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ممذمت



 ِمذِت

 

 أ    
 

 :ةمــــدقم

 التسٌٌر االداريالصدارة فً االهتمام على مستوى تحتل مركز  الوظابؾ اإلدارٌة أن

، بل أصبحت تعد بمثابة استثمار مربح النجاح االداريباعتبارها أهم عنصر من عناصر 

صارت تبذل قصارى جهدها  -طبٌعتها علٌه للؽاٌة. وإذا كانت المنافسة هً المبدأ الذي تقوم

مما ال ودارة الرٌاضٌة، لبلوتعٌٌنها من اجل استقطاب أحسن المهارات البشرٌة واختٌارها 

ر فرص توف شك فٌه أن السعً لكسب التفوق أصبح أمرا مشروعا...ولهذا فإن المإسسات 

السٌاسة التؤهٌل والترقٌة وذلك للمحافظة علٌها من اجل مواجهة التحدٌات التً تطرحها 

 . على واقعها االداري باإلٌجابوالتً تنعكس سلبا او  االدارٌة

انه ٌتسع بشكل كبٌر لٌفوق مجرد  الوظابؾ االدارٌةولهذا ٌبدو فً اآلونة األخٌرة دور 

أكثر شموال  الوظابؾإدارة األنشطة التقلٌدٌة للتوظٌؾ والمزاٌا ، حٌث أصبحت إدارة 

سباب التً وتكامبل مع كل من اإلدارة وعملٌة التخطٌط للمإسسة. ولعل من بٌن أهم األ

هو الزٌادة الواضحة فً تعقد البٌبة السابدة اآلن، دور الوظابؾ االدارٌة ساعدت على اتساع 

تشكل منها أي تنظٌم، فالمورد البشري هو ٌالتً العنصر البشري هو أهم العناصر  أن

صدر كل الطاقات وأن كل نجاح وإنجاز ٌعود مالقوى الدافعة الحقٌقٌة فً أي تنظٌم، وأنه 

الجهد البشري فً المقام األول حتى ولو تعاونت إمكانات مادٌة أخرى فً عملٌة إلى 

  اإلنتاج.

إن األفراد هم الذٌن ٌحددون األهداؾ والسٌاسات وٌضعون الخطط والبرامج وهم 

الذٌن ٌتولون تصمٌم التنظٌم وٌقومون بتوزٌع األدوار و السلطات والمسإولٌات; واألفراد 

وترشٌد استخدامها بما ٌعود  لٌة تدبٌر اإلمكانٌات البلزمة وتوجٌههم الذٌن ٌتحملون مسإو

على التنظٌم بالفابدة المستهدفة واألفراد هم أٌضا الذٌن ٌقومون باألداء الفعلً للكثٌر من 

 األعمال التً تعجز اآللة عن القٌام بها.

سٌٌر ولعل من أبرز التؤثٌرات التً أحدثتها المتؽٌرات والتوجهات العالمٌة فً ت

باعتبارها بالوظابؾ االدارٌة وهو ذلك االنشؽال التام والعناٌة الفابقة  الوظابؾ االدارٌة

الحجر األساسً والمورد األهم الذي تعتمد علٌه المإسسة فً تحقٌق أهدافها وذلك باعتباره 



 ِمذِت

 

 ب   
 

بالدرجة األولى هو طاقة ذهنٌة وقدرة فكرٌة ومصدر للمعلومات واالقتراحات واالبتكارات 

 اإلٌجابٌة بالفكر والرأي. نصر فاعل وقادر على المشاركةوع

بشكل  على مستوى المإسسات الرٌاضٌةبالوظابؾ االدارٌة  االهتمامولهذا فقد تزاٌد 

ض النقص فً بعض الموارد وعٌواعتبرت بمثابة المورد األكثر أهمٌة والذي قد كبٌر، 

وع من األفراد ذوي المنشآت الرٌاضٌة على استقطاب جم ةوتحرص إدار ،األخرى

بالمستوى  الرٌاضٌةالخبرات وقدرات ومواصفات معٌنة تسهم لهم فً تحقٌق أهداؾ اإلدارة 

المطلوب، بمعنى آخر ضرورة وجود حد من التكامل والمبلبمة بٌن متطلبات الوظابؾ 

إلى تحقٌقه باعتبارها أحد أهم  التنظٌم والتخطٌطومواصفات شاؼلٌها، وهذا ما تسعى وظٌفة 

 . االدارة الرٌاضٌةظابؾ و

الوظابؾ هو المساعدة على إعطاء صورة  هذهإن الهدؾ األول واألخٌر من وراء 

الذي ٌستطٌع أداء وظٌفته على الوجه  الفرد اختٌارصادقة عن الوظٌفة وشاؼلها حتى ٌتسنى 

مقومات التً الوظابؾ من أهم الولهذا فقد أصبحت  مجهود، األكمل بكفاٌة ونجاح وبؤقل

تستند إلٌها اإلدارة الحدٌثة فً كافة المجاالت المتعلقة بإدارة الموارد البشرٌة فً المإسسة 

 الرٌاضٌة.

 فصول: عدةفً وقد تناولت دراستنا هذا الموضوع 

لمعالجة اإلطار النظري للدراسة بما فٌه تحدٌد اإلشكالٌة مع  الفصل التمهٌديخصص 

وأسباب اختٌار الموضوع والمفاهٌم والمصطلحات وتحدٌدها ذكر أهمٌة الدراسة أهدافها 

 وأخٌر بعض الدراسات التً تناولت الموضوع.

تطرقنا فٌه إلى اإلدارة العامة واإلدارة الرٌاضٌة من مفاهٌم حول  ولالفصل األأما 

اإلدارة باإلضافة إلى خصابص وأساسٌات عناصر اإلدارة، وكذا تطور الفكر اإلداري 

 رها من العناصر.الرٌاضً وؼٌ

وقد تضمن هذا  ،وظٌفتً التخطٌط والتنظٌملى إفقد تعرضنا فٌه  نًالفصل الثاأما 

 .وخصابص هذه الوظابؾ مفهوم وأهمٌة ومبادئ وطرق  الفصل



 ِمذِت

 

 ج   
 

مفاهٌم حول  منتحتوٌه  الرٌاضٌة وما المنشآتتطرقنا فٌه إلى  لثالفصل الثا فً حٌن

وكذا مدى ارتباطها ، هذه المنشاتاسٌات باإلضافة إلى خصابص وأس الهٌاكل الرٌاضٌة

 ووظابفها. باإلدارة

 على فصلٌن: ت الدراسةالتطبٌقً فقد احتو أما بخصوص الجانب

تضمن اإلجراءات المنهجٌة للدراسة وهذا من خبلل التعرٌؾ بمٌدان  الفصل األول

ستعمل الت)جؽرافً، بشري، زمنً( ثم تطرقنا إلى المنهج الماالدراسة وتحدٌد مختلؾ المج

عٌنة مجتمع و( ثم تحدٌد استبٌانٌةوأدوات ومصادر جمع البٌانات والمعلومات )استمارة 

 .البحث

فٌحتوي على جداول االستمارة التً تناولت مختلؾ النقاط المتعلقة  أما الفصل الثانً

فً األخٌر تم وضع و ،تقدٌم اقتراحاتوبالدراسة ثم تحلٌل هذه البٌانات وتفسٌر النتابج 

 لهذه الدراسة. ةخاتم
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 وال: اإلشــــــــــــــــكالٌـــــــــــة:أ

وتعددت المداخل لدراستها وتزاٌدت أهمٌتها مع التقدم  تطور مفهوم اإلدارة

التكنولوجً الذي عاصر سنوات القرن العشرٌن كما أصبح لئلدارة بؤنواعها إطار من 

من المهارات الفنٌة والذهنٌة المتكاملة الخاصة بها ومن ثم  المعرفة النظرٌة ومنظومة

أصبحت هناك ضرورة لدراسة الوظابؾ اإلدارٌة وتجسٌدها فً المإسسات الرٌاضٌة 

والتمرس فً فنونها فؤصبحت الدول المتقدمة متمٌزة عن ؼٌرها من الدول لتمٌٌزها فً علم 

ئلدارة لهذه الوظابؾ اإلدارٌة أنه ٌستمد وفن اإلدارة ولعل من أهم ما ٌمٌز المدخل الحدٌث ل

مادته من كل العلوم اإلنسانٌة وٌشتق منها ما ٌمكن أن ٌتكامل مع طبٌعة  وجوهر العملٌة 

اإلدارٌة الرٌاضٌة ومن بٌن كل العلوم التً كان لها أثر فً تطور مفهوم وظابؾ اإلدارة 

وعلم النفس االجتماعً و علم  وتكنولوجٌاتها أثرت بدرجة كبٌرة فً علوم النفس واالجتماع

النظم كما أفادت الوظابؾ اإلدارٌة فً تطور ونجاح العمل اإلداري الرٌاضً وهذا ما جعلنا 

 نطرح.

 التساإل الرئٌسً: 

 ما مدى مساهمة بعض الوظابؾ اإلدارٌة فً نجاح العمل اإلداري الرٌاضً ؟    -

 التساإالت الفرعٌة :

 الرٌاضٌة؟ المنشآتٌط فً تطوٌر العمل اإلداري داخل فٌة التخطٌما مدى مساهمة وظ  -

 الرٌاضٌة؟ المنشآتفٌة التنظٌم فً تحسٌن العمل اإلداري داخل ٌما مدى مساهمة وظ  -

 ثانٌا: الفرضٌات:

 الفرضٌة العامة: - أ

 التحكم فً العناصر اإلدارٌة ٌإدي إلً نجاح العمل اإلداري الرٌاضً.

 الفرضٌات الجزئٌة: - ب

 الرٌاضٌة. المنشآتفٌة التخطٌط فً تطوٌر العمل اإلداري داخل ٌتساهم  وظ -

 الرٌاضٌة. المنشآتالتنظٌم فً تحسٌن العمل اإلداري داخل  فٌةٌتساهم وظ -
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 :ثالثا: أسباب اختٌار الموضوع

 :أسباب شخصٌة -أ

مٌولنا ورؼبتنا فً الخوض فً هذا الموضوع مع اطبلعنا مع الجزء النظري خبلل 

 ٌة األربعة. السنوات الدراس

 :أسباب بٌداغوجٌة -ب

 إثراء مكتباتنا بنوع من هذه البحوث. -

نقص الدراسات حول مساهمة الوظابؾ اإلدارٌة بنجاح العمل اإلداري الرٌاضً فً  -

 المنشآت.

 أسباب علمٌة: -ج 

 البلمباالة ألهمٌة الوظابؾ اإلدارٌة ومساهمتها فً نجاح العمل اإلداري الرٌاضً.  -

 محاولة التؤكٌد على أهمٌة الوظابؾ اإلدارٌة ونجاحها فً العمل اإلداري الرٌاضً.  -

موضوع الوظابؾ اإلدارٌة من المواضٌع الهامة المإثرة على سٌرورة العملٌة اإلدارٌة  -

 فً المنشآت الرٌاضٌة.

 رابعا: أهمٌة الدراسة:

موضوع فرضه واقع المبلحظة المٌدانٌة التً ٌجسدها إدارٌو إن أهمٌة اختٌار ال

المنشآت الرٌاضٌة أثناء العملٌة اإلدارٌة وهته األخٌرة التً تحظى باالهتمام خاصة فً 

عصرنا الحالً كونها تعتبر سبل التقدم والتطور وبما أن اإلدارة جزء ال ٌتجزأ من هذه 

ٌة وعمودها وقد نقؾ جلٌا عند أهم الوظابؾ العملٌة فبل ٌمكننا عزلها كونها محور العمل

اإلدارٌة والتخطٌط والتنظٌم الذي ال ٌقل دورها عن باقً األعمال اإلدارٌة األخرى، فهً 

 تحدد النتابج وصٌؽتها.
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 خامسا: أهداف الدراسة:

  :أهداف على المستوى النظري -أ

اهمتها ودورها فً معرفة األسس النظرٌة للوظابؾ اإلدارٌة باإلضافة إلى كٌفٌة مس

 نجاح العمل اإلداري الرٌاضً .

التطرق إلى أهم المدارس اإلدارٌة الحدٌثة وكٌفٌة مساهمة كل منها فً تطور الوظابؾ  -

 اإلدارٌة .

 كشؾ الحقٌقة النظرٌة لئلدارة كمفهوم علمً ٌساهم فً تطور المجتمعات . -

 : أهداف على المستوى التطبٌقً -ب

انً ٌكون بمثابة إطبللة على الواقع العملً للمنشؤة كعٌنة مختارة إجراء استطبلع مٌد -

 تكون دلٌبل بسٌطا عن مجتمع المنشآت الرٌاضٌة الجزابرٌة.

الكشؾ عن مدى نظرٌة إدارة المنشؤة بحقٌقة الوظابؾ اإلدارٌة وكذا مدى مساهمتها  -

 لتحقٌق نجاح العمل اإلداري الرٌاضً.

 وظابؾ اإلدارٌة بطرٌقة علمٌة ومنهجٌة .مدى تطبٌق إدارة المنشؤة لل -

معرفة إذا كانت طرٌقة التطبٌق المنشؤة للوظابؾ اإلدارٌة تساهم حقٌقة بتحقٌق نجاح  -

 .العمل اإلداري الرٌاضً

 سادسا: تحدٌد المفاهٌم األساسٌة:

 ن المصطلحات التً ٌجب التطرق إلٌها هً كاآلتً: إ

 لبلتٌنٌة : اإلدارة المشتقة من الكلمة اإلدارةا– ADMINISTRATION –  ًوالت

 . تعنً خدمة الؽٌر أو تقدٌم العون لآلخرٌن

 الوظائف اإلدارٌة
1
: 

: وٌعنً تحدٌد األهداؾ ورسم الخطط البلزمة لتحقٌقها وقد ٌتطلب األمر التنبإ التخطٌط -

 .و االستعداد لمواجهته  بالمستقبل

                                                 
 .16درٌة،مصر،صاالسكن-1ط-الدار الجامعٌة –أحمد ماهر ،جبلل الهجرسً وآخرون: اإلدارة و المبادئ والمهارات  -1
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لهدؾ فً وحدات إدارٌة وإنشاء العبلقات : وٌعنً تجمٌع األنشطة البلزمة لتحقٌق االتنظٌم -

  التنظٌمٌة بٌنها وإمدادها بالوسابل المادٌة والبشرٌة البلزمة لتحقٌق الهدؾ 

: هً عملٌة تخطٌط وقٌادة ورقابة مجهودات األفراد فً المإسسة اإلدارة الرٌاضٌة -

الرٌاضٌة واستخدام جمٌع الموارد وتحقٌق األهداؾ المحددة
1
. 

هً كل جماعة ذات تنظٌم مستمر تتؤلؾ من عدة أشخاص طبٌعٌٌن أو ٌاضٌة :المنشؤة الر -

اعتبارٌٌن، و ٌكون الؽرض منها تحقٌق الرعاٌة للشباب وإتاحة الظروؾ المناسبة لتنمٌة 

ممتلكاتهم وذلك عن طرٌق توفٌر الخدمات الرٌاضٌة والقومٌة واالجتماعٌة والروحٌة 

العامة للدولةوالصحٌة والتروٌحٌة فً إطار السٌاسة 
2
. 

هً مساحات أو بناٌات مخصصة للعب منجزة طبقا للمواصفات التقنٌة والمقاٌٌس 

األمنٌة ، ٌسهر على تسٌٌرها مجموعة من األفراد، ولها أدوارا اجتماعٌة وتربوٌة 

واقتصادٌة ،بؽرض تعمٌم الممارسة الرٌاضة وتطوٌرها وإرضاء رؼبات السكان من خبلل 

 اط الرٌاضً.حقهم فً ممارسة النش

 سابعا: الدراسات السابقة: 

اٌذساعاث اٌّشابٙت أٚ اٌّشحبطت بّٛظٛع اٌبذث ٚاٌخٟ ٠غخف١ذ ِٕٙا اٌبادث غٛاي  وهً

دساعخٗ ٌّشىٍت بذثٗ، أِا ف١ّا ٠خص ِٛظٛع بذثٕا فاْ اٌذساعاث اٌخٟ حطشلج إ١ٌٗ ل١ٍٍت 

 جذا، ٔزوش ِٕٙا :

 :الدراسة األولى -1

  .وظٌفً للعاملٌن بالجهازٌن الفنً واإلداري فً كرة السلةالتوصٌؾ ال : دراسة بعنوان

 محمد جمال الدٌن محمد: ، رسالة لنٌل شهادة ماجستٌر فً التربٌة  :من إعداد الطالب

                                                 
 .8، مركز الكتاب للنشر، مصر الجدٌدة، القاهرة ،ص1طلحة حسام ،عدلة عٌسى مطر: مقدمة فً اإلدارة ارٌاضٌة،ط - 1

، 2001، القاهرة، 1عصام بدوي: موسوعة اإلدارة و التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، دار الفكر العربً، ط - 2

 .17ص
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البدنٌة والرٌاضٌة، كلٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة اإلسكندرٌة، مصر 

2004. 

 :أسباب اختٌار الباحث للموضوع 

باحث من خبلل عمله و خبرته المٌدانٌة فً مجال كرة السلة كبلعب و مدرب الحظ ال

و إداري تداخل االختصاصات بٌن األجهزة الفنٌة و اإلدارٌة كل منهم لواجباته األساسٌة فً 

 مجال كرة السلة و اختصاصات كل منهم على حدة من الناحٌة الفنٌة و اإلدارٌة.

 :أهداف البحث 

 الوظٌفً للعاملٌن بالجهازٌن الفنً واإلداري فً كرة السلة. التعرؾ على التوصٌؾ -

التعرؾ على الشروط و المإهبلت الوظٌفٌة للعاملٌن بالجهازٌن الفنً واإلداري فً كرة  -

 السلة .

التعرؾ على واجبات و اختصاصات و مسإولٌات العاملٌن بالجهازٌن الفنً واإلداري فً  -

 كرة السلة.

 :تساإالت البحث 

 ً شروط التوصٌؾ الوظٌفً للعاملٌن بالجهازٌن الفنً و اإلداري فً كرة السلة.ماه -

ما هً واجبات و اختصاصات كل وظٌفة من وظابؾ العاملٌن بالجهازٌن الفنً واإلداري  -

 فً كرة السلة.

 :منهج وعٌنة البحث 

كما قام باختٌار عٌنة عشوابٌة عمدٌه  استخدم الباحث المنهج الوصفً فً دراسته،

اندٌة من الدوري العام الممتاز فً كرة السلة لجمهورٌة مصر العربٌة، تضمنت 9"شملت:

 ."إعبلمٌٌن 7 حكام دولٌٌن، 10العب،  54مدربٌن فنٌٌن،  8

 : استعمل الباحث:وسائل جمع المعلومات 

 المقابلة الشخصٌة، استمارة استبٌان.
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 :نتائج الدراسة 

شملت الصفات الشخصٌة ألعضاء الجهاز و قد توصل الباحث إلى عدة إستخبلصات، 

انفعالٌة، صفات –الفنً واإلداري لكرة السلة)صفات بدنٌة و صحٌة، صفات نفسٌة وعقلٌة

تتعلق بالخبرة (باإلضافة للتوصٌؾ الوظٌفً للجهازٌن الفنً  اجتماعٌة وخلقٌة، صفات

إولٌات كل واإلداري لكرة السلة وكذا الصفات الفنٌة ألعضاء الجهازٌن و واجبات ومس

 عضو من أعضاء الجهاز الفنً و اإلداري فً كرة السلة و الشروط و االلتزامات التعاقدٌة.

 :توصٌات الدراسة 

 بعد عرض الباحث للنتابج تم التوصٌة باالتً :

 أن ٌتمتع أعضاء الجهاز الفنً و اإلداري لكرة السلة بالصفات السوٌة المتزنة. -

 ات فنٌة عالٌة.أن ٌتمتع أعضاء الجهاز الفنً بصف  -

ٌجب عمل توصٌؾ وظٌفً للعاملٌن بالجهازٌن الفنً و اإلداري حتى ٌمكن اختٌار  -

 العاملٌن بالجهازٌن.

أهمٌة معرفة كل فرد بالجهازٌن الفنً و اإلداري لكرة السلة بواجباته و مسإولٌاته  -

 بالجهاز.

ن الحقوق و تنفٌذ أهمٌة وجود تعاقد ألفراد الجهازٌن الفنً و اإلداري لكرة السلة لضما -

 االلتزامات لكبل الطرفٌن.

 الدراسة الثانٌة -2

 أهمٌة الصفات الشخصٌة فً تسٌٌر المنشآت الرٌاضٌة. : دراسة بعنوان

تحت إشراؾ دكتور  ، ماجستٌرسدٌرة ممد رسالة لنٌل شهادة   :من إعداد الطالب

ٌة وعلوم التسٌٌر وعلوم كلٌة العلوم االقتصاد زحاؾ محمد، قسم اإلدارة والتسٌٌر الرٌاضً،

 .2007-2006التجارٌة، جامعة المسٌلة، الجزابر، 

 

 :أسباب اختٌار الباحث للموضوع 

 معرفة الصفات الشخصٌة للقادة ودورها فً تسٌٌر المنشآت الرٌاضٌة. -
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قلة الدراسات والبحوث التً تناولت هذا الموضوع، وعدم معرفة المسٌر للعناصر  -

 الربٌسٌة فً التسٌٌر.

 :وقد كان ٌهدؾ من خبلل  دراسته إلى : أهداف البحث -

إبراز دور القٌادة اإلدارٌة والكفاءة المهنٌة ومدى تؤثٌرها على عملٌة التسٌٌر داخل 

المنشآت  والتعرؾ على أهمٌة السمات الشخصٌة ودورها فً تسٌٌر المنشآت و إدارة 

 المنشآت الرٌاضٌة. 

 :فرضٌات الدراسة 

 للشخصٌة دور بارز فً تسٌٌر المنشآت الرٌاضٌة. : الفرضٌة العامة -

 الفرضٌات الجزئٌة: -

 لقٌادة الفعالة دور فً تسٌٌر المنشآت الرٌاضٌة. ل 

 لكفاءة دور فً تسٌٌر المنشآت الرٌاضٌة.ل 

  البحث وعٌنةمنهج: 

اتبع الباحثون المنهج الوصفً عن طرٌق توزٌع استمارات استبانه خاصة بالموظفٌن  

موظفا ومإ طرٌن بوالٌة المسٌلة، وشملت 70، وكانت عٌنة البحث مكونة من والمإطرٌن

 الدراسة دٌوان المركب المتعدد الرٌاضات لوالٌة المسٌلة .

 وقد تم التوصل إلى النتابج التالٌة : نتائج الدراسة : 

 تسٌٌر المنشآت الراضٌة ٌتوقؾ على مدى نجاح وفعالٌة السلوك القٌادي المتبع. -

 ظروؾ العمل والتسٌٌر الجٌد للمنشاة ال ٌتم إال بوجود كفاءات مهنٌة عالٌة.تحسٌن  -

 ما ٌلً :وقد تم اقتراح  االقتراحات والتوصٌات: 

 االعتماد على إطارات متخصصة فً جمٌع المصالح على مستوى اإلدارة داخل المنشاة. -

 للمنشآت. إجراء تربصات تكوٌنٌة للقادة اإلدارٌٌن فً مجال التسٌٌر اإلداري -
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 التعلٌق على الدراسات السابقة:

فٟ ظٛء ِا عبك ػشظٗ ِٓ دساعاث عابمت، ٠خعخ أْ اٌذساعت األٌٚٝ)دساعت ِذّذ 

جّاي اٌذ٠ٓ ِذّذ( حٕاٌٚج اٌخٛص١ف اٌٛظ١فٟ ٌٍجٙاص٠ٓ اٌفٕٟ ٚاإلداسٞ فٟ وشة اٌغٍت ٚرٌه 

ف اٌجٙاص٠ٓ لصذ حذذ٠ذ ششٚغ ٚ ٚاجباث ٚاخخصاصاث ٚ ِغؤ١ٌٚاث وً ٚظ١فت ِٓ ٚظائ

 اٌفٕٟ ٚ اإلداسٞ فٟ وشة اٌغٍت.

أَ دساعخٕا اٌذا١ٌت فمذ ا٘خّج ٚ احفمج ِغ اٌذساعاث اٌغابمت فٟ ِٛظٛع اٌخٛص١ف 

اٌٛظ١فٟ، إال إٔٔا سوضٔا ػٍٝ ٚالغ اٌخٛص١ف اٌٛظ١فٟ ٌألفشاد اٌؼا١ٍِٓ اٌجٙاص٠ٓ اإلداسٞ فٟ 

ا١ٍِٓ فٟ إداسة إٌّشآث إٌّشآث اٌش٠اظ١ت، ٚرٌه بٙذف إٌماء اٌعٛء ػٍٝ األفشاد اٌؼ

 اٌش٠اظ١ت ِٚذٜ حطابك ِٛاصفاث اٌٛظ١فت ٚ ششٚغٙا ِٚخطٍباحٙا ِغ شاغ١ٍٙا.

ٚبصفت ػاِت فمذ اعخفذٔا ِٓ اٌذساعاث اٌّشابٙت فٟ ص١اغت ٚ حذذ٠ذ أبؼاد اٌّشىٍت ٚ 

 ٚغشق جّغ اٌب١أاث ٚ اٌّؼٍِٛاث ٚ حذ١ٍٍٙا. 

 خالصـــــــــــــــة:

لسابقة الذكر تبن أن للجانب التمهٌدي أهمٌة كبٌرة فً بعد التعرؾ إلى الخطوات ا

البحث العلمً وأنه ٌعتبر من أساسٌاته، وال ٌمكن أن ٌقوم البحث بدونه، ألن الفصل 

التمهٌدي ٌساعد الباحث على اإلحاطة بموضوع بحثه وتبسٌطه وفهم أبعاده من جهة، 

ومعرفة األهداؾ المتوخاة من  وٌساعد القارئ عل فهم الموضوع المتناول و االستفادة منه،

 وراء هذا البحث. 

 



 

 

 

 
  ننظريا اجلانب
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 هٌد : تم

و السٌاسٌة أو االجتماعٌة اإلدارة هً عماد تقدم كافة األنشطة اإلنسانٌة أو االقتصادٌة أ

وبدونها ٌصعب الوصول إلى التقدم الذي علٌه عالمنا اآلن، والرٌاضة واحدة من األنشطة 

اإلنسانٌة التً أخذت تتوسع وتتفرع نتٌجة االهتمام المتزاٌد بها، وٌعكس تقدم الدول فً 

 ا الرٌاضٌة .الرٌاضة مدى التقدم فً استخدام اإلدارة الرٌاضٌة الحدٌثة فً كافة أنشطته

إذ كلما ارتقى مستوى اإلدارة فٌها كلما تحسن مستواها الرٌاضً وألن نجاح 

المإسسات والهٌبات الرٌاضٌة مرهون بمدى استخدام أسس ومبادئ اإلدارة على كافة 

 المستوٌات، وهذا ما ٌضمن نجاح األنشطة الرٌاضٌة .
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 وال : اإلدارة العامة: أ

 خٌة :نبذة تارٌ -1

نشؤت اإلدارة وتطورت إلى حد بعٌد على مدى حقبة زمنٌة كبٌرة. ورؼم ظهور 

اإلدارة بطابعها العلمً وتؤسٌسها فً بداٌة القرن العشرٌن إال أن االستخدام المدون لئلدارة 

قبل المٌبلد حٌنما اتخذت الثورة الزراعٌة شكبل معٌنا.  5000بشكل منظم ٌرجع إلى سنة 

ر بٌتر دراكر، وجدت الحضارات الزراعٌة فً الهند ومصر والصٌن. وال ووفقا للبروفٌسو

تعد هذه الحضارات القابمة على الري أحد أزهى العصور التكنولوجٌا فقط، وإنما تمثل 

أٌضا عصر التجدٌد االجتماعً والسٌاسً األكثر خصوبة للجنس البشري. وقد أدرك 

همٌة التخطٌط والتنظٌم والرقابة. وربما سنة قبل المٌبلد، أ 7000المصرٌون، قبل حوالً 

قبل المٌبلد نموذجا كبلسٌكٌا على  2900تعد أهرمات مصر العظٌمة التً بنٌت فً عام 

سنة.)على  20رجل عملوا لمدة  10.000اإلدارة والتنسٌق إذ تطلب بناء هرم واحد حوالً 

مربع (، أالؾ متر  4مساحة من األرض تقدر بثبلثة عشر أكرا ) واألكرا حوالً

طن فً المتوسط. واإلضافة إلى  2.5ملٌون حجر، كل حجر ٌزن  2.3وإستخدموا

األهرامات، تعتبر مدن اآلشورٌٌن والبابلٌون )فً العراق( أمثلة أخرى على مهارات 

اإلدارة المبكرة. وكذلك استخدم اإلسكندرٌة األكبر التنظٌم على نظام واسع فً إعداد قواته 

قبل المٌبلد. وتدل اإلمبراطورٌة الرومانٌة  323إلى عام  336بٌن عام  لقٌاداته العسكرٌة ما

على اكتساب خبرة واسعة فً مسابل اإلدارة العامة والسٌاسة والحرب والقضاء باستخدام 

االتصاالت واإلدارة المركزٌة ( ومن العبلمات التارٌخٌة البارزة فً تطور فكر اإلدارة 

العامة ما ٌلً
1
:
 

 

  ًعدد الفارابalfarabxi   مٌبلدٌة . 900وناقش سمات القابد فً عام 

  نظام القٌد المزدوج وأسالٌب نظام  1400استخدم اإلٌطالٌون فً العصور الوسطً عام

 التجمٌع.

                                                 
 . 45،ص  2001: اإلدارة األصول والنظرٌات ، الدار العلمٌة للنشر والتوزٌع ، مصر ، إٌهاب صبٌح محمد رزٌق - 1
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وقد شهد منتصؾ القرن الثامن عشر االنتقال من حٌاة الكهوؾ ) حٌث كان إنتاج 

األسر وأحٌاء العمال ( المواد محصورا على حٌاة
 

ظام المصانع )حٌث ٌتم تصنٌع إلى ن

بؤنه أول من وضع adam Smithالمنتجات فً موقع مركزي(. وقد عرؾ آدم سمٌث 

 م.1776مبادئ اإلدارة فً نطاق طبقة العمال فً عام

فكرة قابلٌة تبادل األجزاء التً أدت إلى التوحٌد القبلً  Eli Whitneyوقدم إٌلً وتنً

. واستفاد هنري فورد 1800على نطاق واسع فً عام  لؤلجزاء مما أدى إلى اإلنتاج الجملً

henry Ford استفادة كبٌرة من استخدام هذه المبادئ فً اإلنتاج الجملً للسٌارات كذلك
1
. 

وفً نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن تطورت الوسابل واألسالٌب 

ة ودراسة الزمن والحركة إلى اإلدارٌة بسرعة مع ارتفاع وازدٌاد المشاكل اإلدارٌة العلمٌ

العلوم السلوكٌة ودراسة الدافعٌة وسلوك األفراد والجماعات وارتباطها باإلنتاجٌة إلى 

دراسة اتخاذ القرار وكٌفٌة تحلٌل حل المشاكل اإلدارٌة باستعمال اإلحصاء والرٌاضٌات مع 

.استخدام العقل اإللكترونً فً هذه المشاكل
2

 

 مفاهٌم حول اإلدارة : -2

إن الوصول إلى تعرٌؾ شامل ومحدد لمعنى كلمة "اإلدارة" القى الكثٌر من 

الصعوبات حٌث ٌختلؾ تفسٌر معنى اإلدارة باختبلؾ وجهة نظر القابم بالتعرٌؾ ونواحً 

مثلها  –التركٌز التً ٌنظر لئلدارة من خبللها، والوقت الذي صٌػ فٌه التعرٌؾ فاإلدارة 

قد طرأ علٌها الكثٌر من التطورات التً أضافت أبعادا جدٌدة  –مثل باقً العلوم االجتماعٌة 

 لمعناها.

وٌمكن استعراض  بعض التعارٌؾ حول اإلدارة من خبلل وجهات نظر مجموعة من 

 العلماء والمتخصصٌن.

أن تعرؾ ما ترٌد بالضبط ثم تتؤكد أن »أن اإلدارة هً  "فرٌدرٌك تاٌلور"ٌرى 

 . «ة ممكنةاألفراد ٌإدونه بؤحسن وأرخص وسٌل

                                                 
 .46إٌهاب صبٌح محمد رزٌق: المرجع السابق، ص - 1

 .18، ص2000، األردن، 1مروان عبد المجٌد إبراهٌم: اإلدارة و التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، ط 2
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اإلدارة هً المختصة بتجنب أي ضٌاع فً الجهد " »وٌب" وفً نفس االتجاه ٌقول

 .«اإلنسانً

فن الحصول على أقصى النتابج بؤقل جهد ٌمكن »إلى اإلدارة أنها  "جون مً" وٌشٌر

تحقٌق أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملٌن مع تقدٌم أفضل خدمة ممكنة 

 .«للمجتمع 

إن معنى أن تدٌر هو أن تتنبؤ وتخطط وتنظم وتصدر األوامر " »هنري فاٌول"ول وٌق

 . «وتنسق وتراقب

وظٌفة ومعرفة، وعمل ٌتم انجازه وٌطبق » فٌعرؾ اإلدارة بؤنها "داركر"أما 

 .«المدٌرون هذه المعرفة لتنفٌذ هذه الوظابؾ وتلك األعمال

 .«ذ األشٌاء من خبلل اآلخرٌن أن اإلدارة هً وظٌفة تنفٌ" »كونتر أدوفال"وٌرى 

 ومن خبلل استعراض التعارٌؾ السابقة ٌمكن طرح التعرٌؾ التالً لئلدارة :

اإلدارة هً التنسٌق الفعال للموارد المتاحة من خبلل العملٌات المتكاملة للتخطٌط 

والتوجٌه والرقابة لتحقٌق أهداؾ العمل الجماعً بطرٌقة تعكس الظروؾ البٌبٌة السابدة 

 حقق المسإولٌة االجتماعٌة لذلك العملوت
1
. 

 :أهمٌة اإلدارة  -3

تظهر أهمٌة النشاط اإلداري متى كانت هناك جهود إنسانٌة جماعٌة، إلى تحقٌق هدؾ 

مشترك أو مصلحة مشتركة، تتحقق من خبللها األهداؾ الشخصٌة ألفراد الجماعة، و قد 

جتماعٌة واالقتصادٌة والتكنولوجٌة، التً تبلورت هذه العملٌة نتٌجة العدٌد من التؽٌرات اال

تعرض لها المجتمع اإلنسانً أهمها 
2
: 

 ظهور المنظمات وكبر حجمها وزٌادة االتجاه إلى التخصص والبعد عن العمومٌة . -

 انفصال الملكٌة عن اإلدارة فً المنظمات التً ٌتعدد فٌها المبلك. -

 الخدمات.التطورات التكنولوجٌة فً فنون إنتاج السلع و -

                                                 
  .63-58،ص  2002ادئ اإلدارة ، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة ، محمد فرٌد الصحن وآخرون : مب - 1

 .4،ص1999الدار الجامعٌة ،اإلسكندرٌة،مصر، واإلدارة، التنظٌم  سعٌد محمد المصري: - 2
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 زٌادة حدة المنافسة بٌن المنتجٌن فً األسواق. -

الندرة المتزاٌدة فً الموارد البشرٌة والمادٌة مما أدى إلى ضرورة البحث عن وسابل  -

 أكثر كفاءة وفاعلٌة الستؽبللها واستخدامها فً اإلنتاج.

 النظرة إلى اإلدارة كعلم وفن ومهنة متخصصة . -

لفردٌة، وتفوق الجهود الجماعٌة  التً تحتاج إلى قٌادة توجهها اختفاء أهمٌة الجهود ا -

ناحٌة الهدؾ المشترك
 (2 .) 

 المبادئ العامة لإلدارة : -4

قدم فاٌول عدد من المبادئ التً ترشد المدٌر فً إدارته للوحدة التنظٌمٌة الواقعة تحت 

حتى تتوفر  "ن قوانٌ "أو "قواعد"ومٌزه عن "مبادئ" سٌطرته. وقد اختار الكاتب لفظ

صفة المرونة حٌث أشار إلى أن هناك شًء جامد أو مطلق فً الجوانب اإلدارٌة بل هً 

 اختبلؾ فً الدرجة أو القابلٌة للتطبٌق.

وهو المبدأ الذي ٌعتبره االقتصادٌون ضرورٌا للتطبٌق فً العمل. فكلما  :تقسٌم العمل -أ 

 اءة وقل الوقت البلزم للتعلم .زاد تخصص الفرد كلما زادت قدرته على أداء العمل بكف

وتعرؾ السلطة على أنها الحق فً إصدار األوامر حتى ٌتسنى إنهاء العوامل السلطة : -ب 

بالصورة المطلوبة
1
.

 
 

وٌنظر إلٌه على أنه االحترام الذي ٌظهره أعضاء التنظٌم للقواعد واالتفاقٌات :االنضباط -ج 

 التً تحكم عمل المنظمة .

أن كل مرإوس ٌجب أن ٌتلقى أوامره من فرد واحد فقط  وٌعنً ذلك وحدة الرئاسة : -د 

 وهو الربٌس المباشر.

التً لها نفس  هةوٌركز على أن كل مجموعة من األنشطة المتشابوحدة التوجٌه : -ه 

 .الهدؾ ٌجب أن توجه من شخص واحد )المدٌر( باستخدام خطة واحدة

                                                 
محمد سعٌد عبد الفتاح، محمد فرٌد الصحن: اإلدارة العامة المبادئ والتطبٌق، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،  - 1

 .292، ص2003
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و  مصالحال تسبق  وٌعنً هذا المبدأ أنإخضاع المصلحة الشخصٌة للمصلحة العامة : -و 

 اهتمامات األفراد، مصالح التنظٌم الذي ٌعملون به .

أن المكافؤة عن العمل المنفذ ٌجب أن تكون عادلة لكل من المكافؤة)التعوٌض(:  -ز 

 المرإوسٌن وصاحب العمل .

تعنً المركزٌة تركٌز السلطة على اتخاذ القرارات فً المستوٌات األعلى المركزٌة : -ح 

 ي ٌلعبه المرإوسٌن فً اتخاذ تلك القرارات .مع تقلٌل الدور الذ

وفق هذا المبدأ ٌجب أن تكون خطوط السلطة واضحة من القمة إلى تدرج السلطة : -ط 

القاعدة وفق تسلسل معنً بحٌث تزٌد السلطة فً المستوٌات اإلدارٌة العلٌا و تقل نزوال 

 حتى أسفل الهٌكل التنظٌمً .

 ادي"و "ترتٌب اجتماعً" ."ترتٌب م قسمه "تاٌلور" إلىالترتٌب : -ي 

وٌتعلق األول بؤن تكون الموارد و األشٌاء فً المكان المناسب و الوقت المناسب، أما 

 الثانً فٌعنً أن ٌكون الفرد فً الوظٌفة التً تناسبه .

أي ٌجب أن تكون معاملة المدٌرٌن مع مرإوسٌن على أساس من العدل : المساواة -ك 

 والصداقة و العطؾ. 

إن استقرار العمالة ٌإدي إلى زٌادة كفاءة األداء و ارتفاع معدل  الة :استقرار العم -ل 

 الدوران ٌزٌد من تكلفة العمل و الوقت البلزم للتعلم . 

ٌجب أن ٌعطى المرإوسٌن الحرٌة لكً ٌنجزوا أعمالهم حٌث أن التفكٌر فً االبتكار : -م 

 صادر قوة المنظمة .الخطة و تنفٌذها ٌحقق رضا األفراد عن العمل، و ٌمثل مصدرا من م

إلى أهمٌة أن ٌعمل األفراد كجماعة واحدة حٌث أن ذلك  "فاٌول"ٌشٌر التعاون : -ن 

سٌإدي إلى فرٌق من الوحدة و القوة 
1
. 

 :  خصائص اإلدارة -5

إن اإلدارة لٌست تنفٌذ لؤلعمال بل األعمال ٌتم تنفٌذها بواسطة اآلخرٌن وأن مجرد  -أ 

إوسٌن ال ٌجعل منه مسإوال، فاإلدارة بالضرورة كون أحد األفراد ٌرأس عدد من المر
                                                 

 .63، 58سابق، صالمرجع المحمد فرٌد الصحن وآلخرون:  - 1
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تنطوي على تحدٌد األهداؾ وتحقٌقها بواسطة جهود المرإوسٌن، ولكن ٌشارك الفرد فً 

اإلدارة فمن الضروري أن ٌتؽلب على المٌل نحو أداء األشٌاء أو األعمال بنفسه، وٌبدأ فً 

 .جعل األشٌاء تتحقق عن طرٌق جهود أعضاء الجماعة 

دارة عملٌة مستمرة ومصدر استمرارٌتها هو استمرارٌة بقاء منظمات خدمة إن اإل -ب 

 البٌبة والتً تسعى إلشباع المجتمع من السلع والخدمات بؤنواعها المختلفة .

إن اإلدارة كعملٌة تنطوي على العدٌد من التصرفات أو المهام التً ٌقوم بها المسإول   -ج 

 . ظٌم والتوجٌه والتحفٌز والرقابةوهذه المهام أو الوظابؾ هً التخطٌط والتن

إن اإلدارة نشاط إنسانً هادؾ فهً تتعامل عند تطبٌقها مع الجماعة وبما ٌنطوي علٌه   -د 

هذا التعامل من خبلل إنجاز عدد من الوظابؾ أو المهام واألدوار فً ضوء قواعد وأعراؾ 

  معٌنة.

متؽٌر بطبٌعة الحال  تتصؾ اإلدارة بالتؽٌر فبٌبة األعمال متؽٌرة والعنصر البشري -ه 

وحاجاته وطموحاته أكثر تؽٌرا.كما أن التطور التكنولوجً فً مجاالت مختلفة ٌتطلب من 

اإلدارة ضرورة مواكبته.
1

 

 

 

 :  أساسٌات اإلدارة -6

 االتصال : -أ 

تعرؾ عملٌة االتصال بؤنها عملٌة تبادل المعلومات وتعرفها الجمعٌة األمرٌكٌة 

وٌعتبر االتصال من العملٌات التً  "ٌنتهً بتبادل المعانً التصرؾ الذي"لئلدارة بؤنها 

تحتاج إلى تخطٌط كما ٌتطلب حصر الخطوات فً تخطٌطها وموضوع االتصال لٌس هو 

المعالجة التفصٌلٌة له وإنما تحدٌد الوسٌلة التً تحتاجها اإلدارة عن طرٌق االتصال لتحقٌق 

 األهداؾ قصٌرة األجل والطوٌلة لها .

 اإلدارية :القرارات  -ب 
                                                 

 .23، 22، ص اإلدارة و التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌةمروان عبد المجٌد إبراهٌم:  - 1
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٠ذاٚي ٚظغ األعا١ٌب ٚحٕشؤ ػ١ٍّت احخار اٌمشاساث د١ّٕا ٠مَٛ اإلداسٞ بخذذ٠ذ أ٘ذافٗ 

ٚبذْٚ لشاساث فئْ اٌٛظائف األعاع١ت  ،اٌخٟ حّىٕٗ ِٓ حذم١ك األ٘ذاف ) األ٘ذاف اٌمص١شة(

 ٌإلداسة ال ٠ّىٓ أْ حٕشؤ ٚدذ٘ا .

اس اٌّب١ٕت ػٍٝ بؼط ػ١ٍّت االخخ١ "حؼش٠ف ػ١ٍّت احخار اٌمشاساث بؤٔٙا ٠ّٚىٓ

اٌّما١٠ظ اٌخٟ حخصف بغٍٛن ِؼ١ٓ وبذائً أخشٜ ِّىٕت ِّٚاسعت ػ١ٍّت احخار اٌمشاساث 

 ."ٟ اٌٛصٛي إٌٝ اٌٛعائً اٌّالئّت الحخار لشاس ع١ٍُفحىغب اٌفشد خبشة حغاػذٖ 

 المسؤوليات : -ج 

ف إْ اٌّغؤ١ٌٚاث اإلداس٠ت ٟ٘ اٌخضاِاث األفشاد اإلداس١٠ٓ ٌألداء اٌّالئُ ٌٍٛظائ

خٍك إٌّافغ بطش٠مت ١ٌغج ِباششة  اإلداس٠ت ٚحىْٛ ٔخ١جت أداء االخخصاصاث اإلداس٠ت

 ٚاٌّغؤ١ٌٚت ِغؤٌت فشد٠ت أْ حؤدٞ بطش٠مت ِالئّت .

 السلطات: -د 

حؼخبش اٌغٍطت ٟ٘ اٌذك اٌزٞ ٠ّىٓ اٌفشد ِٓ اٌٛفاء باٌخضاِاحٗ اٌّؼ١ٕت ٟٚ٘ ِٓ ِشخماث 

ٍضِاث اٌم١ادة فٟ أٞ ٔظاَ إرا ِا أسدٔا ٌٍم١ادة اٌّغؤ١ٌٚت، ٚاٌٙذف ٚاٌغٍطت اإلداس٠ت ِٓ ِغخ

ٚاٌخٕظ١ُ ٚاٌشلابت ػٍٝ  أْ حىْٛ فؼاٌت ٚلذ ػشفج اٌغٍطت بؤٔٙا دك اإلداسٞ فٟ اٌخخط١ػ

أٔشطت ا٢خش٠ٓ أِا ف١ّا ٠خص عٍطت اٌشلابت فٍٙا اٌذك فٟ حذش٠ه اٌؼًّ اٌّخطػ د١ّٕا 

اوً ا١ٌٙىً اٌخٕظ١ّٟ ٠ٚىْٛ ٠خطٍب ِّاسعت اإلجشاءاث اٌخؤد٠ب١ت ٚحؼخبش اٌغٍطت ِٓ ِش

 غشظٙا ٘ٛ حّى١ٓ األفشاد ِٓ اٌم١اَ بؤػباء اٌّغؤ١ٌٚاث اٌّفٛظت إ١ٌُٙ.

  التنسيق : -ه 

أْ اٌؼ١ٍّت إٌّغمت ٟ٘ اٌؼ١ٍّت اٌّخجأغت ٚاٌّخؼادٌت ٚاٌّخذاخٍت ِغ بؼعٙا  »٠ماي 

اٌبؼط ٔذٛ حذم١ك ٘ذف ِشخشن ٌٚٙزا ٠ؼخبش حذم١ك اٌخٕغ١ك ِٓ األ٘ذاف األص١ٍت ٌىً 

إداسٞ عٛاء واْ  حخط١طا، حٕظ١ّا، حٛج١ٙا أٚ سلابت، ٠ٚؼخبش ِٓ اٌؼٕاصش اٌّّٙت اٌخٟ حغُٙ 

فٟ سفغ اٌىفاءة اإلٔخاج١ت ألٞ ػًّ ٠ٚجب ػٍٝ اإلداسٞ أْ ٠ؤخز٘ا بؼ١ٓ االػخباس ػٕذ 

 .«ِّاسعت اٌم١ادة اإلداس٠ت 

 اإلجراءات اإلدارية : -و 
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 ُاٌىخاب١ت ٠ٚخىْٛ ٘زا اٌج١ش اٌعخٕ٘ان جّاػاث ١ِٕٙت وث١شة اٌؼذد حؼًّ فٟ األٔشطت 

٠ٚطٍك ػٍٝ ٘زٖ  ىخبت ِٚذ٠شٞ ا٢الث اٌّىخب١ت ٚٚاظؼٟ اٌبشاِج ِٚٓ فٟ دىُّٙ،ّآٌِ 

األٔشطت إصالح اإلجشاءاث ٚإٌظُ بؤٔٙا اٌٛعائً اٌخٟ بّمخعا٘ا ٠ّىٓ حذش٠ه األػّاي 

 دفؼٙا ٌألِاَٚاٌّخىشسة 
1
.  

 المستوٌات اإلدارٌة  -7

دارٌة باختبلؾ حجم المنظمة، فعندما تكون المنظمة صؽٌرة تختلؾ المستوٌات اإل

الحجم ٌمكن أن ٌقوم بالعمل اإلداري فرد واحد أو عدد محدود من األفراد، لكن عندما ٌكبر 

حجم المنظمة فان األمر ٌقتضً ظهور مستوٌات إدارٌة جدٌدة لضمان الكفاءة فً األداء 

بلحظة وجود عدد كبٌر من المستوٌات اإلداري، وفً المنظمات الكبٌرة الحجم ٌمكن م

اإلدارٌة و كلما ارتفع المستوى زاد معه نطاق المسإولٌة اإلدارٌة وزادت السلطات 

 والصبلحٌات لهذا المستوى .

                                                                                                                                                                                                                                                                            وٌلً اآلتًتظهر فً الشكل  وبوجه عام ٌمكن التمٌٌز بٌن ثبلثة مستوٌات إدارٌة

 شرحها فً الجدول الموالً. 

 ٌن المستوٌات اإلدارٌةٌب (6الشكل)
2 

                                                 
بلواضح عبد الصمد: دور وظٌفة التوجٌه فً إدارة المنشآت الرٌاضٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة لٌسانس فً التربٌة  - 1

بدنٌة و الرٌاضٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و العلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر، قسم اإلدارة والتسٌٌر الرٌاضً، جامعة ال

 فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة".، نقبل عن "موسوعة التنظٌم و اإلدارة 49،50، ص2007-2006المسٌلة،  

       .31ص ، ،و المهارات لمبادئا  اإلدارة،احمد ماهر جبلل الهجرسً وآخرون  - 2
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 . 31ص ،2004-2003 اإلسكندرٌة، اإلدارة المبادئ و المهارات، الدار الجامعٌة، المصدر :احمد ماهر:

 

( :المسمٌات الشابعة للوظابؾ اإلدارٌة2الجدول)
1
: 

 لمسمٌات الشابعة للوظابؾ.ا مستوى اإلدارة

 اإلدارة العلٌا

ربٌس مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب، والمدٌر 

ومدٌر  اإلدارة العام، القطاع، )دابرة( مركزٌة، 

 مستشار.

 اإلدارة الوسطى

 كبٌر الباحثٌن، مدٌر إدارة )دابرة(،كبٌر المحللٌن،

وكبٌر  أخصابٌٌن، كبٌر مدٌر مكتب،

 المهندسٌن)وفنٌٌن (.

 ٌةفاإلشرااإلدارة 

ربٌس قسم، ومشرؾ، ومبلحظ وربٌس عمال 

وأخصابً وباحث، و سكرتٌر تنفٌذي، ناظر و 

 منسق.

 العاملون و المنفذون
 فنً، وكاتب، و حرفً، وعامل ومعاون، وسكرتٌر،

 طباع . 

 

                                                 
 .32ص، المرجع السابق احمد ماهر جبلل الهجرسً وآخرون  - 1

 االداسة اٌؼ١ٍا

 االداسة اٌٛعطٝ 

 اإلداسة اإلششال١ت 

 ِٕفزْٚ ٚػّاي
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 اإلدارة العلٌا : -

التً تإثر  وتمثل مجموعة المدٌرٌن على قمة الجهاز اإلداري الذٌن ٌتخذون القرارات

وٌرأس هذه المجموعة المدٌر العام للمنظمة وتتمٌز ؼالبٌة القرارات التً  على المنظمة ككل

 ٌتخذها مستوى اإلدارة العلٌا بسمات عدٌدة أهمها :

 : بمعنى أنها تإثر فً المنظمة ككل بوجه عام .الكلٌة 

 تمر لسنوات و هذا ٌعنً أن قراراتهم ٌكون تؤثٌرها على المنظمة مس األجل الطوٌل

 عدٌدة فً المستقبل .

 : بمعنى أن قراراتهم ؼالبا تشتمل على جوانب متعددة مالٌة وإنسانٌة الشمولٌة

 واجتماعٌة.

 : اإلدارة الوسطى -

وهذا المستوى اإلداري ٌعتبر مسإوال عن تنفٌذ قرارات اإلدارة العلٌا، كما ٌتخذون 

نظمة أو القطاعات األساسٌة بها، فعلى القرارات المرتبطة بإدارة الوظابؾ الربٌسٌة بالم

والتموٌل واإلنتاج والتسوٌق من مدٌري اإلدارة  سبٌل المثال ٌمكن اعتبار مدٌري اإلفراد

 الوسطى كذلك فان عمداء الكلٌات ٌمكن اعتبارهم إدارة وسطى على مدى مستوى الجامعة .

 اإلدارة الدنٌا و اإلشرافٌة : -

عمال التنفٌذٌة وٌقومون بتنفٌذ توجهات وسٌاسات وهإالء ٌتولون اإلشراؾ على األ

وقرارات اإلدارة الوسطى فً مجال إشرافهم، كما ٌتخذون قرارات دورٌة روتٌنٌة لسٌر 

العمل الٌومً فً الوحدات اإلدارٌة التً ٌشرفون علٌها 
1
. 

 

 

 

 

                                                 

 .32،ص، المرجع السابق احمد ماهر جبلل الهجرسً وآخرون  -1 
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 عناصر اإلدارة   -8

 التخطٌط -8-1

ن تسبق أي وظٌفة إدارٌة أخرى تعتبر وظٌفة التخطٌط أهم الوظابؾ اإلدارٌة وٌجب أ

ألنها اإلطار الذي بموجبه تنفذ به الوظابؾ األخرى، فالخطة عمل ٌحدد مسبقا األهداؾ 

 الفرعٌة للدوابر المختلفة ومحاولة تحقٌقها ألفراد التنظٌم.

باإلضافة إلى ذلك فإن التخطٌط له أولوٌة على الوظابؾ اإلدارٌة األخرى من تنظٌم وتوجٌه 

هو ٌنطوي على االختٌار بٌن البدابل من سبل العمل والتصرؾ وذلك للمنشؤة ككل ورقابة، ف

وأٌضا لكل إدارة وكل قسم وكل شخص بها، فالتخطٌط هو عبارة عن مجموعة األنشطة 

اإلدارٌة المصممة من أجل تحضٌر المنظمة لمواجهة المستقبل
1
. 

بقوله " »ل هنري فاٌو"وهناك عدة تعرٌفات ٌعرؾ بها التخطٌط حٌث عرفه 

التخطٌط ٌشمل فً الواقع على اعتبارٌن أساسٌن هما التنبإ بما سٌكون علٌه المستقبل ثم 

 .«االستعداد لهذا المستقبل 

 . "االختٌار"فً كلمة واحدة هً "كونتز "وٌعرفه 

متى  ؟ كٌؾ تعمل ؟التخطٌط هو اتخاذ قرار مسبق حول ماذا تعمل " » أدونٌل "وعند 

 . «؟تعمل ؟ من ٌعمل 

والتخطٌط فً أوسع معانٌه ٌعنً التدبٌر الذي ٌرمً إلى مواجهة المستقبل بخطط منظمة 

سلفا لتحقٌق أهداؾ محددة وبهذا المعنى ٌكون التخطٌط ظاهرة اجتماعٌة وٌمارسه األفراد 

 فً حٌاتهم الخاصة باإلضافة إلى اإلدارات العامة 

 

 

 

                                                 
، الدار الجامعٌة ،اإلسكندرٌة  -الصفات –المهارات  –األدوار –مصطفى محمود أبو بكر: الدلٌل المعاصر الوظابؾ - 1

 .43، 42 ،ص 2001،مصر ،
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 :أهمٌة التخطٌط 

 عى المنظمة لتحقٌقها تحدٌدا دقٌقا واضحا.ٌحدد التخطٌط األهداؾ التً تس – 1

ٌوضح التخطٌط المشكبلت المتوقع حدوثها ومحاولة التنبإ بما سٌكون علٌة حجم  -2

 وخطورة هذه المشكبلت ووضع تصور لحلها واتخاذ قرار بشؤنها.

 تحدٌد الموارد البشرٌة والمادٌة المطلوبة لتحقٌق هذه األهداؾ.  – 3

التكالٌؾ والجهد والوقت من خبلل االستؽبلل األمثل للموارد ٌساعد على تخفٌض   – 4

 المتاحة.

 التنسٌق بٌن مختلؾ أنشطة المنظمة بما ٌمنع التداخل واالزدواج بٌنهما. – 5

ٌإدي التخطٌط إلى زٌادة فعالٌة وكفاءة المنظمات وهو مطلب جوهري لكً تستمر  – 6

 المنظمة فً أداء مهامها بنجاح.

ٌط الفعال على إحداث نوع بٌن التقارب المصالح المتعارضة لكل من ٌساعد التخط – 7

أصحاب المنظمة والعاملٌن بها وبٌبتها التً تتعامل معها
1
. 

 التنظٌم :  -8-2

 هناك عدة تعرٌفا ت لوظٌفة التنظٌم نستعرض منها :

ما أن التنظٌم هو إمداد المشرع بكل  »فً مفهوم التنظٌم ما ٌلً : "هنري فاٌول"ٌقول 

ٌساعد على تؤدٌة وظٌفتة مثل المواد األولٌة أو اآلالت ورأس المال، والمستخدمٌن، 

وتقتضً وظٌفة التنظٌم من المدٌرٌن، إقامة العبلقات بٌن األشخاص بعضهم البعض وبٌن 

 .«األشٌاء بعضها البعض 

فراد أن التنظٌم عملٌة أو مرحلة تجمع بٌن العمل الذي ٌجب على األ" » "شٌلدونوٌعرفها 

أو المجموعات القٌام به، مع اإلمكانٌات والقدرات البلزمة لتنفٌذه من أجل أن تعطى 

 .«الواجبات بهذا الشكل، أحسن الطرق للتطبٌق اإلٌجابً الكؾء المتناسق المنظم 

                                                 
، 41، ص 2004، األردن، 1فابق حسنً أبو حلٌمة : الحدٌث فً اإلدارة الرٌاضٌة، دار وابل للنشر والتوزٌع،ط  - 1

40   . 
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أن التنظٌم هو تقسٌم أوجه النشاط البلزم لتحقٌق الخطط »"كونتر و أدونٌل" وٌرى 

ط فً إدارة مناسبة، بحٌث ٌتضمن التنظٌم تفوٌض السلطة واألهداؾ، وتجمٌع كل نشا

 .«والتنسٌق 

ومن خبلل التعارٌؾ السابقة ٌمكن تعرٌؾ التنظٌم بؤنه تحدٌد المسإولٌات والسلطات 

 والعبلقات بٌن األشخاص فً الجهد الجماعً بقصد تحقٌق أهداؾ محددة .

 : أهمٌة التنظٌم 

 التنظٌم ٌقسم العمل بٌن العاملٌن . – 1

التنظٌم ٌنقل القرارات إلى أجزاء منظمة سواء من األعلى إلى األسفل أو من األسفل  – 2

 إلى األعلى.

 التنظٌم ٌحدد أسلوبا نمطٌا فً العمل .-3

 التنظٌم ٌوفر نظاما ومعلومات لبلتصاالت . -4

التنظٌم ٌحقق تنمٌة وتدرٌب العاملٌن فٌه   – 5
1
. 

 التوجٌه: -8-3

من العملٌات األساسٌة والهامة فً اإلدارة العامة والتً ٌمكن من  تعتبر عملٌة التوجٌه

"عمر الجوهري، إبراهٌم عصمت مطلوع، وأمنٌة أحمد خبللها تحقٌق األهداؾ المرجوة، 

أن التخطٌط والتنظٌم وحدهما ال ٌإدٌان إلى تمام األعمال، فهً تعد مراحل إعداد » " حسن

 ذا فمن الضروري على الرإساء واإلدارٌٌن والفنٌنوتجهٌز قبل البدء فً عملٌة التنفٌذ، ل

على اختبلؾ مستوٌاتهم االتصال بؤجهزة التنفٌذ وإصدار التعلٌمات وإرشادهم على كٌفٌة 

 .«تنفٌذ األعمال 

 وهناك عدة تعارٌؾ للتوجٌه نذكر منها :

                                                 

 .71، 69ص ة فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة،عصام بدوي: موسوعة التنظٌم واإلدار -1
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 كلةالتوجٌه هو العمل الدابب أثناء التنفٌذ ذاته لمواجه أٌة مش»  "أحمد رشٌد "ٌعرؾ 

ولضمان أن ٌسٌر العمل وٌتم بالشكل المطلوب الذي ٌضمن دوما التحقٌق المتكافا 

 « .لؤلهداؾ

 أن التوجٌه ٌتضمن إعطاء األوامر والتعلٌمات "»إبراهٌم عبد المقصود  وٌذكر"

والتوجٌهات واإلرشادات وهو لٌس بالمهمة السهلة وٌتطلب لنجاحه مهارات خاصة، فالذي 

لحصول على نتابج معٌنة ومن ثم ٌتحتم توحٌد اإلطار الفكري للربٌس ٌرجى من األمر هو ا

 .«والمرإوس حتى ٌفهم األخٌر ما ٌقصده األول وما ٌهدؾ إلٌه 

فن إٌجاد الثقة بٌن من ٌصدر األمر وبٌن من ٌتلقى هذا »وقد ٌعرؾ التوجٌه بؤنه 

 .«األمر وتنمٌة ثقته بنفسه وبقدرته وكفاءته

 :أهمٌة التوجٌه 

إلى أهمٌة عملٌة التوجٌه فً كونها الوظٌفة التً تعكس  "علً الشرقاوي "ٌشٌر 

حسن أو سوء أداء العملٌة اإلدارٌة كلها، فبعد أن ٌتم تحدٌد األهداؾ وتوزٌع الواجبات، 

 ووضع الفرد المناسب فً المكان المناسب البد من إعبلم اإلفراد وإرشادهم وتشجٌعهم.

ة المباشرة بٌن الربٌس والمرإوسٌن وبصفة خاصة فً وتزداد وظٌفة التوجٌه فً العبلق

األنشطة الرٌاضٌة حٌث تزداد أهمٌة اإلرشاد والتعلٌم وحٌث تظهر فاعلٌة قٌادة األفراد 

والتؤثٌر فٌهم إلنجاز األعمال وتحقٌق األهداؾ، فٌتم اتصال المدٌر بالمرإوسٌن عدة مرات 

تبادل الرأي بشؤن مشاكلهم الشخصٌة، واندماجه معهم فً أنشطهم حٌث تسمح لهم الفرصة ل

وظروفهم المعٌشٌة باإلضافة إلى مشاكل العمل وإنجازه بفاعلٌة، حٌث الوصول إلى 

 المستوٌات وبلوغ األهداؾ مواكبا لسرعة التطور العلمً وخاصة فً األنشطة الرٌاضٌة
1

 . 

 الرقابــة: -1-4

والتنظٌم والتوجٌه. وذلك لكً  تؤتً الرقابة كرابع عملٌة وظٌفٌة إدارٌة، بعد التخطٌط

تقوم بتصحٌح الوظٌفة اإلدارٌة، إن حادت عن مسارها السلٌم. وكثٌر ما تحٌد العملٌة 

                                                 
ت فً المجال آئلدارة الرٌاضٌة، اإلمكانات والمنشحسن أحمد الشافعً، إبراهٌم ع المقصود: الموسوعة العلمٌة ل - 1

 .15، 12،14ص  .2004 3ج،1الرٌاضً، دار الوفاء الدنٌا الطباعة والنشر، ط 
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وذلك بسبب ظروؾ قد تكون خارجة عن سٌطرة  اإلدارٌة، وممارساتها عما هو مخطط لها.

فبل اإلدارة. وربما تكون بسب تقاعس منها، وتؤتً الرقابة كوظٌفة تساعد اإلدارٌٌن 

ٌخرجون على المسار وإن مقارنة بٌن ما هو مخطط وبٌن التنفٌذ الفعلً، وعلٌه فإن الرقابة 

 تعتمد بالدرجة األولى على الخطة، والتً هً أساس عملٌة الرقابة .

مقارنة األداء الفعلً بما هو مخطط واتخاذ اإلجراءات »كما تعرؾ الرقابة على أنها: 

 «التصحٌحٌة إن لزم األمر
1
 . 

 همٌة الرقابة : أ 

 التحقق من أن األعمال تتم وفق للخطة الموضوعة .  -1

 التعرؾ على نقاط القوة والضعؾ والعمل على تبلقٌها .  -2

 التعرؾ على المشكبلت والمعوقات التً تعترض تنفٌذ الخطة .  -3

 التؤكد من الجوانب المالٌة التً ٌتم الصرؾ فٌها وفقا للخطة .  -4

 . ترشٌد عملٌة اتخاذ القرارات -5

 النظام الرقابً الفعال هو الذي ٌقلل من الصراعات والنزاعات بٌن األفراد والمنظمة. -6

 

 :ثانٌا: اإلدارة الرٌاضٌة 

 : تعرٌف اإلدارة الرٌاضٌة  -1

عملٌة تخطٌط وقٌادة ورقابة مجهودات أفراد المإسسة »تعرؾ اإلدارة الرٌاضٌة بؤنها :  -

 . «ألهداؾ المحددةالرٌاضٌة واستخدام جمٌع الموارد لتحقٌق ا

فن تنسٌق عناصر العمل والمنتج الرٌاضً فً  »كما تعرؾ اإلدارة الرٌاضٌة بؤنها:  -

 . «الهٌبات الرٌاضٌة وإخراجه بصورة منظمة من أجل تحقٌق هذه الهٌبات

توجٌه كافة الجهود داخل الهٌبة الرٌاضٌة لتحقٌق »وتعرؾ اإلدارة الرٌاضٌة أٌضا بؤنها:  -

 .«أهدافها 

                                                 
مصطفى حسٌن أحمد باهً، أحمد كمال نصاري: مهارات القٌادة فً المجال الرٌاضً، المكتبة األنجلو مصرٌة،  – 1

 .91، 90، ص 2006القاهرة،
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المهارات المرتبطة  »" وآخرون إلى اإلدارة الرٌاضٌة بؤنها: Kellyار" كٌلً  كم أش -

بالتخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والمتابعة والمٌزانٌات والقٌادة والتقٌٌم داخل هٌبة تقدم خدمة 

«رٌاضٌة أو أنشطة بدنٌة أو تروٌحٌة 
1
.  

 : أهمٌة اإلدارة الرٌاضٌة -2

الموارد البشرٌة والمادٌة المتاحة وذلك عن طرٌق تعمل اإلدارة الرٌاضٌة باستؽبلل 

بعض الوظابؾ األساسٌة لئلدارة لتخطٌط ٌشمل تحدٌد األهداؾ ووضع السٌاسات وتصمٌم 

البرامج ورسم القواعد واإلجراءات والقواعد فً إطار زمنً معٌن. أما التنظٌم فٌحدد 

هداؾ والتؤكد من أن القدرة األعمال واألنشطة المطلوبة لبلوغ األهداؾ منسجمة لتحقٌق األ

نفذت واألهداؾ حققت .وٌمثل المجال الرٌاضً  أهم مجاالت االستثمار الحقٌقً للثروة 

البشرٌة حٌث ٌحوي العدٌد من العملٌات التربوٌة ذات االتجاهات والجوانب المتشعبة، والتً 

حول الطاقة تهدؾ إلى تربٌة األجٌال إلثراء كل مجاالت الحٌاة والنشاط ٌمثل محركا ٌ

الكامنة لدى الفرد إلى طاقة منتجة وٌتمٌز المجال الرٌاضً على سابر المجاالت األخرى 

أنه مجال التفاعل والممارسة الذي ٌدور حول تعدٌل سلوك الكابن البشري فً االتجاه 

المرؼوب وخلق المواطن الصالح عن طرٌق تهٌبة المناخ المبلبم وتكوٌن اتجاهات  إٌجابٌة 

 فراد نحو المجتمع الذٌن ٌعٌشون فٌه .لدى األ

وعلٌه فمجا التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ٌعد من أنجح مجاالت التربٌة تؤثٌرا فً األفراد 

وترتبط أهدافه التربوٌة إلى حد كبٌر، حٌث تترجم هذه األهداؾ إلى ممارسا ت واقعٌة 

لنوع من التربٌة فً ملموسة تصبح عادات متؤصلة لدى الفرد، ومن هنا ٌتضح أهمٌة هذا ا

تحقٌق النمو الشامل المتكامل المتزن لدى الفرد وحتى تحقٌق التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة من 

تحقٌق أهدافها المنشودة البد إتباع األسلوب العلمً فً تنفٌذ أنشطتها وٌستلزم األسلوب 

ضوعٌة التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والمتابعة من خبلل سٌاسات وقرارات وإجراءات مو

                                                 

 . 81ص السابقباهً، أحمد كمال نصاري : المرجع د أحممصطفى حسٌن  -1
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تحدد اإلطار العام للعمل وٌتمكن العاملون بمقتضاها من التخطٌط والتنظٌم ، وصوال لتحقٌق 

 األهداؾ .

فلو تناولنا الحركة الرٌاضٌة ، والتً ٌعمل بها قطاع ضخم من العاملٌن فً األندٌة 

ها فلضمان أي مجال من مجاالتها ٌستلزم إلمام العاملٌن ب واالتحادات والجان والوزارات،

باألسس والوظابؾ التً تحكم العمل كما ٌتطلب ذلك دراٌة ووعً باألهداؾ الموضوعة 

حتى ٌتسنى للعاملٌن بمختلؾ مستوٌاتهم الثقافٌة فً تحقٌق أهدافه فالمعلمون والموجهون 

والموظفون والمشرفون والرٌاضٌون والمدربون واإلدارٌون والمحكمون كل فً مجال 

 عمله لتحقٌق أهداؾ إدارته
1
. 

 :تطور الفكر اإلداري فً المجال الرٌاضً  -3

ٌرتبط تطور الفكر اإلداري ارتباطا وثٌقا بما ٌحدث من تطوٌر فً الفكر اإلداري على 

مستوى الدولة ككل وفً مختلؾ قطاعاتها بل وإنه ٌمكن القول أن الرٌاضة بمجاالتها 

ق فً قٌمتها ما قد ال تحققه المختلفة إنما تعكس ماحققه الفكر اإلداري من تطور، فهً تحق

 مجاالت أخرى من مكانة دولٌة .

أما عن تطور الفكر اإلداري الرٌاضً فً الوطن العربً فإنه لم ٌظهر إال منذ فترة 

قصٌرة وهذا ٌعنً أننا نتحمل المسإولٌة على من ٌإرخون للفكر اإلداري الرٌاضً ولكن 

رات العلٌا جعل من الرٌاضة فً الوطن عدم ثبات القوانٌن وكثرة التشرٌعات وتؽٌٌر اإلدا

العربً مجاال ٌزخر بالمبدعٌن، وهواة العمل التطوعً، ما أدى إلى انشؽالهم بؤمور بعٌدة 

 كل البعد عن دعم الفكر اإلداري الرٌاضً وتسجٌل تارٌخه وما ٌطرأ علٌه من تطور وتقدم.

الوطن العربً نجد  وإذا قارنا المجال الرٌاضً بؤي مجال آخر فً مجاالت الحٌاة فً

أنه لم ٌحظى باالهتمام الكافً من علماء اإلدارة لكً ٌطبقوا فٌه مبادبهم ونظرٌاتهم، وإنه 

كذلك من المجاالت التً تركت للخبرة الشخصٌة، واالنتماءات السٌاسة والرؼبة فً تحقٌق 

المنفعة الخاصة
2
. 

                                                 
 .25طلحة حسام الدٌن، عدلة عٌسى مطر : مقدمة فً اإلدارة الرٌاضٌة، ص - 1

 .19،صالسابقمرجع الطلحة حسام الدٌن، عدلة عٌسى مطر:  – 2
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 مكونات اإلدارة الرٌاضٌة: -4

" اإلدارة الرٌاضٌة فوجد أنها تتضمن أربع مكونات kanzلقد حلل اإلداري األمرٌكً "

 أساسٌة وهً :

 العامل البشري. -أ   

 العمل الجماعً. -ب 

 المنظمة والتً تعمل اإلدارة ألجلها. -ج 

 القابد اإلداري. –د 

 المهارات األساسٌة فً اإلدارة الرٌاضٌة : -5

 : " بؤن اإلدارة الرٌاضٌة تعتمد على ما ٌلkanzً"لقد أشار

 المهارة الفنٌة: –أ 

" بؤنها التفهم الكامل والكفاءة فً نوع خاص من الفعالٌات، وهً kanz"وقد وصفها 

تتضمن معلومات خاصة وقابلٌة كبٌرة للتحلٌل فً ذلك االختصاص، والقدرة على كٌفٌة 

 استخدام التقنٌن فً المجال الرٌاضً .

 

 المهارات اإلنسانٌة : –ب 

فعال كمجموعة واحدة من العاملٌن لؽرض تعاون وتجانس تام فً القابلٌة للعمل بشكل 

ذلك الفرٌق الذي ٌعمل معه أٌضا، وتتضمن معرفة اآلخرٌن والقدرة على العمل معهم بشكل 

 فعال وبعبلقة جٌدة.

 مهارات االستعداد الفكري : –ج 

التً  القدرة على ربط األجزاء الدقٌقة وهذا ٌعنً النظرة الشاملة والكلٌة للمنظمة

 ٌعملون فٌها وكٌفٌة اعتماد أقسام تلك المنظمة على بعضها البعض .

 مجاالت اإلدارة الرٌاضٌة: -6

 تتعامل إدارة التربٌة الرٌاضٌة مع الثبلثة مجاالت ربٌسٌة وهً:

 البرامج .  –أ 
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 اإلمكانات . –ب

 العاملٌن.  –ج

خلة وؼٌر مستقلة كل منها وهذه المجاالت الثبلثة للتربٌة الرٌاضٌة تعتبر مجاالت متدا

عن األخرى، فالبرنامج ٌظل كلمات على الورق دون وجود اإلمكانات المتاحة ثم ٌؤخذ 

طرٌقة ضبٌلة أو كافٌة ال فابدة منها إن لم ٌحسن استخدامها، وكذلك تقع على المسإولٌة 

النهابٌة فً حسن استخدام اإلمكانات وتنفٌذ البرامج
1
. 

 ة الفعالة :صفات اإلدارة الرٌاضٌ  -7

 ٌمكن تحدٌد صفات اإلدارة الرٌاضٌة العلمٌة السلمٌة كما ٌلً :

بمعنى تؽطٌة اإلدارة لكافة جوانب ومجاالت العمل فً الهٌبة الرٌاضٌة فً  الشمول: -أ 

 حدود اختصاصاتها .

: وٌعنً أن ٌتولى كل جزء فً اإلدارة الرٌاضٌة جانب من التنظٌم حٌث ٌإدي التكامل - ب

ددة متخصصة مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام اإلدارٌة للهٌبة الرٌاضٌة ككل مهام مح

 بحٌث تتحقق النتابج المرجوة .

: وتعنً كذل أن تعمل اإلدارة الرٌاضٌة لٌس للحاضر فقط بل للمستقبل أٌضا المستقبلٌة  -ج

واجبا  من خبلل أهادؾ وتطلعات فً زمن آت وهنا تظهر أهمٌة التنبإ بالمستقبل باعتباره

 أساسٌا من واجبات اإلدارة الرٌاضٌة.

: وٌعنً هذا أن تتمٌز اإلدارة الرٌاضٌة فً الهٌبة باالنفتاح على البٌبة التً تعمل  االنفتاح -د

خبللها وتتؤثر بها وتإثر فٌها
2
. 

 الهٌئات الرٌاضٌة اإلدارٌة : -8

 ة والهٌبات األهلٌة .تنقسم الهٌبات الرٌاضٌة إلى قسمٌن أساسٌن هما : الهٌبات الحكومٌ

 الهٌئات الحكومٌة :-1

                                                 
 . 51، 51، ص اإلدارة و التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌةمروان عبد المجٌد إبراهٌم :  – 1

تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة، المدارس، الجامعٌات، االتحادات الرٌاضٌة، األندٌة مركز الكتاب مفتً إبراهٌم حماد:  – 2

 .17، ص 1999للنشر ،القاهرة 
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وهً الهٌبات التً تفوضها الدولة فً تسٌٌر وإدارة ومتابعة أنشطة التربٌة البدنٌة 

والرٌاضٌة مثل :وزارة الشباب والرٌاضة، مجلس األعلى للشباب والرٌاضة، هٌبة عامة 

مٌات من دولة إلى للشباب والرٌاضة، رباسة عامة للشباب  والرٌاضة، حٌث تختلؾ المس

أخرى إلى جانب وزارة التعلٌم التً تقوم بحكم مسإولٌاتها الربٌسة فً تربٌة النشا 

والشباب فً قطاعات التعلٌم بجمٌع مراحله. وبإتاحة الفرصة للطبلب لممارسة األنشطة 

الرٌاضٌة بجانب األنشطة األخرى لتحقٌق النمو المتكامل للطبلب بدنٌا وعقلٌا وروحٌا، 

عن طرٌق دروس التربٌة الرٌاضٌة واألنشطة الرٌاضٌة التً ٌتم تنفٌذها داخل  وذلك

وخارج المدرسة، إضافة إلى خطة الدراسة المنهجٌة، وبرامج األنشطة التً ٌتم التركٌز 

علٌها خبلل أشهر العطلة الصٌفٌة داخل بعض المدارس أو بمراكز التدرٌب وإضافة إلى 

 للطبلب من أنشطة رٌاضٌة.ذلك فهناك الجامعات بما تقدمه 

 الهٌئات األهلٌة :-  2

بنظرة مبدبٌة لخرٌطة الهٌبات األهلٌة الرٌاضٌة فً أنها تحتل المساحة األكبر 

واألشمل من حٌث تعدد نوعٌاتها وانتشار فروعها وإشباع مجاالت نشاطاتها، وشموله لكل 

ات تنظٌم مستمر تتؤلؾ والشباب، وتتمثل الهٌبات األهلٌة فً كل جماعة ذ النشءقطاعات 

من أشخاص عدة طبٌعٌٌن أو اعتبارٌٌن وال تستهدؾ الكسب المادي، وٌكون الؽرض منها 

تحقٌق الرعاٌة للشباب وإتاحة الظروؾ المناسبة لتنمٌة ملكاتهم، وذلك عن طرٌق الخدمات 

اسة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والروحٌة والصحٌة والتروٌحٌة كل ذلك فً إطار السٌ

العامة وهذه الهٌبات األهلٌة : مثل  اللجان األولمبٌة، االتحادات الرٌاضٌة، األندٌة، مراكز 

الشباب، إتحاد جمعٌات األنشطة الشبابٌة 
1
. 

 

 

 

                                                 
 .58، ص اإلدارة و التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌةمروان عبد المجٌد إبراهٌم:  – 1
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 خالصـــــــــــــــــة:

من خبلل ما سبق ٌتضح لنا أن علم اإلدارة أصبح من الضرورٌات الحتمٌة وال ٌمكن 

ة المنشآت الرٌاضٌة قصد تطوٌر وتحسٌن النظم واألسالٌب اإلدارٌة االستؽناء عنها فً إدار

وتحقٌق المهام الوظٌفٌة، من خبلل إحداث تؽٌٌر فً سلوك اإلدارٌٌن داخل الهٌبة الرٌاضٌة 

عناصر اإلدارة ووظابفها أو  عنصر منوتحسٌن كفاءاتهم ومهاراتهم وقدراتهم فً إطار 

 بة .عملٌاتها، بهدؾ تحقٌق المصلحة العلٌا للهٌ
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 تمهٌـــد

إلدارة الناجحة تتطلب حسن التخطٌط، ولتدابٌرها وحتمٌة التنظٌم والتنسٌق وتحدٌد ان 

التخصٌص مع تحدٌد وفقا لشعار تقسٌم العمل، وانتهاجا لتذكرة  فٌهااألدوار لكل فرد 

 صبلحٌات محددة ولتحمٌل صاحبها مسإولٌات ٌقدرها كما تقضى اإلدارة . 

ومن هنا نجد أن نتابج الدراسات الحدٌثة أكدت أن سوء اإلدارة وقصورها هو السبب 

الربٌسً وراء انخفاض المستوى األداء للمإسسات، وبالعكس بمعنى أن التؤثر اإلٌجابً 

بفعل اإلدارة الفاعلة الواعدة صاحبة الرإٌة، الكافٌة التً خططت على مدى للمإسسات جاء 

منطق موضوعً ونظمت فؤضنت التنظٌم ووضحت النظام المناسب، لظروفها وإمكاناتها، 

، وإشرافهم على العمل، نموذج لئلشراؾ الفعال عبلوة على حرصهم على العمل المبنً 

وق على اآلخرٌن، وكفاءاتهم ومحاسبتهم اٌجابا على فلسفة لبلقتناص فرص ومجبلت التف

 علٌها. 
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 التخطٌط :أوال : 

 :مفهوم التخطٌط -1-1

إن السإال عن التخطٌط ومعناه كان ومازال ٌبلقً إلى حد ما  أجوبة متعددة فً  

الحقب الزمنٌة المختلفة ،ومن أشخاص مختلفٌن وٌذكر آن اٌنشتاٌن قال مرة نفس الشًء 

وهذا معناه عدم وجود اتفاق بٌن الباحثٌن والدارسٌن على تعرٌؾ محدد لمفهوم  عن العلم.

 التخطٌط. وان كان هنا شبه إجماع ؼٌر مباشر على محتوى هذا المفهوم منها:

 .ٌعرؾ قاموس أكسفورد الفعل الثبلثً خطط بالفعل صمم أو نظم مسبقا أو سلفا 

 ( وٌعرؾ بنتونBentonالتخطٌط كمفهوم عام على ا ) ًنه تحضٌر وإعداد ذهن

للنشاط من اجل العمل أي بناء خارطة ذهنٌة وبتعبٌر بنتون فإن التخطٌط ٌشمل كل 

فعل مقصود. ٌجب أن ٌتصور وٌثبت فً الخٌال قبل أن ٌؤخذ مكانه فً  الحقٌقة اى 

ٌجب أن ٌخلق قبل أن ٌعمل وهذه هً قاعدة التفكٌر قبل العمل
.

 

ن التخطٌط فً جمٌع األوقات، وهذا المعنى وبهذا المضمون فان الناس ٌمارسو 

للتخطٌط ٌرادؾ المعنى فً  معجم أكسفورد والذي ٌنص على أن التخطٌط هو جمٌع 

 األشٌاء ولجمٌع الناس.

  ٌعرؾ التخطٌط كمفهوم عام بؤنه جهد موجه ومقصود ومنظم لتحقٌق هدؾ أو

أهداؾ معٌنة فً فترة زمنٌة محددة بجهد ومال محددٌن
1
. 

 (فٌردمانFriedman ٌعرؾ التخطٌط على انه طرٌقة تفكٌر وأسلوب عمل منظم )

لتطبٌق أفضل الوسابل المعروفة من اجل توجه وضبط عملٌة التؽٌٌر الراهنة 

بقصد تحقٌق أهداؾ واضحة ومحددة ومتفق علٌها
 2

. 

وكمفهوم اقتصادي فان التخطٌط ٌعرؾ بؤنه حزمة من النشاطات المتتابعة التً ٌتم رسمها 

ٌذها لحل مشكبلت اقتصادٌة معٌنة وهو أٌضا  اختٌار  واع لؤلولوٌات وتنف

 ( بواسطة بعض المإسسات العامة.Econoic prioritiesاالقتصادٌة)
                                                 

 .26،ص:1999أسس ومبادئ عامة" ،دار صفاء للنشر والتوزٌع،عمان، عثمان محمد ؼنٌم:" التخطٌط - 1

 .27محمد ؼنٌم:  مرجع سابق ص - 2



 ٚظ١فخٟ اٌخخط١ػ ٚاٌخٕظ١ُ                              اٌفصً اٌثأٟ                                  
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  ونتزودونٌلكٌعرؾ (Koohtzidannel التخطٌط بؤنه اختٌار مبنً على مسارات )

بدٌلة للتصرؾ فً المستقبل للمشروع ككل قسم من أقسامه
 1

 

 : لتخطٌطمبادئ ا -1-2

البد للتخطٌط لكً ٌون مجدٌا أن ٌلتزم بالمبادئ التالٌة والتً تشكل اإلطار الفكري 

 لمن ٌقوم بعملٌة التخطٌط:

أن ٌعتمد الطرٌقة العلمٌة فً طرٌقة التنبإ وفى جمٌع المعلومات وتحلٌلها واالستفادة  -أ   

 مها فً استكشاؾ المستقبل.

قه وهذا ٌعنً أننا عندما نخطط لشًء ٌجب أن نوجه التركٌز على الهدؾ المراد تحقٌ -ب 

كافة طاقاتنا فً التنبإ على ذلك الشًء بهدؾ تحقٌقه وعدم االنشؽال باألمور الجانبٌة ال 

 تؤثٌر أو صلة لها بالهدؾ الذي نخطط له.

شمولٌة التخطٌط وتعنً ٌجب أن ٌشمل التخطٌط كافة األنشطة والوسابل واألسالٌب  -ج  

 لهدؾ الذي نخطط له وان نوفر كافة اإلمكانات الضرورٌة  لذلك دون نقص.المتعلقة با

أولوٌة وأسبقٌة التخطٌط فً تنفٌذ الهدؾ وهذا ٌعنً أننا فً سعٌنا للوصول إلى ؼاٌة  -د   

أو هدؾ ما ٌجب نعتمد أوال على التخطٌط قبل أي وظٌفة إدارٌة أخرى ألنها هً التً تحدد 

مكانات المإدٌة إلى الؽاٌة أو الهدؾلنا األنشطة والمسارات واإل
 2

. 

 أدوات التخطٌط وأسالٌبه الفنٌة: -1-3

 التنبإ العلمً. -

 استخدام المشاهد أو السٌنارٌوهات المستقبلٌة. -

 إشارات التثبٌت المرجعٌة. -

 المشاركة وااللتزام. المشاركة بخبراء التخطٌط، -

 االستعانة بخبراء التخطٌط. - 

 رة باألهداؾ.استخدام اإلدا -

                                                 
 .  70- 69، ص   س المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر ،دحسن عمر: التنمٌة والتخطٌط اإلقتصادي ، دٌوان  - 1
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 خصائص التخطٌط: -1-4

من الطبٌعً جدا أن ٌكون وراء تفاوت نسبة نجاح التخطٌط،  من خطة  ألخرى، 

مجموعة من العوامل والظروؾ التً ٌمكن ترجمتها  فً حزمة من الخصابص  تتمثل  فٌما 

ٌلً:
 1

 

هذه  وتلك   تشتمل هذه الخاصٌة على معانً  ومفاهٌم  كثٌرة، بل  تنسحب فً الدقة: -أ   

على  جمٌع  مكونات ومراحل العملٌة التخطٌطٌة  فهً  جمٌعا  وحتى تحقق الدقة دورها 

 : كما  ٌنبؽً، ٌجب األخذ باالعتبارات التالٌة

 التوعٌة الكاملة لجمٌع األطراؾ واألفراد والجماعات. -

 ة.إعداد وتهٌبة القابمٌن  بجمع البٌانات والمعلومات البلزمة، إلعداد الخط -

 توفٌر اإلمكانٌات المادٌة والعٌٌة البلزمة، لتحقٌق المستوٌات المتقدمة من الدقة. -

 اعتماد خاصٌة الدقة فً  جمٌع مراحل  التخطٌط، ولٌس  فً  مرحلة جمع البٌانات فقط.  -

: وٌعنً مفهوم الواقعٌة فً التخطٌط التعامل مع  األمور المختلفة، بؤحجامها الواقعٌة -ب   

 ها الحقٌقة فبل ٌجوز أبدا  التقلٌل من حجم المشكلة أو الظاهرة المدروسة.وإبعاد

: تعتبر المرونة من الخصابص الشرطٌة، التً ٌجب أن تتوفر للخطة، حتى  المرونة -ج   

تستطٌع مواجهة جمٌع الظروؾ والمستجدات والتفاعل  معها  دون  أن ٌحتاج ذلك إلى 

وربما كانت المرونة  تعنى االستعداد من قبل الخطة،   إلؽاء  الخطة أو ٌوقؾ  العمل بها،

 للتكٌؾ مع  المستجدات دون  التؤثٌر على فاعلٌتها.

: تمثل  األولوٌة  إحدى  أهم الخصابص  الشرطٌة المطلوبة، ألي خطة  األولوٌة -د   

  تنموٌة، وذلك لضمان أعلى نسبة من النجاح، فً الوصول إلى األهداؾ  المطلوبة،  وتؤتى

ضرورة وأهمٌة األولوٌة  فً الخطة  من باب المصلحة والحرص  على  تحقٌق  التنمٌة 

المنشودة. مثبل وجود مشروعٌن  ونظرا  لئلمكانٌات المتوفرة نبلحظ انه ال ٌمكن  تنفٌذهما 

معا أو فً وقت واحد فٌؤخذ بمبدأ األولٌة  فإذا لم ٌإخذ بهذه  الخاصٌة  فانه ال ٌمكن  تنفٌذ  

 ن المشروعٌن  وبالتالً  تفشل  الخطة  عن تحقٌق  أهدافها. أي  م
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: ٌعنً  مفهوم الشمولٌة اإلحاطة التامة بجمٌع جوانب أخرى إال أن  ذلك الشمولٌة  -هـ    

قد ٌظهر وكؤنه ٌتعارض  مع  مبدأ األولوٌة للتخطٌط الذي ٌركز على  جوانب من 

ى االبتعاد عن التجزبة، أو الفردٌة فً احتٌاجات وتطلعات المجتمع  فالشمولٌة تهدؾ  إل

المخطط  المقدم، إذا  أن احد أسباب نجاح الخطة ٌتمثل  فً  عدم فردٌة المشكلة عند 

 الدراسة،  وكذلك  النظرة الضعٌفة أو المحددة.

تتطلب مراحل العملٌة التخطٌطٌة التحلً بخاصٌة االستمرارٌة إذا أن  االستمرارٌة: -و   

طاع معٌن أو نشاط معٌن ٌإثر على نجاح الخطة وٌتسبب فً مشاكل توقؾ العمل فً ق

 عدٌدة منها ما ٌلً:

 إحداث  بلبلة فً البرنامج للتنفٌذ. -         

فقدان المصداقٌة وبالتالً  إضعاؾ  الثقة لدى  بعض  القابمٌن  على إعداد   -         

 .التخطٌط

ماعٌة مما  ٌعرقل  استكمال  تنفٌذ  الخطة زٌادة التكالٌؾ  االقتصادٌة واالجت -         

 .الموضوعة

:ٌشكل التنسٌق أهم الخصابص التً تساعد فً نجاح العملٌة التخطٌطٌة  فً التنسٌق  -ز   

 سابر الدول وٌنظر إلى  ضعؾ التنسٌق  بؤنه اكبر مشكلة  تعٌق  عملٌة  التنمٌة. 

ة التخطٌط  وذلك لما  تساهم به فً  : تلعب التكاملٌة  دورا مهما ؾ  عملٌالتكاملٌة -ح   

مجاالت عدٌدة ومإثرة  فً  مراحل  عملٌة التخطٌط  الثبلثة  وهً اإلعداد والتنفٌذ 

والمراقبة فٌكفً  أنها تساعد على  نمو مختلؾ أقسام وخطوات العملٌة التخطٌطٌة، وذلك 

حلة التنفٌذ، حٌث  باالعتماد على بعضها البعض، وقد تزداد  أهمٌة  التكاملٌة أكثر فً مر

 تإدي زٌادة التكاملٌة إلى  نمو المشارٌع والبرامج التنموٌة .

 ومن الممٌزات المهمة التً تقدمها التكاملٌة ماٌلً:

 التوفٌر فً التكالٌؾ  والجهود والزمن. -

 تعمٌق  وتطوٌر الخبرات الوطنٌة  والمحلٌة، وحتى  على  مستوى المشروع. -
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ل  زٌادة اعتماد بعض  المشارٌع الجدٌدة،  على  خفض  الواردات  وذلك  من خبل -

 مشارٌع قابمة.

أهمٌة التخطٌط: -1-5
 (1)

 

 ٌعتبر التخطٌط  القاعدة األساسٌة، لتبرٌر  عملٌة  القاعدة األساسٌة التخاذ القرارات :

اتخاذ القرارات حٌث  انه  وبدوتخطٌط تصبح  عملٌة  اتخاذ القرارات اإلدارٌة  عملٌة  

 تشكل  نسقا منطقٌا فً نشاط اإلدارة.   عشوابٌة ال

 ٌعتبر التخطٌط، محاولة للتؽلب على عدم  معرفة المستقبل مواجهة حالة عدم التؤكد :

وتطوراته  عن طرٌق  التنبإ العلمً، وإال فان اإلنسان سوؾ ٌبقى خابفا  ومترددا ، من 

 القٌام بؤي بنشاط  فتشل نتٌجة ذلك حٌوٌته وحركته.

  إن  وظٌفة التخطٌط  تستوجب  جمع قصوى من اقتصادٌات التشغٌلاالستفادة ال :

المعلومات  عن كافة األنشطة المستقبلٌة وتكلفتها وبالتالً  االختٌار األنسب من حٌث  

النوعٌة والتكلفة  والجهد  مما سٌإدي  إلى االستفادة  من  مبدأ االقتصاد فً النفقات  

 والجهد والزمن.

 رأٌنا فً ما تقدم إن التخطٌط  وظٌفة تسعى إلى الوصول إلى  :التركٌز على األهداف

الهدؾ  من  خبلل  تحدٌد  األنشطة  واإلمكانات الضرورٌة لذلك  فهً فً  مختلؾ  

 مراحلها  وخطواتها  تضع  الهدؾ  أمامها  وتعمل على تحقٌقه.

 ال أن الرقابة : سنؤتً  الحقا فً شرحنا  لوظٌفة الرقابة إتحدٌد  وتسهٌل  وظٌفة الرقابة

تستند دابما  على ما ورد فً الخطة والتنظٌم لقٌاس األداء  والسلوك المراقبٌن، فالتخطٌط 

 ٌحدد ما ٌجب  أن ٌعمل  أو ٌنجز        ما  تم عمله أو  انجازه فعبل تإكده الرقابة.

 ظة : ال شك انه أثناء استقراء المستقبل،  ٌمكن مبلحمالحظة عوامل  التغٌٌر المستقبلٌة

 مإشرات التؽٌٌر المستقبلٌة،  وبالتالً االستفادة  منها فً  تحركات المنظمة المستقبلٌة.
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 :  التنظٌمثانٌا : 

حٌث  تحول  التخطٌط إلى واقع  ٌعتبر التنظٌم الوظٌفة اإلدارٌة المكملة للتخطٌط،

تعمل على عملً قابل للتنفٌذ فالتنظٌم ٌعمل على ترجمة الخطة،  أو التخطٌط  إلى أنشطة 

 تحقٌق  الهدؾ  أو األهداؾ.

  : تعرٌف  التنظٌم -2-1

أي أن التنظٌم  هدؾ معٌن، اد تعمل بطرٌقة معٌنة للوصول إلىهو مجموعة  من األفر

ٌعنً بناء هٌكل داخلً  لئلعمال وعبلقاتها  ببعضها البعض، وبناء الهٌكل ٌتضمن تحدٌد 

اؾ المنظمة ، وتجمٌع كل  مجموعة منها المهام واألنشطة التً ٌجب أن تإدي لتحقٌق أهد

لتكوٌن  وظٌفة متخصصة، كما  تتضمن  هذه  الوظٌفة تجمٌع األعمال فً وحدات  تنظٌمٌه 

ٌشرؾ علٌها وٌسؤل عنها ربٌس أو مدٌر وتفوٌض السلطات البلزمة لهذا الربٌس المباشر 

وبٌن رإسابه ومرإوسٌه  ومسإولٌاته، ثم  تحدٌد العبلقات التنظٌمٌة رأسٌا وأفقٌا ، اى بٌنه

وأٌضا بٌنه وبٌن الوحدات التنظٌمٌة  التً تقع فً نفس مستواه، وعلى ذلك فكلمة التنظٌم  

تطلق  على الجهود التً تبذل بقصد:
1

 

تحدٌد األعمال  المطلوب  تنفٌذها ثم  تقسٌمها إلى مجموعات وٌمكن أن ٌتولى كل   -أ

 منها  شخص  واحد.

املٌن بشكل ٌضمن  عدم االزدواج وقٌام أكثر من شخص  توزٌع العمل على الع -ب

 بنفس العمل.

 .توجٌه كافة الجهود نحو أهداؾ محدد -ج

"وٌعنً تجمٌع األنشطة البلزمة لتحقٌق الهدؾ فً وحدات إدارٌة وإنشاء العبلقات  التنظٌم:

التنظٌمٌة بٌنها وإمدادها بالوسابل المادٌة والبرٌة البلزمة لتحقٌق األهداؾ"
2
. 
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 خطوات التنظٌم: -2-2

إعادة رصد األنشطة الضرورٌة الواردة فً الخطة أو التخطٌط والتً ٌتم من خبللها   -

 تحقٌق الهدؾ أو األهداؾ.

وضع األنشطة المماثلة والمتشابهة فً  وحدات مستقلة، وضمن وظابؾ ذات أهداؾ   -

حقٌق الهدؾ العام جزبٌة محددة تحقق الهدؾ الجزبً للوحدة ككل، والذي ٌساهم بدوره بت

 للمنظمة وتوصؾ هذه الوظابؾ وفق طبٌعة أنشطتها.

توزٌع اإلمكانٌات المتاحة فً الخطة على هذه الوحدات المستقلة وفق طبٌعة وحجم  -

 مساهمتها فً تحقٌق األهداؾ.

إعطابها سلطة  تتناسب  مع  الهدؾ   أيتفوٌض الصبلحٌات إلى  هذه الوحدات المستقلة  -

مل على  تحقٌقه وتحدٌد  مسإولٌاتها فً  ضوء  السلطة الممنوحة لها الجزبً الذي  تع

 للتمكن من  تحقٌق  الهدؾ.

ربط  هذه  الوحدات التنظٌمٌة ومستوٌاتها المختلفة مع بعضها البعض  أفقٌا  وعمودٌا  -

من خبلل  تحدٌد عبلقات السلطة وطبٌعتها بٌن  هذه  الوحدات وفق  مبدأ  تسلسل  السلطة 

ٌة.والمسإول
1

 

  مبادئ التنظٌم: -2-3

تجدر اإلشارة هنا إلى أن التنظٌم ٌخضع بشكل ربٌسً إلى وجهتً  نظر فً اإلدارة 

وجهة نظر التابعة للفكر اإلداري الكبلسٌكً التً  ترى أن التنظٌم عبارة عن عملٌات بناء 

هٌكل السلطة والمسإولٌة فً ضوء  تقسٌم النشاطات الضرورٌة إلى  وحدات عمل 

 صصة فً األنشطة لتحقٌق األهداؾ وتوزٌع، اإلمكانٌات                   متخ

البشرٌة وؼٌرها من اإلمكانات المتاحة، ثم  تحدٌد العبلقات الرسمٌة فٌما بٌنها بما ٌخدم 

 تحقٌق  األهداؾ المرسومة للمنظمة.

ري  أما وجهة النظر الثانٌة فهً عبارة عن وجهة النظر التً ٌتبناها الفكر اإلدا

، إذا ترتكز وجهة النظر هذه على  مجموعة العبلقات التً   الموقفٌةالسلوكً ومدرسة النظم 
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تنشؤ بٌن األفراد داخل جماعات العمل أي أن التنظٌم ٌعبر عن العبلقات الرسمٌة وؼٌر 

الرسمٌة داخل  وخارج المنظمة،  كوسٌلة لتحقٌق الهدؾ، وان ٌعكس  هٌكل التنظٌم واقع 

ات والعناصر المختلفة ذات العبلقة بنشاط المنظمة وأهدافها. أما بالنسبة لئلطار هذه العبلق

الفري الذي ٌجب االسترشاد به أثناء عملٌة بناء الهٌكل التنظٌمً وتفعٌله والذي نسمٌه 

 بمبادئ التنظٌم فٌمكن إٌجازه بالنقاط التالٌة:

تحدٌد الهدؾ العام رأٌنا فٌما تقدم أن التخطٌط ٌعمل على مبدأ تحدٌد الهدف:  -أ 

للمنظمة خبلل فترة التخطٌط كما اشرنا إلى أن التنظٌم ٌنبثق وٌعتمد على التخطٌط وٌلتزم 

على التنظٌم أن ٌحدد  بما ورد فٌه، أما بالنسبة إلى مبدأ  تحدٌد  الهدؾ  فهذا ٌعنً  أن

ؾ العام األهداؾ  الجزبٌة للوحدات التنظٌمٌة المتخصصة التً  توصل  بمجملها إلى الهد

  الذي  وضعه التخطٌط.

ٌجب أن ٌشتمل التنظٌم كافة األنشطة الواردة فً  مبدأ شمولٌة التنظٌم وتكامله: -ب 

 الوحدات التنظٌمٌة لتتمكن تلك الوحدات من تحقٌق أهدافها بشكل  متكامل  ومتناسق.

ة ، وٌعنً مبدأ الفاعلٌة أن ٌحقق التنظٌم أهداؾ بؤقل جهد وزمن وتكلف مبدأ الفاعلٌة: -ج 

وتقاس الفاعلٌة بمعٌار الكفاٌة اإلنتاجٌة وتفاعل العاملٌن فً التنظٌم وخدمة المجتمع
1
. 

ٌجب أن تكون األهداؾ واألسالٌب والوسابل التً ٌعتمدها التنظٌم  مبدأ الشرعٌة: -د 

مشرعة وال تتعارض مع  القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات والقٌم والعادات واألعراؾ والتقالٌد 

ا والمطبقة فً مجال النشاط الذي ٌتناوله التنظٌم وأال تتعارض مع  أخبلقٌات المعترؾ به

 المهنة والمجتمع.

ٌجب أن تكون األهداؾ ومفردات التنظٌم محددة وؼٌر ؼامضة أو  مبدأ الوضوح: -ه 

قابلة للتؤوٌل كً  توصل المنظمة مباشرة إلى أهدافها دون حصول تباٌنات أو انحرافات 

 ض أو لسوء التفسٌر. بسبب اللبس أو الؽمو

ٌجب أن تلتزم اإلدارة بدقة التنظٌم وان ٌنطبق هذا المبدأ على كافة  مبدأ االلتزام : -و 

 من لهم صلة به.
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إن تقسٌم العمل لمعرفة مكوناته وعناصره الربٌسٌة والفرعٌة  مبدأ تقسٌم العمل: -ز 

بٌن النشاطات والعبلقات بٌنها ٌإدي ببل شك إلى االستفادة من مبدأ التخصص والتكامل  

 المختلفة

ٌجب أن ٌبنً الهٌكل التنظٌمً على أساس الوحدة مبدأ اعتماد الوظٌفة ال الشخص:  -ح 

الوظٌفٌة وأنشطتها، ولٌس حول األفراد وعبلقاتهم، ألن التنظٌم ٌبنى لكً  ٌبقى وٌستمر 

بؽض النظر عن األشخاص القابمٌن علٌه، كما  أن الوظٌفة تمثل أنشطة ضرورٌة لتحقٌق 

ؾ جزبً، ٌسهم فً تحقٌق الهدؾ العام فً حٌن أن األشخاص ٌختارون للقٌام بالوظابؾ هد

التً ٌتمتعون بمحدداتها ، فاألصل هو الوظٌفة ال الموظؾ، وهذه هً  إحدى صفات 

 .المإسسة الناجحة

إن المسإولٌة ال تفوض ضمن مبدأ تفوٌض السلطة، إذا   مبدأ تحدٌد المسإولٌة: -ط 

مسإولة عن السلطات التً  فوضتها، إلى المرإوسٌن كً  ٌساعدوهم  تبقى اإلدارة العلٌا

وعلٌه  ٌجب تحدٌد مسإولٌة هإالء المرإوسٌن تجاه رإسابهم، فً  ضوء السلطة الممنوحة 

 لهم.

إن إعطاء الموظؾ سلطة اكبر، مما هو  مبدأ الموازنة بٌن الصالحٌة والمسإولٌة: -ي 

قل مما هو مطلوب  منه، تعٌقه وال تمكنه من مطلوب منه القٌام به تفسده إعطابه سلطة أ

القٌام بما هو مطلوب منه، حٌث ٌكون ما هو مطلوب منه أكبر مما أعطً من سلطة، وعلٌه 

ٌجب أن تكون السلطة معادلة للمسإولٌة كً  ٌتمكن الموظؾ من انجاز عمله وتحمل تلك 

 المسإولٌة المترتبة على ذلك.

تحدٌد المرجع فً تلقى األوامر، والرجوع إلى  ٌجب مبدأ وحدة اإلشراف أو األمر: -ك 

مصدر إصدار األمر فً تلقى األوامر، عند الضرورة كً ال تحدث مخالفات فً العمل 

 لتضارب التعلٌمات والتوجٌهات.

وٌعنً هذا المبدأ تحدٌد عدد األفراد الذي ٌخضعون  مبدأ نطاق اإلشراف اإلداري: -ل 

تحقٌق وظٌفة المراقبة ووظٌفة التوجٌه بشكل إلشراؾ ربٌس إداري واحد، وذلك من اجل 

 ربٌسً. 
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: ٌجب أن ٌكون التنظٌم مرننا وشفافا كً ٌتفاعل مع متؽٌرات مبدأ دٌنامٌكٌة التنظٌم -م 

البٌبة، وان  ٌجٌب على متطلبات التؽٌٌر، وٌستمر فً تحقٌق أهدافه فحركٌة وحٌوٌة التنظٌم 

ولٌس جهوده أمر ضروري لنجاحه
1
. 
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 خالصــة 

التخطٌط والتنظٌم حٌث تضمنت وظٌفة  تًوظٌف إلىتطرقنا فً هذا الفصل لقد 

التخطٌط مجموعة من النقاط االساسٌة التً تدخل فً عملٌة التنظٌم والتً لها االثر البالػ 

عنى الحقٌقً لعملٌة فً العمل التنظٌمً اذ تم التطرق الى مفهوم التخطٌط من خبلل تقدٌم الم

المبادئ االساسٌة التً تعتمدها االدارة فً هذه العملٌة كما قمنا بتقدٌم  بؤهمالتخطٌط مرورا 

الخصابص والممٌزات التً تمٌز وظٌفة التخطٌط عن باقً الوظابؾ االخرى كما تم 

 على هذه باإلشراؾالتطرق للخطوات التً ٌتبعها المشرفون على االدارة وهم المنوطون 

العملٌة وتناولنا وظٌفة التنظٌم باعتبارها احد الوظابؾ االدارٌة حٌث قمنا بتقدٌم مفهوم 

عملٌة التنظٌم مرورا بمستوٌات التنظٌم االداري مع ذكر خصابصه وممٌزاته والمبادئ 

االداري التحلً بها وكذا الخطوات التً من خبللها  بالشؤنواالسس التً ٌتعٌن على القابمٌن 

 .تجسٌد وظٌفة التنظٌم  تتم عملٌة



 

 

 

 

 

 انثانث انفصم
 املنشآث انرياضيت

 . تمهٌد 

  مفهوم المنشؤة الرٌاضٌة. 

  المنشؤة الرٌاضٌةخصابص. 

  المنشؤة الرٌاضٌة أسس. 

  المنشؤة الرٌاضٌةنمط تسٌٌر. 

 خبلصة
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 :تمهٌد

الرٌاضٌة ال ٌمكن أن ٌؤتً عشوابٌا بل البد من شروط ٌجب  المنشآتإن إقامة 

عند إقامتها ،كً تحقق الهدؾ الذي أقٌمت من اجلها ،كما ٌجب أن تتوفر هذه  مراعاتها

المنشآت على إمكانٌات عالٌة المستوى فً التجهٌزات التً تعد عامبل أساسٌا فً تحقٌق 

 األهداؾ سواء كانت مادٌة أو بشرٌة.

وبالتالً لتحقٌق األهداؾ التً أنجزت من أجلها المنشؤة ٌجب توفٌر الموارد و 

إلمكانات، و لضمان الوصول إلى أفضل الطرق و الوسابل الفعالة لبلرتقاء بالمنشآت ا

 الرٌاضٌة  ٌجب توفٌر إدارٌٌن و مسٌرٌن ذو كفاءة عالٌة    و خبرة فً التسٌٌر وحنكة

 فً التعامل مع المشاكل و إٌجاد الحلول لها. استراتٌجٌةوقدرة فابقة فً وضع واختٌار 

الرٌاضٌة   المنشآتسنتطرق فً هذا الفصل إلى مراحل تطور  انطبلقا مما سبق ذكره،

مفهومها و الشروط الواجب توفٌرها عند التخطٌط إلقامتها، مع إبراز  فً القدٌم و الحدٌث،

 أساسٌات، و اإلمكانٌات التجهٌزات أهمٌة ونمط التسٌٌر فً تحقٌق األهداؾ.
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 المنشآت الرٌاضٌة فً العصر القدٌم: -1

الفضل إلقامة المنشآت الرٌاضٌة إلى اإلؼرٌق حٌث أنهم أول من اهتم بإقامة  ٌرجع

 دورات رٌاضٌة.

قبل المٌبلد دورة  468والتسمٌة الحالٌة للدورات األولمبٌة مؤخوذة عنهم إذ أقاموا عام 

استمرت لمدة خمسة أٌام اشترك فٌها أعداد كثٌرة من البلعبٌن  "اولٌبمٌا"رٌاضٌة فً مدٌنة 

ٌق الذٌن حضروا من مختلؾ المقاطعات مما اضطر المسإولٌن إلقامة إنشاء عدد من اإلؼر

المبلعب الكبٌرة التً تتسع الستٌعاب األعداد الوفٌرة من المتفرجٌن الذٌن حرصوا على 

متابعة المبارٌات ومشاهدة وتشجٌع األبطال وقد أطلق على الملعب الربٌسً الكبٌر لفظ 

ً بداٌة األمر على مضمار الجري، وفً أثناء العصر وكان ٌطلق ف STADAMإستاد 

 الرومانً أطلق لفظ استاد على مجموعة من المنشآت الرٌاضٌة التً تضم المبلعب اآلتٌة:

 ملعب البنتاثون: -1-1

رٌاضة البنتاثون الرومانٌة القدٌمة تقابل رٌاضة الخماسً الحدٌث حالٌا ولكنها كانت 

 خمس رٌاضات هً العدو، الوثب العالً، قذؾ القرص... فً ذات الوقت عبارة التنافس فً

 ملعب الهٌبودروم: -1-2

وخصص هذا الملعب فً عصر الرومان لسباقات الفروسٌة والعربات، كما كان  

ٌخصص هذا الملعب أٌضا إلقامة الرقصات أثناء األعٌاد المختلفة والمواسم، باإلضافة 

 ء.الستخدامه فً التنافس بٌن الخطباء والشعرا

 :ستراالباال -3 -1

هو مكان للتدرٌب حٌث خصص لتعلٌم وإعداد البلعبٌن وتدرٌبهم على الفنون الرٌاضٌة 

المختلفة...
 

...
1

 

 اللٌونٌدٌون: -4 -1

وهو مكان معد ومخصص الستضافة وإقامة البلعبٌن والزوار من المقاطعات البعٌدة  

 المختلفة تقابله القرى الرٌاضٌة فً العصر الحالً.
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 الكولوسٌوم: -5 -1

فوق بحٌرة  "فسباسان"وهو أشهر المبلعب التارٌخٌة القدٌمة الذي شٌده اإلمبراطور  

 80صناعٌة بروما، ولكنه توفى قبل إتمام بناإه واستكمل ابنه اإلمبراطور تٌتسى بناإه عام 

مٌبلدٌة وٌعتبر الكولوسٌوم أول استاد أقٌم على أسس علمٌة هندسٌة حٌث روعً عند 

ٌمه المداخل والمخارج والملعب الربٌسً له بٌضاوي الشكل أقٌمت حوله مدرجات تصم

ألؾ  نثمانٌ 80000مترا تستوعب حوالً  48عبارة عن أربعة طوابق بلػ ارتفاعها 

متفرج، كما الحق له به مدرسة لتعلٌم فنون المصارعة وتم تجمٌل واجهته من الخارج 

هو بداٌة التقدم  1890ر والرخام وٌعتبر عام بمجموعة من التماثٌل المصنوعة من المرم

الحقٌقً للمنشآت الرٌاضٌة التً أخذت كثٌر من الدول األوروبٌة تطوٌرها على أٌدي خبراء 

متخصصٌن فً هذا المجال وخاصة ألمانٌا، فلندا، اٌطالٌا ثم انتقلت تكنولوجٌا التجهٌزات 

ننا متابعة هذا التطور التكنولوجً الرٌاضٌة إلى انجلترا وفرنسا وأمرٌكا ودول أخرى وٌمك

حتى أخر  1972الهابل ٌتبع الدورات األولمبٌة المختلفة بداٌة بدورة مٌونٌخ األولمبٌة 

الدورات األولمبٌة الحدٌثة حٌث نبلحظ مدى تنافس الدول فً إظهار ما لدٌها من تقنٌات 

وٌة الهامة لهذه الدول بباقً المجاالت الحٌ أحدٌثة متطورة فً مجال المنشآت الرٌاضٌة أسو

 العظمى.

 المنشآت الرٌاضٌة فً العصر الحدٌث: -2

 المدن الرٌاضٌة: -2-1

تظهر أهمٌة المدن الرٌاضٌة، عند تنظٌم دورات أو بطوالت دولٌة أو مهرجانات 

شباب باإلضافة لدورها الهام فً إعداد وتجهٌز الفرق والمنتخبات القومٌة وللمدن الرٌاضٌة 

 بلت خاصة بهما ٌمكن أن نوردها فٌماٌلً:مواصفات ومشتم

 الملعب: -2-2

متـر ٌحتوي  4ٌشتمل على ملعب قانونً لكرة القدم وحوله مضمار للعدو ومسافة 

حارات مع التجهٌزات الخاصة لمٌدان مسابقة ألعاب القوى من الوثب  8-6على عدد من 

لمتفرجٌن التً تتسع ألكثر من بؤنواعه القفز بالزانة، الرمً بؤنواعه باإلضافة إلى مدرجات ا
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متفرج ومقصورة لكبار الزوار وأماكن اإلعبلمٌٌن، وتستعمل المنطقة الموجودة  25000

أسفل المدرجات للخدمات المختلفة مثل المداخل والمخارج، االشتراكات وصاالت 

االستقبال، ؼرؾ التدلٌك ودورات المٌاه، ورشات الصٌانة والمخازن.......
1
. 

 المغطاة: الصالة 2-3

مترا  27مترا طول  45ٌجب أال تقل الحلبة الموجودة فً وسط الصالة المؽطاة عن 

عرض، وذلك إلمكانٌة استؽبللها فً أكثر من رٌاضة باإلضافة لوجود مدرجات المتفرجٌن 

وتستؽل المنطقة أسفل هذه المدرجات فً توفٌر الخدمات المختلفة للبلعبٌن واإلدارٌٌن 

 المٌاه والمخازن، الخدمات الطبٌة...الخ. والحكام من دورات

كما ٌجب أن تلحق بهذه الصالة الربٌسٌة صالة أخرى تمارس علٌها، أنشطة متنوعة 

ومسرح وؼرؾ االجتماعات مع صالة أخرى تستخدم كمكان لمشاهدة التلفزٌون وكفتٌرٌا 

 مع مختلؾ الخدمات األخرى مثل المخازن وأماكن الصٌانة.

 مفتوحة:المالعب ال -2-4 

من الضروري توفٌر مجموعة من المبلعب المفتوحة داخل المدٌنة الرٌاضٌة وهذه 

المبلعب تكون أرضٌتها من المسطحات الخضراء لممارسة كرة القدم، الهوكً، كرة الٌد، 

مفتوحة أخرى لكرة السلة والٌد   باإلضافة لتوفٌر ملعب جمباز فنً مفتوح، مع مبلعب

 ٌر مدرجات خاصة لكل ملعب.والطابرة، التنس مع توف

 حمام السباحة والغطس: -2-5

متر باإلضافة  2.10( مترا بعمق x 21 50ٌجب توفٌر حوض السباحة أولمبً )

متر من  3.5( متر بعمق متدرج ٌبدأ بـ 15x 12لحوض ؼطس منفصل ال تقل أبعاده عن )

فٌر حوض متر مزود بمصعد مع تو 5.25جمٌع الجوانب حتى ٌصل إلى المنتصؾ بعمق 

( متر وحوض آخر لئلحماء قبل المسابقات مع توفٌر مدرجات 12.5x 25للتدرٌب )

 حوض السباحة األولمبً تستؽل المنطقة الموجودة أسفلها كؽرؾ خلع المبلبس.

 مناطق اإلعاشة: -2-6
                                                 

 .60بق ، ص اسالمرجع العفاؾ عبد المنعم دروٌش:   -1



 اٌفصً اٌثاٌث                                                                         إٌّشآث اٌش٠اظ١ت
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ؼرفة  100وهً مجموعة من الؽرؾ المخصصة للنوم بحٌث ال ٌقل عددها عن 

تكٌٌؾ هواء مركزي وصاالت لبلجتماعات والجلوس ومكتبـة مزودة بالخدمات الفندقٌة و

 مزودة بالكتب وشرابـط الموسٌقى 

 والفٌدٌو، وكافٌتٌرٌا ومطعم ربٌسً وكل ما ٌوفر لبلعبٌن احتٌاجاتهم طول فترة إقامتهم.

 الخدمات المركزٌة: -2-7

اه وشبكة وهً المسإولة عن توفٌر الخدمات العامة للمنشآت إلمدادها بالكهرباء والمٌ

الصرؾ الصحً واالتصاالت والطرق الربٌسٌة والفرعٌة الموجودة بالمدٌنة وأماكن انتظار 

السٌارات والمركز التجاري والخدمات األخرى السٌاحٌة البرٌدٌة، و االستعبلمات، األمن 

 ... الخ.

 : مفهوم المنشؤة الرٌاضٌة  -3

ً التطور الرٌاضً فهً تتحكم تعتبر المنشؤة الرٌاضٌة العنصر األساسً لكل مسعى ف

فً المستقبل الرٌاضً كله، تشكل القاعدة التً بدونها ال ٌمكن القٌام بؤي مسعى لتعمٌم 

وتوسٌع الممارسات الرٌاضٌة... 
1
. 

( المإرخ فً 91-416وٌعود مفهوم المنشآت الرٌاضٌة حسب المرسوم التنفٌذي )

ة واستؽبللها، والمنشآت الذي ٌحدد شروط إحداث المنشآت الرٌاضٌ 02/11/1991

الرٌاضٌة التً سنتطرق إلٌها هً منشآت ذات الطابع العمومً والتً نتعرؾ على مفهومها 

من القرار الوزاري المشترك والمإرخ فً  02القانونً خبلل الرجوع إلى المادة 

المتعلق باستعمال المنشآت الرٌاضٌة العمومٌة لؽرض الممارسات  03/02/1993

بوٌة والتنافسٌة الجماهٌرٌة فً الوسط التربوي، والمقصود بالمنشآت الرٌاضٌة التر

الرٌاضٌة ذات الطابع العمومً هً كل هٌكل مهٌؤ للنشاط الرٌاضً التابع لسلطة دواوٌن 

المركبات المتعددة الرٌاضات فً الوالٌات والقاعات المتعددة الرٌاضات والمبلعب التابعة 

والرٌاضة باإلضافة إلى هذا القرار نجد التعرض لهذا النوع لسلطة اإلدارة المكلفة بالشبٌبة 

                                                 
-11-2المإرخ فً  (91-416المرسوم التنفٌذي رقم: )الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة:   -1
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من القرار  99إلى  88( ال سٌما المواد من 05-95من المنشآت ضمن أحكام األمر )

الوزاري حٌث ٌمكن أن نفهم من خبللها أن المنشآت الرٌاضٌة العمومٌة هً تلك التً 

هذه المنشآت استعمال خاص، حٌث أنجزت بالمساهمة المالٌة للدولة أو الجماعات المحلٌة ل

ٌكون تعاملها بصفة مجانٌة لرٌاضة النخبة والمستوى العالً وللتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة 

وللتنظٌمات الرٌاضٌة للمعاقٌن والمتخلفٌن ذهنٌا ولعملٌات تكوٌن اإلطارات الرٌاضٌة التً 

وحة للجمهور معدة تقوم بها المإسسات العمومٌة، والمنشآت الرٌاضٌة هً كل منشؤة مفت

خصٌصا للممارسات الرٌاضٌة والبدنٌة، التً تتوفر فٌها الشروط التقنٌة والصحٌة واألمنٌة 

 الحتواء النشاطات الرٌاضٌة والبدنٌة.

 إدارة المنشآت الرٌاضٌة -4

 االعتبارات الضرورٌة فً تصمٌم المنشؤة الرٌاضٌة: -4-1

عند تصمٌم المنشؤة الرٌاضٌة هناك العدٌد من العناصر التً ٌجب أن تراعى  

والشروع فً العملٌات الخاصة بالتسهٌبلت واإلمكانٌات الرٌاضٌة الخاصة بها نذكر منها ما 

 ٌلً:

احتٌاجات المستخدمٌن له حٌث ٌجب أن تصمم المنشآت الرٌاضٌة طبقا لطبٌعة  -1

ً استخدامها من جانب المستخدمٌن، كما ٌجب أو توضع متطلبات االتحاد الدولً ف

االعتبار.
 

 ......
1
. 

ٌجب أو ٌوضع أمام المهندسٌن الذٌن سوؾ ٌصممون المنشؤة الرٌاضٌة التفصٌبلت  -2

الكاملة باستخدامها مثل طبٌعة أرضٌة المنشؤة، ومتطلبات اإلضاءة، ومتطلبات نظام 

الصوت، وطبٌعة االستخدامات المتعددة للحجرات والقاعات، وللتخزٌن وحجرات المبلبس، 

 ت الممارسة الرٌاضٌة.ومساحا

على هإالء الذٌن سوؾ ٌدٌرون المنشؤة الرٌاضٌة أن ٌخططوا جٌدا لكٌفٌة إدارتها،  -3

وتحقٌق أفضل استخدام لها وعملٌات النظافة وركن السٌارات وأسالٌب إزالة الفضبلت 

                                                 
 .153مفتً إبراهٌم حمادة: تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة، ص - 1
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أن والنفاٌات، وأن ٌضعوا فً االعتبار استخدامات المنشؤة من جانب المعاقٌن كما أن علٌهم 

 ا.ٌحددوا الخدمات المطلوبة للمشاهدٌن به

ٌجب أن ٌوضع فً االعتبار كٌفٌة وصول كل من المتفرجٌن والمستخدمٌن والعاملٌن  -4

 إلى المنشؤة الرٌاضٌة.

 االعتبارات الضرورٌة فً بناء المنشؤة الرٌاضٌة: -4-2

ٌجب بناء المنشؤة الرٌاضٌة على أساس أنها ستستخدم على المدى الطوٌل، و أن بناإها  -1

 من خبلل ذلك قد ٌكلؾ أكثر، ولكنه سوؾ ٌوفر كثٌرا فً المستقبل.

األدوات ومواد البناء الجٌدة التً تستخدم فً المبنى سوؾ توفر كثٌرا على المدى  -2

 الطوٌل كما أن استخدامها سٌكون أفضل.

 ٌجب أن ٌوضع فً االعتبار المواد المتاحة حٌث سٌإثر ذلك فً الوفاء بتكالٌؾ البناء. -3

إذا ما كان المنشؤ الرٌاضً سوؾ ٌستخدم فً مسابقات دولٌة فٌجب مراعاة أن تكون  -4

مواصفات البناء منفذة طبقا للقواعد التً تصنعها االتحادات الدولٌة......... 
1
. 

 ٌة فً استخدامات المنشؤة الرٌاضٌة:االعتبارات الضرور -4-3

عند بداٌة تصمٌم المنشؤة الرٌاضٌة ٌجب أن ٌوضع تصور لما سٌكون علٌه المبنى من  -1

 حٌث ما ٌلً:

 عدد األفراد الذٌن سٌعملون به وعمل كل منهم. -

 تكالٌؾ االنتفاع، وصٌانته، والحفاظ علٌه، وإجراءات األمن. -

 خبللها. عدد الساعات التً سوؾ ٌستخدم -

ما هً األنشطة األخرى التً ٌمكن استؽبلل المنشؤ الرٌاضً فٌها بجانب االستخدامات  -2

 الرٌاضٌة )حفبلت، االستقبال، واالجتماعات، مكتبة ...الخ (.

ٌجب أن تتمشى استخدامات المنشؤة الرٌاضٌة مع اتجاهات المجتمع وأن تكون  -3

 جذابة.استخدامات أدواته وأجهزته ومبانٌه آمنة و
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ٌجب أن تدار المنشؤة الرٌاضٌة بؤسلوب ٌضمن دخل مادي ٌعوض تكالٌؾ صٌانته    -4

 استهبلكاته وذلك من خبلل وضع السٌاسات وتكالٌؾ االستخدام.

تكالٌؾ عمالة المنشؤة الرٌاضٌة تعتبر هً أكبر المصروفات الجارٌة، ٌجب التؤكد من  -5

 ألدوات واألجهزة.تؽطٌتها مع المحافظة على كفاءة العمل، وا

ضرورة وضع موجز لعملٌات المنشؤة الرٌاضٌة وتعدٌله عند اللزوم مثل رسم  -6

األرضٌات مراسم االستخدام، وقوابم األدوات الرٌاضٌة وكٌفٌة استخدامها وواجبات عامة 

 للعاملٌن به، ومسإولٌات العاملٌن فً حالة الطوارئ ومتطلبات إدارة المبنى.

استؽبلل المنشؤة الرٌاضٌة مثل السٌطرة على الجوانب المالٌة وضع نظم العمل و -7

 والتقارٌر وتؤمٌن المبنى ضد الحرابق والسرقات وتدرٌب العاملٌن وموجز للسٌاسات.

 وضع خطة مادٌة لموارد اإلحبلل والتجدٌد. -8

 : خصائص المنشآت الرٌاضٌة -5

التالٌٌن: العتبار منشؤة أنها رٌاضٌة ال بد أن تتوفر على العنصرٌن
 

 

أن تكون مفتوحة للجمهور وٌقصد من ذلك عدم االستعمال على فبة معٌنة من الناس، وأن  -

تكون المنشؤة مفتوحة للجمٌع، فهً ذات استعمال مشترك بٌن جمٌع الناس سواء تعلق األمر 

 بالرٌاضٌٌن أو المتفرجٌن أو ؼٌر ذلك من الناس.

ة والرٌاضٌة أو الترفٌهٌة ٌجب أن تكون المهمة أن تكون المنشؤة معدة للممارسة البدنٌ -

الربٌسٌة واألساسٌة لهذه المنشؤة هو أن تمارس فٌها النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة وأما 

 النشاطات الترفٌهٌة وإما النشاطٌن معا.

وباعتبار المنشؤة معدة خصٌصا لمثل هذه الممارسات ال ٌمنع من إمكانٌة أن تمارس  

و عرضٌة نشاطات أخرى ؼٌر الممارسات الرٌاضٌة والبدنٌة بمختلؾ فٌها بصفة تبعٌة أ

أشكالها كؤن تكون نشاطات ثقافٌة أو عروض اجتماعٌة أو تظاهرات ذات طابع سٌاسً 

قصد جعل المنشآت ذات مردودٌة أحسن، وممارسة هذه النشاطات ال ٌؽٌر من كون 

أنها مفتوحة للجمهور ومعدة  المنشآت تمارس فٌها بصفة تبعٌة نشاطات رٌاضٌة فالمهم هو
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ارسات البدنٌة والرٌاضٌة بمختلؾ أشكالها وأن النشاطات األخرى تمارس مخصٌصا للم

تبعٌة. .......  بصفة عرضٌة أو
1

 

 : أسس تخطٌط المنشآت الرٌاضٌة -6

هناك عدة مبادئ أساسٌة ٌجب مراعاتها عند التخطٌط إلقامة النوادي ومراكز التدرٌب 

لقرى الرٌاضٌة من أجل االستؽبلل األمثل وضمان فاعلٌة وسهولة وسبلمة و االستادات وا

استعمالها حتى تحقٌق الهدؾ التً أنشبت من أجله، ونبٌن أهم هذه المبادئ التً ٌنبؽً 

وضعها فً الحسبان والدراسة قبل التنفٌذ فٌما ٌلً:......
 2

. 

 اختٌار الموقع: -6-1

نشؤة الرٌاضٌة المطلوب إقامتها، حٌث ٌتوقؾ دراسة هذا العنصر على نوع الم 

ٌختلؾ اختٌار الموقع ومساحته بالنسبة إلنشاء بعض المبلعب الصؽٌرة عن مراكز تدرٌب 

الناشبٌن وعن المجتمعات الرٌاضٌة بالوالٌات والمدن الكبٌرة وٌراعً فً ذلك الحجم، 

الموقع الذي ٌبعد الكثافة السكانٌة والطلب االجتماعً والرٌاضً للمارسة، وٌفضل اختٌار 

كٌلومتر(  02كٌلومترات( بالنسبة للشباب، ) 04عن المناطق السكانٌة بمسافة أقل من )

بالنسبة لؤلطفال حتى ٌسهل إنشاء شبكة من المواصبلت السرٌعة تتجه من جمٌع أطراؾ 

 المدٌنة إلى المبلعب أو ٌمكن قطع المسافة سٌرا على األقدام.

 وسائل المواصالت: -6-2

ً ٌستحسن أن تكون المنشؤة الرٌاضٌة قرٌبة من المدٌنة أو القرٌة بالنسبة والت 

الختٌار موقع الملعب والمدن الرٌاضٌة وٌجب دراسة أقصى حد لضبط حركة المرور 

والتنقل فً أٌـام المبارٌات الرسمٌـة حتى تتمكن من توفٌر وسابل النقل للمشاهدٌن من وإلى 

 الملعب فً أقل وقت ممكن.

                                                 
-11-2(، المإرخ فً 91-416رسوم التنفٌذي رقم: )الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة: الم -1

 .الجزابر.91

حسن أحمد الشافعً، إبراهٌم ع المقصود: الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة، اإلمكانات والمنشآت فً المجال  2 -

 .18، ص.2004 3،ج1ار الوفاء الدنٌا الطباعة والنشر، ط الرٌاضً، د
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 لتجانب الوظٌفً للمالعب والوحدات:ا -6-3

 ٌجب أن تكون وحدات خلع المبلبس ودورات المٌاه والحمامات قرٌبة من أماكن اللعب. -أ

ٌجب أن تكون جمٌع المبلعب بجوار بعضها البعض حتى ٌسهل صٌانتها........  -ب
1
. 

 اإلمكانات: -7

 تعرٌف اإلمكانات: -7-1

ق هدؾ معٌن حالً أو مستقبلً من تسهٌبلت  هً كل ما ومن ٌمكن أن ٌساهم فً تحقٌ

ومبلعب وأجهزة وأدوات ومٌزانٌة وظروؾ مناخٌة وجؽرافٌة ومعلومات وكـوادر 

متخصصـة متبعٌن األسلوب العلمً للتخطٌط واإلدارة والتقوٌم لتحقٌق تلك 

األهداؾ.......... 
2
. 

 أهمٌة اإلمكانات فً التربٌة الرٌاضٌة: -7-2

مكانات وحسن استخدامها ٌعتبر أمرا حتمٌا ال ؼنى عنه باإلضافة ال شك أن توفٌر اإل

إلى أنها أحد العوامل المإثرة فً تقدم الدول وتطورها لما لها من أثر استثماري فً تنمٌة 

طاقات األفراد والجماعات، وٌظهر ذلك واضحا فً مجال التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة حٌث 

نجاح أنشطتها وتحقٌق أهدافها وٌمكننا التعرؾ على تإثر اإلمكانٌات بمختلؾ أنواعها فً 

 أهمٌة اإلمكانات فً هذا المجال على النحو التالً:

توافر اإلمكانات ٌعد أحد العناصر األساسٌة المإثرة فً نجاح فعالٌة العملٌة التعلٌمٌة حٌث  -

 ال ؼنى عن وجود أفنٌه ومبلعب وأدوات رٌاضٌة مدرسٌة.

من الناشبٌن لبلنضمام للفرق الرٌاضٌة ذات المستوى العالً،  إن تفرٌخ صفوؾ متتالٌة -

والفرق القومٌة فً مختلؾ الرٌاضات ال ٌمكن أن ٌتم دون توافر اإلمكانات المادٌة 

 والبشرٌة الخاصة بهذا المجال.

                                                 
بوداود عبد الٌمٌن: محاضرة فً تسٌر المنشآت الرٌاضٌة، قسم اإلدارة والتسٌٌر الرٌاضً، كلٌة العلوم االقتصادٌة  - 1

 .2006وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة، جامعة محمد بوضٌاؾ المسٌلة 

 .24، ص  كانات فً التربٌة البدنٌةاإلمعفاؾ عبد المنعم دروٌش:  - 2
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إن البرامج المختلفة ألؼراض التربٌة الرٌاضٌة تضعؾ وال ٌمكن لها أن تحقق أهدافها  -

 اإلمكانات.كامبل فً ؼٌاب 

ٌعد توافر اإلمكانات وحسن استخدامها على المستوى القومً خاصة فً مجال اإلعبلم  -

الرٌاضً من العوامل البالؽة التؤثٌر على المشاهدٌن لتنمٌة مختلؾ الجوانب الثقافٌة 

 الرٌاضٌة مما ٌزٌد بصورة أخرى من الشعور باالنتماء للوطن.

ٌم المهارات الرٌاضٌة وخاصة الصعبة بطرٌقة إن توافرت اإلمكانات الخاصة بتقد -

وصورة بسٌطة سلسلة تعلق بذهن المتدرب وتساعده للوصول إلى مرحلة الثبات واإلتقان 

 واألداء اآللً بصورة أقرب إلى المثالٌة مما ٌساعد فً رفع مستوى األداء.

م حٌث توافر إن تواجد اإلمكانات ٌوفر الجهد لكل من البلعب والمدرب والتلمٌذ والمعل -

اإلمكانات واألدوات الرٌاضٌة وؼٌرها من مختلؾ اإلمكانٌات سواء فً أماكن التدرٌب أو 

المدارس أو ما إلى ؼٌر ذلك ٌإثر فً جذب التبلمٌذ وؼٌرهم نحو ممارسة مختلؾ األنشطة 

 الرٌاضٌة.

 ل.توافر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجهزة واألدوات ٌقلل من شعور الممارسٌن بالمل -

إن توافر اإلمكانات خاصة فً المناطق الشعبٌة )كالساحات الشعبٌة، مراكز الشباب( ٌحد  -

من المظاهر السلوكٌة ؼٌر المرؼوب فٌها والتً تتنافى مع القٌم األخبلقٌة والعادات والتقالٌد 

 االجتماعٌة فً مختلؾ بلدان العالم.

الرٌاضٌة والتعرٌؾ بؤهمٌتها وٌرؼب  إن توافر اإلمكانات ٌإثر باإلٌجاب فً نشر التربٌة -

 مختلؾ فبات الشعب   فً اإلقبال على ممارستها.

إن توافر اإلمكانات فً مختلؾ المجاالت ومنها التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ٌساعد الحكومة  -

 نحو تحقٌق أهدافها العامة.

ر الكبٌر فً إن توفٌر اإلمكانات عالٌة المستوى سواء كانت مادٌة أو بشرٌة له األث -

 االرتقاء بالمستوى الرٌاضً للممارسٌن سواء من الناحٌة المهارٌة أو الخططٌة.
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ٌعد توفٌر اإلمكانات وحسن استخدامها سواء فً المإسسات االجتماعٌة العامة أو اإلداعٌة  -

العقابٌة له دوره الفعال فً مساعدة هذه المإسسات على ممارسة نزالبها لمختلؾ األنشطة 

 ٌة مما ٌساهم فً تحقٌقها ألهدافها التً أنشؤت من أجلها.الرٌاض

 مبادئ اإلمكانات الرٌاضٌة: -7-3

إن مبادئ التخطٌط على جانب كبٌر من األهمٌة إذا كان هدؾ اإلنشاء هو توفٌر   

أماكن ذات فعالٌة للتعلٌم أو التدرٌب وفٌما ٌلً بعض تلك المبادئ التً ٌمكن أن ٌستفٌد منها 

ارة والمهندسون المعمارٌون فً تطوٌر أسالٌب إنشاء أماكن التربٌة البدنٌة مسإولً اإلد

والرٌاضٌة، ٌجب أن ٌشارك فً التخطٌط المبدبً كل األشخاص الذٌن ٌعملون أو ٌستفٌدون 

من اإلمكانات الرٌاضٌة فً عملهم، إن أي برنامج رٌاضً ٌحتاج لبعض المواقع التعلٌمٌة 

 .1األساسٌة........ 

 ع المالعب:أنوا -8

المبلعب على اختبلؾ أنواعها ٌمكن تقسٌمها طبقا لؤلهداؾ المعٌنة، ولكن ال ٌعنً 

هذا أن كل تقسٌم ونوع قابم بذاته بل ٌجب أن تكون هذه التقسٌمات كلها مرتبطة ببعضها 

 وٌمكن تقسٌمها إلى ما ٌلً:

 من حٌث األهداف:  -8-1

 مبلعب تنافسٌة. -ٌجٌة مبلعب ترو -مبلعب تدرٌبٌة  -مبلعب عبلجٌة  -

 من حٌث الشكل الهندسً:  -8-2

 مبلعب بٌضوٌة. -مبلعب دابرٌة  -مبلعب مربعة  -مبلعب مستطٌلة  -

 من حٌث الشكل العام:  -8-3

 الفصل. -حمامات السباحة  -المبلعب المكشوفة  -

 من حٌث اللعبة:  -8-4

 لعاب الفردٌة والزوجٌة.مبلعب األ -مبلعب األلعاب الجماعٌة  -مبلعب المنازالت  -

 من حٌث القانونٌة:  -8-5
                                                 

 .51الحسن الشافعً: مرجع سبق ذكره، ص -د -1
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 مبلعب ؼٌر قانونٌة. -مبلعب قانونٌة  -

 من حٌث التبعٌة: -8-6

مبلعب تابعة لهٌبة معٌنة مثل  -مبلعب حكومٌة )مدارس وكلٌات، مراكز الشباب(  -

 النوادي ونوادي الشركات.

 من حٌث األرضٌة:  -8-7

لنسبة لؤللعاب وهً تختلؾ حسب كل لعبة نوعٌة األرض تلعب دورا كبٌرا با

ومتطلباتها وٌمكن تصنٌفها إلى مبلعب خضراء، سوداء فحمٌة، الحمرة المخلوطة،،العشب 

 االصطناعً، اإلسفلت، الببلط، الرملٌة، األسمنت، الجلٌدٌة الثلجٌة، المابٌة ....الخ.

 مزاٌا دراسة إمكانات المنشؤة الرٌاضٌة:  -9

ٌا واألهداؾ الممكن تحقٌقها من دراسة إمكانات المنشآت إن التعرؾ على المزا

 الرٌاضٌة ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً:

 الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشؤة: -9-1

حٌث أن الدراسة تمكننا من تطوٌر أداء المنشؤة بما ٌسمح برفع مستوى كفاءتها الفنٌة 

كل أنشطة وأهداؾ تحققها....... واإلدارٌة بما ٌسهم فً تقدٌم خدمات أفضل فً ش
1. 

 اختٌار أفضل للتقٌٌم التنظٌمً للمنشؤة: -9-2

إن دراسة اإلمكانات ٌتبعه بالضرورة دراسة للتولٌفة المثالٌة للصفاة والمٌزات 

واألهداؾ الخاصة بالمنشؤة إذ      ٌمكن من خبللها الوصول إلى البدابل الممكنة للتصمٌم 

 نة تساعد المنشؤة فً تقدٌم أنشطتها بدرجة عالٌة من الكفاءة.التنظٌمً والذي ٌحقق مرو

 زٌادة حماس العاملٌن بالمنشؤة: -9-3

إن هذا األمر ضروري بالػ األهمٌة، فإن دراسة المنشآت الرٌاضٌة تساعد فً البحث 

عن سلوك ودوافع األفراد المكونٌن لهذه المنشؤة وعلى ذلك ٌمكننا من اإلجابة على السإال 

ً، لماذا ٌتصرؾ األفراد بصورة معٌنة، وهناك حكمة تقول أنه ٌمكنك أن تقود حصانا التال

إلى الماء، ولكنك ال تستطٌع أن ترؼمه عن شرب الماء، وهذا ٌنطبق على اإلنسان لذا فإن 
                                                 

 .27، ص إلمكانات فً التربٌة البدنٌةا: دروٌش عفاؾ عبد المنعم - 1
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دراسة اإلمكانات والموارد تزودنا بالعوامل المختلفة واألسباب التً من شؤنها زٌادة حماس 

 ؤة لبلستفادة الكاملة والسلٌمة منهم.العاملٌن بالمنش

 اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانٌة: -9-4

إن دراسة اإلمكانات المتاحة فً المنشآت تساعد فً التعرؾ على كٌفٌة تحقٌق هذا 

 اإلشباع بؤفضل الطرق و الصور و بالتالً ٌتحقق اإلشباع بؤقل جهد ممكن وأقل تكلفة.

 سة الرٌاضٌة:تطوٌر مختلف ألوان الممار -9-5

األنشطة سواء التً ٌقبل علٌها األفراد واالرتقاء بهذه األنشطة والوصول ببلعبٌها إلى 

رٌاضة المستوٌات العلٌا سعٌا لتحقٌق البطولة باإلضافة للتعرؾ على نواحً الضعؾ 

 وتدعٌمها ونواحً القوة وتعمٌمها.

 زٌادة أعداد الممارسٌن: -9-6

كانات المختلفة فً المنشؤة الرٌاضٌة ٌصنع أٌدي مما ال شك فٌه أن دراسة اإلم

المسإولٌن على نواحً النقص، مما ٌدفعهم الستكمالها والتوسع فً إقامتها وتوفٌرها مما 

ٌتٌح الفرصة ألكبر عدد ممكن من األفراد لبلستمتاع بالمشاركة فً مختلؾ األنشطة 

 الرٌاضٌة.

 استخدام أفضل الموارد المتاحة: -9-7

لمتاح من الموارد لمجتمع معٌن أقل عادة من حاجات أفراد هذا المجتمع إن الحجم ا

ومن خبلل دراسة اإلمكانٌات ٌمكن الوصول إلى االستخدام األمثل لموارد المجتمع بما 

 ٌحقق أقصى إشباع للمواطنٌن.

 تحقٌق أفضل األهداف: -9-8

الموارد واإلمكانات  إن المحصلة النهابٌة لجمٌع المزاٌا السابقة والتً تحقق من دراسة

هً الوصول إلى أفضل الطرق فعالٌة فً مساعدة المنشآت على تحقٌق وإنجاز األهداؾ 

 التً أنشبت من أجلها أال وهً اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانٌة للمواطنٌن بؤقل جهد.

 



 اٌفصً اٌثاٌث                                                                         إٌّشآث اٌش٠اظ١ت
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 تسٌٌر المنشآت الرٌاضٌة العمومٌة : نمط -10

مٌة المنشآت الرٌاضٌة فً تطوٌر ممارسة الرٌاضة لقد راعت الدولة منذ االستقبلل أه     

لدى فبات واسعة من المجتمع، ونظرا لكون هذه المإسسات لها دور كبٌر فً التنمٌة 

االجتماعٌة بعٌدا عن الدور التجاري الذي تلقٌه باقً المإسسات االقتصادٌة األخرى ، فقد 

لمإسسات التربوٌة حرصت أهداؾ وأسس، لتسٌٌرها فضبل عن ضرورة إنشاء مختلؾ ا

على:احتواء المناطق  09-95الباب الرابع من األمر رقم 89والتعلٌمٌة ، فقد فً المادة  

السكنٌة ومإسسات التربٌة والتعلٌم والتكوٌن على منشآت رٌاضٌة ومساحات اللعب وذلك 

 طبقا للمواصفات التقنٌة والمقاٌٌس األمنٌة.

ولة على ضرورة نشر جمٌع المنشآت الرٌاضٌة ، ومن خبلل هذه ٌتثبت لنا تؤٌٌد الد      

 .09-95الباب الرابع من األمر رقم  93كما أكدت على ذلك فً المادة رقم 

وهً " أنه ٌمكن ووفقا لكٌفٌات محددة عن طرٌق التنظٌم التنازل عن استؽبلل المنشآت      

ابدة هٌاكل التنظٌم العمومٌة المنجزة بالمساهمة المالٌة للدولة أو الجماعات المحلٌة لف

  .والتنشٌط للمنظومة الوطنٌة للتربٌة والرٌاضة"

وعندما نتمكن فٌما جاء فً هذه المادة .نجد نوعا من المرونة فً قضٌة التسٌٌر 

لمختلؾ المنشآت وهذا راجع بالدرجة األولى إلى النظام االقتصادي الذي دخلت فٌه ، وإن 

عمومٌة فالدولة لم تذهب إلى خصوصٌتها وإنما كانت هذه األخٌرة تؤخذ طابع المإسسة ال

أقلمتها مع النصوص األساسٌة للمإسسات........
1 

 وضعٌة المنشآت الرٌاضٌة الحالٌة: 10-1

من خبلل نمط التسٌٌر للمنشآت الرٌاضٌة فهو ال ٌختلؾ عن نظٌره فً باقً 

ات ومساعدات المإسسات االقتصادٌة العمومٌة، وإن كان ٌشمل تموٌله أساسا على إٌراد

الدولة ،فإن مجال التجهٌزات والصٌانة ،ٌعرؾ صعوبات عدٌدة ومن بٌن األسباب التً أدت 

                                                 
  1415رمضان عام  25المإرخ فً  09-95الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة: األمر رقم  - 1

، ٌتعلق بتوجٌه المنظومة وتطوٌرها ، وزارة الشباب والرٌاضة ، الباب الرابع ،   ص :   1995فبراٌر  25الموافق لـ 

32 . 
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 إلى هذه األوضاع ندرجها فٌما ٌلً :

 أدت التكالٌؾ المالٌة لبلستقبلل الباهضة والمرتبطة باختٌار نوعٌة المنشآت. -  

خطط فً مجال التسٌٌر ضعؾ التسٌٌر وسببه ؼٌاب تربصات التحضٌر وعدم تسطٌر م -  

 وتهاون المسٌرٌن.

 أدى نقص التردد على المنشآت الرٌاضٌة تقلٌص المداخٌل . -  

 نسبة الضرابب أدى إلى نقص فً إٌرادات المنشآت الرٌاضٌة. -  

تدهور العملٌة التسٌٌرٌة بسبب نقص مساعدة الدولة وارتفاع نسبة تكالٌؾ استعمال  -  

 ة والمٌاه(.األجهزة )الطاقة الكهربابٌ

سوء الصٌانة الذي مس جمٌع هذه المنشآت الرٌاضٌة والذي ٌرجع بالدرجة األولى إلى  -  

 سوء االهتمام والمراقبة.

بعد المسبول األول عن هذه المنشآت وعن مٌدان التطبٌق نتج عن هذه األسباب تدهور  -  

 لنظام المتبع فً تسٌٌرها.كبٌر لحالة المنشآت الرٌاضٌة وكذا للتجهٌزات مما أدى إلى فشل ا

وكانت النتابج وخٌمة بالنسبة لها ولبلقتصاد الوطنً حٌث كان لعجز الدولة عن تحمل 

 األعباء المالٌة لتسٌٌر جمٌع هذه المنشآت الرٌاضٌة األثر الواضح.

كذلك ضعؾ االقتصاد الوطنً والعجز عن إٌجاد موارد جدٌدة للتموٌل .إلى جانب هذا  -  

 رٌاضٌة جدٌدة وإلؽاء البعض منها .إنجاز منشآت 

فكانت كنتٌجة حتمٌة الذهاب إلى حد القول بفشل تسٌٌر هذه المنشآت الرٌاضٌة بالدرجة 

األولى وعلى االقتصاد الوطنً حٌث تقل المداخٌل.......... 
1
. 

 محاولة إعطاء البدٌل: 10-2

                                                 
رمضان عام  25المإرخ فً  09-95الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة:  األمر رقم  - 1

وتطوٌرها ، وزارة الشباب والرٌاضة ، الباب الرابع ،    ، ٌتعلق بتوجٌه المنظومة  1995فبراٌر  25الموافق لـ   1415

 . 32ص : 
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رجة األولى إلى إن وضعٌة المنشآت الرٌاضٌة التً آلت إلٌها من تدهور ٌرجع بالد 

شبل فً طرؾ تطبٌقه ومواد سوء التسٌٌر والمساٌرة لها وبالتالً فشل نمط التسٌٌر كان فا

 تنظٌره.

ولهذا نحاول إعطاء بعض االقتراحات أو إٌجاد البدٌل إلعادة إصبلح هذه المنشآت 

ذ لطات اتخاوالدفع بها للخروج من دوامة األزمة التً تحٌط بها فٌجب عل المعنٌٌن والس

 بعض اإلجراءات منها :

 التخفٌض من نسبة الضرابب حتى ترتفع نسبة اإلرادات واالمداخٌل . -

 االلتزام بعملٌات إعادة الترمٌم والصٌانة لهذه المنشآت والتجهٌزات الرٌاضٌة . -     

 ترقٌة عرض مختلؾ الممارسات الرٌاضٌة . -     

رنامج استثماري إلى منشات متعددة إعادة النظر فً موارد المنشات ن طرٌق ب -     

 الموارد.

 تدخل الدولة والسلطات العمومٌة فً تقدٌم المساعدات و اإلٌرادات. -     

التجفٌؾ الفعالٌة االقتصادٌة والعمل على الرفع من المرودٌة واإلنتاجٌة إلعطاء الدفع  -     

 للمنشآت الرٌاضٌة.

 فً السوق الوطنٌة.توفٌر العتاد والتجهٌزات الرٌاضٌة  -     

كذلك العمل من أجل التصدي لهذا العجز الذي ٌعتبر عامل توقؾ تنمٌة التطبٌق الرٌاضً   

 .وذلك بالقٌام بـ:

إعادة اتفاقٌة بٌن وزارة الشبٌبة والرٌاضة ووزارة االقتصاد ، خصوصا الجمارك من  -     

 أجل تشجٌع استٌراد المعدات والتجهٌزات الرٌاضٌة.

 جٌع إنشاء شركات مختلفة مع تساوي نظام الجمركة والضرٌبة.تش -     

حث المإسسات العمومٌة الصناعٌة والتجارٌة لقطاع الشباب ، االستثمار فً إنتاج  -     

 العتاد الرٌاضً .

 الترخٌص باستٌراد العتاد الرٌاضً وتخفٌض رسوم الضرٌبة. -     
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 العمومٌة:التنظٌم الجدٌد لبعض المنشآت الرٌاضٌة  -10-3

لقد أصبحت المنشآت الرٌاضٌة تمارس نظاما جدٌدا فً تسٌٌر شإونها ،وٌتضح ذلك      

 .1990لسنة  90.48من خبلل ما جاء على سبٌل المثال فً المرسوم التنفٌذي 

المتضمن إحداث المركب األولمبً حٌث جاء فً المادة  71.71المعدل  والمتمم لؤلمر      

وم إن مكتب المركب االولمبً الذي ٌدعً فً صلب النص المكتب الثانٌة من هذا المرس

وهو مإسسة عمومٌة ذات طابع صناعً وتجاري ٌتمتع بالشخصٌة المعنوٌة وباالستقبلل 

 المالً .

نستنتج من خبلل ما جاء فً هذه المادة أنها ذهبت إلى حد كبٌر لتطبٌق المبادئ واألسس 

 مٌة ، خصوصا المبدأ المتمثل فً االستقبللٌة .التً ٌقوم علٌها تنظٌم المإسسات العمو

حٌث جاء فً األساس القانونً للمإسسة العمومٌة المستقلة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة      

والتً تصبح تسري علٌها قواعد القانون التجاري وبالتالً تخولها القدرة على اكتساب 

لمإسسة من وجود ذمة مالٌة مستقلة الحقوق .والتحمل بااللتزامات وهذا ما ٌدعم استقبللٌة ا

 مما ٌنتج عنخ أرباح وتراكم فً األموال.

إن الشخصٌة المعنوٌة هً عامل إسناد الملكٌة ، كما أنه ٌترتب عنه سٌاسة التموٌل      

الذاتً وذلك باالعتماد على الموارد الخاصة بالمإسسة ، وفابض األرباح دون تدخل من 

الدولة .........
1
 .    

ك تمتعها باألهلٌة القانونٌة أي أن المإسسة لها حق االشتراط، االلتزام والتعاقد كذل 

بكٌفٌة مستقلة بواسطة أجهزتها المإهلة لهذا الؽرض.لكن كمالٌتها لٌست مطلقة بحٌث أنها 

 بها أو المقررة من طرؾ القانون .مقٌدة بالحدود التً ٌعنٌها عقد إنشا

ادة والمتمثل فً الطابع التجاري والصناعً لهذه أما فٌما ٌخص الشطر األول من الم

المنشآت فمبدأ المتاجرة ٌتعلق بوظٌفة ونشاط المإسسة من حٌث خضوعها لمبدأ اإلدارة 

                                                 
ٌناٌر سنة  30المإرخ  48.90الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة: المرسوم التنفٌذي  - 1

مركب ، المتضمن أحداث ال1971نوفمبر  2المإرخ فً  71.71المعدل والمتسم لؤلمر رقم   02، المادة 1990

 . 1990فٌفري  01،  5األولمبً، العدد 
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التجارٌة المعمول بها فً المشروعات التجارٌة الخاصة الخاضعة إلى أحكام القانون 

 تنظٌمات أو أعمالها أو أموالها .التجاري من حٌث ال

التنظٌم فهً منظمة على شكل الشركة وٌمكن اعتبار المنشآت الرٌاضٌة هً  من ناحٌة

من هذا الشكل مساهمة عامة لمساهمة الدولة فً تسٌٌر شإون هذه المنشآت بؤموالها ،أما 

من الناحٌة الوظٌفٌة فإنها تقوم بؤعمال تجارٌة طبقا لما تبرمه من عقود تجارٌة توخٌا 

د الجزاء الشكلٌات ، واحترام القوة الملزمة للعقود وتشدٌ للسرعة واالبتمان واإلقبلع من

 على عدم التنفٌذ.

أما من الناحٌة المالٌة للمإسسة ذات الطابع التجاري فالنظام القانونً الحاكم ألموال 

وممتلكات المإسسة ٌرتد إلى أحكام النظام التجاري إلخراجها من نطاق فكرة األموال 

ة ألحكام القانون الخاص من حٌث التصرفات علٌها فً تكوٌنها وبالتالً تبقى خاضع العامة.

أو تسٌٌرها ،فان رأس المال التؤسٌسً ٌجب أن ٌكون مكتوبا ومدفوعا بكامله حسب األشكال 

 نصت علٌه قواعد التسٌٌر المالً .الذي 

أما من ناحٌة التسٌٌر فان أموال المإسسة تدار وفق الشكل التجاري منعدمة على نظام 

ٌٌر المالً والمحاسب التجاري. وبالنسبة ألموال التشؽٌل فؤنها على اختبلؾ أنواعها التس

قابلة للتنازل منها والتصرؾ فٌها وحجزها حسب القواعد المعمول بها فً التجارة ، فهً 

محبل لمختلؾ التصرفات التجارٌة من بٌع ، وتنازل وإٌجار ...الخ وهذا خبلفا للوضع 

ال المإسسات العمومٌة االشتراكٌة هً أمبلك الدولة وال ٌمكن السابق ، أٌن كانت أمو

التصرؾ فٌها، أما األموال األساسٌة فهً خارجة عن التعاون المدنً والتجاري بحٌث ال 

ٌمكن ال التصرؾ فٌه أو اكتسابها وذلك على ؼرار الحماٌة المنٌة المبسوطة على األموال 

مومٌة فً أداء مهامها.......... العمومٌة ، حفاظا باستمرارٌة المإسسة الع
1. 

                                                 
 المإرخ فً 71.71المعدل والمتسم لؤلمر رقم   02، المادة 1990ٌناٌر سنة  30المإرخ  48.90المرسوم التنفٌذي  - 1

فٌفري  01،  5، المتضمن أحداث المركب األولمبً بالجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ، العدد 1971نوفمبر  2

1990 . 
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الجهود الجزائرٌة فً بناء وتنظٌم المنشات الرٌاضٌة:  -11
 

من المعروؾ وكما جاء فً المواثٌق والنصوص القانونٌة التً تتحدث عن توفٌر       

وتهٌبة المنشآت الرٌاضٌة وضرورة نشرها عبر كافة المناطق السكنٌة،وهذا من أخل 

ن شباب المجتمع الجزابري على مختلؾ النشاطات  الرٌاضٌة ،لذا فإننا مساعدة أكبر عدد م

 نرى من هذا الجانب  أن الدولة قامت بعمل جبار ومشجع 

لكن هل تتوفر هذه المنشآت الرٌاضٌة ٌعكس حقٌقة عملها وتسٌر شإونها بؤحسن        

 األحوال ؟       

وعراقٌل تإول دون الوصول إلى  فنظرا لطرٌقة التسٌٌر المطبقة ؼالبا تواجه بمشاكل

األهداؾ الموجودة ،كل هذه المشاكل أدت بالسلطات إلى التفكٌر فً نظام جدٌد تسٌر به 

المنشات الرٌاضٌة وهو النظام الذي ٌشجع على استقبللٌة التسٌٌر بما  فٌه من مبادئ وأسس 

ن طرؾ الدولة تشجع على العمل فً إطار  المستقبل بعٌدا عن كل الضؽوطات والمراقبة م

فً حدود المتفقة علٌها. .......
1
. 

النوادي الراضٌة مهمة تربٌة وتكوٌن  تمارس :النوادي الرٌاضٌة فً الجزائر -11-1

الشباب على طرٌقة تطوٌر برامج رٌاضٌة فً ترقٌة الروح الرٌاضٌة والرقابة من العنؾ و 

لوطنٌة المنظمة إلٌها وتكون وهً تخضع لمراقبة الرابطة واالتحادٌة الرٌاضٌة ا محاربته،

  النوادي الرٌاضٌة متعددة الرٌاضة أو أحادٌة الرٌاضة وتصنؾ إلى ثبلثة أصناؾ: 

 النوادي الرٌاضٌة الهاوٌة.  -

 النوادي الرٌاضٌة شبه المحترفة.  -

 .النوادي الرٌاضٌة المحترفة -

المسبق لبلتحادٌة ٌخضع اعتماد النوادي الرٌاضٌة الهاوٌة وشبه المحترفة إلى الرأي التقنً 

 (.43الرٌاضٌة الوطنٌة المعٌٌة حً ٌمنح االعتماد طبقا للتشرٌع المتعلق بالجمعٌات )المادة

 

                                                 
 (.42ٌتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة )المادة10-04وزارة الشباب و الرٌاضة ،قانون  -1
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هو جمعٌة رٌاضٌة ٌكون جزء من نشاطها ذات طابع  النادي الرٌاضً شبه المحترف: -أ 

 تجاري بما فٌه تنظٌم التظاهرات الرٌاضٌة المدفوعة األخر، بحٌث ٌعتمد القانون األساسً

ٌحدد تنظٌمه وشروط تعٌٌن أعضابه و األجهزة المسٌرة ومسإولٌتها وكٌفٌة مراقبتهم تحدٌد 

 (.44كٌفٌات التطبٌق والقانون األساسً عن طرٌق التنظٌم )المادة

تخصص أرباح النادي لصندوق االحتٌاجات وتكون مسإولٌة أعضاء األجهزة 

ضمن شروط إمتٌازٌة من استؽبلل   ولة المحددة وله الحق فً االستفادةإالمسٌرة هً المس

 (.  45المنشآت الرٌاضٌة العمومٌة)المادة

حً ٌتولى الخصوص تنظٌم التظاهرات و المنافسات  النادي الرٌاضً المحترف: -ب 

الرٌاضٌة المدفوعة األجر و تشؽٌل مإطرٌن و رٌاضٌٌن مقابل اجر و كذا كل النشاطات 

 : التجارٌة التالٌة التجارٌة المرتبطة بهدؾ اتخاذ إحدى اإلشكال

 المإسسة الوحٌدة الشخصٌة الرٌاضٌة ذات المسإولٌة المحدودة. -

 الشركة الرٌاضٌة ذات المسإولٌة المحدودة. -

 .1( ......... 46الشركة الرٌاضٌة ذات األسهم)المادة -

 االتحادات الرٌاضٌة: -11-2

لنوادي فان ا إذا كانت االتحادات الرٌاضٌة من اتحادات األلعاب و لٌست اتحادات

مهمتها أمبل فً العناٌة و االهتمام باأللعاب الرٌاضٌة كل اتحاد فٌما ٌخصه، بؽرض 

 االرتفاع بالمستوى البطولً للعبة عن طرٌق المنافسة الحرة الشرٌفة التً ٌصؽها االتحاد

للعبة بما ٌتفق و القوانٌن الدولٌة. البد أن نمر بنشؤة االتحادات و الحاجة التً دعت إلى 

جود و كٌؾ تطورت إلى ما هً علٌه أالن لتصبح من الركابز التً تحرم االتحادات فً و

 العالم .

 :نشؤة االتحادات -أ 

إن الحركة أو اللعب تعتبر بالنسبة للطفل الطرٌق الكتساب الخبرة و التعلٌم بالنسبة 

من  كونها لنشؤة الشباب هً الطبٌعة لبلستفادة من الطاقة الزابدة و بالنسبة للكبار بالرؼم 
                                                 

 (.42ٌتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة )المادة10-04وزارة الشباب و الرٌاضة ،قانون  -1
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ثانوٌة لحاجة التروٌج و شؽل أوقات الفراغ و قد استؽل علماء  التربٌة و قادة الشباب هذه 

الحقابق لتطوٌر اللعب فً العاب رٌاضٌة منظمة تحكمها نظم و قواعد و تعالٌم تهتم بدرجة 

ع كبٌرة فً تحقٌق أهداؾ تربوٌة عظٌمة جعلت لهذه األلعاب أهمٌة فً حٌاة الفرد و المجتم

 ..........و األمة
1
. 

ومنذ القرن التاسع عشر بدأت تظهر بعض األلعاب البدابٌة و اخذ االهتمام بها 

حٌث بدا ٌظهر اتجاه جدٌد لهذه األلعاب  ٌتضاعؾ بعد تطورها فً القرن العشرٌن،

لتطوٌرها و إدراجها فً برامج تربٌة و استمر هذا التطور و الزال حتى وصل إلى 

  اإلعجاز .

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و ؼٌرها من  دراسة تارٌخ الدول مثل السوٌد ،ألمانٌا،وإن 

دول أوربا بٌنما مدى إسهاماتها فً الحركة الرٌاضٌة و نظرٌاتها و منذ بداٌة القرن 

العشرٌن تضاعؾ االهتمام باأللعاب الرٌاضٌة المنظمة و بدأت تقام لها مسابقات و منافسات 

 ث كان لكل بلد قوانٌن.بٌن مختلؾ الفرق حٌ

وشروط تتناسب ظروفها و العبٌها و كان لكل دولة ما ٌخصها من قوانٌن و شروط  

و على اثر ظهور االتصال بٌن الدول انقطاع عهد العزلة فقد اتجهت كل الجهود إلى تكوٌن 

هٌبة و جمعٌات رٌاضٌة لكل لعبة لتوحٌد قوانٌن و شروطها التً تمارس على أساسها فً 

 اء العالم.إنح

وبذلك كانت االتحادات الدولٌة كهٌبات حارسة على المنافسات الرٌاضٌة فً أنحاء 

العالم لتظهر بعد ذلك االتحادات األهلٌة التً ٌرتبط ارتباطا و ثٌقا مع هذه األخٌرة و كل هذا 

ٌسمح ببعث الرٌاضة من جدٌد على أسس عملٌة جدٌدة جعلت منها وسٌلة حاذقة ذات مؽزى 

 ممارستها و لٌس مجرد عمل مسلً و مرتب كما كان علٌه من  قبل.هام ل

 

 

                                                 
،القاهرة 1عصام بدوي و محمد كمال أمٌر : الطور العلمً لمفهوم الرٌاضة ،دار الشباب لطبعة والنشر ،ط - 1

 .230،ص1992،مصر،
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االتحادات مسإولٌة -ب 
 : 

القاعدة العرٌضة التً تشكل الجمعٌة العمومٌة  تشكل األندٌة األعضاء فً االتحادات

صاحبة السلطة العلٌا فً االتحادات حٌث ٌنتخب مجلس اإلدارة من بٌن الشخصٌات التً 

ومالٌا ون له السلطة و المسإولٌة فً إدارة االتحاد فنٌا و إدارٌا ترشحها األندٌة بحٌث ٌك

مدته بالنظام األساسً و ٌتولى االتحاد تنصٌب اللجان بحٌث كل لجنة اختصاصها  وتحدد

التً ٌشرؾ علٌها مجلس اإلدارة لبلتحاد و كما ٌتولى تشكٌل اللجان الفنٌة الدابمة من فنٌٌن 

ة لبلتحاد و لجان المناطق مل لجنة الحكام، و لجان ٌختصون بالتعاون مع ملس اإلدار

 المدربٌن و لجنة المنتخبات الوطنٌة حً كل لجنة من هذه اللجان تنظمها لوابح خاصة.

إن االتحاد بمفهومه العام ٌشمل ثبلث عناصر أساسٌة هً مجلس إدارة االتحاد 

 .واللجان الناطق الفنٌة الدابمة و األندٌة و األعضاء فً االتحاد

واالتحادات باعتبارها العاب فكل اتحاد مسإول عن لعبته و ٌقع على عاتق تنظٌم 

بطولتها المحلٌة و اإلقلٌمٌة الدولٌة و هو مسإول عن التخطٌط و البرمجة لكافة نشاطات 

 اللعبة.

إن من أهم مسإولٌات هذه االتحادات إعداد الكوادر الفنٌة للعبة و الحكام و المدربٌن و 

إلدارٌٌن لعقد دراسات حقل و تؤهٌل هذه الكوادر الفنٌة ٌعتبر من عناصر تطوٌر القادة و ا

:.......... أي لعبة رٌاضة. 
1 
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75 
 

 :خالصة

إن تطور المنشآت الرٌاضٌة لن ٌتوقؾ عند هذا الحد سواء كان ذلك من ناحٌة 

تسٌٌر هذه الخدمات أو من الناحٌة اإلجمالٌة التً أصبحت تصمم علٌها، وإن نجاح إدارة  

المنشآت الرٌاضٌة وتحقٌق أهدافها ٌعتمد بالدرجة األولى على كفاءة وفعالٌة اإلدارة المسٌرة 

لها والمبادئ األساسٌة التً ٌتمسك بها المشرؾ فً التخطٌط والتسٌٌر لئلمكانٌات الرٌاضٌة 

سٌٌر حٌث أن المشرؾ هو أدرى وأعلم بما ٌجب أن تحتاج إلٌه هاته المنشآت من  إدارة وت

 أمثل واتخاذ القرارات لتحقٌق أهداؾ المنشؤة المراد تحقٌقها والوصول إلٌها.
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 تمهٌـد :

بعد دراستنا للجانب النظري الذي تناولنا فٌه الرصٌد المعرفً الخاص بموضوع 

 لدراسة الذي ضم ثبلث فصول وهً على الترتٌب التالً:ا

 اإلدارة العامة و اإلدارة الرٌاضٌة. -

 التخطٌط والتنظٌم .تً وظٌف -

 المنشآت الرٌاضٌة. -

سنحاول التطرق للجانب التطبٌقً قصد دراسة الموضوع دراسة مٌدانٌة حتى نتمكن من  -

إعطاء منهجٌة علمٌة حقها وكذا تطابق المعلومات النظرٌة التً تناولناها فً الفصول 

عمال السابقة الذكر وٌتم ذلك عن طرٌق تحلٌل ومناقشة نتابج االستبٌان والتً وجهت ل

لقبول الفرضٌات المقدمة فً الجانب و  ضً بالشط بالوادياإلدارٌٌن فً المركب الرٌا

النظري أو رفضها ، البد لنا من دراسة تكون أكثر دقة وأكثر منهجٌة والمتمثلة فً الدراسة 

المٌدانٌة التً من خبللها تم اختٌار المنهج المتبع فً هذا البحث، وكذا مجاالته والعٌنة التً 

 قمنا بتحلٌل النتابج ومناقشتها. تم اختٌارها وكذا أداة البحث كما

فً هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات المٌدانٌة التً اتبعناها فً هذه 

الحصول على نتابج ٌمكن الوثوق بها واعتبارها نتابج موضوعٌة قابلة  الدراسة ، ومن أجل

وؾ فان ما للتجرٌب مرة أخرى ، وبالتالً الحصول على نفس النتابج األولى ، كما هو معر

ٌمٌز أي بحث علمً هو مدى قابلٌته للموضوعٌة العلمٌة ، هذا ال ٌمكن أن ٌتحقق إال إذا 

 اتبع صاحب الدراسة منهجٌة علمٌة دقٌقة وموضوعٌة .
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 الدراسة االستطالعٌة : -1

البحوث االستطبلعٌة هً تلك البحوث التً تتناول موضوعات جدٌدة لم ٌتطرق إلٌها 

قبل وال تتوفر عنها بٌانات أو معلومات أو حتى ٌجهل الباحث كثٌرا من أي باحث من 

بعادها وجوانبهاأ
 1

. 

 وفً دراستنا حول موضوع مدى مساهمة بعض الوظابؾ اإلدارٌة فً نجاح العمل

توجهنا إلً المركب الرٌاضً بالشط من اجل تقدٌم االستبٌان وهذا من  اإلداري الرٌاضً

 واألفكار والتحقق من الفرضٌات . اجل تشخٌص وجمع المعلومات

 ومن خبلل هذه الدراسة تمكنا من وضع االستبٌان

 المجال المكانً و الزمانً :  -1-1

 المجال المكانً : -1-1-1

 .تم توزٌع االستبٌان على مجموعة من اإلدارٌٌن فً المركب الرٌاضً بالشط والٌة الوادي

         المجال الزمانً :  -1-1-2

 2016مارس  10ة القٌام بهذه الدراسة المٌدانٌة فً الفترة الممتدة بٌن ٌوم كانت بداٌ

 .، حٌث تم توزٌع االستبٌان على مجموعة من اإلدارٌٌن 2016أفرٌل  28إلى ؼاٌة ٌوم  

 تحدٌد متغٌرات الدراسة : -2

تكتسً مرحلة تحدٌد متؽٌرات البحث ، أهمٌة كبٌرة لهذا ٌمكن القول أنه كً تكون 

البحث قابلة للتحقٌق مٌدانٌا ، أنه البد من العمل على صٌاؼة و تجمٌع كل متؽٌرات فرضٌة 

البحث بشكل سلٌم ودقٌق إذ أنه البد أن ٌحرص كل باحث حرصا شدٌدا على التمٌٌز بٌن 

متؽٌرات بحثه وبٌن بعض العوامل األخرى التً من شؤنها أن تؤثر سلبا على مسار إجراء 

 دراسته .

  المتغٌر :  2-1

ذلك العامل الذي ٌحصل فٌه تعدٌل أي تؽٌر لعبلقته بمتؽٌر آخر وهو نوعان : هو
2

 

                                                 
 .47م،ص1984، الكوٌت ،1ناصر ثابت: أضواء على الدراسة المٌدانٌة ، مكتبة الفبلح ، ط -1

 . 58،ص نفسه ناصر ثابت: المرجع - 2
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 : المتغٌر المستقل –أ 

 هو عبارة عن تلك العوامل التً تإثر على متؽٌر تابع .

 : المتغٌر التابع -ب

هً تلك العوامل أو الظواهر التً ٌسعى الباحث لقٌاسها ، وهً تتؤثر تبعا لمتؽٌر 

 ؽٌرات بحثنا فٌما ٌلً :تتمثل متو .مستقل

 المتؽٌر المستقل ٌتمثل فً :الوظابؾ اإلدارٌة . -

 المتؽٌر التابع :  العمل اإلداري الرٌاضً -

 البحث : مجتمع -3

حرصنا على الوصول إلى نتابج أكثر دقة وموضوعٌة ومطابقة للواقع ، حٌث قمنا 

اضً بالشط والٌة الوادي باختٌار عٌنتنا المتمثلة فً مجموعة من اإلدارٌٌن فً المركب الرٌ

بؤي خصابص أو ممٌزات كالمستوى الدراسً، السن،  ع البحثمجتم، أي أننا لم نخصص 

 الخبرة، ....الخ .

استمارة استبٌان على مستوي مركب الدٌوان بالشط حٌث تمكنا من  30قمنا بتوزٌع 

 استمارة استبٌان مما استلزمنا حصر عٌنتنا . 30استرجاع 

 المنهج المستخدم: -4

إن مناهج البحث عدٌدة ومتنوعة ومتباٌنة تباٌن الموضوعات و اإلشكالٌات وال ٌمكن 

ص أن ننجز هذا البحث دون االعتماد على منهج واضح ٌساعد على دراسة و تشخٌ

والوصفٌة إذ ٌعتمد على اتصال الباحث للمٌدان  )ذو الوظٌفة( اإلشكالٌة التً ٌتناولها بحثنا

الذي"ٌعرؾ بؤنه مجموعة  المنهج الوصفًفعل لذا أستخدم ودراسة ما هو قابم فٌه بال

1"اإلجراءات البحثٌة التً تتكامل لوصؾ الظاهرة محل الدراسة 
. 

"وٌمكن تعرٌفه بؤنه ذلك العامل الذي من خبلله نقوم بتحدٌد طبٌعة وخصابص بعض 

ها بطرٌقة الظواهر المعٌنة ألجل تحلٌل العبلقات بٌن مختلؾ المتؽٌرات محاولٌن بذلك قٌاس

                                                 
 .59، دار الكتاب الحدٌث ،الكوٌت ، ب س، ص 1رإٌة مبسطة ،ط-ث التربوي بشٌر صالح الراشدي : منهج البح - 1
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كمٌة فً قالبه وأسلوبه أخصابً هادفٌن من خبلل ذلك إلى استخبلص نتابج الموضوع 

تنبإاته عن تطور مختلؾ الظواهر"
1
. 

وٌعرؾ فً مجال التربٌة والتعلٌم بؤنه كل استقصاء ٌنصب على ظاهرة من الظواهر 

نبها وتحدٌد التعلمٌة أو النفسٌة ، كما هً قابمة من الحاضر ٌقصد تشخٌصها وكشؾ جوا

 العبلقات بٌن عناصرها ، أو بٌنها وبٌن ظواهر تعلٌمٌة أو نفسٌة أو اجتماعٌة
2
. 

 التالٌة : ةوتم إتباع الخطو

التحقق من المعلومات المجموعة حول موضوع الدراسة بالوصؾ الدقٌق و التحلٌل ذا  -

بلص التعلٌمات النتابج الجٌدة اعتمادا على الظروؾ المصاؼة والمحددة سابقا بؽٌة استخ

 ذات النتابج الجٌدة .

 أدوات الدراسة: -5

  : أدوات البحث -5-1

من أجل اإلحاطة بالموضوع من كل جوانبه تم استخدام استمارة االستبٌان التً تعد 

أداة ربٌسٌة لجمع البٌانات الكلٌة عن وقابع محدودة وعدد كبٌر نسبٌا من األشخاص 
3
. 

لطرٌقة منهجًاألسبلة المترابطة  وهً مجموعة
4
. 

تبٌان بؤنه مجموعة من األسبلة المرتبطة حول موضوع االسوكذلك ٌعرؾ االستمارة 

معٌن ثم وضعها فً استمارة ترسل إلى لؤلشخاص المعنٌٌن بالبرٌد أو تسلٌمها بالٌد تمهٌدا 

                                                 
علً عبد الواحد وافً: مناهج البحث ،معجم العلوم االجتماعٌة ،ب ط ،الهٌبة المصرٌة للكتاب، القاهرة  - 1

 .592،ص1997

 .80، ص1974بعة العانً ، ، بؽداد ،  مط 1الزوابعً والعنام: منهاج البحث فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ، ج - 2

طلعت إبراهٌم: أسالٌب و أدوات البحث االجتماعً ، ب ط ، دار ؼرٌب للطباعة و النشر والتوزٌع ، القاهرة ، مصر   - 3

 .185،ص1995

 .210،ص1981،المملكة العربٌة السعودٌة، الرٌاض ،1ٌوسؾ مصطفى قاضً : اإلرشاد النفسً و التربوي ،ط - 4
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للحصول على أجوبة األسبلة الواردة فٌها وبواسطتها ٌمكن التوصل إلى حقابق جدٌدة عن 

التؤكد من معلومات متعارؾ علٌها لكنها ؼٌر مدعمة بحقابقالموضوع و 
1
. 

وٌعرؾ كذلك على أنه أداة لجمع البٌانات المتعلقة بموضوع البحث محددة عن طرٌق 

االستمارة ٌجري تعببتها من قبل المستجٌب 
2
. 

 : االستبٌان 

  كً لقد استعملنا من أجل الوصول إلى الحقٌقة االستبٌان الموجه إلى طلبة المعهد

نحصل على أكبر عدد من المعلومات وللتؤكد من صحة الفرضٌات بعد تحلٌل النتابج ، 

وإعطاء اقتراحات وتوضٌحات لفتح المجال أمام دراسات أخرى أكثر تعمقا فً هذا 

 الموضوع .

  اعتمدنا فً هذا االستبٌان على طرق مختلفة فً أنواع األسبلة التً تنقسم إلى ثبلثة

 3 :أنواع

 وفً هذا النوع من األسبلة ٌحدد الباحث اإلجابات  لمغلقة أو محدودة اإلجابات:األسئلة ا

 الممكنة أو المحتملة لكل سإال وٌطلب من المستجٌب اختٌار أحدها أو أكثر.

 :فً هذا النوع من األسبلة ٌترك للمبحوث حرٌة اإلجابة عن  األسئلة المفتوحة أو الحرة

 به الخاص الذي ٌراه مناسبا.السإال المطروح بطرٌقته ولؽته وأسلو

 :فً مثل هذا النوع من األسبلة ٌطرح الباحث فً البداٌة سإاال  األسئلة المغلقة المفتوحة

 مؽلقا أي ٌحدد فٌه اإلجابة المطلوبة وٌقٌد المبحث باختٌار اإلجابة.

 

 
                                                 

 العكش: البحث العلمً المناهج و اإلجراءات ،مطبعة العٌن الحدٌثة ، ب ط،العٌن، اإلمارات العربٌة فوزي عبد هللا -  1

 .210،ص1986المتحدة ، 

 314،ص1997ؼرٌب سٌد أحمد: تصمٌم و تنفٌذ البحث ، دار المعرفة الجامعٌة ،اإلسكندرٌة،مصر، - 2

 عمان، ،دار صفاء للنشر والتوزٌع،1بحث العلمً،طربحً مصطفى علٌان، عثمان محمد ؼنٌم: مناهج وأسالٌب ال -3

 . 91-90،ص ص  2000
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 إجراءات التطبٌق المٌدانً: -6

ٌة فً نجاح العمل مدى مساهمة بعض الوظابؾ اإلدارفً دراستنا حول موضوع 

 اإلداري الرٌاضً. 

حٌث توجهنا إلى المركب الرٌاضً بالشط من أجل تشخٌص وجمع األفكار 

 .والمعلومات ، والتحقق من الفرضٌات 

 حدود الدراسة :  -7

اقتصرت دراستنا على المركب الرٌاضً بالشط بوالٌة الوادي وهذا بحكم قربها وكذا 

األعباء المادٌة التً تتطلبها الدراسة خارج والٌة الوادي لضٌق الوقت باإلضافة إلى تفادى 

 من مصارٌؾ تنقل إلى ؼٌر ذلك من تكالٌؾ .

 : المعالجة اإلحصائٌة -8

لؽرض الخروج بنتابج موثوق بها علمٌا استخدمنا طرٌقة اإلحصابٌة لبحثنا لكون 

اس فعلً ٌستند علٌها و األداة الحقٌقٌة التً نعالج بها النتابج على أس اإلحصاء هو الوسٌلة

 فً البحث و االستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا ما ٌلً :

: بما أن البحث كان مختصرا على البٌانات التً ٌحتوٌها االستبٌان فقد وجد  النسبة المئوٌة

 أن أفضل وسٌلة 

 إحصابٌة لمعالجة النتابج المتحصل علٌها هو استخدام النسبة المبوٌة .

 1:ب المبوٌة تساوي النسطرٌقة حسابها 

 / العٌنة  x100 عدد التكرارات  

 %100           ع 

 ت            س            

 

                                                 
 ،1977عبده علً ،صٌؾ السامرابً : طرق اإلحصاء فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، بدون طبعة، جامعة بؽداد ، - 1

 .75ص

 /عx 011س=ت

 ع: عدد العينة

 ت: عدد التكرارات

 س: النسبة المئوية
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 الخالصة : 

ٌمكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فٌه منهجٌة البحث ، من بٌن أهم الفصول التً 

ى احتواء أهم ضمتها دراستنا هذه ، ألنه ٌحتوي على أهم العناصر األساسٌة التً قادتنا إل

 المتؽٌرات والعوامل التً كان باإلمكان أن تعٌق السٌر الحسن لهذه الدراسة .

إن هذا الفصل ٌعتبر بمثابة الدلٌل أو المرشد الذي ساعدنا على تخطً كل الصعوبات، 

 .وبالتالً الوصول إلى تحقٌق أهداؾ البحث بسهولة كبٌرة 

تنا بشكل كبٌر، منها متؽٌرات البحث ، كما تناولنا فٌه أهم العناصر التً تهم دراس

المنهج المتبع ، أدوات البٌانات ...الخ من العناصر التً ٌعتمد علٌها أي باحث  فً الجانب 

 التطبٌقً لدراسته .

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض و حتهيم اننتائج : اخلامسانفصم 
 

 

  ي  دارإلاالموجه  االستبٌانعرض وتحلٌل نتابج 

 .والٌة الوادي ركب الرٌاضً بالشطالم

  مناقشة فرضٌات البحث من خبلل عرض 

 االستبٌان.وتحلٌل نتابج    
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 : تمهٌد

المركب  داري  إلبعد أن تم تصمٌم استمارة االستبٌان الخاصة بالبحث والموجهة 

المركبات الرٌاضٌة    اداري  الرٌاضً بالشط والٌة الوادي  بطرٌقة قصدٌة عمدٌة تستهدؾ 

 ستمارة تتضمن األسبلة موجهة ألفراد العٌنة ، حٌث تمت صٌاؼة هذها 30والمقدرة بـ 

 .األسبلة حسب فرضٌات البحث والتً أدرجنها فً ثبلث محاور

 .ٌتمثل فً محور البٌانات الشخصٌة العامة الخاصة بؤفراد العٌنة القصدٌة :المحور األول 

  .       تتمحور اسبلته حول وظٌفة التخطٌط :المحور الثانً 

 .تتمحور اسبلته حول وظٌفة التنظٌم  :لمحور الثالث ا
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 البٌانات الشخصٌة االول :المحور 

 مجتمع البحثأفراد  ٌبٌن سن : (01) جدول رقم

 

 ٌمثل متابعة مدى سن أفراد العٌنة .(: 01التمثٌل البٌانً )

 

 

 : (01جدول )الالتحلٌل ومناقشة 

% عٌنة الموظفٌن ٌتراوح  25ٌبلحظ من خبلل النسب الواردة فً الجدول السابق أن 

%  أي 69سنة وإذا ما الحظنا النسبة التً بعدها نجد أن  30إلً 18بٌن نسبهم ما بٌن 

العطاء التً ٌمكن لهذه المنشآت الرٌاضٌة  سنة وهً مرحلة 50و  30ٌتراوح سنهم بٌن 

 50% هً الفبة النسبٌة األكبر من 06استؽبللها كما تجب اإلشارة إلى أن النسبة منعدمة 

سنة وهً كذلك مإشرا إٌجابً من جانبٌن وهو انخفاض نسبة المسنٌن والذي هم أقل 

 النسبة المئوٌة التكرار السن

 25% 08 30إل18ًمن

 69% 22 50إلً 30

 06% 02 فما فوق50

 100% 30 المجموع
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ثبت أن األفراد كبار السن األفراد أراء وثانٌهما أن الدراسات فً علم االجتماع اإلداري قد أ

لهم القدرة على المحافظة على تماسك جماعات العمل من خبلل المكانة االجتماعٌة 

  .للمسنٌن

 االستنتاج: 

 مجتمع البحثٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول  أن أؼلب أفرد 

 سنة . 50 و 30 تتراوح أعمارهم بٌن 

 مجتمع البحث لدراسً لدى أفرادمستوى ا ٌبٌن : (02) جدول رقم

  

 

 

 

 

 

 

 (: ٌمثل متابعة مدى المستوي الدارسً أفراد العٌنة.02التمثٌل البٌانً )

 

 

 

 السنة المئوٌة التكرار المستوي الدراسً

 0% 0 ابتدابً

 17% 05 متوسط

 40% 12 ثانوٌة

 43% 13 جامعً

 100% 30 المجموع
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 :(02)التحلٌل ومناقشة جدول 

مستوى  موزعة تقرٌبا بطرٌقة متفاوتة ٌبٌن مجتمع البحثول أن أفراد الجد ٌبٌن

اما نسبة الثانوي والجامعً % 17متوسطونسبة ال %0االبتدابً  حٌث نجد نسبة الدراسً

 علً التوالً 40%و 43%فهً 

 االستنتاج:

مجتمع ما نستنتجه من خبلل النسب الموضحة فً الجدول اعبله ان ؼالبٌة افراد 

 % مستواهم الدراسً الطور الثانوي والجامع43ًو40ا بٌن والذي نسبته م البحث

 العٌنة.  لدى أفرادماذا تمثل  الجنس   ٌبٌن : (03) جدول رقم

                                                                           

 

 

 

 

 .مجتمع البحث(: ٌمثل معرفة جنس أفراد 03التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 

 

 

 النسبة المئوٌة التكرار جنس

 %83 25 ذكور

 %17 05 إناث

 %100 30 المجموع
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 (03)التحلٌل ومناقشة جدول 

من أفراد العٌنة ٌمثلون عدد الذكور كما %83ٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله أن نسبة 

التً تمثل عدد اإلناث وهً النسبة االقل تمثٌبل  مجتمع البحثمن أفراد   17%نجد نسبة

 .مجتمع البحثألفراد 

 االستنتاج:

 مجتمع البحثما نستنتجه من خبلل االرقام المبٌنة اعبله ان االؼلبٌة الساحقة ألفراد 

 الممارسة للرٌاضة تتكون من جنس الذكور 

 :نتائج تحلٌل جداول المحور األول المتعلق بالمعلومات الشخصٌة

 : ٌلً من خبلل تعرفنا على خصابصه أفراد العٌنة نستنتج ما

 .سنة 50و  30أعمار أفراد العٌنة بٌن  تتراوح أؼلبٌة* 

 .جامعًالو  ثانويالبٌن  دراسً أؼلبٌة أفراد العٌنة لهم مستوى *  

ٌمثل عدد  %17و فٌما نسبة من أفرد العٌنة  83%ٌمثل عدد الذكور بنسبة* 

 اإلناث.
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 المحور الثانً : أسئلة حول وظٌفة التخطٌط .

 : تحلٌل وعرض نتائج أسئلة المحور الثانًمناقشة فرضٌة المحور الثانً خالل 

 المنشآتالتخطٌط فً تطوٌر العمل اإلداري داخل  فٌةٌوظ تساهم :الفرضٌة األولى

 .الرٌاضٌة

 هل تعتمد علً عملٌة التخطٌط فً النشاطات الرٌاضٌة ؟ الســإال األول:

شاطات لعملٌة التخطٌط فً الن ابعة أفراد العٌنةتمعرفة مدى م :الغرض من السإال

 الرٌاضٌة .

 .لعملٌة التخطٌط فً النشاطات الرٌاضٌةٌبٌن مدى متابعة أفراد العٌنة  : (04) جدول رقم

لعملٌة التخطٌط فً  مجتمع البحث(: ٌمثل متابعة أفراد 04التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 .نشاطات الرٌاضٌةال

 

 

 النسبة المئوٌة التوزٌع التكرار األجوبة

 93% 28 نعم

 07% 02 ال

 100% 30 المجموع
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اعبله  مجتمع البحث:من خبلل نتابج الجدول ٌبن لنا أن أفراد (04)التحلٌل ومناقشة جدول  

من الموظفٌن ٌعتمدون على التخطٌط والسٌاسة التً ترسمها االدارة 93 ما نسبتهان 

من العاملٌن ال ٌعتمدون على المخططات  7اما ما نسبته  تلؾ النشاطات الرٌاضٌةخلم

 من طرؾ االدارة. المسطرة

 االستنتاج:

مجتمع ٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول  أن أؼلب أفرد  

 ٌقومون بتنفٌذ الخطط المسطرة لمختلؾ النشاطات الرٌاضٌة . البحث

 هل للمإسسة الرٌاضٌة خطة عمل محددة ؟ الســإال الثانً:

 ة عمل محددة.                                                                                                      هل للمإسسة الرٌاضٌة خطمعرفة   :الغرض من السإال

 .ٌبٌن مدى تؤثٌر المإسسة الرٌاضٌة بخطة العمل المحددة : (05) جدول رقم

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة

 % 83 25 جٌد

 % 17 05 ضعٌفة

 % 100 30 المجموع

 

 (: 05التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 .تؤثٌر المإسسة الرٌاضٌة بخطة العمل المحددةٌمثل متابعة أفراد العٌنة لمدى 
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من خبلل الجدول ٌتبٌن أن معظم المبحوثٌن لهم  :(05)ل التحلٌل ومناقشة جدو

 %83تصور اٌجابً عن المإسسة التً ٌشتؽلون بها والذٌن ٌمثلون ما نسبته 

ن دل على شًء انما ٌدل على االستراتٌجٌة المحكمة التً وضعتها المإسسة وتجنبا وهذا ا

 للعشسوابٌة فً تسٌٌر مختلؾ النشاطات االدارٌة

 االستنتاج:

تجاه  اتباع  مجتمع البحثما نستنتجه مما سبق هو التباٌن الملحوظ فً اجابات افراد 

 .استراتٌجٌة معٌنة من عدمها والذي ؼلب علٌه االجابة بجٌد 

 هل تقوم اإلدارة باستشارتك فً عملٌة التخطٌط؟ الســإال الثالث:

 اإلدارة فً عملٌة التخطٌط  .                                                                                        استشارة معرفة مدى:الغرض من السإال

 عملٌة التخطٌط  .اإلدارة فً  استشارةٌبٌن مدى  : (06) جدول رقم

 

 

 

 

 

 
 اإلدارة فً عملٌة استشارةمدى  مجتمع البحث(: ٌمثل متابعة أفراد 06التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 التخطٌط .

 

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة

 27% 08 ابدا

 06% 02 دائما

 67% 20 احٌانا

 100% 30 المجموع
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ه ٌتبٌن لنا ان االدارة تستشٌر فً  : من خبلل الجدول اعبل(06)التحلٌل ومناقشة جدول 

  %67برمجة مخططاتها من خبلل اجابات المبحوثٌن والتً تشكل نسبة كبٌرة وتقدر ب

تعد اٌضا بؤبدا فتكاد تكون منعدمة واالجابة  اما االجابة بدابما  بؤحٌانناحٌث كانت اجابتهم 

  . قلٌلة مقارنة بنظٌراتها

 االستنتاج:

مجتمع د ال تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول  أن أؼلب أفرٌمكننا أن نستنتج من خبل

 المإسسة فً وضع مخططاتها اال فً بعض االحٌان ال تستشٌرهم البحث

 ؟هل تشارك فً وضع االهداؾ  الســإال الرابع:

 .معرفة مدى مشاركة افراد العٌنة فً وضع االهداؾ :الغرض من السإال

 .فً وضع االهداؾ ٌبٌن مدى مشاركة افراد العٌنة : (07) جدول رقم

 النسبة المبوٌة تكرار األجوبة

 17% 05 نعم

 83% 25 ال

 100% 30 المجموع

 

 الهداؾابوضع  مجتمع البحث(: ٌمثل مشاركة افراد 07التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

. 
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والذٌن تقدر  مجتمع البحثمعظم افراد ٌبٌن الجدول أن  :(07)التحلٌل ومناقشة جدول 

فً وضع االهداؾ لٌس لهم عبلقة بما تبرمجه  ال ٌشاركون% 83ـ نسبتهم ب

سواء كانت هذه االخٌرة تمس النظام الداخلً للمإسسة او  المإسسة من مخططات

 من الذٌن ٌشاركون فً وضع االهداؾ %17النشاطات الرٌاضٌة اما النسبة المتبقٌة فهً 

 ة الكلً المسطرة من طرؾ المإسسة حٌث تعتبر نسبة ضبٌلة مقارنة بحجم افراد العٌن

  االستنتاج:

 الاألؼلبٌة الساحقة ٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول أن 

 . ٌشاركون فً تصمٌم االهداؾ المنشودة

 ما مدى مساهمتك فً وضع الخطط  فً تطوٌر المإسسة ونشاطاتها؟ الســإال الخامس:

خطط فً تطوٌر المإسسة مساهمة العمال فً وضع المعرفة مدى  الغرض من السإال:

 ونشاطاتها.

 مساهمة العمال فً وضع الخطط ٌبٌن مدى  : (08) جدول رقم

 فً تطوٌر المإسسة ونشاطاتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المبوٌة تكرار األجوبة

 67% 20 جٌدة

 33% 10 ضعٌفة

 100% 30 المجموع
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 (: ٌمثل مدى مساهمة العمال  08التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 وضع الخطط لتطوٌر نشاط المإسسة فً 

 

 

مجتمع من افراد  %67من خبلل الجدول ٌتبٌن أن ما نسبته  :(08)التحلٌل ومناقشة جدول 

ٌساهمون مساهمة فعالة  فً وضع الخطط والبرامج التً من شانها انجاح المإسسة  البحث

ظم ٌساهمون فً صٌاؼة البرامج واالهداؾ المرجوة أي ان مع ال %33اما ما نسبته 

 الموظفٌن لهم دافعٌة للعمل والتمٌز وهذا ٌدل على الرضا الوظٌفً

مجتمع ثلثً افراد ٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول أن  االستنتاج:

 ٌساهمون فً وضع الخطط وادراجها البحث

 كٌؾ تشارك فً عملٌة التخطٌط؟  الســإال السادس: 

 .اركة فً عملٌة التخطٌطمعرفة نوع المش الغرض من السإال:

 .ٌبٌن كٌفٌة المشاركة فً عملٌة التخطٌط :(09) جدول رقم
 

 

 

 

 النسبة المبوٌة تكرار األجوبة

 40% 12 اقتراح شفوي

 60% 18 بشكل رسمً

 100% 30 المجموع
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 فً عملٌة التخطٌط مجتمع البحث(: ٌمثل كٌفٌة مشاركة افراد 09التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 

 

نسبته  من خبلل الجدول الموجود فً االعلى ٌتبٌن لنا ان ما :(09)ومناقشة جدول التحلٌل 

من افراد العٌنة ٌشاركون بشكل رسمً فً عملٌة التخطٌط وهذا دلٌل على اهتمام  60%

ط واحساسهم بالمسإولٌة واالستعداد فً عملٌة التخطٌ والمساهمة من طرؾ الموظفٌن

ٌشاركون  مجتمع البحثمن افراد  %40والتً بلؽت  لتحقٌق االحسن  واما النسبة االقل

ما ٌوضح لنا ان الموظفٌن ٌختلفون  آلخرسبب او ما  وٌقترحون اقتراحات شفوٌة ال اكثرا

 فً اقتراحاتهم ومساهماتهم الخططٌة وظروفهم المهنٌة وؼٌرها

 االستنتاج:

التً ٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول النسبة االعلى هً 

 %60تشارك بشكل رسمً فً وضع الخطط وتبلػ نسبتها 
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 نتائج تحلٌل الجداول للمحور الثانً حول وظٌفة التخطٌط:

 ان اؼلب افراد العٌنة ٌنفذون ما تسطره االدارة من برامج .1

التفاوت فً اجابات افراد العٌنة تجاه المشاركة فً البرامج ٌدل على االختبلؾ فً  .2

 المستوى العلمً .

ان معظم العاملٌن داخل االدارة تتم استشارتهم فً وضع المخططات وهذا ٌعنً انتهاج  .3

 االدارة لسٌاسة اشراك الكل

 ٌستجٌبون للفضاء المفتوح لهم ان االؼلبٌة الساحقة ؼٌر فاعلٌن فً تحدٌد االهداؾ وال .4

 ان ثلثً افراد العٌنة ٌساهمون فً وضع الخطط والبرامج .5

 راد العٌنة تشارك بشكل رسمً فً وضع الخططان النسبة االعلى من اف .6
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 أسئلة حول وظٌفة التنظٌم . المحور الثالث:

 مناقشة فرضٌة المحور الثالث خالل تحلٌل وعرض نتائج اسئلة المحور الثالث

 الرٌاضٌة المنشآتالفرضٌة الثانٌة: تساهم وظٌفة التنظٌم فً تطوٌر العمل االداري داخل 

 ؟تعتبر ان التنظٌم الجٌد داخل المإسسة الرٌاضٌة ٌمهد الى نتابج جٌدةهل  السابع:الســإال 

 ان التنظٌم الجٌد داخل المإسسة الرٌاضٌة بمهد لنتابج جٌدة الغرض من السإال:

 ( بٌن مدى التنظٌم الجٌد داخل المإسسة الرٌاضٌة10جدول رقم )

 

 

 

 

 

 (:10التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 جٌدة ٌمثل هل التنظٌم الجٌد داخل لمإسسة الرٌاضٌة ٌمهد لنتابج

 

 

 

 النسبة المبوٌة تكرار األجوبة

 100% 30 نعم

 0% 00 ال

 100% 30 المجموع
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من خبلل نسب الشكلٌن اعبله ٌتضح أن افراد العٌنة كلهم  :(10)دول التحلٌل ومناقشة ج

الرٌاضٌة ٌمهد لنتابج جٌدة ٌعتبرون ان التنظٌم الجٌد داخل المإسسة  %100والتً نسبتهم 

على ان التنظٌم ٌمهد لنتابج جٌدة ٌبٌن لنا اهمٌة  مجتمع البحثوهذا االجماع من كل افراد 

التنظٌم وقٌٌمته داخل االدارة هذا من جانب ومن جانب اخر ان االداري الٌمكنه العمل دون 

 تنظٌمتنظٌم او االستؽناء عنه حٌث الٌمكن نجاج العمل االداري ابدا اذا نقص ال

 االستنتاج:

ٌتضح ان النسبة الكاملة ٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول 

ٌعتبرون ان التنظٌم الجٌد داخل المإسسة الرٌاضٌة ٌمهد  ،%100والتً تبلػ 

 .لنتابج جٌدة

            ؟هل تتعامل مع الموظفٌن على اساس صداقة او وفقا للقانون    السإال الثامن:

 التعامل مع الموظفٌن على اساس صداقة او وفقا للقانون    طبٌعة : لالسإاالغرض من  

 التعامل مع الموظفٌن على اساس صداقة او وفقا للقانون طبٌعة( 11الجدول رقم )

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة

 %43 13 على اساس الصداقة

 %57 17 رسمٌة وفقا للقانون

 100% 30 المجموع
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 (: 11التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 .التعامل مع الموظفٌن على اساس صداقة او وفقا للقانون  طبٌعة

. 

:من خبلل هذا الجدول والدابرة النسبٌة ٌتبٌن لنا ان نسبة  (11)التحلٌل ومناقشة جدول 

 لئلدارةللقانون الداخلً  ٌتعاملون مع بقٌة الموظفٌن وفقا مجتمع البحث% من افراد 57

وهذا ٌدل على اكثر من نصؾ موظفً االدارة ٌطبقون التعلٌمات والنصوص القانونٌة 

% ان 43المنصوص علٌها من طرؾ االدارة بٌنما النسبة االقل نسبٌا والتً تقدر ب 

 وظروؾ مختلفة ألسبابعبلقتهم مبنٌة على اساس الصداقة مع بقٌة اقرانهم داخل المإسسة 

 ستنتاج:اال

ٌتضح ان ٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول  والدابرة النسبٌة 

افراد العٌنة ٌنقسمون نسبٌا فً تعامبلتهم بٌن متعامل بصفة رسمٌة وفقا للقانون وبٌن 

 متعامل على اساس الصداقة 
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 هل عبلقاتك بالمسإول جٌدة ام سٌبة ام متوسطة ؟ السإال التاسع

 . معرفة نوع عبلقة الموظفٌن بالمسإول جٌدة ام سٌبة ام متوسطة: غرض من السإالال

 ول.معرفة نوع عبلقة الموظفٌن بالمسإ : (12الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 . معرفة نوع عبلقة الموظفٌن بالمسإول(: 12التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 

مجتمع من أفراد %60ٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله أن نسبة : (12تحلٌل نتائج الجدول )

عبلقتهم بالمسإول على احسن ما ٌرام وهذا نتٌجة انفتاح المسإول مع بعض  البحث

% ٌتبٌن لنا بان عبلقتهم متوسطة وهذا مرده 23نسبته  الموظفٌن اما البعض االخر والذي

% 17الى قلة التعامل بٌن الطرفٌن والثقة الهشة بٌنهما اما بقٌة افراد العٌنة والتً نسبتها 

 . التواصل بؤسالٌبنظرا لعدم دراٌتهم  فعبلقتهم تكاد تكون منعدمة مع المسإول

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة     

 %60 18   جٌدة        

 %23 07 متوسطة          

 %17 05 سٌبة         

 100% 30 المجموع        
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  :االستنتاج

% لهم 60تبرة من الموظفٌن والتً تقدر ب ما نستنتجه مما سبق ان هناك نسبة مع

 . عبلقة جٌدة ومتٌنة مع مسإولٌهم

 هو حجم ارشادات المسإولٌن لكم؟ ما:   السإال العاشر

 التعرؾ على حجم ارشادات المسإولٌن لموظفٌهم  : الغرض من السإال

 ( ٌبٌن  مدى التعرؾ على حجم ارشادات المسإولٌن لموظفٌهم.13) الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

لتعرؾ على حجم ارشادات المسإولٌن لموظفٌهم ٌبٌن  مدى ا(: 13التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

.  

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة     

 %67 20   جٌدة

 %27 08 متوسطة

 %06 02 ناقصة

 100% 30 المجموع        
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من أفراد %67بة ٌتبٌن من خبلل البٌانات أعبله أن نس: (13)التحلٌل ومناقشة جدول 

ٌتلقون االرشادات والتعلٌمات والتوجٌهات بصورة دورٌة من مسإولٌهم  مجتمع البحث

% من افراد العٌنة تقدم لهم االرشادات بطرٌقة واضحة نسبٌا 27بشكل واضح وجٌد ونسبة 

% تصلهم االرشادات 06لٌس بصفة دورٌة اما بقٌة افراد العٌنة والذٌن نسبتهم ب 

 اشٌر تحمل عبارات ؼٌر مفهومة وؼامضةوالنصابح على شكل من

   االستنتاج:

% 67نستنتجه مما سبق ان معظم العاملٌن فً المإسسة والتً تقدر نسبتهم ب  ما

 . تقدم لهم ارشادات ونصابح حٌث تمكنهم من اداء وظابفهم بصورة جٌدة وفعالة

 الموظفٌن؟ هل ٌقوم الربٌس بالتدخل فً االمور االدارٌة بٌن:  السإال الحادي عشرة

 معرفة هل ٌقوم الربٌس بالتدخل فً االمور االدارٌة بٌن الموظفٌن: الغرض من السإال

 ٌن.( هل ٌقوم الربٌس بالتدخل فً االمور االدارٌة بٌن الموظف14الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة     

 %17 05   دابما

 %83 25 احٌانا

 %00 00 ابدا

 %100 30 المجموع
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 .الموظفٌن مدى قٌام الربٌس بالتدخل فً االمور االدارٌة بٌن(: 14التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

  

 

ٌتبٌن من خبلل الجدول والدابرة النسبٌة  أعبله أن نسبة : (14)التحلٌل ومناقشة جدول 

ٌن الموظفٌن من أفراد العٌنة ٌرون أن الربٌس ٌقوم بالتدخل فً االمور االدارٌة ب83%

ٌستطٌع  احٌانا وهذا ٌعنً ان الربٌس ٌتدخل فً بعض االمور االدارٌة بٌن الموظفٌن التً ال

وردها الى ربٌسهم لٌفصل بٌنهم اما العٌنة المتبقٌة والتً  بؤنفسهمالموظفون اٌجاد حلول لها 

موظفٌن فٌرون ان الربٌس ٌتدخل بشكل دابم فً االمور االدارٌة بٌن ال %17تبلػ نسبتها 

وهذا راجع اما لتقصٌر الموظفٌن لمهامهم او حب التسلط من قبل الربٌس على مسإولٌه اما 

النسبة االخٌرة وهً عدم تدخل الربٌس فً االمور االدارٌة بٌن موظفٌه موظفٌه ابدا والتً 

ظؾ من افراد العٌنة ٌرى ان الربٌس ال ٌتدخل وحٌث ال ٌوجد ابدا أي م %00تبلػ نسبتها 

ٌتدخل فً االمور االدارٌة  المور االدارٌة بٌن موظفٌه وهذا ٌعنً ان الربٌس دابما مافً  ا

 . بالقلٌل او الكثٌر

 االستنتاج :

ٌمكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتابج الجدول والدابرة النسبٌة ان الربٌس ٌتدخل فً 

 وهً النسبة الؽالبة %83 االمور االدارٌة بٌن الموظفٌن احٌانا بنسبة.
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 هل قرارات المشرؾ واضحة بالنسبة لك ؟:  السإال الثانً عشرة

 ما اذا كانت قرارات المشرؾ واضحة بالنسبة لك معرفة: الغرض من السإال

 ة بالنسبة لكما اذا كانت قرارات المشرؾ واضح معرفة( ٌبٌن 15الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 (: 15التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

  لك . ما اذا كانت قرارات المشرؾ واضحة بالنسبة معرفةٌبٌن 

 

أعبله أن نسبة  ٌتبٌن من خبلل الجدول  والدابرة النسبٌة: (15)التحلٌل ومناقشة جدول 

ضح مدى من أفراد العٌنة ٌرون أن قرارات المشرؾ واضحة بالنسبة لهم وهذا ٌو83%

التفاهم الكبٌر فً فهم القرارات واتخاذ االوامر من المشرؾ واالنقٌاد لقراراته اما افراد 

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة

 83% 25 نعم

 17% 05 ال

 100% 30 المجموع
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فبل ٌرون ان القرارات من قبل المشرؾ  %17الباقٌن والتً تبلػ نسبتهم  مجتمع البحث

 واضحة بالنسبة لهم وهذا ٌمكن ان ٌكون فً وجود مشاكل على مستوى االتصال بٌنهما

 االستنتاج:

ٌرون ان قرارات  مجتمع البحثمن افراد  %83مما سبق ان ان نسبة  نستنتج

 بالنسبة لهم وهذا دلٌل على التواصل الناجح بٌن كبل الطرفٌن واضحةالمشرؾ 

 ؟هل تثق فً قرارات المشرؾ :السإال الثالث العاشر

 .الوثوق فً قرارات المشرؾ معرفة مدى :الغرض من السإال

 فً قرارات المشرؾالوثوق ( ٌبٌن مدى 16الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 الوثوق فً قرارات المشرؾٌبٌن مدى (: 16التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 

 

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة     

 93% 28   نعم         

 07% 02 ال          

 100% 30 المجموع        
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من أفراد %93ة ٌتبٌن من خبلل الجدول أعبله أن نسب: (16)التحلٌل ومناقشة جدول 

ٌثقون فً توجٌهات المشرؾ وهذا ٌوضح مدى الثقة المتبادلة بٌن المشرؾ  مجتمع البحث

وموظفٌه والذي ٌعكس بدوره سبلسة تطبٌق هذه القرارات اما باقً افراد العٌنة والتً تبلػ 

 متعددة مهنٌة وشخصٌة ألسبابفً المشرؾ ربما لضٌاع الثقة  ٌثقونال   % 07نسبتها 

 :االستنتاج

 ٌثقون فً توجٌهات المشرؾ لئلدارٌٌنان ما نستنتجه مما سبق ان االؼلبٌة الساحقة 

 ؟هل تقوم بمراجعة قرارات المدٌر قبل التطبٌق :بع عشرةاالسإال الر

 . معرفة مدى مراجعة قرارات المدٌر قبل التطبٌق: الغرض من السإال

 التطبٌق معرفة مدى مراجعة قرارات المدٌر قبل (ٌوضح17لجدول رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 معرفة مدى مراجعة قرارات المدٌر قبل التطبٌق ٌوضح(: 17التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 هذه . على الحد من

 

 النسبة المبوٌة التكرار األجوبة     

 37% 11   نعم         

 63% 19 ال          

 100% 30 المجموع        
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من %63أن نسبة  والدابرة النسبٌة,ٌتبٌن من خبلل الجدول : (17)ومناقشة جدول التحلٌل 

أفراد العٌنة ال ٌقومون بمراجعة قرارات المدٌر قبل التطبٌق وهذا ٌدل على الثقة 

جعلهم ٌستؽنون عن مراجعة قراراته وٌطبقون مباشرة  اما  الموضوعة فً مدٌرهم ما

فٌعملون على مراجعة قرارات  %37لتً تبلػ وا مجتمع البحثالنسبة المتبقٌة من افراد 

مدٌرهم قبل التطبٌق  ربما لتوقعهم لوقوع بعض االخطاء ولٌس بالضرورة لقلة الثقة فً 

تملة التً قد ٌتعرض لها أي حمدٌرهم بل ٌبقى اجراإهم لهذه الخطوة لتجنب االخطاء الم

 مسإول

 االستنتاج:

ال  %63والتً تبلػ  مجتمع البحث رادألفما نستنتجه مما سبق ان االؼلبٌة النسبٌة 

 ٌراجعون قرارات مدٌرهم قبل التطبٌق نظرا للثقة الموضوعة فً شخصه

 ؟ نوع السٌاسة التنظٌمٌة للمدٌر : ما ( 15)الخامس عشر السإال 

 .اسة التنظٌمٌة للمدٌر: نوع السٌالغرض من السإال

 .اسة التنظٌمٌة للمدٌرنوع السٌٌوضح  (18الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 النسبة المبوٌة التكرار جوبةاأل     

 %93 28   بشكل دوري مستمر 

 %07 02 بشكل عشوابً

 100% 30 المجموع        



 ٌٕخائجػشض ٚ حذ١ًٍ ا                                                                  اٌفصً اٌخاِظ 

 

110 
 

 للمدٌر . اسة التنظٌمٌةالسٌ ٌوضح نوع(: 18التمثٌل بالدابرة النسبٌة )

 

 ٌتبٌن من خبلل الجدول والدابرة النسبٌة  أعبله أن نسبة: (18)التحلٌل ومناقشة جدول 

من أفراد العٌنة ٌرون أن السٌاسة التنظٌمٌة للمدٌر تسٌر بشكل دوري مستمر وهذا 93%

ٌعكس الصورة االٌجابٌة  ٌدل على ابتعاد العشوابٌة وتحقٌق سٌاسة نظامٌة داخل المإسسة ما

% ٌرون 7من العٌنة والتً نسبتها  تالمنشودة اما الفبة المتبقا لؤلهداؾللمإسسة والوصول 

 ألسبابالتنظٌمٌة تجرى بشكل عشوابً ربما تكون نظرتهم ؼٌر مقنعة او ان السٌاسة 

 شخصٌة حدثت معهم

 االستنتاج:

نستنتج مما سبق ان السٌاسة التنظٌمٌة للمدٌر تكون بشكل دوري مستر الن النسبة 

 % خٌر دلٌل على صدق هذا االستنتاج93التً بلؽت 
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 ور الثالث حول وظٌفة التنظٌم :نتائج تحلٌل الجداول والدوائر النسبٌة للمح

ٌتضح ان النسبة الكاملة والتً ٌمكننا أن نستنتج من خبلل تحلٌل ومناقشة نتابج الجدول  (1

ٌعتبرون ان التنظٌم الجٌد داخل المإسسة الرٌاضٌة ٌمهد  %100تبلػ 

  .لنتابج جٌدة 

مل بصفة رسمٌة وفقا ٌنقسمون نسبٌا فً تعامبلتهم بٌن متعا مجتمع البحثان افراد  (2

  . للقانون وبٌن متعامل على اساس الصداقة

: ما نستنتجه مما سبق ان هناك نسبة معتبرة من الموظفٌن والتً تقدر ب االستنتاج  (3

 . % لهم عبلقة جٌدة ومتٌنة مع مسإولٌهم60

تقدم لهم ارشادات  %67ن معظم العاملٌن فً المإسسة والتً تقدر نسبتهم ب إ (4

 . ونصابح حٌث تمكنهم من اداء وظابفهم بصورة جٌدة وفعالة

من مناقشتنا لنتابج الجدول والدابرة النسبٌة ان الربٌس ٌتدخل فً االمور االدارٌة بٌن  (5

 . وهً النسبة الؽالبة %83 الموظفٌن احٌانا بنسبة.

لعٌنة ٌرون ان قرارات المشرؾ واضحة بالنسبة لهم وهذا من افراد ا %83نسبة ن إ (6

 . دلٌل على التواصل الناجح بٌن كبل الطرفٌن

 .ٌثقون فً توجٌهات المشرؾ لئلدارٌٌنن االؼلبٌة الساحقة إ (7

% 93ن السٌاسة التنظٌمٌة للمدٌر تكون بشكل دوري مستر الن النسبة التً بلؽت إ (8

 . خٌر دلٌل على صدق هذا االستنتاج
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  االقتراحات والتوصٌات  :

بعدما تم عرض االستنتاجات وتحقق الفرضٌات ارتؤٌنا أن نقوم ببعض التوصٌات التً  

 : إلً الحفاظ على العمل االداري الرٌاضً ومختلؾ وظابفه ىمن شؤنها أن تسع

ضوع و إعطابه أبعاد أخرى ودراسة إجراء المزٌد من الدراسات التً تهتم بهذا المو -1

 باقً الوظابؾ التً ٌمكن أن تعطً لنا وصؾ أعمق وأدق للمشكلة المدروسة.

 . بقضاٌا ومتطلبات االدارة التً من شانها ان تعالج وتتطور اهتمام  -2

 تفً بالؽرض المنشود . ةإجراء بحوث ودراسات ادارٌ  -3

 الفكار والمعلومات. محاولة االستفادة من االدارٌٌن والمسٌرٌن واخذ ا  -4

 .االستفادة من الموضوع المدروس فً شتى جوانبه التطبٌقٌة والنظرٌة والتمهٌدٌة  -5

 اكتشاؾ عالم الشؽل واخذ نظرة اولٌة سطحٌة عن االدارٌٌن والوظابؾ االدارٌة.  -6

العمل على تطوٌر العمل االداري الرٌاضً بتطوٌر نظم وافكار كل العاملٌن فً هذا   -7

 المجال.

محاضرات وحمبلت تعلٌمٌة  بإجراءً فكرة االستفادة وتطوٌر الؽٌر والذات تبن  -8

 .االختصاص وؼٌرهم ألهلتطوٌرٌة 

 كسب ثقافة العمل االداري. -9
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 خالصة :

من خبلل  تحلٌلنا ومناقشتنا لنتابج االسبلة المتفرعة عن الفرضٌات ٌتبٌن لنا أن أفراد 

رٌاضٌة بالمركب الرٌاضً بالشط والٌة من االدارٌٌن داخل المنشآت ال مجتمع البحث

الوادي بصفة خاصة وعن سابر المنشآت االخرى بصفة عامة معظمهم تتراوح اعمارهم 

سنة وأن معظمهم ٌتكونون من جنس الذكور ، وأن المستوى الدراسً  50الى  30من

 الؽالب على أكثرهم الثانوي والجامعً .

اول والدوابر النسبٌة  ان وظٌفة التنظٌم وكذلك ما نستخلصه مما سبق وعند تحلٌل الجد

والتخطٌط تعتمد من طرؾ االدارٌٌن فً سٌرورة اعمالهم اٌما اعتماد بحٌث ال ٌمكن أن 

 تنجز وتتم اعمالهم بدون االعتماد على كلتا الوظٌفتٌن .  



 

 

 

امتاخل



 خاحّت
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 :خاتمــةال

دا على الدراسة إن الفكرة الربٌسٌة والهامة التً استوحٌناها من خبلل بحثنا هذا واستنا

التطبٌقٌة التً قمنا بها وبعد تحلٌلنا للنتابج الكلٌة المتعلقة بموضوع دراستنا والمتمثل فً 

 مساهمة بعض الوظابؾ اإلدارٌة فً نجاح العمل اإلداري الرٌاضً استنتجنا.

فٌما ٌخص الجانب النظري أنه ال اختبلؾ بٌن الوظابؾ اإلدارٌة األخرى والوظابؾ 

المجال الرٌاضً، فالتخطٌط عملٌة شاملة تتضمن تصمٌم األهداؾ والخطط  اإلدارٌة فً

وكل األنشطة التً تإدي إلى تحقٌق األهداؾ متضمنة االستراتٌجٌات والسٌاسات 

 واإلجراءات، أو بشكل عام ٌمثل وسابل لتحقٌق األهداؾ.

فً دات التنظٌمٌة جهود األفراد والوحل ومنسقةلتقسٌم العمل  إدارٌةوالتنظٌم وسٌلة 

 .سعٌهم لتنفٌذ األهداؾ المخططة

ما من حٌث الجانب التطبٌقً قمنا بإعداد استمارة استبٌان كانت األسبلة فٌها واضحة أ

 ( استمارة موجهة للموظفٌن 30ثبلثٌن ) اؼٌر معقدة لتسهٌل اإلجابة على المبحوثٌن وفٌه

دعما لئلجابة على الفرضٌات المطروحة ولئلجابة على بالمركب الرٌاضً بالشط 

شكالٌة، وبعد التحلٌل للنتابج تبٌن لنا صحة الفرضٌات وأن الوظابؾ اإلدارٌة لها اإل

 المساهمة الكبرى واألهم فً نجاح العمل اإلداري الرٌاضً.



 

 

 
 لائمت املصادر واملراجع
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 قائمة المراجع :

-الدار الجامعٌة –أحمد ماهر ،جبلل الهجرسً وآخرون: اإلدارة و المبادئ والمهارات  (1

     .2004-2003، كندرٌة،مصراالس-1ط

إٌهاب صبٌح محمد رزٌق : اإلدارة األصول والنظرٌات ، الدار العلمٌة للنشر  (2

 . 2001والتوزٌع، مصر ،

، دار الكتاب الحدٌث 1رإٌة مبسطة ،ط-بشٌر صالح الراشدي : منهج البحث التربوي  (3

 .،الكوٌت ، ب س

نشآت الرٌاضٌة، مذكرة تخرج بلواضح عبد الصمد: دور وظٌفة التوجٌه فً إدارة الم (4

لنٌل شهادة لٌسانس فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و العلوم التجارٌة 

، 2007-2006وعلوم التسٌٌر، قسم اإلدارة والتسٌٌر الرٌاضً، جامعة المسٌلة،  

 ضٌة".، نقبل عن "موسوعة التنظٌم و اإلدارة فً التربٌة البدنٌة و الرٌا49،50ص

بوداود عبد الٌمٌن: محاضرة فً تسٌر المنشآت الرٌاضٌة، قسم اإلدارة والتسٌٌر  (5

الرٌاضً، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة، جامعة محمد بوضٌاؾ 

 .2006المسٌلة 

 09-95الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة:  األمر رقم  (6

، ٌتعلق بتوجٌه   1995فبراٌر  25الموافق لـ   1415رمضان عام  25فً المإرخ 

 .   32المنظومة وتطوٌرها ، وزارة الشباب والرٌاضة ، الباب الرابع ،   ص : 

الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة: المرسوم التنفٌذي رقم:  (7

 ، الجزابر1991-11-2( المإرخ فً 416-91)

 48.90رٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة: المرسوم التنفٌذي الج (8

المإرخ فً  71.71م لؤلمر رقم مالمعدل والمت  02، المادة 1990ٌناٌر سنة  30المإرخ 

 . 1990فٌفري  01،  5، المتضمن أحداث المركب األولمبً، العدد 1971نوفمبر  2

زابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة: المرسوم التنفٌذي رقم: الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الج (9

 .الجزابر.91-11-2(، المإرخ فً 416-91)
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حسن أحمد الشافعً، إبراهٌم ع المقصود: الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة،  (10

 3ج،1دنٌا الطباعة والنشر، ط ت فً المجال الرٌاضً، دار الوفاء الآاإلمكانات والمنش

2004. 

، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر  االقتصادينمٌة والتخطٌط حسن عمر: الت (11

   . د س،

مفتً إبراهٌم حمادة: تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة، المدارس، الجامعٌات، االتحادات  (12

 . 1999الرٌاضٌة، األندٌة مركز الكتاب للنشر ،القاهرة 

،دار 1لمً،طربحً مصطفى علٌان، عثمان محمد ؼنٌم: مناهج وأسالٌب البحث الع (13

 . 2000صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، 

، بؽداد ،   1الزوابعً والعنام: منهاج البحث فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ، ج (14

 .مطبعة العانً ، 

 .1999مصر، اإلسكندرٌة، الدار الجامعٌة، التنظٌم واإلدارة، المصري: سعٌد محمد (15

، مركز الكتاب 1ٌاضٌة،ططلحة حسام ،عدلة عٌسى مطر: مقدمة فً اإلدارة ار (16

 .للنشر، مصر الجدٌدة، القاهرة

طلعت إبراهٌم: أسالٌب و أدوات البحث االجتماعً ، ب ط ، دار ؼرٌب للطباعة  (17

 1995والنشر والتوزٌع ، القاهرة ، مصر ، 

عبده علً ،صٌؾ السامرابً : طرق اإلحصاء فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، بدون  (18

 .1977طبعة، جامعة بؽداد ،

عثمان محمد ؼنٌم:" التخطٌط أسس ومبادئ عامة" ،دار صفاء للنشر  (19

 .26،ص:1999والتوزٌع،عمان،

عصام بدوي و محمد كمال أمٌر : الطور العلمً لمفهوم الرٌاضة ،دار الشباب  (20

 .1992،القاهرة ،مصر،1لطبعة والنشر ،ط

، دار الفكر عصام بدوي: موسوعة اإلدارة و التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة (21

 .2001، القاهرة، 1العربً، ط
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المنعم دروٌش: اإلمكانات فً التربٌة البدنٌة، منشؤة المعارؾ  بدعفاؾ ع (22

 .1998اإلسكندرٌة، 

علً عبد الواحد وافً: مناهج البحث ،معجم العلوم االجتماعٌة ،ب ط ،الهٌبة  (23

 .،1997المصرٌة للكتاب، القاهرة ، 

البحث ، دار المعرفة الجامعٌة ؼرٌب سٌد أحمد: تصمٌم و تنفٌذ  (24

 .1997،اإلسكندرٌة،مصر،

فابق حسنً أبو حلٌمة : الحدٌث فً اإلدارة الرٌاضٌة، دار وابل للنشر  (25

 .2004، األردن، 1والتوزٌع،ط

فوزي عبد هللا العكش: البحث العلمً المناهج و اإلجراءات ،مطبعة العٌن الحدٌثة ،  (26

 .1986،  العٌن، اإلمارات العربٌة المتحدة ب ط،

محمد سعٌد عبد الفتاح، محمد فرٌد الصحن: اإلدارة العامة المبادئ والتطبٌق، الدار  (27

 .2003الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، 

دار الجامعٌة، اإلسكندرٌة ، محمد فرٌد الصحن وآخرون : مبادئ اإلدارة ، ال (28

2002. 

المعدل   02، المادة 1990ٌناٌر سنة  30المإرخ  48.90المرسوم التنفٌذي  (29

، المتضمن أحداث المركب 1971نوفمبر  2المإرخ فً  71.71والمتسم لؤلمر رقم 

 . 1990فٌفري  01،  5األولمبً بالجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة ، العدد 

، 1مروان عبد المجٌد إبراهٌم: اإلدارة و التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، ط (30

 .2000األردن، 

حمد باهً، أحمد كمال نصاري: مهارات القٌادة فً المجال مصطفى حسٌن أ (31

 . 2006الرٌاضً، المكتبة األنجلو مصرٌة، القاهرة،

 –المهارات  –األدوار –مصطفى محمود أبو بكر: الدلٌل المعاصر الوظابؾ (32

 . 2001، الدار الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،مصر ، -الصفات



 لائّت اٌّصادس ٚاٌّشاجغ

 

119 
 

عمان،  للنشر والتوزٌع،موسى ٌوسؾ خمٌس:  مدخل للتخطٌط ،دار الشروق  (33

 . 1999األردن،

 .م1984 ، الكوٌت،1ناصر ثابت: أضواء على الدراسة المٌدانٌة ، مكتبة الفبلح،ط (34

ٌتعلق بالتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة 10-04قانون وزارة الشباب و الرٌاضة، (35

 (.42)المادة

دٌة، ،المملكة العربٌة السعو1ٌوسؾ مصطفى قاضً : اإلرشاد النفسً و التربوي ،ط (36

 .1981الرٌاض ،



 

 

 
 املهحك



 اٌٍّذك

 

121 
 

 الملحق:

 جامعة محمد خٌضر بسكرة

 معهد علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة 

 

 فً اطار انجازنا لمذكرة شهادة الماستر فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة 

 فرع االدارة والتسٌٌر الرٌاضً

 

 عنوان المذكرة:

 ح العمل اإلداري الرٌاضًمدى مساهمة بعض الوظائف االدارٌة فً نجا

 

 استمارة استبٌان

(فً xنرجو من سٌادتكم االجابة عن هذه االسبلة بكل دقة ووضوح وذلك بوضع عبلمة )

 الخانة المناسبة لرأٌكم ولعلمكم انه ال توجد اسبلة صحٌحة وأخرى خاطبة.

 وبإجابتكم هذه تكون قد ساهمتم فً اثراء البحث ولكم منا جزٌل الشكر 

 

 

 

 

 

 

 2015/2016لموسم الجامعً ا
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 استمارة أسبلة االستبٌان المقترحة

 فما فوق  50                50-30                     30-18:      السن .1

 المستوى الدراسً: .2

  ابتدابً

  متوسط

  ثانوي

  جامعً
 

 الجنس: .3

  ذكر

  أنثى

  

 المحور االول: الفرضٌة االولى

 ٌط فً النشاطات الرٌاضٌة؟.هل تعتمد على عملٌة للتخط .4

 نعم                                        ال 

 هل للمإسسة الرٌاضٌة خطة عمل محددة؟. .5

 جٌدة                                  ضعٌفة

 هل تقوم االدارة باستشارتك فً عملٌة التخطٌط؟ .6

 أبدا       دابما                           أحٌانا                   

 هل تشارك فٌوضع االهداؾ؟ .7

 نعم                                        ال 

 ما مدى مساهمتك فً وضع الخطط فً تطوٌر المإسسة و نشاطاتها؟ .8

 جٌدة                                  ضعٌفة     
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 اذا كانت االجابة بجٌدة كٌؾ تشارك فً عملٌة التخطٌط؟

 ح شفوي أثناء العمل           بشكل رسمً فً االجتماعاتعلى شكل اقترا

 المحور الثانً: الفرضٌة الثانٌة

 هل تعتبر ان التنظٌم الجٌد داخل المإسسة الرٌاضٌة ٌمهد الى نتابج جٌدة؟ .9

 نعم                                        ال 

 هل تتعامل مع بقٌة الموظفٌن بطرٌقة؟ .10

 على أساس الصداقة                 رسمٌة وفقا للقانون 

 هل عبلقتك بالمسإول؟ .11

 سٌبة                        متوسطة                        جٌدة 

 ما هو حجم ارشادات المسإولٌن لكم؟ .12

  ناقصة                        متوسطة                      كافٌة   

 دارٌة بٌن الموظفٌن؟هل ٌقوم الربٌس بالتدخل فً االمور اال .13

 دابما                           أحٌانا                         أبدا 

 هل قرارات المشرؾ واضحة بالنسبة لك؟ .14

 نعم                                        ال 

 هل تثق فً توجٌهات المشرؾ؟ .15

 نعم                                        ال 

 مراجعة قرارات المدٌر قبل التطبٌق؟هل تقوم ب .16

 نعم                                        ال 

 ما نوع السٌاسة التنظٌمٌة للمدٌر؟ .17

 شكل عشوابً                     شكل دوري مستمر 
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