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   وجل:قال عز  

﴾واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿  

 إلى أغلى امرأة في الوجود

 إلى من غمرتني بعطفها وحنانها

 إلى قرة العين أمي

 إلى من كان سببا في وجودي

 إلى من وهبني أعز ما أملك

 إلى من علمني مبادئ الحياة وقيمها

أصل إلى ما وصلت إليه أبي الغاليلى من ضحى بأعلى ما يملك كي إ  

 إلى إخوتي وأخواتي

إلى جميع األصدقاء والصديقات والذين عشت معهم األيام الحلوة والمرة داخل الجامعة 
 وخارجها إلى جميع أعضاء الجمعية الجزائرية للشباب المثقف المكتب البلدي بسكرة 

 دون أن أنسى األستاذ القدير والمشرف: الطيب وكذلك 

لى كل أنصار إتحاد بسكرة  إلى كل األصدقاء وا   

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع

برباري عزالدين                     



 

 

 

 

 أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى:

وصاحبهما في الدنيا  ﴿من قال فيهما هللا عز وجل بعد بسم هللا الرحمان الرحيم: 

﴾ربياني صغيرامعروفا وقل ربي ارحمهما كما   

إلى من سهرت الليالي وتعبت من أجلي وروتني من نبع حنانها وسقتني عطفها 
 أمي العزيزة أطال هللا في عمره.

إلى الغالي الذي تعب وضحى من أجلي وشجعني على مواصلة درب العلم أبي 
 العزيز أطال هللا في عمره.

رعاهم وأطال في إلى الذين جمعتني معهم ظلمة الرحم: إخوتي حفظهم هللا و 
 عمرهم.

 إلى كل األهل واألقارب كبيرا وصغيرا

خوتي الذين جمعني معهم طلب العلم  إلى كل زمالئي وا 

 إلى كل األصدقاء واألحباب:

 إلى كل أساتذة وطلبة قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

رئيس القسم السيد شتيوي عبد  ، كما ال ننسى قيدوام الطيبإلى األستاذ المشرف: 
.مالك ال  

 إلى كل من عرفته من قريب أو من بعيد وشاركني الحياة حلوها ومرها
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 مقدمة الدراسة                                                                         : الفصل التمهيدي  

 

 1 الصفحة 
  

 مقدمة:

إن ثورة املعلومات و التقنيات املتالحقة اليت يشهدها عاملنا املعاصر اليكفي أن نشجع على حتريكها و ال  

أن نكتفي ابلتوجيه أو التكيف معها وكأن القرارات اليت أوجدهتا هنائية ال تغري فيها .و إمنا علينا أن نصلحها , أو 

بديال هلا و نسريها يف اإلجتاهات اليت نرغبها , وال جنعلها تسريان .فاإلنسان ميلك قوة هائلة يف صنع ما يريد و خنتار 

التحكم يف األشياء اليت يريد القيام هبا , ولكنه ال يعرف كيف ييستخدم هذه القدرة اهلائلة , و قد يتسبب عدم 

 إستخدامها حبكمة يف أخطار هائلة .

اإلداري الذي يدور يف فلك بريوقراطي جامد يغلب عليه الطابع اإلنفاقي حيث التسييري د أن عمل  هلذا جن        

أصبح مشكلة حقيقية لعدم تقديره لإلحتماالت املستقبلية و عاجزا عن تصور مبادئ إدارية و تنظيمية جديدة 

اإلجتماعية يف عصر العوملة .و حتمي التفكك الواضح للمؤسسات و األنظمة الذي صنعته الظروف اإلقتصادية و 

ستبقى هذه بدون حل إذا مل جند مدخال نظراي و مفهوما لبناء الظروف األكثر أمهية ان يف مواجهة اإلنقجرات 

 )15ص   2011حمموود داوود ايعي ( العلمية و التغريات اإلقتصادية املتالحقة اليت يشهدها عاملنا اآلن .

هو العنصر البشري وكيف ميكن أن يتحقق التعاون بني إلداري للرايضة التسيري اوواضح من هذا أن حمور  

وهذه هي احلقيقة من خالل تبين خطط إسرتاجتية ملواجهة التقلبات املستقبلية . األفراد وتنسيق جهودهم املختلفة 

دية سياسية من اليت تضفي على اإلدارة طابعا خاصا ابعتبارها عملية اجتماعية وإنسانية تسيريية من جهة، واقتصا

جهة أخرى، ذلك يتطلب من اإلدارة احلسنة أن تصبح عملية رشيدة حتقق أهدافها أبكفأ تسيري لإلمكانيات 

مثل جورج املتاحة مع توفري أفضل مناخ تسيريي لعمل العنصر البشري مع أقل جهد من جانبه ويعرف العلماء 

جنازات عن طريق أفضل إستعمال للموارد أبهتا حتقيق جمموعة من األهداف و اإل )-113-2001-(لبكي

املؤسساتية و البشرية املتوفرة و كذلك أساليب الكفاية و الفاعلية , حبيث ترضي املستفيدين منها و العاملني فيها . 
 )نفس املرجع السابق (

حتقيق ودوره يف التسيري اإلداري اإلسرتاتيجي ويف هذا العدد حناول من خالل دراستنا هذه، التعرف على  

 الرايضية. أةاملنش أهداف



 مقدمة الدراسة                                                                         : الفصل التمهيدي  

 

 2 الصفحة 
  

جانب نظري وآخر تطبيقي وقبل هذا وذلك عرجنا على جانب ويف دراستنا هلذا املوضوع قسمنا حبثنا إىل جانبني 
متهيدي الذي تناولنا فيه اخللفية النظرية لإلشكالية والفرضيات وأهداف البحث والتعريف ابملصطلحات والدراسات 

يف السابقة أما اجلانب النظري قد قمنا بتقسيمه إىل ثالثة فصول تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلدارة الرايضية، و 
الفصل الثاين إىل التسيري، والفصل الثالث إىل املنشآت الرايضية، مث عرجنا يف اجلانب التطبيقي على فصلني تناولنا 

يف الفصل األول منهجية وأدوات البحث،  الفصل الثاين حيتوي على عرض النتائج وحتليلها. لنقوم يف األخري 
ح بعض االقرتاحات اليت تعد بعرض النتائج النهائية ووضع خامتة ابلعمل وطر 



   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  



 مدخل للدراسة                                                                         : الفصل التمهيدي
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 اإلشكالية: -1 

تعد الرايضة منذ العصور القدمية عنصر جد فعال يف احلياة اإلجتماعية لبناء جسم سليم و مبرور الوقت تطورت و  

 أصبحت هلا قوانني و أماكن خمصصة . 

ا وفر هلا من منشآت رايضية إلستقطاب  أما يف هذا العصر فقد صارتلها إهتمام خاص  نلمس هذا من خالل م

 كل من يرغب يف تطوير مواهيه الرايضية .  

أما املنشآت الرايضية يف بالدان فقد أبدت يف السنوات املاضية أتلقا من حيث املردود و األداء و لكن املالحظ يف 

الوجه الغري املشرف الذي ظهرت العشرية األخرية أهنا ابتت تعيش تدهور على مستوى النتائج احملصل عليها , و 

به سواء يف البطوالت الوطنية أو املنافسات القارية و العاملية , وهذا ابلرغم من أن املنشآت حتضى ابإلهتمام و 

الدعم  املادي من طرف الدولة أو شركات الرعاية و مع هذا كله نعيش تدهور و تدين يف املستوى الرايضي .لقد 

تقدمة أىل تطبيق جمموعة من املعايري و القواعد على النشاط الرايضي و الذي أصبح لقد سارت معضم الدول امل

يسري على شكل إدارة شركات منتجة , و كون الدولة اجلزائرية حتاول أن أن تسلك نفس املسار منذ سنوات قليلة 

ن القول أن هناك إىل أننا مل نلمس تقدما ملحوظ رغم حجم اإلنفاق وقياسه مبا هو متحصل عليه و هنا ميك

أسباب أدت إىل حدوث هذا , و أغلب اإلداريني و املختصني يف قطاع اإلدارة و اإلقتصاد يرجعون أسباب 

الفشل إىل الضعف الكبري يف اإلدارة و التسيري على مستوى املؤسسات الرايضية  حيث أن تدهور النشاط 

 من خالل اإلداريني و املسريين  الرايضيني  . ريالرايضي يرجع ابلدرجة األوىل إىل ضعف جانب التسيري اإلدا

إن التسيري يف اإلدارة الرايضية احلديثة هو عملية إدارية خمططة مبنية على أسس علمية سليمة تعمل على وصول 

علم املنشآت الرايضية إىل التكامل واالرتفاع بقدراهتم وإكساهبم اخلربات يف جمال التسيري اإلداري وتعترب اإلدارة فن 

من العلوم اإلدارية البارزة وهي علم يبحث على كيفية إقامة عالقات طيبة بني املؤسسات من انحية التنظيم، 

التخطيط يف املنشآت ومن انحية األفراد واجلماهري، ودرجة أتثري املؤسسة على اجلمهور الذي تتعامل معه اإلدارة 

  املنشآت.الرايضية لسلك نفس الطريق الذي تتبعه يف حتسني تسيري
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ونظرا ملا أصبح يتميز به التسيري احلايل من قدرة فائقة على األداء اإلداري الدقيق يف بناء اإلدارة حيث أن  
متابعة تسيري اإلدارة الرايضية وحتركات اإلداريني تتطلب منه أن أيخذ مكاان مناسبا للتسيري اإلداري وهلذا أصبح 

ابألسس العلمية احلديثة أثناء واختيار املبادئ أو العناصر الفعالة لتحقيق أهدافهم لزاما على اإلداريني اإلملام املعريف 
 املنشودة.

وتعمل اإلدارة الرايضية إىل حتقيق أهدافها املنشودة يف أي مؤسسة أو منشأة رايضية حيث ركزت اإلدارة  
هذا ما أدى اليت تعمل لصاحلها و الرايضية على عدة عناصر منها التنظيم، التخطيط، الرقابة يف جمال التسيري و 

ابلباحث إىل دراسة موضوع  )التسيري اإلداري اإلسرتاتيجي و دوره يف حتقيق أهداف املنشأة الرايضية( و طرح 
 تساؤل العام :

 أة الرايضية؟املنشحتقيق أهداف يف  هدور للتسيري االداري اإلسرتاتيجي هل  -
  : التساؤالت اجلزئية

 حتقيق أهداف املنشآت الرايضية؟هل للتخطيط له دور يف  -

 الرايضية؟املنشآت حتقيق أهداف هل للتنظيم له دور يف  -

  حتقيق أهداف ملنشآت الرايضية؟ هل للرقابة دور يف ا -

 الفرضية العامة: -2

 الرايضية.حتقيق أهداف املنشأة  دور يفللتسيري اإلداري اإلسرتاتيجي  

 الفرضيات اجلزئية:-2-1

 املنشآت الرايضية. قيق أهدافدور يف حتللتخطيط  -

 املنشآت الرايضية.حتقيق أهداف تسيري  للتنظيم دور يف -

  املنشآت الرايضية.حتقيق أهداف للرقابة دور يف  -

 أهداف البحث: -3

 يهدف حبثنا إىل حتقيق األهداف التالية: 

 املنشآت الرايضية.حتقيق أهداف يف التسيري اإلداري معرفة أثر  -

 املنشأة الرايضية.حتقيق أهداف مسامهة التسيري اإلداري اإلسرتاتيجي يف الكشف على أمهية  -
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 التعرف على مدى أتثري اإلدارة الرايضية يف تنويع التسيري داخل املنشأة الرايضية. -

بواسطة اإلدارة املنشأة الرايضية حتقيق أهداف التعرف على املبادئ أو العناصر اليت ميكن االعتماد عليها يف  -
 الرايضية.

 أمهية البحث :  -4

دراستها نظرا لالدوار التعليمية  منا مهية كبرية و اليت يتطلبأدارة الرايضية من مواضيع اليت هلا يعترب موضوع اإل     
املنشاة  ت الرايضية ويف هذا السياق اذا اردان حتسني تسيريآاملنشحتقيق أهداف و الرايضية اهلامة اليت تقوم هبا يف 

الرايضية علينا بدراسة العوامل املؤثرة يف ادارة املنشاة و املوسسات و اهليات الرايضية و االمناط التسيريية يف منشاتنا 
. الرايضية  

 أسباب اختيار املوضوع: -5

 من األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا البحث نذكر منها: 

 املنشأة الرايضية.حتقيق أهداف يف التسيري اإلداري اإلسرتاتيجي أمهية  -

  يف هذا اجملال ابجلزائر. ةالدراسهذه أمهية  -

 مالحظتنا لتدهور املنشات يف اجلزائر . -

 و املصطلحات اخلاصة ابلبحث: املفاهيم - 6

 اإلدارة الرايضية: -

 " هي: املهارات املرتبطة ابلتخطيط والتنظيم1990حسب تعريف "سونس كيلي"، "بالتش وبيتل  
إبراهيم عبد العزيز شيحا ) والتوجيه واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم رايضة أو أنشطة بدنية أو تروجيية.

 (41ص  1983، 

هي عملية إنسانية اجتماعية فيها جهود العاملني يف املؤسسة أو املنظمة أو اهليئة الرايضية كأفراد         
األهداف اليت أنشـأت من أجـل حتقيقها متوخني يف ذلك أفضل استخـدام ممكن لإلمكانيات اجلماعـات لتحقيق 

 )نفس املرجع السلبق ( املادية والبشرية والفنية املتاحة للهيئة أو املنشأة.
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 الرايضي  التسيري-

اليت تشمل أساسا  يرى"حممود رفيق الطيب" أن التسيري هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة واملتكاملة
)حممد رفيق  التخطيط، التنظيم، الرقابة والتوجيه، وهو ابختصار حتديد األهداف وتنسيق  جهود األشخاص لبلوغها.

 (  216ص 1995الطيب 

كما يعرفه "يوسف يصديق": هو مسايرة التعقيد واجلزيئات فبدون تسيري دقيق فإن املؤسسات الضخمة -  
)يوسف يصديق جريدة النبأ،  يهدد وجودها احلقيقي وهو يوفر درجة من االنتظام والتوافق. واملعقدة تصبح فوضوية بشكل

 (271اجلزائر، العدد 

من خالل التعريفني السابقني فإن الطلبة الباحثني يتفقون على أن التسيري هو عملية يشرتك فيها العلم  -
ة األعمال، كما يعين إسناد مجلة النشاطات والفن وتقنية قيادة شؤون تنظيم وختطيط وتدبري وتنشيط ومراقب

ع حتديد مسؤولية تكلف  والقدرات الفردية ذات نوعية عالية، ويعمل على توصيل اخلطة إلدراك هذه الفردايت م
 )نفس املرجع السلبق ( كل خطة

  : التسيري اإلداري-

هي املهارات املرتبطة ابلتخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة و القيادة و القييم داخل هيئة تقدم ريلضة او  -
 (41ص1983)شيحة انشطة بدنية او تروحيية  

هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة اليت  اإلداري  يرى) حممود رفيق الطيب( ان التسيري اإلداري  التسيري -
    ط و التنظيم و اللرقابة و التوجيه .تشمل التخطي

طريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية، املادية واملالية قصد حتقيق األهداف املرجوة اإلداري التسيري   يعترب -
تتم هذه الطريقة حسب السريورة اليت تتمثل يف:التخطيط التنظيم اإلدارة، الرقابة للعمليات قصد حتقيق أهداف 

 ). 34،ص2002 عبد الرزاق بن حبيب( .املؤسسة ابلتوفيق بني خمتلف املوارد

  : التخطيط اإلسرتاتيجي -

د .) مرادف الدارة االسرتاجتية و يقصد به  النشاط الذي من خالله تقوم املؤسسة ابالعداد و االستعداد ملستقبل 
   ) 22.ص 2008حسن امحد 

    : التعريف اإلجرائي
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اإلسرتاتيجي هو ختطيط بعيد املدى أيخذ يف اإلعتبار املتغريات الداخلية و اخلارجية و حيدد التخطيط      
 (03. ص 2015)د مصطفى أمحد عبد الرمحن املصري .  القطعات و الشرائح السوقية املستهدفة و أسلوب املنافسة .

                             )نفس املرجع السابق (هو عملية متجددة يتم حتديثها كل عام لدراسة املستجدات اخلارجية و الداخلية .  

  : التسيري اإلداري اإلسرتاتيجي -

اهنا االنشطة و اخلطط اليت تقرها املؤسسة على املدى البعيد مبا يضمن التقاء  thomasيذكر *طوماس*  -
د حسن ).اهداف املؤسسة مع رسالة الؤسسة مع البيئة احمليطة هبا بطريقة فعالة و ذات كفاءة عالية يف نفس الوقت 

 (14-13-12ص 2008أمحد الشافعي . 

ألهدافها الرئيسية و أغراضها على املدى البعيد اهنا حتديد املؤسسة  chandlerكما يذكر *شاندلر *  -
                                             )نفس املرجع السابق(.و تبين أدوار عمل معينة و حتديد و ختصيص املواد املطلوبة لتحقيق هذه األغراض و الغاايت 

في المجتمع من خالل وضع األهداف الرئيسية و  هو الرؤية المستقبلية للمؤسسة الرياضية و رسالة الوؤسسة الرياضية -

  )نفس املرجع السابق (.  الغايات

  : املنشآت الرايضية -

تعترب املنشاة الرايضية العنصر االساسي لكل مسعى يف التطور الرايضي فهي تتحكم يف املستقبل الرايضي  
توسيع املمارسات الرايضية .كله.تشكل القاعدة الليت بدوهنا ال ميكن القيام ابي مسعى لتعميم و   

حيدد شروط احداث  1991-11-02( املؤرخ يف 91-416و يعود مفهوم املنشاة حسب املرسوم التنفيذي )
املنشات الرايضية و استغالهلا . و املنشات الرايضية اليت سنتطرق اليها  هي منشات ذات طابع عمومي و الليت 

املتعلق ابستعمال  1993-02-03لقانون الوزاري املشرتك و املؤرخ يف من ا 02يعرفه القاتون ابلرجوع اىل املادة 
املنشات الرايضية العمومية لغرض املمارسات الرايضية الرتبوية و التنافسية اجلماهرية يف الوسط الرتبوي .و املقصود 

واوين املركبات ابملنشات  الرايضية ذات الطابع العمومي .هي كل هيكل مهيئ للنشاط الرايضي التابع لسلطة د
املتعددة الرايضة يف الوالايت و القاعات املتعددت الرايضات و املالعب التابعة لسلطة االدارة املكلفة ابلشبيبة و 

   .الرايضة 

 الدراسات السابقة: -7

اهلدف  تعترب الدراسات االسابقة و املشاهبة من أهم احملاور اليت جيب أن يتانوهلا الباحث ليثري حبثه من خالهلا و
منها منها هو املقارنة و الوصول إىل اإلثبات أو النفيقد إعتمدان يف حبثنا على جمموعة من الدراسات اليت أجريت 

  ونذكر منها:و كان بوسعنا اإلطالع عليها .  
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 :الدراسة األوىل  -
تاريخ ب "دور اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية مذكور عبد احلميد حتت عنوان ":دراسة 
   : هتدف الدراسة اىلحيث  لنيل شهادة املاسرت  2013/2014  : الدراسة

و األدوار ايل تلعبها  اإلدارة  يف تطوير املمارسة يف   معرفة أثر اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية
يتكون جمتمع الدراسة من اإلداريني للمنشاة و اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي اجملال الرايضي , حيث  

منشآت رايضية بوالية سطيف و إختار الباحث إعتمدت هذه الدراسة على العينة العشوائية و لقد  و الرايضية
الدلراسة على أداة  هذه  عتمدت, كما إمنشآت بوالية بومرداس  08ريج و منشآت بوالية برج بو عري 08

 :  كاآليت   النتائج اليت توصل إليها الباحثوكانت  اإلستبيان جلمع  معلومات حول الدراسة .

 . فعالية و كفاءة التخطيط له دور يف حتسيني تسيري املنشآت الرايضية 
  . يلعب التنظيم دور فعال يف حتسني تسيري النشآت اللرايضية 
 الرايضية .  جيب أن تكون الرقابة متزامنة لتحسني تسيري املنشآت  
 :ثانية الدراسات ال -

تسيري  ترقية حتسني  يف و التسيري الرايضي  اإلدارة الرايضية " حتت عنوانانضور يسني  : دراسة  -
حيث هتدف هذه الدراسة إىل   لنيل شهادة املاسرت 2011/2012  : تاريخ الدراسةب "املنشآت الرايضية 

كشف أسباب تدهور املنشآت الرايضية و كذلك معرفة أثر اإلدارة و التسيري يف حتسني تسيري املنشآت 
إداري  20 إختار الباحث على العينة العشوائية و لقدو  اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي الرايضية و

و كانت  لقد اعتمدت الدلراسة على أداة اإلستبيان جلمع  معلومات حول الدراسةو,  نشآت والية بومرداسمب
  :  كاآليت   النتائج اليت توصل إليها الباحث

  للتخطيط دور كبري يف حتسيني املنشآت الرايضية و إعتمادها على برانمج ختطيطي أمر ضروري لتحقيق
 مع أهداف التخطيط .  أهدافهاو هذا ما يتفق 

  إن أسباب تدهور املنشآت الرايضية إما أن تكون بشرية  أو مادية و هذه األخري تتمثل يف نقص الدعم
و اإلمكانيات داخل املنشأة و هتاون اجلهات املعنية املهتمة بسري املنشآت الرايضية . أما األسباب البشرية فتتمثل 

  . يف املنشآت الرايضية و دعم ختصص جمال التسيرييف نقص اخلربة  التسيري لدى اإلداريني
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   :  التعليق على الدراسة 

على املنهج الوصفي و العينة العشوائية يف اختيار أفراد اجملتمع من مسريين و يف الدراسة االوىل لقد إعتمد الباحث 
إشرتكت هذه الدراسة مع دراستنا يف إداريني يف املنشآت الرايضية و هذا نفس ما إعتمدان عليه يف دراستنا .كما 

حماولة معرفة كيفية جناح و تطوير العمل و األهداف يف املنشاة من خالل  إظهار عمل اإلدارة و التسري ابلشكل 
 الصحيح  .

على املنهج الوصفي و العينة العشوائية يف اختيار أفراد اجملتمع من مسريين و يف الدراسة الثانية لقد إعتمد الباحث 
و هذا نفس ما إعتمدان عليه يف .كما استعمل اإلستبيان كأداة جلمع املعلومات   إداريني يف املنشآت الرايضية 

معرفة الدور الكبري الذي يلعبه التسيري اإلداري و كذا دراستنا .كما إشرتكت هذه الدراسة مع دراستنا يف حماولة 
 التخطيط كوظيفة مهمة انلت حيز كبري من الدراسة



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  متهيد

ذلك على مستوى املؤسسة أو املمارسة الرايضية  إن النشاط الرايضي دائما ما كان يعمل بلغة الفريق، سواء كان 
 ، ومن هنا يكون التسيري اإلداري ضرورة حتمية مصاحبة للنشاط الرايضي .

ويرتبط جناح أي مؤسسة أو منشأة  و حتقيق أهدافها بنجاح قيادهتا وإدارهتا يف حسن تسيريهم وكيفية تعاملهم مع 
وائق واملشاكل اليت تواجههم واليت هي يف سريورة دائمة.الع
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 : بذة اترخيةن
نشأة اإلدارة: -1-1  

إن املنافسة اإلدارية قدمية قدم اجملتمع اإلنساين، فهناك شواهد اترخيية تشري إىل وجود نشاطات تنظيمية  
الفكر اإلداري.تدل على معرفة ودراية أبفكار إدارية مث التعبري عنها الحقا بواسطة رواد   

اإلدارة يف العهود القدمية: -1-2  
إن نظران إىل إجنازات احلضارات القدمية نرى بوضوح أن مجيعها كان من املستحيل أن تنجز ما أجنزته إال  

سنة قبل  3000يف مصر القدمية الذي مت بناء بعضها قبل من خالل اإلدارة على سبيل املثال: بناء األهرامات 
أن املصريني عرفوا تنظيم جيد ونذكر أيضا نظم اإلدارة احلكومية للبابليني وبناء سور الصني العظيم امليالد، جند 

ومبادئ اإلدارة اليت حتدث عنها سقراط، وأسس التخصص اليت روج هلا أفالطون ودراسات القيادة اليت قام هبا 
عام قبل امليالد. 3000دارة علميا منذ حوايل الفرايب، كل هذه اآلاثر املادية والفكرية تعد دليال على ممارسة اإل  

 100وعلى الرغم من املمارسات اإلدارية السابقة إال أن االهتمام ابإلدارة كحقل دراسي مل يبدأ إال منذ  
 عام فقط.

ظهور اإلدارة مع الثورة الصناعية: -1-3  
ة الناجحة وهذا يف القرن من املعروف أنه ال ميكن أن حتدث الثورة الصناعية بدون وجود أسس لإلدار  

، وكانت املهارات اإلدارية تتفوق على املهارات العمالية يف املصانع وقد تزامنت التطورات يف اجملاالت اإلدارية 19
كان عدد منظمات األعمال كبرية احلجم قليال، أما املنظمات   19مع ذلك يف اجملاالت الفنية وحىت هناية القرن 

كانت منتشرة يف ذلك الوقت مل تكن منظمات رحبية ومن مثة فإن عدم وجود دوافع الربح   احلكومية والعسكرية اليت
(18ص  2003)نويوة صباح وآخرون:  مل خيلق لديها اهتماما ابلدراسات الالزمة لزايدة الكفاءة والفعالية.  

وجهت كانت دراسات اقتصادية هذه الدراسات   19وأيضا الدراسات اليت أجريت يف هناية القرن  
اهتماما حنو االقتصاد؛ وتغيري النمط السابق لإلدارة وكانت بداية تغيري هي قيام الثورة الصناعية و بروز ما يسمى 

بنظام املصنع، يف ظل هذا النظام بدأت املصانع يف استخدام أعداد هائلة من العاملني يف مكان واحد لتأدية 
هذه املصانع أصبحوا يواجهون أنواعا جديدة من املشاكل مل أعمال خمتلفة و متباينة ترتب على ذلك إن مديري 

تكن معروفة من قبل، وهي مشاكل التنسيق واإلشراف ومع متركز اجملتمعات العلمية يف أماكن قريبة من املنظمات 
بدأ من نوع آخر من املشاكل يف الظهور وهي املشاكل االجتماعية مثل ساعات العمل وظروف العمل، واملستوى 

  ىن لألجور.األد
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تطور اإلدارة احلديثة: -1-4  

حدث هذا التطور بعد الثورة الصناعية ونتيجة هذه الثورة حدثت زايدات كبرية وهائلة يف حجم اإلنتاج،  
وأصبحت احلاجة امللحة الستخدام أعداد كبرية من املديرين و املسريين كما وجدت الفوارق بني الوظائف اإلدارية 

وبني اإلداريني واملديرين و العمال وبناء عليه توسع نطاق اإلدارة واملصنع كان يضم مجيع عناصر اإلنتاج املختلفة 
يف مكان واحد، واقتضى هذا وجود رقابة مركزية على اخلدمات واملنتجات وعملية اإلنتاج، كما أوجد نظام املصنع 

تائج الثورة الصناعية وأصبحت تستخدم آالت متيزا واضحا بني العامل وصاحب العمل وتطورت املصانع بفضل ن
متخصصة وعمال مدربني وتستقطب رؤوس أموال ضخمة، كل هذا تطلب قدرا كبريا من عمليات التخطيط 

واإلشراف كما استخدمت حوافز العمل لزايدة اإلنتاج واإلنتاجية ومت تطويرها من قبل الرواد األوائل وتكونت يف 
، مت احلديث وقتها عن الثورة اإلدارية وظهرت الفوارق بني امللكية والسلطة وظهرت هناية األمر بطبقة اإلداريني

شركات املسامهة كشركات رئيسية أما فيما خيص اإلدارة العلمية "لتايلور" فقد بدأ تطورها مبكرا خاصة يف ميدان 
سويق والتنبؤ والتخطيط ملواقع اإلنتاج الصناعي وعلى سبيل املثال مت يف مؤسسة إجنليزية استخدام مبادئ حبوث الت

املصنع ودراسة ترتيب مكان اآلالت كما متت دراسة تدفق اإلنتاج وممارسة الرقابة على التكاليف وحماسبة 
التكاليف واستخدام املكافئات التشجيعية وكيفية ترقية العمال، ويف هذا اإلطار كان أول الباحثني الذي تصدى 

" وهو أحد املستصنعني الربيطانيني وقد جلأ أوين إىل حتسني ظروف العمل يف للمشاكل السابقة هو "روبرت أوين
مصانعه وحدد حد أدىن ألعمال العاملني وزود العاملني بوجبات غذائية وخفض ساعات العمل وفتح مدارس 

  .(22ص 2001حممد الشافعي أبوراس  -) د ومراكز ممارسة الرايضة والرتويح عن النفس بعد العمل.
 

فهوم التسيري: م - 1  
يعترب التسيري من العلوم احلديثة مقارنة ابلعلوم االقتصادية واالجتماعية وكلمة التسيري العلمي هي              
كلمة مرادفة لعلوم التسيري ظهرت بدافع احلاجة إىل حتسني مردودية املؤسسات حبثا عن مستوى عايل من النمو 

(122ص  2000)أمحد الشرقاوي،  والتطور.  
 

تعريف التسيري: -2  
إن الوصول إىل تعريف حمدد للتسيري لقي عدة صعوابت، حيث ختتلف معاين كلمة التسيري ابختالف          

وجهة نظر القائم بتعريفه، فالتسيري مثال مثل ابقي العلوم األخرى طرأت عليه عدة تطورات اليت أضافت معاين 
تتكلم عن التسيري جند أن هناك تعاريف خمتلفة هلذه الكلمة فنجد جديدة ملعناه، حبا لإلطالع على الكتب اليت 

 أن:
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        فريدريك اتيلور: >>يرى أن التسيري هو أن تعرف ابلضبط ماذا تريد مث أن تتأكد أن األفراد يؤدون 
 أبحسن وأرخص وسيلة ممكنة<<. )أمحد الشرقاوي، 2000، ص123.(

    <<.التسيري هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب >>ويقول هنري فايول: 

        ويرى"روبرت البانيز": >> أنه إجياد واحملافظة على ظروف بيئيه ميكن لألفراد من خالهلا حتقيق 
 أهداف معينة بكفاءة وفعالية<<. )حممد رفيق الطيب، 1995، ص3.(

ميكن أن نقول أن التسيري هو قيام األفراد بعملية التخطيط والتنظيم ومن خالل التعاريف السابقة          
نفس املرجع السابق() وإصدار األوامر أبحسن الوسائل املمكنة وذلك من أجل حتقيق أهداف معينة بكفاءة وفعالية.  

  
التسيري يف الرتبية الرايضية: -3  
هذه اجلماعة حنو حتقيق األهداف  حيتاج كل عمل منظم تؤديه مجاعة من الناس إىل شخص يقود    

املوضوعية فيهيأ هلا املناخ املالئم واإلمكانيات املطلوبة حىت حتقق األهداف ابلدرجة األوىل من الكفاءة والفعالية 
ونظرا لألمهية البالغة هلذا الدور الذي يؤديه املسري بدرجات خمتلفة وأعباء متنوعة على مستوايت إدارية متفاوتة يف 

هليئات الرايضية من جلان أوملبية واحتادات رايضية وأندية ومراكز الشباب وحىت داخل اهليئات من جلان خمتلف ا
  (35)عصام بدوي، ص متخصصة.

    

: الرايضي  املسري -4  
 : املسري الرايضي تعريف -

 منها: عرب عدة مفاهيم نذكر سريقاموا بتعريف امل ابحثني  هناك عدة
ذلك الشخص الذي يستطيع القيام ابألعمال وإجناز املهام من خالل اآلخرين أنه  "رفيق الطيب"يرى 

فهو خمطط ومنشط ومنظم ومراقب ومنسق جلهود اآلخرين لبلوغ غرض مشرتك وعليه يعترب املسري كل مسؤول عن 
حول إىل أعمال اآلخرين، وال بد أن تكون للمسري سلطة معينة الختاذ القرارات وإال فإنه يفقد صفته كمسري ويت

  منفذ فقط.

ولكي يستطيع أن يقوم مبهامه جيب عليه أن يشرف على مجاعة من املرؤوسني الذين يقومون بتأدية األعمال  
، 1995)حممد رفيق الطيب،  واملهام املطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوامر واختاذ القرارات يف نطاق اختصاصه.

.(13-12ص  
املسري هو الفرد الذي يقوم بتوجيه املرؤوسني ويبني هلم الطريقة اليت  أن  "حممد قطب و آخرون "يرىو     

يتبعوهنا يف أتدية أعماهلم وهو الذي يضع خطة التنفيذ أي حتدد ما جيب عمله ومكان العمل والزمن لتأدية 
املقدرة وحتقيق الوسائل واألدوات املستخدمة للتنفيذ، واألفراد الذين يتولون أتدية كل ذلك يف ضوء التكاليف 
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درجة كافية يف اإلنتاج إضافة إىل ذلك قيامه ابألنشطة واملهام اليت يتوىل اإلشراف عليها وكذلك مبتابعته ورقابته 
لنتائجه ليتمكن من اختاذ قرارات واإلجراءات لتصحيح ومعاجلة األخطاء واالحنرافات. ،  وجيب على اجلميع أن 

.(12) حممد قطب راشد، مسري عباس، ، ص ومبادئ اإلدارة قبل أن يقوم مبمارستها.حيصل على القدر الكايف من املعرفة   
أدوار املسري: -4-1  

سلوك عدد من املسريين يف مستوى القمة خاصة،وذلك هبدف معرفة ما إذا كان  منتز برج"يتبع "           
ثالث جمموعات وهي: هؤالء يقومون بوظائف حيث رأى أهنم يقومون بتمثيل أدوار معينة صنفها إىل  

األدوار العقالئقية: -  
وتتمثل يف أتمني سري العمل يف صور منتظمة وهي كاآليت:   

 : هنا جيب أن يفهم املسريون اآلخرون أبنه هو املمثل و صاحب األمر يف عمله.الواجهة -1
 : حيث يقوم املسري بتوجيه املرؤوسني.القائد  -2
 عمله وبني املسريين واملسؤولني اآلخرين.: جيب أن يكون املسري مهزة وصل بني الرابط -3

 األدوار اإلعالمية: -
 وتعين احلصول على املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املعنية وهي كما يلي: 

 امللتقط للمعلومات اليت تفيد يف تسيري شؤون عمله.  -1
 موصل إطالع املرؤوسني على جمرايت العمل. -2
 يف الداخل واخلارج.املتحدث مع اجلهة الرمسية وصاحب النفوذ  -3

 األدوار التقريرية: -
 وتشمل اختاذ القرارات وهي على الشكل اآليت: 

 : حيث يقوم املسري ابملبادرات الالزمة للتكيف والتطور.املستحدث -1
 : أي جيب تفادي املشاكل قبل وقوعها ويقوم مبعاجلتها عند ما تقع.معاجل املشاكل -2
 ى األشخاص املعنيني ابستعمال الوسائل.: هو الذي يوزع املهام علموزع املوارد  -3
 .(12، ص1997) حممد قطب راشد،  هو الذي يربم العقود ويقبل اإللتزامات ويقدم التنازالت للمسؤولني.  -4

إن أنشطة املسري هي يف الواقع أنشطة قيادية وهذا يتطلب إملاما ألساليب القيادة وميكننا وظائف املسري:  -4-2
 يقوم هبا املسري:أن نذكر األعمال اليت 

 التخطيط وحتديد السياسات. -
 تنظيم أنظمة اآلخرين. -
 تفويض السلطة واملسؤولني. -
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 الرقابة على النتائج املطلوبة. -
 اإلشراف على تقدمي النتائج. -
 إصدار األوامر والتعليمات.  -
 تفسري وتبليغ السياسات. -
 تدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية وحتمل العمل اإلداري. -
مرجع  ، ص1995حممد رفيق الطيب، .) تنسيق مجيع اجلهود املختلفة ابلعناصر املكونة للعمال اإلداريني. -

 (.20-17سابق،)
 مؤهالت املسري الناجح: -4-3
لكي ينجح كل مسري يف شغل مركزه جيب أن يواجه األعمال اليت حتت إشرافه ويسريها يف يسر وسهولة       

كما جيب أن يفهم مبادئ التنظيم واإلدارة ليستخدمهما استخداما صحيحا ويشرتط يف املسري أن يقدر احلاجة 
لعاملني معه من مستلزمات النجاح إىل العالقات اإلنسانية ويعرف من تكون عليه العالقات السليمة بني مجيع ا

وأن يرسم أهدافه بوضوح وخيطط ملرؤوسه اإلجراءات اليت تبيح تنفيذ هذه األهداف ويفوض السلطة الضرورية إىل 
األشخاص الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ املراحل املختلفة للعمل ويستنبط وسائل الرقابة اليت تضمن 

 ؤهالت املميزة للمسري الناجح ونلخصها يف ما يلي:تنفيذ اخلطة ويستعرض بعض امل
 امتالك الطاقة اإلدارية. -
 احملافظة على السلك اإلداري ومميزات القيادة. -
 القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم. -
 اجلدارة يف استخدام التنظيم. -
 إبداء اآلراء السديدة. -
 ضبط النفس. -
 االستقامة. -
 القدرة على تنسيق أعمال الزمالء. -
 .(12/13، ص 1998)إبراهيم العمري، .  الرقابة -

 أقسام املسريين: -4-4
حيث  "حممد رفيق الطيب "لقد تناول العديد من الباحثني أقسام املسريين مبختلف التعريفات من بينهم      
 التمييز بني ثالث مستوايت للمسريين كما يلي:من ميكننا 
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 املسريون القاعديون -
يقومون ابإلشراف على املستخدمني وعلى استعمال املوارد  أبهنم أشخاص  "رفيق الطيبحمد  "يعرفهم    

يف املستوايت التنظيمية وجيري انتقائهم ابلنظر خلربهتم ومهارهتم التقنية حيث يتفوقون على زمالئهم من حيث 
املناسب وهم يقضون معظم  حسن األداء، أما مهمتهم فتتمثل يف أتكيد أن املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ ابلشكل

 أوقاهتم مع هؤالء املرؤوسني بغرض النصح واإلرشاد.  
 املسريون األواسط: -
يلعبون دور الوسطاء بني املسريين القاعديني من جهة اإلدارة العليا  كما يرى أن املسريين األواسط ابهنم    

من جهة أخرى و يتمثل دورهم يف تنظيم استعمال ومراقبة املوارد للتأكد من حسن تسيري التنظيم  و يقضون 
  معظم أوقاهتم يف كتابة التقارير وحضور االجتماعات .

 اإلدارة العليا: -
مهامهم يف قمة اهلرم التنظيمي حيث يقومون برسم املسار العام  ونارسن ميياملسري كما يرى أن،     

للمنشآت، أما عملهم األساسي فيتمثل يف التخطيط و رسم السياسات العامة و تنسيق أنشطة اإلداري الوسطى  
وسطى و والتأكيد من سالمة املخرجات النهائية يف مستوى القاعدة و جتري ترقية هؤالء املسريين من اإلدارة ال

    (.14-12حممد رفيق الطيب، مرجع سابق، ص (.. خاصة من التخصصات األساسية أي اإلنتاج أو التحويل و البيع

 
 املهارات األساسية يف اإلدارة: -5

 على ما يلي: د( أبن اإلدارة الناجحة تعتمKanzلقد أشاد اإلداري األمريكي ) 

 املهارات الفنية: -

( أبهنا التفهم الكامل والكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات وهي تتضمن معلومات Kanzوقد وصفها ) 

 نني يف اجملال الرايضي.فلتاخاصة وقابلية  كبرية للتعليل يف ذلك االختصاص والقدرة على كيفية استخدام 

 املهارات اإلنسانية: -

تعاون وجتانس اتم يف ذلك  القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض 

 الفريق الذي يعمل معه أيضا وتتضمن معرفة اآلخرين والقدرة على العمل معهم بشكل فعال وبعالقة جيدة.
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 مهارة االستيعاب الفكري: -

القدرة على ربط األجزاء الدقيقة وهذا يعين النظرة الشاملة والكلية للمنظمة اليت يعملون فيها وكيفية  

 لك املنظمة على بعضها البعض.اعتماد أقسام ت

إن إدارة الرتبية الرايضية تعترب من أهم وأصعب الوظائف اإلدارية يف أي جمتمع يسعى لرعاية  
شبابه وبذلك فهي تعتمد ابلدرجة األوىل على القادة والرواد واملشرفني واملوظفني ومجيع العاملني يف جماالهتا 

املؤسسة ابلدرجة الثانية وعلى املنشأة واملرافق واملعدات واألدوات ابلدرجة وميادينها الواسعة كما تعتمد على 
 (60مروان عبد اجمليد إبراهيم: مرجع سبق ذكره، ص  ) الثالثة.

 
 األسس العامة للتنظيم واإلدارة: -6
 تعريف اإلدارة: -6-1
الصعوابت حيث خيتلف تفسري إن الوصول إىل تعريف شامل وحمدد ملعىن كلمة "اإلدارة" القى الكثري من     

معىن اإلدارة ابختالف وجهة نظر القائم ابلتعريف ونواحي الرتكيز اليت ينظر إىل اإلدارة من خالهلا والوقت الذي 
قد طرأ عليها الكثري من التطورات اليت أضافت  -مثلها مثل ابقي العلوم االجتماعية –صيغ فيه التعريف فاإلدارة 

ومن مث فإن التعاريف املطروحة يف الكتاابت اإلدارية املختلفة تعكس ما هو متاح من أبعادا جديدة ملعناها، 
 متغريات يف ذلك الوقت.

وابستعراض هذه التعريفات جند أن أغلبها يعكس انتقادات واهتمامات تقدميها واملشاكل اليت واجهها  -    
 املفكرون يف ذلك الوقت. 

ر للثورة الصناعية كانت معظم املشاكل  اليت تواجه هذه الفرتة هي كيفية فعلى سبيل املثال، ويف وقت معاص -   
زايدة اإلنتاج واإلنتاجية وختفيف التكاليف، ومن مث انعكس ذلك على معظم التعريفات اليت قدمت وتعكس يف 

 نفس الوقت هذه املشكلة.
د مث تتأكد أن األفراد أن تعرف ابلضبط ماذا تري>> فنجد أن"فريديريك اتيلور" يرى أن اإلدارة هي

 (09، ص2007)حممد فوزي حلوة،  . <<يؤيدونه أبحسن وأرخص وسيلة ممكنة
 .<<اإلدارة املختصة هي جتنب أي ضياع يف اجلهد اإلنساين >>ويف نفس اإلجتاه يقول "ويب" أن   
كن حتقيق أقصى فن احلصول على أقصى النتائج أبقل جهد حىت مي >>بينما يشري"جون مي" إىل اإلدارة أبهنا -

 .<<رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملني  مع تقدمي أفضل خدمة ممكنة للمجتمع
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فن تطبيق السياسة اإلدارية املوضوعة  يف اإلطار التنظيمي  >>كما يعرفها "حسن شلتوت وحسن معوض" أبهنا  -
 .(27، ص1981عبد املقصود ، )إبراهيم  .<<العام على أن يراعى هذا التطبيق مقتضيات الزمان واملكان

مسؤولية اجتماعية تتضمن التخطيط والتنظيم الفاعلني لعمليات املنشأة،  >>وقد عرفها "إدوارد بريك" أبهنا:  -
مروان عبد اجمليد ) ،<<وإقرار اإلدارة الالزمة لضمان سري األعمال مع اخلطة املرسومة وتوجيه ومراقبة األفراد يف املنشأة

 .(. 52إبراهيم، ، ص
ومن هذه  التعاريف ميكن استخالص مفهوم شامل لإلدارة واليت هي فن تنظيم وتدريب السلوك اإلنساين وهي   

 مسؤولة عن استخدام العناصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق النتائج املسطرة.
  وظائف اإلدارة: -6-2

وجهات نظر اإلداريني يف عدد تسميات هذه الوظائف و اليت يسميها البعض املبادئ مهما ميكن أن خنتلف يف 
   : الرئييسيبة يف اإلدارة .إال أن اإلتفاق يكاد يكون عام حول هذه الوظائف اليت ميارسها اإلداري و هي

 

   
  )51ص  2015حممود داوود الربيعي (. يبني أهم وظائف التسيري اإلداري )1(رقم الشكل  -

   
 التخطيط: -6-2-1

يعد التخطيط من أهم عناصر اإلدارة فهو الذي يكفل االستخدام األمثل لكافة املوارد واإلمكانيات      
املتاحة لتحقيق األهداف بطريقة علمية وعملية وإنسانية تتميز بتحديد مواعيد بدأ األعمال واالنتهاء منها، و 

د واإلمكاانت املتاحة مث حتديد أنسب التخطيط هو عبارة عن حتديد األهداف حسب أولوايهتا وحصر كافة املوار 
   .(16، ص2003)أمحد الشافعي، الوسائل والسبل الستغالل هذه املوارد يف حتقيق األهداف.  

  Planning التخطيط -1
 organisation التنظيم  -2
  Making Decision إدار األوامر أو القرارات  -3
  Delegation التفويض  -4
 Controlling الرقابة  -5
  Coordination التنسيق  -6
  Communication اإلتصاالت  -7
 Supervision )اإلشراف (التوجيه  -8
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 التنظيم: -6-2-2
إن من اخلصائص املميزة حلياتنا اليومية يف الوقت احلاضر هو التنظيم والذي إبتدعه اإلنسان قدميا، فال      

عمال أن يسر بكفاءة عالية بدون تنظيم فهو يساعد على توفري الوسائل، اليت يتمكن من ميكن ألي عمل من األ
خالهلا األشخاص ابلعمل مع بعضهم بكفاءة وإقتدار لغرض حتقيق األهداف احملددة، وقبل البدء يف أي عمل من 

يتضح من خالله مبا ميكن األعمال ال بد من رسم الطريقة اليت يسري عليها هذا العمل وجيب تنظيم ذلك يف إطار 
 . (178) كمال أمريي حممد، عصام بدوي، الص العاملني من العمل واإلنتاج بكفاءة عالية ووقت مناسب. 

 الرقابة: -6-2-3
تعد الرقابة إحدى الوظائف اإلدارية األساسية، فالرقابة هي التأكد من النتائج اليت حتققت مطابقة   

 وجود معايري رقابية وقياسية دقيقة لألداء مث تشخيص املشكالت وعالجها.لألهداف اليت تقررت وذلك يتطلب 
 التوجيه : -6-2-4
هونشاط موجه يعتمد على دراسة وضع العمل و العامني يف أي مؤسسة أو منظمة . و يهدف إىل     

قيق خدمتهم من خالل إطالق قدراهتم و رفع مستواهم الشخصي و املهين مما حيقق تطوير مؤسساهتم و حت
 )132ص  2011حمدد داوود الربيعي (أهدافها. 

 اإلداري:  -6-3
هو الفرد الذي يشغل مركزا من املراكز ذات املسؤولية وهو هبذا الوضع يتوىل إختصاصات حمددة تلقي 
عليه املسؤوليات تتطلب إجنازات على مدى السياسة العامة املوضوعة ويف نطاق خطة حمددة اليت يلتزم بتنفيذ 

امات الواقعة عليه فإنه يشرف على اجلزء الداخل منها يف نطاق اختصاصه ولكي يستطيع اإلداري إهناء االلتز 
 (12-11)حسن شلتوت وحسن معوض، مجاعة من املرؤوسني يتولون أتدية املهام واألعمال املطلوبة منهم.  

 ويقوم اإلداري ببعض األنشطة منها: 
 التخطيط وحتديد السياسات واإلجراءات. -
 تنظيم أنشطة اآلخرين. -
 الرقابة على النتائج املطلوبة. -
 األوامر والتعليمات.إصدار  -
 التنسيق بني اجلهود. -

 املراحل الرئيسية للعمل اإلداري: -6-4
إن املراحل الرئيسية ألي عمل إداري هي اخلطوات الرئيسية اليت جيب أن تتبع لتسيري تدفق اخلدمات اليت     

 ية الرئيسية يف اآليت:تؤديها اهليئة ابلنسبة لكل الوظائف امللقاة على عاتقها وميكن حتديد املراحل اإلدار 



 الفصل األول                                                                             التسيير اإلداري  
 

 20 الصفحة  
 

 حتديد الغرض  أو اهلدف . -
 التخطيط. -
 التنظيم. -
 هتيئة اجلو للعمل. -
 القيام ابلعمل. -
 القيادة واإلشراف والتنسيق. -
  .(13)حسن شلتوت وحسن معوض، ص املتابعة والتقومي. -
-  

 تطور الفكر اإلداري يف اجملال الرايضي: -6-5
عل الرغم من أن اإلدارة يف جماالت الرتبية الرايضية من املهن اليت ارتبطت هبذه اجملاالت فإن هناك عدة      

مالحظات على تطور الفكر اإلداري الرايضي هي يف الواقع  مالحظات على تطور الفكر اإلداري بشكل عام 
لعمل إلداري فيها، هذا ابإلضافة إىل ارتباطها ولكنها جتسدت يف اجملال الرايضي لتنوع أنشطته وتباين مستوايت ا

   أصال ابلعمل يف األداء البشري الذي يزخر ابملشكالت واملعوقات النفسية واالجتماعية ومن هذه املالحظات.
 

 عالقة علم اإلدارة بعلم الرتبية البدنية و الرايضية: -7
ية اليت تعمل على إعداد الفرد املتكامل بدنيا الرتبية البدنية والرايضية هي وسيلة من الوسائل الرتبو      

واجتماعيا ونفسيا وذلك من خالل ممارسة األنشطة الرايضية املختلفة سواء كانت فردية أو مجاعية وذلك ال يتم 
 إال بتوفري القيادة الرتبوية املؤهلة لذلك يف اجملال التعليمي أو التدرييب أو الرتوحيي.

فيذ األعمال بواسطة اآلخرين لتحقيق األهداف املوضوعة ولذلك فإن حمور وإذا كانت اإلدارة هي تن   
اإلدارة العامة هو العنصر البشري وابلتايل الرتبية البدنية أو الرايضية حمورها العنصر البشري، فعلم الرتبية البدنية أو 

دافها، ولذلك إذا توافرت اإلدارة الرايضية وعلم اإلدارة يتفقان على أهنما يركزان على العنصر البشري يف حتقيق أه
العامة يف الرتبية البدينة والرايضية سوف يتحقق اهلدف األصيل ملمارسة األنشطة الرايضية وهو إعداد اإلنسان 

 تربواي بصفة شاملة ومتكاملة.
ط وتنظم وتوجه وإذا كانت الرتبية البدنية أو الرايضية تتعامل مع السلوك اإلنساين فإن اإلدارة هي اليت ختط       

 وتنسق وتراقب وتقوم هبذا السلوك من أجل حتقيق األهداف املوضوعة.
من هذا املنطلق جاء استخدام علم اإلدارة لتطبيقه يف الرتبية البدنية أو الرايضية وذلك يف جماالت خمتلفة      

، جمال التدريب الرايضي جلميع وأساسية ركزت عليها كليات الرتبية الرايضية وهي جمال التعليم مبراحله املختلفة
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 األلعاب الفردية واجلماعية بصفة عامة وحمليا ودوليا ويف جماالت إدارة املؤسسات الرايضية املختلفة حمليا ودوليا.

 (82، ص2003)إبراهيم حممود عبد املقصود أمحد الشافعي 
انعكاسا للواقع السياسي من أهم روافد علم اإلدارة العالقات االجتماعية، حيث متثل هذه العالقات 

واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للمجتمع ككل فالفكر اإلداري يف اجملال الرايضي هو حمصلة طبيعية لنواتج هذه 
 املتغريات يف أي جمتمع ويف أي طور من أطوار منوه.

ري على مستوى فتطور الفكر اإلداري الرايضي مرتبط ارتباطا وثيقا مما حيدث تطوير يف الفكر اإلدا     
الدولة ككل ويف خمتلف قطاعاهتا،بل وأنه ميكن القول أبن الرايضة مبجاالهتا املختلفة إمنا تعكس مدى ما حققه 

الفكر اإلداري من تطور فهي حتقق يف قيمتها ما قد ال حتققه جماالت أخرى من مكانة دولية هذا ابإلضافة إىل أن 
شطة اجملال الرايضي التطبيقية نفسها وتعترب اإلدارة عنصرا اثنواي لذا فإن االهتمام يف الدول النامية يرتكز على أن

التأريخ لتطور الفكر اإلداري يف اجملال الرايضي خاصة ابلوطن العريب مل يظهر إال منذ فرتة قصرية، وهذا يعين أننا 
رة التشريعات وتغيري حنمل املسؤولية على من يؤرخون للفكر اإلداري الرايضي ولكن عدم ثبات القوانني وكث

اإلدارات العليا جعل من الرايضة يف الوطن العريب جماال يزخر ابملدعني وهواة العمل التطوعي شكال واإللزامي 
موضوعا، من أدى إىل انشغاالهتم أبمور بعيدة كل البعد عن دعم الفكر اإلداري الرايضي وتسجيل اترخيه وما يطرأ 

جملال الرايضي أبي جمال آخر من جماالت احلياة يف الوطن العريب فسوف جند أنه مل عليه من تطوير، وإذا أما قاران ا
حيظ ابالهتمام الكايف من علماء اإلدارة لكي يطبقوا فيه مبادئهم ونظرايهتم وأنه من اجملاالت اليت تركت للخربة 

  (19، ص1997لدين،  طلعت حسام ا) الشخصية واالنتماءات السياسية والرغبة يف حتقيق املنفعة اخلاصة. 
  

 أمهية اإلدارة يف اجملال الرايضي: -8
ميثل اجملال الرايضي أهم جماالت االستثمار احلقيقي للثروة البشرية حيث حيوي العديد من العمليات    

 الرتبوية ذات االجتاهات و اجلوانب املشبعة و اليت هتدف إىل تربية األجيال إلثراء كل جماالت احلياة ، فالنشاط
ميثل حمركا حيول الطاقة البشرية الكامنة لدى الفرد إىل طاقة منتجة و تكمن أمهية اإلدارة يف اجملال الرايضي          
يف بعض النقاط منها أن اجملال الرايضي يتميز عن سائر اجملاالت األخرى أنه جمال التفاعل و املمارسة الذي يدور 

ه املرغوب و خلق املواطن الصاحل عن طريق هتيئة املناخ املالئم وتكوين حول تعديل سلوك الكائن البشري يف االجتا
 اجتاهات إجيابية لدى األفراد حنو اجملتمع الذي يعيشون فيه .

وعليه فمجال الرتبية البدنية الرايضية يعد من أجنح جماالت الرتبية أتثريا يف األفراد و ترتبط أهدافه     
ابألهداف الرتبوية إىل حد كبري حيث ترتجم هذه األهداف إىل ممارسات واقعية ملموسة تصبح عادات متأصلة 

مو الشامل املتكامل املتزن لدى الفرد و حىت لدى الفرد، ومن هنا تتضح أمهية هذا النوع من الرتبية يف حتقيق الن
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 تتمكن الرتبية البدنية و الرايضية من حتقيق األهداف املنشودة ال بد من إتباع األسلوب العلمي يف تنفيذ أنشطتها.
   ( 25طلعت حسام الدين،مرجع سابق،ص )  

  
 اخلصائص الرئيسية لإلدارة :  -9
 الناجح فهي متتاز بعدة خصائص نذكر منها :أهم عوامل التسيري من تعد اإلدارة    
يغلب على اإلدارة طابع الدوام و اإلستقرار لفرتات طويلة ألن العمل اإلداري يعتمد على التأهيل العلمي و  -1

    . (32، ص1979)أمحد جنم  .الكفاءة الفنية و هذا إخالفا للوظائف السياسية اليت تعترب مؤقتة 
رئيسية إىل دراسة الطلبات املقدمة إليها من طرف أفراد اجملتمع املتعاملني معها و إن اإلدارة هتدف بصفة  -2

.  اختاذ القرارات الالفتة بشأن القضااي املعروضة عليه و ذلك وفقا للقوانني املعمول هبا و اإلمكانيات املتوفرة 
(James Wfaslim.1979, p18)   

 األساسي هو تطبيق القوانني ابلعدل  و املساواة.إن اإلدارة مرتبطة ابلقانون ألن هدفها  -3
إن اإلدارة مكملة للسياسة ألن القادة السياسيون هم الذين يقومون بتحديد األهداف العامة للدولة و رجال  -4

 اإلدارة املتخصصون يتولون عملية تنفيذ القرارات اليت اختارهتا القيادة العليا للبالد .
 مجة سابقة جلهد مجاعي لتحقيق أهداف عامة ومشرتكة .إن اإلدارة عبارة عن تر  -5
إن اإلدارة نشاط إنساين هادف ، فهي تتعامل عند تطبيقها مع اجلماعة وتسعى يف نفس الوقت إىل حتقيق  -6

 أهداف املنظمة من خالل إجناز عدد من الوظائف واملهام .
املعرفة و املهارة وإذا كانت اإلدارة الفنية مهمة جدا إن اإلدارة الفعالة تستلزم دائما استخدام أنواع معنية من  -7

 لتنفيذ العمل فإن دور املدير ال يستلزم خربة فنية متخصصة.
صحيح أن كثريا من املديرين كانوا خرباء فنيني أو أخصائيني قبل دخوهلم العمل اإلداري كما أن اخلربة و املهارة 

خول ميدان العمل اإلداري يستلزم من الفرد ختصصا آخر وهو أن الفنية تضيف الكثري إىل قدرة املدير إال أن د
 يدير بفعالية .

عبد السالم أبو ) واملهارة التشغيلية الضرورية ألداء العمل التشغيلي املتخصص ال تعترب كافية لعمل اإلدارة .
 (17-15،ص2002قحف،

متغري برغباته وطموحاته، كما أن التطور تتصف اإلدارة ابلتغيري، فبيئة األعمال املتغرية والعنصر البشري  -8
 التكنولوجي يف جماالت خمتلفة يتطلب من اإلدارة ضرورة مواكبته.

إن اإلدارة كعملية تنطوي على العديد من التصرفات واملهام اليت يقوم هبا املدير وهذه املهام تتمثل يف :ـ  -9
 إخل.التخطيط، التوجيه، التنظيم، الرقابة واختاذ القرار و.....
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إن اإلدارة عملية مستمرة ومصدر إستمراريتها هو بقاء منظمات خدمة البيئة اليت تسعى إىل إشباع رغبات  -10
 اجملتمع، فهي األداة اليت تساعد هذه املنظمات على بلوغ أهدافها واضطالعها مبسؤولياهتا اجتاه اجملتمع.

ايت املناصب اإلدارية والتنسيق بني املسؤولني تعتمد اإلدارة على فكرة التدرج اإلداري واختالف مستو  -11
 (18،19، ص1980)إبراهيم عبد العزيز شيحا،  اإلداريني.

 
 املبادئ األساسية يف اإلدارة: -10

 مبدأ التوازن: -
جيب أن تكون املؤسسة مهما كانت متوازنة وذلك لضمان االستقرار والنمو املناسب وتكون عملية  

التوازن على عاتق الرئيس اإلداري الذي ال بد أن حيفظ التوازن داخل املؤسسة وذلك بتنسيق جهوده مع جهود 
 األفراد.

 مبدأ التخصص: -
دأ التخصص تطبيقا شامال يف خمتلف نواحي يؤدي التخصص إىل تكوين اخلربة العملية، تطبيق مب 

 ونشطات اإلدارة.
  مبدأ احلوافز املادية: -

هذه املكافئات اليت تؤدي بدورها إىل حتفيز العامل للقيام بنشاطه بكفاءة جيدة وذلك مقابل تقدمي 
 مكافأة مباشرة بعد أتديته لعمله.

 مبدأ السلطة واملسؤولية: -
كون مسؤوال، فإن خولت املسؤولية لشخص معني فيجب أن يزود السلطة توحي إىل أن صاحبها ي 

 ابلسلطة الالزمة لإلشراف على األشخاص يف ميدان عملهم وتوجيه جهودهم للوصول إىل اهلدف. 
 مبدأ العالقات اإلنسانية:  -

ليمة إن العالقات اإلنسانية تؤثر سلبا أو إجيااب على جناح الوظائف اإلدارية حيث تتطلب املعاجلة الس
   للعالقات اإلنسانية وضع سياسات عمل رشيدة بشرط أن يتمسك هبا اإلداريون واملراقبون.

 
 مفهوم اإلدارة الرايضية:  -11

يتجه بنا لقد تعددت مفاهيم و مهام األدارة الرايضية حيث يتناول العديد من الباحثني خمتلف املفاهيم و 
وميكن تعريفها أبهنا تلك حيث    مفيت إبراهيم عمادحيث يعرفها هذا إىل حتديد مفاهيم عن اإلدارة بصفة عامة 

العمليات أو الوظائف االجتماعية اليت ميارسها املسؤولني ومن كل هذا أن يقودان إىل القول أبن اإلدارة هي ذلك 
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من األنشطة العمل اإلنساين الذي يدور يف املنشأة ويكون مستمرا مبكرا ومتبادال بني األفراد وحيتوي على مجلة 
توجيه كافة اجملهود داخل اهليئة الرايضية  >>اليت تساهم    يف حتقيق األهداف كما ميكن أن تعرف اإلدارة أبهنا

 (   18، ص1999مفيت إبراهيم عماد ، ) <<لتحقيق أهدافها

وذلك ويكون هذا وفقا لربامج وخطط مستمرة تشغلها مجلة من األسئلة وتستخدم مجلة من املوارد املتاحة 
عن طريق التخطيط، التنظيم، القيادة والرقابة للوصول إىل فعالية يف تطبيقات اإلدارة الرايضية وابلتايل فإن العنصر 
الرئيسي يف الوظائف اإلدارية هو القدرة على اخللق واإلبداع اإلنساين من خالل جمموعة العالقات واالتصاالت 

  املتاحة لألفراد.
 

 الرايضة: جماالت اإلدارة يف - 12
تعمل اإلدارة الرايضية على حتقيق ثالث جماالت رئيسية: الربامج، اإلمكانيات والعاملني، حيث تعترب    

هذه اجملاالت املتداخلة واليت تعمل على حتقيق التكامل فيما بينها فتعمل اإلدارة الرايضية على برجمة خططها 
دد وكفاءة عامليها وكل هذا لتحقيق أهدافها املسطرة وأهدافها على حساب اإلمكانيات املتوفرة هلا وعلى ع

 بنجاح.
وجند أن اإلدارة الرايضية هتتم ابلعنصر البشري وتعتمد عليه يف حتقيق أهدافها فنجد أن اإلداري يعمل مع     

املوظف العادي وفق لغة اثبتة عندما يتحدث كل عنصر بشري داخل هيئة هبذه اللغة ويعرف قواعدها ويتكامل 
سلوهبا يكتمل التجانس داخل جملس اإلدارة واللجان وقطاعات العمل سواءا يف جمموعات العمل اليت تظم كال أب

علم اإلدارة بعناصر خمتلفة  >>على حده أو فرق عمل تظم عناصر من كل وحدة، إن لغة اإلدارة اليت تعنيها هي
وجودة يف اهليئات مهما كان موقفها ومهما كان جماهلا وتطبيقاهتا يف امليدان الرايضي تزود هبا كل العناصر البشرية امل

   (34، مصر، ص1991)عصام بدوي وآخرون ،  ،<<املهين
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    .ومع كل هذا فإن جماالت اإلدارة وتطبيقاهتا هي نفسها اجملاالت  يف مجيع اإلدارات األخرى

  

 : التخطيط - 13   

يعد التخطيط من أهم عناصر اإلدارة فهو الذي يكفل االستخدام األمثل لكافة املوارد واإلمكانيات          
املتاحة لتحقيق األهداف بطريقة علمية وعملية وإنسانية تتميز بتحديد مواعيد بدأ األعمال واالنتهاء منها، و 

وحصر كافة املوارد واإلمكاانت املتاحة  عبارة عن حتديد األهداف حسب أولوايهتا : أبنهالتخطيط يعرف الشافعي 
   (16، صفحة 2003)الشافعي،  .مث حتديد أنسب الوسائل والسبل الستغالل هذه املوارد يف حتقيق األهداف

    :  أنواع التخطيط - 13-1
 وتصنف اخلطط إىل عدة أنواع هي:

 حسب األهداف:  -
فرتة زمنية معينة وال مينع هذا من وجود أهداف خاصة هي تلك الغاايت اليت تسعى إىل حتقيقها النشاط خالل 

 (53ص 2011)الربيعي،   لإلدارة حيث تساهم بدورها يف حتقيق أهداف التنظيم.

 : حسب السياسات -
هي وسيلة فقط لضبط الفكر والعمل التنظيمي وتوجيهها يف جمال إعداد واختاذ القرارات املوجهة  

كتايب أو شفوي فهي تعكس األهداف وتساهم ابلتايل يف حتقيقها أو تكون للمرؤوسني وقد يعرب عنها يف شكل  
 )54نفس املرجع ص(.خمتلفة حسب املستوايت اإلدارية وال بد أن تكون واضحة

 حسب اإلجراءات:  -
هي نوع من اخلطط حتددها مسبقا الوسائل واألساليب املعتادة ألداء املهام واألنشطة يف املستقبل فهي  

  مرشد للعمل أكثر من كوهنا مرشد للتفكري. هبذا الشكل

 حسب القواعد:  -
تتضمن القيام بعمل أو االمتناع عنه فهي تعين التحديد الواضح للتصرف، تقييد جمال التصرف وفقا  

)حنقي و عبد السالم ابو فحف ، للموقف، مثال استعمال أقنعة األمان اإلجباري، ممنوع التدخني داخل مكان العملذ. 
     (347، صفحة 1993
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   : مراحل التخطيط - 13-2
   : هنالك مراحل حمددة لعملية و هي

  : حتديد األهداف : أوال 
إن حتديد األهداف املطلوبة من املؤسسة أو الربانمج أو النشاط هو من أهم مقومات التخطيط .و قد مت تعريف  

 األهداف أبهنا النتائج املطلوب حتقيقها ابجلهد اجلماعي . 
  : مجع املعلومات و البياانت و حتليلها : اثنيا

 روع أو ابلنشاط و حتليلها جيدا .املرحلة من مراحل التخطيط هي مجعها للبينات اخلاصة ابملش
  : رسم السياسات اليت حتدد تصرفات العاملني  : اثلثا 
فهي املبادئ العامة اليت  ; السياسات هي املبادئ و األساليب اليت حتكم تصرفات العاملني ابملؤسسة أو ابلربانمج 

هداف فاألهداف توضح ما هو مطلوب حتكم إختاذ القررات اخلاصة ابلربانمج أو املشروع و هي تتبع حتديد األ
 بلوغه .

  : وضع اخلطط البديلة : رابعا
إذا كانت عمية التخطيط قد بدأت بتحديد أهداف املنشأة و مجع البياانت و املعلومات املتعلقة هبذه األهداف  

  و كذلك رسم السياسات اليت توضح الكيفية اليت يتم هبا حتقيق األهداف . ; و حتليلها
                   : إختيار اخلطة : مسااخ 

بعد حتديد األهداف و مجع البياانت و حتليلها يتم حتديد املوارد البشرية و املادية املطلوبة كاملدربني و االعبني و 
 )55نفس املرجع ص   (الصالت و األجهزة و األدوات و اإلمكانيات األخرى املطلوبة مجيعها .

  
 التنظيم : -14
 التنظيم : مفهوم -14-1

كثرت أراء العلماء حول مفهوم التنظيم فمنهم من يرى أن التنظيم هو مرحلة حتديد الواجبات وتقسيمها   
إىل أجزاء مث إسنادها ألفراد من أجل تنفيذها ومنهم من يرى أن التنظيم عبارة عن منظمة حتتوي على جمموعة من 

م هو نظام حيوي على جمموعة من اإلجراءات ذات عالقة األفراد هلم مصاحلهم ودوافعهم ومنهم يقول أن التنظي
 ببعضها البعض وجيب التعامل مع هذه اإلجراءات  ككل ويسمى هذا ابالجتاه الفكري أو نظرية التنظيم.

وبغض النظر عن األقوال السابقة نرى أن التنظيم أحد أهم عناصر اإلدارة فبدونه تفقد الكثري وتصبح      
درة  على السري يف الطريق ابلسرعة واألمهية املطلوبة إلجناز األعمال وحتقيق األهداف، وعموما عملية عاجزة غري قا
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التنظيم هو توجيه اجلهود وجتميعها يف حمطة واحدة وإطالقها حنو اهلدف املنشود عن طريق حتديد العالقات 
 (14-17-15، ص1998)عبد احلميد شرف،  التنظيمية بني مكوانت هذا التنظيم.

 تعريف التنظيم :  -14-2
 تعددت تعاريف التنظيم من علماء اإلدارة ونذكر منها:    
هو إمداد املشروع بكل ما يساعد على أتدية وظيفته مثل املواد األولية أو اآلالت ورأس  >>يقول"هنري فايول"  

املال واملستخدمني وتقتضي وظيفة التنظيم من املديرين إقامة العالقات بني األشخاص بعضهم ببعض وبني األشياء 
 ) نفس املرجع السابق (.<<بعضها البعض

أنه تقسيم أوجه النشاط الالزم لتحقيق اخلطط واألهداف وجتميع كل نشاط اإلدارة  >>يعرفه"كونتزوا وزنل"
 ) (.29مرجع سابق، ص ) عصام بدوي وآخرون  ا ( .<<املناسبة، حبيث يتضمن التنظيم تفويض السلطة والتسويق

أنه تعاون أي جمموعة من األشخاص سواء كانت صغرية أو كبرية حتت قيادة رشيدة  >>كما يعرفه"رولف دافيز"
عبد احلميد (.<<حبيث يكون لديهم رغبة أكيدة يف حتقيق األهداف املشرتكة مع قدر كاف من العناية ابلعمل اإلنساين

 )شرف، ، نفس املرجع السابق 
الالزمة لتحقيق األهداف وذلك يف جمموعات حيث  هو عملية حتديد أوجه النشاط>>كما عرفه"ليندال إيرويك"
 )عبد احلميد شرف، نفس املرجع السابق (.<<ميكن إسنادها لألشخاص

ومن خالل كل التعاريف السابقة ميكننا القول أن التنظيم هو توجيه اجلهود وجتميعها يف حمطة واحدة وإطالقها  -
عبد احلميد شرف، نفس املرجع السابق ( التنظيمية بني مكوانت هذا التنظيم.حنو اهلدف املنشود عن طريق حتديد العالقات 

( 
 أسس وأشكال التنظيم : -14-3

هناك بعض العوامل اليت أتثر يف البناء التنظيمي ألي مؤسسة ومن ذلك حجم املؤسسة وتقسيم العمل     
اد بعضهم مع بعض والروح املعنوية السائدة بني أفرادها واحلاجة إىل التنسيق بني الوظائف واألعمال وتعاون األفر 

والقيادة وغري ذلك، ليس هناك شكل واحد للتنظيم ميكن أن يطبق يف مجيع احلاالت ولكن نوع التنظيم الذي يتبع 
يف أي مؤسسة هو ذلك النوع الذي يتفق مع أغراضها وأهدافها وكقاعدة فليس هناك عامل واحد بل توجد 

دد أفضل أنواع التنظيم وميكن متييز ثالثة أنواع رئيسية للتنظيم قائمة على أساس مبدأ جمموعة من العوامل اليت حت
 تقسيم العمل وهي على النحو:

: مبقتضى هذا التنظيم فإن مجيع أوجه النشاط يف املؤسسة اخلاصة مبنطقة معينة جتمع بني أساس جغرايف-
ختضع إلشراف مركزي واحد بصرف النظر عن درجة وحدة تنفيذية وهذه األخرية مع غريها من املناطق األخرى 

 املركزية أو الالمركزية اليت تتمتع هبا الوحدات اجلغرافية.
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يبني هذا التنظيم على أساس السلطة املنتجة أو فئة اجلمهور املتعامل مع املؤسسة  أساس الغرض الرئيسي: -
يقوم على أساس نوع السلطة املستوردة، وتنظيم مديرية  أو نوع اخلدمة املؤداة، فتنظيم اإلدارة العامة لإلسترياد مثال

الرتبية والتعليم يقوم على أساس نوعية التالميذ الذين يتعاملون بينما تنظيم مديرية الشؤون اإلجتماعية يقوم على 
 عيب.أساس نوع اخلدمة املؤداة مثل إدارة املساعدات، إدارة الضمان اإلجتماعي، إدارة األسر وإدارة النشاط الش

يعين تقسيم العمل على أساس التخصص داخل املؤسسة فكل عملية أو نشاط يشكل أساس وظيفي:  -
إبراهيم حممود ) وظيفة متغرية متثله وحده مستقلة ابلبناء التنظيمي مثل التخطيط والتمويل واإلنتاج واإلعالن والبيع. 

 (. (13.12، ص)2003عبد املقصود وحممد الشافعي،، 
 مميزات التنظيم : -14-4

التنظيم غين عن تعريف مزاايه ولكن ترابط املوضوع يفرض علينا أن نتطرق إىل مزااي التنظيم ومزاايه عديدة   
 وكثرية ومن أهم النقاط اليت تربز مزااي التنظيم ما يلي:

 التنسيق و حتديد األعمال. -
 حتديد العالقات العامة بني األفراد. -
 ألفراد.االستقرار النفسي جلميع ا -
 حماربة االزدواجية. -
 (42-41-27عبد احلميد شرف، مرجع سابق، ص)(حتقيق أفضل استخدام لإلمكاانت.  -
 متطلبات التنظيم : -14-5
أي تنظيم حىت يستمر وينجح ويصبح تنظيما فعاال قادرا على حتقيق األهداف واندرا ما تصادفه العقبات      

 املتطلبات اليت حتميه من الوقوع يف غياابت املستقبل.أو يتعرض للفشل يلزم مراعاة بعض 
 اإلمكانيات البشرية: - 

التنظيم يقوم أساسا على أفراد خلدمة أفراد آخرين وهؤالء األفراد ميثلون الدعامة الرئيسية يف التنظيم  
ركة اليت هلا أثرها وبدون العنصر البشري يف التنظيم يصبح جسم ساكن ال حراك فيه ويفقد بذلك التنظيم عنصر احل

الفعال على عملية اإلجناز ونعين ابلعنصر البشري هنا العنصر املتخصص املؤهل وذو اخلربة الكاملة فكلما توفرت 
-27عبد احلميد شرف، مرجع سابق، ص)(.هذه املتطلبات يف العنصر البشري ساعد ذلك أن يكون التنظيم فعال وجمداي

41-42) 

 املناسب:اهليكل التنظيمي  - 
حىت تكون عملية التنظيم مفيدة وفعالة ال بد أن تتكامل عناصرها حبيث يتماشى كل عنصر مع بقية  

 العناصر وذلك بوضع هيكل تنظيمي يتناسب مع حجم وطبيعته واهلدف الذي صمم من أجله.
  



 الفصل األول                                                                             التسيير اإلداري  
 

 29 الصفحة  
 

  
 القانونية:  - 

اإلميان ومن هنا ميكن القول أبنه ال أي تنظيم لكي ينجح ويستمر وحيقق أهداف ال بد أن يكتنفه عنصر 
ميكن ألي منشأة رايضية أن تقام أو متارس عملها دون تشريع قانوين حيدد نشاطها وأهدافها، وإال تعرضت 

 للمشكالت وعدم االستمرار.
 املوارد املالية : -

ويقصد هبا اجلانب التحويلي للمشروع من الناحية املادية ألنه ما يقيمه التنظيم اجليد على الورق وعندما  
مرجع  طلعة حسام الدين(.نريد حتريكه وتطبيقه على الواقع نصدم بعدم وجود موارد مالية كافية لتحقيق هذا التنظيم

 .)(64سابق،ص)
 أنواع التنظيم : -14-6

     يم:هناك نوعان للتنظ 
 التنظيم الرمسي : -14-6-1

يهتم اهليكل التكويين للمؤسسة بتحديد العالقات واملستوايت وتقسيم األعمال وتوزيع االختصاصات   
كما أراد املشرع أو كما ورد ابلوثيقة الرمسية ويقتضي هذا التنظيم أن يكون على شكل هرم ذي قاعدة عريضة 

ت املوجودة   يف اإلدارة مبعىن تضمن الوحدات اليت تعمل على املستوى التنفيذي، ومتثل فيه شبكة االتصاال
 القنوات الرمسية اليت متر خالهلا املعلومات.

 التنظيم غري الرمسي : -14-6-2
يهتم هذا التنظيم ابالعتبارات و الدوافع اخلاصة ابألفراد و اليت ال ميكن توضيحها بطريقة رمسية خمططة  

ابملنظمة و ينشأ هذا التنظيم نتيجة للدور الذي يلعبه على أساس أهنا تتولد تلقائيا و تنبع من احتياجات العاملني 
بعض األفراد يف حياة املؤسسة   فهو يهتم ابلتنظيم كما هو كائن و ليس كما جيب أن يكون رمسيا  كما أنه ميثل 

     .(23عبد احلميد شرف، ، مرجع سابق، ص)(العالقات الشخصية املتداخلة يف التنظيم.  
   

 : مبادئ التنظيم -14-7
تعرض كل من"برانرد" و"فايول" و"اتيلور" و آخرون للمبادئ اليت جيب أن يقوم عيها التنظيم وهي  

 متعددة نذكر منها ما يتعلق التنظيم يف الرتبية الرايضية ومن هذه املبادئ:
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 وحدة اهلدف: -
ينبغي على كل إدارة وعلى كل فرد يعمل هبا معرفة اهلدف املطلوب والوصول إليه حىت يساهم كل منهم  

بفاعلية لتحقيقه، إن وحدة اهلدف تؤدي إىل وحدة الفكر وغالبا ما تؤدي وحدة الفكر إىل اإلجناز واإلجناز من 
 أهم أهداف التنظيم.

اجليد واهلدف منه وحتديد ما يكفي لتحقيقه أبقل قدر ممكن من  وهي تعين هنا ضرورة دراسة التنظيمالكفاية:  - 
عبد (.التكاليف ويف حدود اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة، فالتنظيم اجليد هو أقصر الطرق للوصول إىل اهلدف

 (18-25احلميد شرف ، مرجع سابق، ص)
 املسؤولية:  - 

رئيسه عن املهام اليت توكل إليه وتكون املسؤولية بقدر مبقتضى هذا املبدأ يعترب املرؤوس مسؤوال أمام 
 السلطة املمنوحة له متاما ألنه أينما توجد املسؤولية توجد السلطة.

 تدرج السلطة: -
تعد السلطة عامال أساسيا ملمارسة العملية اإلدارية، فمدير النادي على سبيل املثال لديه سلطات متنح  

هذه السلطة يعيها املدير جيدا، أي يصبح لكل فرد يف التنظيم سلطاته          له من طرف جملس إدارة النادي، 
 يف شكل تتابعي واضح، وتداخل السلطات وعدم وضوحها يربك العملية اإلدارية والتنظيمية أبكملها.

ن جيب أن يكون التنظيم بسيطا بعيدا عن التعقيدات و ميكن إدراكه من قبل مجيع األطراف ألالبساطة :  - 
  .)(75، ص)1997طلعت حسام الدين، (.معىن خصائص التنظيم اجليد أن يدرك كل فرد موقعه بسرعة و سهولة

 حتديد الوظائف: -
جيب حتديد الوظائف و الشروط و املواصفات الالزمة لشكل هذه الوظائف على أن يكون التحديد يف   

   كل حالة واضحا بعيدا عن اجملاملة، و أن يتم التحديد على أساس نوع األنشطة و األعمال املتوقعة .
 التنظيم يف اجملال الرايضي: -14-8

من األنشطة اليت ال بد هلا من تنظيم وتوزيع أنشطتها  على  يف جمال الرتبية الرايضية والبدنية الكثري 
األفراد مع تفويض السلطة إلجنازها أبعلى مستوى لألداء يف أقصر وقت وأقل تكلفة ممكنة، فالتنظيم الفعال  يف 

عنوية جمال الرتبية البدنية حيقق حتديدا واضحا للواجبات واملسؤوليات والعالقات مع هتيئة الظروف النفسية وامل
لألفراد العاملني والتنسيق بني خمتلف اجملهودات اجلماعية منعا لالحتكاك والتضارب بني األفراد أثناء التنفيذ، كما 

خيدم التنظيم اجليد االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية يف الربامج الرايضية وأنشطتها وحيقق اإلشباع 
  (18-25عبد احلميد شرف مرجع سابق، ص)(.فراد العاملنيالكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية لأل
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 العالقة بني التنظيم واإلدارة: -14-9
 هناك عالقة بني التنظيم و اإلدارة و هي عالقة عضوية مباشرة و النقاط التالية تربز مدى العالقة بينهما :     

أحد عناصر اإلدارة و من صلب مكوانت العملية اإلدارية و اإلدارة بدون تنظيم تكون فاشلة و لن  التنظيم -
 تستطيع أن حتقق أهدافها .

هو املرآة اليت تعكس التخطيط و تليب متطلباته و بدون التنظيم يضل التخطيط خطوات تنفيذية ال  التنظيم -
 تتحول إىل واقع . 

سوبة يف األداء للعملية اإلدارية حيث ال يوجد هناك تضاد أو ازدواجية        يف حيقق السرعة احملالتنظيم  -
عبد احلميد شرف ، مرجع سابق، (.األعمال بل يكون هناك سرعة يف اإلجناز و ابلتايل جناح عملية اإلدارة يف حتقيق مهامها

 (18-25ص)
يهب اإلدارة اإلستقرار حيث أن كل فرد يف التنظيم يعرف من هو رئيسه، ومن هو مرؤوسه، ومن أين  التنظيم-

أيخذ التعليقات ، وهذه احلدود الواضحة بني العاملني وحتديد العالقات بينهم جتعل كل فرد يف التنظيم يعرف ما 
ية عملية حمسوبة تتميز ابلدقة و الفعالية و له و ما عليه و هذا يشعر ابإلستقرار، والتنظيم جيعل العملية اإلدار 

يساعدها على إجناز مهامها و من خالل ما سبق جند أن هناك عالقة طردية بني التنظيم           واإلدارة فال 
 توجد إدارة بدون تنظيم و العكس صحيح .

 
 الرقابة و املتابعة: -15

ىل إا دور كبري يف حتسينه و ذللك ابإلشارة هلو  ,تعترب الرقابة من األنشطة الضرورية يف العمل اإلداري 
األمور السلبية و حماولة تصحيحها و جتاوزها , وهي متداخلة مع مجيع أنواع اإلدارة األخرى إال أهنا تعترب كنشاط 
لوحدها , فهناك رقابة على التخطيط و التنظيم و رقابة على العاملني و القادة من أجل إعدادهم و توجيههم يف 

  (105-101 ص 2015حممود داوود الربيعي . )مهم .مها

 :مفهوم الرقابة -15-1
هي الوسائل الكفيلة ابلتحقيق أو التحقق من أن العمل يسري فعال حنو حتقيق األهداف , و أن املتحقق ال   _ 

 )رجع سابق .ممود داوود الربيعي حم (.  يقل عن املرسوم .
هي متابعة عمليات التنفيذ لتثبيت مدى حتقق األهداف املراد إدراكها يف وقتها احملدد وحتديد مسؤلية كل ذوي  _ 

رجع .مالربيعي  ( سلطة و الكشف من مواطن العيب و اخللل حىت ميكن تفاديها و الوصول إىل أعلى كفاءة ممكنة  .
 )سابق 
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  و هي عملية هتدف إىل حتديد نقاط الضعف و  (و من هذه التعاريف ميكن إعطاء مفهوم للرقابة
األخطاء ملعاجلتها و تصحيحها ومنع تكرار حدوثها و كذلك حتديد نقاط القوة من أجل تعزيز أهداف املنظمة و 

     )رجع سابق .مالربيعي  ( . )تنفيذ اخلطط املرسومة بنجاح 
 

  : أنواع الرقابة -15-2
  : الرقابة الداخلية-1
وهي اليت تتمثل ابلرئيس أو املدير يف املؤسسة أو الدائرة أي كانت درجته مث تنتشر إىل األسفل و ال تبقى بيد  

واحد فقط .فعند إنفراد الرئيس األعلى ابلرقابة فمن املستحسن وضع جهاز متخصص ملحق مبكتبه يشرف عليه 
 )رجع سابق .مالربيعي  (مباشرة .

  

  : الرقابة اخلارجية -2 
ومتارس من قبل الشعب أو سلطات الدولةالسياسية أو القضائية و هتتم أساسا بقانونية النشاط اإلداري متاشيا مع  

  املبادئ السياسية السائدة يف الدولة .
  : الرقابة الفنية-3 

 وهي الرقابة املتمثلة ابملهمة املوكلة أصال للمؤسسة أو املنظمة ملتابعة أقسامها املختلفة .
  : الرقابة اإلدارية-4
 )نفس املرجع السابق  ( و تنصب على تشغيل الوسائل املستخدمة للمساعدة على حتقيق املهمة األصلية لإلدارة . 

   : أساليب الرقابة-15-3 
  : لقد تنوعت أساليب الرقابة و ميكن أن نذكر منها اآليت

 التقارير  -1
ساليب املهمة لتحرير سري العمل اإلداري و ملا يتسم به من وضوح و دقة يف إعطاء الصورة احلقيقية من األوهي 

.من حيث الكم أو النوع إضافتة إىل  )املهام  (ملا جيري خالل العمل ألجل الوقوف على مدى تنفيذ الربامج 
  )رجع سابق .مالربيعي  ( حات .حتديد املسؤلية عن كل السلبيات اليت قد طرحت مع وضع التوصيات و املقرت 

 
  : التفتيش -2

و يعين سالمة األعمال اليت ختص اإلدارة أثناء التنفيذ يف مواقع العمل ملعرفة جمرايت العمل و مستوى اإلجناز و 
حتديد السلبيات من أجل جتاوزها و قد يكون التفتيش دوراي أو بصورة مفاجئة أو وقتيا و قد يكون كليا أو 

 )رجع سابق .مالربيعي  ( جزئيا .
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  : املالحظة -3
و نعين به مالحظة العاملني و طرق إدارة العمل و النتائج اليت توصلوا إليها و مالحظة األساليب القوية و املؤثرة 

على سري العمل للوصول إىل اهلدف ألهنا ذات قيمة يف التأثري على حسن سري العمل و جودته إذا ظهرت 
  )رجع سابق .مالربيعي  ( نقاط الضعف يف مسرية تنفيذ الربامج ووضع احللول املناسبة هلا .السلبيات أو األخطاء و 

 

  : الشكاوي -4
وهو أحد أساليب الرقابة لتحريك اجلهاز اإلداري و قد تقدم مباشرة إىل الرئيس األعلى أو إىل مكاتب الشكاوي 

  )رجع سابق .مالربيعي  (لدراستها ووضع احللول لتاليف املعوقات و املشاكل املطروحة . 
 

  : مستلزمات جناح عملية الرقابة -15-4
تعترب الرقابة من األنشطة اهلامة اليت متارسها اإلدارة للتحيق من قيام العمل على أساس األهداف املرسومة و أبقل  

إتباعها يف هذا كلفة ممكنة و هي حلقة مهمة إلستكمال متطلبات جناح العمل اإلداري فهناك مستلزمات جيب 
  : اجملال و هي

 أن تعكس الرقابة طبيعة النشاط و إحتيجاته . -1
 أن تكون الرقابة موضوعية .  -2
 أن تكون الرقابة مرنة . -3
 أن يعكس النظام اإلداري النموذج التنظيمي .  -4
 أن تكون الرقابة إقتصادية .  -5
 على النظام الرقايب أن يكون مفهوما .  -6
      )رجع سابق .مالربيعي  ( أن يبني نظام الرقابة األعمال التصحيحية .  -7
  : الرقابة يف العمل الرايضي -15-5

إن الرقابة يف العمل الرايضي تعد من األنشطة املهمة جدا اليت متارس من قبل املدربني أو اإلداريني و كذلك  
الالعبني للتحقيق من مدى تطور مستوى إجنازهم كل يف جماله و هي ظرورية إلستكمال التكامل بني حلقات 

  )رجع سابق .مالربيعي  ( العملية التدريبية و يف مجيع مراحلها .
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  : )اإلشراف   (التوجيه -16
 : )اإلشراف   (مفهوم التوجيه  -16-1 
إن التوجيه يعد من العناصر األساسية يف اإلدارة و الذي يرمي إىل اإلرتقاء ابلستوى الوظيفي للعاملني يف أي  

مؤسسة أو منظمة و ذلك من خالل التقومي و التوجيه املبين على أساس التعاون والثقة املتبادلة و حسن املعاملة 
 للعاملني و زايدة إنتاجهم و كفايتهم . بعيدا عن التعسف و اإلستبداد خللق ظروزف نفسية جيدة 

أبنه نشاط موجه يعتمد على دراسة وضع العمل و العامني يف أي  (ومما تقدم ميكن حتديد مفهوم التوجيه  
مؤسسة أو منظمة . و يهدف إىل خدمتهم من خالل إطالق قدراهتم و رفع مستواهم الشخصي و املهين مما حيقق 

 ) 133-132ص 2015رجع سابق .مالربيعي  (. فهاتطوير مؤسساهتم و حتقيق أهدا
  

 : )اإلشراف   (الغرض من التوجيه  -16-2
 مساعدة العاملني على فهم مهامهم و اإلميان هبا . -1
 أن يتسم إببتكار و جتديد و إكتشاف أشياء جديدة و حتسني الوسائل املستعجلة .  -2
 املساعدة يف وضع اخلطط السليمة القائمة على أساس علمي ومناسب للموقف الذي توضع من أجله.  -3
 مساعدة العاملني على فهم أهداف عملهم وإنتقاء املناسب منه. -4
 تقومي العمل بشكل سليم على أسس صحيحة.  -5
 د عن السيطرة و التسلط .إستخدام احلقائق املستقاة من اجلوانب النفسية و مبادئ التوجيه و توخي اإلبتعا  -6
 .العمل على تنسيق جهود العاملني و زايدة الصلة فيما بينهم ملصلحة عملهم   -7

 املساعدة يف تطوير العاملني ذاتيا .  -8
 املسامهة يف وضع الربامج و إختيار األساليب اليت حتقق اإلجناز اجليد .  -9
 )133-132 ص السابق املرجع نفس  (. و املؤسساتمتابعة ما يستجد من أمور حديثة و تعزيزها مبا خيدم العاملني -10
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 :اخلــالصة  
 

ميكن القول يف النهاية أن التسيري اإلداري هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة فبدون تسيري دقيق             
والتنسيق، وال يتم ذلك إال تعم الفوضى بشكل يهدد وجود الشيء املسري إداراي وهو يوفر درجة من االنتظام 

 بوجود قيادة ذات كفاءة عالية،.
جيب أن تكون هناك سياسة إدارية انجحة ومدروسة. وميكن أن نقول أن عملية التسيري اإلداري هي جمموعة من 

 العلميات املمتزجة واملتمثلة يف التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، التوجيه .
 جوةومن أجل حتقيق األهداف املر 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 :تمهيد
 

على اجملال الرايضي حيث تقوم أغلب إن ثورة املعلومات املتالحقة اليت يشهدها عاملنا املعاصر إنعكست 

اإلدارات الرايضية بتبين خطط إسرتاجتية لتحقيق أهدافها بصورة كاملة . فالتخطيط اإلسرتاتيجي هو عملية 

متجددة يتم حتديثها كل عام لدراسة املستجدات اخلارجية و الداخلية .و كذلك فإن اإلسرتاجتية حتدد لنا 

لتكلفة و خلق اإلبداع و التميز .أسلوبنا يف املنافسة من تقليل ا  
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  : التخطيط اإلسرتاتيجي- 

 مفهوم التخطيط:-1-1
إن تعريف التخطيط يتفاوت بتفاوت عوامل وظروف املكان والزمان بل إن هذا التفاوت ميتد إىل داخل املكان إذا 

انه اليوجد تعريف جامع ومانع ملفهوم التخطيط, ما اختلفت وجهات النظر وتباينت االهتمامات واملصاحل,إذا 
فاألمر متوقف على اهلدف من التخطيط أوالوعلى املكان والزمان اثنيا ولكن من املتفق عليه إن هناك قاسم مشرتك 

بني الباحثني واملهتمني يف هذا اجملال ,حيث توجد أسس مشرتكة تؤخذ ابحلسبانعند تعريف التخطيط وابلتايل فان 
ف حمدود بني التعارف اليت يضعها مجهور الباحثني والدارسني,وإذا ماوجد اختالف عند الباحثني فانه غالبا االختال

 (06,صفحة 2003)املقصود ,مايكون راجعا إىل طبيعة النظرة واهلدف وراء حتديد املفهوم .
 تعريف التخطيط يف اجملال الرايضي:-1-2

 رقنا إليها ميكن أن نستخلص تعريفا وجيزا للتخطيط كما يلي :مما سبق من التعارف اليت عرضناها وتط     
التنبؤ مبا سيكون يف املستقبل لتحقيق هدف مطلوب حتقيقه يف اجملال الرايضي, واالستعداد بعناصر العمل ومواجهة 

ملناسب معوقات التنفيذ , والعمل على تذليلها يف إطار زمن حمدد, والقيام مبتابعة كافة اجلوانب يف التوقيت ا
 (27,صفحة1999)محاد,.
 أمهية التخطيط:-1-3

أسباب رئيسية توضح أمهية التخطيط  بدون وجود التخطيط تصبح القرارات اإلدارية عشوائية لذلك توجد أربع     
 هي: 

 مواجهة احلالة عدم التأكد والتغيري:-1-3-1
عليه املستقبل,فاملسؤول ال يستطيع وضع أصبح التخطيط آمرا ضروراي ملواجهة التغري وعدم التأكد الذي ينطوي 

أهدافه فقط ,وإمنا عليه إن يعرف طبيعة الظروف املستقبلية, والتغريات املعتملة , والنتائج املتوافقة , وعالقة ذلك 
 . ابألهداف

 الرتكيز على األهداف: -1-3-2
عداد اخلطط الفرعية , وربطها فالتخطيط موجه يف املقام األوإلىل اجناز األهداف,وبذلك يركز التخطيط على إ

يبعضها البعض وتقليل درجة احلرية يف هذه اخلطة كمدخل لاللتزام هبا وحتقيق اهلدف ويدفع ذلك املسؤلني إىل اخذ 
الظروف املستقبلية يف املساق ,ومراجعة هذه اخلطط دوراي وتنفيذها مبا يتمشى مع الظروف رمبا يضمن حتقيق 

 أهداف املؤسسة .
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 ستفادة القصوى من اقتصادايت التشغيل: اال-1-3-3
يساعد التخطيط على حتديد أكثر الوسائل والعمليات كفاية لتحقيق اهلدف وبذلك يؤدي اىل ختفيض     

 التكاليف وميكن مالحظة اقتصادايت التخطيط يف جمال االجناز.
 تسهيل عملية الرقابة :-1-3-4

ملدير الميكنه متابعة أعمال مرؤوسية بدون أن يكون لديه أهداف ترجع أمهية التخطيط يف هذا اجملال إىل ا     
 (99)ابراهيم,صفحةخمططة وعلى ضوئها ميكن التعرف على مستوى االجناز ابملقارنة هبذه األهداف.

 مبادئ التخطيط يف الرتبية الرايضية :-1-4
 الواقعية: -

واملايل للمجتمع ومثل هذا اإلطار يصون الصورة وبقائها ونعين هبا رسم اخلطة يف إطار الواقع االجتماعي والقيمي 
 وحيدد مالحمها.

 املرونة:-
مبثابة التكتيك إلسرتاجتيةالتخطيط والقصد منها البدء يف مواجهة مايطرؤ من مشكالت أو مواقف مل تكن يف 

 احلسبان التخطيطي.
 الشمول واالتزان:-

احتواء متوازان حيدد مستوايت الثقل والرتكيز يف معادلة  إي احتواء وعاء اخلطة على مجع العناصر واملكوانت
 احلاجات للتالميذ.

 : مراعاة اجلانب اإلجتماعي-
ن يتماشى جوهر اخلطة مع طبيعة اجملتمع املفروض تنفيذها فيه إذ الميكننا فصل التالميذ عن جمموع اجملتمع الذي أ

 يعيشون فيه.
 التكامل:-
الكل, وعليه فاخلطة احمللية جزء يف كل اخلطة العامة اليت تضعها وزارة الرتبية,وهذا  من املسلم به إن اجلزء من خدمة 

يتطلب حساسية فياضة ابلنسبة ألي تعارض يف الفلسفة أو طرق العمل, وتدارك الفشل أو التضارب يف تنفيذ 
 : اخلطة,ويف ضوء هذه املبادئ جيدر ابملخططني يف الرتبية الرايضية مراعىات التايل
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 : مراحل عملية التخطيط-1-5
هنالك مراحل حمددة لعملية التخطيط هي كفيلة جبعل التخطيط يسري يف النهج الصحيح لتحقيق اهلدف و كما 

 : ييأيت
  : حتديد األهداف : أوال

إن حتديد األهداف املطلوبة من املؤسسة أو الربامج أو النشاطهو من أهم مقومات التخطيط فاألهداف هي ما 
القائمون على  املؤسسة يف الوصول إليها و لقد مت تعريف اإلهداف أبهنا النتائج املطلوب حتقيقها ابجلهد يرغب 

 : اجلماعي . و لتحديد األهداف جيب
  . حتديد اإلجتاه العام للمجهودات الفردية 
 . تسيري التنسيق بني جمهودات االفراد و الوحدات 
  بعضها .  تساعد يف وضع خطة متكاملة و متناسقة مع 
 . تعد دافعا لكل فرد يف اجملموعة للعمل بواسطة ربط أهدافه أبهداف املؤسسة اليت يعمل هبا 
   تعد مقيياسا للرقابة وتقييم األداء العام أثناء أو بعد اإلنتهاء من التنفيذ عن طرييق قياس األهداف ابلنتائج

حتقيقها و قابلة للتغري و التعديل كما جيب أن  األهداف جيب أن تكون واقعية ميكن(اليت مت الوصول إليها .و 
 .)تكون األولوية لألهداف العامة مث تتبعها األهداف اخلاصة لكل جزء من املشوع أو لكل خطة

 : مجع املعلومات و البياانت و حتليلها : اثنيا
ختتص هذه املرحلة جبمع بياانت املشروع أو النشاط و حتليلها جيدا .فعلى سبيل املثال , عند إعداد خطة ألي  

إحتاد رايضي يتم جتميع بعض املعلومات اخلاصة بعدد الالعبني من املستوايت املختلفة , و األندية و اجلهات اليت 
لالعبني و عدد املدربني و االجهزة و األدوات املتوفرة و تزاول النشاط , و الصاالت املتوفرة و املستوى الفين 

 املستوايت اإلقلييمية و القارية و العاملية , و التقارير املقدمة حول اللعبة , وأي دراسات أجريت على اللعبة .  
  : رسم السياسات اليت حتدد تصرفات العاملني : اثلثا

السياسات هي املبادئ و االساليب اليت حتكم تصرفات العاملني ابملؤسسة أو ابلربانمج , فهيي املبادئ العامة اليت 
 حتكم إختاذ القرارات اخلاصة ابلربانمج أو املشروع و هي تتبع حتديد األهداف 

تم حتقيق األهداف , و  فاألهداف توضح ماهو مطلوب بلوغه , أما السياسات فتوضح الكيفية اليت من خالهلا ي 
 : كمثل ألحوال السياسات يف أحد األندية الريياضية ما يلي

كسياسة عامة يتوىل النادي تشجيع كافة أبناء املنطقة لإلخنراط يف النادي مع توفري كافة وسائل قضاء أوقات    
 فراغهم مبا يعود عليهم ابملنفعة .
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 : وضع اخلطط البديلة : رابعا 
لتخطيط قد بدأت بتحديد أهداف املنشأة و مجع بياانت و املعلومات املتعلقة هبذه األهداف و إذا كانت عملية ا

حتليلها , وكذلك رسم السياسات اليت توضح الكيفية اليت هبا حتقيق االهداف , فإن اخطوة املنطقية التالية تصبح 
ف املنشأة و الطبيعي أنه سيتم املفاضلة بني طرح جمموعة من البدائل التخطيطية اليت تؤدي يف النهاية اىل حتقيق أهدا

 هذه البدائل التخطيطية يف ضوء تكفتها و العائد الذي حتققه و درجة املخاطرة اليت ينطوي عليها كل بديل . 
 : إختيار اخلطة : خامسا

ربني و االعبيني و بعد حتديد األهداف و مجع الباانت و حتليلها يتم حتديد املوارد البشرية و املادية املطلوبةكاملد
الصاالت و األجهزة و األدوات و اإلمكانيات األخرى املطلوبة مجعها .مث يتم حتديد اإلطار العتم لتنفيذ اخلطة بعد 

حتديد كافة اإلمكانيات البشرية و املادية املطلوبة . وترسم اخلطة كيفية التنفيذ و اإلجراءات التفضيلية لتنفيذ كل 
د األماكن و اجلهات اليت تنفذ بعا األنشطة املختلفة و اإلحتياطات البشرية للتنفيذ و جزء من أجزائها مث حتدي

 : امليزانية التقديرية . بعد ذلك يتم التوقيت الزمين لكل جزء من أجزاء اخلطة وفقا ملا أييت
 . اخلطة طويلة املدى 
 . اخلطة املتوسطة املدى 
  . اخلطط القصرية املدى 

 : وضع امليزانية و حتديد املوارد : سادسا
بعد أن يتم حتديد املراحل السابقة مجيعها و ابلتسلسل يتم حتديد كيفية الوحصول على امليزانيية و كيفية التمويل  
 )63-62-61ص  2015حممود داوود الربيعي (.
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 مراحل عملية التخطيط. : ميثل :2شكل رقمال  

 

 

   

 

  

 

 

 
  

    
  
  
  

 : مبادئ التخطيط -1-6
  وأرائهم بدال من اإلمالء  أفكارهمومصلحة املرؤوسني أن يتبع التخطيط من وحي رغبات وحاجيات

 والتسلط.
  الذين يتأثرون مباشرة بنتائجه يف رسم اخلطة ,وهذا ميثل احد  املرؤوسنيأن تتحقق فعالية التخطيط ابشرتاك

 املبادئ الراسخة للدميقراطية.
 .أن يركز التخطيط على قاعدة احلقائق الكافية 
 ب املواجهة واألساليب للعمل مع اللجان,إذ هتيء اجملال اخلطط األكثر فاعلية يف عملية الربط بني أسالي

 إلطالق العديد من املؤثرات اليت تعني على تفعيل وتنفيذ اخلطة أبدىن حد ممكن من االعرتاض واملقاومة .
 .أن تتميز العملية التخطيطية ابلفردية والتخصصية نظرا للتباين يف املواقف 

 توصيف موضوع التخطيط

 مجع البياانت واملعلومات

 تقييم التوقعات واملخاطر

 تقييم البدائل

 اختاذ القرارات

 الرقابة / التقييم

 املتوقع/املخطط

 الفعلي

 املقارنة
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 فينبغي على املخطط أن حيدد دورة ويعاون اآلخرين على تفهم  يتطلب التخطيط مهارة مهنية يف القيادة
 هذا الدور.

  يتطلب التخطيط االستعانة جبهود املتطوعني وغري املهتمني وتوزيع املسؤوليات بني هذه اجلماعات يعترب
 ضرورة مبدئية لكفاية تنفيذ الربامج.

 تائج املناقشات واحملاوالت يف املتابعة يعتمد التخطيط على املستندات والتسجيل الكامل لضمان استخدام ن
 (105.)ابراهيم,صفحةوالتوجيه 

 مميزات التخطيط اجليد:-1-7
ليس كل ما يتم ختطيحخهطه يف اجملال الرايضي يعترب ختطيط فعاال ومثمرا ,وإمنا البد من توفر عددا من اخلصائص 

 املميزات نذكر ما يلي :حىت الميكن أنتأيت مثاره, ويصبح ختطيطا فعاال ومن مجلة هذه 
أن يستند التخطيط إىل الفكر املوضوعي : أن يكون التخطيط حقيقيا ومنطقيا , فيما خيص االحتياجات املهمة 
وااللتزامات املختلفة املرتتبة عليها ويرتتب على ذلك التنفيذ الفعال للخطة يتوقف على أن يفهمها بذكاء مجيع 

 األفراد املسؤولني عن تنفيذها.
  ,جيب إن يكون للخطة صفة اإلمثار )اإلنتاج(:حيث إن اخلطة ماهي إال عملية تنبؤ ببعض التصرفات املقبلة

وإهنا تبني الطرق ونوع التصرف الذي نعتقد أبهناألصلح , حلل املشكلة اليت تنشىء أو اليت يظهر هلا أن تنشىء 
لقدرة يف التنبؤ بقدرة معقولة بطبيعة احلوادث يف املستقبل ومن هنا يتضح أن القدرة على التخطيط تتوقف على ا

 يف املستقبل ومتطلباهتا واليت تؤثر يف التنظيم .
  اخلطة جيب أن تكون مرنة: ومعىن املرونة هنا انه ميكن تعديلها بسهولة وبسرعة لتوافق إشرتاطات الظروف املتغرية

 دون أن يرتتب على ذلك نقص يف الفاعلية.
 صفة االستقرار:وصفة االستقرار هنا متصلة بصفة املرونة ولكنها ختتلف عنها يف بعض  جيب أن تتوازن يف اخلطة

نواحيها الن اخلطط تكون أكثر استقرارا كلما كان التنظيم مستقال ابإلضافةإىل ذلك أن سالمة اخلطة مقرتنة 
 أبقل قدر ضروري من التفصيالت , تعترب من العوامل اهلامة يف جناحها .

  اخلطة ابلشمولية: أأين اخلطة تعطي بطريقة مالئمة لكل التصرفات اليت جيب أن تتوالها األفراد جيب أن تتميز
 والعناصر التنظيمية الجناز املالئم للهدف.

  حيب أن تكون اخلطة خالية من الغموض : حيث يراعي عند كتابة اخلطة الوضوح ابلقدر الكايف الن مسؤولية
ولكي ال تؤدي التفسريات الشفوية للخطة إىل التضارب مع الظروف  التنفيذ قد نتقدم بسبب قلة الوضوح
 االستثنائية وابلتايل صعوبة التنفيذ .
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  جيب أن يكون التخطيط اقتصاداي يف نفقاته: أانألمهية االقتصادية واالجتماعية للتخطيط تتجه إىل الزايدة على
نفاق عند تنفيذ اخلطة حىت ال يؤدي هذا إىل حسب املستوى الذي تؤدي فيه وهبذا جيب أن نضع أمهية فائقة لإل

 (112)ابراهيم,صفحة. مراحله بسبب التحويل املايل  توقف سري التنفيذ يف إحدى
  

 مفهوم اإلسرتاتيجية:-2
إن كلمة اإلسرتاتيجية مستمد من العمليات العسكرية , وهي تعين يف هذا اإلطار تكوين التشكيالت, توزيع املوارد 

 معينة ملواجهة العدو, أو اخلروج من املأزق , أو لتحسني املواقع أو انتهاز فرص ضعف العدو.احلربية بصورة 
ومن الناحية اللغوية ميكن تعريف اإلسرتاتيجيةأبهنا خطة أو سبيل العمل. هذه املفاهيم السابقة هي مفاهيم عامة , 

 سرتاتيجية. وهناك مفاهيم خاصة لبعض الفقهاء املختصني يف األعمال اإلدارية واإل
ولذلك جند توماس بعرفها أبهنا خطط و أنشطة املنظمة اليت بتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني 

)املصري، . رسالة املنظمة و أهدافها وبني هذه الرسائل و البيئة اليت تعمل هبا بصورة فعالية و ذات كفاءة عالية .
 (15، صفحة 2015

 

 التخطيط اإلسرتاتيجي: -3
اإلسرتاتيجي حجر األساس لتكوين وتنفيذ اإلسرتاتيجيات اليت ميكن من خالهلا حتقيق تعترب مرحلة التخطيط     

رسائل املؤسسة وأهدافها وليست العملية ببساطة جمرد دراسة للبدائل وإختيار البديل األفضل , بل إانلتأكد من 
واألوضاع اخلاصة كافة اجلوانب   إىلاإلسرتاتيجية املختارة يتطلب من املديرين قدر كبري من اإلهتماممدى مالئمة 

 ابملؤسسة .
 مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي: -3-1
 بشكل مثايل للمنظمة يف املستقبل وحتقيق هذا الشكل فهو إذا : التصور التخطيط االسرتاتيجي عبارة عن 
 بشكل املنظمة .كشف حجب املستقبل اخلاص -
 تصور مالمح املنظمة يف املستقبل .-
 رؤية رسالة وأهداف املنظمة مستقبال .-
 ختيل جمال األعمالواألنشطة اليت تدخل يف املنظمة .-
  وللتعديالت والفرص  املوجودة يف البيئة وذلك لتطور  نقاط الضعف والقوة فيأداء املنظمةرد فعل لكل من

 (09-08,الصفحات2003)العارف,للمنظمة يف املستقبل. تنافسالتميز والوتنمية جماالت 
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  مسامهة كل مستوى ووظيفة  حيدد ومييزأسلوب العمل على مستوى اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية وبشكل
 داخل املؤسسة .

  ة ويصفه جيمس كرافت ابلعمومي الرشد والرمسيةكما يعترب أبنه عملية تكوين اإلسرتاتيجية برتكيزه على
 والشمولية والرشد كاآليت :

  يؤكد كثري من الباحثني واملمارسني وصف عملية الرشد والشمولية  يف التخطيط اإلسرتاتيجي على أهنا ترتكز
وفحص وإختيار البدائل  األهداف املنطقيةعلى األنشطة اليت هتدف إىل حتقيق هدف معني من خالل تنمية 

 (162)حسن,صفحةورسم اخلطط اليت تسبق األفعال والتصرفات
 : مهية التخطيط اإلسرتاتيخيأ -3-2

 : تتلخص أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي كونه حيقق الفوائد التالية
إختاذ توضيحه للمستقبل و التنبؤ ابألحداث و التهيؤ هلا حيث يساعد املنظمة على التحوط ملتغرياهتا و  -

 اإلجراءات الكفيلة ملواجهتها .
يساعد املنظمة من اإلستفادة املثلى من القدراهتا املالية و اإلقتصادية و حتقيق نتائج أفضل من توظيف هذه  -

 القدرات يف املستقبل .
يعزز العمل اجلماعي و يكسب اخلربة لكافة أفراد املنظمة حيث يشارك مجيعهم يف بناء اإلسرتاجتية ووضع  -

 افها .أهد
يساعد على حتسني أداء املنظمة من خالل كشف القضااي الرئيسية ألنشطتها و الصعوابت اليت تواجهها و  -

 التعامل بكفاءة مع الظروف و املتغريات بسرعة .
يدفع إبجتاه حتسني كيفية صنع القرار ألنه يؤكد على النشطات الرئيسية للمنظمة و كيفية حتقيقها و القرارات   -

بلوغها , فهو يساعد املنظمة على تثبييت نواايها ووضع األساليب الالزمة لتعامل معها و إصدار الفاعلة ل
 التوصيات الالزمة بوضعها على مسالكها الصحيحة .

يعمل على توسيع املنظمة ملعارفها و دراساهتا و بناء قواعد معلوماتية ملختلف جوانب بيئتها الداخليية و البيئة   -
 هبا . اخلارجية احمليطة

و أخريا يساعد التخطيط اإلسرتاتيجي على تكامل و إتساق األنشطة اإلدارية و التنفيذية يف املنظمة و ذلك   -
 )41ص 2015مصطفى أمحد عبد ارمحن .(.إبحداثه أنظمة عمل متناسقة و متفاعلة بعيدة عن التقاطع و التضارب 
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 إجراءات التخطيط االسرتاتيجي :-3-3
تتعلق مبجموعة قواعد, طرق وتقنيات , تسمح بتكوين وإعداد نشاط معني وتوجيهها حىت إذا كانت إجراءات 

اهلدف املنشود , فإن إجراءات التخطيط اإلسرتاتيجي جتمع عملية فكرية بعدد من املصاحل الوظيفية والعملية 
 يطرحون من خالهلا األسئلة التالية ويعدون اإلجابة عليها .

 وأين ميكن أن نذهب ؟أ’  ماذا يالئمنا أن نفعل 
 وهذا يستدعي التحديدات والفرص املالئمة واملناسبة بدراسة احمليط .

 ماذا نستطيع أن نفعل أوأين نستطيع أن نذهب ؟ 
 بتحديد نقاط القوة والضعف للمؤسسة بدراسة املؤسسة وطاقمها . 
 ماذا تريد أن تفعل أين تريد أن تذهب ؟ 

 ين للمؤسسة .وهذا جنيب عنه بقيم وطموحات املسري 
 ماذا سنفعل أين سنذهب .؟ 

ويف هذه املرحلة يتم حتديد اإلسرتاتيجيات واخلطط العملية . وهذه اإلجراءات  تتطابق مع املنهجية العامة 
للمؤسسات ولكن التوجد منهجية متطابقة أو موحدة يف كل مكان وزمان فكل مؤسسة تكيف هذه اإلجراءات 

 نب النظري جنده موزعا بني أكثر من مدرسة يف هذا اجملال.مع هيكلها وتنظيمها ,وحىت اجلا
:  Harvard business schoolوهكذا ففي تصور مدرسة 

.)عدوان ن أنظمة  التخطيط الرمسية التكون إال نوعا من أفضل وجهني بني إعداداإلسرتاتيجية وتنفيذها إف
 (68-67,الصفحات 2001ا

 مقومات التخطيط االسرتاتيجي : -3-4
هناك عدة عناصر رئيسية جيب التفكري فيها قبل بوضع اإلسرتاتيجيات,وهذه العناصر تعترب كمداخالت هامة       

 تؤثر على فعالية التخطيط اإلسرتاتيجي وتتمثل يف : 
  البد من وضع نظام التخطيط االسرتاتيجي ,وحيتوي هذا األخري على اخلطوات املتبعة يف التخطيط

واملناسبة للمشروع كما حتتوي على أسلوب مشاركة املديرين يف وضع اإلسرتاتيجيةومدى االستعانة االسرتاتيجي 
خبرباء خارجني ومنه نالحظ إن النظام جيب أن يكون مرن للغاية وذلك ألنه يف كل مرة يواجه املشروع هتديدات أو 

ا األخري ال يتبع يف الغالب دورة التخطيط فرصة ونريد أن حندد إسرتاتيجية بصددها وعليه أن خيطط إسرتاتيجيا وهذ
 السنوية وإمناينشئ وفق الظرف واإلحتياج .
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  دراسة رسالة وأهداف املشروع : حيث أانألهداف العامة للمشروع وحتدد شكل املشروع يف املستقبل
يجيات املشروع وحتدد الوضع املرغوب حتقيقه فيجب دراستها جيدا ذلك أهنا قد ترشد املديرين إىل تلك  اإلسرتات

 على حتقيقها لنفسه.
  دراسة سياسة املشروع :حيث أن السياسات هي مرشد للتصرف  فاألصل يكون بضرورة جتانس

 إسرتاتيجيات املشروع مع سياساته .
  فإذا كانت السياسات تنص على تقدمي نشاط يرضي رغبات املشارك بصورة مستمرة فقد نقرتح الظروف

فقد يضطر إىل اختيار إسرتاتيجية متعارضة آو غري منسجمة جزئيا مع السياسات  اليت مير هبا املشروع حادة
املوضوعية, وحنب ان نقول انه الخيار من هذا الن اإلسرتاتيجية  تستحق هذا النفع فال مانع من نغض النظر مؤقتا 

 على مثل  هذا التعارف.
 العليا من املديرين من حيث أعمارهم ,  أخذ توجيهات اإلدارة وفلسفتها يف احلسبان: إن تركيبة اإلدارة

تعليمهم ,ومهاراهتم,ودوافعهم وأسلوب عملهم تؤثر بدرجة كبرية على وضع اإلسرتاتيجية ,كما انه ال ميكن إنكار 
دور الفن الشخصي واالبتكار الفردي للمديرين يف وضع اإلسرتاتيجية وعليه وجب اخذ هذه االعتبارات يف احلسبان 

 (40-39حاتالصف2000.)ماهر,
 مزااي التخطيط االسرتاتيجي : -3-5

يؤدي تصميم أهداف وإسرتاتيجيات املنظمة إىل مزااي رئيسية , السيما إذا حسن التصميم والتطوير والتكوين فأوال 
ستكون املنظمة أفضل ختطيط وتنفيذ, واثنيا ستكون النظمة ومنتجاهتا على حساسية للمتغريات البيئية احمليطة 

 فان التخطيط االسرتاتيجي ميكن إن حيقق املزااي التالية:وعموما 
 . لتفكري اإلسرتاتيجي للمدير هو أساس لصنع قرارات تصرف للمستقبل إماأن تكون فاعلة موفقة أو ال تكون 
  خفض املفاجآت فمن خالل رصيد ومتابعة املتغريات البيئية ,توفر لك معرفة أفضل للمتغريات يف كافة املؤثرات

ية ابملؤسسة وعلى ذلك فان التخطيط اإلسرتاتيجي حيمي من التصرف كرد فعل ألحداث متغريات بيئية احمليط
 ويساعد سيناريوهات بديلة وتطبيق السيناريو املناسب ملعاجلة االحتمال الذي حيدث.

 املنظمة  ميكن أن تركز جهود فكرة جديدة وتطويرها على إشباع حاجات حمددة مث رصدها يف البيئة اليت ختدمها
 ويتيح التخطيط االسرتاتيجي تطوير أفكار جديدة لتحسني مقابلة حاجات اجملتمع و حسن حتديدها وتعريفها.

  التخطيط اإلسرتاتيجي يهيئ مناخا فعاال للتغيري اإلداري فهو يدفع صناع القرارات للتفكري يف أي القرارات
أو التوقع يعين استجابة عقالنية تنسجم مع  سيتخذوهنا ,أن وقعت أحداث معينة متوقعة ومثل هذا احلدس

أهداف املنظمة , وهذا إضافة لتحسني اإلتصاالت الداخلية ابملنظمة حيث يلزم متخذو القرار على كل 
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املستوايت بتبادل املعلومات وهذا يقلل من تعارض األهدافواألنشطة ويسهل املتابعة الفاعلة هلذه 
 (125-120,الصفحات2001)مصطفى,األنشطة

 معوقات التخطيط اإلسرتاتيجي :  -3-6
إن التخطيط االسرتاتيجي ليس أمرا هينا فهناك عقبات التخطيط اإلسرتاتيجي , وفيما يلي بعض العقبات على 

 سبيل املثال:
 سباب التالية:عدم رغبة املديرين أو ترددهم يف استخدام هذا األسلوب , قد يرجع ذلك إىل األ 
  .  إعتقاد املدير يقدم توافر الوقت الكايف يف التخطيط اإلسرتاتيجي 
 . إعتقاد املدير أبهنا ليست مسؤولية 
 .إعتقاد املدير انه لن يكافئ على عملية التخطيط االسرتاتيجي 
 :البيئة اخلارجية مضطربة مما يعيق التخطيط قبل أنيبدأ وذلك لألسباب التالية 
 نونية والسياسية واالقتصادية ...اخل .سريع يف عناصر البيئة القا 
 . ارتفاع تكلفة متابعة هذا التغري عن قرب وبصورة مستمرة 
 :مشاكل التخطيط االسرتاتيجي ترتك انطباعا سيئا يف ذهن املدير وذلك لألسباب التالية 

 رة.مشاكل مجع البياانت وحتليلها لوضع اخلطط اإلسرتاتيجية ال جتعل املدير  مقدرا ألمهية الفك .1
 وجود خطا يف إدارة اخلطط اإلسرتاتيجية جيعل املدير يعتقد ابن الفكرة غري جمدية . .2
 ضعف املوارد املتاحة وذلك بسبب : .3
 صعوبة احلصول املوارد الولية. .4
 صعوبة جلب التكنولوجيا واألساليب الفنية. .5
 نقص القدرات اإلدارية. .6
 الية:التخطيط حيتاج إىل وقت وتكلفة كبرية وذلك لألسباب الت 
 .تستغرق املناقشات حول أهداف املنظمة وقتا طويال من اإلدارة العليا 
  . (.13-12-11, الصفحات 2003)العارف,األمر حيتاج إىل كم هائل من املعلومات  واإلحصاءات املكلفة 
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 : عناصر عملية التخطيط اإلسرتاتيجي ابملؤسسة الرايضيية -3-7
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 )12مرجع سابق ص (. عناصر عملية التخطيط اإلسرتاتيجي ابملؤسسة الرايضييةيوضح  )3 (الشكل رقم 
 وتتمثل يف  عناصر عملية التخطيط اإلسرتاتيجي ابملؤسسة الرايضيية : 
 حتديد الرسالة : 
 الرئيسية و األهداف الفرعية للمؤسسة .حتديد الرسالة و األهداف  -
  التحليل الداخلي : 

 هو حتديد الفرص و التهديدات اإلسرتاجتية يف بيئة التشغيل للمؤسسة الرايضية .

 عناصر التخطيط
اإلسرتاتيجي 

  ابملؤسسة الرايضيية

 

 : اإلستراتجية -3

هي األهداف العامة التي 

تسعى المؤسسة إلى 

تحقيقها على المدى 

 الطويل 

تخصيص الموارد  -6

 : اإلستراتجية

تخصص الموارد لبرامج 

معينة أحيانا تخصص 

ألهداف و إستراتجيات 

 بذاتها 

 

 : البرامج -5

األنشطة مجموعة 

المتعلقة بإستخدام 

الموارد لتحقيق 

 أهداف المؤسسة  .

 : الغايات و االهداف -2

أهداف المؤسسة  -

 الرياضية .

أهداف التي تحقق   -

رسالة المؤسسة 

 .الرياضية 

 : السياسات – 4

هي المبادئ العامة التي 

تتبعها المؤسسة إلى 

تحقيق أهدافها و رسالتها 

. 

   حتديد الرسالة -1

حتديد الرسالة و 
األهداف الرئيسية و 

األهداف الفرعية 
 للمؤسسة
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 أوجه القصور و الضعف للمؤسسة الرايضية . -
  إختيار اإلسرتاجتية املناسبة : 
 إسرتاجتية املستوى التشغيلي * الوظائف * -
 توى النشاط  * االنشطة و اخلدمات الرايضية * .إسرتاجتية مس - 
 إسرتاجتيات على املستوى العام.  -
 إسرتاجتيات على مستوى املؤسسة ككل . -
  . تطبيق اإلسرتاجتية ابملؤسسة الرايضية 
 تصميم نظم الرقابة . وذلك بوضع أفضل وسيلة لتقييم األداء . -
 الرقابة . حتقيق اإلنسجام بني اإلسرتاجتية و اهليكل و نظم -
تصميم اهليكل التنظيمي وذلك ب توزيع األدوار و املسؤوليات املتعلقة جبوانب االسرتاجتية املختلفة على املديرين   -

 و الوحدات الفرعية داخل املؤسسة لألنشطة أو اخلدمات الرايضية .
  إدارة التغري اإلسرتاتيجي: 
ؤسسة الرايضية و ظروف املنافسة و األسواق و املستفيدين هي عملية متكاملة لتحليل الظروف البيئية احمليطة ابمل -

 و ظروف املؤسسة الداخلية إلعداد خطة هتدف إىل حتقيق أهداف املؤسسة .
 التغذية الرجعية :  
 عملية التخطيط اإلسرتاتيجي عملية مستمرة  -
مرجع ( ل دورة التغذية .بعد اإلنتهاء من تنفيذ اإلسرتاجتية ترتد هذه املعلومات على مستوى املؤسسة من خال  -

 ) 15صسابق 
 

 : اإلدارة اإلسرتاجتية -4

األنشطة و اخلطط اليت تقرها املؤسسة على املدى البعيد مبا يضمن إلتقاء أهداف  : أهنا  thomasيذكر طوماس 
 املؤسسة مع رسالتها و إلتقاء رسالة املؤسسة مع البيئة احمليطة هبا بطريقة فعالة و ذات كفاءة عالية يف نفس الوقت .

قة ببقاء املؤسسة و تفوقها يف السوق أو اإلدارة اإلسرتاجتية أهنا تعىن إبختاذ القرارات املتعل  glueckيرى جليوك  
 (22، صفحة 2007)الشافعي،  سقوطها و إختفائها من السوق .

 : ومن التعريفات السابقة حتدد عناصر اإلدارة اإلسرتاجتية يف املؤسسات الرايضية يف اآليت
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 .  )رسالة املؤسسة  (الرؤية املستقبلية للمؤسسة الرايضية  -1
 أمهية رسالة املؤسسة ارايضية يف اجملتمع .   -2
 (23، صفحة 2007)الشافعي، للمؤسسة الرايضية .  )األهداف الفرعية  (وضع األهداف الرئيسية و الغاايت  -3

  : أمهية اإلدارة اإلسرتاجتية للمؤسسات الرايضية-4-1

 وضوح الرؤية املستقبلية و إختاذ القررات اإلسرتاجتية للمؤسسة .  -1
 خلق التفاعل البيئي على املدى البعيد بني املؤسسة الرايضية و البيئة . -2
 حتقيق العائد اإلقتصادي و املايل للمؤسسة .  -3
 تدعيم مركز املؤسسة التنافسي .  -4
 القدرة على التغيري ابملؤسسة .  -5
 (26، صفحة 2007)الشافعي،  دية و البشرية بفاعلية ابملؤسسة .إستخدام املوارد املا  -6

 

   

 خالصة
من خالل دراستنا تطرقنا اىل الكثري من النقاط اليت ختص التخطيط اإلسرتاتيجي حيث يلعب دورا مهم يف اإلدارة        

الفرص املتاحة و جتنب أو مواجهة التحدايت .و ذلك بتدعيم الرايضية و ذلك بسد الفجوات ان وجدت و إستغالل 
 نقاط القوة و معاجلة نقاط الضعف املناظرة و املرتبطة بكل فرصة مواتية أو حتدي مفروض

 



 

 

. 

 

 

  



 

 

 متهيد:

 ميكن القيام بنشاط رايضي بدون املنشآت الرايضية و كذلك األماكن املناسبة ضرورية من أجل تعليم ال            

إن النقص يف ملنشآت الرايضية املناسبة .  انجح وممارسة جيدة، فهي أيضا مطلوبة من أجل ممارسة انجحة وجيدة 

ال ميكن أن تقوم على اإلمكاانت واملنشآت القدمية والغري  حيث  املمارسة اجليدةعدم ختقيق واملالعب هي أسباب 

 توفر بعض املنشآت و اليت ميكن من خالهلا ممارسة النشاط الرايضي بصورة طبيعية .مناسبة وإمنا على األقل 

وإن جناح املنشآت الرايضية يف حتقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبرية على كفاءة وفعالية اإلدارة وطريقة تسيريها واملبادئ 

األساسية اليت يتمسك هبا املشرف يف التخطيط للمنشآت واإلمنكاانت الرايضية حيث أن املشرف هو أعلم مبا جيب أن 

ن تسيري، اختاذ القرارات.حتتاج إليه املنشآت م
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                                                                                                                      نبذة اترخية 
 املنشآت الرايضية يف العصر القدمي: -1

 من اهتم إبقامة دورات رايضية.أول كانوا يعود الفضل يف فكرة املنشآت الرايضية إىل اإلغريق حيث   

قبل امليالد فقد إستمرت منافسات األلعاب األوملبية  468متثلت يف األلعاب األلومبية القدمية اليت أقيمت عام  
أايم نظرا لكثرة عدد الالعبني املشاركني من كافة املقاطعات األغريقية . ومنذ تلك الفرتة إستمر التعمري و  5قدميا مدة 
عب الرايضية و حتديدا يف عصر احلضارة الرومانية و اليت متيزت ابإلبداع يف املنشآت الرايضية .و يف القرن إنشاء املال

 اخلامس قبل امليالد يف أملبيا ابليوانن بنية جمموعة من املنشآت الرايضية اليت تضم املالعب اآلتية:

 ملعب البنتاثون: -1-1

ل رايضة اخلماسي احلديث حاليا ولكنها كانت يف ذات الوقت عبارة التنافس رايضة البنتاثون الرومانية القدمية تقاب 
 يف مخس رايضات هي العدو، الوثب العايل، قذف القرص...

 ملعب اهليبودروم: -1-2

وخصص هذا امللعب يف عصر الرومان لسباقات الفروسية والعرابت، كما كان خيصص هذا امللعب هذا امللعب  
 ثناء األعياد املختلفة واملواسم، ابإلضافة الستخدامه يف التنافس بني اخلطباء والشعراء.أيضا إلقامة الرقصات أ

 :سرتاالباال -3 -1

عفاف ع املنعم ) هو مكان للتدريب حيث خصص لتعليم وإعداد الالعبني وتدريبهم على الفنون الرايضية املختلفة. 

 . (59، ص1998درويش: 

 الليونيديون: -4 -1

وخمصص الستضافة وإقامة الالعبني والزوار من املقاطعات البعيدة املختلفة تقابله القرى الرايضية  وهو مكان معد 
 يف العصر احلايل.
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 الكولوسيوم: -5 -1

فوق حبرية صناعية بروما، ولكنه توىف قبل  "فسباسان"وهو اشهر املالعب التارخيية القدمية الذي شيده اإلمرباطور  
ميالدية ويعترب الكولوسيوم أول استاد أقيم على أسس علمية  80إمتام بناؤه واستكمل ابنه اإلمرباطور تيتسى بناؤه عام 

هندسية حيث روعي عند تصميمه املداخل واملخارج وامللعب الرئيسي له بيضاوي الشكل أقيمت حوله مدرجات عبارة عن 
ألف متفرج، كما احلق له به مدرسة لتعليم فنون  مثانني 80000مرتا تستوعب حوايل  48عة طوابق بلغ ارتفاعها أرب

هو بداية  1890املصارعة ومت جتميل واجهته من اخلارج مبجموعة من التماثيل املصنوعة من املرمر والرخام ويعترب عام 
ن الدول األوروبية تطويرها على أيدي خرباء متخصصني يف هذا التقدم احلقيقي للمنشآت الرايضية اليت أخذت كثري م

اجملال وخاصة أملانيا، فلندا، ايطاليا مث انتقلت تكنولوجيا التجهيزات الرايضية إىل اجنلرتا وفرنسا وأمريكا ودول أخرى وميكننا 
حىت أخر الدورات  1972ميونيخ األوملبية  متابعة هذا التطور التكنولوجي اهلائل يتبع الدورات األوملبية املختلفة بداية بدورة

االوملبية احلديثة حيث نالحظ مدى تنافس الدول يف إظهار ما لديها من تقنيات حديثة متطورة يف جمال املنشآت الرايضية 
 بباقي اجملاالت احليوية اهلامة هلذه الدول العظمى. أأسو 

 املنشآت الرايضية يف العصر احلديث: -2

 ضية:املدن الراي -2-1

تظهر أمهية املدن الرايضية، عند تنظيم دورات أو بطوالت دولية أو مهرجاانت شباب ابإلضافة لدورها اهلام يف  
 إعداد وجتهيز الفرق واملنتخبات القومية وللمدن الرايضية مواصفات ومشتمالت خاصة هبما ميكن أن نوردها فيمايلي:

 امللعب: -

حارات  8-6متـر حيتوي على عدد من  4وحوله مضمار للعدو ومسافة يشتمل على ملعب قانوين لكرة القدم  
مع التجهيزات اخلاصة مليدان مسابقة ألعاب القوى من الوثب أبنواعه القفز ابلزانة، الرمي أبنواعه ابإلضافة إىل مدرجات 

عمل املنطقة املوجودة متفرج ومقصورة لكبار الزوار وأماكن اإلعالميني، وتست 25000املتفرجني اليت تتسع ألكثر من 
أسفل املدرجات للخدمات املختلفة مثل املداخل واملخارج، االشرتاكات وصاالت االستقبال، غرف التدليك ودورات 

   ).60عفاف عبد املنعم درويش: مرجع سبق ذكره، ص ( املياه، ورشات لصيانة واملخازن.

 



 المنشآت الرياضية                                                                                : الفصل الثالث
 

 50الصفحة  
 

 الصالة املغطاة: -

مرتا عرض، وذلك إلمكانية  27مرتا طول  45الصالة املغطاة عن جيب أال تقل احللبة املوجودة يف وسط  
استغالهلا يف أكثر من رايضة ابإلضافة لوجود مدرجات املتفرجني وتستغل املنطقة أسفل هذه املدرجات يف توفري اخلدمات 

 املختلفة الالعبني واإلداريني واحلكام من دورات املياه واملخازن، اخلدمات الطبية...اخل.

جيب أن تلحق هبذه الصالة الرئيسية صالة أخرى متارس عليها، أنشطة متنوعة ومسرح وغرف االجتماعات كما  
 مع صالة أخرى تستخدم كمكان ملشاهدة التلفزيون وكفترياي مع خمتلف اخلدمات األخرى مثل املخازن وأماكن الصيانة.

 املالعب املفتوحة: -

توحة داخل املدينة الرايضية وهذه املالعب تكون أرضيتها من من الضروري توفري جمموعة من املالعب املف 
مفتوحة   املسطحات اخلضراء للممارسة كرة القدم، اهلوكي، كرة اليد، ابإلضافة لتوفري ملعب مجباز فين مفتوح، مع مالعب

 أخرى لكرة السلة واليد والطائرة، التنس مع توفري مدرجات خاصة لكل ملعب.

 والغطس:محام السباحة  -

مرت ابإلضافة حلوض غطس منفصل ال تقل  2.10( مرتا بعمق x 21 50جيب توفري حوض السباحة أومليب ) 
مرت  5.25مرت من مجيع اجلوانب حىت يصل إىل املنتصف بعمق  3.5( مرت بعمق متدرج يبدأ بـ 15x 12أبعاده عن )

محاء قبل املسابقات مع توفري مدرجات حوض ( مرت وحوض آخر لإل12.5x 25مزود مبصعد مع توفري حوض للتدريب )
 السباحة األومليب تستغل املنطقة املوجودة أسفلها كغرف خلع املالبس.

 مناطق اإلعاشة: -

غرفة مزودة ابخلدمات الفندقية وتكييف  100وهي جمموعة من الغرف املخصصة للنوم حبيث ال يقل عددها عن  
 مكتبـة مزودة ابلكتب وشرائـط املوسيقى هواء مركزي وصاالت لالجتماعات واجللوس و 

  والفيديو، وكافيترياي ومطعم رئيسي وكل ما يوفر لالعبني احتياجاهتم طول فرتة إقامتهم.
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 اخلدمات املركزية: -

وهي املسؤولة عن توفري اخلدمات العامة للمنشآت إلمدادها ابلكهرابء واملياه وشبكة الصرف الصحي  
ئيسية والفرعية املوجودة ابملدينة وأماكن انتظار السيارات واملركز التجاري واخلدمات األخرى واالتصاالت والطرق الر 

 السياحية الربيدية االستعالمات، األمن ... اخل.

 مفهوم املنشأة الرايضية:  -3

الرايضي كله، تعترب املنشأة الرايضية العنصر األساسي لكل مسعى يف التطور الرايضي فهي تتحكم يف املستقبل  
-11-2املؤرخ يف  (91-416املرسوم التنفيذي رقم: )( تشكل القاعدة اليت بدوهنا ال ميكن القيام أبي مسعى لتعميم وتوسيع املمارسات الرايضية.

 )، اجلزائر1991

حيدد شروط  02/11/1991( املؤرخ يف 91-416ويعود مفهوم املنشآت الرايضية حسب املرسوم التنفيذي ) 
ملنشآت الرايضية واستغالهلا، واملنشآت الرايضية اليت سنتطرق إليها هي منشآت ذات الطابع العمومي واليت إحداث ا

املتعلق  03/02/1993من القرار الوزاري املشرتك واملؤرخ يف  02نتعرف على مفهومها القانوين خالل الرجوع إىل املادة 
الرايضية الرتبوية والتنافسية اجلماهريية يف الوسط الرتبوي، واملقصود  ابستعمال املنشآت الرايضية العمومية لغرض املمارسات

ابملنشآت الرايضية ذات الطابع العمومي هي كل هيكل مهيأة للنشاط الرايضي التابع لسلطة دواوين املركبات املتعددة 
كلفة ابلشبيبة والرايضة ابإلضافة إىل الرايضات يف الوالايت والقاعات املتعددة الرايضات واملالعب التابعة لسلطة اإلدارة امل

من القرار  99إىل  88( ال سيما املواد من 05-95هذا القرار جند التعرض هلذا النوع من املنشآت ضمن أحكام األمر )
الوزاري حيث ميكن أن نفهم من خالهلا أن املنشآت الرايضية العمومية هي تلك اليت أجنزت ابملسامهة املالية للدولة أو 

ماعات احمللية هلذه املنشآت استعمال خاص، حيث يكون تعاملها بصفة جمانية لرايضة النخبة واملستوى العايل وللرتبية اجل
البدنية والرايضية وللتنظيمات الرايضية للمعاقني واملتخلفني ذهنيا ولعمليات تكوين اإلطارات الرايضية اليت تقوم هبا 

هي كل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسات الرايضية والبدنية، املؤسسات العمومية، واملنشآت الرايضية 
، املؤرخ يف (91-416) :املرسوم التنفيذي رقم (اليت تتوفر فيها الشروط التقنية والصحية واألمنية الحتواء النشاطات الرايضية والبدنية. :

  ).اجلزائر.2-11-91
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 : اهنوميكن تعريف املنشآت الرايضية على أ

ذلك املكان اجلاهز ابلوسائل و اإلمكانيات و املخصص ملمارسة األنشطة الرايضية و تقدمي اخلدمات اآلزمة لتحقيق  
 األهداف الرايضية حاضرا و مستقبال . 

 

 إدارة املنشآت الرايضية: -4

 االعتبارات الضرورية يف تصميم املنشأة الرايضية: -4-1

أن تراعى عند تصميم املنشأة الرايضية والشروع يف العمليات اخلاصة  هناك العديد من العناصر اليت جيب 
 ابلتسهيالت واإلمكانيات الرايضية اخلاصة به نذكر منها ما يلي:

احتياجات املستخدمني له حيث جيب أن تصمم املنشآت الرايضية طبقا لطبيعة استخدامها من جانب املستخدمني،   -1
 ) 153ص 1999مفيت إبراهيم محادة  -د)) (الدويل يف االعتبار كما جيب أو توضع متطلبات االحتاد

جيب أو يوضع أمام املهندسني الذين سوف يصممون املنشأة الرايضية التفصيالت الكاملة ابستخدامها مثل طبيعة  -2
ات، أرضية املنشأة، ومتطلبات اإلضاءة، ومتطلبات نظام الصوت، وطبيعة االستخدامات املتعددة للحجرات والقاع

 وللتخزين وحجرات املالبس، ومساحات املمارسة الرايضية.

على هؤالء الذين سوف يديرون املنشأة الرايضية أن خيططوا جيدا لكيفية إدارته، وحتقيق أفضل استخدام له وعمليات  -3
املنشأة من جانب املعاقني  النظافة وركن السيارات وأساليب إزالة الفضالت والنفاايت، وأن يضعوا يف االعتبار استخدامات 

 ) 153ص 1999فيت إبراهيم محادة(م .كما أن عليهم أن حيددوا اخلدمات املطلوبة للمشاهدين به

 جيب أن يوضع يف االعتبار كيفية وصول كل من املتفرجني واملستخدمني والعاملني إىل املنشأ الرايضي. -4

 االعتبارات الضرورية يف بناء املنشأة الرايضية: -4-2

جيب بناء املنشأة الرايضية على أساس أنه سيستخدم على املدى الطويل أن بناءه من خالل ذلك قد يكلف أكثر،  -1
 ولكنه سوف يوفر كثريا يف املستقبل.
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األدوات ومواد البناء اجليدة اليت تستخدم يف املبىن سوف توفر كثريا على املدى الطويل كما أن استخدامها سيكون  -2
 أفضل.

 ب أن يوضع يف االعتبار املواد املتاحة حيث سيؤثر ذلك يف الوفاء بتكاليف البناء.جي -3

إذا ما كان املنشأ الرايضي سوف يستخدم يف مسابقات دولية فيجب مراعاة أن تكون مواصفات البناء منفذة طبقا  -4
 ).154مفيت إبراهيم محاد: مرجع سبق ذكره، ص  (.للقواعد اليت تصنعها االحتادات الدولية

 االعتبارات الضرورية يف استخدامات املنشأة الرايضية: -4-3

 عند بداية تصميم املنشأة الرايضية جيب أن يوضع تصور ملا سيكون عليه املبىن من حيث ما يلي: -

 عدد األفراد الذين سيعملون به وعمل كل منهم. -

 تكاليف االنتفاع، وصيانته، واحلفاظ عليه، وإجراءات األمن. -

 عدد الساعات اليت سوف يستخدم خالهلا. -

ما هي األنشطة األخرى اليت ميكن استغالل املنشأ الرايضي فيها جبانب االستخدامات الرايضية )حفالت، االستقبال،  -
 واالجتماعات، مكتبة ...اخل(.

ه وأجهزته ومبانية آمنة جيب أن تتمشى استخدامات املنشأة الرايضية مع اجتاهات اجملتمع وأن تكون استخدامات أدوات -
 وجذابة.

جيب أن تدار املنشأة الرايضية أبسلوب يضمن دخل مادي يعوض التكاليف صيانته استهالكاته وذلك من خالل    -
 وضع السياسات وتكاليف االستخدام.

افظة على كفاءة تكاليف عمالة املنشأة الرايضية تعترب هي أكرب املصروفات اجلارية، جيب التأكد من تغطيتها مع احمل -
 العمل، واألدوات واألجهزة.

ضرورة وضع موجز لعمليات املنشأة الرايضية وتعديله عند اللزوم مثل رسم األرضيات مراسم االستخدام، وقوائم األدوات  -
 بىن.الرايضية وكيفية استخدامها وواجبات عامة للعاملني به، ومسؤوليات العاملني يف حالة الطوارئ ومتطلبات إدارة امل



 المنشآت الرياضية                                                                                : الفصل الثالث
 

 54الصفحة  
 

وضع نظم العمل واستغالل املنشأة الرايضية مثل السيطرة على اجلوانب املالية والتقارير وأتمني املبىن ضد احلرائق  -
 والسرقات وتدريب العاملني وموجز للسياسات.

   وضع خطة مادية ملوارد اإلحالل والتجديد. -

 خصائص املنشآت الرايضية: -5

 بد أن تتوفر على العنصرين التالينينشأة أهنا رايضية ال املعتبار إل

أن تكون مفتوحة للجمهور ويقصد من ذلك عدم االستعمال على فئة معينة من الناس، وأن تكون املنشأة مفتوحة  -
 للجميع، فهي ذات استعمال مشرتك بني مجيع الناس سواء تعلق األمر ابلرايضيني أو املتفرجني أو غري ذلك من الناس.

ة معدة للممارسة البدنية والرايضية أو الرتفيهية جيب أن تكون املهمة الرئيسية واألساسية هلذه املنشأة هو أن تكون املنشأ -
 أن متارس فيها النشاطات البدنية والرايضية وأما النشاطات الرتفيهية وإما النشاطني معا.

ارس فيها بصفة تبعية أو عرضية وابعتبار املنشأة معدة خصيصا ملثل هذه املمارسات ال مينع من إمكانية أن مت 
نشاطات أخرى غري املمارسات الرايضية والبدنية مبختلف أشكاهلا كأن تكون نشاطات ثقافية أو عروض اجتماعية أو 

تظاهرات ذات طابع سياسي قصد جعل املنشآت ذات مردودية أحسن، وممارسة هذه النشاطات ال يغري من كون املنشآت 
نشآت رايضية فاملهم هو أهنا مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا للمارسات البدنية والرايضية متارس فيها بصفة تبعية م

-11-2، املؤرخ يف (91-416) :املرسوم التنفيذي رقم ( : مبختلف أشكاهلا وأن النشاطات األخرى متارس بصفة عرضية أو تبعية.

 ).اجلزائر.91

 أسس ختطيط املنشآت الرايضية: - 6

أساسية جيب مراعاهتا عند التخطيط إلقامة النوادي ومراكز التدريب واالستادان والقرى الرايضية هناك عدة مبادئ  
من أجل االستغالل األمثل وضمان فاعلية وسهولة وسالمة استعماهلا حىت حتقق اهلدف اليت أنشئت من أجله، ونبني أهم 

املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية، اإلمكاانت  :حسن أمحد الشافعي، إبراهيم ع املقصود( فيما يلي:هذه املبادئ اليت ينبغي وضعها من احلسبان والدراسة قبل التنفيذ 

 ) 18، ص2004، 1واملنشات يف اجملال الرايضي، دار الوفاء الدنيا الطباعة والنشر، ط 
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 اختيار املوقع: -

إقامتها، حيث خيتلف اختيار املوقع ومساحته ابلنسبة يتوقف دراسة هذا العنصر على نوع املنشأة الرايضية املطلوبة  
إلنشاء بعض املالعب الصغرية عن مراكز تدريب الناشئني وعن اجملتمعات الرايضية ابلوالايت واملدن الكبرية ويراعي يف 

ناطق ذلك احلجم، الكثافة السكانية والطلب االجتماعي والرايضي للمارسة، ويفضل اختيار املوقع الذي يبعد عن امل
كيلومرت( ابلنسبة لألطفال حىت يسهل إنشاء شبكة من   02كيلومرتات( ابلنسبة للشباب، )  04السكانية مبسافة أقل عن )

  املواصالت السريعة تتجه من مجيع أطراف املدينة إىل املالعب أو ميكن قطع املسافة سريا على األقدام.

 وسائل املواصالت: -

واليت يستحسن أن تكون املنشأة الرايضية قريبة من املدينة أو القرية ابلنسبة الختيار موقع امللعب واملدن الرايضية  
 وجيب دراسة أقصى حد لضبط حركة املرور والتنقل يف أيـام املبارايت الرمسيـة حىت 

 تتمكن توفري وسائل النقل للمشاهدين من وإىل امللعب يف أقل وقت ممكن.

 تجانب الوظيفي للمالعب والوحدات:ال -

 إن وحدات نزع املالبس ودورايت املياه واحلمامات قريبة من أماكن اللعب. -أ

  ) (2006بوداود عبد اليمني  (.جيب أن تكون مجيع املالعب جبوار بعضها البعض حىت يسهل صيانتها -ب

 

 تعريف اإلمكاانت: -7

هي كل ما ومن ميكن أن يساهم يف حتقيق هدف معني حايل أو مستقبلي من تسهيالت  ومالعب وأجهزة   
 وأدوات وميزانية وظروف مناخية وجغرافية ومعلومات وكـوادر متخصصـة متبعني 

  ).24، ص عفاف عبد املنعم درويش: مرجع سبق ذكره( األسلوب العلمي للتخطيط واإلدارة والتقومي لتحقيق تلك األهداف.

 أمهية اإلمكاانت يف الرتبية الرايضية: -8

ال شك أن توفري اإلمكاانت وحسن استخدامها يعترب أمرا حتميا ال غىن عنه ابإلضافة إىل أهنا أحد العوامل املؤثرة  
يف تقدم الدول وتطورها ملا هلا من أثر استثماري يف تنمية طاقات األفراد واجلماعات، ويظهر ذلك واضحا يف جمال الرتبية 
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مبختلف أنواعها يف جناح أنشطتها وحتقيق أهدافها وميكننا التعرف على أمهية البدنية والرايضية حيث يؤثر اإلمكانيات 
 اإلمكاانت يف هذا اجملال على النحو التايل:

توافر اإلمكاانت يعد أحد العناصر األساسية املؤثرة يف جناح فعالية العملية التعليمية حيث ال غىن عن وجود أفنيه  -
 ومالعب وأدوات رايضية مدرسية.

تفريخ صفوف متتالية من الناشئني لالنضمام للفرق الرايضية ذات املستوى العايل، والفرق القومية يف خمتلف إن  -
 الرايضات ال ميكن أن يتم دون توافر اإلمكاانت املادية والبشرية اخلاصة هبذا اجملال.

 فها كامال يف غياب اإلمكاانت.إن الربامج املختلفة ألغراض الرتبية الرايضية تضعف وال ميكن هلا أن حتقق أهدا -

يعد توافر اإلمكاانت وحسن استخدامها على املستوى القومي خاصة يف جمال اإلعالم الرايضي من العوامل البالغة  -
 التأثري على املشاهدين لتنمية خمتلف اجلوانب الثقافية الرايضية مما يزيد بصورة أخرى من الشعور ابالنتماء للوطن.

اإلمكاانت اخلاصة بتقدمي املهارات الرايضية وخاصة الصعبة بطريقة وصورة بسيطة سلسلة تعلق بذهن إن توافرت  -
املتدرب وتساعده للوصول إىل مرحلة الثبات واإلتقان واألداء اآليل بصورة أقرب إىل املثالية مما يساعد يف رفع مستوى 

 األداء.

ملدرب والتلميذ واملعلم حيث توافر اإلمكاانت واألدوات الرايضية إن تواجد اإلمكاانت يوفر اجلهد لكل من الالعب وا -
وغريها من خمتلف اإلمكانيات سواء يف أماكن التدريب أو املدارس أو ما إىل غري ذلك يؤثر يف جذب التالميذ وغريهم حنو 

 ممارسة خمتلف األنشطة الرايضية.

 شعور املمارسني ابمللل. توافر وتنوع اإلمكاانت وخاصة األجهزة واألدوات يقلل من -

إن توافر اإلمكاانت خاصة يف املناطق الشعبية )كالساحات الشعبية، مراكز الشباب( حيد من املظاهر السلوكية غري  -
 املرغوب فيها واليت تتناىف مع القيم األخالقية والعادات والتقاليد االجتماعية يف خمتلف بلدان العامل.

إلجياب يف نشر الرتبية الرايضية والتعريف أبمهيتها ويرغب خمتلف فئات الشعب اإلقبال على إن توافر اإلمكاانت يؤثر اب -
 ممارستها.

 إن توافر اإلمكاانت يف خمتلف اجملاالت ومنها الرتبية البدنية والرايضية يساعد احلكومة حنو حتقيق أهدافها العامة. -
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أو بشرية له األثر الكبري يف االرتقاء ابملستوى الرايضي للممارسني إن توفري اإلمكاانت عالية املستوى سواء كانت مادية  -
 سواء من الناحية املهارية أو اخلططية.

يعد توفري اإلمكاانت وحسن استخدامها سواء يف املؤسسات االجتماعية العامة أو اإلداعية العقابية له دوره الفعال يف  -
ف األنشطة الرايضية مما يساهم يف حتقيقها ألهدافها اليت أنشأت من مساعدة هذه املؤسسات على ممارسة نزالئها ملختل

  أجلها.

 مبادئ اإلمكاانت الرايضية: -9

إن مبادئ التخطيط على جانب كبري من األمهية إذا كان هدف اإلنشاء هو توفري أماكن ذات فعالية للتعليم أو   
منها مسؤويل اإلدارة واملهندسون املعماريون يف تطوير أساليب التدريب وفيما يلي بعض تلك املبادئ اليت ميكن أن يستفيد 

إنشاء أماكن الرتبية البدنية والرايضية، جيب أن يشارك يف التخطيط املبدئي كل األشخاص الذين يعملون أو يستفيدون من 
    ).51احلسن الشافعي: مرجع سبق ذكره، ص -د (.اإلمكاانت الرايضية يف عملهم، إن أي برانمج رايضي حيتاج لبعض املواقع التعليمية األساسية

 أنواع املالعب: -10

املالعب على اختالف أنواعها ميكن تقسيمها طبقا لألهداف املعينة، ولكن ال يعين هذا أن كل تقسيم ونوع قائم  
 بذاته بل جيب أن تكون هذه التقسيمات كلها مرتبطة ببعضها وميكن تقسيمها إىل ما يلي:

 من حيث األهداف:  -أ

  مالعب تنافسية. -مالعب تروجيية  -مالعب تدريبية  -مالعب عالجية  -

 من حيث الشكل اهلندسي:  -ب

 مالعب بيضوية. -مالعب دائرية  -مالعب مربعة  -مالعب مستطيلة  -

 من حيث الشكل العام:  -ج

 الفصل. -محامات السباحة  -املالعب املكشوفة  -

 ة: من حيث اللعب -د
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 مالعب األلعاب الفردية والزوجية. -مالعب األلعاب اجلماعية  -مالعب املنازالت  -

 من حيث القانونية:  -هـ

 مالعب غري قانونية. -مالعب قانونية  -

 من حيث التبعية: -و

 .مالعب اتبعة هليئة معينة مثل النوادي ونوادي الشركات -مالعب حكومية )مدارس وكليات، مراكز الشباب(  -

 من حيث األرضية:  -ي

نوعية األرض تلعب دورا كبريا ابلنسبة لأللعاب وهي ختتلف حسب كل لعبة ومتطلباهتا وميكن تصنيفها إىل 
مالعب خضراء، سوداء فحمية، احلمرة املخلوطة،،العشب االصطناعي، اإلسفلت، البالط، الرملية، األمسنت، اجلليدية 

 الثلجية، املائية ....اخل.

 دراسة امكاانت املنشأة الرايضية: مزااي -11

 إن التعرف على املزااي واألهداف املمكن حتقيقها من دراسة إمكاانت املنشآت الرايضية ميكن إمجاهلا فيما يلي: 

 الوصول إىل أفضل الطرق والوسائل لعمل املنشأة: -أ

ا الفنية واإلدارية مبا يسهم يف تقدمي حيث أن الدراسة متكننا من تطوير أداء املنشأة مبا يسمح برفع مستوى كفاءهت 
  ).27عفاف عبد املنعم: مرجع سبق ذكره، ص -د(خدمات أفضل يف شكل أنشطة وأهداف حتققها.

 اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة: -ب 

ابملنشأة إذ ميكن من إن دراسة اإلمكاانت يتبعه ابلضرورة دراسة للتوليفة املثالية للصفاة وامليزات واألهداف اخلاصة  
خالهلا الوصول إىل البدائل املمكنة للتصميم التنظيمي والذي حيقق مرونة تساعد املنشأة يف تقدمي أنشطتها بدرجة عالية من 

 الكفاءة.

 زايدة محاس العاملني ابملنشأة: -ج

لوك ودوافع األفراد إن هذا األمر ضروري ابلغ األمهية، فإن دراسة املنشآت الرايضية تساعد يف البحث عن س 
املكونني هلذه املنشأة وعلى ذلك ميكننا من اإلجابة على السؤال التايل، ملاذا يتصرف األفراد بصورة معينة، وهناك حكمة 
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تقول أنه ميكنك أن تقود حصاان إىل املاء، ولكنك ال تستطيع أن ترغمه عن شرب املاء، وهذا ينطبق على اإلنسان لذا فإن 
واملوارد تزودان ابلعوامل املختلفة واألسباب اليت من شأهنا زايدة محاس العاملني ابملنشأة لالستفادة الكاملة  دراسة اإلمكاانت

 والسليمة منهم.

 اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية: -د

صور إن دراسة اإلمكاانت املتاحة يف املنشآت تساعد يف التعرف على كيفية حتقيق هذا اإلشباع أبفضل الطرق و ال 
 و ابلتايل يتحقق اإلشباع أبقل جهد ممكن وأقل تكلفة.

 تطوير خمتلف ألوان املمارسة الرايضية: -هـ

 من خالل دراسة اإلمكاانت واملوارد اليت ميكن التواصل إىل أفضل أنواع األنشطة سواء اليت  

ايت العليا سعيا لتحقيق البطولة ابإلضافة يقبل عليها األفراد واالرتقاء هبذه األنشطة والوصول بالعبيها إىل رايضة املستو 
 للتعرف على نواحي الضعف وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها.

 زايدة أعداد املمارسني: -و

مما ال شك فيه أن دراسة اإلمكاانت املختلفة يف املنشأة الرايضية يصنع أيدي املسؤولني على نواحي النقص، مما  
امتها وتوفريها مما يتيح الفرصة األكرب عدد ممكن من األفراد لالستمتاع ابملشاركة يف يدفعهم الستكماهلا والتوسع يف إق

 خمتلف األنشطة الرايضية.

 استخدام أفضل املوارد املتاحة: -ي

إن احلجم املتاح من املوارد جملتمع معني أقل عادة من حاجات أفراد هذا اجملتمع ومن خالل دراسة اإلمكانيات  
 االستخدام األمثل ملوارد اجملتمع مبا حيقق أقصى إشباع للمواطنني.ميكن الوصول إىل 

 حتقيق أفضل األهداف: -ك 

إن احملصلة النهائية جلميع املزااي السابقة واليت حتقق من دراسة املوارد واإلمكاانت هي الوصول إىل أفضل الطرق  
من أجلها أال وهي اإلشباع األفضل للحاجات فعالية يف مساعدة املنشآت على حتقيق وإجناز األهداف اليت أنشئت 

 اإلنسانية للمواطنني أبقل جهد.
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 خالصة:

إن تطور املنشآت الرايضية لن يتوقف عند هذا احلد سواء كان ذلك من انحية اخلدمات أو من الناحية اإلمجالية اليت 
صبحت تصمم عليها، وإن جناح تسيري هذه املنشآت الرايضية وحتقيق أهدافها يعتمد ابلدرجة األوىل على كفاءة وفعالية أ

 يتمسك هبا املشرف يف التخطيط والتسيري لإلمكانيات الرايضية حيث أن املشرف اإلدارة املسرية هلا واملبادئ األساسية اليت
هو أدرى وأعلم مبا جيب أن حتتاج إليه هاته املنشآت من تسيري أمثل واختاذ القرارات لتحقيق أهداف املنشأة.
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 متهيد:

من صحة الفرضيات املقدمة يف اجلانب النظري كان ال بد لنا من دراسة تكون أكثر دقة وأكثر  واقعية يف الدراسة للتأكد 

امليدانية اليت من خالهلا اختيار املنهج املتبع يف هذا البحث وكذا جماالته والعينة اليت مت اختيارها له، وكذا أداة البحث كما 

 قمنا بتحليل النتائج ومناقشتها.

 :منهج البحث -1

املنهج هو الطريق املؤدي إىل اهلدف املطلوب أو هو اخليط غري املرئي الذي يشد البحث من بدايته حىت هنايته قصد  -
 ( 42،ص1980)حممد أزهر السماك وآخرون ،  الوصول إىل النتائج.

لية اليت طرحناها فإننا نعتمد على ونظرا لطبيعة املوضوع الذي تناولناه يف دراستنا، وقصد حتليل النتائج ودراسة اإلشكا -
 املنهج الوصفي الذي خيتص جبمع البياانت والتقارير أو اجلداول الكمية أو كالمها معا.

واملنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا  -
ة ويوضح خصائصها أما الثاين فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة وتعبريا كميا فاألول يصف لنا ظاهر 

 ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى.
ويلجأ الباحث إىل استخدام هذا املنهج من أجل فتح جماالت جديدة للدراسة اليت ينقصها القدر الكايف من        

وتفصيلية عن عناصر الظاهرة ملوضوع البحث اليت تفيد يف حتقيق فهم هلا أو املعارف وهو يريد التوصل إىل معرفة دقيقة 
  181،ص1986)حممد علي حممد،  وضع إجراءات مستقبلية خاصة هبا.

  : جمتمع البحث-2

جمتمع البحث ميثل الفئة اإلجتماعية اليت نريد إقامة الدراسة عليها وفق منهج البحث املختار و املناسب هلذه الدراسة        
, و يف حبثنا هذا إشتمل جمتمع حبثنا على جمموعة من املسريين و اإلدارين يف خمتلف املنشآت الرايضية بوالية بسكرة حيث 

القاعة املتعددة  , فرباير العالية 18امللعب املتعدد الرايضات   : ريي املنشآت التالية و املتمثلة يفجمتمع حبثنا مشل اداريي و مس
 . القاعة املتعددة الرايضات خالدي حممدو  الرايضات حممد الطاهر بن مهيدي العالية
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 عينة البحث:-3

للواقع قمنا ابختيار عينة حبثنا بطريقة عشوائية حرصا منا على الوصول إىل نتائج أألكثر دقة وموضوعية ومطابقة  
 أي أننا مل خنص العينة أبي خصائص أو مميزات وذلك لسببني:

العينة العشوائية تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد ألهنا ال أتخذ أي اعتبارات أو متييز أو إعفاء أو صفات أخرى غري اليت  -
 (58،ص1997)خري الدين علة عويس ،  حددها البحث.

 العينة العشوائية لكوهنا أبسط طرق اختيار العينات. -

 ضبط أفراد العينة: -3-1

فرباير العالية  18: امللعب املتعدد الرايضات ببسكرة  إداري موزعني على إدارة املنشآت التالية 30وتتكون من  
. القاعة املتعددة إداريني ومسريين  10 ،  القاعة املتعددة الرايضات حممد الطاهر بن مهيدي العالية ومسريينإداريني  10

 إداريني ومسريين.   10الرايضات خالدي حممد .

 

  : أدوات مجع البياانت-4

   : ستخدم الباحث يف مجعه للبياانت األدوات التاليةا

   : الدراسة النظرية 4-1

يصطلح عليها البيليوغرافية أو املادة العلمية النظرية حيث تتمثل يف اإلستعانة ابملصادر و املراجع العلمية هي اليت         
من مكتب و مذكرات , جرائد رمسية , تصوص و مراسيم قانونية . كما متت اإلستعانة ابلدراسات السابقة ذات الصلة 

 ابملوضوع .

 الدراسة االستطالعية: -4-2

كما زايرة أجرى الباحث مقابالت شخصية مع العديد من الدكاترة و أساتذة و إدارين و مسريين يف اجملال الرايضي          
و  الدراسة لتعريفهم مبوضوع الدراسة و أخذ أرائهم حولو مقابلة بعض املسؤولني  يف والية بسكرة بعض املنشآت الرايضية

يف تسهيل العمل و استغالل الوقت و رؤية إن كان عض التصائح لتفيد الوقوف على بعض الصعوابت احملتملة كما تلقي ب
  موضوع الدراسة قابل للبحث .
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  : اإلستبيان -4-3 

االستبيان كأداة جلمع البياانت والذي وجدانها ألجل مجع البياانت امليدانية حول املوضوع قام الباحث إبختيار   
"أداة من : أبنه"  خري الدين علة عويس" حيث يعرفه  صدد البحث فيها أجنع طريقة للتحقق من إشكاليتنا اليت حنن ب

جمموعة من األسئلة واالستفسارات املكتوبة  أدوات البحث العلمي معدة جلمع البياانت هبدف احلصول على إجاابت عن
  يف منوذج أعد هلذا الغرض، ويقوم املبحوثني بتسجيل إجاابهتم أبنفسهم." 

   : اإلستبانصدق  -4-3-1

بعد قيام الباحث بتحديد احملاور االومة إلستمارة اإلستبيان , وذلك يف ضوء الدراسة النضرية و املصادر و            
املراجع املتصلة ابلبحث مع اإلستعانة ابملختصني يف اإلدارة و التسيري الرايضي حيث حاول الباحث التأكد من صدق 

الذي وضع من أجله , و لذلك قمنا بعرضه على جمموعة من اخلرباء و الدكاترة و  اإلستبيان و مدى حتقيقه للغرض
األساتذة من ذوي اخلربة و الكفاءة يف اإلختصاص جبامعة بسكرة و ذلك بغرض إبداء الرأي يف احملاور األساسية و 

 ها و موضوع البحث . الفقرات املكونة هلا و مدى متاثل هذه األخرية و احملاور املنتسبة إليه و كذلك تناسب

   : ثبات اإلستبان -4-3-2  

الثبات ميثل العامل الثاين يف االمهية بعد يف عملية تقنني اإلستمارة , و هو يعين أن تكون اإلستمارة على درجة           
  مسري و إداري .  30عالية من الدقة و اإلنفاق , حيث قام الباحث بتوزيع اإلستبيان على عيتة من   

ويعترب االستبيان أكثر أدوات مجع البياانت واملعلومات استخداما وشيوعا يف البحوث االجتماعية والرتبوية الرايضية، كما  
يستعني الباحثون كثريا هبذه األداة، نظرا لكوهنا اقتصادية سهلة وسريعة يف تطبيقها لذلك قمنا بتحضري االستمارات 

  سؤال وتتمثل هذه األسئلة يف األسئلة املغلقة. 16ستمارة لإلداريني ويضم االستبيان االستبيانية واعتمدان يف بنائها على ا

   : موضوعية اإلستبيان -4-3-3

املوضوعية تعين عدم أتثر االداة بتغري احملكمني و أن اإلستمارة تعين نفس النتائج مهما كان القائم ابلتحكيم , إن         
األداة املستحدمة يف حبثنا كانت فقراهتا مفهومة و سهلة و واضحة , زايدة على ذلك قام الباحث بتوزيع اإلستبيان على 

ا خالية من التعقيدات و الصعوبة و التأويل , مفهومة لدى عامة اإلداريني و املسريين و األساتذة , و تبني بعد مجعها أهن
 على أساس كل ذلك نستنتج أن اإلستبيان يتميز ابملوضوعية .  
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   : أسئلة اإلستبيان-4-3-4

يث كان عددها إتسمت أسئلة اإلستبيان ابلوضوح و الشمول يف تغطياهتا ملختلف احملاور اليت تشمل البحث ح        
أنواع  من األسئلة  3سؤاال خمتلفة و موزعة على ثالثة حماور حيث متيزت هذه األسئلة ابلتنوع و اإلختالف و مشلت  16

  : موزعة يف كل حمور و املتمثلة يف

 األسئلة املغلقة:  -

 مباشرة.وهي األسئلة املقيدة بنعم أو ال بدون إبداء أي رأي والغرض منها تقصي احلقائق  

 األسئلة املفتوحة: -

يف هذه األسئلة أعطيت احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبداء آرائهم والتعبري عن املشكلة وهذا النوع من األسئلة له  
 درجة كبرية يف حتديد آراء أساتذة يف اجملتمع.

 األسئلة االختيارية: -

ه إال اختيار واحد منها دون أن يتطلب منه جهدا فكراي  هذا املبحوث جيد جدوال عريضا لألجوبة املفتوحة وما علي 
 كما هو احلال يف األسئلة األخرى إال أنه يف هذه األسئلة يفتح اجملال إىل إضافات أخرى ممكنة.

 األسئلة النصف مفتوحة: -

ال" حيتوي هذا النوع من األسئلة على نصفني، النصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة عليه مقيدة "نعم أو  
  .55خير الدين علة عويس: مرجع سبق ذكره، ص ( والنصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاص.

 : مجالت البحث -5

 اجملال املكاين: -5-1

 منشآت و املتمثة يف  03الواقعة بوالية بسكرة و الذي يبلغ عددها  املنشآتيف  مت توزيع استبيان املوجه لإلداريني 
 التالية:

 فرباير العالية. 18امللعب املتعدد الرايضات  -

 . القاعة املتعددة الرايضات حممد الطاهر بن مهيدي العالية -
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 . القاعة املتعددة الرايضات خالدي حممد -

 اجملال الزماين: -5-1

 2016حىت هناية شهر ماي  2016أشهر من بداية جانفي  05شرعنا يف إجناز هذا البحث يف مدة قدرها 
 وتنقسم الفرتة إىل مرحلتني:

 :01املرحلة 

من بداية جانفي حىت شهر مارس وهي مرحلة البحث النظري حيث قمنا من خالهلا جبمع أهم وخمتلف املعلومات 
 حول اإلدارة الرايضية وكذا التسيري يف املنشآت الرايضية.

 :02املرحلة 

وهي مرحلة خصصت للجانب التطبيقي من خالل مجع املعلومات  2016من شهر أفريل حىت شهر ماي 
  ومناقشة النتائج.

 : املعاجة اإلحصائية-6
تســــاعد هــــذه الطريقــــة علــــى حتويــــل البيــــاانت والنتــــائج مــــن حالتهــــا الكميــــة إىل نســــب مئويــــة وقــــد اعتمــــدان يف حتليلنــــا         

لالستخراج واحلصول علـى نسـب ملعطيـات كـل سـؤال وفيمـا يلـي للمعطيات العددية لالستبياانت علي القاعة الثالثية وذلك 
 النسبة املئوية  =        x 100عدد التكرارات                         قانون القاعدة الثالثية

 العدد الكلي للعينة                                         النسبة املئوية  ن:

 م         /100. عن =  ات                                                              التكرار  عدد:ع

                                                                      الكلي للعينة  العدد :م 

إىل دوائر نسبية لنتائج احملصل واعتمدان كذلك على نفس الطريقة )الطريقة الثالثية( وهذا لتحويل النسبة املئوية 
 عليها
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  : خالصة 

ت امليدانية , ألن جوهر ’إن أي حبث مهما كانت حبث مهما كانت درجته العلمية مرتبطة بشكل وثيق ابإلجرا           
الدراسة يكمن يف كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية . و عليه قام الباحث من خالل هذا الفصل بوضع خطة حمددة 

ملنهج املالئم لطبيعة الباحث و خيدم مشكلة البحث الرئيسية. كما األهداف و الغاايت و ابلفعل مت ذلك , فقد مت حتديد ا
مت حتديد اجملال البشري و الذي ميثل متثيال صادقا جملتمع األصل و حتديد األدوات اآلزمة جلمع البياانت و كيفية 

تساؤالت إشكالية  إستخدامها و الوسائل اإلحصائية املناسبة و اليت تساعد يف عرض و حتليل النتائج بعد اإلجابة عن
 البحث . 
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 التخطيط. حملور األول:ا

 املنشآت الرايضية؟.حتقيق أهداف ما مدى أمهية التخطيط يف السؤال األول: 

 املنشآت الرايضية.حتقيق أهداف : معرفة أمهية التخطيط يف الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 70 21 كبرية

 30 09 متوسطة

 00 00 قليلة

 100 30 اجملموع

 01الدائرة النسبية رقم                 إجابة اإلداريني على السؤال األول.: يبني 01جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

من اإلداريني يعتربون أن التخطيط له أمهية كبرية داخل  %70يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 يعتربون التخطيط ذو أمهية متوسطة داخل املنشأة. %30املنشأة أما ابلنسبة الثانية املقدرة بـ 

 االستنتاج:

حتسني  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن للتخطيط أمهية كبرية يف 
نب النظري و الذي أتكد من خالل تعريف التخطيط يف اجلا املنشأة الرايضيةيف حتقيق أهداف  وله دور اإلداري تسيريال

يعد التخطيط من أهم عناصر اإلدارة فهو الذي يكفل االستخدام األمثل لكافة املوارد واإلمكانيات   : من الدراسة حيث
املتاحة لتحقيق األهداف بطريقة علمية وعملية وإنسانية تتميز بتحديد مواعيد بدأ األعمال واالنتهاء منها، و التخطيط هو 

ب أولوايهتا وحصر كافة املوارد واإلمكاانت املتاحة مث حتديد أنسب الوسائل والسبل عبارة عن حتديد األهداف حس
   (16، صفحة 2003)الشافعي،  الستغالل هذه املوارد يف حتقيق األهداف.
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 ؟. للتخطيط أمهية يف حتسني أداء اإلدارين داخل املنشأة الرايضية: هل الثاين السؤال

  .يف حتسني أداء اإلدارين داخل املنشأة الرايضية التخطييط أمهية :معرفةالغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 80 24 نعم

 20 06 ال

 100 30 اجملموع

 01الدائرة النسبية رقم               : يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثاين.02جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

من اإلداريني يعتربون أن التخطيط يساعد على حتسني  %80اجلدول أعاله أن أكرب نسبة يتضح لنا من خالل  
أداء  يف  حتسنيعد التخطيط ال يسا أن يعتربون %20املنشآت الرايضية، أما النسبة الثانية املقدرة بـ أداء اإلدرين داخل 

 املنشآت الرايضية. اإلدارين داخل 

 االستنتاج:

 ويساهم يف حتسني يساعد التخطيطتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن نستنتج من النتائج امل 
 : و الذي أتكد من خالل تعريف التخطيط يف اجلانب النظري من الدراسة حيثاملنشآت الرايضية األداء  لإلداريني داخل 

افة املوارد واإلمكانيات املتاحة لتحقيق يعد التخطيط من أهم عناصر اإلدارة فهو الذي يكفل االستخدام األمثل لك 
األهداف بطريقة علمية وعملية وإنسانية تتميز بتحديد مواعيد بدأ األعمال واالنتهاء منها، و التخطيط هو عبارة عن 
حتديد األهداف حسب أولوايهتا وحصر كافة املوارد واإلمكاانت املتاحة مث حتديد أنسب الوسائل والسبل الستغالل هذه 

   (16، صفحة 2003)الشافعي،  وارد يف حتقيق األهداف.امل
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 عرض و تحليل النتائج                                                                                                                       :الفصل الثاني 
 

 69الصفحة  
 

 ؟ هل تستطيع إدارة املنشأة الرايضية  التنبؤ ابملشكات قبل حدوثها و وضعها حللول مسبقة: الثالث السؤال

 .وضعها حللول مسبقةمعرفة إن كانت اإلدارة تتنبأ ابملشكالت قبل حدوثها من و : الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 63.33 19 نعم

 36.66 11 ال

 100 30 اجملموع

 03الدائرة النسبية رقم                  : يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثالث.03جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

تتنبأ  الرايضيةإدارة املنشأة من اإلداريني يعتربون أن  %63.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
أن إدارة املنشأة   ال يعتربون %36.66، أما النسبة الثانية املقدرة بـ ابملشكالت قبل حدوثها ووضعها حللول مسبقة 

 .تتنبأ ابملشكالت قبل حدوثها ووضعها حللول مسبقة الرايضية

 االستنتاج:

تتنبأ  الرايضيةإدارة املنشأة إلداريني يعتربون أن نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم ا 
التسيري اإلداري و جناح عملية التخطيط داخل يساهم يف حتسني ابملشكالت قبل حدوثها ووضعها حللول مسبقة 

التنبؤ مبا سيكون يف املستقبل لتحقيق وهذا ما أتكد يف اجلانب النضري حيث أن التخطيط هو  املنشآت الرايضية .
وب حتقيقه يف اجملال الرايضي, واالستعداد بعناصر العمل ومواجهة معوقات التنفيذ , والعمل على تذليلها هدف مطل

 (27,صفحة1999)محاد,يف إطار زمن حمدد, والقيام مبتابعة كافة اجلوانب يف التوقيت املناسب .
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 عرض و تحليل النتائج                                                                                                                       :الفصل الثاني 
 

 70الصفحة  
 

عمية صنع  القرارات اإلدارية  اخلاصة بعملية تسمح إدارة املنشأة الرايضية للمرؤسني ابملشاركة يف هل : الرابع السؤال
 التخطيط ؟

 املشاركة يف عمية صنع  القرارات اإلدارية  اخلاصة بعملية التخطيط ؟دور يف للمرؤسني  أن :معرفةالغرض من السؤال

 . 

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 70 21 نعم

 30 09 ال

 100 30 اجملموع

 04الدائرة النسبية رقم          اإلداريني على السؤال الرابع.: يبني إجابة 04جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

ابملشاركة يف دور  للمرؤسني من اإلداريني يعتربون أن  %70يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
دور للمرؤسني أن  يعتربون ال %30املقدرة بـ ، أما النسبة الثانية عمية صنع  القرارات اإلدارية  اخلاصة بعملية التخطيط 

 ابملشاركة يف عمية صنع  القرارات اإلدارية  اخلاصة بعملية التخطيط ؟

 

 االستنتاج:

ابملشاركة يف عمية صنع  القرارات اإلدارية  دور للمرؤسني نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن  
جناح حتقيق أهداف املنشآت الرايضية وهذا ما يتأكد يف اجلانب النضري  و املسامهة يفاخلاصة بعملية التخطيط 

 : من خالل دراسة مبادئ التخطيط و املتمثلة يف
  وأرائهم بدال من اإلمالء  ومصلحة أفكارهماملرؤوسني أن يتبع التخطيط من وحي رغبات وحاجيات

 والتسلط.
  الذين يتأثرون مباشرة بنتائجه يف رسم اخلطة ,وهذا ميثل احد  املرؤوسنيأن تتحقق فعالية التخطيط ابشرتاك

 املبادئ الراسخة للدميقراطية.
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 عرض و تحليل النتائج                                                                                                                       :الفصل الثاني 
 

 71الصفحة  
 

 

 يف املنشأة؟.اإلداري الربامج يؤدي إىل حتسني التسيري األهداف و : هل حتديد اخلامس السؤال

 .داخل املنشأة اإلداري  إىل حتسني التسيري ديةؤ املالربامج :معرفة الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 56.66 17 نعم

 43.33 13 ال

 100 30 اجملموع

  05الدائرة النسبية رقم        : يبني إجابة اإلداريني على السؤال اخلامس.05جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

الربامج  األهداف و من اإلداريني يعتربون أن حتديد %56.66يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
يعتربون أن حتديد الربامج ال يؤدي  %43.33داخل املنشأة، أما النسبة الثانية املقدرة بـ اإلداري يؤدي إىل حتسني التسيري 

 يف املنشأة.اإلداري إىل حتسني التسيري 

 االستنتاج:

الربامج يعد أمرا  األهداف و ديدنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن حت 
حتديد األهداف وهذا ما أتكد من خالل اجلانب النضري حيث أن داخل املنشأةاإلداري مهما يف حتسني التسيري 

هو من أهم مقومات التخطيط فاألهداف هي ما يرغب القائمون على   املطلوبة من املؤسسة أو الربامج أو النشاط
 . لقد مت تعريف اإلهداف أبهنا النتائج املطلوب حتقيقها ابجلهد اجلماعياملؤسسة يف الوصول إليها و 
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 عرض و تحليل النتائج                                                                                                                       :الفصل الثاني 
 

 72الصفحة  
 

 احملور الثاين: التنظيم.

 املنشآت الرايضية؟.حتقيق أهداف ما مدى أمهية التنظيم يف السؤال األول: 

  املنشآت الرايضية.حتقيق أهداف : مدى أمهية التنظيم يف الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 66.66 20 كبرية

 33.33 10 متوسطة

 00 00 قليلة

  100 30 اجملموع

 : 01الدائرة النسبية رقم     : يبني إجابة اإلداريني على السؤال األول.01جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

من اإلداريني يعتربون أن التنظيم له أمهية كبرية داخل  %66.66يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 يعتربون التخطيط ذو أمهية متوسطة داخل املنشأة الرايضية. %33.33املنشأة أما ابلنسبة الثانية املقدرة بـ 

 االستنتاج:

عملية  كبرية يف   نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداريني يعتربون أن للتنظيم أمهية 
هو عملية حتديد >>عرفه"ليندال إيرويك"حيث أتكد من خالل اجلانب النضري حيث  لمنشأة الرايضية.اإلداري لتسيري ال

 <<أوجه النشاط الالزمة لتحقيق األهداف وذلك يف جمموعات حيث ميكن إسنادها لألشخاص
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 عرض و تحليل النتائج                                                                                                                       :الفصل الثاني 
 

 73الصفحة  
 

 واألهداف؟.: هل التنظيم يساعد على احرتام اخلطط الثاين السؤال 

  أم ال. التنظيم يساعد على احرتام اخلطط واألهداف:معرفة إن كان الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 80 24 نعم

 20 06 ال

 100 30 اجملموع

  02الدائرة النسبية رقم         : يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثاين.02جدول رقم 

 النتائج:عرض وحتليل 

من اإلداريني يعتربون أن التنظيم يساعد على احرتام  %80يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 يعتربون أن التنظيم ال يساعد على احرتام اخلطط واألهداف %20اخلطط واألهداف املوضوعة، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 

 .املوضوعة

 االستنتاج:

النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن التنظيم يساعد على احرتام اخلطط نستنتج من  
اف املوضوعة يف املنشأة الرايضيةو هذا ما يتأكد يف اجلانب النضري يف عالقة التنظيم ابإلدارة الرايضية حيث أن واألهد
دارية و اإلدارة بدون تنظيم تكون فاشلة و لن تستطيع أن أحد عناصر اإلدارة و من صلب مكوانت العملية اإل التنظيم

 حتقق أهدافها .
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 74الصفحة  
 

 مستوايت العالقات وحتسينها؟. ى حتديد: هل التنظيم يساعد علالثالث السؤال

 أم ال. مستوايت العالقات وحتسينهاحتديد التنظيم يساعد على :معرفة إن كان الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 73.33 22 نعم

 26.66 08 ال

 100 30 اجملموع

 03الدائرة النسبية رقم      : يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثالث.03جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

حتديد من اإلداريني يعتربون أن التنظيم يساعد على  %73.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
مستوايت حتديد يعتربون التنظيم ال يساعد على  %26.66العالقات وحتسينها، أما النسبة الثانية املقدرة بـ مستوايت 

 .العالقات وحتسينها

 االستنتاج:

حتديد مستوايت نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون التنظيم يساعد على  
يعرفه"رولف نشأة الرايضيةوهذا ما يتأكد يف اجلانب النضري من خالل مفهوم التنظيم حيث وحتسينها داخل امل العالقات

أنه تعاون أي جمموعة من األشخاص سواء كانت صغرية أو كبرية حتت قيادة رشيدة حبيث يكون لديهم رغبة  >>دافيز"
 )عبد احلميد شرف، ، نفس املرجع السابق (.<<أكيدة يف حتقيق األهداف املشرتكة مع قدر كاف من العناية ابلعمل اإلنساين
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 عرض و تحليل النتائج                                                                                                                       :الفصل الثاني 
 

 75الصفحة  
 

 التنظيم القائم يف املنشأة الرايضية يساهم يف تطوير النشاط الرايضي ؟: هل الرابع السؤال

 .أم ال  القائم يف املنشأة الرايضية يساهم يف تطوير النشاط الرايضي التنظيم:معرفة إن كان الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 80 24 نعم

 20 06 ال

 100 30 اجملموع

 04الدائرة النسبية رقم        : يبني إجابة اإلداريني على السؤال الرابع.04جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

القائم يف من اإلداريني يعتربون أن التنظيم  %80يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة املقدرة بـ  
القائم يف املنشأة  يعتربون التنظيم  %20، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  املنشأة الرايضية يساهم يف تطوير النشاط الرايضي

 . يساهم يف تطوير النشاط الرايضيال  الرايضية 

 االستنتاج:

يف املنشـأة الرايضـية يسـاهم يف  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن التنظـيم 
هــو >>"لينــدال إيرويــك" عرفــهوهــذا مــا يتأكــد يف اجلانــب النضــري مــن خــالل مفهــوم التنظــيم حيــث  تطــوير النشــاط الرايضــي

عبــد احلميــد (.<<عمليــة حتديــد أوجــه النشــاط الالزمــة لتحقيــق األهــداف وذلــك يف جمموعــات حيــث ميكــن إســنادها لألشــخاص
 )ق شرف، نفس املرجع الساب
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 عرض و تحليل النتائج                                                                                                                       :الفصل الثاني 
 

 76الصفحة  
 

 ؟ حتديد الوظائف و املسؤوليات لكل اإلدارين يساهم يف جناح التنظيم يف اإلدارة الرايضية: اخلامس السؤال

 حتديد الوظائف و املسؤوليات لكل اإلدارين يساهم يف جناح التنظيم يف اإلدارة الرايضية:معرفة إن كان الغرض من السؤال
 أم ال.

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 63.33 19 نعم

 36.66 11 ال

 100 30 اجملموع

 05الدائرة النسبية رقم        : يبني إجابة اإلداريني على السؤال اخلامس.05جدول رقم  

 عرض وحتليل النتائج:

حتديد الوظائف و من اإلداريني يعتربون أن  %63.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 يعتربون أن %36.33، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  اإلدارين يساهم يف جناح التنظيم يف اإلدارة الرايضيةاملسؤوليات لكل 

 .يساهم يف جناح التنظيم يف اإلدارة الرايضيةال حتديد الوظائف و املسؤوليات لكل اإلدارين 

 االستنتاج:

حتديـد الوظـائف و املسـؤوليات لكـل نستنتج من النتـائج املتحصـل عليهـا يف اجلـدول أن معظـم اإلداريـني يعتـربون أن  
وهـــذا مـــا أتكـــد يف اجلانـــب النضـــري مـــن خـــالل مفهـــوم التنظـــيم حيـــث  اإلداريـــن يســـاهم يف جنـــاح التنظـــيم يف اإلدارة الرايضـــية

زم لتحقيق اخلطط واألهـداف وجتميـع كـل نشـاط اإلدارة املناسـبة، حبيـث أنه تقسيم أوجه النشاط الال >>يعرفه"كونتزوا وزنل"
  ) 29مرجع سابق، ص  عصام بدوي وآخرون  ا ( .<<يتضمن التنظيم تفويض السلطة والتسويق
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 77الصفحة  
 

  احملور الثالث: الرقابة.

 املنشآت الرايضية؟.حتقيق أهداف ما مدى أمهية الرقابة يف السؤال األول:  

 املنشآت الرايضية.حتقيق أهداف :معرفة مدى أمهية الرقابة يف السؤال الغرض من

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 76.66 23 كبرية

 20 06 متوسطة

 3.33 01 قليلة

 100 30 اجملموع

 01الدائرة النسبية رقم        : يبني إجابة اإلداريني على السؤال األول.01جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

من اإلداريني يعتربون أن الرقابة هلا أمهية كبرية داخل  %76.66يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
يعتربون أن الرقابة هلا أمهية متوسطة داخل املنشأة الرايضية أما النسبة الثالثة  %20املنشأة أما ابلنسبة الثانية املقدرة بـ 

 رقابة ال أمهية هلا داخل املنشأة الرايضية.يعتربون أن ال %3.33واملقدرة بـ 

 االستنتاج:

نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداريني يعتربون أن الرقابة هلا أمهية كبرية يف تسيري  
الألنشطة الضرورية يف تعترب الرقابة من الرايضية وهذا ما أتكد يف اجلانب النضري من خالل مفهوم الرقابة حيث  املنشآت

ا دور كبري يف حتسينه و ذللك ابإلشارة اىل األمور السلبية و حماولة تصحيحها و جتاوزها , وهي هلالعمل اإلداري ,و 
متداخلة مع مجيع أنواع اإلدارة األخرى إال أهنا تعترب كنشاط لوحدها , فهناك رقابة على التخطيط و التنظيم و رقابة على 

 (مرجع سابق )حممود داوود الربيعي ..دة من أجل إعدادهم و توجيههم يف مهامهم العاملني و القا
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 : هل مراقبة وتقييم األداء يساهم يف حتسني مردود العمال؟.الثاين السؤال

 أم ال. مراقبة وتقييم األداء يساهم يف حتسني مردود العمال:معرفة إن كانت الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 93.33 28 نعم

 6.66 02 ال

 100 30 اجملموع

 02الدائرة النسبية رقم            : يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثاين.02جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

من اإلداريني يعتربون أن مراقبة وتقييم األداء يساهم  %93.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
يعتربون أن مراقبة وتقييم األداء يساهم يف حتسني مردود  %6.66يف حتسني مردود العمال، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 

 .العمال

 االستنتاج:

راقبة وتقييم األداء يساهم يف حتسني نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن م 
هي الوسائل أهنا وهذا ما أتكد يف اجلانب النضري من خالل مفهوم الرقابة حيث  داخل املنشآت الرايضية مردود العمال

 الكفيلة ابلتحقيق أو التحقق من أن العمل يسري فعال حنو حتقيق األهداف , و أن املتحقق ال يقل عن املرسوم
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 ؟ مراقبة التقارير داخل املنشأة تكفي لتحقيق عملية الرقابة: هل الثالث السؤال

 أم ال. مراقبة التقارير داخل املنشأة تكفي لتحقيق عملية الرقابة :معرفة إن كانتالغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 16.66 05 نعم

 83.33 25 ال

 100 30 اجملموع

 03الدائرة النسبية رقم          اإلداريني على السؤال الثالث. : يبني إجابة03جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

تكفي المراقبة التقارير داخل املنشأة من اإلداريني  %83.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
مراقبة التقارير داخل املنشأة تكفي لتحقيق عملية  يعتربون %16.66، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  لتحقيق عملية الرقابة

 . الرقابة

 االستنتاج:

تكفي المراقبة التقارير داخل املنشأة نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  
 من هيو اليت لتقارير وهذا ما أتكد يف اجلانب النضري من خالل أسليب الرقابة حيث تعد ا لتحقيق عملية الرقابة

ساليب املهمة لتحرير سري العمل اإلداري و ملا يتسم به من وضوح و دقة يف إعطاء الصورة احلقيقية ملا جيري خالل األ
.من حيث الكم أو النوع إضافتة إىل حتديد املسؤلية عن كل  )املهام  (العمل ألجل الوقوف على مدى تنفيذ الربامج 

  )رجع سابق .مالربيعي  ( السلبيات اليت قد طرحت مع وضع التوصيات و املقرتحات .
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 حتقيق عملية الرقابة داخل املنشأة الرايضية ؟دور يف تقدمي الشكاوي  من طرف العاملني يف اإلدارة له : هل الرابع السؤال

حتقيق عملية الرقابة داخل دور يف تقدمي الشكاوي  من طرف العاملني يف اإلدارة له  :معرفة إن كان أمن السؤالالغرض 
 م ال.املنشأة الرايضية أسي

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 93.33 28 نعم

 6.66 02 ال

 100 30 اجملموع

  04ابة اإلداريني على السؤال الرابع                 الدائرة النسبية رقم : يبني إج04جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

تقدمي الشكاوي  من اإلداريني يعتربون أن  %93.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة املقدرة بـ  
 %6.66، أما النسبة الثانية املقدرة بـ ملنشأة الرايضية حتقيق عملية الرقابة داخل ادور يف من طرف العاملني يف اإلدارة له 

 حتقيق عملية الرقابة داخل املنشأة الرايضية.دور يف تقدمي الشكاوي  من طرف العاملني يف اإلدارة له  أن يعتربونال 

 االستنتاج:

تقـدمي الشـكاوي  مـن طـرف العـاملني يف نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلـدول أن معظـم اإلداريـني يعتـربون  
وهــذا مــا أتكــد يف اجلانــب النضــري مــن خــالل أســليب الرقابــة حتقيــق عمليــة الرقابــة داخــل املنشــأة الرايضــية دور يف اإلدارة لــه 

وهــو أحــد أســاليب الرقابــة لتحريــك اجلهــاز اإلداري و قــد تقــدم مباشــرة إىل الــرئيس األعلــى أو إىل حيــث أن تقــدمي الشــكاوى 
 )رجع سابق .مالربيعي  (اتب الشكاوي لدراستها ووضع احللول لتاليف املعوقات و املشاكل املطروحة . مك
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 هل مراقبة ومتابعة عملية تنفيذ  اخلطط تساهم يف حتقيق األهداف املسطرة؟: اخلامس السؤال

 أم ال. األهداف املسطرةتساهم يف حتقيق اخلطط مراقبة ومتابعة تنفيذ :معرفة إن كانت الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 100 30 نعم

 00 00 ال

 100 30 اجملموع

 05الدائرة النسبية رقم            : يبني إجابة اإلداريني على السؤال اخلامس.05جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

 تنفيذ اخلططمن اإلداريني يعتربون أن مراقبة ومتابعة %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 تساهم يف حتقيق األهداف املسطرة داخل املنشأة الرايضية.

 االستنتاج:

تســاهم يف  تنفيــذ اخلطــطنسـتنتج مــن النتــائج املتحصــل عليهــا يف اجلــدول أن معظــم اإلداريـني يعتــربون مراقبــة ومتابعــة  
الرايضـــية و هــذا مـــا أتكــد يف اجلانـــب النضــري مـــن خــالل مفهـــوم الرقابــة حيـــث أن ف املســطرة داخـــل املنشــأة حتقيــق األهـــدا

هــي متابعــة عمليــات التنفيــذ لتثبيــت مــدى حتقــق األهــداف املــراد إدراكهــا يف وقتهــا احملــدد وحتديــد مســؤلية كــل ذوي الرقابــة 
 )رجع سابق .مالربيعي  ( كنة  .سلطة و الكشف من مواطن العيب و اخللل حىت ميكن تفاديها و الوصول إىل أعلى كفاءة مم
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 ؟ التفتيش يساعد على تالشي األخطاء و عدم التهاون و التسيب يف تطبيق اخلطط  : هلالسادس السؤال 

 أم ال.اخلطط  نفيذتالرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء :معرفة إن كانت الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 90 27 نعم

 10 03 ال

 100 30 اجملموع

     06الدائرة النسبية رقم               : يبني إجابة اإلداريني على السؤال اخلامس.06جدول رقم 

 عرض وحتليل النتائج:

التفتيش يساعد على تالشي  من اإلداريني يعتربون  أن %90يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
التفتيش يساعد  يعتربون أن %10أما النسبة الثانية واملقدرة بـ   ، التهاون و التسيب يف تطبيق اخلططاألخطاء و عدم 

  .داخل اإلدارة الياضية  على تالشي األخطاء و عدم التهاون و التسيب يف تطبيق اخلطط

 االستنتاج:

التفتــيش يســاعد علــى  يعتــربون أن ننســتنتج مــن النتــائج املتحصــل عليهــا يف اجلــدول أن معظــم اإلداريــني يعتــربون أ 
وهـذا مـا أتكـد يف اجلانـب النضـري داخـل املنشـآت الرايضـية  تالشي األخطاء و عدم التهاون و التسيب يف تطبيق اخلطط

يعــين ســالمة األعمــال الــيت ختــص اإلدارة أثنــاء التنفيــذ يف مواقــع العمــل ملعرفــة مــن خــالل أســليب الرقابــة حيــث أن التفتــيش 
و مســتوى اإلجنــاز و حتديــد الســلبيات مــن أجــل جتاوزهــا و قــد يكــون التفتــيش دوراي أو بصــورة مفاجئــة أو  جمــرايت العمــل

 )رجع سابق .مالربيعي  ( وقتيا و قد يكون كليا أو جزئيا .
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 على ضوء الفرضيات:مناقشة النتائج  -1

 مناقشة الفرضية األوىل:

 امللعبببعض املنشآت الرايضية إبتداءا بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على إداريي  

الرايضات القاعة املتعددة و  القاعة املتعددة الرايضات حممد الطاهر بن مهيدي العالية و فرباير العالية 18املتعدد الرايضات 
وبعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحنا من خالهلا فرضيات حبثنا، وانطالقا من  خالدي حممد

 املنشآت الرايضية.حتقيق أهداف الفرضية األوىل يف حبثنا اليت تقول: التخطيط ودوره يف 

من  68%نسبة  تبني لنا فعال أنيق أهداف املنشأة دور يف حتق ومن خالل اجلداول يف احملور األول للتخطيط 
مع أمهية ومبادئ  قاملنشآت الرايضية وهذا ما يتفحتقيق أهداف التخطيط يلعب دورا مهما يف اإلدارين و املسريين يرون أن 

 التخطيط يف اجلانب النظري الذي ينص على أن أمهية التخطيط تكمن يف:

 .من أحداث و تغريات و كذلك مواجهة الشك  العمل على مواجهة ما يستجد مستقبال-

 الرتكيز على األهداف. -

 .العمل على إجياد التنسيق يف األعمال و تطوير أساليبها -

 .ضبط النفقات و اإلقتصاد هبا -

 العمل مببدأ األخذ ابلرقابة .  - 

  مبادئ التخطيط:

 .التخطيط هو من مسؤليات اإلدارة العليا ولكن جيب إشراك املستوايت اإلدارية األخرى فيه -

 .جيب أن يكون التخطيط شامال و ليس مقتصر على جانب واحد -

 .جيب أن يكون التخطيط مران قابال للتعديل حسب الظروف و املتغريات  -

 و هذا ما خيدم لنا الفرضية األوىل . .التخطيط دقيقة و صحيحة جيب أن تكون املعلومات و البياانت اليت يعتمد عليها -
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 مناقشة الفرضية الثانية:

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على إداري بعض املركبات الرايضية مبركب واملركب  

رحناها من خالل فرضيات حبثنا وانطالقا من وبعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طواملركب 

تبني لنا فعال  جلداول يف احملور الثاين للتنظيماملنشآت الرايضية" ومن خالل احتقيق أهداف الفرضية الثانية "التنظيم ودوره يف 

وهذا ما  املنشآت الرايضيةحتقيق أهداف التنظيم يلعب دورا مهما يف من املسريين و اإلدارين يرون أن  72.66% أن 

يتفق عليه يف وظيفة التنظيم يف اجملال الرايضي يف اجلانب النظري الذي يعترب التنظيم يف عملية اإلدارية هو إطارها اخلارجي 

ففي التنظيم حتديد املسؤوليات والسلطات اليت حتدد املشرفني واملنفذين يف جمموعة العالقات الرمسية، فبعد حتديد األهداف 

اليت هتدف إىل حتقيق األهداف ال بد أن يكون هناك تنظيما مالئما.كما خيدم التنظيم اجليد  واخلطط والسياسات

االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية للربامج الرايضية وأنشطتها وحيقق اإلشباع الكامل والرغبات اإلنسانية لألفراد 

 وهذا ما خيدم فرضيتنا الثانية

 مناقشة الفرضية الثالثة: .

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على إداري بعض املركبات الرايضية مبركب املتعدد  

بربج بوعريريج مت الوصول إىل أغلبية  تبسطيف واملركب املتعدد الرايضا تالرايضات ابملسيلة واملركب املتعدد الرايضا

 املنشآت الرايضية" ومن خالل اجلداول يف احملور الثالث تبني لنا فعال أن احلقائق الثالثة "الرقابة ودورها يف حتسني تسيري

املنشآت الرايضية وهذا ما يتفق حتقيق أهداف الرقابة تلعب دورا مهما يف من املسريين و اإلدارين يرون أن    %89.44

 اإلدارية واليت تشمل:اسايب الرقابة عليه يف اجلانب النظري 

 .بواسطة التقارير الرقابة -

 .الرقابة بواسطة التفتيش  -

  .بواسطة املالحظة   الرقابة -

 بواسطة الشكوى و هذا ما خيدم الفرضية الثالثة . الرقابة -
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  : الفرضية العامةمناقشة

ألوىل , انطالقا من النتائج السابقة و املثبتة بطرق علمية و إحصائية و املتعلقة بفرضيات البحث , حيث أن الفرضية ا

قد حتققت و كذلك الفرضية الثانية القائلة أن للتنظيم دور يف   .وهي دور التخطيط يف حتقيق أهداف املنشأة الرايضية 

حتقيق أهداف املنشأة الرايضية قد حتققت و كذلك ابلنسبة للفرضية الثالثة و اليت مفادها أن للرقابة دور يف حتقيق أهداف 

ا نستنتج أن الفرضية العامة القائلة أن للتسيري األداري اإلسرتاتيجي دور يف حتقيق و من هذ املنشأة قد حتققت .

 أهداف املنشأة الرايضية قد حتققت و ذلك لتحقق كل فرضيات البحث اجلزئية .

  :اإلستنتاج العام 

وحتليل النتائج وإظهار دور  لقد رأينا من خالل دراستنا امليدانية، وابعتمادان على املنهج الوصفي أي ابستخدام االستبيان

املنشآت الرايضية، واستنادا للفرضيات املختلفة اليت وظفناها يف هذا اجملال وبعد  حتقييق أهداف  اإلدارة الرايضية يف

حتقيق مناقشة وحتليل االستبيان يتبني لنا من خالل الفرضية األوىل توصلنا فعال إىل أن التخطيط يلعب دورا مهما يف 

شآت الرايضية وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة املقرتحة واملطروحة يف استمارة االستبيان وكذلك يف املنأهداف 

 اجلانب النظري إذ يعترب التخطيط الوظيفة اإلدارية األوىل من الوظائف األخرى هلذا فهو أساس حتديد األهداف.

املنشآت الرايضية وذلك حتقيق أهداف املنشآت ورا مهما يف ومن خالل الفرضية الثانية توصلنا فعال إىل أن التنظيم يلعب د

من خالل اإلجابة على األسئلة املطروحة يف استمارة االستبيان وكذلك يف اجلاين النظري إذ يعترب التنظيم اجليد الستخدام 

 األمثل الطاقات البشرية واملادية كما يهدف التنظيم إىل حتديد املسؤوليات.

املنشآت وذلك من خالل اإلجابة على حتقيق أهداف تلعب دورا مهما يف  ومن خالل الفرضية الثالثة توصلنا إىل أن الرقابة

األسئلة املطروحة يف استمارة االستبيان، فالرقابة هتدف إىل حتقيق األهداف وتعترب وسيلة اليت تستطيع هبا السلطات 

الرايضية.األعمال داخل املنشآت متابعة و ظمان سري الوظائف اإلدارية و كذلك ضمان اإلدارية كيفية 



 

 

   

 

 



 

 86الصفحة  
 

 

 :اخلامتة

الرايضية سواء أكانت يلعبها التسيري اإلداري اإلسرتاتيجي يف عملنا يف هذا البحث على إبراز أهم األدوار اليت  

 هذه األدوار داخلية أو خارجية.

التسيري اإلداري ومن خالل حبثنا النظري املدعم ابجلانب امليداين، خرجنا بنتائج ميكن أن نقول على أساسها أن 

للمنشآت الرايضية، حتقيق أهداف دورا مهما ومميزا يف و كذلك التخطيط اإلسرتاتيجي جبميع مهامه يلعبان  ومجيع وظائفه 

الرايضية؛ حيث يف املستوى مما إنعكس يف حتقيق أهداف املنشآت تراجع لكن تبقى اإلدارة الرايضية تعيش تدين ملحوظ و 

يتبني من خالل حتليل وضعيتها احلالية ضعف االهتمام ابلعنصر البشري وفق منظور احلاجات الضرورية والتفريق بني 

 األهداف. ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل مالحظتني أساسيتني مها:

كافية لدى املسريين والنقص امللحوظ يف اإلطارات الرايضية من إداريني ومسريين يف هذا : انعدام املؤهالت الأوال 

التسيري اجملال مما أدى إىل اللجوء إىل إداريني ومسريين يفتقرون إىل التأهيل والتأطري العلمي واألساليب احلديثة يف جمال 

مع  مما أدى إىل ذلك  ، )ختطيط التنظيم رقابة توجيهية( وكذلك عدم تطبيق كل الوظائف اإلدارية ابلفاعلية املطلوبة

 .و اليت تنعكس على النشاط الرايضي  املنشآت الرايضيةحتقيق أهداف استعمال طرق بدائية ال ميكن أن تصنع شيء يف 

ويرجع  برامج و إحتماالت للمشكالت و التطورات املستقبلية  العمل من خالليف اسرتاتيجية  خطط : انعدام وجوداثنيا

و كما أن املدير أو املسري  أساليب علمية حديثةإسرتاجتيات و  جأ إىل استخدام تلال اإلدارة الرايضية ذلك عادة إىل كون 

 يف اجملال العلمي والعملي وطرق التسيري احلديث.اإلسرتاتيجي ال يدرك أمهية التخطيط القابع يف سلطة اإلدارة 
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 اإلقرتحات و التوصيات 
  

 :فضل البد من اإلسراع يفاألللخروج من هذا املستوى الردئ غري مشرف يف جوانب التسيري اإلداري إىل             

 املنشآت الرايضية.وضع خمططات تسيريية سنوية لتسيري  -

  التنظيم اجليد واحملكم داخل املنشآت الرايضية. -

 تطبيق برانمج رقايب حمكم لتفاديي الوقوع يف األخطاء . -

 تبين إسرتاجتيات علمية حديثة لتساهم يف حتقيق أهداف املنشآت الرايضية بصورة كاملة . -

ا، كان واسعا جدا وإن كل ما بذلناه من جهد وكل ويف األخري ميكن القول أن هذا املوضوع بقدر ما كان شيق 

مسامهتنا فيه بدت ضئيلة ولكن هذا ال مينعنا من القول أننا أخلصنا يف إجناز هذا البحث وكانت غايتنا الوصول إىل 

 الرايضية.أة املنشالتسيري اإلداري اإلسرتاتيجي و دوره يف حتقيق أهداف إجاابت عن األسئلة املقرتحة يف 

 أن تكون هذه اخلامتة مبثابة مقدمة لدراسات أخرى.ونرجو  
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 وزارة التعليم والبحث العلمي 

 -بسكرة–خيضرجامعة محمد 

معهد العلوم و التقنيات النشطات  البدنية و الرياضية                                

 والتسيير الرياضيقسم اإلدارة 

 استمارة استبيان

 لتحضير مذكرة ماستر  بعنوان:

  

  

  

 استمارة استبيان:

قصد معرفة بعض الوظائف اإلدارية التي تساهم في تحقيق أهداف المنشآت الرياضية  

( Xاإلجابة بكل موضوعية وصراحة على األسئلة التالية بوضع عالمة )يطلب منك سيدي اإلداري 

أمام العبارة التي تراها مناسبة وصائبة حسب رأيك من أجل التوصل إلى نتائج دقيقة تفيد دراستنا 

 وشكرا لكم تفهمكم ومساعدتكم لنا.

 وشكرا

 التسيير اإلداري اإلستراتيجي دوره في

 تحقيق أهداف المنشآت الرياضية
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