المجتمع من خالل توفيرها المعلومات ذات الصلة بالمجتمع  ،ومن ثم نشرها  ،واحترام
مبدأ المساواة في التعامل  ،ودعم التعاون مع الدوائر والجهات الحكومية األخرى  ،والمشاركة في األنشطة
المجتمعية كالتدريب والتعليم ودعم المشاريع الخيرية واإلنسانية والرياضية والثقافية والمبادرات التطوعية .
ودعما للمبادرات الرياضية المقدمة للمجتمع الداخلي والخارجي استحدثت اإلدارة العامة خدمة المجتمع عملية
رئسيه من المستوي األول لإلشراف على األنشطة الرياضية ومالك هذه العملية هي إدارة الشؤون الرياضية
حيث أوكلت لها مسؤولية اإلشراف على وضع الخطط والبرامج الرياضية وتنظيم المنافسات السنوية بين
اإلدارات العامة ومراكز الشرطة في جميع األنشطة الرياضية وتشارك إدارة الشؤون الرياضية في كافة األنشطة
والمسابقات الرياضية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالدولة وحققت من هذه المشاركات إنجازات رائعة
واحتكرت معظم البطوالت التي تتنافس عليها مع قيادات ومديريات الشرطة على مستوى الدولة والزالت تنافس
وتحافظ على مدى سنوات متواصلة على المراكز األولى في جميع المنافسات وتأتي هذه النتائج كمحصلة طبيعية
للمستويات العالية التي تتوفر للفرق الرياضية المختلفة لشرطة دبي والرعاية والتشجيع من القيادة العليا التي
ترفع دائما من معنوياتهم و تدفعهم إلى تحقيق أفضل المراكز وتتمثل رؤية إدارة الشؤون الرياضية في األتي :
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تابع  /نبـــــذة عن المنظمـــه
 2/1قامت إدارة الشؤون الرياضية بصياغة رؤيتها ورسالتها كأساس لوضع أهدافها التشغيلية
وخططها السنوية كما هو موضح أدناه :
 الرؤيـــة  :أن يكون مجتمعنا مجتمع آمن صحيا وبدنيا يخلو من أمراض العصر ونكون روادا فيمجال الرياضة الشرطية وقوة يتمتع أفرادها باللياقة البدنية العالية .
 الرسالة  :نشر الوعي الرياضي لضمان أمن وسالمة وصحة المجتمع ورفع اللياقة البدنية وتدريبالفرق الرياضية المختلفة وتأهيلها للفوز بالمراكز األولى في المنافسات المحلية والدولية .

أهم البيانات ( االنجازات )
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قامت إدارة الشؤون الرياضية بقياس مستوى األداء ومراقبة األداء من خالل وضع أهداف محددة
كانت نتائجها على النحو التالي :
 حققت درع التفوق الرياضي  6سنوات على التوالي فى األعوام ال  2004م  2012 -م ااستضافة معسكرات لفرق ومنتخبات عالمية أجنبية منها  :منتخب انجلترا ومنتخب كورياالجنوبية ونادي جفنتوس ونادي مانشتتر يونايتد االيطالي وبايرن ميونخ االيطالي.
 قامت اإلدارة بتوفير (  ) 21صالة رياضية موزعة في اإلدارات العامة ومراكز الشرطة وبلغ عددالمستفيدين (  ) 25277رياضي
 أطلقت العديد من المبادرات الرياضية ومنها برنامج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرياضةواللياقة البدنية الذي انطلق في عام  1998م .

تابع  /نبـــــذة عن المنظمـــه
 3/1الخدمات الرياضية المقدمة :
-1
-2
-3
-4

خدمة برنامج الشيخ محمد للياقة البدنية .
خدمة برنامج  10000خطوة .
خدمة برنامج مكافحة السمنة.
خدمة حجز المالعب والصاالت الرياضية .

 4/1المـــواقـــع
موقع شرطة دبي االنترنيت ( رابط دخول البرنامج ) .
http://www.dubaipolice.gov.ae/dp/jsps/content/layoutcontent.do?contentCode=83602
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 -2الفكــــــرة
فكرة برنامج (  ) 10000خطوة
انبثقت من برنامج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرياضة واللياقة البدنية الذي انطلق في عام
 1998م  ،انبثق برنامج (  10000خطوة ) .
لقد تبنى المشروع مسمى رياضي يشجع على االستمرار ويهدف إلى ترويج النشاط البدني اليومي ”
المشي  10000خطوة"  .ويعتبر المشروع خدمة مميزة وجديدة تقدمها اإلدارة العامة لخدمة
المجتمع بشرطة دبي وذلك بوحي برامج ذات اإلستراتيجية المتعددة الذي يتميز بها برنامج سمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرياضة واللياقة البدنية .
إن تأسيس المشروع مع استخدام البيدرومتر كأداة ترويجية اجتماعية لترويج نشاط البدني اليومي
وهو األول من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،و تطبيقا إلستراتيجية شرطة دبي – 2006
 2010م لنجعل بلدنا األكثر أمنا وسالمة وتماشيا مع غرضنا في الحفاظ على األمن واالستقرار
واألرواح والتزاما برؤيتنا في توظيف قدراتنا التوظيف األمثل في إطار عالقة تعاون مثمرة مع
الجمهور والشركاء وتثبيتا لقيمنا في االعتراف باإلسهامات الفردية والجماعية ومكافآتها والوصول
إلى غايتنا في تحقيق رؤيتنا إلى واقع ملموس وتحويل الحلم إلى حقيقته .
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تابع  -الفكــــــرة
 2/1كيف تم تحديد فرصة االبتكار ؟
تبلورت فكرة وفرصة ابتكار برنامج (  10000خطوة ) التحليل البيئي الخارجي المحيط بإدارة
الشؤون الرياضية حيث تمت دارسة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ( مرفق رقم ) 1
حيث تم تحديد فرصة تطوير الخدمة الرياضية المقدمة للجمهـور الداخلي والخارجي في برنامج
إبداعـي جديد يتمثل في برنامـج (  10000خطوة ) حيث أتت فكرة البرنامج في ما يلي:
تبنى المشروع مسمى رياضيا يشجع على االستمرار في ممارسة المشي  ،ويهدف إلى ترويج
النشاط البدني اليومي من خالل ” المشي  10000خطوة " .
ويعتبر المشروع خدمة مميزة وجديدة تقدمها اإلدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي ،وهو
جزء من برامج ذات اإلستراتيجية المتعددة التي يتميز بها ( برنامج الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم للرياضة واللياقة البدنية ).
إن تأسيس مشروع المشي (  10000خطوة)  ،و استخدام "البيدرومتر" كأداة لترويج النشاط
البدني اليومي ،وهو األول من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة يهدف إلى تشجيع ممارسة
الرياضة كأسلوب حياة نشطة.
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تابع  -الفكــــــرة
ما الهدف من المشي (  10000خطوة) في اليوم الواحد؟
في ظل انتشار تكنولوجيا العصر بات اإلنسان قليل الحركة ،مما يعرضه ألمراض عديدة ،مثل السكري
 ،وضغط الدم  ،وغيرها من األمراض  ،حيث جاء( برنامج عشرة آالف خطوة) لتحذير أفراد المجتمع
من قلة الحركة واألنماط السائدة في الحياة اليومية  ،ودعوته إلى ممارسة الرياضة كعنصر أساسي
في حياته اليومية  ،كالمشي لمسافات طويلة وممارسة الرياضة بكل أنواعها  ،وترك استخدام المركبة
في المسافات القصيرة نسبياً  ،واستخدام الساللم بدل المصاعد في أماكن التسوق  ،واللجوء إلى
اإلكثار من الحركة الجسدية ،دون استخدام وسائل الراحة التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة بالمجتمع .
يركز هذا الهدف على جمع النشاط البدني على مدار اليوم الواحد  ،مع انتشار التكنولوجيا في هذا
العصر التي تساهم في جعل مكان العمل بيئة تشجع على قلة الحركة  ،لذا يجب أن يولَد هذا الوضع
بذل مزيد من الجهد ،من أجل اتخاذ خيارات نشطة  ،وبعض من هذه األفكار تتلخص في اآلتي:
المشي والتحدث مع زميل ،بدال من التواصل عن طريق البريد اإللكتروني .
استخدام مواقف للسيارات بعيدة عن موقع العمل ،وأماكن التسوق ،وممارسة المشي للوصول إلى
موقع العمل والتسوق.
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استخدام الساللم بدال من المصاعد .

تابع  -الفكــــــرة
 2/2ما هو البحث التمهيدي الذي أجرى ( أذكر المصادر ) ؟
قامت إدارة الشؤون الرياضية بإجراء بحث ميداني ( مرفق  ) 2يتمثل في استطالعات الرأي يتعرف
على االحتياجات المجتمعية في مجال الرياضة حيث كانت خطة االستطالع تتمثل في المحاور التالية:
مدى أهمية الرياضة في إصحاح المسيرة الرياضية لألفراد من خالل شعار البرنامج ( كن رياضيا ).

 2/3كيف تم تحديد األولويات ؟
قامت إدارة الشؤون الرياضية بتصميم استمارة األوليات ( مرفق  ) 3وقامت بتوزيعها على الخبراء
الرياضيين لتحديد األوليات حيث كانت النتائج التقصي والتحقيق في األوليات أن تم تحديدها في
التالي:
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في ظل انتشار تكنولوجيا العصر بات اإلنسان قليل الحركة ،مما يعرضه ألمراض عديدة ،مثل
السكري ،وضغط الدم  ،وغيرها من األمراض  ،حيث جاء ( برنامج عشرة آالف خطوة ) لتحذير أفراد
المجتمع من قلة الحركة واألنماط السائدة في الحياة اليومية  ،ودعوته إلى ممارسة الرياضة كعنصر
أساسي في حياته اليومية  ،كالمشي لمسافات طويلة وممارسة الرياضة بكل أنواعها  ،وترك استخدام
المركبة في المسافات القصيرة نسبياً ،واستخدام الساللم بدل المصاعد في أماكن التسوق  ،واللجوء
إلى اإلكثار من الحركة الجسدية ،دون استخدام وسائل الراحة التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة
بالمجتمع .

تابع  -الفكــــــرة
 2/4األدوات  /التقنيات لتوليد الفكرة ( المفهوم ) ؟
تم تطويع برامج الكترونية منها على سبيل المثال جهاز عد الخطوات ( بيدوميتر ) وذلك لقياس عدد
الخطوات مما ساهم في تنفيذ وبلورة الفكرة وتطبيقها على ارض الواقع  ،كما تم استحداث رابط
الكرتوني على موقع القيادة العامة لشرطة دبي االنترنيت والموقع الداخلي االنترانت يساهم في
سهولة التواصل واالستفادة من البرنامج ألكبر عدد من المشاركين والمستفيدين .

 2/5مزايا  /سلبيات البدائل المختلفة ( المفاهيم ) ؟
قام الخبراء الرياضيين وعددهم (  ) 2الدكتور  /عبد العظيم مصطفى والخبير /محمد علي  ،بتحديد
المزايا والسلبيات الخاصة بتنفيذ البرنامج وكانت نتائج دراستهما على النحو التالي :

الوضع الراهن :
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 - 1تشير اإلحصائيات إلى أن عوامل قلة الحركة واألمراض المصاحبة لها هي أحد األسباب للوفيات
في دولة اإلمارات.
 - 2تدفع الدولة مبالغ ضخمة من أجل مكافحة األمراض الناتجة عن قلة الحركة ،كالسكري وضغط
الدم.
مستوى البدانة في اإلمارات :تشير اإلحصائيات إلى أن  % 54من الذكور ،و  %77من اإلناث ،و
 %26من األطفال يعانون من البدانة في الوقت الحالي ،ومكافحة البدانة واألمراض المصاحبة لها
تكلف الدولة ماليين الدراهم سنويا.
إن ما نسبته  %54من الذكور ،و  %77من اإلناث ،و  %26من األطفال يعانون من البدانة في
الوقت الحالي ،ومكافحة البدانة واألمراض المصاحبة لها تكلف الدولة ماليين الدراهم سنويا.

تابع  -الفكــــــرة
عندما يمارس المرء األنشطة الرياضية بصورة منتظمة يطرأ عليه تحسن ملموس في النواحي التالية :
 زيادة مستوى الطاقة ،وتحسن في المظهر والمزاج. تقل خطورة التعرض ألمراض القلب ،وأمراض الشريان التاجي. زيادة كفاءة عمل عضالت الجسم بفاعلية. انخفاض التعرض آلالم الظهر أداء جيد في العمل انخفاض نسبة التعرض ألمراض العصر ،مثل السكري ،وارتفاع ضغط الدم.الفوائد الصحية المستمدة من المشاركة في األنشطة البدنية من الجانب النفسي :
 التفاعل مع المجتمع. االستمتاع في الحياة. التكيف مع اآلخرين. الثقة بالنفس. أعراض قليلة من اإلجهاد والتوتر.11

 - 3إشراك األفراد
―

 1/3كيف تم تشكيل فريق ( األداء الوظيفي الشامل ) ؟
تم بناء على منهجية تشكيل فرق العمل المطبقة في القوة والتي تم نشرها في أوامر القوة () 2007
وتم وضع أهداف له  ،وذلك على النحو التالى :
 اللواء  /محمد سعيد المري  -نائب مدير اإلدارة العامة لخدمة المجتمع  ،رئيسا لفريق العمل  ،وتماختياره نظرا لالتي :
نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي .
أمين السر العام التحاد التنس األرضي (سابقا) .
عضو مجلس إدارة نادي الشباب العربي (سابقا) .
العب سابق في منتخب اإلمارات لكرة القدم.
العب سابق في نادي الشباب العربي .
شارك في كثير من البطوالت الدولية كالعب تنس.
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 الخبير /محمد علي  ،نظرا لكونه يعمل خبيرا وموجها رياضيا بوزارة التربية والتعليم . الدكتور /عبد العظيم مصطفى  ،نظرا لكونه رئس قسم األداء المؤسسي باإلدارة العامة لخدمةالمجتمع .

تـابع  -النتائـــــج
 5/3أدرج الفوائد غير الملموسة االخرى ؟
وبذلك حققت شرطة دبي سمعة طيبة في إطار المسؤولية المجتمعية والمبادرات الرياضية  ،وعكست مدى
اهتمام شرطة دبي كالعمل كمؤسسة مسؤولية في المجتمع من خالل تبنيها للقضايا الرياضية والبرامج
والحمالت التوعية واأليام الرياضية حيث تم نشر حوالي (  ) 104خبرا عن البرنامج خالل األعوام الثالث
األخيرة .

 5/4كيف تم الحصول على مالحظات شتى الجهات المعنية ؟ كيف تأثرت هذه الجهات ؟ ما هو
تصورهم ؟
تم التواصل مع الشركاء وهم :
مجلس دبي الرياضي
المناطق التعليمية
المناطق الصحية
إدارة العامة للدفاع المدني
المستفيدين  :المدارس والجامعات والمستشفيات والعيادات و األندية الرياضية ومراكز الشرطة
المجتمع  :المراكز التجارية في جميع أنحاء الدولة وذلك من خالل قنوات التواصل التالية :
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 - 5النتائـــــج
 5/1المخطط لها – مقارنة – ب الفعلية ؟
عدد المستفيدين من البرنامج الفعلين بحيث يتم حساب اإلجمالي المخطط لهم والمستفيدين الفعلين من
البرنامج خالل الثالث سنوات السابقة.

 5/2ما هي المنافع الفعلية المحققة من التنفيذ ؟
تم نشر الثقافة الرياضية كممارسة يومية حيث تم توعية من  3000مشارك حيث تم إصدار عدد من
الكتيبات والبروشورات التي توزع على المشاركين لنشر الثقافة الرياضية .
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 - 4العمليــــــــة
-

 1/4قم بشرح عملية توليد الفكرة ؟
كانت والدة وانطالقة الفكرة في اجتماع عقده سعادة اللواء  /محمد سعيد المري في مكتبه بتاريـخ
 17/2/2007م ( مرفق  ) 4مع عدد من الخبراء والمختصين في المجال الرياضي وفريق العمل وتم
المناقشة خالل االجتماع عن فكرة نقل التجربة األمريكية إلى البيئة المحلية .

 4/2كيف تم تقييم جدوى الفكرة ؟
 تم إعداد دراسة مفصلة عن التجربة وأهدافها والية تنفيذها من قبل الخبير  /محمد علي علىحيث تضمن الدراسة أهداف البرنامج وعددها (  ) 3أهدف  ،وتوفير الموارد البشرية وعددها
(  ) 28موظف وموارد مالية وقدرها (  ) 15000درهم .وقد تطلبت هذه المرحلة تزويد فريق
العمل والمنسقين من اإلدارات المختلفة بالمعلومات التي تساهم في تنفيذ المشروع ،وتهدف إلى
حسن توظيف الموارد ،والتحكم في المدخالت.
تم تحديد الفئات المستهدفة من البرنامج وتم واستطالع أرائهم وكان ذلك بتاريخ
 21/02/2008م .

 4/3ما هي األدوات  /التقنيات التي تم استخدامها لتحليل جدوى الفكرة ؟
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تم تنفيذ البرنامج كمرحلة أولى على عينة عشوائية من مرتب شرطة دبي وتم سؤالهم عن جدوى
الفكرة وذلك بتاريخ  07/01/2007م

 - 7ســبل المضــي قدمـــــا
 7/1كيف تم تقدير أعضاء الفريق ؟
تم تكريم المتعــاونين وفــرق العمل والمشاركين مــن خالل رصد ميزانية سنويـــة لتكريمهـم ( شهادات – تكريم
مادي وعيني ) .

 7/2هل تم توليد أي ملكية الفكرية ؟ كيف تم حمايتها ؟ كيف تم تقاسمها مع المعنيين المالئمين؟
نعم قد تم إصدار كتاب ومنشورات خاصة بالبرنامج من قبل الخبير  /محمد علي وتم وضع اسمه على الكتاب وتم
حماية ملكية الكتاب للمؤلف .

 7/3التطوير المستقبلي للفكرة أو استخدام نفس الفكرة في تطبيقات مختلفة ؟
في بداية البرنامج كان االهتمام بمرتب شرطة دبي ولكن بعد نجاح الفكرة تم تطبيقها على الجمهور الخارجي
وبذلك اتسعت رقعة المستفيدين من البرنامج .
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تابع  -العمليــــــــة
-

 4/4هل تم تنفيذ أي تقييم للمخاطر ( بما في ذلك التخفيف من حدة المخاطر ) ؟
تم تقييم المخاطر المحيطة ببرنامج (  10000خطوة ) وهى مخاطر على أهداف البرنامج وذلك
على النحو التالي :
 عدم رغبة الجهات المعنية والمتعاونة في تنفيذ البرنامج ( مجلس دبي الرياضي ) مما يقلل منمساحة الفرص المتاحة لالستفادة من البرنامج ،وعليه قامت القيادة العامة لشرطة دبي بتوقيع مذكرة
تفاهم مع مجلس دبي الرياضي.
عدم تعاون المدارس في تنفيذ البرنامج وتم معالجة ذلك من خالل الزيارات الميدانية وورش العمل
التي قام بها فريق عمل البرنامج.

 4/5كيف تم وضع الفكرة ( الحل ) واختبارها واثبات قابليتها للتنفيذ ؟
تم تنفيذ الفكرة وتطبيقها على جميع المشاركين وذلك من خالل تزويـــــدهم بأجهزة عـــداد الخطوات
( البيدوميتر ) من ضباط وأفراد وجمهور خارجي  ،وبعد ذلك تم جمع النتائج لمعرفة سلبيات
وايجابيات البرنامج حيث كانت النتائج أن  %80من الذين قدموا استطالع الرأي استفادوا من هذا
البرنامج .

 4/6ما هي نتائج االختبارات التجريبية ؟
أكد  %80من المشاركين بأنهم استفادوا من البرنامج .
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تابع  -العمليــــــــة
-

 4/7كيف تم التخطيط للتنفيذ الشامل ؟
قام فريق العمل المكلف بوضع خطة للبرنامج من ضمن الخطة التنفيذية للقسم وتم وضع ورصد
أهداف البرنامج ( مرفق  5الخطة التنفيذية ) .

 4/8كيف تم تحديد المخاطر في تلك المرحلة وكيف تم التخطيط للتخفيف من حدتها ؟
 تم تحديد المخاطر في مرحلة التجربة وتمثلت في عدم التزام األفراد المشاركين في التجربةبالتعليمات الصادرة لهم و ذلك باستخدامهم ( البيدوميتر ) لتحديد مدى االستفادة  ،وعليه قام فريق
العمل توعية المشاركين بأهمية التعاون في رصد النتائج والدروس المستفادة من التجربة .
تم تحديد جهة لتشرف على المخاطر الناجمة من عدم توفر المواد الداعمة لتنفيذ البرنامج وعليه
قامت الجهة برصد ميزانية خاصة بجهاز عداد الخطوات ( البيدوميتر ) .

 9/4كيف تم رصد ومراقبة التنفيذ ؟
 تم تحديد جهة مشرفة على البرنامج وعددهم (  ) 22وتم عمل استمارة سجل نشاط البرنامجوالمتابعة والمقارنات مع الجهات المستفيدة .
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تـابع  -النتائـــــج
قنوات التواصل مع للحصول على المالحظات كانت من خالل استطالعات الرأي :

19

 - 6التعلـــــــم
 6/1ما هي األمور التي سارت على ما يرام  ،وما هي األمور التي لم تسر على ما يرام ؟
تم تحديد النقاط التي أعاقت سير العمل في البرنامج وتم التعامل معها ومعالجتها عن طريق مذكرات التفاهم
مع الشركاء وعددها (مذكرة واحدة – مجلس دبي الرياضي ) مذكرة .
تم تنفيذ انشطة البرنامج بنجاح وارتفع عدد المشاركين ليصل الي (  ) 11056مشارك .

 6/2النقطة الرئيسية عن الدرس المستفاد ؟
العمل مع الشركاء خاصة المبادرة مع العمالء خارج إمارة دبي والتنسيق مع الشركاء كان له األولية لوضع
تصور للبرنامج طبقا للفئات المستهدفة حيث تم مراعاة االحتياجات الفعلية للجمهور المستهدف وذلك بتوفير
المواد المخصصة من الميزانية العامة واالحتياجات الرياضة إلنجاح البرنامج .

 6/3ما هو األمر الذي سوف تقوم بأدائه بشكل مختلف عن تنفيذك لمشروع مماثل في المرة
المقبلة ؟
عدم عمل فحوصات أولية ودورية للمشاركين في البرنامج وذلك للوقاية من المخاطر واإلصابات التي يمكن
أن تصيب المشارك من جراء ممارسته للرياضة  ،كما يفترض التصنيف الجيد للفئات المستهدفة من البرنامج
من حيث العمر والجنس حتى يكون هناك توازن في المشاركة .
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المرفقــــــات
المرفق االول :
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المرفق الثاني :

المرفقــــــات
المرفق الثالث :
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المرفق الرابع :

المرفقــــــات
المرفق الخامس :
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