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البد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود إىل أعوام قضيناها يف رحاب اجلامعة مع 
 كبرية يف بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديدأساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثري ابذلني بذلك جهودا  

... 
 ... وقبل أن منضي تقدم أمسى آايت الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة إىل الذين محلوا أقدس رسالة يف احلياة

 ... إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة
 إىل مجيع أساتذتنا األفاضل

 "، فإن مل تستطع فأحب العلماء ،فإن مل تستطع فال تبغضهمكن عاملا .. فإن مل تستطع فكن متعلما "
  ونتوجه ابلشكر اجلزيل إىل

 الدكتور
 بزيو سليم

  الذي تفضل إبشراف على هذه املذكرة فجزاه هللا عنا كل خري فله منا كل التقدير واالحرتام
ة وزودين ابملعلومات وكذلك نشكر كل من ساعد على إمتام هذا البحث وقدم يل العون ومد يل يد املساعد

 الالزمة إلمتام هذا البحث 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد عليه  
 أزكى الصالة وأفضل التسليم )ص( وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

يسعني إال أن أهدي ثمرة هذا الجهد  بعدما رست سفينة هذا البحث عل شواطئ الختام ال  
  ىالمرأة التي غمرتني حبا وحنانا إل  ىالتي عجز اللسان عن وصف مآثرها نحوي إل  ىالمتواضع إل

التي ال أدري بأي كالم أق ابلها أبكالم يسكن في األرض أم في السماء أبعبارات    ىحكاية العمر إل
 الليل أم بعبارات النهار .

   ةلويز   . أمي الغاليةىإل
الشخص الذي    ىذلك الشخص الذي لم يبخل علي يوما بروحه وماله , إل  ىأهدي ثمرة جهدي إل

 ذلك المق ام الراسخ في ذهني وأفكاري.  ىيسعد بسعادتي ويحزن بحزني رمز األبوة إل
 عمر  أبي الغاليى  إل

  إخوتي وأخواتي    ىالذين يدخلون الق لب بال استئذان إل  ىشركائي في عرش أمي وأبي إل  ىإل
 كل األهل واألق ارب .و   اء. حسام. رانيا.سفيان .بالل . ميسمحمد

 .سفيان.نذيرلعماد. عبد الجليرفق اء دربي وشركائي    ىإل
 بزيو سليم .شتيوي عبد المالك  ةالدكاتر   ىأكن لهم كل التقدير واالحترام إل  نالذي  ىإل

كل    ىوإلديلمي الصادق   األخ والصديق الذي أكن له كل االحترام التقدير إليك عزيزي    ىإل
 ( .02طلبة قسم اإلدارة والتسيير الرياضي وخاصة الفوج )

 
 ق ارئ هذا اإلهداء.  ىإل
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 مقدمة:
إن إحــدى تــات احليــاة التكنولوجيــة احلديثــة املوجــودة يف كافــة ثقافــات العــامل هــي األمهيــة املتزايــدة للمنظمــات      

واملنشآت واملؤسسات إن عامل الرايضة ال خيتلف عن ذلك يف هذا الصـدد وأن حيـاة الرايضـي تتغـري ابسـتمرار نتيجـة 
 لتغيري املنظمات واملنشآت.

ا عنــدما تقـوم جمموعــة مـن األفــراد سـواي ينــازات معينـة مــن املهـام واملقاصــد ويـتم تشــكيل يـتم تشـكيل منشــأة مـ     
اجملموعات نظرا ألن املهام واملقاصد املراد إنازها تفوق قدرات الفرد,وكأي فريق مـنظم فـ ن أي منظمـة هكنهـا إنـاز 

 لتقدهــه ,فيمــا يتعلــق ابلوقــد واملــوارد مــن قــدر أكــث بكثــري مــن إنــاز الفــرد أن املؤسســة أو منشــأة أفــراد لــديها الكثــري
الواضـــح أن املـــدارو واحلكومـــات واملصـــانع والبنـــوك كأيـــة منظمـــة هكنهـــا أن تنجـــز قـــدر أكثـــر  ـــا يســـتطيع الفـــرد أن 
ينجــزه ,وتنــتج املنشــآت واملنظمــات خدمـــة ذات جــودة ال تســتطيع جهــود الفـــرد وحــده إنتــا  مثيال ــا,وتثز فعاليـــة 

مل القيادة املعروفة ابإلدارة بصورة سليمة وعلى هذا ف ن اإلدارة تثز أمهيتهـا الكبـرية يف املنظمـات املنشآت عندما تع
 الفعالة.
تعرف اإلدارة أبهنا توجيه لألنشطة الضـرورية للمنظمـة لضـمان عملهـا بصـورة فعالـة و ـدف اإلدارة الرايضـية إيل      

عالــــة ,وكــــذلك أيضــــا هــــي عمليــــة ختطــــيط وقيــــادة ورقابــــة ضـــمان عمــــل املنظمــــات أو املؤسســــات الرايضــــية بصــــورة ف
جمهــودات أفــراد املؤسســة الرايضــية واســتخدام  يــع املــوارد لتحقيــق األهــداف ااــددة ,ومــن التعريــف الســابق نالحــ  
مشوله على مكـوانت العمليـة اإلداريـة واسـتخدام املـوارد املتاحـة سـواء كانـد بشـرية أو ماديـة واألهـداف الـ  حـدد ا 

 ؤسسة.امل
 ــتم اإلدارة اهتمامــا كبــريا بتوجيــه طريقــة تصــرف األفــراد (الســلوك اإلنســاين  يف حماولــة إلنــاز هــدف أو مقصــد      

ما للمجموعة, وإن الرتكيز ال ينصب على نوع املنظمة أو املنشـأة الـ  تعمـل يف جمـال الرايضـة وإمنـا اجلانـب اهلـام يف 
راد إلنـاز هـدف عـام و ظـى توجيـه املـوارد اإلنسـانية ابألولويـة للمـدربني يف اإلدارة يرتكز يف توجيه طريقة عمـل األفـ

منظمـــة الرتبيـــة البدنيـــة والرايضـــية فـــ ن املهـــام األساســـية للمـــدير ســـواء كـــان مـــدير مشـــروع أو مـــدرب تكـــون يف قيـــادة 
ن  قــق األهــداف وتوجيــه وإرشــاد ومراقبــة األفــراد الــذين يعــدون جــزء مــن اجملموعــة, وعــالوة علــى ذلــك ف نــه جيــب أ

 والغاايت ال  أنشأت من أجلها املنشآت.
إن دراسة بناء التنظـيم تسـلط الضـوء علـى عمليـة التوجيـه, فضـرورات التنظـيم السـليم تقتضـي أن يرجـع املوظـف      

يف عملــه إيل رئــيس واحــد هــذا الــرئيس يشــرف علــى عمــل املوظــف ويوجهــه ويرتــده ويعمــل كحكــم أو فيصــل فيمــا 
 يعرضه عليه.

ـــيس ابملهمـــة الســـهلة ويتطلـــب       ـــه إعطـــاء األوامـــر والتعليمـــات والتوجيهـــات واإلرشـــادات وهـــو ل ويتضـــمن التوجي
لنجاحـه مهـارات خاصـة, فالـذي يرجـى مـن األمـر احلصـول علـى نتـائج معينـة ومـن د يتحـتم توحيـد اإلطـار الفكــري 

وحــ  ينفــذ بدقــة .ومــن هنــا يلــزم أن يكــون للــرئيس واملــرحوو حــ  يفهــم األخــري مــا يقصــده األول ومــا يهــدف إليــه, 
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األمر واضحا و كن التنفيذ ويف حدود اختصاصات كل من الـرئيس واملـرحوو وحمقـق للهـدف أو مـؤداي لـذلك,ومن 
 اخلطأ عند إصدار األمر أو التوجيه أن يعتقد أبن كل ما يلزم من جانب املرحوو هو الطاعة.

وأتثريهــا علــى عمليــة إدارة املنشــآت الرايضــية وكانــد مصــممة علــى  وللتوضــيح قمنــا بدراســة تشــمل وظيفــة التوجيــه
 الشكل التايل:
 اجلانب النظري يتكون من:الباب األول :
 اإلدارة العامة واإلدارة الرايضية: -الفصل االول 

يتضـــمن هـــذا الفصـــل علـــى تعريـــف اإلدارة العامـــة وذلـــك يعطـــاء نبـــذة اترخييـــة وبعـــض املفـــاهيم لـــإلدارة وكـــذا      
مســـتواي ا ونظراي ـــا, كمـــا تطرقنـــا إيل خصـــائص اإلدارة وأساســـيا ا, وتســـليط الضـــوء علـــى اإلدارة الرايضـــية وذلـــك 

ــــك   التمــــاو ــــب ذل بعــــض املهــــارات األساســــية وصــــفات اإلدارة  يعطــــاء مفــــاهيم حــــول اإلدارة الرايضــــية إيل جان
 الرايضية العلمية الفعالة,ابإلضافة إيل جماالت اإلدارة يف الرتبية البدنية الرايضية وإيل مكوانت اإلدارة الرايضية.

 التوجيه: - الثاينالفصل 
د تطرقنـا إيل أنواعـه وأركانـه ويتضمن هذا الفصل على تعريف التوجيه ونشأته التارخيية يف العامل الغريب واجلزائـر,      

ابإلضافة إيل العمليات األساسية للتوجيه, وأيضا التوجيه واإلرشاد النفسي يف اجملال الرايضي كذلك أهدافـه وعالقـة 
 التوجيه ابلعلوم األخرى.

 املنشآت الرايضية: -أما الفصل الثالث
آت الرايضــية وإيل مكوان ــا كمــا تطرقنــا إيل  تــوي هــذا الفصــل علــى إعطــاء نبــذة اترخييــة وأســس ختطــيط املنشــ     

النظام القانوين واإلداري لعمل املنشـآت الرايضـية, كـذلك تصـنيف املنشـآت واألجهـزة والوسـائل الرايضـية,د تكلمنـا 
فيـه علـى منـط تســيري هـذه املنشـآت يف اجلزائــر, وذلـك يعطـاء نظــرة عامـة علـى النظــام الـداخلي واإلداري هلـا كــذلك  

 مال املنشآت الرايضية.كيفية استع
أمــا فيمــا خيــص العنصــر الثالــث فهــو يتضــمن منــط تســيري املنشــآت العموميــة ويتمثــل يف التنظــيم اجلديــد لــبعض      

املنشآت العمومية وحماولة إعطاء البديل والوضعية احلاليـة هلـذه املنشـآت الرايضـية,د التطـرق إيل نقـد التنظـيم اجلديـد 
ايضـــية, ابإلضـــافة إيل أفـــاق املمارســـة الرايضـــية يف ظـــل النظـــام وضـــرورة الفعاليـــة والكفـــاءة يف التســـيري للمنشـــآت الر 

 اجلديد.
مــن البحــث فيتعلـق ابجلانــب التطبيقــي والــذي قمنـا فيــه بدراســة ميدانيـة للمنشــآت الرايضــية بواليــة أماا الباااب الثاااين 

 وعليه ف ن هذا اجلزء  توي على فصلني : بسكرة
 : الطرق املنهجية للبحث الفصل األول

 : فهو عبارة عن عرض وحتليل نتائج الدراسة.الثاينالفصل 
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 اإلشكالية:  
إن املتتبــع ملراحــل التطــور والنمــو الــ  مــرت هبــا املؤسســات الرايضــية منــذ االســتقالل إيل يومنــا هــذا , يــدرك أهنــا       

كاند تتخبط يف العديد من املشاكل واملعوقات ال  الزمتها على امتداد هذه الفـرتة كـنقص التـأطري واخلـثة وانتشـار 
االقتصــادية خاصــة البشــرية منهــا, حيــث بنيــد تتلــف الدراســات  مظــاهر اإلمهــال والتســيب وســوء اســتعمال املــوارد

واألحبــاأ أن أهــم مــا يعرقــل عجلــة التنميــة ســو األهــداف املســطرة هلــا هــو نقــص الكفــاءات البشــرية املوجهــة توجيهــا 
 سليما لرفع مردود املنشآت الرايضية.

ضــية وهــذا مــاهو إال تعبــري عــن ضــعف كــل هــذه املعوقــات ودريهــا أدت إيل تــدين مســتوى مــردود املنشــآت الراي      
السياسة اإلدارية يف املنشآت الرايضية,ومع اشتداد املنافسة وزوال بعض املنشآت وبقـاء املنشـآت األصـلح إداراي زاد 
اهتمـــام املختصـــني ابلبحـــث عـــن الطـــرق واألســـاليب الـــ  متكـــن مـــن رفـــع مـــردود املنشـــآت الرايضـــية وأمههـــا العنصـــر 

 نصر املركزي يف علم اإلدارة.البشري الذي يعتث الع
وكمـــا تعتـــث ايضـــا املؤسســـة اختلـــف اجتاها ـــا هـــي النـــواة يف أي نشـــاط خاصـــة الرايضـــي حيـــث متكـــن للعمـــل     

الرايضي اكث اهداف حبيث يستدعي االمر اعتمادا على املنهج جديد واملالئم يف كيفية التوجيه بـدون معرفـة اجزائـه 
 االخرية هلذا جيب توفري توجيها كامال ومنسق لكال الطرفني .  فقد اصبحد اكثر تعقيدا يف فرتة

كما يعتث التوجيه أحد األركـان األساسـية للعمليـة اإلداريـة وهثـل أكثـر الوظـائف اإلداريـة تعقيـدا الرتباطهـا بكـل       
تصـال هبـم هبـدف العمليات اإلدارية وخاصة القيادة واالتصـال,فالتوجيه يـتم عـن طريـق اإلشـراف علـى املرحوسـني واال

إرشـادهم وتــرديبهم يف العمــل وقيــاد م أثنـاء ســري العمليــة التنفيذيــة, وانطالقــا مـن أمهيــة العنصــر البشــري ودور وظيفــة 
 التوجيه نطرح التساحل التايل:

 هل لوظيفة التوجيه دور يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق اهداف املؤسسة ؟ -   
 التساؤالت اجلزئية:

  لرايضية يف حتقيق اهداف املؤسسة؟لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم املنشآت اهل 
 هل لوظيفة التوجيه دور يف التخطيط يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق اهداف املؤسسة؟ 
 هل لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق اهداف املؤسسة ؟ 
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 الفرضيات : /2
 الفرضية العامة:

  اجيايب ومهم يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق اهداف املؤسسة.لوظيفة التوجيه دور 
 الفرضيات اجلزئية:

  .لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق اهداف املؤسسة 
 .لوظيفة التوجيه دور يف التخطيط يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق اهداف املؤسسة 
 ق اهداف املؤسسة .لوظيفة التوجيه دور يف حتقي 

 أمهية البحث: /3
 تكمن أمهية البحث يف:

إبــراز حقيقــة اإلدارة احلديثــة وطــرق تســيريها وكــذا العالقــة ابلتوجيه,والتســيري اجليــد ومــا يقابلــه مــن ناحــات  -
 والتسيري السيئ وما ينتج عنه كذلك.

تسـيريها ودور وظيفـة التوجيـه إبراز أسباب نـاح وفشـل هـذه املنشـآت الرايضـية وإعطـاء صـورة حقيقيـة عـن  -
 يف حتقيق األهداف.

 الوقوف على أمهية التوجيه ودوره يف تنظيم وإدارة املنشآت الرايضية. -
 معرفة ما هكن أن تقدمه القيادة واالتصال يف حتقيق أهداف إدارة املنشآت الرايضية . -
 ري واإلدارة.إبراز ما هكن أن تقتضيه وحتتاجه املنشآت الرايضية أثناء عملية التسي -

 أهداف البحث : /4
 يهدف حبثنا أساسا إيل :

 إثراء مكتبتنا لتغطية النقص املوجود يف مثل هذه البحوأ. -
إدرا  القــــارئ إيل الغــــوق يف أعمــــاق املوضــــوع ومعرفــــة حقيقــــة التوجيــــه يف إدارة املنشــــآت الرايضــــية وكــــذا  -

 أسباب ناحه أو فشله.
 واالتصال على إدارة املنشآت الرايضية.توضيح أتثري وظيفة التوجيه ,القيادة,  -
 التعرف على الصعوابت والعراقيل ال  تواجه عملية التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية. -
 فتح جمال للطالب إيل التفكري يف مواضيع التوجيه واخلوض فيها مستقبال. -
 نشآت الرايضيةتقدمي أهم احللول واالقرتاحات لتوظيف وظيفة التوجيه والقيادة يف إدارة امل -

 أسباب اختيار املوضوع: /5
 الردبة يف دراسة هذا املوضوع وخاصة عن التوجيه والتسيري يف املنشآت الرايضية. -
 قلة الدراسات والبحوأ العلمية حول هذا املوضوع ابألخص وقلة معرفة العناصر الرئيسية للتسيري  -

 السيما ما يتعلق ابملسري.         
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 ابلوضعية السيئة للمنشآت الرايضية. ارتباط هذا املوضوع -
 الوقوف على ما هكن أن يقدمه التوجيه لعامل التحفيز والرفع من أداء املوظفني ابملنشأة الرايضية. -
 توضيح انعكاو وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية على التنظيمات الرايضية وفعالية أدائها. -

 حتديد املفاهيم واملصطلحات : /6
تعــد املصــطلحات عمــل علمــي منهجــي يتطلــب إنــاز أي حبــث علمــي ولقــد جلــأان لتعريــف بعــض املصــطلحات      

 الواردة يف حبثنا هذا بغية نزع الغموض عليها وإبرازها للقارئ لكي يتسىن له فهمها بكل وضوح.
عمــال الــ  يــتم تنفيــذها هــو العمليــة الــ  تضــمن تنفيــذ العــاملني للمهــام امللقــاة علــى عــاتقهم ,فأدلــب األأ/ التوجيااه:

تتطلب تضافر اجلهود مـن األفـراد, ويـتم ذلـك حتـد منـط قيـادي مالئـم يسـعى لتحقيـق نـوع مـن االتصـال مـع األفـراد 
 1وذلك بتحفيزهم ابألسلوب املالئم حلاجا م البشرية.

 ب/اإلدارة:
أتيت لفظـة اإلدارة مـن الفعـل أدار أي إدارة الشـيء اعـىن تعاطـاه, واإلدارة االسـم واملصـدر مـن أدار واملـدير  لغة:     

هو من يتوىل النظر يف الشيء ومن يتوىل جهة معينة من الـبالد والـداري املـالح الـذي يتـوىل الشـراع ودار اعـىن حتـرك 
  2ليه وحوله طاف به ودار الدهر أي دال وتقلب.وعاد إيل حيث كان أو إيل ماكان عليه ودار ابلشيء وع

هــي احلقــل الــذي يهــتم اجمــوع األفــراد الــذين يتحملــون املســؤولية يف إدارة وقيــادة االنســجام يف توحيــد  اصااطالحا:
   3جهود هذه األفراد سواء كان ذلك من خالل اإلنازات الفعالة والكافية لتحقيق أبسط االحتماالت يف النجاح.

هــي عبــارة عــن جممعــات رايضــية متــارو فيهــا تتلــف الرايضــات ســواء الفرديــة أو اجلماعيــة  الرايضااية: ج/املنشااآت
  4وهذه املنشأة هلا إدارة تسريها وفق برانمج معني.

يعرفهـا انصـر دودي علـى اهنـا كـل هيكـل تنظيمـي مسـتقل ماليـا يف االطـار القـانوين واجتمـاعي معـني  د/ املؤسسة :
مــن اجــل االنتــا  او تبــادل خــدمات مــع االخــرين حيــث خيتلــف ابخــتالف املكــان والزمــان  يهــدف اىل دمــج االنتــا 

 الذي يوجد فيه تبعا حلجم ونوع النشاط .
هــي تلــك املؤسســات الــ  ينشــئها اجملتمــع خلدمــة القطــاع الرايضــي مــن كافــة اجلوانــب حبيــث ه/املؤسسااة الرايضااية :

حلدمـة ذلـك اجملتمـع متماشـيا مـع يكون هلا هيكـل تنظيمـي يتفـق مـع احلجـم هـذه املؤسسـة واهـدافها اـا يعـود ابلنفـع 
 هدافها أ

يشـري ددافـد روبينـزد الرايضـي كمهنـة  اال ان املؤسسة الرايضية هي تكوين اجتماعي يـرتبط ابجملـال ويف هـذا الصـدد
وصـــــناعة تتحـــــدد اهـــــدافها بطبيعـــــة االنشـــــطة الـــــ  متارســـــها املؤسســـــة , والعالقـــــات املتفاعلـــــة بـــــني تلـــــك االنشـــــطة 

 واملؤسسات اجملتمع االخرى.
                                                 

 .83: , ق 1997, القاهرة ,  1طلحة حسام الدين :" مقدمة يف اإلدارة الرايضية", مركز الكتاب للنشر , ط - 1
 .11, ق:  1998عبد الرمحن العيسوي :" الكفاءة اإلدارية ", الدار اجلامعية(طباعة ,نشر ,توزيع  , اإلسكندرية ,  - 2
 .211, ق :  1995, القاهرة ,  3حممد صبحي حسانني :" القياو والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية " , دار الفكر العريب , ط - 3
 .06, ق:2004/2005لنيل شهادة ليسانس, اجلزائر, ختر  مكملة  حريزي عبد اهلادي وآخرون:" التسيري اإلداري يف األندية الرايضية وعالقته اردودية فرق كرة القدم", مذكرة - 4
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 الدراسات السابقة: /7
اسـات تناولـد موضــوع خـالل تقصـينا وحبثنـا علـى الدراســات السـابقة وجـدان أنـه هنـاك انعــدام وعـدم وجـود لدر      

 حبثنا ولو من قريب وكان  ا وجدانه هذه الدراسة التالية:
 عرعار حولية , درداش زوينة. دراسة :

اعهد العلوم التجاريـة ابملسـيلة وكـان موضـوعها حـول :" التوجيـه واإلشـراف  2001أجريد هذه الدراسة سنة      
عامــل بواليــة  284عينــة املختــثة مطــاحن لواحــات تقــرت بعــدد علــى األفــراد ودوره يف زايدة اإلنتــا " ,وقــد مشلــد ال

تقرت وقد طبق هذه الدراسة املنهج الوصفي وكاند  ـدف إيل دراسـة أمهيـة التوجيـه واإلشـراف علـى األفـراد ومـدى 
 أتثريه على اإلنتا  وقد خلصد النتائج فيما يلي:

 مـل األشـياء املـذكورة سـابقا ردـم النقـائص إثبات فرضـيات البحـث وأن مؤسسـة مطـاحن الواحـات تقـرت مل  -    
 املرجوة على مستوى إدارة املستخدمني.

اعهــــد الرتبيــــة البدنيــــة والرايضــــية ببســــكرة ,للطالــــب  2014جــــاءت هــــذه الدراســــة ســــنة  الدراسااااات املشااااا ة:/8
راســة امليدانيــة دتريكــي  ــالد حتــد عنــوان "ختطــيط رايضــي يف ادارة املنشــآت الرايضــية واقــع وحتــدايت " وكانــد الد

وكانــــد حتتــــوي علــــى التســــاحل العــــام أي   كيــــف تــــتم عمليــــة ختطــــيط الــــوادي ملســــريين املنشــــآت الرايضــــية لواليــــة 
ومشــاكل الــ  تواجههــا علــى مســتوى ادارة املنشــآت رايضــية ةوكانــد  ــدف امهيــة الدراســة اىل معرفــة راي اداريــني 

 شخاق املكلفني ابلتخطيط داخل املنشآت الرايضيةلتخطيط رايضي يف ادرة املنشآت الرايضية ومعرفة اال
 وكاند اهداف الدراسة :

 تسليط الضوء على  ارسة ختطيط رايضي داخل املنشآت الرايضية .-
 معرفة دور ختطيط رايضي داخل املنشآت رايضية . -
 معرفة دور ادارة داخل املنشآت الرايضية .  -

 *الدراسة الثانية :
الــــب (عمــــر دمانــــة  حتــــد عنــــوان ددور تنظــــيم إدارة املــــوارد البشــــرية يف تطــــوير املنشــــآت جــــاءت هاتــــه الدراســــة للط

 الرايضيةد وذلك حتد إشراف د/ عبد الناصر بن التومي 
 مذكرة ماجستري 2008ـ 2007سنة 

 حتد إشكالية : 
اإلنساين أن يسـاهم يف تطـوير ـ إىل أي مدى هكن لتنظيم إدارة املوارد البشرية يف ظل التوجيه سو اإلهتمام ابجلانب 

 رفع مستوى العمل اإلداري يف املنشآت الرايضية
 حتد فرضيات :

 ـ يرتبط ناح إدارة املوارد البشرية اا تسخره هاته األخرية لعناصر التنظيم والعالقات األنسانية 
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املختلفـة يف التكامـل اإلجيـايب والتـوازن يبـني ـ تساهم متغـريات املسـؤولية املخولـة ألفـراد السـلطة الرتيـة وأمنـاط التنظـيم 
 ما تطمح إىل حتقيقه إدارة  املوارد البشرية واملنشأة عموما

ـ كلما كان هناك إنسجام على مستوى اهلياكـل التنظيميـة وخصـائص التنظـيم مـن جهـة ط وأمنـاط اإلتصـال مـن جهـة 
 فها املتبناة يف ميدان املوارد البشرية أخرى ط كلما أدى يدارة املنشأة إىل أن تصل إىل سياستها وأهدا

 أما املنهج املستخدم كان املنهج الوصفي 
 فرد بني إطارات وموظفي إداري وعمال ومهندسني 70وكاند العينة 

 النتائج : 
 ـ ناح إدارة املوارد البشرية مرتبط اا تسخره هذه األخرية لعناصر التنظيم والعالقات اإلنسانية 

 داخل املنشآت الرايضية  ا يضفي إنسجاما وتكامال بني إدارة املوارد البشرية وابقي إدارات املنشأةـ إختاذ القرار 
ــــدور الفعــــال الــــذي تلعبــــه إدارة املــــوارد البشــــرية مــــن خــــالل عملهــــا علــــى حتقيــــق اإلســــتقرار وســــعيها إىل حتقيــــق  ــــ ال ـ

 األهداف.
  التعليق على الدراسات السابقة:/8-1

 لدراسات السابقة واملشاهبة نالح  ان هناك اوجه شبه بني النتائج فتم التطرق اىل ما يلي:من خالل اطالع على ا
 نقص فادح يف االطارات العلمية املتخصصة يف تسيري ادارة املنشآت الرايضية .-
 نقص يف الكفاءات القائمني على عملية تسيري وتوجيه ادارة املنشآت الرايضية -

ا ان هنـــاك اهتمـــام االداري ابلفـــرق والنـــوادي الرايضـــية وامهـــال التســـيري وتوجيـــه اداري وبعـــد مناقشـــتنا لدراســـة الحظنـــ
 للمنشآت الرايضية والذي بعد حمور دراستنا. 
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 متهيد:
اإلدارة هي عملية ضرورية ألي جهد  اعي فهي أحد العوامل الرئيسية لضمان التقـدم وحتقيـق األهـداف ألهنـا      

تتضــمن توجيهــا وقيــادة للجهــود البشــرية لتحقيــق األهــداف املرجــوة.وهي أيضــا عمــاد تقــدم كافــة األنشــطة اإلنســانية 
 ن يصعب الوصول إيل التقدم الذي عليه عاملنا اآلن .اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو إنسانية , وبدوهنا كا

فالرايضــة واحــدة مــن األنشــطة اإلنســانية الــ  أخــذت تتوســع وتتفــرت نتيجــة االهتمــام املتزايــد هبــا وخــالل هــذا      
التوســع وذلــك التفـــرت كــان مــن الضـــروري التشــبث ابإلطـــار العلمــي يف تنظيمهــا , وبـــذلك أصــبحد اإلدارة أساســـا 

 يها. لكل ناح ف
يعكس تقدم الدول يف الرايضة مدى التقدم يف استخدام اإلدارة الرايضية احلديثة يف كافـة أنشـطتها الرايضـية إذ       

 كلما ارتقى مستوى اإلدارة فيها كلما حتسن مستواها الرايضي. 
تحديـد األهـداف أو وكذلك اإلدارة يف حد ذا ـا هـي عمليـة اختـاذ القـرارات سـواء كانـد هـذه القـرارات تتعلـق ب     

برسم السياسات أو بوضع االقرتاحات عن األحوال يف املستقبل .أو فيما يتعلق ابلثامج الزمنية أو إرشـاد املرحوسـني 
 أو حتديد املعايري الرقابية وقياو النتائج وقبوهلا أو رفضها.
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 اإلدارة العامة : /1
 نبذة اترخيية : /1-1

منــذ فجــر التــاريا بــدأ اإلنســان يعمــل لســد حاجاتـــه املعيشــية ورفــع مســتواه وقدراتــه وقــد كــان الصــيد والزراعـــة      
النشــاطني األولــني لإلنســان وبعــدها ظهــر النشــاط التجــاري يف صــوره املختلفــة ســعيا وراء املنفعــة الناجتــة مــن مبادلــة 

النشـــاط الصـــناعي كمرحلـــة اقتصـــادية هبـــدف زايدة الســـلع الفائضـــة عـــن احلاجـــة بســـلع أخـــرى مـــع اآلخـــرين ,وظهـــر 
املنفعــة واتســاع نطــاق وجمــاالت اســتخدامها وتلــي ذلــك ظهــور جمموعــة أنشــطة اخلــدمات أبشــكاهلا املختلفــة ويــرتبط 
التطور االقتصادي أساسا اـدى تقـدم هـذه األنشـطة االقتصـادية وتعقـدها وتشـبعها وازدايد حجمهـا وارتباطهـا لـيس 

و يف القطـــر الواحـــد إمنـــا يف  يـــع أســـاء العـــامل .وقـــد رافـــق تطـــور األنشـــطة وتنوعهـــا تطـــور آخـــر يف فقـــط يف املدينـــة أ
النواحي التكنولوجية والفنية فبدءا ابلعصور البدائية األوىل ال  متد فيها العديد مـن االكتشـافات األساسـية واألوليـة 

اء سـواء كـان هـذا يف عصـر البخـار أو الكهـرابء أو وانتقاال من العصر الذي بـدأت حتـل فيـه اآللـة حمـل اإلنسـان يطـر 
 الذرة .
وقــد كــان األســاو يف هــذه التطــورات الــ  متــد يف  يــع النــواحي هــو زايدة اإلنتاجيــة اخلاصــة ابلفــرد للمجهــود      

املبــــذول نفســــه وابلتــــايل املســــامهة يف رفــــع مســــتوى املعيشــــة وزايدة الرفاهيــــة ومهمــــا كانــــد نوعيــــة اآلالت وجمــــاالت 
ستخدامها يف الزراعة والصيد والصناعة واخلدمات أبنواعها ف ن اهلدف ال يزال واحدا وهو إمـا احلصـول علـى إنتـا  ا

أكث ابملـدخول نفسـه أو احلصـول علـى املنـتج نفسـه اـدخول أقـل وينطبـق هـذا علـى كـل أنـواع اآلالت األخـرى الـ  
ريــق اســتعماهلا يف اجملــاالت املختلفــة لقــد بــدأت مشــكلة  ــدف يف النهايــة إيل زايدة الرفاهيــة ومســتوى املعيشــة عــن ط

اإلدارة جبوانبها املختلفة من الوقد الذي اختار فيه صاحب املؤسسة مساعدا هلا. فالتنظيم واإلدارة آمـران أساسـيان 
 للحصــول علــى نتــائج والتوصــل إيل أهــداف يف عمــل اجلماعــة وتــزداد هــذه املشــاكل تعقيــدا وتتعــاظم أمهيتهــا ابزدايد
حجــم املؤسســة وارتفــاع عــدد املــوظفني والعمــال فيهــا ضــمن التنظــيم وتوزيــع العمــل الشــفوي إيل التنظيمــات املعقــدة 
واألقســام وتوزيــع العمــل بــني األفــراد واألقســام علــى أســاو أوراق مكتوبــة ومصــممة لتوضــيح أعمــال كــل فــرد وفريــق 

 وارتباطها ابآلخرين العاملني ابملؤسسة . 
ازداد ضـــغط مشـــاكل التخطـــيط والرقابـــة اإلداريـــة واملشـــاكل األخـــرى املتنوعـــة عنهـــا واملرتبطـــة هبـــا ونتيجـــة لـــذلك      

وبـــدأت دراســـات اإلدارة بطريقـــة علميـــة يف هنايـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين وقـــد تطـــورت الوســـائل 
ضمن اإلدارة العلمية ودراسة الـزمن واحلركـة واألساليب اإلدارية بسرعة مع ارتفاع وازدايد املشاكل اإلدارية وتعقيدا ا 

إيل العلوم السلوكية ودراسة الدافعيـة وسـلوك األفـراد واجلماعـات وارتباطا ـا ابإلنتاجيـة إيل دراسـة اختـاذ القـرار وكيفيـة 
 1حتليل وحل املشاكل اإلدارية ابستعمال اإلحصاء والرايضيات مع استخدام العقل اإللكرتوين يف هذه املشاكل.

 

                                                 
 .17مروان عبد اجمليد إبراهيم :" اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضية ", مرجع سابق , ق :   - 1
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ترجع جذور اإلدارة إيل املاضي البعيـد مثلهـا مثـل املهـن القدهـة كالقـانون والطـب والتعلـيم ولكـن املظـاهر املهنيـة      
لإلدارة مل تظهر إال يف سنني حديثة نسبيا ابعتبارها أن تطوير الوسائل العلمية وحتديد هادفية التنفيـذ جعلـد اإلدارة 

مــد علــى جمموعــة مــن املعرفــة الــ  أثبتــد التجــارب صــحتها والــ  تســتخدم مهنــة ابعتبارهــا أن املهنــة هــي مؤسســة تعت
خلدمة اآلخرين ومن د جيب على الباحث يف جمال اإلدارة أن يتعرف على مـا كتبـه األوائـل يف جمـال البحـث العلمـي 

ه والـذين كـان هلـم والذين سامهوا بنصيب وافر يف توضيح املفاهيم ال  ينطوي عليها العلم ويف حتديد أركانه وأساسيات
 الفضل األول يف تنمية املعلومات اإلدارية إيل حالة أصبحد فيها اإلدارة مهنة منظمة. 

 ماهية اإلدارة :
هــي نشــاط إنســاين يرمــي إيل حتقيــق نتــائج معينــة ابســتخدام أمثــل لكافــة  :"  management" ""اإلدارة     

املــوارد املتاحــة للمنشــأة يف ظــل املتغــريات والظــروف البيئيــة (الداخليــة واخلارجيــة  اايطــة هبــا .ولتحقيــق هــذا النشــاط 
رورا ابلتخطـــيط فـــ ن األمـــر يتطلـــب القيـــام بعـــدد مـــن الوظـــائف األساســـية بـــدءا بتحديـــد األهـــداف املـــراد بلودهـــا ومـــ

 والتنظيم والتنسيق وتكوين وتنمية الكفاءات والتوجيه والقيادة واإلشراف وانتهاء ابلرقابة وتقييم األداء .
فالتخطيط يعين به جمموعة العمليات أو الطرق ال  حتدد األهداف عالوة على كيفية إنازها كمـا أوضـح ذلـك      

ملعــاين قــد تبــدو وأهنــا متباينــة ولكنهــا يف احلقيقــة تتشــابك لتعطــي هــدفا  "هــامبتون" والتنظــيم لفــ  لــه مرادفــات كثــرية
" أو process" أو عمليــــة"organisation" أو املنظمـــة " "systèmeمطلـــواب واحـــدا متمــــثال يف النظـــام "

" وكلهــا اجتاهــات فكريــة صــائبة حيــث يــتم اســتخدام املناســب منهــا طبقــا للموقــف وحســب opérationمرحلــة "
 د وتبعا للمستوى التنظيمي .اهلدف ااد

إن التنظـيم الفعـال جيـب أن يعمـل مـن خـالل إطـار حتقيــق هـدف عـام مشـرتك أبقـل تكلفـة وجهـد ووقـد  كــن      
وحتـــد مضـــلة حتـــرك فريـــق العمـــل بطريقـــة منســـقة ليصـــبح الشـــكل معـــث عـــن تـــوافر النظـــام واملضـــمون حمقـــق للغـــاايت 

 املستهدفة .
اره العمليـة املعـثة عـن أداء اإلشـراف علـى األفـراد واألنشـطة مـن خـالل التنظـيم وهـو مـا والتوجيه ينظر إليه ابعتب     

عــث عنـــه "شـــاردون" "وشـــريمان".وعلى هــذا جيـــب أن نعتـــث املشـــرف علــى أن مســـتوى مـــن املســـتوايت التنظيميـــة يف 
  املنشأة مديرا لألفراد وموجها ألدائهم يف العمل وقائدا جلماعة العمل على هذا املستوى

ـــاو وتصـــحيح أداء األعمـــال أو األنشـــطة       ـــة فتعـــد إحـــدى الوظـــائف اإلداريـــة اهلامـــة الـــ  ترمـــي إيل قي أمـــا الرقاب
للتأكــد مــن مالئمــة معــدالت إنــاز اخلطــط لنظائرهــا املســتهدفة وهــو مــا عــث عنــه "كــونرت وآخــرون" .ومــن الغــرض 

 ناك أربعة وظائف هامة تتسم ابلرتابط وهي :السابق ملفهومنا عن اإلدارة نصل إيل حقيقة هامة مؤداها أن ه
 دوظيفة التنظيم  /2دوظيفة التخطيط         /1         

  
 1دوظيفة الرقابة. /4دوظيفة التوجيه           /3        

                                                 
 .16,15, ق:  1993نبيل احلسيين النجار :" اإلدارة أصوهلا واجتاها ا املعاصرة " , الشركة العربية للنشر والتوزيع , الدقى ,  - 1
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 مفاهيم حول اإلدارة : /1-2
اإلدارة هـي نظـام هــادف ومتكامـل يشــتمل علـى مكـوانت جزئيــة حيـث يســهم كـل جـزء منهــا يف حتقيـق هــدف      

فرعــي ومــن د فــ ن حمصــلة هــذه األهــداف الفرعيــة متثــل اهلــدف العــام الكلــي للمنشــأة وعليــه فــ ن اإلخفــاق الــذي قــد 
  دأ يف أداء أي وظيفة منها سينعكس آثره ابلتبعية على النظام كله .

فاإلدارة إذن نشاط إنسـاين متكـرر ومسـتمر نـده يف كـل املنظمـات وعلـى كـل املسـتوايت واإلدارة متثـل العنصـر      
احلركــــي األساســــي والقــــوة الواقعــــة الرئيســــية يف عمليــــات التنميــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة ويف كــــل مظــــاهر النشــــاط 

علــى العديــد مــن األنشــطة وتســتخدم أشــكاال متنوعــة  اإلنســاين واملنطــق األســاو لــإلدارة أهنــا عمليــة مســتمرة حتتــوي
 من املواد بعضها مادي وبعضها اآلخر إنساين وذلك وصوال إيل أهداف حمددة .

ونتعرض أيضا لتعريف اإلدارة من خـالل وجهـات نظـر جمموعـة مـن العلمـاء واملتخصصـني يف اجملـال وقبـل ذلـك      
 الكلمة:نود أن نلقي الضوء على التعريف اللفظني هلذه 

 تعين خيطط وينظم نشاطات أو أعمال الناو الذين جتمعهم مهمة معينة : " "manage( إدارة (يدير     
" : فـــن أو علـــم توجيـــه وتســـيري وإدارة عمـــل اآلخـــرين بقصـــد حتقيـــق أهـــداف management" اإلدارة هـــي     

 اإلدارة نسوق منها :حمددة وقد تبارى املتخصصون يف وضع التعريفات اجلامعة والشاملة ملعىن 
أن فــن اإلدارة هــو املعرفــة الصــحيحة ملــا تريــد مــن الرجــال أن يقومــوا بعملــه , د  : أبــو الفكــر اإلداري "اتيلــور"     

 1رحيتك إايهم يعملونه أبحسن طريقة وأرخصها .
حملـون املسـؤولية يف أبهنا احلقل الذي يهـتم اجمـوع األفـراد الـذين يت : "jenson"ويعرفها اإلداري األمريكي      

إدارة وقيادة االنسجام يف توحيد جهود هذه األفـراد سـواء كـان ذلـك مـن خـالل اإلنـازات الفعالـة والكافيـة لتحقيـق 
 2أبسط االحتماالت يف النجاح .

 يقصد ابإلدارة التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة . " :ويعرفها "فايول     
أبهنــا عمليــة خاصــة بتنفيــذ األدــراض واإلشــراف علــى حتقيقهــا وهــي  : تتناوهلــا "موســوعة العلــوم االجتماعيــة"و     

 3الناتج املشرتك ألنواع ودرجات تتلفة من اجملهود اإلنساين الذي يبذل يف هذه العملية.
راد يف اســتخدامهم العناصــر هــي عمليــة اختــاذ قــرارات حتكــم تصــرفات األفــ " :واإلدارة وفقــا لــرأي "ســيد اهلــواري     

 املادية والبشرية لتحقيق أهداف حمددة على أحسن وجه.
 الفرق بني اإلدارة العامة وبني أنواع اإلدارات األخرى:

مـن املفهـوم السـابق لـإلدارة العامـة أهنـا تـؤدي خـدمات يف إطـار السياسـة العامـة  اإلدارة العامة وإدارة األعماال:   
ال تعــين إدارة أوجــه النشــاط االقتصــادي اخلــاق اهلــادف إيل حتقيــق فــائض مــن األرابح وهــي للدولــة أمــا إدارة األعمــ

                                                 
 .211, ق :  1995, القاهرة ,  3حممد صبحي حسانني :" القياو والتقومي يف الرتبية البد نية والرايضية " , دار الفكر العريب , ط -1
 .52, ق :  2002عمان ,  , 1ط اجمليد إبراهيم :" إدارة البطوالت واملنافسات الرايضية ", الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ,مروان عبد  -2
 .25, ق :  2001القاهرة ,  , 1ط مصطفى حسني ابهي :" سيكولوجية اإلدارة الرايضية ", مركز الكتاب للنشر , - 3
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بــذلك  ــتم ابلرتكيــز علــى التنظــيم واإلدارة يف امليــدان االقتصــادي واإلدارة العامــة وثيقــة الصــلة ابلعلــوم السياســية أمــا 
 إدارة األعمال فهي وثيقة الصلة ابلدراسات االقتصادية .

كال النوعني من اإلدارة يتشاهبان من عدة نـواحي حيـث تتماثـل املفـاهيم والطـرق املسـتعملة يف كـل   ونالح  أن     
منهما يف أحيـان كثـرية وهكـن أن نضـيف أيضـا كـال النـوعني مـن اإلدارة قـد أثـر يف النـوع اآلخـر اعـىن أن هنـاك أتثـري 

ســبقتها فالف الســنيني .ويف القــرن الثــامن عشــر متبــادل بينهمــا فــاإلدارة العامــة أقــدم كثــريا مــن إدارة األعمــال حيــث 
وجــدت أمامهــا أجهــزة حكوميــة راســخة القــدم وكانــد هــذه األجهــزة بــردم نشــاطها ااــدود متثــل إدارة ضــخمة جــدا 
ابلنسبة حلجم املشروعات اجلديدة ال  استفادت بدورها من أمناط واألنظمة احلكومية القائمـة وخـالل القـرن التاسـع 

ري بــني اإلدارتــني اخــذ اجتاهــا عكســـيا فــ دارة األعمــال املوجهــة ســو الــربح مل تــدخر جهــدا يف ســـبيل عشــر بــدأ التــأث
تطـوير أســاليبها وحتســني طرقهــا هبــدف حتقيـق أكــث قــدر  كــن مــن األرابح بينمـا بقيــد اإلدارة العامــة حمافظــة تــؤدي 

ة العامــة وإدارة األعمــال نــد أن النشــاط خــدما ا دون تطــوير أو إصــالح نــذكر مثــاال يف اجملــال الرايضــي عــن اإلدار 
الرايضــي املوجــه ســـو الشــباب مــن خـــالل املؤسســات التعليميـــة واهليئــات والتنظيمــات املختلفـــة إمنــا يهـــدف إيل أداء 
اخلدمات الرايضية والرتو ية واألنشطة املختلفة يف حدود السياسة العامة للدولة .أما إدارة األعمـال الـ  تبغـي الـربح 

خذ األنشطة الرايضية وسيلة لذلك وتعمل علـى إدارة هـذه األنشـطة افهـوم إدارة األعمـال الـ  تسـعى للـربح فهي أت
 أبي وسيلة أي كاند.

 إدارة اهليئات واملنظمات اخلاصة :
يوجــد جمــال أخــر يقــع بــني اإلدارة العامــة وإدارة األعمــال وهــذا النــوع مــن اإلدارة يشــمل أوجــه النشــاط اإلداري      
يتــوافر يف بعــض املنظمــات الدينيــة مثــل  عيــة الشــباب املســلمني ويف منظمــات اهليئــات املختلفــة مثــل نقــاابت  الــذي

املعلمــــني واملهندســــني واألطبــــاء ويف اجلمعيــــات واملؤسســــات الــــ   ــــدف إيل رعايــــة مصــــا  أعضــــاءها مــــن النــــواحي 
نديــة الرايضــية  وهكــن تقــومي نــاح هــذا النــوع مــن االجتماعيــة والثقافيــة والرتو يــة والرايضــية مثــل (االحتــادايت , األ

اإلدارة ادى رضـا األعضـاء املنتمـني إيل املنظمـة هـذا الرضـا هكـن تبنيـه عـادة مـن نتـائج عمليـات االنتخـاب الـدوري 
 ألعضاء جمالس اإلدارة أو من قرارات اجلمعية العمومية لكل هيئة أو منظمة .

اإلدارة يهـــدف أساســـا إيل تنظـــيم القــوى البشـــرية لتحقيـــق األهـــداف العامـــة  واــا أن علـــماإلدارة والعلاااوم األخااارى :
لــذلك ف نــه علــم متعــدد اجلوانــب فهــو يـــرتبط بعلــم القــانون فيجــب أن يــؤدي اإلداري عملــه ابألجهــزة احلكوميـــة يف 

علـم السياسـة حدود أحكام والقوانني هبا وإال اعتثت تصرفاته دري مشروعة  ا يعرضه للمسـؤولية وهـو مـرتبط أيضـا ب
التصاله املباشر. ابألهداف العامة للدولـة كمـا يشـرتك علـم االقتصـاد يف دراسـة املاليـة العامـة للدولـة وحتليـل ميزانيتهـا 

كما يتأثر بعلم االجتماع من حيث أن الظروف االجتماعية ال  تسود الدولة كارتفاع واخنفـاض املسـتوى املعيشـي  .
 1والثقايف والصحي.

                                                 
,  ق :  2003, اإلسكندرية ,  1حمـمود عبد املقصود :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية (نظرايت اإلدارة وتطبيقا ا  ", دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , ط إبراهيم - 1

19,18,17  . 
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 أم فن؟ اإلدارة علم 
 اختلف الكتاب واملمارسون يف اإلدارة من حيث كوهنا علًما خالًصا أم فًنا خالصاً أم مزجيا من العلم والفن؟     

 اإلدارة فن خالص: 
ويــرى أصــحاب هــذا الــرأي أن اإلدارة تتطلــب مهــارات ومواهــب إنســانيةط خاصــة يــتم تنميتهــا ابملمارســة واخلــثة      

املكتســبةط ألن اإلدارة تتعامــل مــع البشــر الــذين خيتلفــون يف مكــوان م وســلوكهمط وهــذا التعامــل  تــا  مهــارة وموهبــة 
 ك مـــــــــــــديرون مـــــــــــــاهرون يف جمــــــــــــــاهلم.مـــــــــــــن املـــــــــــــديرينط وكمـــــــــــــا يوجـــــــــــــد  مبـــــــــــــدعون  يف أي جمـــــــــــــال فـــــــــــــ ن هنـــــــــــــا

  اإلدارة علم خالص: 
ويـــرى أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن اإلدارة هـــي علـــم اســـتخدام اجلهـــد اإلنســـاينط حيـــث إن العلـــم يقـــوم علـــى  يـــع      

املعلومــات والبيـــاانت واملالحظــات وتنظيمهـــا وتفســريها بغـــرض الوصــول إىل حقـــائق وقواعــد وقـــوانني عامــةط لتفســـري 
حبـــدوثهاط ويـــرى هـــؤالء أن اإلدارة املعاصـــرة هلـــا جوانـــب مـــن العلـــمط فـــالكثري مـــن الظـــواهر التنظيميـــة  الظـــواهر والتنبـــؤ

أصبحد ختضع للبحث وختتث علمًياط كما أن األسلوب أو املنهج العلمي يف التفكري أصـبح مسـتخدًما يف كثـري مـن 
 جماالت وأنشطة اإلدارة.

رة شــــأنه يف ذلــــك شــــأن العلــــوم اإلنســــانية عــــن جمــــاالت العلــــوم وإن اختلــــف األســــلوب العلمــــي يف جمــــال اإلدا     
 الطبيعية.

  اإلدارة علم وفن: 
فنحن إذا اعتثان اإلدارة فًناط ف ن هذا ال يعين إنكار وجود العلـم فيهـاط ألن أي فـن ال بـد وأن يعتمـد علـى علـم      

لبحـد عنـد تطبيقـه عمليًـا  فـال بـد مـن مساندط وأي فـن ال بـد لـه مـن علـم ودراسـة تصـقلهط كمـا أن العمـل العلمـي ا
وجــود مهــارات ومواهــب معينــة حــ  هكــن تطبيقــه بنجــاحط وهــذه املواهــب واملهــارات هــي الــ  متثــل اجلانــب اخلــالق 

 لدى املمارو.
واإلداري يف أي موقــع أو جمــال  تــا  لإلملـــام بعــوم أخــرى جبانــب خثاتـــه اإلداريــة كاإلحصــاء واالقتصــاد وعلـــم      

  1النفسط ودريها من العلوم.
 مستوايت اإلدارة : /1-3

قـدها كانـد املشــروعات صـغرية ومل تكــن حتتـا  إيل عـدد كبــري مـن األشــخاق إلدار ـا ومـع دخــول عصـر الثــورة      
اعية اتسعد املشروعات وتطورت املؤسسات وازداد عدد القائمني على إدار ا األمر الذي جعل مـن الضـروري الصن

 ترتيبهم يف مستوايت يعلو كل مستوى املستوى اآلخر ومن د حتددت مستوايت اإلدارة بثالأ مستوايت وهي :
 :  top managementاإلدارة العليا :  -     

وتعتث ومستوى التخطيط وتشمل رئيس اجلمهورية والوزراء ونواهبم وااافظني ووكـالء الـوزارات ونـواهبم ومسـاعديهم  
 1ورحساء املصا .

                                                 
 . 23, ق:  2001هرة ,, القا 1عصام بدوي :" موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية والرايضة ", دار الفكر العريب , ط - 1
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 : middle managementاإلدارة الوسطى :  -     
ـــاطق و       ـــا ويشـــمل هـــذا املســـتوى رحســـاء األقســـام ومـــديري املن ـــذي يلـــي اإلدارة العلي يعتـــث هـــذا وهـــو املســـتوى ال

املسـتوى اثابــة حلقـة الوصــل بــني مـا تريــد حتقيقــه اإلدارة العليـا مــن سياسـات عامــة وخطــط ومـا تقــوم بتنفيــذه اإلدارة 
 2اإلشرافية وابلتايل ف ن عدد اإلداريني يف اإلدارة الوسطى دالبا ما تكون أكث من اإلدارة العليا .

  first level managementاإلدارة املباشرة :  -     
وتعتث مستوى التنفيذ وتشمل رحساء الوحدات امليدانية ومساعديهم وعلى ذلك فـاإلدارة العامـة مشـرتكة علـى  يـع 
املستوايت وتعين عناية خاصة ابلتخطيط إذ أن املدير يف تتلف هـذه املسـتوايت هـو املسـئول عـن القيـام ابلتخطـيط 

 ف معينة .واإلدارة وسيلة تستخدم لغرض الوصول إيل حتقيق أهدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 يوضح مستوايت اإلدارة (1)شكل 

 عناصر اإلدارة :  /1-4
يعتث التخطيط مـن املراحـل اإلداريـة ألنـه يوضـح مقـدما العناصـر الواجـب اسـتخدامها سـواء كانـد  التخطيط :     

هذه العناصر مادية أو بشرية و دد الوقد الالزم لتنفيذ جزء من أجزاء العمل مع ربط هـذه األجـزاء ببعضـها اآلخـر 
. 

ا وبدونـــه تصـــبح األمـــور دـــري هادفـــة وهـــو والتخطــيط يرســـم صـــورة  العمـــل يف اجملـــاالت  املختلفـــة و ـــدد مســـاره     
 ضروري ألنه يزيد من الكفاءة والفاعلية اإلدارية وذلك بتحقيق األهداف املطلوبة .

                                                                                                                                                         
 .22, ق :  2003, اإلسكندرية  ,  1حسني أمحد الشافعي :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية (نظرايت اإلدارة وتطبيقا ا  ", دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , ط - 1
 . 27مصطفى حسني ابهي :" سيكولوجية اإلدارة الرايضية ",  مرجع سابق , ق :  - 2

 اإلدارة العليا
top management 

 

 اإلدارة الوسطى
middle management 

 
 اإلدارة املباشرة

first level management 

 
 طبقة املنفذين

operating emplayes 
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هناك عدة مفاهيم ملعىن التخطيط فقـد نظـر إليـه "سـيد اهلـوا ري" أبنـه مرحلـة مـن التفكـري  أ/مفهوم التخطيط :     
واالحتياجـــات واالســـتعداد للمســــتقبل ويتطلـــب وضـــع األهــــداف ,  يف املســـتقبل والتنبـــؤ ابملشـــكالت واإلمكانيــــات

 والتنبؤات ,إعداد املوازانت,وضع برامج العمل واجلداول ,اإلجراءات ...
والتخطيط هو عبارة عن جمموعة من األنشطة والرتتيبات والعمليات الالزمة إلعداد واختاذ القـرارات املتعلقـة بتحقيـق 

. ويعرف أبنه التدبري الذي يرمي إيل مواجهة املستقبل خبطط منظمـة سـلفا لتحقيـق أهداف حمددة وفقا لطريقة مثلى
 أهداف حمددة .

ويرى املؤلف أبن التخطيط أبوسع معانيه وأمشلها هو عملية التفكري يف املسـتقبل واالسـتعداد لـه طبقـا ألهـداف      
 مثبتة.
اليومية يف الوقد احلاضر والـذي ابتدعـه اإلنسـان قـدها وال يعتث التنظيم من اخلصائص املميزة حلياتنا  التنظيم :     

هكــن ألي عمــل أن يســري بكفــاءة عاليــة دون تنظــيم فهــو يســاعد علــى تــوفري الوســائل الــ  يــتمكن األشــخاق مــن 
خالهلا ابلعمل وقبل البدء يف أي عمل من األعمال ال بـد مـن رسـم الطريقـة الـ  تسـري عليهـا وجيـب تنظـيم ذلـك يف 

 تضح اهلدف من خالله.إطار ي
هناك عدة مفاهيم حول التنظيم فالبعض يرى أنه نظـام يفهـم مـن آخـرون أبنـه التخطـيط وهـو  مفهوم التنظيم :     

 بذلك اخلطوة الطبيعية التالية للتخطيط وهو اإلطار الذي بداخله أي  اعة متجهة سو درض معني .
جـــل حتقيـــق األهـــداف املشـــرتكة وهـــو يتطلـــب تصـــميم اهليكـــل والتنظـــيم هـــو وضـــع نظـــام للعالقـــات بـــني األفـــراد مـــن أ

 التنظيمي وحتديد مسؤوليات املناصب وحتديد العالقات التنظيمية واختيار املديرين وتطويرهم.
ويرى آخرون أبن التنظيم هو تعبري عن نظام اجتماعي من وضع اإلنسان وهـو يعـث عـن جمموعـة مـن العالقـات      

 القائمة يف التنظيم.ال  تسود بني األفراد 
ويرى املؤلف أبنه عبارة عن اإلطار الذي يتحرك بداخلـه جمموعـة مـن العـاملني علـى مسـتوايت تتلفـة والكفـاءة      

 1واملسؤولية لغرض التفاوت لتحقيق درض ما.
يعتــــث التوجيـــه مــــن الشــــروط اإلداريــــة املهمــــة وهــــو إحــــدى املظــــاهر األساســــية والضــــرورية لإلشــــراف  التوجيااااه :     

والتوجيــه وهــو التأكــد مــن أن األنشــطة تــؤدي بطريقــة منســقة ومرتبــة وهــو عبــارة عــن إرشــاد املرحوســني أثنــاء تنفيــذهم 
 لألعمال ضماان لعدم االسراف لتحقيق األهداف.

رايضـــية البـــد لكـــل مؤسســـة مـــن املؤسســـات أجهـــزة كفـــؤة وتوجيهيـــة تقـــوم اســـاعدة وتوجيـــه ويف جمــال الرتبيـــة ال      
العــاملني اجلــدد كــل حســب اختصاصــه وبــذلك تكــون األجهــزة التوجيهيــة هــي املســئولة عــن إعــداد وتعلــيم وتوجيــه 

ولألجهــــزة العـــاملني يف احلقـــل الرايضـــي مـــن رواد وقـــادة ومـــدربني واختصاصـــني وعلـــى تتلـــف مســـتواي م ومـــراتبهم 
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التوجيهيـــة دور فعـــال ومهـــم ومـــؤثر حبيـــاة األمـــة والـــوطن فهـــي ابإلظافـــة إيل قيامهـــا ابلتعلـــيم والتـــدريب وحقـــل أذهـــان 
 الشباب ف هنا تدفع ابحلركة الرايضية وروادها وقاد ا سو التقدم واالزدهار .

اهلــواري" أبهنـا التأكـد مــن النتـائج الــ   تعتـث الرقابــة إحـدى الوظــائف اإلداريـة األساسـية ويــرى "السـيد الرقاباة :     
حتققــــد مطابقــــة لألهــــداف والــــ  تقــــررت وذلــــك يتطلــــب وجــــود معــــايري رقابيــــة وقياســــا دقيقــــا لــــألداء د تشــــخيص 
املشـــكالت وعالجهـــا والرقابـــة هـــي مقيـــاو وتعـــين تصـــحيح أداء املرحوســـني لغـــرض التأكـــد مـــن أن أهـــداف املنشـــأة 

 واخلطط املوضوعة قد   حتقيقه.
وتعتـــث الرقابـــة مهمـــة أساســـية بـــل ضـــرورية ملحـــة لكـــل جهـــاز يعمـــل يف الدولـــة أو خارجهـــا واهلـــدف منهـــا هـــو      

التأكــد مـــن أن األعمـــال تســري يف اجتـــاه أهـــداف الرقابـــة اإلداريــة والـــ  تعـــين متابعـــة عمليــات التنفيـــذ لتوضـــيح مـــدى 
 حتقيق األهداف املراد إدراكها يف وقتها اادد.

الرتبيــة الرايضــية جيــب علــى كــل العــاملني األخــذ بعــني االعتبــار مهمــة املتابعــة واملراقبــة ألهنــا عمليــة مــن  ويف جمــال     
شأهنا أن تساعد على تالقي األخطاء وسوء التنفيذ ويتم ذلك ضمن التنظـيم والواجبـات امللقـاة علـى عـاتق األجهـزة 

كـن أن يـتم عـن طريـق تشـكيل اللجـان واختيـار مـن هــم العاملـة الـ  توجـب قيـام جهـاز أو أكثـر للمتابعـة واملراقبـة وه
 1أهال هلا.

 املبادئ العامة لإلدارة : /1-5
يرى "فايول" أن الوظيفة اإلدارية تنشأ مع أفراد التنظيم أو اجلماعات اإلنسانية فيـه أن نظـام العمـل السـليم بـني      

اجلماعــات التنظيميــة يســتند علــى وجــود عــدد مــن االشــرتاطات املتميــزة الــ  يطلــق عليهــا املبــادئ أو القواعــد ولقــد 
وانني فمــن الصــعب يف جمــال اإلدارة اســتخدام مــؤثرات  بتــة " بــدال مــن قواعــد أو قــمبااادئاســتخدم "فــايول" لفــ  "

جيـــب االلتـــزام هبـــا حرفيـــا وعلـــى ذلـــك فاملبـــادئ تعتـــث أكثـــر مرونـــة يف جمـــال الرتبيـــة الرايضـــية ويـــرى "فـــايول" أنـــه مـــن 
ئ الـ  الضروري تفهم كيفية استخدام املبادئ العامة لإلدارة يف جمال التطبيق وقد توصل "فايول" إيل عدد من املبـاد

 يرى أهنا أكثر قابلية للتطبيق يف جمال اإلدارة :
يــرى "فــايول" أن الغــرض الرئيســي مــن تطبيــق مبــدأ تقســيم العمــل هــو حتســني أداء العمــل رفــع  تقساايم العماال:     

إنتاجية األفراد وذلك عن طريق اجلهد املبذول ويرى أن تطبيق مبدأ تقسيم العمـل يالئـم  يـع األعمـال الـ  تشـتمل 
 لى جمموعة معينة من األفراد.ع

تعــرف الســلطة أبن هلــا احلــق يف إصــدار األوامــر إيل الغــري والقــوة الــ  تعمــل ألجــل فــرض  الساالطة واملسااؤولية:     
الطاعــة علــى اآلخــرين داخــل أي تنظــيم وأنــه مــن الضــروري التفرقــة بــني الســلطة الرتيــة لــإلداري والــ  يكتســبها مــن 

لسلطة الشخصية ويرى "فايول" أننا كلما تدرجنا يف التسلسل اإلداري كلمـا زادت درجـة مركزه داخل التنظيم وبني ا
 الصعوبة يف حتديد املسؤوليات.
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ويقصــد بــه الطاعــة والقبــول واجلهــد والســلوك واملظــاهر اخلارجيــة الــ  تنطــوي عليهــا العقــود  االمتثااال للنظااام :     
ا املبــدأ إهــاان اتمــا ففيهــا يكــون مبــدأ االمتثــال للنظــام وهــو القــوة القائمــة بــني املؤسســة وموظفيهــا واجليــوش تــؤمن هبــذ

الرئيســية يف اجلــيش , كــذلك جيــب أن تكــون العالقــات بــني القــادة واملرحوســني حســنة واحــرتام مبــدأ االمتثــال للنظــام 
 رة .جيب أن ال يقتصر فقط على املستوايت الدنيا يف التنظيم بل جيب أيضا أن يسود بني كبار رجال اإلدا

هذا املبدأ ينص على ضرورة أن يتلقـى املوظـف أوامـر مـن رئـيس واحـد فقـط ويـرى "فـايول" إن  وحدة القيادة :     
انتهــاك هــذا املبــدأ ســيؤدي إيل اهنيــار الســلطة واخــتالل العمــل وتعقــد مبــدأ االمتثــال للنظــام وفقدانــه األمهيــة فعنــدما 

سـوف تسـود الفوضـى وتتغـري األمـور وتصـبح املؤسسـة كأهنـا يتلقى الشخص نفسه أوامر من أكثر من رئـيس واحـد ف
 منظمة حيوانية .

ويعث عن هذا املبدأ وجود رئيس واحد وخطة واحدة جملموعـة مـن األنشـطة الـ  هلـا األهـداف  وحدة التوجيه :     
 .نفسها ويعتث من الشروط األساسية للعمل الرايضي لوحدة العمل والتنسيق والقوة وتركيز اجلهود 

تعتـث اثابـة السـعر الـذي يـدفع للخـدمات الـ  يؤدوهنـا جيـب أن تكـون عادلـة كلمـا أمكـن أن  مكافأة األفراد :     
 تؤثر بدرجة كبرية على تقدم األعمال وهبذا يصبح اختيار طريقة الدفع من الوسائل اهلامة يف حتديد مكافأة األفراد.

ي مثلهــا مثــل تقســيم العمــل ومعــىن ذلــك أنــه يف كــل جســم ســواء كــان تتصــل املركزيــة ابلنظــام الطبيعــ املركزيااة :     
حيوانيــا أو اجتماعيــا نــد أن اإلحساســات تتجــه ســو الــذهن أو اجلــزء املوجــه وهــذان العنصــران يصــدران األوامــر إيل 

  يع أجزاء اجلسم احلي .
أقــل مسـتوايت إداريـة ويقــال: يتكـون مـن سلســلة الرحسـاء الـ  تتفــاوت مـن أعلـى سـلطة إيل  السالم اإلداري :     

إن هــذا الطريــق  ــدد احلاجــة إيل إجيــاد وســائل لنقــل البيــاانت واملعلومــات مــن انحيــة و ــدد مــن انحيــة أخــرى ابــدأ 
 1وحدة القيادة .

يتوقف مبدأ النظام على القاعدة ال  تنص علـى ضـرورة إعـداد مكـان لكـل شـيء وكـل شـيء يف  مبدأ النظام :     
ذه القاعدة علـى النظـام اإلنسـاين ولكـي يسـود النظـام االجتمـاعي داخـل التنظـيم فـ ن املكـان الـذي مكانه وتنطبق ه

جيـــب أن تضـــع فيـــه الفـــرد أن يكـــون مناســـب كمـــا أن الفـــرد جيـــب أن يكـــون صـــاحلا لشـــغل املكـــان علـــى أســـاو أن 
 الشخص املالئم يف املكان املناسب.

عدالـة والعـدل ابعتبـار أن العـدل هـو وضـع األشـياء موضـع التنفيـذ يقول "فايول" أن هناك فـرق بـني ال العدالة :     
 وأن العدالة تنشأ من اجلمع بني العدل والعطف.

يقول "فايول" أن يف اإلحتـاد قـوة ومـن رأيـه علـى رحسـاء األعمـال أن يفكـروا بعمـق علـى أسـاو  روح اجلماعة :     
القـــوى العظيمـــة ويرتتـــب علـــى اإلدارة أن تبـــذل جهـــدها هـــذا املثـــل وأن االنســـجام واإلحتـــاد بـــني أفـــراد املؤسســـة مـــن 

لتحقيــق هــذا املثــل فتنميــة روح اجلماعــة والتمســك هبــا وهــي مــن مصــلحة التنظــيم ابعتبارهــا قــوة تعمــل علــى متاســك 
 أجزاء التنظيم وتظافر اجلهود والقوى لتحقيق العدالة. 
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  خصائص اإلدارة : /1-6
دإن اإلدارة ليســد جمــرد تنفيــذ لألعمــال بــل األعمــال يــتم تنفيــذها عــن طريــق آخــرين وأن جمــرد كــون أحــد أفــراد      

يـــرأو عـــددا مـــن املرحوســـني ال جيعـــل منـــه مســـؤوال فـــاإلدارة ابلضـــرورة تنطـــوي علـــى حتقيـــق أهـــداف بواســـطة جهـــود 
فســه ويبــدأ يف حتقيــق األشــياء عــن طريــق جهــود املرحوســني وجيــب علــى الفــرد التغلــب علــى امليــل ســو أداء األشــياء بن

اجلماعـــة ومـــن هـــذا املنطلـــق هكـــن القـــول أن النشـــاط اإلداري (العمـــل اإلداري  خيتلـــف عـــن العمـــل وعـــن النشـــاط 
التنفيذي وإذا كان هو الذي  دد األهداف بينما يقوم آخرون بتحقيقها ف ن هذا يضـفي علـى اإلدارة صـفة التمييـز 

. 
عملية مستمرة ومصدر استمراريتها هو بقاء منظمات خدمة البيئة وال  تسـعى إلشـباع اجملتمـع مـن دإن اإلدارة      

الســــلع واخلــــدمات أبنواعهــــا املختلفــــة فهــــي اإلدارة الــــ  تســــاعد هــــذه املنظمــــات علــــى بلــــوت أهــــدافها واضــــطالعها 
 اسؤوليات حلاجة معينة.

و املهـام الـ  يقـوم هبـا املسـئول وهـي : التخطـيط, التنظــيم, دتنطـوي اإلدارة كعمليـة علـى العديـد مـن الوظـائف أ     
التوجيه, التحفيز, التنشيط, واختاذ القرارات والرقابة, وإذا مـا   قبـول الـرأي القائـل أبن  يـع املسـؤولني بغـض النظـر 

عـا اإلدارة عن جنسيا م وتباين األنشطة ال  يقومون هبا فـ ن هـذا يضـيف خاصـة أخـرى هـل اإلدارة علـم أم فـن وطب
 جتمع بني العلم والفن.

دإن اإلدارة نشـــاط إنســـاين متكامـــل وهـــادف فعنـــد تطبيقهـــا تتعامـــل مـــع اجلماعـــة وتســـعى يف الوقـــد نفســـه إيل      
حتقيقــه أهــداف املنظمــة مــن خــالل إنــاز عــدد مــن املهــام يف ضــوء قواعــد معينــة أي أن العالقــات بــني ومــع  اعــات 

   1نظمة للعمل هي من بني العوامل املهمة واملوجهة لألداء .العمل واملرحوسني واملهام امل
  

 التعيني , الثواب , العقاب ,                                                                                         
 تقييم األداء ...اخل.          
 
 
 
 

 توقعات وطموحات األفراد , 
 الصراعات , التحفيز , اإلرشاد. 

 
 ( : يوضح بعض العوامل احلاكمة املوجهة لعمل اإلدارة .2شكل )

                                                 
 .60مروان عبد اجمليد إبراهيم :" إدارة البطوالت واملنافسات الرايضية ", مرجع سابق , ق :  - 1
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دتتصــف اإلدارة أيضــا ابلتغيــري فبيئــة األعمــال متغــرية والعنصــر البشــري متغــري بطبيعــة احلــال وحاجاتــه وطموحاتــه      
 أكثر تغيريا كما أن التطور التكنولوجي يف جماالت تتلفة يتطلب من اإلدارة ضرورة مواكبته.

رفـة واملهـارة واإلجـراءات وإذا كانـد املهـارة الفنيـة دإن اإلدارة الفعالة تستلزم دائمـا اسـتخدام أنـواع معينـة مـن املع     
مهمــة جــدا لتنفيــذ العمــل املعــني فــ ن دور املســؤول ال يســتلزم ابلضــرورة خــثة فنيــة متخصصــة كمــا أن اخلــثة واملهــارة 
الفنيــة تضــيف الكثــري إيل قــدرة املســؤول إال أن دخــول ميــدان العمــل يتطلــب مــن الفــرد ختصــص آخــر وهــو أن يــدير 

 فاملهارة التشغيلية الضرورية ألداء العمل التشغيلي املتخصص ال تعتث كافية لعمل اإلدارة . بفاعلية
 أساسيات اإلدارة :  /1-7

تعــــرف وظيفـــــة االتصــــال أبهنـــــا عمليــــة تبـــــادل املعلومــــات وتعرفهـــــا  :(communication) االتصااااال: -     
املعــاين ويعتــث االتصــال مــن العمليــات الــ  حتتــا  إيل  اجلمعيــة األمريكيــة لــإلدارة أبهنــا التصــرف الــذي ينتهــي بتبــادل

ختطــيط كمــا يتطلــب حصــر اخلطــوات الرئيســية يف ختطيطهــا وموضــوع االتصــال لــيس هــو املعاجلــة التفصــيلية لــه وإمنــا 
 حتديد الوسيلة ال  حتتاجها اإلدارة عن طريق االتصال لتحقيق األهداف قصرية اآلجل والطويلة هلا .

: تنشــأ عمليــة اختــاذ القــرارات حينمــا يقــوم اإلداري (managerial dicissions)القاارارات اإلداريااة:  -     
بتحديــد أهدافــه  ــاول وضــع األســاليب الــ  متكنــه مــن حتقيقهــا وبــدون قــرارات فــ ن الوظــائف األساســية لــإلدارة ال 

  هكن إن تنشأ وحدها .
االختيار املبنية على بعض املقاييس ال . تتصف بسلوك معني كبـديل وهكن تعريف اختاذ القرارات أبهنا عملية      

لبــدائل أخــرى  كنــة و ارســة عمليــة اختــاذ القــرارات تكســب الفــرد خــثة تســاعده يف الوصــول إيل الوســائل املالئمــة 
 1الختاذ قرار سليم.

األفـراد اإلداريـني لـألداء  : إن املسؤوليات اإلداريـة هـي التزامـات(the responsibilies) املسؤوليات -     
املالئم للوظائف اإلدارية وتكون نتيجة أداء االختصاصات اإلداريـة خلـق املنـافع بطريقـة ليسـد مباشـرة واملسـؤولية 

 مسألة فردية أن تؤدى بطريقة مالئمة.
عنيـة وهـي تعتث السـلطة هـي احلـق الـذي هكـن الفـرد مـن الوفـاء ابلتزاماتـه امل: (authoreties)السلطات  -     

مــن مشــتقات املســؤولية ... واهلــدف و الســلطة اإلداريــة مــن مســتلزمات القيــادة يف أي نظــام إذا مــا أردان للقيــادة أن 
تكــون فعالــة وقــد عرفــد الســلطة أبهنــا حــق اإلداري يف التخطــيط والتنظــيم والرقابــة علــى أنشــطة اآلخــرين أمــا ســلطة 

بـني الوظـائف لتنفيـذ اخلطـة أمـا فيمـا خيـص سـلطة الرقابـة فلهـا احلـق  التنظيم فلها احلق يف إنشاء الظروف والعالقـات
يف حتريــك العمــل املخطــط حينمــا يتطلــب  ارســة اإلجــراءات التأديبيــة وتعتــث الســلطة مــن مشــاكل اهليكــل التنظيمــي 

 ويكون درضها هو متكني األفراد من القيام أبعباء املسؤوليات املفوضة إليهم.

                                                 
 .32,30مروان عبد اجمليد إبراهيم :" اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضية ", مرجع سابق , ق :  - 1
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: يقال " أن العملية املنسقة هي العمليـة املتجانسـة واملتعادلـة واملتداخلـة مـع (cordination)التنسيق  -     
بعضها البعض سو حتقيق هدف مشرتك وهلذا نعتث أن حتقيق التنسيق من األهداف األصلية لكل إداري سـواء كـان 

الكفــاءة اإلنتاجيــة ألي عمــل  ختطيطــا , تنظيمــا , توجيهــا أو رقابــة , ويعتــث مــن العناصــر املهمــة الــ  تســهم يف رفــع
وجيــب علــى اإلداري أن اخــذها بعــني االعتبــار عنــد  ارســة القيــادة اإلداريــة وأن انعــدام الفهــم الكامــل ملــا يقــوم بــه 

 الفرد كثريا ما يؤدي إيل التنسيق السيئ .
هناك  اعات مهنيـة كثـرية العـدد تعمـل يف األنشـطة الكتابيـة ويتكـون هـذا اجلـيش  اإلجراءات اإلدارية : -     

الضــخم مــن الكتبــة ومــديري اآلالت املكتبيــة وواضــعي الــثامج ومــن يف حكمهــم ويطلــق علــى أداء هــذه األنشــطة 
 عها لالمام. اصطالح اإلجراءات والنظم وتعرف أبهنا الوسائل ال  اقتضاها هكن حتريك األعمال املتكررة ودف

 نظرايت اإلدارة : /1-8
 (: xأوال: النظرية التقليدية:)نظرية    

 تقوم هذه النظرية على جمموعة من االفرتاضات عن حقيقة النفس البشرية وحمددات السلوك كالتايل :     
  اإلنسان بطبعه كسول ال  ب العمل 
  اإلنسان بطبعه خامل ال يريد حتمل املسؤولية يف العمل 
 ضل اإلنسان دائما أن جيد شخصا يقوده يوضح له ماذا يعمل يف 
   العقاب أو التهديد ابلعقاب من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان على العمل ,أي أن اإلنسـان يعمـل خوفـا

  1من العقاب أو احلرمان وليس حبا يف العمل.
 الفـــرد  علـــى شـــيء هـــام دون  البـــد مـــن الرقابـــة الشـــديدة والدقيقـــة علـــى اإلنســـان حـــني يعمـــل حيـــث ال يـــؤمن

 متابعة وإشراف
  إن اآلجر واملزااي املادية هـي مـن أهـم حـوافز العمـل أي أن الفـرد علـى اسـتعداد للتضـحية أبي شـيء يف سـبيل

 احلصول على مزيد من اآلجر واملزااي املادية األخرى.
تلك هي فروض النظريـة التقليديـة وهـي تفسـري السـلوك اإلنسـاين بطريقـة تـؤدي إىل أن تتبـع اإلدارة طريقـة خاصـة يف 

 معاملة األشخاق تتفق وتلك النظرية إىل اإلنسان وطبيعته.  
قــــد هنــــاك العديــــد مــــن التجــــارب العمليــــة أثبتــــد أن أوامــــر كثــــرية تصــــدرها اإلدارة التطــــاع ويتجاهلهــــا األفــــراد و      

 يتصرفون يف االجتاه املضاد وكذالك تبني للباحثني يف ميدان عالقات العمل أن اإلنسان ليس كسوال بطبعه 
بــل هنــاك أفــراد يعملــون ســاعات أطــول مــن ســاعات العمــل املقــررة وإذا كــان اإلنســان بطبعــه كســوال فكيــف نفســر 

دد األساســـي لســـلوك الفـــرد وهـــو الـــدافع إقبـــال أحـــد املســـؤولني علـــى عملـــه لفـــرتات طويلـــة وإذا كـــان اآلجـــر هـــو ااـــ
الوحيد له على العمل فكيف نفسر رفض بعض األشخاق العمل لفرتات إضافية إذن فهم يرفضـون فرصـة احلصـول 

 على املعدالت آجر أعلى. 
                                                 

 . 35,34عصام بدوي :" موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرايضية " , مرجع سابق , ق :  -1
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إن تلك املظـاهر للسـلوك اإلنسـاين توضـح فشـل التفسـري الـذي تقدمـه النظريـة التقليديـة كمـا يتضـح يف حـاالت      
 مواقف إنسانية متعددة لذلك البد من البحث عن التفسري آخر يقدمه ما كجرو ويدافع عنه.أو 

 (: Yالنظرية احلديثة :)نظرية 
ابلنظــر إيل فشــل النظريــة التقليديــة يف رســم الصــورة احلقيقيــة لطبيعــة اإلنســان فــ ن النظريــة احلديثــة حتــاول تقــدمي      

 السلوك اإلنساين وهي : جمموعة من الفروض ال  تفسر بعض املظاهر
 .اإلنسان يردب يف العمل لذاته فهو  ب العمل ويفضله عن الفرات 
 .اإلنسان يسعى إيل حتمل املسؤولية واملخاطرة 
 .اإلنسان يطلب احلرية يف العمل والتحرر من القيود وهو يفضل أن يكون قائدا وليس اتبعا 
 ية دافع أساسي للعمل أي أن اإلنسان يعمل لـيس خوفـا الوعد ابملكافأة أو احتمال احلصول على نتائج إجياب

 من العقاب ولكن أمال يف املكافأة.
  ليس هناك ضرورة للرقابة الدقيقة على اإلنسان يف أثناء العمل إذ يكفي أن حتدد األهـداف املطلـوب حتقيقهـا

 ويرتك للفرد اختيار سبل الوصول إليها وهو جدير ابختيار أفضل السبل والوسائل.
 ابخلبــز وحــده يعــيش اإلنســان والفــرد يعمــل للحصــول علــى آجــر ولكنــه يعمــل أيضــا إلشــباع حاجــات  لــيس

وردبات أخرى خالف اآلجر واملزااي املادية يعمل من أجل احلصـول علـى مركـز اجتمـاعي مرمـوق والرضـا عـن 
 1اإلناز الشخصي.

تلك الفروض للنظرية احلديثة سامهد يف توجيه أساليب اإلدارة يف العصـر احلـديث جتـاه مـا يسـمى "ابلعالقـات      
اإلنسانية" وأصبح أسلوب القيادة واإلشراف الدهقراطي الـذي يسـمح لألفـراد حبريـة العمـل والتعبـري هـو األسـاو مـن 

رة نظامــا اجتماعيــا متكــامال ومــن د فــ ن منظمــة األعمــال انحيــة أخــرى فــ ن جمموعــة الــنظم االجتماعيــة تــرى يف اإلدا
ينظر إليها أهنا مزجيا من العالقات االجتماعية واألمناط احلضارية الـ  تنشـأ بـني  اعـات األفـراد املكونـة هلـا وابلتـايل 

عوامــــل فــــ ن مفــــاهيم التعــــاون والتفاعــــل االجتمــــاعي تلعــــب دورا ابرزا يف حتريــــك فلســــفة اإلدارة انحيــــة اكتشــــاف ال
 والظروف املساعدة على جتميع األفراد وإجياد روابط وثيقة بينهم.

ويتميز تفكري جمموعة النظام االجتماعي ابلشمول والتكامل ويعمل على البحـث عـن وسـائل إدمـا  الفـرد كعضـو 
 يف  اعة وتوثيق عالقات اجلماعات وزايدة درجة التفاعل بينها. 

 نظرية اإلدارة التنظيمية :
ن "هنــري فــايول" يقــوم يســهامه إيل اإلدارة عــن طريــق مبــادئ اإلدارة وهــو بــذلك كــان األول يف الكتابــة عــن كــا      

نظريــة اإلدارة التنظيميــة الــ   ــتم ابألعمــال اإلداريــة ووصــف وحتليــل الوظــائف اإلداريــة وســرد مبــادئ التنظــيم وبعــد 

                                                 
 .36,35مروان عبد اجمليد إبراهيم :" اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضية ", مرجع سابق , ق :  - 1
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يلـيهم "لينـدال أوريـك" بعملـه وكتاابتـه عـن التنظـيم وأالن رايلي" عن مبادئ التنظيم و " ""فايول" كتب "جيمس مويف
 واإلدارة وهؤالء الكتاب الثالثة هم الرواد الذين وضعوا أسس ومبادئ التنظيم اإلداري. 

لقد كان "فايول" أحد العاملني يف حقل اإلدارة ملدة طويلة واملهتمني برفع قيمتهـا ومسـتوى العمـل فيهـا وحـاول      
دارة علـــى أن تكـــون مرنـــة وتعتـــث أساســـا للتفكـــري والتقـــدير يف تطبيقـــات احليـــاة العمليـــة اكتشـــاف مبـــادئ عامـــة لـــإل

بواسطة املديرين واهتم فايول ابادئه كأساو وبداية العمل يف هذا اجملال وليس كنهاية إذ ذكر إمكانية زايدة املبـادئ 
 1 فن اإلداري وخثته وقدراته.وجتاهل البعض اآلخر كما ركز على أن اختيار املبدأ للتطبيق يرتبط أساو ب

 اإلدارة الرايضية : /2
تعــد اإلدارة الرايضــية يف األســاو عمليــة اجتماعيــة وفنيــة يف ذات الوقــد فهــي عمليــة اجتماعيــة لكوهنــا تتعامــل      

مع الكائن البشري وفق جمموعة من املتغريات وفنية ألهنا ترتبط ارتباطـا وثيقـا بطبيعـة النشـاط املمـارو ومـا يرمـي إليـه 
ارة ونظريتهـــا وتســـتفيد مـــن التطـــور الفكـــري اإلداري كـــي  قـــق مـــن أهـــداف وتســـتخدم اإلدارة الرايضـــية عناصـــر اإلد

أفضل عائدا اجتماعي وتربوي وثقايف واقتصادي للمجتمع وتعتمـد علـى فـرتة زمنيـة كبـرية علـى العمـل التطـوعي دون 
 أتهيل علمي كايف. 

واإلدارة الرايضــية تعمــل يف العديــد مــن املؤسســات كمــا أهنــا متثــل حركــة العديــد مــن املؤسســات ويظهــر ذلــك يف      
الشـــكل التـــايل الـــذي يوضـــح جمـــاالت اإلدارة الرايضـــية مـــن خـــالل نـــوعني مـــن املنظمـــات األوىل منظمـــات يف اجملـــال 

 الرايضي والثانية مؤسسات دري متخصصة يف اجملال الرايضي.
 

 جماالت اإلدارة الرايضية
 
 
 

 منظمات متخصصة                                                                منظمات دري متخصصة             
 
 
 

 ة       الرايضة الرايض الرايضة  الرايضة  الرايضة        الرايضة   األندية           مراكز       االحتادايت     اللجنة 
 يف            يف   اجلامعية يف القوات    يف الشركات      املدرسية  الرايضية      األوملبية     الشباب                       

  املسلحة       واملصانع                                             الفناء      املصحات                                                                
 واملستشفيات                                                                                                                                           

 2(: يوضح جماالت اإلدارة الرايضية.3شكل)
  

                                                 
 .38,37,36ضية ", مرجع سابق , ق : مروان عبد اجمليد إبراهيم :" اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الراي - 1
 .31,30, ق :  2001, القاهرة , 1حممد متويل عفيفي :" سيكولوجية اإلدارة الرايضية ", مركز الكتاب للنشر , ط - 2
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 مفاهيم حول اإلدارة الرايضية : /2-1
هي فن تنسيق عناصر العمـل واملنـتج الرايضـي يف اهليئـات الرايضـية وإخراجـه بصـورة منظمـة  اإلدارة الرايضية :     

 من أجل حتقيق هذه اهليئات.
 1كما يعرفه أيضا أبهنا توجيه كافة اجلهود داخل اهليئة الرايضية لتحقيق أهدافها .     
على أهنا املهارات املرتبطة ابلتخطيط والتنظـيم والتوجيـه واملتابعـة  ":"blanten "et "beitelوقد عرفها كل من  

 2وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم خدمة رايضية أو أنشطة بدنية أو ترو ية .
 مكوانت اإلدارة الرايضية : /2-2

 ة مكوانت أساسية هي :" اإلدارة الرايضية فوجد أهنا تتضمن أربعkanzلقد حلل اإلداري األمريكي "     
 أ/  العامل البشري                             ب/ العمل اجلماعي           
  /  القائد اإلداري                               د/  املنظمة ال  تعمل اإلدارة ألجلها          

 املهارات األساسية يف اإلدارة الرايضية : /2-3
 أبهنا اإلدارة الناجحة تعتمد على مايلي : "kanz"ي األمريكي لقد أشاد اإلدار      
" أبهنــا الــتفهم الكامــل والكفــاءة يف نــوع خــاق مــن الفعاليــات kanz: وقــد وصــفها اإلداري " املهااارة الفنيااة -  

وهــي تتضــمن معلومــات خاصــة وقابليــة كبــرية للتعليــل يف ذلــك االختصــاق والقــدرة علــى كيفيــة اســتخدام التفــنن يف 
 ال الرايضي .اجمل
: القابلية الدقيقـة للعمـل بشـكل فعـال كمجموعـة واحـدة مـن العـاملني لغـرض تعـاون وجتـانس  املهارة اإلنسانية -  

اتم يف ذلك الفريق الذي يعمـل معـه أيضـا وتتضـمن معرفـة اآلخـرين والقـدرة علـى العمـل معهـم بشـكل فعـال وعالقـة 
 جيدة .

: القدرة على ربط األجزاء الدقيقة وهذا يعين النظـرة الشـاملة والكليـة للمنظمـة الـ   مهارة االستيعاب الفكري -  
 يعملون فيها وكيفية اعتماد أقسام تلك املنظمة على بعضها البعض .

إن إدارة الرتبيــة الرايضـــية تعتــث مـــن أهــم وأصـــعب الوظـــائف اإلداريــة يف أي جمتمـــع فهــي تعتمـــد ابلدرجـــة األوىل      
والــرواد واملشــرفني و يــع العــاملني يف جماال ــا الواســعة كمــا تعتمــد علــى املؤسســة ابلدرجــة الثانيــة وعلــى  علــى القــادة

 املنشآت واملرافق واملعدات واألدوات ابلدرجة الثالثة.
علــى هــذا يــرى املؤلــف أن اإلدارة مــن وجهــة النظـــر الرايضــية تعــين اســتخدام العلــم يف تنظــيم وتــدريب الســـلوك      

  وال  تسعى الستخدام العناصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق اإلنازات الرايضية .اإلنساين
 صفات اإلدارة الرايضية العلمية الفعالة : /2-4

 هكن حتديد صفات اإلدارة الرايضية العلمية السليمة كمايلي:     

                                                 
 .17, ق :  1999, القاهرة ,  1مف  إبراهيم محاد :" تطبيقات اإلدارة الرايضية" , مركز الكتاب للنشر , ط - 1
 .17:" موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البد نية والرايضية ", مرجع سابق , ق :  عصام بدوي - 2
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 اعىن ضرورة تغطية اإلدارة لكافة جوانب وجماالت العمل يف اهليئة الرايضية يف حدود اختصاصا ا . الشمول :   
         ويعين أن يتوىل كل جزء يف اهليئة الرايضية جانب من التنظيم حيث يؤدي مهام حمددة متخصصة  التكامل :   

 كل حبيث تتحقق النتائج املرجوة.مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام اإلدارية للهيئة الرايضية ك
وتعين ذلك أن ضرورة أن تعمل اإلدارة الرايضية ليس للحاضر فقط بل للمستقبل أيضا من خالل  املستقبلية :   

أهداف وتطلعات يف زمن آت وهنا تظهر أمهية التنبؤ ابملستقبل ابعتباره واجبا أساسيا من واجبات اإلدارة 
 الرايضية.

 هذا أن تتميز اإلدارة الرايضية يف اهليئة ابالنفتاح على البيئة ال  تعمل خالهلا وتتأثر هبا وتؤثر ويعين االنفتاح :   
 1فيها .

 الدور اإلجرائي لإلدارة الرايضية :/2-5
يتمثــل الــدور اإلجرائــي مــن اإلدارة الرايضــية يف تســة عناصــر تعكــس كافــة عمليا ــا وهــذه األدوار تــتم يف كافــة      

 اإلدارية للمؤسسة الرايضية وهي كمايلي : املستوايت
د وضع خطة متكاملة تشمل كـل مـن االسـرتاتيجيات والسياسـيات واإلجـراءات واألسـاليب والوسـائل والـثامج      

 املطلوب تنفيذها وكافة القوى البشرية اإلمكانيات املادية والعينة يف فرتة زمنية مستقبلية.
والقوى البشـرية واملاديـة الـ  تتكـون منهـا اهليئـة الرايضـية وتنسـيق األداء والـرتابط  د وضع هيكلة لتنظيم العناصر     

بينها لتحقيق التكامل والتماسك والتالحم بني األجزاء بصورة يكون هلا معـىن وفاعليـة مـن أجـل حتقيـق هـدف اهليئـة 
 الرايضية .

اــا يســهم يف تطــابق هــذا الســلوك مــع اهلــدف  د حــث األفــراد العــاملني يف اهليئــة الرايضــية علــى تعــديل ســلوكهم     
 العام املرجو حتقيقه.

د إجيـــاد نظــــام رقــــايب يتطـــابق مــــع العمليــــات واإلجــــراءات علـــى أن تــــتم مقارنــــة نتـــائج األعمــــال مــــع مســــتوايت      
 ومعدالت األداء املطلوب حتقيقها الذي يضمن حسن سري العمل مع تصحيح االسرافات .

د التنســيق بــني كافــة املســتوايت اإلداريــة يف اهليئــة الرايضــية علــى املســتوى الرأســي أو األفقــي مــن أجــل الوصــول      
 إيل اهلدف اادد أبفضل الوسائل والفعاليات وأبقل تكاليف  كنة .

 املبادئ األساسية لإلدارة الرايضية :  /2-6
ا يف ذلـك الرايضـة دون نظـر حلجمهـا وطبيعتهـا علـى أسـاو أن تطبق هـذه املبـادئ يف إدارة  يـع املؤسسـات اـ     

 يــع األعمــال تتشــابه يف أهــدافها وعمليا ــا الرئيســية وتــتلخص هــذه املبــادئ الــ  تســاعد يف خلــق اإلدارة الناجحــة 
 فيما يلي:

                                                 
 .19,18مف  إبراهيم محاد :" تطبيقات اإلدارة الرايضية ", مرجع سابق , ق :  - 1
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ت أو األنديــــة جيــــب أن تكــــون املؤسســــة الرايضــــية ابتــــدءا مــــن اللجنــــة األوملبيــــة أو االحتــــاداي * مباااادأ التااااوازن :     
الرايضية متوازنة لضمان النمو املناسـب هلـا وحتقيـق الكفايـة يف إدار ـا ونـد أن مهـام الـرئيس اإلداري هـو التأكـد مـن 

 أن التوازن يسود املؤسسة كما يقع على عاتق الرئيس اإلداري أن  ف  توازن مؤسسته .
ورية لــإلدارة الناجحــة وحتقيــق العناصــر املوجــودة إيل جيــب اســتبعاد  يــع العناصــر دــري الضــر  * مباادأ التبساايط :     

أبسط شكل  كن ومن مزااي املؤسسات الصغرية مثال : سرعة البث يف األمور بعكـس احلـال يف املؤسسـات الكبـرية  
كاللجنــة االوملبيــة الوطنيــة بســبب أن التصــرف يتنــاول أشــخاق عــدة وتعمــل هــذه املؤسســة إيل حــد كبــري اقتضــى 

 كتوبة والتقارير والسجالت وهذا ما يبطئ العمل ويزيد النفقات .التعليمات امل
يــؤدى التخصــص يف اجلهــود إيل تكــوين اخلــثاء بســبب أن تركيــز اجلهــود يزيــد مــن اخلــثة  * مباادأ التخصااص :     

العمليـــة ويطبـــق مبـــدأ التخصـــص تطبيقـــا عامـــا وشـــامال يف نـــواحي النشـــاط املختلفـــة ويســـتند مبـــدأ التخصـــص علـــى 
ة ال  تقول أن القلة من األفراد يتمكن من إنـاز أشـياء عـدة بدقـة بينمـا الكثـرة مـن األفـراد فتـتمكن مـن إنـاز احلقيق

 أشياء قليلة بدقة إذا كان جمال نشاطهم صغريا.
جيــب أن ســدد أحســن طريقــة ونعــث عنهــا بوحــدات حمــدودة أو أمنــاط  د تســتخدم كنمــوذ   * مباادأ التنماايط :     

 يف التخطيط والرقابة.يف العمليات و 
جيب أن تتناسب املكافآت مباشرة وقيمة العمل املنجـز ويشـرتط أن توضـع مسـتوايت  * مبدأ احلوافز املادية :     

 عادلة لألعمال املنجزة وأن يكافئ الشخص على أساو ما أنزه من أعمال ابلنسبة إيل املستوايت املوضوعة.
ح اإلدارة أو تفشــل علــى حســب طريقــة معاجلتهــا للعالقــات اإلنســانية يف تــنج * مباادأ العالقااات اإلنسااانية :     

املؤسســة وتســعى اإلدارة واألشــخاق إيل األهــداف نفســها فكــل منهمــا يردــب يف ازدهــار املؤسســة وكالمهــا املعادلــة 
للعالقــات  العادلــة فــاإلدارة يف معاملتهــا مــع األشــخاق واألشــخاق يف اتصــاال م ابإلدارة. تتطلــب املعاجلــة الســليمة

اإلنســانية وضــع سياســات عمــل رشــيدة بشــرط أن يتمســك هبــا اإلداريــون ألن الكــالم الشــفوي ال قيمــة لــه يف حــل 
 املشكالت .

جيــب أن يكــون هنــاك ختطــيط ســابق للتنفيــذ لكــي نصــل إيل عمــل شــيء لــه أمهيــة بطريقــة * مباادأ التخطاايط :      
ل مــن االعتمــاد علــى احلــ  وينطــوي التخطــيط علــى اختــاذ فعالــة والتخطــيط  ــل حمــل احلــدو والتخمــني وبــذلك يقلــ

  1.قرار  دد ما جيب عمله والكيفية ال  ينفذ هبا ألن التخطيط يرتب العمل و دد مراحل تتابعه
يصـــبح التخطـــيط قليـــل القيمـــة إال حيـــث توجـــد الرقابـــة لتضـــمن تنفيـــذ اخلطـــط وجيـــب علـــى * مبااادأ الرقاباااة :      

أن يكـون لـديهم مـن الوسـائل مـا هكـنهم مـن ضـمان التنفيـذ ومـن مالحظـة سـري العمـل  األشخاق القـائمني ابلعمـل
 وبعد إعداد اخلطط وإصدار التعليمات لتنفيذها .

                                                 
 .54,53مروان عبد اجمليد إبراهيم :" اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضية ", مرجع سابق , ق :  - 1
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تعتث القيادة احلكيمة هـي أهـم عامـل فـردي يف نـاح العمليـات كافـة وتنطـوي القيـادة احلكيمـة * مبدأ القيادة :     
ملــه وعلــى امــتالك الشخصــية والقــدرة علــى كســب تعــاون ووالء اآلخــرين علــى القــدرة يف عمــل مــا يقــرر الشــخص ع

 وعلى املهارة يف قيادة جهود األشخاق والرقابة عليها .
إن الشخص الذي هارو السلطة جيب أن يكون مسؤوال عن تنفيـذ كـل األعمـال * مبدأ السلطة واملسؤولية:      

نتــائج معينــة إال إذا كانــد لــه ســلطة القيــادة واإلشــراف داخــل نطــاق ســلطته ال هكــن اعتبــار الشــخص مســؤوال عــن 
علــى الوســائل الــ  تســتخدم للوصــول إيل حتقيقهــا وإذا أردان أن نعــل فــردا مســئوال عــن اســتمرار عمــل معــني أو عــن 
تنفيــذ مهمــة مــا فيجــب أن نــزوده ابلســلطة الالزمــة لإلشــراف علــى األشــخاق الــذين هارســون هــذا النشــاط وتوجيــه 

ـــ  تســـاعدهم يف الوصـــول إيل اهلـــدف.ونالح  أن اإلداري ال يعتـــث جهـــودهم الســـ تخدام الوســـائل واإلمكانيـــات ال
مسؤوال عـن أعمالـه فقـط بـل أيضـا عـن أعمـال مرحوسـيه فـ ن اإلداري يعتـث مسـؤوال عـن األخطـاء الـ  حتـدأ لسـوء 

فالضـــرورة تقتضـــي إعـــداد  اختيـــاره للفـــرد حيـــث أن اإلداري مســـؤوال عـــن نتـــائج عمـــل اآلخـــرين الـــذين حتـــد إشـــرافه
 املرحوسني وتدريبهم ومعرفة املهام ال  يصلحون هلا .

جيـــب اختـــاذ القـــرارات عنـــد أدم مســـتوى تنظيمـــي لتســـهيل القيـــام ابألعمـــال وتتخـــذ * مبااادأ اختااااذ القااارارات :     
مـا إال يف احلــاالت دــري  القـرارات بواســطة اإلداريـني واملــراقبني واملختصــني ابلنشـاط املعــني الــذين يقومـون بتنفيــذ عمــل

العاديـة فيتطلــب فــن اإلدارة إعــداد وتـدريب إداري املســتقبل ألنــه يف هــذه احلالـة تظهــر القيــادة الصــحيحة والقــدرة يف 
 احلكم على صالحية األفراد للقيام اهام معينة.

بتحويـل  يـع  داريتسـتخدم القـدرة اإلداريـة كاملـة للتخفيـف عـن كاهـل اإل* مبدأ اساتخدام القادرة اإلدارياة:     
املسائل ال  هكن أن تنفـذ ولـو طبـق هـذا املبـدأ فـ ن اإلداريـني يتحـررون مـن التفصـيالت ويتمكنـون بواسـطة التقـارير 
ـــع الوظـــائف املســـؤولني عنهـــا فـــاإلداري يـــرتك األشـــياء الـــ  تســـري يف جمراهـــا  املرفوعـــة إلـــيهم مـــن مرحوســـيهم تتبـــع  ي

  ئل ال  تتفاوت واملستوايت املوضوعية.الطبيعي ويركز اهتمامه على املسا
 مقومات التغيري الناجح يف إدارة اهليئات الرايضية : /2-7

 لكي يكون التغيري انجح يف إدارة اهليئات الرايضية ال بد من توفر عدد من املقومات وهي كمايلي:     
اهليئــة الرايضـية وتوصــيلها إيل الرحســاء وإجيــاد د تشـجيع األفكــار اجلديــدة املفيـدة النابعــة مــن األفـراد العــاملني يف      

 نظام للحفز على البحث عن مثل تلك األفكار إذا ما كاند قابلة للتفكري .
د دعـــم تكامـــل املعـــارف أمـــا املهـــارات فهـــي تكتســـب مـــن خـــالل التطبيـــق الفعلـــي واملمارســـة اليوميـــة املســـتمرة      

 1أو خارجها.للمشكالت النفسية واإلنسانية داخل اهليئة ذا ا 
 د ترسيا املرونة واملقدرة على التكيف ح  هكن تقبل التغيري والتكيف معه.     
د االســتناد إيل املعلومــات حــول التغيــري املنشــود مــن حيــث أهدافــه وأنواعــه ومــدى أتثــريه ونتائجــه املتوقعــة وهــذا      

 يرجع أساسا إيل نظم املعلومات املتوافرة .
                                                 

 .23مف  إبراهيم محاد :" تطبيقات اإلدارة الرايضية ", مرجع سابق , ق :  - 1
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  الرتبية الرايضية:جماالت اإلدارة يف /2-8
 تتعامل إدارة الرتبية الرايضية مع ثالأ جماالت رئيسية وهي :     

 أ/ الثامج.           
 ب/ اإلمكاانت           

  / العاملني (القادة             
فــالثانمج يظــل  وهــذه اجملــاالت الثالثــة للرتبيــة الرايضــية تعتــث جمــاالت متداخلــة ودــري مســتقلة كــال منهــا عــن اآلخــرين 

ـــة ال فائـــدة منهـــا إن مل  ســـن  كلمـــات علـــى الـــورق دون وجـــود اإلمكـــاانت املتاحـــة د اخـــذ طريقـــة ضـــئيلة أو كافي
 1استخدامها وكذلك تقع على العاملني املسؤولية النهائية يف حسن استخدام اإلمكاانت وتنفيذ الثامج .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 19,18نفس املرجع, ق :   -1
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 خالصة الفصل:
لقــد عــرف اإلنســان اإلدارة عــث العصــور واحلضــارات املختلفــة حــ  أصــبح علمــا مــن العلــوم اإلنســانية البــارزة      

والذي اسند على طرق ومبادئ ونظـرايت عديـدة واملنشـآت الرايضـية حتتـا  إيل إدارة وتنظـيم جيـدين إن اإلنـازات 
أخـــرى تضـــاف إيل  يـــع اجلهـــود املبذولـــة وتتمثــــل  يف املســـتوايت العاليـــة ابلـــردم مـــن حتقيقهـــا إال أن هنـــاك جهـــود

اهمات املدير والفريق وهتد ليشمل اإلدارة وهـذا يقـودان إيل أننـا ال نسـتطيع حتقيـق أي تطـور ملمـوو يف أي حقـل 
 إذا مل يصاحب ذلك عمل إداري جيد والذي جيب أن يستند إيل مبادئ اإلدارة العلمية احلديثة.

إن التطور الذي طرق الرتبية الرايضـية مـؤخرا جعلهـا تسـتعني ابألسـلوب العلمـي ملعاجلـة أمورهـا وحـل مشـاكلها      
 فكان لزاما أن تلجأ إيل التنظيم املثمج واإلدارة اجليدة كفن وعلم لتنظيم أنشطتها املختلفة .

التغيـري وتنميـة عواملـه وحتريـك متطلباتـه وهـي فاإلدارة الرايضية تقود التقدم وتعمل جاهدة علـى تنشـيط حـوافز      
اإلدارة الفاعلـــة يف زايدة اإلنـــاز وتطـــويره كمـــا ونوعـــا إن مســـألة إدارة وتنظـــيم املنشـــآت الرايضـــية واحـــدة مـــن أهـــم 

 املسائل ال  هكن أن تؤثر على عمليات صنع التطور. 
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 متهيد:
ـــة فائقـــة بدراســـة       نظـــرا ألن العنصـــر البشـــري هـــو العنصـــر املركـــزي يف فـــن وعلـــم اإلدارة فقـــد أوىل البـــاحثون عناي

العالقــات اإلنســانية وأتثــري هــذه العالقــات علــى اإلدارة و ــتم وظيفــة التوجيــه بتوجيــه اجملهــودات البشــرية ســو حتقيــق 
جهــة كفايــة األداء يف املؤسســة أو عدمــه,ومن د تعــد وظيفــة األهــداف التنظيميــة وســيحدد نــاح هــذه اجملهــودات املو 

التوجيــــه وظيفــــة عمليــــة ختتــــث املقــــدرة اإلداريــــة علــــى إدارة املؤسســــة وتعتمــــد كفايــــة أداء العمــــال جزئيــــا علــــى املقــــدرة 
يعــود التوجيــه  لــإلدارة ولكنهــا تعــد وظيفــة البيئــة التنظيميــة فــ ذا مل تــؤدي البيئــة ذا ــا إيل األداء األمثــل فلــن التوجيهيــة

اإلداري على املؤسسة ابلنتائج املثلى لذا البد من  يئـة الظـروف الـ  تتـوفر التعـاون احلماسـي بـني  يـع العـاملني يف 
 املؤسسة بغية العمل معا على حتقيق كال األهداف الشخصية اجلماعية .

مسـؤولية اإلدارة علـى املسـتوايت العليـا واا أن اهلدف من التوجيـه هـو االسـتخدام الفعـال للمـوظفني ,فانـه يعـد      
ولكـــن مـــع ذلـــك فـــ ن مشـــاركة بعـــض املـــوظفني يف قـــرارات التوجيـــه خيلـــق مناخـــا تنظيميـــا يعـــزز مـــن محـــاو املـــوظفني 

 ووالئهم للمؤسسة. 
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 نشأة التوجيه وتطوره التارخيي: /1
إن احلـــديث عـــن التوجيـــه يقـــودان للتطـــرق إيل األصـــول التارخييـــة حلركـــة التوجيـــه يف بعـــض دول العـــامل ذلـــك ألن      

الكثري من األفراد يعتقدون أن العملية التوجيهية عملية حديثة النشأة نتيجة لتطـورات احليـاة املعاصـرة , دـري أن هـذه 
طبعه اجتماعي فهـو  كـي عـن مشـاكله الشخصـية ألفـراد أسـرته العملية قدهة جدا والدليل على ذلك أن اإلنسان ب

أو أصـدقائه أو معارفــه فيلقــى مشـاركة مــنهم يف تقــدمي احللــول ملشـاكله واقــرتاح وســائل لتخطـي الصــعوابت عــن طريــق 
 املساعدة.

 "التوجيـه ومعىن هذا إن فكرة التوجيه كاند سائدة منذ القدم دون معرفتها ابملصـطلح احلـديث واملسـتعمل وهـو     
ومــع تطــور احليــاة املعاصــرة وتعقــدها وظهــور املشــكالت الفرديــة لألفــراد فقــد ظهــر التوجيــه كوســيلة فعالــة ملواجهــة  "

 1حاجا م ومشكال م.
 تطور التوجيه يف العامل الغريب : /1-1

 إن التطور التارخيي للتوجيه يف العامل الغريب قد مر بعدة مراحل هي :     
 مرحلة الرتكيز على التوجيه املهين:  -وىلاملرحلة األ•    

إن حركــة التوجيــه املهــين كانــد بــدايتها األوىل يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة , وابلضــبط خــالل فــرتة الكســاد      
االقتصـــادي يف الثالثينـــات الـــ  كانـــد مهـــًدا حلركـــة اإلرشـــاد والتوجيـــه حيـــث نشـــأ التوجيـــه املهـــين علـــى يـــد "فرانـــك 

 choosing aابلـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة والـــذي يعتـــث كتابـــه اختيـــار مهنـــة  1909 ســـنة يف" ابرســـونز
vacation   .مرجعا أساسيا يف اختيار مهنة وأسس يف مدينة بوسطن مكتب للتوجيه املهين 

وبعــد مــرور عــام انعقــد بــنفس املدينــة أول مــؤمتر قــومي للتوجيــه املهــين ط ومــع هنايــة احلــرب العامليــة األوىل شــعر      
املســؤولون يف العــامل وخاصــة يف فرنســا بضــرورة تنظــيم التمهــني مــن أجــل تكــوين يــد عاملــة تتصــة ولتحقيــق هــذا كــان 

لرتبيـــة األمريكـــي بتنظـــيم جلنـــة للدراســـات حـــول اخلـــدمات لزامـــا علـــيهم االســـتعانة اؤسســـة تتصـــة هلـــذا قـــام جملـــس ا
الشخصية للتالميذ ط وكان االهتمام بفئة املعوقني مـن التالميـذ وذوي املشـكالت والعاهـات.  ـا أدى هـذا االهتمـام 
 إىل تطوير املناهج والتخطيط للمستقبل فأدى هذا إىل خلق وعي واهتمام يف  يع األساء األمريكية إلدخـال بـرامج
التوجيه ابملدارو والثانوايتط واستعمال اختبارات الـذكاء والتحصـيل الدراسـي ومنـه وجـد التوجيـه طريقـة إىل الوجـود 

 وتطبيقه .
وقـــد ســـاعد علـــى إعطـــاء التوجيـــه املهـــين املركـــز األول واألمهيـــة يف حركـــة التوجيـــه ولقـــد كـــان ااـــور األساســـي يف      

 اجلامعات أو يف مؤسسات األعمال . برامج التوجيه سواء يف املدارو أو يف 
 
 
 

                                                 
 .21,ق:2004-2003بن روان حورية وآخرون:"دور مستشار التوجيه يف متابعة املشكالت املدرسية",مذكرة ختر  مكملة لنيل شهادة ليسانس,املسيلة, - 1
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 مرحلة الرتكيز على التوافق والصحة النفسية : -املرحلة الثانية  •   
إن هـــذه املرحلـــة مـــن تطـــور التوجيـــه نبعـــث مـــن حمـــاوالت علمـــاء الـــنفس ودـــريهم حســـب مـــا يؤكـــد "ومليســـون"      

إىل تطبيق الطـرق العالجيـة لعـال  أنـواع الصـراع الـ  يقـاو منهـا الفـرد ومههـا األول هـو البحـث عـن دوافـع  1950
ســـلوك الفـــرد الكامنـــة يف اجتاهـــات الـــذات .وهـــذا مـــا جعـــل بعـــض العلمـــاء يفكـــرون يف إنشـــاء مصـــحات لألمـــراض 

إال أن "ومليســـون "يـــذكر أن التوجيـــه أو العقليـــة ,والـــدعوة للوقايـــة مـــن األمـــراض النفســـية والعنايـــة ابلصـــحة النفســـية .
العال  النفسي هبذا الشكل احتذى اخلطـوات الـ  رتهـا" فرويـد" إذ اقتصـر علـى قيـام عالقـة بـني فـردين مهـا املعـا  
ـــا عـــن عاملـــه  ـــة مؤقت ـــتم علـــى أحســـن صـــورة إذا مـــا ابتعـــد صـــاحب احلال ـــة علـــى افـــرتاض أن العـــال  ي وصـــاحب احلال

 االجتماعي .
فظهـرت مفـاهيم جديـدة يف التحليـل النفسـي حيـث اهـتم  1940شرت أفكارها علـى يـد "فرويـد" سـنة وقد انت     

ابلصحة النفسية ابلنسبة لألفراد خاصة الذين يعانون من صرا عات بني االجتاهات النفسية سـو الـذات والتوجيـه يف 
رف على أنـواع الصـراع الـ  يعـاين مثل هذا املوقف جيب أن يتخذ عدة طرق ملساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ويتع

 منها فيعود إليه االنسجام والتناسق بني االجتاهات النفسية سو الذات.
 مرحلة الرتكيز على فهم شخصية الفرد أثناء تفاعله مع بيئته االجتماعية :  -املرحلة الثالثة  •   

يف جمالــه االجتمــاعي أي فهــم شخصــية  "ليفــني" يف ضــرورة تفهــم شخصــية الفــرد تنبــع هــذه املرحلــة مــن حماولــة     
الفــرد أثنــاء تفاعلــه مــع شخصــيات آخــرين يف بيئتــه االجتماعيــة فــالفرد ينتمــي عــادة إىل  اعــة واجلماعــة هــي املرجــع 
الــذي يقتــبس منــه الفــرد ليكــون مدركاتــه وانفعاالتــه وأفعالــه فشخصــية الفــرد تتفــتح نتيجــة لتفاعــل دقيــق بــني كــل مــن 

ل تطــور التوجيــه مــن توجيـــه مهــين إيل عــال  يهــدف إيل تكامــل الشخصــية وأصــبح أيضـــا هــذه القــوى وهبــذا الشــك
عمليــة  ــدف إىل مســاعدة الفــرد علــى أن تتكامــل شخصــيته اســاعدته علــى أن يفهــم نفســه ويفهــم مشــاكله,وذلك 

 ابلتأثري عليه بش  الطرق ال  هكن أن تساعده فيتمكن من التكيف مع نفسه ومع جمتمعه.  
 التوجيه عملية مهنية وميدان من ميادين التخصص : -رحلة الرابعةامل •   

تعتــث احلــرب العامليــة الثانيــة مــن أهــم العوامــل الــ  أثــرت علــى التوجيــه وقــد بينــد هــذه احلــرب األمهيــة الكــثى      
اته, ومـن أهـم لالختبارات النفسية لتصنيف األفراد ووضع كل فرد يف مكانه املناسب والـذي يتفـق وقدراتـه واسـتعداد

نتائج احلرب العاملية الثانية يف ميدان التوجيه انه وجه االهتمام لتحليل السيمات حتليال عمليا ,وأصـبح التوجيـه فيمـا 
بعــد احلــرب العامليـــة الثانيــة موجهـــا إىل التوســع يف خـــدمات التوجيــه ويف مفهوماتـــه ليجــد ســـبيله إىل املصــانع والـــدين 

توجيـــه عمليـــة مهنيـــة وميـــداان مـــن ميـــادين التخصـــص وزادت أمهيتـــه يف املـــدارو ويف ودريهـــا مـــن امليـــادين ,وأصـــبح ال
 1جماالت عديدة أخرى .

 
 

                                                 
 .78,77, ق:  1992, القاهرة ,  2سعد جالل :" التوجيه النفسي والرتبوي واملهين " , دار الفكر العريب ,ط - 1
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 تطور التوجيه يف اجلزائر : /1-2
بــدأت حركــة التوجيــه يف اجلزائــر خــالل فــرتة االســتعمار يف شــكل تــوجيهي مهــين حيــث كانــد وســائل التوجيــه      

املعتمــدة آنـــذاك للعينـــة اجلزائريـــة يف تطبيـــق االختبـــارات األجنبيـــة علمـــا أن التوجيـــه كـــان مقتصـــرا علـــى أبنـــاء املعمـــرين 
ة قليلــة جــدا ,وذلــك يرجــع إيل أن اجلزائــريني كــانوا يشــغلون الفرنســيني واألجانــب ومل يســتفد منــه أبنــاء اجلزائــر إال قلــ

كـان يوجـد ابجلزائـر   1962وظائف وأعمال حرفية خاصة هبم وهذه املهن تتماشى مع قدرا م وإمكاان م ويف سنة 
 مراكز للتوجيه املهين اظافة إىل وجود متفشية رئيسية ابجلزائر العاصمة . (09)

ات املوجود ة ابجلزائر وهذا بسبب مغادرة التقنيني األوروبيني هلدا املركـز وبقـي منهـا وضع التوجيه كباقي القطاع     
مراكز على مستوى الوطن واكتفوا آنذاك ابلتفكري من اجل إجياد إيديولوجية للتوجيه يف بالدان تتماشى وفـق  (03)

شـاء املديريـة الفرعيـة للتوجيـه من إن 1967ما شـهدته مـن تطـورات وتغـريات سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية ويف سـنة 
ــــى  ــــب  (03)والتوثيــــق وتشــــمل عل ــــق املدرســــي واجلــــامعي واملهين,مكت ــــب للتوثي ــــه , مكت ــــب للتوجي ــــب : مكت مكات

 الدراسات.
 مفاهيم عامة حول التوجيه : /2
 تعار يف  /2-1   

ير أو املشــرف بتحفيــز يعتــث "التوجيــه" وســيلة انجحــة يف مالحظــة جهــود العــاملني فمــن خــالل مــا يقــوم بــه املــد     
العاملني وخلق اجلو املناسب للعمل واالتصال هبـم (العمـال  للحصـول علـى املعلومـات واختـاذ القـرارات كمـا أن دور 
ـــاد م لتحقيـــق  ـــة يف التنظـــيم مـــن خـــالل إعطـــاء األوامـــر والتوجيهـــات وقي ـــاة الديناميكي ـــه يكمـــن يف بعـــث احلي التوجي

 1أهداف التنظيم.
الوظيفــة الثالثـة مــن الوظــائف الرئيسـية للمــدير وببســاطة هكـن تعريــف وظيفــة التوجيـه أبهنــا عمليــة التوجيـه" هــو "     

يــتم مــن خالهلــا إبــالت األفــراد اــا ذا جيــب عملــه ومعرفــة أو التأكــد مــن أن كــل فــرد يبــذل قصــارى جهــده يف إنــاز 
 2العمل املنوط به.

تنطوي على كل األنشـطة الـ  صـممد لتشـجيع املرحوسـني  أن التوجيه وظيفة مركبة" ويذكر " يل أمحد توفيق     
على العمل بكفاءة وفاعلية يف كل من الفرتة القصرية واملدى الطويـل وهـي إحـدى الوظـائف األساسـية للمـدير والـ  
تعتــث مــن الوظــائف الصــعبة والســبب يف ذلــك يرجــع إيل أن املــدير يتعامــل مــع قــوى مركبــة ال يعــرف عنهــا إال القليــل  

 ال هكنه السيطرة على الكثري منها .كما 
أنــه إذا مل تــوزع الواجبــات " ويعــرف كــل مــن "إبــراهيم عصــمد مطــاوع "و"أمــني أمحــد حســن "و"علــي الشــرقاوي     

علــى األفــراد واألقســام واإلدارات لكــي تســهم يف حتقيــق األهــداف واخلطــط فســوف يــؤدي ذلــك إيل ضــعف االلتــزام 

                                                 
 .  14,ق :  2001, املسيلة ,  DEUAالتوجيه واإلشراف على األفراد ودوره يف زايدة اإلنتا " , مذكرة ختر   درداش زوينة:" –عرعار حولية  -1
 . 393, ق :  2002أساسيات التنظيم واإلدارة ", دار اجلامعة اجلديدة للنشر , اإلسكندرية , عبد السالم أبو قحف :"  -2
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لية كـــذلك إذا   شـــغل املراكـــز اإلداريـــة أبفـــراد ال هتلكـــون كفـــاءات متناســـبة مـــع جتـــاه املنظمـــة والتهـــرب مـــن املســـؤو 
 واجبا م إن األمل يصبح ضعيف يف حتقيق فاعلية األداء وابلتايل تتأثر وظيفة التوجيه.

يف حــني يــرى "صــالح الشــنواين" إن التوجيــه هــو اخلطــوة التنفيذيــة فــأي خطــوة مهمــا كانــد متقنــة لــيس هلــا أي      
ة مــا مل توضــع موضــع التنفيــذ , فالتوجيــه يعــد أحــد األركــان األساســية يف العمليــة اإلداريــة ابعتبــار أن التسلســل قيمــ

املنطقـــي للعمليـــة اإلداريـــة يبـــدأ مـــن التخطـــيط د التنظـــيم فالتوجيـــه حيـــث يـــتم عـــن طريـــق اإلشـــراف علـــى املرحوســـني 
سري العملية التنفيذية د تقـومي أداء العـاملني ابلوظـائف واالتصال هبم هبدف إرشادهم وترديبهم للعمل وقياد م أثناء 

 التنفيذية.
 تعريف التوجيه يف اجملال الرتبوي : /2-1-1

يعرف "إبراهيم عصمد مطاوع" و"أمينة أمحد حسن "أبن التوجيه هو االتصـال ابملـوظفني واملعلمـني عـن طريـق      
والتعليميـة العامـة فالتوجيـه إذن لـيس تنفيـذ لألعمـال وإمنـا  رحسائهم وترشيدهم ابلعمـل علـى حتقيـق األهـداف الرتبويـة

 توجيه اآلخرين يف تنفيذ أعماهلم .
ويـذكر "إبــراهيم حممــود عبــد املقصــود" إن التوجيــه يتضــمن إعطــاء األوامــر والتعليمــات والتوجيهــات واإلرشــادات      

ألمـر هـو احلصـول علـى نتـائج معينـة وهو ليس ابملهمة السـهلة ويتطلـب لنجاحـه مهـارات خاصـة فالـذي يرجـى مـن ا
 1 ومن د يتحتم توحيد اإلطار الفكري للرئيس واملرحوو ح  يفهم األخري ما يقصده األول وما يهدف إليه.

ويعــرف "التوجيــه " أبنــه  فــن إجيــاد الثقــة بــني مــن يصــدر األمــر وبــني مــن يتلقــى هــذا األمــر وتنميــة ثقتــه بنفســه      
 وبقدرته وكفاءته.

 أنواع التوجيه : /2-1-2
 يشري "أمحد حسن "و"إبراهيم عصمد "و "أمينة" إىل أن التوجيه ينقسم إىل قسمني مها:

 أ/ التوجيه الفين      
 ب/ التوجيه اإلداري      

هــو عبــارة عــن اجملهــود الــذي يبــذل لتنســيق وتوجيــه األداء التنفيــذي املســتمر فــرادى و اعــات  أ/ التوجيااه الفااين :
وذلك ح  هكنهم احلصول على قسط وافر مـن الـتفهم الكامـل واإلدراك السـليم علـى كيفيـة اجلـذب سـو األهـداف 

 املطلوب حتقيقها.
وســيه يف  يــع املســتوايت ويتطلــب ذلــك مــن يقــوم بــه كــل مــدير ورئــيس قســم ابلنســبة ملرح  ب/ التوجيااه اإلداري :

 هؤالء الرحساء خلق اجلو املناسب ألداء اإلخصائني لواجبا م.
 
 
 

                                                 
   . 14, ق :  2003, اإلسكندرية ,  1إبراهيم حممود عبد املقصود :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية (التوجيه  ", دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , ط -1
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 األسس العامة للتوجيه :/  2-1-3
من واقع استعراض املبادئ العامة لإلدارة والتنظيم يف السياق اخلاق بتطوير الفكر اإلداري والتخطيط والتنظـيم      

األخرى هكن استخالق بعض األفكار ال  متثل أساسا جيدا ملمارسة وظيفـة التوجيـه علـى  ودريها من املوضوعات
 النمو املستهدف ومن بني هذه األسس ما يلي :

ضـــرورة حتديـــد اهلـــدف , حيـــث هثـــل اهلـــدف ااـــور األساســـي للتوجيـــه أبي نشـــاط داخـــل املنظمـــة أي أنـــه  -
 ماعة داخلها .أساو توحيد اجلهود املبذولة على مستوى الفرد واجل

وحدة التوجيه ووحدة األمر أساو لتجنـب التعـارض يف األوامـر والتعليمـات الصـادرة للمرحوسـني كـأفراد أو   -
 كمجموعات.

ضــرورة التعــاون بــني الرحســاء واملرحوســني وبــني الــزمالء يف نفــس املســتوى التنظيمــي فالتعــاون هــو دعامــة أي  -
 عمل  اعي انجح.

حوسني وضرورة بناء اختاذ القـرارات املرتبطـة أي حالـة مـن حـاالت التمييـز يف مـنح العدالة يف املعاملة مع املر  -
 الثواب أو توقيع العقاب على أسس موضوعية.

تنمية مفهوم الرقابة الذاتيـة كوسـيلة لـدعم الثقـة بـني الـرئيس واملـرحوو مـن انحيـة ,كـذلك تنميـة روح الـوالء  -
 1واإلحساو ابملسؤولية من انحية أخرى.

 : ركان التوجيهأ /2-1-4
للتوجيــه أركــان متعــددة فلقــد اختلفــد أراء املختصــني يف حتديــد هــذه األركــان فــريى "إبــراهيم عصــمد مطــاوع"      

ـــــاح" أن عناصـــــر التوجيـــــه األساســـــية تنحصـــــر يف االتصـــــاالت, واختـــــاذ  ـــــة أمحـــــد حســـــن" و"ســـــعيد عبـــــد الفت و"أمين
ـــادة ,ونـــد أن "أمحـــد رشـــيد" قـــد حـــددها يف  صـــ ـــادة واالنتظـــام القرارات,القي نع اختـــاذ القـــرارات ,واالتصـــاالت والقي

واالســــتمرار ,كمــــا حــــددها "علــــي الشــــرقاوي" يف  القيــــادة ,االتصــــال ,والدافعيــــة ,كمــــا حــــددها " يــــل توفيــــق" يف 
االتصــــال , الدافعيــــة , والقيــــادة والتنســــيق كمــــا قــــام "حنفــــي ســــليمان" بتحديــــدها يف أربعــــة عناصــــر هــــي االتصــــال 

اقعيـــة ,يف مكــــان العمـــل والقيـــادة واإلشــــراف الفعـــال وحـــددها "إبــــراهيم الغمـــري" يف أربعـــة عمليــــات ,الدافعيـــة ,والو 
 أساسية هي القيادة ,التحفيز ,واالتصاالت اإلدارية ,وتقومي أداء العاملني وهو خالصة ما اتفق عليه علماء اإلدارة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .   395,396عبد السالم أبو قحف:" أساسيات التنظيم واإلدارة ", مرجع سابق , ق: - 1



 التوجيه............................................................................................................. الثاين الفصل
 

   
39 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ( : يوضح عمليات التوجيه4شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح شروط التوجيه اإلداري5شكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1( :يوضح بعض املبادئ األساسية يف التوجيه اإلداري.6شكل )

                                                 
 . 17, ق: 2003, اإلسكندرية ,  1د . حسن أمحد الشافعي :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ", دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, ط -1

 القـيادة

 وجيهـات التـعملي

 
 

االتصاالت  التحفيز
 اإلدارية

تقومي أداء 
 العاملني

 شروط التوجيه اإلداري

فهم العاملني 
 ابلقرارات 

تـوافـر التنـسيق بني 
 املرحوسني

مـبدأ    
جتـانس  
 األهداف 

توضيح طبيعة العالقات 
 بني السلطات 

 بعض املبادئ األساسية يف التوجيه اإلداري 

الفهم املشرتك للسياسات 
والثامج واإلجراءات بني 

 القيادة واملرحوسني

اإلشراف    
 املباشر 

تـوفري   
املعلومات 
 الضرورية 

القيادة   
 الدهقراطية 

وحدة        املتابعة
 الرائسة



 التوجيه............................................................................................................. الثاين الفصل
 

   
40 

 العمليات األساسية للتوجيه : /2-2
 : القيادة /2-2-1     
لقـــد ســـبقد اإلشـــارة إيل أن القيـــادة تعتـــث أحـــد أدوات التوجيـــه األساســـية ومـــع ذلـــك فقـــد ال يعتـــث ضـــراب مـــن       

ـــادة هـــي جـــوهر وظيفـــة التوجيـــه أو عصـــبه الرئيســـي ,وإذا أحســـن القائـــد اســـتخدام  ضـــروب املغـــاالة القـــول أبن القي
ا متميــزا ووفقــا هلــذا املنظــور يصــبح االتصــال االتصــال ونــح يف دفــع وحتمــيس األفــراد للعمــل ف نــه يصــبح بــذلك قائــد

 والتحفيز من أكثر األدوات أو العوامل احلاتة يف حتقيق النجاح القيادي من عدمه .
 أ/ ماهية القيادة:   

توصلد الدراسات ال  أجريد على اجلماعات مع االستعانة بطريقة التحليل النفسي إيل وجـود بعـض عناصـر      
قائــــد يف حاجــــة ألن يتمتــــع ارونــــة ثقافيــــة متكنــــه مــــن تنســــيق العمــــل بنجــــاح بــــني أفــــراد اجلماعــــة عامــــة للقيــــادة , فال

املختلفني  ا يؤدي مصاحلهم املتعارضة عادة إىل ميول انفصالية قوية والقائد املسـئول عـن حتديـد بـؤرة واضـحة يرتكـز 
 قـق ويـرتبط اجلماعـة ومتاسـكها فـدور حوهلا نشـاط اجلماعـة وهـذا يتطلـب مـن القائـد قـدرة عاليـة علـى إجيـاد تفـاهم 

القائد إذا يدعوه ألن العمل كمنسق وتطط و ثل للجماعة وال هكـن أبي حـال مـن األحـوال أن يكـون هنـاك قائـد 
بدون أتباع وال حمـل للقائـد مـا مل يكـن هنـاك هـدف حمـدد ودايـة يسـعى لتحقيقهـا ودراسـة القيـادة كظـاهرة اجتماعيـة 

رورة يف اعتبارهـا العالقـة املتبادلـة بـني القائـد وابقـي أعضـاء اجلماعـة يف ظـل هـدف يسـعى وسيكولوجية أتخذها ابلض
   1اجلماعة إيل حتقيقه.

 ب/مفهوم القيادة :   
بــدون الــدخول يف جــدول حــول املفــاهيم املختلفــة للقيــادة ويف ضــوء اإلطــار املنهجــي فســوف يــتم تبــين التعريــف      

 وهذا التعريف الذي يركز على الوظيفة اإلدارية للقيادة كما يلي: الذي اقرتحه "كونرتوز وزمالءه"
   2القيادة هي عملية التأثري على األفراد وتشجيعهم لتحقيق أهداف املنظمة .

 ج/ الصفات املهمة يف القائد :   
يتصـف القائـد النـاجح بـبعض الصــفات الـ  هكـن أن تتـدرب عليهـا وعليــك أن تنمـي مهارتـك يف التحلـي هبــا       

 وقد  تا  األمر إيل مدة طويلة إال أن النتيجة هكن أن تكون مشجعة ومن أهم هذه الصفات :
ابعـــة املرحوســـني علـــى املرحوســـني مـــن خـــالل ختطـــيط العمـــل وحتديـــد األهـــداف ومت *القااادرة علاااى اإلشاااراف :     

 وتدريبهم وإصدار األوامر والتعليمات إليهم.
وذلـك مـن خـالل إسـناد مهـام إيل املرحوسـني وطلـب االلتـزام ابلعمـل واالستفسـار  *القدرة على حسام األماور :    

 عن أي معلومة وأن تتحقق من أي تقصري وأن تكون قادرا على مكافأة ومعاقبة من  تا  لذلك.
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على القائد أن يتحلى ابلشجاعة وأنه يبادر ابألمور وأن يعلن عـن أفكـاره بوضـوح وأن يشـجع  نفس:*الثقة ابل     
 اآلخرين وأن  صل على تعزيز رحساءه وجيب تعلم أن الثقة ابلنفس هي من أسباب ثقة املرحوسني يف قائدهم .

ة يف عملــه وذلــك مــن خــالل حتديــد جيــب أن يتحلــى القائــد ابلقــدرة علــى حتقيــق نــواتج هنائيــة مطلوبــ *اإلجناااز:     
األهداف وخطوات التنفيذ وأن يساعد مرحوسيـه على حتقيق هذه اإلنــازات ف نــازا م يف جمموعهـا هـي إنازاتـه هـو 

. 
: إن قــدرة القائــد علــى اســتماع إيل مرحوســيه والتفــاوض واحلــديث وعــرض املعلومــات شــفواي وإدارة *االتصااال      

 املقابالت واالجتماعات واملذكرات من أهم قدرات القيادة ال  جيب أن يتحلى هبا أي مدير 
وصـــالحياته جيـــب أن يتحلـــى القائـــد ابلقـــدرة واملهـــارة علـــى التعـــرف علـــى حـــدود ســـلطاته  *القاااوة والسااايطرة :     

واختــاذ القــرارات وعليــه التــدخل يف الوقــد املناســب وعليــه اســتخدام صــالحياته املاليــة وأيضــا الصــالحيات الــ  متــس 
 املكافأة والعقاب .

يتسم القادة أبهنم قـادرون علـى العطـاء لفـرتات طويلـة نسـبيا وعليـك أن تتعـرف كمـدير علـى انسـب  *احليوية :     
 قدم فيها أفضل عطاء وحاول أن تزيد من مستوى حيويتك اجلسمانية والذهنية .األوقات ال  تستطيع أن ت

 د/ أنواع القيادة :   
يف هذا النوع تكون القرارات ال  تتخذ انبعـة مـن اجلماعـة كحصـيلة للمناقشـة والتفكـري  *القيادة الدميقراطية :     

علـــى أن يبقـــى كـــل فـــرد حـــر يف التعبـــري عـــن رأيـــه اجلمـــاعي وعلـــى القائـــد أن يـــدير املناقشـــة وجيمعهـــا حـــول املوضـــوع 
 والقائد يقدم للجماعة على مشورته عن طريق اقرتاح عدد من البدائل ختتار اجلماعة من بينها .

يف هـــذا النــــوع  ـــدد القائــــد كـــل أوجــــه النشـــاط واإلجــــراءات الـــ  تتبــــع دون استشــــارة  * القياااادة التساااالطية :     
طواتـه للجماعـة خطـوة حيـث يبقـى أفـراد اجلماعـة دائمـا يف جهـل اتم عـن أهـداف اجلماعة وتبلغ أسـاليب العمـل وخ

ـــد دائمـــا منعـــزال عـــن املشـــاركة  ـــادة املتســـلطة يكـــون فيهـــا القائ ـــ   ـــتف  هبـــا دائمـــا القائـــد املتســـلط والقي املســـتقبل ال
 اجلماعية مع ابقي األفراد وإال إذا اضطرته الظروف لشرح موضوع معني .

  املوجهة )القيادة الفوضوية (:* القيادة غري     
وفيهـا يكـون القائـد دوره سـلك اتركـا اجلماعـة حـرة متامــا فيمـا يتعلـق ابختـاذ القـرارات وأوجـه النشـاط واإلجـراءات الــ  
تتبعها وفيها يكون القائد مسئوال أمام اجلماعـة عـن تقـدمي املعلومـات الضـرورية واإلمـداد ابملـواد املطلوبـة للعمـل فقـط 

ضح أن نطاق القيادة التسـلطية والقيـادة دـري املوجهـة تنمـي شـ  املشـاعر العدائيـة ومظـاهر القلـق بـني أفـراد وماهو وا
اجلماعة داخل اجلماعة أما يف القيادة الدهقراطية ند أن التعاون بني أفراد اجلماعـة واعتمـادهم علـى بعضـهم الـبعض 

 1بدال من اعتمادهم هنائيا على القائد.
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 ومميزات القيادة :خصائص ه/   
القيادة عملية أساسية لتحقيق األهداف وقد أوضـحد بعـض الدراسـات أمهيـة األسـلوب القيـادي يف التـأثري يف      

إناز األفـراد إن القيـادة عمليـة إنسـانية يف أساسـها والقيـادة عمليـة أساسـها حفـز األفـراد ودفعهـم إيل العمـل والقيـادة 
  1أخرى هي مركز السلطة واملسؤولية.تسعى لتحقيق األهداف من انحية 

جيــب أن تكــون صــفة القيــادة موروثــة يف الشــخص ولكــن ال جيــب أن يســمح هلــا ابلســكون أو الطغيــان يف أي      
صــفة جتعــل الفــرد ينفــرد عــن دــريه ابلقــدرة علــى قيــادة اآلخــرين وتــوجيههم لتحقيــق أدــراض معينــة وإهلــامهم ابلتضــحية 

ن الصفات ال  متيز الفرد عن دريه وجتعل له مكاان مرموقا بني النـاو يتبعونـه ويهتـدون وإ رة محاسهم للعمل تعتث م
 هبديه .
حيـــث أن الكفـــاءات املشـــرتكة جلميـــع األشـــخاق يف املؤسســـة وإدارة معينـــة  *اجلااادارة يف اساااتخدام التنظااايم :     

داري  يــع الكفــاءات املوجــودة تزيــد كثــريا مــن كفــاءة أي فــرد واحــد مهمــا كانــد قدرتــه لــذلك جيــب أن يســتخدم اإل
يف التنظـــيم ويـــوزع كـــل مهمـــة علـــى الفـــرد الـــذي يصـــلح أكثـــر مـــن دـــريه للقيـــام هبـــا ويعـــرف مســـالك الســـلطة بطريقـــة 

 واضحة ودقيقة  دد مسؤولية املرحوسني اقتضاها .
ابســتمرار يف  يــع  جيــب أن يكــون اإلداري مؤمنــا ابلعمــل اجلمــاعي املشــرتك و ارســته إاثرة العماال اجلماااعي :د     

 األوقات ويشارك زمالءه من اإلداريني يف ترويج سياسات املؤسسة والعمل على تطبيقها والتقيد أبحكامها .
إن القـــدرة علـــى إبـــداء اآلراء الســـديدة هـــو اختبـــار لصـــالحية اإلداري يف االحتفـــا   إباااداء اآلراء الساااديدة :د     

 ادية واخللق واالستقامة هي من الضرورايت الثالثة للنجاح .اركزه والرأي السديد مرتادف والفطنة الع
جيــــب أن هلــــك اإلنســــان زمــــام نفســــه لكــــي يكــــون إداراي ألن اإلداري اهلــــادئ املتــــزن يلهــــم  ضاااابط الاااانفس :د     

ة اآلخرين على أن ينتجوا , واإلداري املعتدل احلازم يوحي ابلثقة هكـن االعتمـاد عليـه ملواجهـة  يـع املسـائل بصـراح
 واعتدال , وهذا ما يطمئن املرحوسني وينمي الشعور ابلثقة بينهم و ثهم على التعاون .

تيلـر"  إهنـا األمانـة " تزيد االستقامة يف األمور اإلدارية كثريا مـن جمـرد كوهنـا التزامـا ويقـول يف ذلـك االستقامة :د     
الصر ة للغرض الذي جيعله اإلنسان صادقا ليس مع اآلخرين فحسب بل أيضا مع نفسـه  وهـي الصـفة الـ  تسـمو 

 بتفكري اإلنسان ومتنحه املثل العليا. 
 بصفة عامة ينبغي أن تتوفر لدى القائد مهارات ثالأ هي :و/ مهارات القيادة :   

هي القدرة على التفاعل والتفاهم مع الناو والقدرة علـى خلـق روح العمـل كفريـق بـني أفـراد  مهارات إنسانية :     
التنظــيم إن العالقــات اإلنســانية هــي جــزء ال يتجــزأ مــن العمــل اليــومي للمســؤول ...وابلتــايل تصــبح املهــارة اإلنســانية 

 شرطا أساسيا يف املسؤول.
 لعمل الذي يؤديه املسؤول .وهي املعرفة والفهم لنوع ا مهارات فنية :     

                                                 
 . 125, ق :  2000األردن ,  , 1طرتبية الرايضية " , دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع , مروان عبد اجمليد :" اإلدارة والتنظيم يف ال - 1
 



 التوجيه............................................................................................................. الثاين الفصل
 

   
43 

هي القدرة على تصور األمور ورحية األبعاد الكاملة ألي مشكلة أي هـي القـدرة علـى تصـور املهارة الفكرية :      
العالقــــات بــــني العوامــــل املختلفــــة وختتلــــف األمهيــــة ابلنســــبة لكــــل مــــن هــــذه املهــــارات ابخــــتالف املســــتوى اإلداري 

ال تـزداد أمهيتهـا كلمـا ارتفـع مسـتوى املسـؤول يف التنظـيم والشـكل التـايل يبـني علـى للمسؤول , فاملهارات الفكريـة مـث
   يوضح مهارات القيادة.4وجه التقريب أمهية كل مهارة للمستوايت اإلدارية املختلفة والشكل رقم (

 املهارة الفكرية 
 املهارة اإلنسانية  

 املهارة الفنية
 1( يوضح مهارات القيادة.7شكل )

 االتصال : /2-2-2
يعتث االتصال واحدا من األجنحة األساسية لوظيفة التوجيه وال يستطيع املـدير أن يوجـه مرحوسـيه ألداء العمـل      

مــا مل يتصــل هبــم بــل هكــن القــول أبنــه لــيس هنــاك عمليــة إداريــة هكــن أن تــتم مــامل يكــن ذلــك مــن خــالل االتصــال 
 املرحوســني واالســتماع إيل الرحســاء واملقــابالت الشخصــية واالجتماعــات ف صــدار األوامــر والتعليمــات وللتحــدأ إيل

والتعبري الشفوي وكتابة اخلطاابت والتقارير واملذكرات هي من أنواع االتصال وتصـور حيـاة أو عمـل دون حـديث أو  
إلداريـة واإلنسـانية كالم أو كتابة , الهكن اعتبارها حياة أو عمل إن االتصال اثابة فريق التشحيم لكـل العمليـات ا

 ال هكن هلا احلركة بسهولة وسري مامل يكن هناك االتصال .
 أ/ تعريف االتصال :   

هو عبارة عن نقل املعلومات من طرف إيل طرف آخـر ونقـل املعلومـات قـد يكـون مـن خـالل أمـر أو طلـب أو      
   2ني.تعليمات بصدد عملية ختطيطية أو تنظيمية أو رقابية أو لتوجيه املرحوس

واالتصــال يقصــد بــه عــادة تلــك العمليــة الــ   ــدف إيل تــدفق البيــاانت واملعلومــات الالزمــة الســتمرار العمليــة      
اإلداريـــة عـــن طريـــق جتميعهـــا وتنقلهـــا يف تتلـــف االجتاهـــات , داخـــل اهليكـــل وخارجـــه حبيـــث تســـري عمليـــة التواصـــل 

  3املطلوب بني تتلف املتعاملني .
 ة االتصال :ب/ مراحل عملي   

االتصــال هــو عبـــارة عــن نقــل معلومـــات مــن خــالل طـــرق (مرســل  وذلــك يف شـــكل رســالة شــفوية أو مكتوبـــة      
  مراحـل عمليـة االتصـال بشـيء مـن البسـيط 5تنتقل من خالل وسيلة إيل طرف آخر (مستقبل  ويوضح الشـكل (

 وهي ال  سيتم شرحها تبعا :
 

                                                 
 .554ط ق: 2002/  2001أمحد ماهر :" اإلدارة املبادئ واملهارات "ط الدار اجلامعية ( الطبع ط النشر ط التوزيع   ط اإلسكندرية  ط - 1
 . 556, ق :  2002/ 2001الدار اجلامعية (طبع.النشر.التوزيع   , اإلسكندرية ,أمحد ماهر:" اإلدارة املبادئ واملهارات" ,  - 2
 .7, ق:  2004/2005معروف أحالم آخرون :" أمهية االتصال يف رفع كفاءة املؤسسة" , مذكرة ختر  لنيل شهادة ليسانس إلدارة األعمال , املسيلة ,  - 3
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 رد فعل (معلومات مرتدة                                    
 ( : يوضح مراحل عملية االتصال.8شكل )

 
 ومن التعريف وأيضا من الشكل السابق يتضح أن مراحل عملية االتصال هي :

وهو شخص لديه جمموعة أفكار ومعلومات يود أن ينقلهـا إيل شـخص آخـر ويتـأثر أثنـاء حماولـة نقلـه  املرسل :     
 للمعلومات بطريقة إدراكه ودوافعه وشخصيته وقدراته يف التقييم والتذكر والربط ومهاراته يف اللغة والتعبري الشفوي .

وز والكلمـــات واحلركـــات واألصـــوات واحلـــروف هـــي عبـــارة عـــن حتويـــل األفكـــار إيل جمموعـــة مـــن الرمـــ الرساااالة :     
 والصور وتعبريات الوجه والصراخ واهلمس , كل هذا يف معاين ضمنية أو خفية .

على املرسـل أن خيتـار الوسـيلة األكثـر تعبـريا وأتثـريا علـى مـن يسـتقبلها وهنـاك رسـائل كثـرية لالتصـال  الوسيلة :     
جتماعـــات واللجـــان وااـــاد ت ... اخل.ومنهـــا املكتـــوب كاخلطـــاابت منهـــا املنطـــوق (أو الشـــفهي  كاملقـــابالت واال

 واملذكرات والتقارير واللوائح...
هـــو الطـــرف األخـــر يف االتصـــال والـــذي يتلقـــى حبواســـه املختلفـــة الرســـالة وينظمهـــا ويفســـرها وفقـــا  املساااتقبل :     

 إلدراكه ودوافعه وتعليمه وشخصيته وصفاته.
هنــاك ينقلـب املســتقبل إيل مرسـل يســتخدم كــل األدوات السـابق اإلشــارة إليهــا يف  دة( :الارد )املعلومااات املرتاا     

 إرسال رسالة عث وسيلة إيل الطرف الذي أمامه.
إن مـا  ـيط بعمليـة االتصـال مـن أشـخاق آخـرين وعمـل وأصـوات أو رمـوز وعالقـات هكنهـا  بيئة االتصال :     

 . ية االتصالو تضيف أو تشوش على عملأن تسهل أو تعيق أ
 ج/ وظائف االتصال :    

 بغض النظر على شكل أو نوع االتصال (مكتوب أو شفهي  تتمثل وظائف االتصال يف :
 تبادل املعلومات سواء داخل املنظمة أو بني املنظمة والبيئة .•     

 البيـئة

 املستقبـل الـوسـيلة الـرسالة املـرسل
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رتبطـــة ابلتنفيـــذ ابإلضـــافة   نشـــر األفكـــار والتوجيهـــات املرتبطـــة ينـــاز األنشـــطة وكـــذلك التعليمـــات واألوامـــر امل•     
 لتأصيل القيم واملعايري التنظيمية وتوضح أهداف املنظمة لألفراد.

 التقييم واملساعدة يف تقييم األداء ابلنسبة للفرد واجلماعة املنظمة .•     
 1تشجيع تبادل اآلراء واألفكار بني املستوايت التنظيمية املختلفة.•    

 اإلدارة :د/ اجتاهات االتصال يف 
يؤكد كل من "ذكي حممود هاشم" "وسيد اهلوا ري" "وإبراهيم الغمري" على أن هنـاك اجتاهـات ثالثـة لالتصـال      

 يف اجملال اإلداري وهي : 
وذلــك االتصــال الــذي يــتم بــني اإلدارة العليــا يف املشــروع وأعضــاء اإلدارة  االتصااال ماان أعلااى إيل أساافل : /1     

ورجـــال اإلدارة املباشـــرة أو املشـــرفني وبـــني اآلخـــرين والعـــاملني اســـتوى التنفيـــذ واخـــذ هـــذا  الوســـطى ويبـــني هـــؤالء
االتصــال شــكل تعليمــات وأوامــر وتوجيهــات وقــرارات وسياســات تصــدرها اهليئــات اإلداريــة وبغــرض تنظــيم وتوجيــه 

 األعمال ابملشروع وهذا أيضا ما ينطبق على اإلدارة الرايضية .
ويعـــين اتصـــال العـــاملني ابإلدارة وذلـــك كـــرد فعـــل لالتصـــال املســـتقبل أو  أسااافل إيل أعلاااى : االتصاااال مااان /2     

كمعلومــات وبيــاانت ترفــع لــإلدارة أدــراض الرقابــة وتقيــيم نتــائج األعمــال ومشــكال ا فــال بــد مــن معلومــات مرتــدة 
 إلدارة الرايضية .لإلدارة للوقوف على أراء العاملني ومقرتحا م وشكواهم ووجهات نظرهم ويتم ذلك يف ا

اخـــذ االتصـــال األفقـــي جمـــراه بـــني أعضـــاء اإلدارات واألقســـام داخـــل املشـــروع هبـــدف  االتصاااال األفقاااي : /3     
إبقــائهم علــى علــم اــا جيــري مــن أمــور فضــال عــن تبــادل املعلومــات والبيــاانت واآلراء ووجهــات النظــر حــول املســائل 

التصال األفقي يف حل املشكالت بكفاءة وفعالية نظـرا لوضـوح الـرحاي واملوضوعات املشرتكة بينهم كما يساهم هذا ا
 2أمام اجلميع وأخذ كافة وجهات النظر يف احلسبان  ا يتناسب مع األنشطة الرايضية.

   االتصال واجتاهاته الثالثة : 6ويوضح الشكل ( 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 403دارة " , مرجع سابق , ق : عبد السالم أبو قحف :" أساسيات التنظيم واإل - 1
 .57إبراهيم حممود عبد املقصود :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية (التوجيه  ", مرجع سابق , ق :  - 2



 التوجيه............................................................................................................. الثاين الفصل
 

   
46 

 
 اتــصال أفقي                                                

 
 

 االتصال  االتصال  
 من األعلى  من األسفل                                                                     
 إيل األعلى                   إيل األسفل 

 
 
 
 
 

 
 1.واجتاهاته الثالثة( : يبني االتصال 9شكل)

 أنواع االتصال :ه/     
هــو اتصــال مباشــر بــني مرســل الرســالة واملســتقبل هلــا وتنفيــذ هــذا النــوع مــن االتصــاالت  *االتصااال الرمسااي :     

 أشكال عدة وال  من أمهها االتصال اللغوي ودري الشفوي .
لعنقودي ويتالزم وجـوده مـع االتصـال الرتـي هو اتصال دري مباشر واخذ الشكل ا *االتصال الغري الرمسي :     

فهو تعبري عن الطبيعة البشرية يف االتصال ويالح  وجود العديد من املزااي اإلجيابيـة للمـدخل العنقـودي لالتصـال , 
فهــو مــن انحيــة  قــق الســرعة يف تبــادل املعلومــات وأيضــا هــر عــث املســتوايت التنظيميــة ويتصــف ابلفعاليــة فهــو يــزود 

ابملعلومات املرتدة أما اجلوانب السلبية للشكل العنقودي من االتصال فقد يسبب إحداأ شقاق وخـالف  املسؤول
 وسوء فهم الرسالة وخاصة إذا كاند املعلومات املنقولة مهمة ليسد من مصدر رتي

 و/ مبادئ االتصال :   
ز علـــى اجلوانـــب األربعـــة احلرجـــة املتصـــلة تســـاعد املبـــادئ التاليـــة املســـؤول يف بنـــاء نظـــام جـــدير لالتصـــال ابلرتكيـــ     

 ابالتصال وهي :
 ٭  نـوعية الـرسالة .                                   ٭  ظروف استقبال الرسالة .     
 ٭  االستفادة من مزااي التنظيم دري رتي .     ٭  ااافظة على أشكال اجلهود املنظمة .     

                                                 
 .  21التوجيه واإلشراف على األفراد ودوره يف زايدة اإلنتا  ", مرجع سابق , ق : :"   عر عار حولية , درداش زوينة  - 1
 

مــدير الـوحدة 
 (أ 

مــدير الـوحدة 
 (ب 

 فــرعمــدير 
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ـــد مـــن اســـتخدام اللغـــة وهـــي مســـؤولية املرســـل بتصـــميم وصـــيادة  مبااادأ الوضاااوح :‹      ـــتم االتصـــال فـــال ب لكـــي ي
االتصــال والتعبــري عــن ذلــك بطريقــة مفهومــة ســواء كانــد ابلكتابــة أو الكــالم والتخاطــب وي ــؤدي إيل التغلــب علــى 

 الكثري من العقبات .
أي إعطاء كل انتباهك واهتمامك الستقبال االتصال مع وجود مبـدأ الوضـوح فـأي  مبدأ االهتمام والرتكيز :‹     

اتصــال ال هكــن أن يــنجح إذا مل يكــن مفهومــا والتمســك هبــذا املبــدأ يســاعد علــى التغلــب علــى عديــد مــن احلــواجز  
 كعدم االهتمام ونقص أو ضعف الرسالة املنقولة.

أ على مساندة األهداف التنظيميـة حيـث يتصـل أبدـراض وأهـداف يساعد هذا املبد مبدأ التكامل والوحدة :‹     
 االتصال فهذا املبدأ ابلنسبة للمسؤول وسيلة وليس داية .

تقـوم التنظيمـات دـري الرتيـة بسـبب احلاجـة لنقـل البيـاانت  مبدأ اسرتاتيجية استخدام التنظايم غاري الرمساي :‹     
وافقــة املســئولني ويكــون هلــا التــأثري النــافع أو الضــار علــى املنظمــة, ونشــرها وتنشــأ هــذه التنظيمــات اوافقــة أو بــدون م

فتدفق الرسائل قد يتم رتيا مـن الـرئيس إيل املـرحوو أو مـن املـرحوو إيل الـرئيس وهـذا املنفـذ قـد ال يكـون مالئمـا أو 
لشـــخص يف ال يثـــق بـــه لنقـــل كـــل أنـــواع الرســـائل لـــذلك جيـــب أن يســـتفيد املســـئولون مـــن املـــدخل دـــري الرتـــي أي ا

   1اإلبالت أو من خالل آخرين . 
 ي/ معوقات االتصال :   

تواجـــه عمليـــة تبـــادل املعلومـــات الكثـــري مـــن املعوقـــات والعراقيـــل الـــ  تـــؤثر علـــى فعاليتهـــا وهكـــن تصـــنيف هـــذه      
 املعوقات بصفة إيل ثالأ جمموعات وهي :

 اجملموعة األوىل : معوقات تنظيمية مثل :   
عبء العمل.حيث يرتتب على زايدة حجم عـبء العمـل عـدم تـوافر الوقـد الـالزم لالتصـال سـواء   زايدة حجم     

 كان شفهيا أو مكتواب. 
 تعدد املستوايت اإلدارية . األمر الذي يرتتب على بط ء عملية االتصال .     
 اتساع نطاق اإلشراف .     
 . عدم ختطيط االتصاالت ودياب سياسات االتصال املالئمة     
 اجملموعة الثانية : فهي املعوقات السلوكية مثل :   

اخلــوف مــن املركــز الــوظيفي للــرئيس حيــث يــؤثر هــذا علــى مــدى حريــة املرحوســني يف االتصــال برئيســه كمــا أن      
خشــية هــذا املــرحوو مــن الوقــوع يف اخلطــأ قــد جيعلــه يــرتدد كثــريا يف لقــاء رئيســه أو الكتابــة إليــه ومــن بــني املعوقــات 

سلوكية أيضا عدم تشجيع الرئيس نفسه للمرحوو لالتصال بـه إذا تطلـب األمـر وكـذلك إجتـاه املرحوسـني إيل دربلـة ال
أو تنقيــــة املعلومــــات الــــ  ســــوف يرســــلوهنا إيل رحســــائهم حيــــث يكــــون الرتكيــــز علــــى جوانــــب النجــــاح وإخفــــاء أي 

ســــبب خــــوفهم علــــى وظــــائفهم أو معلومــــات تــــرتبط أبي جانــــب مــــن جوانــــب الفشــــل أو اخللــــل يف األداء وذلــــك ب
                                                 

 . 171بد اجمليد إبراهيم :" اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضية ", مرجع سابق , ق: مروان ع - 1



 التوجيه............................................................................................................. الثاين الفصل
 

   
48 

خشــــيتهم احلرمــــان مــــن احلــــوافز أو العقــــاب األديب أو املــــادي بصــــفة عامــــة . وأخــــريا فــــ ن انعــــدام الثقــــة بــــني الــــرئيس 
 واملرحوو تعتث من أخطر املعوقات السلوكية ال  تؤثر على فعالية االتصال ابملنظمة .

 اجملموعة الثالثة :    
ملعوقات ال  تواجه عملية تبادل املعلومات يف املنظمة يتمثـل معظمهـا يف العوامـل البيئيـة وجتدر اإلشارة إيل أن ا     

ســواء كانــد داخــل املنظمــة أو خارجهــا ومــن أمثلــة هــذه املعوقــات بعــد املســافة بــني األفــراد واإلدارات أو الفــروع , 
  1ظمة ال  تعمل بداخله.والضوضاء واللغة ابعتبارها أحد مكوانت املزيج الثقايف للمجتمع وكذلك املن

 احلوافز : /2-2-3
نظـرا ألمهيــة احلـوافز وخاصــة منهــا املاديـة والــدور الكبــري الـذي تســاهم بـه يف رفــع املردوديــة للعمـال بصــفة خاصــة      

وللوحدة أو املنظمـة بصـفة عامـة ابعتبارهـا أحـد أبـرز املـؤثرات ااركـة لـدوافع العمـل مـن جهـة وكوهنـا العامـل الرئيسـي 
عور األفـــراد ابالســـتقرار والرضـــا يف املنظمـــة مـــن جهـــة أخـــرى أصـــبح مـــن الضـــروري وجـــود سياســـة حتفيزيـــة حمكمـــة لشـــ

تضــمن وجــود أو خلــق تــوازن بــني ردبــات العمــال واألهــداف املســطرة مــن قبــل اإلدارة املنظمــة وهــذا الفصــل يتنــاول 
هـــا علـــى ســـلوك األفـــراد ابملنظمـــة وفـــق أســـس ابلتفصـــيل السياســـة األجريـــة التحفيزيـــة املعتمـــدة مـــن قبـــل اإلدارة وأتثري 

 حمكمة وتصميم جيد لنظام األجور مع مراعاة األثر التشجيعي ابملنظمة .
 أ/ تعريف التحفيز :   

قــد اختلفــد تعريفــات احلــوافز وذلــك ابخــتالف وجهــات النظــر الذاتيــة لكــل مفكــر إداري فاحلــافز هــو قــوة أو      
و البيئة اايطة ابلفـرد فـاحلوافز هـي املغـرايت والعوامـل الـ   يئهـا اإلدارة للفـرد عامل حمرك خارجي يوجد يف اجملتمع أ

 2هبدف زايدة كفاءة أدائه اإلنساين يف العمل ورضائه به.
 ب/ أنواع احلوافز :    

  دد "زكي حممود هاشم" أنواع احلوافز يف احلوافز االجيابية واحلوافز السلبية      
ـــة اإلنتاجيـــة وحتســـني األداء مـــن خـــالل مـــدخل  )التشاااجيع واإلاثباااة(: ٭احلاااوافز االيابياااة    ـــدف إيل رفـــع الكفاي

التشــجيع واإل بـــة الـــذي يشـــجع الفـــرد علـــى أن يســـلك ســـلوكا معينـــا تردبـــه اإلدارة وعـــن طريـــق تـــوفري فـــرق التقـــدير 
 والكسب املادي واألديب لألداء اجليد.

وهــي الــ  تســعى إيل التــأثري يف ســلوك العــاملني مــن خــالل  خطاااء(:٭احلااوافز الساالبية )العقاااب واحملاساابة علااى األ  
مدخل العقاب والردع والتخويف أي من خالل العمل التأديك الذي يتمثـل يف اجلـزاء أن املاديـة كاخلصـم مـن األجـر 

تنشــر علــى أو احلرمــان مــن العــالوة أو احلرمــان مــن الرتقيــة أو إدرا  اســم العامــل املقصــر أو املهمــل يف قائمــة خاصــة 
العاملني ابملشروع أو سو ذلـك مـن صـور اجلـزاء املعنـوي ويقسـمها "حممـد مـاهر علـيش" ماديـة ومعنويـة مباشـرة ودـري 

 مباشرة , موجبة وسالبة.

                                                 
 .  426,427عبد السالم أبو قحف :" أساسيات التنظيم واإلدارة ", مرجع سابق , ق :  -1
 .43إبراهيم حممود عبد املقصود :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ", مرجع سابق , ق:  - 2
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وأن تــوافر احلــوافز املاديــة واملعنويــة لــدى العــاملني يف الرتبيــة الرايضــية يعــد أمــر مهمــا يف زايدة فــاعليتهم وكفــاء م      
نــد حتفيــز الطــالب ذوي الكفــاءات الرايضــية العاليــة ملــا هلــا مــن أثــر يف تشــجيعهم ورفــع مســتواهم ابســتمرار  للعمــل فع

 كذلك على التدريب واالشرتاك يف األنشطة وفاعلية احلوافز تتحدد بعاملني أساسني مها :
مدى اتفاق احلافز مع احلاجة امللحة لدى الفرد:كلما كاند احلـوافز املعطـاة تتفـق ونوعيـة احلاجـات الـ   ـاول      

 الفرد إشباعها كلما زادت فاعلية هذه احلوافز.
 مقدار احلافز : كلما زادت مقادير احلوافز كلما زاد أثرها وفاعليتها يف حتريك دافعية الفرد.     
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1(: يوضح أنواع احلوافز.10شكل )
                                                 

 .47حسن أمحد الشافعي :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ", مرجع سابق , ق:  - 1

 احلوافـزأنـواع 

هي جمموعة العقوابت 
 هلا العامل يتعرضال  

 وافز السلبيةـاحلثـانيا: 

التحفيز إيل حتسني 
 املستوى

 مثل التنبيه

اجلزاء يتناسب مع قيمة 
 العمل 

 احلافـز املايل 
 

 املكافآت

عدم االستمرار يف 
 اخلطأ

 احلوافـز اإلجيابيةأوال:  

 األجر

 احلافز املعنوي  احلافز االجتماعي 

تقديره كعضو يف 
 اجلماعة

 الرتقية

 ال أثر مايل له -
مثل إشباع  -

 حاجات العاملني 
إشعار العاملني  -

 أبنفسهم 
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 احلاوافز الذاتية(: يوضح 11شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1يوضح احلوافز الفردية واحلوافز اجلماعية .(: 12شكل )
 
 

                                                                                                                                                         
 
 .48,47إبراهيم حممود عبد املقصود :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ", مرجع سابق , ق:  - 1

 الـذاتية لـثا : احلـوافز 

الــحافز الـذايت 
يـؤدي إيل اخللق 
 واالبتكار  

القوة الكامنة ال  
تدفع الفرد احض 
إرادته إيل العمل 
 وإشباع حاجاته

مكافأة الفرد عن 
األعمال دري 

العادية ال  يقوم 
 هبا 

 رابـعا : احلـوافز الـفردية واحلـوافز اجلماعية 

ويستخدم يف حالة 
اإلنتا  اآليل الذي 
يعتمد أساسا على 

 اآلالت 

 احلـافز اجلماعي 

احلـافز الــذايت 
يساعد على 

 اكتشاف املواهب  

احلـافز الــذايت 
يساعد على 
الصفاء النفسي 

 للفرد

 احلـافز الـفردي 
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 ج/ أسس احلوافز :   
إن أهم األسس على اإلطالق ملنح احلوافز هو التمييز يف األداء وال هنع األمر مـن اسـتخدام معـايري أخـرى مثـل      

 اجلهود واألقدمية 
ففــي مــا يتعلــق ابلتمييــز يف األداء ف نــه يعتــث املعيــار األساســي وهــو مــا يعــين مــا يزيــد عــن املعــدل النمطــي لــألداء      

ســواء كــان ذلــك يف الكميــة أو النوعيــة أو وفــر يف الوقــد أو يف التكــاليف ويعتــث األداء فــوق العــادي أو التمييــز يف 
 ز .األداء أهم املعايري على اإلطالق حلساب احلواف

أمـــا فيمـــا خيـــص اجملهـــود ف نـــه يصـــعب أحيـــاان قيـــاو انتـــج العمـــل ذلـــك أنـــه دـــري ملمـــوو وواضـــح كمـــا يف أداء      
وظـــائف اخلـــدمات أو ألن النـــاتج شـــيء احتمـــايل احلـــدوأ مثـــل : الفـــوز يف املناقصـــات أو املســـابقات وابلتـــايل فـــ ن 

ان مكافئــة اجملهــود أو األســلوب وجيــب االعــرتاف أن العــثة أحيــاان ابااولــة ولــيس ابلنتيجــة وقــد هكــن األخــذ ابحلســب
 هذا املعيار أقل أمهية من املسابقة نظرا لصعوبته وعدم موضوعيته يف بعض األحيان .

أما األقدمية وال  يقصد هبا تلك الفرتة الـ  قضـاها الفـرد يف العمـل والـ  تشـري إيل االنتمـاء إيل املنظمـة والـذي      
وايت يف الغالـــب علـــى شـــكل عـــالوات كمـــا أن املهـــارة والـــ  تتخـــذها بعـــض املنظمـــات  جيـــب مكافأتـــه بشـــكل مـــا 

كمعيــار مــن خاللــه تعــوض وتكــافئ هــذه املنظمــات أفرادهــا حبســب مــا هلكــون مــن شــهادات أو بــراءات اخــرتاع أو 
 1إجازات وند هذا املعيار حمدود جدا وال يساهم بقدر كبري يف حساب حوافز األفراد .

 ط الالزمة لنجاح نظام احلوافز :د/ الشرو    
 أن تعمل على إشباع احلاجات األساسية  ‹     
  أن يكون نظاما منتخبا  ‹    
 أن يكون نظاما اقتصاداي اعىن زايدة العائد من تطبيقه  ‹    
 الشمول ‹    
 املرونة   ‹    
 مراعاة الفروق الفردية  ‹    
 التوقيد املناسب لتطبيقه  ‹    
 عدم الرتكيز على احلوافز السلبية  ‹    
 أن يكون سهال ومفهوما  ‹    
 أن يتصف ابملوضوعية ‹    
 
 
 

                                                 
 .236, ق :  1999إلسكندرية , أمحد ماهر :" إدارة املوارد البشرية ", الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع , ا - 1
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 ( : يبني خصائص احلوافز13شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.( يبني مقومات احلوافز41شكل )
 
 
 

                                                 
 .46حسن أمحد الشافعي :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ",مرجع سابق  , ق :  - 1

العمل على ردبة 
جديدة أو زايدة 
 يف ردبة قائمة

حتقيق االستقرار صعب 
التوصل إليه ألن مفهوم 
االستقرار نسك أي 
 خيتلف من فرد آلخر 

 تـوفـري
الـعدالـة يف الـمعاملة أو  

 الــعائد

نشـر الـقيم األخالقية 
ح  ال تصبح الـحوافز 
عامال لالستجداء أو 

 التقرب 

مـناسبة لـدوافع 
وإشـباع الفرد 

 حاجاته

التنظيم السليم يرتبط 
ابالختصاصات 

 والواجبات

مـرونة احلـوافز أي 
 قـابليتها للـتغيري 

تعمل على ربط 
الـفرد ابملؤسسة 
 ال  ينتمي إليها 

 خصائص احلوافز

 مقومات الـحوافز
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 تقومي أداء العاملني : /2-2-4
هناك فروق واختالفـات بـني األفـراد يف بعضـهم الـبعض وهـي ظـاهرة عامـة تالحـ  دائمـا يف  يـع نـواحي احليـاة      

 وهلذه الفروق أتثريها على صالحية الفرد للعمل وجودت أداء وأخريا استمرارية الشخص يف العمل أو تركه.
 أ/ مفهوم تقومي أداء العاملني :   

هــو عبــارة عــن دراســة وحتليــل أداء العــاملني لعملهــم ومالحظــة ســلوكهم وتصــرفا م أثنــاء العمــل وذلــك للحكــم      
على مدى ناحهم ومستوى كفاء م يف القيام أبعماهلم احلالية وأيضا احلكم على إمكانيات النمـو والتقـدم للفـرد يف 

 املستقبل وحتمله ملسؤوليات أكث .
أبنـه معـايري لتقيـيم أداء األفـراد لقيـاو املسـتوايت الـ  يعتـث عنـدها األداء مرضـيا وللمقارنـة ابألداء وتقومي األداء      

 الفعلي وكذلك قياو اخلصائص امللموسة ال  يتصف هبا األفراد بغرض الرتقية أو توقيع اجلزاء .
 ب/ طرق تقومي األداء :   

 األداء ال  هكن حصرها يف الطرق التالية :هناك العديد من الطرق ال  تستخدم يف تقومي      
تتكــون هــذه الطريقــة مــن جمموعــة مــن املقــاييس يــتم اســتخدامها يف تقــومي األداء وهــذه املقــاييس  طريقااة التقاادير:• 

 تشمل على عدد من اخلصائص مثل : القيادة, التنسيق ,األداء الفعلي...اخل.
 باري :وال  تشمل الرتتيب والتوزيع اإلج املقارنة:• 

يقوم فيها الـرئيس برتتيـب  يـع مرحوسـيه ووجهـتهم وفقـا ملسـتوايت أدائهـم وابلتـايل تـؤدي  طريقة الرتتيب : /1     
 إيل ترتيب  يع املرحوسني إبتداءا من األكفأ ح  األقل كفاءة أو العكس .

مــن  ٪10تعتمــد علــى ضــرورة توزيــع تقــومي أداء الــرئيس للمجموعــة وختصــص  طريقااة التوزيااع اإلجباااري : /2     
يف املنطقـــة املتوســـطة  ٪40يف املنطقـــة األعلـــى مـــن املتوســـطة , ٪20أفـــراد اجملموعـــة عنـــد احلـــد األقصـــى للمقيـــاو ,

 عند احلد األدم للمقياو . ٪10األقل من املتوسطة د  ٪20نفسها , 
 ائم املرجحة واالختيار اإلجباري:وال  تشمل على القو  القوائم :• 

حتتــوي علــى عــدد كبــري مــن العبــارات الــ  تصــف أنــواع ومســتوايت تتلفــة مــن األمنــاط  القااوائم املرجحااة : /1     
 السلوكية يف جمال العمل ويتم إعطاء كل عبارة وزن أو قيمة معينة .

جمموعــة حبيــث يتضــمن جمموعــة مــن  تتطلــب هــذه الطريقــة عمــل منــوذ  خــاق لكــل االختيااار اإلجباااري: /2     
العبــارة وعــادة تتكــون كــل منهــا مــن أربــع عبــارات حبيــث تبــدو عبــارتني إجيــابيتني واألخــرى ســلبيتني ويقــوم الشــخص 
املختص ابلتقومي ابختيار عبارتني من العبارات األربعة حبيث تكون إحـداها أكثـرهم قـراب يف وصـفها األداء املرحوسـني 

 1 راب وأكثرهم بعدا يف وصف أدائه.وتكون الثانية أقلهم ق

                                                 
 . :73,72,71حسن أمحد الشافعي :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية " , مرجع سابق  , ق - 1
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تتطلــب ضــرورة أن يقــوم كــل رئــيس ابالحتفــا  بســجالت وافيــة لتــدوين  يــع الوقــائع احلرجــة  الوقااائع احلرجااة :• 
 السلك واالجيايب وهذه الطريقة مالئمة مع تقييم أداء األخصائيني الرايضيني يف إدارة الرتبية الرايضية .

يــتم فيهــا عمــل مقــابالت حبيــث تنصــب املقابلــة علــى استفســار عــن كافــة املعلومــات اخلاصــة  املراجعااة امليدانيااة : •
 بكل مرحوو مثل: كيفية األداء , ومستوى األداء إيل دري ذلك .

هــذه الطريقــة تتطلــب قيــام الــرئيس بكتابــة مقــال يتضــمن كافــة انطباعاتــه عنــد كــل مــرحوو وهــذا  املقااال املفتااوح :• 
 أن يكون الرئيس قادرا على املالحظة الدقيقة .األسلوب يتطلب ضرورة 

هذه الطريقة يـتم فيهـا تقـومي أداء املرحوسـني بواسـطة  اعـة مـن الرحسـاء امللمـني بعمـل املـرحوو  التقومي اجلماعي :• 
بـه  على أن يكون الرئيس املباشر أحدهم لشرح طبيعة عمل املرحوو واملعايري ال  يسـند إليهـا يف تقـومي األداء املـرتبط

 بعيدة عن التحفيزات .
 ومن معاملها األساسية هي : التقومي ابلنتائج :• 

 د أن جتمع الرئيس واملرحوو معا لالتفاق على واجبات الوظيفة .     
 د أن يقوم املرحوو بوضع األهداف املرتبطة أبدائه ابلتعاون مع رئيسه.     
ة ابألهــداف املوضـــوعة ولــيس علــى احلقـــائق والســمات الفرديـــة د تركــز هــذه الطريقـــة علــى تقــومي النتـــائج املرتبطــ     

 للفرد موضع التقييم.
د يقوم الرئيس بدور إجيايب يف مساعدة مرحوسـيه وذلـك يعطـاء املسـاعدات املسـتمرة والـ  تسـاعد علـى حتقيـق      

 أهدافه .
التقليـــدي واخلـــاق يصـــدار  د دور الـــرئيس ينحصـــر يف مســـاعدة املـــرحوو علـــى حتقيـــق أهدافـــه بـــدال مـــن الـــدور     

  1األحكام عليه.
 مبادئ ومستوايت التوجيه : /3-2

 من مبادئ التوجيه مايلي : مبادئ التوجيه : /3-2-1     
تتطلــــب عمليــــة التوجيــــه الفعاليــــة تكامــــل أهــــداف املؤسســــة والعــــاملني فيهــــا كــــي يطــــور األهااااداف املتكاملااااة :«   

 تايل يسامهون يف حتقيق األهداف التنظيمية لإلسهام األمثل.املرحوسون شعورا ابالنتماء للمؤسسة وابل
جيب أن  اف  املشرفون على االتصال املباشر مع املرحوسني وتسهل العالقات دـري الرتيـة اإلشراف املباشر : «   

ذلك وظيفــة التوجيــه وجتعــل واالتصــاالت أيســر وتشــجع علــى التغذيــة االســرتجاعية واختــاذ القــرارات بطريقــة أســرع وكــ
نقل األخطاء وسوء الفهم إذا ما   اسـتيعاب التوجيـه واالتصـاالت بشـكل صـحيح  ـا يـؤدي إيل الفعاليـة يف اجلـودة 

 واإلنتاجية .
 

                                                 
 .74حسن أمحد الشافعي :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ", مرجع سابق  , ق :  - 1
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تســاعد مشــاركة املرحوســني يف اختــاذ القــرارات اإلداريــة علــى رفــع الــروح املعنويــة هلــم  أساالوب املشاااركة اإلداريااة: «  
يـة اإلدارة الدهقراطيـة والـ  جتعـل عمليـة التوجيـه أسـهل طاملـا ال يعـد التوجيـه أمـرا .ويساهم هذا بدوره يف تكوين عمل

 واجب التنفيذ بل اثابة إرشاد سو األداء األفضل .
ينبغـي أن يكـون التوجيـه واضـحا ال لـبس فيـه وانشـئا عـن سلسـلة قيـادة واحـدة وإال ستضـعف وحدة التوجيه :  «  

 فوضى.أمانة السلطة وتنشأ اخلالفات وال
يتطلـب التوجيــه الفعــال الوصــول إيل نتـائج , وال هكــن بلــوت النتــائج إال اواكبــة مواصاالة العماال حااز اإلجناااز : «   

أحداأ التطورات بصفة مستمرة ويتطلب ذلك اإلشراف املسـتمر واإلرشـاد وتقـدمي النصـيحة واملسـاعدة للمرحوسـني 
 1يف أعماهلم لبلوت األهداف املرجوة .

  ايت التوجيه :مستو  /3-2-2
يقســم التوجيــه إيل مســتوايت تبعــا ملــدى تعقــد املشــاكل الــ   ملهــا األفــراد إيل املــوجهني وابلتــايل تعقــد العــال       

وكفايـــة املوجـــه. لـــذلك يـــرى الـــبعض أن التوجيـــه يتــــدر  مـــن حـــاالت يتناوهلـــا دـــري األخصـــائي إيل حـــاالت يتناوهلــــا 
تقدمي االقرتاحـات والنصـح واحللـول وهـذا ال يفيـد إال أقليـة األخصائي اإلكليين.فهناك مستوى يقوم فيه دري املتمرن ب

قليلة من الناو وهذا ال يعتث توجيها ابملعىن الصحيح ألن الفرد قد ينقلب إيل شـخص تـواكلي يعتمـد علـى دـريه يف 
حل مشاكله وهذا املستوى يقوم بشرح أسباب املشاكل ويوضح للعميل دواعي سـلوكه ومعنـاه ومعـىن األعـراض الـ  

 تبدو عليه ليدرك العالقات املختلفة بني مكوانت شخصيته 
لقد أدى هذا إيل وجود مستوى أعلـى مـن املسـتوى السـابق ويعمـل األخصـائي يف هـذا املسـتوى علـى مسـاعدة      

الفــرد علــى تفريــق انفعاالتــه ومســاعدته علــى اكتشــاف البصــرية.أما إذا كانــد مشــاكل الفــرد أعمــق مــن ذلــك وتــدل 
أنـه يعــاين مـن مــرض عقلـي أو حالــة حــادة مـن حــاالت العصـب النفســي فـال يصــلح ملثـل هــذه احلالــة  األعـراض علــى

ويقــوم هـذا التقسـيم علــى  1938إال طبيـب األمـراض العقليـة وهنــاك تقسـيم آخـر ملســتوايت التوجيـه "للويـد جـونز" 
 األسس اآلتية:

 ٭ طول مدى اتصاله ابملوجه   ٭ مدى عمق املشكلة     ٭ درجة اعتماد العميل على املوجه        
 ويوجد يف هذا التقسيم أربعة مستوايت للتوجيه هي :

دمســـتوى الردبـــة يف احلصـــول علـــى معلومـــات عرضـــية وهنـــا جيـــب أن يعطـــي العميـــل املعلومـــات الصـــحيحة الـــ       
يطلبها وال تتطلب هذه العملية من اخلثة سوى قدرة املوجـه علـى إعطـاء املعلومـات أو بيـان مصـادر احلصـول عليهـا 

. 
فيتســع جمــال التوجيــه وذلــك حــني يكــون العميــل يف داملســتوى الثــاين قــد تطــول فيــه الصــلة بــني املوجــه والعميــل      

حاجة إيل االعتماد على املوجه الستغالل املعلومات ال  حصل عليها منه أو مـن مصـدر أخـر اسـتغالال جيـدا مثـل 
 حماولة احلصول على عمل أو تصميم برانمج دراسي أو استغالل وقد الفرات.

                                                 
 .150,149, ق :  2001إيهاب صبيح حممد رزيق :" اإلدارة األسس والوظائف" , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع , القاهرة ,  -1
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ت الـــ  يعـــاين منهـــا العمـــالء اضـــطرا ابت انفعاليـــة دـــري مقبولـــة  أمـــا يف املســـتوى الثالـــث ففيـــه تكـــون االضـــطرااب     
 كاملوجات االعتدائية والقلق والرتدد ...وهذه تستلزم وجود األخصائي اإلكليين املتمرن .

أمـــا املســـتوى الرابـــع فهـــو مســـتوى االضـــطراابت النفســـية احلـــادة املســـتمرة وهـــذه حتتـــا  إيل الطبيـــب النفســـي أو      
 1قلية.طبيب األمراض الع

 التوجيه واإلرشاد النفسي يف اجملال الرايضي: /3
 تعريفه: /3-1     
اخلـدمات الـ   ـدف إيل مسـاعدة الفـرد علـى فهـم نفسـه علـى  عبارة عـن جممـوع": Guidance" "التوجيه"*    

ســو أفضــل وفهــم املشــكالت الــ  يعــاين وتزويــده ابملهــارات الالزمــة الــ  متكنــه مــن اســتغالل مــا لديــه مــن إمكانيــات 
 ومهارات واستعدادات وقدرات ومساعدته على حتديد أهدافه يف ضوء إمكانياته الشخصية البيئية 

":عبــارة عــن عالقــة تفاعليــة تنشــأ بــني املرشــد ( األخصــائي النفســي  واملسرتشــد Counseling" "إلرشــاد* "ا   
(املبحوأ  وهلا هدف واضح هو مساعدة الفرد على تغيري سلوكه وفهم نفسه على سو أفضل وتفهـم ظروفـه احلاليـة 

ات اجملتمــع وفيمــا يلــي نقــوم وحــل مشــكالته وتنميــة إمكانياتــه املختلفــة اــا  قــق لــه مطالبــه الذاتيــة يف ضــوء متطلبــ
 بعرض موجز لبعض تعريفات التوجيه واإلرشاد يف اجملال الرايضي :

عبارة عن عملية اهلدف منها هو مساعدة الرايضيني علـى التخطـيط ملسـتقبلهم بكـل دقـة " د "التوجيه واإلرشاد     
 يف ضوء إمكانيا م الشخصية وقدرا م البد نية واملهارية.

عبــارة عــن عمليــة اهلـدف منهــا هــو مســاعدة الرايضــيني علـى فهــم وحتليــل قــدرا م وميــوهلم " يـه واإلرشــادالتوج* "     
 وإمكانيا م املختلفة ومشكال م واستخدام تلك املعرفة يف اختاذ القرارات املناسبة اا  قق هلم التوافق.

يني على التغلب علـى املشـاكل والصـعوابت عبارة عن عملية اهلدف منها مساعدة الرايض" د "التوجيه واإلرشاد     
 ال  تعيق تقدمهم من أجل حتقيق أقصى منو إلمكانيا م البد نية واملهارية والنفسية .

ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن التوجيه واإلرشاد يف اجملال الرايضـي هـو تلـك العمليـة املخططـة الـ   ـدف 
على سو أفضل من خالل التعرف علـى شخصـيته واجتاهاتـه وقدراتـه وخثاتـه إيل مساعدة الفرد الرايضي لفهم نفسه 

وقيمته وعاداته واستجاابته السلوكية جتاه املواقـف املختلفـة ومسـاعدته علـى حتديـد مشـكالته وتزويـده ابملهـارات الـ  
 متكنه من حل مشكالته يف ضوء إمكانياته الشخصية وظرفه البيئية.

 شاد ابلعلوم األخرى :عالقة التوجيه واإلر  /3-2
إن لكــل علــم خصائصــه الــ  متيــزه عــن العلــوم األخــرى وعلــى الــردم مــن ذلــك هكننــا القــول أنــه ال يوجــد علــم      

مسـتقل متامــا عــن دـريه مــن العلــوم بـل هنــاك تعــاون وثيــق بـني العلــوم املختلفــة ألن أي علـم ال يســتطيع التقــدم افــرده 
 تلك األهداف من أمثلة تلك العلوم : علم النفس , علم االجتماع ,ولكل منها أسلوهبا اخلاق يف حتقيق 
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علم التاريا , علم الفلسفة ,علم القانون , علـم احلركـة الرايضـية , علـم االقتصـاد...اخل . ونقـوم بشـرح مـوجز لعالقـة 
 التوجيه واإلرشاد يف بعض العلوم.

 أ/ التوجيه واإلرشاد وعلم النفس:   
العلـم الـذي يـدرو السـلوك واخلـثة أي أنـه يـدرو كـل أنـواع األنشـطة الـ  يقـوم هبـا اإلنسـان  إن علم النفس هو     

ويــدرو أفكــاره ودوافعـــه وانفعاالتــه واجتاهاتـــه ...اخل وهــو عبـــارة عــن عمليـــة اهلــدف منهـــا مســاعدة الفـــرد علــى فهـــم 
مامـه ومشـكالته وحاجاتـه واسـتخدام وحتليل واستعداداته وقدراتـه وميولـه وإمكاانتـه املختلفـة كـذلك الفـرق املتاحـة أ

مـــا لديـــه مـــن معـــارف ومعلومـــات يف اختـــاذ القـــرارات الصـــحيحة ولكـــي يـــتمكن املرشـــد مـــن القيـــام بعمليـــة التوجيـــه 
واإلرشاد على أكمل وجه البد االستعانة ابادئ ونظرايت علم النفس وهو  تـوي علـى العديـد مـن امليـادين النظريـة 

العـــام , علـــم الـــنفس الفــارق , علـــم الـــنفس العالجـــي , علـــم الـــنفس الصـــناعي , علـــم والتطبيقيــة مثـــل : علـــم الـــنفس 
 النفس االجتماعي , علم النفس الرايضي , علم النفس الرتبوي ...ودريها .

 والتوجيــه واإلرشــاد يســتفيد مــن كــل هــذه الفــروع النظريـــة والتطبيقيــة لعلــم الــنفس فــيمكن االســتفادة مــن "علـــم     
دراسـة الشخصـية وديناميا ـا ألنـه خيـتص بدراسـة األنشـطة النفسـية املتعـددة لإلنسـان كـذلك هكـن النفس العـام" يف 

االسـتفادة مــن "علـم الــنفس الفــارق" يف دراسـة الفــروق النفسـية بــني األفــراد واجلماعـات املختلفــة كمـا هكــن لإلرشــاد 
تلفـة (اجلسـمي,العقلي , انفعـايل,احلركي النفسي االستفادة من "علم نفس النمو" يف التعرف على مظاهر النمـو املخ

  والــ  يرجــع إليهــا عنــد تقيــيم منــو الفــرد ويســتفاد مــن "علــم الــنفس العالجــي" مــن خــالل التعــرف علــى الفــرد الــذي 
يتمتـــع ابلصـــحة النفســـية والفـــرد الـــذي يعـــاين مـــن األمـــراض النفســـية والتعـــرف علـــى االضـــطراابت النفســـية بـــدرجا ا 

علـــم الـــنفس الصـــناعي" عــن طريـــق تطبيـــق مبـــادئ علـــم "ناعة يســـتفيد اإلرشـــاد والتوجيــه مـــن املختلفــة ويف جمـــال الصـــ
 النفس على املشكالت النفسية املتعلقة حبوافز اإلنتا  واملشاكل املهنية والتدريب املهين وعوامل رفع الكفاية.

لـ  يوفرهـا عـن سـيكولوجية علم النفس االجتمـاعي" مـن خـالل املعلومـات ا" ابالظافة إيل ذلك هكن االستفادة من
اجلماعـة وديناميكيا ــا ومتاسـكها ومعايريهــا وأيضـا التفاعــل االجتمـاعي واألدوار اخلاصــة ابجلماعـة وكيفيــة توزيعهـا اــا 
 قــق الرضــا ألعضــاء اجلماعــة كمــا يســتفاد مــن "علــم الــنفس الرتبــوي" أنــه يهــتم بدراســة املشــكالت النفســية املرتبطــة 

 وقوانني التعلم والتوجيه الرتبوي....بقطاع الرتبية ومبادئ 
أما يف اجملال الرايضي فيمكن االستفادة مـن "علـم الـنفس الرايضـي" يف دراسـة الشخصـية الرايضـية والدافعيـة يف      

الرايضـة واالنفعــاالت الرايضــية وسـيكولوجية اإلصــابة الرايضــية وســيكولوجية املـدرب وديناميكيــة اجلماعــات الرايضــية 
 1اعة الرايضية...اخل.ومتاسك اجلم
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 ب/ التوجيه واإلرشاد وعلم االجتماع: 
هناك صلة وثيقة بني التوجيه واإلرشاد وعلم االجتماع فكل منهـا يهـتم ابلعـادات والتقاليـد واملعـايري االجتماعيـة      

والتنشــئة االجتماعيــة وأيضــا اخلــثات االجتماعيــة ويعتمــد علــى مفــاهيم علــم االجتمــاع فــالفرد كــائن اجتمــاعي بطبعــه 
تفاعلــه مــع املواقــف االجتماعيــة الــ  يوجــد فيهــا ويقــوم املرشــد فعنــدما نقــوم بدراســة ســلوكه ف ننــا ندرســه مــن خــالل 

 بتقدمي اخلدمات ال  تتناوهلا البيئة االجتماعية ابلتعديل .
ويف اجملـــال الرايضـــي يســـتطيع األخصـــائي النفســـي الرايضـــي االســـتفادة مـــن علـــم االجتمـــاع الرايضـــي يف التعـــرف      

وطبيعـة اجلماعـة الرايضـية وديناميكيا ـا وتطـور اجلماعـات الرايضـية  على أساليب التفاعل االجتماعي بني الرايضـيني
ـــ  تـــؤدي إيل اســـتمرار اجلماعـــة الرايضـــية والتعـــرف علـــى الـــدوافع لســـلوك اجلماعـــات الرايضـــية والتنشـــئة  والعوامـــل ال

البيئـة الرايضـية االجتماعيـة يف الرايضـة ويف هـذا اجملـال فـ ن األخصـائي النفسـي الرايضـي يقـدم اخلـدمات الـ  تتناوهلـا 
ابلتعديل كذلك يتناول األخصائي النفسي الرايضي أسلوب حياة الالعبني املصابني ودراسة املشكالت االجتماعيـة 
الــ  يعــانون منهــا بســبب اإلصــابة فاإلرشــاد هنــا عبــارة عــن عمليــة اهلــدف منهــا إصــالح اجتمــاعي يقــوم هبــا املرشــد 

 يف خثة احلياة الواقعية. الرايضي الذي يعمل جاهدا على دمج الالعبني
 ج/ التوجيه واإلرشاد وعلوم الدين :

إن اإلرشــاد الــديين يقــوم علــى أســس ومبــادئ وأســاليب دينيــة وأخالقيــة جيــب علــى األخصــائي النفســي اإلملــام      
 ابملفاهيم الدينية كذلك جيب مراعاة احرتام دين املسرتشد وعدم التدخل يف معتقداته الدينية .

 ه واإلرشاد وعلم االقتصاد:د/ التوجي 
إن االرتبـــاط بـــني التوجيـــه واإلرشـــاد وعلـــم االقتصـــاد يعتـــث أحـــد الـــدعائم الـــ  ال عـــن عنهـــا حـــ  ال حتـــدأ أي      

خسـائر يف القـوى البشـرية الـ  تسـتثمر أثنــاء عمليـة الرتبيـة والتعلـيم وحـ  يــتم وضـع تصـور ملـا سـيحدأ يف املســتقبل 
يف عـــدة مهـــن تتلفـــة كـــذلك يهـــتم التوجيـــه واإلرشـــاد يف جمـــال االقتصـــاد بدراســـة فـــرق أبن الفـــرد الواحـــد قـــد يعمـــل 

 العمل والتغريات ال  تطرأ على املهن وهذا نتيجة للتقدم التكنولوجي والنمو العلمي يف عامل االقتصاد والعمل.
 التوجيه واإلرشاد وعلوم الرتبية الرايضية :ه/   

أهــم العلــوم الرتبويــة واإلنســانية وهلــا نظراي ــا املختلفــة كمــا أهنــا تضــم العديــد مــن تعــد الرتبيــة الرايضــية علــم مــن      
العلـــوم مثـــل:علم الـــنفس الرايضـــي ,علـــم احلركـــة ,علـــم فســـيولوجيا الرايضـــة ,علـــم التـــدريب الرايضـــي ,علـــم االجتمـــاع 

رد ككــل وتعمــل علــى تنميتــه الرايضــي ,ودريهــا مــن العلــوم الرايضــية فالرتبيــة الرايضــية نشــاط تربــوي متكامــل  ــتم ابلفــ
مـــن  يـــع النـــواحي البدنيـــة, العقليـــة والنفســـية ونالحـــ  يف اجملـــال الرايضـــي هبـــوط مســـتوى أداء الالعبـــني أو عـــدم 
اســتقرار مســتوى أداء الــبعض اآلخــر وظهــور بعــض بســلوك مغــاير لطبيعــتهم كــذلك قــد نــد بعــض الرايضــيني الــذين 

 1ثر على صحتهم النفسية االجتماعية.يتعرضون لدرجات عالية من االنفعال  ا يؤ 

                                                 
 . 19,20إخالق حممد عبد احلفي  :" التوجيه واإلرشاد النفسي يف اجملال الرايضي ", مرجع سابق , ق:  - 1



 التوجيه............................................................................................................. الثاين الفصل
 

   
59 

لذلك جيب أن نوجه هلؤالء خدمات التوجيه واإلرشاد من خالل األخصـائي النفسـي الرايضـي ملسـاعد م علـى      
تشــخيص حــاال م إيل أفضــل الطــرق للتغلــب علــى املشــكالت الــ  يعــانوا منهــا .وتكمــن أمهيــة التوجيــه واإلرشــاد يف 

لتــدريب يلعــب دورا هامــا حيــث يهــتم اســاعدة الالعبــني علــى رســم خططهــم املســتقبلية اجملــال الرايضــي ففــي قطــاع ا
وتشخيص املشكالت ال  يعانوا منها وكيفية مواجهتها ويلعب دور حيواي يف جمال الرايضة املدرسية ويستطيع معلـم 

اخلاصـــة بتنميـــة ميـــول  الرتبيـــة الرايضـــية القيـــام بـــدور فعـــال يف تلـــك العمليـــة كـــذلك جيـــب علـــى املعلـــم وضـــع الـــثامج
 التالميذ وإرشادهم إيل أحسن الطرق ال  تؤدي إيل تنمية قدرا م املختلفة إيل أقص حد  كن .

هنـاك العديـد مـن األهـداف الـ  هكـن حتقيقهـا مـن أهداف التوجيه واإلرشاد النفساي يف اجملاال الرايضاي: /3-3
 خالل عملية التوجيه واإلرشاد يف اجملال الرايضي وهي:

 تنمية املفهوم االجيايب للرايضي سو ذاته . -     
 مساعدة الرايضي على توجيه حياته الرايضية بنفسه بذكاء يف حدود قدراته وإمكانياته . -     
العمــل علــى إشــباع دوافــع الرايضــي وحتقيــق مطالبــه وتلبيــة احتياجاتــه املختلفــة األمــر الــذي  قــق لــه التوافــق  -     

 الشخصي .
 مساعدة الفرد على االختيار املناسب للرايضة ال  تتناسب وقدراته وإمكاانته املختلفة . -     
 مساعدة الرايضي على االلتزام ابخللق الرايضي وقواعد الضبط االجتماعي والتفاعل االجتماعي السليم  -     
 لثواب والتعزيز .إ رة دافعية األفراد وتشجيعهم على  ارسة الرايضة واستخدام أساليب ا -     
 التعرف على الفروق الفردية بني الرايضيني ومساعد م على النمو يف ضوء قدرا م . -     
 توجيه الرايضيني إيل أفضل الطرق للتدريب لتحقيق أقصى درجات النجاح . -     
زايدة معـــرفتهم  تزويـــد الرايضـــيني بقـــدر مناســـب مـــن املعلومـــات التخصصـــية واالجتماعيـــة والـــذي يســـاهم يف -     

 لذا م وحتقيق التوافق النفسي والصحة النفسية لديهم .
مساعدة الرايضي على استغالل قدراته البد نية واملهارية واستعداداته الشخصـية وإمكانيـات بيئيـة إيل أقصـى  -     

 حد تؤهله له هذه اإلمكانيات األمر الذي يؤدي إيل زايدة توافقه مع نفسه ومع جمتمعه .
 مساعدة الرايضي على أن تتكامل شخصيته اساعدته على فهم نفسه ومشاكله . -     

 مساعدة الرايضي يف حل مشكالته بنفسه عن طريق التعرف على أسباب املشكالت وأعراضها . -     
 مساعدة الرايضيني املصابني على مواجهة اآل ر النفسية السلبية الناجتة عن اإلصابة . -     
عمــل علــى تغيــري والتعــديل يف الســلوك والبيئــة االجتماعيــة للرايضــي املصــاب حــ   ــدأ تــوازن بينــه وبــني ال -     
 1بيئته.

 

                                                 
 .21احلفي  :" التوجيه واإلرشاد النفسي يف اجملال الرايضي ", مرجع سابق , ق:  إخالق حممد عبد -1
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 خالصة الفصل: 
يعتــث التوجيــه إيل جانــب التخطــيط والتنظــيم مــن أهــم وظــائف اإلدارة وهــي وظيفــة ذات ارتبــاط قــوي ابألفـــراد      

املعنيني بتنفيذ األهـداف املسـطرة . وال هكـن تنفيـذ هـذه األهـداف إال مـن خـالل عمليـة التوجيـه الـ  يتـوىل الرحسـاء 
وك األفراد بشكل هكنهم من تنفيذ املهام املنوطة هبـم. وعليـه حبكم سلطا م القيام هبا . هذا يتطلب التأثري على سل

فـــ ن التوجيــــه يتضــــمن اجلانــــب املهـــم مــــن العمــــل القيــــادي والــــذي يعـــين يف املقــــام األول االهتمــــام ابملســــائل املتعلقــــة 
ف ابلســـلوك القيـــادي والـــذي يـــؤثر بـــدوره علـــى مواقـــف ودوافـــع وســـلوكيات األفـــراد العـــاملني يف الوصـــول إيل األهـــدا

 املرجوة .
ومن هنا ف ن التوجيه يعين إرشاد املرحوسني وحتفيزهم وترديبهم ابلعمل للوصول إيل األهداف ابسـتخدام العديـد      

مــن الوســائل .وبنــاءا علــى مــا تقــدم فــ ن التوجيــه , ولكــي  قــق األهــداف املطلوبــة منــه , فانــه هــس وينــاقش جمــاالت 
 االتصال والقيادة والتحفيز.
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 متهيد :
تعـد املنشـآت مـن املالعــب والسـاحات واملرافـق الرايضــية مـن جهـة ,واألجهــزة واألدوات والوسـائل الرايضـية مــن      

 جهة أخرى من املستلزمات الرئيسية للسري احلسن إذ أهنا متثل العمود الفقري للنشاط الرايضي .
امة ,كزايدة القيمة الرتبوية املتصلة خاصـة إن اتساع دائرة استعمال الوسائل الرايضية يرجع ألسباب جوهرية وه     

 ابأللعاب الرايضية , فهذه األخرية تعتث من الطرق الفعالة .
كمـــا أن هـــذه الوســـائل واملنشـــآت الرايضـــية تعتـــث كـــذلك عـــامال مهمـــا يف اإلكثـــار مـــن جوانـــب النشـــاط البـــدين       

 زيد من إبراز مواهب وإبداعات املراهقني .والرايضي, فهي تضيف إيل النشاط عناصر التشويق والسرور , وهي ت
وقد تطرقنا يف هذا الفصل إيل املنشآت والوسائل الرايضية وأسباب اتساع دائرة استعماهلا وكذا دورهـا يف تنميـة      

 املمارسة الرايضية , إيل جانب كيفية توظيف واستغالل هذه املساحات واملعدات الرايضية املتوفرة . 
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 نبذة اترخيية : /1  
هكننا تتبع اتريا تصميم املرافق ال  شيدت للرايضة بصفة خاصـة املكشـوفة منهـا واملغطـاة إذا رجعنـا إيل الـوراء      
سنة مـن اتريـا اليـوانن العريـق و ومـا ال شـك فيـه أبن املصـريني قـاموا بتشـييد املرافـق الرايضـية قبـل هـذا  2400ملدة 

 التاريا .
 اهلندسة املعمارية اليواننية :أ/     

 تشتمل اهلندسة املعمارية على :
 الساحة العامة : )مكان السوق ( : -  

إيل أســفل قلعــة أثينــا كانــد تقــام الســاحة العامــة ولقــد كــان هــذا املكــان املكشــوف يســتخدم يف أعمــال التجــارة      
 ,والصالة الرايضية . ويتيح الفرصة إلقامة مباين عامة مثل املعابد ,اإلستاد الرايضي

 اإلستاد الرايضي : -  
ـــه يف املـــدن الـــ  جتـــري هبـــا األلعـــاب وأخـــريا أصـــبح       ـــارة عـــن مضـــمار الســـباقات اجلـــري حيـــث يـــتم إقامت كـــان عب

يســتخدم إلقامتــه تتلــف املســابقات الرايضــية ,وكــان أحــد طرفيــه يشــيد يف العــادة علــى شــكل مســتقيم أمــا الطــرف 
 قدم. 600وكان طوله يبلغ يف العادة اآلخر فكان شبه دائري 

كــان يــتم ختطـــيط االســتاد الرايضـــي يف بعــض األحيـــان اظلــة طويلــة مـــن القمــاش علـــى جانــب التـــل حــ  هكـــن      
إعــداد الكراســي و يئتهــا علــى منحــدر التــل كمــا هــو احلــال يف أوملبيــاد وطيبــة وايبــدافروو ودلفــي ,ويف أحيــان أخــرى 

قبـل املـيالد ويـتم  331سـتاد يف أثينـا إيل عـام يتم تشييده على مكان مسطح كما هـو احلـال يف أثينـا ويرجـع بنـاء اال
ألــف متفـر  وأعيــد  50بعـد املــيالد بعرفـة هيـدروو اتيكــاو ويعتقـد أبن مدرجاتــه تسـع لــ  160إعـادة تشـييده عــام 

 .1896بناءه كي تقام عليه دورة األلعاب األوملبية عام 
 مضمار السباق : -  

نــه كــان يشــيد لســباق اخليــل كمــا يبــدو أن ســباق العجــالت ذات يشــبه مضــمار الســباق االســتاد الرايضــي إال ا    
األربع خيول قد بدأ يف لوائل الدورة األوملبية الثالثة والعشرون حيث كاند تقـام سـباقات متشـاهبة يف  يـع األلعـاب 

 الوطنية اليواننية .
 صالة األلعاب الرايضية : -  

م عبارة عن مناذ  أولية من احلمامات العموميـة الرومانيـة وكانـد تشبه مثيال ا يف أوملبياد أيفسوو وبرجامون وه    
 1تشتمل عل مالعب للرايضيني وخزاانت تستخدم لالستحمام وقاعات للمحاضرين ومدرجات للمتفرجني.

 
 تشتمل أشكال اهلندسة املعمارية الرومانية على:ب/ اهلندسة املعمارية الرومانية :  

                                                 
,  2004, اإلسكندرية ,  1اإلمكاانت واملنشآت يف اجملال الرايضي " , دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, ط -إبراهيم حممود عبد املقصود :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية  - 1

 . 10,09ق : 
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وفقا لشكل الساحة العامة عند اليواننيني ف هنا عبارة عن مكـان رئيسـي دـري معطـي يسـتخدم   الساحة العامة : -  
كمكان لالجتماعـات أو كسـوق أو مكـان إلقامـة االحتفـاالت , و  أتسيسـها ابعتبارهـا أقـدم وأهـم هـذه األشـكال 

للخيــــل وإلقامــــة  يف الــــوادي حيــــث يشــــكل الــــتالل الســــبعة يف رومــــا وكانــــد تســــتخدم يف العصــــور األوىل كمضــــمار
 املسابقات ولقد جتمعد كافة املباين الرئيسية حوهلا اا يف ذلك املعابد واحلمامات العمومية واملدرجات والسريك .

وتسمى أيضا ابحلمامات البالطية العمومية إلمثاطورية روما , من ااتمـل أن يكـون قـد  احلمامات العمومية : -  
ن الصــاالت الرايضــية اليواننيــة أو مــن التصــوير ابلزيــد , مل تصــميم احلمامــات   اشــتقاق أشــكال هــذه احلمامــات مــ

العمومية من أجـل الرفاهيـة فقـط بـل كانـد مراكـز تناقـل األخبـار والتسـامر مثلهـا يف ذلـك مثـل النـوادي احلديثـة كمـا  
ات العموميــة كانـد تسـتخدم كملتقــى لألحبـة جبانــب أهنـا مكــان للمحاضـرات والرايضــات,ولقد كانـد تقــام احلمامـ

علــى رصــيف عــال حتــيط بــه اجلــدران ومــن حتتهــا دــرف الصــيانة واألفــران وتتكــون احلمامــات العموميــة يف العــادة مــن 
 أجزاء رئيسية: 03

 يــع املنــاطق املتصــلة ابحلمــام اــا يف ذلــك منــاطق دــرف النظافــة واللــبس كمــا تتضــمن  * اهليكاال الرئيسااي :        
 بة ومسرح صغري .هذه املنطقة للعب الكرة ومكت

وهــي عبــارة عــن ســيا  يشــبه املنتــزه والــذي  ــيط ابهليكــل الرئيســي وتوجــد بــه  * مساااحة مفتوحااة واسااعة :        
األشجار املزروعة , أقيمد هبا عدة أنشطة رايضية تتلفة مثل املصـارعة , السـباقات , القفـز املالكمـة وتوجـد شـقق 

 ن يقومون يدارة املنشأة .على شكل طرق خارجي يستخدمه األفراد الذي
هـــي دـــري معروفـــة لليـــواننيني إال أهنـــا موجـــودة يف كـــل مســـتوطنة رومانيـــة هامـــة وهكننـــا اعتبـــار  * املااادرجات :       

املدر  البيضاوي الشكل اا فيها من صفوف املدرجات على أنه جممع مكون من مسرحني ومها عبـارة عـن منطقتـني 
 حول مدر  بيضاوي الشكل .     متجاورتني مكونتني قاعة استماع

هــو مــن النــوع الفريــد املميــز بــني املبــاين القدهــة وقــد واجــه الرومــان مشــكالت يف عمليــة ماادرج رومااا القاادمي :  -   
اإلنشــاء ألهنــم قــاموا بتشــييد املــدر  أبكملــه فــوق األرض بــدال مــن جتــويفهم لــألرض وهنــا ظهــر حــل جديــد وذلــك 

اله ويعتث البناء بصفة خاصـة تـة  يـزة جلميـع االسـتدادات احلديثـة , يشـبه السـريك ابخرتاع االتند املسلح واستعم
الروماين يف تصميمه ويتسع السريك الروماين إلقامة سباق اخليـل والعـرابت الـ  جترهـا اخليـول وكمـا تـرى فـ ن االسـتاد 

صـة أصــبحد جـزء مــن التــاريا وصـاالت األلعــاب الرايضـية ودريهــا مــن املنـاطق األخــرى املصـممة للرايضــة بصــفة خا
سنة قام اليواننيون والرومان بتغيري طفيف على اإلستاد من انحية التشـييد إن  2400اهلندسة املعمارية ملا يزيد عن 

التغريات الفعلية الوحيدة ال  طرأت على االستاد متد يف السـنوات األخـرية مـع ظهـور القبـاب الضـخمة ويعـد ذلـك 
  1نشآت صممد لتكوين ذات  وية جيدة.أول استاد مغطى ملحق به م

 
 أسس ختطيط املنشآت الرايضية : /1-1  
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هنــاك عــدة مبــادئ أساســية جيــب مراعا ــا عنــد التخطــيط إلقامــة النــوادي ومراكــز التــدريب والقــرى الرايضــية مــن     
مـن أجلـه ونبـني أجل االستغالل األمثل وضمان فاعلية وسهولة وسالمة استعماهلا ح  حتقق اهلـدف الـذي أنشـئد 

 أهم هذه املبادئ ال  ينبغي وضعها يف احلسبان والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي :
 اختيار املوقع وإمكانية الوصول : .1
تتوقــف دراســة هــذا العنصــر علــى نــوع املنشــأة الرايضــية املطلــوب إقامتهــا حيــث خيتلــف اختيــار املوقــع ومســاحته      

ة عــن مراكــز تــدريب الناشــئني إيل جممــع رايضــي يحــدى ااافظــات وكــذلك ابلنســبة إلنشــاء بعــض املالعــب الصــغري 
خيتلـف اختيـار املوقـع ابلنسـبة إلنشـاء اسـتاد كبـري عـن التخطـيط إلقامـة إحـدى السـاحات الشـعبية ومـن خـالل هــذه 

 نقاط التالية:النظرة هكن املفاضلة بني جمموعة مواقع اختيار أنسبها لنوع املالعب واملنشآت املطلوبة مع مراعاة ال
كيلــومرت حــ  يســهل إنشــاء    04يفضــل اختيــار املوقــع الــذي يبعــد عــن املنــاطق الســكنية اســافة ال تقــل عــن  -  

 شبكة من املواصالت السريعة تتجه من  يع أطراف املدينة إيل املالعب أو هكن قطع املسافة سريا على األقدام.
فــة املشــروعات الــ  ســوف تقــام أو التوســعات املتوقــع إظافتهــا أي  يراعــي منــو الكثافــة الســكانية مســتقبال ومعر  -  

 كردون املدينة ودراسة املشاكل اخلاصة اشروعات املرافق العامة للمشروع.
دراسة الوسائل املواصـالت املختلفـة للموقـع الـذي يستحسـن أن يكـون قريبـا مـا أمكـن مـن املدينـة أو القريـة مـع   -  

 كثرة وسهولة املواصالت املختلفة إليه.
ابلنســــبة الختيــــار موقــــع االســــتاد أو املــــدن الرايضــــية اجلديــــدة جيــــب دراســــة أقصــــى حــــد لضــــغط املــــرور يف أايم  -  

 كن توفري الوسائل االنتقاالت املشاهدين من و إيل املالعب يف أقل وقد  كن .املبارايت الرتية ح  ه
ضــرورة أن تكــون  يــع الطــرق املؤديــة إيل املوقــع  هــدة جيــدا ومضــاءة ســواء ابلنســبة لطــرق الوصــول أو الــدخول  - 

حـة الالعبـني واجلمــاهري واخلـرو  مـن االسـتاد و يــع الطـرق اايطـة ابملالعـب واملــدن الرايضـية حرصـا علـى ســالمة ورا
 واحلكام واإلداريني ورجال الصحافة و اإلعالم ودريهم. 

العنايـة التامــة ابخلـدمات العامــة للجمـاهري واملشــاهدين وخاصـة األمــاكن املوصـلة إيل ملحقــات املبـاين واملالعــب  -  
والثيــد... حبيــث تكــون قريبــة مثــل : دورات امليــاه , اإلســعافات , املطــاعم ســريعة اخلدمــة , التليفــوانت , والــتلكس 

 1من املباين سواء ابلنسبة لالعبني أو املشاهدين.
 
 
 
   

 التجانس الوظيفي للمالعب والوحدات : .2

                                                 
, ق :  2004, اإلسكندرية ,  1ة والنشر , طاإلمكاانت واملنشآت يف اجملال الرايضي ", دار الوفاء لدنيا الطباع -حسن أمحد الشافعي :" املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية  - 1
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جيــــب أن تكــــون وحــــدات خلــــع املالبــــس ودورات امليــــاه واحلمامــــات قريبــــة مــــن أمــــاكن اللعــــب حــــ  ال يضــــطر  -  
 الالعب لسري ملسافات طويلة عقب االنتهاء من املباراة أو التدريب .

جيـــب أن تكـــون  يـــع املالعـــب املفتوحـــة ذات املســـطحات اخلضـــراء أو األرضـــيات الصـــلبة جبـــوار بعضـــها حـــ   -  
 انتها والتحكم يف إدار ا .يسهل صي

هنــاك عــدة أجهــزة رايضــية تســتعمل يف نــوع واحــد مــن الرايضــات مثــل : اجلمبــاز , ألعــاب القــوى لــذلك ينبغــي  -  
جتميـــع أماكنهـــا حبيـــث تكـــون قريبـــة مـــن بعضـــها حـــ  ال يتعـــذر علـــى الالعـــب مواصـــلة  ارســـة تدريباتـــه علـــى الوجـــه 

 الكامل .
ة متقاربــة وســهلة االتصــال ببعضــها لســرعة اإلنــاز األعمــال املطلوبــة وحســن ســري جيــب أن تكــون مبــاين الغــدار  -  

 عملها بكفاءة حبيث تكون جبوارها صالة االجتماعات واحلفالت وبقية اخلدمات املعاونة .
 عزل العوامل الغري مرغوب فيها : .3

 السالح , بناء األجسام   جيب عزل أماكن النشاط ال  حتتا  إيل اهلدوء وإتباع نظام خاق مثل: رايضة -  
 صاالت مسابقات الشطرنج ...اخل عن املالعب واألماكن األخرى ح  ال تؤثر عن نتائج الالعبني .

ضــرورة عــزل مالعــب وأنشــطة الكبــار عــن األطفــال وكــذلك عــزل أمــاكن الــذكور عــن اإلانأ وخاصــة ابلنســبة  -  
 ضية األخرى ال  تستدعي لذلك .حلجرات خلع املالبس ودورات املياه وبعض األلعاب الراي

يراعى ختصيص أماكن حمددة لرجال الصحافة واإلعالم تكفـى لوضـع األدوات واألجهـزة الفنيـة مثـل : كـامريات  -  
 , التلفزيون والسينما واألجهزة اإلذاعية...اخل .ح  هكنهم أداء عملهم بكفاءة وسهولة .

إبعــاد  يــع األجهــزة امليكانيكيــة والكهرابئيــة عــن متنــاول أيــدي األطفــال والكبــار بتخصــيص أمــاكن مغلقــة هلــا  -  
 لضمان عدم العبث هبا أو التعرض لبعض األخطار .

 عوامل السالمة واألمان للمالعب : .4
 يتعــرض الالعبــني جيــب أن تكــون هنــاك مســاحات كافيــة مــن  يــع اجلهــات اايطــة أبرضــيات املالعــب حــ  ال -  

 أثناء اندفاعهم خارجها لإلصاابت .
يراعي يف  يع هناايت املالعب عدم وجود أية حواف مدببة أو أعمدة صلبة  تمـل أضـرار منهـا كمـا جيـب أن  -  

 تكون األبواب املؤدية إيل دخول املالعب املفتوحة واملغطاة أن تفتح للخار  .
نة للمالعــب واألدوات الرايضــية بعيــدة عـــن أرض امللعــب وخاصــة صـــنابري ينبغــي أن تكــون  يــع أدوات الصـــيا -  

 1وخراطيم املياه وأدوات النظافة ...اخل.
 
 

 الصحة العامة : .5
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جيــب أن يتناســب عــدد دورات امليــاه ابلنســبة لعــدد املــرتددين علــى املنشــأة الرايضــية مــع العنايــة املنتظمــة اصــادر  -  
 غطى .مياه الشرب وسهولة الصرف الصحي امل

جيــب العنايــة املنتظمــة بتســوية أرضــيات املالعــب ونظافتهــا وعــدم وجــود فــوارت مثــل : زجاجــات امليــاه الغازيــة أو  -  
 بعض احلفر ح  ال تعرض الالعبني لألضرار .

اييس ضرورة االهتمام ابلتهوية واإلضاءة الكافية سواء للمالعب املفتوحة أو املغطاة أو دورات املياه وقانونية مقـ -  
 احلمامات .

 نواحي اإلشراف : .6
جيــب أن تكــون حجــرات وأمــاكن اإلشــراف ســهلة االتصــال جبميــع ميــادين النشــاط داخــل املنشــأة وبزاويــة رحيــة     

جيدة ولذلك يفضل دائمـا أن تكـون منافـذ اإلشـراف واجهتهـا مـن الزجـا  وأن تطـل علـى املالعـب مباشـرة لضـمان 
 ة على نواحي األنشطة املختلفة .سهولة تتبع عمليات اإلشراف املستمر 

 االستغالل االمثل : .7
يعتث هذا العنصر هو القاعدة الذهبية يف تصميم املنشآت الرايضية ح  هكـن االسـتفادة مـا أمكـن مـن مسـاحة     

وظــروف املوقــع , لتقســيم مســاحته إيل أكثــر مــن ميــدان للنشــاط الرايضــي مــع اســتعمال أجــود األصــناف واخلامــات 
 والبحث على أفضل أنواع األرضيات للمالعب .

 الناحية اجلمالية : .8
جيـــب توزيـــع املالعـــب واملبـــاين علـــى مســـاحة األراضـــي بشـــكل متناســـق مـــع مراعـــاة الناحيـــة اجلماليـــة يف التصـــميم     

واالهتمـام أبلــوان طــالء املنشــآت بطريقــة مقبولـة وجذابــة مــع توزيــع الزهــور والنـافورات واملضــالت بشــكل يبعــث علــى 
 الراحة واجلمال.

 الناحية االقتصادية : .9
القتصاد يف تكاليف اإلنشاء والتجهيز للموقع عامال على فقد املنشـأة الرايضـية لقيمتهـا احليويـة جيب أال يكون ا    

لذلك ينبغي وضع خطـة التنميـة حسـب امليزانيـة املخصصـة للمشـروع .فـ ذا كـان املشـروع ضـخما وامليزانيـة ال تسـمح 
ا الصـدد تقسـيم املشـروع إيل عـدة ابستكماله فيمكن وضع خطة زمنية على املدى الطويل الستكماله وهكـن يف هـذ
 مراحل حبيث تبدأ املرحلة الثانية عقب التأكد من سالمة املرحلة األوىل وهكذا .

 . توقع التوسع مستقبال :10   
بعد أن وضعنا العناصر األساسية ال  جيب مراعا ا عنـد ختطـيط وإنشـاء املالعـب واملـدن الرايضـية جيـب علينـا       

 1طوير املستمرة يف تكنولوجيا التجهيزات الرايضية وتعديل القوانني الرايضية للعبات املختلفة.مراعاة عمليات الت
. جيـــب أن تكـــون املنشـــأة مســـايرة للتطـــورات املعاصـــرة حبيـــث يســـتفاد منهـــا عنـــد تصـــميم املنشـــأة وإقامتهـــا 11    

 التطور الذي وصل إليه العلم . أبحدأ املنجزات العاملية من املنشأة الرايضية ال  تتصف ابلقدر الكبري من
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 . الصيانة :12    
من أهم العوامل االقتصادية للمنشأة فـالتخطيط السـليم للصـيانة وللمنشـأة ومرفقا ـا هكـن اسـتغالهلا لسـنوات أطـول 

 وهي على نفس الشكل ال  أنشأت عليه هذه الصيانة وقد تكون (يوميا , أسبوعية , شهرية , سنوية  .
 مكوانت املنشأة الرايضية : /1-2 
 االستاد األومليب :  /1-2-1

وهو من املنشآت الرئيسية اهلامة املوجودة يف الدورات األوملبية وتقام فيه األلعاب األوملبيـة اآلتيـة : كـرة القـدم ألعـاب 
الصـــناعية املختلطـــة , القـــوى اخلفيفـــة , الســـباق علـــى املســـطحة , ســـباق املوانـــع الصـــناعية املنتظمـــة , ســـباق املوانـــع 

املشي , القفز , الرمي , املسابقات املركبة واالستاد ينقسم إيل قسمني أوال أرض امللعب  نيا املنشـأ الرايضـي ااـيط 
 أبرض امللعب.  

وهـي تتكـون مـن امللعـب الرئيسـي الـذي ترتكـب أرضـيته مـن احلشـائش الطبيعيـة أو الصـناعية  أرض امللعب : -     
اخلاصـــة الـــ  تســـاعد علـــى قيـــام املســـابقات واأللعـــاب الرايضـــية مثـــل : كـــرة القـــدم وهـــو  ـــاط اضـــمار وبـــه املعـــدات 

 للسباق ترتكب أرضيته من لدائن صناعية خاصة تعطي نفس الوظيفة للمادة الطبيعية .
رفون وهــو يتكــون مــن عــدة عناصــر وخــدمات تتلفــة تقــوم خبدمــة اجلمهــور والالعبــني واملشــاملنشااأ الرايضااي : -    

 واحلكام وكبار الزوار والصحفيني وتوزيع العناصر واخلدمات وعالقتها أبرض امللعب تقسم إيل :
 انتظار سيارات , قطع التذاكر , مداخل وتار  املدرجات ..... * عناصر وخدمات اجلمهور :   
والتسـخني قبـل اللعـب , حجرات تبديل املالبس ,دورات املياه , صالة التـدريب  * عناصر وخدمات الالعبني :   

 قاعات صغرية إللغاء الدروو وشرح خطة اللعب .
حجـرات لتبـديل املالبـس , دورات امليـاه وتكـون منفصـلة عـن حجـرات الرايضـيني  * عناصر وخدمات احلكاام :   

 لعدم االحتكاك هبم .
ن خـاق ابملـدر  عبـارة عـن اسـرتاحات خاصـة متصـلة اكـا * عناصر وخدمات كبار الزوار وضيوف الشرف :   

يقـــع يف منتصـــف املـــدر  ويكـــون مفصـــوال عـــن مـــدرجات اجلمهـــور ســـواء يف الـــدخول أو يف اخلـــرو  ومتصـــل مباشـــرة 
 أبرض امللعب من أجل سهولة وصول الرايضيني إليه عند توزيع اجلوائز.

دم دائمـــا تكـــون هلـــم حجـــرات خاصـــة هبـــم مغلقـــة تعلـــو املـــدرجات وذلـــك لعـــ * عناصااار وخااادمات الصاااحفيني :   
 1أتثرهم بضوضاء اجلمهور.

 
 
  املدرجات : /1-2-2   
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وهـــي مـــن العناصـــر اهلامـــة يف االســـتاد فمنهـــا هكـــن للمشـــاهدين أن يـــروا األلعـــاب الرايضـــية الـــ  متـــارو يف أرض     
امللعـــب وطريقـــة توزيـــع املقاعـــد هكـــن توزيعهـــا بعـــدة طـــرق تتلفـــة ويوضـــح طريقـــة توزيـــع املقاعـــد ومقاييســـها املختلفـــة 

 لنسبة حلركة اجلمهور .اب
وأتخــذ طريقـــة تشـــكيل املــدرجات الشـــكل املنحـــين حبيـــث جيعــل الرحيـــة للمشـــاهد جيــدة حبيـــث هكـــن للمشـــاهد     

 م. 100الذي جيلس يف أقصى املدر  من رحية الكرة بوضوح على بعد ال يزيد عن 
 وهي تتكون من قسمني :حجرات تبديل مالبس الرايضيني :  /1-2-3
وهــو خــاق أبلعــاب القــوى اخلفيفــة ويتكــون مــن كبــائن خاصــة لكــل العــب , هبــا دش ودورة ميــاه  : القساام األول 

 خاق لعدم احتكاك الالعبني األوملبيني بعضهم لبعض . 
وهـو خـاق ابأللعـاب اجلماعيـة مثـل كـرة القـدم وهـي تنقسـم إيل قسـمني أيضـا كـل قسـم لفريـق مـن  القسم الثااين : 

 أماكن لتبديل املالبس اجلماعية مع وجود األدشاش ودورات املياه اجلماعية الفرقتني .ويتكون كل قسم من 
  حجرات تبديل مالبس احلكام : /1-2-4

شخصا من احلكام وحتتوي علـى دش ودورة ميـاه خاصـة  12وهي عبارة عن حجرة كبرية تكفي لتبديل مالبس     
 وتكون منفصلة متاما عن حجرات الالعبني لعدم االحتكاك هبم 

 حجرات الصحفيني :  /1-2-5
وتكون دائما منفصلة عن اجلمهور لعدم الشوشرة على األجهزة وااافظة عليها توضع إمـا يف أعلـى املـدرجات      

وتعلق بسقف املدرجات العليا إمـا بـني املـدر  العلمـي واملـدر  السـفلي أمـا آالت التصـوير التليفزيـوين ف هنـا تـوزع يف 
 لعب حبيث تعطي لشاشة التليفزيون أحسن الزاوية ابلرحية املر ة الطبيعية للمتفر  .أماكن معينة يف أرض امل

 صالوانت كبار الزوار وضيوف الشرف : /1-2-6
تكـــون دائمـــا ذات مـــداخل منفصـــلة وكـــذلك ابلنســـبة ملـــدرجات اجلمهـــور وهـــي دائمـــا تكـــون متصـــلة مباشـــرة       

اخلدمات اخلاصة هبا من دورات ميـاه وبوفيـه ومنهـا خيـر  كبـار أبرض امللعب وتتكون من صالوانت فخمة هبا  يع 
الـــزوار وضـــيوف الشـــرف إيل املنصـــة الـــ  تقـــع دائمــــا يف منتصـــف املـــدرجات ويف املكـــان املناســـب للرحيـــة البصــــرية 

 السليمة .
 مزااي دراسة إمكانيات املنشآت الرايضية : /1-3 

 ن دراسة إمكاانت املنشآت الرايضية هكن فيما يلي :إن التعرف على املزااي واألهداف املمكن حتقيقها م
: حيــث أن الدراســة متكننــا مــن تطــوير أداء املنشــأة اــا الوصااول إيل أفضاال الطاارق والوسااائل لعماال املنشااأة -   

 1يسمح برفع مستوى كفاء ا الفنية واإلدارية اا يسهم يف تقدمي أفضل يف شكل أنشطة وأهداف حتققها .
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إن دراســة االمكــاانت يتبعــه ابلضــرورة دراســة للتــو ليفيــة املثاليــة  ل للتقياايم التنظيمااي للمنشااأة :اختيااار أفضاا -   
للصــــفات واملميــــزات واألهــــداف اخلاصــــة ابملنشــــأة , إذ هكــــن مــــن خالهلــــا الوصــــول إيل البــــدائل املمكنــــة للتصــــميم 

 ن الكفاءة .التنظيمي والذي  قق مرونة تساعد املنشأة يف تقدمي أنشطتها بدرجة عالية م
إن دراســة االمكــاانت املتاحـــة يف املنشــأة تســـاعد يف التعــرف علـــى  اإلشااباع األفضااال للحاجااات اإلنساااانية : -   

 كيفية حتقيق هذا اإلشباع أبفضل الطرق والصور ابلتايل يتحقق اإلشباع أبقل جهد  كن وأقل تكلفة.
ة اإلمكانيـات واملـوارد هكـن التوصـل إيل أفضـل مـن خـالل دراسـ تطوير خمتلاف ألاوان املمارساات الرايضاية : -   

أنواع األنشطة سواء ال  يقبل عليها الفرد أو االرتقاء هبـذه األنشـطة والوصـول بالعبيهـا إيل رايضـة املسـتوايت العليـا 
 لتحقيق البطولة ابإلظافة إيل التعرف على نواحي الضعف وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها. 

 ـــا الشـــك فيـــه أن دراســـة االمكـــاانت املختلفـــة يف املنشـــأة الرايضـــية يضـــع أيـــدي  مارساااني :زايدة أعاااداد امل -   
املســؤولني علــى نــواحي الــنقص  ــا يــدفعهم الســتكماهلا والتوســع يف إقامتهــا وتوفريهــا  ــا يتــيح الفرصــة ألكــث عــدد 

  كن من األفراد لالستمتاع ابملشاركة يف تتلف األنشطة الرايضية .
إن احلجــم املتــاح جملتمــع معــني أقــل عــادة مــن حاجــات أفــراد هــذا اجملتمــع  ام أفضاال للمااوارد املتاحااة :اسااتخد -   

 ومن خالل دراسة االمكاانت هكن التوصل إيل االستخدام األمثل ملوارد اجملتمع اا  قق إشباع املواطنني .
ة والـ  حتقـق مـن دراسـة املـوارد واالمكـاانت إن ااصلة النهائيـة جلميـع املـزااي السـابقحتقيق أفضل لألهداف :  -   

هي الوصول إيل أفضل الطرق يف فعالية مساعدة املنشآت علـى حتقيـق وإنـاز األهـداف الـ  أنشـئد مـن أجلهـا أال 
 1وهي إشباع األفضل للحاجات اإلنسانية للمواطنني أبقل جهد.

 / النظام القانوين واإلداري لعمل املنشأة الرايضية : 1-4
ن الدولة اجلزائرية وعلـى رأسـها وزارة الشـباب والرايضـة لوحظـد يف أهنـا  ـتم كثـريا علـى أن تسـاعد شـر ة كبـرية إ    

من اجملتمع اجلزائري على  ارسة تتلف النشاطات الرايضية وال يتسىن ذلـك إال بتـوفري املنشـآت الرايضـية ابختالفهـا 
 كزية .عث كافة املناطق السكنية وإيل أكث حد من الالمر 

املتعلــق بتوجيــه املنظومــة الوطنيــة للرتبيــة البدنيــة والرايضــية وتنظيمهــا , تعتــث  09-95مــن األمــر رقــم  89املــادة     
الــــدعم القــــانوين األساســــي هلــــذا التوجيــــه وهــــذا املســــعى ,حيــــث تــــنص علــــى أن جيــــب أن حتتــــوي املنــــاطق الســــكنية 

رايضية ومساحات اللعـب , املنشـآت طبقـا للمواصـفات التقنيـة ومؤسسات الرتبية والتعليم والتموين على املنشآت ال
 واملقاييس األمنية.

ـــة       لكـــي يتســـىن ألفـــراد اجملتمـــع مـــن  ارســـة نشـــاط رايضـــي وبـــدين وال ســـيما املـــراهقني داخـــل املؤسســـات الرتبوي
عــث تتلــف نســتخلص مــن خــالل مــا جــاء يف هــذه املــادة أن حــدود املمارســة يتوقــف حبــدود انتشــار هــذه املنشــآت 

املناطق السكنية واملؤسسات الرتبوية ال  يوجد فيها الفرد وهبـذا هكـن أن يتحقـق مفهـوم املمارسـة الرايضـية وتنميتهـا 
 بصفة حقيقية .
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هكن لكل جمموعة اقتصـادية وإداريـة إنـاز منشـآت رايضـية بـنفس الشـروط وتشـرتط الدولـة اجلزائريـة أبن تكـون      
منجـــزة طبقـــا للمواصـــفات التقنيـــة واملقـــاييس األمنيـــة وذلـــك مـــن أجـــل احلفـــا  علـــى ســـالمة هـــذه املنشـــآت الرايضـــية 

 الرايضيني ومن أجل إعطاء معيار قانوين ملختلف أشكال النشاط الرايضي املمارو .
كـــذلك جمهـــودات الدولـــة تتجـــه إيل التكيـــف مـــن املنشـــآت الرايضـــية حيـــث أعطـــد الضـــوء لكـــل جمموعـــة اقتصـــادية 

  1منشأة رايضية بنفس املقاييس , يف املؤسسات التعليمية والرتبوية . وإدارية يناز
 تصنيف املنشآت واألجهزة والوسائل الرايضية : /1-5

 املنشآت واملالعب : /1     
ومثـــــال هلـــــا القاعـــــات املغلقـــــة لأللعـــــاب واجلمبـــــاز واملســـــابح وقاعـــــات التـــــدريب أ/ املنشاااااآت واملالعاااااب املغلقاااااة :

 ابألثقال...اخل .
 مثال هلا املالعب دري املسقوفة كملعب كرة القدم والتنس وحدائق األطفالب/ املنشآت واملالعب املفتوحة: 

    ومثال هلا األفنية املدرسية املظلمةج/ املالعب املغطاة املظلمة : 
 األجهزة واألدوات : /2     

 واألدوات مثل املضارب والكرات.مثال هلا جهاز املتوازنني , جهاز الوثب العايل  أ/ أجهزة قانونية :
 مثال هلا جهاز املتوازنني التعليمي , واألدوات البدنية كالكرات البالستيكية . ب/ أجهزة أدوات مساعدة :

 ومثال هلا : املرافق واخلدمات : /3     
 احلمامات والدوش  -  
 درف تبديل املالبس   -  
 درف هيئة الدرو  -  
  2ات.تزن األجهزة واألدو  -  
 منط تسيري املنشآت الرايضية يف اجلزائر : /2

 نظرة عامة :
ـــة الدولـــة واملتمثلـــة خصوصـــا يف احلضـــائر املتعـــددة الرايضـــات وهـــي      ـــة ضـــمن ميزاني ـــل املنشـــآت الوالئيـــة املمول متث

رســـية مؤسســـات عموميـــة إداريـــة تنحصـــر خصوصـــا يف تنظـــيم تســـيري املمارســـة الرايضـــية التنافســـية واجلماهرييـــة واملد
واجلامعية , ابإلظافـة إيل اهليئـات العسـكرية وقـد أتخـذ  يعهـا شـكال واحـدا عـث كافـة والايت الـوطن ,  خـذ مثـاال 

 حول نظام تسيري هذه املنشآت ونستخلص منه اجلوانب املتعلقة بذلك .
 

                                                 
ة البدنية والرايضية ,تنظيمها وتطويرها , وزارة الشباب والرايضة , الباب يتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبي 1995املوافق لـ 1415رمضان عام  05مؤرخ يف  90-95أمر رقم  - 1

 .91ق:  89الرابع للمنشآت والتجهيزات والعتاد الرايضي املادة 
 .  109, ق:  1994,  , القاهرة 3عدانن درويش جلون ,أمني أنور اخلويل , حممود عبد الفتاح عنان :"  الرتبية الرايضية املدرسية ", دار الفكر العريب , ط - 2
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 : (احلضائر املتعددة الرايضات النظام الداخلي واإلداري للمنشات الرايضية 2-1
ة مكتب املركب املتعدد الرايضات مقسمة إىل عـدد مـن الوحـدات األقسـام.إن القسـم هـو بنـاء هنـا القيـادة مديري    

 مكلف أبعمال له نفس الطبيعة من األمهية للعمل العام إلدارة املركب ,ويسري هذا القسم من طرف رئيس القسم.
أما الوحـدة فهـي بنيـة مكلفـة أبعمـال تقـام يف إطـار كـل وحـدة مـن املنشـات الرايضـية , تسـري الوحـدة مـن طـرف     

 رئيس الوحدة , وإدارة مكتب املركب املتعدد الرايضات حتتوي على قسمني مها :
 قسم اإلدارة واملالية مكلف بتسيري املوارد البشرية واملالية للمكتب. -أ       
  1القسم التقين مكلف بضمان أعمال الصيانة والتصليح و يئة هياكل املركب املتعدد الرايضات. -ب      

 التنظيم املايل للحضائر املتعددة الرايضات: – 2-2
ساول حتديد املصادر الرئيسية املكونة لألحوال الالزمة من أجل تسيري احلضائر املتعـددة الرايضـات , كمـا نشـرياىل   

 هيكلة على الشكل اإلداري.أن اااسبة م
 إن أموال وميزانية مكتب املركبات املتعددة الرايضات تتكون  ا ايت :

 : عن طريق املداخيل 
 مدا خيل عادية : -أ

نصيب مـن املـداخل يكتسـب عـن طريـق إقامـة تظـاهرات رايضـية وثقافيـة , تـنظم يف هـذه املرافـق الرايضـية والـ  متثـل 
 ية.من املداخل اإل ال25%سوى 

 مدا خيل انقصة عن طريق اخلدمات واإلشهار. -
األموال املخصصة للتجهيز والعمل تقدم من طرف الدولة واجلماعـات االيـة وعـن طريـق املؤسسـات والتنظيمـات  -

 العمومية أو الشعبية الوطنية.
 مدا خيل غري عادية : -ب

انجتــــة عــــن النفقــــات واملصــــاريف منهــــا مصــــاريف ونفقــــات العمــــل والتجهيــــز والتشــــغيل ابإلضــــافة إىل النفقــــات      
 الضرورية العمل والتجهيز من أجل البلوت إىل األهداف املسطرة من طرف إدارة املركب.

يـة مـن خـالل ختصـيص نالح  أن التمويل املايل هلذه املؤسسات يعتمد علـى مسـاعدات الدولـة واجلماعـات اال - 
 ميزانية ابإلضافة إىل تقدمي املساعدات ال  ختصص للتجهيز والصيانة.

 استعمال املنشآت الرايضية : -2-3
لقـــد   حتديـــد تططـــات وبـــرامج عمـــل املنشـــات الرايضـــية اخلاصـــة ابالســـتفادة واالســـتعمال مـــن طـــرف تتلـــف      

 األصناف املمارسة للنشاطات الرايضية ويف هذه النقطة ساول أن نبني كيفية استعمال املنشات الرايضية.
يـة كـل سـنة رايضـية:ويتم هـذا يف توافـق يتم حتديد تطط سنوي لالسـتعمال لكـل منشـاة ابلتفصـيل وهـذا يف بدا     

 وتفاهم مع كل الفرق والنوادي املستعملة وهي املرتبة على النحو التايل:
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 من أجل املنافسات: -أ   
 التظاهرات الرايضية الدولية .-1
 رايضية. البطوالت الوطنية املدنية املدرسية اجلامعية ,العسكرية يف احلالة ال  يكون تنظيمها يهدف إىل سياسة -2
 مهرجان للرايضة بني فرق املستوى الوطين يف الرايضات اجلماعية . -3
 اللقاءات الرايضية بني فرق املستوى الوطين يف الرايضات اجلماعية . -4
 اللقاءات اجلهوية بني الفرق اجلهوية والشرفية للرايضات اجلماعية والفردية . -5
 داخل الوالية.اللقاءات االية ال  جتمع بني الفرق  -6
 يوم من األسبوع يكرو من أجل تنظيم املنافسات يف اجملال املدرسي . -7
 نصف يوم يف كل أسبوع ينظم أو  جز لتنظيم املنافسات يف اجملال اجلامعي والعسكري. -8
 استعمال املنشات الرايضية من أجل التدريبات: -ب   
 ق يف التدريب ملدة ساعتني يف كل يوم .اجلمعيات الرايضية ذات املستوى الوطين هلا احل -1
اجلمعيات الرايضية ذات املستوى اجلهوي أو الشرقي هلا احلـق يف حصـتني مـدة كـل حصـة سـاعة ونصـف وهـذا  -2

 يف كل أسبوع.
املدارو الرايضـية الـ  حتتـوي الشـباب املوهـوبني يف الواليـة هلـم احلـق يف التـدريب حلصـتني يف األسـبوع كـل حصـة -3

 1عة ونصف.حوايل سا
مؤسســة تربويــة , جامعيــة أو وحــدة عســكرية ال حتتــوى علــى املنشــآت الرايضــية يســمح هلــا ابحتضــان حصــص  -4

 التعليم والرتبية الرايضية وجيب أن تكون يف بداية اليوم وبعد الزوال .
 اجلمعيات الرايضية االية. -5
 استعمال املنشآت الرايضية من أجل تكوين اإلطارات: -ج

ـــــام ابلرتبصـــــات لتكـــــوين       ـــــات املثجمـــــة يف حالـــــة القي ـــــة مـــــع العملي ـــــة العمليـــــة هلـــــا األولويـــــة ابملقارن حصـــــص الرتبي
ــــة خصوصــــا احلضــــائر املتعــــددة  ــــات اخلاصــــة ابســــتعمال املنشــــات الرايضــــية العمومي اإلطارات,هــــذه هــــي كــــل الرتتيب

ة بكل األندية املتواجدة على مسـتوى الواليـة الرايضات , بدءا ابستعمال املنشآت من أجل تنظيم املنافسات اخلاص
ســـواءا كانـــد فـــرق رايضـــية عاديـــة أو حـــ  جامعيـــة أو عســـكرية وأيضـــا املدرســـية وقـــد خصـــص جانـــب مـــن الوقـــد 

 الستعمال هذه املنشآت الرايضية من أجل املمارسة حسب األولوية.
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 منط تسيري املنشآت الرايضية العمومية : /3
نــذ االســتقالل أمهيــة املنشــآت الرايضــية يف تطــوير  ارســة الرايضــة لــدى فئــات واســعة مــن لقــد راعــد الدولــة م     

اجملتمع, ونظرا لكون هذه املؤسسات هلا دور كبري يف التنمية االجتماعية بعيدا عن الدور التجـاري الـذي تلقيـه ابقـي 
ة إنشــــاء تتلـــــف املؤسســــات االقتصــــادية األخـــــرى , فقــــد حرصــــد أهـــــداف وأســــس, لتســـــيريها فضــــال عــــن ضـــــرور 

على:احتــــواء املنــــاطق  95.09البــــاب الرابــــع مــــن األمــــر رقــــم 89املؤسســــات الرتبويــــة والتعليميــــة , فقــــد يف املــــادة  
الســكنية ومؤسســات الرتبيــة والتعلــيم والتكــوين علــى منشــآت رايضــية ومســاحات اللعــب وذلــك طبقــا للمواصــفات 

 التقنية واملقاييس األمنية.
ومن خالل هذه يتثبد لنا أتييد الدولة على ضرورة نشر  يع املنشآت الرايضية , كما أكـدت علـى ذلـك يف       

 .09-95الباب الرابع من األمر رقم  93املادة رقم 
وهــي " أنـــه هكـــن ووفقــا لكيفيـــات حمـــددة عـــن طريــق التنظـــيم التنـــازل عـــن اســتغالل املنشـــآت العموميـــة املنجـــزة      

 املالية للدولة أو اجلماعات االية لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للرتبية والرايضة"  ابملسامهة
وعنـدما نـتمكن فيمـا جـاء يف هـذه املــادة .نـد نوعـا مـن املرونـة يف قضــية التسـيري ملختلـف املنشـآت وهـذا راجــع      

وان كانــد هــذه األخــرية أتخــذ طــابع املؤسســة العموميــة  ابلدرجــة األوىل إىل النظــام االقتصــادي الــذي دخلــد فيــه ,
 1فالدولة مل تذهب إىل خصوصيتها وإمنا أقلمتها مع النصوق األساسية للمؤسسات.

 / وضعية املنشآت الرايضية احلالية: 3-1
ميـة, من خالل منط التسـيري للمنشـآت الرايضـية فهـو ال خيتلـف عـن نظـريه يف ابقـي املؤسسـات االقتصـادية العمو     

وإن كــان يشــمل متويلــه أساســا علــى إيــرادات ومســاعدات الدولــة ,فــ ن جمــال التجهيــزات والصــيانة ,يعــرف صــعوابت 
 عديدة ومن بني األسباب ال  أدت إىل هذه األوضاع ندرجها فيما يلي :

 أدت التكاليف املالية لالستقالل الباهضة واملرتبطة ابختيار نوعية املنشآت. -  
  وسببه دياب تربصات التحضري وعدم تسطري تطط يف جمال التسيري و اون املسريين.ضعف التسيري -  
 أدى نقص الرتدد على املنشآت الرايضية تقليص املداخيل . -  
 نسبة الضرائب أدى إىل نقص يف إيرادات املنشآت الرايضية. -  
تــــدهور العمليــــة التســــيريية بســــبب نقــــص مســــاعدة الدولــــة وارتفــــاع نســــبة تكــــاليف اســــتعمال األجهــــزة (الطاقــــة  -  

 الكهرابئية واملياه .
 سوء الصيانة الذي مس  يع هذه املنشآت الرايضية والذي يرجع ابلدرجة األوىل إىل سوء االهتمام واملراقبة. -  
وعن ميـدان التطبيـق نـتج عـن هـذه األسـباب تـدهور كبـري حلالـة املنشـآت  بعد املسؤول األول عن هذه املنشآت -  

 الرايضية وكذا للتجهيزات  ا أدى إىل فشل النظام املتبع يف تسيريها.
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وكاند النتائج وخيمة ابلنسبة هلـا ولالقتصـاد الـوطين حيـث كـان لعجـز الدولـة عـن حتمـل األعبـاء املاليـة لتسـيري  يـع 
 ألثر الواضح.هذه املنشآت الرايضية ا

كـــذلك ضـــعف االقتصـــاد الـــوطين والعجـــز عـــن إجيـــاد مـــوارد جديـــدة للتمويـــل .إىل جانـــب هـــذا إنـــاز منشـــآت   -  
 رايضية جديدة وإلغاء البعض منها .

فكاند كنتيجة حتمية الذهاب إىل حد القول بفشل تسيري هـذه املنشـآت الرايضـية ابلدرجـة األوىل وعلـى االقتصـاد 
 1اخيل.الوطين حيث تقل املد

 حماولة إعطاء البديل: /3-2
إن وضــعية املنشــآت الرايضــية الــ  آلــد إليهــا مــن تــدهور يرجــع ابلدرجــة األوىل إىل ســوء التســيري واملســايرة هلــا      

 وابلتايل فشل منط التسيري كان فاشال يف طرف تطبيقه ومواد تنظريه.
عــادة إصــالح هــذه املنشــآت والــدفع هبــا للخــرو  مــن وهلــذا ســاول إعطــاء بعــض االقرتاحــات أو إجيــاد البــديل إل    

 دوامة األزمة ال  حتيط هبا فيجب عل املعنيني والسلطات اختاذ بعض اإلجراءات منها :
 التخفيض من نسبة الضرائب ح  ترتفع نسبة االرادات وااملداخيل . -     
 جهيزات الرايضية .االلتزام بعمليات إعادة الرتميم والصيانة هلذه املنشآت والت -     
 ترقية عرض تتلف املمارسات الرايضية . -     
 إعادة النظر يف موارد املنشات ن طريق برانمج استثماري إىل منشات متعددة املوارد. -     
 تدخل الدولة والسلطات العمومية يف تقدمي املساعدات وااليردات. -     
 على الرفع من املردودية واإلنتاجية إلعطاء الدفع للمنشآت الرايضية.التجفيف الفعالية االقتصادية والعمل  -     
 توفري العتاد والتجهيزات الرايضية يف السوق الوطنية. -     

 كذلك العمل من أجل التصدي هلذا العجز الذي يعتث عامل توقف تنمية التطبيق الرايضي .وذلك ابلقيام بـ:   
بيبة والرايضـــة ووزارة االقتصـــاد , خصوصـــا اجلمـــارك مـــن أجـــل تشـــجيع اســـترياد إعـــادة اتفاقيـــة بـــني وزارة الشـــ -     

 املعدات والتجهيزات الرايضية.
 تشجيع إنشاء شركات تتلفة مع تساوي نظام اجلمركة والضريبة. -     
 حث املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية لقطاع الشباب , االستثمار يف إنتا  العتاد الرايضي . -     
 الرتخيص ابسترياد العتاد الرايضي وختفيض رسوم الضريبة. -     
 التنظيم اجلديد لبعض املنشآت الرايضية العمومية: /3-3

يـدا يف تسـيري شـؤوهنا ,ويتضـح ذلـك مـن خـالل مـا جـاء علـى لقد أصبحد املنشآت الرايضية متارو نظاما جد     
 .1990لسنة  90.48سبيل املثال يف املرسوم التنفيذي 
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املتضــمن إحـداأ املركــب األوملــك حيــث جــاء يف املـادة الثانيــة مــن هــذا املرســوم  71.71املعـدل  واملــتمم لألمــر      
إن مكتـب املركــب االوملـك الــذي يـدعي يف صــلب الـنص املكتــب وهـو مؤسســة عموميـة ذات طــابع صـناعي وجتــاري 

 يتمتع ابلشخصية املعنوية وابالستقالل املايل .
ىل حـد كبـري لتطبيـق املبـادئ واألسـس الـ  يقـوم عليهـا تنظـيم نستنتج من خـالل مـا جـاء يف هـذه املـادة أهنـا ذهبـد إ

 املؤسسات العمومية , خصوصا املبدأ املتمثل يف االستقاللية .
حيث جاء يف األساو القانوين للمؤسسة العمومية املستقلة تتمع ابلشخصية املعنوية وال  تصـبح تسـري عليهـا      

قدرة على اكتساب احلقوق .والتحمل اباللتزامات وهـذا مـا يـدعم اسـتقاللية قواعد القانون التجاري وابلتايل ختوهلا ال
 املؤسسة من وجود ذمة مالية مستقلة  ا ينتج عنا أرابح وتراكم يف األموال.

إن الشخصــية املعنويــة هــي عامــل إســناد امللكيــة , كمــا أنــه يرتتــب عنــه سياســة التمويــل الــذايت وذلــك ابالعتمــاد      
 1اصة ابملؤسسة , وفائض األرابح دون تدخل من الدولة .على املوارد اخل

كــذلك متتعهــا ابألهليــة القانونيــة أي أن املؤسســة هلــا حــق االشــرتاط ,االلتــزام والتعاقــد بكيفيــة مســتقلة بواســطة       
أو أجهز ــا املؤهلــة هلــذا الغــرض.لكن كماليتهــا ليســد مطلقــة حبيــث أهنــا مقيــدة ابحلــدود الــ  يعنيهــا عقــد إنشــائها 

 املقررة من طرف القانون .
أمــا فيمــا خيــص الشــطر األول مــن املــادة واملتمثــل يف الطــابع التجــاري والصــناعي هلــذه املنشــآت فمبــدأ املتــاجرة      

ـــة  ـــة املعمـــول هبـــا يف املشـــروعات التجاري ـــدأ اإلدارة التجاري يتعلـــق بوظيفـــة ونشـــاط املؤسســـة مـــن حيـــث خضـــوعها ملب
 لقانون التجاري من حيث التنظيمات أو أعماهلا أو أمواهلا .اخلاصة اخلاضعة إىل أحكام ا

مـــن انحيـــة التنظـــيم فهـــي منظمـــة علـــى شـــكل الشـــركة وهكـــن اعتبـــار املنشـــآت الرايضـــية هـــي مـــن هـــذا الشـــكل      
مســامهة عامــة ملســامهة الدولــة يف تســيري شــؤون هــذه املنشــآت أبمواهلــا ,أمــا مــن الناحيــة الوظيفيــة ف هنــا تقــوم أبعمــال 

ارية طبقا ملا تثمه من عقود جتارية توخيا للسرعة واالئتمان واإلقالع من الشكليات , واحرتام القـوة امللزمـة للعقـود جت
 وتشديد اجلزاء على عدم التنفيذ.

أما من الناحية املالية للمؤسسـة ذات الطـابع التجـاري فالنظـام القـانوين احلـاكم ألمـوال و تلكـات املؤسسـة يرتـد      
ام النظام التجاري إلخراجها من نطاق فكرة األموال العامة.وابلتايل تبقى خاضـعة ألحكـام القـانون اخلـاق إىل أحك

مـــن حيـــث التصـــرفات عليهـــا يف تكوينهـــا أو تســـيريها ,فـــان راو املـــال التأسيســـي جيـــب أن يكـــون مكتـــواب ومـــدفوعا 
 بكامله حسب األشكال الذي نصد عليه قواعد التسيري املايل .

مـــن انحيـــة التســــيري فـــان أمـــوال املؤسســــة تـــدار وفـــق الشــــكل التجـــاري معندمـــة علــــى نظـــام التســـيري املــــايل أمـــا      
واااســـب التجــــاري. وابلنســــبة ألمــــوال التشــــغيل فأهنــــا علــــى اخــــتالف أنواعهــــا قابلــــة للتنــــازل منهــــا والتصــــرف فيهــــا 

التجاريــة مــن بيــع , وتنــازل وإجيــار  وحجزهــا حســب القواعــد املعمــول هبــا يف التجــارة , فهــي حمــال ملختلــف التصــرفات
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...اخل وهذا خالفا للوضـع السـابق , أيـن كانـد أمـوال املؤسسـات العموميـة االشـرتاكية هـي أمـالك الدولـة وال هكـن 
التصــرف فيهــا, أمــا األمــوال األساســية فهــي خارجــة عــن التعــاون املــدين والتجــاري حبيــث الهكــن ال التصــرف فيــه أو 

ر احلمايـة املنيـة املبسـوطة علـى األمـوال العموميـة , حفاظـا ابسـتمرارية املؤسسـة العموميـة يف اكتساهبا وذلك علـى دـرا
 1أداء مهامها.

 نقد التنظيم اجلديد للمنشآت الرايضية :  /4
بعدما مرت اجلزائر بعدة مراحل يف تسيري املؤسسات ابتداء من فـرتة اسـتقالهلا إىل دايـة فـرتة الثمانينـات حيـث       

والـذي يـنص يف 1988الدولة إىل انتها  منهج جديد يف تسيري منشآ ا ومؤسسـا ا والـذي تـدعم بقـانون التجأت 
 يـــع قواعـــده علـــى مبـــدأ االســـتقاللية ابعتبارهـــا الـــركن الرئيســـي يف اإلصـــالح االقتصـــادي اجلديـــد , فهـــو منبثـــق مـــن 

والـــذي يـــنص لـــدى حتديـــده علـــى  1986النصـــوق واملواثيـــق األساســـية للـــبالد وعلـــى رأســـها امليثـــاق الـــوطين لســـنة 
ضرورة منح املزيـد مـن االسـتقاللية هلـذه املؤسسـات العموميـة قصـد حتسـني أكثـر لفعاليتهـا سـواءا علـى مسـتوى منوهـا 
اخلـــاق أو علـــى مســـتوى مســـامهتها يف التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة الشـــاملة وذلـــك عـــن طريـــق احـــرتام املعـــايري 

 ري.والتحكم أفضل يف قواعد التسي
وكـــذلك تتلـــف النصـــوق األساســـية الـــ  كانـــد تلـــح علـــى مبـــدأ االســـتقاللية خاصـــة املـــؤمتر االســـتثنائي لســـنة      

ـــــق بالئحـــــة التســـــيري والتنظـــــيم إىل إصـــــالح وســـــائل إعـــــادة التنظـــــيم 1980 م اخلـــــاق ابلقضـــــااي االقتصـــــادية واملتعل
قتصـــاد يف اجتـــاه تطـــوير املؤسســـات واســـتقاللية للممتلكـــات الدولـــة وإثـــراء نظـــم التخطـــيط وال مركزيـــة ودهقراطيـــة اال

 التسيري على  يع مستوايت اجلهاز االقتصادي واالجتماعي .  
هلــذا فقــد انــتهج املشــرع اجلزائــري هــذا املبــدأ يف التســيري للمؤسســات كمــا القتــة تتلــف أمنــاط التســيري يف اجلزائــر      

جـــاء هـــذا النظـــام اجلديـــد ليـــنعش ويعيـــد ويعطـــي نفـــس مـــن فشـــل كـــان كـــامن يف طريـــق تطبيقـــه ومـــواد تنظيمـــه .وقـــد 
انطالقــة جديــدة هلــذه املؤسســات واملنشــآت والــدفع هبــا إىل التكــور واالزدهــار والتحســني مــن مســتواي ا واخلــرو  هبــا 

 2من أزمتها , والذي كان ماهلا الفشل واإلفالو  ال حمالة من جراء ضعف وسوء التسيري السابق .
 الكفاءة يف التسيري للمنشآت الرايضية:ضرورة الفعالية و  /4-1

يقــوم املســـري أبعمالـــه يف إطــار مـــن الفعاليـــة والكفـــاءة حيــث تعـــين هـــذه األخـــرية إنــاز املهمـــة املناســـبة أو القيـــام      
ابلعمل املطلوب وهكن قياو ذلك ادى تقـدمي هـذه املنشـآت الرايضـية خبـدما ا الرايضـية ,أمـا الكفـاءة فتعـين إنـاز 

بطريقــة ســليمة.فعلى ســبيل املثــال ختفيــف تكلفــة الوحــدة املنجــزة  مــع ااافظــة علــى النوعيــة وهــذا يــدل علــى املهــام 
 زايدة الكفاءة.
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إن الفعاليـة تشــري إىل القيـام ابلعمــل املناســب بينمـا تشــري الكفــاءة إىل القيـام ابلعمــل ابلطريقــة املناسـبة , مــن هــذا     
كــــفء أفضــــل مــــن املســــري الكــــفء , ويالحــــ  يف الواقــــع أن فشــــل معظــــم هكــــن القــــول أبن املســــري الفعــــال الغــــري  

التنظيمــات يرجــع إىل عــدم الفعاليــة , أكثــر  ــا يرجــع إىل عــدم الكفــاءة. نســتنج أن عــدم الفعاليــة وعــدم الكفــاءة يف 
ــــاك رداءة اخلــــدمات وارتفــــاع  ــــث تصــــبح هن التســــيري لعمــــل املنشــــآت ينعكســــان ســــلبا علــــى اخلــــدمات املنتجــــة, حي

 1يف .التكال
مــن خــالل هــذا نلــح علــى ضــرورة النحلــي ابلكفــاءة يف التســيري فــك األوضــاع احلاليــة لتســري املنشــآت الرايضــية      

 وذلك حفاظا على تقدمي اخلدمات بتكاليف معقولة نتيجة للوضعية االجتماعية السيئة ال  متيز هبا بالدان .
هكـــنهم اســـتعمال املنشـــات الرايضـــية ,ومنـــه الكفـــاءة والفعاليـــة نعـــين بـــذلك أن األنديـــة الرايضـــية وحـــ  الرايضـــيني ال 

والتسيري يعـود ابلفائـدة املشـرتكة علـى كـال الطـرفني مـن جهـة وعلـى التسـيري احلسـن هلـذه املنشـات الرايضـية مـن جهـة 
 وىل.أخرى , حيث يكون استثمار وزايدة من حيث الزابئن , أين يكون املستفيد هو املنشات الرايضية ابلدرجة األ

 أفاق املمارسة الرايضية يف ظل النظام اجلديد لتسيري املنشات الرايضية : /4-2
علــى حســب مــا جــاء يف النصــوق واملواثيــق القانونيــة الــ  حتــث علــى تــوفري و يئــة املنشــآت الرايضــية , وضــرورة     

زائري علـى  ارسـة تتلـف نشرها عث كافة املناطق السكنية وهذا من أجل مساعدة أكث عدد  كن من الشباب اجل
 النشاطات الرايضية ولذا فقد قامد الدولة بعمل رائد مشجع .

لكــن ونظــرا لطريقــة التســيري املطبقــة دالبــا هلــذه املنشــآت فقــد واجهتهــا مشــاكل وعراقيــل آلــد دون الوصــول إىل      
والــنفس القــوي للنهــوض األهـداف املســطرة , ومــن د فقــد قامــد الســلطات ابلتفكــري يف شـيء جديــد يعطــي الــدعم 

هبا من جديد وانتها  نظام آخر يف تسيري هذه املنشآت الرايضية , والقائم على مبـدأ االسـتقاللية للتسـيري , اـا فيـه 
من أسس تشجع على العمل يف إطار مستقل بعيد كل البعد عن الضغوطات واملراهقة مـن طـرف الدولـة يف احلـدود 

حــ  تكــون مثــاال لكــل التنظيمــات واملنشــآت الســابقة الفاشــلة.إن طموحــات املتفــق عليهــا مــن أجــل ســري انجــح , و 
وآفاق املمارسة الرايضية حمدودة يف إطار عمل هذه املنشآت الرايضية الـ  تعتمـد علـى نظـام أو املبـدأ التجـاري مثـل  

 كافة املؤسسات األخرى.
لكـــن يف إطـــار تنظـــيم عمـــل األنديـــة الـــ  تســـتفيد مـــن متويـــل مـــن طـــرف مؤسســـات اقتصـــادية عموميـــة ط وحـــ       

اخلاصة منها ط وهذا من أجل أهداف مشرتكة ومتبادلة وإن زاح هذا النظام على مبـدأه هـذا فسـوف خيلـف مشـاكل 
ئـات الصـغرى وعليـه فمـن واجـب السـلطات تؤثر سلبا على الرايضة اجلزائرية وخصوصـا الرايضـة اجلماهرييـة وحـ  الف

املعنيــة ط اختــاذ تــدابري وإجــراءات اســتعجالية حــ  ال تقــع يف مثــل هــذه األزمــات والتخفيــف مــن حــدة املشــاكل الــ  
تعـــاين منهـــا الرايضـــة اجلزائريـــة خاصـــة واألنديـــة الرايضـــية عامـــة .كـــذلك جيـــب العمـــل مـــن اجـــل أن يكـــون ارتفـــاع يف 

يف ظــل هـذا النظـام اجلديـد للتســيري هلـذه املنشـآت وإزاحـة الــذهنيات القدهـة الـ  طرحــد  مسـتوى املمارسـة الرايضـية
 عدة مشاكل فيما خيص تسيريها .

                                                 
 .  17.16, ق :  1992أمحد رفيق الطيب :" التسيري والتنظيم واملنشآت" , ديوان املطبوعات اجلامعية , اجلزائر , -1
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وهنــا نبــني عمــل الدولــة والقــائم علــى تســيري النديــة الرايضــية ومتويلهــا أو علــى تســيري املنشــات الرايضــية اختلــف      
املؤسسـة العموميـة , فلـم تـذهب إىل خصوصـيتها مباشـرة بـل أقلمتهـا أنواعهـا , وان كانـد هـذه األخـرية أتخـذ طـابع 

مــع النصــوق األساســية الســتقاللية املؤسســات وذلــك بتقلــيص دعمهــا املــايل هلــا وإعطائهــا طــابع جتــاري يف تعاملهــا 
قــاء مــع الرايضــيني , مــن اجــل إعطــاء محــاو ودفــع للنهــوض ابملمارســة الرايضــية ودفــع املســتوى البــدين وابلتــايل االرت

 1للمستوايت األعلى  وملاال يف ظل العمل املتواصل هلذه املنشات واملؤسسات العمومية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .18أمحد رفيق الطيب :" التسيري والتنظيم واملنشآت ", مرجع سابق , ق :  - 1
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 خالصة :
إن احلاجــة إيل املنشــآت والوســائل الرايضــية أصــبحد ضــرورية جــدا إذ بــدوهنا ال هكــن حتقيــق أي أهــداف وإن      

قلــة املنشــآت الرايضــية والوســائل يعــد عائقــا يف وجــه النشــاط الرايضــي , وإنــه مــن الضــروري اســتنباط طرائــق ووســائل 
كـرة أو مكتسـبة لكـي متـأل الفـرات الكبـري النـاتج جديدة تفسح اجملال الستخدام أدوات ومعدات بسـيطة ومصـغرة مبت

 عن نقص أو عدم توفر هذه التجهيزات.  
ـــاه زايدة اإلقبـــال واملشـــاركة إذ مـــا تـــوفرت ف هنـــا ســـتظهر الوجـــه       إن تـــوفر هـــذه املنشـــآت والوســـائل الرايضـــية معن

 احلقيقي للرايضة من خالل حتقيق أهداف املنشآت الرايضية .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
   الفصل الرابع         
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 متهيد:
لقد شغلد املؤسسات حيزا يف كتاابت وأعمال الباحثني اختلف اجتاها م ابعتبارها النواة األساسية يف نشاط 
اجملتمعط كما أهنا تعث عن عالقات اجتماعية ألن العملية اإلنتاجية داخلها أو نشاطا ا بشكل عامط يتم ضمن 

ينها وبني العناصر املادية وعناصر أخري معنوية من جمموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهةط وب
جهة  نيةط كما يشمل تعاملها اايط. ومن بني هذه املؤسسات املؤسسات العمومية ودواوين املركبات املتعددة 

 الرايضات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املؤسسة الرايضية  ...............................................................................الفصل الرابع

 

   
83 

 املؤسسات :-1
 مفهوم املؤسسة : -1-2

عقالينط بني أنشطة جمموعة من الناو تربطهم عالقات مرتابطة هي نظام اجتماعي نسكط وإطار تنسيقي 
ومتداخلة يتجهون سو حتقيق أهداف مشرتكة وتنظم عالقا م هبيكلة حمددة يف وحدات إدارية وظيفية ذات 

 خطوط حمدد السلطة واملسؤولية.
طريقة منظمة ذات نسق و املؤسسة مصطلح رديف للمنظمة أو املنشأة وتعمل على تلبية احلاجيات اإلنسانية ب 

 1معني يوجههاطوتنظم وتدار املؤسسة ال  تلك حاجات اجملتمع بطرق تتلفة و ألدراض تتلفة.
املؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ماط تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية املادية و 

 2هداف املرسومة يف نطاق زمين ومكاين.املالية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األ
 تصنيف املؤسسات: -1-2

املؤسسات اإلنتاجية: هي املؤسسات ال  ختتص ينتا  سلعة معينة وقد تكون صناعة سلعة شكلية أو حتويلية 
ابستخدام عمليات صناعية معينة لتحويل املواد األولية إىل سلع ذات طبيعة تتلفة وتصنف هذه املؤسسات وفقا 

طبيعة النشاط الذي تعمل فيه وقد تكون اتبعة للقطاع احلكومي أو اخلاق أو املشرتك وهي مؤسسات رحبية ل
ابلدرجة األوىل ومن أشكاهلا: مؤسسات النشاط اإلستخراجيط مؤسسات النشاط التحويليط مؤسسات النشاط 

 التجميعي.
  املؤسسات اخلدمية: -

دية ولكنها تقدم خدما ا نظري احلصول على مقابل هلاط وهي هي املؤسسات ال  ال تقوم ينتا  سلعة ما
املؤسسات يف داية األمهية وقد تكون اتبعة للقطاع احلكومي أو القطاع اخلاق أو القطاع املشرتك ومن أشكاهلا: 

ط مؤسسات اخلدمات الصحية والعالجية طواخلدمات التعليميةط واخلدمات املنزليةط واخلدمات القانونية اإلدارية
 3.واخلدمات املصرفيةط وخدمات الرتفيه والسياحةطوخدمات الفندقية

 املؤسسات التطوعية: -
ـــدافع خدمـــة اجملتمـــع وال تســـعى للـــربح املـــادي أبـــدا ويف  ـــ  تقـــوم علـــى أســـاو التطـــوع ب هـــي املؤسســـات ال

دعوى و معظمهــا قامــد علــى أســاو أخالقــي أوإجتمــاعي أو حضــاري ابملفهــوم الواســع ومــن أشــكاهلا مؤسســات الــ
التبشري ط مؤسسات خرييـة وااجتماعيـة ط مؤسسـات احلفـا  علـى الطبيعـة ط مؤسسـات الـدفاع عـن حقـوق املـرأة ط 

 4املؤسسات النقابية.
 

                                                 
 .14طق: 2002نطحممد أكرم العد لوين: "العمل املؤسسي"طدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعطلبنا 1
 .24طق2002عبد الرزاق بن حبيب:"اقتصاد وتسيري املؤسسات"طديوان املطبوعات اجلامعيةط اجلزائرط 2
 .45ط ق:1988علي الشرقاوي: "كتاب إدارة األعمالطاملطبوعات اجلامعية"ط اإلسكندريةط 3
 .46علي الشرقاوي :"إدارة األعمال"ط مرجع سابق طق: 4
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 أنواع املؤسسات:  3ا1
 : ا املؤسسة امليكانيكية

تعتمد على الروتني هي مؤسسة بريوقراطية ورتية ومركزية وهدا النوع من املؤسسات يصلح للبيئة املستقرة و ال  
واإلجراءات املرسومة مثل خطوط الطريان و البنوك وهذه حتتا  إىل التخطيط الرتي التقليدي املثمج ودور 

 املخططني هنا هو الدور املساعد وحماولة تغيري مفاهيم اإلدارة العليا للمؤسسة .
 املؤسسة الديناميكية : -

يز بقدر كبري من املرونة وتتم فيها الرقابة بصورة لطيفة وشخصية هي مؤسسة تنشأ حول املشروعات الصغرية وتتم
والتخطيط فيها مكلف جدا ودري عملي ط ألن صاحب العمل يرى يف التخطيط حتجيما لسلطاته والسبيل الوحيد 

 لنجاح التخطيط هنا هو إقناع اإلدارة التنفيذية أبمهية حتويل األفكار إىل برامج عمل تنفيذها .
 املهنية:املؤسسة  -

هي املؤسسة ال  تسودها أعمال حتتا  إىل خثة عالية وثقة عمل مستقرة ويعمل فيها متخصصون ختدمهم إدارة 
تقوم على مساعد م العلى مراقبتهم ومن مناذجها املستشفيات واجلامعات ط وهذه حباجة إىل ختطيط دري تقليدي 

ة إىل ختطيط رتي مثمج لكن املؤسسات املهنية تكون وقد خيطْئ بعض اخلثاء فيظنون أن هذه املؤسسات حباج
 دري مركزية كما أنه من  الصعب إدارة املتخصصني بفعالية من خالل أساليب تقليدية .

 املؤسسة البريودميوقراطية: -
هي مؤسسة تقوم بعمل مهين متخصص يف بيئة ديناميكية حيث جيتمع عدد من اخلثاء يف مشاريع ذات تقنية 

كون هيكلها التنظيمي شبكي أو على شكل مصفوفة وهي تعمل بطريقة فوق العمل ومن أمثلتها عالية وي
الصناعات العالية التقنية وضاعة السينما وهي حتتا  للتخطيط املرن والتفكري اإلبتكاري وألن اإلسرتاتيجيات يف 

 1عن اإلسرتاتيجية املالئمة . هذه املؤسسات تكون يف الغالب طارئة ط ف ن وظيفة املخطط هنا تنحصر يف البحث
 املؤسسة املتنوعة:  -

وهي مؤسسة أم تتفرع عنها مؤسسات فرعية تتمتع ابإلستقاللية وتعتمد املؤسسة األم على الرقابة املالية لتوحيد 
املخرجات للفروع املختلفة ويرتكز هذا النوع يف املؤسسات املتعددة األنشطة أو املتعدد األسواق أو املؤسسات 

لقابضة ويف هذا النوع يكون التخطيط مركزاي والتنفيذ دري مركزي وتعتمد املؤسسات الفرعية هنا على التخطيط ا
 التقليدي املثمج الذي يتالءم مع طبيعة الرقابة املالية املفروضة من املؤسسة األم .

 
 
 
  

                                                 
 .55طق:1994تفاع وسقوط التخطيط اإلسرتاتيجي"طهنري  منتزبري  : "ار  1
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 املنشآت الرايضية:  2
 سياسة الدولة يف إطار املنشآت الرايضية:  2-1

إن  الدولــــة تســــهر اشــــاركة اجلماعــــات االيــــة وبعــــد إستشــــارة هياكــــل التنظــــيم والتنشــــيط ومــــن أجــــل ترقيــــة وتنميــــة 
املمارسـات البدنيــة والرايضـية ط علــى  يئـة املنشــآت الرايضــية املتنوعـة واملكيفــة مـع تتلــف أشـكال املمارســة الرايضــية 

 لة سياسة واضحة تتمثل يف: طبقا للمخطط الوطين للتنمية الرايضية وقد إتبعد الدو 
  .إناز املنشآت الرايضية ملختلف مستوايت املمارسة الرايضية 
  .إنشاء املنشآت الرايضية لفائدة املؤسسات التعليمية 

إنشاء املنشآت الصغرية ال  تضمند املمارسة الرايضية وبتكاليف قليلة وذلك يف إنشاء املنشآت الكثى أو 
الكثافة السكانية الكبرية وقد إجتهد الدولة إىل املشاريع الكثى هبدف اإلستثمار وهي  الدواوين يف املناطق ذات

بناء املركبات متعددة الرايضات يف مقر كل والية ط وقد إستهلكد هذه املشاريع مبالغ مالية فخمة وهذا ردبة من 
 ارسة النشاط الرايضي .الدولة يف تعميم الرايضة وتطويرها وإرضاء ردبات السكان من خالل حقهم يف  

وقد عرفد املنشآت الرايضية تطورا كبريا خاصة يف التنظيم والقوانني اخلاصة بتسيري وإستقالل اهلياكل الرايضية 
 املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضية. 2004أوت  14يف املؤرخ  10 -04وذلك ما  إبراره يف القانون  رقم 

 ومن مواده ما يلي : 
اشاركة اجلماعات االية على  يئة املنشآت الرايضية املتنوعة واملكيفة مع متطلبات املمارسة تسهر الدولة 

 الرايضية. 
جيب أن حتتوي املناطق السكنية ومؤسسات التعليم والتكوين على منشآت رايضية تستفيد البلدايت واألحياء 

من تدابري خاصة  دف إىل ضمان إناز منشآت  ذات الكثافة السكانية الشبانية املرتفعة وكذا املناطق الريفية
 رايضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدها .

 1تسهر الدولة واجلماعات االية على املصادقة التقنية واألمنية للمنشآت الرايضية و استغالهلا.
 يكون استعمال املنشآت الرايضية العمومية جماان :

 العايل .لرايضة النخبة واملستوى 
 للرتبية البدنية والرايضية يف الوسط املدرسي واجلامعي .

 للتنظيمات الرايضية للمعوقني واملتخلفني .
 2لعمليات التكوين لإلطارات الرايضية ال  تقوم هبا املؤسسات العمومية .

 
                                                 

 املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضية . 2004أوت 14املؤرخ يف  10-4القانون رقم  1
 
 ط املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضية . 2004أوت 14ط املؤرخ يف  4-10القانون رقم  2
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 مفهوم املنشآت الرايضية : 2-2
للتطور الرايضي ط فهي تتحكم يف املستقبل الرايضي كله إن املنشآت الرايضية تعتث العنصر األساسي لكل سعي 

 ط وتشكل القاعدة املادية ال  بدوهنا ال هكن القيام أبي سعي لتعميم وتوسيع املمارسات الرايضية .
ويعود مفهوم املنشآت الرايضية على حساب املرسوم التنفيذيط الذي  دد شروط إحداأ املنشآت الرايضية 

 1نحو التايل :وإستغالهلا على ال
( املنشآت الرايضية هي كل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسة البدنية والرايضية وال  تتوفر فيها 

 الشروط التقنية والصحية واألمنية إلحتواء النشاطات الرايضية والبدنية  
 تتوفر على العنصرين التاليني :فمن خالل هذا التعريف هكن القول أنه تعتث منشأة ما أبهنا رايضية البد أن 

 أن تكون مفتوحة للجمهور .
 أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية والرايضية أو الرتفيهية .

 د أن تكون مفتوحة للجمهور :
يقصد من ذلك عدم ختصيص اإلستعمال على فئة معينة من الناو .وأن تكون املنشأة مفتوحة للكل أو جلميع 

عمال مشرتك بني  يع الناو .سواء تعلق األمر ابلرايضيني أو املتفرجني أو دري ذلك من الناو .فهي ذات إست
 الناو .

 د أن تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية الرايضية والرتفيهية 
فيجب أن تكون املهمة األساسية والرئيسية هلذه املنشأة هو أن متارو فيها إما النشاطات البدنية والرايضية وإما 

 نشاطات الرتفيهية وإما النشاطني معا .ال
ويعتبار املنشأة معدة خصيصا ملثل هذه املمارسات . ال هنع إمكانية أن متارو فيها نشاطات دري املمارسات 

البدنية والرايضية مثال نشاطات ثقافية أو عروض إجتماعية ط أو تظاهرات ذات طابع سياسي وهذا من أجل من 
شأة فاملهم من ذلك ومن تنوع املمارسات يف املنشأة هو أن تكون مفتوحة للجمهور أجل حتسني مردودية املن

 ومعدة خصيصا للممارسات البدنية و الرايضية .
 املنشآت الرايضية ذات الطابع العمومي وال  نتعرف على مفهومها القانوين 

 2فيما يلي :
الرايضية الرتبوية والتنافسية اجلماهريية يف الوسط  املتعلق ابستعمال املنشآت الرايضية العمومية لعرض املمارسات

 الرتبوي .
 ند النص على أن املقصود ابملنشآت الرايضية ذات الطابع العمومي :

                                                 
 .1991نوفمث 30طالصادرة بتاريا 54ط اجلريدة الرتية طالعدد 1991نوفمث  02ط  املؤرخ يف416/91املرسوم التنفيذي : رقم  1
 31/01/1993الصادرة بتاريا  06اجلريدة الرتية العدد ط1993فيفري-03القرار الوزاري املشرتك: واملؤرخ يف 2
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كل هيكل مهيأ للنشاط الرايضي التابع لسلطة البلدية : مثل الالعب والقاعات املتعددة الرايضات واملسابح   -
 ومالعب التنس ... اخل .

املتعددة الرايضات يف الوالايت والقاعات املتعدد الرايضات التابعة لسلطة اإلدارة املكلفة ابلشبيبة احلظائر  -
 والرايضة .

حيث هكن أن نفهم  10-04ابإلضافة إىل هذا القرار ند التعرض هلذا النوع من املنشآت ضمن أحكام القانون 
 نزت ابملسامهة املالية للدولة واجلماعات االية .من خالهلا أن املنشآت الرايضية العمومية هي تلك ال  أ

 تسيري املنشأة الرايضية: 2-3
يـتم تســيري املنشــأة الرايضــية عــن طريـق مــدير يعمــل علــى تــوفري كــل الظـروف مــن أجــل الســري احلســن واجليــد 

املتعــــددة الــــذي  ــــدد القــــانون الــــداخلي لــــدواوين املركبــــات  492-05هلــــذه املنشــــأة . حســــب املرســــوم التنفيــــذي 
الرايضات فيبقى على مسريين املنشآت الرايضـية يعتمـدون علـى توجيهـات مـدير الـديوان ومديريـة الشـباب والرايضـة 

 1للوالية ط وهذا يتفوق على شخصية املسريين ومبادرا م يف تسيري املنشأة املتواجدين فيها .
 املنشآت والتجهيزات والعتاد الرايضي:  2-4

ضية بعد اإلستقالل وخالل السبعينيات ابإلستثمار الوجه أساسا سـو املشـاريع الكـثى متيزت السياسة الراي
 ( ملركبات متعددة الرايضات   وكاند ختضع هذه املركبات لثجمة ظرفية مقرتنة

 2ابلتقسيمات اإلدارية اجلديدة .أي اإلنتقال من ثالثة عشر والية إىل مثانية وأربعني والية .
التقنية واملالية هلذه املشاريع سببا يف تكلفة الدولة ملبـالغ ماليـة هائلـة جتـاوزت يف معظـم ولقد دابد الدراسة 

األحيان امليزانية املخصصة هلا ومل تستجب هذه السياسة إىل اإلشتغال بنخبة رايضية معينة . وكـان مـن املفـروض أن 
 واجلمعيات .يتم اإلستثمار لصا  التطبيق اجلماهريي من خالل املنشآت يف املدارو 

ترقيــة  جــاء  مــل  لــة مــن األفكــار تشــجع 95/09وبعــده األمــر  89/03أمــا فيمــا خيــص القــانون رقــم 
وتنمية املمارسات البدنية والرايضية املتنوعة واملكيفة مع متطلبات تتلفة األشكال املمارسـات الرايضـية ط ويشـري إىل 

لتعلــيم والتكــوين علــى املنشــآت الرايضــية ط ومســاحة لعــب ضــرورة أن حتتــوي املنــاطق الســكنية ومؤسســات الرتبيــة وا
وعلـى أن حتتـوي  يـع املخططـات العمرانيـة كمـا أعطـى لألشـخاق الطبيعيـني واملعنـويني ط إمكانيـة إنـاز وإسـتغالل 

 3املنشآت الرايضية والرتفيهية قصد تكثيف شبكة املنشآت الرايضية الوطنية .
يشجع فقط هذا الوجه مع العلم أنه ال وجود  95/09أي األمر وما هكن قوله فيما خيص هذه النقطة 

 .ة ( كالقاعات و املسابح ... اخل إىل سياسة رايضية بدون منشآت رايضي
 املراقبة والتفتيش: -2-5

 السابق الذكرطمن طرف: 91-416ختضع كل املنشأة للرقابة والتفتيش كما ورد يف املرسوم 
                                                 

 .13طق84طالعدد 2005ديسمث 22املوافق ل  1426ذو القعدة  20املؤرخ يف  492/05املرسوم التنفيذي رقم  1
 .1993ديسمث22-21اجللسات الوطنية للرايضةط قصر األمم  2
 .1995فيفري25املؤرخ يف  95/09من األمر رقم  90املادة  3
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  املمارسة الرايضية.مفتشو الرايضة ابلنسبة لشروط 
 .مفتشو الصحة فيما خيص مقاييس النظافة والشروط الصحية 
 .مصا  احلماية املدنية فيما خيص مقاييس األمن 

وهنا يكمـن دور تتلـف املفتشـني املمثلـني للهيئـات السـابقة ابلتطلـع علـى املنشـأة الرايضـية مـن أجـل القيـام 
ة الرايضـية ومـدى تطبيقهـا مـع الشـروط الصـحية ملمارسـة الرايضـة فيهـاط بعمليات تقيمية للكيفية ال  تسري هبا املنشأ

وهذا عن طريق التطلع على نظافة املنشأة الرايضية و ويتهاط كما يتناول شروط  ارسة النشاطات البدنية من حيـث 
املنشـأة املاليـة و  التجهيزات املستعملة وتطابقها مع املعـايري العامـةط كمـا يقومـون بتقيـيم حجـم النشـاطات و مردوديـة

 1مردودها من حيث النشاط الرايضي.
 ديوان املركب املتعدد الرايضات: -3
 مفهومه:  -3-1

 بناء على تقرير وزير الشبيبة والرايضة يف اجلريدة الرتية الباب األول :
  مكاتب املركبات املتعددة الرايضاتط مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وشخصية »حتدأ حتد تسمية

 2«معنوية واستقالل مايل.
  دواوين املركبات املتعددة الرايضات للوالايت ال  تدعى يف صلب النص الدواوين مؤسسات عمومية ذات

 3طابع إداري وتتمتع ابلشخصية املعنوية و االستقالل املايل وتوضع حتد وصاية الوزير املكلف ابلرايضة .
 مهامه:  -3-2

 لرايضات اا يلي:تكلف مكاتب املركبات املتعددة ا
  اإلسهام يف عملية تربية الشبيبة وتكوينها ومدها ابلوسائل الالزمة لتطويرها 
  املساعدة على نشر روح الرايضة وذلك بفتح اجملال ألقصى عدد  كن من املواطنني ملمارسة النشاطات

 البدنية والرايضية.
 استعمال املركبات املتعددة الرايضات: -3-3

كــل املكاتـب ملركــب متعــدد الرايضـاتط ابلــدخول إىل املنشــأة الرايضـية علــى أســاو معــايري يسـمح املــدير يف  
االستعمال األمثل و املنصوق عليها يف قـانون الرتبـة البدنيـة والرايضـية و ااـددة مـن طـرف الـوزير املكلـف ابلرايضـة 

ى والــدوام األدم للممارســة الواجــب تبعــا ملســتوى املمارســة الرايضــية وعــدد املمارســني املقبــولني ابلنســبة لكــل مســتو 
 منحها هلم.

ـــدء كـــل موســـم رايضـــيط ابالتفـــاق مـــع اجملموعـــة  يوضـــح مـــنهج ســـنوي الســـتعمال كـــل منشـــأة وذلـــك يف ب
 املستخدمة ومراعاة ترتيب األولوية:

                                                 
 .2133طق:54طالعدد 1991نوفمث02املوافق ل  1412ربيع الثاين 25املؤرخ يف  416/91املرسوم التنفيذي  1
 .925طق: 1977أوت  06املوافق ل 1397شعبان 20املؤرخ يف  77/117املرسوم رقم  2
 .12طمرجع سبق ذكرهطق: 492/05مرسوم التنفيذي رقم  3
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 ابلنسبة للمبارايت:  3-2-1
 التظاهرات الرايضية الدولية. -أ
ة أو العســكرية يف احلالــة الــ  يكــون فيهــا تنظيمهــا ال مركــزاي وهــدفا البطــوالت الوطنيــة املدنيــة واملدرســية واجلامعيــ -ب

 لرتويح الرايضة.
 مهرجان الرايضة اجلماهريية. - 
 مقابالت رايضية بني القسم الوطين للرايضات. -د
 مقابالت رايضية جهوية للرايضات اجلماعية و املنظمة حلفالت جهوية للرايضات الفردية. -ه
ــــة بــــني فــــرق  -و ــــة مقــــبالت رايضــــية جهوي ــــة واملنظمــــة حلفــــالت جهوي القســــم اجلهــــوي الشــــريف للرايضــــات اجلماعي

للرايضـــات الفرديـــةط لتنظـــيم مبـــارايت جيـــب أن خيصـــص عنـــد احلاجـــة يـــوم يف األســـبوع لتنظـــيم مبـــارايت للقطـــاع 
 املدرسي.

 جيب أن يكون بعد ظهر يوم من األسبوع عند احلاجة لتنظيم مبارايت للقطاعني اجلامعي والعسكري. -ز
 ابلنسبة للتدريبات: -3-2-2
 اجلمعيات الرايضية لألقسام اجلهوية والشرفية اعدل حصتني تدريبيتني مدة كل منهما ساعة ونصف. -أ
 اجلمعيات الرايضية لألقسام اجلهوية والشرفيةط اعدل حصتني ط مدة كل منهما ساعة ونصف. -ب
واعــدل حصــتني يف األســبوعط مــدة كــل مــدارو الرايضــية الــ  تضــم الشــبان النــابغني مــن الرايضــيني يف الواليــةط  - 

 منهما ساعة ونصف.
املؤسســات املدرســية واجلامعيــة والوحــدات العســكرية دــري املــزودة انشــأة رايضــية متكنهــا مــن تعلــيم الرتبيــة البدنيــة  -د

والرايضــية يف أماكنهــاط وجيــب أن تــثمج ســاعات تعلــيم الرتبيــة البدنيــة و الرايضــية يف مطلــع الصــباح وابتــداء بعــد 
 لظهر.ا

 اجلمعيات الرايضية االية. -ه
 ابلنسبة لتكوين اإلطارات:  -3-2-3

ــــة ابلنســــبة  ــــة التطبيقي ــــة للحصــــص الرتبوي ــــةط تكــــون األولوي إذا برجمــــد متــــارين التكــــوين لإلطــــارات يف الوالي
 1للعمليات املدرجة يف الفقر ب.

 التنظيم اإلداري لكل مكتب مركب متعدد الرايضات: -3-3
 .يف الفصل األول :77/117اب الثالث من املرسوم رقم وورد ذكره يف الب

 2التنظيم الداخلي : -3-3-3
 ينظم املكتب يف أقسام ووحدات :

                                                 
 .926طمرجع سبق ذكرهط ق: 117/77املرسوم رقم   2 1
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يعــد القســم املديريــة املكلــف ابلنشــاطات مــن نفــس النــوع الــذي يهــم الســري العــام للمكتــب ويتــوىل إدارتــه  -أ
 رئيس القسم.

ـــتم يف  -ب دار ـــا رئـــيس ‘إطـــار منشـــأة رايضـــية واحـــدة ويتـــوىل تعـــد الوحـــدة هـــيكال مكلفـــا ابلنشـــاطات الـــ  ت
 الوحدة.

 تشتمل إدارة املكتب على قسمني :
 القسم اإلداري واملايل املكلف بتسيري الوسائل البشرية واملادية واملالية للمكتب. -أ
 القسم التقين املكلف ابلقيام أبشغال الصيانة والتصليح وللمنشأة الرايضية التابعة للمكتب.  -ب

 در عدد املنشآت الرايضية:وحدات بق
يوظف املكتب مستخدمني دائمني ومستخدمني عرضينيط عدد العمال التابعني لديوان املركب املتعدد الرايضات 

 وتتكون إدارة املكتب من : 13
 جملس اإلدارة.  -القسم املايل  -القسم اإلداري  –مدير ديوان 

 مدير الديوان:  4
السليم جملموعة األقسـام والوحـدات التابعـة هلـذا األخـري ط وهـذا األمـر يصـرف هو الذي يسهر على التسيري 

امليزانيــة ويضــع مشــاريع امليزانيــات والــثامج والنشــاطات واحلســاابت اإلداريــة واملاليــة و يــع الو ئــق األخــرى املتعلقــة 
والتعاقــدات واإلتفاقيــات يف  ابملشــاكل الواجــب رفعهــا ملــداوالت جملــس اإلدارة ط ولــه احلــق يف إبــرام  يــع الصــفقات

إطار التشريع اجلاري به العمل واملداوالت جملس اإلدارة كما يعـد يف هنايـة كـل سـنة ماليـة تقريـرا عامـا ابلنشـاط يوجـه 
 إىل السلطة الوصااي .

ويعـــني مـــدير املكتـــب بقـــرار مـــن وزيـــر الشـــبيبة والرايضـــة ط بنـــاء علـــى إقـــرتاح الـــوايل وجيـــرى إختيـــاره مـــن بـــني 
والــذين قــاموا  اســؤوليات يف ميــدان التعلــيم والرتبيــة  11الدولــة و ــن هــم يف رتبــة تعــادل علــى األقــل الســلم  مــوظفي

 الشبيبة أو اإلنتعاش الرايضي .
يساعد املدير يف مهامه رحساء أقسام ورحساء وحدات طوجيري تعييـنهم بقـرار مـن الـوايل ط بنـاءا علـى إقـرتاح 

الســليم للمكتــب ابلســهر شخصــيا ابإلتصــال ومتابعــة القاعــات الرايضــية ط إختــاذ مــدير املكتــب ويقــوم أيضــا ابلســري 
اإلجـــراءات اخلاصـــة ابألمـــن الـــداخلي للمؤسســـة القاعديـــة للقطـــاع  خاصـــة أايم العطـــل الدينيـــة والوطنيـــة ( حراســـة ط 

وتطــط الســباق  مداومــة   وإعــالم جهــاز األمــن واحلمايــة املدنيــة حــول كــل مــا يتعلــق ابملهرجــاانت الــ  تقــوم ملحيــا
 1وكذا املنافسات الرايضية سواءا كاند دولية أو وطنية.

 
 

                                                 
 .927طمرجع سبق ذكرهط ق: 117/77املرسوم رقم  1
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 القسم اإلداري : 5
 يوجد جمموعة من املوظفني مكلفني بتسيري الوسائل البشرية . 
 القسم املايل : 6
 يوجد هناك حماسب إداري يقوم بتسيري ومتابعة األمور املالية اإلدارية اخلاصة ابلديون . 
 اإلدارة :جملس  7

 : بتشكل جملس إدارة من
 وايل الوالية ط رئيسا . -أ
 اااف  الوطين للحزب . -ب
 قائد القطاع العسكري . - 
 رئيس اجمللس الشعك البلدي ملقر الوالية . -د
 املدير املكلف ابلشبيبة يف اجمللس التنفيذي للوالية . -ه
 املراقب املايل للوالية . -و
 ة .مفتش الرتبية البدنية والرايضية ابلوالي -ز
 ثل إما عن قطاع اجلامعة وإما عن مدير املركز اجلامعي إذا كان املكتب منشأ يف الوالية تشمل إما على  -ح

 جامعة وإما على مركز جامعي .
 مدير مؤسسة مدرسة يعينه املدير املكلف ابلرتبية ابجمللس التنفيذي للوالية . -ط
 جلامعة .االقتضاء  ثل عن الرايضة اجلامعية املعني من طرف مدير ا -ي
  ثل املنتخب من مستخدمي املكتب . -ك
املصارعة الياابنية واأللعاب  –املالكمة  –كرة القدم   –رحساء االحتادات اجلهوية أللعاب القوى  -ل

 اجلامعية. 
 يشارك مدير املكتب يف األشغال جملس اإلدارة بصفة إستشارية . -م
 تنهى وكالة األعضاء بفقداهنم صفتهم . -ن
 يتم تعيني عضو جديد للمدة املتبقية للمهمة .ويف حالة شغور منصب  -و
 هكن جمللس اإلدارة اإلستعانة بكل شخص بصفة إستشارية هكن أن يساعد اجمللس يف مهمته. -ع

 مداولة جملس اإلدارة : 7-1
 التنظيم الداخلي للمكتب .  -
 النظامني الداخلي واملايل للمكتب  -
 للمكتب .برامج النشاط السنوي واملتعددة السنوات  -
 مشاريع امليزانية . -
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 احلساابت اإلدارية واحلساابت املالية . -
 مشاريع شراء أو بيع األموال املنقولة أو العقارية أو املبادلة عليها . -
 املزايدات واإلمتيازات اخلاصة ابإلستغالل . -
 إبرام الصفقات . -
 الدعاوي القضائية . -
 مشروع القرض . -
 وصااي املمنوحة للمكتب .قبول اهلبات وال -
 1أسعار املبيعات واخلدمات املؤداة من املكتب . -
 تنفيذ مداوالت جملس اإلدارة :  7-2

حضــــور االجتماعــــات التابعــــة للمديريــــة الشــــباب والرايضــــة أو ابلــــوزارة وإدارة جمموعــــة األقســــام والوحــــدات 
 إلدارة والتنظيم اجلاري به العمل.التابعة للمكتب يف إطار توجيهات سلطة الوصاية ومداوالت جملس ا

وهــو هثــل املكتــب لــدى القضــاء يف  يــع أعمالــه املدنيــة وهكنــه أن يفــوض إمضــاءه حتــد مســؤوليته وبعــد 
 مصادقة سلطة الوصاية إىل أعوان موضوعني حتد سلطته .

ط الــ  ال هــارو املــدير الســلطة الســلمية علــى  يــع مــوظفي املكتــب وهــو يتــوىل التعيــني يف  يــع الوظــائف
خيضع التعيني فيها لطريقة أخرى كما ينهي مهام األعـوان الـذين هارسـون هـذه الوظـائف يف إطـار القـوانني األساسـية 

 أو العقود ال  تسري عليها .
ويكون املدير هو األمر بصرف امليزانية ط وهو يضع مشاريع امليزانيات وبرامج النشاطات واحلساابت اإلدارية واملاليـة 

 الو ئق األخرى املتعلقة ابملشاكل الواجب رفعها ملداوالت جملس اإلدارةط و يع
 ويثم  يع الصفقات والتعاقدات واالتفاقيات يف إطار التشريع اجلاري به العمل .

 وبعد هناية السنة املالية يقدم تقريرا عاما ابلنشاط يوجهه إىل سلطة الوصااي . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .سكرةمديرية الشبيبة والرايضة ب 1
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 اإلداري لديوان املركب املتعدد الرايضاتاهليكل   :16الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكتـــب المدير

 األمانـــة

 إدارة الديوان

 ةـقاع

اتـاالجتماع  

 أرشــــيف

 مصلحة الماليـــة

 مصلحة

 اإلعالم اآللي

مصلحة 

 المستخدمين

مكتب اإلعالم 

 اآللي
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 اهليكل التنظيمي لديوان املركب املتعدد الرايضات  :17الشكل رقم (
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ديوان المركب 

 المتعدد الرياضات

الملعب المتعدد 

 الرياضات

القاعة المتعددة 

 الرياضات

المسبح النصف 

 أولمبي
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 خالصة الفصل:
الرايضـــية يتطلـــب مراعـــاة الشـــروط ط حتقيـــق الفعاليـــة العاليـــة يف إن حتقيـــق االســـتفادة القصـــوى مـــن املنشـــأة 

التســيري للنشــأة الرايضــية ط حيــث يتوقــف ذلــك كلــه علــى العنصــر البشــري وكيفيــة اختيــاره ملواجهــة التحــدايت الــ  
 تواجهها الرايضة ومؤسسا ا خصوصا .

شــراف علــى تطبيــق كــل النصــوق لــذا أصــبح مــن الضــروري إتبــاع أســلوب إداري تطــط مــن الوظــائف اإلداريــة واإل
والتعليمـات اإلداريــة واألخـذ بعــني االعتبـار اجلانــب االجتمـاعي للمــوارد البشـرية الــ  تعمـل مــن أجـل الرقــي ابلرايضــة 
و ارسـتها وإعطـاء مكانـة الئقـة هبـا وسـط اجملتمـع وهـو مــا ركـزت عليـه الدولـة إثـر إشـرافها علـى هـذه املنشـآت كــدور 

 ات واملبادئ الرايضية املذكورة سابقا .تيسريي هلا وفق املتطلب
وهـــو مـــا حتـــاول توضـــيحه يف هـــذا الفصـــل الـــذي يقـــف علـــى أهـــم األســـس الـــ  جيـــب أن تراعـــي يف املنشـــأة 

 الرايضية وذلك الواجب توافرها يف ختطيط إدار ا حماولني تقييم ذلك يف مسرية املنشأة الرايضية اجلزائرية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 اجلاانب التطبيقي   



 

 

  
 اخلامسالفصل       

       ةوامليداني املنهجية( اإلجراءات 
 للدراسة 
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 متهيد:
يعتث هذا الفصل (منهجيـة وإجـراءات البحـث   العمـود الفقـري لتصـميم وبنـاء حبـث علمـي نقـوم يف هـذا اجلـزء      

ابإلحاطة ابملوضوع من اجلانب التطبيقـي ابلقيـام بدراسـة ميدانيـة وذلـك عـن طريـق توزيـع اسـتمارات االسـتبيان علـى 
  قمنــا بوضـــعها د تقـــدمي مناقشــة وحتليـــل األســـئلة الـــ  أفــراد العينـــة املختـــارة والــ  تقـــوم أساســـا حــول الفرضـــيات الـــ

طرحنهـــا يف هـــذه االســـتمارة حبيـــث نقـــوم بوضـــع جـــدول لكـــل ســـؤال والـــ  تتضـــمن عـــدد اإلجـــاابت ابلنســـبة املئويـــة 
 املوافقة هلا ,ويف األخري نقوم بعرض االستنتا  والذي نوضح فيه مدى صدق الفرضيات ال  يتضمنها البحث.
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 الدراسة االستطالعية: /1
قبـــل قيامنـــا بتوزيـــع االســـتمارات االســـتبيان ارت أينـــا إال أن نتصـــل بـــبعض املســـريين ومـــوظفني بعـــض املنشـــآت      

الرايضية واالطـالع علـى كيفيـة إدار ـم وكيفيـة تسـيري وتوجيـه ملختلـف املصـا  فيهـا وعلـى ضـوء كـل هـذا قمنـا بطـرح 
اب م دامضـة بعــض الشــيء فقمنـا ينشــاء اســتبيان بعـض األســئلة علــى مـوظفني املنشــآت الرايضــية, والـ  كانــد إجــا

وذلـــك للكشـــف عـــن طـــرق التوجيـــه والتســـيري داخـــل هـــذه  بســـكرةخـــاق اـــوظفني مديريـــة الشـــباب والرايضـــة لواليـــة 
 املنشآت الرايضية.

 املنهج املستخدم: /2
هـذه ولطبيعـة املشـكلة  يرتبط استخدام الباحث ملنهج دون دريه بطبيعـة املوضـوع الـذي يتطـرق إليـه ويف دراسـتنا     

املطروحة نرى أن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم هلا, وهذا االختيار انبع أساسا من كون هذا املنهج يسـاعد علـى 
احلصــول علـــى املعلومــات الشـــاملة حــول متغـــريات املشـــكلة واســتطالع املوقـــف العلمــي أو امليـــداين الــذي جتـــري فيـــه 

 مية دقيقة.قصد حتديدها , وصيادتها صيادة عل
ـــاهج األخـــرى علـــى عـــدة مراحـــل أمههـــا التعـــرف علـــى مشـــكلة البحـــث       (ويقـــوم املـــنهج الوصـــفي كغـــريه مـــن املن

وحتديـــدها , ووضـــع الفـــروض, واختيـــار الفئـــة املناســـبة, واختيـــار أســـاليب  ـــع البيـــاانت وإعـــدادها, ووضـــع قواعـــد 
, وحماولــة اســتخالق تعميمــات ذات مغــزى تــؤدي لتصــنيف البيــاانت , ووضــع النتــائج وحتليلهــا يف عبــارات واضــحة

 1إيل تقدم املعرفة .
 أدوات الدراسة: /-3

هـــي وســـيلة مـــن وســـائل  ـــع البيـــاانت ويعتمـــد أساســـا عـــل اســـتمارة تتكـــون مـــن جمموعـــة مـــن اساااتمارة االساااتبيان: 
علـى األسـئلة الـواردة األسئلة تسلم إيل األشخاق الذين   اختيارهم من موضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجـااب م 

فيه وإعاد ا  نية كما تعرف أيضا أهنا جمموعة األسئلة املطروحة واملرتبطة أبهداف الدراسة ,توجـه ألفـراد العينـة بغيـة 
 2احلصول على إجاابت تتلفة تعكس آرائهم ومواقفهم .

لــ  حاولنــا أن تكــون شــاملة فهــي تعــد أهــم أدوات البحــث الــ  اعتمــدان عليهــا , حيــث   إعــداد أســئلة االســتمارة ا
 جلميع ما جاء يف اجلزء النظري وقد راعينا عند صيادة األسئلة يف االستمارة التالية:

 صيادة األسئلة بطريقة واضحة وسهلة. -
 ربط األسئلة ابألهداف املراد احلصول عليها. -
 صيادة األسئلة ابلغة العربية مراعاة للمستوى الثقايف والعلمي لكل موظف. -
هذه االستمارة على أسئلة مغلقـة جييـب عليهـا أفـراد العينـة بــ:نعم أو ال, وأسـئلة شـبه مفتوحـة تتحـدد هلـا  احتواء -

 إجاابت خيتار املستقصي منه إحداها وأسئلة مفتوحة القرتاح احللول املناسبة .

                                                 
 .313, ق:  1984,  2ديولد فان دالني(أتليف  حممد نبيل نوفل وآخرون :" مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ", ط - 1
 .65, ق: 2004/2005معروف أحالم وآخرون :" أمهية االتصال يف رفع كفاءة املؤسسة ", مذكرة ختر  لنيل شهادة ليسانس إدارة أعمال , املسيلة ,  - 2
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 الدراسة: االداةصدق وثبات -4 -
ـــة ووضـــوح فقرا ـــا  - الصـــدق: وهـــو مشـــول اإلســـتبيان لكـــل العناصـــر الـــ  جيـــب أن تـــدخل يف التحليـــل مـــن انحي

ومفردا ـا مـن انحيـة أخـرى حبيـث تكــون مفهومـه لكـل مـن يسـتخدمه ويعتــث مقيـاو الصـدق مـن أهـم املقــاييس 
كـن الـتحكم يف اجلوانـب ال   رق الباحث على مراعا ا عند القيام ابلبحـث ضـماان لعامـل املوضـوعية حـ  ه

الذاتيــة ط ويقصــد ابلصــدق صــحة اإلختبــار لقيــاو مــا وضــع لقياســه طإن الصــدق األداة املســتخدمة يف البحــث 
 مها اختلف 

أســلوب القيــاو اعــىن قدرتــه علــى قيــاو مــا وضــعد مــن أجلــه أو الصــفة املــراد قياســها وتعــد األداة صــادقة إذا  -
 1قاسد ما أعدت لقياسه فقط.

 :صدق احملكمني -
وللوقوف على مدى تناسب أسئلة اإلستبيان مع أهداف الدراسة وابستخدام راي  استاذ املشـرف قمنـا بعـرض  -

ـــة واخلـــثة يف جمـــال البحـــث العلمـــي حيـــث اســـتفدان مـــن مالحظتـــه علـــى هـــذا  ـــه شـــهد لـــه بتجرب اإلســـتبيان عل ي
رى وقــد   إخــرا  الشــكل األســاو   اســتبعاد عــدد مــن العبــارات وإضــافة أخــرى واســتبعاد أســئلة وإضــافة أخــ

 النهائي لالستمارة .
 الثبات : -
 بعد ذلك قمنا بعرضها مرة أخرى على األستاذ املشرف قصد حتكيمها وقد ا ع على صدق حمتوى االستمارة   -
 جمتمع  االصلي للبحث:-5 -
دريـــة شـــباب والرايضـــة لواليـــة بنـــاءا علـــى فرضـــيات الدراســـة فـــان جمتمـــع البحـــث يتكـــون مـــن مـــوظفني ومـــدراء م -

ط وجمتمع البحث من الناحية االصطالحية هـو تلـك اجملموعـة األصـلية الـ  أتخـذ منهـا العينـة وقـد تكـون بسكرة
جمموعـــة مـــن املـــدارو طالفـــرق ط الســـكان ط أو أي وحـــدات أخـــرى ويطلـــق علـــى اجملتمـــع اإلحصـــائي اســـم العلـــم 

خلصـــائص أو الســـمات قابلـــة للمالحظـــة والقيـــاو والتحليـــل وهكـــن حتديـــده علـــى أنـــه كـــل األشـــياء الـــ  متلـــك ا
 2اإلحصائي.

 عينة البحث وكيفية اختيارها: /6 -
هــي جمتمــع الدراســة الــ  جتمــع منــه البيــاانت امليدانيــة طوهــي تعتــث جــزء مــن الكــل طاعــىن أنــه أتخــذ جمموعــة مــن  -

  أفراد اجملتمع األصلي طد تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع ككل.
 

                                                 
 . 67ط ق2001ط 1ط مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ط ط أسس البحث العلميابر وآخرون ط فاطمة عوض ص 1
 .14طق 2003ط دار الفكر العريب طالقاهرة طاإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية والرايضيةحممد نصر الدين رضوان ط 2
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أجل الوصـول إيل نتـائج أكثـر دقـة وموضـوعية ومطابقـة للواقـع قمنـا ابختيـار عينـة البحـث بطريقـة عشـوائية, من  -
ومل خنـــص العينــة أبي خصــائص أو  يـــزات وكــان حجــم العينـــة  بســكرةء املنشــآت الرايضـــية بواليــة ومشلــد مــدرا

   موظف .30(
 متغريات افراد العينة: :ضبط -
 ومدراءويتمثل يف اعمار موظفني  السن:  -
 اجملموعة ال  وزعد عليها االستبيان :اجلنس -
 مدرية شباب والرايضةاملكان:  -
  يع عناصر العينة تطبق نفس الوسائل.وسائل القياس : -
 ضبط متغريات الدراسة: /7  -
 إن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري مستقل واآلخر متغري اتبع -
إن املتغري املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة ويف دراستنا املتغري املستقل هو "وظيفة  املتغري املستقل: -

 التوجيه".
املنشــآت الرايضــية واملؤسســة إدارة  "هــذه الدراســة املتغــري التــابع هــو هــو نتيجــة املتغــري املســتقل ويفاملتغااري التااابع: -

 الرايضية".
 جماالت الدراسة:-8
 .بسكرةمشلد الدراسة موظفني مديرية الشباب والرايضة بوالية  اجملال املكاين : -  
  اجـــراء البحـــث يف الفـــرتة املمتـــدة مـــن اوائـــل فيفـــري اىل هنايـــة شـــهر مـــارو وهـــذا خصصـــناه اجملاااال الزمااااين:  - 

ينـة املختـارة وبعـد ذلـك للجانب النظري ومن  اوائل افريل قمنـا حتضـري اسـئلة االسـتبيان ,وبعـدها   توزيعهـا علـى الع
 قمنا جبمع النتائج وحتليلها ومناقشتها.

 الوسائل اإلحصائية:-9
اســــتجابة لطبيعــــة البحــــث اســــتعنا يف هــــذه الدراســــة بوســــيلة إحصــــائية واحــــدة حلســــاب نســــب التكــــرارات يف      

اإلجـاابت وهـذا مــن أجـل حتويــل املعلومـات الكيفيـة إيل معلومــات كميـة لتصــبح أكثـر دقـة ومصــداقية وهـذه الوســيلة 
 هي :   
 فراد العينة/ جمموع أ x100  عدد التكرارات=  لنسب املئويةا            
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 خالصااة 
نستخلص  ا سبق أنه ال دراسة علمية بدون منهج ط وكل دراسة علمية انجحة ومفيدة البد هلا و أن تتوفر لدى 
الباحث الذي يقوم هبا منهجية علمية معينة ومناسبةط  و تتماشى مع موضوع ومتطلبات البحثط والبد له أن 

من عينة ومتغريات و الطرق اإلحصائية ...اخل ط تتماشى مع متطلبات  تتوفر لديه أدوات البحث تتارة بدقة
البحث وختدمه بصفة تسمح له ابلوصول إىل حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباحث واجملتمعط ومنه ف ن العمل 

افة إىل ابملنهجية تعد أمرا ضروراي يف البحوأ العلمية احلديثة قصد ربح الوقد والوصول إىل النتائج املؤكدة ط إض
 وجوب أن تكون املنهجية واألدوات املستخدمني يف البحث واضحة وخالية من الغموض  و التناقضات .
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 عرض و حتليل نتائج الفرضية األوىل
 : لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. I  احملور
 هل لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ (1س

هو معرفة مدى وظيفة التوجيه ودورها يف تنظيم املنشآت الرايضية للوصول إىل حتقيق أهدافها الغرض منه:
 [01]اجلدول 

 يُبني وظيفة التوجيه ودورها يف تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة

 
توضح التمثيل البياين ملدى نسبة وظيفة التوجيه ودورها يف تنظيم املنشآت  :18الدائرة النسبية لسؤال رقم

 الرايضية للوصول إىل حتقيق اهداف.
%ط وهم 97من خالل اجلدول نالح  أن معظم املوظفني وال  تبلغ نسبتهم  :1عرض وحتليل نتائج اجلدول-

دور يف تنظيم إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط أّما بقية وال   األدلبية يؤكدون أن لوظيفة التوجيه
 % يؤكدون عكس ذلك.03تبلغ نسبتهم 
 :االستنتاج

ومنه نستنج أن  يع املوظفني هلكون فكرة عامة لوظيفة التوجيهط وال  بدورها تؤدي إىل التنظيم اجليد يف إدارة 
 أهداف املرجوة للمؤسسة. املنشآت الرايضية من أجل حتقيق 

97

3

00

ة التوجيه لمدى نسبة وظيفتمثيل بياني يوضح التمثيل البياني
ودورها في تنظيم المنشآت الرياضية للوصول إلى تحقيق

.األهداف

نعم

ال

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %97 29 نعم
 %03 01 ال

 30 اجملموع
100% 
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 ( هل يعترب التوجيه ابعث للحياة ديناميكية يف تنظيم إدارة املنشآت الرايضية ؟2س
رحية ما هكن أن يقدمه التوجيه خللق اجلّو املناسب للعمل يف ظل حيوية واجتاهات إجيابية يف تنظيم  الغرض منه:

 رة. وإدارة املنشآت الرايضية وذلك من أجل حتقيق أهداف مسط
 يوضح دور توجيه يف بعث حياة ديناميكية يف تنظيم وإدارة منشآت الرايضية. :02اجلدول 

 
 
 
 
 

 
يف تنظيم ما مدى نسبة دور توجيه يف بعث حياة ديناميكية :19الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم

 .وإدارة منشآت الرايضية
 عرض حتليل نتائج: -

من خالل النتائج ااّصل عليها يف جدول يتضح لنا أن كل موظفي كاند إجااب م تصّب يف أن للتوجيه دور 
 % من إجاابت بنعم. 100ابعث للحياة الديناميكية يف إدارة وتنظيم املنشآت الرايضية وهذا ما تفّسره نسبة 

 استنتاج:-
ومنه نستنتج أن كل املوظفني يؤمنون أبن التوجيه له قيمة قّسوةط وله دور يف ترديب يف العمل وخلق روح املسؤولية 

 والتزام يف األداء الواجبات  ا يؤدي إىل حتقيق فاعلية يف أدى .
 
 
 

100

000

ياة تمثيل بياني يوضح  مدى نسبة دور توجيه في بعث ح
.ديناميكية في تنظيم وإدارة منشآت الرياضية

نعم

ال

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %100 30 نعم
 %0 00 ال

 %100 30 اجملموع
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 ( هل يتوقف تنظيم املنشآت الرايضية على وظيفة التوجيه فقط يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 3س
معرفة ما مدى توقف تنظيم إدارة املنشآت الرايضية على وظيفة التوجيه فقط ح  الوصول إىل  الغرض منه: -

 حتقيق أهداف املسطرة للهاته املؤسسة. 
 : يوضح توقف تنظيم املنشآت الرايضية على وظيفة التوجيه فقط يف حتقيق أهداف املؤسسة. 03اجلدول 

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجاابت 
 %93 28 نعم
 %07 02 ال

 %100 30 اجملموع
 

 
مدى نسبة توقف تنظيم املنشآت الرايضية على وظيفة :20الدائرة النسبية: توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 التوجيه فقط يف حتقيق أهداف املؤسسة.
من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالح  أن معظم أدلبية املوظفني وال  تبلغ نسبتهم  عرض وحتليل نتائج:

% يؤكدون على أن تنظيم منشآت يتوقف على وظيفة التوجيه فقط يف حتقيق أهداف املسطرة للمؤسسةط أما 93
أهداف املؤسسةط وال    البقية فأجابوا أبن تنظيم منشآت الرايضية ال يتوقف على وظيفة التوجيه فقط يف حتقيق

 %7كاند نسبتهم 
 االستنتاج: 

ومنه نستنتج أن تنظيم منشآت الرايضية يتوقف على وظيفة التوجيه يف اإلدارة منشآت رايضية وهذا راجع إىل 
 أمهية يف ادارة منشآت الرايضية يف حتقيق أهدافها.

 
 
  ماذا يعين لكم التوجيه كوظيفة من الوظائف اليت تقومون  ا؟/4س

93

7

00

م تمثيل بياني يوضح مدى نسبة توقف تنظي
في المنشآت الرياضية على وظيفة التوجيه فقط

.تحقيق أهداف المؤسسة

نعم

ال
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 : معرفة معىن التوجيه ابعتباره وظيفة من الوظائف ال  يقومون هبا. الغرض منه
 التحليل: 

 جاءت إجاابت  يع املوظفني حتمل عّدة اجتاهات تتلفة تصب يف النقاط التالية:
 اإلرشاد داخل املؤسسة الرايضية من أجل التنظيم اجلديد للتحقيق األهداف -
 لبشرية االختيار األمثل للموارد ا-
 بّث الوعي بني املوظفني لتحقيق األهداف املسطرة من املؤسسة -

 استنتاج:
ومنه نستنتج أن التوجيه داخل إدارة املنشآت الرايضية له أمهية كبرية ومكانة معتثة يف إرشاد املوظفني وبّث الوعي 

 فيهم من أجل الوصول إىل تنظيم جيد وحمكم لتحقيق األهداف املرجوة واملسطرة هلذه املؤسسة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( هل تعتربون توجيه أحد أركان أساسية يف عملية اإلدارية داخل املنشأة الرايضية؟ 5س
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هو معرفة ما إذا كان التوجيه هو أحد األركان األساسية يف العملية اإلدارية داخل إدارة املنشآت  الغرض منه:
 الرايضية أثناء حتقيق أهداف املؤسسة. 

 يه يف العملية اإلدارية داخل املنشأة يُبني معرفة مكانة التوج: 4اجلدول رقم 
 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت

 %93 28 نعم
 %07 02 ال

 %100 30 اجملموع
 

 
يُبني مدى نسبة مكانة التوجيه يف العملية اإلدارية داخل :21الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم

 املنشأة
% الدالة على موافقة معظم 93على ضوء النتائج املتحصل عليها واملتمثل يف نسبة  عرض وحتليل نتائج:

% 7املوظفني على اعتبارها أن التوجيه أجد أركان أساسية يف عملية اإلدارية داخل املنشأة الرايضية أما نسبة 
 فريون عكس ذلك. 

 استنتاج:
يه ويوظفوهنا يف إدارا م وتنظيمهم للمنشآتط وهذا ما ومنه نستنتج أن معظم وأدلبية املوظفني يهتمون بعملية توج
 يؤدي حتما حسبهم إىل تطوير تفكريي إداري وختطيط. 

 
 

93

7

00

لعملية تمثيل بياني يُبين مدى نسبة مكانة التوجيه في ا
اإلدارية داخل المنشأة

نعم

ال
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هل ترى أن وظيفة التوجيه هلا أتثري إيايب على تنظيم إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف  /6س
 املؤسسة ؟
 م إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. معرفة ما مدى أتثري وظيفة التوجيه على تنظي الغرض منه:

 يوضح وظيفة التوجيه وأتثريها اإلجيايب يف تنظيم إدارة املنشآت يف حتقيق أهداف املؤسسة . :5اجلدول 
 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت

 %97 29 نعم
 %03 01 ال

 %100 100 اجملموع
 

 
 

وظيفة التوجيه وأتثريها اإلجيايب يف تنظيم إدارة  توضح متثيل بياين ملدى نسبة: 22 الدائرة النسبية لسؤال رقم
 املنشآت يف حتقيق أهداف املؤسسة.

  اجلدول:عرض وحتليل نتائج 
% كاند إجااب م أبن لوظيفة التوجيه دور إجيايب يف تنظيم 97خالل نتائج اجلدول نالح  أن النسبة األكث  من

% من أفراد العينة كاند إجااب م عكس 3إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط بينما ند نسبة 
 ية.ذلك,أي اهنا تكون هلا اتثري دري ذلك  ا ينتج عنها نتائج سلب

 استنتاج:
ومنه نستنتج أن التوجيه عنصر فّعال ومهم  يف تنظيم إدارة املنشآت الرايضية كما يساهم يف حتقيق أهداف 

 املؤسسة من الناحية اإلجيابية,  ا يرتتب عنه ازدهار وحتكم اثناء وداخل املؤسسة.

97

3

00

ة التوجيه تمثيل بياني يوضح تمثيل بياني لمدى نسبةوظيف
يق وتأثيرها اإليجابي في تنظيم إدارة المنشآت في تحق

.أهداف المؤسسة

نعم

ال
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 الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟هل يتأثر تنظيم ابختاذ القرار و إصدار أوامر يف اإلدارة املنشآت :( 7س
 : هو معرفة ما مدى أتثري تنظيم وأخذ أوامر داخل إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. الغرض منه
 يوضح أتثري وتنظيم واختاذ القرار داخل إدارة املنشأة الرايضية  :6اجلدول 

 
 
 
 
 

 
تنظيم ابختاذ القرار داخل إدارة املنشأة  : مدى نسبة أتثر23الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 الرايضية
 عرض وحتليل النتائج: 

التنظيم ال % كاند إجااب م أبن 80من خالل اجلدول نالح  أن النسبة األكث ألفراد العينة وال  تبلغ نسبتهم 
يتأثر ابختاذ القرار داخل إدارة املنشأة الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط بينما ند بقية افراد العينة وال  تبلغ 

% يرون ان تنظيم عند اصدار اوامر تكون هناك نتائج سلبية اجتاه ,ال تكون يف صا  املؤسسة او 20نسبتهم 
 املنشاة الرايضية .

 استنتاج:
تج أن تنظيم ليس له أتثري داخل إدارة املنشأة الرايضية يف اختاذ القرار وإصدار األوامر يف حتقيق أهداف ومنه نستن

 املؤسسة,  ا يعود عليها بنتائج مرضية وحتكم يف تنظيم وتسيري داخل املنشاة الرايضية.
ة يف حتقيق أهداف ( هل االتصال بني األفراد داخل اإلدارة، له أتثري على تنظيم املنشأة الرايضي8س

 املؤسسة؟ 

80

20

0 0

قرار داخل تمثيل بياني يبين مدى نسبة تأثرتنظيم باتخاذ ال
إدارة المنشأة الرياضية

نعم

ال

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %80 24 نعم
 %20 06 ال

 %100 30 اجملموع



 الفصل السادس........................................................عرض وحتليل النتائج

 

   
111 

 هو معرفة ما إذا كان لالتصال أتثري بني األفراد داخل إدارة املنشأة الرايضية يف حتقيق أهدافها.  الغرض منه:
 : يوضح ما مدى أتثري االتصال داخل إدارة املنشأة الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة 7اجلدول رقم

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %67 20 نعم
 %33 10 ال

 %100 100 اجملموع
 

 
: مدى نسبة أتثري االتصال بني افراد داخل إدارة املنشأة 24 توضح متثيل بياين لسؤال رقم الدائرة النسبية

 الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة.
 عرض وحتليل النتائج:

% من أفراد العينة قالوا أن لالتصال أتثري بني األفراد داخل إدارة املنشآت 67من خالل اجلدول نالح  أن نسبة 
% أجابوا عكس ذلك حني قالوا 33الرايضية من أجل حتقيق أهداف املؤسسة أّما بقية افراد وال  تبلغ نسبتهم 

 ليس له أتثري. أنه لالتصال بني األفراد داخل اإلدارة املنشأة الرايضية 
إذا  كاند اإلجابة بنعم : من خالل إجابة املوظفني على هذا السؤال أن أدلبهم قالوا أن لالتصال بني أفراد داخل 
إدارة املنشآت الرايضية يساعد األفراد على التنظيم واألداء اجليد يف بناء األفكار للحصول على تسيري راق 

 ف املنشودة واملسطرة للمؤسسة. لتحسني مستوى العمل للوصول إىل األهدا
ومنه نستنتج أن لالتصال أتثري كبري على األفراد داخل إدارة املنشأة الرايضيةط وهذا من الناحية اإلجيابية استنتاج:

بغية الوصول إىل أهداف املسطرة من طرف املؤسسة وذلك من أجل حتقيقها ما ترجوه للرقي هبذه املنشآت ال  
 متتلكها.

ديد مسؤوليات دور مهم وفّعال وجيد أثناء تنظيم يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف هل لتح:(9س
 ؟ املؤسسة

67

33

0 0

فراد داخل تمثيل بياني يبين مدى نسبة تأثير االتصال بين ا
.إدارة المنشأة الرياضية في تحقيق أهداف المؤسسة

نعم

ال
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معرفة ما إذا كان لتحديد املسؤوليات دور مهم وفّعال وجيد أثناء التنظيم يف إدارة املنشآت الرايضية  الغرض منه:
 يف حتقيق أهداف املؤسسة. 

: ما إذا كان لتحديد املسؤوليات دور مهم وفّعال وجيد أثناء التنظيم يف إدارة املنشآت الرايضية يف 8اجلدول رقم 
 حتقيق أهداف املؤسسة. 

 
 
 
 

كان لتحديد املسؤوليات دور مهم وفّعال   مدى نسبة ما إذا:25لدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم ا
 وجيد أثناء التنظيم يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة.

 :عرض وحتليل نتائج
% من أفراد العينة املستجوبني أجابوا بنعمط حيث أّكدوا أن 93من خالل نتائج اجلدول تبنّي لنا أن نسبة  

لتحديد املسؤوليات دور مهم وفّعال أثناء التنظيم يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط أما الباقي 
,ابن تنظيم ادارة اليكون متوقف على حتديد املسؤوليات % اجابوا  عكس ذلك 7افراد العينة وال  تبلغ نسبتهم 

 بل يتعدى اىل جوانب اخرى . 
ومنه نستنتج أن التنظيم اجليد يف إدارة املنشآت الرايضية راجع لتحديد املسؤوليات ال  أتخذ دور مهم  استنتاج:

 وفّعال وجيد لتحقيق أهداف املؤسسة للوصول هبا إىل أحسن املراتب وأقصاها. 
 ( إذا كنتم تقومون بوظيفة التوجيه فما هي الطرق اليت تتبعوهنا؟ 10س

 معرفة رأي ووجهة نظر املوظفني حيال وظيفة التوجيهط والطرق املتبعة خالل أدائها  الغرض منه:

93

7

00

دور تمثيل بياني يبن مدى نسبة ما إذا كان لتحديد المسؤوليات
ة في مهم وفعّال وجيد أثناء التنظيم في إدارة المنشآت الرياضي

تحقيق أهداف المؤسسة

نعم

ال

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %93 28 نعم
 %7 02 ال

 %100 30 اجملموع
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 وكاند آرائهم كالتايل: 
 املناقشات ومن دّ االنتقاء وبعدها أتثري القيادة  -
الطرق العامة للتوجيه من خالل أداء األخرينط وبعد ذلك ايت اختاذ القرار  معرفة أداء اآلخرين د استنتا  -

 بعد النقاش
 الكفاءة كل فرد د قدرة القيادة االنضباط ورّد على التنظيم واملثابرة.  -

 : عرض وحتليل النتائج
ارات مع مراعاة انطالقا من إجاابت املوظفني ند معظمهم يرون من الضروري إجراء مناقشات قبل اختاذ القر 

 الكفاءات وأداء اآلخرين د استنتا  الطرق املتبعة أثناء التوجيه للوصول إىل اهلدف املطلوب للمؤسسة واملرجو. 
 استنتاج:

ومنه نستنتج أن هذا راجع إىل فعالية الطرق املّتبعة من املوظفني لتحقيق األهداف من طرف املؤسسة حلسن 
استغالل إدارة املنشآت الرايضيةط وما متخضته النقاشات حول تسيري اجليد مع التنظيم اجليد للوصول إىل أرقى 

 مستوى مطلوب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيةعرض و حتليل نتائج الفرضية 
 . ختطيط إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة يف التوجيه دور الثاين : لوظيفةاحملور 



 الفصل السادس........................................................عرض وحتليل النتائج

 

   
114 

 ( هل لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 1س
 ايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. معرفة ما إذا كان لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط إدارة املنشآت الر  الغرض منه:

: يوضح إجاابت ما إذا كان لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق 9اجلدول رقم 
 أهداف املؤسسة

 
 
 
 

 
:يوضح  نسبة ما إذا كان لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط إدارة 26الدائرة النسبية: توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة
 عرض وحتليل النتائج: 

دور يف  % من أفراد العينة املستجوبة أكدوا أن لوظيفة التوجيه80من خالل نتائج اجلدول يتبني لنا أن نسبة 
% صّرحوا 20ختطيط إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة أما ابقي أفراد العينة وال  تبلغ نسبتهم 

 عكس ذلك. 
ومنه نستنتج أنه من خالل ما رأينا أن وظيفة التوجيه هلا دور فّعال وكبري يف التخطيط أثناء إدارة  االستنتاج:

  الرقّي يف حتقيق أهداف املؤسسة بكل معىن الكلمة.املنشآت الرايضية بغية الوصول إىل
 
 ؟ ماذا يعترب ختطيط لكم يف ادارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة (2س

 معرفة مكانة ختطيط ودوره يف إدارة املنشآت الرايضّية يف حتقيق أهداف املؤسسة.  الغرض منه:

80

20

0 0

توجيه تمثيل بياني يبين نسبة إجابات ما إذا كان لوظيفة ال
داف دور في تخطيط إدارة المنشآت الرياضية في تحقيق أه

المؤسسة

نعم

ال

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %80 24 نعم
 %20 06 ال

 %100 30 اجملموع
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 عرض وحتليل النتائج: 
 حتّمل عدة إجاابت تتلفة منها:جاءت إجاابت املوظفني 

 ختطيط مطلوب وذلك يساعد على اإلرشاد والتوضيحط -
 ومنهم من قال أنه عنصر فّعال ومهم يف إدارة املؤسسةط  -

 ومنهم من قال هو االستغالل األمثل للمؤسسة وحمافظة عليهاط وجعلها يف أحسن أجوائها وظروفهاط
نشأةط سوى كاند رايضية أو دريها فهي ركيزة لكل عملية تسيري فالتخطيط هو أساو كل عملية تسيري أي م 

 املؤسسة. 
 االستنتاج: 

ومنه نستنتج أن ختطيط داخل إدارة منشآت الرايضية له أمهية كبريةط ومكانة رتية حبيث يعتث عنصر فعال ومهم 
 يف تسيري واإلرشاد موظفني لتسهيل عملية اإلداريةط وذلك من أجل حتقيق أهدافها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( هل يعترب ختطيط عنصر فّعال أثناء توجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف  حتقيق أهداف املؤسسة؟ 3س

:هو معرفة ما مدى ختطيط ودوره فّعال أثناء توجيه يف اإلدارة املنشآت رايضية يف حتقيق أهداف  الغرض منه
 املؤسسة. 



 الفصل السادس........................................................عرض وحتليل النتائج

 

   
116 

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %80 24 نعم
 %20 06 ال

 %100 30 اجملموع
: يوضح عنصر ختطيط ودوره الفعال أثناء توجيه داخل إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق :10اجلدول رقم 

 أهداف املؤسسة. 

 
:يوضح مدى نسبة عنصر ختطيط ودوره الفعال أثناء توجيه 27الدائرة النسبية: توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 داخل إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. 
 عرض وحتليل النتائج: 

% هم األدلبية يؤكدون أن ختطيط هو 80من خالل اجلدول نالح  أن معظم املوظفني وال  تبلغ نسبة إجااب م
% أن 20نشآت الرايضيةط بينما يرى البقية افراد العينة ال  تبلغ نسبتهم عنصر فّعال أثناء توجيه يف إدارة امل

 ختطيط عكس ذلك. 
 استنتاج:

ومنه نستنتج أن التخطيط له دور فّعال ومهم ومكانة رتية حبيث يعتث عنصر اهم لتسهيل عملية ادارية  أثناء 
 .نتائج مسطرة لألعلىصول توجيه داخل إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة للو 

( ما هي الصعوابت والعراقيل اليت تواجهوهنا أثناء التوجيه يف عملية ختطيط يف اإلدارة املنشآت الرايضية 4س
 ؟ يف حتقيق أهداف املؤسسة

معرفة ما هكن أن يتعرض له املوظفني من مشاكل وصعوابت أثناء توجيه يف عملية التخطيط يف إدارة  الغرض منه:
 آت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. املنش
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فعال تمثيل بياني يبين مدى نسبة عنصر تخطيط ودوره ال
هداف أثناء توجيه داخل إدارة المنشآت الرياضية في تحقيق أ

. المؤسسة

نعم

ال
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 عرض وحتليل النتائج: 
جاءت  يع إجاابت املوظفني حتّمل عّدة مشاكل وصعوابت تتلفة منها يؤدي إىل عرقلة العمل اإلداري ومنها ما 

 يصعب مهامهم بصفة شخصيةط وكاند جممل املشاكل املذكورة تتمحور حول: 
 مشاكل تنظيمية  -
 مشاكل تتعلق ابلنقص اخلثة واإلمكانيات واإلطارات واملوارد البشرية  -
 مشاكل تتضمن احلياة نفسية وسلوكية ال  يتخبط فيها معظم من يعمل يف جماالت اإلدارية -
 استنتاج:

ومنه نستنتج: أن معظم موظفني جيدون صعوابت كبرية أثناء توجيه يف عملية ختطيطط وهذا راجع يف راينا  إىل 
 نقص اخلثة وتنظيم وتباعد مستوايت اإلدارية بني املوظفني. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟ ( هل التخطيط يف وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة5س

 معرفة ما مدى أتثري ختطيط يف وظيفة توجيه يف إدارة منشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة  الغرض منه:
 يوضح أتثري ختطيط على وظيفة التوجيه يف إدارة منشآت الرايضية  :11جدول رقم 

  النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
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:يوضح مدى نسبة أتثري ختطيط على وظيفة التوجيه يف إدارة 28 النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم الدائرة
 منشآت الرايضية

 عرض وحتليل نتائج :
% أجابوا أبن التخطيط ال يؤثر يف وظيفة التوجيه يف إدارة 77وال  تبلغ نسبتهم  من خالل إجاابت افراد العينة 

توجيه ليس له أي ال ذلك, ألن% يرون عكس 7املنشآت رايضيةط بينما يرى بقية أفراد العينة ال  تبلغ نسبتهم  
 ك.اثر يف عملية ختطيط بل يتعدى اىل عدة جانب اخرى منها االحساو ابملسؤولية اىل دري ذل

 استنتاج:
 ومنه نستنتج أن التخطيط ال يؤثر على وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة.

 
 
 
 
 ( هل يتأثر التوجيه أثناء عملية ختطيط يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 6س

 معرفة أتثر التوجيه أثناء عملية التخطيط يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة  الغرض منه:
 : يوضح مدى أتثر التوجيه أثناء عملية التخطيط يف إدارة املنشآت الرايضية 12جدول رقم 

33

77

0 0

فة التوجيه تمثيل بياني يبين مدى نسبة تأثير تخطيط على وظي
في إدارة منشآت الرياضية

نعم

ال

 %23 7 نعم
 %77 23 ال

 %100 30 اجملموع

  النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
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:يوضح مدى نسبة أتثر التوجيه أثناء عملية التخطيط يف إدارة 29الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 املنشآت الرايضية 
 عرض وحتليل النتائج :

% يرون أن التوجيه ال يتأثر أثناء عملية 73من خالل نتائج اجلدول نالح  أن معظم املوظفني وال  تبلغ نسبتهم 
% أن 27إدارة املنشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط بينما البقية افراد العينة الذين تبلغ نسبتهم ختطيط يف 

 التوجيه يتأثر أثناء عملية التخطيط يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة.
 االستنتاج: 

 الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. ومنه نستنتج أن التوجيه ال يتأثر بعملية التخطيط أثناء إدارة منشآت
 
 
 
 
 ( كيف يتم ختطيط لوظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 7س

 : معرفة زمان وجمال ختطيط لوظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة الغرض منه
 : يوضح معرفة زمان وجمال ختطيط لوظيفة توجيه يف إدارة منشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة 13جدول رقم 

27

73

0 0

تخطيط في تمثيل بياني مدى نسبة تأثر التوجيه أثناء عملية ال
إدارة المنشآت الرياضية 

نعم

ال

 %27 8 نعم
 %73 22 ال

 %100 30 اجملموع

  النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
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ما مدى زمان وجمال ختطيط لوظيفة توجيه يف  معرفة نسبة:30الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم 
 إدارة منشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة

 عرض وحتليل نتائج اجلدول: 
إدارة منشآت % من أفراد العينة يرون أن ختطيط لوظيفة التوجيه يف 57من خالل نتائج اجلدول نالح  أن نسبة 

% فهم يروهنا أهنا 13% فريون أهنم يقومون بذلك قبل العملط فيما نسبة 30رايضية يتم أثناء العملط أما نسبة 
 حسب ظروف العمل.

 استنتاج: 
ومنه نستنتج أن عملية ختطيط لوظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية تكون حسب الظروف ال  تكون عليها 

 ايضية. إدارة املنشآت الر 
 ( هل لتخطيط دور يف عملية التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 8س

هو معرفة مدى أمهية التخطيط ودوره يف عملية توجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف  الغرض منه:
 املؤسسة 

 يوضح لتخطيط دور يف عملية توجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة  :14اجلدول رقم

57
30

0 13

طيط تمثيل بياني يبين معرفة نسبةما مدى زمان ومجال تخ
أهداف لوظيفة توجيه في إدارة منشآت رياضية في تحقيق

المؤسسة

أثناء العمل

قبل

بعد العمل

أو حسب الظروف

 %57 17 العمل أثناء
 %30 09 قبل 

 %0 0 بعد العمل
 %13 4 الظروف أو حسب

 %100 30 اجملموع
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ما مدى نسبة ختطيط ودوره يف عملية توجيه يف إدارة :31الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة
 : عرض وحتليل نتائج

% يؤكدون أن لتخطيط دور فعال 80من خالل نتائج اجلدول نالح  أن معظم املوظفني والذي تبلغ نسبتهم 
% فكاند 20ومهم  يف عملية توجيه يف إدارة املنشآت الرايضيةط بينما بقية أفراد العينة وال  تبلغ نسبتهم 

  م عكس ذلك. إجااب
 استنتاج:

ومنه نستنتج أن لتخطيط دور فعال ومهم يف عملية التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضيةط ألن التوجيه ال يكون إال 
 إذا كان هناك ختطيط لتسهيل وتسيري عملية االدارية.

 
 

 عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة
 : لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق أهداف املؤسسة IIIاحملور 

 هل لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ ( 1س
 معرفة ما مدى أمهية التوجيه ودورها يف حتقيق أهداف املؤسسة  الغرض منه:

80

20

0 0

ية توجيه تمثيل بياني يبين مدى نسبة تخطيط ودوره في عمل
ةفي إدارة المنشآت الرياضية في تحقيق أهداف المؤسس

نعم

ال

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %80 24 نعم
 %20 06 ال

 %100 30 اجملموع
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 يوضح مدى أمهية وظيفة التوجيه ودورها يف حتقيق أهداف املؤسسة  :15اجلدول رقم 
 
 
 
 

 
:مدى نسبة أمهية وظيفة التوجيه ودورها يف حتقيق أهداف 32لسؤال رقم الدائرة النسبية توضح متثيل بياين

 املؤسسة 
  عرض وحتليل النتائج:

% يؤكدون على أن وظيفة توجيه هلا 87من خالل نتائج اجلدول نالح  أن أدلبية املوظفني الذين تبلغ نسبتهم  
%  13دور مهم وفعال خالل عملية االدارية يف حتقيق أهداف املؤسسةط بينما بقية أفراد العينة الذين تبلغ نسبتهم 

ة للمؤسسة ال تتوقف يف عامل التوجيه بل كاند إجااب م عكس ذلك ,حيث يرون ان حتقيق اهداف املسطر 
 تتعدى اىل عدة جوانب اخرى كخثة مهنية وتسيري اجليد اىل دري ذالك.

 استنتاج:
ومنه نستنتج أن لوظيفة التوجيه دور مهم وفّعال يف حتقيق أهداف املؤسسة مسطرة ومثجمة داخل اإلدارة للوصول 

 اىل نتائج عالية وراقيه
( هل وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية تساعد على جتانس األهداف واإلشراف املباشر 2س

 والقيادة الدميقراطية؟ 
 : معرفة ما مدى أمهية وظيفة التوجيه ودورها يف جتانس األهدافط اإلشراف املباشر والقيادة الدهقراطية الغرض منه
 يه يف إدارة املنشآت الرايضية : يوضح مدى معرفة وظيفة التوج16اجلدول رقم

87

13

0 0

ودورها تمثيل بياني يبين مدى نسبة أهمية وظيفة التوجيه
في تحقيق أهداف المؤسسة 

نعم

ال

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %87 26 نعم
 %13 04 ال

 %100 30 اجملموع
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:يوضح مدى نسبة معرفة وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت 33 الدائرة النسبية توضح التمثيل البياين لسؤال رقم

 الرايضية 
 : عرض وحتليل نتائج

% من أفراد العينة قالوا وظيفة التوجيه تساعد على القيادة 33من خالل نتائج اجلدول نالح  أن نسبة 
ساعد على اشراف %من افراد العينة على ان وظيفة التوجيه ت27الدهقراطية يف إجااب مط بينما أجاب نسبة 

بقية أفراد العينة ال    %اجابوا على ان وظيفة التوجيه تساعد على جتانس الوظيفي, بينما23املباشر ,بينما نسبة 
 % اجابوا ,ابن وظيفة التوجيه تساعد على متابعة .17كاند نسبتهم 

 
 
 

 استنتاج:
ومنه نستنتج أن وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية تساعد على القيادة الدهقراطية لتحسني عملية اإلدارية 

 يف العمل  ّا يؤدي إىل الرقي وازدهار يف العمل اإلداري لتحقيق أهداف املؤسسة. 
  ما رأيكم يف التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة (3س

23

27

33

0

ه في إدارة تمثيل بياني يبين مدى نسبة معرفة وظيفة التوجي
المنشآت الرياضية 

تجانس األهداف 

اإلشراف المباشر 

القيادة الديمقراطية 

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %23 7 جتانس األهداف
 %27 8 اإلشراف املباشر
 %33 10 القيادة الدهقراطية

 %100 30 اجملموع
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 هو معرفة أمهية التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة  الغرض منه:
 :معرفة أمهية التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة17اجلدول رقم

 
 
 
 
 
 

 
توضح مدى نسبة أمهية التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف :34الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 املؤسسةحتقيق أهداف 
  عرض وحتليل النتائج:

% على أن التوجيه يف 67من خالل نتائج اجلدول نالح  أن معظم وأدلبية املوظفني كاند إجااب م بنسبة  
إدارة املنشآت الرايضية يعطي روح املسؤولية وإحساو ابلوالء داخل اإلدارةط بينما بقية أفراد العينة كاند نسبتهم 

% ( تنمية 7% ( أساو جتنب التعارض يف أوامر التعليمات ط و20دول بـ تتلفة على حساب إجاابت اجل
 % ( ضرورة اختاذ القرار . 7مفهوم الرقابة الذاتية ط و

 استنتاج:
ومنه نستنتج أن وظيفة التوجيه يف اإلدارة املنشآت الرايضية تساعد زرع روح ابلوالء واإلحساو ابملسؤوليةط وال 

ه عند احساو ابملسؤولية اجتاه امر وكله اليك تزرع فيك روح والء , ا ينتج عن هكن أن تتعدى عكس ذلك, ألن
  املسطرة للمؤسسة. أهداف إىلذالك رقي ونتائج جيد وحسنه والوصول 

20
0

7

67

رة تمثيل بياني يبين مدى نسبة أهمية التوجيه في إدا
المنشآت الرياضية في تحقيق أهداف المؤسسة

أساليب تجنب التعارض في أوامر 
وتعليمات

ضرورة التعاون التنظيمي في نفس 
المستوى

تنمية مفهوم الرقابة الذاتية

روح الوالء واإلحساس بالمسؤولية

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
 %20 6 أساليب جتنب التعارض يف أوامر وتعليمات

 %0 0 التعاون التنظيمي يف نفس املستوىضرورة 
 %7 2 تنمية مفهوم الرقابة الذاتية

 %67 20 روح الوالء واإلحساو ابملسؤولية
 %100 30 اجملموع
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 ( ماذا يعين لكم التوجيه كوظيفة من الوظائف اليت تقومون  ا يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 4س
 فة التوجيه وما مفهومها لديهم يف حتقيق أهداف املؤسسةمعرفة رأي موظفني حول وظي الغرض منه:

 عرض وحتليل النتائج:
من خالل اإلجاابت املتحّصل عليها وقفنا على إ اع موظفي املنشآت الرايضية على أن وظيفة التوجيه تعتث  من 

دوا أنه من خالل وظيفة الوظائف الرئيسية األساسية ال  يقومون هبا أثناء عملية تسيريهم هلاته املنشآت حيث أكّ 
 التوجيه هكن هلم التعامل مع تتلف الوضعيات اإلدارية املختلفة  ا هكنهم من أداء عملهم املنوط هلم. 

 استنتاج:
ومنه نستنتج أن اإلدراك موظفي لألمهية وظيفة التوجيه يف العمل اإلداري  ّا يسهل عليهم عملية تنظيم وتسيري 

 ,حيث يؤدي هبم اىل افضل نتائج واهداف املسطرة.اإلدارة منشآت رايضية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هل ترى أن التوجيه هو عملية إعطاء أوامر وتوجيهات والقيادة يف حتقيق أهداف املؤسسة؟(  5س

 معرفة ما إذا كان توجيه هو عملية إعطاء أوامر والتوجيهات والقيادة يف حتقيق أهداف املؤسسة  الغرض منه:
 معرفة ما إذا كان توجيه هو عملية إعطاء أوامر والتوجيهات والقيادة يف حتقيق أهداف املؤسسة: 18اجلدول رقم

 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت
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 %73 22 نعم
 %27 08 ال

 %100 30 اجملموع
 

 
والتوجيهات والقيادة :ما إذا كان توجيه هو عملية إعطاء أوامر 35 الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم

 يف حتقيق أهداف املؤسسة
 عرض وحتليل النتائج: 

% من افراد العينة  يؤكدون أن التوجيه هو عملية إعطاء أوامر والتوجيهات والقيادة يف حتقيق 73نالح  أن نسبة 
ة إعطاء أوامر % أجابوا أن التوجيه هو ليس عملي27أهداف املؤسسةط أما البقية افراد العينة وال  كاند نسبتهم

 والتوجيهات والقيادة يف حتقيق أهداف املؤسسة بل يتعدى ذالك.
 استنتاج:

ومنه نستنتج أن أدلبية املوظفني يرون أن توجيه هو عملية إعطاء أوامر التوجيهاتط وهذا راجع يف رأينا إىل دور 
 عملية التوجيه يف إناح وحتقيق أهداف املؤسسة.

 
 
 ( أثناء توجيهاهتم داخل املنشآت الرايضية من أجل حتقيق أهداف يكون: 6س

 : معرفة كيفية توجيه داخل املنشأة الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. الغرض منه
 :يوضح معرفة وكيفية توجيه داخل املنشأة الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة19اجلدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجاابت

73

27

0 0

وامر تمثيل بياني يبين ما إذا كان توجيه هو عملية إعطاء أ
والتوجيهات والقيادة في تحقيق أهداف المؤسسة

نعم

ال
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 %20 6 قرارات انبعة من اجلماعة
 %00 00  ددون كل أوجه النشاط دون استشارة
يتخذون قرار على حسب احلالة أو 

 ظروف
24 80% 

 %100 30 اجملموع

 
نسبة و كيفية توجيه داخل املنشأة الرايضية يف حتقيق أهداف :36الدائرة النسبية توضح متثيل بياين لسؤال رقم 

 املؤسسة
 عرض وحتليل النتائج: 

% من موظفني يتجهون إىل إجااب م إىل أهنم يتخذون 80أن نتائج ال  أسفر عليها اجلدول أعاله يبني أن نسبة 
% من إجاابت تؤكد على أن قرارات تكون انبعة من اجلماعة اما 20قرارات على حسب احلالة والظروفط ونسبة 

%اجابوا على ان توجيه داخل املنشاة الرايضية يكون عن طريق حتديد 20بقية افراد العينة وال  كاند نسبتهم 
 اوجه النشاط دون استشارة . 

 استنتاج:
ومنه نستنتج أن معظم املوظفني هيلون إىل أن قرارا م يتخذوهنا على حسب احلالة والظروفط وهذا راجع إىل أن 

 ا. منشأة الرايضية تكون قرارات داخلها حسب الظروف ال  متر هب
 ( هل عملية التوجيه متوقفة على اإلرشاد واإلشراف يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 7س

 : هو معرفة ما مدى مكانة التوجيه ودورها يف اإلشراف واإلرشاد يف حتقيق أهداف املؤسسة الغرض منه
 النسبة املئوية % التكرار اإلجاابت

 %73 22 نعم

20

0

80

0

شأة تمثيل بياني يبين نسبة و كيفية توجيه داخل المن
الرياضية في تحقيق أهداف المؤسسة

قرارات نابعة من الجماعة

يحددون كل أوجه النشاط دون استشارة

يتخذون قرار على حسب الحالة أو 
ظروف
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 %27 08 ال
 %100 30 اجملموع

 يوضح مدى مكانة التوجيه ودوره يف اإلشراف واإلرشاد يف حتقيق أهداف املؤسسة  (:20)اجلدول رقم 

 
مدى نسبة مكانة التوجيه ودوره يف اإلشراف واإلرشاد يف :36الدائرة النسبية توضح التمثيل بياين لسؤال رقم 

 حتقيق أهداف املؤسسة
 عرض وحتليل نتائج: 

% من أفراد العينة يرون أن عملية التوجيه متوقفة على اإلرشاد 73من خالل النتائج اجلدول نالح  أن  نسبة 
% يروهنا عكس ذلك ,بل 27واإلشراف يف حتقيق أهداف املؤسسةط بينما بقية أفراد العينة وال  كاند نسبتهم 

  يتعدى امر اىل تنظيم واالمكانيات املادية والبشرية املتوفرة .
 االستنتاج: 

ومنه نستنتج أن عملية التوجيه داخل املنشأة الرايضية يؤدي حسبهم إىل تطوير تفكري اإلداريط ويساعدهم على 
 اإلرشاد واإلشراف اجليد داخل املؤسسة الرايضية للوصول اىل اهداف املنشودة واملسطرة  للمؤسسة .

 
 
 
 ؟التوجيه يف حتقيق أهداف املؤسسة ( هل هناك صعوابت وعراقيل تواجهوهنا أثناء عملية8س

 معرفة ما إذا كاند هناك صعوابت وعراقيل يواجهوهنا أثناء عملية التوجيه يف حتقيق أهداف املؤسسة الغرض منه:
يوضح ما إذا كان هناك صعوابت وعراقيل يواجهوهنا أثناء عملية التوجيه يف حتقيق أهداف  (:21اجلدول رقم )

 املؤسسة 

73
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0 0

ي تمثيل بياني يبين مدى نسبة مكانة التوجيه ودوره ف
اإلشراف واإلرشاد في تحقيق أهداف المؤسسة

نعم

ال
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 النسبة املئوية % ارالتكر  اإلجاابت
 %87 26 نعم
 %13 04 ال

 %100 30 اجملموع
 

 
يوضح نسبة ما إذا كان هناك صعوابت وعراقيل يواجهوهنا :37الدائرة النسبية: توضح التمثيل بياين لسؤال رقم

 أثناء عملية التوجيه يف حتقيق أهداف املؤسسة 
% كاند 87من خالل نتائج اجلدول نالح  أن أدلبية أفراد العينةط وال  تقدر نسبتهم بـ  عرض وحتليل النتائج:

إجااب م أنه هناك صعوابت وعدة مشاكل يواجهوهناأثناء عملية توجيهط بينما بقية أفراد العينة وال  تقدر نسبتهم بـ 
 % يروهنا عكس ذلك. 13

 االستنتاج: 
ذا السؤال الحظنا أن أدلبهم يؤكدون أن هناك صعوابت وعراقيل يواجهوننا من خالل أجوبة أفراد العينة على ه

أثناء عملية التوجيه داخل اإلدارةط وهذا راجع إىل نقص وقلة عملية توجيه صحيحة ونقص تكوين افراد عاملني 
 داخل واطارات مكلفني , ا ينتج عنه عدم الوصول اىل حتقيق اهداف املؤسسة.

 
 
I) مناقشة الفرضيات 

      مناقشة الفرضية األوىل: 
 تنص الفرضية األوىل على أن :" لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم منشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة". 

87

13

0 0

تمثيل بياني نسبة ما إذا كان هناك صعوبات وعراقيل 
سة يواجهونها أثناء عملية التوجيه في تحقيق أهداف المؤس

نعم

ال
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وال  ترمي إىل إبراز دور وظيفة التوجيه  10-9-8- 6-5-4-2-1من خالل أجوبة أفراد العينة على أسئلة: 
اف املؤسسة وكالنموذ  لذلك هذا ما أكده أفراد العينة من خالل يف تنظيم منشآت رايضية يف حتقيق أهد

  والذي يبني لنا أن التوجيه ابعث للحياة الديناميكية يف تنظيم منشآت رايضية 2أجوبتهم على السؤال رقم (
  ومنه نالح  أن هناك أتثري إجيايب لوظيفة التوجيه على احلياة الديناميكية يف تنظيم %100بنسبة عالية (
 منشآت رايضية

حيث يرون أبن للتوجيه دور كبري ومهم يف  %97وبنسبة  1ولدينا كذلك نتائج متحصل عليها يف اجلدول رقم 
 يف وظيفة التوجيه يف حتقيق أهداف املؤسسة تنظيم إدارة املنشآت الرايضية, وهذا ما يدل على فاعلية التنظيم 

حبيث يرون أبن لتحديد املسؤوليات دور  %93وبنسبة  09ولدينا أيضا نتائج متحصل عليها يف اجلدول رقم 
مهم وفعال وجيد أثناء التنظيم يف إدارة املنشآت الرايضية, وهذا ما يدل على االمهية الكبرية لتحديد املسؤوليات 

 ابلنسبة للمكلفني يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة للوصول إىل أرقى األهداف املسطرة 
حيث يرون أبن لإلتصال بني األفراد دور مهم  %67وبنسبة  08ند أيضا النتائج املتحصل يف اجلدول رقم  كما

داخل اإلدارة وله أتثري على تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة, وهذا ما يدل على األداء اجليد يف 
 حتقيق األهداف املنشودة بناء األفكار للحصول على تسيري راقي لتحسني مستوى العمل و 

% حبيث يرون أن وظيفة التوجيه هلا أتثري إجيايب 97ابلنسبة  6ولدينا كذلك نتائج متحصل عليها يف اجلدول رقم
على تنظيم إدارة منشآت رايضية يف حتقيق أهداف مؤسسةط وهذا ما يدل على فاعلية وظيفة التوجيهط كما ند 

لعينة أكّدوا أن التوجيه أحد أركان أساسية يف العملية إدارية داخل املنشآت   أن أفراد ا05أيضا يف السؤال رقم (
% ما يدل على أن توجيه عنصر أساسي وفعال ومهم يف العملية إدارية داخل املنشأة 93رايضية ابلنسبة 

افسات الرايضيةط الرايضيةط وهذا ما أكده دكتور" مروان عبد اجمليد إبراهيم" يف دراسته وكتابه يف إدارة بطوالت ومن
حيث أكّد على أن تنظيم هو وضع نظام للعالقات  بني أفراد من أجل حتقيق أهداف مشرتكة فهو يتطلب 

 تصميم اهلياكل التنظيمية وحتديد مسؤوليات املناصب وحتديد عالقات تنظيمية واختيار املوظفني وأتطريهم. 
منشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط وهذا ما ومن هنا نستطيع القول أن لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم 

  قق الفرضية األوىل 
 
 
 

 مناقشة الفرضية الثانية 
 تنص الفرضية الثانية على أن " لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط إدارة املنشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة".
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وال   دف إىل معرفة وظيفة التوجيه  18-17-13-12-11من خالل أجوبة أفراد العينة على أسئلة من 
ودورها يف ختطيط وإدارة منشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط وكالنموذ  لذلك هذا ما أكده أفراد العينة 

عنصر فّعال أثناء توجيه يف إدارة  % أكّدوا أن ختطيط هو80  ابلنسبة 13من خالل أجوبتهم على السؤال رقم (
 منشآت رايضية وحتقيق أهداف املؤسسةط وهذا ما يدل على فاعلية ختطيط داخل املؤسسة رايضية. 

حيث يرون أن التخطيط يساعد على اإلرشاد  12ولدينا كذلك اإلجاابت املتحصل عليها يف السؤال رقم 
ول أنه عنصر فعال ومهم واإلستغالل األمثل للمؤسسة والتوضيح يف إدارة املنشآت الرايضية, ومنهم من يق

وااافظة عليها وجعلها يف أحسن أجوائها لتسهيل عملية التسيري, وهذا ما يدل على أن للتخطيط دور إجيايب 
 إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة ومهم يف 

حيث يرون أن التخطيط لوظيفة التوجيه  %57وبنسبة  17ولدينا كذلك نتائج متحصل عليها يف السؤال رقم
, وهذا ما  %30تكون أثناء العمل ومنهم من قال أن عملية التخطيط لوظيفة التوجيه تتم قبل العمل وبنسبة 

  يدل على أن للتخطيط لوظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية هلا دور فعال ومهم يف حتقيق أهداف املؤسسة  
" الذي يؤكد على دور ختطيط يف عملية التوجيه أثناء إدارة منشآت رايضية يف 18السؤال رقم "كما ند أيضا 

% ومن خالل حتليل للسؤال نستنتج أن للتخطيط دور فعال ومهم يف عملية 80حتقيق أهداف املؤسسة وابلنسبة 
 التوجيه يف إدارة منشآت رايضيةط وألن التوجيه ال يكون إال إذا كان هناك ختطيط.

% والذي يرمي إىل معرفة ما إذا كان هناك 80  وابلنسبة 11ولدينا كذلك نتائج متحصل عليها يف السؤال رقم (
دور لوظيفة التوجيه يف  ختطيط إدارة منشآت رايضية يف حتقيق أهداف املؤسسةط ومن خالل حتليل السؤال 

نشآت رايضية بغية الوصول إىل الرقي يف حتقيق نستنتج أن وظيفة هلا دور فعال وكبري ومهم يف ختطيط أثناء إدارة م
 أهداف منشودة للمؤسسة بكل معىن للكلمة. 

وهذا ما أكده الدكتور " مروان عبد اجمليد إبراهيم" يف دراسته يف إدارة بطوالت ومنافسات الرايضيةط والذي يذكر 
زمة إلعداد واختاذ قرارات املتعلقة فيه مفهوم التخطيطط وهو عبارة عن جمموعة من أنشطة وترتيبات وعمليات الال

 ابلتحقيق أهداف حمددة وفق طريقة مثلى. 
ومن هنا نستطيع القول أن لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط إدارة منشآت رايضية يف حتقيق أهداف مؤسسةط ومنه 

 حتققد الفرضية الثانية. 
 
 
 
 

 مناقشة الفرضية الثالثة 
 تنص الفرضية الثالثة على أن :" لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق أهداف املؤسسة" 
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وال   دف إىل دور  26 -25 -24 -23- 22 -20-19من خالل أجوبة أفراد العينة على أسئلة من 
ى وظيفة التوجيه يف حتقيق أهداف املؤسسةط وكالنموذ  لذلك هذا ما أكّده أفراد العينة من خالل أجوبتهم عل

% أكدوا أن التوجيه هو عملية إعطاء أوامر وتوجيهات وقيادة يف حتقيق أهداف 73" وبنسبة 23السؤال رقم "
املؤسسةط وهذا ما يدل على أن أدلبية املوظفني يرون أن التوجيه هو عملية إعطاء أوامر وتوجيهات وهذا راجع يف 

 سة. رأينا إىل دور عملية التوجيه يف إناح وحتقيق أهداف املؤس
% يرون أن عملية التوجيه متوقفة على 73" وبنسبة 25ولدينا كذلك النتائج متحصل عليها يف السؤال رقم "

 إرشاد وإشراف يف حتقيق أهداف املؤسسةط وهذا يؤدي إىل تطوير تفكري إداريني داخل مؤسسة رايضية. 
اجههم أثناء عملية التوجيه يف حتقيق " يؤكدون أن هناك صعوابت وعراقيل تو 26وكما ند أيضا يف السؤال رقم "

 %87أهداف املؤسسة وبنسبة
وهذا ما أكّده " عرعار حولية" و" درداشزوينة" يف دراستهم يف التوجيه وإشراف على أفراد ودوره يف زايدة اإلنتا ط 
يز حيث أوضحوا أن توجيه وسيلة انجحة يف مالحظة جهود عاملني من خالل ما يقوم به مدير أو مشرف بتحف

 العاملني وخلق جّو مناسب للعمل واتصال هبم " موظفني" للحصول على معلومات يف اختاذ قرارات. 
ومن هنا نستطيع قول أن لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق أهداف املؤسسةط ومنه نقول أنه حتققد الفرضية الثالثة. 
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 اإلستنتاجات :
من خالل املعطيات النظرية والتطبيقية وبناءا على النتـائج الـ  أسـفرت عليهـا الدراسـة والـ  توصـلنا مـن خالهلـا 

 مايلي: املنشآت الرايضية نستنتج إيل إبراز دور وظيفة التوجيه يف إدارة
  مـــدى إدراك مـــدراء املنشـــآت الرايضـــية ألمهيـــة وظيفـــة التوجيـــه يف العمـــل اإلداري  ـــا يســـهل علـــيهم تنظـــيم

وتســيري وإدارة املنشــآت الرايضــية,كما يؤمنــون أبن التوجيــه لــه قيمــة قصــوى ولــه دور يف الرتديــب يف العمــل 
الواجبــات  ــا يــؤدي إيل حتقيــق فاعليــة األداء وهــذا يــؤدي إيل حتقيــق وخلــق روح املســؤولية وااللتــزام يف أداء 

 الفرضية األوىل.
 .يع املدراء هلكون فكرة عامة على أن يكون اإلداري هادائ ومتزان عند استغالله لعملية التوجيه  
 ذا مـا يـؤدي نستنتج أن  يع املدراء يهتمون بعملية التوجيه ويوظفوهنا يف إدار م وتنظـيمهم للمنشـآت ,وهـ

حتما إيل تطوير التفكري اإلداري والتخطيط ,وأدلب مدراء املنشآت الرايضية كاند هلم رحية مشـرتكة علـى 
أن للتوجيه مبادئ عامة تساعد على إدارة وتنظيم املنشآت الرايضـية وهـذا يـؤدي حتمـا إيل حتقيـق الفرضـية 

 األوىل.
 ة وهـــذا راجـــع إيل التفســـريات الشخصـــية هبـــذا املفهـــوم إبـــراز عـــدم إملـــام معظـــم املـــدراء ملفهـــوم شـــامل للقيـــاد

حسب متطلبات كـل مـنهم يف عمليـة اإلدارة والتنظيم,كمـا أ ـع مـدراء املنشـآت الرايضـية علـى أن القيـادة 
تعتــث مــن الوظــائف اإلداريــة واألساســية يف عمليــة التــأثري علــى األفــراد قصــد تشــجيعهم لتحقيــق األهــداف 

 قيق الفرضية الثانية.املسطرة,وهذامايؤدي إيل حت
  ـــــة يف إدارة املنشـــــآت ـــــق القيـــــادة الدهقراطي ميـــــول معظـــــم مـــــدراء املنشـــــآت الرايضـــــية إيل اســـــتعمال أو تطبي

الرايضــية,واعتبار عمليــة القيــادة أســاو لتحفيــز األفــراد ودفعهــم إيل العمــل مــن خــالل إ رة العمــل اجلمــاعي 
ســـتغالهلا ,كـــذلك إدراك املـــدراء علـــى ضـــرورة والنهـــوض ابلكفـــاءات املشـــرتكة جبميـــع األشـــخاق وحســـن ا

 امتالكهم هلاته املهارات القيادية لتسري هبا إيل حتقيق إدارة جيدة ومنظمة.  حتقيق الفرضية الثانية.
  نستنتج أن تعريف املدراء لالتصال هو بصفة عامة عملية نقل املعلومات من طرف إيل أخـر قصـد تسـهيل

 املهام وحتقيق األهداف.
 ض املعــــايري املقرتحــــة تعمــــل يف جمملهــــا لتوضــــيح أهــــم مــــا هكــــن أن يتبعــــه املــــدير لتمريــــر أفكــــاره هنــــاك بعــــ

 وتوجيهاته املرتبطة بعملية االتصال .وهذا  قق الفرضية الثالثة.
  يــع مــدراء املنشــآت الرايضــية هلــم رحيــة واحــدة مفادهــا توجيــه األعمــال معتمــدين علــى لغــة واحــدة وهــي 

راء املنشــآت الرايضــية علــى نــوعني مــن االتصــال وذلــك ألهنــم يكمــالن بعضــهما االتصــال,كما يعتمــد مــد
الــبعض يف إحــداأ إدارة ســليمة ذات الطــابع الرتــي تكتنفــه العالقــات اإلنســانية يف عمليــة االتصــال.وهذا 

 ؤدي إيل حتقيق الفرضية الثالثة.ي



 خاتاامة
 

   

 :متة ااخل
علــى الــردم مــن أن اإلدارة يف جمــاالت الرتبيــة الرايضــية مــن املهــن الــ  ارتبطــد بظهــور هــذه اجملــاالت , فــ ن هنــاك    

عدة مالحظـات علـى تطـور الفكـر اإلداري الرايضـي , هـي يف الواقـع مالحظـات علـى تطـور الفكـر اإلداري بشـكل 
توايت العمــل اإلداري فيهــا, هــذا ابإلضــافة إيل عــام , ولكنهــا جتســمد يف اجملــال الرايضــي لتنــوع أنشــطته وتبــاين مســ

 ارتباطها أصال ابلعمل يف األداء البشري الذي يذخر ابملشكالت واملعوقات النفسية واالجتماعية.

فتطور الفكر اإلداري الرايضي مرتبط ارتباط وثيقا اا  دأ مـن تطـوير يف الفكـر اإلداري علـى مسـتوى الدولـة       
ككل ويف تتلف قطاعا ا , بل وأنه هكن القول أبن الرايضة اجاال ـا املختلفـة إمنـا تعكـس مـدى مـا حققـه الفكـر 

قــه جمــاالت أخــرى مــن مكانــة دولية,هــذا ابإلضــافة إيل أن اإلداري مــن تطــور , فهــي حتقــق يف قيمتهــا مــا قــد ال حتق
االهتمام يف الدول النامية يرتكز على أنشطة اجملال الرايضي التطبيقية نفسها . وتعتث اإلدارة عنصرا  نواي , لـذا فـ ن 

 ة.التأريا لتطور الفكر اإلداري يف اجملال الرايضي وخباصة يف الوطن العريب مل يظهر إال منذ فرتة قصري 

واإلدارة كعلــم عــام أســبق مــن أن يكــون علمــا تطبيقيــا يف جمــاالت احليــاة املختلفــة , اعــىن أن معــدالت اإلنــاز      
ال  حققهـا علـم اإلدارة تفـوق بكثـري مـا هكـن أن يكـون قـد حققـه أي جمـال تطبيقـي , وإذا مـا قـاران اجملـال الرايضـي 

 , فســوف نــد أنــه مل  ــ  ابالهتمــام الكــايف مــن علمــاء اإلدارة أبي جمــال أخــر مــن جمــاالت احليلــة يف الــوطن العــريب
لكي يطبقوا فيه مبادئهم ونظـراي م , وأنـه مـن اجملـاالت الـ  تركـد للخـثة الشخصـية واالنتمـاءات السياسـية والردبـة 

 يف حتقيق املنفعة اخلاصة.

لوظـــائف اإلداريـــة تعقيـــدا الرتباطهـــا بكـــل يعـــد التوجيـــه أحـــد األركـــان األساســـية للعمليـــة اإلداريـــة وهثـــل أكثـــر ا     
 العمليات اإلدارية وخاصة ابلقيادة واالتصال.

فالتوجيــه يــتم عــن طريــق اإلشــراف علــى املرحوســني واالتصــال هبــم هبــدف إرشــادهم وتــرديبهم يف العمــل وقيــاد م      
جيـــه لـــيس إال عمليـــة اتصـــال وأســـلوب أثنـــاء ســـري العمليـــة التنفيذيـــة د تقـــومي أداء العـــاملني ابلوظـــائف التنفيذية.فالتو 

 قيادة , ويرتبط التوجيه أيضا بوجود الدوافع واحلوافز أو عدم وجودها.

القيـــادة ظـــاهرة اجتماعيـــة يصـــعب وضـــع مفهـــوم حمـــدد هلـــا إال إذا   حتديـــد األبعـــاد الـــ  جيـــب أن يشـــملها هـــذا      
 املــدير يف ســلوك التــابعني لــه يف موقــف معني.أمــا املفهــوم , فالقيــادة كوظيفــة أو كعمــل يؤديــه الفــرد هــي عمليــة أتثــري

مفهــوم القيــادة كفــرد فهــي جمموعــة مــن اخلصــائص الــ  هتــاز هبــا القائــد , وبصــفة عامــة فهــي تنطــوي علــى توزيــع دــري 
 متساو للقوة بني القيادة واألفراد.

ق اهلــدف, أمــا املــدير فيعتمــد فالقائــد يعتمــد علــى إقنــاع اآلخــرين ابلوســائل الســليمة مــن أجــل التعــاون يف حتقيــ     
على سلطاته ال  ختوهلـا ومتنحهـا لـه الوظيفـة الـ  يشـغلها.ولذلك تلقـى تعليماتـه وقراراتـه يف بعـض األحيـان املعارضـة 
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والتذمر , وتكثر الشكاوى ضده, ويهتم املرحوسني أبداء العمل يف ظل املدير أكثر  ـا يهتمـوا بتحقيـق اهلـدف , أمـا 
 دي املرحوسني العمل بدافع من اقتناعهم الشخصي ابلعمل واهلدف معا.يف ظل القائد, فيؤ 

كمــا أن املــدير يســتمد قوتــه وســلطته مــن املركــز الــوظيفي وهــو مــا يســمى ابلســلطة الرتيــة , أمــا القائــد فيســتمد       
تندة إيل قوتـــه مـــن الســـلطة دـــري الرتيـــة املمنوحـــة لـــه مـــن املرحوســـني, فســـلطة املـــدير تســـتمد مـــن خـــار  اجلماعـــة مســـ

القانون وقواعد التنظيم واالعرتاف هبا ليس شرطا إلزاميا , بينما تستمد سلطة القائد من مكانته بني العـاملني معـه , 
ومهارتــه يف اســتخدام تلــك الســلطة دــري الرتيــة , ولــذلك فاملــدير الــذي يردــب يف أن يكــون قائــدا إداراي انجحـــا , 

قياديـــة معـــا , حـــ  يصـــبح إداراي وقائـــدا مـــن خـــالل ســـلطته الرتيـــة ودـــري جيـــب أن ينمـــى مواهبـــه اإلداريـــة وقدراتـــه ال
 الرتية.

االتصــــاالت يف جمــــال اإلدارة هــــي عمليــــة إرســــال واســــتقبال املعلومــــات واملشــــاعر واالجتاهــــات الالزمــــة ملمارســــة      
ر مـن أجـل أن يتحقـق الوظائف اإلدارية املختلفة , فالغرض من االتصال هو إحداأ الفهم أو إدراك اآلخرين لألمـو 

 تغيري ما يف وجهة نظرهم أو يف سلوكهم سو األشياء أو األشخاق أو األفكار.

فاالتصــال الفعــال عنصــر مهــم مــن عناصــر التوجيــه ألنــه يــربط بــني كــل أفــراد القــوى العاملــة مــن أجــل تعــديل أو      
فبدون االتصـال تفقـد اإلدارة ديناميكيتهـا  حتريك سلوك العاملني ودوافعهم للعمل يف اجتاهات حمددة ترتها اإلدارة,

وفعاليتها , فعملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والتقـومي , تعتمـد دائمـا علـى نوعيـة االتصـاالت وفاعليتهـا , 
وابالتصــال تنقــل املعلومــات والتعليمــات واألوامــر والقــرارات مــن مســتوى اإلدارة العليــا إيل مســتوى التنفيــذ , وتنقــل 

علومات والبيـاانت مـن مسـتوى التنفيـذ إيل مسـتوى اإلدارة العليـا أي عكسـيا , يف صـورة تقـارير واقرتاحـات بقصـد امل
اختاذ قرارات فعالة ورسـم السياسـات الـ  تسـهم يف حتقيـق األهـداف املوضـوعة , أي أن االتصـاالت تـربط بـني مركـز 

 .اختاذ القرارات ورسم السياسات يف اإلدارة ومراكز التنفيذ

واالتصاالت ليسد جمرد عملية نقل معلومـات إيل اآلخـرين , ولكنهـا عبـارة عـن تفاعـل مـع اآلخـرين وفهـم كـل      
مــنهم ملوقـــف اآلخـــر , وحــ  يســـتطيع القائـــد اإلداري أن يقــود مرحوســـيه جيـــب أن يكــون ملمـــا ابملهـــارات األساســـية 

 هات.املرتبطة بعملية إرسال واستقبال املعلومات واملشاعر واالجتا
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 االقرتاحات والتوصيات :

انطالقا من النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة اتضحد لنـا أن لوظيفـة التوجيـه دور يف إدارة املنشـآت الرايضـية 
 وانطالقا من هذا هكن أن نوصي ونقرتح مايلي:

  والباحثني للقيام يثراء املوضوع بصورة جيدة وأكثر دقة .تشجيع الطلبة 

 . إجراء تربصات تكوينية يف جمال التسيري والتوجيه يف املنشآت الرايضية 

 . االعتماد على مدراء متخصصني يف  يع املصا  املوجودة على مستوى اإلدارة 

 . وضع برامج خاصة ابإلدارة ومراقبتها 

  اللجان املسرية للمنشآت الرايضية.وضع أسس علمية الختيار 

 .حتسني استغالل وتوجيه اإلمكاانت البشرية واملادية 
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 قسم إدارة وتسيري الرايضي
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I. لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. :احملور األول 
 

 هل لوظيفة التوجيه دور يف تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟  1
 ال        نعم

 هل يعتث التوجيه ابعث للحياة ديناميكية يف تنظيم إدارة املنشآت الرايضية؟  2
  ال       نعم     

 هل يتوقف تنظيم املنشآت الرايضية على وظيفة التوجيه فقط يف حتقيق أهداف املؤسسة؟  3
  ال       نعم     

 ماذا يعين لكم التوجيه كوظيفة من الوظائف ال  تقومون هبا؟  4
................................................................................................... 

................................................................................................... 

 داخل املنشآت الرايضية؟هل تعتثون توجيه أحد األركان أساسية يف العملية اإلدارية   5
  ال         نعم      

 هل ترى أن وظيفة التوجيه هلا أتثري إجيايب على تنظيم إدارة منشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟  6
  ال         نعم       

 املؤسسة؟هل يتأثر تنظيم يختاذ القرار و إصدار أوامر يف إدارة منشآت الرايضية يف حتقيق أهداف   7
  ال        نعم      

 هل اإلتصال بني األفراد داخل اإلدارة له أتثري على تنظيم املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟  8
  ال             نعم

 -إذا كان نعم كيف ذلك   

                           - 

                           - 



 

   

مهم و فعال وجيد أثناء تنظيم يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف هل لتحديد مسؤوليات دور   9
 املؤسسة؟

  ال      نعم    

 إذا كنتم تقومون بوظيفة التوجيه فما هي الطرق ال  تتبعوهنا؟  10
 

.............................................................................................
............................ 
  لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط  إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة. احملور الثاين :

  هل لوظيفة التوجيه دور يف ختطيط إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟1

  ال      نعم    

  ماذا يعتث ختطيط لكم يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟2     

......................................................................................................

......................................................................................................
.................................................................. 

  هل يعتث التخطيط عنصر فعال أثناء توجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟3     

  ال      نعم    

 ماهي الصعوابت و العراقيل ال  تواجهوهنا أثناء توجيه يف عملية التخطيط يف إدارة املنشآت الرايضية يف 4     
 حتقيق أهداف املؤسسة؟

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

................................................................................................... 

  هل التخطيط يؤثر يف وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟5     



 

   

  ال      نعم    

يف حالة ما كيف   
:................................................................................................ذلك

...................... 

......................................................................................................
..............................................   

  هل يتأثر التوجيه أثناء عملية ختطيط يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟6     

  ال      نعم    

  كيف يتم ختطيط لوظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟7     

  قبل                       أثناء العمل   

  الظروف                      بعد العمل    

  هل لتخطيط دور يف عملية توجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟8     

  ال      نعم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق أهداف املؤسسة. احملور الثالث: 



 

   

  هل لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق أهداف املؤسسة؟1     

  ال      نعم    

  هل وظيفة التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية تساعد على:2     

  ال                                        نعم     جتانس األهداف -   

  ال                     نعم         اإلشراف املباشر  -   

  ال                        القيادة الدهقراطية          نعم -   

  ال                                     نعم      املتابعة و توفر املعلومات الضرورية  -   

  ما رأيكم يف التوجيه يف إدارة املنشآت الرايضية يف حتقيق أهداف املؤسسة؟3     

  ال                                أساو جتنب التعارض يف األوامر و التعليمات   نعم -   

  ال                                 ضرورة التعاون يف نفس املستوى التنظيمي   نعم -   

  ال       ضرورة إختاذ القرار      نعم -   

  ال            تنمية مفهوم الرقابة الذاتية    نعم -   

  ال                         روح الوالء و اإلحساو ابملسؤولية      نعم -   

  ماذا يعين لكم التوجيه كوظيفة من الوظائف ال  تقومون هبا يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 4     

  هل ترى أن التوجيه هو عملية إعطاء األوامر و التوجيهات و القيادة يف حتقيق أهداف املؤسسة؟5     

  ال      نعم    

  أثناء توجيهكم داخل املنشآت الرايضية من أجل حتقيق أهداف املؤسسة يكون:6     

  ال                        نعم           قراراتكم انبعة من اجلماعة    -   

  ال                 نعم     استشارةحتددون كل أوجه النشاط دون  -   



 

   

  ال                         تتخذون قرار على حسب احلالة أو الظروف     نعم -   

  هل عملية التوجيه متوقفة على اإلرشاد و اإلشراف يف حتقيق أهداف املؤسسة؟7     

   ال      نعم       
  هل هناك صعوابت و عراقيل تواجهوهنا أثناء عملية التوجيه يف حتقيق أهداف املؤسسة؟8     
  ال      نعم    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 ملخص البحث
طحيــث جــاءت إشــكالية هــذا  يف حتقيــق اهــداف املؤسســة تطرقنــا يف حبثنــا هــذا إىل دور وظيفــة التوجيــه يف إدارة املنشــآت الرايضــية

 البحث كما يلي:
 إدارة املنشآت الرايضية؟ تنظيم هل لوظيفة التوجيه دور يف 

 وجاءت فرضيات البحث على الشكل التايل :
 .يف حتقيق اهداف املؤسسة  إدارة املنشآت الرايضيةمهم يف  د لوظيفة التوجيه دور يفالفرضية العامة:

 د لوظيفة التوجيه دور يف التنظيم إدارة املنشآت الرايضية  الفرضيات اجلزئية:
 إدارة املنشآت الرايضية. التخطيط دور يفلوظيفة التوجيه د                       
 .لوظيفة التوجيه دور يف حتقيق اهداف املؤسسة د                       

طمشلـد  بسـكرةة الشـباب و الرايضـة لواليـة اديري موظف 30من ولإلجابة على االشكالية والتساحالت سخرت عينة حبث مكونة 
  2015/2016طحيث دامد مدة الدراسة شهرا كامال (أفريل  للسنة الدراسيبسكرة الدراسة املنشآت الرايضية بوالية 

 و  اتباع املنهج الوصفي يف هذا البحث وذلك عن طريق 
 . ملوظفنيخاصة اب استبيانيهتوزيع استمارات 

 خالهلا توصلنا إىل النتائج التالية :ومن 
  مـــدى إدراك مـــدراء املنشـــآت الرايضـــية ألمهيـــة وظيفـــة التوجيـــه يف العمـــل اإلداري  ـــا يســـهل علـــيهم تنظـــيم وتســـيري وإدارة

 املنشآت الرايضية, وهذا يؤدي إيل حتقيق الفرضية األوىل.
  ان عند استغالله لعملية التوجيه. يع املدراء هلكون فكرة عامة على أن يكون اإلداري هادائ ومتز 
  نســتنتج أن  يــع املــدراء يهتمــون بعمليــة التوجيــه ويوظفوهنــا يف إدار ــم وتنظــيمهم للمنشــآت ,وهــذا مــا يــؤدي حتمــا إيل

 تطوير التفكري اإلداري والتخطيط , وهذا يؤدي حتما إيل حتقيق الفرضية األوىل.
  للقيادة وهذا راجع إيل التفسريات الشخصية هبذا املفهوم حسب متطلبات كل إبراز عدم إملام معظم املدراء ملفهوم شامل

 منهم يف عملية اإلدارة والتنظيم,وهذا ما يؤدي إيل حتقيق الفرضية الثانية.
  ميول معظم مدراء املنشآت الرايضية إيل استعمال أو تطبيق القيادة الدهقراطية يف إدارة املنشآت الرايضـية,واعتبار عمليـة

يــادة أســاو لتحفيــز األفــراد ودفعهــم إيل العمــل مــن خــالل إ رة العمــل اجلمــاعي والنهــوض ابلكفــاءات املشــرتكة جبميــع الق
 األشخاق وحسن استغالهلا ,  حتقيق الفرضية الثانية.

 نستنتج أن تعريف املدراء لالتصال هو بصفة عامة عملية نقل املعلومات من طرف إيل أخر قصد تسـهيل املهـام وحتقيـق 
 األهداف.

  هنــاك بعــض املعــايري املقرتحــة تعمــل يف جمملهــا لتوضــيح أهــم مــا هكــن أن يتبعــه املــدير لتمريــر أفكــاره وتوجيهاتــه املرتبطــة
 بعملية االتصال .وهذا  قق الفرضية الثالثة.

 تصــال.وهذا  يــع مــدراء املنشــآت الرايضــية هلــم رحيــة واحــدة مفادهــا توجيــه األعمــال معتمــدين علــى لغــة واحــدة وهــي اال
 يؤدي إيل حتقيق الفرضية الثالثة.

 االقرتاحات والتوصيات :
 . تشجيع الطلبة والباحثني للقيام يثراء املوضوع بصورة جيدة وأكثر دقة 
 . إجراء تربصات تكوينية يف جمال التسيري والتوجيه يف املنشآت الرايضية 
 مستوى اإلدارة . االعتماد على مدراء متخصصني يف  يع املصا  املوجودة على 
 . وضع برامج خاصة ابإلدارة ومراقبتها 
 .وضع أسس علمية الختيار اللجان املسرية للمنشآت الرايضية 
 .حتسني استغالل وتوجيه اإلمكاانت البشرية واملادية 


