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 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا  :و قال 

إتمام هذا العمل ل  داية نشكر هللا عز وجل الذي وفقنافي الب

 المتواضع

من ساعدنا على إنجاز إلى كل  الجزيل  كما نتوجه بالشكر

  هذا البحث

أو من بعيد ، كما يسعدنا أن نتقدم   سواء من قريب  

 بأسمى التقدير وجزيل الشكر
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 ه القيمة بنصائح
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 نتقدم بجزيل الشكر والعرفان

 إلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة   

من أساتذة  قسم الإدارة والتسيير الرياضي عمالدون نسيان 

 وإداريين
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 شكر و عرفان
 بسم  هللا الرمحن الرحيم

هلل والصالة والسالم على خري خلق هللا سيدان حممد صلوات ريب وسالم عليه، أما احلمد    
بداية حنمد هللا تبارك وتعاىل محدا كثريا ونشكره على فضله ونعمته يف إمتام هذا :    بعد

 البحث املتواضع.

كما يدعوان واجب الوفاء والعرفان ابجلميل وحنن على أهبة هذا البحث أن نتقدم     
ابلشكر العميق إىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف إمتام هذا البحث، والذي نصبوا من 
خالله إىل املسامهة يف تطوير مادة الرتبية البدنية والرايضية لكي تكون مواكبة للتطورات 

 احلاصلة على الساحة الرتبوية.

مة لنا وتوجيهاته القيمة، وخنص ابلشكر الدكتور احملرتم " بزيو سليم " على متابعته الدائ    
 له منا ألف شكر وجازاه هللا خريا.

كما يسعدان أن نعرب عن تقديران العميق جلميع أساتذة الرتبية البدنية والرايضية جبامعة     
 بسكرة ، وكل من ساهم يف تكويننا وإرشادان.

ولو بكلمة طيبة  وابملناسبة نتقدم جبزيل الشكر إىل كل من أبدوا تعاوهنم ومساعدهتم لنا    
 إىل هؤالء مجيعا نقول وفقنا هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه. .

 ألف شكر..

 

 



 إهــــداء
 إىل سيدي رسول هللا حممد بن عبد هللا صلوات ريب وسالم عليه إىل يوم الدين 

 ..إىل املليون والنصف مليون شهيد الذين رويت دمائهم بالدان الطاهرة 

 يف فلسطني والعراق وسورية وبورما ويف كل مكان... إىل إخواننا املضطهدين 

     إىل من إىل رقيقة املشاعر كاملالك رائعة الصورة كاحلورايت طيبة القلب أنيت ال سواك 
سهرت ألجلي، إىل من أتملت ألملي وفرحت لفرحي، إىل اليت علمتين منبع احلنان من 

حيفظها... أمي الغالية "احلاجة معىن احلياة... أسال هللا أن ال حيرمين من حناهنا و 
 دليلة".

  أيب العزيز احلاج نور الدين. من أجلي... أسأل هللا أن حيفظه..إىل الذي أفىن عمره 

 شقائق روحي ومشوس حيايت وسندي يف أهايت أخوايت سفيان ، صالح الدين   إىل
 .، إىل كل أفراد العائلة خاصة ابلسعودية و فرنسا هاجر، أشواق

  األهل واألقارب عمي ،عميت خايل وخاليت وأوالدهم إىل كل عائلة بن طالبإىل كل. 

 . إىل صديق كل ما ذكرته ذكرت معه الوفاء والكرم "حسني " حفظه هللا 

 ، رشيد، ميلود منعم عبدهللإىل كل األصدقاء األوفياء : حسني ،عمار، هشام ،نوري ، 
 سيتذكرهم القلب من مل يذكرهم ألسان ... وزمالء اجلامعة ابدي ،عزة ،رضا عقبة

  إىل اليت وقفت دوما جبانيب طيلت املشوار الدراسي خطيبيت هنيدة حفظها هللا  

 ايرب  ويف األخري أرجوا من هللا عز وجل أن يهدينا ويرشدان إىل ما فيه اخلري والعافية

 بن طالب علي
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 مقدمة:
تعترب الرايضة معيارا من معايري التقدم يف مجيع دول العامل حيث أهنا تعتمد على جمموعة من القواعد و 

 األسس البناءة تساعدها على حتقيق النجاحات واإلجنازات وطنيا و دوليا .

املتقدمة خاصة ومن بني هذه األسس اإلدارة الرايضية اليت توجه خمتلف املوارد حيث أن العديد من البلدان و 

يف تطوير مستوى الرايضة،  وفعاالمهما  عضواكل الظروف اليت جتعل منها   توفريأعطتها أمهية ابلغة من خالل 

وذلك من خالل ختصيص هياكل إدارية ضخمة وتنصيب إطارات تقوم بتسيري شؤوهنا وتوفري اهلياكل واملؤسسات 

 الاالث  واليت تعترب ازجاارر واحدة منها ، فاات  لدإدارة الرايضية املتطورة ، أما بعض البلدان اليت تنتمي  إىل العامل

 حظا يف إتشاء التنظيمات اخلاصة هبا  .

احلاومة يف الدول  اهتماماتصارت جااء هاما من  حبيثمفهوم اإلدارة الرايضية اليوم  أقتصرولقد 

املستوى احمللي و الدويل ، وكذا على خمتلف  وهذا ملا تلعبه اإلدارة والتسيري الرايضي من دور فعال علىاملتقدمة 

، كما أصبح  تعتمد اليوم على األسلوب العلمي و التانولوجيا  واالجتماعية واالقتصاديةاألصعدة السياسية 

 احلدياة .

كما عرف العلماء "اإلدارة أبهنا توع من ازجهد البشري املتعاون الذي يتميا بدرجة عالية من الرشد " 

لى منط تسيري األفراد العاملني يف املنشأة أو اهليئة وتنمية العالقات اإلتساتية وإتباع حاجاهتم و وهذا يتوقف ع

 العمل على رضاهم  .

وتطويره كما وتوعا ، لدى فإن إزدهار ومنو أي فهي تعترب اإلدارة الفعالة واملسامهة يف اإلجناز الرايضي 

اءة  أفراده ، لذا فقد إهتم قادة العمل الرايضي بال ما يعود جمتمع يعتمد ويرتاا يف األساس على مدى قوة  وكف

على تسيري مؤسساهتم ابلنفع ويساعدهم على حتقيق أهدافها املوضوعية . ويف هذا العدد حناول من خالل دراستنا 

 هذه التعرف على مدى مسامهة اإلدارة الرايضية يف حتسني تسري املؤسسات الرايضية 

  

جاتبني جاتب تظري وآخر تطبيقي وقبل هذا وذلك عرجنا ملوضوع قسمنا حبانا إىل ويف دراستنا هلذا ا 

وأمهيته وأسباب  على جاتب متهيدي الذي تناولنا فيه اخللفية النظرية لدإشاالية والفرضيات وأهداف البحث

إىل ثالثة فصول  والتعريف ابملصطلحات والدراسات السابقة أما ازجاتب النظري قد قمنا بتقسيمه املوضوع  اختيار

إىل  الفصل الاالث، و اإلداري  إىل التسيري الفصل الااين الرايضية، ويف العامة و تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلدارة
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 ب

منهجية وأدوات البحث،   األولعلى فصلني تناولنا يف الفصل  ازجاتب التطبيقي الرايضية، مث عرجنا يف املؤسسات

 لنتارج وحتليلها.حيتوي على عرض االفصل الااين 

 لنقوم يف األخري بعرض النتارج النهارية ووضع خامتة ابلعمل وطرح بعض االقرتاحات اليت تعد كحلول. 
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 اإلشكالية: -1
نا هذا , يدرك أهنا كانت إن املتتبع ملراحل التطور والنمو اليت مرت هبا املؤسسات الرايضية منذ االستقالل إيل يوم    

 وابخةرة وانتشار مااهر تتخبط يف العديد من املشاكل واملعوقات اليت الزمتها على امتداد هذه الفرتة كنقص التأطري
دراسات واألحباث أن تعمال املوارد االقتصادية خاصة البشرية منها, حيث بنيت خمتلف الاإلمهال والتسيب وسوء اس

ا سليما لرفع مردود أهم ما يعرقل عجلة التنمية حنو األهداف املسطرة هلا هو نقص الكفاءات البشرية املوجهة توجيه
 املنشآت الرايضية.

ة على األداء اإلداري الدقيق يف بناء اإلدارة حيث أن ونارا ملا أصبح يتميز به التسيري احلايل من قدرة فائق 

أصبح لزاما متابعة تسيري اإلدارة الرايضية وحتركات اإلداريني تتطلب منه أن أيخذ مكاان مناسبا للتسيري اإلداري وهلذا 

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

 املنشودة.

وتعمل اإلدارة الرايضية إىل حتقيق أهدافها املنشودة يف أي مؤسسة أو منشأة رايضية حيث ركزت اإلدارة  

الرقابة يف جمال التسيري واليت تعمل لصاحلها ومن خالل ،  التنايم ، التخطيط،ايضية على عدة عناصر منها التوجيهالر 

 :ح التساؤل العامة ارأتينا إىل طر هذه الدراس

 الرايضية؟. يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية إلدارة لتساهم هل _

 التساؤالت اجلزئية :

 الرايضية؟. التخطيط يساعد على تطوير الفكر اإلداري يف تسيري املؤسسات هل  -

 الرايضية؟. له دور يف حتسني تسيري املؤسسات لتوجيهلهل  -

 تسيري املؤسسات الرايضية ؟. هل التنايم له دور يف حتسني -

 الرايضية؟. رقابة دور يف حتسني تسيري املؤسساتهل لل -
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 الفرضية العامة: -2
 الرايضية. يف حتسني تسيري املؤسسات مدى مسا مهة   لإلدارة الرايضية 

 الفرضيات اجلزئية:
 . تسيري املؤسسات الرايضية يساعد على تطوير الفكر اإلداري يفلتخطيط ا -

 الرايضية. دور يف حتسني تسيري املؤسسات لتوجيهل -

 الرايضية. دور يف حتسني تسيري املؤسسات للتنايم -

 _ للرقابة دور يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية

 : اسةأمهية الدر  -3

يقابله من جناحات  ا العالقة ابلتوجيه و التسيري اجليد وماذوطرق تسيريها وكإبراز حقيقة اإلدارة الرايضية احلديثة _ 

دارة الرايضية يف تنويع التسيري داخل املؤسسات لك التعرف على مدى أتثري اإلذوالتسيري السيئ وما ينتج عنه وك

 الرايضية

 عن تسيريها ودور اإلدارة الرايضية يف حتقيق أهداف _ إبراز حقيقة جناحها أوفشلها وإعطاء صورة حقيقية

 التسيري و اإلدارة  _ إبراز ماميكن أن تقتضيه عملية

 ابلعوامل املؤثرة يف إدارة املؤسسات و اهليئات الرايضية  واالهتمام_ اإلملام 
 أهداف البحث: -4

 يهدف حبثنا إىل حتقيق األهداف التالية: 

لك بواسطة اإلدارة ذالتعرف على املبادئ أو العناصر اليت ميكن اإلعتماد عليها يف تسيري املؤسسات الرايضية و  -

 .رايضيةال

 .تنبيه مسريي املؤسسات الرايضية ابلدور الذي يقومون به يف تطوير اجملال الرايضي  -

 .التعرف على الصعوابت و العراقيل اليت تواجه اإلدارة الرايضية     -

 .معرفة أهم نقاط التحول اليت مست التسيري اإلداري يف املؤسسات الرايضية  -

يف حتسني إدارة املنشآت والتعرف املوضوع ومعرفة حقيقة اإلدارة الرايضية ودورها _ إدراج القارئ للغوص يف أعماق 

 على أسباب النجاح و الفشل .
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 أسباب اختيار املوضوع: -5
 من األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا البحث نذكر منها: 

 .الرايضية الرغبة يف دراسة هذا املوضوع خاصة دور اإلدارة الرايضية يف تسيري املنشآت -

 ت وقلتها يف هذا اجملال ابجلزائرنقص الدراسا -

 لإلدارة الرايضية . السيئةضوع ابلوضعية  إرتباط هذا املو -

 إبراز ضرورة تكييف اإلدارة الرايضية مع متطلبات املؤسسات الرايضية. -

 حتديد املصطلحات واملفاهيم اخلاصة ابلبحث: -6

 اللغوي:

 1وس "السبيل" تستعمل كما يلي:واليت حسب القام اإلدارة:

 إدارة مال: فندق وهي مبعىن تسيري رأس املال. -

 إدارة مركزية: تسيري أعمال وهي مبىن توجه فيها خمتلف األعمال العمومية يف أغلب األحيان. -

 جملس اإلدارة: وهو مبعىن اجتماع، جلسة.  -

  التعريف اإلجرائي:

هيئة أو منامة "والقائل أن املعىن العام إلدارة الذي هو:  "دويعصام ب"يتفق الباحثون يف تعريف اإلدارة مع 

نعين أيضا: تنايم، تنسيق،  "،تتألف من شخص أو عدة أشخاص يتحملون مسؤولية تسيري عمل أو هيكل أو برانمج

 توجيه، ختطيط، مراقبة، مجع بشري لتحقيق هدف معني.

 :االصطالحي

 اإلدارة الرايضية:
" هي: املهارات املرتبطة ابلتخطيط والتنايم والتوجيه 1990، "بالتش وبيتل "سونس كيلي" حسب تعريف 

 2واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم رايضة أو أنشطة بدنية أو تروجيية.

  التعريف اإلجرائي:

                                                 
 .1875، ص 1983دانيال ريغ: معجم عريب فرنسي، مكتبة الروس،  - 1
 .41، ص 1983إبراهيم عبد العزيز شيحا: اإلدارة العامة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت،  - 2 
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لرايضية كأفراد اجلماعـات هي عملية إنسانية اجتماعية فيها جهود العاملني يف املؤسسة أو املنامة أو اهليئة ا

لإلمكانيات املادية والبشرية  لتحقيق األهداف اليت أنشـأت من أجـل حتقيقها متوخني يف ذلك أفضل استخـدام ممكن

 والفنية املتاحة للهيئة أو املنشأة.

  املؤسسة الرايضية:

اعة رايضية من األفراد، هي أي منشأة يقوم هيكلها املتكون من مجاعة عمل يرتأسها مدير لتوجيه أنشطة مج

، املتابعة، امليزانيات فيما خيص الرايضة التوجيهاجتاه هدف مشرتك وتنمية املهارات املرتبطة ابلتخطيط والتنايم، 

 1واألنشطة البدنية وتكوين األفراد تربواي وتعليميا.

  التسيري:

اليت تشمل أساسا  واملتكاملةقة يرى"حممود رفيق الطيب" أن التسيري هو تلك اجملموعة من العمليات املنس

 2التخطيط، التنايم، الرقابة والتوجيه، وهو ابختصار حتديد األهداف وتنسيق  جهود األشخاص لبلوغها.

كما يعرفه "يوسف يصديق": هو مسايرة التعقيد واجلزيئات فبدون تسيري دقيق فإن املؤسسات الضخمة واملعقدة 

 3.ي وهو يوفر درجة من االنتاام والتوافقتصبح فوضوية بشكل يهدد وجودها احلقيق

  التعريف اإلجرائي:

من خالل التعريفني السابقني فإن الطلبة الباحثني يتفقون على أن التسيري هو عملية يشرتك فيها العلم والفن 

ات الفردية وتقنية قيادة شؤون تنايم وختطيط وتدبري وتنشيط ومراقبة األعمال، كما يعين إسناد مجلة النشاطات والقدر 

     ذات نوعية عالية، ويعمل على توصيل ابخطة إلدراك هذه الفردايت مع حتديد مسؤولية تكلف كل خطة.

 الدراسات السابقة: -7
 الدراسة األوىل :

 إسم املذكرة : دور اإلدارة الرايضية يف حتسني مستوى تسيري املوارد البشرية
 قام هبا      :   نعمي عبد القادر

 ائر:  والية بسكرةدولة اجلز 
 املستوى :     ماسرت

                                                 
 .17، ص 2000ة البدنية الرايضية، دار الفكر العريب، مصر، عصام بدوي:  موسوعة التنايم واإلدارة يف الرتبي -1 
 .216، ص 1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2حممد رفيق الطيب:  مدخل إىل التسيري، ج  -2 
 .07، ص 271يوسف يصديق: القيادة والتسيري والتباين التكاملي، جريدة النبأ، اجلزائر، العدد  -3 
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 2015/ 2014سنة الدراسة :  
 مكان الدراسة : والية بسكرة

 مدة الدراسة :
 طبيعة الدراسة : ميدانية .

 الفرضية العامة :
 لإلدارة الرايضية دور يف حتسني مستوى املوارد البشرية .

 الفرضيات اجلزئية :
 للتخطيط  دور يف حتسني مستوى املوارد البشرية . -
 للتنايم دور يف حتسني مستوى املوارد البشرية . -
 للتوجيه دور يف حتسني مستوى املوارد البشرية . -
 للرقابة دور يف حتسني مستوى املوارد البشرية . -

 منهجية الدراسة : املنهج الوصفي .
 أهداف الدراسة :

 ة الرايضية ودورها يف تسيري املوارد البشرية .معرفة دور اإلدار  -
 على اإلدارة الرايضية . وانعكاسهأمهية التسيري الفعال يف تطوير مستوى املوارد البشرية  -
 عليها يف حتسن مستوى املوارد البشرية بواسطة  اإلدارة الرايضية . االعتمادالتعرف على املبادئ أو العناصر اليت ميكن  -

 ة لسري الدراسة :خطوات رئيسي
مديرا وروساء  25العينات واليت تكونت من  اختيارعشوائية لكوهنا أبسط طرق  اختيارهايف هذه الدراسة على عينة مت  أعتمدوقد 

إىل  ديوان   ةابإلضاففيفري  18مصاحل من والية بسكرة متثلت يف مديرية الشباب و الرايضة لوالية بسكرة و املركب متعدد الرايضات 
الرايضية وتسيريها األحسن سواء كان ذلك  تاملنشآوهذا لكي يصل الدراس يف النهاية أبنه يتوقف مردود   الواليةيع الرابطات مج

 تربواي أو رايضيا على نوع اإلدارة الرايضية ، حبيث تعتةر اإلدارة الرايضية ووظائفها هي السبب األول و األخري يف جناح أو فشل تسيري
 ايضية .هته املنشآت الر 

 أهم النتائج اليت توصل إليها :
وظائف اإلدارة يف العمل اإلداري مما يسهل عليهم تنايم وتسيري وإدارة املوارد  ألمهيةمدى إدراك مسؤلو اإلدارات الرايضية  -

 البشرية وهذا يؤدي إىل حتقيق صحة الفرضيات اليت مت تناوهلا .
 ل للموارد البشرية يؤدي إىل تطوير اإلدارة الرايضية بصفة عامة .األمث االستغاللمعام املشرفني يعتةرون أن  -
يتوقف مردود املوارد البشرية وتسيريها األحسن سواء كان ذلك تربواي أو رايضيا على نوع اإلدارة الرايضية إذ تعتةر اإلدارة  -

 يةالرايضية ووظائفها هي السبب األول و األخري يف جناح أو فشل تسيري املوارد البشر 
 

 توظيف الدراسة يف الدراسة اليت سوف جنرها :
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من حيث الوظائف  مضبوطةيف املقارنة بني الدراستني جند أن الدراسة اليت سوف جنرها ختتلف عنها من حيث هي دراسة 
يف جمال اليت سوف يتم تناوهلا اما ميدان الدراسة فهو نفسه ) والية بسكرة ( وكذلك حجم العينة وكذلك مت تناول دراستنا 

املؤسسات الرايضية بإلضافة لعينة البحث    أما التشابه كوهنا كال الدراستني تسعى إىل هدف علمي  وإجياد حل للمشكلة 
مت طرحها مسبقا كما يبحثان عن دور الوظائف اإلدارة يف عملية التسيري وهذا فقط لضمان تسيري جيد داخل خمتلف املنشئة 

 ايل فالباحث يهدف من حبثه إىل دراسة مكان انقصالرايضية من أجل إزدهارها وبت

 الدراسة الثانية :
 إسم املذكرة : دور التوجيه يف  تسيري املنشأة الرايضية

 قام هبا : قدور بركاية
 دولة اجلزائر  والية املسيلة

 ماجسترياملستوى : 
 2007ـ 2006سنة الدراسة : 
 أشهر 03مكان الدراسة: 

 طبيعة الدراسة: ميدانية
 فرضيات اليت مت تناوهلا:ال

 الفرضية العامة :
 الرايضية املنشآتـ لوظيفة التوجيه دور يف إدارة 

 الفرضيات اجلزئية :
 الرايضية . املنشآتـ للقيادة دور  يف إدارة 

 الرايضية. املنشآتأتثري يف إدارة  لإليصالـ 
 منهجية الدراسة : املنهج الوصفي

 الدراسة: أهداف
 التوجيه ، القيادة ،واالتصال على إدارة املنشآت الرايضية . توضيح أتثري وظيفة

 التعرف على الصعوابت و العراقيل اليت تواجه عملية يف إدارة املنشآت الرايضية.
 

خطوات رئيسية لسري الدراسة :     
مديرا من ثالث  30ت من تكون وقد اعتمد يف هذه الدراسة على عينة  مت إختيارها عشوائية لكوهنا ابسط طرق إختيار العينات واليت

ا األحسن سواء كان ذلك تربواي والايت خمتلفة سطيف برج بوعريريج وكذلك والية املسيلة كما يتوقف مردود املنشات الرايضية وتسيريه
نشات الرايضيةيري هته املأو رايضيا على نوع اإلدارة الرايضية إذ تعتةر وظيفة التوجيه هي السبب األول واألخري يف جناح أو فشل س  

 أهم النتائج اليت توصل إليها :
الرايضية ،  املنشآتوإدارة  مدى إدراك مدراء املنشأت الرايضية ألمهية وظيفة التوجيه يف العمل اإلداري مما يسهل عليهم تنايم و تسيري

 وهذا يؤدي إىل حتقيق الفرضية األوىل .



الفصل التمهيدي                                                                                             

 

- 9 - 

هادائ ومتزان عند استغالله لعملية التوجيه . مجيع املدراء ميلكون فكرة عامة على أن يكون اإلداري  
دي حتما إىل تطوير التفكري نستنتج  أن مجيع املدراء يهتمون بعملية التوجيه و يوظفوهنا يف إدارهتم وتنايمهم للمنشات، وهذا ما يؤ 

 اإلداري و التخطيط ، وهذا يؤدي حتما إىل حتقيق الفرضية األوىل .
 

يت سوف جنرها :توظيف الدراسة يف الدراسة ال  
تم تناوهلا ومن حيث ميدان يف املقارنة بني الدراستني جند أن الدراسة اليت سوف جنريها ختتلف عنها من حيث الوظائف اليت سوف ي

 الدراسة ) والية بسكرة ( وكذلك حجم العينة وكذلك مت تناول دراستنا يف جمال املوارد البشرية .
ثان عن دور وظائف سعى إىل هدف علمي وإجياد حل ملشكلة مت طرحها مسبقا، وابإلضافة يبحأما التشابه كوهنا كال الدراستني ت

، وابلتايل زدهارهاااإلدارة الرايضية يف عملية التسيري ،وهذا فقط لضمان تسيري  جيد داخل خمتلف املنشآت الرايضية من أجل 
ة أفضل .إىل فهم التطورات احلالية بطريق فالباحث يهدف من حبثه إىل تفادي الوقوع يف نفس األخطاء ابإلضافة  

 صعوابت البحث: -
 وردها يف النقاط التالية:نهلذه املذكرة واجهتنا بعض الصعوابت واليت  يف إطار إجنازان 

 رفض بعض اإلداريني اإلجابة على األسئلة واإلدالء آبرائهم. -

 ضية.نقص املذكرات يف جمال اإلدارة الرايضية وخاصة املنشآت الراي -

 نقص الكتب يف املكتبات وخاصة مكتبة املعهد. -

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 اإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية
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 متهيد:
اإلدارة هي عملية ضرورية ألي جهد مجاعي فهي أحد العوامل الرئيسية لضمان التقدد  وققيدا األهدداهن أل دا      

وهددي أيضددا عمدداد تقددد  شافددة األنقدد ة اإلنسددانية  تتضددمت توجيهددا وةيددادة لللهددود الحقددرية لتفقيددا األهددداهن ا رجددوة
 .و ا شان يصعب الوصول إيل التقد  الذي عليه عا نا اآلن وبد ،اةتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو إنسانية 

فالرايضددة واحدددة مددت األنقدد ة اإلنسددانية الدد  أتددذ  تتوسددال وتتمددرت نتيلددة االهتمددا  ا ت ايددد  ددا وتدد ل هددذا      
وبدددذلت أصددحفا اإلدارة أساسدددا  ،التوسددال وكلددت التمدددرت شددان مددت الضدددروري التقددح  نإليدددار العلمددي   تن يمهددا 

  .جناح فيها لكل
إك  الرايضية احلديثة   شافدة أنقد تها الرايضدية  اإلدارةيعكس تقد  الدول   الرايضة مدى التقد    استخدا       

  .شلما ارتقى مستوى اإلدارة فيها شلما قست مستواها الرايضي
تتعلدا بتفديدد األهدداهن أو اإلدارة   حد كاهتدا هدي عمليدة ا داك القدرارا  سدوا  شاندا هدذا القدرارا  شذلت و      

برسم السياسا  أو بوضال االةرتاحا  عت األحدوال   ا سدتقحل أو فيمدا يتعلدا نلداامم ال منيدة أو إررداد ا ر وسد  
 وةياس النتائم وةحوهلا أو رفضها.أو قديد ا عايري الرةابية 
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 / اإلدارة العامة :1
 / نبذة اترخيية :1-1
يعمددل لسددد حاجاتددده ا عيقددية ورفددال مسددتواا وةدراتدده وةددد شددان الصدديد وال راعدددة  اإلنسددانلددر التدداريأ بدددأ منددذ ف     

النقدداي  األولدد  لننسددان وبعدددها اهددر النقدداص التلدداري   صددورا ا ختلمددة سددعيا ورا  ا نمعددة النا ددة مددت محادلددة 
 ددددهن ةايدة  اةتصددداديةناعي شمرحلدددة السدددلال المائضدددة عدددت احلاجدددة بسدددلال أتدددرى مدددال اآلتدددريت  واهدددر النقددداص الصددد

ا نمعددة واتسدداا ن ددات وسدداال  اسددتخدامها وتلددي كلددت اهددور سموعددة أنقدد ة ا دددما   رددكاهلا ا ختلمددة ويددرتح  
الت ور االةتصادي أساسا مبددى تقدد  هدذا األنقد ة االةتصدادية وتعقددها وتقدحعها واةدايد حلمهدا وارتحايهدا لديس 

تدددر   آالواحدددد إيفدددا   مجيدددال أ دددا  العدددار .وةدددد رافدددا ت دددور األنقددد ة وتنوعهدددا ت دددور  فقددد    ا ديندددة أو   الق دددر
النواحي التكنولوجية والمنية فحد ا نلعصور الحدائية األوىل ال  متا فيها العديد مدت االشتقدافا  األساسدية واألوليدة 

ن هدذا   عصدر الحخدار أو الكهدرن  أو إبيدرا  سدوا  شداحمدل اإلنسدان  اآللدةوانتقاال مت العصر الذي بددأ  قدل فيده 
 الذرة .
وةددد شددان األسدداس   هددذا الت ددورا  الدد  متددا   مجيددال النددواحي هددو ةايدة اإلنتاجيددة ا اصددة نلمددرد للملهددود      

ا حددددذول نمسدددده ونلتددددايل ا سدددداملة   رفددددال مسددددتوى ا عيقددددة وةايدة الرفاهيددددة ومهمددددا شانددددا نوعيددددة اآلال  وسدددداال  
 ال راعة والصيد والصناعة وا دما   نواعها فنن اهلدهن ال ي ال واحدا وهو إمدا احلصدول علدى إنتدا  استخدامها  

أشا ن ددتول نمسده أو احلصدول علدى ا ندتم نمسده مبددتول أةدل وين حدا هدذا علدى شدل أندواا اآلال  األتدرى الد  
هلا   اجملدداال  ا ختلمددة لقددد بدددأ  مقددكلة هتدددهن   النهايددة إيل ةايدة الرفاهيددة ومسددتوى ا عيقددة عددت يريددا اسددتعما

. فالتن يم واإلدارة آمدران أساسديان هلااإلدارة جبوانحها ا ختلمة مت الوةا الذي اتتار فيه صاحب ا ؤسسة مساعدا 
نةدايد للفصددول علددى نتددائم والتوصددل إيل أهددداهن   عمددل ا ماعددة وتدد داد هددذا ا قدداشل تعقيدددا وتتعدداام أمليتهددا 

سددة وارتمدداا عدددد ا ددوام  والعمددال فيهددا ضددمت التن دديم وتوةيددال العمددل القددموي إيل التن يمددا  ا عقدددة حلددم ا ؤس
واألةسددا  وتوةيددال العمددل بدد  األفددراد واألةسددا  علددى أسدداس أورات مكتوبددة ومصددممة لتوضددي  أعمددال شددل فددرد وفريددا 

  وارتحايها نآلتريت العامل  ن ؤسسة .
ا تنوعدددة عنهدددا وا رتح دددة  دددا وبددددأ   األتدددرى اإلداريدددة وا قددداشل الوادددائ مقددداشل ونتيلدددة لدددذلت اةداد ضددد        

دراسدا  اإلدارة ب ريقدة علميددة    ايدة القددرن التاسدال عقددر وبدايدة القدرن العقددريت وةدد ت ددور  الوسدائل واألسدداليب 
ودراسدة الد مت واحلرشدة إيل العلدو   اإلدارية بسرعة مال ارتماا واةدايد ا قاشل اإلدارية وتعقيدداهتا ضدمت اإلدارة العلميدة

السلوشية ودراسة الدافعية وسلوك األفراد وا ماعا  وارتحاياهتا نإلنتاجية إيل دراسة ا اك القرار وشيميدة قليدل وحدل 
 1ا قاشل اإلدارية نستعمال اإلحصا  والرايضيا  مال استخدا  العقل اإللكرتوين   هذا ا قاشل.

 

                                                 
 2002مروان عحد اجمليد إبراهيم: اإلدارة والتن يم والرتبية والرايضية، دار المكر لل حاعة والنقر والتوةيال، عمان،  د. - 1
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رة إيل ا اضي الحعيدد مثلهدا مثدل ا هدت القدادة شالقدانون وال دب والتعلديم ولكدت ا  داهر ا هنيدة ترجال جذور اإلدا     
إال   سن  حديثة نسحيا نعتحارها أن ت وير الوسائل العلمية وقديد هادفية التنميدذ جعلدا اإلدارة لندارة ر ت هر 

ا التلددارص صددفتها والدد  تسددتخد  ثحتددعرفددة الدد  أمهنددة نعتحارهددا أن ا هنددة هددي مؤسسددة تعتمددد علددى سموعددة مددت ا 
 دمة اآلتريت ومت مث جيب على الحاح    سال اإلدارة أن يتعرهن على مدا شتحده األوائدل   سدال الحفد  العلمدي 
والذيت ساملوا بنصيب وافر   توضي  ا ماهيم ال  ين وي عليها العلم و  قديد أرشانه وأساسياته والدذيت شدان هلدم 

 مضل األول   تنمية ا علوما  اإلدارية إيل حالة أصحفا فيها اإلدارة مهنة من مة. ال
 ماهية اإلدارة :

هددي نقدداص إنسدداين يرمددي إيل ققيددا نتددائم معينددة نسددتخدا  أمثددل لكافددة  : " management" "اإلدارة"     
 ارجيددةا اطي ددة  ددا .ولتفقيددا هددذا النقدداص ا ددوارد ا تاحددة للمنقددلة   اددل ا ت ددريا  وال ددروهن الحيةيددة  الداتليددة وا

فدددنن األمدددر يت لدددب القيدددا  بعددددد مدددت الوادددائ  األساسدددية بدددد ا بتفديدددد األهدددداهن ا دددراد بلو هدددا ومدددرورا نلتخ دددي  
 والتن يم والتنسيا وتكويت وتنمية الكما ا  والتوجيه والقيادة واإلرراهن وانتها  نلرةابة وتقييم األدا  .

ين به سموعة العمليا  أو ال رت ال  قدد األهداهن ع وة على شيمية إجناةها شمدا أوضد  كلدت فالتخ ي  يع     
شثددرية  عدداين ةددد تحدددو وأ ددا متحاينددة ولكنهددا   احلقيقددة تتقددابت لتع ددي هدددفا    مرادفدداوالتن دديم لمدد  لدده  "هددامحتون"

أو  "process"أو عمليدددة "organisation"أو ا ن مددة  " "système"م لددون واحدددا متمددث    الن دددا  
وشلهددا ا اهددا  فكريددة صددائحة حيدد  يددتم اسددتخدا  ا ناسددب منهددا يحقددا للموةدد  وحسددب  "opération"مرحلددة 

 اهلدهن اطدد وتحعا للمستوى التن يمي .
ققيددا هددهن عدا  مقدرتك  ةدل تكلمدة وجهدد ووةدا  كددت  إيدارإن التن ديم المعدال جيدب أن يعمدل مدت تد ل      

قدددرك فريدددا العمدددل ب ريقدددة منسدددقة ليصدددح  القدددكل معدددا عدددت تدددوافر الن دددا  وا ضدددمون حمقدددا لل دددااي  وقدددا مضدددلة 
 ا ستهدفة .

نعتحارا العمليدة ا عداة عدت أدا  اإلردراهن علدى األفدراد واألنقد ة مدت تد ل التن ديم وهدو مدا والتوجيه ين ر إليه      
قدددرهن علددى أن مسدددتوى مدددت ا سدددتواي  التن يميدددة   .وعلى هددذا جيدددب أن نعتدددا ا "وردددريمان" "رددداردون"عنددده  عددا

 ا نقلة مديرا لألفراد وموجها ألدائهم   العمل وةائدا  ماعة العمل على هذا ا ستوى 
أمدددا الرةابدددة فتعدددد إحددددى الوادددائ  اإلداريدددة اهلامدددة الددد  ترمدددي إيل ةيددداس وتصدددفي  أدا  األعمدددال أو األنقددد ة      

رض  ددومددت ال. "شددونرت وآتددرون"ة ا  دد  لن ائرهددا ا سددتهدفة وهددو مددا عددا عندده للتلشددد مددت م ئمددة معدددال  إجنددا
 وهي :السابا  مهومنا عت اإلدارة نصل إيل حقيقة هامة مؤداها أن هناك أربعة واائ  هامة تتسم نلرتاب  

  *وايمة التن يم/ 2         وايمة التخ ي */1         
 1*وايمة الرةابة. /4          وايمة التوجيه* /3         

 

                                                 
 .16,15  ص:  1993هاهتا ا عاصرة "   القرشة العربية للنقر والتوةيال   الدةى   ال احلسيين النلار :" اإلدارة أصوهلا وا أ.د. نحي - 1
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 / مفاهيم حول اإلدارة :1-2
اإلدارة هدي ن دا  هددادهن ومتكامدل يقددتمل علدى مكدوح  ج ئيددة حيد  يسددهم شدل جد   منهددا   ققيدا هدددهن      

الددذي ةددد  اإلتمدداتفرعددي ومددت مث فددنن حمصددلة هددذا األهددداهن المرعيددة متثددل اهلدددهن العددا  الكلددي للمنقددلة وعليدده فددنن 
 ة منها سينعكس آثرا نلتحعية على الن ا  شله .حيدث   أدا  أي وايم

فاإلدارة إكن نقاص إنسداين متكدرر ومسدتمر جنددا   شدل ا ن مدا  وعلدى شدل ا سدتواي  واإلدارة متثدل العنصدر      
و  شددددل م دددداهر النقدددداص  واالجتماعيددددةالقددددوة الواةعددددة الرئيسددددية   عمليددددا  التنميددددة االةتصددددادية و احلرشددددي األساسددددي 

وا ن ددا األسدداس لددندارة أ ددا عمليددة مسددتمرة قتددوي علددى العديددد مددت األنقدد ة وتسددتخد  أرددكاال متنوعددة اإلنسدداين 
 تر إنساين وكلت وصوال إيل أهداهن حمددة .مت ا واد بعضها مادي وبعضها اآل

لدت ونتعرض أيضا لتعري  اإلدارة مت تد ل وجهدا  ن در سموعدة مدت العلمدا  وا تخصصد    اجملدال وةحدل ك     
 نود أن نلقي الضو  على التعري  اللم   هلذا الكلمة:

 تعين خي   وين م نقايا  أو أعمال الناس الذيت  معهم مهمة معينة : " "manage( إدارة  يدير     
فدددت أو علدددم توجيددده وتسددديري وإدارة عمدددل اآلتدددريت بقصدددد ققيدددا أهدددداهن  : "management" اإلدارة هدددي     

 اإلدارة نسوت منها : خصصون   وضال التعريما  ا امعة والقاملة  عىنحمددة وةد تحارى ا ت
فددت اإلدارة هددو ا عرفددة الصددفيفة  ددا تريددد مددت الرجددال أن يقومددوا بعملدده   مث أن  : "اتيلددور"أبددو المكددر اإلداري      

 1ر يتت إايهم يعملونه  حست يريقة وأرتصها .
  ا احلقل الذي يهتم مبلمدوا األفدراد الدذيت يتفملدون ا سدؤولية    : "jenson"ويعرفها اإلداري األمريكي      

إدارة وةيادة االنسلا    توحيد جهود هذا األفدراد سدوا  شدان كلدت مدت تد ل اإلجنداةا  المعالدة والكافيدة لتفقيدا 
 2أبس  االحتماال    النلاح .

 يم وإصدار األوامر والتنسيا والرةابة .يقصد نإلدارة التنحؤ والتخ ي  والتن  : "فايول"ويعرفها      
  ددا عمليددة تاصددة بتنميددذ األ ددراض واإلرددراهن علددى ققيقهددا وهددي  : "موسددوعة العلددو  االجتماعيددة"تتناوهلددا و     

 3الناتم ا قرتك ألنواا ودرجا  خمتلمة مت اجملهود اإلنساين الذي يحذل   هذا العملية.
هددي عمليددة ا دداك ةددرارا  قكددم تصددرفا  األفددراد   اسددتخدامهم العناصددر  : "ير سدديد اهلددوا"واإلدارة وفقددا لددرأي      

 ا ادية والحقرية لتفقيا أهداهن حمددة على أحست وجه.
 الفرق بني اإلدارة العامة وبني أنواع اإلدارات األخرى:-1-1-1
تددما    إيدار السياسدة العامدة مت ا مهو  السابا لدندارة العامدة أ دا تدؤدي  اإلدارة العامة وإدارة األعمال :   

 للدولة أما إدارة األعمال تعين إدارة أوجه النقاص االةتصادي ا اص اهلادهن إيل ققيا فائض مت األرنح 

                                                 
 .211  ص :  1995  القاهرة    3ص "   دار المكر العريب   والرايضية ةد. حممد صحفي حسان  :" القياس والتقومي   الرتبية الحد ني -1

 .52  ص :  2002عمان      1ص إدارة الح وال  وا نافسا  الرايضية "  الدار العلمية للنقر والتوةيال ودار الثقافة للنقر والتوةيال   د اجمليد إبراهيم :"د. مروان عح -2
 .25  ص :  2001القاهرة      1ص مص مى حس  نهي :" سيكولوجية اإلدارة الرايضية "  مرش  الكتاص للنقر   - 3
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وهدي بددذلت هتددتم نلرتشيدد  علدى التن دديم واإلدارة   ا يدددان االةتصددادي واإلدارة العامدة وثيقددة الصددلة نلعلددو  السياسددية 
 هي وثيقة الصلة نلدراسا  االةتصادية .أما إدارة األعمال ف

ون ح  أن ش  النوع  مت اإلدارة يتقا ان مت عدة ندواحي حيد  تتماثدل ا مداهيم وال درت ا سدتعملة   شدل      
منهما   أحيدان شثدرية واكدت أن نضدي  أيضدا شد  الندوع  مدت اإلدارة ةدد أثدر   الندوا اآلتدر مبعدىن أن هنداك  ثدري 

السددني  .و  القددرن الثددامت عقددر  آبالهنهمددا فدداإلدارة العامددة أةددد  شثددريا مددت إدارة األعمددال حيدد  سددحقتها متحددادل بين
راسددخة القددد  وشانددا هددذا األجهدد ة بددر م نقددايها اطدددود متثددل إدارة ضددخمة جدددا وجددد  أمامهددا أجهدد ة حكوميددة 

مة احلكومية القائمدة وتد ل القدرن التاسدال نلنسحة حللم ا قروعا  ا ديدة ال  استماد  بدورها مت أيفاص واألن 
عقددر بدددأ التددلثري بدد  اإلدارتدد  عتددذ ا اهددا عكسددديا فددندارة األعمددال ا وجهددة  ددو الددرب  ر تدددتر جهدددا   سدددحيل 
ت دوير أسدداليحها وقسدد  يرةهددا  دددهن ققيدا أشددا ةدددر  كددت مددت األرنح بينمدا بقيددا اإلدارة العامددة حماف ددة تددؤدي 

 ددوير أو إصدد ح نددذشر مثدداال   اجملددال الرايضددي عددت اإلدارة العامددة وإدارة األعمددال جنددد أن النقدداص تدددماهتا دون ت
ا ختلمدددة إيفددا يهددددهن إيل أدا  الرايضددي ا وجدده  دددو القددحاص مددت تددد ل ا ؤسسددا  التعليميدددة واهليةددا  والتن يمددا  

امة للدولة .أما إدارة األعمدال الد  تح دي الدرب  ا دما  الرايضية والرتوحيية واألنق ة ا ختلمة   حدود السياسة الع
فهي  تذ األنق ة الرايضية وسيلة لذلت وتعمل علدى إدارة هدذا األنقد ة مبمهدو  إدارة األعمدال الد  تسدعى للدرب  

  ي وسيلة أي شانا.
 إدارة اهليئات واملنظمات اخلاصة :

وهددذا النددوا مددت اإلدارة يقددمل أوجدده النقدداص اإلداري  يوجددد سددال أتددر يقددال بدد  اإلدارة العامددة وإدارة األعمددال     
مثددل نقددان  الددذي يتددوافر   بعددض ا ن مددا  الدينيددة مثددل مجعيددة القددحاص ا سددلم  و  من مددا  اهليةددا  ا ختلمددة 

ا علمدددد  وا هندسدددد  واأليحددددا  و  ا معيددددا  وا ؤسسددددا  الدددد  هتدددددهن إيل رعايددددة مصددددا  أعضددددا ها مددددت النددددواحي 
  األنديددة الرايضدديةا واكددت تقددومي جندداح هددذا النددوا مددت  االقدداداي والثقافيددة والرتوحييددة والرايضددية مثددل   االجتماعيددة

الددوري  االنتخداصاإلدارة مبدى رضدا األعضدا  ا نتمد  إيل ا ن مدة هدذا الرضدا اكدت تحنيده عدادة مدت نتدائم عمليدا  
 هيةة أو من مة . ألعضا  سالس اإلدارة أو مت ةرارا  ا معية العمومية لكل

 اإلدارة والعلوم األخرى :
ومبددا أن علددم اإلدارة يهدددهن أساسددا إيل تن دديم القددوى الحقددرية لتفقيددا األهددداهن العامددة لددذلت فنندده علددم متعدددد      

ا وانب فهو يرتح  بعلم القانون فيلب أن يؤدي اإلداري عمله نألجهد ة احلكوميدة   حددود أحكدا  والقدوان   دا 
نألهدداهن  .ا حاردر التصاله  تصرفاته  ري مقروعة  ا يعرضه للمسؤولية وهو مرتح  أيضا بعلم السياسة وإال اعتا 

شمدا يتدلثر بعلدم االجتمداا  العامة للدولدة شمدا يقدرتك علدم االةتصداد   دراسدة ا اليدة العامدة للدولدة وقليدل مي انيتهدا .
 ماا واخنماض ا ستوى ا عيقي مت حي  أن ال روهن االجتماعية ال  تسود الدولة شارت
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 1.والثقا  والصفي
 اإلدارة علم أم فن؟ 

 اتتل  الكتاص وا مارسون   اإلدارة مت حي  شو ا علًما تالًصا أ  فًنا تالصاً أ  م جيا مت العلم والمت؟     
 اإلدارة فن خالص: 

تاصددة يددتم تنميتهددا ن مارسددة وا دداة  ويددرى أصددفاص هددذا الددرأي أن اإلدارة تت لددب مهددارا  ومواهددب إنسددانية،     
ا كتسددحة، ألن اإلدارة تتعامددل مددال الحقددر الددذيت خيتلمددون   مكددوحهتم وسددلوشهم، وهددذا التعامددل حيتددا  مهددارة وموهحددة 
 مدددددددددددددت ا دددددددددددددديريت، وشمدددددددددددددا يوجدددددددددددددد  محددددددددددددددعون    أي سدددددددددددددال فدددددددددددددنن هنددددددددددددداك مدددددددددددددديرون مددددددددددددداهرون   سدددددددددددددداهلم.

  اإلدارة علم خالص: 
ا الدددرأي أن اإلدارة هدددي علدددم اسدددتخدا  ا هدددد اإلنسددداين، حيددد  إن العلدددم يقدددو  علدددى مجيدددال ويدددرى أصدددفاص هدددذ     

ا علومددا  والحيددداح  وا  ح ددا  وتن يمهدددا وتمسددريها ب دددرض الوصددول إىل حقدددائا وةواعددد وةدددوان  عامددة، لتمسدددري 
ثري مدددت ال دددواهر التن يميدددة ال دددواهر والتنحدددؤ ،ددددوثها، ويدددرى هدددؤال  أن اإلدارة ا عاصدددرة هلدددا جواندددب مدددت العلدددم، فدددالك

أصحفا  ضال للحف  و تا علمًيا، شما أن األسلوص أو ا نهم العلمي   التمكري أصدح  مسدتخدًما   شثدري مدت 
 ساال  وأنق ة اإلدارة.

وإن اتتلدددد  األسددددلوص العلمددددي   سددددال اإلدارة رددددلنه   كلددددت رددددلن العلددددو  اإلنسددددانية عددددت سدددداال  العلددددو       
 ال حيعية.

  إلدارة علم وفن:ا 
فنفت إكا اعتاح اإلدارة فًنا، فنن هذا ال يعين إنكار وجود العلدم فيهدا، ألن أي فدت ال بدد وأن يعتمدد علدى علدم      

مساند، وأي فدت ال بدد لده مدت علدم ودراسدة تصدقله، شمدا أن العمدل العلمدي الحفدا عندد ت حيقده عمليًدا  فد  بدد مدت 
كددت ت حيقدده بنلدداح، وهددذا ا واهددب وا هددارا  هددي الدد  متثددل ا انددب ا دد ت وجددود مهددارا  ومواهددب معينددة حدد  ا

 لدى ا مارس.
واإلداري   أي موةددال أو سددال حيتددا  لن دددا  بعددو  أتددرى جبانددب تااتددده اإلداريددة شاإلحصددا  واالةتصدداد وعلدددم      

 2النمس، و ريها مت العلو .
 / مستوايت اإلدارة :1-3

  صد رية ور تكددت قتدا  إيل عددد شحددري مدت األرددخاص إلدارهتدا ومدال دتددول عصدر الثددورة ةدداا شاندا ا قددروعا     
الصناعية اتسعا ا قروعا  وت ور  ا ؤسسا  واةداد عدد القائم  على إدارهتا األمر الذي جعل مدت الضدروري 

 مستواي  وهي :تر ومت مث قدد  مستواي  اإلدارة بث ث ترتيحهم   مستواي  يعلو شل مستوى ا ستوى اآل

                                                 
ص :     2003اإلسكندرية      1ص    ن راي  اإلدارة وت حيقاهتا ا"  دار الوفا  لدنيا ال حاعة والنقر ا وسوعة العلمية لندارة الرايضية :" مود عحد ا قصوددراهيم حمد. إب - 1

19,18,17  . 

  .23  ص:  2001القاهرة     1ص موسوعة التن يم واإلدارة   الرتبية والرايضة "  دار المكر العريب   د.عصا  بدوي :" - 2
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  : top managementاإلدارة العليا :  -     
وتعتددددا ومسددددتوى التخ ددددي  وتقددددمل رئدددديس ا مهوريددددة والددددوةرا  ونددددوا م واطدددداف   ووشدددد   الددددوةارا  ونددددوا م      

 1ومساعديهم ور سا  ا صا .
 : middle managementاإلدارة الوسطى :  -     
ومدددديري ا ندددايا ويعتدددا هدددذا دارة العليدددا ويقدددمل هدددذا ا سدددتوى ر سدددا  األةسدددا  وهدددو ا سدددتوى الدددذي يلدددي اإل     

ا سدتوى مبثابددة حلقدة الوصددل بدد  مدا تريددد ققيقدده اإلدارة العليدا مددت سياسدا  عامددة وت دد  ومدا تقددو  بتنميددذا اإلدارة 
 2ارة العليا .اإلررافية ونلتايل فنن عدد اإلداري    اإلدارة الوس ى  الحا ما تكون أشا مت اإلد

  first level managementاإلدارة املباشرة :  -     
وتعتا مستوى التنميذ وتقمل ر سا  الوحدا  ا يدانية ومساعديهم وعلى كلت فداإلدارة العامدة مقدرتشة علدى مجيدال 

ا  نلتخ دي  ا ستواي  وتعين عناية تاصة نلتخ ي  إك أن ا دير   خمتل  هدذا ا سدتواي  هدو ا سدةول عدت القيد
 واإلدارة وسيلة تستخد  ل رض الوصول إيل ققيا أهداهن معينة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 يوضح مستوايت اإلدارة (01)شكل

 
 عناصر اإلدارة : / 1-4

 ألنده يوضد  مقددما العناصدر الواجدب اسدتخدامها سدوا  شاندا اإلداريدةيعتا التخ ي  مدت ا راحدل  التخطيط :     
اآلتدر  وحيدد الوةا ال ة  لتنميذ ج   مت أج ا  العمل مال رب  هدذا األجد ا  بحعضدهاهذا العناصر مادية أو بقرية 

. 

                                                 
 .22  ص :  2003اإلسكندرية       1ص د. حس  أمحد القافعي :" ا وسوعة العلمية لندارة الرايضية  ن راي  اإلدارة وت حيقاهتا ا"  دار الوفا  لدنيا ال حاعة والنقر   - 1

 .: 25ص     مرجال سابا  "سيكولوجية اإلدارة الرايضية " د. مص مى حس  نهي : - 2

 اإلدارة العليا
top management 

 

 اإلدارة الوس ى
middle management 

 
 اإلدارة ا حاررة

first level management 

 
 يحقة ا نمذيت

operating emplayes 
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ا ختلمدددة وحيددددد مسدددارها وبدونددده تصدددح  األمدددور  دددري هادفدددة وهدددو  اجملددداال   والتخ ددي  يرسدددم صدددورة  العمدددل       
 بتفقيا األهداهن ا  لوبة . والماعلية اإلدارية وكلت ةضروري ألنه ي يد مت الكما 

 نده مرحلدة مدت التمكدري  "يسديد اهلدوا ر "هناك عدة مماهيم  عىن التخ ي  فقدد ن در إليده  أ/مفهوم التخطيط :     
ويت لدددب وضدددال األهددددداهن   واالحتياجدددا  واالسدددتعداد للمسددددتقحل  والتنحدددؤ ن قدددك   واإلمكانيددددا   ا سدددتقحل 

 برامم العمل وا داول  اإلجرا ا  ...والتنحؤا   إعداد ا واةح  وضال 
والتخ ي  هو عحارة عت سموعة مت األنق ة والرتتيحا  والعمليا  ال ةمة إلعداد وا اك القدرارا  ا تعلقدة بتفقيدا 

ويعرهن  نه التدبري الذي يرمي إيل مواجهة ا ستقحل خب   من مدة سدلما لتفقيدا  أهداهن حمددة وفقا ل ريقة مثلى.
 . أهداهن حمددة

ويرى ا ؤل   ن التخ ي   وسال معانيه وأمشلها هو عملية التمكري   ا سدتقحل واالسدتعداد لده يحقدا ألهدداهن      
 مثحتة.

ةدداا  اإلنسدانيعتا التن يم مت ا صائص ا مي ة حلياتنا اليومية   الوةا احلاضر والذي ابتدعده  التنظيم :  ب/   
الوسدائل الد  يدتمكت األردخاص مدت عالية دون تن يم فهو يساعد على توفري وال اكت ألي عمل أن يسري بكما ة 

ت هلا نلعمل وةحل الحد    أي عمل مت األعمال ال بدد مدت رسدم ال ريقدة الد  تسدري عليهدا وجيدب تن ديم كلدت   
 إيار يتض  اهلدهن مت ت له.

ن دا  يمهدم مدت آتدرون  نده التخ دي  وهدو  هناك عدة مماهيم حول التن يم فالحعض يرى أنه مفهوم التنظيم :     
 بذلت ا  وة ال حيعية التالية للتخ ي  وهو اإليار الذي بداتله أي مجاعة متلهة  و  رض مع  .

والتن ددديم هدددو وضدددال ن دددا  للع ةدددا  بددد  األفدددراد مدددت أجدددل ققيدددا األهدددداهن ا قدددرتشة وهدددو يت لدددب تصدددميم اهليكدددل 
 قديد الع ةا  التن يمية واتتيار ا ديريت وت ويرهم.التن يمي وقديد مسؤوليا  ا ناصب و 

ويرى آترون  ن التن يم هو تعحري عت ن ا  اجتماعي مت وضال اإلنسان وهدو يعدا عدت سموعدة مدت الع ةدا       
 ال  تسود ب  األفراد القائمة   التن يم.

مدت العدامل  علدى مسدتواي  خمتلمدة والكمدا ة ويرى ا ؤل   نه عحارة عت اإليار الذي يتفرك بداتلده سموعدة      
 1.ا رض م لتفقياوا سؤولية ل رض التماو  

يعتددا التوجيدده مددت القددروص اإلداريددة ا همددة وهددو إحدددى ا  دداهر األساسددية والضددرورية لنرددراهن  لتوجيهه: :ا ج/    
اد ا ر وسدد  أثنددا  تنميددذهم والتوجيدده وهددو التلشددد مددت أن األنقدد ة تددؤدي ب ريقددة منسددقة ومرتحددة وهددو عحددارة عددت إرردد

 لألعمال ضماح لعد  اال راهن لتفقيا األهداهن.
و  سددال الرتبيدددة الرايضدددية البدددد لكدددل مؤسسدددة مدددت ا ؤسسدددا  أجهددد ة شمدددؤة وتوجيهيدددة تقدددو  مبسددداعدة وتوجيددده       

وتوجيدده  وتعلدديم إعدددادعددت  ا سددةولةالعددامل  ا دددد شددل حسددب اتتصاصدده وبددذلت تكددون األجهدد ة التوجيهيددة هددي 

                                                 
 : 15 "   مرجال سابا   ص إدارة الح وال  وا نافسا  الرايضية مروان عحد اجمليد إبراهيم :" .د -1
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العدددامل    احلقدددل الرايضدددي مدددت رواد وةدددادة ومددددرب  واتتصاصددد  وعلدددى خمتلددد  مسدددتوايهتم ومدددراتحهم ولألجهدددد ة 
التوجيهيدددة دور فعدددال ومهدددم ومدددؤثر ،يددداة األمدددة والدددويت فهدددي نإلاافدددة إيل ةيامهدددا نلتعلددديم والتددددريب وحقدددل أكهدددان 

 ا  و التقد  واالةدهار .القحاص فن ا تدفال نحلرشة الرايضية وروادها وةادهت
  ا التلشدد مدت النتدائم الد   "ياهلوار السيد "تعتا الرةابة إحدى الواائ  اإلدارية األساسية ويرى  الرقابة : د/    

قققددددا م ابقددددة لألهددددداهن والدددد  تقددددرر  وكلددددت يت لددددب وجددددود معددددايري رةابيددددة وةياسددددا دةيقددددا لددددألدا  مث تقددددخيص 
ي مقيددداس وتعدددين تصدددفي  أدا  ا ر وسددد  ل دددرض التلشدددد مدددت أن أهدددداهن ا نقدددلة ا قدددك   وع جهدددا والرةابدددة هددد
 وا    ا وضوعة ةد مت ققيقه.

وتعتدددا الرةابدددة مهمدددة أساسدددية بدددل ضدددرورية ملفدددة لكدددل جهددداة يعمدددل   الدولدددة أو تارجهدددا واهلددددهن منهدددا هدددو      
تعدددين متابعدددة عمليددا  التنميدددذ لتوضدددي  مددددى  التلشددد مدددت أن األعمدددال تسددري   ا ددداا أهدددداهن الرةابدددة اإلداريددة والددد 

 ققيا األهداهن ا راد إدراشها   وةتها اطدد.
مهمددة ا تابعددة وا راةحددة أل ددا عمليددة مددت  االعتحددارو  سددال الرتبيددة الرايضددية جيددب علددى شددل العددامل  األتددذ بعدد       

تن ديم والواجحدا  ا لقداة علدى عداتا األجهد ة رل ا أن تساعد على ت ةي األت ا  وسو  التنميذ ويتم كلت ضمت ال
تقدكيل الللدان واتتيدار مدت هددم العاملدة الد  توجدب ةيدا  جهداة أو أشثدر للمتابعدة وا راةحدة واكدت أن يدتم عدت يريدا 

 1أه  هلا.
 املبادئ العامة لإلدارة :/ 1-5
بد   السدليم اإلنسانية فيده أن ن دا  العمدلأن الوايمة اإلدارية تنقل مال أفراد التن يم أو ا ماعا   "فايول"يرى      

ا تميدد ة الدد  ي لددا عليهددا ا حددادع أو القواعددد ولقددد  االرددرتايا ا ماعددا  التن يميددة يسددتند علددى وجددود عدددد مددت 
" بدددال مددت ةواعددد أو ةددوان  فمددت الصددعب   سددال اإلدارة اسددتخدا  مددؤثرا   بتددة مبههادئلمدد  " "فددايول"اسددتخد  

أنددده مدددت  "فدددايول"تعتدددا أشثدددر مروندددة   سدددال الرتبيدددة الرايضدددية ويدددرى  كلدددت فا حدددادعرفيدددا وعلدددى جيدددب االلتددد ا   دددا ح
لد  إيل عددد مدت ا حدادع  "فدايول"شيمية استخدا  ا حادع العامة لندارة   سال الت حيا وةد توصل الضروري تمهم  

 يرى أ ا أشثر ةابلية للت حيا   سال اإلدارة :
أن ال ددرض الرئيسددي مددت ت حيددا محدددأ تقسدديم العمددل هددو قسدد  أدا  العمددل رفددال  "فددايول"يددرى  تقسههيم العمههل:     

إنتاجية األفراد وكلت عت يريا ا هد ا حذول ويرى أن ت حيا محدأ تقسيم العمدل ي ئدم مجيدال األعمدال الد  تقدتمل 
 على سموعة معينة مت األفراد.

احلددا   إصدددار األوامددر إيل ال ددري والقددوة الدد  تعمددل ألجددل فددرض تعددرهن السددل ة  ن هلددا  السههلطة واملسههةولية:     
داتددل أي تن دديم وأندده مددت الضددروري التمرةددة بدد  السددل ة الرييددة لددنداري والدد  يكتسددحها مددت  اآلتددريتال اعددة علددى 

درجدة  أننا شلما تدرجنا   التسلسل اإلداري شلمدا ةاد  "فايول"مرش ا داتل التن يم وب  السل ة القخصية ويرى 
 الصعوبة   قديد ا سؤوليا .

                                                 
 .: 15  ص   مرجال سابا"إدارة الح وال  وا نافسا  الرايضية  "د. مروان عحد اجمليد إبراهيم : - 1
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ويقصددد بدده ال اعددة والقحددول وا هددد والسددلوك وا  دداهر ا ارجيددة الدد  تن ددوي عليهددا العقددود  االمتثههال للنظههام :     
اتمددا فميهددا يكددون محدددأ االمتثددال للن ددا  وهددو القددوة القائمددة بدد  ا ؤسسددة ومواميهددا وا يددو  تددؤمت  ددذا ا حدددأ إادداح 

  ا ددي,   شددذلت جيددب أن تكددون الع ةددا  بدد  القددادة وا ر وسدد  حسددنة واحددرتا  محدددأ االمتثددال للن ددا  الرئيسددية 
 جيب أن ال يقتصر فق  على ا ستواي  الدنيا   التن يم بل جيب أيضا أن يسود ب  شحار رجال اإلدارة .

إن  "فدايول"مدت رئديس واحدد فقد  ويدرى هذا ا حدأ ينص على ضرورة أن يتلقدى ا واد  أوامدر  وحدة القيادة :     
انتهدداك هددذا ا حدددأ سدديؤدي إيل ا يددار السددل ة واتددت ل العمددل وتعقددد محدددأ االمتثددال للن ددا  وفقداندده األمليددة فعندددما 
يتلقى القخص نمسه أوامر مت أشثر مت رئديس واحدد فسدوهن تسدود الموضدى وتت دري األمدور وتصدح  ا ؤسسدة شل دا 

 من مة حيوانية .

ويعا عت هذا ا حدأ وجود رئيس واحد وت ة واحدة جملموعدة مدت األنقد ة الد  هلدا األهدداهن  حدة التوجي: :و      
 . نمسها ويعتا مت القروص األساسية للعمل الرايضي لوحدة العمل والتنسيا والقوة وترشي  ا هود

ا جيدب أن تكدون عادلدة شلمدا أمكدت أن للخددما  الد  يؤدو دتعتدا مبثابدة السدعر الدذي يددفال  مكافأة األفراد :     
 تؤثر بدرجة شحرية على تقد  األعمال و ذا يصح  اتتيار يريقة الدفال مت الوسائل اهلامة   قديد مكافلة األفراد.

تتصددل ا رش يددة نلن ددا  ال حيعددي مثلهددا مثددل تقسدديم العمددل ومعددىن كلددت أندده   شددل جسددم سددوا  شددان  املركزيههة :     
اعيددا جنددد أن اإلحساسددا  تتلدده  ددو الددذهت أو ا دد   ا وجدده وهددذان العنصددران يصدددران األوامددر إيل حيوانيددا أو اجتم

 مجيال أج ا  ا سم احلي .

:  ة إيل أةددل مسدتواي  إداريدة ويقدداليتكدون مدت سلسددلة الر سدا  الد  تتمدداو  مدت أعلدى سدل السهلم اإلدار  :     
الحيدداح  وا علومددا  مددت ححيددة وحيدددد مددت ححيددة أتددرى مبحدددأ  إن هددذا ال ريددا حيدددد احلاجددة إيل إجيدداد وسددائل لنقددل

 1وحدة القيادة .
   ردي وشدل  ردي يتوة  محدأ الن ا  على القاعدة ال  تنص علدى ضدرورة إعدداد مكدان لكدل  مبدأ النظام :     

نن ا كدان الدذي مكانه وتن حا هذا القاعدة علدى الن دا  اإلنسداين ولكدي يسدود الن دا  االجتمداعي داتدل التن ديم فد
جيدددب أن تضدددال فيددده المدددرد أن يكدددون مناسدددب شمدددا أن المدددرد جيدددب أن يكدددون صددداحلا لقددد ل ا كدددان علدددى أسددداس أن 

 القخص ا  ئم   ا كان ا ناسب.

أن هناك فدرت بد  العدالدة والعددل نعتحدار أن العددل هدو وضدال األرديا  موضدال التنميدذ  "فايول"يقول  العدالة :     
 قل مت ا مال ب  العدل والع  .وأن العدالة تن

علدى أسداس أن   اإلقداد ةدوة ومدت رأيده علدى ر سدا  األعمدال أن يمكدروا بعمدا  "فايول"يقول  روح اجلماعة :     
أن تحدددذل جهددددها  اإلدارةواإلقددداد بددد  أفدددراد ا ؤسسدددة مدددت القدددوى الع يمدددة ويرتتدددب علدددى  االنسدددلا هدددذا ا ثدددل وأن 

وح ا ماعددة والتمسددت  ددا وهددي مددت مصددلفة التن دديم نعتحارهددا ةددوة تعمددل علددى متاسددت لتفقيددا هددذا ا ثددل فتنميددة ر 
  أج ا  التن يم وت افر ا هود والقوى لتفقيا العدالة.

                                                 
 .  27,26,25ص:     مرجال سابا "لحدنية اإلدارة والتن يم   الرتبية ا "مروان عحد اجمليد إبراهيم: .د -1
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  خصائص اإلدارة :/ 1-6
أفددراد وأن سددرد شددون أحددد  آتددريتإن اإلدارة ليسددا سددرد تنميددذ لألعمددال بددل األعمددال يددتم تنميددذها عددت يريددا *     

وال فددداإلدارة نلضدددرورة تن دددوي علدددى ققيدددا أهدددداهن بواسددد ة جهدددود ؤ ا مدددت ا ر وسددد  ال جيعدددل منددده مسددديدددرأس عددددد
ا ر وسدد  وجيددب علددى المددرد الت لددب علددى ا يددل  ددو أدا  األردديا  بنمسدده ويحدددأ   ققيددا األردديا  عددت يريددا جهددود 

خيتلددد  عدددت العمدددل وعدددت النقددداص ا ماعدددة ومدددت هدددذا ا ن لدددا اكدددت القدددول أن النقددداص اإلداري  العمدددل اإلداريا 
 ا يضمي على اإلدارة صمة التميي  هذالتنميذي وإكا شان هو الذي حيدد األهداهن بينما يقو  آترون بتفقيقها فنن 

إن اإلدارة عملية مستمرة ومصدر استمراريتها هو بقا  من ما  تدمة الحيةة وال  تسدعى إلردحاا اجملتمدال مدت *     
ا ختلمددددة فهددددي اإلدارة الدددد  تسدددداعد هددددذا ا ن مددددا  علددددى بلددددوت أهدددددافها واضدددد  عها  السددددلال وا دددددما   نواعهددددا
 مبسؤوليا  حلاجة معينة.

تن دوي اإلدارة شعمليدة علدى العديدد مدت الوادائ  أو ا هدا  الد  يقدو   دا ا سدةول وهدي : التخ دي   التن دديم  *     
ول  ب دض الن در ؤ كا مدا مت ةحدول الدرأي القائدل  ن مجيدال ا سدوالرةابة  وإ  التوجيه  التفمي   التنقي   وا اك القرارا

عت جنسياهتم وتحايت األنق ة ال  يقومون  ا فدنن هدذا يضدي  تاصدة أتدرى هدل اإلدارة علدم أ  فدت ويحعدا اإلدارة 
  مال ب  العلم والمت.

ى   الوةدددا نمسددده إيل إن اإلدارة نقددداص إنسددداين متكامدددل وهدددادهن فعندددد ت حيقهدددا تتعامدددل مدددال ا ماعدددة وتسدددع*     
ققيقدده أهددداهن ا ن مددة مددت تدد ل إجندداة عدددد مددت ا هددا    ضددو  ةواعددد معينددة أي أن الع ةددا  بدد  ومددال مجاعددا  

   1العمل وا ر وس  وا ها  ا ن مة للعمل هي مت ب  العوامل ا همة وا وجهة لألدا  .
 

  
 التعي    الثواص   العقاص                                                                                           

 تقييم األدا  ...اخل.          
 
 
 
 

 توةعا  ويموحا  األفراد   
 الصراعا    التفمي    اإلرراد. 

 
 ( : يوضح بعض العوامل احلاكمة املوجهة لعمل اإلدارة .02شكل )
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تتصدد  اإلدارة أيضددا نلت يددري فحيةددة األعمددال مت ددرية والعنصددر الحقددري مت ددري ب حيعددة احلددال وحاجاتدده ويموحاتدده *     
 أشثر ت يريا شما أن الت ور التكنولوجي   ساال  خمتلمة يت لب مت اإلدارة ضرورة مواشحته.

وا هدارة واإلجدرا ا  وإكا شاندا ا هدارة المنيدة إن اإلدارة المعالة تستل   دائمدا اسدتخدا  أندواا معيندة مدت ا عرفدة *     
ول ال يسددتل   نلضددرورة تدداة فنيددة متخصصددة شمددا أن ا دداة وا هددارة ؤ مهمددة جدددا لتنميددذ العمددل ا عدد  فددنن دور ا سدد

تددر وهددو أن يدددير آول إال أن دتددول ميدددان العمددل يت لددب مددت المددرد  صددص ؤ المنيددة تضددي  الكثددري إيل ةدددرة ا سدد
 شافية لعمل اإلدارة .  تعتاهارة التق يلية الضرورية ألدا  العمل التق يلي ا تخصص ال بماعلية فا 

 أساسيات اإلدارة : / 1-7
تعددددرهن وايمددددة االتصددددال   ددددا عمليددددة تحددددادل ا علومددددا  وتعرفهددددا  :(communication) االتصههههال: -     

عدداين ويعتددا االتصددال مددت العمليددا  الدد  قتددا  إيل ا معيددة األمريكيددة لددندارة   ددا التصددرهن الددذي ينتهددي بتحددادل ا 
  ددي  شمددا يت لددب حصددر ا  ددوا  الرئيسددية     ي هددا وموضددوا االتصددال لدديس هددو ا عا ددة التمصدديلية لدده وإيفددا 

 قديد الوسيلة ال  قتاجها اإلدارة عت يريا االتصال لتفقيا األهداهن ةصرية اآلجل وال ويلة هلا .
حينمدا يقدو  اإلداري   تنقل عمليدة ا داك القدرارا :(managerial dicissions)دارية: القرارات اإل -     

بتفديددد أهدافدده حيدداول وضددال األسدداليب الدد  متكندده مددت ققيقهددا وبدددون ةددرارا  فددنن الواددائ  األساسددية لددندارة ال 
  اكت إن تنقل وحدها .

حنية على بعض ا قاييس ال . تتص  بسلوك مع  شحدديل   ا عملية االتتيار ا   القراراواكت تعري  ا اك      
لحدددائل أتددرى  كنددة و ارسددة عمليددة ا دداك القددرارا  تكسددب المددرد تدداة تسدداعدا   الوصددول إيل الوسددائل ا  ئمددة 

 1ال اك ةرار سليم.
داريددد  : إن ا سدددؤوليا  اإلداريدددة هدددي الت امدددا  األفدددراد اإل(the responsibilies) املسهههةوليات -     

لددألدا  ا  ئددم للواددائ  اإلداريددة وتكددون نتيلددة أدا  االتتصاصددا  اإلداريددة تلددا ا نددافال ب ريقددة ليسددا محارددرة 
 وا سؤولية مسللة فردية أن تؤدى ب ريقة م ئمة.

تعتا السل ة هي احلا الدذي اكدت المدرد مدت الوفدا  نلت اماتده ا عنيدة وهدي : (authoreties)السلطات  -     
مقددتقا  ا سددؤولية ... واهلدددهن و السددل ة اإلداريددة مددت مسددتل ما  القيددادة   أي ن ددا  إكا مددا أردح للقيددادة أن مددت 

تكددون فعالددة وةددد عرفددا السددل ة   ددا حددا اإلداري   التخ ددي  والتن دديم والرةابددة علددى أنقدد ة اآلتددريت أمددا سددل ة 
لتنميدذ ا  دة أمدا فيمدا خيدص سدل ة الرةابدة فلهدا احلدا  التن يم فلها احلا   إنقا  ال روهن والع ةدا  بد  الوادائ 

قريددت العمددل ا خ دد  حينمددا يت لددب  ارسددة اإلجددرا ا  التلديحيددة وتعتددا السددل ة مددت مقدداشل اهليكددل التن يمددي   
 ويكون  رضها هو متك  األفراد مت القيا   عحا  ا سؤوليا  ا موضة إليهم.
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" أن العملية ا نسدقة هدي العمليدة ا تلانسدة وا تعادلدة وا تداتلدة مدال  : يقال(cordination)التنسيق  -     
بعضها الحعض  و ققيا هدهن مقرتك وهلذا نعتا أن ققيا التنسيا مت األهداهن األصلية لكل إداري سدوا  شدان 

نتاجيددة ألي عمددل   ي ددا   تن يمددا   توجيهددا أو رةابددة   ويعتددا مددت العناصددر ا همددة الدد  تسددهم   رفددال الكمددا ة اإل
وجيددب علددى اإلداري أن عتددذها بعدد  االعتحددار عنددد  ارسددة القيددادة اإلداريددة وأن انعدددا  المهددم الكامددل  ددا يقددو  بدده 

 المرد شثريا ما يؤدي إيل التنسيا السيئ .
ي, هناك مجاعا  مهنيدة شثدرية العددد تعمدل   األنقد ة الكتابيدة ويتكدون هدذا ا د اإلدارية : اإلجراءات -     

ا كتحيددة وواضددعي الدداامم ومددت   حكمهددم وي لددا علددى أدا  هددذا األنقدد ة  اآلال الضددخم مددت الكتحددة ومددديري 
  .قريت األعمال ا تكررة ودفعها ل ما قتضاها اكت اص  ح اإلجرا ا  والن م وتعرهن   ا الوسائل ال  مب

 نظرايت اإلدارة :/ 1-8
 (: xأوال: النظرية التقليدية:)نظرية    

 تقو  هذا الن رية على سموعة مت االفرتاضا  عت حقيقة النمس الحقرية وحمددا  السلوك شالتايل :     
  اإلنسان ب حعه شسول ال حيب العمل 
  اإلنسان ب حعه تامل ال يريد قمل ا سؤولية   العمل 

  يمضل اإلنسان دائما أن جيد رخصا يقودا يوض  له ماكا يعمل 

  مدل توفدا عديد نلعقاص مت الوسائل األساسية لدفال اإلنسان على العمل  أي أن اإلنسدان يالعقاص أو الته
  1.مت العقاص أو احلرمان وليس ححا   العمل

 هدددا  دون  ردددي المدددرد  علدددى  تيعمدددل حيددد  ال يدددؤم  البدددد مدددت الرةابدددة القدددديدة والدةيقدددة علدددى اإلنسدددان حددد
 متابعة وإرراهن

 ردي    سدحيل أهدم حدواف  العمدل أي أن المدرد علدى اسدتعداد للتضدفية  ي  ا ادية هدي مدتجر وا  ااي إن اآل
 .جر وا  ااي ا ادية األترىاحلصول على م يد مت اآل

اإلنسداين ب ريقدة تدؤدي إىل أن تتحدال اإلدارة يريقدة تاصدة    كوهدي تمسدري السدلو  هي فروض الن ريدة التقليديدة تلت
   .نسان ويحيعتهمعاملة األرخاص تتما وتلت الن رية إىل اإل

حتددددا أن أوامددددر شثددددرية تصدددددرها اإلدارة الت دددداا ويتلاهلهددددا األفددددراد وةددددد ثهندددداك العديددددد مددددت التلددددارص العمليددددة أ     
   اال اا ا ضاد وشذالت تح  للحاحث    ميدان ع ةا  العمل أن اإلنسان ليس شسوال ب حعه يتصرفون 

وإكا شددان اإلنسددان ب حعدده شسددوال فكيدد  نمسددر  ةالعمددل ا قددرر بددل هندداك أفددراد يعملددون سدداعا  أيددول مددت سدداعا  
 وهدددو الددددافال المدددرد سدددلوكل يجدددر هدددو اطددددد األساسدددشدددان اآل  وإكاعلدددى عملددده لمدددرتا  يويلدددة  ول ؤ ا سدددإةحدددال أحدددد 

فرصدة احلصدول فهم يرفضدون  إكن إضافيةالوحيد له على العمل فكي  نمسر رفض بعض األرخاص العمل لمرتا  
  .أعلى آجر على ا عدال 
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تقدمده الن ريدة التقليديدة شمدا يتضد    حداال   يالتمسدري الدذتوضد  فقدل  اإلنسداينتلت ا  داهر للسدلوك  إن     
 ويدافال عنه. وما شلر متعددة لذلت البد مت الحف  عت التمسري آتر يقدمه  إنسانية  أو مواة

 (: Yالنظرية احلديثة :)نظرية اثنيا :  
ن ريددة التقليديددة   رسددم الصددورة احلقيقيددة ل حيعددة اإلنسددان فددنن الن ريددة احلديثددة قدداول تقدددمي نلن ددر إيل فقددل ال     

 سموعة مت المروض ال  تمسر بعض ا  اهر السلوك اإلنساين وهي :
 .اإلنسان ير ب   العمل لذاته فهو حيب العمل ويمضله عت المرات 
 .اإلنسان يسعى إيل قمل ا سؤولية وا خايرة 

 ن ي لب احلرية   العمل والتفرر مت القيود وهو يمضل أن يكون ةائدا وليس اتبعا.اإلنسا 

  احلصول على نتائم إجيابية دافال أساسي للعمل أي أن اإلنسان يعمل لديس توفدا  احتمالالوعد ن كافلة أو
 مت العقاص ولكت أم    ا كافلة.

  العمل إك يكمي أن قدد األهدداهن ا  لدوص ققيقهدا  ليس هناك ضرورة للرةابة الدةيقة على اإلنسان   أثنا
 ويرتك للمرد اتتيار سحل الوصول إليها وهو جدير نتتيار أفضل السحل والوسائل.

   لدديس ن حدد  وحدددا يعددي, اإلنسددان والمددرد يعمددل للفصددول علددى آجددر ولكندده يعمددل أيضددا إلرددحاا حاجددا
ل احلصدول علدى مرشد  اجتمداعي مرمدوت والرضدا عدت ور حا  أترى ت هن اآلجر وا  ااي ا ادية يعمل مت أج

 1اإلجناة القخصي.

 
نلع ةدا  "تلت المروض للن رية احلديثة ساملا   توجيه أساليب اإلدارة   العصدر احلددي   داا مدا يسدمى      

ألسداس مدت وأصح  أسلوص القيادة واإلرراهن الداقرايي الدذي يسدم  لألفدراد ،ريدة العمدل والتعحدري هدو ا "اإلنسانية
ححيددة أتددرى فددنن سموعددة الددن م االجتماعيددة تددرى   اإلدارة ن امددا اجتماعيددا متكددام  ومددت مث فددنن من مددة األعمددال 
 ين ر إليها أ ا م جيا مت الع ةا  االجتماعية واأليفاص احلضارية ال  تنقل ب  مجاعا  األفراد ا كونة هلا ونلتايل 

 
جتمدددداعي تلعددددب دورا نرةا   قريددددت فلسددددمة اإلدارة ححيددددة اشتقدددداهن العوامددددل فددددنن ممدددداهيم التعدددداون والتماعددددل اال

 وال روهن ا ساعدة على  ميال األفراد وإجياد رواب  وثيقة بينهم.
ويتمي  تمكري سموعة الن ا  االجتماعي نلقمول والتكامل ويعمل على الحفد  عدت وسدائل إدمدا  المدرد شعضدو 

  وةايدة درجة التماعل بينها.   مجاعة وتوثيا ع ةا  ا ماعا 
 نظرية اإلدارة التنظيمية :اثلثا : 
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سددهامه إيل اإلدارة عددت يريددا محددادع اإلدارة وهددو بددذلت شددان األول   الكتابددة عددت إبيقددو   "هنددري فددايول"شددان       
التن دديم وبعددد  ن ريددة اإلدارة التن يميددة الدد  هتددتم نألعمددال اإلداريددة ووصدد  وقليددل الواددائ  اإلداريددة وسددرد محددادع

بعملده وشتانتده عدت التن ديم  "أوريدت للينددا"عت محادع التن يم ويلديهم  "رايلي وأالن" "جيمس مو "شتب   "فايول"
  .واإلدارة وهؤال  الكتاص الث ثة هم الرواد الذيت وضعوا أسس ومحادع التن يم اإلداري

لة وا هتم  برفال ةيمتهدا ومسدتوى العمدل فيهدا وحداول أحد العامل    حقل اإلدارة  دة يوي "فايول"لقد شان      
والتقددددير   ت حيقدددا  احليددداة العمليدددة للتمكدددري  اوتعتدددا أساسددداشتقددداهن محدددادع عامدددة لدددندارة علدددى أن تكدددون مرندددة 

ع بواس ة ا ديريت واهتم فايول مبحادئه شلساس وبداية العمل   هذا اجملال وليس شنهاية إك كشر إمكانية ةايدة ا حداد
      1و اهل الحعض اآلتر شما رش  على أن اتتيار ا حدأ للت حيا يرتح  أساس بمت اإلداري وتاته وةدراته.

  
 الرايضية : اإلدارة/ 2

تعددد اإلدارة الرايضددية   األسدداس عمليددة اجتماعيددة وفنيددة   كا  الوةددا فهددي عمليددة اجتماعيددة لكو ددا تتعامددل      
ة مت ا ت ريا  وفنية أل ا ترتح  ارتحايدا وثيقدا ب حيعدة النقداص ا مدارس ومدا يرمدي إليده مال الكائت الحقري وفا سموع

ي اإلداري شدددي حيقدددا مدددت أهدددداهن وتسدددتخد  اإلدارة الرايضدددية عناصدددر اإلدارة ون ريتهدددا وتسدددتميد مدددت الت دددور المكدددر 
ة علدى العمدل الت دوعي دون أفضل عائدا اجتماعي وتربوي وثقا  واةتصادي للملتمال وتعتمدد علدى فدرتة ةمنيدة شحدري 

  هيل علمي شا . 
واإلدارة الرايضددية تعمددل   العديددد مددت ا ؤسسددا  شمددا أ ددا متثددل حرشددة العديددد مددت ا ؤسسددا  وي هددر كلددت        

القدددكل التدددايل الدددذي يوضددد  سددداال  اإلدارة الرايضدددية مدددت تددد ل ندددوع  مدددت ا ن مدددا  األوىل من مدددا    اجملدددال 
 ة مؤسسا   ري متخصصة   اجملال الرايضي.الرايضي والثاني
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 ساال  اإلدارة الرايضية

 
 
 

 من ما   ري متخصصة                                                                من ما  متخصصة             
 
 
 
 

 الرايضة       الرايضة  الرايضة  الرايضة  الرايضة        الرايضة   نة األندية           مراش        االقاداي      اللل
                  ا امعية ا درسية   القوا       القرشا        األو حية         الرايضية  القحاص                       

  ا سلفة       وا صانال                                             المنا       ا صفا                                                                 
 وا ستقميا                                                                                                                                              

 
 1ضح جماالت اإلدارة الرايضية.(: يو 03شكل)

  
 
 مفاهيم حول اإلدارة الرايضية :/ 2-1
بصدورة من مدة  وإتراجدههي فت تنسيا عناصر العمدل وا ندتم الرايضدي   اهليةدا  الرايضدية  اإلدارة الرايضية :     

 مت أجل ققيا هذا اهليةا .
 2ايضية لتفقيا أهدافها .  ا توجيه شافة ا هود داتل اهليةة الر  شما يعرفه أيضا     
علددى أ ددا ا هددارا  ا رتح ددة نلتخ ددي  والتن دديم والتوجيدده  :""blanten "et "beitelوةددد عرفهددا شددل مددت  

 3وا تابعة وا ي انيا  والقيادة والتقييم داتل هيةة تقد  تدمة رايضية أو أنق ة بدنية أو تروحيية .
 مكوانت اإلدارة الرايضية :/ 2-2
 اإلدارة الرايضية فوجد أ ا تتضمت أربعة مكوح  أساسية هي : "kanz"ل اإلداري األمريكي لقد حل     

 العمل ا ماعي ص/ العامل الحقري                            أ/             
 ا ن مة ال  تعمل اإلدارة ألجلها  د/   القائد اإلداري                               /          

 املهارات األساسية يف اإلدارة الرايضية :/ 2-3
                                                 

 .31,30  ص :  2001القاهرة     1ص سيكولوجية اإلدارة الرايضية "  مرش  الكتاص للنقر   حممد متويل عميمي :" - 1
 .17  ص :  1999القاهرة      1ص أ.د. مم  إبراهيم محاد :" ت حيقا  اإلدارة الرايضية"   مرش  الكتاص للنقر   - 2

 .17  ص : مرجال سابا   والرايضية " ةعة التن يم واإلدارة   الرتبية الحد نيموسو  "د. عصا  بدوي : - 3
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   ا اإلدارة الناجفة تعتمد على مايلي : "kanz"لقد أراد اإلداري األمريكي      
  ددا الددتمهم الكامددل والكمددا ة   نددوا تدداص مددت المعاليددا   "kanz": وةددد وصددمها اإلداري  املهههارة الفنيههة -  

للتعليددل   كلددت االتتصدداص والقدددرة علددى شيميددة اسددتخدا  التمددنت    وهددي تتضددمت معلومددا  تاصددة وةابليددة شحددرية
 اجملال الرايضي .

 س: القابلية الدةيقدة للعمدل بقدكل فعدال شملموعدة واحددة مدت العدامل  ل درض تعداون و دان املهارة اإلنسانية -  
عهدم بقدكل فعدال وع ةدة ات    كلت المريا الذي يعمدل معده أيضدا وتتضدمت معرفدة اآلتدريت والقددرة علدى العمدل م

 .جيدة 

: القدرة على رب  األج ا  الدةيقة وهذا يعين الن درة القداملة والكليدة للمن مدة الد   مهارة االستيعاب الفكر  -  
 يعملون فيها وشيمية اعتماد أةسا  تلت ا ن مة على بعضها الحعض .

داريددة   أي ستمدددال فهددي تعتمدددد نلدرجدددة األوىل وادددائ  اإلإن إدارة الرتبيددة الرايضدددية تعتددا مدددت أهددم وأصدددعب ال     
علددى القددادة والددرواد وا قددرف  ومجيددال العددامل    ساالهتددا الواسددعة شمددا تعتمددد علددى ا ؤسسددة نلدرجددة الثانيددة وعلددى 

 ا نقآ  وا رافا وا عدا  واألدوا  نلدرجة الثالثة.
ضددية تعددين اسددتخدا  العلددم   تن دديم وتدددريب السدددلوك علددى هددذا يددرى ا ؤلدد  أن اإلدارة مددت وجهددة الن دددر الراي     

 اإلنساين وال  تسعى الستخدا  العناصر ا ادية والحقرية بكما ة عالية لتفقيا اإلجناةا  الرايضية .
 الفعالة : ةصفات اإلدارة الرايضية العلمي/ 2-4

 اكت قديد صما  اإلدارة الرايضية العلمية السليمة شمايلي:     
 مبعىن ضرورة ت  ية اإلدارة لكافة جوانب وساال  العمل   اهليةة الرايضية   حدود اتتصاصاهتا . ول :الشم   
ويعين أن يتوىل شل ج     اهليةة الرايضية جانب مت التن يم حي  يؤدي مها  حمدددة متخصصدة مدال  التكامل :   

 ي  تتفقا النتائم ا رجوة.مراعاة أن تكمل شافة األةسا  اإلدارية للهيةة الرايضية شكل ،
الرايضية ليس للفاضدر فقد  بدل للمسدتقحل أيضدا مدت تد ل وتعين كلت أن ضرورة أن تعمل اإلدارة  املستقبلية :   

أهددددداهن وت لعددددا    ةمددددت آ  وهنددددا ت هددددر أمليددددة التنحددددؤ ن سددددتقحل نعتحددددارا واجحددددا أساسدددديا مددددت واجحددددا  اإلدارة 
 الرايضية.

أن تتمي  اإلدارة الرايضية   اهليةة نالنمتداح علدى الحيةدة الد  تعمدل ت هلدا وتتدلثر  دا وتدؤثر  ويعين هذا االنفتاح :   
 1فيها .
 الدور اإلجرائي لإلدارة الرايضية :/2-5
يتمثددل الدددور اإلجرائددي مددت اإلدارة الرايضددية   تسددة عناصددر تعكددس شافددة عملياهتددا وهددذا األدوار تددتم   شافددة      

 ارية للمؤسسة الرايضية وهي شمايلي :ا ستواي  اإلد
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واألسداليب والوسدائل والداامم  واإلجدرا ا وضال ت ة متكاملة تقمل شدل مدت االسدرتاتيليا  والسياسديا  *      
 ا  لوص تنميذها وشافة القوى الحقرية اإلمكانيا  ا ادية والعينة   فرتة ةمنية مستقحلية.

وى الحقدرية وا اديدة الد  تتكدون منهدا اهليةدة الرايضدية وتنسديا األدا  والدرتاب  وضال هيكلة لتن يم العناصر والق*      
بينها لتفقيا التكامل والتماست والت حم ب  األج ا  بصورة يكون هلا معدىن وفاعليدة مدت أجدل ققيدا هددهن اهليةدة 

 الرايضية .

يسددهم   ت ددابا هددذا السددلوك مددال اهلدددهن حدد  األفددراد العددامل    اهليةددة الرايضددية علددى تعددديل سددلوشهم مبددا *      
 العا  ا رجو ققيقه.

إجيددداد ن ددددا  رةددددايب يت دددابا مددددال العمليددددا  واإلجددددرا ا  علدددى أن تددددتم مقارنددددة نتدددائم األعمددددال مددددال مسددددتواي  *      
 ومعدال  األدا  ا  لوص ققيقها الذي يضمت حست سري العمل مال تصفي  اال رافا  .

سددتواي  اإلداريددة   اهليةددة الرايضددية علددى ا سددتوى الرأسددي أو األفقددي مددت أجددل الوصددول التنسدديا بدد  شافددة ا *      
 إيل اهلدهن اطدد  فضل الوسائل والمعاليا  و ةل تكالي   كنة .

 
 املبادئ األساسية لإلدارة الرايضية : / 2-6

حللمهدا ويحيعتهدا علدى أسداس أن ت حا هدذا ا حدادع   إدارة مجيدال ا ؤسسدا  مبدا   كلدت الرايضدة دون ن در      
مجيددال األعمددال تتقددابه   أهدددافها وعملياهتددا الرئيسددية وتددتلخص هددذا ا حددادع الدد  تسدداعد   تلددا اإلدارة الناجفددة 

 :يفيما يل
أو األنديددددة   االقددددادايمددددت الللنددددة األو حيددددة أو  ابتددددد اجيددددب أن تكددددون ا ؤسسددددة الرايضددددية  مبههههدأ التههههوا   :*      

اةنة لضمان النمو ا ناسدب هلدا وققيدا الكمايدة   إدارهتدا وجندد أن مهدا  الدرئيس اإلداري هدو التلشدد مدت الرايضية متو 
 أن التواةن يسود ا ؤسسة شما يقال على عاتا الرئيس اإلداري أن حيم  تواةن مؤسسته .

ا العناصددر ا وجددودة إيل جيددب اسددتحعاد مجيددال العناصددر  ددري الضددرورية لددندارة الناجفددة وققيدد مبههدأ التبسههيط :*      
أبس  ركل  كت ومت م ااي ا ؤسسا  الص رية مث  : سرعة الح    األمور بعكدس احلدال   ا ؤسسدا  الكحدرية  
شالللنددة االو حيددة الوينيددة بسددحب أن التصددرهن يتندداول أرددخاص عدددة وتعمددل هددذا ا ؤسسددة إيل حددد شحددري مبقتضددى 

 هذا ما يح ئ العمل وي يد النمقا  .التعليما  ا كتوبة والتقارير والسل   و 

يددؤدى التخصددص   ا هددود إيل تكددويت ا دداا  بسددحب أن ترشيدد  ا هددود ي يددد مددت ا دداة  مبههدأ التخصههص :*      
العمليدددة وي حدددا محددددأ التخصدددص ت حيقدددا عامدددا وردددام    ندددواحي النقددداص ا ختلمدددة ويسدددتند محددددأ التخصدددص علدددى 

فراد يتمكت مت إجنداة أرديا  عددة بدةدة بينمدا الكثدرة مدت األفدراد فتدتمكت مدت إجنداة احلقيقة ال  تقول أن القلة مت األ
 أريا  ةليلة بدةة إكا شان سال نقايهم ص ريا.

جيددب أن  دددد أحسددت يريقددة ونعددا عنهددا بوحدددا  حمدددودة أو أيفدداص  مث تسددتخد  شنمددوك   مبههدأ التنمههيط :*      
   العمليا  و  التخ ي  والرةابة.
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محاررة وةيمة العمل ا نلد  ويقدرتص أن توضدال مسدتواي   ا كافآ جيب أن تتناسب  مبدأ احلوافز املادية :*      
 أن يكافئ القخص على أساس ما أجن ا مت أعمال نلنسحة إيل ا ستواي  ا وضوعة.و عادلة لألعمال ا نل ة 

يريقددة معا تهددا للع ةددا  اإلنسددانية   تددنل  اإلدارة أو تمقددل علددى حسددب  مبههدأ العاقههات اإلنسههانية :*      
ة وش ملددا ا عادلددة إيل األهددداهن نمسددها فكددل منهمددا ير ددب   اةدهددار ا ؤسسدد واألرددخاصا ؤسسددة وتسددعى اإلدارة 

العادلددة فدداإلدارة   معاملتهددا مددال األرددخاص واألرددخاص   اتصدداالهتم نإلدارة. تت لددب ا عا ددة السددليمة للع ةددا  
ي ال ةيمددة لدده   حددل و اسددا  عمددل رردديدة بقددرص أن يتمسددت  ددا اإلداريددون ألن الكدد   القددماإلنسددانية وضددال سي

 ا قك   .

جيددب أن يكددون هندداك   ددي  سددابا للتنميددذ لكددي نصددل إيل عمددل رددي  لدده أمليددة ب ريقددة مبههدأ التخطههيط : *      
 ددوي التخ ددي  علددى ا دداك فعالددة والتخ ددي  حيددل حمددل احلدددس والتخمدد  وبددذلت يقلددل مددت االعتمدداد علددى احلدد  وين

  1.ةرار حيدد ما جيب عمله والكيمية ال  ينمذ  ا ألن التخ ي  يرتب العمل وحيدد مراحل تتابعه

يصدددح  التخ دددي  ةليدددل القيمدددة إال حيددد  توجدددد الرةابدددة لتضدددمت تنميدددذ ا  ددد  وجيدددب علدددى مبهههدأ الرقابهههة : *      
مدا اكدنهم مدت ضدمان التنميدذ ومدت م ح دة سدري العمدل األرخاص القدائم  نلعمدل أن يكدون لدديهم مدت الوسدائل 

 وبعد إعداد ا    وإصدار التعليما  لتنميذها .

تعتا القيادة احلكيمة هدي أهدم عامدل فدردي   جنداح العمليدا  شافدة وتن دوي القيدادة احلكيمدة مبدأ القيادة :*      
لقدددرة علددى شسددب تعدداون ووال  اآلتددريت مددا يقددرر القددخص عملدده وعلددى امددت ك القخصددية واعلددى القدددرة   عمددل 

 وعلى ا هارة   ةيادة جهود األرخاص والرةابة عليها .

وال عت تنميدذ شدل األعمدال ؤ إن القخص الذي اارس السل ة جيب أن يكون مسمبدأ السلطة واملسةولية: *      
ه سددل ة القيددادة واإلرددراهن وال عددت نتددائم معينددة إال إكا شانددا لددؤ داتددل ن ددات سددل ته ال اكددت اعتحددار القددخص مسدد

علددى الوسددائل الدد  تسددتخد  للوصددول إيل ققيقهددا وإكا أردح أن جنعددل فددردا مسددةوال عددت اسددتمرار عمددل معدد  أو عددت 
تنميددذ مهمددة مددا فيلددب أن ندد ودا نلسددل ة ال ةمددة لنرددراهن علددى األرددخاص الددذيت اارسددون هددذا النقدداص وتوجيدده 

الددد  تسددداعدهم   الوصدددول إيل اهلددددهن.ون ح  أن اإلداري ال يعتدددا جهدددودهم السدددتخدا  الوسدددائل واإلمكانيدددا  
وال عدت األت دا  الد  قددث لسدو  ؤ وال عدت أعمالده فقد  بدل أيضدا عدت أعمدال مر وسديه فدنن اإلداري يعتدا مسدؤ مس

وال عدددت نتدددائم عمدددل اآلتدددريت الدددذيت قدددا إردددرافه فالضدددرورة تقتضدددي إعدددداد ؤ اتتيدددارا للمدددرد حيددد  أن اإلداري مسددد
  وس  وتدريحهم ومعرفة ا ها  ال  يصلفون هلا .ا ر 

جيدددب ا ددداك القدددرارا  عندددد أدم مسدددتوى تن يمدددي لتسدددهيل القيدددا  نألعمدددال وتتخدددذ مبهههدأ ا هههاا القهههرارات :*      
القدرارا  بواسدد ة اإلداريد  وا ددراةح  وا ختصدد  نلنقداص ا عدد  الددذيت يقومدون بتنميددذ عمددل مدا إال   احلدداال   ددري 

اديدة فيت لددب فددت اإلدارة إعددداد وتددريب إداري ا سددتقحل ألندده   هددذا احلالدة ت هددر القيددادة الصددفيفة والقدددرة   الع
 احلكم على ص حية األفراد للقيا  مبها  معينة.
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بتفويدل مجيدال  تسدتخد  القددرة اإلداريدة شاملدة للتخميد  عدت شاهدل اإلداريمبدأ اسهتخدام القهدرة اإلداريهة:*      
ال  اكت أن تنمدذ ولدو يحدا هدذا ا حددأ فدنن اإلداريد  يتفدررون مدت التمصدي   ويتمكندون بواسد ة التقدارير ا سائل 

ول  عنهدددا فددداإلداري يدددرتك األرددديا  الددد  تسدددري   سراهدددا ؤ ا رفوعدددة إلددديهم مدددت مر وسددديهم تتحدددال مجيدددال الوادددائ  ا سددد
  ا وضوعية.ال حيعي ويرش  اهتمامه على ا سائل ال  تتماو  وا ستواي  

 مقومات التغيري الناجح يف إدارة اهليئات الرايضية :/ 2-7
 لكي يكون الت يري حج    إدارة اهليةا  الرايضية ال بد مت توفر عدد مت ا قوما  وهي شمايلي:     

يل الر سددا  وإجيدداد تقدليال األفكددار ا ديدددة ا ميددة النابعددة مددت األفدراد العددامل    اهليةددة الرايضدية وتوصدديلها إ*      
 ن ا  للفم  على الحف  عت مثل تلت األفكار إكا ما شانا ةابلة للتمكري .

دعدددم تكامدددل ا عدددارهن أمدددا ا هدددارا  فهدددي تكتسدددب مدددت تددد ل الت حيدددا المعلدددي وا مارسدددة اليوميدددة ا سدددتمرة *      
 1.للمقك   النمسية واإلنسانية داتل اهليةة كاهتا أو تارجها

  رونة وا قدرة على التكي  ح  اكت تقحل الت يري والتكي  معه.ترسيأ ا*      

وهددذا االسددتناد إيل ا علومددا  حددول الت يددري ا نقددود مددت حيدد  أهدافدده وأنواعدده ومدددى  ثددريا ونتائلدده ا توةعددة *      
 يرجال أساسا إيل ن م ا علوما  ا توافرة .

 جماالت اإلدارة يف الرتبية الرايضية:/ 2-8
 تعامل إدارة الرتبية الرايضية مال ث ث ساال  رئيسية وهي :ت     

 أ/ الاامم.           
 ص/ اإلمكاح            

 العامل   القادةا  /            
وهددذا اجملدداال  الث ثددة للرتبيددة الرايضددية تعتددا سدداال  متداتلددة و ددري مسددتقلة شدد  منهددا عددت اآلتددريت فددالاحمم ي ددل  

رت دون وجدددود اإلمكددداح  ا تاحدددة مث عتدددذ يريقدددة ضدددةيلة أو شافيدددة ال فائددددة منهدددا إن ر حيسدددت شلمدددا  علدددى الدددو 
 2.استخدامها وشذلت تقال على العامل  ا سؤولية النهائية   حست استخدا  اإلمكاح  وتنميذ الاامم 
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  أصددح  علمددا مددت العلددو  اإلنسددانية الحددارةة لقددد عددرهن اإلنسددان اإلدارة عددا العصددور واحلضددارا  ا ختلمددة حدد     
والذي اسند على يرت ومحادع ون دراي  عديددة وا نقدآ  الرايضدية قتدا  إيل إدارة وتن ديم جيدديت إن اإلجنداةا  

هن إيل مجيدددال ا هدددود ا حذولدددة وتتمثددددل ضدددات أتدددرى  ا سدددتواي  العاليدددة نلدددر م مدددت ققيقهدددا إال أن هنددداك جهدددود 
مريا واتد ليقمل اإلدارة وهدذا يقدودح إيل أنندا ال نسدت يال ققيدا أي ت دور ملمدوس   أي حقدل مبهما  ا دير وال

 إكا ر يصاحب كلت عمل إداري جيد والذي جيب أن يستند إيل محادع اإلدارة العلمية احلديثة.
مورهدا وحدل مقداشلها إن الت ور الذي يرت الرتبية الرايضدية مدؤترا جعلهدا تسدتع  نألسدلوص العلمدي  عا دة أ     

 فكان ل اما أن تللل إيل التن يم ا امم واإلدارة ا يدة شمت وعلم لتن يم أنق تها ا ختلمة .
فاإلدارة الرايضية تقود التقد  وتعمل جاهدة علدى تنقدي  حدواف  الت يدري وتنميدة عواملده وقريدت مت لحاتده وهدي      

ا ونوعدددا إن مسدددللة إدارة وتن ددديم ا نقدددآ  الرايضدددية واحددددة مدددت أهدددم اإلدارة الماعلدددة   ةايدة اإلجنددداة وت دددويرا شمددد
  .ا سائل ال  اكت أن تؤثر على عمليا  صنال الت ور
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 :متهيد
تعيش الدول النامية عموما مشكلة استرياد التنظيم والتسيري إىل جانب ظاهرة األجهزة الصناعية إذ  

ابإلمكان استعمال اآلالت واألجهزة املستوردة من الدول الصناعية كما هي، يف حني يصعب تطبيق األساليب 

ارتباط وثيق بقيم اجملتمع وثقافته وانتماءاته  املستوردة للتسيري البشري ذلك لكوهنا نتيجة تفاعل اجتماعي، وهلا

 احلضارية.

رغم أمهية اجلانب البشري يف التنظيمات فإن هذا اجلانب بقي مهمال إذ عادة ما يتم استرياد املصانع 

 جاهزة، مبا تتطلبه من طرق هليكلة العمل والتنظيم والتسيري.

ماعية للعامل ودراسة حميطه من أجل فهمه ومن هنا ظهرت احلاجة امللحة للتعرف على اخلصائص االجت

وحسن حتفيزه وتسيريه، هلذا ليس من املنطقي االستمرار يف استهالك الطرق الغربية يف التسيري البشري وأصبح من 

الضروري البحث يف أساليب جديدة للتسيري انطالقا من القيم احمللية وثقافة اجملتمع وواقعه التارخيي والعقدي، 

، ومل يعط البعد البشري يف اإلنتاج حقه من األمهية ومهش البحث فيه، إذ أن االعتقاد السائد هو ونسقه القيمي

أن اآللة هي اليت تنتج بينما العامل اتبع هلا، فإذا مل نراع حاجات العامل وخصائصه ومتطلباته فإن األجهزة 

ة املؤسسات بدول العامل الثالث، ويف مرحلة املتطورة تبقى معاقة تشتغل دون طاقتها كما هو احلال ابلنسبة للغالبي

حامسة يف إعادة هيكلة اقتصاد كثري من الدول النامية والعمل على اعتماد أساليب علمية يف اإلدارة والتسيري واليت 

 هتدف إىل رفع مردودية املؤسسات وفعاليتها.

 

 

 

 

 

 

 

 



التسيير اإلداري                                الفصل الثاني                                                

 

- 32 - 

  الثقافة واستجابة العمال ألساليب التسيري: -1
يري يف الغرب من خالل حبوث أجريت خاصة يف بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية، تطور علم التس 

"... أنه ال ( Schippers :22.1983وفرنسا وأملانيا وهي جمتمعات ذات طابع مادي صناعي يرى شيربس )

 1قل".غريب، أو هو كذلك من حيث األصل على األ هاذا اجت ميكن جتنب الواقع أن الكثري من علم التسيري

اعترب التسيري كأحد العلوم الدقيقة، مثله مثل الرايضيات أو الفيزايء ابإلمكان تطبيقه يف أي منطقة يف 

العامل وقد أدى تطبيق أساليب التسيري الغربية يف الدول النامية إىل صعوابت يف تسيري مؤسسات تلك الدول، وهو 

لسائدة حمليا، وإعادة النظر يف مدى إمكانية حتويل طرق اإلدارة ما دفع الباحثني واملسريين إىل االهتمام ابلثقافة ا

والتسيري من بلد إىل آخر، ينتميان إىل حضارتني خمتلفتني، أما سبب ذلك فيعود إىل فشل حتويل أساليب التسيري 

 األمريكية يف احلصول على النتائج املتوقعة ن خالل تطبيقها ابلدول النامية.

 ليبتونمع حميطها الثقايف واالقتصادي حيث أشار  تفاعل التنظيمات تنتج أساليب التسيري عن

(8.1983: Lupton)   واالجتماعي والثقايف للمحيط اليت تعيش فيه أن "... الواقع التقين واالقتصادي

التنظيمات هي عوامل أساسية حتدد منط العالقات وأسلوب السلوك" أحد جوانب التسيري يف اجملتمعات العصرية 

لدميقراطية الصناعية، إذ أن املشاركة يف صنع القرار أصبح مودة يف الغرب، كما أصبحت من األولوايت اليت هو ا

 يدافع عنها املسؤولني النقابيني، من أجل حتسني مستوايت رضا العمال وفعالية التنظيمات.

ب واجبه وصالحياته فالعالقة بني املسريين والعمال يف اجملتمعات العصرية عالقات رمسية يعرف كل جان

وطرق تصرفه يف خمتلف املواقف، يقوم العمال بواجباهتم املأجورين عليها دون اعتبار للعالقات غري الرمسية اليت 

 تربطهم مبسريهتم فاحلياة اخلاصة للمسريين ال تؤثر كثريا على عالقاهتم ابملستخدمني يف مواقع العمل.

ال يف الدول النامية ابلثقافة احمللية والقيم التقليدية دون اعتبار بينما تتأثر العالقات بني املسريين والعم

ففي غالبية احلاالت لية هي اليت حتدد عالقات األفراد يف مواقع العمل، بللقدرات املهنية فالعالقات األسرية والق

 ؤسسة.يرفض بعض املسريين بسبب انتمائهم إىل قبائل خمتلفة عن تلك اليت ينتمي هلا غالبية عمال امل

 

 

                                                 
 .54-53، ص 1999، 1بوفلجة غياث: القيم الثقافية والتسيري، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، جامعة وهران، ط - 1
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 التطور التارخيي ملفهوم التسيري: -2
حظي مفهوم تسيري املؤسسات ابهتمام العديد من الدراسات يف جمال العلوم اإلنسانية والعلوم االقتصادية  

 وقد تزامن تطور هذا املفهوم مع ظهور املداخل اإلدارية املتعددة فكانت:

 النظرية التقليدية: -2-1

تطبيق املنهج العلمي يف اإلدارة فاهتمت بدراسة العمل وحتليله عن طريقة دراسة تركز مفهوم التسيري يف  

القوة واحلوافز املادية وسيلة لتأمني  أسلوباحلركة والزمن من أجل القضاء على أشكال الضياع يف الوقت واختذت 

اإلنسان لتحقيق الكفاءة  يف اآلليةتطبيق تلك املناهج وأبرز رواد هذا الفكر فريدريك اتيلر الذي عمل على زرع 

 العالقة بني اإلدارة والعمال. حتسنياإلنتاجية مع حماولة 

وغري بعيد عن تلك الفرتة ظهر فايول مبا يعرف اإلدارة التنظيمية اليت اهتمت بتقسيم الوظائف ومركزية  

إليها  وأضافة والرقابة واملساواة وحصر وظائف اإلدارة يف التخطيط والتنظيم والقياد واالنضباطاألمر والتوجيه 

 1آرويك مهمة الرقابة...اخل.

 النظرة النيوكالسيكية: -2-2
حتسني بيئة العمل إلدراكها ألن  مبهمةاهتمت اإلدارة يف هذه الفرتة ابإلضافة إىل املهام املذكرة سابقا  

بزعامة امييل مايو أتيد على السلوك واألداء فظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية األحاسيس واالجتاهات أتثر بعمق 

حاجات األفراد  إشباعهذه الفكرة وصاحبها تعريف جديد للمنظمة كوهنا تشكل بناءا اجتماعيا يهدف إىل 

ظيم الرمسي والتنظيم الغري رمسي وبدأت إىل التساهل لى حتقيق التوازن بني أفراد التنوركزت اإلدارة يف هذه املرحلة ع

 شيئا فشيئا.

 كية:النظرية السلو  -2-3
تعد هذه النظرة امتدادا طبيعيا ملدرسة العالقات اإلنسانية وخاصة بعد توظيف علم النفس وعلم االجتماع  

العمل وأكد  أداءيف اإلدارة اليت حللت سلوك الفرد داخل اجلماعة فظهرت نظرية التحفيز اليت هتتم ابلرغبة يف 

يف بيئة العمل كسياسات املشروع  للضغوطنسانية املسببة ماسلو هريز بريج لإلدارة مهمة حتليل اجلوانب الغري اإل

                                                 
 .220، ص 1995ية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامع2حممد رفيق الطيب: مدخل للتسيري، ج - 1
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بنظرية الدافع والتحفيز القائمة على  إسهاماتهوظروف العمل والرواتب ذاهتا وهذا ما طوره ماكالن من خالل 

 التحدي والتحديد.

 :احلديثةالنظرية  -2-4
يف تناسق  البعضمع بعضها املنظمة حسب هذه النظرة نظام يتكون من جمموعة من األجزاء اليت تعمل  

 وتكامل لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف.

 إذن مهمة اإلدارة حسب هذا املدخل: 

  الرتكيز على اهلدف الذي وجد من أجله النظام ودراسة األنشطة اليت تؤدي إىل هذا اهلدف وحماولة التعرف

اء يف كل نظام فرعي وكيف يساهم يف على األنظمة الفردية داخل النظام األساسي واإلهتمام مبقاييس األد

ما يلزم من  وإدخالالنظر بشكل مستمر يف النظام ومتابعة  إعادةحتقيق كفاءة النظام ككل مع ضرورة 

 تعديالت عليه.

  بتحديد املعايري واملقاييس املناسبة لألهداف املخططة وقياس ومقارنة ما حتقق  أجزائهحتقيق الرقابة على

 اييس السابقة.فعال ابملعايري واملق

 ...1حتديد الفروق بني املقاييس وإذا كانت مؤثرة وجوهرية جيب أن يتخذ اإلجراء الصحيح واملناسب 

 وانطالقا من هذا التحليل نصل إىل أن التسيري يتمثل يف: 

 .تشكيل بيئة العمل -

 .ةاالسرتاتيجيوضع  -

 .ختصيص املوارد -

 .بناء التنظيم -

 .تنمية املديرين -

 .ة اإلجراءاتمتابع -

 .التنبؤ ابحلاجات -

                                                 
 ة، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس علوم جتارية، جامعة يوسف قليلي وآخرون: فعالية مراقبة التسيري يف املؤسسة اإلنتاجية اجلزائري - 1

 .12، ص 2002حممد بوضياف، املسيلة،              
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وتتعلق عمليات التسيري ابلتأقلم مع التعقيد يف البيئة وأتخذ ابلتخطيط ووضع امليزانيات وتتخذ من  

 التنظيم طريقا لتحقيق هذه اخلطط وأتخذ ابلرقابة أسلواب ابلتأمني حتقيق اخلطط.

 مفهوم التسيري: -3
 م التسيري مايلي:من مجلة التعاريف اليت درست ووضحت مفهو  

 التعريف األول:
هووو تلوووك اجملموعوووة مووون العمليوووات املنسووقة واملتكاملوووة الووويت تشووومل أساسوووا التخطوويط والتنظووويم والرقابوووة والتوجيوووه وهوووو 

        1مستمرة. إداريةابختصار وحتديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها والتسيري عملية 

 : يوضح عملية التسيري4شكل رقم 
 

 

 

 

 

  

 

  

التسيري إذا اعتربان أن العمليوة تبودأ بتحديود  عملياتهذا الشكل خمطط توضيحي يبني العالقة التكاملية بني خمتلف 

ألهداف أي التخطيط فهذا ال يعوين أهنوا تنتهوي عنود الرقابوة والبود أن نكشوف علوى وجوود اصرافوات وتصوحيح هوذه 

وغريهوا مون التخطويط مبعوو  أن  واإلجوراءاتالسياسوات  علوىفيوة وابلتوا  إجوراء تعوديالت جذريوة أو وظي االصرافوات

 الرقابة تعود من جديد إىل التخطيط بعد تناول كل من التنظيم والتوجيه والتحفيز للكشف على النقائض وتداركها.

 

 التعريف الثاين:

                                                 
 .216ص ،مرجع سبق ذكره :حممد رفيق الطيب -1

 التنظيم الرقابة

 التخطيط

 التوجيه
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 1لتنظيم...ق انطمهارات املسري تشمل املهارات اإلدارية التكنولوجية والشخصية ومهارة التفكري مب 

 التعريف الثالث:
هوووو كمسوووايرة التعقيووود واجلزئيوووات فبووودون تسووويري دقيوووق فوووإن املؤسسوووات الضوووخمة املعقووودة تنوووزح ألن تصوووبح  

 2.قوالتواف االنتظامفوضوية بشكل يهدد وجودها احلقيقي وهو يوفر درجة من 

ركيبوة نظاميوة ووحودة وظووائف إن فالتسويري ينموي القودرة علوى حتقيوق خطوة موا تعملووه التنظويم والتعبئوة وخلوق ت 

مجلوة النشواطات لقودرات فرديوة ذات نوعيوة عاليوة وتعمول علوى توصويل اخلطوة  إبسونادلتنفيذ شروط اخلطة كموا يعوين 

املؤسسووة هووي عمليووة يشوورتك فيهووا العلووم  أعمووالمسووؤولية التكلووف ابخلطووة، وإدارة  إلدراك هاتووه الفووردايت مووع حتديوود

عوون طريووق أعمووال ختطوويط وتوودبري وتنشوويط ومراقبووة تسوومح هلووذه اإلدارة بتحديوود والفوون وتقنيووة قيووادة شووؤون التنظوويم 

 األهداف بواسطة جتنيد أو حشد موارد ابهضة الثمن واندرة وتشغيلها وتنفيذها. وإجناز

 عناصر عملية التسيري: -4

 التخطيط: -4-1
ف مطلووب حتقيقوه يف اجملوال التخطيط يف اإلدارة الرايضوية يعوين التنبوؤ مبوا سويكون يف املسوتقبل لتحقيوق هود 

زموين حمودد والقيوام مبتابعوة   إطوارالرايضي واالبتعاد بعناصر العمل ومواجهوة مقوموات التنفيوذ والعمول علوى تودليلها يف 

كافوة اجلوانووب يف التوقيووت املناسووب، وكمووا عرفووه هووودجي: " التنبووؤ ابألحووداث املسووتقبلية بنوواءا علووى توقعووات وعموول 

 3الربامج التنفيذية هلا.

 أنواع التخطيط: -4-2
 واالجتماعيوووووة االقتصووووواديةوهوووووو التخطووووويط الوووووذي يوووووتم علوووووى مسوووووتوى الدولوووووة ويهووووودف إىل حتقيوووووق التنميوووووة  

 4للمواطنني.

 

 التخطيط اإلداري: -4-2-1

                                                 
 .23ص،  1985 ،دار الفكر العريب القاهرة، اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي، عايدة خطاب: - 1
 .7ص،  271 العدد ،اجلزائر ،جريدة النبأ التباين التكاملي، القيادة والتسيري، يوسف يصديق: - 2
  .19-18ص 1999تطبيقات اإلدارة الرايضية ،مركز الكتاب للنشر مفيت إبراهيم محاد: -3
 .21-20 ص ، 1964 ،منشأة املعارف اإلسكندرية اإلدارة العامة، ملنعم فوزي:ا بدعادل حسن ،ع -4
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 ت اإلداريووة وقوود يكووون التخطوويط علووىوهووو الووذي يووتم علووى مسووتوى الوحوودة اإلداريووة وعلووى كافووة املسووتواي 

أو أقسام املشروع وتسمى اخلطوة يف احلالوة األوىل ابخلطوة  إداراتقد يكون على مستوى مستوى املشروع ككل كما 

 الشاملة أو الرئيسية وتسمى اخلطط األخرى ابخلطط الفرعية أو خطط اإلدارات أو األقسام.

 التخطيط التعليمي: -4-2-2
ى مراحوول حموودودة هووو العمليووة الوويت غايتهووا أن لصوول الطالووب علووى تعلوويم كوواف ذي أهووداف واضووحة وعلوو 

فعوواال يف  إسووهاماحتديوودا منطقيووا سووليما، حيووث ميكنووه موون احلصووول علووى فوورم لينمووي قدراتووه ويووتمكن موون اإلسووهام 

 1تقدم البالد يف اجملاالت االجتماعية الثقافية والرايضية.

:مفاهيم عامة حول التوجيه  /5  
  فر ياتع  -5-1   

و املشرف بتحفيز به املدير أ مجهود العاملني فمن خالل ما يقو  " وسيلة انجحة يف مالحظةالتوجيه"يعترب      
رارات كما أن دور العاملني وخلق اجلو املناسب للعمل واالتصال هبم )العمال( للحصول على املعلومات واختاذ الق

التوجيه يكمن يف بعث احلياة الديناميكية يف التنظيم من خالل إعطاء األوامر والتوجيهات وقيادهتم لتحقيق 
 أهداف التنظيم.2

ظيفة التوجيه أبهنا عملية " هو الوظيفة الثالثة من الوظائف الرئيسية للمدير وببساطة ميكن تعريف و التوجيه"     
ده يف إجناز جيب عمله ومعرفة أو التأكد من أن كل فرد يبذل قصارى جه ايتم من خالهلا إبالغ األفراد مبا ذ

 العمل املنوط به.3
ت لتشجيع املرؤوسني أن التوجيه وظيفة مركبة تنطوي على كل األنشطة اليت صمم "مجيل أمحد توفيق"ويذكر      

ساسية للمدير واليت على العمل بكفاءة وفاعلية يف كل من الفرتة القصرية واملدى الطويل وهي إحدى الوظائف األ
عرف عنها إال القليل  قوى مركبة ال ي تعترب من الوظائف الصعبة والسبب يف ذلك يرجع إ  أن املدير يتعامل مع

 كما ال ميكنه السيطرة على الكثري منها .
واجبات أنه إذا مل توزع ال "علي الشرقاوي"و"محد حسن "أمني أو"إبراهيم عصمت مطاوع "ويعرف كل من      

 على األفراد واألقسام واإلدارات لكي تسهم يف حتقيق األهداف واخلطط فسوف يؤدي ذلك إ  
 

                                                 
 .21-20 ص ، دار الفكر العريب التنظيم واإلدارة والرتبية الرايضية، القاهرة، :حسن معوم حسن شلتوت، -1

 2 -  عر عار حولية – درداش زوينة:" التوجيه واإلشراف على األفراد ودوره يف زايدة اإلنتاج" ، مذكرة خترج, املسيلة , 2001 ,ص : 14 .2
 .3- د . عبد السالم أبو قحف :" أساسيات التنظيم واإلدارة "، دار اجلامعة اجلديدة للنشر , اإلسكندرية , 2002 , ص : 393 .3
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 ميتلكون كفاءات ف االلتزام جتاه املنظمة والتهرب من املسؤولية كذلك إذا مت شغل املراكز اإلدارية أبفراد الضع
ظيفة التوجيه.متناسبة مع واجباهتم إن األمل يصبح ضعيف يف حتقيق فاعلية األداء وابلتا  تتأثر و   

تقنة ليس هلا أي ة فأي خطوة مهما كانت م" إن التوجيه هو اخلطوة التنفيذيصالح الشنواين"يف حني يرى      
ابعتبار أن التسلسل  قيمة ما مل توضع موضع التنفيذ , فالتوجيه يعد أحد األركان األساسية يف العملية اإلدارية
شراف على املرؤوسني املنطقي للعملية اإلدارية يبدأ من التخطيط مث التنظيم فالتوجيه حيث يتم عن طريق اإل

 تقو م أداء العاملني ابلوظائف دف إرشادهم وترغيبهم للعمل وقيادهتم أثناء سري العملية التنفيذية مثواالتصال هبم هب
 التنفيذية.

تعريف التوجيه يف اجملال الرتبوي :  -5-1-1  
ملعلمني عن طريق هو االتصال ابملوظفني وا "أبن التوجيهأمينة أمحد حسن "و "إبراهيم عصمت مطاوع"يعرف      

ن ليس تنفيذ لألعمال وإمنا وترشيدهم ابلعمل على حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية العامة فالتوجيه إذرؤسائهم 
 توجيه اآلخرين يف تنفيذ أعماهلم .

يهات واإلرشادات " إن التوجيه يتضمن إعطاء األوامر والتعليمات والتوجإبراهيم حممود عبد املقصود"ويذكر      
نتائج معينة  ويتطلب لنجاحه مهارات خاصة فالذي يرجى من األمر هو احلصول على وهو ليس ابملهمة السهلة

 ومن مث يتحتم توحيد اإلطار الفكري للرئيس واملرؤوس حىت يفهم األخري ما يقصده األول و ما يهدف إليه. 1
تنمية ثقته بنفسه فن إجياد الثقة بني من يصدر األمر وبني من يتلقى هذا األمر و   أبنه" التوجيه "ويعرف      

 وبقدرته وكفاءته.
أنواع التوجيه : -5-1-2  

 يشري "أمحد حسن "و"إبراهيم عصمت "و "أمينة" إىل أن التوجيه ينقسم إىل قسمني مها:
أ/ التوجيه الفين        
ب/ التوجيه اإلداري        

ستمر فرادى ومجاعات نفيذي املهو عبارة عن اجملهود الذي يبذل لتنسيق وتوجيه األداء الت أ/ التوجيه الفين :
ذب صو األهداف وذلك حىت ميكنهم احلصول على قسط وافر من التفهم الكامل واإلدراك السليم على كيفية اجل

 املطلوب حتقيقها.
ايت ويتطلب ذلك من يقوم به كل مدير ورئيس قسم ابلنسبة ملرؤوسيه يف مجيع املستو  ب/ التوجيه اإلداري :

.ماجلو املناسب ألداء اإلخصائني لواجباهتهؤالء الرؤساء خلق   
 

 
 

                                                 
   -1 د . إبراهيم حممود عبد املقصود :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية )التوجيه( ", دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , ط1 , اإلسكندرية , 2003 , ص : 14 . -1
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 املرؤوسني

موبدأ    
جتوانس  
 األهداف 

القات توضيح طبيعة الع
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 شكل )07( :يوضح بعض املبادئ األساسية يف التوجيه اإلداري.1
 

 التنظيم: -5-2

 عريف التنظيم:ت -5-2-1
يعين التنظيم جتمع هيكلي من األفراد يهدف إىل حتقيق هدف مشرتك كموا يعوين أيضوا نسوق العالقوات بوني  

 أجزاء تكمل بعضها البعض.

 أنواع التنظيم: ينقسم التنظيم إىل نوعان مها:

 التنظيم الوسعي:
حتديوود العالقووات واملسووتوايت هووو الووذي يووتم ابهليكوول التكووويين للمؤسسووة وبشووكلها أو مضووموهنا اهلندسووي و  

وتقيويم األعمووال، وتوزيووع االختصاصوات ويف اهليئووات الرايضووية يتمثول يف التنظوويم الرمسووي بشوكل أساسووي فيمووا حوودده 

القووانون واللوووائح ويتجسوود أيضووا يف عالقووة اجمللووس األعلووى جهوواز الرايضووية كحجووة إداريووة مركزيووة ابهليئووات الرايضووية 

اجمللووووس ومووووواقعهم  أعضوووواءاللجنووووة األوملبيووووة أو اإلحتووووادات أو األنديووووة يف حتديوووود  املختلفووووة ويتجسوووود ذلووووك مووووثال يف

 2وسلطات اجمللس واملكتب التنفيذي.

 التنظيم الفرياسطي: 
أنه يتولد تلقائيا وينبع مع احتياجوات  ابعتباريهتم ابلدوافع اخلاصة ابألفراد وال ميكن توضيح حتديد خمطط  

اهليئة والعاملني هبا وسلوكهم هذا يعين أنه من حق االحتادات الرايضوية أو النووادي أو املؤسسوات الرايضوية أن تكوون 

هلوا تنظوويم داخلووي يضوومن حتقيووق األهووداف العليووا علووى أن ال يتعوارم مووع التنظوويم الرمسووي الووذي تصوونع إطوواره وحتوودده 

 3الدولة.

هيكووول تنظيموووي  وإنشووواءعووودد يف اللجوووان وفقوووا ملوووا يوووراه حمققوووا ألهدافوووه  إنشووواءعووو  أنوووه ميكووون االحتوووادات مب 

 متضمنا أجهزة وجلان معاونة ووضع الئحة داخلية وتنظيم خاص به طاملا ال يتعرم مع التنظيم الرمسي.

 الرقابة: -5-3

                                                 
 . 17, ص: 2003,  , اإلسكندرية 1ط املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ", دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, د . حسن أمحد الشافعي :" -1
 .62 ص، 1991، القاهرة مية،املكتبة االكاد ،1،جحليم املنربي،عصام بدوي: اإلدارة يف امليدان الرايضي -2

 حسن مصطفى: العوامل اإلدارية املرتبطة بنجاح االحتادات الرايضية، رسالة علمية. - 3
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 تعريف الرقابة أو املتابعة: -5-3-1
ي عمليوة رقابيوة مسوتمرة تقووم هبوا اإلدارة بنفسوها أو بتكليوف غريهوا للتأكود مون أن املتابعة مبفهومها العام ه 

جيري عليه العمل داخل املؤسسة أو الوحودة التنفيذيوة يوتم وفقوا للخطوط املوضووعية أو السياسوات املوسوومة والوربامج 

 1املقدمة.

 2ا.اشى مع ما مت التخطيط له مسبقوتعين أيضا التأكد من أن ما مت عمله يتم 

إن املتابعووة موواهي إال عمليووة تقووو م، والووذي يعووين مقارنووة مووا هووو موجووود ميووا جيووب أن يكووون والتحقووق موون أن  

فعاليات العمل تسري وفقا للخطط املعتمدة والتعليمات واإلجوراءات والسياسوات املوضووعة ويف ذات الوقوت هتودف 

 النتووائج املتحصوول عليهووا ومقارنتهووا أبهووداف إىل التعوورف علووى مواضووع اإلخفوواق وإصووالحها وحتاشووي تكرارهووا وتقووو م

 اخلطط أو معايري اإلجناز..

ومن جهة أخرى تتضمن الرقابة مجيع األنشطة اليت تقوم هبوا املوديرون هبودف التأكود مون العمليوات اإلداريوة  

 القائمة تتفق مع العمليات اإلدارية املخطط هلا فقط.

 الرايضية: فوائد املتابعة )الرقابة( يف اإلدارة -5-3-2
 حتقق الرقابة بعدين هامني يف اهليئات الرايضية مها: 

 حتقيق الرقابة: 
عاملني فيها.حيث تعمل على محاية اهليئة أو املؤسسة الرايضية من األخطاء اليت تتعرم هلا من ال  

 حتقيق تنمية الكفاية: 
ط قيووود التنفيوووذ تسوووري دون حيوووث هتووودف إىل التأكووود مووون أن السياسوووات والووونظم اإلداريوووة املوضووووعية واخلطووو

 3اصرافات من أجل حتقيق األهداف أبكرب قدر ممكن هلا من الكفاية.

 أنواع التسري: -6
 ينقسم تسيري اجملموع العقاري )املنشآت( 

 التسيري املباشر: -6-1

                                                 
 .41عصام بدوي: مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .123، ص نفسه إبراهيم محاد: مرجع يتمف - 2

 .124، ص نفسهمفيت إبراهيم محاد: مرجع  - 3
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ماديوووة خاصوووة مووون طووورف اجملموعوووات احملليوووة بينموووا ميكنوووه أن  إمكانيووواتهوووذا النووووع مووون التسووويري ال يتطلوووب  

 الصيانة واملتابعة ويكون التدخل مباشرة من طرف املسريين. أشغالتدعي ويكلف شخص من أجل تسيري يس

 

 التسيري غري مباشر: -6-2
التنظويم أو الصويانة وهوذا النووع  إعوادةهو تسويري يسوتدعي مون املؤسسوات اخلارجيوة أو إىل خموتص مون أجول  

ملسوري مؤسسوة مون املؤسسوات للتودخل يف املنشوأة وهوو مون التسويري يسومى أيضوا تسويري خواص والوذي يسوتعمل فيوه ا

 يراقب ويوجه.

 التسيري املشرتك: -6-3
اخلاصوة لكول مسوري حبيوث توربطهم  اإلمكانيواتوهوذا علوى حسواب  أكثورويدخل يف هذا النووع مسوريين أو  

 عالقة تنسيق.

 التسيري غري مشرتك: -6-4
 شرة يف املنشأة دون استعمال أي مؤسسة أخرى.هو التسيري الذي يقوم مسري واحد بوسائله ويتدخل مبا 

 أنواع املسريين: -7

 مسريين غري عموميني: -7-1
 مثل الوكاالت العقارية واجلمعيات واملنظمات. 

 مسريين عموميني: -7-2
 1مثل البلدية، ديوان الرتقية والتسيري العقاري، مؤسسات رايضية.

 وظيفة املسري: -8
منطقوه موا يوراد حلهوا  وم بتجميوع املعلوموات الكافيوة عون مشوكلة خاصوة تواجوهيعترب املسري املفكر الوذي يقو

بعوود ذلووك يقوووم املسووري بتحليوول  معهووا مث عزهلووا. ةاملتشووابك األخوورىذلووك بدراسووة املشووكلة وعالقتهووا ابملشوواكل  ويووتم

املنشوود  اهلودف إىلاملعلومات وإرساء أنسب حل للمشكلة مع وضع برانمج زمين ينفذ على مراحل وذلك للوصول 

  يغيب عن البال أن هناك عوامل تعرقل عملية التسري وتتمثل يف: وال

                                                 
 .09، ص 2001ر بوسعادة، معهد تسيري التقنيات احلضرية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، دمحاين مراد وآخرون: تسيري قص - 1
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 )املنافع الشخصية(. طغيان اجلانب الشخصي -

 االعتبارات السياسية. -

 احلالة االقتصادية واالجتماعية. -

 آليات التسري:-9 

ط والتنظويم و التوجيوه. التسري هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة واملتكاملة اليت تشمل أساسوا التخطوي

 لبلوغها وهو جوهر مهمة املسري. الرقابة وهو ابختصار حتديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص

فالوظيفة التسيريية مستمرة تساير خمتلف الوظائف األخورى  إن التنسيق شانه يف ذلك شان إحتاد القرارات،

تصووميم بنيووة املنشوواة أو هيكلتهووا مبووا  العمليووة التسوويريية،موون التخطوويط حووىت الرقابووة تتنوواول التنظوويم ابعتبووار جووراء موون 

 1عالقة سلطة وغريه . ومناصب عمل، تتمثل عليه هذه البنية من تقنيات إدارية،

األهوووداف أي مووون مووونظم حركوووي عمليوووة دائريوووة فلوووو اعتوووربان أن هوووذه العمليوووة تبووودأ بتحديووود  التسووويرييشوووكل 

 .الرقابة ،فالرقابة البد أن تكشف عن وجود )أخطاء( فإنه ال ميكن أن يعتربها تنتهي عند التخطيط،

مبعو  أن الرقابوة تعوود  تتطلب تعديالت جذرية أو طفيفة على السياسات واإلجراءات وغريهوا مون اخلطوط،

هووي أيضوا عالقووة دائريووة مبنيووة علووى أسوواس التخطوويط كووذلك فووإن العالقوة بووني عمليووة التسوويري والتنظوويم  إىلمون جديوود 

 ذلك أن عملية التسيري لدى تطبيقاهتا تنتج التنظيم الذي ال يتواصل سريه إال ابلتوجيه. ل،التفاهم املتباد

 أهداف التسيري:  -9-1
 اليت يسعى التسيري احلديث الوصول إليها ما يلي:من بني اهلداف 

 ضمان سري األنشطة اإلنتاجية وفق ما جاء يف الربانمج اإلنتاجي. -

اسوووتعماال امووول اإلنتووواج مووون يووود عاملوووة، موووواد أوليوووة، رؤوس أمووووال، تكنولوجيوووا، إجيووواد صوووي  مثلوووى السوووتعمال عو  -

 عقالنيا بدون تبذير أو نقص.

 إنتاج املنتوج بنمط خاص مع ضمان تسويقه. -

 تلبية رغبات وحاجيات املستهلك من حيث الكم، الكيف والزمن. -

 دور التسيري: -9-2

                                                 
 .11، ص 1994، 1طفاروق عباس حيدر: ختطيط املدن والقرى،  - 1



التسيير اإلداري                                الفصل الثاني                                                

 

- 44 - 

للكميوووة املطلوبوووة مووون طووورف الوووزابئن، حسوووب سوووعر  ةاحملووودد وظيفوووة اإلنتووواج تتضووومن إنتووواج )تووووفري( يف املووودة 

التكلفوووة، ونوعيوووة حموووددة، فاإلنتووواج هوووو هووودف كووول مؤسسوووة أو منشوووأة، موووع تووووفري منوووافع وخووودمات للمسوووتهلكني 

وحصول الزابئن على السولعة جيوب أن يكوون يف الوقوت املطلووب لويس قبلوه وال بعوده، ألن التنسويق يعورم املؤسسوة 

يد ما  والتأخري يعرضها إىل خمالفة )غرامة( والتسيري اجليود يسوتلزم أنوه كلموا كانوت االسوتمرارية يف أو املنشأة إىل جتم

 االستهالك يقابلها االستمرارية يف العمل واإلنتاج.

ولوووذلك نووورى أنوووه مووون املهوووام األساسوووية للمسوووري البحوووث عووون أقووول تكلفوووة لإلنتووواج والعمووول، والسووورية احلسووونة  

املاديووووووة املنتجووووووة لووووووذلك يسووووووتوجب دراسووووووة حووووووول املنتوووووووج )الشووووووكل، النوووووووع، اللووووووون، للمؤسسووووووة مرهونووووووة بنوعيووووووة 

 1اخلدمة...اخل(.
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 1مناذج تسيريية ثالثة: -9-3
 ( ثالث مناذج تسيريية متدرجة من النموذج التقليدي إىل النموذج احلديث.Milesيقدم مايلز )

 ج املوارد البشريةمنوذ  منوذج العالقات اإلنسانية النموذج التقليدي
   االفرتاضات:

كراهيوة العموول املتواصوول يف نفوووس معظووم   -
 الناس.

العمووووول الوووووذي يقدموووووه األشوووووخاص أقووووول  -
 أمهية لديهم عما لصلون عليه.

ال يوجود سووى أشووخاص قالئول يرغبووون  -
ويسووووتطيعون أداء أعمووووال تتطلووووب اإلبووووداع 

 ومراقبة النفس.

أبهنووووم يريوووود األفووووراد أن يشووووعروا أبمهيووووتهم و -
 مفيدون.

يريووووود األفوووووراد االعووووورتاف هبوووووم كأشوووووخاص  -
 متميزين.

احلاجووات املشووار إليهووا أعوواله أكوورب أمهيووة  -
 من املال يف جمال حتفيز األفراد.

العمل ليس مكروها أصال إمنا يريود األفوراد  -
املسووووووامهة يف حتقيووووووق األهووووووداف يشوووووواركون يف 

 وضعها.
النووووواس قووووودرة علوووووى اإلبوووووداع لووووودى معظوووووم  -

بووووة، والرقابووووة والتوجيووووه الووووذا  أكثوووور ممووووا والرقا
 .االعتياديةأعماهلم تتطلبه 

   السياسات التسيريية:
املهموووووة األساسوووووية للمسوووووري هوووووي مراقبوووووة  -
 رؤوسيه واإلشراف عليهم بشكل دقيقم
علوووى املسوووري أن جيوووزأ األعموووال إىل مهوووام  -

 بسيطة متكررة وسهلة الفهم.
هوا عليه أن يعد إجراءات تفصيلية ويطبق -

 حبزم وإنصاف.

املهمووة األساسووية للمسووري هووي إشووعار كوول  -
 فرد أبنه مفيد ومهم.

ري عليوووه أن لووويط مرؤوسووويه علموووا مبوووا جيووو -
 ويستمع العرتاضاهتم على خططه

عليه أن يسمح ملرؤوسيه مبمارسة قدر من  -
التسيري واملراقبة الذاتيني فيما يتعلوق ابلقضوااي 

 الروتينية.

سووووووووري هووووووووي تعبئووووووووة املهمووووووووة األساسووووووووية للم -
 واستخدام املوارد البشرية املتاحة.

عليوووه أن خيلوووق اجلوووو املالئوووم لكوووي يسووواهم  -
 األعضاء بكل ما يستطيعون املسامهة به.

عليوووووووه أن يسووووووومح ابملشووووووواركة الكاملوووووووة يف  -
القضووووووااي املهمووووووة ويوسووووووع ابسووووووتمرار ممارسووووووة 
التوجيوووه الوووذا  والرقابوووة الذاتيوووة علوووى مسوووتوى 

 مرؤوسيه.
   ات:ـــالتوقع

ميكوووون األفووووراد أن يتعارضوووووا عوووون نوعيووووة  -
العمووووووول إذا كوووووووان األجووووووور عاليوووووووا والووووووورئيس 

 منصفا.
إذا بسوووطت املهوووام بشوووكل كووواف و وووت  -

مراقبووة املرؤوسووني بدقووة فووإهنم ينتجووون وفقووا 
 للمعايري املطلوبة.

يوووووووووؤدي تزويووووووووود املرؤوسوووووووووني ابملعلوموووووووووات  -
وجعلهووم معنيووني ابختوواذ القوورارات العاديووة إىل 

 شعورهم ابالنتماء واألمهية. تنمية
يؤدي إشباع حاجات السوابقة إىل ارتفواع  -

معنووووووووووايت املرؤوسوووووووووني وتقليووووووووول مقووووووووواومتهم 
 للسلطة الرمسية وتعاوهنم مبحض إرادهتم.

يوووؤدي توسووويع نفووووذ املرؤوسوووني وممارسوووتهم  -
للتوجيوووه والرقابوووة الوووذاتيتني إىل حتسوووني مباشووور 

 يف كفاية العمليات.
لعمووول كنووواتج عرضوووي يتحسووون الرضوووا عووون ا -

لكوووووون املرؤوسوووووني يسوووووتخدمون فيوووووه طاقووووواهتم 
 بكاملها.
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 اخلطوات األساسية للتسيري ابألهداف:

 1: اخلطوات األساسية للتسيري ابألهداف(07)شكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
 .20حممد رفيق الطيب: مرجع سبق ذكره، ص  - - 1

 استعراض ومناقشة أهداف التنظيم

ترمجة األهداف إىل نتائج أساسية 
 للوحدات

 مراجعة اهليكل التنظيمي

ةحتديد األهداف واملهام التفصيلي  

ومهمتهاالتفاق على دور املرؤوس   

 تقدم التنفيذ

 املراجعة النهائية من قبل املشرف

 التقومي النهائي للنتائج

ة املراجعة الدوري
 مع املشرف

 اقرتاح املرؤوس
 دورا لنفسه

ف اقرتاح املشر 
 دورا للمرؤوس

 حنو دورة جديدة
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 بعض العمليات التسيريية اليت تقوم هبا اإلدارة داخل املنشآت: -10
 ل:أنخذ منها على سبيل املثا 

 : : اإلدارة العامة08املادة 

 وتتكفل مبا يلي:

 حتضري العمليات املتعلقة مبيزانية اإلدارة املركزية وتنفيذها. -

 تسيري الوسائل البشرية واملادية لإلدارة. -

 تنفيذ خمطط تكوين مستخدمي القطاع ابالتصال مع اهلياكل املعنية. -

 إعداد التقارير الدورية وتقو م تنفيذها. -

 ضمان تسيري الذمة املالية واحملافظة عليها. -

 واإلعالانت املمنوحة للحركة اجلمعوية وتضم مديرايت فرعية:وضع قواعد وإجراءات متابعة ومراقبة املساعدات  -

 : املديرية الفرعية للموارد البشرية -أ

 وتكلف مبا أي :

 توظيف املوارد البشرية لإلدارة وتسيريها. -

 لتكوين املستخدمني وجتديد معارفهم ومتابعة ذلك.تنظيم أعمال ا -

 إعداد خمطط تسيري املوارد البشرية ابالتصال مع اهلياكل املعنية والسهر على تنفيذه. -

 : املديرية الفرعية للميزانية واحملاسبة -ب

 وتكلف مبا يلي:

 ضمان تنفيذ ميزانييت التسيري والتجهيز للمنشأة. -

 للمنشأة واقرتاحها. تقدير احلاجات املالية -

 ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها. -

 1 وضع االعتمادات الضرورية لسري احلسن لإلدارة وأقسام املنشأة. -
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 : : إدارة املنشآت والتجهيزات06املادة 

 وتكلف مبا يلي:

 حتفيز وتنسيق أعمال دراسات التخطيط واإلحصائيات. -

 التجهيزات والسهر على صيانتها.ضبط مقاييس املنشآت و  -

 إعداد وتطبيق الربامج يف جمال املنشآت والتجهيزات الرايضية. -

 إعداد خمططات تسيري ونذكر منها خمطط التسيري السنوي.  -
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 خالصة:
سويري العمول لقد أصبح للتسيري أمهية ابلغة يف خمتلف جمواالت احليواة وخاصوة األموور اإلداريوة حيوث يعتورب الت 

األساسي الذي تعتمد عليه الدول اليت تود النجاح والتقدم مبنشآهتا الرايضية إىل تقود م خودمات أفضول، إن التسويري 

هوووو عمليوووة إداريوووة تسوووتند علوووى جتوووارب ميدانيوووة إداريوووة وهوووو عبوووارة عووون جمموعوووة مفصووولة مووون القووورارات الووويت توووتم علوووى 

بتحديوود األهووداف، وهنوواك عوودة شووروط أساسووية جيووب توفرهووا يف  مسووتوايت خمتلفووة ويف جموواالت متنوعووة وهووي تتعلووق

 عملية التسيري هي التخطيط، التنظيم، الرقابة، التوجيه.

فالتسووويري هوووو مسووووايرة التعقيووود واإلشوووكاليات املوجووووودة داخووول املنشووووآت فبووودون وجوووود التسوووويري دقيوووق فووووإن  

جلميوع الوحوودات التابعوة هلووا واملووارد املوجووودة  املنشوآت الرايضوية تصووبح تتخوبط يف دوامووة مون املشوواكل وسووء التسوويري

 )بشرية، مالية( داخل هذه املنشآت.
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 متهيد:
لت املؤسسات حيزا يف كتاابت وأعمال الباحثني مبختلف اجتاهاهتم ابعتبارها النواة األساسية يف لقد شغ

نشاط اجملتمع، كما أهنا تعرب عن عالقات اجتماعية ألن العملية اإلنتاجية داخلها أو نشاطاهتا بشكل 
 العناصر املاديةوبينها وبني ن جهة، عام، يتم ضمن جمموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها م

املؤسسات وعناصر أخري معنوية من جهة اثنية، كما يشمل تعاملها احمليط. ومن بني هذه املؤسسات 
  العمومية ودواوين املركبات املتعددة الرايضات.
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 املؤسسات :-1
 :مفهوم املؤسسة  -1-2

جمموعة من الناس تربطهم عالقات  أنشطةي عقالين، بني نسيب، وإطار تنسيق اجتماعيهي نظام 
مشرتكة وتنظم عالقاهتم هبيكلة حمددة يف وحدات إدارية  أهدافون حنو حتقيق همرتابطة ومتداخلة يتج

 وظيفية ذات خطوط حمدد السلطة واملسؤولية.

بطريقة منظمة  و املؤسسة مصطلح رديف للمنظمة أو املنشأة وتعمل على تلبية احلاجيات اإلنسانية 
يوجهها،وتنظم وتدار املؤسسة اليت تليب حاجات اجملتمع بطرق خمتلفة و ألغراض ذات نسق معني 

 1خمتلفة.
نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية املؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة 

 2األهداف املرسومة يف نطاق زمين ومكاين.املادية و املالية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب 

 تصنيف املؤسسات: -1-2
سلعة معينة وقد تكون صناعة  إبنتاجهي املؤسسات اليت ختتص : املؤسسات اإلنتاجية-1-2-1

سلع ذات طبيعة  إىلحتويلية ابستخدام عمليات صناعية معينة لتحويل املواد األولية  أوشكلية سلعة 
ت وفقا لطبيعة النشاط الذي تعمل فيه وقد تكون اتبعة للقطاع احلكومي خمتلفة وتصنف هذه املؤسسا

مؤسسات النشاط : مؤسسات رحبية ابلدرجة األوىل ومن أشكاهلاأو املشرتك وهي أو اخلاص 
 اإلستخراجي، مؤسسات النشاط التحويلي، مؤسسات النشاط التجميعي.

  املؤسسات اخلدمية: -1-2-2
نتاج سلعة مادية ولكنها تقدم خدماهتا نظ ر احلصول على مقابل هي املؤسسات اليت ال تقوم إب

هلا، وهي املؤسسات يف غاية األمهية وقد تكون اتبعة للقطاع احلكومي أو القطاع اخلاص أو القطاع 
مؤسسات اخلدمات الصحية والعالجية ،واخلدمات التعليمية، واخلدمات املنزلية،  املشرتك ومن أشكاهلا:

 3.ونية اإلدارية، واخلدمات املصرفية، وخدمات الرتفيه والسياحة،وخدمات الفندقيةواخلدمات القان
 املؤسسات التطوعية: -1-2-3

هي املؤسساات الايت تقاوم علاى أسااس التطاوع بادافع خدماة اجملتماع وال تساعى للاربح املاادي أبادا 
أشاكاهلا مؤسساات  أخالقي أوإجتماعي أو حضاري ابملفهوم الواسع ومنويف معظمها قامت على أساس 

، مؤسسات احلفاظ على الطبيعة ، مؤسساات الادفاع  ةو{اجتماعيو التبش ر ، مؤسسات خ رية  الدعوى
 4حقوق املرأة ، املؤسسات النقابية.عن 

                                                 
 .14،ص: 2002،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان،"العمل المؤسسي": يالعد لوند محمد أكرم  1
 .24،ص2002جزائر،،ديوان المطبوعات الجامعية، ال"اقتصاد وتسيير المؤسسات"عبد الرزاق بن حبيب: 2
 .45، ص:1988، اإلسكندرية،"كتاب إدارة األعمال،المطبوعات الجامعية"د علي الشرقاوي:  3
 .46بق ،ص:ا، مرجع س"إدارة األعمال"د علي الشرقاوي : 4
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  :أنواع املؤسسات -1-3
  :ةيكيكانياملؤسسة امل -1-3-1

بيئة املستقرة و اليت تعتمد على هي مؤسسة ب روقراطية ورمسية ومركزية وهدا النوع من املؤسسات يصلح لل
ذه حتتاج إىل التخطيط الرمسي التقليدي الروتني واإلجراءات املرسومة مثل خطوط الط ران و البنوك وه

 هنا هو الدور املساعد وحماولة تغي ر مفاهيم اإلدارة العليا للمؤسسة .املربمج ودور املخططني 
 :الديناميكية املؤسسة  -1-3-2

حول املشروعات الصغ رة وتتميز بقدر كب ر من املرونة وتتم فيها الرقابة بصورة لطيفة هي مؤسسة تنشأ 
وشخصية والتخطيط فيها مكلف جدا وغ ر عملي ، ألن صاحب العمل يرى يف التخطيط حتجيما 
ج لسلطاته والسبيل الوحيد لنجاح التخطيط هنا هو إقناع اإلدارة التنفيذية أبمهية حتويل األفكار إىل برام

 عمل تنفيذها .
 املؤسسة املهنية: -1-3-3

هي املؤسسة اليت تسودها أعمال حتتاج إىل خربة عالية وثقة عمل مستقرة ويعمل فيها متخصصون 
وهذه حباجة ختدمهم إدارة تقوم على مساعدهتم العلى مراقبتهم ومن مناذجها املستشفيات واجلامعات ، 

اء فيظنون أن هذه املؤسسات حباجة إىل ختطيط رمسي إىل ختطيط غ ر تقليدي وقد خيطْئ بعض اخلرب 
مربمج لكن املؤسسات املهنية تكون غ ر مركزية كما أنه من  الصعب إدارة املتخصصني بفعالية من 

 خالل أساليب تقليدية .
 :املؤسسة البريودميوقراطية -1-3-4

اخلرباء يف مشاريع ذات هي مؤسسة تقوم بعمل مهين متخصص يف بيئة ديناميكية حيث جيتمع عدد من 
فوق العمل ومن تقنية عالية ويكون هيكلها التنظيمي شبكي أو على شكل مصفوفة وهي تعمل بطريقة 

وألن أمثلتها الصناعات العالية التقنية وضاعة السينما وهي حتتاج للتخطيط املرن والتفك ر اإلبتكاري 
فإن وظيفة املخطط هنا تنحصر يف البحث  اإلسرتاتيجيات يف هذه املؤسسات تكون يف الغالب طارئة ،

 1عن اإلسرتاتيجية املالئمة .
  :املؤسسة املتنوعة -1-3-5

على الرقابة املالية  األموهي مؤسسة أم تتفرع عنها مؤسسات فرعية تتمتع ابإلستقاللية وتعتمد املؤسسة 
األنشطة أو املتعدد األسواق  لتوحيد املخرجات للفروع املختلفة ويرتكز هذا النوع يف املؤسسات املتعددة

 املؤسساتالتنفيذ غ ر مركزي وتعتمد و أو املؤسسات القابضة ويف هذا النوع يكون التخطيط مركزاي 

                                                 
 .55ص:،1994،"ارتفاع وسقوط التخطيط اإلستراتيجي"هنري  منتزبيرج :  1
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مع طبيعة الرقابة املالية املفروضة من املؤسسة  يتالءمالفرعية هنا على التخطيط التقليدي املربمج الذي 
  األم .

  :املنشآت الرايضية 2
  :دولة يف إطار املنشآت الرايضيةسياسة ال 2-1

تسهر مبشاركة اجلماعات احمللية وبعد إستشارة هياكل التنظيم والتنشيط ومن أجل ترقياة وتنمياة إن  الدولة 
املمارسات البدنية والرايضاية ، علاى هتيئاة املنشالت الرايضاية املتنوعاة واملكيفاة ماع خمتلاف أشاكال املمارساة 

 : الدولة سياسة واضحة تتمثل يفللتنمية الرايضية وقد إتبعت  الرايضية طبقا للمخطط الوطين
 إجناز املنشلت الرايضية ملختلف مستوايت املمارسة الرايضية.  
 إنشاء املنشلت الرايضية لفائدة املؤسسات التعليمية.  
  الصااااغ رة الاااايت تضاااامنت املمارسااااة الرايضااااية وبتكاااااليف قليلااااة وذلاااا  يف إنشاااااء إنشاااااء املنشاااالت

لكااااربى أو الاااادواوين يف املناااااطق ذات الكثافااااة السااااكانية الكباااا رة وقااااد إجتهاااات الدولااااة إىل املنشاااالت ا
يف مقااار كااال والياااة ، وقاااد وهاااي بنااااء املركباااات متعاااددة الرايضاااات املشاااريع الكاااربى هبااادف اإلساااتثمار 

 هذه املشاريع مبالغ مالية فخمة وهذا رغبة مان الدولاة يف تعمايم الرايضاة وتطويرهاا وإرضااءإستهلكت 
 رغبات السكان من خالل حقهم يف ممارسة النشاط الرايضي .

اهلياكل قد عرفت املنشلت الرايضية تطورا كب را خاصة يف التنظيم والقوانني اخلاصة بتسي ر وإستقالل و 
املتعلق ابلرتبية البدنية 2004أوت 14املؤرخ يف  10 -04رقم القانون  الرايضية وذل  مامت إبراره يف 

 .والرايضية
  يلي : ما هن موادوم

تسهر الدولة مبشاركة اجلماعات احمللية على هتيئة املنشلت الرايضية املتنوعة واملكيفة مع متطلبات 
 املمارسة الرايضية .

جيب أن حتتوي املناطق السكنية ومؤسسات التعليم والتكوين على منشلت رايضية تستفيد البلدايت 
املرتفعة وكذا املناطق الريفية من تداب ر خاصة هتدف إىل ضمان  واألحياء ذات الكثافة السكانية الشبانية

 إجناز منشلت رايضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدها .
 1.استغالهلاتسهر الدولة واجلماعات احمللية على املصادقة التقنية واألمنية للمنشلت الرايضية و 

 :املنشلت الرايضية العمومية جماان  استعماليكون 
 لرايضة النخبة واملستوى العايل .

 للرتبية البدنية والرايضية يف الوسط املدرسي واجلامعي .

                                                 
 لمتعلق بالتربية البدنية والرياضية .ا 2004أوت 14المؤرخ في  10-4القانون رقم  1
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 للتنظيمات الرايضية للمعوقني واملتخلفني .
 1لعمليات التكوين لإلطارات الرايضية اليت تقوم هبا املؤسسات العمومية .

 :مفهوم املنشآت الرايضية  2-2
للتطور الرايضي ، فهي تتحكم يف املستقبل لكل سعي نصر األساسي إن املنشلت الرايضية تعترب الع

لتعميم وتوسيع املمارسات  اليت بدوهنا ال ميكن القيام أبي سعيالرايضي كله ، وتشكل القاعدة املادية 
 الرايضية .

حيدد شروط إحداث املنشلت ايضية على حساب املرسوم التنفيذي، الذي ويعود مفهوم املنشلت الر 
 2ية وإستغالهلا على النحو التايل :الرايض

) املنشلت الرايضية هي كل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسة البدنية والرايضية واليت 
 تتوفر فيها الشروط التقنية والصحية واألمنية إلحتواء النشاطات الرايضية والبدنية (

رايضية البد أن تتوفر على العنصرين هنا فمن خالل هذا التعريف ميكن القول أنه تعترب منشأة ما أب
 التاليني :

 أن تكون مفتوحة للجمهور .

 أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية والرايضية أو الرتفيهية .

 أن تكون مفتوحة للجمهور : *

يقصد من ذل  عدم ختصيص اإلستعمال على فئة معينة من الناس .وأن تكون املنشأة مفتوحة للكل أو 
ع الناس .فهي ذات إستعمال مشرتك بني مجيع الناس .سواء تعلق األمر ابلرايضيني أو املتفرجني أو جلمي

 غ ر ذل  من الناس .
 * أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية الرايضية والرتفيهية 

ية فيجب أن تكون املهمة األساسية والرئيسية هلذه املنشأة هو أن متارس فيها إما النشاطات البدن
 والرايضية وإما النشاطات الرتفيهية وإما النشاطني معا .
فيها نشاطات غ ر مينع إمكانية أن متارس  ال وإبعتبار املنشأة معدة خصيصا ملثل هذه املمارسات .

أو تظاهرات ذات طابع املمارسات البدنية والرايضية مثال نشاطات ثقافية أو عروض إجتماعية ، 
ل حتسني مردودية املنشأة فاملهم من ذل  ومن تنوع املمارسات يف املنشأة من أجسياسي وهذا من أجل 

 هو أن تكون مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا للممارسات البدنية و الرايضية .
 املنشلت الرايضية ذات الطابع العمومي واليت نتعرف على مفهومها القانوين 

 1فيما يلي :
                                                 

 ، المتعلق بالتربية البدنية والرياضية . 2004أوت 14، المؤرخ في  4-10القانون رقم  1

 
 .1991نوفمبر 30،الصادرة بتاريخ 54، الجريدة الرسمية ،العدد 1991نوفمبر  02،  المؤرخ في416/91المرسوم التنفيذي : رقم  2
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مومية لعرض املمارسات الرايضية الرتبوية والتنافسية اجلماه رية يف املنشلت الرايضية الع ابستعمالاملتعلق 
 الوسط الرتبوي .

 جند النص على أن املقصود ابملنشلت الرايضية ذات الطابع العمومي :
كل هيكل مهيأ للنشاط الرايضي التابع لسلطة البلدية : مثل الالعب والقاعات املتعددة الرايضات   -

 ... اخل .واملسابح ومالعب التنس 
احلظائر املتعددة الرايضات يف الوالايت والقاعات املتعدد الرايضات التابعة لسلطة اإلدارة املكلفة  -

 ابلشبيبة والرايضة .
حيث  10-04ضمن أحكام القانون ابإلضافة إىل هذا القرار جند التعرض هلذا النوع من املنشلت 

عمومية هي تل  اليت أجنزت ابملسامهة املالية للدولة من خالهلا أن املنشلت الرايضية الميكن أن نفهم 
 واجلماعات احمللية .

 :تسيري املنشأة الرايضية 2-3
يتم تسي ر املنشأة الرايضية عن طريق مدير يعمل على توف ر كل الظاروف مان أجال السا ر احلسان 

ي لادواوين املركباات الذي حيدد القانون الاداخل 492-05 واجليد هلذه املنشأة . حسب املرسوم التنفيذي
ومديرياة مادير الاديوان املتعددة الرايضات فيبقى على مس رين املنشالت الرايضاية يعتمادون علاى توجيهاات 

الشااباب والرايضااة للواليااة ، وهااذا يتفااوق علااى شخصااية املساا رين ومبااادراهتم يف تسااي ر املنشااأة املتواجاادين 
 2فيها .

  :املنشآت والتجهيزات والعتاد الرايضي 2-4
متياااازت السياسااااة الرايضااااية بعااااد اإلسااااتقالل وخااااالل الساااابعينيات ابإلسااااتثمار الوجااااه أساسااااا حنااااو 

 املشاريع الكربى ) ملركبات متعددة الرايضات ( وكانت ختضع هذه املركبات لربجمة ظرفية مقرتنة
 3ية .من ثالثة عشر والية إىل مثانية وأربعني والابلتقسيمات اإلدارية اجلديدة .أي اإلنتقال 

جتااوزت ولقد غابت الدراسة التقنية واملالية هلذه املشاريع سببا يف تكلفة الدولاة ملباالغ مالياة هائلاة 
يف معظاام األحيااان امليزانيااة املخصصااة هلااا وه تسااتجب هااذه السياسااة إىل اإلشااتغال بنخبااة رايضااية معينااة . 

املنشااااالت يف املااااادارس وكاااااان مااااان املفاااااروض أن ياااااتم اإلساااااتثمار لصاااااا  التطبياااااق اجلمااااااه ري مااااان خاااااالل 
 واجلمعيات .
 تشاجعجاء حيمل مجلاة مان األفكاار  95/09وبعده األمر  89/03فيما خيص القانون رقم أما 

واملكيفاااة ماااع متطلباااات خمتلفاااة األشاااكال املمارساااات ترقياااة وتنمياااة املمارساااات البدنياااة والرايضاااية املتنوعاااة 

                                                                                                                                            
1

 31/01/1993الصادرة بتاريخ  06الجريدة الرسمية العدد ،1993فيفري-03ك: والمؤرخ في القرار الوزاري المشتر

  
 .13،ص84،العدد 2005ديسمبر 22الموافق ل  1426ذو القعدة  20المؤرخ في  492/05المرسوم التنفيذي رقم  2
 .1993ديسمبر22-21الجلسات الوطنية للرياضة، قصر األمم  3
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ومؤسسااااات الرتبيااااة والتعلاااايم والتكااااوين علااااى  الرايضااااية ، ويشاااا ر إىل ضاااارورة أن حتتااااوي املناااااطق السااااكنية
املنشاالت الرايضااية ، ومساااحة لعااب وعلااى أن حتتااوي مجيااع املخططااات العمرانيااة كمااا أعطااى ل شااخاص 
الطبيعيني واملعنويني ، إمكانية إجناز وإستغالل املنشالت الرايضاية والرتفيهياة قصاد تكثياف شابكة املنشالت 

 1الرايضية الوطنية .
يشجع فقط هذا الوجه مع العلم أنه  95/09يما خيص هذه النقطة أي األمر وما ميكن قوله ف

 ) كالقاعات و املسابح ... اخل ( .ال وجود إىل سياسة رايضية بدون منشلت رايضية 
 املراقبة والتفتيش: -2-5

 السابق الذكر،من طرف: 91-416ختضع كل املنشأة للرقابة والتفتيش كما ورد يف املرسوم 
 ضة ابلنسبة لشروط املمارسة الرايضية.مفتشو الراي 
 .مفتشو الصحة فيما خيص مقاييس النظافة والشروط الصحية 
   األمن. سمقايياملدنية فيما خيص  احلمايةمصا 

ئااات السااابقة ابلتطلااع علااى املنشااأة الرايضااية ماان وهنااا يكماان دور خمتلااف املفتشااني املمثلااني للهي
يت تسا ر هباا املنشاأة الرايضاية ومادى تطبيقهاا ماع الشاروط الصاحية أجل القياام بعملياات تقيمياة للكيفياة الا

ملمارسااة الرايضااة فيهااا، وهااذا عاان طريااق التطلااع علااى نظافااة املنشااأة الرايضااية وهتويتهااا، كمااا يتناااول شااروط 
ممارسة النشاطات البدنية من حيث التجهيزات املستعملة وتطابقها مع املعاي ر العاماة، كماا يقوماون بتقيايم 

 2املنشأة املالية و مردودها من حيث النشاط الرايضي. ةالنشاطات و مردوديحجم 
 مزااي دراسة امكاانت املنشأة الرايضية: -2-6

إن التعاارف علااى املاازااي واألهااداف املمكاان حتقيقهااا ماان دراسااة إمكاااانت املنشاالت الرايضااية ميكاان  

 إمجاهلا فيما يلي:

 ملنشأة:الوصول إىل أفضل الطرق والوسائل لعمل ا -أ
حيث أن الدراساة متكنناا مان تطاوير أداء املنشاأة مباا يسامح برفاع مساتوى كفاءهتاا الفنياة واإلدارياة  

 3مبا يسهم يف تقدمي خدمات أفضل يف شكل أنشطة وأهداف حتققها.

 اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة: -ب

                                                 
 .1995فيفري25المؤرخ في  59/09من األمر رقم  90المادة  1
 .2133،ص:54،العدد 1991نوفمبر02الموافق ل  1412ربيع الثاني 25المؤرخ في  416/91المرسوم التنفيذي  2
 59، ص 8199املعارف اإلسكندرية،  ة: اإلمكاانت يف الرتبية البدنية، منشأ: درويش عفاف عبد المنعم -د - 3
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للصاافاة واملياازات واألهااداف اخلاصااة إن دراسااة اإلمكاااانت يتبعااه ابلضاارورة دراسااة للتوليفااة املثاليااة  

ابملنشااأة إذ ميكاان ماان خالهلااا الوصااول إىل الباادائل املمكنااة للتصااميم التنظيمااي والااذي حيقااق مرونااة تساااعد 

 املنشأة يف تقدمي أنشطتها بدرجة عالية من الكفاءة.

 زايدة محاس العاملني ابملنشأة: -ج
فاإن دراساة املنشالت الرايضاية تسااعد يف البحاث عان سالوك  إن هذا األمر ضاروري ابلاغ األمهياة، 

ودوافااع األفااراد املكااونني هلااذه املنشااأة وعلااى ذلاا  ميكننااا ماان اإلجابااة علااى السااؤال التااايل، ملاااذا يتصاارف 

األفااراد بصااورة معينااة، وهناااك حكمااة تقااول أنااه ميكناا  أن تقااود حصاااان إىل املاااء، ولكناا  ال تسااتطيع أن 

وهاااذا ينطبااق علاااى اإلنسااان لاااذا فاااإن دراسااة اإلمكااااانت واملااوارد تااازودان ابلعوامااال  ترغمااه عااان شاارب املااااء،

 املختلفة واألسباب اليت من شأهنا زايدة محاس العاملني ابملنشأة لالستفادة الكاملة والسليمة منهم.

 اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية: -د
رف علاااى كيفياااة حتقياااق هاااذا اإلشاااباع إن دراساااة اإلمكااااانت املتاحاااة يف املنشااالت تسااااعد يف التعااا 

 أبفضل الطرق و الصور و ابلتايل يتحقق اإلشباع أبقل جهد ممكن وأقل تكلفة.

 تطوير خمتلف ألوان املمارسة الرايضية: -هـ
 من خالل دراسة اإلمكاانت واملوارد اليت ميكن التواصل إىل أفضل أنواع األنشطة سواء اليت  

هبااذه األنشااطة والوصااول بالعبيهااا إىل رايضااة املسااتوايت العليااا سااعيا لتحقيااق  يقباال عليهااا األفااراد واالرتقاااء

 البطولة ابإلضافة للتعرف على نواحي الضعف وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها.

 زايدة أعداد املمارسني: -و
الرايضاية يصانع أيادي املساؤولني علاى  املؤسساةمما ال ش  فيه أن دراساة اإلمكااانت املختلفاة يف  

واحي الاانقص، ممااا ياادفعهم السااتكماهلا والتوسااع يف إقامتهااا وتوف رهااا ممااا يتاايح الفرصااة األكاارب عاادد ممكاان ناا

 من األفراد لالستمتاع ابملشاركة يف خمتلف األنشطة الرايضية.

 استخدام أفضل املوارد املتاحة: -ي
تمااع وماان خااالل إن احلجاام املتاااح ماان املااوارد جملتمااع معااني أقاال عااادة ماان حاجااات أفااراد هااذا اجمل 

 دراسة اإلمكانيات ميكن الوصول إىل االستخدام األمثل ملوارد اجملتمع مبا حيقق أقصى إشباع للمواطنني.
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 حتقيق أفضل األهداف: -ك
إن احملصالة النهائيااة جلميااع املاازااي السااابقة والاايت حتقاق ماان دراسااة املااوارد واإلمكاااانت هااي الوصااول  

علااى حتقيااق وإجناااز األهااداف الاايت أنشاائت ماان  املؤسسااات الرايضااية  إىل أفضاال الطاارق فعاليااة يف مساااعدة

 أجلها أال وهي اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية للمواطنني أبقل جهد.

 ديوان املركب املتعدد الرايضات: -3
 : همفهوم -3-1

 وزير الشبيبة والرايضة يف اجلريدة الرمسية الباب األول :بناء على تقرير 
 مكاتب املركبات املتعددة الرايضات، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري »ية حتدث حتت تسم

 1«وشخصية معنوية واستقالل مايل.

  دواوين املركبات املتعددة الرايضات للوالايت اليت تدعى يف صلب النص الدواوين مؤسسات عمومية
صاية الوزير املكلف إداري وتتمتع ابلشخصية املعنوية و االستقالل املايل وتوضع حتت و ذات طابع 
 2ابلرايضة .

 : همهام -3-2
 تكلف مكاتب املركبات املتعددة الرايضات مبا يلي:

 لتطويرها  ةاإلسهام يف عملية تربية الشبيبة وتكوينها ومدها ابلوسائل الالزم 

  املساعدة على نشر روح الرايضة وذل  بفتح اجملال ألقصى عدد ممكن من املواطنني ملمارسة
 لبدنية والرايضية.النشاطات ا

 استعمال املركبات املتعددة الرايضات: -3-3
املنشاااأة الرايضاااية علااااى  إىليسااامح املااادير يف كااال املكاتااااب ملركاااب متعااادد الرايضاااات، ابلاااادخول 

الرتباة البدنياة والرايضاية و احملاددة مان طارف قاانون تعمال األمثال و املنصاوص عليهاا يف أساس معاي ر االسا
ضااة تبعااا ملسااتوى املمارسااة الرايضااية وعاادد املمارسااني املقبااولني ابلنساابة لكاال مسااتوى الااوزير املكلااف ابلراي

 والدوام األدىن للممارسة الواجب منحها هلم.
يوضاااح مااانهج سااانوي الساااتعمال كااال منشاااأة وذلااا  يف بااادء كااال موسااام رايضاااي، ابالتفااااق ماااع 

 اجملموعة املستخدمة ومراعاة ترتيب األولوية:
 : ابلنسبة للمبارايت 3-3-1

 التظاهرات الرايضية الدولية. -أ

                                                 
 .925،ص: 1977أوت  06الموافق ل 1397عبان ش20المؤرخ في  77/117المرسوم رقم  1
 12.،مرجع سبق ذكره،ص: 492/05مرسوم التنفيذي رقم  2
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البطوالت الوطنية املدنية واملدرسية واجلامعية أو العسكرية يف احلالة اليت يكون فيهاا تنظيمهاا ال مركازاي  -ب
 وهدفا لرتويح الرايضة.

 مهرجان الرايضة اجلماه رية. -ج

 مقابالت رايضية بني القسم الوطين للرايضات. -د

 اعية و املنظمة حلفالت جهوية للرايضات الفردية.رايضية جهوية للرايضات اجلممقابالت  -ه

اجلهوي الشريف للرايضات اجلماعية واملنظماة حلفاالت جهوياة مقبالت رايضية جهوية بني فرق القسم  -و
للرايضااات الفرديااة، لتنظاايم مبااارايت جيااب أن خيصااص عنااد احلاجااة يااوم يف األساابوع لتنظاايم مبااارايت 

 للقطاع املدرسي.

ياااااوم مااااان األسااااابوع عناااااد احلاجاااااة لتنظااااايم مباااااارايت للقطااااااعني اجلاااااامعي جياااااب أن يكاااااون بعاااااد ظهااااار  -ز
 والعسكري.

 ابلنسبة للتدريبات: -3-3-2
اجلمعيااااات الرايضااااية ل قسااااام اجلهويااااة والشاااارفية مبعاااادل حصااااتني تاااادريبيتني ماااادة كاااال منهمااااا ساااااعة  -أ

 ونصف.

 عة ونصف.مبعدل حصتني ، مدة كل منهما سااجلمعيات الرايضية ل قسام اجلهوية والشرفية،  -ب

الشاابان النااابغني ماان الرايضاايني يف الواليااة، ومبعاادل حصااتني يف األساابوع، ماادارس الرايضااية الاايت تضاام  -ج
 مدة كل منهما ساعة ونصف.

املؤسسات املدرسية واجلامعية والوحدات العسكرية غ ر املزودة مبنشأة رايضية متكنهاا مان تعلايم الرتبياة  -د
تاااربمج سااااعات تعلااايم الرتبياااة البدنياااة و الرايضاااية يف مطلاااع  البدنياااة والرايضاااية يف أماكنهاااا، وجياااب أن

 الصباح وابتداء بعد الظهر.

 اجلمعيات الرايضية احمللية. -ه
  ابلنسبة لتكوين اإلطارات: -3-3-3

إذا برجماااات متااااارين التكااااوين لإلطااااارات يف الواليااااة، تكااااون األولويااااة للحصااااص الرتبويااااة التطبيقيااااة 
 1قر ب.الفابلنسبة للعمليات املدرجة يف 

 التنظيم اإلداري لكل مكتب مركب متعدد الرايضات: -3-4
 .يف الفصل األول :77/117وورد ذكره يف الباب الثالث من املرسوم رقم 

 2الداخلي : مالتنظي -3-4-1
 :ينظم املكتب يف أقسام ووحدات 
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ويتاوىل  يعد القسم املديرية املكلاف ابلنشااطات مان نفاس الناوع الاذي يهام السا ر العاام للمكتاب -أ
 .قسمالرئيس  إدارته

دارهتااا ‘تعااد الوحاادة هاايكال مكلفااا ابلنشاااطات الاايت تااتم يف إطااار منشااأة رايضااية واحاادة ويتااوىل  -ب
 .رئيس الوحدة

 

 على قسمني :تشتمل إدارة املكتب 
 القسم اإلداري واملايل املكلف بتسي ر الوسائل البشرية واملادية واملالية للمكتب. -أ

 قيام أبشغال الصيانة والتصليح وللمنشأة الرايضية التابعة للمكتب. القسم التقين املكلف ابل -ب
 وحدات بقدر عدد املنشلت الرايضية:

 يوظف املكتب مستخدمني دائمني ومستخدمني عرضيني، عدد العمال التابعني لديوان املركب املتعدد
 وتتكون إدارة املكتب من : 13الرايضات 
 جملس اإلدارة.  -م املايلالقس  -القسم اإلداري  –مدير ديوان 

 مدير الديوان:  4
هاااو الاااذي يساااهر علاااى التساااي ر الساااليم جملموعاااة األقساااام والوحااادات التابعاااة هلاااذا األخااا ر ، وهاااذا 
األمااار يصااارف امليزانياااة ويضاااع مشااااريع امليزانياااات والاااربامج والنشااااطات واحلسااااابت اإلدارياااة واملالياااة ومجياااع 

ملااااداوالت جملااااس اإلدارة ، ولااااه احلااااق يف إباااارام مجيااااع الواجااااب رفعهااااا الواثئااااق األخاااارى املتعلقااااة ابملشاااااكل 
يف إطااار التشااريع اجلاااري بااه العماال واملااداوالت جملااس اإلدارة كمااا يعااد الصاافقات والتعاقاادات واإلتفاقيااات 

 يف هناية كل سنة مالية تقريرا عاما ابلنشاط يوجه إىل السلطة الوصااي .
وجيارى إختيااره مان لرايضاة ، بنااء علاى إقارتاح الاوايل لشابيبة واويعني مدير املكتب بقرار من وزيار ا

يف مياادان والااذين قاااموا  مبسااؤوليات  11بااني مااوظفي الدولااة ومماان هاام يف رتبااة تعااادل علااى األقاال الساالم 
 أو اإلنتعاش الرايضي .ة التعليم والرتبية الشبيب

م بقاارار ماان الااوايل ، بناااءا يساااعد املاادير يف مهامااه رقساااء أقسااام ورقساااء وحاادات ،وجيااري تعيياانه
علااااى إقاااارتاح ماااادير املكتااااب ويقااااوم أيضااااا ابلساااا ر السااااليم للمكتااااب ابلسااااهر شخصاااايا ابإلتصااااال ومتابعااااة 

خاصااة أايم ، إختاااذ اإلجااراءات اخلاصااة ابألماان الااداخلي للمؤسسااة القاعديااة للقطاااع  القاعااات الرايضااية 
األماان واحلماياااة املدنيااة حاااول كاال ماااا يتعلاااق  ) حراساااة ، مداومااة ( وإعاااالم جهاااازالعطاال الدينياااة والوطنيااة 

 1.ضية سواءا كانت دولية أو وطنيةابملهرجاانت اليت تقوم ملحيا وخمطط السباق وكذا املنافسات الراي
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 الرايضية : سةالعالقة بني املوارد البشرية وإدارة املؤس -5
لإلدارة الرايضية وهذا مايعين مدى أمهية  تعترب العالقة بني العاملني وإدارة املؤسسة الرايضية ذات أمهية خاصة

العنصر البشري يف املؤسسة الرايضية وذل  لعدة أسباب منها أن العاملني يقضون معظم أوقاهتم يف املنشأة 
فهم يؤثرون فيها ويتأثرون منها ، وهي بطبيعتها تضم أنواع متباينة من العاملني وخاصة إذا كانت كب رة ولذل  

يف املفهوم احلديث تعمل على بلوغ هدفني رئيسيني مها زايدة األنتاج والعمل بدرجة عالية احلجم ، واملؤسسة 
من الكفاءة ورضا العاملني وانسجامهم وتطوير شخصيتهم حيث تعمل اإلدارة على التوفيق بني املصا  

 املسؤولني عن املؤسسة واملصا  العاملني هبا 
، فأما الوظيفة يقصد هبا مجع الناس غي مها الوظيفة و اهليكلة  أما ابلنسبة لتنظيم املؤسسة فيعين شيئني

مؤسسة وتقسيم العمل بينهم وبتوزيع األدوار عليهم حسب قدراهتم ولرغباهتم و التنسيق بني جهودهم، أما 
يت اهليكل أو البناء الذي ميكن أن تسميه املؤسسة أو اهليئة الرايضية يقصد به اجلماعات واإلدارات واملصا  ال

 تنظم أعماهلم بطريقة متعاونة منسقة ليصلو إىل هدف حمدد .
وذل  اذا اتبع جوانب رئيسية إذن املنشأة وحدة فنية اجتماعية ، املفروض أن تدار للوصول إىل أفضل صورة 

 يف بعضها يؤثر كل جانب منها يف األخر وهي : متداخلة 
 األهداف : واليت تكون واضحة ومعروفة -
 أة : وهي املوارد البشرية و املادية ، واملعنوية موارد املنش -
 .   1العمليات اإلدارية : كالتخطيط ، التوجيه ، التنظيم ، الرقابة -
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
" مذكرة تخرج نيل شهادة ليسانس في التربية إدارة الموارد البشرية وعالقتها بنجاح المنشات الرياضية إسماعيل كروش وأخرون " 

 33ص  2007-2006 ية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية ،قسم اإلدارة والتسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ،البدنية ،كل
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 الهيكل اإلداري لديوان المركب المتعدد الرياضات (:07الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 األمانة

 مكتـــب المدير

 

 إدارة الديوان

 ةـقاع

اتـاالجتماع  

 أرشــــيف

 مصلحة الماليـــة

 مصلحة

 اإلعالم اآللي

مصلحة 
 المستخدمين

مكتب اإلعالم 

 اآللي
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 .كب المتعدد الرياضاتالهيكل التنظيمي لديوان المر (:08الشكل رقم )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديوان المركب 

 المتعدد الرياضات

لمتعدد الملعب ا
الرياضات 

 الرياضات188
فيفري  18فيقري

فيفر1155118ف
 ي فيفري

القاعة المتعددة 

 الرياضات

 المسبح أولمبي

 القاعة المتعددة الرياضات
 

 القاعة المتعددة الرياضات
 

 القاعة المتعددة الرياضات
 

 القاعة المتعددة الرياضات
 أول نوفمبر طولقة

 القاعة المتعددة الرياضات
 ي عقبة سيد
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 خالصة الفصل:
القصااااوى مااان املنشااااأة الرايضاااية يتطلااااب مراعااااة الشااااروط ، حتقياااق الفعاليااااة  االساااتفادةإن حتقياااق 
 اختياااارهالرايضاااية ، حياااث يتوقاااف ذلااا  كلاااه علاااى العنصااار البشاااري وكيفياااة  املؤسسااااتالعالياااة يف التساااي ر 

 هة التحدايت اليت تواجهها الرايضة ومؤسساهتا خصوصا .ملواج
لااذا أصاابح ماان الضااروري إتباااع أساالوب إداري خمطااط ماان الوظااائف اإلداريااة واإلشااراف علااى تطبيااق كااال 

للمااوارد البشاارية الاايت تعماال ماان  االجتماااعياجلانااب  االعتبااارالنصااوص والتعليمااات اإلداريااة واألخااذ بعااني 
ها وإعطااااء مكاناااة الئقاااة هباااا وساااط اجملتماااع وهاااو ماااا ركااازت علياااه الدولاااة إثااار أجااال الرقاااي ابلرايضاااة وممارسااات

 إشرافها على هذه املنشلت كدور تيس ري هلا وفق املتطلبات واملبادئ الرايضية املذكورة سابقا .
وهااو مااا حتاااول توضاايحه يف هااذا الفصاال الااذي يقااف علااى أهاام األسااس الاايت جيااب أن تراعااي يف 

واجاب توافرهاا يف ختطايط إدارهتاا حمااولني تقيايم ذلا  يف مسا رة املنشاأة الرايضاية الرايضية وذلا  ال املؤسسة
 اجلزائرية .
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 متهيد:
إن دراسة موضوع اإلدارة الرايضية ودورها يف تسيري حتسني تسيري املؤسسات الرايضية منطلق هام ملواكبة            

و السياسية ويف دراستنا تطرقنا  االقتصاديةو  االجتماعيةرية يف مجيع اجملاالت صالعالتطورات اليت تشهدها اإلدارة 

ه ا  دوالتأكياا الرايضو وللدور ال ت تلعبف يف تسيري املؤسسات الرايضية إىل اإلدارة العامة و اإلدارة يف اجمل

املنطلق البد من إثبات صحة تطبيقف ميدانيا ومن خالا ه ه الدراسة أو نفيها وذلك جبمع املعلومات النظرية مث 

ائج و الوقوف على النتستخالص لها بطريقة منهجية متبعة من أجل االعمل على ترتيبها وتصنيفها وقياسها وتعدي

 .ثوابت املوضوع املدروس 

ويف اجلانب التطبيقو سنتعرض إىل حتديد جماالت الدراسة و املتمثلة يف اجملاا املكاين و الزماين اليت تتناسب        

مع موضوع البحث وذلك بتحديد عينة الدراسة واليت ختدم لب املوضوع  كما أن لكل دراسة أسلوب معني أو 

مع حتديد األدوات املناسبة جلمع املعلومات و املعلومات البيانية اليت هتم موضوع البحث وسيتم يف منهج مناسب 

 ه ا الفصل التطرق على مجيع هاتف الطرق للوصوا إىل نتائج علمية سليمة وصحيحة .
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 الدراسة االستطالعية: -1
 05يشمل توزيع  ا إبجراء استطالع أويلو توزيعف على املدراء قمن االستبيانقبل الشروع يف طبع     

األسئلة  عن مدى فهموذلك للكشف   اخرتانهامدراء ينتمون للعينة اليت  05على  لالستبيان استمارات

أو احل ف  افةابإلضاملطروحة ومدى صالحيتها ومتاشيها مع البحث وه ا للقيام بتعديالت مناسبة ، 

 لبعض األسئلة

ة توزيعف على بقية العينهنائية و  بصفة االستبيانء لألسئلة  املطروحة مث طبع بعد تبني فهم املدرا          

اء مقابلة مع وذلك لضمان السري احلسن للموضوع ، حيث قمنا إبجر  االستطالعيةقمنا إبجراء الدراسة 

ة  اإلدارات الرايضي املدراء  ورؤساء املصاحل مث توزيع االستبيان  عليهم وفق دراسة وصفية مشلت بعض

. لوالية بسكرة  

:املنهج املستخدم  -1-1  

إن مناهج البحث عديدة ومتنوعة ومتباينة تباين املوضوعات واإلشكاليات وال ميكن أن ننجز ه ا البحث دون 

على منهج واضح يساعد على دراسة وتشخيص اإلشكالية اليت يتناوهلا حبثنا ) ذو الوظيفة الوصفية ( إذ  االعتماد

هو قائم فيف ابلفعل ل ا أستخدم املنهج الوصفو ال ت يعرف أبنف  الباحث للميدان ودراسة ما اتصاايعتمد على 

 جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة حمل الدراسة ومت إتباع اخلطوات التالية :

 وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالا مجع املعلومات الكافية -1

ت اجملموعة حوا موضوع الدراسة ابلوصف الدقيق و التحليل ذا النتائج اجليدة اعتمادا التحقق من املعلوما -2

 على الظروف املصاغة و احملددة سابقا بغية استخالص التعليمات ذات النتائج اجليدة .

 أدوات البحث :  -1-2
البياانت  ملعلومات وا من أجل اإلحاطة ابملوضوع من كل جوانبف مت استخدام استمارة االستبيان كأداة جلمع

                         وكانت على النحو التايل :
 أولية من أجل استخدامها يف مجيع البياانت و املعلومات . استبيانإعداد  – 1

 عرض االستبيان على املشرف من أجل اختيار مدى مالئمتها جلمع البياانت . -2

 شرف تعديل االستبيان  بشكل أويل حسب ما يراه امل - 3
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 جمموعة األسئلة املرتابطة لطريقة منهجية  وحيتوت 

جمموعة األسئلة املرتبطة حوا موضوع معني مث وضعها يف استمارة ترسل إىل  اوك لك يعرف االستمارة تبيان أبهن

األشخاص املعنيني ابلربيد أو تسليمها ابليد متهيدا للحصوا على أجوبة األسئلة الواردة فيها وبواسطتها ميكن 

 التوصل إىل حقائق جديدة عن املوضوع و التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غري مدعمة حبقائق .

ارة جيرى تعبئتها من ويعرف ك لك على أنف أداة جلمع البياانت املتعلقة مبوضوع  البحث حمددة  عن طريق االستم
 قبل املستجيب

:وتتمثل ه ه األسئلة فيما يلو   

 وهو األسئلة املقيدة بنعم أو ال بدون إبداء رأت أو الغرض منها تقصو احلقائق املباشرة  األسئلة املغلقة : -

يف ه ه األسئلة أعطيت احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبداء آرائهم والتعبري عن املشكلة األسئلة املفتوحة :  -

 وه ا النوع من األسئلة لف درجة كبرية يف حتديد آراء أسات ة يف اجملتمع.

ه ا املبحوث جيد جدوال عريضا لألجوبة املفتوحة وما عليف إال اختيار واحد منها دون أن األسئلة االختيارية :   -

ضافات أخرى يتطلب منف جهدا فكراي كما هو احلاا يف األسئلة األخرى إال أنف يف ه ه األسئلة يفتح اجملاا إىل إ

 ممكنة   .

من األسئلة على نصفني، النصف األوا يكون مغلقا أت اإلجابة  حيتوت ه ا النوع األسئلة نصف مفتوحة : -

 .   عليف مقيدة "نعم أو ال" والنصف الثاين تكون فيف احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاص

 صدق االستبيان : -أ
اع الختبار إن املقصود بصدق االستبيان هو أن يقيس ابلفعل القدرة أو الظاهر اليت وضع لقياسها وتوجد عدة أنو 

 الصدق يف االستبيان منها :

 الصدق الظاهرت     

 الصدق التجرييب   

 من أهم املعامالت ألت مقياس أو اختبار حيث أنف من شروط حتديد صالحية االختبار .يعترب الصدق       

حيث  يتم ولقد رأينا يف جمموعة الدراسة أن الصدق الظاهرت هو أحسن طريقة الستخراج درجة صدق املقياس  

 ه ا النوع من الصدق على أساس مالحظة القياس و حمتوايتف
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الصدق الظاهرت : هو البحث عما يبدو أن االختبار يقيسف ويتضح ه ا النوع ابلفحص املبدئو حملتوايت 

 االختبار.

 صدق احملكمني : -ب
ومت تقدمي مالحظات أخ انها ة  معهد الرتبية البدنية والرايضييف   األسات ةعرض ه ا االستبيان على جمموعة من 

 بعني االعتبار ومت االعتماد عليها يف إعداد الشكل النهائو لالستبيان

 عينة البحث وكيفية اختيارها : -1-3
مبا أنف كان من الصعب علينا أن نتصل بعدد كبري من املعنيني بدراستنا فانف ال مفر من االلتجاء إىل أسلوب أخ  

العينة اليت متثل اجملتمع األصلو حىت نستطيع أن أنخ  صورة مصغرة عن التفكري العام و اختيار العينة مر بعدة 

 مراحل أساسية ن كرها :

 اجملتمع األصلي للدراسة-2
 داد قائمة أبفراد اجملموعات احملددة إع

 حتديد حجم العينة 

 ضبط أفراد العينة : - 2-1
 إدارت ورؤساء املصاحل املوزعني على مستوى بعض اإلدارات الرايضية لوالية بسكرة 25وتتكون من                

   ضبط متغريات الدراسة    

   ضبط متغريات الدراسة -2-2
تغريات اخلاصة ابلبحث فعليف أن نقوم قدر املستطاع ابلتقليل من أتثري املتغريات عندما نقوم بتحديد امل

 هو العامل املهم ال ت جيب أن يبقى اثبتا وماذا يقيس وماذا يتجاهل .   ، وعليف أن نقرر ماالعارضة 

 :تعريف املتغري املستقل -2-2-1
تغريات ذات األمهية للتأكد من أتثري وهو ال ت حيدد امليسمى يف بعض األحيان ابملتغري التجرييب  

حدث معني وتعترب ذات أمهية خاصة من حيث أهنا يتم التحكم فيها ومعاجلتها ومقارنتها واملتغري املستقل عبارة 

على عن املتغري ال ت يفرتض الباحث أنف السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ودراستف تؤدت إىل معرفة أتثريه 

 متغري أخر .
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استنا ه ه فإنف مت حتديد املتغري املستقل أت السبب من موضوع الدراسة وهو دور اإلدارة الرايضية ويف در 

  .  املتغري املستقل = اإلدارة الرايضيةيف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية 

 تعريف املتغري التابع  -2-2-3
على ذلك فإن املثري هو املتغري هو املتغريات الناجتة من العمليات اليت تعكس األداء أو السلوك أو  

 متثل املتغري التابع وال ت يالحظف الباحث من خالا معاجلتف للظروف احمليطة ابلتجربة.  االستجابةاملستقل بينما 

  تغري التابع = املؤسسات الرايضيةاملومن خالا موضوع الدراسة فإنف مت حتديد 

 اجملال املكاين و الزماين - 3

ملتعدد الرايضات لقد مت اختيار مديرية الشباب والرايضة لوالية بسكرة واملركب ا  : اجملال املكاين –أ 

استمارة استبيان ملختلف رؤساء 25الرابطات الوالئية ، وقد مت توزيع  الديوان بعض إىل ةفيفرت ابإلضاف18

                  املصاحل و مدراء اإلدارات امل كورة .
   اجملال الزماين : -ب  

املعروف منهجيا أن حيدد الباحث الفرتة الزمنية اليت نزا فيها إىل امليدان ويف ه ه الدراسة احلالية قمنا من 

وك ا زايرة مركب املتعدد ،الرابطات الوالئية  شباب والرايضة لوالية بسكرة وبعضبدراسة استطالعية على ملديرية ال

بتاريخ  االستماراتعرف على بعض احلقائق حيث مت توزيع ومت من خالهلا التلوالية بسكرة   فيفرت  18 الرايضات

 ابلنسبة ملديرية الشباب و الرايضة لوالية بسكرة ابلنسبة للمركب املتعدد الرايضات والديوان و  2016 فيفرت 27

 أفريل  15الرابطات الرايضية ومجعت هنائيا وقد مت تفريقها ابتداء من  بعض

أت من اختيار املوضوع و املصادقة عليف من  2016  فيفرتسة كان من شهر وعموما فإن زمن بداية الدرا     

  أفريلطرف اللجنة العلمية والدكتور املشرف إىل غاية شهر 

إجراءات التطبيق امليداين : -4  
تبيان اخلاص ابملدراء االس إكمالنا للجانب النظرت توجهنا للجانب التطبيقو ال ت قمنا فيف بضبط بعد 

ألخ  ومعرفة رأيهم  ةاستمار 25 احل العاملني ابإلدارات الرايضية لوالية بسكرة  ،حيث وزعنا عليهم ورؤساء املص
حتسني مردود ونتائج أثناء  مدى مسامهة اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية أت أتثريها  على يف 

 املمارسة الرايضية.
مشلت مديرية الشباب والرايضة لوالية استمارة  25ين حيث وزعنا وقمنا أيضا بضبط االستبيان اخلاص ابملسري   
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فيفرت  حيث أردان معرفة كيف تسري هتف املؤسسات  18مركب املتعدد الرايضات  الرابطات و وديوان بسكرة 
  . الرايضية من مجيع النواحو 

رسومات البيانية مث  جداوا و مع البياانت ووضعها يفواملسريين قمنا جب ابملدراء بعد مجع االستبيان اخلاص 

 حللنا النتائج احملصل عليها .

حدود الدراسة : -5  
فيفرت وبعض  18وك ا مركب إقتصرت دراستنا على مديرية الشباب و الرايضة لوالية بسكرة      

راسة خارج الد تطلبهاتالرابطات الوالئية ،وه ا حبكم وك ا لضيق الوقت ابإلضافة إىل تفادت األعباء املادية اليت 

.والية بسكرة من مصاريف التنقل إىل غري ذلك من تكاليف    

  : املعاجلة اإلحصائية -6
لغرض اخلروج بنتائج  موثوق هبا علميا استخدمنا طريقة اإلحصائية لبحثنا ملن اإلحصاء هو الوسيلة واألداة       

لبحث و االستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا احلقيقية اليت نعاجل هبا النتائج على أساس فعلو يستند عليها يف ا

 مايلو :

فقد وجد أن أفضل وسيلة  االستبيانالبحث كان خمتصرا  على البياانت اليت حيتويها  أن مبا النسبة املئوية :

 إحصائية ملعاجلة النتائج املتحصل عليها هو استخدام النسبة املئوية 

 العينة × /  100ارات طريقة حساهبا النسب املئوية تساوت : عدد التكر 

  % 100ع      

 : عدد العينة     ت : عدد التكرارات      س : النسبة املئوية ع       ع ×/100ت    س        س =ت 

 صعوابت البحث : -7
بطريقة علمية و إن القيام أبت حبث يعترب عملية صعبة تتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة بف 

 ثرية يف كل البحوث وحنن على العموم مل تواجهنا صعوابت كثرية إال البعض ن كر منها : الصعوابت والعراقيل ك

قلة الدراسات السابقة هل ا املوضوع ابعتباره موضوع جديد -     

قلة املراجع اخلاصة هل ا املوضوع يف مكتباتنا .  -    
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 املعلومات الشخصية احملور األول: 
 سن املدراء ورؤساء املصاحل .السؤال األول: 

 . ورؤساء املصاحل  : معرفة نوع سن لدى املدراءالغرض من السؤال

 
 
 

 

 يوضح سن املدراء ورؤساء املصاحل .: 01جدول رقم 

 
 . الفرق بني إجاابت املدراء حول ورؤساء املصاحل حول السن: يوضح  01شكل رقم 

 عرض وحتليل النتائج :
 % 72فما فوق ( ميثل النسبة األكرب سنة  45 من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجملال الزمين من )        

سنة ( ابلنسبة للمدراء وهي نسبة  45إىل  35فتمثل الفئة من )  % 28ى املدراء ورؤساء املصاحل ،أما نسبة لد

سنة  (  وهي فئة الشباب وهي 35إىل  25متثل الفئة من  )  %00قليلة مقارنة ابألوىل ، أما النسبة األخرية 

 منعدمة .

 

 %النسبة  التكرار الفئة

 %00 00 35إىل  25من

 %28 07 45إىل  35من 

 %72 18 فما فوق 45من 

 %100 25 اجملموع
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 االستنتاج :
عنصر األقدمية لدى املدراء ورؤساء املصاحل ميثل النسبة األكرب يف  من خالل ما سبق ذكره نستنتج : أن      

جمال تسيري  املؤسسات الرايضية ، بينما النسب املتبقية فهي قليلة ومنعدمة وهذا راجع الستعمال عنصر اخلربة 

 أثناء إدارة املنشأة .
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 التعليمي .املستوى السؤال األول: 
 .: معرفة املستوى التعليمي لدى املدراء ورؤساء املصاحل العاملني ابإلدارات الرايضية سؤالالغرض من ال

 %النسبة  التكرار الفئة
 00 00 تعليم متوسط
 48 12 تعليم اثنوي 

 32 08 جامعي
 20 05 مركز تكوين

 100 25 اجملموع
 .يوضح املستوى التعليمي  :02جدول رقم 

%  

%  

%  

%  

           

           

     

           

 
 : يوضح املستوى التعليمي للمدراء ورؤساء املصاحل . 02شكل رقم 

 عرض وحتليل النتائج:
ذو مستوى تعليم  املدراء ورؤساء املصاحل من  % 48خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  يتضح لنا من 

جيي مراكز التكوين فهم خر  %20هم ذو مستوى جامعي أما نسبة  % 32اثنوي ،أما النسبة الثانية واملقدرة ب 
 هم عكس ذلك  ليس هلم أي مستوى تعليمي متوسط .   % 00أما النسبة األخرية 

 االستنتاج:
اثنوي  ملتحصل عليها يف اجلدول أن معظم املدراء ورؤساء املصاحل ذو مستوى تعليم  نستنتج من النتائج ا 

 .داخل املؤسسات الرايضية   
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 ؟.ل عليها الشهادات املتحص: الثاين السؤال
  .نوع الشهادة املتحصل عليها لدى املدراء ورؤساء املصاحل  :معرفةالغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت
 72 18 ليسانس
 28 07 مستشار
 00 00 ماجستري
 100 25 اجملموع
 .يوضح الشهادة املتحصل عليها : 03جدول رقم 

%  

%  

%  

      

      

       

 
 : يوضح نوع الشهادة احملصل عليها من طرف املدراء ورؤساء املصاحل . 03شكل رقم 
 عرض وحتليل النتائج:

املدراء ورؤساء املصاحل متحصلون على من  %72يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
ة مستشار رايضي هم متحصلون على شهاد %28، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  شهادة ليسانس وهي نسبة كبرية

 وهي شهادة ماجستري وهم عكس ذلك . % 00أما نسبة 
 االستنتاج:

املدراء ورؤساء املصاحل متحصلون على شهادة نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم  
 ليسانس من أجل تطوير وحتسن مستوى اإلدارات الرايضية 
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 ؟.يف جمال التسيري الرايضي  ما هو عدد سنوات خربتكم: الثالث السؤال
 معرفة عدد سنوات اخلربة يف اجملال التسيري الرايضي .: الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة
 24 06 سنوات 5إىل  1من 

 44 11 سنوات 10 إىل 5من
 32 08 سنوات10 نأكثر م

 100 25 اجملموع
 .الرايضي  يوضح عدد سنوات اخلربة يف جمال التسيري:04جدول رقم 

%  

%  

%  

                

                 

                

 
 :يبني عدد سنوات اخلربة لدى املدراء ورؤساء املصاحل يف جمال التسيري . 04شكل رقم 
 عرض وحتليل النتائج:

املدراء ورؤساء املصاحل أن عدد سنوات من  %44يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
أي أكثر من  % 32نالحظ أن النسبة الثانية وهي  رب نسبة بينما سنوات وهو أك10إىل 05خربهتم من 

سنوات فريون أهنا قليلة عكس األوىل وذلك من  05إىل  01من  % 24سنوات ، بينما النسبة األخرية  10
 أجل حتقيق أهدافهم    .

يري يف اجملال الرايضي املدراء يعتربون التسنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم   االستنتاج:
سنوات ويولون أمهية كبرية له من أجل حتسني العمل داخل اإلدارة الرايضية 10إىل  5يكمن يف سنوات اخلربة من 

  .وحتقيق أهدافها  
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 يساعد على تطوير الفكر اإلداري يف تسيري املؤسسات الرايضيةاحملور األول: التخطيط.
 ؟.خطيط لنشاطاهتا هل تقوم املؤسسة ابلتالسؤال األول: 

 .: معرفة مدى مسامهة املدير يف وضع اخلطط اليت تساهم يف تطوير املؤسسةالغرض من السؤال
 %النسبة  التكرار الفئة
 % 84 21 نعم
 % 16 04 ال

 % 100 25 اجملموع
 .ام املؤسسة لتخطيط لنشاطاهتا املختلفة : يوضح قي05 جدول رقم

%  

%  

   

 

 
ام من حيث التخطيط للمؤسسة للقيحل ا:يوضح الفرق بني إجاابت املدراء ورؤساء املص05الشكل رقم 

 بنشاطاهتا املختلفة .
 عرض وحتليل النتائج:

املدراء ورؤساء املصاحل يرون أن معظم من  %86خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة يتضح لنا من 
عكس ذلك وبعد التعليل لإلجابة أن  % 16بينما نالحظ أن  النشاطات اليت يعتمدون عليها يكون خمطط هلا

 .معظم املدراء كانت إجابتهم على مفهوم التخطيط هو وضع أسس للوصول إىل أهداف مسطرة
 االستنتاج:

للقيام أبعماهلم للتخطيط  يعتمدون على  املدراءنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم  
ختلفة وذلك قصد الوصول إىل األهداف املسطرة وفق برامج خمتلفة خمطط هلا سلفا وهذا ما داخل املؤسسات امل

يدل على أن معظم اإلدارات الرايضية انجحة ، إال القليل من املدراء ال يعتمدون على التخطيط وهذا مايبني سوء 
 التسيري لديهم .
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 .؟هي أنواع اخلطط املعتمدة يف املؤسسة   ما: الثاين السؤال
  .التخطيط املعتمد من طرف مدراء املؤسسات الرايضية نوعية معرفة :الغرض من السؤال

 

 .يوضح أنواع اخلطط املعتمدة يف املؤسسة :06جدول رقم 

%  
%  

% 

    

     

    

 
 يف تصورهم للتخطيط وهل هو كايف لكل املتطلبات .املدراء  : يوضح الفرق بني إجاابت 06شكل رقم 

 عرض وحتليل النتائج:
من املدراء يستخدمون التخطيط قصري املدى ويرون أنه كايف  %52 الحظ أن نسبةن اجلدول من خالل 

سبة ضئيلة مقارنة ابلنسبة السابقة وهي ن % 40نشاطاهتم وكل احتياجات اإلدارة الرايضية ، بينما نسبة لتلبية 
من اإلجاابت أبن  % 2أراء خمتلفة فيما يتعلق ابلتخطيط املتوسط ، ابملقابل هناك من املدراء يرى  لديهم 

   التخطيط طويل املدى وهذا راجع يل كون األهداف املسطرة و الربامج املرسومة ذات أفاق بعيدة املدى
 االستنتاج:

نستنتج أن معظم املدراء و رؤساء املصاحل كما ذكران سابقا يوضحون اهنم يرتكزون من خالل ماسبق ذكره  
على التخطيط املتوسط والقصري املدى ولكن نالحظ اختالف طفيف ويرجع هذا االعتماد كوهنم يسمح هلم بتغري 

يل أنمل بتحسني الربانمج كلما ظهرة هلم أفكار جديدة حتقق كل االحتياجات اليت ختص اإلدارة الرايضية وبتا
 اخلطط املالئمة حىت يتمكن املشرفني أو املدراء تقدمي األحسن .

 

 %النسبة  التكرار الفئة
 % 52 13 قصري

 % 40 10 متوسط
 % 08 02 طويل
 % 100 30 اجملموع
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 ؟. ترى أن وضع األهداف قبل بدء التخطيط له أتثري على نتائج اإلدارة: هل الثالث السؤال
       من انحية حتقيق األهداف وأتثريه عليها . التخطيط مدى أمهيةمعرفة  :الغرض من السؤال

 %النسبة  ارالتكر  الفئة
  % 92 23 نعم
  % 08 02 ال

   %100 25 اجملموع
 .يوضح مدى أمهية التخطيط من انحية حتقيق األهداف وأتثريه عليها :07جدول رقم 

%  

% 

   

 

 
ى يوضح الفرق بني إجاابت املدراء ورؤساء املصاحل بنعم أو ال فيما خيص أتثري التخطيط عل:  07شكل رقم 

 األهداف املسطرة .
 عرض وحتليل النتائج:

املدراء يرون حقا أن احلالة اليت تتميز هبا من  %92يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
انحية تؤثر إجيابيا على أداء العمال سواء من انحية حتقيق األهداف أو من  اإلدارة الرايضية يف وظيفة التخطيط

     نسبة ضئيلة يرون عكس ذلك ، وبذلك جيب بناء اخلطط على أساس األهداف  هي % 08األخرى ،نسبة 
 االستنتاج:

من خالل ما ذكرانه سابقا أن معظم املدراء يؤكدون أتثري التخطيط على األهداف املسطرة من نستنتج  
ج أن هناك أتثري على قبل اإلدارة بينما نسبة ضئيلة ترى عكس ذلك وهلا أراء خمتلفة فيما خيص ذلك ، ومنه نستنت

 األهداف وبتايل يستحسن حتسني حاالت اإلدارات الرايضية 
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 ؟.: على أي أساس يتم إدراج التوزيع الزمين ألوقات العمل الرابع السؤال
 .معرفة األسس اليت يتم ختطيط التوزيع الزمين ألوقات العمل عليها :الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة
 %16 04 ط واألهدافحسب النشا

 % 48 12 حسب خصوصية اإلدارة
 % 36 09 حسب الربامج املسطرة

 % 100 25 اجملموع
 .يوضح األسس اليت يتم ختطيط التوزيع الزمين ألوقات العمل عليها :08جدول رقم 

%  

%  

%  

                  

                 

                   

 
 .لربانمجلبني أساس التوزيع الزمين  : يوضح الفرق بني إجاابت املدراء اليت تبني أوجه الفرق 08شكل 

 عرض وحتليل النتائج:
يرون أن التوزيع الزمين يكون من املدراء ورؤساء املصاحل  %16خالل اجلدول أن نسبة  يتضح لنا من 

 % 36يرون عكس ذلك وهذا راجع إىل خصوصية اإلدارة ، وأن نسبة  % 48حسب النشاط واألهداف 
    الربامج املسطرة ...لديهم أراء خمتلفة منها حسب 

 االستنتاج:
من خالل ماسبق : أن نسبة كبرية من املدراء يرون خصوصية اإلدارة وهذا راجع أن لكل إدارة نستنتج  

تتمتع خبصوصية مستقلة عن اإلدارات األخرى وهناك من يرى الربانمج املسطر كون الربانمج هو املنهج الذي 
النشاط وهي نسبة قليلة وبتايل جيب ظبط برانمج أي أخر ينظر إليها حسب يقودان لتحقيق الغاية بينما هناك ر 

 العمل الذي يوافق املردودية اجليدة لإلدارة الرايضية .
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 ؟.هو األسلوب الذي تراه مناسب للتعامل مع العمال عندما يؤثر على اخلطط املربجمة  ما: اخلامس السؤال
 .تهجة من طرف املدراء حني يؤثر العامل على اخلطة نوع األساليب املن معرفة:الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة
 % 54 13 املرونة
 % 42 11 الصرامة

 % 04 01 حرية مطلقة
 % 100 25 اجملموع

 .صاحل يوضح نوع األساليب املنتهجة من طرف املدراء ورؤساء امل:09جدول رقم 

%  %  

% 

       

       

           

 
بني إجاابت املدراء ورؤساء املصاحل فيما خيص األسلوب املناسب املستخدم من ضح الفرق يو  :  09شكل 

 .طرف املدراء يف املواقف املختلفة اجتاه العمال
 عرض وحتليل النتائج:

املدراء يتبعون األسلوب املرن ألنه أسلوب مبين من   % 54أن نسبة  يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله 
فريون عكس  % 04مييلون إىل الصرامة وذلك من أجل اجلدية يف العمل وأما  % 42سبة  على التسامح أما ن

ذلك وهو إتباع احلرية املطلقة وهي نسبة ضئيلة ، ولتطوير اإلدارة الرايضية جيب أن يكون األسلوب حسب 
 .املوقف وهذا راجع إىل عدة أسباب منها التسيري الناجح يعتمد على املوقف املناسب 

 تاج:االستن
من خالل ماذكرانه سالفا نستنتج أن : أكثر من نصف املدراء ينتهجون أسلوب املرونة وذلك لتحسني  

 وأقل من نصف املشرفني يرون عكس ذلك ، وبتايل نستنتج أن :مردودية اإلدارة الرايضية و املستغلني بوجه عام ، 
وب األمثل يف ذهن املستغلني هلا حىت يتمكن األسلوب األمثل يزيد من مردودية اإلدارة وجيب رسخ فكرة األسل

 من حتقيق أهدافهم وغرض املؤسسة  الطرفني ) املدير و العامل (
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 ودوره يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية احملور الثاين: التوجيه 
 الرايضية؟. ما مدى أمهية التوجيه يف حتسني تسيري املؤسساتالسؤال األول: 

  الرايضية. ية التوجيه يف حتسني تسيري املؤسساتأمه مدى: الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرار الفئة
 % 68 17 كبرية

 % 32 08 متوسطة
 % 00 00 قليلة

 %100 25 اجملموع
 يوضح أمهية التوجيه املعتمد من طرف املدراء و رؤساء املصاحل :.10جدول رقم 

%  

%  

%  

     

      

     

 
ملدراء ورؤساء املصاحل ، فيما خيص أمهية التوجيه يف تسيري املؤسسات :يوضح إجاابت ا 10شكل 

 الرايضية .
 عرض وحتليل النتائج:

ية كبرية له أمه التوجيهيعتربون أن املدراء  من  %68 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
أما  الرايضية ذو أمهية متوسطة داخل املنشأة يعتربونه %32أما ابلنسبة الثانية املقدرة بـ  داخل املؤسسة الرايضية

 وهي نسبة قليلة فهم مل يبدو أي أمهية لوظيفة التوجيه داخل اإلدارة الرايضية . % 00بنسبة ،
 االستنتاج:

للتوجيه يعتربون أن  ملدراء ورؤساء املصاحلأن معظم ا أعاله نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول 
 الرايضية. سيري املؤسسةأمهية كبرية يف ت
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 ؟.كيف ترى أسلوب التوجيه املعتمد من طرف اإلدارة الرايضية :  الثاين السؤال
  .معرفة نوع التوجيه املستخدم داخل اإلدارات الرايضية  :الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة
 % 52 13 مركزي
 % 08 02 المركزي

 % 40 10 معا
 % 100 25 اجملموع 

 .يوضح نوع التوجيه املستخدم داخل اإلدارات الرايضية  :11دول رقم ج

%  

% 

%  

     

       

   

 
أسلوب التوجيه املنتهج داخل  احل  فيما خيص : يوضح الفرق بني إجاابت املدراء ورؤساء املص 11شكل 

 .اإلدارة الرايضية
 عرض وحتليل النتائج:

املدراء ورؤساء املصاحل يرون أن عملية التوجيه من  %52نسبة  لنا من خالل اجلدول أعاله أن يتضح  
ترى  % 40يرون عكس ذلك أي يناقضون فكرة املركزية مبعىن المركزي ، ونسبة  % 08تكون مركزية بينما نسبة 

 أن أسلوب التوجيه املعتمد هو معا أي مركزي والمركزي .
 االستنتاج:

ناك أغلبية كبرية ألسلوب املركزي وذلك كون معظم اإلدارات همن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن : حقا  
ا األسلوب يقودها إىل الصرامة يف العمل ابجتاه فاستعمال هذ الرايضية هي ملك للدولة وذات طابع عمومي

  يضمن هلا حتقيق األهداف .
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 .؟ : ماذا يعين لكم التوجيه كوظيفة من الوظائف اليت تقومون هبا الثالث السؤال
 .مدى أمهية التوجيه داخل اإلدارات الرايضية معرفة:رض من السؤالالغ

 %النسبة  التكرار الفئة 
 % 84 21 أساسي 
 % 16 04 اثنوي
  % 100 25 اجملموع

 .يوضح أمهية التوجيه داخل اإلدارات الرايضية :12جدول رقم 

%  

%  

     

     

 
فيما خيص األمهية واألفضلية لوظيفة التوجيه دراء ورؤساء املصاحل يوضح الفرق بني إجاابت امل :  12شكل 

 مقارنة ابلوظائف األخرى.
 عرض وحتليل النتائج:

من املدراء ورؤساء املصاحل يولون نفس األمهية و األفضلية  % 84من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  
 .رون عكس ذلك وهي نسبة بعيدة عن األوىل ي %16مقارنة ابلوظائف األخرى ونسبة  

 االستنتاج:
من خالل ما درسناه سابقا نستنتج أن معظم املدراء يولون األفضلية واألمهية لوظيفة التوجيه حيث يرون  

األمهية تؤدي إىل النهوض ابإلدارة الرايضية وتطويرها  ذهألن هوظيفة أساسية مقارنة ابألنشطة األخرى  أهنا
 والوصول هبا إىل األفق 
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 ؟.هل تعتربون التوجيه أحد األركان األساسية يف العملية اإلدارية داخل اإلدارة الرايضية : لرابعا السؤال
 .ية اإلدارية داخل اإلدارة الرايضية اجليد يعمل على سري العمل التوجيه معرفة إن كان:الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة
  % 100 25 نعم
 % 00 00 ال

 % 00 00 رأي أخر
 % 100 25 اجملموع

 .يوضح مكانت التوجيه يف العمليات اإلدارية : 13جدول رقم 

%   

%  %  

   

 

       

 
فيما خيص وظيفة التوجيه داخل اإلدارة :يوضح الفرق بني إجاابت املدراء ورؤساء املصاحل  13شكل رقم 

 الرايضية .
 عرض وحتليل النتائج:

من املدراء ورؤساء املصاحل يولون نفس األمهية و   % 100 سبةنأن يتضح لنا من خالل اجلدول  
وهي نسبة معدومة مع ابقي  % 00األفضلية لوظيفة  التوجيه ويعتربوهنا أساسية مقارنة ابألنشطة األخرى ونسبة 

 داخل اإلدارة الرايضية . صاحل وهذا ماخيلق سهولة بني خمتلف مالنسب األخرى 
 االستنتاج:

ه سالفا نستنتج أن جل املدراء يرون أن وظيفة التوجيه وظيفة أساسية ألهنا تعمل على من خالل ماذكران 
 من جهة وتسهيل املهام من أجل الوصول لتحقيق أهداف اإلدارة الرايضية . توجيه العمال 
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 ؟.هل توجه اإلدارة إنظباط املوظفني إزاء مواقيت العمل  : اخلامس السؤال
 املوظفني إزاء مواقيت العمل . انضباطمدى  معرفة :.الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة 
 % 100  25 نعم
 % 00 00 ال

 % 100 25 اجملموع
 يوضح توجه اإلدارة انضباط املوظفني إزاء مواقيت العمل .: 14جدول رقم 

%   

%  

   

 

 
صاحل يف توجيه اإلدارة للموظفني إزاء مواقيت : يوضح الفرق بني إجاابت املدراء ورؤساء امل 14شكل 

 .العمل
 عرض وحتليل النتائج:

من املدراء ورؤساء املصاحل ينظرون إىل أن توجيه العمال  %100يظهر لنا من خالل اجلدول أن نسبة  
غري  % 00وذلك وفق القوانني املعمول هبا ، وبينما نسبة  إزاء مواقيت العمل هو من صالحيات اإلدارة

 .جودة مو 
 االستنتاج:

من خالل ما سبق نستنتج أن : أغلبية املدراء ورؤساء املصاحل يرون أن اإلدارة هي املسؤولة عن توجيه  
 املوظفني ومن خالل التعليل إلجاابهتم كانت تتم عملية التوجيه ملواقيت العمل وفق قوانني داخلية .
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 .ؤسسات الرايضيةاحملور الثالث: التنظيم ودوره يف حتسني تسيري امل
 ؟. كيف ترى التنظيم اإلداري داخل اإلدارة اليت تعمل هبا السؤال األول:  

 .معرفة حالة التنظيم السائد داخل اإلدارة الرايضية :الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرار الفئة
  % 28 07  جيد

 % 72 18 متوسط
 % 00 00 ضعيف
  %100  25 اجملموع

 .حالة التنظيم السائد داخل اإلدارة الرايضية  يوضح :15جدول رقم 

%  

%  

%  

   

     

    

 
 إجاابت املدراء ورؤساء املصاحل فيما خيص حبالة التنظيم داخل اإلدارة الرايضية .يوضح : 15شكل 

 عرض وحتليل النتائج:
تنظيم داخل اإلدارة من املدراء ورؤساء املصاحل يرون أن ال % 28من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة   

يرون أهنا متوسط ويساعدهم على إجناز  % 72هو يف حالة جيدة على مردودية املؤسسة الرايضية ، بينما نسبة 
 يرون أهنا ضعيفة . % 00العمل وذلك من خالل إعطاء السلطة لألفراد للقيام مبهام عملهم ، بينما نسبة 

املدراء يقولون أن التنظيم األمثل يف اجلدول أعاله أن معظم نستنتج من النتائج املتحصل عليها   االستنتاج:
لكل وظيفة لتحقيق اهلدف  تو اجليد الستغالل املؤسسات الرايضية يتم من خالل حتديد السلطات واملسؤوليا

 بكفاءة وفعالية .
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 ؟.هو التنظيم الذي تلجأ إليه اإلدارة الرايضية إلدارة موظفيها   : ماالثاين السؤال
 .الذي تتبعه اإلدارة إلدارة املؤسسات الرايضية نوع التنظيم :معرفة الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة
 % 40 10 التنظيم الرمسي 

 % 04 01 التنظيم غري رمسي 
 % 56 14 معا

   %100 25 اجملموع
 .ضية يوضح نوع التنظيم الذي تتبعه اإلدارة إلدارة املؤسسات الراي:16جدول رقم 

%  

% 

%  
              

                  

   

 
 : يوضح إجاابت املدراء فيما خيص التعامل مع موظفيها املتواجدون داخل اإلدارات الرايضية . 16شكل 

 عرض وحتليل النتائج:
غري الوهي نسبة متوسطة يرون أن اإلدارة تلجأ إىل التنظيم  %40من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة          

غري رمسي و الرمسي معا ويصفوهنا مناسبة ألداء واجبهم الوهي أعلى نسبة يرون التنظيم  % 56ما نسبة رمسي ، بين
 عكس األوىل تنظيم غري رمسي . % 04أما نسبة  ألحسن وجه ويستطيعون تقدمي األحسن ،

 االستنتاج:
ى اإلدارة الرايضية أن من خالل النتائج اليت توصلنا إليها نرى أن للوصول إىل األهداف املرجوة وجب عل 

تتعامل مع موظفيها ابلتنظيم الرمسي أي على الواثئق اإلجرائية ابإلضافة إىل التنظيم  الغري الرمسي عن طريق 
 العالقات اإلنسانية داخل اإلدارة .

 
 

 ؟.هل اخلطط التنظيمية املتواجدة يف املنشأة مناسبة ألداء واجبكم : الثالث السؤال
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 .مدى مالئمة اخلطط التنظيمية ألداء الواجبات و املهام املختلفة  رفةمع:الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرارات الفئة
    %56    14 نعم 
   %32 18 ال

 % 12 03 رأي أخر
  % 100  25 اجملموع

 .يوضح مالئمة اخلطط التنظيمية ألداء الواجبات واملهام املختلفة:17جدول رقم 

%  

%  

%  

   

 

       

 
املدراء ورؤساء املصاحل فيما خيص مالئمة اخلطط التنظيمية ألداء : يوضح  الفرق بني  إجاابت  17شكل 

 الواجبات واملهام املختلفة .
 عرض وحتليل النتائج:

من املدراء ورؤساء املصاحل يستطيعون حتقيق   % 56من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة         
  % 32ونسبة   ألهنا تسري وفق القوانني ، وكانت إجابتهم بنعم  ق اخلطط التنظيميةاألهداف املسطرة وذلك وف

لديهم أراء خمتلفة يف ذلك فهناك من يقول   % 12يرون عكس ذلك وغري مناسب ألداء واجباهتم ، بينما نسبة 
يا مع تقريبا وهذا ابلتكيف مع كل الظروف والبعض األخر يقول حتقيق بعض األهداف فقط وذلك متاش

         اإلمكانيات املتوفرة داخل اإلدارة الرايضية حىت يتسىن هلم تقدمي األحسن وحتقيق أهدافهم 
من خالل ما درسناه والتعليل بنعم سابقا نستنتج التنظيم يساعد يف حتديد العالقات بني األفراد   االستنتاج:

نظيمية واألنشطة اليت سيقوم هبا بشكل حمدد وهذا يف اإلدارة الرايضية حيث أن كل فرد يعرف مكانه وعالقته الت
 مايساعد على حتقيق األهداف وتوحيد جهود العاملني .

 
 ؟.ماهي األسس واملعايري اليت تعتمدون عليها خللق دور فعال وكبري لعملية التنظيم : الرابع السؤال
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العاملني رف املدراء ورؤساء املصاحل فاعلية التنظيم من خالل املعايري املنتهجة من ط:معرفة الغرض من السؤال
 ابإلدارات الرايضية .

 %النسبة  التكرار الفئة
 % 48 12 تطبيق القوانني

 % 24 06 اإلنظباط يف لعمل
 % 28 07 التحفيز 
  % 100 25 اجملموع

 .عليها املدراء خللق دور فعال يف التنظيم  أهم األسس واملعايري اليت يعتمديوضح :18جدول رقم 

%  

%  

%  

              

                

       

 
: يوضح الفرق بني إجاابت املدراء فيما خيص األسس اليت يعتمدون عليها خللق دور فعال يف  18شكل 

 عملية التنظيم .
 عرض وحتليل النتائج:

من املدراء و رؤساء املصاحل يرون خللق فاعلية يف التنظيم   % 48من خالل اجلدول نالحظ نسبة    
هلم  % 28يرون عكس ذلك أي جيب اإلنظباط يف العمل ، ونسبة  % 24لقوانني ، بينما نسبة جيب تطبيق ا

 أراء خمتلفة فيما خيص ذلك يف عملية حتفيز املوظف لغرس فيه حب العمل .
 االستنتاج:

سبق نستنتج أن املدراء ورؤساء املصاحل كانت إجابتهم خمتلفة وهذا يؤكد  أن اختالف  من خالل ما 
أبربع أبعاد رئيسية وهي : العمل ، األفراد ، الوسائل التعامل وعلى هذا األساس فإن التنظيم يرتبط  أساليب

  ،العالقات داخل اإلدارة الرايضية .
 

 هل تواجهك مشاكل داخل عملك من انحية التنظيم ؟ : ؟.اخلامس السؤال



لهاالفصل الثاني :                                                                   عرض النتائج وتحلي  

 

- 90 - 

 .التنظيم اليت قد تنتج عن شاكل امل معرفة أهم :الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرار ئة الف

 % 52 13 نعم
 % 48 12 ال

                 % 100 25 اجملموع
 .يوضح أهم املشاكل اليت اليت قد تنتج عن التنظيم   : 19جدول رقم 

%  

%  

   

 

 
اإلدارة : يوضح الفرق بني إجاابت املدراء ورؤساء املصاحل فيما خيص آثر وجود مشاكل داخل  19شكل 

 الرايضية .
 عرض وحتليل النتائج:

من املدراء ورؤساء املصاحل يشكون ويشاطرون فكرة وجود  % 52من خالل اجلدول أن نسبة     
يرون عكس ذلك                       % 48مشاكل يف اإلدارة الرايضية يؤثر على مردودية املؤسسة ، بينما نسبة 

 .الرايضية للمشاكل يطالبون فقط بتحسينها أي يناقضون فكرة افتقار اإلدارة 
 االستنتاج:

املشاكل اليت   أهمنستنتج أن : من خالل تعليل إجابة من طرف املدراء جند أن من خالل ماسبق ذكره  
تعاين منها اإلدارة هي الضمري املهين لدى العمال وبتايل صعوبة توحد جهود العاملني  لتحقيق أهداف التنظيم، 

ببعضهم  االتصالهذه املشاكل جيب وجود أفراد يف املؤسسة على اختالف مستوايهتم يستطيعون ولتقليل من 
 البعض ويقومون ابإلسهام جبهودهم حنو حتقيق هدف مشرتك .

 
 

 الصعوابت و العراقيل اليت تواجهوهنا أثناء التعامل مع العمال أثناء إدارة املنشئة الرايضية؟ ةماهي: السادس السؤال
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 .مهامهم  أداءمعرفة أهم العراقيل اليت يواجهها املدراء أثناء :السؤال الغرض من
 

 .أهم العراقيل اليت يواجهها املدراء أثناء أداء مهامهم :20جدول رقم 

%  

%  

                

             

 
املدراء يف سؤال مفتوح وبعد مجع اإلجاابت كانت هناك صعوابت يف : يوضح الفرق بني إجاابت  20شكل 

 انضباط العمل وهناك من يرى عكس ذلك ال توجد صعوابت .
 عرض وحتليل النتائج:

املدراء يشكون ويشاطرون فكرة افتقار اإلدارات  من % 76من خالل اجلدول نالحظ أ، نسبة    
يرون عكس ذلك أي  % 24إلنظباط يف العمل وهذا يؤثر على مردودية اإلدارة الرايضية ، بينما نسبة  الرايضية

  . اليوجد صعوابت تواجههم لكن يطالبون بتحسني املؤسسات الرايضية
 االستنتاج:

من خالل ماسبق ذكره نستنتج أن :حقا هنالك صعوابت داخل العمل والسبب يعود إىل كون معظم  
الرايضية ذات طابع عمومي وبتايل نقص الرقابة فماذا ينتج عن نقص الرقابة ؟فنأمل أن تتحسن وتكزن  اإلدارات

 .هناك رقابة إدارية للتخلص من هذه الصعوابت 
 
 

 احملور الرابع :للرقابة دور يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية 

 %النسبة  التكرار الفئة

 % 76 19 اإلنظباط يف لعمل 
  % 24 06 يوجد صعوابتال

  % 100 25 اجملموع
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 الرايضية؟.ما مدى أمهية الرقابة يف حتسني تسيري املنشآت السؤال األول: 
 :معرفة مدى أمهية الرقابة يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية.الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرار الفئة
 % 68 17 كبرية

 % 32 08 متوسطة
 % 00 00 قليلة

 % 100 25 اجملموع
 .يوضح مدى أمهية الرقابة يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية :21جدول رقم

%  

%  

%  

     

      

     

 
ة فيما خيص أمهية الرقابة يف تسيري يلق املصاحل ،دراء ورؤساء :يوضح الفرق بني إجاابت امل 21شكل رقم 

 .املؤسسات الرايضية
 عرض وحتليل النتائج:

ن  املدراء ورؤساء املصاحل أن أمهية الرقابة كبرية وذلك م % 68لنا من خالل اجلدول أن نسبة يتضح  
  % 00يروهنا متوسطة بسبب ظروف العمل ،أما بنسبة  %  44حفاظ اهلدف  ، بينما نسبة  ألهنا تعمل على

         مل يبدو أي رأي .
 االستنتاج:

من خالل ماسبق ذكره أن : معظم املدراء ورؤساء املصاحل كانت إجابتهم كبرية وذلك كون الرقابة ذات 
 .املسطرة لإلدارة الرايضية  فق األهداأمهية ابلغة إلجناز املهام وحتديده والعمل على حتقي

 
 

 : هل الرقابة تعمل على تسيري العمل اجتاه أهداف املنشأة؟.الثالث السؤال
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 أم ال. الرقابة تعمل على تسيري العمل جتاه أهداف املنشأة:معرفة إن كانت الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرار الفئة
 % 100 25 نعم
 % 00 00 ال

 % 00 00 رأي أخر
  % 100 25 اجملموع

 .أم اليوضح معرفة  إن كانت الرقابة حتقق أهداف املنشأة :22جدول رقم 

%   

%  %  

   

 

       

 
 .:يوضح الفرق بني إجاابت املدراء فيما خيص حتقيق أهداف املنشأة 22شكل رقم 

 عرض وحتليل النتائج:
يعتربون أن الرقابة  املدراء ورؤساء املصاحلمن  %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

  يعتربون ، كما  %00املقدرة بـ األخرى ال و رأي أخر  ، أما النسبتعمل على تسيري العمل اجتاه أهداف املنشأة
 . الرقابة تعمل على تسيري العمل اجتاه أهداف املنشأةاألغلبية نعم 
 االستنتاج:

يعتربون الرقابة تعمل على تسيري العمل  املدراء ها يف اجلدول أن معظم نستنتج من النتائج املتحصل علي 
 اجتاه أهداف املنشأة.

 
 
 
 

 ؟. اليت تستخدمها كمسري إداري نوع السياسة الرقابية  ما :الثالث السؤال



لهاالفصل الثاني :                                                                   عرض النتائج وتحلي  

 

- 94 - 

 .معرفة السياسة الرقابية املنتهجة من طرف املدير :الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرار الفئة 
  % 08 02 ة عشوائي

  %  92 23 منظمة 
  % 100 25 اجملموع

 يوضح السياسة الرقابية املنتهجة من طرف املدير ورؤساء املصاحل :23جدول رقم 

% 

%  

       

     

 
 :يوضح إجاابت عشوائية أو منظمة ملعرفة السياسة الرقابية املنتهجة من طرف املدير. 23شكل رقم 

 ائج:عرض وحتليل النت
 % 92يرون أن الرقابة العشوائية وغري منتظمة ، بينما نسبة  % 08حسب اجلدول يظهر أن نسبة  

 .  فيرون العكس أي رقابة منتظمة تعمل على حتقيق األهدا
 : االستنتاج

اس ذكرانه سالفا نستنتج أن جل املدراء ورؤساء املصاحل يتبعون الرقابة املنظمة على أهنا عملية قي ما لالخمن 
النتائج الفعلية ،ومقارنة النتائج الفعلية أبهداف اخلطة وتشخيص وحتليل سبب احنرافات الواقع ابملطلوب ،وإجراء 

 األنشطة للمسار املخطط له وبتايل حتقيق األهداف املنشودة .  عودةلضمان  األزمةالتعديالت 
 
 
 
 
 

 ؟.ل أثناء عملية حتديد املعايري ترتك اإلدارة الرايضية حرية التصرف للعما: هل الرابع السؤال
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 .معرفة تصرف املدراء ورؤساء املصاحل مع العمال أثناء حتديد األسس الرقابية  :الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

  %52 13 نعم
 %48 12 ال

 %00 00 أحياان
 %100 25 اجملموع

 .لعمال أثناء حتديد األسس الرقابية يوضح تصرف املدراء ورؤساء املصاحل مع ا:24جدول رقم 

%  

%  

%  

   

 

      

 
يوضح الفرق بني إجاابت املدراء فيم خيص ترك حرية التصرف عرض وحتليل النتائج::   24شكل رقم 

 أثناء عملية حتديد املعايري.للعمال 
 عرض وحتليل النتائج :

اء املصاحل يرتكون حرية التصرف للعمال من املدراء ورؤس % 52من خالل اجلدول يظهر أن نسبة  
وهي نسبة قريبة من النسبة السابقة يرون بعدم ترك احلرية يف  % 48املعايري املناسبة ،أما نسبة  ضبطمن أجل 

  %  00تصرفاهتم ،وأما أحياان اليوجد تكرار بنسبة ضبطالتصرف من قبل العمال مبعىن جيب 
 االستنتاج :

أن : أنه كانت هناك نسب متقاربة بني ترك حرية للعمال وعدم ترك حرية  نستنتج من خالل ما ذكرانه
للتصرف وذلك يعود أساسا أن الرقابة عملية تقييم النشاط الفعلي للمؤسسة ومقارنتها ابلنشاط املخطط ،ومن مث 

لية  حتديد املعايري وبذلك تتم عم االحنرافاتما يلزم  ملعاجلة  اختاذبطريقة وصفية أو كمية بغية  االحنرافاتحتديد 
 ألهنا هي األهداف املطلوب حتقيقها من األداء. 

 
 ؟.هي الصعوابت اليت تواجهوهنا أثناء عملية الرقابة أثناء إدارة املنشأة الرايضية   ما: اخلامس السؤال
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 .معرفة أهم العراقيل اليت يواجهها املدراء ورؤساء املصاحل يف اإلدارة الرايضية  :الغرض من السؤال
 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 % 24 06 عدم تطبيق القوانني 
    %44 11 ظروف العمل 
 % 32 08 بدون صعوابت 

 % 100 25 اجملموع
 اليت يواجهها املدراء ورؤساء املصاحل يف اإلدارة الرايضية يوضح أهم العراقيل :.25جدول رقم 

%  

%  

%  

                  

          

           

 
وذلك ملعرفة الصعوابت اليت تواجهوهنا أثناء عملية الرقابة الفرق بني إجاابت املدراء  :يوضح 25شكل رقم 

 .أثناء إدارة املنشأة الرايضية
 عرض وحتليل النتائج:

متقاربة وذلك  إجابتهممعظم املدراء ورؤساء املصاحل كانت من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن :  
جيب االحتكام إليها ملعرفة مستوى اإلجناز أو  لك جيب حتديد املعايري اليتالرايضية  وذ اإلدارةيربز عدم استقرار 

 معرفة مدى الوصول إىل هدف وكلما كانت هذه املعايري دقيقة كلما كانت نتائج التقييم دقيقة .
 :االستنتاج 

يربز من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن : معظم املدراء ورؤساء املصاحل كانت إجاابهتم متقاربة وذلك 
عدم استقرار اإلدارة الرايضية ولذلك جيب حتديد املعايري اليت جيب االحتكام إليها ملعرفة مستوى االجناز أو معرفة 

 مدى الوصول إىل اهلدف ،وكلما كانت هذه املعايري دقيقة كلما كانت نتائج التقييم دقيقة 
 
 

 مناقشة نتائج الدراسة : 
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و التوصيات و  االستنتاجاتي أو حبث علمي هو اخلروج ببعض إن اهلدف من كل عمل أو جهد فكر      
، اليت ميكن أن يعتمد عليها ابحثون آخرون واختاذها كمرجع أو كمنطلق لدراسته بغية إثراء حبوثهم  االقرتاحات

ققة جند مبعلوماتنا واالستفادة منها ولو بنسبة ضئيلة ،ومن خالل حبثنا هذا وبعد اإلطالع على النتائج املدونة واحمل
 ما يلي : 
 الفرضيات  يف ضوء  نتائجالمناقشة 

 مناقشة نتائج فرضية التخطيط :
إىل أنه كلما كان هناك انسجاما على مستوى التخطيط وخصائصه من جهة ،كلما أدى توضح الفرضية األوىل  :

 دارة الرايضية حتسني مستوى املؤسسات الرايضية للوصول إىل سياساهتا وأهدافها املتبناة يف ميدان اإل
من ج يتبني لنا صحة الفرضية األوىل،من خالل املعطيات املتحصل عليها على ضوء القراءة اإلحصائية وحتليل النتائ

حيث أن معظم الباحثون يرجعون احلالة اجليدة إلدارة املؤسسات الرايضية واستقرارها إىل  (2،3،4،5األسئلة ) 
لنظام الداخلي اليت تسري وفق اإلدارة والذي أدى إىل إطار تنظيمي حمكم جمموعة من العوامل أمهها احرتام خطط ا

 االحرتاموواضح مبين على التوازن والتنسيق بني كافة اجملهودات وترسيخ العالقات اإلنسانية اجليدة املبنية على 
رغم مسامهتها  ،لكن رغم كل هذا إال أن هناك بعض النقائص املشهودة حيث جند استعمال التكنولوجيا احلديثة

يف تسهيل العمليات اخلططية كربامج اإلعالم األيل ونظام االنرتنيت ،إال أن اإلدارة ال زالت تعتمد بشكل الفعالة 
 أساسي على الوثلئق عن طريق الربيد الوارد و الصادر ،وغريها من الوسائل الكالسيكية

ال أن التخطيط يلعب دور مهما يف حتسني تسيري وخالصة القول من خالل احملور األول للتخطيط تبني لنا فع    
 يتفق مع أمهية ومبادئ التخطيط . املؤسسات الرايضية وهذا ما

 
 الثانية :مناقشة الفرضية 

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به و الذي وزع على املدراء ورؤساء املصاحل العاملني  

 فيفري وديوان بعض الرابطات الرايضية 18ضة لوالية بسكرة ومركب ابإلدارات الرايضية مديرية الشباب والراي

( مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد  5، 4، 3، 2، 1واإلجابة عن األسئلة املوجودة يف االستبيان من ) 

ري املؤسسات طرحناها من خالل فرضيات حبثنا وانطالقا من الفرضية الثانية " التوجيه ودوره يف حتسني مستوى تسي

الرايضية " فمن خالل املعطيات املتحصل عليها عن طريق القراءة اإلحصائية وحتليل اجلداول ضمن الدراسة 

امليدانية أثبتت الدراسة أن املدراء يقومون أحياان بتشجيع العاملني عند القيام أبعماهلم وهذا ما يؤثر اجيااب على 

 املؤسسات الرايضية ويف جناح أنشطتها 
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كما أكدت الدراسات أن قرارات املدراء واضحة هلم وهذا دليل على خربة املدراء يف عملهم واحلرص على      

 توضيح القرارات اليت فيها غموض هذا ما يؤثر إجيااب على العمل اإلداري و توجيهه .
  

  الثالثةمناقشة الفرضية 
ى املدراء ورؤساء املصاحل العاملني عل بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع  

الرابطات  ديوان فيفري و  18واملركب املتعدد الرايضات  لوالية بسكرة  ابإلدارات الرايضية مديرية الشباب والرايضة
ضيات حبثنا وانطالقا من الفرضية الثالثة مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحناها من خالل فر  الوالئية 
، 3، 2، 1للتنظيم ) الثالث الرايضية" ومن خالل اجلداول يف احملور  ملؤسساتودوره يف حتسني تسيري ام "التنظي

الرايضية وهذا ما يتفق عليه يف  املؤسسات( تبني لنا فعال أن التنظيم يلعب دورا مهما يف حتسني تسيري 6، 5 ، 4
رب التنظيم يف عملية اإلدارية هو إطارها اخلارجي ففي وظيفة التنظيم يف اجملال الرايضي يف اجلانب النظري الذي يعت

التنظيم حتديد املسؤوليات والسلطات اليت حتدد املشرفني واملنفذين يف جمموعة العالقات الرمسية، فبعد حتديد 
كما خيدم األهداف واخلطط والسياسات اليت هتدف إىل حتقيق األهداف ال بد أن يكون هناك تنظيما مالئما.

اجليد االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية للربامج الرايضية وأنشطتها وحيقق اإلشباع الكامل التنظيم 
 الثالثة .والرغبات اإلنسانية لألفراد وهذا ما خيدم فرضيتنا 

 الرابعة :مناقشة الفرضية 
احل مبديرية الشباب املدراء ورؤساء املصبعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على  

مت الوصول إىل أغلبية  فيفري  18الرابطة الوالئية واملركب املتعدد الرايضات مجيع والرايضة  لوالية بسكرة والديوان 
، 2، 1الرابع  )الرايضية" ومن خالل اجلداول يف احملور  املؤسساتودورها يف حتسني تسيري الرابعة"الرقابة احلقائق 

الرايضية وهذا ما يتفق عليه يف  املؤسساتفعال أن الرقابة تلعب دورا مهما يف حتسني ( تبني لنا ، 5، 4، 3
 ملستوايت اإلدارية اجلانب النظري يف الرقابة حسب ا

كما أكدت الدراسة أن املدراء أثناء قيامهم ابلرقابة يكونون بكل صرامة وحزم وهذا ماله أثر إجيايب على تصحيح -
 والعيوب يف الوقت املناسب قبل وقوعها . االحنرافاتابة تكشف لنا مسار العمل الرايضي والرق
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: استنتاج عام -3  

 اإلدار  الرايضية معظم املدراء ورؤساء املصاحل العاملني ابإلدارات الرايضية يعتربون أن ضعف أو نقص تسيري -
.يؤدي إىل تدهور ) تدين ( املؤسسات الرايضية بصفة عامة   

  .ورؤساء املصاحلوهذا رأي معظم املدراء داء مهام اإلدار  الرايضية أ ضعف التأطري اإلداري يؤثر على -

األمثل للمؤسسات الرايضية .انتهاج السبل و الوظائف املالئمة يؤدي إىل  -  

نوع اإلدار  الرايضية  يتوقف مردود املنشآت الرايضية وتسيريها األحسن ، سواء كان ذلك تربواي أو رايضيا على -
ه املنشآت .جناح أو فشل تسيري هاتإذ تعترب اإلدار  الرايضية ووظائفها هي السبب األول و األخري يف   

اإلدار  الرايضية بصفة عامة .معظم املشرفني يعتربن أن اإلداري األمثل يعمل على تطوير  -  

ل املؤسسات الرايضية .معظم املدراء يتبعون القوانني الداخلية لإلدار  الرايضية ويصفوهنا ابألحسن عند إستغال -  

سن للوظائف لكون فكر  عامة أن يكون اإلداري هادائ متزان عند استغالله احلمجيع املدراء ورؤساء املصاحل مي -
يف عملية حتسني  ومن هنا مت اإلجابة عن السؤال الذي مت طرحه يف اإلشكالية  أبن اإلدار  الرايضية هلا دور كبري

 تسيري املؤسسات الرايضية .
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 :وتوصيات اقرتاحات -4

يتوقف مردود املنشآت الرايضية وتسيريها األحسن، سواء كان ذلك تربواي أو رايضيا على نوع اإلدارة  

جناح أو فشل تسيري هته املنشآت الرايضية الرايضية إذ تعترب اإلدارة الرايضية ووظائفها هي السبب األول واألخري يف 

وعليه خلصنا من خالل دراستنا هذه إىل بعض االقرتاحات واليت أنمل أن تساعد يف حتسني العمل اإلداري 

 والتسيريي داخل منشآتنا الرايضية.

 اع الرايضة.أن يتوىل قيادة القطاعات الرايضية واملنشآت متخصصون يف جمال التسيري اإلداري والتكوين يف قط -

    .توفري اإلمكانيات والوسائل الالزمة كي تقوم اإلدارة الرايضية مبهامها على أحسن و أكمل وجه    -

 الرايضية. للمؤسساتعلى املدير انتهاج السبل والوظائف املالئمة لتسيري األمثل  -

 وضع إدارة رايضية هتتم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة. -

يع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري النابعة يف األفراد العاملني يف املنشأة الرايضية وعلى كافة تشج -

 املستوايت.

 ابملهنة حمبني وخملصني هلا مقتنعنيجيب على مشريف اإلدارة الرايضية أن يكونو   - 

 تسطري برامج عمل يضمن وضع آليات واضحة املعامل تستند إىل منهجية علمية حبتة أتخذ بعني االعتبار مجيع  -

                                                                         العوائق واملسببات اليت تعيق تسيري املنشآت.

 على األنشطة اليت متارس يف منشآهتم وذلك حسب األولية و األفضلية                     على املدراء توزيع الوقت و احلجم الساعي  -

وضع خطط طويلة املدى على أن تقسم هذه اخلطط إىل مراحل زمنية "سنوية" هبدف أتهيل وصقل املسريين  -

 اإلداريني على مستوى املنشآت.

  وضع بعض احلوافز لتحسني مردود املسريين.  -

 التنسيق بني العمال و األنشطة اليت متارس يف اإلدارة الرايضية .ضرورة  -
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  :اخلامتة -5 

 ملؤسساتعملنا يف هذا البحث على إبراز أهم األدوار اليت تلعبها اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري ا 

 الرايضية سواء أكانت هذه األدوار داخلية أو خارجية.

رايضية ومن خالل حبثنا النظري املدعم ابجلانب امليداين، خرجنا بنتائج ميكن أن نقول على أساسها أن اإلدارة ال

الرايضية تعيش يف اجلانب التسيريي للمنشآت الرايضية، لكن تبقى اإلدارة ومجيع وظائفها تلعب دورا مهما ومميزا 

تدين ملحوظ وتراجع على مستوى التسيري للمنشآت الرايضية؛ حيث يتبني من خالل حتليل وضعيتها احلالية ضعف 

رية والتفريق بني األهداف. ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل االهتمام ابلعنصر البشري وفق منظور احلاجات الضرو 

 مالحظتني أساسيتني مها:

من إداريني ومسريين  الرايضية اإلطارات: انعدام املؤهالت الكافية لدى املسريين والنقص امللحوظ يف أوال 

أطري العلمي واألساليب احلديثة يف يف هذا اجملال مما أدى إىل اللجوء إىل إداريني ومسريين يفتقرون إىل التأهيل والت

شيء يف التقدم وحتسن يف تسيري  تصنعمما أدى إىل ذلك إىل استعمال طرق بدائية ال ميكن أن  جمال اإلدارة والتسيري

 املنشآت الرايضية.

رقابة توجيهية، ويرجع ،و التنظيم ، التوجيه، تخطيط ال: انعدام وجود اسرتاتيجية العمل من خالل اثنيا 

عادة إىل كون املسري قليل الفكرة وبعيد عن التأهيل العلمي فال يلجأ إىل استخدام أساليب علمية حديثة ألنه ذلك 

 التنظيم والرقابة يف اجملال العلمي والعملي وطرق التسيري احلديث.التوجيه و  و التخطيط أمهيةال يدرك 

 

ان واسعا جدا وإن كل ما بذلناه من جهد ويف األخري ميكن القول أن هذا املوضوع بقدر ما كان شيقا، ك 

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

 الرايضية. املؤسسات الوصول إىل إجاابت عن األسئلة املقرتحة يف دور اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري

 ة ثمثابة مقدمة لدراسات أخرى.ونرجو أن تكون هذه اخلامت 
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ملخص الدراسة      
 
 

 ملخص الدراسة :

 " دور اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية "عنوان الدراسة : 

 معرفة مدى دور اإلدارة الرايضية يف التحسني من مستوى تسيري املؤسسات الرايضية هدف الدراسة : 

 مشكلة الدراسة :

 الرايضية ؟ما دور اإلدارة الرايضية يف حتسني مستوى تسيري املؤسسات 

 فرضيات الدراسة :

 الفرضية العامة 

 مدى مسامهة  اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية 

 الفرضيات اجلزئية :

 التخطيط يساعد على تطوير الفكر اإلداري يف تسيري املؤسسات الرايضية . -

 للتوجيه دور يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية. -

 يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية. للتنظيم دور -

 . _ للرقابة دور يف حتسني تسيري املؤسسات الرايضية

  مدير ورؤساء املصاحل 25العينة متكونة من إجراءات الدراسة : 

 فيفري  18ملركب مديرية الشباب والرايضة لوالية بسكرة ، ا 
   الرابطات الوالئية  .وبعض 
 فيفري ، الديوان الوطين  18واملكاين : مديرية الشباب والرايضة لوالية بسكرة ، املركب  اجملال الزماين 

 .  2016هناية شهر فيفري إىل هناية شهر أفريل الرابطات الوالئية   وقد مت ذلك يف الفرتة الزمنية املمتدة من لبعض 

  و إخضاع الدراسة للتحليل و التدقيق املنهج الوصفي ألنه األنسب ملثل هذه املواضيع استعملنا المنهج المتبع :

  وأسئلة اختيارية  .أسئلة مغلقة ومفتوحة ونصف مفتوحة استمارة استبيان مع املدراء ورؤساء املصاحل مبا فيها : األدوات المستخدمة في البحث 

  النتائج املتوصل إليها  :

يق صحة الفرضيات اليت مت اإلدارات الرايضية ألمهية وظائف اإلدارة يف العمل اإلداري مما يسهل عليهم تنظيم وتسيري املؤسسات الرايضية وهذا يؤدي إىل حتق مدى إدراك مسؤولو -
 تناوهلا .

أبن  طرحه يف اإلشكالية ن السؤال الذي متمجيع املدراء ورؤساء املصاحل ميلكون فكرة عامة على أن يكون اإلداري هادائ ومتزان عند استغالله احلسن للوظائف ومن هنا مت اإلجابة ع -
 اإلدارة الرايضية هلا دور كبري يف عملية حتسني تسري املؤسسات الرايضية . 

و املرافق الرايضية هلا دور يف حتقيق أهداف اإلدارة الرايضية .ادية أن اإلمكانيات امل -  

: االقرتاحات  

قادرين على أداء عملهم بشكل جيد.لية وأن يكونو و على املدراء اختاذ القرارات الالزمة و الصائبة وحتمل املسؤ  -  

وحتقيق أهدافها املسطرة .جيب التعاون بني املدراء ورؤساء املصاحل من أجل تطوير اإلدارة الرايضية  -  
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