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 مقدمـــــــة 
 

 

  مقدمة
  

تخذ العلم طريقا واإلدارة هي أحد األعمدة نإذا ما أردنا للرياضة أن تزدهر وتتقدم فال بد من أن   
بالرياضة والتربية العلمية األساسية اليت تعتمد عليها كافة الدول املتقدمة ومنشآا ومؤسساا يف النهوض 

الرياضية، وبالرغم من أن هذه املذكرة قد حوت عناصر اإلدارة الرياضية والتربية الرياضية إال أا عرفتها يف 
صورة تطبيقية متخذة باختصار غري املخل باملضمون واحملتوى منهجا يف عرض مادا حماولة حتويل املادة النظرية 

مادة تطبيقيه تتماشي مع احتياجات الرياضة والتربية البدنية والرياضية يف األكادميية لإلدارة الرياضية إىل 
  .املؤسسات واملنشآت واهليئات الرياضية

ويعترب القرن احلايل قرن التطورات اإلدارية والقرن املاضي قرن وضع الدساتري فنتيجة الثورة الصناعية   
فة عامة ونتيجة إلشباع النشاط احلكومي يف القرن حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ العلمية لعلم اإلدارة بص

  .احلايل أصبح االهتمام موجها لوضع نظم اإلدارة دف رفع الكفاءة اإلنتاجية ألجهزا
وواضح من هذا أن حمور اإلدارة العلمية الرياضية هو العنصر البشري وكيف ميكن أن يتحقق التعاون   

ه هي احلقيقة اليت تضفي على اإلدارة طابعا خاصا باعتبارها عملية بني األفراد وتنسيق جهودهم املختلفة وهذ
اجتماعية وإنسانية تسيريية من جهة، واقتصادية سياسية من جهة أخرى، ذلك يتطلب من اإلدارة احلسنة أن 
تصبح عملية رشيدة حتقق أهدافها بأكفأ تسيري لإلمكانيات املتاحة مع توفري أفضل مناخ تسيريي لعمل العنصر 

اإلدارة بأنه نوع من اجلهد البشري املتعاون الذي يتميز "البشري مع أقل جهد من جانبه ويعرف العلماء 
، وكل هذا يتوقف على منط تسيري األفراد العاملني يف املنشأة أو اهليئة وتنمية العالقات "بدرجة عالية من الرشد

  .اإلنسانية وإتباع حاجام والعمل على رضاهم بقدر اإلمكان
  .لمنشآت الرياضيةلتسيري اإلداري واقع الويف هذا العدد حناول من خالل دراستنا هذه، التعرف على   
ويف دراستنا هلذا املوضوع قسمنا حبثنا إىل جانبني جانب نظري وآخر تطبيقي وقبل هذا وذلك عرجنا   

اف البحث والتعريف على جانب متهيدي الذي تناولنا فيه اخللفية النظرية لإلشكالية والفرضيات وأهد
باملصطلحات والدراسات السابقة أما اجلانب النظري قد قمنا بتقسيمه إىل ثالثة فصول تطرقنا يف الفصل األول 
إىل اإلدارة الرياضية، ويف الفصل الثاين إىل استراتيجية التسيري، والفصل الثالث إىل املنشآت الرياضية، مث عرجنا 

ناولنا يف الفصل األول منهجية وأدوات البحث،  الفصل الثاين حيتوي على يف اجلانب التطبيقي على فصلني ت
  .عرض النتائج وحتليلها

لنقوم يف األخري بعرض النتائج النهائية ووضع خامتة بالعمل وطرح بعض االقتراحات اليت تعد   
 .كحلول
 



  

  

  

  الفصل التمهيدي

   



تمهيديالفصل ال  
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  اإلشكالية 

التسيري يف اإلدارة الرياضية احلديثة هو عملية إدارية خمططة مبنية على أسس علمية سليمة تعمل على وصول 
التسيري اإلداري وتعترب اإلدارة فن املنشآت الرياضية إىل التكامل واالرتفاع بقدرام وإكسام اخلربات يف جمال 

علم من العلوم اإلدارية البارزة وهي علم يبحث على كيفية إقامة عالقات طيبة بني املؤسسات من ناحية 
التنظيم، التخطيط يف املنشآت ومن ناحية األفراد واجلماهري، ودرجة تأثري املؤسسة على اجلمهور الذي تتعامل 

ونظرا ملا أصبح يتميز به التسيري .فس الطريق الذي تتبعه يف حتسني تسيري املنشآتمعه اإلدارة الرياضية لسلك ن
احلايل من قدرة فائقة على األداء اإلداري الدقيق يف بناء اإلدارة حيث أن متابعة تسيري اإلدارة الرياضية 

على اإلداريني اإلملام  اًوحتركات اإلداريني تتطلب منه أن يأخذ مكانا مناسبا للتسيري اإلداري وهلذا أصبح لزام
ما هي  .املعريف باألسس العلمية احلديثة أثناء واختيار املبادئ أو العناصر الفعالة لتحقيق أهدافهم املنشودة

  اإلستراتيجية املتبعة يف التسيري اإلداري للمركبات املتعددة الرياضات  بالوادي؟
  التساؤل العام

 بالوادي؟  الرياضية املنشآتالتسيري  واقع وماه -
 التساؤالت الفرعية   -
 ؟  الرياضية تاملنشأ ما هو دور التخطيط يف تسيري1
  الرياضية؟ تملنشأا التوجيه يف تسيري ماهو دور -2
  ما هو دور التنظيم يف تسيري املنشآت الرياضية؟ -3

  الفرضيات 
  الفرضية العامة 

  واقع تسيري املنشآت الرياضية
 الفرضيات اجلزئية 

 .الرياضية يف تسيري املنشآتالتخطيط ور دو -1
  .دور التوجيه يف تسيري املنشآت الرياضية -2
 .التنظيم يف تسيري املنشآت الرياضية دور -3
 أهداف البحث   
  :يهدف حبثنا إىل حتقيق األهداف التالية   
  معرفة وضعية التسيري اإلداري يف مركب املتعدد الرياضات  
  اثر التسيري الداري على املمارسة  الرياضية 
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  الكشف على أمهية املوارد املالية والبشرية  يف عملية التسيري داخل املنشأة 
  التعرف على العناصر واملبادئ واألساليب اليت يعتمد عليها املركب 
  معرفة الطرق واألساليب الناجحة يف عملية تسري داخل املركب 
 :أمهية البحث 
  أمهية حبثنا يف النقاط التالية تكمن  
  دراسة دور املسريين وما مدى تأثريهم يف املركب  
 معرفتا أهم النقائص  يف اإلدارة 
  حماولة  تأكيد أمهية اإلستراجتية يف التسيري داخل املؤسسة 
  اهتمامنا ملستقبل اإلدارة الرياضية 
  :أسباب اختيار املوضوع  

  :األسباب الذاتية  -أ   
  .ميولنا الشخصي لكل ما تقدمه اإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية  -    
  .متاشيا مع ختصص اإلدارة و التسيري الرياضي  -    
  : األسباب املوضوعية  - ب
 .قلة الدراسات و البحوث العلمية حول هذا املوضوع باألخص  -
 . السيما ما يتعلق باملسري , قلة معرفة العناصر الرئيسية للتسيري -
 احلاجة املاسة ملعاجلة هذا املوضوع و خاصة انه احلديث عن التسيري يف اإلدارة و املنشآت الرياضية   -
 .النظر يف دور اثر املنشآت الرياضية يف تنمية الرياضة اجلزائرية  -

  حتديد املصطلحات واملفاهيم اخلاصة بالبحث
  :اإلدارة الرياضية

اليت تشمل كل ماله صلة بالتخطيط و التنظيم و املتابعة هي جمموعة املهارات "اإلدارة الرياضية 
والتمويل و التوجيه و القيادة و التقومي داخل أي منظمة أو إدارة تقدم خدمات متصلة يف التربية البدنية 

    "والرياضية
  .هي توجيه كافة اجلهود داخل اهليئة الرياضية لتحقيق أهدافها:التعريف اإلجرائي
   :املؤسسة الرياضية

هي أي منشأة يقوم هيكلها املتكون من مجاعة عمل يترأسها مدير لتوجيه أنشطة مجاعة رياضية من األفراد، 
  ةاجتاه هدف مشترك وتنمية املهارات املرتبطة بالتخطيط والتنظيم، التوجيه، املتابعة، امليزانيات فيما خيص الرياض
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  1.واألنشطة البدنية وتكوين األفراد تربويا وتعليميا 
تنحصر مهامها يف تنظيم وتسسري املمارسة هي عبارة عن مؤسسة عمومية إدارية :تعريف اإلجرائيال

  .الرياضية
  :تعريف التسيري 

الرقابة والتوجيه و ,هو تلك اموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط و التنظيم
  .)2(هو باختصار حتديد األهداف و تنسيق جهود األشخاص لبلوغها 

ة و مهارة التكنولوجية و الشخصي, و يعرف أيضا بأنه مهارات املسري و اليت تشمل املهارات اإلدارية -
 .كري مبنطق التنظيمالتف

  :الدراسات السابقة 
يعد موضوع املذكرة اليت أجنزتاها من املواضيع النادرة يف نظرنا، وذلك بعد إطالعنا على خمتلف   

األرشيفات املكتبية للمعاهد الرياضية، ألن طبيعة املوضوع صعبة نوعا ما إال أننا وجدنا بعض املواضيع املشاة 
  هذه واليت يعاجل أغلبها اإلدارة الرياضية بصفة عامة ونذكر منهنوعا ما ملوضوع مذكرتنا 

  :الدراسة األوىل-
الفاعلية التنظيمية لإلدارة الرياضية وإنعكاستها على أسلوب "بوزامة مجال حتت عنوان:دراسة الطالب  -

  "إختاذ القرار لدى القائد اإلداري
  بن عكي حممد أكلي:حتت إشراف الدكتور-
  جامعة اجلزائر 2008/2009شهادة املاجستري سنة : الدراسياملستوى -
  جويلية واإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم 05باملركب األومليب :دراسة ميدانية-
هل الفاعلية التنظيمية لإلدارة الرياضية هلا دور فعال  يف رسم الواقع احلقيقي لعملية إختاذ القرار :اإلشكالية-

  هل تساهم هذه األخرية من رفع مستوى اإلدارينيمن طرف القائد اإلداري؟و
التنظيمية لإلدارة الرياضية هلا دور فعال  يف رسم الواقع احلقيقي لعملية إختاذ  الفاعلية:مةالفرضية العا -

  القرار من طرف القائد اإلداري و تساهم هذه األخرية من رفع مستوى اإلداريني
  :الفرضيات اجلزئية

 املؤسسة الرياضية يلعب دورا بيجابيا يف عملية إختاذ القرار للقائد اإلداريإن تسطري األهداف يف  -
 .وضع خطط املناسبة من طرف املؤسسة الرياضية جتعل عملية إختاذ القرار ذات معىن إجيابيا -
 .القائد اإلداري ذات املردود إجيايب توفر اإلمكانيات البشرية جتعل القرارات اليت يصدرها -

                                       
  
 .  5ص, 1995, اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, )2ج(مدخل للتسيري : حممد رفيق الطيب   -1
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 والتخطيط هلا دورأساسي يف بلورة قرار خيدم املؤسسة الرباضية إن عملية الرقابة -
  وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي ألنه مالئم لدراسة مثل هذه املواضيع

 وتضمن أدوات البحث املقابلة و اإلستبيان -
واإلحتادية  جويلية 05النتائج املتوصل إليها تتبني أن أبعاد الفاعلية التنظيمية إلطارات املركب األومليب  -

 .اجلزائرية لكرة القدم جيدة
    :الدراسة الثانية -

دراسة مشكالت العمل اإلداري باملؤسسة "حتت عنوان 1995أمحد عوضني سنة :دراسة الطالب _ 
  "الرياضية 

  رسالة ماجستري:املستوى الدراسي
  ندية الرياضية يف حمافظة الدمياطمركز الشباب واأل:دراسة ميدانية-
-التوجيه-التنظيم-التخطيط–إىل معرفة مشاكل العمل اإلداري املرتبط بعناصر اإلدارة : دف الدراسة-
  الرقابة

  واملقارنة بني مشاكل العمل اإلداري بني مراكز الشباب بني القرى و املدن
-حتليل الوثائق–وإستعملة أدوات البحث املقابالت الشخصية  وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي

  إستمارة اإلستبيان
  أشارت النتائج إىل ضرورة جتسيد عناصر اإلدارة الرياضية لتفادي مشاكلها-

  التوصيات واإلقتراحات
يتوقف مردود املنشآت الرياضية وتسيريها األحسن، سواء كان ذلك تربويا أو رياضيا على نوع اإلدارة 
الرياضية إذ تعترب اإلدارة الرياضية ووظائفها هي السبب األول واألخري يف جناح أو فشل تسيري هته املنشآت 

 نأمل أن تساعد يف حتسني العمل الرياضية وعليه خلصنا من خالل دراستنا هذه إىل بعض االقتراحات واليت
  .داخل منشآتنا الرياضية والتسيرياإلداري 

أن يتوىل قيادة القطاعات الرياضية واملنشآت متخصصون يف جمال التسيري اإلداري والتكوين يف قطاع  -
  .الرياضة

  .على املدير انتهاج السبل والوظائف املالئمة لتسيري األمثل للمنشآت الرياضية -
  .دارة رياضية تم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارةوضع إ -
تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري النابعة يف األفراد العاملني يف املنشأة الرياضية وعلى كافة  -

  .املستويات
عني االعتبار تسطري برامج عمل يضمن وضع آليات واضحة املعامل تستند إىل منهجية علمية حبتة تأخذ ب -

  .مجيع العوائق واملسببات اليت تعيق تسيري املنشآت
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  : خالصة 

بعد التعرض إىل اخلطوات السابقة الذكر ومن خالل طرح اإلشكال  وصياغة الفرضيات وكذلك أسباب 
كما تعرضنا إىل أمهية وأهداف البحث وكذلك حتديد املفاهيم و املصطلحات ومن خالل  أختار املوضوع،

البحث إىل جانب دلك تفحصنا الدراسات السابقة هلدا تبني أن جلانب التمهيدي أمهية كبرية يف البث  متغريات
العلمي الذي يعترب األساس وال ميكن أن يقوم البحث بدونه ألنه يساعد الباحث على اإلحاطة مبوضوع حبثه 

  .وفهم إبعاده ومن جهة يساعد القارئ على فهم املوضوع املتناول 
  
  
  



  

  

  

 النظري اجلانب

   



  

  

  

  :األول الفصل

  الرياضية اإلدارة 
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  :متهيد
يعترب القرن احلايل قرن التطورات اإلدارية، والقرن املاضي قرن وضع الدساتري فنتيجة للثورة الصناعية   

حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ العلمية لعلم اإلدارة بصفة عامة، ونتيجة اتساع النشاط احلكومي يف القرن 
  .الكفاءة اإلنتاجية ألجهزااحلايل، أصبح االهتمام موجه لوضع نظم اإلدارة دف رفع 

فاإلدارة تعرب عن النشاط اإلنساين املركب واملستمر والذي يضطلع به أفراد ممن هلم قدرات ومهارات 
وخربات متنوعة متكنهم من حتقيق أهداف حمددة وهذا يعين أن اإلدارة تقوم بالتخطيط والتنظيم والرقابة 

بالسلوك والتصرف البشري ومن خالل هذا السلوك أن تقدم والتوجيه، وأن الغرض الرئيسي لإلدارة يهتم 
اخلربات، فاإلدارة هي مشكلة الناس مجيعا وذا جيب االهتمام ا والعاملني فيها، ومن أجل ذلك فال بد أن 

  .تتوفر لديهم املهارات والقابليات املعنية حلل املشكالت اليت جتاهم
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  1:نشأة وتطور اإلدارةنظرة تارخيية حول  -1
  :إن دراسة تطور الفكر اإلداري تعىن التعرض إىل ناحيتني 

األوىل هي الناحية التارخيية مبراحلها املختلفة ومبا أن الفكر البشري يف تطور مستمر فإن كل مرحلة     
الناحية التنظريية لعلم  تارخيية ال بد أن تصنف إىل سابقتها وما حتويه من معارف، أما الناحية الثانية فتتمثل يف

اإلدارة أو نظرية اإلدارة، فإذا كانت النظرية تعين الطريقة اليت ينظر هلا إىل ظاهرة ما لتفسريها والتعرف عليها، 
ومن مث تسخريها خلدمة األفراد، فإن هذه الطريقة ال بد أن يلحقها التطور من وقت آلخر على ضوء ما يتوفر 

  . ووسائل مستحدثة للمعرفة لإلنسان من طرق جديدة للبحث
التاريخ والنظرية اإلدارية، وتكمن أمهية الدراسة : معىن ما سبق أن تطور الفكر اإلداري هو ذا شقني

  :التارخيية يف أا تساعد املدير على حتقيق هدفني
  .فهم التطورات احلالية بطريقة أفضل -1
  .نتفادي الوقوع يف نفس األخطاء اليت وقع فيها السابقو -2

  :وأمهية دراسة نظرية اإلدارة هي حتقيق النواحي التالية للمدير
  .كيفية الربط بني املتغريات -1
  .كيفية التعامل مع املشاكل بطريقة منهجية -2
  .كيفية تصنيف املتغريات إىل أسباب ونتائج -3
  .إمكانية التنبؤ بالتأثريات املتوقعة -4

لنظرية لإلدارة حيققان أهدافا إال أن دراستهما معا حتقق إجيابيات وإذا كانت الدراسة التارخيية والدراسة ا
  :منها

  .تقدمي فهم أوضح للمتغريات االختيار األفضل التقارير للمواقف التطورات احلالية -
  ). اإلداري(تسهيل التنبؤ بأحوال مستقبلية يف امليدان العلمي  -
  :نشأة اإلدارة -1-1

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

  :اإلدارة يف العهود القدمية -1-2
نظرنا إىل إجنازات احلضارات القدمية نرى بوضوح أن مجيعها كان من املستحيل أن تنجز ما  إذا  

 3000بناء األهرامات يف مصر القدمية الذي مت بناء بعضها قبل : أجنزته إال من خالل اإلدارة على سبيل املثال
                                       

نظام املعلوماتية ودوره يف فعالية اختاذ القرارات اإلدارية، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس يف العلوم التجارية،  فرع : نويوة صباح وآخرون -  1
  .15، ص 2003مالية، جامعة حممد بوضياف باملسيلة، دفعة 
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احلكومية للبابليني وبناء سور  سنة قبل امليالد، جند أن املصريني عرفوا تنظيم جيد ونذكر أيضا نظم اإلدارة
الصني العظيم ومبادئ اإلدارة اليت حتدث عنها سقراط، وأسس التخصص اليت روج هلا أفالطون ودراسات 
القيادة اليت قام ا الفرايب، كل هذه اآلثار املادية والفكرية تعد دليال على ممارسة اإلدارة علميا منذ حوايل 

  .عام قبل امليالد 3000
لرغم من املمارسات اإلدارية السابقة إال أن االهتمام باإلدارة كحقل دراسي مل يبدأ إال منذ وعلى ا  

  .عام فقط 100
  :ظهور اإلدارة مع الثورة الصناعية -1-3

من املعروف أنه ال ميكن أن حتدث الثورة الصناعية بدون وجود أسس لإلدارة الناجحة وهذا يف القرن   
ة تتفوق على املهارات العمالية يف املصانع وقد تزامنت التطورات يف ااالت ، وكانت املهارات اإلداري19

كان عدد منظمات األعمال كبرية احلجم قليال، أما  19اإلدارية مع ذلك يف ااالت الفنية وحىت اية القرن 
مثة فإن عدم املنظمات احلكومية والعسكرية اليت كانت منتشرة يف ذلك الوقت مل تكن منظمات رحبية ومن 

  1.وجود دوافع الربح مل خيلق لديها اهتماما بالدراسات الالزمة لزيادة الكفاءة والفعالية
كانت دراسات اقتصادية هذه الدراسات وجهت  19وأيضا الدراسات اليت أجريت يف اية القرن   

الثورة الصناعية و بروز ما اهتماما حنو االقتصاد؛ وتغيري النمط السابق لإلدارة وكانت بداية تغيري هي قيام 
يسمى بنظام املصنع، يف ظل هذا النظام بدأت املصانع يف استخدام أعداد هائلة من العاملني يف مكان واحد 
لتأدية أعمال خمتلفة و متباينة ترتب على ذلك إن مديري هذه املصانع أصبحوا يواجهون أنواعا جديدة من 

ل التنسيق واإلشراف ومع متركز اتمعات العلمية يف أماكن املشاكل مل تكن معروفة من قبل، وهي مشاك
قريبة من املنظمات بدأ من نوع آخر من املشاكل يف الظهور وهي املشاكل االجتماعية مثل ساعات العمل 

  .وظروف العمل، واملستوى األدىن لألجور
  :تطور اإلدارة احلديثة -1-4

هذه الثورة حدثت زيادات كبرية وهائلة يف حجم حدث هذا التطور بعد الثورة الصناعية ونتيجة   
اإلنتاج، وأصبحت احلاجة امللحة الستخدام أعداد كبرية من املديرين و املسريين كما وجدت الفوارق بني 
الوظائف اإلدارية املختلفة وبني اإلداريني واملديرين و العمال وبناء عليه توسع نطاق اإلدارة واملصنع كان يضم 

نتاج يف مكان واحد، واقتضى هذا وجود رقابة مركزية على اخلدمات واملنتجات وعملية مجيع عناصر اإل
اإلنتاج، كما أوجد نظام املصنع متيزا واضحا بني العامل وصاحب العمل وتطورت املصانع بفضل نتائج الثورة 
الصناعية وأصبحت تستخدم آالت متخصصة وعمال مدربني وتستقطب رؤوس أموال ضخمة، كل هذا 
تطلب قدرا كبريا من عمليات التخطيط واإلشراف كما استخدمت حوافز العمل لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ومت 

                                       
  .18نظام املعلوماتية ودوره يف فعالية اختاذ القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص : نويوة صباح وآخرون -  1
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تطويرها من قبل الرواد األوائل وتكونت يف اية األمر بطبقة اإلداريني، مت احلديث وقتها عن الثورة اإلدارية 
كشركات رئيسية أما فيما خيص اإلدارة وظهرت الفوارق بني امللكية والسلطة وظهرت شركات املسامهة 

فقد بدأ تطورها مبكرا خاصة يف ميدان اإلنتاج الصناعي وعلى سبيل املثال مت يف مؤسسة " لتايلور"العلمية 
إجنليزية استخدام مبادئ حبوث التسويق والتنبؤ والتخطيط ملواقع املصنع ودراسة ترتيب مكان اآلالت كما متت 

رسة الرقابة على التكاليف وحماسبة التكاليف واستخدام املكافئات التشجيعية وكيفية دراسة تدفق اإلنتاج ومما
وهو أحد " روبرت أوين"ترقية العمال، ويف هذا اإلطار كان أول الباحثني الذي تصدى للمشاكل السابقة هو 

مال العاملني وزود الربيطانيني وقد جلأ أوين إىل حتسني ظروف العمل يف مصانعه وحدد حد أدىن ألع املتصنعني
العاملني بوجبات غذائية وخفض ساعات العمل وفتح مدارس ومراكز ممارسة الرياضة والترويح عن النفس بعد 

  1.العمل
  :اإلدارة العامة -2

هي أسلوب تطبيق املبادئ العلمية واألسس اإلدارية املتفق عليها يف النشاط احلكومي مبا حيقق أهداف   
تتكون اإلدارة العامة من عملية توجيه وقيادة اجلهود البشرية، التخطيط والتنسيق واختاذ اتمع، وذا املعىن 

القرارات والرقابة يف اجلهاز التنفيذي للدولة مبعناه الواسع، أي الوزارات واملصاحل واهليئات واملؤسسات العامة، 
  2.مباشرةوبالتأكيد تزداد أمهيتها يف األجهزة اليت تتعامل اجلماهري معها بصفة 

وال ميكن ألي منشأة أن تكون ناجحة وحتافظ على جناحها إال إذا استخدمت اإلدارة الفعالة وإىل حد   
كبري يتوقف حتقيق الكثري من األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية على قدرة اإلداري ومهارته، ويلقى 

وحتسني املستويات االجتماعية وزيادة كفاءة  على عاتق اإلدارة احلديثة مهمة إقامة جمتمع اقتصادي أفضل،
احلكومة، واإلدارة هي اليت تزود اجلهود اإلنسانية بالفعالية، فهي تساعد على حتقيق أفضل املنتجات واخلدمات 
وأفضل املصانع واملعدات وأفضل عالقات إنسانية وتقف اإلدارة على استعداد ملقابلة الظروف املتغرية مع توفري 

والتخيل، وهي اليت جتلب النظام للمشروعات املختلفة فبواسطة اإلدارة ميكن جتميع األحداث بعد النظر 
واملعلومات أو املعتقدات املنعزلة مع بعضها البعض إلقامة عالقات هلا أمهيتها، وتؤثر هذه العالقات على 

تساعد على حتديد احللول هلذه  املشاكل املعاجلة وتشري إىل الصعوبات املستقبلية اليت ينبغي التغلب عليها كما
  .املشاكل
  :تعريف اإلدارة العامة -2-1

من هذا ميكن القول بأن اإلدارة العامة تعين جمموعة األشخاص واألجهزة القائمني حتت إمرة احلكومة   
وبتوجيه منها بأداء اخلدمات العامة اليت جيب أن تؤدي يوميا مىت أردنا أن نستوثق من نفاذ القانون ومحاية 

                                       
  .22، عامل الكتاب، ص 1القانون اإلداري دراسة مقارنة يف أصول تنظيم اإلدارة ونشاطها، ج: بوراسأ حممد الشافعي -د -  1
  .15، ص 2003، دار الوفاء، 1، املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية وتطبيقاا، طحسن أمحد الشافعي :إبراهيم حممود عبد املقصود - 2
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دى هذا إىل كرب حجم اخلدمات اليت احلقوق وتأدية الواجبات، وكلما توسعت الدولة يف احلقوق والواجبات أ
  .يؤديها املوظفون

وهي بذلك " تنفيذ السياسات العامة للدولة وإخراجها إىل حيز الواقع:"ولذا فإن اإلدارة العامة تعين   
متثل جمموع النشاط والعمل احلكومي املوجه حنو أداء اخلدمات العامة، ويتمثل هذا يف اال الرياضي يف أوجه 

ختلفة اليت تؤديها األجهزة العاملة يف رعاية الشباب مع توفري املناخ الرياضي املالئم ملختلف املراحل األنشطة امل
  .السنية يف كافة األجهزة املعنية

    1:اإلدارة الرياضية -3
إن الرياضة وأمهيتها وكبقية شؤون احلياة األخرى حتتاج إىل إدارة وتنظيم جيدين وإن االختصاصني يف   

ارة الرياضية قاموا بعرض مواضيع وعمليات نظرية عامة ميكن أن تنسجم مع اجلوانب التطبيقية شؤون اإلد
العملية وذا فإن مهمتهم هذه حتدد يف عمليات حتليل وختطيط وتقرير ومراقبة املسائل األساسية اليومية املتعلقة 

  .عة واليت تتجمع نتيجة العمل اإلداريباجتاهات تطور حقل التربية البدنية والرياضية على ضوء اخلربة اتم
إن كل املساعي واجلهود يف العمل اليت تبذل داخل هذا احلقل تسعى يف احلقيقة إىل الوصول إىل   

  :هدفان رئيسيان متداخلني مع بعضهما
  .حتقيق إجنازات رياضية عالية -
ظم مما ال شك فيه أن حماولة جذب واحتواء الشباب ملمارسة األنشطة الرياضية بشكل متواصل ومن -

اإلجنازات يف املستويات الرياضية العالية حتقق من قبل الرياضيني أنفسهم إال أن هنالك جهود أخرى تضاف إىل 
  .كل اجلهود املبذولة من قبل الرياضيني من أجل احلصول على النتائج الرياضية املتقدمة

ة هي مثرة اجلهود املبذولة يف العمل اجلماعي لقد توضح منذ سنوات طويلة بأن النتائج الرياضية املتقدم  
املشترك، وهذا ال يتمثل يف مهمات املدرب مع الرياضي أو الفريق فحسب بل ميتد أكثر ليشمل الناحية 
اإلدارية، وقد فهمت الدولة املتقدمة يف عامل الرياضة أمهية هذا الدور، وعملت على تشريع القوانني اخلاصة 

  .ة مفهوم العمل اجلماعي يف هذا احلقل وذلك مبسامهة الالعبني واملدربني واإلدارينيلذلك ألجل تطوير ومحاي
إن التطور الذي طرق التربية البدنية والرياضية مؤخرا جعلها تستعني باألسلوب العلمي ملعاجلة أمورها   

لتنظيم خمتلف أنشطتها  وحل مشاكلها فكان لزاما عليها أن تلجأ إىل التنظيم املربمج واإلدارة اجليدة كفن وعلم
  .وهي فن وعماد هذا الفن حسن التخطيط والتنظيم

تعترب اإلدارة الرياضية من أهم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث ألا األداة الفعالة يف زيادة   
  .اإلجناز الرياضي وتطوره كما نوعا وهي ختطيط وتنفيذ ومتابعة وتقومي لكل األنشطة الرياضية

                                       
  .49، ص 2002اإلدارة والتنظيم والتربية والرياضية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، : مروان عبد ايد إبراهيم. د -  1
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رة الرياضية ألي لعبة من األلعاب الرياضية تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسعى لتقدم واإلدا  
وازدهار هذه اللعبة، فهي تقود التقدم وتعمل جاهدة على تنشيط حوافز التغيري وتنمية عوامله وحتريك متطلباته 

  .جتاوبا مع ظروف اتمع والبيئةوهلذا فإا مطالبة بأن تعد نفسها ويئ أدواا ووسائلها لتكون أكثر 
إن تطور مستوى اإلجنازات كما ونوعا يف حقل التربية الرياضية هو نتيجة منطقية تعتمد بشكل   

نوعية تطوير العملية اإلدارية يف هذا احلقل ومبعىن آخر ميكن القول كيفما : رئيسي على عوامل كثرية منها
إعطاء الفعالية اإلدارية أمهية كبرية ألي إداري الناجح يف هذا تكون القيادة تكون اإلجنازات، وبذلك فيجب 

احلقل هو بذلك القدر من األمهية كمدرب الناجح، ذلك أن التدريب واملسابقة ميكن فقط أن تكون فاعلة 
ومؤثرة عندما يكون العمل اإلداري اخلاص مبسألة تنفيذها قد أحاط بكل جوانب وظروف التنفيذ املطلوب 

  .وجه وبأقل كلفة ويف وقت حمددوعلى أكمل 
  1 :مفهوم اإلدارة -3-1

  :أذكر منها ما يلي بتعارفعرفت اإلدارة   
بأا احلقل الذي يهتم مبجموع األفراد الذين يتحملون  )Jenson(يعرفها اإلداري األمريكي   

املسؤولية يف إدارة وقيادة االنسجام يف توحيد جهود هذه األفراد سواء أكان ذلك من خالل اإلجنازات الفعالية 
) Hemphill. J. Griffith(والكافية لتحقيق أبسط االحتماالت يف النجاح وتناوهلا اإلداري األمريكي 

  .اعل احليوي لصنع الفعاليات للوصول إىل األغراض واألهداف العامةبأا التف
ويتناوهلا . بأا التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة) Fayal(ويرى   

)Walter ( ا استخدام العلم يف عمليات االختيار والتنظيم والسيطرة على النشاطاتفيقول إ
الت، األفراد، املواد، التحويل، التسويق، عمل ما جيعل ذلك العلم أكثر إنسانية وأعظم اإلجراءات، اآل:اآلتية
بأا فن وتطبيق السياسة اإلدارية املوضوعة يف  "حسن السيد معوض"و "حسن شلتوت"كما يعرفها  ،ارحب

  . اإلطار التنظيمي العام على أن يراعي هذا التطبيق مقتضيات الزمان واملكان
ر على أا علم يساعد يف حتريك وسائل اإلنتاج "مجال عبد الناص"يها الرئيس الراحل وقد نظر إل  

لتحقيق أكفأ وأعلى نسبة منو فيها، بينما ينظر إليها الدكتور سيد اهلواري بأا ذلك العضو يف املؤسسة 
  .املسؤول عن حتقيق النتائج أي وجدت من أجلها تلك املؤسسة

أا مسؤولية اجتماعية تتضمن التخطيط والتنظيم الفاعلني لعمليات املنشأة ب "إدوارد بريك"وقد عرفها   
  .وإقرار اإلدارة الالزمة لضمان سري األعمال مع اخلطة املرسومة وتوجيه ومراقبة األفراد يف املنشأة

وذا فقد يرى املؤلف بأن اإلدارة هي تنظيم وتدريب السلوك اإلنساين وهي مسؤولة عن استخدام   
  .اصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق النتائج املرجوةالعن

                                       
  .52، ص 2002، دار النشر عمان، 1سات الرياضية، طإدارة البطوالت واملناف: مروان عبد ايد إبراهيم -د -  1
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وميكن تعريف اإلدارة بأا عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استغالل املوارد املتاحة استغالال أمثل   
  1.عن طريق التخطيط، التنظيم، القيادة، والرقابة للوصول إىل هدف حمدد

  :مكونات اإلدارة الرياضية -3-2
اإلدارة الرياضية فوجد أا تتضمن أربعة مكونات أساسية ) Kans(حلل اإلداري األمريكي لقد   

  :وهي
  .العمل البشري -
  .العمل اجلماعي -
  .املنظمة اليت تعمل اإلدارة ألجلها -
  2 .القائد اإلداري -
  :املهارات األساسية يف اإلدارة الرياضية -4

  :إلدارة الناجحة تعتمد على ما يليبأن ا) Kans(لقد أشاد اإلداري األمريكي   
  :املهارات الفنية -4-1

بأا التفهم الكامل والكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات وهي تتضمن ) Kanz(وقد وصفها   
نني يف اال فلتامعلومات خاصة وقابلية  كبرية للتعليل يف ذلك االختصاص والقدرة على كيفية استخدام 

  .الرياضي
  :اإلنسانيةاملهارات  -4-2

القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض تعاون وجتانس تام يف ذلك   
  .الفريق الذي يعمل معه أيضا وتتضمن معرفة اآلخرين والقدرة على العمل معهم بشكل فعال وبعالقة جيدة

  :مهارة االستيعاب الفكري -4-3
هذا يعين النظرة الشاملة والكلية للمنظمة اليت يعملون فيها وكيفية القدرة على ربط األجزاء الدقيقة و  

  .اعتماد أقسام تلك املنظمة على بعضها البعض
إن إدارة التربية الرياضية تعترب من أهم وأصعب الوظائف اإلدارية يف أي جمتمع يسعى لرعاية شبابه   

ني واملوظفني ومجيع العاملني يف جماالا وميادينها وبذلك فهي تعتمد بالدرجة األوىل على القادة والرواد واملشرف
  .الواسعة كما تعتمد على املؤسسة بالدرجة الثانية وعلى املنشأة واملرافق واملعدات واألدوات بالدرجة الثالثة

  
  

                                       
  .20مرجع سابق، ص : عصام بدوي -  1
  .60مرجع سبق ذكره، ص : مروان عبد ايد إبراهيم -د -  2
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  :وظائف اإلدارة -5
  :تعريف التخطيط -5-1

وتسبق وظيفة ) )Plammingتم اإلدارة يف املنظمات بأربع وظائف أساسية أوهلا التخطيط   
العمل للمنظمة ككل،  إلجراءاتالتخطيط ما عداها من الوظائف وتقوم على عملية االختيار من بني البدائل 

ولكن قسم أو جزء من أجزائها ولكل فرد من العاملني فيها وهي هلذا الشكل وظيفة املسؤولني يف كل 
نطاق وحمتويات التخطيط بني هذه املستويات وبصفة املستويات اإلدارية وذا فإن هناك اختالف يف أبعاد و

عامة ال تتم الوظائف اإلدارية األربعة إال يف وجود التخطيط فاملسؤول عندما يقوم بالتنظيم وحشد وجتنيد 
  1.املوارد البشرية والتوجيه والرقابة إمنا بغرض التحقق من أن التنفيذ يتمشى مع اخلطط املوضوعية

  :التخطيط تريفا شامال كما يلي) Cyril Hudson(هودسون . سريل ل ربوفيسوركما عرف ال
التخطيط هو إنتاج خنطط لعمل مستقبلي وهو أحداث نتائج معينة بتكلفة حمددة يف فترة زمنية مقررة   

والتخطيط حماولة مدروسة للتأثري عليه واستغالل وإحداث السيطرة على الطبيعة واالجتاه واملدى والسرعة 
مثل (تغيريات، بل رمبا يكون التخطيط حماولة متعمدة إلحداث التغيري أخذا يف االعتبار أن التغيري وتأثري ال

 "داركربيثر" يف أي قطاع سوف يؤثر بطريقة أو أخرى على القطاعات األخرى وعرف الربوفيسور ) القرار
سترجاعية كعنصر رئيسي رائد اإلدارة احلديثة التخطيط بطريقة أكثر مشولية حيث ضمنه عنصر التغذية اال

عملية اختاذ قرارات بشأن عمليات املقاوالت احلالية بصفة : لضمان جودة القرارات ودقة التخطيط فقال
مستمرة وبطريقة منظمة بالسلع بأفضل املعارف عن املستقبل وتنظيم اجلهود الالزمة لتنفيذ هذه القرارات 

  2.التغذية االسترجاعية املنظمة واملرتبة وقياس نتائجها مقابل التوقعات احملتملة من خالل
  :مقدمة يف مفهوم التخطيط

التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة وله أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى إذ ال ميكن   
  .تنفيذ األعمال على خري وجه دون التخطيط هلا

اختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب عمله فالتخطيط مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل واليت تنتهي ب  
إن "وكيف يتم ومىت يتم ومن يقدم به، فالتخطيط سلسلة من القرارات اليت تتعلق باملستقبل ويقول غايول 

  3...التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبل
  
  

                                       
  . 87مرجع سبق ذكره، ص : مروان عبد ايد إبراهيم -د -  1
  .12، ص 2001، دار الفكر الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر، 2اإلدارة واألسس والوظائف، ط: إيهاب صبيح حممد زريق -  2
  .16التنظيم واإلدارة يف التربية الرياضية، دار الفكر العريب، ص : السيد حسن شلتوت، حسن معوض -  3
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  :أمهية التخطيط -5-2
التخطيط تصبح القرارات اإلدارية عشوائية لذلك توجد أربع أسباب رئيسية توضح أمهية بدون وجود   
  1.التخطيط
  :مواجهة حالة عدم التأكد والتغيري: أوال

أصبح التخطيط أمرا ضروريا ملواجهة التغيري وعدم التأكد الذي ينطوي عليه املستقبل فاملسؤول ال   
طبيعة الظروف املستقبلية والتغيريات احملتملة والنتائج املتوقعة  رفعيستطيع وضع أهدافه فقط وإمنا عليه أن ي

  .وعالقة ذلك بأهدافه
  .التركيز على األهداف: ثانيا

التخطيط موجه يف املقام األول إىل إجناز األهداف وبذلك يركز التخطيط على إعداد اخلطط الفرعية   
كمدخل ا وحتقيق اهلدف ويدفع ذلك املسؤولني وربطها ببعضها البعض وتقليل درجة احلرية يف هذه اخلطط 

  .إىل أخذ الظروف ومبا يضمن حتقيق أهداف املنظمة
  .االستفادة القصوى من اقتصاديات التشغيل: ثالثا

يساعد التخطيط على حتديد أكثر الوسائل والعمليات كغاية لتحقيق اهلدف كما يؤدي إىل ختفيض   
  .التكاليف
  .ةتسهيل عملية الرقاب: رابعا
  إن املدير ال ميكنه متابعة أعمال مرؤوسيه بدون أن تكون لديه أهداف خمططة وعلى ضوئها   

 2.ميكن التعرف على مستوى اإلجناز باملقارنة ذه األهداف
  :مبادئ وأنواع التخطيط -5-3
  :مبادئ التخطيط -أ

  :ميكن فهم أمهية وطبيعة التخطيط من خالل أربعة مبادئ أساسية هي  
املسامهة يف حتقيق األهداف حيث ال بد أن تشارك اخلطة يف حتقيق األهداف اجلماعية ويشتق هـذا  مبدأ  -

  .املبدأ من طبيعة التنظيم فاخلطة تقرر مسبقا أي هي اإلجراءات املؤدية لتحقيق اهلدف النهائي
مـن الوظـائف    يعترب التخطيط الوظيفة اإلدارية األوىل على ما عـداها : مبدأ أولوية وأسبقية التخطيط -

األخرى لذا فهو أساس حتديد األهداف كما بات العمل الضرورية لتحديد نوعية العالقات التنظيمية ونوعيـة  
  .األفراد املطلوبني

                                       
  .100-99مرجع سبق ذكره، ص : مروان عبد ايد إبراهيم -د -  1
  اختاذ القرار اإلداري يف اإلنتاج باستعمال بعض األساليب الكمية، مذكرة ليسانس قسم العلوم التجارية فرع مالية، : شامة وآخرون خبتم -  2

  .08، ص 1999جامعة املسيلة،      
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 إن التخطيط هو وظيفة كل املديرين ابتداء من املدير العام إىل املالحظ أو مشرف: مبدأ مشولية التخطيط -
العمل ومن هذا يتضح أن التخطيط يف أي مستوى حتكمه وإجراءات معينة، تتفاوت حسـب املسـتوى    عن

  .بالتايل فإن مشولية  التخطيط تزداد كلما اجتهنا إىل مستوى اإلدارة العلياواإلداري 
ل جهد فاعلية إذا ما مت تنفيذها وحتققت األهداف بأقكفاية وتكون اخلطة أكثر : فاعلية وكفاية التخطيط -

وتكلفة والقياس والفعالية ال بد من قياس العالقة بني املدخالت املوارد املستخدمة واملخرجات وفق وحـدات  
  1.متفق عليها كساعات العمل مثال

  :أنواع التخطيط -ب
  :وتصنف اخلطط إىل عدة أنواع هي  

  : حسب األهداف -1
زمنية معينة وال مينع هـذا مـن وجـود    هي تلك الغايات اليت تسعى إىل حتقيقها النشاط خالل فترة   

  .أهداف خاصة لإلدارة حيث تساهم بدورها يف حتقيق أهداف التنظيم
هي وسيلة فقط لضبط الفكر والعمل التنظيمي وتوجيهها يف جمال إعداد واختـاذ  : حسب السياسات -2

اف وتساهم بالتايل القرارات املوجهة للمرؤوسني وقد يعرب عنها يف شكل كتايب أو شفوي فهي تعكس األهد
  .يف حتقيقها أو تكون خمتلفة حسب املستويات اإلدارية وال بد أن تكون واضحة

  : حسب اإلجراءات -3
هي نوع من اخلطط حتددها مسبقا الوسائل واألساليب املعتادة ألداء املهام واألنشطة يف املستقبل فهي   

  .ذا الشكل مرشد للعمل أكثر من كوا مرشد للتفكري
  : حسب القواعد -4

تتضمن القيام بعمل أو االمتناع عنه فهي تعين التحديد الواضح للتصرف، تقييد جمال التصرف وفقـا    
  2.للموقف، مثال استعمال أقنعة األمان اإلجباري، ممنوع التدخني داخل مكان العمل

  :املزايا األساسية للتخطيط -5-4
  :يتها يفللتخطيط اجليد جمموعة من املزايا ميكن ذكر أمه  

  .يساعد يف حتديد األهداف واإلجنازات الواجب الوصول إليها والتركيز عليها -
التخطيط السليم هو أساس الرقابة، حيث أن األهداف واإلجنازات يتم التعبري عنها بواسطة معايري رمسية  -

جـراءات الالزمـة   تساعده حقا على املقارنة بني الفعلي واملخطط وبالتايل حتديد االحنرافـات واختـاذ اإل  
  .لتصحيحها

                                       
  .05مرجع سبق ذكره، ص : شامة وآخرون خبتم -  1
  .347، ص 1993تنظيم وإدارة األعمال، املكتب العريب، اإلسكندرية، : عبد الغفار حنفي ،عبد السالم أبو قحف -  2
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  .يدعم نظام املعلومات واالتصال على توفري املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املستفيدة -
يساعد املؤسسة على التكيف مع متغريات احمليط، حيث يظهر التمهيدات ويساعد على انتهاز الفـرص   -

  ".جانب استراتيجي"املتاحة 
طارئة عن طريق التنبؤ ا واالحتياط ملواجهتها والعمل على جتنـب  يساعد على التقليل من األحداث ال -

  .األزمات تفاديا ملخاطرها مبعىن مواجهة التغيري وعدم التقييم
يشجع على االبتكار واإلبداع من خالل اشتراك عدد من املديرين يف وضعه اخلطة واملنافسـة وإبـداء    -
  .الرأي
مجع املعلومات وحتليلـها   على التصرف، فعملية التخطيط تشمليساعد على املنطق العلمي يف التفكري و -

  .واستخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات وهو ما جيعل عملية التخطيط أكثر فعالية
  .يعترب مفتاحا للتطور والنجاح من خالل توجيه املوارد املتاحة بشكل سليم ورشيد -
اشتراكهم يف عملية التخطيط من خالل وضـع األهـداف   واقعية العاملني من خالل ويزيد من محاسة  -

  1.وحتدي املعايري ما جيب عمله لتحقيق أهداف املخطط
  :مراحل عملية التخطيط -5-5

من أجل الوصول إىل ختطيط فعال حيقق النتائج املرجوة منه مع األخذ بعني االعتبار ختفيض التكاليف   
املالزمة له أصبح من الضرورة مبكان ممارسة من خالل إتباع مراحل أو خطوات عامة بغض النظر عن واملرتبطة 

  2).01الشكل رقم (نوعية أو مدته الزمين أو موضعه، هذه املراحل يشملها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 30-28، دار املعارف، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص واإلستراتيجيةدليل املديرين يف كيفية إعداد اخلطط والسياسات : أمحد ماهر -  1
  ).بتصرف(

  .159نفس املصدر السابق، ص  -  2
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 .مراحل عملية التخطيط:  1- 1شكل رقم 
  

  
    
  

    
  
  
  
 
  
  
  
  
  
   
  :حيث يقسمها إىل ستة مراحل وتتمثل يف" Wildفيلد "م آخر لعملية التخطيط قدمه سيوهناك تق 
  .حتليل اهلدف -
 .املشكلةحتليل  -
 .حتليل البدائل -
 .التنبؤ -
 .التقييم -
 1.اختاذ القرار -
  2:وظيفة التخطيط واختاذ القرارات -5-6

إن وظيفة التخطيط واختاذ القرارات تتضمن حتديد أهداف املنظمة وأفضل الطرق إلجنازها، فالغرض   
الرئيسي من التخطيط هو تزويد املديرين خبطة واضحة تكون مبثابة اخلطوط التنفيذية حتدد ما ينبغي عملـه يف  

                                       
  .10 مرجع سبق ذكره، ص: أمحد ماهر -  1
  .24مرجع سبق ذكره، ص : نويوة صباح وآخرون -  2

  توصيف موضوع التخطيط

  مجع البيانات واملعلومات

  تقييم التوقعات واملخاطر

  تقييم البدائل

  اختاذ القرارات

  التقييم/ الرقابة 

  املخطط/املتوقع

  الفعلي

  املقارنة
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فترة زمنية مستقبلية ومنه نرى بـأن  املستقبل، هذه اخلطة حتدد لكل مدير برنامج العمل املطلوب منه إجنازه يف 
العملية التخطيطية ذات أمهية قصوى باعتبارها متثل أهم مكونات العملية اإلدارية، وإذا كان للتخطيط معـان  
فما يهمنا منها هو ما يتم داخل املنظمات من حتديد األنشطة وتقدير املوارد واختيار السبل لتحقيق األهداف 

يط بأنه عملية مستمرة ال ينتهي على اإلطالق حبيث ال ميكن أن نصل ملرحلة نقول كما متكننا أن نعرف التخط
فيها أن التخطيط قد انتهى، واهلدف النهائي للجهود التخطيطية هو النتائج املستهدف حتقيقها، وحـىت هـذه   

احملققة بعد فترة زمنية لذا فإن النتائج  ،النتائج ما هي إال خطوة غري ائية لتحقيق األهداف طويلة األجل املنظمة
  .على تقدم اإلدارة حنو األهداف بعيدة املدى" عوائد مبكرة"هي  –سنة مثال  -

 )02الشكل رقم(ولكي تكون العملية التخطيطية شاملة جيب أن تغطي مخسة أبعاد  
  .موضوع اخلطة -1
  .عناصر اخلطة -2
  .الفترة الزمنية اليت تغطيها اخلطة  -3
  .نها اخلطةالوحدة اليت تعد ع -4
  .ئص اخلطةخصا -5
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  .طةميثل أبعاد اخل:  - 2- 1شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :التنظيم اإلداري يف التربية البدنية -6

حتتاج أي لعبة من األلعاب الرياضية إىل قدر كبري من التنظيم اإلداري حيث تتلخص مهمته لتوظيف   
اجلهد التنظيمي خلدمة ذلك النشاط يف كافة اجلوانب املتعلقة به كاالتصال والتنسيق، إصدار اللوائح والشروط 

  1.واإلشراف على إعداد النماذج الفنية واالستمارات، العالقات اخلارجية

                                       
  .65مرجع سبق ذكره ص : مروان ع ايد إبراهيم -د - 1

  :خصائص اخلطة

مركبة أو بسيطة، شاملة أو حمدودة، كميـة  
 .أو قيمية أو وصفية، إستراتيجية أو تكتيكية

  :اخلطة موضوع

التمويل، التسويق، اإلنتاج، املوارد البشرية، 
 .البحوث والتطوير

  :الفترة الزمنية

  الطويلة

  املتوسطة

  القصرية

 اليومية

  :عناصر اخلطة

  .الغرض، اهلدف -

  اإلستراتيجية -

  السياسة، املوازنة -

  الربنامج، اإلجراء -

  :الوحدة القاعدة -

املنظمة، الفرع، اإلدارة الرئيسية، اإلدارة 
 الفرعية، القسم، الفرد

  أبعاد العملية

  التخطيط

 "اخلطة"
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إن املنظمني لألنشطة الرياضية املختلفة هو الذين حيركون وينسقون أجزاء وأطراف ذلـك النشـاط     
وحتديد أدوارهم وعالقة األجهزة األخرى بذلك النشاط يقوم املنظمون بإصدار اللوائح واألنظمة اليت تسـري  

ط وفق املتطلبات املطلوبة للوائح التدريب وشروط املنافسات واالشـتراكات يف البطـوالت الداخليـة    النشا
واخلارجية، إضافة إىل إشرافهم على وضع النماذج والرسومات البيانية واالستمارات الفنية حلصر  املعلومـات  

اليت تتطلبها اخلطة وتسـجل األعضـاء الـذين     واإلحصائياتوتسجيل النتائج وهم الذين جيمعون البيانات 
  .سيمارسون النشاط ولذلك فال بد من توفري األسس التالية يف اإلداري الرياضي

  .تأكيد استقرار الكادر اإلداري طوال فترة تنفيذ النشاط -1
  .إجياد كادر إداري متفرغ ليتابع تنفيذ اجلهود املبذولة -2
اإلداري ويعمق مراحل أهداف املخطط ويعمل على تنفيـذ املراحـل   أن يستوعب اجلهاز التنظيمي  -3

  .وتنسيق األهداف
  .تدريب الكادر اإلداري داخليا وخارجيا لترقية مستويام -4

إن التدريب اإلداري يف التربية الرياضية يعين الرباعة اليت تستهدف رفع كفاءة اإلداري عـن طريـق     
لومات اليت تزيد من درجة احلاجة بواجباته اإلدارية أو ترفع مـن مسـتوى   تزويده باملهارات أو الثقافة أو املع

إحساسه بأمهية التربية الرياضية، فاهلدف من التدريب الرياضي وهو عملية منظمة دف إىل حتقيق مسـتوى  
فإن من الكفاءة وحسن اإلدارة، إضافة إىل الكمية يف تنمية مهارة اإلداريني وحتديد معلومام وبذلك  ءمضي

 .كل إداري يتمتع مبسؤوليات إشرافية جيب أن يفكر بصقلها اإلداري يف مجيع مستويات التنظيم
  :مبادئ التنظيم -6-2
  :التدرج اإلداري -1

يقوم هذا النظام على مبدأ توزيع السلطة على املستويات املختلفة للتوزيع اهلرمي متوخيا توزيعه على   
ز يف النهاية يف قمة اهلرم اإلداري، حيث تتجمع السلطة يف النهاية على مستويات من أسفل إىل أعلى حىت تترك

  1.رأس القمة
  :وحدة القيادة -2

وهذا يعين أن يتعامل املرء املرؤوس مع رئيس واحد فقط مبا حيقق املسؤولية اإلدارية وحتدد التسلسـل    
  .القيادي من أعلى إىل أسفل ويزيد من فاعلية الفرد يف عمله

  :تمكن املناسبنطاق ال -3

                                       
. 64مرجع سبق ذكره، ص: مروان ع ايد إبراهيم -د -1  
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يعين ذلك املدى الذي ميكن الرئيس أن ينسق بني جهود عدد من املرؤوسني للمسؤولية أمامه مباشرة   
واملتصلني به دوما خالل العمل، ويكون من نتيجة التنسيق بني جهود هؤالء املرؤوسـني اختـاذ القـرارات    

  .الصحيحة املالئمة
  :الالمركزية -4

اإلدارية فهي إما تعين عدم تركيز السلطة وتفويضها وحتديد املسؤوليات بطريقة هلا معنيان من الناحية   
تعطي للمرؤوسني حرية التصرف، وذا متنع جتمع العمل يف نقطة معينة، كما أن يف ذلك عدم إرهاق للرئيس 

طقة والالمركزية عدد الوحدات اليت تعمل بعيدا عن املركز الرئيس للمن: األعلى وكما تعين التنظيم امليداين أي
  .ذا املعىن هلا ناحية الوحدات العاملة يف امليدان باملركز

  :التكامل -5
وهو عبارة عن جتميع األعمال أو الوظائف املتشاة يف وحدة واحدة، وهنا يتطلب جتنـب االزدواج    

  .والتداخل يف املهام وأوجه النشاط اليت تؤديها الوحدات املختلفة
  
  :ملسؤوليةتوازن السلطة وا -6

املسؤولية عن عمل معني يلزم أن تقابلها السلطة الكافية إلجناز هذا العمل فال مسؤولية بدون سـلطة    
ومن هنا فإن تفويض االختصاص جيب أن يقترن بتفويض السلطة املناسبة ملمارسة ما فوض له واملدير املسؤول 

  .مهمتهعن برنامج معني جيب أن تكون لديه السلطات الكافية ملمارسة 
  :التنسيق -7

وهو الترتيب املنظم للمجهود اجلمعي للوصول إىل وحدة العمل دف إىل حتقيق غرض مشترك وميكن   
والتناسق بني الوحدات العامة التابعة للهيئات أي أن التنسـيق هـو    االنسجامأن يتحقق التنسيق عندما يسود 

ة بني هذه الوحدات عن طريق االتصاالت الواضحة تنظيم اجلهود بني خمتلف الوحدات باملنظمة وإنشاء عالق
  .لعمل ترتيب منطقي جلهود األفراد

  :مرونة التنظيم وبساطته -8
جيب أن ال يكون مبالغا فيه بالدرجة اليت جتعله معقدا بل جيب أن يكون التنظيم ديناميكيا أن يسـمح    

  .كن أن حتدث يف املنشأةم>يمبقابلة التغريات اليت 
  :ؤولية بوضوححتديد املس -9

يتطلب حتديد املسؤوليات كتابة التعليمات والتوجيهات واألوامر بطريقة مبسطة واضحة ال غمـوض    
  :فيها وهذا حيقق هدفني

  .جتنب الفوضى عند حبث املسؤولية :األول
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  .فهم طبيعة الوظيفة والطريقة اليت جيب أن تؤدي ا :الثاين
  :نطاق اإلشراف -10
إداري عدد معني لألفراد الذين ميكن لإلداري اإلشراف عليهم وإدارم بفعاليـة  يوجد يف كل مركز   

  1.وخيتلف هذا العدد من حالة ألخرى طبقا للظروف احمليطة
  :حبيب إىل تقسيم التنظيم اإلداري إىل ثالث مبادئ "علي عباس"وقد ذهب   
  :التنسيق: أوال

اهلدف احملدد بأقصى كفاية واقل نفقات واقل جهد ومعناه توجيه اجلهود القدرات البشرية حنو حتقيق   
  :ووقت ومتلك السلطة العليا هذا احلق املتمثل فيمايلي

  .إصدار القوانني واللوائح التنظيمية -أ
  .التنسيق بني اإلدارات املختلفة -ب

  .تدرج السلطة الرئاسية: ثانيا
أدىن من القيادات والرؤساء واملشرفني  معناه وجود قيادة عليا تتمتع بالسلطة والتوجيه تليها مستويات  

  .تفوضهم القيادة بعض صالحيام ليتمكنوا من القيام بواجبام وتسأهلم عن أعماهلم أمامها
  :حتديد الواجبات واألعباء لإلدارات: ثالثا

  : تقسم على أساس التخصيص واملقدرة النفسية واملهنية لألقسام  
  .قسم استشاري يرسم السياسات -
 2.يذيقسم تنف -
  :أنواع التنظيم -6-3

  :التنظيم الرمسي: أوال
هو الذي يهتم باهليكل التكويين للمنظمة وبشكلها أو مظهرهـا اهلندسـي، وبتحديـد العالقـات       

واملستويات وتقسم األعمال وتوزيع االختصاصات كما أرادها املشرع، أو املخطط كما وردت يف الوثيقـة  
ظيم الرمسي الوصول إىل البناء املنطقي والتحديد العلمي لوظائف كل إجراء الرمسية للمنظمة وحتاول نظرية التن

وأداء كل عملية من العمليات اليت تكون الناتج النهائي لعمل املنظمة، ويقتضي التنظيم الرمسي أن تضم كـل  
ه مؤسسة حىت التنظيم احلكومي على شكل هرم ذي قاعدة عريضة تضم الوحدات على املستوى التنفيذي وهذ

القاعدة تدعم التكوين اهلرمي املدرج األعلى يف شكل أقسام وإدارات ومصاحل وهكذا حىت قمة التنظيم حيث 
  3.ترتكز القيادة يف شخص ميارس السلطة الكاملة على املؤسسة كلها

                                       
  . 17مرجع سبق ذكره، ص : إبراهيم حممود ع املقصود، حسن أمحد الشافعي -د - 1
  .29، ص 1997، مكتب مديويل، القاهرة، 1العامة مدخل  للعلوم اإلدارية، طاإلدارة : علي عباس حبيب -د - 2
   . 11مرجع سبق ذكره، ص: إبراهيم حممود ع املقصود، حسن أمحد الشافعي -د -3
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  :التنظيم غري الرمسي: ثانيا
توضيحها بطريقة رمسية خمططة يهتم هذا التنظيم باالعتبارات والدوافع اخلاصة باألفراد واليت ال ميكن   

على أساس أا تتولد تلقائيا وتتبع من احتياجات العاملني باملنظمة وينشأ هذا التنظيم نتيجة للدور الذي يلعبه 
بعض األفراد يف حياة املؤسسة فهو يهتم بالتنظيم كما هو كائن وليس كما جيب أن يكون رمسيا، كما أننا منثل 

  1.ة يف التنظيمالعالقة الشخصية املتداخل
  :وهناك العديد من التعريفات للتنظيم غري الرمسي نذكر منها  

على أنه جتميع لألعمال الالزمة لتحقيق أهداف املنشأة وإمنـا كـل   " أدوونال"و " كونتر"يعرف كل من 
جمموعة من جمموعات العمل إىل مدير حتول السلطة والتنسيق بينهما أفقيا ورأسيا داخـل هيكـل تنظيمـي    

عملية جتميع وحتديد للعمل املطلوب أداؤه مـع حتديـد السـلطة    : "على أنه" لويس ألن"منشأة، ويعرف لل
 .واملسؤولية وتصميم العالقات دف متكني األفراد من العمل بأكثر فاعلية لتحقيق األهداف

  :التنظيم واهليكل التنظيمي
بات واالختصاصـات يف فوالـب   ويتطلب التنظيم اإلداري وضع هيكل ألي منظمة تفرغ فيه الواج  

  2.حمددة وأقسام معينة منها االزدواجية وتضارب أو تداخل الصالحيات يف العمل اليومي
  :أسس وأشكال التنظيم -6-4

هناك بعض العوامل اليت تؤثر يف البناء التنظيمي ألية مؤسسة ومن ذلك حجم املؤسسة وتقسم العمل   
الوظائف واألعمال وتعاون األفراد فيما بعضهم والروح املعنوية السـائدة  بني أفرادها واحلاجة إىل التنسيق بني 

والقيادة وغري ذلك وليس هناك شكل واحد للتنظيم ميكن أن يطبق يف مجيع االجتاهات ولكن نـوع التنظـيم   
الذي يتبعه يف أي مؤسسة هو ذلك النوع الذي يتفق مع أغراضها وأهدافها وكقاعدة فليس هناك عامل واحد 

توجد جمموعة من العوامل اليت حتدد أفضل القرارات النهائية الذي ال يتعارض مع أسس التنظـيم والنظـر    بل
للتنظيم من زاوية تعين األساس الذي يقوم عليه وميكن ملس تصميم ثالثة أنواع رئيسية للتنظيم قائمـة علـى   

  :أساس مبدأ تقسيم هذه األنواع الثالثة وهي
  .تنظيم على أساس جغرايف -
  .تنظيم على أساس الغرض الرئيسي -
  3.تنظيم على أساس وظيفي -
  
  

                                       
  . 64،  ص 1997، مركز الكتاب للنشر مصر اجلديدة، 1املقدمة يف اإلدارة الرياضية، ط: طلحة حسام الدين، عدلة عيسى مطر -د - 1
   1993 -5اإلدارة واإلسالم ط: أمحد إبراهيم أبو حسن - 2
  .12مرجع سبق ذكره، ص: إبراهيم حممود ع املقصود، حسن أمحد الشافعي -د - 3
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  :أساس جغرايف -1
مبقتضى هذا التنظيم فإن مجيع أوجه النشاط يف املؤسسة اخلاصة مبنطقة معينة جتمع بني وحدة تنفيذية   

بصرف شراف مركزي واحد إلواحدة وهذه الوحدة مع غريها من الوحدات املماثلة باملناطق األخرى ختضع 
 .النظر عن درجة املركزية أو الالمركزية اليت تستمع ا الوحدات اجلغرافية

  :أساس الغرض الرئيسي -2
يبىن هذا التنظيم على أساس السلعة املنتجة أو فئة اجلمهور املتعامل مع املؤسسة أو نوع اخلدمة املؤداة   

لعة املستوردة وتنظيم مديرية التربية والتعليم يقوم فتنظيم اإلدارة العامة لالسترياد مثال يقوم على أساس نوع الس
على أساس توجيه التالميذ الذين يتعاملون بينما تنظيم مديرية الشؤون االجتماعية يقوم على أسـاس نـوع   

  .الضمان االجتماعي، إدارة األسر املساعدات، إدارةاخلدمة، املؤداة مثل إدارة
  :أساس وظيفي -3

ساس التخصص داخل املؤسسة فكل عملية أو نشاط يشكل وظيفة متميـزة  يعين بتقسيم العمل على أ  
  .متثله وحدة مستقلة بالبناء التنظيمي مثل التخطيط والتمويل واإلنتاج واإلعالن

  :فوائد التنظيم -6-5
إن التنظيم حيقق التنسيق بني خمتلف اهودات اجلماعية وهو ذا يقلل من التعارض االحتكاك بقصد   
هداف وهو حيقق االستخدام األمثل للطاقات املادية والبشرية وكما أنه حيقـق اإلشـباع األمثـل    حتقيق األ

للحاجات والرغبات اإلنسانية لإلداريني واملوظفني والعمال يف املشروع، فالتنظيم يؤثر يف الناس من مخس زوايا 
  :خمتلفة هي

ز اهتمام العامل وجهده على الدور احملدد يقسم التنظيم العمل بني العاملني، حيدد االختصاصات ويرك -1
  .له، كما حيدد نشاطه يف إطار هذا الدور

  . باملؤشرات اليت ديهم يف أداء العملنيينقل التنظيم القرارات إىل إجراء املنظمة، وميد املوظف -2
  .كم سري العملحيدد التنظيم منطية، العمل باالستناد إىل اإلجراءات املفصلة والقواعد احملددة اليت حت -3
يوفر التنظيم نظاما لالتصاالت يف املؤسسة سواء االتصاالت الرمسية أو غري الرمسية مبا يضمن نقل كل  -4

  .املعلومات إىل مجيع العاملني
حيقق التنظيم تنمية وتدريب العاملني فيه، وذلك من منطلق إميان التنظيم بأمهية التـدريب والوصـول    -5

     1.رارات أفضلبالعاملني إىل اختاذ ق
  
  

                                       
  .74مرجع سبق ذكره، ص: طلحة حسام الدين، عدلة عيسى مطر - 1
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  :التنظيم يف اال الرياضي
إذا كان التخطيط أساس العملية اإلدارية فإن التنظيم هو إطارها اخلـارجي ففـي التنظـيم حتديـد       

للمسؤوليات والسلطات اليت حتدد املشرفني واملنفذين يف جمموعة من العالقات الرمسية، فبعد حتديد األهـداف  
  .دف إىل حتقيق األهداف ال بد أن يكون هناك تنظيما مالئماواخلطط والسياسات اليت 

ففي جمال التربية البدنية والرياضية الكثري من األنشطة اليت ال بد هلا من تنظيم وتوزيع ألنشطتها علـى    
  .أقل تكلفة زائداألفراد مع تفويض السلطة إلجنازها بأعلى مستوى ألداء يف أقصر وقت 

ال التربية البدنية حيقق حتديدا واضحا للواجبات واملسؤوليات والعالقات مع يئة فالتنظيم الفعال يف جم  
  .الظروف النفسية واملعنوية لألفراد العاملني أثناء التنفيذ

كما خيدم التنظيم اجليد االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية يف الربامج الرياضـية وأنشـطتها     
  .للحاجات والرغبات اإلنسانية لألفرادوحيقق اإلشباع الكامل 

  :الرقابة اإلدارية -7
هي عملية يتأكد بواسطتها املديرون من احلصول على املصادر واستخدامها بشكل مـؤثر وعملـي     

لتحقيق أهداف املؤسسة أي أا عملية ديناميكية تتطلب إجراءات مدروسة من أجل التماشي وفق املخطـط،  
  1.ها وصياغتها من قبلوالسياسات اليت مت تطوير

  2.وهي العملية اإلدارية اليت مت مبوجبها التأكد من أن التنفيذ الفعلي مطابق ملعايري اخلطط املدروسة  
فهي الوظيفة اليت دف إىل التأكد من حتقيق األهداف حسب اخلطة املوضوعة وهي اليت تسـتهدف    

كد من أن مجيع النشاطات تسري وفق األسـلوب  قياس مدى النجاح يف بلوغ األهداف وإجناز األنشطة والتأ
املرسوم أو املخطط هلا والقيام باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة يف حالة اكتشاف أي احنراف أو فروق بني 

  3 .األداء املخطط واألداء الفعلي
املنظمـة أو   والرقابة هي الوسيلة اليت تستطيع ا السلطات اإلدارية معرفة كيفية سري األعمال داخل  

املنشأة وذلك دف التأكد من حسن سري العمل وكشف أي أخطاء أو تقصري أو احنـراف والعمـل علـى    
  4 .إصالحه ووضع اإلجراءات الوقائية للقضاء على أسبابه

  

                                       
  .167مرجع سبق ذكره، ص : إيهاب صبيح حممد زريق - 1
  . 231، ص1999تنظيم واإلدارة، الدار اجلامعية اإلسكندرية، ال: السعيد حممد املصري -د - 2
  80مرجع سابق، ص: عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف - 3
  .35، ص2001سلسلة تنمية املهارات للمديرين اجلدد، مصر أتراك لنشر والتوزيع، : السيد عليوة - 4
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هي التحقيق من أن كل شيء مت طبقا للخطة اليت أخذت واألوامر الـيت أعطيـت   : "فويل"ويعرفها   
دف توضيح األخطاء واالحنرافات اليت ميكن تصحيحها وجتنب الوقـوع فيهـا مـرة    واملبادئ اليت أرسيت 

  1.أخرى
  :تعريف الرقابة اإلدارية -7-1

هي عملية تنظيم وضبط وتعديل األنشطة التنظيمية بطريقة تؤدي إىل املساعدة يف إجناز األهداف تبدأ   
راتيجي فهي تزودنا باألساس الذي يتم بنـاء عمليـة   الرقابة اإلدارية الفعالة بالتزامن مع عملية التخطيط االست

حبيث تتمكن اإلدارة من معرفة مدى  اإلستراتيجيةمراقبة التصرفات واإلجراءات اليت تتم بغرض تنفيذ اخلطط 
  .التقدم يف تنفيذ اخلطط ومدى جودة األداء

  :وهناك عامالن أساسيان هلما أمهية يف جناح عملية الرقابة ومها  
والعقبات اليت يتوقع املدير أن يواجهها عند القيام بعملية الرقابة لذلك ينبغي عن املسـؤول أن  احلوافز  -1

  .يتوقع وجود مقاومة مما يتطلب الكشف عن هذا العمل وموجهته
 .جيب على املسؤول أن يراقب بعض اجلوانب ذات العالقة بالسلوك التنظيمي -2

  :معىن الرقابة
عمليات التنفيذ ليتبني مدى حتقيق األهداف املراد إدراكها يف وقتها احملدد،  الرقابة اإلدارية هي متابعة  

وحتديد مسؤولية كل ذوي سلطة والكشف عن مواطن العيوب واخللل حىت يتمكن تفاديها والوصول باإلدارة 
  .إىل أكرب كفاءة ممكنة

  :حماور الرقابة
  :تتم الرقابة اإلدارية على نوعني من املستويات التنظيمية  

   :النوع األول
وهي تتم على مستوى التشغيل كما يهتم املسؤول باستخدام املوارد البشـرية واملاليـة    :الرقابة التشغيلية

  .واملعلومات لتنفيذ األهداف التنظيمية
  :النوع الثاين

نظـرا ألن  و اإلستراتيجيةفاحملدد الثاين للرقابة اإلدارية خارجي فاإلدارة مسؤولة عن : اإلستراتيجيةالرقابة 
 اإلسـتراتيجية هذه االستراتيجيات توضع يف مستوى اإلدارة العليا لذا مسيت الرقابة على هذا النوع بالرقابـة  

حيث يتوىل كبار اإلداريني مجع املعلومات عن املنافسني املوردين املستهلكني للمجتمع أو البيئة الـيت تعمـل   

                                       
  .120، ص 2000، عمان، 1، دار وائل للطباعة والنشر، ط"بيقاتاملفاهيم واألسس والتط"تنمية اإلدارية : موسى اللوزي - 1
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تؤثر على اخلطط وأسلوب وطريقة تنفيذ هـذه اخلطـط    وتتعامل فيها املنظمة ومن مث تراقب التطورات اليت
 1.بطريقة مالئمة

  :مبادئ الرقابة اإلدارية -7-2
حىت تقوم أي مؤسسة بوظائفها املتعددة واملتنوعة ولقياس درجة تقدمها يف النشاط الذي تزاوله وتقرير   

اإلدارية وهذه الوظيفة تتمثـل يف  مدى كفاءة إجنازه، ال بد من وظيفة تطبق على كل مستوى من مستوياا 
الرقابة على كل ما تقوم به من وظائف ونشاطات مبختلف أنواعها واليت يتم بفضلها الوصول إىل األهـداف  

  2.املسطرة
  :ولكي يكون نظام الرقابة فعاال وناجحا ال بد من توفر عدة مبادئ وهي  

  :التركيز على األهم -1
دود الوقت واملكان والتكلفة ال يسمح بتغطية كل شيء يـتم  عمليا ميكن الرقابة على كل شيء فح  

  .تنفيذه والرقابة عليه بل جيب أن تتم الرقابة على األشياء اهلامة واحلرجة
  :توفر املعلومات -2

ال بد من توفر املعلومات عن كل من اخلطط والتنفيذ الفعلي هلا للتعرف على ما حدث حىت ميكـن    
  .وأسبااالتعرف على االحنرافات 

  :الوقت املناسب -3
إن املعلومات املقدمة تكون ذات قيمة إذا جاءت يف وقتها حيث تفقد معناها وقيمتـها إذا كانـت     

متأخرة، ويتميز النظام الرقايب السليم بأنه يوفر البيانات للمديرين يف الوقت املناسب، ويف حلظة االسـتخدام  
  .واالحتياج له

  :التكامل -4
ل نظام الرقابة مع األنظمة اإلدارية باملؤسسة وعلى اخلصوص نظام التخطيط فكل مـا  جيب أن يتكام  

  بةميكن أن يكون أداة جيدة للرقا يستخدم للتخطيط
يعين ذلك عدم أخذ عملية الرقابة واكتشاف االحنرافات على أا عمليـة شخصـية وإال   :املوضوعية -5

مات شخصية وآراء غري دقيقة كمربر للتصرف العالجـي  أصبحت تتسم بالتمييز ورمبا تؤدي إىل تكوين معلو
  3.فعلى املديرين توخي احلذر يف استخدام املعلومات والتحقق من دقتها

                                       
  . 156مرجع سبق ذكره، ص : مروان ع ايد إبراهيم -د - 1
  دور الرقابة اإلدارية يف فعالية التطوير اإلداري، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس قسم العلوم التجارية، جامعة : لبىن عايب وآخرون - 2

  .5، ص 2003املسيلة،     
  .636، ص 2002 -2001اإلدارة مبادى ومهارات، الدار اجلامعية اإلسكندرية، : أمحد ماهر وآخرون - 3
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  :الدقة -6
عمد تقد يقوم املدير املايل بتخفيض أرقام االستهالك فيزيد الربح بطريقة غري دقيقة وغري حقيقية وعليه ي  

  .وعلى القائمني بالرقابة التحقق من دقة البيانات أمجاليامبعض املديرين إىل عدم الدقة يف حتميل 
  :املرونة -7

أن يتمتع النظام الرقايب بدرجة كبرية من املرونة حبيث يكون قابل للتعديل والتعيري وفقا لظروف احمليطة   
  .وظروف العمل

  :التحكم الذايت -8
وافر مجيع أجزاء نظام القدرة على الرقابة الذاتية أي القدرة على التنبؤ باالحنرافـات  يقصد بذلك أن تت  

  .وحتديدها بني املعايري املخططة واألداء الفعلي
  :املالئمة -9

نظام الرقابة مع مكونات اهليكل التنظيمي وإجرائه ألن ذلك يؤثر يف حتديـد   قفاويقصد بذلك أن يتو  
  .بياناتمسارات تدفق املعلومات وال

  :االتصال -10
ضرورة حتقيق اتصال مباشر بني طريف العملية الرقابية ومها املراقب واملراقب فالعالقة غري املباشرة بني   

 .طريف العملية الرقابية قد يترتب عليها تشوش أو ضياع املعلومات والبيانات الضرورية لعملية الرقابة
  :التجاوب -11
جاوب بني من يقوم بالرقابة ومن تتم رقابته وعلى هذين الطرفني أن يعرفا تعتمد عملية الرقابة على الت  

أن تفامههما وجتاوما حيقق وظائفهما ويتم هذا التجاوب من خالل تبادل املعلومات الالزمني لتحقيق الغرض 
  .من الرقابة
  :اقتصاديا -12
  1.مات اإلداريةال يترتب على نظام الرقابة تكاليف عالية جراء استخدامه يف التنظي  

  :أنواع الرقابة -7-3
يوجد العديد من احملاور اليت على أساسها ميكن حتديد أنواع الرقابة وبالتايل ميكن استعراض األنـواع    

  :التالية
  .الرقابة حسب املستويات اإلدارية -
 .الرقابة حسب توقيت القيام ا -
 

                                       
  .636مرجع سبق ذكره، ص : أمحد ماهر وآخرون - 1
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  :الرقابة حسب املستويات اإلدارية: أوال
بني ثالثة أنواع من الرقابة حسب املستويات اإلدارية داخل املؤسسة وذلك على النحـو  ميكن التفرقة   

  :التايل
  .الرقابة على مستوى املؤسسة أو املنشأة -
 .الرقابة على مستوى العمليات -
 الرقابة على مستوى األفراد -
  :وتنقسم إىل: الرقابة على مستوى املؤسسة أو املنشأة -1
  :الرقابة الداخلية -

د ا أنواع الرقابة اليت متارسها كل هيئة عامة أو مؤسسة على أوجه النشاط الذي تؤديه ومتس ويقص  
  .هذه الرقابة عادة مجيع العمليات اليت تؤديها هذه األجهزة كما النشاط الذي تؤديه

كفاءة وتقوم فكرة الرقابة الداخلية على خلق الوسائل الرقابية الناجحة داخل املنظمة للعمل على رفع ال  
  .وخيتلف الرقابة يف التنظيمات حجم وطبيعة األعمال اليت تقوم ا ،األداء بالنسبة للعاملني

وقد متتد وسائل الرقابة الداخلية إىل إنشاء مكاتب للشكاوى تبني مواطن الضعف والقصور يف نواحي   
  .األعمال اإلدارية اليت ميكن معاجلتها يف الوقت املناسب

  :اخلارجيةالرقابة  -
تتوىل عملية الرقابة اخلارجية عادة هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية داخل املنشأة وقد تكون هـذه    

 1.اهليئات متخصصة يف الرقابة مثل جهاز الرقابة اإلدارية أو تكون قضائية مثل هيئات القضاء اإلداري
  :الرقابة على مستوى العمليات -2

األداء اليومي للعمليات املختلفة يف كافة األنشطة داخل املنشأة ويتم فيـه  يقيس هذا النوع من الرقابة   
  .حتديد االحنرافات عن املعايري املوضوعة واختاذ اإلجراءات التصحيحية

  :الرقابة على مستوى األفراد -3
هـم  وخيتص هذا النوع من الرقابة مبحاولة تقييم أداء الفرد والرقابة على نواتج أعماهلم وسـلوك أدائ   

  .وهناك العديد من املعايري الرقابية اليت ميكن استخدامها يف هذا الصدد
تقارير الكفاءة اليت تقوم بإعدادها الرؤساء يف خمتلف األقسام واإلدارات عن أداء مرؤوسـيهم بصـفة    -
  2.دورية
  .ميزانية احلوافز إىل متوسط عدد العاملني لتوضيح نصيب العامل الواحد من احلوافز -

                                       
  . 340مرجع سبق ذكره، ص: امحد ماهر وآخرون - 1
  . 37مرجع سبق ذكره، ص: السيد عليوة - 2
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  :الرقابة حسب توقيت القيام ا: ثانيا
إن الوقت الذي يتم فيه تنفيذ وظيفة الرقابة يعترب عامال هاما يف تصميم النظام الرقايب والرقابة املثاليـة    

هي اليت تقوم بتحديد املشاكل والتنبؤ ا قبل حدوثها ولكن يعترب ذلك من الناحية العلمية أمر صعب التحقيق 
  : ثالث أنواع تتمثل يفتنقسم الرقابة إىل

 .الرقابة املتزامنة -. الرقابة التارخيية -. الرقابة الوقائية -
  وهي الرقابة اليت حتدث خالل الفترة الزمنية بني رسم اخلطـط والتنفيـذ    ):التنبؤية(الرقابة الوقائية

عن طريـق التغذيـة   الفعلي أو اليت حتدث بني مرحلة ومرحلة أخرى من مراحل التنفيذ ويعتمد نظام الرقابة 
  1.األمامية على التنبؤات اليت يتم القيام ا باستخدام أحداث املعلومات املتوافرة لدى املنشأة

 ويطلق عليها البعض الرقابة الالحقة أو اخللفية ويهتم هذا النوع من الرقابة باألنشطة  :الرقابة التارخيية
املاضي حيث يتم إبالغ اإلدارة مبا مت إجنازه مـن أنشـطة   بعد انتهاء تنفيذها أي أن التركيز يكون على األداء 

  2.ونتائج خالل فترة زمنية معينة
 حيث تتم هذه الرقابة على نتائج األنشطة التنظيمية بعد إمتام هذه األنشطة وحتقـق   :الرقابة املتزامنة

الرقابة الالحقة أدوارا عديدة منها تزويدهم باملعلومات وتساعدهم يف إجراء التعديالت املستمرة وتسـتخدم  
  3.كأساس لتقييم األفراد

  
   

                                       
  . 343ص 2000 – 1999مبادى اإلدارة، الدار اجلامعية اإلسكندرية، : حممد فريد الصحن وآخرون - 1
  . 561ص 2002إدارة األعمال مدخل وظيفي، الدار اجلامعية اإلسكندرية، : مجيل أمحد توفيق -د - 2
  .156مرجع سبق ذكره، ص: مروان ع ايد إبراهيم -د - 3
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  :خالصة

اف عامة تتصل بتنفيذ السياسة العامة للدولة، أما اإلدارة من البديهي أن اإلدارة العامة دف إىل حتقيق أهد
ريك يفريـد (كعلم له أصوله، أسسه مبادئه شيء حديث من مواليد القرن العشرين ومن أشهر رواد هذا العلم 

وبناء على ما تقدم فإنه هناك تداخال وتشابكا يف املفاهيم اإلدارية اليت سبق احلديث عنها وهذا األمـر  ) تايلور
  .التشابه من مسة علم اإلدارةفعي طبي

اإلدارة هي املعنية واليت تعترب احملرك األساسي هلا من خالل األدوار اليت تؤديها يف التسـيري األمثـل   ف  
واحلسن داخل املنشآت الرياضية من خالل تأديتها جلميع األدوات التسيريية وتنميتها ووضع بعض احلوافز اليت 

  .يف هذه الورشات تساهم يف حتسني أداء العمال
  
 



  

  

  

                                                                                      الثاين الفصل
  البشرية املوارد ادارة
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  :متهيد
يعترب موضوع إدارة املوارد البشرية من أهم املوضوعات اليت استحوذت على اهتمام وتفكري الكثريين       

من الكتاب واملفكرين، يف جمال اإلدارة، نظرا لألمهية الوظيفية املناطة ا والدرجة اليت تلعبها هاته املـوارد يف  
  .1عملية اإلنتاج

ارة املوارد البشرية، جيد أن هلذه املوارد أمهية بالغة وملحة، لضمان بقـاء  إن املتتبع لتطور التارخيي إلد      
وتطور خمتلف املنظمات يف خمتلف امليادين، وان اإلدارة الناجحة يف املنظمة هي اليت تستطيع الوصول إىل حتقيق 

بشري أساسها، ومن هنا اغلب األهداف، من خالل التوفيق بني خمتلف املوارد املتاحة  هلا واليت يعترب املورد ال
كان طرحنا يف هذا الفصل انطالقا من حماولة إعطاء التعريف الصحيح إلدارة املوارد البشرية، مرورا بذلك إىل 
التطور التارخيي الذي ابرز األمهية البالغة للمورد البشري، حماولني الوصول إىل خمتلف الوظائف املكونة هلاتـه  

العالقة املترابطة بني األمهية الكبرية للموارد البشرية يف اال الرياضي مبختلف  اإلدارة ويف األخري أردنا توضيح
  . ميادينه اإلدارية والتدريبية
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 : مفهوم ادارة املوارد البشرية  -1
لقد اهتم العديد من املفكرين والكتاب مبوضوع إدارة املوارد البشرية، كما تبـاين بعضـهم يف حتديـد    
التسميات حسب التطور الزمين ملفاهيم وفلسفة اإلدارة، حيث ضمت تسمية إدارة املستخدمني مث تليها إدارة 

لقرن املاضي أطلق عليها اسم إدارة األفراد، مث أضحت إدارة شؤون املوظفني، مث أخريا وانطالقا من سبعينات ا
  . املوارد البشرية 

وكما أن هلا عدة تعار يف أطلقها املفكرون والكتاب، كل حسب طبيعة املنظمة حيـث عرفـت بأـا     
النشاط اخلاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العنصر البشري باملنظمة، من خالل رسم السياسات املتعلقة "

واألجور واحلوافز وحتسني األداء، وتقييمه وتوفري اخلدمات الصحية واالجتماعية، وصوال باالختيار والتدريب، 
، وكذلك عرفت بأـا  " 1إىل اإلحالة على املعاش دف حتقيق أهداف املنظمة والعاملني ا وكذلك اتمع

لثقافة التنظيمية اليت حتفز ربط املوارد البشرية باألهداف اإلستراتيجية دف حتسني مستويات األداء، وتنمية ا"
اإلدارة املسؤولة عن الفعالية املوارد البشرية يف املنظمة "،فيما عرفها عبد الر محن اهلييت بأا " 2االبتكار واملرونة

  ".3لتحقيق أهداف الفرد واملنظمة واتمع
عـة مـن األنشـطة    نستدل من جممل هاته التعاريف على أن إدارة املوارد البشرية تكمن يف تكامل جممو

والوظائف املتعلقة باملوارد البشرية واملتمثلة عموما يف التخطيط الواقعي، والتوظيف املالئم باإلضافة إىل املتابعة 
  .املستمرة والتدريب اجليد هلاته املوارد البشرية

  :التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية -2
وخاصة يف الدول املتقدمة، مل يكن حديث النشأة، بل مر مبراحل إن التطور احلديث إلدارة املوارد البشرية 

  :متعددة تدرجييا، وسوف نتناوهلا وفق التطور الزمين هلا حسب املراحل التالية
  ":ظهور الثورة الصناعية"املرحلة األوىل  -2-1  

مفهوم إدارة املـوارد  تعترب مرحلة الثورة الصناعية يف أوروبا خالل القرن الثامن عشر نقطة البداية لظهور 
البشرية، من خالل خمتلف املشاكل اليت طغت على إدارة خمتلف املنشآت واملنظمات، من جهة تـدين قيمـة   
العامل نظرا إىل ظهور اآلالت وإحالهلا مكانه، وكذلك ظهور مشاكل يف جمال العالقات اإلنسانية بني العمال 

  . ال حتتاج إىل مهارة باإلضافة إىل احلجم الساعي الكبريمن خالل كثرة األعمال املتكررة والروتينية واليت
  
  

                                       
، ص 2007جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، إدارة وتنمية املوارد البشرية االجتاهات املعاصرة: مدحت أبو النصر -2، 1

62.  
 .31، ص 2005، عمان، األردن، 2، دار وائل للنشر والتوزيع، طإدارة املوارد البشرية: خالد عبد الرحيم اهلييت -3
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  ":ظهور احلركة العلمية"املرحلة الثانية  -2-2
األب احلقيقي والقوة الدافعة باجتاه حركـة اإلدارة العلميـة،    Friderick Taylorيعد فدريك تايلور 
تطوير الفكر اإلداري  ، وغريهم يفFrank،Lillian  ،Gilbreth،Gantt ،Lookحيث ساهم وزمالئه 

على صعيد العامل، حيث ركز تايلور على التعاون بني اإلدارة والعاملني، فيعتقد أن القياس العملي للعمل هـو  
دراسة العمل وحتديد أفضل األساليب يف األداء واالختيار، وتعيني األفراد املناسبني يف األعمال اليت تتناسـب  

م، وإزالة مصادر الصراع بني اإلدارة والعاملني، وهذا ما ميكن أن يعود ومؤهالم، ووضع األجور املناسبة هل
، وقد تلقى تايلور عدة انتقادات ركزت يف جمملـها  1بزيادة اإلنتاجية وزيادة األجور من خالل زيادة اإلنتاج

ال العنصر على املطالبة العمال بأداء معدالت إنتاج عالية دون احلصول على أجر مقابل ذلك بنفس الدرجة إمه
  . 2البشري
  ":  منو املنظمات العمالية"املرحلة الثالثة  -2-3

يعتقد الكثريون أن ظهور املنظمات العمالية كان نتيجة لظهور حركة اإلدارة العلمية، الـيت يعتقـد أـا    
حاولت استغالل العامل ملصلحة صاحب العمل اإلدارة، حيث منت بداية من القـرن العشـرين يف الـدول    

، حماولة بذلك الدفاع على حقوق العمال من الزيادة يف األجور وخفض ساعات العمـل وتـوفري   3الصناعية
  .الظروف والوسائل املرحية للعمل، متبعني أساليب القوة واالعتماد على اإلضراب واملقاطعة كقاعدة عامة هلم

  ":احلرب العاملية األوىل"املرحلة الرابعة  -2-4
ات يف إدارة املوارد البشرية بظهور بعض املتخصصني، وكذا زيـادة االهتمـام   لقد حدثت بعض التطور

  .بالرعاية االجتماعية والتدريب و األمن الصناعي والرعاية الصحية للعمل
وكذا إنشاء مراكز للخدمات االجتماعية والترفيهية والتعليمية واإلسكان، حيث أنشأت أقسـام مـوارد   

أعد أول برنامج تدرييب ملديري املوارد البشرية يف إحدى الكليـات   1915 البشرية مستقلة، ويف حوايل عام
منطلقا جديدا ال إدارة املوارد البشرية، حيث أنشأت الكثري مـن إدارات   1920املتخصصة، وتعترب سنة 

  .4املوارد البشرية يف كثري من الشركات الكربى واألجهزة احلكومية
  ": العاملية األوىل والثانية مابني احلرب"املرحلة اخلامسة -2-5

حيث بينت هذه املرحلة أن العالقات اإلنسانية كميدان إلدارة املوارد البشرية وله أمهية قصـوى، وذلـك   
، حيث أثبتت أن الفرد العامل ليست أداة بسـيطة،  Elton Mayoنتيجة الدراسات اليت قام ا التون مايو

                                       
 .24املرجع السابق، ص إدارة املوارد البشرية، : خالد عبد الرحيم اهلييت -1
، 2005الدار اجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر، إدارة املوارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر، : صالح الدين حممد عبد الباقي -4، 3، 2

 .23، 22ص 
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ظهرت احلاجة إىل الدراسة ومعاجلة املشاكل اإلنسانية داخل  ولكنه شخصية متفاعلة مع حميط العمل، وكذلك
  .1املنشأة، وأيضا أمهية رضا العامل على عمله وضرورة توفري الظروف املناسبة للعمل

  ":ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل يومنا هذا"املرحلة السادسة -2-6
ولية إدارة املوارد البشرية وظـائف حديثـة   تعترب املوارد البشرية نواة التطور والنشاط، حيث تشمل مسؤ

أبرزها التكوين، اإلعالم وتنظيم املؤسسة، والضمان االجتماعي والتقاعد املسار املهين للمـورد البشـري، و   
توسع نطاق هذه الوظائف ليشمل خمتلف السياسات كاملفاوضات وممارسات النقابية، وكذلك االستفادة من 

علم االجتماع فيما خيص العالقات اإلنسانية، وصوال إىل اإلصالحات املتعلقة نتائج البحوث يف علم النفس و
  . باملؤسسة، مما يساعد على بروز املالمح الواضحة إلدارة املوارد البشرية

إن التطور احلاصل إلدارة املوارد البشرية يف املستقبل، يضع املتتبع هلذا موضوع تصور لعدة حتديات كبرية 
منها التغريات االقتصادية، واالجتماعية والتكنولوجية، اليت جيب التصدي هلا، ولعل، أبرز هاته  هلا نتائج خمتلفة

  . 2التحديات هو التوسع يف استخدام اآلالت االلكترونية
  :أمهية إدارة املوارد البشرية -3

دول العامل، أن العامل انطالقا من التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية، أدركت خمتلف املنظمات يف مجيع 
 2005، وحسب ما يرى السيد اهلواري  3األكثر مسامهة يف استمراريتها وتوفري امليزة التنافسية هلا هو أفرادها

  .4"أن املوارد البشرية هي مصدر النجاح ألي مؤسسة أو منظمة وهذا إذا مت إدارا بشكل جيد"
  :ية يف تعزيز ما يلي ولقد خلصنا أمهية اإلدارة الفاعلة للموارد البشر

 1-    ،املوارد البشرية أساس االستقالل وأداة تنافسية عاملية، من خالل حتسني نوعية املـوارد البشـرية
  .والتطوير املستمر يف األنشطة  املتعلقة ا 

 2-    االختيار اجليد والتكوين املستمر ملورد البشري، تزيد من قدراته االبتكارية اليت بـدورها ختفـض
 .5التكنولوجيا املستوردة فاتورة
 3-  ،احلدة التنافسية يف زيادة اإلنتاجية وختفيض تكاليفها، والتطور املستمر يف املنتجات وأنظمة العمل

 .6يتطلب استقطاب العقول اليت هي حتت ساحة الصراع العاملي
 4- رية احلد من التعارض احملتمل بني متطلبات اإلدارة وااللتزامات اخلاصة باملوارد البش. 

                                       
 .24، 23املرجع السابق، ص إدارة املوارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر، : صالح الدين حممد عبد الباقي -2، 1
، القاهرة، مصر، 1عبد احلكيم اخلزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط: ترمجة إستراتيجية املوارد البشرية،: وبراآشوك شاندا، شلبا ك -3

 .10، ص 2002
 .34، مرجع سابق، ص إدارة وتنمية املوارد البشرية االجتاهات املعاصرة: مدحت أبو النصر -5، 4
 .21، ص 2006الدار اجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر،  رد البشرية،اإلدارة اإلستراتيجية للموا: مجال الدين حممد مرسي -6
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 5-  تقييم وتنفيذ الربامج والسياسات الفردية، انطالقا من تعدد مهام األفراد اليت ال ختص مبصلحة معينة
  .  فقط

  :أهداف إدارة املوارد البشرية  -4
تتجسد األمهية البالغة إلدارة املوارد البشرية، من خالل استغالهلا هلذه املوارد أحسن استغالل، وذلك حماولة 

متيز حقيقي ودائم يف األداء، و حتقيق أهداف كل من الفرد واملنظمة وحىت اتمع، و يتضح لنـا   للوصول إىل
هذا أن من األهداف إدارة املوارد البشرية، توفر الظروف املناسبة للعمل وبتايل الرفع من إنتاجية القوى العاملة 

ية باملواصفات املطلوبة يف الوقت املناسـب،  طبقا إلمكانات املنظمة، وكما دف أيضا إىل توفري املوارد البشر
مع مراعاة الطريقة الصحيحة لبناء وتدعيم الوالء املؤسسي لديهم، وحتقيق درجة عالية من الرضا الوظيفي هلم، 
عن طريق حتفيز العاملني على التعاون أي بناء العالقات اإلنسانية، وكذا تدريبهم وتنميتهم، ومن أهداف إدارة 

رية أيضا االهتمام مبقترحات العاملني وتطبيق املناسبة منها، وكذلك حتقيق العدالة وتكافؤ الفـرص  املوارد البش
  .للجميع يف املنظمة من حيث الترقية واألجور، التدريب والتطوير

ويربز لنا كذلك أن من تلك األهداف، هو حتقيق مبتغيات املنظمة من خالل البحث املستمر على أفضـل  
فظة عليها، وذلك من اجل احلفاظ على استقرار واستمرارية املنظمة، وحتسني أدائهـا وامليـزة   املهارات واحملا

  .1التنافسية هلا
  :وظائف إدارة املوارد البشرية -5

لقد تباين الكثري من الكتاب واملفكرين يف حتديد عدد الوظائف اخلاصة باملوارد البشرية حبسـب طبيعـة   
  : فيما يلي املنظمة وقد حددنا جمملها وأمهها

  :ختطيط املوارد البشرية -5-1
جمموعة السياسات واإلجراءات املتكاملة واملتعلقة بالعمالة املوارد البشرية، واليت "حيث مت تعريفه على انه 

دف إىل حتديد و توفري األعداد والنوعيات املطلوبة منها ألداء أعمال معينة، يف أوقات حمددة، وبتكلفة عمل 
  ". 2بعني االعتبار األهداف اإلنتاجية للمشروع، والعوامل املؤثرة عليها مناسبة آخذين

من هذا التعريف ميكن أن نستخلص بعض األهداف من عملية ختطيط املوارد البشرية، واملتمثلة يف التعرف 
دة على الوضع القائم للقوى العاملة بصورة تفصيلية، وكذا مصادرها، ودراستها دف حتديد أسلوب االستفا

املثلى منها، من حيث العدد والنوع، باإلضافة إىل حتديد السياسات وخطط التعني والتدريب الالزمة، لضمان 
الوصول إىل مستوى سليم ومستقر داخل املنظمة، وزيادة على هذا حماولة التنبؤ بكم ونوع القـوى العاملـة   

  .ملستقبل الالزمة ملختلف األنشطة باملنشأة، خالل فترة زمنية مناسبة يف ا
                                       

 .12، مرجع سابق، ص الفعالية التنظيمية للموارد البشرية يف املؤسسة الرياضية: مرنيز أسامة، زرواق جنيب -1
، 132، ص 2005، عمان، األردن، 3ع، طدار الشروق للنشر والتوزي إدارة املوارد البشريةإدارة األفراد،: مصطفى جنيب شاوش -3، 2

133.  
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مما سبق تبني أن أمهية ختطيط املوارد البشرية من حيث إتاحة الفرصة للمنشأة، يف حتديد أهدافها وخططها 
بدقة، وكذا مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات وتطبيقات املوارد البشرية، من خالل االحتياجات واالختيار 

كافآت وكذا التأكد من مدى،  استفادا من املصادر والتعني والتدريب،  وتنظيم العمل وصوال إىل احلوافز وامل
  . البشرية املتاحة هلا

  :استقطاب املوارد البشرية -5-2    
  :مفهومها -5-2-1    

تعترب عملية االستقطاب احد الوظائف اهلامة اليت يراعى فيها جانب الدقة والنظرة املستقبلية ألفاق وأهداف 
جممل املراحل والعمليات املختلفة للبحث عن "جلذب العمالة، وتعرف على أا  املنظمة، وتعترب البداية العملية

  ."املرشحني املالئمني لشغل الوظائف الشاغرة باملنظمة
انطالقا من هذا التعريف جند أن معظم املنظمات واإلدارات احلكومية، تتضمن مكاتب خاصة بـالتوظيف  

نظمة أو اإلدارة، يعمل ا متخصصون يف اإلعالن وكذا التوظيف تابعة ضمنيا لإلدارة املوارد البشرية لتلك امل
وأيضا طرق جلب العمالة، كما ميكن هلم االستفادة من املكاتب استشارية متخصصـة يف جـذب العمالـة    

  .       الوكاالت احمللية للتشغيل، وهذا جيسد من املسؤول عن االستقطاب 
  :مصادر االستقطاب -5-2-2

  :صادر االستقطاب ميكن توضيحها فيما يليهناك نوعني من امل
  :  املصادر الداخلية -5-2-2-1   

أي املوارد البشرية املتاحة و املوجودة داخل املنظمة، وميكن اللجوء إليها يف حالة الوظائف اإلشرافية أو اليت 
  :حتتاج إىل خربات عمالية، ومن أهم هذه املصادر

 1- الوظائف اإلشرافية أو القيادية من طرف الفردهي الرغبة يف شغل بعض : الترقية.  
 2- ويهدف إىل تنويع خربات العامليني فيها:  النقل الداخلي. 
 3- هو حتديد احتياجات كل وظيفة مما تتطلبه منة خربات وقدرات ومهارات مـع  : خمزون املهارات

 . 1 مراجعة القاعدة املعلوماتية للمنظمة فيما خيص قدرات ومهارات العاملني هلا
 4- ويتم ذلك عن طريق نشر حاجيات املنظمة بلوحات اإلعالن، ويقوم العمـال  : اإلعالن الداخلي

بدورهم يف نقل األخبار حىت خارج املنظمة، لكي يتقدم للوظيفة من جيد نفسه مؤهال هلا، وحيـدث هـذا يف   
 .املستويات التنظيمية الدنيا

 5- ويتم ذلك عن طريق العالقات اإلنسانية داخلية كانت :  عن طريق الزمالء واملعارف واألصدقاء
  . أو اخلارجية داخل املنظمة أو خارجها

                                       
  .227، 226، 225، ص 2007الدار اجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر، إدارة املوارد البشرية، : امحد ماهر - 1
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  :املصادر اخلارجية -5-2-2-2   
  :ويقصد ا تلك املصادر اليت متول املنظمة باملوارد البشرية انطالقا من سوق العمل وأمهها

 1- أي تقدم األفراد إىل املنظمة مباشرة، أو عن طريق الربيد طلبات العمـل،  : شر للمنظمةالتقدم املبا
حيث تقوم إدارة املوارد البشرية بتحليل بيانام الكاملة، وكذلك مستواهم التعليمي وخـربام، مث قـدرام   

  .اجةومهارام، وتصنيفها طبقا للتخصصات الوظيفية، وبعد ذلك االتصال بأصحاا عند احل
 2- حيث تقوم املنظمة باإلعالن عن حاجتها من املوارد البشرية يف وسائل اإلعالم املختلفة : اإلعالن

، مع مراعاة اختيار وسيلة اإلعالن املناسبة للوظيفة املطلوب "اجلرائد اليومية ، االت، والدوريات املتخصصة"
 .شغلها
 3- أوهلا وكاالت عمومية تابعة للدولـة،   توجد على ثالث أشكال،: وكاالت ومكاتب التوظيف

وتشرف عليها الدولة ويكون اهلدف الرئيسي هلا إجياد فرص عمل لكل عامل، وثانيها مكاتب خاصة يديرها 
 . خمتصون يف جذب واستقطاب العمالة، وأخريا مواقع وكاالت التوظيف املوجودة على شبكة االنترنت

 4- ت على توطيد العالقات مع املدارس الفنيـة واملعاهـد   تقوم معظم املنظما: املدارس واجلامعات
 واجلامعات من اجل تدريب العمالة أو جذب خرجيها للعمل ا

 5- يكون هذا املصدر خاصة يف الدول الصناعية الرأمسالية، يف املستويات الدنيا من : النقابات العمالية
 .ة معينةالتوظيف وذلك بإشراك النقابات يف املعروض من العمالة يف مهن

 6- تلجأ بعض الشركات واملنظمات إىل تعيني أفراد سبق هلـم أن أدوا  اخلدمـة   : اخلدمة العسكرية
العسكرية وذلك بعد تسرحيهم من اخلدمة، وكمثال شركات النقل عندما تكون يف حاجة لسـائقي الـوزن   

 .الثقيل
 7- طرف أصحاب االختصاص أو وذلك عن طريق التوصية من : األخذ بآراء اخلرباء وأساتذة اجلامعة
 .اخلربة

  :أساليب االستقطاب -5-3    
تعتمد إدارة املوارد البشرية يف عملية االستقطاب على جمموعة من األساليب ووسائل جللب االنتباه وجذب 

  :العمالة، نذكر من أمهها
 1- اإلعالن:  
غلها، ويشمل هـذا األسـلوب   يتوقف اختيار الوسيلة املناسبة لإلعالن على نوع الوظيفة املطلوب ش    

  . اإلعالنات الداخلية اخلاصة باملنظمة، وكذلك اإلعالنات يف الوسائل اإلعالم املكتوبة والسمعية البصرية
 2- استخدام مستقطبني حمترفني هلذا الغرض  :  
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 يستخدم هذا األسلوب يف الدول املتقدمة وذلك ملا ميلكه هؤالء املتخصصني من معلومات كافية عـن     
  .خصائص األفراد وذلك حسب توافقهم مع الوظيفة املطلوب شغلها 

 3- دعوة املترشحني لزيارة املنظمة:  
وذلك من خالل دعوة فئات معينة لزيارا يف مقر العمل وهذا بغرض تقدمي للمجتمع نظرة عامة حول     

  .املنظمة  وكمثال على ذلك ما يسمى باأليام املفتوحة
 4- التدريب الصيفي :  
  .وذلك من خالل تنظيم و استضافة لطلبة اجلامعات أو املعاهد أو املراكز التكوين    
  :االختيار والتعني -5-3  
دف جهود االستقطاب إىل حتديد املصادر املناسبة لألفراد املؤهلني، والعمل على إثـارة اهتمـامهم      

إلدارية باجلهود الالزمة السـتقطاب األفـراد    واستمالتهم للتقدم للعمل يف املنظمات، وبعد أن تقوم اجلهات ا
وتنتـه عمليـة   . لشغل الوظائف العامة، يقوم بعض اللذين مت استقطام بالتقدم لشغل الوظـائف الشـاغرة  

االستقطاب بتقدمي الراغبني من األفراد لشغل الوظائف العامة، مث تأيت مرحلة االختيار اليت يتم فيها انتقاء األفراد 
  .1ود و األكفأ لشغل الوظائف الشاغرةاألفضل واألج

العملية اليت من خالهلا يتم حتديد مدى صالحية املتقدمني لشـغل  :"ويعرف االختيار والتعيني على انه     
الوظائف الشاغرة، من خالل املفاضلة بينهم بناءا على أسس معينة من اجل انتقاء األنسب من بينهم وتعيينهم 

  .2يف الوظائف املناسبة اليت تتفق مع قدرام واستعدادهم
  :    إجراءات أو خطوات االختيار -5-3-1  
إن جممل هاته اإلجراءات ختتلف من مؤسسة إىل أخرى، وهذا ها حسب اختالف الوظائف وحجمها،   

  :يف امل تتضمن عملية االختيار اخلطوات التالية
 :املقابلة املبدئية للمتقدمني -1

ر، حيث يتم إجراء مقابلة مبدئية خمتصرة مع تعترب يف كثري من احلاالت اخلطوة األوىل يف عملية االختيا     
املترشحني يتم خالهلا تزويدهم بكافة املعلومات الالزمة عن املنظمة والوظائف املتقدمني هلا، واإلجابة عن أي 
استفسار هلم ومن مث تصفية األشخاص، وكذلك التعرف على مدى استفاء املتقدمني للشروط األساسية العامة 

  .3قدمني عليهالشغل الوظائف املت
 :طلبات االستخدام -2

                                       
  .502، 491مرجع سابق، ص إدارة املوارد البشرية، : مازن فارس رشيد -3، 2، 1
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يف حالة املرور من خالل املقابلة املبدئية للمتقدمني، يطلب منهم تقدمي طلبات توظيفهم، وكذا ملـئ       
االستمارات اخلاصة، اليت تكون مطبوعة وجاهزة بشكل خاص باملنشأة، اعتمادا على أسلوب علمي، ومن بني 

االسم، السن، اجلنس، مكان امليالد، : االستمارات البيانات الشخصيةمثلالبيانات األساسية واملشتركة يف كل 
  .1بيانات التأهيل العلمي واخلربة السابقة

 :االختبارات -3
بعد تأكد إدارة املوارد البشرية من توافر شروط العمل يف األشخاص املتقـدمني لشـغل الوظـائف         

تبارات للمفاضلة بني املترشحني، ومـن أهـم هـذه    الشاغرة، تبدأ خطوة تالية هي إجراء جمموعة من االخ
  :االختبارات
 1- اختبارات األداء : 
  .يطلب من املتقدم لشاغل الوظيفة معينة أداء األعمال اليت سيكلف ا عند شغل الوظيفة كتجربة    
 2- اختبارات الذكاء : 
وهي أكثر االختبارات استخداما، فارتباط العمل أو الوظيفة بالذكاء أمر مهم، فكلما ارتفع مسـتوى      

الوظيفة يف اهلياكل التنظيمية، كلما كربت درجة الذكاء املطلوبة، وعلى كل حال ال تعترب مقاييس اختبارات 
  .   2الذكاء كافية للحكم على صالحية الفرد فهي ال تقيس درجة الوالء مثال

 3- اختبار االستعدادات والقدرات: 
القـدرات  : واهلدف منه قياس قدرة الشخص على التعلم واالستفادة من املواقف اليت يتعرض هلا مثـل     
  .اللغوية
 4- اختبارات امليول إىل العمل: 

  .وهو قياس مدى رغبة املتقدم للوظيفة اليت ستسند إليه وميله وحبه ووالئه ألدائه        
  5- اختبارات الشخصية: 

وهو حماولة معرفة مدى توافر خصائص معينة من اخلصائص الشخصية، اليت حتتاج إليها الوظيفـة يف       
  .الشخص املتقدم هلا كثقة الفرد بنفسه، ومقدار حتكمه يف تصرفاته

  :املقابالت الشخصية -4
نها أن طلب االستخدام وكـذلك  جتري املنظمات مقابالت شخصية للمتقدمني لشغل الوظيفة، اعتقادا م

  :، ومن بني أنواعها3نتائج بعض االختبارات قد ال تكون كافية للحكم على األفراد املتقدمني لشغل الوظيفة

                                       
 .173، 170الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، ص  البشرية،دارة املوارد إ: صالح عبد الباقي -3، 1
 .171، ص 2004الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، : صالح الدين عبد الباقي -2
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   غري خمططة ويترك فيها احلرية الكاملة للمقابل ليجمع ما يرى مناسـبا مـن   : مقابلة غري موجهة -أ
 .البيانات
  حيدد فيها اإلطار العام للمناقشة: املقابلة املوجهة -ب. 
  تشبه سابقتها ولكنها ختتلف يف أن األسئلة حمددة مسبقا: املقابلة املقننة النموذجية -ج. 
  ختص األفراد الذين حيتاجون إىل ثبات يف األعصاب والعواطف كرجال األمن: املقابلة االنفعالية-د. 
 ويكون عدد اللجنة ثالث أشخاص عادة لتقييم صحيح للمرشـح أو  : اللجنةاملقابلة عن طريق  -هـ

 .طالب الوظيفة، وهلا رئيس يقيد برأيه عند إصدار القرار
 ويف هذه املقابلة يكون عدد املترشحني من فرد إىل مخسة أفراد وذلك : املقابلة اجلماعية للمتقدمني -و

  . باعتماد أسلوب املناقشة
  :بيانات والتحري عن طالب الوظيفةالتأكد من صحة ال -5 

وذلك عن طريق االستعالم عن صحة البيانات، اليت مت تقدميها عن طريق أفراد هلم معرفة سابقة، أو          
  .من السرية الذاتية له، أو من خالل املؤسسة اليت كان يشغل ا سابقا

  :الترشح للتعيني -6
ية لألشخاص املتقدمني للوظائف، وبعد التشاور مع املـدير  يف ضوء نتائج االختبارات واملقابالت الشخص

املختص بالوظيفة، تقوم إدارة املوارد البشرية يف املنشأة بإعداد كشوف بأمساء املترشحني الصـاحلني للـتعني،   
  .1متهيدا لعرض األمر على اإلدارة العليا واستصدار قرارات التعيني من السلطة العليا

  :الكشف الطيب -7
فة إىل مؤهالت ومعارف وقدرات املترشح للوظيفة الشاغرة، البد من معرفة قدراته اجلسمانية على باإلضا

  :أداء واجبات الوظيفة، وال ميكن احلصول عليها إال من خالل الفحص الطيب وذلك بغرض
 .محاية املوظف ووضعه يف مكانه املناسب -1
 .محاية باقي املوظفني من األمراض املعدية -2
 .ة من املوظف على أكمل وجهضمان االستفاد -3
  .تقليل تكاليف العمالة بتفادي مشاكل الغياب واملرض -4
  : اختاذ قرار التعيني -8 

بعد املراحل السابقة يصبح اختاذ قرار تعيني املترشحني املقبولني أمرا واجبا، وذلك بفـتح ملـف خـاص    
  .   بامللتحق اجلديداملوظف اجلديد

  
                                       

 .191ع سابق، ص مرج االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية،: صالح الدين عبد الباقي -1
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  :االلتحاق بالوظيفة -9  
تقوم املؤسسة بإبالغ املرشح بقرار تعيينه فور صدوره، وعليه مباشرة العمل يف مدة معينة يفرضها          

  .القانون ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيني
  :قضاء فترة التجربة -10  

  .1 خيضع املوظف اجلديد لفترة جتربة حتددها املؤسسة حسب طبيعة الوظيفة
  .اليت تبني مراحل عملية االختيار والتعينيوفيما يلي بعض األشكال 

  .2خطوات تصفية املرشحني للوظائف:  1-2 شكل رقم
                  

                
  
  
  
  
  
  
  

  .200، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، صدارة املوارد البشريةإ: صالح عبد الباقي -:املصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .614مرجع سابق، ص إدارة املوارد البشرية، : مازن فارس رشيد -1
 .200مرجع سابق، ص دارة املوارد البشرية،إ: صالح عبد الباقي -2
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  1خطوات تصفية املترشحني للوظائف : 2- 2 شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
، 2004، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،دارة املوارد البشريةإ: صالح عبد الباقي -: املصدر 
  . 197ص

  
  
  
  
  

                                       
 .197مرجع سابق، ص  االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية،: صالح الدين عبد الباقي -1
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  :األجور واحلوافز -5-4  
  :األجور -5-4-1  
  :األجور  - أ

تعترب األجور من أهم العوامل اليت تساعد األفراد على إجياد عالقة طيبة بـني العـاملني واإلدارة،            
وتعترب سياسة وضع األجور من قبل إدارة املوارد البشرية من أهم عوامل جناح برامج هذه اإلدارة يف املنظمـة،  

، "1تكلفة أداء العمـل "، وكما عرف أيضا انه "دنصيب الفردالعامل يف اإلنتاج من النق"وقد عرف األجر بأنه 
  ".2ما يدفع للفرد بالساعة أو أسبوعيا أو شهريا يف مقابل قيامه بالعمل"وهو كذلك 

 :أمهية األجور   -  ب
يعترب موضوع األجور من املواضيع اهلامة للمنظمة والعاملني فيها واتمع بصفة عامة، فهـي متثـل         

ساعده على حتمل أعباء احلياة، ومن هنا تأيت أمهية رسم سياسات األجور مبا حيقق مصدرا أساسيا لدخل الفرد ي
التوازن بني حاجات الطرفني الفرد واملنظمة، وخيدم العالقة املشتركة بينهما، فقد ثبت أن الرضا عن مسـتوى  

  . 3األجور يعد عنصرا أساسيا يف مستوى الرضا العام
  :ألجورالعوامل األساسية يف حتديد ا -ج    

تكون قيمة األجور وفقا ملختلف التباينات يف مستويات الواجبات، وذلك مبساعدة عملية تقيـيم           
  :الوظائف وفيما يلي بعض املتغريات اليت تلعب دورا هاما يف حتديد مستويات األجور

 1- العوامل االقتصادية: 
ت األجر، حيث يعترب مستوى الدخل القومي تعترب الظروف االقتصادية عامال مهما يف حتديد مستويا     

والكساد، وكذا قدرة احلكومة على توفري الدخل الكايف لدفع األجور، مبستوى معني يؤثر علـى مسـتويات   
األجور، ومن جهة أخرى ختضع مستويات األجور لظروف العرض والطلب يف سوق العمل، وأيضـا تتـأثر   

  . الشرائية للعمال، ومساعدم بصورة دورية مبستوى املعيشة وحماولة احلفاظ على القدرة
 2- العوامل االجتماعية: 
مل تعد األجور وسيلة لإلشباع املادي للفرد فقط، بل أصبحت وسيلة لتحديـد املكانـة االجتماعيـة        

مرتبطـة  " معايل:"، وكذلك نظرة اتمع للفرد تتغري، فمثال يف بعض اتمعات جند بعض األلقاب مثل4للفرد
  .بالدرجة املالية اليت يشغلها الشخص

  
                                       

 .63، ص 2000، دار صفاء للنسر والتوزيع، عمان، األردن، 1طإدارة املوارد البشرية، : نظمي الشحادة وآخرون -1
 .277، ص 2000الدار اجلامعية طبع نسر توزيع، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر، إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، : راوية حسن -2
 .866، 863، ص مرجع سابقإدارة املوارد البشرية، : مازن فارس رشيد -4، 3
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 3- القوانني اخلاصة بالعمل: 
وذلك من خالل خمتلف القوانني اإللزامية سواء املالية و الغري املالية، اليت ينبغي توفريها للعاملني، واحلد      

  .لساعات العمل، ومعدالت العمل اإلضايف وغريها من القوانني ىاألقص
 4- سياسات األجور: 
وحتدد هذه السياسات اخلطوط  العريضة لألجور، مثل هيكلة الرواتب واألجور وعدد املراتب فيـه،      

اليت يلزم توفريها للموظفني، وخمتلف األمور اليت تؤثر على ما حيصل عليـه   اوالوظائف اليت ينطبق عليها واملزاي
  .املوظفني من رواتب والعامل من أجور

 5-  األجراملساواة وتأثريها يف حتديد: 
داخلية حيث ينظر العامل أو املوظف إىل أن أجره متكافئ مع ما يبذله : وتقسم املساواة إىل نوعني        

من جهد يف العمل، ومتساوي مع املوظفني اآلخرين الذين يؤدون العمل ذاته، واخلارجية يف أن تقارب األجور 
  . عملداخليا مع األجور يف منظمات أخرى وذلك لضمان استمرار ال

 6- متطلبات العمل: 
  .1حتديد األجور يف املقام األول لتتناسب مع مقتضيات الوظيفة وظروف العمل ا   
  :أنواع األجور -د   

  : ميكن تقسيم األجور إىل
 1- 2هو عبارة عن أجر مايل ويشتمل على العالوات واملكافآت اليت حددت للفرد: األجر النقدي. 
 2- عبارة عن القوة الشرائية لألجر النقدي اليت يستطيع الفرد أن حيصل علـى  وهو : األجر احلقيقي

السلع واخلدمات اليت ميكن شرائها باألجر النقدي كما ميكن أن يشتمل األجر جزءا نقديا وآخر عينيا يكـون  
 .3"ةأدوات كهر ومرتلي"على شكل سكن أو أشياء عينية أخرى 

  :احلوافز -5-4-2   
  :مفهومها -أ   

، وهي ال تعترب بديال عن 4احلوافز عبارة عن وسيلة للعمل على زيادة درجة ارتباط الفرد باملنظمة          
  5األجر األساسي ولكنها  مكملة له، حيث تقوم سياسة احلوافز على مبدأ أساسي وهو احلافز مقابل األداء

                                       
 .867املرجع السابق، ص إدارة املوارد البشرية، : مازن فارس رشيد -1
 .65، 64مرجع سابق، ص  إدارة املوارد البشرية،: نظمي الشحادة وآخرون -3، 2
، 387،415ص ، 2003الكتب العربية للنشر والتوزيع االلكتروين، إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، : عادل حممد زايد -5، 4

www.kotobarabia.com صباحا 02.35:، على الساعة20/02/2009، يوم.  
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  :أمهيتها -ب   
  :وتتجلى أمهية احلوافز يف ما يلي         
 1- 1وافز وسيلة فعالة يف زيادة درجة إشباع الفرد توفر له حاجيات إضافية معنوية أو ماديةاحل.  
 2- احلوافز وسيلة فعالة يف زيادة درجة االرتباط أو الوالء الوظيفي للمنظمة من طرف الفرد.  
 3-  ـ ة تساعد احلوافز على حتقيق أقصى استفادة ممكنة من املوارد البشرية اخلاصة باملنظمةكسب ثق
 .األفراد
 4- 2احلوافز تنمي شعور الفرد بتميز سواء على مستوى الداخلي أو اخلارجي. 
 5- التقليل مـن درجـة الـدوران    ةتساعد احلوافز على االستقرار الوظيفي ألفراد العاملني باملنظم

 .الوظيفي
 6-   ـ ات ضمان أن املؤسسة قادرة على املنافسة يف جذب املوظفني على قدر املساواة مـع املؤسس

 . 3األخرى
  :أنواعها -ج   

  : لقد تعددت أنواع احلوافز إال أننا سنذكر منها
 :احلوافز التنظيمية  - أ

وهي احلوافز اليت تتيح وتسمح للمنظمة أو املؤسسة باستغالل مواردها البشرية أحسن استغالل، يف سـبيل  
  :حتقيق أهدافها وتنقسم إىل

 1- احلوافز الداخلية واخلارجية: 
احلوافز الداخلية هي درجة اإلشباع اليت حيققها الفرد من الوظيفة ذاا، ويتحقق هذا اإلشباع للفرد         

داخليا، مثال ذلك الشعور باالنتماء إىل شركة متميزة وهلا مكانتها يف سوق العمل، أما اخلارجية فهي مقدار ما 
  .     4أيت من خارج الوظيفةجهة خارجية هي اإلدارةحيصل عليه الفرد من أموال وترقيات وفوائد أخرى، وهي ت

 2- احلوافز املالية وغري املالية: 
احلوافز املالية تدعم العائد املادي للموظف بشكل مباشر، مثـل األجـور األساسـية واإلضـافية             

ازات املرضـية  واملشاركة يف األرباح وتكون غري مباشرة يف راتب التقاعد، واإلجازات مدفوعة األجر واإلج

                                       
 .167، ص 2006الطبعة العربية الثانية، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، إدارة املوارد البشرية، : باري كشواي -3، 2، 1
 .391، 390، مرجع سابق، ص إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية: عادل حممد زايد -5، 4
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وخصومات الشراء، أما الغري املالية فتتمثل يف احلاجات البشرية اإلضافية مثل أثاث املكتيب، راحـات عمـل   
  .1اخل...مناسبة،
 3- حوافز األداء وحوافز العضوية    :  

واجلماعية، حيث حوافز األداء هي احلوافز املباشرة من عموالت البيع، وربط باإلنتاج ونظم احلوافز الفردية 
حيدد األجر على أساس التميز يف األداء الوظيفي، أما احلوافز العضوية فتكون إضافية كالزيادات يف الرواتـب  
نتيجة لظروف سوق العمل أو األقدمية، ومستها األساسية أا تعطى بغض النظر على املستوى أداء الفـرد أو  

  . 2اإلدارة أو املنظمة
أنواع احلوافز متداخلة فيما بينها لكن هلا نفس املبدأالتحفيز لتحسني وزيـادة أداء   ومما سبق نرى أن       

  . األفراد
  :نظم احلوافز -د   

تقوم املنظمات بإعطاء وتقدمي عدة نظم حلوافز منها الفردية واجلماعية سعيا منها إىل حتسني مستوى          
 .أداء العاملني
 1- نظم احلوافز الفردية: 

  .هي حوافز تدفع مقابل األداء الفردي، ومن مناذجها، حوافز التميز، وأجر القطعة، والعمالت       
 2- نظم احلوافز اجلماعية: 

وهي احلوافز اليت تقدم جلماعات العمل، أي أن احلوافز تقدم لفريق يعمل يف نشاط واحد له عـدة         
يا، وهذا النوع من احلوافز يكون مهما يف حالة تـأثر األداء  وظائف، إذ ال ميكن تقدمي احلوافز فرديا بل مجاع

  .الوظيفي باجلهد اجلماعي
  :والشكل التايل يوضح ذلك  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 
 .416، 393، املرجع السابق، ص إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية: عادل حممد زايد -2،  1
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 نظم احلوافز

 نظم حوافز مجاعية نظم حوافز فردية 

 حوافز املصنع التميز

 القطعة

 العموالت

  املشاركة 

  يف 

  .1نظم احلوافز: 3- 2شكل رقم
  

  
  
  
  
  
  

     
  
إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، الكتـب العربيـة للنشـر والتوزيـع     : عادل حممد زايد -:املصدر 

ــوم www.kotobarabia.com،  389، ص 2003االلكتــروين،  ، علــى 20/02/2009، ي
  .صباحا 02.35:الساعة
  .وفيما يلي نبني أنواع احلوافز   

  .2هيكل األجور واحلوافز:  4- 2شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، الكتب العربيـة للنشـر والتوزيـع    : عادل حممد زايد -:املصدر   
ــوم www.kotobarabia.com،  389، ص 2003االلكتــروين،  ، علــى 20/02/2009، ي

  .صباحا 02.35:الساعة

                                       
 
 .389، املرجع السابق، ص إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية: عادل حممد زايد - 1
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  :التدريب -5-5    
، ويعترب التدريب 1هو عملية تعلم تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد أو اجتاهات لزيادة أداء الفرد

املباشـر  نشاط مهم لألفراد اجلدد باملنظمةشاغلي الوظائف اجلدد، وتقع مسؤولية التدريب عل عاتق املـدير  
لألفراد اجلدد، كما ميثل التدريب أمهية كبرية وخاصة يف ظل التغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجيـة  

، وهذا ما يتطلب تدريبا لتجديد وحتديث املعـارف  2ية للمنظمةواحلكومية، اليت تؤثر عل األهداف اإلستراتيج
  . سواء للعاملني اجلدد أو القدامى

والتدريب ال يكون هكذا فقط بل يقوم على عدة مراحل، بدأ بتحديد االحتياجات التدريبية الـيت         
يتم حتديد االحتياجـات   ختص الفئة اليت ستدرب من اجل تطوير املهارات أو اكتسااعامل قدمي أو جديد إذ

  .'تنفيذية'التدريبية وفق املستوى اإلداريإدارة عليا، وسطى، دنيا
ومن مثة يتم وضع األهداف الرئيسية للتدريب اليت جيب توفرها على ما ميس املنظمـة أو املؤسسـة         

  :ىلوالفرد معا والسعي إىل حتقيقها أثناء التدريب وبعد ايته، بفترة وتنقسم األهداف إ
  .أهداف النمو -4.     فردية -3.     تنظيمية إدارية -2.     توجيهية إرشادية -1

والتدريب يتم بواسطة وسائل وطرق تستخدم يف حتديد االحتياجات التدريبية للمنظمة لتحقيق أهدافها      
  :3ومنها
لتدريب يف الفصـول  ا -4التدريب املهين، -3التغيري الدوري يف العمل،  -التدريب يف جمال العمل، -1

 .الدراسية
  :ويكون التدريب يف الطرق السالفة الذكر بواسطة أساليب عدة نذكر منها

  التمارين التدريبية،    -5الورشة التدريبية،  -4مجاعة املناقشة،  -3الدراسة امليدانية،  -2احملاضرة،  -1
  املباريات اإلدارية، -10اسية، احللقة الدر -9املؤمترات،  -8الندوات،  -7اجللسات العلمية،  -6  
  .الدوران الوظيفي -12دراسة حالة،  -11  

ويف النهاية وبعد كل هذا تأيت عملية التقييم، حىت يتم التعرف على مدى فائدة التـدريب ونقـاط         
ق أربع حماور الضعف املوجودة فيه، لتخلص منها وحتديد الربامج الغري الفعالة ليتم استبداهلا ويتم التقييم عن طري

  :4وهي
  .النتائج -4السلوك،  -3التعلم،  -2ردود األفعال، 

  

                                       
 .166، 163مرجع سابق ، ص إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، : وية حسنرا -3، 2
 
 .175، 166املرجع السابق ، ص إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، : راوية حسن -2، 1
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  :أمهية املوارد البشرية يف اإلدارة الرياضية -6
تعترب املوارد البشرية مبختلف وظائفها الركيزة األساسية يف دوام وسريورة أي منظمة، سواء كـان جمـال   

احلديثة اهتماما كبريا ذه املوارد، من خالل حتفيزها وتدريبها عملها إنتاجيا أو خدميا، حيث تويل اإلدارات 
واالعتناء ا، على املديني املتوسط والطويل، ومراعاة اهتماماا وحماولة حل مشاكلها، ويعترب اال الرياضي 

مستخدمي من أهم ااالت اليت تتوفر على املوارد البشرية سواء كانت يف اال اإلداري من خالل موظفي و
اإلدارات الرياضية أو يف اال التدرييب من حيث الالعبني، احلكام، املدربني، واملسريين وكـذلك يف اـال   

  .التربوي الرياضي من خالل خمتلف األساتذة واألخصائيني يف اال الرياضي
له، لذا جيب االطالع على  وإن اال الرياضي يعترب جماال غنيا وخصبا ملختلف املوارد البشرية املكونة     

خمتلف األساليب والطرق، واملناهج احلديثة يف تطوير وجلب هاته املوارد، بطريقة ختدم اجلميع مـن منظمـة   
وكذلك الفرد واتمع، فلو رأينا مثال على مستوى الفريق، فان الالعبني الذين ميتلكون مهـارات وقـدرات   

لنتائج،  جند أن املنظمة أو باألحرى الفريق يعمل جاهدا، من اجل تأهلهم للتألق، والوصول إىل حتقيق أفضل ا
احلفاظ عليهم، من خالل تدريبهم وكذا حتفيزهم، وكذلك بالنسبة لعملية االنتقاء لالعبني اجلدد، اليت بدورها 

  .تعتمد على جمموعة من االختبارات واملعايري للوصول لالعب الكفء واجليد
د البشرية جيد أن خمتلف الوظائف والطرق و األساليب احملددة هلاته املوارد، تـرتبط  واملتتبع إلدارة املوار    

 .ارتباطا وثيقا باال الرياضي يف كل أقسامه
ومن هذا األساس تظهر األمهية البالغة للمورد البشري يف خمتلف ميادين اال الرياضي وذلك من خالل     

تلف املهام والنشطات الرياضية بالرغم من التطور التكنولوجي اإلداري يف االعتماد الكبري على هذا املورد يف خم
  .وقتنا احلاضر
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  :خالصة

  
انطالقا من هذا الفصل يتضح أن اال الرياضي يعتمد بصفة كبرية على املوارد البشرية، عكـس بعـض   
ااالت األخرى، اليت هلا تعويض هلذا املورد البشري باآلالت مثال، ومن هذا فان تطبيـق وإتبـاع خمتلـف    

طلوب من العمالة ذات املردودية اجليدة الوظائف اليت تقوم ا إدارة املوارد البشرية احلديثة، يف الوصول إىل امل
وكذا االهتمام ا، يصبح أمرا ضروريا يف اال الرياضي، من خالل وجود خمتلف االختبارات، ومراعاة جممل 
املعايري والطرق املستخدمة للوصول إىل اهلدف املراد، وذلك بتحقيق نتائج ذات أداء جيد، سواء كانت إداريا 

و التطبيقات امليدانية من خالل نتائج الفرق، ومن هنا نستخلص أن إدارة املوارد البشرية عرب خمتلف القرارات أ
  .  تعترب أساسا للعملية اإلدارية احلديثة يف خمتلف ااالت وخاصة الرياضية منها

        



  
  
  
  

  :الفصل الثالث
  املنشآت الرياضية
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   :متهيــــد
  

لقد ظهرت املنشآت الرياضية منذ القدم نتيجة احلاجة إليها ولو أن بدايتها كانت بسيطة وليس مبعناها     
غري أن ذلك إن دل على شيء فإمنا يدل على أن تطور األلعاب واحلركات الرياضية لدى اإلنسان . احلايل 

املنشآت وإجناز العديد من املشاريع جعلت احتياجاته إىل أماكن رياضية خاصة بنمو ودفعته إىل تصميم أحدث 
  .الرياضية يف كافة دول العامل 

لذلك هلا أمهية بالغة يف وقتنا احلاضر وكثرة املهتمني ذه املنشآت وزيادة اعداد روادها بإقبال متزايد فإننا      
املعلومة وإثراء املعرفة  نضع أمام املهتمني جمموعة من املواضع اليت تساعد القارئ يف تنمية املعرفة واحلصول على

  .ملواكبة التطور السريع يف حاضرنا املعاصر 
لذلك فان النقص يف األماكن التعليمية واملنشآت الرياضية املناسبة واملالعب هي أسباب استمرار الربامج      

كن أن تقوم على اهلزيلة للتربية البدنية والرياضية وهذا ال يعين أن الربامج اجليدة واملمارسة اجليدة ال مي
اإلمكانات واملنشآت القدمية والغري مناسبة وإمنا يعين أنه على األقل ميكن توافر األرض الفضاءات الكافية لتعليم 
جمموعة رياضية بطريقة فعالة وبعض الربامج املمتازة اليت تقام على املنشآت القدمية بينما تقدم أسوء الربامج يف 

  .حلديثةاملنشآت احلديثة والتجهيزات ا
وإن جناح املنشآت الرياضية يف حتقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبرية على كفاءة وفعالية اإلدارة وطريقة     

تسيريها واملبادئ األساسية اليت يتمسك ا املشرف يف التخطيط للمنشآت واإلمكانات الرياضية حيث أن 
  .اخل...اختاذ القرارات،  املشرف هو أعلم مبا جيب أن حتتاج إليه املنشآت من تسيري
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  حملة تارخيية عن املنشأة الرياضية: أوال 
 :الرياضية يف العصر القدمي نشآتامل -1
يعود الفضل يف فكرة املنشآت الرياضية اىل االغريق حيث أم أول من اهتم بإقامة دورات رياضية        

قبل امليالد ، فنظرا لكثرة أعداد املشاركني من خمتلف  468متثلت يف األلعاب األوملبية القدمية اليت أقيمت 
 عدد ممكن من املشاهدين املقاطعات االغريقية متخضت فكرة انشاء مالعب رياضية كبرية تتسع ألكرب

فقد استمرت منافسات األلعاب األوملبية قدميا ملدة مخسة . لالستمتاع باملنافسات الرياضية وتشجيع األبطال 
ومنذ تلك الفترة استمرت تعمري . أيام نظرا لكثرة عدد الالعبني املشاركني من كافة املقاطعات اإلغريقية 

   1.العصر احلضارة الرومانية ، واليت متيزت باإلبداع يف املنشآت الرياضية  وإنشاء املالعب الرياضية وحتديدا يف
نتناول يف هذا البحث دراسة املنشآت الرياضية عرب التاريخ القدمي وكذالك يف احلضارة اإلسالمية ،        

   .وكيفية تطورها إىل أن أصبحت ما عليه حديثا 
لقد ارتبط ظهور املنشآت منذ القدمي بظهور بعض الرياضات القدمية اليت حتتاج إىل مثل هذه األماكن           

  .فعند اإلغريق واليت تعترب املصدر األساسي ألغلب احلضارات األوربية والغربية املعاصرة 
قبل  605عند اإلغريق سنة وقد ذكر بعض املؤرخني أن أول ظهور املنشآت الرياضية أو ما شاها كان    

فبالد اإلغريق كانت متتاز بتضاريس , امليالد وقيل أن قبل امليالد مل توجد أمة حتترم الرياضة مثلما فعل اإلغريق 
إقامة التماثيل واليت يقومون بعبادا والرقص ,  ةطبيعية معتدلة وكانت وسيلتهم آن ذاك للتقرب من اآلهل

  .تضرعا هلا 
س عبارة عن أنشطة رياضية ، فقد كانوا ميارسون أنواع عديدة من الرياضات يف وكانت هذه الطقو

  .إخل ...أوقات كثرية كالصيد،السباحة،الفروسية 
   .أي منشآت إلقامة هذه األلعاب بطقوس دينية ، غري أنه لكل مدينة لعبها اخلاص

 "قبل امليالد دورة رياضية يف مدينة  468والتسمية احلالية للدورات األوملبية مأخوذة عنهم إذا أقاموا عام  
استمرت ملدة مخسة أيام اشترك فيها أعداد كثرية من الالعبني اإلغريق الذين حضروا من خمتلف  " اوليبميا

لكبرية اليت تتسع الستيعاب لألعداد الوفرية من إلقامة إنشاء عدد من املالعب ا املسئولنياملقاطعات مما اضطر 
املتفرجني الذين حرصوا على متابعة املباريات ومشاهدة وتشجيع األبطال وقد أطلق على امللعب الرئيسي 

، ويف أثناء العصر الروماين أطلق لفظ استاد  الكبري لفظ إستاد وكان يطلق يف بداية األمر على مضمار اجلري
  : نشآت الرياضية اليت تضم املالعب اآلتيةعلى جمموعة من امل

  
  

                                                
 1، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، طاملنشآت واملالعب الرياضية :  حسن الوشاح وحممد عبد اهللا الشقارينحممد  - 1
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  :ملعب البنتاثون -1-1
رياضة البنتاثون الرومانية القدمية تقابل رياضة اخلماسي احلديث حاليا ولكنها كانت يف ذات الوقت عبارة 

  .اخل ...، قذف القرص ، الوثب العايل التنافس يف مخس رياضات هي العدو
  :ملعب اهليبودروم -1-2

، كما كان خيصص هذا امللعب  هذا امللعب يف عصر الرومان لسباقات الفروسية والعرباتوخصص   
، باإلضافة الستخدامه يف التنافس بني اخلطباء  هذا امللعب أيضا إلقامة الرقصات أثناء األعياد املختلفة واملواسم

  .والشعراء
  :ستراالباال -3 -1

  1. عبني وتدريبهم على الفنون الرياضية املختلفةهو مكان للتدريب حيث خصص لتعليم وإعداد الال  
  :الليونيديون -4 -1

وهو مكان معد وخمصص الستضافة وإقامة الالعبني والزوار من املقاطعات البعيدة املختلفة تقابله   
 .القرى الرياضية يف العصر احلايل

  :الكولوسيوم -5 -1
،  فوق حبرية صناعية بروما "فسباسان"وهو اشهر املالعب التارخيية القدمية الذي شيده اإلمرباطور   

ميالدية ويعترب الكولوسيوم أول  80ولكنه توىف قبل إمتام بناؤه واستكمل ابنه اإلمرباطور تيتسى بناؤه عام 
ارج وامللعب الرئيسي له بيضاوي استاد أقيم على أسس علمية هندسية حيث روعي عند تصميمه املداخل واملخ

 مثانني 80000مترا تستوعب حوايل  48حوله مدرجات عبارة عن أربعة طوابق بلغ ارتفاعها  أقيمتالشكل 
، كما احلق له به مدرسة لتعليم فنون املصارعة ومت جتميل واجهته من اخلارج مبجموعة من  ألف متفرج

هو بداية التقدم احلقيقي للمنشآت الرياضية اليت  1890عام  التماثيل املصنوعة من املرمر والرخام ويعترب
،  ، فلندا أخذت كثري من الدول األوروبية تطويرها على أيدي خرباء متخصصني يف هذا اال وخاصة أملانيا

 ايطاليا مث انتقلت تكنولوجيا التجهيزات الرياضية إىل اجنلترا وفرنسا وأمريكا ودول أخرى وميكننا متابعة هذا
حىت أخر  1972التطور التكنولوجي اهلائل يتبع الدورات األوملبية املختلفة بداية بدورة ميونيخ األوملبية 

مدى تنافس الدول يف إظهار ما لديها من تقنيات حديثة متطورة يف  الدورات االوملبية احلديثة حيث نالحظ
  .بباقي ااالت احليوية اهلامة هلذه الدول العظمى أجمال املنشآت الرياضية أسو

  
  
  
  

                                                
 . 59 ، ص 1998 ،  اإلسكندرية ،) بدون طبعة (،  منشأة املعارف،  اإلمكانات يف التربية البدنية:  عفاف عبد املنعم درويش 1- 
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  :املنشآت الرياضية يف العصر احلديث -2
  :املدن الرياضية -

، عند تنظيم دورات أو بطوالت دولية أو مهرجانات شباب باإلضافة لدورها  تظهر أمهية املدن الرياضية     
ا ميكن أن مبمشتمالت خاصة  وجتهيز الفرق واملنتخبات القومية وللمدن الرياضية مواصفات و إعداداهلام يف 

  :يلي نوردها فيما
  :امللعب -أ

-6(متـر حيتوي على عدد من  400مل على ملعب قانوين لكرة القدم وحوله مضمار للعدو ومسافة يش   
، الرمي بأنواعه  من الوثب بأنواعه القفز بالزانةحارات مع التجهيزات اخلاصة مليدان مسابقة ألعاب القوى )8

 ومكان جمهزمتفرج ومقصورة لكبار الزوار  65000باإلضافة إىل مدرجات املتفرجني اليت تتسع ألكثر من 
 ، وتستعمل املنطقة املوجودة أسفل املدرجات للخدمات املختلفة مثل املداخل واملخارجخاص بوسائل االعالم 
  1.، ورشات لصيانة واملخازن ، غرف التدليك ودورات املياه ت االستقبال، االشتراكات وصاال

  :الصالة املغطاة - ب
، وذلك  مترا عرض 27مترا طول  45جيب أال تقل احللبة املوجودة يف وسط الصالة املغطاة عن         

املنطقة أسفل هذه إلمكانية استغالهلا يف أكثر من رياضة باإلضافة لوجود مدرجات املتفرجني وتستغل 
، اخلدمات  املدرجات يف توفري اخلدمات املختلفة الالعبني واإلداريني واحلكام من دورات املياه واملخازن

  .اخل...الطبية
، أنشطة متنوعة ومسرح وغرف  كما جيب أن تلحق ذه الصالة الرئيسية صالة أخرى متارس عليها       

ن ملشاهدة التلفزيون وكفترييا مع خمتلف اخلدمات األخرى مثل االجتماعات مع صالة أخرى تستخدم كمكا
  .املخازن وأماكن الصيانة

 :املالعب املفتوحة -ج 
تكون أرضيتها من الضروري توفري جمموعة من املالعب املفتوحة داخل املدينة الرياضية وهذه املالعب         

،  ، باإلضافة لتوفري ملعب مجباز فين مفتوح اليد كرة اهلوكي ،،  من املسطحات اخلضراء للممارسة كرة القدم
  .، التنس مع توفري مدرجات خاصة لكل ملعب مفتوحة أخرى لكرة السلة واليد والطائرة  مع مالعب

  :محام السباحة والغطس -د
متر باإلضافة حلوض غطس منفصل ال  2,10مترا بعمق ) x 21 50(جيب توفري حوض السباحة أومليب      
متر من مجيع اجلوانب حىت يصل إىل املنتصف  3,5متر بعمق متدرج يبدأ بـ ) 15x 12(أبعاده عن تقل 

متر وحوض آخر لإلمحاء قبل ) 12.5x 25(متر مزود مبصعد مع توفري حوض للتدريب  5,25بعمق 
  .البساملسابقات مع توفري مدرجات حوض السباحة األومليب تستغل املنطقة املوجودة أسفلها كغرف خلع امل

                                                
 .60، ص سابق مرجع :  عفاف عبد املنعم درويش - 1
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  :مناطق اإلعاشة - ه
غرفة مزودة باخلدمات الفندقية  100وهي جمموعة من الغرف املخصصة للنوم حبيث ال يقل عددها عن      

  وتكييف هواء مركزي وصاالت لالجتماعات واجللوس ومكتبـة مزودة بالكتب وشرائـط املوسيقى 
  .احتياجام طول فترة إقامتهم، وكافيترييا ومطعم رئيسي وكل ما يوفر لالعبني  والفيديو

  : اخلدمات املركزية - و
إلمدادها بالكهرباء واملياه وشبكة الصرف  الرياضية عن توفري اخلدمات العامة للمنشآت املسئولةوهي      

 ةكز التجارياالصحي واالتصاالت والطرق الرئيسية والفرعية املوجودة باملدينة وأماكن انتظار السيارات واملر
  . اىل غري ذلك، األمن  االستعالمات ، الربيدية ، واخلدمات األخرى السياحية

  :مراكز الشباب والساحات اخلضراء  -ر
يعد توفري مركزا للشباب أو السياحية الرياضية يف كل حي أو منطقة أمرا يف غاية األهلية حيث تكون      

  .بصقلها وتطويرها قدراته  املخصص النتشار طاقات الشباب والكشف عنمبثابة املكان 
  1.يف اقامة هذه املنشآت جيب اجراء الدراسات اخلاصة للتعرف على اعداد املستفيدين منها  البدءوقبل     

  ) ، خصائصها ، أنواعها داراإ تعريفها ،( املنشآت الرياضية : ثانيا 
  : الرياضية  املنشآت تعريف  -1

تعترب املنشأة الرياضية العنصر األساسي لكل مسعى يف التطور الرياضي فهي تتحكم يف املستقبل الرياضي      
  2. ، تشكل القاعدة اليت بدوا ال ميكن القيام بأي مسعى لتعميم وتوسيع املمارسات الرياضية كله
حيدد  02/11/1991املؤرخ يف ) 91-416(ويعود مفهوم املنشآت الرياضية حسب املرسوم التنفيذي     

  ، واملنشآت الرياضية اليت سنتطرق إليها هي منشآت ذات الطابع شروط إحداث املنشآت الرياضية واستغالهلا
القرار الوزاري املشترك واملؤرخ من  02العمومي واليت نتعرف على مفهومها القانوين خالل الرجوع إىل املادة 

املتعلق باستعمال املنشآت الرياضية العمومية لغرض املمارسات الرياضية التربوية  03/02/1993يف 
، واملقصود باملنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي هي كل هيكل  والتنافسية اجلماهريية يف الوسط التربوي

وين املركبات املتعددة الرياضات يف الواليات والقاعات املتعددة مهيأة للنشاط الرياضي التابع لسلطة دوا
الرياضات واملالعب التابعة لسلطة اإلدارة املكلفة بالشبيبة والرياضة باإلضافة إىل هذا القرار جند التعرض هلذا 

ث من القرار الوزاري حي 99إىل  88ال سيما املواد من ) 05-95(النوع من املنشآت ضمن أحكام األمر 
ميكن أن نفهم من خالهلا أن املنشآت الرياضية العمومية هي تلك اليت أجنزت باملسامهة املالية للدولة أو 

، حيث يكون تعاملها بصفة جمانية لرياضة النخبة واملستوى  اجلماعات احمللية هلذه املنشآت استعمال خاص
ني واملتخلفني ذهنيا ولعمليات تكوين اإلطارات العايل وللتربية البدنية والرياضية وللتنظيمات الرياضية للمعاق

                                                
  . 23ص ،  2003االسكندرية ، ، ، دار النشر للمعرفة  االمكانيات يف التربية البدنية: عفاف عبد املنعم درويش  - 1
 . ، اجلزائر  1991- 11 -  2 املؤرخ يف  )91-416: ( املرسوم التنفيذي رقم -2
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، واملنشآت الرياضية هي كل منشأة مفتوحة للجمهور معدة  الرياضية اليت تقوم ا املؤسسات العمومية
، اليت تتوفر فيها الشروط التقنية والصحية واألمنية الحتواء النشاطات  خصيصا للممارسات الرياضية والبدنية

  .الرياضية والبدنية
  :إدارة املنشآت الرياضية -2
  :االعتبارات الضرورية يف تصميم املنشأة الرياضية -2-1

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

  له حيث جيب أن تصمم املنشآت الرياضية طبقا لطبيعة استخدامها من جانب احتياجات املستخدمني
   .، كما جيب أو توضع متطلبات االحتاد الدويل يف االعتبار املستخدمني

  جيب أو يوضع أمام املهندسني الذين سوف يصممون املنشأة الرياضية التفصيالت الكاملة باستخدامها
، وطبيعة االستخدامات املتعددة  ، ومتطلبات نظام الصوت اإلضاءة ، ومتطلبات مثل طبيعة أرضية املنشأة

  .، ومساحات املمارسة الرياضية ، وللتخزين وحجرات املالبس للحجرات والقاعات
 وحتقيق أفضل  على هؤالء الذين سوف يديرون املنشأة الرياضية أن خيططوا جيدا لكيفية إدارته ،

، وأن يضعوا يف  ارات وأساليب إزالة الفضالت والنفاياتاستخدام له وعمليات النظافة وركن السي
االعتبار استخدامات املنشأة من جانب املعاقني كما أن عليهم أن حيددوا اخلدمات املطلوبة للمشاهدين 

  . به
 جيب أن يوضع يف االعتبار كيفية وصول كل من املتفرجني واملستخدمني والعاملني إىل املنشأ الرياضي 

  :ات الضرورية يف بناء املنشأة الرياضيةاالعتبار -2- 2

  جيب بناء املنشأة الرياضية على أساس أنه سيستخدم على املدى الطويل أن بناءه من خالل ذلك قد
  . ، ولكنه سوف يوفر كثريا يف املستقبل يكلف أكثر

  كما أن األدوات ومواد البناء اجليدة اليت تستخدم يف املبىن سوف توفر كثريا على املدى الطويل
  .استخدامها سيكون أفضل

 جيب أن يوضع يف االعتبار املواد املتاحة حيث سيؤثر ذلك يف الوفاء بتكاليف البناء.  
  إذا ما كان املنشأ الرياضي سوف يستخدم يف مسابقات دولية فيجب مراعاة أن تكون مواصفات

 1.البناء منفذة طبقا للقواعد اليت تصنعها االحتادات الدولية
  

                                                
، القاهرة  1ط، مركز الكتاب للنشر ، ) ، األندية ، االحتادات الرياضية ، اجلامعيات املدارس(  اإلدارة الرياضيةتطبيقات :  مفيت إبراهيم محاد -  1
  ) .154،  153( ص 1999، 
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  :االعتبارات الضرورية يف استخدامات املنشأة الرياضية -3 -2
  :عند بداية تصميم املنشأة الرياضية جيب أن يوضع تصور ملا سيكون عليه املبىن من حيث ما يلي -1

 عدد األفراد الذين سيعملون به وعمل كل منهم.  
 وإجراءات األمن ، واحلفاظ عليه ، وصيانته تكاليف االنتفاع ،.  
 ليت سوف يستخدم خالهلاعدد الساعات ا.  

،  حفالت(ما هي األنشطة األخرى اليت ميكن استغالل املنشأ الرياضي فيها جبانب االستخدامات الرياضية  -2
  . ) اخل...، مكتبة  ، واالجتماعات االستقبال

جيب أن تتمشى استخدامات املنشأة الرياضية مع اجتاهات اتمع وأن تكون استخدامات أدواته وأجهزته  -3
  . آمنة وجذابة ومبانيه

جيب أن تدار املنشأة الرياضية بأسلوب يضمن دخل مادي يعوض التكاليف صيانته استهالكاته وذلك    -4
  .من خالل وضع السياسات وتكاليف االستخدام

، جيب التأكد من تغطيتها مع احملافظة  ليف عمالة املنشأة الرياضية تعترب هي أكرب املصروفات اجلاريةتكا -5
  .، واألدوات واألجهزة على كفاءة العمل

 ضرورة وضع موجز لعمليات املنشأة الرياضية وتعديله عند اللزوم مثل رسم األرضيات مراسم االستخدام -6
فية استخدامها وواجبات عامة للعاملني به، ومسؤوليات العاملني يف حالة ، وقوائم األدوات الرياضية وكي

  .الطوارئ ومتطلبات إدارة املبىن
وضع نظم العمل واستغالل املنشأة الرياضية مثل السيطرة على اجلوانب املالية والتقارير وتأمني املبىن ضد  -7

  .احلرائق والسرقات وتدريب العاملني وموجز للسياسات
  .خطة مادية ملوارد اإلحالل والتجديدوضع  -8
  : انواع املنشآت الرياضية  -3

, حتتلف املنشآت الرياضية عن بعضها بناء على ما حتتويه من اماكن تتعلق مبمارسة النشاطات الرياضية    
  : وهلذا من املمكن تصنيفها اىل عدة انواع وذلك من حيث االيت 

  اخل ..... عالجية , تعليمية , منشات تروحيية , منشات تدريبية , منشات تنافسية : االهداف 
  مغطاة ( منشات داخلية , ) مكشوفة ( منشات خارجية : الشكل العام . ( 
  اخل .....طائرة , سلة , قدم ( رياضات مجاعية ) : اللعبة ( الرياضة ( 

  . )اخل....,تنس ( رياضات زوجية  -
  .) اخل...., العاب قوى ( فردية  رياضات -
  . )اخل.....مصارعة , دفاع عن النفس ( رياضات املنازالت  -
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  .) اخل..... , غطس , سباحة ( رياضات مائية  -
  .) اخل....مجباز (  وإيقاعيةرياضات استعراضية  -
  1.) اخل....مالعب احلي ( رياضات االطفال  -
  ( ومنشات ذات مالعب غري قانونية , ) للمنافسات الرمسية ( منشات ذات مالعب قانونية : القانونية

 ) . للتعليم والتدريب والترويح 
  ( منشات اهلية خاصة , ....) ساحات شعبية , جامعات , مدارس ( منشات حكومية : التباعية

, لياقة بدنية , دفاع عن النفس : متخصصة مراكز رياضية ( منشات جتارية , ....) , اندية , شركات 
  ) اخل ....بولينج 

  مدكوكة , صناعية , زراعة طبيعة ( تعتمد على نوعية وطبيعة النشاط الرياضي : نوعية االرض ,
  2.  )اخل ....فلينية , رملية , جليدية , خشبية , اسفلت او بالط 

  :خصائص املنشآت الرياضية -4
   :العتبار منشأة أا رياضية ال بد أن تتوفر على العنصرين التاليني    
 وأن تكون  أن تكون مفتوحة للجمهور ويقصد من ذلك عدم االستعمال على فئة معينة من الناس ،

، فهي ذات استعمال مشترك بني مجيع الناس سواء تعلق األمر بالرياضيني أو  املنشأة مفتوحة للجميع
  .غري ذلك من الناس املتفرجني أو

  أن تكون املنشأة معدة للممارسة البدنية والرياضية أو الترفيهية جيب أن تكون املهمة الرئيسية
واألساسية   هلذه املنشأة هو أن متارس فيها النشاطات البدنية والرياضية وأما النشاطات الترفيهية وإما 

  .النشاطني معا
وباعتبار املنشأة معدة خصيصا ملثل هذه املمارسات ال مينع من إمكانية أن متارس فيها بصفة تبعية أو      

عرضية نشاطات أخرى غري املمارسات الرياضية والبدنية مبختلف أشكاهلا كأن تكون نشاطات ثقافية أو 
، وممارسة هذه  ة أحسنعروض اجتماعية أو تظاهرات ذات طابع سياسي قصد جعل املنشآت ذات مردودي

النشاطات ال يغري من كون املنشآت متارس فيها بصفة تبعية منشآت رياضية فاملهم هو أا مفتوحة للجمهور 
البدنية والرياضية مبختلف أشكاهلا وأن النشاطات األخرى متارس بصفة عرضية أو  تللممارساومعدة خصيصا 

  3.  تبعية
  
  

                                                
  . 04، ص googlepdf05/06/2011 ، ماخوذ من االنترنت  املنشأة الرياضية ، تصميم ختطيط وادارة: مقال  أمحد الفاضل  - 1
  .  04مرجع سابق ،  :مقال أمحد  الفاضل  - 2
 .اجلزائر،  91 - 11 - 2 ، املؤرخ يف )91-416: ( املرسوم التنفيذي رقم - 3



 ضیةالمنشآت الریا                                                                              الفصل الثالث            
 

65 
 

   :االمكانات الرياضية: ثالثا 
  :تعريف اإلمكانات -1
هي كل ما ومن ميكن أن يساهم يف حتقيق هدف معني حايل أو مستقبلي من تسهيالت  ومالعب    

وأجهزة وأدوات وميزانية وظروف مناخية وجغرافية ومعلومات وكـوادر متخصصـة متبعني األسلوب 
  1.العلمي للتخطيط واإلدارة والتقومي لتحقيق تلك األهداف

  : ت الرياضيةمبادئ اإلمكانا -2
إن مبادئ التخطيط على جانب كبري من األمهية إذا كان هدف اإلنشاء هو توفري أماكن ذات فعالية      

اإلدارة واملهندسون  مسئويلللتعليم أو التدريب وفيما يلي بعض تلك املبادئ اليت ميكن أن يستفيد منها 
، جيب أن يشارك يف التخطيط املبدئي كل  الرياضية و املعماريون يف تطوير أساليب إنشاء أماكن التربية البدنية

، إن أي برنامج رياضي حيتاج  األشخاص الذين يعملون أو يستفيدون من اإلمكانات الرياضية يف عملهم
  2. لبعض املواقع التعليمية األساسية

  :أمهية اإلمكانات يف التربية الرياضية -3
ال شك أن توفري اإلمكانات وحسن استخدامها يعترب أمرا حتميا ال غىن عنه باإلضافة إىل أا أحد      

، ويظهر  العوامل املؤثرة يف تقدم الدول وتطورها ملا هلا من أثر استثماري يف تنمية طاقات األفراد واجلماعات
انيات مبختلف أنواعها يف جناح أنشطتها وحتقيق ذلك واضحا يف جمال التربية البدنية والرياضية حيث يؤثر اإلمك

  :أهدافها وميكننا التعرف على أمهية اإلمكانات يف هذا اال على النحو التايل
  توافر اإلمكانات يعد أحد العناصر األساسية املؤثرة يف جناح فعالية العملية التعليمية حيث ال غىن عن

  .وجود أفنيه ومالعب وأدوات رياضية مدرسية
 والفرق القومية  ن تفريخ صفوف متتالية من الناشئني لالنضمام للفرق الرياضية ذات املستوى العايلإ ،

  .يف خمتلف الرياضات ال ميكن أن يتم دون توافر اإلمكانات املادية والبشرية اخلاصة ذا اال
 افها كامال يف غياب إن الربامج املختلفة ألغراض التربية الرياضية تضعف وال ميكن هلا أن حتقق أهد

  .اإلمكانات
  يعد توافر اإلمكانات وحسن استخدامها على املستوى القومي خاصة يف جمال اإلعالم الرياضي من

العوامل البالغة التأثري على املشاهدين لتنمية خمتلف اجلوانب الثقافية الرياضية مما يزيد بصورة أخرى من 
  .الشعور باالنتماء للوطن

                                                
  .24، ص  سابقمرجع :  عفاف عبد املنعم درويش - 1
 . 51 ص سابق ، مرجع :  حسن الشافعي -2



 ضیةالمنشآت الریا                                                                              الفصل الثالث            
 

66 
 

 نات اخلاصة بتقدمي املهارات الرياضية وخاصة الصعبة بطريقة وصورة بسيطة سلسلة إن توافرت اإلمكا
تعلق بذهن املتدرب وتساعده للوصول إىل مرحلة الثبات واإلتقان واألداء اآليل بصورة أقرب إىل املثالية 

  .مما يساعد يف رفع مستوى األداء
 لتلميذ واملعلم حيث توافر اإلمكانات إن تواجد اإلمكانات يوفر اجلهد لكل من الالعب واملدرب وا

واألدوات الرياضية وغريها من خمتلف اإلمكانيات سواء يف أماكن التدريب أو املدارس أو ما إىل غري ذلك 
  .يؤثر يف جذب التالميذ وغريهم حنو ممارسة خمتلف األنشطة الرياضية

  املمارسني باملللتوافر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجهزة واألدوات يقلل من شعور.  
  حيد من املظاهر ) ، مراكز الشباب كالساحات الشعبية(إن توافر اإلمكانات خاصة يف املناطق الشعبية

السلوكية غري املرغوب فيها واليت تتناىف مع القيم األخالقية والعادات والتقاليد االجتماعية يف خمتلف 
  .بلدان العامل

 نشر التربية الرياضية والتعريف بأمهيتها ويرغب خمتلف فئات  إن توافر اإلمكانات يؤثر باإلجياب يف
  .الشعب اإلقبال على ممارستها

  االت ومنها التربية البدنية والرياضية يساعد احلكومة حنو حتقيق أهدافهاإن توافر اإلمكانات يف خمتلف ا
  .العامة

 ألثر الكبري يف االرتقاء باملستوى إن توفري اإلمكانات عالية املستوى سواء كانت مادية أو بشرية له ا
  .الرياضي للممارسني سواء من الناحية املهارية أو اخلططية

  يعد توفري اإلمكانات وحسن استخدامها سواء يف املؤسسات االجتماعية العامة أو اإلداعية العقابية له
الرياضية مما يساهم يف دوره الفعال يف مساعدة هذه املؤسسات على ممارسة نزالئها ملختلف األنشطة 

  .حتقيقها ألهدافها اليت أنشأت من أجلها
  :مزايا دراسة امكانات املنشأة الرياضية -4

إن التعرف على املزايا واألهداف املمكن حتقيقها من دراسة إمكانات املنشآت الرياضية ميكن إمجاهلا   
   :فيما يلي

  : الوصول إىل أفضل الطرق والوسائل لعمل املنشأة -4-1
حيث أن الدراسة متكننا من تطوير أداء املنشأة مبا يسمح برفع مستوى كفاءا الفنية واإلدارية مبا   

  1.يسهم يف تقدمي خدمات أفضل يف شكل أنشطة وأهداف حتققها
إن دراسة اإلمكانات يتبعه بالضرورة دراسة للتوليفة املثالية  : اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة -4-2

 للصفات وامليزات واألهداف اخلاصة باملنشأة إذ ميكن من خالهلا الوصول إىل البدائل املمكنة للتصميم التنظيمي
  .مرونة تساعد املنشأة يف تقدمي أنشطتها بدرجة عالية من الكفاءة والذي حيقق

                                                
 .27 ، ص ابقمرجع س:  درويش عفاف عبد املنعم -1
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  : ني باملنشأةزيادة محاس العامل -4-3
، فإن دراسة املنشآت الرياضية تساعد يف البحث عن سلوك  إن هذا األمر ضروري بالغ األمهية  

، ملاذا يتصرف األفراد  ودوافع األفراد املكونني هلذه املنشأة وعلى ذلك ميكننا من اإلجابة على السؤال التايل
، ولكنك ال تستطيع أن ترغمه عن  إىل املاء ، وهناك حكمة تقول أنه ميكنك أن تقود حصانا بصورة معينة

، وهذا ينطبق على اإلنسان لذا فإن دراسة اإلمكانات واملوارد تزودنا بالعوامل املختلفة واألسباب  شرب املاء
  .اليت من شأا زيادة محاس العاملني باملنشأة لالستفادة الكاملة والسليمة منهم

  :اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية -4-4
إن دراسة اإلمكانات املتاحة يف املنشآت تساعد يف التعرف على كيفية حتقيق هذا اإلشباع بأفضل   

  .الطرق و الصور و بالتايل يتحقق اإلشباع بأقل جهد ممكن وأقل تكلفة
  :تطوير خمتلف ألوان املمارسة الرياضية -4-5

  ل أنواع األنشطة سواء اليت من خالل دراسة اإلمكانات واملوارد اليت ميكن التواصل إىل أفض  
يقبل عليها األفراد واالرتقاء ذه األنشطة والوصول بالعبيها إىل رياضة املستويات العليا سعيا لتحقيق البطولة 

  .باإلضافة للتعرف على نواحي الضعف وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها
  :زيادة أعداد املمارسني -4-6

على نواحي  املسئولنيمما ال شك فيه أن دراسة اإلمكانات املختلفة يف املنشأة الرياضية يصنع أيدي       
  ، النقص

مما يدفعهم الستكماهلا والتوسع يف إقامتها وتوفريها مما يتيح الفرصة األكرب عدد ممكن من األفراد لالستمتاع 
  .باملشاركة يف خمتلف األنشطة الرياضية

  :ام أفضل املوارد املتاحةاستخد -4-7
إن احلجم املتاح من املوارد تمع معني أقل عادة من حاجات أفراد هذا اتمع ومن خالل دراسة   

  1 .اإلمكانيات ميكن الوصول إىل االستخدام األمثل ملوارد اتمع مبا حيقق أقصى إشباع للمواطنني
  :حتقيق أفضل األهداف -4-8

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

  .للحاجات اإلنسانية للمواطنني بأقل جهد
  

                                                
، يتعلق بتوجيه املنظومة وتطويرها ، وزارة الشباب  1995فرباير  25املوافق ل  1415رمضان عام  25املؤرخ يف  09-95األمر رقم   -  1

 . 32والرياضة ، الباب الرابع ، ص 
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  : الرياضية يف اجلزائر املنشآتمنط تسيري : رابعا 
لقد راعت الدولة منذ االستغالل أمهية املنشآت الرياضية يف تطوير ممارسة لدى فئات واسعة من اتمع ،   

ونظرا لكون هذه املؤسسات هلا دور كبري يف التنمية االجتماعية بعيدا عن الدور التجاري الذي تلقيه باقي 
األخرى ، فقد حرصت أهداف وأسس ن لتسيريها فضال عن ضرورة انشاء خمتلف  املؤسسات االقتصادية

على احتواء املناطق  95. 09الباب الرابع من األمر رقم  89املؤسسات التربوية والتعليمية ، فقد يف املادة 
فات السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين على منشآت رياضية ومساحات اللعب وذلك طبقا للمواص

  التقنية واملقاييس األمنية 
ومن خالل هذه يتثبت لنا تأييد على ضرورة نشر مجيع املنشآت الرياضية ، كما أكدت على ذلك يف املادة    

  .09-95الباب الرابع من األمر رقم  93رقم 
عمومية املنجزة حمددة عن طريق التنظيم التنازل عن استغالل املنشآت ال لكيفياتأنه ميكن ووفقا " وهي         

  " باملسامهة املالية للدولة أو اجلماعات احمللية لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية والرياضة 
جند نوعا من املرونة يف قضية التسيري ملختلف املنشآت وهذا راجع . جاء يف هذه املادة  فيماوعندما نتمكن    

بالدرجة االوىل اىل النظام االقتصادي الذي دخلت فيه ، وان كانت هذه األخرية تأخذ طابع املؤسسة العمومية 
  .أقلمتها مع النصوص األساسية للمؤسسات  وإمنافالدولة مل تذهب اىل خصوصيتها 

 :ضعية املنشآت الرياضية احلالية و -1
، قي املؤسسات االقتصادية العموميةمن خالل منط التسيري للمنشآت الرياضية فهو ال خيتلف عن نظريه يف با    

وان كان يشمل متويله أساسا على ايرادات ومساعدات الدولة ، فان جمال التجهيزات والصيانة ، يعرف 
  : أدت اىل هذه األوضاع ندرجها فيما يلي صعوبات عديدة ومن بني األسباب اليت

  واملرتبطة باختيار نوعية املنشآت  الباهظةادت التكاليف املالية لالستغالل.  
  اون املسريينضعف التسيري وسببه غياب تربصات التحضري وعدم تسطري خمطط يف جمال التسيري و. 
 نسبة الضرائب أدى اىل نقص يف ايرادات املنشآت الرياضية . 
  الطاقة ( تدهور العملية التسيريية بسبب نقص مساعدة الدولة وارتفاع نسبة تكاليف استعمال األجهزة

  ) .الكهربائية واملياه 
  سوء الصيانة الذي مس مجيع هذه املنشآت الرياضية والذي يرجع بالدرجة األوىل اىل سوء االهتمام

 .واملراقبة 
 يدان التطبيق نتج عن هذه األسباب تدهور كبري حلالة االول عن هذه املنشآت وعن م املسئولعد ي

 .املنشآت الرياضية وكذا للتجهيزات مما أدى اىل فشل النظام املتبع يف تسيريها 
وكانت النتائج وخيمة بالنسبة هلا ولالقتصاد الوطين حيث كان لعجز الدولة عن حتمل األعباء املالية لتسيري  

  .غاء البعض منها مجيع هذه منشآت رياضية جديدة وإل
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فكانت كنتيجة حتمية الذهاب اىل حد القول بفشل تسيري هذه املنشآت الرياضية بالدرجة األوىل وعلى     
  1. االقتصاد الوطين حيث تقل املداخيل 

 :حماولة اعطاء البديل  -2
تسيري واملسايرة هلا ان وضعية املنشآت الرياضية اليت آلت اليها من تدهور يرجع بالدرجة األوىل اىل سوء ال     

  .وبالتايل فشل منط التسيري كان فاشال تطبيقه ومواد تنظريه 
وهلذا حناول اعطاء بعض االقتراحات أو اجياد البديل إلعادة اصالح هذه املنشآت والدفع ا للخروج من      

  : دوامة األزمة اليت حتيط ا فيجب على املعنيني والسلطات اختاذ بعض االجراءات منها 
  التخفيض من نسبة الضرائب حىت ترتفع نسبة االرادات واملداخيل. 
  االلتزام بعمليات اعادة الترميم والصيانة هلذه املنشآت والتجهيزات الرياضية. 
  ترقية عرض خمتلف املمارسات الرياضية. 
  اعادة النظر يف موارد املنشآت عن طريق برنامج استثماري اىل منشآت متعددة املوارد. 
  تدخل الدولة والسلطات العمومية يف تقدمي املساعدات واإليرادات. 
 واإلنتاجية إلعطاء الدفع للمنشآت الرياضية   ةالتجفيف الفعالية االقتصادية والعمل على الرفع من املر دودي 
  توفري العتاد والتجهيزات الرياضية يف السوق الوطنية. 

  . الذي يعترب عامل توقف تنمية التطبيق الرياضي  كذلك العمل من أجل التصدي هلذا العجز     
  :وذلك بالقيام ب

  اعادة اتفاقية بني وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة االقتصاد ، خصوصا اجلمارك من أجل تشجيع
 .استرياد املعدات والتجهيزات الرياضية 

  تشجيع انشاء شركات خمتلفة مع تساوي نظام اجلمركة والضريبة. 
 االستثمار انتاج العتاد الرياضي : العمومية الصناعية والتجارية لقطاع الشباب  حث املؤسسات. 
  الترخيص باسترياد العتاد الرياضي وختفيف رسوم الضريبة .  
  :التنظيم اجلديد لبعض املنشآت الرياضية العمومية -3

لقد أصبحت املنشآت الرياضية متارس نظاما جديدا يف تسيري شؤوا ، ويتضح ذلك من خالل ما جاء     
  .1990لسنة  90.48على سبيل املثال يف املرسوم التنفيذي 

                                                
يرها ، وزارة الشباب ، يتعلق بتوجيه املنظومة وتطو 1995فرباير  25املوافق ل  1415رمضان عام  25املؤرخ يف  09- 95األمر رقم    - 1

 . 32والرياضة ، الباب الرابع ، ص 
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املتضمن احداث املركب األومليب حيث جاء يف املادة الثانية من هذا املرسوم  71.71املعدل واملتمم لألمر     
ملركب األومليب الذي يدعي يف صلب النص املكتب وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ان مكتب ا

  .املايل  لوجتاري يتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقال
نستنتج من خالل ما جاء يف هذه املادة أا ذهبت اىل حد كبري لتطبيق املبادئ واألسس اليت يقوم عليها 

   .املبدأ املتمثل يف االستقاللية تنظيم املؤسسات العمومية ، خصوصا 
حيث جاء يف األساس القانوين للمؤسسة العمومية املستقل تتمتع بالشخصية املعنوية واليت تصبح تسري    

والتحمل بااللتزامات وهذا ما .عليها قواعد القانون التجاري وبالتايل ختوهلا القدرة على اكتساب احلقوق 
  .ذمة مالية مستقلة مما ينتج عنها أرباح وتراكم يف األموال  يدعم استقاللية املؤسسة من وجود

ان الشخصية املعنوية هي عامل اسناد امللكية ، كما أنه يترتب عنه سياسة التمويل الذايت وذلك باالعتماد    
  1.على املوارد اخلاصة باملؤسسة ، وفائض األرباح دون تدخل من الدولة 

أي أن املؤسسة هلا حق االشتراط ، االلتزام والتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة كذلك متتعها باألهلية القانونية 
أجهزا املؤهلة هلذا الغرض لكن كماليتها ليست مطلقة حبيث أا مقيدة باحلدود اليت يعنيها عقد انشائها أو 

  .املقررة من طرف القانون 
ع التجاري والصناعي هلذه املنشآت فمبدأ املتاجرة أما فيما خيص الشطر األول من املادة واملتمثل يف الطاب      

يتعلق بوظيفة ونشاط املؤسسة من حيث خضوعها ملبدأ االدارة التجارية املعمول ا يف املشروعات التجارية 
  .اخلاصة اخلاضعة اىل أحكام القانون التجاري من حيث التنظيمات أو أعماهلا أو أمواهلا 

مة على شكل الشركة وميكن اعتبار املنشآت الرياضية هي من هذا الشكل من ناحية التنظيم فهي منظ     
  تقوم بأعمال فإامساعدة عامة ملسامهة الدولة يف تسيري شؤون هذه املنشآت بأمواهلا ، أما من الناحية الوظيفية 

ترام القوة امللزمة جتارية طبقا ملا تربمه من عقود جتارية توخيا للسرعة واالئتمان واإلقالع من الشكليات ، واح
  .للعقود وتشديد اجلزاء على عدم التنفيذ 

أما من الناحية املالية للمؤسسة ذات الطابع التجاري فالنظام القنوين احلاكم ألموال وممتلكات املؤسسة يرتد   
وبالتايل تبقى خاضعة ألحكام القانون . من نطاق فكرة األموال العامة  إلخراجهااىل أحكام النظام التجاري 

اخلاص من حيث التصرفات عليها يف تكوينها أو تسيريها ، فان رأس املال التأسيسي جيب أن يكون مكتوبا 
  .ومدفوعا بكامله حسب األشكال الذي نصت عليه قواعد التسيري املايل 

موال املؤسسة تدار وفق الشكل التجاري معتمدة على نظام التسيري املايل أما من الناحية التسيري فان أ    
وبالنسبة ألموال التشغيل فأا على اختالف أنواعها قابلة للتنازل منها والتصرف فيها . واحملاسب التجاري 

نازل وحجزها حسب القواعد املعمول ا يف التجارة ، فهي حمال ملختلف التصرفات التجارية من بيع ، وت

                                                
املعدل واملتسم لألمر رقم  02، املادة  1990يناير سنة  30املؤرخ  48.90املرسوم التنفيذي : اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  - 1

 .1990فيفري  01 ، 05، املتضمن أحداث املركب األومليب ، العدد  1971نوفرب  02املؤرخ يف  71.71
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اخل وهذا خالفا للوضع السابق ، أين كانت أموال املؤسسات العمومية االشتراكية هي أمالك الدولة ... وإجيار
ال ميكن ال األساسية فهي خارجة عن التعون املدين والتجاري حبيث األموال أما  وال ميكن التصرف فيها ،

حفاظا باستمرارية . بسوطة على األموال العمومية غرار احلماية البنية امل علىالتصرف فيه أو اكتساا وذلك 
  1.املؤسسة العمومية يف أداء مهامها 

    
  
  
  
  
  
  

   

                                                
املعدل واملتسم لألمر رقم  02، املادة  1990يناير سنة  30املؤرخ  48.90املرسوم التنفيذي : اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  - 1

 .1990فيفري  01،  05 ن أحداث املركب األومليب ، العدد، املتضم 1971نوفرب  02املؤرخ يف  71.71
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  خالصـــــــة 

  
إن تطور املنشآت الرياضية لن يتوقف عند هذا احلد سواء كان ذلك من ناحية اخلدمات أو من الناحيـة       

وحتقيق أهدافها يعتمد بالدرجة األوىل على كفـاءة  دارة  أي إ، وإن جناح  اليت أصبحت تصمم عليها ماليةاجل
 توفعالية اإلدارة املسرية هلا واملبادئ األساسية اليت يتمسك ا املشرف يف التخطـيط والتسـيري لإلمكانيـا   

املنشآت من تسـيري أمثـل واختـاذ     ذهالرياضية حيث أن املشرف هو أدرى وأعلم مبا جيب أن حتتاج إليه ه
  .القرارات لتحقيق أهداف املنشأة املراد حتقيقها والوصول إليها

 



  

  

  

 التطبيقي اجلانب

  

   



  

  

  

  األول الفصل

  للبحث املنهجية الطرق 
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 :متهيد

تعترب الدراسة امليدانية مرحلة ضرورية من مراحل البحث، يقوم ا الباحث قصد تدعيم نتائج اجلانب   
نفيها، وذلك النظري، وحماولة إجياد حل لإلشكال الذي طرحه من خالل إثبات صحة الفروض اليت وضعها أو 

  .بإخضاعها للتطبيق 
ويشتمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلني، الفصل األول وميثل الطرق املنهجية للبحث و اليت 
تشتمل على الدراسة االستطالعية للبحث واال الزماين واملكاين كذا الشروط العلمية لألداة وهي الصدق 

راسة، كما اشتمل على عينة البحث وكيفية اختيارها واملنهج والثبات واملوضوعية مع ضبط متغريات الد
  .املستخدم و أدوات الدراسة وكذالك إجراءات التطبيق امليداين وحدود الدراسة

.أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات
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عن طريق استعمال املقابلة املباشرة للتطلع إىل طبيعة وهي عبارة عن دراسة عملية : الدراسة االستطالعية -1
الظاهرة املدروسة واهلدف من هذه الدراسة االستطالعية هو التأكد من مالئمة الظاهرة للموضوع املدروس، 

  .ويف األخري تأكدنا بعد هذه العملية أن هذا املوضوع مالئم للدراسة
  .ياضات لوالية الواديديوان املركب املتعدد الر: اال املكاين -1*1
  :الديوان عن نبذةن -
   :تعريف الديوان*  1

املؤرخ يف 108-93طبقا للمرسوم التنفيذي  تأسسديوان املركب املتعدد الرياضات لوالية الوادي 
هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل مثبت بقواعد 5/5/92

على  صالحيتها اخلاصة وتوضع حتت وصاية الوزير املكلف بالشباب و الرياضة ويشرفتنظيمية يف حدود 
  .إدارا مدير الديوان

  .بالقرب من الوالية  1945ماي  8يقع ديوان املركب املتعدد الرياضات لوالية الوادي يف حي :املقر
 :نشاط الديوان* 2 

  .ميارس الديوان النشاطات التالية 
  :مايلي إيلالعاب القوي وهي دف . كرة سلة . د كرة الي.كرة القدم 

  املسامهة يف ترقية املمارسات الرياضية و البدنية و تطويرها على مستوى الوالية -
ضمان عمل جمموع املنشآت الرياضية وهياكل االستقبال املكونة للممتلكات الديوان و تسيريها  -

  .وصيانتها 
واجناز كل أشغال البناء أو التهيئة أو التوسيع  أو الدعم أو  ضمان صيانة املنشآت وجتهيز الديوان -

  .الترميم يف هذا اال أو التكليف بإجنازها
  .وضع وسائلها حتت تصرف قصد ضمان التحضري والتنظيم املادي و التقين ملا يؤتى  -
خل املنشآت الرياضية تنظيم املنافسات ، التظاهرات الرياضية، احمللية ،الوطنية والدولية اليت جترى دا -

  .للديوان و التدريبات التحضريية للرياضيني
  .تعليم التربية البدنية و الرياضية واملستويات األخرى للممارسات الرياضية والبدنية -
  .تكوين الرياضيني و كذا مستخدمي التأطري و حتسني مستواهم و جتديد معارفهم -
استقبال الرياضيني من املنتخبات احمللية و اجلهوية و الوطنية ووضع الوسائل الضرورية حتت تصرفهم   -

  . لتحضريهم وجتمعهم 
املسامهة يف تنمية املمارسات الرياضية املنتشرة ضمن ممارسة الرياضة عن طريق وضع الوسائل و اهلياكل  -

  .حتت تصرفها
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 رياضية و ترقيتها ومنها الفنية والثقافية و ضمان كل أداء للخدمة تنظيم كل التظاهرات و العروض ال -
  .1يف جمال التسلية و راحة اجلمهور

  :هياكل ديوان املركب املتعدد الرياضات لوالية الوادي* 3
  تعد اهلياكل الرياضية من أهم العناصر األساسية للديوان فهي تعمل على توزيع املرافق

  الرياضية على مستوى تراب الوالية وهذا من اجل حتقيق اهلدف اليت أنشئت من اجله كما  
  .وحدة تابعة له نذكر منها 07سبق ذكرها ويظم ديوان املركب الرياضي لوالية الوادي

  .ملعب الرياضي بالشط - 1
  1956مارس  08ملعب  –2
  امللحق اخلاص بالتدريبات ملعب  -3
  .يب قماراملسبح النصف اومل –4
  .بالرياحالقاعة املتعدد الرياضات -5 
  . بتكسبالقاعة املتعددة الرياضات  -6 
  .القاعة املتعدد الرياضات جبامعة -7 

  :للديواناملخطط التنظيمي * 
  :مدير الديوان -

يعني مدير الديوان بقرار من الوزير املكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الوايل وتنتهي مهامه حسب 
  .األشكال نفسها

يساعد املدير يف مهمته رؤساء أقسام ورؤساء الوحدات، يعني رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات مبقرر 
  . من مدير الديوان، كما يكلف مدير الديوان مبا يأيت

  .يضمن حسن سري الديوان  -
  . التنظيم املعمول به إطاريربم مجيع الصفقات واالتفاقيات والعقود واالتفاقات يف -
  .احلياة املدنية  إعمالالعدالة ويف مجيع  أمامميثل الديوان  -
  .ميارس السلطة السلمية على مجيع املستخدمني -
  السارية عليهم  األساسيةالقوانني  إطارلتعيينهم وذلك يف  أخرىيعني املستخدمني الذين مل تتقرر طريقة -
  .يقترح التنظيم والنظام الداخليني للديوان -

                                       
لدواوين املركبات املتعددة  األساسييتضمن تعديل القانون  12/2005/ 22بتاريخ  492-05رقم  تنفيذيمن املرسوم  04املادة ) 1( 1

  .الرياضات
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  .مداوالته تنفيذحيضر اجتماعات جملس اإلدارة الدورة ويتوىل -
  .عليه اإلدارةالوزير الوصي بعد موافقة جملس  إىليعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله -
  .واملالية للمؤسسة  اإلداريةيعد مشاريع امليزانيات وبرامج النشاطات واحلسابات -
  .مساعديه الرئيسيني إىل إمضاءيفوض حتت مسؤوليته  إنوهو اآلمر بصرف امليزانية وميكنه -
  األمانـة-   

يشمل الديوان على أمانة للمدير تقوم   بدور أساسي يف التنظيم  ،استالم ،توزيع الربيد الوارد ، الصادر، 
 االستقبال واالستعالمات، تقدمي ما يطلبه املدير من موضوعات وتقارير، حفظ وتسجيل املستندات اليت تتعلق

  .بنظام اإلدارة و الرد على اهلاتف وتسليم الربيد اليومي على املصاحل املختلفة للديوان
  .ينظم الديوان يف أقســام ووحدات 

  :قسم اإلدارة واملالية  -
القسم هيكل يتكفل بالنشاطات املرتبطة بتسيري الديوان وسريه العام و يسريه رئيس قسم اإلدارة واملالية 

ير الديوان طبقا للقانون األساسي للدواوين و يقوم بتسيري املوارد البشرية و حتديد مهام وهو موظف يعينه مد
تسيري  خليةوكالة اإلرادات، واحملاسبة خليةامليزانية  خليةكل فرد كما يضم مكتب تسيري املوارد البشرية،

  1.املخزن
  الوحدات التابعة للديوان -

ودف خصوصا إىل .   الوحدة هي هيكل يتكفل بالنشاطات اليت جتري يف إطار منشأة رياضية واحدة
ضبط كيفيات التنظيم املادي والتقين للتظاهرات الرياضية و التدريب الرياضي و اقتراح كل املشاريع قصد 

ف مدير الديوان وهم حتقيق مرد ودية امثل ملنشآت الديوان و يسريها رئيس الوحدة   الذي يكلف من طر
مكلفون من طرف املدير للقيام بدور مدير الوحدة فلكل وحدة رئيس ومهمتهم تسيري هذه   مرمسنيمسئولون  

  .املرافق لتحقيق األهداف اليت أنشئت من اجلها 
  القسم التقين  -

مات جبميع وهو يدرس اجلانب التقين أي التطبيقي وهو يشرف على أعمال الصيانة واالجنازات و الترمي
  .أنواعها ويقوم بتقييم املنشآت و التجهيزات

 .واللوح االليكتروين واإلنارةالصيانة واخللية  التقنية للعشب الطبيعي  ويضم ورشة
  وكالة اإليرادات والنفقات    -

  وحيكمها وكيل وهو موظف مرسم معني من طرف مدير الديوان ومبوافقة احملاسب العمومي 

                                       
  يتضمن تعديل القانون 12/2005/ 22بتاريخ  492-05رقم  تنفيذيمن املرسوم  04املادة  )1(
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، تنظيم وسري وكاالت إحداثمتعلق بترتيبات،  5/5/93املؤرخ يف 108-93يذي طبقا للمرسوم التنف
  . والنفقات  اإلرادات

  حسب الوثائق الثبوتية  اإلدارةطبقا للتسعرية املوافق عليها من طرف جملس  اإليراداتويتم حتصيل 
  :فيما خيص حتصيل  عائدات املقابالت الرياضية فيتم وفق الطريقة التالية  إما
 دينار ضريبة الطابع عن كل تذكرة 5 -

  %50واجلمعية النادي املستقلة  % 20والرابطة % 30وان للدي_   
  و لوكالة النفقات حساب مفتوح لدى اخلزينة العمومية ويتم تعبئته من ميزانية الديوان كل ثالثي 

بني اآلمر بالصرف واحملاسب العمومي وتتم (مببلغ ال يتعدى سقفه املبلغ  املتفق عليه يف مقرر فتح الوكالة 
املؤرخة يف  102وذلك طبقا للتعليمة الوزارية رقم  يهماعملية صرف النفقات طبقا لألبواب واملواد املرخص 

  املتنعلقة باستحداث وتسيري وكاالت التسبيقات 91/ 31/12
  :داد اإلمجايل للموظفني التع-

  :موظف منهم  104يعد  تعداد املوظفني للديوان ب 
  84: املستخدمون املتعاقدون  -26:املرمسنياملوظفون   - 04: املناصب العليا 

  :االس االستشارية واللجان التنظيمية املنتخبة يف الديوان - 
  :جملس اإلدارة*1

مستوى الوالية وهي اجلهة املستشارة يف اختاذ بعض القرارات جملس اإلدارة و هي اهليئة الوصية على 
  .1يره مديريد ة ، يسري الديوان جملس اإلدارةاخلاصة بالتسيري من الناحية التنفيذي

رئيس الس الشعيب ألوالئي  -الوايل أو ممثل عنه برتبة مدير والئي   -: يتشكل جملس اإلدارة مما يلي  
  .رئيس امن الوالية أو ممثله  -والرياضة يف الواليةمدير الشباب  -أو ممثله  
رئيس الس  -رئيس الس الشعيب البلدي ملقر الوالية أو ممثله    -أمني اخلزينة يف الوالية أو ممثله   -

  مدير مركز إعالم وتنشيط  -الشعيب البلدي ملقر الوالية أو ممثله 
  .املتواجدة على مستوى الواليةثالثة ممثلني عن الرابطات الرياضية  -الشباب 

  ممثل منتخب عن العمال و جيب أن تكون ملمثل الوايل رتبة مدير والئي على األقل يشارك -
  مدير الديوان يف اجتماعات جملس اإلدارة بصوت استشاري ويتوىل أمانته كما ميكن لس  

  أعضاء جملس اإلدارة اإلدارة أن يستعني بكل شخص كفئ من شأنه أن يساعده يف إشغاله يعني 

                                       
يعدل . يتضمن تعديل القانون االساسي لدواوين املركبات املتعددة الرياضاتاعاله الذي 492 -05رقم  التنفيذيمن املرسوم  07املادة رقم  1

  القانون األساسي لدواوين املركبات  
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  ملدة ثالثة سنوات بقرار من وايل الوالية بناءا على اقتراح من السلطات اليت ينتمون إليها
  وجيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية مرتني يف السنة بناءا على استدعاء من رئيسه و كذالك

  .األعضاء يف دورة استثنائية  2/3ميكن أن جيتمع بطلب من 
  :  على اخلصوص إلدارةاويداول جملس 

  .التنظيم والنظام الداخليني   -
  .تنمية الديوان  آفاق–
  . احلصائل السنوية لنشاطات الديوان الربنامج و–
  مشاريع ميزانيات الديوان –
  .التكوين لفائدة املستخدمني أعمال–
  .مشاريع توسيع الديوان ويئته–
  .يلتزم ا الديوان مشاريع العقود واالتفاقيات والصفقات اليت -
  .وحساب التسيري اليت يقدمها مدير الديوان  اإلداريالتقرير السنوي عن النشاط واحلساب -
  .اهلبات والوصايا-
  .تبادهلا  أوالتصرف فيها  أوالعقارية  أواملنقولة  األمالكمشاريع اقتناء -
  .واالمتيازات اخلاصة باالستغالل اإلجيارات-
  .رية اخلدمات مشاريع القروض و تسع –
  .أهدافهرح كل التدابري اليت من شاا حتسن عمل الديوان واملساعدة على حتقيق تيدرس ويق-
  :اللجنة متساوية األعضاء*2

تسيري املوارد البشرية هدفها  اللجنة املتساوية األعضاء هي هيئة استشارية و إجبارية يف بعض احلاالت
وبالتايل وجودها يعترب أكثر من ضروري حلماية مصلحة اإلدارة و املوظف معا و أنشئت اللجان املتساوية 

 02املؤرخ يف  133-66األعضاء يف ظل القانون األساسي العام للوظيفة العمومية اجلزائري الصادر باآلمر 
   1966جوان 
 األعضاءالذي يتضمن اختصاص اللجان متساوية  1966جوان  2املؤرخ يف  133-66االمر1

 .ونشاطها وتنظيمها وعملها
تنشأ اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء حسب احلالة لكل رتبة أو جمموعة رتب أو سلك أو جمموعة 

منها هو إشراك املوظف يف تسيري والغرض .أسالك تتساوى مستويات تأهيلها لدى املؤسسات واإلدارات العامة

                                       
يعدل . لدواوين املركبات املتعددة الرياضات األساسييتضمن تعديل القانون اعاله الذي 492 -05رقم  التنفيذيمن املرسوم  07املادة رقم   1

   .القانون األساسي لدواوين املركبات  
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-حياته املهنية وتكون بصفة استشارية يف املسائل الفردية اليت ختص احلياة املهنية للموظف مثل إرجاء التربص
إال يف . عقوبات من الدرجة الثانية-اإلحالة على االستيداع–االنتداب والنقل اإلجباري –الترقية يف الدرجات 

انتداب أو نقل –اإلحالة على االستيداع إلغراض شخصية أو التكوين –ثل بعض احلاالت فهو إجباري م
  .التسريح  –العزل –الترتيل –الترقية يف الدرجات والرتب –عدم قبول االستقالة–املوظف 

املتضمن حتديد أعضاء اللجان املتساوية األعضاء وأحقية  1984فريل أ 09و جاء القرار املؤرخ يف
  .1إنشاءها

من أعضائها وجتتمع على األقل مرتني كل سنة كما اليوجد هلا  2/3بدعوة من رئيسها أو وهي جتتمع 
  .حتديد لعدد اجللسات فهي جتتمع كلما اقتضت الضرورة لذالك

 :اللجنة االستشارية*3
  وزيادة  على اهلياكل واللجان املنصوص على إنشائها قانونا وعن طريق التنظيم فان مدير

 قام بعد املناقشة مع إطارات املؤسسة بإنشاء الواديد الرياضات لوالية ديوان املركب املتعد 
جلنة تنسيق استشارية الغرض منها إعداد نظام خاص بتنظيم أشغاهلا و تكون أراء ودراسات اللجنة 

خد القرارات اإلدارية كما تقوم هذه اللجنة باختاذ القرارات املتعلقة باملسائل املطروحة عليها استشارية أل
  .اخلاصة حبل الرتاعات

  ).بعد ترمسيهمل يتم (  الفرع النقايب-
يشتمل ديوان املركب املتعدد الرياضات على فرع نقايب مستقل عن املدير واإلدارة وينتخب بصفة 
دميقراطية من طرف مجيع عمال الديوان وتنحصر  أهدافه يف الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية وحتسني 

صدي حملاولة التعسف واالستغالل واحلفاظ على املكتسبات االجتماعية للعمال والسعي ظروف عملهم والت
ثالثة أعضاء (الدائم من اجل توفري املزيد منها وتعترب النقابة حلقة وصل بني اإلدارة والعمال وهو يتكون من 

  )  .يتم انتخام بصفة دميقراطية من طرف العمال 
  جلنة اخلدمات االجتماعية - 

 1982سبتمرب سنة  11املؤرخ يف  303-82ئت جلنة اخلدمات االجتماعية مبوجب املرسوم رقم أنش
   2.الذي يتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية للمستخدمني

إضافيني يتمتعون باحلماية القانونية الواردة  02أعضاء دائمني و 5تتشكل جلنة اخلدمات االجتماعية من 
ثلي العمال ويدوم تعيينهم ملدة ثالثة سنوات  وهي تقوم بتسيري اخلدمات يف التشريع املعمول به لصاحل مم

                                       
 .إنشائها وأحقية األعضاءاملتضمن حتديد اللجان املتساوية  1984افريل  09القرار املؤرخ يف  1
 .الذي يتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية  1982سبتمرب  11املؤرخ  يف  303-82املرسوم رقم  2
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االجتماعية كما حتصي االحتياجات فيما خيص اخلدمات االجتماعية وتقرر نوع األعمال الواجب القيام ا 
 و تدفع اهليئة املستخدمة اشتراكا سنويا .كما تعد النظام  الداخلي وتصادق عليه  

باملائة من الكتلة اإلمجالية  املخصصة للرواتب و األجور من ميزانية  3قدر بنسبةلصندوق اخلدمات ي
التسيري لكل سنة اليت حتول إىل احلساب املفتوح باسم جلنة اخلدمات االجتماعية املشتركة بني اهليئات 

  . املستخدمة
 2016أشهر من بداية جانفي  05شرعنا يف إجناز هذا البحث يف مدة قدرها : الزمايناال  -2*1

  :تنقسم الفترة إىل مرحلتني 2016حىت اية شهر ماي 
من بداية جانفي حىت شهر مارس وهي مرحلة البحث النظري حيث قمنا من خالهلا  :املرحلة األوىل

  .و اإلدارة العامةالتسيري   راتيجيةإستجبمع أهم وخمتلف املعلومات حول املنشأة الرياضية وكذا 
وهي مرحلة خصصت للجانب التطبيقي من  2016من شهر أفريل حىت شهر ماي  :املرحلة الثانية

  .خالل مجع املعلومات ومناقشة النتائج
ديوان املركب املتعدد الرياضات لوالية  إداريمتثل عينة البحث يف حبثنا هذا  :جمتمع الدراسة -2

الوادي، ونظرا لكرب حجم اتمع وتعدد الوحدات، فقد اقتصر جمتمع الدراسة على فئة من اإلداريني  الذين 
  .يقومون بإدارة املنشآت الرياضية التابعة هلم

إداريا، أي ما نسبته  30مت اختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة واليت تضم : عينة الدراسة -3
إداري، مت توزيع  30، ما يعين أن حجم عينة الدراسة بلغ إداري52من العدد اإلمجايل البالغ 57.5%

استبيان  30يوم، وبذلك يكون عدد االستبيانات اخلاضعة للدراسة  15االستبيانات عليهم واستردادهم بعد 
 :حجم جمتمع وعينة الدراسة) 1(ويبني اجلدول 
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  .حجم جمتمع وعينة الدراسة ) 01(جدول رقم 
  النسبة املئوية   عدد املوظفني  اسم الوحدة

57.5  
االستبيانات املرجعة 

  واخلاضعة للتحليل
  6 6  14  ديوان املركب 

  04  04  06  القاعة املتعدد الرياضات بالرباح
  04  04  06  بتكسبالقاعة املتعدد الرياضات 
  03  03  05  جبامعةالقاعة املتعدد الرياضات 
  03  03  05  مارس19املسبح النصف االومليب 

  04  04  04  املسبح النصف االومليب الدبيلة
  04  04  07  ماي بالوادي 8ملعب الشط 
  02  02  05  امللعب امللحق

  30  30  52  اموع
  
: املنهج املتبع يف دراستنا هو املنهج الوصفي التحليلي، ويقصد باملنهج الوصفي التحليلي :املنهج املتبع -4

ية موجودة حاليا، ميكن احلصول منها على معلومات جتيب عن ضهو املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا، أو ق"
 ".أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها

  :كأداة جلمع املعلومات والبيانات وكانت على النحو التايل االستبيانمت استخدام : أداة الدراسة -5
  .أولية من أجل استخدامها يف مجع البيانات واملعلومات استبيانإعداد  -1
  .على املشرف من أجل اختيار مدى مالئمتها جلمع البيانات االستبيانعرض  -2
  .بشكل أويل حسب ما يراه املشرف االستبيانتعديل  -3
على جمموعة من احملكمني والذين قاموا بدورهم بتقدمي نصائح واإلرشاد وتعديل  ستبياناالمت عرض  -4

  .وحذف ما يلزم
إىل  االستبيانعلى مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة، ولقد مت تقييم  االستبيانتوزيع  -5
  :كمايلي جزئني

  .فقرات 4اسة وتتكون من يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدر: اجلزء األول
  :حماور  ثالثيتناول حمور الدراسة ومت تقسيمه إىل : اجلزء الثاين
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 فقرات 8ميثل التخطيط وتتكون من : احملور األول. 
 فقرات 8ويتكون من  التوجيهميثل : احملور الثاين. 
 فقرات 8ويتكون من  التنظيمميثل : احملور الثالث. 

  :وفق املقياس حسب اجلدول التايلوحسب نوعية السؤال وقد كانت اإلجابات على كل فقرة 
  ال  نعم  التصنيف

  :الشروط العلمية لألداة-6

  ).1(عد لقياسه أصدق االستبيان يعين التأكد من انه سوف يقيس ما : الصدق 6-1
مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية، ووضوح  "كما يقصد بالصدق 

  .)2( "فقراا ومفرداا من ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها
وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس     

،قمنا بتقدمي نسخ من  بسكرةتوزيع االستبيان على جمموعة من األساتذة من جامعة ما اعد له حيث قمنا ب
 االستبيان يف صورا األولية، ليحكموا مدى وضوح فقرات االستبيان ومدى كفايتها ومناسبتها للمحاور

كذلك واالستفادة من اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، و.املقترحة  الثالث
  .توجيهام فيما يتعلق بالبيانات األولية حبذف بعض اخلصائص الشخصية وإضافة خصائص أخرى 

وباالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمون، قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها 
وتصحيح األسئلة وبعض  االستبيان سؤال 24فأصبح معظم احملكمني حيث ومت تغيري يف الصياغة اللغوية 

  .الفقرات واالقتراحات إىل نعم وال ، وكانت األسئلة املطروحة مقيدة أي أا مغلقة
  :ضبط متغريات الدراسة -7
  :تعريف املتغري املستقل -

يسمى يف بعض األحيان باملتغري التجرييب، وهو الذي حيدد املتغريات ذات األمهية، أي ملا يقوم الباحث 
من تأثري حدث معني، وتعترب ذات أمهية خاصة  وأا تساهم على التحكم يف املعاجلة واملقارنة،  بتثبيتها يتأكد

واملتغري املستقل عبارة عن املتغري الذي يفترض الباحث انه السبب أو احد األسباب لنتيجة معينة ودراسة تؤدي 
  .إىل معرفة تأثري على متغري آخر

                                       
  167، ص2002، اإلسكندرية ، 1،  مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، طأسس البحث العلمي: ـ فاطمة عوض صابر ، مريفت على خفاجة  )1(
دراسة ميدانية على إدارة التطوير التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي يف إدارة جوازات منطقة الرياض، : ـ هاين بن ناصر بن محد الراجحي )2(

  .81، ص2003الصفر جدة، رسالة ماجستري، قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  جوازات



الطرق املنهجية للبحثالفصل االول                                                                                              
 

85 
 

واقع تسيري  د املتغري املستقل أي السبب من موضوع الدراسة الذي هوويف دراستنا هذه فانه مت حتدي      
  املنشاة الرياضية

  :تعريف املتغري التابع -
هي املتغريات الناجتة من العمليات اليت تعكس األداء أو السلوك، وعلى ذلك فان املثري هو املتغري املستقل 

  .)1(احث من خالل معاجلته للظروف احمليطة بالتجربةبينما االستجابة متثل املتغري التابع والذي يالحظه الب
  )املنشأة الرياضة:املتغري التابع(ومن خالل موضوع الدراسة فإنه مت حتديد     
  :اشتمل حبثنا احلدود التالية: حدود الدراسة -8
الرياضات  ةاملتعدد اتاملركب إداري مشلت دراستنا عينة عشوائية بسيطة من  :احلدود البشرية -8-1

  لوالية الوادي 
  
ابتدءا من  2015/2016هذه الدراسة خالل املوسم الدراسي  اقترحت: احلدود الزمنية  -8-2

  . 2016/ماي/21الوقت الذي وافقت فيه اللجنة العلمية على موضوع حبثنا إىل غاية 
  .الرياضات لوالية الوادي  ةاملتعدد اتطبقت هذه الدراسة على مستوى املركب:احلدود املكانية  -8-3
انه ال ميكن تعميم نتائج الدراسة على باقي  اإلدارينيومما الحظناه عند تقدمينا االستبيان ألفراد العينة أو  

 .) على املستوى الوطين(املؤسسات الرياضية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
.134، ص2000، عمان، األردن، 1مؤسسة الوراق، ط ،العلمي أسس البحث: مروان عبد ايد إبراهيم -)1(  
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  :اخلالصة

 نتائج الوصول إىل إىلالذي يودي  إن حتديد وضبط جمال الدراسة امليدانية يعترب العنصر املهم والسبيل 
هادفة   للدراسة، وقد قمنا يف دراستنا هذه بضبط حماالت الدراسة امليدانية على أساس الفروض اليت وضعناها 

  .و اليت نريد الوصول إىل حتقيقها
وقد اتبعنا يف مجع البيانات على االستمارة اإلستبيانية اليت مسحت لنا باحلصول على جمموعة من النتائج،  

  .واليت سنقوم بتحليلها ومناقشتها يف الفصل املوايل
 

  



  

  

  

  : الثاين الفصل

  النتائج وحتليل عرض
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  : عرض و حتليل نتائج املعلومات الشخصية 
  .توزيع االستبيان حسب اجلنس لإلداريني): 01-02(اجلدول رقم 

من %) 80(ميثل النسبة الكبرية " ذكر "انطالقا من النسب املئوية املوجودة يف اجلدول يتضح أن العنصر 
  %) .20(يملركب مبختلف مصاحلها و مكاتبها  إال أا ال ختلوا من العنصر النسو اإلدارينيالتمثيل يف 
    راملركب ذكو إداريي أغلبية إننستنتج : االستنتاج

 .لإلدارينييبني توزيع االستبيان حسب سنوات اخلربة ): 02-02(اجلدول رقم 

 
، وكذلك نالحظ )%50(ميثل النسبة األكرب)سنوات 10اىل 3(من نتائج اجلدول نالحظ أن اال الزمين من 

مما يدل على وجود عنصر الشباب ) %33.5(ميثل كذلك نسبة عالية ) سنوات 3(أن اال الزماين 
  األقدمية متوفر أي أن وجود عنصر) %22.5(ميثل ) سنوات  فما فوق10( ألزماينواخلربة،أما اال 

  اإلدارةعامل اخلربة  والنشاط موجود يف  أننستنتج : االستنتاج
  
  
  
  
  

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة املئوية  الذكور  الصنف
  0.40  1.2  %   80  24  ذكر
  % 20  06  أنثى

  %  100  30  اموع

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  النسبة املئوية  التكرار  احلالة
    %33.5  10  سنوات 3

1.23  
  

  % 50  15  سنوات 10ايل  3من  0.56
  %  22.5  05  سنوات فما فوق 10

  % 100  30  اموع
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  .اإلداريني يبني توزيع االستبيان حسب السن): 03-02(اجلدول رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وكذلك نالحظ )%40(ميثل النسبة األكرب) سنة 40-30(من نتائج اجلدول نالحظ أن اال الزمين 
مما يدل على وجود عنصر الشباب ،أما ) %37.5(ميثل كذلك نسبة عالية ) سنة 30- اقل(أن اال الزماين 

  .اإلدارينيأي أن وجود عنصر األقدمية متوفر لدى ) %22.5(ميثل ) سنة فما فوق40(اال الزماين 
  املركب شباب من صنف النشاط واخلربة إداريي أغلبية أننستنتج من ما يلى : االستنتاج

  .لإلدارينيحسب املستوى التعليمي بالنسبة  يبني توزيع االستبيان): 04-02(جلدول رقم ا
  

 
  
  
  
  
 
 

   

املتوسط   النسبة املئوية  التكرار
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

    %37.5  12  سنة 30اقل  
2.26  

  
0.70  

  % 40  16  سنة  30-40
  %  22.5  02  سنة فما فوق 40

  % 100  30  اموع

املتوسط   املئويةالنسبة   التكرار
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

    % 20  06  ثانوي
1.63  

  
  % 50  15  مريب أو ساميتقين   0.85

  % 16.66  05  جامعي
  % 13.33  04  دراسات عليا

  % 100  30  اموع
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هو من املستوى  التقين سامي ومرىب  اإلدارينيانطالقا من نتائج اجلدول جند أن املستوى الدراسي ألغلبية  
وبنسبة أقل من املستوى %50اعتماد املنشأة على هذا النوع من التكوين أي بنسبة  إىلشباب وهذا راجع 

  %.13ونقص يف املستوى اجلامعي والدراسات العليا %20الثانوي 
    يف املركب تكويين ىوتهلم مس اإلداريني أننستنتج : االستنتاج

  اإلدارينيعرض وحتليل نتائج 
  هل التخطيط يؤثر على واقع تسيري املنشأت الرياضية؟ :احملور األول

  .ما مدى أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟: 01السؤال 
  .معرفة أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية: الغرض من السؤال

  .أمهية التخطيط يبني: 05- 02جدول رقم 
  

  
  :حتليل النتائج

من اإلداريني يعتربون أن التخطيط له أمهية  %80 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
  .يعتربون التخطيط ذو أمهية متوسطة داخل املنشأة 20%كبرية داخل املنشأة أما بالنسبة الثانية املقدرة بـ 

  :االستنتاج
نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن للتخطيط أمهية كبرية يف   

 تسيري املنشأة الرياضية وله دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية
  
  
  
  

اإلجابا
  التكرارات  ت

النسبة 
%  

  80  24  كبرية
  20  06  متوسطة

  00  00  قليلة

  100  30  اموع

80%

20%

0%

النسبة المئویة للعدد 
التكرارات

كبیرة متوسطة قلیلة
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  .على حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟هل التخطيط اجليد يساعد : 02 السؤال
يساعد على حتسني تسيري املنشآت  إن كان التخطيط اجليدمعرفة مكانة : 02الغرض من السؤال

  .أم ال الرياضية
  

   .أم ال يساعد على حتسني تسيري املنشآت الرياضية إن كان التخطيط اجليدمكانة  يبني: 06- 02جدول رقم 
  
  
  
  
  

                                                    
  
  

  :حتليل النتائج
من اإلداريني يعتربون أن التخطيط اجليد  %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   

  يساعد على حتسني تسيري املنشآت الرياضية، 
  :االستنتاج

اإلداريني يعتربون أن التخطيط اجليد يساعد  جلنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن   
  . ويساهم يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية 

  
  
  
  
  
  
  
  

التكرارا  اإلجابات
  ت

النسبة 
%  

  100  30  نعم

  00  00  ال

  100  30  اموع

100%

0%

االنسبة المئویة للعدد 
التكرارات

نعم

ال
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  .يف رأيك  هل هناك إمكانية تسري منشاة بدون ختطيط إداري  ؟:  03 لسؤال
  بدون ختطيط التسيري اإلداري إمكانيةمعرفة  :الغرض من السؤال

  بدون ختطيط التسيري اإلداري إمكانية يبني: 07- 02جدول رقم 
  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  30  09  نعم
  70  21  ال

  100  30  اموع
                 

 
                            

  :حتليل النتائج  .
من العمال يعتربون أن الميكن  %70يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة املقدرة بـ   

ميكن تسيري مؤسسة  أنهيعتربون   %30، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  ختطيطتسري مؤسسة بدون عملية 
  بدون ختطيط

  :االستنتاج
نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم العمال يعتربون أن التخطيط ضروري يف   

 .املؤسسة ستراتيجيةإالعملية التسيري  لتحسني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30%

70%

النسبة المئویة للعدد 
التكرارات

نعم

ال
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  .هل التخطيط له دور يف حتقيق أهداف املنشأة؟: 04 لسؤالا
  التخطيط يف حتقيق أهداف املنشأةمعرفة دور: الغرض من السؤال

  التخطيط يف حتقيق أهداف املنشأةدوريبني : 08- 02جدول رقم 
  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  100  30  نعم
  00  00  ال

  100  30  اموع
                                                

   
  

  :حتليل النتائج
أن التخطيط له دور يف  يرومن اإلداريني  %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   

  حتقيق أهداف املنشأة، 
  :االستنتاج

اإلداريني يعتربون أن التخطيط له دور يف حتقيق  جلنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن   
  .أهداف املنشأة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100%

0%

النسبة المئویة للعدد التكرارات

نعم

ال
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  .هل حتديد الربامج يؤدي إىل حتسني التسيري يف املنشأة؟: 05 السؤال
  .إىل حتسني التسيري داخل املنشأة ديةؤاملالربامج معرفة : الغرض من السؤال

  .إىل حتسني التسيري داخل املنشأة ديةؤاملالربامج  يبني: 09- 02جدول رقم 
  
 
  
  

                                                                                                  
  
  

      
  

  :حتليل النتائج
من اإلداريني يعتربون أن حتديد الربامج  %56.66أعاله أن أكرب نسبة  يتضح لنا من خالل اجلدول  

يعتربون أن حتديد الربامج ال  %43.33يؤدي إىل حتسني التسيري داخل املنشأة، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 
  .يؤدي إىل حتسني التسيري يف املنشأة

  :االستنتاج
أن معظم اإلداريني يعتربون أن حتديد الربامج يعد أمرا نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول   

  مهما يف حتسني التسيري داخل املنشأة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  56.66  17  نعم

  43.33  13  ال

%57  100  30  اموع

43%

النسبة المئویة للعدد 
التكرارات

نعم

ال
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  هل التخطيط االستراتيجي يساعد على تطوير الفكر اإلداري لدى مسريي مؤسستكم ؟ :06السؤال 
  .لذا املسري اإلداريمعرفة التخطيط االستراتيجي يف الفكر : الغرض من السؤال

  .املسري دىل اإلدارييبني التخطيط االستراتيجي يف الفكر : 10- 2رقم جدول

  
                                           

  :حتليل النتائج         .
من اإلداريني يعتربون أن التخطيط  %50يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   

 %50للمسري داخل املنشأة، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  اإلدارياالستراتيجي يساعد علي تطوير الفكر 
  .يعتربون أن التخطيط ال يؤدي على الفكر اإلداري للمسري يف املنشأة

  :االستنتاج
اإلداريني يعتربون أن التخطيط االستراتيجي  نصفنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن   

  .يساعد على التطوير الفكر اإلداري للمسري يف  املنشأة
  
  
  
  
  
  
  
  

50%50%

النسبة المئویة لعدد التكرارات

نعم ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  50  15  نعم

  50  15  ال     

  100  30  اموع
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  .التسيري احلسن للمنشاة  ؟  واقعهل غياب عنصر التخطيط يؤثر على   :07السؤال 

  التسيريواقع عنصر التخطيط على  تأثر: الغرض من السؤال
  التسيري إستراتيجيةعنصر التخطيط على  يبني تأثر: 11-2جدول رقم 

 
                                       

  
  :حتليل النتائج.   

من اإلداريني يعتربون أن غياب عنصر التخطيط  %80يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
يعتربون أن غياب عنصر التخطيط ال  %20، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  للمنشاةالتسيري  واقع يؤثر على

  .املوضوعة يؤثر على التسيري  واألهداف
  :االستنتاج

نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون غياب عنصر التخطيط يؤثر   
 .التسيري يف املنشأة الرياضية واقع على 

  
  
  
 

  
  
  
  

80%

20%

النسبة المئویة لعدد التكرارات

نعم

ال

التكرارا  اإلجابات
  ت

النسبة 
%  

  80  24  نعم
  20  06  ال

  100  30  اموع
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  .هل للتخطيط عالقة باخلطط واألهداف املسطرة  ؟ : 08السؤال 

  معرفة عالقة التخطيط باألهداف:  الغرض من السؤال
  فمعرفة عالقة التخطيط باألهدا:  12-2جدول رقم 

  
                                                   

.  
  :حتليل النتائج

من العمال يعتربون أن لتخطيط عالقة  %73.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   
يعتربون ان ال يوجد عالقة بني التخطيط  %26.66كبرية باألهداف، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 

  .باألهداف
  :االستنتاج

نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم العمال يعتربون ان للتخطيط عالقة كبرية معا   
  االهداف املسطرة

  
  
  
  
  
  
  

انعم
73.33%

ال
26.66%

.النسبة المئویة لعدد التكرارت   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  73.33  22  نعم

  26.66  08  ال 

  100  30  اموع
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  نشأة الرياضية؟مالتسيري للواقع متبعة حتسن من عملية   توجيههل وجود أساليب  :الثايناحملور 

  يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟ التوجيهما مدى أمهية : 01السؤال 
  .يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية التوجيهمعرفة مدى أمهية : الغرض من السؤال

  .يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية التوجيهمدى أمهية يبني : 13-2جدول رقم 

التكرارا  اإلجابات
  ت

النسبة 
%  

  70  21  كبرية
  23.33  07  متوسطة
  6.67  02  قليلة

  100  30  اموع
                                               

   
  :حتليل النتائج

هلا أمهية  التوجيهمن اإلداريني يعتربون أن  %70يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   
هلا أمهية متوسطة داخل  التوجيهيعتربون أن  %23.33كبرية داخل املنشأة أما بالنسبة الثانية املقدرة بـ
ال أمهية هلا داخل املنشأة  التوجيهيعتربون أن  %6.67املنشأة الرياضية أما النسبة الثالثة واملقدرة بـ 

  .الرياضية
  :اجاالستنت

هلا أمهية  التوجيهنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداريني يعتربون أن   
  .كبرية يف تسيري املنشآت الرياضية

  
  
  
  
  
  

70%
23%

7%

النسبة المئویة للعدد 
التكرارات

كبیرة

متوسطة

قلیلة
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  هل التوجيه يساهم يف حتسني مردود اإلداريني ؟: 02 السؤال

 اإلداريني أم ال؟معرفة إن كان التوجيه يساهم يف حتسني مردود : الغرض من السؤال
  .أم ال اإلدارينيمراقبة وتقييم األداء يساهم يف حتسني مردود إن كانت يبني : 14-2جدول رقم 

التكرارا  اإلجابات
  ت

النسبة 
%  

  93.33  28  نعم
  6.66  02  ال

  100  30  اموع
          

                                         
.  

  :حتليل النتائج
وتقييم  التوجيهمن اإلداريني يعتربون أن  %93.33خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  يتضح لنا من  

وتقييم األداء  التوجيهيعتربون أن  ال %6.66، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  هماألداء يساهم يف حتسني مردود
  .هميساهم يف حتسني مردود

  :االستنتاج
وتقييم األداء  التوجيهدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجل  

  .ةداخل املنشآت الرياضي يساهم يف حتسني مردود العمال
  
  
  
  
  
  
  
  

93%

7%

النسبة المئویة للعدد التكرارات

نعم

ال
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  هو التوجيه يعمل على تسيري العمل إجتاه أهداف املنشأة؟: 03 السؤال

  .أم ال املنشأةتعمل على تسيري العمل جتاه أهداف  التوجيهمعرفة إن كانت : الغرض من السؤال
  .أم ال تعمل على تسيري العمل جتاه أهداف املنشأة التوجيهإن كانت  يبني: 15-2جدول رقم 

التكرارا  اإلجابات
  ت

النسبة 
%  

  80  24  نعم
  20  06  ال

  100  30  اموع
                                               

     
.  

  :حتليل النتائج
تعمل على  التوجيهمن اإلداريني يعتربون أن  %80يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   

تعمل على تسيري  التوجيه أن يعتربون %2تسيري العمل اجتاه أهداف املنشأة، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 
  . العمل اجتاه أهداف املنشأة

  :االستنتاج
عمل على تسيري ي التوجيه ان يها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربوننستنتج من النتائج املتحصل عل  

  العمل اجتاه أهداف املنشأة
  
  
  
  
  
  
  
  

80%

20%

النسبة المئویة للعدد التكرارات

نعم

ال
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  هل يوجد توجيه إداري فعال داخل املؤسسة يساعد على تقدمي مردود جيد؟:  04 الؤالس
  معرفة فعالية التوجيه اإلداري داخل املؤسسة: الغرض من السؤال -

  .اإلدارية داخل املؤسسة التوجيهيوضح فعالية : 16-2 اجلدول

 
             

.  
  :حتليل النتائج

ساعد على تقدمي ي اإلداري التوجيهأن    يرومن اإلداريني %100أن : من خالل نتائج اجلدول الحظنا
  أداء وظيفي جيد، 

فعالة تساعد على تقدمي مردود جيد إداري  التوجيهأنه ال بد من : من النتائج املتحصل عليها نستنتج -
  .داخل املنشأة وتسعى إىل تطوير الرياضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100%

0%

نعم

ال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 %100  30  نعم
 %0  0  ال

  %100  30  اموع
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  هل التوجيه يساهم يف حتقيق األهداف املسطرة؟: 05 السؤال

  .أم ال تساهم يف حتقيق األهداف املسطرة عملية التوجيهمعرفة إن كانت : الغرض من السؤال
  تساهم يف حتقيق األهداف املسطرة عملية التوجيه ان كانت يبني: 17-2جدول رقم 

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  100  30  نعم
  00  00  ال

  100  30  اموع
  .18متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  ):18(الشكل رقم                                                

  
  

  :حتليل النتائج
ساهم ي التوجيهمن اإلداريني يعتربون أن  %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   

  .يف حتقيق األهداف املسطرة داخل املنشأة الرياضية
  :االستنتاج

ومتابعة التنفيذ  التوجيه أن يعتربون نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن كل اإلداريني  
  ساهم يف حتقيق األهداف املسطرة داخل املنشأة الرياضيي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100%

0%

نعم

ال
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  هل التوجيه يساعد يف القضاء على األخطاء و سوء التنفيذ؟: 06 السادس السؤال
  .أم ال تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ التوجيهمعرفة إن كان : الغرض من السؤال

  .أم ال تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ التوجيهإن كان  يبني: 18-2 جدول رقم 

 
                                          .  

  :حتليل النتائج
ساعد على ي التوجيه أن من اإلداريني يعتربون %80يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   

ساعد على تالشي ي التوجيهيعتربون أن  %20تالشي األخطاء وسوء التنفيذ، أما النسبة الثانية واملقدرة بـ 
   .األخطاء وسوء التنفيذ

  :االستنتاج
ساعد على ت التوجيهنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن   

  .تالشي األخطاء وسوء التنفيذ داخل املنشآت الرياضية
  
  
  
  
  
  
  
  

80%

20%

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  80  24  نعم

  20  06  ال

  100  30  اموع
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  هل هناك أساليب التوجيه داخل املنشأة الرياضية ؟: 07السؤال 

  .داخل املنشأة  التوجيهمعرفة أساليب : الغرض من السؤال
 داخل املنشاة الرياضية التوجيههناك أساليب  يبني: 19-2جدول رقم 

  
                                   

  :حتليل النتائج
 توجيهيةمن اإلدارة تعتمد على أساليب   %90يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة   

يعتربون أن اإلدارة ال تعتمد على أساليب  %10تساعد على حتقيق االهداف ، أما النسبة الثانية واملقدرة بـ 
   .داخل املنشأة توجيهية

  :االستنتاج
لى عنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن اإلدارة تعتمد   
  .داخل املنشأة الرياضية توجيهيةأساليب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

90%

%10

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  90  27  نعم

  10  03  ال

  100  30  اموع



الثاين                                                                                              عرض وحتليل النتائج الفصل   
 

105 
 

  
  داخل املنشأة الرياضية؟هل هناك فوائد للتوجيه اإلداري : 08ال ؤالس
  .اإلداري التوجيهمعرفة فوائد : السؤالالغرض من  -
  اإلداري داخل املنشأة الرياضية التوجيهفوائد  يوضح قيمة :20- 2اجلدول  

                                                 
  :حتليل النتائج

فوائد  اإلداري للتوجيهمن اإلداريني  ترى أن  %80ميكن مالحظة  أن هناك  :من خالل نتائج اجلدول
  .اإلداري ال تساهم يف تطوير الرياضة التوجيهترى أن  %20داخل املنشأة وأا تساهم يف تطوير الرياضة، أما 

اإلداري فوائد إجيابية تعود على املنشأة باملردود اجليد  للتوجيه: من النتائج املتحصل عليها نستنتج أن -
  . وحتقيق األهداف املنشودة

من النتائج املتحصل عليها نستنتج أن للتوجيه اإلداري فوائد إجيابية تعود على املنشأة باملردود اجليد و 
  حتقيق األهداف املنشودة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نعم

ال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 %80  24  نعم
 %20  06  ال

  %100  30  اموع
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  تسيري املنشآت الرياضية؟هل التنظيم يؤثر يف واقع  :احملور الثالث
  هل التنظيم اجليد يؤدي اىل حتسني التسيري داخل املنشأة الرياضية؟ 1السؤال

  معرفة دور التنظيم اجليد يف حتسني التسيري داخل املنشآت الرياضية: الغرض من السؤال
  يوضح معرفة دور التنظيم اجليد يف حتسني التسيري داخل املنشآت الرياضية 21-2 :جدول

  
  

  
  :حتليل النتائج

من اإلداريني يرون أن التنظيم اجليد يؤدي  %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
  .اىل حتسني التسيري داخل املنشأة الرياضية

  : االستنتاج
عليها يف اجلدول أن جل اإلداريني يعتربون أن التنظيم اجليد يؤدي اىل حتسني نستنتج من النتائج املتحصل 

  .التسيري داخل املنشأة الرياضية
  
  
  
  
  
  

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  100  30  نعم

  00  00  ال

  100  30  اموع
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هل يعترب التنظيم ركيزة من الركائز  اليت تعتمدون عليها يف حتسني التسيري داخل املنشآة :2السؤال

  الرياضية؟
  رياضية منشآتمعرفة أمهية التنظيم يف حتسني التسيري داخل : لغرض من السؤالا

  يبني أمهية التنظيم يف حتسني التسيري داخل املنشأة الرياضية 22-2: جدول

  
  
  

  : حتليل النتائج
من اإلداريني ترون أن التنظيم ركيزة من  %100أن أكرب نسبة  يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .الركائز اليت يعتمدون عليها يف حتسني التسيري داخل املنشأة الرياضية
  :اإلستنتاج

نستنج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن جل اإلداريني يعتربون أن التنظيم ركيزة من الركائز اليت 
  .التسيري داخل املنشأةيعتمدون عليها يف حتسني 

  
  
  
  
  
  
  

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  100  30  نعم

  00  00  ال

  100  30  اموع



الثاين                                                                                              عرض وحتليل النتائج الفصل   
 

108 
 

  
هل حتديد مسؤوليات دور مهم و فعال و جيد يؤدي اىل حتسني التسيري داخل املنشآت : 3السؤال

  الرياضية؟
  .معرفة دور حتديد املسؤوليات يف حتسني التسيري داخل املنشآت الرياضية: الغرض من السؤال

و جيد يؤدي اىل حتسني التسيري داخل  يبني حتديد مسؤوليات دور مهم و فعال:  23-2 اجلدول
  .املنشآت الرياضية

  
  
  
  

  :حتليل النتائج
من اإلداريني يعتربون حتديد مسؤوليات دور مهم و  %50يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن  

من اإلداريني ال يعتربون حتديد  %50فعال و جيد يؤدي اىل حتسني التسيري داخل املنشآت الرياضية و أن 
  .مسؤوليات دور مهم و فعال و جيد يؤدي اىل حتسيم التسيري داخل املنشآت الرياضية

ليها يف اجلدول أن نصف اإلداريني يعتربون أن حتديد نستنتج من النتائج املتحصل ع: االستنتاج
  .حتسني التسيري داخل املنشآت الرياضية إىلمسؤوليات دور مهم و فعال و جيد يؤدي 

  
  
  
  
  

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات

  50  15  نعم

  50  15  ال

  100  30  اموع
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  هل يساعد اإلتصال بني األفراد يف عملية تنظيم داخل املنشآة؟ : 4السؤال
  .تنظيم املنشأة الرياضيةمعرفة عملية اإلتصال بني األفراد يف : الغرض من السؤال

  .يبني تأثري عملية اإلتصال بني األفراد داخل اإلدارة يف تنظيم املنشأة الرياضية  24- 2:اجلدول

  
  
  

  : حتليل النتائج
من اإلداريني يعتربون أن االتصال بني األفراد  %80يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله ان أكرب نسبة 

ال يعتربون اإلتصال  %20داخل اإلدارةله تأثري على تنظيم املنشآت الرياضية، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 
  .بني األفراد داخل اإلدارة له تأثري على تنظيم املنشآت الرياضية

  : االستنتاج
جلدول أن معظم اإلداريني يعتربون اإلتصال بني األفراد داخل نستنتج من النتائج املتحصل عيها من ا

  .اإلدارة له تأثري على تنظيم املنشآت الرياضية
  
  
  
  
  
  

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  80  24  نعم

  20  06  ال

  100  30  اموع
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  هل للتنظيم عالقة باألهداف املسطرة؟: 5السؤال

  معرفة عالقة التنظيم باألهداف: الغرض من السؤال
  يبني معرفة التنظيم باألهداف  25- 2 :اجلدول

 

 
 
 
  

  :حتليل اإلنتاج      
من اإلداريني يعتربون أن للتنظيم عالقة كبرية  73.33يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 

ال يعتربون أنه ال يوجد عالقة بني التنظيم و األهداف  %26.66باألهداف أما بالنسبة الثانية املقدرة بـ 
  .املسطرة

  االستنتاج
نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن للتنظيم عالقة كبرية مع 

  .األهداف املسطرة
  
  
  
  
  
  

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات
 73.33  22  نعم

  26.66  08  ال
  100  30  اموع
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  الرياضية؟هل التنظيم له تأثري يف عملية تطوير ورفع مستوى عمل املنشآة : 6السؤال

  .معرفة مدى مسامهة التنظيم يف عملية تطوير و رفع مستوى عمل املنشآت الرياضية: الغرض من السؤال
  .يبني تأثري عنصر التنظيم يف عملية تطوير و رفع عمل املنشآت الرياضية  26- 2:اجلدول

  
  

من اإلداريني يعتربون أن  %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  :النتائج حتليل
  .التنظيم يساهم يف عملية تطوير و رفع مستوى عمل املنشآت الرياضية

نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن جل اإلداريني يرون أن التنظيم يساهم يف : االستنتاج
  .مستوى عمل املنشآت الرياضية عملية تطوير و رفع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  100  30  نعم
  00  00  ال

  100  30  اموع
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  هل للتنظيم دور فعال يف تسيري املنشآت الرياضية؟: 7السؤال

  معرفة دور التنظيم يف تسيري املنشآت الرياضية: الغرض من السؤال
  .يبني دور التنظيم يف تسيري املنشآت الرياضية 27- 2: اجلدول

  

  
  
  :حتليل النتائج 
من اإلداريني يرون أن للتنظيم دور فعال  %100يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

  .يف تسيري املنشآت الرياضية
  :االستنتاج

نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن جل اإلداريني يعتربون أن للتنظيم دور فعال يف تسيري  
  .املنشآت الرياضية

  :التعبري
  )X-1(انطالقا من احملاور الثالثة يف االستبيان حسب االسئلة التالية من 

 أن التخطيط مهم يف التسيري اإلداري داخل املنشأة -
  الرياضية ةتخطيط يؤثر على واقع تسيري املنشأو أن غياب عنصر ال

 .حول عملية التوجيه) X-1(الفرضية الثانية من  -
  
  
  

نعم

ال

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  100  30  نعم
  00  00  ال

  100  30  اموع
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  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات*

انطالقا  من الدراسة اليت متت يف حبثنا واليت مشلت خمتلف نتائج األسئلة اليت وردت يف االستبيان املوجه 
اليت هلا عالقة وطيدة لفرضيات الدراسة واليت تتمحور حول موضوع وجود  اإلحصائيةوالنتائج  لإلداريني

  .إستراجتية تسري جيد تتماش مع األهداف املسطرة 
  :حسب األسئلة التالية يف االستبيان املوجه لإلداريني اور الثالثوانطالقا من احمل

  . نيلإلداري 24إىل  1من  -

  ومن,الفرضية األوىل يف الدراسة  تاج مدى حتقيق نفي أو ثباتوبعد التمعن يف هذه النتائج نأيت إىل استن

  إىلاملوجه  األوىل الفرضيةمن    8اىل 1من: خمتلف إجابات األسئلة التالية  لخال

  .مايلى  يل يف عملية التخطيط أتضح اإلداريني 

  .التخطيط عنصر أساسي يف اإلدارة الرياضية*

  .التخطيط يساعد علي حتديد األهداف بدقة*

  . التخطيط هو مرحلة التفكري اليت تسبق التنفيذ* 

  .غياب التخطيط يؤثر على قرارات اإلدارة فتصبح قرارات عشوائية غري مركزة *

داخل أي أن التخطيط مهم يف التسيري , الفرضية األوىل احملور يتضح لنا صدق وثبات هذامن خالل 
  املنشآة  الرياضية

  .داخل املنشآة  الرياضيةوان غياب عنصر التخطيط يؤثر يف عملية 

  . حول عملية الرقابة اتضح جليا مايلى :  على الفرضية الثانيةومن خالل إجابات عن األسئلة 

 .   عنصر أساسي يف اإلدارة الرياضية  التوجيه* 

  .األخطاء القضاء على يفساعد ي التوجيه* 

  .القرارات يف الوقت املناسب  ساعد على اختاذي التوجيه* 
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  .يف التركيز على األهداف التوجيه يساعد* 

  .على العمل املسطر ؤثر سلباًي التوجيهغياب * 

 داخلالتسيري  تبعة يفامل  التوجيهاألساليب ، أي أن الثانية الفرضية احملور يتضح جليا ثباتا هذ خالل ومن
   الرياضية بالفعلحتسن من عملية التسيري للمنشأة   ملنشأةا

  : األسئلة اجابات انطالقا من احملور الثالث حسب
 .أن التنظيم مهم يف التسيري اإلداري داخل املنشأة -

  .أن غياب عنصر التنظيم يؤثر على واقع تسيري املنشأة الرياضية- 
،ومن  تطرحويف األخري وبعد التأكيد من صحة كل الفرضيات الدراسية متت اإلجابة عن اإلشكالية اليت 

  .الرياضية املنشآة داخلكأسلوب لتسيري  نظيموالت التوجيه و ق وجب علينا االعتماد على التخطيطلهذا املنط
  



  

  

  

  خامتة

   



  اخلامتة
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  :اخلامتة

الرياضية ، وقد وضعنا لدراسة هذا  املنشآت تسيري واقعمن خالل دراستنا واليت دف إىل حتديد 
اإلداري،  التسيري املتبعة يف التوجيه و التنظيم أسلوب مفادمها أمهية وتأثري التخطيط و ثالث فرضياتاملوضوع 

من الديوان املركب املتعدد الرياضات بالوادي  إداري 30 وكانت عينة البحث يف صورا النهائية مكونة من
  .واملالحق التابعة له

 إىل إداريي الديوانولتحقيق صحة أو نفي الفرضيات عرضنا على عينيت البحث االستبيانني املوجه 
ليلها تأكدنا من صحة كل فرضية من خالل اإلجابات على األسئلة املطروحة ،فبعدما قمنا بتفريغ البيانات وحت

 .يف االستبيان 
الفرضية و  املنشآت الرياضيةيف تسيري  واليت مفادها أمهية عنصر التخطيط فيما خيص الفرضية األوىل

إستراتيجية التسيري اإلداري للمنشأة فقد مت التأكيد من  يف التوجيهيةالثانية مفادها ضرورة إتباع األساليب  
  .يف اإلدارة و التوجيه و التنظيمصحتها حيث أشار أغلبية أفراد العينة يف االستبيانني عن أمهية التخطيط 

ومنه فان اإلدارة تتطلب وضع إستراجتية تسيري حمكمة تتوافق مع األهداف املسطرة إضافة إيل إمكانيات 
و تنظيم يتطلب ختطيط  داخل املنشآت  التسيريواقع املادية ملنشأة الرياضية ومن خالل النتائج جند أن البشرية و

  .مستمرة قصد حتسني عمل املؤسسة نوجيهيةجيد وأساليب 
وأخريا من زرع إستراتيجية تتماش مع األهداف واإلمكانيات البشرية واملادية للمركب حصدا نتيجة 

  .اجيابيا
بذلناه من  نادر الدراسة وإن كل ما كن القول أن هذا املوضوع بقدر ماكان شيقا كانويف األخري مي

من القول أننا أخلصنا يف إجناز هذا البحث وكانت  يف األخري يهمنا ولكن ممتعةجهد وكل مسامهتنا فيه بدأت 
غايتنا الوصول إىل اإلجابة على األسئلة املطروحة يف إستراتيجية التسيري اإلداري باملركب الرياضي ونرجو أن 

 .تكون هذه مبثابة مقدمة لدراسات سابقة
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  قائمة املرسومات                     

يتضمن تعديل القانون األساسي لـدواوين   12/2005/ 22بتاريخ  492-05املرسوم تنفيذي رقم *1
   .املركبات املتعددة الرياضات

األعضاء ونشاطها الذي يتضمن اختصاص اللجان متساوية  1966جوان  2املؤرخ يف  133- 66االمر*2
  .وتنظيمها وعملها

 . املتضمن حتديد اللجان املتساوية األعضاء واحقية إنشائها 1984ابريل  09القرار املؤرخ يف *3

 .الذي يتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية 1982سبتمرب  11املؤرخ  يف  303- 82املرسوم رقم *4

  

  



  

  

  

  امللحق

   



   

 

  وزارة التعليم والبحث العلمـــــي
  - جامعـــــة حممد خيضر ببسكرة

  اطات ا لتربية ا لبدنيةمعهد العلوم وتقنيات و نش
  قسم اإلدارة والتسيري الرياضي

  استمارة استبيان املوجه
  إلــــى إداري  املركبات لرياضية 

منشأت الرياضية حتت   بالوادي يف إطار اجناز املذكرة املاستر يف التربية البدنية والرياضية فرع تسيري
  :عنوان 

  املنشآت الرياضية  سيريــتواقـع 
  بــركــديوان املــلل دراسة ميدانية 

  واديـــــات بالــاضــدد الريــمتعــال
يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية يطلب منك  واقصد معرفة بعض الوظائف اإلدارية اليت تسامه  

  عزيزي اإلداري اإلجابة بكل موضوعية وصراحة على األسئلة 
أمام العبارة اليت تراها مناسبة وصائبة حسب رأيك من أجل التوصل إىل نتائج ) X(التالية بوضع عالمة 

  وشكراً.          دقيقة تفيد دراستنا وشكرا لكم تفهمكم ومساعدتكم لنا
  

  :حتــــت إشراف الدكتور:                              إعداد الطالب
   عبد املالك شتيوي : الدكتور*                           سفيان جخراب  *

   



الفصل الثاين                                                                                              عرض 
 وحتليل النتائج 

 

 

   :معلومات شخصية
 السن :…..............  
 اجلنس: 

                            أنثى        ذكـــر
 املستوى التعليمي : 
    تعليم ثانوي     و مريب يف الرياضةأ يتقين سام  

     دراسات عليا                                      جامعي  
  . مدة العمل يف املنشأة 

  سنة 15ايل 5سنوات                من  5 إيلمن عام 
   فما فوق 15من 

  هل التخطيط يؤثر على واقع تسيري املنشأت الرياضية؟ :احملور األول - 
  .ما مدى أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟: 01السؤال  -

        قليلة       متوسطة      كبرية  
  .هل التخطيط اجليد يساعد على حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟: 02 السؤال

  نعم               ال         
  .يف رأيك  هل هناك إمكانية تسري منشاة بدون ختطيط إداري  ؟:  03 السؤال

  نعم               ال         
  

  .املنشأة؟هل التخطيط له دور يف حتقيق أهداف : 04 السؤال
  نعم               ال         

  .هل حتديد الربامج يؤدي إىل حتسني التسيري يف املنشأة؟: 05 السؤال
  نعم               ال         

  هل التخطيط يساعد على تطوير الفكر اإلداري لدى مسريي مؤسستكم ؟ :06السؤال 
  نعم               ال         

  .ة  ؟آالتسيري احلسن للمنش واقعغياب عنصر التخطيط يؤثر على  هل  :07السؤال 
  نعم               ال      
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  هل للتخطيط عالقة باخلطط واألهداف املسطرة  ؟ : 08السؤال 
 ال        نعم                   
  هل وجود أساليب توجيه  متبعة حتسن من عملية التسيري املنشأة الرياضية؟ :الثايناحملور 

  يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟ التوجيهما مدى أمهية : 01السؤال 
    قليلة  متوسطة      كبرية  

  هل التوجيه يساهم يف حتسني مردود اإلداريني ؟: 02 السؤال
    نعم             ال          

  هو التوجيه يعمل على تسيري العمل إجتاه أهداف املنشأة؟: 03 السؤال
    نعم             ال          

  
  هل يوجد توجيه إداري فعال داخل املؤسسة يساعد على تقدمي مردود جيد؟: 04 الؤالس

    نعم            ال          
  هل التوجيه يساهم يف حتقيق األهداف املسطرة؟: 05 السؤال

   نعم                  ال        
  هل التوجيه يساعد يف القضاء على األخطاء و سوء التنفيذ؟:  06 السؤال

  نعم            ال          
  هل هناك أساليب التوجيه داخل املنشأة الرياضية ؟: 07السؤال 

    نعم            ال        
  داخل املنشأة الرياضية؟ هل هناك فوائد للتوجيه اإلداري: 08ال ؤالس

    نعم             ال        
  هل التنظيم يؤثر يف واقع تسيري املنشآت الرياضية؟: احملور الثالث

 هل التنظيم اجليد يؤدي اىل حتسني التسيري داخل املنشأة الرياضية؟ 1السؤال
  اختبار    طلب خطي               تعيني اإلدارة

هل يعترب التنظيم ركيزة من الركائز  اليت تعتمدون عليها يف حتسني التسيري داخل املنشآة  2السؤال
 الرياضية؟

  نعم              ال         
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هل حتديد مسؤوليات دور مهم و فعال و جيد يؤدي اىل حتسني التسيري داخل املنشآت : 3السؤال
  الرياضية؟

  أكثر من دورة   دورة واحدة             ال توجد
  هل يساعد اإلتصال بني األفراد يف عملية تنظيم داخل املنشآة؟ : 4السؤال
  غري ضروري             ضروري
  هل للتنظيم عالقة باألهداف املسطرة؟: 5السؤال

  ال               نعم
  هل التنظيم له تأثري يف عملية تطوير ورفع مستوى عمل املنشآة الرياضية؟: 6السؤال

  زيادة املعارف                   التحكم يف العمل                   
  هل للتنظيم دور فعال يف تسيري املنشآت الرياضية؟: 7السؤال

  نعم                  ال  
  
  


