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    مقدمة 

 

 مقدمة
 لذا ،ومهارة العاملني يف أداء أعماهلم إىل حد كبري على مدى فعاليةيرتبط تطور املنشآت الرايضية احلديثة         

ساهم بشكل ملموس يف ت  اليت اآللياتهي إدارة املوارد البشرية اليت تعترب من لالهتمام هبذا املورد و  إدارة خصصت
ب مع  يتناس وتسيريها بشكل ،ذو الكفاءات واملهارات األفرادل على وضع الربامج اليت يتم من خالهلا احلصو 

وواضح من هذا أن حمور اإلدارة ،  بكفاءة وفعالية أهدافهاوحتقيق  ،أدائها حتسنيويساهم يف  ة،نشأوظائف امل
ة وهذه العلمية الرايضية هو العنصر البشري وكيف ميكن أن يتحقق التعاون بني األفراد وتنسيق جهودهم املختلف

هي احلقيقة اليت تضفي على اإلدارة طابعا خاصا ابعتبارها عملية اجتماعية وإنسانية تسيريية من جهة، واقتصادية 
سياسية من جهة أخرى، ذلك يتطلب من اإلدارة احلسنة أن تصبح عملية رشيدة حتقق أهدافها أبكفأ تسيري 

شري مع أقل جهد من جانبه ويعرف العلماء عنصر البلإلمكانيات املتاحة مع توفري أفضل مناخ تسيريي لعمل ال
، وكل هذا يتوقف على منط تسيري "اإلدارة أبنه نوع من اجلهد البشري املتعاون الذي يتميز بدرجة عالية من الرشد"

 .األفراد العاملني يف املنشأة أو اهليئة وتنمية العالقات اإلنسانية وإتباع حاجاهتم والعمل على رضاهم بقدر اإلمكان

 .واقع أهداف إدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضيةستنا هذه، التعرف على هذا العدد حناول من خالل درا ويف
ويف دراستنا هلذا املوضوع قسمنا حبثنا إىل جانبني جانب نظري وآخر تطبيقي وقبل هذا وذلك عرجنا  

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

، مث عرجنا يف إدارة املوارد البشرية، والفصل الثالث إىل املنشآت الرايضيةإىل اإلدارة الرايضية، ويف الفصل الثاين إىل 
قي على فصلني تناولنا يف الفصل األول منهجية وأدوات البحث،  الفصل الثاين حيتوي على عرض اجلانب التطبي

 .النتائج وحتليلها
 .لنقوم يف األخري بعرض النتائج النهائية ووضع خامتة ابلعمل وطرح بعض االقرتاحات اليت تعد كحلول 
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   التمهيدي جانبال

4 

 

 اإلشكالية 

رسالتها أو أهدافها أو اسرتاتيجياهتا أو : ختتلف املنشآت يف العديد من النواحي أو السمات املميزة هلا مثل
واحدا مشرتكا جيمع يينها هو  أنظمتها أو فلسفات العمل اليت تبنتها لتحقيق غاايهتا الرئيسية، إال أن هناك شيئا
فنجاح كل منشأة يعين حتقيق . االعرتاف ابن األساس لتحقيق األهداف يعتمد بصفة أساسية على املورد البشري

األهداف املسطرة وهذا يعتمد بصفة أساسية على معارف ومهارات العنصر البشري ومستوى أدائه لألعمال اليت 
م التطورات احلديثة أصبح االهتمام ابملورد البشري إلزاما على إدارة املوارد ميارسها، والتميز يف خدمته، ففي خض

البشرية ألن جناح أي مشروع يتوقف إىل حد كبري على مدى فعالية ومهارة العاملني يف أداء أعماهلم، فإدارة املوارد 
من خالهلا احلصول على  البشرية اليت تعترب من اآلليات اليت  تساهم بشكل ملموس يف وضع الربامج اليت يتم

، وحتقيق األفراد ذو الكفاءات واملهارات، وتسيريها بشكل يتناسب مع  وظائف املنشأة، ويساهم يف حتسني أدائها
 فما هو واقع أهداف املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية ؟ ،أهدافها بكفاءة وفعالية 

 التساؤل العام

 املنشآت الرايضية؟يف  ماهو واقع أهداف ادارة املوارد البشرية -
 التساؤالت الفرعية   -
 ؟  يف املنشآت الرايضية للموارد البشرية هو واقع األهداف االجتماعية ما  -1
 ؟ املنشآت الرايضيةللموارد البشرية يف  هو واقع األهداف التنظيمية ما -2
 ؟ يف املنشآت الرايضيةللموارد البشرية هو واقع األهداف الوظيفية  ما -3

 الفرضيات 
 الفرضية العامة 

 املنشآت الرايضية جيدواقع أهداف ادارة املوارد البشرية يف 
 الفرضيات اجلزئية 

 .جيد واقع األهداف االجتماعية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضية  -1
 .جيد  واقع األهداف التنظيمية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضية  -2
  .جيد  واقع األهداف الوظيفية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضية  -3

 أهداف البحث  

 :يهدف حبثنا إىل حتقيق األهداف التالية   
  املنشآت الرايضية  يف أهداف املوارد البشرية اقعمعرفة و  
 يف عملية التسيري داخل املنشآت الرايضية  الكشف على أمهية املوارد البشرية 
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  املنشآت الرايضية أهداف  ادارة املوارد البشرية يفالتعرف على 
  يف عملية التسيري اإلداري هذه األهدافما مدى أمهية 

 :أمهية البحث

 تكمن أمهية حبثنا يف النقاط التالية  
  يف حتقيق األهداف املسطرةدراسة دور املسريين 
  املوارد البشرية إدارةمعرفة أهم النقائص  يف 
  نشأةداخل امل الضوء على واقع أهداف ادارة املوارد البشريةتسليط  
  اهتمامنا ملستقبل اإلدارة الرايضية 

 :أسباب اختيار املوضوع  -
 :األسباب الذاتية  -أ   
 .و اإلدارة الرايضية  ادارة املوارد البشريةميولنا الشخصي لكل ما تقدمه  -    
 .متاشيا مع ختصص اإلدارة و التسيري الرايضي  -    
 : األسباب املوضوعية  -ب

 .قلة الدراسات و البحوث العلمية حول هذا املوضوع ابألخص  -
 .  السيما ما يتعلق أبهدافها، إلدارة املوارد البشرية قلة معرفة العناصر الرئيسية  -
   .احلديث عن اإلدارة و املنشآت الرايضيةاحلاجة املاسة ملعاجلة هذا املوضوع و خاصة انه  -

 :الدراسات السابقة -

يعد موضوع املذكرة اليت أجنزاتها من املواضيع احلديثة و لقد وجدان بعض املواضيع املشاهبة نوعا ما  
 ملوضوع مذكرتنا هذه واليت يعاجل أغلبها اإلدارة الرايضية بصفة عامة ونذكر منه

 :الدراسة األوىل-

 " منظمة الرايضة يف البشرية املوارد إدارةدور تنظيم  "نوري مراد  حتت عنوان:الطالب دراسة  -

 سياف فؤاد: حتت إشراف الدكتور-

 جامعة قسنطينة 2114/2115سنة  سرتشهادة املا: املستوى الدراسي-

 وزارة الرايضة ميدانية دراسة: دراسة ميدانية-

 ؟منظمة الرايضة يف البشرية املوارد إدارةتنظيم  واقع هو ما :اإلشكالية-



   التمهيدي جانبال

6 

 

 .تنظيم الموارد البشرية داخل المنظمات الرياضية لها دور فعال بالنهوض بالرياضة : الفرضية العامة -

لوصــول الــ  معرفــة يم تنظــيم المــوارد البشــرية لــف اتميــة    ــر  فــ  ت ــوير ا:  تهــدا الدرا ــة الــ  ـــــــ 

 .للمعلومات الت  توضح لنا يتمية تذه التنظيماتالمنظمة الرياضية مم خالل جمعنا 

 .نجاح المنظمة الرياضية  تنظيم الموارد البشرية ارتباطـــــــ  

 .-إستمارة استبيان –الوصفي وقد إستخدم الباحث املنهج 

  :الدراسة الثانية -

 "الرايضية املؤسسة يف البشرية املوارد إدارة واقع" دراسة الطالب وائل أمحد علي حتت عنوان   -
 امللك سعود  جامعة 2118/2119شهادة املاجستري سنة : املستوى الدراسي-
 املؤسسة الرايضية؟ يف البشرية املوارد إدارة واقع هو ما :اإلشكالية-
عمل  توجه حمددة سياسة غياب يعكس يةالرايض املؤسسات يف البشرية املوارد إدارة واقع :الفرضية العامة -

 .هذه اإلدارة

 :الفرضيات اجلزئية  -

 · .البسيطة املؤهالت ذوي على عملها يف الرايضية املؤسسات تعتمد -
 · .ومتطلباهتا الحتياجاهتا تستجيب ال الرايضيةا املؤسسات داخل التوظيف عملية -
 لمشك أمام الرايضية املؤسسات جيعل املتوفرة البشرية للموارد تنمية عملية غياب -

 .لنشاطها الفعلية اإلستمرارية دهدي مما املتخصصة للكفاءات نُدرة
 :أهداف الداراسة 

 .معرفة واقع إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة الرايضية -

 .االسهام يف إثراء البحث العلمي يف اجملال الرايضي -

 .التحليلي الوصفيإستخدم الباحث املنهج : املنهج املتبع 

 

 



   التمهيدي جانبال

7 

 

 اخلاصة ابلبحثحتديد املصطلحات واملفاهيم 

 :اإلدارة الرايضية

هي جمموعة املهارات اليت تشمل كل ماله صلة ابلتخطيط و التنظيم و املتابعة والتمويل و "اإلدارة الرايضية 
  "التوجيه و القيادة و التقومي داخل أي منظمة أو إدارة تقدم خدمات متصلة يف الرتبية البدنية والرايضية

 .كافة اجلهود داخل اهليئة الرايضية لتحقيق أهدافها  هي توجيه:التعريف اإلجرائي
 :إدارة املوارد البشرية

النشاط اخلاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العنصر البشري ابملنظمة، من خالل رسم السياسات "عرفت أبهنا  
الصحية واالجتماعية، املتعلقة ابالختيار والتدريب، واألجور واحلوافز وحتسني األداء، وتقييمه وتوفري اخلدمات 

، وكذلك عرفت " (1)وصوال إىل اإلحالة على املعاش هبدف حتقيق أهداف املنظمة والعاملني هبا وكذلك اجملتمع
ربط املوارد البشرية ابألهداف اإلسرتاتيجية هبدف حتسني مستوايت األداء، وتنمية الثقافة التنظيمية اليت "أبهنا 

اإلدارة املسئولة عن فعالية املوارد البشرية يف املنظمة "ا عرفها عبد الرمحن اهلييت أبهنا ،فيم" (2)حتفز االبتكار واملرونة
 ".(3)لتحقيق أهداف الفرد واملنظمة واجملتمع

 :املنشآت الرايضية

املنشآت الرايضية هي تلك اهلياكل والبناايت واملساحات اليت مت إنشاءها وفق شروط و معايري بغرض املمارسة 
 .الرايضية

 

 

 

 

 

                                                 
 .62، ص 2117مصر،  ، جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،إدارة وتنمية املوارد البشرية االجتاهات املعاصرة: مدحت أبو النصر -(2)، (1)
 .31، ص 2115، عمان، األردن، 2، دار وائل للنشر والتوزيع، طإدارة املوارد البشرية: خالد عبد الرحيم اهلييت -(3)
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 :خالصة 

التعرف على موضوع الدراسة يف حد ذاته و عليه ميكن حتديد يساعدان على  أمهية كبرية جانب التمهيديلل
اإلشكالية مث حتديد الفرضية العامة و الفرضيات اجلزئية ، و هذا ما يسهل التعرف على أمهية البحث مث التطرق إىل 

اليت أجريت يف نفس اجتاه املوضوع و اليت تكون مشاهبة ملوضوع أهدافه و كذلك جتسيد أهم الدراسات السابقة 
 .حبثنا  وهلا عالقة به 
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 :تـمهيد 

اإلدارة عماد تقدم  كافة األنشطة اإلنسانية ،االقتصادية،السياسية،االجتماعية ،اإلنسانية،وبدوهنا كان يصعب 
تتوسع وتتفرع نتيجة . اليت أخذتالوصول إىل التقدم الذي عليه عاملنا اآلن والرايضة واحد من األنشطة اإلنسانية 

االهتمام املتزايد هبا وخالل هذا التوسع وذلك التفرع كان من الضروري التشبث ابإلطار العلمي يف تنظيمها ،وبذلك  
أصبحت اإلدارة أساسا لكل جناح فيها وهذا يعكس تقدم الدول يف الرايضة مدى التقدم يف استخدام اإلدارة الرايضية 

ة أنشطتها الرايضية ، إذ كلما ارتقى مستوى اإلدارة فيها كلما حتسن مستواها ،وهذا األخري مرهون مبدى احلديثة يف كاف
استخدام أسس ومبادئ اإلدارة على كافة املستوايت بدءا من اجمللس األعلى للشباب والرايضة واللجنة االوملبية مرورا 

نشطة الرايضية اباجامعات واملعاهد العليا وواارة البربية والتعلي  ابالحتادايت الرايضية واملناطق التابعة هلا وإدارات األ
 .ووصوال ابألندية ومراكز الشباب 

 .                      عامةويعترب القرن احلايل قرن التطورات اإلدارية حيث حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ العلمية لعل  اإلدارة بصفة    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اإلدارة الرايضية  الفصل األول
 

11 

 

 االدارة الرايضيةمفهوم  – 1
 تعريف اإلدارة الرايضية  1 -1
عملية ختطيط وقيادة ورقابة جمهودات أفراد املؤسسة الرايضية واستخدام مجيع : تعرف اإلدارة الرايضية أبهنا- 

 .املوارد لتحقيق األهداف احملددة
اهليئات الرايضية وإخراجه بصورة فن تنسيق عناصر العمل واملنتج الرايضي يف : كما تعرف اإلدارة الرايضية أبهنا- 

 .منظمة من أجل حتقيق هذه اهليئات 
 .توجيه كافة ااجهود داخل اهليئة الرايضية لتحقيق أهدافها: وتعرف اإلدارة الرايضية أيضا أبهنا- 
جيه املهارات املرتبطة ابلتخطيط والتنظي  والتو : وآخرون إىل اإلدارة الرايضية أبهنا" Kellyكيلي  " ك  أشار- 

 (. 1)واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقيي  داخل هيئة تقدم خدمة رايضية أو أنشطة بدنية أو تروحيية 
 :أمهية اإلدارة الرايضية 1-1

تعمل اإلدارة الرايضية ابستغالل املوارد البشرية واملادية املتاحة وذلك عن طريق بعض الوظائف األساسية لإلدارة 
 ألهداف ووضع السياسات وتصمي  الربامج ورس  القواعد واإلجراءات والقواعد يفلتخطيط يشمل حتديد ا

أما التنظي  فيحدد األعمال واألنشطة املطلوبة لبلوغ األهداف منسجمة لتحقيق األهداف والتأكد . إطار امين معني 
قيقي للثروة البشرية حيث وميثل اجملال الرايضي  أه  جماالت االستثمار احل.من أن القدرة نفذت واألهداف حققت 

حيوي العديد من العمليات البربوية ذات االجتاهات وااجوانب املتشعبة، واليت هتدف إىل تربية األجيال إلثراء كل جماالت 
احلياة والنشاط ميثل حمركا حيول الطاقة الكامنة لدى الفرد إىل طاقة منتجة ويتميز اجملال الرايضي على سائر اجملاالت 

ه جمال التفاعل واملمارسة الذي يدور حول تعديل سلوك الكائن البشري يف االجتاه املرغوب وخلق املواطن األخرى أن
 .الصاحل عن طريق هتيئة املناخ املالئ  وتكوين اجتاهات  إجيابية لدى األفراد حنو اجملتمع الذين يعيشون فيه 

لبربية أتثريا يف األفراد وترتبط أهدافه البربوية إىل حد كبري، وعليه فمجا البربية البدنية والرايضية يعد من أجنح جماالت ا
حيث تبرج  هذه األهداف إىل ممارسا ت واقعية ملموسة تصبح عادات متأصلة لدى الفرد، ومن هنا يتضح أمهية هذا 

  النوع من البربية يف حتقيق النمو الشامل املتكامل املتزن لدى الفرد وحىت حتقيق البربية البدنية
والرايضية من حتقيق أهدافها املنشودة البد إتباع األسلوب العلمي يف تنفيذ أنشطتها ويستلزم األسلوب التخطيط  

والتنظي  والتوجيه واملتابعة من خالل سياسات وقرارات وإجراءات موضوعية حتدد اإلطار العام للعمل ويتمكن العاملون 
  .ألهداف مبقتضاها من التخطيط والتنظي  ، وصوال لتحقيق ا
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 :وعند التكل  عن موضوع اإلدارة يف حقل من احلقول فإنه جيب التأكيد على األمور التالية      
 .موضوع الفعالية اإلدارية وهذا يعين كل من سيقاد يف الفعالية موضوعة اإلدارة  -
 .اإلدارة القيادية وهي تعين كل من سيقود  -
أو إدارهتا ويعين العملية اإلدارية وهناك آراء ومقبرحات كثرية من اختصاصيني  وأخريا العالقة بني املوضوعية وقيادهتا     

 :يف جمال اإلدارة الرايضية يؤكدون أبن األسس اإلدارية يف صيغ التفاه  تعتمد على ما يلي 
 .االجتماع لتحديد األهداف  -
 .النقاش احلر املفتوح  -
 .اإلصغاء بدال من التحدث  -
 . الصراحة والوضوح يف طريقة التفاه   -
 .صنع القرارات يف املكان املناسب والزمان املناسب  -
 1:يةمكوانت اإلدارة الرايض -2
 :اإلدارة الرايضية فوجد أهنا تتضمن أربعة مكوانت أساسية وهي """kanz"لقد حلل اإلداري األمريكي   

 .العامل البشري  -
 .العمل ااجماعي  -
 .تعمل اإلدارة ألجلها املنظمة واليت  -
 .القائد اإلداري -
  1:املهارات األساسية يف اإلدارة الرايضية -3
 :أبن اإلدارة الرايضية تعتمد على ما يلي kanz""لقد أشار اإلداري األمريكي    

تتضمن أبهنا التفه  الكامل والكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات ،وهي " kanz"وقد وضعها:  الـمهارات الفنية -أ
معلومات خاصة و قابلية كبرية للتحليل يف ذلك االختصاص ،و القدرة على كيفية استخدام التنفيذ يف الـمجال 

 .الرايضي 
القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض تعاون وجتانس  :الـمهارات اإلنسانية  -ب

تتضمن معرفة اآلخرين و القدرة على العمل معه  بشكل فعال وبعالقة  اتم يف ذلك الفريق الذي يعمل معه أيضا ،و
 .جيدة 

                                                             

 . 21ص  السابقنفس املرجع  - 1
 .21املرجع نفسه، ص -1
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القدرة على ربط األجزاء الدقيقة وهذا يعين النظرة الشاملة والكلية للمنظمة اليت  :مهارات اإلستـعاب الفكري  -ج
 .يعملون فيها وكيفية اعتماد أقسام تلك الـمنظمة على بعضها البعض 

ية البدنية و الرايضية تعترب األصعب وأه  الوظائف اإلدارية يف أي مـجتمع يسعى لرعاية شبابه وبذلك إن إدارة البرب   
فهي تعتمد يف الدرجة األوىل على القادة والرواد والـمشرفني والـموظفني ،ومجيع العاملني فـي مـجاالهتا و ميادينها 

 .الـواسعة
 .،وعلى الـمنشآت والـمرافق و الـمعدات واألدوات ابلدرجة الثالثـةكما وتعتمد على الـمؤسسة ابلدرجة الثانية     
ومن منطلق مـما سبق ذكره فإن اإلدارة  تعين استخدام العل  يف تنظي  وتدريب السلوك اإلنساين واليت يسعى    

 .الستخدام العناصر الـمادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق اإلجنااات الرايضية 
  1: األساسية لإلدارة الرايضيةاملبادئ  -4

تطبق هذه املبادئ يف إدارة مجيع املؤسسات مبا يف ذلك الرايضة دون نظر حلجمها و طبيعتها على أساس أن       
مجيع األعمال تتشابه يف أهدافها وعمليتها الرئيسية ،إال أن الـمشكلة يف اختيار املبادئ اليت تتفق وخدمة األهداف 

 : خلق اإلدارة الناجحة يف ما يلياليت تساعد يف اخلاصة بتلك ااجهة أو تتلخص هذه املبادئ 
جيب أن تكون الـمؤسسة الرايضية أاي كانت ،ابتداء من اللجنة األولـمبية أو االحتادات أو األندية   : مبـدأ التوازن -أ

الرايضية متوااية لضمان النمو الـمناسب لـها وحتقيق الكفاية يف إدارتـها كذلك جند أن من مهام الرئيس اإلداري التأكد 
 يس اإلداري أن حيفظ تواان مؤسستهالرئ من أن التواان يسود الـمؤسسة كلها ،كما يقع على عاتق

جيب استبعاد مجيع العناصر غري الضرورية لإلدارة الناجحة و حتقيق العناصر املوجودة إىل أبسط   :مبدأ التبسيط  -ب
 . شكل لـها 

يؤدي التخصص يف ااجهود إىل تكوين اخلرباء يف ميدان النشاط الـمعني بسبب أن     تركيز  :مبدأ التخصص  -ج 
ااجهود يزيد من اخلربة العملية، ويطبق مبدأ التخصص تطبيقا عاما وشامال يف نواحي النشاط الـمختلفة ،ويقبرن 

إن القلة من األفراد تتمكن : "التخصص يف الوقت احلاضر ابإلجناا و يستند مبدأ التخصص على احلقيقة اليت تقول 
كن من أجناا أشياء قليلة بدقة إن كان مـجال نشاطه  صغريا من إجناا أشياء عدة بدقة بينما الكثرة من األفراد تتم

 ".نسبيا 
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جيب أن حندد أحسن طريقة و نعرب عنها بوحدات مـحدودة أو أنـماط ،ثـ  تستخدم كنموذج يف  :مبدأ التنميط -د
 .العمليات و يف التخطيط و الرقابة 

وقيمة العمل الـمنجز ،و يشبرط أن توضع مستوايت جيب أن تتناسب الـمكافأة مباشرة  :مبدأ احلوافز الـمادية  -هـ
 عادلة لألعمال الـمنجزة وأن يكافئ الشخص على أساس ما أجنزه من أعمال ابلنسبة للمستوايت الـموضوعة

. تنجح اإلدارة أو تفشل على حسب معااجتها للعالقات اإلنسانية يف املؤسسة  :مبدأ العالقات اإلنسانية  -و
أمن   شخاص إىل األهداف نفسها وكالمها يرغب يف اادهار الـمؤسسة ،ألنه على اادهارها يتوقفوتسعى اإلدارة واأل

 كل منهما ،كالهـما املعادلة العادلة فاإلدارة يف معامالتـها مع األشخاص واألشخاص يف اتصاالتـه  ابإلدارة 
أن يتمسك هبا اإلداريون والـمراقبون تتطلب املعااجة السليمة للعالقات اإلنسانية وضع سياسات عمل رشيدة بشرط * 

 .ألن الكالم الشفوي ال قيمة له يف حل الـمشكالت 
جيب أن يكون هناك ختطيط سابق للتنفيذ نصل إىل عمل شيء له أهـمية بطريقة فعالة حيل  :مبدأ التخطيط -ذ

يتوقع حل الـمشاكل ويف  التخطيط مـحل احلدس والتخمني ، وبذلك يقلل من االعتماد على عنصر احلظ، جبانب أنه 
 .كثري من احلاالت يعمل على منع حدوثها 

وينطوي التخطيط على اختاذ قرار حيدد ما جيب عمله والكيفية اليت ينفذ هبا ومكان التنفيذ والزمن الواجب أن ينفذ    
 .فيه ، ألن التخطيط يرقب العمل وحيدد مراحل تتابعه

لقيمة إال حيث توجد الرقابة لتضمن تنفيذ اخلطط ،جيب على األشخاص يصبح التخطيط قليل ا :مبدأ الرقابـة  -ح
القائمني ابلعمل بعد إعداد اخلطط وإصدار التعليمات لتنفيذها أن يكون لديه  من الوسائل ما يـمكنه  من ضمان 

 .التنفيذ و من مالحظة سري العمل 
اح العمليات كافة و ينطبق مدلول هذا املبدأ على إن القيادة احلكيمة هي أهل عامل فردي يف جن :مبدأ القيـادة  -ط

على اإلدارة الواحدة أو جـماعة من األشخاص  وتنطوي القيادة احلكيمة على القدرة ( قدر انطباقه )املؤسسة كوحدة 
على عمل ما يقدر الشخص عمله ، وعلى الـمثابرة ليت  اجناا الـمهمة الـموضوعة ،وعلى امتالك الشخصية و القدرة 

 .ى كسب التعاون ووالء اآلخرين ،وعلى الـمهارة يف قيادة جهود األشخاص والرقابة عليهاعل
إن الشخص الذي يـمارس السلطة جيب أن يكون مسؤوال عن تنفيذ كل أعمال  :مبدأ السلطة والـمسؤولية  -ك 

طة عليه ال ميكن داخل نطاق سلطته وابلعكس فإن الشخص ال يعترب مسؤوال عن تنفيذ عمل ما دام ليست له سل
اعتبار الشخص مسؤوال عن نتائج معينة إال إذا كانت له سلطة القيادة و اإلشراف على الوسائل اليت تستخدم للوصول 

 .إىل حتقيقها 
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جيب اختاذ القرار عند أدىن مستوى تنظيمي مـمكن لتسهيل القيام ابألعمال، وجيب أن تتخذ :مبدأ اختاذ القرار  -ل
إلداريني و الـمراقبني الـمختصني ابلنشاط معني أو الـمشرفني على األشخاص الذين يقومون بتنفيذ القرارات بواسطة ا

عمل ما، إال يف احلاالت غري العادية فيتطلب فن اإلدارة إعداد وتدريب إداري للمستقبل ألنه يف هذه احلالة تظهر 
 .مهام معني القيادة الصحيحة والقدرة يف احلك  على صالحية األفراد للقيام بـ

تستخدم القدرة اإلدارية كاملة للتخفيف عن كاهل اإلداري بتحويل جـميع  :مبدأ استخدام القدرة اإلدارية  -م
الـمسائل اليت يـمكن أن تنفذ روتينيا إىل اآلخرين، ولو طبق هذا الـمبدأ فإن اإلداريني يتحررون من التفصيالت اليت 

التقارير الـمرفوعة إليه  من مرؤوسيه  تتبع جـميع األعمال ووظائف املسؤولني تستغرق معظ  وقته ، ويتمكنون بواسطة 
عنها ،فيبرك اإلداري األشياء اليت تسري يف مـجراها الطبيعي وشأنـها بينما يركز اهتماماته على املسائل اليت تتفاوت 

 ا و بيان كيفية التصرف فيها اجتهوالـمستوايت الـموضوعية، أو اليت التفق واخلطط الـموضوعة لبحث وسائل معا
 1:اإلدارة و جماالتـها يف امليدان الرايضي -5

 :يقوم العمل اإلداري يف اجملال الرايضي على عناصر مخسة أساسية يـمكن حتديدها كاآليت 
وهي اليت يصنفها الـمختصون يف الـمجاالت الرايضية الـمتعددة الشاملة فهناك رايضة األقوايء ورايضة  :الربامـج  -أ

الـمعاقني ،لرايضة الـموهوبني عل الـمستوايت الثالثة وهي الرايضة اإلجبارية والرايضة االختيارية الروتينية ورايضة 
 .الـمستوايت

لـه  هذه الربامج وحتدد نوعياهت  وفئاتـه  وفقا للمراحل العمرية أو  وهـما ألشخاص الذين تقدم :الـمستفيدون -ب
وفقا لسن البداية لكل لعبة من األلعاب ، وأيضا وفقا لنتائج اختبارات االنتقاء واليت جترى عليه  إذا كان ذلك يتعلق 

تـه  على اإلشراك يف برانمج إبعداده  للمستوايت العالية أما ابقي الـمستوايت فيقصد به االختبارات اليت تثبت قدر 
 .معني 

ويشمل هذا العنصر مجيع قيادات العمل الرايضي من قادة مهنيني ومتطوعني ومدى ما يسند إىل كل  :القــادة -ج
منه  من أعمال وفقا لقدراته ومؤهالته وخربته والشك أن اإلخبار ااجيد للقادة يعد من أه  مقومات النجاح ألي عمل 

أن العمل يف الـمجال الرايضي وهو يف األساس التعامل مع اإلنسان وهو أصعب أنواع التعامل من األعمال وحيث 
 :لذلك فإنه جيب اختيار القائد الذي يعمل مع الشباب أن يتأكد من اإلجابة على ثالثة أسئلة هي 

                                                             

دفعة ، قس  البربية البدنية و الرايضية، جامعة ااجزائر، مذكرة بعنوان التسيري اإلداري والتنظي  يف األندية الرايضية: عوادي عبد ااجبار وآخرون   -1
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 .ماذا يريد القائد ؟  -. ماذا يستطيع القائد ؟ -. من هو القائد ؟ -
ومتاشيا مع املبادئ العامة لإلدارة العلمية فإنه طالـما توجد جـماعة لـها هدف معني فالبد أن يكون هلا قائد يقودها،    

، فالثالثة ه  جمموعة من األفراد والسفر هدف "إذا سافر ثالثة فليؤمر أحده  "يف هذا اجملال ( ص)فقد قال رسول هللا 
 :ائدا لتسيري ااجماعة ثـ  فالقيادة ضرورة ومن دواعي اختيارها لذلك فعليه  أن خيتاروا من بينه  ق

  اختيار القائد الـمناسب ويف الـمكان الـمناسب. 
  أن تكون له القدرة على تنمية صف اثن. 
 وجود معايري موضوعية لعملية االختيار. 
  التأهيل العلمي. 
       التأهيل اإلداري. 
   املوضوعات السلوكية والشخصية  . 

ويشمل هذا العنصر مجيع املنشآت الرايضية اليت حيتاجها إىل التنفيذ مبا يف ذلك األدوات واألجهزة  :املنشآت -ج 
ويدخل على هذه املنشآت واألجهزة عن تطوير واستحداث وتوفري األمن والسالمة للممارسني فال جيب أن تكون 

ب أن تكون اهتماماتنا ابلكيف من حيث تكاملها مع اهتماماتنا متجهة إىل الك  يف هذه األجهزة واملنشآت ولكن جي
 .بعضها وخضوعها للمواصفات واالستفادة يف خدمة أكرب عدد من املمارسني من خمتلف النوعيـات 

تلعب امليزانيات دورا أساسيا يف تنفيذ أي خطة وحتقيق أهدافها فهي اليت تسبب النجاح وهي أيضا  :امليزانيات  -د
بعض األحيان لذلك فإنه من الواجب أن حتدد امليزانيات وفقا ملصدرها وحجمها وقواعد صرفها اليت تسبب الفشل يف 

مع العل  أن كل مبلغ صرف البد أن يكون له مردود واضح يعرب عن تنفيذ جزء من اخلطة املوضوعة إال أننا أصبحنا 
 .بعيدين كل البعد عن العمل املوضوعي وحتديد امليزانيات املتاحة احلج  

 1:صفات اإلدارة الرايضية العلمية الفعالة -6
 :ميكن حتديد صفات اإلدارة الرايضية العلمية السليمة كما يلي 

 يئة الرايضية يف حدود اختصاصاهتامبعىن ضرورة تغطية لكافة جوانب وجماالت العمل يف اهل :الشمول -أ
حمددة  التنظي  ،حيث يؤدي أو يقوم مبهامويعين أن يتوىل كل قس  أو جزء يف اهليئة الرايضة جانب من  :التكامل  -ب

متخصص ، مع مراعاة أن تكتمل كافة األقسام واألجزاء العملية اإلدارية للهيئة الرايضية ككل ،ويكون ذلك يف إطار 
 .ونسق واحد حبيث حتقق النتائج املرجوة 
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عين ذلك ضرورة أن تعمل اإلدارة الرايضية ليس احلاضر فقط ،وإمنا للمستقبل أيضا من خالل وي :الـمستقبلية  -ج
أهداف وأماين و تطلعات يف امن آت ،وعليها خالل عملها من أجل ذلك تنظر اىل املاضي لتستقي منه الدروس 

 .الرايضية،وهنا تظهر أمهية التنبؤ ابملستقبل ابعتباره واجبا من أساسيا من واجبات اإلدارة 
 .مل من خالهلا ،تتأثر هبا ويعين أن تتحيز اإلدارة الرايضية يف اهليئة ابالنفتاح على البيئة اليت تع :االنفتاح -د
  1:الدور اإلجرائي لإلدارة الرايضية -7

يتمثل الدور اإلجرائي يف اإلدارة الرايضية يف مخسة عناصر تعكس كافة عملياهتا أو وظائفها أو عناصرها وهذه     
 :األدوار يف كافة املستوايت اإلدارية للمؤسسة الرايضية وهي كما يلي

لربامج الـمطلوب وضع خطة متكاملة تشمل كل من اإلسبراتيجيات والسياسات واإلجراءات واألساليب والوسائل و ا -
 .تنفيذها يف اهليئة الرايضية وكافة القوى البشرية واإلمكاانت املادية والعينية يف فبرة امنية مستقبلية

وضع هيكلة لتنظي  عناصر القوى البشرية واملادية اليت تتكون منها اهليئة الرايضية ،وتنسيق األداء والبرابط بينهما  -
لتكامل بني األجزاء بصورة يكون هلا معىن وفاعلية من أجل حتقيق هدف أو عناية ،حىت يتحقق التالح  والتماسك وا

 .الـهيئة الرايضية 
السعي حلث األفراد العاملني يف اهليئة الرايضية على تعديل سلوكه  مبا يسه  يف تطابق هذا السلوك مع اهلدف العام  -

 .املرجو حتقيقه 
طابق مع العمليات واإلجراءات ،على أن تت  مقارنة نتائج األعمال مع مستوايت إجياد نظام رقايب يف اهليئة الرايضية ي -

ومعدالت األداء املطلوب حتقيقها ،بـما يضمن حسن سري العمل يف اهليئة ،مع العمل على تصحيح االحنرافات ،بل 
 .والعمل على منع حدوثها قبل أن حتدث 

ة الرايضية على الـمستوى الرأسي أو األفقي من أجل الوصول إىل التنسيق بني كافة الـمستوايت اإلدارية يف اهليئ -
 .اهلدف الـمحدد بـأفضل الوسائل والفعاليات وأبقل التكاليف الـممكنة 

 2:اجلودة الشاملة واإلدارة الرايضية -8

ذلك األسلوب الذي يهدف إىل التعاون واملشاركة بني كافة العاملني يف اهليئة الرايضية هبدف " ااجودة الشاملة " تعين   
 .حتسني اخلدمات واألنشطة هبا مما حيقق رضا املستفيدين من األنشطة وحتقيق أهداف اهليئة ذاتـها 

 :حتقيق اجلودة الشاملة يف الـهيئة الرايضية -9
                                                             

 (.11-10)إبراهي  محاد نفس املرجع السابق،صمفيت   -2
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 :ق أسلوب ااجودة الشاملة يف اهليئة الرايضية من خالل توافر عدد من املقومات وهي كما يلي يتحق    
 إلجنـااه  وهو يعين تنفيذ إجراءات العمل بشكل صحيح ومن أول ممارسة له ،ويف الزمن احملدد: األداء الصحيح  -أ

وهو ما يعين االهتمام أبسلوب العمل وطريقة تنفيذه ،والتدقيق يف  :الرتكيز على كل العمليات والنتائج معا  -ب 
استمرار تطويره ،جبانب العمل على حتقيق أهداف املرجوة ،وهو ما يعين االهتمام ابلعمليات اإلدارية يف اهليئة جبانب 

 .نتائجها 
 يف الـهيئة الرايضية وذلك من خالل وهو ما يعين العمل على رقي أداء األفراد العاملني :تنمية الـموارد البشرية  -ج 

الدورات التدريبية لإلحاطة بكل ما هو جديد ومتطور يف جمال التخصص الوظيفي ،وكذلك حتسني الظروف الـمحيطة 
 .ابلعمل ،و التأكيد على انتماء العاملني ابهليئة الرايضية 

 :وظائف اإلدارة الرايضية  -11
 :رات األخرى هلا وظائف تؤديها أو عمليات وهي كما يلي إن اإلدارة الرايضية كباقي اإلدا    
o  الـتخطيط . 
o   الـتنظيـ. 
o نسيقتالـ. 
o  الـرقـابـة. 

ويرى البعض أن عمليات أو وظائف اإلدارة ميكن أن تض  ابإلضافة إىل ما سبق كل من التوجيه ،ووضع امليزانيات 
 .وإصدار األوامر 

 1:وتعريفهالتخطيط  -11-1
 :التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة و له أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى و له عدة تعار يف  

 ".إن التخطيط هو يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبل"فقد عرفه فايول 
برتيبات و العمليات الالامة إلعداد و اختاذ القرارات الـمتصلة مـجموعة النشاط و ال"و يعرفه إبراهي  سعد الدين هو     

 ".بتحقيق أهداف مـحدد وفقا لطريقة مثلى 
التخطيط هو حتديد األهداف اليت يسعى الـمشروع إىل حتقيقها ورس  اخلطط و الربامج الكفيلة " و بعرفه السلمي     

 ".يود اليت تفرضها ظروف املناخ العامل احمليط ابلـمشروع بتحقيق تلك األهداف أخذا يف االعتبار اإلمكانيات والق

                                                             

،        1،1001املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،ط:إبراهي  حممود عبد املقصود وآخرون   -1
 (.13-15)ص
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 :أمهية ومزااي التخطيط  -11-1-1
التخطيط هو الذي يرس  صورة العمل يف شىت الـمجاالت وحيدد مسارها ،وبدون التخطيط تصبح األمور مبروكة     

 :للقدر أو العمل العشوائي غري اهلادف ومن أه  مزاايه 
ب أن يسلكه مجيع األفراد عند تنفيذ األعمال وكذا توضيح األهداف لكي يسعوا إىل يوضح الطريق الذي جي -

 .حتقيقها 
 .يبني مقدما مجيع الـموارد الالام استخدامها كما ونوعا وبذالك يـمكن االستعداد لكل الظروف واالحتماالت -
 .ور ابألمان واالستقرار يساعد على التخلص من الـمشاكل والعمل على تلفها قبل حدوثها مـما يزيد الشع -
 .يـمكن بواسطته التنبؤ ابالحتياجات البعيدة من حيث العمال واألموال والـموارد  -

 .يعمل على الستغالل األمثل لإلمكاانت املتاحة مـما يؤدي إىل ختفيض تكاليف املنشأة إىل أدىن حد -
 .التنسيق األويل الذي يت  بني اخلططيساعد مساعدة كبرية على التنسيق بني األنشطة املختلفة ويت  عن طريق  -
حيقق األمن النفسي لألفراد وااجماعات ، ففي ظل التخطيط يطمئن ااجميع إىل أن األمور اليت هتمه  قد  -

 .حسب حسابـها وأعدت عدتـها  
  1:مراحل التخطيط  -11-1-2
 .حتديد اهلدف بوضوح  -
 .مجع احلقائق واملعلومات املتصلة ابملشروع -
 .مات يف أبواب متجانسة تبويب املعلو  -
 .حتليل هذه املعلومات  -
 .وضع فروض العمل على حتقيق اهلداف  -
 .وضع عدد من اخلطط البديلة  -
 .دراسة اخلطط واختيار األصلح منها -
 .وضع الربامج التنفيذية وفقا لألولوية يف التنفيذ والبرتيب الزمين  -
  2:أنوع التخطيط  -11-1-3

وهو الذي يتعلق ابألهداف العامة للمنظمة وبسبل (: strategic planning)التخطيط اإلسرتاتيجي  -أ
 .الوصول إىل هذه األهداف يف ظل املوارد املتاحة

                                                             

 . 11املرجع السابق، ص نفسود عبد املقصود وآخرون إبراهي  حمم  -  -1
 . 21،ص1002و النشر والتوايع، ااجزائر ،بدون طبعة،  باعةاإلدارة ،دار هومه للط دئمبا: مجال الدين لعويسات -1
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وهوا لذي يتعلق مباشرة ابلنشاطات الوظيفية ( :functional planning)التخطيط الوظيفي   -ب
 .للمنظمة مثل اإلنتاج ، التسويق ،التمويل

 planning)   (Ghehequitements of:1 يط مقومات التخط -11-1-4
عملية التخطيط عملية متعددة ااجوانب ومن مث فإن من الالام أن تقوم على أسس سليمة مدروسة وميكن إمجاهلا 

 :فيما يلي 
اهلدف من كل ختطيط هو حماولة حتديد وحتقيق غرض معني ومن مث فإنه                    : حتديد اهلدف  -أ 

  .     من الالام أن حيدد هدف التخطيط بوضوح 
ال يكفي يف التخطيط أن يكون للدولة أهداف عامة ينبغي حتقيقها بل جيب               : موارد للتنفيذ اخلطة  -ب

 .األهداف قابلة للتحقيق ،وأن يكون لدى الدولة الوسائل الكفيلة بتنفيذها  أن يكون يف وسعها تنفيذ تلك
قد تكون األهداف حمدودة وقابلة للتنفيذ ومتتلك الدولة الوسائل املادية  :األهداف اإلدارية الالزمة للتنفيذ  -ج 

من الالام إعداد ااجهاا اإلداري ولكنها ال متتلك ااجهاا اإلداري لتنفيذ املشروعات وهلذا ،ومصادر الثروة الطبيعية 
 .وحتديد خمتلف أنواع الوظائف الفنية وغري الفنية اليت يقضيها تكوين ذلك ااجهاا 

ولكي يكون التنفيذ سليما يقتضي تقدمي بعضها على البعض األخر تبعا ألمهية كل منها : حبث أولوية التنفيذ  -د  
 .ومدى أتثريه املباشر يف حتقيق األهداف 

ويعترب هذا العنصر من أبرا مقومات التخطيط بل لقد ارتبطت كمية التخطيط :حتديد الوقت الالزم للتنفيذ  -هـ  
 .مشروعات السنوات اخلمس أو السنوات العشر : العام بزمن التنفيذ مثل 

 2(:principales and Essentials of planning) مبادئ وأساسيات التخطيط -11-1-5
 :ل أربعة مبادئ أساسية للتخطيط هيميكن أن نفه  أمهية وطبيعة التخطيط من خال

 .مبادئ املسامهة يف حتقيق األهداف   -ا        
 .مبادئ أولوية وأسبقية التخطيط   -ب       
 .مبدأ مشولية التخطيط   –ج        
 .  مبدأ فاعلية التخطيط  -د        

 :عال يف اهليئة الرايضية ومشروعاتـها خصائص التخطيط الف -11-1-7
                                                             

 .10، ص مرجع سابق :عبد اجمليد ابراهي   نمروا -1
  .12نفس املرجع السابق، ص عبد اجمليد ابراهي  نمروا -1-1
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ليس كل ما يت  ختطيطه يف اهليئات الرايضية يعترب ختطيطا فعاال ومثمرا ،وإمنا البد من توافر عدد من اخلصائص فيه    
 .حىت يـمكن أن يؤيت ثـماره، ويصبح ختطيطا فعاال 

 1:ومن هذه اخلصائص ما يلي 
  الرايضية لنفسها أو للمشروع التابع هلاواقعية األهداف اليت تضعها اهليئة. 
  أن تكون األهداف ذات قيمة حيوية للهيئة الرايضية. 
 عىن مشوله لكافة النقاط اهلامة أن يكون التخطيط شامال لكافة أنشطة اهليئة الرايضية أو املشروع املزمع تنفيذه،مب 
  كفاءة ودقة املعايري املوضوعة يف التخطيط. 
  اعتباره أن يكون حتقيق األهداف متدرجا، وكذلك السري يف اإلجراءات أن يضع التخطيط يف. 
  ضرورة وجود تنسيق فعال بني اإلدارات املختلفة داخل اهليئة الرايضية ،وكذلك التنسيق بني اخلطط املختلفة. 
  أن يتس  التخطيط ابلوضوح والبساطة قدر اإلمكان. 
  وضع اخلطة البديلة للعمل هبا إذا أستجد من األمور (. قتصادية اال) توفري الوقت وااجهد واملال قدر اإلمكان

  .ما جيعل اخلطة األصلية غري صاحلة وطاملا أن عملية 
 :التنظيم  -11-2

من اخلصائص املميزة حلياتنا اليومية يف الوقت احلاضر هو التنظي  والذي ابتدعه اإلنسان قدميا فال ميكن ألي عمل من  
بكفاءة عالية دون تنظي  ، فهو يساعد على توفري الوسائل اليت يتمكن األشخاص من خالهلا ابلعمل اإلعمال إن يسري 

 .مع بعضه  لغرض حتقيق أهداف 
 : مفهوم التنظيم  11-2-1

نسق العالقة بني أجزاء " ويعرف كذلك " جتمع هيكلي من األفراد يهدف إىل حتقيق هدف مشبرك " يعين التنظي   
 .التنظي  كل جتمع إنساين يهدف إىل حتقيق هدف مشبرك "  mooneyو قد عرفه  1"ض تكمل بعضها البع

جتمع العمل الذي ينبغي أداؤه مع حتديد و تفويض املسؤولية و السلطة و أبنه عملية حتديد و  louis.a.allonويرى 
  1.إقامة العالقات لغرض متكني األشخاص من العمل أكرب فاعلية للتحقيق األهداف 

 4:أنواع التنظيم  11-2-2
 : التنظيم الرمسي -أ

                                                             

 .11إبراهي  حممود عبد املقصود وآخرون نفس املرجع السابق، ص  - -1
 . 11نفس املرجع السابق، ص - 1
 .22، ص مرجع سابق :عبد اجمليد ابراهي   نمروا - 1
 . (51-50)ص  مرجع سابق :عبد اجمليد ابراهي   نمروا - 1
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وهو ذلك التنظي  التكويين للمؤسسة بشكلها اهلندسي الذي حيدد العالقة و املستوايت األعمال اليت يقوم هبا الفرد و 
توايع االختصاصات ، و يتوفر يف التنظي  الرمسي أن يكون على شكل هرم ذي قاعدة عريضة كض  الوحدات على 

التنفيذي ، و بعده القاعدة تدع  التكوين اهلرمي املتدرج ألعلى يف شكل أقسام و إدارات و مصاحل و هكذا املستوى 
 .حىت قمة التنظي  حيث تبركز يف شخص ميارس السلطة الكاملة للمؤسسة أو اهليئة 

 : التنظيم غري الرمسي  -ب
و اليت ال ميكن اإلفصاح عنها بطريقة خمصصة على  هو ذلك التنظي  الذي يهت  ابلدوافع و االعتبارات اخلاصة ابألفراد 

أساس تولدها تلقائيا و تتبع من احتياجات األفراد العاملني يف املؤسسة ، و عليه أن التنظي  غري الرمسي ال يتفق 
ابلضرورة مع املخطط الرمسي و هو يهت  ابلتنظي  كما هو كائن ، ال كما جيب أن يكون و ااجماعة الصغرية هي حتد 

 .ناصر التنظي  غري رمسي ع
 1:عناصر التنظيم اجليد يف اهليئة الرايضية  11-2-3

 :فيما يلي حتدد العناصر اليت جيب توافرها يف التنظي  ااجيد و هي كما يلي 
 .وجود هيكلية واضحة للتنظي   -
 .توايع مسؤوليات حمددة على رؤساء األقسام أو الفروع يف التنظي   -
 .مع السلطات  ضرورة تناسب املسؤوليات -
 .توحيد مصدر األوامر لألفراد العاملني  -
 .عدم ختطي الرؤساء املباشرين  -
 .حل اخلالفات بني الرؤساء مهما كانت بسيطة  -
 
 2: خطوات وضع التنظيم اجليد يف اهليئة الرايضية 11-2-4
 .حتديد أهداف اهليئة أو املؤسسة الرايضية  -
 .يفها حتديد كافة أعمال اهليئة الرايضية و تصن -
ختصيص األقسام أو األدوات أو الفروع طبقا لتصنيف األعمال و حتديد أهدافها ، و حتديد اختصاصاهتا و  -

 .سلطاهتا 
 .وضع لوائح العمل التنظيمية  -

                                                             

 . 11نفس املرجع السابق، ص ي - 1
 . 11نفس املرجع السابق، ص - 1
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 .وضع سياسات و إجراءات يف كل قس  أو إدارة أو فرع  -
 .وضع النظ  الرقابية و حمتوايت التقارير الدورية  -
 1:وتعريفهالتنسيق  11-3

التنسيق أحد العناصر اهلامة يف العملية التنظيمية و هو عبارة عن حتقيق التكامل ألنشطة األفراد و الوحدات يف شكل 
أبنه ترتيب منظ  للجهود ااجماعية مما "  james d.moony منظ  حبيث تعمل يف اجتاه اهلدف املشبرك و قد عرفه 

 .يؤدي إىل وحدة التصرف لتحقيق اهلدف املشبرك 
 : أساسيات أو مبادئ التنسيق :  11-3-1
 :هناك ثالث أساسيات أو مبادئ رئيسية هي      
 :   unity of command وحدة األمر -11-3-1-1

إن املرؤوس ال يسأل إال أمام رئيس واحد ، و كما يرى فايول أن ااجس  ذو الرأسني سواء يف عامل البشر أو احليوان أمر 
صعوبة يف البناء و االستمرار و يوجد انتقاد يف الوقت احلاضر ملبدأ األمر ألنه ال يتالءم شاد و غريب ، و سوف جيد 
 .مع األوضاع اإلدارية املعقدة 

 .حيث يطلب املسؤولني يف الوقت احلاضر مزيدا من املرونة بني الرئيس و املرؤوس 
 : scalar chooin:  التسلسل اإلداري  -11-3-1-2

أحد املبادئ اليت اندي هبا هنري فايول حيث أشار إليه جيدا تسلسل األمر ، يقوم هذا املبدأ  يعترب التسلسل اإلداري
و يساعد ... على أن السلطة اإلدارية يف التنظي  تبدأ يف القمة و تنساب يف أسفل يف شكل تسلسل إداري مستقي  

 باب اخلفية للقرارات الرئيسية سمبدأ التسلسل اإلداري على التنسيق ألن املسؤولني ه  الذين يعرفون األ
 :نطاق اإلشراف اإلداري  -11-3-1-3

نالحظ يف أي هيكل تنظيمي أن املسؤول يوجه ويشرف على عدد من املرؤوسني و جيب على املسؤول أن تكون لديه  
القدرة يف التنسيق بني خمتلف األنشطة و حتقيق التكامل بني وحدات العمل ابلتنظي  لذلك من امله  اختيار نطاق 

 . اإلشراف املناسب وقد يتصف نطاق اإلشراف املناسب 
صف نطاق  اإلشراف اإلداري ابلضيق أو االتساع و يتوقف هذا على املسؤول و موقعه يف التنظي  و عدد أفراد وقد يت

 .الوحدات اليت يشرف عليها
 

                                                             

  ( .111 -111-110)املرجع السابق،ص نفس -1
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 : الرقابة  11-4
 .من الناحية اللفظية تتساوى الرقابة مع كلمة املتابعة 

 :مفهوم الرقابة  11-4-1
العاابت و املشكالت اليت تواجه الفرد أثناء العمل و تبدأ مند بداية عملية التخطيط الرقابة هي متابعة األعمال و معرفة 

 .و تنتهي عند حل املشكلة 
هي التعرف على مدى حتقيق األهداف املوضوعة أو عملية التأكد من مدى حتقيق األهداف :" كما تعرف على أهنا 

  1".املوضوعة 
بطريقة سليمة و حماولة اكتشاف أي أخطاء يف املوعد املناسب إلجياد التأكد من تنفيذ كل الواجبات " وهي كذلك 
 1. "السبل حللها 

  3:يف اإلدارة الرايضية ( املتابعة ) فوائد الرقابة  11-4-2
  :حتقيق الرقابة   -أ

 .حيت تعمل على محاية اهليئة الرايضية من األخطاء اليت قد تتعرض هلا من العاملني فيها 
 :الكفاية  حتقيق تنمية -ب

حيث كهدف إىل التأكد من أن السياسات و النظ  اإلدارية املوضوعة و اخلطط قيد التنفيذ تسري دون احنرافات من 
 :أجل حتقيق األهداف أبكرب قدر ممكن من الكفاية ، وهناك فوائد أخرى لرقابة  اإلدارة الرايضية نلخصها يف اآليت 

 .يف امن أقل  تساه  يف حتقيق األهداف بفاعلية أكرب و -
 .حث و تشجيع األفراد على القيام أبدواره   -
 .حتلل أسباب اخلطأ و اإلخفاق و تتعرف على وسائل التصحيح و العالج  -
 .تكشف األخطاء  و االحنرافات قبل حدوثها أو بدايتها لإلسراع بعالجها -
 .التعرف على معوقات العمل و املشكالت اليت تعبرض العمليات اإلدارية  -

 
  1( :املتابعة ) خطوات الرقابة  11-4-3

                                                             

،  سكندريةاإل.  11،ص 1001الطباعة والنشر ،  ياوالقانوين يف البربية البدنية والرايضية ، دار الوفاء لدن داريالقرار اإل: أمحد الشافعي  حسن - 1
 .   11،ص 1001بدون طبعة ، 

 .   11، ص 1001،  1موسوعة التنظي  واإلدارة يف البربية البدنية والرايضية ،دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط:عصام بدوي  -1
 ( . 111-111)السابق ،ص املرجع نفس -1
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 الرقابة :فعالية حتددها يف ما يلي ( متابعة ) اخلطوات اليت جيب إتباعها لتحقيق رقابة 
 .وضع معايري الرقابة  -
 .تقومي األداء من خالل قياس ما مت إجنااه فعال  -
 .النتائج مبعايري األداء حتديد ما إذا كان هناك احنرافا، و حتديد درجته و ذلك من خالل مقارنة  -
 .حتديد أسباب االحنراف و حتليل هذه األسباب  -
 .تصحيح االختالفات بني النتائج اليت مت حتقيقها و النتائج املتوقعة للخطة  -
 :املعايري الرقابية 11-4-4

تحقق أهداف الرقابة جيب أن تتناسب املعايري الرقابية مع اهلدف من العملية مبا حيقق سرعة و دقة قياس األداء حىت ت 
 1:أكرب درجة كفاية ممكنة وهناك أنواع للمعايري الرقابية وهي كما يلي 

 :األهداف كمعيار رقايب  -أ
اهلدف هو األساس األول لقيام اهليئة الرايضية ، وحتقيق اهلدف من وجودها هو معيار جناحها أو سعي الرقابة هنا إىل 

 .تقيي  درجات حتقيق األهداف 
 :اللوائح و النظم و األجواء و السياسات كمعيار رقايب  -ب

اللوائح و النظ  و السياسات كلها وسائل لتحقيق أهداف اهليئة أو املشروع الرايضي أو االلتزام بتنفيذها يعكس بقدر  
 .كبري مدى النجاح يف حتقيق األهداف 

 : الزمن كمعيار رقايب  -ج
 مراحل امنية يعترب كل منها مرحلة و بيان ما مت إجنااه يف هناية كل مرحلة جيعل ال املشروعات غالبا ما يت  تقسيمها إىل

 .من الزمن معيارا رقابيا 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

 . 111إبراهي  حممود عبد املقصود وآخرون نفس املرجع السابق، ص - - 1
 . 115إبراهي  حممود عبد املقصود وآخرون نفس املرجع السابق، ص - 1
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 خالصة 
اإلدارة الرايضية من أه  مقومات التطور الرايضي العلمي احلديث ألهنا األداة الفاعلة يف اايدة اإلجناا الرايضي و تطوره  

تنفيذ و متابعة و تقومي لكل األنشطة الرايضية يف نفس الوقت و العالقة بني اإلدارتني كما و نوعا ، و هي ختطيط و 
 .العامة و الرايضية 

 .إلدارة الرايضية دور فعال يف خمتلف املؤسسات و املشروعات مهما كان طبعهاان لو نستخلص من هذا الفصل 

 



 

 

 

 

 

 

 متهيد

 املنشآت الرايضية يف العصر القدمي - 1

 املنشآت الرايضية يف العصر احلديث -2

 مفهوم املنشأة الرايضية  - 3

 إدارة املنشآت الرايضية -4

 خصائص املنشآت الرايضية -5

 أسس ختطيط املنشآت الرايضية -6

 تعريف اإلمكاانت -7

 أمهية اإلمكاانت يف الرتبية الرايضية -9

 أنواع املالعب -11

 مزااي دراسة إمكاانت املنشأة الرايضية -11

 منط تسيري املنشأة الرايضية -12

 خالصة

 



 
 
 
 
 
 
 

 متهيد
 . البشرية املوارد إدارة مفهوم -1
 . البشرية املوارد التطور التارخيي إلدارة -2 

 . البشرية املوارد أهداف إدارة -3
 . البشرية املوارد إلدارة زايدةتامل ألمهية -4
 .البشرية ملموارد التنافسية امليزة -5
 .ملنظمة التنافسية القدرات تنمية يف البشرية املوارد أمهية -6 

  .البشري للعنصر املعاصرة املنظمة نظرة تغري دواعي -7
 . البشرية املوارد إلدارة اجلديدة الفلسفة -8
 . البشرية للموارد التنافسية القدرات تنمية أسس  -9

 . البشرية املوارد إدارة ماهية -11
 . البشرية املوارد تيجيةااست  -11
 .البشرية املوارد إلستاجتية أساسية مفاهيم -12
  البشرية للموارد اإلستاتيجي التخطيط -13

 خالصة
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 :متهيد 
تعترب املوارد البشرية املتمثلة يف األفراد ويف مجاعات العمل أهم القوي وأعظمها أثرا يف تشكيل حركية املنشآت      

الرايضية فهم الذين يتخذون القرارات اليت هتيئ هلا فرص االنطالق والنجاح أو تسبب مشكالت واحتماالت 
ف نظام العاملني وعدم كفاءة املدربني يف التحليل الفشل االهنيار فكثري ما يكون فشل املنشآت يرجع إىل ضع

والتخطيط ويف رسم السياسات واإلسرتاجتيات وعلى ضعف القدرات واملهارات لدى العاملني واملدراء بصفة عامة 
 .ويف فصلنا هذا سنتطرق اىل إدارة املوارد البشرية, 
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 ادرة املوارد البشرية  
 : مفهوم إدارة املوارد البشريةــــ 1

البشقققرية يف املاسسقققات تسقققميات اتلفقققة منهقققا إدارة األفقققراد, وإدارة الققققوى  املقققوارد يطلقققل علقققى وديفقققة إدارة 
, وإدارة شاون العاملني, وإدارة املوارد البشرية, إال أنق  يف الوتقا اضاضقر فقصن ا قطالح إدارة املقوارد البشقرية  العاملة

حققديثا والققذي حققل رققل إدارة األفقققراد أو التسققميات األوققرى نتيجققة للتوسققع والتعمققل يف النظقققرة إىل يعققد ا ققطالحا 
هققن نقطقة التحقوث حيقق   0441العنصقر البشقري تعتبققارر مقوردا كبقيقة املققوارد األوقرى للماسسقة, وتققد كانقا سقنة 

رة بتغيقققري املصقققطلد مقققن إدارة تامقققا ايمعيقققة األمريكيقققة إلدارة األفقققراد وهقققن أكقققرب منظمقققة متخصصقققة يف  قققاث اإلدا
 0.األفراد إىل إدارة املوارد البشرية ليتماشى مع الدور اإلسرتاتيجن هلات  املوارد تملاسسات االتتصادية

وللوتوف على مهام وأهقداف إدارة املقوارد البشقرية فصننقا سقنتناوث  موعقة مقن التعقاريف ألهقم الكتقا  املختصقني يف 
 : هذا اجملاث
ذلقققجل ايققق ء مقققن : "مفهقققوم إدارة املقققوارد البشقققرية  نققق  0498يف سقققنة " إدارة األفـــراد الاي ـــاي معهـــد"لققققد حقققدد 

 . "الوديفة اإلدارية املتعلقة تلعالتات اإلنسانية داول املاسسة
إن هذا التعريف تد أتثر تملرحلة ال منية اليت طقرح فيهقا حيق  ك يكقن تقد تعمقل يف دور األفقراد ااسسقات األعمقاث 

در الذي جيعل مفهومها ذا نواحن مشولية متعقددة, وهلقذا فققد أشقري إليهقا  هنقا تلقجل الوديفقة املتعلققة تلعالتقات تلق
 .اإلنسانية

ختطقيط وتنظقيم ": وهقو أحقد الكتقا  البقاريفين يف  قاث إدارة املقوارد البشقرية  هنقا "Flippo-E"ويعرفها األستاذ 
علقى األفققراد وتنميققتهم وتعوياقهم واعافظققة علققيهم بغقرف  قيققل أهققداف وتوجيق  ومراتبققة النقواحن املتعلقققة تضصققوث 

 . "املنشأة
أهنققا عبققارة عققن النشققات ايققاص بتخطققيط وتنظققيم وتوجيقق  ومراتبققة أداء  موعققة ": مصــ فحم ودــود بكــو ك ــرويققرى 

 ."األنشطة والعمليات التشغيلية املختلفة واملتعلقة إبدارة العنصر البشري يف املنظمة
اسقتخدام الققوى العاملقة داوقل املنشقأة أو بواسقطة ": إدارة املوارد البشقرية  هنقا "Sikula. A"ى األستاذ كما ير 

املنشقققأة ويشققققمل ذلققققجل عمليققققات التخطققققيط, القققققوى العاملققققة, االوتيققققار والتعيققققني, تقيققققيم األداء, التققققدريب والتنميققققة, 
 .8"عية والصحية للعاملني وأوريا حبوث األفرادالتعويض واملرتبات, العالتات الصناعية, تقدمي ايدمات االجتما

                                                 
 .09, ص111 األسكندرية,  -الدار ايامعية ،إدارة املوارد البشرية: رواية دمحم حسن. د 0
 .2 , ص0448, ايامعة املفتوحة, طرابلس إدارة األفراد:  احل عودة سعيد. د  
 .04, ص 11 األسكندرية,  -, الدار ايامعيةاملوارد البشريةاالجتاهات اضديثة يف إدارة :  الح الدين عبد الباتن. د  
 01, ص111 األسكندرية,  -, الدار ايامعيةاملوارد البشرية:  الح الدين عبد الباتن. د 8
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أن إدارة املققققوارد  "Gary Dessler"وأويقققققرا يشققققري أستقققققاذ إدارة األعمقققققاث علققققى مسققققتوى ايامعققققات األمريكيققققة 
عبققارة عقققن  موعقققة مققن املمارسقققات والسياسقققات املطلوبققة لتنفيقققذ اتلقققف األنشققطة املتعلققققة تلنقققواحن : "البشققرية هقققن

 .0"البشرية اليت  تاج إليها اإلدارة ملمارسة ودائفها على أكمل وج 
امققة يف املنشققآت االتتصققادية الققيت ويتاققد مققن التعريفققات السققابقة أن إدارة املققوارد البشققرية ظثققل إحققدى الودققائف اهل

تكقققوين تقققوة عمقققل : "ختقققتس تسقققتخدام العنصقققر البشقققري, وكقققل مقققاث يتعلقققل بققق  مقققن أمقققور وأن هقققدفها األساسقققن هقققو
وأهنا مكلفة اجموعقة " مستقرة وفعالة, أي  موعة متفامهة من املودفني والعماث القادرين على العمل والراغبني في 

 : لودائف هنمن املهام أو الودائف وهذر ا
 . ليل العمل -
 .ختطيط القوى العاملة -
 .استقطا  واوتيار وتعيني املوارد البشرية -
 .وضع نظام للحواف  -
 .تقييم نظام األفراد -
 . يانة ورعاية القوى العاملة -
 .تقييم األعماث ووضع نظام لدفع األجور -

 :الت ور التارخيي إلدارة املوارد البشرية  -2
البشققققرية تلعديققققد مققققن التطققققورات املتداولققققة والققققيت ترجققققع إىل بدايققققة الثققققورة الصققققناعية وهققققذر مققققرت إدارة املققققوارد 

التطققورات سققامها بشققكل مباشققر أو غققري مباشققر يف إدهققار اضاجققة إىل وجققود إدارة مققوارد بشققرية متخصصققة ترعقققى 
فيققق  العقققاملني ورفقققع شققاون العقققاملني تملنشقققأة, وتعققد سياسقققات املقققوارد البشقققرية علققى أسقققس علميقققة, وتإلضققافة إىل  

روحهم املعنوية اا حيقل رضاهم عن العمل ويفايدة إنتاجيتهم وهناك العديد من األسبا  اليت تفسر االهتمام املت ايد 
 .(  ) إبدارة املوارد البشرية كوديفة إدارية متخصصة, وكفرع من فروع علم اإلدارة ومن هذر األسبا 

ا يف العصقققر اضقققدي , األمقققر القققذي سقققاعد علقققى دهقققور املنظمقققات العامليقققة          التوسقققع والتنميقققة الصقققناعية القققيت ظققق -  
وبدايققة دهققور مشققاكل و ققراعات بققني اإلدارة والعمققاث, لققذلجل حاولققا اإلدارة اسققتخدام بعققض اضلققوث مققن وققالث 

 .أساليب مبتكرة ملواجهة هذر املشاكل
لني, أدى ذلققجل إىل يفايدة وعققن القققوى العاملققة نتيجقققة التوسققع الكبققري يف التعلققيم وفققرص الثقافققة العامققة أمققام العققام -

 .ارتفاع مستواهم التعليمن و الثقايف 

                                                 
 .8 , ص 11 إدارة املوارد البشرية, ترمجة دمحم سيد أمحد عبد املتعاث, دار املريخ, السعودية : جاري ديسلر - 0
 .8 , ص119 , عمان,األردن,  , دار الشروق للنشر والتويفيع, ت(إدارة األفراد)إدارة املوارد البشرية: جنيب شاويشمصطفى  -( )
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بققققرويف العديققققد مققققن املنظمققققات والنقققققاتت العماليققققة الققققيت تققققدافع عققققن العمققققاث ومققققن   االهتمققققام بعالتقققققات اإلدارة  -
 .واملنظمات العمالية

 .يف عالتات العمل بني العماث و الشركاء إ دار القوانني والتشريعات العمالية وذلجل بتدول اضكومة -
وسوف نوج  فيما يلن أهم املراحل التارخيية اليت مقرت اقا إدارة املقوارد البشقرية مقن منتصقف الققرن التاسقع عشقر إىل 

 .يومنا هذا
 :مراحل ما قبل احلرب العاملية الثانية 2-1
 :ظهور الثورة الصناعية :وىلاملرحلة األ     

الصقققناعية تطققورا كبقققريا منقققذ دهقققور الثقققورة الصققناعية, فقبقققل تيقققام الثقققورة الصقققناعية,كانا  لقققد تطقققورت اضيقققاة
الصناعات منذ القرن الثامن عشقر ومقا تبلق  رصقورة يف نظقام الطوائقف املتخصصقة وكقان الصقناع اارسقون  قناعتهم 

 :عدة دواهر أمههااليدوية يف منايفهلم, مستخدمني يف ذلجل أدوات بسيطة وتد  احب دهور الثورة الصناعية 
 .املكننة وحوهلا رل العامل  -
 (.املصنع)دهور مبدأ التخصس وتقييم العمل -
 .إنشاء املصانع الكربى اليت  توي على اآلالت ايديدة -

ومققن وجهققة نظققر إدارة املققوارد البشققرية, كانققا الثققورة الصققناعية اثابققة بدايققة لكثققري مققن املشققاكل, حيقق  أ ققبد 
تعتبارر سلعة تباع وتشرتى بعد أن اعتمدت اإلدارة على اآللة أكثر من اعتمادها علقى   العامقل, ينظر إىل العامل 

هققذا تإلضققافة إىل دهققور عققدة مشققاكل يف  ققاث العالتققات اإلنسققانية مققن وققالث نشققأة كثققري مققن األعمققاث املتكققررة 
 .والروتينية اليت  تاج إىل مهارة

 :علديةظهور حركة اإلدارة ال :املرحلة الثانية
وهن من بني التطورات اهلامة اليت سقامها يف دهقور أمهيقة إدارة املقوارد البشقرية, وتقد حقدثا هقذر اضركقة مقن 

 .والذي لقب تيب اإلدارة ( فريدريجل اتيلور)تقريبا حىت بداية اضر  العاملية األوىل بقيادة  0441عام
 :(0)إىل األسس األربعة لإلدارة وهن( اتيلور)وتد تو ل 

 .التطور اضقيقن يف اإلدارة -

 .االوتيار العلمن للعاملني -

 .االهتمام بتنمية وتطوير العاملني و تعليمهم -

 .التعاون اضقيقن بني اإلدارة والعاملني -

 
 

                                                 
(1)

 .00, ص112 إدارة املوارد البشرية, مرك  دراسات واستشارات اإلدارة العامة, القاهرة, مصر, : مسري دمحم عبد الوها , ليلى مصطفى الربادعن – 
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 :منو املنظدات املالية:املرحلة الثالثة
لقققجل ألهنقققا كانقققا يققققوث الكثقققري إن دهقققور حركقققة اإلدارة العلميقققة أدى بقققدورر إىل دهقققور املنظمقققات العماليقققة, وذ

 اوث دائما استغالث العماث, لقذلجل حيق  يقرون  ن هقذر املنظمقات تقد تطقورت و قا وا قة يف القدوث الصقناعية 
حيقق  جققاءت هققذر املنظمققات العماليققة مققن أجققل إعطققاء اضققل للعامققل وذلققجل بققدفع األجققور وتقليققل سققاعات العمققل 

 .دمون اإلضرا  كأسلو  للاغط و القوةوتوفري الوسائل املناسبة, لذلجل جند أن العماث تتوا يستخ
 :  العاملية األوىلاحلرب  :املرحلة الراكعة

لققد أدهقرت اضققر  العامليقة األوىل اضاجقة إىل اسققتخدام طقرف اوتبقار املققودفني تبقل تعيقنهم للتأكققد مقن  ققالحياهتم 
وتققد طبقققا بنجققاح علققى االف العمققاث تبققل تعيققنهم  (betaوalpha)لشققغل الودققائف, ومققن أمثلققة هققذر االوتبققارات 

الصققققناعن بققققدأ بعققققض  تفققققاداي ألسققققبا  فشققققلهم بعققققد تققققوديفهم, و بتطققققور حركققققة اإلدارة العلميققققة وتقققققدم علققققم الققققنفس
املختصققققني يف إدارة املقققققوارد البشققققرية يف الظهقققققور يف املنشققققآت للمسقققققاعدة يف بعققققض األمقققققور مثققققل التوديقققققف والرعايقققققة 

 .واألمن الصناعن و الرعاية الصحية االجتماعية والتدريب 
ويف هقققققذر الفققققققرتة ت ايققققققد االهتمققققققام تلرعايققققققة االجتماعيقققققة للعمققققققاث, وأنشققققققأت مراكقققققق  للخققققققدمات االجتماعيققققققة               

والرتفيهيقققة والتعليميقققة واإلسقققكان, وهقققن كبدايقققة لظهقققور أتسقققام شقققاون املقققوارد البشقققرية يف إحقققدى الكليقققات األمريكيقققة 
أعد أوث برانمج تدرييب ملديري املوارد البشرية يف إحدى الكليات األمريكية املتخصصة,  0409م املتخصصة, ويف عا

أ قبحا إدارة املقوارد  1 04كلية بتقدمي برانمج تدريب يف إدارة املوارد البشرية, و حبلقوث عقام 0تاما 0404ويف عام
 .(0)كوميةالبشرية متواجدة على حنو مالئم يف الكثري من الشركات واألجه ة اض

 : ل ما كعد احلرب العاملية الثانيةمراح 2-2
 :ما كني احلرب العاملية األوىل و الثانية:املرحلة األوىل

تلقققوالايت  -هقققاوثورث–شقققهدت هقققذر املرحلقققة تطقققورا يف  قققاالت العالتقققات اإلنسقققانية, فققققد أجريقققا جتقققار  
وتقد أتنعقا هقذر التجقار  الكثقريين  مهيقة رضقا العامقل عقن عملق  وضقرورة -التقون مقايو –املتحقدة األمريكيقة بقيقادة 

 .توفري الظروف املناسبة للعمل
 :ما كعد احلرب العاملية الثانية حىت وقتنا احلاضر :املرحلة الثانية

نطقاق       عملهقا, ك تكتفن إدارة املوارد البشرية اذر التطورات, بل تطورا تريفا يف السنوات اضديثة واتسقع 
على عدة جوانب مثل تدريب وتنمية العاملني ووضع برامج لتعوياقهم عقن ايهقود املبذولقة  ةحي  أ بحا مساول

 .وكذا  في هم, إضافة إىل ترشيد العالتات اإلنسانية وعالتات العمل

                                                 
 .  , ص0444, دار غريب, القاهرة,مصر, إدارة املوارد البشرية: علن السلمن – (0)
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جقة التغقريات االتتصققادية     و وإذا نظقران إىل إدارة املقوارد البشقرية يف املسققتقبل فنجقد أن هنقاك  قوا مت ايققدا نتي
االجتماعيققققة والتكنولوجيققققة فهنققققاك الكثققققري مققققن التحققققدايت الققققيت تعرتققققل إدارة املققققوارد البشققققرية ومققققن هققققذر التحققققدايت 

 .(  )األوتوماتيكية االعتماد على الكمبيوتر يف اجنايف الكثري من الودائف بعد أن كانا على العامل
 :البشرية املوارد إدارة مدارس -3

دهر عدد من رجاث اإلدارة والباحثني الذين حاولوا معاية مشاكل اإلدارة تألسلو  العلمن املنظم بقدال مقن 
 االعتماد على أسلو  التجربة وايطأ, مما أدى إىل دهور اجتاهات و مناهج اتلفة لدراسة اإلدارة 

 :وفيما يلن أهم هذر املدارس أو املداول حسب تطورها التارخين
   :اإلدارة العلدية مدخل 3-1

وكققان يعمققل مهندسققا إبحققدى شققركات (  0409-0491) أفكققار اإلدارة العلميققة تسققم فريققدريجل اتيلققور رتبطققاا
, وكققان اهلققدف األساسققن لقققإلدارة هققو اضصققوث علققى أكقققرب تققدر مققن الرفاهيقققة ةالصققلب تلققوالايت املتحققدة األمريكيققق

للعامقققل, ويكقققون ذلقققجل عقققن طريقققل الققق ايدة يف إنتاجيقققة  لصقققاحب العمقققل مصقققحوبة  كقققرب تقققدر مقققن الرفاهيقققة املمكنقققة
 .  األفراد

 :(0)وتد الحظ اتيلور أن  قيل ال ايدة يف اإلنتاجية حيدر تيدان
  جهل اإلدارة تلطرق العلمية الاليفمة لتحديد كمية العمل ويفمن. 

  ,ومقققن كسقققل أو تكاسقققل العمقققاث يف أتديقققة العمقققل بسقققبب امليقققل الغريققق ي يف اإلنسقققان انحيقققة الكسقققل
 .انحية أورى عدم وجود حاف  تشجيعن ل ايدة ايهد يف أتدية العمل من انحية أورى

ويقققتلخس أسقققلو  اإلدارة العلميقققة عنقققد اتيلقققور يف أن هنقققاك دائمقققا طريققققة  وذجيقققة أو  طيقققة ألداء أي عمقققل    
 .ل  بشكل أمثلوأن هدف اإلدارة العلمية هو التو ل أو التعرف على األسلو  الوحيد األفال إلظام العم

فقققد الحققظ اتيلققور أن كققل عمليققة يقققوم اققا العامققل تتكققون مققن عققدة حركققات بسققيطة, اكققن  ليلهققا وتيققاس الوتققا 
القققذي تسقققتغرت  هقققذر اضركقققات تسقققتخدام سقققاعة التوتيقققا ايا قققة, وذلقققجل بغقققرف اوتصقققار وتفقققادي اضركقققات غقققري 

عمليقققة يققققوم اقققا العامقققل, ومسيقققا الطريققققة تسقققم  الاقققرورية و سقققني األداء,    ديقققد الوتقققا النمقققوذجن ألداء كقققل
 (.  دراسة الوتا واضركة)

اقاومققققة عنيفققققة ووا ققققة مققققن النقققققاتت  ةوتققققد توبلققققا حركققققا اإلدارة العلميققققة يف الققققوالايت املتحققققدة األمريكيقققق
 واعترب أن  العمالية, وترك  النقد يف أن اتيلور تعامل مع اإلنسان كتعامل  مع اآللة وجتاهل العالتات اإلنسانية,

يفايدة األجر هو اعرك األساسن لرفع مستوى األداء, كما حصر اهتمام  تملستوى التشغيلن للمصنع وأغفقل 
 .  النواحن اإلدارية األورى

                                                 
 .1 , 1 , ص 11 االجتاهات اضديثة يف إدارة املوارد البشرية, الدار ايامعية ايديدة للنشر, اإلسكندرية, :  الح عبد الباتن - ( )
 .  مرجع سابل, ص: مسري دمحم عبد الوها , ليلى مصطفى الربادعن - (0)
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 :مدخل وظائف اإلدارة  3-2
والققذي يعمققل مهنققدس إبحققدى الشققركات بفرنسققا جيققري عققدة دراسققات عققن ( 9 04-0480)كققان هنققري فققايوث 

اإلدارة الصقناعية و )  0401بعنقوان املنهج العلمن لدراسة مهمة املدير واملبادئ العامة لإلدارة, تام بنشقر مالفق  عقام 
 ةوالتققأمني واعاسققب, وتققد أبققريف فققايوث اإلدارة كوديفققة متميقق ة ظامققا عققن ودققائف املشققروع األوققرى كالتمويققل (العموميققة
 .واإلنتاج

عقققاك االجتمقققاع  (1 04-0418)"مقققاكس وبققر"مققن أهقققم العلمققاء القققذين سققامهوا بدراسقققاهتم يف هققذا املقققدول هققو 
كبرية بتقدمي  وذج  اياص تلتنظقيم اإلداري البريوتراطقن, وهقذا النمقوذج يف حقيقتق  ال   ةاألملاين, وتد ساهم مسامه

 .حيمل أي من  املعاين الغري مرغوبة الشائعة اآلن يف االستخدام العادي للكلمة
 

         فالبريوتراطيققققققة تققققققرتبط دائمققققققا تلتنظيمققققققات الكبققققققرية اضجققققققم, وهققققققذر التنظيمققققققات تتميقققققق  بتعقققققققد املشققققققاكل التنظيميققققققة  
فمققن الناحيققة جنققد أن العمققل الواحققد مقسققم إىل أجقق اء  ققغرية وأن العمققل الواحققد يقققوم بقق  . واإلداريققة الققيت تواجههققا

 موعقة كبقرية مقن األفقراد, ومقن انحيقة أوقرى ياقم التنظقيم مسقتوايت إداريقة متعقددة جتعقل عمليقة االتصقاث رأسقيا و 
 .(0)أفقيا يف منتهى الصعوبة

 :اإلنسانية مدخل العالقات 3-3
اصانع اهلوثورن بشركة ويسقرتن ( 0484 -0441)بدأت دراسات هذر املدرسة تلتجار  اليت أجراها التون مايو

  .  04و عام 8 04إلكرتيجل ما بني 
وكققققققان اهلققققققدف يف البدايققققققة تيققققققاس اآلفر املرتتبققققققة علققققققى تغيققققققري الظققققققروف املاديققققققة للعمققققققل كاإلضققققققاءة و التهويققققققة          

 .وضاء وسوء تويفيع فرتات الراحة واألجور التشجيعية على إنتاجية العماثوالرطوبة والا
 :وتد تاموا بعدة جتار  الوتبار  حة الفرف منها

تقام البقاحثون توتبقار  مققوعتني إحقدامها جتريبيقة واألوققرى ضقابطة, وعملقوا علققى إدوقاث  سقينات يف دققروف 
. أن معققققدث اإلنتققققاج تققققد ارتفققققع يف اجملمققققوعتني االحظققققو اإلضققققاءة تلنسققققبة للمجموعققققة التجريبيققققة وحققققدها غققققري أهنققققم 

 .فاستنتجوا أن هناك عامل اور غري اإلضاءة أدى إىل يفايدة اإلنتاج
 : واكن استخالص أهم النتائج اليت تو لا إليها هذر الدراسات

 .السلوك اإلنساين أحد العنا ر الرئيسية اعددة للكفاية اإلنتاجية -
راد تشقبع حقاجتهم النفسقية واالجتماعيقة تإلضقافة إىل اضقواف  املاديقة القيت تعمقل علقى رفقع اضقواف  املعنويقة ل فق -

 .الروح املعنوية للعماث ويفايدة كفاءهتم اإلنتاجية

                                                 
(1)

 . 02,04,ص 119 ,  عمان, األردن, 0مدول إىل اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيل, دار الشروق, ت: يفيد منري عبوي,سامن حري  – 
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التنظيمات واالتصاالت غري الرمسية يف العمل هلقا أتثريهقا الفعقاث يف اجتاهقات األفقراد حنقو العمقل, وظقارس نقوع  -
 .على عادات العمل من الرتابة االجتماعية

 .( )أي مشاركة العاملني يف اإلدارة هو األسلو  األمثل لتحقيل أهداف املشروع: اإلدارة الداقراطية -
 :املدخل ال دي  3-4

ويركقق  علققى اإلدارة تعتبارهققا نظامققا مققن النمققاذج    و يسققتمد هققذا املققدول أ ققول  مققن حركققة اإلدارة العلميققة, 
 .تسم حبوث العملياتالعمليات الرايضية ومسن 

وتعطن حبقوث العمليقات أمهيقة وا قة لوضقع اضققائل واملشقكالت اإلداريقة يف  قورة رتميقة يعقرب عنهقا برمقويف و 
عالتات رايضية وأتوذ شكل النموذج, ويساعد هذا املدول املديرين على التفكري املنطققن املقنظم و رةيقة مشقاكل 

 . ( )تة اختاذ القرارااإلدارة املعقدة بطريقة أوضد يسهل هلم عملي
 :مدخل النظم  3-5

ج ئيقة تتفاعقل مقع بعاقها  ظمقة هقن كيقان اجتمقاعن ظثقل نظقام حيتقوي علقى أنظمقةيفرتف هذا املقدول أن املن
الققبعض وتتفاعققل مققع األنظمققة األكققرب واألمشققل الققيت ظثققل بياتهققا, وتنشققأ بينهققا وبققني هققذر البياققة  ققالت أتثققري وتفاعققل 

املنظمات هلا العديد من األهداف العمليقة القيت تسقعى لتحقيقهقا حبكقم األنظمقة اي ئيقة القيت ووفل هذا التحليل فصن 
 .تتكون منها وحبكم تعدد جوانب البياة اليت تتفاعل معها

وبناءا على ذلقجل فقصن اإلدارة يف املنظمقة تعمقل اثابقة ايهقايف العصقيب ومهمقة اإلدارة يف هقذا اجملقاث هقو اضفقا  
 . ة تدرهتا على البقاءويفايد ةعلى املنظم

 :وتتسم األنظمة يف هذا املدول بعدد من ايصائس الرئيسية
, إذ البققد هلققا أن تسققتورد مصققادر الطاتققة الاليفمققة  كتفققاء الققذايال توجققد أي منظمققة تتمتقع تال  :املــدخالت -

                         .اخل...واألسواق لنشاطها وحركتها وتتمثل هذر املصادر يف األفراد وايدمات واملعدات واألمواث
 .وهن استخدام و ويل املدوالت يف داول املشروع إلنتاج السلعة أو ايدمة: العدليات التحويلية -

 .اخل...ايدمات, أو املعلومات: وهن ما تقدم  املنظمة للبياة كناتج للنشات التحويلن مثل :املخرجات -

 .ة العمليات التحويلية لتحقيل املخرجات املستهدفةوهتتم بتحديد وتنفيذ أنشط: اإلدارة -

  .تد  ققا( املخرجات ) لتتأكد اإلدارة أن النتائج املستهدفةويعين املعلومات الاليفمة : األثر املرتد -

بتحويلها  املشروع نظام حدودر مفتوحة على اعيط ايارجن, يتلقى مدوالت  من اعيط ويقوم:احمليط -    
.تعود فنية إىل اعيطإىل ارجات   

 .تعدد الطرق اليت تسلكها املنظمة لكن تو لها إىل حالة معينة :الوصول إىل احمليط أبكثر من طريقة -

                                                 
(2)

 .08, ص0444, القاهرة,  الفكر املعا ر يف التنظيم و اإلدارة, مرك  وليد سريفس, ت: سعيد يس عامر – 
 .0 مرجع سابل, ص:يفيد منري عبوي,سامن حري  - ( )
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 :املدخل الشرطي بو املوقفي 3-6 
يهققدف إىل الرتكيقق  علققى العالتققات اعققددة بققني عنا ققر النظققام, امتققد مققدول األنظمققة إىل مققا يسققمى تملققدول 

اإلدارة, ويقوم على أساس أن  ليس هناك طرق أو مبقادئ إداريقة تطبقل يف كقل اضقاالت أو املواتقف القيت الشرطن يف 
 .تواجهها اإلدارة أي ال توجد طريقة مثلى لإلدارة تطبل على كل املشروعات

 (0)يةفهذا املدول حياوث تغطية الفجوة بني النظرية والتطبيل وتلتايل تساعد على يفايدة حجم املعرفة اإلدار 
 :بسباب زايدة االهتدام إبدارة املوارد البشرية-4

اكققن إبققرايف هققذر األسققبا  مققن وققالث حصققر  موعققة األوطققاء الققيت تققد يقققع فيهققا بعققض اإلداريققني وهققذر األوطققاء 
 :( ) كالتايل GARY DESSLERير دها ديسلر

 . تعيني شخس غري مناسب تلوديفة -0
 .ارتفاع معدالت دوران العمل بني العاملني - 
 . تكاسل أفراد توة العمل عن بذث أتصى ما لديهم من جهد 

 .ضياع وتا العمل يف مقابالت ال تيمة هلا - 

 .مثوث املنظمة أمام اعاكم بسبب التميي  يف املعاملة بني العاملني -8

 . وتوع املنظمة  ا طائلة القانون اياص تألمن املهين بسبب مالئمة تواعد السالمة و الصحة املهنية -9

 .س بعض العاملني بعدم عدالة ما حيصل علي  من أجور مقارنة بنظرائهم داول املنظمةإحسا -1

 .فعالية ألداء علىتصور أنشطة التدريب اا ياثر  -2

 .   االلت ام امارسة بعض السلوكيات غري العادلة داول بياة العمل -4

 : بهداف إدارة املوارد البشرية -3 
رية هو  سني أداء األفقراد تملاسسقة وينطقوي  قا هقذا اهلقدف  موعقة مقن إن اهلدف الرئيسن ألدارت املوارد البش

اهلققداف الفرعيققة تتعلققل بكيفيققة حصققوث املاسسققة علققى اليققد العاملققة, اسققتعماهلا واسققتغالهلا وتقييمهققا, اعققا فاققة 
 .إلسرتاتيجية والتنظيميةأعليها و يانتها وتطويرها تلشكل الذي اكنها من  قيل الفعالية 

 :0كن تصنيف أهداف إدارة املوارد البشرية يف ثالثة  موعات أساسية وهنوا 
 : إلجتداعيةباألهداف .ب 

                                                 
(1)

 .21, ص112 , القاهرة, 0,  موعة النيل العربية, تإدارة وتنمية املوارد البشرية: مدحا دمحم أبو النصر - 
( ) –  www. vb.arabsgate.com/archive/index.php/t-451138.htm,10/02/09,14:15l  

0 Warether w les gosselink : la gestion des ressources humaines, edition:magraw hill canada1985, 
p07  
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تنطوي هقذر األهقداف علقى االسقتجابة ملتطلبقات و قدايت اجملتمقع وختفقيض أفرهقا السقلبية علقى املاسسقة واعافظقة 
 .اآلداءعلى توايفن الفرص املتاحة للعمل والطاتات البشرية القادرة على 

 :األهداف التنظيدية.ب 
 .تتمثل يف  قيل الفعالية عن طريل جلب العماث األكفاء واالستفادة القصوى من جهودهم 
 :األهداف الوظيفية.  جـ
 .تتمحور هذر األهداف يف االستغالث األمثل لطاتات وتدرات املوارد البشرية املتاحة وعدم تبذيرها 
 : األمهية املتزايدة إلدارة املوارد البشرية ــ3

ك تكقن إدارة املققوارد البشقرية يف املاضققن  قض تهتمققام ورعايقة أ ققحا  املاسسقات ورجققاث اإلدارة العليقا اققا وكانققا 
نظقققرهتم إليهقققا تنحصقققر علقققى أهنقققا  قققرد وديفقققة روتينيقققة ختقققتس  مقققور تليلقققة األمهيقققة ال أتثقققري هلقققا علقققى كفقققاءة املاسسقققة 

 .0جيتهاوإنتا
أما يف الوتا اضاضقر فققد تغقريت النظقرة إىل إدارة املقوارد البشقرية وأ قبحا مقن أهقم الودقائف اإلداريقة يف املاسسقة  

حققدث يف نظققرة اإلدارة تملاسسققات املعا ققرة علققى إدارة املققوارد البشققرية  التطققرقاضديثققة, وهنققاك أسققبا  كثققرية تفسققر 
 :  واالهتمام املت ايد اا كوديفة إدارة متخصصة وأياا كفرع من فروع علم اإلدارة ومن بني األسبا  ما يلن

  تغري وصائس ارتفاع مستوايت التعليم ويفايدة فرص الثقافة العامة أمام العاملني, أدي ذلجل القوى العاملة أدى
وأ ققبد عامققل اليققوم أكثققر وعيققا مققن تبققل نتيجققة إلرتفققاع مسققتوار التعليمققن والثقققايف, وتطلققب هققذا الوضققع ايديققد 
وجود ايربات ختصصني يف إدارة القوى العاملة ووسائل حديثة أكثر مناسبة للتعامل مع هذر التوعيات اضديثة 

 .من العاملني
 ثل األجور نسبة عالية ومت ايدة من تكاليف اإلنتاج يف مجيع املاسسقات ارتفاع تكلفة العمل اإلنساين, حي  ظ

األمقر القذي حقتم االهتمقام بتكلفقة العمقل ويفايدة إنتاجيقة العقاملني مقن وقالث البحق  والدراسقة واإلدارة اييقدة و 
 .اليت تقوم اا جهايف متخصس يف شاون العاملني

 لعمققاث وأ قحا  األعمققاث عققن طريقل إ ققدار القققوانني اتسقاع نطققاق التقدول اضكققومن يف عالتققات العمقل بققني ا
والتشريعات العمالية, ومن   ضرورة وجود إدارة متخصصقة  قافظ علقى تطبيقل الققوانني املعققدة حقىت يقتم جتقب 

 .وتوع املاسسة يف مشاكل تانونية مع ايهات اضكومية نتيجة الت امها بتنفيذ هذر القوانني
 نظمققات العماليققة الققيت تققدافع علققى حقققوق العققاملني وترعققى مصققاضهم, ويفايدة هققذا يفايدة دور وأمهيققة النقققاتت وامل

الصققراع بققني اإلدارة والعمققاث ممققا تطلققب ضققرورة وجققود جهقققايف اققتس حيققل املشققاكل العماليققة ويعمققل علققى ولقققل 
 .التعاون والبناء بني اإلدارة والنقاتت العمالية

                                                 
 .01, ص0449إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية, مكتب غريب, : علن السلمن. د 0
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  نقدية وغري نقدية مقن عملهقم ومقن املاسسقة كالعمقل يف ارتفاع مستوى تطلعات العاملني للحصوث على عوائل
األمقققر القققذي يقققدفع تملاسسقققة إىل .....منقققاال مالئقققم والشقققعور تالنتمقققاء واضصقققوث علقققى مركققق  أديب ممتقققايف تلرتتيقققة

تكليقققف جهققققة اتصققققة بدراسققققة وتقييمققققا ألفققققراد نفسققققيا واجتماعيققققا ورققققاوث  قيققققل مققققا يطمحققققون إليقققق  يف حققققدود 
 .تلنفع على املاسسة والعماث عامة إمكانياهتا اا يعود

 : 0ويرى على السلمن أن السبب األهم للتطور إدارة املوارد البشرية ايفدايد اهتمام اا يرجع إىل عاملني أساسيني
  اكتشاف أداء العنصر البشري كمدد أساسن لإلنتاجية وهذا معنار أن اإلنسقان اقا الكق  مقن مهقارات وتقدرات

للعمل هو العنصر األساسن يف  سني اإلنتاجية, وأن اآلالت واملعدات العنا ر املادية  وما يتمتع ب  من دوافع
 .األور هن يف اضقيقة عوامل مساعدة لإلنسان

  ,اكتشاف أمهية وتدرات إدارة املوارد البشرية يف توجي  األداء البشري, والتأثري علية اقا حيقل امل يقد مقن اإلنتاجيقة
رد األفققققراد مققققن وققققالث حسقققن أدائهققققا لودائفهققققا تسققققتطيع أن تققققوفر للماسسققققة أفاققققل وهقققذا يوضققققد أن إدارة املققققوا

العنا ققر البشقققرية ذات الكفقققاءة واملهقققارات واالسقققتعداد للعمقققاث األمققر القققذي حيققققل فقققدرة أعلقققى يف يفايدة اإلنتقققاج 
 . و سني اإلنتاجية

 :امليزة التنافسية للدوارد البشرية-4
أمهيققة املققوارد البشققرية يف تنميققة القققدرات التنافسققية للمنظمققة,   نتطققرق إىل سققوف نتعققرف يف هققذا الفصققل إىل إبققرايف 

األسبا  والدواعن اليت أدت إىل تغيري نظرة املنظمة املعا رة للعنصر البشري,   نستعرف الفلسفة ايديقدة إلدارة 
 .د البشريةاملوارد البشرية, وأورياً حندد أهم األسس الاليفمة لتنمية القدرات التنافسية للموار 

 2 :بمهية املوارد البشرية يف تندية القدرات التنافسية للدنظدة ــ5
هللا سققبحان  وتعققاىل لإلنسققان ميقق ة العقققل والتفكققري, ومققن   تبققني لققإلدارة املعا ققرة أن املصققدر " وهققب"لقققد 

ديها مققن مققوارد ماديققة الفعققاث, وأن مققا يتققاح لقق" املققورد البشققري"اضقيقققن لتكققوين القققدرات التنافسققية واسققتمرارها هققو 
إن كانققا شقرطاً ضققرورايً إلمكقان الو ققوث "وماليقة وتقنيقة ومعلوماتيققة, ومقا تققد تتميق  بقق  تلقجل املقوارد مققن وصقائس و

إىل تلققجل القققدرة التنافسققية, إال أهنققا ليسققا شققرطاً كافيققاً لتكققوين تلققجل القققدرة لققذلجل ال بققد مققن تققوفر العمققل البشققري 
داع الفكققري, التخطققيط والرب ققة, التنسققيل والتنظققيم, اإلعققداد والتهياققة, التطققوير املتمثققل يف عمليققات التصققميم واإلبقق"

والتحدي , التنفيذ واإلجنايف, وغريها من العمليات اليت هن من إنتاج العمل اإلنساين و بدوهنا ال يتحققل أي جنقاح 
كافياً لامان  قيل األهقداف مهما كانا املوارد املتاحة للمنظمة, لكن توافر هذا العنصر البشري أو تواجدر ليس  

املتوواة للمنظمة أو  قيقها لقدرة تنافسية, بل وجب تنمية تدرات  الفكرية وإطالق الفر ة أمامق  لإلبقداع والتطقوير 
وظكينقق  مققن مباشققرة مسققاوليات  حققىت تثققرير التحققدايت واملشققكالت وتدفعقق  إىل االبتكققار والتطققوير, إذاً, مققا تتمتققع بقق  

                                                 

 .04علن السلمن, نفس املرجع السابل, ص. د 0
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رية مققن مميقق ات وتققدرات هققن القيت تصققنع النجققاح املسققتمر, ووضققع تلققجل املبتكققرات واالورتاعققات يف تلقجل املققوارد البشقق
الققيت أدت إىل تغيققري توجهققات أو " األسققبا "مققا هققن الققدواعن : والسققااث الققذي اكققن طرحقق  هنققا هققو. حيقق  التنفيققذ

 .نظرة اإلدارة العليا إىل العنصر البشري
 1 :رة للعنصر البشريدواعي تغيري نظرة املنظدة املعاصــ 6 

تبل سنوات تليلة كان االهتمام بشاون املوارد البشرية ينحصر يف عدد تليل من املتخصصني الذين يعملقون 
خيتصققون بكافققة املسققائل اإلجرائيققة املتصققلة تسققتقطا  " تسققم أو إدارة األفققراد واملققوارد البشققرية"يف تسققم يطلققل عليقق  

أمقققور املفاضقققلة واالوتيقققار بقققني املققققدمني لشقققغل الودقققائف,   إهنقققاء إجقققراءات األفقققراد وتنفيقققذ سياسقققات املاسسقققة يف 
التعيققني وإسققناد العمققل ملققن يقققع عليقق  االوتيققار, وكانققا مهققام إدارة املققوارد البشققرية تشققمل متابعققة الشققاون الوديفيققة 

صققدر مققنهم, للعققاملني مققن حيقق  احتسققا  الرواتققب, ضققبط الوتققا, تطبيققل اللققوائد يف شققأن املخالفققات الققيت تققد ت
وتنفيققذ إجقققراءات اإلجقققايفات علقققى اوقققتالف أنواعهقققا, مباشقققرة الرعايقققة الطبيقققة واالجتماعيقققة وتنفيقققذ نظقققم تقيقققيم األداء 
وأعماث التدريب والتنمية اليت يشري اا املديرون املختصون,   متابعة إجراءات إهناء ايدمة يف هناية التقاعد وغريها 

 .من اإلجراءات الروتينية
العليا يف معظم املاسسقات ك تقويل املقورد البشقري االهتمقام املناسقب وك هتقتم بتنميقة تدراتق  اإلبداعيقة وجعلق   فاإلدارة

 :ومن األسبا  اليت أدت إىل هذا القصور. الركي ة األساسية لتحقيل التفوق التنافسن
 مشكالت كبرية حاالت االستقرار االتتصادي النسبية والنمو املتوا ل يف الكثري من املاسسات دون. 
 املستوايت املعتادة من املنافسة, وتعادث املراك  والقدرات التنافسية لكثري من املاسسات. 
  حققاالت االسقققتقرار التققققين النسقققبية وتواضقققع املهقققارات والققققدرات البشقققرية املطلوبقققة للتعامقققل مقققع التقنيقققات

 .السائدة
 

وث علقققى املققققوارد البشققققرية املطلوبقققة مشققققكلة, كمققققا أن ففقققن تلققققجل الظقققروف املتصققققفة أساسققققاً تالسقققتقرار ك اثققققل اضصقققق
 .مستوايت املهارة املطلوبة ك يكن يتطلب عناية وا ة يف راوالت البح  عن املوارد البشرية أو التعامل معها

الصقناعية القيت " الثقورة"ولقد سادت هذر الظروف يف كثري من دوث العاك لفقرتات طويلقة وقالث فقرتة النهاقة 
اك الغريب وانتقلا نسبيا إىل بعض دوث العاك العريب, ففن تلجل الظروف كانا أهم املشكالت اليت تُعين ظتع اا الع

اا اإلدارة العليا يف املاسسة االتتصادية هن تدبري املوارد املالية الاليفمقة, وتنمقيط أسقاليب اإلنتقاج و قيقل مسقتوايت 
ومقع تنقامن السقوق ك تكقن حقىت عمليقات التسقويل . االنتاجيقة قيقاً ملستوايت أعلى مقن " االت"أعلى من امليكنة 

يالحقظ أن الكثقري مقن املاسسقات العربيقة ال )هقو االنتقاج " كمقا تلنقا"تثري اهتمام اإلدارة العليا اليت كان مهها األوث 
اإلنتقاج  ت اث تسري وفل هذر الفلسفة اليت ترى اإلنتاج مشكلتها األوىل, وترى يف العنصقر البشقري عامقل مقن عوامقل
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ال ترتك ل  فر ة للتفكري أو اإلبقداع أو حريقة اختقاذ " املسندة إلي "خياع لنظم ولوائد وإجراءات ألداء املهام املنوطة 
 (.القرار

لكن تلقجل الظقروف ك تقدم علقى هقذا النحقو, فققد أ قا  العقاك كلق  حقاالت مقن التغقري املسقتمر واملتوا قل والعنيقف 
 : البشرية وتدراهتا ولعل أبريف تلجل التغريات ذو التأثري على هيكلة املوارد

التطورات العلمية والتقنية وانتشار تطبيقاهتا وا ة تقنيات املعلومات واالتصاالت واليت يتطلب استيعااا  -أ 
 .وتطبيقها كفاءة تتوفر يف نوعيات وا ة من املوارد البشرية

املت ايققد بتنميققة املهققارات االبتكاريققة  تسققارع عمليققات االبتكققار والتحققدي  للمنتجققات وايققدمات واالهتمققام -  
واإلبداعيقققة للعقققاملني وإاتحقققة الفر قققة أمقققامهم للمسقققامهة  فكقققارهم وابتكقققاراهتم لتنميقققة الققققدرات التنافسقققية 

 .للماسسة
يف  قاالت البيقع " األمر القذي اسقتوجب وجقود اتصقني"اشتداد املنافسة واتساع األسواق وتنامن الطلب  -ج 

 .جهة تلجل اهلجمات التنافسيةوالتسويل والرتويج ملوا
دققاهرة العوملققة وانفتققاح األسققواق العامليققة أمققام املنظمققات مققع تطبيققل اتفاتيققة ايققات ودهققور منظمققة التجققارة  -د 

العامليققة ودورهققا يف  ريققر التجققارة الدوليققة مققن وققالث إيفالققة العوائققل ايمركيققة يف  ريققر التجققارة الدوليققة, هققذا 
 ايققققداً لنوعيققققة جديقققدة مققققن املقققوارد البشققققرية تقققتفهم الثقافققققات املختلفققققة األمقققر أوجققققد هقققو اآلوققققر احتياجقققاً مت

 .وتستوعب املتغريات اعلية يف األسواق ايارجية
ارتفقققاع مسقققتوى التعلقققيم وتطقققور مهقققارات البشقققر ذوي املعرفقققة املتخصصقققة يف فقققروع العلقققم والتقنيقققة ايديقققدة  -ه 

ومقن   . تشقغيل تلقجل التقنيقات و قيانتها واملتجددة والذين أ بحا املنظمات تسقعى إلقيهم ألمهيقتهم يف
 .اكتسا  القدرة التنافسية

تلقققجل التغقققريات كانقققا السقققبب الرئيسقققن يف تغيقققري نظقققرة املاسسقققة املعا قققرة إىل املقققوارد البشقققرية وبدايقققة التحقققوث حنقققو 
دارة اعتبققارهم املصقققدر األساسقققن للقققدرات التنافسقققية وأكثقققر األ ققوث أمهيقققة ووطقققورة يف املاسسققة وبقققذلجل بقققدأت اإل

املعا رة تبح  عن مفقاهيم وأسقاليب جديقدة إلدارة املقوارد البشقرية تتناسقب مقع أمهيتهقا وحيويقة القدور القذي تققوم 
 .ب 

 .ومن   بدأ االهتمام إبدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية
 :الفلسفة اجلديدة إلدارة املوارد البشرية ــ7
االوققتالف بققني إدارة املققوارد البشققرية التقليديققة وإدارة املققوارد مققا هققن أوجقق  : "السققااث الققذي يطققرح نفسقق  اآلن هققو 

 البشرية اضديثة فيما يتعلل بنظرهتم أو تعاملهم مع املورد البشري؟
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 الفرق كني إدارة املوارد البشرية التقليدية و احلديثة 1:رقم  اجلدول
 إدارة املوارد البشرية احلديثة إدارة املوارد البشرية التقليدية

اعتبقققار إدارة املقققوارد البشقققرية علقققى أهنقققا  موعقققة أعمقققاث 
 1.إجرائية تتعلل بتنفيذ سياسات ونظم العاملني

اعتبار وديفة اسرتاتيجية تتعامل مع أهم مقوارد املنظمقة 
 .وتتشابجل مع األهداف واالسرتاتيجيات العامة هلا

مقققققع تبقققققين مفقققققاهيم وتقنيقققققات إدارة ايقققققودة الشقققققاملة يف 
املوارد البشرية إىل جانب إدماج تقنيقات عمليات إدارة 

املعلومقققات واالتصقققاث يف عمليقققات إدارة املقققوارد البشقققرية 
والتحقققققققوث حنقققققققو نظقققققققم وتقنيقققققققات إدارة املقققققققوارد البشقققققققرية 

 .االلكرتونية
تكلفقققة املهقققام القققيت تتقققوىل إدارة املقققوارد " نفققققات"اعتبقققار 

على أهنا نفقات بقدون " نفقات التدريب"البشرية مثل 
 .مردود

 .اعتبارها نفقات استثمارية تدر عائدا على االستثمار

اهتمقا تلبنققاء املققادي لالنسققان وتققوار العاققلية وتدراتقق  
ايسقققمانية, ومقققن تقققة ركققق ت علقققى األداء اآليل للمهقققام 
القققققيت يكلقققققف اقققققا دون أن يكقققققون لققققق  دور يف التفكقققققري 

 .واختاذ القرارات

 هتقققققققتم بعققققققققل االنسقققققققان وتدراتققققققق  الذهنيقققققققة يف التفكقققققققري
واالبتكقققققققققققار واملشققققققققققققاركة يف حقققققققققققل املشققققققققققققاكل و مققققققققققققل 

 .املساوليات

رك ت على ايوانب املادية يف العمل, واهتما بقاااي 
 .األجور واضواف  املادية و سني البياة املادية للعمل

هتققققتم احتققققوى العمققققل والبحقققق  عمققققا يسققققمى القققققدرات 
الذهنيقققققة للفقققققرد, ولقققققذا هتقققققتم تضقققققواف  املعنويقققققة وظكقققققني 

ومنحققققققق  الصقققققققالحيات للمشقققققققاركة يف  مقققققققل االنسقققققققان 
 .املساوليات لكن يشعر  مهية الوديفة

اختققققذت التنميققققة البشققققرية يف األسققققاس شققققكل التققققدريب 
املهققققققين القققققققذي يركققققققق  علققققققى اكتسقققققققا  الفقققققققرد مهقققققققارات 
ميكانيكيقققققققة يسقققققققتخدمها يف أداء العمقققققققل دون السقققققققعن 

 .لتنمية املهارات الفكرية أو استثمارها

اً هقققققن تنميقققققة إبداعيقققققة وإطقققققالق التنميقققققة البشقققققرية أساسققققق
لطاتات التفكري واالبتكار عند االنسقان وتنميقة العمقل 

 .ايماعن والتأكيد على روح الفريل

االهتمققققام بعمليققققات االسققققتقطا  والتوديققققف للعققققاملني 
 .حسب احتياجات اإلدارة التنفيذية املختلفة

االنشققغاث أو االهتمققام بقاققية أكثققر حيويققة وهققن إدارة 
يقققققققل االنتاجيقققققققة األعلقققققققى و سقققققققني الكفقققققققاءة األداء و ق
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 .والفعالية

االحنصقققققققار يف عمليققققققققات حبقققققققق  واسققققققققتقطا  العنصققققققققر 
 .البشري يف السوق اعلية فقط

االنتشقققار يف عمليقققات البحققق  واالسقققتقطا  يف سقققوق 
 .العمل العاملن النتقاء أفال العنا ر وأكثرها

 :بسس تندية القدرات التنافسية للدوارد البشرية ــ 4
تعتبققار املققورد البشققري هققو الققذي يعمققل علققى تفعيققل واسققتثمار تتققن املققوارد املاديققة والتقنيققة األوققرى يف املنظمققة وأن 

فصنق  مقن الاقروري أن توجق  مجيقع " مواردهقا البشقرية"جناح املنظمقة يعتمقد تلدرجقة األوىل علقى نوعيقة هقذر األوقرية 
 .أجل الو وث ب  إىل حد االمتيايف جهود املاسسة يف سبيل تطوير وتنمية هذا املورد من

قا وجقب  لكن تبل التعقرف إىل املقداول القيت تسقاهم يف تطقوير املقوارد البشقرية نسقتعرف مفهقوم املقوارد البشقرية أو ل م 
 .أو لكن نقوث عنها أهنا متمي ة. أن يتوفر يف املوارد البشرية لكن تساهم يف  قيل التفوق التنافسن

 1:د البشرية يف جناح وتفوق املاسسة وجب أن تتوفر فيها الصفات التاليةبشكل عام لكن تساهم املوار 
أن تكون اندرة أي غري متاحة للمنافسني, اعىن أن يتوفر للماسسة موارد بشقرية اندرة املهقارات والققدرات  -

وال اكقققن للمنافسقققني اضصقققوث علقققى مثلهقققا, كقققأن تتقققوفر لقققدى هقققذر املقققوارد البشقققرية الققققدرة علقققى االبتكقققار 
 .اإلبداع وتبوث التحدايت واملهام الصعبة والقدرة على التعامل مع تقنيات اتلفةو 
 sans"مققن وققالث تنظققيم غققري املسققبوق  "Valeur"أن تكققون املققوارد البشققرية تققادرة علققى إنتققاج القققيم  -

précédent" وتكامل املهارات وايربات ومن والث القدرات العالية على العمل يف فريل. 
ملنافسققني تقليققدها, سقواء تلتققدريب والتأهيققل, ولعققل مققا يقذكر عققن املققوارد البشققرية الياتنيققة أن يصقعب علققى ا -

هققو نققوع مققن املققوارد الققيت يصققعب تقليققدها إذا تعققرف علققى أهنققا مرتبطققة تملاسسققات الققيت تعمققل فيهققا ارتباطققاً 
ر بسقققهولة يف غقققري وثيققققاً يعقققرب عنققق  بفكقققرة التودقققف القققدائم, فتعتقققرب هقققذر اضالقققة فريقققدة مقققن نوعهقققا, ال تكقققر 

 .املاسسات الياتنية
الققيت " األسقس"لكقن لكقن ظتلقجل املاسسقة هقذر املقوارد البشقرية املتميق ة جيقب أن تقوفر  موعقة مقن املتطلبقات 

 :اكن حصرها يف هذر النقات
التدتيل يف اوتيار العنا ر املرشحة لشغل ودائف تسهم يف تاية بناء وتنمية وتوديقف الققدرات التنافسقية  -0

ع األسس السليمة لتقدير احتياجات املنظمقة مقن املقوارد البشقرية و ديقد موا قفات ووصقائس األفقراد بوض
إىل جانقب التأكقد مقن توافقل التكقوين الفكقري والنفسقن واالجتمقاعن واملعقريف ل شقخاص . املطلقوبني بعنايقة

مققن وققالث تنميققة  املرشققحني مققع مطالققب هققذر الودققائف وظققتعهم تلسققمات وايصققائس الققيت بيناهققا سققابقا,
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وسققائل ومعققايري فحققس املتقققدمني للعمققل يف املفاضققلة بيققنهم الوتيققار أكثققر العنا ققر توافقققا مققع احتياجققات 
 1.املاسسة

ويف هقققذا الصققققدد نققققذكر أن أمققققام املاسسققققة ويققققارين فيمققققا خيققققس اسققققتقطا  املققققوارد البشققققرية فصمققققا أن جتققققري 
سققققاليبها ايا ققققة, أو إسققققنادها إىل مكاتققققب عمليققققات البحقققق  واالسققققتقطا  ذاتيققققاً إبمكانيققققات املاسسققققة وأ

 2.البح  واالستقطا  ومراك  التقييم املتخصصة
االهتمام بتدريب املوارد البشقرية اعقىن أمشقل وأعمقل ممقا كانقا تتعامقل بق  إدارة املقوارد البشقرية التقليديقة, أي  - 

شقققمل مجيقققع أفقققراد عقققدم احنصقققارها علقققى األفقققراد القققذين يبقققدون تصقققور يف مسقققتوايت أدائهقققم, بقققل جيقققب أن ي
 .املنظمة مهما كان سنهم, ومهما كان مستواهم املعريف والوديفن؛ أي مجيع أفراد املنظمة ال على التعيني

وتققد تبققني منهجيققة إدارة املققوارد البشققرية االسققرتاتيجية أن تفعيققل التققدريب وجرعققات تنميققة املققوارد البشققرية ال 
ائمني تلعمققل, وإ ققا ال بققد مققن أن تتنققاوث جهققود التنميققة تتحقققل اجققرد توجيههققا وتركي هققا علققى األفققراد الققق

املنظمققة ذاهتققا وذلققجل مققن وققالث  ويلهققا إىل منظمققة تققتعلم حققىت هتيققئ الفققرص للعققاملني فيهققا تلققتعلم وتتميقق  
 3.معارفهم يف تطوير األداء

ولكقققن تاققققمن املاسسقققة ذلققققجل جيقققب أن تكققققون يف ارتبقققات مسققققتمر مقققع ايامعققققات ومراكققق  البحقققق  وحققققىت 
 .اسسات الرائدة لكن يتسىن هلا اضصوث على املعارف ايديدةامل

ترسيخ روح التعلم لقدى األفقراد وإاتحقتهم الفقرص للمشقاركة يف املقاظرات والنقدوات العلميقة واملهنيقة املختلفقة  - 
وتطبيل نظام يقان بتحمقل املنظمقة عقنهم رسقوم االشقرتاك يف تلقجل املقاظرات والنقدوات ورسقوم العاقوية يف 

فاققاًل عققن تيسققري فققرص اسققتكماث الدراسققات العليققا واملتخصصققة مققع . ات واهلياققات العلميققة واملهنيققةايمعيقق
 4. مل نفقات عنهم, كلها أو ج ء منها وعلى حسا  وتا املاسسة

مقققنهم " املمتقققايفين"تنميقققة واسقققتثمار الطاتقققات الفكريقققة والققققدرات اإلبداعيقققة ل فقققراد وتقققوفري الفقققرص للنقققااني  -8
 .ومشروعاهتم ايالتة, والعمل ابدأ اإلبتكار أو الفناءلتجريب أفكارهم 

نقذكر هنقا أن املاسسقات األكثقر جناحققاً يف العقاك املتققدم  قاوث أن جتعقل مققن كقل فقرد رجقل أعمقاث يف ذاتقق  
 5.وليس  رد مودف يادي أعماث روتينية بل هو يفكر ويبتكر ويشارك يف املساولية ويتحمل املخاطر
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ايماعن وتكريس روح الفريل للموارد البشرية يف املاسسة وضرورة توفري املناال املسقاند تنمية أساليب العمل  -9
لتنميقققققة االتصقققققاالت اإلجيابيقققققة والتوا قققققل بقققققني شقققققرائد العقققققاملني املختلفقققققة و قيقققققل أسقققققس االنتمقققققاء والقققققوالء 

 1.للمنظمة
, ويف 2ئدة يف سقوق العمقلمراجعة هيكل الرواتب والتعوياات املالية وإجقراء املققارانت مقع املسقتوايت السقا -1

هققذا املاققمار اكققن اإلاتحققة للعنا ققر البشققرية الفر ققة يف املشققاركة يف عوائققد إنتققاجهم الفكققري بتطبيققل نظققم 
 3.املشاركة يف األرتح وتويفيع أسهم  انية, لتحفي ها وتنمية اهتمامها تلعمل

ومجاعققات العمققل املختلفققة لتحقيققل فققتد تنققوات االتصققاث وتسققيري تققدفقات املعلومققات واملعرفققة بققني تطاعققات  -2
الفائدة األعلى الناشاة من هذا النمقو املتصقاعد للمعرفقة نتيجقة التقداوث والتعامقل فيهقا, تعتبقار أن مقا يفقرق 
املعرفة علقى املقوارد األوقرى القيت تتقاح لقدى املاسسقة هقو أهنقا ال تقنقس وال هتتلقجل تلتقداوث, تلعكقس فهقن 

 4.وتداوهلا بني األفراد تنمو وتتطور كلما يفاد انتشارها
إىل جانب هذا نذكر أمهية هتياة الفرص للعاملني للمشاركة يف اترتاح االسرتاتيجيات وتطوير القنظم وأتمقني 
مناال من االنفتاح الفكري الذي حيف  العاملني علقى التفكقري واإلبقداع واملسقامهة تألفكقار يف إثقراء القاعقدة 

 5.املعرفية للمنظمة
ة األداء ومقققن   االهتمققققام اميقققع عنا قققرر البشقققرية واملاديققققة والتقنيقققة والتصقققميمية يف إطققققار تطبيقققل نظقققام إدار  -4

متناسل ومتكامل واالهتمام بقاية مهمة جداً أال وهن مراعاة األبعاد الثقافية واالجتماعية للمقوارد البشقرية 
وإعققداد وطققط األداء  واوقتالف مسققتوايهتم الفكريققة, وأوققذ هققذر الفققروق يف االعتبققار عنققد تصققميم األعمققاث

 .و ديد معايري التقييم
إىل جانب ت ويد العاملني تملعلومات املتجددة, عن طريقل التقدريب أو االجتماعقات الدوريقة بقني العقاملني 

 6.والرةساء والكشف عن أفكار جدية لتحسني فرص األداء حسب ايطط املعتمدة
ربات والكفقاءات واالهتمامققات, وضقمان توجيههققا ومقن أجقل تنسققيل جهقود تلققجل املقوارد البشققرية متنوعقة ايقق -4

مجيعقققا  قققو  األهقققداف اعقققددة وفقققل األسقققاليب واألولقققوايت املعتمقققدة وجقققب الرتكيققق  علقققى عنصقققر مهقققم يف 
عنا ر املوارد البشرية أال وهو القائد اإلداري, القذي خيقتس يف ممارسقة ودقائف التوجيق , املسقاندة والتنسقيل 

                                                 

 .001نفس املرجع السابل, ص علن السلمن   0
 .14 نفس املرجع السابل, ص علن السلمن    
 نفس املرجع السابل, ص علن السلمن  
 . 1نفس املرجع السابل, ص  علن السلمن  8
 . 2 نفس املرجع السابل, ص  علن السلمن  9
 .0 0علن السلمن, نفس املرجع السابل, ص   1
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الققذي يلعققب دور الرائققد يف هتياقققة الققدووث إىل عصققر املتغققريات واسقققتكماث ولتقيققيم وغريهققا مققن الودقققائف, و 
 .مقومات التمي 

فالقائقققد لقققيس الفقققرد القققذي يفقققرف سقققلطت  علقققى العمقققاث ألداء عملهقققم بقققل هقققو القققذي يوجققق  ويطقققور وينمقققن 
رة إليق  , إذا وجقب تغيقري النظق1إذاً هقو مقدير أعمقاث حبقد ذاتق , يسقري األفكقار والققيم. تدرات املوارد البشقرية

 2.أو إىل القيادة اإلدارية ككل, واعتبارهم مدربني ومساندين ورعاة للعاملني وليسوا رةساء ومسيطرين
 .ماهية إدارة املوارد البشريةــــ 9
. لقد حاولنا يف املطلبني السابقني أن نبني مدى أمهية املوارد البشرية كمحدد أساسن لإلنتاجية تملنظمات 

إن .املوارد  تل كل هذر األمهية فصن األمر يتطلب اإلهتمام بشاوهنا من تبل جهة إدارية متخصصةفصن كانا هات  
وديفققة إدارة املققوارد البشققرية تملاسسققة هققن ايهققة اإلداريققة الققيت يقققع علققى عاتقهققا إدارة هققذا املققورد لتحقيققل معققدالت 

 .أعلى من اإلنتاجية
 اسرتاتيجية املوارد البشرية ــ 11
ملققا ظلكقق  هققذر املققوارد مققن معققارف , وارد البشققرية مققن أهققم أ ققوث املنظمققة كمققا أهنققا  قققل هلققا ميقق ة تنافسققيةتعققد املقق   

ووا قققة أنا واتقققع التغقققريات , ومهقققارات ووقققربات تسقققاعد علقققى اإلبقققداع والتجديقققد إلرضقققاء ال بقققون ورفقققع درجقققة وفائققق 
تقققدراهتا التنافسقققية وتنميتهقققا لاقققمان البققققاء التكنولوجيقققة وت ايقققد حقققدة املنافسقققة فرضقققا علقققى املاسسقققات ضقققرورة تع يققق  

املقوارد البشقرية  (0)مما ساهم يف إضفاء الطابع اإلسرتاتيجن على الرأمساث البشقري وفقرف ضقرورة إدمقاج, واالستمرارية
وهذا يعين أن  على مسريا املوارد البشقرية أن يسقاهم يف . يف اإلسرتاتيجية العامة للماسسة لتحقيل أهدافها األساسية

و ديقققد احتياجقققات املاسسقققة املسقققتقبلية  ( )إعقققداد اإلسقققرتاتيجية العامقققة للماسسقققة يف كقققل مقققا يتعلقققل تملقققوارد البشقققرية
مقع  ( )وأن يعمل على أن تكون إسرتاتيجيات املقوارد البشقرية متوافققة -رتاتيجن هلاأي ضرورة التخطيط اإلس -منها

 االسققرتاتيجناملققوارد البشقرية إىل جانققب مفهقوم التسققيري  اسقرتاتيجيةوسقنتناوث فيمققا يلقن مفهققوم  .إسقرتاتيجية املاسسققة
 .اسرتاتيجياهتاهلا واتلف  االسرتاتيجنهلذر املوارد تإلضافة إىل التخطيط 

 
 

                                                 
 

1- Idem, p62. et J.M.Peritti: GRH, op cit pp106-107. 
1- Bernard Gazier: les stratégies des Ressources humaines, les édition de la découverte,   Paris, 
1993, p24. 

 .40ص, مرجع سابل, مجاث الدين دمحم املرسى -2
3- Bernard Gazier, op cit, p25.  
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 :املوارد البشرية مفاهيم بساسية السرتاتيجيةــــ 11
توتعققات تققوفر فققرص لقق رتح والتنافسققية مققن وققالث تسققيري املققوارد " :املققوارد البشققرية علققى أهنققا عرافققا لالسققرتاتيجية 

عندما يساعد على التسيري أكثر فأكثر حقىت وقالث  اسرتاتيجياحي  كل توتع يف  اث املوارد البشرية يعد , البشرية
وسقققيلة للمطابققققة بقققني تسقققيري املقققوارد البشقققرية واإلطقققار "وعرافقققا كقققذلجل علقققى أهنقققا . (0)"مراحقققل التغقققريات جقققد متقققوترة

وتتامن , للماسسة  ن يكون هلا توج  عام االسرتاتيجيةتسمد هذر , للنشات االتتصادي للماسسة االسرتاتيجن
املققوارد البشققرية  اسققرتاتيجيةتعتققرب  ( )".ت متعققددة ختققس عققدة ودققائف وجيققب أن ظتققد ألكثققر مققن سققنةبققرامج ونشققاطا

كمققا تعققدا , املاسسققة ملسققامهتها يف  قيققل األرتح ويفايدة التنافسققية واسققرتاتيجيةإذن الققرابط بققني تسققيري املققوارد البشققرية 
مماققققا فققققرف التسققققيري , مققققن وققققالث مواردهققققا البشققققرية االسققققرتاتيجيةتعبققققريا عققققن االجتققققار العققققام للمنظمققققة لبلققققو  أهققققدافها 

عمليقة القربط بقني جهقود ختطقيط املقوارد البشقرية والتوجهقات : "هلذر املوارد, هذا األوري يعقراف علقى أنق  االسرتاتيجن
 مققوع النشققاطات املققاثرة علققى سققلوك املققوارد البشققرية يف : "كمققا اكققن تعريفقق  علققى أنقق . ( )"للمنظمققة االسققرتاتيجية

وألمهياقققة املقققوارد البشقققرية يف  قيقققل .(8)للماسسقققة االسقققرتاتيجيةة عمقققل, مقققن أجقققل  ديقققد وتلبيقققة االحتياجقققات وضقققعي
: عققراف التسققيري االسققرتاتيجن للمققوارد البشققرية كققذلجل علققى أناقق , أهققداف املاسسققة وضققمان بقائهققا وظيا هققا يف ريطهققا

, غرف  سني مستوايت األداء وتنمية الثقافة التنظيميقةب, عملية ربط تسيري املوارد البشرية تألهداف االسرتاتيجية"
  (9)."مماا يعجال من نواحن اإلبداع والليونة

 : ـــ التخ يط االسرتاتيجي للدوارد البشرية12
يعترب التخطيط االسرتاتيجن للمقوارد البشقرية عمليقة مسقتمرة لتصقميم وتطقوير وطقط أو اسقرتاتيجيات تغطقن اتلقف 

يرتك  هذا النوع مقن التخطقيط علقى عقس عنا قر أساسقية هلقا أتثقري كبقري علقى نقوع وكقم . نظمةمراحل دورة حياة امل
رسقالة املنظمقة أو مهمتهقا, اعقيط ايقارجن, اعقيط : املوارد البشرية الاليفمة لتجسيد االسرتاتيجية, هذر العنا ر هن

 :فيما يلنالداولن, األهداف التنفيذية, اييارات االسرتاتيجية واليت سنتناوهلا 
وهتقدف إىل تبيقان سقبب وجقود , هن اإلطقار الرئيسقن املمياق  للمنظمقة دون غريهقا مقن املنظمقات: رسالة املنظمة -0

 .... ( )املنظمة وممارستها و اث نشاطها
جيقققب  ديقققد الفقققرص واملخقققاطر القققيت يوفرهقققا اعقققيط ايقققارجن املتعلققققة تملنافسقققة, وتلتطقققورات :  اعققيط ايقققارجن - 

وتبققين , كمققا جيققب  ليلهققا وبنققاء عليقق  يقققوم مسققريا املققوارد البشققرية توتيققار األهققداف. نولوجيققة ووضققعية السققوقالتك
 .(8)االسرتاتيجيات ايا ة تملوارد البشرية

حي  يراك  علقى  , يرتك  التخطيط االسرتاتيجن على  ليل نقات القوة والاعف يف املاسسة:  اعيط الداولن - 
 .(9)املوارد املتاحة سواء املالية أو املادية أو البشرية أو التكنولوجيةكمية ونوعية 
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إنا أهقققم عنصقققر يف عمليقققة التخطقققيط االسقققرتاتيجن للمقققوارد البشقققرية هقققو  ديقققد البقققدائل : اييققارات االسقققرتاتيجية -8
وجيقب . (1)األجقلوالذي سيحدد التوج  العقام وحيققل األهقداف طويلقة , االسرتاتيجية للمنظمة واوتيار أفال بديل

 0. أن يتم التخطيط االسرتاتيجن للموارد البشرية تلتوافل واملوايفاة مع التخطيط االسرتاتيجن يف املاسسة
 :عالقة إدارة املوارد البشرية ابإلدارات األخرى - 13

ر اإلدارات إدارة املوارد البشقرية هقن إدارة متخصصقة يف شقاون العقاملني, إال أن هقذر اضقيققة ال تعقين إلغقاء دو 
األورى يف رعاية شاون العاملني اا والتأكد من  الحيتهم للعمل من أجل  قيل أهداف          املنظمة, فعلى 
مققديري اإلدارات األوققرى التأكققد مققن تققدرة األفققراد واسققتغالث طاتققاهتم  علققى كفققاءة ممكنققة, ويسققاعد يف ذلققجل إدارة 

اإلدارة واإلدارات األورى, حي  تقوم إدارة املوارد البشرية اساعدة هذر  املوارد البشرية, فالعالتة إذن توية بني هذر
اإلدارات يف ضققمان اضصققوث علققى الطاتققات وتطويرهققا واعافظققة عليهققا وذلققجل مققن وققالث بققرامج وسياسققات اصصققة 

 .هلذا الغرف
ت التنفيذيقة ال تتمتقع ومن هذا املنطل فصن إلدارة املوارد البشرية وديفة أو سلطة استشارية فهقن عكقس اإلدارا

هلققا, كمققا جيققب عققدم والنصققد حبققل إ ققدار األوامققر والتوجيهققات إىل اإلدارات األوققرى بققل فقققط تتمتققع حبققل املشققورة 
ايلقط بقني السققلطة االستشقارية الققيت تصقف عالتققة إدارة املقوارد البشقرية مققع اإلدارات األوقرى والسققلطة التنفيذيقة الققيت 

 .كون املدير الجل حل إ دار األوامر والتوجيهات للعاملني داول إدارت تتم م اولتها داول هذر اإلدارة  
غري أن العديد من علماء اإلدارة أ بحوا يامنون بعدم جدوى الفصل الققاطع بقني السقلطة التنفيذيقة والسقلطة 

ية اضقققل يف االستشققارية وا قققة يف املنظمقققات اضديثقققة واملعققققدة وهقققذا يعقققين أنقق  جيقققب إعطقققاء مقققدير إدارة املقققوارد البشقققر 
إ ققدار القققرارات املل مققة لققإلدارات األوققرى وهققذا مققا جيعلهققا ظققارس نوعققا فلثققا مققن السققلطة تققدعى السققلطة الوديفيققة, 
والققيت تسققتمدها مققن وققالث ايققدمات الققيت تقققدمها للوحققدات اإلداريققة األوققرى مثققل إعطققاء القققوانني واللققوائد ووضققع 

, تإلضقققققافة إىل مجقققققع املعلومقققققات عقققققن العقققققاملني وتو قققققيف وتققققققومي األنظمقققققة املتعلققققققة برتتيقققققة وتعيقققققني ونققققققل العقققققاملني
 .( )الودائف

 :العالقة كني املوارد البشرية وإدارة املؤسسة الرايضية - 14
تعتققرب العالتققة بققني العققاملني وإدارة املاسسققة الرايضققية ذات أمهيققة وا ققة لققإلدارة الرايضققية وهققذا مققا يعققين مققدى أمهيققة 
العنصر البشري يف املاسسة الرايضية وذلجل لعدة أسبا  منها أن العاملني يقاون معظم أوتاهتم يف املنشأة  ولذلجل 

م أنققواع متباينققة مققن العققاملني ووا ققة إذا كانققا كبققرية اضجققم, فهققم يققاثرون فيهققا ويتققأثرون منهققا, وهققن بطبيعتهققا تاقق

                                                 
12- Petit et autres, op.cit, p 120. 

 .41ص , مرجع سابل, مجاث الدين دمحم املرسى - 
4- Petit et autres, op.cit, p 1 
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واملاسسة يف املفهوم اضدي   تعمل علقى بلقو  هقدفني رئيسقيني مهقا يفايدة اإلنتقاج والعمقل بدرجقة عاليقة مقن الكفقاءة 
املاسسقققة  مصقققاحل ورضقققا العقققاملني وانسقققجامهم وتققققدمهم وتطقققوير شخصقققيتهم حيققق  تعمقققل اإلدارة علقققى التوفيقققل بقققني

صاحل العاملني اقا, إذن فهقن تققوم أساسقا علقى األفقراد ويماعقات أو بصقفة رئيسقية علقى ايماعقات طاملقا تامقا وم
 .تلجل ايامعات على نظام معني يكفل هلا أداء عملها والو وث إىل هدفها

النققاس يف  أمقا تلنسقبة لتنظقيم املاسسقة فيعقين شقياني مهقا الوديفقة واهليكلقة, فأمقا الوديفقة يقصقد اقا عمليقة مجقع
 ماسسة وتقسيم العمل بينهم وبتويفيع األدوار عليهم حسب تدراهتم ورغباهتم والتنسيل بني جهودهم, أما اهليكل

 
أو البناء الذي اكقن أن تسقمي  املاسسقة أو الشقركة أو اهلياقة, فيقصقد بق  ايماعقات واإلدارات واألتسقام القيت  

 .بطريقة متعاونة منسقة ليصلوا إىل هدف ردديعمل فيها الناس والعالتات اليت تنظم أعماهلم 
إذن املنشأة الرايضية وحدة فنية اجتماعية, املفروف أن تدار للو وث إىل أفال  ورة وذلجل إذا اتبع جوانب 

 :رئيسية متداولة يف بعاها ياثر كل جانب منها يف اآلور ويتأثر ب  وهن
 . تنفيذاي متغريواليت تكون واضحة ومعروفة ولكن هلا أسلوت: األهداف -
 .هن املوارد البشرية, املادية: موارد املنشأة -
 . (0)كالتخطيط, التنظيم, التوجي  والرتابة:العمليات اإلدارية -
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 8, 88, ص111 , األردن, 0و أتثري العوملة عليها, دار  د الوي للنشر والتويفيع , تإدارة املوارد البشرية : سنان املوسوي - (1)
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 : خالصة 
ال اويقة يف العمليقة اإلداريقة , ذلقجل ألن مقدى فعاليقة هقذر  رحجق ,تعد إدارة املوارد البشرية يف األجهق ة اإلداريقة

األجه ة يف  قيل رسالتها يعتمد بدرجة كبرية على مواردهقا البشقرية, ومقا يتمتقع بق  أفرادهقا مقن مهقارات و تقدرات, 
ومققا لققديهم مقققن طاتققات ودوافققع وطموحقققات, فهققم الققذين يرمسقققون اإلسققرتاتيجيات والسياسققات وايطقققط وهققم القققذين 

الققربامج ويسققهرون علققى تنفيققذها واكققن القققوث أن جنققاح املنظمققات أو إوفاتهققا يف  قيققل غايتهققا األساسققية ياققعون 
يعتمد بصقورة رئيسقية علقى نوعيقة الققوى العاملقة وعلقى االسقتخدام األمثقل هلقذر الققوى لتحقيقل أهقداف إدارة املقوارد 

 .  البشرية
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 :تمهيد

يتبع الباحث يف دراسته امليدانية على أسس العمل املنهجي و هو جد ضروري ألنه يعمل على رسم الطريق 
املنهج و هذا وفقا لطبيعة املشكلة املراد دراستها و خالل حبثنا هذا  الصحيح خالل مراحل حبثه و كذلك إختيار

 الذي خيضع جملموعة من اإلجراءات اليت تساعد على إعطاء الصورة املنهجية للبحث حيث عملنا على وضع
وضوعية الدراسة االستطالعية للبحث واجملال الزماين واملكاين كذا الشروط العلمية لألداة وهي الصدق والثبات وامل

مع ضبط متغريات الدراسة، كما اشتمل على عينة البحث وكيفية اختيارها واملنهج املستخدم و أدوات الدراسة 
أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ،التطبيق امليداين وحدود الدراسة وكذالك إجراءات

  .ومناقشتها يف ضوء الفرضيات
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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 أتكدان بعد هذه العملية أن هذا املوضوع مالئم للدراسة

 .ديوان املركب املتعدد الرايضات لوالية الوادي: اجملال املكاين -1-1

 :الديوان نبذة عنن _

 : تعريف الديوان - 1

 هو5/5/97املؤرخ يف 801-97طبقا للمرسوم التنفيذي  ديوان املركب املتعدد الرايضات لوالية الوادي أتسس
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل مثبت بقواعد تنظيمية يف حدود 

 .على إدارهتا مدير الديوان صالحيتها اخلاصة وتوضع حتت وصاية الوزير املكلف ابلشباب و الرايضة ويشرف

 .ابلقرب من الوالية  8995ماي  1يقع ديوان املركب املتعدد الرايضات لوالية الوادي يف حي :املقر

 :نشاط الديوان -2 

 .ميارس الديوان النشاطات التالية 

 :العاب القوي وهي هتدف إيل مايلي. كرة سلة . كرة اليد .كرة القدم 

 املسامهة يف ترقية املمارسات الرايضية و البدنية و تطويرها على مستوى الوالية -

 .ضمان عمل جمموع املنشآت الرايضية 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 إبجنازها

 .قصد ضمان التحضري والتنظيم املادي و التقين ملا يؤتى  وضع وسائلها حتت تصرف -

تنظيم املنافسات ، التظاهرات الرايضية، احمللية ،الوطنية والدولية اليت جترى داخل املنشآت الرايضية للديوان و  -
 .التدريبات التحضريية للرايضيني

 .الرايضية والبدنيةتعليم الرتبية البدنية و الرايضية واملستوايت األخرى للممارسات  -

 .تكوين الرايضيني و كذا مستخدمي التأطري و حتسني مستواهم و جتديد معارفهم -
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استقبال الرايضيني من املنتخبات احمللية و اجلهوية و الوطنية ووضع الوسائل الضرورية حتت تصرفهم  لتحضريهم  -
 . وجتمعهم 

من ممارسة الرايضة عن طريق وضع الوسائل و اهلياكل حتت املسامهة يف تنمية املمارسات الرايضية املنتشرة ض -
 .تصرفها

 تنظيم كل التظاهرات و العروض الرايضية و ترقيتها ومنها الفنية والثقافية و ضمان كل أداء للخدمة  -

 .8يف جمال التسلية و راحة اجلمهور

 :اجملالس االستشارية واللجان التنظيمية املنتخبة يف الديوان -   

 :جملس اإلدارة -1

جملس اإلدارة و هي اهليئة الوصية على مستوى الوالية وهي اجلهة املستشارة يف اختاذ بعض القرارات اخلاصة 
 .7ابلتسيري من الناحية التنفيذية ، يسري الديوان جملس اإلدارة يديره مدير

ئيس اجمللس الشعيب ألوالئي أو ممثله  ر  -الوايل أو ممثل عنه برتبة مدير والئي   -: يتشكل جملس اإلدارة مما يلي  
 .رئيس امن الوالية أو ممثله  -مدير الشباب والرايضة يف الوالية -

رئيس اجمللس الشعيب  -رئيس اجمللس الشعيب البلدي ملقر الوالية أو ممثله    -أمني اخلزينة يف الوالية أو ممثله   -
 تنشيط مدير مركز إعالم و  -البلدي ملقر الوالية أو ممثله 

 .ثالثة ممثلني عن الرابطات الرايضية املتواجدة على مستوى الوالية -الشباب 

 ممثل منتخب عن العمال و جيب أن تكون ملمثل الوايل رتبة مدير والئي على األقل يشارك -

 مدير الديوان يف اجتماعات جملس اإلدارة بصوت استشاري ويتوىل أمانته كما ميكن جمللس  

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

 ملدة ثالثة سنوات بقرار من وايل الوالية بناءا على اقرتاح من السلطات اليت ينتمون إليها

 وجيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية مرتني يف السنة بناءا على استدعاء من رئيسه و كذالك
                                                             

 .يتضمن تعديل القانون األساسي لدواوين املركبات املتعددة الرايضات 87/7005/ 77بتاريخ  997-05من املرسوم تنفيذي رقم  09املادة ( 8) 8
يعدل القانون . يتضمن تعديل القانون االساسي لدواوين املركبات املتعددة الرايضاتاعاله الذي 997 -05من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة رقم  7

 األساسي لدواوين املركبات  
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 .األعضاء يف دورة استثنائية  7/7أن جيتمع بطلب من  ميكن

 :  ويداول جملس اإلدارة على اخلصوص

 .التنظيم والنظام الداخليني   -

 .آفاق تنمية الديوان –

 . الربانمج واحلصائل السنوية لنشاطات الديوان–

 مشاريع ميزانيات الديوان –

 .أعمال التكوين لفائدة املستخدمني–

 .الديوان وهتيئتهمشاريع توسيع –

 .مشاريع العقود واالتفاقيات والصفقات اليت يلتزم هبا الديوان -

 .التقرير السنوي عن النشاط واحلساب اإلداري وحساب التسيري اليت يقدمها مدير الديوان -

 .اهلبات والوصااي-

 .مشاريع اقتناء األمالك املنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادهلا -

 .ارات واالمتيازات اخلاصة ابالستغاللاإلجي-

 .مشاريع القروض و تسعرية اخلدمات  –

 .يدرس ويقرتح كل التدابري اليت من شاهنا حتسن عمل الديوان واملساعدة على حتقيق أهدافه-

 :اللجنة متساوية األعضاء*2

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

   8966جوان  07املؤرخ يف  877-66القانون األساسي العام للوظيفة العمومية اجلزائري الصادر ابآلمر 
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الذي يتضمن اختصاص اللجان متساوية األعضاء ونشاطها  8966جوان  7املؤرخ يف  877-66االمر8
 .وتنظيمها وعملها

تنشأ اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء حسب احلالة لكل رتبة أو جمموعة رتب أو سلك أو جمموعة أسالك 
والغرض منها هو إشراك املوظف يف تسيري حياته .تتساوى مستوايت أتهيلها لدى املؤسسات واإلدارات العامة

الرتقية يف -ملهنية للموظف مثل إرجاء الرتبصاملهنية وتكون بصفة استشارية يف املسائل الفردية اليت ختص احلياة ا
إال يف بعض . عقوابت من الدرجة الثانية-اإلحالة على االستيداع–االنتداب والنقل اإلجباري –الدرجات 

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

 .7املتضمن حتديد أعضاء اللجان املتساوية األعضاء وأحقية إنشاءها 8919أفريل  09و جاء القرار املؤرخ يف

من أعضائها وجتتمع على األقل مرتني كل سنة كما اليوجد هلا حتديد لعدد  7/7وهي جتتمع بدعوة من رئيسها أو 
 .جتتمع كلما اقتضت الضرورة لذالكاجللسات فهي 

 :اللجنة االستشارية*3

 وزايدة  على اهلياكل واللجان املنصوص على إنشائها قانوان وعن طريق التنظيم فان مدير

 قام بعد املناقشة مع إطارات املؤسسة إبنشاء الواديديوان املركب املتعدد الرايضات لوالية  

إعداد نظام خاص بتنظيم أشغاهلا و تكون أراء ودراسات اللجنة استشارية جلنة تنسيق استشارية الغرض منها 
خد القرارات اإلدارية كما تقوم هذه اللجنة ابختاذ القرارات املتعلقة ابملسائل املطروحة عليها اخلاصة حبل أل

 .النزاعات

 (.مل يتم ترمسيه بعد)  الفرع النقايب-

فرع نقايب مستقل عن املدير واإلدارة وينتخب بصفة دميقراطية من يشتمل ديوان املركب املتعدد الرايضات على 
طرف مجيع عمال الديوان وتنحصر  أهدافه يف الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية وحتسني ظروف عملهم 
والتصدي حملاولة التعسف واالستغالل واحلفاظ على املكتسبات االجتماعية للعمال والسعي الدائم من اجل توفري 

                                                             
يعدل القانون . ملركبات املتعددة الرايضاتيتضمن تعديل القانون األساسي لدواوين ااعاله الذي 997 -05من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة رقم    

  .األساسي لدواوين املركبات  

 .املتضمن حتديد اللجان املتساوية األعضاء وأحقية إنشائها 8919افريل  09القرار املؤرخ يف  7
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ثالثة أعضاء يتم انتخاهبم بصفة )ملزيد منها وتعترب النقابة حلقة وصل بني اإلدارة والعمال وهو يتكون من ا
 (  .دميقراطية من طرف العمال 

 جلنة اخلدمات االجتماعية - 

الذي يتعلق  8917سبتمرب سنة  88املؤرخ يف  707-17أنشئت جلنة اخلدمات االجتماعية مبوجب املرسوم رقم 
  8.اخلدمات االجتماعية للمستخدمني بتسيري

إضافيني يتمتعون ابحلماية القانونية الواردة يف  07أعضاء دائمني و 5تتشكل جلنة اخلدمات االجتماعية من 
لصاحل ممثلي العمال ويدوم تعيينهم ملدة ثالثة سنوات  وهي تقوم بتسيري اخلدمات االجتماعية   التشريع املعمول به

كما حتصي االحتياجات فيما خيص اخلدمات االجتماعية وتقرر نوع األعمال الواجب القيام هبا كما تعد النظام  
 و تدفع اهليئة املستخدمة اشرتاكا سنواي .الداخلي وتصادق عليه  

ابملائة من الكتلة اإلمجالية  املخصصة للرواتب و األجور من ميزانية التسيري لكل  7خلدمات يقدر بنسبةلصندوق ا
 . سنة اليت حتول إىل احلساب املفتوح ابسم جلنة اخلدمات االجتماعية املشرتكة بني اهليئات املستخدمة

اىل نصف  7086 فيفرير من بداية أشه 05شرعنا يف إجناز هذا البحث يف مدة قدرها : اجملال الزماين -2*1
 .7086 أفريلشهر 

 .ديوان املركب املتعدد الرايضات لوالية الوادي متثل عينة البحث يف حبثنا هذا إداري :جمتمع الدراسة -2 

 %51 بنسبة إداراي 70مت اختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة واليت تضم : عينة الدراسة -3
إداري، مت توزيع  70إداري، ما يعين أن حجم عينة الدراسة بلغ  57اإلمجايل البالغ من العدد ابلتقريب 

استبيان  70، وبذلك يكون عدد االستبياانت اخلاضعة للدراسة أسبوعنياالستبياانت عليهم واسرتدادهم بعد 
 :حجم جمتمع وعينة الدراسة( 8)ويبني اجلدول 

 

 

 

 

 
                                                             

 
 .الذي يتعلق بتسيري اخلدمات االجتماعية  8917سبتمرب  88املؤرخ  يف  707-17املرسوم رقم  
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 .ة حجم جمتمع وعينة الدراس( 02)جدول رقم 

النسبة املئوية  عدد املوظفني اسم الوحدة
85% 

االستبياانت املرجعة 
 واخلاضعة للتحليل

 80 80 89 ديوان املركب 
 07 07 06 القاعة املتعدد الرايضات ابلرابح

 07 07 06 القاعة املتعدد الرايضات بتكسب
 07 07 05 القاعة املتعدد الرايضات جبامعة

 07 07 05 مارس89املسبح النصف االومليب 
 07 07 09 املسبح النصف االومليب الدبيلة

 09 09 02 ماي ابلوادي 1ملعب الشط 
 07 07 05 امللعب امللحق

 30 30 82 اجملموع
 

املنهج املتبع يف دراستنا هو املنهج الوصفي التحليلي، ويقصد ابملنهج الوصفي  :املنهج املتبع -4
هو املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حداث، أو قضية موجودة حاليا، ميكن احلصول منها على معلومات " :التحليلي

 ".جتيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها

 :مت استخدام االستبيان كأداة جلمع املعلومات والبياانت وكانت على النحو التايل: أداة الدراسة -8

 .استخدامها يف مجع البياانت واملعلوماتإعداد استبيان أولية من أجل  -8

 .عرض االستبيان على املشرف من أجل اختيار مدى مالئمتها جلمع البياانت -7

توزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البياانت الالزمة للدراسة، ولقد مت تقييم االستبيان إىل  -7
 :جزئني كمايلي

 .فقرات 9خصية لعينة الدراسة وتتكون من يتكون من البياانت الش: اجلزء األول

 :يتناول حمور الدراسة ومت تقسيمه إىل ثالث  حماور: اجلزء الثاين

 2وتتكون من  االجتماعية للموارد البشرية يف املنشات الرايضية  واقع األهدافميثل : احملور األول 
 .فقرات
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 2ويتكون من  ة يف املنشآت الرايضية واقع االهداف التنظيمية للموارد البشريميثل : احملور الثاين 
 .فقرات

 2ويتكون من   الوظيفية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضيةواقع األهداف ميثل : احملور الثالث 
 .فقرات

 :وقد كانت اإلجاابت على كل فقرة وحسب نوعية السؤال وفق املقياس حسب اجلدول التايل

 ال نعم التصنيف

 ..بــ ملاذا يف بعض الفقراتمع التعليل         

 :الشروط العلمية لألداة-6
 (.8)صدق االستبيان يعين التأكد من انه سوف يقيس ما أعد لقياسه : الصدق 6-1

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

 :   ثبات األداة -1 - 6

التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على اإلداريني ذاهتم  ) إن ثبات أداة الدراسة يعين 
 . يف أوقات خمتلفة

وهناك عدد من الطرق اإلحصائية اليت تستخدم لقياس مدى ثبات أداة الدراسة يعتمد يف معظمها على حساب  
 .معامل االرتباط بني إجاابت األشخاص

 :ضبط متغريات الدراسة -7

 :تعريف املتغري املستقل -

أي ملا يقوم الباحث بتثبيتها  يسمى يف بعض األحيان ابملتغري التجرييب، وهو الذي حيدد املتغريات ذات األمهية،
يتأكد من أتثري 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 إىل معرفة 

 .أتثري على متغري آخر
                                                             

 862، ص7007، اإلسكندرية ، 8أسس البحث العلمي،  مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط: وض صابر ، مريفت على خفاجة ـ فاطمة ع (8)
 دراسة ميدانية على إدارة جوازات، التطوير التنظيمي وعالقته ابلرضا الوظيفي يف إدارة جوازات منطقة الرايض: ـ هاين بن انصر بن محد الراجحي (7)

 .18، ص2003رسالة ماجستري، قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  الصفر جدة،
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أهداف ادارة املوارد  ويف دراستنا هذه فانه مت حتديد املتغري املستقل أي السبب من موضوع الدراسة الذي هو      
 .البشرية

 :تعريف املتغري التابع -

هي املتغريات الناجتة من العمليات اليت تعكس األداء أو السلوك، وعلى ذلك فان املثري هو املتغري املستقل بينما 
 .(8)ثل املتغري التابع والذي يالحظه الباحث من خالل معاجلته للظروف احمليطة ابلتجربةاالستجابة مت

 .املنشأة الرايضةاإلدارة الرايضية :املتغري التابعومن خالل موضوع الدراسة فإنه مت حتديد     

 :اشتمل حبثنا احلدود التالية: حدود الدراسة -1

 مشلت دراستنا عينة عشوائية بسيطة من إداري املركبات املتعددة الرايضات لوالية الوادي  :احلدود البشرية -5-8

ابتدءا من الوقت  7085/7086اقرتحت هذه الدراسة خالل املوسم الدراسي : احلدود الزمنية  -5-7
 . 7086/ماي/77 األحد الذي وافقت فيه اللجنة العلمية على موضوع حبثنا إىل غاية

 .طبقت هذه الدراسة على مستوى املركبات املتعددة الرايضات لوالية الوادي :د املكانية احلدو  -5-7

  

 :الوسائل اإلحصائية املستعملة  - 9

تســـاعد علــــى حتويـــل البيــــاانت والنتــــائج مـــن حالتهــــا الكميـــة إىل نســــب مئويــــة وقـــد اعتمــــدان يف حتليلنــــا - 
ة الثالثيــة وذلـك لالســتخراص واحلصــول علـى نســب ملعطيــات  دللمعطيـات العدديــة لالســتبياانت علـي القاعــ
 :     كل سؤال وفيما يلي قانون القاعدة الثالثية

 

 النسبة املئوية 

               

وهذا لتحويل النسبة املئوية إىل دوائر نسبية لنتائج  (الطريقة الثالثية)واعتمدان كذلك على نفس الطريقة 
 .(Microsoft officExcel)ابإلضافة إىل االعتماد على برانمج  احملصل عليها

                                                             

.879، ص7000، عمان، األردن، 8مؤسسة الوراق، ط ،أسس البحث العلمي: مروان عبد اجمليد إبراهيم -(8)  

 800لتكرارا       
 جمموع التكرارات     
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 :اخلالصة

تساعد اإلجراءات امليدانية للبحث العلمي علـى ترتيـب البحـث بطريقـة منهجيـة و كـذلك تسـاهم يف تسـيري النتـائج 
وقد اتبعنا يف مجع البياانت علـى االسـتمارة اإلسـتبيانية الـيت مسحـت لنـا ابحلصـول علـى جمموعـة مـن النتحصل عليا ،

 .واليت سنقوم بتحليلها ومناقشتها يف الفصل املوايل النتائج
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   : عرض و حتليل نتائج املعلومات الشخصية 
 .توزيع االستبيان حسب اجلنس لإلداريني(: 03)اجلدول رقم 

" ذكر "انطالقا من النسب املئوية املوجودة يف اجلدول يتضح أن العنصر 
من التمثيل يف اإلداريني ملركب مبختلف %( 10)ميثل النسبة الكبرية 

 %( .70)مصاحلها و مكاتبها  إال أهنا ال ختلوا من العنصر النسوي

 

 

 

 نستنتج إن أغلبية إداريي املركب ذكور :االستنتاج

 

 .يبني توزيع االستبيان حسب السن اإلداريني (:04)اجلدول رقم 

ميثل ( سنة 90-70)من نتائج اجلدول نالحظ أن اجملال الزمين 
-اقل)، وكذلك نالحظ أن اجملال الزماين (%90)النسبة األكرب

مما يدل على وجود ( %7275)ميثل كذلك نسبة عالية ( سنة 70
ميثل ( سنة فما فوق90)عنصر الشباب ،أما اجملال الزماين 

 .أي أن وجود عنصر األقدمية متوفر لدى اإلداريني( 7775%)

 

 

 

 

 نستنتج من ما يلى أن أغلبية إداريي املركب شباب و ذوي اخلربة :االستنتاج

 

 

النسبة  الذكور الصنف
 املئوية

 %   10 79 ذكر

 % 70 06 أنثى

 %  800 70 اجملموع

النسبة  التكرار
 املئوية

 %7275 87 سنة 70اقل  

 % 90 86 سنة  70-90

سنة فما  90
 فوق

07 7775  % 

 % 800 70 اجملموع
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 .يبني توزيع االستبيان حسب سنوات اخلربة لإلداريني(: 08)اجلدول رقم 

من نتائج اجلدول نالحظ أن اجملال الزمين من 
، (%50)ميثل النسبة األكرب(سنوات 80اىل 7)

( سنوات 7)وكذلك نالحظ أن اجملال الزماين 
مما يدل على ( %7775)ميثل كذلك نسبة عالية 

وجود عنصر الشباب واخلربة،أما اجملال ألزماين 
أي أن ( %7775)ميثل ( سنوات  فما فوق80)

 ألقدمية متوفروجود عنصر ا

 

 .املنشأةنستنتج أن عامل اخلربة  والنشاط موجود يف : االستنتاج

 .يبني توزيع االستبيان حسب املستوى التعليمي ابلنسبة لإلداريني(: 06)اجلدول رقم 

انطالقا من نتائج اجلدول جند أن املستوى الدراسي ألغلبية اإلداريني هو 
من املستوى  التقين سامي ومرىب شباب وهذا راجع إىل اعتماد املنشأة 

وبنسبة أقل من املستوى  %50على هذا النوع من التكوين أي بنسبة 
ونقص واضح يف املستوى اجلامعي والدراسات العليا %70الثانوي 

87.% 

  

 

 

 

 

 

  نستنتج أن اإلداريني هلم مستوى تكويين يف املركب: االستنتاج

 

 النسبة املئوية التكرار احلالة

 %7775 80 سنوات 7

 % 50 85 سنوات 80ايل  7من

 %  7775 05 سنوات فما فوق 80

 % 800 70 اجملموع

 النسبة املئوية التكرار

 % 70 06 اثنوي

تقين 
سامي 
 أو مريب

85 50 % 

 % 86766 05 جامعي

دراسات 
 عليا

09 87777 % 

 % 800 70 اجملموع
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 . واقع األهداف االجتماعية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضية: احملور األول

 ؟ اإلدارينييوجد توازن بني عدد الوظائف و عدد هل : 01السؤال 

 .اإلدارينيمعرفة مدى توازن توزيع الوظائف على : الغرض من السؤال

  .و الوظائف او ال  اإلدارينيوجود توازن بني عدد  يبني: 07جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 133 33 نعم

 33 33 ال

 133 33 المجموع

 

 

 

 

 

 37تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:01)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

أن هناك توازن بني عدد  قولونمن اإلداريني ي %800يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 .اإلدارينيالوظائف و عدد 

 :االستنتاج

و  اإلدارينيقالو أن هناك توازن بني عدد نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن جل اإلداريني  
 .عدد الوظائف

 

100% 

0% 

 االنسبة المئوية للعدد التكرارات

 نعم

 ال
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 حسب قدراهتم؟ اإلدارينيهل يتم تشغيل :  02 السؤال

 .و الوظائف املنسبة اليهم اإلدارينيهل هناك توافق بني قدرات معرفة  :الغرض من السؤال

 .حسب قدراهتم اإلدارينيتشغيل  يبني: 05جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 83 24 نعم

 23 36 ال

 133 33 المجموع

 

 

 

 

 

 

 .38تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم (:02)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

يتم تشغيلهم من العمال يعتربون أن  %10يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة املقدرة بـ  
من  6برر ،  ال يتم تشغيلهم حسب قدراهتميعتربون  أنه  %70 ، أما النسبة الثانية املقدرة بـحسب قدراهتم 

 .هذه االجابة بوجود فوارق بني كل وظيفة و أخرىاالداريني 

 :االستنتاج

هناك توافق بني قدراهتم و نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم العمال يعتربون أن  
 .الوظائف املنسبة اليهم

 

80% 

20% 

 النسبة المئوية للعدد التكرارات

 نعم

 ال
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 ؟ اإلدارينيهل توفر املنشأة امتيازات : 03السؤال

 .امتيازات او ال املنشأة توفريمعرفة : الغرض من السؤال

 .او ال اإلدارينيامتيازات  املنشأة توفرييبني : 09جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 133 33 نعم

 33 33 ال

 133 33 المجموع

 

 

 

 

 

 

 30تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم  (:03)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

يقولون أن املنشأة توفر امتيازات من اإلداريني  %800يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 .تتمثل يف ترقيات%  70منها عطل و %  10 للعمال

 :االستنتاج

 .يتلقون امتيازات يف املنشأةنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن جل اإلداريني  

 

 

100% 

0% 
 النسبة المئوية للعدد التكرارات

 نعم

 ال
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 .؟ هل تشعر ابالنتماء للمنشأة و رغبة ابحلفاظ على العمل فيها: 04 السؤال

 .و رغبة يف مواصلة العمل فيهالمنشأةمدى انتماء االداريني لمعرفة : الغرض من السؤال

 .و مواصلة العمل فيها لمنشأةمدى شعور االداريني ابالنتماء ل يبني: 10جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 56.66 17 نعم

 43.33 13 ال

 133 33 المجموع

 

 

 

 

 

 13تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم  (:00)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

شعرون ابالنتماء للمنشأة و من اإلداريني ي %56766يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
ال يشعرون ابالنتماء للمنشأة و ال يرغبون  %97777، أما النسبة الثانية املقدرة بـ يرغبون مبواصلة العمل فيها

منهم قالو أن لديهم مشاكل مع رؤساء  7منهم برر ذالك لعدم انسجامهم يف العمل و  80.مبواصلة العمل فيها
 .املصاحل

 :نتاجاالست

يشعرون ابالنتماء للمنشأة و يرغبون نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني  
 .مبواصلة العمل فيها

 

57% 

43% 

 النسبة المئوية للعدد التكرارات

 نعم

 ال
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  ؟ اإلدارينيهل تتم االستجابة  ملعظم مطالب  :08السؤال 

 .أو ال اإلدارينيان كان هناك استجابة ملطالب معرفة التخطيط : الغرض من السؤال

 .اإلدارينياألستجابة ملعظم مطالب  حجم يبني: 11رقمجدول 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 53 15 نعم

 53 15 ال

 133 33 المجموع

 
 . 11تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم  (:00)الشكل رقم                       

 

 :حتليل النتائج

من اإلداريني قالو أن هناك استجابة ملعظم مطالبهم   %50يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن  نسبة  
 .االستجابة ملعظم مطالبهم منعدمةيعتربون أن  %50، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 

 :االستنتاج

 .تتم االستجابة ملعظم مطالبهمنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن نصف اإلداريني  

 

 

50% 50% 

 النسبة المئوية لعدد التكرارات

 نعم

 ال
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 ؟ واضحة إليك املسندة املهام هل: 06السؤال 

 .واقع  توضيح ادارة املوارد البشرية ملهام االداريني: الغرض من السؤال

 .يبني توضيح ادارة املوارد البشرية ملهام االداريني: 12جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 83 24 نعم

 23 6 ال

 133 33 المجموع
 

 

 .    12تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم  (:6)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

، أما املهام املسندة اليهم واضحةمن اإلداريني يعتربون أن  %10يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 .مل جيدو وضوح يف مهامهم %70النسبة الثانية املقدرة بـ 

 :االستنتاج

ها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون غياب عنصر التخطيط يؤثر نستنتج من النتائج املتحصل علي 
 .على إسرتاتيجية التسيري يف املنشأة الرايضية

 

80% 

20% 

 النسبة المئوية لعدد التكرارات

 نعم

 ال
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 صحيحة؟ بطريقة الوظيفة أبداء للقيام متواصل إشراف تتلقى هل :07السؤال 

 معرفة قيمة االشراف املتواصل يف املنشأة: الغرض من السؤال

 .االشراف املتواصل يف املنشاةتلقي  يبني: 13جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 73 21 نعم

 33 30 ال

 133 33 المجموع
 

 
 

  . 13تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم  (:7)الشكل رقم         

 :حتليل النتائج

ادارة تلقون اشراف متواصل من من اإلداريني ي %20يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 .ال يتلقوا اشراف متواصل %70، أما النسبة الثانية املقدرة بـ املوارد البشرية

 :االستنتاج

يتلقون اشراف متواصل من ادارة املوارد  اإلداريني جلنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن  
 .البشرية

 

70 

30 
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  التنظيمية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضيةواقع األهداف : الثايناحملور 

 املنشأة؟ إدارييما مدى كفاءة : 05السؤال 

 .املنشأة إدارييكفاءة معرفة مدى  : الغرض من السؤال

 .املنشأة إدارييكفاءة مدى   يبني: 14جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 73 21 كبيرة

 23.33 37 متوسطة

 36.76 32 قليلة

 133 33 المجموع

 

 

 

 

 

 .14تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:8)الشكل رقم      

 :حتليل النتائج

كبرية داخل   كفاءة العمالأن   رونمن اإلداريني ي %20يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
أما النسبة الثالثة ،داخل املنشأة كفاءة العمال متوسطةيرون أن   %77777املنشأة أما ابلنسبة الثانية املقدرة بـ

 .داخل املنشأة  تكاد تكون منعدمة كفاءة العماليعتربون أن   %6762واملقدرة بـ 

 :االستنتاج

داخل كبرية كفاءة  النستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداريني يرون أن  
 .املنشأة

70% 

23% 

7% 
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 املوارد البشرية و االدارات االخرى يف املنشأة؟هل يوجد تنسيق بني ادارة : 09السؤال

 .أم المعرفة إن كان هناك تنسيق بني ادارة املوارد البشرية و االدارات االخرى : الغرض من السؤال

 .أم ال إن كان هناك تنسيق بني ادارة املوارد البشرية و االدارات االخرى يبني: 18جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 03.33 28 نعم

 6.66 2 ال

 133 33 المجموع

        

 

 

 

 

 

 .15تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:9)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

هناك تنسيق بني من اإلداريني يعتربون أن  %97777يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
هناك تنسيق بني ادارة أن  رونال ي %6766أما النسبة الثانية املقدرة بـ  ، ادارة املوارد البشرية و االدارات االخرى

 .املوارد البشرية و االدارات االخرى

 :االستنتاج

هناك تنسيق بني ادارة املوارد ان نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يرون  
 .البشرية و االدارات االخرى
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 هل توجد ظروف عمل جيدة ؟: 10 السؤال

 .أم ال املنشأة هناك ظروف عمل جيدة يفمعرفة إن كانت : الغرض من السؤال

 .أم ال هناك ظروف عمل جيدة يف املنشأةإن كانت  يبني: 16جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 83 24 نعم

 133 36 ال

 133 33 المجموع

 

 

 

 

 

 .16تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم (:10)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

هناك ظروف عمل قولون أن من اإلداريني ي %10يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 . من االداريني مل جيدوا ظروف عمل جيدة يف املنشأة % 70، أما النسبة الثانية املقدرة بـجيدة يف املنشأة

 :االستنتاج

 .وجدوا ظروف عمل جيدة يف املنشأةنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني  
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 هل تقوم املنشأة  ابحملافظة على الكفاءات و تطويرها؟: 11السؤال -

 .ان كانت املنشأة تقوم ابحملافظة على الكفاءات و تطويرهامعرفة : الغرض من السؤال -

 .قيام املنشأة ابحملافظة على الكفاءات و تطويرهايوضح : 17اجلدول -

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 133 33 نعم

 33 33 ال

 133 33 المجموع

 

 

 .17تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول (:11)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

على الكفاءات و قالو ان املنشأة ابحملافظة من اإلداريني   %800أن  الحظنامن خالل نتائج اجلدول 
  .تطويرها من خالل الدورات التكوينية و االجتماعات

 االستنتاج-

 .أن هناك عملية حمافظة على كفاءات العمال و تطويرها تستنتجنتائج املتحصل عليها من ال       
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 النسبة المئوية لعدد التكرارات 0%

 نعم

 ال



 النتائج وحتليل عرض                                                                            الثاين     الفصل

88 
 

 املعلومات الالزمة ألداء األعمال بصفة دورية ؟ادارة املوارد البشرية هل متدك : 12 السؤال

 .متابعة أداء األفراد معرفة واقع : الغرض من السؤال

 اعطاء االدارات و االقسام املعلومات الالزمة لتحسيني اآلداء يبني: 15جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 133 33 نعم

 33 33 ال

 133 33 المجموع

 

 

 

 

 

 

 .18تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:12)الشكل رقم

 :النتائجحتليل 

يتلقون املعلومات الالزمة ألداء  من اإلداريني %800يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 .األعمال بصفة دورية

 :االستنتاج

ادارة املوارد يتلقون املعلومات الالزمة من نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن كل اإلداريني  
 .بصفة دوريةالبشرية ألداء األعمال 
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 ترى أن عملك يناسب كفاءتك ؟هل  : 13 السؤال

 .واقع توزيع الكفاءات على األعمال معرفة: الغرض من السؤال

 .الكفاءات تناسب األعمال ام الإن كانت  يبني: 19جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 83 24 نعم

 23 36 ال

 133 33 المجموع

  

 

 .10تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:13)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

أن كفاءاهتم تناسب من اإلداريني يعتربون  %10يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
  .كفاءاهتم ال تناسب أعماهلميعتربون   %70، أما النسبة الثانية واملقدرة بـ أعماهلم 

 :االستنتاج

 .كفاءاهتم تناسب أعماهلمنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن   
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 ما مدى تناسب األجر الذي تتقاضاه مع اجلهد الذي تبذله ؟ : 14السؤال 

 . واقع تناسب األجور مع األعمالمعرفة : الغرض من السؤال

 .األعمالواقع تناسب االجور ع  يبني: 20جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 53 15 كبيرة

 33 30 متوسطة

 23 36 قليلة

 133 33 المجموع

 

 

 .23تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم (:10)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

عل تناسب االداريني يعتربون ان هناك من  %50يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
تناسب % 70و النسبة الثالثة ، متوسط  تناسب %70، أما النسبة الثانية واملقدرة بـ  جورهم مع اجلهد املبذولأل

  .ضعيف

 :االستنتاج

مله تناسب عال ألجورهم مع اجلهود نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني  
 .املبذولة
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 الوظيفية يف املنشأة الرايضيةواقع األهداف : احملور الثالث

 ؟هلذا املنصبعلى أي أساس مت اختيارك :18 السؤال

 .على أي اساس اختري العمال ملناصبهم معرفة : الغرض من السؤال

 .أساس اختيار العمال ملناصبهم يبني: 21جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 63 18 تعيين ادارة

 33 33 طلب خطي

 43 12 اختبار

 133 33 المجموع

      

 

 

 

 

 

 .21تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم  (:10)الشكل رقم

 :حتليل النتائج   

 من طرف االدارة ت اختيارهممن اإلداريني يقولون أنه مت %60يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 .داخل املنشأةوفق اختبار تشخيصي  يقولون أنه مت اختيارهم  %90أما ابلنسبة الثانية املقدرة بـ ، 

 :االستنتاج

تعيني تتم اختيار مناصبهم على أساس  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداريني 
 .االدارة

60% 
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40% 
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 ؟هل متنح املنشأة عادة فرصا للتكوين: 16 السؤال

  .هناك تكوين او الان كان معرفة  :الغرض من السؤال

 .هل تقوم اإلدارة إبعداد برامج تكوينية أوال  يوضح: 22جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 63 18 نعم

 43 12 ال

 133 33 المجموع

 

 

 

 

                                                

 22تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:16)الشكل رقم

 :النتائجحتليل 

من اإلداريني يعتربون أن اإلدارة تقوم أبعداد دورات  %60يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 
 .يعتربون أن اإلدارة ال تقوم بربامج تكوينية  %40تكوينية  ، أما النسبة الثانية املقدرة بـ 

 :االستنتاج

اإلداريني يعتربون أن اإلدارة تقوم أبعداد برامج تكوينية نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم 
 .هتدف إىل حتقيق األهداف املسطرة 
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 هل سبق و أن حصلت على دورات تكوينية ؟ما : 17 السؤال

 .معرفة عدد الدورات التكوينية اليت أجراها االداريني طيلة فرتة عمله :الغرض من السؤال

                       .التكوينية اليت أجراها االداريني طيلة فرتة عملهيبني عدد الدورات : 23جدول رقم

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 33 30 ال توجد

 53 15 دورة واحدة

 23 36 أكثر دورة

 133 33 المجموع

 

 
 .24تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول رقم (:17)الشكل رقم                   

 :حتليل النتائج

أما  رثكألا ىلعة حدوا ةر و د وقلت من اإلداريني %50يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 %70أما النسبة الثالثة واملقدرة بـ  ،بق هلم ان مارسوا دورات تكوينية مل يس   %70ابلنسبة الثانية املقدرة بـ 

 .ةر و د نم رثكأ وقلت أة الرايضيةيعتربون  من عمال األقدمية داخل املنش

 :االستنتاج

دورات تكوينية طيلة  تلقوننستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن معظم اإلداريني  
 .عملهم يف املنشأة الرايضية

 

30% 

50% 
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 ؟كيف تعترب العملية التكوينية يف مشوارك املهين: 15 السؤال

 .املهين للموظف املشوارواقع  العملية التكوينية يف معرفة  :الغرض من السؤال

 .املهين للموظف واقع العملية التكوينية يف املشوار يبني: 24جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 83 24 ضرورية

غير 
 ضرورية

36 36 

 133 33 المجموع

  

 

 

 

 

 

 .24تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:18)الشكل رقم

 :حتليل النتائج

ون أن عملية من اإلداريني يعترب  %10يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة املقدرة بـ  
 .يعتربون التكوين غري ضروري %70أما النسبة الثانية املقدرة بـ  التكوين ضرورية يف املشوار املهين

 :االستنتاج

 كوين ضروري يف املشوارتربون أن التنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يع 
 .قيق اهداف االدارةاملهين لتح
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 و حتفيز تؤدي إىل حتقيق اهداف ادارة املوارد البشرية؟ هل تعتربون أن كل عملية تكوين: 19 السؤال

 .قيق األهدافالعملية التكوينية يف حت واقعمعرفة  :الغرض من السؤال

 .العملية التكوينية يف حتسني األداء واقع يبني: 28جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 83 24 نعم

 23 36 ال

 133 33 المجموع

    

 

 . 25تمثيل بياني يوضح نتائج الجدول  (:19)الشكل رقم
 

 :حتليل النتائج

 و التحفيز من اإلداريني يعتربون أن التكوين %10يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
أهنم ال حيققون أهداف يعتربون  %70، أما النسبة الثانية املقدرة بـ قيق أهداف ادارة املوارد البشريةيعمل على حت

 .االدارة

 :االستنتاج

املقدم  و التحفيز نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن التكوين 
 .قيق أهداف ادارة املوارد البشريةلى حتمن طرق اإلدارة يعمل ع
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 ادارة املوارد البشرية يف املنشأة اليت تعمل هبا؟نشاط ماهو تقييمك العام ل:  20السؤال 

 .ادارة املوارد البشريةداء أ واقعمعرفة :  الغرض من السؤال

 .واقع أداء  ادارة املوارد البشرية يبني: 26جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 63 18 مكثف

 43 12 متوسط

 33 3 قليل

 33 3 قليل جدا

 133 33 المجموع
 

 
 .76متثيل بياين يوضح نتائج اجلدول  (:20)الشكل رقم

 

:حتليل النتائج  

لنشاط ادارة املوارد البشرية من تقييم اإلداريني  %60يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  
 .ابملتوسط قييمو نشاط ادارة املوارد البشرية يف املنشأة  %90أما النسبة الثانية املقدرة بـ  ،جيد  يف املنشأة

 :االستنتاج

نشاط ادارة املوارد البشرية يف نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  
 .جيد املنشأة

%60 

%40 
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 هي اقرتاحاتك حول إدارة املوارد البشرية ؟ ما: 21السؤال 

 . املوظفوننقائص اليت يطلبها المعرفة : الغرض من السؤال -

          .املوارد البشرية إلدارةبعض اقرتاحات املوظفون  يوضح: 27اجلدول 

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 86766 05 وضع قوانني صارمة

 86766 05 االدارينيأن يستمع املؤولني آلراء 

 80 07 ضبط الوقت

 77777 80 تكثيف التكويني

 77777 02 زايدة املنح و التحفيزات

 800 70 اجملموع

 

 

 .27نتائج الجدول رقم دائرة نسبية تمثل  (:21)شكل 

 :حتليل النتائج

اقرتحوا ان يستمع املسؤول % 82 قوانني صارمة واقرتحو وضع  % 82من خالل اجلدول ان نسبة  ىنر          
اقرتحوا % 77تكوين املوظفني ونسبة  اقرتحوا زايدة يف % 77ونسبة ، ضبط الوقت %80املوظفني ونسبة  آلراء
 . تتحفيزاالنح و ملا زايدة

 :االستنتاج         

التحفيز و ضبط القوانني و و تكوين زايدة  حتتاص ايل  دارة املوارد البشريةأن امن خالل هذه اآلراء  نستنتج       
 . نياملسؤول املواعيد و مناقشة آراء املوظفني مع

17% 

17% 

10% 33% 

23% 

 عدد التكرارت

وضع قوانين صارمة داخل 
 المنضمة

ان يستمع المسؤل الراء 
 الموضفين

 ضبط الوقت

 تكثيف التكوين
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 :على ضوء الفرضيات الدراسةمناقشة نتائج  -

انطالقا  من الدراسة اليت متت يف حبثنا واليت مشلت خمتلف نتائج األسئلة اليت وردت يف االستبيان املوجه لإلداريني 
واقع أهداف ادارة املوارد البشرية والنتائج اإلحصائية اليت هلا عالقة وطيدة لفرضيات الدراسة واليت تتمحور حول 

 . يف املنشآت الرايضية

 :الثالث يف االستبيان املوجه لإلداريني حسب األسئلة التالية وانطالقا من احملاور

 .لإلداريني  78إىل  8من  -

 ومن،وبعد التمعن يف هذه النتائج أنيت إىل استنتاص مدى حتقيق نفي أو ثبات الفرضية األوىل يف الدراسة 

 من الفرضية األوىل املوجه إىل   2اىل 8من: خمتلف إجاابت األسئلة التالية  خالل

 .أتضح يل مايلى  واقع األهداف اإلجتماعية يف ادارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضيةاإلداريني يف  

 .ان هناك توازن بني الوظائف و االداريني *

 .يتم تشغيل اإلداريني حسب قدراهتم *

 . أن املنشآت توفر امتيازات لإلداريني* 

 . هناك استجابة ملطالب اإلداريني *

 جيد الرايضيةة نشأواقع األهداف اإلجتماعية يف املأي أن ، من خالل هذا احملور يتضح لنا صدق وثبات الفرضية األوىل        

اتضح جليا  واقع األهداف التنظيميةحول  89إىل  1من : ومن خالل إجاابت عن األسئلة على الفرضية الثانية 
 .مايلى 

 .    الرايضية أن هناك ظروف عمل جيدة يف املنشآت* 

 .أن املنشآت الرايضية توظف عدد جيد من الكفاءات *

 .ان معظم األعمال تناسب كفاءة اإلداريني*

 .هناك تنسيق بني إدارة املوارد البشرية و اإلدارات األخرى* 

 .تقوم ادارة املوارد البشرية بتطوير الكفاءات* 
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واقع األهداف التنظيمية يف ادارة املوارد الثانية، أي أن ومن خالل هذا احملور يتضح جليا ثبات الفرضية 
  البشرية جيد

 .ستنتج مايليواقع األهداف الوظيفية  نحول  78إىل  85من : ة لثعلى الفرضية الثاخالل إجاابت عن األسئلة 

 .أن ادارة املوارد البشرية تقوم بدورات تكوينية* 

 .  أن هناك حمافظة على الكفاءات* 

 .إستغالل أمثل للطاقات هناك *

واقع األهداف الوظيفية يف ادارة املوارد البشرية أن رضية الثالثة ومن خالل هذا احملور اتضح جليا أيضا ثبات الف
 جيد

 : استنتاج عام 

نستنتج ق لبعد التأكيد من صحة كل الفرضيات الدراسية متت اإلجابة عن اإلشكالية اليت طرحت ،ومن هذا املنط
 .هداف إدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية جيدأن واقع أ
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 :اخلامتة

، وقد  واقع اهداف إدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضيةمن خالل دراستنا واليت هتدف إىل حتديد 
واقع األهداف اإلجتماعية و التنظيمية و الوظيفية وضعنا لدراسة هذا املوضوع ثالث فرضيات مفادمها 

إداري من الديوان املركب 70، وكانت عينة البحث يف صورهتا النهائية مكونة من  يف إدارة املوارد البشرية
 .املتعدد الرايضات ابلوادي واملالحق التابعة له

وجه إىل إداريي الديوان الفرضيات عرضنا على عينيت البحث االستبيانني املأو نفي ولتحقيق صحة 
،فبعدما قمنا بتفريغ البياانت وحتليلها أتكدان من صحة كل فرضية من خالل اإلجاابت على األسئلة 

 .املطروحة يف االستبيان 

واقع األهداف االجتماعية إلدارة املوارد البشرية يف املنشآت فيما خيص الفرضية األوىل واليت مفادها 
ان هناك توازن بني  من صحتها حيث أشار أغلبية أفراد العينة يف االستبياننيمت التأكيد فقد  الرايضية

واحملافظة على توازن الفرص املتاحة للعمل والطاقات  اإلدارينياستجابة ملتطلبات  الوظائف و االداريني
 .األداءالبشرية القادرة على 

إلدارة  و الوظيفية هداف التنظيميةواقع األ اواليت مفادمهنية و الثالثة أما فيما حيص الفرضية الثا
أن  ها حيث أشار أغلبية أفراد العينةتفقد مت التأكيد من صح املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية

أن املنشآت الرايضية توظف عدد جيد من ، هناك ظروف عمل جيدة يف املنشآت الرايضية
هناك تنسيق بني إدارة املوارد البشرية و و ،و ان معظم األعمال تناسب كفاءة اإلداريني ،الكفاءات 

أن هناك حمافظة على الكفاءات ، أن ادارة املوارد البشرية تقوم بدورات تكوينية ،  اإلدارات األخرى
 .و استغالل أمثل للطاقات

يف األخري يهمنا من القول أننا أخلصنا يف إجناز هذا البحث وكانت غايتنا الوصول إىل اإلجابة على 
.واقع أهداف إدارة املوارد لبشرية يف املنشأة الرايضية
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 :توصيات

 .أن يدير القطاعات الرايضية مسريين مكونني يف هدا اجملال-

 .على املدير انتهاص السبل والوظائف املالئمة لتسيري األمثل للمنشآت الرايضية -

 .وضع إدارة رايضية هتتم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة -

 .عن األفراد العاملني يف املنشأة الرايضية الناتجتشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري  -

 .زايدة االهتمام ابلعنصر البشري داخل املنشآت -

 . وضع بعض احلوافز لتحسني مردود املسريين -

 .االهتمام حبالة املنشآت الرايضية_ 

 .االهتمام ابلكفاءات و تطويرها و احملافظة عليها_  
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 وزارة التعليم والبحث العلمـــــي

- بسكرة- جامعـــــة دمحم خيضر

 معهد العلوم وتقنيات و نشاطات ا لتربية ا لبدنية

 قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

 استمارة استبيان الموجه 

  المركب المتعدد الرياضات بالواديإلــــى إداري  

 البدنية والرياضية فرع تسييرة في إطار انجاز المذكرة الماستر في التربي
 :ت الرياضية تحت عنوان شآمن

 

  واقع أهداف املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية

 

المنشآت الرياضية يطلب منك  واقع أهداف الموارد البشرية فيقصد معرفة  
التالية بوضع عالمة  بكل موضوعية وصراحة على األسئلة عزيزي اإلداري اإلجابة

(X)  أمام العبارة التي تراها مناسبة وصائبة حسب رأيك من أجل التوصل إلى نتائج
 . تفهمكم ومساعدتكم لنا علىدقيقة تفيد دراستنا وشكرا 

 

 :تحــــت إشراف الدكتور                             :                الطالبإعداد 
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 : ملخص البحث
 : عنوان الدراسة .1
 ." واقع أهداف إدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية" 
 :ف الدراسة اهدأ .2

 .إدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية واقع أهدافدراسة 
 :و هناك جمموعة من األهداف الفرعية هي 

 معرفة واقع أهداف املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية.   

 الكشف على أمهية املوارد البشرية  يف عملية التسيري داخل املنشآت الرايضية. 

 التعرف على أهداف  ادارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية. 

  حتسني تسيري املنشآت الرايضيةما مدى أمهية هذه األهداف يف. 

 :مشكلة الدراسة  .3

 .نشآت الرايضية؟املهو واقع أهداف ادارة املوارد البشرية يف  ما "
 :فرضيات الدراسة  .4

 املنشآت الرايضية جيدواقع أهداف ادارة املوارد البشرية يف :  الفرضية العامة

 :الفرضيات اجلزئية 
 .جيد واقع األهداف االجتماعية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضية  -1
 .جيد  ةواقع األهداف التنظيمية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضي  -2
 . جيد  واقع األهداف الوظيفية للموارد البشرية يف املنشآت الرايضية  -3
 :إجراءات الدراسة امليدانية  .5

 .ديوان املركب املتعدد الرايضات ابلوادي: اجملال املكاين
 .2512أفريل اىل نصف شهر  2512أشهر من بداية فيفري  50شرعنا يف إجناز هذا البحث يف مدة قدرها : اجملال الزماين

 . نظرا ملالئمته طبيعة املوضوع  لوصفياملنهج املتبع و املستخدم يف الدراسة هو املنهج ا:  املنهج

 :األدوات املستعملة  .6

 . اإلستبيان         
 :النتائج املتوصل إليها  .7

 .واقع األهداف االجتماعية إلدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية جيد -
 .اف التنظيمية إلدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية جيدواقع األهد -
 .واقع األهداف الوظيفية إلدارة املوارد البشرية يف املنشآت الرايضية جيد -
 :إستخالصات و إقرتاحات  .8

 .أن يدير القطاعات الرايضية مسريين مكونني يف هدا اجملال-
 .لتسيري األمثل للمنشآت الرايضيةعلى املدير انتهاج السبل والوظائف املالئمة  -
 .وضع إدارة رايضية هتتم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة -
 .عن األفراد العاملني يف املنشأة الرايضية الناتجتشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري  -
 .داخل املنشآتكفاءات زايدة االهتمام ابل -
 . دارينيحتسني مردود اإل احلوافز تساعد على -

 .االهتمام حبالة املنشآت الرايضية_ 
 .يسهل حتقيق األهداف االهتمام ابلكفاءات و تطويرها و احملافظة عليها -


