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 ــقــــــــّدمــــــــــــةمــ
 

 

 :المقدمة
تخذ العلم طريقا واإلدارة هي أحد األعمدة العلمية نإذا ما أردنا للرياضة أن تزدهر وتتقدم فال بد من أن  

ة اليت تعتمد عليها كافة الدول املتقدمة ومنشآهتا ومؤسساهتا يف النهوض بالرياضة والّتبية الرياضية، األساسي
وبالرغم من أن هذه املذكرة قد حوت عناصر اإلدارة الرياضية والّتبية الرياضية إال أهنا عرفتها يف صورة تطبيقية 

مادهتا حماولة حتويل املادة النظرية األكادميية  متخذة باختصار غري املخل باملضمون واحملتوى منهجا يف عرض
لإلدارة الرياضية إىل مادة تطبيقيه تتماشي مع احتياجات الرياضة والّتبية البدنية والرياضية يف املؤسسات واملنشآت 

 .واهليئات الرياضية
الثورة الصناعية ويعترب القرن احلايل قرن التطورات اإلدارية والقرن املاضي قرن وضع الدساتري فنتيجة  

حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ العلمية لعلم اإلدارة بصفة عامة ونتيجة إلشباع النشاط احلكومي يف القرن 
 .احلايل أصبح االهتمام موجها لوضع نظم اإلدارة هبدف رفع الكفاءة اإلنتاجية ألجهزهتا

ري وكيف ميكن أن يتحقق التعاون بني وواضح من هذا أن حمور اإلدارة العلمية الرياضية هو العنصر البش 
األفراد وتنسيق جهودهم املختلفة وهذه هي احلقيقة اليت تضفي على اإلدارة طابعا خاصا باعتبارها عملية 
اجتماعية وإنسانية تسيريية من جهة، واقتصادية سياسية من جهة أخرى، ذلك يتطلب من اإلدارة احلسنة أن 

أكفأ تسيري لإلمكانيات املتاحة مع توفري أفضل مناخ تسيريي لعمل العنصر تصبح عملية رشيدة حتقق أهدافها ب
اإلدارة بأنه نوع من اجلهد البشري املتعاون الذي يتميز بدرجة "البشري مع أقل جهد من جانبه ويعرف العلماء 

ية العالقات اإلنسانية ، وكل هذا يتوقف على منط تسيري األفراد العاملني يف املنشأة أو اهليئة وتنم"عالية من الرشد
 .وإتباع حاجاهتم والعمل على رضاهم بقدر اإلمكان

 .منشآت الرياضيةلالتسيري اإلداري ل واقعحناول من خالل دراستنا هذه، التعرف على  وضوعويف هذا امل 
ويف دراستنا هلذا املوضوع قسمنا حبثنا إىل جانبني جانب نظري وآخر تطبيقي وقبل هذا وذلك عرجنا  

جانب متهيدي الذي تناولنا فيه اخللفية النظرية لإلشكالية والفرضيات وأهداف البحث والتعريف  على
باملصطلحات والدراسات السابقة أما اجلانب النظري قد قمنا بتقسيمه إىل ثالثة فصول تطرقنا يف الفصل األول 

لثالث إىل املنشآت الرياضية، مث عرجنا يف ، والفصل ااإلداري إىل اإلدارة الرياضية، ويف الفصل الثاين إىل التسيري
اجلانب التطبيقي على فصلني تناولنا يف الفصل األول منهجية وأدوات البحث،  الفصل الثاين حيتوي على عرض 

 .النتائج وحتليلها
 ..لنقوم يف األخري بعرض النتائج النهائية ووضع خامتة العمل وطرح بعض االقّتاحات اليت تعد كحلول 
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 اإلشكالية 
لى أسس علمية سليمة تعمل على التسيري يف اإلدارة الرياضية احلديثة هو عملية إدارية خمططة مبنية ع 

وصول املنشآت الرياضية إىل التكامل واالرتفاع بقدراهتم وإكساهبم اخلربات يف جمال التسيري اإلداري وتعترب اإلدارة 
فن علم من العلوم اإلدارية البارزة وهي علم يبحث على كيفية إقامة عالقات طيبة بني املؤسسات من ناحية 

نشآت ومن ناحية األفراد واجلماهري، ودرجة تأثري املؤسسة على اجلمهور الذي تتعامل معه التنظيم، التخطيط يف امل
ونظرا ملا أصبح يتميز به التسيري احلايل . اإلدارة الرياضية لسلك نفس الطريق الذي تتبعه يف حتسني تسيري املنشآت
بعة تسيري اإلدارة الرياضية وحتركات اإلداريني من قدرة فائقة على األداء اإلداري الدقيق يف بناء اإلدارة حيث أن متا

تتطلب منه أن يأخذ مكانا مناسبا للتسيري اإلداري وهلذا أصبح لزاما على اإلداريني اإلملام املعريف باألسس العلمية 
 حر طن افلاس ركذ ام لالخ نمو  .احلديثة أثناء واختيار املبادئ أو العناصر الفعالة لتحقيق أهدافهم املنشودة

 :يلاتّ لا ماعلا لؤ استّ لا
 ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي؟ ما هو واقع الّتسيري اإلداري يف ا -

 التساؤالت الفرعية 
 ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي؟ ما هو واقع التخطيط يف ا  -0
 ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي؟ما هو واقع الّتنظيم يف ا -0
 ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي؟ما هو واقع الرّقابة يف ا -0

 الفرضيات 
 الفرضية العامة 

  .ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي يّتسم حبسن الّتسيري اإلداريا
 الفرضيات الجزئية 

 .ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي يّتسم حبسن الّتخطيطا -0
 .ادي يّتسم حبسن التنظيمملركب املتعّدد الرياضات بالو ا -0
 .ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي يّتسم حبسن الرّقابةا -0
 أهداف البحث   
 :يهدف حبثنا إىل حتقيق األهداف التالية  

 معرفة واقع التسيري اإلداري يف مركب املتعدد الرياضات . 
 معرفة واقع الّتخطيط يف املرّكب املتعّدد الرّياضات بالوادي . 
  واقع الّتنظيم يف املرّكب املتعّدد الرّياضات بالواديمعرفة. 
 معرفة واقع الرّقابة يف املرّكب املتعّدد الرّياضات بالوادي . 
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 :أهمية البحث
  .تكمن أمهية حبثنا يف النقاط التالية 

 دراسة دور املسريين وما مدى تأثريهم يف املركب.  
 معرفتا أهم النقائص  يف اإلدارة. 
 أمهية التسيري اإلداري داخل املؤسسة حماولة  تأكيد.  
 اهتمامنا ملستقبل اإلدارة الرياضية.  

 :أسباب اختيار الموضوع
 :األسباب الذاتية  -أ   

 .ميولنا الشخصي لكل ما تقدمه اإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية -    
 .متاشيا مع ختصص اإلدارة والتسيري الرياضي -    
  :األسباب الموضوعية -ب

 .قلة الدراسات و البحوث العلمية حول هذا املوضوع باألخص -
 . السيما ما يتعلق باملسري، قلة معرفة العناصر الرئيسية للتسيري -
 .  احلاجة املاسة ملعاجلة هذا املوضوع و خاصة انه احلديث عن التسيري يف اإلدارة واملنشآت الرياضية -
 .الرياضة اجلزائريةالنظر يف دور اثر املنشآت الرياضية يف تنمية  -

 تحديد المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالبحث
 :اإلدارة الرياضية

هي جمموعة املهارات اليت تشمل كل ماله صلة بالتخطيط و التنظيم و املتابعة والتمويل " :اإلدارة الرياضية
  "بدنية والرياضيةوالتوجيه والقيادة والتقومي داخل أي منظمة أو إدارة تقدم خدمات متصلة يف الّتبية ال

 .هي توجيه كافة اجلهود داخل اهليئة الرياضية لتحقيق أهدافها: التعريف اإلجرائي
  :المؤسسة الرياضية

هي أي منشأة يقوم هيكلها املتكون من مجاعة عمل يّتأسها مدير لتوجيه أنشطة مجاعة رياضية من 
يط والتنظيم، التوجيه، املتابعة، امليزانيات فيما خيص األفراد، اجتاه هدف مشّتك وتنمية املهارات املرتبطة بالتخط

 .الرياضة واألنشطة البدنية وتكوين األفراد تربويا وتعليميا
هي عبارة عن مؤسسة عمومية إدارية تنحصر مهامها يف تنظيم وتسيري املمارسة : التعريف اإلجرائي

 .الرياضية
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 :تعريف التسيير
الرقابة والتوجيه وهو ، نسقة و املتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط والتنظيمهو تلك اجملموعة من العمليات امل

 .(1)باختصار حتديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها
التكنولوجية والشخصية ومهارة التفكري مبنطق ، ويعرف أيضا بأنه مهارات املسري واليت تشمل املهارات اإلدارية -

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

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

 :الدراسة األولى -
الفاعلية التنظيمية لإلدارة الرياضية وانعكاساهتا على أسلوب اختاذ "بوزامة مجال حتت عنوان: دراسة الطالب -

 "القرار لدى القائد اإلداري
 بن عكي حممد أكلي: حتت إشراف الدكتور-
 .امعة اجلزائرج 0118/0119شهادة املاجستري سنة : املستوى الدراسي-
 .جويلية واالحتادية اجلزائرية لكرة القدم 15باملركب األومليب : دراسة ميدانية-
هل الفاعلية التنظيمية لإلدارة الرياضية هلا دور فعال يف رسم الواقع احلقيقي لعملية اختاذ القرار من : اإلشكالية -

 .إلدارينيطرف القائد اإلداري؟ وهل تساهم هذه األخرية من رفع مستوى ا
الفاعلية التنظيمية لإلدارة الرياضية هلا دور فعال يف رسم الواقع احلقيقي لعملية اختاذ القرار من : الفرضية العامة -

 .طرف القائد اإلداري وتساهم هذه األخرية من رفع مستوى اإلداريني
 :الفرضيات الجزئية -
 .يا يف عملية اختاذ القرار للقائد اإلداريإن تسطري األهداف يف املؤسسة الرياضية يلعب دورا اجياب -
 .وضع خطط املناسبة من طرف املؤسسة الرياضية جتعل عملية اختاذ القرار ذات معىن إجيابيا -
 .توفر اإلمكانيات البشرية جتعل القرارات اليت يصدرها القائد اإلداري ذات املردود إجيايب -
 .ة قرار خيدم املؤسسة الرياضيةإن عملية الرقابة والتخطيط هلا دور أساسي يف بلور  -

 .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ألنه مالئم لدراسة مثل هذه املواضيع
 .وتضمن أدوات البحث املقابلة و االستبيان -

                                                           
 .  5ص، 0995، اجلزائر، ت اجلامعيةديوان املطبوعا، (0ج)مدخل للتسيري : حممد رفيق الطيب  -0
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جويلية واالحتادية  اجلزائرية 15النتائج املتوصل إليها تتبني أن أبعاد الفاعلية التنظيمية إلطارات املركب األومليب  -
 .قدم جيدةلكرة ال

  :الدراسة الثانية -
 "دراسة مشكالت العمل اإلداري باملؤسسة الرياضية "حتت عنوان 0995أمحد عوضني سنة : دراسة الطالب_ 

 رسالة ماجستري: املستوى الدراسي
 مركز الشباب واألندية الرياضية يف حمافظة الدمياط: دراسة ميدانية-
 .الرقابة-التوجيه-التنظيم-التخطيط–داري املرتبط بعناصر اإلدارة إىل معرفة مشاكل العمل اإل: هتدف الدراسة-

 .واملقارنة بني مشاكل العمل اإلداري بني مراكز الشباب بني القرى و املدن      
استمارة -حتليل الوثائق–وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي واستعمله أدوات البحث املقابالت الشخصية       

 .االستبيان
 .النتائج إىل ضرورة جتسيد عناصر اإلدارة الرياضية لتفادي مشاكلهاأشارت -

 التوصيات واالقتراحات-
يتوقف مردود املنشآت الرياضية وتسيريها األحسن، سواء كان ذلك تربويا أو رياضيا على نوع اإلدارة       

ح أو فشل تسيري هته املنشآت الرياضية إذ تعترب اإلدارة الرياضية ووظائفها هي السبب األول واألخري يف جنا 
الرياضية وعليه خلصنا من خالل دراستنا هذه إىل بعض االقّتاحات واليت نأمل أن تساعد يف حتسني العمل 

 .اإلداري والتسيري داخل منشآتنا الرياضية
 .لرياضةأن يتوىل قيادة القطاعات الرياضية واملنشآت متخصصون يف جمال التسيري اإلداري والتكوين يف قطاع ا -
 .على املدير انتهاج السبل والوظائف املالئمة لتسيري األمثل للمنشآت الرياضية -
 .وضع إدارة رياضية هتتم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة -
تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري النابعة يف األفراد العاملني يف املنشأة الرياضية وعلى كافة  -
 .ملستوياتا
تسطري برامج عمل يضمن وضع آليات واضحة املعامل تستند إىل منهجية علمية حبتة تأخذ بعني االعتبار مجيع  -

 .العوائق واملسببات اليت تعيق تسيري املنشآت
 
 
 
 
 
 



 االشكالّية                                                           الفصل التمهيدي                            
 

6 
 

 : خالصة
ختار طرح اإلشكال وصياغة الفرضيات وكذلك أسباب أ وكذابعد التعرض إىل اخلطوات السابقة الذكر،       

متغريات  مثّ تطرقّنا إىلتعرضنا إىل أمهية وأهداف البحث وكذلك حتديد املفاهيم واملصطلحات، و املوضوع، 
جانب التمهيدي أمهية كبرية يف البحث العلمي الذي لأن ل يتبنّي  ؛لدراسات السابقةلتفحصنا  وأيضا ،البحث

بعاده أاحث على اإلحاطة مبوضوع حبثه، وفهم يعترب األساس، وال ميكن أن يقوم البحث بدونه ألنه يساعد الب
 .ومن جهة يساعد القارئ على فهم املوضوع املتناول
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 :تمهيد
والقرن املاضي قرن وضع الدساتري فنتيجة للثورة الصناعية  ،واإلداريةيعترب القرن احلايل قرن التطورات  

مة، ونتيجة اتساع النشاط احلكومي يف القرن حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ العلمية لعلم اإلدارة بصفة عا
 .احلايل، أصبح االهتمام موجه لوضع نظم اإلدارة هبدف رفع الكفاءة اإلنتاجية ألجهزهتا

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

وأن الغرض الرئيسي لإلدارة يهتم بالسلوك والتصرف البشري ومن خالل هذا السلوك أن تقدم اخلربات، فاإلدارة 
املهارات  هي مشكلة الناس مجيعا وهبذا جيب االهتمام هبا والعاملني فيها، ومن أجل ذلك فال بد أن تتوفر لديهم

 .والقابليات املعنية حلل املشكالت اليت جتاهبهم
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 1:نظرة تاريخية حول نشأة وتطور اإلدارة -1
 :إن دراسة تطور الفكر اإلداري تعىن التعرض إىل ناحيتني 

إن كل مرحلة األوىل هي الناحية التارخيية مبراحلها املختلفة ومبا أن الفكر البشري يف تطور مستمر ف    
تارخيية ال بد أن تصنف إىل سابقتها وما حتويه من معارف، أما الناحية الثانية فتتمثل يف الناحية التنظريية لعلم 
اإلدارة أو نظرية اإلدارة، فإذا كانت النظرية تعين الطريقة اليت ينظر هلا إىل ظاهرة ما لتفسريها والتعرف عليها، ومن 

فإن هذه الطريقة ال بد أن يلحقها التطور من وقت آلخر على ضوء ما يتوفر لإلنسان  مث تسخريها خلدمة األفراد،
 . من طرق جديدة للبحث ووسائل مستحدثة للمعرفة
التاريخ والنظرية اإلدارية، وتكمن أمهية الدراسة التارخيية يف : معىن ما سبق أن تطور الفكر اإلداري هو ذا شقني

 :دفنيأهنا تساعد املدير على حتقيق ه
 .فهم التطورات احلالية بطريقة أفضل -0
 .تفادي الوقوع يف نفس األخطاء اليت وقع فيها السابقون -0

 :وأمهية دراسة نظرية اإلدارة هي حتقيق النواحي التالية للمدير
 .كيفية الربط بني املتغريات  -0
 .كيفية التعامل مع املشاكل بطريقة منهجية  -0
 .إىل أسباب ونتائجكيفية تصنيف املتغريات   -0
 .إمكانية التنبؤ بالتأثريات املتوقعة -4

 :وإذا كانت الدراسة التارخيية والدراسة النظرية لإلدارة حيققان أهدافا إال أن دراستهما معا حتقق إجيابيات منها
 .تقدمي فهم أوضح للمتغريات االختيار األفضل التقارير للمواقف التطورات احلالية -
 (. اإلداري)بأحوال مستقبلية يف امليدان العلمي  تسهيل التنبؤ -
 :نشأة اإلدارة -1-1
إن املنافسة اإلدارية قدمية من قدم اجملتمع اإلنساين، فهناك شواهد تارخيية تشري إىل وجود نشاطات  

 .تنظيمية تدل على معرفة ودراية بأفكار إدارية مث التعبري عنها الحقا بواسطة رواد الفكر اإلداري
 :اإلدارة في العهود القديمة -1-2
إذا نظرنا إىل إجنازات احلضارات القدمية نرى بوضوح أن مجيعها كان من املستحيل أن تنجز ما أجنزته إال  

سنة قبل  0111بناء األهرامات يف مصر القدمية الذي مت بناء بعضها قبل : من خالل اإلدارة على سبيل املثال
تنظيم جيد ونذكر أيضا نظم اإلدارة احلكومية للبابليني وبناء سور الصني العظيم امليالد، جند أن املصريني عرفوا 

                                                           
نظام املعلوماتية ودوره يف فعالية اختاذ القرارات اإلدارية، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس يف العلوم التجارية،  فرع مالية، : نويوة صباح وآخرون -  1
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ومبادئ اإلدارة اليت حتدث عنها سقراط، وأسس التخصص اليت روج هلا أفالطون ودراسات القيادة اليت قام هبا 
 .عام قبل امليالد 0111يل الفرايب، كل هذه اآلثار املادية والفكرية تعد دليال على ممارسة اإلدارة علميا منذ حوا

 011وعلى الرغم من املمارسات اإلدارية السابقة إال أن االهتمام باإلدارة كحقل دراسي مل يبدأ إال منذ  
 .عام فقط

 :ظهور اإلدارة مع الثورة الصناعية -1-3
القرن من املعروف أنه ال ميكن أن حتدث الثورة الصناعية بدون وجود أسس لإلدارة الناجحة وهذا يف  

، وكانت املهارات اإلدارية تتفوق على املهارات العمالية يف املصانع وقد تزامنت التطورات يف اجملاالت اإلدارية 09
كان عدد منظمات األعمال كبرية احلجم قليال، أما املنظمات   09مع ذلك يف اجملاالت الفنية وحىت هناية القرن 
ك الوقت مل تكن منظمات رحبية ومن مثة فإن عدم وجود دوافع احلكومية والعسكرية اليت كانت منتشرة يف ذل

 1.الربح مل خيلق لديها اهتماما بالدراسات الالزمة لزيادة الكفاءة والفعالية
كانت دراسات اقتصادية هذه الدراسات وجهت   09وأيضا الدراسات اليت أجريت يف هناية القرن  

دارة وكانت بداية تغيري هي قيام الثورة الصناعية و بروز ما يسمى اهتماما حنو االقتصاد؛ وتغيري النمط السابق لإل
بنظام املصنع، يف ظل هذا النظام بدأت املصانع يف استخدام أعداد هائلة من العاملني يف مكان واحد لتأدية 

ل مل أعمال خمتلفة و متباينة ترتب على ذلك إن مديري هذه املصانع أصبحوا يواجهون أنواعا جديدة من املشاك
تكن معروفة من قبل، وهي مشاكل التنسيق واإلشراف ومع متركز اجملتمعات العلمية يف أماكن قريبة من املنظمات 
بدأ من نوع آخر من املشاكل يف الظهور وهي املشاكل االجتماعية مثل ساعات العمل وظروف العمل، واملستوى 

 .األدىن لألجور
 :تطور اإلدارة الحديثة -1-4
تطور بعد الثورة الصناعية ونتيجة هذه الثورة حدثت زيادات كبرية وهائلة يف حجم اإلنتاج، حدث هذا ال 

وأصبحت احلاجة امللحة الستخدام أعداد كبرية من املديرين و املسريين كما وجدت الفوارق بني الوظائف اإلدارية 
رة واملصنع كان يضم مجيع عناصر اإلنتاج املختلفة وبني اإلداريني واملديرين و العمال وبناء عليه توسع نطاق اإلدا

يف مكان واحد، واقتضى هذا وجود رقابة مركزية على اخلدمات واملنتجات وعملية اإلنتاج، كما أوجد نظام املصنع 
متيزا واضحا بني العامل وصاحب العمل وتطورت املصانع بفضل نتائج الثورة الصناعية وأصبحت تستخدم آالت 

وتستقطب رؤوس أموال ضخمة، كل هذا تطلب قدرا كبريا من عمليات التخطيط متخصصة وعمال مدربني 
واإلشراف كما استخدمت حوافز العمل لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ومت تطويرها من قبل الرواد األوائل وتكونت يف 

ية والسلطة وظهرت هناية األمر بطبقة اإلداريني، مت احلديث وقتها عن الثورة اإلدارية وظهرت الفوارق بني امللك
فقد بدأ تطورها مبكرا خاصة يف ميدان " لتايلور"شركات املسامهة كشركات رئيسية أما فيما خيص اإلدارة العلمية 

اإلنتاج الصناعي وعلى سبيل املثال مت يف مؤسسة إجنليزية استخدام مبادئ حبوث التسويق والتنبؤ والتخطيط ملواقع 

                                                           
 .08ماتية ودوره يف فعالية اختاذ القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص نظام املعلو : نويوة صباح وآخرون -  1
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كما متت دراسة تدفق اإلنتاج وممارسة الرقابة على التكاليف وحماسبة   املصنع ودراسة ترتيب مكان اآلالت
التكاليف واستخدام املكافئات التشجيعية وكيفية ترقية العمال، ويف هذا اإلطار كان أول الباحثني الذي تصدى 

العمل يف وهو أحد املتصنعني الربيطانيني وقد جلأ أوين إىل حتسني ظروف " روبرت أوين"للمشاكل السابقة هو 
مصانعه وحدد حد أدىن ألعمال العاملني وزود العاملني بوجبات غذائية وخفض ساعات العمل وفتح مدارس 

 1.ومراكز ممارسة الرياضة والّتويح عن النفس بعد العمل
 :اإلدارة العامة -2
قق أهداف هي أسلوب تطبيق املبادئ العلمية واألسس اإلدارية املتفق عليها يف النشاط احلكومي مبا حي 

اجملتمع، وهبذا املعىن تتكون اإلدارة العامة من عملية توجيه وقيادة اجلهود البشرية، التخطيط والتنسيق واختاذ 
القرارات والرقابة يف اجلهاز التنفيذي للدولة مبعناه الواسع، أي الوزارات واملصاحل واهليئات واملؤسسات العامة، 

 2.اليت تتعامل اجلماهري معها بصفة مباشرة وبالتأكيد تزداد أمهيتها يف األجهزة
وال ميكن ألي منشأة أن تكون ناجحة وحتافظ على جناحها إال إذا استخدمت اإلدارة الفعالة وإىل حد   

كبري يتوقف حتقيق الكثري من األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية على قدرة اإلداري ومهارته، ويلقى 
ة مهمة إقامة جمتمع اقتصادي أفضل، وحتسني املستويات االجتماعية وزيادة كفاءة على عاتق اإلدارة احلديث

احلكومة، واإلدارة هي اليت تزود اجلهود اإلنسانية بالفعالية، فهي تساعد على حتقيق أفضل املنتجات واخلدمات 
روف املتغرية مع توفري وأفضل املصانع واملعدات وأفضل عالقات إنسانية وتقف اإلدارة على استعداد ملقابلة الظ

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

 .بلية اليت ينبغي التغلب عليها كما تساعد على حتديد احللول هلذه املشاكلاملعاجلة وتشري إىل الصعوبات املستق
 :تعريف اإلدارة العامة -2-1
من هذا ميكن القول بأن اإلدارة العامة تعين جمموعة األشخاص واألجهزة القائمني حتت إمرة احلكومة  

أن نستوثق من نفاذ القانون ومحاية احلقوق  وبتوجيه منها بأداء اخلدمات العامة اليت جيب أن تؤدي يوميا مىت أردنا
وتأدية الواجبات، وكلما توسعت الدولة يف احلقوق والواجبات أدى هذا إىل كرب حجم اخلدمات اليت يؤديها 

 .املوظفون
وهي بذلك متثل " تنفيذ السياسات العامة للدولة وإخراجها إىل حيز الواقع:"ولذا فإن اإلدارة العامة تعين  

شاط والعمل احلكومي املوجه حنو أداء اخلدمات العامة، ويتمثل هذا يف اجملال الرياضي يف أوجه األنشطة جمموع الن
املختلفة اليت تؤديها األجهزة العاملة يف رعاية الشباب مع توفري املناخ الرياضي املالئم ملختلف املراحل السنية يف  

 .كافة األجهزة املعنية

                                                           
 .00، عامل الكتاب، ص 0القانون اإلداري دراسة مقارنة يف أصول تنظيم اإلدارة ونشاطها، ج: بوراسأ حممد الشافعي -د -  1
 .05، ص 0110، دار الوفاء، 0ية وتطبيقاهتا، طحسن أمحد الشافعي، املوسوعة العلمية لإلدارة الرياض :إبراهيم حممود عبد املقصود - 2
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  1:اإلدارة الرياضية -3
لرياضة وأمهيتها وكبقية شؤون احلياة األخرى حتتاج إىل إدارة وتنظيم جيدين وإن االختصاصني يف إن ا 

شؤون اإلدارة الرياضية قاموا بعرض مواضيع وعمليات نظرية عامة ميكن أن تنسجم مع اجلوانب التطبيقية العملية 
ملسائل األساسية اليومية املتعلقة باجتاهات وهبذا فإن مهمتهم هذه حتدد يف عمليات حتليل وختطيط وتقرير ومراقبة ا

 .تطور حقل الّتبية البدنية والرياضية على ضوء اخلربة اجملتمعة واليت تتجمع نتيجة العمل اإلداري
إن كل املساعي واجلهود يف العمل اليت تبذل داخل هذا احلقل تسعى يف احلقيقة إىل الوصول إىل هدفان  

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

يف املستويات الرياضية العالية حتقق من قبل الرياضيني أنفسهم إال أن هنالك جهود أخرى تضاف إىل كل اجلهود 
 .ن أجل احلصول على النتائج الرياضية املتقدمةاملبذولة من قبل الرياضيني م

لقد توضح منذ سنوات طويلة بأن النتائج الرياضية املتقدمة هي مثرة اجلهود املبذولة يف العمل اجلماعي  
املشّتك، وهذا ال يتمثل يف مهمات املدرب مع الرياضي أو الفريق فحسب بل ميتد أكثر ليشمل الناحية اإلدارية، 

لة املتقدمة يف عامل الرياضة أمهية هذا الدور، وعملت على تشريع القوانني اخلاصة لذلك ألجل وقد فهمت الدو 
 .تطوير ومحاية مفهوم العمل اجلماعي يف هذا احلقل وذلك مبسامهة الالعبني واملدربني واإلداريني

ي ملعاجلة أمورها وحل إن التطور الذي طرق الّتبية البدنية والرياضية مؤخرا جعلها تستعني باألسلوب العلم 
مشاكلها فكان لزاما عليها أن تلجأ إىل التنظيم املربمج واإلدارة اجليدة كفن وعلم لتنظيم خمتلف أنشطتها وهي فن 

 .وعماد هذا الفن حسن التخطيط والتنظيم
يادة تعترب اإلدارة الرياضية من أهم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث ألهنا األداة الفعالة يف ز  

 .اإلجناز الرياضي وتطوره كما نوعا وهي ختطيط وتنفيذ ومتابعة وتقومي لكل األنشطة الرياضية
واإلدارة الرياضية ألي لعبة من األلعاب الرياضية تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسعى لتقدم  

وتنمية عوامله وحتريك متطلباته  وازدهار هذه اللعبة، فهي تقود التقدم وتعمل جاهدة على تنشيط حوافز التغيري
 .وهلذا فإهنا مطالبة بأن تعد نفسها وهتيئ أدواهتا ووسائلها لتكون أكثر جتاوبا مع ظروف اجملتمع والبيئة

إن تطور مستوى اإلجنازات كما ونوعا يف حقل الّتبية الرياضية هو نتيجة منطقية تعتمد بشكل رئيسي  
العملية اإلدارية يف هذا احلقل ومبعىن آخر ميكن القول كيفما تكون القيادة نوعية تطوير : على عوامل كثرية منها

تكون اإلجنازات، وبذلك فيجب إعطاء الفعالية اإلدارية أمهية كبرية ألي إداري الناجح يف هذا احلقل هو بذلك 
ة عندما يكون القدر من األمهية كمدرب الناجح، ذلك أن التدريب واملسابقة ميكن فقط أن تكون فاعلة ومؤثر 
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العمل اإلداري اخلاص مبسألة تنفيذها قد أحاط بكل جوانب وظروف التنفيذ املطلوب وعلى أكمل وجه وبأقل  
 .كلفة ويف وقت حمدد

 1:مفهوم اإلدارة -3-1
 :عرفت اإلدارة بتعارف أذكر منها ما يلي 
د الذين يتحملون املسؤولية بأهنا احلقل الذي يهتم مبجموع األفرا (Jenson)يعرفها اإلداري األمريكي  

يف إدارة وقيادة االنسجام يف توحيد جهود هذه األفراد سواء أكان ذلك من خالل اإلجنازات الفعالية والكافية 
اعل بأهنا التف( Hemphill. J. Griffith)لتحقيق أبسط االحتماالت يف النجاح وتناوهلا اإلداري األمريكي 
 .احليوي لصنع الفعاليات للوصول إىل األغراض واألهداف العامة

( Walter)ويتناوهلا . بأهنا التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة( Fayal)ويرى  
الت، اإلجراءات، اآل:فيقول إهنا استخدام العلم يف عمليات االختيار والتنظيم والسيطرة على النشاطات اآلتية
حسن "كما يعرفها   ،ااألفراد، املواد، التحويل، التسويق، عمل ما جيعل ذلك العلم أكثر إنسانية وأعظم رحب

بأهنا فن وتطبيق السياسة اإلدارية املوضوعة يف اإلطار التنظيمي العام على أن  "حسن السيد معوض"و "شلتوت
 . يراعي هذا التطبيق مقتضيات الزمان واملكان

ر على أهنا علم يساعد يف حتريك وسائل اإلنتاج "مجال عبد الناص"يها الرئيس الراحل وقد نظر إل 
لتحقيق أكفأ وأعلى نسبة منو فيها، بينما ينظر إليها الدكتور سيد اهلواري بأهنا ذلك العضو يف املؤسسة املسؤول 

 .عن حتقيق النتائج أي وجدت من أجلها تلك املؤسسة
أهنا مسؤولية اجتماعية تتضمن التخطيط والتنظيم الفاعلني لعمليات املنشأة ب "إدوارد بريك"وقد عرفها  

 .وإقرار اإلدارة الالزمة لضمان سري األعمال مع اخلطة املرسومة وتوجيه ومراقبة األفراد يف املنشأة
وهبذا فقد يرى املؤلف بأن اإلدارة هي تنظيم وتدريب السلوك اإلنساين وهي مسؤولة عن استخدام  

 .اصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق النتائج املرجوةالعن
وميكن تعريف اإلدارة بأهنا عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استغالل املوارد املتاحة استغالال أمثل عن  

 2.طريق التخطيط، التنظيم، القيادة، والرقابة للوصول إىل هدف حمدد
 :مكونات اإلدارة الرياضية -3-2
 :اإلدارة الرياضية فوجد أهنا تتضمن أربعة مكونات أساسية وهي( Kans)لل اإلداري األمريكي لقد ح 
 .العمل البشري -
 .العمل اجلماعي -
 .املنظمة اليت تعمل اإلدارة ألجلها -
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 1 .القائد اإلداري -
 :المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية -4
 :دارة الناجحة تعتمد على ما يليبأن اإل( Kans)لقد أشاد اإلداري األمريكي  

 :المهارات الفنية -4-1
بأهنا التفهم الكامل والكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات وهي تتضمن ( Kanz)وقد وصفها  

نني يف اجملال فلتامعلومات خاصة وقابلية  كبرية للتعليل يف ذلك االختصاص والقدرة على كيفية استخدام 
 .الرياضي

 :نسانيةالمهارات اإل -4-2
القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض تعاون وجتانس تام يف ذلك  

 .الفريق الذي يعمل معه أيضا وتتضمن معرفة اآلخرين والقدرة على العمل معهم بشكل فعال وبعالقة جيدة
 :مهارة االستيعاب الفكري -4-3
ا يعين النظرة الشاملة والكلية للمنظمة اليت يعملون فيها وكيفية القدرة على ربط األجزاء الدقيقة وهذ 

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

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

 :وظائف اإلدارة -5
 :تعريف التخطيط -5-1
وتسبق وظيفة ( Plamming)هتتم اإلدارة يف املنظمات بأربع وظائف أساسية أوهلا التخطيط  

التخطيط ما عداها من الوظائف وتقوم على عملية االختيار من بني البدائل إلجراءات العمل للمنظمة ككل، 
ولكن قسم أو جزء من أجزائها ولكل فرد من العاملني فيها وهي هلذا الشكل وظيفة املسؤولني يف كل املستويات 

وحمتويات التخطيط بني هذه املستويات وبصفة عامة ال تتم  اإلدارية وهبذا فإن هناك اختالف يف أبعاد ونطاق
الوظائف اإلدارية األربعة إال يف وجود التخطيط فاملسؤول عندما يقوم بالتنظيم وحشد وجتنيد املوارد البشرية 

 2.والتوجيه والرقابة إمنا بغرض التحقق من أن التنفيذ يتمشى مع اخلطط املوضوعية
 :التخطيط تريفا شامال كما يلي( Cyril Hudson)هودسون . لسريل  ربوفيسوركما عرف ال

التخطيط هو إنتاج خنطط لعمل مستقبلي وهو أحداث نتائج معينة بتكلفة حمددة يف فّتة زمنية مقررة  
والتخطيط حماولة مدروسة للتأثري عليه واستغالل وإحداث السيطرة على الطبيعة واالجتاه واملدى والسرعة وتأثري 

                                                           
 .61مرجع سبق ذكره، ص : مروان عبد اجمليد إبراهيم -د -  1
 . 87مرجع سبق ذكره، ص : مروان عبد اجمليد إبراهيم -د -  2
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يف أي ( مثل القرار)ت، بل رمبا يكون التخطيط حماولة متعمدة إلحداث التغيري أخذا يف االعتبار أن التغيري التغيريا
رائد اإلدارة احلديثة  "داركربيثر " قطاع سوف يؤثر بطريقة أو أخرى على القطاعات األخرى وعرف الربوفيسور 

عية كعنصر رئيسي لضمان جودة القرارات ودقة التخطيط بطريقة أكثر ّشولية حيث ضمنه عنصر التغذية االسّتجا
عملية اختاذ قرارات بشأن عمليات املقاوالت احلالية بصفة مستمرة وبطريقة منظمة بالسلع بأفضل : التخطيط فقال

املعارف عن املستقبل وتنظيم اجلهود الالزمة لتنفيذ هذه القرارات وقياس نتائجها مقابل التوقعات احملتملة من 
 1.ية االسّتجاعية املنظمة واملرتبةخالل التغذ

 :مقدمة في مفهوم التخطيط
التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة وله أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى إذ ال ميكن تنفيذ  

 .األعمال على خري وجه دون التخطيط هلا
القرارات املتعلقة مبا جيب عمله فالتخطيط مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل واليت تنتهي باختاذ  

إن "وكيف يتم ومىت يتم ومن يقدم به، فالتخطيط سلسلة من القرارات اليت تتعلق باملستقبل ويقول غايول 
 2...التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبل

 :أهمية التخطيط -5-2
لقرارات اإلدارية عشوائية لذلك توجد أربع أسباب رئيسية توضح أمهية بدون وجود التخطيط تصبح ا 

 3.التخطيط
 :مواجهة حالة عدم التأكد والتغيير: أوال
أصبح التخطيط أمرا ضروريا ملواجهة التغيري وعدم التأكد الذي ينطوي عليه املستقبل فاملسؤول ال  

ف املستقبلية والتغيريات احملتملة والنتائج املتوقعة طبيعة الظرو  عرفيستطيع وضع أهدافه فقط وإمنا عليه أن ي
 .وعالقة ذلك بأهدافه

 .التركيز على األهداف: ثانيا
التخطيط موجه يف املقام األول إىل إجناز األهداف وبذلك يركز التخطيط على إعداد اخلطط الفرعية  

يق اهلدف ويدفع ذلك املسؤولني إىل وربطها ببعضها البعض وتقليل درجة احلرية يف هذه اخلطط كمدخل هبا وحتق
 .أخذ الظروف ومبا يضمن حتقيق أهداف املنظمة

 .االستفادة القصوى من اقتصاديات التشغيل: ثالثا
يساعد التخطيط على حتديد أكثر الوسائل والعمليات كغاية لتحقيق اهلدف كما يؤدي إىل ختفيض  

 .التكاليف

                                                           
 .00، ص 0110، ، دار الفكر الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر0اإلدارة واألسس والوظائف، ط: إيهاب صبيح حممد زريق -  1
 .06التنظيم واإلدارة يف الّتبية الرياضية، دار الفكر العريب، ص : السيد حسن شلتوت، حسن معوض -  2
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 .تسهيل عملية الرقابة: رابعا
 ال ميكنه متابعة أعمال مرؤوسيه بدون أن تكون لديه أهداف خمططة وعلى ضوئها إن املدير  

 1.ميكن التعرف على مستوى اإلجناز باملقارنة هبذه األهداف
 :مبادئ وأنواع التخطيط -5-3
 :مبادئ التخطيط -أ
 :ميكن فهم أمهية وطبيعة التخطيط من خالل أربعة مبادئ أساسية هي 
ياق األهاداف حياث ال باد أن تشاارك اخلطاة يف حتقياق األهاداف اجلماعياة ويشاتق هاذا املبادأ مبدأ املساامهة يف حتق -

 .من طبيعة التنظيم فاخلطة تقرر مسبقا أي هي اإلجراءات املؤدية لتحقيق اهلدف النهائي
خارى لاذا يعترب التخطايط الوظيفاة اإلدارياة األوىل علاى ماا عاداها مان الوظاائف األ: مبدأ أولوية وأسبقية التخطيط -

 .فهو أساس حتديد األهداف كما بات العمل الضرورية لتحديد نوعية العالقات التنظيمية ونوعية األفراد املطلوبني
 عان إن التخطايط هاو وظيفاة كال املاديرين ابتاداء مان املادير العاام إىل املالحاظ أو مشارف: مبادأ ّشولياة التخطايط -

كمااه وإجااراءات معينااة، تتفاااوت حسااب املسااتوى اإلداري العماال وماان هااذا يتضااح أن التخطاايط يف أي مسااتوى حت
 .بالتايل فإن ّشولية  التخطيط تزداد كلما اجتهنا إىل مستوى اإلدارة العلياو 
فاعلياااة إذا ماااا مت تنفياااذها وحتققااات األهاااداف بأقااال جهاااد كفاياااة و تكاااون اخلطاااة أكثااار  : فاعلياااة وكفاياااة التخطااايط -

العالقة باني املادخالت املاوارد املساتخدمة واملخرجاات وفاق وحادات متفاق  وتكلفة والقياس والفعالية ال بد من قياس
 2.عليها كساعات العمل مثال

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

 : حسب األهداف -1
هي تلك الغايات الايت تساعى إىل حتقيقهاا النشااط خاالل فاّتة زمنياة معيناة وال ميناع هاذا مان وجاود أهاداف  

 .لإلدارة حيث تساهم بدورها يف حتقيق أهداف التنظيمخاصة 
هي وسيلة فقط لضبط الفكر والعمل التنظيمي وتوجيهها يف جمال إعداد واختااذ القارارات : حسب السياسات -2

املوجهة للمرؤوسني وقد يعرب عنها يف شكل كتاايب أو شافوي فهاي تعكاس األهاداف وتسااهم بالتاايل يف حتقيقهاا أو 
 .حسب املستويات اإلدارية وال بد أن تكون واضحةتكون خمتلفة 

 
 

                                                           
 ة ليسانس قسم العلوم التجارية فرع مالية، اختاذ القرار اإلداري يف اإلنتاج باستعمال بعض األساليب الكمية، مذكر : خبتم شامة وآخرون -  1

 .18، ص 0999جامعة املسيلة،      
 .15مرجع سبق ذكره، ص : خبتم شامة وآخرون -  2
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 : حسب اإلجراءات -3
هااي نااوع ماان اخلطااط حتااددها مساابقا الوسااائل واألساااليب املعتااادة ألداء املهااام واألنشااطة يف املسااتقبل فهااي  

 .هبذا الشكل مرشد للعمل أكثر من كوهنا مرشد للتفكري
 : حسب القواعد -4
اع عناااه فهاااي تعاااين التحدياااد الواضاااح للتصااارف، تقيياااد جماااال التصااارف وفقاااا تتضااامن القياااام بعمااال أو االمتنااا 

 1.للموقف، مثال استعمال أقنعة األمان اإلجباري، ممنوع التدخني داخل مكان العمل
 :المزايا األساسية للتخطيط -5-4
 :للتخطيط اجليد جمموعة من املزايا ميكن ذكر أمهيتها يف 
 .ات الواجب الوصول إليها والّتكيز عليهايساعد يف حتديد األهداف واإلجناز  -
التخطااايط الساااليم هاااو أسااااس الرقاباااة، حياااث أن األهاااداف واإلجناااازات ياااتم التعباااري عنهاااا بواساااطة معاااايري ر ياااة  -

 .تساعده حقا على املقارنة بني الفعلي واملخطط وبالتايل حتديد االحنرافات واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها
 .لومات واالتصال على توفري املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املستفيدةيدعم نظام املع -
يساعد املؤسسة على التكيف مع متغريات احمليط، حياث يظهار التمهيادات ويسااعد علاى انتهااز الفارص املتاحاة  -
 ".جانب اسّتاتيجي"
هاا والعمال علاى جتناب األزماات يساعد على التقليل من األحداث الطارئة عن طريق التنبؤ هبا واالحتيااط ملواجهت -

 .تفاديا ملخاطرها مبعىن مواجهة التغيري وعدم التقييم
 .يشجع على االبتكار واإلبداع من خالل اشّتاك عدد من املديرين يف وضعه اخلطة واملنافسة وإبداء الرأي -
مااااات وحتليلهااااا مجااااع املعلو  علااااى يساااااعد علااااى املنطااااق العلمااااي يف التفكااااري والتصاااارف، فعمليااااة التخطاااايط تشاااامل -

 .واستخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات وهو ما جيعل عملية التخطيط أكثر فعالية
 .يعترب مفتاحا للتطور والنجاح من خالل توجيه املوارد املتاحة بشكل سليم ورشيد -
اف وحتاادي واقعيااة العاااملني ماان خااالل اشااّتاكهم يف عمليااة التخطاايط ماان خااالل وضااع األهاادو يزيااد ماان محاسااة  -

 2.املعايري ما جيب عمله لتحقيق أهداف املخطط
 :مراحل عملية التخطيط -5-5
ماان أجاال الوصااول إىل ختطاايط فعااال حيقااق النتااائج املرجااوة منااه مااع األخااذ بعااني االعتبااار ختفاايض التكاااليف  

بغااض النظاار عاان املالزمااة لااه أصاابح ماان الضاارورة مبكااان ممارسااة ماان خااالل إتباااع مراحاال أو خطااوات عامااة و املرتبطااة 
 3(.10الشكل رقم )نوعية أو مدته الزمين أو موضعه، هذه املراحل يشملها 

                                                           
 .047، ص 0990تنظيم وإدارة األعمال، املكتب العريب، اإلسكندرية، : عبد الغفار حنفي ،عبد السالم أبو قحف -  1
 (.بتصرف) 01-08فية إعداد اخلطط والسياسات واإلسّتاتيجية، دار املعارف، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص دليل املديرين يف كي: أمحد ماهر -  2
 .059نفس املصدر السابق، ص  -  3
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 .مراحل عملية التخطيط: 1شكل رقم 
 

 
   
 
  
 
 
 
 
 :حيث يقسمها إىل ستة مراحل وتتمثل يف" Wildفيلد "م آخر لعملية التخطيط قدمه سيوهناك تق  
 .حتليل اهلدف -
 .حتليل املشكلة -
 .حتليل البدائل -
 .تنبؤال -
 .التقييم -
 1.اختاذ القرار -
 2:وظيفة التخطيط واتخاذ القرارات -5-6
إن وظيفاااة التخطااايط واختااااذ القااارارات تتضااامن حتدياااد أهاااداف املنظماااة وأفضااال الطااارق إلجنازهاااا، فاااالغرض  

الرئيسااي ماان التخطاايط هااو تزويااد املااديرين وطااة واضااحة تكااون مبثابااة اخلطااوط التنفيذيااة حتاادد مااا ينبغااي عملااه يف 
ملسااتقبل، هااذه اخلطااة حتاادد لكاال ماادير برنااامج العماال املطلااوب منااه إجنااازه يف فااّتة زمنيااة مسااتقبلية ومنااه ناارى بااأن ا

العملية التخطيطياة ذات أمهياة قصاوى باعتبارهاا متثال أهام مكوناات العملياة اإلدارياة، وإذا كاان للتخطايط معاان فماا 
وتقاادير املااوارد واختيااار الساابل لتحقيااق األهااداف كمااا يهمنااا منهااا هااو مااا يااتم داخاال املنظمااات ماان حتديااد األنشااطة 

متكننااا أن نعاارف التخطاايط بأنااه عمليااة مسااتمرة ال ينتهااي علااى اإلطااالق حبيااث ال ميكاان أن نصاال ملرحلااة نقااول فيهااا 
أن التخطيط قد انتهى، واهلدف النهائي للجهود التخطيطية هو النتاائج املساتهدف حتقيقهاا، وحاىت هاذه النتاائج ماا 

ساانة  -لااذا فااإن النتااائج احملققااة بعااد فااّتة زمنيااة  ،خطااوة غااري هنائيااة لتحقيااق األهااداف طويلااة األجاال املنظمااةهااي إال 
 .على تقدم اإلدارة حنو األهداف بعيدة املدى" عوائد مبكرة"هي  –مثال 

                                                           
 .01مرجع سبق ذكره، ص : أمحد ماهر -  1
 .04مرجع سبق ذكره، ص : نويوة صباح وآخرون -  2

 توصيف موضوع التخطيط

 مجع البيانات واملعلومات

 اطرتقييم التوقعات واملخ

 تقييم البدائل

 اختاذ القرارات

 التقييم/ الرقابة 

 املخطط/املتوقع

 الفعلي

 املقارنة
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 )10الشكل رقم(ولكي تكون العملية التخطيطية شاملة جيب أن تغطي مخسة أبعاد 
 .عناصر اخلطة -0                       .موضوع اخلطة -0
 .الوحدة اليت تعد عنها اخلطة -4     .الفّتة الزمنية اليت تغطيها اخلطة  -0
 خصائص اخلطة -5

 .يمثل أبعاد الخطة: 2شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التنظيم اإلداري في التربية البدنية -6
ماان التنظاايم اإلداري حيااث تااتلخص مهمتااه لتوظيااف حتتاااج أي لعبااة ماان األلعاااب الرياضااية إىل قاادر كبااري  

اجلهااد التنظيمااي خلدمااة ذلااك النشاااط يف كافااة اجلوانااب املتعلقااة بااه كاالتصااال والتنساايق، إصاادار اللااوائح والشااروط 
 1.واإلشراف على إعداد النماذج الفنية واالستمارات، العالقات اخلارجية
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 :خصائص الخطة

مركبااة أو بسااايطة، شااااملة أو حمااادودة، كمياااة أو 
 .قيمية أو وصفية، إسّتاتيجية أو تكتيكية

 :الخطة موضوع

التموياااال، التسااااويق، اإلنتاااااج، املااااوارد البشاااارية، 
 .البحوث والتطوير

 :الفترة الزمنية

 الطويلة

 املتوسطة

 القصرية

 اليومية

 :عناصر الخطة

 .الغرض، اهلدف -

 اإلسّتاتيجية -

 السياسة، املوازنة -

 الربنامج، اإلجراء -

 القاعدة -

 :الوحدة

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

 أبعاد العملية

 التخطيط

 "اخلطة"
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ن حيركاون وينسااقون أجاازاء وأطاراف ذلااك النشاااط وحتديااد إن املنظماني لألنشااطة الرياضااية املختلفاة هااو الااذي 
أدوارهاام وعالقااة األجهاازة األخاارى بااذلك النشاااط يقااوم املنظمااون بإصاادار اللااوائح واألنظمااة الاايت تسااري النشاااط وفااق 
املتطلبااات املطلوبااة للااوائح التاادريب وشااروط املنافسااات واالشااّتاكات يف البطااوالت الداخليااة واخلارجيااة، إضااافة إىل 

افهم على وضع النماذج والرسومات البيانية واالستمارات الفنياة حلصار  املعلوماات وتساجيل النتاائج وهام الاذين إشر 
جيمعون البيانات واإلحصائيات اليت تتطلبها اخلطة وتسجل األعضاء الذين سيمارسون النشااط ولاذلك فاال باد مان 

 .توفري األسس التالية يف اإلداري الرياضي
 .الكادر اإلداري طوال فّتة تنفيذ النشاطتأكيد استقرار  -0
 .إجياد كادر إداري متفرغ ليتابع تنفيذ اجلهود املبذولة -0
أن يساااتوعب اجلهااااز التنظيماااي اإلداري ويعماااق مراحااال أهاااداف املخطاااط ويعمااال علاااى تنفياااذ املراحااال وتنسااايق  -0

 .األهداف
 .تدريب الكادر اإلداري داخليا وخارجيا لّتقية مستوياهتم -4
ن التاادريب اإلداري يف الّتبيااة الرياضااية يعااين الرباعااة الاايت تسااتهدف رفااع كفاااءة اإلداري عاان طريااق تزويااده إ 

باملهارات أو الثقافة أو املعلومات اليت تزيد من درجة احلاجاة بواجباتاه اإلدارياة أو ترفاع مان مساتوى إحساساه بأمهياة 
ماان الكفاااءة  ءة منظمااة هتاادف إىل حتقيااق مسااتوى مضاايالّتبيااة الرياضااية، فاهلاادف ماان التاادريب الرياضااي وهااو عملياا

وحساااان اإلدارة، إضااااافة إىل الكميااااة يف تنميااااة مهااااارة اإلداريااااني وحتديااااد معلوماااااهتم وبااااذلك فااااإن كاااال إداري يتمتااااع 
 .مبسؤوليات إشرافية جيب أن يفكر بصقلها اإلداري يف مجيع مستويات التنظيم

 :مبادئ التنظيم -6-2
 :التدرج اإلداري -1
م هاااذا النظاااام علاااى مبااادأ توزياااع السااالطة علاااى املساااتويات املختلفاااة للتوزياااع اهلرماااي متوخياااا توزيعاااه علاااى يقاااو  

مسااتويات ماان أساافل إىل أعلااى حااىت تّتكااز يف النهايااة يف قمااة اهلاارم اإلداري، حيااث تتجمااع الساالطة يف النهايااة علااى 
 1.رأس القمة

 :وحدة القيادة -2
ع رئااايس واحاااد فقاااط مباااا حيقاااق املساااؤولية اإلدارياااة وحتااادد التسلسااال وهاااذا يعاااين أن يتعامااال املااارء املااارؤوس مااا 

 .القيادي من أعلى إىل أسفل ويزيد من فاعلية الفرد يف عمله
 :نطاق التمكن المناسب -3
يعااين ذلااك املاادى الااذي ميكاان الاارئيس أن ينسااق بااني جهااود عاادد ماان املرؤوسااني للمسااؤولية أمامااه مباشاارة  

، ويكاون مان نتيجاة التنسايق باني جهاود هاؤالء املرؤوساني اختااذ القارارات الصاحيحة واملتصلني به دوماا خاالل العمال
 .املالئمة
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 :الالمركزية -4
هلااا معنيااان ماان الناحيااة اإلداريااة فهااي إمااا تعااين عاادم تركيااز الساالطة وتفويضااها وحتديااد املسااؤوليات بطريقااة  

ة، كمااا أن يف ذلااك عاادم إرهاااق للاارئيس تعطااي للمرؤوسااني حريااة التصاارف، وهبااذا متنااع جتمااع العماال يف نقطااة معيناا
عادد الوحادات الايت تعمال بعيادا عان املركاز الارئيس للمنطقاة والالمركزياة هباذا : األعلى وكما تعين التنظايم املياداين أي

 .املعىن هلا ناحية الوحدات العاملة يف امليدان باملركز
 :التكامل -5
يف وحاااادة واحااادة، وهناااا يتطلاااب جتنااااب االزدواج وهاااو عباااارة عااان جتميااااع األعماااال أو الوظاااائف املتشااااهبة  

 .والتداخل يف املهام وأوجه النشاط اليت تؤديها الوحدات املختلفة
 :توازن السلطة والمسؤولية -6
املسؤولية عن عمل معني يلزم أن تقابلها السلطة الكافية إلجناز هذا العمل فال مساؤولية بادون سالطة ومان  

يقااّتن بتفااويض الساالطة املناساابة ملمارسااة مااا فااوض لااه واملاادير املسااؤول عاان  هنااا فااإن تفااويض االختصاااص جيااب أن
 .برنامج معني جيب أن تكون لديه السلطات الكافية ملمارسة مهمته

 :التنسيق -7
وهااو الّتتيااب املاانظم للمجهااود اجلمعااي للوصااول إىل وحاادة العماال هتاادف إىل حتقيااق غاارض مشااّتك وميكاان  

النسجام والتناسق بني الوحدات العامة التابعة للهيئات أي أن التنسيق هاو تنظايم أن يتحقق التنسيق عندما يسود ا
اجلهااود بااني خمتلااف الوحاادات باملنظمااة وإنشاااء عالقااة بااني هااذه الوحاادات عاان طريااق االتصاااالت الواضااحة لعماال 

 .ترتيب منطقي جلهود األفراد
 :مرونة التنظيم وبساطته -8
الاايت جتعلااه معقاادا باال جيااب أن يكااون التنظاايم ديناميكيااا أن يساامح  جيااب أن ال يكااون مبالغااا فيااه بالدرجااة 

 .كن أن حتدث يف املنشأةم<يمبقابلة التغريات اليت 
 :تحديد المسؤولية بوضوح -9
يتطلب حتدياد املساؤوليات كتاباة التعليماات والتوجيهاات واألوامار بطريقاة مبساطة واضاحة ال غماوض فيهاا  

 :وهذا حيقق هدفني
 .فوضى عند حبث املسؤوليةجتنب ال :األول
 .فهم طبيعة الوظيفة والطريقة اليت جيب أن تؤدي هبا :الثاني
 :نطاق اإلشراف -11
يوجد يف كل مركز إداري عدد معني لألفراد الذين ميكن لإلداري اإلشراف عليهم وإدارهتم بفعالياة وخيتلاف  

 1.هذا العدد من حالة ألخرى طبقا للظروف احمليطة
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 :حبيب إىل تقسيم التنظيم اإلداري إىل ثالث مبادئ "عباسعلي "وقد ذهب  
 :التنسيق: أوال
ومعناااه توجيااه اجلهااود القاادرات البشاارية حنااو حتقيااق اهلاادف احملاادد بأقصااى كفايااة واقاال نفقااات واقاال جهااد  

 :ووقت ومتلك السلطة العليا هذا احلق املتمثل فيمايلي
 .إصدار القوانني واللوائح التنظيمية -أ
 .سيق بني اإلدارات املختلفةالتن -ب

 .تدرج السلطة الرئاسية: ثانيا
معناااه وجااود قيااادة عليااا تتمتااع بالساالطة والتوجيااه تليهااا مسااتويات أدىن ماان القيااادات والرؤساااء واملشاارفني  

 .تفوضهم القيادة بعض صالحياهتم ليتمكنوا من القيام بواجباهتم وتسأهلم عن أعماهلم أمامها
 :ات واألعباء لإلداراتتحديد الواجب: ثالثا
 : تقسم على أساس التخصيص واملقدرة النفسية واملهنية لألقسام 
 .قسم استشاري يرسم السياسات -
 1.قسم تنفيذي -
 :أنواع التنظيم -6-3

 :التنظيم الرسمي: أوال
 هو الذي يهتم باهليكل التكويين للمنظمة وبشكلها أو مظهرها اهلندساي، وبتحدياد العالقاات واملساتويات 

وتقسااام األعماااال وتوزياااع االختصاصاااات كماااا أرادهاااا املشااارع، أو املخطاااط كماااا وردت يف الوثيقاااة الر ياااة للمنظماااة 
وحتاول نظرية التنظايم الر اي الوصاول إىل البنااء املنطقاي والتحدياد العلماي لوظاائف كال إجاراء وأداء كال عملياة مان 

التنظاايم الر ااي أن تضاام كاال مؤسسااة حااىت التنظااايم  العمليااات الاايت تكااون الناااتج النهااائي لعماال املنظمااة، ويقتضااي
احلكومي على شكل هرم ذي قاعدة عريضة تضام الوحادات علاى املساتوى التنفياذي وهاذه القاعادة تادعم التكاوين 
اهلرماي املاادرج األعلااى يف شاكل أقسااام وإدارات ومصاااحل وهكااذا حاىت قمااة التنظاايم حياث ترتكااز القيااادة يف شااخص 

 2.لى املؤسسة كلهاميارس السلطة الكاملة ع
 :التنظيم غير الرسمي: ثانيا
يهتم هذا التنظيم باالعتبارات والدوافع اخلاصة باألفراد واليت ال ميكن توضيحها بطريقاة ر ياة خمططاة علاى  

أساس أهنا تتولد تلقائيا وتتباع مان احتياجاات العااملني باملنظماة وينشاأ هاذا التنظايم نتيجاة للادور الاذي يلعباه بعاض 
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د يف حيااة املؤسساة فهاو يهاتم باالتنظيم كماا هاو كاائن ولايس كماا جياب أن يكاون ر ياا، كماا أنناا منثال العالقاة األفرا
 1.الشخصية املتداخلة يف التنظيم

 :وهناك العديد من التعريفات للتنظيم غري الر ي نذكر منها 
هااداف املنشااأة وإمنااا كاال علااى أنااه جتميااع لألعمااال الالزمااة لتحقيااق أ" أدوونااال"و " كااونّت"يعاارف كاال ماان  

جمموعة من جمموعات العمل إىل مدير حتول السالطة والتنسايق بينهماا أفقياا ورأسايا داخال هيكال تنظيماي للمنشاأة، 
عملياة جتمياع وحتدياد للعمال املطلاوب أداؤه ماع حتدياد السالطة واملساؤولية وتصاميم : "علاى أناه" لاويس ألان"ويعرف 

 .مل بأكثر فاعلية لتحقيق األهدافالعالقات هبدف متكني األفراد من الع
 :التنظيم والهيكل التنظيمي

ويتطلااب التنظاايم اإلداري وضااع هيكاال ألي منظمااة تفاارغ فيااه الواجبااات واالختصاصااات يف فوالااب حمااددة  
 2.وأقسام معينة منها االزدواجية وتضارب أو تداخل الصالحيات يف العمل اليومي

 :أسس وأشكال التنظيم -6-4
عواماال الاايت تااؤثر يف البناااء التنظيمااي أليااة مؤسسااة وماان ذلااك حجاام املؤسسااة وتقساام العماال هناااك بعااض ال 

باااني أفرادهاااا واحلاجاااة إىل التنسااايق باااني الوظاااائف واألعماااال وتعااااون األفاااراد فيماااا بعضاااهم والاااروح املعنوياااة الساااائدة 
ولكان ناوع التنظايم الاذي  والقيادة وغري ذلك وليس هنااك شاكل واحاد للتنظايم ميكان أن يطباق يف مجياع االجتاهاات

يتبعه يف أي مؤسسة هو ذلك النوع الذي يتفق مع أغراضها وأهدافها وكقاعادة فلايس هنااك عامال واحاد بال توجاد 
جمموعة من العوامل اليت حتدد أفضل القرارات النهائية الذي ال يتعارض مع أساس التنظايم والنظار للتنظايم مان زاوياة 

ن ملاس تصاميم ثالثاة أناواع رئيساية للتنظايم قائماة علاى أسااس مبادأ تقسايم هاذه تعين األساس الذي يقوم عليه وميكا
 :األنواع الثالثة وهي

 .تنظيم على أساس جغرايف -
 .تنظيم على أساس الغرض الرئيسي -
 3.تنظيم على أساس وظيفي -
 :أساس جغرافي -1
ينااة جتمااع بااني وحاادة تنفيذيااة مبقتضااى هااذا التنظاايم فااإن مجيااع أوجااه النشاااط يف املؤسسااة اخلاصااة مبنطقااة مع 

شاراف مركازي واحاد بصارف النظار إلواحدة وهذه الوحدة ماع غريهاا مان الوحادات املماثلاة باملنااطق األخارى ختضاع 
 .عن درجة املركزية أو الالمركزية اليت تستمع هبا الوحدات اجلغرافية
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 :أساس الغرض الرئيسي -2
فئااة اجلمهااور املتعاماال مااع املؤسسااة أو نااوع اخلدمااة املااؤداة  يبااىن هااذا التنظاايم علااى أساااس الساالعة املنتجااة أو 

فتنظيم اإلدارة العامة لالسترياد مثال يقوم على أساس نوع السلعة املستوردة وتنظيم مديرية الّتبية والتعليم يقاوم علاى 
اخلدماة، املاؤداة  أساس توجيه التالميذ الذين يتعاملون بينما تنظيم مديرية الشؤون االجتماعية يقوم علاى أسااس ناوع

 .الضمان االجتماعي، إدارة األسر املساعدات، إدارةمثل إدارة
 :أساس وظيفي -3
يعااين بتقساايم العماال علااى أساااس التخصااص داخاال املؤسسااة فكاال عمليااة أو نشاااط يشااكل وظيفااة متمياازة  

 .متثله وحدة مستقلة بالبناء التنظيمي مثل التخطيط والتمويل واإلنتاج واإلعالن
 :ئد التنظيمفوا -6-5
إن التنظاايم حيقااق التنساايق بااني خمتلااف اجملهااودات اجلماعيااة وهااو هبااذا يقلاال ماان التعااارض االحتكاااك بقصااد  

حتقيق األهاداف وهاو حيقاق االساتخدام األمثال للطاقاات املادياة والبشارية وكماا أناه حيقاق اإلشاباع األمثال للحاجاات 
 :املشروع، فالتنظيم يؤثر يف الناس من مخس زوايا خمتلفة هي والرغبات اإلنسانية لإلداريني واملوظفني والعمال يف

يقساام التنظاايم العماال بااني العاااملني، حياادد االختصاصااات ويركااز اهتمااام العاماال وجهااده علااى الاادور احملاادد لااه،   -0
 .كما حيدد نشاطه يف إطار هذا الدور

 .ت اليت هتديهم يف أداء العمل باملؤشرانيينقل التنظيم القرارات إىل إجراء املنظمة، وميد املوظف -0
 .حيدد التنظيم منطية، العمل باالستناد إىل اإلجراءات املفصلة والقواعد احملددة اليت حتكم سري العمل -0
ياااوفر التنظااايم نظاماااا لالتصااااالت يف املؤسساااة ساااواء االتصااااالت الر ياااة أو غاااري الر ياااة مباااا يضااامن نقااال كااال  -4

 .املعلومات إىل مجيع العاملني
حيقق التنظيم تنمية وتادريب العااملني فياه، وذلاك مان منطلاق إمياان التنظايم بأمهياة التادريب والوصاول بالعااملني  -5

    1.إىل اختاذ قرارات أفضل
 :التنظيم في المجال الرياضي

إذا كاااااان التخطااااايط أسااااااس العملياااااة اإلدارياااااة فاااااإن التنظااااايم هاااااو إطارهاااااا اخلاااااارجي ففاااااي التنظااااايم حتدياااااد  
لسااالطات الااايت حتااادد املشااارفني واملنفاااذين يف جمموعاااة مااان العالقاااات الر ياااة، فبعاااد حتدياااد األهاااداف للمساااؤوليات وا

 .واخلطط والسياسات اليت هتدف إىل حتقيق األهداف ال بد أن يكون هناك تنظيما مالئما
ها علااى ففااي جمااال الّتبيااة البدنيااة والرياضااية الكثااري ماان األنشااطة الاايت ال بااد هلااا ماان تنظاايم وتوزيااع ألنشااطت 

 .أقل تكلفة زائداألفراد مع تفويض السلطة إلجنازها بأعلى مستوى ألداء يف أقصر وقت 
فااالتنظيم الفعااال يف جمااال الّتبيااة البدنيااة حيقااق حتدياادا واضااحا للواجبااات واملسااؤوليات والعالقااات مااع هتيئااة  

 .الظروف النفسية واملعنوية لألفراد العاملني أثناء التنفيذ
                                                           

 .74مرجع سبق ذكره، ص: طلحة حسام الدين، عدلة عيسى مطر - 1
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ظيم اجليد االستخدام األمثال للطاقاات البشارية واملادياة يف الاربامج الرياضاية وأنشاطتها وحيقاق كما خيدم التن 
 .اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية لألفراد

 :الرقابة اإلدارية -7
هي عملية يتأكد بواسطتها املديرون من احلصول على املصادر واساتخدامها بشاكل ماؤثر وعملاي لتحقياق  

ملؤسسة أي أهنا عملية ديناميكية تتطلب إجراءات مدروسة من أجال التماشاي وفاق املخطاط، والسياساات أهداف ا
 1.اليت مت تطويرها وصياغتها من قبل

 2.وهي العملية اإلدارية اليت مت مبوجبها التأكد من أن التنفيذ الفعلي مطابق ملعايري اخلطط املدروسة 
حتقيااق األهااداف حسااب اخلطااة املوضااوعة وهااي الاايت تسااتهدف  فهااي الوظيفااة الاايت هتاادف إىل التأكااد ماان 

قياس مدى النجاح يف بلوغ األهداف وإجناز األنشطة والتأكد من أن مجيع النشاطات تسري وفق األسالوب املرساوم 
أو املخطاااط هلاااا والقياااام باختااااذ اإلجاااراءات التصاااحيحية الالزماااة يف حالاااة اكتشااااف أي احناااراف أو فاااروق باااني األداء 

 3 .ط واألداء الفعلياملخط
والرقابة هي الوسيلة اليت تستطيع هبا السلطات اإلدارية معرفة كيفية سري األعمال داخل املنظمة أو املنشاأة  

وذلك هبدف التأكد من حسن سري العمال وكشاف أي أخطااء أو تقصاري أو احناراف والعمال علاى إصاالحه ووضاع 
 4 .اإلجراءات الوقائية للقضاء على أسبابه

هي التحقيق من أن كل شيء مت طبقا للخطة اليت أخذت واألوامر الايت أعطيات واملباادئ : "فويل"رفها ويع 
 5.اليت أرسيت هبدف توضيح األخطاء واالحنرافات اليت ميكن تصحيحها وجتنب الوقوع فيها مرة أخرى

 :تعريف الرقابة اإلدارية -7-1
ريقااة تااؤدي إىل املساااعدة يف إجناااز األهااداف تباادأ هااي عمليااة تنظاايم وضاابط وتعااديل األنشااطة التنظيميااة بط 

الرقابة اإلدارية الفعالة بالتزامن ماع عملياة التخطايط االساّتاتيجي فهاي تزودناا باألسااس الاذي ياتم بنااء عملياة مراقباة 
التصرفات واإلجاراءات الايت تاتم بغارض تنفياذ اخلطاط اإلساّتاتيجية حبياث تاتمكن اإلدارة مان معرفاة مادى التقادم يف 

 .نفيذ اخلطط ومدى جودة األداءت
 :وهناك عامالن أساسيان هلما أمهية يف جناح عملية الرقابة ومها 
احلااوافز والعقبااات الاايت يتوقااع املاادير أن يواجههااا عنااد القيااام بعمليااة الرقابااة لااذلك ينبغااي عاان املسااؤول أن يتوقااع  -0

 .وجود مقاومة مما يتطلب الكشف عن هذا العمل وموجهته
 .املسؤول أن يراقب بعض اجلوانب ذات العالقة بالسلوك التنظيمي جيب على -0

                                                           
 .067مرجع سبق ذكره، ص : إيهاب صبيح حممد زريق - 1
 . 000، ص0999التنظيم واإلدارة، الدار اجلامعية اإلسكندرية، : السعيد حممد املصري -د - 2
 81جع سابق، صمر : عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف - 3
 .05، ص0110سلسلة تنمية املهارات للمديرين اجلدد، مصر أتراك لنشر والتوزيع، : السيد عليوة - 4
 .001، ص 0111، عمان، 0، دار وائل للطباعة والنشر، ط"املفاهيم واألسس والتطبيقات"تنمية اإلدارية : موسى اللوزي - 5
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 :معنى الرقابة
الرقابااة اإلداريااة هااي متابعااة عمليااات التنفيااذ ليتبااني ماادى حتقيااق األهااداف املااراد إدراكهااا يف وقتهااا احملاادد،  

باااإلدارة إىل  وحتدياد مساؤولية كال ذوي سالطة والكشاف عان مااواطن العياوب واخللال حاىت ياتمكن تفاديهاا والوصاول
 .أكرب كفاءة ممكنة

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

  :النوع األول
وهااي تااتم علااى مسااتوى التشااغيل كمااا يهااتم املسااؤول باسااتخدام املااوارد البشاارية واملاليااة واملعلومااات  :الرقابااة التشااغيلية

 .لتنفيذ األهداف التنظيمية
 :الثانيالنوع 

فاحملاادد الثاااين للرقابااة اإلداريااة خااارجي فاااإلدارة مسااؤولة عاان اإلسااّتاتيجية ونظاارا ألن : الرقابااة اإلسااّتاتيجية
هااذه االسااّتاتيجيات توضااع يف مسااتوى اإلدارة العليااا لااذا  ياات الرقابااة علااى هااذا النااوع بالرقابااة اإلسااّتاتيجية حيااث 

افساني املاوردين املساتهلكني للمجتماع أو البيئاة الايت تعمال وتتعامال فيهاا يتوىل كبار اإلدارياني مجاع املعلوماات عان املن
 1.املنظمة ومن مث تراقب التطورات اليت تؤثر على اخلطط وأسلوب وطريقة تنفيذ هذه اخلطط بطريقة مالئمة

 :مبادئ الرقابة اإلدارية -7-2
ا يف النشاااط الااذي تزاولااه وتقرياار حااىت تقااوم أي مؤسسااة بوظائفهااا املتعااددة واملتنوعااة ولقياااس درجااة تقاادمه 

مدى كفاءة إجنازه، ال بد من وظيفاة تطباق علاى كال مساتوى مان مساتوياهتا اإلدارياة وهاذه الوظيفاة تتمثال يف الرقاباة 
 2.على كل ما تقوم به من وظائف ونشاطات مبختلف أنواعها واليت يتم بفضلها الوصول إىل األهداف املسطرة

 :اال وناجحا ال بد من توفر عدة مبادئ وهيولكي يكون نظام الرقابة فع 
 :التركيز على األهم -1
عمليا ميكن الرقابة على كل شيء فحدود الوقت واملكان والتكلفة ال يسمح بتغطياة كال شايء ياتم تنفياذه  

 .والرقابة عليه بل جيب أن تتم الرقابة على األشياء اهلامة واحلرجة
 :توفر المعلومات -2
علومااات عااان كاال ماان اخلطاااط والتنفيااذ الفعلاااي هلااا للتعاارف علاااى مااا حااادث حااىت ميكااان ال بااد ماان تاااوفر امل 

 .التعرف على االحنرافات وأسباهبا
 

                                                           
 . 056ه، ص مرجع سبق ذكر : مروان ع اجمليد إبراهيم -د - 1
دور الرقابة اإلدارية يف فعالية التطوير اإلداري، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس قسم العلوم التجارية، جامعة  املسيلة، : لبىن عايب وآخرون - 2
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 :الوقت المناسب -3
إن املعلومات املقدمة تكون ذات قيمة إذا جاءت يف وقتها حيث تفقد معناها وقيمتها إذا كانات متاأخرة،  

 .بيانات للمديرين يف الوقت املناسب، ويف حلظة االستخدام واالحتياج لهويتميز النظام الرقايب السليم بأنه يوفر ال
 :التكامل -4
جيااب أن يتكاماال نظااام الرقابااة مااع األنظمااة اإلداريااة باملؤسسااة وعلااى اخلصااوص نظااام التخطاايط فكاال ماااا  

 بةيستخدم للتخطيط ميكن أن يكون أداة جيدة للرقا
ة واكتشااف االحنرافاات علاى أهناا عملياة شخصاية وإال أصابحت يعين ذلك عدم أخذ عملية الرقاب:الموضوعية -5

تتساام بااالتمييز ورمبااا تااؤدي إىل تكااوين معلومااات شخصااية وآراء غااري دقيقااة كمااربر للتصاارف العالجااي فعلااى املااديرين 
 1.توخي احلذر يف استخدام املعلومات والتحقق من دقتها

 :الدقة -6
الك فيزياد الاربح بطريقاة غاري دقيقاة وغاري حقيقياة وعلياه يتعماد قد يقاوم املادير املاايل بتخفايض أرقاام االساته 

 .بعض املديرين إىل عدم الدقة يف حتميل أمجالياهتم وعلى القائمني بالرقابة التحقق من دقة البيانات
 :المرونة -7
يطااة أن يتمتااع النظااام الرقااايب بدرجااة كباارية ماان املرونااة حبيااث يكااون قاباال للتعااديل والتعيااري وفقااا لظااروف احمل 

 .وظروف العمل
 :التحكم الذاتي -8
يقصااد باااذلك أن تتااوافر مجياااع أجااازاء نظااام القااادرة علاااى الرقابااة الذاتياااة أي القااادرة علااى التنباااؤ باالحنرافاااات  

 .وحتديدها بني املعايري املخططة واألداء الفعلي
 :المالئمة -9
جرائاااه ألن ذلاااك ياااؤثر يف حتدياااد نظاااام الرقاباااة ماااع مكوناااات اهليكااال التنظيماااي وإ قفااااويقصاااد باااذلك أن يتو  

 .مسارات تدفق املعلومات والبيانات
 :االتصال -11
ضرورة حتقيق اتصال مباشر بني طريف العملية الرقابية ومهاا املراقاب واملراقاب فالعالقاة غاري املباشارة باني طاريف  

 .ية الرقابةالعملية الرقابية قد يّتتب عليها تشوش أو ضياع املعلومات والبيانات الضرورية لعمل
 :التجاوب -11
تعتمد عملية الرقابة على التجاوب بني من يقوم بالرقاباة ومان تاتم رقابتاه وعلاى هاذين الطارفني أن يعرفاا أن  

تفامههمااا وجتاوهبمااا حيقااق وظائفهمااا ويااتم هااذا التجاااوب ماان خااالل تبااادل املعلومااات الالزمااني لتحقيااق الغاارض ماان 
 .الرقابة

                                                           
 .606، ص 0110 -0110اإلدارة مبادى ومهارات، الدار اجلامعية اإلسكندرية، : أمحد ماهر وآخرون - 1
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 :اقتصاديا -12
 1.على نظام الرقابة تكاليف عالية جراء استخدامه يف التنظيمات اإلداريةال يّتتب  

 :أنواع الرقابة -7-3
يوجاااد العدياااد مااان احملااااور الااايت علاااى أساساااها ميكااان حتدياااد أناااواع الرقاباااة وبالتاااايل ميكااان اساااتعراض األناااواع  

 :التالية
 .الرقابة حسب املستويات اإلدارية -
 .الرقابة حسب توقيت القيام هبا -
 
 :الرقابة حسب المستويات اإلدارية: والأ
ميكاان التفرقااة بااني ثالثااة أناااواع ماان الرقابااة حسااب املسااتويات اإلدارياااة داخاال املؤسسااة وذلااك علااى النحاااو  

 :التايل
 .الرقابة على مستوى املؤسسة أو املنشأة -
 .الرقابة على مستوى العمليات -
 الرقابة على مستوى األفراد -
 :وتنقسم إىل: ة أو المنشأةالرقابة على مستوى المؤسس -1
 :الرقابة الداخلية -
ويقصد هبا أنواع الرقابة اليت متارسها كل هيئة عامة أو مؤسسة علاى أوجاه النشااط الاذي تؤدياه ومتاس هاذه  

 .الرقابة عادة مجيع العمليات اليت تؤديها هذه األجهزة كما النشاط الذي تؤديه
ساائل الرقابيااة الناجحاة داخاال املنظماة للعماال علاى رفااع الكفاااءة وتقاوم فكاارة الرقاباة الداخليااة علاى خلااق الو  

 .وخيتلف الرقابة يف التنظيمات حجم وطبيعة األعمال اليت تقوم هبا ،األداء بالنسبة للعاملني
وقااد متتااد وسااائل الرقابااة الداخليااة إىل إنشاااء مكاتااب للشااكاوى تبااني مااواطن الضااعف والقصااور يف نااواحي  

 .ميكن معاجلتها يف الوقت املناسب األعمال اإلدارية اليت
 :الرقابة الخارجية -
تتااوىل عمليااة الرقابااة اخلارجيااة عااادة هيئااات مسااتقلة عاان الساالطة التنفيذيااة داخاال املنشااأة وقااد تكااون هااذه  

 2.اهليئات متخصصة يف الرقابة مثل جهاز الرقابة اإلدارية أو تكون قضائية مثل هيئات القضاء اإلداري
 
 

                                                           
 .606مرجع سبق ذكره، ص : محد ماهر وآخرونأ - 1
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 :ى مستوى العملياتالرقابة عل -2
يقاايس هااذا النااوع ماان الرقابااة األداء اليااومي للعمليااات املختلفااة يف كافااة األنشااطة داخاال املنشااأة ويااتم فيااه  

 .حتديد االحنرافات عن املعايري املوضوعة واختاذ اإلجراءات التصحيحية
 :الرقابة على مستوى األفراد -3
ء الفاارد والرقابااة علاى نااواتج أعماااهلم وسالوك أدائهاام وهناااك وخياتص هااذا النااوع مان الرقابااة مبحاولااة تقيايم أدا 

 .العديد من املعايري الرقابية اليت ميكن استخدامها يف هذا الصدد
 1.تقارير الكفاءة اليت تقوم بإعدادها الرؤساء يف خمتلف األقسام واإلدارات عن أداء مرؤوسيهم بصفة دورية -
 . لتوضيح نصيب العامل الواحد من احلوافزميزانية احلوافز إىل متوسط عدد العاملني -

 :الرقابة حسب توقيت القيام بها: ثانيا
إن الوقت الذي يتم فيه تنفيذ وظيفة الرقابة يعترب عامال هاماا يف تصاميم النظاام الرقاايب والرقاباة املثالياة هاي  

العلمية أمر صعب التحقياق تنقسام اليت تقوم بتحديد املشاكل والتنبؤ هبا قبل حدوثها ولكن يعترب ذلك من الناحية 
 :الرقابة إىل ثالث أنواع تتمثل يف

 .الرقابة املتزامنة -. الرقابة التارخيية -. الرقابة الوقائية -
  وهااي الرقابااة الاايت حتاادث خااالل الفااّتة الزمنيااة بااني رساام اخلطااط والتنفيااذ الفعلااي أو  (:التنبؤيــة)الرقابــة الوقائيــة

رى ماان مراحال التنفياذ ويعتماد نظااام الرقاباة عان طريااق التغذياة األمامياة علااى الايت حتادث باني مرحلااة ومرحلاة أخا
 2.التنبؤات اليت يتم القيام هبا باستخدام أحداث املعلومات املتوافرة لدى املنشأة

 ويطلاق عليهاا الاابعض الرقاباة الالحقاة أو اخللفياة ويهاتم هااذا الناوع مان الرقاباة باألنشاطة بعااد  :الرقابـة التاريخيـة
ء تنفيذها أي أن الّتكيز يكون على األداء املاضي حيث يتم إبالغ اإلدارة مباا مت إجناازه مان أنشاطة ونتاائج انتها

 3.خالل فّتة زمنية معينة
 حياث تاتم هاذه الرقاباة علاى نتاائج األنشاطة التنظيمياة بعاد إمتاام هاذه األنشاطة وحتقاق الرقاباة  :الرقابة المتزامنة

دهم باملعلومااات وتساااعدهم يف إجااراء التعااديالت املسااتمرة وتسااتخدم كأساااس الالحقااة أدوارا عدياادة منهااا تزوياا
 4.لتقييم األفراد

تقااوم الرقابااة املتزامنااة لااألداء بتصااحيح االحنرافااات عاان املعااايري كمااا حتاادث أثناااء التنفيااذ أو يف وقاات الحااق  
حنرافات ومنع تفاقمهاا حاىت ياتم التنفياذ بفّتة قصرية وامليزة األساسية هلذا النوع من الرقابة حتديد املشاكل وحتجيم اال

 5.بأقل قدر من اخلسائر أو اآلثار السلبية يف املنشأة
                                                           

 . 07مرجع سبق ذكره، ص: السيد عليوة - 1
 . 040ص 0111 – 0999مبادى اإلدارة، الدار اجلامعية اإلسكندرية، : حممد فريد الصحن وآخرون - 2
 . 560ص 0110في، الدار اجلامعية اإلسكندرية، إدارة األعمال مدخل وظي: مجيل أمحد توفيق -د - 3
 .056مرجع سبق ذكره، ص: مروان ع اجمليد إبراهيم -د - 4
 .040وآخرون مرجع سبق ذكره، ص: حممد فريد الصحن - 5
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 :خالصة
ماان البااديهي أن اإلدارة العامااة هتاادف إىل حتقيااق أهااداف عامااة تتصاال بتنفيااذ السياسااة العامااة للدولااة، أمااا  

ريك يفرياد)ين ومن أشهر رواد هاذا العلام اإلدارة كعلم له أصوله، أسسه مبادئه شيء حديث من مواليد القرن العشر 
وبناااء علااى مااا تقاادم فإنااه هناااك تااداخال وتشااابكا يف املفاااهيم اإلداريااة الاايت ساابق احلااديث عنهااا وهااذا األماار ( تااايلور
 .التشابه من  ة علم اإلدارةفطبيعي 

يف التسيري األمثال واحلسان اإلدارة هي املعنية واليت تعترب احملرك األساسي هلا من خالل األدوار اليت تؤديها ف 
داخل املنشآت الرياضية مان خاالل تأديتهاا جلمياع األدوات التسايريية وتنميتهاا ووضاع بعاض احلاوافز الايت تسااهم يف 

 .سني أداء العمال يف هذه الورشاتحت
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 :تمهيد
إن الّتبياة البدنياة والرياضاية تعمال دائماا بلغاة الفريااق، ساواء كاان ذلاك علاى مساتوى مؤسسااهتا وأنشااطتها،  

 .صاحبة للّتبية البدنية والرياضيةومن هنا يكون التسيري اإلداري ضرورة حتمية م
ويااارتبط جنااااح أي مؤسساااة أو منشاااأة ماااا بنجااااح قيادهتاااا وإدارهتاااا يف حسااان تسااايريهم وكيفياااة تعااااملهم ماااع  

 .العوائق واملشاكل اليت تواجههم واليت هي يف سريورة دائمة
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 : مفهوم التسيير -1
يعتربربا تستريربربن  لربربو تسعدربربة  تاريةربربا للوم ربربا صربربوسعدة  تماتيربربوكيا  تمتتيو نربربا   ديربربا تستريربربن  تسعديربرب   ربرب   ديربربا     

 .تملؤسريوت حبةو  و لريتةى  ويل لو تسنية  تستطةم لرتكفا سعدة  تسترين  ظهرت صرتفع تاوتا إىل حتريني لرك كيا
 :تعريف التسيير -2
إن تسةصربربةإ إىل رعريربربد لربربرك سدتريربربن  سلربرب   ربربرث صربربعةصوتين كنربرب  لتدربربد لعربربو   ديربربا تستريربربن  صربربو ت    تهربربا    

يربربرث  ظربر تسلربو ب صتعري،ربفين فوستريربن  لربة  لةربربا صربوا  تسعدربة  ت  ربرى عربر ت  دنربف  ربربرث رطربةمتت تسرب    ربوف  لعربو  تر
 :ملعنوهين كبو سإلع ع  دى تسكتب تس  رتكدب  و تسترين  جنر  ن  نوك رعوميد خمتد،ا هلذه تسكديا فنجر  ن

يربربربربرى  ن تستريربربربربن   ربربربربة  ن رعربربربربر  صوسأربربربرببك لربربربربوفت رريربربربربر    ن رت  ربربربربر  ن ت فربربربربرتك يربربربربؤك ن >>: فريربربربربرميي رربربربربويدةم
 .(1)<<ص كريو   م ص  سندا ممكنا
 (.2)<<ن رتنب   لطك  رنظب  ريرم ت  تلر  رنريق  ررتابتسترين   ة   >>:  يلةإ  نري فويةإ

  ربربف إدربربوك  تةوفظربربا  دربربى ظربربر   صنفنربربف نكربربو سحتفربربرتك لربربو   هلربربو حتلنربربق   ربربرت   >>": م صربربرت تسبربربو ن " يربربرى
 .(3)<<لعننا صك،وءث  فعوسنا

تسريربربربربوصلا نكربربربربو  ن  لربربربربةإ  ن تستريربربربربن   ربربربربة انربربربربو  ت فربربربربرتك صعيدنربربربربا تست طربربربربنك  تستنظربربربربنب   لربربربربو  ربربربرب إ تستعربربربربوميد  
 . إصرتم ت  تلر ص كريو تسةسو ا تمليكنا  فسي لو  تا حتلنق   رت  لعننا صك،وءث  فعوسنا

 :التسيير في التربية الرياضية -3
حنربربربة حتلنربربربق ت  ربربربرت  حيتربربربول  ربربربا  يربربربا لربربربنظب رؤكيربربربف ىلو ربربربا لربربربو تسنربربربو  إىل  ربربرب ص يلربربربةك  ربربربذه ت يو ربربربا     

تملة ربربة نا فنهنربرب  هلربربو تملنربربوو تمل  ربربب  تمللكو نربربوت تملطدةصربربا كربربد حتلربربق ت  ربربرت  صوسرمتربربا ت  ىل لربربو تسك،ربربوءث  تس،عوسنربربا 
  ظرت سحتمهنا تسبوسغا هلذت تسر م تسذي يؤكيف تملريرب  صربرمتوت خمتد،ربا    بربوء لتنة ربا  دربى لريربتةيوت إكتميربا لت،و رربا   

نا لربربو  ربربون   ملبنربربا  تحتربربوكتت ميو ربربنا    ريربربا  لرت ربرب  تساربرببوت  كربربد كت ربربا تهلنفربربوت لربربو  ربربون خمتدربربد تهلنفربربوت تسريو ربرب
 .(4)لت ييا

 
 
 

                                                           
 .321ين ص2222تساراو يين إكتمث ت  يوإين تسةظو د  تمليومسوت تسةظن،ناين كتم تسنهأا تسعرصناين ص  تين  محر   -2- 1
 .1ين ص3991ين كيةتن تملطبة وت ت ولعناين صو  كنةنين ت  ت رين 3رلننوتينل.  ظو د. لير مفنق تسطنبين لر ا تسترين   سوسنو -1
 .11ين ص2222ين لطبعا تسنهأا تسعرصناين تسلو رثين ليرين 3تسريو ناين ط يو  صر يين تستةيوم تسةا    إكتمث تهلنفوت  - 4
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 :تعريف المسير -4
 : نوك  رث رعوميد سديري  لنهو

 ربة فسربربي تساربرب ص تسربربذي يريربربتطنع تسلنربربو  صو  يربربوإ  إجنربو  تملهربربو  لربربو  ربرب إ ت  ربربريو فهربربة خمطربربك  لناربربك 
 لربربنظب  لرتاربربب  لنريربربق  هربربةك ت  ربربريو سبدربربةع يربربرع لاربربسك   دنربربف يعتربربا تملريربرب   ربربا لريربربؤ إ  ربربو   يربربوإ ت  ربربريوين 

 . (1) يتحةإ إىل لن،ذ فلك م صر  ن ركةن سديري  سدطا لعننا ملوف تسلرتمتت  إم فإ ف ي،لر ص،تف  يري  
 سكربرب  يريربربتطنع  ن يلربربة  جيهولربربف دربربب  دنربربف  ن ياربربر   دربربى ىلو ربربا لربربو تملرأ سربربني تسربربذيو يلةلربربةن صت كيربربا ت  يربربوإ  

 . تملهو  تملطدةصا لنهب  فسي  و عريق إصرتم ت  تلر  تلوف تسلرتمتت    طوق ت تيوصف
  تملري   ة تس،رك تسذي يلة  صتةتنف تملرأ سني  يبني هلب تسطريلا تس  يتبعةهنو   ر كيا   يربوهلب   ربة تسربذي     

يأربربع  طربربا تستن،نربربذ  ي حتربربرك لربربو دربربب  يدربربف  لكربربون تسعيربربا  تسربرب لو ست كيربربا تسةسربربو ا  ت ك تت تملريربربت رلا سدتن،نربربذين 
رمث  حتلنربربق كمتربربا  وفنربربا   تمل تربربول إ ربربوفا إىل فسربربي  ت فربربرتك تسربربذيو يتةسربربةن ر كيربربا  ربربا فسربربي    ربربةء تستكربربوسند تمللربرب

انولربربربربف صو  اربربربربطا  تملهربربربربو  تسربربربرب  يتربربربربةىل تمل ربربربربرت   دنهربربربربو   ربربربربذسي جيتوصعتربربربربف  ماوصتربربربربف سنتو جربربربربف سنربربربربتيكو لربربربربو تلربربربربوف اربربربربرتمتت 
ين  دربربربب  دربربربى ت ينربربربع  ن حييربربربا  دربربربى تسلربربربرم تسكربربربو  لربربربو  (2) تملتربربربرتءتت ستيربربربحنجل  لعو ربربربا ت  طربربربوء  تمحنرتفربربربوت

 .كئ تملكتمث ابا  ن يلة  جييومستهوتملعرفا  لبو
 :أدوار المسير -4-1
سدةك  رك لو تملري يو   لريربتةى تسليربا  وصرباين فسي  ربر  لعرفربا لربو إفت  ربون  ربؤمء " لنت  صرل"يتبع      

 :يلةلةن صةظو د كن  م ى  هنب يلةلةن صتيةنا  ك تم لعننا صن،هو إىل ث ث جمية وت    
 :األدوار العقالئقية -4-1-1
 : رتيةا   ر لني س  تسعيا   صةم لنتظيا      و يت 

 . نو دب  ن ي،هب تملري  ن ت  ر ن ص  ف  ة تمليةا   صوكب ت لر    يدف: الواجهة -1
 .كن  يلة  تملري  صتةتنف تملرأ سني: القائد  -2
 .دب  ن يكةن تملري  مه ث  صا صني  يدف  صني تملري يو  تملريؤ سني ت  ريو: الرابط -3

 :األدوار اإلعالمية -4-1-2
 : رعين تايةإ  دى تملعدةلوت  إييوهلو إىل ت هوت تملعننا      يو يد  

 .تملدتلك سديعدةلوت تس  ر،نر   ررين   ؤ ن  يدف  -3
 .لةصا إع ع تملرأ سني  دى جمريوت تسعيا -2
 .تملتحرث لع ت ها تسرمسنا  صوكب تسن،ةف   تسرت ا  تخلومل -1

 
                                                           

 .31ين32لير مفنق تسطنبين لر ا تسترين   سوسنوت ين ظو دين رلننوتين لرتع سوصقين  - 1
 .32صين 3991ين كتم تسكتوت تاري ين ليرين 3لير اطب مت رين مس   بو ينتملكتمث  تستنظنب   جموإ  تسسصنا تسبر نا  تسريو ناين ط - 2
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 :األدوار التقريرية -4-1-3
 : رايا تلوف تسلرتمتت      دى تساكا ت يت 

 .كن  يلة  تملري  صوملبوكمتت تس  لا سدتكند  تستطةم: المستحدث -3
 . ي دب ر،وكي تملاو ا ابا  اة هو  يلة  جيعو تهو  نر لو رلع: معالج المشاكل -2
 . ة تسذي ية ع تملهو   دى ت   وص تملعننني صوستعيوإ تسةسو ا :موزع الموارد  -1
 .(1) ة تسذي يا  تسعلةك  يلبا تملست تلوت  يلر  تستنو مت سديريؤ سني  -4

إن   اربربربطا تملريربربرب   ربربرب    تسةتاربربربع   اربربربطا انوكيربربربا   ربربربذت يتطدربربربب إملولربربربو  سربربربوسنب تسلنربربربوكث  :وظاااائف المساااير -4-2
 : و تملري   نكننو  ن  ذ ر ت  يوإ تس  يلة 

 .تست طنك  حترير تسرينوسوت -
 .رنظنب   ظيا ت  ريو -
 .ر،ةيض تسريدطا  تملريؤ سني -
 .تسراوصا  دى تسنتو ج تملطدةصا -
 .تمل رت   دى رلرمي تسنتو ج -
 . إصرتم ت  تلر  تستعدنيوت -
 .ر،ري   ربدنغ تسرينوسوت -
 .ررميب تملرأ سني   تملرت   فتت تملريؤ سنا  حتيا تسعيا تملكتمي -
 (2).رنرينق ىلنع ت هةك تمل تد،ا صوسعنوصر تملكة ا سدعيوإ تملكتميني -

 :مؤهالت المسير الناجح -4-3
سك  ينججل  ا لري     غا لر  ه دب  ن يةتتف ت  يربوإ تسرب  حترب  إ ربرتفف  يريرب  و   يريربر  سربهةسا       

ط   تملريربرب   ن يلربربرم تاوتربربا  يربربو دربربب  ن ي،هربربب لبربربوكئ تستنظربربنب  تملكتمث سنريربربت رلهيو تسربربت رتلو صربربحنحو  ياربربس 
إىل تسع اربربوت تمل ريربربو نا  يعربربر  لربربو ركربربةن  دنربربف تسع اربربوت تسريربربدنيا صربربني ىلنربربع تسعربربولدني لعربربف لربربو لريربربتد لوت تسنجربربو  
  ن يرسب   رتفف صة ة   خيطك ملرأ سف تملترتءتت تسرب  ربربنجل رن،نربذ  ربذه ت  ربرت   ي،ربةع تسريربدطا تسأربر ميا إىل 

لريربربؤ سنا رن،نربربذ تملرتكربربا تمل تد،ربربا سدعيربربا  يريربربتنبك  سربربو ا تسراوصربربا تسربرب  رأربربيو ت  ربرب وص تسربربذيو يلربربع  دربربى  ربربورلهب 
 :رن،نذ تخلطا  يريتعرع صعض تملؤ  ت تملين ث سديري  تسنوتجل   د يهو   لو يد 

 .تلت ك تسطواا تملكتميا -
 .تةوفظا  دى تسريدي تملكتمي  ممن تت تسلنوكث -
 .تسلرمث  دى ركةيو تسرتوإ  إ رتك ب -

                                                           
 (.22-31)لير مفنق تسطنبين لر ا تسترين   سوسنوت ين ظو دين رلننوتين لرتع سوصقين - 1
 .22ين ص3991ين صو  كنةن ت  ت رين 2ين كيةتن تملطبة وت ت ولعناين ط2لير مفنق تسطنبين لر ا تسترين   سوسنوت ين ظو دين رلننوتين ل - 2
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 .تست رت  تستنظنبت رتمث    -
 .إصرتء ت متء تسريريرث -
 . بك تسن،س -
 .تمستلولا -
 .تسلرمث  دى رنرينق   يوإ تس ل ء -
   (1).تسراوصا -

 :أقسام المسيرين -4-4
 :نكننو تستينن  صني ث ث لريتةيوت سديري يو  يو يد 

 :المسيرون القاعديون -4-4-1
يلةلربربربةن صومل ربربربرت   دربربربى تملريربربربت رلني   دربربربى تسربربربتعيوإ تملربربربةتمك   تملريربربربتةيوت تستنظنينربربربا  دربربربري ت تلربربربو هب     

صربربربربوسنظر خلربربربرباهتب  لهربربربربومهتب تستلننربربربربا كنربربربرب  يت،ةاربربربربةن  دربربربربى  ل  هربربربربب لربربربربو كنربربربرب  كريربربربربو ت كتءين  لربربربربو لهيربربربربتهب فتتيةربربربربا        
ن لعظب   اوهتب لع  ربؤمء تملرأ سربني صغربرع   ر  نر  ن تملهو  تملة دا ملرأ سنهب رن،ذ صوساكا تملنوسب   ب يلأة 

 .  تسنيجل  تملم وك
 :المسيرون األواسط -4-4-2
يدعبربربةن ك م تسةسربربطوء صربربني تملريربرب يو تسلو ربربريني لربربو تهربربا تملكتمث تسعدنربربو لربربو تهربربا   ربربرى   يتيةربربا ك م ربربب       

ب    توصربا تستلربومير  كأربةم رنظنب تستعيوإ  لرتابا تملةتمك سدت  ر لو كريو ررين  تستنظربنب    يلأربةن لعظربب   اربوهت
 .تمتتيو وت 

 :اإلدارة العليا -4-4-3
 لربربربو  نربربوم  تملريربربرب  ن  نربربربو لهربربربولهب   ايربربربا تهلربربربر  تستنظنيربربرب  كنربربرب  يلةلربربربةن صرسربربربب تملريربربربوم تسعربربربو  سديناربربرب تين     

 يدهربربب ت سوسربرب  فنتيةربربا   تست طربربنك   مسربربب تسرينوسربربوت تسعولربربا   رنريربربنق   اربربطا تملكتمي تسةسربربطى   تست  نربربر لربربو 
سربربرب لا تمل رتربربربوت تسنهو نربربربا   لريربربربتةى تسلو ربربربرث   اربربربري ررانربربربا  ربربربؤمء تملريربربرب يو لربربربو تملكتمث تسةسربربربطى    وصربربربا لربربربو 

 .   (2)تست ييوت ت سوسنا  ي تمل تول    تستحةيا   تسبنع
 :واقع التسيير في الجزائر -5
ي كربربرب    ت  ت ربربربر  ن ظهربربربةم تملهنربربربا تستريربربربن يا ر  ربربربذ  ظربربربرت سعربربربر   تربربربةك عدربربربب فعربربربوإ  دربربربى  ربربربرلوت تملريربربرب    

 :تملتيهو   ذت متتع سعرث  سبوت لنهو
ييربربةع ل،هربربة  رريربربن  لناربرب ت ت  يربربوإ تماتيربربوكياين فهربربة خيربربتدك رربربومث لربربع تسلربربو ةن  رربربومث   ربربرى لربربع تسرينوسربربا  -

 .تمث تسعولا    رى لع تمتتهوكتت تسا ينا   رى لع تملك
                                                           

 .32/31ين ص 3991تم تسنار سدكتوتين تسلو رث ليرين ينك2إصرت نب تسعيريين تملكتمث كمتسا  ظريا رطبنلناين ط - 1
 (.34-32)لير مفنق تسطنبين لر ا تسترين   سوسنوتين  ظو دين رلننوتين لرتع سوصقين ص  -2
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 تاربربربع لناربربرب رنو تماتيربربربوكيا   ابأربربربا ص  ارتعنربربربا  صربربربو نا س رريربربربيجل صظهربربربةم تربربرب م رريربربربن يا لتينربربرب ث فتت تسربربربتل سنا 
 .لريؤ سنا

رربربرب ادب صنفربربربا تستريربربربن  تسرت دنربربربربا  تخلومتنربربربا لربربربع للتأربربربربنوت تسربربربنيك تستجينعربربرب  سربربربربإلكتمثين فربربربذسي تسربربربنيك تملنجربربربرب  
 . ا  ظرت سس ن ه  دى اينع لةتمك تمل تول   ةر لو تستغ هلوصطبنعتف  ر تمل توتن

 :األسس العامة للتنظيم واإلدارة -6
 :تعريف اإلدارة -6-1
ماى تسكة  لو تسيربعةصوت كنرب  خيتدربد ر،ريرب   "تملكتمث"إن تسةصةإ إىل رعريد  ولا  لرك ملعىن  ديا     

لعربىن تملكتمث صربربو ت    تهربربا  ظربربر تسلربو ب صربربوستعريد   ربربةتك  تسس نربرب  تسربرب  ينظربر إىل تملكتمث لربربو   هلربربو  تسةاربرب  تسربربذي 
اربر عربر   دنهربو تسكةرب  لربو تستطربةمتت تسرب    ربوف   -لةدهو لةا صوا  تسعدربة  تمتتيو نربا –صنغ فنف تستعريد فوملكتمث 

تريربربربرث ملعنو ربربربوين  لربربربو   فربربربإن تستعربربربوميد تملطر كربربربا   تسكتوصربربربوت تملكتميربربربا تمل تد،ربربربا رعكربربربس لربربربو  ربربربة لتربربربو  لربربربو   صعربربربوكت
 .لتغ تت   فسي تسةا 

 صوسربربربتعرتع  ربربربذه تستعري،ربربربوت جنربربربر  ن  يدبهربربربو يعكربربربس ت تلربربربوكتت  ت تيولربربربوت رلربربربرنهو  تملاربربربو ا تسربربرب   تتههربربربو  -    
 . تمل،كر ن   فسي تسةا 

وإين     ا  لعوصر سدةةمث تسينو نا  و   لعظربب تملاربو ا  تسرب  رةتتربف  ربذه تس،ربسث  رب   ن،نربا فعدى سبنا تملة -   
 يربربوكث تمل تربربول  تمل توتنربربا  ل،نربربد تستكربربوسندين  لربربو   ت عكربربس فسربربي  دربربى لعظربربب تستعري،ربربوت تسربرب  اربربرل   رعكربربس   

 . ،س تسةا   ذه تملاكدا
صوسأربربربرببك لربربربربوفت رريربربربربر   رت  ربربربربر  ن ت فربربربربرتك   ن رعربربربربر >> يربربربربرى  ن تملكتمث  ربربربرب " فريربربربربريريي رربربربربويدةم"فنجربربربربر  ن

 . (1)<<يؤير  ف ص كريو   م ص  سندا ممكنا
 .<<تملكتمث تمل تيا    انب  ي  نوع   ت هر تمل ريو  >> ن"  يب"    ،س تملاوه يلةإ    
فو تايةإ  دى  ايى تسنتو ج ص اا تهر كربد نكربو حتلنربق  >>إىل تملكتمث ص هنو" تةن ل "صننيو يا   - 

 .<< ايى م تل  سعوكث سكا لو صوكب تسعيا  تسعولدني  لع رلرمي  فأا  رلا ممكنا سديجتيع
فربربربربربربو رطبنربربربربربربق تسرينوسربربربربربربا تملكتميربربربربربربا تملة ربربربربربربة ا                 >>ص هنربربربربربربو" كريربربربربربربو  ربربربربربربدتةت  كريربربربربربربو لعربربربربربربةع" يربربربربربربو يعرفهربربربربربربو    -  

 .(2)<<دى  ن يرت ى  ذت تستطبنق للتأنوت تس لون  تملكون  تملعوم تستنظني  تسعو   
لريربؤ سنا تتتيو نربا رتأربيو تست طربنك  تستنظربنب تس،ربو دني سعيدنربوت  >>: ص هنربو" إك تمك صريربي" اربر  رفهربو   -    

تملناربربربرب ثين  إاربربربربرتم تملكتمث تس  لربربربربا سأربربربربيون سربربربرب  ت  يربربربربوإ لربربربربع تخلطربربربربا تملرسربربربربةلا  رةتنربربربربف  لرتابربربربربا ت فربربربربرتك             

                                                           
 (.29)ين ص2221ينكتم  تنوكيو سدنار  تستة يعين  يونين 3لير فة ي كدةثين لبوكئ تملكتمثين ط - 1
 .21ين ص3913تستنظنب  تملكتمث   تسسصنا تسريو ناين كتم تسار قينتسلو رثين  إصرت نب  بر تملليةكين - 2
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ين  لربربو  ربربذه  تستعربربوميد نكربربو تسربربت  ص ل،هربربة   ربربولا سربربإلكتمث  تسربرب   ربرب  فربربو رنظربربنب  رربربرميب تسريربربدةك (1)<<ملناربرب ثت
 .تمل ريو      لريؤ سا  و تست رت  تسعنوصر تملوكيا  تسباريا صك،وءث  وسنا ستحلنق تسنتو ج تملريطرث

 : وظائف اإلدارة -2 -6
 : ن تسةظو د تسر نرينا سإلكتمث   " فويةإ"يرى 

o ت طنكتس. 
o تستنظنب. 
o تسلنوكث. 
o تستنرينق. 
o (2).تسراوصا 

 : ن تسةظو د تملكتمث رتيةا  " سةثرتندني" يرى 
o تست طنك. 
o تستنظنب. 
o إكتمث ت فرتك. 
o تستةتنف  تسلنوكث. 
o تستنرينق. 
o ع تستلومير  . 
o (3)  ع تملن ت نوت. 

 .تسراوصا  تسلرتم تست طنكين تستنظنبين:  لو   إ  ذه تستينن،وت سدةظو د نكو كير و   
 :التخطيط -6-2-1 

يعربربربر تست طربربربنك لربربربو   ربربربب  نوصربربربر تملكتمث فهربربربة تسربربربذي يك،ربربربا تمسربربربت رت  ت لةربربربا سكوفربربربا تملربربربةتمك  تمللكو نربربربوت      
   تملتوكربربا ستحلنربربق ت  ربربرت  صطريلربربا  دينربربا   يدنربربا  إ ريربربو نا رتينربرب  صتحريربربر لةت نربربر صربربر  ت  يربربوإ  تم تهربربوء لنهربربوين

تست طنك  ة  بومث  ربو حتريربر ت  ربرت  كريربب   سةيوهتربو  كيربر  وفربا تملربةتمك  تمللكو ربوت تملتوكربا   حتريربر   ريربب 
 .(4)تسةسو ا  تسريبا مستغ إ  ذه تملةتمك   حتلنق ت  رت 

 
    

                                                           
 .12ين ص2222: ين تسرتم تسعدينا سدنارين  يون3لر تن  بر تجملنر إصرت نبين إكتمث تسبطةمت  تملنوفريوت تسريو ناين ط - 1
 (. 29)ص  2223: ،كر تسعريبين لرينا  يرين تسلو رثين كتم تس3 يو  صر يين لةسة ا تستنظنب   تملكتمث   تسسصنا تسبر نا  تسريو ناين ط-2
 (     12)لةسة ا تستنظنب  تملكتمث   تسسصنا تسبر نا  تسريو ناين لرتع سوصقينص: يو  صر ي -3
 .31صين 2221ينكتم تسةفوءين تملسكنرمياين تسلو رثين 3 محر تساوفع ين تملةسة ا تسعدينا سإلكتمث تسريو ناين تست طنك   تجملوإ تسريو  ين ط - 4
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 :التنظيم -6-2-2
إصتر ربف تمل ريربون اربرنوين فرب  إن لو تخليربو ص تملينرب ث انورنربو تسنةلنربا   تسةارب  تاو ربر  ربة تستنظربنب  تسربذي      

نكو  ي  يا لو ت  يوإ  ن يرير صك،وءث  وسنا صر ن رنظنب فهة يريربو ر  دربى رربةف  تسةسربو اين تسرب  يربتيكو لربو 
  هلو ت   وص صوسعيا لع صعأهب صك،وءث  إاترتم سغرع حتلنق ت  رت  تةركثين  ابربا تسبربرء    ي  يربا لربو 

يري   دنهو  ذت تسعيا  دب رنظنب فسي   إعربوم يتأربجل لربو   سربف جيربو نكربو ت  يوإ م صر لو مسب تسطريلا تس  
 . (1)تسعولدني لو تسعيا  تمل تول صك،وءث  وسنا   ا  لنوسب

 :الرقابة -6-2-3
رعربربربر تسراوصربربربا إكربربربرى تسةظربربربو د تملكتميربربربا ت سوسربربربناين فوسراوصربربربا  ربربرب  تست  ربربربر لربربربو تسنتربربربو ج تسربربرب  حتللربربرب  لطوصلربربربا   

 .يتطدب  تةك لعوي  ماوصنا  انوسنا كانلا سحتكتء   را نص تملاك ت    تهو سحت رت  تس  رلرمت  فسي
 :القرار -6-2-4
إن تسلربربرتم  ربربة ت تنربربوم سطريربربق لعربربني يت ربربذه تملدربربةك سدةصربربةإ إىل  ربربر  لريربربةت فنربربف   ربربة  ربربذسي ت تنربربوم صربربني     

 .صرت ا خمتد،ا
إن تسلربربربربربرتم  ربربربربربة ادربربربربربب  >>"سربربربربربونةن  رصربربربربربرت"    ربربربربة ت تنربربربربربوم اربربربربربرتم لعربربربربربني صعربربربربربر كمتسربربربربربا  ر،كربربربربرب   يربربربربو يلربربربربربةإ      

 . (2)<<تملكتمث
 : اإلداري -6-3

لربربركث ردلربرب    ربربة تس،ربربرك تسربربذي ياربربغا لر ربرب ت لربربو تملرت ربرب  فتت تملريربربؤ سنا   ربربة  ربربذت تسة ربربع يتربربةىل إ تيوصربربوت
 دنربربف تملريربربؤ سنوت رتطدربربب إجنربربو تت  دربربى لربربرى تسرينوسربربا تسعولربربا تملة ربربة ا     طربربوق  طربربا لربربركث تسربرب  يدتربرب   صتن،نربربذ 
ت ربربرب ء تسربربربرت ا لنهربربربو    طربربربوق ت تيوصربربربف  سكربربرب  يريربربربتطنع تملكتمي إهنربربربوء تمست تلربربربوت تسةتاعربربربا  دنربربربف فإ ربربربف ياربربربر   دربربربى 

 .  (3)تملطدةصا لنهب ىلو ا لو تملرأ سني يتةسةن ر كيا تملهو   ت  يوإ
 : يلة  تملكتمي صبعض ت  اطا لنهو 

 .تست طنك  حترير تسرينوسوت  تملترتءتت -
 .رنظنب   اطا ت  ريو -
 .تسراوصا  دى تسنتو ج تملطدةصا -
 .إصرتم ت  تلر  تستعدنيوت -
 .تستنرينق صني ت هةك -

                                                           
 .   311ين كتم تسكتوت سدنارين تسلو رثين ليرين ص3 يوإ  ل ي ليرين  يو  صر يين تستطةم تسعدي  مل،هة  تسريو اين ط  - 1
ين 2222ين تسرتم تسعدينا تسر سنا  كتم تسةلوفا  سدنار  تستة يعين  يونين 3لر تن  بر تجملنر إصرت نبين إكتمث تسبطةمت  تملنوفريوت تسريو ناين ط - 2
 (.11)ص

 (.32-33)كريو  دتةت  كريو لعةعين تستنظنب  تملكتمث   تسسصنا تسريو ناين كتم تس،كر تسعريبين ص  - 3
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 :المراحل الرئيسية للعمل اإلداري -6-4
إن تملرتكربربربا تسر نريربربربنا  ي  يربربربا إكتمي  ربربرب  تخلطربربربةتت تسر نريربربربنا تسربربرب  دربربربب  ن رتبربربربع ستريربربربن  رربربربرفق تخلربربربرلوت تسربربرب      

 :رؤكيهو تهلنفا صوسنريبا سكا تسةظو د تملدلوث  دى  ورلهو  نكو حترير تملرتكا تملكتميا تسر نرينا   ت يت
 .حترير تسغرع  -
 .تست طنك -
 .تستنظنب -
 .هتنفا ت ة سدعيا -
 .  صوسعياتسلنو -
 .تسلنوكث  تمل رت   تستنرينق -
 .(1)تملتوصعا  تستلةمي -

 :تطور الفكر اإلداري في المجال الرياضي -6-5
 ربربربا تسربربربريب لربربربو  ن تملكتمث   جمربربربومت تسسصنربربربا تسريو ربربربنا لربربربو تملهربربربو تسربربرب  تمربطربربرب   ربربربذه تجملربربربومت فربربربإن  نربربربوك  ربربربرث      

ل كظربربوت  دربربى رطربربةم تس،كربربر تملكتمي تسريو ربرب   ربرب    تسةتاربربع  ل كظربربوت  دربربى رطربربةم تس،كربربر تملكتمي صاربربكا  ربربو  
سعيربا ملكتمي فنهربوين  ربذت صومل ربوفا إىل تمربوعهربو  سكنهو اريرت   تجملوإ تسريو   ستنةع   اطتف  ربربويو لريربتةيوت ت

 . ص  صوسعيا   ت كتء تسباري تسذي ي  ر صوملاك ت  تملعةاوت تسن،رينا  تمتتيو نا  لو  ذه تمل كظوت
 :عالقة علم اإلدارة بعلم التربية البدنية و الرياضية -7
تسربربرب  رعيربربربا  دربربربى إ ربربربرتك تس،ربربربرك تملتكولربربربا صربربربر نو تسسصنربربربا تسبر نربربربا  تسريو ربربربنا  ربربرب   سربربربندا لربربربو تسةسربربربو ا تسسصةيربربربا      

 تتتيو نربو   ،ريربنو  فسربي لربو  رب إ ممومسربا ت  اربطا تسريو ربنا تمل تد،ربا سربةتء  و رب  فركيربا    ىلو نربا  فسربي م يربربتب 
 .إم صتةف  تسلنوكث تسسصةيا تملؤ دا سذسي   تجملوإ تستعدني     تسترمييب    تسس حي 

ت  يربربربوإ صةتسربربربطا ت  ربربربريو ستحلنربربربق ت  ربربربرت  تملة ربربربة ا  سربربربذسي فربربربإن لربربربةم   إفت  و ربربرب  تملكتمث  ربربرب  رن،نربربربذ   
تملكتمث تسعولا  ة تسعنير تسباربري  صوستربويل تسسصنربا تسبر نربا    تسريو ربنا لةم ربو تسعنيربر تسباربريين فعدربب تسسصنربا تسبر نربا    

هوين  سربذسي إفت رربةتفرت تملكتمث تسريو نا   دب تملكتمث يت،لون  دربى  هنيربو ير رب تن  دربى تسعنيربر تسباربري   حتلنربق   ربرتف
تسعولربربا   تسسصنربربا تسبرينربربا  تسريو ربربنا سربربة  يتحلربربق تهلربربر  ت صربربنا مليومسربربا ت  اربربطا تسريو ربربنا   ربربة إ ربربرتك تمل ريربربون 

 .ررصةيو صي،ا  ولدا  لتكولدا
رربنظب  رةتربف  إفت  و   تسسصنا تسبر نا    تسريو نا رتعولربا لربع تسريربدةك تمل ريربو  فربإن تملكتمث  رب  تسرب  لطربك          

 . رنريق  ررتاب  رلة   ذت تسريدةك لو  تا حتلنق ت  رت  تملة ة ا

                                                           

 .31كريو  دتةت  كريو لعةعين تستنظنب  تملكتمث   تسسصنا تسريو ناين كتم تس،كر تسعريبين ص 3
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لربربربو  ربربربذت تملنطدربربربق تربربربوء تسربربربت رت   دربربربب تملكتمث ستطبنلربربربف   تسسصنربربربا تسبر نربربربا    تسريو ربربربنا  فسربربربي   جمربربربومت خمتد،ربربربا      
وإ تستربربرميب تسريو ربرب   ينربربع   سوسربربنا م ربرب ت  دنهربربو  دنربربوت تسسصنربربا تسريو ربربنا   ربرب  جمربربوإ تستعدربربنب جيرتكدربربف تمل تد،ربرباين جمربرب

 (1).ت سعوت تس،ركيا  ت يو نا صي،ا  ولا  لدنو  ك سنو    جمومت إكتمث تملؤسريوت تسريو نا تمل تد،ا لدنو  ك سنو
لربربو   ربربب م تفربربر  دربربب تملكتمث تسع اربربوت تمتتيو نربرباين كنربرب  تةربربا  ربربذه تسع اربربوت ت عكوسربربو سدةتاربربع تسرينوسربرب  

  سديجتيع  كا فوس،كر تملكتمي   تجملوإ تسريو    ربة ليربدا عبنعنربا سنربةترج  ربذه  تماتيوكي  تمتتيو    تسةلو
 .تملتغ تت    ي جمتيع     ي عةم لو  عةتم منةه

فتطربربربةم تس،كربربربر تملكتمي تسريو ربربرب  لربربربرربك تمربوعربربربو  ثنلربربربو ممربربربو حيربربربرث رطربربربةير   تس،كربربربر تملكتمي  دربربربى لريربربربتةى      
تسر سربربا  كربربا    خمتدربربد اطو وهتوينصربربا    ربربف نكربربو تسلربربةإ صربرب ن تسريو ربربا جيجومهتربربو تمل تد،ربربا إمنربربو رعكربربس لربربرى لربربو كللربربف 

  رى لو لكو ربا ك سنربا  ربذت صومل ربوفا إىل  ن تس،كر تملكتمي لو رطةم فه  حتلق   انيتهو لو ار م حتللف جمومت 
تم تيربربو    تسربربر إ تسنولنربربا يرركربرب   دربربى   اربربطا تجملربربوإ تسريو ربرب  تستطبنلنربربا  ،ريربربهو  رعتربربا تملكتمث  نيربربرت ثو ةيربربو سربربذت فربربإن 
 تست ميخ ستطةم تس،كربر تملكتمي   تجملربوإ تسريو رب   وصربا صربوسةعو تسعربريب س يظهربر إم لنربذ فربسث ايرب ثين   ربذت يعربين   نربو
حنيربربربا تملريربربربؤ سنا  دربربربى لربربربو يؤم ربربربةن سد،كربربربر تملكتمي تسريو ربربرب   سكربربربو  ربربربر  ثبربربربوت تسلربربربةت ني   ةربربربرث تستاربربربريعوت  رغنربربرب  
تملكتمتت تسعدنربربربو تعربربربا لربربربو تسريو ربربربا   تسربربربةعو تسعربربربريب جمربربربوم ي  ربربربر صوملربربربر ني   ربربربةتث تسعيربربربا تستطربربربة    ربربربك   تملس تلربربرب  

ب تس،كربربر تملكتمي تسريو ربرب   رريربربجنا رومخيربربف  لربربو لة ربربة وين لربربو  كى إىل ت اربربغومهتب صربرب لةم صعنربربرث  ربربا تسبعربربر  ربربو ك ربرب
يطر   دنف لو رطةيرين  إفت  لو اوم و تجملوإ تسريو   صرب ي جمربوإ ر ربر لربو جمربومت تانربوث   تسربةعو تسعربريب فريربة  جنربر 
  ربربف س حيربرب  صوم تيربربو  تسكربربو  لربربو  ديربربوء تملكتمث سكربرب  يطبلربربةت فنربربف لبربربوك هب   ظريربربوهتب    ربربف لربربو تجملربربومت تسربرب  رر ربرب  

 . (2)ث تسا ينا  تم تيوءتت تسرينوسنا  تسريبا   حتلنق تملن،عا تخلوصاسد ا 
 :أهمية اإلدارة في المجال الرياضي -8
سدةربربربر ث تسباربربربريا كنربربرب  حيربربربةي تسعريربربربر لربربربو تسعيدنربربربوت  نةربربربا تجملربربربوإ تسريو ربربرب    ربربربب جمربربربومت تمسربربربتةيوم تالنلربربرب    

تسسصةيربربا فتت تماو ربربوت   ت ةت ربربب تملاربرببعا   تسربرب  هتربربر  إىل ررصنربربا ت تنربربوإ ملثربربرتء  ربربا جمربربومت تانربربوث ين فوسناربربوط 
     نةربربربربا لر ربربربربو حيربربربربةإ تسطواربربربربا تسباربربربربريا تسكولنربربربربا سربربربربرى تس،ربربربربرك إىل عواربربربربا لنتجربربربربا   ركيربربربربو  مهنربربربربا تملكتمث   تجملربربربربوإ تسريو ربربربرب      
  صعض تسنلوط لنهو  ن تجملوإ تسريو   يتين   و سو ر تجملومت ت  ربرى   ربف جمربوإ تست،و ربا   تمليومسربا تسربذي يربر م 
كةإ رعريا سدةك تسكو و تسباري   تماوه تملريةت    دق تملةتعو تسيوحل  و عريق هتنفربا تملنربوو تمل  ربب  ركربةيو 

 .سذي يعناةن فنف تاو وت إدوصنا سرى ت فرتك حنة تجملتيع ت

                                                           
ينكتم تسةفوء تسر نو سدطبو ا  تسنارين 3وت تملكتمث  رطبنلوهتوين ط ظري -تملةسة ا تسعدينا سإلكتمث تسريو نا: إصرت نب ليةك  بر تملليةك  محر تساوفع  - 1

 . 12ين ص2221تملسكنرمياين 
 (.39)ين ص3991عدع  كريو  تسريوين للرلا   تملكتمث تسريو ناين لر   تسكتوت سدنارين تسلو رثين   2
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  دنربربربربف فيجربربربربوإ تسسصنربربربربا تسبر نربربربربا تسريو ربربربربنا يعربربربربر لربربربربو  جنربربربربجل جمربربربربومت تسسصنربربربربا رربربربرب ث ت   ت فربربربربرتك   رربربربربرربك   رتفربربربربف     
صو  ربربرت  تسسصةيربربا إىل كربربر  بربرب  كنربرب  رربربستب  ربربذه ت  ربربرت  إىل ممومسربربوت  تاعنربربا لديةسربربا ريربرببجل  ربربوكتت لت صربربدا 

تسسصنربربا   حتلنربق تسنيربربة تساربولا تملتكولربربا تملتربرب ن سربرى تس،ربربرك   كربربد  سربرى تس،ربربركين  لربو  نربربو رتأربربجل  مهنربا  ربربذت تسنربةع لربربو
رربربربربتيكو تسسصنربربربربا تسبر نربربربربا   تسريو ربربربربنا لربربربربو حتلنربربربربق ت  ربربربربرت  تملناربربربربةكث م صربربربربر لربربربربو إربربربربربوع ت سربربربربدةت تسعديربربربرب    رن،نربربربربذ 

 (1).  اطتهو
 :الخصائص الرئيسية لإلدارة  -9
 :صعرث  يو ص  ذ ر لنهو   ب  ةتلا تسترين  تسنوتجل فه  تتو  لو رعر تملكتمث    

يغدربربب  دربربى تملكتمث عربربوصع تسربربر ت    تملسربربتلرتم س،ربربستت عةيدربربا  ن تسعيربربا تملكتمي يعتيربربر  دربربى تست  نربربا  -3
     . (2)تسعدي    تسك،وءث تس،ننا    ذت إ  فو سدةظو د تسرينوسنا تس  رعتا لؤاتا

إن تملكتمث هتربربر  صيربرب،ا م نريربربنا إىل كمتسربربا تسطدبربربوت تمللرلربربا إسنهربربو لربربو عربربر   فربربرتك تجملتيربربع تملتعربربولدني  -2
لعهربربربو   تلربربربوف تسلربربربرتمتت تس فتربربربا صاربربرب ن تسلأربربربويو تملعر  ربربربا  دنربربربف   فسربربربي  فلربربربو سدلربربربةت ني تملعيربربربةإ  ربربربو   تمللكو نربربربوت 

     (3).تملتةفرث
 .وس   ة رطبنق تسلةت ني صوسعرإ    تملريو تثإن تملكتمث لرربطا صوسلو ةن  ن  رفهو ت س -1
إن تملكتمث لكيدا سدرينوسا  ن تسلوكث تسرينوسنةن  ب تسربذيو يلةلربةن صتحريربر ت  ربرت  تسعولربا سدر سربا  -4

 .  متوإ تملكتمث تملت ييةن يتةسةن  يدنا رن،نذ تسلرتمتت تس  ت تومهتو تسلنوكث تسعدنو سدب ك 
 .سوصلا  هر ىلو   ستحلنق   رت   ولا  لاس ا إن تملكتمث  بومث  و ررىلا  -1
إن تملكتمث  اوط إ ريو   وك  ين فه  رتعولا  نر رطبنلهو لربع ت يو ربا  رريربعى    ،ربس تسةارب  إىل  -1

 .حتلنق   رت  تملنظيا لو   إ إجنو   رك لو تسةظو د  تملهو  
رفربربربا   تملهربربربومث  إفت  و ربربرب  تملكتمث تس،ننربربربا إن تملكتمث تس،عوسربربربا رريربربربتد   كت يربربربو تسربربربت رت    ربربربةتع لعننربربربا لربربربو تملع -1

 .لهيا ترت ستن،نذ تسعيا فإن ك م تملرير م يريتد    اث فننا لت ييا
صحنجل  ن  ة ت لو تملريريو  و ةت  اتء فننني      يو نني ابا ك ربةهلب تسعيربا تملكتمي  يربو  ن تخلرباث        

ك ةإ لنربرتن تسعيربا تملكتمي يريربتد   لربو تس،ربرك لييربو ر ربر   ربة تملهومث تس،ننا رأند تسكة  إىل ارمث تملرير إم  ن 
 . ن يرير ص،عوسنا 

 (4). تملهومث تستاغندنا تسأر ميا  كتء تسعيا تستاغند  تملت يص م رعتا  وفنا سعيا تملكتمث     

                                                           
 (.21)عدع  كريو  تسريوين للرلا   تملكتمث تسريو ناين لرتع سوصقينص  1
  .12ين ص3919لبوكئ  دب تملكتمث تسعولا ين إكتمث تس،كر تسعريب ين تسلو رث ين : محر جنب   2

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

 (.31-31)ينص2222كتم ت ولعا ت رير سدنار ين  دنا تستجومث ين تولعا تملسكنرميا ين  سوسنوت تستنظنب   تملكتمث ين:  بر تسري    صة احد  - 4
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يربربربو  ن رتيربربربد تملكتمث صربربربوستغن ين فبنفربربربا ت  يربربربوإ تملتغربربرب ث  تسعنيربربربر تسباربربربري لتغربربرب  صريبورربربربف  عيةكورربربربفين   -1
 .تستطةم تستكنةسةت    جمومت خمتد،ا يتطدب لو تملكتمث  ر مث لةت بتف

إن تملكتمث  عيدنا رنطةي  دى تسعرير لو تستيرفوت  تملهو  تس  يلة   و تملرير   ربذه تملهربو  رتيةربا    -9
 .إخل.....رب تست طنكين تستةتنفين تستنظنبين تسراوصا  تلوف تسلرتم  :

لريتيرث  ليرم إستيرتميتهو  ة صلوء لنظيوت  رلا تسبنفربا تسرب  رريربعى إىل إ رببوع  إن تملكتمث  يدنا -32
 .ميبوت تجملتيعين فه  ت كتث تس  رريو ر  ذه تملنظيوت  دى صدةع   رتفهو  ت ط  هو جيريؤ سنوهتو تاوه تجملتيع

نريربربربربنق صربربربربني رعتيربربربربر تملكتمث  دربربربربى فكربربربربرث تستربربربربرمل تملكتمي  ت ربربربربت   لريربربربربتةيوت تملنوصربربربربب تملكتميربربربربا  تست -33
 .(1)تملريؤ سني تملكتميني

 :المبادئ األساسية في اإلدارة -11
 :مبدأ التوازن -11-1

دربربربب  ن ركربربربةن تملؤسريربربربا لهيربربربو  و ربربرب  لتةت  ربربربا  فسربربربي سأربربربيون تمسربربربتلرتم  تسنيربربربة تملنوسربربربب  ركربربربةن  يدنربربربا  
تستربربةت ن  دربربى  ربربورق تسربربر نس تملكتمي تسربربذي م صربربر  ن حي،ربرب  تستربربةت ن كت ربربا تملؤسريربربا  فسربربي صتنريربربنق تهربربةكه لربربع تهربربةك 

 .ت فرتك
 :مبدأ التخصص -11-2

ق لبربربربر  تست يربربربص رطبنلربربربو  ربربربول    خمتدربربربد  ربربربةتك  يربربربؤكي تست يربربربص إىل ركربربربةيو تخلربربرباث تسعيدنربربرباين رطبنربربرب 
 .  اطوت تملكتمث

 : مبدأ الحوافز المادية -11-3
 ربربربذه تملكوففربربربوت تسربربرب  رربربربؤكي صربربربر م و إىل حت،نربربرب  تسعولربربربا سدلنربربربو  صناربربربوعف صك،ربربربوءث تنربربربرث  فسربربربي للوصربربربا رلربربربرمي 

 .لكوف ث لبو رث صعر ر كيتف سعيدف
 :مبدأ السلطة والمسؤولية -11-4

 ن صربربربوكبهو يكربربربةن لريربربربؤ مين فربربربإن  ةسربربرب  تملريربربربؤ سنا ساربربرب ص لعربربربني فنجربربربب  ن يربربرب  ك  تسريربربربدطا رربربربةك  إىل 
 .صوسريدطا تس  لا سإل رت   دى ت   وص   لنرتن  يدهب  رةتنف تهةك ب سدةصةإ إىل تهلر 

 : مبدأ العالقات اإلنسانية -11-5
دربربب تملعو ربربا تسريربربدنيا إن تسع اربربوت تمل ريربربو نا رربربؤثر سربربدبو    إدوصربربو  دربربى جنربربو  تسةظربربو د تملكتميربربا كنربرب  رتط
 .سدع اوت تمل ريو نا   ع سنوسوت  يا م نرث صارط  ن يتيريي  و تملكتميةن  تملرتابةن

 
 

                                                           
 (.39ين31)ين ص3912إصرت نب  بر تسع ي   نحوين تملكتمث تسعولاين لؤسريا  بوت ت ولعاين تملسكنرمياين  - 1
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 : مفهوم اإلدارة الرياضية -11
يتجف صنربو  ربذت إىل حتريربر ل،ربو نب  ربو تملكتمث صيرب،ا  ولربا  نكربو رعري،هربو ص هنربو ردربي تسعيدنربوت    تسةظربو د 

سني  لربربو  ربا  ربربذت  ن يلةك ربو إىل تسلربربةإ صرب ن تملكتمث  ربرب  فسربي تسعيربربا تمل ريربو  تسربربذي تمتتيو نربا تسرب  نومسربربهو تملريربؤ  
ير م   تملنا ث  يكةن لريتيرت لبكرت  لتبوكم صني ت فرتك  حيتةي  دى ىلدربا لربو ت  اربطا تسرب  رريربو ب      حتلنربق 

 (1)<<رةتنربربربف  وفربربربا تجملهربربربةك كت ربربربا تهلنفربربربا تسريو ربربربنا ستحلنربربربق   ربربربرتفهو >>ت  ربربربرت   يربربربو نكربربربو  ن رعربربربر  تملكتمث ص هنربربربو
 يكربربةن  ربربذت  فلربربو سربرباتلج   طربربك لريربربتيرث راربربغدهو ىلدربربا لربربو ت سربربفدا  رريربربت ر  ىلدربربا لربربو تملربربةتمك تملتوكربربا  فسربربي  ربربو 

تسعنيربربربر  عريربربربق تست طربربربنكين تستنظربربربنبين تسلنربربربوكث  تسراوصربربربا سدةصربربربةإ إىل فعوسنربربربا   رطبنلربربربوت تملكتمث تسريو ربربربنا  صوستربربربويل فربربربإن
تسر نريربرب    تسةظربربو د تملكتميربربا  ربربة تسلربربرمث  دربربى تخلدربربق  تملصربربرتع تمل ريربربو  لربربو  ربرب إ جمية ربربا تسع اربربوت  تمريربربومت 

 .تملتوكا سحتفرتك
 :مجاالت اإلدارة في الرياضة -12
تسربربرباتلجين تمللكو نربربوت  تسعربربربولدنيين كنربرب  رعتربربربا : رعيربربا تملكتمث تسريو ربربنا  دربربربى حتلنربربق ثربربرب ث جمربربومت م نريربربنا   

تجملربربربومت تملترت دربربربا  تسربربرب  رعيربربربا  دربربربى حتلنربربربق تستكولربربربا فنيربربربو صننهربربربو فتعيربربربا تملكتمث تسريو ربربربنا  دربربربى صرجمربربربا  ططهربربربو   ربربذه
   ربربربرتفهو  دربربربى كريربربربوت تمللكو نربربربوت تملتربربربةفرث هلربربربو   دربربربى  ربربربرك   ،ربربربوءث  ولدنهربربربو   ربربربا  ربربربذت ستحلنربربربق   ربربربرتفهو تملريربربربطرث 

 .صنجو 
ير  دنف   حتلنق   رتفهو فنجربر  ن تملكتمي يعيربا لربع  جنر  ن تملكتمث تسريو نا هتتب صوسعنير تسباري  رعت    

تملةظربد تسعربوكي  فربق سغربا ثوصتربا  نربرلو يتحربرث  ربا  نيربر صاربري كت ربا  نفربا  ربذه تسدغربا  يعربر  اةت ربر و  يتكولربا 
ص سدة و يكتيا تستجو س كت ا جمدس تملكتمث  تسدجربون  اطو ربوت تسعيربا سربةتءت   جمية ربوت تسعيربا تسرب  رظربب  رب  

 دربب تملكتمث صعنوصربر خمتد،ربا  >>رق  يا رظربب  نوصربر لربو  ربا  كربرثين إن سغربا تملكتمث تسرب  رعننهربو  رب  دى كره    ف
 رطبنلوهتو   تملنرتن تسريو   ر  ك  و  ا تسعنوصر تسباريا تملةتةكث   تهلنفوت لهيو  ون لةا،هو  لهيو  ربون جموهلربو 

 .،ريهو تجملومت    ىلنع تملكتمتت ت  رىين  لع  ا  ذت فإن جمومت تملكتمث  رطبنلوهتو     (2)<<تملهين
 :التنظيم -13
 :مفهوم التنظيم -13-1

 ةرت  متء تسعديوء كةإ ل،هة  تستنظنب فينهب لو يرى  ن تستنظنب  ة لركدا حتريربر تسةتتبربوت  رلريربنيهو   
 دربى جمية ربا لربو إىل  ت تء   إسنوك و  فرتك لو  تا رن،نذ و  لنهب لو يرى  ن تستنظنب  بربومث  ربو لنظيربا حتتربةي 

ت فربربرتك هلربربب ليربربواهب  ك تفعهربربب  لربربنهب يلربربةإ  ن تستنظربربنب  ربربة  ظربربو  حيربربةي  دربربى جمية ربربا لربربو تملتربربرتءتت فتت   اربربا 
 .صبعأهو تسبعض  دب تستعولا لع  ذه تملترتءتت   كا  يرييى  ذت صوماوه تس،كري     ظريا تستنظنب

                                                           
 (.31)ين ص3999ل،  إصرت نب  يوكين تستطبنلوت تملكتميا تسريو ناين كتم تسكتوت سدنارين  - 1
 (.14)ص ليرينين 3993 يو  صر ي  ر ر ن ين تملكتمث    تملنرتن تسريو  ين تملكتبا ت  وكننا تسعرصناين - 2
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ر   ربربب  نوصربربر تملكتمث فبر  ربربف ر،لربربر تسكةربرب   ريربرببجل  صغربربض تسنظربربر  ربربو ت اربربةتإ تسريربربوصلا  ربربرى  ن تستنظربربنب  كربرب     
 يدنا  وت ث ي  اوكمث   دى تسري    تسطريق صوسرير ا  ت مهنا تملطدةصا ملجنو  ت  يوإ  حتلنربق ت  ربرت ين   يةلربو 
تستنظربربربنب  ربربربة رةتنربربربف ت هربربربةك  اينعهربربربو   لطربربربا  تكربربربرث  إع اهربربربو حنربربربة تهلربربربر  تملناربربربةك  ربربربو عريربربربق حتريربربربر تسع اربربربوت 

 .(1)نا صني لكة وت  ذت تستنظنبتستنظني
 : تعريف التنظيم -13-2
 :رعركت رعوميد تستنظنب لو  ديوء تملكتمث   ذ ر لنهو    
 ربربربة إلربربربرتك تملاربربربر ع صكربربربا لربربربو يريربربربو ر  دربربربى ر كيربربربا  ظن،تربربربف لةربربربا تملربربربةتك ت  سنربربربا     >>" نربربربري فربربربويةإ"يلربربربةإ    

يريو إاولربربربا تسع اربربربوت صربربربني ت  ربربرب وص صعأربربربهب ت مت  م   تملربربربوإ  تملريربربربت رلني  رلتأربربرب   ظن،ربربربا تستنظربربربنب لربربربو تملربربربر
 .<<صبعض  صني ت  نوء صعأهو تسبعض

  ربربف رلريربربنب   تربربف تسناربربوط تسربرب    ستحلنربربق تخلطربربك  ت  ربربرت   اينربربع  ربربا  اربربوط  >>" ربربة ت  ت    ربربا"يعرفربربف     
 (2).<<تملكتمث تملنوسباين حبن  يتأيو تستنظنب ر،ةيض تسريدطا  تستريةيق

  ف رعو ن  ي جمية ا لو ت   وص سةتء  و   صربغ ث     برب ث حترب  انربوكث  >>"م سد كتفن " يو يعرفف      
م ربربربربربنرث حبنربربربربرب  يكربربربربربةن سربربربربربريهب ميبربربربربربا   نربربربربربرث   حتلنربربربربربق ت  ربربربربربرت  تملاربربربربربس ا لربربربربربع اربربربربربرم  ربربربربربو  لربربربربربو تسعنويربربربربربا صوسعيربربربربربا 

 .(3)<<تمل ريو 
  ربربربربة  يدنربربربربا حتريربربربربر   تربربربربف تسناربربربربوط تس  لربربربربا ستحلنربربربربق ت  ربربربربرت   فسربربربربي  >>"سننربربربربرتإ إير يربربربربي" يربربربربو  رفربربربربف    

 .(4)<<جمية وت كن  نكو إسنوك و سحت  وص
 لربربو  ربرب إ  ربربا تستعربربوميد تسريربربوصلا نكننربربو تسلربربةإ  ن تستنظربربنب  ربربة رةتنربربف ت هربربةك  اينعهربربو   لطربربا  تكربربرث     

 . إع اهو حنة تهلر  تملناةك  و عريق حترير تسع اوت تستنظنينا صني لكة وت  ذت تستنظنب
 :أسس وأشكال التنظيم -13-3
صعض تسعةتلا تس  ررب ثر   تسبنربوء تستنظنيرب   ي لؤسريربا  لربو فسربي كجربب تملؤسريربا  رلريربنب تسعيربا  نوك     

صني  فرتك ربو  تاوتربا إىل تستنريربنق صربني تسةظربو د  ت  يربوإ  رعربو ن ت فربرتك صعأربهب لربع صعربض  تسربر   تملعنةيربا تسريربو رث 
اربربومت  سكربربو  ربربةع تستنظربربنب تسربربذي  تسلنربربوكث  يربرب  فسربربيين سربربنس  نربربوك  ربربكا  تكربربر سدتنظربربنب نكربربو  ن يطبربربق   ىلنربربع ت

يتبع    ي لؤسريا  ة فسي تسنةع تسذي يت،ربق لربع  يرت ربهو    ربرتفهو   لو ربرث فدربنس  نربوك  ولربا  تكربر صربا رةتربر 
جمية ا لو تسعةتلا تس  حتربرك  فأربا   ربةتع تستنظربنب  نكربو تننرب  ث ثربا   ربةتع م نريربنا سدتنظربنب او يربا  دربى  سربو  لبربر  

 :رلرينب تسعيا      دى تسنحة
                                                           

 (.34-31-31)ين ص3991ين لر   تسكتوت سدنارين ليرين 3 بر تاينر  ر ين تستنظنب   تسسصنا تسريو نا صني تسنظريا  تستطبنقين ط -1-1-4
 
 
 (.29)تسريو  ين لرتع سوصقين ص   يو  صر ي  ر ر ن ين تملكتمث    تملنرتن -2
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جيلتأى  ذت تستنظنب فإن ىلنع   تف تسناربوط   تملؤسريربا تخلوصربا جينطلربا لعننربا ايربع صربني : أساس جغرافي-1
 كربرث رن،نذيربربا   ربربذه ت  رب ث لربربع ي  ربربو لربو تملنربربوعق ت  ربربرى لأربربع مل ربرت  لر ربرب ي  تكربربر صيربر  تسنظربربر  ربربو كمتربربا 

 .تملر  يا    تس لر  يا تس  رتيتع  و تسةكرتت ت غرتفنا
يبربربربني  ربربربذت تستنظربربربنب  دربربربى  سربربربو  تسريربربربدطا تملنتجربربربا    ففربربربا ت يهربربربةم تملتعولربربربا لربربربع  :أسااااس الغاااري الرئيساااي -2

تملؤسريربربربا     ربربربةع تخلرلربربربا تملربربربؤكتثين فتنظربربربنب تملكتمث تسعولربربربا سإلسربربربت تك لربربربة  يلربربربة   دربربربى  سربربربو   ربربربةع تسريربربربدطا تملريربربربتةمكثين 
يو يتعربربربربولدةن صننيربربربربو رنظربربربربنب لريريربربربربا تساربربربربؤ ن  رنظربربربربنب لريريربربربربا تسسصنربربربربا  تستعدربربربربنب يلربربربربة   دربربربربى  سربربربربو   ة نربربربربا تست لنربربربربذ تسربربربربذ

تملتتيو نربربربا يلربربربة   دربربربى  سربربربو   ربربربةع تخلرلربربربا تملربربربؤكتث لةربربربا إكتمث تملريربربربو رتتين إكتمث تسأربربربيون تملتتيربربربو  ين إكتمث ت سربربربر 
 . إكتمث تسناوط تساعيب

يعين رلرينب تسعيا  دربى  سربو  تست يربص كت ربا تملؤسريربا فكربا  يدنربا     اربوط ياربكا : أساس وظيفي -3
 . (1)ث تةدف  كره لريتلدا صوسبنوء تستنظني  لةا تست طنك  تستيةيا  تمل تول  تمل  ن  تسبنع ظن،ا لتغ  

 :ممن تت تستنظنب -31-1
تستنظربربربنب يربربربين  ربربربو رعريربربربد ل تيربربربوه  سكربربربو رربربربرتصك تملة ربربربةع ي،ربربربرع  دننربربربو  ن  تطربربربرق إىل ل تيربربربو تستنظربربربنب  ل تيربربربوه   

 :لو يد   ريرث   ة ث  لو   ب تسنلوط تس  را  ل تيو تستنظنب
 .تستنرينق   حترير ت  يوإ -
 .حترير تسع اوت تسعولا صني ت فرتك -
 .تمستلرتم تسن،ري   ينع ت فرتك -
 .لومصا تم ك تتنا -
  (2).حتلنق  فأا تست رت  سإللكو وت -
 :متطلبات التنظيم -13-4
 ي رنظنب كد يريتير  ينججل  ييبجل رنظنيو فعوم اوكمت  دى حتلنق ت  رت    وكمت لربو ريربوكفف تسعلبربوت      

 .   يتعرع سد،اا يد   لرت وث صعض تملتطدبوت تس  حتينف لو تسةاةع   ينوصوت تملريتلبا
 :اإلمكانيات البشرية -13-4-1

ء ت فربربربرتك نةدربربربةن تسر ولربربربا تسر نريربربربنا   تستنظربربربنب تستنظربربربنب يلربربربة   سوسربربربو  دربربربى  فربربربرتك خلرلربربربا  فربربربرتك ر ربربربريو   ربربربؤم 
 صربربر ن تسعنيربربر تسباربربري   تستنظربربنب ييربرببجل تريربربب سربربو و م كربربرتك فنربربف  ي،لربربر صربربذسي تستنظربربنب  نيربربر تار ربربا تسربرب  هلربربو 
 ثر ربربو تس،عربربوإ  دربربى  يدنربربا تملجنربربو    عربربين صوسعنيربربر تسباربربري  نربربو تسعنيربربر تملت يربربص تملؤ ربربا  ف  تخلربرباث تسكولدربربا فكديربربو 

 . ملتطدبوت   تسعنير تسباري سو ر فسي  ن يكةن تستنظنب فعوإ  جمريورةفرت  ذه ت
                                                           

ينكتم تسةفوء سر نو تسطبو ا  تسنارين 3إصرت نب ليةك  بر تملليةك  لير تساوفع ين تملةسة ا تسعدينا سإلكتمث تسريو ناين تستنظنب   تجملوإ تسريو  ين ط - 1
 (.   31.32)ين ص2221تملسكنرمياين 

 (. 42-43-21) تسنظريا  تستطبنقين لرتع سوصقين ص بر تاينر  ر ين تستنظنب   تسسصنا تسريو نا صني 2-1- 2
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 :الهيكل التنظيمي المناسب -13-4-2
كربربد ركربربةن  يدنربربا تستنظربربنب ل،نربربرث  فعوسربربا م صربربر  ن رتكولربربا  نوصربربر و حبنربرب  يتيو ربربى  ربربا  نيربربر لربربع صلنربربا  

 .تسعنوصر  فسي صة ع  نكا رنظني  يتنوسب لع كجب  عبنعتف  تهلر  تسذي صيب لو  تدف
 : القانونية -13-4-3

 نربو نكربو تسلربةإ ص  ربف  ي رنظربنب سكرب  يربنججل  يريربتير  حيلربق   ربرت  م صربر  ن يكتن،ربف  نيربر تملنربون  لربو 
م نكربربو  ي لناربرب ث ميو ربربنا  ن رلربربو     تربربوم   يدهربربو ك ن راربربريع اربربو ة  حيربربرك  اربربوعهو    ربربرتفهوين  إم رعر ربرب  

 .سدياك ت   ر  تمستيرتم
 :الموارد المالية -13-4-4

ةمق   نربرلو  يلير  و ت و ب تستحةيد  سديار ع لو تسنوكنا تملوكيا   ف لو يلنيف تستنظربنب ت نربر  دربى تسرب 
 .  رير حتريكف  رطبنلف  دى تسةتاع  ير  صعر   تةك لةتمك لوسنا  وفنا ستحلنق  ذت تستنظنب

 :أنواع التنظيم -13-5
 : نوك  ة ون سدتنظنب 

 :التنظيم الرسمي -13-5-1
يهربربتب تهلنكربربا تستكربربةيين سديؤسريربربا صتحريربربر تسع اربربوت  تملريربربتةيوت  رلريربربنب ت  يربربوإ  رة يربربع تم تيوصربربوت   

 متك تملاربربرع     يربربو  مك صوسةثنلربربا تسرمسنربربا  يلتأربرب   ربربذت تستنظربربنب  ن يكربربةن  دربربى  ربربكا  ربربر  في او ربربرث  ريأربربا  يربربو 
رأربربربيو تسةكربربربرتت تسربربرب  رعيربربربا  دربربربى تملريربربربتةى تستن،نربربربذيين  تةربربربا فنربربربف  ربربرببكا تمريربربربومت تملةتربربربةكث     تملكتمث جيعربربربىن 

 .تسلنةتت تسرمسنا تس  تر   هلو تملعدةلوت
 :لرسميالتنظيم غير ا -13-5-2

يهتب  ذت تستنظربنب صوم تبربومتت   تسربر تفع تخلوصربا صربو فرتك   تسرب  م نكربو رة ربنحهو صطريلربا ممسنربا خمططربا  
 دى  سو   هنو رتةسر ردلو نو   رنبع لو تكتنوتوت تسعولدني صوملنظيا   ينارب   ربذت تستنظربنب  تنجربا سدربر م تسربذي يدعبربف 

ظنب  يربو  ربة  ربو و   سربنس  يربو دربب  ن يكربةن ممسنربو   يربو   ربف نةربا صعض ت فرتك   كنوث تملؤسريا   فهة يهتب صوستن
    (1).تسع اوت تسا ينا تملترت دا   تستنظنب

 :مبادئ التنظيم -13-6  
  ر ربربر ن سديبربربوكئ تسربربرب  دربربب  ن يلربربة   نهربربربو تستنظربربنب   ربربرب   "رربربربويدةم" " فربربويةإ" " صر ربربومك"رعربربرع  ربربا لربربربو 

 :لتعركث  ذ ر لنهو لو يتعدق تستنظنب   تسسصنا تسريو نا  لو  ذه تملبوكئ
 
 

                                                           

 (.14)للرلا   تملكتمث تسريو ناينلرتع سوصقينص:عدعا كريو  تسريو-3
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 :وحدة الهدف -13-6-1
ينبغ   دى  ا إكتمث   دى  ا فرك يعيا  و لعرفا تهلر  تملطدةت  تسةصةإ إسنربف كربد يريربو ب  ربا لربنهب  

 كربربرث تهلربربر  رربربؤكي إىل  كربربرث تس،كربربر  يوسبربربو لربربو رربربؤكي  كربربرث تس،كربربر إىل تملجنربربو   تملجنربربو  لربربو ص،و دنربربا ستحلنلربربفين إن 
 .  ب   رت  تستنظنب

 : الكفاية -13-6-2
  ربربرب  رعربربربين  نربربربو  ربربربر مث كمتسربربربا تستنظربربربنب ت نربربربر  تهلربربربر  لنربربربف  حتريربربربر لربربربو يك،ربربرب  ستحلنلربربربف ص اربربربا اربربربرم ممكربربربو لربربربو       

 .(1)ريا تملتوكاين فوستنظنب ت نر  ة  اير تسطرق سدةصةإ إىل تهلر تستكوسند    كر ك تمللكو نوت تملوكيا  تسبا
 : المسؤولية -13-6-3

جيلتأربربى  ربربذت تملبربربر  يعتربربا تملربربرأ   لريربربربؤ م  لربربو  م نريربربف  ربربو تملهربربو  تسربربرب  رة ربربا إسنربربف  ركربربةن تملريربربؤ سنا صلربربربرم 
 .تسريدطا تملينةكا سف تولو   ف  ينيو رةتر تملريؤ سنا رةتر تسريدطا

 :تدرج السلطة -13-6-4
رعر تسريدطا  ول   سوسنو مليومسربا تسعيدنربا تملكتميرباين فيربرير تسنربوكي  دربى سرببنا تملةربوإ سريربف سربدطوت تربنجل  

سربربربربف لربربربربو عربربربربر  جمدربربربربس إكتمث تسنربربربربوكيين  ربربربربذه تسريربربربربدطا يعنهربربربربو تملربربربربرير تنربربربربرتين  ي ييربربربرببجل سكربربربربا فربربربربرك   تستنظربربربربنب سربربربربدطورف          
 .هو يرصي تسعيدنا تملكتميا  تستنظنينا ص  يدهو   كا رتوصع   ت جلين  ررت ا تسريدطوت   ر    ةك

  :البساطة -13-6-5
دربربربب  ن يكربربربربةن تستنظربربربربنب صريربربربنطو صعنربربربربرت  ربربربربو تستعلنربربربربرتت   نكربربربو إكمت ربربربربف لربربربربو ابربربربا ىلنربربربربع ت عربربربربرت   ن لعربربربربىن       

 . (2) يو ص تستنظنب ت نر  ن يرمك  ا فرك لةاعف صرير ا   سهةسا
 :تحديد الوظائف -13-6-6

 د   تساربر ط   تملةتصرب،وت تس  لربا ساربكا  ربذه تسةظربو د  دربى  ن يكربةن تستحريربر    دب حترير تسةظو 
 . ا كوسا  ت حو صعنرت  و تجملولداين    ن يتب تستحرير  دى  سو   ةع ت  اطا   ت  يوإ تملتةاعا 

 :التنظيم في المجال الرياضي -13-7
  جموإ تسسصنا تسريو نا  تسبر نا تسكة  لو ت  اطا تس  م صر هلو لو رنظربنب  رة يربع   اربطتهو         دربى  

ت فرتك لربع ر،ربةيض تسريربدطا ملجنو  ربو صرب  دى لريربتةى سربحتكتء    ايربر  ارب    اربا ركد،ربا ممكنرباين فربوستنظنب تس،عربوإ    
ريربربربؤ سنوت  تسع اربربربوت لربربربع هتنفربربربا تسظربربربر   تسن،ريربربربنا  تملعنةيربربربا جمربربربوإ تسسصنربربربا تسبر نربربربا حيلربربربق حتريربربربرت  ت ربربربحو سدةتتبربربربوت  تمل

سحتفرتك تسعولدني  تستنرينق صني خمتدد تجملهربةكتت ت يو نربا لنعربو س كتكربوك  تستأربومت صربني ت فربرتك  ثنربوء تستن،نربذين  يربو 

                                                           
 .(23) بر تاينر  ر ين تستنظنب   تسسصنا تسريو نا صني تسنظريا  تستطبنقين لرتع سوصقين ص -2
 (31-21)تستنظنب   تسسصنا تسريو نا صني تسنظريا   تستطبنقين لرتع سوصقين ص:  بر تاينر  ر   -3-1



 الّتسيير اإلداري                                                                                    نيالفصل الثّا

 

34 
 

ق تمل ربربرببوع خيربربربر  تستنظربربربنب ت نربربربر تمسربربربت رت  ت لةربربربا سدطواربربربوت تسباربربربريا  تملوكيربربربا   تسربربرباتلج تسريو ربربربنا    اربربربطتهو  حيلربربرب
 .(1)تسكولا سدحوتوت  تسريبوت تمل ريو نا سحتفرتك تسعولدني

 :العالقة بين التنظيم واإلدارة -14
 : نوك   اا صني تستنظنب   تملكتمث        اا  أةيا لبو رث   تسنلوط تستوسنا را  لرى تسع اا صننهيو      

تملكتميربا   تملكتمث صربر ن رنظربنب ركربةن فو ربدا تستنظنب  كر  نوصر تملكتمث   لربو صربدب لكة ربوت تسعيدنربا  -
 .  سو رريتطنع  ن حتلق   رتفهو 

تستنظربربربنب  ربربربة تملربربربررث تسربربرب  رعكربربربس تست طربربربنك   ردربربربيب لتطدبورربربربف   صربربربر ن تستنظربربربنب يأربربربا تست طربربربنك  طربربربةتت  -
 . رن،نذيا م رتحةإ إىل  تاع 

 نربربربربوك رأربربربربوك    ت ك تتنربربربربا         تستنظربربربربنب حيلربربربربق تسريربربربربر ا تةريربربربربةصا   ت كتء سدعيدنربربربربا تملكتميربربربربا كنربربربرب  م يةتربربربربر -
 .(2)  ت  يوإ صا يكةن  نوك سر ا   تملجنو    صوستويل جنو   يدنا تملكتمث   حتلنق لهولهو

تستنظربربنب يهربربب تملكتمث تملسربربتلرتم كنربرب   ن  ربربا فربربرك   تستنظربربنب يعربربر  لربربو  ربربة م نريربربفين  لربربو  ربربة لرأ سربربفين -
تسعربولدني  حتريربر تسع اربوت صنربنهب اعربا  ربا فربرك   تستنظربنب   لو  يو ي  ذ تستعدنلربوت ين   ربذه تاربر ك تسةت ربحا صربني

يعربربر  لربربو سربربربف   لربربو  دنربربف    ربربربذت ياربربعر صوملسربربربتلرتمين  تستنظربربنب دعربربا تسعيدنربربربا تملكتميربربا  يدنربربا لريربربربةصا رتينربرب  صوسراربربربا   
 تس،عوسنربربربربربا   يريربربربربربو ر و  دربربربربربى إجنربربربربربربو  لهولهربربربربربو   لربربربربربو  ربربربربرب إ لربربربربربربو سربربربربرببق جنربربربربربر  ن  نربربربربربوك   اربربربربربربا عركيربربربربربا صربربربربربني تستنظربربربربربربنب          

 . تملكتمث ف  رةتر إكتمث صر ن رنظنب   تسعكس صحنجل 
 :التقويم والمتابعة -15

س مرلربربوء جيريربربتةى تملجنربربو   سأربربيون تاكربربب تسيربربحنجل  دربربى فو دنربربا تسعيدنربربا تسترميبنربربا فربربإن ت لربربر يتطدربربب كت يربربو 
س  بربربربربربني  لربربربربربرى ( يربربربربرباتسبر نربربربربربا ين تملهوميربربربربربا تخلطةعنربربربربرباين تسن،ريربربربربربناين تس،كر ) تملعرفربربربربربا تملريربربربربربتيرث ملكة ربربربربربوت تاوسربربربربربا تسترميبنربربربربربا 

تسربربتجوصتهب   حتلربربنلهب سدةتتبربربوت ت سوسربربنا ملرتكربربا فربربستت ت  ربربرتك   تسربرب  هتربربر  ىلنعهربربو تسةصربربةإ صربربوس،رك إىل   دربربى 
 .لريتةيوت تملجنو    تسناوط تست يي  

        رعربربربربر  يدنربربربربا تستلربربربربةمي تسربربربربر يل ستطربربربربةم لريربربربربتةى تملجنربربربربو   ربربربربا لربربربربو يتعدربربربربق صربربربربف  لربربربربرت يويربربربربا   ت مهنربربربربا سدةاربربربربربة                
 دربربى  لربربوط تسلربربةث ستربربر نيهو   تسأربربعد سع تهربربوين  سربربذت حيتربربول تسربربرمت  إىل ىلربربع تملعدةلربربوت صيربرب،ا لريربربتيرث  ربربو كوسربربا 
تس  بربربني سدةاربربة   دربربى لريربربتةى إجنربربو  ب   تسناربربوط تمليربربوم   لربربو  ربرب إ تملعربربوم   تملعدةلربربوت تملتحيربربا  دنهربربو لربربو 

سحت يوإ تملريت رلاين نكربو رعربريا لريربوم تستربرميب  راربكندف  يدنا تملتوصعا ماو وت تسترميب  لعرفا ت ثر تسترمييب 
   ربربربةء ت سربربربس تسعدينربربرباين  لربربربو   رربربربر نب  طربربربك تستربربربرميب   يربربربوكث فو دنتربربربف ستحلنربربربق تهلربربربر  تملناربربربةكين  اربربربر رعربربربركت 
 سربربوسنب تستوصعربربا إم  ن ىلنعهربربو راربربسك   تايربربةإ  دربربى تملعدةلربربوت تخلوصربربا صربربوس  بني   م نكربربو تسةلربربا             

                                                           

 (.11)ين ص3991ين لر   تسكتوت سدنارين تسلو رثين 3عدع  كريو  تسريوين للرلا   تملكتمث تسريو ناين ط-2
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عدةلربربربربربوت   ت  ربربربربربذ  ربربربربربو إم إفت تنربربربربرب ت  سربربربربربوسنب تملتوصعربربربربربا تملريربربربربربت رلا   تايربربربربربةإ  دربربربربربى تملعدةلربربربربربوت صيربربربربربرق         ردربربربربربي تمل
 .  ثبوت  تملة ة نا 

 :  ذ ر لنهو    :أساليب المتابعة  -15-1
 .ىلع تملعدةلوت لو   إ تملتوصا  دى جمية ا لو ت سفدا تملتعدلا صوسعيدنا تسسرنبنا : اإلستبيان
لو   إ تملاو رث    تملرتابا تس،عدنا سدترميب  تملنوفريا صوست رت  تسربتيومتت  وصربا ستة ربنجل : المالحظة
 .لو دب ل كظتف 

 : أهمية التنظيم في التربية الرياضية  -16
و تسسصنا تسبر نا   تسريو نا رعيا كت يو صدغا تس،ريق سةتء  ون فسي  دربى لريربتةى لؤسريربوهتو      اربطتهو   لرب       

 نربربو يكربربةن تستنظربربنب  ربربر مث كتينربربا ليربربوكبا سدسصنربربا تسريو ربربنا   نربربوك  ربربرث  لربربوط رربربا   مهنربربا تستنظربربنب   تسسصنربربا تسريو ربربنا 
 :لنهو 
 .حيرك تسةظو د تستنظنينا سكا تملريتةيوت  -1
 .ية جل تسع اوت صني تملكتمتت   ت اريو  تمل تد،ا  -2
 .يريو ر  دى  دق تسر تصك تمل ريو نا  -3
 .تسبعر  و تسانةع   رن،نذ تملهو   -4
 .   (1)اينع ت هةك   رنوسق رو  حنة تهلر   -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.22)ع سوصق ين صتستنظنب   تسسصنا تسريو نا صني تسنظريا   تستطبنقين لرت:  بر تاينر  ر  - 1
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 :الخااالصة
نكربربو تسلربربةإ   تسنهويربربا  ن تستريربربن  تملكتمي  ربربة لريربربويرث تستعلنربربرتت تسربرب  رةتتربربف تملكتمث فبربربر ن رريربربن  كانربربق 
رعربربب تس،ة ربربى صاربربكا يهربربرك  تربربةك تساربرب ء تملريربرب  إكتميربربو   ربربة يربربةفر كمتربربا لربربو تم تظربربو   تستنريربربنقين  م يربربتب فسربربي إم 

 .صةتةك انوكث فتت  ،وءث  وسناين
تملكتمي  ربربرب  جمية ربربربا لربربربو تسعدينربربربوت تمليت تربربربا  تملتيةدربربربا   تست طربربربنكين  نكربربربو  ن  لربربربةإ  ن  يدنربربربا تستريربربربن  

 .تستنظنبين تستةتنفين تسراوصاين تسلرتم
 . لو  تا حتلنق ت  رت  تملرتةث دب  ن ركةن  نوك سنوسا إكتميا  وتحا  لرم سا
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 :تمهيد
لكي ميكن لكل فقرة تعليمية يف املنهج الدراسي أو تدريبية يف النشاط الرياضي أن حتقق أهدافها فإنه من  

الضروري توافر املنشآت الرياضية بشكل كاف فكما أن األماكن املناسبة ضرورية من أجل تعليم ناجح وممارسة 
 .فهي أيضا مطلوبة من أجل ممارسة ناجحة وجيدة يف الرتبية البدنية والرياضية جيدة،

إن النقص يف األماكن التعليمية واملنشآت الرياضية املناسبة واملالعب هي أسباب استمرار الربامج اهلزيلة  
ن تقوم على اإلمكانات للرتبية البدنية والرياضية وهذا ال يعين أن الربامج اجليدة واملمارسة اجليدة ال ميكن أ

واملنشآت القدمية والغري مناسبة وإمنا يعين أنه على األقل ميكن توافر الفضاءات الكافية لتعليم جمموعة رياضية 
بطريقة فعالة وبعض الربامج املمتازة اليت تقام على املنشآت القدمية بينما تقدم أسوء الربامج يف املنشآت احلديثة 

 .والتجهيزات احلديثة
إن جناح املنشآت الرياضية يف حتقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبرية على كفاءة وفعالية اإلدارة وطريقة و  

تسيريها واملبادئ األساسية اليت يتمسك هبا املشرف يف التخطيط للمنشآت واإلمكانات الرياضية حيث أن 
 .املشرف هو أعلم مبا جيب أن حتتاج إليه املنشآت من تسيري، اختاذ القرارات
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 :المنشآت الرياضية في العصر القديم -1
 .يرجع الفضل إلقامة املنشآت الرياضية إىل اإلغريق حيث أهنم أول من اهتم بإقامة دورات رياضية 
قبل امليالد دورة رياضية يف مدينة  864والتسمية احلالية للدورات األوملبية مأخوذة عنهم إذا أقاموا عام  
استمرت ملدة مخسة أيام اشرتك فيها أعداد كثرية من الالعبني اإلغريق الذين حضروا من خمتلف " اوليمبيا"

برية اليت تتسع الستيعاب لألعداد الوفرية من املقاطعات مما اضطر املسؤولني إلقامة إنشاء عدد من املالعب الك
املتفرجني الذين حرصوا على متابعة املباريات ومشاهدة وتشجيع األبطال وقد أطلق على امللعب الرئيسي الكبري 

وكان يطلق يف بداية األمر على مضمار اجلري، ويف أثناء العصر الروماين أطلق لفظ  STADAMلفظ إستاد 
 :املنشآت الرياضية اليت تضم املالعب اآلتية إستاد على جمموعة من

 :ملعب البنتاثون -1-1
رياضة البنتاثون الرومانية القدمية تقابل رياضة اخلماسي احلديث حاليا ولكنها كانت يف ذات الوقت عبارة  

 ...التنافس يف مخس رياضات هي العدو، الوثب العايل، قذف القرص
 :ملعب الهيبودروم -1-2
وخصص هذا امللعب يف عصر الرومان لسباقات الفروسية والعربات، كما كان خيصص هذا امللعب هذا  

امللعب أيضا إلقامة الرقصات أثناء األعياد املختلفة واملواسم، باإلضافة الستخدامه يف التنافس بني اخلطباء 
 .والشعراء

 :الباالسترا -3 -1
 . لالعبني وتدريبهم على الفنون الرياضية املختلفةهو مكان للتدريب حيث خصص لتعليم وإعداد ا 

 :الليونيديون -4 -1
وهو مكان معد وخمصص الستضافة وإقامة الالعبني والزوار من املقاطعات البعيدة املختلفة تقابله القرى الرياضية 

 .يف العصر احلايل
 :الكولوسيوم -5 -1
فوق حبرية صناعية بروما، ولكنه " فسبا سان"رباطور وهو أشهر املالعب التارخيية القدمية الذي شيده اإلم 

ميالدية ويعترب الكولوسيوم أول إستاد أقيم  48توىف قبل إمتام بناؤه واستكمل ابنه اإلمرباطور تيتسى بناؤه عام 
على أسس علمية هندسية حيث روعي عند تصميمه املداخل واملخارج وامللعب الرئيسي له بيضاوي الشكل 

مثانني ألف  48888مرتا تستوعب حوايل  84رجات عبارة عن أربعة طوابق بلغ ارتفاعها أقيمت حوله مد
متفرج، كما احلق له مدرسة لتعليم فنون املصارعة ومت جتميل واجهته من اخلارج مبجموعة من التماثيل املصنوعة من 

يت أخذت كثري من الدول هو بداية التقدم احلقيقي للمنشآت الرياضية ال 0488املرمر والرخام ويعترب عام 
األوروبية تطويرها على أيدي خرباء متخصصني يف هذا اجملال وخاصة أملانيا، فلندا، ايطاليا مث انتقلت تكنولوجيا 
التجهيزات الرياضية إىل اجنلرتا وفرنسا وأمريكا ودول أخرى وميكننا متابعة هذا التطور التكنولوجي اهلائل يتبع 
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حىت أخر الدورات االوملبية احلديثة حيث نالحظ  0891فة بداية بدورة ميونيخ األوملبية الدورات األوملبية املختل
مدى تنافس الدول يف إظهار ما لديها من تقنيات حديثة متطورة يف جمال املنشآت الرياضية أسوأ بباقي اجملاالت 

 .احليوية اهلامة هلذه الدول العظمى
 :المنشآت الرياضية في العصر الحديث -2
 :المدن الرياضية -2-1
تظهر أمهية املدن الرياضية، عند تنظيم دورات أو بطوالت دولية أو مهرجانات شباب باإلضافة لدورها  

اهلام يف إعداد وجتهيز الفرق واملنتخبات القومية وللمدن الرياضية مواصفات ومشتمالت خاصة هبا ميكن أن 
 :نوردها فيمايلي

 :الملعب -
 4-6متـر حيتوي على عدد من  8 لكرة القدم وحوله مضمار للعدو ومسافة يشتمل على ملعب قانوين 

حارات مع التجهيزات اخلاصة مليدان مسابقة ألعاب القوى من الوثب بأنواعه القفز بالزانة، الرمي بأنواعه باإلضافة 
عالميني، متفرج ومقصورة لكبار الزوار وأماكن اإل 10888إىل مدرجات املتفرجني اليت تتسع ألكثر من 

وتستعمل املنطقة املوجودة أسفل املدرجات للخدمات املختلفة مثل املداخل واملخارج، االشرتاكات وصاالت 
 . االستقبال، غرف التدليك ودورات املياه، ورشات لصيانة واملخازن

 :الصالة المغطاة -
ا عر،، وذلك إلمكانية مرت  19مرتا طول  80جيب أال تقل احللبة املوجودة يف وسط الصالة املغطاة عن  

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

لة أخرى متارس عليها، أنشطة متنوعة ومسرح وغرف كما جيب أن تلحق هبذه الصالة الرئيسية صا 
االجتماعات مع صالة أخرى تستخدم كمكان ملشاهدة التلفزيون وكفترييا مع خمتلف اخلدمات األخرى مثل 

 .املخازن وأماكن الصيانة
 :المالعب المفتوحة -3
العب تكون أرضيتها من من الضروري توفري جمموعة من املالعب املفتوحة داخل املدينة الرياضية وهذه امل 

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

 :حمام السباحة والغطس -4
مرت باإلضافة حلو، غطس منفصل  1.08مرتا بعمق ( x 21 08)جيب توفري حو، السباحة أومليب  

مرت من مجيع اجلوانب حىت يصل إىل املنتصف  5.0مرت بعمق متدرج يبدأ بـ ( 00x 12)ال تقل أبعاده عن 
 مرت مز 0.10بعمق 
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ل املسابقات مع توفري مدرجات مرت وحو، آخر لإلمحاء قب( 01.0x 25)ود مبصعد مع توفري حو، للتدريب 
 .حو، السباحة األومليب تستغل املنطقة املوجودة أسفلها كغرف خلع املالبس

 :مناطق اإلعاشة -5
غرفة مزودة باخلدمات الفندقية  088وهي جمموعة من الغرف املخصصة للنوم حبيث ال يقل عددها عن  

 مزودة بالكتب وشرائـط املوسيقى وتكييف هواء مركزي وصاالت لالجتماعات واجللوس ومكتبـة 
 .والفيديو، وكفيترييا ومطعم رئيسي وكل ما يوفر لالعبني احتياجاهتم طول فرتة إقامتهم

 :الخدمات المركزية -6
وهي املسؤولة عن توفري اخلدمات العامة للمنشآت إلمدادها بالكهرباء واملياه وشبكة الصرف الصحي  

عية املوجودة باملدينة وأماكن انتظار السيارات واملركز التجاري واخلدمات األخرى واالتصاالت والطرق الرئيسية والفر 
 .اخل... السياحية الربيدية االستعالمات، األمن 

 :مفهوم المنشأة الرياضية  -3
تعترب املنشأة الرياضية العنصر األساسي لكل مسعى يف التطور الرياضي فهي تتحكم يف املستقبل الرياضي  

 . القاعدة اليت بدوهنا ال ميكن القيام بأي مسعى لتعميم وتوسيع املمارسات الرياضية كله، تشكل
حيدد  81/00/0880املؤرخ يف ( 80-806)ويعود مفهوم املنشآت الرياضية حسب املرسوم التنفيذي  

واملنشآت الرياضية اليت سنتطرق إليها هي منشآت ذات الطابع  شروط إحداث املنشآت الرياضية واستغالهلا،
من القرار الوزاري املشرتك واملؤرخ يف  81العمومي واليت نتعرف على مفهومها القانوين خالل الرجوع إىل املادة 

ية املتعلق باستعمال املنشآت الرياضية العمومية لغر، املمارسات الرياضية الرتبوية والتنافس 85/81/0885
اجلماهريية يف الوسط الرتبوي، واملقصود باملنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي هي كل هيكل مهيأة للنشاط 
الرياضي التابع لسلطة دواوين املركبات املتعددة الرياضات يف الواليات والقاعات املتعددة الرياضات واملالعب 

ضافة إىل هذا القرار جند التعر، هلذا النوع من املنشآت ضمن التابعة لسلطة اإلدارة املكلفة بالشبيبة والرياضة باإل
من القرار الوزاري حيث ميكن أن نفهم من خالهلا أن  88إىل  44ال سيما املواد من ( 80-80)أحكام األمر 

استعمال املنشآت الرياضية العمومية هي تلك اليت أجنزت باملسامهة املالية للدولة أو اجلماعات احمللية هلذه املنشآت 
خاص، حيث يكون تعاملها بصفة جمانية لرياضة النخبة واملستوى العايل وللرتبية البدنية والرياضية وللتنظيمات 
الرياضية للمعاقني واملتخلفني ذهنيا ولعمليات تكوين اإلطارات الرياضية اليت تقوم هبا املؤسسات العمومية، 

معدة خصيصا للممارسات الرياضية والبدنية، اليت تتوفر فيها واملنشآت الرياضية هي كل منشأة مفتوحة للجمهور 
 .الشروط التقنية والصحية واألمنية الحتواء النشاطات الرياضية والبدنية
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 :إدارة المنشآت الرياضية -4
 :االعتبارات الضرورية في تصميم المنشأة الرياضية -4-1
م املنشأة الرياضية والشروع يف العمليات اخلاصة هناك العديد من العناصر اليت جيب أن تراعى عند تصمي 

 :بالتسهيالت واإلمكانيات الرياضية اخلاصة به نذكر منها ما يلي
احتياجات املستخدمني له حيث جيب أن تصمم املنشآت الرياضية طبقا لطبيعة استخدامها من جانب  -0

 .  راملستخدمني، كما جيب أو توضع متطلبات االحتاد الدويل يف االعتبا
جيب أو يوضع أمام املهندسني الذين سوف يصممون املنشأة الرياضية التفصيالت الكاملة باستخدامها مثل  -1

طبيعة أرضية املنشأة، ومتطلبات اإلضاءة، ومتطلبات نظام الصوت، وطبيعة االستخدامات املتعددة للحجرات 
 .يةوالقاعات، وللتخزين وحجرات املالبس، ومساحات املمارسة الرياض

على هؤالء الذين سوف يديرون املنشأة الرياضية أن خيططوا جيدا لكيفية إدارته، وحتقيق أفضل استخدام له  -5
وعمليات النظافة وركن السيارات وأساليب إزالة الفضالت والنفايات، وأن يضعوا يف االعتبار استخدامات املنشأة 

 .ملطلوبة للمشاهدين بهمن جانب املعاقني كما أن عليهم أن حيددوا اخلدمات ا
 .جيب أن يوضع يف االعتبار كيفية وصول كل من املتفرجني واملستخدمني والعاملني إىل املنشأ الرياضي -8
 :االعتبارات الضرورية في بناء المنشأة الرياضية -4-2
قد يكلف  جيب بناء املنشأة الرياضية على أساس أنه سيستخدم على املدى الطويل أن بناءه من خالل ذلك -0

 .أكثر، ولكنه سوف يوفر كثريا يف املستقبل
األدوات ومواد البناء اجليدة اليت تستخدم يف املبىن سوف توفر كثريا على املدى الطويل كما أن استخدامها  -1

 .سيكون أفضل
 .جيب أن يوضع يف االعتبار املواد املتاحة حيث سيؤثر ذلك يف الوفاء بتكاليف البناء -5
ان املنشأ الرياضي سوف يستخدم يف مسابقات دولية فيجب مراعاة أن تكون مواصفات البناء إذا ما ك -8

 . منفذة طبقا للقواعد اليت تصنعها االحتادات الدولية
 :االعتبارات الضرورية في استخدامات المنشأة الرياضية -4-3
 :املبىن من حيث ما يليعند بداية تصميم املنشأة الرياضية جيب أن يوضع تصور ملا سيكون عليه  -0
 .عدد األفراد الذين سيعملون به وعمل كل منهم -
 .تكاليف االنتفاع، وصيانته، واحلفاظ عليه، وإجراءات األمن -
 .عدد الساعات اليت سوف يستخدم خالهلا -
حفالت، )ما هي األنشطة األخرى اليت ميكن استغالل املنشأ الرياضي فيها جبانب االستخدامات الرياضية  -1

 (.اخل...االستقبال، واالجتماعات، مكتبة 
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جيب أن تتمشى استخدامات املنشأة الرياضية مع اجتاهات اجملتمع وأن تكون استخدامات أدواته وأجهزته  -5
 .ومبانيه آمنة وجذابة

من  جيب أن تدار املنشأة الرياضية بأسلوب يضمن دخل مادي يعو، التكاليف صيانته استهالكياته وذلك   -8
 .خالل وضع السياسات وتكاليف االستخدام

تكاليف عمالة املنشأة الرياضية تعترب هي أكرب املصروفات اجلارية، جيب التأكد من تغطيتها مع احملافظة على   -0
 .كفاءة العمل، واألدوات واألجهزة

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

 .ومتطلبات إدارة املبىن
وضع نظم العمل واستغالل املنشأة الرياضية مثل السيطرة على اجلوانب املالية والتقارير وتأمني املبىن ضد  -9

 .رقات وتدريب العاملني وموجز للسياساتاحلرائق والس
 .وضع خطة مادية ملوارد اإلحالل والتجديد -4
 :خصائص المنشآت الرياضية -5
 :  العتبار منشأة أهنا رياضية ال بد أن تتوفر على العنصرين التاليني 
وأن تكون املنشأة  أن تكون مفتوحة للجمهور ويقصد من ذلك عدم االستعمال على فئة معينة من الناس، -

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

أن تكون املنشأة معدة للممارسة البدنية والرياضية أو الرتفيهية جيب أن تكون املهمة الرئيسية واألساسية هلذه  -
 .فيها النشاطات البدنية والرياضية وأما النشاطات الرتفيهية وإما النشاطني معا املنشأة هو أن متارس

وباعتبار املنشأة معدة خصيصا ملثل هذه املمارسات ال مينع من إمكانية أن متارس فيها بصفة تبعية أو  
ية أو عرو، عرضية نشاطات أخرى غري املمارسات الرياضية والبدنية مبختلف أشكاهلا كأن تكون نشاطات ثقاف

اجتماعية أو تظاهرات ذات طابع سياسي قصد جعل املنشآت ذات مرد ودية أحسن، وممارسة هذه النشاطات ال 
يغري من كون املنشآت متارس فيها بصفة تبعية منشآت رياضية فاملهم هو أهنا مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا 

 .ت األخرى متارس بصفة عرضية أو تبعيةللممارسات البدنية والرياضية مبختلف أشكاهلا وأن النشاطا
 :أسس تخطيط المنشآت الرياضية -6
هناك عدة مبادئ أساسية جيب مراعاهتا عند التخطيط إلقامة النوادي ومراكز التدريب واملالعب والقرى  

من  الرياضية من أجل االستغالل األمثل وضمان فاعلية وسهولة وسالمة استعماهلا حىت حتقق اهلدف اليت أنشئت
 : أجله، ونبني أهم هذه املبادئ اليت ينبغي وضعها من احلسبان والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي

 



 المنشآت الّرياضّية                                        الفصل الثّالث                                        
 

56 
 

 :اختيار الموقع -
يتوقف دراسة هذا العنصر على نوع املنشأة الرياضية املطلوبة إقامتها، حيث خيتلف اختيار املوقع  

يب الناشئني وعن اجملتمعات الرياضية بالواليات ومساحته بالنسبة إلنشاء بعض املالعب الصغرية عن مراكز تدر 
واملدن الكبرية ويراعي يف ذلك احلجم، الكثافة السكانية والطلب االجتماعي والرياضي للمارسة، ويفضل اختيار 

بالنسبة ( كيلومرت  81)بالنسبة للشباب، ( كيلومرتات  88)املوقع الذي يبعد عن املناطق السكانية مبسافة أقل عن 
حىت يسهل إنشاء شبكة من املواصالت السريعة تتجه من مجيع أطراف املدينة إىل املالعب أو ميكن قطع  لألطفال

 .املسافة سريا على األقدام
 :وسائل المواصالت -
واليت يستحسن أن تكون املنشأة الرياضية قريبة من املدينة أو القرية بالنسبة الختيار موقع امللعب واملدن  

 سة أقصى حد لضبط حركة املرور والتنقل يف أيـام املباريات الرمسيـة حىت الرياضية وجيب درا
 .تتمكن توفري وسائل النقل للمشاهدين من وإىل امللعب يف أقل وقت ممكن

 :التجانس الوظيفي للمالعب والوحدات -
 .إن وحدات نزع المالبس ودوريات المياه والحمامات قريبة من أماكن اللعب -أ

 . جميع المالعب بجوار بعضها البعض حتى يسهل صيانتها يجب أن تكون -ب
 :تعريف اإلمكانات -7
هي كل ما ومن ميكن أن يساهم يف حتقيق هدف معني حايل أو مستقبلي من تسهيالت  ومالعب   

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

 :أهمية اإلمكانات في التربية الرياضية -8
ال شك أن توفري اإلمكانات وحسن استخدامها يعترب أمرا حتميا ال غىن عنه باإلضافة إىل أهنا أحد  

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

 :وميكننا التعرف على أمهية اإلمكانات يف هذا اجملال على النحو التايل
ية املؤثرة يف جناح فعالية العملية التعليمية حيث ال غىن عن وجود توافر اإلمكانات يعد أحد العناصر األساس -

 .أفنيه ومالعب وأدوات رياضية مدرسية
إن تفريخ صفوف متتالية من الناشئني لالنضمام للفرق الرياضية ذات املستوى العايل، والفرق القومية يف خمتلف  -

 .لبشرية اخلاصة هبذا اجملالالرياضات ال ميكن أن يتم دون توافر اإلمكانات املادية وا
 .إن الربامج املختلفة ألغرا، الرتبية الرياضية تضعف وال ميكن هلا أن حتقق أهدافها كامال يف غياب اإلمكانات -
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يعد توافر اإلمكانات وحسن استخدامها على املستوى القومي خاصة يف جمال اإلعالم الرياضي من العوامل  -
ن لتنمية خمتلف اجلوانب الثقافية الرياضية مما يزيد بصورة أخرى من الشعور باالنتماء البالغة التأثري على املشاهدي

 .للوطن
إن توافرت اإلمكانات اخلاصة بتقدمي املهارات الرياضية وخاصة الصعبة بطريقة وصورة بسيطة سلسلة تعلق  -

رة أقرب إىل املثالية مما يساعد يف بذهن املتدرب وتساعده للوصول إىل مرحلة الثبات واإلتقان واألداء اآليل بصو 
 .رفع مستوى األداء

إن تواجد اإلمكانات يوفر اجلهد لكل من الالعب واملدرب والتلميذ واملعلم حيث توافر اإلمكانات واألدوات  -
الرياضية وغريها من خمتلف اإلمكانيات سواء يف أماكن التدريب أو املدارس أو ما إىل غري ذلك يؤثر يف جذب 

 .ميذ وغريهم حنو ممارسة خمتلف األنشطة الرياضيةالتال
 .توافر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجهزة واألدوات يقلل من شعور املمارسني بامللل -
حيد من املظاهر السلوكية  (كالساحات الشعبية، مراكز الشباب)إن توافر اإلمكانات خاصة يف املناطق الشعبية  -

 .غري املرغوب فيها واليت تتناىف مع القيم األخالقية والعادات والتقاليد االجتماعية يف خمتلف بلدان العامل
إن توافر اإلمكانات يؤثر باإلجياب يف نشر الرتبية الرياضية والتعريف بأمهيتها ويرغب خمتلف فئات الشعب  -

 .اإلقبال على ممارستها
افر اإلمكانات يف خمتلف اجملاالت ومنها الرتبية البدنية والرياضية يساعد احلكومة حنو حتقيق أهدافها إن تو  -

 .العامة
إن توفري اإلمكانات عالية املستوى سواء كانت مادية أو بشرية له األثر الكبري يف االرتقاء باملستوى الرياضي  -

 .للممارسني سواء من الناحية املهارية أو اخلططية
يعد توفري اإلمكانات وحسن استخدامها سواء يف املؤسسات االجتماعية العامة أو اإلذاعية العقابية له دوره  -

الفعال يف مساعدة هذه املؤسسات على ممارسة نزالئها ملختلف األنشطة الرياضية مما يساهم يف حتقيقها ألهدافها 
 .اليت أنشأت من أجلها

 :مبادئ اإلمكانات الرياضية -9
إن مبادئ التخطيط على جانب كبري من األمهية إذا كان هدف اإلنشاء هو توفري أماكن ذات فعالية   

للتعليم أو التدريب وفيما يلي بعض تلك املبادئ اليت ميكن أن يستفيد منها مسؤويل اإلدارة واملهندسون املعماريون 
يشارك يف التخطيط املبدئي كل األشخاص  يف تطوير أساليب إنشاء أماكن الرتبية البدنية والرياضية، جيب أن

الذين يعملون أو يستفيدون من اإلمكانات الرياضية يف عملهم، إن أي برنامج رياضي حيتاج لبعض املواقع 
 .التعليمية األساسية
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 :أنواع المالعب -11
كل تقسيم   املالعب على اختالف أنواعها ميكن تقسيمها طبقا لألهداف املعينة، ولكن ال يعين هذا أن 

 :ونوع قائم بذاته بل جيب أن تكون هذه التقسيمات كلها مرتبطة ببعضها وميكن تقسيمها إىل ما يلي
 : من حيث األهداف -أ

 .مالعب تنافسية -مالعب تروجيية  -مالعب تدريبية  -مالعب عالجية  -
 : من حيث الشكل الهندسي -ب
 .مالعب بيضاوية -مالعب دائرية  -مالعب مربعة  -مالعب مستطيلة  -
 : من حيث الشكل العام -ج
 .الفصل -محامات السباحة  -املالعب املكشوفة  -
 : من حيث اللعبة -د
 .مالعب األلعاب الفردية والزوجية -مالعب األلعاب اجلماعية  -مالعب املنازالت  -
 : من حيث القانونية -هـ
 .مالعب غري قانونية -مالعب قانونية  -
 :من حيث التبعية -و
 .مالعب تابعة هليئة معينة مثل النوادي ونوادي الشركات -( مدارس وكليات، مراكز الشباب)مالعب حكومية  -
 : من حيث األرضية -ي

نوعية األر، تلعب دورا كبريا بالنسبة لأللعاب وهي ختتلف حسب كل لعبة ومتطلباهتا وميكن تصنيفها إىل       
حمية، احلمرة املخلوطة،،العشب االصطناعي، اإلسفلت، البالط، الرملية، األمسنت، مالعب خضراء، سوداء ف

 .اخل....اجلليدية الثلجية، املائية 
 :مزايا دراسة إمكانات المنشأة الرياضية -11

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

 :الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشأة -أ
حيث أن الدراسة متكننا من تطوير أداء املنشأة مبا يسمح برفع مستوى كفاءهتا الفنية واإلدارية مبا يسهم  

 . يف تقدمي خدمات أفضل يف شكل أنشطة وأهداف حتققها
 :اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة -ب
يتبعه بالضرورة دراسة للتوليفة املثالية للصفات وامليزات واألهداف اخلاصة باملنشأة  إن دراسة اإلمكانات 

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



 المنشآت الّرياضّية                                        الفصل الثّالث                                        
 

56 
 

 :زيادة حماس العاملين بالمنشأة -ج
األمر ضروري بالغ األمهية، فإن دراسة املنشآت الرياضية تساعد يف البحث عن سلوك ودوافع إن هذا  

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

ينطبق على اإلنسان لذا فإن دراسة اإلمكانات واملوارد تزودنا بالعوامل املختلفة واألسباب اليت من شأهنا زيادة 
 .محاس العاملني باملنشأة لالستفادة الكاملة والسليمة منهم
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 :خالصة
إن تطور املنشآت الرياضية لن يتوقف عند هذا احلد سواء كان ذلك من ناحية اخلدمات أو من الناحية  

اإلمجالية اليت أصبحت تصمم عليها، وإن جناح تسيري هذه املنشآت الرياضية وحتقيق أهدافها يعتمد بالدرجة 
يتمسك هبا املشرف يف التخطيط والتسيري  األوىل على كفاءة وفعالية اإلدارة املسرية هلا واملبادئ األساسية اليت

لإلمكانيات الرياضية حيث أن املشرف هو أدرى وأعلم مبا جيب أن حتتاج إليه هاته املنشآت من تسيري أمثل 
 .واختاذ القرارات لتحقيق أهداف املنشأة املراد حتقيقها والوصول إليها

 



 
 

 الجانب الّتطبيقي
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 الفصل األّول
 المنهجّية للبحث الّطرق

 .تمهيد
 .الدراسة االستطالعية .1
 .مجتمع الدراسة .2
 .عينة الدراسة .3
 .المنهج المتبع .4
 .أداة الدراسة .5
 األسس العلمية للدراسة .6
 .ضبط متغيرات الدراسة .7
 حدود الدراسة .8
  المستعملةالوسائل اإلحصائية  .9

 الخالصة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األّول                                                                           الّطرق المنهجّية للبحث
 

66 
 

 :تمهيد
تعترب الدراسة امليدانية مرحلة ضرورية من مراحل البحث، يقوم هبا الباحث قصد تدعيم نتائج اجلانب         

وحماولة إجياد حل لإلشكال الذي طرحه من خالل إثبات صحة الفروض اليت وضعها أو نفيها، وذلك  النظري،
 .بإخضاعها للتطبيق 

ويشتمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلني، الفصل األول وميثل الطرق املنهجية للبحث و اليت       
املكاين كذا الشروط العلمية لألداة وهي الصدق تشتمل على الدراسة االستطالعية للبحث واجملال الزماين و 

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

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

 .األخري تأكدنا بعد هذه العملية أن هذا املوضوع مالئم للدراسة
 .ديوان المركب المتعدد الرياضات لوالية الوادي: المجال المكاني -1*1
 :ننبذة عن الديوان_ 
 : تعريف الديوان*  1

يف املؤرخ 801-39ديوان املركب املتعدد الرياضات لوالية الوادي تأسس طبقا للمرسوم التنفيذي      
هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل مثبت بقواعد تنظيمية 5/5/39

يف حدود صالحيتها اخلاصة وتوضع حتت وصاية الوزير املكلف بالشباب و الرياضة ويشرف على إدارهتا مدير 
 .الديوان
 .بالقرب من الوالية8395ماي  1وادي يف حي يقع ديوان املركب املتعدد الرياضات لوالية ال :المقر

 :نشاط الديوان* 2 
 .ميارس الديوان النشاطات التالية

 :يلي وهي هتدف إيل ما ؛العاب القوي. كرة سلة. كرة اليد.كرة القدم
 .املسامهة يف ترقية املمارسات الرياضية و البدنية و تطويرها على مستوى الوالية -
 .ضمان عمل جمموع املنشآت الرياضية وهياكل االستقبال املكونة للممتلكات الديوان و تسيريها وصيانتها -
ضمان صيانة املنشآت وجتهيز الديوان واجناز كل أشغال البناء أو التهيئة أو التوسيع  أو الدعم أو الرتميم يف  -

 .هذا اجملال أو التكليف بإجنازها
 .قصد ضمان التحضري والتنظيم املادي والتقين ملا يؤتىوضع وسائلها حتت تصرف  -
الوطنية والدولية اليت جترى داخل املنشآت الرياضية للديوان  تنظيم املنافسات، التظاهرات الرياضية، احمللية، -

 .والتدريبات التحضريية للرياضيني
 .ية والبدنيةتعليم الرتبية البدنية والرياضية واملستويات األخرى للممارسات الرياض -
 .تكوين الرياضيني وكذا مستخدمي التأطري وحتسني مستواهم وجتديد معارفهم -
استقبال الرياضيني من املنتخبات احمللية واجلهوية والوطنية ووضع الوسائل الضرورية حتت تصرفهم لتحضريهم  -

 . وجتمعهم
ياضة عن طريق وضع الوسائل واهلياكل حتت املسامهة يف تنمية املمارسات الرياضية املنتشرة ضمن ممارسة الر  -

 .تصرفها
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تنظيم كل التظاهرات والعروض الرياضية وترقيتها ومنها الفنية والثقافية وضمان كل أداء للخدمة يف جمال التسلية  -
 .(1)وراحة اجلمهور

 :هياكل ديوان المركب المتعدد الرياضات لوالية الوادي* 3
فهي تعمل على توزيع املرافق الرياضية على  ؛هم العناصر األساسية للديوانتعد اهلياكل الرياضية من أ      

ويظم ديوان املركب  ،مستوى تراب الوالية وهذا من اجل حتقيق اهلدف اليت أنشئت من اجله كما سبق ذكرها
 :تابعة له نذكر منها اتوحد 00 الرياضي لوالية الوادي

 .ملعب الرياضي بالشط - 8
 .8351مارس   01ملعب  –9
 .ملعب امللحق اخلاص بالتدريبات  -9
 .املسبح النصف اومليب قمار –9
 .القاعة املتعدد الرياضات بالرياح-5 
 . القاعة املتعددة الرياضات بتكسب -1 
 .القاعة املتعدد الرياضات جبامعة -0 

 :المخطط التنظيمي للديوان* 
 :مدير الديوان -

وزير املكلف بالرياضة بناء على اقرتاح من الوايل وتنتهي مهامه حسب يعني مدير الديوان بقرار من ال      
 .األشكال نفسها

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

 .يضمن حسن سري الديوان -
 .يربم مجيع الصفقات واالتفاقيات والعقود واالتفاقات يف إطار التنظيم املعمول به -
 .ميثل الديوان أمام العدالة ويف مجيع إعمال احلياة املدنية -
 .ميارس السلطة السلمية على مجيع املستخدمني -
 األساسية السارية عليهم وذلك يف إطار القوانني  ،يعني املستخدمني الذين مل تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم -
 .يقرتح التنظيم والنظام الداخليني للديوان -
 .حيضر اجتماعات جملس اإلدارة الدورة ويتوىل تنفيذ مداوالته -
 .يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إىل الوزير الوصي بعد موافقة جملس اإلدارة عليه -

                                                           
1
 .يتضمن تعديل القانون األساسي لدواوين املركبات املتعددة الرياضات 89/9005/ 99بتاريخ  939-05من املرسوم تنفيذي رقم  09املادة  
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 .واحلسابات اإلدارية واملالية للمؤسسة يعد مشاريع امليزانيات وبرامج النشاطات  -
 .وهو اآلمر بصرف امليزانية وميكنه إن يفوض حتت مسؤوليته إمضاء إىل مساعديه الرئيسيني -
 األمانـة -

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

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

 :قسم اإلدارة والمالية  -
ويسريه رئيس قسم اإلدارة واملالية وهو  ،املرتبطة بتسيري الديوان وسريه العامالقسم هيكل يتكفل بالنشاطات       

ويقوم بتسيري املوارد البشرية وحتديد مهام كل فرد كما  ،موظف يعينه مدير الديوان طبقا للقانون األساسي للدواوين
 . (2)خلية تسيري املخزن ت،خلية امليزانية واحملاسبة خلية وكالة اإلرادا يضم مكتب تسيري املوارد البشرية،

  :الوحدات التابعة للديوان -
وهتدف خصوصا إىل ضبط  . الوحدة هي هيكل يتكفل بالنشاطات اليت جتري يف إطار منشأة رياضية واحدة      

والتدريب الرياضي واقرتاح كل املشاريع قصد حتقيق مرد ودية  ،كيفيات التنظيم املادي والتقين للتظاهرات الرياضية
الذي يكلف من طرف مدير الديوان وهم مسئولون مرمسني   ويسريها رئيس الوحدة ،امثل ملنشآت الديوان

فلكل وحدة رئيس ومهمتهم تسيري هذه املرافق لتحقيق  ،مكلفون من طرف املدير للقيام بدور مدير الوحدة
 .نشئت من اجلهااألهداف اليت أ

 :القسم التقني  -
وهو يشرف على أعمال الصيانة واالجنازات والرتميمات جبميع  ،وهو يدرس اجلانب التقين أي التطبيقي      

 .أنواعها ويقوم بتقييم املنشآت والتجهيزات
 .ويضم ورشة الصيانة واخللية التقنية للعشب الطبيعي واإلنارة واللوح االليكرتوين      

   :وكالة اإليرادات والنفقات  -
وحيكمها وكيل وهو موظف مرسم معني من طرف مدير الديوان ومبوافقة احملاسب العمومي طبقا للمرسوم       

 . متعلق برتتيبات، إحداث، تنظيم وسري وكاالت اإلرادات والنفقات 5/5/39املؤرخ يف  801-39التنفيذي 
ما فيما أ ،عرية املوافق عليها من طرف جملس اإلدارة حسب الوثائق الثبوتيةويتم حتصيل اإليرادات طبقا للتس      

 :خيص حتصيل عائدات املقابالت الرياضية فيتم وفق الطريقة التالية
 دينار ضريبة الطابع عن كل تذكرة 5 -

                                                           
 .يتضمن تعديل القانون 89/9005/ 99بتاريخ  939-05من املرسوم تنفيذي رقم  09املادة  2
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 .%50واجلمعية النادي املستقلة %  90والرابطة  % 90للديوان  -   
مفتوح لدى اخلزينة العمومية ويتم تعبئته من ميزانية الديوان كل ثالثي مببلغ ال ولوكالة النفقات حساب       

بني اآلمر بالصرف واحملاسب العمومي وتتم عملية صرف )يتعدى سقفه املبلغ  املتفق عليه يف مقرر فتح الوكالة 
 38/ 89 /98ؤرخة يف امل 809النفقات طبقا لألبواب واملواد املرخص يهما وذلك طبقا للتعليمة الوزارية رقم 

  .املتعلقة باستحداث وتسيري وكاالت التسبيقات
 : التعداد اإلجمالي للموظفين -

 :موظف منهم 809 هوتعداد املوظفني للديوان      
 .19: املستخدمون املتعاقدون - 91 :املوظفون املرمسني  - 09: املناصب العليا -
 :المجالس االستشارية واللجان التنظيمية المنتخبة في الديوان - 

 :مجلس اإلدارة*1
جملس اإلدارة و هي اهليئة الوصية على مستوى الوالية وهي اجلهة املستشارة يف اختاذ بعض القرارات اخلاصة       

 .(3)بالتسيري من الناحية التنفيذية، يسري الديوان جملس اإلدارة يديره مدير
لوالئي أو ارئيس اجمللس الشعيب  -الوايل أو ممثل عنه برتبة مدير والئي   -: يتشكل جملس اإلدارة مما يلي       

 .رئيس امن الوالية أو ممثله - مدير الشباب والرياضة يف الوالية -ممثله  
رئيس اجمللس الشعيب  -رئيس اجمللس الشعيب البلدي ملقر الوالية أو ممثله    -أمني اخلزينة يف الوالية أو ممثله   -

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

يشارك مدير الديوان يف  ،ر والئي على األقلممثل منتخب عن العمال و جيب أن تكون ملمثل الوايل رتبة مدي -
اإلدارة أن يستعني بكل شخص كفئ  كما ميكن جمللس  ،اجتماعات جملس اإلدارة بصوت استشاري ويتوىل أمانته

من شأنه أن يساعده يف إشغاله يعني أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالثة سنوات بقرار من وايل الوالية بناءا على 
وجيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية مرتني يف السنة بناءا على استدعاء من ، ليت ينتمون إليهااقرتاح من السلطات ا

 .األعضاء يف دورة استثنائية 9/9ميكن أن جيتمع بطلب من  وكذلك ،رئيسه
 :  ويداول جملس اإلدارة على اخلصوص      

 .التنظيم والنظام الداخليني  -
 .آفاق تنمية الديوان -
 . واحلصائل السنوية لنشاطات الديوان الربنامج -
  .مشاريع ميزانيات الديوان -

                                                           
يعدل . يتضمن تعديل القانون االساسي لدواوين املركبات املتعددة الرياضاتعاله الذي أ 939 -05من املرسوم التنفيذي رقم  00املادة رقم  3

 .القانون األساسي لدواوين املركبات



 الفصل األّول                                                                           الّطرق المنهجّية للبحث
 

67 
 

 .أعمال التكوين لفائدة املستخدمني -
 .مشاريع توسيع الديوان وهتيئته -
 .مشاريع العقود واالتفاقيات والصفقات اليت يلتزم هبا الديوان -
 .دمها مدير الديوانالتقرير السنوي عن النشاط واحلساب اإلداري وحساب التسيري اليت يق -
 .اهلبات والوصايا -
 .مشاريع اقتناء األمالك املنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادهلا -
 .اإلجيارات واالمتيازات اخلاصة باالستغالل -
 .مشاريع القروض و تسعرية اخلدمات -
 .على حتقيق أهدافهيدرس ويقرتح كل التدابري اليت من شاهنا حتسن عمل الديوان واملساعدة  -
 :اللجنة متساوية األعضاء*2

 ،اللجنة املتساوية األعضاء هي هيئة استشارية وإجبارية يف بعض احلاالت هدفها تسيري املوارد البشرية      
وأنشئت اللجان املتساوية األعضاء  ،وبالتايل وجودها يعترب أكثر من ضروري حلماية مصلحة اإلدارة واملوظف معا

جوان  09املؤرخ يف  899-11يف ظل القانون األساسي العام للوظيفة العمومية اجلزائري الصادر باآلمر 
 .الذي يتضمن اختصاص اللجان متساوية األعضاء ونشاطها وتنظيمها وعملها ،(4)م8311

ة لكل رتبة أو جمموعة رتب أو سلك أو جمموعة أسالك تنشأ اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء حسب احلال      
والغرض منها هو إشراك املوظف يف تسيري حياته  .تتساوى مستويات تأهيلها لدى املؤسسات واإلدارات العامة

الرتقية يف  -املهنية وتكون بصفة استشارية يف املسائل الفردية اليت ختص احلياة املهنية للموظف مثل إرجاء الرتبص
إال يف بعض . عقوبات من الدرجة الثانية -اإلحالة على االستيداع -االنتداب والنقل اإلجباري  -جات الدر 

-انتداب أو نقل املوظف  -اإلحالة على االستيداع إلغراض شخصية أو التكوين  -احلاالت فهو إجباري مثل 
 .التسريح -العزل  -التنزيل  -الرتقية يف الدرجات والرتب  - عدم قبول االستقالة

املتضمن حتديد أعضاء اللجان املتساوية األعضاء وأحقية  8319أفريل  03وجاء القرار املؤرخ يف      
 .(5)إنشاءها

يوجد هلا  كما ال  ،من أعضائها وجتتمع على األقل مرتني كل سنة 9/9وهي جتتمع بدعوة من رئيسها أو      
 .رة لذالكحتديد لعدد اجللسات فهي جتتمع كلما اقتضت الضرو 

 
 

                                                           
يعدل . املركبات املتعددة الرياضاتيتضمن تعديل القانون األساسي لدواوين أعاله الذي  939 -05من املرسوم التنفيذي رقم  00املادة رقم  4

 .القانون األساسي لدواوين املركبات
 .املتضمن حتديد اللجان املتساوية األعضاء وأحقية إنشائها 8319افريل  03القرار املؤرخ يف  5



 الفصل األّول                                                                           الّطرق المنهجّية للبحث
 

67 
 

 :اللجنة االستشارية*3
ن مدير ديوان املركب إوزيادة  على اهلياكل واللجان املنصوص على إنشائها قانونا وعن طريق التنظيم ف      

جلنة تنسيق استشارية الغرض منها  املتعدد الرياضات لوالية الوادي قام بعد املناقشة مع إطارات املؤسسة بإنشاء
كما تقوم هذه   ،إعداد نظام خاص بتنظيم أشغاهلا و تكون أراء ودراسات اللجنة استشارية ألخد القرارات اإلدارية

 .اللجنة باختاذ القرارات املتعلقة باملسائل املطروحة عليها اخلاصة حبل النزاعات
 (.لم يتم ترسميه بعد)الفرع النقابي  -

وينتخب بصفة دميقراطية  ،تمل ديوان املركب املتعدد الرياضات على فرع نقايب مستقل عن املدير واإلدارةيش      
وتنحصر أهدافه يف الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية وحتسني ظروف عملهم  ،من طرف مجيع عمال الديوان

جل توفري أعية للعمال والسعي الدائم من والتصدي حملاولة التعسف واالستغالل واحلفاظ على املكتسبات االجتما
ثالثة أعضاء يتم انتخاهبم بصفة )وتعترب النقابة حلقة وصل بني اإلدارة والعمال وهو يتكون من  ،املزيد منها

 (.دميقراطية من طرف العمال
 :لجنة الخدمات االجتماعية - 

 8319سبتمرب سنة  88ؤرخ يف امل 909-19أنشئت جلنة اخلدمات االجتماعية مبوجب املرسوم رقم       
 .  (6)الذي يتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية للمستخدمني

إضافيني يتمتعون باحلماية القانونية الواردة يف  09أعضاء دائمني و 5تتشكل جلنة اخلدمات االجتماعية من       
وهي تقوم بتسيري اخلدمات االجتماعية  ،ويدوم تعيينهم ملدة ثالثة سنوات ،التشريع املعمول به لصاحل ممثلي العمال

وتقرر نوع األعمال الواجب القيام هبا كما تعد النظام   ،كما حتصي االحتياجات فيما خيص اخلدمات االجتماعية
باملائة من الكتلة  9 لصندوق اخلدمات يقدر بنسبة وتدفع اهليئة املستخدمة اشرتاكا سنويا .الداخلي وتصادق عليه

صة للرواتب واألجور من ميزانية التسيري لكل سنة اليت حتول إىل احلساب املفتوح باسم جلنة املخص اإلمجالية
 .اخلدمات االجتماعية املشرتكة بني اهليئات املستخدمة

   :المجال الزماني -2*1
حىت هناية شهر ماي  م،9081بداية شهر فيفري أشهر من  09شرعنا يف إجناز هذا البحث يف مدة قدرها       

 :تنقسم الفرتة إىل مرحلتني م،9081
حيث قمنا من خالهلا جبمع أهم  ،حىت شهر مارس وهي مرحلة البحث النظري فيفريمن بداية  :المرحلة األولى

 .التسيري واإلدارة العامة واقعوخمتلف املعلومات حول املنشأة الرياضية وكذا 
من خالل  ؛وهي مرحلة خصصت للجانب التطبيقي م9081من شهر أفريل حىت شهر ماي  :المرحلة الثانية

 .مجع املعلومات ومناقشة النتائج

                                                           
 .الذي يتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية 8319سبتمرب  88املؤرخ  يف  909-19املرسوم رقم  6
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متثل عينة البحث يف حبثنا هذا إداري ديوان املركب املتعدد الرياضات لوالية الوادي، ونظرا  :مجتمع الدراسة -2
ذين يقومون بإدارة لكرب حجم اجملتمع وتعدد الوحدات، فقد اقتصر جمتمع الدراسة على فئة من اإلداريني  ال

 .املنشآت الرياضية التابعة هلم
إداريا، أي ما نسبته  95مت اختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة واليت تضم : عينة الدراسة -3

إداري، مت توزيع  95إداري، ما يعين أن حجم عينة الدراسة بلغ  59من العدد اإلمجايل البالغ  10.9%
استبيان  95يوم، وبذلك يكون عدد االستبيانات اخلاضعة للدراسة  85سرتدادهم بعد االستبيانات عليهم وا

 :حجم جمتمع وعينة الدراسة( 8)ويبني اجلدول 
 

عدد  اسم الوحدة
 الموظفين

 النسبة المئوية 
67.3   

االستبيانات المرجعة والخاضعة 
 للتحليل

 00 00 89 ديوان املركب 
 09 09 01 بالرباحالقاعة املتعدد الرياضات 

 05 05 01 القاعة املتعدد الرياضات بتكسب
 09 09 05 القاعة املتعدد الرياضات جبامعة

 09 09 05 مارس83املسبح النصف االومليب 
 09 09 09 املسبح النصف االومليب الدبيلة

 05 05 00 ماي بالوادي 1ملعب الشط 
 09 09 05 امللعب امللحق

 35 35 52 المجموع
  

 .حجم مجتمع وعينة الدراسة( 11)جدول رقم 

: املنهج املتبع يف دراستنا هو املنهج الوصفي التحليلي، ويقصد باملنهج الوصفي التحليلي :المنهج المتبع -4
هو املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا، أو قضية موجودة حاليا، ميكن احلصول منها على معلومات جتيب عن "

 ".ل الباحث فيهاأسئلة الدراسة دون تدخ
 :مت استخدام االستبيان كأداة جلمع املعلومات والبيانات وكانت على النحو التايل: أداة الدراسة -5
 .إعداد استبيان أولية من أجل استخدامها يف مجع البيانات واملعلومات -8
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 .عرض االستبيان على املشرف من أجل اختيار مدى مالئمتها جلمع البيانات -9
 .تعديل االستبيان بشكل أويل حسب ما يراه املشرف -9
وتعديل وحذف  ،مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني والذين قاموا بدورهم بتقدمي نصائح واإلرشاد -9

 .ما يلزم
جزئني  توزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة، ولقد مت تقييم االستبيان إىل  -5

 :كمايلي
 .فقرات 9يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة وتتكون من  :الجزء األول
 :يتناول حمور الدراسة ومت تقسيمه إىل ثالث  حماور :الجزء الثاني
 فقرات 0وتتكون من  ،ميثل التخطيط: احملور األول. 
 فقرات 0ويتكون من  الّتنظيم،ميثل : احملور الثاين. 
 فقرات 0ويتكون من الرّقابة،ميثل : ثاحملور الثال. 
 :وقد كانت اإلجابات على كل فقرة وحسب نوعية السؤال وفق املقياس حسب اجلدول التايل      

 ال نعم: التصنيف
 :العلمية لألداة األسس-6
 .(7)صدق االستبيان يعين التأكد من انه سوف يقيس ما أعد لقياسه  :الصدق 6-1

مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية، ووضوح  "كما يقصد بالصدق       
 .(8)" فقراهتا ومفرداهتا من ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكمني كأداة للتأكد من أن االستبيان يقيس ما اعد     
قمنا بتقدمي نسخ من االستبيان يف  توزيع االستبيان على جمموعة من األساتذة من جامعة بسكرة،له حيث قمنا ب

 .صورهتا األولية، ليحكموا مدى وضوح فقرات االستبيان ومدى كفايتها ومناسبتها للمحاور الثالث املقرتحة
وكذلك توجيهاهتم فيما يتعلق  واالستفادة من اقرتاح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها،

 .بالبيانات األولية حبذف بعض اخلصائص الشخصية وإضافة خصائص أخرى
وباالعتماد على املالحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكمون، قمنا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها       

وتصحيح األسئلة وبعض  ،االستبيانسؤال  98حيث مت تغيري يف الصياغة اللغوية فأصبح  ؛معظم احملكمني
 .الفقرات واالقرتاحات إىل نعم وال، وكانت األسئلة املطروحة مقيدة أي أهنا مغلقة

 
                                                           

 .766، ص7777، اإلسكندرية ، 7،  مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، طأسس البحث العلمي: بر ، مريفت على خفاجة ـ فاطمة عوض صا 7
دراسة ميدانية على إدارة التطوير التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي في إدارة جوازات منطقة الرياض، : ـ هاين بن ناصر بن محد الراجحي  8

 .67، ص2003ماجستري، قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الصفر جدة، رسالة  جوازات
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 :   ثبات األداة -1 - 6
التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على اإلداريني )إن ثبات أداة الدراسة يعين       

 .(ةذاهتم  يف أوقات خمتلف
يعتمد يف معظمها على  ؛وهناك عدد من الطرق اإلحصائية اليت تستخدم لقياس مدى ثبات أداة الدراسة      

 .حساب معامل االرتباط بني إجابات األشخاص
 :ضبط متغيرات الدراسة -7
 :تعريف المتغير المستقل -

ت ذات األمهية، أي ملا يقوم الباحث يسمى يف بعض األحيان باملتغري التجرييب، وهو الذي حيدد املتغريا      
بتثبيتها يتأكد من تأثري حدث معني، وتعترب ذات أمهية خاصة  وأهنا تساهم على التحكم يف املعاجلة واملقارنة، 
واملتغري املستقل عبارة عن املتغري الذي يفرتض الباحث انه السبب أو احد األسباب لنتيجة معينة ودراسة تؤدي 

 .لى متغري آخرإىل معرفة تأثري ع
واقع التسيري ويف دراستنا هذه فانه مت حتديد املتغري املستقل أي السبب من موضوع الدراسة الذي هو       

 . اإلداري
 :تعريف المتغير التابع -

هي املتغريات الناجتة من العمليات اليت تعكس األداء أو السلوك، وعلى ذلك فان املثري هو املتغري املستقل      
 (. 9)ا االستجابة متثل املتغري التابع والذي يالحظه الباحث من خالل معاجلته للظروف احمليطة بالتجربةبينم
 (املنشأة الرياضة:املتغري التابع)ومن خالل موضوع الدراسة فإنه مت حتديد     
 :اشتمل حبثنا احلدود التالية: حدود الدراسة -1
عشوائية بسيطة من إداري املركبات املتعددة الرياضات لوالية مشلت دراستنا عينة : الحدود البشرية -8-1

  .الوادي
ابتدءا من الوقت الذي  م9085/9081اقرتحت هذه الدراسة خالل املوسم الدراسي : الحدود الزمنية -8-2

 . م9081/ماي/98وافقت فيه اللجنة العلمية على موضوع حبثنا إىل غاية 
 .دراسة على مستوى املركبات املتعددة الرياضات لوالية الوادي طبقت هذه ال :الحدود المكانية -8-3
ومما الحظناه عند تقدمينا االستبيان ألفراد العينة أو اإلداريني انه ال ميكن تعميم نتائج الدراسة على باقي  

 (.على املستوى الوطين)املؤسسات الرياضية 
 
 

                                                           
 .899، ص9000، عمان، األردن، 8مؤسسة الوراق، ط ،أسس البحث العلمي: مروان عبد اجمليد إبراهيم 9
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 :الوسائل اإلحصائية المستعملة  - 9
لطريقة على حتويل البيانات والنتائج من حالتها الكمية إىل نسب مئوية وقد اعتمدنا يف حتليلنا تساعد هذه ا      

للمعطيات العددية لالستبيانات علي القاعة الثالثية وذلك لالستخراج واحلصول على نسب ملعطيات كل سؤال 
 :     وفيما يلي قانون القاعدة الثالثية

 ت/ 800. س = ن     
           .اجملموع التكرار: العدد، ت: النسبة املئوية، س: ن :حيث

وهذا لتحويل النسبة املئوية إىل دوائر نسبية لنتائج ( الطريقة الثالثية)واعتمدنا كذلك على نفس الطريقة        
 (.Microsoft office Excel)باإلضافة إىل االعتماد على برنامج  ،احملصل عليها
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 :الخالصة
إن حتديد وضبط جمال الدراسة امليدانية يعترب العنصر املهم والسبيل الذي يودي  إىل الوصول إىل نتائج       

هادفة للدراسة، وقد قمنا يف دراستنا هذه بضبط حماالت الدراسة امليدانية على أساس الفروض اليت وضعناها واليت 
 .نريد الوصول إىل حتقيقها

ستبيانية اليت مسحت لنا باحلصول على جمموعة من النتائج، وقد اتبعنا يف مجع البيانات على االستمارة اإل      
 .واليت سنقوم بتحليلها ومناقشتها يف الفصل املوايل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثّاني
 عرض وتحليل الّنتائج
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 : عرض و تحليل نتائج المعلومات الشخصية 
 .توزيع االستبيان حسب الجنس لإلداريين(: 20)الجدول رقم 

 الّنسبة المئويّة العدد الّصنف
  29.28 92 ذكر
  71.78 60 أنثى

  766 58 المجموع
من %( 29.28)ميثل النسبة الكبرية " ذكر"انطالقا من النسب املئوية املوجودة يف اجلدول يتضح أن العنصر       

الذي ميثل  إال أهنا ال ختلوا من العنصر النسوي ،التمثيل يف اإلداريني ملركب مبختلف مصاحلها ومكاتبها
 %(.71.78)نسبة

 .نستنتج إن أغلبية إداريي املركب ذكور :االستنتاج
 .يبين توزيع االستبيان حسب سنوات الخبرة لإلداريين(: 20)الجدول رقم 

      
 
 
 
 
 

، وكذلك (% 87.19) ميثل النسبة األكرب(سنوات  76 إىل 5)من نتائج اجلدول نالحظ أن اجملال الزمين من  
مما يدل على وجود عنصر الشباب ( % 51.5)ميثل كذلك نسبة عالية ( سنوات 5)نالحظ أن اجملال الزماين 

 .وجود عنصر األقدمية متوفر أي أن( % 71.92)ميثل ( سنوات  فما فوق 76)لزماين اأما اجملال  واخلربة،
 .نستنتج أن عامل اخلربة والنشاط موجود يف اإلدارة: االستنتاج

 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار الحالة
 % 51.5 79 سنوات 5

 % 87.19 72 سنوات 76إىل  5 من
 % 71.92 68 سنوات فما فوق 76

 % 766 58 المجموع
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 .يبين توزيع االستبيان حسب سن اإلداريين(: 20)الجدول رقم 
 

     
 
 
 
 

، وكذلك (% 81.92)ميثل النسبة األكرب( سنة 16-56)من نتائج اجلدول نالحظ أن اجملال الزمين       
مما يدل على وجود عنصر الشباب ( % 51.71)ميثل كذلك نسبة عالية ( سنة 56-اقل)نالحظ أن اجملال الزماين 

 .أي أن وجود عنصر األقدمية متوفر لدى اإلداريني (% 2.81)ميثل ( سنة فما فوق 16)،أما اجملال الزماين 
 .نستنتج من ما يلى أن أغلبية إداريي املركب شباب من صنف النشاط واخلربة: االستنتاج

 .يبين توزيع االستبيان حسب المستوى التعليمي بالنسبة لإلداريين(: 20)الجدول رقم 
 

       
 
 
 
 
 
 

انطالقا من نتائج اجلدول جند أن املستوى الدراسي ألغلبية اإلداريني هو من املستوى  التقين سامي ومرىب       
وبنسبة أقل من املستوى ، % 12.81شباب وهذا راجع إىل اعتماد املنشأة على هذا النوع من التكوين أي بنسبة 

 %. 75بنسبة قدرها ونقص يف املستوى اجلامعي والدراسات العليا ، %96الثانوي 
  نستنتج أن اإلداريني هلم مستوى تكويين يف املركب: االستنتاج

 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار
 % 51.71 75 سنة 56قل أ

 % 81.92 72 سنة  56-16
 % 2.81 65 سنة فما فوق 16

 % 766 58 المجموع

 النسبة المئوية التكرار
 % 96 61 ثانوي

 % 12.81 71 مريب تقين سامي أو
 % 71.78 60 جامعي

 % 71.92 68 دراسات عليا
 % 766 58 المجموع
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 عرض وتحليل نتائج اإلداريين
 .واقع التخطيط في المركب المتعدد الّرياضات في الوادي: المحور األول

 .؟هل ميكن الوصول إىل نتائج دون ختطيط: 20السؤال 
 .الّتخطيط يف حسن تسيري املنشأة الرّياضّيةمعرفة مدى أمهّية : الغرض من السؤال

 .أمهية التخطيط يبني: 20جدول رقم 
 
 
 
 
 

 
 

 60 متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول (:20)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

من اإلداريني يعتربون أن التخطيط له أمهية كبرية  % 11يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 له أمهّية كبرية يف حسن تسيري ليس يعتربون التخطيط % 95أما النسبة الثانية املقدرة بـ  ،املنشأة يف حسن تسيري

 .املنشأة
 :االستنتاج

ط أمهية كبرية يف نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن للتخطي 
 .تسيري املنشأة الرياضية وله دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية

 
 
 

77% 

23% 

 تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات
 11 91 نعم
 95 62 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟هل ميكن االعتماد على مبدأ مشولّية الّتخطيط يف كّل الظّروف واحلاالت: 20 السؤال
 .معرفة مدى االعتماد على مبدأ مّشولّية الّتخطيط يف كّل الظّروف واحلاالت: 20 الغرض من السؤال

  .يبني مدى االعتماد على مبدأ مشولّية الّتخطيط يف كّل الظّروف واحلاالت: 20جدول رقم  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .61متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:20)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

ه ميكن يعتربون أن % 20واليت تقّدر بـ من اإلداريني يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
  71االعتماد على مبدأ مشولّية الّتخطيط يف كّل الظّروف واحلاالت، أما بقّية االداريني والذين بلغت نسبتهم 

 .كّل الظّروف واحلاالتأنّه ميكن االعتماد على مبدأ مشولّية الّتخطيط يف  ال يعتربون 
 :االستنتاج

ه ميكن االعتماد على أنأن جل اإلداريني يعتربون  أعاله نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول 
 .مبدأ مشولّية الّتخطيط يف كّل الظّروف واحلاالت

 
 

86% 

14% 

 تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات
 28.17 56 نعم

 71.92 68 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟هل ينجح تسيري املنشأة دون ختطيط إداري: 20 السؤال 
 .جناح تسيري املنشأة يف ظل الّتخطيط االداري معرفة مدى :الغرض من السؤال

 .يبني أّن املنشأة ال ميكن هلا أن تنجح دون ختطيط إداري: 20جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 98.19 62 نعم
 11.92 90 ال

 766 58 اجملموع
     

 
 

   .62 متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول رقم (:20)الشكل رقم
 :النتائجتحليل 

تسيري املنشأة من العمال يعتربون أن  %11يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة املقدرة بـ  
نشأة ميكن أن ينجح تسيري امليعتربون أنه  %90، أما النسبة الثانية املقدرة بـ ال ميكن أن ينجح دون ختطيط إداري

 .دون ختطيط إداري
 :االستنتاج

االداري يساهم يف نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم العمال يعتربون أن التخطيط  
 .إجناح تسيري املنشأة

 
 

26% 

74% 

 20تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم 

 نعم

 ال
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 .؟هل الّتخطيط يربز أهداف املرّكب: 20 السؤال
 .إبراز أهداف املرّكبالتخطيط يف  معرفة دور: الغرض من السؤال

 .إبراز أهداف املرّكبالتخطيط يف  دور يبني: 20جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 766 58 نعم
 66 66 ال

 766 58 اجملموع
 

 
 

   62متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول رقم  (:20)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

أن التخطيط  نمن اإلداريني يرو  %766 ، واليت تقّدر بـيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
  .يربز أهداف املرّكب

 :االستنتاج
كبري يف إبراز اإلداريني يعتربون أن التخطيط له دور   كلنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن   

 .أهداف املرّكب
 

 

 

100% 

0% 

تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم 
(20) 

 نعم

 ال
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 .؟هل الّتخطيط يساعد على تسهيل عملّية الّتسيري داخل املرّكب: 20 السؤال
 .يساعد على تسهيل عملّية الّتسيري داخل املرّكبتبيني أّن الّتخطيط : الغرض من السؤال

 .يف تسهيل عملّية الّتسيري داخل املرّكبيبني مدى مساعدة الّتخطيط : 02جدول رقم 
 

 
 
 

 

 
 76متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول رقم  (:02)الشكل رقم

 :تحليل النتائج
من اإلداريني يعتربون أن  %09.28 نسبة كبرية مقّدرة بـيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن  

الّتخطيط ليس يعتربون أن  %51.78، أما النسبة الثانية املقدرة بـ الّتخطيط يسّهل عملّية الّتسيري داخل املرّكب
 .أن يسّهل عملّية الّتسيري داخل املرّكب ةبالظرور 

 :االستنتاج
الّتخطيط يسّهل عملّية يعتربون أن نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني  

 .الّتسيري داخل املرّكب
 

 

 

 

72% 

28% 

 02تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات
 09.28 99 نعم
 51.78 75 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟ة للمرّكبر طّ طيط عالقة باألهداف وباخلطط املسللّتخهل  :20السؤال 
 .واخلطط املسطّرة للمرّكبمعرفة أّن الّتخطيط له عالقة باألهداف : الغرض من السؤال

 .يبني عالقة الّتخطيط باألهداف واخلطط املسطّرة للمرّكب: 00جدول رقم
 
 
 
 
 
 

 
 

 .         77متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول رقم  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج 
يعتربون أّن  %21 أّن الّنسبة األكرب من االداريني، واملقّدرة بـيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله  

يعتربون أن من االداريني ال  %65 تهنسبما ، أما الّتخطيط له عالقة باألهداف واخلطط املسطّرة داخل املرّكب
 .الّتخطيط له عالقة باألهداف واخلطط املسطّرة داخل املرّكب

 :االستنتاج
الّنسبة األكرب من االداريني يعتربون أّن الّتخطيط له عالقة  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول 

 .باألهداف واخلطط املسّطرة داخل املرّكب
 

 

 

97% 

3% 

   00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 21.92 55 نعم

 8.19 69 ال     

 766 58 اجملموع
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 .؟هل املعايري اليت يعتمدها املسرّي لتحديد نوع الّتخطيط تساهم يف حتقيق أهداف املرّكب :20السؤال 
 .مسامهة املعايري املعتمدة يف حتديد نوع الّتخطيط يف حتقيق أهداف املرّكب: ن السؤالالغرض م

 .مسامهة املعايري املعتمدة يف حتديد نوع الّتخطيط يف حتقيق أهداف املرّكبيبني : 00جدول رقم 
 
 
 
 
 
   

 
 

 .   79متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول رقم  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

املعايري يعتربون أن  %25 واليت قّدرت بـ اإلدارينيمن  يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة      
يعتربون أن  %71أما النسبة الثانية املقدرة بـ  ،املعتمدة يف حتديد نوع الّتخطيط تساهم يف حتقيق أهداف املرّكب

 .املعايري املعتمدة يف حتديد نوع الّتخطيط قد ال تساهم يف حتقيق أهداف املرّكب
 :االستنتاج

أّن املعايري املعتمدة يف حتديد نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  
 .حتقيق أهداف املرّكبنوع الّتخطيط تساهم يف 

 

 

 

83% 

17% 

   00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 29.28 92 نعم
 71.78 60 ال

 766 58 اجملموع
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 .واقع الّتنظيم في المرّكب المتعّدد الّرياضات بالوادي: الثانيالمحور 
 .؟هل الّتنظيم اجلّيد يساعد على حتقيق األهداف لتطوير الرّياضة: 20السؤال 

 .معرفة مدى مسامهة الّتنظيم اجلّيد يف حتقيق األهداف لتطوير الرّياضة:  الغرض من السؤال
 .مسامهة الّتنظيم اجلّيد يف حتقيق األهداف لتطوير الرّياضة:  00جدول رقم : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .75متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

يعتربون أن  اإلدارينيمن  766يتبنّي لنا من خالل اجلدول أعاله أّن كّل العّمال، أي ما نسبته  
 .الّتنظيم اجلّيد يساعد على حتقيق األهداف لتطوير الرّياضة

 :االستنتاج
الّتنظيم اجلّيد يساعد على كّل اإلداريني يعتربون أّن نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن   

 .حتقيق األهداف لتطوير الرّياضة
 

 

 

100% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  0%

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات
 766 58 نعم

 766 66 ال 

 766 58 اجملموع
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 .؟هل يُعترب الّتنظيم ركيزة من الرّكائز اليت تعتمدون عليها يف حتسني الّتسيري داخل املرّكب: 20السؤال 
 .الّتسيري داخل املرّكبيف حتسني الّتنظيم معرفة مدى أمهية : الغرض من السؤال

 .الّتسيري داخل املرّكبيف حتسني  الّتنظيممدى أمهية  يبني: 00جدول رقم 
 
 
 
 
 

 
 

 .71متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

الّتنظيم من اإلداريني يعتربون أن  %17 الّنسبة األكرب واملقّدرة بـيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن  
منهم ال  %92أما بالنسبة الثانية املقدرة بـ ركيزة من الرّكائز اليت يعتمدون عليها يف حتسني الّتسيري داخل املرّكب،

 .الّتنظيم ركيزة من الرّكائز اليت يعتمدون عليها يف حتسني الّتسيري داخل املرّكبيعتربون أن 
 :االستنتاج

الّتنظيم ركيزة من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداريني يعتربون أن نستنتج من  
 .الرّكائز اليت يعتمدون عليها يف حتسني الّتسيري داخل املرّكب

 
 
 
 
 
 

71% 

29% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات
 17.19 98 نعم
 92.82 76 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟دارة له تأثري على تنظيم املرّكبهل االتصال بني األفراد داخل اإل: 02 السؤال
 .تأثري االّتصال بني األفراد داخل اإلدارة على تنظيم املرّكبمدى معرفة : الغرض من السؤال

 .مدى تأثري االّتصال بني األفراد داخل اإلدارة على تنظيم املرّكب يبني: 00جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 11.92 90 نعم
 98.19 62 ال

 766 58 اجملموع
 

 
 .78متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم

 :تحليل النتائج
االتصال بني األفراد داخل من اإلداريني يعتربون أن  %11يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن نسبة  

االتصال ال يعتربون أن  %90، أما النسبة الثانية املقدرة بـ وهي الّنسبة األكثر اإلدارة له تأثري على تنظيم املرّكب
 .األفراد داخل اإلدارة له تأثري على تنظيم املرّكب بني

 :االستنتاج
االتصال بني األفراد داخل نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن  

 .اإلدارة له تأثري على تنظيم املرّكب
 

 

 

 

74% 

26% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال
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 .؟ّكبهل الّتنظيم يؤّدي إىل سريورة الّتنظيم داخل املر : 00السؤال 
 .يبني أمهّية الّتنظيم يف سريورة الّتنظيم داخل املرّكب :الغرض من السؤال

 .الّتنظيم يؤّدي إىل سريورة الّتنظيم داخل املرّكبيبني إن  :00جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 11.78 91 نعم
 99.28 62 ال

 766 58 اجملموع
 

 
 

 .70 متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول رقم (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

الّتنظيم يؤّدي إىل من اإلداريني يعتربون أن  %11يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
الّتنظيم  الّتنظيم يؤّدي إىل سريورةيعتربون ال  %95، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  سريورة الّتنظيم داخل املرّكب

 . داخل املرّكب
 :االستنتاج

الّتنظيم يؤّدي إىل سريورة  أنّ  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون 
 .الّتنظيم داخل املرّكب

 

 

 

 

77% 

23% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم

 نعم

 ال
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 ؟يساهم يف عملّية تطوير ورفع مستوى عمل املرّكبالّتنظيم  هل: 00السؤال
 .يف رفع وتطوير مستوى عمل املرّكبالّتنظيم  مسامهةمعرفة : الغرض من السؤال -

 .مسامهة الّتنظيم يف رفع وتطوير مستوى عمل املرّكبيوضح : 00الجدول
 
 
 
 
 

 
 

 .71متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول (:00)الشكل رقم
 :النتائجتحليل 

الّتنظيم يساهم يف أن  نمن اإلداريني  يرو  %05 الّنسبة األكرب املقّدرة بـ من خالل نتائج اجلدول الحظنا أن
منهم ال يرون أّن الّتنظيم يساهم يف عملّية تطوير ورفع  51أّما  ،عملّية تطوير ورفع مستوى عمل املرّكب

  .مستوى عمل املرّكب
 :االستنتاج

أّن الّتنظيم يساهم يف عملّية  النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون نستنتج من      
 .تطوير ورفع مستوى عمل املرّكب

 
 
 
 
 
 

63% 

37% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول

 نعم

 ال

 % النسبة التكرار اإلجابة
 09.28 99 مركزي

 51.78 75 مركزي ال
 %766 58 اجملموع
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 .؟هل تساهم البيانات واإلحصاءات اليت تتطّلبها اخلطّة يف الّتنظيم: 00 السؤال
 .اليت تتطّلبها اخلطّة يف الّتنظيمتساهم البيانات واإلحصاءات  معرفة إن كانت: الغرض من السؤال

 .مسامهة البيانات واإلحصاءات اليت تتطّلبها اخلطّة يف الّتنظيم يبني: 00جدول رقم 
 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 22.81 57 نعم
 77.15 61 ال

 766 58 اجملموع
 

 
 .72متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم

 :تحليل النتائج
البيانات  أنّ  يرونمن اإلداريني  22خالل ما جاء يف اجلدول أعاله تبني أّن ما نسبته من  

البيانات واإلحصاءات اليت  أنّ ال يرون  77واإلحصاءات اليت تتطّلبها اخلطّة تساهم يف الّتنظيم، أّما ما نسبته 
 .تتطّلبها اخلطّة تساهم يف الّتنظيم

 :االستنتاج
البيانات واإلحصاءات اليت  أنّ اإلداريني يعتربون  جلحصل عليها يف اجلدول أن نستنتج من النتائج املت 

 .تتطّلبها اخلطّة تساهم يف الّتنظيم
 
 

 

 

 

89% 

11% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال
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 .؟الربامج الرّياضّية وأنشطتها تتطّور بالّتنظيم األمثل لألفرادهل : 00 السؤال
 .تتطّور بالّتنظيم األمثل لألفرادالربامج الرّياضّية وأنشطتها معرفة ما إن كانت : الغرض من السؤال

 .الربامج الرّياضّية وأنشطتها تتطّور بالّتنظيم األمثل لألفرادإن كانت  يبني: 00جدول رقم 
 

 

 
 

 .72متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

من اإلداريني يعتربون  %26 تهنسب أّن الّنسبة األكرب، أي ما اجلدول الّسابق الذّكر يتضح لنا من خالل 
الربامج  يعتربون أنّ منهم  %96ما نسبته ، أما أّن الربامج الرّياضّية وأنشطتها تتطّور بالّتنظيم األمثل لألفراد

  .الرّياضّية وأنشطتها تتطّور بالّتنظيم األمثل لألفراد
 :االستنتاج

الربامج الرّياضّية وأنشطتها تتطّور بالّتنظيم األمثل  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أنّ  
 .لألفراد

 
 
 
 

80% 

20% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 26 92 نعم

 96 61 ال

 766 58 اجملموع
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 .ضات في الواديياواقع الّرقابة في المرّكب المتعدد الرّ : المحور الثالث
 .؟املنشودةقصد الوصول لألهداف هل يظهر دور الرّقابة اإلداريّة : 00 السؤال

 .كانت الرّقابة الرّياضّية هلا دور يف الوصول لألهداف  معرفة ما إن: الغرض من السؤال
 .الرّقابة الرّياضّية هلا دور يف الوصول لألهدافإن كانت  يبني: 02جدول رقم 

 
 

 

 

 

 
 

 .96متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:02)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

من اإلداريني  %29.28 تهنسب أّن الّنسبة األكرب، أي ما اجلدول الّسابق الذّكر يتضح لنا من خالل 
الرّقابة  يعتربون أنّ ال منهم  %71.78ما نسبته ، أما الرّقابة الرّياضّية هلا دور يف الوصول لألهدافأّن يعتربون 

  .الرّياضّية هلا دور يف الوصول لألهداف
 :االستنتاج

 .الرّقابة الرّياضّية هلا دور يف الوصول لألهدافأّن  النتائج املتحصل عليها يف اجلدولنستنتج من  
 

 

 

83% 

17% 

 02تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 29.28 92 نعم

 71.78 60 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟هل نتائج الرّقابة داخل املرّكب دائما إجيابّية: 00 السؤال
 .الرّكبمدى إجيابّية الرّقابة داخل معرفة : الغرض من السؤال

 .نتائج الرّقابة داخل املرّكب دائما إجيابّيةإن كانت  يبني: 00جدول رقم 
 

 

 

 

 

 .97متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

نتائج الرّقابة داخل أّن من اإلداريني يعتربون  %81.92 أّن نسبةاجلدول الّسابق  يتضح لنا من خالل 
  .نتائج الرّقابة داخل املرّكب ليست دائما إجيابّية يعتربون أنّ منهم  %18.19ما نسبته ، أما املرّكب دائما إجيابّية

 :االستنتاج
اإلداريني يرون بأّن نتائج الرّقابة داخل املرّكب  أكثر نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أنّ  

 .دائما إجيابّية، وبنسبة ليست بكبرية عن سابقتها يرون بأّن نتائج الرّقابة داخل املرّكب ليست دائما إجيابّية
 

 

 

 

54% 
46% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 81.92 72 نعم

 18.19 70 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟هل الرّقابة الّداخلّية ترفع من الكفاءة االنتاجّية لإلداريني: 00 السؤال
 .تأثر الكفاءة االنتاجّية لإلداريني بالرّقابة الّداخلّية مدىمعرفة : الغرض من السؤال

 .الرّقابة الّداخلّية ترفع من الكفاءة االنتاجّية لإلدارينيإن كانت  يبني: 00جدول رقم 
 

 

 

 

 

 .99متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

من اإلداريني يعتربون  %26 تهنسب أّن الّنسبة األكرب، أي ما اجلدول الّسابق الذّكر يتضح لنا من خالل 
الرّقابة  يعتربون أنّ ال منهم  %96ما نسبته  غري أنّ ، الرّقابة الّداخلّية ترفع من الكفاءة االنتاجّية لإلدارينيأّن 

  .الّداخلّية قد ترفع من الكفاءة االنتاجّية لإلداريني
 :االستنتاج

الرّقابة الّداخلّية ترفع من الكفاءة االنتاجّية  أنّ  أعاله نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول 
 .لإلداريني

 

 

 

80% 

20% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 26 92 نعم

 96 61 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟هل اختيار الوقت املناسب للرّقابة عامل أساسي للّنجاح: 00 السؤال
 .اختيار الوقت املناسب للرّقابة عامل أساسي للّنجاح كان  معرفة ما إن: الغرض من السؤال

 .اختيار الوقت املناسب للرّقابة عامل أساسي للّنجاحكان إن   يبني: 00جدول رقم 
 

 

 

 

 

 .95متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

أّن يرون من اإلداريني  %11.92 املقّدرة بـ أّن الّنسبة األكرب من خالل ما جاء يف اجلدول أعاله يّتضح 
اختيار الوقت  يرون أنّ  %98.19 غري أّن ما نسبته، اختيار الوقت املناسب للرّقابة عامل أساسي للّنجاح

  .قابة ال يُعّد عامال أساسي للّنجاحاملناسب للرّ 
 :االستنتاج

اختيار الوقت املناسب للرّقابة عامل أساسي  أنّ  الّسابق نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول 
 .للّنجاح

 

 

 

74% 

26% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 11.92 90 نعم

 98.19 62 ال

 766 58 اجملموع
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 .ُمْعَتَمد على مبادئ رقابّية؟هل الّتسيري داخل املرّكب : 00الّسؤال 
 .الّتسيري باملرّكب ُمْعَتَمد على مبادئ رقابّيةمعرفة ما إن كان : الغرض من السؤال

 .الّتسيري باملرّكب ُمْعَتَمد على مبادئ رقابّيةإن كان  يبني: 00جدول رقم 
 

 

 

 

 

 .91متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :النتائجتحليل 

الّتسيري أّن من اإلداريني يعتربون  %17.19 تهنسب أّن ما اجلدول الّسابق الذّكر لنا من خالل يتبني 
الّتسيري باملرّكب ال يعتمد على  يعتربون أنّ  فهم %92.82ما نسبته  بعكس، باملرّكب ُمْعَتَمد على مبادئ رقابّية

  .مبادئ رقابّية
 :االستنتاج

 .جاء يف اجلدول أعاله أّن الّتسيري باملرّكب ُمْعَتِمد على مبادئ رقابّيةيّتضح من خالل ما  
 

 

 

 

71% 

29% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 17.19 98 نعم

 92.82 76 ال

 766 58 اجملموع
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 .؟الّنظام الرّقايب مستمدة من معايري اخلططهل أسس  :02الّسؤال 
 .أسس الّنظام الرّقايب مستمدة من معايري اخلططمعرفة ما إن كانت : الغرض من السؤال

 .الرّقايب مستمدة من معايري اخلططأسس الّنظام إن كانت  يبني: 00جدول رقم 
 

 

 

 

 

 .98متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

أسس الّنظام أّن يعتربون  منهم %27.19 تهنسب ، أي مامن اجلدول أعاله يتبنّي أّن أغلبية اإلداريني 
أسس الّنظام الرّقايب  يعتربون أنّ  %62.82 البقّية والذين متّثل نسبتهم، أما الرّقايب مستمدة من معايري اخلطط

  .مستمدة من معايري اخلطط
 :االستنتاج

 .أسس الّنظام الرّقايب مستمدة من معايري اخلطط نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أنّ وعليه  
 

 

 

 

 

91% 

9% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 27.19 59 نعم

 62.82 65 ال

 766 58 اجملموع
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 .هل نوع الرّقابة الّداخلي واخلارجي طّور وحّسن من نتائج املرّكب؟: 00الّسؤال 
 .النوع الرّقابة الّداخلي واخلارجي طّور وحّسن من نتائج املرّكبتبيني ما إن كان : الغرض من السؤال

 .املرّكبالنوع الرّقابة الّداخلي واخلارجي طّور وحّسن من نتائج إن كان  يبني: 00جدول رقم 
 

 

 

 

 

 .90متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:00)الشكل رقم
 :تحليل النتائج

أّن من اإلداريني يعتربون  %28.17 يتّضح أّن الّنسبة األكرب واملقّدرة بـ ،من خالل نتائج اجلدول أعاله 
 ون أنّ ال ير منهم  %71 الّنسبة األقل املتمثّلة يف، أما نوع الرّقابة الّداخلي واخلارجي طّور وحّسن من نتائج املرّكب
  .نوع الرّقابة الّداخلي واخلارجي طّور وحّسن من نتائج املرّكب

 :االستنتاج
 .طّور وحّسن من نتائج املرّكبأّن نوع الرّقابة الّداخلي واخلارجي نستنتج  من خالل نتائج اجلدول أعاله 
 

 

 

 

86% 

14% 

 00تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول 

 نعم

 ال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 28.17 56 نعم

 71.92 68 ال

 766 58 اجملموع
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 :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات*
انطالقا من الدراسة اليت متت يف حبثنا واليت مشلت خمتلف نتائج األسئلة اليت وردت يف االستبيان املوجه       

واقع الّتسيري ضوع لإلداريني والنتائج اإلحصائية اليت هلا عالقة وطيدة لفرضيات الدراسة واليت تتمحور حول مو 
 .اإلداري يف املنشآت الرّياضّية

 .لإلداريني 97إىل  7من  :حسب األسئلة التاليةوانطالقا من احملاور الثالث يف االستبيان املوجه لإلداريني      
 ومن،وبعد التمعن يف هذه النتائج نأيت إىل استنتاج مدى حتقيق نفي أو ثبات الفرضية األوىل يف الدراسة      

يف  التخطيط واقعمن الفرضية األوىل املوجه إىل اإلداريني يف  1اىل 7من: خمتلف إجابات األسئلة التالية  خالل
 :يل مايلى تبنّي  املرّكب املتعّدد الرّياضات بالوادي

  له أمهّية كبرية يف تسيري املنشأة اإلداريّةالتخطيط. 
  يساهم يف إجناح تسيري املنشأةالتخطيط. 
  دور كبري يف إبراز أهداف املرّكبله التخطيط . 
 الّتخطيط يسّهل عملّية الّتسيري داخل املرّكب. 

له أمهّية كبرية يف حتسني واقع أي أن التخطيط ، من خالل هذا احملور يتضح لنا صدق وثبات الفرضية األوىل     
 .ملنشأة الرياضيةا داخل ير ادالتسيري اإلوان غياب عنصر التخطيط يؤثر يف عملية الّتسيري داخل املنشأة الرّياضّية، 

واقع التنظيم يف املرّكب املتعّدد حول  71إىل  2من : جابات عن األسئلة على الفرضية الثانية اإلومن خالل       
 :ايلىم الرّياضات بالوادي، تبنّي يل

 الّتنظيم اجلّيد يساعد على حتقيق األهداف لتطوير الرّياضة   . 
  من الرّكائز املعتمد عليها يف حتسني الّتسيري داخل املرّكبالّتنظيم ركيزة. 
 الّتنظيم له أمهّية يف سريورة الّتنظيم داخل املرّكب. 
 الّتنظيم يساهم يف عملّية حتسني ورفع مستوى عمل املرّكب. 
 له أمهّية بالغة يف حتسني وتطوير   الّتنظيم جليا ثبات الفرضية الثانية، أي أن يظهر من خالل هذا احملور ف      

 واقع الّتسيري اإلداري يف املنشآت اإلداريّة
املتعّلق بواقع الرّقابة باملرّكب املتعّدد الرّياضات بالوادي، ومن خالل األجوبة عن  احملور الثالث أّما فيما خيص      

 :نستنتج ما يلي  97إىل  78األسئلة من 
 ائما ما تكون إجيابّيةأّن الرّقابة داخل املرّكب د. 
 أّن اختيار الوقت املناسب للرّقابة عمل أساسي يف الّنجاح . 
  نوع الرّقابة الّداخلي واخلارجي طّور وحّسن من نتائج املرّكب. 
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ومن خالل هذا احملور اتضح جليا أيضا ثبات الفرضية الثالثة وإن معظم اإلداريني أكد عن أمهية نظام        
، واليت من شأهنا أن تساهم إجيابيا يف حتسني واقع الّتسيري اإلداري يف املنشأة ملنشأة الرياضيةداخل ا الرّقابة

 .الرّياضّية
وأخريا وبعد الّتأكد من صحة الفرضيات اليت وضعتها تبني مدى أمهّية كل من الّتخطيط الّتنظيم والرّقابة يف        

أّكدته اإلجابات اليت جاءت يف االستبيان، ومن هنا وجب علينا حتسني وتطوير واقع املنشآت الرّياضّية وهذا ما 
 .أّن نأخذ هبم يف الوقت احلاضر ملا هلم من أمهّية سبق يل ذكرها

 



 

 

 

 

 

 ّتوصياتال
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االقتراحات والتوصيات
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 :اقتراحات وتوصيات

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

املنشآت الرياضية وعليه خلصنا من خالل دراستنا هذه إىل بعض االقرتاحات واليت نأمل أن تساعد  هاته
 .يف حتسني العمل اإلداري داخل منشآتنا الرياضية

 أن يدير القطاعات الرياضية مسريين مكونني يف هذا اجملال. 
 رياضيةعلى املدير انتهاج السبل والوظائف املالئمة لتسيري األمثل للمنشآت ال. 
 وضع إدارة رياضية هتتم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة. 
  عن األفراد العاملني يف املنشأة  الناتجتشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري

 .الرياضية
  تسطري برامج عمل يضمن وضع آليات واضحة املعامل تستند إىل منهجية علمية حبتة تأخذ

 ..بعني االعتبار مجيع العوائق واملسببات اليت تعيق تسيري املنشآت
 زيادة االهتمام بالعنصر البشري داخل املنشآت. 
 وضع بعض احلوافز لتحسني مردود املسريين . 
  الرياضيةاالهتمام حبالة املنشآت. 
  التسيريآليات دراسة األهداف قبل حتديد. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 الخاتمة
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 :الخاتمة
 وللخوض يف هاتهت الرياضية، آمنشيف التسيري اإلداري  واقعمن خالل دراستنا واليت هتدف إىل حتديد       

أّن املرّكب املتعّدد الرّياضات بالوادي يّتسم حبسن الّتخطيط والّتنظيم  :ثالث فرضيات مفادمها إنطلقنا منلدراسة ا
إداريّا، وقمت بتوزيع  53وللّتحقق من صّحة الفرضّيات املوضوعة أو نفيها، أدرجنا عّينة متّكونة من ، والرّقابة

 .االستبان عليهم
ن خالل اإلجابات على األسئلة من صحة كل فرضية م تبتفريغ البيانات وحتليلها تأكد تفبعدما قم      

 .املطروحة يف االستبيان
، والثّانّية ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي يّتسم حبسن الّتخطيطاأّن الفرضية األوىل واليت مفادها  بالّنسبة      
اليت ة لثالفرضية الثا ، وأخرياملركب املتعّدد الرياضات بالوادي يّتسم حبسن التنظيماجاءت صياغتها بأّن واليت 

فقد مت التأكيد من صحتها حيث أشار أغلبية . ملركب املتعّدد الرياضات بالوادي يّتسم حبسن الرّقابةامفادها بأّن 
فالّتخطيط يًعّد وسيلة فّعالة للوصول إىل  والرقابة يف اإلدارة، والّتنظيم أمهية التخطيط إىلأفراد العينة يف االستبيان 

د حتقيقها بالّنسبة للمنشأة، أّما الّتنظيم فهو عنصر مكّمل للّتخطيط؛ فبواسطته تتحّقق األهداف األهداف املرا
تراقب التطورات اليت تؤثر على التخطيط وطريقة التنفيذ بطريقة مالئمة  اليت الرقابةبصورة أمثل وأرقى، وأخريا تأيت 
 .للوصول إىل األهداف املسطرة

مكانيات البشرية اإل إىلإضافة  ،توافق مع األهداف املسطرةيوضع تسيري حمكمة  ومنه فان اإلدارة تتطلب      
جيد وأساليب رقابية  تنظيميتطلب ختطيط و اإلداري ومن خالل النتائج جند أن التسيري  ،منشأة الرياضيةلواملادية ل

 .املنشأةمستمرة قصد حتسني عمل 
وأخريا أمتّّن أّنين قد وفقت ولو قليال يف اإلحاطة هبذا املوضوع، الذي يعترب ذا أمهّية كبرية يف واقعنا الرّياضي،       

فربّغم من الّصعوبات اليت واجهتين إاّل أّن اخلوض يف غماره كانت ممتعة يف طريق الوصول إىل اإلجابة عن االسئلة 
 .يتطّلب دراسات الحقة ملا له من أمهّية املطروحة، وكما أّن هذا البحث الزال
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 وزارة التعليم والبحث العلمـــــي

 جامعـــــة محمد خيضر ببسكرة

 معهد العلوم وتقنيات و نشاطات ا لتربية ا لبدنية

 قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

 استمارة استبيان الموجه 

 لرياضية اإلــــى إداري  المركبات 

الرياضية تحت  منشآت بالوادي في إطار انجاز المذكرة الماستر في التربية البدنية والرياضية فرع تسيير

 :عنوان

 واقع الّتسيير اإلداري في المنشآت الّرياضّية 

  

قصد معرفة بعض الوظائف اإلدارية اليت تساهم يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية يطلب منك عزيزي 

أمام العبارة اليت تراها مناسبة ( X)اإلداري اإلجابة بكل موضوعية وصراحة على األسئلة التالية بوضع عالمة 

.          كم تفهمكم ومساعدتكم لناوصائبة حسب رأيك من أجل التوصل إىل نتائج دقيقة تفيد دراستنا وشكرا ل

 وشكرا  

 

 :تحــــت إشراف الدكتور                                              :                        إعداد الطالب
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