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 أ

 :مقدمة 
 أويف ما بينها وفق أسلوب مع ن  افرتتضل اىل غاية جمموعة من العوامل اليت يتطلب حتقيق أي هدف او الوصو  

بلوغ نتيجة مرضية تضمن االستمرارية ورضا مجيع املشارك ن يف هده العملية لمنهج مع ن ويضمن اقل التكاليف 
 وسائل مادية ومعنوية وبشرية  أو تآومنش أفرادمن 

ي يضع اهلدف وهو ذ يحي  هو الهلم الدور األكرب األفراد وأالسري  غري ان العنصر األخري والدي يدعى ابلعامل
ي ي خيطط وينظم ويراقب ويوجه وجياز ذاملعنوية والنهج واألسلوب وهو الو حيضر املواد املادية و أي يصنع ذال

 .ن ويكو  
 لغري مباشر فالعنصر البشري هو العنصر األساسي يف العملية اإلنتاجية حيدث ان نقوم ابألعداد املباشر وا

 املضمون وهم املسوقون وهم املستهلكون و  باألسالي، واألفكاراالخرتاعات فاألفراد هم أصحاب 
 األفرادفكفاءة هدا العامل تلعب دور كبري خاصة من املنشاة واملنظمات واالجيايب هو إجياد العالقة ب ن خمتلف 

تية  ن املنظمة او املنشأة سواء كانت إنتاجية ام خدماالعامل ن فيها وبناء الرتابط بينهم بعضهم البعض وبينهم وب
 هداف وطموحات العامل ن فيها والعامل ن معها أا من اجل تعظيم أهدافها و ذوه

هداف وطموحات كما ان هلا رسالة يسعى من فيها من عمال و أا األخرى هل تاملنشآواملنشأة الرايضية كباقي 
ءات ووظائف إدارية تعمل على تسري شؤون العامل ن فيها او هبا سيما وهدا وفق إجرا،اداريون ورؤساء ومديرين 

تسري املوارد البشرية وميكن القول ان إدارة املوارد البشرية هي حجر الزاوية يف كل املنشأة حي  ميكن ان جند نفس 
س النتائج واملعدات ونفس العمال يف منظمت ن منفصلت ن لكن ال يصلون بشكل حتمي كانف املنشآتاهلياكل و 

وهدا راجع اىل طبيعة عالقة العنصر البشري  ابملنظمة وبعضها البعض فإدارة املوارد البشرية ميكن هلا ان تضع 
 الفارق سواء حنو االجياب او السلب 

وهلده العالقة ميكن ان تعظم هده املنشأة وتفشل الن هلا القرارات وترتجم االسرتاتيجيات داخلها مما يعكس عمل 
 .ائفها والوصول اىل ما تصبو اليه ملوارد البشرية ووظإدارة ا

 :املنشآت الرايضية وكانت مصممة على الشكل التايل اقع تسيري املوارد البشرية يفة تشمل و وللتوضيح قمنا بدراس
 :اجلانب النظري يتكون من:الباب األول 
  التسيري:الفصل االول

تعرفنا  وكذا ذا االخريفاهيم هلإبعطاء نبذة اترخيية وبعض املوذلك  التسيرييتضمن هذا الفصل على تعريف      
واقع التسيري يف اجلزائر، ويف االخري تطرقنا يف هذا  تسليط الضوء على إىلكما تطرقنا ، على ادوار ووظائف املسري

 .الفصل لوظائف االدارة من ختطيط و توجيه وتنظيم و رقابة
 .ادارة املوارد البشرية – الفصل الثاين

 نظرايت مث تطرقنا إىل، ادارة املوارد البشرية ونبذة اترخيية عن هذه االخرية تعريف  ويتضمن هذا الفصل     
 . ووظائف واهداف ادارة املوارد البشرية



 مقدمة
 

 

 ب

 
 :املنشآت الرايضية -أما الفصل الثالث

وانهتا كما تطرقنا إيل حيتوي هذا الفصل على إعطاء نبذة اترخيية وأسس ختطيط املنشآت الرايضية وإيل مك     
مث تكلمنا ،كذلك تصنيف املنشآت واألجهزة والوسائل الرايضية، النظام القانوين واإلداري لعمل املنشآت الرايضية

  وذلك إبعطاء نظرة عامة على النظام الداخلي واإلداري هلا كذلك، فيه على منط تسيري هذه املنشآت يف اجلزائر
 .ةكيفية استعمال املنشآت الرايضي

بوالية فرباير  81ركب من البح  فيتعلق ابجلانب التطبيقي والذي قمنا فيه بدراسة ميدانية ملأما الباب الثاين 
 :وعليه فإن هذا اجلزء حيتوي على فصل ن . بسكرة

 الطرق املنهجية للبح  : الفصل األول
ارة عن عرض وحتليل نتائج الدراسةفهو عب: الفصل الثاين
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 :االشكالية
عرفت البشرية فنون اإلدارة، ومارستها عمليا منذ أقدم العصور إذ بدا ظهور النشاط اإلداري مبكرا يف 

 .اتريخ احلضارة اإلنسانية، فهو قدمي جدا عن مل نقل قدم اإلنسان نفسه
رب عدة مراحل، فقدميا كانت تستخدم لفظ مع ازدايد الوعي ابألمهية هذا املورد الغايل حتول وضعه والتعبري عنه ع

البشري بلغة  إىل أن أصبح يوصف اليوم برأمسالاملستخدم ن أو اخلادم العمومي مث العمال والقوى العاملة، 
 .االقتصادي ن واألصول البشرية بلغة احملاسب ن ورأمسال الذكي أو الفكري بلغة اإلداري ن

ابالهتمام الالزم من طرف املعني ن أو املختص ن إال يف وقت مل حيض  ةلذا العنصر البشري داخل املنظم
الراهن سواء ما تعلق ابملشاكل اخلاصة ابلعمال أو بعالقتهم مع حميط عملهم ، من اجل أفضل الظروف البيئية 

ذلك  الل إنشاء إدارة املوارد البشرية اليت تعتين بشؤون ومشاكل العمال، لتربز بعدخاالجتماعية والفنية هلم، من 
أمهيتها ومكانتها مع مرور الوقت وكذا اتساع جماالت اهتماماهتا واليت تسعى من خالهلا على البح  عن عناصر 

 .بشرية ذات الكفاءة العالية والقدرة على حتمل املسؤولية 
على حتقيق غايتها جيب على إدارة األفراد وضع برانمج حمكم لضمان تسيري فعال املنشاة ولكي تصل  -

البشرية بطرق وتقنيات ووسائل حديثة تساير التقدم العلمي على غرار اعتماد أساليب تنمية هذه  للموارد
املوارد بطريقة دورية ومستمرة لتمكن من االندماج ضمن التغريات والتحوالت االقتصاد اليت تفرضها 

 :  العاموهنا يسعنا طرح التساؤل . الظروف الراهنة 
 ظائف االدارة الرايضية يف تسيري املوارد البشرية ؟ هل تعتمد االدارة على تطبيق و  -

 :يفاملتمثلة ولإلجابة على هذا السؤال مت تقسيم اإلشكالية املطروحة إىل جمموعة من األسئلة الفرعية 
 هل تعتمد االدارة على اخلطيط يف تسيري املوارد البشرية ؟ -
 .هل تعتمد االدارة على التنظيم يف تسيري املوارد البشرية ؟  -
 هل تعتمد االدارة على الرقابة يف تسيري املوارد البشرية ؟ -

 :فرضيات البحث
 :افرتضنا كجواب إلشكالية يحثنا ما يلي

 .تعتمد االدارة على التخطيط يف تسيري املوارد البشرية  -
 .تعتمد االدارة على التنظيم يف تسيري املوارد البشريية  -
 .رد البشرية تعتمد االدارة على الرقابة يف تسيري املوا -

 :أمهية البحث/ 3
 :تكمن أمهية البح  يف
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 .ومدى تطبيقها يف تسيري املوارد البشرية يف املنشات الرايضية دور وظائف االدارة إبراز  -
 .املنشآت الرايضية املوارد البشرية يفية الوقوف على أمه -
 .املنشات الرايضية وظائف االدارة يف تسيري املوارد البشرية داخلما ميكن أن تقتضيه و معرفة  -
 :أهداف البحث -0

 :األهداف املراد الوصول غليها من حالل يحثنا هذا هي
 .توظيف معارفنا النظرية وتطبيقها عمليا من اجل توضيح تسيري املوارد البشرية يف اإلدارة الرايضية -
 .ةتسيري املوارد البشرية يف اإلدارة الرايضيوظائف اإلدارة يف التعرف على مدى تطبيق  -
 .اكتشاف املكانة اليت حيض هبا تسيري املوارد البشرية يف اإلدارة الرايضية  -

 :حتديد املفاهيم واملصطلحات / 2
على أنه عبارة عن تنسيق املوارد املختلفة من خالل عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه واملراقبة قصد :التسيري-  

إجناز األعمال بواسطة اآلخرين التسيري على أنه فن تنسيق  الوصول إىل هدف أو أهداف مرسومة ،وهي عبارة عن
خمتلف الوسائل املادية والعقلية حتت تصرف مجاعة تزيد الوصول يف التنظيم ألجل مردودية قصوى وإنتاج يف مدة 

 (8).حمددة 
ه من هو أساس جناح أي نشاط أو مشروع ،وأن سر جناح وتقدم أي أمة ميكن فيما متتلك: العنصر البشري -0

على العمل واإلجناز واإلستجابة لتحدايت ( الكفاءة والكفاية)عقول مفكرة ومبدعة متتلك القدرات واملؤهالت 
 .ومعطيات العصر

هي جمموعة األفراد واجلماعات اليت تكون املنظمة يف وقت مع ن ،وخيتلف هؤالء األفراد فيما : املوارد البشرية -3
وكهم ،اجتاهاهتم ،وطموحهم ،كما خيتلفون يف وظائفهم ،مستوايهتم اإلدارية بينهم من حي  تكوينهم ،خربهتم ،سل

 .،ويف مسارهم املهين 
يقصد بتسيري املوارد البشرية القدرة على تكييف العامل ن تكييف يضمن حتقيق : تسيري املوارد البشرية -0

،وهذا مبعرفة ما يدور يف ذهنيات  األهداف املسطرة ضمن دائرة يراعي فيها مجيع مستوايت التعايش ب ن اجلماعة
املوظف ن ،وقياس درجات الدفاع عندهم ،وهذا العمل مهما كانت صعوبته يتطلب قائد كفاءًا يتحلى بروح 

 .االستقبال
احلصول على أفضل ما ميكن من األفراد " يقصد هبا تسيري املوارد البشرية تعين : إدارة املوارد البشرية -1

 (2)"رتغيهم يف البقاء خلدمة املشروع وإعطاء كل ما يف وسعهم ألعماهلم للمشروع، مث رعايتهم ل

                                                 
جامعة ورقلة .العايب وسيلة، دور التسويق ابملؤسسة اجلزائرية يف ظل االنتقال إىل اقتصاد السوق ،مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس  –8
،2002/2002. 
 .82، ص 8191، 2والتوزيع ،طدار السالسل للنشر : دن .زكي دمحم هشام ،االجتاهات احلديثة يف اإلدارة األفراد والعالقات اإلنسانية  –2
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وهي كذلك اإلدارة املعنية ابالهتمام ابلعنصر البشري وتسيري كل معامالته بداية من مرحلة االستقطاب 
لة وحىت والتوظيف مرورًا ابلتدريب والتأهيل وإدارة حقوقه وواجباته مع املؤسسة ومتابعة وتقييمه بشفافية وعدا

 .خروجه من املؤسسة لألسباب املختلفة
 .وهذه الوظيفة تعمل على حتديد احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية كما ونوعا :ختطيط القوى العاملة -2
هييي عبييارة عيين جممعييات رايضييية متييارس فيهييا خمتلييف الرايضييات سييواء الفردييية أو اجلماعييية  :املنشــآت الرايضــية/ج

  1.إدارة تسريها وفق برانمج مع نوهذه املنشأة هلا 
 :وضوعأسباب اختيار امل-7

 :توجد عدة أسباب متكننا اختيار هذا املوضوع وتتمثل فيما يلي
 األسباب املوضوعية: 
معرفة منهجية وكيفية عمل وظيفة تسيري املوارد البشرية يف املنشات الرايضية ومدى قدرهتا على تسيري  -

 .أفرادها
 .تحكم يف تسيري املوارد البشرية معرفة العوامل اليت ت -
 . للمنشاة معرفة مدى تطبيق تسيري املوارد البشرية يف اإلدارة العمومية -
 األسباب الذاتية: 
 .نوعية التخصص العلمي الذي أدرس فيه وعالقته مبوضوع البح  -
 .شعور أبمهية هذا املوضوع -
 .إمكانية البح  يف هذا املوضوع  -
 .تطبيق تسيري املوارد البشرية يف ادارة املنشاة الرايضية حتسن الكبري يف معرفة حيوية  -

 :والنظرية اخللفية الدراسات السابقة  
وهي رسالة ماجستري " ضية يف اجلزائر منذ االستقاللتسيري املوارد البشرية واملنشآت الراي:"بعنوان : الدراسة األوىل

دفعة .حيي جعفري: لبشرية جبامعة اجلزائر  من إعداد الطالبيف علوم الرتبية البدنية والرايضية ختصص تسيري املوارد ا
  :وقد كان يهدف من خالل دراسته إىل  2002/2002

 .التغلب على الصعوابت اليت تنجم يف عملية تعي ن املوظف ن-
 . اإلملام ابملعايري الالزمة يف استقطاب اليد العاملة الفعالة ومواجهة حتدايت التسيري-
 . الحتياجاهتا من اليد العاملةتقدير املؤسسة - 
 . القدرة على فرز وتوظيف املرتشح ن من جانب اخلربة املهنية والقدرات وحتقيق أهداف املؤسسة -

وعوامل تطورها؟ ما مدى مواكبة .ما هو مفهوم املنشأة الرايضية أهدافها : ومتحورت أسئلة هذه الدراسة حول 
 من املنشاة الرايضية ؟  التشريع الرايضي اجلزائري للدور املطلوب

                                                 
 .02:ص، 2002/2002،اجلزائر، لنيل شهادة ليسانس خترج مكملة  مذكرة، "التسيري اإلداري يف األندية الرايضية وعالقته مبردودية فرق كرة القدم:" حريزي عبد اهلادي وآخرون - 1
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 ما هي الطرق املعتمدة من طرف املؤسسة يف أمناط إدارة مواردها البشرية ؟  –
 :        النتيجة املتوصل إليها    –

إن اإلحكام إىل املعايري العلمية يف تصميم املنشات الرايضية و كذا يف تسري مواردها البشرية أصبح أكثر من ضرورة 
لتطور الذي صاحب العمليات اإلدارية شيئا أكثر من الضمانة  والتعقيد حي  أصبح من يف وقت يعرف فيه ا

الضروري إجياد ميكانيزمات متطورة تتحكم يف معرفة األداء اجليد هلذه العمليات من أجل الوصول إىل أهدافها يف 
والعراقيل اليت تسبب ظروف طبيعية وحل كل املشاكل خاصة عامل احلوافز داخل املنشأة  ومواجهة التحدايت 

احنرافا يف فهم املعلومات يف الوقت املناسب مع تفعيل دور الرقابة بغية قياس األداء اجلاري وتوجيهه حنو  األهداف 
 . املرسومة

وهي رسالة " تسيري املوارد البشرية و دوره يف حتس ن أداء املؤسسة االقتصادية " بعنوان : الدراسة الثانية -
. 2003/2002، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة بسكرة، دفعة " خان أحالم" د الباحثة  ماجستري من إعدا

أرادت من خالهلا الباحثة معرفة وظيفة املوارد البشرية و تقييم تسيريها و خمتلف أبعادها حنو حتس ن أداء العنصر 
ابت الغازية بسكرة و قامت بتوزيع البشري فيها ، حي  قامت بدراسة ميدانية مبركب تكرير امللح و مؤسسة املشرو 

استبيان على كلتا املؤسست ن موجه إىل فئة الرؤساء و املرؤوس ن داخل املؤسست ن ، و قد تضمن ذو أبعاد 
موضوعية و يف األخري توصلت إىل ضرورة إعادة تقييم نظام تسيري املوارد البشرية و ختطيطها للتأكد من فعاليتها و 

مشاركة  املرؤوس ن ومجاعة العمل بينهم  يف تسيري مؤسستهم تساهم يف استمرار نشاط حتس ن أدائها ، كما أن 
  .املؤسسة و احملافظة على كياهنا

  :التعليق على الدراسات السابقة/1-8
 :من خالل اطالع على الدراسات السابقة واملشاهبة نالحظ ان هناك اوجه شبه ب ن النتائج فتم التطرق اىل ما يلي

 .املنشآت الرايضية  املوارد البشرية داخل يف االطارات العلمية املتخصصة يف تسيري ادارة نقص فادح-
 .املنشآت الرايضية  املوارد البشرية داخلنقص يف الكفاءات القائم ن على عملية تسيري وتوجيه ادارة -
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 :متهيد
إن الرتبيية البدنيية والرايضيية تعمييل دائميا بلغية الفريييق، سيواء كيان ذليك علييى مسيتوى مؤسسياهتا وأنشييطتها،  

 .ومن هنا يكون التسيري اإلداري ضرورة حتمية مصاحبة للرتبية البدنية والرايضية
كيفيييية تعييياملهم ميييع وييييرتبط جنييياح أي مؤسسييية أو منشيييأة ميييا بنجييياح قيادهتيييا وإدارهتيييا يف حسييين تسييييريهم و  

 .العوائق واملشاكل اليت تواجههم واليت هي يف سريورة دائمة
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 : مفهوم التسيري -8
يعتييرب التسيييري ميين العلييوم احلديثيية مقارنيية ابلعلييوم االقتصييادية واالجتماعييية وكلميية التسيييري العلمييي هييي كلميية     

 .إىل حتس ن مردودية املؤسسات يحثا عن مستوى عايل من النمو والتطور مرادفة لعلوم التسيري ظهرت بدافع احلاجة
 :تعريف التسيري -0
إن الوصييول إىل تعريييف حمييدد للتسيييري لقييي عييدة صييعوابت، حييي  ختتلييف معيياين كلميية التسيييري ابخييتالف وجهيية    

ليييت أضيافت معيياين جديييدة نظير القييائم بتعريفيه، فالتسيييري ميثال مثييل ابقييي العليوم األخييرى طيرأت عليييه عييدة تطيورات ا
 :ملعناه، حبا لإلطالع على الكتب اليت تتكلم عن التسيري جند أن هناك تعاريف خمتلفة هلذه الكلمة فنجد أن

يييييرى أن التسيييييري هييييو أن تعييييرف ابلضييييبط ميييياذا تريييييد مث أن تتأكييييد أن األفييييراد يييييؤدون >>: فريييييدريك اتيلييييور
 .(1)<<أبحسن وأرخص وسيلة ممكنة

 (.2)<<التسيري هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب >>: لويقول هنري فايو 
أنييه إجييياد واحملافظيية علييى ظييروف بيئيييه ميكيين لألفييراد ميين خالهلييا حتقيييق أهييداف  >>": روبييرت البييانيز"ويييرى

 .<<معينة بكفاءة وفعالية
بعملية التخطيط والتنظييم وإصيدار  ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نقول أن التسيري هو قيام األفراد  

 .األوامر أبحسن الوسائل املمكنة وذلك من أجل حتقيق أهداف معينة بكفاءة وفعالية
 :التسيري يف الرتبية الرايضية -3
حيتييياج كيييل عميييل مييينظم تؤدييييه مجاعييية مييين النييياس إىل شيييخص يقيييود هيييذه اجلماعييية حنيييو حتقييييق األهيييداف     

الئييم واإلمكانيييات املطلوبيية حييىت حتقييق األهييداف ابلدرجيية األوىل ميين الكفيياءة والفعالييية املوضييوعية فيهيييأ هلييا املنيياخ امل
ونظرا لألمهية البالغة هلذا الدور الذي يؤديه املسيري بيدرجات خمتلفية وأعبياء متنوعية عليى مسيتوايت إداريية متفاوتية يف 

الشييباب وحييىت داخييل اهليئييات ميين جلييان  خمتلييف اهليئييات الرايضييية ميين جلييان أوملبييية واحتييادات رايضييية وأندييية ومراكييز
 .متخصصة

 :تعريف املسري -0
 :هناك عدة تعاريف للمسري منها

هيو ذلييك الشييخص الييذي يسييتطيع القيييام ابألعمييال وإجنيياز املهييام ميين خييالل اآلخييرين فهييو خمطييط ومنشييط 
مييال اآلخييرين، كييل مسييؤول عيين أع  وميينظم ومراقييب ومنسييق جلهييود اآلخييرين لبلييوغ غييرض مشييرتك وعليييه يعتييرب املسييري

 (3). بد أن تكون للمسري سلطة معينة الختاذ القرارات وإال فإنه يفقد صفته كمسري ويتحول إىل منفذ فقطوال
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ولكييي يسييتطيع أن يقييوم مبهامييه جيييب عليييه أن يشييرف علييى مجاعيية ميين املرؤوسيي ن الييذين يقومييون بتأدييية األعمييال  
 .واختاذ القرارات يف نطاق اختصاصه واملهام املطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوامر

و املسري هو الفرد الذي يقوم بتوجيه املرؤوس ن ويب ن هلم الطريقة الييت يتبعوهنيا يف يديية أعمياهلم وهيو اليذي     
يضييع خطيية التنفيييذ أي حتييدد مييا جيييب عملييه ومكييان العمييل والييزمن لتأدييية الوسييائل واألدوات املسييتخدمة للتنفيييذ، 

ولييون يدييية كييل ذلييك يف ضييوء التكيياليف املقييدرة وحتقيييق درجيية كافييية يف اإلنتيياج إضييافة إىل ذلييك واألفييراد الييذين يت
قيامييييه ابألنشييييطة واملهييييام اليييييت يتييييوىل اإلشييييراف عليهييييا وكييييذلك مبتابعتييييه ورقابتييييه لنتائجييييه ليييييتمكن ميييين اختيييياذ قييييرارات 

حيصيييل عليييى القيييدر الكيييايف مييين  ، وجييييب عليييى اجلمييييع أن (1)واإلجيييراءات لتصيييحيح ومعاجلييية األخطييياء واالحنرافيييات
 .املعرفة ومبادئ اإلدارة قبل أن يقوم مبمارستها

 :أدوار املسري -0-8
سلوك عدد من املسريين يف مسيتوى القمية خاصية،وذلك هبيدف معرفية ميا إذا كيان هيؤالء " منتز برج"يتبع      

 :موعات وهييقومون بوظائف حي  رأى أهنم يقومون بتمثيل أدوار معينة صنفها إىل ثالث جم
 :األدوار العقالنية -2-8-8
 :وتتمثل يف يم ن سري العمل يف صور منتظمة وهي كاآليت 

 .هنا جيب أن يفهم املسريون اآلخرون أبنه هو املمثل و صاحب األمر يف عمله: الواجهة -1
 .حي  يقوم املسري بتوجيه املرؤوس ن: القائد  -2
 .وب ن املسريين واملسؤول ن اآلخرين جيب أن يكون املسري مهزة وصل ب ن عمله: الرابط -3

 :األدوار اإلعالمية -2-8-2
 :وتعين احلصول على املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املعنية وهي كما يلي 

 .امللتقط للمعلومات اليت تفيد يف تسيري شؤون عمله  -8
 .موصل إطالع املرؤوس ن على جمرايت العمل -2
 .يف الداخل واخلارجاملتحدث مع اجلهة الرمسية وصاحب النفوذ  -3

 :األدوار التقريرية -2-8-3
 :وتشمل اختاذ القرارات وهي على الشكل اآليت 

 .حي  يقوم املسري ابملبادرات الالزمة للتكيف والتطور: املستحدث -8
 .أي جيب تفادي املشاكل قبل وقوعها ويقوم مبعاجلتها عند ما تقع: معاجل املشاكل -2
 .ام على األشخاص املعني ن ابستعمال الوسائلهو الذي يوزع امله: موزع املوارد  -3
 .(2)هو الذي يربم العقود ويقبل اإللتزامات ويقدم التنازالت للمسؤول ن  -2
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إن أنشطة املسري هي يف الواقع أنشطة قيادية وهذا يتطلب إملاما ألساليب القييادة وميكننيا : وظائف املسري -0-0
 :أن نذكر األعمال اليت يقوم هبا املسري

 .يط وحتديد السياساتالتخط -
 .تنظيم أنظمة اآلخرين -
 .تفويض السلطة واملسؤول ن -
 .الرقابة على النتائج املطلوبة -
 .اإلشراف على تقدمي النتائج -
 . إصدار األوامر والتعليمات -
 .تفسري وتبليغ السياسات -
 .تدريب املرؤوس ن يف املراكز ذات املسؤولية وحتمل العمل اإلداري -
 .ختلفة ابلعناصر املكونة للعمال اإلداري نتنسيق مجيع اجلهود امل -

 :مؤهالت املسري الناجح -0-3
لكي ينجح كل مسري يف شغل مركزه جيب أن يواجه األعميال الييت حتيت إشيرافه ويسيريها يف يسير وسيهولة       

جيية كمييا جيييب أن يفهييم مبييادئ التنظيييم واإلدارة ليسييتخدمهما اسييتخداما صييحيحا ويشييرتط يف املسييري أن يقييدر احلا
إىل العالقييات اإلنسييانية ويعييرف ميين تكييون عليييه العالقييات السييليمة بيي ن مجيييع العييامل ن معييه ميين مسييتلزمات النجيياح 
وأن يرسم أهدافه بوضوح وخيطط ملرؤوسه اإلجيراءات الييت تبييح تنفييذ هيذه األهيداف ويفيوض السيلطة الضيرورية إىل 

ختلفيية للعمييل ويسييتنبط وسييائل الرقابيية اليييت تضييمن األشييخاص الييذين يقييع علييى عيياتقهم مسييؤولية تنفيييذ املراحييل امل
 :تنفيذ اخلطة ويستعرض بعض املؤهالت املميزة للمسري الناجح ونلخصها يف ما يلي

 .امتالك الطاقة اإلدارية -
 .احملافظة على السلك اإلداري ومميزات القيادة -
 .القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم -
 .اجلدارة يف استخدام التنظيم -
 .آلراء السديدةإبداء ا -
 .ضبط النفس -
 .االستقامة -
 .القدرة على تنسيق أعمال الزمالء -
   (1).الرقابة -
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 :أقسام املسريين -0-0
 :ميكننا التمييز ب ن ثالث مستوايت للمسريين كما يلي

 :املسريون القاعديون -0-0-8
يميييية وجييييري انتقييييائهم يقوميييون ابإلشيييراف عليييى املسييييتخدم ن وعليييى اسيييتعمال امليييوارد يف املسييييتوايت التنظ    

يف يكييد  األداء، أميا مهميتهم فتتمثيل ابلنظر خلربهتم ومهارهتم التقنية حي  يتفوقون على زمالئهم من حيي  حسين
أن املهييام املوكليية ملرؤوسيييهم تنفييذ ابلشييكل املناسييب وهييم يقضييون معظييم أوقيياهتم مييع هييؤالء املرؤوسيي ن بغييرض النصييح 

 .  واإلرشاد
 :سطاملسريون األوا -0-0-0
يلعبييون دور الوسييطاء بيي ن املسييريين القاعييدي ن ميين جهيية اإلدارة العليييا ميين جهيية أخييرى و يتمثييل دورهييم يف     

تنظيم استعمال ومراقبة امليوارد للتأكيد مين حسين تسييري التنظييم  و يقضيون معظيم أوقياهتم يف كتابية التقيارير وحضيور 
 .االجتماعات 

 :اإلدارة العليا -0-0-3
ريون هنيييا مهيييامهم يف قمييية اهليييرم التنظيميييي حيييي  يقوميييون برسيييم املسيييار العيييام للمنشيييآت، أميييا مييييارس املسييي     

عملهييم األساسييي فيتمثييل يف التخطيييط و رسييم السياسييات العاميية و تنسيييق أنشييطة اإلداري الوسييطى  والتأكيييد ميين 
الوسيييطى و خاصييية مييين سيييالمة املخرجيييات النهائيييية يف مسيييتوى القاعيييدة و جتيييري ترقيييية هيييؤالء املسيييريين مييين اإلدارة 

 .   (1)التخصصات األساسية أي اإلنتاج أو التحويل و البيع
 :واقع التسيري يف اجلزائر -1
يالحيييظ يف اجلزائييير أن ظهيييور املهنييية التسييييريية يخيييذ نظيييرا لعيييدم وجيييود طليييب فعيييال عليييى خيييدمات املسيييري   

 :املتمهن وهذا راجع لعدة أسباب منها
ل االقتصييادية، فهييو خيييتلط اترة مييع القييانون واترة أخييرى مييع السياسيية غمييوض مفهييوم تسيييري منشييآت األعمييا -

 .وأخرى مع اإلدارة العامة وأخرى مع االجتهادات الشخصية
واقيييع منشيييآتنا االقتصيييادية يف قبضييية بريوقراطيييية وصيييائية مل تسيييمح بظهيييور جيييزر تسييييريية متمييييزة ذات اسيييتقاللية 

 .مسؤولية
ية مع مقتضيات النمط التجميعي لإلدارة، فذلك الينمط املنجيز بطبيعتيه يقلم بيئة التسيري الداخلية واخلارج

 .ضد اإلنتاجية نظرا لرتكيزه على جتميع موارد اإلنتاج أكثر من استغالهلا
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 :األسس العامة للتنظيم واإلدارة -2
 :تعريف اإلدارة -2-8
 من الصيعوابت حيي  خيتليف تفسيري القى الكثري" اإلدارة"إن الوصول إىل تعريف شامل وحمدد ملعىن كلمة     

معييىن اإلدارة ابخييتالف وجهيية نظيير القييائم ابلتعريييف ونييواحي الرتكيييز اليييت ينظيير إىل اإلدارة ميين خالهلييا والوقييت الييذي 
قيد طيرأ عليهيا الكثيري مين التطيورات الييت أضيافت  -مثلها مثل ابقي العليوم االجتماعيية –صيغ فيه التعريف فاإلدارة 

اهيييا، ومييين مث فيييإن التعييياريف املطروحييية يف الكتييياابت اإلداريييية املختلفييية تعكيييس ميييا هيييو متييياح مييين أبعيييادا جدييييدة ملعن
 .متغريات يف ذلك الوقت

وابسيييتعراض هيييذه التعريفيييات جنيييد أن أغلبهيييا يعكيييس انتقيييادات واهتماميييات تقيييدميها واملشييياكل الييييت واجههيييا  -    
 . املفكرون يف ذلك الوقت

معاصر للثورة الصناعية كانيت معظيم املشياكل  الييت تواجيه هيذه الفيرتة هيي كيفيية  فعلى سبيل املثال، ويف وقت -   
زايدة اإلنتيياج واإلنتاجييية وختفيييف التكيياليف، وميين مث انعكييس ذلييك علييى معظييم التعريفييات اليييت قييدمت وتعكييس يف 

 .نفس الوقت هذه املشكلة
ا تريييييد مث تتأكييييد أن األفييييراد أن تعييييرف ابلضييييبط ميييياذ>> يييييرى أن اإلدارة هييييي" فريييييديريك اتيلييييور"فنجييييد أن

 . (1)<<يؤيدونه أبحسن وأرخص وسيلة ممكنة
 .<<اإلدارة املختصة هي جتنب أي ضياع يف اجلهد اإلنساين >>أن" ويب"ويف نفس اإلجتاه يقول    
فن احلصول على أقصى النتائج أبقل جهيد حيىت ميكين حتقييق  >>إىل اإلدارة أبهنا" جون مي"بينما يشري  - 

 .<<ج وسعادة لكل من صاحب العمل والعامل ن  مع تقدمي أفضل خدمة ممكنة للمجتمعأقصى روا 
فيييييين تطبيييييييق السياسيييييية اإلدارييييييية املوضييييييوعة                 >>أبهنييييييا" حسيييييين شييييييلتوت وحسيييييين معييييييوض"كمييييييا يعرفهييييييا    -  

 .(2)<<يف اإلطار التنظيمي العام على أن يراعى هذا التطبيق مقتضيات الزمان واملكان
مسييؤولية اجتماعييية تتضييمن التخطيييط والتنظيييم الفيياعل ن لعمليييات  >>: أبهنييا" إدوارد بريييك"وقييد عرفهييا   -    

، (3)<<يف املنشييأة املرسييومة وتوجيييه ومراقبيية األفييراداملنشييأة، وإقييرار اإلدارة الالزميية لضييمان سييري األعمييال مييع اخلطيية 
ي فيين تنظيييم وتييدريب السييلوك اإلنسيياين وهييي وميين هييذه  التعيياريف ميكيين اسييتخالص مفهييوم شييامل لييإلدارة واليييت هيي

 .مسؤولة عن استخدام العناصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق النتائج املسطرة
 : وظائف اإلدارة -0 -2

 :أن الوظائف الرئيسية لإلدارة هي" فايول"يرى 
o التخطيط. 

                                                 
 (.01)، ص2009،دار أجنادين للنشر والتوزيع، عمان، 8فوزي حلوة، مبادئ اإلدارة، ط  - 1
 .29، ص8118وق،القاهرة، إبراهيم عبد املقصود، التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرايضية، دار الشر  - 2
 .22، ص2002: ، الدار العلمية للنشر، عمان8مروان عبد اجمليد إبراهيم، إدارة البطوالت واملنافسات الرايضية، ط - 3
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o التنظيم. 
o القيادة. 
o التنسيق. 
o (1).الرقابة 

 :ائف اإلدارة تتمثل يفأن الوظ" لوثرجيليك"ويرى 
o التخطيط. 
o التنظيم. 
o إدارة األفراد. 
o التوجيه والقيادة. 
o التنسيق. 
o وضع التقارير. 
o (2)وضع امليزانيات. 

 .التخطيط، التنظيم، الرقابة والقرار: ومن خالل هذه التصنيفات للوظائف ميكن حصرها يف 
 :التخطيط -2-0-8 

اليييذي يكفيييل االسيييتخدام األمثيييل لكافييية امليييوارد واإلمكانييييات يعيييد التخطييييط مييين أهيييم عناصييير اإلدارة فهيييو      
املتاحيية لتحقيييق األهييداف بطريقيية علمييية وعملييية وإنسييانية تتميييز بتحديييد مواعيييد بييدأ األعمييال واالنتهيياء منهييا، و 
التخطيط هو عبارة عين حتدييد األهيداف حسيب أولوايهتيا وحصير كافية امليوارد واإلمكياانت املتاحية مث حتدييد أنسيب 

 .   (3)وسائل والسبل الستغالل هذه املوارد يف حتقيق األهدافال
 :التنظيم -2-0-0
إن مين اخلصيائص املمييزة حلياتنيا اليومييية يف الوقيت احلاضير هيو التنظييم والييذي إبتدعيه اإلنسيان قيدميا، فييال      

ئل، الييت ييتمكن مين ميكن ألي عمل من األعمال أن يسر بكفاءة عالية بدون تنظييم فهيو يسياعد عليى تيوفري الوسيا
خالهلا األشخاص ابلعمل مع بعضهم بكفاءة وإقتدار لغرض حتقيق األهداف احمليددة، وقبيل البيدء يف أي عميل مين 
األعمال ال بد من رسم الطريقة اليت يسري عليها هذا العمل وجيب تنظييم ذليك يف إطيار يتضيح مين خالليه مبيا ميكين 

 . (4)ووقت مناسب العامل ن من العمل واإلنتاج بكفاءة عالية
 
 

                                                 
 (. 21)ص  2008: ، دار الفكر العريب، مدينة نصر، القاهرة8عصام بدوي، موسوعة التنظيم  واإلدارة يف الرتبية البدنية والرايضية، ط-1
 (     30)موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرايضية، مرجع سابق،ص:عصام بدوي -2
 .82، ص2003،دار الوفاء، اإلسكندرية، القاهرة، 8أمحد الشافعي، املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية، التخطيط يف اجملال الرايضي، ط - 3
 .   891، دار الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، ص8ملفهوم الرايضة، ط، عصام بدوي، التطور العلمي كمال أمريي   - 4
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 :الرقابة -2-0-3
تعيييد الرقابييية إحيييدى الوظيييائف اإلداريييية األساسيييية، فالرقابييية هيييي التأكيييد مييين النتيييائج الييييت حتققيييت مطابقييية   

 .لألهداف اليت تقررت وذلك يتطلب وجود معايري رقابية وقياسية دقيقة لألداء مث تشخيص املشكالت وعالجها
 :القرار -2-0-0
و اختيييار لطريييق معيي ن يتخييذه امللييوك للوصييول إىل هييدف مرغييوب فيييه وهييو كييذلك اختيييار بيي ن إن القييرار هيي    

 .بدائل خمتلفة
إن القيييييرار هيييييو قليييييب  >>"هربيييييرت سييييياميون"أو هييييو اختييييييار قيييييرار معييييي ن بعيييييد دراسييييية وتفكيييييري كميييييا يقيييييول      

 . (1)<<اإلدارة
 : اإلداري -2-3

لية وهييو هبييذا الوضييع يتييوىل إختصاصييات حمييددة تلقييي هييو الفييرد الييذي يشييغل مركييزا ميين املراكييز ذات املسييؤو 
عليييه املسييؤوليات تتطلييب إجنييازات علييى مييدى السياسيية العاميية املوضييوعة ويف نطيياق خطيية حمييددة اليييت يلتييزم بتنفيييذ 
اجليييزء اليييداخل منهيييا يف نطييياق اختصاصيييه ولكيييي يسيييتطيع اإلداري إهنييياء االلتزاميييات الواقعييية علييييه فإنيييه يشيييرف عليييى 

 .  (2)وس ن يتولون يدية املهام واألعمال املطلوبة منهممجاعة من املرؤ 
 :ويقوم اإلداري ببعض األنشطة منها 

 .التخطيط وحتديد السياسات واإلجراءات -
 .تنظيم أنشطة اآلخرين -
 .الرقابة على النتائج املطلوبة -
 .إصدار األوامر والتعليمات -
 .التنسيق ب ن اجلهود -

 :املراحل الرئيسية للعمل اإلداري -2-0
إن املراحيييل الرئيسيييية ألي عميييل إداري هيييي اخلطيييوات الرئيسيييية الييييت جييييب أن تتبيييع لتسييييري تيييدفق اخليييدمات الييييت     

 :تؤديها اهليئة ابلنسبة لكل الوظائف امللقاة على عاتقها وميكن حتديد املراحل اإلدارية الرئيسية يف اآليت
 .حتديد الغرض  -
 .التخطيط -
 .التنظيم -
 .هتيئة اجلو للعمل -

                                                 
 (.23)ص،2002فة  للنشر والتوزيع، عمان، ، الدار العلمية الدولية ودار الثقا8مروان عبد اجمليد إبراهيم، إدارة البطوالت واملنافسات الرايضية، ط - 1

 (.82-88)ايضية، دار الفكر العريب، صحسن شلتوت وحسن معوض، التنظيم واإلدارة يف الرتبية الر  -2
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 .يام ابلعملالق -
 .القيادة واإلشراف والتنسيق -
 .املتابعة والتقومي -

 :تطور الفكر اإلداري يف اجملال الرايضي -2-1
عيييل اليييرغم مييين أن اإلدارة يف جمييياالت الرتبيييية الرايضيييية مييين املهييين الييييت ارتبطيييت هبيييذه اجملييياالت فيييإن هنييياك عيييدة      

مالحظييات علييى تطييور الفكيير اإلداري بشييكل عييام  مالحظييات علييى تطييور الفكيير اإلداري الرايضييي هييي يف الواقييع 
ولكنها جتسدت يف اجملال الرايضي لتنوع أنشيطته وتبياين مسيتوايت العميل إلداري فيهيا، هيذا ابإلضيافة إىل ارتباطهيا 

 .أصال ابلعمل يف األداء البشري الذي يزخر ابملشكالت واملعوقات النفسية واالجتماعية ومن هذه املالحظات
 :اإلدارة بعلم الرتبية البدنية و الرايضيةعالقة علم  -9
الرتبيييية البدنيييية والرايضيييية هيييي وسييييلة مييين الوسيييائل الرتبويييية الييييت تعميييل عليييى إعيييداد الفيييرد املتكاميييل بيييدنيا      

واجتماعييا ونفسيييا وذليك ميين خييالل ممارسية األنشييطة الرايضيية املختلفيية سييواء كانيت فردييية أو مجاعيية وذلييك ال يييتم 
 .قيادة الرتبوية املؤهلة لذلك يف اجملال التعليمي أو التدرييب أو الرتوحييإال بتوفري ال

وإذا كانيييت اإلدارة هيييي تنفييييذ األعميييال بواسيييطة اآلخيييرين لتحقييييق األهيييداف املوضيييوعة وليييذلك فيييإن حميييور    
عليم الرتبيية البدنيية أو اإلدارة العامة هو العنصير البشيري وابلتيايل الرتبيية البدنيية أو الرايضيية حمورهيا العنصير البشيري، ف

الرايضية وعلم اإلدارة يتفقيان عليى أهنميا يركيزان عليى العنصير البشيري يف حتقييق أهيدافها، وليذلك إذا تيوافرت اإلدارة 
العاميية يف الرتبييية البدينيية والرايضييية سييوف يتحقييق اهلييدف األصيييل ملمارسيية األنشييطة الرايضييية وهييو إعييداد اإلنسييان 

 .لةتربواي بصفة شاملة ومتكام
وإذا كانت الرتبية البدنية أو الرايضيية تتعاميل ميع السيلوك اإلنسياين فيإن اإلدارة هيي الييت ختطيط وتينظم وتوجيه        

 .وتنسق وتراقب وتقوم هبذا السلوك من أجل حتقيق األهداف املوضوعة
وذليييك يف جمييياالت خمتلفييية  مييين هيييذا املنطليييق جييياء اسيييتخدام عليييم اإلدارة لتطبيقيييه يف الرتبيييية البدنيييية أو الرايضيييية     

وأساسييية ركييزت عليهييا كليييات الرتبييية الرايضييية وهييي جمييال التعليييم مبراحلييه املختلفيية، جمييال التييدريب الرايضييي جلميييع 
 (1).األلعاب الفردية واجلماعية بصفة عامة وحمليا ودوليا ويف جماالت إدارة املؤسسات الرايضية املختلفة حمليا ودوليا

إلدارة العالقييات االجتماعييية، حييي  متثييل هييذه العالقييات انعكاسييا للواقييع السياسيييي ميين أهييم روافييد علييم ا
واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للمجتمع ككل فالفكر اإلداري يف اجملال الرايضي هيو حمصيلة طبيعيية لنيواتج هيذه 

 .املتغريات يف أي جمتمع ويف أي طور من أطوار منوه
ميييرتبط ارتباطيييا وثيقيييا مميييا حييييدث تطيييوير يف الفكييير اإلداري عليييى مسيييتوى  فتطيييور الفكييير اإلداري الرايضيييي     

الدوليية ككييل ويف خمتلييف قطاعاهتا،بييل وأنييه ميكيين القييول أبن الرايضيية مبجاالهتييا املختلفيية إمنييا تعكييس مييدى مييا حققييه 

                                                 
،دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر، 8نظرايت اإلدارة وتطبيقاهتا، ط -املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية: إبراهيم حممود عبد املقصود أمحد الشافعي - 1

 . 12، ص2003اإلسكندرية، 
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ضيافة إىل أن الفكر اإلداري من تطور فهي حتقق يف قيمتها ما قد ال حتققه جماالت أخرى من مكانية دوليية هيذا ابإل
االهتمييام يف الييدول النامييية يرتكييز علييى أنشييطة اجملييال الرايضييي التطبيقييية نفسييها وتعتييرب اإلدارة عنصييرا  نييواي لييذا فييإن 
التيأريخ لتطيور الفكيير اإلداري يف اجمليال الرايضييي خاصية ابلييوطن العيريب مل يظهيير إال منيذ فييرتة قصيرية، وهييذا يعيين أننييا 

ن للفكييير اإلداري الرايضيييي ولكييين عيييدم ثبيييات القيييوان ن وكثيييرة التشيييريعات وتغييييري حنميييل املسيييؤولية عليييى مييين يؤرخيييو 
اإلدارات العلييييا جعيييل مييين الرايضييية يف اليييوطن العيييريب جمييياال يزخييير ابمليييدع ن وهيييواة العميييل التطيييوعي شيييكال واإللزاميييي 

يل اترخييه وميا يطيرأ موضوعا، من أدى إىل انشغاالهتم أبمور بعيدة كل البعد عن دعم الفكر اإلداري الرايضي وتسج
عليه من تطوير، وإذا أما قاران اجملال الرايضي أبي جمال آخر من جمياالت احليياة يف اليوطن العيريب فسيوف جنيد أنيه مل 
حيييظ ابالهتمييام الكييايف ميين علميياء اإلدارة لكييي يطبقييوا فيييه مبييادئهم ونظييرايهتم وأنييه ميين اجمليياالت اليييت تركييت للخييربة 

 . (1)سية والرغبة يف حتقيق املنفعة اخلاصةالشخصية واالنتماءات السيا
 :أمهية اإلدارة يف اجملال الرايضي -1
ميثيييل اجمليييال الرايضيييي أهيييم جمييياالت االسيييتثمار احلقيقيييي للثيييروة البشيييرية حيييي  حييييوي العدييييد مييين العملييييات    

الت احلييياة ، فالنشيياط الرتبوييية ذات االجتاهييات و اجلوانييب املشييبعة و اليييت هتييدف إىل تربييية األجيييال إلثييراء كييل جمييا
ميثييييل حمركييييا حيييييول الطاقيييية البشييييرية الكامنيييية لييييدى الفييييرد إىل طاقيييية منتجيييية و تكميييين أمهييييية اإلدارة يف اجملييييال الرايضييييي          

يف بعض النقاط منها أن اجملال الرايضي يتميز عن سائر اجملياالت األخيرى أنيه جميال التفاعيل و املمارسية اليذي ييدور 
ائن البشري يف االجتاه املرغوب و خلق املواطن الصاحل عن طرييق هتيئية املنياخ املالئيم وتكيوين حول تعديل سلوك الك

 .اجتاهات إجيابية لدى األفراد حنو اجملتمع الذي يعيشون فيه 
وعليييييه فمجييييال الرتبييييية البدنييييية الرايضييييية يعييييد ميييين أجنييييح جميييياالت الرتبييييية يثييييريا يف األفييييراد و تييييرتبط أهدافييييه     

لرتبوييية إىل حييد كبييري حييي  تييرتجم هييذه األهييداف إىل ممارسييات واقعييية ملموسيية تصييبح عييادات متأصييلة ابألهييداف ا
ليدى الفييرد، وميين هنيا تتضييح أمهييية هيذا النييوع ميين الرتبيية يف حتقيييق النمييو الشيامل املتكامييل املتييزن ليدى الفييرد و حييىت 

ميييين إتبيييياع األسييييلوب العلمييييي يف تنفيييييذ تييييتمكن الرتبييييية البدنييييية و الرايضييييية ميييين حتقيييييق األهييييداف املنشييييودة ال بييييد 
 (2).أنشطتها

 :اخلصائص الرئيسية لإلدارة   -1
 :أهم عوامل التسيري الناجح فهي متتاز بعدة خصائص نذكر منها من تعد اإلدارة    

يغلييب علييى اإلدارة طييابع الييدوام و اإلسييتقرار لفييرتات طويليية ألن العمييل اإلداري يعتمييد علييى التأهيييل  -8
     . (3)كفاءة الفنية و هذا إخالفا للوظائف السياسية اليت تعترب مؤقتةالعلمي و ال
 إن اإلدارة هتدف بصفة رئيسية إىل دراسة الطلبات املقدمة إليها من طرف أفراد اجملتمع املتعامل ن  -2
 

                                                 
 (.81)، ص8119لكتاب للنشر، القاهرة، طلعت حسام الدين، مقدمة يف اإلدارة الرايضية، مركز ا - 1
 (.22)طلعت حسام الدين، مقدمة يف اإلدارة الرايضية، مرجع سابق،ص  -2
  .32، ص8191مبادئ علم اإلدارة العامة ، إدارة الفكر العريب ، القاهرة ، :أمحد جنم   -3



 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسييصلاألولالف
 

 

11 

 معهيييييا و اختييييياذ القيييييرارات الالفتييييية بشيييييأن القضيييييااي املعروضييييية علييييييه و ذليييييك وفقيييييا للقيييييوان ن املعميييييول هبيييييا و
   (1).اإلمكانيات املتوفرة 

 .إن اإلدارة مرتبطة ابلقانون ألن هدفها األساسي هو تطبيق القوان ن ابلعدل  و املساواة -3
إن اإلدارة مكملة للسياسة ألن القادة السياسييون هيم اليذين يقوميون بتحدييد األهيداف العامية للدولية  -2

 .ارات اليت اختارهتا القيادة العليا للبالد و رجال اإلدارة املتخصصون يتولون عملية تنفيذ القر 
 .إن اإلدارة عبارة عن ترمجة سابقة جلهد مجاعي لتحقيق أهداف عامة ومشرتكة  -2
إن اإلدارة نشاط إنساين هادف ، فهي تتعامل عند تطبيقها ميع اجلماعية وتسيعى يف نفيس الوقيت إىل  -2

 .واملهام حتقيق أهداف املنظمة من خالل إجناز عدد من الوظائف 
إن اإلدارة الفعالييية تسيييتلزم دائميييا اسيييتخدام أنيييواع معنيييية مييين املعرفييية و املهيييارة وإذا كانيييت اإلدارة الفنيييية  -9

 .مهمة جدا لتنفيذ العمل فإن دور املدير ال يستلزم خربة فنية متخصصة
داري كميا أن اخليربة و صحيح أن كثريا من املديرين كانوا خرباء فني ن أو أخصائي ن قبيل دخيوهلم العميل اإل     

املهارة الفنية تضيف الكثري إىل قدرة املدير إال أن دخول مييدان العميل اإلداري يسيتلزم مين الفيرد ختصصيا آخير وهيو 
 .أن يدير بفعالية 

 (2).واملهارة التشغيلية الضرورية ألداء العمل التشغيلي املتخصص ال تعترب كافية لعمل اإلدارة     
لتغييييري، فبيئييية األعميييال املتغيييرية والعنصييير البشيييري متغيييري برغباتيييه وطموحاتيييه، كميييا أن تتصيييف اإلدارة اب -1

 .التطور التكنولوجي يف جماالت خمتلفة يتطلب من اإلدارة ضرورة مواكبته
إن اإلدارة كعملية تنطوي على العديد من التصرفات واملهام اليت يقوم هبا املدير وهيذه املهيام تتمثيل يف  -1

 .إخل.....التوجيه، التنظيم، الرقابة واختاذ القرار و ي التخطيط،:
إن اإلدارة عملية مستمرة ومصدر إستمراريتها هو بقاء منظمات خدمة البيئية الييت تسيعى إىل إشيباع  -80

 .رغبات اجملتمع، فهي األداة اليت تساعد هذه املنظمات على بلوغ أهدافها واضطالعها مبسؤولياهتا اجتاه اجملتمع
مييييد اإلدارة علييييى فكييييرة التييييدرج اإلداري واخييييتالف مسييييتوايت املناصييييب اإلدارييييية والتنسيييييق بيييي ن تعت -88

 .(3)املسؤول ن اإلداري ن
 
 
 
 

                                                 
       1- James Wfaslim, public, Administration, Thery and patic sugled woob chiffs.N.j. frintice. Hallim.1979, 
p(18). 

 (.89-82)،ص2002أساسيات التنظيم و اإلدارة ، دار اجلامعة اجلديد للنشر ، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ،: عبد السالم أبو قحف  - 2
 (.81،81)، ص8110إبراهيم عبد العزيز شيحا، اإلدارة العامة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  - 3
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 :املبادئ األساسية يف اإلدارة -82
 :مبدأ التوازن -82-8

جييييب أن تكيييون املؤسسييية مهميييا كانيييت متوازنييية وذليييك لضيييمان االسيييتقرار والنميييو املناسيييب وتكيييون عمليييية  
علييى عيياتق الييرئيس اإلداري الييذي ال بييد أن حيفييظ التييوازن داخييل املؤسسيية وذلييك بتنسيييق جهييوده مييع جهييود  التييوازن
 .األفراد

 :مبدأ التخصص -82-0
ييييؤدي التخصيييص إىل تكيييوين اخليييربة العمليييية، تطبييييق مبيييدأ التخصيييص تطبيقيييا شيييامال يف خمتليييف نيييواحي  

 .ونشطات اإلدارة
 : مبدأ احلوافز املادية -82-3

كافئيييات الييييت تيييؤدي بيييدورها إىل حتفييييز العاميييل للقييييام بنشييياطه بكفييياءة جييييدة وذليييك مقابيييل تقيييدمي هيييذه امل
 .مكافأة مباشرة بعد يديته لعمله

 :مبدأ السلطة واملسؤولية -82-0
السيييلطة تيييوحي إىل أن صييياحبها يكيييون مسيييؤوال، فيييإن خوليييت املسيييؤولية لشيييخص معييي ن فيجيييب أن ييييزود  

 .األشخاص يف ميدان عملهم وتوجيه جهودهم للوصول إىل اهلدفابلسلطة الالزمة لإلشراف على 
 : مبدأ العالقات اإلنسانية -82-1

إن العالقييات اإلنسييانية تييؤثر سييلبا أو إجيييااب علييى جنيياح الوظييائف اإلدارييية حييي  تتطلييب املعاجليية السييليمة 
 .قبونللعالقات اإلنسانية وضع سياسات عمل رشيدة بشرط أن يتمسك هبا اإلداريون واملرا

 : مفهوم اإلدارة الرايضية -88
يتجيه بنييا هيذا إىل حتديييد مفيياهيم عين اإلدارة بصييفة عاميية وميكين تعريفهييا أبهنييا تليك العمليييات أو الوظييائف 
االجتماعييية اليييت ميارسييها املسييؤول ن وميين كييل هييذا أن يقييودان إىل القييول أبن اإلدارة هييي ذلييك العمييل اإلنسيياين الييذي 

مستمرا مبكرا ومتبادال ب ن األفراد وحيتوي عليى مجلية مين األنشيطة الييت تسياهم    يف حتقييق يدور يف املنشأة ويكون 
 (1)<<توجييييه كافييية اجملهيييود داخيييل اهليئييية الرايضيييية لتحقييييق أهيييدافها >>األهيييداف كميييا ميكييين أن تعيييرف اإلدارة أبهنيييا

ن املييوارد املتاحيية وذلييك عيين ويكييون هييذا وفقييا لييربامج وخطييط مسييتمرة تشييغلها مجليية ميين األسييئلة وتسييتخدم مجليية ميي
طرييييق التخطييييط، التنظييييم، القييييادة والرقابييية للوصيييول إىل فعاليييية يف تطبيقيييات اإلدارة الرايضيييية وابلتيييايل فيييإن العنصييير 
الرئيسييي يف الوظييائف اإلدارييية هييو القييدرة علييى اخللييق واإلبييداع اإلنسيياين ميين خييالل جمموعيية العالقييات واالتصيياالت 

 .املتاحة لألفراد
 
 

                                                 
 (.81)، ص8111مفيت إبراهيم عماد، التطبيقات اإلدارية الرايضية، دار الكتاب للنشر،  - 1
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 :جماالت اإلدارة يف الرايضة -80
اليييربامج، اإلمكانيييات والعيييامل ن، حييي  تعتيييرب : تعمييل اإلدارة الرايضيييية علييى حتقييييق ثييالث جمييياالت رئيسييية   

هيييذه اجملييياالت املتداخلييية والييييت تعميييل عليييى حتقييييق التكاميييل فيميييا بينهيييا فتعميييل اإلدارة الرايضيييية عليييى برجمييية خططهيييا 
تيييوفرة هليييا وعليييى عيييدد وكفييياءة عامليهيييا وكيييل هيييذا لتحقييييق أهيييدافها املسيييطرة وأهيييدافها عليييى حسييياب اإلمكانييييات امل

 .بنجاح
وجند أن اإلدارة الرايضية هتتم ابلعنصر البشري وتعتمد عليه يف حتقيق أهيدافها فنجيد أن اإلداري يعميل ميع     

واعيدها ويتكاميل املوظيف العيادي وفيق لغية  بتية عنيدما يتحيدث كيل عنصير بشيري داخيل هيئية هبيذه اللغية ويعيرف ق
أبسلوهبا يكتمل التجانس داخيل جمليس اإلدارة واللجيان وقطاعيات العميل سيواءا يف جمموعيات العميل الييت تظيم كيال 

عليم اإلدارة بعناصير خمتلفية  >>على حده أو فيرق عميل تظيم عناصير مين كيل وحيدة، إن لغية اإلدارة الييت تعنيهيا هيي
لعناصر البشرية املوجودة يف اهليئات مهما كان موقفها ومهما كيان جماهليا وتطبيقاهتا يف امليدان الرايضي تزود هبا كل ا

 .، ومع كل هذا فإن جماالت اإلدارة وتطبيقاهتا هي نفسها اجملاالت  يف مجيع اإلدارات األخرى(1)<<املهين
 :التنظيم -83
 :مفهوم التنظيم -83-8

نظييم هيو مرحلية حتدييد الواجبيات وتقسييمها كثرت أراء العلماء حول مفهوم التنظيم فمنهم من يرى أن الت  
إىل أجزاء مث إسنادها ألفراد من أجل تنفيذها ومنهم من ييرى أن التنظييم عبيارة عين منظمية حتتيوي عليى جمموعية مين 
األفييراد هلييم مصيياحلهم ودوافعهييم وميينهم يقييول أن التنظيييم هييو نظييام حيييوي علييى جمموعيية ميين اإلجييراءات ذات عالقيية 

 .التعامل مع هذه اإلجراءات  ككل ويسمى هذا ابالجتاه الفكري أو نظرية التنظيمببعضها البعض وجيب 
وبغييض النظيير عيين األقييوال السييابقة نييرى أن التنظيييم أحييد أهييم عناصيير اإلدارة فبدونييه تفقييد الكثييري وتصييبح      

حتقييق األهيداف، وعموميا عملية عاجزة غري قادرة  على السري يف الطريق ابلسرعة واألمهية املطلوبة إلجناز األعمال و 
التنظييييم هيييو توجييييه اجلهيييود وجتميعهيييا يف حمطييية واحيييدة وإطالقهيييا حنيييو اهليييدف املنشيييود عييين طرييييق حتدييييد العالقيييات 

 .(2)التنظيمية ب ن مكوانت هذا التنظيم
 : تعريف التنظيم -83-0
 :تعددت تعاريف التنظيم من علماء اإلدارة ونذكر منها    
و إميييداد املشيييروع بكيييل ميييا يسييياعد عليييى يديييية وظيفتيييه مثيييل امليييواد األوليييية أو هييي >>"هنيييري فيييايول"يقيييول    

اآلالت ورأس امليييال واملسيييتخدم ن وتقتضيييي وظيفييية التنظييييم مييين امليييديرين إقامييية العالقيييات بييي ن األشيييخاص بعضيييهم 
 .<<ببعض وب ن األشياء بعضها البعض

                                                 
 (.32)ص مصر،، 8118عصام بدوي وآخرون ، اإلدارة يف  امليدان الرايضي، املكتبة األكادميية العربية، - 1
 (.82-89-82)، ص8111، مركز الكتاب للنشر، مصر، 8بيق، طعبد احلميد شرف، التنظيم يف الرتبية الرايضية ب ن النظرية والتط -2
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قيييق اخلطييط واألهييداف وجتميييع كييل نشيياط أنييه تقسيييم أوجييه النشيياط الييالزم لتح >>"كييونتزوا وزنييل"يعرفييه     
 .<<اإلدارة املناسبة، يحي  يتضمن التنظيم تفويض السلطة والتسويق

أنه تعاون أي جمموعة من األشخاص سواء كانت صيغرية أو كبيرية حتيت قييادة  >>"رولف دافيز"كما يعرفه      
 <<كاف من العناية ابلعمل اإلنساين  رشيدة يحي  يكون لديهم رغبة أكيدة يف حتقيق األهداف املشرتكة مع قدر

هييييو عملييييية حتديييييد أوجييييه النشيييياط الالزميييية لتحقيييييق األهييييداف وذلييييك يف >>"لينييييدال إيرويييييك"كمييييا عرفييييه    
 <<جمموعات حي  ميكن إسنادها لألشخاص

وميين خييالل كييل التعيياريف السييابقة ميكننييا القييول أن التنظيييم هييو توجيييه اجلهييود وجتميعهييا يف حمطيية واحييدة     
 .قها حنو اهلدف املنشود عن طريق حتديد العالقات التنظيمية ب ن مكوانت هذا التنظيموإطال
 :أسس وأشكال التنظيم -83-3
هناك بعيض العواميل الييت يثير يف البنياء التنظيميي ألي مؤسسية ومين ذليك حجيم املؤسسية وتقسييم العميل     

ون األفيراد بعضيهم ميع بعييض واليروح املعنويية السييائدة بي ن أفرادهيا واحلاجية إىل التنسيييق بي ن الوظيائف واألعميال وتعييا
والقيادة وغري ذلك، ليس هناك شكل واحد للتنظيم ميكن أن يطبق يف مجيع احلاالت ولكن نوع التنظيم الذي يتبيع 
يف أي مؤسسيية هيييو ذليييك النيييوع اليييذي يتفيييق ميييع أغراضيييها وأهييدافها وكقاعيييدة فلييييس هنييياك عاميييل واحيييد بيييل توجيييد 

ل الييت حتيدد أفضيل أنيواع التنظييم وميكين متيييز ثالثية أنيواع رئيسيية للتنظييم قائمية عليى أسياس مبيدأ جمموعة مين العوامي
 :تقسيم العمل وهي على النحو

مبقتضيى هيذا التنظييم فيإن مجييع أوجيه النشياط يف املؤسسية اخلاصية مبنطقية معينية جتميع بي ن : أساس جغرايف-8
ق األخييرى ختضييع إلشيراف مركييزي واحييد بصيرف النظيير عيين درجيية وحيدة تنفيذييية وهييذه األخيرية مييع غريهييا مين املنيياط

 .املركزية أو الالمركزية اليت تتمتع هبا الوحدات اجلغرافية
يبييي ن هيييذا التنظييييم عليييى أسييياس السيييلطة املنتجييية أو فئييية اجلمهيييور املتعاميييل ميييع  :أســـاس الغـــرض الرئيســـي -0

ترياد ميييثال يقيييوم عليييى أسييياس نيييوع السيييلطة املسيييتوردة، املؤسسييية أو نيييوع اخلدمييية امليييؤداة، فتنظييييم اإلدارة العامييية لإلسييي
وتنظيييييم مديرييييية الرتبييييية والتعليييييم يقييييوم علييييى أسيييياس نوعييييية التالميييييذ الييييذين يتعيييياملون بينمييييا تنظيييييم مديرييييية الشييييؤون 
اإلجتماعيييية يقيييوم عليييى أسييياس نيييوع اخلدمييية امليييؤداة مثيييل إدارة املسييياعدات، إدارة الضيييمان اإلجتمييياعي، إدارة األسييير 

 .النشاط الشعيبوإدارة 
يعين تقسيم العميل عليى أسياس التخصيص داخيل املؤسسية فكيل عمليية أو نشياط يشيكل : أساس وظيفي -3

 . (1)وظيفة متغرية متثله وحده مستقلة ابلبناء التنظيمي مثل التخطيط والتمويل واإلنتاج واإلعالن والبيع
 
 

                                                 
،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 8إبراهيم حممود عبد املقصود ودمحم الشافعي، املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية، التنظيم يف اجملال الرايضي، ط - 1

 (.   83.82)، ص2003اإلسكندرية، 
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 :مميزات التنظيم -83-0
ترابط املوضوع يفرض علينا أن نتطرق إىل مزااي التنظيم ومزاايه عدييدة  التنظيم غين عن تعريف مزاايه ولكن  

 :وكثرية ومن أهم النقاط اليت تربز مزااي التنظيم ما يلي
 .التنسيق و حتديد األعمال -
 .حتديد العالقات العامة ب ن األفراد -
 .االستقرار النفسي جلميع األفراد -
 .حماربة االزدواجية -
  (1).اانتحتقيق أفضل استخدام لإلمك -
 :متطلبات التنظيم -83-1
أي تنظيم حىت يستمر وينجح ويصبح تنظيما فعاال قادرا على حتقيق األهيداف واندرا ميا تصيادفه العقبيات      

 .أو يتعرض للفشل يلزم مراعاة بعض املتطلبات اليت حتميه من الوقوع يف غياابت املستقبل
 :اإلمكانيات البشرية -83-1-8

ساسيييا عليييى أفيييراد خلدمييية أفيييراد آخيييرين وهيييؤالء األفيييراد ميثليييون الدعامييية الرئيسيييية يف التنظييييم التنظييييم يقيييوم أ 
وبدون العنصر البشري يف التنظيم يصبح جسم ساكن ال حراك فيه ويفقد بذلك التنظيم عنصر احلركة الييت هليا أثرهيا 

ل وذو اخليربة الكاملية فكلميا تيوفرت الفعال على عملية اإلجناز ونعيين ابلعنصير البشيري هنيا العنصير املتخصيص املؤهي
  .هذه املتطلبات يف العنصر البشري ساعد ذلك أن يكون التنظيم فعال وجمداي

 :اهليكل التنظيمي املناسب -83-1-0
حييىت تكييون عملييية التنظيييم مفيييدة وفعاليية ال بييد أن تتكامييل عناصييرها يحييي  يتماشييى كييل عنصيير مييع بقييية  

 .تناسب مع حجم وطبيعته واهلدف الذي صمم من أجلهالعناصر وذلك بوضع هيكل تنظيمي ي
 : القانونية -83-1-3

أي تنظيم لكي ينجح ويستمر وحيقق أهداف ال بد أن يكتنفه عنصر اإلميان ومن هنا ميكين القيول أبنيه ال 
ميكييين ألي منشييييأة رايضييييية أن تقييييام أو متييييارس عملهييييا دون تشيييريع قييييانوين حيييييدد نشيييياطها وأهييييدافها، وإال تعرضييييت 

 .مشكالت وعدم االستمرارلل
 :املوارد املالية -83-1-0

ويقصد هبا اجلانب التحويلي للمشروع من الناحية املادية ألنه ميا يقيميه التنظييم اجلييد عليى اليورق وعنيدما  
 . نريد حتريكه وتطبيقه على الواقع نصدم بعدم وجود موارد مالية كافية لتحقيق هذا التنظيم

 :أنواع التنظيم -83-2
 :اك نوعان للتنظيمهن 

                                                 
 (. 22-28-29)الرتبية الرايضية ب ن النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص عبد احلميد شرف، التنظيم يف - 1
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 :التنظيم الرمسي -83-2-8
يهييتم اهليكييل التكييويين للمؤسسيية بتحديييد العالقييات واملسييتوايت وتقسيييم األعمييال وتوزيييع االختصاصييات   

كمييا أراد املشييرع أو كمييا ورد ابلوثيقيية الرمسييية ويقتضييي هييذا التنظيييم أن يكييون علييى شييكل هييرم ذي قاعييدة عريضيية 
املسيييتوى التنفييييذي، ومتثيييل فييييه شيييبكة االتصييياالت املوجيييودة   يف اإلدارة مبعيييىن  تضيييمن الوحيييدات الييييت تعميييل عليييى

 .القنوات الرمسية اليت متر خالهلا املعلومات
 :التنظيم غري الرمسي -83-2-0

يهيتم هيذا التنظيييم ابالعتبيارات و اليدوافع اخلاصيية ابألفيراد و اليييت ال ميكين توضييحها بطريقيية رمسيية خمططيية  
تولد تلقائيا و تنبع من احتياجات العامل ن ابملنظمية و ينشيأ هيذا التنظييم نتيجية لليدور اليذي يلعبيه على أساس أهنا ت

بعض األفراد يف حياة املؤسسة   فهو يهيتم ابلتنظييم كميا هيو كيائن و لييس كميا جييب أن يكيون رمسييا  كميا أنيه ميثيل 
      (1).العالقات الشخصية املتداخلة يف التنظيم

 :نظيممبادئ الت -83-7
و آخيييرون للمبيييادئ الييييت جييييب أن يقيييوم عيهيييا التنظييييم وهيييي " اتيليييور"و" فيييايول"و" بيييرانرد"تعييرض كيييل مييين 

 :متعددة نذكر منها ما يتعلق التنظيم يف الرتبية الرايضية ومن هذه املبادئ
 :وحدة اهلدف -83-7-8

لييه حيىت يسياهم كيل مينهم ينبغي على كل إدارة وعلى كل فرد يعمل هبا معرفة اهلدف املطليوب والوصيول إ 
بفاعلييية لتحقيقييه، إن وحييدة اهلييدف تييؤدي إىل وحييدة الفكيير وغالبييا مييا تييؤدي وحييدة الفكيير إىل اإلجنيياز واإلجنيياز ميين 

 .أهم أهداف التنظيم
وهييي تعييين هنييا ضييرورة دراسيية التنظيييم اجليييد واهلييدف منييه وحتديييد مييا يكفييي لتحقيقييه أبقييل  :الكفايــة -83-7-0

ف ويف حيدود اإلمكانييات املاديية والبشيرية املتاحية، فيالتنظيم اجلييد هيو أقصير الطيرق للوصيول قدر ممكن من التكيالي
 .(2)إىل اهلدف

 : املسؤولية -83-7-3
مبقتضييى هييذا املبييدأ يعتييرب املييرؤوس مسيييؤوال أمييام رئيسييه عيين املهييام الييييت توكييل إليييه وتكييون املسييؤولية بقيييدر 

 .ملسؤولية توجد السلطةالسلطة املمنوحة له متاما ألنه أينما توجد ا
 :تدرج السلطة -83-7-0

تعد السلطة عامال أساسيا ملمارسية العمليية اإلداريية، فميدير النيادي عليى سيبيل املثيال لدييه سيلطات متينح  
لييييه ميييين طييييرف جملييييس إدارة النييييادي، هييييذه السييييلطة يعيهييييا املييييدير جيييييدا، أي يصييييبح لكييييل فييييرد يف التنظيييييم سييييلطاته          

 .اضح، وتداخل السلطات وعدم وضوحها يربك العملية اإلدارية والتنظيمية أبكملهايف شكل تتابعي و 

                                                 
 (.22)مقدمة يف اإلدارة الرايضية،مرجع سابق،ص:طلعة حسام الدين-8
 .(23)عبد احلميد شرف، التنظيم يف الرتبية الرايضية ب ن النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص -1
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جييييب أن يكيييون التنظييييم بسييييطا بعييييدا عييين التعقييييدات و ميكييين إدراكيييه مييين قبيييل مجييييع  :البســـاطة  -83-7-1
 . (1)األطراف ألن معىن خصائص التنظيم اجليد أن يدرك كل فرد موقعه بسرعة و سهولة

 :وظائفحتديد ال -83-7-2
جيب حتديد الوظائف و الشيروط و املواصيفات الالزمية لشيكل هيذه الوظيائف عليى أن يكيون التحدييد يف   

 .كل حالة واضحا بعيدا عن اجملاملة، و أن يتم التحديد على أساس نوع األنشطة و األعمال املتوقعة 
 :التنظيم يف اجملال الرايضي -83-1

عليى األفيراد  ن تنظيم وتوزييع أنشيطتهالكثري من األنشطة اليت ال بد هلا ميف جمال الرتبية الرايضية والبدنية ا 
مييع تفييويض السييلطة إلجنازهييا أبعلييى مسييتوى لييألداء يف أقصيير وقييت وأقييل تكلفيية ممكنيية، فييالتنظيم الفعييال  يف جمييال 

واملعنوييية لألفييراد الرتبييية البدنييية حيقييق حتديييدا واضييحا للواجبييات واملسييؤوليات والعالقييات مييع هتيئيية الظييروف النفسييية 
العييامل ن والتنسيييق بيي ن خمتلييف اجملهييودات اجلماعييية منعييا لالحتكيياك والتضييارب بيي ن األفييراد أثنيياء التنفيييذ، كمييا خيييدم 
التنظيييم اجليييد االسييتخدام األمثييل للطاقييات البشييرية واملادييية يف الييربامج الرايضييية وأنشييطتها وحيقييق اإلشييباع الكامييل 

 (2)لألفراد العامل ن للحاجات والرغبات اإلنسانية
 :العالقة بني التنظيم واإلدارة -80
 :هناك عالقة ب ن التنظيم و اإلدارة و هي عالقة عضوية مباشرة و النقاط التالية تربز مدى العالقة بينهما      

التنظيم أحيد عناصير اإلدارة و مين صيلب مكيوانت العمليية اإلداريية و اإلدارة بيدون تنظييم تكيون فاشيلة  -
 .ن تستطيع أن حتقق أهدافها و ل

التنظييييم هيييو امليييرآة الييييت تعكيييس التخطييييط و تلييييب متطلباتيييه و بيييدون التنظييييم يضيييل التخطييييط خطيييوات  -
 . تنفيذية ال تتحول إىل واقع 

التنظيييييم حيقييييق السييييرعة احملسييييوبة يف األداء للعملييييية اإلدارييييية حييييي  ال يوجييييد هنيييياك تضيييياد أو ازدواجييييية         -
 3.يكون هناك سرعة يف اإلجناز و ابلتايل جناح عملية اإلدارة يف حتقيق مهامهايف األعمال بل 

التنظيييم يهييب اإلدارة اإلسييتقرار حييي  أن كييل فييرد يف التنظيييم يعييرف ميين هييو رئيسييه، وميين هييو مرؤوسييه، -
التنظييم  ومن أيين خخيذ التعليقيات ، وهيذه احليدود الواضيحة بي ن العيامل ن وحتدييد العالقيات بيينهم جتعيل كيل فيرد يف

يعيييرف ميييا ليييه و ميييا علييييه و هيييذا يشيييعر ابإلسيييتقرار، والتنظييييم جيعيييل العمليييية اإلداريييية عمليييية حمسيييوبة تتمييييز ابلدقييية و 
الفعاليييييية و يسيييييياعدها علييييييى إجنييييياز مهامهييييييا و ميييييين خييييييالل ميييييا سييييييبق جنييييييد أن هنيييييياك عالقييييية طردييييييية بيييييي ن التنظيييييييم           

 .يح واإلدارة فال توجد إدارة بدون تنظيم و العكس صح
 :التقومي و املتابعة -81

                                                 
 (81-22)، صنفسه ضية ب ن النظرية و التطبيق، مرجع التنظيم يف الرتبية الراي: عبد احلميد شرف -8
 (.92)، ص8119، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 8طلعت حسام الدين، مقدمة يف اإلدارة الرايضية، ط-2
3

 (.92)، صمرجع نفسهطلعت حسام الدين، مقدمة يف اإلدارة الرايضية، - 
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لالرتقيياء مبسييتوى اإلجنيياز ولضييمان احلكييم الصييحيح علييى فاعلييية العملييية التدريبييية فييإن األميير يتطلييب دائمييا 
لالعبييييي ن وميييييدى ( البدنيييييية ، املهاريييييية اخلطوطيييييية، النفسيييييية، الفكريييييية) املعرفييييية املسيييييتمرة ملكيييييوانت احلالييييية التدريبيييييية 

األساسييية ملراحييل فييرتات األعييداد و اليييت هتييدف مجيعهييا الوصييول ابلفييرد إىل أعلييى  اسييتجابتهم و حتقيييقهم للواجبييات
 .مستوايت اإلجناز يف النشاط التخصصي 

تعييييد عملييييية التقييييومي الييييدويل لتطييييور مسييييتوى اإلجنيييياز كيييييل مييييا يتعلييييق بييييه أمييييدا غاييييية يف األمهييييية للوقيييييوف                       
هييا، ولييذا حيتيياج الييدرب  إىل مجييع املعلومييات بصييفة مسييتمرة عيين حاليية علييى نقيياط القييوة لتييدعيمها و الضييعف لعالج

الالعبيي ن للوقييوف علييى مسييتوى إجنييازهم يف النشيياط املمييارس وميين خييالل املعييارف واملعلومييات املتحصييل عليهييا ميين 
شيكيله عملية املتابعة الجتاهات التدريب ومعرفة األثر التدرييب لألعمال املستخدمة، ميكين تعيديل مسيار التيدريب وت

يف ضيييوء األسيييس العلميييية، ومييين مث تيييدعيم خطيييط التيييدريب وزايدة فاعليتيييه لتحقييييق اهليييدف املنشيييود، وقيييد تعيييددت 
يف تلييييك  خلاصيييية ابلالعبيييي ن و ال ميكيييين الثقييييةأسيييياليب التابعيييية إال أن مجيعهييييا تشييييرتك يف احلصييييول علييييى املعلومييييات ا

وثبييييات  مة يف احلصييييول علييييى املعلومييييات بصييييدقخداملعلومييييات و األخييييذ هبييييا إال إذا متيييييزت أسيييياليب املتابعيييية املسييييت
 . واملوضوعية 

 :ونذكر منها    :أساليب املتابعة  -81-8
 .مجع املعلومات من خالل اإلجابة على جمموعة من األسئلة املتعلقة ابلعملية الرتتيبية : اإلستبيان
دام اسيتمارات خاصية لتوضييح من خالل املشاهدة أو املراقبية الفعليية للتيدريب واملنافسية ابسيتخ: املالحظة
 .ما جيب مالحظته 

 : أمهية التنظيم يف الرتبية الرايضية  -82
الرتبية البدنية و الرايضية تعمل دائما بلغة الفريق سواء كان ذلك على مسيتوى مؤسسياهتا أو أنشيطتها و مين هنيا    

 :أمهية التنظيم يف الرتبية الرايضية منها  يكون التنظيم ضرورة حتمية مصاحبة للرتبية الرايضية وهناك عدة نقاط تربز
 .حيدد الوظائف التنظيمية لكل املستوايت  -1
 .يوضح العالقات ب ن اإلدارات و األقسام املختلفة  -2
 .يساعد على خلق الروابط اإلنسانية  -3
 .البعد عن الشيوع يف تنفيذ املهام  -4
 .   (1)جتميع اجلهود يف تناسق اتم حنو اهلدف  -5

 
 
 
 

                                                 
 (.20)النظرية و التطبيق، مرجع سابق ، ص التنظيم يف الرتبية الرايضية ب ن: عبد احلميد شرف - 1
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 :اخلــالصة
ميكن القول يف النهاية أن التسيري اإلداري هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة فبدون تسيري دقييق تعيم 
الفوضييى بشييكل يهييدد وجييود الشيييء املسييري إداراي وهييو يييوفر درجيية ميين االنتظييام والتنسيييق، وال يييتم ذلييك إال بوجييود 

 .قيادة ذات كفاءة عالية،
اإلداري هيييي جمموعييية مييين العلمييييات املمتزجييية واملتمثلييية يف التخطييييط، وميكييين أن نقيييول أن عمليييية التسييييري 

 .التنظيم، التوجيه، الرقابة، القرار
 .ومن أجل حتقيق األهداف املرجوة جيب أن تكون هناك سياسة إدارية انجحة ومدروسة
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:متهيد  

ميييا مضيييى هيييي مقيييياس ثيييراء األميييم ، ولكييين دول النميييور اآلسييييوية وعصييير النهضييية كانيييت امليييوارد البشيييرية في
هي مفتاح النجياح و  –وليست الثروات الطبيعية  -الياابنية أثبتت مبا ال يقبل جماال ألي شك أن الثروات البشرية 

رغبية و محاسية يف خيربات، وميا يتمتيع بيه مين مين مهيارات و التقدم ومواجهة حتدايت املستقبل، فاإلنسيان مبيا ميلكيه 
ئول ن عين إدارة املنشيآت هو العنصير احلاسيم لتحقييق الكفياءة اإلنتاجيية للمنشيآت وذاليك يتطليب مين املسي العمل،

ميوارد بشييرية عاليية املهيارة والتميييز واحملافظية عليهيا، كمييا أن جنياح هيذه املنشييآت يف حتقييق أهيدافها يعتمييد اسيتخدام 
مليييوارد البشيييرية العاملييية هبيييا، ويتفيييق العدييييد مييين علمييياء اإلدارة مييين بيييينهم بدرجييية كبيييرية عليييى فعاليييية وكفييياءة تليييك ا

:Myers, Pigros, Martin  كثيير يثييريا علييى تنمييية املييوارد البشييرية هييي املييدخل ألجنييح و األعلييى أن إدارة و
ضيا تليك امليوارد ر ق اإلنتاجيية والريحيية األعليى مين جهية، و حتس ن كفاءة أداء املوارد البشرية مبا حيقاإلطالق يف رفع و 

األسيس الييت تسياعد عليى االسيتفادة القصيوى مين كيل فيرد يف أخيرى كميا اهتميوا بوضيع املبيادئ و  ةجهي البشرية مين
التقييييم، االختيييار والتييدريب واحلييوافز و  و طاملنظميية ميين خييالل إدارة املييوارد البشييرية، وهييذه األسييس تبييدأ ميين التخطييي

رة عليى مواكبية التحيدايت احلليية يهييل للكفياءات الالزمية والقيادوصلة ابلعنصر البشيري مين اسيتقطاب وكل ما له 
 .      املستقبلية و 
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 :ماهية املوارد البشرية-0
 : مفهوم املوارد البشرية0-0

عيين الثييروة األساسييية يف أي مؤسسيية إنتاجييية أو خدمييية وهييي العنصيير اإلنتيياجي الرئيسييي واألهييم و  هييي تعبييري
 :يته على ما عداه من عناصر اإلنتاج، و هناك عدة تعاريف للموارد البشرية من بينهاالذي تطغى أمه

تعرف املوارد البشرية عليى أهنيا كافية األفيراد العيامل ن يف املؤسسية مين خمتليف النوعييات واجلنسييات، ومهميا تنوعيت  -
اإلدارة والعييامل ن يف جميياالت واختلفييت مسييتوايت املهييارة وأنييواع األعمييال اليييت يقومييون هبييا، فهييي تشييمل كييل هيئيية 

 .اإلنتاج والعامل ن يف جماالت اخلدمات واملهن املساعدة يف أي مؤسسة

كمييا تعييرف علييى أهنييا تلييك اجلمييوع ميين األفييراد املييؤهل ن ذوي املهييارات والقييدرات املناسييبة ألنييواع معينيية ميين العمييال  -
 .والراغب ن يف أداء تلك األعمال يحماس واقتناع

ا املييورد احلقيييق ألي منشييأة أعمييال، واملييوارد الرأمسالييية مييا هييي إال عوامييل مسيياعدة واإلنسييان مبييا وتعييرف أيضييا أبهنيي -
 .(1)ميلكه من رغبة يف العمل هو العنصر احلاسم لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت

 :مفهوم إدارة املوارد البشرية 0-1
، لكيين ميكيين التميييييز بيي ن وجهيييت نظييير لقييد اختلفييت وجهييات النظييير يف حتديييد مفهييوم موحيييد إلدارة األفييراد

خمتلفت ن ومها التقليدية واحلديثة، ويرى أصحاب النظرة التقليديية أن إدارة األفيراد ميا هيي إال نشياط روتييين ، يشيتمل 
عليييى نيييواحي تنفيذيييية مثيييال ذليييك حفيييظ ملفيييات وسيييجالت العيييامل ن ومتابعييية النيييواحي املتعلقييية هبيييم كضيييبط أوقيييات 

يمييي ظالتن وضييعلا زاهتم، وانعكييس ذلييك علييى الييدور الييذي يقييوم بييه مييدير األفييراد وكييذلكحضييورهم وانصييرافهم وإجييا
 .للجهاز الذي يقوم أبداء الوظيفة يف اهليكل التنظيمي العام للمنشاة

إدارة األفييراد تعتييرب إحييدى الوظييائف األساسييية يف املنشييأة  نميين انحييية أخييرى يييرى أصييحاب وجهيية النظيير احلديثيية، أ
وذليك ألمهيية العنصير اإلنسياين ويثيريه عليى الكفايية  ...(اإلنتاج، التسويق، التمويل )لك الوظائفوهلا نفس أمهية ت

ات إدارة األفيييراد مييين وجهييية نظييير الكتييياب فيييومييين املفييييد يف هيييذا املقيييام أن نسيييتعرض بعيييض تعري. اإلنتاجيييية للمنشيييأة
 .فراداملهتم ن هبا، وذلك هبدف الوصول إىل مفهوم موحد وأكثر وضوحا إلدارة األ

اسيييتخدام وتنميييية وتعيييويض امليييوارد البشيييرية العاملييية عمليييية اختييييار و "د البشيييرية أبهنيييا إدارة امليييوار  Frenchيعيييرف -
 .   "ابملنظمة

ختطيط و تنظييم وتوجييه ومراقبية النيواحي املتعلقية ابحلصيول عليى األفيراد وتنمييتهم "أبهنا Fleppo.eكما يعرفها -
 ."املنشأةواحملافظة عليهم بغرض حتقيق أهداف 
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عبييارة عيين القييانون أو النظييام الييذي حيييدد طييرق "أن إدارة املييوارد البشييرية  Myres.c,Pigros.p وذكيير كييل ميين-
وتنظيم معاملة األفراد ابملنشاة، يح  ميكينهم حتقييق دواهتيم، و أيضيا االسيتخدام األمثيل لقيدراهتم وإمكانيياهتم لتحقييق 

 ."أعلى إنتاجية

ولية كافية امليدرب ن مسيؤ " البشيرية أبهنيا امليوارد إدارة  Smith,gو grantK,jن من انحيية أخيرى يعيرف كيال مي -
 . (1) "أيضا توظيف ملا يقوم به العامل ن املتخصص ن يف إدارة اإلفراديف املنشاة و 

و  العاملية اإلدارة اليت تقوم بتيوفري ميا حتتاجيه املنشياة مين األييدي"كما ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية على أهنا -
بعية تطبييق الليوائح رفع روحها املعنوية كما تقوم أيضا مبتااحملافظة عليها وتدريبها وتطويرها و العمل على استقرارها و 

 . (2) "مصلحة املنشاة و العامل ن فيهاماشى و كذا تعديلها مبا يتو القوان ن اليت اعتمدهتا اإلدارة العليا والتعليمات و 

إدارة املييوارد البشييرية متثييل إحيدى الوظييائف اهلاميية يف املنشييآت احلديثيية اليييت ختييص ويتضيح ميين التعريفييات السييابقة أن 
 .ابستخدام العنصر البشري بكفاءة يف املنشآت

 التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية-2
مييييرت إدارة املييييوارد البشييييرية ابلعديييييد ميييين التطييييورات املتداخليييية واليييييت ترجييييع إىل بداييييية الثييييورة الصييييناعية وهييييذه 
التطيييورات سيييامهت بشيييكل مباشييير أو غيييري مباشييير يف إظهيييار احلاجييية إىل وجيييود إدارة ميييوارد بشيييرية متخصصييية ترعيييى 
شؤون العامل ن ابملنشأة، وتعد سياسات موارد بشرية على أسس علمية، واإلضافة إىل حتفيز العامل ن و رفيع روحهيم 

عدييد مين األسيباب الييت تفسير االهتميام املتزاييد إبدارة املعنوية مبا حيقق رضاهم عن العمل و زايدة انتاجاهتم وهناك ال
 .( 3) املوارد البشرية كوظيفة إدارية متخصصة، وكفرع من فروع علم اإلدارة ومن هذه األسباب

التوسييع والتنمييية الصييناعية اليييت متييت يف العصيير احلييدي ، األميير الييذي سيياعد علييى ظهييور املنظمييات العاملييية و  -  
راعات بييي ن اإلدارة والعميييال ،ليييذلك حاوليييت اإلدارة اسيييتخدام بعيييض احلليييول مييين خيييالل بدايييية ظهيييور مشييياكل وصييي

 .أساليب مبتكرة ملواجهة هذه املشاكل

التوسييع الكبييري يف التعليييم و فييرص الثقافيية العاميية أمييام العييامل ن، أدى ذلييك إىل زايدة وعييي القييوى العامليية نتيجيية  -
 .ارتفاع مستواهم التعليمي و الثقايف 

العدييييييد مييييين املنظميييييات والنقييييياابت العماليييييية الييييييت تيييييدافع عييييين العميييييال ومييييين مث االهتميييييام بعالقيييييات اإلدارة بيييييروز  -
 .واملنضمات العاملية

 .إصدار القوان ن والتشريعات العمالية وذلك بتدخل احلكومة يف عالقات العمل ب ن العمال و الشركاء -
                                                 

1
 .22، 21، 22مرجع سابق،ص،: عبد الباقي صالح -
 .20،28، ص2002إدارة املوارد البشرية، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن : فاحل صاحل مودحم -2
 .24، ص2225، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،األردن، 3إدارة األفراد، ط)إدارة املورد البشرية: مصطفى جنيب شاويش -3
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ا إدارة امليوارد البشيرية مين منتصيف القيرن التاسيع عشير إىل وسوف نوجز فيما يلي أهم املراحل التارخييية الييت ميرت هبي
 :يومنا هذا

 :مراحل ما قبل احلرب العاملية الثانية-2-0
 ظهور الثورة الصناعية:وىلاملرحلة األ     

لقيييد تطيييورت احليييياة الصيييناعية تطيييورا كبيييريا منيييذ ظهيييور الثيييورة الصيييناعية، فقبيييل قييييام الثيييورة الصيييناعية،كانت 
القيرن الثيامن عشير وميا قبليه حمصيورة يف نظيام الطوائيف املتخصصية وكيان الصيناع ميارسيون صيناعتهم الصناعات منيذ 

 :اليدوية يف منازهلم ،مستخدم ن يف ذلك أدوات بسيطة وقد صاحب ظهور الثورة الصناعية عدة ظواهر أمهها 

 .املكننة وحوهلا حمل العامل  -

 (.املصنع)ظهور مبدأ التخصص وتقييم العمل -

 .نشاء املصانع الكربى اليت حتتوي على اآلالت اجلديدةإ -

وميين وجهيية نظيير إدارة املييوارد البشييرية، كانييت الثييورة الصييناعية مبثابيية بداييية لكثييري ميين املشيياكل، حييي  أصييبح 
ينظر إىل العامل ابعتباره سلعة تباع وتشرتى بعد أن اعتمدت اإلدارة عليى اآللية أكثير مين اعتمادهيا عليى   العاميل، 

ابإلضيييافة إىل ظهيييور عيييدة مشييياكل يف جميييال العالقيييات اإلنسيييانية مييين خيييالل نشيييأة كثيييري مييين األعميييال املتكيييررة  هيييذا
 1.والروتينية اليت حتتاج إىل مهارة

 :ظهور حركة اإلدارة العلمية  :املرحلة الثانية
هيذه احلركية مين  وهي من بي ن التطيورات اهلامية الييت سيامهت يف ظهيور أمهيية إدارة امليوارد البشيرية، وقيد حيدثت

 .والذي لقب ابيب اإلدارة ( فريدريك اتيلور)تقريبا حىت بداية احلرب العاملية األوىل بقيادة  1822عام

 :إىل األسس األربعة اإلدارة وهي ( اتيلور)وقد توصل 

 .التطور احلقيقي يف اإلدارة -

 .االختيار العلمي للعامل ن -

 .االهتمام بتنمية وتطوير العامل ن و تعليمهم -

 .التعاون احلقيقي ب ن اإلدارة والعامل ن -
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 :منو املنظمات املالية:املرحلة الثالثة
يقيييول الكثيييري إن ظهيييور حركييية اإلدارة العلميييية أدى بيييدوره إىل ظهيييور املنظميييات العماليييية، وذليييك ألهنيييا كانيييت 

ل الصييناعية حييي  حتيياول دائمييا اسييتغالل العمييال ،لييذلك نييرى ابن هييذه املنظمييات قييد تطييورت ومنييت خاصيية يف الييدو 
جيياءت هييذه املنظمييات العمالييية ميين اجييل إعطيياء احلييق للعامييل وذلييك بييدفع األجييور وتقليييل سيياعات العمييل وتييوفري 

 .الوسائل املناسبة، لذلك جند أن العمال ابتوا يستخدمون اإلضراب كأسلوب للضغط و القوة

 :  العاملية األوىلاحلرب  :املرحلة الرابعة
ييييية األوىل احلاجيييية إىل اسييييتخدام طييييرف اختبييييار املييييوظف ن قبييييل تعييييينهم للتأكييييد ميييين لقييييد أظهييييرت احلييييرب العامل

وقيد طبقيت بنجياح عليى آالف العميال  (betaوalpha)صالحياهتم لشيغل الوظيائف، ومين أمثلية هيذه االختبيارات 
 قبل تعينهم تفاداي ألسباب فشلهم بعد توظيفهم، و بتطور حركة اإلدارة العلمية وتقدم علم النفس 

ناعي بدا بعض املختص ن يف إدارة املوارد البشرية يف الظهور يف املنشيآت للمسياعدة يف بعيض األميور مثيل الص
 .التوظيف والرعاية االجتماعية والتدريب واألمن الصناعي و الرعاية الصحية 

و الرتفيهيية ويف هذه الفرتة تزايد االهتمام ابلرعاية االجتماعية للعميال، وأنشيأت مراكيز للخيدمات االجتماعيية 
والتعليمية وإلسكان وهي كبداية لظهيور أقسيام شيؤون امليوارد البشيرية يف إحيدى الكلييات األمريكيية املتخصصية، ويف 

 1212اعد أول برانمج تدرييب ملديري املوارد البشرية يف إحدى الكليات األمريكية املتخصصة، ويف عيام 1215عام 
أصيييبحت إدارة امليييوارد البشيييرية  1222امليييوارد البشيييرية، و يحليييول عيييام كليييية بتقيييدمي بيييرانمج تيييدريب يف إدارة12قاميييت

 .متواجدة على حنو مالئم يف الكثري من الشركات واألجهزة احلكومية

 : مراحل ما بعد احلرب العاملية الثانية -1-1

 :ما بني احلرب العاملية األوىل و الثانية:املرحلة األوىل
ابليييوالايت  -هييياوثورث–لعالقيييات اإلنسيييانية، فقيييد أجرييييت جتيييارب شيييهدت هيييذه املرحلييية تطيييورا يف جمييياالت ا

وقييد أقنعييت هييذه التجييارب الكثييريين أبمهييية رضييا العامييل عيين عملييه وضييرورة -التييون مييايو –املتحييدة األمريكييية بقيييادة 
 1.توفري الظروف املناسبة للعمل

 :ما بعد احلرب العاملية الثانية حىت وقتنا احلاضر:املرحلة الثانية

عملهييا، حييي   السيينوات احلديثيية واتسييع نطيياقتفييي إدارة املييوارد البشييرية، هبييذه التطييورات تطييور ابرزا يف مل تك
على عدة جوانب مثل تيدريب وتنميية العيامل ن ووضيع بيرامج لتعويضيهم عين اجلهيود املبذولية وكيذا  ةأصبحت مسؤولي

 لعالقات اإلنسانية وعالقات العملحتفيزهم، إضافة إىل ترشيد ا
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ران إىل إدارة امليييوارد البشييييرية يف املسيييتقبل فنجيييد إن هنيييياك منيييوا متزاييييدا نتيجيييية التغيييريات االقتصييييادية و وإذا نظييي
االجتماعييييية والتكنولوجييييية فهنيييياك الكثييييري ميييين التحييييدايت اليييييت تعرقييييل إدارة املييييوارد البشييييرية وميييين هييييذه التحييييدايت 

 .(1)ئف بعد إن كانت على العاملاألوتوماتيكية االعتماد على الكمبيوتر يف اجناز الكثري من الوظا

 :البشرية املوارد نظرايت إدارة -3
ظهر عدد من رجال اإلدارة والباحث ن الذين حياولوا معاجلية مشياكل إلدارة ابألسيلوب العلميي املينظم بيدال مين 

يليي أهيم االعتمياد عليى أسيلوب التجربية واخلطيأ، مميا أدى إىل ظهيور اجتاهيات و منياهج خمتلفية لدراسية إلدارة وفيميا 
 :هذه املدارس أو املداخل حسب تطورها التارخيي

   :مدخل اإلدارة العلمية 3-0

وكييان يعمييل مهندسييا إبحييدى شييركات (  1215-1856) أفكييار اإلدارة العلمييية ابسييم فريييدريك اتيلييور رتبطييتا
مييين الرفاهيييية ، وكيييان اهليييدف األساسيييي ليييإلدارة هيييو احلصيييول عليييى أكيييرب قيييدر ةالصيييلب ابليييوالايت املتحيييدة األمريكيييي

لصييياحب العميييل مصيييحوبة أبكيييرب قيييدر مييين الرفاهيييية املمكنييية للعاميييل، ويكيييون ذليييك عييين طرييييق اليييزايدة يف إنتاجيييية 
 .  األفراد

 :وقد الحظ تيلور أن حتقيق الزايدة يف اإلنتاجية حيده قيدان

 جهل اإلدارة ابلطرق العلمية الالزمة لتحيد كمية العمل وزمنه. 

  يديييية العميييل بسيييبب املييييل الغرييييزي يف اإلنسيييان انحيييية الكسيييل، ومييين كسيييل أو تكاسيييل العميييال يف
 .انحية أخرى عدم وجود حافز تشجيعي لزايدة اجلهد يف يدية العمل من انحية أخرى

ويتلخص أسلوب اإلدارة العلمية عند تيلور يف أن هناك دائما طريقة منوذجية أو منطيية ألداء أي عميل    وأن 
 التوصل أو التعرف على األسلوب الوحيد األفضل إلمتام العمل  بشكل أمثلهدف اإلدارة العلمية هو 

فقد الحظ تيلور أن كل عملية يقم هبا العامل تتكيون مين عيدة حركيات بسييطة، ميكين حتليلهيا وقيياس الوقيت اليذي 
ة تسيييتغرقه هيييذه احلركيييات ابسيييتخدام سييياعة التيييوقي اخلييياص، وداليييك بغيييرض اختصيييار وتفيييدي احلركيييات الغيييري ضيييروري

دراسية الوقيت )وحتس ن األداء، مث حتديد الوقت النموذجي ألداء كيل عمليية يقيوم هبيا العاميل، ومسييت الطريقية ابسيم 
 (.  واحلركة

مبقاوميييية عنيفيييية وخاصيييية ميييين النقيييياابت  ةوقييييد قوبلييييت حركييييت اإلدارة العلمييييية يف الييييوالايت املتحييييدة األمريكييييي
 نسان كتعامله مع اآللة وجتاهل العالقات اإلنسانية، واعترب أن العمالية، وتركز النقد يف أن تيلور تعامل مع اإل

 

                                                 
 .22، 20، ص2002االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، لدار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، : صالح عبد الباقي -8



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمواردالبشريةالثانيالفصل
 

 

31 

زايدة األجير هيو احمليرك األساسيي لرفييع مسيتو األداء، كميا حصير اهتمامييه ابملسيتوى التشيغيلي للمصينع وأغفييل 
 .  النواحي اإلدارية األخرى

 :مدخل وظائف اإلدارة  3-1
الشيييركات بفرنسيييا جييييري عيييدة دراسيييات عييين  واليييذي مييييل مهنيييدس إبحيييدى( 1225-1841)كيييان هنيييري فيييايول 

اإلدارة الصيناعية و )  1216بعنيوان املنهج العلمي لدراسة مهمة املدير واملبادئ العامة ليإلدارة، قيام بنشير مؤلفيه عيام 
 ة، وقييد أبييرز فييايول اإلدارة كوظيفيية متميييزة متامييا عيين وظييائف املشييروع األخييرى كالتمويييل والتييأم ن واحملاسييب(العمومييية

 .تاجواإلن

عييامل االجتميياع  (1222-1864)"ميياكس وبيير"ميين أهييم العلميياء الييذين سييامهوا بدراسيياهتم يف هييذا املييدخل هييو 
كبرية بتقدميه منوذجه اخلاص ابلتنظييم اإلداري البريوقراطيي، وهيذا النميوذج يف حقيقتيه ال   ةاألملاين، وقد ساهم مسامه

 .ستخدام العادي للكلمةحيمل أي من  املعاين الغري مرغوبة الشائعة اآلن يف اال

فالبريوقراطييييييية تييييييرتبط دائمييييييا ابلتنظيمييييييات الكبييييييرية احلجييييييم، وهييييييذه التنظيمييييييات تتميييييييز بتعقييييييد املشيييييياكل التنظيمييييييية           
فمييين الناحيييية جنيييد أن العميييل الواحيييد مقسيييم إىل أجيييزاء صيييغرية وأن العميييل الواحيييد يقيييوم بيييه . واإلداريييية الييييت تواجههيييا

وميين انحييية أخييرى يضييم التنظيييم مسييتوايت إدارييية متعييددة جتعييل عملييية االتصييال رأسيييا و  جمموعيية كبييرية ميين األفييراد،
 .(1)أفقيا يف منتهى الصعوبة

 :مدخل العالقات اإلنسانية 3-3
مبصيييانع اهلوثيييورن بشيييركة ( 1242 -1882)بيييدأت دراسيييات هيييذه املدرسييية ابلتجيييارب الييييت أجراهيييا التيييون ميييايو

  .1232و عام 1224ويسرتن إلكرتيك ما ب ن 

وكييان اهلييدف يف البداييية قييياس اآل ر املرتتبيية علييى تغيييري الظييروف املادييية للعمييل كاإلضيياءة و لتهوييية و الرطوبيية 
 .والضوضاء وسوء توزيع فرتات الراحة واألجور التشجيعية على إنتاجية العمال

 :وقد قاموا بعدة جتارب الختبار صحة الفرض منها

دامها جتريبييية واألخييرى ضييابطة، وعملييوا علييى إدخييال حتسييينات يف ظييروف قييام البيياحثون ابختبييار جممييوعت ن إحيي
. أن معيييييدل اإلنتيييياج قييييد ارتفييييع يف اجملميييييوعت ن ااإلضيييياءة ابلنسييييبة للمجموعيييية التجريبييييية وحيييييدها غييييري إهنييييم الحظييييو 
 .فاستنتجوا أن هناك عامل أخر غي اإلضاءة أدى إىل زايدة اإلنتاج

 :إليها هذه الدراسات وميكن استخالص أهم النتائج اليت توصلت
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 .السلوك اإلنساين احد العناصر الرئيسية احملددة للكفاية اإلنتاجية -

احلييوافز املعنوييية لألفييراد تشييبع حيياجتهم النفسييية واالجتماعييية ابإلضييافة إىل احلييوافز املادييية اليييت تعمييل علييى رفييع  -
 .الروح املعنوية للعمال وزايدة كفاءهتم اإلنتاجية

التصاالت غري الرمسية يف العمل هلا يثريات الفعيال يف اجتاهيات األفيراد حنيو العميل، ومتيارس نيوع التنظيمات وا -
 .من الرقابة االجتماعية على عادات العمل

 .(1)أي مشاركة العامل ن يف اإلدارة هو األسلوب األمثل لتحقيق أهداف املشروع: اإلدارة الدميقراطية -

 :املدخل الكمي  3-1
 رة ابعتبارها نظاما من النماذجويركز على اإلدادخل أصوله من حركة اإلدارة العلمية، يستمد هذا امل

 .و العمليات الرايضية ومسي ابسم يحوث العمليات 

وتعطيي يحييوث العمليييات أمهييية خاصيية لوضييع احلقييائق واملشييكالت اإلدارييية يف صييورة رقمييية يعييرب عنهييا برمييوز و 
يساعد هذا املدخل امليديرين عليى التفكيري املنطقيي املينظم و رؤيية مشياكل عالقات رايضية ويخذ شكل النموذج، و 

 . تاإلدارة املعقدة بطريقة أوضح يسهل هلم عملية اختاذ القرارا

 :مدخل النظم  3-1
جزئييية تتفاعييل مييع بعضييها  ظميية هييي كيييان اجتميياعي متثييل نظييام حيتييوي علييى أنظمييةيفييرتض هييذا املييدخل أن املن

ظميية األكييرب واأللييل اليييت متثييل بيئتهييا، وتنشييأ بينهييا وبيي ن هييذه البيئيية صييالت يثييري وتفاعييل الييبعض وتتفاعييل مييع األن
ووفق هذا التحليل فإن املنظمات هلا العدييد مين األهيداف العمليية الييت تسيعى لتحقيقهيا يحكيم األنظمية اجلزئيية الييت 

 .تتكون منها ويحكم تعدد جوانب البيئة اليت تتفاعل معها

فيإن الغيدارة يف املنظمية تعميل مبثابية اجلهياز العصييب ومهمية اإلدارة يف هيذا اجمليال هيو احلفييا  وبنياءا عليى ذليك 
 . وزايدة قدرهتا على البقاء ةعلى املنظم

 :وتتسم األنظمة يف هذا املدخل بعدد من اخلصائص الرئيسية

در الطاقيية الالزميية ، إذ البييد هلييا أن تسييتورد مصييا ال توجييد أي منظميية تتمتييع ابالكتفيياء الييذايت:املــدخالت -
لنشيييييييييييييياطها و حركتهييييييييييييييا وتتمثييييييييييييييل هييييييييييييييذه املصييييييييييييييادر يف األفييييييييييييييراد واخلييييييييييييييدمات واملعييييييييييييييدات واألمييييييييييييييوال                     

    .اخل........واألسواق

 .وهي استخدام وحتويل املدخالت يف داخل املشروع إلنتاج السلعة أو اخلدمة : العمليات التحويلية -

                                                 
1

 .14، ص1228، مركز وليد سريفس، القاهرة، 2الفكر املعاصر يف التنظيم و اإلدارة، ط :سعيد يس عامر – 
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 .اخل...اخلدمات، أو املعلومات: للبيئة كناتج للنشاط التحويلي مثلوهي ما تقدمه املنظمة :املخرجات -

  .وهتم بتحديد وتنفيذ أنشطة العمليات التحويلية لتحقيق املخرجات املستهدفة: اإلدارة -

  .قد حتققت( املخرجات ) لتتأكد اإلدارة أن النتائج املستهدفةويعين املعلومات الالزمة : األثر املرتد -

نظام حدوده مفتوحة على احمليط اخلارجي، يتلقى مدخالته مين احملييط ويقيوم بتحويلهيا إىل املشروع :احمليط -
 .خمرجات تعود  نية إىل احمليط

 .تعدد الطرق اليت تسلكها املنظمة لكي توصلها إىل حالة معينة :الوصول إىل احمليط أبكثر من طريقة -

 :املدخل الشرطي أو املوقفي 3-1
عالقييات احملييددة بيي ن عناصيير النظييام، امتييد مييدخل األنظميية إىل مييا يسييمى ابملييدخل يهييدف إىل الرتكيييز علييى ال

الشرطي يف اإلدارة، ويقوم على أساس أنه ليس هنياك طيرق أو مبيادئ إداريية تطبيق يف كيل احلياالت أو املواقيف الييت 
 .تواجهها اإلدارة أي ال توجد طريقة مثلى لإلدارة تطبق على كل املشروعات

 1.اول تغطية الفجوة ب ن النظرية والتطبيق وابلتايل تساعد على زايدة حجم املعرفة اإلداريةفهذا املدخل حي

 :أسباب زايدة االهتمام إبدارة املوارد البشرية-1
ميكيين إبيييراز هييذه األسيييباب ميين خيييالل حصييير جمموعيية األخطييياء اليييت قيييد يقيييع فيهييا بعيييض اإلدارييي ن وهيييذه األخطييياء 

 :ايلكالت GARY DESSLERيرصدها ديسلر

 . تعي ن شخص غري مناسب ابلوظيفة -1

 . ارتفاع معدالت دوران العمل ب ن العامل ن -2

 . تكاسل أفراد قوة العمل عن بذل أقصى ما لديهم من جهد -3

 .ضياع وقت العمل يف مقابالت ال قيمة هلا  -4

 .مثول املنظمة أمام احملاكم بسبب التمييز يف املعاملة ب ن العامل ن  -5

 . ة القانون اخلاص ابألمن املهين بسبب مالئمة قواعد السالمة و الصحة املهنيةوقوع املنظمة حتت طائل -6

 .إحساس بعض العامل ن بعدم عدالة ما حيصل عليه من أجور مقارنة بنظرائهم داخل املنظمة  -7

 .فعالية ألداء علىقصور أنشطة التدريب مبا يؤثر  -8

 

                                                 
1

 .14الفكر املعاصر يف التنظيم و اإلدارة،مرجع سابق، ص: سعيد يس عامر – 
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إدارة

ردالموا

البشرية

 االحترافية

االيجابية

 والتفاعل

البساطة

في

 اإلجراءات

 المرونة

الجماعية

 والتكامل

التطور

 المستمر

 .   (1)العمل االلتزام مبمارسة بعض السلوكيات غري العادلة داخل بيئة  -2

 :املالمح األساسية إلدارة املوارد البشرية االحرتافية -1 
البييد أن تييوقن بكفيياءة إدارات املنشيياة بشييكل مباشيير بنشيياط إدارة املييوارد البشييرية وكلمييا كييان أداء إدارة املييوارد 

 .البشرية أكثر كفاءة واحرتافا كان لذلك أثرا مباشرا يف أداء اإلفراد ابإلدارات املختلفة

(2)ت األساسية إلدارة املوارد البشرية االحرتافيةايب ن السم( 1) شكل
. 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 .73، ص 2226، مؤسسة أم القرى للرتمجة و النشر و التوزيع، القاهرة، دليل إدارة املوارد البشرية :إبراهيم رمضان الدين: املصدر

 :السرعة0 -5
 .مل ن ابملؤسسةيف تنفيذ اخلدمات اخلاصة ابلعا -

 .السرعة يف التعامل مع األحداث واملناسبات املختلفة اليت يتعرض هلا العامل ن ابملؤسسة -

 :الدقة 5-0
 .يف كافة البياانت املتعلقة أبنشطة املوارد البشرية  -

                                                 
 . 76، ص2227، القاهرة، 1إدارة وتنمية املوارد البشرية، جمموعة النيل العربية، ط: أبو النصر مدحت امحد– 1
  .73، ص 2226دليل إدارة املوارد البشرية، مؤسسة أم القرى للرتمجة و النشر و التوزيع، القاهرة، : اهيم رمضان الدينإبر  -2

 السرعة

 الدقة  

األمانة

والسرية
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 .الدقة يف سالمة تنفيذ اإلجراءات القانونية املعمول هبا -

 .رد البشرية دقة وسالمة املستندات املتعلقة أبنشطة املوا -

 :األمانة و السرعة 5-3
 .ابلنسبة للمستندات اخلاصة ابلعامل ن ابملؤسسة  خاصة األرشيف اخلاص بكل موظف ابملؤسسة

سييرية املسييتندات اليييواردة والصييادرة إىل ومييين املييوارد البشييرية حيييىت علييى األفيييراد العييامل ن ابملييوارد البشيييرية إال بقييدر ميييا 
 .حتتاجه ضرورات العمل

 :رونةامل 5-2
يف التخطييييط وتنفييييذ سياسيييات وإجيييراءات امليييوارد البشيييرية خاصييية عنيييد حيييدوث تعيييديالت وتغيييريات خمتلفييية يف 

 .القوان ن الداخلية أو اخلارجية للمؤسسة 

 .-خاصة اإلنسانية منها –يف التعامل مع احلاالت 

 : البساطة يف اإلجراءات  2-5
ا يعييين التنسيييق اجلديييد بيي ن أفييراد فريييق عمييل املييوارد البشييرية يف تنفيييذ املعييامالت اخلاصيية ابلعييامل ن ابملؤسسيية مميي

اإلجيييازات، املكافيييآت، تسيييجيل وتنفييييذ التيييدريب، احلصيييول عليييى اخليييدمات الطبيييية وبقيييية اخليييدمات األخيييرى الييييت )
 (.تقدمها املؤسسة

 .امليل العام إىل التسهيل والتسيري قدر املستطاع مع مراعاة االلتزام ابللوائح املعمول هبا

 (.معادلة حتقيق السهول والسالمة واليسر يف اجناز أعمال املوظف ن مع االلتزام القانوين بلوائح ونظم املؤسسة)

 :االجيابية و التفاعل  5-6
 .مع الطلبات واالحتياجات املختلفة للعامل ن ابملؤسسة أاي كانت صفتهم أو مستواهم اإلداري

 .اليت يتعرض هلا العاملون ابملؤسسة التفاعل االجتماعي مع املناسبات املختلفة 

 :اجلماعية والتكامل 5-7
  سيادة روح الفريق املتحاب املتعاون خاصة وأن أعمال املوارد البشرية حتتاج تنسيق ب ن أكثر من وحدة اإلدارة

 1. لالتدوير الوظيفي ومعرفة وفهم كل موظف لعمل زمالئه حىت يتم تغطيته بكفاءة أثناء اإلجازات وضغوط العم

 
                                                 

  .73، ص ،مرجع سابقدليل إدارة املوارد البشرية، مؤسسة أم القرى: إبراهيم رمضان الدين -1
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 :  التطور املستمر 5-8
 .يف مستوى اخلدمات اليت يتم تقدميها للعامل ن

يف سياسيييييية التحضييييييري مبييييييا يواكييييييب التنييييييامي املسييييييتمر الحتياجييييييات ورغبييييييات العييييييامل ن ابملؤسسيييييية يف نظييييييم وأدوات          
 .(1)وأساليب املوارد البشرية املستخدمة

 : أهداف إدارة املوارد البشرية-6
الكفييييياءة       : أن أهيييييداف املنظميييييات تنطيييييوي بصيييييفة عامييييية حتيييييت هيييييدف ن أساسيييييي ن مهيييييا White ييييييرى واييييييت

والعداليية، وتتجسييد الكفيياءة ميين خييالل العالقيية بيي ن املييدخالت واملخرجييات وتتحقييق كفيياءة األداء كلمييا كانييت قيميية 
ة، أمييا فيمييا يتعلييق املخرجييات اكييرب ميين قيميية املييدخالت وكييذا حييرص املنظميية علييى االسييتغالل األمثييل ملواردهييا البشييري

ابلعدالييية فيتوقيييف عليييى القيييرارات واإلجيييراءات اخلاصييية ابلتعاميييل ميييع امليييوارد البشيييرية، ذليييك مييين خيييالل مراعييياة حتقييييق 
اخل،كمييييا ميكيييين احلكيييم علييييى عداليييية املنظمييية ميييين خييييالل ...العدالييية يف أمييييور التوظييييف والتييييدريب والتقييييييم واحليييوافز 

 .(2)ورهتا ويثريها على معنوايت العامل ن وتركهم للعملمالحظة نسبة التظلمات والشكاوي ودرجة خط

 :ويف ضوء هذين اهلدف ن األساس ن ميكن أن تتبلور أهداف إدارة املوارد البشرية على النحو التايل 

 .حتقيق األداء املتميز من خالل احلصول على األفراد االكتفاء قصد املسامهة يف حتقيق أهداف املنظمة-1

 .لعامل ن والتزامهم وانغماسهم يف العمل وتنمية والئهم للمنظمة زايدة حتفيز ا-2

 .حتقيق ميزة تنافسية لرأس املال البشري يف املنظمة -3

 .(تكنولوجية، إدارية، بيئية)تنمية املوارد البشرية من خالل تدريبهم على مواجهة خمتلف التغريات -4

 .م و منجزاهتمتوفري ظروف عمل جيدة لألفراد ومكافأهتم على أعماهل-5

 .(3) احلفا  على املورد البشري من خالل توفري ضمان اجتماعي وصحي-6

 .احلد من التعرض احملتمل ب ن متطلبات اإلدارة وااللتزامات اخلاصة ابملوارد البشرية -7

  .تقييم وتنفيذ الربامج والسياسات الفردية انطالقا من تعدد مهام األفراد اليت ال ختص مصلحة معينة-8

 

 

 
                                                 

 .74املرجع نفسه، ص: إبراهيم رمضان الدين - 1

 .22،29، ص2002و يثري العوملة عليها، دار جمد الوي للنشر والتوزيع ، ط، األردن، ...إدارة املوارد البشرية : سنان املسوي - 2
3

 .12، ص2227إدارة املوارد البشرية، جامعة القاهرة، مصر،: الوهاب، ليلة مصطفى الربادعي مسري امحد - 
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 :املهام السبعة إلدارة املوارد البشرية -7
 .(1)يب ن املهام األساسية إلدارة املوارد البشرية(: 2)شكل

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                          
 .34مرجع سابق،ص:إبراهيم رمضان الديب (1): املصدر

 :البشرية دوظائف إدارة املوار  8
ما تتضمنه إدارة املوارد البشيرية مين وظيائف و أنشيطة، ويرجيع ذليك إىل االخيتالف ليس هناك اتفاق اتم على 

 .الذي تعرفه املنظمات من حي  حجم أنشطتها و أعماهلا و حجم العامل ن هبا

و بصفة عامة ميكن التعرف على وظائف وأنشطة املوارد البشرية مين خيالل تتبيع عيدد مين البحيوث والدراسيات الييت 
منظمييية كبييرية تعميييل يف جمييياالت  colema charlesال، وإحيييدى هيييذه الدراسييات قيييام بييهأجريييت يف هيييذا اجمليي
 .خمتلفة من األعمال

 .و ميكن تقسيم تلك الوظائف إىل وظائف رئيسية و أخرى مساعدة 

 

 

                                                 
1

 .34ص مرجع سابق، :ديبإبراهيم رمضان ال - 
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 :وظائف الرئيسية إلدارة املوارد البشريةال 8-0
، توصيييف هييذه الوظيفييةو  هييام املكونيية للوظيفيية،يعييين هييذه الوظيفيية التعييرف علييى األنشييطة وامل :حتليــل العمــل 8-0-0

 .بشكل مناسب، وحتديد مواصفات من يشغلها وتصميم الوظيفة وحتديد املسؤوليات امللقاة على عاتقها،

جتميييع األنشييطة يف مهييام وجتميييع املهييام يف وظيفيية كامليية حتتييوي علييى هوييية واضييحة و  هييو:تصــميم العمــل 2-1-8 
 .ر التخصيص و تقسيم العملتوفر اإلحساس ابملسؤولية وتوف

عبيييارة عييين النتيجييية امللموسييية لتحلييييل العميييل، وتظهييير يف شيييكل وصيييف تفصييييلي  هيييو: التوصـــيف الـــوظيفي3-1-8 
 .(1) مكتوب للوظيفة ،وهدفها وطبيعتها، ومهامها، وظروف أداء العمل، ومواصفات شاغل الوظيفة

ير االحتياجيييييات املسيييييتقبلية مييييين كيييييل أنيييييواع          يعيييييين ختطييييييط القيييييوى العاملييييية تقيييييد :ختطـــــيط القـــــوى العاملـــــة 8-0-2
ومستوايت القوى العاملة، وكيذا إمكانييات تيدبريها، فهيو يتنياول ابختصيار طليب وعيرض العميل سيواء عليى مسيتوى 
املشروع أو الدولة، انه تقدير كمي وكيفي للطاقات البشيرية املطلوبية والبحي  يف مصيادر عرضيها مين معاهيد تعليميية 

بية، ويقوم على وضيع إسيرتاتيجية لتنميية امليوارد البشيرية يف ضيوء األهيداف الييت يسيعى املشيروع أو الدولية ومراكز تدري
 . (2)لتحقيقها

 :ختيار و التعينيالا 8-0-5

الييت مبقتضياها يقسيم املرشيحون إىل فيريق ن، فرييق يقبيل يعرف على انيه العمليية اإلداريية : مفهوم االختيار 8-0-5-0
 .(3)الشاغرة وآخر يرفض ويع ن يف املناصب

هيييو آخييير عمليييية مييين مراحيييل االختييييار والتوظييييف ويقصيييد بيييه توجييييه الفيييرد اجلدييييد إىل  :مفهـــوم التعيـــني  8-0-5-0
وظيفتيييه ابملنظمييية ويقتضيييي األمييير تعرييييف الفيييرد ابلوظيفييية واليييرئيس املباشييير و مسيييؤولياته و أهيييداف التنظييييم و فلسيييفة 

 . (4) اإلجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراءات وأنظمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية العميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلاإلدارة العلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا والسياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات والعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادات و 
ويتم حتديد اجر لكيل وظيفية ( أو الدرجات)عن جتميع عدد من الوظائف  عبارة هو:تصميم هيكل األجور 8-0-6

 .(5) وحتصل كل الوظائف التابعة لدرجة معينة على نفس األجر، بدال من حتديد اجر مستقل لكل درجة

 .هو العائد الذي حيصل عليه الفرد كنتيجة للتميز يف األداء احلافز:تصميم أنظمة احلوافز و املزااي 8-0-7

 . (6)فهي العائد الذي حيصل عليه ابعتباره عضو يف املنظمة اليت يعمل هباأما املزااي 
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ويقصيييييد بيييييه متابعيييية أداء الفيييييرد الفعليييييي والتأكييييد مييييين اسيييييتمراريته يف تنفيييييذ حجيييييم األعميييييال       :تقيــــيم األداء  8-0-8
 .  ام املسندة إليه بشكل مطوروالواجبات وامله

هيييييو اجلهيييييود املنظمييييية واملخطيييييط هليييييا لتزوييييييد املتمدرسييييي ن مبهيييييارات ومعيييييارف وخيييييربات متجيييييددة      :التـــــدريب 8-0-9
 .(1)وتستهدف إحداث تغريات اجيابية مستمرة يف خرباهتم واجتاهاهتم وسلوكهم من اجل تطوير كفاية أدائهم

 :البشرية  الوظائف املساعدة إلدارة املوارد-8-0
يفيية هتييتم بتنظيييم العالقيية مييع التنظيمييات العمالييية أي النقيياابت والتطييرق إىل وظ وهييي :العالقــة مــع النقــاابت8-0-0

 .موضوعات مثل الشكاوي والنزاعات العاملية والتأديب والفصل من اخلدمة

امل ن واألميين والصييحة وهييي هتييتم إبجييراءات احلفييا  علييى اميين وسييالمة ومحاييية العيي:امــن و ســالمة العــاملني 8-0-0
 واالجتاهات السليمة هلم

وهتيييتم هيييذه الوظيفييية بتحدييييد سييياعات العميييل والراحييية واإلجيييازات وفقيييا لنظيييام  :ســـاعات وجـــداول املنظمـــة 8-0-3
 .  يناسب طبيعة املنظمة، ووضعه نظام يكفل كفاءة العمل

 :الوظائف التنظيمية إلدارة املوارد البشرية 8-3

وهتييييتم هييييذه الوظيفيييية إبحييييداث التغييييريات الالزميييية يف أهييييداف     :تيجي للمــــوارد البشــــريةالتخطــــيط االســــرتا 8-3-0
وسياسييات وأنظميية املييوارد البشييرية وذلييك لكييي تتناسييب مييع التغييريات يف بيئيية األعمييال والتغييريات يف األداء الييداخلي 

 .  للمنظمة

م متكامييل للنمييياذج والسيييجالت و حتتيياج كيييل منظميية إىل نظيييا:نظــم املعلومـــات و حبـــوث املــوارد البشـــرية  8-3-0
 .املستندات واملعلومات اليت قد تكون يف نظام يدوي أو آيل

كميييا أهنيييا قيييد حتتييياج إىل نظيييام للبحيييوث اخلاصييية بتيييوفري معلوميييات أساسيييية عييين مشييياكل واجتاهيييات وطبيعييية العيييامل ن 
 . داخل املنظمة

إدارة امليييوارد البشيييرية يف اهليكيييل التنظيميييي  ويهيييتم هيييذا األمييير مبكانييية:اهليكـــل التنظيمـــي للمـــوارد البشـــرية  8-3-3
 . (2)للمنظمة وحتديد التنظيم الداخلي ألنشطة وممارسات هذه اإلدارة

 :عالقة إدارة املوارد البشرية ابإلدارات األخرى-9
إدارة املييوارد البشييرية هييي إدارة متخصصيية يف شييؤون العييامل ن، إال أن هييذه احلقيقيية ال تعييين إلغيياء دور اإلدارات 

 األخرى يف رعاية شؤون العامل ن هبا والتأكد من صالحيتهم للعمل من اجل حتقيق أهداف املنظمة، 
                                                 

1
 .15ص ،2227األردن ، ،1ط ،والطباعة دار املسرية للنشر و التوزيع ،التدريب اإلداري املعاصر: حسن امحد الطعاين  - 
 .36، 35 ،34 ص املرجع السابق ،:امحد ماهر -2
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فعلييى مييديري اإلدارات األخييرى التأكييد ميين قييدرة األفييراد واسييتغالل طاقيياهتم أبعلييى كفيياءة ممكنيية، ويسيياعد يف 
األخرى،حيييي  تقيييوم إدارة امليييوارد البشيييرية ذليييك إدارة امليييوارد البشيييرية، فالعالقييية إذن قويييية بييي ن هيييذه اإلدارة واإلدارات 

مبسيييياعدة هييييذه اإلدارات يف ضييييمان احلصييييول علييييى الطاقييييات وتطويرهييييا واحملافظيييية عليهييييا وذلييييك ميييين خييييالل بييييرامج 
 .وسياسات خمصصة هلذا الغرض

 ومن هذا املنطق فان إلدارة املوارد البشرية وظيفية أو سيلطة استشيارية فهيي عكيس اإلدارات التنفيذيية ال تتمتيع
هليييا، كمييا جييييب عيييدم والنصييح يحييق إصيييدار األواميير والتوجيهيييات إىل اإلدارات األخيييرى بييل فقيييط تتمتييع يحيييق املشيييورة 

اخللييط بيي ن السييلطة االستشييارية اليييت تصييف عالقيية إدارة املييوارد البشييرية مييع اإلدارات األخييرى والسييلطة التنفيذييية اليييت 
 .صدار األوامر والتوجيهات للعامل ن داخل إدارتهتتم مزاولتها داخل هذه اإلدارة كون املدير ميلك حق إ

غري أن العديد من علماء اإلدارة أصبحوا يؤمنيون بعيدم جيدوى الفصيل القياطع بي ن السيلطة التنفيذيية والسيلطة 
االستشييارية خاصيية يف املنظمييات احلديثيية و املعقييدة و هييذا يعييين انييه جيييب إعطيياء مييدير إدارة املييوارد البشييرية احلييق يف 

لقييرارات امللزميية لييإلدارات األخييرى وهييذا مييا جيعلهييا متييارس نوعييا  لثييا ميين السييلطة يييدعى السييلطة الوظيفييية ، إصييدار ا
 واليت تستمدها من خالل اخلدمات اليت تقدمها للوحدات اإلدارية األخرى مثل إعطاء القوان ن واللوائح ووضع

مجييع املعلومييات عيين العييامل ن وتوصيييف وتقييومي األنظميية املتعلقيية برتقييية وتعييي ن ونقييل العييامل ن، ابإلضييافة إىل  
 .(1)الوظائف

 :العالقة بني املوارد البشرية وإدارة املؤسسة الرايضية -01
تعتييرب العالقيية بيي ن العييامل ن وإدارة املؤسسيية الرايضييية ذات أمهييية خاصيية لييإلدارة الرايضييية وهييذا مييا يعييين مييدى 

دة أسييباب منهييا أن العييامل ن يقضييون معظييم أوقيياهتم يف املنشييأة  أمهييية العنصيير البشييري يف املؤسسيية الرايضييية وذلييك لعيي
ولييذلك فهيييم يييؤثرون فيهيييا ويتييأثرون منهيييا، وهييي بطبيعتهيييا تضيييم أنييواع متباينييية ميين العيييامل ن وخاصيية إذا كانيييت كبيييرية 

ة ميين احلجيم، واملؤسسيية يف املفهيوم احلييدي   تعمييل عليى بلييوغ هيدف ن رئيسييي ن مهييا زايدة اإلنتياج والعمييل بدرجية عالييي
 الكفاءة ورضا العامل ن وانسجامهم وتقدمهم وتطوير شخصيتهم حي  تعمل اإلدارة على التوفيق ب ن 

مصييياحل املؤسسييية اليييو مصييياحل العيييامل ن هبيييا، إذن فهيييي تقيييوم أساسيييا عليييى األفيييراد وجلماعيييات أو بصيييفة رئيسيييية عليييى 
 .ا والوصول إىل هدفها اجلماعات طاملا قامت تلك اجلامعات على نظام مع ن يكفل هلا أداء عمله

أمييا ابلنسييبة لتنظيييم املؤسسيية فيعييين شيييئ ن مهييا الوظيفيية واهليكليية، فأمييا الوظيفيية يقصييد هبييا عملييية مجييع النيياس يف 
مؤسسة وتقسيم العمل بينهم وبتوزيع األدوار عليهم حسب قدراهتم ورغبياهتم والتنسييق بي ن جهيودهم، أميا اهليكيل أو 

ؤسسة أو الشركة أو اهليئية، فيقصيد بيه اجلماعيات واإلدارات واألقسيام الييت يعميل فيهيا البناء الذي ميكن أن تسميه امل
 .الناس والعالقات اليت تنظم أعماهلم بطريقة متعاونة منسقة ليصلوا إىل هدف حمدد
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إذن املنشاة الرايضية وحدة فنية اجتماعية، املفروض أن تدار للوصول إىل أفضل صورة وذليك إذا اتبيع جوانيب 
 :سية متداخلة يف بعضها يؤثر كل جانب منها يف اآلخر ويتأثر به وهي رئي

 .واليت واضحة ومعروفة ولكن أسلوب تنفيذاي متغري: األهداف-

 .هي املوارد البشرية ،املادية: موارد املنشاة-

 . (1)كالتخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة:العمليات اإلدارية-
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 ". 33، ص2227-2226، جامعة املسيلة التجارية وعلوم التسيري
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 :خالصة  
الزاوييية يف العملييية اإلدارييية، ذلييك الن مييدى فعالييية هييذه حجييم  ،دارة املييوارد البشييرية يف األجهييزة اإلداريييةتعييد إ

األجهزة يف حتقيق رسالتها يعتمد يف درجة كبرية على مواردهيا البشيرية، وميا يتمتيع بيه أفرادهيا مين مهيارات وقيدرات، 
السييرتاتيجيات، والسياسييات واخلطييط وهييم الييذين ومييا لييديهم ميين طاقييات ودوافييع وطموحييات، فهييم الييذين يرمسييون ا

يضييعون الييربامج ويسييهرون علييى تنفيييذها و ميكيين القييول أن جنيياح املنظمييات أو إخفاقهييا يف حتقيييق غايتهييا األساسييية 
يعتمييد بصييورة رئيسييية علييى نوعييية القييوى العامليية وعلييى االسييتخدام األمثييل هلييذه القييوى، هييذا مييا يييربز حتمييية وجييود 

ح حيييدد مهييام و واجبييات ومسييؤوليات تلييك القييوى العامليية واحلييرص علييى جعلهييا تتطييابق مييع توصيييف وظيفييي واضيي
 .  مواصفات أو متطلبات الوظائف املشغولة
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 الفصل الثالث    
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 :متهيد
واألجهييزة واألدوات والوسيائل الرايضيية ميين ،ة تعيد املنشيآت مين املالعييب والسياحات واملرافيق الرايضييية مين جهي     

 .جهة أخرى من املستلزمات الرئيسية للسري احلسن إذ أهنا متثل العمود الفقري للنشاط الرايضي 
القيمة الرتبوية املتصلة خاصية  ةكزايد، وهامةإن اتساع دائرة استعمال الوسائل الرايضية يرجع ألسباب جوهرية      

 .الفعالةفهذه األخرية تعترب من الطرق  ،الرايضيةابأللعاب 
كميييا أن هيييذه الوسيييائل واملنشيييآت الرايضيييية تعتيييرب كيييذلك عيييامال مهميييا يف اإلكثيييار مييين جوانيييب النشييياط البيييدين       

 .وهي تزيد من إبراز مواهب وإبداعات املراهق ن ، فهي تضيف إيل النشاط عناصر التشويق والسرور ، والرايضي
الفصل إيل املنشآت والوسائل الرايضية وأسباب اتساع دائرة استعماهلا وكذا دورهيا يف تنميية  وقد تطرقنا يف هذا     

  .املتوفرةإيل جانب كيفية توظيف واستغالل هذه املساحات واملعدات الرايضية  ،الرايضيةاملمارسة 
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 : عن املنشآت الرايضية  اترخييةنبذة  .8  
ريخ تصميم املرافق اليت شيدت للرايضة بصفة خاصية املكشيوفة منهيا واملغطياة إذا رجعنيا إيل اليوراء ميكننا تتبع ات     
سنة مين اترييخ الييوانن العرييق و وميا ال شيك فييه أبن املصيري ن قياموا بتشيييد املرافيق الرايضيية قبيل هيذا  0022ملدة 

 .التاريخ 
 :اليواننيةاهلندسة املعمارية / أ    

 :علىاملعمارية تشتمل اهلندسة 
 ( :مكان السوق : )الساحة العامة  -  

إيل أسييفل قلعيية أثينييا كانييت تقييام السيياحة العاميية ولقييد كييان هييذا املكييان املكشييوف يسييتخدم يف أعمييال التجييارة      
 .والصالة الرايضية ،اإلستاد الرايضي ،ويتيح الفرصة إلقامة مباين عامة مثل املعابد 

 :الرايضياإلستاد  -  
كيييان عبيييارة عييين مضيييمار السيييباقات اجليييري حيييي  ييييتم إقامتيييه يف امليييدن الييييت جتيييري هبيييا األلعييياب وأخيييريا أصيييبح      

وكييان أحييد طرفيييه يشيييد يف العييادة علييى شييكل مسييتقيم أمييا الطييرف ،يسييتخدم إلقامتييه خمتلييف املسييابقات الرايضييية 
 .قدم 222اآلخر فكان شبه دائري وكان طوله يبلغ يف العادة 

ختطييييط االسييتاد الرايضيييي يف بعييض األحييييان مبظليية طويليية مييين القميياش عليييى جانييب التيييل حييىت ميكييين كييان يييتم      
ويف أحيييان أخييرى ،إعييداد الكراسييي وهتيئتهييا علييى منحييدر التييل كمييا هييو احلييال يف أوملبييياد وطيبيية وايبييدافروس ودلفييي 

قبيل املييالد وييتم  338نيا إيل عيام يتم تشييده على مكان مسطح كما هيو احليال يف أثينيا ويرجيع بنياء االسيتاد يف أثي
ألييف متفيرج وأعيييد  12بعيد امليييالد بعرفية هييدروس اتيكيياس ويعتقيد أبن مدرجاتييه تسيع ليي  822إعيادة تشيييده عييام 

 .8112بناءه كي تقام عليه دورة األلعاب األوملبية عام 
 :مضمار السباق  -  

لسييباق اخليييل كمييا يبييدو أن سييباق العجييالت ذات يشييبه مضييمار السييباق االسييتاد الرايضييي إال انييه كييان يشيييد     
األربع خيول قد بدأ يف لوائل الدورة األوملبية الثالثة والعشرون حي  كانت تقيام سيباقات متشياهبة يف مجييع األلعياب 

 .الوطنية اليواننية 
 :صالة األلعاب الرايضية  -  

منييياذج أوليييية مييين احلماميييات العموميييية الرومانيييية وهيييم عبيييارة عييين  نوبرجيييا ميييو تشيييبه مثيالهتيييا يف أوملبيييياد أيفسيييوس     
وكانييييييت تشييييييتمل عييييييل مالعييييييب للرايضييييييي ن وخييييييزاانت تسييييييتخدم لالسييييييتحمام وقاعييييييات للمحاضييييييرين ومييييييدرجات 

 1.للمتفرج ن
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 :تشتمل أشكال اهلندسة املعمارية الرومانية على:اهلندسة املعمارية الرومانية / ب  
وفقا لشكل الساحة العامة عند اليوانني ن فإهنا عبارة عن مكيان رئيسيي غيري معطيي يسيتخدم   :الساحة العامة  -  

ومت يسيسيها ابعتبارهيا أقيدم وأهيم هيذه األشيكال ، كمكان لالجتماعيات أو كسيوق أو مكيان إلقامية االحتفياالت 
للخيييييل وإلقاميييية  يف الييييوادي حييييي  يشييييكل الييييتالل السييييبعة يف رومييييا وكانييييت تسييييتخدم يف العصييييور األوىل كمضييييمار

 .املسابقات ولقد جتمعت كافة املباين الرئيسية حوهلا مبا يف ذلك املعابد واحلمامات العمومية واملدرجات والسريك 
من احملتميل أن يكيون قيد ، وتسمى أيضا ابحلمامات البالطية العمومية إلمرباطورية روما  :احلمامات العمومية  -  

مل تصييميم احلمامييات ، ن الصيياالت الرايضييية اليواننييية أو ميين التصييوير ابلزيييت مت اشييتقاق أشييكال هييذه احلمامييات ميي
العمومية من أجيل الرفاهيية فقيط بيل كانيت مراكيز تناقيل األخبيار والتسيامر مثلهيا يف ذليك مثيل النيوادي احلديثية كميا  

ات العموميية ولقيد كانيت تقيام احلمامي،كانت تسيتخدم كملتقيى لألحبية جبانيب أهنيا مكيان للمحاضيرات والرايضيات
علييى رصيييف عييال حتيييط بييه اجلييدران وميين حتتهييا غييرف الصيييانة واألفييران وتتكييون احلمامييات العمومييية يف العييادة ميين 

 :أجزاء رئيسية 23
مجيييع املنيياطق املتصييلة ابحلمييام مبييا يف ذلييك منيياطق غييرف النظافيية واللييبس كمييا تتضييمن  :اهليكــل الرئيســي *         

 .بة ومسرح صغري هذه املنطقة للعب الكرة ومكت
وهييي عبييارة عيين سييياج يشييبه املنتييزه والييذي حييييط ابهليكييل الرئيسييي وتوجييد بييه  :مســاحة مفتوحــة واســعة *         

القفيز املالكمية وتوجيد شيقق ، السيباقات ، أقيمت هبا عدة أنشطة رايضية خمتلفة مثل املصيارعة ، األشجار املزروعة 
 .ن يقومون إبدارة املنشأة على شكل طرق خارجي يستخدمه األفراد الذي

هيييي غيييري معروفييية للييييوانني ن إال أهنيييا موجيييودة يف كيييل مسيييتوطنة رومانيييية هامييية وميكننيييا اعتبيييار  :املـــدرجات *        
املدرج البيضاوي الشكل مبا فيها من صفوف املدرجات على أنه جممع مكون من مسرح ن ومها عبيارة عين منطقتي ن 

 .    حول مدرج بيضاوي الشكل  متجاورت ن مكونت ن قاعة استماع
هييو ميين النييوع الفريييد املميييز بيي ن املبيياين القدمييية وقييد واجييه الرومييان مشييكالت يف عملييية : مــدرج رومــا القــدمي  -   

اإلنشيياء ألهنييم قيياموا بتشييييد املييدرج أبكملييه فييوق األرض بييدال ميين جتييويفهم لييألرض وهنييا ظهيير حييل جديييد وذلييك 
يشيبه السيريك ، اله ويعترب البناء بصفة خاصية مسية ممييزة جلمييع االسيتدادات احلديثية ابخرتاع االمسنت املسلح واستعم

 اإلسيتادالروماين يف تصميمه ويتسع السريك الروماين إلقامة سباق اخلييل والعيرابت الييت جترهيا اخلييول وكميا تيرى فيإن 
صية أصييبحت جيزء ميين التيياريخ وصياالت األلعيياب الرايضيية وغريهييا ميين املنياطق األخييرى املصيممة للرايضيية بصييفة خا

سنة قام اليواننيون والرومان بتغيري طفيف على اإلستاد من انحية التشيييد إن  0022اهلندسة املعمارية ملا يزيد عن 
متت يف السينوات األخيرية ميع ظهيور القبياب الضيخمة ويعيد ذليك  اإلستادالتغريات الفعلية الوحيدة اليت طرأت على 

  1.نشآت صممت لتكوين ذات هتوية جيدةمغطى ملحق به م إستادأول 
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 :الرايضيةأسس ختطيط املنشآت . 0  
هنيياك عييدة مبييادئ أساسييية جيييب مراعاهتييا عنييد التخطيييط إلقاميية النييوادي ومراكييز التييدريب والقييرى الرايضييية ميين     

أجليه ونبي ن أجل االستغالل األمثل وضمان فاعلية وسهولة وسالمة استعماهلا حىت حتقق اهليدف اليذي أنشيئت مين 
 :أهم هذه املبادئ اليت ينبغي وضعها يف احلسبان والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي 

 :الوصولاختيار املوقع وإمكانية .8.0   
تتوقييف دراسيية هييذا العنصيير علييى نييوع املنشييأة الرايضييية املطلييوب إقامتهييا حييي  خيتلييف اختيييار املوقييع ومسيياحته      

غرية عيين مراكييز تييدريب الناشييئ ن إيل جممييع رايضييي إبحييدى احملافظييات وكييذلك ابلنسييبة إلنشيياء بعييض املالعييب الصيي
كبيري عين التخطييط إلقامية إحيدى السياحات الشيعبية ومين خيالل هيذه   إسيتادخيتلف اختييار املوقيع ابلنسيبة إلنشياء 

 :النقاط التالية النظرة ميكن املفاضلة ب ن جمموعة مواقع اختيار أنسبها لنوع املالعب واملنشآت املطلوبة مع مراعاة
حىت يسهل إنشياء شيبكة  كيلومرت  20يفضل اختيار املوقع الذي يبعد عن املناطق السكنية مبسافة ال تقل عن  -  

 .من املواصالت السريعة تتجه من مجيع أطراف املدينة إيل املالعب أو ميكن قطع املسافة سريا على األقدام
أي   إضييافتهاعرفيية املشييروعات اليييت سييوف تقييام أو التوسييعات املتوقييع يراعييي منييو الكثافيية السييكانية مسييتقبال وم -  

 .كردون املدينة ودراسة املشاكل اخلاصة مبشروعات املرافق العامة للمشروع
دراسة الوسائل املواصيالت املختلفية للموقيع اليذي يستحسين أن يكيون قريبيا ميا أمكين مين املدينية أو القريية ميع   -  

 .ختلفة إليهكثرة وسهولة املواصالت امل
أو املييييدن الرايضييييية اجلديييييدة جيييييب دراسيييية أقصييييى حييييد لضييييغط املييييرور يف أايم  اإلسييييتادابلنسييييبة الختيييييار موقييييع  -  

 .ممكناملبارايت الرمسية حىت ميكن توفري الوسائل االنتقاالت املشاهدين من و إيل املالعب يف أقل وقت 
ة جيييدا ومضيياءة سييواء ابلنسييبة لطييرق الوصييول أو الييدخول ضييرورة أن تكييون مجيييع الطييرق املؤدييية إيل املوقييع ممهييد - 

ومجيييع الطيرق احمليطية ابملالعيب واملييدن الرايضيية حرصيا عليى سييالمة وراحية الالعبي ن واجلميياهري  اإلسيتادواخليروج مين 
 . واحلكام واإلداري ن ورجال الصحافة و اإلعالم وغريهم

دين وخاصية األميياكن املوصيلة إيل ملحقييات املبياين واملالعييب العنايية التاميية ابخليدمات العاميية للجمياهري واملشيياه -  
يحييي  تكييون قريبيية ... والييتلكس والربيييد، التليفييوانت ، املطيياعم سييريعة اخلدميية ، اإلسييعافات ، دورات املييياه : مثييل 

 1.من املباين سواء ابلنسبة لالعب ن أو املشاهدين
 :التجانس الوظيفي للمالعب والوحدات .0.0  
تكييييون وحييييدات خلييييع املالبييييس ودورات املييييياه واحلمامييييات قريبيييية ميييين أميييياكن اللعييييب حييييىت ال يضييييطر  جيييييب أن -  

 .الالعب لسري ملسافات طويلة عقب االنتهاء من املباراة أو التدريب 

                                                 
: ص ،  2002، اإلسكندرية ،  8ط، الطباعة والنشر دار الوفاء لدنيا ، "اإلمكاانت واملنشآت يف اجملال الرايضي  -املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية :" حسن أمحد الشافعي  - 1

81981 . 
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جييييب أن تكيييون مجييييع املالعيييب املفتوحييية ذات املسيييطحات اخلضيييراء أو األرضييييات الصيييلبة جبيييوار بعضيييها حيييىت  -  
 .حكم يف إدارهتا يسهل صيانتها والت

ألعيياب القييوى لييذلك ينبغييي ، اجلمبيياز : هنيياك عييدة أجهييزة رايضييية تسييتعمل يف نييوع واحييد ميين الرايضييات مثييل  -  
جتمييييع أماكنهيييا يحيييي  تكيييون قريبييية مييين بعضيييها حيييىت ال يتعيييذر عليييى الالعيييب مواصيييلة ممارسييية تدريباتيييه عليييى الوجيييه 

 .الكامل 
وسييهلة االتصييال ببعضييها لسييرعة اإلجنيياز األعمييال املطلوبيية وحسيين سييري جيييب أن تكييون مبيياين الغييدارة متقاربيية  -  

 .عملها بكفاءة يحي  تكون جبوارها صالة االجتماعات واحلفالت وبقية اخلدمات املعاونة 
 :عزل العوامل الغري مرغوب فيها 3.0

 بناء األجسام  ،  رايضة السالح: جيب عزل أماكن النشاط اليت حتتاج إيل اهلدوء وإتباع نظام خاص مثل -  
 .اخل عن املالعب واألماكن األخرى حىت ال تؤثر عن نتائج الالعب ن ...صاالت مسابقات الشطرنج 

ضييرورة عييزل مالعييب وأنشييطة الكبييار عيين األطفييال وكييذلك عييزل أميياكن الييذكور عيين اإلانث وخاصيية ابلنسييبة  -  
 .خرى اليت تستدعي لذلك حلجرات خلع املالبس ودورات املياه وبعض األلعاب الرايضية األ

كيامريات : يراعى ختصيص أماكن حمددة لرجال الصحافة واإلعالم تكفى لوضع األدوات واألجهزة الفنيية مثيل  -  
 .حىت ميكنهم أداء عملهم بكفاءة وسهولة .اخل ...التلفزيون والسينما واألجهزة اإلذاعية، 
متنيياول أيييدي األطفييال والكبييار بتخصيييص أميياكن مغلقيية هلييا إبعيياد مجيييع األجهييزة امليكانيكييية والكهرابئييية عيين  -  

 .لضمان عدم العب  هبا أو التعرض لبعض األخطار 
 :عوامل السالمة واألمان للمالعب 0.0

جيييب أن تكييون هنيياك مسيياحات كافييية ميين مجيييع اجلهييات احمليطيية أبرضيييات املالعييب حييىت ال يتعييرض الالعبيي ن  -  
 . أثناء اندفاعهم خارجها لإلصاابت

يراعي يف مجيع هناايت املالعب عدم وجود أية حواف مدببة أو أعمدة صلبة حيتميل أضيرار منهيا كميا جييب أن  -  
 .تكون األبواب املؤدية إيل دخول املالعب املفتوحة واملغطاة أن تفتح للخارج 

ب وخاصيية صييينابري ينبغييي أن تكييون مجيييع أدوات الصييييانة للمالعييب واألدوات الرايضييية بعيييدة عييين أرض امللعيي -  
 1.اخل...وخراطيم املياه وأدوات النظافة 

 :الصحة العامة .1.0
جيييب أن يتناسييب عييدد دورات املييياه ابلنسييبة لعييدد املييرتددين علييى املنشييأة الرايضييية مييع العناييية املنتظميية مبصييادر  -  

 .مياه الشرب وسهولة الصرف الصحي املغطى 
زجاجييات املييياه الغازييية أو : املالعييب ونظافتهييا وعييدم وجييود فييوارغ مثييل  جيييب العناييية املنتظميية بتسييوية أرضيييات -  

 .بعض احلفر حىت ال تعرض الالعب ن لألضرار 
                                                 

 . 28920: ص ، مرجع سابق ، "اإلمكاانت واملنشآت يف اجملال الرايضي  -املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية:" حسن أمحد الشافعي  - 1
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ضرورة االهتمام ابلتهوية واإلضاءة الكافية سواء للمالعب املفتوحة أو املغطاة أو دورات املياه وقانونية مقياييس  -  
 .احلمامات 
 :نواحي اإلشراف .2.0

ن تكييون حجييرات وأميياكن اإلشييراف سييهلة االتصييال جبميييع ميييادين النشيياط داخييل املنشييأة وبزاوييية رؤييية جيييب أ    
جيدة ولذلك يفضل دائميا أن تكيون منافيذ اإلشيراف واجهتهيا مين الزجياج وأن تطيل عليى املالعيب مباشيرة لضيمان 

 .سهولة تتبع عمليات اإلشراف املستمرة على نواحي األنشطة املختلفة 
 :الل االمثل االستغ.7.0

يعترب هذا العنصر هو القاعدة الذهبية يف تصميم املنشآت الرايضية حىت ميكين االسيتفادة ميا أمكين مين مسياحة     
لتقسيييم مسيياحته إيل أكثيير ميين ميييدان للنشيياط الرايضييي مييع اسييتعمال أجييود األصييناف واخلامييات ، وظييروف املوقييع 

 .والبح  على أفضل أنواع األرضيات للمالعب 
 :لناحية اجلمالية ا.1.0
جييييب توزييييع املالعيييب واملبييياين عليييى مسييياحة األراضيييي بشيييكل متناسيييق ميييع مراعييياة الناحيييية اجلماليييية يف التصيييميم     

واالهتميام أبلييوان طييالء املنشييآت بطريقيية مقبولية وجذابيية مييع توزيييع الزهييور والنيافورات واملضييالت بشييكل يبعيي  علييى 
 .الراحة واجلمال

 : الناحية االقتصادية.1.0
جيب أال يكون االقتصاد يف تكاليف اإلنشاء والتجهيز للموقع عامال على فقد املنشيأة الرايضيية لقيمتهيا احليويية     

فيإذا كيان املشيروع ضيخما وامليزانيية ال تسيمح .لذلك ينبغي وضع خطية التنميية حسيب امليزانيية املخصصية للمشيروع 
الستكماله وميكين يف هيذا الصيدد تقسييم املشيروع إيل عيدة ابستكماله فيمكن وضع خطة زمنية على املدى الطويل 

 .مراحل يحي  تبدأ املرحلة الثانية عقب التأكد من سالمة املرحلة األوىل وهكذا 
 :توقع التوسع مستقبال  .82.0   

علينيا بعد أن وضعنا العناصر األساسية اليت جيب مراعاهتا عنيد ختطييط وإنشياء املالعيب وامليدن الرايضيية جييب       
 1.مراعاة عمليات التطوير املستمرة يف تكنولوجيا التجهيزات الرايضية وتعديل القوان ن الرايضية للعبات املختلفة

 :الصيانة  .88.0    
من أهم العوامل االقتصادية للمنشأة فيالتخطيط السيليم للصييانة وللمنشيأة ومرفقاهتيا ميكين اسيتغالهلا لسينوات أطيول 

 (.سنوية ، شهرية ، أسبوعية ، يوميا )يت أنشأت عليه هذه الصيانة وقد تكون وهي على نفس الشكل ال
 
 

                                                 
 . 23,22,21:ص ، مرجع سابق ، " اجملال الرايضياإلمكاانت واملنشآت يف -املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية :" حسن أمحد الشافعي - 1
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 :الرايضية املنشآتمكوانت  .3 
  :األومليب  اإلستاد8.3

كرة القيدم ألعياب : وهو من املنشآت الرئيسية اهلامة املوجودة يف الدورات األوملبية وتقام فيه األلعاب األوملبية اآلتية 
، سيييباق املوانيييع الصيييناعية املختلطييية ، سيييباق املوانيييع الصيييناعية املنتظمييية ، لسيييباق عليييى املسيييطحة ا، القيييوى اخلفيفييية 

املسابقات املركبة واالستاد ينقسم إيل قسم ن أوال أرض امللعب  نيا املنشيأ الرايضيي احملييط ، الرمي ، القفز ، املشي 
 .  أبرض امللعب

يسيي اليذي ترتكيب أرضييته مين احلشيائش الطبيعيية أو الصيناعية وهيي تتكيون مين امللعيب الرئ :أرض امللعب  -     
كييرة القييدم وهييو حييياط مبضييمار : وبييه املعييدات اخلاصيية اليييت تسيياعد علييى قيييام املسييابقات واأللعيياب الرايضييية مثييل 

 .للسباق ترتكب أرضيته من لدائن صناعية خاصة تعطي نفس الوظيفة للمادة الطبيعية 
تكييون ميين عييدة عناصيير وخييدمات خمتلفيية تقييوم لدميية اجلمهييور والالعبيي ن واملشييرفون وهييو ي:املنشــأ الرايضــي  -    

 :واحلكام وكبار الزوار والصحفي ن وتوزيع العناصر واخلدمات وعالقتها أبرض امللعب تقسم إيل 
 اخل...مداخل وخمارج املدرجات ، كر قطع التذا ، انتظار سيارات  :عناصر وخدمات اجلمهور *    
، صالة التيدريب والتسيخ ن قبيل اللعيب ، دورات املياه ،حجرات تبديل املالبس  :وخدمات الالعبني عناصر *    

 .قاعات صغرية إللغاء الدروس وشرح خطة اللعب 
دورات امليياه وتكيون منفصيلة عين حجيرات الرايضيي ن ، حجيرات لتبيديل املالبيس  :عناصر وخدمات احلكـام *    

 .لعدم االحتكاك هبم 
عبيارة عين اسيرتاحات خاصية متصيلة مبكيان خياص ابمليدرج  :وخدمات كبار الزوار وضيوف الشرف  عناصر*    

يقيييع يف منتصيييف امليييدرج ويكيييون مفصيييوال عييين ميييدرجات اجلمهيييور سيييواء يف اليييدخول أو يف اخليييروج ومتصيييل مباشيييرة 
 .أبرض امللعب من أجل سهولة وصول الرايضي ن إليه عند توزيع اجلوائز

دائميييا تكيييون هليييم حجيييرات خاصييية هبيييم مغلقييية تعليييو امليييدرجات وذليييك لعيييدم  :لصـــحفيني عناصـــر وخـــدمات ا*    
 1.يثرهم بضوضاء اجلمهور

 : املدرجات .0.3   
وهيييي مييين العناصييير اهلامييية يف االسيييتاد فمنهيييا ميكييين للمشييياهدين أن ييييروا األلعييياب الرايضيييية الييييت متيييارس يف أرض     

عيييدة طيييرق خمتلفييية ويوضيييح طريقييية توزييييع املقاعيييد ومقاييسيييها املختلفييية امللعيييب وطريقييية توزييييع املقاعيييد ميكييين توزيعهيييا ب
 .ابلنسبة حلركة اجلمهور 

ويخييذ طريقييية تشيييكيل املييدرجات الشيييكل املنحيييين يحيييي  جيعييل الرؤيييية للمشييياهد جيييدة يحيييي  ميكييين للمشييياهد     
 .م 800الذي جيلس يف أقصى املدرج من رؤية الكرة بوضوح على بعد ال يزيد عن 

                                                 
 . 38930921:ص ، " مرجع سابق ، " اإلمكاانت واملنشآت يف اجملال الرايضي -املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية :" إبراهيم حممود عبد املقصود  - 1
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 :ت تبديل مالبس الرايضيني حجرا.3.3
 :وهي تتكون من قسم ن  
هبييا دش ودورة مييياه ، وهييو خيياص أبلعيياب القييوى اخلفيفيية ويتكييون ميين كبييائن خاصيية لكييل العييب  :القســم األول  

 . خاص لعدم احتكاك الالعب ن األوملبي ن بعضهم لبعض 
م إيل قسيم ن أيضيا كيل قسيم لفرييق مين وهيو خياص ابأللعياب اجلماعيية مثيل كيرة القيدم وهيي تنقسي :القسم الثـاين  

 اش ودورات املياه اجلماعية و ويتكون كل قسم من أماكن لتبديل املالبس اجلماعية مع وجود األد.الفرقت ن 
 : حجرات تبديل مالبس احلكام  .0.3
 شخصا من احلكام وحتتيوي عليى دش ودورة ميياه خاصية 82وهي عبارة عن حجرة كبرية تكفي لتبديل مالبس     

 وتكون منفصلة متاما عن حجرات الالعب ن لعدم االحتكاك هبم 
 : حجرات الصحفيني .1.3 

وتكون دائما منفصلة عن اجلمهور لعدم الشوشرة على األجهزة واحملافظة عليها توضع إميا يف أعليى امليدرجات      
لتصيوير التليفزييوين فإهنيا تيوزع يف وتعلق بسقف املدرجات العليا إميا بي ن امليدرج العلميي وامليدرج السيفلي أميا آالت ا

 .أماكن معينة يف أرض امللعب يحي  تعطي لشاشة التليفزيون أحسن الزاوية ابلرؤية املرحية الطبيعية للمتفرج 
 :صالوانت كبار الزوار وضيوف الشرف  .2.3
ة مباشيييرة تكيييون دائميييا ذات ميييداخل منفصيييلة وكيييذلك ابلنسيييبة مليييدرجات اجلمهيييور وهيييي دائميييا تكيييون متصيييل      

أبرض امللعب وتتكون من صالوانت فخمة هبا مجيع اخلدمات اخلاصة هبا من دورات ميياه وبوفييه ومنهيا خييرج كبيار 
اليييزوار وضييييوف الشيييرف إيل املنصييية الييييت تقيييع دائمييييا يف منتصيييف امليييدرجات ويف املكيييان املناسيييب للرؤيييية البصييييرية 

 .السليمة 
 :ية مزااي دراسة إمكانيات املنشآت الرايض.7.3 

 :إن التعرف على املزااي واألهداف املمكن حتقيقها من دراسة إمكاانت املنشآت الرايضية ميكن فيما يلي 
حييي  أن الدراسيية متكننييا ميين تطييوير أداء املنشييأة مبييا : الوصــول إيل أفضــل الطــرق والوســائل لعمــل املنشــأة -   

 1. أفضل يف شكل أنشطة وأهداف حتققها يسمح برفع مستوى كفاءهتا الفنية واإلدارية مبا يسهم يف تقدمي
إن دراسيية االمكيياانت يتبعييه ابلضييرورة دراسيية للتييو ليفييية املثالييية  :اختيــار أفضــل للتقيــيم التنظيمــي للمنشــأة  -   

إذ ميكيييين ميييين خالهلييييا الوصييييول إيل البييييدائل املمكنيييية للتصييييميم ، للصييييفات واملميييييزات واألهييييداف اخلاصيييية ابملنشييييأة 
 .ق مرونة تساعد املنشأة يف تقدمي أنشطتها بدرجة عالية من الكفاءة التنظيمي والذي حيق

إن دراسيية االمكيياانت املتاحييية يف املنشييأة تسييياعد يف التعييرف عليييى  :اإلشــباع األفضـــل للحاجــات اإلنســـانية  -   
 .كيفية حتقيق هذا اإلشباع أبفضل الطرق والصور ابلتايل يتحقق اإلشباع أبقل جهد ممكن وأقل تكلفة

                                                 
 .32: ص ، مرجع سابق ، " اانت واملنشآت يف اجملال الرايضياإلمك -املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية :" إبراهيم حممود عبد املقصود  - 1
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مين خيالل دراسية اإلمكانييات وامليوارد ميكين التوصيل إيل أفضيل  :تطوير خمتلـف ألـوان املمارسـات الرايضـية  -   
أنواع األنشطة سواء اليت يقبل عليها الفرد أو االرتقاء هبيذه األنشيطة والوصيول بالعبيهيا إيل رايضية املسيتوايت العلييا 

 . وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمهالتحقيق البطولة ابإلظافة إيل التعرف على نواحي الضعف 
مميييا الشيييك فييييه أن دراسييية االمكييياانت املختلفييية يف املنشيييأة الرايضيييية يضيييع أييييدي  :زايدة أعـــداد املمارســـني  -   

املسييؤول ن علييى نييواحي اليينقص ممييا يييدفعهم السييتكماهلا والتوسييع يف إقامتهييا وتوفريهييا ممييا يتيييح الفرصيية ألكييرب عييدد 
 .تاع ابملشاركة يف خمتلف األنشطة الرايضية ممكن من األفراد لالستم

إن احلجييم املتيياح جملتمييع معيي ن أقييل عييادة ميين حاجييات أفييراد هييذا اجملتمييع  :اســتخدام أفضــل للمــوارد املتاحــة  -   
 .ومن خالل دراسة االمكاانت ميكن التوصل إيل االستخدام األمثل ملوارد اجملتمع مبا حيقق إشباع املواطن ن 

إن احملصلة النهائيية جلمييع امليزااي السيابقة والييت حتقيق مين دراسية امليوارد واالمكياانت : ل لألهداف حتقيق أفض -   
هي الوصول إيل أفضل الطرق يف فعالية مساعدة املنشآت عليى حتقييق وإجنياز األهيداف الييت أنشيئت مين أجلهيا أال 

 1.وهي إشباع األفضل للحاجات اإلنسانية للمواطن ن أبقل جهد
 :م القانوين واإلداري لعمل املنشأة الرايضية النظا .0

إن الدولة اجلزائرية وعليى رأسيها وزارة الشيباب والرايضية لوحظيت يف أهنيا هتيتم كثيريا عليى أن تسياعد شيرحية كبيرية     
ا من اجملتمع اجلزائري على ممارسة خمتلف النشاطات الرايضية وال يتسىن ذليك إال بتيوفري املنشيآت الرايضيية ابختالفهي

 .عرب كافة املناطق السكنية وإيل أكرب حد من الالمركزية 
تعتييرب ، املتعلييق بتوجيييه املنظوميية الوطنييية للرتبييية البدنييية والرايضييية وتنظيمهييا  21-11ميين األميير رقييم  11املييادة     

 حييييي  تيييينص علييييى أن جيييييب أن حتتييييوي املنيييياطق السييييكنية،الييييدعم القييييانوين األساسييييي هلييييذا التوجيييييه وهييييذا املسييييعى 
املنشيآت طبقيا للمواصيفات التقنيية ، ومؤسسات الرتبية والتعليم والتموين على املنشآت الرايضية ومساحات اللعيب 

 .واملقاييس األمنية
لكيييي يتسيييىن ألفيييراد اجملتميييع مييين ممارسييية نشييياط رايضيييي وبيييدين وال سييييما امليييراهق ن داخيييل املؤسسيييات الرتبويييية      

أن حييدود املمارسيية يتوقييف يحييدود انتشييار هييذه املنشييآت عييرب خمتلييف  نسييتخلص ميين خييالل مييا جيياء يف هييذه املييادة
املناطق السكنية واملؤسسات الرتبوية اليت يوجد فيها الفرد وهبيذا ميكين أن يتحقيق مفهيوم املمارسية الرايضيية وتنميتهيا 

 .بصفة حقيقية 
ط الدولية اجلزائريية أبن تكيون ميكن لكل جمموعة اقتصيادية وإداريية إجنياز منشيآت رايضيية بينفس الشيروط وتشيرت      

هيييذه املنشيييآت الرايضيييية منجيييزة طبقيييا للمواصيييفات التقنيييية واملقييياييس األمنيييية وذليييك مييين أجيييل احلفيييا  عليييى سيييالمة 
 .الرايضي ن ومن أجل إعطاء معيار قانوين ملختلف أشكال النشاط الرايضي املمارس 

 حي  أعطت الضوء لكل جمموعة اقتصادية كذلك جمهودات الدولة تتجه إيل التكيف من املنشآت الرايضية 
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  1.يف املؤسسات التعليمية والرتبوية ، وإدارية إبجناز منشأة رايضية بنفس املقاييس 
 :تصنيف املنشآت واألجهزة والوسائل الرايضية  .1

 :املنشآت واملالعب  .8.1     
اجلمبييييياز واملسيييييابح وقاعيييييات التيييييدريب ومثيييييال هليييييا القاعيييييات املغلقييييية لأللعييييياب و :املنشـــــآت واملالعـــــب املغلقـــــة / أ

 .اخل ...ابألثقال
 مثال هلا املالعب غري املسقوفة كملعب كرة القدم والتنس وحدائق األطفال: املنشآت واملالعب املفتوحة/ ب
    ومثال هلا األفنية املدرسية املظلمة: املالعب املغطاة املظلمة / ج

 :األجهزة واألدوات  0.1     
 .جهاز الوثب العايل واألدوات مثل املضارب والكرات، مثال هلا جهاز املتوازن ن  :ية أجهزة قانون/ أ

 .واألدوات البدنية كالكرات البالستيكية ، مثال هلا جهاز املتوازن ن التعليمي  :أجهزة أدوات مساعدة / ب
 :ومثال هلا  :املرافق واخلدمات 3.1     
 احلمامات والدوش  -  
 البس  غرف تبديل امل -  
 غرف هيئة الدرس  -  
  2.خمزن األجهزة واألدوات -  
 : منط تسيري املنشآت الرايضية يف اجلزائر .2

 :نظرة عامة 
متثيييل املنشيييآت الوالئيييية املمولييية ضيييمن ميزانيييية الدولييية واملتمثلييية خصوصيييا يف احلضيييائر املتعيييددة الرايضيييات وهيييي     

سييييري املمارسييية الرايضيييية التنافسيييية واجلماهرييييية واملدرسيييية مؤسسيييات عموميييية إداريييية تنحصييير خصوصيييا يف تنظييييم ت
أنخيذ مثياال ، ابإلظافية إيل اهليئيات العسيكرية وقيد يخيذ مجيعهيا شيكال واحيدا عيرب كافية والايت اليوطن ، واجلامعية 

 .حول نظام تسيري هذه املنشآت ونستخلص منه اجلوانب املتعلقة بذلك 
 (احلضائر املتعددة الرايضات) :ت الرايضيةالنظام الداخلي واإلداري للمنشا 8.2
إن القسيم هيو بنياء هنيا القييادة .مديرية مكتب املركب املتعدد الرايضات مقسمة إىل عيدد مين الوحيدات األقسيام    

 .ويسري هذا القسم من طرف رئيس القسم،مكلف أبعمال له نفس الطبيعة من األمهية للعمل العام إلدارة املركب 
تسيري الوحيدة مين طيرف ، فهيي بنيية مكلفية أبعميال تقيام يف إطيار كيل وحيدة مين املنشيات الرايضيية  أما الوحيدة    

 :وإدارة مكتب املركب املتعدد الرايضات حتتوي على قسم ن مها ، رئيس الوحدة 
                                                 

الباب ، وزارة الشباب والرايضة ، تنظيمها وتطويرها ،بية البدنية والرايضية يتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرت  8112املوافق لي 8282رمضان عام  02مؤرخ يف  10-12أمر رقم  - 1
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 .قسم اإلدارة واملالية مكلف بتسيري املوارد البشرية واملالية للمكتب -أ       
  1.كلف بضمان أعمال الصيانة والتصليح وهتيئة هياكل املركب املتعدد الرايضاتالقسم التقين م -ب      
 :املتعددة الرايضات للحظائرالتنظيم املايل  0.2

كميييا ، حنييياول حتدييييد املصيييادر الرئيسيييية املكونييية لألحيييوال الالزمييية مييين أجيييل تسييييري احلضيييائر املتعيييددة الرايضيييات   
 .اإلدارينشرياىل أن احملاسبة مهيكلة على الشكل 

 :إن أموال وميزانية مكتب املركبات املتعددة الرايضات تتكون مما خيت 
  عن طريق املداخيل: 

 :مدا خيل عادية  -أ
تينظم يف هيذه املرافيق الرايضيية والييت متثيل ، نصيب مين امليداخل يكتسيب عين طرييق إقامية تظياهرات رايضيية وثقافيية 

 .من املداخل اإلمجالية25%سوى 
 .قصة عن طريق اخلدمات واإلشهارمدا خيل ان -
األموال املخصصة للتجهيز والعمل تقدم من طرف الدولة واجلماعيات احملليية وعين طرييق املؤسسيات والتنظيميات  -

 .العمومية أو الشعبية الوطنية
 :مدا خيل غري عادية  -ب

ابإلضييييافة إىل النفقييييات انجتيييية عيييين النفقييييات واملصيييياريف منهييييا مصيييياريف ونفقييييات العمييييل والتجهيييييز والتشييييغيل      
 .الضرورية العمل والتجهيز من أجل البلوغ إىل األهداف املسطرة من طرف إدارة املركب

نالحظ أن التمويل املايل هلذه املؤسسات يعتمد عليى مسياعدات الدولية واجلماعيات احملليية مين خيالل ختصييص  - 
 .صيانةميزانية ابإلضافة إىل تقدمي املساعدات اليت ختصص للتجهيز وال

 :استعمال املنشآت الرايضية  3.2
لقيييد مت حتدييييد خمططيييات وبيييرامج عميييل املنشيييات الرايضيييية اخلاصييية ابالسيييتفادة واالسيييتعمال مييين طيييرف خمتليييف      

 .األصناف املمارسة للنشاطات الرايضية ويف هذه النقطة حناول أن نب ن كيفية استعمال املنشات الرايضية
وييتم هيذا يف توافيق :ستعمال لكيل منشياة ابلتفصييل وهيذا يف بدايية كيل سينة رايضييةيتم حتديد خمطط سنوي لال     

 :وتفاهم مع كل الفرق والنوادي املستعملة وهي املرتبة على النحو التايل
 :من أجل املنافسات -أ   
 .التظاهرات الرايضية الدولية -8
 .حلالة اليت يكون تنظيمها يهدف إىل سياسة رايضيةالعسكرية يف ا،البطوالت الوطنية املدنية املدرسية اجلامعية  -2
 .مهرجان للرايضة ب ن فرق املستوى الوطين يف الرايضات اجلماعية  -3
 .اللقاءات الرايضية ب ن فرق املستوى الوطين يف الرايضات اجلماعية  -2
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 .اللقاءات اجلهوية ب ن الفرق اجلهوية والشرفية للرايضات اجلماعية والفردية  -2
 .اللقاءات احمللية اليت جتمع ب ن الفرق داخل الوالية -2
 .يوم من األسبوع يكرس من أجل تنظيم املنافسات يف اجملال املدرسي  -9
 .نصف يوم يف كل أسبوع ينظم أو حيجز لتنظيم املنافسات يف اجملال اجلامعي والعسكري -1
 :استعمال املنشات الرايضية من أجل التدريبات -ب   
 .يات الرايضية ذات املستوى الوطين هلا احلق يف التدريب ملدة ساعت ن يف كل يوم اجلمع -8
اجلمعيات الرايضية ذات املستوى اجلهوي أو الشرقي هلا احليق يف حصيت ن ميدة كيل حصية سياعة ونصيف وهيذا  -2

 .يف كل أسبوع
دريب حلصيت ن يف األسيبوع كيل حصية املدارس الرايضيية الييت حتتيوي الشيباب املوهيوب ن يف الواليية هليم احليق يف التي-3

 1.حوايل ساعة ونصف
جامعييية أو وحييدة عسييكرية ال حتتييوى علييى املنشييآت الرايضييية يسييمح هلييا ابحتضييان حصييص ، مؤسسيية تربوييية  -2

 .التعليم والرتبية الرايضية وجيب أن تكون يف بداية اليوم وبعد الزوال 
 .اجلمعيات الرايضية احمللية -2
 :الرايضية من أجل تكوين اإلطاراتاستعمال املنشآت  -ج

حصيييييص الرتبيييييية العمليييييية هليييييا األولويييييية ابملقارنييييية ميييييع العملييييييات املربجمييييية يف حالييييية القييييييام ابلرتبصيييييات لتكيييييوين      
هييييذه هييييي كييييل الرتتيبييييات اخلاصيييية ابسييييتعمال املنشييييات الرايضييييية العمومييييية خصوصييييا احلضييييائر املتعييييددة ،اإلطييييارات
شآت من أجل تنظيم املنافسات اخلاصة بكل األندية املتواجدة على مسيتوى الواليية بدءا ابستعمال املن، الرايضات 

سيييواءا كانيييت فيييرق رايضيييية عاديييية أو حيييىت جامعيييية أو عسيييكرية وأيضيييا املدرسيييية وقيييد خصيييص جانيييب مييين الوقيييت 
 .الستعمال هذه املنشآت الرايضية من أجل املمارسة حسب األولوية

 :مومية منط تسيري املنشآت الرايضية الع .7
لقييد راعييت الدوليية منييذ االسييتقالل أمهييية املنشييآت الرايضييية يف تطييوير ممارسيية الرايضيية لييدى فئييات واسييعة ميين      
ونظرا لكون هذه املؤسسات هلا دور كبري يف التنمية االجتماعية بعيدا عن الدور التجياري اليذي تلقييه ابقيي ، اجملتمع

لتسييييييريها فضييييال عيييين ضيييييرورة إنشيييياء خمتليييييف ، اف وأسييييسفقييييد حرصييييت أهيييييد، املؤسسييييات االقتصييييادية األخيييييرى 
احتييييواء املنيييياطق :علييييى 11.21البيييياب الرابييييع ميييين األميييير رقييييم 11فقييييد يف املييييادة  ، املؤسسييييات الرتبوييييية والتعليمييييية 

السييكنية ومؤسسييات الرتبييية والتعليييم والتكييوين علييى منشييآت رايضييية ومسيياحات اللعييب وذلييك طبقييا للمواصييفات 
 .منيةالتقنية واملقاييس األ
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كميا أكيدت عليى ذليك ، ومن خالل هيذه يتثبيت لنيا ييييد الدولية عليى ضيرورة نشير مجييع املنشيآت الرايضيية       
 .21-11الباب الرابع من األمر رقم  13يف املادة رقم 

أنيييه ميكييين ووفقييا لكيفييييات حميييددة عييين طريييق التنظييييم التنيييازل عييين اسييتغالل املنشيييآت العموميييية املنجيييزة " وهييي      
 " ملسامهة املالية للدولة أو اجلماعات احمللية لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للرتبية والرايضةاب

جنيد نوعيا مين املرونية يف قضييية التسييري ملختليف املنشيآت وهيذا راجييع .وعنيدما نيتمكن فيميا جياء يف هيذه املييادة      
وان كانييت هييذه األخييرية يخييذ طييابع املؤسسيية العمومييية ، ت فيييه ابلدرجيية األوىل إىل النظييام االقتصييادي الييذي دخليي

 .فالدولة مل تذهب إىل خصوصيتها وإمنا أقلمتها مع النصوص األساسية للمؤسسات
 :وضعية املنشآت الرايضية احلالية8.7 

، لعمومييةمن خالل منط التسييري للمنشيآت الرايضيية فهيو ال خيتليف عين نظيريه يف ابقيي املؤسسيات االقتصيادية ا    
يعييرف صييعوابت ،فييإن جمييال التجهيييزات والصيييانة ،وإن كييان يشييمل متويلييه أساسييا علييى إيييرادات ومسيياعدات الدوليية 

 :عديدة ومن ب ن األسباب اليت أدت إىل هذه األوضاع ندرجها فيما يلي 
 .أدت التكاليف املالية لالستقالل الباهضة واملرتبطة ابختيار نوعية املنشآت -  
 .تسيري وسببه غياب تربصات التحضري وعدم تسطري خمطط يف جمال التسيري وهتاون املسريينضعف ال -  
 .أدى نقص الرتدد على املنشآت الرايضية تقليص املداخيل  -  
 .نسبة الضرائب أدى إىل نقص يف إيرادات املنشآت الرايضية -  
الطاقيييية )سييييبة تكيييياليف اسييييتعمال األجهييييزة تييييدهور العملييييية التسيييييريية بسييييبب نقييييص مسيييياعدة الدوليييية وارتفيييياع ن -  

 (.الكهرابئية واملياه
 .سوء الصيانة الذي مس مجيع هذه املنشآت الرايضية والذي يرجع ابلدرجة األوىل إىل سوء االهتمام واملراقبة -  
آت بعد املسؤول األول عن هذه املنشآت وعن مييدان التطبييق نيتج عين هيذه األسيباب تيدهور كبيري حلالية املنشي -  

 .الرايضية وكذا للتجهيزات مما أدى إىل فشل النظام املتبع يف تسيريها
وكانت النتائج وخيمة ابلنسبة هليا ولالقتصياد اليوطين حيي  كيان لعجيز الدولية عين حتميل األعبياء املاليية لتسييري مجييع 

 .هذه املنشآت الرايضية األثر الواضح
إىل جانيييب هيييذا إجنييياز منشيييآت .ارد جدييييدة للتموييييل كيييذلك ضيييعف االقتصييياد اليييوطين والعجيييز عييين إجيييياد ميييو   -  

 .رايضية جديدة وإلغاء البعض منها 
فكانت كنتيجة حتمية الذهاب إىل حد القول بفشل تسيري هيذه املنشيآت الرايضيية ابلدرجية األوىل وعليى االقتصياد 

 1.الوطين حي  تقل املداخيل
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 :حماولة إعطاء البديل.0.7
ضييية اليييت آلييت إليهييا ميين تييدهور يرجييع ابلدرجيية األوىل إىل سييوء التسيييري واملسييايرة هلييا إن وضييعية املنشييآت الراي     

 .وابلتايل فشل منط التسيري كان فاشال يف طرف تطبيقه ومواد تنظريه
وهلييذا حنيياول إعطيياء بعييض االقرتاحييات أو إجييياد البييديل إلعييادة إصييالح هييذه املنشييآت والييدفع هبييا للخييروج ميين     

 : حتيط هبا فيجب عل املعني ن والسلطات اختاذ بعض اإلجراءات منها دوامة األزمة اليت
 .التخفيض من نسبة الضرائب حىت ترتفع نسبة االرادات وااملداخيل  -     
 .االلتزام بعمليات إعادة الرتميم والصيانة هلذه املنشآت والتجهيزات الرايضية  -     
 .ترقية عرض خمتلف املمارسات الرايضية  -     
 .إعادة النظر يف موارد املنشات ن طريق برانمج استثماري إىل منشات متعددة املوارد -     
 .تدخل الدولة والسلطات العمومية يف تقدمي املساعدات وااليردات -     
 .ضيةالتجفيف الفعالية االقتصادية والعمل على الرفع من املردودية واإلنتاجية إلعطاء الدفع للمنشآت الراي -     
 .توفري العتاد والتجهيزات الرايضية يف السوق الوطنية -     

 :وذلك ابلقيام بي.كذلك العمل من أجل التصدي هلذا العجز الذي يعترب عامل توقف تنمية التطبيق الرايضي    
سيييترياد خصوصيييا اجلميييارك مييين أجيييل تشيييجيع ا، إعيييادة اتفاقيييية بييي ن وزارة الشيييبيبة والرايضييية ووزارة االقتصييياد  -     

 .املعدات والتجهيزات الرايضية
 .تشجيع إنشاء شركات خمتلفة مع تساوي نظام اجلمركة والضريبة -     
 .االستثمار يف إنتاج العتاد الرايضي ، ح  املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية لقطاع الشباب  -     
 1.الرتخيص ابسترياد العتاد الرايضي وختفيض رسوم الضريبة -     
 :التنظيم اجلديد لبعض املنشآت الرايضية العمومية.3.7
ويتضيح ذليك مين خيالل ميا جياء عليى ،لقد أصبحت املنشآت الرايضية متارس نظاما جدييدا يف تسييري شيؤوهنا      

 .8112لسنة  12.01سبيل املثال يف املرسوم التنفيذي 
ومليييب حييي  جيياء يف امليادة الثانييية ميين هييذا املرسييوم املتضييمن إحيداث املركييب األ 78.78املعيدل  واملييتمم لألميير      

إن مكتيب املركييب االوملييب الييذي ييدعي يف صييلب الينص املكتييب وهيو مؤسسيية عموميية ذات طييابع صيناعي وجتيياري 
 .يتمتع ابلشخصية املعنوية وابالستقالل املايل 

واألسيس الييت يقيوم عليهيا تنظييم  نستنتج من خيالل ميا جياء يف هيذه امليادة أهنيا ذهبيت إىل حيد كبيري لتطبييق املبيادئ
 .خصوصا املبدأ املتمثل يف االستقاللية ، املؤسسات العمومية 
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حي  جاء يف األساس القانوين للمؤسسة العمومية املستقلة تتمع ابلشخصية املعنوية واليت تصيبح تسيري عليهيا      
التحمل اباللتزامات وهيذا ميا ييدعم اسيتقاللية و .قواعد القانون التجاري وابلتايل ختوهلا القدرة على اكتساب احلقوق 

 .املؤسسة من وجود ذمة مالية مستقلة مما ينتج عنخ أرابح وتراكم يف األموال
كمييا أنيه يرتتييب عنييه سياسية التمويييل اليذايت وذلييك ابالعتميياد ، إن الشخصيية املعنوييية هيي عامييل إسييناد امللكيية      

 1.ابح دون تدخل من الدولة وفائض األر ، على املوارد اخلاصة ابملؤسسة 
االلتييزام والتعاقييد بكيفييية مسييتقلة بواسييطة ،كييذلك متتعهييا ابألهلييية القانونييية أي أن املؤسسيية هلييا حييق االشييرتاط       

لكيين كماليتهييا ليسييت مطلقيية يحييي  أهنييا مقيييدة ابحلييدود اليييت يعنيهييا عقييد إنشييائها أو .أجهزهتييا املؤهليية هلييذا الغييرض
 . املقررة من طرف القانون

أمييا فيمييا خيييص الشييطر األول ميين املييادة واملتمثييل يف الطييابع التجيياري والصييناعي هلييذه املنشييآت فمبييدأ املتيياجرة      
يتعليييق بوظيفييية ونشييياط املؤسسييية مييين حيييي  خضيييوعها ملبيييدأ اإلدارة التجاريييية املعميييول هبيييا يف املشيييروعات التجاريييية 

 .نظيمات أو أعماهلا أو أمواهلا اخلاصة اخلاضعة إىل أحكام القانون التجاري من حي  الت
مييين انحيييية التنظييييم فهيييي منظمييية عليييى شيييكل الشيييركة وميكييين اعتبيييار املنشيييآت الرايضيييية هيييي مييين هيييذا الشيييكل      

أمييا ميين الناحييية الوظيفييية فإهنييا تقييوم أبعمييال ،مسييامهة عاميية ملسييامهة الدوليية يف تسيييري شييؤون هييذه املنشييآت أبمواهلييا 
واحرتام القيوة امللزمية للعقيود ، ود جتارية توخيا للسرعة واالئتمان واإلقالع من الشكليات جتارية طبقا ملا تربمه من عق

 .وتشديد اجلزاء على عدم التنفيذ
أما من الناحية املالية للمؤسسية ذات الطيابع التجياري فالنظيام القيانوين احلياكم ألميوال وممتلكيات املؤسسية يرتيد      

 وابلتايل تبقى خاضعة ألحكام القانون.ا من نطاق فكرة األموال العامةإىل أحكام النظام التجاري إلخراجه
فيييان راس امليييال التأسيسيييي جييييب أن يكيييون مكتيييواب ،اخلييياص مييين حيييي  التصيييرفات عليهيييا يف تكوينهيييا أو تسييييريها  

 .ومدفوعا بكامله حسب األشكال الذي نصت عليه قواعد التسيري املايل 
ال املؤسسيييية تيييدار وفيييق الشييييكل التجييياري معندمييية علييييى نظيييام التسييييري املييييايل أميييا مييين انحيييية التسيييييري فيييان أميييو      

وابلنسييييبة ألمييييوال التشييييغيل فأهنييييا علييييى اخييييتالف أنواعهييييا قابليييية للتنييييازل منهييييا والتصييييرف فيهييييا . واحملاسيييب التجيييياري
ل وإجيييار وتنيياز ، فهييي حمييال ملختلييف التصييرفات التجارييية ميين بيييع ، وحجزهييا حسييب القواعييد املعمييول هبييا يف التجييارة 

أيين كانيت أميوال املؤسسيات العموميية االشيرتاكية هيي أميالك الدولية وال ميكين ، اخل وهذا خالفا للوضيع السيابق ...
أمييا األمييوال األساسييية فهييي خارجيية عيين التعيياون املييدين والتجيياري يحييي  الميكيين ال التصييرف فيييه أو ، التصييرف فيهييا

 حفاظا ابستمرارية املؤسسة العمومية يف ، ة على األموال العمومية اكتساهبا وذلك على غرار احلماية املنية املبسوط
 .أداء مهامها
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 : نقد التنظيم اجلديد للمنشآت الرايضية . 1
بعدما مرت اجلزائر بعدة مراحل يف تسيري املؤسسات ابتداء من فيرتة اسيتقالهلا إىل غايية فيرتة الثمانينيات حيي        

واليذي يينص يف 8111جديد يف تسيري منشآهتا ومؤسسياهتا واليذي تيدعم بقيانون التجأت الدولة إىل انتهاج منهج 
فهيييو منبثيييق مييين ، مجييييع قواعيييده عليييى مبيييدأ االسيييتقاللية ابعتبارهيييا اليييركن الرئيسيييي يف اإلصيييالح االقتصيييادي اجلدييييد 

عليييى  واليييذي يييينص ليييدى حتدييييده 8112النصيييوص واملواثييييق األساسيييية لليييبالد وعليييى رأسيييها امليثييياق اليييوطين لسييينة 
ضرورة منح املزييد مين االسيتقاللية هليذه املؤسسيات العموميية قصيد حتسي ن أكثير لفعاليتهيا سيواءا عليى مسيتوى منوهيا 
اخلييياص أو عليييى مسيييتوى مسيييامهتها يف التنميييية االقتصيييادية واالجتماعيييية الشييياملة وذليييك عييين طرييييق احيييرتام املعيييايري 

 .والتحكم أفضل يف قواعد التسيري
نصيييوص األساسيييية الييييت كانيييت تليييح عليييى مبيييدأ االسيييتقاللية خاصييية امليييؤمتر االسيييتثنائي لسييينة وكيييذلك خمتليييف ال     

م اخلييييياص ابلقضيييييااي االقتصيييييادية واملتعليييييق بالئحييييية التسييييييري والتنظييييييم إىل إصيييييالح وسيييييائل إعيييييادة التنظييييييم 8112
ملؤسسيييات واسيييتقاللية للممتلكيييات الدولييية وإثيييراء نظيييم التخطييييط وال مركزيييية ودميقراطيييية االقتصييياد يف اجتييياه تطيييوير ا

 .  التسيري على مجيع مستوايت اجلهاز االقتصادي واالجتماعي 
هلييذا فقييد انييتهج املشييرع اجلزائييري هييذا املبييدأ يف التسيييري للمؤسسييات كمييا القتيية خمتلييف أمنيياط التسيييري يف اجلزائيير      

يييينعش ويعييييد ويعطيييي نفيييس وقيييد جييياء هيييذا النظيييام اجلدييييد ل.مييين فشيييل كيييان كيييامن يف طرييييق تطبيقيييه وميييواد تنظيميييه 
انطالقيية جديييدة هلييذه املؤسسييات واملنشييآت والييدفع هبييا إىل التكييور واالزدهييار والتحسيي ن ميين مسييتوايهتا واخلييروج هبييا 

 1.والذي كان ماهلا الفشل واإلفالس  ال حمالة من جراء ضعف وسوء التسيري السابق ، من أزمتها 
 :شآت الرايضيةضرورة الفعالية والكفاءة يف التسيري للمن.8.1 

يقييوم املسيييري أبعماليييه يف إطييار مييين الفعاليييية والكفييياءة حييي  تعيييين هيييذه األخيييرية إجنيياز املهمييية املناسيييبة أو القييييام      
أميا الكفياءة فتعيين إجنياز ،ابلعمل املطلوب وميكن قياس ذلك مبدى تقيدمي هيذه املنشيآت الرايضيية ليدماهتا الرايضيية 

املثييال ختفيييف تكلفيية الوحييدة املنجييزة  مييع احملافظيية علييى النوعييية وهييذا يييدل علييى فعلييى سييبيل .املهييام بطريقيية سييليمة
 .زايدة الكفاءة

ميين هييذا ، إن الفعاليية تشييري إىل القييام ابلعمييل املناسييب بينميا تشييري الكفيياءة إىل القييام ابلعمييل ابلطريقيية املناسيبة     
ويالحييييظ يف الواقييييع أن فشييييل معظييييم ، ء ميكيييين القييييول أبن املسييييري الفعييييال الغييييري كييييفء أفضييييل ميييين املسييييري الكييييف

نسييتنج أن عييدم الفعالييية وعييدم الكفيياءة يف . أكثيير ممييا يرجييع إىل عييدم الكفيياءة، التنظيمييات يرجييع إىل عييدم الفعالييية 
حييييي  تصييييبح هنيييياك رداءة اخلييييدمات وارتفيييياع ، التسيييييري لعمييييل املنشييييآت ينعكسييييان سييييلبا علييييى اخلييييدمات املنتجيييية

 2.التكاليف 
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نلييح علييى ضييرورة النحلييي ابلكفيياءة يف التسيييري فيييب األوضيياع احلالييية لتسييري املنشييآت الرايضييية ميين خييالل هييذا      
 .وذلك حفاظا على تقدمي اخلدمات بتكاليف معقولة نتيجة للوضعية االجتماعية السيئة اليت متيز هبا بالدان 

ومنيييه الكفييياءة والفعاليييية ،رايضيييية نعيييين بيييذلك أن األنديييية الرايضيييية وحيييىت الرايضيييي ن ال ميكييينهم اسيييتعمال املنشيييات ال
والتسيري يعيود ابلفائيدة املشيرتكة عليى كيال الطيرف ن مين جهية وعليى التسييري احلسين هليذه املنشيات الرايضيية مين جهية 

 .أين يكون املستفيد هو املنشات الرايضية ابلدرجة األوىل، حي  يكون استثمار وزايدة من حي  الزابئن ، أخرى 
 :رايضية يف ظل النظام اجلديد لتسيري املنشات الرايضية أفاق املمارسة ال.0.1
وضييرورة ، علييى حسييب مييا جيياء يف النصييوص واملواثيييق القانونييية اليييت حتيي  علييى تييوفري وهتيئيية املنشييآت الرايضييية     

نشرها عرب كافة املناطق السكنية وهذا من أجل مساعدة أكرب عدد ممكن من الشباب اجلزائري عليى ممارسية خمتليف 
 .نشاطات الرايضية ولذا فقد قامت الدولة بعمل رائد مشجع ال

لكيين ونظييرا لطريقيية التسيييري املطبقيية غالبييا هلييذه املنشييآت فقييد واجهتهييا مشيياكل وعراقيييل آلييت دون الوصييول إىل      
وميين مث فقييد قامييت السييلطات ابلتفكييري يف شييء جديييد يعطييي الييدعم واليينفس القييوي للنهييوض ، األهيداف املسييطرة 

مبيا فييه ، والقائم على مبيدأ االسيتقاللية للتسييري ، جديد وانتهاج نظام آخر يف تسيري هذه املنشآت الرايضية  هبا من
من أسس تشجع على العمل يف إطار مستقل بعيد كل البعد عن الضغوطات واملراهقة مين طيرف الدولية يف احليدود 

إن طموحييات .ات واملنشييآت السييابقة الفاشييلةوحييىت تكييون مثيياال لكييل التنظيميي، املتفييق عليهييا ميين أجييل سييري انجييح 
وآفاق املمارسة الرايضية حمدودة يف إطار عمل هذه املنشآت الرايضية الييت تعتميد عليى نظيام أو املبيدأ التجياري مثيل  

 .كافة املؤسسات األخرى
ىت لكييين يف إطيييار تنظييييم عميييل األنديييية الييييت تسيييتفيد مييين متوييييل مييين طيييرف مؤسسيييات اقتصيييادية عموميييية ، وحييي     

اخلاصة منها ، وهذا من أجل أهداف مشرتكة ومتبادلة وإن زاح هذا النظام على مبيدأه هيذا فسيوف خيليف مشياكل 
تؤثر سلبا على الرايضة اجلزائرية وخصوصيا الرايضية اجلماهرييية وحيىت الفئيات الصيغرى وعلييه فمين واجيب السيلطات 

مثييل هييذه األزمييات والتخفيييف ميين حييدة املشيياكل اليييت املعنييية ، اختيياذ تييدابري وإجييراءات اسييتعجالية حييىت ال تقييع يف 
كيييذلك جييييب العميييل مييين اجيييل أن يكيييون ارتفييياع يف .تعييياين منهيييا الرايضييية اجلزائريييية خاصييية واألنديييية الرايضيييية عامييية 

مسيتوى املمارسية الرايضيية يف ظييل هيذا النظيام اجلدييد للتسيييري هليذه املنشيآت وإزاحية الييذهنيات القدميية الييت طرحييت 
 .فيما خيص تسيريها عدة مشاكل 

وهنييا نبيي ن عمييل الدوليية والقييائم علييى تسيييري الندييية الرايضييية ومتويلهييا أو علييى تسيييري املنشييات الرايضييية مبختلييف      
فليم تيذهب إىل خصوصييتها مباشيرة بيل أقلمتهيا ، وان كانيت هيذه األخيرية يخيذ طيابع املؤسسية العموميية ، أنواعهيا 

ملؤسسييات وذلييك بتقليييص دعمهييا املييايل هلييا وإعطائهييا طييابع جتيياري يف تعاملهييا مييع النصييوص األساسييية السييتقاللية ا
ميين اجييل إعطيياء محيياس ودفييع للنهييوض ابملمارسيية الرايضييية ودفييع املسييتوى البييدين وابلتييايل االرتقيياء ، مييع الرايضييي ن 

 1.للمستوايت األعلى  وملاال يف ظل العمل املتواصل هلذه املنشات واملؤسسات العمومية
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 :خالصة
املنشييآت والوسييائل الرايضييية أصييبحت ضييرورية جييدا إذ بييدوهنا ال ميكيين حتقيييق أي أهييداف وإن  إن احلاجيية إىل     

وإنييه ميين الضييروري اسييتنباط طرائييق ووسييائل ، قليية املنشييآت الرايضييية والوسييائل يعييد عائقييا يف وجييه النشيياط الرايضييي 
تكيرة أو مكتسيبة لكيي متيأل الفيراغ الكبيري النياتج جديدة تفسح اجملال الستخدام أدوات ومعدات بسييطة ومصيغرة مب

 .  عن نقص أو عدم توفر هذه التجهيزات
إن تيييوفر هيييذه املنشيييآت والوسيييائل الرايضيييية معنييياه زايدة اإلقبيييال واملشييياركة إذ ميييا تيييوفرت فإهنيييا سيييتظهر الوجيييه      

   .الرايضيةاحلقيقي للرايضة من خالل حتقيق أهداف املنشآت 
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 املنهجية للدراسة اإلجراءات*
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 :هيدمت
نياء يحي  علميي نقيوم يف هيذا اجليزء العميود الفقيري لتصيميم وب( منهجيية وإجيراءات البحي  )يعترب هذا الفصل      

ابإلحاطة ابملوضوع من اجلانب التطبيقيي ابلقييام بدراسية ميدانيية وذليك عين طرييق توزييع اسيتمارات االسيتبيان عليى 
أفييراد العينييية املختيييارة واليييت تقيييوم أساسيييا حييول الفرضييييات الييييت قمنييا بوضيييعها مث تقيييدمي مناقشيية وحتلييييل األسيييئلة الييييت 

تمارة يحيييي  نقيييوم بوضيييع جيييدول لكيييل سيييؤال والييييت تتضيييمن عيييدد اإلجييياابت ابلنسيييبة املئويييية طرحنهيييا يف هيييذه االسييي
 .ويف األخري نقوم بعرض االستنتاج والذي نوضح فيه مدى صدق الفرضيات اليت يتضمنها البح ،املوافقة هلا 
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 :الدراسة االستطالعية/ 8
 فرباييير 81املركييب الرايضيييبييبعض املسييريين ومييوظف ن  ابالتصييال قمنييا  تبيان االسيي اسييتماراتقبييل قيامنييا بتوزيييع      

ملختلييف املصيياحل فيهييا وعلييى ضييوء كييل هييذا قمنييا بطييرح املييوارد البشييرية واالطييالع علييى كيفييية إدارهتييم وكيفييية تسيييري 
اء اسيتبيان خياص إبنشيليذا قمنيا  مقنعية نوعيا ميا والييت كانيت إجياابهتم، الرايضيي املركيببعض األسئلة على ميوظف ن 

 التسييري وذلك للكشف عين طيرق بسكرةلوالية  فرباير 81تسري املوارد البشرية يف املنشات الرايضية مبركب مبوظف ن 
 .داخل هذه املنشآت الرايضية املوارد البشرية

 :املنهج املستخدم/ 0
 دراسيتنا هيذه ولطبيعية املشيكلة يرتبط استخدام الباح  ملنهج دون غريه بطبيعية املوضيوع اليذي يتطيرق إلييه ويف     

وهذا االختيار انبع أساسا من كون هذا املنهج يسياعد عليى ، املطروحة نرى أن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم هلا
احلصييول عليييى املعلومييات الشييياملة حييول متغيييريات املشيييكلة واسييتطالع املوقيييف العلمييي أو املييييداين الييذي جتيييري فييييه 

 .صياغة علمية دقيقة وصياغتها، قصد حتديدها 
ويقوم املنهج الوصفي كغريه من املناهج األخرى على عدة مراحل أمهها التعرف عليى مشيكلة البحي  وحتدييدها     
ووضييييع قواعييييد لتصيييينيف ، واختيييييار أسيييياليب مجييييع البييييياانت وإعييييدادها، واختيييييار الفئيييية املناسييييبة، ووضييييع الفييييروض، 

وحماوليية اسييتخالص تعميمييات ذات مغييزى تييؤدي إيل تقييدم ، ت واضييحةووضييع النتييائج وحتليلهييا يف عبييارا، البييياانت 
 1.املعرفة

 :أدوات الدراسة/ -3
هيييي وسييييلة مييين وسيييائل مجيييع البيييياانت ويعتميييد أساسيييا عيييل اسيييتمارة تتكيييون مييين جمموعييية مييين : اســـتمارة االســـتبيان

ابهتم عليى األسيئلة اليواردة األسئلة تسلم إيل األشخاص الذين مت اختيارهم من موضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجيا
توجيه ألفيراد العينية بغيية ،فيه وإعادهتا  نية كما تعرف أيضا أهنا جمموعة األسئلة املطروحة واملرتبطة أبهداف الدراسة 

 2.احلصول على إجاابت خمتلفة تعكس آرائهم ومواقفهم 
مارة اليييت حاولنييا أن تكييون شيياملة حييي  مت إعييداد أسييئلة االسييت، فهييي تعييد أهييم أدوات البحيي  اليييت اعتمييدان عليهييا 

 :جلميع ما جاء يف اجلزء النظري وقد راعينا عند صياغة األسئلة يف االستمارة التالية
 .صياغة األسئلة بطريقة واضحة وسهلة -
 .ربط األسئلة ابألهداف املراد احلصول عليها -
 .صياغة األسئلة ابلغة العربية مراعاة للمستوى الثقايف والعلمي لكل موظف -
وأسيئلة شيبه مفتوحية تتحيدد هليا ، نعيم أو ال:احتواء هذه االستمارة على أسئلة مغلقة جيييب عليهيا أفيراد العينية بيي -

 .إجاابت خيتار املستقصي منه إحداها وأسئلة مفتوحة القرتاح احللول املناسبة 

                                                 
 .383: ص،  8112،  2ط، "مناهج البح  يف الرتبية وعلم النفس :" دمحم نبيل نوفل وآخرون ( يليف)ديولد فان دال ن - 1
 .22: ص، 2002/2002، املسيلة ، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس إدارة أعمال ، "ملؤسسة أمهية االتصال يف رفع كفاءة ا:" معروف أحالم وآخرون  - 2
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 :صدق وثبات اداة الدراسة -0 -
ل يف التحلييييل مييين انحيييية ووضيييوح فقراهتيييا لكيييل العناصييير الييييت جييييب أن تيييدخ االسيييتبيانوهيييو ليييول : الصـــدق -

لكيل مين يسيتخدمه ويعتييرب مقيياس الصيدق مين أهيم املقيياييس  ةومفرداهتيا مين انحيية أخيرى يحيي  تكييون مفهومي
اليت حيرص الباح  على مراعاهتا عند القيام ابلبحي  ضيماان لعاميل املوضيوعية حيىت ميكين اليتحكم يف اجلوانيب 

لقياس ما وضع لقياسه ،إن صيدق األداة املسيتخدمة يف البحي  مهيا  باراالختالذاتية ، ويقصد ابلصدق صحة 
 اختلف 

أسييلوب القييياس مبعييىن قدرتييه علييى قييياس مييا وضييعت ميين أجلييه أو الصييفة املييراد قياسييها وتعييد األداة صييادقة إذا  -
 1.قاست ما أعدت لقياسه فقط

 :صدق احملكمني -
املشيييرف قمنيييا  األسيييتاذ رأيسييية وابسيييتخدام ميييع أهيييداف الدرا االسيييتبيانوللوقيييوف عليييى ميييدى تناسيييب أسيييئلة  -

شهد ليه بتجربية واخليربة يف جميال البحي  العلميي حيي  اسيتفدان مين مالحظتيه عليى هيذا  عليه االستبيانبعرض 
األسيياس مت اسييتبعاد عييدد ميين العبييارات وإضييافة أخييرى واسييتبعاد أسييئلة وإضييافة أخييرى وقييد مت إخييراج الشييكل 

 .حقاملوضحة يف املالالنهائي لالستمارة 
 :الثبات -
 االستمارة بعد ذلك قمنا بعرضها مرة أخرى على األستاذ املشرف قصد حتكيمها وقد امجع على صدق حمتوى    
 :جمتمع  االصلي للبحث-2 -
 لوالييية فرباييير 81املركييب الرايضيييبنيياءا علييى فرضيييات الدراسيية فييان جمتمييع البحيي  يتكييون ميين مييوظف ن ومييدراء  -

ية االصطالحية هيو تليك اجملموعية األصيلية الييت يخيذ منهيا العينية وقيد تكيون ، وجمتمع البح  من الناحبسكرة
جمموعييية مييين امليييدارس ،الفيييرق ، السيييكان ، أو أي وحيييدات أخيييرى ويطليييق عليييى اجملتميييع اإلحصيييائي اسيييم العليييم 
وميكييين حتدييييده عليييى أنيييه كيييل األشيييياء الييييت متليييك اخلصيييائص أو السيييمات قابلييية للمالحظييية والقيييياس والتحلييييل 

 .ائياإلحص
 :عينة البحث وكيفية اختيارها/ 2 -
هييي جمتمييع الدراسيية اليييت جتمييع منييه البييياانت امليدانييية ،وهييي تعتييرب جييزء ميين الكييل ،مبعييىن أنييه يخييذ جمموعيية ميين  -

  .أفراد اجملتمع األصلي ،مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع ككل
، قصييديةنييا ابختيييار عينيية البحيي  بطريقيية ميين أجييل الوصييول إيل نتييائج أكثيير دقيية وموضييوعية ومطابقيية للواقييع قم -

( 20)ومل خنيييص العينييية أبي خصيييائص أو ممييييزات وكيييان حجيييم العينييية  بسيييكرةبواليييية  ميييوظفي املركيييبولليييت 
 .موظف 
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 :ضبط متغريات افراد العينة -
   ويتمثل يف اعمار موظف ن :السن -
 اجملموعة اليت وزعت عليها االستبيان :اجلنس -
 كرةفرباير بس 81مركب : املكان -
 .مجيع عناصر العينة تطبق نفس الوسائل:وسائل القياس  -
 :ضبط متغريات الدراسة/ 7  -
 إن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري مستقل واآلخر متغري اتبع -
تسري "تغري املستقل هو إن املتغري املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة ويف دراستنا امل :املتغري املستقل -

 ".املوارد البشرية
 ".املنشآت الرايضية  "هذه الدراسة املتغري التابع هو هو نتيجة املتغري املستقل ويف: املتغري التابع-
 :جماالت الدراسة-1
 .فرباير بسكرة  81مركب الرايضي للت الدراسة موظف ن  :اجملال املكاين  -  
وهيذا خصصيناه للجانيب  افرييلاىل هناية شيهر  مارسلبح  يف الفرتة املمتدة من اوائل مت اجراء ا:اجملال الزماين  - 

وبعدها مت توزيعها على العينة املختارة وبعد ذلك قمنيا جبميع ،النظري ومن  اوائل افريل قمنا حتضري اسئلة االستبيان 
 .النتائج وحتليلها ومناقشتها

 :الوسائل اإلحصائية-1
بحيييي  اسييييتعنا يف هييييذه الدراسيييية بوسيييييلة إحصييييائية واحييييدة حلسيييياب نسييييب التكييييرارات يف اسييييتجابة لطبيعيييية ال     

اإلجياابت وهيذا ميين أجيل حتويييل املعلوميات الكيفيية إيل معلومييات كميية لتصييبح أكثير دقية ومصييداقية وهيذه الوسيييلة 
 :   هي 

 : املعروفة ب (قاعدة الثالثية)النسب املئوية  -
 س/ 822× ع =  x: فإن                            %822  س                               
 xع                                   

 .النسبة املئوية: X:  حيث أن 
 (عدد التكرارات)عدد اإلجاابت : ع             
 . عدد أفراد العينة: س              

كأشكال لتبي ن معطيات اجلداول وحتويلها إىل دوائر  الاستخدمنا : كما استعملنا طريقة حتليل األشكال  -
 : كاآليت  قاعدة الثالثيةابلطريقة حساهبا درجات الزوااي اليت حيتلها كل اقرتاح من الدائرة وكانت 

              0320                 800% 
 %س                      0ز                
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 800/  320× س = ز  
 .ليت حيتلها هذا االقرتاح من الدائرةدرجة الزاوية ا: ز
 . النسبة املئوية لالقرتاح: س
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 خالصــة 
نستخلص مما سبق أنه ال دراسة علمية بدون منهج ، وكل دراسة علمية انجحة ومفيدة البد هلا و أن تتوفر لدى 

ى مع موضوع ومتطلبات البح ، والبد له أن الباح  الذي يقوم هبا منهجية علمية معينة ومناسبة،  و تتماش
اخل ، تتماشى مع متطلبات ...تتوفر لديه أدوات البح  خمتارة بدقة من عينة ومتغريات و الطرق اإلحصائية 

البح  وختدمه بصفة تسمح له ابلوصول إىل حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباح  واجملتمع، ومنه فإن العمل 
يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت والوصول إىل النتائج املؤكدة ، إضافة إىل  ابملنهجية تعد أمرا ضروراي

 .وجوب أن تكون املنهجية واألدوات املستخدم ن يف البح  واضحة وخالية من الغموض والتناقضات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 فصل الثاينال    

وحتليل النتائج عرض*
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 : السؤال األول 
 واركم العلمي معلومات عن التخطيط  ؟ هل تلقيتم يف مش

 : الغرض من السؤال 
 %النسبة  التكرار اإلجابة

 20 32 نعم
 20 22 ال

 800 20 اجملموع
 .يب ن إجابة  اإلداري ن على السؤال األول:  28اجلدول رقم 

 
 

 : عرض و حتليل النتائج 
أن لديهم معلومات سابقة عن عملية التخطيط ، عكس نسبة  %20يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن 

 .اآلخرين الذين ليست لديهم أدىن فكرة عن التخطيط 20%
 : االستنتاج  

 .نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن أن لديهم معلومات سابقة عن عملية التخطيط 
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 : السؤال الثاين 
 صحيح أن أمهية التخطيط تكمن يف حتس ن أداء اإلداري ن داخل املنشئات الرايضية ؟ هل

 .اكتشاف صحة أمهية التخطيط و دوره يف حتس ن أداء اإلداري ن داخل املنشئات الرايضية: الغرض من السؤال 
 %النسبة  التكرار اإلجابة

 800 20 نعم
 0 0 ال

 800 20 اجملموع
 .إجابة اإلداري ن على السؤال الثاين يب ن:  20جدول رقم  

  
 

 : عرض و حتليل النتائج 
داري ن داخل املنشآت من اإلداري ن يرون أبن أمهية التخطيط تكمن يف حتس ن أداء اإل %800يب ن لنا اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 

 .الرايضية 
 : االستنتاج 

 .رون أمهية التخطيط تكمن يف حتس ن أداء اإلداري ن داخل املنشآت الرايضية اإلداري ن ي كاملخنلص من النتائج عليها يف اجلدول أن  
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 : السؤال الثالث 
 ما نوع اإلمكانيات اليت تستخدمها املنشآت الرايضية يف إجناز عملية التخطيط ؟

 (.، أو مادية بشرية مادية ، بشرية ) معرفة نوع اإلمكانيات املستخدمة يف إجناز عملية التخطيط : الغرض من السؤال 
 %النسبة  التكرار  اإلجابة 
 80 2 مادية 
 30 81 بشرية

 20 32 مادية بشرية 
 800 20 اجملموع 

 يب ن إجابة اإلداري ن على السؤال الثال :  23جدول رقم 
 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

انب املادي البشري الدور األساسي يف إجناز عملية من اإلداري ن يرون للج %20يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
يؤيدون اجلانب  80%تتمحور على اجلانب املادي،اما الفئة االخرية املتمثلة يف من اإلداري ن يرون  %30التخطيط ، على غرار نسبة 

 .املادي من امكانيات لغرض حتقيق عملية التخطيط
 :االستنتاج 

يها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من اإلداري ن يؤيدون فكرة أن للجانب املادي البشري الفضل نستنتج من خالل النتائج املتحصل عل
 .الكبري يف حتقيق و إجناز عملية التخطيط

 
 
 

 مادية

 بشرية

 ماديةبشرية
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 : السؤال الرابع 
 هل تستطيع إدارة املنشآت الرايضية التنبؤ ابملشكالت قبل حدوثها و التفكري يف حلول هلا ؟

 .إمكانية تنبؤ اإلدارة ابملشكالت قبل الوقوع فيها و إمكانية أجياد احللول هلا معرفة: الغرض من السؤال 
 %النسبة  التكرار اإلجابة 

 20 22 نعم 
 20 32 ال

 800 20 اجملموع
 .يب ن إجابة اإلداري ن على السؤال الرابع:  20جدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

من اإلداري ن يرون أن إدارة املنشآت الرايضية غري قادرة على التنبؤ و إجياد احللول  %20يوضح اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 .من اإلداري ن يرون العكس %20للمشكالت و العراقيل داخل املنشأة بيد أن 

 : االستنتاج 
املنشآت الرايضية على التنبؤ  نستنتج و خنلص من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن يشككون يف قدرة إدارة

 .ابملشكالت قبل وقوعها و استحالة إجياد احللول هلا
 
 
 
 
 
 

 

 نعم

 ال
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 : السؤال اخلامس 
 هل حتديد الربامج يؤدي إىل حتس ن األداء اإلداري داخل املنشآت الرايضية ؟

 . نشآت الرايضيةمعرفة جناعة حتديد الربامج و دورها يف حتس ن األداء اإلداري داخل امل: الغرض من السؤال 
 %النسبة  التكرار اإلجابة 

 10 22 نعم 
 80 2 ال

 800 20 اجملموع
 .يب ن إجابة اإلداري ن على السؤال اخلامس:  02اجلدول رقم 

  
 : عرض و حتليل النتائج 

إىل حتس ن األداء اإلداري يرون أن حتديد الربامج و التخطيط هلا يهدف  %10يوضح لنا اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن 
 .من اإلداري ن الذين يرون عكس األغلبية األخرى من اإلداري ن %80داخل املنشآت الرايضية ، عكس نسبة 

 : االستنتاج 
ي نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن أغلبية اإلداري ن يرون أن حتديد الربامج يهدف إىل حتس ن األداء اإلدار 

 .داخل املنشآت الرايضية
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81 

 : السؤال السادس 
 هل تسمح إدارة املنشآت الرايضية للمسؤول ن للمشاركة يف صنع القرارات اإلدارية اخلاصة ابلتسيري ؟

  .لتعرف على مدى صنع القرارات االدارية من طرف املسؤول ن يف ادارة املنشاةا:الغرض من السؤال 
 %النسبة  التكرار اإلجابة 

 20 32 نعم 
 20 22 ال

 800 20 اجملموع
 . يب ن إجابة اإلداري ن على السؤال السادس:  22اجلدول رقم 
 

  
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن إدارة املنشآت الرايضية تسمح مبشاركة القرارات اإلدارية  %20يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن 
 .اآلخرين الذين يرون عكس ذلك %20تخطيط ، عكس نسبة اخلاصة ابل

 : االستنتاج  
نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن يرون أن إدارة املنشآت الرايضية تسمح مبشاركة القرارات 

 .اإلدارية اخلاصة ابلتخطيط
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83 

 :  سابعالسؤال ال
 نتهج يف تسيري املوارد البشرية داخل املنشآت الرايضية ؟ ما رأيك يف النظام امل
 .معرفة آراء اإلداري ن يف النظام املنتهج داخل املنشآت الرايضية : الغرض من السؤال 

 %النسبة التكرار  اإلجابة 
 30 81 جيد

 20 32 متوسط 
 80 2 ضعيف
 800 20 اجملموع

 .سابعالسؤال ال يب ن إجابة اإلداري ن على : 27اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن النظام املنتهج و املتبع يف تسيري املوارد البشرية داخل  %20يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن 
الفئة األخرية و اليت متثل نسبة من اإلداري ن يرونه ذا مستوى جيد ، أما  %30املنشآت الرايضية ذا مستوى متوسط ، على غرار نسبة 

 .تراه ضعيف املستوى 80%
 : االستنتاج  

نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن يرون أن النظام املنتهج يف تسيري املوارد البشرية داخل 
 .املنشآت الرايضية متوسط نوعا ما

 
 
 

 

 ضعيف

 متوسط

جيد
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81 

 :  السؤال الثامن
 ظام تسيري املوارد البشرية داخل املنشآت الرايضية يساعد على تطوير و حتس ن مستواها ؟ هل ترى أن ن

 .نظام تسيري املوارد البشرية داخل املنشآت الرايضية التعرف على إمكانية :الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار اإلجابة 

 10 22 نعم
 80 2 ال

 800 20 اجملموع 
 .ري ن على السؤال الثامنجابة اإلدايب ن إ : 21اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

املوارد البشرية داخل املنشآت الرايضية  يرون أن نظام تسيري %10 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .يرون العكس %80يساعد على تطوير و حتس ن مستواها ، بينما 

 : االستنتاج  
خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن يرون أن املوارد البشرية داخل املنشآت الرايضية يساعد نستنتج من 

 .على تطوير و حتس ن مستواها
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81 

 :  تاسعالسؤال ال
 ما هو مستوى التنظيم داخل منشأتكم الرايضية ؟

 .ملنشأة الرايضيةالتعرف على مستوى التنظيم داخل ا :الغرض من السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابة 

 80 2 عايل
 20 32 متوسط 
 30 81 ضعيف
 800 20 اجملموع

 .التاسعيب ن إجابة اإلداري ن على السؤال  : 21اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

نظيم داخل املنشأة الرايضية متوسط نوعا ما يرون أن مستوى الت %20 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .من اإلداري ن ترى أنه ذا مستوى عايل %80منهم يرون أنه ضعيف ، أما الفئة األخرية املتمثلة يف  %30على غرار نسبة 

 : االستنتاج  
 داخل املنشأة الرايضية  نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن يرون أن مستوى التنظيم

 .متوسط 
 
 
 
 

 

عالي
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81 

 :  العاشرالسؤال 
 هل ترى أن هناك تطور للموارد البشرية داخل منشأتكم الرايضية ؟

 .التعرف على مدى تطور املوارد البشرية داخل املنشيأة الرايضية: الغرض من السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابة 

 0 0 عايل
 10 21 متوسط 
 20 82 ضعيف

 800 20 جملموعا
 .العاشريب ن إجابة اإلداري ن على السؤال :  82اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن هناك تطور للموارد البشرية مبستوى متوسط يف املنشأة  %10 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .ترى أنه ال يوجد تطور على مستوى هذه األخرية %20ييييييي الرايضية  ، بينما نسبة اإلداري ن املقدرة ب

 : االستنتاج  
نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن يرون أن تطور املوارد البشرية على مستوى املنشأة 

 .الرايضية متوسط نوعا ما
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81 

 :عشر  السؤال احلادي
 رد أو إداري ملزم مبجموعة من األعمال املوكلة له ؟ هل يف نظركم أن كل ف
 .التعرف على مدى التزام األفراد و اإلداري ن ابألعمال املوكلة هلم داخل املنشأة :الغرض من السؤال 

  %النسبة التكرار اإلجابة 
 20 32 نعم
 20 22 ال

 800 20 اجملموع 
 .عشر اديعلى السؤال احل يب ن إجابة اإلداري ن و األفراد:  88اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن كل فرد أو إداري ملزم ابلقيام ابألعمال املوجهة له  %20 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .و اليت ترى عكس ذلك %20داخل املنشأة ، عكس النسبة املتبقية و املقدرة بييييييي 

  :االستنتاج  
تم نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداري ن يرون أن األعمال و املهام املوجهة لألفراد و اإلداري ن ي

 .القيام هبا
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88 

 : عشر  ينالسؤال الثا
 هل تبدي إدارة املنشأة الرايضية اهتماما ابلعمل و حتقيق األهداف ؟

 .ة مدى اهتمام إدارة املنشأة الرايضية ابلعمل و حتقيق األهدافمعرف: الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار اإلجابة 

 10 21 نعم
 20 82 ال

 800 20 اجملموع 
 .عشر ينيب ن إجابة اإلداري ن و األفراد على السؤال الثا : 80اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن إدارة املنشأة الرايضية تبدي اهتماما ابلعمل و حتقيق  %10  نسبة من اإلداري نيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب
 .الباق ن يرون عكس ذلك %20الغاايت و األهداف ، غري أن النسبة املقدرة بيييييي 

 : االستنتاج  
ن أن إدارة املنشأة الرايضية تويل اهتماما كبريا نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من اإلداري ن يرو 

 . ابلعمل و حتقيق األهداف و النتائج
 
 
 
 

 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــعرضوتحليلالنتائجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلالثاني
 

 

81 

  :عشر  ثالثالسؤال ال
 يف رأيك مىت تكون عملية الرقابة داخل املنشأة الرايضية ؟ 

  :الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار اإلجابة 

 20 32 يف بداية العمل 
 20 22 يف وسط العمل 

 800 20 جملموع ا
 .عشر ثال يب ن إجابة اإلداري ن و األفراد على السؤال ال : 83اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج  

يرون أن عملية الرقابة تكون يف بداية العمل داخل املنشأة  %20 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .و الذين يرون أن الرقابة تكون يف وسط العمل %20داري ن و املقدرة نسبتهم بيييييييي غرار ابقي اإل الرايضية ، على

 : االستنتاج  
نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من اإلداري ن يرون أن عملية الرقابة تكون يف بداية العمل 

 .داخل املنشأة الرايضية
 
 
 

 
 
 
 

 فيوسطالعمل

 فيبدايةالعمل
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11 

 : عشر  لرابعالسؤال ا
 هل هناك أشخاص معني ن بتنفيذ عملية الرقابة ؟

 .معرفة إن كان هناك أفراد مكلف ن بتنفيذ عملية الرقابة :الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار اإلجابة 

 800 20 نعم
 0 0 ال

 800 20 اجملموع 
 .عشر داري ن و األفراد على السؤال الرابعيب ن إجابة اإل:  82اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن هناك أشخاص معني ن و مكلف ن بتنفيذ عملية الرقابة  %800 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .داخل املنشأة الرايضية

 : االستنتاج  
اإلداري ن يرون أن هناك أشخاص معني ن و مكلف ن  نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من

 .بتنفيذ عملية الرقابة داخل املنشأة الرايضية
 
 
 
 

 
 

نعم

ال
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10 

 : عشر  امسالسؤال اخل
 هل صحيح أنه كلما كانت الرقابة فعالة كانت النتائج أفضل ؟ 

 : الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار اإلجابة 

 800 20 نعم
 0 0 ال

 800 20 اجملموع 
 .عشر امسيب ن إجابة اإلداري ن و األفراد على السؤال اخل:  81اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

 .يقرون أبن النتائج تكون أفضل عندما تكون هناك رقابة فعالة %800 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 : االستنتاج  

صل عليها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من اإلداري ن يرون أن الرقابة الفعالة تساعد يف الوصول إىل نستنتج من خالل النتائج املتح
 .نتائج أفضل و أحسن
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11 

 : عشر السؤال السادس 
 هل لعملية الرقابة دور فعال يف حتس ن أداء املوارد البشرية للمنشأة الرايضية ؟

 .ابة يف حتس ن أداء املوارد البشرية للمنشأة الرايضيةمعرفة مدى دور الرق :الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار اإلجابة 

 10 22 نعم
 80 2 ال

 800 20 اجملموع 
 .عشر راد و اإلداري ن على السؤال السادسيب ن إجابة األف:  82اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن لعملية الرقابة دور فعال يف حتس ن أداء املوارد البشرية  %10 اإلداري ن يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من
 .من اإلداري ن عكس ذلك %80للمنشأة ، بينما يرى 

 : االستنتاج 
أداء  نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من اإلداري ن يرون أن لعملية الرقابة دور فعال يف حتس ن

 .املوارد البشرية للمنشأة الرايضية
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13 

 : عشر سابع السؤال ال
 هل الرقابة تساعد على تالشي األخطاء و سوء التنفيذ ؟

 : الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار اإلجابة 

 10 22 نعم
 80 2 ال

 800 20 اجملموع 
 .عشر لسابعل ايب ن إجابة األفراد و اإلداري ن على السؤا:  87اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

يرون أن عملية الرقابة تساعد على تالشي األخطاء و تفادي  %10 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .من اإلداري ن يرون عكس ذلك %80الوقوع فيها و سوء التنفيذ ، بيد أن نسبة 

 : االستنتاج 
ائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من اإلداري ن يرون أن عملية الرقابة تساعد على تالشي نستنتج من خالل النت

 .األخطاء و تفادي الوقوع فيها و سوء التنفيذ
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 : عشر  السؤال الثامن
 هل عملية تنفيذ األعمال و املهام هلا فائدة على املنشأة الرايضية ؟ 

 : الغرض من السؤال 
  %النسبة التكرار جابة اإل
 10 21 نعم
 20 82 ال

 800 20 اجملموع 
 .عشر ثامنيب ن إجابة األفراد و اإلداري ن على السؤال ال:  81اجلدول رقم 

 
 : عرض و حتليل النتائج 

فائدة على املنشأة يرون أن عملية تنفيذ األعمال هلا رجع و  %10 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من اإلداري ن
 .من اإلداري ن يرون عكس ذلك %20الرايضية ، بيد أن نسبة 

 : االستنتاج  
نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من اإلداري ن يرون أن عملية تنفيذ األعمال هلا رجع و فائدة 

 .على املنشأة الرايضية



 

 

   
 فصل الثالثال  
جشة الفرضيات يف ضوء النتائمناق*
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 :مناقشة الفرضيات  -8
 :   مناقشة الفرضية األوىل -8-8 

 ". خطيط يف تسيري املوارد البشرية تعلى ال اإلدارةتعتمد :"  الفرضية األوىل
ط على عملية التخطي اإلدارةاعتماد إىل إبراز  إجابتهمي واليت ترم 2-2: ةمن خالل أجوبة أفراد العينة على أسئل
يحي  ال ميكن االستغناء عنها نظرا للغاايت واألهداف اليت حتتويها هذه  كوظيفة من وظائفها بشكل متالزم

ومن هنا فان التخطيط اجليد يف تسيري املوارد ،العملية من حتس ن وتطوير يف أداء العامل ن داخل املنشاة الرايضية
 .،امميز هل أداء إىلالبشرية داخل املنشاة الرايضية يؤدي 

انه جند بعض االنتقادات املوجدوة واملتحصل عليها خاصة يف السؤال االول والرابع وهذا راجع لعدم تلقي  إال
بوظيفة التخطيط يف جمال املوارد البشرية،وكذا وموظفي املنشاة جمموعة من املعلومات النظرية املتعلقة  إدارييبعض 

ول دون جناح عملية لتخطيط نظرا الفتقار وقلة اخرباء يف هذا السؤال السابع الذي يربز وجود عراقيل ومعوقات حت
  .اجملال وذلك حسب راي معظم موظفي واداريي املنشاة

يف تسيري املوارد  على عملية التخطيط كوظيفة من وظائفها االعتماد لإلدارةنه ميكن نستطيع القول أا ومن هن
  .ية األوىلوهذا ما حيقق الفرض الرايضية، ةاملنشاالبشرية داخل 
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  :مناقشة الفرضية الثانية -8-0
 ".اعتماد اإلدارة على التنظيم يف تسيري املوارد البشرية "   : الفرضية الثانية

 التنظيم عملية علىاإلدارة مدى اعتماد واليت هتدف إىل معرفة  2 -2 سئلةاألمن خالل أجوبة أفراد العينة على 
   .للمنشاةهتمام اإلدارة ابلعمل على حتقيق األهداف والغاايت واملصاحل املشرتكة داخل املنشاة، و كذا إبراز ا

يساعد على اإلرشاد  نظيمحي  يرون أن الت 2و2ولدينا كذلك اإلجاابت املتحصل عليها يف السؤال رقم 
وهذا ما يدل ، ريتسهيل عملية التسييف  منهم من يقول أنه عنصر فعال ومهمو ، املوارد البشريةوالتوضيح يف إدارة 

  .وارد البشرية دور إجيايب ومهم يف إدارة امل نظيمعلى أن للت
نظيم متوسط نوعا التمستوى حي  يرون أن  %10وبنسبة  3ولدينا كذلك نتائج متحصل عليها يف السؤال رقم

، ومنه حتققت شاةيف تسيري املوارد البشرية للمن نظيموظيفة التاإلدارة تعتمد على ومن هنا نستطيع القول أن ما،
 . الفرضية الثانية
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 :مناقشة الفرضية الثالثة  -8-3
 ." على عملية الرقابة يف تسيري املوارد البشرية  اإلدارةاعتماد :" الفرضية الثالثة

فة إدارية املتمثل يف إبراز مدى وجوب تنفيذ عملية الرقابة كوظي 08رقم السؤالمن خالل أجوبة أفراد العينة على 
لزام وجود أفراد معني ن بتطبيق الرقابة وهذا ما استنتجناه من و  يف تسيري األفراد والعامل ن داخل املنشاة الرايضية،

، ان للرقابة دور فعال واجيايب يف حتس ن اداء تسيري املورد البشري 02على السؤال  األفراد أجوبةخالل نتائج 
،وكذا جند يف النتائج  2-3اد والعامل ن املتمثلة يف أجوبتهم على السؤال رقم هذا ملا أدلت به ردود األفر للمنشاة 

 تسيري املوارد البشرية للمنشاة يف الدور الفعال لعملية الرقابة يف 2و، 2على االسئلة  املتحصل عليها يف االجوبة 
. لثالثةومنه نقول أنه حتققت الفرضية ااملساعدة على تالشي االخطاء وتفادي الوقوع فيها 
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من خالل املعطيات النظرية والتطبيقية وبناءا على النتيائج الييت أسيفرت عليهيا الدراسية والييت توصيلنا مين خالهليا 
املنشييآت الرايضييية نسييتنتج يف تسيييري املييوارد البشييرية داخييل  اإلدارةمييدى تطبيييق عمليييات ووظييائف ومعرفيية إيل إبييراز 

 :مايلي
  ائف اإلدارة وظيييياملكلفيييي ن علييييى وجييييه اخلصييييوص بتنفيييييذ وتطبيييييق  كييييذاو  و العمييييال، املييييوظف نمييييدى إدراك

 املنشيييآت هيييذا األخيييري داخيييل مميييا يسيييهل علييييهم تنظييييم وتسييييري وإدارة، تسييييري امليييورد البشيييرييف  املختلفييية
قيمييية قصيييوى وليييه دور يف الرتغييييب يف العميييل وخليييق روح املسيييؤولية  خطييييطلتلكميييا يؤمنيييون أبن ،الرايضيييية

 .حتقيق الفرضية األوىل قيق فاعلية األداء وهذا يؤدي إىلحت ىىا يؤدي إلبات مموااللتزام يف أداء الواج
 ميلك معظم اإلداري ن واملوظف ن جمموعة من األفكار والنظرات املسبقة على عمليات ووظائف اإلدارة. 
 داري وهييذا مييا يييؤدي حتمييا إيل تطييوير التفكييري اإل،اإلدارييية لعملييياتيهتمييون اب اإلدارييي نيييع نسييتنتج أن مج

املنشييآت الرايضييية كانييت هلييم رؤييية مشييرتكة علييى أن  مييوظفيوأغلييب ،يف التسيييري التخطيييطتطبيييق عملييية و 
حتقييييق الفرضيييية  وهيييذا ييييؤدي حتميييا إىل وتسييييري امليييورد البشيييريمبيييادئ عامييية تسييياعد عليييى إدارة  خطييييطللت

 .األوىل
  املنشيآت  كميا أمجيع ميدراء،خاصية نظييمعامة والت اإلداريةوظائف ملفهوم شامل لل اإلداري نإبراز إملام معظم

عتييييرب ميييين الوظييييائف اإلدارييييية واألساسييييية يف عملييييية التييييأثري علييييى األفييييراد قصييييد ي تنظيييييمالرايضييييية علييييى أن ال
 .حتقيق الفرضية الثانية يؤدي إىل ما وهذا،تشجيعهم لتحقيق األهداف املسطرة

 وتسييييري امليييورد  يف إدارة تنظييييمتطبييييق الاسيييتعمال أو  إل بنسيييبة كبيييرية ميييول معظيييم ميييدراء املنشيييآت الرايضيييية
أسييياس لتحفييييز األفيييراد ودفعهيييم إيل العميييل مييين خيييالل إ رة العميييل  هواعتبيييار ،منشيييآت الرايضييييةلل البشيييري

علييى كييذلك إدراك املييدراء ،اجلميياعي والنهييوض ابلكفيياءات املشييرتكة جبميييع األشييخاص وحسيين اسييتغالهلا 
مت وبيذلك يكيون قيد  .م لعمال وإداريي املنشياة جيد ومنظسيري تحتقيق  بغية وظيفةضرورة امتالكهم هلاته ال
 .حتقيق الفرضية الثانية

  الرقابييية وميييدى جناعتهيييا وفعاليتهيييا يف تسييييري امليييورد البشيييري داخيييل املنشييياة تكمييين يف قييييام دور  أننسيييتنتج
لرقابيية يف حتقيييق إبييراز الييدور الفعييال لعملييية ووظيفيية االعملييية بصييفة دائميية ومالزميية كمتابعيية  هاملكلفيي ن هبييذ

وجيييود معيييايري رقابيييية وقياسيييية دقيقييية ليييألداء مث تشيييخيص املشيييكالت يتوجيييب  إذ،النتيييائج املرجيييوة واملبتغييياة
 .حيقق الفرضية الثالثة ا، وهذوعالجها

تطبيق وتكريس والعمل وفق الوظائف اإلدارية رؤية واحدة مفادها املنشآت الرايضية هلم  موظفي وإدارييمجيع 
ك قصد تسيري املورد البشري للمنشاةاألساسية وذل
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يف تسيييري املييوارد  اإلدارةلوظييائف  أنانطالقييا ميين النتييائج املتحصييل عليهييا يف هييذه الدراسيية تبيي ن واضييح لنييا 
 :نوصي ونقرتح ما يلي  أنالبشرية داخل املنشات الرايضية ، وانطالقا من هذا ميكن 

  رة جيدة وأكثر دقة تشجيع الطلبة والباحث ن للقيام إبثراء املوضوع بصو. 
 املنشآت الرايضية املوارد البشرية داخل  إجراء تربصات تكوينية يف جمال تسيري. 
  االعتماد على مدراء متخصص ن يف مجيع املصاحل املوجودة على مستوى اإلدارة. 
  وضع برامج خاصة ابإلدارة ومراقبتها. 
  منشآت الرايضيةللللمورد البشري وضع أسس علمية الختيار اللجان املسرية. 
  املادية والبشرية  اإلمكانياتوتوجيه  لاالستغالحتس ن. 
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 : ةـــخامت
 من خالل ما توصلنا إليه يف النهاية بعد دراستنا هلذا املوضوع، وبعد الدراسة امليدانية املنجزة ابالستعانة       

ري املوارد البشرية داخل املنشات الرايضية يعتمد على تطبيق وظائف ابالستمارة االستبيانية وجدان أن واقع تسي
 (.املورد البشري)االدارة بغية حتس ن األداء اإلداري للموظف ن والعمال 

فاعتماد االداري ن واملكلف ن بتنفيذ املهام والعمليات االدارية داخل املنشاة،وخاصة اإلدارة الرايضيةو يتطلب       
و مبادئ وكذلك ابإلضافة إىل اعتماد سياسة واضحة من طرف اإلدارة لتحس ن األداء ،  االنطالق من أسس

ونتيجة يحثنا أدت إىل إثبات الفرضيات املقرتحة يف بداية الدراسة، فالتكوين أو ابألحرى العملية التكوينية احلالية 
عدم االهتمام الواضح ابلتكوين و   املطبقة ال تساهم  يف رفع مستوى األداء اإلداري ملوظفي املديرية من خالل

 كذلك عدم اإلدراك اجليد ملفهومه و دوره يف حياة املوظف و املنظمة و كذا اجملتمع  
وأظهرت نتائج الدراسة الدور الفعال للوظائف االدارية من ختطيط،تنظيم ورقابة يف تسيري املوارد البشرية         

 .الغاايت املرجوةللمنشاة الرايضية يف ظل حتقيق االهداف و 
ويف األخري نتمىن من املكلف ن املسئول ن بتسيري املوارد البشرية  زايدة االهتمام ابلتكوين الذي يعترب وظيفة         

وهذا نظرا ألنه يواكب التطور احلاصل على مستوى ( املوظف، اإلداري) هامة و مستمرة يف حياة املورد البشري 
نطلق الرئيسي يف تسيري املورد البشري للوصول هبا إىل أرقى املستوايت يف اجلزائر خاصة إدارة املنشأة اليت تعترب امل
 .داخل املنشات الرايضية
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 :ائمة املراجعق
 :الكتب *    
 .8112، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، " التسيري والتنظيم واملنشآت  :" أمحد رفيق الطيب♦
 .  2008/2002، اإلسكندرية ، ( التوزيع، النشر ، الطبع )الدار اجلامعية ، " واملهارات اإلدارة املبادئ :"أمحد ماهر  ♦
 .8111، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، " إدارة املوارد البشرية :" أمحد ماهر  ♦
دار الوفياء ليدنيا الطباعية ، ( " التوجييه) املوسوعة العلمية ليإلدارة الرايضيية:" الشافعي  حسن أمحد -إبراهيم حممود عبد املقصود ♦

 .2003، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ، والنشر 
دار الوفاء ، ("نظرايت اإلدارة وتطبيقاهتا)املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية:" حسن أمحد الشافعي  -إبراهيم حممود عبد املقصود ♦

 .2003، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ، ا الطباعة والنشر لدني
اإلمكييياانت واملنشيييآت يف اجمليييال ) املوسيييوعة العلميييية ليييإلدارة الرايضيييية:" حسييين أمحيييد الشيييافعي  -إبيييراهيم حمميييود عبيييد املقصيييود ♦

 .2003، اإلسكندرية ،  الطبعة األوىل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، (" الرايضي 
، القييياهرة ، الطبعييية األوىل ، مركيييز الكتييياب للنشييير ، "التوجييييه واإلرشييياد النفسيييي يف اجمليييال الرايضيييي :" ص عبيييد احلفييييظ إخيييال ♦

2002. 
 .8111، القاهرة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، " اإلدارة األسس والوظائف :" رزيق  إيهاب صبيح  ♦
 .8112،  2ط، "مناهج البح  يف الرتبية وعلم النفس :" رون نبيل نوفل وآخ امحد( يليف)ديولد فان دال ن ♦
 .8112، القاهرة ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العريب ، " التوجيه النفسي والرتبوي واملهين :" سعد جالل  ♦
، القيياهرة ،  الطبعيية األوىل، مركييز الكتيياب للنشيير ، " مقدميية يف اإلدارة الرايضييية :" عدليية عيسييى مطيير  -طلحيية حسييام الييدين  ♦

8119. 
 .2002، اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، " أساسيات التنظيم واإلدارة :" عبد السالم أبو قحف  ♦
 .8111، اإلسكندرية ، ( وتوزيع ، نشر ، طباعة )الدار اجلامعية ، " الكفاءة اإلدارية :" عبد الرمحان العيسوي  ♦
الطبعة الثالثة ، دار الفكر العريب ، " الرتبية الرايضية املدرسية :" حممود عبد الفتاح عنان  -يلأم ن اخلو  -عدانن درويش جلون  ♦
 .8112، القاهرة ، 
 .2008، القاهرة ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، " موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرايضية :" عصام بدوي  ♦
 .8111، اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، " كاانت يف الرتبية البدنية اإلم:" عفاف عبد املنعم درويش  ♦
 .8112، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية،( "استقاللية املؤسسات)تنظيم القطاع العام يف اجلزائر :" الصغري بعلي   ♦
 .8112، القاهرة ، لطبعة الثالثة، عريبدار الفكر ال، " القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية :" صبحي حسان ن   ♦
، األردن ، الطبعيييية األوىل ، دار الفكيييير للطباعيييية النشيييير والتوزيييييع، " اإلدارة والتنظيييييم يف الرتبييييية الرايضييييية :" مييييروان عبييييد اجمليييييد  ♦

2000. 
الطبعية ، دار الثقافية للنشير والتوزييع اليدار العلميية للنشير والتوزييع و ، " إدارة البطوالت واملنافسيات الرايضيية :" مروان عبد اجمليد  ♦

 . 2002، عمان ، األوىل 
، القيياهرة ، الطبعيية األوىل ، مركييز الكتيياب للنشيير ، " سيييكولوجية اإلدارة الرايضييية :" متييويل عفيفييي  -مصييطفى حسيي ن ابهييي  ♦

2008. 
 .8111، القاهرة ، األوىل الطبعة ، مركز الكتاب للنشر ، " تطبيقات اإلدارة الرايضية :" مفيت إبراهيم محاد  ♦
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 :املذكرات / 0
، مذكرة خترج مكملة لنيل شهادة ليسانس  ، " دور مستشار التوجيه يف متابعة املشكالت املدرسية :" بن روان حورية وآخرون  ♦

 .2003/2002، املسيلة 
مذكرة خترج مكملة ، " ة فرق كرة القدم التسيري اإلداري يف األندية الرايضية وعالقته مبردودي:" حريزي عبد اهلادي وآخرون  ♦ 

 .2002/2002، اجلزائر ، لنيل شهادة ليسانس 
مذكرة خترج لنيل شهادة الدراسات ، " التوجيه واإلشراف على األفراد ودوره يف زايدة اإلنتاج :" درداش زوينة  -عرعار حولية  ♦

 .2008، املسيلة ، اجلامعية التطبيقية 
، املسيلة ،إدارة أعمال مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس" أمهية االتصال يف رفع كفاءة املؤسسة  :"معروف أحالم وآخرون  ♦

2002/2002. 
 :اجلرائد الرمسية/ 3
، يتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرايضية  8112املوافق لي 8282رمضان عام  02مؤرخ يف  10-12أمر رقم  ♦

 .18 ، 11املادة ، الباب الرابع للمنشآت الرايضية والتجهيزات والعتاد الرايضي ، ارة الشباب والرايضة وز ، تنظيمها وتطويرها 
املتضمن إنشاء وتنظيم مكتب احلظائر املتعددة  99، 889األمر ، وزارة الشباب والرايضة ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ♦

 .09-02املادة ،  8119أوت  02، الرايضات 
املعدل واملتسم لألمر رقم  02املادة ،  8110يناير  30املؤرخ  21-10املرسوم التنفيذي : اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ♦

 .8110فيفري  08،  02العدد ، املتضمن أحداث املركب األومليب   8198نوفمرب  02املؤرخ يف ،  98998
 . 2002ار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان،،د" العمل املؤسسي: "دمحم أكرم العد لوين ♦ 
 .2002ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر،،ديوان ا" اقتصاد وتسيري املؤسسات" :عبد الرزاق بن حبيب♦  
 .8111، اإلسكندرية،"ات اجلامعية،املطبوع كتاب إدارة األعمال: "علي الشرقاوي ♦  
 ،8112،"اإلسرتاتيجي ارتفاع وسقوط التخطيط: "بريج  هنري  منتز♦  
 .املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضية  2002أوت 82املؤرخ يف  80-2القانون رقم ♦  
 .، املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضية  2002أوت 82، املؤرخ يف  2-80القانون رقم ♦  
نوفمرب 30،الصادرة بتاريخ 22،العدد ، اجلريدة الرمسية 8118نوفمرب  02،  املؤرخ يف282/18رقم : املرسوم التنفيذي ♦  

8118. 
 38/08/8113الصادرة بتاريخ  02،اجلريدة الرمسية العدد 8113فيفري-03واملؤرخ يف : القرار الوزاري املشرتك♦ 
 ،12،العدد 2002ديسمرب 22املوافق ل  8222ذو القعدة  20املؤرخ يف  212/02املرسوم التنفيذي رقم ♦  
 .8113ديسمرب22-28ايضة، قصر األمم اجللسات الوطنية للر ♦  
 .8112فيفري22املؤرخ يف  12/01من األمر رقم  10املادة ♦  
 .،22،العدد 8118نوفمرب02املوافق ل  8282ربيع الثاين 22املؤرخ يف  282/18املرسوم التنفيذي ♦  
 . 8199أوت  02املوافق ل 8319عبان ش20املؤرخ يف  99/889املرسوم رقم ♦  
،مرجع سبق ذكره،   889/99املرسوم رقم     82.2:،مرجع سبق ذكره،ص 212/02تنفيذي رقم مرسوم ال  
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 وزارة التعليم والبحث العلمي
 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 قسم  االدارة و التسيري الرايضي
 واقع تسيري املوارد البشرية يف املنشات الرايضية

 -بسكرة  -فرباير  81دراسة احلالة يف مركب 

     

يف اطار اجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية و الرايضية ختصص ادارة وتسيري رايضي اتقدم 

اىل سيادتكم احملرتمة مبلء هذه االستمارة مقدم ن بذلك يد العون للمذكرة واعلمكم ان اهلدف من هذه االستمارة هو 

لذا نرجو منكم ملء ، واملعلومات اليت تقدموهنا ستحظى بكامل السرية و العناية ، الت البح  العلمي اثراء وتوسيع جما

 واخريا تقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير ، االستمارة مبوضوعية 

 ضع عالمة                 يف اخلانة املناسبة .مالحظة 

 

 حتت اشراف الدكتور                                   من اعداد الطالب الباح                        

 شتيوي عبد املالك  -بلقيدوم امحد                                                       -

 
  

        

 

 

 2082/2082 املوسم اجلامعي



 

   

 :احملور االول
 

  اعتماد االدارة على التخطيط يف تسيري املوارد البشرية 
 ؟ يف مشواركم العلمي معلومات عن التخطيط هل تلقيتم -8

 نعم                   ال              
      الرايضية؟     ي ن اداء االداري ن داخل املنشاتهل صحيح ان امهية التخطيط تكمن يف حتس -2

 ال                                 نعم 
 ضية يف اجناز عملية التخطيط ؟ما نوع االمكانيات اليت تستخدمها املنشات الراي-3

 مادية                    بشرية             مادية بشرية 
 ؟ هل تستطيع  ادارة املنشات الرايضية التنبؤ ابملشكالت قبل حدوثها والتفكري يف حلول هلا-2

 نعم                       ال 
 ي داخل املنشات الرايضية ؟هل حتديد الربامج يؤدي اىل حتس ن االداء االدار  -2

 نعم                   ال    
 ؟ هل تسمح ادارة املنشات الرايضية للمسؤول ن للمشاركة يف صنع القرارات االدارية اخلاصة ابلتخطيط-2

 نعم                        ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 : احملور الثاين
 

 د البشرية علي التنظيم يف تسري املوار  اعتماد اإلدارة 
 ؟ مار أيك يف النظام املنتهج يف التسيري الرايضية (8

 عايل                 متوسط                      ضعيف 
 ؟ هل تري أبن النظام النظام يف املنشات الرايضية يساعد علي تطوير مستوي الرايضية (2

 نعم                                    ال
 ؟ يم داخل منشأتكم الرايضيةماهو مستوى التنظ(3

 عايل             متوسط                ضعيف  
 ؟ هل تري أن  هناك تطور علي مستوي املنشاَتكم الرايضية(2

 عايل              متوسط               ضعيف
 يف نظركم هل كل فرد يف املنشَات الرايضية وكيلة له؟ ( 2

 ال            نعم                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 :احملور الثالث
 

 اعتماد اإلدارة علي الًرقابة يف تسري املوارد البشرية * 
 ؟ يف رأيك مىت يكون تنفيذ عملية الرقابة (8

 مع بداية العمل             يف وسط العمل
 هل هناك أشخاص معني ن بتنفيذ عملية الرقابة ؟(2

 ال      نعم                     
 هل صحيح ان كلما كانت الرقابة فعالة كانت النتائج افضل  ؟(3

 نعم                       ال     
 االداء االداري للمنشاة ؟ حتس نهل لعملية الرقابة دور فعال يف (2
 نعم                        ال    
 هل الرقابة تساعد على تالشي االخطاء و سوء التنفيذ ؟( 2
 نعم                        ال    
 هل عملية تنفيذ االعمال هلل فائدة على املنشاة الرايضية ؟( 2
 نعم                         ال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 البحث ملخص   

 :ح  كما يلي،حي  جاءت إشكالية هذا الب واقع تسيري املوارد البشرية يف املنشات الرايضيةمعرفة تطرقنا يف يحثنا هذا إىل 
 هل تعتمد االدارة على تطبيق وظائف االدارة الرايضية يف تسيري املوارد البشرية ؟  -

 :وجاءت فرضيات البح  على الشكل التايل 
 :افرتضنا كجواب إلشكالية يحثنا ما يلي :فرضيات البحث

 .تعتمد االدارة على التخطيط يف تسيري املوارد البشرية  -
 .م يف تسيري املوارد البشريية تعتمد االدارة على التنظي -
 .تعتمد االدارة على الرقابة يف تسيري املوارد البشرية  -

 ميوظفي،لليت الدراسية  بسيكرةواليية ب فربايير 81مبركب  موظف 20ولإلجابة على االشكالية والتساؤالت سخرت عينة يح  مكونة من 
  2082/2082الدراسي للسنة( ماي)،حي  دامت مدة الدراسة شهرا كامال  وإداريي املركب

 .وظفي وعمال املركبومت اتباع املنهج الوصفي يف هذا البح  وذلك عن طريق توزيع استمارات استبيانية خاصة مب
 :ومن خالهلا توصلنا إىل النتائج التالية 

  ري وإدارة املنشيآت يف العمل اإلداري مميا يسيهل علييهم تنظييم وتسيي التخطيطاملنشآت الرايضية ألمهية وظيفة  موظفيمدى إدراك
 .وهذا يؤدي إيل حتقيق الفرضية األوىل، الرايضية

  االدارية اتلعمليلهادائ ومتزان عند استغالله ميلكون فكرة عامة على أن يكون اإلداري  املوظفيمجيع. 
  ييؤدي حتميا إيل تطيوير  وهيذا ميا،سيريهم للمورد البشيريويوظفوهنا يف إدارهتم وت نظيميهتمون بعملية الت املوظف ننستنتج أن مجيع

 .وهذا يؤدي حتما إيل حتقيق الفرضية األوىل، التفكري اإلداري والتخطيط 
  كمييا أمجييع مييدراء املنشييآت الرايضييية علييى أن ،عاميية والتنظيييم خاصيية وظييائف اإلداريييةملفهييوم شييامل لل اإلدارييي نإبييراز إملييام معظييم

 ميا وهيذا،التيأثري عليى األفيراد قصيد تشيجيعهم لتحقييق األهيداف املسيطرةعترب من الوظائف اإلدارية واألساسية يف عمليية ي تنظيمال
 .حتقيق الفرضية الثانية يؤدي إىل

 منشيييآت لل وتسييييري امليييورد البشيييري يف إدارة تنظييييمإل اسيييتعمال أو تطبييييق ال بنسيييبة كبيييرية مييييول معظيييم ميييدراء املنشيييآت الرايضيييية
لعمل مين خيالل إ رة العميل اجلمياعي والنهيوض ابلكفياءات املشيرتكة جبمييع أساس لتحفيز األفراد ودفعهم إيل ا هواعتبار ،الرايضية

م لعمييال جيييد وميينظتسيييري حتقيييق  بغييية وظيفييةكييذلك إدراك املييدراء علييى ضييرورة امييتالكهم هلاتييه ال،األشييخاص وحسيين اسييتغالهلا 
 .مت حتقيق الفرضية الثانيةوبذلك يكون قد  .وإداريي املنشاة 

  العمليية بصيفة  همدى جناعتها وفعاليتها يف تسيري املورد البشري داخل املنشاة تكمن يف قيام املكلف ن هبذأن دور الرقابة و نستنتج
وجيود معيايري رقابيية يتوجيب  ،إذدائمة ومالزمة كمتابعة إبراز الدور الفعال لعملية ووظيفة الرقابة يف حتقيق النتيائج املرجيوة واملبتغياة

 .حيقق الفرضية الثالثة ا، وهذشكالت وعالجهاوقياسية دقيقة لألداء مث تشخيص امل
تطبيق وتكريس والعمل وفق الوظائف اإلدارية األساسية وذلك قصد تسيري املنشآت الرايضية هلم رؤية واحدة مفادها  موظفي وإدارييمجيع 

 .املورد البشري للمنشاة

 :االقرتاحات والتوصيات 
 بصورة جيدة وأكثر دقة  تشجيع الطلبة والباحث ن للقيام إبثراء املوضوع. 
 املنشآت الرايضية املوارد البشرية داخل  إجراء تربصات تكوينية يف جمال تسيري. 
  االعتماد على مدراء متخصص ن يف مجيع املصاحل املوجودة على مستوى اإلدارة. 
  وضع برامج خاصة ابإلدارة ومراقبتها. 
  للمنشآت الرايضيةي للمورد البشر وضع أسس علمية الختيار اللجان املسرية. 


