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 : قدمةم  

اليت خيوض من خالذلا العديد من التجارب وختتلف ىذه  والدتو بالعديد من ادلراحل العمريةمنذ اإلنسان  دير      
وتبدأ تلك ادلسرية بالتعليم يف  ،يف مسرية حياتو بني التعليم والتدريب والتكوين التجارب بني كل فئة عمرية دير هبا

مرحلة جديدة من  لتبدأعلى ادلؤىل العلمي الذي ديهد اخنراطو يف العمل، وحىت حصولو  األوىل يةالعمر  الفئة
ممارستو الفعلية دلهام الوظيفة وتستمر خالل مسريتو وتدرجو يف ادلراتب  تنطلقمراحلها وىنا  أوىلالتدريب تسبق 

 لديو. واإلتقانوالكفاءة  األداءالوظيفية للرفع من مستويات 

ومطلب حتمي لنجاح ادلنظمة يف حتقيق  اإلداريةيف العملية  أساسيركن  دارياإلالتدريب يف الفكر  و      
ادلنظمة وغايتها  أىدافن شأ نوشأ مرة ومستجدة ومتطورة يف مضموهنا وأساليبهاوىو عملية مست وغاياهتا أىدافها

 الذي تعيش فيو. ادلتغرييف التطور تبعا دلعطيات الواقع 

تدريب الطاقات البشرية  أصبحوادليادين  األصعدةسرعة والتغري على كافة  ىذا العصر الذي يتمي  بالويف    
على  كما انو يصبح حتميا  مستجداتوواستمرار التفاعل مع  ،يري ادلستمر وتأىيلها مطلب ضروري دلواكبة ىذا التغ

عصر متغريات الاجو من مهارات جديدة تتماشى مع حيت إلكساب اإلداري ماوسيلة  ألنو اإلداريالصعيد 
 واألساليبيتغري حسب التطورات  إذ ،احلديث اإلداري األداءللتكيف مع الواقع ادلتجدد دلشاكل  وهتيئتو، وإفرازاتو

 ليس، وإمكانياتو مدراكاتويطور قدراتو وجيدد معارفو، ويوسع  أن اإلداريتقنيات احلديثة وىذا ما يل م لادلستجدة ل
بالتطورات اليت يشهدىا العصر، ومن  إشباع رغبتو وإحاطتون من للتمكولكن  ،فقط األداءمن اجل رفع مستوى 

 احلديث. اإلداري األداءاليت تعني على مواكبة ىاتو التطورات والتصدي دلشاكل  األساليبمث التدريب على 

يظل دائما رجال فاعال  اإلداريمنو، فان  اإلدارينشاط بشري خاصة  أيىو ملك النجاح يف  اإلنسانن وأل     
 وادلؤسسة  أويف التصدي لكل ادلشاكل والتغريات الطارئة على مستوى ادلنظمة ويساىم  اإلداريةؤثرا يف العملية وم

ل العملية ات سبوقاإلمكانات ادلتاحة واحلد من معري كافة ادلسامهة يف توفالدولة واجملتمع، وبالتايل فان  حىت
 إمناالسياق، ىذا يبذل يف  ماوكل ، وأدائوورفع كفاءتو  تطوير يضمنادلوظف على حد سواء  أو لإلداريالتدريبية 

 ومنائها. اإلدارةا يف مسرية يحقيقاستثمارا ثل دي

يف جناح العملية  اإلنسان أمهيةخاصة وحتديدا عند احلديث عن  بأمهية اإلدارة أدبياتحظي التدريب يف  ولقد    
ادلنظمة وغايتها  أىدافالرياضية بصفة خاصة، ودور ادلوارد البشرية يف حتقيق  اإلداريةبصفة عامة والعملية  اإلدارية

 وضرورة االىتمام بتلك ادلوارد اختيارا وتدريبا.

 

 

 



 

 ب

ادلادية وادلالية  أنواعهاا يضم الكثري من ادلوارد على اختالف رلاال خصب اإلداراتية كباقي اإلدارة الرياضوتعترب 
 والبشرية.

من اجل  أدائهايف  ةاءفعالة وكف من كفاءات بشرية ونضمتتىذه ادلوارد وىذا دلا  أىمرد البشرية وتعترب ادلوا    
، وان  تو العاليةادلوارد يف مستويا ىذه أداءكان   إذا إالادلنظمة وادلؤسسة ادلسطرة، وال يتحقق ىذا  أىدافحتقيق 

ادلؤسسة االعتماد  أوىذا ما يل م ادلنظمة حتقيقها و  إىلديكن الوصول  ىاتو ادلنظمة ال أىدافن كان العكس فإ
اتو ادلوارد على ذلوالتدريب التكوين  وىو أالوالرفع من مستوياتو ادلتدنية  باألداءلنهوض لعلى احلل والسبيل الوحيد 

 .اإلداري لديهم األداءكل ادلتغريات ادلتجددة لتحسني مستوى 

الشباب و الرياضة لوالية الوادي و  ديريةمب تناول واقع  التكوينستنا ىاتو وانطالقا من ىذا فقد ارتأينا يف درا     
 حتسني مستوى االداء اإلداري و اعتمدنا يف ذلك على رلموعة من الفصول :دوره يف 

باإلضافة  ،بدأنا بالفصل التمهيدي الذي تناولنا فيو أبعاد ادلشكلة من حتديد ذلا و صياغتها ووضع فروض ذلا    
 عض الدراسات السابقة وادلشاهبةب إىل و أسباب اختيار ادلوضوع مث تطرقنا أىداف الدراسةذكر أمهية و  إىل

 بادلوضوع .

 : نظرية اجلانب النظري الذي جاء مقسما اىل ثالثة فصول ذلك يلي مث

: يتعلق بالتكوين من حيث أىدافو و أمهيتو  و األساليب ادلعتمدة لتطبيقو وكذلك إبراز أمهية الفصل األول
 .حتياجات التدريبية باإلضافة اىل إيضاح مفهوم التدريب اإلداري ادلوجو باألداءاال

: تناولنا فيو اإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية و تطرقنا فيو اىل  تعاريف اإلدارة باإلضافة اىل أىم  انيالفصل الث
 وظائفها و التطور التارخيي لإلدارة الرياضية.

ة ادلوارد البشرية حيث تناولنا فيو التطور التارخيي إلدارة ادلوارد البشرية باإلضافة دلختلف :يتعلق بإدار  لثالفصل الثا
  .التعاريف اخلاصة هبا و كذا أىم الوظائف

خيص إجراءات الدراسة ادليدانية من رلتمع وعينة  األولىل فصلني، يو اجلانب التطبيقي الذي قسمناه إمث يل      
 النتائج و مناقشتها .فقمنا بعرض و حتليل  الثانيليب ادلستخدمة ، أما الفصل البحث و ادلناىج و األسا

 و اختتمنا الفصل ببعض االقًتاحات انطالقا من النتائج ادلتوصل إليها.

     

        



 

 

الــفــــصــل 

 الــتـمهــيـــــدي

 

 



 

 

  هيديالفصل التم

44 

 
 *الفصل التمهيدي*

    
 اإلشكالية -1
 الفرضيات -2
 أهمية البحث -3
 أهداف البحث -4

 أسباب اختيار الموضوع -5

 اسات السابقة والمشابهةالدر  -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  هيديالفصل التم

45 

 :ةاإلشكالي -1
تطورا  أكثراحلديثة  اإلدارة مفاىيم يف جعل التطور والتقدم السريع دلختلف ادلعارف العلمية، لقد ساىم            

تايل الوب األىدافوذلك لضمان حتقيق  ،لإلدارةتلف التغَتات اليت حدثت على سلتلف النظم القائمة ومواكبة دلخ
بَت عليهم من وتركيزىا الك ،العاملُت هبا داألفران اعتمادىا على أو التنظيم، حيث أصلاح ادلنشأة  إىلالوصول 

        .(1)ىاوذلك من اجل ضمان اكرب الستقرار ، ذلاتو ادلواردخالل زلاولة توفَت كل الوسائل وادلتطلبات الالزمة 
و الذي يعترب  ، تو ادلوارد البشريةاذل ()دريباحلديثة هتتم بعملية التكوين أي الت اإلدارة أنمن ىذا صلد          

 ،اإلدارية لك على سلتلف ادلستويات ذ و ،العمل أساليبرفع الكفاءة وحتسُت  إىل ةاذلادف اذلامة و األنشطةاحد 
الستثمار يف ادلورد البشري ل واآلليات السبل أفضلويظهر الدور الذي يلعبو التكوين من خالل العمل على ابتكار 

،  ادلنوطة لو على مستوى ادلنظمة ،الوظائفيف سلتلف ادلهام و  و اإلبداعيةسلتلف قدراتو الذىنية  ، و توظيف
تو التغَتات احلاصلة اليست يف منأى عن كل ى، و  العامة دارةاإلمن  يتجزأ الرياضية اليت ىي جزء ال اإلدارةوتعترب 

 األىداف لتحقيقبعملية التكوين يف تزايد مستمر دلا ميثلو من طريق  فاىتمامها، لذا  يف كل اجملاالت التنظيمية
 ، هباالعاملُت اإلشباع الشخصي لألفراد من تحقيق مستوى عايللكذلك  و ،ادلنشاة الرياضية أو باإلدارةاخلاصة 

 حبثنا وادلتمثل يف : إشكالوىنا يربز 
 ؟ هل للتكوين بمديرية الشباب والرياضة دور في تحسين مستوى األداء االداري       

 
 تايل:الوتندرج حتت ىذه اإلشكالية رلموعة أسئلة جزئية كانت ك

 ؟ ىل يساىم التكوين يف صورتو احلالية يف رفع مستوى األداء االداري -4
 ؟  ة الربامج التكوينية احلالية تطوير وحتسُت مستوى األداء االداريىل تضمن سياس -2

 ؟ ىل ربط التكوين باألداء االداري يؤدي اىل زيادة االىتمام باألداء -3

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .44، ص 2006، عمان، األردن،  2006توزيع، الطبعة العربية ، دار اليازوري للنشر والالتدريب اإلداري صلم العزاوي: -(4)
() : للتدريب والتكوين معنا واحد أنحبثنا نعتمد خالل . 
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  الفرضيات: -2   
 تساؤالت اقًتحنا الفرضيات التالية:التو او لإلجابة على ى         

 الفرضية العامة: -2-4   
 . لواقع التكوين مبديرية الشباب والرياضة دور يف حتسُت مستوى األداء االداري                

 ووضعنا الفرضيات الجزئية التالية:   
 .ري يف رفع مستوى األداء اإلدا يساىم التكوين يف صورتو احلالية  -4

 .  مستوى األداء االداري تطوير وحتسُت لربامج التكوينية احلاليةسياسة اتضمن   -2

 التكوين باألداء اإلداري يؤدي إىل زيادة االىتمام باألداء .ربط   -3

 أهمية البحث: -3
 ودوره يف مساعدة ادلنظمات على حتقيق ،يستمد حبثنا ىذا أمهيتو من االىتمام ادلتزايد بنشاط التكوين         

ىا الفعال يف حتقيق وعنصر  ألهنا واجهة ادلنظمة ، جذب اليد العاملة ادلؤىلةيف عصر يتميز بالتنافس يف ،فهااأىد
 رتقاء وادلنافسة وىو أكثريفة جوىرية ومهمة يف سلتلف التنظيمات اليت تسعى إىل االالتكوين وظيعد أىدافها ، و 

ل بُت شلا يعطي فرص أخرى للتعامل اجلاد والفعا ،يف اإلدارات سواء كانت احلكومية أو غَتىافاعلية طلبا و 
 .العاملُت وادلتعاملُت معها

    أهداف البحث: -4

ارتأينا يف حبثنا ىذا توضيح مسار العملية التكوينية بالنسبة للموارد البشرية، خاصة يف اإلدارة الرياضية من         
من خالل الوقوف على واقعو احلايل  ،خالل  إبراز مدى االقًتان بُت اجلانب النظري للتكوين واجلانب العملي لو

ء اإلداري دلستخدمي اإلدارة الرياضة،كما ضلاول إضافة الشيء البسيط من خالل ومدى مسامهتو يف حتسُت األدا
ىاتو الدراسة يف ميدان تسيَت ادلوارد البشرية يف اإلدارة الرياضية، وذلك باعتبار أن ىناك نقص يف الدراسات 

راسة ادليدانية كنموذج عن السابقة ادلتناولة ذلذا ادلوضوع أي يف اجملال اإلداري الرياضي حيث يكمن اجلديد يف الد
 (. ة الشباب والرياضة لوالية الوادياإلدارة الرياضية )مديري

 ومن خالل ما سبق أردنا الوصول إىل حتقيق األىداف التالية:   
 والدورات التكوينية يف ادلؤسسة الرياضية . التكوين االطالع على واقع -4
 التكوينية. التعرف على ابرز الطرق ادلستخدمة حاليا يف العملية -2

 التعرف على سلتلف معوقات العملية التكوينية. -3

 معرفة واقع الربامج التكوينية بُت اجلانب النظري و اجلانب العملي)اجلانب التطبيقي(.    -4
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 أسباب اختيار الموضوع: -5
 تعترب الدوافع وادلربرات على اختيارنا ذلذا ادلوضوع يف األسباب التالية:         

 
 الدوافع الذاتية: -5-4

ىو السبيل إىل  ةاجليد والفعال للمورد البشري يف ادلؤسسة الرياضي ن التكوينوىو يقيننا الشخصي بأ             
 إنقاذ الرياضة يف بالدنا من ادلشاكل احلالية. 

 ادلوارد وكذلك ادلسامهة يف إثراء شيء جديد للمعرفة من خالل اقًتاحات ميكن ذلا أن تساىم يف عملية تسيَت
 البشرية وحتسينها يف ادلؤسسة الرياضية .

 الدوافع الموضوعية: -5-2
التحكم يف  وين" يف اجملال اإلداري للوصول إىلمعرفة الدور الذي يلعبو التدريب"التك تتمثل يف             

 مثال ذلك قضية حال ذلا، أكثر منها ة القوةمعظم األحيان سببا يف زيادالقرارات اإلدارية الرياضية اليت كانت يف 
لقوانُت والسبل حلل ىاتو الحتادية اجلزائرية لكرة القدم واليت مردىا إىل عدم التكوين اجليد يف معرفة اارائد القبة مع 

 .ادلشاكل

 
 تحديد المصطلحات والمفاهيم: -6

  التكوين: -6-4   
ئة والشكل ، وكون تكوينا كون الشيء أحدثو مصدر"كون"، التأليف ، الصنع ، اإلنشاء اذلي لغة: -*            

 و أوجده .
 .( 1)"التكوين" إخراج ادلعدوم من العدم إىل الوجود 

 اصطالحا: -*                
نشاط سلطط يهدف إىل "فمنهم من يعرفو بأنو  ،لقد تعددت ادلفاىيم اخلاصة بالتكوين بُت سلتلف ادلفكرين    

ة من ناحية ادلعلومات واخلربات وادلهارات ومعدالت األداء وطرق العمل إحداث تغَتات يف الفرد واجلماع
انو "، وكما عرفتو رلموعة أخرى من ادلفكرين "(2)واالجتاىات ما جيعل ىذا الفرد وتلك اجلماعة الئقة للقيام بعملها

 ."(3)تدريب العاملُت ادلوجودين بالفعل يف ادلنظمة إلكساهبم مهارات جديدة
وسيلة إلزامية إىل إعادة تأىيل العاملُت ادلوجودين بالفعل يف ادلنظمة و إىل "ن التدريب  خخرون بأبينما اعترب   

 ."(4)ترقية األفراد العاملُت ذوي اخلربة وادلهارة الضرورية ليشغلوا أوضاع أو وظائف جديدة

                                                 
 .704، بَتوت لبنان، ص 28، دار ادلشرق، طالمنجد في اللغة واألعالم -(4)
 .43، مرجع سابق، ص التدريب اإلداري صلم العزاوي:  -(2)
 .392، 394، مصر، ص اإلسكندرية، 2002/2003الدار اجلامعية، ط، )مفاهيم ونماذج تطبيقية( اإلستراتيجية اإلدارة الدين زلمد مرسي: مجال، ثابت عبد الرمحن -(3)
، 2004، ر، مصاإلسكندرية يميةاإلبراىالدار اجلامعية للنسر والتوزيع، الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية في المنظمة،  صالح الدين زلمد عبد الباقي: -(4)

 .483ص 
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وسلطط لتزويد ادلشاركُت العاملُت جهد منظم "اإلدارية بأنو  ةوكما عرفو بعض الباحثُت يف ادلنظمة العربية للتنمي 

 . "(1)ساعدىم على حتسُت أدائهم اإلدارياليت ت تو االجتاىا تبادلعلومات و ادلهارا
 وكتعريف إجرائي اعتمدنا يف حبثنا ىذا على التعريف التايل :    

ائهم وإكساهبم " التكوين ىو عملية منظمة مستمرة لتنمية رلاالت واجتاىات األفراد أو اجملموعات لتحسُت أد
 اخلربة ادلنظمة". 

  بعض المفاهيم المتعلقة بالتكوين:     
 يلي: التكوين وسنبُت العالقة بينهم فيماىناك بعض ادلفاىيم اليت ترتبط مبفهوم     

 4- :التدريب والتعليم  

الوضع التعليمي، غالبا ما يستعمل ادلدربون كلمة التعليم ضمن عدة عبارات مثل: اخلربة التعليمية،          
ومدلول ىذه العبارات ىو أن التدريب والتعليم ينجحان إذا كان ادلتدرب مستعدا للتعليم ويعمل ادلدرب على 

 .2توفَت الفرصة والبيئة ادلالئمة للتعليم ويعود إىل الفرد ادلتدرب تويل سائر مسؤولية التعليم
 2- :التدريب والتطوير  

ولكن من خالل دراسة كل  ،َت من األحيان كمرادف لعملية التطوير أو التغيَتيستخدم التدريب يف كث          
عملية من ىذه العمليات صلد أن ذلا مفهوما خيتلف عن األخر فعملية التطوير عملية واسعة تشمل مجيع اجملاالت 

على شخص أو  النظرية والعملية واجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، بينما ينصب مفهوم التدريب
 . (3)رلموعة من األشخاص، يعمل على زيادة كفاءهتم وخربهتم وإدلامهم بدقائق العمل ومضامينو

 األداء: -6-2   
يشَت ادلعٌت اللغوي للفعل "أدى" إىل معٌت ادلشي مشيا ليس سريع وليس ببطئ و أدى الشيء ببطئ              

 دى فالن الصالة أي قام هبا لوقتها .وأدى الشيء قام بو، ويقال أدى فالن الدين وأ
ل والواجبات ادلكلف هبا للتأكد من صالحيتهم دلمارسة مهام "القيام الشخصي بالعموقد عرف اصطالحا بأنو 

ومؤسسة تتمثل يف أعمال  دوأعباء وظائفهم فهو عبارة عن السلوك عملي يؤديو الفرد أو مجاعة من األفرا
 . ")4(ل معُت لتحقيق ىدف أو مرسوموتصرفات وحركات مقصودة من اجل عم

األداء ىو اصلاز العمل وفق األسس والقواعد وادلعايَت احملددة "وقد وضعنا تعريفا إجرائيا دتثل يف أن                 
 . "مسبقا ويتم األداء من طرف األفراد واألشخاص فرادى أو مجاعات

 
 

                                                 
 .43،42، ص2004، حبوث ودراسات، اإلدارية، ادلنظمة العربية للتنمية باألداءالموجه  اإلداريالتدريب  زلمد جرادات: أسامة،  عقلة زلمد ادلبيضُت -(4) 

2)
 

 .42، ص 4997، الدار اجلامعية للعلوم، لبنانالتدريب الناجح للموظفين، بيل مالكوم: )
 . 248، ص 4977، دار الرسالة للطباعة، المنشآت الصناعية إدارةفي  األسس وخخرون: حسنمهدي  -(3)

-
 .06، مرجع سابق، صالمنجد اللغة واإلعالم (4) 
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 :ة الشباب والرياضة لوالية الواديمديري -6-3
مديرية والئية هتتم بكل مايتعلق من انشطة شبانية ورياضية وكذا ادلتابعة ادليدانية للمؤسسة القطاعية اىل            

 .جانب التأطَت البيداغوجي والتسيَت االداري
 : انشاء المديريةمرسوم 

 .32اجلريدة رقم  28_  07_  4990ادلؤرخ يف  90_  234رقم 
دمي وذلك نظرا الىتمامها يف ادلسامهة يف تنشيط ادليدان الرياضي والشباين و تعترب مؤسسة ذات طابع خ      

داخل مناطق الوالية وحىت من اخلارج من خالل تبادل النشاطات مع الواليات األخرى كتنظيم دورات مشًتكة يف 
 رلال معُت.، وتعتمد ادلديرية يف نشاطها على عدة مصاحل تابعة ذلا وكل مصلحة متخصصة يف تسلتلف الرياضيا

و الرابطات وتفعيل دورىا يف شىت  ،يًتكز أساس نشاط مديرية الشباب والرياضة يف متابعة النوادي الرياضية        
اجملاالت وذلك بادلسامهة يف دعم ادلعنوي و ادلادي، وكذا متابعتها ألجل حتسُت األداء للنوادي الرياضية وكذا 

 .)1(ة ادليدانية ذلاالنشاطات الشبانية عموما وكذا ادلتابع

 
 : إدارة الموارد البشرية -6-4

 *** إصطالحا***
"النشاط اخلاص بتخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة العنصر البشري بادلنظمة، من خالل رسم السياسات ادلتعلقة 

وصوال إىل باالختيار والتدريب، واألجور واحلوافز وحتسُت األداء، وتقييمو وتوفَت اخلدمات الصحية واالجتماعية، 
 ."(2)اإلحالة على ادلعاش هبدف حتقيق أىداف ادلنظمة والعاملُت هبا وكذلك اجملتمع

وكذلك عرفت بأهنا "ربط ادلوارد البشرية باألىداف اإلسًتاتيجية هبدف حتسُت مستويات األداء، وتنمية الثقافة  
 " .(3)التنظيمية اليت حتفز االبتكار وادلرونة

  ***التعريف االجرائي***
واليت دتثل حسن إختيار العاملُت وإنتقاءىم والتوظيف وىي تتمثل يف رلموعة من األنشطة ادلتعلقة بادلوارد البشرية  

 اجليد ذلم والسهر على متابعتهم لتحقيق أىداف ادلنظمة.
 
 
 
 

                                                 
(1) 

– .http//www.wilaya-eloued.gov.dz/content 2016/01/10  48:35الساعة  

 .62، ص 2007، رلموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، االتجاهات المعاصرة إدارة وتنمية الموارد البشرية النصر: مدحت أبو -(2)
 .34، ص 2005، عمان، األردن، 2، دار وائل للنشر والتوزيع، طإدارة الموارد البشرية خالد عبد الرحيم اذلييت: -(3)
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 اإلدارة العامة واإلدارة الرياضية : -6-5
 ***اإلدارة العامة إصطالحا***

بأهنا "الغاية أو اذلدف العملي للحكومة إذ أن موضوعو ىو اصلاز  -Wilsonسن ول –حسب تعريف        
 .(1)ادلشروعات العامة بأكرب قدر شلكن من الفعالية واالتفاق مع رغبات األفراد واحتياجاهتم"

جال بأهنا "اإلدارة ىي ادلعرفة الصحيحة دلا تريد من الر  -Taylorتايلور –كما قد عرفها من جهة أخرى          
 أن يقوموا بعملو، مث رؤيتك إياىم يعملونو بأحسن طريقة وأرخصها".

بأهنا "التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق  -Fayolleفايول  –ويعرفها كذلك         
 .(2)وادلراقبة"

 
 *** اإلدارة الرياضية إصطالحا*** 

ورقابة أفراد ادلؤسسة الرياضية، باستخدام مجيع ادلوارد لتحقيق  وقيادةلية ختطيط الرياضية ىي عماإلدارة          
 .(3)أىداف زلددة

وىي عملية تنفيذ األعمال بواسطة خخرين عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة رلهود أدائو، وىي كذلك       
جل حتقيق أىداف ىذه تنسيق عناصر العمل وادلنتج الرياضي يف اذليئات الرياضية، وإخراجو بصورة منظمة من ا

 .(4)اذليئات
 ***التعريف اإلجرائي لإلدارة***

دف إىل حتقيق أىداف وىي عملية تنظيمية مبنية على أسس ومبادئ كالتخطيط والتنظيم والتنسيق والتكوين هت
 مسطرة مسبقا .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .49، ص 2003الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ئ والتطبيق،اإلدارة العامة المبادوزلمد فريد الصحن: ،زلمد سعيد عبد الفتاح -(4)
 .244، القاىرة، ص 3دار الفكر العريب، طالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية، زلمد صبحي حسنُت: -(2)
 .08، ص 4997ة، القاىرة، مصر، ، مصر اجلديد4مركز الكتاب للنشر، طالمقدمة في اإلدارة الرياضية، : وعدلة عيسى مطرطلحة حسام الدين  -(3)
 .452دار لكتاب احلديث، القاىرة، مصر، ص  التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية،حسن شلتون وحسن معوض:  -(4)



 

 

  هيديالفصل التم

24 

 الدراسات السابقة والمشابهة: -7
 الدراسات السابقة:

 الدراسة األولى: -7-4    
مدى توافق البرامج التدريبية * بدراسة حتت عنوان "حازم بن عبيد بن حازم القثاميقام الطالب *               

 .(1)"مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة
 وكانت إشكالية حبثو كما يلي:       

ياجات قوات ما مدى توافق البرامج التدريبية التي تضعها شعبة التدريب بقوات الطوارئ الخاصة مع احت"
 ؟". الطوارئ الخاصة

حيث قام الطالب بدراستو ىاتو على فئتُت من الضباط، األوىل "الضباط العاملُت بقوات الطوارئ اخلاصة        
مبنطقة مكة ادلكرمة"، والثانية "ضباط وصف الضباط العاملُت مبركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ اخلاصة 

أما ادلكاين فقد اقتصر على قوات الطوارئ اخلاصة مبنطقة مكة  ،ص اجملال البشريمبكة ادلكرمة"، ىذا فيما خي
4424ادلكرمة، وىذا خالل الفصل الدراسي الثاين من عام 

4425-ىـ
2003دلوافق ل:ا ىـ

2004-م
 .م

د( )فر 44البالغ عددىم  ،وقد قام الباحث بدراستو على ضباط قوات الطوارئ اخلاصة مبنطقة مكة ادلكرمة        
من ضباط وصف الضباط البالغ  ،والعاملُت مبركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ اخلاصة مبكة ادلكرمة

كأداة لبحثو  استعمل الباحث االستبانة،وقد فرد(240وىذا ما ميثل رلتمع البحث أي ) ،فرد(466عددىم)
التحليلي، وتضمنت ىذه االستبانة  دراستو ادلنهج الوصفي حيث وزعها على مجيع أفراد رلتمع البحث، متبعا يف

 احملاور التالية:
قوات الطوارئ اخلاصة،  منسويباليت تضعها شعبة التدريب لتدريب  األىدافتناول الباحث  األوليف احملور       
اليت تستخدمها شعبة التدريب لتحديد االحتياجات التدريبية دلنسويب قوات  األساليباحملور الثاين فتضمن  أما

اخلاصة.ىذا  الطوارئاالحتياجات التدريبية دلنسويب قوات  بأولوياترئ اخلاصة، كما تعلق احملور الثالث الطوا
معوقات اليت حتد من فعالية حتديد االحتياجات التدريبية دلنسويب قوات الطوارئ اخلاصة يف احملور  إىل باإلضافة
قدمة دلنسويب قوات الطوارئ اخلاصة مع االحتياجات اخلامس فتناول مدى توافق الربامج التدريبية ادل أماالرابع، 

 التدريبية.  
 وقد توصل إىل نتائج من بُت أمهها:   

الرتبة األوىل للهدف الذي ميس حتسُت مستوى األداء للعاملُت من بُت األىداف اليت تضعها  احتالل  -4
 شعبة التدريب لتدريب منسويب قوات الطوارئ اخلاصة.

ون أن مجيع ادلعوقات اليت تضمنها احملور الرابع حتد بدرجة كبَتة من فاعلية حتديد معظم أفراد البحث ير   -2
 االحتياجات التدريبية دلنسويب قوات الطوارئ اخلاصة.

                                                 
درجة ادلاجستَت يف ت احلصول على ة استكماال دلتطلبا، رسالة مقدممدى توافق البرامج التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصةحازم بن عبيد بن حازم القثامي:  -(1)

2003دية، لعلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعو االعلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، قسم 
2004-م

   .46، ص م
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معظم األفراد يرون أن مجيع الربامج التدريبية ادلقدمة دلنسويب قوات الطوارئ اخلاصة متوافقة دتاما مع   -3
 ت، االتصاالت الالسلكية(.نشطة الرياضية، ادلنش ها )برامج التدريب يف: األاحتياجات التدريبية إال ثالث من

 :أمههاكما قدم الباحث عدة توصيات من 
 أنعن حتديد االحتياجات التدريبية بتحديدىا وفق ما يتوافق مع مهام اليت ميكن  ادلسئولُتضرورة اىتمام  -4

 مة.قوات الطوارئ اخلاصة مبنطقة مكة ادلكر  منسويبيكلف هبا 

مبنطقة  اخلاصةاالحتياجات التدريبية دلنسويب قوات الطوارئ  أولوياتدقيقة لتحديد  زلاكاة إجيادالعمل على  -2
 .ادلكرمة مكة

على االلتحاق بالربامج التدريبية اليت تؤىلهم للقيام  ادلكرمة مبكة اخلاصة قوات الطوارئ رفع دافعية منسويب -3
 وجو. أكملمبهام على 

 لثانية:الدراسة ا -7-2   
رامج التدريب مدى توافق ب* بدراسة حتت عنوان "فارس بن عشيان العتيبيقام الباحث *              

 .(1)"رات مع متطلبات أدائهم الوظيفيةافللعاملين في امن الس
 تايل:الوكانت إشكالية حبثو ك    

حرمين الشريفين مع متطلبات من سفارات خادم الالتدريب للعاملين السعوديين في أ ما مدى توافق برامج"
 ؟". أدائهم الوظيفية

من السفارات بقوة الطوارئ باألمن العام يف ادلملكة لب دراستو ىذه على منسويب إدارة أوقد أجرى الطا       
أما ادلكاين  ،اجملال البشري لكة يف اخلارج، ىذا فيما خيصمالعربية السعودية من العاملُت بسفارات وقنصليات ادل

وبعض  ،أجريت الدراسة على اجلهاز الرئيسي لإلدارة امن السفارات بقوة الطوارئ يف األمن مبنطقة الرياضفقد 
من العام  سفارات ادلملكة يف اخلارج اليت يعمل فيها منسويب امن السفارات، وكانت دراستو خالل الفصل الثاين

4425الدراسي 
4426-ىـ

2004ادلوافق ل: ىـ
2005-م

 .م
شخص( واليت دتثل رلتمع الكلي 500د األشخاص الذي اجري الباحث عليهم دراستو )وكان عد       

و واتبع ادلنهج الوصفي يف فرد(، كما استعمل االستبانة كأداة لبحث250أي ) %50للدراسة، وضمت عينة حبثو
 دراستو، حيث دتحورت أداتو على مايلي:

مث انتقل إىل احملور الثاين متضمنا فيو العالقة بُت برامج  ،البيانات األوليةبداية يف احملور األول كان خاصا ب      
انتقل إىل ادلعوقات اليت حتد من استفادة منسويب امن السفارات من  ،كماالتدريب وأداء العاملُت يف امن السفارات

تزيد من فاعلية برامج التدريب  أما الرابع فتطرق فيو إىل العوامل اليت ،التدريب لتحسُت أدائهم يف احملور الثالث
 للعاملُت يف امن السفارات.

                                                 
، دراسة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصول على  درجة ائهم الوظيفيةرات مع متطلبات أدافرامج التدريب للعاملين في امن السمدى توافق بفارس بن عشيان العتييب:   -(4)

2004لعلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، اادلاجستَت يف العلوم اإلدارية ، كلية الدراسات العليا، قسم 
2005-م

 .05، ص م
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 وقد توصل إىل نتائج أمهها:       
 ىناك عالقة وطيدة بُت برامج التدريب للعاملُت يف امن السفارات مع متطلبات أدائهم . -4
 ىناك معوقات حتد من استفادة منسويب امن السفارات من التدريب ألجل حتسُت أدائهم الوظيفي. -2

 اك عوامل تزيد من فاعلية برامج التدريب للعاملُت يف امن السفارات.ىن -3

 توصيات الباحث: أىمومن    
امن السفارات مبا يتوافق مع التغَتات البيئية اجلديدة ومبا يليب  إدارةتكيف اخلطط التدريبية دلنسويب  -4

 احتياجاهتم التدريبية.

الربامج التدريبية وحتقيق التوازن بُت اجلانبُت النظري باجلوانب العملية والتطبيقية عند تنفيذ  ماالىتما -2
 والتطبيقي.

 امن السفارات والذي يبٌت عليو حتديد االحتياج التدرييب. إدارةمنسويب  أداءنظام جيد لتقييم  إجياد -3

 أنشطةتكيف التدريب مع التطورات التكنولوجيا احلديثة واستخدام التطبيقات العملية يف كافة رلاالت  -4
 .  األمٍت العمل

 الدراسة الثالثة: -7-3   
تقويم * بدراسة حتت عنوان"الراجحي ناالرحممحمد بن علي بن عبد *قام الباحث والطالب              

 .(1)"التدريبية إلدارة األزمات في المعاهد األمنية من وجهة نظر المتدربين جالبرام
 وجتسدت إشكالية حبثو فيما يلي:    

م البرامج التدريبية إلدارة األزمات في المعاهد األمنية السعودية في تحقيق أهدافها إلى أي مدى تسه"
 . ؟" المحددة له وفقا لوجهة نظر المتدربين

وقام الباحث بدراستو يف ادلعهد العايل للدراسات األمنية بادلديرية العامة لكلية ادللك فهد األمنية باإلضافة        
أما الزماين فقد كانت الدراسة  ،ادلديرية العامة للدفاع ادلدين، ىذا فيما خيص اجملال ادلكاينإىل معهد الدفاع ادلدين ب

4427خالل الفصل الثاين من العام الدراسي
4428-ىـ

2006ادلوافق ل: ىـ
2007-م

ل حبثو البشري ، وكان رلام
كلية ادللك فهد األمنية وادلتدربُت داخل يف ادلتدربُت داخل ادلعهد العايل للدراسات األمنية بادلديرية العامة ل تمثالم

 ة العامة للدفاع ادلدين.يمعهد الدفاع ادلدين بادلدير 
بادلعهدين ادلذكورين أنفا،  متدربا( كمجتمع لبحثو وادلتمثل يف ادلتدربُت335وقد خصت دراسة الباحث )       

متبعا ادلنهج الوصفي يف  ،ثالبحتمع رلوقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لبحثو وكانت عينتو مجيع أفراد 
 دراستو، وقد كانت زلاور االستبانة كالتايل:

                                                 
، رسالة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصول التدريبية إلدارة األزمات في المعاهد األمنية من وجهة نظر المتدربين جلبرام: تقويم ازلمد بن علي بن عبد الرمحن الراجحي -(4)

2006لعلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، اعلى  درجة ادلاجستَت يف العلوم اإلدارية ، كلية الدراسات العليا، قسم 
2007-م

  .04، ص م
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قد تناول فاحملور الثاين  أما ،األمنيةيف ادلعاىد  األزمات بإدارةالتدريبية اخلاصة  الربامجبتقومي  لاألو تعلق احملور      
 باإلضافة، ىذا األمنيةيف ادلعاىد  دارة األزماتإلوالوسائل ادلستخدمة يف الربامج التدريبية  األساليبفيو الباحث 

 أيضا، كما تناول األزمات بإدارةاخلاصة  ةالتدريبيزلور ثالث تناول فيو تقومي مدى االستفادة من الربامج  إىل
   .منيةيف ادلعاىد األ األزمات إلدارةالعقبات اليت حتد من االستفادة من الربامج التدريبية 

 ائج من بُت أمهها:وتوصل إىل نت       
 موافقة األفراد لثمانية عناصر لتقومي الربامج التدريبية اخلاصة بإدارة األزمات يف ادلعاىد األمنية. -4
 جهة األزمات.ابرامج إدارة األزمات يف ادلعاىد األمنية تساىم يف زيادة ثقة األفراد بأنفسهم عند مو  -2

ة من وجهة نظر األفراد الذين أجريت عليهم ول دون حتقيق أىداف الربامج التدريبيوجود عقبات حت -3
 الدراسة. 

 :أمههاتوصيات  عدةوقدم الباحث 
متدربُت ومشاركة لل األمنيةيف ادلعاىد  بإدارة األزماتالربامج التدريبية اخلاصة  أىدافاالىتمام بتوضيح  -4

 يف صياغتها. اجلهات ادلستفيدة

منية مع يف ادلعاىد األ بإدارة األزماتتدريبية اخلاصة من توافق ادلهارات اليت تتضمنها الربامج ال التأكد -2
 االحتياجات التدريبية للمدربُت وللجهات ادلستفيدة.

 بإدارة األزماتوالوسائل التدريبية ادلتنوعة وادلتعددة بالربامج التدريبية اخلاصة  األساليبتفعيل استخدام  -3
 ات.لتتناسب مع طبيعة ادلهارات وادلوضوع األمنيةيف ادلعاىد 

 الدراسات المشابهة:          
 الدراسة الرابعة: -7-4   

"الفعالية التنظيمية للموارد * بدراسة حتت عنوان زرواق نجيب و مرنيز أسامةقام الطالب *              
 .(1)"البشرية في المؤسسة الرياضية

 وكانت إشكالية حبثو كما يلي:     
 ".الرياضية ؟ ةطبيق برامج المؤسسما مدى فعالية الموارد البشرية في ت"

2006وقد قام الباحثان بدراستهم يف مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة، خالل السنة اجلامعية        
-م

2007
وركزت دراستو على عمال مديرية الشباب  20/04/2007اىل غاية 40/04/2007وكانت من  م

حبثو على إطارات مديرية الشباب والرياضة وكانت سلتارة حيث إن والرياضة لوالية ادلسيلة ، كما اقتصرت عينة 
 ، إذ دتحورت حول ما يلي:اطار( ،كما اتبع ادلنهج الوصفي يف حبثو وكانت أداة حبثو االستبانة44عددىا )

لية يف حتقيق الفعا اإلجيايبكيفية االتصال وفعاليتو ودوره   حيث ضم أوذلا، ستبانة ثالث زلاورقد ضمت االف      
، ودوره يف حتقيق الفعالية، وخخرا استقرار العمل يف ادلؤسسة الرياضية إىلالثاين فتطرق فيو الباحث  أماالتنظيمية 

                                                 
، رسالة طلرج لنيل شهادة الليسانس يف الًتبية البدنية والرياضية، إدارة وتسيَت رياضي، الفعالية التنظيمية للموارد البشرية في المؤسسة الرياضيةزرواق صليب: مرنيز أسامة ،  -(4)

2006لتسيَت، جامعة ادلسيلة، ادلسيلة، اجلزائر، قسم اإلدارة والتسيَت الرياضي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم لتجارية وعلوم 
2007-م

 . 07، ص م
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يف زلوره  البشرية للمواردالتنظيمية  الفعاليةوالتحفيز يف ادلؤسسة الرياضية ودورىا يف حتقيق  والًتقية األجورتناول 
 . الثالث
 فاد بعض منها:وتوصل إىل نتائج م       
الرضا العام إلطارات ادلؤسسة جيد إىل حد معترب مع وجود بعض االضطرابات يف الرضا عن األجور  -4

 واللواحق و أيضا فيما خيص الًتقية.
 ية لإلطارات مديرية الشباب والرياضة جيدة رغم بعض االضطرابات العرضية.  َت الفعالية التنظيمية و التسي  -2

 ة:الدراسة الخامس -7-5   
تقويم برنامج ببحث حتت عنوان"عيشة عبد السالم عبد العزيز المنشاوي**قامت الباحثة الدكتورة              

 .(1)"تدريب المعلمين في الخارج مع وضع تصور مقترح لهذا البرنامج
 وكانت تساؤالت حبثها كما يلي:       
 ما أىداف برنامج تدريب ادلعلمُت يف اخلارج ؟. -4
 امج تدريب ادلعلمُت يف الداخل واخلارج ؟.ما واقع برن -2

 ما أوجو القوة والضعف يف تنفيذ برنامج تدريب ادلعلمُت يف اخلارج ؟. -3

ضوء كل من االحتياجات التدريبية  ما التصور ادلقًتح لتطوير برنامج تدريب ادلعلمُت يف اخلارج يف -4
 للمعلمُت واالجتاىات العادلية ادلعاصرة يف التدريب ؟

ث قامت الباحثة بدراستها على ادلعلمُت ادلصريُت ادلبعوثُت إىل اخلارج للقيام بدورات تدريبية، وقامت حي       
وكان رلتمع حبثها  ،بدراستها يف مكان التدريب سرس اليان يف زلافظة ادلنوفية مبصر، وقد اتبعت ادلنهج الوصفي

األدوات التالية يف حبثها: الزيارات ادليدانية،  دمةللقيام بدورات التدريبية مستخادلعلمون ادلبعوثون إىل اخلارج 
 ادلقابالت، االستبانة .

 وتوصلت إىل نتائج مفاد بعضها:       
 تقييم القدرات اإلبداعية من خالل أسئلة تتيح ذلم الفرص إجراء تدريبات بعينها. -4
 السؤال. ابتكار إشكال جديدة عن األسئلة اخلاصة اليت تعتمد على الرسم التخطيطي دلوضع -2

 ، حيث انو أفضل وأروع من اجلامعات اخلارجية للعملية التدريبية.ةاستخدام معسكر عز الدين باإلمساعلي -3

 

 

 
 
 
 

                                                 
 .34 الشمس، مصر، صامعة عُتكلية الًتبية، ج،  تقويم برنامج تدريب المعلمين في الخارج مع وضع تصور مقترح لهذا البرنامج عيشة عبد السالم عبد العزيز ادلنشاوي: -(4)



 

 

  هيديالفصل التم

26 

 ق على الدراسات السابقة:يالتعل -8

ا تساعده يف سَتورة حبثو منذ البداية ، وعلى ىذا فإهنتعترب الدراسات السابقة الركيزة و الدعم القوي للباحث     
الدراسات السابقة اليت تناولناىا  أفادتنادائما ويف كل رلاالت البحث ولقد  إليهاجوع إذ يتم الر لنهاية وحىت ا

:مدى (2004-2003)حازم بن عبيد بن حازم القثاميفالدراسة السابقة األوىل ) ،تنوعت استفادتنا منهاو 
 اجلانب النظري من خالل ادلعارف يف أفادتنا( توافق البرامج التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة

فهم  ، كما ساعدتنا يفاالستبيان لألسئلةتنا يف صياغتنا ساعد وأيضااليت ضمتها اخلاصة بالتكوين) التدريب( 
 ادلشكلة وطرق مجع البيانات وادلعلومات.  أبعادحتديد  ع جيدا واجلانب ادلنهجي للبحث وكذاادلوضو 

رامج التدريب : مدى توافق ب(2005-2004) فارس بن عشيان العتيبي)الدراسة السابقة الثانية  أما     
استقائنا  إىل إضافة األشياءفساعدتنا تقريبا يف نفس  (رات مع متطلبات أدائهم الوظيفيةافللعاملين في امن الس

 منها كيفية التحليل والتفسَت للنتائج.
: تقويم (2007-2006) د الرحمن الراجحيمحمد بن علي بن عبالدراسة السابقة الثالثة )وفيما خيص     

فاستفدنا منها يف اجلانب  (التدريبية إلدارة األزمات في المعاهد األمنية من وجهة نظر المتدربين جالبرام
 .)االستبيان(و صياغة أسئلة األداة النظري

لضيق الوقت الذي مل مل نستفد منها وىذا ال يعٍت أهنا ال تصب يف موضوعنا بل فالدراسات ادلشاهبة  هناية   
 يسمح لنا بذلك.

       ساعدتنا كل ادلساعدة يف اصلاز حبثنا ىذا.السابقة اليت تناولنها  تالدراساوعلى العموم فان    
 

 *** ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج*** 
 استعمال أداة االستبانة للبحث واتباع ادلنهج الوصفي. -

 رية الشباب والرياضة.عينة البحث تقتصر على اطارات مدي -

 حتديد أبعاد ادلشكلة وطرق مجع ادلعلومات. -

 صياغة أسئلة االستبيان.  -
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 تمـهـيــد:    

تعتمد كل ادلؤسسات ك ادلنظمات ككذا اذليئات النظامية على االىتماـ دبواردىا البشرية، ألهنا سبثل الركيزة           
األساسية لنجاحها كتطورىا، كدلسايرة ىذه التغَتات كالتطورات اذلائلة تقـو ىاتو ادلؤسسات بتدريب مواردىا 

بشرية بتأىيلها ألداء كافة النشاطات كادلهاـ، كما يتماشى مع ادلستويات ادلطلوبة لتحقيق كل األىداؼ ادلسطرة ال
 كذلك يف سلتلف ادلستويات اإلدارية للمؤسسات الرياضية . 

 انطالقا من كل ىذا مت التطرؽ يف ىذا الفصل األكؿ إذل التدريب )التكوين( من خالؿ تقدًن ادلاىية         
احلديثة لو، ككذا أىدافو كأعليتو البالغة بالنسبة جلميع ادلؤسسات كاذليئات خاصة الرياضية منها، إضافة إذل ذلك 

تطرقنا إذل بعض النظريات احلديثة ك أساسيات العملية التكوينية، باإلضافة إذل إبراز األسس ادلعتمد عليها، زيادة 
التدريبية كمنطلق للوصوؿ إذل تدريب فعاؿ للمورد  البشرم،كما على ما سبق تناكلنا أعلية ربديد االحتياجات 

 تطرقنا إذل كيفية تقييم العملية التدريبية كالطرؽ احلديثة ادلتبعة للتقييم اجليد .
من ما مت طرحو فإننا نرل أف اىتماـ ادلنظمات بتدريب ادلوارد البشرية ؽلثل استثمارا ذلاذه ادلوارد، دبا لو من          

 .(1)ة ذلا ككذا للفردأعلي
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 نظريات التكوين: -1
التدريبية ادلتخصصة على نظريات خاصة تعرؼ دبا يسمى الكثَت من ادلعاىد ك ادلراكز  اعتمدت لقد          

 التدريب اإلدارم كىي:
 النظريات السلوكية: -1-1

ات ترابطية بُت ادلثَت كاالستجابة السلوكية ذلذه ادلثَتات، أم أساس ىذه النظريات ينطلق من كجود عالق         
أف التعلم يتحقق عندما يصبح ادلكوف قادرا على التحكم يف االستجابة السلوكية كضبطها، كىذا ما أكده كل من 

أننا  يف فكرتيهما عن االنعكاس الشرطي أك الكالسيكي، كاالشًتاط اإلجرائي أك البياين، إالبافلوف وسكينر ( )
 نؤكد ىنا درجة قوة الًتابط كنوعيتها زبتلف باختالؼ:

 1- .األكضاع كادلواقف اليت ربدث فيها 

 2- (1)درجة التكرار. 

 مبادئ النظريات السلوكية : -1-1-1

اخلارجية كبالضركرة التفاعل ك تأثَتات البيئة الداخلية ك يتأثر السلوؾ اإلنساين ب مبدأ ادلؤثر كاالستجابة:  -1
 . االستجابة

 كبتارل تكرار كانتظاـ االستجابة .ؾ اإلنساين تعزيزا بازدياد ادلؤشرات يزداد السلو   مبدأ التعزيز:  -2

إف قابلية السلوؾ اإلنساين للتعديل تتأتى إذا مت إحداث تغَتات أك تعديالت يف  مبدأ تعديل السلوؾ:  -3
 ادلؤثرات اليت كانت ربدد السلوكيات السابقة.

ينتمي السلوؾ اإلنساين إذل سلم احلاجيات اإلنسانية، ككلما كانت الربامج  مبدأ انتماء السلوؾ:  -4
    التدريبية تركز على ىذه احلاجيات كلما أمكن تغيَت السلوكيات غَت ادلطلوبة كتعزيز ادلطلوبة منها.

ة  كلما كاف السلوؾ اإلنساين يؤدم للحصوؿ على ادلزيد من النجاح أك اإلبداع أك ادلكافأ  مبدأ األثر: -5
 كالعكس صحيح.  لمزيد من التعلم كالتقدـ كالتمرفكلما دفع األفراد ل

 كلما كاف االستعداد النفسي كالبدين موجودا كاف التعلم أفضل.   مبدأ االستعداد: -6
 النظريات العقلية )المعرفة اإلدراكية(: -1-2

دة تنظيم البنية ادلعرفية الناذبة عن أساس ىذه النظريات أف التعلم عملية عقلية داخلية، تقـو بتشكيل إعا         
  التفاعل احلاصل بُت الفرد كالبيئة التعليمية، كمن أشهر ىذه النظريات: 

 1- (أحد ركادىا.جان بياجينظرية التطوير ادلعريف، كيعترب ) 

 2- ( نظرية االستعداد للتعلم يف إطار النسق اذلرمي، رائدىا.)روبرت جانييه 

 3- نلمان( وورتالمير ة أك نظرية االستبصار، رائدىا )اجلشتالت ك اخلرب  نظرية . 

 
                                                 

 .30، مرجع سابق، ص التدريب اإلداريصلم العزاكم:  -(3)
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 4- جيروم بروز(. التمثيل، رائدىا) نظرية( 

 5- أوزيل(.) ادلنظم التمهيدم،رائدىانظرية 

 ئ التالية التعليمية ك التدريبية:كيستخلص من ىذه النظريات ادلباد             
 ع مثَتات البيئة.التفاعل ادلباشر مع موضوع التعلم، كمك مبدأ التعليم  - أ

مبدأ اشًتاؾ أكرب عدد من احلواس العضوية أثناء عملية التعلم لتحقيق عملييت  - ب
 .Assimilationك التمثيل  Acconodationادلالئمة

 .رد ك ادلنظماجملإذل مبدأ التدرج يف التعلم من احملسوب إذل الشبو احملسوب  -ج
 اصره يف صور كلية أثناء عملية التعلم.مبدأ األثر الكلي للموقف)اجملاؿ(، ك ذبميع عن -د 
   .مبدأ دكرية اخلربة السابقة ك االذباىات ادلكتسبة يف عملية التعلم شلا يؤثر يف دافعية ادلرء ضلو ادلنشود -ق 
 مبدأ االستبصار كالتفكَت كعامل أساسي يف التعامل كاكتساب ادلعارؼ كادلهارات.  -ك
، إذل ادلبدأ، إذل حل ادلشكالت.مبدأ التدرج يف التعلم من اإلشار  -ز  ة إذل الكلمة، إذل ادلفهـو

 مبدأ التعلم االستقبارل التشاركي، االنطالؽ من العاـ إذل اخلاص. -ح
مبدأ التعلم االستكشايف أك االستقصائي الذم يقـو على الدكر الفاعل للمتعلم، أك ادلتدرب يف عملية  -ط

 ات كالتفاصيل، كذبميعها للوصوؿ إذل االستنتاجات كالتعميمات.االستقصاء، كاالنطالؽ من البحث يف اجلزئي
مبدأ االستبصار الكلي الذم يتوصل إليو الدارس، إذا كضعت ظركؼ تعليمية توفرت فيها الشركط  -م

كالعناصر الالزمة لعملية التعلم كحل ادلشكلة اليت يوجهها ادلتعلم، كمن خالؿ تأمل ادلتعلم للعناصر ادلتوافرة 
و معها، ؽلكن الوصوؿ إذل حل ادلشكلة اليت تواجهها كيكوف احلل الذم توصل إليو دبثابة تعلم كتفاعل

 .(1)استبصارم
 النظريات اإلنسانية الكلية: -1-3

االجتماعية كاإلنسانية، بتطويره بصورة كلية كمًتابطة كتفاعلو يف إحداث تعتمد على كياف كشخصية الفرد          
 ع ادلقومات السلوكية، كالعقلية، كالقيم، كاالذباىات، كالنزاعات االجتماعية التطور كالتغيَت جلمي

 
 
 
 
 

                                                 
 .38،38، ادلرجع السابق، ص ريب اإلداريالتدصلم العزاكم:  - (3)
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كالفردية، فالتعلم كالتدريب من كجهة نظر ركاد النظريات اإلنسانية عملية كلية تعٌت جبسم اإلنساف، كأعضائو 
 كعقلو فتؤىلو للتكليف كالنجاح، كأعلها:

 التأثَت االجتماعي. -1

 النفعية. -2

 ستكشاؼ.اخلربة كاال -3

 الدافعية. -4

 كأىم مبادئها :
  1-  اإلنساف يكتسب قيمتو خالؿ عالقاتو مع األشخاص اآلخرين يف إطار ادلؤسسات االجتماعية

 كاإلنسانية اليت يتكوف منها رلتمعو)ادلركز الدكر السلوؾ(.

  2- يم كادلبادئ االىتماـ باجلوانب االنفعالية الوجدانية يف التعليم كالتدريب كتقتضي االلتزاـ بالق
 األساسية يف العمل.

  3- .)االىتماـ باحلوافز كالدكافع اإلنسانية يف استشارة اىتماـ ادلتدربُت )موضوع التدريب 

  4- .العمل على إغلاد الًتابط بُت أىداؼ كحوافز ادلتدرب كأىداؼ العمل كادلنظمة 

  5- .التعلم عن طريق شلارسة العمل 

  6- العملية ضركرة للمتعلم كادلتدرب. النظرية كالتطبيق يف احلياة 

  7-  استخداـ ادلواد التعليمية ادلوجهة ذاتيا، الرـز التعليمية، احلقائب التدريبية، التعليم ادلربمج، احلاسب
 االلكًتكين يف الربنامج التدرييب.

  8- التكامل يف اإلنساف لذا ينبغي أف توجو اجلهود التعليمية كالتدريبية ضلو كل إنسافHolislie 

Appooch )(1) )العقل، اجلسم، الركح، الوجداف. 

 نظريات تعليم الكبار:  -1-4
أساس ىذه النظريات األفراد الراشدكف الذين يتميزكف بسمات كثَتة غلب على مصممي الربامج التعليمية          

 مايلي: كالتدريبية أف يأخذكىا بعُت االعتبار يف إعداد مثل ىذه الربامج كمن أىم ىذه السمات

  1- .امتالؾ األىداؼ الشخصية لكل فرد 
  2- .القدرة على العمل ادلستقل كادليل إذل االستقاللية الفردية 
  3- .القدرة على التفكَت ادلستقل 
  4- .القدرة على ربمل ادلسؤكلية 
  5- .االىتماـ بالواقع كمشكالت العمل احلاضرة كاآلتية 
  6- اذ ادلواقف الدفاعية.شدة النزعة إذل تربير السلوؾ كازب 

                                                 
 .38، 38، ادلرجع السابق، ص اإلداري بالتدريصلم العزاكم:  - (3)
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  7- . القدرة على التكيف مع األمور الطارئة 
  8- . ذبارب كاذباىات خاصة لكل فرد تؤثر يف تفكَتىم كتصرفاهتم كمواقفهم 
  9- االجتماعية كاألخالقية كالعاطفية لكل منهم . بباجلوان ـاالىتما 
  10- .االعتزاز بالنفس كالقدرات كالتقدير الذايت 
  11- (1)ـ بالتطور الفكرم كالنمو ادلهٍتاالىتما . 
 : في العملة اإلدارية نظرية ديناميات الجماعة وتوظيفها -1-8

اليت ػلقق أفراد اجلماعة  ةأساس ىذه النظرية يعتمد على العالقات كالشركط السيكولوجية ادلتفاعل         
الشخصية اليت ربكم أفراد اجلماعة،  كمنظومة العواطف ،بواسطتها إدراكا مشًتكا يقـو على القيم ادلشًتكة

 :كسنستخلص من ىذه النظرية ادلبادئ اليت غلب اعتمادىا عند إدراج الربامج التعليمية ك التدريبية التالية
  1- . بناء فلسفة مشًتكة ضلو ادلنظمة اليت تنتمي ذلا اجلماعات ادلختلفة 
  2- .اشًتاؾ ادلتدربُت يف ربديد األىداؼ كاالتفاؽ عليها 
  3- العكس، كإتقاف ك  كاضح كثابت بُت األعلى كاألدىن، اتصاؿاـ كضع خطوط اتصاالت، كنظ

 االتصاؿ كالتواصل بُت ادلدربُت كادلتدربُت. تمهارا
  4- . إشاعة ركح الفريق كاحملافظة على الركح ادلعنوية العالية للجماعة 
  5- ك ادلدرب أ ،ح كادلودة بُت ادلعلم ك ادلتعلمالقائم على الثقة كالتسام ،توفَت ادلناخ التنظيمي ادلناسب

 كادلتدرب.
  6- .تقبل كجهات النظر ادلختلفة، كالتفاعل معها دبوضوعية كعقالنية 
  7- (2)العدالة ادلوضوعية يف التعامل مع مجيع أفراد اجملموعة. 

   أهمية التكوين: -2 
د البشرية إذ أنو يهدؼ إذل تكييف العماؿ كهتيئتهم "يعترب التدريب من ادلواضيع احلساسة يف تسيَت ادلوار          

للعمل على سلتلف اآلالت بدكف مشاكل، كقد زاد االىتماـ يف السنوات األخَتة، دبوضوع التدريب بالدكؿ 
ادلصنعة، نتيجة التغيَت التكنولوجي السريع كتكرر ادلهارات ادلطلوبة يف تقنيات اإلنتاج، أما يف الدكؿ النامية فأعلية 

 تدريب يف تزايد مستمر".ال
 
 
 
 
 

                                                 
 . 33، 38، ادلرجع السابق، ص اإلداري بالتدريصلم العزاكم:  -  (3)
 . 88، دار الغرب للنشر كالتوزيع، ص مبادئ التسيير البشريةبوفلجة غيات:  -(0)
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 من ىذا ادلنطلق تتمثل أعلية التدريب يف اجلوانب الرئيسية التالية:         
 األهمية بالنسبة للمؤسسة: -2-3 

 كما يلي:  ةكتظهر ىذه األعلي             
 3- مهاراهتم. زيادة األداء كاألداء التنظيمي، كذلك يتجلى بتعريف األفراد دبا ىو مطلوب منهم كتطوير 
 0- .يساعد يف ربط أىداؼ العماؿ بادلنظمة 

 0- .يساعد يف خلق اذباىات اغلابية داخلية كخارجية ضلو ادلنظمة 

 8- .يساعد يف انفتاح ادلنظمة على احمليط اخلارجي 

 8- .يؤدم إذل تطوير أساليب القيادة كترشيد القرارات اإلدارية 

 8- ة. يؤدم إذل توضيح السياسات العامة للمنظم 

 8- .يساعد يف ربديد كإثراء ادلعلومات 

 3-  ،قدرة ادلؤسسة على التالـؤ كالتكيف مع التغَتات اليت  أمالتدريب ادلنظم يعمل على توفَت ادلركنة
 العمل باستمرار لزيادة كفاءة أدائهم.   تتطرأ على العمل، كتأقلم العاملُت مع احتياجا

 األهمية بالنسبة لألفراد العاملين: -2-0
 3- لدكرىم فيها. ميساعد األفراد يف ربسُت فهمهم لسياسات ادلنظمة، كاستيعاهب 
 0- .يساعد األفراد يف ربسُت قراراهتم كحل مشاكلهم يف العمل 
 0- .تطوير دافعية األداء 
 8- .تساعد على تطوير مهارات االتصاؿ 
 8- .تنمية ادلهارات كالقدرات 
 8- ادلوظف كتسليحو دبقومات تؤىلو للًتقية للمناصب  تنمية االذباىات كزيادة مهارات كقدرات

 .(1)الوظيفية العلية ادلستول

 األهمية بالنسبة لتطوير العالقات اإلنسانية: -2-3
 3- .تطوير أساليب التفاعل االجتماعية بُت األفراد العاملُت 
 0- .تطوير إمكانيات األفراد للتكليف مع ادلتغَتات احلاصلة 
 0-  اإلدارة كاألفراد العاملُت.توثيق العالقة بُت 
كشلا ظهر من أعلية بالغة للتكوين بالنسبة لكل األطراؼ ادلكونة للمنظمة، كانطالقا من كل ىذا غلب على        

 .(2)ىاتو األخَتة أف تبُت كربدد األىداؼ ادلراد ربقيقها منو

 
 

                                                 
 . 00، 03، مرجع سابق، ص مدى توافق االحتياجات التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصةحاـز القثامي:  حاـز بن عبيد بن - (3)
 .03، مصر، ص 3، مركز اخلَتات ادلهنية إلدارة اجليزة، طمهارات أخصائي التدريبعبد الرمحن توفيق:  - (0)
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 أهداف التكوين: -3

صنيف ألنواع العاملُت الذين يشملهم التدريب تبعا ؽلكن تقسيم األىداؼ التدريبية يف ضوء الت         
 :الحتياجاهتم التدريبية كىي كاأليت

 اإلدارة التنفيذية.• اإلدارة الوسطى.          • اإلدارة العليا.          •          
 

 .(1)مستويات اإلدارة على مستول ادلنظمة  (:11شكل رقم)
 

 اإلدارة                                                            
 اػيػلػالع                                                         

                                                           
 اإلدارة الػوسػطػى                                                     

    
                                          

 اإلدارة التػنػفػيػذيػػة                                                 
 

 .38ص،0338، عماف، األردف،  0338، دار اليازكرم للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية التدريب اإلداريصلم العزاكم:  -  ادلصدر:        
 

ثالثة زبتلف عن ادلستول األخر، حيث أف اإلدارة العليا مسؤكليتها ازباذ كألف كل أعماؿ ىذه ادلستويات ال      
اإلسًتاتيجية للمنظمة، كاإلدارة الوسطى مسؤكليتها ازباذ القرارات التكتيكية، أما اإلدارة الدنيا أك  تالقرارا

قصَت كيف ظركؼ التأكد اليومية للمنظمة كذات ادلدل ال تتتعلق بالعماليا االتشغيلية أك التنفيذية، فإف قراراهت
 كما يلي: التاـ، لذلك ؽلكن تقسيم األىداؼ التكوينية إذل ثالث أنواع من األىداؼ

 األهداف التدريبية اإلبداعية واإلبتكارية: -3-3
، حبكم مسؤكليتها على األىداؼ اإلسًتاتيجية اليت تقتضي دارة العليااإل كىي األىداؼ ادلوجهة إذل               

 كاالبتكار. اإلبداع
 األهداف التدريبية اإلشرافية والتنسيقية وحل المشاكل: -3-0 

دبسؤكلياهتا يف اإلشراؼ على العاملُت يف اإلدارة الدنيا،  ،كىي األىداؼ ادلوجهة إذل اإلدارة الوسطى              
 .(2)كتنسيق  مع اإلدارة العليا كمعاجلة ادلشاكل النامجة عن العمل

 

                                                 
 . 38، مرجع سابق، ص التدريب اإلداريصلم العزاكم:  -(3)
 .08، مرجع سابق، صمدى توافق االحتياجات التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصةحاـز بن عبيد ين حاـز القثامي:  -(0)
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 االعتيادية المعلوماتية: ةالتدريبي األهداف -3-0

الذين ػلتاجوف إذل زيادة ادلعرؼ  التنفيذيُت العماؿ كىي األىداؼ ادلوجهة إذل اإلدارة الدنيا أك              
 كتنمية القدرات كادلهارات اليت ربتاجها أعماذلم.

 
 .(1)ادلستول اذلرمي لألىداؼ التدريبية (:12شكل رقم)

 
                                            

                                                                       .أىداؼ تدريبية إبداعية  
 

                                                                                 .أىداؼ تدريبية للحل 
 

                                                                                      أىداؼ تدريبية 
 عادية                                                                                                       

                               
رسالة مقدمة  مدى توافق االحتياجات التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة، قثامي:حاـز بن عبيد ين حاـز ال ادلصدر:      

لعلـو اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، ااستكماال دلتطلبات احلصوؿ على  درجة ادلاجستَت يف العلـو اإلدارية، كلية الدراسات العليا، قسم 
 .08ص ـ،0338-ـ0330عودية، الرياض، الس

 
 كبصورة عامة ؽلكن إمجاؿ ىاتو األىداؼ فيما يلي بالنسبة للفرد كادلنظمة كالدكلة: 

 3- .اكتساب األفراد معلومات كمعارؼ كظيفية متخصصة، تتعلق بأعماذلم كأساليب األداء األمثل فيها 
 0- .تعديل السلوؾ كتطوير أساليب األداء اليت تصدر عن األفراد فعال 

 0-  كالقدرات اليت يتمتع هبا األفراد.صقل ادلهارات 

 8- .رفع الكفاءة كالفعالية للمنظمة 

 8- .ربقيق أىداؼ الدكلة 

 :(2)كيهدؼ التدريب على اختالؼ أنواعو إذل ما يلي  
 3-  تنمية ادلعارؼ اليت تركز على تنمية مهارات ادلتدربُت كمعلوماهتم كاذباىاهتم كربديثها، كتكريسها

 خلدمة أىداؼ ادلنظمة.
                                                 

 .08، ادلرجع السابق، ص مدى توافق االحتياجات التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصةحاـز بن عبيد ين حاـز القثامي:  -(3)
 .33، مرجع سابق، ص التدريب اإلداري الموجه  باألداءقلة زلمد ادلبيضُت: أسامة زلمد جرادات ،ع -(0)



 

 

 التكوين     الفصل األول  الجانب النظري
 

00 

التدريب كالتنمية معلومات اصلازات، 
 السلوؾ، القدرات

 0-  ،تنمية مهارات العاملُت كقدراهتم، بتنمية كربديد ادلهارات، كالقدرات كاالستعدادات لدل الفرد
 ألداء عمل معُت بكفاءة كفعالية كسالمة.

 0- .تنمية السلوؾ كاالذباىات االغلابية ضلو العمل كالبيئة، كادلنظمة كاجملتمع 
 يؤديو.: التأثَت ادلتبادؿ بُت الفرد كالدكر الذم (13شكل رقم)

  
 الدكر                                                              الفرد                      

 مسؤكليات                                             شخصية، ذكاء، قيم -توقعات             
 مهارات، قدرات،                          اصلازات                                                

 دكافع                                                                                       
       

 تطوير الفرد عن طريق التدريب. (:14شكل رقم)
                                        
  

   الفرد                                                             دكرال                      
 دكافع -اصلازات                                                شخصية -توقعات                

           تمعلومات، خربات، قدرات، مهارا                                       
 
 

 .(1)التدريب يرفع الكفاءة كالفعالية للمنظمة (:15شكل رقم)
 األفراد تنمية كتطوير                                                            

 التدريب                                                                                                   
 معلومات             اذلدؼ            ادلنظمة                                                                           
 مهارات              كفاءة                                                                          سلعة،خدمة        
 اذباىات                 ية عالية                                                             كفعال       عفكرة للمجتم 
 

   األدكار كفاءة كفعالية                                                                 
                  

    .38،ص0338، عماف، األردف،  0338م للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية دار اليازكر التدريب اإلداري، صلم العزاكم:  ادلصدر:     
    
 

                                                 
 . 38مرجع سابق، ص  التدريب اإلداري،صلم العزاكم:  - (3)
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 مبادئ التكوين: -4
 ؽلكن تقسيم أىم مبادئ التدريب فيما يلي:         

 الهدف: -4-3 
زلددا ككاضحا طبقا الحتياجات الفعلية للمتدربُت، مع مراعاة أف يكوف اذلدؼ غلب أف يكوف التدريب      

 اقعا قابال للتطبيق.موضوعا كك 
 االستمرارية: -4-0 
بأف يكوف التدريب يف ببداية احلياة الوظيفية للفرد، كيستمر معو خطوة خبطوة لتطويره يتحقق ىذا ادلبدأ       

 كتنميتو  دبا يتماشى مع متطلبات التطوير الفٍت للفرد.
 الشمول: -4-0 
 لوظيفية بادلنظمة، كيشمل مجيع فئات اذلـر الوظيفي.حيث غلب أف يوجو التدريب إذل كافة ادلستويات ا    
 التدرج: -4-8 
يبدأ التدريب دبعاجلة ادلوضوعات البسيطة مث يتدرج إذل األكثر صعوبة، كىكذا حىت يصل إذل معاجلة أكثر      

 ادلشكالت صعوبة كتعقيدا.
 مواكبة التطور: -4-8 
يتزكد اجلميع بكل ما ىو جديد كحديث يف شىت رلاالت  حىت يكوف التدريب مصدرا ال ينقطع ،غلب أم أف     

 العمل، كبأحدث أساليب كتكنولوجيا التدريب.
     الواقعية: -4-8 

                                                                    .     (1)للمتدربُت كيتناسب مع مستوياهتم ةذلك بأف يليب االحتياجات الفعلي      
 كىناؾ بعض ادلفكرين من صنفها كما يلي:         

 3- :التدريب عملية مستمرة. االستمرارية 
 0- :كل شيء قابل للتعليم.  اإلمكانية 

 0- :التنمية عملية ذاتية. الذاتية 

 8- :بُت ادلدرب كادلتدرب، كقدرة كال الطرفُت على اإلفادة كاالستفادة. لالتفاع التفاعل 

 8- :فنية تكمل اجلوانب السلوكية كاألخَتة تكمل العقلية كىكذا.النواحي ال التكامل 

 8- :يستفيد ادلتدرب من النتائج يف رلمل األنشطة ادلختلفة. العمومية 

 8- :التدريب نشاط اغلايب. االغلابية 

 3- :التدريب يشمل العاملُت مجيعا على كافة ادلستويات اإلدارية. الشموؿ 

 0- :(2)القناعات كاالذباىاتالتدريب على تغيَت  ادلسؤكلية. 

                                                 
  .338 ص، مرجع سابق، مهارات أخصائي التدريبعبد الرمحن توفيق:  -(3)
  .online.com-www.students 00:03على الساعة  38/30/0333يف:  -(0)

http://www.students-online.com/
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  أنواع التكوين: -5
 ؽلكن تقسيم التدريب كفقا للمراحل التالية:         
 من التوظيف: ىالتدريب في مراحل األول -5-3

كىو التدريب الذم ػلصل عليو الفرد احلديث االلتحاؽ بالوظيفة، كعادة يتم خالؿ األياـ ك األسابيع              
  كىو يعترب دبثابة تقدًن أك تعريف للعمل بادلنشأة كينقسم ىذا التدريب إذل: األكذل من التعيُت

 3- :كىو يهدؼ إذل تعريف ادلوظف بقواعد العمل، كأىداؼ كمسؤكليات ادلنشأة اليت يعمل  التوجيو العاـ
رغب ادلوظف هبا، كعن مكانو يف اذليكل التنظيمي العاـ للمنشأة، كما يتضمن اإلجابة على مجيع األسئلة اليت ي

 اجلديد يف احلصوؿ على إجابات كاضحة عنها.
 0- :كيأيت ىذا التدريب بعد التدريب التوجيهي العاـ، كيتضمن كاجبات  التدريب التخصصي االبتدائي

 كتعليمات كمسؤكليات كخصائص الوظيفة اليت سوؼ ؽلارسها ادلوظف.

   0- :ليو ادلوظف من الرؤساء يف العمل كيتم كىو التدريب الذم ػلصل ع التدريب أثناء تأدية اخلدمة
 ذلك بالتوحيد ادلباشر بُت الرؤساء كادلرؤكسُت أثناء تأدية العمل.

 أما بنسبة للتدريب يف ادلراحل ادلتقدمة من العمل، فإنو يتضمن األنواع التالية:                   
   (:ةالتدريب بغرض تجديد المعلومات)أو بغرض تطبيق النظم المستحدث -5-0

كيتضمن ىذا النوع من التدريب ادلعلومات اجلديدة، اليت ينبغي أف تقدـ للموظف يف التخصص              
الذم ؽلارسو، كتدعوا احلاجة دائما إذل تعميم ىذا النوع من التدريب، يف كافة أنواع التخصصات، كلما أدت 

عض التغَتات كالتجديدات األساسية هبا من كقت إذل التطورات احلديثة يف العلـو كالتقنيات احلديثة إذل إجراء ب
 آخر ، كمثاؿ ذلك كظيفة عامل األرشيف الذم البد لو من استخداـ التقنيات احلديثة.

 التدريب بغرض الترقية أو النقل لوظيفة أخرى: -5-0
كمسؤكليات ذات  بواجباتأك للقياـ  ،م يلـز إلعداد الفرد لتورل كظيفة جديدةالتدريب الذكىو              

   .(1)مستول عاؿ
 كما ؽلكن تقسيم التدريب تبعا للوظائف ادلختلفة ككذا حسب احتياجات ادلنشأة.         
    التدريب التخصصي: -5-8

كيشمل ىذا التدريب اخلربات كادلهارات ادلتخصصة دلزاكلة مهنة أك عمل متخصص، مثاؿ ذلك              
احملاسبُت...اخل، كيهدؼ إذل تنمية ادلهارات كاخلربات بغية توفَت اإلمكانات دلواجهة كظائف األطباء كادلهندسُت ك 

 مشاكل العمل.
 
 

                                                 
، الدار اجلامعية طبع نشر توزيع، اإلسكندرية، مصر، ص 0333ط الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات،صالح الدين زلمد عيد الباقي:  - (3)

300 ،308 ،308. 
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 التدريب اإلداري: -5-8
كيقصد بو التدريب على األعماؿ ذات الطابع ادلتماثل، مثل األعماؿ الكتابية أك أعماؿ الشؤكف              

ثل ىذه األعماؿ جانبا ىاما من األعماؿ اإلدارية، كتوثيق كفاءة ادلنشأة ادلالية، كأعماؿ احملفوظات كالسجالت، كسب
    على انتظاـ العمل يف ىذه اجملاالت.

 التدريب اإلداري القيادي: -5-8
كىو ذلك التدريب الذم يغطي احتياجات التدريب ادلطلوب إجراؤه للقادة أك الرؤساء يف                

                   ادلستويات التالية:

 3- :مستول اإلشراؼ األكؿ  

كىو ذلك ادلستول من العاملُت الذين تقع عليهم مسؤكلية العمل ادلباشر أك بطريقة غَت مباشرة)إشرافية( أك         
 ما يسمى بادلستول التنفيذم. 

 0- :مستول اإلدارة الوسطى  

ألكؿ إذل مستول أقل مباشرة من مستول كىو ذلك ادلستول الذم يبدأ مباشرة فوؽ مستول اإلشراؼ ا        
اإلدارة العليا، كذلذا ادلستول أعلية بالغة يف زيادة كفاءة العمل يف األجهزة، حبيث يقـو ىذا ادلستول عالكة على 

بُت ادلستول التنفيذم  لإدارتو بعدد من األقساـ ادلختلفة كالتنسيق بينهما، فإنو ػلقق الربط ادلباشر ك السلي
 ارة العليا.كمستول اإلد

 0- :مستول اإلدارة العليا 

كىو ذلك ادلستول الذم يتضمن الوظائف الرئيسة اليت تكوف من مسؤكلياهتا كضع السياسات العامة     
 .(1)األساسية تللمنشأة، كازباذ القرارا

 التدريب في ضوء احتياجات العمل: -5-8
 كيقسم إذل:            
 3- :التدريب السابق  

ك النوع من التدريب الذم تغلب فيو الصفات النظرية كيسمى بالتدريب خالؿ مراحل الدراسة ىو ذل      
األكادؽلية، كتقدمو دكر العلم للخرغلُت قبل التحاقهم باحلياة العملية، ك ؽلهد للتدريب الذم يقدـ بعد االلتحاؽ 

            باخلدمة أك العمل.  
 0- :التدريب التوجيهي  

لتدريب الذم ىدفو تعليم ادلوظف أك العامل اجلديد بنشاطاتو كمهامو ادلسندة إليو، كظركؼ ىو ذلك ا       
عملو كاتصاالتو، كيطلق عليو بالتدريب اإلرشادم أك االبتدائي، كيف ىذا النوع من لتدريب ينتقل الفرد إذل عدة 

 تو فيها. أقساـ يف منشأتو خالؿ كجوده ربت التجربة حىت يتعلم كيعرؼ الكثَت عن كاجبا
 

                                                 
 .308ادلرجع السابق، ص ية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات، الجوانب العلمصالح الدين زلمد عيد الباقي:  -(3)
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 0- :التدريب أثناء العمل  
كىو ذلك النوع من التدريب الذم يهدؼ إذل اكتساب الفرد ادلهارة الالزمة إلتقاف العمل أك الوظيفة،          

كػلصل عليو إما من خارج معاىد العمل، أك ادلراكز ادلتخصصة، أك من داخل العمل من قبل الرؤساء كالزمالء 
 . (1)رب  يف ميداف العملالذين لديهم خربات أك

 إال أف بعض الباحثُت أعطوا أنواعا أخرل حسب بعض اجملاالت كمنها:      
 ادلتدربُت فيو: دالتدريب حبسب إعداد األفرا -3

 التدريب اجلماعي. -0-3التدريب الفردم         -3-3

 التدريب حبسب ادلكاف الذم يتم فيو التدريب: -0

 يب خارج العمل.التدر  -0-0التدريب يف مواقع العمل.    -0-3

 التدريب حسب كقت تنفيذه. -0

 التدريب قبل اخلدمة أك التعيُت.  -0-3

 التدريب بعد التعيُت مباشرة. -0-0

 التدريب األساسي. -0-3- 0
 تدريب ادلوظفُت اجلدد. -0-0-0
 التدريب ادلهٍت. -0-0-0

لفرد كادلنشأة كالدكلة  كمن ناحية أخرل ؽلكن تقسيم أنواع التدريب حسب االحتياجات التدريبية لكل من ا       
 كما يلي:

 التدريب في ضوء احتياجات األفراد: -5-3   
 كيقسم إذل ثالثة أنواع:              

 3- :التدريب اإلدارم الذايت 

ىو ذلك النوع من التدريب الذم يقـو بو الفرد لتطوير مهاراتو، على أف تتوفر لو الظركؼ اليت تساعده         
 عملو كتوافر نظاـ احلوافز التشجيعية.على تنمية نفسو يف 

 0- :التدريب الفردم 

ىو ذلك النوع من التدريب الذم يهدؼ إذل تنمية مهارة فرد يف حاجة إذل توجيهو كإرشاده إذل الطريق         
كو السليم كاالذباه الناجح، ضلو النهوض بأعباء عملو كمسؤكلياتو،مع العمل على معاجلة ما قد يشوب أدائو أك سلو 

 .(2)من عيوب أك نقص أك اضلراؼ
 

                                                 
رسالة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصوؿ على تقويم الكفاءة العملية لتدريبية في معاهد التدريب األمنية بمدينة الرياض من وجهة نظر العاملين فيها، صاحل زلمد النوغلم:  -(3)

3808لدراسات العليا، قسم العلـو اإلدارية، جامعة نايف للعلـو األمنية، الرياض، السعودية، درجة ادلاجستَت، كلية ا
0338ادلوافق ؿ: ىػ

 .38، ص ـ
، كلية الدراسات رسالة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستَتالتدريب أثناء العمل في األجهزة األمنية، عبد اهلل ين سعيد ين ناصر آؿ سوده القحطاين:  - (0)

3808العليا، قسم العلـو اإلدارية، جامعة نايف للعلـو األمنية، الرياض، السعودية، 
0338ادلوافق ؿ: ىػ

 .88،88،ص ـ
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 0- :التدريب اجلماعي 

بصورة مجاعية، كذلذا األسلوب تأثَت اغلايب على  دىو ذلك النوع من التدريب الذم يهدؼ إذل تنمية األفرا        
 .(1)األفراد ادلنظمُت ذلا كغَتىم شلن يشعركف حباجتهم إذل االنتماء، حيث أف للجماعة تأثَتا قوم على أعضائها

 التدريب في ضوء احتياجات الدولة: -5-0
 3- :التدريب الداخلي 

ىو ذلك النوع من التدريب الذم يهدؼ إذل تنمية العاملُت أفرادا أك مجاعات، يف داخل الدكلة كبادلراكز         
 التدريبية ادلتخصصة أك منشآت العمل.

 0-  خلارجي:االتدريب 

م يهدؼ إذل تنمية األفراد العاملُت أفرادا أك مجاعات خارج الدكلة كخاصة ىو ذلك النوع من التدريب الذ        
مساعدة الدكؿ ادلتقدمة يف تدريب العاملُت فيها، لالفتقار إذل التجارب  الدكؿ النامية اليت ىي يف حاجة ملحة إذل

تدريب يف اخلارج بأنواعو ادلختلفة  كاخلربات ادلتاحة للدكؿ ادلتقدمة، األمر الذم ألـز الدكؿ النامية  بإرساؿ أفرادىا لل
 .(2)كالتدريب التدريب ادلهٍت أك التخصصي أك األكادؽلي أك التطويرم

 
باإلضافة إذل تلك األنواع السابقة يرل بعض الباحثُت أيضا أف تصنيف األنواع يكوف حسب اجملاالت          

 كاالحتياجات، ككذلك حسب الوظيفة. 
 0- على الوظيفة التدريب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

إف الطريقة اليت تتبعها معظم ادلصاحل احلكومية ىي تدريب الفرد أثناء أدائو دلهاـ كظيفتو، فيعهد إذل ادلوظف        
القدًن بتدريب اجلديد على أعماؿ الوظيفة خالؿ األياـ األكذل الستالمو العمل، كالشك أف كفاية ىذا النوع من 

ف القدًن قد ال يكوف لو القدرة على التعليم أك الصرب أك التدريب تتوقف إذل كفاءة ادلوظف القدًن، ذلك أف ادلوظ
قصد، فتدريب الفرد ادلوظف اجلديد دكف  التدريب أك قوة البياف للتعبَت عن نفسو، كقد تنتقل أخطائو الفنية إذل

يل على الوظيفة ؽلكنو من دراستو ظركؼ العمل الفعلية بدقة كمراقبة سَت العمل ، كىنا ػلتاج الفرد إذل كقت طو 
اجلديد يسَت على  ففادلوظ موظفُت صاحلُت، كالواقع أف ىذه الطريقة غَت كافية إلعداد ،حىت يلم بدقائق عملو
فاطلفاض كفاءة ادلوظفُت ىو تقيدىم بالركتُت كىدفهم تسليم األعماؿ إذل من ؼللفهم  ،خطى ادلوظف القدًن

 .(3)بنفس الركتُت
 
 

 
 

                                                 
 .80ادلرجع السابق، ص  التدريب أثناء العمل في األجهزة األمنية،عبد اهلل ين سعيد ين ناصر آؿ سوده القحطاين:  -(3)
 .80، 80، ص0338، دار ادليسرة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف، األردف،3طلتدريب اإلداري المعاصر، احسن امحد الطعاين:  - (0)
  . 088دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بَتكت، لبناف، ص اإلدارة العامة، عادؿ حسن، مصطفى زىَت:  -(0)
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 تقويم العملية التدريبية: -6

 دريب نظام متكامل:الت -6-3
يطلق على مكونات العملية التدريبية بادلنظومة، كىي الًتكيب الذم يتألف من رلموعة  أجزاء              

متداخلة كتتفاعل مع بعضها، كترتبط بعالقة تأثَت مستمر، كيؤدم كل جزء منها كظيفة زلددة الزمة للمنظومة 
 عناصر رئيسية ىي:بأكملها كتتكوف العملية التدريبية من أربعة 

 6-3-3- :المدخالت  

ىي تلك األجزاء اليت يراد إخضاعها لعمليات زلددة لتحويلها إذل شيء، أك إضافة نقائص جديدة عليها         
 كىناؾ ثالثة أنواع من ادلدخالت:

  دربُت تتكوف من كافة األفراد الذين يشًتكوف يف عملية التدريب من مدربُت كمت ادلدخالت اإلنسانية: -أ
كإداريُت، فنُت كمساعدين، كؼلتلف ىؤالء األفراد يف خصائصهم أك الصفات ادلطلوبة فيهم باختالؼ الربامج 

    التدريبية اليت يشًتكوف فيها.

  مراحلو  رتتكوف من األمواؿ الالزمة لالتفاؽ على التدريب، كاستمرا ادلدخالت ادلادية كادلالية: -ب
 ت ادلالية األخرل مثل: )ذبهيز قاعات خاصة بالتدريب(.كبواسطتها ؽلكن توفَت ادلدخال

  ىو اجلانب ادلعنوم للمدخالت كيشمل ىذا اجلانب بيانات خاصة بادلنشأة،  ادلعلومات كاألفكار: -ج
اليت يأيت منها ادلتدربوف" أىدافها، ىياكلها، سياستها، تارؼلها، تطورىا، ادلشكالت"، كتصبح ىذه البيانات ذات 

 إذا كاف ادلتدربوف مجيعا يعملوف يف منشاة كاحدة، كيراد تدريبهم يف أنواع زلددة. أعلية خاصة 

إف مدخالت التدريب بأنواعها الثالثة ادلختلفة تأيت مجيعها من البيئة الداخلية كاخلارجية احمليطة هبا،         
 كتتفاعل مع بعضها كالزمة لبعضها أيضا.

 6-3-0- :العمليات 

ادلرحلة بنشاط التدريب كادلعاجلة الفعلية للمتدرب حىت ؽلكن إكسابو الصفات أك اخلصائص كزبتص ىذه         
 ادلطلوبة، كؽلكن أف تقسم ىذه ادلرحلة إذل ثالث مراحل فرعية:

  لتحضَتية: اادلرحلة  -أ 

 الربنامج التدرييب. مكىي ربديد اذلدؼ من التدريب يف ضوء ربديد االحتياجات التدريبية كتقيي      
  ادلرحلة التنفيذية: -ب 

 كىي التدريب الفعلي الذم ػلدث فيو التفاعل بُت ادلتدربُت حوؿ موضوع التدريب.      
  مرحلة ادلتابعة: -ج 

 .(1)كىي ادلتابعة ادلستمرة دلراحل التنفيذ للوقوؼ على سَت الربنامج التدرييب          
 
 

                                                 
 . 80، 80، مرجع سابق، ص يبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصةمدى توافق االحتياجات التدر حاـز بن عبيد ين حاـز القثامي:  - (3)
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 6-3-0- :المخرجات 

ت ادلادية كادلعنوية كاإلنسانية"، اليت سبق كأف خضعت لعمليات زلددة كأصبحت ىي تلك األجزاء"ادلدخال       
سلرجات متداخلة كمتفاعلة مع بعضها، كقد يتأخر ظهور سلرجات نتائج التدريب لفًتة قد تطوؿ أك تقتصر تبعا 

حقق بعضها األخر جملموعة من الظركؼ البيئية، التنظيمية كاإلنسانية، أك يتحقق بعضها لدرجة مرتفعة، بينما بت
بدرجة منخفضة، كتعميق كعي ادلتدربُت دبشكالهتم كمشكالت منظماهتم اليت قد تظهر ىذه النتيجة فور انتهاء 

 الربنامج التدرييب. 
 6-3-8- :)التغذية العكسية)المعلومات المرتدة 

يبية ضلو األفضل من ناحية كالعيوب يف برنامج تدرييب من ناحية، كتطوير الربامج التدر  إف تالقي النواقض       
أخرل، يقتضي تقدير مدل صالحية النظاـ التدرييب القائم، من خالؿ ادلالحظات اليت غلمعها ادلشرفوف على 

التدريب كادلقبالت اليت غلريها ادلسئولوف عن الربامج التدريبية، اليت  تعتمدىا الدكلة أك ادلنظمة كاليت ربتوم األسئلة 
 ة عن:ادلباشرة كغَت ادلباشر 

 * أىداؼ الربنامج التدرييب.                * مدة كمكاف الربنامج التدرييب.

 * ادلادة التدريبية.                           * ادلتدربُت.

 * األساليب التدريبية.                      * ادلدربُت.

 * الوسائل التدريبية.                        * ميزانية التدريب.

كيطلب من ادلتدربُت اإلجابة على األسئلة دكف ذكر األمساء، مث تقـو إدارة الربنامج جبمع كربليل ىذه           
االستمارات لتقييم الربامج التدريبية من ناحية، كالنظاـ أك العملية التدريبية من ناحية أخرل، كمن خالؿ 

يبية بالتغيَت أك التطوير أك التعديل يف ضوء ىاتو ادلعلومات االستنتاجات اليت تظهر من التحليل، تقـو اإلدارة التدر 
 .(1)للعملية أك الربنامج التدرييب القادـ كىي معلومات مرتدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .88ادلرجع السابق، ص  مدى توافق االحتياجات التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة،حاـز بن عبيد ين حاـز القثامي:  -(3)
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 "إرجاع األثر "إفادة

 .حصز احتياجات تدريبية  أفراد    -

 .تصميم البزامج 

 .إعداد المدربين 

  إعداد المساعدات

 التدريبية.

 .تنفيذ البزامج 

 .أفراد أكثر 

 .إنتاجية 

 .نتائج 

 عملال لرغبةا

 النتائج

 .(1)دكرة ادلعلومات ادلرتدة (:16الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 

لو إمساعيل كتييب، مكتبة ادللك فهد اإلدارة العامة للطباعة كالنشر ، ترمجة:عبد اإلقدرات التدريب والتطوير دليل علميجل برككس:  - ادلصدر:
 .00، ص0333دبعهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، 

 
 .(2)نظاـ التدريب ادلتكامل (:17شكل رقم )

 
 البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالتكنولوجية

 ادلخرجات                     ادلدخالت                            العمليات        
 
 
 
 

                                       
    الرد                                                                   

                                                                                                                                
رسالة مقدمة استكماال  مدى توافق االحتياجات التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة،حاـز بن عبيد ين حاـز القثامي: ادلصدر:    

امعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، علـو اإلدارية، جالدلتطلبات احلصوؿ على  درجة ادلاجستَت يف العلـو اإلدارية، كلية الدراسات العليا، قسم 
0330السعودية، 

0338-ـ
 .08، صـ

 
 
 
 
 
 

                                                 
يب، مكتبة ادللك فهد اإلدارة العامة للطباعة كالنشر دبعهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، ترمجة:عبد اإللو إمساعيل كتيقدرات التدريب والتطوير دليل علمي، جل برككس:  -(3)

 .00، ص 0333
 .88، مرجع سابق، ص مدى توافق االحتياجات التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصةحاـز بن عبيد ين حاـز القثامي:  -(0)
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 االحتياجات التدريبية: -7

  مفهوم االحتياجات التدريبية: -7-3
يرل بعض ادلفكرين أهنا "أنواع التغَتات كاإلضافات ادلطلوب إدخاذلا على السلوؾ الوظيفي للفرد كأظلاط      

، كىي أيضا "الفرؽ بُت مستول األداء الفعلي كمستول األداء (1)ن طريق التدريب"أدائو كدرجة كفاءتو ع
، كتعرب االحتياجات (2)ادلرغوب، لدل عدد أك أعداد من العاملُت يف ادلوقع أك ادلستول التنظيمي أك أكثر

 .(3)التدريبية عن األفراد ادلطلوب تدريبهم دلواجهة ادلشاكل اليت تتعرض ذلا ادلنشأة
ما عرفها البعض األخر على أهنا "رلموعة من التغَتات كالتطويرات ادلطلوب إحداثها على معلومات ك     

لرفع كفاءاهتم بناء على احتياجات الزمة كظاىرة يتطلبها العمل لتحقيق ىدؼ  مالعاملُت كمهاراهتم كسلوكياهت
عرقل تنفيذ السياسة العامة يف رلاالت معُت كالتغلب على ادلشاكل اليت تعًتض سَت العمل يف ادلنظمة كبالتارل ت

 .(4)اإلنتاج كاخلدمات
كتعرؼ أيضا على أهنا "رلموعة التغَتات كما كنوعا ادلطلوب إحداثها يف ادلعارؼ كمهارات كاذباىات       

بل كسلوؾ األفراد العاملُت ألجل بلوغ مستويات األداء ادلطلوب ربقيقيها يف بيئة العمل ادلناسبة كادلرغوبة من ق
 ادلؤسسة. 

تعترب االحتياجات التدريبية عنصرا ىاما يف عملية التدريب اإلدارم   أهمية االحتياجات التدريبية: -7-0
 كتظهر أعليتو فيا يلي: 

 3- أف االحتياجات التدريبية تعطي ضوءا كاشفا عن مستول األفراد ادلطلوب تدريبهم كعددىم كيف أم
 رلاؿ.

 0- ت التدريبية الفعلية تتيح الفرص العادلة لتقدًن العملُت كزيادة كفاءهتم التخطيط الواقعي لالحتياجا
 كزيادة أداءىم.

 0- .ربديد االحتياجات التدريبية عملية ديناميكية مستمرة 

 8- .ربديد االحتياجات التدريبية يوصل إذل قرارات فعالة كسليمة 

 8- نفقات كإصدار األمواؿ.تؤدم عملية ربديد االحتياجات التدريبية إذل التقليل من ال 

 8- (5)فرصة لًتقية األفراد العاملُت كنقلهم إذل مواقع متقدمة مث توظيف أفراد جدد. 

 
 

 
 

                                                 
 .000، ص 3008، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، األردف، بشريةإدارة الموارد المصطفى صليب شاكش:  -(3)
 .003دار الكتب، القاىرة، مصر، ص  إدارة البشر األصول والمهارات،امحد السيد مصطفى:  -(0)
 .030مرجع سابق، ص الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات، صالح الدين زلمد عيد الباقي:   -(0)
 .  083، ص 3008، اجلامعة ادلفتوحة، طرابلس، إدارة األفرادصاحل سعيد عودة:  -(8)
 .388مرجع سابق، ص التدريب اإلداري المعاصر، حسن امحد الطعاين:  -(8)
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 طرق تحديد االحتياجات التدريبية: -7-0    
 من الطرؽ لتحديد االحتياجات التدريبية حسب العديد من الكتاب كمن أعلها: ىناؾ العديد              

 3- شارية:اللجاف االست  

شيوعا ألهنا تشمل مجيع مستويات ادلنظمة اإلدارية حيث ذبتمع ىذه اإلدارات  كىي أكثر الطرؽ            
 كتناقش االحتياجات التدريبية كقد تكوف ىاتو خارج التنظيم كتقـو بنفس ادلهمة كتقدـ توصيتها.

 0- :ربليل اخلطط كالتنبؤات 

ن إجرائها حىت يكوف انسجاـ بُت أنشطة التدريب كخطط تنبؤات ىي توقعات مستقبلية البد م            
 ادلنظمة.
 0- ستبانةاال: 

أعبائها كمسؤكليتها ككاجباهتا ككل ما ػليط بادلوظف، كؽلكن  كتشمل أسئلة عن الوظيفة من حيث        
 للرؤساء التعليق على إجابات ادلرؤكسُت من خالؿ خربة التعامل معهم.

 8- قوائم االحتياجات: 

كىي إعطاء ادلوظف قائمة سبثل أعباء الوظيفة، ككذا ؽلكن لو من ربديد االحتياجات انطالقا شلا          
 يساعد كربدد ىذه الطريقة االحتياجات بدقة.

 8-   :طلبات اإلدارة 
كىي رلمل االقًتاحات كالتوصيات من ادلدربُت لتنفيذ برامج تدريبية معينة، كلكن توصف بعدـ          

 وضوعية ك ال تعكس متطلبات ىادفة.ادل
 8- :مالحظة السلوؾ 

جل ربديد نقاط ضعف أدائو كقد يأخذ ىذا ادلوظف من أ قياـ ادلدير ادلباشر بادلالحظة ادلباشرة ألداء        
 .النوع كقتا طويال

 8- :تقوًن األداء 
أة األداء الذم يفوؽ احلد ىي إحدل الوسائل لضماف ربقيق احلد األدىن دلعايَت األداء، كمكاف        

 .(1)األدىن
 أسس تحديد االحتياجات التدريبية: -7-8    

 على أسس عدة أعلها: ةيتم ربديد االحتياجات التدريبي              
 3- . ربليل أىداؼ ادلنظمة كما تتطلبو أنشطة تنفيذىا من قدرات بشرية 

 0- الدكافع كاالذباىات كمعدالت اإلنتاجية  ربليل األفراد من خالؿ دراسة القدرات كادلؤىالت ك
 سيتدرب. اكالغياب كىذا لتحديد من ػلتاج إذل التدريب كعلى ماذ

                                                 
 .380، 383ادلرجع السابق، صالتدريب اإلداري المعاصر، حسن امحد الطعاين:  -(3)
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 األنشطة والعمليات
  .ربليل ادلنظمة 

 .ربليل ادلهمات 

 الفرد. خصائص.ربليل 

 ادلخرجات (.ةوظيف)شاغل ال 

هبدؼ ربديد االحتياجات 
 التدريبية

 0-  ربليل التنظيم بتحديد اذباه االستخداـ من تقسيمات أك مستويات تنظيمية جديدة دلعرفة أين كيف
 أم كحدات تنظيمية يتطلب األمر تدريبا.

 8- ألعماؿ كظركؼ األداء كمتطلباتو من قدرات.ربليل الوظائف من حيث طبيعة ا 

 8- .استقصاء أراء العاملُت كالعامالت بشاف رأياىم يف احتياجاهتم التدريبية 

 8- .استقصاء أراء الرؤساء بشاف نقاط الضعف لدل مرؤكسيهم 

 8- .ربليل تقارير األداء للتعرؼ على نواحي القصور اليت سبثل احتياجات التدريبية 

 3-ر بشاف نقاط قوة أك ضعف العاملُت.ربليل تقاري 

 0-  سد احلاجات التدريبية. اكتماؿربليل تقارير تقييم التدريب السابقة للتعرؼ على مدل  

 33- .ربليل التكاليف الفعلية كمدل اتفاقها مع معدالت التكلفة ادلعيارية 

 33-  (1)ؤساء كالزمالء كالعمالءادلالحظة ادليدانية للعاملُت كالعامالت من حيث األداء كالتعامل مع الر . 
 .(2)ظلوذج ربديد االحتياجات التدريبية(:18شكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .380، دار ادليسرة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف، األردف، ص3طالتدريب اإلداري المعاصر، حسن امحد الطعاين:  - ادلصدر:
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .000مرجع سابق، ص ل والمهارات، إدارة البشر األصو امحد السيد مصطفى:  -(3)
 .380مرجع سابق، ص التدريب اإلداري المعاصر، حسن امحد الطعاين:  -(0)

 المدخالت
 .قاعدة البيانات 

 .خربات مسؤكرل التدريب 

 .أساليب إحصائية 

 التغذية الراجعة
 التقوًن ادلستمر     
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 :التدريب اإلداري الموجه باألداء -8
 مفهوم التدريب اإلداري الموجه باألداء: -8-3   

ىو التدريب الذم يربط حباجات األداء كمتطلبات العمل كطموحات ادلنظمة، فالتدريب ادلنسوب إذل              
األداء كبيئة العمل ىو التدريب الذم يصمم، ينفذ كيقيم كفقا لالحتياجات ادلطلوبة، الذم توضع لو معايَت 

 .(1)ددة دلدل ربقيق األىداؼ ادلرجوة منو مثل)رفع الكفاءة للعاملُت، ربسُت األداء(القياس احمل
 أهمية التدريب اإلداري الموجه باألداء: -8-0   

 تربز أعلية التدريب ادلوجو باألداء فيما يلي:             
 3- ات كادلهاـ اليت يشغلوهنا تزكيد ادلتدربُت بادلعلومات كادلهارات كاالذباىات ادلساعدة ألداء الواجب

 بكفاءة كفعالية.

 0- .يتفق مع احتياجات عمل ادلؤسسة 

 0- .يسمح بالتعرؼ على الفجوات كاالضلرافات بُت ما ىو قائم من أداء كما غلب أف يكوف عليو األداء 

 8- ربديد مواطن القوة كالضعف دبعرفة األسباب ادلؤدية إذل االضلرافات، ككضع مؤشرات سهلة ككاضحة 
 لقياس األداء.

 8-  .ربديد االحتياجات التدريبية اعتمادا على االضلرافات كادلتطلبات اليت يستلزمها األداء 

 أهداف التدريب اإلداري الموجه باألداء:  -8-0   
 ؽلكن ذبسيد األىداؼ ادلرجوة من التدريب اإلدارم ادلوجو باألداء فيما يلي:            
 3-  بُت ادلسؤكلُت عن التدريب كادلدربُت. ةكة الفعالة كاالغلابيربقيق التعاكف كادلشار 

 0-  تسهيل عملية تصميم الربامج التدريبية ادلتناسبة مع األىداؼ كادلواضيع كادلدة الزمنية كنوعية
 ادلشاركُت كأعدادىم مع االحتياجات التدريبية خلرباء التدريب كادلسؤكلُت عن ادلراكز التدريبية.

 0-  ةالوثيق بُت الربامج التدريبية كاالحتياجات التدريبيربقيق الربط . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .38، 38، 38، مرجع سابق، ص التدريب اإلداري الموجه  باألداءأسامة زلمد جرادات ،عقلة زلمد ادلبيضُت:  -(3)
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 معلومات

 اذباىات

 أداء

 
 

 مهارات 
 ك 

 قدرات 

 .(1)ادلعلومات كاالذباىات كادلهارات كعالقتها باألداء (:19شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

ارية، حبوث كدراسات، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدلتدريب اإلداري الموجه  باألداء، أسامة زلمد جرادات كعقلة زلمد ادلبيضُت: ا - ادلصدر:
 .30، ص0333

 
 أساليب التدريب اإلداري: -9

كما مت تعريفو سابقا فاف التدريب ىو عبارة عن زلاكلة لتسليط نوع من التأثَت على الناس يقصد بو إعادة           
 :كإكساهبم معارؼ كمهارات جديدة كيتم ذلك عن طريق رلموعة من األساليب أعلها تشكيل سلوكهم كربسينو

 المحاضرة: -9-3   
كىي حديث شبو رمسي يقـو فيو ادلدرب بتقدًن سلسلة من الوقائع كاحلقائق كادلفاىيم، أك يقـو             

باستطالع مشكلة، كللمحاضرة اجليدة شركط ىي اإلعداد ادلسبق، التدرج، إثارة االىتماـ، ادلناقشة، التقوًن، 
 .(2)ادلتابعة

 :الدراسة الميدانية -9-0   
ىي جولة سلطط ذلا بعناية دلكاف خارج نطاؽ مكاف التدريب األساسي كهتدؼ إذل إتاحة الفرصة             

 .(3)للمتدربُت للمشاىدة ادلباشرة ألشياء كعمليات كمواقف ال ؽلكن إنتاجها أك نقلها إذل مكاف التدريب
 
 
 
 
 

                                                 
 .30، ادلرجع السابق، ص اري الموجه  باألداءالتدريب اإلدأسامة زلمد جرادات ،عقلة زلمد ادلبيضُت:   -(3)
رسالة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصوؿ على درجة دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفاع المدني، سامر عبيد عبد اهلل الصاعدم:  -(0)

3808نايف للعلـو األمنية، الرياض، السعودية،  ادلاجستَت ، كلية الدراسات العليا، قسم العلـو اإلدارية، جامعة
0330ادلوافق ؿ: ىػ

 .08،ص ـ
 .88مرجع سابق، ص التدريب اإلداري المعاصر، حسن امحد الطعاين:  -(0)
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  اللجان: -9-0   
 دة جلاف داخل ادلنظمة أك خارجها كتشمل:عبارة عن اشًتاؾ ادلتدرب يف ع            

 
 

 
 3- :مجاعة ادلناقشة 

ىي اليت يتناقش فيها ادلدرب مع ادلتدربُت يف ادلوضوع الذم ىو بصدد الدراسة، كذلك عن طريق          
 األسئلة حبيث يصلوف إذل اقًتاح البدائل كاحللوؿ كمن أنواعها:

 ادلناقشة اليت تعقب احملاضرة. - أ

 قة اجلماعة ادلناقشة.ادلناقشة بطري - ب

 .(1)ادلناقشة حبضور عدد من اخلرباء كادلتخصصُت - ت

 0- :الورشة التدريبية 

ىو رلموعة عمل إنتاجي عن طريق مناقشات ىادفة جملموعات صغَتة كيتم العمل فيها بشكل تعاكين          
 كجاد.
 0- :التمارين التدريبية 

ات يف الكتب أك الدكريات، كيكلفها بإعداد مشركع حبث أك بالقراء يقـو ادلدرب بتكليف ادلتدربُت         
 .(2)سبارين للتدريب على مهارة معينة

 الجلسات العلمية: -9-8   
 كمن أنواعها:               

 3- :الندكات 

حيث يشًتؾ فيها جانباف: األكؿ رلموعة من ادلتخصصُت يعرضوف كجهات نظرىم يف موضوع أك          
 انب الثاين رلموعة من ادلستمعُت حيث تقـو أساسا على ادلناقشة ادلعتربة.مشكلة ما، كاجل

 0- :ادلؤسبرات 

تستخدـ غالبا يف تنمية القيادات اإلدارية، حيث أهنا يف التشاكر اجلماعي عن طريق ادلناقشة جملمع          
 الدراسات كالبحوث ادلطركحة.

 0- :احللقة الدراسية 

                                                 
 .00، 08مرجع سابق، ص دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفاع المدني، سامر عبيد عبد اهلل الصاعدم:  -(3)
 .88، 88مرجع سابق، ص التدريب اإلداري المعاصر، حسن امحد الطعاين:  -(0)
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ليس أسلوب تدريب كخاصة بالقيادات اإلدارية اليت يف أغلبها يتم اجتماع كىي أسلوب تعليم ك         
الذين ال تربطهم رابطة مجاعية كحىت شعور االنتماء لوحدة العمل، كذلك للتحليل السليم كالتفكَت  القياديُت

 النقدم البناء إلغلاد سلتلف احللوؿ كاختيار البدائل.
 8- :ادلباريات اإلدارية 

 .(1)ارة عن إثارة حلوافز ادلتدربُت عن طريق ادلناقشة بينهمكىي عب         
 
 دراسة حالة: -9-8

كيعود األصل إذل علم القانوف كىو كصف ادلتدرب عن طريق التعبَت كالتمثيل احلقيقي للكلمات          
 .(2)كاألرقاـ الفعلية يف اإلدارة

 الدوران الوظيفي: -9-8

 كيشمل ما يلي:            
 ل األدكار:سبثي -أ 

كىو كذلك لعب األدكار حيث يتضمن التمثيل التلقائي للموقف بواسطة فردين أك أكثر بتوجيو من      
 ادلدرب ك أما الباقي فيقوموف بدكر ادلالحظُت كادلراقبُت كبعد التمثيل تكوف ادلناقشة.

 التنقل بُت الوظائف: -ب 

ل أعلى كمع مالحظة األداء كالتقييم من طرؼ كىي تقليد ادلتدرب لعدة كظائف تدرغليا إذل مستو     
 . (3)ادلدرب
  تقويم التدريب اإلداري: -11

نظرا دلا يتطلبو التدريب من ادلاؿ كاجلهد كالوقت الكثَت، كنسبة إذل الدرجة اليت ػلتلها بُت األنشطة              
تقوًن ذلذا التدريب، إذ غلب احلرص أف يكوف اإلدارية اذلادفة ذات األعلية ادليدانية داخل ادلنظمة، فيستلـز كجود 

 ىذا التقوًن عمليا لتحديد مدل فعالية التدريب، يف ربقيق الغايات كاألىداؼ ادلرجوة منو.
كعند تقوًن اجلهود التدريبية، ىناؾ عدد من األسئلة اليت ينبغي اإلجابة عنها مثل: ما النتائج اليت مت           

 الذين تغَت سلوكهم؟. فتأثَت التدريب؟ من ىم ادلوظفو ربقيقها؟ ما مدل استمرار 
كلإلجابة على ىاتو التساؤالت ؽلكن استخداـ اإلطار الشهَت لتقوًن العملية التدريبية الذم قدمو "دكنالد      

"كذلك من خالؿ أربع مستويات من النتائج: رد الفعل، التعليم، السلوؾ،   Donald Kirkpatrickكَتكباتريك
  النتائج.

 

                                                 
 .00مرجع سابق، ص  التدريب أثناء العمل في األجهزة األمنية،عبد اهلل ين سعيد ين ناصر آؿ سوده القحطاين:  -(0)
 .83، 88مرجع سابق، ص التدريب اإلداري المعاصر، حسن امحد الطعاين:  -(3)
 .830، ص 0338، الرياض، السعودية، 0مكتبة العبيكاف للنشر، طإدارة الموارد البشرية، ازف فارس رشيد: م -(0)
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 ما اذباىات ادلتدربُت ضلو التدريب؟*من حيث "رد الفعل":* -11-3   
يف ىذا ادلستول يتم قياس شعور ادلتدربُت اذباه زلتول الربنامج، أساليب التدريب، قدرة ادلدرب               

ستبانة اليت كأسلوبو، بيئة التدريب، مدل ربقيق أىداؼ التدريب كىذا يتم عن طريق ادلقابالت الشخصية أك اإل
 توزع بعد انتهاء التدريب.

 
   ، ادلهارات، األساليب، ئإذل أم مدل تعلم ادلتدربوف احلقائق، ادلباد*من حيث "التعليم": -11-0   

 *لتدريب؟امنها ضتاألفكار، كاالذباىات، النظريات اليت                                            
ل يتم قياس درجة التعلم للمتدربُت عن طريق امتحاهنم يف ادلادة اليت سيتدربوف عليها يف ىذا ادلستو                

 قبل كبعد التدريب، كىذا لتحديد مقدار التعلم الذم نتج عن الربنامج.
 إذل أم مدل تغَت سلوؾ ادلتدربُت نتيجة لربامج التدريب؟**من حيث "السلوك": -11-0   

مدل تأثَت التدريب على األداء الفعلي للموظف ذلك بإجراء مقابالت مع  يقـو تقوًن السلوؾ بقياس        
ادلوظفُت كزمالئهم كرؤسائهم، أك مراجعة نتائج تقوًن األداء الوظيفي، كلكي يكوف التقوًن أكثر دقة يتم قياس 

دريب كأداء ادلوظفُت األداء قبل كبعد التدريب لتحديد الفرؽ بُت السلوؾ أك دبقارنة أداء ادلوظفُت الذين تلقوا الت
الذين دل يتلقوا التدريب كيقاـ ىذا التقوًن بعد مركر مدة من الزمن كافية بعد التدريب حىت يتسٌت للمتدربُت تطبيق 

 ما تعلموه أثناء التدريب، كيعترب ىذا التقوًن أصعب من حيث االصلاز مقارنة مع التقوؽلُت السابقُت.
 ئج النهائية اليت مت ربقيقها؟ما النتامن حيث "النتائج": -11-8   

يتم قياس مدل تأثَت التدريب يف ربقيق األىداؼ التنظيمية من زبفيض التكاليف، كالتقليل من التسرب،         
كربسُت األداء عن طريق تقوًن النتائج دبقارنة السجالت قبل كبعد التدريب، حيث أف ىناؾ مقاييس 

على أداء ادلوظف كىنا تكمن الصعوبة احلقة يف تقوًن التدريب، لذا  أخرل)معايَت( ال تأخذ يف احلسباف كتؤثر
يستحب أف ينفذ ىذا النوع من التقوًن باستخداـ ادلقاييس القبلية كالبعدية للجوانب التنظيمية ادلطلوب إحداث 

 .(1)التغيَت فيها،  مث استنتاج ما إذا كاف التدريب عنصرا جوىريا كفعاال يف استحداث كتغيَت األداء
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .803، 803ادلرجع السابق، ص  إدارة الموارد البشرية،مازف فارس رشيد:  -(3)



 

 

 التكوين     الفصل األول  الجانب النظري
 

88 

 
 الخالصة:
من دراسة نظرية حوؿ سلتلف العمليات ادلكونة للعملية التدريبية كطرقها ككسائلها  من خالؿ ما تقدـ          

ككذلك ربديد احتياجاهتا كصوال إذل التقييم أك الوقوؼ عند نتائج ىاتو العملية التدريبية، صلد أف الوصوؿ إذل 
مستول الفرد أك اجلماعة، كصوال إذل ادلنشاة من حيث ربقيقها دلختلف  ربقيق األىداؼ ادلرجوة سواء على

أىدافها سواء كانت على ادلستول القريب أك ادلتوسط أك البعيد، كال ؽلكن لو من التحقق إال إذا مت االنطالؽ 
ف األىداؼ، لذا بطريقة سليمة يف ربديد مسار العملية التكوينية ككذا التقييم اجليد لنتائجها، كذلك لتحقيق سلتل

فاف مراعاة التطبيق اجليد ذلا ؽلكن لو سد الفجوة احلاصلة بُت األداء احلارل الذم ال يرتقي إذل ربقيق األىداؼ 
  ككذا األداء ادلراد الوصوؿ إليو بأحسن النتائج كأقل التكاليف للمنشأة كالفرد معا.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الـفـصل الثاني
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 اإلدارة الرياضية*اإلدارة العامة و *  :الفصل الثاني
 تمهيد  

 اإلدارة العامة. -1

 نبذة تارخيية. -1-1

 ماىية اإلدارة. -1-2

 تعريف اإلدارة. -1-3

 نظريات اإلدارة. -1-4

 اؼببادئ العامة لإلدارة. -1-5

 مستويات اإلدارة. -1-6

 وظائف اإلدارة العامة. -1-7

 اإلدارة الرياضية. -2

 تعريف اإلدارة الرياضية. -2-1

 رياضية.أمهية اإلدارة ال -2-2

 تطور الفكر اإلداري يف اجملال الرياضي. -2-3

 وظائف اإلدارة الرياضية. -2-4
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 تمهيد:      
يف الوقت الذي حظيت بو الرياضة يف ـبتلف اؼبؤسسات واؼبنظمات الوطنية، باىتمام رظبي وشعيب، ومع       

ضمن تلك اػبطوات، اليت سبثلت يف إنشاء العديد تطور اؼبستويات الفنية من خالل البطوالت واؼبسابقات، ومن 
من كليات الًتبية البدنية والرياضية، وتوسع القطاعات األىلية من أندية ومراكز للياقة البدنية، وما ربتاجو ىذه 
األعمال من كفاءات مؤىلة قادرة على تطوير األداء اإلداري، فقد برزت اغباجة إىل ربديد األسس والقواعد ؽبذا 

ل اإلداري الذي ىو ابرز عوامل النجاح، ومن دون شك فان اإلدارة بصفة عامة واإلدارة  الرياضية بصفة العم
خاصة ىي الكفيلة بوضع ىاتو األسس والقواعد اؼبتمثلة يف عمليتها اإلدارية من التخطيط والتنظيم وتوجيو ورقابة 

دد حسب حالة كل منشأة أو منظمة، يف سبيل ووفقا  ؼببادئها العامة وحسب األىداف اؼبرجوة منها، واليت رب
 تطوير األداء اإلداري.

وفيما يلي سنتعرض خالل فصلنا ىذا إىل التوضيح أكثر بداية بالنبذة التارخيية البسيطة لإلدارة العامة وماىيتها     
دارة العامة، أما فيما مث النظريات اإلدارية اؼبشهورة، ويلي ذالك  تطرقنا للوظائف اإلدارية وأمهيتها، بالنسبة لإل

خيص اإلدارة الرياضية فسنتطرق إىل تعريفها وأمهيتها، مث نعاجل تطورىا الفكري اإلداري، وختاما بالوظائف اإلدارية 
 .  (1)وأمهيتها يف اجملال الرياضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 

 .11، ص 2004، عمان، األردن، 1ع، ط، دار وائل للنشر والتوزيالحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسٍت أبو حليمة: -(1)



 

 

 اإلدارة الرياضيةاإلدارة العامة و    الثاني الفصل  لجانب النظريا
 

60 

 اإلدارة العامة: -1

 نبذة تاريخية: -1-1

حاجاتو اؼبعيشية ورفع مستواه وقدراتو، وقد كان الصيد والزراعة  ل لسداإلنسان يعم فجر التاريخ بدأمنذ        
النشاطُت األولُت لإلنسان، وبعدىا ظهر النشاط التجاري يف صورة ـبتلفة سعيا وراء اؼبنفعة الناذبة من مبادلة 

زيادة السلع الفائضة عن اغباجة بسلع أخرى مع اآلخرين، وظهر النشاط الصناعي كمرحلة اقتصادية هبدف 
اؼبنفعة واتساع نطاق وؾباالت استخدامها، وتلي ذلك التطور ؾبموعة أنشطة اػبدمات بأشكاؽبا اؼبختلفة ويرتبط 
التطور االقتصادي دبدى تطور ىذه األنشطة االقتصادية، وتعقيدىا وتشبعها وازدياد حجمها وارتباطها ليس فقط 

قد وافق تطور األنشطة وتنوعها تطور آخر يف النواحي التكنولوجية يف اؼبدينة أو القطر، إمنا يف صبيع أكباء العامل، و 
والفنية، فبدأ بالعصور البدائية األوىل اليت مت فيها العديد من االكتشافات األساسية واألولية وانتقاال من العصر اليت 

 لذرة. بدأت ربل فيو اآللة ؿبل اإلنسان بإطراء، سواء كان ىذا يف عصر البخار أو الكهرباء أو ا
وقد كان األساس يف ىذه التطورات اليت سبت يف صبيع النواحي ىي زيادة اإلنتاجية اػباصة بالفرد للمجهود       

اؼببذول نفسو وبالتايل اؼبسامهة يف رفع مستوى اؼبعيشة وزيادة الرفاىية، مهما كانت نوعية اآلالت وؾباالت 
بأنواعها، فان اؽبدف ال يزال واحد وىو إما اغبصول على  استخدامها، يف الزراعة والصيد والصناعة واػبدمات

إنتاج اكرب باؼبدخول نفسو أو اغبصول على اؼبنتج نفسو باؼبدخول اقل، وينطبق ىذا على كل أنواع اآلالت 
األخرى، اليت هتدف يف النهاية إىل زيادة الرفاىية ومستوى اؼبعيشة، عن طريق استعماؽبا يف ؾباالت ـبتلفة، ولقد 

 أت مشكلة اإلدارة جبوانبها اؼبختلفة من الوقت الذي اختار فيو صاحب اؼبؤسسة مساعدا ؽبا. بد
فالتنظيم واإلدارة أمران أساسيان للحصول على النتائج والتوصل إىل أىداف يف عمل اعبماعة، وتزداد ىذه        

ظفُت والعمال فيها، ضمن التنظيم وتوزيع اؼبشاكل تعقيدا أو تتعاظم أمهيتها بازدياد حجم ؼبؤسسة وارتفاع عدد اؼبو 
العمل الشفوي إىل التنظيمات اؼبعقدة واألقسام، وتوزيع العمل بُت األفراد واألقسام على أساس أوراق مكتوبة 

 .  (1)ومصممة لتوضيح أعمال كل فرد وفريق وارتباطها باآلخرين العاملُت باؼبؤسسة
والرقابة اإلدارية واؼبشاكل اؼبتنوعة عنها واؼبرتبطة عنها واؼبرتبطة ونتيجة لذلك ازداد ضغط مشاكل التخطيط      

هبا، وبدأت دراسات اإلدارة بطريقة علمية يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد تطورت الوسائل 
علمية ودراسة الزمن واغبركة واألساليب اإلدارية بسرعة مع ارتفاع وازدياد اؼبشاكل اإلدارية وتعقيداهتا ضمن اإلدارة ال

إىل العلوم السلوكية ودراسة الدافعية وسلوك األفراد واعبماعات وارتباطاهتا باإلنتاجية، إىل دراسة ازباذ القرار وكيفية 
 ربليل وحل اؼبشاكل اإلدارية، باستعمال اإلحصاء والرياضيات مع استخدام العقل االلكًتوين يف ىذه اؼبشاكل. 

ر اإلدارة إىل اؼباضي البعيد مثلها مثل اؼبهن القددية كالقانون والطب والتعليم، ولكن اؼبظاىر وترجع جذو      
اؼبهنية لإلدارة مل تظهر إال يف سنُت حديثة نسبيا، باعتبار أن تطور الوسائل العلمية وربديد ىادفية التنفيذ جعلت 

من اؼبعرفة اليت أثبتت التجارب صحتها واليت  اإلدارة مهنة، باعتبار أن اؼبهنة ىي مؤسسة، تعتمد على ؾبموعة
تستخدم ػبدمة اآلخرين، ومن شبة جيب على الباحث يف ؾبال اإلدارة أن يتعرف على ما كتبو األوائل يف ؾبال 

                                                 
 .17، ص 2000، عمان ، األردن، 1دار الفكر للطباعة والنشر، طاإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية،مروان عبد اجمليد إبراىيم: -(1)
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البحث  العلمي، والذين سامهوا بنصيب وافر يف توضيح اؼبفاىيم اليت ينطوي عليها العلم، ويف ربديد أركانو 
 . (1)ؽبم الفضل األول يف تنمية اؼبعلومات اإلدارية إىل حالة أصبحت فيها اإلدارة مهنة منظمة وأساسياتو والذين
   ماهية اإلدارة: -1-2

اإلدارة ىي نشاط إنساين يرمي إىل ربقيق نتائج معينة باستخدام امثل لكافة اؼبوارد اؼبتاحة للمنشأة، يف ظل        
ػبارجية احمليطة هبا، ولتحقيق ىذا النشاط فإن األمر يتطلب القيام بعدد من اؼبتغَتات والظروف البيئية الداخلية وا

الوظائف األساسية، بدأ بتحديد األىداف اؼبراد بلوغها ومرورا بالتخطيط والتنظيم والتنسيق والتكوين، وتنمية 
 الكفاءات وتوجيو القيادة واإلشراف وانتهاءا بالرقابة وتقييم األداء. 

  رة:تعريف اإلدا -1-3
لقد تعددت وتباينت احملاوالت اليت قام هبا اؼبفكرون للوصول إىل تعريف ؿبدد ومقبول لإلدارة العامة        

بالرجوع إىل ـبتلف التعاريف قبد أن نظرة ىؤالء اؼبفكرين زبتلف من حيث صيغة التعريفات والزمن الذي صيغت 
بأهنا "صبع  -Whiteوايت  - ثُت حيث عرفهافيو ومن ىذا ديكن لنا سبيز بعض التعاريف ؼبفكرين وباح
فقد عرفها على أهنا "تنسيق  -Phiffnerفيثنر  -العمليات اليت هتدف إىل ربقيق أو تنفيذ سياسة عامة" أما 

بأهنا "الغاية أو اؽبدف العملي  -Wilsonولسن  –اعبهود اؼبختلفة بقصد ربقيق سياسة عامة" ويعرفها 
از اؼبشروعات العامة بأكرب قدر فبكن من الفعالية واالتفاق مع رغبات األفراد للحكومة إذ أن موضوعو ىو اقب

، من خالل ىاتو التعاريف تبُت انو مت الربط بُت اإلدارة العامة وكذلك السياسة أي دور اإلدارة (2)واحتياجاهتم"
 العامة يف تنفيذ السياسات.

ا "اإلدارة ىي اؼبعرفة الصحيحة ؼبا تريد من الرجال بأهن -Taylorتايلور –كما قد عرفها من جهة أخرى          
 أن يقوموا بعملو، مث رؤيتك إياىم يعملونو بأحسن طريقة وأرخصها".

بأهنا "التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق  -Fayolleفايول  –ويعرفها كذلك         
 .(3)واؼبراقبة"

 
 
 
 
 

الوجهة اغبديثة لتعريف اإلدارة وذلك بان اإلدارة العامة ىي أداة للمسامهة يف وتعرب ىاتو التعاريف عن        
 تشكيل السياسات العامة وتنفيذىا. 

                                                 
 .18سابق، ص الرجع اؼب اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية،مروان عبد اجمليد إبراىيم: -(1)
 .19، ص 2003الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  اإلدارة العامة المبادئ والتطبيق،وؿبمد فريد الصحن: ،سعيد عبد الفتاحؿبمد  -(2)
 .211، القاىرة، ص 3دار الفكر العريب، طالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية، ؿبمد صبحي حسنُت: -(3)
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  نظريات اإلدارة: -1-4

 ىناك أربع مدارس إدارية تندرج ربتها نظريات اإلدارة وىي:
 1-4-1- :المدرسة الكالسيكية 

فًتة اليت أعقبت الثورة لصناعية، حيث ذبسد ىذه اؼبدرسة التيار ىي مدرسة ظهرت يف العامل الغريب يف ال         
اإلدارة العلمية  الذي لقب بأبوا friederich. w .Taylorوانسلوا تايلور  فريدريك الكالسيكي وابرز رواده

هنري فايول  و Max Weberماكس ويبر  من خالل غرسو ؼبفهوم البحث العلمي واإلدارة، باإلضافة إىل
Henry Fayol  :وتندرج ربتها النظريات التالية 

 نظرية اإلدارة العلمية: -1
 وأىم الركائز اليت قامت عليها اإلدارة العلمية ما يلي:      
وتعٌت هبا نسبة من كمية اإلنتاج وجودتو وسرعتو وبُت اؼبوارد اؼبستخدمة  وجوب ربقيق الكفاية اإلنتاجية: -1

 ليف.للحصول عليو أي نسبة بُت النتائج والتكا

أي اللجوء إىل اؼبالحظة والتجربة وخضوع العمل للبحث العلمي واؼبعرفة بدال من  البحث العلمي: -2
 االعتماد على األفراد التقليدية القددية.

لإلدارة وأصول علمية وقد نادى تايلور بان اإلدارة الرشيدة علم يعتمد على قوانُت  القواعد واألصول: -3
 ها وإحالؽبا ؿبل التخمُت .وقواعد وأصول واضحة جيب اكتشاف

من الضروري أن يقسم العمل بُت اإلدارة والعمال، فيجب منح اإلدارة  تقسيم العمل والتخصص بو: -4
سلطات اكرب للتخطيط واإلشراف والتبسيط يف طرق تشغيل العمال واآلالت، ووضع ىذه الطرق يف صورة قواعد 

 . (1)م بأقل تكلفة، فبا يعود على صاحب العمل بربح وفَتوأسس، فبا يؤدي إىل معاونة العمال على أداء أعماؽب
 نظرية البيروقراطية: -2

وتعترب منوذج مثايل للتنظيم يتصف بعدة ظبات ىيكلية ذبعلو أكثر التنظيمات كفاءة ودقة يف ربقيق        
 األىداف احملدد ومن أىم خصائصها:

 عدم التحايز. -1

 تقسيم األعمال وتنميطها. -2

 مستويات السلطة.تدرج الوظائف و  -3

 
 
 

 إستخدام اػبرباء. -4

 القواعد والتعليمات. -5

                                                 
 .29، مرجع سابق، ص لرياضيةالحديث في اإلدارة افائق حسٍت أبو حليمة: -(1)
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 التدوين الكتايب. -6

 وجود نظام اػبدمة. -7

 التفكَت يف اؼبوظف الرظبي وعالقاتو الشخصية. -8

 .(1)السرية -9
 نظرية المبادئ العامة: -3

 ونلخص مبادئها فيما يلي:      
 مبدأ التنسيق الذي يضمن وحدة العمل واؽبدف. -1

 رمي الذي يؤكد على التسلسل الرأسي.مبدأ التدرج اؽب -2

 اؼببدأ الوظيفي الذي يكمن على أساسية تقييم العمل وتنظيمو. -3

 مبدأ اؼبشاورة. -4

 فبا سبق قبد أن ىذه النظريات تشًتك يف لنقاط التالية:
 النظرة احملدودة لإلنسان. -1

 التأكيد على اؼبفاىيم السلطاوية كأساس للقيادة. -2

 خارج القنوات الرظبية غَت صاحل للتنظيم. تعترب أن كل إتصال آو تنظيم -3

 .(2)تركز على اىتمامها  باؽبيكل التنظيمي اؽبرمي كمحدد رئيسي لزيادة اإلنتاج -4
  1-4-2- :المدرسة السلوكية 

 مدرسة العالقات اإلنسانية: -1
نسانية من خالل انعقاد ، واليت أثارت االىتمام بالعالقات اإلكانت بدايتها اثر اغبرب العاؼبية األوىل             

 ومن أىم أفكارىا: 1918أول مؤسبر حول العالقات اإلنسانية يف الصناعة عام 
ال يتحدد حجم العمل الذي يؤديو الفرد على مستوى كفائتة وطاقتو الفسيولوجية فحسب، وإمنا ربدد  -1

 إدارتو خلفيتو االجتماعية.

 يواجو العمال سياسات اإلدارة كأعضاء يف اعبماعة. -2

 ىتمام بتدريب الرؤساء واؼبشرفُت على أساس اؼبعاملة اإلنسانية. اال -3

 
   
 
 
 

                                                 
 .57،59، ص 2007، ، عمان، األردن1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط اإلدارة العامة،موفق حديد ؿبمد: -(1)
 .39، مرجع سابق،ص الحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسٍت أبو حليمة: -(2) 
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 تحقيق الذات 
 العيش والعمل بكامل اإلمكانات

 االحترام
 الشعور باألمهية، اؼبساعدة، الًتقية، التميز.

 األمن
  حرر من اػبوف، ضباية العمل، األمان  الت

 

 القبول
 االنتماء إىل الفريق

 الحاجة الجسدية
  االحتياجات اغبيوية األساسية مثل الطعام واللباس والنوم. 

 

 مدرسة تنمية التنظيمات: -2
ركز أفرادىا على ضرورة فهم السلوك اإلنساين الفردي واعبماعي، كأساس لتحسُت وتطوير العمل اإلداري          

 ا. باذباه ربقيق األىداف عن طريق ربديد اغبجات اإلنسانية ودوافعه
 .x.y"(1)" -ماجروجر–للحجات اإلنسانية، ونظرية  -ماسلوا-وتندرج ربت ىذه اؼبدرسة نظرية     
 Maslow’s Hierarchy of Needs نظرية  تدرج الحاجات لماسلوا: -2-1    

 قام إبراىيم ماسلو بتصنيف اغباجات البشرية ضمن طبسة أصناف أساسية كما ىي يف الشكل التايل:        
 

  .(2)ىرم اغباجات ؼباسلوا (:14كل رقم)الش
 
 
 

            
                           

 
 
 
 
 
 

                           .2004، عمان، األردن، 1، دار وائل للنشر والتوزيع، طالحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسٍت أبو حليمة: المصدر:
 

حيث تعترب نظرية ماسلوا أن اغباجات البشرية تأخذ شكال متدرجا، فاغباجات يف األدىن سبثل اغباجات      
 الفورية، وجيب تلبيتها قبل اغباجات العليا.

 
 
 
 
 

                                                 
 .33سابق،صرجع اؼب، الحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسٍت أبو حليمة: -(2(،)1)
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 لماجروجور: yوxنظرية  -2-2
  لعمل.وجود طريقتُت لتصنيف وفهم سلوك األشخاص يف مكان ا تعترب نظرية ماجروجر التنظيمية    
أن األشخاص يهتمون فقط بأىدافهم اإلنسانية، فهم غَت ؿبفزون  xيفًتض اؼبدراء الذين تنسب ؽبم نظرية     

ويكرىون العمل، وجيب دعمهم للقيام بعمل منتج كما يعتقد ىؤالء اؼبدراء انو البد من وجود مراقبة ثابتة لتحقيق 
 النتائج اؼبرغوبة يف اؼبشروع.

أن الناس ؿبفزون طبيعيا للقيام بعمل جيد ويعتقد مدراء ىذه  yاء الذين ديارسون النظرية كما يفًتض اؼبدر     
النظرية أن أعضاء فريقهم حيتاجون للقليل من التحفيز اػبارجي، وديكن الوثوق هبم للعمل على ربقيق أىداف 

    .   (1)اؼبنظمة أو اؼبشروع
  1-4-3- :المدرسة الكمية لإلدارة 

القرارات من خالل تعريف اإلدارة، على أهنا ؾبموعة من القرارات والعمليات أكثر من كوهنا مرت وكذلك     
 ىيكل تنظيمي ومن أىم مبادئها:

 التأكيد على أمهية عملية ازباذ القرارات، وعلى القدرة احملدودة للفرد على االختيار. -1

 النظر للتنظيم عل انو ؾبموعة من النشاطات لشخصُت أو أكثر. -2

 النشاطات اعبماعية والتعاونية للتغلب على ؿبدودية قدرة األفراد على األداء.أمهية  -3

 وتعتمد ىاتو اؼبدرسة على ػبصائص التالية: 
 تطبيق التحليل العلمي على اؼبشاكل اإلدارية. -1

 العمل على ربسُت قدرة اؼبدير على ازباذ القرارات. -2

 إعطاء أمهية كبَتة للمعيار  الفعالية االقتصادية. -3

 1-4-4- :المدارس اإلدارية الحديثة 
 مدرسة النظم: -1

عتمدت ىاتو اؼبدرسة على اعتبار أن اإلنسان والسلوك اإلنساين من اؼبتغَتات اإلنسانية احملددة القد        
 للسلوك التنظيمي، ومن بُت أىم ما تنص عليو:

 االجتماعي.اعبوانب اليت تعترب موضوع الًتكيز للدراسة اإلنسان ىي تكوينو النفسي و  -1

 إن البيئة واجملتمع متغَت رئيسي آخر، يف ربديد السلوك التنظيمي. -2

 تعترب النظريات اعبديدة منطلقا لتفصيل وضع التنظيم الغَت الرظبي على التنظيم الرظبي. -3

 
 
 

 
                                                 

 .34،35سابق،صالرجع اؼب، الحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسٍت أبو حليمة: -(1)
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 المدرسة الموقفية: -2
أي انو ليس بإمكان اؼبدير ربقيق ترى ىذه النظرية أن الطريقة اؼبثلى للتنظيم، ىو االعتماد على طبيعة اؽبدف،     

ـبتلف األىداف إال بالفهم اعبيد لطبيعة العمل واألىداف، الذي بدوره يساىم يف اختيار التنظيم اإلداري 
اؼبناسب وربديد ـبتلف الوظائف من زبطيط وتدريب، وقيادة مناسبة وىذا عن طريق الفهم اعبيد لطبيعة اغباجة 

 .(1)النفسية للعاملُت
 رة باألهداف:اإلدا -3

ىي نظرية بسيطة تقوم على فرضيات بديهية لإلدارة، وذلك عن طريق اشًتاك العاملُت ما أمكن يف وضع       
القرارات وربديد األىداف والنتائج اؼبتوقعة يف العمل، حسب مبدأ الدديقراطية يف اإلدارة من خالل اػبطوات 

 التالية:
 زية يف القرار.زيادة اغبوافز واالبتعاد أكثر عن اؼبرك -1

 التشاور واؼبشاركة يف اإلدارة تشد العاملُت لألىداف اؼبنظمة. -2

 .(2)إتباع طرق جديدة يف تقييم العاملُت وؿباولة الوصول إىل فلسفة النقد الذايت -3

 الجودة الشاملة: -4
ا، ذالك من وتعتمد ىذه النظرية على ـبتلف أنشطة ووظائف اإلدارة اليت ربدد سياسة اعبودة وأىدافه       

 خالل ما يلي:
 اؼبستفيد ىو احملور األساسي لوجود اػبدمة، وبناء عليو يتم ازباذ القرار. -1

 تطوير العاملُت من خالل التعليم والتدريب على عمل كل ما ىو مناسب ػبدمة اؼبستفيد. -2

 توحيد الرؤى اؼبستقبلية ومناذج القيم للمستفيد وربسُت اعبودة. -3
 دارة:المبادئ العامة لإل -1-5

لفظ اؼببادئ بدال من القواعد أو القوانُت ألنو رأى انو من الصعب  -Vayoleفايول  –استخدم          
استخدام اؼبؤثرات ثابتة جيب االلتزام هبا حرفيا، ويرى فايول انو من الضروري تفهم كيفية استخدام اؼببادئ العامة 

 فعالية وقد قسمها إىل ما يلي:لإلدارة يف ؾبال التطبيق، فقد توصل إىل مبادئ أكثر 
 1- :تقسيم العمل 

من حيث رفع إنتاجية األفراد  ،حيث يرى أن الغرض الرئيسي  يف تطبيق مبدأ تقسيم العمل ىو ربسُت األداء     
عمال اليت تشمل ؾبموعة معينة األتطبيق مبدأ تقسيم العمل يالئم صبيع  وذلك عن طريق اعبهد اؼببذول، ويرى أن

 د.من األفرا
 
 

                                                 
 .35،36سابق،ص الرجع اؼب، الحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسٍت أبو حليمة: -(1)
 .53باعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ص دار الوفاء للدنيا للط إدارة الجودة الشاملة في التربية البدنية والرياضية،حسن اضبد الشافعي: -(2)
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 2- :السلطة واؼبسؤولية  

تعرف السلطة بأن ؽبا اغبق يف إصدار األوامر إىل الغَت، والقوة اليت تعمل من اجل فرض الطاعة على اآلخرين      
داخل أي تنظيم، وانو من الضروري التفريق بُت السلطة الرظبية لإلداري اليت يكتسبها من مركزه داخل التنظيم وبُت 

يرى فايول أننا كلما تدرجنا يف التسلسل اإلداري كلما زادت درجة الصعوبة لتحديد السلطة الشخصية، و 
 اؼبسؤوليات.

 3- متثال بالنظام:اإل 

حيث ال تقتصر على اؼبستويات الدنيا، بل تسود كذلك اؼبستويات العليا، ويقصد بو الطاعة والقبول واعبهد      
 خالل العقود القائمة بُت اؼبوظفُت.والسلوك اليت يلتزم هبا الرئيس واؼبرؤوسون، من 

 4- لقيادة:ا  

يف أي تنظيم أو ىيئة البد من وجدود رئيس أو قائد وىو الوحيد الذي يعطي األوامر ألي مشروع وجيب بأن      
 يتصف القائد بالقدرة على التأثَت وحسن اؼبعاملة واحًتام مبدأ اإلمتثال للنظام لتحقيق األىداف اؼبرغوبة.

 5- األفراد: مكافئة  

وتعترب عنصرا مهما للحفاظ على ربفيز العاملُت ػبلق االذباه االجيايب لديهم، من خالل الربط بُت اؽبداف      
 الشخصية وأىداف اؼبنظمة أو اؽبيئة.

 6- :العدالة  

 يرى فايول أن العدل ىو وضع األشياء موضع التنفيذ، لكي يؤدي األفراد واجباهتم على أحسن وجو.

 7-  اعبماعة:روح  

جيب على أي إداري السهر على رعاية اعبماعة بالتعاون واالرباد بُت األفراد، حيث يتم اغبفاظ على 
 سباسك التنظيم وتضافر اعبهود لتحقيق األىداف اؼبرجوة.

 8- :السلم اإلداري 

يسمح يتكون من سلسلة الرؤساء اليت بدورىا تتفاوت من أعلى إىل أدىن سلطة وىذا اؼبستوى اإلداري 
 بنقل اؼبعلومات والبيانات، من ناحية، وربديد القيادة من ناحية أخرى.

 9- :اؼبركزية 

تتصل اؼبركزية بنظام طبيعي مثلها مثل تقسيم العمل، ومعٌت ذلك انو يف كل جسم مهما كان نوعو يتوفر  
يصدران األوامر  على ؾبموعة اإلحساسات اليت تتجو كبو الذىن، وىو اعبزء اؼبوجو إذ أن ىذان العنصران

 .(1)إىل صبيع أكباء اعبسم اغبي
 
 
 

                                                 
 .25،26مرجع سابق، ص  اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية،مروان عبد اجمليد إبراىيم: -(1)
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 10- :مبدأ النظام 

يتوقف مبدأ النظام على القيادة اليت تتضمن على ضرورة إعداد مكان لكل شيء وكل شيء ؼبكانو  
 وتنطبق ىذه القاعدة عن النظام اإلنساين لكي يسود النظام االجتماعي داخل التنظيم.

 11- :وحدة التوجيو  

ذا اؼببدأ عن وجود رئيس واحد، وخطة واحدة جملموعة األنشطة اليت ؽبا األىداف نفسها ويعترب ويعرب ى
 .(1)من الشروط األساسية لوحدة العمل والتنسيق

 مستويات اإلدارة: -1-6

ىم دبا أن اإلدارة عملية تتكون من وظائف أساسية ؿبددة، وىؤالء اللذين يقومون بأداء ىذه العملية اؼبتميزة       
 اؼبديرون، أو أعضاء اإلدارة أو القادة التنفيذيون، وديكن تقسيم اإلدارة إىل:

 1- :وتعترب يف مستوى التخطيط مثل اؼبناصب العليا يف الدولة. اإلدارة العليا 

 2- :على التنفيذ وتشمل مديري اإلدارات ورؤساء األقسام.وتعترب مستوى إلشراف  اإلدارة الوسطى 

 3-  وتعترب مستوى التنفيذ وتشمل رؤساء الوحدات اؼبيدانية واؼبساعدين. ة:اإلدارة اؼبباشر 

      
 والشكل التايل يوضح ذلك:              

 .(2)يوضح مستويات اإلدارة(: 15شكل رقم)
 

       Top managementاإلدارة العليا                                       

                                      
                 Middle management     اإلدارة الوسطى                              

 
           First lével managementاإلدارة المباشرة                             

                                   
                                 Operating enplayes)طبقة المنفذين(                         

 
، 1دار الوفاء للدنيا الطباعة والنشر، طالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية)نظريات اإلدارة وتطبيقاتها(، حسن اضبد الشافعي: -اؼبصدر: 

 .22، ص2003اإلسكندرية، مصر، 
 
 

                                                 
 .60، ص 2002، األردن، ، عمان1الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، طإدارة البطوالت والمنافسات الرياضية، مروان عبد اجمليد إبراىيم: -(1)
 .22، ص2003، اإلسكندرية، مصر، 1دار الوفاء للدنيا الطباعة والنشر، طالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية)نظريات اإلدارة وتطبيقاتها(، حسن اضبد الشافعي:  -(2)
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 والشكل التايل أيضا يوضح التسميات اؼبتداولة للوظائف:
 

 .(1)اؼبسميات الشائعة للوظائف اإلدارية (:16كل رقم)ش
 اؼبسميات الشائعة للوظائف مستوى اإلدارة

رئيس ؾبلس اإلدارة، والعضو اؼبنتدب، واؼبدير العام، ورئيس القطاع، ومدير اإلدارة)دائرة(  اإلدارة العليا
 مركزية، مستشار.

 
كبَت الباحثُت، كبَت األخصائيُت، مدير مكتب، مدير   مدير إدارة)دائرة(، كبَت احملللُت، اإلدارة الوسطى

 اؼبهندسُت)وفنُت(.
 

رئيس قسم، وشرف، ومالحظ ورئيس عمال، وأخصائي، وباحث، وسكرتَت تنفيذي،  اإلدارة اإلشرافية
 ناظر ومنسق.

 
 فٍت، وكاتب، وحريف، وعامل، ومعاون، وسكرتَت، طابع. العاملون واؼبنفذون

 
 

مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة مساهمة بعض الوظائف اإلدارية في نجاح العمل اإلداري الرياضي،  د وآخرون:عاشوري اضب اؼبصدر:
م التسيَت والعلوم التجارية، الليسانس يف الًتبية البدنية والرياضية فرع اإلدارة والتسيَت الرياضي، قسم اإلدارة والتسيَت الرياضي، كلية العلوم االقتصادية وعلو 

 .30، ص2006/2007جامعة ؿبمد بوضياف اؼبسيلة، اعبزائر، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مذكرة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس يف الًتبية البدنية والرياضية  مساهمة بعض الوظائف اإلدارية في نجاح العمل اإلداري الرياضي، :وآخرونعاشوري اضبد  -(1)

، 2006/2007ر، امعة ؿبمد بوضياف اؼبسيلة، اعبزائعلوم التسيَت والعلوم التجارية، ج، قسم اإلدارة والتسيَت الرياضي، كلية العلوم االقتصادية و الرياضي فرع اإلدارة والتسيَت
  .30ص
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 وظائف اإلدارة العامة: -1-7

 لقد مت تقسيم وظائف اإلدارة العامة إىل ما يلي: 
 1-7-1- :التخطيط 

أىم الوظائف اإلدارية، وجيب أن تسبق أي وظيفة إدارية أخرى، وؽبا عدة تعاريف تعترب وظيفة التخطيط      
بقولو "التخطيط يشمل على اعتبارين أساسُت مها التنبؤ دبا سيكون عليو اؼبستقبل مث هنري فايول ها حيث عرف

دونيل أيف كلمة واحدة ىي "االختيار" وعرفو  Kontnerنر ـكونتاالستعداد ؽبذا اؼبستقبل" وكذلك عرفو 
 "التخطيط ىو ازباذ قرار مسبق حول ماذا تعمل ؟ ومىت تعمل؟ ومن يعمل ؟ .

انطالقا من ىاتو التعاريف ديكن تعريف التخطيط بأنو "عبارة عن ؾبموعة من األنشطة اإلدارية اؼبصممة من      
اجل ربضَت اؼبنظمة ؼبواجهة اؼبستقبل و التأكد من أن القرارات اػباص باستغالل األفراد واؼبوارد تساعد اؼبنظمة 

تويات العليا وتنخفض كلما اذبهنا كبو اؼبستويات الدنيا "، تزداد أمهية التخطيط على اؼبس(1)علي ربقيق أىدافها 
 يف التنظيم.

 أهمية التخطيط: - أ

 تتضح فيما يلي:      
 1- :القاعدة األساسية الزباذ القرارات  

وذلك عن طريق تربير عملية ازباذ القرارات، فبدونو نصبح عملية ازباذ القرارات اإلدارية عملية عشوائية 
 يف نشاط اإلدارة.ال تشكل نسقا منطقيا 

 2- :مواجهة حالة عدم التأكد 

 يعترب التخطيط ؿباولة التغلب على عدم معرفة اؼبستقبل وتطوراتو عن طريق التنبؤ العلمي.          

 3- :االستفادة القصوى من اقتصاديات التشغيل  

الختيار األنسب من إن وظيفة التخطيط تستوجب صبيع اؼبعلومات عن كافة األنشطة اؼبستقبلية وبالتايل ا
 حيث النوعية والتكلفة واعبهد فبا سيؤدي إىل االستفادة من مبدأ االقتصاد يف النفقات واعبهود والزمن.

 4- :الًتكيز على األىداف 

ىو وظيفة تسعى للوصول إىل اؽبدف خالل ربديد األنشطة واإلمكانات الضرورية  فبا تقدم التخطيط 
 .(2)اهتا تضع اؽبدف أماىا وتعمل على ربقيقولذلك فهي يف ـبتلف مراحلها وخطو 

  
 
 
 

                                                 
 .40، مرجع سابق، ص الحديث في اإلدارة الرياضية بو حليمة:فائق حسٍت أ -(1)

 .116، ص 2002، عمان، األردن، 1دار ومكتبة حامد، طتطور الفكر واألنشطة اإلدارية،  صبحي العتيب: -(2)
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 5- :مالحظة عوامل التغيَت اؼبستقبلية  

من اؼبالحظة أثناء عملية استقراء اؼبستقبل وجود مؤثرات تغيَت مستقبلية، وبتايل االستفادة منها يف ربركات 
 .(1)اؼبنظمة مستقبليا

 1-7-2- :التنظيم 

يف وحدات إدارية وطبقا ؼببادئ وأسس معينة و نشاط اؼبنظمة ويقصد بو ذبميع وتقسيم األعمال وأوج
وربديد خطوط اؼبسؤولية والسلطة والعقالنية الوظيفية بُت األقسام وذلك هبدف إجياد ىيكل ذو فعالية وكفاءة 

  .(2)ديكن من خاللو أن تؤدي األنشطة بسهولة وسرعة ودقة
 أهمية التنظيم: - أ

 1- أداؤىا بطريقة تتميز بالكفاءة. وسيلة لتجميع الوظائف حبيث ديكن 

 2- .حيدد مناطق السلطة واؼبسؤولية يف الوحدات اإلدارية 

 3- .يسمح باؼبرور السهل والسلس لعملية الرقابة 

 4- .يعطي ضمانات ويشجع على اؼبرونة والتجاوب مع السياسات اعبديدة 

 5- خص واحد تويل عدة مهام.ربديد األعمال اؼبطلوب تنفيذىا مث تقسيمها إىل ؾبموعات وديكن لش 

 6- .توزيع العمل على العاملُت بشكل يضمن عدم االزدواج وقيام أكثر شخص بنفس العمل 

 1-7-3- :التوجيه 

الضرورية، للوصول إىل  صدار األوامر والتعليمات اليت ربدد األعمال التفصيليةوظيفة التوجيو بإزبتص   
ؼبديرون عملية إرشاد العاملُت وربفيزىم وقيادهتم بطريقة ربقق ؽبم أىداف اؼبنظمة، وللقيام هبذه الوظيفة يتوىل ا

الرضا، وتضمن الوصول إىل األىداف، كما يتطلب التوجيو وتوفَت قنوات االتصال بُت اؼبراكز اؼبختلفة للتنظيم، 
ل التنظيمي، وترتبط وتتزايد أمهية التوجيو يف اؼبستويات الدنيا، وتنخفض كلما اذبهنا إىل اؼبستويات العليا يف اؽبيك

وظيفة التوجيو بباقي الوظائف اإلدارية األخرى ألن التوجيو حيتاج إىل بيان الواجبات واؼبسؤوليات اليت تقدمها 
 .وظيفة التنظيم

كما ديكن تعريفو بأنو "ؾبموعة اػبدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم مشاكلو ونفسو بوجو عام، 
 .(3)و إمكانيات بيئتو مث خيتار الطريق احملققة ؽبذه األىداف حبكمة وتعقل"أو يستعمل إمكانية أ

 
 
 
 

                                                 
 .116ص  سابق،اؼبرجع ال تطور الفكر واألنشطة اإلدارية،صبحي العتيب: -(1)
 .76 ص، مرجع سابق اإلدارة العامة،موفق حديد ؿبمد: -(2)
  .07، ص 1984، بَتوت، لبنان، دار اؼباليُت عالج األمراض النفسية واالضطرابات السلوكية،فيصل خَت الزواد: -(3)



 

 

 اإلدارة الرياضيةاإلدارة العامة و    الثاني الفصل  لجانب النظريا
 

72 

  أهمية التوجيه: - أ

 1- .يعترب التوجيو ؿبددا وطريقا لتحقيق األىداف 

 2-  يعترب مهزة وصل كبو تسيَت ونقل التعليمات واألوامر وطرق العمل واألىداف والسياسات عن طريق
 األفراد.

 3- م السلوك اؼبرغوب فيو عن طريق عملية تعديل السلوك.تعترب طريقة لتعلي 

 4-  تعترب عملية االتصال اعبيد من خالل نقل اؼبعلومات، من اعبهات الدنيا إىل العليا أساسا لعملية
 التوجيو اعبيد.

 5-  تقوم عملية التوجيو باغبد من عمليات التضارب والتداخل والغموض واالزدواجية و االحتكاك بُت
 ألنشطة اإلدارية.اؼبهام وا

 6-  تعترب عملية التوجيو سبيال للحد من مظاىر اإلعاقة و التأخَت، فبا يقود إىل ربقيق رضا العاملُت
 وربسُت أدائهم.

 1-7-4- :الرقابة 

اليت ربققت وطابقت األىداف اليت تقررت وذلك يتطلب وجود معايَت وتعرف بأهنا التأكد من النتائج 
اء، مث تشخيص اؼبشكالت وعالجها، والرقابة ىي مقياس وتعٍت تصحيح أداء ؼبرؤوسُت رقابية وقياسا دقيقا لألد

 لغرض التأكد من أن أىداف اؼبنشأة واػبطط اؼبوضوعة اليت قد مت ربقيقها.
وتعترب الرقابة مهمة أساسية بل ضرورة ملحة لكل جهاز إداري، يعمل يف الدولة وخارجها، واؽبدف منها 

تسَت يف اذباه أىداف الرقابة اإلدارية، واليت تعٍت متابعة عمليات التنفيذ لتوضيح مدى  التأكد من أن األعمال
 .(1)ربقيق األىداف اؼبراد إدراكها يف ربقيق وقتها احملدد

 أهمية الرقابة: - أ

 1- االنضباط داخل التنظيم. تعمل على زيادة 

 2- العاملُت. تعترب وظيفة ىامة لتدعيم التنظيم واحملافظة على اؼبعنويات بُت 

 3-  ؿباولة الوصول إىل التحقيق الكامل لألىداف عن طريق ربديد أساليب رقابة جيدة مرتبطة سباما
 مع ـبتلف الوظائف األخرى.

 4- (2)تعمل الرقابة على التنفيذ الصحيح ؼبختلف اػبطط والسياسات . 

 
 

 
 

                                                 
 .09، ص1992، اإلسكندرية، مصر، 1الدار اعبامعية للنشر، ط مبادئ اإلدارة، علي شريف، ؿبمد علي سلطان: -(1)
 .352ص مرجع سابق،  اإلدارة العامة المبادئ والتطبيق،يد الصحن:ؿبمد فر ؿبمد سعيد عبد الفتاح،  -(2)



 

 

 اإلدارة الرياضيةاإلدارة العامة و    الثاني الفصل  لجانب النظريا
 

73 

 

 التخطيط               
 

 التنظيم                               الرقابة      
 

 التوجيو                           
 

 

 

 
 

 

 

 

 وفيما يلي شكل يوضح جل العمليات اإلدارية.        
 .(1)مليات اإلداريةالع(:17شكل رقم)

          
 وضع               صنع               ربديد برامج                                  

 األىداف واؼبقاييس    سياسات وإجراءات     العمل ووضع اعبداول                                       
 اؼبالية والزمنية                                                 اختيار                                  
 األفراد                                                                                قياس األداء             

                                       توزيع                                                                       
 السلطة وربديد                                                                                   تشخيص اؼبشكالت

 صحيحهااؼبسؤوليات                                                                                         وت
 ربديد                                                                                وضع          

 العالقات                                                                          اؼبعايَت الرقابية       
                التدريب                                  
 وربفيز اؼبادي                االتصاالت                     القيادة                      

 
 

 .79، ص2007، عمان، األردن، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، طاإلدارة العامة، موفق حديد ؿبمد: اؼبصدر:
 
 اإلدارة الرياضية: -2

 تعريف اإلدارة الرياضية: -2-1

وقيادة ورقابة أفراد اؼبؤسسة الرياضية، باستخدام صبيع اؼبوارد لتحقيق لية زبطيط الرياضية ىي عماإلدارة          
 .(2)أىداف ؿبددة

يف اإلدارة الرياضية تعٍت اػبدمة، وأن من يعمل يف اإلدارة يقوم خبدمة اآلخرين أو يؤدي خدمة عن طريق      
واسطة آخرين عن طريق زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة ؾبهود أدائو، وىي  اإلدارة، وىي عملية تنفيذ األعمال ب

كذلك تنسيق عناصر العمل واؼبنتج الرياضي يف اؽبيئات الرياضية، وإخراجو بصورة منظمة من اجل ربقيق أىداف 
 .(3)ىذه اؽبيئات

 

                                                 
 .79 ص، مرجع سابق اإلدارة العامة، موفق حديد ؿبمد: -(1)
 .08، ص 1997، مصر اعبديدة، القاىرة، مصر، 1مركز الكتاب للنشر، طالمقدمة في اإلدارة الرياضية، : وعدلة عيسى مطرطلحة حسام الدين  -(2)
 .152دار لكتاب اغبديث، القاىرة، مصر، ص  التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية،وحسن معوض:  حسن شلتون -(3)

 العملية اإلدارية
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اإلدارة  De Sens Kelly Blanten. And. Beitel باتلوبالتن  ودوسونس كيلي عرف كل من      
الرياضية على أهنا "اؼبهارات اؼبرتبطة بتخطيط والتنظيم والتوجيو واؼبتابعة واؼبيزانيات والقيادة والتقييم داخل ىيئة 

 تقدم خدمة رياضية أو أنشطة بدنية تروحيية".
 أهمية اإلدارة الرياضية: -2-2       
عتمادىا على اؼبوارد البشرية واؼبادية اؼبتاحة ؽبا يف تعترب اإلدارة الرياضية كباقي اإلدارات األخرى، يف ا        

وظائفها اإلدارية اؼبتناسقة واؼبنسجمة واؼبرئية، بدأ بالتخطيط الذي حيدد األىداف والسياسات اؼبسطرة، والربامج 
طلوبة واػبطوط واإلجراءات والقواعد، يف إطار زمٍت ؿبدد، وانتقاال إىل التنظيم الذي حيدد األعمال واألنشطة اؼب

لبلوغ األىداف، وتقسيمها وتوصيفيها للوظائف وتوزيع اؼبهام، مث توجيو العاملُت بإعطاء األوامر والتعليمات 
واإلرشادات الدقيقة والفعالة لتحقيق األىداف العامة، وختاما بالرقابة اليت يتم فيها قياس وتصحيح أداء اؼبرؤوسُت 

 لغرض التأكد من ربقيق األىداف.
اجملال الرياضي أىم ؾباالت االستثمار اغبقيقي للصورة البشرية حيث حيوي العديد من العمليات الًتبوية وديثل     

ذات االذباىات واعبوانب اؼبتشعبة، واليت هتدف إىل تربية األجيال إلثراء كل ؾباالت اغبياة، والنشاط ديثل ؿبركا 
دييز اجملال الرياضي على سائر اجملاالت األخرى، انو ؾبال حيول لطاقة البشرية الكامنة لدى الفرد إىل طاقة منتجة، و 

التفاعل واؼبمارسة الذي يدور حول تعديل سلوك الكائن البشري، يف االذباه اؼبرغوب وخلق اؼبواطن الصاحل عن 
 طريق هتيئة اؼبناخ اؼبالئم وتكوين اذباىات اجيابية لدى األفراد كبو اجملتمع الذي يعيشون فيو.

فمجال الًتبية البدنية والرياضية يعد من أقبع ؾباالت  الًتبوية تأثَتا يف األفراد، وترتبط أىدافها الًتبوية وعليو      
إىل حد كبَت، حيث نشر جل ىذه األىداف إىل فبارسات واقعية ملموسة، تصبح عادات متأصلة لدى الفرد، 

ل اؼبتكامل اؼبتزن لدى الفرد وحىت الًتبية البدنية ومن ىنا تتضح أمهية ىذا النوع من الًتبية يف ربقيق النمو الشام
الرياضية، يف ربقيقها ألىدافها اؼبنشودة عن طريق إتباع أسلوب علمي، يف أنشطتها وىذا يستلزم األساليب التالية: 

ل، زبطيط، وتنظيم، وتوجيو ورقابة من خالل السياسات والقرارات وإلجراءات اؼبوضوعية احملددة لإلطار العام للعم
 ويتمكن العاملون دبقضها من التخطيط والتنظيم وصوال لتحقيق األىداف.

فلو تناولنا اغبركة الرياضية اليت يعمل هبا قطاع ضخم منن الشباب من خالل ما يف األندية واالرباديات        
والوظائف اليت ربكم  واللجان والوزارات، فالضمان قباح أي ؾبال من ؾباالهتا، يستلزم إؼبام العاملُت هبا باألسس

العمل، كما يتطلب ذلك دراية ووعي باألىداف اؼبوضوعة، حىت يتسٌت للعاملُت دبختلف مستوياهتم الثقافية 
ربقيقها، فاؼبعلمون واؼبوجهون واؼبوظفون واؼبشرفون الرياضيون واؼبدربون واإلداريون واحملكمون كل يف ؾبال عملو 

 يسعى للتحقيق أىداف إدارتو.
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فعملية التخطيط والتنظيم ذبعل من السهل عليهم التماس مدى ربقيق ىاتو األىداف، كما تساىم ىذه     

العملية يف ربديد مراحل تنفيذ العمل بسهولة واالنتقال من مرحلة ألخرى دون ظهور اؼبشكالت الغَت متوقعة 
قيق اؼبنشأة ألىدافها  ما مل يتواجد الفرد نتيجة عن غياب التخطيط والتنظيم فال تعٍت وفرة اإلمكانات اؼبادية يف رب

اإلداري القادر على ربديد أىداف اؼبنظمة واألسلوب األمثل يف الوصول إليها وتوزيع ألفراد يف العمل والتنسيق 
 بُت ـبتلف اعبهود واألشغال اعبيدة لإلمكانات اؼبادية والبشرية اؼبتوفرة ضمانا لتحقيق ألىداف اؼبرسومة.

سبق أن أمهية اإلدارة متعلقة عالقة تامة بالنشاط الًتبوي البدين الرياضي، فال ديكن لو ربقيق كل  يتضح فبا    
 أىدافو دون مساندة كلية لإلدارة عن طريق وظائفها األساسية من زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة.  

 تطور الفكر اإلداري في المجال الرياضي: -2-3
شأة اإلدارة، وازدياد االىتمام هبا منذ عرف اإلنسان ضرورة وأمهية التخطيط ظهرت اغباجة إلدارة منذ ن       

ألنشطة وتنظيمها والرقابة عليها منذ أالف السنُت، ويرجح البعض نشأة اإلدارة إىل ثالث وأربعة أالف سنة 
 العشرين. ماضية، ولقد تعرض الفكر اإلداري إىل تطور ملموس يف شكل كتابات اؼبوثقة والعلمية خالل القرن

على الرغم أن اإلدارة يف ؾباالت الًتبية البدنية والرياضية من اؼبهن اليت ارتبطت بظهور ىذه اجملاالت، فإن     
ىناك عدة مالحظات على تطور الفكري اإلداري الرياضي ىي يف الواقع مالحظات على التطور الفكري اإلداري 

ع أنشطتها، وتباين مستويات العمل اإلداري فيها ىذا باإلضافة بشكل عام، لكنها ذبسدت يف اجملال الرياضي لتنو 
إىل ارتباطاهتا أصال بالعمل يف األداء البشري، الذي بدوره فبلوء باؼبشكالت واؼبعوقات النفسية واالجتماعية ومن 

لواقع أىم اؼبالحظات أن أىم روافد علم اإلدارة والعالقات االجتماعية، سبثل ىذه العالقات واالنعكاسات ل
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للمجتمع ككل، فالفكر اإلداري يف اجملال الرياضي ىو احملطة طبيعة 

 لنواتج ىذه اؼبتغَتات يف أي ؾبتمع ويف أي صورة من أطوار منوه.
ستوى الدولة  فتطور الفكر اإلداري الرياضي مرتبط ارتباطا وثيقا دبا حيدث تطور يف الفكر اإلداري، على م    

ككل ويف ـبتلف قطاعتها بل وانو ديكن القول بان الرياضة دبجالهتا اؼبختلفة، إمنا تعكس مدى ما حققو الفكر 
 .(1)اإلداري من تطور فهي ربقق يف قيمتها ما قد ال ربققو ؾباالت أخرى من مكانة دولية

لتطبيقية نفسها، وتعترب اإلدارة عنصرا ثانويا لذا واالىتمام يف الدول النامية يًتكز على أنشطة اجملال الرياضي ا    
فإن التاريخ التطور الفكري الرياضي وخباصة يف الوطن العريب مل يظهر إال منذ فًتة قصَتة وىذا يعٍت أننا كبمل 

 اؼبسؤولية على من يؤرخون للفكر اإلداري الرياضي، ولكن عدم ثبات القوانُت وكثرة التشريعات وتغيَت
 

                                                 
 .19، 25 مرجع سابق، صالرياضية، المقدمة في اإلدارةعدلة عيسى مطر:طلحة حسام الدين،  -(1)
 
 



 

 

 اإلدارة الرياضيةاإلدارة العامة و    الثاني الفصل  لجانب النظريا
 

76 

العليا، جعل من الرياضة يف الوطن العريب ؾباال يزخر باؼببدعُت وىواة العمل التطوعي شكال إلزاميا اإلدارات  
موضوعيا فقط، فبا أدى إىل انشغاؽبم بأمور بعيدة كل البعد عن دعم الفكر اإلداري الرياضي، وتسجيل تارخيو وما 

م وقد تصارعت على القمة فان انتساب حقيبة يطرأ عليو من تطور وان كانت اؼبدارس الفكرية يف اإلدارة علم عا
تارخيية معينة ؼبدرسة فكرية معينة، ال يعٍت أبدا اقتصار ىذه الفًتة على نشاط الفكر دون غَته، فظهور أي فكر 
إداري جديد ال يعٍت إلغاء ما قبلو، فهو مل يكتب لو الظهور إال من خالل تأثَت ما سبقو، وحالو يف ذلك حال 

 فية ومدارس علم النفس. اؼبذاىب الفلس
فأصحاب مدارس الفكر اإلداري ىم أشبو ما يكون بأصحاب النظريات يف علوم النفس واالجتماع، إذ      

يتناولون اإلدارة من وجهة نظر صحيحة، يف كل حالة ويبنون تصنيفاهتم وتقسيماهتم ومبادئهم على أسس 
بيقيا يف اغبياة اؼبختلفة، دبعٌت أن معدالت االقباز اؼبختلفة منطقية، واإلدارة كعلم عام أسبق من أن يكون علما تط

اليت حققها علم اإلدارة تفوق بكثَت ما ديكن أن يكون قد حققو أي ؾبال تطبيقي، وإذا ما قرانا اجملال الرياضي 
رة لكي بأي ؾبال أخر من ؾباالت اغبياة يف الوطن العريب، قبد انو مل حيظى باإلىتمام الكايف من علماء اإلدا

يطبقوا يف مبادئهم ونظرياهتم، زانو من اجملاالت اليت تركت للخربة الشخصية، واالنتماءات السياسية والرغبة يف 
 .(1)ربقيق اؼبنفعة الذاتية

 وظائف اإلدارة الرياضية: -2-4     
 2-4-1- :التخطيط 

تحليل بيانات عن اؼباضي وازباذ قرارات للقيام بأي نشاط وىو ال ،التخطيط الوظيفة اإلدارية األوىل يعترب        
يف اؼبستقبل، لذا فان أول ما دييز التخطيط ىو ارتباطو كوظيفة إدارية باؼبستقبل، وبالتايل  يف اغباضر لبناء شيء

بالقيمة التنموية، وقد يفسر ذلك عدم عبوء الكثَت من العاملُت يف اجملال الرياضي ؼبختلف قطاعاتو، إىل التخطيط  
 ؽبم خوفا من اؼبخاطرة يف ازباذ القرارات، واختيار من بُت البدائل اؼبتاحة ما يرتبط بشيء غَت معلوم.يف أعما

بأنو "الواقع الذي يشمل التنبؤ دبا يكون عليو اؼبستقبل مع االستعداد ؽبذا اؼبستقبل" ويعرفو فايول ويعرفو     
العمليات الالزمة إلعداد وازباذ القرارات اؼبتصلة على انو "ؾبموعة النشاطات والًتتيبات و  عد الدينإبراهيم س

 بتحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية باجملتمع يف وقت معُت".
بأنو "ربديد األىداف اليت يسعى اؼبشروع إىل ربقيقها ورسم اػبطط والربامج الكفيلة  علي السلميكما عرفو       

بار اإلمكانيات والقيود اليت تفرضها ظروف مناخ العمل احمليطة بتحقيق تلك األىداف آخذا بعُت االعت
 .(2)باؼبشروع"

من خالل ما سبق ديكن تعريف التخطيط بشكل عام على، انو جهد موجو ومقصود ومنظم لتحقيق ىدف     
 أو أىداف معينة يف فًتة زمنية ؿبددة وجيهد ومال.

  
                                                 

 .21 ، مرجع سابق، صالحديث في اإلدارة الرياضية فائق حسٍت أبو حليمة: -(1)
 .17، 16، ص2003، دار لوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 2ج الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية،ىيم ؿبمود عبد اؼبقصود، حسن اضبد الشافعي: إبرا -(2)
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 أهمية التخطيط: - أ

 تتجلى فيما يلي:       
  1- ح الطريق الذي جيب أن يسلكو صبيع األفراد عند تنفيذ األعمال وكذا توضيح األىداف لكي يوض

 يسعوا لتحقيقها.

  2-  حيدد اؼبواد الالزمة الستخدام مسبقا من حيث الكمية والنوعية وىذا ما يتيح فرصة التأىل لكل
 الظروف واألزمات احملتملة.

  3- يها قبل اغبدوث فبا ينمي شعور الراحة واالطمئنان من مشاكل العامل وتفاد يساعد على التخلص
 واألمن واالستقرار يف اؼبنظمة.

  4- على اؼبدى البعيد أو ما يسمى بالتخطيط االسًتاتيجي.اد اؼبستقبلية ر لعمالة واؼبو ربدد ا 

  5-  يوفر فرصة االستغالل األمثل لإلمكانيات اؼبتاحة وىذا يؤدي إىل زبفيض تكاليف اؼبنشأة أو
 ظمة إىل ادين حد.اؼبن

 6-  األساس األول لعمليات اإلدارية وبتايل اؼبسامهة يف تناسق الوظائف األخرى وال ديكن أن تكون
 وظائف أخرى دون أن يكون التخطيط.

 7-  حيقق األمن النفسي لألفراد واعبماعات ففي ظل التخطيط يطمئن اعبميع الن اؼبستقبل قد خطط
 لو.

 2-4-2- :التنظيم 

نظيم ؾبموعة من األفراد تعمل بطريقة معينة للوصول إىل ىدف معُت أي أن التنظيم يعٍت بناء ىيكل الت       
داخلي لألعمال وعالقتها يبعضها البعض وبناء اؽبيكل يتضمن ربديد اؼبهام واألنشطة اليت جيب أن تؤدي إىل 

 .(1)لتحقيق أىداف اؼبنظمة
يد السلطة واؼبسؤولية وتصميم العالقات هبدف سبكُت األفراد "وىو عملية ربديد عمل اؼبطلوب أدائو مع ربد  

 بأكثر فاعلية لتحقيق األىداف".
بأنو "إمداد اؼبشروع بكل ما يساعد على تأدية وظيفة مثل اؼبواد األولية أو اآلالت و رأس  هنري فايولويعرفو    

 اؼبال واؼبستخدمُت". 
  
 

ع بُت العمل الذي جيب على الفرد أو اجملموعات القيام بو مع انو "عملية أو مرحلة ذبم شيلدونويعرفو     
اإلمكانيات أو القدرات الالزمة لتنفيذه من اجل أن نعطي الواجبات هبذا الشكل، وىو أحسن الطريق لتطبيق 

 .(2)االجيايب الكفء اؼبتناسق اؼبنظم"

                                                 
 .09، ص2003والنشر، اإلسكندرية، مصر، ، دار لوفاء لدنيا الطباعة 3جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، إبراىيم ؿبمود عبد اؼبقصود، حسن اضبد الشافعي: -(1)
 .69ص ،2001، القاىرة، مصر، 1دار الفكر العريب لطبع والنشر، طموسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية، عصام بدوي: -(1)
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 أهمية التنظيم: - أ

ت بُت األشخاص يف اعبهد اعبماعي يقصد ربقيق التنظيم ىو ربديد اؼبسؤولية والسلطات والعالقا       
 األىداف احملددة ويتم التنظيم وفق خريطة تنظيمية صحيحة، بصورة مباشرة أو غَت مباشرة حيث يوضح ما يلي:

 1- .تقسيم العمل على اإلدارات أو األقسام أو اجملموعات يسهل إدارهتا 

 2- ام اؼبختلفة يف اؼبنشاة.ربديد العالقات وطرق االتصال بُت اإلدارات واألقس 

 3-  ربديد التسلسل يف الصالحيات والسلطات صبيع العاملُت يف اؼبنشاة وبالتايل اؼبسؤولية اؼبرتبة عليم
 نتيجة الصالحيات والسلطات.

 4- .يهيئ التنظيم الكيفية اليت يتم هبا إرسال واستقبال القرارات الصادرة من مراكز السلطة اؼبختلفة 

 5- بتهيئة سبل االتصاالت الرظبية وغَت الرظبية بُت ـبتلف أكباء ىذه الوحدة اإلدارية. يكفل التنظيم 

 6-  يهيأ التنظيم اعبو اؼبالئم للتدريب أعضائو وتنمية مواىبهم وتزويدىم دبا ىم يف حاجة إليو من
 .(1)أساليب معروفة دبا حيفزىم ويضاعف من إخالصهم ووالئهم

 2-4-3- :التوجيه 

وظيفة أساسية للعملية اإلدارية وىو مثل باقي الوظائف مرتبط مع الوظائف األخرى ويتم عن طريق  التوجيو       
اإلشراف على اؼبرؤوسُت واالتصال هبم هبدف إرشادىم وترغيبهم يف العمل وقيادهتم أثناء سَت العملية التنفيذية مث 

ة اتصال وأسلوب من أساليب القيادة ويرتبط تقوًن ادعاء العاملُت بالوظائف التنفيذية فالتوجيو ليس إال عملي
 التوجيو أيضا بوجود الدوافع واغبوافز أو عدم وجودىا.

بأنو "عملية اتصال بُت الرؤساء واإلداريُت والفنيُت على  أمينة احمد حسنوإبراهيم عصمت ويعرفو      
 .(2)فية تنفيذ األعمال"اختالف مستوياهتم بأجهزة التنفيذ وإصدار التعليمات إليهم وإرشادىم على كي

 أن "التوجيو ىو اػبطوة التنفيذية".  صالح الشنوانيويرى      
بأنو "العملية اليت يتم هبا االتصال بالعاملُت من مرؤوسيهم إلرشادىم  عمر عنايموعلي الشرقاوي ويعرفو      

 والتنسيق بُت جهودىم وقيادهتم لتحقيق األىداف".
 

بأنو "العملية اليت تضمن تنفيذ العاملُت للمهام اؼبلقاة على عاتقهم فاغلب األعمال  عصمتإبراهيم ويعرفو      
اليت يتم تنفيذىا تتطلب تضافر جهود من األفراد ويتم ذلك ربت قيادي مالئم يسعى لتحقيق نوع من االتصال 

 .(3)مع األفراد وذلك بتحفيزىم  باألسلوب اؼبالئم غباجاهتم البشرية"
 .(4)على انو "االتصال باؼبرؤوسُت وإرشادىم وترغيبهم للعمل لتحقيق األىداف" لسيد الهوارياكما يعرفو      
 

                                                 
 .51 ، مرجع سابق، صالحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسٍت أبو حليمة: -(1)
 . 12، ص 2003، دار لوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 4جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، اؼبقصود، حسن اضبد الشافعي: إبراىيم ؿبمود عبد -(2)
 .11، 16، 14، ص ، اؼبرجع نفسو4جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، إبراىيم ؿبمود عبد اؼبقصود، حسن اضبد الشافعي: -(3) 
 .09، ص 2003، دار لوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 5جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، ؿبمود عبد اؼبقصود، حسن اضبد الشافعي: إبراىيم -(4)
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 أهمية التوجيه: - أ

 يلي: فيما تتجسد       
 1-  تتيح الفرص إلجياد الثقة فبن يصدر األوامر وبالتايل إحاطتو الشاملة باؼبواقف وقدرتو على اؼبواجهة

 األزمات.

 2- يس من طرف اؼبرؤوسُت.يوفر وينمي اإلخالص للرئ 

  3-  يسمح التوجيو بزيادة نسبة الثقة يف اؼبرؤوسُت من خالل تكليفو حيث ينمي ثقتو بنفسو وقدراتو
 وكفاءاتو اؼبهنية وتزيد من أدائو اإلداري.

 4- .التوجيو ركن أساسي من أركان العملية اإلدارية ال ديكن التخلي عنو 

 5-  ضرورات التنظيم السليم برجوعهم إىل الرئيس الواحد.التوجيو يتيح للمرؤوسُت العمل ضمن 

 2-4-4- :الرقابة 
الرقابة عبارة عن السلسلة أو اغبلقة األخَتة من سلسلة العمليات اإلدارية إن صح القول حيث تشمل         

 التصرفات الفعلية باػبطط اؼبوضوعة وازباذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية يف حينها.
ة ىي متابعة عمليات التنفيذ لتبُت مدى ربقيق األىداف اؼبراد إدراكها يف وقتها احملدد وربديد مسؤولية والرقاب      

 كل ذوي سلطة والكشف عن مواطن العيب واػبلل اليت ديكن تفاديها والوصول باإلدارة إىل أكَت كفاية فبكنة.
 التخطيط لو مسبقا، وىو أيضا التحقق من أن والرقابة عبارة عن التأكد من أن ما مت عملو يتماشى مع ما مت     

فعاليات العمل تسَت وفقا للخطط اؼبعتمدة والتعليمات واإلجراءات والسياسات اؼبوضوعة يف ذات الوقت هتدف 
إىل التعرف على مواضيع اإلخفاق وإصالحها كما أن الرقابة تقوم النتائج اؼبتحصل عليها ومقارنتها بأىداف 

قباز ومن مث التعرف على أسباب اكبراف النتائج الفعلية عن النتائج ؼبطلوب ربقيقها مع ازباذ اػبطط أو معايَت اال
 .(1)إجراءات التصحيح عندما يكون ذلك ضروريا

 أهمية الرقابة: - أ
 للرقابة أمهية كبَتة ديكن أن نلخصها فيما يلي:       
 1- ول هبا على ارض الوقع.الرقابة تقوم بالتطبيق القوانُت والتشريعات القضائية اؼبعم 

 2- .ربدد اؼبشكالت والعقبات واؼبعوقات اليت تعًتض العمل التنفيذي وتأثر يف مدى كفايتو 

 3- .تتيح الفرص ؼبعرفة السياسات اؼبالية وكيفية التعرف عليها وىل ىي وفق اػبطط اؼبسطرة واؼبقررة 

 4- مهم وتتيح فرصة ترتيب اؼبوظفُت كل ربدد العناصر أو اؼبوظفُت )اؼبرؤوسُت( ذوي الكفاءات من عد
 حسب درجتو.

 5- .ربافظ وتصون حقوق األفراد والعاملُت 

 6- (2)الرقابة تساىم يف ترشيد عملية ازباذ القرارات
. 

                                                 
 .60مرجع سابق، ص مساهمة بعض الوظائف اإلدارية في نجاح العمل اإلداري الرياضي،عاشوري اضبد وآخرون: -(1)
 .11، مرجع سابق، ص 5جالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، بد اؼبقصود، حسن اضبد الشافعي:إبراىيم ؿبمود ع -(2)
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 خالصة:

اإلدارة ىي عماد تقدم كافة األنشطة اإلنسانية، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وبدوهنا كان يصعب الوصول    
و اآلن من تطور يف شىت اجملاالت، ومن بينها اجملال الرياضي الذي ىو نشاط إنساين اخذ يتوسع إىل ما كبن علي

ويتفرع نتيجة االىتمام اؼبتزايد بو، وخالل ىذا التوسع والتفرع الكبَت كان التشبث باؼبنهج العلمي كبَتا جدا وىذا 
 ما أدى إىل ربول اإلدارة كأساس لكل قباح يف كل اؼبيادين.

    
وبعد االطالع على اإلدارة العامة بصفة عامة واإلدارة الرياضية بصفة خاصة يتم التنقل إىل اعبانب األىم أال     

وىو اعبانب التطبيقي للدراسة الذي ىو ذبسيد للمعارف النظرية اؼبتناولة يف اعبانب النظري واليت تتمثل يف 
امهة بنسبة ضئيلة يف تصحيح األخطاء اليت ديارسها اؼبدراء الدراسة اؼبيدانية ؼبؤسسة رياضية وىذا ؿباولة منا اؼبس

 .   ة الشباب والرياضة لوالية الواديؽباتو اؼبؤسسة واؼبتمثلة يف مديري واؼبرؤوسون واؼبوظفون والعمال بصفة عامة
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 تمهيد:
ضوعات اليت استحوذت على اىتماـ وتفكري الكثريين من اظتو  أىمالبشرية من  اظتوارد إدارةيعترب موضوع       

هبا والدرجة اليت تلعبها ىاتو اظتوارد يف عملية  اظتناطةة يالوظيف ألمهيةلنظرا  ،اإلدارةيف غتاؿ  ،الكتاب واظتفكرين
 .اإلنتاج

ر لضماف بقاء وتطو  ،وملحة أمهية بالغةه اظتوارد أف عتذجيد  ،اظتوارد البشرية إلدارةاظتتتبع لتطور التارخيي  إف      
 اغلبحتقيق  إىلالناجحة يف اظتنظمة ىي اليت تستطيع الوصوؿ  اإلدارةؼتتلف اظتنظمات يف ؼتتلف اظتيادين، واف 

، ومن ىنا كاف طرحنا أساسهااليت يعترب اظتورد البشري بني ؼتتلف اظتوارد اظتتاحة  عتا و من خالؿ التوفيق  ،األىداؼ
التطور التارخيي إىل مرورا بذلك  ،اظتوارد البشرية إلدارةالتعريف الصحيح  إعطاءمن ػتاولة يف ىذا الفصل انطالقا 

 أردنا األخريويف  اإلدارةؼتتلف الوظائف اظتكونة عتاتو  إىلالوصوؿ  اولنيػت ،البالغة للمورد البشري األمهية ابرزالذي 
 . (1)والتدريبية اإلداريةية يف اجملاؿ الرياضي مبختلف ميادينو الكبرية للموارد البشر  األمهيةتوضيح العالقة اظتًتابطة بني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
(1)

 .15، ص 2005، عماف، األردف، 3دار الشروؽ للنشر والتوزيع، ط إدارة الموارد البشرية)إدارة األفراد(،مصطفى ؾتيب شاوش:  -
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  مفهوم الموارد البشرية : -1

اظتوارد البشرية، كما تباين بعضهم يف حتديد  اظتفكرين والكتاب مبوضوع إدارةلقد اىتم العديد من         
 إدارة مث تليها اظتستخدمني إدارةتسمية  حيث ضمت ،اإلدارةالتسميات حسب التطور الزمين ظتفاىيم وفلسفة 

 إدارةعليها اسم  أطلقالقرف اظتاضي  سبعيناتوانطالقا من  أخريامث  ،شؤوف اظتوظفني إدارة ، مث أضحتداألفرا
  . اظتوارد البشرية

  هنابأحيث عرفت  اظتنظمةكل حسب طبيعة   ،اظتفكروف والكتاب أطلقها فتعار يا عدة وكما أف عت        
من خالؿ رسم السياسات اظتتعلقة  ،النشاط اطتاص بتخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة العنصر البشري باظتنظمة"

 إىلوصوال  ،وتقييمو وتوفري اطتدمات الصحية واالجتماعية ،األداءواضتوافز وحتسني  واألجور ،باالختيار والتدريب
ربط " بأهناوكذلك عرفت ،  "(1)هبا وكذلك اجملتمع لنيوالعاماظتنظمة  أىداؼعلى اظتعاش هبدؼ حتقيق  اإلحالة

وتنمية الثقافة التنظيمية اليت حتفز االبتكار  ،اإلسًتاتيجية هبدؼ حتسني مستويات األداء باألىداؼاظتوارد البشرية 
 اظتنظمة لتحقيق عن الفعالية اظتوارد البشرية يف ولةاظتسؤ  اإلدارة"بأهنا  لهيتياالر حمن فيما عرفها عبد ، "(2)واظترونة
 ."واجملتمعالفرد واظتنظمة  أىداؼ

 األنشطةاظتوارد البشرية تكمن يف تكامل غتموعة من  إدارة أفتو التعاريف على انستدؿ من غتمل ى       
اظتتابعة  إىل باإلضافةاظتالئم  والتوظيفاظتتعلقة باظتوارد البشرية واظتتمثلة عموما يف التخطيط الواقعي،  والوظائف

 ظتستمرة والتدريب اصتيد عتاتو اظتوارد البشرية.ا
 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية: -2

مبراحل  مر بل ،كن حديث النشأة، مل ياظتتقدمة اظتوارد البشرية وخاصة يف الدوؿ إلدارةالتطور اضتديث  إف         
 احل التالية:اظتر  وسوؼ نتناوعتا وفق التطور الزمين عتا حسب ،تعددة تدرجييام

 "ظهور الثورة الصناعية": األولىالمرحلة  -2-1  
وارد إدارة اظتهور مفهـو البداية لظ خالؿ القرف الثامن عشر نقطة أوروباتعترب مرحلة الثورة الصناعية يف             

قيمة العامل  ، من جهة تدينواظتنظمات اظتنشآتؼتتلف  إدارةمن خالؿ ؼتتلف اظتشاكل اليت طغت على  ،البشرية
بني العماؿ من خالؿ   اإلنسانيةقات عالوكذلك ظهور مشاكل يف غتاؿ ال ،مكانو وإحالعتا اآلالتظهور  إىلنظرا 
 اضتجم الساعي الكبري. إىل باإلضافةمهارة  إىلاظتتكررة والروتينية واليت ال حتتاج  األعماؿكثرة 

 
 
 

 

 

                                                 
 .62، ص 2007ر والتوزيع، القاىرة، مصر، ، غتموعة النيل العربية للنشإدارة وتنمية الموارد البشرية االتجاهات المعاصرة النصر: مدحت أبو -(1)
 .31، ص 2005، عماف، األردف، 2، دار وائل للنشر والتوزيع، طإدارة الموارد البشرية خالد عبد الرحيم اعتييت: -(2)
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 :"هور الحركة العلميةظ" المرحلة الثانية -2-2
 اإلدارةاضتقيقي والقوة الدافعة باجتاه حركة  األب Friderick Taylor فدريك تايلوريعد               

، وغريىم يف تطوير الفكر Frank،Lillian  ،Gilberth،Gantt ،Lookحيث ساىم وزمالئو  ،العلمية
القياس العملي للعمل  أفيعتقد والعاملني، ف اإلدارةبني حيث ركز تايلور على التعاوف  ،على صعيد العامل اإلداري

تناسب تعماؿ اليت اظتناسبني يف األ تعيني األفراد، و واالختيار األداءيف  األساليب أفضلمل( وحتديد الع )دراسةىو 
زيادة ب يعود أفديكن  ، وىذا ماوالعاملني اإلدارةمصادر الصراع بني  وإزالة ،اظتناسبة عتم األجورووضع  ،ومؤىالهتم
تايلور عدة انتقادات ركزت يف غتملها على اظتطالبة  ، وقد تلقىاإلنتاجمن خالؿ زيادة  األجوريادة وز  اإلنتاجية
 .(1) العنصر البشري( إمهاؿجر مقابل ذلك بنفس الدرجة )عالية دوف اضتصوؿ على أ إنتاجمعدالت  بأداءالعماؿ 
   :"المنظمات العمالية والمرحلة الثالثة "نم -2-3

 أهناالعلمية، اليت يعتقد  اإلدارةظهور اظتنظمات العمالية كاف نتيجة لظهور حركة  أفقد الكثريوف يعت             
حيث منت بداية من القرف العشرين يف الدوؿ  ،(اإلدارةحاولت استغالؿ العامل ظتصلحة صاحب العمل )

 الظروؼات العمل وتوفري وخفض ساع األجورػتاولة بذلك الدفاع على حقوؽ العماؿ من الزيادة يف ، الصناعية
 .واظتقاطعة كقاعدة عامة عتم باإلضراالقوة واالعتماد على  أساليبمتبعني  ،والوسائل اظترحية للعمل

 :"األولىالمرحلة الرابعة "الحرب العالمية  -2-4
ىتماـ زيادة اال وكذا ،بظهور بعض اظتتخصصني اظتوارد البشرية إدارةلقد حدثت بعض التطورات يف              

 الصناعي والرعاية الصحية للعمل. األمن و بالرعاية االجتماعية والتدريب
وارد حيث أنشأت أقساـ م ،واإلسكافمراكز للخدمات االجتماعية والًتفيهية والتعليمية  إنشاءوكذا             

الكليات  إحدىيف  برنامج تدرييب ظتديري اظتوارد البشرية أوؿعد أ 1915، ويف حوايل عاـ البشرية مستقلة
اظتوارد  إداراتت الكثري من حيث أنشأ ،إدارة اظتوارد البشريةمنطلقا جديدا جملاؿ  1920وتعترب سنة  ،اظتتخصصة

 .(2)اضتكومية واألجهزةالبشرية يف كثري من الشركات الكربى 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .24سابق، ص الرجع اظتإدارة الموارد البشرية،  خالد عبد الرحيم اعتييت: -(1)
 (2)

 .23، 22، ص 2005الدار اصتامعية، اإلبراىيمية، اإلسكندرية، مصر، ة الموارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر، إدار  :صالح الدين ػتمد عبد الباقي -
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 والثانية":  األولى"مابين الحرب العالمية المرحلة الخامسة -2-5
وذلك  ،قصوى أمهيةلو و  البشريةاظتوارد  إلدارةكميداف   اإلنسانيةالعالقات أف حيث بينت ىذه اظترحلة              

 ،بسيطةأف الفرد العامل ليست أداة  أثبتتحيث  ،Elton Mayoالتون مايونتيجة الدراسات اليت قاـ هبا 
داخل  اإلنسانيةعاصتة اظتشاكل الدراسة وم إىلاضتاجة  ظهرت، وكذلك ة متفاعلة مع ػتيط العملولكنو شخصي

 .(1)وضرورة توفري الظروؼ اظتناسبة للعمل عملو أمهية رضا العامل على وأيضا ،ةاظتنشأ
 :"يومنا هذا إلىبعد الحرب العالمية الثانية  المرحلة السادسة"ما -2-6

حديثة  وظائفظتوارد البشرية ا إدارةحيث تشمل مسؤولية  ،تعترب اظتوارد البشرية نواة التطور والنشاط             
سع و تو  ،اظتسار اظتهين للمورد البشري(والضماف االجتماعي والتقاعد ) ،وتنظيم اظتؤسسة اإلعالـالتكوين،  أبرزىا

النقابية، وكذلك االستفادة من نتائج  وؽتارساتاظتفاوضات ليشمل ؼتتلف السياسات ك الوظائفنطاؽ ىذه 
 ةاظتتعلق اإلصالحات إىلوصوال  ،اإلنسانيةاع فيما خيص العالقات البحوث يف علم النفس وعلم االجتم

  اظتوارد البشرية. إلدارةؽتا يساعد على بروز اظتالمح الواضحة  ،باظتؤسسة
لعدة حتديات كبرية موضوع تصور  ، يضع اظتتتبع عتذااظتوارد البشرية يف اظتستقبل إلدارة اضتاصلالتطور  إف          

برز ىاتو ، ولعل، أاليت جيب التصدي عتا ،واالجتماعية والتكنولوجية ،التغريات االقتصادية منها ةتلفعتا نتائج ؼت
  .(2)االلكًتونية اآلالت التحديات ىو التوسع يف استخداـ

 أهمية إدارة الموارد البشرية: -3
العامل  أف ،يف رتيع دوؿ العامل ؼتتلف اظتنظمات أدركت ،اظتوارد البشرية إلدارةانطالقا من التطور التارخيي          

 يالهوار السيد حسب ما يرى و ،  (3)أفرادىايف استمراريتها وتوفري اظتيزة التنافسية عتا ىو  مسامهة األكثر
 .(4)بشكل جيد" إدارهتامت  إذا منظمة وىذاأو مؤسسة  ألياظتوارد البشرية ىي مصدر النجاح  أف( "2005)

 يلي : ما تعزيزالفاعلة للموارد البشرية يف  اإلدارة أمهيةولقد طتصنا        
 1-  والتطوير  ،من خالؿ حتسني نوعية اظتوارد البشرية ،تنافسية عاظتية وأداةاالستقالؿ  أساس البشريةاظتوارد

 قة هبا .تعلاظت نشطة اظتستمر يف األ
 2- ليت بدورىا ختفض فاتورة االبتكارية ا قدراتوتزيد من  ،االختيار اصتيد والتكوين اظتستمر ظتورد البشري

 التكنولوجيا اظتستوردة.

 3-  العمل وأنظمةوالتطور اظتستمر يف اظتنتجات  ،وختفيض تكاليفها اإلنتاجيةاضتدة التنافسية يف زيادة، 
 .لصراع العاظتياساحة  ىي حتت ؿ اليتاستقطاب العقو  يتطلب

 
 

                                                 
 .24، 23سابق، ص الرجع اظتإدارة الموارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر،  :صالح الدين ػتمد عبد الباقي -(1)
 .10، ص 2002، القاىرة، مصر، 1ررتة: عبد اضتكيم اطتزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، طت إستراتيجية الموارد البشرية، آشوؾ شاندا، شلبا كوبرا: -(2)
 .34، مرجع سابق، ص إدارة وتنمية الموارد البشرية االتجاهات المعاصرة مدحت أبو النصر: -(3)
 .21، ص 2006ىيمية، اإلسكندرية، مصر، الدار اصتامعية، اإلبرا اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، رتاؿ الدين ػتمد مرسي: -(4)
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 4-  اطتاصة باظتوارد البشرية . توااللتزاما اإلدارةاضتد من التعارض احملتمل بني متطلبات 

 5-  صلحة معينةختص مب اليت ال األفرادمهاـ القا من تعدد انط ،الربامج والسياسات الفردية وتنفيذتقييم 
  . فقط
 أهداف إدارة الموارد البشرية : -4

وذلك  ،استغالؿ أحسناظتوارد  من خالؿ استغالعتا عتذه ،اظتوارد البشرية إلدارةالبالغة  ةاألمهيتتجسد          
و يتضح  ،كل من الفرد واظتنظمة وحىت اجملتمع ىداؼأ حتقيق و ،األداءدائم يف ي و حقيقدتيز  إىلػتاولة للوصوؿ 

القوى العاملة  إنتاجيةتوفر الظروؼ اظتناسبة للعمل وبتايل الرفع من  ،اظتوارد البشرية إدارةىداؼ من األأف لنا ىذا 
مع  ،باظتواصفات اظتطلوبة يف الوقت اظتناسب البشرية اظتواردتوفري  إىل أيضادؼ وكما هت ،اظتنظمة طبقا إلمكانات

عن  ،عتم ييفالوظرضا لوحتقيق درجة عالية من ا ،مراعاة الطريقة الصحيحة لبناء وتدعيم الوالء اظتؤسسي لديهم
د إدارة اظتوار  أىداؼومن  ،موتنميته تدريبهم، وكذا اإلنسانيةطريق حتفيز العاملني على التعاوف أي بناء العالقات 

يف  للجميعمنها، وكذلك حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص  ةاالىتماـ مبقًتحات العاملني وتطبيق اظتناسب أيضاالبشرية 
 .والتطوير، التدريب واألجوراظتنظمة من حيث الًتقية 

 أفضلالبحث اظتستمر على من خالؿ  اظتنظمةىو حتقيق مبتغيات  ،األىداؼمن تلك  أفويربز لنا كذلك        
واظتيزة التنافسية  أدائهاوحتسني  ،على استقرار واستمرارية اظتنظمة من اجل اضتفاظوذلك  ،عليها واحملافظةاظتهارات 

 .(1)عتا
 وظائف إدارة الموارد البشرية: -5

لبشرية حبسب طبيعة اطتاصة باظتوارد ا لقد تباين الكثري من الكتاب واظتفكرين يف حتديد عدد الوظائف         
 اظتنظمة وقد حددنا غتملها وأمهها فيما يلي: 

 تخطيط الموارد البشرية: -5-1
 ،غتموعة السياسات واإلجراءات اظتتكاملة واظتتعلقة بالعمالة )اظتوارد البشرية("حيث مت تعريفو على انو              
، وبتكلفة ػتددة أوقاتيف  ،معينة أعماؿ ألداءمنها والنوعيات اظتطلوبة  األعدادحتديد و توفري  إىلواليت هتدؼ 

 ".( 2)والعوامل اظتؤثرة عليها ،للمشروع اإلنتاجية األىداؼخذين بعني االعتبار عمل مناسبة آ
واظتتمثلة يف  ،البشرية اظتواردمن عملية ختطيط  األىداؼنستخلص بعض  أفمن ىذا التعريف ديكن            

 أسلوبودراستها هبدؼ حتديد  ،وكذا مصادرىا ،تفصيليةللقوى العاملة بصورة  القائمالتعرؼ على الوضع 
 ،التعني والتدريب الالزمةحتديد السياسات وخطط  إىل باإلضافة ،من حيث العدد والنوع ،االستفادة اظتثلى منها

وع القوى العاملة بكم ون التنبؤوزيادة على ىذا ػتاولة  ،مستوى سليم ومستقر داخل اظتنظمة إىللضماف الوصوؿ 
 .اظتستقبل ًتة زمنية مناسبة يف، خالؿ فباظتنشأة األنشطة ظتختلفالالزمة 

                                                 
 .12، مرجع سابق، ص الفعالية التنظيمية للموارد البشرية في المؤسسة الرياضية مرنيز أسامة، زرواؽ ؾتيب: -(1)
 .133 ،132، ص 2005، عماف، األردف، 3دار الشروؽ للنشر والتوزيع، ط إدارة الموارد البشرية)إدارة األفراد(، مصطفى ؾتيب شاوش: -(2)
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 أىدافهايف حتديد  ،الفرصة للمنشأة إتاحةختطيط اظتوارد البشرية من حيث  أمهية أف ؽتا سبق تبني          
من خالؿ االحتياجات  ،يةوتطبيقات اظتوارد البشر  وإجراءاتوكذا مراجعة وتطوير سياسات  ،وخططها بدقة

من  استفادهتا  ،وكذا التأكد من مدى واظتكافآتاضتوافز  إىلوتنظيم العمل وصوال   ،واالختيار والتعني والتدريب
  اظتصادر البشرية اظتتاحة عتا.

 استقطاب الموارد البشرية: -5-2    
 مفهومها: -5-2-1    
امة اليت يراعى فيها جانب الدقة والنظرة اظتستقبلية ألفاؽ اعت الوظائفتعترب عملية االستقطاب احد          

غتمل اظتراحل والعمليات اظتختلفة " أهناصتذب العمالة، وتعرؼ على  اظتنظمة، وتعترب البداية العملية وأىداؼ
 .(1)"الشاغرة باظتنظمة الوظائفللبحث عن اظترشحني اظتالئمني لشغل 

تب خاصة تتضمن مكا ،أف معظم اظتنظمات واإلدارات اضتكوميةد انطالقا من ىذا التعريف ؾت           
وكذا  اإلعالف، يعمل هبا متخصصوف يف أو اإلدارةلتلك اظتنظمة  البشريةاظتوارد  لإلدارةبالتوظيف تابعة ضمنيا 

كما ديكن عتم االستفادة من اظتكاتب استشارية متخصصة يف جذب العمالة   ،العمالةطرؽ جلب  التوظيف وأيضا
        عن االستقطاب . وؿاظتسؤ وىذا جيسد من  ،)الوكاالت احمللية للتشغيل(

 :االستقطابمصادر  -5-2-2    
 فيما يلي: ىناؾ نوعني من اظتصادر االستقطاب ديكن توضيحها         

   داخلية:المصادر ال -5-2-2-1   
ديكن اللجوء إليها يف حالة الوظائف اإلشرافية و  ،داخل اظتنظمةو اظتوجودة أي اظتوارد البشرية اظتتاحة         

 مالية، ومن أىم ىذه اظتصادر:أو اليت حتتاج إىل خربات ع
 1- ىي الرغبة يف شغل بعض الوظائف اإلشرافية أو القيادية من طرؼ الفرد. :الًتقية 
 2- :ويهدؼ إىل تنويع خربات العامليني فيها.  النقل الداخلي 

 3- يد احتياجات كل وظيفة ؽتا تتطلبو منة خربات وقدرات ومهارات مع ىو حتد :ؼتزوف اظتهارات
 مراجعة القاعدة اظتعلوماتية للمنظمة فيما خيص قدرات ومهارات العاملني عتا.

 4- :ويقـو العماؿ  ،اإلعالفويتم ذلك عن طريق نشر حاجيات اظتنظمة بلوحات  اإلعالف الداخلي
لكي يتقدـ للوظيفة من جيد نفسو مؤىال عتا، وحيدث ىذا  ،حىت خارج اظتنظمة األخباربدورىم يف نقل 

 يف اظتستويات التنظيمية الدنيا.

 5- أو  العالقات اإلنسانية داخلية كانت:  ويتم ذلك عن طريق عن طريق الزمالء واظتعارؼ واألصدقاء
  اطتارجية )داخل اظتنظمة أو خارجها(.

 المصادر الخارجية: -5-2-2-2   
 :وأمههاباظتوارد البشرية انطالقا من سوؽ العمل  اظتنظمةاليت دتوؿ  اظتصادرد هبا تلك ويقص            

                                                 
 .227، 226، 225، ص 2007الدار اصتامعية، اإلبراىيمية، اإلسكندرية، مصر، إدارة الموارد البشرية،  ازتد ماىر: -(1)
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 1- :عن طريق الربيد )طلبات العمل( أو ،مباشرة اظتنظمة إىل األفرادأي تقدـ  التقدـ اظتباشر للمنظمة، 
قدراهتم مث  ،وخرباهتم وكذلك مستواىم التعليمي ،اظتوارد البشرية بتحليل بياناهتم الكاملة إدارةحيث تقـو 

 االتصاؿ بأصحاهبا عند اضتاجة.بعد ذلك و  ،وتصنيفها طبقا للتخصصات الوظيفية ،ومهاراهتم
 2- اظتختلفة  اإلعالـعن حاجتها من اظتوارد البشرية يف وسائل  باإلعالفحيث تقـو اظتنظمة  :اإلعالف

اظتناسبة للوظيفة  اإلعالفاختيار وسيلة مع مراعاة  ،اظتتخصصة" "اصترائد اليومية ، اجملالت، والدوريات
 اظتطلوب شغلها.

 3- :وكاالت عمومية تابعة للدولة، وتشرؼ  أوعتا ،أشكاؿتوجد على ثالث  وكاالت ومكاتب التوظيف
، وثانيها مكاتب خاصة يديرىا لإجياد فرص عمل لكل عامويكوف اعتدؼ الرئيسي عتا الدولة عليها 

 . مواقع وكاالت التوظيف اظتوجودة على شبكة االنًتنت وأخريا ،ةصوف يف جذب واستقطاب العمالتؼت

 4- :توطيد العالقات مع اظتدارس الفنية واظتعاىد على  تقـو معظم اظتنظمات اظتدارس واصتامعات
 العمالة أو جذب خرجيها للعمل هباواصتامعات من اجل تدريب 

 5- يف اظتستويات الدنيا من  ،صناعية الرأشتاليةوؿ الصدر خاصة يف الديكوف ىذا اظت ات العمالية:باالنق
 ظتعروض من العمالة يف مهنة معينة.النقابات يف ا إشراؾالتوظيف وذلك ب

 6- :ض الشركات واظتنظمات إىل تعيني أفراد سبق عتم أف أدوا  اطتدمةتلجأ بع اطتدمة العسكرية 
لسائقي الوزف  تكوف يف حاجة وكمثاؿ شركات النقل عندما ،العسكرية وذلك بعد تسرحيهم من اطتدمة

 .الثقيل

 7- أواالختصاص  أصحابن طريق التوصية من طرؼ وذلك ع اصتامعة: وأساتذةبآراء اطترباء  األخذ 
 اطتربة.

 أساليب االستقطاب: -5-3    
ووسائل صتلب االنتباه  األساليبمن  غتموعةعلى اظتوارد البشرية يف عملية االستقطاب  إدارةتعتمد          

 :أمههانذكر من وجذب العمالة، 
 1- اإلعالف: 
 األسلوبويشمل ىذا  ،شغلها على نوع الوظيفة اظتطلوب إلعالفل يتوقف اختيار الوسيلة اظتناسبة    

 .كتوبة والسمعية البصريةاظت اإلعالـيف الوسائل  اإلعالناتوكذلك  ،الداخلية اطتاصة باظتنظمة اإلعالنات
 2- عتذا الغرض:  مستقطبني ػتًتفني استخداـ  
ىؤالء اظتتخصصني من معلومات كافية عن  يف الدوؿ اظتتقدمة وذلك ظتا ديلكو األسلوبيستخدـ ىذا     

 .وذلك حسب توافقهم مع الوظيفة اظتطلوب شغلها  ألفرادخصائص ا
 3- :دعوة اظتًتشحني لزيارة اظتنظمة 
نظرة عامة حوؿ  بغرض تقدمي للمجتمعىذا لزيارهتا يف مقر العمل و  وذلك من خالؿ دعوة فئات معينة    
 .)اظتفتوحة باألياـ (وكمثاؿ على ذلك ما يسمى اظتنظمة 
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 4-  :التدريب الصيفي 
 لطلبة اصتامعات أو اظتعاىد أو اظتراكز التكوين. استضافة وذلك من خالؿ تنظيم و    

 االختيار والتعين: -5-3  
اىتمامهم  إثارةوالعمل على  ،اظتؤىلني لألفرادد اظتصادر اظتناسبة حتدي إىلهتدؼ جهود االستقطاب                

لشغل   اإلدارية باصتهود الالزمة الستقطاب األفراد اصتهاتتقـو  أفوبعد  ،ظماتيف اظتن واستمالتهم للتقدـ للعمل
الستقطاب ا عمليةالشاغرة. وتنتو  الوظائفبالتقدـ لشغل  استقطاهبميقـو بعض اللذين مت  ،العامة الوظائف

 األفضل األفرادمرحلة االختيار اليت يتم فيها انتقاء  تأيتمث  ،العامة الوظائفلشغل  داألفرابتقدمي الراغبني من 
 .(1)الشاغرة الوظائفلشغل  األكفأو  واألجود

ويعرؼ االختيار والتعيني على انو:"العملية اليت من خالعتا يتم حتديد مدى صالحية اظتتقدمني لشغل      
وتعيينهم يف  همنبيمن  األنسبنتقاء معينة من اجل ا أسسمن خالؿ اظتفاضلة بينهم بناءا على  ،لوظائف الشاغرةا

 .الوظائف اظتناسبة اليت تتفق مع قدراهتم واستعدادىم
     خطوات االختيار: أو إجراءات -5-3-1  

ىا حسب اختالؼ الوظائف ىذا و  ،إف غتمل ىاتو اإلجراءات ختتلف من مؤسسة إىل أخرى                 
 عملية االختيار اطتطوات التالية:يف اجململ تتضمن  ،وحجمها
 المقابلة المبدئية للمتقدمين: -1

مع  ةمقابلة مبدئية ؼتتصر  إجراءيف عملية االختيار، حيث يتم  األوىلاطتطوة تعترب يف كثري من اضتاالت      
عن أي  واإلجابةوالوظائف اظتتقدمني عتا،  اظتنظمةت الالزمة عن اظتًتشحني يتم خالعتا تزويدىم بكافة اظتعلوما

العامة  األساسية، وكذلك التعرؼ على مدى استفاء اظتتقدمني للشروط األشخاصاستفسار عتم ومن مث تصفية 
 لشغل الوظائف اظتتقدمني عليها.

     
 طلبات االستخدام: -2

وكذا ملئ  ،يطلب منهم تقدمي طلبات توظيفهم ،تقدمنيللم اظتبدئيةاظترور من خالؿ اظتقابلة يف حالة      
علمي، ومن  أسلوبعلى  اعتمادا ،اظتنشأةب وف مطبوعة وجاىزة بشكل خاصاليت تك ،اطتاصة تاالستمارا

ل: االسم، السن، اصتنس، مكاف الشخصية)مثالبيانات واظتشًتكة يف كل االستمارات  األساسيةبني البيانات 
 .((2)ل العلمي واطتربة السابقةاظتيالد، بيانات التأىي

 
 
 

                                                 
 .502، 491مرجع سابق، ص إدارة الموارد البشرية،  مازف فارس رشيد: -(1)
 .173، 170، ص ية، مصراإلسكندر  الدار اصتامعية للنشر، دارة الموارد البشرية،إ صالح عبد الباقي: -(2)
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 االختبارات: -3

اظتتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة،  األشخاصمن توافر شروط العمل يف  ةالبشرياظتوارد  إدارةبعد تأكد      
 ىذه االختبارات: أىممن و  ،غتموعة من االختبارات للمفاضلة بني اظتًتشحني تالية ىي إجراءتبدأ خطوة 

 1-  األداءاختبارات : 

 كتجربة.  الوظيفةاليت سيكلف هبا عند شغل  األعماؿ أداءمعينة  يطلب من اظتتقدـ لشاغل الوظيفة    
 2- :اختبارات الذكاء  

فكلما ارتفع مستوى  ،مهم مرأبالذكاء  الوظيفة أواستخداما، فارتباط العمل  االختبارات أكثرىي و     
كاء اظتطلوبة، وعلى كل حاؿ ال تعترب مقاييس اختبارات الذكاء  ذ لكلما كربت درجة ا  ،الوظيفة يف اعتياكل التنظيمية

    .(1)كافية للحكم على صالحية الفرد فهي ال تقيس درجة الوالء مثال
 3- االستعدادات والقدرات: اختبار 

واعتدؼ منو قياس قدرة الشخص على التعلم واالستفادة من اظتواقف اليت يتعرض عتا مثل: القدرات     
 .اللغوية
 4-  العمل: إىلظتيوؿ ااختبارات 

 وميلو وحبو ووالئو ألدائو. إليووىو قياس مدى رغبة اظتتقدـ للوظيفة اليت ستسند         
  5- :اختبارات الشخصية 

الوظيفة يف  إليهااليت حتتاج  ،وىو ػتاولة معرفة مدى توافر خصائص معينة من اطتصائص الشخصية     
 و يف تصرفاتو.ومقدار حتكم ،رد بنفسوالشخص اظتتقدـ عتا كثقة الف

 المقابالت الشخصية: -4

 وكذلكطلب االستخداـ  أفاعتقادا منها  ،لشغل الوظيفة للمتقدمنيجتري اظتنظمات مقابالت شخصية           
 :أنواعهااظتتقدمني لشغل الوظيفة، ومن بني  األفرادتكوف كافية للحكم على  نتائج بعض االختبارات قد ال

   مقابلة غري موجهة: غري ؼتططة ويًتؾ فيها اضترية الكاملة للمقابل ليجمع ما يرى مناسبا من  -أ
 البيانات.

  العاـ للمناقشة. اإلطارظتقابلة اظتوجهة: حيدد فيها ا -ب 

  ػتددة مسبقا. األسئلة أفاظتقابلة اظتقننة النموذجية: تشبو سابقتها ولكنها ختتلف يف  -ج 

  األمنثبات يف األعصاب والعواطف كرجاؿ  إىلالذين حيتاجوف  األفرادية: ختص اظتقابلة االنفعال-د. 

 طالب  أو للمرشحعادة لتقييم صحيح  أشخاصاظتقابلة عن طريق اللجنة: ويكوف عدد اللجنة ثالث  -ىػ
 القرار. إصدارالوظيفة، وعتا رئيس يقيد برأيو عند 

 وذلك  أفرادستسة  إىلة يكوف عدد اظتًتشحني من فرد : ويف ىذه اظتقابلللمتقدمنياظتقابلة اصتماعية  -و
  اظتناقشة. أسلوبباعتماد 

                                                 
 .171، ص 2004الدار اصتامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية،  صالح الدين عبد الباقي: -(1)



 

 

 يالجانب النظر 
  

الفصل الثالث 
  

البشرية  إدارة الموارد 
 البشرية البشرية

 

92 

 من صحة البيانات والتحري عن طالب الوظيفة: التأكد -5 
من  أو ،عتم معرفة سابقة أفرادطريق  اليت مت تقدديها عن ،طريق االستعالـ عن صحة البياناتعن وذلك          

 اظتؤسسة اليت كاف يشغل هبا سابقا. من خالؿ أو ،السرية الذاتية لو
 الترشح للتعيين: -6

وبعد التشاور مع اظتدير  ،اظتتقدمني للوظائف لألشخاصاالختبارات واظتقابالت الشخصية يف ضوء نتائج          
دتهيدا  ،للتعنياظتًتشحني الصاضتني  بأشتاءكشوؼ   بإعداداظتوارد البشرية يف اظتنشأة  إدارةاظتختص بالوظيفة، تقـو 

 .(1)العليا واستصدار قرارات التعيني من السلطة العليا اإلدارةعلى  األمرلعرض 
 الكشف الطبي: -7

البد من معرفة قدراتو اصتسمانية على  ،للوظيفة الشاغرة مؤىالت ومعارؼ وقدرات اظتًتشح إىل باإلضافة         
 الفحص الطيب وذلك بغرض:من خالؿ  إالديكن اضتصوؿ عليها  وال ،واجبات الوظيفة أداء

 اظتناسب. مكانوزتاية اظتوظف ووضعو يف  -1

 اظتعدية. ضاألمرااظتوظفني من  يزتاية باق -2

 وجو. أكملضماف االستفادة من اظتوظف على  -3

 ب واظترض.الغيااليف العمالة بتفادي مشاكل تكتقليل  -4
 اتخاذ قرار التعيين:  -8 

وذلك بفتح ملف خاص  ،واجبا أمرار تعيني اظتًتشحني اظتقبولني بعد اظتراحل السابقة يصبح اختاذ قرا         
   باظتلتحق اصتديد)اظتوظف اصتديد(. 

 
 االلتحاق بالوظيفة: -9  

، وعليو مباشرة العمل يف مدة معينة يفرضها صدورهاظترشح بقرار تعيينو فور  بإبالغتقـو اظتؤسسة          
 ني.من تاريخ صدور قرار التعي ابتداءالقانوف 

 قضاء فترة التجربة: -11  
 .(2) خيضع اظتوظف اصتديد لفًتة جتربة حتددىا اظتؤسسة حسب طبيعة الوظيفة         

 
 
 
 
 

                                                 
 .191مرجع سابق، ص  االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، صالح الدين عبد الباقي: -(1)
 .614مرجع سابق، ص إدارة الموارد البشرية،  مازف فارس رشيد: -(2)
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 االستبعاد أو الرفض
Disappraval 

by 
Either party 

 
 

 اليت تبني مراحل عملية االختيار والتعيني. األشكاؿوفيما يلي بعض 
 
 
 
 

 .(1)خطوات تصفية اظترشحني للوظائف (:11شكل رقم)
 المقابلة                                                          

                                                  Interview     
 
          تاالختبارا                               لفحص الطبي                                      ا                       

Physical Examination                                                           Test  
 

 

       
 

 تقديم طلب االستخدام                                                                             التحريات عن الشخص                
                    Référence chèches                                                               Application Blanc    

     
                                

 تقديم العرض للمتقدمقرار التعيين                                                                                                
                            Exployment décision                                             Offre       

    
               

                                
 .200الدار اصتامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، ص، دارة الموارد البشريةإصالح عبد الباقي:  -اظتصدر:

 
 
 
 
 

                                                 
 .200مرجع سابق، ص دارة الموارد البشرية،إ صالح عبد الباقي: -(1)



 

 

 يالجانب النظر 
  

الفصل الثالث 
  

البشرية  إدارة الموارد 
 البشرية البشرية

 

94 

 ينيخطوات التـعـ

 استقبال طالب العمل

 مقابلة مبدئية

 ملئ طلبات االستخدام

 عمل )نفسية وجسدية(اختبارات ال

 مقابلة شخصية مع رئيس القسم

 الموظفين نمقابلة مدير شؤو 

 كشف طبي

 الئق

 الرفض التعيين

 
 .(1)ات تصفية اظتًتشحني للوظائفخطو  (:11شكل رقم)

  
 
 
 

   غري مقبوؿ أوشخص غري الئق                                                                           
                        

 الئق و مقبوؿ                           

                                                                                                  
 بيانات غري كافية أو غري الئقة                                                                          

                                 
 بيانات الئقة                                              

  

                               نتائج غري ناجحة                                                                                                                                                  
                   

                            
 بيانات الئقة                                

                                                                                                                                                                      
 مقابلة غري ناجحة                                                                              

                              
   مقابلة ناجحة                                

                                                                               عدـ اتفاؽ على الشروط العقد                                                                                                                                                    
  

 اتفاؽ                                    

 
 صحيا          غري الئق                                                                         

 
 
 
 
 
  .197، ص2004، الدار اصتامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،دارة الموارد البشريةإصالح عبد الباقي:  -اظتصدر:   

                                                 
 .197مرجع سابق، ص  االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، صالح الدين عبد الباقي: -(1)
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 األجور والحوافز: -5-4  
 األجور: -5-4-1  
 :األجور - أ

، وتعترب واإلدارةملني االعبني عالقة طيبة  إجيادعلى  األفرادالعوامل اليت تساعد  أىممن  راألجو تعترب          
وقد عرؼ  ،نظمةيف اظت اإلدارةعوامل ؾتاح برامج ىذه  أىممن  البشريةاظتوارد  إدارةمن قبل  األجورسياسة وضع 

وىو كذلك  ،"(1)العمل أداءتكلفة "و أيضا ان، وكما عرؼ "من النقد اإلنتاجنصيب الفرد)العامل( يف " بأنو األجر
 ."(2)شهريا يف مقابل قيامو بالعمل أو أسبوعيا أوة ما يدفع للفرد بالساع"

 :األجور أهمية  - ب

فهي دتثل مصدرا  ،العاملني فيها واجملتمع بصفة عامةلمنظمة و اظتواضيع اعتامة لمن  األجوريعترب موضوع       
قق مبا حي األجورم سياسات ة رسمهيأ تأيتومن ىنا  ،اضتياة أعباءلدخل الفرد يساعده على حتمل  أساسيا

أف الرضا عن مستوى اظتشًتكة بينهما، فقد ثبت  العالقةوخيدـ  ،لفرد واظتنظمةاالتوازف بني حاجات الطرفني 
  .(3)يف مستوى الرضا العاـ أساسيا عنصرايعد األجور 

 :األجورفي تحديد  األساسيةالعوامل  -ج    
اجبات، وذلك مبساعدة عملية تقييم الوظائف وفقا ظتختلف التباينات يف مستويات الو  األجورتكوف قيمة          

 :األجوردورا ىاما يف حتديد مستويات  تلعبعض اظتتغريات اليت بوفيما يلي 
 1- :العوامل االقتصادية 

تعترب الظروؼ االقتصادية عامال مهما يف حتديد مستويات األجر، حيث يعترب مستوى الدخل القومي      
على مستويات  يؤثرمبستوى معني  ،األجورالكايف لدفع  الدخلتوفري والكساد، وكذا قدرة اضتكومة على 

العمل، وأيضا تتأثر سوؽ ت األجور لظروؼ العرض والطلب يف ختضع مستويا أخرى، ومن جهة األجور
  ومساعدهتم بصورة دورية. ،مبستوى اظتعيشة وػتاولة اضتفاظ على القدرة الشرائية للعماؿ

 2- :العوامل االجتماعية 

وسيلة لتحديد اظتكانة االجتماعية للفرد،  أصبحتبل فقط، اظتادي للفرد  لإلشباعوسيلة  األجورمل تعد     
مثل:"معايل" مرتبطة بالدرجة اظتالية  األلقابوكذلك نظرة اجملتمع للفرد تتغري، فمثال يف بعض اجملتمعات ؾتد بعض 

 اليت يشغلها الشخص.
 
 

                                                 
 .63، ص 2000لنسر والتوزيع، عماف، األردف، ، دار صفاء ل1طإدارة الموارد البشرية،  :وآخروف ةنظمي الشحاد -(1)
 .277، ص 2000الدار اصتامعية طبع نسر توزيع، اإلبراىيمية، اإلسكندرية، مصر، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية، راوية حسن:  -(2)
 .866، 863مرجع سابق، ص إدارة الموارد البشرية،  مازف فارس رشيد: -(3)
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 3-  بالعمل: اطتاصةالقوانني 

اليت ينبغي توفريىا للعاملني، واضتد  ،سواء اظتالية و الغري اظتالية اإللزاميةك من خالؿ ؼتتلف القوانني وذل     
 وغريىا من القوانني. اإلضايفلساعات العمل، ومعدالت العمل  ىاألقص
 4- :سياسات األجور 

 ،دد اظتراتب فيووع مثل ىيكلة الرواتب واألجور ،جورىذه السياسات اطتطوط  العريضة لألوحتدد     
اليت تؤثر على ما حيصل عليو  األموراليت يلـز توفريىا للموظفني، وؼتتلف  اواظتزايوالوظائف اليت ينطبق عليها 

 من رواتب والعامل من أجور.اظتوظفني 
 5-  األجريف حتديد  وتأثريىااظتساواة: 

متكافئ مع ما يبذلو من  أجره أف إىلظف اظتو  أوالعامل  ينظرنوعني: داخلية حيث  إىلوتقسم اظتساواة         
داخليا  رب األجورتقا أفالذين يؤدوف العمل ذاتو، واطتارجية يف  اآلخرينومتساوي مع اظتوظفني  ،جهد يف العمل

  العمل. استمراروذلك لضماف  أخرى منظماتيف  األجورمع 
 6- :متطلبات العمل 

 .(1)يات الوظيفة وظروؼ العمل هبالتتناسب مع مقتض األوؿيف اظتقاـ  األجورحتديد    
 أنواع األجور: -د   

  ديكن تقسيم األجور إىل:            
 1- :جر مايل ويشتمل على العالوات واظتكافآت اليت حددت للفرد.ىو عبارة عن أ األجر النقدي 

 2- ل على السلع حيص أفالفرد  ستطيعالنقدي اليت ي لألجروىو عبارة عن القوة الشرائية  اضتقيقي: األجر
كل جزءا نقديا وآخر عينيا يكوف على ش األجريشتمل  أفما ديكن باألجر النقدي كشرائها  ديكن واطتدمات اليت

 .(2)"ةكهر ومنزليأشياء عينية أخرى "أدوات   أوسكن 

 الحوافز: -5-4-2   
 مفهومها: -أ   
 األجرفرد باظتنظمة، وىي ال تعترب بديال عن اضتوافز عبارة عن وسيلة للعمل على زيادة درجة ارتباط ال          

 .(3)األداءمقابل  اضتافزوىو  أساسيولكنها  مكملة لو، حيث تقـو سياسة اضتوافز على مبدأ  األساسي
 
 
 
 

                                                 
 .867سابق، ص الرجع اظتدارة الموارد البشرية، إمازف فارس رشيد:  -(1)
 .65، 64مرجع سابق، ص  إدارة الموارد البشرية، وآخروف: نظمي الشحادة -(2)
، يـو www.kotobarabia.com ،387،415، ص 2003اللكًتوين، الكتب العربية للنشر والتوزيع اإدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية،  عادؿ ػتمد زايد: -(3)

 صباحا. 02.35، على الساعة:20/02/2009

http://www.kotobarabia.com/
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 أهميتها: -ب   
 :ما يلي اضتوافز يف أمهيةوتتجلى          
 1-  مادية( أوات إضافية معنوية الفرد )توفر لو حاجي إشباعاضتوافز وسيلة فعالة يف زيادة درجة. 
 2-  الوالء الوظيفي للمنظمة من طرؼ الفرد. أواضتوافز وسيلة فعالة يف زيادة درجة االرتباط 
 3-  ظتنظمة)كسب ثقة اطتاصة با ريةأقصى استفادة ؽتكنة من اظتوارد البشتساعد اضتوافز على حتقيق

 (.األفراد

 4- اطتارجي. أوستوى الداخلي سواء على م بتميزتنمي شعور الفرد  اضتوافز 

 5-  التقليل من درجة الدوراف الوظيفي(ةباظتنظم العاملني ألفراداضتوافز على االستقرار الوظيفي تساعد(. 

 6-  اظتؤسسة قادرة على اظتنافسة يف جذب اظتوظفني على قدر اظتساواة مع اظتؤسسات  أفضماف
 . (1)األخرى

 :أنواعها -ج   
  سنذكر منها: أننا إالاضتوافز  اعأنو لقد تعددت           
 الحوافز التنظيمية: - أ

يف  ،استغالؿ أحسنا البشرية مواردى باستغالؿاظتؤسسة  أووىي اضتوافز اليت تتيح وتسمح للمنظمة 
 :إىلوتنقسم  أىدافهاقيق سبيل حت

 1- الداخلية واطتارجية: اضتوافز 

للفرد داخليا،  اإلشباعويتحقق ىذا  ،الفرد من الوظيفة ذاهتااليت حيققها  اإلشباعاضتوافز الداخلية ىي درجة         
فهي مقدار ما حيصل  اطتارجيةشركة متميزة وعتا مكانتها يف سوؽ العمل، أما  إىلباالنتماء  الشعورمثاؿ ذلك 

      (.اإلدارةىي  وىي تأيت من خارج الوظيفة)جهة خارجية ،أخرىوترقيات وفوائد  أمواؿعليو الفرد من 
 2- ضتوافز اظتالية وغري اظتالية:ا 

واظتشاركة يف  األساسية واإلضافية األجورمثل  ،ظتالية تدعم العائد اظتادي للموظف بشكل مباشرااضتوافز         
أما اظترضية وخصومات الشراء،  واإلجازات األجرمدفوعة  واإلجازات ، مباشرة يف راتب التقاعدوتكوف غري األرباح

 .(2)...اخل، راحات عمل مناسبة،اظتكتيب أثاثمثل  اإلضافيةل يف اضتاجات البشرية  اظتالية فتتمثالغري
 
 
 
 
 

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

 .391، 390 رجع سابق، ص، مإدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية عادؿ ػتمد زايد: -
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 نظم الحوافز

 نظم حوافز جماعية نظم حوافز فردية 

 حوافز المصنع التميز

 القطعة

 العموالت

 المشاركة 
 في 

 األرباح

 3-  وحوافز العضوية: األداءحوافز     
حيث  ،ة واصتماعيةرديالف افزونظم اضتو  باإلنتاجوربط  ،ىي اضتوافز اظتباشرة من عموالت البيع األداءحوافز         
كالزيادات يف الرواتب نتيجة   إضافيةاضتوافز العضوية فتكوف  أماالوظيفي،  ألداءاتميز يف ال أساسعلى  األجرحيدد 

 أو اإلدارة أو أداء الفردتعطى بغض النظر على اظتستوى  أهنا األساسيةقدمية، وشتتها أو األلظروؼ سوؽ العمل 
 . (1)اظتنظمة

س اظتبدأ)التحفيز لتحسني وزيادة أداء وؽتا سبق نرى أف أنواع اضتوافز متداخلة فيما بينها لكن عتا نف       
  األفراد(.

 نظم الحوافز: -د   
 أداءحتسني مستوى   إىلوتقدمي عدة نظم ضتوافز منها الفردية واصتماعية سعيا منها  بإعطاءتقـو اظتنظمات         

 العاملني.

 1- :نظم اضتوافز الفردية 

 جر القطعة، والعمالت.جها، حوافز التميز، وأمناذالفردي، ومن  األداءحوافز تدفع مقابل  ىي       
 2- :نظم اضتوافز اصتماعية 

 ،اضتوافز تقدـ لفريق يعمل يف نشاط واحد لو عدة وظائف أفأي  ،وىي اضتوافز اليت تقدـ صتماعات العمل       
الوظيفي باصتهد  ألداءافز يكوف مهما يف حالة تأثر ااضتوافز فرديا بل رتاعيا، وىذا النوع من اضتو ال ديكن تقدمي  إذ

 اصتماعي.
 والشكل التايل يوضح ذلك:  

 .(2)نظم اضتوافز(:12شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                 
 .416، 393سابق، ص الرجع اظت، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية عادؿ ػتمد زايد: -(2، ) (1)

 

http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
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 الحوافز خارجية داخلية

 .المشاركة في اتخاذ القرار 

 .الحرية الوظيفية 

 .تحمل المسؤولية 

 .التحدي الوظيفي 

 .تنوع المهارات 

 .تكاليف المعيشة 

 .حالة السوق 

 .األقدمية 

 .مشاركة األرباح 

 .مكان عمل مناسب 

 .راحات عمل مناسبة 

 .مكان انتظار السيارة 

 .اإلنتاج 

 .العولمة 

 .األرباح 

 .األداء 

 وفيما يلي نبني أنواع اضتوافز.   
 .(1)ىيكل األجور واضتوافز (:13شكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ،389، ص 2003شر والتوزيع االلكًتوين، الكتب العربية للن ،إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبليةعادؿ ػتمد زايد:  -اظتصدر:    
www.kotobarabia.com صباحا. 02.35، على الساعة:20/02/2009، يـو 

 التدريب: -5-5    
رب الفرد، ويعت لزيادة أداء اجتاىات أواكتساب مهارات ومفاىيم وقواعد  تتضمنىو عملية تعلم              

اصتدد باظتنظمة)شاغلي الوظائف اصتدد(، وتقع مسؤولية التدريب عل عاتق اظتدير  لألفرادالتدريب نشاط مهم 
واالجتماعية والتكنولوجية  االقتصاديةخاصة يف ظل التغريات و  بريةك  أمهيةاظتباشر لألفراد اصتدد، كما ديثل التدريب 

، وىذا ما يتطلب تدريبا لتجديد وحتديث اظتعارؼ (2)لمنظمةل اإلسًتاتيجية األىداؼاليت تؤثر عل  ،واضتكومية
 القدامى.  أوسواء للعاملني اصتدد 

ختص ىكذا فقط بل يقـو على عدة مراحل، بدأ بتحديد االحتياجات التدريبية اليت  يكوف والتدريب ال       
التدريبية  تاالحتياجايتم حتديد  إذجديد(  أواكتساهبا)عامل قدمي  أوالفئة اليت ستدرب من اجل تطوير اظتهارات 

 عليا، وسطى، دنيا'تنفيذية'(. إدارة)اإلداريوفق اظتستوى 
اظتؤسسة والفرد معا  أوالرئيسية للتدريب اليت جيب توفرىا على ما ديس اظتنظمة  األىداؼومن ذتة يتم وضع       

 :إىل األىداؼوتنقسم  أثناء التدريب وبعد هنايتو، بفًتة حتقيقها إىلوالسعي 
 النمو. أىداؼ -4فردية.      -3.     إدارية ةتنظيمي -2.     إرشاديةتوجيهية  -1

                                                 
 .389 السابق، صرجع اظت، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية عادؿ ػتمد زايد: - (1)
 .166، 163ق ، ص مرجع سابإدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية،  راوية حسن: -(2)

 غير مالية ليةما

http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
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 أىدافهاوالتدريب يتم بواسطة وسائل وطرؽ تستخدـ يف حتديد االحتياجات التدريبية للمنظمة لتحقيق      
 ومنها:

 ؿ الدراسية.التدريب يف الفصو  -4التدريب اظتهين، -3التغيري الدوري يف العمل،  -لعمل،االتدريب يف غتاؿ  -1

 عدة نذكر منها: أساليبسالفة الذكر بواسطة الالطرؽ ويكوف التدريب يف 
    التمارين التدريبية، -5الورشة التدريبية،  -4رتاعة اظتناقشة،  -3الدراسة اظتيدانية،  -2ضرة، احملا -1
 ،اإلداريةاظتباريات  -10 راسية،اضتلقة الد -9اظتؤدترات،  -8الندوات،  -7 اصتلسات العلمية، -6  
 الدوراف الوظيفي. -12 دراسة حالة، -11  

حىت يتم التعرؼ على مدى فائدة التدريب ونقاط الضعف  ،تأيت عملية التقييمويف النهاية وبعد كل ىذا       
 يق أربع ػتاور وىي:لتخلص منها وحتديد الربامج الغري الفعالة ليتم استبداعتا ويتم التقييم عن طر  ،اظتوجودة فيو

 .(1)النتائج -4 السلوؾ، -3التعلم،  -2ردود األفعاؿ،  -1   
 أهمية الموارد البشرية في اإلدارة الرياضية: -6

سواء كاف غتاؿ  ،أي منظمة وصريورةتعترب اظتوارد البشرية مبختلف وظائفها الركيزة األساسية يف دواـ          
من خالؿ حتفيزىا وتدريبها  ،اضتديثة اىتماما كبريا هبذه اظتوارد اإلدارات خدميا، حيث تويل أو إنتاجياعملها 

اجملاؿ الرياضي من  ويعتربعلى اظتديني اظتتوسط والطويل، ومراعاة اىتماماهتا وػتاولة حل مشاكلها،  ،واالعتناء هبا
 اإلداراتالؿ موظفي ومستخدمي من خ اإلدارياجملاالت اليت تتوفر على اظتوارد البشرية سواء كانت يف اجملاؿ  أىم

وكذلك يف اجملاؿ الًتبوي الرياضي  واظتسريينيف اجملاؿ التدرييب من حيث الالعبني، اضتكاـ، اظتدربني،  أوالرياضية 
 يف اجملاؿ الرياضي. واألخصائيني األساتذةمن خالؿ ؼتتلف 

رية اظتكونة لو، لذا جيب االطالع على ؼتتلف غتاال غنيا وخصبا ظتختلف اظتوارد البش يعترباجملاؿ الرياضي  إفو      
من منظمة وكذلك الفرد اصتميع  ختدـبطريقة  ،اضتديثة يف تطوير وجلب ىاتو اظتوارد واظتناىج ،والطرؽ األساليب

 ،فاف الالعبني الذين ديتلكوف مهارات وقدرات تأىلهم للتألق ،مثال على مستوى الفريق رأيناواجملتمع، فلو 
من  ،من اجل اضتفاظ عليهم ،يعمل جاىدا الفريق باألحرى أواظتنظمة  أفؾتد   ،النتائج أفضلقيق حت إىلوالوصوؿ 

اليت بدورىا تعتمد على غتموعة من  ،صتددا لالعبني االنتقاءك بالنسبة لعملية لوكذ ،خالؿ تدريبهم وكذا حتفيزىم
 واصتيد. الكفء لالعباالختبارات واظتعايري للوصوؿ 

ترتبط ارتباطا  ،اظتوارداحملددة عتاتو  أف ؼتتلف الوظائف والطرؽ و األساليباظتوارد البشرية جيد  دارةإلواظتتتبع     
 .أقسامو وثيقا باجملاؿ الرياضي يف كل

البالغة للمورد البشري يف ؼتتلف ميادين اجملاؿ الرياضي وذلك من خالؿ  األمهيةتظهر  األساسومن ىذا     
يف  اإلداريالنشطات الرياضية بالرغم من التطور التكنولوجي ف اظتهاـ و ظتورد يف ؼتتلاالعتماد الكبري على ىذا ا

 وقتنا اضتاضر.
 

                                                 
 .175، 166سابق ، ص الرجع اظتإدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية،  راوية حسن: -(1)
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 خالصة:
عكس بعض  ،رية على اظتوارد البشريةباجملاؿ الرياضي يعتمد بصفة ك أفيتضح انطالقا من ىذا الفصل          
ؼتتلف الوظائف  وإتباعىذا فاف تطبيق  مثال، ومن تباآلالاليت عتا تعويض عتذا اظتورد البشري  ،األخرىاجملاالت 

ذات اظتردودية اصتيدة وكذا االىتماـ اظتطلوب من العمالة  إىليف الوصوؿ  ،اظتوارد البشرية اضتديثة إدارةاليت تقـو هبا 
الطرؽ ومراعاة غتمل اظتعايري و  ،من خالؿ وجود ؼتتلف االختبارات ،ضروريا يف اجملاؿ الرياضي أمرايصبح  ،هبا

 تالقراراعرب ؼتتلف  إدارياسواء كانت  ،جيد أداءذات  نتائجحقيق اعتدؼ اظتراد، وذلك بت إىلاظتستخدمة للوصوؿ 
للعملية  أساسااظتوارد البشرية تعترب  إدارة أف نستخلصالفرؽ، ومن ىنا  جنتائمن خالؿ  اظتيدانية التطبيقات أو

   رياضية منها.اضتديثة يف ؼتتلف اجملاالت وخاصة ال اإلدارية
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 تمهيد:

موارد البشرية، يف اإلدارة عموما لدتثل دراستنا دلوضوع التكوين )التدريب( ودوره يف حتسني األداء الفعلي ل     
جل  أو ادلنظمة وحىت الدولة من أعلى مستوى الفرد  األىدافحتقيق  ما يساىم يفوىذا  ،والرياضية خصوصا

 ية يف مجيع اجملاالت.العصر  اإلدارةمواكبة سلتلف التطورات اليت تشهدىا 
 ،يف اجملال الرياضي واإلدارة اإلدارةوارد البشرية يف أساسية للموانطالقا من دراستنا دلوضوع التكوين كوظيفة     

عن طريق مجع  ،نفيها أوبقا وذلك بإثبات صحة فرضيات الدراسة اادلطروحة س إجياد حل لإلشكاليةسنحاول 
جل استخالص النتائج، وذلك من أ ،نيفها وقياسها بطريقة علمية ومنهجيةوتصمث ترتيبها  ،ادلعلومات النظرية

 . ابت ادلوضوع ادلدروسانطالقا من ثو 
تناسب الذي ي الزماين وادلتمثلة يف اجملال ادلكاين و،اسةقي سنتعرض إىل حتديد رلاالت الدر ويف اجلانب التطبي    

منهج  أومعني  أسلوب بإتباعوذلك  ،ة للموضوعحتديد عينات الدراسة ادلناسب مع موضوع البحث من خالل
 .اليت دتس ادلوضوع نات ادليدانيةاألدوات ادلناسبة جلمع ادلعلومات والبياحتديد يتوافق مع ىاتو الدراسة، و 

 لبحثنا ىذا. سليمة وصحيحةو  نتائج علمية إىلمجيع ىاتو السبل للوصول  إىلالتطرق وسيتم يف ىذا الفصل     
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 الدراسة االستطالعية: -1

 المجال المكاني والزماني: -1-1

 المجال المكاني: - أ

 استبيانيةاستمارة  45كمجال لدراستنا، حيث مت توزيع   والية الوادياختيار مديرية الشباب والرياضية لمت    
 في ادلديرية.على سلتلف موظ

 : الشباب و الرياضة لوالية الوادي تعريف مديرية -1

والئية هتتم بكل مايتعلق من انشطة شبانية ورياضية وكذا ادلتابعة ادليدانية للمؤسسة القطاعية اىل جانب  مديرية   
 .التأطري البيداغوجي والتسيري االداري

  : انشاء المديريةمرسوم 
 .32اجلريدة رقم  28_  07_  1990ادلؤرخ يف  90_  234رقم 

يف تنشيط  الكبرية ذلا مسامهةلة ذات طابع خدمي وذلك نظرا لمؤسس مديرية الشباب و الرياضة و تعترب      
الشباين داخل مناطق الوالية وحىت من اخلارج من خالل تبادل النشاطات مع الواليات األخرى   ادليدان الرياضي و

 ، وتعتمد ادلديرية يف نشاطها على عدة مصاحل تابعة ذلا وكل مصلحةتايم دورات مشًتكة يف سلتلف الرياضكتنظ
 متخصصة يف رلال معني.

يًتكز أساس نشاط مديرية الشباب والرياضة يف متابعة النوادي الرياضية، و الرابطات وتفعيل  كما       
دعم ادلعنوي و ادلادي، وكذا متابعتها ألجل حتسني األداء الدورىا يف شىت اجملاالت وذلك بادلسامهة يف 

 .ادلتابعة ادليدانية ذلا وما وكذا النشاطات الشبانية عمللنوادي الرياضية و 
 و الرياضة :مهام مديرية الشباب  -2    

تطوير مديرية الشباب و الرياضة للوالية و ادلؤسسات و اذلياكل و األجهزة و النشاطات التابعة الختصاصها  - 
 ا و تراقبها .و حتثها وتنسقها و تقيمه ،ضة و الًتبية البدنية و الرياضيةالعامة يف ميادين الشباب و الريا

للتغيري و التنشيط و متابعة  ماهتية و حركة مبادالت الشباب و فضاءتطوير الربامج االجتماعية الًتبوية و الًتفيه  -
 تنفيذىا .

 إعداد برامج اإلعالم و االتصال و اإلصغاء للشباب و تطويرىا و تنظيمها .  -
مبادراهتم و كذا  شاركة ادلتصفة بادلواطنة و ترقيةادل تنفيذ الربامج اذلادفة لالندماج االجتماعي للشباب و -

 اذليئات ادلعنية للوالية .و التهميش باالتصال مع ادلصاحل و مكافحة اآلفات االجتماعية و العنف 
إعادة الًتبية و الوقاية ما يف الوسط الًتبوي و التكوين و ة السيياضيو تعميم الًتبية البدنية و الر تنفيذ برامج ترقية  -

 باالتصال مع ادلصاحل و اذليئات ادلعنية للوالية .
 وضع التنظيمات و أقطاب انتقاء ادلواىب الشابة و توجيهها و تكوينها و تطوير ىذه      -

 التنظيمات و األقطاب و متابعتها و ترقية ادلمارسات الرياضية النسوية .      
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 عاملني داخل ىياكل احلركة اجلموعية و لن ادلستخدمني و التأطري الدائم  لتنظيم أعمال تكوي -
 جتديد معارفهم و حتسني مستواىم يف إطار التنظيم ادلعمول بو .     

 إعداد سلطط تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع رلمل اذلياكل و اذليئات ادلعنية .  -
 ة ادلوجودة يف  ادلؤسسات و ىيئات الشباب و الرياضريسيتالسهر على تطوير التنظيم ادلتعلق ب  -

 .الوالية و استغالذلا  أحسن استغالل       
 و ضع أنظمة لتقييم و مراقبة اذلياكل و اذليئات و ادلؤسسات التابعة الختصاصها و السهر   -

 على مراقبة مساعدة الدولة للحركة اجلموعية الرياضية و الشبانية .       
 كل األساسية و كذا تقييمها و تصديقها و ضمان متابعة برامج االستشارة و اصلاز اذليا  -

 صيانتها و حفظها .     
 ضمان تسيري ادلوارد البشرية و ادلالية و ادلادية الالزمة الصلاز مهامها و كذا احملافظة على  -

 ادلمتلكات و األرشيف .      
 ا وفقا لإلشكالية تقييم النشاطات ادلبذولة بصفة دورية و إعداد احلصائل و الربامج ادلتعلقة هب  -

 .(1)و الكيفيات و اآلجال ادلقررة    
 المصالح التابعة للمديرية :-3
 مصلحة التربية البدنية و الرياضية : -3-1

 و تتكون من ثالثة مكاتب :      

 مكتب تطوير الًتبية البدنية و الرياضية .  -    
 مكتب اكتشاف ادلواىب الرياضية الشابة و تطويرىا .  -    
 الرياضية و التظاىرات الرياضية .مكتب اجلمعيات   -    
 مصلحة نشاطات الشباب : -3-2

 و تتكون من ثالث مكاتب :      
 مكتب االتصال و إعالم الشباب  .  -    
 مكتب الربامج االجتماعية و الًتبوية و تسلية الشباب .  -    
 . مكتب مشاريع الشباب و ترقية احلركة اجلمعوية  -    

 
 مصلحة التكوين و إدارة  الوسائل : -3-3
 و تتكون من ثالث مكاتب :   
 مكتب ادلوظفني و التكوين .  -    
 مكتب ادليزانية و متابعة إعانات و مساعدات اجلمعيات الرياضية و الشبانية و مراقبتها .  -    

                                                 
 . 31،ظ31ًبدح،ان61،انعدد:2006دَسًجز 28انًىافك نـ: 1427ريضبٌ  05يؤرر  06/345: يزسىو رُفُذٌ رلى  اندًَمزاطُخ انطعجُخ انجزَدح انزسًُخ نهجًهىرَخ انجشائزَخ - (1)
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 مكتب الوسائل العامة .  -    

 مصلحة االستثمارات و التجهيزات : -3-4
 ت و التجهيزات .مكتب ادلنشآ  -     

 مكتب التقييس و الصيانة.  -    
   مكتب اإلحصائيات و الربامج .  -    

 وكذلك توجد مفتشتني واحدة دلصلحة الرياضة و األخرى دلصلحة الشباب .
 المجال الزماني: -ب 

يف الدراسة احلالية قمنا و  ،ادليدان إىلحيدد الباحث الفًتة الزمنية اليت نزل فيها  أنمنهجيا  من ادلعروف       
 إىل 07/02/2016من التاريخ  ابتداء الشباب والرياضية لوالية الوادي مبديرية استطالعيةبدراسة 

عد ذلك وزعنا االستبيان الذلا التعرف على بعض احلقائق، وبحيث مت خ ،دامت شهرا كامال إذ 07/03/2016
 .20/04/2016 يف أي أيام 3بعد  ومت اسًتجاعو 04/2016/ 17بتاريخ

 

 :لألداةالشروط العلمية  -1-2

 صدق االستبيان: -1

 يقيس االختبار بالفعل للظاىرة اليت وضع لقياسها. أنىو  االستبيانادلقصود بصدق  إن      
 .(1)اختبار حيث انو من شروط حتديد صالحية االختبار أومقياس  ألي تادلعامال أىمويعترب الصدق من   
 .(2) كذلك صدق االستبيان التأكد من انو سوف يقيس ما اعد لقياسوويعين   

عليهاااا مناسااابة  ةادلبنياااجات االقيااااس صاااادقة بالدرجاااة الااايت تكاااون االساااتنت أداة( أن 1997)  ييااار الطر وكماااا ياااذكر 
قياساها  وفائدة ، وىذا يعين أننا نقصد صدق تفسري الدرجة دلستوى اخلاصية أو السامة أو القادرة ادلارادوذات داللة 
أغاراض معيناة و ذلاذا فهاو يعتارب مان   أوالقيااس يف اختااذ قارارات تتعلاق بغارض  أداةتعلق مبدى فائدة  إذا، فالصدق 

 .(3)اجليد على اإلطالق سأىم اخلصائص ادلقايي

  ،وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق احملكماني كاأداة للتأكاد مان أن االساتبيان يقايس ماا اعاد لاو
يحكماوا مادى وضاوح فقارات لاالستبيان على رلموعة من األساتذة مان جامعاة ادلسايلة  نسخ من حيث قمنا بتوزيع

 ومناسبتها للمحاور ادلقًتحة . ااالستبيان ومدى كفايته
واالساااتفادة مااان اقاااًتاح ماااا يروناااو ضاااروريا مااان تعاااديل صاااياغة العباااارات أو حاااذفها، وكاااذلك توجيهااااهتم فيماااا يتعلاااق 

   وتعديلها . األولية حبذف بعض اخلصائص الشخصية وإضافة خصائص أخرىبالبيانات 

                                                 
 .224ظ  ،1999يصز،  انمبهزح، انعزثٍ نهطجع وانُطز، ار انفكزد، علن النفس الزياضيو تلبحج العلوي في التزبيت الزياضياكًبل رارت:  أسبيخيذًد دسٍ عالوٌ،  -(1)

 167، ظ2002، 1ُخ، ط،اإلسكُدرَخ، يكزجخ ويطجعخ اإلضعبع انفُ أسس البحج العلوي، يُزفذ عهً خفبجخ : فبطًخ عىض صبثز -(2)

،رسبنخ يبجسزُز غُز يُطىرح ،كهُخ انززثُخ ، لسى  دراست حالت  هقياس ليكزث–القياس في ضىء تغايز عذد بذائل االستجابت و الوزحلت الذراسيت  ألداةهذي اختالف الخصائص السيكىهتزيت عجد انفزبح :  آلسعُد دسٍ  – (3)

 .13ظ ،2003 عهى انُفس ،جبيعخ أو انمزي ، انسعىدَخ ،
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وباالعتماااد علااى ادلالحظااات والتوجيهااات الاايت أبااداىا احملكمااون، قمنااا بااإجراء التعااديالت الاايت اتفااق عليهااا معظاام 
كمااني وكااذلك إعااادة ترتيبهااا وفااق أراء احملاحملكمااني  حيااث مت حااذف بعااض العبااارات وتغيااري صااياغة بعضااها اآلخاار 

 دائما .
 ضبط متغيرات الدراسة: -1-3

 تعريف المتغير المستقل: -1-3-1
ا يقوم الباحث دل أي األمهية،دد ادلتغريات ذات ، وىو الذي حيبادلتغري التجرييب األحيانيسمى يف بعض       

 رنة،اقادلعاجلة و على التحكم يف ادل وأهنا تساىم أمهية خاصة وتعترب ذات  ،حدث معني تأثريمن  يتأكدبتثبيتها 
ودراسة تؤدي لنتيجة معينة  األسباباحد  أووادلتغري ادلستقل عبارة عن ادلتغري الذي يفًتض الباحث انو السبب 

 آخر. متغري على تأثريمعرفة  إىل
ن واقع التكويالذي ىو السبب من موضوع الدراسة  أيويف دراستنا ىذه فانو مت حتديد ادلتغري ادلستقل       

 . الشباب والرياضة ودوره في تحسين األداء االداري بمديرية
 (.التكوين :ادلتغري ادلستقل)

 تعريف المتغير التابع: -1-3-2
وعلى ذلك فان ادلثري ىو ادلتغري ادلستقل  ،السلوك أو األداءعمليات اليت تعكس من ال ادلتغريات الناجتة ىي     

 .(1)والذي يالحظو الباحث من خالل معاجلتو للظروف احمليطة بالتجربةبينما االستجابة دتثل ادلتغري التابع 
 يتحسين مستوى األداء اإلدار  :تابعادلتغري ال               ومن خالل موضوع الدراسة فإنو مت حتديد    

 وكيفية اختيارها: عينة البحث -1-4 

وعلى ضوء  400والبالغ عددىم حوايل  اديمديرية الشباب والرياضة بالو يتكون رلتمع الدراسة من مجيع عمال 
 .ىذه ادلعطيات ميكننا حتديد عينة البحث

 تعريف العينة:  -1-4-1
تعميمات  إىلالبعض من اجملتمع تتلخص يف زلاولة الوصول  أوجزء من الكل  ينظر إىل العينة على أهنا"     

 وما مت اسًتجاعو تمارة(، اس 45ستبيانية )اال االستماراتما مت توزيعو من ، و بالنظر اىل (2)لظاىرة معنية"
حيث تعطي ىذه الطريقة جلميع مفردات اجملتمع  البسيطة العينة العشوائية أسلوباعتمدنا على ولذا  منها (40)

 . نفس الفرصة يف أن يكونوا من عينة البحث وىذا ما يعطي صبغة ادلوضوعية ألداة الدراسة
 أفرادفرص مكافئة لكل فرد من  إعطاءى أهنا  " ىي االختيار على أساس و تعرف العينة العشوائية البسيطة عل

 ،(4)رلتمع البحث أفرادفرص االختيار لكل  العينة اليت تكون فيها تكافؤ بأهناوتعرف كذلك ،(3)األصلياجملتمع 

                                                 
 .134، ظ2000، عًبٌ، األردٌ، 1يؤسسخ انىراق، ط أسس البحج العلوي، :إثزاهُىيزواٌ عجد انًجُد  -(1)

.134، يزجع سبثك، ظ وعلن النفس الزياضي تالبحج العلوي في التزبيت الزياضييذًد دسٍ عالوٌ وأسبيخ كًبل رارت:  -(2)  

 .64، ظ1999،ثٍ عكُىٌ ، انجشائز ،  2، دَىاٌ انًطجىعبد انجبيعُخ، ط هج البحج العلوي و طزق إعذاد البحىثهنا بر ثىدىش ، يذًد يذًىد انذَُجبد :عً -(3)

 .49ظ انجهىَخ ثمسُطُُخ ، انجشائز ،   ، دَىاٌ انًطجىعبد انجبيعُخ ، انًطجعخأسس البحج العلوي و تقنياته في العلىم االجتواعيت  فضُم دنُى : -(4)
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 أفراديع لفرص جلمتكافؤ اامل واحدة بدون تكرار حيث جيب جتسيد عمرحلة اختيار مفردات العينة يف  أنوكما 
 (1)اجملتمع البحثي.

  :منهج الدراسة -2

ىي أساس كل حبث علمي،  واإلشكاليات،تباين ادلوضوعات بتباينة ادلو  وادلتنوعةعديدة ال مناىج البحث إن      
اليت  ،اإلشكاليةننجز ىذا البحث دون االعتماد على منهج واضح يساعد على دراسة وتشخيص  أنال ميكن إذ 

بالفعل وىذا ما حيتم  بادليدان ودراسة ما ىو قائم فيو إذ يعتمد على اتصالنا)ذو الوظيفة الوصفية(،  يتناوذلا حبثنا
اليت ىي زلل  اىرةالبحثية اليت تتكامل لوصف الظ اإلجراءاترلموعة  بأنونهج الوصفي الذي يعرف "استخدام ادل

  .(2)الدراسة"
ألجل وخصائص بعض الظواىر ادلعينة  وم بتحديد طبيعةنقلك العامل الذي من خاللو بأنو ذوميكن تعريفو     

اذلادف  اإلحصائي وأسلوهبازلاولني بذلك قياسها بطريقة كمية ويف قالبها  ادلتغريات،العالقات بني سلتلف حتليل 
 .(3)عن طريق سلتلف الظواىر وتنبؤاتواستخالص نتائج ادلوضوع  إىللك من خالل ذ

 اخلطوات التالية: إتباعومت    
 وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالل مجع ادلعلومات الكافية. -1

لتحليل ذو النتائج اجليدة التحقق من ادلعلومات اجملموعة حول موضوع الدراسة بالوصف الدقيق وا -2
   على الظروف ادلصاغة واحملددة سابقا بغية استخالص التعليمات ذات النتائج اجليدة.  اعتمادا

 حث:الب أدوات -2-1

سية جلمع أداة رئيوضوع من كل جوانبو مت استخدام استمارة االستبيان اليت تعد اإلحاطة بادلجل من ا         
 .(4)األشخاصد كبري نسبيا من انات الكلية عن وقائع زلدودة وعدالبي

 .(5)ادلًتابطة بطريقة منهجية األسئلةرلموعة  عبارة عن وىي
مث وضعها يف  ،ادلرتبطة حول موضوع معني األسئلةرلموعة من  بأهناة االستبياني االستمارةوكذلك تعرف  

 الواردة فيها  األسئلة أجوبةدتهيدا للحصول على  ،ها باليدمتسلي أومعنيني بالربيد  أشخاص إىلاالستمارة ترسل 
ا غري مدعمة رف عليها لكنهمن ادلعلومات ادلتعا والتأكدعن ادلوضوع حقائق جديدة  اىل التوصل كنمي اوبواسطته

  .(6)حبقائق
من  تعبئتها حث زلددة عن طريق االستمارة  جيريادلتعلقة مبوضوع البجلمع البيانات  أداةويعرف كذلك عل انو 

 .(7)قبل ادلستجيب
                                                 

 .152، ظ 1999ُطىراد جبيعخ يُزىرٌ لُطُُخ ، انجشائز ، ، ي أسس الونهجيت في العلىم االجتواعيت ٍ غزثٍ :فضُم دنُى ، عه -(1)

 .59، دار انكزبة انذدَث، انكىَذ، ظ هنهج البحج التزبىي رؤيت هبسطتدٌ: ثطُز صبنخ انزاض -(2)

 . 592، ظ 1997ًصزَخ نهكزبة ثبنمبهزح،يعجى انعهىو االجزًبعُخ، انهُئخ انهناهج البحج، عبنٍ انىادد وافٍ:   -(3)

  .185، ظ 1995دار غزَت نهطجبعخ وانُطز وانزىسَع، انمبهزح، يصز، البحج االجتواعي،  وأدواث أساليب: إثزاهُىطهعذ  -(4)

 .210، ظ 1981، انًًهكخ انعزثُخ انسعىدَخ، انزَبض،1طالنفسي والتزبىي،  اإلرشادسف يصطفً لبضٍ: ىَ -(5)

 .210، ظ 1986انعزثُخ انًزذدح،  اإليبراديطجعخ انعٍُ انذدَثخ، انعٍُ، ، واإلجزاءاثالبحج العلوي الوناهج جد هللا انعكص: فىسٌ ع -(6)

 .314، ظ 1997، يصز، اإلسكُدرَخ، دار انًعزفخ انجبيعُخ، تصوين وتنفيذ البحجغزَت سُدٌ ادًد:  -(7)
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 :اإلحصائيةالمعالجة  -3

الوسيلة   اإلحصاءلكون  وىذا ،لبحثنا اإلحصائيةلغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا الطريقة      
وعلى ضوء ذلك  ،يستند عليها يف البحث واالستقصاء ،فعلي أساسعلى  هبا النتائج عاجلاحلقيقية اليت ت واألداة

 يلي:ما  استخدمنا 
 وية:المئ النسب -3-1
إحصائية دلعاجلة وسيلة  أفضل أن نااالستبيان فقد وجد حيتويهااليت مقتصرا على البيانات  البحث كان أنمبا     

 وية.ادلئ النسباستخدام  ىي تائج ادلتحصل عليها،الن
 طريقة حسابها:

 العينة.عدد  /100×عدد التكرارات تساويوية ئادل ةالنسب   
 %100ع                     

 /ع.100×س= ت       %س                  ت     
 ع: عدد العينة.                                                     

 .تالتكرارات: عدد                                                       
 .(1)النسبة ادلئوية س:                                                      

 الوسط احلسايب ادلرجح . او يف بعض األسئلة استعملن
     i×∑ ni       متوسط الحساب المرجح:

                                  ∑ni 
                                                 I .)هو المشاهدة )الرتبة في هذه الحالة : 
                                                 Ni)(2): هو تكرار المشاهدة)التكرار. 

 :اشتمل حبثنا احلدود التالية: حدود الدراسة -4
الشااباب و الرياضااة لواليااة  عشااوائية بساايطة ماان مااوظفي مديريااة ةمشلاات دراسااتنا عيناا :الحدددود البشددرية -4-1

 . الوادي
ابتادءا مان الوقات  2015/2016الدراساي  ادلوسامىذه الدراسة خاالل  أجريتالحدود الزمنية :  -4-2

  .19/05/2016الذي وافقت فيو اللجنة العلمية على موضوع حبثنا إىل غاية 
 .الشباب و الرياضة لوالية الوادي على مستوى مديريةطبقت ىذه الدراسة  :ة الحدود المكاني -4-3

ال ميكن تعميم نتائج الدراسة على  انوادلوظفني  أوادلبحوثني  أوالعينة  ألفرادشلا الحظناه عند تقدمينا االستبيان و  
لًتدد وذلك راجع  (باقي ادلؤسسات الرياضية )مديريات الشباب والرياضة لكل والية على ادلستوى الوطين

 .اإلجاباتبعض  تناقضلة لتعبئة االستمارة وكذلك ادلناسبة وادلالئم اإلجابةعند اختيارىم  ادلبحوثني

                                                 
 .75، ظ 2003، 1دار انفكز نهطُع وانُطز، ط علىم التزبيت البذنيت والزياضيت، االستذاللي في اإلحصاءيذًد َصز اندٍَ رضىاٌ:  -(1)

 .75، ظ 1977عخ ثغداد، جبي، تفي التزبيت البذنيت والزياضي اإلحصاءطزق عجدِ عهً وضُف انسًزائٍ:  -(2)
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سنة  18-30

سنة  30-40

وق 40 سنة فما ف

 
 معلومات الشخصيةعرض النتائج الخاصة ب

 .حول السن(: 10)السؤال رقم 
 : ترتيب ادلبحوثني حسب السن. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراحات
 %0371 11 سنة  14-03
 % 03    12 سنة  03-03
 %  1171 35 سنة فما فوق 03

 % 133   03 المجموع 
 : توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب الفئات السنية.(10الجدول رقم )

 
 
 

                                           
                                                  5.73%                                                                       ..73%  

                   
 

 
 

  
 
 
 
 

                                                                                                         01%  
 
 
 
 

 .31دتثيل بياين يوضح نتائج اجلدول رقم (:08الشكل رقم)

 
ذلك نالحظ وك ،(%03سبة األكرب)سنة( ميثل الن 03-03من نتائج اجلدول نالحظ أن اجملال الزمين )        

أما ،( شلا يدل على وجود عنصر الشباب %0371سنة( ميثل كذلك نسبة عالية ) 03-14أن اجملال الزماين )
 ( أي أن وجود عنصر األقدمية متوفر لدى ادلوظفني.%1171سنة فما فوق( ميثل )03اجملال الزماين )
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ذكر 

أنثى 

 ( : حول اجلنس..1رقم)السؤال 
 حسب اجلنس. : حتديد ادلبحوثني الغرض من السؤال

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراحات
 %   43                01 ذكر 
 % 13    34 أنثى 

 %  133 03 المجموع 
 توزيع ادلبحوثني حسب نوع اجلنس. :(.1الجدول رقم)

 
  

 
                         02%                                                                                                        02%  

 
 
 
 
 
 

 .31دتثيل بياين ميثل نتائج اجلدول رقم : (: 09الشكل رقم )
 

%( من 43انطالقا من النسب ادلئوية ادلوجودة يف اجلدول يتضح أن العنصر "ذكر " ميثل النسبة الكبرية )     
 .%( 13ها و مكاتبها  إال أهنا ال ختلوا من العنصر النسوي )التمثيل يف موظفي ادلديرية مبختلف مصاحل
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ابتدائي

إكمايل

وي ثان

جامعي

 ( : حول ادلستوى الدراسي.15رقم)السؤال 
 : حتديد ادلستوى الدراسي للمبحوثني. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 % 33 33 ابتدائي
 % 33 33 إكمايل
 % 2371 13 ثانوي
 % ..01 10 جامعي

 % 133 03 المجموع
 توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب ادلستوى الدراسي. :(15جدول رقم )ال

 
                                                                                                   1%   

                                                                                               1%  
                                                                                                                        5.73%                                                                

                                                                 5.73%                                                                           
 
 
 
 
 
 

 .30:التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم (:1.شكل رقم)
 

( ىو ادلستوى الثانوي وىذا %2371انطالقا من نتائج اجلدول صلد أن ادلستوى الدراسي ألغلبية ادلوظفني)     
 ( صلدىا عند %0171ألغلبية ادلوظفني العاديني وبعض رؤساء ادلكاتب، أما ادلستوى اجلامعي فيمثل نسبة )

 رؤساء ادلصاحل وبعض ادلوظفني ادلوجودين خاصة يف مكتب احملاسبة.
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5% 7.50%

15%

15%
15%0%

42.50%

مربي رياضة

مربي شباب

تقني سامي

ليسانس

مستشار

ماجستير فما فوق

شهادات أخرى

 : حول الشهادة ادلتحصل عليها.  (10) رقم السؤال
 : حتديد الشهادة ادلتحصل عليها.الغرض من السؤال 

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراحات
 %  31 31 مريب رياضة
 %  371 30 مريب شباب
 %  11 32 تقين سامي
 %  11 32 ليسانس
 %  11 32 مستشار

 %33 33 ماجستري فما فوق
 %  0171 13 شهادات أخرى

 %  133 03 المجموع
 توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب الشهادة ادلتحصل عليها. :(10)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .30اجلدول رقم: جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:0.الشكل رقم)
 

%( دتثل ادلتحصلني على شهادات أخرى )من معاىد 0171من ادلالحظ يف اجلدول أعاله أن نسبة )       
%( لكل 11التكوين ادلختلفة ( بينما تأيت نسب الشهادات تقين سامي و ليسانس و مستشار بنسب متساوية )

%( احلاصلني على 31%( احلاصلني على شهادة مريب شباب و دتثل نسبة )371واحدة بينما دتثل نسبة )
 شهادة مريب رياضة .
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مدير

رئيس مصلحة

رئيس مكتب

وظف م

 : حول ادلسمى الوظيفي.  (13) رقم  السؤال
 : معرفة ادلستويات اإلدارية.الغرض من السؤال 

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  171 31 مدير

 %  13 30 رئيس مصلحة
 %  03 11 رئيس مكتب

 %  1371 10 موظف
 %  133 03 المجموع

 توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب ادلستويات اإلدارية. :(13جدول رقم )ال
 
 

                                                                        01%          0.2%   
                                                                                3.73%                    

                                         51%    
 

   
 
 
 
 

 .31:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:..الشكل رقم)
 

، وىذا حسب الغرض من ىذا السؤال ىو التعرف على تقسيم ادلستويات اإلدارية يف مديرية الشباب والرياضة     
%( 03%(  وكذلك نسبة )13%( مرورا بأربع رؤساء مصاحل بنسبة )171ر بنسبة )لي: انطالقا من ادلديي ما

من رؤساء ادلكاتب  ويسري ىاتو ادلكاتب وكذا مفتشيت الشباب والرياضة حوايل ثالثة وعشرون موظف بنسبة 
 %(.1371تصل إىل )
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وات أقل من 03 سن

وات 06   -  03 سن

وات 10  -  06 سن

وات  15  -  10 سن

وق  15 سنة فما ف

 : حول سنوات اخلربة. (15)السؤال رقم 
 خلربة.: معرفة عدد سنوات ا الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  13 34 سنوات 30أقل من 

 %  13 34 سنوات 32   -  30
 %  13 34 سنوات 13  -  32
 %  11 32 سنوات  11  -  13

 %  11 13 سنة فما فوق  11
 %  133 03 المجموع

 خلربة.توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب سنوات ا :(15الجدول رقم )
 
 

                                                  .1%                                          .3%   
 

                                             
                                           .1% 

                                                                                                                                                   
03% 

 
                                                                                      .1% 

                           
 
 

 .32:اجلدول رقم جثل نتائالتمثيل البياين الذي مي (:5.الشكل رقم)
 

%( اقل 11سنة خربة ، وتأيت نسبة ) 11( دتثل أكثر من %11ويتضح لنا من نتائج اجلدول أن نسبة )     
%( لكل  13سنة خربة وتأيت بنسب متساوية باقي الفرتات الزمنية بنسبة ) 11-13نسبة اليت دتثل اجملال الزمين 

  فرتة.
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20%

25%

20%

15%

20%
 من01- 03 سنوات

سنوات  03

سنوات  05

سنوات  07

سنوات فأكثر 09

 ات اخلربة يف ادلنصب احلايل.: حول سنو  (.1)السؤال رقم 
 : معرفة عدد سنوات اخلربة يف ادلنصب احلايل. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  13 34 سنوات 30أقل من 

 %  13 34 سنوات 32   -  30
 %  13 34 سنوات 13  -  32
 %  11 32 سنوات  11  -  13

 %  11 13 سنة فما فوق  11
 %  133 03 المجموع

 توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب سنوات اخلربة يف ادلنصب احلايل. :(.1الجدول رقم )
 
 
 

                                                                                                                                    
                                              

 
 
 
 
 

 .33:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:0.الشكل رقم)
 

 30%( دتثل عدد الذين لديهم اقل من 13من رلمل النتائج ادلوضحة يف اجلدول أعاله صلد أن نسبة )      
سنوات خربة ، ودتثل النسبة  30ن لديهم %( عدد ادلبحوثني الذي11سنوات خربة يف ادلنصب احلايل بينما دتثل )

%( عدد ادلبحوثني الذين لديهم 11سنوات خربة ، و دتثل النسبة ) 31%( عدد ادلوظفني الذين لديهم 13)
سنوات  35%( عدد ادلبحوثني الذين لديهم أكثر من 13سنوات خربة يف ادلنصب احلايل ، ودتثل النسبة ) 33

 خربة ادلنصب احلايل.
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ضعيف

وسط مت

جيد

 معلومات البحثئج الخاصة بعرض النتا
 : ما مدى اطالعك  على برامج ادلديرية؟ (10)السؤال رقم 

 : معرفة مدى عالقة االتصال بني ادلوظف و اإلدارة. الغرض من السؤال
 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات

 %  11 13 ضعيف
 %  0371 15 متوسط
 %  1371 11 جيد

 %  133 03 المجموع
توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب آرائهم يف عالقة االتصال ادلوجودة  بينهم و بني  :(18ل رقم )الجدو 

 اإلدارة.
 
 

                                                                                                        0.73% 
                                                     ..73% 

 
 
 
         
 

                       
                                                                                              .3% 

 
 

 .34:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:3.الشكل رقم)
 

%( دتثل عدد ادلبحوثني الذين أجابوا أن اطالعهم 11د أن نسبة )من خالل قراءة اجلدول وعرض بياناتو صل      
%( دتثل عدد ادلبحوثني الذين أجابوا أن تلك الدرجة 0371على برامج ادلديرية كان ضعيفا ، بينما كانت نسبة )

 %( أجابوا أن درجة االطالع كانت جيدة .1371متوسطة ،أما نسبة )
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اكتساب مهارات و أساليب جديدة يف
العمل

رصة جديدة للحصول على الرتقية ف

ادة وصول إىل حتسني و زي رة لل عملية مستم
كفاءة األداء

 مفهوم التكوين؟ :   حسب رأيك ما (.1)السؤال رقم 
 : معرفة رأي ادلوظفني دلفهوم التكوين. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  0171 10 اكتساب مهارات و أساليب جديدة يف العمل

 %  13 30 فرصة جديدة للحصول على الرتقية
 %  ..13 10 عملية مستمرة للوصول إىل حتسني و زيادة كفاءة األداء

 %  133 03 المجموع
 توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب آرائهم دلفهوم التكوين. :(19الجدول رقم)

 
 
 

                                                                         5.73%                             2..2%                                               
                                                                                             

 

 

 

                                                                    02%                                                                            

                                         
 
 

 . 35:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:5.الشكل رقم)
 

( يرون أن التكوين عملية مستمرة للوصول إىل حتسني وزيادة %0371يالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة )     
( انو عبارة عن اكتساب مهارات وأساليب جديدة يف العمل ، كما ترى نسبة %13األداء بينما ترى نسبة )

 %( أن مفهوم التكوين ىو فرصة جديدة للحصول على الرتقية ...01)
 
 
 
 
 
 



 

 

الجانب التطبيقي
  

 الفصل الخامس 
  

 النتائج عرض وتحليل 
 

111 

ـم ـ ـ نع

ال

 :   ىل تقوم اإلدارة بإعداد برامج تكوينية دورية؟  (15)السؤال رقم 
 :معرفة دور اإلدارة يف إعداد برامج تكوينية دورية. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  3171 15 نعـــم
 %  1371 11 ال

 %  133 03 المجموع
توزيع ادلبحوثني )ادلوظفني ( حسب آرائهم حول قيام اإلدارة بإجراء دورات تكوينية دورية  :(01الجدول رقم )

 للموظفني.
 
 
 

                                               ..73%                                    0..2% 

 
 
 
 
 
 

 .13:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:..الشكل رقم)
 

( ترى أن اإلدارة تقوم بإعداد برامج تكوينية دورية أما نسبة %3171من خالل نتائج اجلدول نرى أن نسبة)     
 ( ترى عكس ذلك أي أن اإلدارة ال تقوم بدورىا يف إعداد الربامج التكوينية .1371%)
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دورة يف السنة

ان يف السنة دورت

غري منتظمة

 إذا كانت اإلجابة  " نعم " ما عددىا؟ :  (10)السؤال رقم 
 : معرفة انتظام إجراء الدورات التكوينية ادلوجودة.  السؤال من الغرض

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  33 33 دورة يف السنة

 %  33 33 دورتان يف السنة
 % 133 15 غري منتظمة
 %  133 15 المجموع

ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب آرائهم يف عدد الدورات التكوينية اليت قامت بتنظيمها  توزيع :(00الجدول رقم )
 اإلدارة و كذا انتظامها.

 
                                                                2%  

             2% 
 

                                                     011% 

 

 

 

 

 
 

  
 .11:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:8.الشكل رقم)

 
( من عينة البحث اليت أجابت )نعم( أي بان %133تكملة لعرض نتائج  السؤال السابق ترى نسبة )    

 اإلدارة تقوم بإجراء دورات تكوينية ترى كذلك  أن عملية إجراءىا  غري منتظمة .
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وى ضحة لتحسني مست غياب سياسات وا
األداء

راد و ادلؤسسة نقص عملية االتصال بني اإلف

راد ادلؤسسة نقص الثقافة التكوينية ألف

 ذا كانت اإلجابة  " ال " يف رأيكم أين يكمن السبب؟ : إ (13)السؤال رقم 
 : معرفة السبب وراء غياب الربامج التكوينية. السؤال من الغرض

 النسب المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  31731 34 غياب سياسات واضحة لتحسني مستوى األداء

 %  5735 31 فراد و ادلؤسسةنقص عملية االتصال بني األ
 %  14714 31 الثقافة التكوينية ألفراد ادلؤسسةنقص 

 %  133 11 المجموع
توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( وفق اإلجابة " ال"  حسب رأيهم يف أسباب  غياب الربامج  :(.0الجدول رقم )

 التكوينية.
 
 
 

                                                                             990.%                       .0..0%   
                                                           08708% 

 
                                                                        

 

 

 

 
 

 .11:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:9.الشكل رقم)
 

بان اإلدارة ال تقوم بإعداد برامج  %( من اجمليبني31731خالل قراءة ىذا اجلدول نرى بان نسبة )من           
تكوينية ترى السبب يف ذلك راجع إىل  غياب سياسات واضحة لتحسني مستوى األداء ، بينما ترى نسبة 

%( أن 14714بة )%( أن السبب راجع إىل نقص عملية االتصال بني اإلفراد و ادلؤسسة وكما ترى نس3575)
 السبب راجع إىل نقص الثقافة التكوينية ألفراد ادلؤسسة.
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طلب شخصي

تعيني من اإلدارة

مسابقة اختيار

 : كيف مت اختيارك إلجراء دورة تكوينية؟  (15)السؤال رقم 
 : معرفة األسلوب ادلتبع يف االختيار للربنامج التكويين. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  1171 35 طلب شخصي
 %  2171 11 تعيني من اإلدارة
 %  11 32 مسابقة اختيار

 %  133 03 المجموع
 توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب آرائهم يف كيفية االختيار إلجراء دورة تكوينية. :(05الجدول رقم )

 
 

                                                                03%         
                                                                                                                    50.2%  

                                      02%    
 
 
 
 
 

 
 .10:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:51الشكل رقم)

 
التكويين تتم  ج%( ترى بان عملية االختيار لاللتحاق بالربنام1171دول صلد أن نسبة)من قرأتنا لنتائج اجل     

%( أن عملية االختيار تتم عن طريق التعيني ادلباشر من  2171عن طريق الطلب الشخصي كما ترى نسبة )
 %( ترى أن االختيار يتم عن طريق مسابقة اختبار. 11طرف اإلدارة ، بينما النسبة ادلتبقية )
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مل احصل على أي دورة

حصلت على دورة واحدة

حصلت على اثنني 02

حصلت على ثالثة فأكثر

 : ما ىو عدد الدورات التكوينية اليت حتصلت عليها منذ التحاقك بادلديرية ؟  (.1)السؤال رقم 
 : معرفة عدد الدورات التكوينية اليت أجراىا ادلبحوثني طيلة فرتة عملو. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراحات
 %   13 30 حصل على أي دورةمل أ

 %  2371 13 لى دورة واحدةحصلت ع
 %  1171 31 31حصلت على اثنني 

 %  13 30 حصلت على ثالثة فأكثر
 %  133 03 المجموع

 توزيع ادلبحوثني ) ادلوظفني ( حسب آرائهم يف عدد الدورات اليت أجريت يف فرتة العمل. : (00الجدول رقم)
 
 

                                                                         0.73%  
                                                   02%                                                             5..2%  

 
                                             02% 

                                                       
 
 
 

 
 

 .10:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:50الشكل رقم)
 

%( من ادلبحوثني أهنم مل يتحصلوا على أي دورة تكوينية 13من عرض نتائج اجلدول أجاب ما نسبتو )        
%( أهنا حصلت على دورة واحدة  فقط ، وترى نسبة 2371طيلة فرتة عملهم بادلديرية ، بينما أجابت نسبة )

%( أهنا حصلت على دورتني تكوينيتني فقط ، أما اإلجابات اليت تفيد باحلصول على ثالثة دورات 1171)
 %( .13فأكثر فتمثل نسبة )
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ريفهم بطرق ادللتحقني اجلدد بغرض تع
األداء

ادلوظفني القدامى بغرض حتسني أدائهم

الفئتني معا

 : يف رأيك ىل تقتصر العملية التكوينية على؟ (18)السؤال رقم  
 : معرفة الفئة اليت حتتاج إىل إعداد برامج تكوينية.  الغرض من السؤال

 النسب المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 % 11 32 ادللتحقني اجلدد بغرض تعريفهم بطرق األداء

 %  13 30 ادلوظفني القدامى بغرض حتسني أدائهم
 %  31 03 الفئتني معا
 %  133 03 المجموع

 ية.توزيع ادلبحوثني حسب آرائهم يف معرفة الفئة اليت حتتاج إىل إعداد برامج تكوين (:03الجدول رقم )
 
 

                                                                                    
                                                                     03%  

                                                        02%                                                               .2%  
 
 
 
 

 
 

 .11:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:.5الشكل رقم)
 

 %( ترى أن العملية التكوينية ختص فئة ادللتحقني اجلدد 11بالنظر إىل نتائج اجلدول أعاله صلد أن نسبة )       
%( أن 31دامى ، بينما ترى أغلبية ادلبحوثني أي نسبة )%( أهنا ختص فقط ادلوظفني الق13بينما ترى نسبة )

 العملية التكوينية جيب أن توجو للفئتني معا.
 

 
 

 
 
 



 

 

الجانب التطبيقي
  

 الفصل الخامس 
  

 النتائج عرض وتحليل 
 

113 

ة ضروري

ة غري ضروري

نوعا ما

 : كيف تعتربون العملية التكوينية يف ادلسار ادلهين للموظف؟  (19)السؤال رقم 
 : معرفة مدى أمهية العملية التكوينية يف ادلسار ادلهين للموظف. الغرض من السؤال

 النسب المئوية عدد التكرارات راحاتاالقت
 %  4371 01 ضرورية

 %  33 33 غري ضرورية
 %  1171 31 نوعا ما

 %  133 03 المجموع
 توزيع ادلبحوثني حسب آرائهم يف أمهية العملية التكوينية للموظف. (:05الجدول رقم )

 
 

                                                                  1%  
                                      00.2%                                                            0..2%     

 
 
 
 
 
 
 

 .12:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:55الشكل رقم)
 

%(  يرون أن العملية التكوينية 4371سبة )من ادلالحظ يف قرأة اجلدول صلد أن أغلبية إجابات ادلبحوثني بن    
ضرورية يف ادلسار ادلهين للموظف بينما كانت اإلجابة العكسية بأهنا غري ضرورية كانت منعدمة ، يف حني يرى 

 %(.1171البعض أهنا ضرورية إىل درجة ما و ذلك بنسبة )
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لعملية التكوينية إذا استفدت من دورة رتب حسب األمهية العناصر اليت تساىم يف صلاح ا :(01السؤال رقم )
 (؟  31-31تكوينية )

 معرفة العناصر األكثر أمهية يف صلاح العملية التكوينية ) تسلسلها حسب األمهية(. الغرض من السؤال :
 (Xالمتوسط الحسابي ) عدد التكرارات الرتبة االقتراحات

  34 31 وضوح األىداف و الربامج ادلسطرة
 
072 

31 30 
30 30 
30 30 
31 13 

االعتناء الكامل بعملية تصميم الربامج 
 التكوينية

31 30  
 

0711 
31 31 
30 13 
30 15 
31 31 

األىداف ادلسطرة للربنامج التكويين تتوافق 
 احملددة سابقا ةمع االحتياجات التدريبي

31 34  
 

1711 
31 11 
30 11 
30 32 
31 31 

ؤم زمن إجراء ىاتو الدورات مع تال
 االلتزامات الوظيفية و الشخصية للمتكون

31 31  
 

1721 
31 12 
30 13 
30 32 
31 30 

ارتباط موضوع الدورة التكوينية بالتطبيق 
 -األداء الفعلي –العملي 

31 11  
 
175 

31 30 
30 35 
30 32 
31 35 

 مهية العناصر ادلقرتحة يف اجلدول على صلاح العملية التكوينية.يوضح مدى أ (:.0الجدول رقم )
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من قرأة  اجلدول أعاله  صلد أن حساب ادلتوسط احلسايب لكل عبارة يعرب عن مدى أمهيتها من حيث      

" أما 0.2وضوح األىداف و الربامج ادلسطرة" يساوي إىل "  الرتتيب حيث نرى أن ادلتوسط احلسايب للعبارة "
 بينما العبارة " "0711" فيساوي إىل "االعتناء الكامل بعملية تصميم الربامج التكوينية ادلتوسط احلسايب للعبارة "

"  بينما يف 1.21" فيساوي إىل " تالؤم زمن إجراء ىاتو الدورات مع االلتزامات الوظيفية و الشخصية للمتكون
" فيساوي إىل احملددة سابقا ةين تتوافق مع االحتياجات التدريبياألىداف ادلسطرة للربنامج التكوي العبارة "

" 175" فيساوي إىل "األداء الفعلي –ارتباط موضوع الدورة التكوينية بالتطبيق العملي  " بينما العبارة "1711"
 . توقد مت حساب ادلتوسط احلساب انطالقا من عدد التكرارا
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ـم ـ ـ ـ نع

ال

 ىل تعتربون أن كل عملية تكوين تؤدي إىل حتسني األداء؟ : (00)السؤال رقم 
 : معرفة مدى العالقة العملية التكوينية يف حتسني األداء. الغرض من السؤال

 النسب المئوية عدد التكرارات االقتراح
 %  4171 00 نعــــم
 %  1371 33 ال

 %  133 03 المجموع
 قتو بالعملية التكوينية حسب رأي ادلبحوثني.يوضح حتسني األداء و عال (:08الجدول رقم )

 
 

                                                   0.73%    
                                                                                                          00.2%   

 
 
 
 
 
 
 

 .14:اجلدول رقم جالذي ميثل نتائ التمثيل البياين (:50الشكل رقم)
 

%( قد أجابت أن كل عملية تكوين تؤدي إىل حتسني 4171من ادلالحظ يف اجلدول أعاله أن ما نسبتو )      
 %( أن العملية التكوينية ال تؤدي بالضرورة إىل حتسني األداء .1371األداء  بينما ترى نسبة )
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ومات ادة ادلعارف و ادلعل زي

وية اع الروح ادلعن ف ارت

التحكم يف العمل

زمالء و كذلك سلتلف حتسني العالقة مع ال
ادلتعاملني

 ابة "نعم " ىل كانت يف رلال؟ : إذا كانت اإلج(.0)السؤال رقم 
 : معرفة رلال األداء الذي حيسنو التكوين. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  03703 13 زيادة ادلعارف و ادلعلومات

 %   33 33 ارتفاع الروح ادلعنوية
 %  25733 10 التحكم يف العمل

لك سلتلف حتسني العالقة مع الزمالء و كذ
 ادلتعاملني

33 33 

 %  133 00 المجموع
 : رأي ادلبحوثني حول اجملال الذي حيسنو التكوين يف األداء. (09الجدول رقم )

 
 
 

                                                            597.1%                                                       2%   
        

                                                                
                                                                                             

                                                                                                     2%               02.02%                                                                                                           
                                                                                                                             

                                                                                                                                                          
 

 
 

 .15:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:53الشكل رقم)
 

%( ترى أن اجملال الذي يعمل التكوين على حتسينو 03703د أن ما نسبتو )انطالقا من قرأة اجلدول أعاله صل    
 %( أن اجملال ىو التحكم يف العمل.25733ىو يف زيادة ادلعارف و ادلعلومات بينما ترى نسبة )
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عدم توفر أدلة إرشادية لكيفية تصميم

البرامج التكوينية

ضعف العناية بعملية تصميم البرامج

التكوينية

قلة توافر الوسائل و التقنيات التدريبية

ضعف المؤطرين في مختلف مراحل

العملية التكوينية

 : إذا كانت اإلجابة "ال " ما السبب؟ (05)السؤال رقم 
 ربامج التكوينية يف حتسني األداء.: معرفة أسباب عدم االستفادة من ال الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 % 33 33 عدم توفر أدلة إرشادية لكيفية تصميم الربامج التكوينية

 %  13710 30 ضعف العناية بعملية تصميم الربامج التكوينية
 %  10714 31 قلة توافر الوسائل و التقنيات التدريبية

 %  14714 31 يف سلتلف مراحل العملية التكوينية ضعف ادلؤطرين
 %  133 33 المجموع

 : يوضح معرفة السبب الذي أدى إىل عدم صلاح العملية التكوينية يف حتسني األداء.(1.الجدول رقم )
 
 
 

                                                                                   007.8%  
                                                       00.20%                                                                2..05% 
 
 
 

                                                                                            
                                                                                2%  

 
                                                                                               

                                                                
 

 .13:اجلدول رقم جئالتمثيل البياين الذي ميثل نتا (:55الشكل رقم)

 
%( أن سبب عدم االستفادة من الربامج التكوينية راجع إىل ضعف العناية بعملية 13710ترى نسبة )    

%( أن قلة توافر الوسائل و التقنيات التدريبية ىو السبب ، و ترى  10714تصميم ىاتو األخرية بينما ترى نسبة )
 بعملية تصميم الربامج التكوينية .%( أن السبب ىو ضعف العناية 14714كذلك نسبة )
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ضعف التخطيط يف تنفيذ العملية التكوينية

ود ادلصادر اجليدة اليت يعتمد عليها عدم وج
لتحديد االحتياجات  التدريبية

قلة أدوات التقييم اجليد لألداء اإلداري

رباء قلة أو االفتقار اىل اخل

 : أين تكمن معوقات تنفيذ العملية التكوينية يف مؤسستكم؟ (00)السؤال رقم 
 : معرفة معوقات تنفيذ العملية التكوينية. الغرض من السؤال

 النسبة المئوية تعدد التكرارا االقتراحات
 %   2171 11 ضعف التخطيط يف تنفيذ العملية التكوينية

دم وجود ادلصادر اجليدة اليت يعتمد عليها لتحديد ع
 االحتياجات  التدريبية

10 0171  % 

 %  171 31 اجليد لألداء اإلداري مقلة أدوات التقيي
 %  171 31 قلة أو االفتقار إىل اخلرباء

 %  133 03 المجموع
 عملية التكوينية يف ادلديرية.توزيع ادلبحوثني حسب رأيهم يف معرفة معوقات تنفيذ ال (:0.الجدول رقم )

 
 

                                                                                              
                                                                                                .73%  0.2%  

                                                                50.2%                                                                    00.2% 

 
 
 
 
 
 

 .11:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:.5الشكل رقم)
 

ية ىو ضعف التخطيط يف تنفيذ العملية %( أن أىم معوقات تنفيذ العملية التكوين2171ترى نسبة األغلبية )     
%( أن عدم وجود ادلصادر اجليدة اليت يعتمد عليها لتحديد االحتياجات  0171التكوينية ، بينما ترى نسبة )

اجليد لألداء اإلداري ىي أىم  م%( ترى أن قلة أدوات التقيي171التدريبية ىو أىم األسباب بينما و بنسبة )
 %( أن قلة أو االفتقار إىل اخلرباء ىو أىم ادلعوقات .171نسبة )األسباب بينما ترى نفس ال
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ود حوافز مادية تشجع االلتحاق عدم وج
هبذه الربامج التكوينية

راك ادلتدرب يف اختيار الربنامج عدم إش
وظيفية التكويين مع احتياجاتو التكوينية و ال

عدم العمل باإلمكانات ادلادية و البشرية
اليت تالؤم طبيعة االداء

رسة ربة اإلرشادية ادلتم غياب اخل

 : حسب رأيك  ما ىي العقبات اليت حتد من االستفادة من الربامج التكوينية؟  (03)السؤال رقم 
 : معرفة العقبات اليت دتنع االستفادة  من الربامج التكوينية. الغرض من السؤال

 المئوية النسبة عدد التكرارات االقتراحات
عدم وجود حوافز مادية تشجع االلتحاق 

 هبذه الربامج التكوينية
33 1371  % 

عدم إشراك ادلتدرب يف اختيار الربنامج 
التكويين مع احتياجاتو التكوينية و 

 الوظيفية

12 03  % 

عدم العمل باإلمكانات ادلادية و البشرية 
 اليت تالؤم طبيعة األداء

10 0171  % 

 %  13 30 اإلرشادية ادلتمرسة غياب اخلربة
 %  133 03 المجموع

توزيع ادلبحوثني حسب رأيهم يف معرفة العقبات اليت دتنعهم من االستفادة من الربامج  (:..الجدول رقم )
 التكوينية.

 
 

                                                                                                          
                                                                             0.73%                                 02%    

                                                                                                                                                          
 
 

                                                                                   
                                                                                      52%                                                       00.2%   

 
 

 
 .11:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:58الشكل رقم)

 
%( ترى أن أىم العقبات ىي عدم وجود حوافز مادية تشجع 1371حسب قرأة اجلدول صلد أن نسبة )      

يار الربنامج %( أن أىم العقبات ىي عدم إشراك ادلتدرب يف اخت03االلتحاق هبذه الربامج التكوينية وترى نسبة )
%( أن أىم العقبات ىي غياب اخلربة 13التكويين مع احتياجاتو التكوينية و الوظيفية، بينما ترى نسبة )

 اإلرشادية ادلتمرسة.
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االحتفاظ مبا ىو قائم

يرون أن اإلجراءات القدمية أسهل من
احلديثة

راجعة و تقييم ما اج اىل م الربامج احلالية حتت
لالشرتاك مع ادلوظفني

 :ما موقف العاملني من الربامج و اخلطط  التكوينية احلالية ؟  (05)السؤال رقم 
 التكوينية احلالية.: التعرف على رأي العاملني يف الربامج  الغرض من السؤال

 النسبة المئوية عدد التكرارات االقتراحات
 %  171 31 االحتفاظ مبا ىو قائم

 %  1 31 يرون أن اإلجراءات القدمية أسهل من احلديثة
الربامج احلالية حتتاج إىل مراجعة و تقييم ما 

 لالشرتاك مع ادلوظفني
03 5171  % 

 %  133 03 المجموع
 توزيع ادلبحوثني حسب رأيهم يف واقع الربامج التكوينية احلالية و موقفهم منها. :(5.)الجدول رقم 

   
 

                                                                                         
                                                                              3%              0.2%  

 
 
 
 

                                                                                                                                                50.2%  
 
 

 
 .10:اجلدول رقم جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:59الشكل رقم)

 
اجلدول يتبني لنا أن أغلبية ادلبحوثني يرون أن الربامج احلالية حتتاج إىل مراجعة و تقييم مع  انطالقا من نتائج      

%( أن اإلجراءات القدمية أسهل من احلديثة 1%(  ، بينما ترى نسبة )5171اشرتاك  ادلوظفني وذلك بنسبة )
 %( االحتفاظ مبا ىو قائم.171وكذلك ترى النسبة الباقية )
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 (؟ 30-31):أين تكمن أمهية تأثري الربامج التكوينية ؟ رتب حسب األمهية (.0)السؤال رقم 
 : معرفة أىم العناصر اليت تتأثر بالعملية التكوينية .  الغرض من السؤال

 ادلتوسط احلسايب عدد التكرارات الرتبة االقرتاحات

  11 31 زيادة معدالت األداء
1743 
 

31 33 
30 34 
30 30 

  30 31 مل اجليد مع اجلمهور و ادلراجعنيالتعا
070 31 30 

30 33 
30 12 

حتقيق العدل و ادلساواة بني العاملني يف االستفادة من الربامج 
 التكوينية

31 30  
173 31 11 

30 11 
30 31 

  11 31 تكوين رقابة ذاتية لدى العاملني
175 31 30 

30 13 
30 30 

 .مدى أمهية تأثري الربامج التكوينيةيوضح  :(0.)رقم  الجدول
 

من قرأة  اجلدول أعاله  صلد أن حساب ادلتوسط احلسايب لكل عبارة يعرب عن مدى أمهيتها من حيث        
" أما ادلتوسط احلسايب 1743"  " يساوي  زيادة معدالت األداء الرتتيب حيث نرى أن ادلتوسط احلسايب للعبارة "

حتقيق العدل و ادلساواة  " بينما يف العبارة "070" فيساوي إىل " التعامل اجليد مع اجلمهور و ادلراجعني " للعبارة
تكوين رقابة ذاتية لدى " بينما العبارة 173" فيساوي إىل " بني العاملني يف االستفادة من الربامج التكوينية

 . تب انطالقا من عدد التكرارا" وقد مت حساب ادلتوسط احلسا175" فيساوي إىل " العاملني
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السرعة و الدقة يف اصلاز العمل

وظيفة ادلهنية بكفاءة القيام بأعمال ال

ادة الكفاءة اإلنتاجية يف العمل زي

 :ما ىي العالقة بني برامج التكوين و ادلهارات لدى العاملني؟ (08)السؤال رقم 
 : إبراز عالقة حتسني ادلهارات من خالل برامج التكوين.  الغرض من السؤال

 النسب ادلئوية عدد التكرارات االقرتاحات
 %  11 11 السرعة و الدقة يف اصلاز العمل

 %  13 34 القيام بأعمال الوظيفة ادلهنية بكفاءة
 %  11 13 زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف العمل

 %  133 03 اجملموع

 يوضح ويربز العالقة بني برامج التكوين و مهارات العاملني. :(3.)الجدول رقم   
 
 

                                                                                                .3%  
                                                                                     22%  

 
                                                                                                                                                     .1% 

 
 
 
 
 

 .11اجلدول رقم: جالتمثيل البياين الذي ميثل نتائ (:01الشكل رقم)
 

ىي  السرعة و الدقة يف اصلاز العمل( أجابت أن %11انطالقا من نتائج اجلدول أعاله نرى أن نسبة )        
( ترى أن ىاتو %13ينما ترى نسبة )أىم السمات اليت تبني العالقة بني برامج التكوين و مهارات العاملني  ب

زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف ( أهنا %11و كذلك ترى نسبة ) القيام بأعمال الوظيفة ادلهنية بكفاءةالسمة ىي 
 . العمل
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 :خالصة

 ثالث إىليمو ة وحتليل النتائج ادلتعلقة باالستبيان الذي قمنا بتقسطرقنا يف ىذا الفصل إىل عرض و قراءلقد ت      
زلاور حاولنا يف كل زلور إظهار و ربط النتائج بالفرضيات و ذلك عن طريق توضيح و إبراز واقع التكوين من 

كذلك ربطها مبختلف النظريات و ادلعلومات اليت مت التطرق ني يف مديرية الشباب و الرياضة و وجهة نظر العامل
ىاتو احملاور وفقا لألىداف ادلوضوعة ، حيث مت التطرق يف  إليها يف اجلانب النظري ذلذا البحث ، ولقد كانت

 أما احملور الثاين مدى مسامهة التكوين يف صورتو احلالية يف رفع مستوى األداء االداري ، إبراز إىلاحملور األول 
ف على التعر ، أما احملور الثالث فهو تضمن سياسة الربامج التكوينية احلالية تطوير وحتسني األداء االداري 

و الطرق ادلستخدمة حاليا يف العملية التكوينية من وجهة نظر  يف ربط التكوين باألداء االداري السياسات ادلتبعة
 . العاملني



 

 

 الفصل السادس
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 9الفرضيات وفق  مناقشة و تحليل النتائج -1

 التحقق من الفرضيات : -
           : التحقق من الفرضية الجزئية األولى

 يساىم التكوين يف صورتو احلالية يف رفع مستوى األداء . -
 

تم مناقشة ، وي مسامهة التكوين يف صورتو يف رفع األداء االداريمن خالل ىذه الفرضية حناول التعرف على مدى 
النتائج املتوصل اليها من أجل التأكد من صحة الفرضية املقرتحة أو رفضها ، وتكون املناقشة بطرح السؤال ملاذا 

؟ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول وحتليل نتائج االستبيان . ؟ وملاذا مل يتحقق ىذا حتقق ىذا  
تبيان يف احملور األول وذلك يف األسئلة التالية 9حيث مت التحقق منها من خالل حتليل نتائج االس  

 
 ولقد مت التحقق منها من خالل حتليل نتائج االستبيان يف احملور األول وذلك يف األسئلة التالية 9

 ( وكنموذج لذلك ىذا ما أكده املوظفٌن من خالل أجوبتهم على السؤال رقم 05،06، 04، 03، 02، 01) 

عينة البحث اليت أجابت )نعم( بان اإلدارة تقوم بإجراء دورات تكوينية ترى  أن ( من %011ترى نسبة ) (04)
عملية  إجراءىا  غًن منتظمة، وىذا يعين وجود تباعد زمين  يف إجراء ىاتو الدورات التكوينية وذلك من خالل 

ما يؤثر على األداء  مالحظة اإلمجاع على عدم االنتظام يف برجمة ىذه الدورات التكوينية من طرف اإلدارة وىذا
احلقيقي للموظفٌن من حيث جتديد معارفهم وكذا دخول عنصر الروتٌن على احلياة العملية للموظف مما يؤدي إىل 

 تقهقر األداء.

( نرى أن الفئة اجمليبة بان اإلدارة ال تقوم  بإعداد برامج تكوينية قد أرجعت السبب إىل اإلدارة  10السؤال رقم )و 
ن حيث انو ال  تعتمد على سياسيات واضحة لتحسٌن مستوى األداء احلايل وبدرجة ( م%27.27كذلك )

  .نستطيع القول أهنا  مهملة ترجع إىل نقص الثقافة التكوينية ألفراد املديرية
 

 

 

 

 
 
حول ربط التكوين باألداء االداري يؤدي اىل  حث نفي صحة الفرضية اجلزئية األوىلومن ىذا املنطلق ميكن للبا -
 ادة االىتمام باألداء .زي
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           : التحقق من الفرضية الجزئية الثانية

 تضمن سياسة الربامج التكوينية احلالية تطوير وحتسٌن مستوى األداء االداري . -
 
 ولقد مت التحقق منها من خالل حتليل نتائج االستبيان يف احملور الثاين وذلك يف األسئلة التالية 9  
( وكنموذج لذلك ىذا ما أكده املوظفٌن من خالل أجوبتهم على 02، 01، 00، 07، 78، 77، 76) 

أن أغلبية املبحوثٌن يعتربون أن العملية التكوينية ضرورية للمسار  %87.5 ( حيث أن نسبة 09السؤال رقم )
ف احلوارات اليت املهين للموظف ملا حتملو من اجيابيات للموظف يف حياتو املهنية و ىذا انطالقا من خالل خمتل

أجريناىا مع املوظفٌن وىذا يبٌن األمهية الكبًنة للتكوين يف املسار املهين للموظف وذلك ألنو يساعد األفراد يف 
 . حتسٌن فهمهم لسياسات املنظمة

  

يرون اإلمجاع شبو الكلي من طرف املبحوثٌن على أن كل عملية  % 82.5( حيث أن نسبة 11والسؤال رقم )
دي إىل حتسٌن األداء و ىذا ما يفسر العالقة االرتباطية بٌن العملية التكوينية و حتسٌن األداء ، وىذا ما التكوين تؤ 
األداء اإلداري املوجو باألداء تزويد املتدربٌن باملعلومات واملهارات واالجتاىات املساعدة ألداء الواجبات  يربز أمهية

 واملهام اليت يشغلوهنا بكفاءة وفعالية .
 
 
ومن ىذا املنطلق ميكن للباحث إثبات الفرضية اجلزئية الثانية حول تضمن سياسة الربامج التكوينية احلالية تطوير  -

 وحتسٌن مستوى األداء االداري .
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           : التحقق من الفرضية الجزئية الثالثة

 ربط التكوين باألداء االداري يؤدي اىل زيادة االىتمام باألداء . -
 

 وذلك يف األسئلة التالية 9 نتائج االستبيان يف احملور الثالث مت التحقق منها من خالل حتليلولقد 
 ( وكنموذج لذلك ىذا ما أكده املوظفٌن من خالل أجوبتهم على السؤال رقم 07، 06، 05، 04، 03) 

ملوظفٌن وباالعتماد على قيمة ( ىو معرفة أىم العناصر اليت تظهر أمهية تأثًن الربامج التكوينية حسب رأي ا02)
املتوسط احلسايب فان زيادة معدالت األداء يف العمل احتلت املرتبة األوىل نظرا ألهنا تربز تأثًن التكوين يف عمل 
املوظف وتأيت يف الرتبة الثانية تكوين رقابة ذاتية للعاملٌن مرده إىل أن التكوين ىو تعديل للسلوك كذلك، ويف 

قيق العدل و املساواة بٌن العاملٌن يف االستفادة من الربامج التكوينية وذلك يدل على إرادة العاملٌن الرتبة الثالثة حت
ل لالشرتاك مع اإلدارة يف اختيار وإعداد الربامج التكوينية مبا يوافقهم من احتياجات أما املرتبة الرابعة فهو التعام

اجليد مع اجلمهور واملراجعٌن وىو نتيجة ظاىرة لعملية التكوين، ومما سبق من حتليل النتائج هلذا السؤال جند أن 
نوع االرتباط بٌن العملية التكوينية و األداء ىي عالقة ثابتة منطلقها التحسٌن يف ىذا األخًن و ال ميكن فصل 

 و الربامج التكوينية .األداء اإلداري اجليد بدون املرور على التكوين أ
( من املبحوثٌن أن السرعة والدقة يف اجناز العمل ىي السمة %00تعترب نسبة )( حيث 01والسؤال رقم )      

الظاىرة إلبراز عالقة حتسٌن املهارات من خالل برامج التكوين وىذا ما يدل على احلاجة املاسة لعملية التكوين و 
 وى مديرية الشباب و الرياضة لوالية الوادي.إعداد الربامج التكوينية على مست

 
 
باألداء االداري يؤدي اىل زيادة ربط التكوين حول  حث إثبات الفرضية اجلزئية الثالثةومن ىذا املنطلق ميكن للبا -

 . االىتمام باألداء
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 استنتاجات عامة: -2
ة الشباب والرياضة لوالية ٌن )موظفي( مديرييف الربامج املتاحة للعاملىناك نقص كبًن  أثبتت الدراسة أن -10

اإلرادة من  لصقل مهارات العاملٌن وكذلك غيابات واضحة االعتماد على سياسوىذا راجع إىل عدم  الوادي
 طرف اإلدارة لتحسٌن مستوى األداء لدى املوظفٌن.

تكوينية خمتلفة ع حتصل بعضهم على شهادات جمتمع الدراسة كانوا ذو مؤىل علمي )ثانوي( م إن أفراد -17
ملون دراسات عليا ال ميثلون إال الذين حي حٌن أن ( من عينة البحث يف%47.0حيث بلغت ىذه النسبة )

 باب والرياضة.لعلمي مازال متدنيا يف مديرية الش( وىذا يدل على أن مستوى التحصيل ا%00نسبة) 

ت نسبة املتحصلٌن على دورة ( بينما بلغ%01دورات تكوينية فأكثر ) 11تحصلٌن على بلغت نسبة امل -11
ربامج التكوينية ة مما يدل على أن ىناك غياب شبو تام للدورات والوىذا ميثل األغلبي( %52.0واحدة )

 ميان بأمهية ىاتو الدورات التكوينية.مما يثبت نقص اإل

دائهم جل حتسٌن أألٌن بدورات تكوينية املوظفٌن احملظوظ اتضح أن ىناك عدة معوقات حتد من استفادة -14
 ومن أمهها9

 .عدم إشراك املتدرب يف اختيار الربنامج التكويين مع احتياجاتو التكوينية والوظيفية 
  لتحا  اهاتو الدورات.وجود حوافز مادية تشجع على االعدم 

ملية التكوينية على مستوى املديرية ومن أمهها ناك عوامل ىامة حتد من تنفيذ العراسة أن ىالد أوضحت -10
 حوثٌن دائما9حسب رأي املب

 تكوينية.عف التخطيط يف تنفيذ العملية الض 
 .عدم وجود مصادر اجليدة اليت يعتمد عليها لتحديد االحتياجات التدريبية 

  إن وجدت. عدم وضوح أىداف الربامج التدريبية  

جند أنو ال من خالل مناقشتنا ملختلف النتائج اليت توصلنا إليها ومقارنتو باجلانب النظري هلذا البحث       
ميكن  تعميم النتائج على املستوى الوطين )مديريات الشباب و الرياضة لواليات الوطن( و ذلك ملا ملسناه من 
تردد يف اإلجابات و كذلك عدم االىتمام الواضح بالعملية التكوينية من خالل وجود النقص الكبًن يف عدد 

من غياب إرادة حقيقة لتحسٌن األداء اإلداري ، وكذلك الدورات و إعداد الربامج التكوينية وىذا ما وجدناه 
من ىاتو النتائج نكون قد أجبنا على اإلشكاليات اجلزئية املطروحة عن طريق توضيح واقع التكوين يف اإلدارة 

و قد مت إيضاح أىم املعوقات اليت حتد من تفعيل  الشباب و الرياضة لوالية الوادي الرياضية متمثلة يف مديرية
امج التكوينية وطرح بعض احللول اليت ميكن أن تفعل ىاتو األخًنة ، و نعترب ىذا ىو اجلديد الذي نتمىن أن الرب 

نكون قد أضفناه يف ىذا البحث من خالل إبراز األمهية البالغة للتكوين أو باألحرى الربامج التكوينية يف 
 اإلدارة و خاصة اإلدارة يف اجملال الرياضي.



 

 

 مناقشة نتائج الدراسة الفصل السادس  الجانب التطبيقي
 

044 

 االحتياجات التدريبية ودورها في بناء البرامج التدريبيةىذه ارتأينا اقرتاح موضوع "ومن خالل دراستنا 
"وذلك ملا لو من أمهية يف توضيح الفر  بٌن األداء الفعلي و األداء املراد الوصول إليو، وكذلك من خالل 

دة احلقيقية من ىاتو توضيحو للمسار احلقيقي و الصحيح لبناء العملية التكوينية على حنو ميكن من االستفا
 الربامج يف تفعيل األداء .

و يف األخًن ووفقا لكل النتائج املتحصل عليها مت وضع بعض االقرتاحات اليت رأينا أهنا تعمل على حل     
  اإلشكالية من خالل تفعيل العملية التكوينية يف اإلدارة الرياضية و كذلك ربطها باألداء لتحسينو.



 خاتمـــة :
 من خالل ما توصلنا إليو يف النهاية بعد دراستنا هلذا املوضوع، وبعد الدراسة امليدانية املنجزة باالستعانة       

ال يرقى إىل حتسني  الشباب و الرياضة لوالية الوادي باالستمارة االستبيانية وجدنا أن واقع التكوين يف مديرية
 األداء اإلداري للموظفني   .

فالرفع من مستوى األداء اإلداري يف اإلدارة وخاصة اإلدارة الرياضية يتطلب االنطالق من أسس و          
مبادئ وكذلك باإلضافة إىل اعتماد سياسة واضحة من طرف اإلدارة لتحسني األداء ، ونتيجة حبثنا أدت إىل 

حلالية املطبقة ال تساىم  يف رفع مستوى ، فالتكوين أو باألحرى العملية التكوينية ا ني ونفي فرضيةتفرضي إثبات
األداء اإلداري ملوظفي املديرية من خالل عدم االىتمام الواضح بالتكوين و كذلك عدم اإلدراك اجليد ملفهومو و 

 دوره يف حياة املوظف و املنظمة و كذا اجملتمع  .

اد ىاتو الربامج و غياب اإلرادة احلقيقية لتفعيلها من وأظهرت نتائج الدراسة على النقص الفادح يف اعتم        
خالل غياب عملية التخطيط يف تنفيذ العملية التكوينية الذي يعترب أىم املعوقات لالنطالق يف إعداد ىاتو الربامج 

 و كذلك عدم التحديد اجليد لالحتياجات التدريبية اليت تعترب منطلقا لبناء برامج تكوينية فعالة.

كما أن عدم ربط العملية التكوينية باألداء يؤدي إىل االبتعاد عن املعىن احلقيقي لو و حتسينو يف اإلدارة          
 الرياضية.

ويف األخري نتمىن من الساىرين و املسؤولني على تسيري اإلدارة الرياضية انطالقا من وزارة الشباب و         
اإلداري(  -ورد البشري ) املوظفوظيفة ىامة و مستمرة يف حياة املالرياضة زيادة االىتمام بالتكوين الذي يعترب 

وىذا نظرا ألنو يواكب التطور احلاصل على مستوى اإلدارة الرياضية اليت تعترب املنطلق الرئيسي يف تسيري الرياضة 
 زائر.للوصول هبا إىل أرقى املستويات، وكذلك باعتباره السمة الواضحة إلصالح اإلدارة الرياضية يف اجل

 



 :االقتراحات
يف ضوء النتائج اليت توصلنا إليها من خالل الفصول النظرية والتطبيقية إذ دتكنا من اإلطالع على جانب من      

النظريات العلمية اليت ختص التكوين يف اإلدارة الرياضية وبعض النظريات املفسرة لألمهية البالغة له من خالل 
تؤدي إىل حتسني األداء اإلداري فعليا، وبعد أن حاولنا يف اجلانب امليداين إظهار كيفية الوصول إىل عملية تكوينية 

، ميكننا إعطاء مجلة من االقرتاحات واملتمثلة  وادية الشباب والرياضة لوالية الالوقوف على واقع التكوين يف مديري
 فيما يلي:

 الفرد و املنظمة و كذلك اجملتمع . ضرورة إملام املسؤولني بأمهية الربامج التكوينية ومدى أمهيتها يف حياة -10
 (.ة الشباب والرياضة لوالية الواديالعمل على تفعيل الربامج التكوينية يف اإلدارة الرياضية )مديري -10

 العمل على زيادة عدد الدورات التكوينية . -10
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ظفني يف إعداد الربامج التكوينية ، وذلك بالتنويع من أساليب االختيار لاللتحاق االهتمام بإشراك املو  -10
 بالربامج التكوينية .

 إيضاح أمهية التكوين يف انه وظيفة مستمرة و ال تقتصر على الرتقية فقط. -10

إزالة العقبات اليت حتد من تنفيذ العملية التكوينية ، من زيادة االهتمام بدور عملية العمل على  -10
 التكوين.

بعض معاهد و مراكز التكوين سواء و االستعانة خبربات بعض املعاهد املختصة يف التكوين كاجلامعات  -10
 العامة أو اخلاصة.

الق يف تنظيم عمليات و دورات االعتماد على مصادر جيدة لتحديد االحتياجات التدريبية لالنط -10
 تكوينية فعالة .

 العمل على تطابق األهداف املسطرة مع االحتياجات التدريبية احملددة. -01

 العمل على التخطيط الواقعي وفق أدلة إرشادية لتصميم الربامج التكوينية. -00

 رصد ميزانية مالية لدعم نشاط الدورات التكوينية . -00

 لتحاق بالدورات التكوينية.توفري حوافز مادية تشجع على اال -00

تطبيق أهداف التدريب اإلداري املوجه باألداء و ذلك للنهوض مبستوى األداء اإلداري من خالل  -00
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة  – جامعة محمد خيضر

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
 و التسيير الرياضي اإلدارةقسم 

 
 االستمارة استبيانيت 

     
 
 بعد كامل التحية و االحرتام  

: تربية بدنية و رياضية    يل شهادة ادلاسرتادلذكرة لن إلجنازالبحث العلمي و ضمن تكملة البحث  إطارويف     
دوره في و  الرياضةمديرية الشباب و ب واقع التكوين "حتت عنوان :    ،رياضي  الو التسيري  اإلدارةفرع :

   " اإلداري داءاألتحسين 
      مة و ذلك بوضع عال أرائكماليت تناسب  اإلجابةنرجوا منكم اختيار ىذه االستمارة و  أيديكمنضع بني    
  .يف ادلربع ادلناسب   ( × )
خاطئة  أخرىصحيحة و  أجوبةتوجد  ال بأهنا تأكدواالبحث العلمي ، و  ألغراضتستخدم  إجابتك:  مالحظة  

  .رأيكم الشخصييهمنا ما بقدر 
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ملخص الدراسة 

إن الثروة احلقيقة ألي امة  ومصدر اإلبداع الرئيسي فيها ىو مواردىا البشرية، كما أن جناح اإلدارة احلديثة يف حتقيق أىدافها 
يعتمد بدرجة كبرية على كفاءة وفعالية أداء املوارد البشرية العاملة هبا، والذي ال يكون إال بالتكوين اجليد واملبين على حتديـــــد 
االحتياجات التدريبية لكل موظف انطالقا من األداء وكذا مراعاة أىداف املؤسسة، ونظرا لألمهية الكبرية اليت يتمتع هبا ىـذا 

واقع ا لتكوين مبـــــديــــــريـــــــــة * املورد يف رسم وختطيط السياسات واالسرتاتيجيات والربامج، ومن ىذا  كلو جاء موضوع دراستنا
والذي كان اهلدف من ورائو الــوقـــــوف علــى واقــــــع *  الشباب والرياضة لوالية الوادي ودوره يف حتسني مستوى األداء اإلداري

ىل للتكوين مبديرية الشباب والرياضة : *التكوين بالنسبة للموارد البشرية يف اإلدارة الرياضية، وقد قمنا بطرح اإلشكالية التالية
* دور يف حتسني األداء اإلداري؟

.  لواقع التكوين مبديرية الشباب والرياضة دور يف حتسني األداء اإلداري:الفرضية العامة

: الفرضيات الجزئية

. يساىم التكوين يف صورتو احلالية يف رفع مستوى األداء اإلداري- 1

 .تضمن سياسة الربامج التكوينية احلالية تطوير وحتسني مستوى األداء اإلداري-  2

. ربط التكوين باألداء اإلداري يؤدي إىل زيادة االىتمام باألداء-  3

 
ومن اجل إثبات صحة ىذه الفرضيات أو نفيها مت إخضاعها للتطبيق، فتمثلت الدراسة امليدانية مبديرية الشباب والـــــريــــاضـــة 
لوالية الوادي أين مت القيام بتحديد عينة الدراسة واملتمثلة يف موظفي املديرية، ويف اجململ الدراسة امليدانية البد من االعــتمـــاد 

على منهج معني باإلضافة إىل حتديد األداة املناسبة جلمع البيانات اليت ختدم موضوع الدراسة إذ اعتمدنا على املنهج الوصفي 
للمالئمة الكبرية لدراستنا، أما أداة مجع البيانات فتجسدت يف االستبانة اليت وزعت على مجيع موظفي املديرية، وبعد تفريــــــغ 
البيانات وحتليل النتائج ومناقشتها مت لتوصل إىل أن التكوين احلايل مبــــــــديـــــــــرية الشباب والرياضة ال يساىم يف زيــــــــادة وحتسني 

 إىل وجــــــود معـــــوقات صـــعبة حتد من إجــــــراء ةمستويات األداء اإلداري ملوظفي ملديرية وىي تقتصر على الرتقية فقط، باإلضاف
 .دورات تكوينية وإذا وجدت ال حتقق األىداف اليت وضعت من أجلها

 


