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 المقــدمة:
ستوى العامل اؼبعاصػر باعتبارهػا أهػم عنصػر مػن لقد أصبحت اؼبوارد البشرية ربتل مركز الصدارة يف االهتماـ على م

عناصػػر التنميػػة  بػػل أصػػبحت تعػػد دبثابػػة اسػػتثمار مػػربح للغايػػة. وإذا كانػػت اؼبنافسػػة هػػي اؼببػػدأ الػػذي تقػػـو اقتصػػاديات 
مهمػػػا كانػػػت -اليػػػـو  فممػػػا ال شػػػا فيػػػه أف السػػػعي لكسػػػب الرهػػػاف أصػػػبح أمػػػرا مشػػػروعا...وؽبذا فػػػ ف اؼبؤسسػػػات     

تبػػػذؿ قصػػػارى جهػػػدها مػػػن اجػػػل اسػػػتقطاب أحسػػػن اؼبهػػػارات البشػػػرية واختيارهػػػا وتعيينهػػػا وتػػػدريبها  صػػػارت -طبيعتهػػػا
وتقػػدمي اغبػػوافز ؽبػػا  وتػػوفَت فػػرص التأهيػػل والًتقيػػة وذلػػا للمحافظػػة عليهػػا مػػن اجػػل مواجهػػة التحػػديات الػػيت تطرحهػػا 

أس اؼبػػاؿ والسػػلع واػبػػدمات بػػُت أكبػػاء وتػػدفقات ر  القػػوى التنافسػػية الػػيت تسػػتمد سػػلطتها مػػن العوؼبػػة وانفتػػاح األسػػواؽ
مػوارد بشػرية ذات سػطة ادلػا إىل بو  يتػأتىولن  األجودعلى  االستحواذالسوؽ العاؼبي الواحد وحيتدـ التنافس من أجل 

 اؼبؤهبلت العالية.
التقليديػػة  وؽبػػذا يبػػدو يف ا ونػػة األخػػَتة دور إدارة اؼبػػوارد البشػػرية انػػه يتسػػع بشػػكل كبػػَت ليفػػوؽ ؾبػػرد إدارة األنشػػطة

أكثػػر الػػوال وتكػػامبل مػػع كػػل مػػن اإلدارة  للتوظيػػف واؼبزايػػا واؼبنػػافع والتعويضػػات  حيػػث أصػػبحت إدارة اؼبػػوارد البشػػرية
وعمليػػة التخطػػيط للمؤسسػػة. ولعػػل مػػن بػػُت أهػػم األسػػباب الػػيت سػػاعدت علػػى اتسػػاع دور اؼبػػوارد البشػػرية هػػو الزيػػادة 

تشػػػكل منهػػػا أي تنظػػػيم  فػػػاؼبورد يالػػػيت العنصػػػر البشػػػري هػػػو أهػػػم العناصػػػر  أفالواضػػػحة يف تعقػػػد البيئػػػة السػػػائدة ا ف  
صػػػدر كػػػل الطاقػػػات وأف كػػػل قبػػػاح وإقبػػػاز يعػػػود إىل اعبهػػػد مالبشػػػري هػػػو القػػػوى الدافعػػػة اغبقيقيػػػة يف أي تنظػػػيم  وأنػػػه 

  البشري يف اؼبقاـ األوؿ حىت ولو تعاونت إمكانات مادية أخرى يف عملية اإلنتاج.
لػػػذين حيػػػددوف األهػػػداؼ والسياسػػػات ويضػػػعوف اػبطػػػط والػػػبامج وهػػػم الػػػذين يتولػػػوف تصػػػميم التنظػػػيم إف األفػػػراد هػػػم ا

ويقومػػوف بتوزيػػع األدوار و السػػلطات واؼبسػػؤوليات; واألفػػراد هػػم الػػذين يتحملػػوف مسػػؤولية تػػدبَت اإلمكانيػػات البلزمػػة 
فػراد هػم أيضػا الػذين يقومػوف بػاألداء الفعلػي اؼبسػتهدفة واأل ةدبػا يعػود علػى التنظػيم بالفائػد اوترشيد اسػتخدامه وتوجيه

 للكثَت من األعماؿ اليت تعجز ا لة عن القياـ هبا. 
ولعػػل مػػػن أبػػرز التػػػأثَتات الػػػيت أحػػدثتها اؼبتغػػػَتات والتوجهػػات العاؼبيػػػة يف تسػػػيَت وتنميػػة اؼبػػػوارد البشػػرية وهػػػو ذلػػػا 

غبجػر األساسػي واؼبػورد األهػم الػذي تعتمػد عليػه اؼبؤسسػة يف االنشغاؿ التاـ والعنايػة الفائقػة بػاؼبوارد البشػرية باعتبارهػا ا
ربقيػػػػق أهػػػػدافها وذلػػػػا باعتبػػػػارو بالدرجػػػػة األوىل هػػػػو طاقػػػػة ذهنيػػػػة وقػػػػدرة فكريػػػػة ومصػػػػدر للمعلومػػػػات واالقًتاحػػػػات 

 بالفكر والرأي. ةاإلجيابي واالبتكارات وعنصر فاعل وقادر على اؼبشاركة
واعتػػبت دبثابػػة اؼبػػورد األكثػػر بشػػكل كبػػَت   رية علػػى مسػػتوى اؼبؤسسػػات الرياضػػيةبػػالوارد البشػػ االهتمػػاـوؽبػػذا فقػػد تزايػػد 
وربػرص إدارات اؼبنشػآت الرياضػية علػى اسػتقطاب صبػوع مػن   ض النقص يف بعض اؼبػوارد األخػرىو عيأمهية والذي قد 

طلػػوب  دبعػػٌت  خػػر األفػػراد ذوي اػبػػبات وقػػدرات ومواصػػفات معينػػة تسػػهم ؽبػػم يف ربقيػػق أهػػداؼ اإلدارة باؼبسػػتوى اؼب
ضػػػػرورة وجػػػػود حػػػػد مػػػػن التكامػػػػل واؼببلئمػػػػة بػػػػُت متطلبػػػػات الوظػػػػائف ومواصػػػػفات شػػػػاغليها  وهػػػػذا مػػػػا تسػػػػعى وظيفػػػػة 

 التوصيف الوظيفي إىل ربقيقه باعتبارها أحد أهم وظائف اؼبوارد البشرية. 

 أ
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داد وصػف ربليلػي ؼبػا فعندما نتحدث عن توصيف الوظيفة ف ف ذلا يتضػمن بعػدين متبلزمػُت  فهػو مػن جهػة يعػٍت إعػ
تتضمنه الوظيفة من واجبات ومسؤوليات وسلطات وأساليب عمل ومعػدالت أداء ومػن جهػة أخػرى يقصػد بتوصػيف 

وهػػذا ومػػن  علػػى الوجػػه اؼبطلػػوب. أداءو يػػأيالوظيفػػة ربديػػد القػػدرات والسػػمات الػػيت ينبغػػي أف يتميػػز هبػػا الفػػرد حػػىت 
معوقات وما تتضػمنه مػن ـبػاطر وأضػرار ماديػة و ا من إمكانيات الضروري أف يكشف توصيف الوظيفة عن ما حييط هب

ومعنويػػة قػػد يتعػػرض ؽبػػا شػػاغلها. كمػػا يتضػػمن التوصػػيف ربديػػد العبلقػػات اؼبتوازنػػة واؼبتتابعػػة بػػُت الوظيفػػة وغَتهػػا مػػن 
يات الوظائف حبيث تتضح إمكانيات واحتماالت التبػادؿ يف الوظػائف علػى اؼبسػتوى التنظيمػي الواحػد أو علػى مسػتو 

 أعلى.
هذا وال ينحصر التوصيف عند هذا اغبػد  وإمنػا يشػل نطػاؽ أوسػع حيػث يعػٍت ذلػا الفحػص والدراسػة التفصػيلية 
اؼبنظمػػة ؼبػػا هػػو أبعػػد مػػن الوظيفػػة وذلػػا بغػػرض ربديػػد الواجبػػات واؼبسػػؤوليات الػػيت تتكػػوف منهػػا الوظيفػػة وبيئػػة العمػػل 

دـ إلقبازهػػا و اػبصػػائص والسػػمات اإلنسػػانية الواجػػب توافرهػػا احمليطػػة إىل جانػػب األدوات واؼبعػػدات وا الت اؼبسػػتخ
 بكفاءة عالية. ايف الفرد الذي يستطيع أداءه

إف اؽبػػػػدؼ األوؿ واألخػػػػَت مػػػػن وراء توصػػػػيف الوظػػػػائف هػػػػو اؼبسػػػػاعدة علػػػػى إعطػػػػاء صػػػػورة صػػػػادقة عػػػػن الوظيفػػػػة 
             ل بكفايػػػػػػة وقبػػػػػػاح وبأقػػػػػػلالػػػػػػذي يسػػػػػػتطيع أداء وظيفتػػػػػػه علػػػػػػى الوجػػػػػػه األكمػػػػػػ الفػػػػػػرد اختيػػػػػػاروشػػػػػػاغلها حػػػػػػىت يتسػػػػػػٌت 

ؾبهػػػود  وؽبػػػذا فقػػػد أصػػػبحت عمليػػػة توصػػػيف الوظػػػائف مػػػن أهػػػم اؼبقومػػػات الػػػيت تسػػػتند إليهػػػا اإلدارة اغبديثػػػة يف كافػػػة 
 اجملاالت اؼبتعلقة ب دارة اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة الرياضية.

لؤلفػػػراد العػػػاملُت يف إدارة اؼبنشػػػآت الرياضػػػية  وعليػػػه فقػػػد حاولنػػػا يف هػػػذا البحػػػث التطػػػرؽ إىل واقػػػع التوصػػػيف الػػػوظيفي
بغرض تسليط الضوء على مبلئمة اؼبوظفُت متطلبات وظائفهم هذا من جهة وتلبيػة هػذو اؼبتطلبػات ألهػداؼ العػاملُت 

 من جهة أخرى.
 يف طبس فصوؿ:وقد تناولت دراستنا هذا اؼبوضوع         

ة دبػػا فيػػه ربديػػد اإلشػػكالية مػػع ذكػػر أمهيػػة الدراسػػة أهػػدافها ؼبعاعبػػة اإلطػػار النظػػري للدراسػػ الفصــل التمديــديخصػػص 
 وأسباب اختيار اؼبوضوع واؼبفاهيم واؼبصطلحات وربديدها وأخَت بعض الدراسات اليت تناولت اؼبوضوع.

مػػػن ماهيػػػة وتعريػػػف باإلضػػػافة إىل أمهيتهػػػا وـبتلػػػف الوظػػػائف   فقػػػد تناولنػػػا فيػػػه إدارة اؼبػػػوارد البشػػػرية ولالفصـــل األأمػػػا 
 كوف ؽبا.اؼب
مفهـو وأمهيػة ومبػادئ وطػرؽ  وقد تضمن هذا الفصل  ىل ربليل وتوصيف الوظائفإفقد تعرضنا فيه  نيالفصل الثاأما 

 واستخدامات كل منهما.
وتطرقنػػا فيػػه إىل مفػػاهيم حػػوؿ اإلدارة باإلضػػافة  تطرقنػػا فيػػه إىل اإلدارة العامػػة واإلدارة الرياضػػية لــ الفصــل الثا يف حػػُت

     وكذا تطور الفكر اإلداري الرياضي وغَتها من العناصر.أساسيات عناصر اإلدارةإىل خصائص و 
 
 

 ب
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 على فصلُت: ت الدراسةأما خبصوص اعباين التطبيقي فقد احتو 
تضػػػػػمن اإلجػػػػػراءات اؼبنهجيػػػػػة للدراسػػػػػة وهػػػػػذا مػػػػػن خػػػػػبلؿ التعريػػػػػف دبيػػػػػداف الدراسػػػػػة وربديػػػػػد ـبتلػػػػػف  الفصـــــل األول

تطرقنػػا إىل اؼبػػنهج اؼبسػػتعمل وأدوات ومصػػادر صبػػع البيانػػات واؼبعلومػػات )اسػػتمارة  اجملبلت)جغػػرايف  بشػػري  زمػػٍت( م
 .صعوبات الدراسةا( م ربديد العينة و خَت استبيانية

فيحتوي على جداوؿ االستمارة اليت تناولت ـبتلف النقاط اؼبتعلقػة بالدراسػة م ربليػل هػذو البيانػات  أما الفصل الثاني
 ًتاحات يف األخَت مت وضع خامت ؽبذو الدراسة.وتفسَت النتائج تقدمي اق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت
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اجلانب التنهيدي: 
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 اإلشكاليـــــــة: -1
ها حساسية كوهنا تتعامل مع أكثر  اؼبنظمة و تعد إدارة اؼبوارد البشرية من أهم اإلدارات الوظيفية يف    

البيئية الداخلية واػبارجية   حرج عنصر من عناصر اإلنتاج وأكثر موارد اؼبنظمة عرضة للتأثر بالتغَتاتأأهم و 

الوظيفية بشكل خاص  بأف اؼبنظمة ومن خبلؿ إدارة اؼبوارد تاب اإلدارة بشكل عاـ واإلدارة و يتفق أغلب كو 

حديات البيئية وضماف من مواجهة التالبشرية تتمكن من إحراز الكثَت من اؼبزايا التنافسية اليت سبكنها 

توصيف  واليت الائف يف مقدمتها وظيفة التحليل و البقاء  ذالا من خبلؿ فبارسة ؾبموعة من الوظاالستمرار و 

ماهر بأهنا أهم خطوة وأوؽبا كوهنا ربدد صفات األفراد العاملُت باؼبنظمة ومدى يرى كل من كاروث و 

كافة فبارسات إدارة كما أف  لوهنا )الرجل اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب(   بقتهم ؼبواصفات الوظيفة اليت يشغامط

 .(1)اؼبوارد البشرية تعتمد عليها

األداء الوظيفي عملية تسعى اإلدارة من خبلؽبا إىل ربديد نوعية العناصر البشرية لديها  تقييم ويعتب 

وشكل أدائهم  وهو وسيلة فعالة للحصوؿ على حقائق وبيانات من شأهنا أف تساعد على ربليل وفهم أداء 

ؼبستوى هذا األداء ومن م العمل على تنميته اؼبوظفُت يف فبارسة مهامهم الوظيفية اؼبناطة هبم  وإعطاء تقدير 

وتطويرو. إال أف هذو العملية يف أغلب األحياف تصاب بالقصور ويعًتيها الفشل يف حصد النتائج اؼبرجوة 

منها بسبب عدـ إدراؾ القائمُت عليها يف فهم طبيعة وأبعاد هذو العملية عند التطبيق فبا يفرز عدة 

 إشكاليات ؽبذا التقييم.

 إدارة اؼبنشآت الرياضية وقمنا بطرح يفومن هذا اؼبنطلق أردنا معرفة واقع التوصيف الوظيفي للعاملُت 

 السؤاؿ التايل:

 رة اؼبنشأة الرياضية؟ما واقع التوصيف الوظيفي لؤلفراد العاملُت يف إدا -

 و انبثق من هذا التساؤؿ العاـ سؤالُت جزئيُت مها:

 يشغلوهنا؟ اليت ما مدى استجابة العاملُت يف اؼبنشأة الرياضية للمتطلبات الوظيفية للمناصب -

الوظيفية لؤلفراد العاملُت ب دارة اؼبنشأة  األهداؼما مدى تطابق التوصيف الوظيفي يف صورته اغبالية مع  -

     ياضية؟الر 
                                                 

 .11، ص 2005،  األردن، 2،  دار وائل للنشر،  ط إدارة الموارد البشرية: خالد عبد الرحيم إلهيتي  - (1)
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 الفرضيات: -20
 قياسا مع اؼبعايَتلُت يف إدارة اؼبنشأة الرياضية و إف الواقع اغبايل للتوصيف الوظيفي لؤلفراد العام  

تدعيم اإلدارة الرياضية  حيث قبد أف ؼبعروفة ال يعطي الوجه اغبقيقي واؼبطلوب لًتقية و األسس الدولية او 
 األفراد العاملُت يف تلا اإلدارات دبختلف مستوياهتا. هناؾ تداخل يف مهاـ ومسؤوليات وواجبات

 ومن خبلؿ ما سبق ارتأينا وضع الفرضيات التالية:
 :الفرضيات الجزئية

 ال تتطابق اؼبتطلبات الوظيفية مع شاغليها من األفراد العاملُت باؼبنشأة الرياضية. -

 الرياضية.باؼبنشأة الوظيفية للعاملُت األهداؼال يتطابق مع  اغبايلالتوصيف الوظيفي  -

 أىمية الدراسة: -20
 كوف هذا اؼبوضوع من اؼبواضيع اغبديثة ف ف له أمهية كبَتة يف العديد من اعبوانب نذكر منها:

تقدمي نظرة حوؿ واقع التوصيف الوظيفي للعاملُت باعبهاز اإلداري يف اؼبنشآت الرياضية من خبلؿ معرفة  -
 كل وظيفة . شروط و مؤهبلت و مسؤوليات و اختصاص  

إبراز أمهية التوصيف الوظيفي كوظيفة مساعدة لوظائف إدارة اؼبوارد البشرية األخرى يف ربقيق أهداؼ  -
 اؼبنشأة الرياضية.

 ؿباولة إعطاء اغبلوؿ و التوصيات اؼبناسبة.كتبة دبثل هذو البحوث العلمية و إثراء اؼب -

 أىداف الدراسة:   -20
العاملُت يف إدارة  الضوء على واقع التوصيف الوظيفي لؤلفراد هندؼ من خبلؿ حبثنا هذا إىل تسليط

خبلؿ معرفة درجة م مع البناء الوظيفي للمنشأة من مهاراهتاؼبنشة الرياضية ومدى تناسق وتكامل صفاهتم و 
متطلباهتا مع من على مدى تطابق مواصفات الوظيفة و مواءمة الفرد للوظيفة اليت يشغلها  وكذا الوقوؼ 

 كذالا مع أنظمة انتقاء العاملُت. يشغلها  و 

 أسباب اختيار الموضوع: -20
أدى  تطور تكنولوجيا باهر يعرفه اجملتمع اليـو من تقدـ  و  يرجع سبب اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع ؼبا

ظهور معايَت وأسس أخرى القتناء األفراد العاملُت سعيا ؼبواكبة التطورات اغباصلة يف بالضرورة إىل تغَت و 
دارة الرياضية   هذا باإلضافة إىل التداخل اغباصل بُت وظائف العاملُت نتيجة لعدـ ربديد واجبات ميداف اإل

 و مهاـ و مسؤوليات كل فرد يف اؼبنظمة ما حيوؿ دوف ربقيق اؼبنشاة ألهدافها.     
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لرياضية  باإلضافة إىل النقص اؼبلحوظ للدراسات اؼبتعلقة بالتوصيف الوظيفي للعاملُت يف اؼبنشآت اهذا 
الدراسة البناءة لتفعيل دور التوصيف الوظيفي  ات حديثة تتبٌت الطرح اؼبوضوعي و وعدـ وجود دراس

 أنشطة اإلدارة الرياضية.ته إجيابا أو سلبا على فبارسات و وانعكاسا

 تحديد المفاىيم و المصطلحات: -20
 اخًتنا يف حبثنا هذا عدة مفاهيم و مصطلحات زبص موضوع البحث و هي:

 التوصيف الوظيفي  اؼبوارد البشرية  اإلدارة الرياضية  اؼبنشأة الرياضية.
 التوصيف: -6-1
نعته دبا فيه وصف الطبيب للمريض الدواء:أي بُت له نوع أي  وصف الشيء ،وصفا من وصفلغة: -

  .(2)الدواء الواجب أف يتناوله
بغػػرض تقػػدمي معلومػػات عػػن ،نشػػاط لكػػل  ةمكتػػوب يتنػػاوؿ تعريفػػا تفصػػيليا بوظيفػػة ؿبػػدد بيػػاف اصــطا:ا: -

اؼبسػػػػػمى  اؼبهػػػػػاـ و الواجبػػػػػات  اؼبسػػػػػؤوليات  متطلبػػػػػات شػػػػػغلها  عبلقتهػػػػػا  هػػػػػذو الوظيفػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث)التميز 
 .(3)ذلا وفقا ؼبا جيب أف يكوفو  (سلطاهتاو ، بالوظائف األخرى

 الموارد البشرية: -6-2
و اؼبػػورد هػػو اؼبكػػاف الػػذي يػػأي  وهػػو مفػػرد مػػوارد لغويػػا هػػو اؼبصػػدر أو اؼبنهػػل أو الثػػورة أو الطريػػق المــورد: -

 الناس 

 .  (4)على شئ حيفف نفعا ؽبمإليه للحصوؿ 

ويقصػػػػػد هبػػػػػا تلػػػػػا اعبمػػػػػوع مػػػػػن األفػػػػػراد العػػػػػاملُت يف اؼبؤسسػػػػػة مػػػػػن ـبتلػػػػػف النوعيػػػػػات  المـــــوارد البشـــــرية: -
ي تشػػمل كػل هيئػػة أنػواع األعمػػاؿ الػيت يقومػػوف هبػا فهػتنوعػػت واختلفػت مسػػتويات اؼبهػارة  و واعبنسػيات مهمػا 

(3)والعاملُت يف ؾباالت اػبدمات واؼبهن اؼبساعدة يف أي مؤسسة اإلدارة و العاملُت يف ؾباالت اإلنتاج
. 

 اإلدارة الرياضية:                                 -6-3

 تويل األمر و اإلشراؼ على سَتو. -2الشئ:جعله يدور   -1أدار  يدير  إدارة اإلدارة :لغة: -

  .ؿ"هي التنبؤ والتخطيط و التنظيم و إصدار األوامر و التنسيق و الرقابة"و يعرفها فاي::اصطاا -

 beitel,blarton,Kelly 1990 عػاـببلرتػوف و بيتػاؿ  ديزنس كلػي كػل مػن أشػارالرياضـية: اإلدارة

Desensi م و بػػأف اإلدارة الرياضػػية "هػػي ؾبموعػػة اؼبهػػارات الػػيت تشػػمل كػػل مالػػه صػػلة بػػالتخطيط و التنظػػي

                                                 
(1)-

 
 . 236  ص 1997  بَتوت  1ط   دار الراتب اعبامعية القاموس العربي الشامل:  ؿبمود أمل عبد العزيز

 .31  ص2003  دار الوفاء للطباعة و النشر  للقوى العاملة يف اؼبؤسسات الرياضية التخطيطحسن أضبد الشافعي :  - (1)
 .69  ص2002اعبزائر  مارس   1  دار الرسالة  طمعجم السبيلعبد اغبكيم حبلؼ:  - (2)
 .07  ص2003  دار التوزيع و النشر اإلسبلمية  القاهرة  مصر  مصطلح إداري 766 ؿبمد فتحي: – (3)
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اؼبتابعػػػة والتمويػػػل و التوجيػػػه و القيػػػادة و التقػػػومي داخػػػل أي منظمػػػة أو إدارة تقػػػدـ خػػػدمات متصػػػلة يف الًتبيػػػة 
 ."والرياضيةالبدنية 

هػػػػي كػػػػل صباعػػػػة ذات تنظػػػػيم مسػػػػتمر تتػػػػألف مػػػػن عػػػػدة أشػػػػخاص طبيعيػػػػُت أو المنشــــلة الرياضــــية : -6-4
تاحػػة الظػػروؼ اؼبناسػػبة لتنميػػة فبتلكػػاهتم وذلػػا عػػن اعتبػػاريُت  و يكػػوف الغػػرض منهػػا ربقيػػق الرعايػػة للشػػباب وإ

طريػػػق تػػػوفَت اػبػػػدمات الرياضػػػية والقوميػػػة واالجتماعيػػػة والروحيػػػة والصػػػحية والًتوحييػػػة يف إطػػػار السياسػػػة العامػػػة 
 .(4)للدولة

            الدراسات السابقة  :   -20

ها الباحث طواؿ دراسته ؼبشكلة وهي الدراسات اؼبشاهبة أو اؼبرتبطة دبوضوع البحث واليت يستفيد من
 أما فيما خيص موضوع حبثنا فاف الدراسات اليت تطرقت إليه قليلة جدا  نذكر منها: حبثه 
 :الدراسة األولى 

 "التوصيف الوظيفي للعاملُت باعبهازين الفٍت واإلداري يف كرة السلة"دراسة ؿبمد صباؿ الدين بعنواف
 : تساؤالت البح 
 ي شروط التوصيف الوظيفي للعاملُت باعبهازين الفٍت و اإلداري يف كرة السلة.ماه -
 ما هي واجبات و اختصاصات كل وظيفة من وظائف العاملُت باعبهازين الفٍت واإلداري يف كرة السلة. -

  أىداف البح: 
 الوظيفي للعاملُت باعبهازين الفٍت واإلداري يف كرة السلة. التعرؼ على التوصيف -
 التعرؼ على الشروط و اؼبؤهبلت الوظيفية للعاملُت باعبهازين الفٍت واإلداري يف كرة السلة . -
 التعرؼ على واجبات و اختصاصات و مسؤوليات العاملُت باعبهازين الفٍت واإلداري يف كرة السلة. -

 :أسباب اختيار البا:  للموضوع 
باحث من خبلؿ عمله و خبته اؼبيدانية يف ؾباؿ كرة السلة كبلعب و مدرب و إداري الحظ ال

تداخل االختصاصات بُت األجهزة الفنية و اإلدارية كل منهم لواجباته األساسية يف ؾباؿ كرة السلة و 
 اختصاصات كل منهم على حدة من الناحية الفنية و اإلدارية.

 : مندج وعينة البح 
اندية 9"لت:استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي يف دراسته كما قاـ باختيار عينة عشوائية عمديه ال

العب  54مدربُت فنيُت   8من الدوري العاـ اؼبمتاز يف كرة السلة عبمهورية مصر العربية  تضمنت 
 "إعبلميُت7حكاـ دوليُت 10

                                                 
(4)

 .17، ص2001، القاهرة، 1، دار الفكر العربي، طموسوعة اإلدارة و التنظيم في التربية البدنية و الرياضيةعصاـ بدوي:  - 
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 : استعمل الباحث:وسائل جمع المعلومات 
 اؼبقابلة الشخصية  استمارة استبياف.

 :نتائج الدراسة 
فات الشخصية ألعضاء اعبهاز الفٍت واإلداري لكرة و قد توصل الباحث إىل عدة استخبلصات  اللت الص

 انفعالية  صفات اجتماعية وخلقية  صفات –السلة)صفات بدنية و صحية  صفات نفسية وعقلية
 

تتعلق باػببة (باإلضافة للتوصيف الوظيفي للجهازين الفٍت واإلداري لكرة السلة وكذا الصفات الفنية ألعضاء 
كل عضو من أعضاء اعبهاز الفٍت و اإلداري يف كرة السلة و الشروط و   اعبهازين و واجبات ومسؤوليات

 .(1) االلتزامات التعاقدية.
 :الدراسة الثانية 

أىمية الصفات الشخصية في تسيير المنشآت دراسة كل من سديرة ؿبمد و خروف بعنواف "
 "الرياضية

  الدراسة : تساؤالت 
 للقيادة الفعالة دور يف تسيَت اؼبنشآت الرياضية. هل  -
 للكفاءة دور يف تسيَت اؼبنشآت الرياضية. هل -

 :فرضيات الدراسة 
 للشخصية دور بارز يف تسيَت اؼبنشآت الرياضية.الفرضية العامة: -
 للقيادة الفعالة دور يف تسيَت اؼبنشآت الرياضية. -الجزئية: اتالفرضي -

 للكفاءة دور يف تسيَت اؼبنشآت الرياضية.-                       
 

   د كاف يهدؼ من خبلؿ  دراسته إىل :وق أىداف البح: 
إبراز دور القيادة اإلدارية والكفاءة اؼبهنية ومدى تأثَتها على عملية التسيَت داخل اؼبنشآت  والتعرؼ 

 تسيَت اؼبنشآت و إدارة اؼبنشآت الرياضية.  على أمهية السمات الشخصية ودورها يف
 
 

                                                 
(1)

 البدنية كلية الًتبية  َت يف الًتبية البدنية والرياضيةرسالة لنيل شهادة ماجست   التوصيف الوظيفي للعاملين بالجدازين  الفني واإلداري في كرة السلة :ؿبمد صباؿ الدين ؿبمد - 
 )كتاب(. منشورة  2004  والرياضية للبنُت   جامعة اإلسكندرية
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 :أسباب اختيار البا:  للموضوع 
 الشخصية للقادة ودورها يف تسيَت اؼبنشآت الرياضية. معرفة الصفات - 
 وث اليت تناولت هذا اؼبوضوع  وعدـ معرفة اؼبسَت للعناصر الرئيسية يف التسيَت.قلة الدراسات والبح -

  وعينة البح مندج: 
وكانت   تبانه خاصة باؼبوظفُت  واؼبؤطريناتبع الباحثوف اؼبنهج الوصفي عن طريق توزيع استمارات اس

واللت الدراسة ديواف اؼبركب اؼبتعدد الرياضات  موظفا ومؤ طرين بوالية اؼبسيلة 70عينة البحث مكونة من 
 .لوالية اؼبسيلة 

 تائج التالية :: وقد مت التوصل إىل الن نتائج الدراسة 
 تسيَت اؼبنشآت الراضية يتوقف على مدى قباح وفعالية السلوؾ القيادي اؼبتبع. -
 ربسُت ظروؼ العمل والتسيَت اعبيد للمنشاة ال يتم إال بوجود كفاءات  مهنية عالية. -
 التعليق على الدراسات السابقة:-88  

يف ضوء ما سبق عرضه من دراسات سابقة  يتضح أف الدراسة األوىل )دراسة ؿبمد صباؿ الدين ؿبمد ( 
للجهازين الفٍت واإلداري يف كرة السلة وذالا قصد ربديد شروط و واجبات  تناولت التوصيف الوظيفي

 واختصاصات و مسؤوليات كل وظيفة من وظائف اعبهازين الفٍت و اإلداري يف كرة السلة.
أـ دراستنا اغبالية فقد اهتمت و اتفقت مع الدراسات السابقة يف موضوع التوصيف الوظيفي  إال أننا ركزنا 

وصيف الوظيفي لؤلفراد العاملُت اعبهازين اإلداري يف اؼبنشآت الرياضية  وذلا هبدؼ إلقاء على واقع الت
الضوء على األفراد العاملُت يف إدارة اؼبنشآت الرياضية ومدى تطابق مواصفات الوظيفة و شروطها ومتطلباهتا 

 مع شاغليها.
أبعاد اؼبشكلة و وطرؽ صبع البيانات و  وبصفة عامة فقد استفدنا من الدراسات اؼبشاهبة يف صياغة و ربديد

 اؼبعلومات و ربليلها. 
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اجلانب الهظري
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 مهيذ:ت

كَت الكثَتين من الكتاب يعتب موضوع إدارة اؼبوارد البشرية من أهم اؼبوضوعات اليت استحوذت على اهتماـ وتف      
 .(1)واؼبفكرين  يف ؾباؿ اإلدارة  نظرا لؤلمهية الوظيفية اؼبناطة هبا والدرجة اليت تلعبها هاته اؼبوارد يف عملية اإلنتاج

 إف اؼبتتبع لتطور التارخيي إلدارة اؼبوارد البشرية  جيد أف ؽبذو اؼبوارد أمهية بالغة وملحة  لضماف بقاء وتطور ـبتلف      
اؼبنظمات يف ـبتلف اؼبيادين  واف اإلدارة الناجحة يف اؼبنظمة هي اليت تستطيع الوصوؿ إىل ربقيق اغلب األهداؼ  
من خبلؿ التوفيق بُت ـبتلف اؼبوارد اؼبتاحة  ؽبا واليت يعتب اؼبورد البشري أساسها  ومن هنا كاف طرحنا يف هذا الفصل 

إلدارة اؼبوارد البشرية  مرورا بذلا إىل التطور التارخيي الذي ابرز األمهية  انطبلقا من ؿباولة إعطاء التعريف الصحيح
البالغة للمورد البشري  ؿباولُت الوصوؿ إىل ـبتلف الوظائف اؼبكونة ؽباته اإلدارة ويف األخَت أردنا توضيح العبلقة 

 ادينه اإلدارية والتدريبية. اؼبًتابطة بُت األمهية الكبَتة للموارد البشرية يف اجملاؿ الرياضي دبختلف مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .15  ص 2005  عماف  األردف  3دار الشروؽ للنشر والتوزيع  ط ارة األفراد(،إدارة الموارد البشرية)إدمصطفى قبيب شاوش:  -
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 مفدوم الموارد البشرية :  -1

لقد اهتم العديد من اؼبفكرين والكتاب دبوضوع إدارة اؼبوارد البشرية  كما تباين بعضهم يف ربديد التسميات         
  م دتليها إدارة األفرا حسب التطور الزمٍت ؼبفاهيم وفلسفة اإلدارة  حيث ضمت تسمية إدارة اؼبستخدمُت م

 أضحت إدارة شؤوف اؼبوظفُت  م أخَتا وانطبلقا من سبعينات القرف اؼباضي أطلق عليها اسم إدارة اؼبوارد البشرية . 
أطلقها اؼبفكروف والكتاب  كل حسب طبيعة اؼبنظمة حيث عرفت بأهنا  "النشاط  فوكما أف ؽبا عدة تعار ي        

توجيه ورقابة العنصر البشري باؼبنظمة  من خبلؿ رسم السياسات اؼبتعلقة باالختيار اػباص بتخطيط وتنظيم و 
والتدريب  واألجور واغبوافز وربسُت األداء  وتقييمه وتوفَت اػبدمات الصحية واالجتماعية  وصوال إىل اإلحالة على 

عرفت بأهنا "ربط اؼبوارد البشرية "   وكذلا (1)اؼبعاش هبدؼ ربقيق أهداؼ اؼبنظمة والعاملُت هبا وكذلا اجملتمع
"  فيما (2)باألهداؼ اإلسًتاتيجية هبدؼ ربسُت مستويات األداء  وتنمية الثقافة التنظيمية اليت ربفز االبتكار واؼبرونة

بأهنا "اإلدارة اؼبسؤولة عن الفعالية اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة لتحقيق أهداؼ الفرد  لديتياالر :من عرفها عبد 
 ".(3)ظمة واجملتمعواؼبن

نستدؿ من ؾبمل هاته التعاريف على أف إدارة اؼبوارد البشرية تكمن يف تكامل ؾبموعة من األنشطة والوظائف        
اؼبتعلقة باؼبوارد البشرية واؼبتمثلة عموما يف التخطيط الواقعي  والتوظيف اؼببلئم باإلضافة إىل اؼبتابعة اؼبستمرة والتدريب 

 وارد البشرية.اعبيد ؽباته اؼب

 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية: -0
إف التطور اغبديث إلدارة اؼبوارد البشرية وخاصة يف الدوؿ اؼبتقدمة  مل يكن حديث النشأة  بل مر دبراحل          

 متعددة تدرجييا  وسوؼ نتناوؽبا وفق التطور الزمٍت ؽبا حسب اؼبراحل التالية:

 ولى "ظدور الثورة الصناعية":المر:لة األ -0-1  
البداية لظهور مفهـو إدارة اؼبوارد  تعتب مرحلة الثورة الصناعية يف أوروبا خبلؿ القرف الثامن عشر نقطة            

البشرية  من خبلؿ ـبتلف اؼبشاكل اليت طغت على إدارة ـبتلف اؼبنشآت واؼبنظمات  من جهة تدين قيمة العامل 
ت وإحبلؽبا مكانه  وكذلا ظهور مشاكل يف ؾباؿ العبلقات اإلنسانية بُت العماؿ من خبلؿ  نظرا إىل ظهور ا ال

 كثرة األعماؿ اؼبتكررة والروتينية واليت ال ربتاج إىل مهارة باإلضافة إىل اغبجم الساعي الكبَت.
 
 

                                                 
 .62  ص 2007  ؾبموعة النيل العربية للنشر والتوزيع  القاهرة  مصر  إدارة وتنمية الموارد البشرية االتجاىات المعاصرة النصر: مدحت أبو -(2(  )1)
 .31  ص 2005  عماف  األردف  2  دار وائل للنشر والتوزيع  طشريةإدارة الموارد الب خالد عبد الرحيم اؽبييت: -(3)
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 المر:لة الثانية "ظدور الحركة العلمية": -0-0
األب اغبقيقي والقوة الدافعة باذباو حركة اإلدارة العلمية   Friderick Taylor فدريك تايلوريعد               

  وغَتهم يف تطوير الفكر اإلداري على Frank،Lillian  ،Gilberth،Gantt ،Lookحيث ساهم وزمبلئه 
راسة صعيد العامل  حيث ركز تايلور على التعاوف بُت اإلدارة والعاملُت  فيعتقد أف القياس العملي للعمل هو )د

العمل( وربديد أفضل األساليب يف األداء واالختيار  وتعيُت األفراد اؼبناسبُت يف األعماؿ اليت تتناسب ومؤهبلهتم  
ووضع األجور اؼبناسبة ؽبم  وإزالة مصادر الصراع بُت اإلدارة والعاملُت  وهذا ما ديكن أف يعود بزيادة اإلنتاجية وزيادة 

  وقد تلقى تايلور عدة انتقادات ركزت يف ؾبملها على اؼبطالبة العماؿ بأداء (1)األجور من خبلؿ زيادة اإلنتاج
 .( 2)معدالت إنتاج عالية دوف اغبصوؿ على أجر مقابل ذلا بنفس الدرجة )إمهاؿ العنصر البشري(

 المر:لة الثالثة "نمو المنظمات العمالية":   -0-0
عمالية كاف نتيجة لظهور حركة اإلدارة العلمية  اليت يعتقد أهنا يعتقد الكثَتوف أف ظهور اؼبنظمات ال             

حاولت استغبلؿ العامل ؼبصلحة صاحب العمل )اإلدارة(  حيث منت بداية من القرف العشرين يف الدوؿ 
  ؿباولة بذلا الدفاع على حقوؽ العماؿ من الزيادة يف األجور وخفض ساعات العمل وتوفَت الظروؼ (3)الصناعية
 واؼبقاطعة كقاعدة عامة ؽبم. بائل اؼبرحية للعمل  متبعُت أساليب القوة واالعتماد على اإلضراوالوس

 المر:لة الرابعة "الحرب العالمية األولى": -0-0
بظهور بعض اؼبتخصصُت  وكذا زيادة االهتماـ  لقد حدثت بعض التطورات يف إدارة اؼبوارد البشرية             

 التدريب و األمن الصناعي والرعاية الصحية للعمل.بالرعاية االجتماعية و 
وكذا إنشاء مراكز للخدمات االجتماعية والًتفيهية والتعليمية واإلسكاف  حيث أنشأت أقساـ موارد             

أعد أوؿ برنامج تدرييب ؼبديري اؼبوارد البشرية يف إحدى الكليات  1915البشرية مستقلة  ويف حوايل عاـ 
منطلقا جديدا جملاؿ إدارة اؼبوارد البشرية  حيث أنشأت الكثَت من إدارات اؼبوارد  1920تعتب سنة اؼبتخصصة  و 

 .(4)البشرية يف كثَت من الشركات الكبى واألجهزة اغبكومية
 
 
 

                                                 
 .24سابق  ص الرجع اؼبإدارة الموارد البشرية،  خالد عبد الرحيم اؽبييت: -(1)
(2)( ،3( ،)4)

 .23  22  ص 2005رية  مصر  الدار اعبامعية  اإلبراهيمية  اإلسكندإدارة الموارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر،  :صبلح الدين ؿبمد عبد الباقي -
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 المر:لة الخامسة"مابين الحرب العالمية األولى والثانية":  -0-0
وذلا   له أمهية قصوىو ت اإلنسانية كميداف إلدارة اؼبوارد البشرية العبلقاأف حيث بينت هذو اؼبرحلة              

حيث أثبتت أف الفرد العامل ليست أداة بسيطة  ولكنه  ،Elton Mayoالتون مايونتيجة الدراسات اليت قاـ هبا 
شأة  شخصية متفاعلة مع ؿبيط العمل  وكذلا ظهرت اغباجة إىل الدراسة ومعاعبة اؼبشاكل اإلنسانية داخل اؼبن

 .(1)وأيضا أمهية رضا العامل على عمله وضرورة توفَت الظروؼ اؼبناسبة للعمل

 المر:لة السادسة"ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا ىذا": -0-0
 تعتب اؼبوارد البشرية نواة التطور والنشاط  حيث تشمل مسؤولية إدارة اؼبوارد البشرية وظائف حديثة أبرزها             

التكوين  اإلعبلـ وتنظيم اؼبؤسسة  والضماف االجتماعي والتقاعد )اؼبسار اؼبهٍت للمورد البشري(  و توسع نطاؽ هذو 
الوظائف ليشمل ـبتلف السياسات كاؼبفاوضات وفبارسات النقابية  وكذلا االستفادة من نتائج البحوث يف علم 

باؼبؤسسة  فبا يساعد على  ةصوال إىل اإلصبلحات اؼبتعلقالنفس وعلم االجتماع فيما خيص العبلقات اإلنسانية  و 
 بروز اؼببلمح الواضحة إلدارة اؼبوارد البشرية. 

إف التطور اغباصل إلدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبستقبل  يضع اؼبتتبع ؽبذا موضوع تصور لعدة ربديات كبَتة ؽبا           
ماعية والتكنولوجية  اليت جيب التصدي ؽبا  ولعل  أبرز هاته التحديات نتائج ـبتلفة منها التغَتات االقتصادية  واالجت
 . (2)هو التوسع يف استخداـ ا الت االلكًتونية

 أىمية إدارة الموارد البشرية: -0
أف العامل   أدركت ـبتلف اؼبنظمات يف صبيع دوؿ العامل  انطبلقا من التطور التارخيي إلدارة اؼبوارد البشرية         

( 2005) يالسيد الدوار   وحسب ما يرى  (3)يف استمراريتها وتوفَت اؼبيزة التنافسية ؽبا هو أفرادها مسامهة كثراأل
 .(4)"أف اؼبوارد البشرية هي مصدر النجاح ألي مؤسسة أو منظمة وهذا إذا مت إدارهتا بشكل جيد"

 ما يلي : ولقد ػبصنا أمهية اإلدارة الفاعلة للموارد البشرية يف تعزيز       
 1-  اؼبوارد البشرية أساس االستقبلؿ وأداة تنافسية عاؼبية  من خبلؿ ربسُت نوعية اؼبوارد البشرية  والتطوير

 اؼبستمر يف األنشطة  اؼبتعلقة هبا .
 2-  االختيار اعبيد والتكوين اؼبستمر ؼبورد البشري  تزيد من قدراته االبتكارية اليت بدورها زبفض فاتورة

 .(5)ا اؼبستوردةالتكنولوجي

                                                 
 .24  23سابق  ص الرجع اؼبإدارة الموارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر،  :صبلح الدين ؿبمد عبد الباقي -(2)  (1)
 .10  ص 2002مصر    القاهرة  1ترصبة: عبد اغبكيم اػبزامي  دار الفجر للنشر والتوزيع  ط إستراتيجية الموارد البشرية،  شوؾ شاندا  شلبا كوبرا: -(3)
 .34  مرجع سابق  ص إدارة وتنمية الموارد البشرية االتجاىات المعاصرة مدحت أبو النصر: -(5(  )4)
 .21  ص 2006الدار اعبامعية  اإلبراهيمية  اإلسكندرية  مصر   اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، صباؿ الدين ؿبمد مرسي: -(6)
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 3-   اغبدة التنافسية يف زيادة اإلنتاجية وزبفيض تكاليفها  والتطور اؼبستمر يف اؼبنتجات وأنظمة العمل
 .(1)يتطلب استقطاب العقوؿ اليت هي ربت ساحة الصراع العاؼبي

 4- . اغبد من التعارض احملتمل بُت متطلبات اإلدارة وااللتزامات اػباصة باؼبوارد البشرية 

 5-  .تقييم وتنفيذ البامج والسياسات الفردية  انطبلقا من تعدد مهاـ األفراد اليت ال زبص دبصلحة معينة فقط  

 أىداف إدارة الموارد البشرية : -0
استغبلؿ  وذلا ؿباولة  اؼبوارد أحسن اؼبوارد البشرية  من خبلؿ استغبلؽبا ؽبذو البالغة إلدارة ةتتجسد األمهي         
كل من الفرد واؼبنظمة وحىت اجملتمع  و يتضح لنا هذا أف هداؼ  أ ربقيق و  دائم يف األداءي و حقيقىل سبيز للوصوؿ إ

من األهداؼ إدارة اؼبوارد البشرية  توفر الظروؼ اؼبناسبة للعمل وبتايل الرفع من إنتاجية القوى العاملة طبقا إلمكانات 
شرية باؼبواصفات اؼبطلوبة يف الوقت اؼبناسب  مع مراعاة الطريقة اؼبنظمة  وكما هتدؼ أيضا إىل توفَت اؼبوارد الب

ؽبم  عن طريق ربفيز العاملُت  يالصحيحة لبناء وتدعيم الوالء اؼبؤسسي لديهم  وربقيق درجة عالية من الرضا الوظيف
بشرية أيضا االهتماـ على التعاوف أي بناء العبلقات اإلنسانية  وكذا تدريبهم وتنميتهم  ومن أهداؼ إدارة اؼبوارد ال

دبقًتحات العاملُت وتطبيق اؼبناسبة منها  وكذلا ربقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع يف اؼبنظمة من حيث الًتقية 
 واألجور  التدريب والتطوير.

ويبز لنا كذلا أف من تلا األهداؼ  هو ربقيق مبتغيات اؼبنظمة من خبلؿ البحث اؼبستمر على أفضل        
ات واحملافظة عليها  وذلا من اجل اغبفاظ على استقرار واستمرارية اؼبنظمة  وربسُت أدائها واؼبيزة التنافسية اؼبهار 
 .(2)ؽبا

 وظائف إدارة الموارد البشرية: -0
اػباصة باؼبوارد البشرية حبسب طبيعة اؼبنظمة  لقد تباين الكثَت من الكتاب واؼبفكرين يف ربديد عدد الوظائف         

 حددنا ؾبملها وأمهها فيما يلي:  وقد

 تخطيط الموارد البشرية: -0-1
  ؾبموعة السياسات واإلجراءات اؼبتكاملة واؼبتعلقة بالعمالة )اؼبوارد البشرية("حيث مت تعريفه على انه              

قات ؿبددة  وبتكلفة عمل واليت هتدؼ إىل ربديد و توفَت األعداد والنوعيات اؼبطلوبة منها ألداء أعماؿ معينة  يف أو 
 ".( 3)مناسبة  خذين بعُت االعتبار األهداؼ اإلنتاجية للمشروع  والعوامل اؼبؤثرة عليها

                                                 
 

 
 .12  مرجع سابق  ص الفعالية التنظيمية للموارد البشرية في المؤسسة الرياضية اؽ قبيب:مرنيز أسامة  زرو  -(1)
 .133  132  ص 2005  عماف  األردف  3دار الشروؽ للنشر والتوزيع  ط إدارة الموارد البشرية)إدارة األفراد(، مصطفى قبيب شاوش: -(3(  )2)
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من هذا التعريف ديكن أف نستخلص بعض األهداؼ من عملية زبطيط اؼبوارد البشرية  واؼبتمثلة يف التعرؼ            
وكذا مصادرها  ودراستها هبدؼ ربديد أسلوب االستفادة اؼبثلى  على الوضع القائم للقوى العاملة بصورة تفصيلية 

منها  من حيث العدد والنوع  باإلضافة إىل ربديد السياسات وخطط التعُت والتدريب البلزمة  لضماف الوصوؿ إىل 
لف األنشطة مستوى سليم ومستقر داخل اؼبنظمة  وزيادة على هذا ؿباولة التنبؤ بكم ونوع القوى العاملة البلزمة ؼبخت

 . (1)باؼبنشأة  خبلؿ فًتة زمنية مناسبة يف اؼبستقبل
فبا سبق تبُت أف أمهية زبطيط اؼبوارد البشرية من حيث إتاحة الفرصة للمنشأة  يف ربديد أهدافها وخططها           

الختيار والتعُت بدقة  وكذا مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات وتطبيقات اؼبوارد البشرية  من خبلؿ االحتياجات وا
والتدريب   وتنظيم العمل وصوال إىل اغبوافز واؼبكافآت وكذا التأكد من مدى   استفادهتا من اؼبصادر البشرية اؼبتاحة 

 ؽبا. 

 استقطاب الموارد البشرية: -0-0    
 مفدومدا: -5-2-1    
الدقة والنظرة اؼبستقبلية ألفاؽ وأهداؼ  تعتب عملية االستقطاب احد الوظائف اؽبامة اليت يراعى فيها جانب         

عبذب العمالة  وتعرؼ على أهنا "ؾبمل اؼبراحل والعمليات اؼبختلفة للبحث عن  اؼبنظمة  وتعتب البداية العملية
 .(2")اؼبرشحُت اؼببلئمُت لشغل الوظائف الشاغرة باؼبنظمة

ارات اغبكومية  تتضمن مكاتب خاصة بالتوظيف انطبلقا من هذا التعريف قبد أف معظم اؼبنظمات واإلد           
تابعة ضمنيا لئلدارة اؼبوارد البشرية لتلا اؼبنظمة أو اإلدارة  يعمل هبا متخصصوف يف اإلعبلف وكذا التوظيف وأيضا 
طرؽ جلب العمالة  كما ديكن ؽبم االستفادة من اؼبكاتب استشارية متخصصة يف جذب العمالة )الوكاالت احمللية 

 (  وهذا جيسد من اؼبسؤوؿ عن االستقطاب .       للتشغيل
 مصادر االستقطاب: -5-2-2    

 فيما يلي: هناؾ نوعُت من اؼبصادر االستقطاب ديكن توضيحها         
   داخلية:المصادر ال -5-2-2-1   

الوظائف اإلشرافية أو  أي اؼبوارد البشرية اؼبتاحة و اؼبوجودة داخل اؼبنظمة  وديكن اللجوء إليها يف حالة        
 اليت ربتاج إىل خبات عمالية  ومن أهم هذو اؼبصادر:

 1- (3)هي الرغبة يف شغل بعض الوظائف اإلشرافية أو القيادية من طرؼ الفرد :الًتقية. 
 2- :ويهدؼ إىل تنويع خبات العامليُت فيها.  النقل الداخلي 

                                                 
 
 .227  226  225  ص 2007الدار اعبامعية  اإلبراهيمية  اإلسكندرية  مصر  ية، إدارة الموارد البشر  اضبد ماهر: -(3(  )2(  )1)
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 3- ا تتطلبه منة خبات وقدرات ومهارات مع مراجعة هو ربديد احتياجات كل وظيفة فب :ـبزوف اؼبهارات
 .(1)القاعدة اؼبعلوماتية للمنظمة فيما خيص قدرات ومهارات العاملُت ؽبا

 4- :ويتم ذلا عن طريق نشر حاجيات اؼبنظمة بلوحات اإلعبلف  ويقـو العماؿ بدورهم  اإلعبلف الداخلي
من جيد نفسه مؤهبل ؽبا  وحيدث هذا يف اؼبستويات يف نقل األخبار حىت خارج اؼبنظمة  لكي يتقدـ للوظيفة 

 التنظيمية الدنيا.

 5- ويتم ذلا عن طريق العبلقات اإلنسانية داخلية كانت أو عن طريق الزمبلء واؼبعارؼ واألصدقاء  :
 اػبارجية )داخل اؼبنظمة أو خارجها(. 

 المصادر الخارجية: -5-2-2-2   
 باؼبوارد البشرية انطبلقا من سوؽ العمل وأمهها:ليت سبوؿ اؼبنظمة ويقصد هبا تلا اؼبصادر ا            
 1- :أي تقدـ األفراد إىل اؼبنظمة مباشرة  أو عن طريق البيد )طلبات العمل(   التقدـ اؼبباشر للمنظمة

م حيث تقـو إدارة اؼبوارد البشرية بتحليل بياناهتم الكاملة  وكذلا مستواهم التعليمي وخباهتم  م قدراهت
 ومهاراهتم  وتصنيفها طبقا للتخصصات الوظيفية  وبعد ذلا االتصاؿ بأصحاهبا عند اغباجة.

 2- :حيث تقـو اؼبنظمة باإلعبلف عن حاجتها من اؼبوارد البشرية يف وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة  اإلعبلف
ف اؼبناسبة للوظيفة "اعبرائد اليومية   اجملبلت  والدوريات اؼبتخصصة"  مع مراعاة اختيار وسيلة اإلعبل

 اؼبطلوب شغلها.

 3- :توجد على ثبلث أشكاؿ  أوؽبا وكاالت عمومية تابعة للدولة  وتشرؼ  وكاالت ومكاتب التوظيف
عليها الدولة ويكوف اؽبدؼ الرئيسي ؽبا إجياد فرص عمل لكل عامل  وثانيها مكاتب خاصة يديرها ـبتصوف 

 الت التوظيف اؼبوجودة على شبكة االنًتنت. يف جذب واستقطاب العمالة  وأخَتا مواقع وكا

 4- :تقـو معظم اؼبنظمات على توطيد العبلقات مع اؼبدارس الفنية واؼبعاهد واعبامعات  اؼبدارس واعبامعات
 من اجل تدريب العمالة أو جذب خرجيها للعمل هبا

 5- يف اؼبستويات الدنيا من يكوف هذا اؼبصدر خاصة يف الدوؿ الصناعية الرأظبالية   بات العمالية:االنق
 التوظيف وذلا ب شراؾ النقابات يف اؼبعروض من العمالة يف مهنة معينة.

 6- :تلجأ بعض الشركات واؼبنظمات إىل تعيُت أفراد سبق ؽبم أف أدوا  اػبدمة العسكرية  اػبدمة العسكرية
 ي الوزف الثقيل.وذلا بعد تسرحيهم من اػبدمة  وكمثاؿ شركات النقل عندما تكوف يف حاجة لسائق

 7- :وذلا عن طريق التوصية من طرؼ أصحاب االختصاص أو  األخذ بآراء اػبباء وأساتذة اعبامعة
 اػببة.
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 أساليب االستقطاب: -0-0    
تعتمد إدارة اؼبوارد البشرية يف عملية االستقطاب على ؾبموعة من األساليب ووسائل عبلب االنتباو وجذب          

 من أمهها: العمالة  نذكر
 1- :اإلعبلف 
يتوقف اختيار الوسيلة اؼبناسبة لئلعبلف على نوع الوظيفة اؼبطلوب شغلها  ويشمل هذا األسلوب اإلعبلنات     

 الداخلية اػباصة باؼبنظمة  وكذلا اإلعبلنات يف الوسائل اإلعبلـ اؼبكتوبة والسمعية البصرية. 
 

 2-   :استخداـ مستقطبُت ؿبًتفُت ؽبذا الغرض 
يستخدـ هذا األسلوب يف الدوؿ اؼبتقدمة وذلا ؼبا ديلكه هؤالء اؼبتخصصُت من معلومات كافية عن     

 خصائص األفراد وذلا حسب توافقهم مع الوظيفة اؼبطلوب شغلها .
 3- :دعوة اؼبًتشحُت لزيارة اؼبنظمة 
لمجتمع نظرة عامة حوؿ اؼبنظمة  وذلا من خبلؿ دعوة فئات معينة لزيارهتا يف مقر العمل وهذا بغرض تقدمي ل    

 .)باألياـ اؼبفتوحة (وكمثاؿ على ذلا ما يسمى
 4-  :التدريب الصيفي 
 وذلا من خبلؿ تنظيم و استضافة لطلبة اعبامعات أو اؼبعاهد أو اؼبراكز التكوين.    

 االختيار والتعين: -0-0  
بة لؤلفراد اؼبؤهلُت  والعمل على إثارة اهتمامهم هتدؼ جهود االستقطاب إىل ربديد اؼبصادر اؼبناس               

واستمالتهم للتقدـ للعمل يف اؼبنظمات  وبعد أف تقـو اعبهات اإلدارية باعبهود البلزمة الستقطاب األفراد  لشغل 
الوظائف العامة  يقـو بعض اللذين مت استقطاهبم بالتقدـ لشغل الوظائف الشاغرة. وتنته عملية االستقطاب بتقدمي 

لشغل الوظائف العامة  م تأي مرحلة االختيار اليت يتم فيها انتقاء األفراد األفضل واألجود و  دالراغبُت من األفرا
 .(1)األكفأ لشغل الوظائف الشاغرة

ويعرؼ االختيار والتعيُت على انه:"العملية اليت من خبلؽبا يتم ربديد مدى صبلحية اؼبتقدمُت لشغل الوظائف      
من خبلؿ اؼبفاضلة بينهم بناءا على أسس معينة من اجل انتقاء األنسب من بينهم وتعيينهم يف الوظائف الشاغرة  

 .(2)اؼبناسبة اليت تتفق مع قدراهتم واستعدادهم
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     إجراءات أو خطوات االختيار: -5-3-1  
اختبلؼ الوظائف  إف ؾبمل هاته اإلجراءات زبتلف من مؤسسة إىل أخرى  وهذا ها حسب                 

 وحجمها  يف اجململ تتضمن عملية االختيار اػبطوات التالية:
 المقابلة المبدئية للمتقدمين: -1

اػبطوة األوىل يف عملية االختيار  حيث يتم إجراء مقابلة مبدئية ـبتصرة مع تعتب يف كثَت من اغباالت      
ن اؼبنظمة والوظائف اؼبتقدمُت ؽبا  واإلجابة عن أي اؼبًتشحُت يتم خبلؽبا تزويدهم بكافة اؼبعلومات البلزمة ع

استفسار ؽبم ومن م تصفية األشخاص  وكذلا التعرؼ على مدى استفاء اؼبتقدمُت للشروط األساسية العامة 
 .(1)لشغل الوظائف اؼبتقدمُت عليها

     
 طلبات االستخدام: -2

يطلب منهم تقدمي طلبات توظيفهم  وكذا ملئ اؼبرور من خبلؿ اؼبقابلة اؼببدئية للمتقدمُت  يف حالة      
اػباصة  اليت تكوف مطبوعة وجاهزة بشكل خاص باؼبنشأة  اعتمادا على أسلوب علمي  ومن بُت  تاالستمارا

البيانات األساسية واؼبشًتكة يف كل االستمارات البيانات الشخصية)مثل: االسم  السن  اعبنس  مكاف اؼبيبلد  
 (.(2)واػببة السابقة بيانات التأهيل العلمي

 االختبارات: -3

من توافر شروط العمل يف األشخاص اؼبتقدمُت لشغل الوظائف الشاغرة  تبدأ  ةبعد تأكد إدارة اؼبوارد البشري     
 خطوة تالية هي إجراء ؾبموعة من االختبارات للمفاضلة بُت اؼبًتشحُت  ومن أهم هذو االختبارات:

 1-  :اختبارات األداء 

 معينة أداء األعماؿ اليت سيكلف هبا عند شغل الوظيفة كتجربة. من اؼبتقدـ لشاغل الوظيفة يطلب    
 2-  :اختبارات الذكاء 

استخداما  فارتباط العمل أو الوظيفة بالذكاء أمر مهم  فكلما ارتفع مستوى الوظيفة  هي أكثر االختباراتو     
وبة  وعلى كل حاؿ ال تعتب مقاييس اختبارات الذكاء كافية يف اؽبياكل التنظيمية  كلما كبت درجة الذكاء اؼبطل

   . (3)للحكم على صبلحية الفرد فهي ال تقيس درجة الوالء مثبل
 3- االستعدادات والقدرات: اختبار 

 واؽبدؼ منه قياس قدرة الشخص على التعلم واالستفادة من اؼبواقف اليت يتعرض ؽبا مثل: القدرات اللغوية.    
 4-  ات اؼبيوؿ إىل العمل:اختبار 
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 وهو قياس مدى رغبة اؼبتقدـ للوظيفة اليت ستسند إليه وميله وحبه ووالئه ألدائه.        
  5- :اختبارات الشخصية 

وهو ؿباولة معرفة مدى توافر خصائص معينة من اػبصائص الشخصية  اليت ربتاج إليها الوظيفة يف الشخص      
 مقدار ربكمه يف تصرفاته.اؼبتقدـ ؽبا كثقة الفرد بنفسه  و 

 المقابات الشخصية: -4

ذبري اؼبنظمات مقاببلت شخصية للمتقدمُت لشغل الوظيفة  اعتقادا منها أف طلب االستخداـ وكذلا           
   ومن بُت أنواعها:(1)نتائج بعض االختبارات قد ال تكوف كافية للحكم على األفراد اؼبتقدمُت لشغل الوظيفة

   غَت موجهة: غَت ـبططة ويًتؾ فيها اغبرية الكاملة للمقابل ليجمع ما يرى مناسبا من البيانات.مقابلة  -أ 

  ؼبقابلة اؼبوجهة: حيدد فيها اإلطار العاـ للمناقشة.ا -ب 

  اؼبقابلة اؼبقننة النموذجية: تشبه سابقتها ولكنها زبتلف يف أف األسئلة ؿبددة مسبقا. -ج 

  األفراد الذين حيتاجوف إىل ثبات يف األعصاب والعواطف كرجاؿ األمن.اؼبقابلة االنفعالية: زبص -د 

 اؼبقابلة عن طريق اللجنة: ويكوف عدد اللجنة ثبلث أشخاص عادة لتقييم صحيح للمرشح أو طالب  -هػ
 الوظيفة  وؽبا رئيس يقيد برأيه عند إصدار القرار.

 طبسة أفراد وذلا باعتماد  دد اؼبًتشحُت من فرد إىلاؼبقابلة اعبماعية للمتقدمُت: ويف هذو اؼبقابلة يكوف ع -و
 أسلوب اؼبناقشة. 

 التلكد من صحة البيانات والتحري عن طالب الوظيفة: -5 
عن طريق االستعبلـ عن صحة البيانات  اليت مت تقدديها عن طريق أفراد ؽبم معرفة سابقة  أو من وذلا          

 اليت كاف يشغل هبا سابقا. السَتة الذاتية له  أو من خبلؿ اؼبؤسسة
 الترشح للتعيين: -6

االختبارات واؼبقاببلت الشخصية لؤلشخاص اؼبتقدمُت للوظائف  وبعد التشاور مع اؼبدير يف ضوء نتائج          
اؼبختص بالوظيفة  تقـو إدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبنشأة ب عداد كشوؼ بأظباء اؼبًتشحُت الصاغبُت للتعُت  سبهيدا 

 .(2)عرض األمر على اإلدارة العليا واستصدار قرارات التعيُت من السلطة العليال
 الكشف الطبي: -7
للوظيفة الشاغرة  البد من معرفة قدراته اعبسمانية على أداء  باإلضافة إىل مؤهبلت ومعارؼ وقدرات اؼبًتشح         

 طيب وذلا بغرض:واجبات الوظيفة  وال ديكن اغبصوؿ عليها إال من خبلؿ الفحص ال
 ضباية اؼبوظف ووضعه يف مكانه اؼبناسب. -1

 اؼبعدية. ضضباية باقي اؼبوظفُت من األمرا -2
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 االستبعاد أو الرفض
Disappraval 

by 
Either party 

 ضماف االستفادة من اؼبوظف على أكمل وجه. -3

 تقليل تكاليف العمالة بتفادي مشاكل الغياب واؼبرض. -4
 اتخاذ قرار التعيين:  -8 

اؼبًتشحُت اؼبقبولُت أمرا واجبا  وذلا بفتح ملف خاص باؼبلتحق بعد اؼبراحل السابقة يصبح ازباذ قرار تعيُت          
   اعبديد)اؼبوظف اعبديد(. 

 االلتحاق بالوظيفة: -9  
تقـو اؼبؤسسة ب ببلغ اؼبرشح بقرار تعيينه فور صدورو  وعليه مباشرة العمل يف مدة معينة يفرضها القانوف          

 ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيُت.
 قضاء فترة التجربة: -11  

 .(1) خيضع اؼبوظف اعبديد لفًتة ذبربة ربددها اؼبؤسسة حسب طبيعة الوظيفة         
 

 وفيما يلي بعض األشكاؿ اليت تبُت مراحل عملية االختيار والتعيُت.
 .(2)خطوات تصفية اؼبرشحُت للوظائف (:11شكل رقم)

 المقابلة                                                          
                                                  Interview     

 
          تاالختبارا               لفحص الطبي                                                      ا                       

Physical Examination                                                           Test  
 

 

       

 
 تقديم طلب االستخدام     التحريات عن الشخص                                                                                        

                    Référence chèches                                                               Application Blanc    
     

                                
 قرار التعيين                                                         تقديم العرض للمتقدم                                       

                            Exployment décision                                             Offre       
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 ينيخطوات التـعـ

 تقبال طالب العملاس

 مقابلة مبدئية

 ملئ طلبات االستخدام

 اختبارات العمل )نفسية وجسدية(

 مقابلة شخصية مع رئيس القسم

 الموظفين نمقابلة مدير شؤو 

 كشف طبي

 الئق

 الرفض التعيين

 .(1)التعيُتخطوات  (:12شكل رقم)
  

 
 
 

 شخص غَت الئق أو غَت مقبوؿ                                                                            
                        

 الئق و مقبوؿ                           

                                                                                                  
 بيانات غَت كافية أو غَت الئقة                                                                          

                                 
 بيانات الئقة                                              

  

                               نتائج غَت ناجحة                                                                                                                                                  
                   

                            
 بيانات الئقة                                

                                                                                                                                                                      
 مقابلة غَت ناجحة                                                                              

                              
   مقابلة ناجحة                                

                                                                               عدـ اتفاؽ على الشروط العقد                                                                                                                                                    
  

 اتفاؽ                                    

 
 غَت الئق صحيا                                                                                  
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 .197مرجع سابق  ص  االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، صبلح الدين عبد الباقي: -(1)
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 األجور والحوافز: -0-0  
 األجور: -5-4-1  
 األجور: - أ

العاملُت واإلدارة  وتعتب سياسة ر من أهم العوامل اليت تساعد األفراد على إجياد عبلقة طيبة بُت األجو تعتب          
ة اؼبوارد البشرية من أهم عوامل قباح برامج هذو اإلدارة يف اؼبنظمة  وقد عرؼ األجر بأنه وضع األجور من قبل إدار 

"  وهو كذلا "ما يدفع للفرد (1)"نصيب الفرد)العامل( يف اإلنتاج من النقد"  وكما عرؼ أيضا انه "تكلفة أداء العمل
 ".(2)بالساعة أو أسبوعيا أو شهريا يف مقابل قيامه بالعمل

 جور:أىمية األ  - ب

يعتب موضوع األجور من اؼبواضيع اؽبامة للمنظمة والعاملُت فيها واجملتمع بصفة عامة  فهي سبثل مصدرا       
أساسيا لدخل الفرد يساعدو على ربمل أعباء اغبياة  ومن هنا تأي أمهية رسم سياسات األجور دبا حيقق التوازف 

ة اؼبشًتكة بينهما  فقد ثبت أف الرضا عن مستوى األجور يعد بُت حاجات الطرفُت الفرد واؼبنظمة  وخيدـ العبلق
 . (3)عنصرا أساسيا يف مستوى الرضا العاـ

 العوامل األساسية في تحديد األجور: -ج    
تكوف قيمة األجور وفقا ؼبختلف التباينات يف مستويات الواجبات  وذلا دبساعدة عملية تقييم الوظائف          

 غَتات اليت تلعب دورا هاما يف ربديد مستويات األجور:وفيما يلي بعض اؼبت
 1- :العوامل االقتصادية 

تعتب الظروؼ االقتصادية عامبل مهما يف ربديد مستويات األجر  حيث يعتب مستوى الدخل القومي      
ات األجور  والكساد  وكذا قدرة اغبكومة على توفَت الدخل الكايف لدفع األجور  دبستوى معُت يؤثر على مستوي

ومن جهة أخرى زبضع مستويات األجور لظروؼ العرض والطلب يف سوؽ العمل  وأيضا تتأثر دبستوى اؼبعيشة 
  وؿباولة اغبفاظ على القدرة الشرائية للعماؿ  ومساعدهتم بصورة دورية.

 2- :العوامل االجتماعية 

  (4)لة لتحديد اؼبكانة االجتماعية للفردمل تعد األجور وسيلة لئلشباع اؼبادي للفرد فقط  بل أصبحت وسي    
وكذلا نظرة اجملتمع للفرد تتغَت  فمثبل يف بعض اجملتمعات قبد بعض األلقاب مثل:"معايل" مرتبطة بالدرجة اؼبالية 

 اليت يشغلها الشخص.
 

                                                 
 .63  ص 2000  دار صفاء للنسر والتوزيع  عماف  األردف  1طموارد البشرية، إدارة ال و خروف: ةنظمي الشحاد -(1)
 .277  ص 2000الدار اعبامعية طبع نسر توزيع  اإلبراهيمية  اإلسكندرية  مصر  إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية، راوية حسن:  -(2)
 .866  863ص مرجع سابق  إدارة الموارد البشرية،  مازف فارس رشيد: -(4  )(3)
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 3- :القوانُت اػباصة بالعمل 

اؼبالية  اليت ينبغي توفَتها للعاملُت  واغبد وذلا من خبلؿ ـبتلف القوانُت اإللزامية سواء اؼبالية و الغَت      
 لساعات العمل  ومعدالت العمل اإلضايف وغَتها من القوانُت. ىاألقص
 4- :سياسات األجور 

وربدد هذو السياسات اػبطوط  العريضة لؤلجور  مثل هيكلة الرواتب واألجور وعدد اؼبراتب فيه  والوظائف     
يلـز توفَتها للموظفُت  وـبتلف األمور اليت تؤثر على ما حيصل عليه اؼبوظفُت من رواتب اليت  االيت ينطبق عليها واؼبزاي

 والعامل من أجور.
 5- :اؼبساواة وتأثَتها يف ربديد األجر 

وتقسم اؼبساواة إىل نوعُت: داخلية حيث ينظر العامل أو اؼبوظف إىل أف أجرو متكافئ مع ما يبذله من جهد         
وي مع اؼبوظفُت ا خرين الذين يؤدوف العمل ذاته  واػبارجية يف أف تقارب األجور داخليا مع يف العمل  ومتسا

 األجور يف منظمات أخرى وذلا لضماف استمرار العمل. 
 6- :متطلبات العمل 

 .(1)ربديد األجور يف اؼبقاـ األوؿ لتتناسب مع مقتضيات الوظيفة وظروؼ العمل هبا   
 أنواع األجور: -د   
  ديكن تقسيم األجور إىل:            
 1- :(2)هو عبارة عن أجر مايل ويشتمل على العبلوات واؼبكافآت اليت حددت للفرد األجر النقدي. 

 2- :وهو عبارة عن القوة الشرائية لؤلجر النقدي اليت يستطيع الفرد أف حيصل على السلع  األجر اغبقيقي
ما ديكن أف يشتمل األجر جزءا نقديا و خر عينيا يكوف على شكل واػبدمات اليت ديكن شرائها باألجر النقدي ك
 .(3)"ةسكن أو أشياء عينية أخرى "أدوات كهر ومنزلي

 الحوافز: -5-4-2   
 مفدومدا: -أ   

  وهي ال تعتب بديبل عن األجر (4)اغبوافز عبارة عن وسيلة للعمل على زيادة درجة ارتباط الفرد باؼبنظمة          
 .(5)ولكنها  مكملة له  حيث تقـو سياسة اغبوافز على مبدأ أساسي وهو اغبافز مقابل األداءاألساسي 

 

                                                 
 .867سابق  ص الرجع اؼبإدارة الموارد البشرية، مازف فارس رشيد:  -(1)
 .65  64مرجع سابق  ص  إدارة الموارد البشرية، و خروف: نظمي الشحادة -(3(  )2)
  يـو www.kotobarabia.com  415 387  ص 2003  اللكًتوينالكتب العربية للنشر والتوزيع اإدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية،  عادؿ ؿبمد زايد: -(5(  )4)

 صباحا. 02.35  على الساعة:20/02/2009
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 أىميتدا: -ب   
 وتتجلى أمهية اغبوافز يف ما يلي:         
 1- )(1)اغبوافز وسيلة فعالة يف زيادة درجة إشباع الفرد )توفر له حاجيات إضافية معنوية أو مادية. 
 2- يف زيادة درجة االرتباط أو الوالء الوظيفي للمنظمة من طرؼ الفرد. اغبوافز وسيلة فعالة 
 3- .)تساعد اغبوافز على ربقيق أقصى استفادة فبكنة من اؼبوارد البشرية اػباصة باؼبنظمة)كسب ثقة األفراد 

 4- (2)اغبوافز تنمي شعور الفرد بتميز سواء على مستوى الداخلي أو اػبارجي. 

 5- التقليل من درجة الدوراف الوظيفي(.ةالستقرار الوظيفي ألفراد العاملُت باؼبنظمتساعد اغبوافز على ا( 

 6- (3)ضماف أف اؼبؤسسة قادرة على اؼبنافسة يف جذب اؼبوظفُت على قدر اؼبساواة مع اؼبؤسسات األخرى . 

 أنواعدا: -ج   
 لقد تعددت أنواع اغبوافز إال أننا سنذكر منها:           
 مية:الحوافز التنظي - أ

وهي اغبوافز اليت تتيح وتسمح للمنظمة أو اؼبؤسسة باستغبلؿ مواردها البشرية أحسن استغبلؿ  يف سبيل 
 ربقيق أهدافها وتنقسم إىل:

 1- :اغبوافز الداخلية واػبارجية 

د داخليا  اغبوافز الداخلية هي درجة اإلشباع اليت حيققها الفرد من الوظيفة ذاهتا  ويتحقق هذا اإلشباع للفر         
مثاؿ ذلا الشعور باالنتماء إىل شركة متميزة وؽبا مكانتها يف سوؽ العمل  أما اػبارجية فهي مقدار ما حيصل عليه 

 .     (4)الفرد من أمواؿ وترقيات وفوائد أخرى  وهي تأي من خارج الوظيفة)جهة خارجية هي اإلدارة(
 2- :اغبوافز اؼبالية وغَت اؼبالية 

اؼبالية تدعم العائد اؼبادي للموظف بشكل مباشر  مثل األجور األساسية واإلضافية واؼبشاركة يف  اغبوافز        
األرباح وتكوف غَت مباشرة يف راتب التقاعد  واإلجازات مدفوعة األجر واإلجازات اؼبرضية وخصومات الشراء  أما 

 .(5)يب  راحات عمل مناسبة ...اخلالغَت اؼبالية فتتمثل يف اغباجات البشرية اإلضافية مثل أثاث اؼبكت
 3-     :حوافز األداء وحوافز العضوية 
هي اغبوافز اؼبباشرة من عموالت البيع  وربط باإلنتاج ونظم اغبوافز الفردية واعبماعية  حيث  حوافز األداء        

الزيادات يف الرواتب نتيجة حيدد األجر على أساس التميز يف األداء الوظيفي  أما اغبوافز العضوية فتكوف إضافية ك

                                                 
 .167  ص 2006الطبعة العربية الثانية  دار الفاروؽ للنشر والتوزيع  القاهرة  مصر  إدارة الموارد البشرية،  باري كشواي: -(3(  )2(  )1)
(4( ،)5)

 .391  390   مرجع سابق  صإدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية عادؿ ؿبمد زايد: -
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 نظم الحوافز

 نظم :وافز جماعية نظم :وافز فردية 

 :وافز المصنع التميز

 القطعة

 العموالت

 كة المشار 
 في 
 األرباح

لظروؼ سوؽ العمل أو األقدمية  وظبتها األساسية أهنا تعطى بغض النظر على اؼبستوى أداء الفرد أو اإلدارة أو 
 . (1)اؼبنظمة
 وفبا سبق نرى أف أنواع اغبوافز متداخلة فيما بينها لكن ؽبا نفس اؼببدأ)التحفيز لتحسُت وزيادة أداء األفراد(.        

 نظم الحوافز: -د   
تقـو اؼبنظمات ب عطاء وتقدمي عدة نظم غبوافز منها الفردية واعبماعية سعيا منها إىل ربسُت مستوى  أداء         
 العاملُت.

 1- :نظم اغبوافز الفردية 

 هي حوافز تدفع مقابل األداء الفردي  ومن مناذجها  حوافز التميز  وأجر القطعة  والعمبلت.       
 2-  اغبوافز اعبماعية:نظم 

وهي اغبوافز اليت تقدـ عبماعات العمل  أي أف اغبوافز تقدـ لفريق يعمل يف نشاط واحد له عدة وظائف  إذ        
ال ديكن تقدمي اغبوافز فرديا بل صباعيا  وهذا النوع من اغبوافز يكوف مهما يف حالة تأثر األداء الوظيفي باعبهد 

 اعبماعي.
 ح ذلا:والشكل التايل يوض  

 .(2)نظم اغبوافز(:13شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

   389  ص 2003  الكتب العربية للنشر والتوزيع االلكًتوين  إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبليةعادؿ ؿبمد زايد:  -اؼبصدر:    
www.kotobarabia.com صباحا. 02.35ى الساعة:  عل20/02/2009  يـو 

 وفيما يلي نبُت أنواع اغبوافز.   
 
 

                                                 
 .416  393سابق  ص الرجع اؼب  إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية عادؿ ؿبمد زايد: -(2  ) (1)
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 الحوافز خارجية داخلية

 .المشاركة في اتخاذ القرار 

 .الحرية الوظيفية 

 .تحمل المسؤولية 

 .التحدي الوظيفي 

 .تنوع المدارات 

 .تكاليف المعيشة 

 .الة السوق: 

 .األقدمية 

 .مشاركة األرباح 

 عمل مناسب. مكان 

 .را:ات عمل مناسبة 

 .مكان انتظار السيارة 

 .اإلنتاج 

 .العولمة 

 .األرباح 

 .األداء 

 .(1)هيكل األجور واغبوافز (:14شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   389  ص 2003  الكتب العربية للنشر والتوزيع االلكًتوين  إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبليةعادؿ ؿبمد زايد:  -اؼبصدر:    
www.kotobarabia.com صباحا. 02.35  على الساعة:20/02/2009  يـو 

 

 التدريب: -0-0    
  ويعتب (2)هو عملية تعلم تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد أو اذباهات لزيادة أداء الفرد             

شاغلي الوظائف اعبدد(  وتقع مسؤولية التدريب عل عاتق اؼبدير اؼبباشر التدريب نشاط مهم لؤلفراد اعبدد باؼبنظمة)
لؤلفراد اعبدد  كما ديثل التدريب أمهية كبَتة وخاصة يف ظل التغَتات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية واغبكومية  

يث اؼبعارؼ سواء للعاملُت   وهذا ما يتطلب تدريبا لتجديد وربد(3)اليت تؤثر عل األهداؼ اإلسًتاتيجية للمنظمة
 اعبدد أو القدامى. 

والتدريب ال يكوف هكذا فقط بل يقـو على عدة مراحل  بدأ بتحديد االحتياجات التدريبية اليت زبص الفئة        
التدريبية وفق  تاليت ستدرب من اجل تطوير اؼبهارات أو اكتساهبا)عامل قدمي أو جديد( إذ يتم ربديد االحتياجا

 اإلداري)إدارة عليا  وسطى  دنيا'تنفيذية'(. اؼبستوى
 

                                                 
 .389 السابق  صرجع اؼب  إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية عادؿ ؿبمد زايد: - (1)
 .166  163مرجع سابق   ص إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية،  راوية حسن: -(3(  )2)

 

 غير مالية مالية
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ومن شبة يتم وضع األهداؼ الرئيسية للتدريب اليت جيب توفرها على ما ديس اؼبنظمة أو اؼبؤسسة والفرد معا       

 والسعي إىل ربقيقها أثناء التدريب وبعد هنايته  بفًتة وتنقسم األهداؼ إىل:
 أهداؼ النمو. -4فردية.      -3إدارية.      ةتنظيمي -2توجيهية إرشادية.      -1

والتدريب يتم بواسطة وسائل وطرؽ تستخدـ يف ربديد االحتياجات التدريبية للمنظمة لتحقيق أهدافها      
 :(1)ومنها

 التدريب يف الفصوؿ الدراسية. -4التدريب اؼبهٍت  -3التغيَت الدوري يف العمل   -التدريب يف ؾباؿ العمل  -1

 ريب يف الطرؽ السالفة الذكر بواسطة أساليب عدة نذكر منها:ويكوف التد
 التمارين التدريبية     -5الورشة التدريبية   -4صباعة اؼبناقشة   -3الدراسة اؼبيدانية   -2احملاضرة   -1
 اؼبباريات اإلدارية  -10اغبلقة الدراسية   -9اؼبؤسبرات   -8الندوات   -7اعبلسات العلمية   -6  
 الدوراف الوظيفي. -12راسة حالة  د -11  

ويف النهاية وبعد كل هذا تأي عملية التقييم  حىت يتم التعرؼ على مدى فائدة التدريب ونقاط الضعف       
 :(2)اؼبوجودة فيه  لتخلص منها وربديد البامج الغَت الفعالة ليتم استبداؽبا ويتم التقييم عن طريق أربع ؿباور وهي

 النتائج. -4السلوؾ   -3التعلم   -2اؿ  ردود األفع -1   
 

 أىمية الموارد البشرية في اإلدارة الرياضية: -0
تعتب اؼبوارد البشرية دبختلف وظائفها الركيزة األساسية يف دواـ وصَتورة أي منظمة  سواء كاف ؾباؿ عملها          

اؼبوارد  من خبلؿ ربفيزها وتدريبها واالعتناء هبا   إنتاجيا أو خدميا  حيث تويل اإلدارات اغبديثة اهتماما كبَتا هبذو
على اؼبديُت اؼبتوسط والطويل  ومراعاة اهتماماهتا وؿباولة حل مشاكلها  ويعتب اجملاؿ الرياضي من أهم اجملاالت اليت 

أو يف اجملاؿ تتوفر على اؼبوارد البشرية سواء كانت يف اجملاؿ اإلداري من خبلؿ موظفي ومستخدمي اإلدارات الرياضية 
التدرييب من حيث البلعبُت  اغبكاـ  اؼبدربُت  واؼبسَتين وكذلا يف اجملاؿ الًتبوي الرياضي من خبلؿ ـبتلف األساتذة 

 واألخصائيُت يف اجملاؿ الرياضي.
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لى ـبتلف وإف اجملاؿ الرياضي يعتب ؾباال غنيا وخصبا ؼبختلف اؼبوارد البشرية اؼبكونة له  لذا جيب االطبلع ع     
األساليب والطرؽ  واؼبناهج اغبديثة يف تطوير وجلب هاته اؼبوارد  بطريقة زبدـ اعبميع من منظمة وكذلا الفرد 
واجملتمع  فلو رأينا مثبل على مستوى الفريق  فاف البلعبُت الذين ديتلكوف مهارات وقدرات تأهلهم للتألق  والوصوؿ 

ة أو باألحرى الفريق يعمل جاهدا  من اجل اغبفاظ عليهم  من خبلؿ إىل ربقيق أفضل النتائج   قبد أف اؼبنظم
تدريبهم وكذا ربفيزهم  وكذلا بالنسبة لعملية االنتقاء لبلعبُت اعبدد  اليت بدورها تعتمد على ؾبموعة من 

 االختبارات واؼبعايَت للوصوؿ لبلعب الكفء واعبيد.
الوظائف والطرؽ و األساليب احملددة ؽباته اؼبوارد  ترتبط ارتباطا وثيقا  واؼبتتبع إلدارة اؼبوارد البشرية جيد أف ـبتلف    

 باجملاؿ الرياضي يف كل أقسامه.

ومن هذا األساس تظهر األمهية البالغة للمورد البشري يف ـبتلف ميادين اجملاؿ الرياضي وذلا من خبلؿ االعتماد     
 رياضية بالرغم من التطور التكنولوجي اإلداري يف وقتنا اغباضر. الكبَت على هذا اؼبورد يف ـبتلف اؼبهاـ والنشطات ال
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 خاصة:
يتضح أف اجملاؿ الرياضي يعتمد بصفة كبَتة على اؼبوارد البشرية  عكس بعض انطبلقا من هذا الفصل          

ذا فاف تطبيق وإتباع ـبتلف الوظائف اليت اجملاالت األخرى  اليت ؽبا تعويض ؽبذا اؼبورد البشري با الت مثبل  ومن ه
تقـو هبا إدارة اؼبوارد البشرية اغبديثة  يف الوصوؿ إىل اؼبطلوب من العمالة ذات اؼبردودية اعبيدة وكذا االهتماـ هبا  
ة يصبح أمرا ضروريا يف اجملاؿ الرياضي  من خبلؿ وجود ـبتلف االختبارات  ومراعاة ؾبمل اؼبعايَت والطرؽ اؼبستخدم

أو التطبيقات  تللوصوؿ إىل اؽبدؼ اؼبراد  وذلا بتحقيق نتائج ذات أداء جيد  سواء كانت إداريا عب ـبتلف القرارا
الفرؽ  ومن هنا نستخلص أف إدارة اؼبوارد البشرية تعتب أساسا للعملية اإلدارية اغبديثة يف  جاؼبيدانية من خبلؿ نتائ

 ـبتلف اجملاالت وخاصة الرياضية منها.  
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الفصل الثاني : 
توصيف و حتليل 

 الوظائف
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 : تمديد

 أفرادهػػا اسػػتثمار اؼبنظمػػة تسػػتطيع ولكػػي اؼبنظمػػة  يف العػػاملُت األفػػراد اختيػػار حسػػن يف األفػػراد إدارة أمهيػػة تكمػػن
 كمػا أعضػائها مػن عضػو هبا كل يقـو اليت واألعماؿ الوظائف طبيعة يف وضوح هناؾ يكوف فأ البد الصحيح بالشكل
 بالوجػه ربلػل مل إذا اؼبنظمػة يف الوظػائف فهػم عمليػة تصػعب ألنػه. دقيقػا للوظػائف والتوصػيف الوصػف يكػوف أف جيب

 ربليػػػل أمهيػػػة ظهػػػرت لػػػذا اؼبنظمػػػة  إليهػػػا ربتػػػاج مػػػا نفسػػػها هػػػي التنظيمػػػي اؽبيكػػػل يف احملػػػددة الوظػػػائف وتكػػػوف األمثػػػل 
 . األفراد إدارة مهاـ من مهمة أي تطبيق يف البدء ةعملي قبل وذلا الوظائف

 مػع الوظػائف ومقارنػة بدقػة وظيفػة لكػل النسػبية األمهيػة معرفػة اؼبنظمػة تسػتطيع والتحليػل التوصػيف عمليػة خػبلؿ ومن 
 .الوظائف هذو لشغل البلزمُت األفراد اختيار عليها سهلي كما البعض  بعضها
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  تحليل الوظائف: /1

 مفدوم تحليل الوظائف :1 -1

مػػػن أجػػػل تعيػػػُت األفػػػراد علػػػى أسػػػس سػػػليمة يسػػػتلـز األمػػػر وضػػػع معػػػايَت مسػػػبقة تتعلػػػق باؼبواصػػػفات اؼبطلوبػػػة يف 

 الشخص حىت يتسٌت إجراء مقارنة بينها وبُت مواصفات اؼبتقدمُت لشغل الوظائف .

صػػػػفات ألداء اختصاصػػػػات الوظيفيػػػػة بشػػػػكل تػػػػوفَت اغبػػػػد األدا مػػػػن اؼبوا –علػػػػى األقػػػػل  -إف اؼبعػػػػايَت سػػػػوؼ تضػػػػمن 

مناسػػب. وإف وضػػع هػػذو اؼبواصػػفات يسػػتلـز دراسػػة واجبػػات الوظيفػػة ومسػػؤولياهتا وذلػػا لتحديػػد القػػدرات اإلنسػػانية 

ربليػػل »اؼبطلوبػػة للتنفيػػذ وهػػذا مػػرتبط بدراسػػة ؿبتويػػات الوظيفػػة لتحديػػد اؼبتطلبػػات اإلنسػػانية  وهػػذا هػػو جػػوهر إصػػبلح 

 . (1)«الوظائف 

ربليػػػل الوظػػػائف مػػػا هػػػو إال عمليػػػة صبػػػع ودراسػػػة وربليػػػل  وتسػػػجيل  البيانػػػات اؼبتعلقػػػة بواجبػػػات  سػػػلطات الوظيفػػػة إف 

وأبعادهػػا اؼبختلفػػة وظػػروؼ العمػػل احمليطػػة هبػػا  وكػػذا اؼبتطلبػػات األساسػػية لشػػغلها.وأف النػػاتج اؼبباشػػر ؽبػػذا التحليػػل إمنػػا 

 .  (2)يتمثل يف إعداد بطاقة توصيف الوظيفة

 ية تحليل الوظائف :أىم 1-0

تكمػػػػن أمهيػػػػة ربليػػػػل الوظػػػػائف يف اؼبنظمػػػػة يف االسػػػػتعماؿ األمثػػػػل للمػػػػوارد البشػػػػرية وديكػػػػن تلخػػػػيص أمهيػػػػة ربليػػػػل 

 :(3)الوظائف يف إدارة األفراد دبا يلي 

   . التعيُت وضع الشخص اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب فبا يقلل احتماالت اػبطأ عند – 1

 ح برامج زبطيط القوى العاملة والتدريب األمثل ؽبا .تساعد يف فعالية وقبا  – 2

                                                 
(1)

 .44  ص1998ر العريب  القاهرة  مصر  دار الفك إدارة الموارد البشرية من النظرية ........ إلى التطبيق،أمُت ساعاي:  – 
 .285 ص2007  الدار اعبامعية  اإلسكندرية  مصر الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمصطفى ؿبمود أبو بكر:   -(2)
(3)

 . 25  ص2000  عماف األردف  1ط دار صفاء للنشر و التوزيع   إدارة الموارد البشريةؿبمد الباشا و  خروف: – 
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 علومات دقيقة .مة يف إعداد اؽبيكل التنظيمي على أسس و ممه– 3

 العمل على تقييم أداء وقدرات األفراد العاملُت . – 4

 تساعد يف ربديد فئات الرواتب واألجور . -5

  كمػا تعمػل علػى تصػحيح  االكبرافػات و طلبػات العمػلواؼبنظمػة  مػن أجػل ربديػد مت تعتب مؤشػرا وبرنػامج لؤلفػراد -6

 األخطاء .

 .ُتتساعد يف إعداد وتقسيم العمل ليناسب األفراد العامل -7

 تساعد على معرفة قدرات ومهارات األفراد العاملُت . -8

خػػاطرة الػػيت ومعرفػػة درجػة اؼب  ياسػػة سػػليمة مثػل:  اػبػػدمات الصػحية  واألمػػن اؼبهػػٍت والصػناعيتسػاعد علػػى بنػاء س -9

 يتعرض ؽبا األفراد. 

 استخدامات التحليل الوظيفي: 1-0

تشػػػػػكل البيانػػػػػات الػػػػػيت مت اغبصػػػػػوؿ عليهػػػػػا مػػػػػن التحليػػػػػل الػػػػػوظيفي األسػػػػػاس لعديػػػػػد مػػػػػن أنشػػػػػطة اؼبػػػػػوارد البشػػػػػرية             

 وتتضمن هذو األنشطة:

  :تصميم الوظائف إعادة 1-3-1

 فة إعادة التصميم .يشَت التحليل الوظيفي غالبا مىت تتطلب الوظي

 :االستقطاب 1-3-2

 حيث يضع التحليل الوظيفي تصورا للمهارات اؼبطلوبة ألداء الوظيفة و كذا ربديد نوعية األفراد الذين يتم استقطاهبم   
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 :االختيار والتعيين 1-3-3

االختيػار  فػاف الوظيفػة  ينطوي االختيار أساسػا عمليػة التوافػق بػُت الفػرد و الوظيفػة  و لتحقيػق النجػاح يف عمليػةحىت  

 و متطلباهتا البد أف تعرؼ بدقة . 

 تعريف الفرد بالعمل: 1-3-4

ال ديكػػن أف يتحقػػق تعريػػف الفػػرد بالوظيفػػة بطريقػػة فعالػػة  بػػدوف الفهػػم الواضػػح ؼبتطلبػػات الوظيفػػة فػػبل بػػد مػػن تعريػػف  

 وظيفة .واجبات ومسؤوليات الوظيفة بوضوح قبل أف يتعلم الفرد اعبديد كيفية أداء ال

 :التدريب 1-3-5

تتأثر جوانب عديدة للتدريب بتحليل الوظيفة مػن خػبلؿ معرفػة مػدى حاجػة شػاغل الوظيفػة اغبػايل أو احملتمػل لتػدريب 

 إضايف  و ال يتم إال بعد ربديد متطلبات الوظيفة اػباصة من خبلؿ التحليل الوظيفي .

 من األفراد:أ 1-3-6  

 ات و الظروؼ البيئية غَت ا منة اؼبرتبطة بالوظيفة.يكشف التحليل الوظيفي عن اؼبمارس  

 :تقييم األداء 1-3-7  

 يتم تقييم األداء من خبلؿ الفهم الصحيح ؼبا يفًتض قياـ الفرد به ألداء وظيفته . 

   التعويضات: 1-3-8

النسػػبية  يضػػمن التحليػػل الػػوظيفي الصػػحيح حصػػوؿ الفػػرد علػػى تعويضػػات عادلػػة لوظػػائفهم  مػػن خػػبلؿ ربديػػد القيمػػة

 .(1)للوظيفة و درجة صعوبتها و بالتايل وضع جدوؿ عادؿ لؤلجور و اؼبرتبات

                                                 
(1)

 .60  59  58  ص2000: الدار اعبامعية  اإلسكندرية  مصر إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبليةراوية حسن: – 
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 .(2)االستخدامات الرئيسية لتحليل الوظائف: يوضح ( 1الجدول)

 التنظيم اإلداري التعويضات تنمية اؼبوظفُت التوظيف

 العاملة التخطيط للقوى -

 االستقطاب للتوظيف -

 الوافية للوظائف اؼبراجعة -

 النقل -

 الترقية  -

توضيح األدوار  -

    الوظيفة

 - ربسُت االتصاالت

توجيه اؼبستخدمُت  -  

لتدريب والتنمية ا-  

ربسُت ظروؼ  -

 العمل

تقومي األداء -  

التحديات العادلة  -

  لؤلجور واؼبكافآت

 

 

 

 

 

 

إصبلح عيوب    -

اؽبيكل التنظيمي         

إعادة تصميم     -

الوظائف              

تصنيف الوظائف -  

 

 

 

 

 .201  ص2004     الرياض  السعودية2ط مكتبة العبيكاف    إدارة اؼبوارد البشرية :مازف فارس رشيد  اؼبصدر:

 مبادئ تحليل المدام الوظيفية : 1-0

 تتمثل اؼببادئ الرئيسة اليت سبثل أساس عملية ربليل اؼبهاـ للوظيفية  فيما يلي :

سػاس عمليػة ربليػل ولػيس ؾبػرد وضػع قائمػة باؼبهػاـ. وعلػى هػذا ينبغػي أف يػتم خػبلؿ عمليػة إف هذو العملية سبثل أ – 1

 التحليل تقسيم الوظيفية إىل أجزاءها اؼبكونة وليس ؾبرد وضع األنشطة اليت تتم من خبلؽبا يف قائمة.

                                                 
 .201  ص2004     الرياض  السعودية2ط مكتبة العبيكاف    إدارة الموارد البشرية: مازف فارس رشيد  - (2)
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مليػة ربليػل الوظيفػة يتمثل اؼببدأ الثاين يف الًتكيػز علػى الوظػائف ولػيس األشػخاص  حيػث يػتم مػن خػبلؿ هػذو الع – 2

 وليس الكيفية اليت يؤدي هبا األفراد هذو الوظيفة .

عمليػػة التحليػػل غػػَت نقديػػة.وعلى ذلػػا ف نػػه عنػػد القيػػاـ بعمليػػة التحليػػل اؼبهػػاـ الوظيفيػػة  فػػ ف  مػػن يقػػـو بالتحليػػل  – 3

 ق .يهتم فقط باؼبضموف الفعلي للوظيفة وليس دبدى  مبلئمة هذا اؼبضموف أو توافقه مع اؼبنط

يتمثل اؼببدأ الرابع يف ربليل الوظيفة بالوضع الذي توجػد عليػه ا ف. وذلػا حيػث أف التحليػل جيػب أف يركػز علػى  – 4

مضموف الوظيفة بشكله اغبايل  بغض النظػر عػن أي تغػَتات ؿبتملػة يف اؼبسػتقبل والػيت ردبػا ال ربػدث بالفعػل. وب قصػاء 

ظيفػة يف ذلػا الوقػت ولكنػه مل يعػد ديثػل جػزاءا مػن الوظيفػة ا ف أي شئ قد يكوف حدث يف اؼباضي واستجد على الو 
(1). 

  خطوات تحليل الوظائف : 1-0

 يتم ربليل الوظائف وفقا جملموعة اػبطوات هي :

 مناقشة مشروع الوصف : 1-5-1  

 مع اإلدارة وذلا هبدؼ ربديد : - أ

  . الوظائف اليت يتم ربليلها 

 حليل .اؼبدة الزمنية البلزمة لبلنتهاء من الت 

 .أسلوب صبع البيانات عن كل وظيفة 

 . عدد اؼبساعدين اؼبعاونُت يف عملية التوصيف سواء العاملُت باؼبنظمة أو يف اؼبكتب االستشاري 

 . مدى االلتزاـ بالنتائج اليت سيسفر عنها التحليل 

                                                 
(1)

 .46  ص2006   القاهرة  مصر  2نشر و التوزيع  طدار الفاروؽ لل  إدارة الموارد البشريةباري كشواي:  - 
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 . نوعية التسهيبلت اليت ستقدمها اؼبنظمة للقائمُت بالتحليل 

 لُت : العام –ب                

وهنػػػا يػػػتم عقػػػد لقػػػاءات مػػػع العػػػاملُت علػػػى كافػػػة اؼبسػػػتويات ) مػػػديرين   رؤسػػػاء   أقسػػػاـ   عػػػاملُت ( . هبػػػدؼ  

 التأكد من تعاوهنم عند صبع البيانات واستكشاؼ الصعوبات اليت ديكن أف تنشأ أثناء التطبيق. 

 ليلها وذلا يف ضوء متغَتين أساسُت: ربديد ؾباالت صبع البيانات واؼبعلومات عن الوظائف اليت سيتم رب  1-5-2

 . قدرة اعبهة القائمة بالتحليل على اكتساب اػببة بطبيعة الوظائف موضع التحليل 

  (1)قدرة جامعي البيانات على اكتساب خبة ومقدرة على تنفيذ برامج التحليل. 

 طرق تحليل الوظائف ) أساليب الحصول على المعلومات ( : 1-6

 إىل أف اليب ( ديكن  استخدامها يف اغبصوؿ على اؼبعلومات البلزمة لتحليل الوظائف هناؾ عدة طرؽ ) أس

 هناؾ أربع طرؽ أساسية:

 طريقة الما:ظة : –أ 

يقػػـو هػػذا األسػػلوب يف صبػػع اؼبعلومػػات اػباصػػة بتحليػػل الوظػػائف علػػى اؼببلحظػػة اؼبباشػػرة لشػػاغل الوظيفػػة وكيفيػػة قيامػػه  

 ألدوات اليت يستخدمها واؼبهارات اليت ديتلكها .بتأدية الواجبات اؼبنوطة به وا

   طريقة المقابلة : –ب 

ويسػػتخدـ أسػػلوب اؼبقابلػػة عػػادة لتحليػػل األعمػػاؿ باؼبنشػػآت الصػػغَتة لقلػػة عػػدد الوظػػائف . ودبوجػػب هػػذو الطريقػػة يقػػـو 

غػػرض اغبصػػوؿ علػػى اؼبسػػؤوؿ عػػن ربليػػل الوظػػائف دبقابلػػة كػػل مػػن شػػاغل الوظيفػػة ورئيسػػه اؼبباشػػر أو كػػل علػػى إنفػػراد ب

 اؼبعلومات األولية اػباصة بالوظيفة .

 
                                                 

(1)
 .59  58  عماف  األردف  ص3  مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع  طالجودة الشاملةؿبمد الصريف: – 



 ــــــــــــــــــــــــــــ توصيف وحتليل الوظائفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلثاني ــــــــــــــالفصل ا

 

41 

 

 طريقة االستبيان: –ج 

يقتضػػي أسػػلوب االسػػتبياف يف صبػػع اؼبعلومػػات البلزمػػة لتحليػػل الوظػػائف أف يقػػـو اؼبوظػػف بنفسػػه بتعبئػػة االسػػتبياف الػػذي 

 رئيسه اؼبباشر.يكوف معدا مسبقا م تراجع إجاباته دبعرفة ؿبلل الوظيفة بعد اؼبوافقة عليها من قبل 

 طريقة ) أسلوب ( الجمع بين المقابلة واالستبيان: –د 

 .(2)ويتم من خبلؿ اعبمع بُت الطريقتُت  وهذا يسمح بتوفَت معلومات أكب دقة وأكثر موضوعية إذا أحسن استعماؽبا 

 / التوصيف الوظيفي:0

 مفدوم التوصيف الوظيفي: 0-1

 منها:هناؾ عدة تعاريف للتوصيف الوظيفي نذكر 

التوصػػيف يعتػػب أوؿ خطػػوة لوضػػع إدارة األفػػراد إذ تبػػٌت عليػػه صبيػػع  "إىل أف  1987يشػػَت ؿبمػػد عبػػد اؼبػػنعم سػػبلمة  -

 ."الوظائف األخرى كما يعد األساس لوضع نظاـ سليم لبلختيار

علػى ربليػل  عملية اختيار العػاملُت هػي أحػد اؼبهػاـ األساسػية إلدارة األفػراد وأهنػا تعتمػد "أف  bently1987بنتلي  -

العمػػػل اػبػػػاص بالوظيفػػػة ومػػػن م يعػػػرؼ القػػػائم باالختيػػػار مػػػا هػػػي الصػػػفات اؼبفػػػروض توافرهػػػا ومػػػا هػػػي الكفػػػاءة و 

 .  "السمات النفسية اؼبرغوب يف هذو الوظيفة

يػػػراد بتوصػػػيف الوظػػػائف وضػػػع وصػػػف شػػػامل لكػػػل وظيفػػػة يبػػػُت واجباهتػػػا  "أنػػػه1991ويػػػرى ؿبمػػػد عبػػػد الوهػػػاب  -

 ."والظروؼ اليت تؤدى فيها وكذا الشروط اليت جيب توافرها يف شاغلها ومسؤولياهتا وعبلقاهتا

                                                 
(2)

 . 67  66  صمرجع سابقمصطفى قبيب شاويش : – 
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علػػػى أف "توصػػػػيف الوظيفػػػة هػػػو الوصػػػف الكتػػػػايب للوظيفػػػة اؼبعنيػػػة و الػػػذي يتضػػػػمن  1994وتؤكػػػد ظبيػػػة قريػػػاقص  -

تحليػػػل واجباهتػػػا ومسػػػؤولياهتا والعمػػػل الواجػػػب إقبػػػازو وذلػػػا مػػػن واقػػػع اؼبعلومػػػات والبيانػػػات الػػػيت مت صبعهػػػا بواسػػػطة ال

 .(1)الوظيفي وهذا التوصيف حيدد الوظيفة وجيعل مكوناهتا معروفة للجميع"

 الغرض من التوصيف الوظيفي: 0-0

 .للتوصيف الوظيفي عدد كبَت من األغراض النافعة

 من يسر صياغة اإلعبلنات و اؼبواصفات اػباصة بالوظائف على وكاالت التوظيف.يزيد  -

سػػؤوليات األساسػػية للمنصػػب فهمػػا واضػػحا فبػػا ديػػنحهم الفرصػػة لتحديػػد مبلئمػػة تيسػػر علػػى اؼبرشػػحُت عمليػػة فهػػم اؼب -

 الوظيفة ؽبم و يوفر على اؼبؤسسة الوقت و اؼبوارد.

ديهػػػد الطريػػػق بػػػُت اؼبراقػػػب و صػػػاحب اؼبنصػػػب بشػػػأف نتػػػائج األداء الػػػوظيفي اؼبتوقعػػػة و الػػػيت تقودنػػػا إىل تقيػػػيم وظيفػػػي  -

 أفضل.

هػػاـ بػػُت اؼبناصػػب بػػبل داعػػي فبػػا يزيػػد مػػن فعاليػػة العمػػل اعبمػػاعي  كمػػا يسػػاعد يقلػػل مػػن كميػػة تضػػارب الواجبػػات و اؼب -

 على زبطيط و تنمية اؼبوارد البشرية .

يقسم األهداؼ العامة للمنظمة إىل أهداؼ أصغر يتم ربقيقهػا مػن خػبلؿ الوظػائف الفرديػة  و هػذا مػا يوضػح االذبػاو  -

 . (2)مدى مسامهة الوظيفة يف ربقيق أهداؼ اؼبؤسسةو يغرس التعاوف بُت العاملُت إىل جانب فهم وتقدير 

                                                 
(1)

  1  رسالة ماجستَت يف الًتبية البدنية والرياضية  جامعة اإلسكندرية منشورة  طاإلداري في كرة السلةالتوصيف الوظيفي للعاملين بالجدازين الفني و : ؿبمدؿبمد ضباؿ الذين  - 
 .15  14  ص2004دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  مصر  

(2)
 – .16:05,www.arabium.com /modules/me  ws/article.php:15-03-09
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 أىمية التوصيف الوظيفي : 0-0

يعتػػػب توصػػػيف الوظػػػائف مػػػن األدوات اؽبامػػػة لػػػئلدارة وهػػػي تسػػػتخدـ يف بعػػػض الػػػدوؿ اؼبتقدمػػػة يف التفػػػاوض بػػػُت 

عػُت وهنػا نقابات العمل  وبُت أصحاب العمل  حيث تطالب النقابات بتوحيد مسػتوى األجػور علػى نطػاؽ وظيفػي م

يلجا أصحاب األعمػاؿ واؼبنظمػات الكبػَتة كػأداة إلثبػات وجهػة نظػرهم  كمػا أف التوصػيف الػوظيفي يلعػب دورا هامػا 

 يف حل النزاعات والصراعات اليت تنشأ بُت العاملُت وبُت أصحاب العمل .

اختيار العػاملُت اعبػدد  كما أف توصيف الوظائف ديكن االستفادة منه يف تصميم وتطوير نظم االختبارات اػباصة ب-

وكذا يف وضع معايَت األداء لكل وظيفة وإعداد معايَت التدريب  وكذا رسم اؼبناهج التعليميػة  واألطػر اؼبتخصصػة وكػذا 

 تنفيذ اػبطط و اقباز األعماؿ على كافة اؼبستويات .

 عماؿ .ربقيق الرضا بُت األفراد وإشباع طموحاهتم ويتيح أمامهم فرص تويل الوظائف واأل -

 يساعد التوصيف يف إهناء اؼبشاكل والشكاوي والتذمرات بُت اؼبوظفُت وأرباب العمل . -

توصػػػػػػيف الوظػػػػػػائف يعتػػػػػػب مرجعػػػػػػا إلجػػػػػػراء الدراسػػػػػػات والبحػػػػػػوث اؼبيدانيػػػػػػة سػػػػػػواء علػػػػػػى سػػػػػػعيد اؼبنظمػػػػػػة الواحػػػػػػدة               -

 أو اؼبنضمات اؼبماثلة عب سنوات تطورها.

 .   (1) لنصوص التشريعية وتعديلها أو ربديد الصبلحياتيعتب مرجعا لضبط وصبع ا -

 

 

                                                 
(1)

 .206  ص1994  مطابع الفرزدؽ  السعودية  سس و الوظائفاإلدارة العامة األسعود ؿبمد و خروف:  – 
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 مكونات بطاقة الوصف الوظيفي: 0-0

أدوات العمػػل الػػيت تعتمػػد عليهػػا كافػػة أنشػػطة اؼبػػوارد البشػػرية األخػػرى  إذ سبثػػل نقطػػة البدايػػة الػػيت تبػػدأ  هػػي إحػػدى

ج التدريبيػة وتقيػيم األداء....اخل  و تتكػوف منها عمليات زبطيط القوى العاملػة وعمليػة االختيػار واألجػور وإدارة الػبام

 :(2)من

 المجموعة األولى:

 البيانات األساسية عن الوظيفية وهي اليت سبيزها عن غَتها من الوظائف األخرى و تشمل:

 مسمى الوظيفة. -

 رقم الوظيفة .-

 الوحدة اإلدارية.-

 المجموعة الثانية:

 ية كما تظهر على هيكل التنظيم اإلداري للشركة:البيانات اؼبتعلقة بالعبلقات اإلدارية الرأس

 مسؤوؿ اذباو اؼبوظفُت.-

 اؼبسؤولُت ذباهه.-

 المجموعة الثالثة:

 اؼبهاـ والواجبات التفصيلية للوظيفة و تشمل:

 هدؼ الوظيفة .-

 اؼبهاـ و اؼبسؤوليات التفصيلية.-

 

                                                 
(2) - 09-03-www.hrdxussion.com/hr2048.html:15 18.:16,
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 المجموعة الرابعة :

 اـ واؼبسؤوليات االستثنائية و اؼبشًتكة للوظيفة و تشمل:البيانات اؼبتعلقة بالعبلقات الوظيفية و اؼبه

 العبلقات الوظيفية.-

 اؼبهاـ اػباصة)اللجاف  فرؽ العمل(.-

 المجموعة الخامسة:

 اؼبواصفات اؼبطلوبة من الشخص اؼبناسب لشغل هذو الوظيفة وتشمل:

 اللغات. -اؼبهارات -اػببة  -التدريب -الدراسة -

 االمجموعة السادسة:

 يانات البلزمة  من أعد وصف الوظيفة ومن اعتمدها و تاريخ اعتمادها؟الب

 :(1)معايير أخرى

 حدود الصبلحيات اؼبنوحة لشاغل الوظيفة .-

 حدود مسؤولية الوظيفة .-

 معايَت تقسيم األداء .-

 ظروؼ العمل. -

 الددف من بطاقة الوصف الوظيفي: 2-5

 ظيفي فيما يلي:ديكن إصباؿ اؽبدؼ من ربديد بطاقة الوصف الو 

 ربديد االحتياجات اؼبطلوبة فقط من اؼبوارد البشرية . -
                                                 

(1)
 . 128  ص2004  الرياض للنشر العلمي واؼبطابع  السعودية  إدارة األفرادروزمري: ، طومسوف - 
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 ربديد ساسة االختيار و التعيُت و النقل و الًتقية. -

 ربديد الشروط الواجب توفرها لدى شاغل كل وظيفة . -

 .(1)ربديد االحتياجات التدريبية اؼبطلوبة لكل وظيفية -

 توضيحها من خبلؿ الشكل التايل: سيتم :مرا:ل عملية توصيف الوظائف 2-6

 .(2)(:يوضح مراحل عملية التوصيف الوظيفي5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اؼبصدر:
 

.172علي السلمي  مرجع سابق  ص
 

                                                 
(1)

 -  www.kuwait3sl.com/drios/index.php.15,18-03-09,20:29. 
(2)

 .172علي السلمي  مرجع سابق  ص - 
 

تحذيذ الىظائف المطلىب   

 تىصيفها

 اختيار طريقة التىصيف          

 جمع البيانات              

 استيفاء النمارج      مراجعة البيانات      تصميم نمىرج الىصف     

 تحذيذ مىاصفات شاغل الىظيفة  

 ماد وصف الىظيفةاعت        
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 مسؤولية التوصيف: 0-0

لػف احػد مسػؤويل اإلدارة تقع مسؤولية إعداد بطاقػات الوصػف الػوظيفي علػى مػدير إدارة اؼبػوارد البشػرية الػذي يك

أو أكثػػر مػػػن شػػخص ب عػػػداد بطاقػػػات الوصػػف الػػػوظيفي باؼبؤسسػػػة وأحيانػػا مػػػا يتطلػػػب األمػػر مشػػػاركة أفػػػراد اإلدارة يف 

توصيف الوظػائف إذا كػاف عػدد الوظػائف كبػَت نسػبيا أو اػبطػة الزمنيػة القبػاز الوصػف ؿبػدودة  ومػن أهػم عوامػل قبػاح 

ف لتبلـؤ الواقػع عنػد كػل تغيػَت أو تعػديل يطػرأ علػى إحػدى الوظػائف وبػدوف التوصيف الوظيفي ربديث بطاقات الوص

هػػذا التحػػديث ستصػػبح الفجػػوة كبػػَتة بػػُت مػػا هػػو فعلػػي ومػػا ربتويػػه بطاقػػات الوصػػف و بالتػػايل تنعػػدـ فائػػدهتا وتصػػبح 

 .(1)عددية األثر

 مسؤوليات اإلداري: وواجبات  0-8

 .(2)يات اإلداريواجبات و مسؤول1989يذكر إبراهيم عبد اؼبقصود:

 التخطيط و ربديد السياسات و اإلجراءات . -1

 تنظيم أنشطة ا خرين. -2

 تفويض السلطة واؼبسؤولية . -3

 الرقابة على النتائج اؼبطلوبة . -4

 تنسيق صبيع اعبهود اؼبختلفة والعناصر اؼبكونة. -5

 اإلشراؼ على تقدمي النتائج . -6

 ات.إصدار األوامر العامة والتعليم -7

                                                 
(1)

 - 16:18. www.hrdxussion.com/hr2048.html:15-03-09 
(2)

 .84مد: مرجع سابق  صؿبمد صباؿ الدين ؿب– 

http://www.hrdxussion.com/hr2048.html:15-03-0915/03/09K


 ــــــــــــــــــــــــــــ توصيف وحتليل الوظائفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلثاني ــــــــــــــالفصل ا

 

48 

 

 تفسَت السياسات وتبليغها . -8

 تدريب اؼبرؤوسُت يف اؼبراكز ذات اؼبسؤولية لتحمل العبء اإلداري . -9

 تنشط األفراد لبذؿ اعبهود اليت يسهموف هبا يف التنظيم . -10

 كتابة مواصفات الوظيفة)وصف الوظيفة(:0-9

ؽبػػذو الوظيفػػة. و سػػوؼ يعتمػػد مضػػموف دبجػػرد أف يػػتم ربليػػل إحػػدى الوظػػائف  ف نػػه عػػادة مػػا يػػتم كتابػػة وصػػف 

وصف الوظيفة والتنسيق الفعلي ؽبذا الوصف على الوظيفة اليت يتم وصفها و االستخدامات اليت سوؼ يسػتخدـ فيهػا 

هػػذا الوصػػف  مػػن جهػػة أخػػرى مػػن اؼبمكػػن أف يسػػتخدـ يف عمليػػة التػػدريب أو تقيػػيم الوظػػائف و األداء  وقػػد يشػػكل 

ا األفػراد حسػب متطلبػات اؼبؤسسػة مػن ناحيػة أخػرى فػاف إعػداد وصػف الوظيفػة بشػكل جزءا من الشروط اليت يعػُت هبػ

جيػػد لػػيس دبهمػػة مباشػػرة كمػػا انػػه مػػن اؼبمكػػن أف يكػػوف هنػػاؾ معيقػػات عنػػد إعػػداد الوصػػف مػػن جػػراء بعػػض اؼبشػػاكل 

 منها :

باعهػا يف ربليػل اؼبهػاـ سوؼ يعتمد مدى اعبودة الذي يتميز به ؿبتػوى وصػف الوظيفػة بقػوة علػى الطريقػة الػيت يػتم إت -

 الوظيفية وعلى مهارات احمللل  أي أف أي خلل يف العملية التحليلية يؤثر سلبيا على الوصف .

 يف حالة ما إذا سبت كتابة الوصف بشكل صاـر جدا  ف نه من اؼبمكن أف حيوؿ ذلا دوف توفر اؼبرونة يف اؼبؤسسة. -

الوظيفيػػة  مػػن اؼبمكػػن اسػػتخداـ اؼبػػوظفُت دبرونػػة شػػديدة فبػػا جيعػػل  يف اؼبؤسسػػات اعبديػػدة الػػيت زبػػتص فيهػػا الطبقػػات -

 من الصعب وصف اؼبهاـ أو اؼبسؤوليات اػباصة بالوظيفة .
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مػػن اؼبمكػػن أف يصػػبح وصػػف الوظيفػػة قػػدمي الطػػراز بسػػرعة أي مػػن اؼبمكػػن أال يكػػوف متماشػػيا مػػع الوظيفػػة يف أحػػد  -

 .(1)قت قليل على كتابتهاألوقات بسبب اختبلؼ الظروؼ على الرغم من مرور و 

 :نماذج لبطاقة وصف وظيفة 0-12

 ( 1النموذج:) 

 .(1)(: منوذج لبطاقة وصف وظيفية6الشكل رقم )

 

                                                                                                                                           

  ـــــــــــــــــــــالتاريخ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مسمى الوظيفة  ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼبباشر: اسم الرئيس  ػػػػػػػػػػػػػالقسم / اإلدارة:

 أي الغرض من وجودها واؼبسؤولية اليت تقع يف نطاقها -اؽبدؼ من وظيفتا (1)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هبا يف هذو الوظيفة  والوقت التقرييب الذي يستغرقه أداء كل من هذو الواجبات  من الوقت الكلي للوظيفة.الواجبات اليت تقـو (2)

 الوقت المستغرق الواجبات مسلسل

   

 هذو الوظيفة: ء(اػببات اليت يشًتط توافرها يف اؼبوظف ألدا3)

 مدة اػببة              نوع اػببة                                                      

 ػػػػػػػػػػػػ                        ػػػػػػػػػػػػػػ     

                                                 
(1)

 . 54باري كشواري: مرجع سابق  ص– 
 .244ؿبمد فتحي: مرجع سابق  ص – (1)

نموذج مواصفات وظيفة     
 وظيفة
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 (:2)النموذج 

 .(1)(: منوذج لبطاقة وصف وظيفية7الشكل رقم )                                         

 
  

 

 اسم الوظيفة:....................... اجملموعة الوظيفية:..........................................
 ...........................)التبعية(:............................................ةالقسم أو اإلدار 
ملخص الىظيفة

:................................................................................. 
............................................................................................... 

 مهاـ الوظيفة:
 .......................................................................اؼبهاـ الثابتة:......

............................................................................................... 
 ............................................................................:اؼبهاـ اؼبتغَتة

.............................................................................................. 
 مسؤوليات الوظيفة:

 األفراد:.............................................................................. -
 ...................................األمواؿ:.......................................... -
 اؼبواد:............................................................................... -
 األجهزة:............................................................................ -
 ....................................اؼبعلومات:...................................... -

 ظروؼ وبيئة العمل:...........................................................................
 .....................................................................)*(مواصفات شاغل الوظيفة

 .248  صاؼبصدر: ؿبمد فتحي: مرجع سابق

 

 

                                                 
(1)

 .248ؿبمد فتحي: مرجع سابق  ص – 
)*(
 اؼبواصفات: التأهيل  اػببة  القدرات األخرى الشخصية  ومواصفات أخرى.– 

 )مثال لبطاقة وصف وظيفية(
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 خاصة:

تكلفػػة زائػػدة إذا اسػػتطاعت اؼبنظمػػة وضػػع الفػػرد اؼبناسػػب يف اؼبكػػاف اؼبناسػػب  يعػػد االسػػتثمار يف ؾبػػاؿ األفػػراد  ال

وهػػػػذا يعػػػػود إىل كفػػػػاءة ودقػػػػة الوصػػػػف الػػػػوظيفي ألنػػػػه يعتػػػػب اؼبرجػػػػع الرئيسػػػػي يف الدراسػػػػات والبحػػػػوث اؼبيدانيػػػػة ألكػػػػب 

 اؼبنظمات العاؼبية .

صػػيف  ػب أف يػتم باؼبرونػػة والتجديػد طبقػػا لتطػورات العصػر  قصػػد بنػاء قػوة عاملػػة تتميػز بالكفػػاءة و كمػا أف هػذا التو 

الفعالية ؼبواجهة ربديات التنمية خاصة يف ضوء التغَتات الكبَتة و السػريعة و اؼبتعػددة االذباهػات الػيت يشػهدها عصػرنا 

 اغباضر .
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الفصل الثالث : 
 لرياضيةاملهشآت ا
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 تمديد:

لكػػػػي ديكػػػػن لكػػػػل فقػػػػرة تعليميػػػػة يف اؼبػػػػنهج الدراسػػػػي أو تدريبيػػػػة يف النشػػػػاط الرياضػػػػي أف ربقػػػػق أهػػػػدافها ف نػػػػه مػػػػن  

سػػػبة ضػػػرورية مػػػن أجػػػل تعلػػػيم نػػػاجح وفبارسػػػة الضػػػروري تػػػوافر اؼبنشػػػآت الرياضػػػية بشػػػكل كػػػاؼ فكمػػػا أف األمػػػاكن اؼبنا

 جيدة  فهي أيضا مطلوبة من أجل فبارسة ناجحة وجيدة يف الًتبية البدنية والرياضية.

إف الػػنقص يف األمػػاكن التعليميػػة واؼبنشػػآت الرياضػػية اؼبناسػػبة واؼببلعػػب هػػي أسػػباب اسػػتمرار الػػبامج اؽبزيلػػة للًتبيػػة  

البامج اعبيػدة واؼبمارسػة اعبيػدة ال ديكػن أف تقػـو علػى اإلمكانػات واؼبنشػآت القدديػة  البدنية والرياضية وهذا ال يعٍت أف

والغػػَت مناسػػبة وإمنػػا يعػػٍت أنػػه علػػى األقػػل ديكػػن تػػوافر األرض الفضػػاءات الكافيػػة لتعلػػيم ؾبموعػػة رياضػػية بطريقػػة فعالػػة 

لػػػبامج يف اؼبنشػػػآت اغبديثػػػة والتجهيػػػزات وبعػػػض الػػػبامج اؼبمتػػػازة الػػػيت تقػػػاـ علػػػى اؼبنشػػػآت القدديػػػة بينمػػػا تقػػػدـ أسػػػوء ا

 اغبديثة.

وإف قبػػػاح اؼبنشػػػآت الرياضػػػية يف ربقيػػػق أهػػػدافها يعتمػػػد بدرجػػػة كبػػػَتة علػػػى كفػػػاءة وفعاليػػػة اإلدارة وطريقػػػة تسػػػيَتها  

واؼببادئ األساسية اليت يتمسا هبا اؼبشػرؼ يف التخطػيط للمنشػآت واإلمنكانػات الرياضػية حيػث أف اؼبشػرؼ هػو أعلػم 

 ب أف ربتاج إليه اؼبنشآت من تسيَت  ازباذ القرارات.دبا جي
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 المنشآت الرياضية في العصر القديم: -1

 يرجع الفضل إلقامة اؼبنشآت الرياضية إىل اإلغريق حيث أهنم أوؿ من اهتم ب قامة دورات رياضية. 

 "اوليبميػا"اؼبػيبلد دورة رياضػية يف مدينػة قبػل  468والتسمية اغبالية للدورات األوؼببيػة مػأخوذة عػنهم إذا أقػاموا عػاـ  

استمرت ؼبدة طبسة أياـ اشًتؾ فيها أعداد كثػَتة مػن البلعبػُت اإلغريػق الػذين حضػروا مػن ـبتلػف اؼبقاطعػات فبػا اضػطر 

اؼبسػػؤولُت إلقامػػة إنشػػاء عػػدد مػػن اؼببلعػػب الكبػػَتة الػػيت تتسػػع السػػتيعاب لؤلعػػداد الػػوفَتة مػػن اؼبتفػػرجُت الػػذين حرصػػوا 

 STADAMتابعػػة اؼبباريػػات ومشػػاهدة وتشػػجيع األبطػػاؿ وقػػد أطلػػق علػػى اؼبلعػػب الرئيسػػي الكبػػَت لفػػظ إسػػتاد علػػى م

وكاف يطلق يف بداية األمر على مضمار اعبػري  ويف أثنػاء العصػر الرومػاين أطلػق لفػظ اسػتاد علػى ؾبموعػة مػن اؼبنشػآت 

 الرياضية اليت تضم اؼببلعب ا تية:

 ملعب البنتاثون: -1-1

البنتاثوف الرومانية القددية تقابل رياضة اػبماسي اغبديث حاليػا ولكنهػا كانػت يف ذات الوقػت عبػارة التنػافس  رياضة 

 يف طبس رياضات هي العدو  الوثب العايل  قذؼ القرص...

 ملعب الديبودروم: -1-2

هػػذا اؼبلعػػب  وخصػػص هػػذا اؼبلعػػب يف عصػػر الرومػػاف لسػػباقات الفروسػػية والعربػػات  كمػػا كػػاف خيصػػص هػػذا اؼبلعػػب 

 أيضا إلقامة الرقصات أثناء األعياد اؼبختلفة واؼبواسم  باإلضافة الستخدامه يف التنافس بُت اػبطباء والشعراء.

 :ستراالباال -3 -1

 1 هو مكاف للتدريب حيث خصص لتعليم وإعداد البلعبُت وتدريبهم على الفنوف الرياضية اؼبختلفة. 
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 الليونيديون: -4 -1

وـبصػص الستضػافة وإقامػة البلعبػُت والػزوار مػن اؼبقاطعػات البعيػدة اؼبختلفػة تقابلػه القػرى الرياضػية  وهو مكاف معد 

 1يف العصر اغبايل.

 الكولوسيوم: -5 -1

فػوؽ حبػَتة صػناعية برومػا  ولكنػه تػو  قبػل  "فسباسػاف"وهو اشهر اؼببلعب التارخيية القدديػة الػذي شػيدو اإلمباطػور  

ميبلديػػػة ويعتػػػب الكولوسػػػيـو أوؿ اسػػتاد أقػػػيم علػػػى أسػػػس  80نػػه اإلمباطػػػور تيتسػػػى بنػػػاؤو عػػاـ إسبػػاـ بنػػػاؤو واسػػػتكمل اب

علميػػػة هندسػػػية حيػػػث روعػػػي عنػػػد تصػػػميمه اؼبػػػداخل واؼبخػػػارج واؼبلعػػػب الرئيسػػػي لػػػه بيضػػػاوي الشػػػكل أقيمػػػت حولػػػه 

ألػف متفػرج  كمػا اغبػق لػه بػه  شبػانُت 80000مًتا تستوعب حػوايل  48مدرجات عبارة عن أربعة طوابق بلغ ارتفاعها 

مدرسػػة لتعلػػيم فنػػوف اؼبصػػارعة ومت ذبميػػل واجهتػػه مػػن اػبػػارج دبجموعػػة مػػن التماثيػػل اؼبصػػنوعة مػػن اؼبرمػػر والرخػػاـ ويعتػػب 

هػػو بدايػػة التقػػدـ اغبقيقػػي للمنشػػآت الرياضػػية الػػيت أخػػذت كثػػَت مػػن الػػدوؿ األوروبيػػة تطويرهػػا علػػى أيػػدي  1890عػػاـ 

اجملػػػاؿ وخاصػػػة أؼبانيػػػا  فلنػػدا  ايطاليػػػا م انتقلػػػت تكنولوجيػػػا التجهيػػػزات الرياضػػػية إىل اقبلػػػًتا  خػػباء متخصصػػػُت يف هػػػذا

وفرنسا وأمريكا ودوؿ أخػرى وديكننػا متابعػة هػذا التطػور التكنولػوجي اؽبائػل يتبػع الػدورات األوؼببيػة اؼبختلفػة بدايػة بػدورة 

ة حيث نبلحػظ مػدى تنػافس الػدوؿ يف إظهػار مػا لػديها مػن حىت أخر الدورات االوؼببية اغبديث 1972ميونيخ األوؼببية 

 بباقي اجملاالت اغبيوية اؽبامة ؽبذو الدوؿ العظمى. أتقنيات حديثة متطورة يف ؾباؿ اؼبنشآت الرياضية أسو 
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 المنشآت الرياضية في العصر الحدي : -2

 المدن الرياضية: -2-1

الت دوليػػة أو مهرجانػػات شػػباب باإلضػػافة لػػدورها اؽبػػاـ يف تظهػػر أمهيػػة اؼبػػدف الرياضػػية  عنػػد تنظػػيم دورات أو بطػػو  

 إعداد وذبهيز الفرؽ واؼبنتخبات القومية وللمدف الرياضية مواصفات ومشتمبلت خاصة هبما ديكن أف نوردها فيمايلي:

 الملعب: -

رات حػػا 8-6متػػػر حيتػػوي علػػى عػػدد مػػن  4يشػػتمل علػػى ملعػػب قػػانوين لكػػرة القػػدـ وحولػػه مضػػمار للعػػدو ومسػػافة  

مػػػع التجهيػػػزات اػباصػػػة ؼبيػػػداف مسػػػابقة ألعػػػاب القػػػوى مػػػن الوثػػػب بأنواعػػػه القفػػػز بالزانػػػة  الرمػػػي بأنواعػػػه باإلضػػػافة إىل 

متفػػػرج ومقصػػػورة لكبػػػار الػػػزوار وأمػػػاكن اإلعبلميػػػُت  وتسػػػتعمل  25000مػػػدرجات اؼبتفػػػرجُت الػػػيت تتسػػػع ألكثػػػر مػػػن 

اؼبػداخل واؼبخػارج  االشػًتاكات وصػاالت االسػتقباؿ  غػرؼ  اؼبنطقة اؼبوجودة أسفل اؼبدرجات للخػدمات اؼبختلفػة مثػل

 1التدليا ودورات اؼبياو  ورشات لصيانة واؼبخازف.

 الصالة المغطاة: -

مػػػػًتا عػػػػرض  وذلػػػػا إلمكانيػػػػة  27مػػػػًتا طػػػػوؿ  45جيػػػػب أال تقػػػػل اغبلبػػػػة اؼبوجػػػػودة يف وسػػػػط الصػػػػالة اؼبغطػػػػاة عػػػػن  

ات اؼبتفػػػرجُت وتسػػػتغل اؼبنطقػػػة أسػػػفل هػػػذو اؼبػػػدرجات يف تػػػوفَت اسػػػتغبلؽبا يف أكثػػػر مػػػن رياضػػػة باإلضػػػافة لوجػػػود مػػػدرج

 اػبدمات اؼبختلفة البلعبُت واإلداريُت واغبكاـ من دورات اؼبياو واؼبخازف  اػبدمات الطبية...اخل.

كمػا جيػػب أف تلحػػق هبػػذو الصػػالة الرئيسػية صػػالة أخػػرى سبػػارس عليهػػا  أنشػطة متنوعػػة ومسػػرح وغػػرؼ االجتماعػػات  

تسػػػتخدـ كمكػػػاف ؼبشػػػاهدة التلفزيػػػوف وكفتَتيػػػا مػػػع ـبتلػػػف اػبػػػدمات األخػػػرى مثػػػل اؼبخػػػازف وأمػػػاكن  مػػػع صػػػالة أخػػػرى

 الصيانة.
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 الماعب المفتو:ة: -3

مػػػػن الضػػػػروري تػػػػوفَت ؾبموعػػػػة مػػػػن اؼببلعػػػػب اؼبفتوحػػػػة داخػػػػل اؼبدينػػػػة الرياضػػػػية وهػػػػذو اؼببلعػػػػب تكػػػػوف أرضػػػػيتها مػػػػن  

  رة اليػد  باإلضػػافة لتػوفَت ملعػب صببػػاز فػٍت مفتػوح  مػػع مبلعػباؼبسػطحات اػبضػراء للممارسػػة كػرة القػدـ  اؽبػػوكي  كػ

 1مفتوحة أخرى لكرة السلة واليد والطائرة  التنس مع توفَت مدرجات خاصة لكل ملعب.

 :مام السبا:ة والغطس: -4

مػػًت باإلضػػافة غبػػوض غطػػس منفصػػل ال تقػػل  2.10( مػػًتا بعمػػق x 21 50جيػػب تػػوفَت حػػوض السػػباحة أوؼبػػيب ) 

 5.25مػػًت مػػن صبيػع اعبوانػػب حػػىت يصػل إىل اؼبنتصػػف بعمػػق  3.5( مػػًت بعمػق متػػدرج يبػػدأ بػػ 15x 12ن )أبعػادو عػػ

( مػػػًت وحػػػوض  خػػػر لئلضبػػػاء قبػػػل اؼبسػػػابقات مػػػع تػػػوفَت 12.5x 25مػػػًت مػػػزود دبصػػػعد مػػػع تػػػوفَت حػػػوض للتػػػدريب )

 مدرجات حوض السباحة األوؼبيب تستغل اؼبنطقة اؼبوجودة أسفلها كغرؼ خلع اؼببلبس.

 مناطق اإلعاشة: -5

غرفػة مػزودة باػبػدمات الفندقيػة وتكييػف  100وهي ؾبموعة من الغرؼ اؼبخصصة للنـو حبيث ال يقل عػددها عػن  

 هواء مركزي وصاالت لبلجتماعات واعبلوس ومكتبػة مزودة بالكتب وشرائػط اؼبوسيقى 

 فًتة إقامتهم. والفيديو  وكافيتَتيا ومطعم رئيسي وكل ما يوفر لبلعبُت احتياجاهتم طوؿ

 الخدمات المركزية: -6

وهػػػػػي اؼبسػػػػػؤولة عػػػػػن تػػػػػوفَت اػبػػػػػدمات العامػػػػػة للمنشػػػػػآت إلمػػػػػدادها بالكهربػػػػػاء واؼبيػػػػػاو وشػػػػػبكة الصػػػػػرؼ الصػػػػػحي  

واالتصػػاالت والطػػرؽ الرئيسػػية والفرعيػػة اؼبوجػػودة باؼبدينػػة وأمػػاكن انتظػػار السػػيارات واؼبركػػز التجػػاري واػبػػدمات األخػػرى 

 ستعبلمات  األمن ... اخل.السياحية البيدية اال
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 مفدوم المنشلة الرياضية:  -7
تعتػػب اؼبنشػػأة الرياضػػية العنصػػر األساسػػي لكػػل مسػػعى يف التطػػور الرياضػػي فهػػي تػػتحكم يف اؼبسػػتقبل الرياضػػي كلػػه   

 1تشكل القاعدة اليت بدوهنا ال ديكن القياـ بأي مسعى لتعميم وتوسيع اؼبمارسات الرياضية.

حيػػدد شػػروط  02/11/1991( اؼبػػؤرخ يف 91-416شػػآت الرياضػػية حسػػب اؼبرسػػـو التنفيػػذي )ويعػػود مفهػػـو اؼبن 

إحداث اؼبنشآت الرياضية واستغبلؽبا  واؼبنشآت الرياضػية الػيت سػنتطرؽ إليهػا هػي منشػآت ذات الطػابع العمػومي والػيت 

 03/02/1993ؾ واؼبػػؤرخ يف مػػن القػػرار الػػوزاري اؼبشػػًت  02نتعػػرؼ علػػى مفهومهػػا القػػانوين خػػبلؿ الرجػػوع إىل اؼبػػادة 

اؼبتعلػػػق باسػػػتعماؿ اؼبنشػػػآت الرياضػػػية العموميػػػة لغػػػرض اؼبمارسػػػات الرياضػػػية الًتبويػػػة والتنافسػػػية اعبماهَتيػػػة يف الوسػػػط 

الًتبػػػوي  واؼبقصػػػود باؼبنشػػػآت الرياضػػػية ذات الطػػػابع العمػػػومي هػػػي كػػػل هيكػػػل مهيػػػأة للنشػػػاط الرياضػػػي التػػػابع لسػػػلطة 

الرياضػػات يف الواليػػات والقاعػػات اؼبتعػػددة الرياضػػات واؼببلعػػب التابعػػة لسػػلطة اإلدارة اؼبكلفػػة دواويػػن اؼبركبػػات اؼبتعػػددة 

( ال 05-95بالشػػبيبة والرياضػػة باإلضػػافة إىل هػػذا القػػرار قبػػد التعػػرض ؽبػػذا النػػوع مػػن اؼبنشػػآت ضػػمن أحكػػاـ األمػػر )

ا أف اؼبنشػػآت الرياضػػية العموميػػة هػػي مػػن القػػرار الػػوزاري حيػػث ديكػػن أف نفهػػم مػػن خبلؽبػػ 99إىل  88سػػيما اؼبػػواد مػػن 

تلػػا الػػػيت أقبػػػزت باؼبسػػامهة اؼباليػػػة للدولػػػة أو اعبماعػػات احملليػػػة ؽبػػػذو اؼبنشػػآت اسػػػتعماؿ خػػػاص  حيػػث يكػػػوف تعاملهػػػا 

بصفة ؾبانيػة لرياضػة النخبػة واؼبسػتوى العػايل وللًتبيػة البدنيػة والرياضػية وللتنظيمػات الرياضػية للمعػاقُت واؼبتخلفػُت ذهنيػا 

مليػػات تكػػوين اإلطػػارات الرياضػػية الػػيت تقػػـو هبػػا اؼبؤسسػػات العموميػػة  واؼبنشػػآت الرياضػػية هػػي كػػل منشػػأة مفتوحػػة ولع

للجمهػػور معػػدة خصيصػػا للممارسػػات الرياضػػػية والبدنيػػة  الػػيت تتػػوفر فيهػػا الشػػػروط التقنيػػة والصػػحية واألمنيػػة الحتػػػواء 

 النشاطات الرياضية والبدنية.

                                                 
   اعبزائر 1991-11-2اؼبؤرخ يف  (91-416اؼبرسـو التنفيذي رقم: ) -1
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 ة:إدارة المنشآت الرياضي -8

 االعتبارات الضرورية في تصميم المنشلة الرياضية: -8-1
هنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن العناصػػػػر الػػػػيت جيػػػػب أف تراعػػػػى عنػػػػد تصػػػػميم اؼبنشػػػػأة الرياضػػػػية والشػػػػروع يف العمليػػػػات اػباصػػػػة  

 بالتسهيبلت واإلمكانيات الرياضية اػباصة به نذكر منها ما يلي:

نشػػػػآت الرياضػػػػية طبقػػػػا لطبيعػػػػة اسػػػػتخدامها مػػػػن جانػػػػب احتياجػػػػات اؼبسػػػػتخدمُت لػػػػه حيػػػػث جيػػػػب أف تصػػػػمم اؼب -1

 1 اؼبستخدمُت  كما جيب أو توضع متطلبات االرباد الدويل يف االعتبار.

جيػػب أو يوضػػع أمػػػاـ اؼبهندسػػُت الػػػذين سػػوؼ يصػػػمموف اؼبنشػػأة الرياضػػػية التفصػػيبلت الكاملػػػة باسػػتخدامها مثػػػل  -2

ظػػػػاـ الصػػػػوت  وطبيعػػػػة االسػػػػتخدامات اؼبتعػػػػددة للحجػػػػرات طبيعػػػػة أرضػػػػية اؼبنشػػػػأة  ومتطلبػػػػات اإلضػػػػاءة  ومتطلبػػػػات ن

 والقاعات  وللتخزين وحجرات اؼببلبس  ومساحات اؼبمارسة الرياضية.

علػػى هػػؤالء الػػذين سػػوؼ يػػديروف اؼبنشػػأة الرياضػػية أف خيططػػػوا جيػػدا لكيفيػػة إدارتػػه  وربقيػػق أفضػػل اسػػتخداـ لػػػه  -3

ضبلت والنفايات  وأف يضعوا يف االعتبػار اسػتخدامات اؼبنشػأة مػن وعمليات النظافة وركن السيارات وأساليب إزالة الف

 .جانب اؼبعاقُت كما أف عليهم أف حيددوا اػبدمات اؼبطلوبة للمشاهدين به

 جيب أف يوضع يف االعتبار كيفية وصوؿ كل من اؼبتفرجُت واؼبستخدمُت والعاملُت إىل اؼبنشأ الرياضي. -4

 المنشلة الرياضية:االعتبارات الضرورية في بناء  -8-2
جيػػب بنػػاء اؼبنشػػأة الرياضػػية علػػى أسػػاس أنػػه سيسػػتخدـ علػػى اؼبػػدى الطويػػل أف بنػػاءو مػػن خػػبلؿ ذلػػا قػػد يكلػػف  -1

 أكثر  ولكنه سوؼ يوفر كثَتا يف اؼبستقبل.

األدوات ومػػػواد البنػػػاء اعبيػػػدة الػػػيت تسػػػتخدـ يف اؼببػػػٌت سػػػوؼ تػػػوفر كثػػػَتا علػػػى اؼبػػػدى الطويػػػل كمػػػا أف اسػػػتخدامها  -2

 سيكوف أفضل.

                                                 
 .153ص 1999تطبيقات اإلدارة الرياضية  اؼبدارس  اعبامعيات  االربادات الرياضية  األندية مركز الكتاب للنشر  القاهرة مفيت إبراهيم ضبادة:  -د - 1
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 جيب أف يوضع يف االعتبار اؼبواد اؼبتاحة حيث سيؤثر ذلا يف الوفاء بتكاليف البناء. -3

إذا مػػا كػػاف اؼبنشػػأ الرياضػػي سػػوؼ يسػػتخدـ يف مسػػابقات دوليػػة فيجػػب مراعػػاة أف تكػػوف مواصػػفات البنػػاء منفػػذة  -4

 1طبقا للقواعد اليت تصنعها االربادات الدولية.

 رورية في استخدامات المنشلة الرياضية:االعتبارات الض -8-3
 عند بداية تصميم اؼبنشأة الرياضية جيب أف يوضع تصور ؼبا سيكوف عليه اؼببٌت من حيث ما يلي: -1

 عدد األفراد الذين سيعملوف به وعمل كل منهم. -

 تكاليف االنتفاع  وصيانته  واغبفاظ عليه  وإجراءات األمن. -

 خدـ خبلؽبا.عدد الساعات اليت سوؼ يست -

مػػػا هػػػي األنشػػػطة األخػػػرى الػػػيت ديكػػػن اسػػػتغبلؿ اؼبنشػػػأ الرياضػػػي فيهػػػا  انػػػب االسػػػتخدامات الرياضػػػية )حفػػػبلت   -2

 االستقباؿ  واالجتماعات  مكتبة ...اخل(.

جيب أف تتمشى استخدامات اؼبنشأة الرياضية مع اذباهات اجملتمع وأف تكوف استخدامات أدواته وأجهزتػه ومبانيػة  -3

 وجذابة.  منة

جيػػب أف تػػدار اؼبنشػػأة الرياضػػية بأسػػلوب يضػػمن دخػػل مػػادي يعػػوض التكػػاليف صػػيانته اسػػتهبلكاته وذلػػا مػػن    -4

 خبلؿ وضع السياسات وتكاليف االستخداـ.

تكػػاليف عمالػػة اؼبنشػػأة الرياضػػية تعتػػب هػػي أكػػب اؼبصػػروفات اعباريػػة  جيػػب التأكػػد مػػن تغطيتهػػا مػػع احملافظػػة علػػى   -5

   واألدوات واألجهزة.كفاءة العمل

                                                 
 .154مفيت إبراهيم ضباد: مرجع سبق ذكرو  ص  - 1
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ضرورة وضع موجز لعمليات اؼبنشأة الرياضية وتعديلػه عنػد اللػزـو مثػل رسػم األرضػيات مراسػم االسػتخداـ  وقػوائم  -6

األدوات الرياضػػية وكيفيػػة اسػػتخدامها وواجبػػات عامػػة للعػػاملُت بػػه  ومسػػؤوليات العػػاملُت يف حالػػة الطػػوارئ ومتطلبػػات 

 إدارة اؼببٌت.

مل واستغبلؿ اؼبنشأة الرياضػية مثػل السػيطرة علػى اعبوانػب اؼباليػة والتقػارير وتػأمُت اؼببػٌت ضػد اغبرائػق وضع نظم الع -7

 والسرقات وتدريب العاملُت وموجز للسياسات.

 وضع خطة مادية ؼبوارد اإلحبلؿ والتجديد. -8

 خصائص المنشآت الرياضية: -9
 1 صرين التاليُت:العتبار منشأة أهنا رياضية ال بد أف تتوفر على العن 

أف تكوف مفتوحة للجمهور ويقصد من ذلا عدـ االستعماؿ على فئة معينة مػن النػاس  وأف تكػوف اؼبنشػأة مفتوحػة  -

للجميػػػع  فهػػػي ذات اسػػػتعماؿ مشػػػًتؾ بػػػُت صبيػػػع النػػػاس سػػػواء تعلػػػق األمػػػر بالرياضػػػيُت أو اؼبتفػػػرجُت أو غػػػَت ذلػػػا مػػػن 

 الناس.

لبدنيػػػة والرياضػػػية أو الًتفيهيػػػة جيػػػب أف تكػػػوف اؼبهمػػػة الرئيسػػػية واألساسػػػية ؽبػػػذو أف تكػػػوف اؼبنشػػػأة معػػػدة للممارسػػػة ا -

 اؼبنشأة هو أف سبارس فيها النشاطات البدنية والرياضية وأما النشاطات الًتفيهية وإما النشاطُت معا.

عيػػة أو عرضػػية وباعتبػػار اؼبنشػػأة معػػدة خصيصػػا ؼبثػػل هػػذو اؼبمارسػػات ال دينػػع مػػن إمكانيػػة أف سبػػارس فيهػػا بصػػفة تب 

نشاطات أخرى غَت اؼبمارسات الرياضية والبدنية دبختلف أشكاؽبا كأف تكوف نشاطات ثقافية أو عػروض اجتماعيػة أو 

تظػػاهرات ذات طػػابع سياسػػي قصػػد جعػػل اؼبنشػػآت ذات مردوديػػة أحسػػن  وفبارسػػة هػػذو النشػػاطات ال يغػػَت مػػن كػػوف 

م هػو أهنػا مفتوحػة للجمهػور ومعػدة خصيصػا للمارسػات البدنيػة اؼبنشآت سبارس فيها بصفة تبعية منشآت رياضػية فػاؼبه

 والرياضية دبختلف أشكاؽبا وأف النشاطات األخرى سبارس بصفة عرضية أو تبعية.

                                                 
 .اعبزائر.91-11-2(  اؼبؤرخ يف 91-416اؼبرسـو التنفيذي رقم: ) - 1
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 أسس تخطيط المنشآت الرياضية: -10
عنػػػد التخطػػػيط إلقامػػػة النػػػوادي ومراكػػػز التػػػدريب واالسػػػتاداف والقػػػرى  1هنػػػاؾ عػػػدة مبػػػادئ أساسػػػية جيػػػب مراعاهتػػػا 

لرياضػػية مػػن أجػػل االسػػتغبلؿ األمثػػل وضػػماف فاعليػػة وسػػهولة وسػػبلمة اسػػتعماؽبا حػػىت ربقػػق اؽبػػدؼ الػػيت أنشػػئت مػػن ا

 أجله  ونبُت أهم هذو اؼببادئ اليت ينبغي وضعها من اغبسباف والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي:

 اختيار الموقع: -

وبة إقامتها  حيث خيتلف اختيار اؼبوقع ومسػاحته بالنسػبة يتوقف دراسة هذا العنصر على نوع اؼبنشأة الرياضية اؼبطل 

إلنشػاء بعػػض اؼببلعػب الصػػغَتة عػن مراكػػز تػدريب الناشػػئُت وعػن اجملتمعػػات الرياضػية بالواليػػات واؼبػدف الكبػػَتة ويراعػػي 

ن يف ذلػػػا اغبجػػػم  الكثافػػػة السػػػكانية والطلػػػب االجتمػػػاعي والرياضػػػي للمارسػػػة  ويفضػػػل اختيػػػار اؼبوقػػػع الػػػذي يبعػػػد عػػػ

كيلػػومًت( بالنسػػبة لؤلطفػػاؿ حػػىت يسػػهل   02كيلػػومًتات( بالنسػػبة للشػػباب  )  04اؼبنػػاطق السػػكانية دبسػػافة أقػػل عػػن )

إنشػػػاء شػػػبكة مػػػن اؼبواصػػػبلت السػػػريعة تتجػػػه مػػػن صبيػػػع أطػػػراؼ اؼبدينػػػة إىل اؼببلعػػػب أو ديكػػػن قطػػػع اؼبسػػػافة سػػػَتا علػػػى 

 األقداـ.

 وسائل المواصات: -

شػأة الرياضػية قريبػة مػن اؼبدينػة أو القريػة بالنسػبة الختيػار موقػع اؼبلعػب واؼبػدف الرياضػية واليت يستحسن أف تكػوف اؼبن 

 وجيب دراسة أقصى حد لضبط حركة اؼبرور والتنقل يف أيػاـ اؼبباريات الرظبيػة حىت 

 تتمكن توفَت وسائل النقل للمشاهدين من وإىل اؼبلعب يف أقل وقت فبكن.

 و:دات:التجانب الوظيفي للماعب وال -

 إف وحدات نزع اؼببلبس ودوريات اؼبياو واغبمامات قريبة من أماكن اللعب. -أ

 

                                                 
ود: اؼبوسوعة العلمية لئلدارة الرياضية  اإلمكانات واؼبنشات يف اجملاؿ الرياضي  دار الوفاء الدنيا الطباعة والنشر  حسن أضبد الشافعي  إبراهيم ع اؼبقص -1
  .18  ص2004  1ط 
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 1جيب أف تكوف صبيع اؼببلعب  وار بعضها البعض حىت يسهل صيانتها. -ب

 تعريف اإلمكانات: -11
هػػػي كػػػل مػػػا ومػػػن ديكػػػن أف يسػػػاهم يف ربقيػػػق هػػػدؼ معػػػُت حػػػايل أو مسػػػتقبلي مػػػن تسػػػهيبلت  ومبلعػػػب وأجهػػػزة    

 دوات وميزانية وظروؼ مناخية وجغرافية ومعلومات وكػوادر متخصصػة متبعُت وأ

 2األسلوب العلمي للتخطيط واإلدارة والتقومي لتحقيق تلا األهداؼ.

 أىمية اإلمكانات في التربية الرياضية: -12
ا أحػد العوامػل اؼبػؤثرة ال شا أف توفَت اإلمكانات وحسن استخدامها يعتب أمرا حتميا ال غٌت عنػه باإلضػافة إىل أهنػ 

يف تقػػدـ الػػدوؿ وتطورهػػا ؼبػػا ؽبػػا مػػن أثػػر اسػػتثماري يف تنميػػة طاقػػات األفػػراد واعبماعػػات  ويظهػػر ذلػػا واضػػحا يف ؾبػػاؿ 

الًتبية البدنية والرياضية حيث يؤثر اإلمكانيات دبختلف أنواعها يف قباح أنشطتها وربقيق أهدافها وديكننا التعػرؼ علػى 

 هذا اجملاؿ على النحو التايل: أمهية اإلمكانات يف

توافر اإلمكانات يعد أحػد العناصػر األساسػية اؼبػؤثرة يف قبػاح فعاليػة العمليػة التعليميػة حيػث ال غػٌت عػن وجػود أفنيػه  -

 ومبلعب وأدوات رياضية مدرسية.

لقوميػػة يف ـبتلػػف إف تفػػريخ صػػفوؼ متتاليػػة مػػن الناشػػئُت لبلنضػػماـ للفػػرؽ الرياضػػية ذات اؼبسػػتوى العػػايل  والفػػرؽ ا -

 الرياضات ال ديكن أف يتم دوف توافر اإلمكانات اؼبادية والبشرية اػباصة هبذا اجملاؿ.

 إف البامج اؼبختلفة ألغراض الًتبية الرياضية تضعف وال ديكن ؽبا أف ربقق أهدافها كامبل يف غياب اإلمكانات. -

ي خاصة يف ؾبػاؿ اإلعػبلـ الرياضػي مػن العوامػل البالغػة يعد توافر اإلمكانات وحسن استخدامها على اؼبستوى القوم -

 التأثَت على اؼبشاهدين لتنمية ـبتلف اعبوانب الثقافية الرياضية فبا يزيد بصورة أخرى من الشعور باالنتماء للوطن.

                                                 
ـو التجارية  ؿبمد بو بوداود عبد اليمُت: ؿباضرة يف تسَت اؼبنشآت الرياضية  قسم اإلدارة والتسيَت الرياضي  كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت والعل - 1

 . 2006ضياؼ اؼبسيلة 
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ذهن إف توافرت اإلمكانػات اػباصػة بتقػدمي اؼبهػارات الرياضػية وخاصػة الصػعبة بطريقػة وصػورة بسػيطة سلسػلة تعلػق بػ -

اؼبتدرب وتساعدو للوصوؿ إىل مرحلة الثبات واإلتقاف واألداء ا يل بصػورة أقػرب إىل اؼبثاليػة فبػا يسػاعد يف رفػع مسػتوى 

 األداء.

إف تواجػػػد اإلمكانػػػات يػػػوفر اعبهػػػد لكػػػل مػػػن البلعػػػب واؼبػػػدرب والتلميػػػذ واؼبعلػػػم حيػػػث تػػػوافر اإلمكانػػػات واألدوات  -

ت سػػػواء يف أمػػػاكن التػػػدريب أو اؼبػػػدارس أو مػػػا إىل غػػػَت ذلػػػا يػػػؤثر يف جػػػذب الرياضػػػية وغَتهػػػا مػػػن ـبتلػػػف اإلمكانيػػػا

 التبلميذ وغَتهم كبو فبارسة ـبتلف األنشطة الرياضية.

 توافر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجهزة واألدوات يقلل من شعور اؼبمارسُت باؼبلل. -

  مراكػػز الشػػباب( حيػػد مػػن اؼبظػػاهر السػػلوكية إف تػػوافر اإلمكانػػات خاصػػة يف اؼبنػػاطق الشػػعبية )كالسػػاحات الشػػعبية -

 غَت اؼبرغوب فيها واليت تتنا  مع القيم األخبلقية والعادات والتقاليد االجتماعية يف ـبتلف بلداف العامل.

إف توافر اإلمكانات يؤثر باإلجياب يف نشر الًتبيػة الرياضػية والتعريػف بأمهيتهػا ويرغػب ـبتلػف فئػات الشػعب اإلقبػاؿ  -

 ارستها.على فب

 إف توافر اإلمكانات يف ـبتلف اجملاالت ومنها الًتبية البدنية والرياضية يساعد اغبكومة كبو ربقيق أهدافها العامة. -

إف تػػػوفَت اإلمكانػػػات عاليػػػة اؼبسػػػتوى سػػػواء كانػػػت ماديػػػة أو بشػػػرية لػػػه األثػػػر الكبػػػَت يف االرتقػػػاء باؼبسػػػتوى الرياضػػػي  -

 ية أو اػبططية.للممارسُت سواء من الناحية اؼبهار 

يعد توفَت اإلمكانات وحسن استخدامها سواء يف اؼبؤسسات االجتماعية العامػة أو اإلداعيػة العقابيػة لػه دورو الفعػاؿ  -

يف مسػػػاعدة هػػػذو اؼبؤسسػػػات علػػػى فبارسػػػة نزالئهػػػا ؼبختلػػػف األنشػػػطة الرياضػػػية فبػػػا يسػػػاهم يف ربقيقهػػػا ألهػػػدافها الػػػيت 

 أنشأت من أجلها.
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 نات الرياضية:مبادئ اإلمكا -13
إف مبػادئ التخطػػيط علػػى جانػػب كبػػَت مػػن األمهيػػة إذا كػػاف هػػدؼ اإلنشػػاء هػػو تػػوفَت أمػػاكن ذات فعاليػػة للتعلػػيم أو    

التػػدريب وفيمػػا يلػػي بعػػض تلػػا اؼببػػادئ الػػيت ديكػػن أف يسػػتفيد منهػػا مسػػؤويل اإلدارة واؼبهندسػػوف اؼبعمػػاريوف يف تطػػوير 

الرياضػية  جيػب أف يشػارؾ يف التخطػيط اؼببػدئي كػل األشػخاص الػذين يعملػوف أو أساليب إنشاء أماكن الًتبية البدنيػة و 

 1يستفيدوف من اإلمكانات الرياضية يف عملهم  إف أي برنامج رياضي حيتاج لبعض اؼبواقع التعليمية األساسية.

 أنواع الماعب: -14
ال يعٍت هذا أف كػل تقسػيم ونػوع قػائم اؼببلعب على اختبلؼ أنواعها ديكن تقسيمها طبقا لؤلهداؼ اؼبعينة  ولكن  

 بذاته بل جيب أف تكوف هذو التقسيمات كلها مرتبطة ببعضها وديكن تقسيمها إىل ما يلي:

 من :ي  األىداف:  -أ

 مبلعب تنافسية. -مبلعب تروجيية  -مبلعب تدريبية  -مبلعب عبلجية  -

 من :ي  الشكل الدندسي:  -ب

 مبلعب بيضوية. -مبلعب دائرية  -مبلعب مربعة  -مبلعب مستطيلة  -

 من :ي  الشكل العام:  -ج

 الفصل. -ضبامات السباحة  -اؼببلعب اؼبكشوفة  -

 من :ي  اللعبة:  -د

 مبلعب األلعاب الفردية والزوجية. -مبلعب األلعاب اعبماعية  -مبلعب اؼبنازالت  -

 من :ي  القانونية:  -ىـ

 مبلعب غَت قانونية. -مبلعب قانونية  -
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 من :ي  التبعية: -و

 مبلعب تابعة ؽبيئة معينة مثل النوادي ونوادي الشركات. -مبلعب حكومية )مدارس وكليات  مراكز الشباب(  -

 من :ي  األرضية:  -ي

نوعية األرض تلعػب دورا كبػَتا بالنسػبة لؤللعػاب وهػي زبتلػف حسػب كػل لعبػة ومتطلباهتػا وديكػن تصػنيفها إىل 

اغبمػػػػرة اؼبخلوطة  العشػػػػب االصػػػػطناعي  اإلسػػػػفلت  الػػػػببلط  الرمليػػػػة  األظبنػػػػت  مبلعػػػػب خضػػػػراء  سػػػػوداء فحميػػػػة  

 اعبليدية الثلجية  اؼبائية ....اخل.

 مزايا دراسة امكانات المنشلة الرياضية: -15
 إف التعرؼ على اؼبزايا واألهداؼ اؼبمكن ربقيقها من دراسة إمكانات اؼبنشآت الرياضية ديكن إصباؽبا فيما يلي: 

 صول إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشلة:الو  -أ

حيث أف الدراسة سبكننا من تطوير أداء اؼبنشأة دبػا يسػمح برفػع مسػتوى كفاءهتػا الفنيػة واإلداريػة دبػا يسػهم يف تقػدمي  

 1خدمات أفضل يف شكل أنشطة وأهداؼ ربققها.

 اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشلة: -ب

بالضرورة دراسة للتوليفة اؼبثالية للصفاة واؼبيزات واألهداؼ اػباصة باؼبنشػأة إذ ديكػن مػن  إف دراسة اإلمكانات يتبعه 

خبلؽبػػا الوصػػوؿ إىل البػػدائل اؼبمكنػػة للتصػػميم التنظيمػػي والػػذي حيقػػق مرونػػة تسػػاعد اؼبنشػػأة يف تقػػدمي أنشػػطتها بدرجػػة 

 عالية من الكفاءة.

 

 

 زيادة :ماس العاملين بالمنشلة: -ج

                                                 
 .27عفاؼ عبد اؼبنعم: مرجع سبق ذكرو  ص -د - 1



 ـــــــــــــــــــــ املهشآت الرياضية ــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

63 

 

ر ضػػػروري بػػالغ األمهيػػػة  فػػػ ف دراسػػة اؼبنشػػػآت الرياضػػػية تسػػاعد يف البحػػػث عػػػن سػػلوؾ ودوافػػػع األفػػػراد إف هػػذا األمػػػ 

اؼبكػػونُت ؽبػػذو اؼبنشػػأة وعلػػى ذلػػا ديكننػػا مػػن اإلجابػػة علػػى السػػؤاؿ التػػايل  ؼبػػاذا يتصػػرؼ األفػػراد بصػػورة معينػػة  وهنػػاؾ 

ف ترغمػػه عػػن شػػرب اؼبػػاء  وهػػذا ينطبػػق علػػى حكمػػة تقػػوؿ أنػػه ديكنػػا أف تقػػود حصػػانا إىل اؼبػػاء  ولكنػػا ال تسػػتطيع أ

اإلنسػػاف لػػذا فػػ ف دراسػػة اإلمكانػػات واؼبػػوارد تزودنػػا بالعوامػػل اؼبختلفػػة واألسػػباب الػػيت مػػن شػػأهنا زيػػادة ضبػػاس العػػاملُت 

 باؼبنشأة لبلستفادة الكاملة والسليمة منهم.

 اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية: -د

اؼبنشػػػآت تسػػػاعد يف التعػػػرؼ علػػػى كيفيػػػة ربقيػػػق هػػػذا اإلشػػػباع بأفضػػػل الطػػػرؽ و إف دراسػػػة اإلمكانػػػات اؼبتاحػػػة يف  

 الصور و بالتايل يتحقق اإلشباع بأقل جهد فبكن وأقل تكلفة.

 تطوير مختلف ألوان الممارسة الرياضية: -ىـ

 من خبلؿ دراسة اإلمكانات واؼبوارد اليت ديكن التواصل إىل أفضل أنواع األنشطة سواء اليت  

يهػػػا األفػػػراد واالرتقػػػاء هبػػػذو األنشػػػطة والوصػػػوؿ ببلعبيهػػػا إىل رياضػػػة اؼبسػػػتويات العليػػػا سػػػعيا لتحقيػػػق البطولػػػة يقبػػػل عل

 باإلضافة للتعرؼ على نواحي الضعف وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها.

 زيادة أعداد الممارسين: -و

أيػدي اؼبسػؤولُت علػى نػواحي الػنقص  فبػػا  فبػا ال شػا فيػه أف دراسػة اإلمكانػات اؼبختلفػة يف اؼبنشػأة الرياضػية يصػنع 

يدفعهم الستكماؽبا والتوسع يف إقامتها وتوفَتها فبا يتيح الفرصة األكب عػدد فبكػن مػن األفػراد لبلسػتمتاع باؼبشػاركة يف 

 ـبتلف األنشطة الرياضية.

 استخدام أفضل الموارد المتا:ة: -ي

ن حاجػػات أفػػراد هػػذا اجملتمػػع ومػػن خػػبلؿ دراسػػة اإلمكانيػػات إف اغبجػػم اؼبتػػاح مػػن اؼبػػوارد جملتمػػع معػػُت أقػػل عػػادة مػػ 

 ديكن الوصوؿ إىل االستخداـ األمثل ؼبوارد اجملتمع دبا حيقق أقصى إشباع للمواطنُت.
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 تحقيق أفضل األىداف: -ك

لطػػرؽ إف احملصػػلة النهائيػػة عبميػػع اؼبزايػػا السػػابقة والػػيت ربقػػق مػػن دراسػػة اؼبػػوارد واإلمكانػػات هػػي الوصػػوؿ إىل أفضػػل ا 

فعالية يف مساعدة اؼبنشآت على ربقيػق وإقبػاز األهػداؼ الػيت أنشػئت مػن أجلهػا أال وهػي اإلشػباع األفضػل للحاجػات 

 1اإلنسانية للمواطنُت بأقل جهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاصة:
إف تطور اؼبنشآت الرياضية لن يتوقف عند هػذا اغبػد سػواء كػاف ذلػا مػن ناحيػة اػبػدمات أو مػن الناحيػة اإلصباليػة  

اليت أصبحت تصمم عليها  وإف قباح تسيَت هذو اؼبنشآت الرياضية وربقيق أهػدافها يعتمػد بالدرجػة األوىل علػى كفػاءة 

وفعاليػػػة اإلدارة اؼبسػػػَتة ؽبػػػا واؼببػػػادئ األساسػػػية الػػػيت يتمسػػػا هبػػػا اؼبشػػػرؼ يف التخطػػػيط والتسػػػيَت لئلمكانيػػػات الرياضػػػية 

                                                 
1
 28عفاؼ عبد اؼبنعم: مرجع سبق ذكرو  ص -د 
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ج إليػػػه هاتػػػه اؼبنشػػػآت مػػػن تسػػػيَت أمثػػػل وازبػػػاذ القػػػرارات لتحقيػػػق حيػػػث أف اؼبشػػػرؼ هػػػو أدرى وأعلػػػم دبػػػا جيػػػب أف ربتػػػا 

 أهداؼ اؼبنشأة اؼبراد ربقيقها والوصوؿ إليها.
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 اجلانب التطبيقي
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                الفصل الرابع :
 اإلطار املههجي للدراسة
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 تمديد:
ورية مػػػػن مراحػػػػل البحػػػػث  يقػػػػـو هبػػػػا الباحػػػػث قصػػػػد تػػػػدعيم نتػػػػائج اعبانػػػػب                     تعتػػػػب الدراسػػػػة اؼبيدانيػػػػة مرحلػػػػة ضػػػػر 

النظػػري  وؿباولػػػة إجيػػػاد حػػػل لئلشػػػكاؿ الػػذي طرحػػػه مػػػن خػػػبلؿ إثبػػػات صػػحة الفػػػروض الػػػيت وضػػػعها أو نفيهػػػا  وذلػػػا 
 ب خضاعها للتطبيق .

السػػػتطبلعية للبحػػػث واجملػػػاؿ الزمػػػاين الطػػػرؽ اؼبنهجيػػػة للبحػػػث و الػػػيت تشػػػتمل علػػػى الدراسػػػة اوديثػػػل هػػػذا الفصػػػل 
واؼبكػاين كػػذا الشػروط العلميػػة لػؤلداة وهػػي الصػدؽ والثبػػات واؼبوضػوعية مػػع ضػبط متغػػَتات الدراسػة  كمػػا اشػتمل علػػى 
 عينة البحث وكيفية اختيارها واؼبنهج اؼبستخدـ و أدوات الدراسة وكذالا إجراءات التطبيق اؼبيداين وحدود الدراسة.
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 الدراسة االستطاعية: -1 
ستشػرافية مػن أجػل اإلؼبػاـ  وانػب اء نظػرة اتعد الدراسة االستطبلعية اػبطوة األولية اليت تساعد الباحث علػى إلقػ

ال بػػد مػػن إجػػراء دراسػػة اسػػتطبلعية كانػػت بػػدايتها بالتوجػػه إىل  إجػػراء دراسػػة ميدانيػػة  دراسػػته اؼبيدانيػػة  ودبػػا أننػػا بصػػدد
 نشآت الرياضية واليت كانت ترمي إىل صبع اؼبعلومات ومعرفة ظروؼ اؼبيداف الذي سػتجرى فيػه الدراسػة  حيػثبعض اؼب

مقاببلت مػع بعػدد مػن اإلداريػُت. مػا مكػن مػن الوقػوؼ علػى بعػض اعبوانػب  ؾاستغلينا إجراء الًتبص اؼبيداين لبلحتكا
 اػباصة بالتوظيف من: شهادات علمية  سنوات اػببة...وغَتها.

 .بسكرة  لواليةالرياضات  ات اؼبتعددأجريت هذو الدراسة على مستوى اؼبركبالمجال المكاني : -1

فيفػري ودامػت إىل غايػة انتهػاء الدراسػة 01نا دراسػتنا النظريػة ابتػداء مػن شػهر وقد أجري:  لزمانياالمجال  -2
سػػػتطبلعية  أمػػػا اعبانػػػب   حيػػػث قمنػػػا باسػػػتغبلؿ إجرائنػػػا للػػػًتبص إلجػػػراء الدراسػػػة اال  2016مػػػارس 17يف  

 ماي من نفس السنة . 17افريل اىل غاية  04التطبيقي قد داـ من 

 الشروط العلمية لألداة:-0
 (.1)صدؽ االستبياف يعٍت التأكد من انه سوؼ يقيس ما اعد لقياسه الصدق:  - أ

ووضػػوح  الػػوؿ االسػػتبياف لكػػل العناصػػر الػػيت جيػػب أف تػػدخل يف التحليػػل مػػن ناحيػػة  "كمػػا يقصػػد بالصػػدؽ 
 .(2) "فقراهتا ومفرداهتا من ناحية أخرى حبيث تكوف مفهومة لكل من يستخدمها

وللتأكد من صدؽ أداة الدراسة قمنا باستخداـ صػدؽ احملكمػُت كػأداة للتأكػد مػن أف االسػتبياف يقػيس مػا اعػد لػه 
حضػػور بعػػض الػػدكاترة حيػػث قمنػػا بتوزيػػع االسػػتبياف علػػى ؾبموعػػة مػػن األسػػاتذة مػػن جامعػػة اؼبسػػيلة كمػػا اسػػتغلينا 

قمنػا بعنػواف تنميػة اؼبػوارد البشػرية يف اؼباؤسسػات الرياضػية للملتقى الوطٍت الذي نظمه قسم علػم االجتمػاع باؼبسػيلة 
ومناسػبتها للمحػاور اؼبقًتحػة  ا  ليحكمػوا مػدى وضػوح فقػرات االسػتبياف ومػدى كفايتهػفبتقدمي نسخ مػن االسػتبيا

وريا مػػن تعػػديل صػػياغة العبػػارات أو حػػذفها  وكػػذلا توجيهػػاهتم فيمػػا يتعلػػق .واالسػػتفادة مػػن اقػػًتاح مػػا يرونػػه ضػػر 
 .بالبيانات األولية حبذؼ بعض اػبصائص الشخصية وإضافة خصائص أخرى 

وباالعتماد على اؼببلحظات والتوجيهات اليت أبداها احملكموف  قمنا ب جراء التعديبلت اليت اتفق عليها معظػم 
 .عبارات وتغيَت صياغة بعضها ا خراحملكمُت حيث مت حذؼ بعض ال

 
 

                                                 
 167  ص2002اإلسكندرية     1مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية  ط   أسس البح  العلمي :ػ فاطمة عوض صابر   مَتفت على خفاجة  (1)
  رسالة ماجستَت  الصفر جدة دراسة ميدانية على إدارة جوازات، التطوير التنظيمي وعاقتو بالرضا الوظيفي في إدارة جوازات منطقة الرياضلراجحي : اػ هاين بن ناصر بن ضبد (2) 

  .81ص  2003 األمنية  العربية للعلـو جامعة نايف    كلية الدراسات العليااريةقسم العلـو اإلد
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 ثبات األداة:  -ب
يعٍت ) التأكد من أف اإلجابػة سػتكوف واحػدة تقريبػا لػو تكػرر تطبيقهػا علػى األشػخاص ذاهتػم  يف  ةأداة الدراس إن ثبات

 .( 1) أوقات ـبتلفة (
 معظمهػػا علػػى حسػػاب وهنػػاؾ عػػدد مػػن الطػػرؽ اإلحصػػائية الػػيت تسػػتخدـ لقيػػاس مػػدى ثبػػات أداة الدراسػػة يعتمػػد يف 

 معامل االرتباط بُت إجابات األشخاص يف اؼبرة األوىل وبُت إجابات نفس األشخاص يف اؼبرة الثانية .

 متغيرات الدراسة 0
 يشتمل موضوعنا على نوعين من المتغيرات ىما :

 .(2) يعرؼ على انه اؼبتغَت الذي يؤثر على نتائج التجربةالمتغير المستقل:  3-1

   ."التوصيف الوظيفي" اؼبستقل يف حبثنا يف ويتمثل اؼبتغَت
ملُت يف إدارة  األفػػراد العػػا"هػػذو الدراسػػة اؼبتغػػَت التػػابع هػػو اؼبسػػتقل ويف نتيجػػة اؼبتغػػَتهػػو  : المتغيــر التــابع  3-2

  ."اؼبنشآت الرياضية

 مجتمع الدراسة-0
ددة مسػػػػبقا والػػػػيت ترتكػػػػز عليهػػػػا " علػػػػى انػػػػه ) ؾبموعػػػػة منتهيػػػػة أو غػػػػَت منتهيػػػػة مػػػػن العناصػػػػر احملػػػػ Grawitzيعرفػػػػه " 

 .  (3) اؼببلحظات 
 25بسػكرة والبػػالغ عػددهم حػػوايل لواليػة  علػى مسػػتوى اؼبنشػآت الرياضػػية  اإلداريػُتيتكػوف ؾبتمػع الدراسػػة مػن صبيػػع  

الشػػػباب والرياضػػػة وعلػػػى ضػػػوء هػػػذو اؼبعطيػػػات ديكننػػػا  مديريػػػة  حسػػػب اؼبعلومػػػات الػػػيت مت اغبصػػػوؿ عليهػػػا مػػػن  عامػػػل 
 ة البحثربديد عين

 عينة البح   4-1
قمنػػػا  وعلػػػى هػػػذا األسػػػاس .4ؾبموعػػػة فرعيػػػة مػػػن عناصػػػر ؾبتمػػػع حبػػػث معػػػُت ( ديكػػػن تعريػػػف عينػػػة البحػػػث علػػػى أهنػػػا )

 ركبات الرياضية اعبوارية لبلدية بسكرة .من العماؿ باؼبباختيار عدد 
 :جم العينة  4-2

ار حجػم العينػػة لتكػوف فبثلػػة جملتمػع البحػػث قمنػا باختيػػار ىل القاعػػد العلميػة يف اختيػػإبػالنظر إىل حجػم ؾبتمػػع الدراسػة و 
 إداري. 37فاف عينة حبثنا كانت  إداري 60% من هذا اجملتمع وحيث أف عدد العماؿ يقارب الػ 62عينة قدرت بػ 

                                                 
العليا      قسم العلـو اإلدارية   كلية الدراسات   ماجستَت الرضا الوظيفي وفقا لنظرية ىيرز بيرج ىالمتغيرات التنظيمية والوظيفية وعاقتدا بمستو : ةػ زياد بن عبد اهلل الدهش 1

 78.  ص2006  منية للعلـو اإلداريةعة نايف األجام
 .27ص  2006  عماف     1  ط 2ج  دار اؼبسَتة  مناىج البح  العلمي اإل:صاء في البح  العلميفريد كتمل أبو زينة و  خروف :  - 2
 .298  ص2004  ترصبة بوزيد صحراوي و خروف  دار القصبة للنشر  اعبزائر مندجية البح  العلميموريس اقبرس :  - 3
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 مجاالت الدراسة: -0
معرفػة واقػع التوصػيف يعتب ؾباؿ الدراسة جزء من مشكلة البحث انطبلقا من الفرضيات أو التساؤالت اليت هتدؼ إىل 

 .الوظيفي لئلداريُت يف اؼبنشآت الرياضية
وكانػػت الفكػػرة واللبنػػة األوىل ؼبوضػػوع حبثنػػا  بسػػكرة لواليػػة علػػى مسػػتوى اؼبنشػػآت الرياضػػية قمنػػا بدراسػػتنا  وقػػد        

دد دائمػػػا اؼبنشػػػآت الرياضػػػية عػػػل مسػػػتوى الػػػوطن, وذلػػػا ؼبػػػا يػػػًت  عمصػػػدرها اؼبشػػػاكل والعراقيػػػل الػػػيت تتخػػػبط فيهػػػا صبيػػػ
 ونسمعه من اؼبسؤولُت بصفة عامة.

يف إدارة اؼبنشػػآت الرياضػػية,  التوصػػيف الػػوظيفيوانطبلقػػا مػػن إدياننػػا القػػوي دبوضػػوع حبثنػػا, ارتأينػػا أف ننػػاقش فكػػرة      
 الرياضػػية علػػى اؼبسػػتوى الػػوطٍت  وهػػذا يرجػػع إيل تونظػػرا السػػتحالة قيامنػػا بالدراسػػة اؼبيدانيػػة علػػى مسػػتوى صبيػػع اؼبنشػػآ

(, الشػًتاكها بسػكرةقدراتنا اؼبتواضعة ماديا ومعنويا, ارتأينا أف تكوف عتبة حبثنا تشمل ما نسػتطيع أف نصػل إليػه )واليػة 
مػع غَتهػا مػػن اؼبنشػآت الرياضػية اؼبتػػوفرة علػى اؼبسػػتوى الػوطٍت, يف نفػس اؼبشػػاكل والصػعوبات اإلداريػة, علػػى أنػه ديكػػن 

 .يدانيا على باقي اؼبنشآت إسقاط النتائج اؼبتحصل عليها نظريا وم
أجريت الدراسة اؼبيدانيػة ؼبوضػوع واقػع التوصػيف الػوظيفي لؤلفػراد العػاملُت يف إدارة اؼبنشػأة  المجال الجغرافي:-أ     

 والية بسكرة.الرياضية على مستوى اؼبنشآت الرياضية اؼبوجودة على مستوى 

 وكانت موزعة كا ي: بسكرة واليةاضية على مستوى اإلداريُت العاملُت يف اؼبنشآت الريالمجال البشري:  -ب

اكبصػػػر اجملػػػاؿ الػػزمٍت للدراسػػػة منػػػذ بدايػػػة التفكػػػَت يف موضػػػوع البحػػػث وكيفيػػػة طػػػرح اإلشػػػكالية المجـــال الزمنـــي: -ج  
                     وصػػػػػػػػوال إىل الدراسػػػػػػػػة اؼبيدانيػػػػػػػػة فتحليػػػػػػػػل النتػػػػػػػػائج والوصػػػػػػػػوؿ إىل النتػػػػػػػػائج                 2016 فيفػػػػػػػػريوالػػػػػػػػذي كػػػػػػػػاف يف شػػػػػػػػهر 

 وقد قسمت الفًتة الزمنية للدراسة اؼبيدانية إىل:

  مكنػػػت مػػػن اغبصػػػوؿ علػػػى معلومػػػات وبيانػػػات 2016مػػػارس  08فيفػػػري و 01تراوحػػػت مػػػابُت الفتـــرة األولـــى:  -
 )هيكل تنظيمي  عدد العماؿ...(. بسكرةزبص اؼبنشآت الرياضية لوالية 

اي خصصػت لتوزيػع االسػتمارة علػى عينػة البحػث وكانػت فػًتة مػلء هػذو مػ 05- 20تراوحػت بػُت الفترة الثانيـة:  -
 االستمارات كافية.

 اإلجراءات المندجية وأدوات البح : -0
اؼبػػنهج اؼبسػػتخدـ يف أي دراسػػة يتحػػدد وفػػق طبيعػػة اؼبوضػػوع  وتبعػػا لؤلهػػداؼ اؼبوضػػوعية مــندج البحــ :  6-1

مليات واػبطوات اليت يتبعها الباحػث بغيػة ربقيػق حبثػه  وبالتػايل عبارة عن ؾبموعة الع "للدراسة ويعرؼ اؼبنهج على أنه 
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فػػػػاؼبنهج ضػػػػروري للبحػػػػث  إذ هػػػػو الػػػػذي ينػػػػَت الطريػػػػق  ويسػػػػاعد الباحػػػػث يف ضػػػػبط أبعػػػػاد ومسػػػػاعي وأسػػػػئلة وفػػػػروض 
 .(1)"البحث

الرياضػػة   فموضػػوع التوصػػيف الػػوظيفي اؽبػػدؼ منػػه معرفػػة واقػػع التوصػػيف الػػوظيفي لؤلفػػراد العػػاملُت يف إدارة اؼبنشػػآت
فػاؼبنهج اؼببلئػم ؽبػذو الدراسػػة هػو اؼبػنهج الوصػػفي باإلضػافة إىل اؼبػنهج اإلحصػػائي ألف التسػاؤالت تسػتدعي الرجػػوع إىل 

 مصادر إحصائية.

يهتم اؼبنهج الوصفي  ميع اغبقائق وتلخيصها واؼبرتبطة بطبيعة عدد من األشياء أو ؾبموعػة مػن المندج الوصفي:  -أ
  يرغب الفرد يف دراستها وبذلا فهو من أكثر اؼبناهج انتشارا.الظروؼ من النظم اليت

فػػ ذا كانػػت الدراسػػة الوصػػفية هػػي تلػػػا الػػيت تتضػػمن اغبقػػائق الراهنػػة الػػيت ؽبػػػا عبلقػػة بطبيعػػة الظػػاهرة بالنسػػبة للدراسػػػة 
قػػدر مهػػم مػػن  الراهنػػة فهػػي هتػػتم بتحديػػد مظػػاهر التنظػػيم باؼبؤسسػػات باإلضػػافة إىل أف الدراسػػة الوصػػفية تسػػتلـز وجػػود

 البيانات  ولقد مت االعتماد على اؼبنهج الوصفي خبلؿ هذو الدراسة عبمع اغبقائق وربليلها                   

وتفسػػَتها  ويتعػػػدى ذلػػا إىل اسػػػتخبلص الػػػدالالت واؼبعػػاين اؼبختلفػػػة الػػيت تنطػػػوي عليهػػػا البيانػػات واؼبعلومػػػات الػػػيت مت 
 .(1)ة بُت اؼبتغَتات  وإعطاء ذلا كله التفسَت اؼببلئماغبصوؿ عليها  ما يؤدي إىل كشف العبلق

غالبػا مػا يعتمػد اؼبػنهج اإلحصػائي يف إعػداد البحػوث العلميػة  يكػوف االعتمػاد عليػه اعتمػادا المندج اإل:صـائي: -ب
يت مت ثانويػػػا يتمثػػػل يف االسػػػتعانة بػػػبعض البيانػػػات اإلحصػػػائية  وربديػػػد العينػػػات واجملػػػاالت الرظبيػػػة وتقػػػارير الوحػػػدات الػػػ

صبعها من ميداف الدراسة  بقصػد رسػم صػورة واضػحة ؼبعرفػة مػدى تػأثَت اؼبتغػَتات اؼبفًتضػة علػى تنظػيم اؼبؤسسػة وذلػا 
دبا جاء يف ربليػل وقيػاس النسػب وبعػض األسػاليب اإلحصػائية البسػيطة  كالنسػب اؼبئويػة والتكػرارات وبعػض العمليػات 

 .(2)االستمارةالكمية اليت تكوف ذات دقة وعمق لتحليل معلومات 

األداة هػػي الوسػػيلة اؼبسػػتخدمة يف صبػػع البيانػػات  وهنػػاؾ الكثػػَت مػػن األدوات الػػيت أدوات جمــع البيانــات: 6-2
   (3)تستخدـ عبمع البيانات وديكن استخداـ عدة أدوات يف حبث واحد من أجل الدقة العلمية وذبنب عيوب إحداها.

مػػن خػػبلؿ اختيػػار الباحػػث لػػؤلدوات البلزمػػة عبمعهػػا والػػيت تتوقػػف علػػى أف عمليػػة صبػػع البيانػػات ربتػػاج إىل عنايػػة كبػػَتة 
طبيعػػػة اؼبوضػػػوع وطبيعػػػة البيانػػػات واؼبعلومػػػات اؼبتػػػوفرة حػػػوؿ اؼبوضػػػوع  وكػػػذا اؼبنػػػاهج اؼبسػػػتخدمة  وعليػػػه خيتػػػار الباحػػػث 

 األدوات الدقيقة اليت تتوقف والدراسة لرسم صورة واضحة ؽبا.

                                                 
(1)

 .  119  ص2002  اؼبسيلة  اعبزائر  1رشيد زرواي: تدريبات على منهجية البحث العلمي يف البحوث االجتماعية  دار هومة للطبع  ط– 
 . 87  ص1975  اإلسكندرية  مصر  1ؿبمد شفيق: البحث العلمي اػبطوات اؼبنهجية إلعداد البحوث االجتماعية  اؼبكتب اعبامعي اغبديث  ط – (1)
(2)

 .  19  ص1988  مصر  3علم االجتماع واؼبنهج العلمي  دار اؼبعارؼ اعبامعية اإلسكندرية  ط: ؿبمد علي ؿبمد – 
(3)

  .82ؿبمد شفيق: مرجع سابق  ص – 
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ضػػػم ؾبموعػػػة أسػػػئلة توجػػػه إىل األفػػػراد مػػػن أجػػػل اغبصػػػوؿ علػػػى معلومػػػات حػػػوؿ منػػػوذج ي "ؼ بأهنػػػاتعػػػر االســـتمارة:  –
موضػػوع أو مشػػكلة أو موقػػف  ويػػتم تنفيػػذ االسػػتمارة إمػػا عػػن طريػػق اؼبقابلػػة الشخصػػية أو أف ترسػػل إىل اؼببحػػوثُت عػػن 

 .(1)"طريق البيد
زمػػة عػػن اؼبؤسسػػة وتعتمػػد علػػى قيػػاـ وقػػد اعتمػػدت الدراسػػة علػػى االسػػتمارة باعتبارهػػا أداة سبػػد الباحػػث باؼبعلومػػات البل

 الباحث باالتصاؿ الشخصي باؼببحوثُت من أفراد العينة وقد صيغت بلغة سهلة بسيطة ومت تقسيمها إىل ثبلث أقساـ:

 :ويعػػب عػػن بعػػض اؼبعلومػػات الشخصػػية والوظيفيػػة الػػيت زبػػص عينػػة البحػػث والػػيت اشػػتملت علػػى  القســم األول
سػنوات اػبػبة  باإلضػافة إىل سػؤاؿ سن  اؼبؤهػل العلمػي  اؼبنصػب اإلداري  يف: اعبنس  ال ت( عبارات سبثل05)

 عن امتبلؾ اإلداريُت لبطاقة توصيف وظيفي أـ ال.

 :ـــاني عبػػػارة الغػػػرض منهػػػا اإلجابػػػة علػػػى اإلشػػػكالية اعبزئيػػػة  األوىل)اؼبتطلبػػػات  (13ويتكػػػوف مػػػن) القســـم الث
 الوظيفية(.

 : ــــ )األهػػػػداؼ الثانيةعبزئيػػػػة ض منهػػػػا اإلجابػػػػة علػػػػى اإلشػػػػكالية ( عبػػػػارة الغػػػػر 08ويتكػػػػوف مػػػػن ) القســــم الثال
 الوظيفية(.

يف اقبػػاز هػػذا االسػػتبياف علػػى الشػػكل اؼبغلػػق الػػذي حيػػدد االسػػتجابات احملتملػػة لكػػل عبػػارة )مقيػػاس  اوقػػد اعتمػػدن  
ربػػدد  حيػػث م يطلػػب مػػن اؼببحػػوثُت ربديػػد مػػدى اؼبوافقػػة علػػى هػػذو العبػػارات أو االقًتاحػػات  قيػػاس االذباهػػات(.

  03  05،04يػتم إعطػاء كػل موقػف معامػل معػُت ) اإلجابة على كل فقػرة أو اقػًتاح يف اؼبقيػاس خبمػس مسػتويات
 ( وفقا للًتتيب التايل: 02،01

 أوافق بشدة. -

 أوافق. -

 مًتدد. -

 ال أوافق. -

 ال أوافق بشدة. -

 اعتمدت الدراسة اغبالية على مصدرين:مصادر جمع  البيانات و المعلومات: 6-3

ــا -أ والػػيت تسػػمح ب عطػػاء خلفيػػة نظريػػة والػػيت سبػػس اؼبوضػػوع مػػن كتػػب وؾبػػبلت ورسػػائل جامعيػػة : ةلمصــادر التاريخي
 عن اؼبوضوع  إىل جانب وضعه يف إطار واقع التوصيف الوظيفي. ةوتارخيي

                                                 
(1)

 .123رشيد زرواي: مرجع سابق  ص - 
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 تتعلق بالبيانات اؼبستوحاة من اؼبيداف وذلا للحصوؿ على معلومات زبص اؼبوضوع .المصادر الميدانية: -ب

 عينة البح  وكيفية اختيارىا: 6-4
ؾبموعػػة مػػن أفػػراد  دبعػػٌت أنػػه تأخػػذ  زء مػػن الكػػلوهػػي تعتػػب جػػ  لػػيت ذبمػػع منػػه البيانػػات اؼبيدانيػػةهػػي ؾبتمػػع الدراسػػة ا

   م تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع ككل.  اجملتمع األصلي
صبيػػػع االداريػػػُت باؼبنشػػػات الرياضػػػية ختيػػػار مػػػن أجػػػل الوصػػػوؿ إيل نتػػػائج أكثػػػر دقػػػة وموضػػػوعية ومطابقػػػة للواقػػػع قمنػػػا با

حيػث مت توزيػع ,   بالتايل فقد اخًتنا اف تكوف عينػة قصػدية أي صبيػع االداريػُت اداري 42لبسكرة و اؼبقدرة عددهم بػ 
 .استمارة  37استمارة استبياف   ومل تسًتجع اال  42

 الوسائل اإل:صائية المستعملة:-0
 اد العينة الذين عبوا عن االختبارات اػباصة دبيداف البحث.: ؼبعرفة نسبة أفر النسب المئوية

 عبارات.الكل عبارة عن   ةؼبعرفة تكرار اإلجاب :تالتكرارا
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة.× شدة االتجاه = )عدد التكرارات االعتماد على مقياس كما تم 
 .(Microsoft office Excel)إىل االعتماد على برنامج  باإلضافة
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 الخاصة:
هادفػػػػػػػػة                                                  إىل نتػػػػػػػػائج للوصػػػػػػػػوؿ األقبػػػػػػػػع ؾبػػػػػػػػاؿ الدراسػػػػػػػػة اؼبيدانيػػػػػػػػة يعتػػػػػػػػب العنصػػػػػػػػر اؼبهػػػػػػػػم والسػػػػػػػػبيل إف ربديػػػػػػػػد وضػػػػػػػػبط

وضػػعناها و الػػيت نريػػد للدراسػػة  وقػػد قمنػػا يف دراسػػتنا هػػذو بضػػبط ؿبػػاالت الدراسػػة اؼبيدانيػػة علػػى أسػػاس الفػػروض الػػيت 
 الوصوؿ إىل ربقيقها.

وقػػػد اتبعنػػػا يف صبػػػع البيانػػػات علػػػى االسػػػتمارة اإلسػػػتبيانية الػػػيت ظبحػػػت لنػػػا باغبصػػػوؿ علػػػى ؾبموعػػػة مػػػن النتػػػائج  والػػػيت  
  سنقـو بتحليلها ومناقشتها يف الفصل اؼبوايل.
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                  الفصل اخلامس :
مهاقشة نتائج  عرض و حتليل و

 الدراسة
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I. :عرض وتحليل النتائج 

اػباصػػة  بػػاؼبتغَتات الشخصػػية ؽبػػؤالء  العبػػارةاؼبركبػػات الرياضػػية بعػػض  إداريػػياحتػػوى االسػػتبياف الػػذي وجهنػػاو إىل 
ة هتيئػػػنهػػػا كػػػاف الغػػػرض موقػػػد  سػػػنوات اػبػػػبة    اؼبنصػػػب اإلداري  اؼبؤهػػػل العلمػػػي  واؼبتمثلػػػة يف اعبػػػنس  السػػػنالعمػػػاؿ 

 العماؿ لئلجابة على العبارات األساسية لبلستبياف.
القبػاز رسػم األخػَتة هذو كما قمنا باستغبلؿ وقد استعنا يف ذلا  داوؿ التكرارات وقمنا حبساب النسبة اؼبئوية   

 .توضيحي لتسهيل قراءة  اعبدوؿ
 :البيانات الشخصية

 ديثل توزيع أفراد العينة حسب اعبنس.  (:12الجدول رقم)
 

 النسب المئوية% التكرار جنسال
 %91.89 34 ذكر
 %8.10 03 أنثى
 %100 37 المجموع

 

 
 توزيع أفراد العينة حسب اعبنس. (:18الشكل رقم )

مػػن ؾبمػػوع أفػػراد العينػػة  %91.89علػػى ضػػوء اؼبعطيػػات الػػيت تضػػمنها اعبػػدوؿ واؼبػػدرج التكػػراري  يتبػػُت أف نسػػبة 
يف هذو اؼبؤسسة  ومنه يبلحػظ أف أغلػب نسبة ضئيلة   و %8.10كور وهي نسبة أكب من اإلناث واؼبقدرة بسبثل الذ 

 وهذا راجع إىل اإلهتماـ بالعمل الرياضي من الذكور أكثر من اإلناثاإلداريُت العاملُت يف اؼبنشآت الرياضية ذكور.
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 ديثل توزيع أفراد العينة حسب السن. (:13الجدول رقم)
 

 النسب المئوية التكرار السن
 % 2.70 01 25إلى 18من 
 % 24.32 09 31إلى26من
 % 35.14 13 41إلى31من

 % 37.83 14 41أكثر من 
 % 100 37 المجموع

 

 
 توزيع أفراد العينة حسب السن. (:19الشكل رقم)

 
 ط واغبيوية وكذا درجة اإلقباؿ والتفاعل مع العمل.يعتب السن عامبل مهما يف العمل  إذ يكتسي قوة النشا

%والػػػيت سبثػػػل األشػػػخاص الػػػذين  37.83ويتضػػػح مػػػن خػػػبلؿ البيانػػػات الػػػيت صبعػػػت حػػػوؿ السػػػن أف أكػػػب نسػػػبة هػػػي 
 40-31% وسبثػل األشػخاص الػذين تػًتاوح أعمػارهم بػُت  35.14سنة  م نسػبة مقاربػة ؽبػا  41أعمارهم أكثر من 

 سنة. 
 %. 2.70بنسبة  25-18%والفئة  24.32بنسبة  30-26قية فموزعة بُت الفئة العمرية أما النسبة اؼبتب

 ومن هنا ف ف إدارات اؼبنشآت الرياضية تعتمد على إطارات ذات خبة وذبربة مع استقطاهبا لئلطارات الشابة.
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 .ديثل توزيع أفراد العينة حسب اؼبؤهل العلمي (:14الجدول رقم )
 درجة التأهيل العلميمعرفة الغرض من السؤال:
 النسب المئوية التكرار المؤىل العلمي
 % 40.54 15 ثانوي
 % 51.35 19 جامعي

 % 15 06 تكوين خاص
 %100 37 المجموع

 

 
 

 توزيع أفراد العينة حسب اؼبؤهل العلمي.(:11الشكل رقم )
 

فػراد العينػة حسػب اؼبؤهػل العلمػي حيػث أف أكثػر مػن نصػف اؼببحػوثُت مػن اعبدوؿ أعبلو واؼبدرج التكراري ديثػل توزيػع أ
مػػػن عينػػػة البحػػػث مػػػن ذوي اؼبسػػػتوى الثػػػانوي  كمػػػا أف  40.54يف حػػػُت أف  51.35ذوي اؼبسػػػتوى اعبػػػامعي بنسػػػبة 

 من اؼببحوثُت تلقوا تكوين خاص كل حسب عمله يف إدارة اؼبنشأة الرياضية.%15نسبة 
 له من فئة متعلمة حىت وإف اختلفت مستوياهتم وهذا حسب طبيعة عملهم.فاؼببلحظ أف ؾبتمع البحث ك
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 اؼبنصب اإلداري .ديثل توزيع أفراد العينة  (:15الجدول رقم )
  معرفة اؼبنصب االداري اؼبشغوؿالغرض من السؤال:
 النسب المئوية التكرار المؤىل العلمي
 % 21.62 08 إدارة عليا
 % 54.05 20 إدارة وسطى
 % 24.32 09 إدارة إشرافية
 %100 37 المجموع

 

 
 توزيع أفراد العينة حسب اؼبصب اإلداري.(:11الشكل رقم )

 
يتضػػح مػػػن خػػبلؿ البيانػػػات الػػواردة حػػػوؿ اؼبنصػػب اإلداري  أف أكثػػػر مػػن نصػػػف اؼببحػػوثُت ديثلػػػوف اإلدارة الوسػػػطى يف 

 %ديثلوف اإلدارة اإلشرافية. 24.32العليا والباقي  % ديثلوف اإلدارة 21.62حُت أف 
نسػػتنتج أف أغلػػب اؼببحػػوثُت ديثلػػوف اإلدارة الوسػػطى والػػذين يسػػهروف علػػى رفػػع التقػػارير عػػن مػػدى تقػػدـ وسػػَت التنفيػػذ 

 .(1)واؼبشكبلت اؼبعوقة اليت قد يتعرض ؽبا التنفيذ
 
 
 

 
                                                 

(1)
 .57ؿبمد فتحي: مرجع سابق  ص– 
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 .سنوات اػببةديثل توزيع أفراد العينة  (:16الجدول رقم)
 معرفة سنوات اػببةالغرض من السؤال:
 النسب المئوية التكرار سنوات الخبرة

 % 24.32 09 5إلى 1من 
 % 21.62 08 11إلى6من
 % 27.02 10 15إلى11من

 % 27.02 10 فلكثر 15
 % 100 37 المجموع

 

 
 ة.توزيع أفراد العينة حسب سنوات اػبب (:12الشكل رقم )

 
 11تبُت البيانات الواردة يف اعبػدوؿ واؼبػدرج التكػراري أعػبلو أف معظػم أفػراد عينػة البحػث ؽبػم أقدميػه العمػل أكثػر مػن 

-6% سبثػػل الفئػػة الػػيت ؽبػػا أقدميػػه يف العمػػل تػػًتاوح بػػُت ) 21.62% يف حػػُت أف نسػػبة  54.04سػػنة وذلػػا بنسػػبة 
سػػنوات وهػػذا يبػػُت أف إدارات  5قدميػػه يف العمػػل أقػػل مػػن % سبثػػل الفئػػة الػػيت ؽبػػا أ 24.32( سػػنوات وأف نسػػبة 10

 اؼبنشآت الرياضية على أفراد ذوي خبة وذبربة.
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  (:17الجدول رقم)   
  هل لديا بطاقة وصف وظيفي؟السؤال: 

 معرفة األفراد الذين لديهم بطاقة الوصف اؼبهٍتالغرض من السؤال:.
 النسب المئوية% التكرار اال:تمال 
 %27.02 10 نعم
 %72.97 27 ال

 %100 37 المجموع
 

 
 يوضح نسبة األفراد الذين ديلكوف بطاقة وصف وظيفي.(:13الشكل رقم )

 
أجػػابوا بػػأف لػػديهم   27.02ال ديلكػػوف بطاقػػات وصػػف وظيفػػي يف حػػُت أف   72.97يتضػػح مػػن اعبػػدوؿ أف نسػػبة 

 بطاقات وصف وظيفي.
 ال ديلكوف بطاقات وصف وظيفي ربدد ؽبم مهامهم وواجباهتم ومسؤولياهتم. غالبية الكبى لئلداريُتوهذا يوضح أف ال
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 : المتطلبات الوظيفية. األولالمحور 
 (:18الجدول رقم )
 لديا معلومات كافية حوؿ متطلبات العمل قبل مباشرته. (:11الموقف )

 اؿ دبتطلبات العمل قبل مباشرته.ؿباولة معرفة مدى إؼباـ العم الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 09 أوافق بشدة 

4
.1

1
 

 25 أوافق
 01 متردد
 02 ال أوافق

  ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 4.11=  37(/1×0(+)2×2(+)3×1(+)4×25+)(5×9])شدة التجاه = 
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 .يوضح إدراؾ متطلبات العمل قبل مباشرته(:14الشكل رقم )

من اعبدوؿ والشكل البياين الذي يبُت شدة اذباو اؼبوقف  إذ نبلحظ أف إداريي اؼبنشػآت الرياضػية يعػبوف عػن مػوقفهم 
عمػػػاؿ يػػػدركوف مهػػػامهم إىل حػػػد بعيػػػد عػػػن معػػػرفتهم اعبيػػػدة بكافػػػة متطلبػػػات العمػػػل قبػػػل مباشػػػرته  وهػػػذا مػػػا يبػػػُت أف ال
 وواجباهتم واألنشطة اػباصة هبم كل حسب طبيعة وظيفته  وديكن إرجاع هذا إىل عامل اػببة.
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 (:19الجدول رقم )
 كاف لديا اغبرية يف اختيار الوظيفة.  (:12الموقف )

 معرفة هل كاف لؤلفراد اغبرية يف اختيار العمل.الغرض من العبارة:
 تجاهشدة اال التكرار االقترا:ات
 11 أوافق بشدة 

3
.8

9
 

 18 أوافق
 03 متردد
 03 ال أوافق

 02 ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 3.89=  37(/1×2(+)2×3(+)3×3(+)4×18+)(5×11])شدة التجاه = 

3.89
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 الوظيفة.اغبرية يف اختيار  ديثل (:15الشكل رقم )

 فيما خيص اغبرية يف اختيار الوظيفة كما هو مبُت من خبلؿ شدة االذباو نبلحظ اذباو اجيايب كبو اؼبوقف.
قػػاموا باختيػػار وظيفػػتهم عػػن قناعػػة مػػا يشػػجعهم علػػى التفػػاين واإلبػػداع يف العمل هػػذا مػػا يضػػمن  مػػا يبػػُت أف اإلداريػػُت
 (1)الوالء اؼبؤسساي 

                                                 
(1)

 .64، ص2003دار هومة  أبو ظيب  اإلمارات العربية اؼبتحدة   اإلداري و التطوير ي السلوؾ التنظيم : صباؿ الدين عويسات 
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 (:11الجدول رقم )
 مت توظيفا بناء على األقدمية. (:13الموقف )

 معرفة هل مت التوظيف على أساس األقدمية.الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 05 أوافق بشدة 

2
.7

5
 

 07 أوافق
 02 متردد
 20 ال أوافق

 03 ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 / عدد أفراد العينةمعمل كل موقف ( × شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.75=  37(/1×3(+)2×20(+)3×2(+)4×7+)(5×5])شدة التجاه = 

2.75
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 التوظيف على أساس األقدمية. يوضح (:16الشكل رقم )

يتضح من خبلؿ اعبدوؿ والشكل البياين اػباص بالتوظيف على أساس األقدمية أف العماؿ  التزموا دبوقف الػرفض ذبػاو 
 التوظيف عن طريق األقدمية .

ا يوضح أنػه ال يػتم التوظيػف علػى أسػاس األقدميػة بػل يعتمػد علػى اؼبؤهػل العلمػي يف حػُت أف الًتقيػة ترجػع إىل عامػل م
 اػببة
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 (:11الجدول رقم )
 توظيفا كاف بناءا على عبلقتا الشخصية. (:14الموقف )

 معرفة هل كاف التوظيف على أساس العبلقات الشخصية.الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه كرارالت االقترا:ات
 01 أوافق بشدة 

2
.8

9
 

 03 أوافق
 01 متردد
 14 ال أوافق

 16 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.89=  37(/1×16(+)2×14(+)3×1(+)4×3+)(5×1])شدة التجاه = 
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 ظيف على أساس العبلقات الشخصية.ديثل التو  (:17الشكل رقم )

مػػن خػػبل اعبػػدوؿ والشػػكل البيػػاين الػػذي ديثػػل شػػدة اذبػػاو اؼبوقػػف الػػذي يعػػب عػػن طرقػػة التوظيػػف علػػى أسػػاس العبلقػػات 
 الشخصية  الذي خيضع ؼبوقف الرفض مع قليل من اغبياد فيم خيص هذو الطريقة من التوظيف.
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 (:12الجدول رقم )
 وظفُت يف مؤسستكم على أساس الكفاءة.يتم توظيف اؼب (:15الموقف )

 معرفة هل كاف التوظيف على أساس الكفاءة. الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 05 أوافق بشدة 

2
.7

5
 

 07 أوافق
 06 متردد
 12 ال أوافق

 07 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 قف ( / عدد أفراد العينةمعمل كل مو × شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.75=  37(/1×7(+)2×12(+)3×6(+)4×7+)(5×5])شدة التجاه = 

2.75
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 يوضح التوظيف على أساس الكفاءة. (:18الشكل رقم )

 
مػػػن خػػػبلؿ اعبػػػدوؿ والشػػػكل البيػػػاين الػػػذي ديثػػػل شػػػدة اذبػػػاو موقػػػف التوظيػػػف علػػػى أسػػػاس الكفػػػاءة يف إدارة اؼبنشػػػآت 

  ارفض  أي أف التوظيف يف اؼبؤسسات الرياضية ال يراعي الكفاءة كمعيار.الرياضية  إذ يتجلى هذا الوقف يف
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 (:13الجدول رقم )
 لديا مفهـو واضح للمسار الوظيفي للوظائف اليت تشغلها. (:6الموقف )

 معرفة هل اإلداريُت نظرة واضحة للمسار الوظيفي للوظائف اليت يشغلوهنا  الغرض من العبارة:
 ة االتجاهشد التكرار االقترا:ات
 06 أوافق بشدة 

2
.8

6
 

 05 أوافق
 10 متردد
 10 ال أوافق

 6 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.86=  37(/1×6(+)2×10(+)3×10(+)4×5+)(5×6])شدة التجاه = 

2.86
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 وظيفيديثل وضح اؼبسار ال(:19الشكل رقم )

 كاف موقف عينة البحث ذباو وضوح اؼبسار الوظيفي للوظائف اليت يشغلوهنا مائل للرفض مع بعض اغبيادية.
هػػػذا مػػػا يوضػػػح أف األفػػػراد العػػػاملُت باؼبنشػػػآت الرياضػػػي لػػػيس لػػػديهم نظػػػرة أو رؤيػػػة مسػػػتقبلية واضػػػحة للوظػػػائف الػػػيت 

 يشغلوهنا.
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 (:14الجدول رقم )
 لمي ومتطلبات وظيفتا اغبالية.يتطابق مؤهلا الع (:7الموقف )

 معرفة مدى تطابق اؼبؤهل العملي للموظفُت مع متطلبات الوظيفة. الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 14 أوافق بشدة 

4
.1

8
 

 19 أوافق
 01 متردد
 03 ال أوافق

  ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة ×شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 4.18=  37(/1×0(+)2×3(+)3×1(+)4×19+)(5×14])شدة التجاه = 

4.18
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 يوضح  تطابق اؼبؤهل العلمي ومتطلبات الوظيفة. (:21الشكل رقم )

 يظهػػر مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ والشػػكل البيػػاين الػػذي يبػػُت شػػدة اذبػػاو اؼبوقػػف اؼبتعلػػق بتطػػابق اؼبؤهػػل العلمػػي ومتطلبػػات    
 الوظيفة كبو اؼبوافقة واالجيابية كبو هذا اؼبوقف.

 أي أف التوظيف يف اؼبنشآت الرياضية يراعى فيه بدرجة كبَتة تطابق اؼبؤهل العلمي مع متطلبات الوظيفة اؼبنوطة.
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 (:15الجدول رقم )
 تساعدؾ خبتا يف التوافق مع متطلبات وظيفتا . (:18الموقف )

 مدى اعتماد اػببة كمطلب من مطالب العمل.التعرؼ على  الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 17 أوافق بشدة 

4
.2

7
 

 16 أوافق
 02 متردد
 01 ال أوافق

 01 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 4.27=  37(/1×1(+)2×1(+)3×2(+)4×16+)(5×17])شدة التجاه = 

4.27
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 يوضح أمهية اػببة يف التوافق مع متطلبات العمل.(:21الشكل رقم )

 
 نبلحظ اذباو إجيايب كبو اؼبوافقة من طرؼ العماؿ حوؿ أمهية اػببة يف التوافق مع متطلبات العمل.

 ما يوضح أف اؼبنشآت الرياضية تعتمد على أيدي عاملة ذات خبة يف ؾباؿ العمل.
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 (:16الجدول رقم )
 توجد عبلقة بُت التدريب ومتطلبات وظيفتا اغبالية. (:19الموقف )

 معرفة أمهية التدريب كمطلب من متطلبات الوظيفة.  الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 10 أوافق بشدة 

3
.5

1
 

 14 أوافق
 03 متردد
 05 ال أوافق

 05 ال أوافق بشدة
 37 موعالمج

 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 
 3.51=  37(/1×5(+)2×5(+)3×3(+)4×14+)(5×10])شدة التجاه = 
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3.51 

 
 يوضح العبلقة بُت التدريب ومتطلبات الوظيفة.(:22الشكل رقم )

 ى أمهية التدريب كمطلب وظيفي.عل ةمن اعبدوؿ و الشكل البياين يتضح أف هناؾ اذباو وميوؿ كبو اؼبوافق
 أي أف عماؿ اؼبنشآت الرياضية يطمحوف إىل القياـ بدورات تدريبية تساعدهم يف أداء مهامهم على الوجه األكمل.
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 (:17الجدول رقم )
 تًتؾ لكم اإلدارة اجملاؿ للمشاركة يف ازباذ القرارات. (:11الموقف )

 دارة العليا باقي اؼبستويات يف ازباذ القرار.التعرؼ على مدى إشراؾ اإلالغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 08 أوافق بشدة 

2
.9

4
 

 07 أوافق
 04 متردد
 10 ال أوافق

 09 ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.94=  37(/1×9(+)2×10(+)3×4)(+4×7+)(5×8])شدة التجاه = 

2.94
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 ديثل اؼبشاركة يف ازباذ القرار. (:23الشكل رقم )

 فيما خيص اؼبشاركة يف ازباذ القرارات يف إدارات اؼبنشآت الرياضية فقػد اذبػه هػذا اؼبوقػف ذبػاو الػرفض مػع بعػض الػًتدد.
حػػُت تعتمػػد معظػػم الدراسػػات أف اؼبشػػاركة  أي أف اؼبسػػؤولُت ال يعطػػوف للعمػػاؿ اغبػػق يف اؼبشػػاركة يف ازبػػاذ القػػرارات.يف

 . (1)اعبماعية سبكن من اإلبداع يف العمل وزيادة الوالء التنظيمي
                                                 

(1)
 .49  ص2007  1على غريب   إظباعيل قَتة: تنمية اؼبوارد البشرية  دار افجر للنشر والتوزيع  ط– 
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 (:18الجدول رقم )
 اعبهد اؼبقدـ من طرفا معيار للًتقية ب دارتكم. (:11الموقف )

 معرفة هلى تعتمد الًتقية يف اإلدارة على اعبهد اؼبقدـ. الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 07 أوافق بشدة 

2
.8

1
 

 07 أوافق
 04 متردد
 06 ال أوافق

 13 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.81=  37(/1×13(+)2×6(+)3×4(+)4×7+)(5×7])شدة التجاه = 
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 هد كمعيار الًتقية.يوضح اعب(:24الشكل رقم )

 
أما فيما خيص الًتقية فاذباو اؼبوقف يشَت إىل الرفض مع قليػل مػن اغبيػاد  أي أف اعبهػد اؼبقػدـ مػن طػرؼ العمػاؿ بػ دارة 

 ليس معيار للًتقية. ةالرياضي ةاؼبنشأ
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 (:19الجدول رقم )
 نيت........(.تتطلب منا وظيفتا التحكم يف تقنيات العمل اغبديثة)اغباسب  االنًت  (:12الموقف )

 معرفة هل تتطلب الوظائف اؼبشغولة التحكم يف تقنيات العمل اغبديثة.الغرض من العبارة:
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 13 أوافق بشدة 

3
.7

5
 

 14 أوافق
 01 متردد
 06 ال أوافق

 03 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 موقف ( / عدد أفراد العينة معمل كل× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 3.75=  37(/1×3(+)2×6(+)3×1(+)4×14+)(5×13])شدة التجاه = 
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 التحكم يف تقنيات العمل. (:25الشكل رقم )

 
من خبلؿ اعبدوؿ والشكل البياين الذي ديثػل شػدة اذبػاو اؼبوقػف حػوؿ أمهيػة الػتحكم يف التقنيػات اغبديثػة يظهػر اؼبيػوؿ 

 نيات اغبديثة ) اغباسب  اإلنًتنيت........( كمطلب ضروري للتوظيف.واؼبوافقة على أمهية التق
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 (:21الجدول رقم )
 تتطلب منا وظيفتا إتقاف إحدى اللغات األجنبية. (:13الموقف )

 هل تتطلب الوظائف اؼبشغولة اتقاف اللغات األجنبية)الفرنسية(.معرفة  لغرض من العبارة:ا
 

 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 10 افق بشدة أو 

3
.5

6
 

 15 أوافق
 04 متردد
 04 ال أوافق

 02 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معامل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 3.56=  37(/1×2(+)2×4(+)3×4(+) 4×15+)(5×10])شدة التجاه = 
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 ديثل إتقاف اللغات األجنبية. (:26الشكل رقم )

اعبدوؿ أعبلو والشكل البياين يبُت شدة االذبػاو  إذ نبلحػظ أف عناصػر عينػة البحػث عػبوا عػن مػوقفهم اؼبوافػق لضػرورة 
 إتقاف إحدى اللغات األجنبية )الفرنسية( كمطلب من متطلبات التوظيف.  
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 (: عبارات المحور األول.21الجدول رقم)
 معرفة مدى ربقق الفرضية األوىل. الغرض:

المتوسط  شدة االتجاه المواقف
 الحسابي

 4.11 14اؼبوقف 
3
.4

1
 

 3.89 15اؼبوقف
 2.75 16اؼبوقف 
 2.89 17اؼبوقف 
 2.75 18اؼبوقف 
 2.86 19اؼبوقف 
 4.18 20اؼبوقف 
 4.27 21اؼبوقف 
 3.51 22اؼبوقف 
 2.94 23اؼبوقف 
 2.81 24اؼبوقف 
 3.75 25اؼبوقف 
 3.56 21اؼبوقف 
 44.27 مػػػوعاجمل

 

 المتوسط الحسابي )لشدة اتجاه المحور األول(= ـــــــــــــــــ

 
4.11  +3.89  + 2.75  +2.89  +2.75  +2.86+4.18+4.27+3.51+2.94+2.81+3.75+3.56 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 

  3.41=  44.27/13 المتوسط الحسابي )لشدة اتجاه المحور األول(=

 مجموع )شداة اتجاه عبارات المحور األول(

 

 
 عدد عبارات المحور االول
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(:يمثل المتطلبات الوظيفية.27)الشكل رقم   

 

اليت اتسمت ( 3.40)األوؿ أف اؼبتوسط اغبسايب لشدة اذباو  راء اإلداريُت ذباو العبارات اؼبطروحة يف احملورتبُت النتائج 
 .باغبيادية مع القليل من اؼبوافقة تدؿ على أف مؤهبلت العماؿ تستجيب نسبيا ومتطلبات الوظائف اليت يشغلوهنا
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 : األىداف الوظيفيةالثانيالمحور  
 :(21الجدول رقم )
 ربقق لا الوظيفة اليت تشغلها مركزا اجتماعيا تعتز به. (:14الموقف )

 عتزاز بالوظيفة اؼبشغولة.مدى اال لغرض من العبارة:ا
 

 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 14 أوافق بشدة 

3
.5

1
 

 13 أوافق
 01 متردد
 06 ال أوافق

 03 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 3.51=  37(/1×3(+)2×6(+)3×1(+)4×13+)(5×14])شدة التجاه = 
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 يوضح الرضا الوظيفي . (:28الشكل رقم )

كانػػت وجهػػة نظػػر األفػػراد العػػاملُت بػػ دارات اؼبنشػػآت الرياضػػية متجهػػة كبػػو اؼبوافقػػة الكليػػة حيػػث أف الوظػػائف الػػيت     
 يشغلوهنا ربقق ؽبم مركزا اجتماعيا يعتزوف به.
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 (:22الجدول رقم )
 لديا رغبة وطموح لتويل منصب إىل من منصبا اغبايل.  (:15الموقف )

 معرفة هل لئلداريُت رغبة يف الًتقية أـ ال. لغرض من العبارة:ا
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 19 أوافق بشدة 

4
.2

9
 

 13 أوافق
 02 متردد
 03 ال أوافق

  ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة×  شدة االتجاه = )عدد التكرارات

 2.75=  37(/1×0(+)2×3(+)3×2(+)4×13+)(5×19])شدة التجاه = 
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 ديثل الرغبة يف الًتقية. (:29الشكل رقم )

مػػػػػػػن اعبػػػػػػػدوؿ والشػػػػػػػكل البيػػػػػػػاين الػػػػػػػذي يبػػػػػػػُت شػػػػػػػدة االذبػػػػػػػاو كبػػػػػػػو اؼبواقػػػػػػػف الػػػػػػػذي يعػػػػػػػب عػػػػػػػن الرغبػػػػػػػة والطمػػػػػػػوح يف                  
يف كتابػػػػه كيػػػػف تتعامػػػػل مػػػػع                   " ديػػػػل كػػػػارنيجي"لػػػػى مػػػػا جيعػػػػل الفػػػػرد أكثػػػػر أمهيػػػػة وهػػػػذا مػػػػا عػػػػب عنػػػػه تػػػػويل  مناصػػػػب أع

 .(1)"الرغبة يف األمهية"الناس بػ
                                                 

(1)
 .35  ص 2007  حسُت داي  اعبزائر  ديسمب1ديل كارينجي: كيف تتعامل مع الناس  دار التنوير للنشر والتوزيع  ط – 
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 (:23الجدول رقم )
 يتوافق راتبا الذي تتقاضاو مع اجملهود الذي تقدمه.  (:16الموقف )

   جر.التعرؼ على درجة الرضا عن األلغرض من العبارة:ا
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 03 أوافق بشدة 

2
.4

1
 

 03 أوافق
 08 متردد
 15 ال أوافق

 08 ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.40=  37(/1×8(+)2×15(+)3×8(+)4×3+)(5×3])شدة التجاه = 
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 يوضح توافق األجر مع اجملهود اؼبقدـ. (:31م )الشكل رق

نبلحظ اذباو سايب ورفػض تػاـ ذبػاو اؼبوقػف اؼبتعلػق بتوافػق راتػب اؼبػوظفُت مػع اجملهػود اؼبقػدـ مػن طػرفهم  رغبػة مػنهم يف 
يف هػـر اغباجػات إذ صػنفها ضػمن  "ماسػلو"ربقيق الذات عن طريق العيش والعمل بكامل اإلمكانيات كما نػص عليػه 

 .(1)هات العليااالذبا
                                                 

(1)
 .211على غريب   إظباعيل قَتة: مرجع سابق  ص - 
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 (:24الجدول رقم )
 يتم التعامل مع العماؿ يف مؤسستكم بعدؿ ومساواة.  (:17الموقف )

 معرفة الطريقة اليت يتم التعامل هبا مع العماؿ.لغرض من العبارة:ا
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 05 أوافق بشدة 

2
.8

9
 

 08 أوافق
 05 متردد
 15 ال أوافق
 05 دةال أوافق بش
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.75=  37(/1×5(+)2×15(+)3×5(+)4×8+)(5×5])شدة التجاه = 
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 يوضح كيفية التعامل مع العماؿ يف اؼبؤسسة.(:31الشكل رقم )

دؿ واؼبسػػاواة يف التعامػػل مػػع األفػػراد العػػػاملُت يف كػػوف العمػػاؿ مواقػػف سػػلبية ذبػػاو هػػذا اؼبوقػػف الػػذي يوضػػح عػػدـ العػػ
14يف مبادئه لئلدارة  "فايوؿ"اؼبنشآت الرياضية  مع انه مطلب ضروري وقد نص عليه 

(1). 
                                                 

(1)
 .292: مرجع سابق  صؿبمد سعيد عبد الفتاح  ؿبمد فريد الصحن– 
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 (:25الجدول رقم )
 تشعر باألماف واالطمئناف أثناء تأديتا ؼبهاما الوظيفية.  (:18الموقف )

 ماف يف أثناء عملهم.معرفة هل العماؿ يشعروف باأللغرض من العبارة:ا
 

 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 10 أوافق بشدة 

3
.7

2
 

 15 أوافق
 08 متردد
  ال أوافق

 04 ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 3.72 = 37(/1×4(+)2×0(+)3×8(+)4×15+)(5×10])شدة التجاه = 
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 درجة األماف أثناء تأدية اؼبهاـ.(:32الشكل رقم )

اعبػػدوؿ أعػػبلو والشػػكل البيػػاين يبػػُت شػػدة االذبػػاو ذبػػاو اؼبوقػػف أي أف العمػػاؿ عػػب إىل حػػد بعيػػد عػػن شػػعورهم باألمػػاف 
 واالطمئناف أثناء تأدية اؼبهاـ الوظيفية ما يشجعهم على أداء  مهامهم على أكمل وجه.
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 (:26الجدول رقم )
 الظروؼ الفيزيقية احمليط با )إنارة  هتوية  رطوبة.........( ربفزؾ على العمل اعباد.  (:19الموقف )

 للعمل ةمعرفة مدى مبلئمة الظروؼ الفيزيقيلغرض من العبارة:ا
 

 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 11 أوافق بشدة 

3
.5

4
 

 11 أوافق
 06 متردد
 05 ال أوافق

 04 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.75=  37(/1×4(+)2×5(+)3×6(+)4×11+)(5×11])شدة التجاه = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح  مبلئمة الظروؼ الفيزيقية احمليطة بالعمل.(:33الشكل رقم )
للعمل  هذا مايعٍت أف اؼبؤسسػة عملػت  ةتعلق دبدى مبلئمة الظروؼ الفيزيقيالعماؿ كونوا مواقف اجيابية ذباو اؼبوقف اؼب

 على توفَت كل الظروؼ البيئة احملفزة على العمل اعباد.
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 (:27الجدول رقم )
 ربصل على عبلوات وإجيازات نظَت عملا اعبيد.  (:21الموقف )

 ز على العمل اعبيد.معرفة هل حيصل العماؿ على عبلوات وإجيازات كتحفيلغرض من العبارة:ا
 شدة االتجاه التكرار االقترا:ات
 04 أوافق بشدة 

2
.5

6
 

 07 أوافق
 07 متردد
 07 ال أوافق

 12 ال أوافق بشدة
 37 المجموع
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.56=  37(/1×12(+)2×7(+)3×7(+)4×7+)(5×4])شدة التجاه = 

2.56
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 يوضح اؼبكافئات اليت يتلقاها العامل نظَت عمله اعبيد. (:34الشكل رقم )

اؼببلحػػظ مػػن خػػبلؿ اعبػػدوؿ والشػػكل البيػػاين اػبػػاص حبصػػوؿ العمػػاؿ عػػل عػػبلوات وإجيػػازات فقػػد كػػوف العمػػاؿ مواقػػف 
يػػد بالرغم مػػن أف سػػلبية ذبػػاو هػػذا اؼبوقػػف  أي أف العمػػاؿ ال حيصػػلوف علػػى أي إجيػػازات أو عػػبلوات نظػػَت عملهػػم اعب

 . (1)للحوافز اؼبادية دور يف الوصوؿ إىل األداء األمثل
                                                 

(1)
 .22صباؿ الدين عويسات: مرجع سابق  ص– 
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 (:28الجدول رقم )
 بعد التقاعد . الرغبة يف البقاء على اتصاؿ باؼبؤسسة  (:21الموقف )

 لئلداريُت رغبة يف التواصل مع اؼبؤسسة بعد التقاعد. معرفة هللغرض من العبارة:ا
 

 هشدة االتجا التكرار االقترا:ات
 07 أوافق بشدة 

2
.9

7
 

 07 أوافق
 06 متردد
 12 ال أوافق

 05 ال أوافق بشدة
 37 المجموع

 
 معمل كل موقف ( / عدد أفراد العينة× شدة االتجاه = )عدد التكرارات 

 2.97=  37(/1×5(+)2×12(+)3×6(+)4×7+)(5×75])شدة التجاه = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبقاء على اتصاؿ باؼبؤسسة بعد التقاعد.يوضح الرغبة يف ا(:35الشكل رقم )
 

فيما خيص الرغبة يف البقاء على اتصاؿ مع اؼبؤسسػة بعػد التقاعػد  فقػد عػب اؼبػوظفُت عػن الػرفض مػع بعػض الػًتدد فيمػا 
 خيص هذا اؼبوقف.
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 المتطلبات الوظيفية. (:29الجدول رقم)
 معرفة مدى ربقق الفرضية الثانية. الغرض:

لمتوسط ا شدة االتجاه المواقف
 الحسابي

 3.51 14اؼبوقف 
3
.2

3
 

 4.29 15اؼبوقف
 2.40 16اؼبوقف 
 3.54 17اؼبوقف 
 3.72 18اؼبوقف 
 2.89 19اؼبوقف 
 2.56 20اؼبوقف 
 2.97 21اؼبوقف 
 25.88 اجملمػػػوع

 
 ـــــــــــــــــ المتوسط الحسابي )لشدة اتجاه المحور األول(=

3.51+4.29+2.41+3.54+3.72+2.89+2.56+2.97 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

08 

 3.23=  25.88/13 المتوسط الحسابي )لشدة اتجاه المحور األول(=
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 (: ديثل األهداؼ الوظيفية.29الشكل )

اتسػػػم ( 3.23) لشػػػدة اذبػػػاو  راء اإلداريػػػُت ذبػػػاو العبػػػارات اؼبطروحػػػة يف احملػػػور الثػػػاين بػػػُت النتػػػائج أف اؼبتوسػػػط اغبسػػػايب
 اغبيادية ذباو اؼبوقف اؼبتعلق بتحقق أهدافهم الوظيفية.

 مجموع )شداة اتجاه عبارات المحور األول(

 

 
 د عبارات المحور األولعد
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I. في ظل الفرضيات: مناقشة النتائج  

الدراسػة مػع الواقػع تعتب النتائج اغبصيلة النهائية اليت يتوصل إليها الباحث  حيث أهنا تعب عن مػدى مطابقػة فرضػيات 
العملػػػػي يف ميػػػػداف الدراسػػػػة ولػػػػذلا سػػػػنقـو بتحليػػػػل النتػػػػائج يف ظػػػػل اعبانػػػػب النظػػػػري ومناقشػػػػة مػػػػدى ربقػػػػق صػػػػدؽ 

 الفرضيات.

 :مناقشة النتائج في ظل الفرضية األولى2-1
يػػث مت تػنص الفرضػية األوىل علػى انػه ال تسػتجيب مػؤهبلت العػاملُت للمتطلبػات الوظيفيػة للمناصػب الػيت يشػغلوهنا ,ح

عبػػارة وذلػػا عػػن طريػػق قيػػاس شػػدة 13دراسػػة هػػذو الفرضػػية مػػن خػػبلؿ ؿبػػور خصصػػناو للمتطلبػػات الوظيفيػػة يتضػػمن 
 اذباو األفراد العاملُت يف اعبهاز اإلداري باؼبنشات الرياضية يف كل موقف وقد توصلنا إىل النتائج التالية:

 (:إدراك متطلبات العمل قبل مباشرتو:11الجدول)
  مػا يوضػح أف العمػاؿ ؽبػم درايػة تامػة دبتطلبػات (4.11)ج أف شدة اذباو اإلداريُت ذباو هذا اؼبوقف هػيتبُت النتائ

منهم ال ديلا بطاقة وصػف وظيفػي توضػح ؽبػم هػذو اؼبتطلبػات. و هػذا %  72.97العمل قبل مباشرته, رغم أف نسبة 
عامػػل اػبػػبة واعتمػػاد نظػػاـ الًتقيػػة عػػن  ( و ديكػػن إرجػػاع هػػذا اؼبوقػػف إىل12مػػا يظهػػر جليػػا مػػن خػػبلؿ نتػػائج اعبػػدوؿ)
 سنوات. 10ؽبم خبة أكثر من % 54.04أف نسبة  (08)طريق اػببة. حيث يوضح اعبدوؿ رقم 

 (:الحرية في اختيار العمل:11الجدول رقم)
  وديكػػن تفسػػَت هػػذا بوجػػود رضػػا وظيفػػي مػػن طػػرؼ العمػػاؿ (3.89)حيػػث كانػػت شػػدة االذبػػاو ذبػػاو هػػذا اؼبوقػػف 

هم  أي أهنم اختاروا هذو الوظيفة عػن قناعػة مػع تفضػيلها عػن وظػائف أخػرى تكػوف قػد أتيحػت ؽبػم حيػث على وظائف
 .(1).كما أنه ال ديكن ربقيق أهداؼ أي منظمة إال برضا العاملُت فيها عن عملهم

 التوظيف على أساس األقدمية. -(12) الجداول رقم:
 لشخصية.التوظيف على أساس العاقات ا -(13)               
 التوظيف على أساس الكفاءة. -(14)               
 تطابق المؤىل العلمي ومتطلبات الوظيفة. -(16)               
  الجدد المقدم من طرفكم معيار للترقية بإدارتكم. -(17)               

(  2.94بلقػات الشخصػية)والع ( 2.75)كوف اؼبوظفوف مواقف اذباو سلبية فيما خيص التوظيف علػى أسػاس األقدميػة
( يف حُت أبدوا موافقة كلية فيما خيص تطابق مؤهلهم العلمي مع متطلبػات وظػائفهم  وهػذا مػا ديكػن 2.75والكفاءة)

تفسػػػَتو علػػػى أف طريقػػػة التوظيػػػف علػػػػى أسػػػاس اؼبؤهػػػل العلمػػػي أو الشػػػهادة احملصػػػػل عليهػػػا هػػػي األسػػػلوب اؼبعتمػػػػد يف 

                                                 
(1)

  العلـو اإلدارية أكادديية نايف للعلـو األمنية  كلية الدراسات العليا  قسم العلـو سعد بن معتاد عايد الروقي: الضغوط اإلدارية وعبلقتها باألداء والرضا الوظيفي  رسالة ماجستَت يف – 
 .  71اإلدارية  الرياض  السعودية  غَت منشورة  ص 
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األحيػػػاف علػػػى أيػػػدي عاملػػػة غػػػَت مدربػػػة كػػػوف أف اعبهػػػد اؼبقػػػدـ لػػػيس معيػػػارا  التوظيػػػف  أي أنػػػه يػػػتم االعتمػػػاد يف غالػػػب
 (.2.81)للًتقية

 أىمية الخبرة في التوافق مع متطلبات العمل. -(17الجداول رقم  )
 العاقة بين التدريب ومتطلبات العمل. -(18)               

كمطلبػُت أساسػػيُت   (4.51)والتػدريب (4.27)ن اػبػبةأمهيػػة كػبل مػ (17(و)18)تبػُت النتػائج احملصػل عليهػا يف اعبػدولُت
 من مطالب العمل.
 (:وضوح المسار الوظيفي:15الجدول رقم )

تبػُت النتػػائج احملصػػل عليهػػا عػػدـ وجػػود وضػػوح للمسػػار الػوظيفي مػػن اإلداريػػُت للمناصػػب الػػيت يشػػغلوهنا وهػػذا مػػا يػػدعم 
فػػػراد العػػػاملُت يف اؼبنشػػػآت الرياضػػػية لبطاقػػػات وصػػػف عػػػن عػػػدـ امػػػتبلؾ األ (09)النتػػػائج اؼبتحصػػػل عليهػػػا يف اعبػػػدوؿ 

 وظيفي.
 (:المشاركة في اتخاذ القرارات:19الجدول رقم )

بينػػػت نتػػػائج شػػػدة اذبػػػاو األفػػػراد العػػػاملُت بػػػ دارة اؼبنشػػػآت الرياضػػػية فيمػػػا خيػػػص اؼبشػػػاركة يف ازبػػػاذ القػػػرارات الػػػيت كانػػػت 
 رسػػم سياسػػات اؼبؤسسػػة  رغػػم أف العمػػل اإلداري اغبػػديث (   مػػا يبػػُت أف اؼبسػػؤولُت ال يشػػركوف اؼبرؤوسػػُت يف2.94)

بقيػػػػادة )فريػػػػدريا 1890يقػػػـو علػػػػى أسػػػػاس التعػػػاوف بػػػػُت اإلدارة والعػػػػاملُت وهػػػػو مػػػا ركػػػػزت عليػػػػه حركػػػة اإلدارة العلميػػػػة
 .(1)تايلور(

 التحكم في تقنيات العمل الحديثة. -(21الجداول رقم  )
 جنبية.إتقان إ:دى اللغات األ -(22)               

باإلضػػافة إىل إتقػػاف (3.75)تبػػُت النتػػائج احملصػػل عليهػػا مػػن خػػبلؿ اذبػػاو العمػػاؿ يف الػػتحكم يف تقنيػػات العمػػل اغبديثػػة
أمهيتهػا الكبػَتة كمطلػب مػن مطالػب العمػل كػل حبسػب طبيعػة وظيفتػه خاصػة يف ظػل  (3.75)إحدى اللغػات األجنبيػة

  على اللغة الفرنسية.تطورات العصر واعتماد اإلدارات اعبزائرية بشكل كبَت
 ( 23أما من خال الجدول رقم :) الذي يبُت أف اؼبتوسػط اغبسػايب لشػدة اذبػاو  راء اإلداريػُت ذبػاو العبػارات

اليت اتسمت باغبياديػة مػع القليػل مػن اؼبوافقػة تػدؿ علػى أف مػؤهبلت العمػاؿ ( 3.40)اؼبطروحة يف احملور األوؿ
 غلوهنا  وهذا ما يدؿ على ربقق الفرضية األوىل  نسبيا .تستجيب نسبيا ومتطلبات الوظائف اليت يش

 
 
 
 

                                                 
(1)

 .26صبلح عبد الباقي: مرجع سابق  ص– 
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 الثانية: مناقشة النتائج في ظل الفرضية 2-2
 االعتزاز بالوظيفة المشغولة.  (:23الجدول رقم)

أي أف الوظيفػة اؼبشػغولة ربقػق (  3.51تبُت النتائج أف شدة اذباو اإلداريُت ذباو فكرة االعتػزاز باؼبنصػب اؼبشػغوؿ هػي )
  إذ أف أغلػػب اإلداريػػُت يتوافػػق مػػؤهلهم العلمػػي مػػع (06)م مركػػزا اجتمػػاعي مهػػم  هػػذا مػػا يفسػػر نتػػائج اعبػػدوؿ رقػػمؽبػػ

 متطلبات العمل ما يفسر االعتزاز باؼبنصب اؼبشغوؿ.
 الرغبة في الترقية.(:24الجدول رقم)

وهػي درجػة فاعليػة مرتفعػة ( 4.29)ف تبُت النتائج أف اذباو اؼبوظفُت كبو فكرة تويل منصب أعلى من منصبهم اغبػايل كػا
إىل منصػب أعلػػى   %46.94علػى سػلم ليكػػرت اػبماسػي  حيػث أف الًتقيػػة تػتم عػن طريػػق اػبػبة مػا حيػػوؿ دوف ترقػي  

 .(08)كما تبينه نتائج اعبدوؿ
مػػػػن اإلداريػػػػُت يتمركػػػػزوف يف  % 54.05كمػػػػا ديكػػػػن القػػػػوؿ أف أغلػػػػبهم يػػػػود الًتقػػػػي إىل مسػػػػتوى اإلدارة العليػػػػا كػػػػوف أف

 اؼبستويات اإلدارية الوسطى.
 الرضا عن األجر.(:25الجدول رقم)  

 مػػػػػػا يػػػػػػدؿ علػػػػػػى أف العمػػػػػػاؿ مل (2.40)أمػػػػػػا فيمػػػػػػا خيػػػػػػص الرضػػػػػػا عػػػػػػن األجػػػػػػر فكانػػػػػػت شػػػػػػدة االذبػػػػػػاو مػػػػػػنخفض جػػػػػػدا
مػػا يشػػجعه علػػى بػػذؿ  وتتحقػػق أهػػدافهم اؼباديػػة  رغػػم أف هػػذا العامػػل يعػػد مػػن أقػػوى اغبػػوافز اؼباديػػة بالنسػػبة للفػػرد وهػػ

 .(1)األقصى يف األداء اجملهود
 .العدل والمساواة (:26الجدول رقم)  

وهػي درجػة ( 2.89)التعامل مع العماؿ يف مؤسستكم يتم بعدؿ و مساواة  كانت اذباو العماؿ فيما خيص هػذا اؼبوقػف
دارة الػػػػيت نػػػص عليهػػػػا اإل منخفضػػػة يف سػػػلم ليكػػػػرت لقيػػػاس االذباهػػػػات  مػػػع أف العػػػػدؿ مطلػػػب ضػػػروري مػػػػن مطالػػػب

 . (2)يف مبادئه األربعة عشر" فايوؿ"
 .األمن الوظيفي (:27الجدول رقم)

مػػا يفسػػر بػػأف اؼبؤسسػػة الرياضػػية قػػد اهتمػػت هبػػذا اعبانػػب الػػذي ( 3.72)كانػػت شػػدة اذبػػاو اإلداريػػُت كبػػو هػػذا اؼبوقػػف
 يعتب أبرز أهداؼ اؼبوارد البشرية.

 الظروف الفيزيقية. مائمة (:28الجدول رقم)  
ذبػػاو مبلئمػػة الظػػروؼ الفيزيقيػػة لظػػروؼ العمػػل إذ أف الظػػروؼ البيئيػػة   (3.45)فُت أجػػابوا ب جيابيػػة تبػػُت النتػػائج أف اؼبػػوظ

 .  (3)كثَت ما تقف وراء إشباع دوافع الفرد
 

                                                 
(1)

 . 93  ص2004ػبدمية ؿبافظة الكرؾ  اؼبملكة األردنية اؽباالية  ياسُت خلف السحيمات: إدارة الوقت ومعيقات استخدامه من وجهة نظر العاملُت يف األجهزة ا – 
(2)

 .292ؿبمد سعيد عبد الفتاح  ؿبمد فريد الصحن: مرجع سابق  ص – 
(3)

 . 231  ص1994اتتصار يوس: السلوؾ اإلنساين  دار اؼبعارؼ  اإلسكندرية  مصر   – 
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 الحصول العاوات واإلجازات. (:29الجدول رقم)
صػػػػوؿ علػػػػى إجػػػػازات ( علػػػػى العبػػػػارة اػباصػػػػة باغب2.56أجػػػػاب اؼبوظفػػػػوف العػػػػاملوف بػػػػ دارة اؼبنشػػػػات الرياضػػػػية بسػػػػلبية)

ومكافآت نظَت العمل اعبيد إذ أف اغبوافز اؼبادية ؽبا دور يف رفع معنويات العامل وزيادة كفاءهتم اإلنتاجيػة  وهػذا مػا مت 
 اإلشارة إليه يف مدخل العبلقات اإلنسانية باعتبارها أحد أهم مدارس اإلدارة.

 .(: الرغبة في البقاء على اتصال بالمؤسسة31الجدول رقم)
يما خيص الرغبة يف البقاء على اتصاؿ باؼبؤسسة بعد التقاعد منها  فقػد أجػابوا بسػلبية ذبػاو هػذا اؼبوقػف  إذ أف بعػض ف

اؼبؤسسػػػػػػات تعتمػػػػػػد علػػػػػػى هػػػػػػذا اعبانػػػػػػب النفسػػػػػػي حػػػػػػىت ال يشػػػػػػعر العامػػػػػػل بأنػػػػػػه سػػػػػػلعة مت رميهػػػػػػا بعػػػػػػد انتهػػػػػػاء مػػػػػػدة 
 العمل.   صبلحيتها.وديكن تفسَت هذا الرفض بالضغوط اليت تعرض ؽبا يف حقل

 ( 31كمـــا أن الجـــدول  رقـــم) الػػػذي بػػػُت أف اؼبتوسػػػط اغبسػػػايب لشػػػدة اذبػػػاو  راء اإلداريػػػُت ذبػػػاو العبػػػارات :
اتسػػم باغبياديػػة أي أف أهػػدافهم الوظيفيػػة مل تتحقػػق بنسػػبة كبػػَتة وهػػذا مػػا ( 3.23)اؼبطروحػػة يف احملػػور الثػػاين 

 يدؿ على أف الفرضية الثانية ؿبققة نسبيا.   
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II. : االستنتاج العام 
 

كػػػأداة وبعػػػد ربليلنػػػا للنتػػػائج واسػػػتنادا   فمػػػن خػػػبلؿ دراسػػػتنا اؼبيدانيػػػة الػػػيت اعتمػػػدنا فيهػػػا علػػػى اؼبػػػنهج الوصػػػفي واالسػػػتبيا
للفرضػػػيات الػػػػيت وضػػػعناها وبعػػػػد مناقشػػػة النتػػػػائج تػػػػ  لنػػػا بكػػػػل وضػػػوح أف التوصػػػػيف الػػػوظيفي اؼبعمػػػػوؿ بػػػػه يف اإلدارة 

ىل مستوى األهداؼ الوظيفية للعاملُت ب دارة اؼبنشآت الرياضية كما أف مؤهبلت العمػاؿ التسػتجيب  الرياضية ال يرقى إ
 كليا ؼبتطلبات عملهم.

شدة اذباو اؼبقياس ككل اغباجة اؼباسة إىل إعطاء هذو الوظيفة أمهية كػبى  كػوف هػذو العمليػة سػابق ومبلزمػة  هذا وت 
 والحقة للتوظيف. 
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III. االقترا:ات :و وصيات الت 
نظاـ فعاؿ عبمع البيانات واؼبعلومات عن كل وظيفية من وظائف اعبهاز اإلداري فبا يساعد يف ربليل وضع  -(1

 الوظائف  وبذلا وضع توصيف جيد ؽبا حسب صنف وطبيعة كل وظيفة.
قوى العاملة من جهة إنشاء توصيف وظيفي متكامل حيقق متطلبات الوظيفة من جهة وتطلعات و أهداؼ ال -(2

 أخرى
 .ةذبديد وتغيَت توصيف الوظائف وفق متطلبات الصغر واؼبستحدثات التكنولوجي -(3
التزاـ اؼبرونة عند إعداد التوصيف الوظيفي  حبيث تكوف على األقل مراعية للحد األدا من شروط ومتطلبات  -(4

 التوظيف.
يعها على اإلداريُت كل حبسب وظيفته قصد ذبنب  إعداد بطاقات وصف وظيفي خاصة بكل وظيفة  وتوز  -(5

 تداخل اؼبهاـ والواجبات.
االعتماد على بطاقات الوصف الوظيفي كوسيلة لتجنب الصراعات والفصل فيها بُت العماؿ واإلدارة أماـ  -(6

 القضاء.
 مراعاة اعبانب النفسي أو اؼبواصفات النفسية عند إعداد توصيف الوظائف. -(7
فرصة للعماؿ إلبداء  رائهم ومشكبلهتم ومعوقات عملهم واالعتماد عليها عند إعداد توصيف إعطاء ال -(8

 الوظائف. 
 إجراء دراسات فباثلة تتضمن اقًتاح بطاقات وصف وظيفي للجهاز اإلداري العامل باؼبنشآت الرياضية. -(9

 ندية الرياضية اعبزائرية.إجراء دراسات مشاهبة عن كشف واقع التوصيف الوظيفي للجهاز الفٍت لؤل -(10
 باؼبنشآت الرياضية: كنا نقًتح بعض اؼبواصفات التنظيمية لئلداريُت  -(11

 * أف يكوف لطيفا ودودا ؿببا لآلخرين  ولديه ميل إلنشاء العبلقات معهم.
 * أف يكوف تفكَتو منظما وعقله بارع يف ربليل وتصنيف األشياء.

 كل ما حييط به .* أف يكوف له ميل طبيعي لبلستفسار عن  
 * أف يكوف له القدرة على االستفادة فبا جيمعه من معلومات.

 * أف يكوف له بعد نظر عن وظيفته و يتصف باألمانة والنضج واؼبوضوعية.
 * أف تكوف له اؼبقدرة للتعبَت عن نفسه.

 * أف تكوف لديه الرغبة يف البحث عن اغبائق.
 * أف يكوف لديه شعور بأمهية الوقت.

يكوف من اؼبهتمُت باجملاؿ الرياضي  إذ انه من احملبذ أف يكوف اإلداري رياضي خاصة عند العمل يف  * أف
 ؾباؿ اإلدارة الرياضية.

هذا باإلضافة إىل بعض اؼبواصفات اؼبتعلقة بالكفاءة الوظيفية  واؼبؤهل العلمي  واػببة العملية.  
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 خاتمة :
ة ؼبسػػاعدة اؼبؤسسػػة الرياضػػية علػػى إدارة اؼبػػوارد البشػػرية إدارة سػػليمة الػػوظيفي دبثابػػة خطػػوة ضػػرورييعتػػب التوصػػيف 

وفعالػػػة إذ أف اإلؼبػػػاـ الكامػػػل بواجبػػػات ومسػػػؤوليات الوظػػػائف ديكػػػن اإلدارة أوال مػػػن تنظػػػيم هػػػذو اؼبػػػوارد وثانيػػػا وضػػػع 
ر الفػػرد علػػى أسػػس سػػليمة وناجحػػة  إذ أف التوصػػيف الػػوظيفي يضػػمن االسػػتقطاب الفعػػاؿ واختيػػا فسياسػػات التوظيػػ

اؼببلئػم للوظيفػػة )الرجػػل اؼبناسػػب يف اؼبكػػاف اؼبناسػػب( كمػػا يسػاهم يف وضػػع بػػرامج سػػليمة للتػػدريب يف اؼبنشػػأة الرياضػػية 
وضبط أسس سليمة للنقل والًتقيػة ورسػم سياسػة عادلػة لؤلجػور والتعويضػات وكػذا ربسػُت نظػم العمػل والبيئػة الوظيفيػة 

 ة. باإلضافة إىل أمن وسبلمة اؼبوارد البشري
فالتوصػػيف الػػوظيفي مػػرتبط ارتباطػػا وثيقػػا بكافػػة وظػػائف إدارة اؼبػػوارد البشػػرية وال ديكػػن فصػػله عنهػػا إذا يعتػػب أحػػد 

 فبيزات اإلدارة الرياضية اغبديثة.    
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