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 ٍِ مل ٌشنش اىناط مل ٌشنش اهلل : سسٌه اهلل صيى اهلل عيٍو ً سيٌ   ً قاه      

قنا إلجناص ىزا اىعَو املخٌاضع فشنشًا ًأىف أًالً قبو مو شًء ّشنش اهلل عضٌ ًجو اىزي ًف
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اىزي مل ٌبخو عيً  اىبحث ًماُ ىنا خري سنذ إىل األسخار اىفاضو اىذمخٌس ٍضسًع اىسعٍذ

بخٌجٍياحو ًّصائحو ًٍساعذحو .ًجلَیع األساحزة األفاضو مبعيذ عيًٌ ًحقنیاث اىنشاطاث اىبذّیت 

ًاىشیاضیت ، اىزیِ سخشًا أّفسيٌ خلذٍت اىعيٌ ًاملعشفت، ًًجذّا ٍنيٌ مو حشجیع ًدعٌ 

 حخى اسخطعنا إجناص ىزا اىعَو ،
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إلى من ربانً و منحنً  ٌحترق كالشمعة لٌضًء لً الطرٌق إلى من كان

رحمه هللا و العزٌز "  قائدي فً  درب الحٌاة " أبً الذي كان الثقة ،إلى 

  اسكنة فسٌح جناته

إلى كل أفراد العائلة و األقارب كل باسمه 

 أو من قرٌبإلى كل األصدقاء من بعٌد 

 إلى من أحبهم قلبً و لم ٌذكرهم اللسان 

.ًإلى طلبة و أساتذة قسم اإلدارة و التسٌٌر الرٌاض 
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  ......................................................  31الصفحة   ....................................................          

 مقدمـــة 

وجـدت اإلدارة يف اجملـال الرياضـي منــذ مـدة طويلـة فألقامــة األلعـاب األوؼببيـة القديبـة واغبديثــة لـدليل قـاطع علــى       
أنــه كانــت هنــاك جهــود متفرقــة مــن أفــراد وصباعــات نســقت اإلدارة فيمــا بينهــا لتحقيــق اؽبــدف وهــو تنظــيم وإقامـــة 

واســتمرت حـآل امن مــرة كــل أربـع ســنوات واإلدارة الرياضــية هــي  ،1896بيــة اغبديثــة الـت بــدأت عــام األلعـاب األوؼب
تنســـيق العمـــل بـــني األفـــراد ولتحقيـــق هـــدف معـــني كمـــا أن وجـــود اؼبنظمـــني واؼبـــروجني واإلداريـــني واؼبـــدربني يف هـــذ  

 الدورات هو دليل أيضا على وجود مفهوم اإلدارة الرياضية . 

قبد أن اإلدارة الرياضـية كانـت سبـارس قـديبا دون وجـود نظريـات أو قواعـد علميـة إال أن األمـر اختلـف ولذلك       
سباما امن فأصبح من يريد العمل يف ؾبال اإلدارة الرياضـة عليـه أن يـدرس نظريـات وفنـون العمـل واإلدارة والتخطـيط 

قطاعــات الرياضــية واالتصــال اإلداري فــالقوانني وغريهــا مــن الوظــائف األخــرى يف اجملــال الرياضــي واإلمكانيــات يف ال
واللــوائح التنظيميــة واإلداريــة يف اجملــال الرياضــي والســلوك الشخصــي واإلشــراف والتوجيــه والتقــو  واؼبتابعــة يف اإلدارة 

 الرياضية . 

ســابقات الرياضــية إن اؼبؤسســة الرياضــية وإدارة األعمــال يف اجملــال الرياضــي وإدارة تنظــيم وربكــيم البطــوالت واؼب      
واإلعــبلم يف اجملــال الرياضــي والنقــد الرياضــي واإلعــداد اؼبهــض لــئلداري الرياضــي والتنظيمــات الرياضــية احملليــة والدوليــة 

 وغريها من اؼبوضوعات الت تتصل بالعمل اإلداري الرياضي يف أي موقع. ةواألوؼببي

لعلــم واػبــربة يف إدارة هــذ  اؼبنظمــات وتظهــر وإن اؼبنظمــات ربتــاج إذل مــن يــديرها علــى أن يكــون لــديهم ا
ؿبــدودة واؼبطلــوب اســتخدامها بفعاليــة عاليــة حــآل يبكــن التوصــل إذل  ةأنبيــة اإلدارة يف كــون اؼبــوارد اؼبتاحــة للمنظمــ

ربقيــق أهــداف اؼبنظمــة وال يــتم ربقيــق هــذ  األهــداف إال إذا كانــت اإلدارة مبنيــة علــى أســس علميــة ومــنهج مفصــل 
ب العمل اإلداري وال ىبتلف  هذا العمل اإلداري بـاختبلف نـوع اؼبؤسسـة سـواء اؼبؤسسـة اقتصـادية يدرس كل جوان

إنتاجيــة أو مؤسســة خدماتيــة أو رياضــية، وتعــد الوظــائف اإلداريــة العنصــر الشخصــي يف حيــاة اؼبؤسســة الــت تعمــل 
د اغبصـــول علـــى أفضـــل علـــى ربقيـــق أهـــدافها ويف ســـبيل ذلـــك تســـتخدم الوســـائل الصـــحيحة ألداء األعمـــال بقصـــ

النتائج بأقل جهود فبكنة، مع مراعاة العامل اإلنسـاين أي القيـادات اغبازمـة القـادرة، وبـذلك تكفـل للمؤسسـة قبـاح 
 يرضى عنه أصحاهبا وعماؽبا وموظفيها واجملتمع الذي تعمل فيه.



 

 
 
 

  ......................................................  31الصفحة   ....................................................          

تار موضوع دراسـتنا ربـت وللتعريف أكثر بأنبية هذ  الوظائف اإلدارية يف العمل اإلداري الرياضي جعلنا لب 
ـــة  ـــا يف دراســـتنا إذل ثبلث عنـــوان س مســـانبة بعـــض الوظـــائف اإلداريـــة يف قبـــاح العمـــل اإلداري الرياضـــيس ، وقـــد تطرقن
فصول فصلني منها نظري والفصل الثالث تطبيقي ، يبدأ الفصل النظـري األول بتوضـيح مفـاهيم اإلدارة وطبيعتهـا ، 

مــة مــن خــبلل امخــرين، وكمــا وبتــوى الفصــل علــى وظــائف اإلدارة كــالتخطيط بألعتبارهــا أنشــطة ربقــق أهــداف اؼبنظ
 .والتنظيم والتوجيه والرقابة، أما الفصل الثاين فقد تكلمنا فيه عن اإلدارة الرياضية ووظائفها 

 حيث مت فيه توضيح مفاهيم اإلدارة الرياضية وطبيعتها وعبلقتها العلوم األخرى كما جاء فيه دراسة لبعض 

ائف اإلداريـة كـالتخطيط والتنظـيم والتوجيــه والرقابـة، أمـا يف الفصـل التطبيقـي فقــد قمنـا فيـه بالتحديـد أكثـر مــن الوظـ
، وهذا عن استمارة االستبيان قمنـا بتوزيعهـا علـى سـبعة مـدراء لوالية بسكرةخبلل دراستنا لبعض اؼبنشآت الرياضية 

  .هبذ  اؼبنشآت وثبلثني موظف يف ـبتلف مهامهم 
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 اإلشكاليــة -01
الــــذي عاصــــر  يوتعــــددت اؼبــــداخل لدراســــتها وتزايــــدت أنبيتهــــا مــــع التقــــدم التكنولــــوج تطــــور مفهــــوم اإلدارة       

ســنوات القــرن العشــرين كمــا أصــبح لــئلدارة بأنواعهــا إطــار مــن اؼبعرفــة النظريــة ومنظومــة مــن اؼبهــارات الفنيــة والذهنيــة 
هبــا ومــن ب أصــبحت هنــاك ضــرورة لدراســة الوظــائف اإلداريــة وذبســيدها يف اؼبؤسســات الرياضــية اؼبتكاملــة اػباصــة 

والتمــرس يف فنو ــا فأصــبحت الــدول اؼبتقدمــة متميــزة عــن غريهــا مــن الــدول لتمييزهــا يف علــم وفــن اإلدارة ولعــل مــن 
ن كـل العلـوم اإلنسـانية ويشـتق منهـا أهم ما يبيز اؼبدخل اغبديث لئلدارة ؽبـذ  الوظـائف اإلداريـة أنـه يسـتمد مادتـه مـ

مــا يبكــن أن يتكامــل مــع طبيعــة  وجــوهر العمليــة اإلداريــة الرياضــية ومــن بــني كــل العلــوم الــت كــان ؽبــا أثــر يف تطــور 
مفهوم وظائف اإلدارة وتكنولوجيااها أثرت بدرجة كبرية يف علوم النفس واالجتماع وعلم الـنفس االجتمـاعي و علـم 

وظـــائف اإلداريــة يف تطـــور وقبـــاح العمـــل اإلداري الرياضـــي وهــذا مـــا نبلحظـــه خـــبلل الســـنوات الــنظم كمـــا أفـــادت ال
األخرية حيث بدأت تتطور وتستفيد من اؼبسـتجدات اغبديثـة يف اإلدارة وتوظيـف األسـاليب متنوعـة تـبلغم التغـريات 

يات أنشـطة الببيـة البدنيـة اعبارية وخاصة يف التسعينات واستعداد لدخول القرن العشرين فمهما بلغـت قـوة وصـبلح
والرياضية فلن تتمكن من الوصـول إذل ربقيـق أهـدافها مـا دل يتـوفر ؽبـا القـدر الكـايف مـن التخطـيط والتنظـيم والتنفيـذ  

 اعبيد والتوجيه والرقابة وهذا ما جعلنا نتساءل.
  ؟      ية للمنشآت الرياض بعض الوظائف اإلدارية يف قباح العمل اإلداري الرياضي هل تساهم - 

  :    اإلشكاليات الجزئية
 ؟للتنبؤات اؼبستقبلية أثر على نشاطات اؼبؤسسة الرياضية هل  -
 هل لؤلسس العلمية اثر على اؼبؤسسات الرياضية يف تنظيم عملها ؟ -
 ؟ ل اإلداريـل للمؤسسة الرياضية توجيه كاف على متابعة العمـه -
 ؟ ار العملــيف تصحيح مسل للرقابة يف اؼبؤسسة الرياضية دور ـه -

 الفرضيـــات  -02
 :الفرضية العامة -أ    

 التحكم يف العناصر اإلدارية يؤدي إذل قباح العمل اإلداري الرياضي   
 الفرضيات الجزئية: -ب   

 ؟للتنبؤات اؼبستقبلية أثر على نشاطات اؼبؤسسة الرياضية  -
 نظيم عملها ؟لؤلسس العلمية اثر على اؼبؤسسات الرياضية يف ت -
 ؟ ل اإلداريـللمؤسسة الرياضية توجيه كاف على متابعة العم -
 ؟ ار العملــللرقابة يف اؼبؤسسة الرياضية دور يف تصحيح مس -

                                                                                                 أهمية الدراسة: -03
ار اؼبوضوع فرضه واقع اؼببلحظة اؼبيدانية الت هبسدها إداريو اؼبنشآت الرياضية أثناء العملية اإلدارية إن أنبية اختي



  

 
 
 

وهته األخرية الت ربظى باالهتمام خاصة يف عصرنا اغبارل كو ا تعترب سبل التقدم والتطور ودبا أن اإلدارة جزء ال 
والتخطيط ف جليا عند أهم الوظائف العملية وعمودها وقد نقيتجزأ من هذ  العملية فبل يبكننا عزؽبا كو ا ؿبور 

 والتنظيم والتوجيه والرقابة الت ال يقل دورها عن باقي األعمال اإلدارية األخرى، فهي ربدد النتائج وصيغتها.
 ةــأهداف الدراس -04

 ؿباولة ربديد اثر التنبؤات اؼبستقبلية على نشاط اؼبؤسسة الرياضية  -

 لضوء على اثر االسس العلمية على تنظيم عمل اؼبؤسسة الرياضية ؿباولة تسليط ا -

 ؿباولة تبيان اثر التوجيه على متابعة العمل االداري  -

 ؿباولة ابراز دور الرقابة االدارية يف تصحيح مسار العمل االداري للمنشآت الرياضية  -
 أسباب اختيار الموضوع -05
 :ذاتيةأسباب  -أ   

 وض يف هذا اؼبوضوع مع اطبلعنا مع اعبزء النظري خبلل السنوات الدراسية األربعة. ميولنا ورغبتنا يف اػب  
 نقص الدراسات حول مسانبة الوظائف اإلدارية بنجاح العمل اإلداري الرياضي يف اؼبنشآت. - 

 :موضوعيةأسباب  -ج    
 رياضي. البلمباالة ألنبية الوظائف اإلدارية ومسانبتها يف قباح العمل اإلداري ال - 
 التفريط يف بعض أو أحد الوظائف اإلدارية.  - 
 ؿباولة التأكيد على أنبية الوظائف اإلدارية وقباحها يف العمل اإلداري الرياضي.  - 
 ريورة العملية اإلدارية يف اؼبنشآت الرياضية.ثرة على سموضوع الوظائف اإلدارية من اؼبواضيع اؽبامة اؼبؤ  - 

 الدراسات السابقة : -06
، خلفات عمر ، االدارة الرياضـية و دورهـا يف ربسـني تسـيري اؼبنشـآت الرياضـية ، رسـالة زبـرج لنيـل  شواطي رابح -

شهادة الليسانس يف الببيـة البدنيـة والرياضـية ، فـرع االدارة والتسـيري الرياضـي ، قسـم االدارة والتسـيري الرياضـي ، 
 2336/2337التجارية ، جامعة اؼبسيلة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري و العلوم 

رسـالة زبـرج لنيـل شـهادة الليسـانس بوزيد النمس ،حدباوي اضبد  ، التخطـيط االسـباتيجي للمؤسسـة الرياضـية اعبزائريـة ،  -
يف الببيــــة البدنيــــة والرياضــــية ، فــــرع االدارة والتســــيري الرياضــــي ، قســــم االدارة والتســــيري الرياضــــي ، كليــــة العلــــوم 

 2336/2337ادية و علوم التسيري و العلوم التجارية ، جامعة اؼبسيلة ، االقتص

بوصــبلح النــذير ، حليلــو الرزقــي ، ســراح وبــي ، التخطــيط االســباتيجي و دور  يف توجيــه و تنظــيم انديــة كــرة القــدم اعبزائريــة ،  -
لتســيري الرياضــي ، قســم االدارة رســالة زبــرج لنيــل شــهادة الليســانس يف الببيــة البدنيــة والرياضــية ، فــرع االدارة وا

  2337/2338والتسيري الرياضي ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية ، جامعة اؼبسـيلة  

رســالة زبــرج لنيــل شــهادة ثــابت العمــري ، جبــار لطفــي ، واقــع التوصــيف الــوظيفي للعــاملني يف ادارة اؼبنشــآت الرياضــية ، _ 



  

 
 
 

بيــة البدنيــة والرياضــية ، فــرع االدارة والتســيري الرياضــي ، قســم االدارة والتســيري الرياضــي ، كليــة الليســانس يف الب 
  2338/2339العلوم االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية ، جامعة اؼبسيلة ، 

 تحديد المفاهيم األساسية: -07
 اميت: ـا هي كـرق إليهـحات الت هبب التطـإن اؼبصطل 

هي الوصول إذل اؽبدف بأحسن الوسائل واقل التكاليف يف حـدود اؼبـوارد و التسـهيبلت اؼبتاحـة اؼبمكـن : إلدارة* ا
 (1)استخدامها

والــت تعــض خدمــة  – ADMINISTRATION –اإلدارة اؼبشــتقة مــن الكلمــة البلتينيــة  :االجرائــيالتعريــ   -
 .الغري أو تقد  العون لآلخرين

عملية زبطيط وقيادة ورقابـة ؾبهـودات األفـراد يف اؼبؤسسـة الرياضـية واسـتخدام صبيـع اؼبـوارد هي  :االدارة الرياضية *
 .(2)وربقيق األهداف احملددة 

وهـي عمليـة تنفيـذ األعمـال بواسـطة  خـرين عـن طريـق زبطـيط وتنظـيم وتوجيـه ورقابـة ؾبهـود  التعري  االجرائـي: -
 أدائه

 :ةـــ  اإلداريــوظائــال* 
يعــــض ربديــــد األهــــداف ورســــم اػبطــــط البلزمــــة لتحقيقهــــا وقــــد يتطلــــب األمــــر التنبــــؤ باؼبســــتقبل و : و التخطــــي   *

 االستعداد ؼبواجهته 
 يشمل التنبؤ دبا سيكون عليه اؼبستقبل مع االستعداد ؽبذا اؼبستقبل: التعري  االجرائي -
شـــاء العبلقـــات التنظيميـــة بينهـــا : ويعـــض ذبميـــع األنشـــطة البلزمـــة لتحقيـــق اؽبـــدف يف وحـــدات إداريـــة وإنالتنظـــيم *

 وإمدادها بالوسائل اؼبادية والبشرية البلزمة لتحقيق اؽبدف 
التنظــيم يعــض بنــاء هيكــل داخلــي لؤلعمــال وعبلقتهــا يبعضــها الــبعض وبنــاء اؽبيكــل يتضــمن  :التعريــ  االجرائــي -

 ربديد اؼبهام واألنشطة الت هبب أن تؤدي إذل لتحقيق أهداف اؼبنظمة.
ــ التوج * : وتعــض تعبئــة وتوجيــه جهــود صبيــع العــاملني باؼبنظمــة ذبــا  اؽبــدف الرئيســي للمنظمــة مــن خــبلل القيــادة ي

 .واغبوافز واالتصاالتس 
بأ ــا عمليــة يــتم مــن خبلؽبــا إبــبلذ األفــراد دبــا ذا هبــب عملــه  لتوجيــهايبكــن تعريــف وظيفــة : التعريــ  االجرائــي -

 رى جهد  يف إقباز العمل اؼبنوط بهومعرفة أو التأكد من أن كل فرد يبذل قصا
 (3)ومدى الكفاءة يف ربقيق األهداف  : وتعض التأكد من مدى التزام التنفيذ باػبطط اؼبوضوعةالرقابة *        
عبـارة عـن السلسـلة أو اغبلقـة األخـرية مـن سلسـلة العمليـات اإلداريـة إن صـح القـول : التعري  االجرائـي -        

 لتأكد من أن ما مت عمله يتماشى مع ما مت التخطيط له مسبقاحيث هي عبارة عن ا
                                                           

(1)
 . 25وض : انتنظٍى واإلدارج فً انترتٍح انرٌاضٍح ، دار انكتاب انحدٌثح ، انقاهرج ، يصر ،ص حسٍ شهتوخ وحسٍ يع – 

 . 8ص  –القاهرة -مصر اعبديدة –، مركز الكتاب للنشر 1طلحة حسام ،عدلة عيسى مطر: مقدمة يف اإلدارة ارياضية،ط - (2)
 .16ص  -مصر -االسكندرية-1ط-الدار اعبامعية –هارات أضبد ماهر ،جبلل اؽبجرسي و خرون: اإلدارة و اؼببادئ واؼب  - (3)
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 تمهيـــد
إن أي عمـــل نـــاجح ال بـــد أن يســـبقه ويوافقـــه وىبتمـــه نشـــاط نـــاجح، وكـــذا شـــأن أي العمـــل نـــاجح هـــادف 

ه اإلدارة عنــدما يكــون العمــل صباعيــا ينبغــي علــى اإلنســان إقبــاز وتــزداد اغباجــة، إذل مثــل هــذا النشــاط الــذي نســمي
لتحديــد هــدف نشــاط اجملموعــة، ودور كــل فــرد فيهــا يف ربقيــق ذلــك اؽبــدف، وهنــا تــربز الصــفات الشخصــية اؼبميــزة 

 ؼبن يتولون قيادة اجملموعة البشرية . 
فـاإلدارة الناجحـة تتطلـب حســن التخطـيط، ولتـدابريها وحتميــة التنظـيم والتنسـيق وربديــد    
لكــل فــرد فيمــا وفقــا لشــعار تقســيم العمــل، وانتهاجــا لتــذكرة التخصــيص والتخصــيص مــع ربديــد صــبلحيات األدوار 

ؿبــددة ولتحميــل صـــاحبها مســؤوليات يقـــدرها كمــا تقضــى اإلدارة، كـــذلك علــى اإلداري واجـــب التوجيــه الصـــحيح 
 رضية واؼبشاكل.وتقد  النصح واإلرشاد، ربجيما لؤلخطاء وتفاديا للعثرات، وذبنبا للظواهر غري اؼب

ومــــن هنــــا قبــــد أن نتــــائج الدراســــات اغبديثــــة أكــــدت أن ســــوء اإلدارة وقصــــورها هــــو الســــبب الرئيســــي وراء         
البفـــاض اؼبســـتوى األداء للمؤسســـات، وبـــالعكس دبعـــا أن التـــأثر اإلهبـــايب للمؤسســـات جـــاء بفعـــل اإلدارة الفاعلـــة 

ى مـن منطـق موضـوعي ونظمـت فأضـنت التنظـيم ووضـحت الواعدة صاحبة الرغيـة، الكافيـة الـت خططـت علـى مـد
النظام اؼبناسب، لظروفها وإمكانااها، وحرصت على توفر قادة ومـدار لـديهم القـدرة واػبـربة والرغبـة يف أداء عملهـم، 
فكانت توجهااهم خري زاد ؼبرغوسهم، وإشرافهم على العمل، مبوذج لئلشـراف الفعـال عـبلوة علـى حرصـهم إحـداث 

لرقابة على العمل اؼببنية على فلسفة لبلقتناص فرص وؾبـبلت التفـوق علـى امخـرين، وكفـاءااهم وؿباسـبتهم اؼبتابعة وا
 اجبابا عليها. 
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 طبيعـــة اإلدارة -1
 ماهيــة اإلدارة -1-1

حـة  للمنشـأة، يف  اإلدارة هي نشـاط إنسـاين، يرمـي إذل ربقيـق نتـائج معينـة باسـتخدام امثـل لكافـة اؼبـواد اؼبتا         
ظل اؼبتغريات والظروف البيئية الداخلية واػبارجية احمليطة هبـا، ولتحقيـق هـذا النشـاط فـان األمـر يتطلـب القيـام بعـدد  
مــن الوظــائف األساســية، بــدا بتحديــد األهــداف  اؼبــراد بلوغهــا،  ومــرورا  بــالتخطيط والتنظــيم والتنســيق  وتكــوين، 

 يادة واإلشراف،  وانتهاء بالرقابة  وتقييم األداء.وتنمية الكفاءات والتوجيه والق
  التعري  بماهية اإلدارة-1-1-1

سعرفـــت اإلدارة حـــآل وقـــت قريـــب،  بأ ـــا  ؾبموعـــة األنشـــطة اإلنســـانية الـــت  يـــتم  التعـــاري  التقليديـــة :  -
ف تضــمنت :أن مــن بواســطتها  ربقيــق  األهــداف، مــن خــبلل امخــرين )أي دبشــاركة امخــرين(، إال أن هــذ  التعــاري

لــه اغبــق يف  اإلدارة )اؼبــدير( تكــون لــه ســلطة التوجيــه لآلخــرين بنيــة ربقيــق األهــداف، وأن  هــذا اغبــق يســتمد مــن 
اؼبركــز اإلداري الرظبــي الــذي يشــغله اؼبــدير علــى اؽبيكــل التنظيمــي عــن األنشــطة اإلداريــة سبــارس داخــل إطــار وحــدود 

 .  (1)اساؼبنظمة دون النظر إذل البيئة احمليطة هب
تطور تعريف اإلدارة نتيجة لظهور نظـريتني حـديثتني أثرتـا يف الفكـر اإلداري  : التعري  الحديث لئلدارة -

 أثرا جوهريا نبا: 
:سوالــت تنــادي بــان التوجيــه الفعــال عبهــود امخــرين ال يتوقــف علــى مــا يتمتــع بــه الفــرد مــن * نظريــة القيــادة

لكن على ما يتمتع به القائـد اإلداري كفـرد مـن قـوة التـأثري ذبعـل امخـرين سلطات مكتسبة، من مركز  يف التنظيم، و 
 يقبلونه كموجه عبهودهم، وؿبفز يدفعهم إذل ربقيق أهداف اؼبنظمة الت  من خبلؽبا تتحقق أهدافهم الشخصية.

يأخــذ  والــت  تنظــر إذل اؼبنشــآت كنظــام مفتــوح، يتفاعــل بصــفة مســتمرة مــع البيئــة احمليطــة، * نظريــة الــنظم:
 مدخبلت عملياته اإلنتاجية منها، ووبوؽبا  إذل ـبرجات مقبولة من البيئة ومطلوبة من  أفراد اجملتمع،  وصباعاته.  

كمــــا يســــعى إذل اغبصــــول علــــى ردود فعــــل البيئــــة، ويســــتخدمها يف تطــــوير اؼبخرجــــات، وبــــذالك تتحقــــق اؼبنشـــــاة           
 رية يف األجل الطويلو أهدافها  الرئيسية وهي الرحبية واالستمرا

: هنــا العديــد مــن التعــاريف للمفهــوم العلمــي لــئلدارة ولكــن رغــم تعــددها فألننــا المفهــوم العلمــي لــئلدارة -
 نقدم هذا التعريف الذي يضمن أهم عناصر وخصائص اإلدارة 

اءة هي ؾبموعة من األنشطة الت سبكن من اقباز األعمال من خبلل امخرين، وربقيـق أهـداف اؼبنظمـة بكفـ
 وفاعلية ،ومن هذا التعريف يبكن استنباط اػبصائص امتية لئلدارة:

 .(2) أ ا نشاط عام يوجد يف صبيع اؼبنظمات بغض النظر عن إشكاؽبا وأنواعها وأحجامهاس. -
 أ ا نشاط رظبي، أي  دورها  معلن رظبيا. -

                                                           
 .15، ص 1993نبيل اغبسيض النجار: اإلدارة وأصوؽبا وإذباهتها اؼبعاصرة ، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر،  – (1)
 .4،ص1999سعيد ؿبمد اؼبصري: التنظيم واإلدارة ،دار اعبامعية، اإلسكندرية ، مصر، - (2)
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 أ ا نشاط هام يقوم على ربقيق األهداف. -
   ذااها.أ ا وسيلة وليست غاية يف -
إن هذا اؼبفهوم ينظر إذل اإلدارة يف إطار مفهوم النظم، وسوف نناقش هذ  اػباصـية بشـيء مـن التفصـيل  -
 فيما بعد.

 أ ا تسعى لتحقيق الكفاءة يف استغبلل اؼبوارد والفاعلية من ربقيق النتائج واألهداف.
  .مفهوم اإلدارة في  ضوء  نظرية النظم -

 . (1)1ئلدارة على أ ا  نظام مفتوح يتأثر ويؤثر يف البيئة الت يوجد فيهاسسينظر االذبا  اغبديث ل
  أهميـــة اإلدارة  -1-2

ستظهــر أنبيــة النشــاط اإلداري مــآل كانــت هنــاك جهـــود إنســانية صباعيــة موجهــة، إذل ربقيــق هــدف مشـــبك                       
فـــراد اعبماعـــة، وقـــد تبلـــورت هـــذ  األنبيـــة نتيجـــة أو مصـــلحة مشـــبكة، تتحقـــق مـــن خبلؽبـــا األهـــداف الشخصـــية أل

 العديد من التغريات االجتماعية واالقتصادية  والتكنولوجية، الت تعرض ؽبا اجملتمع اإلنساين أنبها:
 ظهور اؼبنظمات وكرب حجمها وزيادة االذبا  إذل التخصص والبعد عن العمومية. -
 يتعدد فيها اؼببلك. انفصال اؼبلكية عن اإلدارة يف اؼبنظمات الت -
 التطورات التكنولوجية يف فنون إنتاج السلع واػبدمات. -
 زيادة حدة اؼبنافسة بني اؼبنتجني يف األسواق. -
الندرة اؼبتزايـدة يف اؼبـوارد اؼباديـة والبشـرية فبـا أدى  إذل ضـرورة البحـث عـن وسـائل أكثـر كفايـة وفاعليـة السـتغبلؽبا  -

 واستخدامها يف اإلنتاج.
 لنظرة إذل اإلدارة كعلم وفن ومهنه متخصصة .ا -
 (2)2اختفاء أنبية اعبهود الفردية، وتفوق اعبهود اعبماعية، الت ربتاج إذل قيادة وتواجهها ناحية اؽبدف اؼبشبك -
 تطــور الفكر اإلداري -1-3

  مدارس الفكر اإلداري  -1-3-1
 :الفكر اإلداري الكبلسيكي -
الكبلسـيكية، أل ــا اؼبدرســة األوذل الــت سبيـزت بوضــع األســس والقواعــد والتقاليــد ويطلـق عليــه اســم اؼبدرســة  

 العريقة، يف اإلدارة والت دل تكن معروفة من قبل، وتضم هذ  اؼبدرسة االذباهني الفكريني التاليني 
 اإلدارة العلمية.*     
 .*اإلدارة البريوقراطية   
 علمية على اؼبرتكزات التالية:قامت اؼبدرسة ال:  اإلدارة العلميـة -أوال

                                                           
 .08،ص 2002-2001اضبد ماهر و جبلل اؽبجرسي  و خرون: اإلدارة واؼببادئ واؼبهارات، الدار اعبامعية ، الطبعة األوذل، اإلسكندرية، مصر،– (1)
 .3سعيد ؿبمد اؼبصري : مرجع سابق ، ص  – (2)
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: وتعـض هـذ  العبـارة اغبصـول علـى أفضـل النتـائج مـن عناصـر اإلنتـاج كمـا وجوب تحقيق الكفاية اإلنتاجية -أ   
تعض اغبصول على أفضل اإلرادات اؼبالية الـت  تغطـي النفقـات والتكـاليف، وربقـق أفضـل اإلربـاح للمنـتج  وبكلمـة 

جيــة، ســلعة أو خدمــة بأفضــل اؼبواصــفات مــن حيــث اعبــودة واقــل التكــاليف وجبهــد اقــل  مــوجزة تعــض  الكفايــة اإلنتا
 وزمن اقل األمر الذي يعود على رب العمل بأفضل األرباح.

: تطبيـــق األســـلوب العلمـــي يف تصـــميم العمـــل وربديـــد أبعـــاد   ومتطلباتـــه، بعيـــدا  عـــن  البحـــث العلمـــي -ب   
 عمل أو لشاغله.التخمني والتقديرات الشخصية بالنسبة لل

: إن اؽبدف الذي سعت إليه اإلدارة العلمية من وراء  تقسيم العمل  هـو ربديـد أدق إلبعـاد تقسيم العمل -ج   
النشــاط، الــذي يوكــل  إذل العامــل، حبيــث  يبكنــه التخصــص فيــه، فبــا  يزيــد كفائتــة اإلنتاجيــة وال يــدع ؾبــاال لزيــادة 

عمــل  أدى إذل  ذبيــع التخصــص  يف ؾبــال  األعمــال  لــيس فقــط بالنســبة التكلفــة وعليــه فــان البكيــز علــى تقســيم ال
 للعمال، بل  أيضا بالنسبة للمدراء وفقا لطبيعة النشاط الذي يتولون إدارته.

ركــزت اإلدارة العليــة علــى عمليــة وضــع قواعــد وأعــول علميــة للقيــام بــةدارة المنظمــة والعنايــة بةنتاجهــا:  -د   
 وافز اؼبادية ووضع اللوائح اػباصة بذالك لبللتزام هبا.اؼبتابعة  واؼبراقبة واغب

تطبيـــــق األســـــلوب العلمـــــي يف عمليـــــة اختيـــــار اؼبـــــدراء واؼبـــــوظفني والعـــــاملني ضـــــمن  مبـــــدأ  تقســـــيم العمـــــل  -هــــــ   
 والتخصص واعتماد التدريب، عملية مكملة  لزيادة كفاءة هؤالء وسد أي نقص قد يبلحظ يف  قدرااهم العملية .

كيــز علــى أنبيــة التوجيــه والتقيــد واالعتمــاد الكلــى،  علــى العبلقــات الرظبيــة يف اؼبنظمــة وؿباربــة اى عبلقــة الب  -و   
 .(1)خارج هذا اإلطار ،كو ا ال تقع ضمن اللوائح العمل، والسلوك الرظبية اؼبعتمدة 

 اإلدارة البيروقراطية: -ثانيا
عـــض  مكتــــب أو اإلعمــــال واألنشـــطة الــــت  يتضــــمنها وت  Bureauتتكـــون البريوقراطيــــة مـــن مقطعــــني نبــــا        

ســلطة اؼبكتــب  أو حكــم  Bureaucratyتعــض  ســلطة  أو  حكــم وبالتــارل يصــبح  معــض  Cratyاؼبكتــب و
اؼبكتـــب  أو نفـــوذ وأســـلوب العمـــل اؼبكتـــ ، ويعـــود  إنشـــاء هـــذ   اؼبدرســـة يف اإلدارة إذل  جهـــود  العـــادل  االؼبـــا   

وهــو عــادل  اجتمــاع  واقتصــاد  عــايش  اعبــدل  القــائم  بــني  Max weber(1920-1864مــاكس  فيــرب  )
أنصار اؼبدرسة العلمية  يف  اإلدارة  ومدرسة العبلقـات  اإلنسـانية، وكعـادل  اجتمـاع  كـان علـى  داريـة واسـعة بـدور 

تمــا باإلنتاجيــة  وضــرورة  الفــرد  يف اجملتمــع وتــأثري اجملموعــة  عليــه  وأثــر   يف اجملموعــة  كمــا  كــان  عــادل  اقتصــاد  مه
ـــة يف  اإلدارة  تأخـــذ بعـــني  ـــذا  فقـــد  وضـــع أسســـا علمي ـــاج ل ربفيـــز العـــاملني  إذل  زياداهـــا والتقيـــد دبواصـــفات اإلنت
االعتبار  مصلحة كافة األطراف  ذات العبلقة  باؼبنظمة سـواء  كانـت  داخليـة أو خارجيـة  لتحقيـق  اغبـد األعلـى  

 .اجية  ظبيت بالبريوقراطيةمن الكفاءة اإلدارية  واإلنت
 خصائص  البيروقراطية المثالية  التي  دعا إليها ماكس  فيبر. -
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 االدارة             ولالفصل اال  

التحديد الدقيق ألهداف وسياسات وإجراءات العمل عبـر قـوانيو وأنظمـة وتعليمـات تصـدر فـي لـوائ   -أ   
ــ داء العمــل يقــوم بالعمــل إذا يــتم   :س فــالبكيز يكــون علــى  العمــل ال  علــى  مــنيتقيــد  ويلتــزم بهــا  مــو  يقــوم ب

 اختيار  وفق  ضرورات ومواصفات العمل كما هبرى إلزامه بالتقيد بدقة دبا يفرضه العمل دون استثناء.
: وال ربيز فيها ؼبن تطبق عليـه شـروط االسـتفادة منهـا وعلـى اؼبوظـف أو العامـل التفريـق بـني  الخدمة العامة -ب   

صـاغبه الشخصـية وعـدم إفسـاح اجملـال ؽبـا بـأن تـؤثر يف  دور  الرظبـي  الـذي دورها الرظبي يف العمـل وبـني عبلقاتـه وم
 ربدد  القوانني واألنظمة والتعليمات الرظبية  

ـــق مبـــدأ تقســـيم األعمـــال لتشـــجيع  التخصـــص: -ج    ـــادة الكفـــاءة اإلنتاجيـــة وســـهولة  ضـــبطها  مـــا   تطبي وزي
 يهدف إذل تبسيط  بالسبة للعامل. 

وكــذالك سياســتها وإجراءااهــا لتســهيل عمليــة مراقبــة وتقســيم األعمــال  لخاعــة بالعمــل:تنمــي  األنشــطة ا -د   
وربقيــق مبــدأ العدالــة واؼبســاواة ســواء أكانــت  عمليــة  اإلنتــاج أو عمليــة تصــريف  اؼبنــتج  اى العــاملني يف  اؼبنظمــة  

 ومع اؼبتعاملني معها .
تكــون الســلطة يف ربديــد مســؤولية العــاملني    :حــرص فيــرب علــى أنتــدرج الوظــائ  فــي مســتويات الســلطة -هـــ   

 واضحة  ومفهومة   لدى اعبميع كي يتم  عمليا التقيد باللوائح الت يتم دبوجبها  تنفيذ األعمال. 
: والتقيــد هبمــا عــرب اختيــار العامــل أو اؼبوظــف  واالبتعــاد عــن أيــة  تســخير المــ هبلت والخبــرات للوظيفــة -و   

   هذا اجملال.مؤثرات  شخصية أو نفعية يف
ادخـــل فيـــرب العمـــل  االعتمـــاد علـــث التوثيـــق  لمـــب  المعـــامبلت والرجـــوع إليهـــا مســـتقببل عنـــد الحاجـــة: -ز   

الكتايب لتدوين كافة األنشطة اؼبتعلقة بالعمـل والتعامـل اؼبـنظم لكـي يسـهل ضـبطها والرجـوع  إليهـا  مسـتقببل  سـواء  
 و اؼبتعاملني  معها .بالنسبة إلدارة اؼبنظمة أو للعاملني  فيها أ

: بني كافة األمـور اؼبتعلقـة هبـم منـذ غبظـة اختيـارهم للعمـل إذل  وضع  نظام  خدمة  للعامليو  في المنظمة -ح   
 .   (1)حني  تركهم له   ائيا  مع  بيان اغبقوق  والواجبات اػباصة هبمس

بـدأ يعتـرب  مـن األمـور  اؽبامـة يف العبلقـة بـني إن هـذا  اؼب السرية وااللتزام بالقوانيو واألنظمة والتعليمـات: -ط   
اؼبرغوس لكي ال  يسيء تفسري واستغبلل العبلقة من قبـل امخـرين أو يـؤدي إذل إفشـاء أسـرار العمـل عـن  قصـد أو 

 عن غري قصد  مهما  كانت  هذ   األمور بسيطة أو  معروفة. 
يـرب علـى أن سـلطة ازبـاذ القـرار أو تعديلـه هبـب أن ركـز فمركزية  السلطة في اتخاذ القرارات أو تعـديلها : -ك   

تبقــى يف يــد  اإلدارة العليــا  وأنــه ال مــانع  مــن خــبلل اؼبشــاورات أو اللجــان اؼبتخصصــة  اؼبســانبة يف  عملــة  صــنع 
 القرار 
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 االدارة             ولالفصل اال  

   الفكر اإلداري السلوكي -1-3-2    
يتطــابق مــع الســلوك الــذي يريــد  ســواء  ال شــك أن اؼبــدير النــاجح هــو الــذي يســتطيع أن هبعــل ســلوك العــاملني معــه 

أكان  يف ؾبال  التعامل مع  امخرين  وللوصـول إذل ذالـك البـد مـن دراسـة ومعرفـة سـلوك العـاملني معـه حـآل يبكـن 
 من التعامل معهم بنجاح وهذا ما دعت إليه  مدارس  الفكر االدارى  السلوكي الذي  نستعرضهما فيما يلي:

-1886صـــاحب هـــذ   اؼبدرســـة  ورائـــدها عـــادل االجتمـــاع األمريكـــي  تشـــب برنـــارد   :* مدرســـة النظـــام  التعـــاوني 
ركـــز برنـــارد علـــى  ليـــات اجملموعـــة الربيـــة اؼبنظمـــة وذكـــر أن  اجملموعـــة ؽبـــا  خصوصـــيااها الـــت  تتميـــز هبـــا األفـــراد   1961

 الذين يشكلون  هذ   اجملموعة   األعضاء فيها  ومهمة  اؼبدير  فهم  ؾبموعة ومعرفة مدى  تأثريها على سلوك األفراد
 *مدرسة الدافعيـــة   

وموجـــــــــــــــد   1935-1861وهـــــــــــــــو فيلســـــــــــــــوف  اجتمـــــــــــــــاعي  مبســـــــــــــــاوي  Rudolf.sternerيـــــــــــــــرى
 وهو علم  أشبه بنظام  ديض يركز على  تطوير اإلنسان  وربفيز  على البناء  والتقدم.  Anlheoposphyعلم

فز والـــدوافع واغباجـــات اإلنســـانية  وفيمـــا يلـــي ربديـــد  مـــوجز ؽبـــذ   ويـــرتبط هبـــذا اؼبفهـــوم ثبلثـــة مفـــاهيم  هـــي  اغبـــوا
 اؼبفاهيم  الت  يرتكز عليها  مفهوم  الدافعية: 

 اغباجة -اغبافز                       -  
 المداخل الجزئية في الفكر اإلداري -1-3-3

تــربة  إياهــا  ؿبــور اهتمــام  اإلدارة وتتميــز هــذ   اؼبــداخل  ببكيزهــا علــى  نشــاط يف اإلدارة أو ظــاهرة فيهــا  مع
العليــا والـــذي ســـيمكن  اؼبنظمـــة مـــن ربقيــق  أهـــدافها  وتعزيـــز  مركزهـــا يف البيئـــة الــت تعمـــل  فيهـــا  ومـــن  أهـــم هـــذ   

 .   (1) اؼبداخل فيما يلي
 *مدرسة  اتخاذ القرارات:   

ذي ىبــدم ووبقــق  هــدف  هــذ   تركــز  هــذ   اؼبدرســة  علــى  عمليــة صــنع وازبــاذ  وتطبيــق  القــرار  النــاجح الــ
اؼبنظمــة  وتعتــرب  عمليــة  ازبــاذ القــرارات  ؿبــور  العمليــة اإلداريــة ومهمــة اؼبــدير األوذل الــت  ربــدد قباحــه وفشــله  مــن 

خــبلل  ازبــاذ القــرارات  الــت  يتخــذها  أو يطبقهــا  ويعتــرب اؼبفكــرون  يف  هــذا اجملــال ومعظمهــم مــن  أصــول  ثقافيــة   
أن  نظريـــو القـــارات  هـــي  تفســـري بكافـــة  إبعـــاد الفكـــر اإلداري   حيـــث  يـــرون  أن كـــل  نشـــاط  وعلميـــة اقتصـــادية

إداري  هو نوع  من صناعة القرار من  معظم إتباع هذ   النظرية ؽبم توجد النظم ومن  ابـرز  مفكـري هـذ  اؼبدرسـة  
 من اعتبارين  نبا  : ودعااها  سهاربرت سيموتس الذي بني  أن عملية  صنع  القرار الناجح  تنطلق 

اعبــدوى االقتصــادية للقــرار  بالنســبة للمنظمــة  كــألدارة عليــة وكأصــحاب  مشــروع وقــد  أطلــق  علــى اؼبــدير  الــذي   -
 يهتم هبذ  الناحية بالرجل االقتصادي
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 االدارة             ولالفصل اال  

اعبــدوى النفســية  واؼبعنويــة للقــرار  وهــي  تعــس  مــدى االرتيــاح النفســي  والــروح اؼبعنويــة  ودرجــة ذبــاوب  -
 املني مع  هذا  القرار .الع

وقــد أطلــق  سســيمونس  علــى اؼبــدير  الــذي  يركــز علــى  هــذا اعبانبسبالرجــل اإلداريسوأشــار سســيمون سإذل  ضــرورة 
اؼبوازنة  بني  هذين االعتبارين يف  صنع القرار  وازباذ   وهو  من رواد  مدرسـة علـم االجتمـاع يف اإلدارة الـت  اهـتم 

اؽبادفــــة وعبلقااهــــا التبادليــــة مــــع  اإلدارة حيــــث  أراد مــــن اؼبــــدير  أن هبعــــل  مثــــل  هــــذ    بســــلوك اجملموعــــة  العلميــــة
 اجملموعات اؼبصدر األول الهتمام اؼبدير  عند  ازباذ  للقرار  ليكون  الرجل  االقتصادي و االدارى يف  أن واحد.

 * المدرسة الكمية  في اإلدارة:   
مــدخلني  يف  اإلدارة غبــل اؼبشــاكل  وذبــاوز العقبــات الــت  تعــبض  مــن اؼبتعــارف عليــه عمليــا أن  هنــاك     

نشاط اؼبنظمة  وقد  تقـف يف  وجـه  ربقيـق  أهـدافها . فهنـا اؼبـدخل الكيفـي  حيـث  يسـتخدم اؼبـدير إؽبامـه  ورأيـه 
ؼبواجهــة  الشخصــي  يف  مواجهــة اؼبشــاكل  والعقبــات ويعتمــد علــى  خربتــه  يف  ازبــاذ القــرار  أو القــرارات غبــل  أو

 مايعبض  سبيله  ويتم اللجوء  إذل  مثل  هذا  األسلوب الكيفي  يف اغباالت التالية:
 عندما  تكون األمور أو اؼبواضيع  اؼبراد ازباذ  القرار  بشأ ا بسيطة وغري  معقدة. -
 عندما تكون األمور أو اؼبواضيع  اؼبراد ازباذ  قرار بشأ ا  مألوفة ومتعارف  عليها.  -
 تكون تأليف  حل  اؼبشاكل  أو  ذباوز العقبات  والقرارات الت  تتخذ  قليلة  التكاليف  نسبيا.  عندما -

رائـــد  ؽبــذ   اؼبدرســـة الــت تركـــز علــى  دراســـة  التجــارب  اؼبميـــزة  Ernestdaleيعتــرب   المدرســة التجريبيـــة:*    
ـــاجحني أو  ؿباولـــة  اســـتنباط ســـلوكية وفبارســـات إدا    (1)ريـــة يبكـــن  تعميمهـــا  علـــى  منظمـــاتسلـــبعض  اؼبـــدراء  الن

سمشــاهبة وحــاالت  فباثلــة وذلــك  اختصــارا  للجهــد والنفقــات والوقــت وتتميــز هــذ  اؼبدرســة بأ ــا كــاإلدارة العلميــة 
تزود اؼبدراء بثقافات إدارية تساعدهم يف  معاعبة مايصادفهم من  أمـور  نتيجـة ذبـارب  واقعيـة  حـدثت لـيس  ؾبـرد 

ن تطبيق  القواعد العامة  اؼبستخلصة  من ذبارب امخرين تتطلب  قدرة  تقديريـة عاليـة  فيمـا إذا  فكر  نظري، ولك
كانــت الظــروف  واغبــاالت واؼبوكلــة  مطابقــة للمشــكلة  والظــروف  واغبــاالت الــت  اســتنبطت منهــا  هــذ   القاعــدة 

احـه والظـروف  واغبـاالت الـت رافقـت  غري أن هذ   اؼبدرسة تساهم يف  توثيـق  النشـاط االدارى النـاجح وأسـباب قب
 ذلك النشاط .

 المستويــات اإلداريــة -1-4
سعنــدما تكــون  اؼبنظمــة صــغرية اغبجــم  فمــن اؼبمكــن  أن يقــوم بالعمــل اإلداري  فــرد واحــد أو عــدد ؿبــدود  

الكفـاءة يف  من األفراد، لكن عندما يكرب حجم اؼبنظمة فألن األمر يقتضي ظهـور مسـتويات إداريـة جديـدة  لضـمان
األداء اإلداري، ويف اؼبنظمات الكبرية اغبجم  يبكن مبلحظة وجـود عـدد كبـري مـن اؼبسـتويات اإلداريـة وكلمـا  ارتفـع 
اؼبســتوى اإلداري زاد معــه نطــاق اؼبســؤولية اإلداريــة  وزادت الســلطات والصــبلحيات اؼبمنوحــة ؽبــذا اؼبســتوى، بينمــا  
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وبوجـه عـام يبكـن   .لسـلطة وقلـت السـلطات والصـبلحيات ؽبـذا اؼبسـتوىكلما هبط اؼبستوى اإلداري ضاق  نطاق ا
 (.3)( ويلي شرحهاس1سبييز بني ثبلثة  مستويات إدارية تظهر يف  الشكل)

 
     

 اإلدارة العليا                                                                      
 
 

 اإلدارة الوسطى                                                                                   
 

 
 اإلدارة اإلشرافية                                                                                       

                                                                                             
                  

 اإلدارة العلــيا  -1-4-1
وسبثل ؾبموعة اؼبديرين على  قمة اعبهاز اإلداري الذين يتخذون القرارات الت تؤثر علـى اؼبنظمـة  ككـل      

 ويرأس هذ  اجملموعة اؼبدير العام للمنظمة وتتميز غالبية القرارات الت  يتخذها  مستوى اإلدارة 
 دة من أنبها:العليا بسيمات عدي

 دبعا  أ ا تؤثر  يف اؼبنظمة ككل بوجه عام. الكلية: -
: وهـــذا  يعـــض أن قـــرارااهم  يكـــون  تأثريهـــا علـــى اؼبنظمـــة مســـتمرا لســـنوات  عديـــدة يف األجـــل  الطويـــل -

 .اؼبستقبل
 : دبعض  أن قرارااهم غالبا  ما تشتمل على جوانب متعددة مالية وإنسانية واجتماعية.الشمولية -

فعلـى ســبيل اؼبثـال حينمــا قــررت جامعـة الكويــت ربويـل كليــة التجــارة إذل كليـة العلــوم اإلداريـة لتواجــه التطــورات      
 اغبديثة يف دراسة اإلدارة واالقتصاد واحملاسبة  يبثل قرارا من قرارات  اإلدارة العليا . 

  اإلدارة الوسطث: -1-4-2
ن تنفيذ قرارات اإلدارة العليـا كمـا يتخـذون  القـرارات اؼبرتبطـة بـألدارة وهذا  اؼبستوى  اإلداري  يعترب  مسئوال  ع     

الوظــائف الرئيســية باؼبنظمــة أو القطاعــات األساســية هبــا فعلــى ســبيل اؼبثــال يبكــن  اعتبــار مــديري  األفــراد والتمويــل  
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إدارة وســطى علــى واإلنتــاج  والتســويق  مــن مــديري اإلدارة الوســطى كــذلك فــان عمــداء  الكليــات يبكــن اعتبــارهم  
 مدى مستوى اعبامعة.  

  اإلدارة الدنيا واإلشرافية: -1-4-3
وهــؤالء  يتولــون اإلشــراف علــى العمــال  التنفيذيــة باؼبنظمــة ويقومــون  بتنفيــذ  توجهــات وسياســات  وقــرارات        

يف الوحــدات اإلداريــة اإلدارة الوســطى  يف ؾبــال إشــرافهم، كمــا يتخــذون قــرارات دوريــة روتينيــة لســري العمــل اليــومي 
( أمثله من اؼبسميات الوظيفية الشائعة يف  كل اؼبستويات اإلدارية الثبلثـة وذلـك 1الت يشرفون عليها ويعد الشكل)

   (1)حآل يكون لديك  ألفة مع  العادل الواقعي للوظائف .
 

 المسميات الشائعة للوظائ  مستوى  اإلدارة

 اإلدارة العليا
 والعضو اؼبنتدب،واؼبدير العام،ورئيسرئيس  ؾبلس  اإلدارة،

 القطاع، ومدير اإلدارة)دائرة( مركزية،مستشار.  

 اإلدارة الوسطث
 مدير إدارة)دائرة(،كبري احملللني، كبري الباحثني ،كبري أخصائيني،

 مدير  مكتب،وكبري اؼبهندسني)وفنيني(

 اإلدارة اإلشرافية
 وباحث ،رئيس قسم،ومشرف،ومبلحظ ورئيس عمال،وأخصائي ،

 وسكرتري تنفيذي ، ناظر ومنسق

 فض،وكاتب،وحريف،وعامل،ومعاون،وسكرتري،طباع العاملون والمنفذون
 

 (22المسميات الشائعة للوظائ  اإلدارية شكل )
 وظــائ  اإلدارة: -2
 وظيفة التخطي -2-1
 مفهوم التخطي  -2-1-1

ا  أجوبـة متعـددة يف  اغبقـب الزمنيـة اؼبختلفـة إن السؤال عن التخطيط ومعنا  كان ومازال يبلقي إذل حد مـ 
،ومــن أشــخاص ـبتلفــني ويــذكر  ن اينشــتاين قــال مــرة نفــس الشــيء عــن العلم.وهــذا معنــا  عــدم وجــود اتفــاق بــني 
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 االدارة             ولالفصل اال  

البـــاحثني والدارســـني علـــى تعريـــف ؿبـــدد ؼبفهـــوم التخطـــيط. وان كـــان هنـــا شـــبه إصبـــاع غـــري مباشـــر علـــى ؿبتـــوى هـــذا 
 اؼبفهوم منها:

 قاموس أكسفورد الفعل الثبلثي خطط بالفعل صمم أو نظم مسبقا أو سلفا. س *يعرف  
( التخطيط كمفهوم عام على انه ربضـري وإعـداد ذهـض للنشـاط مـن اجـل العمـل أي Benton*ويعرف بنتون )   

 بناء خارطة ذهنية وبتعبري بنتـون فـألن التخطـيط يشـمل كـل فعـل مقصـود. هبـب أن يتصـور ويثبـت يف اػبيـال قبـل أن
 .يأخذ مكانه يف  اغبقيقة اى هبب أن ىبلق قبل أن يعمل وهذ  هي قاعدة التفكري قبل العمل

وهبــذا اؼبضــمون فــان النــاس يبارســون التخطــيط يف صبيــع األوقــات، وهــذا اؼبعــا للتخطــيط يــرادف اؼبعــا يف   
 معجم أكسفورد والذي ينص على أن التخطيط هو صبيع األشياء وعبميع الناس.

التخطيط كمفهوم عام بأنـه جهـد موجـه ومقصـود ومـنظم لتحقيـق هـدف أو أهـداف معينـة يف فـبة زمنيـة *يعرف    
 .(1)ؿبددة جبهد ومال ؿبددينس

( يعـرف التخطـيط علــى انـه طريقـة تفكــري وأسـلوب عمـل مــنظم لتطبيـق أفضـل الوســائل Friedmanسفريدمـان)   
 .(2) د ربقيق أهداف واضحة وؿبددة ومتفق عليهاساؼبعروفة من اجل توجه وضبط عملية التغيري الراهنة بقص

سوكمفهــــوم اقتصــــادي فــــان التخطــــيط يعــــرف بأنــــه حزمــــة مــــن النشــــاطات اؼبتتابعــــة الــــت يــــتم رظبهــــا وتنفيــــذها غبــــل 
( بواســطة Econoic prioritiesمشــكبلت اقتصــادية معينــة وهــو أيضــا  اختيــار  واع لؤلولويــات االقتصــادية)

 بعض اؼبؤسسات العامة.
( التخطـــيط بأنـــه اختيــــار مبـــض علـــى مســـارات بديلـــة للتصــــرف يف Koohtzidannelونتزودونيـــل)كيعـــرف  *   

 .(3) اؼبستقبل للمشروع ككل قسم من أقسامهس
 مبادئ التخطي  -2-1-2

البـــد للتخطـــيط لكـــي يـــون ؾبـــديا أن يلتـــزم باؼببـــادئ التاليـــة والـــت تشـــكل اإلطـــار الفكـــري ؼبـــن يقـــوم بعمليـــة 
 التخطيط:

ن يعتمــــد الطريقــــة العلميــــة يف طريقــــة التنبــــؤ وه صبيــــع اؼبعلومــــات وربليلهــــا واالســــتفادة مهــــا يف استكشــــاف أ -أ   
 اؼبستقبل.

البكيــز علــى اؽبــدف اؼبــراد ربقيقــه وهــذا يعــض أننــا عنــدما لبطــط لشــيء هبــب أن نوجــه كافــة طاقاتنــا يف  -ب      
ور اعبانبيـة ال تـأثري أو صـلة ؽبـا باؽبـدف الـذي لبطـط التنبؤ على ذلـك الشـيء هبـدف ربقيقـه وعـدم االنشـغال بـاألم

 له.
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مشوليــة التخطــيط وتعــض هبــب أن يشــمل التخطــيط كافــة األنشــطة والوســائل واألســاليب اؼبتعلقــة باؽبــدف  -ج      
 الذي لبطط له وان نوفر كافة اإلمكانات الضرورية  لذلك دون نقص.

دف وهـذا يعـض أننـا يف سـعينا للوصـول إذل غايـة أو هـدف مـا هبـب أولوية وأسبقية التخطيط يف تنفيـذ اؽبـ -د      
نعتمــد أوال علــى التخطــيط قبــل أي وظيفــة إداريــة أخــرى أل ــا هــي الــت ربــدد لنــا األنشــطة واؼبســارات واإلمكانــات 

 .(1)س اؼبؤدية إذل الغاية أو اؽبدف
 أدوات التخطي  وأساليب  الفنية: -2-1-3

 التنبؤ العلمي. -س
 اؼبشاهد أو السيناريوهات اؼبستقبلية. استخدام -
 إشارات التثبيت اؼبرجعية. -
 اؼبشاركة خبرباء التخطيط،اؼبشاركة وااللتزام. -
 االستعانة خبرباء التخطيط. - 
 استخدام اإلدارة باألهداف. -

 خصائص التخطي : -2-1-4
ة  ألخــرى، ؾبموعــة مــن العوامــل مــن الطبيعــي جــدا أن يكــون وراء تفــاوت نســبة قبــاح التخطــيط،  مــن خطــ        

 والظروف الت يبكن ترصبتها  يف حزمة من اػبصائص  تتمثل  فيما يلي:  
ـــع   الدقـــة: -أ    تشـــتمل هـــذ  اػباصـــية علـــى معـــاين  ومفـــاهيم  كثـــرية، بـــل  تنســـحب يف  هـــذ   وتلـــك علـــى  صبي

ا  ينبغـي، هبـب األخـذ باالعتبـارات مكونات ومراحل العملية التخطيطية  فهي  صبيعا  وحـآل ربقـق الدقـة دورهـا كمـ
 التالية:

 التوعية الكاملة عبميع األطراف واألفراد واعبماعات. - 
 إعداد واهيئة القائمني  جبمع البيانات واؼبعلومات البلزمة، إلعداد اػبطة. - 
 توفري اإلمكانيات اؼبادية والعيية البلزمة، لتحقيق اؼبستويات اؼبتقدمة من الدقة. - 
 اد خاصية الدقة يف  صبيع مراحل  التخطيط، وليس  يف  مرحلة صبع البيانات فقط. اعتم - 

: ويعض مفهوم الواقعية يف التخطيط التعامل مـع  األمـور اؼبختلفـة، بأحجامهـا وإبعادهـا اغبقيقـة فـبل الواقعية -ب   
 .(2) هبوز أبدا  التقليل من حجم اؼبشكلة أو الظاهرة اؼبدروسةس

: تعتــرب اؼبرونــة مــن اػبصــائص الشــرطية، الــت هبــب أن تتــوفر للخطــة، حــآل تســتطيع مواجهــة صبيــع  المرونــة -ج   
الظــروف واؼبســتجدات والتفاعــل  معهــا  دون  أن وبتــاج ذلــك إذل إلغــاء  اػبطــة أو يوقــف  العمــل هبــا، وردبــا كانــت 

 على فاعليتها. اؼبرونة  تعا االستعداد من قبل اػبطة،  للتكيف مع  اؼبستجدات دون  التأثري
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 االدارة             ولالفصل اال  

ــة -د    : سبثــل  األولويــة  إحــدى  أهــم اػبصــائص  الشــرطية اؼبطلوبــة، ألي خطــة  تنمويــة، وذلــك لضــمان األولوي
أعلــى نســبة مــن النجــاح، يف الوصــول إذل األهــداف  اؼبطلوبــة،  وتــأتى  ضــرورة وأنبيــة األولويــة  يف اػبطــة  مــن بــاب 

دة. مـثبل وجـود مشـروعني  ونظـرا  لئلمكانيـات اؼبتـوفرة نبلحـظ انـه ال اؼبصلحة واغبرص  على  ربقيق  التنمية اؼبنشو 
يبكن  تنفيذنبا معا أو يف وقـت واحـد فيأخـذ دببـدأ األوليـة  فـألذا دل يؤخـذ هبـذ   اػباصـية  فانـه ال يبكـن  تنفيـذ  أي  

 من اؼبشروعني  وبالتارل  تفشل  اػبطة  عن ربقيق  أهدافها. 
وم الشــمولية اإلحاطــة التامــة جبميــع جوانــب أخــرى إال أن  ذلــك قــد يظهــر وكأنــه : يعــض  مفهــالشــمولية  -هـــ    

يتعـــارض  مـــع  مبـــدأ األولويـــة للتخطـــيط الـــذي يركـــز علـــى  جوانـــب مـــن احتياجـــات وتطلعـــات اجملتمـــع  فالشـــمولية 
مثـل  يف  عـدم اهدف  إذل االبتعاد عن التجزئة، أو الفردية يف اؼبخطط  اؼبقدم، إذا  أن احد أسباب قباح اػبطـة يت

 فردية اؼبشكلة عند الدراسة،  وكذلك  النظرة الضعيفة أو احملددة.
تتطلــب مراحــل العمليــة التخطيطيــة التحلــي خباصــية االســتمرارية إذا أن توقــف العمــل يف قطــاع  االســتمرارية: -و   

 معني أو نشاط معني يؤثر على قباح اػبطة ويتسبب يف مشاكل عديدة منها ما يلي:
 إحداث  بلبلة يف الربنامج للتنفيذ. -           

 .فقدان اؼبصداقية وبالتارل  إضعاف  الثقة لدى  بعض  القائمني  على إعداد  التخطيط -          
 .زيادة التكاليف  االقتصادية واالجتماعية فبا  يعرقل  استكمال  تنفيذ  اػبطة اؼبوضوعة -          

صــائص الــت تســاعد يف قبــاح العمليــة التخطيطيــة  يف ســائر الــدول وينظــر :يشــكل التنســيق أهــم اػبالتنســيق  -ز   
 إذل  ضعف التنسيق  بأنه اكرب مشكلة  تعيق  عملية  التنمية. 

: تلعــب التكامليــة  دورا مهمــا ف  عمليــة التخطــيط  وذلــك ؼبــا  تســاهم بــه يف  ؾبــاالت عديــدة التكامليــة -ح   
بلثة  وهي اإلعـداد والتنفيـذ واؼبراقبـة فيكفـي  أ ـا تسـاعد علـى  مبـو ـبتلـف ومؤثرة  يف  مراحل  عملية التخطيط  الث

أقســام وخطــوات العمليــة التخطيطيــة، وذلــك باالعتمــاد علــى بعضــها الــبعض، وقــد تــزداد  أنبيــة  التكامليــة أكثــر يف 
 مرحلة التنفيذ، حيث  تؤدي زيادة التكاملية إذل  مبو اؼبشاريع والربامج التنموية .

 ميزات اؼبهمة الت تقدمها التكاملية مايلي:ومن اؼب
 التوفري يف التكاليف  واعبهود والزمن. -
 تعميق  وتطوير اػبربات الوطنية  واحمللية، وحآل  على  مستوى اؼبشروع. -
 (1)خفض  الواردات  وذلك  من خبلل  زيادة اعتماد بعض  اؼبشاريع اعبديدة،  على  مشاريع قائمة. -

 أهمية التخطي : -2-1-5
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: يعتـــرب التخطـــيط  القاعـــدة األساســـية، لتربيـــر  عمليـــة  ازبـــاذ  *القاعـــدة األساســـية التخـــاذ القـــرارات     
القرارات حيث  انه  وبدوزبطيط تصبح  عملية  ازباذ القرارات اإلدارية  عمليـة  عشـوائية ال  تشـكل  نسـقا منطقيـا 

 يف نشاط اإلدارة. 
خطيط، ؿباولة للتغلـب علـى عـدم  معرفـة اؼبسـتقبل وتطوراتـه  عـن : يعترب الت*مواجهة حالة عدم الت كد    

طريـق  التنبـؤ العلمـي، وإال فـان اإلنسـان سـوف يبقـى خائفـا  ومـبددا ، مـن القيـام بـأي بنشـاط  فتشـل نتيجـة ذلـك 
 حيويته وحركته.

ت  : إن  وظيفــة التخطــيط  تســتوجب  صبــع اؼبعلومــا* االســتفادة القصــوى مــو اقتصــاديات التشــ يل    
عن كافة األنشطة اؼبستقبلية وتكلفتها وبالتارل  االختيار األنسب من حيث  النوعية والتكلفة  واعبهـد  فبـا سـيؤدي  

 إذل االستفادة  من  مبدأ االقتصاد يف النفقات  واعبهد والزمن.
مــن    : رأينــا يف مــا تقــدم إن التخطــيط  وظيفــة تســعى إذل الوصــول إذل اؽبــدفالتركيــز علــث األهــداف*    

خــــبلل  ربديــــد  األنشــــطة  واإلمكانــــات الضــــرورية لــــذلك  فهــــي يف  ـبتلــــف  مراحلهــــا  وخطوااهــــا  تضــــع  اؽبــــدف  
 أمامها  وتعمل على ربقيقه.

: ســـنأيت  الحقـــا يف شـــرحنا  لوظيفـــة الرقابـــة إال أن الرقابـــة تســـتند تحديـــد  وتســـهيل  وظيفـــة الرقابـــة*     
لقيــاس األداء  والســلوك اؼبــراقبني، فــالتخطيط وبــدد مــا هبــب  أن يعمــل  أو  دائمــا  علــى مــا ورد يف اػبطــة والتنظــيم

 ينجز        ما  مت عمله أو  اقباز  فعبل تؤكد  الرقابة.
: ال شـك انــه أثنـاء اسـتقراء اؼبسـتقبل،  يبكـن مبلحظـة مؤشــرات *مبلحظـة عوامـل  الت ييـر المسـتقبلية    

 (4) منها يف  ربركات اؼبنظمة اؼبستقبليةس التغيري اؼبستقبلية،  وبالتارل االستفادة 
 وظيفة التنظيم -2-2

يعتـــرب التنظـــيم الوظيفـــة اإلداريـــة اؼبكملـــة للتخطيط،حيـــث  ربـــول  التخطـــيط إذل واقـــع عملـــي قابـــل للتنفيـــذ  
 فالتنظيم يعمل على ترصبة اػبطة،  أو التخطيط  إذل أنشطة تعمل على ربقيق  اؽبدف  أو األهداف.

   التنظيم: تعري   -2-2-1
سهـــو ؾبموعـــة  مـــن األفـــراد تعمـــل بطريقـــة معينـــة للوصـــول إذل هـــدف معـــني،أي  أن التنظـــيم يعـــض بنـــاء هيكـــل        

داخلـــي  لئلعمـــال وعبلقااهـــا ببعضـــها الـــبعض، وبنـــاء اؽبيكـــل يتضـــمن ربديـــد اؼبهـــام واألنشـــطة الـــت هبـــب أن تـــؤدي 
ين  وظيفـة متخصصـة، كمـا تتضـمن هـذ  الوظيفـة ذبميـع لتحقيق أهداف اؼبنظمة ، وذبميع كـل  ؾبموعـة منهـا لتكـو 

 (2)األعمال يف وحدات  تنظيميه يشرف عليها ويسأل عنها رئيس أو مدير وتفويض السلطات البلزمةس
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ؽبــذا الــرئيس  اؼبباشــر ومســؤولياته، ب  ربديــد العبلقــات التنظيميــة رأســيا وأفقيــا ، اى بينــه وبــني رغســائه ومرغوســيه  
 الوحـدات التنظيميـة  الـت تقـع يف نفـس مسـتوا ، وعلـى ذلـك فكلمـة التنظـيم  تطلـق  علـى اعبهـود وأيضا  بينه وبني
 الت تبذل بقصد:

 ربديد األعمال  اؼبطلوب  تنفيذها ب  تقسيمها إذل ؾبموعات ويبكن أن يتوذل كل  منها  شخص  واحد. -أ  
 أكثر من شخص  بنفس العمل. توزيع العمل على العاملني بشكل يضمن  عدم االزدواج وقيام -ب
 .توجيه كافة اعبهود كبو أهداف ؿبدد - ج

سويعـــض ذبميـــع األنشـــطة البلزمـــة لتحقيـــق اؽبـــدف يف وحـــدات إداريـــة وإنشـــاء العبلقـــات التنظيميـــة بينهــــا  التنظـــيم:
 .(1) وإمدادها بالوسائل اؼبادية والربية البلزمة لتحقيق األهدافس

 خطوات التنظيم: -2-2-2
 األنشطة الضرورية الواردة يف اػبطة أو التخطيط والت يتم من خبلؽبا  ربقيق اؽبدف أو األهداف.إعادة رصد  -
وضـــع األنشــــطة اؼبماثلـــة واؼبتشــــاهبة يف  وحـــدات مســــتقلة، وضــــمن وظـــائف ذات أهــــداف  جزئيـــة ؿبــــددة ربقــــق  -

هــذ  الوظــائف وفــق  اؽبــدف اعبزئــي للوحــدة ككــل، والــذي يســاهم بــدور  بتحقيــق اؽبــدف العــام للمنظمــة وتوصــف
 طبيعة أنشطتها.

ــــى هــــذ  الوحــــدات اؼبســــتقلة وفــــق طبيعــــة وحجــــم مســــانبتها يف ربقيــــق - ــــع اإلمكانيــــات اؼبتاحــــة يف اػبطــــة عل توزي
 األهداف.

تفـــويض الصـــبلحيات إذل  هـــذ  الوحـــدات اؼبســـتقلة اى إعطائهـــا ســـلطة  تتناســـب  مـــع  اؽبـــدف  اعبزئـــي الـــذي   -
 ليااها يف  ضوء  السلطة اؼبمنوحة ؽبا للتمكن من  ربقيق  اؽبدف.تعمل على  ربقيقه وربديد  مسؤو 

ربـــط  هـــذ   الوحـــدات التنظيميـــة ومســـتويااها اؼبختلفـــة مـــع بعضـــها الـــبعض  أفقيـــا  وعموديـــا مـــن خـــبلل  ربديـــد  -
 عبلقات السلطة وطبيعتها بني  هذ   الوحدات وفق  مبدأ  تسلسل  السلطة واؼبسؤولية.

   مبادئ التنظيم: -2-2-3
ذبـــدر اإلشـــارة هنـــا إذل أن التنظـــيم ىبضـــع بشـــكل  رئيســـي إذل وجهـــت  نظـــر يف اإلدارة وجهـــة نظـــر التابعـــة          

للفكـــر اإلداري الكبلســـيكي الـــت  تـــرى أن التنظـــيم عبـــارة عـــن عمليـــات بنـــاء هيكـــل الســـلطة واؼبســـؤولية يف ضـــوء  
 لتحقيق األهداف وتوزيع،   اإلمكانيات                    تقسيم النشاطات الضرورية إذل  وحدات عمل متخصصة يف األنشطة

البشــرية وغريهــا مــن اإلمكانــات اؼبتاحــة، ب  ربديــد العبلقــات الرظبيــة فيمــا بينهــا دبــا ىبــدم ربقيــق  األهــداف اؼبرســومة 
 (2) للمنظمة.
اري  الســلوكي ومدرســة الــنظم أمــا وجهــة النظــر الثانيــة فهــي عبــارة عــن وجهــة النظــر الــت يتبناهــا الفكــر اإلد         

اؼبوقفية ، إذا ترتكز وجهة النظر هذ  على  ؾبموعـة العبلقـات الـت  تنشـأ بـني األفـراد داخـل صباعـات العمـل أي أن 
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التنظـــيم يعـــرب عـــن العبلقـــات الرظبيـــة وغـــري الرظبيـــة داخـــل  وخـــارج اؼبنظمـــة،  كوســـيلة لتحقيـــق اؽبـــدف، وان يعكـــس  
قــات والعناصــر اؼبختلفــة ذات العبلقــة بنشــاط اؼبنظمــة وأهــدافها. أمــا بالنســبة لئلطــار هيكــل التنظــيم واقــع هــذ  العبل

الفــري الــذي هبــب االسبشــاد بــه أثنــاء عمليــة بنــاء اؽبيكــل التنظيمــي وتفعيلــه والــذي نســميه دببــادئ التنظــيم فــيمكن 
 إهباز  بالنقاط التالية:

عمــل علــى ربديــد اؽبــدف العــام للمنظمــة خــبلل رأينــا فيمــا تقــدم أن التخطــيط يمبــدأ تحديــد الهــدف:  -أ    
فبة التخطيط كمـا اشـرنا إذل أن التنظـيم ينبثـق ويعتمـد علـى التخطـيط ويلتـزم دبـا ورد فيـه، أمـا بالنسـبة إذل مبـدأ  

 .ربديد  اؽبدف  فهذا يعض  أن
إذل اؽبــدف العــام  علــى التنظــيم أن وبــدد األهــداف  اعبزئيــة للوحــدات التنظيميــة اؼبتخصصــة الــت  توصــل  دبجملهــا

 الذي  وضعه التخطيط.
هبــب أن يشــتمل التنظــيم كافــة األنشــطة الــواردة يف الوحــدات التنظيميــة  مبــدأ شــمولية التنظــيم وتكاملــ : -ب   

 لتتمكن تلك الوحدات من ربقيق أهدافها بشكل  متكامل  ومتناسق.
بأقـــل جهـــد وزمـــن وتكلفـــة ، وتقـــاس  ويعـــض مبـــدأ الفاعليـــة أن وبقـــق التنظـــيم أهـــداف مبـــدأ الفاعليـــة: -ج   

 الفاعلية دبعيار الكفاية اإلنتاجية وتفاعل العاملني يف التنظيم وخدمة اجملتمع.
هبــب أن تكــون األهــداف واألســاليب والوســائل الــت يعتمــدها التنظــيم مشــرعة وال تتعــارض  مبــدأ الشــرعية: -د   

عـراف والتقاليـد اؼبعـبف هبـا واؼبطبقـة يف ؾبـال النشـاط الـذي مع  القوانني واألنظمة والتعليمات والقيم والعـادات واأل
 يتناوله التنظيم وأال تتعارض مع  أخبلقيات اؼبهنة واجملتمع.

هبـــب أن تكـــون األهـــداف ومفـــردات التنظـــيم ؿبـــددة وغـــري غامضـــة أو قابلـــة للتأويـــل كـــي   مبـــدأ الوضـــوح: -هــــ   
 أو اكبرافات بسبب اللبس أو الغموض أو لسوء التفسري.  توصل اؼبنظمة مباشرة إذل أهدافها دون حصول تباينات

 هبب أن تلتزم اإلدارة بدقة التنظيم وان ينطبق هذا اؼببدأ على كافة من ؽبم صلة به. مبدأ االلتزام : -و   
بل إن تقسيم العمل ؼبعرفة مكوناته وعناصر  الرئيسية والفرعية والعبلقات بينهـا يـؤدي بـ مبدأ تقسيم العمل: -ز    

 (5)شك إذل االستفادة من مبدأ التخصص والتكامل  بني النشاطات اؼبختلفةس
هبـــــب أن يبــــض اؽبيكـــــل التنظيمــــي علــــى أســـــاس الوحــــدة الوظيفيـــــة مبــــدأ اعتمــــاد الوظيفـــــة ال الشــــخص:  -ح   

وأنشـــطتها، ولـــيس حـــول األفـــراد وعبلقـــااهم، ألن التنظـــيم يبـــا لكـــي  يبقـــى ويســـتمر بغـــض النظـــر عـــن األشـــخاص 
ائمني عليه، كما  أن الوظيفة سبثل أنشـطة ضـرورية لتحقيـق هـدف جزئـي، يسـهم يف ربقيـق اؽبـدف العـام يف حـني الق

أن األشـــخاص ىبتـــارون للقيـــام بالوظـــائف الـــت يتمتعـــون دبحـــددااها ، فاألصـــل هـــو الوظيفـــة ال اؼبوظـــف، وهـــذ  هـــي  
 .إحدى صفات اؼبؤسسة الناجحة

                                                           
 .119صبحي ألعت : مرجع سابق ، ص  -(1)
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ؤولية ال تفـــوض ضـــمن مبـــدأ تفـــويض الســـلطة، إذا  تبقـــى اإلدارة العليـــا إن اؼبســـ مبـــدأ تحديـــد المســـ ولية: -ط   
مسؤولة عن السلطات الت  فوضتها، إذل اؼبرغوسني كـي  يسـاعدوهم وعليـه  هبـب ربديـد مسـؤولية هـؤالء اؼبرغوسـني 

 ذبا  رغسائهم، يف  ضوء السلطة اؼبمنوحة ؽبم.
اء اؼبوظــف سـلطة اكـرب، فبــا هـو مطلـوب منــه القيـام بــه إن إعطـ مبـدأ الموازنـة بــيو الصـبلحية والمســ ولية: -ك   

تفسد  إعطائه سلطة أقل فبا هو مطلوب  منه، تعيقه وال سبكنه من القيام دبا هو مطلوب منه، حيـث يكـون مـا هـو 
مطلوب منه أكرب فبا أعطي من سـلطة، وعليـه هبـب أن تكـون السـلطة معادلـة للمسـؤولية كـي  يـتمكن اؼبوظـف مـن 

 مل تلك اؼبسؤولية اؼببتبة على ذلك.اقباز عمله ورب
هبب ربديد اؼبرجـع يف تلقـى األوامـر، والرجـوع إذل مصـدر إصـدار األمـر يف  مبدأ وحدة اإلشراف أو األمر: -ل   

 تلقى األوامر، عند الضرورة كي ال ربدث ـبالفات يف العمل لتضارب التعليمات والتوجيهات.
ض هـذا اؼببـدأ ربديـد عـدد األفـراد الـذي ىبضـعون إلشـراف رئـيس إداري ويعـ مبدأ نطاق اإلشراف اإلداري:  -م   

 واحد، وذلك من اجل ربقيق وظيفة اؼبراقبة ووظيفة التوجيه بشكل رئيسي. 
: هبـب أن يكـون التنظـيم مرننـا وشـفافا كـي يتفاعـل مـع متغـريات البيئـة، وان  هبيـب مبدأ ديناميكية التنظـيم -ن   

 (6)مر يف ربقيق أهدافه فحركية وحيوية التنظيم وليس جهود  أمر ضروري لنجاحهعلى متطلبات التغيري، ويست
 وظيفة التوجي : -2-3

 تعري  التوجي  :  -2-3-1
 ل ـــة : 

 سوّجه، يّوجه ، توجيها ، فبلن : أي انقاد واتبع 
 وّجه ، وتوّجه ، انقاد واتبع ، توجها ، أي ذهب وأقبل إليه

 .  (2)شادسستوجيه : وّجه ، النصح واإلر 
 .                                                                                          (3)صدق اهلل العظيم ولكل وجهة هو موليها  وجهة هي اعبهة ، قال تعاذل :

   ومنه فالتوجيه يعض اإلقبال واإلتباع واالنقياد والقصد والناحية الت يتجه إليها الفرد .
 اعطبلحـا : 

:س ؾبموعــة مــن اػبــدمات الــت اهــدف إذل مســاعدة الفــرد علــى أن يفهــم نفســه ويفهــم  تعريــ  ســعد جــبلل       
مشــاكله وأن يســـتغل إمكانيــات بيئيـــة ، فيجــدد أهـــداف وإمكانياتــه مـــن ناحيــة أخـــرى نتيجــة لفهمـــه لنفســه ولبيئتـــه 

                                                           
 .120: مرجع سابق ، ص صبحي العتي - (1)
(2)

 . 161، ص  1997، دار صادر ، بريوت  10، اعبزء 1طابن منظور : لسان العرب ،  - 
(3)

 . 148سورة البقرة ، امية  - 
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من حل مشاكله حلـوال عمليـة تـؤدي إذل تكيفـه مـع نفسـه  وىبتار الطريقة احملققة ؽبا حبكمة وتعقل ، فيتمكن بذلك
 (1)ومع ؾبتمعه ، فيبلغ أقصى ما يبكن أن يبلغه من النمو والتكامل يف شخصيتهس

:سهــو عمليــة مســتمرة وبنــاءة ـبططــة اهــدف إذل مســاعدة وتشــجيع الفــرد  تعريــ  حامــد عبــد الســبلم زهــران       
جســـميا ، عقليـــا ، اجتماعيـــا ، انفعاليـــا ويفهـــم خرباتـــه ووبـــدد  لكـــي يعـــرف نفســـه ويفهـــم ذاتـــه وينهـــي شخصـــيته ،

 .(2)مشاكله وحاجاته ويعرف الفرص اؼبتاحةس
:س هـو ؾبموعـة اػبـدمات الـت اهـدف إذل مسـاعدة الفـرد علـى أن يفهـم مشـاكله يـ  فيصـل خيـر الـزواد تعـر       

 .  (3)يق احملقق ؽبذ  األهداف حبكمة وتعقلسونفسه بوجه عام أو يستعمل إمكانياته وإمكانيات بيئته ب ىبتار الطر 
: للتوجيـه أداوت يـتم بواسـطتها الـتحكم يف سـلوك اؼبرغوسـني وأدائهـم إذا مـا أحسـن أدوات التوجي -2-3-2

 استخدام هذ  األدوات وفق الظروف الت تعيشها اؼبنظمة وهذ  األدوات هي:
 إصدار القرارات. -         

 ة.وجود القيادة الكفاء -      
 االتصال. -      
 الدافعية -      
 فبارسة التنسيق أثناء تنفذ األنشطة.  -      

 سنستعرض يف هذا اجملال أهم فبيزات هذ  األدوات ودورها يف وظيفة التوجيه.
القرارات صبع قرار، والقرار يأيت مـن فعـل قـرر ويقـرر، تعـض أن هبـد اؼبـرء مـا هبـب  إعدار القرارات: -2-3-3

و عدم عمله، بعد فحص األمر فالقرار إذا هو عبارة عـن أمـر شـفوي أو كتـايب، وبـدد دبوجبـه ماهبـب عملـه عمله، أ
 أو ذبنبه واالمتناع عنه، بعد تفحص األمر موضوع القرار.

 ويبكن تصنيف القرارات للمعايري التالية:
حسـن سـري األعمـال وبالنسـبة إذل  وينـاول هـذا اؼبعيـار درجـة تكـرار إصـدار القـرارات لضـمانمعـايير التكـرار:  -أ   

 هذا اؼبعيار يبن فرز القرارات التالية:
: إن القـــرارات الطارئـــة، هـــي قـــرارات تفرضـــها الظـــروف االســـتثنائية الغـــري ـبطـــط ؽبـــا  القـــرارات الطارئـــة -         

غـري متوقعــة هبــب وليسـت هــذ  القـرارات مــن طبيعــة النشـاطات اليوميــة  الــت تقـوم هبــا اؼبنظمــة، بـل ؼبواجهــة حــاالت 
 التعامل معها.

                                                           
(1)

 85، ص  1992، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  2سعد جبلل : التوجيه النفسي والببوي واؼبهض ، ط - 
(2)

 . 386، ص  2002رٌح نهكتاب يحًود عثد انحًٍد ينسً وآخروٌ : انًدخم إنى عهى اننفس انترتوي ، يركز اإلسكند - 
 .   7،ص84فيصل خري الزواد : عبلج األمراض النفسية واالضطرابات السلوكية ، دار اؼببليني ، بريوت  - (3)
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وهــي القــرارات، الــت تتخــذ ضــمن النشــاطات العاديــة للمنظمــة مــن قبــل اإلدارة العليــا  القــرارات العاديــة: -       
 لتسيري أنشطتها اليومية وفق ما  تقتضيه ظروف العمل.

 ويقع ضمن هذا اؼبعيار نوعان  من القرارات نبا: معيار مجال التطبيق: -ب   
إن هذا النوع من القرارات يطبق على كافة العاملني يف اؼبنظمة، وليس موجهـا لفئـة ؿبـددة قرارات عامة: -         

 أو وحدة خاصة يف اؼبنظمة ،وقد تكون قرارات عادية أو طارئة.
يكـــون هـــذا النـــوع مـــن القـــرارات موجهـــا لشـــخص خـــاص يف اؼبنظمـــة أو لوحـــدة إداريـــة  قـــرارات خاعـــة: -         
 .(1)أو ؼبهمة وهي ليست مشولية القرارات العامةخاصة 

 :وظيفة الرقابة -2-4
 مفهوم الرقابـة وخصائصـها:  -2-4-1

سالرقابة هـي قيـاس األداء وتصـحيحه إذ ال بـد للمنشـأة مـن قيـاس درجـة تقـدمها وتقريـر مـدى كفـاءة اقبازهـا  
 .  (2)ية بناءا على نتيجة التقو  سعن طريق التقو  باستعمال معايري ؿبددة سلفا وازباذ قرارات تصحيح

سويرى سبسون أن الرقابة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بوظيفـة التخطـيط ، حيـث أنـه مـن خـبلل التخطـيط يـتم ربديـد  
مســتويات األداء والـــت يف ضــوئها تـــتم عمليــة القيـــاس أو اؼبقارنـــة بــني األداء الفعلـــي واألداء اؼبخطــط يعـــض ذلـــك أن 

ن التخطـيط عمليــا ؾبــديا ، أم شــكبل بـدون أســاس وحــآل يكــون نظـام الرقابــة فعــال هبــب الرقابـة تكشــف عمــا إذا كــا
ـــة خصـــائص نـــذكر منهـــا تقـــد  معلومـــات صـــحيحة ، حســـن توقيـــت اؼبعلومـــات اؼبقدمـــة ، االقتصـــاد يف  تـــوفر نوعي

 .  (3)التكاليف سهولة الفهم ، البكيز ، تسهيل ازباذ القرارات س
 عملية الرقابة على ثبلث خطوات رئيسية هي :  : تنطوي خطوات الرقابــة -2-4-2

ربديد مستويات ومعايري األداء للفرد للقسم ، لئلدارة ، للمنظمة لكل حيـث أن هـذ  اؼبسـتويات واؼبعـايري  - أ    
زبتلف وتتعدد باختبلف وتعدد األنشـطة واؼبسـتويات اإلداريـة واألهـداف الـت تسـعى اؼبنظمـة أو أي جـزء منهـا إذل 

مــن بينهــا معــايري الرحبيــة معــايري تســويقية ، معــايري تكنولوجيــة ، معــايري زمنيــة ، معــايري ماليــة ومعــايري تــرتبط بلوغهــا و 
 بالقوى العاملة ....اخل . 

قياس األداء وربليل أسـباب االكبرافـات حـآل تـتم اؼبقارنـة بـني األداء الفعلـي واألداء اؼبخطـط ب ربديـد نـوع  -ب   
 ة أو غري مبلئمة ب ربليل أسباب االكبرافات عن طريق طرح ؾبموعة من األسئلة مثبل : وطبيعة االكبرافات مبلئم

 هل ترجع هذ  االكبرافات إذل األفراد أم إذل خلل يف اإلدارة أم إذل عوامل خارجية . 
ء تصــحيح االكبرافــات عــن طريــق ازبــاذ اإلجــراءات التصــحيحية اؼبطلوبــة مــن أجــل الوصــول إذل معــايري األدا -ج   

 .  (4)اؼبطلوبة س
                                                           

(1)
 .135صثحً انعتٍثً: يرجع ساتق ، ص  – 

 .14، ص 1987مصر ،  ، القاهرة، 2عبد اؽبادي اعبوهري : علم اجتماع اإلدارة ، مفاهيم وقضايا ، دار اؼبعارف ، ط – (2)
 .31ص ،1999العلوم التجارية واالقتصادية والتسيري ، جامعة اؼبسيلة، اعبزائر ، بألستعمال بعض األساليب الكمية ، ختيم شامة و خرون : إزباذ القرار اإلداري يف اإلنتاج – (3)
(4)

 .  558، ص: 1993نعرتً انحدٌث ، اإلسكندرٌح ، عثد انغفار حنفً ،عثد انسالو أتو قحٍ : تنظٍى وإدارج األعًال ، انًكتة ا – 
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 يبكن تصنيف الرقابة بالنسبة للنشاط الذي سبارس فيه إذل مايلي : أنـواع الرقابـــة: -2-4-3
: وتعض هذ  الرقابة بالعمليات الت يتم من خبلؽبا ربويـل عناصـر اإلنتـاج إذل منـتج سـواء  الرقابة العملياتية -      

 كانت سلعة أو خدمة .
ــة عناعــر ا -       : وتعــض هــذ  الرقابــة بعناصــر اإلنتــاج قبــل دخوؽبــا يف عمليــات اإلنتــاج للتأكــد مــن  إلنتــاجرقاب

 مطابقتها ؼبواصفات اإلنتاج .
: يعترب العنصـر البشـري أهـم عنصـر مـن عناصـر اإلنتـاج لـذا هبـب تركيـز الرقابـة عليـه  رقابة العنصر البشري -      

 ، ويبكن له التحكم هبا وبأنشطتها. لكون عناصر اإلنتاج األخرى تابعة بشكل أو بآخر
: يبثل اؼبنتج سلعة أو خدمة غاية اؼبنظمة ومـربر وجودهـا يف اجملتمـع وهبـب عليـه أن يكـون رقابة المنتج -          

 يف اؼبستوى الذي تعهدت فيه للمجتمع. 
نتـــاج دبــا يف ذالـــك :مــن أبنيـــة ومعــدات ولــوازم مســـاعدة لعمليــة اإل رقابــة موجـــودات المنظمــة األخـــرى -         

 السجبلت واؼبستندات والوثائق .
: وتعـــا دبراقبـــة اؼبـــوارد اؼباليـــة للمنظمـــة مـــن إيـــرادات ومصـــروفات ورأظبـــال واســـتثمارات المراقبـــة الماليـــة -         

 ...اخل. وفق األنظمة اؼبالية الت  ربكم  نشاط اؼبنظمة  يف  هذا اجملال .
 ارس  فيه يبكن مبلحظة األنواع التالية:أما بالنسبة لزمن الرقابة الذي سب

 الرقابة اؼبسبقة. -           
 الرقابة اؼبتزامنة. -           
 الرقابة البلحقة. -           

 أهــداف الرقابــة:   -2-4-4
 هي وظيفة إدارية اهدف إذل سبكني  الوظائف اإلدارية األخرى من ربقيق أهدافها. -سأ    
أن القرارات الت  تصدرها اؼبنظمـة مـن أوامـر وتعليمـات تنفـذ وفـق األهـداف والغايـات الـت  التأكد من -ب   

 صدرت من اجلها.
تـوفري اؼبعلومـات الواقعيــة بشـأن أداء  وسـلوك العــاملني لـئلدارة العليــا  كعنصـر أساسـي  تعتمــد عليـه  وظيفــة  -ج   

 التقو  والتقييم.
 سواء كانت بالنية لؤلداء أو السلوك.كشف االكبرافات يف ؾبال التطبيق -د   
 فحص صبلحية وفعالية امالت واؼبعدات واألنظمة اؼبختلفة سبهيدا لتطبيق الصيانة البلزمة. -هـ

 مساعدة اإلدارة العليا يف كشف اظاعة الوقت واعبهد والنفقات إن وجدت قبل استفحال األمر. -و   
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خــبلل عمليــة الرقابــة يف ـبتلــف األنظمــة وضبايــة اإلدارة كشــف مؤشــرات التغــري الداخليــة واػبارجيــة مــن -ز 
 .(1)العليا علما هبذ  اؼبؤشرات ألخذها بعني االعتبار يف زبطيطها اؼبستقبليس

 : فيما يلي أهم خصائص الرقابة الفعالة:خصائص الرقابة الفعالة -2-4-5
 راقب. أن يكون اعبهاز الرقايب ذو كفاءة وخربة يف ؾبال النشاط اؼب -         

 هبب أن تكون الرقابة واقعية حبيث يبكن فبارستها دون اإلساءة إذل األطراف اؼبراقبة أو النشاط اؼبراقب. -  
 أن تكون الرقابة اقتصادية وغري مكلفة نسبيا إذا ما قورنت بنتائجها. -   
 أن تكون الرقابة ؿبددة وسهلة الفهم بالنسبة للمراقب -    

 بة بسلطة ووظيفة متصلة دبراكز ازباذ القرار كي تكون فعالة يف فبارستها ويف نتائجها.أن ترتبط الرقا -    
هبــب أن تكــون الرقابــة علــى نظــام اتصــال فعــال جبانبــه الرظبــي وغــري الرظبــي لفهــم االكبرافــات الــت  -    

 قد ربدث وإمكانية تفسريها.
 دات أثناء اؼبمارسة.هبب أن تكون الرقابة مرنة وان تستوعب الظروف واؼبستج -    

 أهميــة الرقابـــــة: -2-4-6
 حالة الفجوة الزمنية بني القول والفعل أو بني ما يتم االتفاق عليه وبني البدء بتنفيذ . -س     
 .(2) التباين بني أهداف التنظيم وأهداف العاملني فيه -     

 النماذج الحديثة لئلدارة   -3
 اإلدارة باألهـــداف -3-1

مــــن اؼبعـــروف أن مشــــكلة  تقـــو  اإلدارة كانــــت  ومازالـــت تشــــغل بــــال  نشـــ ة اإلدارة باألهــــداف: -3-1-1
 اؼبديرين حيث أن كل مدير يريد أن يتأكد أن :

 العمل قد مت كما هبب طبقا للمعايري اؼبوضوعية. -أ
 العامل قد اخذ حقه من التقدير اؼبناسب والعائد اؼببلئم. -ب  

رق عديدة لتقو  أداء العاملني ولكـن معظمهـا كـان  تقليـديا وإمـا يفتقـر إذل اؼبوضـوعية أو * كانت ومازالت هناك ط
ال يعطي الصورة اغبقيقية القبازات العاملني، كمـا أن كـل طـرق تقـو  األداء تنصـب علـى اؼباضـي،فهي تنظـر إذل أن 

 ينتهي أداء العامل وتبدأ عملية التقو .
 تلفة :* فكر صباعة من الباحثني بطريقة ـب

 ؼباذا ال نبدأ من نقطة النهاية؟ -
 ؼباذا ال تكن بداية التقو  هي النتائج؟ -

 * وهنا  ظهرت طريقة جديدة تعرف باسم زبطيط ومراجعة العمل  وهي  أن :
                                                           

 .30.،ص1995أنور أمني اػبورل الرياضة واغبضارة اإلسبلمية ،دار الفكر العريب ،القاهرة ، – (1)
 .160: مرجع سابق ،ص صبحي العتي  - (2)
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 يتم ربديد األهداف الت يراد من اؼبرغوس بلوغها. -
 يتم وضع اػبطة اممنة لبلوذ هذ  األهداف. -
 تقاس هبا النتائج.يتم صياغة اؼبعايري الت   -

* كما أ ا يف السنوات األخرية بدأت تتطور وتستفيد من اؼبسـتجدات اغبديثـة يف اإلدارة وتضـيف أسـاليب متنوعـة 
 (1)تبلءم التغريات اعبارية وخاصة يف التسعينات واستعداد لدخول القرن اعبديد.

   :ويمكو تقسيم نش ة وتطور اإلدارة باألهداف إلث أربعة مراحل
 : وفيها نشأة اإلدارة باألهداف كطريقة لتقو  األداء وربسني اإلنتاجيةمرحلة األولثال - 
 : أصبحت أداة للتخطيط والرقابة،يقوم الرغساء واؼبرغوسون فيها بتحديد األهداف واؼبعايري.المرحلة الثانية -  
 صبيعا.: تبلورت يف شكل عملية إدارية كلية تشمل وظائف اإلدارة المرحلة الثالثة -  
: بدأت اإلدارة باألهداف تتطـور وتسـتفيد مـن النظريـات والنمـاذج اإلداريـة اغبديثـة االبتكـار المرحلة الرابعة -  

 ونظرية اؼبروج ورجل اإلعمال اؼبشاركة وسبكني العاملني واإلدارة باغباسبات اؼبفتوحة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (نشــ ة وتطـــوير اإلدارة باألهـــداف3شكل )
 وتسمـى أحيانا:     ة اإلدارة باألهداف:ماهي -3-1-2

 اإلدارة باألهداف والنتائج.  -
 اإلدارة باألهداف واألولويات.  -
 اإلدارة باالتفاق.  -
 اإلدارة بااللتزام.  -
 .اإلدارة باإلنتاجية  -
 اإلدارة باعبهد اعبماعي.  -
 .اإلدارة بالعقود  -

                                                           
(1)

 .10،ص1999نجدٌدج ،سعٍد ٌس عاير وشركاءه :سهسهح انتًٍز اإلداري ، يركز واٌد نالستشارج وانتطور ،يصر ا – 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة ألولثالمرحلة ا المرحلة الثانية

 تقو  األداء -

 إلنتاجيةربسني  -

 

 لرقابةوا التخطيط-

 ربديد األهداف -

 واؼبعايري

 

 عملية إدارية -

 متكاملة

 الوظائف الكلية -

 لئلدارة

 -التطوير

التحديث -  

الربط مع  -
 النظريات
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العامة للمنظمة،وأهداف كل وحدة وؾبـاالت  * وهي عملية تتعرف دبوجبها اؼبديرون ورغسائهم على األهداف 
 .(1) نتائجها الرئيسية واستخدام اؼبعايري اؼبوضوعية كدليل للعمل وقياس النتائج

* هـــي عمليـــة إداريـــة يـــتم مـــن خبلؽبـــا تشـــخيص وتنفيـــذ  أهـــداف اؼبنظمـــة بواســـطة اؼبرغوســـني ورغســـائهم الـــذين 
زمنيــة لبلوغهـا مـع قيـاس التقــدم ونتـائج احملصـلة طبقــا يلتحمـون يف ربديـد األهـداف واالتفــاق عليهـا ووضـع خطـة 

 للمعايري اؼبوضوعية
 * ويعرفها الدكتور علي ؿبمد عبد الوهاب بأ ا :

أســلوب شــامل للتطــوير وطريقــة جديــدة للتفكــري ومــنهج عضــوي متحــرك جبميــع  وظــائف اإلدارة وهــي التخطــيط    
تنميــة اؼبســتمرة للمــوارد اؼبتاحــة البشــرية واؼباديــة والنفســية واؼبعنويــة والتنظــيم والتوجيــه والقيــادة والرقابــة، ويعمــل علــى ال

 والتعاون بني الرغساء واؼبرغوسني على ربديد أهداف متحركة متطورة وربقيق النتائج بناءا على  معايري موضوعية.
 أسس ومبادئ اإلدارة باألهداف:  -3-1-3

ـــادئ الزمـــة لنجاحهـــا وتربطهـــا فلســـفة إداريـــة زبتلـــف تقـــوم اإلدارة باألهـــداف علـــى ؾبموعـــة مـــن األســـس و       اؼبب
 اختبلفا جذريا عن الفلسفة اإلدارية الفكرية.

 تأييد اإلدارة العليـا.  -
 وضوح السيـاسات. -
 أنبية العنصر اإلنساين. -
 التطوير اؼبستمــر. -
 الوصف الوظيفي اعبديد. -
 دينامكية التخطيط. -
 اتفـاق اؼبصـاحل. -
 اليـب.تنوع األس -
 اؼبشاركة االهبابية. -
 االتصــاالت. -
 النمـط اإلداري. -
   النمـط القيادي. -

 
 
 

                                                           
 .12-11:،ص 1999سلسلة التمييز اإلداري ، مركز وايد لبلستشارة والتطور ، مصر اعبديدة ،سعيد يس عامر وشركائه:  - (1)
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 التقـــديم 
 تأييد ودعم اإلدارة -
 التعريف والتقد  -
 التدريب -
 استعراض األهداف -
 اؼبنطلق الصحيح -
 اؼبراجعة الدورية -

 
 
 
 
 
 
 

 النمــو والتعديـل 
 التزام اؼبديـرين -
 اعبيدالتخطيط  -
 االستشــارة -
 التنفيـــذ -
 عبلج اؼبشكبلت -

 النمـــوج      
 طريقة التفكـري -
 االستقـــرار -
 االستمـــرار -
 التحســـني -

 

 مراحـل تطبيـق اإلدارة باألهــــداف*(4شكل )
 خطوات تطبيق اإلدارة باألهداف: -3-1-4

 ف:يف ما يلي اػبطوات الفعالة لتطبيق اإلدارة باألهدا
 ربديد األدوار واؼبهام. -   
 ربديد ؾباالت النتائج الرئيسية. -   
 وضع مؤشرات األداء. -   
 االتفاق على األهداف. -   
 تصميم خطة عمل. -   
 اؼبراجعة والرقابة. -   

 مهارات اإلدارة باألهداف: -3-1-5
 اؼبهارات القيادية. -    
 اؼبهارات السلوكية. -    
 ت النمطية.اؼبهارا -    
 مهارات حل اؼبشكبلت. -    
 .(1)مهارات التغري والتطوير -    

 
 

                                                           
(1)

 .  32-33سعيد يس عامر : اؼبرجع السابق ، ص: – 
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 (  مــزايا اإلدارة باألهـــــداف5شكل )
 عبلقــة اإلدارة بالعلــوم األخــرى:  -3-2    

تكامــل يتكــون مــن عــدة أجــزاء متداخلــة تتــأثر ببعضــها سيبكــن القــول أن العلــم اليــوم وحــدة واحــدة أو بنــاء م        
البعض وتؤثر يف بعضها وهو أيضا يشبه اجملتمع الكبري الـذي يتـألف مـن وحـدات صـغرية تـباكم مـع بعضـها وتعتمـد 
الوحــدات علــى األخــرى وتقــبض مــن بعــض اؼبفــاهيم والقــيم وتتبــادل اؼبعلومــات واػبــربات وتســتنري باألخــذ والعطــاء 

ثــال علــى ذلــك اســتعانة علــم الــنفس بــالعلوم الطبيــة واغباســب امرل بــالعلوم الرياضــية والنمــاذج اؽبندســية والتــأثري واؼب
توجد ضوابط وثيقة بني علم اإلدارة والتـاري  واالقتصـاد وعلـم الـنفس واالجتمـاع وكـذلك ارتبـاط الرياضـة مـن العلـوم 

 الطبية والنفسية واالجتماعية 
ـــالعلوم األخـــرى حيـــث أن كـــل علـــم أو معرفـــة تســـاهم يف تكـــوين شخصـــية اؼبـــدير  وعلـــم اإلدارة وثيقـــة صـــلة       ب

وقباحــه وفبارســته لعملــه يف اإلدارة ومــن الصــعب حصــر صبيــع العلــوم ذات الصــلة بــاإلدارة ولكــن يبكــن اإلشــارة إذل 
 أهم الوظائف الت ؽبا صلة قوية هبا وذلك فيما يلي:

   علـم االقتصــاد:
اد يف زيــادة إحســاس اؼبــدير بأنبيــة العائــد والتكلفــة ســواء علــى اؼبســتوى القــومي أو علــى يســاهم علــم االقتصــ      

 .(1)مستوى اؼبنظمة وأنبية ذلك يف ازباذ القرارات اإلدارية . س
 علــم النفــس:

                                                           
(1)

  . 43، ص: 2002نشر ، اإلسكندرية ، مصر أضبد ماهر و خرون : اإلدارة واؼببادئ واؼبهارات ، الدار اعبامعية للطباعة وال – 

 اؼبشاركة واغبوار -

 ربفيز العاملني -

 تعميق الروابط -

 تنمية األفراد -

 الرقابة الذاتية -

 ربسني التخطيط -

 كفاءة الرقابة -

 فعالية االتصاالت -

 زيادة التنسيق -

 سباسك النظم -

 ربسني األساليب -

 تنمية اؼبوارد -

 زيادة اإلنتاجية -

 اؼبشكبلت حل -

 فاعلية تقو  األداء -

اســـــــــــــتغبلل ثـــــــــــــروات  -

 اجملتمع

الســــــــــــــــــــلع جــــــــــــــــــــودة  -

 واػبدمات

ربقيق أهداف     -
 اجملتمع

 بيئيــــة  ةــــفني سلوكيـــة تنظيميــــة 
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ر سيساعد اؼبدير يف فهم الشخصية اإلنسانية وأقبح السبل يف التعامـل مـع العنصـر البشـري باعتبـار  أهـم عناصـ      
 العملية اإلنتاجية .
   علـوم الرياضيـــات:

يساعد اؼبدير باالستفادة من تطبيقات اؼبدخل الكمي لئلدارة بنجـاح ومـدى االسـتفادة مـن ذلـك يف عمليـة         
ازبــاذ القــرار  وهكــذا يبكــن أن نــتكلم عــن علــم القــانون والتــاري  والسياســة واعبغرافيــا واغباســب امرل وغريهــا  فهــل 

ؼبـدير أن يلـم صبيـع اؼبعـارف واؼبعلومـات؟ مـن غـري اؼبمكـن أن يكـون اؼبـدير عاؼبـا متخصصـا يف صبيـع العلـوم يستطيع ا
واؼبعارف ألن ذلك فوق طاقة البشر لذلك أن يلم اؼبدير إؼباما عامـا باؼبعلومـات واؼبعـارف الـت سبكنـه مـن النجـاح يف 

مـــدير أن وبصـــل عليهـــا مـــن اؼبستشـــارين اؼبتخصصـــني فبارســة اإلدارة أمـــا بالنســـبة للمعلومـــات التخصصـــية فـــيمكن لل
 .(1)على أن يكون اؼبدير قادر على استخدام هذ  اؼبهارات واالستفادة بنجاح فبارسة العملية اإلداريةس

  القانــون:
سوهــو ؾبموعــة قواعــد الــت ربكــم شــؤون اإلنســان واجملتمــع والــت تطبقهــا الدولــة مــن خــبلل ؿبــاكم اؼبختلفــة فيهــا      

ت اهــدف إذل ضبايــة حقــوق وواجبــات أفــراد اجملتمــع والعــاملني فيــه فــاإلداري يف حاجــة ماســة إذل معرفــة األســاليب والــ
اؼبشـروعة للمحافظـة علـى حقوقـه وااللتـزام بواجباتـه أثنـاء قيامـه بوظائفـه اؼبختلفـة والتقيـد بـالطرق القانونيـة يف اؼبيــدان 

 الثقايف ومن يعملون ربت إمرته .
   ـة:علــم السياسـ

إن العلــــوم السياســــية تعــــض بشــــكل عــــام يف دراســــة خطــــوات ومبــــادئ وهيكلــــة اغبكومــــة ومؤسســــااها السياســــية     
وســـلوكها السياســـي وكـــذلك عقائديـــة النظـــام اغبـــاكم ومنهجيتـــه يف إدارة أمـــور الدولـــة وهـــذ  أمـــور بيئيـــة هامـــة ألي 

 .(2)إذا أرادوا إقباح منظمتهمس منظمة وللقائمني عليها هبب فهمها ومتابعتها وحسن التعامل معها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

  . 101سابق ، ص : أضبد ماهر و خرون : مرجع  – 
(2)

  . 100سابق ، ص :   : مرجع عتيصبحي  – 
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 خبلعــة 
مت يف هذا الفصل ربديد طبيعة الوظائف اإلدارية ومفهوم اإلدارة وتطور الفكـر اإلداري عـرب التـاري            

 باإلضافة إذل التعرف إذل مستويات اإلدارية . 
حــدة بـدأ مــن وظيفـة التخطــيط والتنظـيم والتوجيــه كمـا تطرقنـا يف هــذا الفصـل إذل الوظــائف اإلدارة واحـد بوا          

ب الرقابة وأخريا تناولنا النمـاذج اغبديثـة لـئلدارة ويشـار هنـا إذل أنـه مت تقـد  مـدخل اإلدارة بصـفة عامـة حيـث يبكـن 
 إسقاطها على اجملال الرياضي وذلك ما يعرف باإلدارة الرياضية . 

 وهذا هو موضوع الفصل الثاين .  فاإلدارة الرياضية تعريف ووظائف ومباذج حديثة
 فما طبيعة اإلدارة الرياضية ؟.  - 
 ماهي الوظائف اإلدارة الرياضية ؟.  - 
 ماهي أهم النماذج اغبديثة لئلدارة الرياضية ؟. - 

 هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف الفصل الثاين . 
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 دـــتمهي
ألمـم الــت  تريــد أن تــنهض برياضــتها واجملتمعــات الــت تريــد أن تزدهــر واؼبؤسســات الرياضــية الــت تبحــث إن ا

عــن التقــدم والتطــور عليهــا أن تســلك الطريــق الصــحيح لتحقيــق ذلــك وأول خطــوة يف االذبــا  الصــحيح هــي وضــع 
تفضــل مراتــب العمــل وخطواتــه  إســباتيجية واضــحة ألهــداف ؿبــددة الســبل علميــة التحليــل والوســائل واقعيــة اؼبنطــق

وتبيني صفات كل مرحلة واهيئ وسائلها اؼبختلفـة الـت ربقـق الوصـول إذل األهـداف وأن تبحـث عـن أفضـل البـدائل 
اؼبمكنــة لتحقيــق هــدف أو أهــداف معينــة ويف حــدود اإلمكانــات اؼبتاحــة ربــت اؼببلبســات والظــروف القائمــة وهــذا 

ـــة وأن تضـــمن باعتمادهـــا علـــى إدارة ناجحـــة ذات وظـــائف  ـــة علـــى أســـاس الدراســـات العلمي قائمـــة حبـــد ذااهـــا مبني
 النتائج اؼبطلوبة كما تضمنه اؼبؤسسات األخرى.

وللتوضـــيح أكثـــر فقـــد جـــاء يف هـــذا الفصـــل دباهيـــة اإلدارة الرياضـــية وطبيعتهـــا وتطـــور فكرهـــا اإلداري وكـــذا دراســـة 
 داري وقباحه.لبعض الوظائف اإلدارية وتوضيح أنبيتها يف سريورة العمل اإل
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  طبيعة اإلدارة الرياضية -1
 تعري  اإلدارة الرياضية -1-1

ساإلدارة الرياضية هي عملية زبطيط وقيـادة ورقابـة ؾبهـودات أفـراد اؼبؤسسـة الرياضـية باسـتخدام صبيـع اؼبـواد لتحقيـق 
 .  (1) سأهداف ؿبددة

عمـــل يف اإلدارة يقـــوم خبدمـــة امخـــرين أو يـــؤدي اػبدمـــة عـــن طريـــق ساإلدارة الرياضـــية تعـــض اػبدمـــة وإن مـــن ي     
 اإلدارة إ ا عملية تنفيذ األعمال بواسطة  خرين عن طريق زبطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ؾبهودااهم 

اإلدارة الرياضـية هــي فــن وتنسـيق عناصــر العمــل واؼبنــتج الرياضـي يف اؽبيئــات الرياضــية وإخراجـه بصــورة منظمــة مــن  
 .(2)قيق هذ  اؽبيئاتساجل رب
اإلدارة الرياضــية علــى أ ــا اؼبهــارات اؼبرتبطــة  De Sens Kelley.Blanten.And Beitel(1993)سعــرف كــل مــن      

بـالتخطيط والتنظــيم والتوجيــه واؼبتابعــة واؼبيزانيـات والقيــادة والتقيــيم داخــل هيئـة  تقــدم  خدمــة رياضــية    أو أنشــطة 
 بدنية ترووبية.
 ؼبتخصصون يف وضع التعريفات اعبامعة والشاملة ؼبعا اإلدارة سوف نرى منها:وقد تبارى ا
 : فن اقباز األعمال بواسطة الناس.ماري باركر

  .: يقصد باإلدارة التنبؤ و التخطيط و التنظيم وإصدار األوامر  والتنسيق والرقابة fayol فايول  
أي مبلحظاتـك  كبعملـه، رغيتـ اتريـد مـن الرجـال أن  يقومـو : فـن اإلدارة هـو اؼبعرفـة الصـحيحة ؼبـا فريدريك تـايلور

 ..(3)سومباشرتك إياهم وهم  يعلمونه بأفضل  الطرق  وأرخصها شبنا
 أهمية اإلدارة الرياضية: -1-2

تعمل اإلدارة الرياضية باستقبلل اؼبوارد البشـرية واؼباديـة اؼبتاحـة وذلـك عـن طريـق بعـض الوظـائف األساسـية 
يشــــمل ربديــــد األهــــداف ووضــــع السياســــات وتصــــميم الــــربامج ورســــم اػبطــــوات واإلجــــراءات لــــئلدارة فــــالتخطيط 

والقواعــد يف إطـــار زمـــض وبيئـــي معـــني أمـــا التنظـــيم فيحــدد األعمـــال واألنشـــطة اؼبطلوبـــة لبلـــوذ األهـــداف وتقســـيمها 
ســـجمة لتحقيـــق وتوصـــيف الوظـــائف وتوزيـــع اؼبهـــام والتنســـيق بينهـــا وقيـــادة العـــاملني وتـــوجيههم كفـــرق متكاملـــة من

 األهداف والتأكد من أن القدرة اؼبوضوعة قد نفذت واألهداف حققت .
سيبثــل اجملــال الرياضــي أهــم ؾبــاالت االســتثمار اغبقيقــي للثــروة البشــرية حيــث وبــوى العديــد مــن العمليــات  

اغبيـاة النشـاط يبثـل   الببوية ذات االذباهات واعبوانب اؼبتشبعة، والـت اهـدف إذل تربيـة األجيـال إلثـراء كـل  ؾبـاالت
ؿبركــا وبــول الطاقـــة البشــرية الكامنــة لـــدي الفــرد  إذل طاقــة  منتجـــة  ويتميــز اجملــال  الرياضـــي  علــى ســائر اجملـــاالت 
األخـــرى انـــه ؾبـــال  التفاعـــل  واؼبمارســـة الـــذي يـــدور  حـــول  تعـــديل ســـلوك الكـــائن البشـــري  يف  االذبـــا  اؼبرغـــوب  

                                                           
 .08، ص:1997، مصر اعبديدة، القاهرة، مصر 1طلحة حسام الدين: مقدمة يف اإلدارة الرياضية،  مركز الكتاب للنشر ، ط - (1)
 .152وحسن معوض:  التنظيم واإلدارة يف الببية الرياضية ، دار الكتاب اغبديث، القاهرة، مصر  ، ص: حسن شلتوت -( 2)
 .20القاهرة ، مصر، ص  ،1عصام بدوي: : موسوعة التنظيم واإلدارة يف الببية البدنية والرياضية ، دار الفكر العريب،ط  -(3)
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لـدى األفـراد كبـو اجملتمـع  الـذين   ةيئـة اؼبنـاخ  اؼببلئـم وتكـوين  اذباهـات  اهبابيـوخلق  اؼبواطن الصاحل  عن طريق  اه
 يعيشون فيه  .

وعليه فمجال الببية البدنية والرياضـية يعـد مـن اقبـح ؾبـاالت الببيـة تـأثريا يف األفـراد وتـرتبط أهدافـه الببويـة  
ملموســة تصــبح عــادات  متأصــلة لــدى الفــرد. إذل  حــد كبــري،  حيــث  تــبجم هــذ  األهــداف إذل فبارســات واقعيــة 

ومــن هنــا  يتضــح أنبيــة هــذا النــوع  مــن الببيــة يف  ربقيــق النمــو الشــامل التكامــل  اؼبتــزن لــدى الفــرد وحــآل  ربقيــق  
تربيـــة البدنيـــة والرياضـــية مـــن ربقيـــق  أهـــدافها اؼبنشـــودة البـــد إتبـــاع األســـلوب العلمـــي يف  تنفيـــذ أنشـــطتها ويســـتلزم 

وإجــراءات موضــوعة ربــدد اإلطــار  والتوجيــه والتابعــة مــن خــبلل سياســات وقــرارات مخطــيط  والتنظــياألســلوب  الت
 ، وصوال لتحقيق األهداف.مالعام للعمل  ويتمكن  العاملون  دبقتضاها من التخطيط  والتنظي

ت واللجــان فلــو تناولنــا اغبركــة الرياضــية، والــت يعمــل هبــا  قطــاع ضــخم مــن البــاب  مــا يف األنديــة واالربــادا 
والـــوزارات فلضــــمان  قبـــاح أي ؾبــــال  مــــن  ؾباالاهـــا  يســــتلزم إؼبــــام العـــاملني هبــــا باألســــس والوظـــائف الــــت  ربكــــم  

 حآل يتسا للعاملني دبختلف  مستويااهم الثقايف   ةالعمل، كما  يتطلب ذلك دراية ووعي باألهداف  اؼبوضوع
واؼبشــرفون الرياضـــيون واؼبـــدربون واإلداريـــون واحملكمـــون كـــل يف  واؼبوجهـــون واؼبوظفـــون نيف  ربقيــق  أهدافـــه فـــاؼبعلمو 

 ؾبال عمله يسعى لتحقيق أهداف إدارته .
فمعلم الببيـة البدنيـة والرياضـية الـذي يغفـل أهـداف اؼبـنهج لـن يـتمكن مـن التخطـيط والتنظـيم والتنفيـذ مـن  

لــم التمــاس مــدى ربقيــق اؽبــدف كمــا والتنظــيم ذبعــل مــن الســهل علــى اؼبع طأجــل ربقيــق األهــداف فعمليــة التخطــي
 تتســاهم هــذ  العمليــة يف ربديــد مراحــل تنفيــذ العمــل بســهولة واالنتقــال مــن مرحلــة ألخــرى دون ظهــور اؼبشــكبل
 (1)الغري متوقعة نتيجة عن غياب التخطيط والتنظـيم فـبل تعـض وفـرة اإلمكانـات اؼباديـة يف  ربقيـق اؼبنشـأة ألهـدافهاس

واألسـلوب األمثـل يف الوصـول إليهـا  وتوزيـع األفـراد  ةري القادر على ربديـد أهـداف اؼبنظمـما دل يتواجد الفرد اإلدا
يف العمـــل والتنســـيق بـــني ـبتلـــف اعبهـــود واالســـتغبلل اعبيـــد لئلمكانـــات اؼباديـــة والبشـــرية اؼبتـــوفرة ضـــمانا لتحقيـــق 

 األهداف اؼبرسومة.
قــــوة وصــــبلحيات أنشــــطة الببيــــة البدنيــــة  يتضــــح مــــا ســــبق أنبيــــة اإلدارة يف اجملــــال الرياضــــي فمهمــــا بلغــــت 

والتنفيـذ مـن التخطـيط والتنظـيم    والرياضية فلن تتمن من الوصول إذل ربقيق أهدافها ما دل يتـوفر ؽبـا القـدر الكـايف
 اعبيد والتوجيه واؼبتابعة.

   ي:ــــال الرياضـر اإلداري في المجـور الفكـتط -3 -1
إلدارة وازداد االهتمـــام هبـــا منـــذ عـــرف اإلنســـان ضـــرورة وأنبيـــة التخطـــيط ظهـــرت اغباجـــة لـــئلدارة منـــذ نشـــأة اس    

لؤلنشطة وتنظيمها والرقابة عليها منذ أالف السنني ويرجع البعض نشأة اإلدارة إذل ثبلثة وأربعـة أالف سـنة ماضـية 
 لعشرين.  ا ولقد تعرض الفكر اإلداري إذل تطور ملموس يف شكل كتابات اؼبوثقة والعلمية وذلك خبلل القرن

على الرغم من أن اإلدارة يف ؾباالت الببية الرياضية من اؼبهن الت ارتبطت بظهـور هـذ  اجملـاالت فـان هنـاك        
عـدة مبلحظـات علـى تطـور الفكـر اإلداري الرياضـي هــي يف الواقـع مبلحظـات علـى تطـور  الفكـر اإلداري بشــكل 
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تها وتبـــاين مســـتويات العمـــل اإلداري فيهـــا هـــذا باإلضـــافة عـــام ،لكنهـــا ذبســـمت يف اجملـــال الرياضـــي  لتنـــوع أنشـــط
الرتباطهـــا أصـــبل بالعمـــل يف األداء البشـــري الـــذي ينخـــر باؼبشـــكبلت واؼبعوقـــات النفســـية واالجتماعيـــة ومـــن هـــذ  
اؼببلحظات أن من أهم روافد علم اإلدارة والعبلقات االجتماعية وسبثل هذ  العبلقات انعكاسـات للواقـع السياسـي 

صــادي واالجتمــاعي والثقــايف للمجتمــع ككــل فــالفكر اإلداري يف اجملــال الرياضــي هــو  ؿبصــلة طبيعيــة لنــواتج واالقت
 هذ  اؼبتغريات يف أي ؾبتمع ويف أي طور من أطوار مبو .

فتطور الفكر اإلداري الرياضي مرتبط ارتباطا وثيقا  دبا  وبدث من تطوير  يف الفكـر اإلداري علـى مسـتوى  
 ـبتلـــف  قطاعااهـــا بـــل وانـــه يبكـــن القـــول بـــان الرياضـــة دبجاالاهـــا اؼبختلفـــة  إمبـــا تعكـــس مـــدى مـــا  الدولـــة ككـــل وه

 حققه الفكر اإلداري من تطور،فهي  ربقق  يف  قيمتها ما قد ال ربققه ؾباالت أخرى من مكانة دولية.
ل  الرياضـــي  التطبيقيـــة هـــذا باإلضـــافة إذل أن  االهتمـــام يف الدولـــة الناميـــة يبكـــز علـــى  أنشـــطة  هـــذا  اجملـــا 

نفسـها وتعتــرب اإلدارة عنصــرا ثانويــا لـذا فــان التــاري   لتطــور الفكـر اإلداري  الرياضــي  وخباصــة يف الــوطن العــريب  دل 
يظهـر إال منــذ فــبة قصــرية وهــذا  يعــض أننــا  كبمــل اؼبسـؤولية علــى مــن يؤرخــون للفكــر اإلداري الرياضــي ولكــن عــدم 

يعات وتغيـري اإلدارات  العليـا جعـل مـن الرياضـة يف الـوطن العـريب  ؾبـاال  يزخـر باؼببـدعني ثبات القوانني وكثـرة التشـر 
وهواة العمل التطوعي شكبل و اإللزامـي موضـوعا فبـا أدى إذل انشـغاؽبم بـأمور بعيـدة  كـل  البعـد عـن دعـم  الفكـر  

يف اإلدارة علــم  (1)رس  الفكريــةساإلداري  الرياضــي  وتســجيل تارىبــه  ومــا يطــرأ  عليــه مــن تطــور وان كانــت  اؼبــدا
عـام، وقــد  تصـارعت علــى القمــة، فـان  انتســاب حقبــة تارىبيـة  معينــة ؼبدرسـة فكريــة معينــة  ال  يعـض  أبــدا اقتصــار  
هذ  الفبة على  نشاط هذا  الفكر  دون غري ، فظهور أي فكر  إداري  جديد  ال  يعـض  إلغـاء  مـا  قبلـه فهـو دل 

ال  مــن خــبلل تــأثري  مــا  ســبقه حالــه يف  ذلــك  حــال  اؼبــذاهب  الفلســفية ومــدارس علــم يكتــب  لــه الظهــور،  إ
 النفس.
فأصحاب مدارس الفكر اإلداري هم أشـبه مـا يكـون بأصـحاب النظريـات يف علـوم الـنفس، واالجتمـاع إذا  

هم علــى  أســس  يتنــاولون اإلدارة مــن وجهــة نظــر صــحيحة، يف  كــل  حالــة  ويبنــون تصــنيفااهم وتقســيمااهم ومبــادئ
منطقية. واإلدارة كعلـم عـام اسـبق  مـن أن  يكـون علمـا  تطبيقيـا يف  ؾبـاالت اغبيـاة اؼبختلفـة، دبعـا  إن  معـدالت 
االقبـاز اؼبختلفـة، الـت  حققهـا  علـم اإلدارة، تفـوق  بكثـري  مـا  يبكـن أن  يكـون  قـد  حققـه أي  ؾبـال  تطبيقـي، 

ؾبال  أخر  من ؾباالت اغبيـاة يف الـوطن  العـريب قبـد انـه دل وبظـى باالهتمـام    وإذا  ما  قارنا اجملال  الرياضي  بأي
فيــــه مبــــادئهم  ونظريــــااهم، وانــــه مــــن اجملــــاالت الــــت  تركــــت  للخــــربة   االكــــايف  مــــن علمــــاء  اإلدارة  لكــــي  يطبقــــو 

        الشخصية، واالنتماءات السياسية والرغبة يف  ربقيق اؼبنفعة اػباصة.          
 وظائـ  اإلدارة الرياضيــة : -2

 وظيفة التخطيــ : -2-1
 تعري  التخطي -2-1-1
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سيعتـرب التخطـيط الوظيفـة اإلداريـة األوذل للقيـام بـأي نشـاط ،وهـو ربليـل بيانـات عـن اؼباضـي وازبـاذ قـرارات 
ؼبســتقبل ،وبالتــارل يف اغباضــر لبنــاء شــيء يف اؼبســتقبل ،لــذا فــان أول مــا يبيــز التخطــيط هــو ارتباطــه كوظيفــة إداريــة با

بالقيمة التنموية وقـد يفسـر ذلـك عـدم عبـوء الكثـري مـن العـاملني يف اجملـال الرياضـي ؼبختلـف قطاعاتـه إذل التخطـيط 
يف أعمــــاؽبم خوفــــا مــــن اؼبخــــاطرة يف ازبــــاذ القــــرارات ،واالختيــــار مــــن بــــني البــــدائل اؼبتاحــــة مــــا يــــرتبط بشــــيء غــــري 

 .  (1)معلومس
ن التخطـــيط يف الواقـــع يشـــمل التنبـــؤ دبـــا ســـيكون عليـــه اؼبســـتقبل مـــع االســـتعداد ؽبـــذا إس ويعرفـــ  فـــايول بقولـــ :   

 اؼبستقبل.
هـــو ؾبموعـــة النشـــاط و البتيبـــات و العمليـــات البلزمـــة إلعـــداد وازبـــاذ القـــرارات س: ويعرفـــ  إبـــراهيم ســـعد الـــديو 

التنظيمــات والبتيبــات الــت  اؼبتصــلة بتحقيــق أهــداف ؿبــددة وفقــا لطريقــة مثلــى ،وان التخطــيط القــومي هــو ؾبموعــة
 اختريت لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية باجملتمع يف زمن معني 

هــو ربديــد األهــداف الــت يســعى اؼبشــروع إذل ربقيقهــا ورســم اػبطــط والــربامج الكفيلــة  ويعــرف الســلمي التخطــي 
 .(2) تفرضها ظروف اؼبناخ العامل احمليط باؼبشروعسبتحقيق تلك األهداف أخذا االعتبار اإلمكانيات و القيود الت

يعــرف التخطــيط كمفهــوم عــام بأنــه جهــد موجــه ومقصــود ومــنظم لتحقيــق هــدف أو أهــداف معينــة يف فــبة  
 زمنية ؿبددة وجبهد ومال.

 : أهمية ومزايا التخطي  -2-1-2
التخطــيط تصــبح األمــور  سالتخطــيط هــو الــذي يرســم صــورة العمــل يف شــآل اجملــاالت ووبــدد مســار  وبــدون 

 مبوكة للقدر أو للعمل العشوائي غري اؽبادف ومن أهم مزايا التخطيط :
 ايوضح الطريـق الـذي هبـب أن يسـلكه صبيـع األفـراد عنـد تنفيـذ األعمـال وكـذا توضـيح األهـداف لكـي يسـعو  -أ   

 لتحقيقها .
 فيبكـــــن االســـــتعداد لكـــــل الضـــــر و  يبـــــني مقـــــدما صبيـــــع اؼبـــــوارد الـــــبلزم اســـــتخدامها كمـــــا ونوعـــــا وبـــــذلك -ب   

 واالحتماالت. 

 الشعور باألمن واالستقرار  ديساعد على التخلص من اؼبشاكل والعمل على تفاديها قبل حدوثها فبا يزي -ج   

 يبكن بواسطة التنبؤ باالحتياجات البعيدة من حيث العمال واألموال واؼبواد -د   

 نات اؼبتاحة فبا يؤدي إذل زبفيض تكاليف اؼبنشآت إذل أد  حد. يعمل على االستغبلل األمثل لئلمكا -هـ   

يســاعد مســاعدة كبــرية علــى التنســيق بــني األنشــطة اؼبختلفــة ويــتم عــن طريــق التنســيق األول الــذي يــتم بــني  -و   
 اػبطط. 
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اهمهــم قــد وبقــق األمــن النفســي لؤلفــراد واعبماعــات، ففــي ظــل التخطــيط يطمــئن اعبميــع إال أن األمــور الــت  -ز   
 حسب حساهبا واعدت عداها. 

 :مراحل التخطي  -2-1-3
 ربديد اؽبدف بوضوح.  - 
 صبيع اغبقائق واؼبعلومات اؼبتصلة باؼبشروع.  - 

 تبويب اؼبعلومات يف أبواب متجانسة.  - 

 ربليل هذ  اؼبعلومات - 

 وضع عدد من اػبطط البديلة. - 

 وضع فروض العمل على ربقيق األهداف.  - 

 دراسة اػبطط واختيار األصلح منها.  - 

 .(1)وضع برامج التنفيذ وفق لؤلولويات يف التنفيذ والبتيب الزمضس - 
 وظيفة التنظيم :-2 -2

 :تعري  التنظيم -2-2-1
سهــو ؾبموعــة مــن األفــراد تعمــل بطريقــة معينــة للوصــول إذل هــدف معــني ،أي أن التنظــيم يعــض بنــاء هيكــل          

ربديـــد اؼبهـــام واألنشـــطة الـــت هبـــب أن تـــؤدي  نوعبلقتهـــا ببعضـــها الـــبعض وبنـــاء اؽبيكـــل يتضـــم داخلـــي لؤلعمـــال
 لتحقيق أهداف اؼبنظم

سهــو عمليــة ذبميــع وربديــد العمــل اؼبطلــوب أدائــه مــع ربديــد الســلطة واؼبســؤولية وتصــميم العبلقــات هبــدف 
 سبكني األفراد بأكثر فاعلية لتحقيق األهداف 

التنظيم هو إمداد اؼبشروع بكل ما يساعد على تأدية وظيفته مثـل اؼبـواد األوليـة أو امالت أن  ويعرف  هنري فايول
ورأس اؼبال واؼبستخدمني وتقتضي وظيفة التنظيم من اؼبديرين إقامة العبلقـات بـني األشـخاص بعضـهم بـبعض وبـني 

 األشياء ببعضها البعض 
عمـل الـذي هبـب علـى األفـراد أو اجملموعـات القيـام ويعرفه شيلدون أن التنظيم عملية أو مرحلة ذبمع بني ال

به مـع اإلمكانيـات أو القـدرات األزمـة لتنفيـذ  مـن اجـل أن نعطـي الواجبـات هبـذا الشـكل ،أحسـن الطـرق للتطبيـق 
 .(2)س االهبايب الكفء اؼبتناسق اؼبنظم.

 :أهمية التنظيم -2 -2 -2
ت بـــني األشـــخاص يف اعبهــــد اعبمـــاعي بقصـــد ربقيــــق سالتنظـــيم هـــو ربديــــد للمســـؤولية والســـلطات والعبلقــــا      

 األهداف احملددة ويتم التنظيم الوظيفي على مرحلتني :
 .تصميم اؽبيكل الوظيفي -أ            
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 االدارة الرٌاضٌة        الفصل الثانً  

 وتظهر أنبية التنظيم يف طبس زوايا رئيسية هي: اعبمع بني اؼبناصب اإلدارية وبني األشخاص اؼببلئمني هبا -ب 
  العاملني. التنظيم يقسم العمل بني - 
 التنظيم ينقل القرارات إذل أجزاء منظمة سواء من األعلى إذل األسفل أو من األسفل إذل األعلى  - 
 التنظيم وبدد أسلوبا مبطيا يف العمل.  - 
 .  تالتنظيم يوفر نظاما ومعلومات لبلتصاال - 
 .(1)التنظيم يوفر ووبقق التنمية وتدريب العاملنيس - 

 بادئ هامة تزيد من أنبية وفاعلية التنظيم هي:كما أن هناك عدة م
: إذا زاد عدد األفراد يف أي عمل عـن واحـد وجـب تقسـيم الواجبـات واؼبسـؤوليات وإعطـاء مبدأ ضرورة التنظيم* 

 السلطات اؼبناسبة.
 صهر اجملهودان اعبماعية يف قالب واحد للوصول إذل األهداف الكلية دون تضارب.مبدأ هدف التنظيم:* 
 زبصيص وتقسيم العمل يؤدي إذل سرعة تنفيذ  وربسن أدائه.  أ التخصيص في العمل:مبد*
 هو أن يقوم اؼبشروع على أساس وظائف وليس حول األشخاص. مبدأ الوظيفة :*  

 اتفاق األهداف القومية مع أساسيات اؼبشروع . مبدأ وحدة الهدف :* 
ة يف العمـــــــــــل ذبنبـــــــــــا   للتضـــــــــــارب. تقســـــــــــيم أوجـــــــــــه النشـــــــــــاط اؼبتشـــــــــــاهب مبـــــــــــدأ التجـــــــــــانس فـــــــــــي العمـــــــــــل:* 
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 الرٌاضٌةاالدارة      الفصل الثانً  

 مبدأ تكاف  السلطة مع المس ولية:* 
 ويشرف كل إداري على عدد معني من اؼبرغوسني حآل تتحقق الفاعلية يف اإلشراف  اإلشراف: قمبدأ نطا* 
تفـــويض الســـلطة يف اؼبســـتويات اإلداريـــة األقـــل بقـــدر اإلمكـــان حـــآل يـــتم تنفيـــذ األعمـــال  مبـــدأ تفـــويط الســـلطة:* 
 رعة وعلى خري وجه.بس

إعطــاء االســتقبلل اإلداري إذل حــد كبــري للوحــدات اإلداريــة إذا زادت األعمــال يف  مبــدأ إمكانيــة إدارة المشــروع:* 
 اؼبشروع بشكل يصعب إدارته. 

هبـب أن يكـون التنظـيم مرنـا أي يسـمح دبقابلـة التغـريات الـت ربـدث داخـل اؼبشـروع وخارجـه  مبدأ مرونة التقسيم:* 
 اجة إذل إحداث تعديبلت جوهرية يف اؽبيكل التنظيمي .دون اغب

 أنواع التنظيم  2-2-3
 التنظيم الرظبي.  -         
 التنظيم غري الرظبي.  -         

وهـــو الـــذي يهـــتم باؽبيكـــل التكـــويض للمؤسســـة وبشـــكلها أو مظهرهـــا اؽبندســـي وبتحديـــد  التنظـــيم الرســـمي: -أ   
ألعمــال وتوزيــع االختصاصــات كمــا أراد ؽبــا اؼبشــروع أو اؼبخطــط أو كمــا وردت يف العبلقــات واؼبســتويات وتقســيم ا

 الرظبي الوصول إذل البناء اؼبنطقي والتحديد العلمي  مالوثيقة الرظبية للمؤسسة ورباول نظرية التنظي
التنظـــيم لوظـــائف كـــل األجـــزاء وأداء كـــل عمليـــة مـــن العمليـــات الـــت تكـــون النـــاتج النهـــائي لعمـــل اؼبؤسســـة ويقتضـــي 
 الرظبي أن تضم كل مؤسسة حآل التنظيم اغبكومي على شكل هرم ذي قاعدة عريضة تضم الوحدات على 

اؼبستوى التنفيذي وهذ  القاعدة تدعم التكوين اؽبرمي اؼبدرج ألعلى يف شـكل أقسـام وإدارات ومصـانع وهكـذا حـآل 
 .(1) ى اؼبؤسسة كلها قمة التنظيم حيث تبكز القيادة يف شخص يبارس السلطة الكاملة عل

سوهـــو الـــذي يهـــتم باالعتبـــارات والـــدوافع اػباصـــة بـــاألفراد والـــت ال يبكـــن توضـــحها  لتنظـــيم  يـــر الرســـمي:ا -ب   
بطريقة رظبية ـبططة على أساس أ ا تتولد تلقائيا وتنبع مـن احتياجـات العـاملني باؼبؤسسـة وسـلوكهم ، والتنظـيم غـري 

اعي الــذي يلعبــه بعــض األفــراد يف حيــاة اؼبؤسســة وهــذا التنظــيم غــري الرظبــي يرتــب الرظبــي ينشــأ نتيجــة للــدور االجتمــ
 أمباط سلوك غري رظبية وطريقة معينة يتبعها األفراد يف الواقع يف تصرفااهم .

ومن ب فالتنظيم غري الرظبي قد ال يتفق بالضرورة مع اؼبخطـط الرظبـي وهـو يهـتم بـالتنظيم كمـا هـو كـائن ال كمـا      
ن يكــون رظبيــا واعبماعــة الصــغرية هــي احــد عناصــر التنظــيم غــري الرظبــي اؽبامــة ،ومــن اؼببلحــظ أن األعضــاء يف هبــب أ

تنمــوا لــديهم مشــاعر انتمــاء قويــة إليهــا دبــا ال يتوافــق بالنســبة للمؤسســة الكبــرية الــت يعملــون هبــا  داعبماعــة الصــغرية قــ
الرظبيـة مـن األعلـى إذل األسـفل يف صـورة أمـرة أو  تعسـفية بقـدر ،والتنظيم غري الرظبي ال يأخـذ قوانينـه وقواعـد  الغـري 

 والتفاعل اؼبستمر اغبادث يف اؼبؤسسة من أسفل ألعلى. كما  تنمو خبلل التجربة العلمية واالحتكا
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 الرٌاضٌةاالدارة      الفصل الثانً  

 وظيفة التوجي : -3-
رتبــاط مــا بكــل يعــد التوجــه احــد األركــان األساســية للعمليــة اإلداريــة، ومثــل أكثــر الوظــائف اإلداريــة تعقيــد اال 

واالتصـال هبـم هبـدف  العمليات اإلدارية وخاصة بالقيادة واالتصال. فالتوجيه يتم عن طريق اإلشراف على اؼبرغوسني
ب تقـو  أداء العـاملني بالوظـائف التنفيذيـة فالتوجيـه  ةإرشادهم وترغبهم يف العمل وقياداهم أثناء سـري العمليـة التنفيذيـ

 ب القيادة ويرتبط التوجيه أيضا بوجود الدوافع واغبوافز أو عدم وجودها.ليس إال عملية اتصال  وأسلو 
 تعري  التوجي : – 2-3-1

وتريــدهم  ماالتصـال بـاؼبوظفني واؼبعلمـني عـن طريـق رغسـائه س:ويعرفـ  إبـراهيم عصـمأ وأمينـة محمـد ب نـ  
 . بالعمل على ربقيق األهداف الببوية والتعليمية العامة

 مإلرشـادهالعمليـة الـت يـتم هبـا االتصـال بالعـاملني مـن مرغوسـيهم  :وعمر  نايم ب ن  ويعرف  علث الشرقاوي
 . والتنسيق بني  جهودهم وقياداهم لتحقيق األهداف

العملية الت تضمن تنفيذ العاملني للمهام اؼبلقاة على عـاتقهم فأغلـب األعمـال   : ويعرف  إبراهيم ال مر ب ن 
د مـن األفـراد ويـتم ذلـك ربـت قيـادي مبلئـم يسـعى لتحقيـق  نـوع مـن االتصـال مـع يتم تنفيذها تتطلب تضافر اعبهـو 

  األفراد وذلك بتحفيزهم باألسلوب اؼببلئم غباجتهم البشرية
باؼبرغوســـــــني وإرشـــــــادهم وتـــــــرغيبهم للعمـــــــل لتحقيـــــــق  لاالتصـــــــا س:ويعرفـــــــ  ســـــــيد الهـــــــواري التوجيـــــــ  ب نـــــــ 

 .(1)س األهداف،وبذلك وبلل التوجيه إذل عنصرين مبابطني
 االتصال باؼبرغوسني من قبل الرئيس)إلعطاء التعليمات واغبصول  على اؼبعلومات(. -
 القيادة وتنمية التعاون االختياري. -

 مبادئ التوجي : -2-3-2
 س إهباد الثقة دبن يصدر األمر وبعمله وبألحاطته الشاملة باؼبوقف وقدرة على مواجهته.-
 تنمية اإلخبلص للرئيس.  -
 ؼبرغوسني بالثقة هبم وتنمية ثقتهم بأنفسهم وبقدرااهم.إشعار ا -
 أن يكون التوجيه واضحا ومفهوم وه اختصاص من يصدر إليه وه حدود قدرته على التنفيذ. -

 األبعاد الرئيسية لعملية التوجي : - 2-3-3
  .انه عمل ديبقراطي يسري  التفاهم والتعاون عن طريق النصح واإلرشاد بدال  من  إصدار  -
 انه يركز على  مساعدة العاملني يف ربسني مستويات أدائهم . -

انــه يعطـــي اؼبوجـــه قيمتـــه مـــن حيـــث قـــوة أفكـــار  ومهاراتـــه ومعلوماتـــه اؼبتجـــددة وخرباتـــه اؼبتطـــورة وليســـت مـــن حيـــث  -     
 مكانته وسلطته.

 ساليب االتصال اؼبتنوعة. انه برنامج متكامل وؿبدد وهادف كبو ربسني العملية اإلدارية مستخدما  أ -      
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 الرٌاضٌةاالدارة      الفصل الثانً  

 هدفا يف حد ذاته بل  وسيلة لتحسني األداء واالرتفاع دبستوا . مانه ال يعترب التقيي -      

 أ راض التوجي  وأهداف : -2-3-4
 ربسني األداء. -     

 تقييم عمل اؼبؤسسات وتقد  اؼبقبحات لتحسينها. -
 يااهم وأدائهم.تطوير النمو اؼبهض والفض للعاملني وربسني مستو  -

 اإلمكانات البشرية واؼبادية. هوتوجي لربسني استغبل -

 : يوجد نوعان من التوجيه:أنواع التوجي  -2-3-5
 التوجيه الفض. -            
 .(1)التوجيه اإلداريس -            

 وظيفـة الرقابــــة:  -2-4
هــي تشــمل التصــرفات الفعليــة بــاػبطط اؼبوضـــوعة سبثــل الرقابــة اغبلقــة األخــرية يف سلســلة العمليــات اإلداريـــة و  

 وازباذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية يف حينها.
 سوهي التأكد من أن ما مت عمله يتمشى مع ما مت التخطيط له مسبقا. تعري  الرقابة: -2-4-1

ات والسياســات التحقــق مــن أن فعاليــات العمــل تســري وفقــا للخطــط اؼبعتمــدة والتعليمــات واإلجــراء سوتعنــي أيمــا  
اؼبوضوعة ويف ذات الوقت اهدف إذل التعرف على مواضع اإلخفاق وإصبلحها'' ،وهي أيضا تقو  النتـائج اؼبتحصـل 
عليهـا ومقارنتهـا بأهـداف اػبطــط أو معـايري االقبـاز ومـن ب التعــرف علـى أسـباب اكبـراف النتــائج الفعليـة عـن النتــائج 

 يح عندما يكون ذلك ضروريا.اؼبطلوب ربقيقها مع ازباذ إجراءات التصح
 أهمية الرقابة: -2-4-2

أن مهمــة الرقابــة يف أي منشــأة هــو التحقيــق مــن كــل شــيء وبــدث وفقــا للخطــة اؼبوضــوعة '': يــرى فــايول  
والتعليمـات الصــادرة واؼببـادئ اؼبقــررة ،كمـا واهــدف الرقابـة إذل إظهــار نقـاط الضــعف واألخطـاء حــآل تعمـل اؼبنشــآت 

 . (2)  أو سبنع من حدوثها مرة أخرىعلى تبلقي وقوعها 
وقبــد أن عمليــة اؼبتابعــة تتــيح إمكانيــة التعــديل والتبــديل والتغيــري يف معظــم العناصــر الــت تســبقها ،فمــن نتــائج    

اؼبتابعـــة يبــــن التعــــديل يف التنفيــــذ والقـــرار والتخطــــيط والتحليــــل والتنبــــؤ إال أن ذلـــك لــــن يــــتم إال إذا تــــوافرت اؼبصــــادر 
علومـــات وكـــذل وســـائل االتصـــال الصـــحيحة ،فـــاؼبعروف أن وضـــيفة اؼبتابعـــة تتضـــمن أوجـــه النشـــاط الـــت الســـليمة للم

تعمــل علــى أن تتمشــى اغبــوادث والتصــرفات مــع اػبطــط اؼبرســومة ،ومعــا ذلــك أن يتعــرف اؼبــدير علــى االكبرافــات 
ت عــن معــايري العمــل ،وأن اؼبختلفــة عــن اػبطــط اؼبرســومة وأن وبــدد األشــخاص اؼبســؤولني عــن حــدوث هــذ  االكبرافــا

يتخذ البلزم كبو تصحيح األوضاع بالشكل الذي يعمل على اسـتمرار ربقيـق أهـداف اؼبنشـاة بأحسـن الوسـائل وأقـل 
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التكــــاليف، وتتوقــــف فاعليــــة اؼبتابعــــة علــــى جــــودة وســــرعة البيانــــات الــــت تصــــل للمســــؤول ،فــــألذا دل تصــــل البيانــــات 
ات اؼبختلفة إذل اؼبسؤولني عـن اؼبتابعـة يف الوقـت اؼبناسـب وبأسـرع مـا يبـن واؼبعلومات الكافية والصحيحة عن االكبراف

حــآل يســتطيعوا ازبــاذ الــبلزم كبــو عــبلج اؼبوقــف وتصــحيح األخطــاء ،فــان أداة اؼبتابعــة ســلبية ال وســيلة أو أداة متابعــة 
 جيدة. 
 فوائد الرقابة : -2-4-3

 ضية نبا:ربقق الرقابة بعدين هامني يف اؽبيئات الريا          
 حيث تعمل على ضباية اؽبيئة الرياضية من األخطاء الت قد تتعرض ؽبا من العاملني فيها تحقيق الوقاية: -أ   
اؼبوضــوعية واػبطــط  ةحيــث اهــدف إذل التأكــد مــن أن السياســات و الــنظم اإلداريــ تحقيــق التنميــة الكافيــة: -ب   

 داف بأكرب قدر من الكفاية .قيد التنفيذ تسري دون اكبرافات من أجل ربقيق األه
 :فوائد الرقابة لئلدارة الرياضية -2-4-4
 تسهم يف ربقيق األهداف بفاعلية أكرب ويف زمن أقل.  - 
 حث وتشجيع األفراد على القيام بأدوارهم.  - 

 ربلل أسباب اػبطأ واإلخفاق وتتعرف على وسائل التصحيح والعبلج  - 

 حدوثها أو يف بدايتها لئلسراع بعبلجها.تكشف األخطاء واالكبرافات قبل  - 

 التعرف على معوقات العمل واؼبشكبلت الت تعبض العمليات اإلدارة. - 

 خطوات الرقابة: - 2-4-5
 وضع اؼبعايري الرقابية. - 
 تقو  األداء من خبلل قياس ما مت اقباز  فعبل. - 

 بلل مقارنة النتائج دبعايري األداء.ربديد ما إذا كان هناك اكبرافا وربديد درجته وذلك من خ - 

 ربديد أسباب االكبراف وربليل هذ  األسباب. - 

 تصحيح االختبلفات بني النتائج الت مت ربقيقها والنتائج اؼبتوقعة طبقا للخطة. - 

 خصائص النظام الرقابي الفعال: -2-4-6
 نها ما يلي:كي يكون للنظام الرقايب فعالية هبب أن يتوفر فيه عدد من اػبصائص م

 وذلك حآل يستوعب اؼبخطأ خطئه و يسعى لتصحيحه الموضوعية: -أ   
وتعـض الــتبلغم مـع الواقــع يف حالـة حـدوث بعــض التغـريات ولكــن البـد للمرونـة مــن حـدود وضــوابط  المرونـة: -ب  

 دبعض أن ال يكون ذلك على حساب دقة العمل ومبلئمته.

 مثل اؼبطلوب رقابته ومعايري القياس. :التحديد الدقيق للعناعر الرقابية -ج   

 استخدام التشجيع بدال من التصيد والبحث عن العمل اعبيد.االبتعاد عو تصيد األخطاء: -د   

 بث أجواء التعاون واؼبودة بدال من إظهار صورة التفتيش وتولد الضغوط. مراعاة البعد اإلنساني: -هـ   
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 من اؼبهم أن تكون الرقابة على فبات متقاربة. االستمرارية: -و   

  كي  تتم الرقابة:-2-4-7
 كبدد خطوات الرقابة: يفيما يل
 ربديد معاير الرقابة - 
 .(1)قياس األداء الفعلي - 

حـآل هبب أن تتناسب اؼبعايري الرقابية من العملية الرقابية دبا وبقق سرعة ودقة قيـاس األداء  المعايير الرقابية:  -أ   
 ربقيق أهداف الرقابة بأكرب درجة كافية فبكنة، وهناك أنواع الرقابة كما يلي:

الرياضــية وربقيــق اؽبــدف مــن وجودهــا هــو معيــار  ةاؽبــدف هــو األســاس األول لقيــام اؽبيئــ األهــداف كمعيــار رقــابي:*
 .قباحها وتسع الرقابة هنا  إذل تقيم درجات ربقيق األهداف

اللوائح والنظم واإلجراءات والسياسات ؽبا وسـائل لتحقيـق  :ات والسياسات كمعيار رقابياللوائ  والنظم واإلجراء* 
 أهداف اؽبيئة أو اؼبشروع الرياضي أو االلتزام بتنفيذها عس بقدر كبري مدى النجاح يف ربقيق األهداف.

مرحلـة وبيـان مـا مت اقبـاز   اؼبشـروعات غالبـا مـا يـتم تقسـيمها إذل مراحـل زمنيـة يعتـرب ل منهـا الزمو كمعيار رقـابي:* 
 يف  اية كل مرحلة هبعل من الزمن معيارا رقابيا

: بعـــد االنتهـــاء مـــن ربديـــد اؼبعـــايري  الرقابيـــة تـــأيت مرحلـــة قيـــاس األداء والـــت يـــتم يف قيـــاس األداء وأســـاليب  -ب   
 ضوءها ويف ما رل نقدم أساليب قياس األداء:

 لاألسـلوب هـام جـدا خاصـة يف حالـة تعـدد اؼبسـتويات اإلداريـة يف اؽبيكـهـذا القياس الفعلي باسـتخدام التقـارير:* 
 الرياضية وذل برفع التقارير الرقابية. ةالتنظيمي للمشروع أو اؽبيئ

 : تتضمن بنود التقرير ما يلي:بنود التقرير
 اؽبدف من العملية الرقابية. - 
 النتائج اؼبتوقع ربقيقها. - 
 لنتائج.ما مت ربقيقه فعبل من ا -      
 عن النتائج  اؼبتوقعة واألداء الفعلي. فربديد مدى االكبرا -      

 : هناك شكبلن رئيسيا للتقارير نبا:أشكال التقرير
 التقارير التحريرية . -      
 التقارير الشفوية. -      

داء ب تســـجيل وتعـــض أن يقـــوم اؼبراقـــب بـــاالطبلع بنفســـه علـــى األ القيـــاس الفعلـــي بالمبلحظـــة الشخصـــية: -ج   
 كبدد مزايا وعيوب الرقابة باؼببلحظة الشخصية. ياحملددة فيما يل اؼببلحظات يف ضوء اؼبعايري

 * مزايا القياس الفعلي بالمبلحظة الشخصية:
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 سرعة اكتشاف وتصحيح االكبراف عن النتائج اؼبتوقعة واألداء الفعلي. -       
 سهولة اكتشاف االكبراف . -       
 اختصار الوقت.  -        

 * عيوب القياس الفعلي بالمبلحظة الشخصية:
 غري صاغبة لكافة األغراض. -       
 تعترب مصدر إزعاج للقائمني على تنفيذ األعمال. -        
 .(1)ربتاج إذل مهارات عالية القباز اؼبهمة الرقابية -        

 النماذج الحديثة لئلدارة الرياضيـــة :  -3
 ارة باألهداف في المجال الرياضي:اإلد -3-1
اإلدارة باألهداف هي أسلوب علمي هبمع ـبتلف أسـاليب اإلدارة الـت تثبـت فاعلتهـا ويسـتخدمها لتحقيـق           

أهداف اؼبنشـأة مـن خـبلل ربقيـق كـل مسـتوى إداري ألهدافـه والـت تسـهم بـدورها يف الوصـول ألهـداف عليـا للتنظـيم 
بـق باألســلوب الصـحيح يشـكل أساسـا فعـاال للتطــوير والتنميـة اإلداريـة حيـث يرشــد اإلدارة ذلـك أن هـذا النظـام إذا ط

لبصبــة أهــدافها إذل خطــة عمــل متكاملــة وفــق ظــروف الوحــدات اإلنتاجيــة ب التطبيــق الــواقعي ؽبــذ  اػبطــة، وصــوال إذل 
 األهداف اؼبخططة ويرجع اغلب اؼبتخصصني يف اإلدارة باألهداف إذل بيب دروكر.

 لذي أشار إذل أن اإلدارة باألهداف قد وجدت منذ اؼببكرة للتعاون بني بض اإلنسان، وقد ادمج دروكر بعض ا
 العناصر لنخرج منها الفلسفة اؼبعروفة باإلدارة باألهداف، حددها قي النقاط امتية:

 إرساء أهداف واضحة وموجزة ومفهومة -       
 يف ظل اؽبيئة اداف كل من ينتظر منهم أن يعملو أن يشارك يف عملية ربديد األه -       
 أن يكون تقييم األداء على أساس النتائج -       

 ويقول الدكتور السيد يف كتابه بأن اإلدارة باألهداف من خبلل إدراك:
قيـق إن احتماالت تكامل اعبهود اإلدارية تزداد غبد كبري يف أي مشروع إذا ما  اذبهت هـذ  اعبهـود كبـو رب -       

 هدف واحد واضح وؿبدد ومتفق عليه

انــه كلمــا ازداد البكيــز علــى النتــائج الــت تعــود ينبغــي علــى الفــرد  أو التنظــيم الوصــول إليهــا يف خــبلل فــبة  -       
 زمنية معينة.

نفيـــذ انـــه كلمـــا ازداد درجـــة اؼبشـــاركة يف ربديـــد هـــذ  النتـــائج وخطـــة العمـــل للوصـــول إليهـــا مـــن القـــائمني بالت -       
 .ازدادت حوافزهم لتحقيق هذ  النتائج

 :مبادئ اإلدارة باألهداف -3-1-1
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سال يزال هناك جدل حول أسلوب فبارسة اإلدارة باألهداف،فلن تظهر بعـد ؾبموعـة مبـادئ متفـق عليهـا يف هـذا     
 اؼببادئ هي:الصدد، وقد نرى بعض التداخل يف اؼببادئ سنتعرض ؽبا كذلك فأل ا ليست جامعة أو شاملة وهذ  

ويتضــمن ذلــك التعهــد بفــرض عــام شــامل لتحقيقــه ب ربديــد ؾبموعــة مــن   : التمييــز بــيو ال ايــات والوســائل -أ   
الوسائل القباز هذا الفرض واخذ كل من هذ  الوسائل باعتبار  غرضا فرعيا منفصبل وبذلك تصبح كل مـن الغايـات 

 والوسائل أكثر عملية وتفصيبل وقابلة للحكم.
إن وضــوح اؽبــدف النهــائي مهــم للغايــة ومــن احملتمــل أن يكــون لكــل تغيــري يف   :وضــوح الهــدف النهــائي -سب   

الظــروف بعــض التــأثري علــى طبيعــة اؽبــدف لــدى بعــض اؼبســتويات وبــذلك فــألن الفوضــى قــد تصــيب بعــض األهــداف 
 الفرعية وتؤدي إذل البفاض كفاءة األداء.

لتماسـك داخـل اؼبشـروع والسـيما الـت تظهـر ظهـورا واضـحا يف أوقـات هبـب أن يظهـر ا  :ةالمسـاندة التنظيميـ -ج 
 وان تكون مشاركة اإلدارة العليا ظاهرة لباقي التنظيم بشكل واضح.

 :المرونة في تطوير األهداف األساسية -د   
فقـد  وتتضح هذ  الظاهرة عندما وباول مشروع ما أن يبقي على وجود  مؤسسـة بعـد أن  ينجـز مهمتـه األصـلية     

يـأيت وقــت يف حيـاة كــل مشــروع فيفكـر يف تغيــري أهدافـه كليــة وال هبــب علـى نظــام اإلدارة باألهـداف أن يكــون عــد  
 اغبساسية ؽبذ  الغاية إذا ما  اضطرت الظروف لظهورها

 أهمية األهداف الكمية و ير الكمية: -3-1-2
 هناك بعض العوامل اؼبؤثرة على األداء وهي: عادة ما تكون األهداف اؼبخططة قابلة للتغري الكمي ولن         

لعملية اؼبارة يف وضع األهداف هو احد أحجـار زاويـة نظـام  ةال اختبلف على أن التأثريات االهبابي المشاركة: -أ   
 اإلدارة باألهداف

أي مكــان االســتجابة بدرجـة كافيــة لبلقباحــات واؼببـادرات الــت قــد  تنشـأ مــن  أفكـار مــو داخــل التنظــيم : -ب   
                                                                          داخل التنظيم

ــالفرد: ماالهتمــا -ج ؼبــا كــان تعامــل  الفــرد مــع اؼبشــروع هــو مــنهج اإلدارة اغبديثــة فيجــب أن يكــون ذلــك مبــدءا  ب
 طبشـــري وتشــجيعه وتطـــور  ومبـــو  وبـــالتخطيبالعمـــل ال مأساســيا يف اإلدارة باألهـــداف تشـــمل أسســـه العلميــة االهتمـــا

 .(1)س اؼبناسب للقوى العاملة.
  عناعر اإلدارة باألهداف: -3-1-3

يف ضوء ما تقدم يبكـن القـول أن اإلدارة يف األهـداف هـي نظـام تطبيقـي وعملـي لـئلدارة دبوجـب يشـبك اؼبـدير       
لية لكـل موظـف يف شـكل نتـائج منتظـرة منـه ومتوقـع ومرغوسه يف ربديد الغايات واألهداف ب ربديد العناصـر اؼبسـؤو 

مــن ربقيقهـــا يلـــي ذلـــك إعـــداد خطــة واضـــحة لتحقيـــق النتـــائج ب االتفـــاق علــى معـــايري لقيـــاس األداء ب قيـــاس نتـــائج 
التنفيذ ويف  اية األداء يتم التقييم اإلفادة يف ضبط األداء يف اؼبستقبل ليكـون أكثـر فاعليـة كبـوز ربقيـق األهـداف إال 
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 الرٌاضٌةاالدارة      الفصل الثانً  

نه واقع التعامل يف ؾباالت اإلدارة اؼبختلفة فانه يبكـن تلخـيص العناصـر األساسـية التاليـة والـت تعتـرب ضـرورية لتطبيـق ا
 ناجح لئلدارة باألهداف يف اميت:

: ووبدد فيها بوضوح ما الذي هبب عمله وكيفيـة قياسـه ويف خـبلل األهداف الرئيسية والفرعية -1-4 -3
 أي فبة زمنية.

 سلسة األنشطة الت عندما يتم استكماؽبا  بنجاح فأل ا تؤدي اقباز األهداف األساسية.  لخطة:*ا
 ما الذي هبب على الفرد أن يعمله للوصول إذل هدفه؟ *األداء:

 الظروف احمليطة يف  منطقة العمل. *أحوال العمل:

 العوامل الت يقاس األداء دبوجبها. *معايير األداء:

يــتم اقبــاز  بنــاء علــى اؼبعــايري اؼبتفــق عليهــا والــت توضــح مــا إذا كــان التنفيــذ نتيجــة لتحقيــق قيــاس مــا  *قيــاس األداء:
 األهداف من عدمها.

مراجعـة االقبـاز النهــائي لؤلهـداف وربديـد مــدى النجـاح يف إحرازهـا ومراجعــة أسـباب األداء. اعبيـد وازبــاذ  *التقيـيم:
 قبلاعبديدة للتغيري يف  ضبط األداء يف اؼبست تالقرارا

 مزايا اإلدارة باألهداف:  -3-1-5
 توجيه اهتمامنا ألداء العاملني يف اؼبستقبل وتؤدي إذل تغيري  يف سلوك العاملني. -

 تنمى القدرة التخطيطية لكل اؼبديرين اؼبرغوسني فهي ترفع من وعي اؼبديرين بأهداف اؼبؤسسة.  -

 دارة باألهداف.ذبعل مهمة اإلشراف والتوجيه سهلة عند إتباع منهج اإل -

 تساعد على التعرف على اؼبشكبلت الفعلية للعمل حالية أو مستقبلية. -

 يعترب منهج اإلدارة باألهداف  ذو قيمة تعليمية ألنه  يرشد اؼبديرين إذل  مهارات.  -
 اؼبرغوسني وطاقااهم  واذل  طرق  توجيهها واستثمارها. -

 والعاملني ونشر اؼبعلومات بني الطرفني.تقوم بتقوية االتصاالت بني اإلدارة  -      

 تساعد على  وضع مقاييس  موضوعية ألداء العمل. -      
 عقبات تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف:  -3-1-6

 عدم مرونة اللوائح. -          
 عدم تقدير اإلدارة العليا. -          
 بعض ؾبالس األندية. عدم االستقرار يف إدارة األندية وعدم كفاءة -          
 (1)عدم توفر اإلمكانات وقلة اإلعتمادات اؼبخصصة لئلدارة الرياضية -          

 إدارة الوقـأ في المجـال الرياضــــي:  -3-2
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 الرٌاضٌةاالدارة      الفصل الثانً  

ـــار        إن النظـــرة اغبديثـــة إلدارة الوقـــت تركـــز علـــى إدارة وقـــت اؼبـــدير أو مـــن يعمـــل يف ؾبـــال اإلدارة الرياضـــية باعتب
ؤثر على من يليه يف اؽبرم اإلداري إذل أن يصـل هـذا التـأثري إذل العامـل فـألدارة الوقـت بالنسـبة للعامـل صاحب سلطة ي

حســب النظــرة اغبديثــة إلدارة الوقــت هــي مشــكل رقابيــة يبكــن الــتحكم فيهــا بســهولة مــن خــبلل وضــع معــايري ؿبــددة 
إدارة الوقـت بالنسـبة للمـدير هـي أكثـر تعقيـدا  لوقت العمل وزمن ابتدائي وانتهائي وفق ما ورد يف اػبطة والتنظيم أما

نظــرا لطبيعــة ونشــاطاته وعبلقاتــه برغســائه ومرغوســيه ومــن يتعامــل معهــم مــن الزبــائن وغــريهم يف بيئــة العمــل الداخليــة 
 واػبارجية بالنسبة للمنظمة الرياضية. 

ظبيـا أو  متطوعـا يف  إحـدى مهما كانت وظيفتك ومهما كـان موقعـك يف السـلم الـوظيفي سـواء كنـت موظفـا ر       
اؽبيئات الرياضية فألن عنصر الوقت يشكل موردا  أساسيات ومهمـا البـد أن  نتعامـل معـه حبكمـة ومقـدرة عالية،فقـد 

بعــد أن كــان يقــاس بــاليوم وحســن اســتخدام اى مــن العــاملني للوقــت وبصــفة  ةأصــبح الوقــت يقــاس بالثانيــة والدقيقــ
 ح هو الفيصل للضمان ربقق األهداف الكاملة أصب نخاصة أي من اؼبشرفني واؼبديرو 

فلمـــاذا ال قبيـــد اســـتخدام الوقـــت يف عملياتنـــا اإلداريـــة؟ وبكـــل  بســـاطة فألننـــا ال لبصـــص الوقـــت الكـــايف وال الطاقـــة 
 الكافية للتخطيط لبلستفادة اؼبثلى من احد اؼبصادر الرئيسة اؼبتاحة لنا وهو الوقت

   ما هـو الوقــــأ: -3-2-1
ت هــو أهــم مــا مبلكــه مــن مصــادر وال نســتطيع زبزينــه فهــو مــن األشــياء الــت يســتحيل زبزينهــا وكــل ثانيــة أو الوقــ      

دقيقة أو سـاعة أو يـوم يبـر ال يبكـن اسـتعادته والوقـت ال يبكـن شـرائه وكـل مـا  مبلكـه هـو أن تصـرف فيـه ونسـتخدمه 
كمـــا قيـــلس الوقـــت كالســـيف إن دل تقطعـــه إمـــا بطريقـــة ســـلمية أو نبكـــه يبضـــي دون اســـتخدام مفيـــد، فالوقـــت شبـــني و 

 وأساسيا للعملية اإلدارية. اقطعكس وال يبكن تعويضه ألنه من اؼبصادر النادرة ويبثل عنصرا اهبابي
  أيو يذهــب الوقــأ: -3-2-2
كل مدير مسؤول عن تنفيذ حجم معـني مـن األعمـال ولكنـه وبتـاج لوقـت ىبصصـه للـبويح والراحـة مـن ضـغط        

لن يتحقـق لـه ذلـك إال بتنظـيم وقتـه فمـن يسـتطيع الـتحكم يف الوقـت هـو الـذي وبصـل علـى عشـرة سـاعات العمل و 
خارج نطاق العمل اليـومي العـادي دون حسـاب عـدد سـاعات  النـوم واؼبـدير النـاجح هـو الـذي يعلـم أن القـدرة هـي 

مــديرين لــديهم القــدرة علــى القيــام التنفيــذ الصــحيح للوظيفــة بينمــا الكفــاءة هــي القيــام بالوظيفــة الصــحيحة ،وكــم مــن 
 بأعبائها إال أ م ال ينجزون من األعمال إال القليل . مبأعباء الوظيفة ورغم انشغاؽب

 .(8) س.فاؼبدير الكفء هو الذي يستخدم وقته يف اقباز أعماله وفق أولويات يضعها لنفسه    
   كي  تنظم وقتك جيدا-3-2-3

يـنظم وقتـه ويعتقـد الـبعض أن مراكـزهم الوظيفيـة هـي الـت تعكـس مـا يتمتعـون سيعتقد كل مدير انـه أحسـن مـن       
 به من قدرات وسلطة يف إدارة وتنفيذ واجبات وظائفهم .
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وإذا  أردت أن تتعرف على الطريقة الت  تدير هبا عملك وهـل  هـي  سـليمة أم ال فراجـع القائمـة التاليـة الـت توضـح 
 لغري سليمة  وكم من  هذ   السلبيات تنطبق على أسلوب  عملك:السلبيات الت تتصف هبا  اإلدارة ا

 ليس  هناك وقت إطبلقا  إل اء األعمال اؼبهمة. -
 تستهلك األعمال العاجلة وقتا  طويبل أكثر من األعمال اؼبهمة.  -

 االستمرار يف العمل لساعات متأخرة . - 

 إ اء بعض األعمال اؼبنزلية. - 

 ع على  معلومات اغبديثة يف ؾبال عملي.  ليس هناك وقت لبلطبل - 

 القيام غالبا بأعمال امخرين. - 

 الشعور باألنبية وعدم إمكان االستغناء عن جهودك . - 

 الشعور الدائم بالقلق وضغط الوقت.   - 

 .(9)  حضور  اجتماعات كثرية  جدا - 

 نصائ  إدارة الوقأ بفاعلية:-3-2-4
 بعد ذلك ضع األولويات.حدد أهدافك أوال ب اكتبها و  -
 ركز على األهداف وليس على األنشطة. -

 حدد هدفا واحدا على األقل  يوميا وحاول ربقيقه. -

 سجل  وقتك بصفة دورية حآل تستطيع ربليل  كيفية استخدامك لوقتك. -

 حلل  كل شيء  تقوم به كبو ربقيق  أهدافك. -

 خطط وقتك  وضع خطة لكل  أسبوع وما تتما  ربقيقه. -

 قائمة أعمال  يومية وال تعتمد على النمط االرذبارل.   اكتب  -

 تأكد أن الساعة  األوذل من  عملك  اليومي  هي  أكثر  األوقات إنتاجا. -

 .(2)ال اهدر  أوقاتك يف األشياء  ذات األنبية البسيطة -

 مراحل الوقأ: -3-2-5
 أربعة مراحل  لعملية استخدام الوقت كوهنا     

هبـــب  يف البدايـــة أن يكـــون  هنـــاك  اقتنـــاع مـــن  اؼبـــدير للحاجـــة اؼبلحـــة  م اســـتخدام الوقـــأ:احتياجاتنـــا  لتنظـــي -
إلعادة  تنظـيم  اسـتخدام الوقـت فلـن يتحقـق  أي قبـاح دون وجـود هـذا الـدافع ، ودل ولـن يضـيف أي مـدير  جديـد 

 يف طريقة  أسلوب عمله الذي سيستمر من سيء إذل أسوء.
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وســائل يبكــن اســتخدامها يف ذبميــع اؼبعلومــات واؼبهــم أن يــتم  ذلــك بطريقــة   هنــاك عــدة تجميــع المعلومــات: -  
أ ــم يتحكمــون جيــدا يف وقــتهم كمــا يعتقــدون أيضــا أ ــم يعرفــون أيــن يــذهب وقــتهم  نمنظمــة. يعتقــد بعــض اؼبــديري

بالتحديـــد ولكـــنهم لؤلســـف يعتقـــدون ذلـــك مـــن واقـــع  نضـــراهم وحكمهـــم علـــى أنفســـهم أ ـــم  أكفـــاء ،وهـــذا  مـــا 
 مأن يقـوم  ويـرتبط التنظـي بعرضهم لعدم الدقة حيث يرون ما يتمنونـه فقـط ،وهنـاك فـرق بـني مـا هـو قـائم ومـا هبـي

 باستخدام الوقت بتجميع اؼبعلومات الصحيحة .
عنـــدما تكـــون لـــدينا قائمـــة توضـــح كيفيـــة اســـتخدام الوقـــت فألننـــا نســـتطيع مـــن خـــبلل  ربليـــل   تحليـــل الوقـــأ: -

ن سيسـتخدم وقتـه بطريقـة ســليمة ومـن يضـيع وقتـه وال يســتفيد منـه واألسـباب الــت أدت معلومااهـا والتعـرف علـى مــ
إذل ذلــك ، وعنــدما تتضــح لنــا هــذ  األســباب يبكــن وضــع السياســات واػبطــط الــت  ذبعلنــا نــتخلص منهــا  ونوجــه 

 جهدنا للطريق الصحيح.

تصــور  اعبديــد يف  نظـام اســتخدام وقتــه وهــذ  هــي اؼبرحلـة األخــرية حيــث يقـوم فيهــا اؼبــدير بوضـع  خطـة العمــــل: - 
اليـــومي ومعـــا ذلـــك أن تكـــون هنـــاك أولويـــات حقيقيـــة لؤلعمـــال اؼبطلوبـــة والـــت  اهـــدف إذل  ربقيـــق  األهـــداف  يف 

 الوقت اؼبتاح .
 السلوك اإلداري في  تحديد قيمة الوقأ: -3-2-6

ه حاجـة االسـتجابة الكليـة الـت يبـديها كـائن يعرف السلوك بأنه سرية اإلنسان ومذهبـه واذباهـه يف علـم الـنفس بأنـ   
 حي إزاء  أي موقف هباهبه.

 وهناك أربعة مراحل يبكن من خبلؽبا ربديد السلوك اإلداري اؼبناسب لقيمة الوقت :
 : ربليل األنشطة تستنفذ الوقت. المرحلــة األولث -
 : ربديد األعمال  ال ربقق عائدا أو إضافة.المرحلــة الثانية -

 : ربديد األعمال اؼبكررة أو اؼبعادة.رحلــة الثالثةالم -

 : ربديد األعمال اؼبستفيدة يف االتصاالت.المرحلة الرابعة -

وهناك الكثري من اؼببادئ الت تساعدنا يف تنظيم وتعديل سـلوكياتنا كبـو اقبـاز اكـرب قـدر مـن العمـل باالسـتخدام      
 وقدرات العاملني.  األمثل ؼبا هو متاح لدينا من الوقت ومعلومات

وكثريا ما تقابلنا بعض اؼبواقف نضطر فيها إذل تأجيل ما بأيدينا مـن أعمـال للتفـرذ ؽبـا  ويف بعـض األحيـان يطلـب    
منــك إبــداء رأيــك يف موضــوع  دل تنتهــي مــن دراســته ،فتضــطر إذل تأجيــل  إبــداء رأيــك  ،فــنحن نؤجــل  صبيعــا بعــض 

ني تأجيـل موضـوع ألنـه يتطلـب مزيـدا مـن الدراسـة وبـني تأجيـل اؼبوضـوع األعمال مـن  ن ألخـر ،ولكـن هنـاك فـرق بـ
ألنه غري مشوق أو ألنه من اؼبوضوعات الت تتطلب جهدا  كبريا وكذلك  كم مرة دخل عليك شخص وأبعـدك عـن 
تركيزك يف ما تقوم به من أعمال ، من مرة أمكنك أن تقول ؽبم ليس لدي وقـت امن ، لـذلك هبـب أن تـتعلم كيـف 

 . (10) قول)ال( يف الوقت اؼبناسبت
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 الجودة الشاملة في اإلدارة الرياضية -3-3    
 :تعري  الجـودة الشاملــة -3-3-1    

سهي كـل أنشـطة ووظـائف اإلدارة الـت ربـدد سياسـة اعبـودة وأهـدافها ومسـؤوليااهم وتطبيقهـا بواسـطة زبطـيط         
                                (2)سودة بداخل النظاماعبودة وضبط اعبودة وتوكيد اعبودة وربسني اعب

س هـو ذلـك األسـلوب الـذي يهـدف إذل التعـاون واؼبشـاركة مـن كافـة العـاملني للهيئـة الرياضـية هبـدف ونعرفها أيمـا   
 من األنشطة وربقيق أهداف اؽبيئة ذااها. نربسني اػبدمات واألنشطة دبهامها ،فبا  وبقق رضا اؼبستفيدي

: يبكن أن وبقق  أسلوب اعبودة الشاملة يف اؽبيئة الرياضـية وأن وبقـق كي  نحقق الجودة الشاملة -3-3-2    
 أهدافه من خبلل توافر عدد من اؼبقومات وهي كما يلي:

وهـــو يعـــض  تنفيـــذ إجـــراءات العمـــل بشـــكل صـــحيح ومـــن أول فبارســـة لـــه ويف الـــزمن احملـــدد  األداء الصـــحي : -أ   
 القباز  .

: وهو ما يعـض تنفيـذ إجـراءات العمـل بشـكل صـحيح ومـن خدام نظم المعلومات في حل المشكبلتاست -ب  
 أول فبارسة له ويف الزمن احملدد القباز 

: وهـو مـا يعـض االهتمـام بأسـلوب العمـل وطريقـة تنفيـذ  والتـدقيق التركيز علث كـل المعلومـات والنتـائج معـا -ج  
قيــق األهــداف اؼبرجــوة وهــو مــا يعــض االهتمــام بالعمليــات اإلداريــة يف اؽبيئــة يف اســتمرار تطــوير  جبانــب العمــل علــى رب

 -د                                                                                                        جبانـب نتائجهـا.
ــة المــوارد البشــرية عــاملني يف اؽبيئــة الرياضــية وذلــك مــن خــبلل : وهــو مــا يعــض العمــل علــى رقــي أداء األفــراد التنمي

وكــذلك ربســني الظــروف احمليطــة  يدورات تدريبــه لئلحاطــة بكــل مــا هــو جديــد ومتطــور يف ؾبــال التخصــص الوظـــيف
 .(11)بالعمل والتأكيد على انتماء العاملني للهيئة الرياضيةس

  إدارة الجودة الشاملة في الم سسات الرياضية: -3-3-3
 ارة اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات الرياضية التزام كل من:ستتطلب إد      
 اإلدارة العليا باؼبؤسسة الرياضية واإلدارة الوسطى والتنفيذية.  -
 باؼبؤسسة الرياضية. إتباع السلوك الصحيح للجودة من العاملني -    

 ت.توفر اؼبوارد اؼبطلوبة سواء كانت  مادية أو بشرية مع سبلمة وصحة السجبل -    

 التحكم والسيطرة على العمبلت عبميع األنشطة باؼبؤسسة. -    

 .(12) استخدام النظم الفعالة لتحقيق أهداف اؼبؤسسةس -
                                                                                                                                                                                        

(2)
 .11،ص 2003س، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية،مصر،ةاعبودة الشاملة يف الببية البدنية والرياضي حسن اضبد الشافعي: سإدارة 

 

 
 .20/21سابق ،صمرجع إبراهيم ضباد: مفآل  -(1)

 .57سابق،ص: مرجع حسن اضبد الشافعي- (2)
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 : المبـادئ األساسيـة لمفاهيم الجـودة في الم سسـات الرياضيــة -3-3-4  
 جهاز إداري دبؤسسة.  دمج العاملني وتعليمهم لتطوير وحدة الغرض اػباص بنشاط رياضي معني أو إدارة أي -
 التحسن اؼبستمر للعمليات والنظم اػباصة باألنشطة الرياضية وإدارة اؼبؤسسات الرياضية. -

  وضع اؼبستفيد يف اؼبقام األول إلهتمام اإلدارة  يف اؼبؤسسات الرياضية  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)الجودة التقليدية والجودة الشاملة  (: يوض  الفرق بيو6شكل )
 
 
 
 

                                                           
(1)

  . 86 – 85حسن أضبد الشافعي : مرجع سابق ، ص: – 

 الفرق بين الجودة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة

 ةالجودة التقليدي إدارة الجودة الشاملة

تبأ واثبات قيادة والتزام 
 اإلدارة العلــيا

تقوم بعمـل الشــيء 
 الصحي  مو أول مـرة

 التحسو المستمر للعملية

ف علث  متطلبـات تتعر 
المستفيديو أو العمبلء 

 مو اجل تحقيقها

تتعرف علث تكلفة الجودة 
وتركز علث الوقايـة مو 

 العيوب

نقـل الملكيـة لكــل 
 مسـتويات الم سســة

التحدد مس وليات 
 الجودة لآلخــريو 

ال ت دي العمــل مرة 
 أخرى لتصحيحـ  

ليسـأ إعـبلح لمرة 
 واحـدة فقــ   

هتم بمعرفة متطلبات أو الت
 العميـــل 

ال تتجاهل التكلفة  ير 
 ظاهرة للجودة السيئة 

ال تعهد بمس وليات 
 الجودة إلدارة واحدة فق   
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 ةـــخبلع
تطـور الفكـر اإلداري الرياضـي وتبعـا  ب هـا وأنبيتهـاتعريفو مت التعرف يف هذا الفصل على طبيعة اإلدارة الرياضية        

لذلك تطرق الفصل إذل وظائف اإلدارة الرياضية وبيان كـل منهـا علـى حـدى وبشـكل مفصـل وترتيـب حسـب األنبيـة 
 التوجه ب الرقابة.، التخطيط أوال والتنظيم ثانيا ب 

وأخـــريا مت إدراج أهـــم النمـــاذج اغبديثـــة لـــئلدارة الرياضـــية فمنهـــا اإلدارة باألهـــداف وأنبيتهـــا يف اجملـــال الرياضـــي ب إدارة 
 الوقت ب اعبودة الشاملة يف اجملال الرياضي.

لفصـــل اوبعـــد اإلطـــبلع علـــى اإلدارة بصـــفة عامـــة واإلدارة الرياضـــية بصـــفة خاصـــة يـــتم االنطـــبلق إذل  
 الثالث حيث زبضع اإلدارة الرياضية للدراسة اؼبيدانية.

ال ومــن هنــا تصــعيد تبــني أن اإلدارة ينظــر إليهــا بألعتبارهــا عــعــن تصــحيح األخطــاء الــت يبارســها اؼبــدير اؼبــريض الغــري ف
لتـدقيق يف مراحـل ركيزة من ركائز اؼبؤسسـة يف ـبتلـف مسـتويااها التخطيطيـة دبـا وجـب اإلهتمـام هبـا والعنايـة بأبعادهـا وا

 تطبيق وظائفها اإلدارية.  
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 دتمهيـــ
اسة موضوع الوظائف اإلدارية ودورهـا يف ربقيـق أهـداف اإلدارة عامـة وأهـداف اإلدارة الرياضـية خاصـة إن در  

الجتماعيـة  ويف منطلق هـام ؼبواكبـة التطـورات الـت تشـهدها اإلدارة العصـرية يف صبيـع اجملـاالت السياسـية االقتصـادية وا
دراستنا تطرقنا إذل اإلدارة واإلدارة يف اجملال الرياضي ولتأكيـد هـذا اؼبنطلـق البـد مـن إثبـات صـحة تطبيقـه ميـدانيا ومـن 
خــبلل هــذ  الدراســة ســنحاول إهبــاد حــل لئلشــكالية اؼبطروحــة ســابقا وذلــك بألثبــات صــحة فــروض الدراســة أو نفيهــا 

مــل علــى ترتيبهــا و تصــنيفها وقياســها وتعــديلها بطريقــة منهجيــة متبعــة مــن أجــل وذلــك جبمــع اؼبعلومــات النظريــة ب الع
 و الوقوف على ثوابت اؼبوضوع اؼبدروس . جاستخبلص النتائ

ويف اعبانب التطبيقي سنتعرض إذل ربديد ؾبـاالت الدراسـة واؼبتمثلـة يف اجملـال اؼبكـاين و الزمـاين الـت تتناسـب  
مـنهج أو الدراسة والت زبدم لب اؼبوضوع كما أن لكل دراسة أسـلوب معـني  مع موضوع البحث وذلك بتحديد عينة

يتم يف هـــذا مناســـب مـــع ربديـــد األدوات اؼبناســـبة عبمـــع اؼبعلومـــات والبيانـــات اؼبيدانيـــة الـــت اهـــم موضـــوع البحـــث وســـ
 لى صبيع هاته الطرق للوصول إذل نتائج علمية سليمة و صحيحة .  عالفصل التطرق 
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 الدراسة االستطبلعية
 .مجاالت البحث

 .المجال الزمني

 يمه إذل ثبلث مراحلسيبكن تق
  : المرحلة األولث

 2316جانفي غاية إذل  ديسمربالبحث وهذا امتد من  وفرضيات اإلشكالية وصياغةموضوع البحث  ربديدمت فيها 

 : الثانيةالمرحلة 

السابقة لتـدعيم الفرضـيات ووضـع الفصـول ومت ذلـك بـني فيفـري ومـارس  مت فيها صبع مفاهيم البحث ووضع صبيع الدراسات
2316 

 : المرحلة الثالثة

توزيع االسـتبيان واعطـاء التوضـيحات البلزمـة ب قمنـا باسـبجاعها للقيـام باؼبعاعبـة اإلحصـائية ومت  مت فيها صياغة االستبيان و
 2316ذلك بني أفريل إذل غاية ماي 

 مكاني :المجال ال
 يع االستبيان على بعض اؼبنشآت الرياضية لوالية بسكرة وهي كالتارل :مت توز 

 - سيدي خالد - ؼبركب الرياضي اعبواريا  (1

 - اوالد جبلل -اؼبتعددة الرياضات فبلح خالد القاعة   (2

 - اوالد جبلل  -النصف اوؼب  اجملاهد خلفون عبد القادراؼبسبح   (3

 -بسكرة  –طات الرياضية ببض مرة بدار الراب لرابطة الوالئية اللعاب القوىا  (4

 -بسكرة  –لكرة اليد بدار الرابطات الرياضية ببض مرة لرابطة الوالئية ا  (5

 -بسكرة  –للكرة الطائرة بدار الرابطات الرياضية ببض مرة لرابطة الوالئية ا  (6

 -بسكرة  –اؼبسبح االوؼب  بالعالية  (7
 ؤلداة ـة لـروط العلميــالش -1-2  
 يان ـدق االستبـع -أ      

إن اؼبقصود بصدق االنتبا  هو أن يقيس االختبـار بالفعـل القـدرة أو الظـاهر الـت وضـع لقياسـها وتوجـد عـدة  
 أنواع الختبار الصدق يف االستبيان منها : 

 الصدق الظاهري . - 
 الصدق التبلزمي . - 
 الصدق التجري  . - 
 .ختبار حيث أنه من شروط ربديد صبلحية االختباريعترب الصدق من أهم اؼبعامبلت ألي مقياس أو ا 
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ولقد رأينا يف ؾبموعة الدراسة أن الصدق الظاهري هو أحسن طريقة الستخراج درجـة صـدق اؼبقيـاس حيـث يـتم هـذا 
 النوع من الصدق على أساس مبلحظة القياس وؿبتوياته .

هـذا النـوع بـالفحص اؼببـدئي حملتويـات  : هو البحث عما يبدو أن االختبار يقيسه ويتضح الصدق الظاهري -ب   
 االختبار .

 ضب  مت يرات الدراسة -1-3
بتحديــد اؼبتغــريات اػباصــة بالبحــث فعليـــه أن يقــوم قــدر اؼبســتطاع بالتقليــل مــن تــأثري اؼبتغـــريات  عنــدما يقــوم 

 ل.العارضة، وعليه أن يقرر ما هو العامل اؼبهم الذي هبب أن يبقى ثابتا وماذا يقيس وماذا يتجاه
   تعري  المت ير المستقل: -1-3-1

يســـمى يف بعـــض األحيـــان بـــاؼبتغري التجـــري  وهـــو الـــذي ربـــدد اؼبتغـــريات ذات األنبيـــة أي مـــا يقـــوم الباحـــث  
بتثبيتها للتأكد من تأثري حدث معني وتعترب ذات أنبية خاصة من حيث أ ا يتمن التحكم فيهـا ومعاعبتهـا ومقارنتهـا 

ن اؼبتغري الذي يفبض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجـة معينـة ودراسـته تـؤدي إذل واؼبتغري اؼبستقل عبارة ع
 . خر تأثري  على متغري معرفة

ويف دراستنا هذ  فألنه مت ربديد اؼبتغري اؼبستقل أي السبب من موضوع الدراسة وهـو مسـانبة بعـض الوظـائف  
   الوظائف اإلدارية =ؼبستقل. اؼبتغري ااإلدارية يف قباح العمل اإلداري الرياضي

 : تعري  المت ير التابع -1-3-2
الناذبــة مـن العمليــات الـت تعكــس األداء أو السـلوك وعلــى ذلـك فــألن اؼبثـري هــو اؼبتغـري اؼبســتقل هـي اؼبتغـريات  

 بينما االستجابة سبثل اؼبتغري التابع والذي يبلحظه الباحث من خبلل  معاعبته للظروف احمليطة بالتجربة.
             من خبلل موضوع الدراسة فألنه مت ربديد اؼبتغري التابع = قباح العمل اإلداري الرياضيو  

 عينة البحث وكيفية اختيارها        -1-4
دبا أنه كان من الصعب علينا أن نتصل بعدد كبري من اؼبعنيني بدراستنا فانـه ال مفـر مـن االلتجـاء إذل أسـلوب أخـذ    

 تمع األصلي حآل نستطيع أن نأخذ صورة مصغرة عن التفكري العام و اختيار العينة العينة الت سبثل اجمل
يعض صبيع مفردات الظاهرة الت يدرسها الباحث ، وبذلك فان ؾبتمع الدراسة هو صبيع األفراد  : الدراسة جتمعم .

 13أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة
( 30الذين كان عددهم )،  لبعض اؼبنشآت لوالية بسكرةاإلداريني وعة من وسيتكون ؾبتمع هذا البحث من ؾبم

 ( مدراء7موظف و )
    وكيفية اختيارها الدراسة عينة.2.4

  (07موضفو ) (30)اعتمدنا على طريقة العينة العشوائية يف اختيار عينة البحث و الت بلغ حجمها يف هذا البحث 
 كل االستماراتم عرب الزيارات اؼبيدانية ألفراد عينة البحث مت اسباد  عليهيان وقد مت توزيع االستب مدراء 

                                                           
 131، ص  1997مرجع سبق ذكر  ،، البحث العلمي  و خرون ،عبيدات ، ذوقان ،  13
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 المنهج المستخدم -2
إن منــــاهج البحــــث عديــــدة ومتنوعــــة ومتباينــــة تبــــاين اؼبوضــــوعات و اإلشــــكاليات وال يبكــــن أن ننجــــز هــــذا     

                     ا حبثنـــــــاالبحــــــث دون االعتمــــــاد علـــــــى مــــــنهج واضــــــح يســـــــاعد علــــــى دراســـــــة و تشــــــخيص اإلشــــــكالية الـــــــت يتناوؽبــــــ
والوصــفية إذ يعتمــد علــى اتصــال الباحــث للميــدان ودراســة مــاهو قــائم فيــه بالفعــل لــذا أســتخدم اؼبــنهج  )ذو الوظيفــة(
 يعرف بأنه ؾبموعة اإلجراءات البحثية الت تتكامل لوصف الظاهرة ؿبل الدراسةسالوصفي الذي

ألجـل ربليـل  ةلـه نقـوم بتحديـد طبيعـة وخصـائص بعـض الظـواهر اؼبعينـويبكن تعريفه بأنه ذلك العامـل الـذي مـن خبلس
العبلقــات بــني ـبتلــف اؼبتغــريات ؿبــاولني بــذلك قياســها بطريقــة كميــة يف قالبــه وأســلوبه أخصــائي هــادفني مــن خــبلل 

  .(1)سذلك إذل استخبلص نتائج اؼبوضوع تنبؤاته عن تطور ـبتلف الظواهر
 ومت إتباع اػبطوات التالية :

 الكافيةصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خبلل صبع اؼبعلومات و  -
التحقـق مــن اؼبعلومـات اجملموعــة حــول موضـوع الدراســة بالوصـف الــدقيق و التحليــل ذا النتـائج اعبيــدة اعتمــادا  -

 على الظروف اؼبصاغة واحملددة سابقا بغية استخبلص التعليمات ذات النتائج اعبيدة .

 حث أدوات الب -2-1  
مـــن أجـــل اإلحاطـــة باؼبوضـــوع مـــن كـــل جوانبـــه مت اســـتخدام اســـتمارة االســـتبيان الـــت تعـــد أداة رئيســـية عبمـــع      

  (2)14البيانات الكلية عن وقائع ؿبدودة وعدد كبري نسبيا من األشخاص 
 (3)15وهي ؾبموعة األسئلة اؼببابطة لطريقة منهجية 

األسـئلة اؼبرتبطـة حـول موضـوع معـني ب وضـعها يف اسـتمارة وكذلك يعـرف االسـتمارة تبيـان بأنـه ؾبموعـة مـن  
ترسـل إذل لؤلشــخاص اؼبعنيــني بالربيــد أو تسـليمها باليــد سبهيــدا للحصــول علــى أجوبـة األســئلة الــواردة فيهــا وبواســطتها 
يبكــن التوصــل إذل حقــائق جديــدة عــن اؼبوضــوع و التأكــد مــن معلومــات متعــارف عليهــا لكنهــا غــري مدعمــة حبقــائق 

16(4). 
ويعرف كذلك على أنه أداة عبمع البيانات اؼبتعلقة دبوضوع البحث ؿبددة عن طريق االستمارة هبـري تعبئتهـا  

    . (5)17من قبل اؼبستجيب 
كما دعمنا هذا االستبيان دبقابلة مع رئيس الرابطة الوالئية لكرة اليد السيد : ناصر جزار حيث  -

تفاعل و يبكن تعريف اؼبقابلة بأ ا  .العلميالبلزمة للبحث  مع البياناتأداة عب عبارة عن تعرف اؼبقابلة على ا ا :
وباول فيه شخص القائم باؼبقابلة أن يستشري معلومات أو  راء أو معتقدات  ،مواجهةف لفظي يتم عن طريق موق

                                                           
 . 592.ص1997علي عبد الواحد وايف:مناهج البحث .معجم العلوم االجتماعية .بدون طبعة . اؽبيئة اؼبصرية للكتاب بالقاهرة .  (1)
(2)

 
 185.ص1995شر والتوزيع . القاهرة . مصر . طلعت إبراهيم:أساليب و أدوات البحث االجتماعي . بدون طبعة . دار غريب للطباعة و الن -

(3)
 

 210.ص1981.اؼبملكة العربية السعودية . الرياض .1يوسف مصطفى قاضي : اإلرشاد النفسي و الببوي . ط -
(4)

 
 210.ص1986 فوزي عبد اهلل العكش : البحث العلمي اؼبناهج و اإلجراءات .مطبعة العني اغبديثة . العني. اإلمارات العربية اؼبتحدة . -

(5)
 

  314.ص1997غريب سيد أضبد: تصميم و تنفيذ البحث . دار اؼبعرفة اعبامعية .اإلسكندرية.مصر.  -
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 الطرق المنهجٌة للبحث     الفصل االول  

  . خر أشخاص  خرين و اغبصول على بعض البيانات اؼبوضوعية شخص

علمي، أو  ادث موجهة يقوم هبا فرد مع  خر أو أفراد  خرين الستغبلؽبا يف حبثاؼبقابلة بأ ا ؿب كما يبكن تعريف
  .االستعانة هبا يف التوجيه و التشخيص للعبلج

 المعالجة اإلحصائية -3
      لغـــرض اػبـــروج بنتـــائج موثـــوق هبـــا علميـــا اســـتخدمنا طريقـــة اإلحصـــائية لبحثنـــا لكـــون اإلحصـــاء هـــو الوســـيلة  

ت نعــاهب هبــا النتــائج علــى أســاس فعلــي يســتند عليهــا يف البحــث و االستقصــاء وعلــى ضــوء ذلــك و األداة اغبقيقيــة الــ
 استخدمنا ما يلي :

: دبـــا أن البحـــث كـــان ـبتصـــرا علـــى البيانـــات الـــت وبتويهـــا االســـتبيان فقـــد وجـــد أن أفضـــل وســـيلة  النســـبة المئويـــة
 ئوية .إحصائية ؼبعاعبة النتائج اؼبتحصل عليها هو استخدام النسبة اؼب

 / العينة  x133 النسب اؼبئوية تساوي : عدد التكرارات طريقة حسابها 
 %133           ع 

 /ع                  x 133س=ت       س           ت      
 ع: عدد العينة                                
 ت: عدد التكرارات                               

  (18)س: النسبة اؼبئوية                                 
الحساب المرج  :متوس  


 


ni

ini      i ×)هو اؼبشاهدة )الرتبة يف هذ  اغبالة 

                                                   ni )هو تكرار اؼبشاهدة )التكرار 
   ثــوبة البحـعع -1 -3

ــــرب   ــــأي حبــــث يعت ــــة إن القيــــام ب ــــتحكم يف صبيــــع الظــــروف احمليطــــة بــــه بطريقــــة علمي ــــة صــــعبة تتطلــــب ال       عملي
 الصعوبات والعراقيل كثرية يف كل البحوث وكبن على العموم دل تواجهنا صعوبات كثرية إال البعض نذكر منها :و 

 قلة الدراسات السابقة ؽبذا اؼبوضوع باعتبار  موضوع جديد  - 

 ؼبوضوع يف مكتبتنا قلة اؼبراجع اػباصة ؽبذا ا - 

 حدود الدراسة     -4
فبا الحظنا  عنـد تقـديبنا لبلسـتبيان ألفـراد العينـة أو اؼببحـوثني فألنـه ال يبكـن تعمـيم نتـائج الدراسـة علـى بـاقي  

اؼبؤسســـات الرياضـــية ؼبختلـــف البلـــديات األخـــرى واألخـــذ هبـــا وذلـــك راجـــع لـــبدد اؼببحـــوثني عنـــد اختيـــارهم اإلجابـــة 
 ئمة ؼبلء االستمارة. اؼبناسبة واؼببل

                                                           
 75.ص1977عبد  علي :صيف السامرائي .طرق اإلحصاء يف الببية البدنية والرياضية.بدون طبعة.جامعة بغداد . -(2)



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 .  عرض وتحليل نتائج عينة المبحوثيو -1

 . عرض وتحيل نتائج عينة المدراء  -2

 في ظل الفرضيات.   المناقشـــة ــــ 3

. خاتمـــة 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 

 عـرض وتحليـل نتائـج عينـة الموظفــيو :  -
 حـول السـن  الســ ال األول :

   .ترتيب اؼببحوثني حول السن ال رض  مو الس ال: 
 النسبة المئوية عدد تكرارات االقتـراح 

(20-35) 11 36.66% 
(35-53) 15 53.31% 

 %13.33 4 ما فوق 53
 %133 33 المجمــوع

 ( : توزيع المبحوثيو حسب الفيئات النسبية01الجـدول رقـم )

 
 (01تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (01عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
 33مـابني عينـة اؼبـوظفني يـباوح سـنهم % 53.31يبلحـظ مـن خـبلل النسـب الـواردة يف اعبـدول السـابق أن  

 18يـباوح سـنهم بـني  % 53+ %  36.66) أي  %86.66سبة الت قبلها قبد أن سنة وإذا ما الحظنا الن  53و 
ســــنة وهــــي مرحلــــة العطــــاء الــــت يبكــــن ؽبــــذ  اؼبنشــــآت الرياضــــية اســــتغبلؽبا كمــــا ذبــــب اإلشــــارة إذل أن النســــبة  53و 

ض ســنة وهــي كــذلك مؤشــرا إهبــايب مــن جــانبني وهــو البفــا 53هــي الفئــة النســبية األكــرب مــن  % 13.33األضــعف 
نسبة اؼبسنني والـذي هـم أقـل األفـراد أراء وثانيهمـا أن الدراسـات يف علـم االجتمـاع اإلداري قـد أثبـت أن األفـراد كبـار 

 السن ؽبم القدرة على احملافظة على سباسك صباعات العمل من خبلل اؼبكانة االجتماعية للمسنني .
 
 
 
 

 

36,66% 

50,01% 

13,33% 
30-18

30-50

 مافوق 50
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

  حول اؼبستوى الدراسي:  نيالسـ ال الثا
 معرفة اؼبستوى الدراسي للموظفني ل : ال رض مو الس ا

 النسبة المئوية عدد التكرارات  االقتراح
 %3 3 ابتدائي
 %3 3 متوسط
 %73 21 ثانوي
 %33 9 جامعي

 %133 33 المجمــوع
 (: توزيع المبحوثيو ) الموظفيو( حسب المستويات اإلدارية02الجـدول رقـم )

 
 (02تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (02عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
أن نذكر أن اؼبستوى التعليمي للمـوظفني ذو عبلقـة وارتبـاط وطيـد  قبل التحليل يف نتائج اعبدول السابق نود 

بالقــدرة اإلداريــة وليســت بالقــدرة القياديــة وبالتــارل فــالغرض مــن الســؤال القــاين هــو معرفــة اؼبســتويات الســابق ) الســن 
متحصـلون علـى         %(  73ة ( فتبني النتائج الواردة يف اعبدول السابق إن أغلب عينة اؼبـوظفني) والقدرة القيادي

ــــبعض مــــن هــــذ  األغلبيــــة  اؼبســــتوى التعليمــــي الثــــانوي ومــــن خــــبلل مبلحظتنــــا ورباورنــــا مــــع هــــذ  العينــــة علمنــــا أن ال
غري كافية جدا وؽبـا أثرهـا السـل  علـى  متحصلون على شهادات من معاهد التكوين اؼبختلفة إال أن هذ  النسبة تبدو

اؼبؤسسات الرياضية على اؼبدى االسباتيجي خاصـة وإذا علمنـا أن كـل هـذ  العينـة مـن طبقـة اإلداريـني فهـل يعقـل أن 
 % من ذوي اؼبستوى التعليمي الثانوي ؟ 73يقود مؤسساتنا الرياضية 

% هـم ذوي اؼبسـتوى التعليمــي  33ا يبثـل ونبلحـظ مـن خـبلل اعبـدول السـابق أن مـن عينــة اؼبـوظفني أي دبـ 
اعبامعي وهذا ما يعطينا إشارة مسبقة على بعض اؼبشاكل اإلداريـة الـت سـنجيب عنهـا مـن خـبلل التحليـل اؼبوضـوعي 

 لؤلسئلة اؼبوضوع البلحقة . 
 
 

0,00% 0,00% 

70,00% 

 ابتدائً  30,00%

 متوسط 

 ثانوي 

 جامعً 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 

  حـول اعبـنسالس ال الثالث : 
 معرفة نوع اعبنس السائد يف اإلدارة ال رض مو الس ال :

 النسبة المئوية عدد التكرارات حاالقترا 
 %83.34 25 ذكر
 %16.66 5 أنثى

 %133 33 المجمــوع
 ( توزيع المبحوثيو )الموظفيو ( حسب الجنس03الجـدول رقـم )

 
 (03تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 
 (03عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )

دة مـن اإلداريـات كـون العمـل اإلداري ال ىبتلـف يفبض بكل مؤسسة رياضية احتواءها على نسبة جي 
وهــذا راجـــع  بــاختبلف اعبــنس إال أن اؼببلحـــظ مــن اعبــدول أعـــبل  هــو اؼبشـــاركة الضــعيفة لئلنــاث يف اإلدارة الرياضـــية

 أساسا إذل اؼبفهوم االجتماعي احمللي الرافض نسبيا لئلدارة النسوية غري أن هذا قد يطـرح إشـكاال مسـتقبليا كبـوا  : مـا
 دى قدرة اؼبؤسسات الرياضية على هيكلة وتسيري النشاطات الرياضية النسوية ؟ م

              وبالتـــــــــارل فـــــــــألن النســـــــــبة الضـــــــــعيفة للمشـــــــــاركة النســـــــــوية يف اإلدارة اؼبســـــــــجلة يف اعبـــــــــدول والـــــــــت بلغـــــــــت           
غي أن نشري إذل العنصـر السـنوي ؽبا مربرااها االجتماعية من جهة وـباطرها اؼبستقبلية من جهة أخرى وينب%  16.66

غــري مــؤثر بشــكل يســتحق الــذكر علــى القــرارات اإلداريــة ؽبــذ  اؼبؤسســات الرياضــية وذلــك راجــع إذل تــوليهن منصــب 
 .ثانويا أغلبها السكرتارية واؼبتصرفات اإلداريات

 
 
 
 

83,34% 

16,66% 

 ذكر 

 أنثى
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 
  ؟هل تعتقد أن لئلدارة دور يف قباح النشاطات الرياضيةالس ال الرابع : 

 الغرض هو معرفة دور اإلدارة يف قباح النشاطات الرياضية لس ال :ال رض مو ا
 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــــراح

 %133 33 نعم
 %33 3 ال

 %133 33 المجمــوع
ـــع المبحـــوثيو ) المـــوظفيو ( حســـب أر 04الجـــدول رقـــم ) هـــم حـــول اإلدارة فـــي نجـــاح النشـــاطات ائ( : توزي

 الرياضية

 
 (04يوض  نتائج الجدول رقم )تمثيل بياني 

 (04عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
إن الغرض األساسي من وضع السؤال اػبامس هو االنطبلق من فرضية سليمة بـني الباحـث واؼببحـوث وهـو  

ة إبـراز دور اإلدارة عمومـا يف قبـاح النشـاطات الرياضــية ويكـون هـذا السـؤال اؼببــدئي كأسـاس لؤلسـئلة اؼبوضـوعية اؼبواليــ
% مــن عينــة اؼبــوظفني اؼببحــوثني يعتقــدون كبديهيــة إن لــئلدارة دور هــام يف قبــاح النشــاطات  133وهــو مــا يــربر أن 

 الرياضية . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 ؟ ما مدى إطبلعك على اؼبؤسسة الرياضيةالس ال الخامس : 
 فني على اؼبؤسسة هو معرفة مدى إطبلع  اؼبوظ: ال رض مو الس ال

 النسبة المئوية  اتعدد التكرار  االقتــراح
 %68.67 26 جيدة
 %31.33 4 ضعيفة

 %133 33 المجمــوع
 ( : يوض  توزيع عينة المبحوثيو ) الموظفيو ( حول اطبلعهم علث الم سسة . 05الجـدول رقـم )

 
 (05تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم ) 
 (05عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )

% اطبلعهــم علــى  31.33% لــديهم اطــبلع جيــد باؼبؤسســة يف حــني أن  68.67 يبلحــظ مــن اعبــدول أعــبل  أن
مؤسسااهم ضعيف فنستنتج من هذ  النسبتني أن مـدى اطـبلع العينـة اؼبـوظفني علـى مؤسسـااهم مقبـول إذل حـد كبـري 

أكـــرب وهـــو مـــا دعـــم ثقتنـــا بالبيانـــات الـــت ســـيدلون هبـــا يف اإلجابـــات عـــن األســـئلة البلحقـــة وهـــو مـــا يعطـــي مصـــداقية 
 لبلستبيان ككل. 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

   ؟هل تقوم اإلدارة باستشارتك يف عملية ربديد األهدافالس ال السادس : 
   معرفة ما إذا كانت اإلدارة تقوم باستشارة اؼبوظفني يف عملية ربديد األهدافال رض مو الس ال :
 النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتـــراح

 %23 6 دائما
 %43.33 13 أحيانا
 %36.66 11 أبدا

 %133 33 المجمــوع
 (: يوض  إشارة اإلدارة مجموعة عينة الموظفيو في تحديد األهداف . 06الجـدول رقـم) 

 
 (06تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (06عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
يط ولــذلك يــأيت الســؤال الســادس ليبــني مــدى إن عمليــة وضــع األهــداف هــي اؼبرحلــة األوذل واؽبامــة يف عمليــة التخطــ

% فقــط يشــاركون بشــكل دائــم يف عمليــة وضــع  23اشــباك اإلدارة ؾبموعــة اؼبــوظفني يف هــذ  العمليــة فــنبلحظ أن 
% ومـا يعـزز فرضـية  43.33األهداف بينما بلغت نسبة الذين ال وبظون هبدف اؼبشاركة إال بشكل متوسط حـوارل 

%  36.66تلف اؼبؤسسات الرياضية ؿبل الدراسـة لؤلسـلوب اإلدارات باؼبشـاركة هـو أن عدم اعتماد اإلدارات يف ـب
ال يشاركون مطلقـا بشـكل كـاف يف عمليـة ربديـد األهـداف وهـذا اؼبؤشـر جـد سـل  ألن توصـيات النظريـة اغبديثـة يف 

عــن مشــاركة اؼبــوظفني  اإلدارة تشــري إذل أن العامــل اؼبشــارك يف عمليــة وضــع األهــداف هــو العامــل األحســن أداء وكــذا
يف عمليـــة وضـــع األهـــداف يعـــزز مـــن العمـــل اعبمـــاعي وهبعـــل طـــرق العمـــل واضـــحة ويـــدعم الرقابـــة الذاتيـــة للعمـــال يف 

 حاالت حدوث األخطاء واالكبرافات . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 ؟ هل تساهم يف وضع األهدافالس ال السابع : 
  األهداف اؼبستقبلية للمؤسسة توضيح مدى  مسانبة اؼبوظفني يف عملية وضع ال رض مو الس ال : 
 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتـــراح

 %43.33 13 نعـــم
 %56.66 17 ال

 %133 33 المجمـوع
 ( : يوض  مدى مساهمة عينة الموظفيو في عملية وضع األهداف . 7الجـدول رقــم )

 
 (07تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (07دول رقم )عرض وتحليل نتائج الج
تكملـــة للســـؤال الســـابق يبـــني اعبـــدول أعـــبل  مـــدى مبـــادرة العـــاملني يف اإلدارة لوضـــع األهـــداف يف حالـــة عـــرض  

% مهتمــــني ومســــتعدين للمســــانبة يف وضــــع 43.33اؼبؤسســــة الرياضــــية ذلــــك علــــيهم فتبــــني يف اعبــــدول النتــــائج أن 
و مؤشــر هبــب علــى اؼبؤسســات مراجعــة أســباب ألنــه األهــداف فبــا يعــض أن مســتوى اؼببــادرة يف اؼبؤسســة متوســطة وهــ

يعكس بطريقة أو أخرى مسـتوى الـوالء التنظيمـي لـدى اؼبـوظفني اذبـا  مؤسسـااهم ومـن خـبلل مبلحظتنـا ورباورنـا مـع 
( ) موظـف يف مؤسسـة ومتطـوع يف أخـرى اؼبوظفني يرجـع السـبب يعـود إذل أن العديـد فـيهم يتمتـع بـاالزدواج الـوظيفي

 عامل يف مفاصلة توزيع جهود  بني هاتني اؼبؤسستني . وهو ما هبعل ال
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 :الس ال الثامو
 ؟ مدى مسانبتك يف وضع اػبطط قي تطوير اؼبؤسسة ونشاطااها ما -أ

 معرفة مسانبة اؼبوظفني يف عملية وضع اػبطط ال رض مو الس ال : 
 النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتــراح
 %43 12 جيـــدة
 %63 18 ـةضعيفـ

 %133 33 المجمــوع
 ( : مدى مساهمة الموظفيو في عملية وضع الخط  في تطوير الم سسة ونشاطاتها .8الجدول رقـم ) 

 
 (08تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (08عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
نبون يف وضـع اػبطـط السـبب اؼبسـطرة % أي أغلبيـة اؼبـوظفني ال يسـا 63نسـبةنبلحظ من خبلل اعبدول أن        

% يشــــاركون يف وضــــع اػبطــــط والســــبب الرئيســــي ؽبــــذا الضــــعف يف  43 نســــبة مــــن اإلدارة يف حــــني أن األقليــــة أي
اؼبشاركة يعود أساسا إذل أن أغلب اػبطط اػباصة بنشاطات اؼبؤسسات الرياضـية ؿبـل الدراسـة معـدة ومسـطرة مسـبقا 

 تعديل إال بشكل استثنائي وطفيف.     ال يطرأ عليه ل أغلبها على شكل رزنامة نشاط سنوي
للســـؤال قصـــدين األول مباشـــرة والثـــاين غـــري مباشـــرة إن القصـــد اؼبباشـــر يف الســـؤال فـــيمكن يف معرفـــة مـــا مـــدى و       

مرونــة اػبطــط اؼبوضــوعة يف الطــرق اإلدارة اؼبرونــة مبــدأ مــن مـــبادئ التخطــيط راجــع اعبــزء النظــري فكلمــا كــان هنـــاك 
انبة يف مشــاركة اؼبــوظفني يف عمليــة التخطــيط معــا ذلــك أن اإلدارة مســتعدة لتعــديل أو تغيــري اػبطــط كلمــا رأت مســ

اغباجـــة واؼبصـــلحة إذل ذلـــك يف حـــني أن القصـــد غـــري مباشـــر مـــن الســـؤال هـــو اؼبـــوظفني ألنـــه وببســـاطة يقـــدم اؼبوظـــف 
 اقباحاته إال فبن يأخذ هبا على ؾبمل اعبد . 
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 : الثامول الس ا
 ؟  إذا كانت اإلجابة جبيدة كيف تشارك يف عملية التخطيط -ب

   شاركة الفعالة لدى اؼبوظفني يف وضع اػبططاؼبمعرفة مدى ال رض مو الس ال : 
 النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتـــراح

 %66.66 8 على شكل اقباح شفوي أثناء العمل
 %33.33 4 بشكل رظبي يف االجتماعات

 %133 12 المجمــوع
 (: يوض  كيفية مشاركة عينة الموظفيو في عملية التخطي  . 09الجـدول رقـم) 

 
 (09تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (09عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
 % مــن عينـــة اؼبــوظفني يشــاركون يف عمليــة التخطــيط علــى شـــكل66.66يبلحــظ مــن خــبلل اعبــدول أن           

% يشــاركون بشــكل رظبــي يف االجتماعــات  33.33اقــباح شــفوي إثنــاء العمــل وهــي سبثــل غالبيــة العينــة يف حــني أن 
يف عملية التخطيط والنسبتني السـابقتني تـدعم مبلحظاتنـا واسـتنتجتا  مـن خـبلل رباورنـا مـع عينـة اؼبـوظفني حيـث أن 

ينـــة اؼبـــوظفني وال تثـــا هـــذ  االقباحـــات بشـــكل اإلدارة تعتمـــد علـــى أســـلوب عفـــوي يف صبـــع اقباحـــات ومشـــاركات ع
رظبي إال يف حدود ما يسـمح بـه القـانون الـداخلي للمؤسسـة وهـو مـا هبـد مـن حصـول اؼبؤسسـات علـى أغلـب أفكـار 

% من عينة اؼبوظفني(  فبا قد يقلل من شأن وأنبية اػبطـط اؼبوضـوعة وكـذا  66.66اقباحات اؼبوظفني ) اقباحات 
 فني ؽبذ  اػبطط . مدى تقيد كل اؼبوظ
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 ؟  هل عبلقاتك باؼبسؤولالس ال التاسع : 
 ربديد العبلقة القائمة بني اؼبوظفني ورغسائهم ال رض مو الس ال :
 النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتراح
 %3 3 سيئة 

 %33 9 متوسطة 
 %73 21 جيدة 

 % 133 33 المجمــوع 
 ة الموظفيو حسب نوعية عبلقتهم مع المس وليو .(: توزيع عين 10الجـدول رقـم )

 
 (10تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (10عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
 73إن العبلقـة بـني الـرئيس واؼبــرغوس تعتـرب إحـدى أهــم دعـائم التنظـيم أي مؤسســة واعبـدول السـابق يوضــح أن       

مــع اؼبــؤولني فبــا يعــض أن أغلــب العبلقــات الثنائيــة ) رئــيس ومــرغوس (  مــن عينــة اؼبــوظفني تــربطهم عبلقــات جيــدة %
جيدة ويرجع ذلك إذل قدم صباعات عمال فبا يعض أن مرحلة التدريب اغبساسة بني هذ  اعبماعـات قـد سبـت بشـكل 

وظفني متطـور نســبيا وفبـا يســاعد يف حيـث هــذ  العبلقـات هــو اعبانـب الــروتيض يف عمـل اؼبؤسســات فبـا هبعــل مهـام اؼبــ
معروفــة ويــؤدي إذل تفــادي التصــادم يف قــرارات و راء الــرئيس واؼبرغوســني إن هــذ  النســبة ال تعــض بعــدم وجــود مشــاكل 

فضـــنا حـــول هـــذ  النســـبة ربمـــن العينـــة إذل أن عبلقـــااهم مـــع مرغوســـهم متوســـطة وهـــو مـــا يثـــري إذل  % 33فقـــد يشـــري 
لفــظ ) ســيئة ( واختــاروا متوســطة للتكبــري عــن جــزء مــن وســبب الــتحفظ هــو كــون بعــض اؼببحــوثني قــد تفــادوا اختيــار 

ســوء عبلقــااهم باؼبســؤولني وعمومــا تعــد النســب اؼبســجلة ســابقا مقبولــة إذل حــد بعيــد ويبكــن االعتمــاد عليهــا يف بنــاء 
 فرق العمل . 
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 : هل تتعامل مع بقية اؼبوظفني بطريقة؟العاشرالس ال 
 ا بني اؼبوظفني : ربديد طرق التعامل فيم ال رض مو الس ال

 النسبة الم وية عدد التكرارات االقتراح
 %73.33 22 رظبية وفقا للقانون

 %26.66 38 على أساس الصداقة
 %133 33 المجمـــوع 

 ة المبحوثيو ، كيفية تعاملهم مع بعمهم البعط )الموظفيو(.: يوض  توزيع عين(11الجدول رقم )

 
 (11)تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم 

 (11عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
 26.66% لــديهم عبلقــات رظبيــة وفــق القــانون ، ومــن جهــة أخــرى أن  73.33يبلحــظ مــن اعبــدول أن  

% من اؼببحوثني عبلقـتهم علـى أسـاس الصـداقة وتعـاملهم مـن بعضـهم الـبعض، ومـن هنـا نـتج أن هـاتني النسـبتني أن 
بحث( التعامل على أساس القانون أكثر منـه هـو صـداقة وهـذا مـا نبلحظـه يف التعامل يف اؼبؤسسات الرياضية )عينة ال

 اعبدول. 
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 ....................................................   63الصفحة     ....................................................
 

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 :الحادي عشرالس ال 
 ارب يف القرارات بينكم؟ضهل هناك ت  -أ 

 : معرفة مدى االختبلف يف القرارات اإلدارية  ال رض مو الس ال
 النسبة الم وية عدد التكــرارات االقتــراح

 %26.66 38 نعم
 %73.33 22 ال

 %133 33 المجمـــوع
 (: إختبلف المبحوثيو في القرارات اإلدارية.12الجدول رقم )

 
 (12تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (12عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
 

ة % من اؼببحوثني يؤكدون أنه ال يوجد تضـارب يف القـرارات اإلداريـ 73.33من خبلل اعبدول نبلحظ أن  
% مــن اؼببحــوثني يــرون أن  26.66بيــنهم وهــذا مــا يــؤثر إهبابــا علــى األداء داخــل اؼبؤسســة، وسباســك العمــل، بينمــا 

 هناك تضارب يف القرارات اإلدارية.
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 ....................................................   63الصفحة     ....................................................
 

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 إذا كان هناك تضارب يف القارات فما هو السبب؟  -ب 
 رات: توضيح بعض األسباب اؼبؤدية إذل التضارب يف القرا ال رض مو الس ال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراح
 %62.5 5 عدم وضوح االختصاص  يف القانون الداخلي

 %37.5 3 التجاوز اؼبؤسف النطاق للصبلحيات
 %133 8 المجمــوع

 (: كش  أسباب التمارب في القرارات.13جدول رقم )

 
 (13تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (13دول رقم )عرض وتحليل نتائج الج
هناك العديد من األسباب الت تكون خلف تضارب القرارات، وبناءا على بعض االقباحات مت اقباح سـببني رئسـيني 

% مـــن اؼببحـــوثني أن عـــدم وضـــوح االختصـــاص يف القـــانون الـــداخلي للمؤسســـة يولـــد تـــداخل يف 62.5لـــذلك فـــريى 
% مـــــنهم أن ذبـــــاوز اؼبســـــؤولني لنطـــــاق  37.5 االختصاصـــــات، فبـــــا ســـــبب التضـــــارب يف القـــــرارات ، فحـــــني يـــــرى

 الصبلحيات هو الباعث اغبقيقي للتضارب يف القرارات.
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 ....................................................   62الصفحة     ....................................................
 

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 :الس ال الثاني عشر
 ما هو حجم إرشادات اؼبسؤولني لكم؟  -أ 

 توضيح مدى حجم اإلرشادات من طرف اؼبسؤولني اؼبقدمة للموظفني  ال رض مو الس ال:

 (: يوض  مدى توجي  المدراء للموظفيو داخل اإلدارة.14الجدول )

 
 (14تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم ) 
 (14عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )

تقييمـــــا ؼبســـــتوى توجيـــــه اؼبـــــدراء اؼببحـــــوثني، وكـــــذا مـــــدى اســـــتيعاهبم ( 12تعطـــــي إجابـــــات اؼببحـــــوثني الســـــؤال رقـــــم )
% مـن اؼببحـوثني، أن هنـاك نقـص يف 23للتوجيهات وتعاملهم مع اللوائح التنظيميـة اؼبوجهـة ؽبـم، حيـث يبلحـظ أن 

% يعتـــربون  46.66   % يـــرون أ ـــا متوســـطة، أمـــا بـــاقي اؼببحـــوثني والـــذين يبثلـــون33.33اإلرشـــادات، يف حـــني 
 إلرشادات كافية ويشار هنا أن معظم اؼببحوثني أيدوا ارتياحهم لئلرشادات اؼبقدمة من طرف اؼبدراء.حجم ا
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 ناقصة  46,66%
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 كافٌة 

 النسبة الم وية عدد التكرارات االقتـــراح
 %23 36 ناقصة
 %33.33 13 متوسطة
 %46.66 14 كافية

 133 33 المجمــوع 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 كيف تتم عملية اإلرشاد التوجيهية؟  -ب
 الت تتم هبا عملية اإلرشاد والتوجيه  ةتوضيح الطريقة والكيفي ال رض مو الس ال :

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتـــراح
 %53 15 طريق اللوائح اؼبكتوبة عن

 %33.33 13 عن طريق االتصال الشفهي
 %16.66 35 طريقة أخرى
 %133 33 المجمــوع

 (: يوض  كي  تتم عملية اإلرشاد التوجيهي.15الجدول رقم )

 
 (15تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (15عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
ى التفاوت يف إجابات اؼببحوثني حـول الطـرق الـت تـتم مـن خبلؽبـا عمليـة اإلرشـاد مد 15يبني اعبدول رقم  

% يعتقــدون أن طريقـة اللــوائح اؼبكتوبــة هــي العمليــة الـت يــتم هبــا اإلرشــاد والتوجيــه، 53 نســبة والتوجيـه، واؼببلحــظ أن
% فقـط فـريون أن  16.66% ، فهـي حسـب اؼببحـوثني أمـا  33.33من اؼبدير ربـوي اؼببحـوثني أمـا النسـبة الثانيـة 

 هناك طرق أخرى غري اؼبذكورة يستعملها اؼبدراء إلرشاد اؼببحوثني من أنبها االجتماعات.
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 هل يقوم الرئيس بتشجيعك يف أداء عملك؟ الثالث عشر : الس ال 
 معرفة أنبية ودور الرئيس يف تشجيع اؼبوظفني رفع كفاءة وفعالية األداء  ال رض مو الس ال :

 النسبة الم وية عدد التكرارات قتـــراحاال
 %43 12 دائما
 %53 15 أحيانا
 %13 3 أبدا

 %133 33 المجمــوع 
 (: دور الرئيس في رفع فعالية األداء.16الجدول رقم )

 
 (16تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (16عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
فعاليــة اؼببحــوثني )اؼبــوظفني( وجــب طــرح هــذا الســؤال، علــى اؼببحــوثني   لتبيــان دور الــرئيس يف دفــع مســتوى 

أن  ا% أظهـــرو 53% مـــن اؼببحـــوثني يؤكـــدون دائمـــا أن الـــرئيس يشـــجعهم علـــى أداء العمـــل، بينمـــا 43فـــيبلحظ أن 
 % من اؼببحوثني أن الرئيس ال يشجع أبا على أداء العمل.13تشجيع الرئيس يكون أحيانا، يف حني ال يرى سوى 

من خبلل هذا التحليل يرى الباحث أن معظم اؼببحوثني يتأثر أداءهم إهبابـا بسـبب دور الـرئيس يف ربفيـزهم  
 دبحفزات مادية )مكافأة( ومعنوية )عبارات تشجيعية(.
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 : هل قرارات اؼبشرف واضحة بالنسبة لك؟ الرابع عشر الس ال
 الت يقدمها للموظفني التأكد من وضوح قرارات اؼبشرف  ال رض مو الس ال :  

 النسبة الم وية عدد التكرارات االقتراح
 %73.34 22 نعم
 %26.66 38 ال

 %133 33 المجمــوع
 (: مدى وضوح قرارات المشرف )المدير( بالنسبة للمبحوثيو )الموظفيو(.17الجدول رقم )

 
 (17تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (17) عرض وتحليل نتائج الجدول رقم
% من اؼببحوثني أن قرارات اؼبشرف واضحة ودقيقة يف مفهومها بالنسـبة ؽبـم :وهندسـية دالـة 73.34يرى و  

علــى إهتمــام اؼبشــرف )اؼبــدير( علــى توضــح قراراتــه باســتعمال العبــارات الســهلة واؼبفهومــة واألســلوب البســيط لضــمان 
القـــرارات غـــري واضــحة وتتســـم بـــالغموض فبـــا  % مـــن اؼببحـــوثني فــريون أن26.66فهمهــا مـــن طـــرف اؼببحــوثني، أمـــا 

 هبعلها صعبة التنفيذ، وحسبما إلتمسه الباحث من بعض اؼببحوثني فألن هذا يعود إذل:
 اؼبستوى الدراسي اؼبنخفض لبعض اؼببحوثني. -
 اعتماد بعض اؼببحوثني أسلوب التجاهل للقرارات اإلدارية، لدفع تزايد العمل. -

 قرارات سباشيا مع التقدم.ربديث اؼبدراء ألسلوب إصدار ال -
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 ....................................................   63الصفحة     ....................................................
 

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 : هل تثق يف توجيهات اؼبشرف ؟الخامس عشرالس ال 
 معرفة ما إذا كانت هناك ثقة بني الرئيس واؼبرغوس  ال رض مو الس ال :  

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــراح
 %93 27 نعم
 %13 3 ال

 %133 33 المجمـــوع
 بحوثيو في توجيهات المشرف .(: قياس ثقة الم18الجدول رقم )

 
 (18تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (18عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
% مــــن 13% مــــن اؼببحــــوثني يثقــــون يف توجيهــــات اؼبشــــرف وأن 93( أن 18يبلحــــظ مــــن اعبــــدول رقــــم ) 

ي للمبحــوثني ، وهــذا مــا يزيــد يف اؼببحــوثني ال يثقــون فيهــا، وتعــود هــذ  النســب اإلهبابيــة الدالــة علــى الرضــا الــوظيف
 ربقيق أهداف اؼبؤسسة وتطورها.
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 :  السادس عشر الس ال 
 هل تقوم دبراجعة قرارات اؼبدير قبل التطبيق؟ -أ 

 معرفة ما إذا كان موظفون على الطباع كامل للقرارات اؼبدير ومدى مراجعتها  ال رض مو الس ال :
 لم ويةالنسبة ا عدد التكرارات االقتراح

 %43.33 13 نعم
 %56.67 17 ال

 %133 33 المجمــوع
 (: مدى تعامل المبحوثيو مع قرارات المدير.19الجدول رقم ) .

 
 (19تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (19عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
فبــل التطبيــق يف حــني أن % مــن اؼببحــوثني يقومــون دبراجعــة قــرارات اؼبــدير 43.33يبلحــظ مــن اعبــدول أن  
% مــنهم يفضــلون عــدم مراجعــة القــرارات قبــل التطبيــق، وتؤكــد هــذ  النســب أن اؼبنتمــني ؽبــذ  اؼبؤسســات 56.67

الرياضية ال يولون اهتماما دبـا ربويـه القـرارات اإلداريـة وإمبـا يهتمـون بتطبيقهـا وهـذا مـا يـؤثر علـى درجـة أداء اؼبؤسسـة 
 نها بعض اؼبشاكل عند التطبيق.الرياضية، فهناك قرارات تنجم ع
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 إذا كان اعبواب بنعم هل لك اغبق يف تعديلها؟ -ب
 : معرفة مدى حرية اؼبوظفني يف تغري القرار وتعديله  ال رض مو الس ال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتــراح
 %61.5 38 نعم
 %38.5 35 ال

 %133 13 المجمـــوع
 ة مساهمة المبحوثيو في تعديل القرارات.(: درج20الجدول رقم )

61,50%

38,50%

نعم

ال

 
 (20تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (20عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
الديبقراطيــة يف ازبـــاذ القـــرارات أســـلوب مــن أســـاليب اإلدارة اغبديثـــة مـــن أجــل الوصـــول إذل ربقيـــق األهـــداف  

% تــرى أنــه يبكنهــا تعــديل القــرار الصــادر مــن 61.5أن نســبة عاليــة مــن اؼببحــوثني  23ل رقــم بفعاليــة، فيبــني اعبــدو 
اإلدارة بعد مراجعته بتقد  اقباحات التعديل؛  وذلـك راجـع إذل االسـتقرار يف اؼبنـاخ التنظيمـي باإلضـافة إذل الشـعور 

 غبق يف تعديل القرارات.% من اؼببحوثني ليس ؽبم ا 38.5بروح اؼبسؤولية اذبا  اؼبؤسسة، ويرى أن 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 

 ....................................................   66الصفحة     ....................................................
 

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 : ما  نوع السياسة الرقابية للمدير؟السابع عشرالس ال 
 :معرفة أنواع وأشكال السياسة الرقابية للمدير  ال رض مو الس ال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتـــراح
 %33 39 شكل عشوائي

 %73 21 شكل دوري مستمر
 %133 33 المجمـــوع

 (: تحديد نوع السياسة الرقابية للمدير .21رقم ) الجدول .

 
 (21تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (21عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
 

تعترب الرقابة عنصر أساسـي لتقيـيم أداء اؼببحـوثني ودرجـة التـزامهم بتطبيـق القـرار اإلداري، حيـث تبلحـظ مـن  
% مــنهم 33السياســة الرقابيــة للمــدير تــتم بشــكل دوري مســتمر بينمــا % مــن اؼببحــوثني يــرون أن 73اعبــدول أن 

يرون عكس ذلك، بأن السياسة الرقابية للمدير تتم بشكل عشوائي وغري منتظم، فحسب ما يسجله الباحـث أثنـاء 
ضــا حــرص االســتبيان فــألن اعبــزء الكبــري مــن هــذ  النســبة يعــود إذل الثقــة الكبــرية الــت يضــعها اؼببحــوثني يف اؼبــدراء، وأي

 اؼبدراء على األداء األمثل للمبحوثني .
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 عـرض وتحليل نتائـج عينة المدراء : -2
  حـول السـنالســ ال األول : 

 معرفة الفبة  السنية  لدى اؼبدراء للنسبة ال رض مو الس ال :
 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراح

25-35 3 3% 
35-55 5 71.43% 

 %28.57 2 فمافوق 55  
 %133 7 المجمــوع

 : توزيع المبحوثيو حسب الفيئات النسبية(23)الجـدول رقـم 

 
 (23تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم ) 
 (23عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )

 
%  مــن اؼبــدراء النســ   71ســنة يف حــني أن  35و  25مــن اؼبــدراء يــباوح ســنهم بــني %  33نبلحــظ أن نســبة  

بشـــكل كبـــري ألهـــداف اؼبؤسســـات ألن الســـن كمـــا هـــو معـــروف أحـــد أبـــرز دعـــائم القـــدرة القياديـــة يف اإلدارة  يـــبلءم
 % من عينة اؼبدراء .  71.43باإلضافة إذل يبكن القول أن هذ  النسبة هي مؤشر على كم اػبربات 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 اؼبستوى الدراسيالس ال الثاني: 
   ى اؼبدراءربديد مستوى الدراسي لدال رض مو الس ال : 

 النسبة الم وية التكرارات االقتراح 

 %33 3 متوسط

 %42.85 3 ثانوي

 %57.15 4 جامعي

 %133 7 المجمــوع

 : معرفة المستوى الدراسي لدى المدراء(24)الجدول رقم
 

 
 (24تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (24عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
 

 57.55هـم ذوي مسـتوى التعليمـي الثـانوي وتقابـل ذلـك بنسـبة  % 42.85 نسـبة أن من اعبـدول بلحظن 
% من ذوي اؼبستوى التعليمـي اعبـامعي ويعـزى ذلـك إذل إعطـاء اإلدارة يف اؼبؤسسـات الرياضـية نفـس األنبيـة لعـاملني 

ذوي التعلـيم الثـانوي اؼبستوى التعليمي وكذا األقدمية كأساسي للبقية وهذا ما يبني كون ما يقارب نصف اؼبـدراء مـن 
. 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 : اعبنسالس ال الثالث
 : معرفة ماهي الفئة األكثر ربكما يف اإلدارة الرياضية  ال رض مو الس ال

 النسبة المئوية  عدد التكرارات االقتراح
 %133 7 ذكر
 %33 3 أنثى

 %133 7 المجمــوع
 : التعرف علث الجنس الذي يش ل منصب المدير (25)الجدول رقم 

 

 
 (25تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (25عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
% مـــن اإلداريـــني هـــم ذكـــور وهـــذا راجـــع إذل البيئـــة االجتماعيـــة 133نبلحـــظ مـــن اعبـــدول أن نســـبة  

 والرافضة لئلدارة النسوية، وكذا صعوبة ربكم اعبنس األنثوي يف القيادة اإلدارية   
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

  هل تعتقد أن لئلدارة دور يف  قباح النشاطات  الرياضية؟بع: الس ال الرا
 اؼبدراء يدركون أن لئلدارة دور  يف قباح النشاطات الرياضية معرفة إذا  كان ال رض مو الس ال : 

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتــراح
 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 %133 7 المجمــوع
 يو )المدراء(حسب أرائهم حول اإلدارة في  نجاح النشاطات الرياضية : توزيع المبحوث26جدول رقم 

 

 
 (26تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (26عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
وهو إبراز دور اإلدارة يف قبـاح النشـاطات الرياضـية ويكـون هـذا ،إن العرض األساسي من وضع هذا السؤال  

مــن عينــة اؼببحــوثني )اؼبــدراء( يعتقــدون   %133ربز أن يــســئلة اؼبوضــوعية اؼبواليــة وهــو مــا الســؤال اؼببــدئي كأســاس لؤل
 كبديهية أن اإلدارة ؽبا  دور هام يف  قباح النشاطات الرياضية. 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 ؟ هل  برامج العمل اؼبسطرة قابلة لتعديل: الخامسالس ال  
 امج اؼبسطرة وفقا ما تقضيه الظروف معرفة إذا كان هناك تعديل  يف الرب  ال رض مو الس ال :

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح
 %133 7 أحيانا
 %33 3 أبدا

 %133 7 المجمـــوع
 (:معرفة البرامج المسطرة وكيفية تعديلها27جدول رقم )

 
 (27تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (27الجدول رقم )نتائج عرض وتحليل 
% مـــن اؼببحـــوثني )اؼبـــدراء ( يـــرون أن بـــرامج العمـــل اؼبســـطرة مـــن قبـــل 133دول أن نســـبة يبلحـــظ مـــن اعبـــ 

 اإلدارة من أجل وصول إذل أهداف اؼبرجوة قابلة للتعديل وفق مستجدات الواقع .
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 ؟  هل يقوم اؼبوظفون دبشاركتكم يف ربديد هذ  األهداف: السادسالس ال  
 اك تعاون من اؼبوظفني للمدراء لتحديد األهداف : معرفة هل هن ال رض مو الس ال

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح
 %42.83 3 دائما 
 %42.83 3 أحيانا
 %14.43 1 أبدا 

 %133 7 المجمـــوع
 (: ما مدى قدرة الموظفيو علث المشاركة  في تحديد األهداف .28جدول رقم )

 
 (28م )تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رق

 (28عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
%من اؼببحوثني )اؼبـدراء( أن مشـاركة اؼبـوظفني يف ربديـد  األهـداف  تكـون بشـكل  42.83نبلحظ من اعبدول أن 

ـــــم أمـــــا  ـــــد األهـــــداف  يف حـــــني أن 42.83دائ ـــــتم مشـــــاركة مـــــوظفني يف  ربدي ـــــه  أحيانـــــا فقـــــط ت % مـــــنهم يـــــرون أن
يف ربديـد األهــداف ،ويــرى   الباحــث أن خلفيـة اإلجابــة ترجــع إذل أســلوب  % يـرون أن مشــاركتهم معدومــة14.43

 تعامل اؼبدير مع اؼبوظفني . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

  هل لكم نظرة عن برامج اؼبستقبلية للمؤسسة الرياضية ؟: السابع س ال
 : هو هل للموظفني نظرة مستقبلية للمؤسسة  ال رض مو الس ال

 يةالنسبة المئو  تعدد التكرارا االقتراح
 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 %133 7 المجمـــوع
 (: توض  النظرة المستقبلية لدى المبحوثيو )المدراء(لبرامج الم سسة29جدول رقم )

 

 
 (29تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (29عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
كافة برامج اؼبؤسسة من أجل ربقيق أهدافها يكشف اعبدول عن وجود نظرة كاملة ومستقبلية ؼببحوثني )اؼبدراء(ب

 % لوجود هذ  النظرة . 133وضمان  استمراريتها وتطورها وهذا ما يبلحظ من خبلل نسبة 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 : الثامو  الس ال
 هل تقوم بتسجيل  البيانات  حول النشاطات السابقة .  -أ

 نشاطات للمؤسسة معرفة هل يقوم بتسجيل البيانات السابقة لل ال رض مو الس ال :
 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح

 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 %133 7 المجمــوع
 (: يوض  تسجيل البيانات للنشاطات السابقة30جدول رقم )

 
 (30تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (30عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
بحوثني )اؼبدراء( أنه علـى اإلدارة القيـام بتسـجيل كافـة البيانـات % من اؼب133نبلحظ من اعبدول أن نسبة  

 حول النشاطات السابقة دبا ؽبا من دور كبري إلعداد الدراسات حول الربامج اؼبستقبلية من النشاطات السابقة . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 بنعم هل تستخدم تلك البيانات لبلستفادة منها مستقببل ؟  كانإذا  -ب
 ربديد إمكانية االستفادة من استخدام البيانات السابقة مستقببل  ال رض مو الس ال :

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح
 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 %133 7 المجمــوع
 (: مدى االستفادة مو تلك البيانات مستقببل31جدول رقم )

 

 
 (31تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (31ول رقم )عرض وتحليل نتائج الجد
% مــــن اؼببحـــوثني )اؼبــــدراء(أن  اؽبـــدف األساســــي مـــن وراء  تســــجيل البيانـــات والنشــــاطات 133نبلحـــظ أن نســـبة 

 السابقة هو استخدامها كمرجعية لبلستفادة منها مستقببل . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 أنواع اػبطط اؼبعتمدة يف اؼبؤسسة ؟  هي : ماالتاسع س الال
 ربؾبة اؼبعتمدة يف اؼبؤسسات الرياضية معرفة اػبطط اؼبال رض مو الس ال :
 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراح
 %33 3 يومية

 %14.34 1 أسبوعية
 %28.49 2 شهرية
 %28.49 2 فصلية
 %28.69 2 سنوية

 %133 7 المجمــوع
 (: توضي  طريقة برمجة الخط  في الم سسة32الجدول رقم )

 

 
 (32رقم ) تمثيل بياني يوض  نتائج جدول

 (32يل ونتائج الجدول رقم )لعرض وتح
% يعتمـد عليهـا   اؼبـدراء يف مؤسسـااهم بينمـا أن  33يبلحظ من  نتائج اعبدول أنه ال توجد خطـط يوميـة  

% يعتمـــدون علـــى اػبطـــط 28.49% يعتمـــدون مـــنهم علـــى  خطـــط أســـبوعية يف  حـــني أن نســـبة 14.34نســـبة 
 % يـــرون أن هنـــاك خطـــط فصـــلية أو ســـنوية28.49ااهم وبـــنفس النســـبة الشـــهرية إ ـــا خطـــط إســـباتيجية يف مؤسســـ

   . من أجل تسيري اؼبؤسسة بنجاح  %28.69بنسبة 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 ؟  هل عبلقتك مع اؼبوظفني: العاشر س الال
 ربديد العبلقة بني الرئيس واؼبرغوس ومعرفة نوعية  ال رض مو الس ال:
 النسبة المئوية  عدد التكرارات  االقتراح 

 %33 3  سيئة
 %28.57 2 متوسطة 
 %71.43 5 جيدة 

 %133 7 المجمـــوع 
 (: تحديد عبلقة المدير مع  موظفيو33جدول رقم )

 
 (33تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (33عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
ؼبوظفني جيدة تأكد % من اؼببحوثني )اؼبدراء(يرون أن عبلقتهم مع ا17.43نبلحظ من اعبدول أن نسبة  

% من اؼببحوثني )اؼبدراء( ؽبم 28.57هذ  النسبة مدى اهتمام اؼبدراء بعبلقتهم مع اؼبوظفني يف حني أن نسبة 
 عبلقة متوسطة مع موظفيهم . 

 وتعترب عبلقة اؼبدير مع اؼبوظفني هي األساس لتسيري اؼبؤسسة بطريقة جيدة  
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 يف قراراتك مع اؼبوظفني ؟ : هل هناك تضارب الحادي عشر س الال
 : معرفة تضارب القرارات بني اؼبدير واؼبوظفني  ال رض مو الس ال

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح
 %14.28 1 نعم
 %85.72 6 ال

 %133 7 المجمــوع
 (: نسبة تمارب  القرارات بيو المدير والموظفيو34جدول رقم )

 
 (34دول رقم )تمثيل بياني يوض  نتائج الج

 (34عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
% من اؼببحوثني )اؼبدراء( أنه ال يوجد تضارب  يف القرارات السارية داخل 85.72أن نسبة  نبلحظ من اعبدول

اؼبؤسسة بينهم وبني اؼبوظفني وهذا ينعكس إهبابا على أداء اؼبؤسسة ،وبدل على أن قرارات اؼبدير قرارات واضحة 
 % يرون أن هناك تضارب يف القرارات . 14.28حني أن نسبة  وسليمة يف

 
 
 
 
 
 
 
 

 

14,28% 

85,72% 

 نعم

 ال



  
 

 

 ....................................................   332الصفحة     ....................................................
 

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 اإلمكانيات البلزمة لتحقيق األهداف  اؼبتوفرة على مستواهم ؟: هل الثاني عشرس ال  ال
 ربديد إذا كانت اإلمكانيات اؼبتوفرة كافية لتحقيق أهداف اؼبؤسسة  ال رض مو الس ال :

 لمئويةالنسبة ا تعدد التكرارا االقتراح
 %42.85 3 نعم
 %57.15 4 ال

 %133 7 المجمــوع
 (: ما مدى وفرة اإلمكانيات البلزمة لتحقيق األهداف35جدول رقم )

 
 (35تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (35عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
مكانيـــات اؼبتـــوفرة علـــى مســـتوى % مـــن اؼببحـــوثني )اؼبـــدراء( يعتقـــدون أن  اإل42.85مـــن اعبـــدول نبلحـــظ أن نســـبة 

% يـــــرون عكـــــس  ذلـــــك بعـــــدم وجـــــود  بـــــوفرة 57.15مؤسســـــااهم لتحقيـــــق األهـــــداف اؼبســـــطرة يف حـــــني أن نســـــبة 
عــن        ( بتقيــيم واقعــي 12اؼببحــوثني عــن الســؤال رقــم ) ةاإلمكانيــات للمؤسســة لتحقيــق األهــداف ،تعطــى اهبابيــ

 إمكانيات اؼبؤسسة الرياضية لتحقيق األهداف . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

  هل يقوم اؼبوظفون دبساعدتك يف أداء عملك ؟: الثالث عشر الس ال
  معرفة إذا كان هناك تعاون بني اؼبوظفني واؼبدراءال رض مو الس ال : 

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح
 %85.79 6 نعم
 %14.21 1 ال

 %133 7 المجمــوع
 فيو للمدير: يوض  مدى مساعدة الموظ  36جدول رقم 

 
 (36تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول )

 (36عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
% مـن اؼببحـوثني ) اؼبـدراء( أن مـوظفيهم يقومـون دبسـاعداهم يف أداء عملهـم  85.79نبلحظ من الشـكل أن نسـبة 

% مـن اؼببحـوثني )  14.21ة وهي نسبة كافية للحزم بوجود عبلقة إهبابيـة بـني اؼبـدير واؼبـوظفني ، يف حـني قبـد نسـب
يقومــون اؼبــوظفني بعــدم تقــد  اؼبســاعدة ؽبــم ،وقــد يكــون ذلــك راجــع إذل وجــود عبلقــة ســلبية بــني اؼبــدير  اؼبــدراء ( ال
 واؼبوظفني .
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  هل تثق يف أداء اؼبوظفني ؟: الرابع عشر الس ال
 ربديد نسبة الثقة بني الرئيس واؼبرغوس ال رض مو الس ال : 
 النسبة المئوية تعدد التكرارا ــراحاالقت

 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 %133 7 المجـموع
 : توضي  كش  وجود الثقة بيو المدير والموظ   37جدول رقم 

 
 (37تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (37عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
دراء( يضـــعون ثقـــتهم التامـــة يف مـــوظفيهم وأداء % مـــن اؼببحـــوثني ) اؼبـــ 133مـــن خـــبلل اعبـــدول نبلحـــظ أن نســـبة 

أعماؽبم ووجود الثقة بني اؼبدير واؼبوظفني شيء أساسي يف عمل اؼبؤسسة إذ تعطـي نتـائج إهبابيـة يف ربقيـق األهـداف 
  . 
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 :الخامس عشر الس ال
  هل حدثت مشاكل وأخطاء يف عملك  ؟ -أ 

 ء ومشاكل يف العمل معرفة هل هناك وجود أخطاال رض مو الس ال :
 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح

 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 133 7 المجمــوع
 : توضي  معرفة وجود أخطاء في عملك أو إنعدامها  : 38جدول رقم 

 
 (38تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول )

 (38عرض وتحليل نتائج الجدول )
% يؤكدون على وجود مشاكل وأخطـاء أثنـاء أدائهـم للعمـل اإلداري وقـد  133من خبلل اعبدول نبلحظ أن نسبة 

تكون هذ  اؼبشاكل ناذبة عن عـبء يف القـرارات اإلداريـة أو يف إجـراءات التنفيـذ أو التعامـل مـع صباعـة العمـل أو ردبـا 
 من البيئة اػبارجية . 
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  إذا كانت نعم هل عملت على تفادي األخطاء  ؟ -ب 
 معرفة ما إذا كان هناك تفادي األخطاء مستقببل لس ال :ال رض مو ا

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتــراح
 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 %133 7 المجمـوع
 : توضي  كيفية التعامل مع األخطاء وتفاديها .  39جدول رقم 

 
 (39تمثيل  بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (39قم )عرض وتحليل نتائج الجدول ر 
% مــــن اؼببحــــوثني ) اؼبــــدراء ( يعملــــون دائمــــا علــــى تفــــادي األخطــــاء  133مــــن خــــبلل اعبــــدول نبلحــــظ أن نســــبة 

واؼبشــاكل اإلداريــة الــت أكــدوا يف اعبــدول الســابق أ ــم فعــبل يتعرضــون إذل عــدة مشــاكل وأخطــاء أثنــا العمــل ،ويـــرى 
 لذي يسعى إذل تطوير مؤسسته . الباحث أن هذا التصرف هو التصرف البلئق باؼبدير اؼبناسب ا
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 : السادس عشرالس ال 
  نوع السياسة الرقابية اؼبطبقة من طرفك  ؟ ما -أ 

  ربديد نوع السياسية الرقابية اؼبطبقة من طرف اؼبديرال رض مو الس ال :
 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراح

 %71.42 5 شكل دوري 
 %28.58 2 شكل عشوائي

 %133 7 مجمـــوعال
 (  : توضي  السياسة الرقابية المطبقة مو طرف المدير40جدول رقم )

 
 (40) رقم تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول

 (40عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
% من اؼببحوثني أ ـم يقومـون بالرقابـة علـى مـوظفيهم بشـكل  71.42من خبلل اعبدول نبلحظ أن نسبة  

% فهــم يتبعــون سياســة  28.58مان األداء اعبيــد يف األعمــال اؼبكلفــون هبــا ، بينمــا يــرى نســبة دوري ومســتمر لضــ
 رقابية بشكل عشوائي . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

  هل أنت صارم أثناء الرقابة  ؟ -ب 
 معرفة مدى صرامة اؼبدير أثناء الرقابة ال رض مو الس ال :

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتــراح
 %133 7 نعم
 %33 3 ال

 %133 7 المجمـوع
 ( : معرفة طريقة تعامل المدير مع الموظفيو أثناء الرقابة . 41جدول رقم) 

 
 (41تمثيل بياني يوض  نتائج الجدول رقم )

 (41عرض وتحليل نتائج الجدول رقم )
بـة بصـرامة وحـزم % مـن اؼببحـوثني يفضـلون التعامـل مـع اؼبـوظفني أثنـاء الرقا133من خبلل اعبدول نبلحظ أن نسبة 

 وحسب الباحث فألن ذلك يعطي للرقابة أنبية كبرية كما أن الرقابة بدون صرامة ال معا ؽبا . 
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 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة     الفصل الثانً  

 

   خبلعــة
من خبلل الدراسة اؼبيدانية مت التعـرف علـى اؼبؤسسـات الرياضـية باإلضـافة إذل معرفـة التنسـيق والعبلقـات بـني  

اضية، كما سنحت الدراسة من خبلل االستمارة من تسليط الضوء علـى الوظـائف اؼبدير واؼبوظفني يف اؼبؤسسات الري
والسـلبية باؼبؤسسـة الرياضـية  ةالرقابـة( مـن حيـث وجودهـا وفعاليتهـا اإلهبابيـ -التوجيـه  -التنظيم –اإلدارية )التخطيط 

 ب تقييم دور الوظائف اإلدارية على قباح العمل اإلداري للمؤسسة.
صل نكون قد حاولنا إسقاط واختبار ما جاء يف اعبـزء النظـري علـى عينـة اؼبـدراء واؼبـوظفني ويف ختام هذا الف 

يف اؼبؤسســة الرياضــية، غــري أنــه هبــب التنويــه أن كــل مــا أســس مــن الوظــائف مقبــول بالنســبة ؽبــذ  العينــة اؼبدروســة فقــد 
هنـــا كانـــت االســـتمارة الـــت  الحظنـــا مـــن خـــبلل اســـتبيان واؼببلحظـــة أن بعـــض الوظـــائف تقـــل أنبيـــة مـــن أخـــرى، ومـــن

 اقبحها الباحث تبني أنبية كل وظيفة على قباح العمل اإلداري الرياضي.
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من خبلل حبثنا اؼبتواضع ويف ظـل مـا سـبق مـن اعبـزء النظـري إضـافة إذل اعبـزء اؼبيـداين وانطبلقـا مـن قاعـدة اتفـق عليهـا 
اح وفشــل األنشــطة الرياضــية وكــذا االســتفادة مــن مــدى اإلطــبلع البــاحثون واؼببحــوثني مفادهــا أن لــئلدارة دور يف قبــ

اؼبقبــول إذل حــد بعيــد مــن مبحــوثني حــول مؤسســااهم ناهيــك عــن اؼببلحظــات الــت ســجلناها واؼبقــاببلت الســريعة الــت 
 أجريناها مع اؼبدراء واؼبوظفني، مت اػبروج دبجموعة النتائج التالية:

 مو حيث التخطي : -1
أن  ـــتم اهتمــام خاصــا بوظيفـــة التخطــيط لكو ــا أهــم وأول الوظـــائف اإلداريــة فيمــا ىبـــص  كــان لزامــا علينــا 

 اؼبؤسسة وقد تبني ما يلي:
ال سبلك اؼبؤسسـات الرياضـية منهجيـة متكاملـة والـت مـن شـأ ا سبكـن موظفيهـا يف في مجال األهداف:  -أ 

م يف صــياغة األهــداف، إن صــياغة األهــداف اؼبشـاركة يف صــياغة األهــداف وأن أغلــب اؼبــوظفني ال تشـركهم مؤسســااه
بلغت مستوى ضعيف لكو ا ال تستمد الكم الكايف من اؼبعلومات وذلك ألن طبسة من اؼبوظفني فقـط يشـاركون يف 

 هذ  العملية رغم أن عدد اؼبوظفني يف هذ  اؼبؤسسات قليل، فبا يسهل عملية اؼبشاركة.
سـجل اؼبـوظفني مسـتوى متوسـط يف ربمسـهم لوضـع  :في مجـال مبـادرة المـوظفيو بوضـع األهـداف -ب 

 األهداف ويرجع ذلك أساسا إذل سببني:
 سياسة اإلدارة اؼبنغلقة على اإلدارة العليا يف وضع السياسات واألهداف. -
 طبيعة اؼبؤسسات الرياضية اؼببحوثة والت ألقت العمل على األهداف اؼبوضوعة واؼبسطرة من قبل.    -

  ضع األهداف:المشاركة في و  -ج 
مستوى اؼبشاركة: إن للمشـاركة يف وضـع اػبطـط مـن طـرف اؼبـوظفني دور كبـري لـيس يف نوعيـة اػبطـط بـل يف مـدى  -

 قباحها انطبلقا من ربمس اؼبوظفني للعمل على ربقيق ما وضعو  واتفقوا عليه من خطط يف اؼبؤسسات اؼببحوثة.
خطــط  ؼبتوســط يف مــدى مشــاركة اؼبــوظفني يف وضــعأقــل مــن اسـجلت اؼبؤسســات الرياضــية اؼببحوثــة مســتوى  

 وهو ما سيؤثر سلبا يف مستوى أدائه.
: إن أغلبيــة ؾبمــوع اؼبــوظفني اؼبشــاركني يف وضــع اػبطــط كانــت مشــاركتهم علــى شــكل اقباحــات شــكل المشــاركة -

 شفوية، وؽبذ  الطريقة مدلولني:
 رة.* إن هناك نوع من حسن العبلقات بني هؤالء اؼبوظفني واإلدا 
 * أنه هبب على اإلدارة تدعيم هذ  االقباحات باالعباف هبا رظبيا يف اإلدارة. 

 مو حيث التنظيم: -2
للمـوظفني يف اؼبؤسسـات اؼببحوثـة عبلقـات جيـدة وهـو عامـل مـن شـأنه أن  في مجـال عبلقـات العمـل: -أ 

ســيئة يف اؼبؤسســة الرياضــية ألن يــدعم اؼبســتوى التنظيمــي يف هــذ  اؼبؤسســات، إال أننــا نســجل عــدم وجــود عبلقــات 
 بعض اؼببحوثني أرادوا التعبري عن سوء العبلقات بينهم بلفظ متوسط حفاظا منهم على ظبعة مؤسسااهم .
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إن أغلــــب اؼبــــوظفني يف اؼبؤسســـات اؼببحوثــــة يعملـــون ويتعــــاملون بيــــنهم  فـــي مجــــال طريقــــة التعامـــل: -ب 
مـوذج البريوقراطــي بشـكل كبــري، يف حــني أن العمـل بطريقــة غــري بشـكل رظبــي فبـا يعــض أن طريقــة العمـل تقــبب مــن الن

 رظبية غري سائد وهو ما هبب تدارك إهبابياته.
 في مجال وحدة األمر:  -ج 

مدى تضارب القرارات: ال تعاين اؼبؤسسات اؼببحوثة من اختبلل يف وحـدة األمـر وهـو مبـدأ مـن مبـادئ التنظـيم إذ  -
 ن ال تلقى التضارب والتعارف إال بشكل طفيف.أن القرارات الت يتخذها اؼبوظفو 

سجلت هذ  اؼبؤسسات نسـبة ضـعيفة يف التضـارب يف القـرارات، وهـو مـا ينبغـي علـى هـذ  اؼبؤسسـة البحـث  
 عن عبلج ؽبا.

إن أهـــم أســـباب التضـــارب يف القـــرارات يف هـــذ  اؼبؤسســـات هـــو عـــدم وضـــوح  أســـباب التمـــارب فـــي القـــرارات: -
 داخلي بشكل كبري فبا يستوجب على اؼبؤسسات شرح هذ  االختصاصات بشكل رظبي.االختصاص يف القانون ال

تعتمد نسبة ال بأس هبا هبذ  اؼبؤسسات علـى اؼبـوظفني إذل تعـدي نطـاق الصـبلحيات ولبـص بالـذكر اؼبسـؤولني فبـا  -
ن أدى إذل مســـــتوى اؼبســـــجل يف التضـــــارب يف القـــــرارات، تـــــدعم ربفظنـــــا علـــــى النســـــب اؼبســـــجلة حـــــول مـــــدى حســـــ

 العبلقات، إذ غالبا ما يؤدي التضارب يف القرارات إذل سوء العبلقات. 
 مو حيث التوجي : -3

 عدم االعتماد يف توجيه العمل اإلداري يؤدي إذل مردود سل  داخل اؼبؤسسة ومنه نتج لنا. 
لعمــل أكــدت الدراســة أن إرشــادات كافيــة أكثــر منهــا هــي متوســطة وناقصــة وهــذا مــا يــؤدي إذل قبــاح ا –أ  

 اإلداري الرياضي واإلرشاد يستهدف من أداء القوة العاملة ألعماؽبا فبا يتطلب هذا من الرقابة.
اختصــرت نصــف اإلجابــات علــى أن حجــم اإلرشــادات تــتم يومــا بيــوم يف اؼبؤسســة، ويــدور حــول أداء  -ب 

التصـال الشـفهي وغريهـا مـن الطـرق هذ  العملية اهتمام اؼبسؤول باإلرشاد علـى طريـق اللـوائح اؼبكتوبـة والبقيـة بطـرق ا
 األخرى وهذا فبا يزيد قباح العمل اإلداري الرياضي، خاصة عندما تكون اإلرشادات والتوجيهات مكتوبة.

أثبتــت الدراســة أن اؼبــدراء يقومــون أحيانــا بتشــجيع  العــاملني عنــد القيــام بأعمــاؽبم وهــذا مــا يــؤثر إهبابــا  -ج 
 نشطتها.على اؼبؤسسات الرياضية ويف قباح أ

أثبتـــت الدراســـة أن معظـــم اؼببحـــوثني وافقـــوا علـــى أن قـــرارات اؼبـــدير واضـــحة ؽبـــم وهـــذا دليـــل علـــى خـــربة  -د 
 اؼبدراء يف عملهم واغبرص على توضيح القرارات الت فيها غموض وهذا ما يؤثر إهبابا يف العمل اإلداري وتوجيهه.

داري اعبمـاعي وهـذا مـا نبلحظـه مـن خـبلل دراسـتنا إن الثقة بني الـرئيس واؼبـرغوس ؽبـو أسـاس العمـل اإل -هـ 
 أن معظم اؼبوظفني يثقون يف قرارات اؼبشرف.

اختصــــرت كــــل اإلجابــــات علــــى أن رجــــل اإلدارة أثنــــاء التنفيــــذ يواجــــه اؼبشــــكبلت ووبقــــق التعــــاون بــــني  -و 
عمـــل علـــى ربديـــد العـــاملني ويـــدعم روح الفريـــق الواحـــد وكـــذلك كمـــا أكـــدوا علـــى تفـــادي هـــذ  األفكـــار مســـتقببل وي

 اؼبشكلة وأسباهبا ووضع البدائل اؼبختلفة واؼبتاحة ب اختيار أنسبها.
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   تائج فً ضل الفرضٌاتمناقشة الن   

 مو حيث الرقابة: -4
 الرقابة يف اؼبؤسسات الرياضية ؽبا دور يف تصحيح العمل اإلداري الرياضي ومنه نستنتج: 
أقـل مـن نصـف اؼببحــوثني  إن للرقابـة دور كبـري يف قبـاح اؼبؤسسـة ويف ربقيـق أهـدافها ومـن هنـا نسـتنتج أن -أ 

يقومون دبراجعة القرارات، ومنه نبلحـظ أن هنـاك بعـض االسـتبداد يف القـرارات مـن اؼبـدراء، وهـذا مـا هبعـل بعضـهم ال 
 ينظر إذل تصحيح القرارات أو حآل ؿباولة مراجعتها .

ـــه نســـتنتج  -ب  ـــة ومن ـــة يف ازبـــاذ القـــرارات أســـلوب مـــن أســـاليب اإلدارة اغبديث أن ، أكثـــر مـــن إن الديبقراطي
 يراجعون القرارات ؽبم اغبق يف تعديلها وهذا ما يساعد يف تصحيح مسار العمل اإلداري الرياضي وقباحه.

إن السياســة اؼبطبقــة مــن طــرف اؼبــدير وهــي بشــكل دوري ومســتمر هــذا مــا أثبتتــه الدراســة اؼبيدانيــة مــن  -ج 
 ا أثرها على تصحيح مسار العمل اإلداري يف اؼبؤسسة.خبلل اؼبدراء واؼبوظفني وهذا للمراقبة الدورية ومستمرة، ؽب

أكــدت الدراســة أن اؼبــدراء أثنــاء قيــامهم بالرقابــة يكونــون بكــل صــرامة وحــزم وهــذا مــا لــه أثــر إهبــايب علــى  -د 
تصحيح مسار العمـل الرياضـي والرقابـة تكشـف لنـا االكبرافـات والعيـوب يف الوقـت اؼبناسـب قبـل وقوعهـا ومـن خـبلل 

 لرقابة توجد عدة أنواع من الرقابة وهي:دراستنا ل
 تقارير يعدها رغساء الوحدات اؼبديرة. -
 اؼبقاببلت الشخصية للمدير مع اؼبنفذين. -
 الشكاوي الت تصل إذل اؼبدير بعد دراستها. -
 زيارة اؼبدير ؼبواقع العمل.  -
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 إستنتاج عام
ناها من خبلل حبثنا هذا واستنادا على الدراسة التطبيقيـة الـت قمنـا هبـا إن الفكرة الرئيسية واؽبامة الت استوحي 

وبعـــد ربليلنـــا للنتـــائج الكليـــة اؼبتعلقـــة دبوضـــوع دراســـتنا واؼبتمثـــل يف مســـانبة بعـــض الوظـــائف اإلداريـــة يف قبـــاح العمـــل 
 اإلداري الرياضي استنتجنا.

يـــة األخـــرى والوظـــائف اإلداريـــة يف اجملـــال فيمـــا ىبـــص اعبانـــب النظـــري أنـــه ال اخـــتبلف بـــني الوظـــائف اإلدار  
الرياضي، فالتخطيط عملية شـاملة تتضـمن تصـميم األهـداف واػبطـط وكـل األنشـطة الـت تـؤدي إذل ربقيـق األهـداف 

 متضمنة اإلسباتيجيات والسياسات واإلجراءات، أو بشكل عام يبثل وسائل لتحقيق األهداف.
وتنسـيق جهـود األفـراد والوحـدات التنظيميـة يف سـعيهم لتنفيـذ  ةكاملوالتنظيم وسيلة اإلدارة لتقسيم العمل مت 

األهــداف اؼبخططــة، والتوجيــه عمليــة تتضــمن عبلقــات العمــل علــى كــل اؼبســتويات، فعبلقــات العمــل الــت توجــد بــني 
عامة من األشخاص على نفس اؼبستوى من العمـل أو األشـخاص علـى مسـتوى أعلـى أو أد  يف نفـس اجملموعـة مـن 

ل والتأكــد مــن حســن تنفيــذ هــذ  العبلقــات علــى أفضــل وجــه لصــاحل اؼبشــروع، والرقابــة مــا إذا كانــت اػبطــط قــد العمــ
 نفذت وما إذا كان هناك تقدم كبو ربقيق األهداف والتصرف إذا كان ذلك ضروريا لتصحيح االكبرافات واألخطاء.

األســـئلة فيهـــا واضـــحة غـــري معقـــدة أمـــا مـــن حيـــث اعبانـــب التطبيقـــي قمنـــا بألعـــداد اســـتماريت اســـتبيان كانـــت  
( استمارة موجهـة للمـوظفني 33( استمارات موجهة للمدراء وثبلثني )37لتسهيل اإلجابة على اؼببحوثني وفيه سبع )

دعمـا لئلجابــة علــى الفرضـيات اؼبطروحــة ولئلجابــة علـى اإلشــكالية، وبعــد التحليـل للنتــائج تبــني لنـا صــحة الفرضــيات 
 ا اؼبسانبة الكربى واألهم يف قباح العمل اإلداري الرياضي.وأن الوظائف اإلدارية ؽب

ويف األخري نأمل أن يكون حبثنا مفيدا لكل طالب علم يأخذ  كنقطة بداية لبحثه.  
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 االستنتاجات

 

 

 لقد مت التوصل إذل النتائج التالية : 

  على إطبلع أكرب عليهامشاركة اؼبوظفني يف وضع أو تسطري أهداف اؼبؤسسة أمر حتمي حآل يكون  -     

العمــل  إتبـاع األسـس العلميـة يف تنظــيم العمـل وحسـن العبلقـة بــني الـرئيس واؼبـرغوس لـه أثــر  اإلهبـايب علـى -          
 وقباحــه .  اإلداري

 التوجيه الرشيد من الرئيس له األنبية يف سريورة العملية اإلدارية . -   

 غوس ؽبا الدافع القوي يف تسطري العمل اإلداري . الثقة اؼبتبادلة بني الرئيس واؼبر  -   

إن أغلبيـــة ؾبمـــوع اؼبـــوظفني اؼبشـــاركني يف وضـــع اػبطـــط كانـــت مشـــاركتهم علـــى شـــكل اقباحـــات شـــفوية،  -        
 وؽبذ  الطريقة مدلولني:

 * إن هناك نوع من حسن العبلقات بني هؤالء اؼبوظفني واإلدارة. 

 ذ  االقباحات باالعباف هبا رظبيا يف اإلدارة.* أنه هبب على اإلدارة تدعيم ه 

للموظفني يف اؼبؤسسات اؼببحوثة عبلقات جيدة وهـو عامـل مـن شـأنه أن يـدعم اؼبسـتوى التنظيمـي يف هـذ   -       
 اؼبؤسسات

ل إن أغلــب اؼبــوظفني يف اؼبؤسســات اؼببحوثــة يعملــون ويتعــاملون بيــنهم بشــكل رظبــي فبــا يعــض أن طريقــة العمــ -      
 تقبب من النموذج البريوقراطي بشكل كبري

أثبتت الدراسة أن معظم اؼببحوثني وافقـوا علـى أن قـرارات اؼبـدير واضـحة ؽبـم وهـذا دليـل علـى خـربة اؼبـدراء يف  -     
 عملهم واغبرص على توضيح القرارات الت فيها غموض وهذا ما يؤثر إهبابا يف العمل اإلداري وتوجيهه.
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 ــاتإقـــتراح
 

 

 هبب إتباع أهم األمباط اإلدارية وهو النمط الديبقراطي .  -

 هبب إتباع وصايا النظرية اغبديثة يف العمل اإلداري . -

 بشكل رظبي. على اؼبؤسسات شرح االختصاص يف القانون الداخلي يستوجب -
ة البحـث سجلت هذ  اؼبؤسسات نسبة ضـعيفة يف التضـارب يف القـرارات، وهـو مـا ينبغـي علـى هـذ  اؼبؤسسـ -

عـدم وضـوح االختصـاص يف القـانون الـداخلي بشـكل كبـري فبـا يسـتوجب علـى ل ، وذلك راجـع عن عبلج ؽبا
 اؼبؤسسات شرح هذ  االختصاصات بشكل رظبي.
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 يانإستمـارة اإلستبـ

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو...، 

مساهمة بعض الوظائف االدارية " المرفق عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة بعنوان:  ياناإلستب
وذلك إستكماال لمتطمبات الحصول عمى شيادة الماستر في ".  في نجاح العمل االداري في المنشآت الرياضية 

 تخصص ادارة وتسيير رياضي.   وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  عموم

بدقة، حيث أن نتائج  يانونظرا  ألىمية رأيك  في ىذا المجال، فإننا نأمل منكم التكرم باإلجابة عمى أسئمة اإلستب
إىتمامكم فمشاركتكم يان اإلستب احة إجابتكم، لذلك نييب بكم أن تولوا ىذالدراسة تعتمد بدرجة كبيرة عمى ص

 ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل نجاحيا.

طالقا من القناعة بأىمية البحث العممي في تطوير مؤسساتنا نوالطالب عمى ثقة تامة من تشجيعكم وتعاونكم إ
مما بأن كافة معمومات ىذه اإلستبانة لن تستخدم إال في لتواكب العصر وتكون أكثر قدرة عمى أداء رسالتيا. ع

 أعراض البحث العممي فقط.

 شاكرين حسن تعاونكم                                         

                                                                                                 وتفضموا بقبول فائق التقدير واإلحترام.                                                                                   
 :            الدكتور إشرف          اعداد الطالب :                                                         

 مزروع السعيد                                                                      شيتور عادل

  
 ﴿أسئلة االستبيـان ﴾

 

 عبيةالجميورية الجزائرية الديمقراطية الش
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 السنة الثانية ماستر                              -بسكرة –جامعة محمد خيمر 

 وتسيير رياضي ادارة                                   ورياضيةمعهد علوم وتقنيات بدنية 
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 استمارة موجهة للموظفيو

I. معلومات الشخصية 

 حول السن الس ال االول :   .1

 فما فوق(50)        (      35/50)               (   20/35)
   حول اؼبستوى الدراسيالس ال الثاني :   .2

 تقض سامي               جامعي             ثانوي                 متوسط            

 حول اعبنس الس ال الثالث:   .3

  انثى                                     ذكر    

II. معلومات البحث: 
 هل تعتقد أن لئلدارة دور يف قباح النشاطات الرياضية ؟ الس ال الرابع:    .4

 ال                            نعم                

 ما مدى إطبلعك على اؼبؤسسة الرياضية ؟ الس ال الخامس:    .5

  جيدة                                       ظعيفة   

 هل تقوم اإلدارة باستشارتك يف عملية ربديد األهداف ؟الس ال السادس :    .6

                                      احيانا                  ابدا                 دائما              

 : هل تساهم يف وضع األهداف ؟الس ال السابع     .7

 ال                             نعم              

 الس ال الثامو:     .8

 ؟ ما مدى مسانبتك يف وضع اػبطط قي تطوير اؼبؤسسة ونشاطااها . أ

  ظعيفة                                     جيدة   

 جبيدة كيف تشارك يف عملية التخطيط؟إذا كانت اإلجابة  . ب

 بشكل رظبي اثناء االجتماعات                    على شكل اقباح شفوي اثناء العمل  
 ؟ كيف هي عبلقتك باؼبسؤول الس ال التاسع :     .9

                                      سيئة               جيدة                متوسطة         

               ؟ كيف تتعامل مع بقية اؼبوضفني   شر:الس ال العا .10

  

  



  
 

 
 

                  على اساس الصداقة                 بطريقة قانونية                 
      

 الس ال الحادي عشر: .11

 هل هناك تظارب يف القرارات بينكم؟ . أ

  ال                          نعم                     

 ة بنعم فما هو السبب؟اذا كانت االجاب . ب

 عدم وضوح االختصاص يف القانوا الداخلي                    
 التجوز اؼبؤسف لنطاق الصبلحيات                                      

 الس ال الثاني عشر:  .11

 كيف هي ارشادات اؼبسؤولني لكم   ؟ . أ

 اقصة                     كافية               متوسطة                ن              

 كيف تتم عملية االرشاد التوجيهية ؟     . ب

 عن طريق اللوائح اؼبكتوبة                                            

 عن طريق االتصال الشفوي                                                             

 طرق اخرى                                                                                          

 هل يقوم الرئيس بتشجيعك يف أداء عملك ؟الس ال الثالث عشر :  .13

 دائما                 احيانا                      ابد               

 هل قرارات الرئيس واضحة لك ؟ الس ال الرابع عشر :  .14

  ال                                نعم               

 هل تثق يف توجيهات الرئيس؟ الس ال الخامس عشر :.  15

  ال                      نعم          

 الس ال السادس عشر :  11
 هل تقوم دبراجعة قرارات اؼبدير قبل التطبيق؟ . أ

  نعم                                      ال          
 عبواب بنعم هل لك اغبق يف تعديلها ؟اذا كان ا . ب



  
 

 
 

 نعم                                      ال
 مانوع السياسة الرقابية للمدير؟الس ال السابع عشر :.  17

  شكل دوري مستمر   شكل عشوائي                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 استبيان خاص بالمدراء

I. . المعمومات الشخصية 

 حول السن الس ال االول : .1

  فما فوق(50(            )35/50(            )25/35)      
   حول اؼبستوى الدراسيالس ال الثاني :   .2

 تقض سامي               جامعي   ثانوي                   متوسط              

 حول اعبنس الس ال الثالث:   .3

  انثى                                     ذكر    

II. .معمومات البحث  
 ؟هل تعتقد أن لئلدارة دور يف  قباح النشاطات  الرياضية الس ال الرابع: .4

 نعم                                 ال      

 ؟لتعديل لهل  برامج العمل اؼبسطرة قابلة  الس ال الخامس: .5

 نعم                                  ال                                
 يف ربديد هذ  األهداف ؟ هل يقوم اؼبوظفون دبشاركتكم الس ال السادس: .6

 دائما                  احيانا                     ابدا    

 هل لكم نظرة عن برامج اؼبستقبلية للمؤسسة الرياضية ؟ الس ال السابع : .7

 ال          نعم                             -

 الس ال الثامو :  .8

 ابقة ؟هل تقوم بتسجيل  البيانات  حول النشاطات الس . أ

 نعم                                ال      

 إذاكان بنعم هل تستخدم تلك البيانات لبلستفادة منها مستقببل ؟  . ب

 نعم                                  ال    

 ما هي أنواع اػبطط اؼبعتمدة يف اؼبؤسسة ؟ الس ال التاسع: .9

  سنوية فصلية شهرية       اسبوعية    يومية    



  
 

 
 

 

 كيف هي عبلقتك مع اؼبوظفني ؟  لس ال العاشر :ا .10

  سيئة                  متوسطة         جيدة    

 هل هناك تضارب يف قراراتك مع اؼبوظفني  ؟ الس ال الحادي عشر: .11

  نعم                                    ال     

 ستواهم   ؟هل اإلمكانيات البلزمة لتحقيق األهداف  متوفرة على م الس ال الثاني عشر: .12

 نعم                             ال    

 هل يقوم اؼبوظفون دبساعدتك يف أداء عملك  ؟ الس ال الثالث عشر: .13

 نعم                             ال     

 هل تثق يف أداء اؼبوظفني ؟ الس ال الرابع عشر : .14

                نعم                              ال                    

 الس ال الخامس عشر : .15

 هل حدثت مشاكل وأخطاء يف عملك  ؟  . أ

   نعم                                    ال       

 ؟إذا كانت نعم هل عملت على تفادي األخطاء  . ب

  نعم                                    ال 
 قة من طرفك  ؟ما نوع السياسة الرقابية اؼبطب الس ال السادس عشر : .16

 شكل دوري                     شكل عشوائي

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
  . : مسانبة بعض الوظائف اإلدارية يف قباح العمل اإلداري الرياضي عنـوان الدراسـة

 : ةـدف الدراسـه  
قـــة الكشـــف عـــن اغبقيقـــة النظريـــة لـــئلدارة كمفهـــوم علمـــي يســـاهم يف تطـــور اجملتمعـــات والكشـــف عـــن مـــدى إدارة اؼبنشـــآت حبقي

 وظائف إدارية ومدى مسانبتها يف ربقيق قباح العمل اإلداري الرياضي . 
 ما مدى مسانبة بعض الوظائف اإلدارية يف قباح العمل اإلداري الرياضي .   مشكلة الدراسة :

 اضي .التحكم يف العناصر اإلدارية يؤدي إذل قباح العمل اإلداري الري :ةــة العامــالفرضي -أ:   ةـيات الدراسـفرض
 ة:ـات الجزئيـالفرضي -ب                  

 للتنبؤات اؼبستقبلية أثر على نشاطات اؼبؤسسة الرياضية.  - 
 تطبيق األسس العلمية له أثر على تنظيم عمل اؼبؤسسة الرياضية.  - 
 عدم االعتماد على التوجيه يف العمل اإلداري الرياضي يؤدي إذل مردود سل    - 
 ؼبؤسسة الرياضية ؽبا دور يف تصحيح مسار العمل اإلداري الرياضي.الرقابة يف ا - 

 :   ةـة الميدانيـراءات الدراسـإج
 . لوالية بسكرة( مدراء من ـبتلف اؼبنشآت الرياضية 37( موظف و سبعة )33مت أخذ العينة من ثبلثني ):  ةـالعين      

بدراسة  الباحث احث الفبة الزمنية الت نزل فيها إذل اؼبيدان ويف الدراسة اغبالية قاممن اؼبعروف منهجيا أن وبدد الب:  زمانيـال الـالمج      
 يمه إذل ثبلث مراحلسيبكن تقلبعض اؼبنشآت الرياضية لوالية بسكرة وذلك كالتارل: حيث إستطبلعية 

 2316جانفي غاية إذل  ديسمربن البحث وهذا امتد م وفرضيات اإلشكالية وصياغةموضوع البحث  ربديدمت فيها :المرحلة األولث

 2316فاهيم ووضع صبيع الدراسات السابقة لتدعيم الفرضيات ومت ذلك بني فيفري ومارس اؼبمت فيها صبع :الثانيةالمرحلة 

ة توزيع االستبيان واعطاء التوضيحات البلزمة ب قمنا باسبجاعها للقيام باؼبعاعب مت فيها صياغة االستبيان و: المرحلة الثالثة
 2316اإلحصائية ومت ذلك بني أفريل إذل غاية ماي 

 : مت إستخدام اؼبنهج الوصفي . دمـــج المستخـالمنه
 وقمنا بتدعيمه دبقابلة : إعتمدنا يف دراستنا على إستمارة إستبيان .  ةـــاألدوات المستعمل

 : لقد مت التوصل إذل النتائج التالية :  يهاـوعل إلـالنتائج المت
 ة اؼبوظفني يف وضع أو تسطري أهداف اؼبؤسسة أمر حتمي حآل يكون على إطبلع أكرب عليها . مشارك -  
 ه . ــعلى العمل اإلداري وقباح لرئيس واؼبرغوس له أثر  اإلهبايباألسس العلمية يف تنظيم العمل وحسن العبلقة بني ا إتباع -     
 لعملية اإلدارية .التوجيه الرشيد من الرئيس له األنبية يف سريورة ا -  
 الثقة اؼبتبادلة بني الرئيس واؼبرغوس ؽبا الدافع القوي يف تسطري العمل اإلداري .  -  

 ات : ــبلعات واقتراحـإستخ
 هبب إتباع أهم األمباط اإلدارية وهو النمط الديبقراطي .  
 ينظرية اغبديثة يف العمل اإلدار هبب إتباع وصايا ال 

               


