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 :قال تعالى
 

                                        َّْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالِّدَي ِّ أَْوزِّ           َرب 

ينَ  الِّحِّ َك الصَّ بَادِّ ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ                                                           َوأَْن أَْعَمَل َصالِّحاً تَْرَضاهُ َوأَْدخِّ

-  91لنمل ا -

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

                                                                                    

الحمد هلل أشكر هللا سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لي ، والقائل في 
 محكم تنزيله

 (لئن شكرتم ألزيدنكم) 

 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا : صو قال 

 .م من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل بالشكر إلى من ساه     

بوعروري جعفر الذي :لمشرف وبتشكر اتي الخالصة إلى األستاذ ا     
فوّجهني حين  العمل ولم يبخل علّي بنصائحه القيمة ،   طريق سهل لي 

 .الخطأ وشجعني على الصواب 

 .كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل األصدقاء 

وأتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتنا الذين أشرفوا على تدريسنا خالل 
السنوات الخمس ولكل من ساهم بالكثير أو القليل في إخراج هذا العمل 

 .المتواضع 

 وأحمد هللا جال وعال الذي أعانني في إنهاء هذا العمل

 

 فريد   



 

 : المتواضع العمل هذا ثمرة أهدي

 إلى ، وبهجتها الحياة نور إلى عطائها في العظيمة إلى

     روحها من أعطتنا التي إلى النساء سيدة األولى المعلمة

 . أرواحنا لتبقي

 ( هللا حفظها)  أمي                       

 من إلى الطريق لي ليضيء كالشمعة يحترق كان من إلى

   أبي"  الحياة درب في قائدي ،إلى الثقة منحني و نيربا

 األقارب و العائلة أفراد جميع كل إلى

 قريب من أو بعيد من األصدقاء كل إلى  

 اللسان يذكرهم لم و قلبي أحبهم من إلى    

 العلمية الّرسالة إيصال أرادو ينالذ الكرام أساتذتنا كل إلى   

 أمانة  بكل

 ونرجو البحث صاحب إلى العمل هذا نهدي األخير وفي   

 هللا ونحمدو قادمة دراسات في به النّفع و بهذا إلنتفاع    ا

 . هذا على إلعانتنا وتعالى سبحانه

 

 فريد

         

 

               

            



 الفهرس

 شكر وتقدير

 إهداء

 قائمة الجداول

 قائمة األشكال

 مقدمة

 الجانب التمهيدي

 

 40...............................................................................مشكلة البحث-1

 40...................................................................................الفرضيات-2

 40.............................................................................أهداف الدراسة-3

 40..................................................................أسباب إختيار الموضوع-0

 40..............................................................................أهميّة الدّراسة-0

 40............................................................تحديد المفاهيم والمصطلحات-0

 40..........................................................................الدّراسات السابقة-7

 الجانب النظري

 

 الفصل األول

 

 اإلدارة الرياضية -

 12.....................................................................................تمهيد -

 13...............................................نظرة تاريخية حول نشأة وتطور اإلدارة-1

 10..................................................................تعريف اإلدارة الرياضية-2



 10...................................................................أهمية اإلدارة الرياضية-3

 17..............................................ي في المجال الرياضيتطور الفكر اإلدار-0

 11....................................................المبادئ األساسية لإلدارة الرياضية-0

 21..............................................المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية-0

 21.................................................................اإلدارة الرياضيةوظائف -7

 32..................................................الجودة الشاملة في اإلدارة الرياضية -0

 30.....................................................................................خالصة-    

 الفصل الثاني

 

 التسيير اإلداري-

 30........................................................................................تمهيد-   

 37.......................................................التطور التاريخي لمفهوم التسيير-1

 31..............................................................................مفهوم التسيير-2

 04................................................................................أدوار المسير-3

 01.............................................................................وظائف المسير-0

 02...................................................................المسير الناجح مؤهالت-0

 02............................................................................أقسام المسيرين-0

 03.................................................................واقع التسيير في الجزائر-7

 03....................................................................عناصر عملية التسيير-0

 07...............................................................................أنواع التسيير-1

 07..........................................................................نواع المسيرينأ-14

 00............................................................................وظيفة المسير-11

 00.............................................................................آليات التسيير-12



 04.............................................................................نماذج تسييرية13

 01................................................الخطوات األساسية للتسيير باألهداف-10

 02.................اإلدارة داخل المنشآتبعض العمليات التسييرية التي تقوم بها -10

 00.....................................................................................خالصة-    

 الفصل الثالث

 

 الرياضيةالمنشآت -

 00.........................................................................................تمهيد-  

 07...................................................المنشآت الّرياضية في العصر القديم-1

 00.................................................المنشآت الّرياضية في العصر الحديث-2

 04...............................................................مفهوم المنشآت الّرياضية-3

 03.................................................................إدارة المنشآت الرياضية-0

 00...........................................................خصائص المنشآت الرياضية-0

 00......................................................أسس تخطيط المنشآت الرياضية-0

 01...................................................................................اإلمكانات-7

 71............................................................................أنواع المالعب-0

 72..........................................................مزايا دراسة إمكانات المنشأة-1

 70....................................................................................خالصة-   

 الفصل الرابع

 

 70.....................................................................................تمهيد-   

 77...................................................................االستطالعيةالدراسة -1

 77.......................................................................إجراءات الدراسة-2



 77..........................................................................المنهج المستخدم-3

 70..............................................................................مجاالت البحث-0

 70............................................................اختيارهاعينة البحث وكيفية -0

 71...................................................أدوات الدراسة والوسائل اإلحصائية-0

 01....................................................................عرض وتحليل النتائج-7

 141......................................................................مناقشة الفرضيات -0

 143..................................................................................خالصة-    

 140.................................................................................استنتاج عام

 140........................................................................اقتراحات وتوصيات

 140........................................................................................خاتمة 

 قائمة المراجع

 المالحق

 ملخص االدراسة

 

 



 

 قائمة الجداول
 

 

 الصفحة اجلـــــــــــــدولعنوان  الرقم
 10 .التحقق من أن التخطيط هو أول عملية إدارية مع إجياد السبب  10

 10 .أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية  10

10 
هم إن كان وضع تفصيالت خطط املوارد وخطط تطوير حتسني األداء على مستوى األقسام يسا

 10 .يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية 

 10 .إن كان التخطيط اجليد يساعد يف رفع مستوى التسيري وفعاليته داخل املنشأة الرايضية  10

 10 .امليزة الفعالة اليت يساهم هبا التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية  10

 10 .املنشأة الرايضية  أتثري العمليات اإلدارية الغري منظمة على إدارة 10

 10 .إن كان التنظيم اجليد يعمل على سري العمل بصورة فعالة  10

 11 .إن كان التنظيم يساعد على إحرتام اخلطط واألهداف  11

 10 .إن كان التنظيم يساعد على تصميم مستوايت العالقات وحتسينها  10

 01 .رفع مستوى األفراد إن كانت كتابة التقارير تعد طريقة منظمة لتقييم  01

 00 .أمهية األوامر عندما تكون صادرة من جهة واحدة  00

 00 .إن كان التدرج يف السلطة مهم أثناء العملية التوجيهية  00

 00 . أتثري التوجيه يف رفع مستوى املنشأة الرايضية  00

 00 .اجليد يعمل على حتسني سري العمل بصورة فعالة إن كان التوجيه  00

 00 . إن كان التوجيه األمثل يساهم يف حتسني مردود العمال  00

 00 .مراقبة األداء وتقسيمه يساهم يف حتسني مردود العمال  00

 00 .إن كانت الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة  00

 01 .سيري املنشأة إن كان حتديد املسؤولية لذوي السلطة والكشف عن اخللل له دور يف حتسني ت 01

 00 .مدى مسامهة الرقابة على حتسني تسيري املنشآت الرايضية  00

 011 .إن كانت الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ  01

 

 

 

 

 

 



 

 قائمة األشكال
 

 

 الصفحة الشكــــــــلعنوان  الرقم 
 10 .التحقق من أن التخطيط هو أول عملية إدارية مع إجياد السبب  10

 10 .أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية  10

10 
إن كان وضع تفصيالت خطط املوارد وخطط تطوير حتسني األداء على مستوى األقسام يساهم 

 .يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية 
10 

 10 .جليد يساعد يف رفع مستوى التسيري وفعاليته داخل املنشأة الرايضية إن كان التخطيط ا 10

 10 .امليزة الفعالة اليت يساهم هبا التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية  10

 10 .أتثري العمليات اإلدارية الغري منظمة على إدارة املنشأة الرايضية  10

 10 .العمل بصورة فعالة  إن كان التنظيم اجليد يعمل على سري 10

 11 .إن كان التنظيم يساعد على إحرتام اخلطط واألهداف  11

 10 .إن كان التنظيم يساعد على تصميم مستوايت العالقات وحتسينها  10

 01 .إن كانت كتابة التقارير تعد طريقة منظمة لتقييم رفع مستوى األفراد  01

 00 .جهة واحدة  أمهية األوامر عندما تكون صادرة من 00

 00 .إن كان التدرج يف السلطة مهم أثناء العملية التوجيهية  00

 00 . أتثري التوجيه يف رفع مستوى املنشأة الرايضية  00

 00 .إن كان التوجيه اجليد يعمل على حتسني سري العمل بصورة فعالة  00

 00 . إن كان التوجيه األمثل يساهم يف حتسني مردود العمال  00

 00 .مراقبة األداء وتقسيمه يساهم يف حتسني مردود العمال  00

 00 .إن كانت الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة  00

 01 .إن كان حتديد املسؤولية لذوي السلطة والكشف عن اخللل له دور يف حتسني تسيري املنشأة  01

 00 .نشآت الرايضية مدى مسامهة الرقابة على حتسني تسيري امل 00

 011 .إن كانت الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ  01

 



 أ
 

 :مقدمة

 
الّذي شهدته العديد من جماالت احلياة ، سواء كانت العلمية منها أو املعرفية خاصة  نظرا للتطور السريع       

دلى  همذا اجملال ، اما يساددهب اإلدارة بني األفراد احملتكني يف ابلغة تلك املتعلقة ابجملال الّرايضي وذلك ملا له أمهية

 .ه الفكري والعلمي والّرايضي خاّصة التكيف ومسايرة العصر يف تطور 

ومبا أن الّرايضة مبنظورها العام هي إدداد الفرد للحياة دلميا ودمليا وجسميا ودقليا وخلقيا واجتماديا وذلك من 

خالل األنشطة البدنية واملعرفية واحلركية والثقافية والرتوحيية الّّت خّصصت هلا مكان قانوين يتحّمل كل املعنّيني يف 

اإلطار ويسّهل العمل واالحتكاك يف اجملال الّرايضي لينشأ مواطنني صاحلني ينفعون أنفسهم وخيدمون  هذا

 .أوطاهنم 

وللوصول إىل هذه األهداف جند أن املدراء داخل املنشآت الرايضية هم الّذين خيّططون ألجل دمل راقي       

فّعالة هلا دالقة بشخصية املدير لبلوغ معظم هذه  بصفة إجيابيةواستغالل أمثل لوحدات هذه املنشآت الرايضية 

األهداف ، حيث يستخدمون العديد من الطرق الّت تتالئم مع اخلصائص و الوسائل املتوّفرة داخل املنشأة و 

خدمتها للمستعملني من جهة ، ومن حيث مالئمة الظروف احمليطة ابإلجناز من جهة اثنية ، وهذا مايربز لنا ما 

تلف من مدير إىل خخر ،والّت هي إحد  الطرق الّت كمكن تسيري املنشآت الرايضية الذي خي يسّمى بتحسني

املدراء دلى  ادتبار أن هلا دالقة كبرية بتحقيق أهداف املنشأة الرايضية ، وذلك ملا تطلبه هذه األخرية من سيطرة

الستغالل اجليد الذي يستلزم أوال إدراك طريقة العمل وفعالّيته وامتثاله ملردود املنشأة وخضوده ملستعمليها ، وا

واضح من هذا أن حمور اإلدارة العلمية الرايضية هو العنصر البشري وكيف كمكن أن يتحقق  األهداف وبلوغها ،

التعاون بني األفراد وتنسيق جهودهم املختلفة وهذه هي احلقيقة الّت تضفي دلى اإلدارة طابعا خاصا ابدتبارها 

يتطلب من اإلدارة احلسنة  دملية اجتمادية وإنسانية تسيريية من جهة، واقتصادية سياسية من جهة أخر ، ذلك

أن تصبح دملية رشيدة حتقق أهدافها أبكفأ تسيري لإلمكانيات املتاحة مع توفري أفضل مناخ تسيريي لعمل 

نوع من اجلهد البشري املتعاون الذي يتميز  ااإلدارة أبهن"العنصر البشري مع أقل جهد من جانبه ويعرف العلماء 

توقف دلى منط تسيري األفراد العاملني يف املنشأة أو اهليئة وتنمية العالقات ، وكل هذا ي "بدرجة دالية من الرشد

  .اإلنسانية وإتباع حاجاهتم والعمل دلى رضاهم بقدر اإلمكان

 



 ب

 

 

 .سنتطرق ملعرفة اإلدارة الرايضية ودورها يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية هذا حبثنا ويف

منن خالل خطة البحث الّت مشلت دلى مقدمة كانت دبارة دن  والّذي يوجب لنا من دراسة هذا املوضوع   

  .تقدمي وإاثرة للموضوع ومشلت دلى خطة سري البحث

ية الدراسة واهلدف منها ، الفرضيات ، أمهشكالية البحث يتمّثل يف درض إمث اإلطار العام للدراسة و الذي 

 .ومصطلحات البحث والدراسات السابقة 

 :الثة فصول لنظري ومشل دلى ثاجلانب ا: نبني ودلى جا

 .رة الرايضية تطرقنا فيه إىل اإلدا: األول فصل ال

 .إلداري تطرقنا ففيه إىل التسيري ال: اين الفصل الث

 .تطرقنا فيه إىل املنشآت الرايضية : الفصل الثالث 

 :أما اجلانب التطبيقي فقد احتو  دلى فصل واحد     

ابستعمال أدوات البحث ، ومكان إجراءها ، وتطرقنا فيه إىل درض النتائج  مشل اإلطار املنهجي للّدراسة وذلك

 .املتوصل إليها وحتليلها ومناقشتها ابلعودة إىل اإلطار النظري للبحث 

ويف خامتة البحث طرحنا رؤيتنا يف نتائج اللبحث من خالل دراسة فرضيات البحث ومناقشتها مبوضودية     

 .األخري اقرتاحات وتوصيات مناسبة  وأمانة دلمية ، مستخلصني يف
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 :اإلشكالية -1
عمل املنشات الرايضية يعتمد بطريقته العلمية لتوفري اخلدمات اليت تربز دورها الرايضي لبلوغ  إن        

ضمن عمل منضم تسهر عليه  األخريا ذويكون ه, املسطرة وتوفري اخلدمات للمستعملني  األهداف

  .علية لبلوغ اهلدف املرجو الف األعمالوحدة خمتصة داخل املشاة يف حد ذاهتا، واليت ترتجم 

عملية إدارية خمططة مبنية على أسس علمية سليمة تسعى لوصول  وفقوتعمل اإلدارة الرايضية         

املنشآت الرايضية إىل التكامل واالرتفاع إىل مستوايت ذات طابع رايضي أرقى يف جمال التسيري اإلداري 

ة البارزة وهي علم يبحث على كيفية إقامة عالقات بني ، وتعترب اإلدارة فن و علم من العلوم اإلداري

ودرجة أتثري املؤسسة  واجلماهرياملؤسسات من انحية التنظيم، التخطيط يف املنشآت ومن انحية األفراد 

على اجلمهور الذي تتعامل معه اإلدارة الرايضية لسلك نفس الطريق الذي تتبعه يف حتسني تسيري 

 .املنشآت

يتميز به التسيري احلايل من قدرة فائقة على األداء اإلداري الدقيق يف بناء اإلدارة ونظرا ملا أصبح  

حيث أن متابعة تسيري اإلدارة الرايضية وحتركات اإلداريني تتطلب منه أن أيخذ مكاان مناسبا للتسيري 

ء واختيار املبادئ أو اإلداري وهلذا أصبح لزاما على اإلداريني اإلملام املعريف ابألسس العلمية احلديثة أثنا

 .العناصر الفعالة لتحقيق أهدافهم املنشودة

وتعمل اإلدارة الرايضية إىل حتقيق أهدافها املنشودة يف أي مؤسسة أو منشأة رايضية حيث  

ركزت اإلدارة الرايضية على عدة عناصر يف جمال التسيري واليت تعمل لصاحلها ومن خالل هذه الدراسة 

 :ساؤل التايلارأتينا إىل طرح الت

.حتسني تسيري املنشآت الرايضية؟ ماهو دوراإلدارة الرايضية يف  
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 : اآلتيةه الّتساؤالت نو تندرج م

 ؟ الرايضية املنشآتالتخطيط يف حتسني تسيري  ماهو دور -

 ؟الرايضية  املنشآتيف حتسني تسيري  نظيمالت ماهو دور -

 ؟رايضية ال املنشآتيف حتسني تسيري  وجيهالت ماهو دور -

 ؟ الرايضية املنشآتيف حتسني تسيري  رقابةال ماهو دور -

 :الفرضية العامة -2
 .يف حتسني تسيري املنشآت الرايضيةدور الرايضية  لإلدارة 

 :الفرضيات اجلزئية
  .الرايضية املنشآتدور يف حتسني تسيري له التخطيط   -        

 .  ضيةالراي املنشآتدور يف حتسني تسيري  له التنظيم -

 .الرايضية املنشآتيف حتسني تسيري  دورله لّتوجيه ا  -        

  .الرايضية املنشآتدور يف حتسني تسيري  هلا لرقابةا -        
 :لدراسة أهداف ا -3

 .معرفة أتثري اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية -        

 .أهدافهاالرايضية للتحكم يف عمل املنشات لتحقيق  اإلدارةتلعبها الوظيفة الفعالة اليت  إبراز -        

  التعرف على املبادئ أو العناصر اليت ميكن االعتماد عليها يف حتسني تسيري املنشأة الرايضية -        

 .بواسطة االدارة الرايضية 

 .املسطرة  األهدافالرايضية لبلوغ  اإلدارةدور  إبراز -        

 . أنواعهاوخمتلف  اإلدارةخبصائص  اإلملام -        
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 :أسباب اختيار املوضوع -4 
 .ذات الطابع الّرايضي  للمنشآتلّنسبة ابأمهية اإلدارة الرايضية  -        

 .اعتبار اإلدارة من الرّكائز اليّت تعتمدها املنشأة الّرايضية لبلوغ أهدافها املرجّوة  -        

 .وضوع كان ملفتا لالنتباه خاصة لصاحب البحث امل هذا -        

 :أمهية الدراسة -5
ابعتبار أن موضوع اإلدارة الرايضية من املواضيع اليت هلا أمهية كبرية يف هذا اجملال ، و الذي هو  

حمور دراسيت هذه نظرا لألدوار التعليمية والرايضية اهلامة اليت تقوم هبا هذه األخرية يف حتسني وتسيري 

نشآت الرايضية و حماولة اإلرتقاء إىل مستوايت تفوق املستوى احلايل ، و منه يكون لتحسني تسيري امل

املنشآت الرايضية البد من دراسة العوامل املؤثرة يف إدارة املنشآت واملؤسسات واهليئات الرايضية واألمناط 

 .رايضية و هو الغرض الفعلي من دراستنا هذه  منشأةالتسيريية يف كل 

 :حتديد املفاهيم و املصطلحات -6

 :اإلدارة الرايضية
اإلدارة الرايضية هي عملية ختطيط وقيادة ورقابة جمهودات أفراد املؤسسة الرايضية ابستخدام          

. مجيع املواد لتحقيق أهداف حمددة  
يؤدي اخلدمة عن  اإلدارة الرايضية تعين اخلدمة وإن من يعمل يف اإلدارة يقوم خبدمة اآلخرين أو       

طريق اإلدارة إهنا عملية تنفيذ األعمال بواسطة آخرين عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة 
.جمهوداهتم  

اإلدارة الرايضية هي فن وتنسيق عناصر العمل واملنتج الرايضي يف اهليئات الرايضية وإخراجه        
.اهليئاتبصورة منظمة من اجل حتقيق هذه   

:بارى املتخصصون يف وضع التعريفات اجلامعة والشاملة ملعىن اإلدارة سوف نرى منهاوقد ت         
 فن اجناز األعمال بواسطة الناس: ماري ابركر . 
  فايولfayol  : يقصد ابإلدارة التنبؤ و التخطيط و التنظيم وإصدار األوامر  والتنسيق

  .والرقابة
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 يحة ملا  تريد من الرجال أن  يقوموا بعمله، رؤيتك فن اإلدارة هو املعرفة الصح: فريدريك اتيلور

 .أي مالحظاتك ومباشرتك إايهم وهم  يعلمونه  أبفضل  الطرق  وأرخصها مثنا
هي ذلك اهليكل االداري الذ يقوم بتنظيم و توجيه أي خدمة رايضية أو انشطة : الّتعريف االجرائي 

 .بدنية أو تروحيية 

 : التسيري
 :و مفاهيم للتسيري و هناك عدة تعاريف

 TAYLOR :مفهوم تيلور 
 .على التنبأ و التخطيط و التنظيم و دراسة األوامر و التنسيق و املراقبة   التسيري هو املقدرة

 MASTYLDON :مفهوم 
هو الوظيفة اليت تتعلق بتحديد السياسات املنطقية و التنسيق بني التمويل و اإلنتاج و التوزيع و إقرار 

 .ظيمي و الرقابة النهائية على أعمال التنفيذاهليكل التن
 TERRY :مفهوم 

 .حتويل املوارد البشرية و املوارد غري املنتظمة إىل إجنازات ضرورية و فعالة
 عام: مفهوم      

املنظمة بقرض أهداف معينة عن طريق التخطيط و  املهيكلة،التسيري هو ذلك العمليات           
 .رقابة و التقييمالتنظيم و اإلدارة و ال

أن التسيري هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة واملتكاملة اليت " حممود رفيق الطيب"يرى

جهود  هو ابختصار حتديد األهداف وتنسيقالتوجيه، و  ،الرقابةتشمل أساسا التخطيط، التنظيم، 

 .األشخاص لبلوغها

اجلزيئات فبدون تسيري دقيق فإن املؤسسات هو مسايرة التعقيد و ": يوسف يصديق"كما يعرفه           

 .الضخمة واملعقدة تصبح فوضوية بشكل يهدد وجودها احلقيقي وهو يوفر درجة من االنتظام والتوافق
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هو عملية تنفيذ العمل بواسطة أفراد و ذلك بعد حتديد األهداف املرجوة و تنسيق : الّتعريف اإلجرائي 

 .ن أجل بلوغ اهلدف اجلهود و هو نشاط إنساين هادف م

 :ميكن املدد هبذه التعريفات لتوضيح املفهوم االصطالحي للمنشات الرايضية :الرايضيةاملنشات 

  إدارةاجلماعية وهلا  أوهي عبارة عن جممعات رايضية متارس فيها خمتلف الرايضات سواء الفردية 

 .تسريها وفق برانمج معني

 شات ، حيث يكون ناجلماعات احمللية هلذه امل أودولة هي تلك اليت انزجت ابملسامهة املالية لل

تعاملها بصفة جمانية لرايضة النخبة و املستوى العايل وللرتبية البدنية و الرايضية ولتنظيمات 

الرايضية اليت تقوم هبا املؤسسات  اإلطاراتالرايضية للمعاقني واملختلني ذهنيا ولعمليات تكوين 

 .العمومية

 ي كل منشاة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسات الرايضية والبدنية نشات الرايضية هامل

 .حلتوائها النشاطات البدنية والرايضية واألمنية، اليت تتوفر فيها الشروط التقنية والصحية 

هي عبارة عن مؤسسات أو جممعات مفتوحة للجمهور معدة خصيصا  :التعريف اإلجرائي 

 .تسريها وفق برانمج معنّي من أجل بلوغ اهلدف  ملمارسات الّرايضية و هلا إدارة

 :الدراسات السابقة -7
 :أجدبني الدراسات املنجزة اليت هلا عالقة ابملوضوع الذي بصدد تناوله  من

ليّت أشرف عليها وا"  دور وضيفة الّتوجيه يف ادارة املنشات الّرايضية " دراسة محادي مجال بعنوان 
حيث كانت الّدراسة امليدانية ملديري املركبات الّرايضية جبامعة  2000دفعة بن عكي دمحم الدّكتور 

: اجلزائر و متثلت إشكالية الدراسة يف   
على أي أساس يتم تبين سياسة واضحة و تطبيق إجراءاهتا إلدارية يف تطبيق نظام                 

ايضية و النّهوض هبا و حتقيق التّوجيه و مدى مسامهته يف رفع مستوى التّسيري إلدارة املنشات الرّ 
 أهدافها ؟
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:الفرضية العامة   

بتدخل العمليات الّتوجيهية يكون هناك تبين لسياسة واضحة و تطبيق إجراءاهتا اإلدارية و    
.الرّفع يف مستوى الّتسيري إلدارة املنشات الرايضية و النهوض هبا و حتقيق أهدافها   

:ية زئالفرضيات اجل  
 حتقيق العملية الّتوجيهية إلدارة املنشات الرايضية لإلتصال دور يف . 
  للقيادة دور يف حتقيق العملية الّتوجيهية إلدارة املنشات الرايضية. 
  للتحفيز دور يف حتقيق العملية الّتوجيهية إلدارة املنشات الرايضية. 

 
صفا مفصال إىل وصف الظاهرة املتعامل معها و مد على املنهج الوصفي الذي يهدف و قد إعت -

من خالل مجع بياانت دقيقة و كافية و التحقق من صحتها و كشف اجلوانب اليت حتكمها و كانت أداة 
البحث عبارة عن إجراء مقابلة شخصية مع مدراء املركبات الّرايضية  ابجلامعة و ذلك ابإلستعانة 

 .إبستمارة حتمل جمموعة من األسئلة تكون موجهة مباشرة ألفراد العينة 
املمثلة جملتمع البحث ، و اليت تتكون حتتوي العينة املختارة على جمموعة الشروط املوضوعة للعينة : عينة ال

 .من رؤساء املركبات الّرايضية على مستوى جامعة اجلزائر بكلياهتا و رؤساء مصاحل النشاطات الّرايضية 
و إثبات صحة الفرضية األوىل من بعد دراسة الفرضيات : نتائج الّدراسة املتوصل إليها هذا الباحث 

خالل توجيه املباحث الثالثة و الـّتأكد من نتائج اإلستمارات ، و من خالل الّنتائج املتحصل عليها يف 
إثبات صحة  الفرضية الثّانية و الثالثة و تبني من خالل ذلك الدور الفعال الّذي تلعبه وظيفة الّتوجيه يف 

ي حتقيق أهداف املنشأة املتمثلة يف رفع املداخيل و  )قيادة ، حتفيز إتصال ،(تطبيق مجيع عملياته من 
الّتنسيق بني كامل إدارة الوحدات الّتابعة للمرّكب و الّتحسني من املعامالت و تقييم اداء موظفيها جراء 

 .تطبيق سياسة واضحة للّتوجيه 
 



 لنظرياجلانب ا
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 : متهةــد
ا وملبيدم اردتةدم وايتإ ددم ردتريع ألدل    قدد   اإلدارة يف اجملدل  ارايضيدم ذ ددة ذدتة  فإقدم  األلذددم ا ر دل  وجدت       

أنددك نلندددك ج ددلم جردددفد ذفرايألددم ذدددن أ دداياد و ل دددل  ناددددك اإلدارة  يوددل يي ردددل رف ديدد  ا دددت  وجددف    دددي  و أللذدددم 
واسددفواي   ددن ارة ذدداية نددع أريدد  سدد فا  واإلدارة ارايضيدديم جددم  7991ا وراق ا وملبيددم ايتإ ددم اردد  يددتأ   ددل  

نوددل أة وجددفد امل  وددا واملددايوجا واإلدارإددا واملددتريا يف جددة  ،  اددي  ار وددع يددا ا  دداياد ورف ديدد  جددت  ذ ددا 
 . ارتورا  جف دريع أإضل  ق  وجفد ذررف  اإلدارة ارايضييم 

رقفصف   ىل أغاياض ذ ي م وأجتا  واي م ويال شك أة  وردت ا ر  ار لس  ق  وي  أن وم خلصم هب 

جة  ا ن وم ابخفال  اخلتذل  ار   دت   رير  ذ ل  ذرك االحتلدا ، ا نتإم، املتارس، اجلو يل   يث أة 

جة  امل  ول  ال ةكن أة  تار جبرفد  ايدإم نول أة اإلدارة ال ةكن أة   وع يشكع ذ ليل  ال ي جلح جة  

 .ةا إ فوت ا فولدا اتذل  ق  نفع ذفخصص ذن ارديلدةارف  يول ، وج

 لإلدارة   رب  ن ار شلط اإلنالين املاينب واملافواي وارةي إضطق  يك أ اياد ممن    ألترا  وذرلرا  

وخربا  ذف ف م متك ر  ذن حتدي  أجتا  حمتدة وجةا إ ين أة اإلدارة  دف  ابرفخطيط وارف  ي  وارايألليم وارففجيك، 

رايئيام رإلدارة إرف  ابراقفم وارفصاي  اربشايي وذن خال  جةا اراقفم أة  دت  اخلربا ،  لإلدارة وأة ارغايض ا

جم ذشكقم ار لس  ي ل وهبةا جيب االجفول  هبل وار لذقا  يرل، وذن أجع ذرك  ال يت أة  فف اي رتإر  املرلرا  

 .واردليقيل  امل  يم يع املشكال  ار  جتلهبر 
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1-   ّ  )1(:اتةخية  حول نشأ  وتطوة اإلاداة نظ

 : ة دراسم  طفر ارركاي اإلداري   ىن ارف ايض  ىل ان يفا 

ا وىل جم ار ل يم ارفلرخييم مبايا قرل املخفقرم ومبل أة ارركاي اربشايي يف  طفر ذافواي  اة نع ذاي قم اترخييم ال يت 

 ففو ع يف ار ل يم ارف  ريإم ر ق  اإلدارة أو ن ايإم  أة  ص ف  ىل سليدفرل وذل حتفإك ذن ذ لر ، أذل ار ل يم ار لنيم

اإلدارة،  اذا نلنك ار  ايإم   ين ارطايإدم ار  إ  اي  ل  ىل ظلجاية ذل رفراريجل وارف اي   قيرل، وذن مث  اخريجل 

خلتذم ا  اياد،  اة جة  ارطايإدم ال يت أة إق درل ارفطفر ذن وألك رخاي  ق  يفء ذل إفف اي رإلنالة ذن  ايق 

 .تإتة رقب ث ووسلئع ذاف تثم رقو اي مج

ارفلرإخ وار  ايإم اإلدارإم، و كون أمهيم ارتراسم : ذ ىن ذل سب  أة  طفر ارركاي اإلداري جف ذا شدا

 :ارفلرخييم يف أهنل  ال ت املتإاي  ق  حتدي  جت ا

 ر  ارفطفرا  ايلريم يطايإدم أ ضع . 

 يدفة رلدي ارفألفع يف نرس ا خطلء ار  وأل   يرل ارال. 

 وأمهيم دراسم ن ايإم اإلدارة جم حتدي  ار فا م ارفلريم رقوتإاي: 

  نيريم اراييط يا املفغريا. 

 نيريم ارف لذع ذ  املشلنع يطايإدم ذ رجيم. 

 نيريم  ص يف املفغريا   ىل أسبل  ونفلئج. 

 ذكلنيم ارف بؤ ابرفأثريا  املففأل م . 

 :إم رإلدارة حيددلة أجتا ل  ال أة دراسفرول ذ ل حتد   جيلييل  ذ رلو ذا نلنك ارتراسم ارفلرخييم وارتراسم ار  اي      

 دتمي  ر  أويح رقوفغريا  االخفيلر ا  ضع ارفدلرإاي رقوفاألف ارفطفرا  ايلريم . 

  (. اإلداري) اريع ارف بؤ أب فا  ذافدبقيم يف امليتاة ار قوم 

 

                                                 
1
نظام المعلوماتية ودوره في فعالية اتخاذ القرارات اإلدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في : نويوة صباح وآخرون - 

 .51، ص 3002مالية، جامعة دمحم بوضياف بالمسيلة، دفعة العلوم التجارية،  فرع 
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 :نشأ  اإلاداة  -1-1
فو  اإلنالين،  ر لم شفاجت اترخييم  شري  ىل وجفد نشل ل     يويم  ة امل ل ام اإلدارإم ألتةم ألت  اجمل 

 . ت   ق  ذ اي م ودراإم أب كلر  دارإم مث ارف بري   رل ال دل يفاسطم رواد ارركاي اإلداري

 :اإلاداة  يف العهواد القدمي  -1-2
ة   جز ذل أجنز ك  ال  ة ن ايان  ىل  جنلزا  ايضلرا  اردتةم نايى يفيفح أة  ي رل نلة ذن املاف يع أ 

س م ألبع  0333ي لء ا جاياذل  يف ذصاي اردتةم ارةي مت ي لء ي ضرل ألبع : ذن خال  اإلدارة  ق  سبيع امل ل 

امليالد، جنت أة املصايإا  اي فا    ي  جيت ونةناي أإضل ن   اإلدارة ايكفذيم رقبليقيا وي لء سفر ارصا ار  ي  

سداياط، وأسس ارفخصص ار  روج  ل أ ال فة ودراسل  ارديلدة ار  ألل  هبل وذبلدئ اإلدارة ار  حتتث   رل 

 . ل  ألبع امليالد 0333نع جة  اراثر امللدإم وارركايإم   ت دريال  ق  مملرسم اإلدارة  قويل ذ ة  فايل ،  اررايايب

 733إبتأ  ال ذ ة  و ق  ارايغ  ذن املولرسل  اإلدارإم اراليدم  ال أة االجفول  ابإلدارة ن دع دراسم مل 

 . ل   دط

 :ظهوة اإلاداة  مع الثوة  الصناعة  -1-3
ذن امل ايو  أنك ال ةكن أة حتتث ار فرة ارص ل يم يتوة وجفد أسس رإلدارة ار لج م وجةا يف ارداية  

اإلدارإم ، ونلنك املرلرا  اإلدارإم  فرفق  ق  املرلرا  ار ولريم يف املصلن  وألت  زاذ ك ارفطفرا  يف اجمللال  79

نلة  تد ذ  ول  ا  ول  نبرية ايج  ألقيال، أذل امل  ول    79ذ  ذرك يف اجمللال  ارر يم و ن هنلإم ارداية 

ايكفذيم وار اكايإم ار  نلنك ذ فشاية يف ذرك ارفألك مل  كن ذ  ول  رحبيم وذن مثم  اة  ت  وجفد دوا   اراييح 

 1.دة اركرلءة وارر لريممل خيق  رتإرل اجفولذل ابرتراسل  ارالزذم رزض

نلنك دراسل  األفصلدإم جة  ارتراسل  وجرك   79وأإضل ارتراسل  ار  أجايإك يف هنلإم ارداية  

اجفولذل حنف االألفصلد؛ و غيري ار وط ارالي  رإلدارة ونلنك يتاإم  غيري جم أليل  ار فرة ارص ل يم و يايوز ذل إاو  

   يف اسفختا  أ تاد جلئقم ذن ار لذقا يف ذكلة وا ت رفأدإم ي  ل  املص  ، يف ظع جةا ار  ل  يتأ  املصلن
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 أ ول  خمفقرم و ذفبلإ م  اي ب  ق  ذرك  ة ذتإايي جة  املصلن  أصب فا إفاجرفة أنفا ل جتإتة ذن املشلنع مل 

 ول   كن ذ ايو م ذن ألبع، وجم ذشلنع ارف اي  واإلشايا  وذ  متاينز اجملفو ل  ار قويم يف أذلنن ألايإبم ذن امل 

واملاففى  ار وع،يتأ ذن نفع آخاي ذن املشلنع يف ار رفر وجم املشلنع االجفول يم ذ ع سل ل  ار وع وظايو  

 .ا دىن رألجفر

 1:تطوة اإلاداة  احلديث  -1-4

 تث جةا ارفطفر ي ت ار فرة ارص ل يم ونفيجم جة  ار فرة  تثك زضدا  نبرية وجلئقم يف  ج  اإلنفلج،  

ق م السفختا  أ تاد نبرية ذن املتإايإن و املاريإن نول وجت  اررفارق يا ارفظلئف اإلدارإم وأصب ك ايلجم امل

املخفقرم ويا اإلدارإا واملتإايإن و ار ول  وي لء  قيك  فس  نطلق اإلدارة واملص   نلة إض   ي    لصاي اإلنفلج 

ل  و وقيم اإلنفلج، نول أوجت ن ل  املص   يف ذكلة وا ت، واألفض  جةا وجفد رألليم ذاينزإم  ق  اخلتذل  وامل فج

متيزا واي ل يا ار لذع وصل ب ار وع و طفر  املصلن  يرضع نفلئج ار فرة ارص ل يم وأصب ك  افخت  آال  

ذفخصصم و ول  ذتريا و افدطب رؤوس أذفا  يخوم، نع جةا  طقب ألترا نبريا ذن  وقيل  ارفخطيط 

زضدة اإلنفلج واإلنفلجيم ومت  طفإايجل ذن ألبع ارايواد ا وائع و كفنك يف واإلشايا  نول اسفختذك  فا ز ار وع ر

هنلإم ا ذاي يطبدم اإلدارإا، مت ايتإث وألفرل  ن ار فرة اإلدارإم وظراي  اررفارق يا املقكيم واراقطم وظراي  

ذبكايا خلصم يف ذيتاة  دت يتأ  طفرجل " رفلإقفر"شاينل  املالمهم نشاينل  رئيايم أذل  يول خيص اإلدارة ار قويم 

اإلنفلج ارص ل م و ق  سبيع امل ل  مت يف ذؤسام  جنقيزإم اسفختا  ذبلدئ حبفث ارفافإ  وارف بؤ وارفخطيط ملفاأل  

املص   ودراسم  اي يب ذكلة ارال  نول متك دراسم  ت   اإلنفلج ومملرسم ارايألليم  ق  ارفكلريف وحملسبم 

يم ونيريم  ايأليم ار ول ، ويف جةا اإل لر نلة أو  اربل  ا ارةي  صتى ارفكلريف واسفختا  املكل ئل  ارفشجي 

وجف أ ت املافص  ا ارربإطلنيا وألت جلأ أوإن  ىل حتاا ظايو  ار وع يف " روياي  أوإن"رقوشلنع اراليدم جف 

س ذصلن ك و تد  ت أدىن   ول  ار لذقا وزود ار لذقا يفجبل  غةائيم وخرض سل ل  ار وع و فح ذتار 

 .وذايانز مملرسم ارايضيم واررتوإح  ن ار رس ي ت ار وع
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ضاية  -2 ّيف اإلاداة  ال  :تع
   اإلدارة ارايضييم جم  وقيم ختطيط وأليلدة ورألليم جمرفدا  أ اياد املؤسام ارايضييم ابسفختا   ي  املفاد )

 (.رف دي  أجتا  حمتدة
إلدارة إددددف  ةتذدددم ارخدددايإن أو إدددؤدي اخلتذدددم  دددن  ايإددد  اإلدارة ارايضيددديم   دددين اخلتذدددم و ة ذدددن إ ودددع يف ا)     

 .(اإلدارة  هنل  وقيم   رية ا  ول  يفاسطم آخايإن  ن  ايإ  ختطيط و   ي  و فجيك ورألليم جمرفداهت  
اإلدارة ارايضيديم جددم  ددن و  اددي    لصدداي ار وددع وامل ددفج ارايضيدم يف ا يئددل  ارايضيدديم و خاياجددك يصددفرة ذ  وددم ذددن  

 ة  ا يئل اجع حتدي  ج
اإلدارة ارايضيديم  قد  أهندل De Sens Kelley.Blanten.And Beitel(7993 ) داي  ندع ذدن      

املردددلرا  املاي بطدددم ابرفخطددديط وارف  دددي  وارففجيدددك واملفلي دددم وامليزانيدددل  وارديدددلدة وارفديدددي  داخدددع جيئدددم   ددددت   ختذدددم 
 .رضييم أو أنشطم يتنيم  ايوحييم

 :ارف ايإرل  اجللذ م وارشلذقم مل ىن اإلدارة سف  نايى ذ رل وألت  بلرى املفخصصفة يف وي 
 . ن اجنلز ا  ول  يفاسطم ار لس :ماةي ابةكّ

  .إدصت ابإلدارة ارف بؤ و ارفخطيط و ارف  ي  و صتار ا واذاي  وارف اي  وارايألليم:  fayol فايول 
ّيدةيك اتيلوة ذال  ل دك  أيأة  إدفذدفا ي وقدك، رؤإفدك   ن اإلدارة جف امل اي م ارصد ي م ملدل   ايإدت ذدن ارايجدل : ف

 .فنك  أب ضع  ارطايق  وأرخصرل مث لوقوذبلشاي ك  ضج  وج   إ 
ضاية  -3  1:أمهة  اإلاداة  ال

  وع اإلدارة ارايضييم ابسفدال  املفارد اربشدايإم وامللدإدم املفل دم وذردك  دن  ايإد  ي دض ارفظدلئف ا سلسديم 
وويدددد  ارايلسددددل  و صددددوي  ارددددرباذج ورسدددد  اخلطددددفا  واإلجدددداياءا  رددددإلدارة  ددددلرفخطيط إشددددوع حتتإددددت ا جددددتا  

واردفا دددت يف   دددلر زذدددين وييئدددم ذ دددا أذدددل ارف  دددي   ي دددتد ا  ودددل  وا نشدددطم املطقفيدددم ربقدددف  ا جدددتا  و داددديورل 
و فصددديف ارفظدددلئف و فزإددد  املردددل  وارف ادددي  يي ردددل وأليدددلدة ار دددلذقا و دددفجيرر  نردددايق ذفكلذقدددم ذ ادددجوم رف ديددد  

 .وارفأنت ذن أة اردترة املفيف م ألت نرة  وا جتا   ددك  ا جتا 
ة دددع اجملدددل  ارايضيدددم أجددد  جمدددلال  االسدددف ولر ايديددددم رق دددايوة اربشدددايإم  يدددث حيدددفى ار تإدددت ذدددن ار وقيدددل   

 وارد  هتدت   ىل  ايييدم ا جيدل  إلثداياء ندع  جمدلال  اييدلة ار شدلط ة دع  ،اررتيفإم ذا  االجتلجل  واجلفانب املفشب م
حماينددل حيددف  ارطلألدددم اربشددايإم اركلذ دددم رددتي اررددايد   ىل  لألدددم  ذ فجددم  وإفويدددز اجملددل   ارايضيددم   قددد  سددلئاي اجملدددلال  

 .ئن اربشايي  يف  االجتل  املايغف  ا خايى انك جمل   ارفرل ع  واملولرسم ارةي إتور   ف     تإع سقفم اركل
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ئد  و كدفإن  اجتلجدل   اجيلييدم ردتى ا  داياد حندف اجملفود   اردةإن  وخق   املفا ن ارصلحل   ن  ايإد   هتيئدم امل دلا  املال
 .إ يشفة  يك 

و قيك  وجل  اررتييم اربتنيم وارايضيديم إ دت ذدن اجندح جمدلال  اررتييدم  ثدريا يف ا  داياد و داي بط أجتا دك اررتيفإدم  
 .ذفأصددقم رددتى اررددايد يددث   ددرتج  جددة  ا جددتا   ىل مملرسددل  واأل يددم ذقوفسددم  صددبح  ددلدا     ، ىل   ددت نبددري

وذددن ج ددل  إفضددح أمهيددم جددةا ار ددفع  ذددن اررتييددم يف  حتديدد  ار وددف ارشددلذع ارفكلذددع  املفددزة رددتى اررددايد و ددن  حتديدد   
 ايييدددم اربتنيدددم وارايضيددديم ذدددن حتديددد   أجدددتا رل امل شدددفدة اليدددت   بدددلع ا سدددقف  ار قودددم يف    ريدددة أنشدددطفرل وإادددفقز  

فجيددك وارفلي ددم ذددن خددال  سيلسددل  وألددايارا  و جدداياءا  ذفيددف م حتددتد اإل ددلر ا سددقف   ارفخطدديط  وارف  ددي  وارف
 .وصفال رف دي  ا جتا  ،ن  ار لذقفة  مبدفضلجل ذن ارفخطيط  وارف  ي كار ل  رق وع  وإفو

واردد  إ وددع هبددل  ألطددلع يددخ  ذددن اربددل   ذددل يف ا نتإددم واالحتددلدا  وارقجددلة  ،م ارايضيدديمندد قددف   لور ددل اياي  
جمددددل   ذددددن  جملالهتددددل  إاددددفقز   ملددددل  ار ددددلذقا هبددددل اب سددددس وارفظددددلئف اردددد   حتكدددد    أي  قضددددولة  جنددددلح وارددددفزارا 

   دليفرق لذقا مبخفقف  ذاففضهت  ار  ذرك دراإم وو م اب جتا   املفيف م  ن إفاىننول  إفطقب ،  ار وع
ع يف ندددة واملدددتريفة واإلدارإدددفة وا كودددفة  يف  حتديددد   أجتا دددك  دددلمل قوفة واملفجردددفة واملفظردددفة واملشددداي فة ارايضيددديف 

 .جمل   وقك إا   رف دي  أجتا   دار ك 
 نن ذددن ارفخطدديط وارف  دي  وارف ريددة ذددكإدفو ن و قد  اررتييددم اربتنيددم وارايضيديم ارددةي إغرددع أجدتا  املدد رج ردد 

ا ددت  نوددل  اجددع حتديدد  ا جددتا    وقيددم ارفخطدديط وارف  ددي  جت ددع ذددن اراددرع  قدد  امل قدد  ارفوددلس ذددتى حتديدد 
ج  جددة  ار وقيددم يف حتتإددت ذايا ددع   ريددة ار وددع ياددرفرم واالنفدددل  ذددن ذاي قددم  خددايى دوة ظرددفر املشددكال  ل ادد

 و اية اإلذكلان  امللدإم يف  حتدي  امل شأة  جتا رل ذل  ين ارغري  ذففأل م نفيجم  ن غيل  ارفخطيط وارف  ي   ال  
جدتا  امل  ودم وا سدقف  ا ذ دع يف ارفصدف   ريردل  و فزإد  ا  داياد يف مل إففاجت اررايد اإلداري ارددلدر  قد  حتتإدت أ

يدولان رف ديد  ا جدتا   ار وع وارف اي  يا خمفقف اجلرفد واالسفغال  اجليت رإلذكلان  امللدإدم واربشدايإم املفدف اية
 .املايسفذم

ررتييددددم اربتنيددددم إفضددددح ذددددل سددددب  أمهيددددم اإلدارة يف اجملددددل  ارايضيددددم  وروددددل يقغددددك ألددددفة وصددددال يل  أنشددددطم ا 
وارايضييم  قن  فون ذن ارفصدف   ىل حتديد  أجدتا رل ذدل مل إفدف اي  دل ارددتر اركدليف  ذدن ارفخطديط وارف  دي   وارف ريدة 

 .اجليت وارففجيك واملفلي م
ضايـّ اإلاداةي يف اجملـوة الفكـتط -4    :يــــال ال

ل ذ ددددة  دددداي  اإلناددددلة يددددايورة وأمهيددددم ارفخطدددديط ظردددداي  ايلجددددم رددددإلدارة ذ ددددة نشددددأة اإلدارة وازداد االجفوددددل  هبدددد    
رألنشطم و   يورل وارايألليم  قيرل ذ ة أال  ارا ا وإايج  ارب ض نشأة اإلدارة  ىل ثالثم وأري دم أال  سد م ذليديم 

   1.ار شايإن وردت   ايض ارركاي اإلداري  ىل  طفر ذقوفس يف شكع نفلاب  املفثدم وار قويم وذرك خال  ارداية
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ايغ  ذددن أة اإلدارة يف جمدلال  اررتييددم ارايضيديم ذددن املردن اردد  ار بطدك ي رددفر جدة  اجملددلال   دلة ج ددلم  قد  ارد     

 دتة ذال  دل   قد   طدفر ارركداي اإلداري ارايضيدم جددم يف ارفاألد  ذال  دل   قد   طدفر  ارركداي اإلداري يشددكع 
ع اإلداري  يردددل جدددةا ابإليدددل م  دددل  ،رك ردددل جتادددوك يف اجملدددل  ارايضيدددم  رف دددفع أنشدددطفرل و بدددلإن ذادددففض  ار وددد

الر بل ردددل أصدددال ابر ودددع يف ا داء اربشدددايي اردددةي إ خددداي ابملشدددكال  وامل فألدددل  ار راددديم واالجفول يدددم وذدددن جدددة  
رقفاألد  ارايلسدم   املال  ل  أة ذن أج  روا ت  ق  اإلدارة وار الألل  االجفول يم ومت ع جدة  ار الألدل  ان كلسدل

 رقوجفودد  نكددع  ددلرركاي اإلداري يف اجملددل  ارايضيددم  جددف  حمصددقم  بي يددم ر ددفا ج واالألفصددلدي واالجفوددل م وار دددليف
 1. فر ذن أ فار منف أي  جمفو  ويف أيجة  املفغريا  يف 

 فطفر ارركاي اإلداري ارايضيم ذاي بط ار بل ل وثيدل  مبل  حيتث ذن  طفإاي  يف ارركداي اإلداري  قد  ذادففى  
  كدددس ذدددتى ذدددل  ايضيدددم مبجلالهتدددل املخفقردددم   مندددل واندددك ةكدددن ارددددف  ابة ارارتوردددم نكدددع و  خمفقدددف  ألطل لهتدددل يدددع 

 .دوريمألت ال حتددك جملال  أخايى ذن ذكلنم  ل ذل رم  حتد   يف  أليوفر ددك ارركاي اإلداري ذن  طفر،
 ل   ارايضيدددم  ارفطبيديدددمجدددةا ابإليدددل م  ىل أة  االجفودددل  يف ارتوردددم ار لذيدددم إرتندددز  قددد   أنشدددطم  جدددةا  اجملددد 

اإلداري  ارايضيددم  وةلصددم يف ارددف ن ار دداييب  مل  ددلة ارفددلرإخ  رفطددفر ارركدداي رددةا    صددايا اثنددفضنراددرل و  فددرب اإلدارة 
إ رداي  ال ذ ددة  ددرتة ألصددرية وجددةا  إ ددين أن ددل  حنوددع املاددؤوريم  قدد  ذددن إؤرخددفة رقركدداي اإلداري ارايضيددم وركددن  ددت  

ال  إزخداي ابملبدت ا ار قيدل ج دع ذدن ارايضيدم يف اردف ن ار داييب  جمدل ثبل  اردفانا ون داية ارفشدايإ ل  و غيدري اإلدارا  
أدى  ىل انشدغل   أبذدفر ي يدتة  ندع  ارب دت  دن د د   ارركداي  م شدكال و اإلرزاذدم ذفيدف ل ممدل ارفطدف وجفاة ار وع 

دارة  قددد  اإل اإلداري  ارايضيددم  و ادددجيع  اترخيددك  وذدددل  إطددايأ   قيدددك  ذدددن  طددفر  واة نلندددك  املددتارس  ارركايإدددم يف
  دبم اترخييم  ذ ي م ملترسم  كايإم ذ ي م  ال  إ ين  أيتا األفصلر   صلر ك  ق  اردوم،  لة  انفال   وألت  ، ل 

 كداي   داري  جتإدت  ال  إ دين   رغدلء  ذدل  ألبقدك  ردف مل  أي  ردفر  جة  ارررتة  ق   نشلط جةا  ارركاي  دوة غري ،
 قددد   ددل   املدددةاجب  اررقاددريم وذددتارس  ل  سدددبدك  لرددك يف  ذرددك  ال  ذدددن خددال   ثددري  ذدد  ،إكفددب  رددك ار رددفر

 .ار رس
واالجفودلع  ذا  ،إكدفة أبصد ل  ار  دايض  يف  قدف  ارد رس  أص ل  ذتارس ارركاي اإلداري جد  أشدبك ذدل 

يف  نددع   لرددم  وإب ددفة  صدد يرلهت  و دادديولهت  وذبددلدئر   قدد   أسددس   ،إف ددلورفة اإلدارة ذددن وجرددم ن دداي صدد ي م
 مب ىن   ة  ذ تال   ،واإلدارة ن ق   ل  اسب   ذن أة  إكفة  قول   طبيديل يف  جملال  اييلة املخفقرم .ذ طديم

جمدل    طبيدددم،   أي رددفق  يك دري  ذددل  ةكدن أة  إكددفة  ألدت   ددددك  ،ارد    ددرددل   قد  اإلدارة ،االجندلز املخفقرددم
 ال  اييلة يف ارف ن  ار اييب جنت انك مل حي   ابالجفول   و ذا  ذل  أللران اجملل   ارايضيم  أبي  جمل   أخاي  ذن جمل
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وانددددك ذددددن اجملددددلال  اردددد    اينددددك  رقخددددربة  ،اركددددليف  ذددددن  قوددددلء  اإلدارة  ركددددم  إطبدددددفا   يددددك ذبددددلدئر   ون ددددايضهت 

   .واالنفولءا  ارايلسيم وارايغبم يف  حتدي  امل ر م اخللصم ،ارشخصيم
ضاية  املباادئ األساسة  لإلاداة  ا-5     : ل

 طب  جدة  املبدلدئ يف  دارة  يد  املؤسادل  مبدل يف ذردك ارايضيدم دوة ن داي يجوردل و بي فردل  قد  أسدلس أة      
 يدد  ا  وددل   فشددليك يف أجددتا رل و وقيلهتددل ارايئيادديم و ددفقخص جددة  املبددلدئ اردد   اددل ت يف خقدد  اإلدارة ار لج ددم 

 1: يول إقم
املؤساددم ارايضيديم ايفددتءا ذدن ارقج ددم ا وملبيدم أو االحتددلدض  أو ا نتإددم جيدب أة  كددفة  :مبـدأ الوــوا   -5-1

ارايضييم ذففازنم رضولة ار وف امل لسب  ل وحتديد  اركرلإدم يف  دارهتدل وجندت أة ذردل  اردايئيس اإلداري جدف ارفأندت 
 .ذن أة ارففازة إافد املؤسام نول إد   ق   ل   ارايئيس اإلداري أة حيرظ  فازة ذؤسافك 

جيب اسدفب لد  يد  ار  لصداي غدري ارضدايورإم ردإلدارة ار لج دم وحتديد  ار  لصداي املفجدفدة  :مبدأ الوبسةط -5-2 
ساي م اربث يف ا ذدفر ي كدس ايدل  يف املؤسادل  :  يل أياط شكع ممكن وذن ذزاض املؤسال  ارصغرية ذ ال 

تة و  وددع جددة  املؤساددم  يل  ددت نبددري اركبددرية نلرقج ددم االوملبيددم ارف  يددم ياددبب أة ارفصدداي  إف ددلو  أشددخل   دد
 .مبدفض  ارف قيول  املكففيم وارفدلرإاي واراجال  وجةا ذل إبطئ ار وع وإزإت ار ردل  

إؤدى ارفخصص يف اجلرفد  يل  كفإن اخلرباء يابب أة  اينيز اجلرفد إزإت ذدن اخلدربة  :مبدأ الوخصص -5-3
فا م ار شددلط املخفقرددم وإاددف ت ذبددتأ ارفخصددص  قدد  ار وقيددم وإطبدد  ذبددتأ ارفخصددص  طبيدددل  لذددل وشددلذال يف ندد

ايديدددم اردد   دددف  أة اردقددم ذددن ا  دداياد إددفوكن ذددن  جنددلز أشدديلء  ددتة يتألددم يي وددل ارك دداية ذددن ا  دداياد  فددفوكن ذددن 
 . جنلز أشيلء ألقيقم يتألم  ذا نلة جمل  نشل ر  صغريا

ـــدأ الون ـــةط -5-4 حمدددتودة أو أمندددلط  مث  ادددفخت   جيدددب أة حندددتد أ ادددن  ايإددددم ون دددرب   ردددل يف دددتا   :مب
 .ن وفذج يف ار وقيل  ويف ارفخطيط وارايألليم

جيدددب أة  ف لسدددب املكل ددد   ذبلشددداية وأليودددم ار ودددع امل جدددز وإشدددرتط أة  فيددد   :مبـــدأ احلـــوافي املااديـــ  -5-5
ذاففض   لدرم رأل ودل  امل جدزة وأة إكدل ئ ارشدخص  قد  أسدلس ذدل أجندز  ذدن أ ودل  ابر ادبم  يل املادففض  

 .فيف مامل
 دد جح اإلدارة أو  رشددع  قدد   اددب  ايإدددم ذ لجلفرددل رق الألددل  اإلناددلنيم  :مبــدأ العاتــان اإلنســانة  -5-6

 يف املؤسام و ا   اإلدارة وا شخل   يل ا جتا  نرارل  كع ذ رول إايغب يف ازدجلر املؤسام ونالمهل 
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 فطقدب امل لجلدم ارادقيوم . ا صدلالهت  ابإلدارة امل لدرم ار لدرم  لإلدارة يف ذ لذقفردل ذد  ا شدخل  وا شدخل  يف
رق الألل  اإلنالنيم وي  سيلسل   ودع رشديتة يشدايط أة إفوادك هبدل اإلدارإدفة  ة اركدال  ارشدرفي ال أليودم 

 1.رك يف  ع املشكال  
جيدددب أة إكدددفة ج دددلم ختطددديط سدددلي  رقف ريدددة ركدددم نصدددع  يل  ودددع شدددمء ردددك أمهيدددم : مبـــدأ الوخطـــةط -5-7

وارفخطدديط حيددع حمددع ايددتس وارفخوددا ويددةرك إدقددع ذددن اال فوددلد  قدد  ايددظ وإ طددفي ارفخطدديط يطايإدددم   لرددم 
 . ق  اختلذ ألايار حيتد ذل جيب  وقك واركيريم ار  إ رة هبل  ة ارفخطيط إاي ب ار وع وحيتد ذايا ع  فلي ك

ّتاةــ  -5-8 طددط وجيددب  قدد  إصددبح ارفخطدديط ألقيدع ارديوددم  ال  يددث  فجدت ارايألليددم رفضددون   ريدة اخل: مبـدأ ال
ا شددخل  اردددلئوا ابر وددع أة إكددفة رددتإر  ذددن ارفسددلئع ذددل ةكدد ر  ذددن يددولة ارف ريددة وذددن ذال  ددم سددري 

 .ار وع وي ت   تاد اخلطط و صتار ارف قيول  رف ريةجل 
  فدددرب ارديدددلدة ايكيوددم جدددم أجددد   لذددع  دددايدي يف جندددلح ار وقيددل  نل دددم و  طدددفي ارديدددلدة :مبــدأ القةـــااد  -5-9

 ق  اردترة يف  وع ذل إداير ارشخص  وقك و ق  اذفالم ارشخصيم واردترة  قد  نادب   دلوة ووالء ايكيوم 
 .ارخايإن و ق  املرلرة يف أليلدة جرفد ا شخل  وارايألليم  قيرل 

 ة ارشدخص اردةي ةدلرس اراددقطم جيدب أة إكدفة ذاددؤوال  دن   ريدة نددع : مبـدأ السـلط  واملســةولة -5-11
ال ةكدن ا فبدلر ارشدخص ذادؤوال  دن نفدلئج ذ ي دم  ال  ذا نلندك ردك سدقطم ارديدلدة ا  ول  داخع نطلق سقطفك 

واإلشايا   قد  ارفسدلئع ارد   ادفخت  رقفصدف   يل حتديدردل و ذا أردان أة جن دع  دايدا ذادئفال  دن اسدفوايار  ودع 
فة جددةا ذ ددا أو  ددن   ريددة ذروددم ذددل  يجددب أة نددزود  ابراددقطم ارالزذددم رإلشددايا   قدد  ا شددخل  ارددةإن ةلرسدد

ونال ددظ أة .ار شدلط و فجيددك جردفدج  السددفختا  ارفسددلئع واإلذكلنيدل  اردد   اددل تج  يف ارفصدف   يل ا ددت 
اإلداري ال إ فرب ذاؤوال  ن أ ولرك  دط يع أإضل  ن أ ول  ذايؤوسيك  اة اإلداري إ فرب ذادؤوال  دن ا خطدلء 

ئج  ودع ارخدايإن اردةإن حتدك  شدايا ك  لرضدايورة ار  حتتث رافء اخفيلر  رقرايد  يث أة اإلداري ذاؤوال  ن نفل
 . دفضم   تاد املايؤوسا و ترإبر  وذ اي م املرل  ار  إصق فة  ل 

ّاةان -5-11 جيب اختلذ اردايارا    ت أدىن ذاففى    يوم رفاريع ارديدل  اب  ودل  و فخدة :مبدأ اختاذ الق
مل ددا ارددةإن إدفذددفة يف ريددة  وددع ذددل  ال يف ايددلال  اردددايارا  يفاسددطم اإلدارإددا واملدداياألبا واملخفصددا ابر شددلط ا

غدددري ار لدإدددم  يفطقدددب  دددن اإلدارة   دددتاد و دددترإب  داري املادددفدبع  ندددك يف جدددة  ايلردددم   رددداي ارديدددلدة ارصددد ي م 
 .واردترة يف ايك   ق  صال يم ا  اياد رقديل  مبرل  ذ ي م

يف فإدع  إدم نلذقدم رقفخريدف  دن نلجدع اإلداري افخت  ارددترة اإلدار :مبدأ اسوخدام القدة  اإلاداةي -5-12
  ي  املالئع ار  ةكن أة   رة ورف  ب  جةا املبتأ  اة اإلدارإا إف ايروة ذن ارفرصيال  وإفوك فة يفاسطم 
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ارفدددلرإاي املاي ف ددم  رددير  ذددن ذايؤوسددير   فبدد   يدد  ارفظددلئف املاددؤورا   رددل  ددلإلداري إددرتم ا شدديلء اردد   اددري يف 
  .بي م وإاينز اجفولذك  ق  املالئع ار   فرلو  واملاففض  املفيف يمجماياجل ارط

ضاية  -6  :املهاةان األساسة  يف اإلاداة  ال
 :أبة اإلدارة ار لج م   فوت  ق  ذل إقم( Kanz)ردت أشلد اإلداري ا ذايإكم  

 :املهاةان الفنة  -6-1
خل  ذن ارر لريل  وجم  فضون ذ قفذل  أبهنل ارفرر  اركلذع واركرلءة يف نفع ( Kanz)وألت وصررل  

 . ا يف اجملل  ارايضيمررفاخلصم وألليقيم  نبرية رقف قيع يف ذرك االخفصل  واردترة  ق  نيريم اسفختا  

 :املهاةان اإلنسانة  -6-2
اردليقيم ارتأليدم رق وع يشكع   ل  نوجوف م وا تة ذن ار لذقا رغايض   لوة وجتلنس ات  يف ذرك  

 .ي إ وع ذ ك أإضل و فضون ذ اي م ارخايإن واردترة  ق  ار وع ذ ر  يشكع   ل  وي الألم جيتةاررايإ  ارة

ّي -6-3  :مهاة  االسوةعاب الفك
اردترة  ق  ريط ا جزاء ارتأليدم وجةا إ ين ار  اية ارشلذقم واركقيم رقو  وم ار  إ وقفة  يرل ونيريم  

 .ا فولد أألال   قك امل  وم  ق  ي ضرل ارب ض

 دارة اررتييم ارايضييم   فرب ذن أج  وأص ب ارفظلئف اإلدارإم يف أي جمفو  إا   راي لإم شبليك ويةرك  ة  

 رم   فوت ابرترجم ا وىل  ق  اردلدة وارايواد واملشاي ا واملفظرا و ي  ار لذقا يف جملالهتل وذيلدإ رل ارفاس م نول 

 . تا  وا دوا  ابرترجم ار لر ماملايا   وامل  فوت  ق  املؤسام ابرترجم ار لنيم و ق  امل شأة و 

ضاية  -7  :وظــائف اإلاداة  ال
 مفهوم الوخطةط -7-1

 ة اراؤا   ن ارفخطيط وذ  ل  نلة وذلزا  إالألم  ىل  ت ذدل  أجفيدم ذف دتدة يف  ايددب ارزذ يدم املخفقردم  
ذ  ددل   ددت  وجددفد ا رددلق يددا  وجددةا.،وذددن أشددخل  خمفقرددا وإددةناي آة اإ شددفلإن ألددل  ذدداية نرددس ارشددمء  ددن ار قدد 

واة ندددلة ج دددل شدددبك   دددلع غدددري ذبلشددداي  قددد  حمفدددفى جدددةا . اربدددل  ا وارتارسدددا  قددد    ايإدددف حمدددتد ملرردددف  ارفخطددديط
 1:املررف  ذ رل

 .إ اي  أللذفس أنارفرد ارر ع ار الثم خطط ابرر ع صو  أو ن   ذابدل أو سقرل*   
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ق  انك حتضدري و  دتاد ذجدين رق شدلط ذدن اجدع ار ودع أي ارفخطيط نوررف   ل   ( Benton)وإ اي  ي ففة *   
جيدب أة إفصدفر وإ بدك يف اخليدل  ألبدع أة . ي لء خلر م ذج يم ويف بري ي فدفة  داة ارفخطديط إشدوع ندع   دع ذدصدفد

 .أيخة ذكلنك يف  ايديدم اى جيب أة خيق  ألبع أة إ وع وجة  جم ألل تة ارفركري ألبع ار وع
لرسددفة ارفخطدديط يف  يدد  ا وألددل ، وجددةا امل ددىن رقفخطدديط إدداياد  امل ددىن يف  وهبددةا املضددوفة  ددلة ار ددلس ة 

 .ذ ج  أنارفرد وارةي إ ص  ق  أة ارفخطيط جف  ي  ا شيلء وجلوي  ار لس
إ اي  ارفخطيط نورردف   دل  أبندك جردت ذفجدك وذدصدفد وذد    رف ديد  جدت  أو أجدتا  ذ ي دم يف  درتة زذ يدم *   

 .حمتدة جبرت وذل  حمتدإن
إ داي  ارفخطدديط  قد  اندك  ايإدددم  ركدري وأسددقف   ودع ذد    رفطبيدد  أ ضدع ارفسددلئع ( Friedman) ريدذدلة*   

 .امل ايو م ذن اجع  فجك ويبط  وقيم ارفغيري اراياج م يدصت حتدي  أجتا  واي م وحمتدة وذفر   قيرل
مسردل و  ريدةجل يدع ذشدكال  ونوررف  األفصلدي  لة ارفخطيط إ اي  أبنك  زذم ذن ار شل ل  املففلي دم ارد  إدف  ر 

يفاسدددطم ي دددض ( Econoic priorities)األفصدددلدإم ذ ي دددم وجدددف أإضدددل  اخفيدددلر  واع رألوردددفض  االألفصدددلدإم
 .املؤسال  ار لذم

ارفخطدددديط أبندددك اخفيددددلر ذبدددين  قددد  ذاددددلرا  يتإقدددم رقفصدددداي  يف ( Koohtzidannel)فنفزودونيدددعنإ ددداي   *   
 .املافدبع رقوشايوع نكع ألا  ذن أألالذك

 :مباادئ الوخطةط -1-7-2
اليدددت رقفخطددديط ركدددم إدددفة جمدددتض أة إقفدددز  ابملبدددلدئ ارفلريدددم وارددد   شدددكع اإل دددلر ارركدددايي ملدددن إددددف  ي وقيدددم 

 1:ارفخطيط
أة إ فودددددت ارطايإددددددم ار قويدددددم يف  ايإددددددم ارف بدددددؤ و   يددددد  امل قفذدددددل  وحتقيقردددددل واالسدددددفرلدة ذردددددل يف اسفكشدددددل   -  

 .املافدبع
ملاياد حتديدك وجةا إ ين أن ل   تذل خنطدط رشدمء جيدب أة نفجدك نل دم  لألل  دل يف ارف بدؤ  قد  اررتنيز  ق  ا ت  ا - 

 .ذرك ارشمء هبت  حتديدك و ت  االنشغل  اب ذفر اجللنبيم ال  ثري أو صقم  ل اب ت  ارةي خنطط رك
ف قدددم اب ددت  ارددةي مشفريدم ارفخطدديط و  ددين جيدب أة إشددوع ارفخطدديط نل دم ا نشددطم وارفسددلئع وا سدلريب امل -  

 .خنطط رك واة نف اي نل م اإلذكلان  ارضايورإم  رةرك دوة ندص
أورفإدددم وأسدددبديم ارفخطددديط يف   ريدددة ا دددت  وجدددةا إ دددين أن دددل يف سددد ي ل رقفصدددف   ىل غلإدددم أو جدددت  ذدددل جيدددب  -   

لرا  واإلذكددلان  ن فوددت أوال  قدد  ارفخطدديط ألبددع أي وظيرددم  دارإددم أخددايى  هنددل جددم اردد  حتددتد ر ددل ا نشددطم واملادد
 .املؤدإم  ىل ارغلإم أو ا ت 
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 1:أادوان الوخطةط وأسالةبه الفنة  -7-1-3
 .ارف بؤ ار قوم -
 .اسفختا  املشلجت أو اراي لرإفجل  املافدبقيم -
 . شلرا  ارف بيك املايج يم -
 .املشلرنم ةرباء ارفخطيط،املشلرنم واالرفزا  -
 .االسف لنم ةرباء ارفخطيط - 
 .ا  اإلدارة اب جتا اسفخت -

 :خصائص الوخطةط -7-1-4
ذددن ارطبي ددم جددتا أة إكددفة وراء  رددلو  ناددبم جنددلح ارفخطدديط،  ذددن خطددم   خددايى، جموف ددم ذددن ار فاذددع         

 :  وار ايو  ار  ةكن  اي فرل  يف  زذم ذن اخلصلئص   فو ع   يول إقم
رية، يدددع    ادددد ب يف  جدددة   و قددددك  قددد    يدددد    شدددفوع جددددة  اخللصددديم  قدددد  ذ دددلين  وذرددددلجي   ن ددد :الدتـــ  -   

ذكفان  وذايا ع ار وقيم ارفخطيطيم   رم   ي ل  و دن حتدد  ارتألدم دورجدل نودل  إ بغدم، جيدب ا خدة ابال فبدلرا  
 2:ارفلريم

  ارفف يم اركلذقم جلوي  ا  ايا  وا  اياد واجلول ل. 
 تاد وهتيئم اردلئوا  جبو  اربيلان  وامل قفذل  ارالزذم، إل تاد اخلطم  . 
 ف ري اإلذكلنيل  امللدإم وار ييم ارالزذم، رف دي  املاففض  املفدتذم ذن ارتألم . 
 ا فولد خلصيم ارتألم يف   ي  ذايا ع  ارفخطيط، وريس  يف  ذاي قم    اربيلان   دط . 

رفاأل يددم يف ارفخطدديط ارف لذددع ذدد   ا ذددفر املخفقرددم، أب جلذرددل و ي لدجددل ايديدددم  ددال وإ ددين ذررددف  ا: الواتعةــ  -   
 .جيفز أيتا  ارفدقيع ذن  ج  املشكقم أو ار لجاية املتروسم

ّونـــ  -      فدددرب املايوندددم ذدددن اخلصدددلئص ارشددداي يم، ارددد  جيدددب أة  فدددف اي رقخطدددم،  دددن  ادددفطي  ذفاجردددم  يددد  :  امل
ذ رددل  دوة  أة حيفددلج ذرددك  ىل  رغددلء  اخلطددم أو إفألددف  ار وددع هبددل، ورمبددل نلنددك   ار ددايو  واملاددفجتا  وارفرل ددع

 .املايونم    ىن االسف تاد ذن ألبع اخلطم،  رقفكيف ذ   املافجتا  دوة  ارفأثري  ق   ل قيفرل
أ قد   مت ع  ا ورفإم    تى  أج  اخلصلئص  ارشاي يم املطقفيم،  ي خطم    وفإم، وذردك رضدولة: األولوي  -   

نابم ذن ار جلح، يف ارفصف   ىل ا جتا   املطقفيم،  و     يايورة وأمهيم ا ورفإم  يف اخلطدم  ذدن اب  املصدق م 
 ذ ال وجفد ذشايو ا  ون ايا  رإلذكلنيل  املفف اية نال ظ انك ال ةكن  . واياي    ق   حتدي   ارف ويم امل شفدة
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 وريددم   دداذا مل إؤخددة هبددة   اخللصدديم   لنددك ال ةكددن    ريددة  أي  ذددن   ريددةمهل ذ ددل أو يف وألددك وا ددت  يأخددة مببددتأ ا
 . املشايو ا  وابرفليل   رشع  اخلطم   ن حتدي   أجتا رل

إ دددين  ذرردددف  ارشدددوفريم اإل ل دددم ارفلذدددم جبويددد  جفاندددب أخدددايى  ال أة  ذردددك ألدددت إ رددداي ونأندددك : الشـــ ولة   -   
  ق   جفانب ذن ا فيلجل  و طق ل  اجملفو    لرشوفريم  إف لرض  ذ   ذبتأ ا ورفإم رقفخطيط ارةي إاينز

هتت    ىل االيف لد  ن ارفجزئم، أو اررايدإم يف املخطط  املدت ،  ذا  أة ا ت أسبل  جنلح اخلطدم إفو دع  يف   دت  
 . ايدإم املشكقم   ت ارتراسم،  ونةرك  ار  اية ارض يرم أو ا تدة

ّاةي  -   ارفخطيطيدددم ارف قدددم ةلصددديم االسدددفوايارإم  ذا أة  فألدددف ار ودددع يف ألطدددلع  فطقدددب ذايا دددع ار وقيدددم  :االســـو 
 :ذ ا أو نشلط ذ ا إؤثاي  ق  جنلح اخلطم وإفابب يف ذشلنع  تإتة ذ رل ذل إقم

 .  تاث  يقبقم يف ارربانذج رقف رية -         
 .تاد  ارفخطيط دتاة املصتاأليم وابرفليل   ي ل   ار دم رتى  ي ض  اردلئوا   ق     -         
 .زضدة ارفكلريف  االألفصلدإم واالجفول يم ممل  إ ايألع  اسفكول     رية  اخلطم املفيف م -         

إشكع ارف ادي  أجد  اخلصدلئص ارد   ادل ت يف جندلح ار وقيدم ارفخطيطيدم  يف سدلئاي اردتو  وإ  داي  ىل  :الونسةق  -  
 . ويمي ف ارف اي   أبنك انرب ذشكقم    ي    وقيم  ارف 

 ق ب ارفكلذقيم  دورا ذرول     وقيم ارفخطيط  وذرك ملل   ادلج  يدك يف  جمدلال   تإدتة وذدؤثاية  : الوكاملة  -  
يف  ذايا دع   وقيددم ارفخطديط  ار الثددم  وجددم اإل دتاد وارف ريددة واملاياألبدم  يكرددم  أهنددل  ادل ت  قدد   مندف خمفقددف أألاددل  

قدد  ي ضددرل ارددب ض، وألددت  ددزداد  أمهيددم  ارفكلذقيددم أن دداي يف ذاي قددم وخطددفا  ار وقيددم ارفخطيطيددم، وذرددك ابال فوددلد  
 .ارف رية،  يث   ؤدي زضدة ارفكلذقيم  ىل  منف املشلرإ  واررباذج ارف وفإم 

 :وذن املويزا  املروم ار   دتذرل ارفكلذقيم ذلإقم
 .ارفف ري يف ارفكلريف  واجلرفد وارزذن -
 .، و ن   ق   ذاففى املشايوع  وي   و طفإاي اخلربا  ارف  يم  وا قيم -

 :أمهة  الوخطةط -7-1-5
ّاةان*     إ فرب ارفخطيط  اردل دتة ا سلسديم، رفربإداي   وقيدم  اختدلذ ارددايارا   يدث  : القاعد  األساسة  الختاذ الق

اندددك  ويدددتوختطيط  صدددبح   وقيدددم  اختدددلذ ارددددايارا  اإلدارإدددم   وقيدددم   شدددفائيم ال   شدددكع  ناددددل ذ طديدددل يف نشدددلط 
 1.إلدارةا

إ فددرب ارفخطدديط، حملورددم رقفغقددب  قدد   ددت   ذ اي ددم املاددفدبع و طفرا ددك   ددن  ايإدد   : مواجهــ  حالــ  عــدم الوأكــد*   
ارف بؤ ار قوم، و ال  دلة اإلنادلة سدف  إبدد  خلئردل  وذدرتددا ، ذدن ارديدل  أبي ي شدلط   فشدع نفيجدم ذردك  يفإفدك 

 .و اينفك
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 ة  وظيردم ارفخطدديط   ادففجب   دد  امل قفذدل    ددن نل ددم : شــلةلاالسـوفااد  القصــون مــص اتوصـاادضان الو*    
ا نشددطم املاددفدبقيم و كقرفرددل وابرفددليل  االخفيددلر ا ناددب ذددن  يددث  ار ف يددم وارفكقرددم  واجلرددت  ممددل سدديؤدي   ىل 

 .االسفرلدة  ذن  ذبتأ االألفصلد يف ار ردل   واجلرت وارزذن
 ة ارفخطدديط  وظيرددم  ادد    ىل ارفصددف   ىل ا ددت   ذددن  خددال    رأإ ددل يف ذددل  دددت : الرتكةــي علــه األ ــدا *   

حتتإدددت  ا نشددددطم  واإلذكددددلان  ارضددددايورإم رددددةرك   رددددم يف  خمفقدددف  ذايا قرددددل  وخطفاهتددددل   ضدددد   ا ددددت   أذلذرددددل  
 .و  وع  ق  حتديدك

ّتاة *     م  ادف ت دائودل   قد  ذدل س أيت  ال دل يف شاي  ل  رفظيرم ارايألليم  ال أة ارايألليد: حتديد  وتسهةل  وظةف  ال
ذدل  مت  وقددك  ذدل جيدب أة إ ودع  أو إ جدز ورد يف اخلطدم وارف  دي  رديدلس ا داء  وارادقفم املداياألبا،  دلرفخطيط حيدتد

 .أو  اجنلز    ال  ؤنت  ارايألليم
 ال شدددك اندددك أث ددلء اسدددفداياء املاددفدبع،  ةكدددن ذال  ددم ذؤشدددايا  ارفغيدددري: ماحظــ  عوامـــل  الولةـــل املســوقبلة *   

 .املافدبقيم،  وابرفليل االسفرلدة  ذ رل يف  حتاينل  امل  وم املافدبقيم
 وظةف  الونظةم -7-2

إ فدددرب ارف  دددي  ارفظيردددم اإلدارإدددم املكوقدددم رقفخطيط، يدددث  حتدددف   ارفخطددديط  ىل واألددد   وقدددم ألليدددع رقف ريدددة  
 1.ت   أو ا جتا  لرف  ي  إ وع  ق   اي م اخلطم،  أو ارفخطيط   ىل أنشطم   وع  ق  حتدي   ا 

ّيف  الونظةم -7-2-1   :تع
جددف جموف ددم  ذددن ا  دداياد   وددع يطايإدددم ذ ي ددم رقفصددف   ىل  جددت  ذ ددا،أي  أة ارف  ددي  إ ددين  ي ددلء  جيكددع        

داخقددم  رإل وددل  و الأللهتددل  يب ضددرل ارددب ض، وي ددلء ا يكددع إفضددون حتتإددت املرددل  وا نشددطم اردد  جيددب أة  ددؤدي 
  ودددم ، وجتويددد  ندددع  جموف دددم ذ ردددل رفكدددفإن  وظيردددم ذفخصصدددم، نودددل   فضدددون  جدددة   ارفظيردددم رف ديددد  أجدددتا  امل

 فإض  اراقطل  ارالزذمجتوي  ا  ول  يف و تا      يويك إشاي    قيرل  وإاأ     رل رئيس  أو ذتإاي  و ر
 ددك ويددا رؤسددلئك وذايؤوسدديك املبلشدداي وذاددؤوريل ك، مث  حتتإددت ار الألددل  ارف  يويددم رأسدديل وأ ديددل ، اى يي ددةا ارددايئيس   

وأإضل  يي دك ويدا ارف دتا  ارف  يويدم  ارد   دد  يف نردس ذادففا ، و قد  ذردك  كقودم ارف  دي    طقد    قد  اجلردفد 
 :ار   بة  يدصت

 .حتتإت ا  ول   املطقف     ريةجل مث   دايورل  ىل جموف ل  وةكن أة إففىل نع  ذ رل  شخص  وا ت - 
 .ر لذقا يشكع إضون   ت  االزدواج وأليل  أن اي ذن شخص  ي رس ار وع فزإ  ار وع  ق  ا - 
 . فجيك نل م اجلرفد حنف أجتا  حمتد - 

وإ ددددين جتويددد  ا نشددددطم ارالزذدددم رف ديدددد  ا دددت  يف و ددددتا   دارإدددم و نشددددلء ار الألدددل  ارف  يويددددم يي رددددل " :الونظـــةم
 ."و ذتادجل ابرفسلئع امللدإم وارربإم ارالزذم رف دي  ا جتا 
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 :خطوان الونظةم -7-2-3
 .  لدة رصت ا نشطم ارضايورإم ارفاردة يف اخلطم أو ارفخطيط وار  إف  ذن خال ل  حتدي  ا ت  أو ا جتا  -
وي  ا نشطم املولثقم واملفشلهبم يف  و تا  ذافدقم، ويون وظلئف ذا  أجتا   جزئيم حمتدة حتد   -

ور  يف دي  ا ت  ار ل  رقو  وم و فصف جة  ارفظلئف و   ا ت  اجلزئم رقف تة نكع، وارةي إالج  يت
 . بي م أنشطفرل

 فزإ  اإلذكلنيل  املفل م يف اخلطم  ق  جة  ارف تا  املافدقم و    بي م و ج  ذالمهفرل يف حتدي   -
 .ا جتا 

م ارةي   رفإض ارصال يل   ىل  جة  ارف تا  املافدقم اى   طلئرل سقطم   ف لسب  ذ   ا ت   اجلزئ -
 .  وع  ق   حتديدك وحتتإت  ذاؤوريلهتل يف  يفء  اراقطم املو ف م  ل رقفوكن ذن  حتدي   ا ت 

ريط  جة   ارف تا  ارف  يويم وذاففضهتل املخفقرم ذ  ي ضرل ارب ض  أ ديل  و وفدض ذن خال   حتتإت  -
 .قطم واملاؤوريم الألل  اراقطم و بي فرل يا  جة   ارف تا  و    ذبتأ   اقاع  ارا

  :مباادئ الونظةم -7-2-4
جتدددتر اإلشدددلرة ج دددل  ىل أة ارف  دددي  خيضددد  يشدددكع  رئيادددم  ىل وجرددد   ن ددداي يف اإلدارة وجردددم ن ددداي ارفلي دددم          

رقركاي اإلداري اركالسيكم ار    ايى أة ارف  ي   بلرة  ن  وقيل  ي لء جيكع اراقطم واملاؤوريم يف يفء   دادي  
 ورإم  ىل  و تا   وع ذفخصصم يف ا نشطم رف دي  ا جتا  و فزإ ،   اإلذكلنيل                    ار شل ل  ارضاي 

اربشددايإم وغريجددل ذددن اإلذكددلان  املفل ددم، مث  حتتإددت ار الألددل  ارايمسيددم  يوددل يي رددل مبددل خيددت  حتديدد   ا جددتا  املايسددفذم 
 1.رقو  وم

  ،ارادقفنم وذترسدم ارد    املفألريدمر  اي ارد  إفب لجدل ارركداي اإلداري  أذل وجرم ار  اي ار لنيم  رم  بلرة  ن وجرم ا   
 ذا  اي كددز وجرددم ار  دداي جددة   قدد   جموف ددم ار الألددل  اردد     شددأ يددا ا  دداياد داخددع  ل ددل  ار وددع أي أة ارف  ددي  

جيكدددع  إ دددرب  دددن ار الألدددل  ارايمسيدددم وغدددري ارايمسيدددم داخدددع  وخدددلرج امل  ودددم،  نفسددديقم رف ديددد  ا دددت ، واة إ كدددس 
 أذل ابر ابم رإل لر . ارف  ي  واأل  جة  ار الألل  وار  لصاي املخفقرم ذا  ار الألم ي شلط امل  وم وأجتا رل

ي اردةي جيدب االسرتشدلد يدك أث ددلء  وقيدم ي دلء ا يكدع ارف  يودم و ر يقددك واردةي نادويك مببدلدئ ارف  دي   دديوكن داررداي 
 2: جيلز  ابر دلط ارفلريم

 دل  يودل  ددت  أة ارفخطديط إ ودع  قد  حتتإدت ا دت  ار دل  رقو  ودم خدال   درتة رأإ: مبدأ حتديد اهلـد -
ارفخطيط نودل اشدايان  ىل أة ارف  دي  إ ب د  وإ فودت  قد  ارفخطديط وإقفدز  مبدل ورد  يدك، أذدل ابر ادبم  ىل ذبدتأ  

 حتتإت  ا ت    رةا إ ين  أة
                                                 

1
،دار الوفدا  لددنيا 3الموسدوعة العلميدة لدردارة الرياضدية، ،ج:  حسدن األحمدد الشدافعي  –إبراهيم محمود عبدد المقصدود  - 

 .51-54ص 3002الطباعة والنشر ،اإلسكندرية  مصر،
 
2
 .30مرجع سبق ذكره، ص: مد الشافعيإبراهيم محمود ع المقصود، حسن أح -د - 
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خصصددم اردد    فصددع  مبجوقرددل  ىل ا ددت  ار ددل   قدد  ارف  ددي  أة حيددتد ا جددتا   اجلزئيددم رقف ددتا  ارف  يويددم املف
 .ارةي  وي ك ارفخطيط

جيدب أة إشدفوع ارف  دي  نل دم ا نشدطم اردفاردة يف ارف دتا  ارف  يويدم رفدفوكن  :مبدأ مشولة  الونظـةم وتكاملـه-
 . قك ارف تا  ذن حتدي  أجتا رل يشكع  ذفكلذع  وذف لس 

ارف  دي  أجدتا  أبألدع جردت وزذدن و كقردم ، و ددلس اررل قيدم  وإ ين ذبدتأ اررل قيدم أة حيدد  :مبدأ الفاعلة -
 .مب يلر اركرلإم اإلنفلجيم و رل ع ار لذقا يف ارف  ي  وختذم اجملفو 

ّعة -    جيددب أة  كدفة ا جددتا  وا سدلريب وارفسددلئع اردد  إ فودتجل ارف  ددي  ذشداي م وال  ف ددلرض ذدد    :مبـدأ الشــ
ار دددلدا  وا  دددايا  وارفدلريدددت امل دددرت  هبدددل واملطبددددم يف جمدددل  ار شدددلط اردددةي ارددددفانا وا ن ودددم وارف قيودددل  وارددددي  و 

 .إف لورك ارف  ي  وأال  ف لرض ذ   أخالأليل  املر م واجملفو 
جيدب أة  كدفة ا جددتا  وذردايدا  ارف  دي  حمدتدة وغدري غلذضددم أو ألليقدم رقفأوإدع ندم   فصددع  :مبـدأ الويـو -   

 .    بلإ ل  أو احنايا ل  يابب ارقبس أو ارغوفض أو رافء ارفراريامل  وم ذبلشاية  ىل أجتا رل دوة  صف 
 .جيب أة  قفز  اإلدارة يتألم ارف  ي  واة إ طب  جةا املبتأ  ق  نل م ذن    صقم يك :مبدأ االلويام -   
دي يددال  ة  داددي  ار وددع مل اي ددم ذكفان ددك و  لصدداي  ارايئيادديم وارراي يددم وار الألددل  يي رددل إددؤ  :مبــدأ تقســةم الع ــل-   

 شك  ىل االسفرلدة ذن ذبتأ ارفخصص وارفكلذع  يا ار شل ل  املخفقرم
جيدب أة إبددين ا يكدع ارف  يودم  قد  أسددلس ارف دتة ارفظيريدم وأنشددطفرل، : مبـدأ اعو ـااد الوظةفــ  ال الشـخص-   

وا  قيددك،  وردديس  ددف  ا  دداياد و الألددلهت ،  ة ارف  ددي  إبددىن ركددم  إبددد  وإاددفواي يغددض ار  دداي  ددن ا شددخل  اردددلئ
نول  أة ارفظيرم مت ع أنشطم يدايورإم رف ديد  جدت  جزئدم، إادر  يف حتديد  ا دت  ار دل  يف  دا أة ا شدخل  
خيفددلروة رقديددل  ابرفظددلئف اردد  إفوف ددفة مب ددتداهتل ،  ل صددع جددف ارفظيرددم ال املفظددف، وجددة  جددم    ددتى صددرل  

 .املؤسام ار لج م
م ال  رددفض يددون ذبددتأ  رددفإض اراددقطم،  ذا   بددد  اإلدارة ار قيددل ذاددؤورم  ة املاددؤوري :مبــدأ حتديــد املســةولة -   

 ددن اراددقطل  اردد    فيددفرل،  ىل املايؤوسددا نددم  إاددل توج  و قيددك  جيددب حتتإددت ذاددؤوريم جددؤالء املايؤوسددا جتددل  
 1.رؤسلئر ، يف  يفء اراقطم املو ف م   

فظف سقطم انرب، ممل جدف ذطقدف  ذ دك ارديدل  يدك  رادت   ة   طلء امل :مبدأ املوا ن  ةني الصاحة  واملسةولة -   
  طلئددك سدددقطم أألدددع ممددل جدددف ذطقدددف   ذ دددك،   يدددك وال متك دددك ذدددن ارديدددل  مبددل جدددف ذطقدددف  ذ دددك،  يددث إكدددفة ذدددل جدددف 
ذطقف  ذ ك أنرب ممل أ طم ذدن سدقطم، و قيدك جيدب أة  كدفة ارادقطم ذ لدردم رقوادؤوريم ندم  إدفوكن املفظدف ذدن 

 .قك املاؤوريم املرت بم  ق  ذركاجنلز  وقك وحتوع  
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ّا  أو األمّ- جيب حتتإت املايجد  يف  قدد  ا واذداي، وارايجدفع  ىل ذصدتر  صدتار ا ذداي يف  قدد   :مبدأ وحد  اإلش

 .ا واذاي،   ت ارضايورة نم ال حتتث خملررل  يف ار وع رفضلر  ارف قيول  وارففجيرل 
ّا  اإلاداةي- حتتإت  تد ا  اياد اردةي خيضد فة إلشدايا  رئديس  داري وا دت، وإ ين جةا املبتأ  :مبدأ نطاق اإلش

 . وذرك ذن اجع حتدي  وظيرم املاياألبم ووظيرم ارففجيك يشكع رئيام
جيدب أة إكددفة ارف  دي  ذاين دل وشددرل ل ندم إفرل ددع ذد  ذفغدريا  اربيئددم، واة  جييدب  قدد  : مبـدأ ادينامةكةـ  الونظــةم-

 .  اينيم و يفإم ارف  ي  وريس جرفد  أذاي يايوري ر جل كذفطقبل  ارفغيري، وإافواي يف حتدي  أجتا ك 
 :وظةف  الووجةه  -7-3

ّيف الووجةه  -7-3-1  : تع
                                                                                           : للـــ  
 . ار  إفجك  ريرل اررايد  ارففجيك إ ين اإلألبل  واإل بلع واالنديلد واردصت وار ل يم     

 : اصطاحـا 
ــف ســعد جــال        ّي جموف ددم ذددن اخلددتذل  اردد  هتددت   ىل ذاددل تة اررددايد  قدد  أة إرردد  نراددك وإرردد  :"  تع

ذشددلنقك وأة إادددفغع  ذكلنيددل  ييئيدددم ،  يجددتد أجدددتا  و ذكلنيل دددك ذددن ان يدددم أخددايى نفيجدددم ررروددك ر رادددك وربيئفدددك 
كوم و  دع ،  يفوكن يةرك ذن  ع ذشلنقك  قدفال  وقيدم  دؤدي  ىل  كيردك ذد  نرادك وخيفلر ارطايإدم ا ددم  ل حب

 1.وذ  جمفو ك ،  يبقغ أألص  ذل ةكن أة إبقغك ذن ار وف وارفكلذع يف شخصيفك
ّا         ّيــف حامــد عبــد الســام   ــ جددف  وقيددم ذاددفواية وي ددلءة خمططددم هتددت   ىل ذاددل تة و شددجي  اررددايد :" تع

رددد  ذا دددك وإ ردددم شخصددديفك ، جادددويل ،  دقيدددل ، اجفول يدددل ، انر لريدددل وإررددد  خربا دددك وحيدددتد ركدددم إ ددداي  نرادددك وإر
 .ذشلنقك و لجل ك وإ اي  ارراي  املفل م

جددف جموف ددم اخلدتذل  اردد  هتددت   ىل ذاددل تة اررددايد  قدد  أة إرردد  ذشددلنقك :" يــف فةصــل خــل الــيوااد   داي       
 . يئفك مث خيفلر ارطايإ  ا د   ة  ا جتا  حبكوم و  دعونراك يفجك  ل  أو إاف وع  ذكلنيل ك و ذكلنيل  ي

رقففجيك أداو  إف  يفاسدطفرل اردف ك  يف سدقفم املايؤوسدا وأدائرد   ذا ذدل أ ادن : أادوان الووجةه -7-3-2
 :اسفختا  جة  ا دوا  و   ار ايو  ار    يشرل امل  وم وجة  ا دوا  جم
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  صتار اردايارا . 
 ءةوجفد ارديلدة اركرل. 
  اال صل. 
 ارتا  يم 
 مملرسم ارف اي  أث لء   رة ا نشطم. 

 .س اف ايض يف جةا اجملل  أج  مميزا  جة  ا دوا  ودورجل يف وظيرم ارففجيك
ّاةان -7-3-3 اردايارا     ألايار، وارددايار أييت ذدن   دع ألداير وإدداير،   دين أة جيدت املدايء ذدل جيدب  :إصداة الق

اي  لردايار  ذا جف  بلرة  دن أذداي شدرفي أو نفدليب، حيدتد مبفجبدك ذلجيدب  وقدك  وقك، أو  ت   وقك، ي ت   ص ا ذ
 .أو جت بك واالذف لع   ك، ي ت  ر ص ا ذاي ذفيفع اردايار

 1:وةكن  ص يف اردايارا  رقو لإري ارفلريم
 ّاة  وإ لو  جةا امل يلر درجم  كايار  صتار اردايارا  رضولة  ان سدري ا  ودل  وابر ادبم  ىل: معايل الوك

 :جةا امل يلر ةن  ايز اردايارا  ارفلريم
  ّاةان الطاةئ  ة اردايارا  ارطلرئم، جم ألايارا   راييرل ار دايو  االسدف  لئيم ارغدري خمطدط  دل وريادك :  الق

جة  ارددايارا  ذدن  بي دم ار شدل ل  اريفذيدم  ارد   ددف  هبدل امل  ودم، يدع ملفاجردم  دلال  غدري ذففأل دم جيدب 
 .ارف لذع ذ رل

 ّاةان ال وجدددم اردددايارا ، اردد   فخددة يدددون ار شددل ل  ار لدإددم رقو  ودددم ذددن ألبددع اإلدارة ار قيدددل  :عااديــ القــ
 .رفايري أنشطفرل اريفذيم و   ذل   دفضيك ظايو  ار وع

 وإد  يون جةا امل يلر نف لة  ذن اردايارا  مهل :معةاة جمال الوطبةق: 
  ّاةان عامـ يف امل  ودم، وردديس ذفجردل ررئدم حمددتدة   ة جددةا ار دفع ذدن اردددايارا  إطبد   قد  نل ددم ار دلذقا:تـ

 .أو و تة خلصم يف امل  وم ،وألت  كفة ألايارا   لدإم أو  لرئم
  ّاةان خاص إكفة جةا ار فع ذن ارددايارا  ذفجردل رشدخص خدل  يف امل  ودم أو رف دتة  دارإدم خلصدم  :ت

 .أو ملروم وجم رياك مشفريم اردايارا  ار لذم
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ّتاة  -7-4  :وظةف  ال

ّتاةـ  وخصائصـهامفه -7-4-1  : وم ال
ارايألليددم جددم أليددلس ا داء و صدد ي ك  ذ ال يددت رقو شددأة ذددن أليددلس درجددم  دددتذرل و دايإدداي ذددتى نرددلءة اجنلزجددل  

 .  ن  ايإ  ارفدفمي ابسف ول  ذ لإري حمتدة سقرل واختلذ ألايارا   ص ي يم ي لءا  ق  نفيجم ارفدفمي
  

يرم ارفخطيط ،  يث أندك ذدن خدال  ارفخطديط إدف  حتتإدت ذادففض  وإايى متافة أة ارايألليم  اي بط ار بل ل وثيدل يفظ
ا داء وار  يف يفئرل  ف   وقيم ارديلس أو املدلرنم يا ا داء ارر قم وا داء املخطط إ ين ذردك أة ارايألليدم  كشدف 

 يدددم  ودددل  ذا ندددلة ارفخطددديط  وقيدددل جمدددتض ، أ  شدددكال يدددتوة أسدددلس و دددن إكدددفة ن دددل  ارايألليدددم   دددل  جيدددب  دددف اي نف 
خصلئص نةناي ذ رل  دتمي ذ قفذل  صد ي م ،  ادن  فأليدك امل قفذدل  املدتذدم ، االألفصدلد يف ارفكدلريف سدرفرم 

  1.اررر  ، اررتنيز ،  اريع اختلذ اردايارا 
ّتاةــ   -7-4-2  :   طفي  وقيم ارايألليم  ق  ثالث خطفا  رئيايم جم  :خطوان ال

دادد  ، رددإلدارة ، رقو  وددم ركددع  يددث أة جددة  املاددففض  وامل ددلإري حتتإددت ذاددففض  وذ ددلإري ا داء رقرددايد رق -   
ختفقف و ف تد ابخفال  و  تد ا نشدطم واملادففض  اإلدارإدم وا جدتا  ارد   اد   امل  ودم أو أي جدزء ذ ردل  ىل 

وذ ددلإري  دداي بط يقفغرددل وذددن يي رددل ذ ددلإري ارايحبيددم ذ ددلإري  اددفإديم ، ذ ددلإري  ك فرفجيددم ، ذ ددلإري زذ يددم ، ذ ددلإري ذلريددم 
 . اخل ....ابردفى ار لذقم 

أليددلس ا داء وحتقيددع أسدددبل  االحنايا ددل   دددن  ددف  املدلرنددم يدددا ا داء ارر قددم وا داء املخطدددط مث حتتإددت ندددفع  -   
 : و بي م االحنايا ل  ذالئوم أو غري ذالئوم مث حتقيع أسبل  االحنايا ل   ن  ايإ   ايح جموف م ذن ا سئقم ذ ال 

 . ة  االحنايا ل   ىل ا  اياد أ   ىل خقع يف اإلدارة أ   ىل  فاذع خلرجيم جع  ايج  ج
 صددد يح االحنايا دددل   دددن  ايإددد  اختدددلذ اإلجددداياءا  ارفصددد ي يم املطقفيدددم ذدددن أجدددع ارفصدددف   ىل ذ دددلإري ا داء  -   

 . املطقفيم
ّتاةـــ  -7-4-3  : ذلإقم ةكن  ص يف ارايألليم ابر ابم رق شلط ارةي متلرس  يك  ىل :أنـواع ال

  ّتاة  الع لةاتة و  ين جة  ارايألليم ابر وقيل  ار  إف  ذن خال ل حتفإع   لصاي اإلنفلج  ىل ذ فج سفاء :  ال
 .نلنك سق م أو ختذم 

 و  ين جة  ارايألليم ي  لصاي اإلنفلج ألبع دخف ل يف  وقيل  اإلنفلج رقفأنت ذن :  ةتاة  عناصّ اإلنواج
 .ذطليدفرل ملفاصرل  اإلنفلج 
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 ّيةت إ فرب ار  صداي اربشدايي أجد    صداي ذدن   لصداي اإلنفدلج ردةا جيدب  اينيدز ارايألليدم  قيدك :  اة  العنصّ البش
 .ركفة   لصاي اإلنفلج ا خايى اتي م يشكع أو آبخاي ، وةكن رك ارف ك  هبل وأبنشطفرل

  أة إكدفة يف  ة دع امل دفج سدق م أو ختذدم غلإدم امل  ودم وذدربر وجفدجدل يف اجملفود  وجيدب  قيدك: ةتاة  املنـو
 . املاففى ارةي   رت   يك رقوجفو 

 ّن ذددددن أي يددددم وذ ددددتا  ورددددفاز  ذاددددل تة ر وقيددددم اإلنفددددلج مبددددل يف ذارددددك : ةتاةــــ  موجــــوادان املنظ ــــ  األخــــ
 .اراجال  واملاف تا  وارفاثئ  

  ّاتبــ  املالةــ . اخل... و  ددىن مباياألبددم املددفارد امللريددم رقو  وددم ذددن  إددايادا  وذصددايو ل  ورأمسددل  واسددف ولرا : امل
 .و   ا ن وم امللريم ار   حتك   نشلط امل  وم  يف  جةا اجملل  

 :أذل ابر ابم رزذن ارايألليم ارةي متلرس   يك ةكن ذال  م ا نفاع ارفلريم    
 ارايألليم املابدم. 
 ارايألليم املفزاذ م. 
 ارايألليم ارال دم. 
ّتاةــ  -7-4-4  1:أ ــدا  ال
 ارفظلئف اإلدارإم ا خايى ذن حتدي  أجتا رل  جم وظيرم  دارإم هتت   ىل متكا. 
   ارفأنت ذن أة اردايارا  ار    صترجل امل  وم ذن أواذداي و  قيودل    ردة و د  ا جدتا  وارغدلض  ارد

 .صتر  ذن اجقرل
  دف ري امل قفذدل  ارفاأل يدم يشدأة أداء  وسدقفم ار دلذقا ردإلدارة ار قيدل  ن  صداي أسلسدم    فودت  قيدك  وظيرددم 

 .وارفديي  ارفدفمي
 نشف االحنايا ل  يف جمل  ارفطبي  سفاء نلنك ابر يم رألداء أو اراقفم. 
 د   ص صال يم و  لريم ارال  وامل تا  وا ن وم املخفقرم متريتا رفطبي  ارصيلنم ارالزذم. 
 ذال تة اإلدارة ار قيل يف نشف اظل م ارفألك واجلرت وار ردل   ة وجت  ألبع اسفر ل  ا ذاي. 
 ارفغري ارتاخقيدم واخللرجيدم ذدن خدال   وقيدم ارايألليدم يف خمفقدف ا ن ودم والإدم اإلدارة نشف ذؤشايا  

 .ار قيل  قول هبة  املؤشايا   خةجل ي ا اال فبلر يف ختطيطرل املافدبقم
ّتاة  الفعال  -7-4-5  : يول إقم أج  خصلئص ارايألليم ارر لرم: خصائص ال
 .وخربة يف جمل  ار شلط املاياألبأة إكفة اجلرلز ارايألليب ذو نرلءة  -     
 .جيب أة  كفة ارايألليم واأل يم حبيث ةكن مملرسفرل دوة اإلسلءة  ىل ا  ايا  املاياألبم أو ار شلط املاياألب -
 .أة  كفة ارايألليم األفصلدإم وغري ذكقرم نابيل  ذا ذل ألفرنك ي فلئجرل -

                                                 
1
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 .أة  كفة ارايألليم حمتدة وسرقم اررر  ابر ابم رقواياألب -
 .أة  اي بط ارايألليم ياقطم ووظيرم ذفصقم مبايانز اختلذ اردايار نم  كفة   لرم يف مملرسفرل ويف نفلئجرل -    

جيددب أة  كددفة ارايألليددم  قدد  ن ددل  ا صددل    ددل  جبلنبددك ارايمسددم وغددري ارايمسددم ررردد  االحنايا ددل  اردد   -    
 .ألت حتتث و ذكلنيم  راريجل

 .ار ايو  واملافجتا  أث لء املولرسمجيب أة  كفة ارايألليم ذاينم واة  افف ب  -    
ّتاةـــــ  -7-4-6  :أمهةــ  ال

 . لرم اررجفة ارزذ يم يا اردف  وارر ع أو يا ذل إف  اال رلق  قيك ويا اربتء يف رية  -     
 .ارفبلإن يا أجتا  ارف  ي  وأجتا  ار لذقا  يك -     

ضاية  -8     1:اجلواد  الشامل  يف اإلاداة  ال
ّيف اجل-8-1   : ــواد  الشاملـتع

يفاسدطم ختطديط وأجتا رل وذادؤوريلهت  و طبيدردل  ووظلئف اإلدارة ار  حتتد سيلسم اجلفدةجم نع أنشطم "        
    . اجلفدة يتاخع ار  ل  ويبط اجلفدة و فنيت اجلفدة وحتاا اجلفدة
ّفهــا أي ـــا       نم ذددن نل دددم ار دددلذقا رقريئدددم ارايضيددديم جدددف ذردددك ا سدددقف  ارددةي إردددت   ىل ارف دددلوة واملشدددلر " ونع

 ."ممل  حيد  ريل املافريتإن ذن ا نشطم وحتدي  أجتا  ا يئم ذاهتل،هبت  حتاا اخلتذل  وا نشطم مبرلذرل 
ة حيدددد  أةكدددن أة حيدددد   أسدددقف  اجلدددفدة ارشدددلذقم يف ا يئدددم ارايضيددديم و : كةـــف  قـــق اجلـــواد  الشـــامل -8-2  

 :ذن املدفذل  وجم نول إقمأجتا ك ذن خال   فا اي  تد 
 وجف إ ين    رية  جاياءا  ار وع يشكع ص يح وذن أو  مملرسم رك ويف ارزذن ا تد  :األاداء الصحةح

 .الجنلز  
 وجف ذل إ ين   رية  جاياءا  ار وع يشكع ص يح وذن : اسوخدام نظم املعلومان يف حل املشكان

 أو  مملرسم رك ويف ارزذن ا تد الجنلز 
  وجف ذل إ ين االجفول  أبسقف  ار وع و ايإدم   رية  وارفتألي  : عله كل املعلومان والنوائ  معاالرتكةي

م يف إيف اسفوايار  طفإاي  جبلنب ار وع  ق  حتدي  ا جتا  املايجفة وجف ذل إ ين االجفول  ابر وقيل  اإلدار 
 ا يئم جبلنب نفلئجرل

  ّي ــ  املــواةاد البشــ أداء ا  دداياد ار ددلذقا يف ا يئددم ارايضيدديم وذرددك ذددن  وجددف ذددل إ ددين ار وددع  قدد  رألددم: تن ة
يرم وندددةرك حتادددا جتإدددت وذفطدددفر يف جمدددل  ارفخصدددص ارفظدددد خدددال  دورا   ترإبدددك رإل ل دددم يكدددع ذدددلجف

 .ار ايو  ا يطم ابر وع وارفأنيت  ق  انفولء ار لذقا رقريئم ارايضييم
 

                                                 
1
، دار الوفا  لدنيا الطباعة "شاملة في التربية البدنية والرياضيةإدارة الجودة ال: "الدكتور حسن احمد الشافعي - 

 .55،ص 3002والنشر،اإلسكندرية،مصر،
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ضاية -8-3   :إاداة  اجلواد  الشامل  يف املةسسان ال

 : فطقب  دارة اجلفدة ارشلذقم يف املؤسال  ارايضييم ارفزا  نع ذن      
 اإلدارة ار قيل ابملؤسام ارايضييم واإلدارة ارفسط  وارف ريةإم. 
 بلع اراقفم ارص يح رقجفدة ذن ار لذقا ابملؤسام ارايضييم  . 
  ف اي املفارد املطقفيم سفاء نلنك  ذلدإم أو يشايإم ذ  سالذم وص م اراجال . 
 ك  وارايطاية  ق  ار وال  جلوي  ا نشطم ابملؤسامارف . 
 اسفختا  ار    ارر لرم رف دي  أجتا  املؤسام. 

ضايةـواد  يف املةسسـ  ملفا ةم اجلـاادئ األساسةـاملب-8-4    1: ــان ال
  جرددددلز  داري أي دذددددج ار ددددلذقا و  قدددديور  رفطددددفإاي و ددددتة ارغددددايض اخلددددل  ي شددددلط رضيددددم ذ ددددا أو  دارة     

  . ممبؤسا
 ارف ان املافواي رق وقيل  وار    اخللصم اب نشطم ارايضييم و دارة املؤسال  ارايضييم. 
 جفول  اإلدارة  يف املؤسال  ارايضييم وي  املافريت يف املدل  ا و  إل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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 : ـــخاص

السدفغ لء   ردل يف  دارة ذن خال  ذل سب  إفضح ر ل أة  قد  اإلدارة أصدبح ذدن ارضدايورض  ايفويدم وال ةكدن ا
امل ش   ارايضييم ألصت  طفإاي وحتادا ارد    وا سدلريب اإلدارإدم وحتديد  املردل  ارفظيريدم، ذدن خدال    دتاث  غيدري 
يف سقفم اإلدارإا داخع ا يئم ارايضييم وحتاا نردلءاهت  وذردلراهت  وألدتراهت  يف   دلر ذدن   لصداي اإلدارة ووظلئرردل 

 .  املصق م ار قيل رقريئم أو  وقيلهتل، هبت  حتدي
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 :متهيد
إن الرتبيةةا النيةيةةا ايالة تةةيا ائمةةب غا مةةر ب، ةةا الاة ةةك  لةةمات ىةةرن الةةو ن،ةةه ، ةة م  ، ل ةةر ر اي ة ةة   ر         

 .اي،ن هنر  كمن ال  يري اإلغاري تةايرة ح ميا ،صرحنا ل،رتبيا النيةيا ايالة تيا
ايىيايةةةةا ائةةةةر،،   ،ةةةة  الئما ةةةةك  اي ةةةةانا  ةةةةرس  ي ، ل ةةةةا  اي ،ن ةةةةدة ،ةةةةر بنيفةةةةرس ييرغ ةةةةر ايإغار ةةةر   ح ةةةةن ا ةةةةيريه 

 .اج    اياليت هي   لريايرة غا ماايامل رىب اليت ام 
رغ   مهيا اجلرةب الن ةي   ال نظيمرت فإن هذا اجلرةب بقي ، مال إا نرغة ،ر     ال رياغ املصرة  جرهزة        

 .مبر ا  ،نه ،ن طةق هليك،ا الئمب ايال نظي  ايال  يري

امل،حا ل، ئةف ن،ه اخلصر ص االج مرنيا ل،ئر،ب ايغرالا حمي ه ،ن  جب ف مه اي،ن هنر ظ ةت احلرجا      

ايح ن حتايزه ايا يريه  هلذا ليس ،ن املن قي االل مةار   ال  الك ال ةق ال ةبيا   ال  يري الن ةي اي صنح ،ن 

ال ررخيي ايالئقيي   الضةايري النحث    لرليب جي ية ل،  يري اة الير ،ن القي  احمل،يا ايثقرفا اجمل م  ايايايئه

اية قه القيمي  ايمل  ئا النئي الن ةي   اإلة رج حقه ،ن األمهيا ايمهش النحث فيه  إا  ن االن قرغ ال ر ي هم 

 ن اآللا هي اليت ان ج بينمر الئر،ب اتب  هلر  فإاا مل ةةاع حرجرت الئر،ب ايخصر صه اي،  ،نراه فإن األج زة 

 ر ىمر هم احلرل ابلن نا ل، رلنيا امل ل رت بيايل الئرمل الثرلث  اي  ،ةح،ا امل  مرة انقه ،ئريا ا   ب غاين طري 

حرمسا   إنرغة هيك،ا اي صرغ ىثري ،ن اليايل النر،يا ايالئمب ن،ه ان مرغ  لرليب ن،ميا   اإلغارة ايال  يري اياليت 

 . يف إىل رف  ،ةغايغ ا امل ل رت ايفئرلي  ر
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 :التطور التارخيي ملفهوم التسيري -1
حظي ،ا مم ا يري امل ل رت ابه مرم الئي ي ،ن اليرالرت   جمرل الئ،مم اإلة رةيا ايالئ،مم االي صرغ ا  

 :اييي ازا،ن ا مر هذا املا مم ،  ظ مر املياخب اإلغار ا امل ئيغة فكرةت

 :النظرية التقليدية -1-1
اةىز ،ا مم ال  يري   ا نيك املن ج الئ،مي   اإلغارة فره مت بيرالا الئمب ايحت،ي،ه نن طة قا غرالا  

القمة اياحلمافز املرغ ا ايلي،ا ل د،ني   ل،مباحلةىا ايالز،ن ،ن  جب القضرت ن،ه  شكرل الضيرع   الميت اياختذت 

  اإلة رن ل حقيك الكارتة  اآلليانمب ن،ه زرع  ا نيك ا،و املنرهج اي بةز راياغ هذا الاكة فة ير و ات ،ة الذي

 .الئاليا بني اإلغارة ايالئمرل حت نياإلة رجيا ،  حمرايلا 

ايغري بئيي نن ا،و الارتة ظ ة فر مل مبر  ئةف اإلغارة ال نظيميا اليت اه مت ب ق ي  المظر ف اي،ةىز ا  

إلي ر  اي ترف خ يا ايال نظي  ايالقيرغة ايالةيربا ايامل راياة ايحصة ايظر ف اإلغارة   ال اياالةضنرطاأل،ة ايال مجيه 

 1.اخل...آراي و ، ما الةيربا

 :النظرة النيوكالسيكية -1-2
حت ني بيئا الئمب إلغراى ر ألن  مب مااه مت اإلغارة   هذه الارتة ابإلترفا إىل امل رم املذىةة لربقر  

لا الئاليرت اإلة رةيا بزنر،ا امييب ،ر م أت ي ن،ه ال ،مك اياألغات فظ ةت ،ير األحرليس اياالجترهرت أتثة بئمك 

حرجرت األفةاغ  إشنرعهذه الاكةة ايصرحن ر ائة ف جي ي ل،منظما ىمهنر ا كب بنرتا اج مرنير   يف إىل 

ظي  الةمسي ايال نظي  ال ري رمسي ايبي ت إىل ال  رهب ،ه حتقيك ال مازن بني  فةاغ ال نايرىزت اإلغارة   هذه املةح،ا ن

 .ف يئرشيئر 
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 :النظرية السلوكية -1-3
ائي هذه النظةة ا، ياغا طنيئير مليرلا الئاليرت اإلة رةيا ايخرصا بئي امظيف ن،  الناس اين،  االج مرع  

الئمب اي ىي   غات  اإلغارة اليت ح،،ت ل،مك الاةغ غاخب اجلمرنا فظ ةت ةظة ا ال حايز اليت     ابلةغنا   

  بيئا الئمب ى يرلرت امل ةايع  ل،ض مط، ما حت،يب اجلماةب ال ري اإلة رةيا امل ننا  ،رل،م هريز بريج لإلغارة

 .ايظةايف الئمب ايالةايااب

 :احلديثةالنظرية  -1-4
  انرلك  النئضاملنظما ح ب هذه النظةة ةظرم   كمن ،ن جمممنا ،ن األجزات اليت ائمب ،  بئض ر  

 .اياكر،ب ل حقيك هيف  اي جمممنا ،ن األهياف

 :إان ، ما اإلغارة ح ب هذا امليخب 

  الرتىيز ن،ه اهليف الذي ايجي ،ن  ج،ه النظرم ايغرالا األة  ا اليت ا غي إىل هذا اهليف ايحمرايلا ال ئةف

ن،ه األةظما الاةغ ا غاخب النظرم األلرلي اياإله مرم مبقر يس األغات   ىب ةظرم فةني ايىيف   ره    

،ر  ،زم ،ن  ايإغخرلالنظة ب كب ،  مة   النظرم اي، ربئا  إنرغةحتقيك ىارتة النظرم ىكب ،  تةايرة 

 .ائي الت ن،يه

  ب حي ي املئر ري اياملقر يس املنرلنا لألهياف املخ  ا ايييرس اي،قررةا ،ر حتقك   جزا هحتقيك الةيربا ن،ه

 .فئال ابملئر ري اياملقر يس ال ربقا

  1...جيب  ن   خذ اإلجةات الصحيح اياملنرلبحتي ي الاةايق بني املقر يس ايإاا ىرةت ، ثةة ايجمهة ا 

 :اياة الير ،ن هذا ال ح،يب ةصب إىل  ن ال  يري   مثب   

 ا كيب بيئا الئمب. 

   اااللرتااييفيايت. 

 ختصيص املمارغ. 

                                                 
1
 فعالية مراقبة التسيير في المؤسسة اإلنتاجية الجزائرية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس علوم تجارية، جامعة : يوسف قليلي وآخرون - 

 .52، ص 2222دمحم بوضياف، المسيلة،     
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  بنرت ال نظي. 

 انميا املي ة ن. 

 ربئا اإلجةاتات ،. 

 ال نن  ابحلرجرت. 

النيئا ايأتخذ ابل خ يا ايايت  امليزاةيرت ايا خذ ،ن  ايا ئ،ك نم،يرت ال  يري ابل دي،  ،  ال ئقيي   

 .ال نظي  طة قر ل حقيك هذه اخل ا ايأتخذ ابلةيربا  ل،ماب ابل د،ني حتقيك اخل ا

 :مفهوم التسيري -2
 :،ن مج،ا ال ئرر ف اليت غرلت ايايتحت ،ا مم ال  يري ،ر ،ي 

 التعريف األول: 
ايامل كر،،ةةةا الةةةيت ا ةةةمب  لرلةةةر ال خ ةةيا ايال نظةةةي  ايالةيربةةةا ايال مجيةةةه ايهةةةم هةةم ا،ةةةو اجملممنةةةا ،ةةةن الئم،يةةةرت املن ةةقا 

       1.،  مةة إغار احتي ي األهياف ايان يك ج مغ األشخرص لن،مغ ر ايال  يري نم،يا ر ابخ صر

 يوضح عملية التسيري: 11رقم  شكل
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ال  يري إاا ان ربان  ن الئم،يةا انةي  ب حي ةي  نم،يرتهذا ال كب خم ا امتيحي  نني الئاليا ال كر،،يا بني خم ،ف 

ألهياف  ي ال خ يا ف ذا ال  ئة   هنةر ان  ةي ننةي الةيربةا ايالبةي  ن ةك ةف ن،ةه ايجةمغ اصةافةرت اياصةحيح هةذه 

ايغريهةر ،ةن ال خ ةيا مبئةة   ن  اياإلجةةاتاتال يرلةرت  ن،ةهايابل ةر  إجةةات ائةي الت جذر ةا  اي ايظيايةا  االصةافةرت

 .ل،ك ف ن،ه النقر ض ايايارى ر ىب ،ن ال نظي  ايال مجيه  الةيربا ائمغ ،ن جي ي إىل ال خ يا بئي انرايل

 التعريف الثاين: 
 1...ك ال نظي ن ، ررات امل ري ا مب امل ررات اإلغار ا ال كنملمجيا ايال خصيا اي، ررة ال اكري مب 

 الثالث التعريف: 
هةةةم ىم ةةةر ةة ال ئقيةةةي اياجلز يةةةرت فنةةةياين ا ةةةيري غييةةةك فةةةإن امل ل ةةةرت الضةةةخما املئقةةةية انةةةزس ألن اصةةةنح  

 2.كايال ماف االة ظرمفمتم ا ب كب   يغ ايجمغهر احلقيقي ايهم  مفة غرجا ،ن 

ايظةةر ف  إن فرل  ةيري  نمةي القةيرة ن،ةه حتقيةك خ ةا ،ةر ائم،ةةه ال نظةي  ايال ئنئةا ايخ،ةك اةىينةا ةظر،يةا ايايحةية 

مج،ةا الن ةرطرت لقةيرات فةغ ةا اات ةمنيةا نرليةا ايائمةب ن،ةه امصةيب اخل ةا  إبلةنرغل نايذ شةايط اخل ا ىمةر  ئة  

امل ل ةةا هةةي نم،يةةا   ةةرتك في ةةر الئ،ةة    نمةةرل، ةة ايليا ال ك،ةةف ابخل ةةا  ايإغارة  إلغراك هراةةه الاةةةغ ت ،ةة  حتي ةةي

ايالاةةن اياقنيةةا ييةةرغة شةة اين ال نظةةي  نةةن طة ةةك  نمةةرل خت ةةيا اياةةيبري ايان ةةيا اي،ةاينةةا ا ةةمح هلةةذه اإلغارة ب حي ةةي 

 .األهياف بمال ا جتنيي  اي ح ي ،مارغ ابهضا الثمن ايانغرة ايا  ي، ر ايانايذهر ايإ رز

:أدوار املسري -3  
،ن امل ري ن   ،  م  القما خرصا ايالو هبيف ،ئةفا ،ر إاا ىرن ه الت  قم،من ل،مك نيغ " ،ن ز بةج"  ن  

:بمظر ف حيث ر    هن   قم،من ب مثيب  غايار ،ئينا صنا ر إىل ثالث جمممنرت ايهي  
:األدوار العقالئقية -3-1  

:ايا مثب   أت،ني لري الئمب   صمر ،ن ظما ايهي ىرآليت  
 اآلخةاين أبةه هم املمثب اي صرحب األ،ة   نم،ه هنر جيب  ن  ا   امل رياين: الواجهة. 
 حيث  قمم امل ري ب مجيه املةؤايلني: القائد. 

 
                                                 

1
 .22، ص 5991اإلدارة والتخطيط االستراتيجي، القاهرة، دار الفكر العربي، : عايدة خطاب - 

  - 
2

 .7، ص 275القيادة والتسيير، التباين التكاملي، جريدة النبأ، الجزائر، العدد : يوسف يصديق
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 بني امل ري ن ايامل  ايلني اآلخة نجيب  ن  كمن امل ري مهزة ايصب بني نم،ه اي : الرابط. 
:األدوار اإلعالمية -3-2  

: ،ي ايائ  احلصمل ن،ه املئ،م،رت ايإ صرهلر إىل اجل رت املئنيا ايهي ىمر  
 امل، قا ل،مئ،م،رت اليت اايي   ا يري ش اين نم،ه. 
 مصب إطالع املةؤايلني ن،ه جمة ت الئمب،. 
 امل حيث ،  اجل ا الةمسيا ايصرحب الناما   الياخب اياخلررج. 

:األدوار التقريرية -3-3  
:ايا مب اخترا القةارات ايهي ن،ه ال كب اآليت  

 ز،ا ل، كيف ايال  مرحيث  قمم امل ري ابملنرغرات الال: املستحدث. 
 ي جيب اارغي امل رىب ينب اييمن ر اي قمم مبئرجل  ر نني ،ر اق : معاجل املشاكل . 
 هم الذي  مزع امل رم ن،ه األشخرص املئنيني ابل ئمرل الملر ب: موزع املوارد. 
 هم الذي  ربم الئقمغ اي قنب اإلل زا،رت اي قيم ال نرزالت ل،م  ايلني. 

إن  ة  ا امل ري هي   الماي   ة  ا ييرغ ا ايهذا    ،ب إملر،ر أللرليب القيرغة ايميكننر  ن : وظائف املسري -4
1:ةذىة األنمرل اليت  قمم هبر امل ري  

 ال خ يا ايحتي ي ال يرلرت. 
 انظي   ةظما اآلخة ن. 
 اام ض ال ، ا ايامل  ايلني. 
 الةيربا ن،ه الن ر ج امل ،مبا. 
 اإلشةاف ن،ه اقيمي الن ر ج. 
 إصيار األايا،ة ايال ئ،يمرت. 
 اا ري ايان،يغ ال يرلرت. 
 اير ب املةؤايلني   املةاىز اات امل  ايليا ايحتمب الئمب اإلغاري. 
 ان يك مجي  اجل مغ املخ ،اا ابلئنرصة املكمةا ل،ئمرل اإلغار ني. 

 

                                                 
1
دفعة , جامعة الجزائر ,ية و عالقته بفرق كرة القدممذكرة تخرج بعنوان التسيير اإلداري لألندية الرياض: حريزي عبد الوهاب و آخرون   - 

    (.22  -12)ص 2222/2221
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:مؤهالت املسري الناجح -5  

لكي  نيفح ىب ، ري   ش ب ،ةىزه جيب  ن  ماجه األنمرل اليت حتت إشةافه اي  ريهر     ة ايل ملا ىمر جيب 
 ن  ا   ،نرغئ ال نظي  اياإلغارة لي  خي، مر ال خيا،ر صحيحر اي  رتط   امل ري  ن  قير احلرجا إىل الئاليرت 

ئر،،ني ،ئه ،ن ،  ،ز،رت النيفرس اي ن  ةل  اإلة رةيا اي ئةف ،ن اكمن ن،يه الئاليرت ال ،يما بني مجي  ال  
 هيافه بمتمس ايخي ا ملةؤايله اإلجةاتات اليت انيح انايذ هذه األهياف اي امض ال ، ا الضةاير ا إىل األشخرص 

الذ ن  ق  ن،ه نراق   ،  ايليا انايذ املةاحب املخ ،اا ل،ئمب اي   ننا ايلر ب الةيربا اليت اضمن انايذ اخل ا 
1: هالت املميزة ل،م ري النرجح اية،خص ر   ،ر  ،ياي   ئةض بئض امل  

 ا، الك ال ريا اإلغار ا. 
 احملرفظا ن،ه ال ،و اإلغاري ايمميزات القيرغة. 
  القيرة ن،ه اكم ن الةجرل ايإنياغه. 
  اجليارة   ال خيام ال نظي. 
 إبيات اآلرات ال ي ية. 
 تنا الناس. 
 االل قر،ا. 
 القيرة ن،ه ان يك  نمرل الز،الت. 
 الةيربا. 

:أقسام املسريين -6  
:ميكننر ال مييز بني ثالث ،  م ت ل،م ري ن ىمر  ،ي  

:املسريون القاعديون -6-1  
 قم،من ابإلشةاف ن،ه امل  خي،ني اين،ه ال ئمرل املمارغ   امل  م ت ال نظيميا ايجيةي اة قر    ابلنظة خلرب   

  أتىيي  ن امل رم  ألغات   ،ر ، م    ف  مثبح ن ااي، رر   ال قنيا حيث   اميمن ن،ه ز،ال    ،ن حيث 
.املمى،ا ملةؤايلي   اناذ ابل كب املنرلب ايه   قضمن ،ئظ   ايير   ،  ه الت املةؤايلني ب ةض النصح اياإلرشرغ  

 
 
 

                                                 
1
 -12)ص , المرجع السابق ,مذكرة تخرج بعنوان التسيير اإلداري لألندية الرياضية و عالقته بفرق كرة القدم: حريزي عبد الوهاب و آخرون  - 

12.) 
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:املسريون األواسط -6-2  

  مثب غايره    انظي   ،ئنمن غاير المل رت بني امل ري ن القرني ني ،ن ج ا اإلغارة الئ،ير ،ن ج ا  خة  اي 
ال ئمرل اي،ةاينا املمارغ ل، دىي ،ن ح ن ا يري ال نظي   اي  قضمن ،ئظ   ايير     ى ربا ال قرر ة ايحضمر 

.االج مرنرت   
:اإلدارة العليا -6-3  

ميررس امل رياين هنر ، ر،     يما اهلةم ال نظيمي حيث  قم،من بةل  امل رر الئرم ل،من آت   ،ر نم،   
في مثب   ال خ يا اي رل  ال يرلرت الئر،ا اي ان يك  ة  ا اإلغاري المل ه  ايال دىيي ،ن لال،ا  األلرلي  

املخةجرت الن ر يا   ،  م  القرنية اي جتةي اةييا ه الت امل ري ن ،ن اإلغارة المل ه اي خرصا ،ن ال خصصرت 
.األلرليا  ي اإلة رج  اي ال حم ب اي الني   

:واقع التسيري يف اجلزائر -7  
 الحظ   اجلزا ة  ن ظ مر امل نا ال  يري ا أتخذ ةظةا لئيم ايجمغ ط،ب فئرل ن،ه خي،رت امل ري امل م ن ايهذا 

:راج  لئية  لنرب ،ن ر  
غممض ،ا مم ا يري ،ن آت األنمرل االي صرغ ا  ف م خي ،ا اترة ،  القرةمن اياترة  خة  ،  ال يرلا  -

.االج  رغات ال خصيااي خة  ،  اإلغارة الئر،ا اي خة  ،    
اياي  ،ن آانر االي صرغ ا   ينضا برياييةاطيا ايصر يا مل ا مح بظ مر جزر ا يري ا ، ميزة اات ال قالليا 

.،  ايليا  
أتي،  بيئا ال  يري الياخ،يا اياخلررجيا ،  ،ق ضيرت النما ال يفميئي لإلغارة  فذلو النما املنيفز ب نيئ ه تي  -

 جتمي  ،مارغ اإلة رج  ىثة ،ن ال  الهلر اإلة رجيا ةظةا لرتىيزه ن،ه

 :عناصر عملية التسيري -8

 :التخطيط -8-1
ال خ يا   اإلغارة الة تةيا  ئة  ال ننة  مبةر لةيكمن   امل ة قنب ل حقيةك هةيف ، ،ةمب حتقيقةه   اجملةرل  

ز،ة  حمةيغ ايالقيةرم مب ربئةا   إطةررالة تي اياالب ئرغ بئنرصة الئمب اي،ماج ةا ،قم،ةرت ال نايةذ ايالئمةب ن،ةه اةيلي، ر   

يئةةرت اينمةةب ال ننةة  ابألحةةياث امل ةة قن،يا بنةةرتا ن،ةةه ام : " ىرفةا اجلماةةةب   ال مييةةت املنرلةةب  ايىمةةر نةفةةه هةةمغجي

 1.الربا،ج ال نايذ ا هلر

                                                 
1
 .59-59ص 5999تطبيقات اإلدارة الرياضية ،مركز الكتاب للنشر :مفتي إبراهيم حماد - 



 الفصل الثاين                                                التسيري اإلداري

- 44 - 

 

 :أنواع التخطيط -8-1-1
 ل،مماطنني نيااياالج مر االي صرغ اايهم ال خ يا الذي     ن،ه ،  م  اليايلا اي  يف إىل حتقيك ال نميا  

 التخطيط اإلداري: 
 ت اإلغار ةةا اييةةي  كةةمن ال خ ةةيا ن،ةةهايهةةم الةةذي  ةة   ن،ةةه ، ةة م  المحةةية اإلغار ةةا اين،ةةه ىرفةةا امل ةة م  

 اي  ي رم امل ةايع ايا مه اخل ةا   احلرلةا األايىل ابخل ةا  إغارات،  م  امل ةايع ىكب ىمر يي  كمن ن،ه ،  م  

 .ال ر،،ا  اي الة ي يا ايا مه اخل ا األخة  ابخل ا الاةنيا  اي خ ا اإلغارات  اي األي رم

 التخطيط التعليمي: 
هةةم الئم،يةةا الةةيت غر   ةةر  ن لصةةب ال رلةةب ن،ةةه ائ،ةةي  ىةةرف اي  هةةياف اياتةةحا اين،ةةه ،ةاحةةب حمةةيايغة  

فئةةرال    إلةة ر،ريمر  حيةةث ميكنةةه ،ةةن احلصةةمل ن،ةةه فةةةض لينمةةي ييرااةةه اي ةة مكن ،ةةن اإللةة رم حتي ةةيا ،ن قيةةر لةة،

 1.اقيم النالغ   اجملرالت االج مرنيا الثقرفيا ايالة تيا

 :التنظيم -8-2

 :تعريف التنظيم -8-2-1
الئاليةرت بةني  ئ  ال نظي  جتم  هيك،ي ،ن األفةاغ   يف إىل حتقيك هيف ، رتك ىمةر  ئة    ضةر ة ةك  

 . جزات اكمب بئض ر النئض

 :أنواع التنظيم-8-2-2
 : نق   ال نظي  إىل ةمنرن مهر 

 التنظيم الوسعي: 
هةةم الةةذي  ةة   ابهليكةةب ال كةةم   ل،م ل ةةا ايب ةةك، ر  اي ،ضةةممهنر اهلنيلةةي ايحتي ةةي الئاليةةرت ايامل ةة م ت  

 اياقيي  األنمرل  ايامز   االخ صرصرت اي  اهليئرت الة تيا   مثب   ال نظي  الةمسي ب كب  لرلي فيمر حيغه 

 ا ىحيفا إغار ا ،ةىز ا ابهليئرت الة تيا القرةمن ايال،ما ح اي  يف ي   ضر   ناليا اجمل،س األن،ه ج رز الة تي

 اجمل،س اي،مايئ     نضرتاملخ ،اا اي  يف ي الو ،ثال   ال،يفنا األايملنيا  اي اإلحترغات  اي األةي ا   حتي ي 

                                                 
1
 .25-22التنظيم واإلدارة والتربية الرياضية، القاهرة، دار الفكر العربي،  ص : حسن شلتوت، حسن معوض - 
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 1.ايل، رت اجمل،س اياملك ب ال نايذي

 التنظيم الفرياسطي: 
 ةه   ملي ا،قر ير اي نن  ،  اح يرجةرت  رابن نر     ابلياياف  اخلرصا ابألفةاغ ايال ميكن امتيح حتي ي خم ا  

اهليئا ايالئر،،ني هبر ايل،مى   هذا  ئ   ةه ،ن حك االحترغات الة تةيا  اي النةماغي  اي امل ل ةرت الة تةيا  ن اكةمن 

هلةر انظةةي  غاخ،ةةي  ضةةمن حتقيةةك األهةةياف الئ،يةةر ن،ةةه  ن ال   ئةررض ،ةة  ال نظةةي  الةمسةةي الةةذي اصةةن  إطةةرره ايحتةةيغه 

 2.اليايلا

هيكةةةب انظيمةةةي  ايإة ةةةرتنةةةيغ   ال،يفةةةرن ايفقةةةر ملةةةر  ةةةةاه حمققةةةر ألهيافةةةه  إة ةةةرتمبئةةة   ةةةةه ميكةةةن االحتةةةرغات  

 .، ضمنر  ج زة ايجلرن ،ئرايةا ايايت  ال حا غاخ،يا ايانظي  خرص به طرملر ال   ئةض ،  ال نظي  الةمسي

 :الرقابة -8-3

 :تعريف الرقابة أو املتابعة -8-3-1
هي نم،يةا ريربيةا ، ة مةة اقةمم هبةر اإلغارة بنا ة ر  اي ب ك،يةف غريهةر ل، دىةي ،ةن  ن  امل ربئا مبا م، ر الئرم 

جيةي ن،يه الئمب غاخب امل ل ا  اي المحةية ال نايذ ةا  ة   ايفقةر ل،خ ةا املمتةمنيا  اي ال يرلةرت اململةم،ا ايالةربا،ج 

 .املقي،ا

 3.، نقررشه ،  ،ر مت ال خ يا له ايائ    ضر ال دىي ،ن  ن ،ر مت نم،ه   م

إن امل ربئةةا ،ةةرهي إال نم،يةةا اقةةممي  ايالةةذي  ئةة  ،قررةةةا ،ةةر هةةم ،مجةةمغ ميةةر جيةةب  ن  كةةمن ايال حقةةك ،ةةن  ن فئرليةةرت 

 :الئمب ا ري ايفقر ل،خ ا املئ مية ايال ئ،يمرت اياإلجةاتات ايال يرلرت املمتمنا اي  اات الميت  يف إىل 

ال ئةةةةف ن،ةةةه ،ماتةةة  اإلخاةةةرق ايإصةةةالح ر ايحترشةةةي اكةارهةةةر اياقةةةممي الن ةةةر ج امل حصةةةب ن،ي ةةةر اي،قررة  ةةةر أبهةةةياف 

 ..اخل ا  اي ،ئر ري اإل رز

اي،ن ج ا  خة  ا ضمن الةيربةا مجية  األة ة ا الةيت اقةمم هبةر املةي ةاين هبةيف ال دىةي ،ةن الئم،يةرت اإلغار ةا القر مةا 

 .ا هلر فقاا اك ،  الئم،يرت اإلغار ا املخ 

 
                                                 

1
 .22، ص 5995، المكتبة االكادمية، القاهرة، 5اإلدارة في الميدان الرياضي،ج: حليم المنبري،عصام بدوي - 

2
 .العوامل اإلدارية المرتبطة بنجاح االتحادات الرياضية، رسالة علمية: حسن مصطفى - 

3
 .522مرجع نفسه، ص : مفتي إبراهيم حماد -  
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 :يف اإلدارة الرايضية فوائد الرقابة -8-3-2
 :حتقك الةيربا بئي ن هر،ني   اهليئرت الة تيا مهر 

 حتقيق الرقابة : 
 .حيث ائمب ن،ه محر ا اهليئا  اي امل ل ا الة تيا ،ن األخ رت اليت ا ئةض هلر ،ن الئر،،ني في ر

 حتقيق تنمية الكفاية : 
 ن ال يرلةةةرت ايالةةةنظ  اإلغار ةةةا املمتةةةمنيا اياخل ةةةا ييةةةي ال نايةةةذ ا ةةةري غاين حيةةةث  ةةةيف إىل ال دىةةةي ،ةةةن 

 .اصةافرت ،ن  جب حتقيك األهياف أبىرب يير ممكن هلر ،ن الكار ا

 :التوجيه -8-4
املظةرهة األلرلةيا ايالضةةةاير ا لإلشةةاف ايال مجيةه هةةم  إحةةي  ئ ةرب ال مجيةه ،ةن ال ةةةايط اإلغار ةا امل مةا ايإن  

املةؤايلةةني  ثنةةرت انايةةذه  لألنمةةرل تةةمران  إرشةةرغال دىةةي ،ةةن األة ةة ا اةة غي ب ة قةةا ،ن ةةقا اي،ةانةةا ايهةةم ننةةررة نةةن 

 .لئيم اإلصةاف نن حتقيك األهياف ايهذا    ،ب ال  حايز

امجي يةةا ىاةة ة اقةةمم مب ةةرنية   ج ةةزةاي  جمةةرل الرتبيةةا النيةيةةا البةةي  ن اكةةمن لكةةب ، ل ةةا ،ةةن امل ل ةةرت  

ايامجيةةه الئةةر،،ني اجلةةيغ ىةةب ح ةةب اخ صرصةةه إبشةةةاف  صةةحرب اخلةةربة ايال يفةبةةا لكةةي  ئةفةةما  اي   ةة ،ما ، مةةا ،ةةن 

ر ةةةا ال ةةة،يما ل،حةىةةةا الة تةةةيا  ئمةةةب ،ةةةن هةةةذه الةةةيايا ة ايامل ل ةةةرت إاا ىرةةةةت اهلةةةيف فئةةةال هةةةم إ ةةةرس نم،يةةةا الةن

ايالئر،،ني ،ن اجب ا م ةهر ايرف  ،  م  ر البي  ن  رتك املمظف  ئمةب ،ةن اجةب اى  ةرب اخلةربة ايالةو ،ةن خةالل 

ال خصةةيا اياالج مرنيةةا    ن  ،ةة    حةةماهل ممررلةة ه فييفةةب ،ئةفةةا ىيايةةا ال ئر،ةةب ،ةة  األفةةةاغ ايالةةو ،ةةن خةةالل ،ئةفةةا 

 رالا  حماهل  ايغميم،  ر مبر   رني ن،ه ا م ةهر اياقي، ر   جمرالت نم، ر غاين ب ة قا ال ئر،ب ،  اجلمرنا ايغ

،ةةةن مجرنةةةا   آن اياحةةةي ايال ةةةئي ن،ةةةه ، ةةةرني ر   ىثةةةة،،ةةةب ايالبةةةي  ن  ئةةةةف ىيةةةف اكةةةمن ناليةةةرت طنيئيةةةا بةةةني 

امجيةةةه املةلةةةم،ا ايبةةةذلو فةةةإن األج ةةةزة ال مجي يةةةا هةةةي امل ةةة ايلا نةةةن إنةةةياغ ايائ،ةةةي  اي   غةاتةةة رايمتكين ةةةر ،ةةةن حتقيةةةك 

 1.الئر،،ني   احلقب الة تي

 

                                                 
1
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 :أنواع التسري -9

 :التسيري املباشر -9-1
،رغ ةةةا خرصةةةا ،ةةةن طةةةةف اجملممنةةةرت احمل،يةةةا بينمةةةر ميكنةةةه  ن  إ،كرةيةةةرتهةةةذا النةةةمع ،ةةةن ال  ةةةيري ال    ،ةةةب  

 ال يخب ،نرشةة ،ن طةف امل ري ن الصيرةا ايامل ربئا اي كمن  ش رل   يني اي ك،ف شخص ،ن  جب ا يري 

 :التسيري غري مباشر -9-2
ال نظةي   اي الصةيرةا ايهةذا النةمع  إنةرغةهم ا ةيري   ة يني ،ةن امل ل ةرت اخلررجيةا  اي إىل خمة ص ،ةن  جةب  

،ةن ال  ةيري   ةمه   ضةر ا ةيري خةرص ايالةذي   ة ئمب فيةه امل ةري ، ل ةا ،ةن امل ل ةرت ل، ةيخب   املن ةدة ايهةم 

 . ةايب اي مجه

 :التسيري املشرتك -9-3
اخلرصةا لكةب ، ةري  يةث اةةب     اإل،كرةيةرتايهةذا ن،ةه ح ةرب   ىثةةهذا النةمع ، ةري ن  اي  اي يخب   

 .ناليا ان يك

 :التسيري غري مشرتك -9-4
 .هم ال  يري الذي  قمم ، ري اياحي بملر ،ه اي  يخب ،نرشةة   املن دة غاين ال ئمرل  ي ، ل ا  خة  

 :أنواع املسريين -11

 :مسريين غري عموميني -11-1
 .،ثب المىرالت الئقرر ا اياجلمئيرت اياملنظمرت 

 :مسريين عموميني -11-2
 1.،ثب الن،ي ا  غ مان الرتييا ايال  يري الئقرري  ، ل رت ر تيا

 

 

 

                                                 
1
 .29، ص 2225ضياف، المسيلة، تسيير قصر بوسعادة، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة دمحم بو: دحماني مراد وآخرون - 



 الفصل الثاين                                                التسيري اإلداري

- 48 - 

 

 :املسري ةفيوظ -11
،ن قةه ،ةر  ةةاغ ح، ةر   ئ رب امل ري املاكة الةذي  قةمم ب يفمية  املئ،م،ةرت الكرفيةا نةن ، ةك،ا خرصةا اماجةه

 بئي الو  قمم امل ري ب ح،يب  .،ئ ر   نزهلر اامل  ربك األخة الو بيرالا امل ك،ا اينالي  ر ابمل رىب  اي   

اهلةيف املن ةمغ  إىلاملئ،م،رت ايإرلرت  ة ب حب ل،م ك،ا ،  ايت  بةان،ج ز،   ناذ ن،ه ،ةاحب ايالو ل،مصمل 

  :  يب نن النرل  ن هنرك نما،ب ائةيب نم،يا ال  ري ايا مثب   ايال

 (.املنرف  ال خصيا) ط يرن اجلرةب ال خصي -

 .االن نررات ال يرليا -

 .احلرلا االي صرغ ا اياالج مرنيا -

 :آليات التسري-12 
. ال  ري هم ا،و اجملممنا ،ن الئم،يرت املن قا ايامل كر،،ا اليت ا مب  لرلةر ال خ ةيا ايال نظةي  اي ال مجيةه

 .لن،مغ ر ايهم جمهة ، ما امل ري األشخرصالةيربا ايهم ابخ صرر حتي ي األهياف ايان يك ج مغ 

فرلمظياا ال  يري ا ،  مةة ا ر ة خم ،ف المظر ف األخةة   إن ال ن يك شرةه   الو شرن إحترغ القةارات 

اصةةمي  بنيةةا املن ةةرة  اي هيك،  ةةر مبةةر    ،ةةن ال خ ةةيا حةةا الةيربةةا ا نةةرايل ال نظةةي  ابن نةةرر جةةةات ،ةةن الئم،يةةا ال  ةةيري ا

 1.ناليا ل، ا ايغريه  اي،نرصب نمب  الننيا ،ن اقنيرت إغار ا  ا مثب ن،يه هذه

األهةةةياف  ي ،ةةةن ،ةةةنظ  حةىةةةي نم،يةةةا غا ة ةةةا ف،ةةةم ان ةةةربان  ن هةةةذه الئم،يةةةا انةةةي  ب حي ةةةي  ال  ةةةيري  ةةةكب 

 .( خ رت)فإةه ال ميكن  ن  ئ ربهر ان  ي نني الةيربا  فرلةيربا البي  ن اك ف نن ايجمغ  ال خ يا 

مبئة   ن الةيربةا ائةمغ  ا  اي طاياا ن،ه ال يرلرت اياإلجةاتات ايغريهةر ،ةن اخل ةا ا  ،ب ائي الت جذر 

هةةي   ضةر ناليةةا غا ة ةةا ،ننيةةا ن،ةةه  لةةرس ال خ ةةيا ىةةذلو فةةإن الئاليةا بةةني نم،يةةا ال  ةةيري ايال نظةةي   إىل،ةن جي ةةي 

 .ريه إال ابل مجيهالو  ن نم،يا ال  يري لي  ا نيقر ر ان ج ال نظي  الذي ال   ماصب ل ال اره  امل نرغل 
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 : أهداف التسيري -12-1
 :اليت   ئه ال  يري احلي ث المصمل إلي ر ،ر  ،ي،ن بني اهلياف 

 .تمرن لري األة  ا اإلة رجيا ايفك ،ر جرت   الربان،ج اإلة رجي -

الةةة ئمرال إجيةةةرغ صةةةيغ ،ث،ةةةه اللةةة ئمرل نما،ةةةب اإلة ةةةرج ،ةةةن  ةةةي نر،،ةةةا  ،ةةةماغ  ايليةةةا  رؤايس  ،ةةةمال  اكنملمجيةةةر   -

 .نقالةير بياين انذ ة  اي ةقص

 .إة رج املن مج بنما خرص ،  تمرن ا م قه -

 .حيث الك  ا،نيا رغنرت ايحرجيرت امل   ،و ،ن -

 :دور التسيري -12-2
ل،كميةةةا امل ،مبةةةا ،ةةةن طةةةةف الةةةزاب ن  ح ةةةب لةةةئة  ة  املةةةية احملةةةيغ( اةةةمفري)ايظياةةةا اإلة ةةةرج ا ضةةةمن إة ةةةرج  

ال ك،اةةةا  ايةمنيةةةا حمةةةيغة  فرإلة ةةةرج هةةةم هةةةيف ىةةةب ، ل ةةةا  اي ،ن ةةةدة  ،ةةة  اةةةمفري ،نةةةرف  ايخةةةي،رت ل،م ةةة  ،كني 

ايحصمل الزاب ن ن،ه ال ة،ئا جيةب  ن  كةمن   الميةت امل ،ةمب لةيس ين،ةه ايال بئةيه  ألن ال ن ةيك  ئةةض امل ل ةا 

ايال  يري اجليةي   ة ،زم  ةةه ى،مةر ىرةةت االلة مةار ا   ( غةا،ا)ايال دخري  ئةت ر إىل خمرلاا  اي املن دة إىل جتميي ،ر  

 .االل  الك  قرب، ر االل مةار ا   الئمب اياإلة رج

ايلةةةذلو ةةةةة   ةةةةه ،ةةةن امل ةةةرم األلرلةةةيا ل،م ةةةري النحةةةث نةةةن  يةةةب اك،اةةةا لإلة ةةةرج ايالئمةةةب  ايال ةةةرية احل ةةةنا  

ال ةةةةةةكب  النةةةةةةمع  ال،ةةةةةةمن  )املن يفةةةةةةا لةةةةةةذلو   ةةةةةة مجب غرالةةةةةةا حةةةةةةمل املن ةةةةةةمج ل،م ل ةةةةةةا ،ةهمةةةةةةةا بنمنيةةةةةةا املرغ ةةةةةةا 

 1(.اخل...اخلي،ا

 

 

 

 

 

 1:مناذج تسيريية ثالثة -13
                                                 

1
 .22، ص 5991الموازنات التقديرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : دمحم فركوس -د - 



 الفصل الثاين                                                التسيري اإلداري

- 50 - 

 

 .ثالث منراج ا يري ا ، يرجا ،ن النمماج ال ق،ييي إىل النمماج احلي ث( Miles) قيم ،ر ،ز 

 منوذج املوارد البشرية منوذج العالقات اإلنسانية النموذج التقليدي
   :االفرتاضات

ىةاهيةا الئمةةب امل ماصةةب   ةاةةمس ،ئظةة    -
 .النرس

الئمةةةةةب الةةةةةذي  قي،ةةةةةه األشةةةةةخرص  يةةةةةب  -
 . مهيا لي    نمر لص،من ن،يه

ال  مجةي لةم   شةةخرص يال ةب  ةغنةةمن  -
اي  ةةةة  يئمن  غات  نمةةةةرل ا  ،ةةةةب اإلبةةةةياع 

 .اي،ةاينا الناس

 ة ةةةةي األفةةةةةاغ  ن   ةةةةئةايا أبمهيةةةة    ايأبهنةةةة   -
 .،ايياين

 ة ةةةةةي األفةةةةةةاغ االنةةةةةرتاف هبةةةةة  ىدشةةةةةخرص  -
 .، ميز ن

احلرجةةرت امل ةةرر إلي ةةر  نةةاله  ىةةرب  مهيةةا  -
 .،ن املرل   جمرل حتايز األفةاغ

الئمب ليس ،كةايهر  صال إمنر  ة ةي األفةةاغ  -
امل ةةةةةةرمها   حتقيةةةةةةك األهةةةةةةياف   ةةةةةةررىمن   

 .ايتئ ر
النةةةةةرس يةةةةةيرة ن،ةةةةةه اإلبةةةةةياع لةةةةةي  ،ئظةةةةة   -

ايالةيربةةةةا  ايالةيربةةةةا ايال مجيةةةةه الةةةةذايت  ىثةةةةة ممةةةةر 
 .االن يرغ ا نمرهل  ا  ،نه 

 :السياسات التسيريية :السياسات التسيريية :السياسات التسيريية
امل مةةةةةا األلرلةةةةةيا ل،م ةةةةةري هةةةةةي ،ةاينةةةةةا  -
 ةؤايليه اياإلشةاف ن،ي   ب كب غييك،
، ةةةرم  ن،ةةةه امل ةةةري  ن جيةةةز  األنمةةةرل إىل -

 .ب ي ا ، كةرة ايل ،ا الا  
ن،يه  ن  ئي إجةاتات ااصي،يا اي  نق ةر  -

 . زم ايإةصرف

امل مةةا األلرلةةيا ل،م ةةري هةةي إشةةئرر ىةةب  -
 .فةغ أبةه ،ايي اي،  

ةي ن،يةةةه  ن لةةةيا ،ةؤايلةةةيه ن،مةةةر مبةةةر جيةةة -
 اي   م  النرتاتر   ن،ه خ  ه

ن،يه  ن   مح ملةؤايليه مبمررلا يير ،ن  -
اياملةاينا الذاايني فيمر   ئ،ةك ابلقضةر  ال  يري 
 .الةاياينيا

امل مةةةةةةةةا األلرلةةةةةةةةيا ل،م ةةةةةةةةري هةةةةةةةةي ائنئةةةةةةةةا  -
 .ايال خيام املمارغ الن ة ا امل رحا

ن،يةةةه  ن خي،ةةةك اجلةةةم املال ةةة  لكةةةي   ةةةره   -
 .األنضرت بكب ،ر     يئمن امل رمها به

ن،يةةةةةةةه  ن   ةةةةةةةمح ابمل ةةةةةةةررىا الكر،،ةةةةةةةا    -
ار ممررلةةةةةةا القضةةةةةةر  امل مةةةةةةا اي ملةةةةةة  ابلةةةةةة مة 

ال مجيةةةه الةةةذايت ايالةيربةةةا الذاايةةةا ن،ةةةه ، ةةة م  
 .،ةؤايليه

 :التوقعـــات :التوقعـــات :اتـــالتوقع
ميكةةةةن األفةةةةةاغ  ن   ئررتةةةةما نةةةةن ةمنيةةةةا  -

الئمةةةةةةةب إاا ىةةةةةةةرن األجةةةةةةةة نرليةةةةةةةر ايالةةةةةةةة يس 
 .،نصار

إاا ب ةةة ت امل ةةةرم ب ةةةكب ىةةةرف ايمتةةةت  -
،ةاينةةا املةؤايلةةني بييةةا فةةإهن   ن يفةةمن ايفقةةر 

 .ل،مئر ري امل ،مبا

 ةةةةةةةةة غي ازاي ةةةةةةةةةي املةؤايلةةةةةةةةةني ابملئ،م،ةةةةةةةةةرت  -
ايجئ، ةة  ،ئنيةةني ابختةةرا القةةةارات الئرغ ةةا إىل 

 .انميا شئمره  ابالة مرت اياألمهيا
  غي إشنرع حرجرت ال ةربقا إىل ارااةرع  -

،ئنةةةةةةةةةم ت املةؤايلةةةةةةةةةني اياق،يةةةةةةةةةب ،قةةةةةةةةةراي،    
 .ل، ، ا الةمسيا ايائرايهن  مبحض إراغ  

املةؤايلةةةني ايممررلةةة     ةةة غي املةةةي  ةاةةةما  -
ل، مجيةةةه ايالةيربةةةا الةةةذااي ني إىل حت ةةةني ،نرشةةةة 

 .  ىار ا الئم،يرت
  ح ةةةن الةتةةةر نةةةن الئمةةةب ىنةةةراج نةتةةةي  -

لكةةةةةمن املةؤايلةةةةةني   ةةةةة خي،من فيةةةةةه طريةةةةةر   
 .بكر،، ر

 

 :اخلطوات األساسية للتسيري ابألهداف-14
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 1اخلطوات األساسية للتسيري ابألهدافيوضح  :12رقم  شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تقوم هبا اإلدارة داخل املنشآت بعض العمليات التسيريية اليت -11
                                                 

1
 .22، ص مرجع سابق: دمحم رفيق الطيب -  

 استعراض ومناقشة أهداف التنظيم

ترمجة األهداف إىل نتائج أساسية 
 للوحدات

 مراجعة اهليكل التنظيمي

 حتديد األهداف واملهام التفصيلية

 االتفاق على دور املرؤوس ومهمته

 تقدم التنفيذ

 املراجعة النهائية من قبل املشرف

 التقومي النهائي للنتائج

الدورية  املراجعة
 مع املشرف

اقرتاح املرؤوس 
 دورا لنفسه

اقرتاح املشرف 
 دورا للمرؤوس

 حنو دورة جديدة
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 :أنخذ ،ن ر ن،ه لنيب املثرل

 : اإلدارة العامة: 18املادة 

 :مبر  ،ي ايا كاب

 حتضري الئم،يرت امل ئ،قا مبيزاةيا اإلغارة املةىز ا ايانايذهر. 

 ا يري الملر ب الن ة ا اياملرغ ا لإلغارة. 

 انايذ خم ا اكم ن ،  خي،ي الق رع ابالاصرل ،  اهليرىب املئنيا. 

 إنياغ ال قرر ة الياير ا اياقممي انايذهر. 

 تمرن ا يري الذ،ا املرليا اياحملرفظا ن،ي ر. 

  اياإلنالانت املمنمحا ل،حةىا اجلمئم ا اياض  ،ي ة ت ايت  يماني ايإجةاتات ، ربئا اي،ةاينا امل رنيات

 :فةنيا

 : املديرية الفرعية للموارد البشرية -1

 :اياك،ف مبر أييت

 امظيف املمارغ الن ة ا لإلغارة ايا يريهر. 

 انظي   نمرل ال كم ن امل  خي،ني ايجتي ي ،ئررف   اي، ربئا الو. 

 اغ خم ا ا يري املمارغ الن ة ا ابالاصرل ،  اهليرىب املئنيا ايال  ة ن،ه انايذهإني. 

  1:املديرية الفرعية للميزانية واحملاسبة -2

 :اياك،ف مبر  ،ي

 تمرن انايذ ،يزاةييت ال  يري ايال يف يز ل،من دة. 

 اقي ة احلرجرت املرليا ل،من دة ايايرتاح ر. 

 اي، ربئ  ر تمرن إنياغ الصاقرت الئمم،يا ل،ق رع. 

 ايت  االن مرغات الضةاير ا ل ري احل ن لإلغارة اي ي رم املن دة.  

 : إدارة املنشآت والتجهيزات: 10املادة 
                                                 

1
 .75، العدد 59/52/2221حرر في : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 
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 اياك،ف مبر  ،ي: 

 حتايز ايان يك  نمرل غرالرت ال خ يا اياإلحصر يرت. 

 تنا ،قر يس املن آت ايال يف يزات ايال  ة ن،ه صيرة  ر. 

  آت ايال يف يزات الة تياإنياغ ايا نيك الربا،ج   جمرل املن. 

 إنياغ خم  رت ا يري ايةذىة ،ن ر خم ا ال  يري ال نمي. 
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 :خالصة
لقي  صنح ل،  يري  مهيا ابل ا   خم ،ف جمةرالت احليةرة ايخرصةا األ،ةمر اإلغار ةا حيةث  ئ ةرب ال  ةيري الئمةب  

مبن آ ر الة تيا إىل اقةيمي خةي،رت  فضةب  إن ال  ةيري األلرلي الذي ائ مي ن،يه اليايل اليت امغ النيفرس ايال قيم 

هةةةم نم،يةةةا إغار ةةةا ا ةةة ني ن،ةةةه جتةةةررب ،يياةيةةةا إغار ةةةا ايهةةةم ننةةةررة نةةةن جمممنةةةا ،اصةةة،ا ،ةةةن القةةةةارات الةةةيت اةةة   ن،ةةةه 

، ةة م ت خم ،اةةا اي  جمةةرالت ، نمنةةا ايهةةي ا ئ،ةةك ب حي ةةي األهةةياف  ايهنةةرك نةةية شةةةايط  لرلةةيا جيةةب امفةهةةر   

 . هي ال خ يا  ال نظي   الةيربا  ال مجيهنم،يا ال  يري

فرل  ةةةيري هةةةم ، ةةةةر ةة ال ئقيةةةي اياإلشةةةكرليرت املمجةةةةمغة غاخةةةب املن ةةةةآت فنةةةياين ايجةةةمغ ال  ةةةةيري غييةةةك فةةةةإن  

املن ةآت الة تةيا اصةةنح ا خةنا   غايا،ةةا ،ةن امل ةةرىب ايلةمت ال  ةةيري جلمية  المحةةيات ال ربئةا هلةةر اياملةمارغ املمجةةمغة 

 .هذه املن آتغاخب ( ب ة ا  ،رليا)
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 :متهيد
لقددظ رتددملن آت ادداين آلملنذددلق مي ددي آلقددظة إللهددق آو أددق اللتدد  ن لددي ة  لددظآعلت    إدد  ل ددل ق نلددل       دد         

غري ة  ذلك ا  دل على شيء فإمن  عظل على ة  ت ير آألل  ب نآومل  ن آلمّلنذدلق لدظا آسإ د   أ لد  . آو يل 

آت اداين نآاد ا آل ظعدظ ميد  آتاد رعاي آلملنذدلق     فدق دنل  اىل تصديل  ةحدظ آحلل أ ته اىل ةميد    رنذدق ص  دق 

 .آل  مل 

 .لملنذق فبظنهن  تبقى آتي رسق آلملنذلق مياليلق ااين آلملنذلق أزءآ ال علهزة ع  آنآلليم ة بح  آت           

آسدآر  نطملعقددددق  نا  ادددد ن آت ادددداين آلملنذددددلق    قلددددب ة ددددظآفت  ع ليددددظ لظرأددددق  بددددري  علددددى   دددد ء  نف  للددددق        

كدددد لن آلملنذددددلق حلدددد  ة  آتاددددملا   آلل  ددددلت للي اددداين نآسمت دددلري   نآتبدددد دي آألس سددددلق آلدددد  علي دددك  دددد  

 .آتاملا  ي ةعل     جيب ة   ل ج الله آت ااين مي  ت لري، آخت ذ آلقملآرآن
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 :املنشآت الرايضية يف العصر القدمي -1
 .ااين آلملنذلق اىل آسغملعب حل  ةهن  ةنل مي  آ ل  إبق ميق دنرآن رنذلقعملأاي آل ضل سق ميق آت    

        دنر  رنذددددلق   ميظع ددددق  قبددددل آتددددل د 864نآلل دددديلق آو للددددق للددددظنرآن آألنتبلددددق ميدددداصيذ  عدددد ت  اذآ ةقدددد مييآ عدددد م    

ع  حضددددملنآ ميدددد   للدددد  ميدددد  آل عبدددد  آسغملعددددب آلددديآسددددليملن تددددظ  ا دددق ةنم آشددددثري فلتدددد  ةعددددظآد   دددري   "آنللبيلددد "

آلدد  تل دداي السددلل  ب لاعددظآد آلدديفري  ميدد    ق ميددق اإادد ء عددظد ميدد  آت عددب آلكبددري آتق ط دد ن مدد  آذدد مل آت دد نل  س

آتل دملأ  آلدديع  حمل دديآ علددى ميل ل ددق آتبدد رنن نميادد  ظ  نتاددهلاي آألل دد ل نقددظ ةطلددب علددى آتل ددب آلمل ل ددي آلكبددري 

ق آألميدمل علدى ميضدي ر آ،دمليف، ن  ة  د ء آل صدمل آلملنميد ل ةطلدب ل دظ ن    ع لدب   لظآعد STADAMل ظ اسل د 

 1:آسل د على جمييعق مي  آت ااين آلملنذلق آل  تض  آت عب آآلتلق

 :ملعب البنتاثون -1-1
رنذق آلب ل  ي  آلملنمي إلق آلقظميق تق لل رنذق آخلي سي آوظع  ح لل  نلك ت    إد    ذآن آليقد  عبد ر   

 ...رنذ ن  ي آل ظن، آلي ب آل  يل، قيا آلقملص آلل  ف    ا 

 :ملعب اهليبودروم -1-2
نصصد   ديآ آتل ددب   عصدمل آلملنميدد   ل دب ق ن آل ملنسددلق نآل دمل ن،  يد   دد   هصد   دديآ آتل دب  دديآ  

آتل ددددب ةعضدددد  سق ميددددق آلملقصدددد ن ة  دددد ء آألعلدددد د آت لل ددددق نآتيآسدددد ،  سذدددد فق السددددل ظآميه   آلل دددد ف  لدددد  آخل بدددد ء 

 .نآلا ملآء

 :سرتاالباال -3 -1
     2  دددي ميكددد   لللدددظرعب حلددد  صصددد  لل لدددل  ناعدددظآد آل عبددد  نتدددظرعبت  علدددى آل  دددي  آلملنذدددلق آت لل دددق 

 :الليونيديون -4 -1
ن ي ميك   مي ظ ن صد  السلضد فق ناق ميدق آل عبد  نآلدزنآر ميد  آتق ط د ن آلب لدظ  آت لل دق تق للده آلقدملا  

  يلمل آوآلملنذلق   آل ص

                                                 
 88ص . 3991ة يل آسدآر  آل  ميق،تياعاي آت ااين ن آت  را آسسك ظرعق،: الملآ ل  عبظ آل زعز شلي   - 1
2
 .55ص .  6،،6،9اإلدارة واإلسالم، ط:  أحمد إبراهيم أبو  حسن - 
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 :الكولوسيوم -5 -1
فدي  ريدري   د  علق لملنميد ، نلك دده  "ف ب سد  "آت عدب آلل رهلدق آلقظميدق آلدييف شدلظرب آسمي آطدير ن دي آشدتمل  

ميل دعق نع ل  آلكيليسليم ةنل آسل د ةقدل  علدى  48تيىف قبل امت م ل  ؤرب نآسلكيل آل ه آسمي آطير تلل ى ل  ؤرب ع م 

آتددظآصل نآت دد رج نآتل ددب آلمل ل ددي لدده للضدد نيف آلاددكل ةقليدد   ظ تصدديليهةسدد  عليلددق   ظسددلق حلدد  رنعددي ع دد

ةلد  ميل ددملج،  يدد   مثدد إ  48888ميدثآ ت ددليعب حديآيل  84حيلده ميددظرأ ن عبد ر  عدد  ةرل دق طيآلددب للد  آرت  عتدد  

آتملميددمل آوددب لدده لدده ميظرسددق لل لددل  ف ددي  آتصدد رعق نم  يلددل نآأتلدده ميدد  آخلدد رج  هييعددق ميدد  آللي  لددل آتصدد يعق ميدد  

 ددي لظآعددق آللقددظم آوقلقددي للي ادداين آلملنذددلق آلدد  ةصددين   ددري ميدد  آلددظنل آألنرنللددق  3498نآلملصدد م نع لدد  عدد م 

ت يعمل   على ةعظيف ص آء ميل صص     يآ آجمل ل نص  ق ةت إلد ، فل دظآ، آع  للد  ن آإلقلد  تك يليألد  آللهتلدزآن 

نميك    ميل ل ق  يآ آلل ير آللك يليأي آهل  دل علبداي آلدظنرآن آألنتبلدق  آلملنذلق اىل آالثآ نفملإ   نةميملعك  ندنل ةصملا

حىت ةصمل آلظنرآن آالنتبلق آوظع ق حل  إ حظ ميدظا ت د ف  آلدظنل  3991آت لل ق لظآعق لظنر  ميليإلخ آألنتبلق 

آوليعددق آهل ميددق هلدديرب  لبدد قي آجملدد الن ة  ارتدد ر ميدد  لددظعت  ميدد  تق لدد ن حظع ددق ميل ددير    جمدد ل آت ادداين آلملنذددلق ةسددي 

 1.آلظنل آل ظيى

 :املنشآت الرايضية يف العصر احلديث -2

 :املدن الرايضية -2-1
تظتددمل ةةلددق آتددظ  آلملنذددلق، ع ددظ ت ظددل  دنرآن ةن ل دديالن دنللددق ةن ميتملأدد لن شددب ب  سذدد فق لددظنر    

ن نميادددلي ن ص  دددق  يددد  ميكددد  ة  آهلددد م   اعدددظآد ن تلدددز آل دددمل  نآت ل بددد ن آلقيميلدددق نلليدددظ  آلملنذدددلق مييآ ددد  

 :إيرد   فلي علي

 :امللعب-2-2
 4-6مل حيلدييف علدى عدظد ميد  دميلد 8عاليل على ميل دب قد إيل لكدمل  آلقدظم نحيلده ميضدي ر لل دظن نمي د فق  

أبإيآعده  سذد فق   لزآإق، آلملميديآلقيا مي  آلي ب أبإيآعه آلق ز  ةل  بح رآن مياي آللهتلزآن آخل  ق تلظآ  مي  لقق 

 ، ميل ملج نميقصير  لكب ر آلزنآر نةمي    آسع ميل  12888ظرأ ن آتل ملأ  آل  تل اي أل  مل مي  اىل مي
                                                 

1
 .319آتملج آل  لب، ص . 3991عاي آت ااين ن آت  را آسسك ظرعق،ة يل آسدآر  آل  ميق،تيا : الملآ ل  عبظ آل زعز شلي   - 
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آتدددظرأ ن لل دددظمي ن آت لل دددق مي دددل آتدددظآصل نآت ددد رج، آالشدددثآ  ن ن ددد الن  ةسددد لنت دددل يل آت  قدددق آتيأددديد  

 1.آالسلقب ل، غملا آللظللك ندنرآن آتل رب، نرش ن لصل إق نآت  ا 

 :ة املغطاةالصال -2-3
ميدثآ عدمل ، نذلدك سميك إلدق  19ميثآ طيل  82جيب ةال تقل آولبق آتيأيد    نست آلص لق آتغ    ع   

آسدلغ هل    ة  دمل ميد  رنذدق  سذد فق ليأديد ميددظرأ ن آتل دملأ  نت دلغل آت  قدق ةسد ل  ديرب آتدظرأ ن   تدديفري 

 .آخل...آن آتل رب نآت  ا ، آخلظمي ن آل بلقآخلظمي ن آت لل ق آل عب  نآسدآرع  نآوك م مي  دنر 

 يددد  جيدددب ة  تلحدددب  ددديرب آلصددد لق آلمل ل دددلق  ددد لق ةصدددملا متددد ر  عللتددد ، ةإاددد ق ميل يعدددق نمي دددملن نغدددملا  

آالألي عددد ن ميددداي  ددد لق ةصدددملا ت دددل ظم  يكددد   تاددد  ظ  آللل زعدددي  ن  لدددرين ميددداي  للددد  آخلدددظمي ن آألصدددملا مي دددل 

 .آت  ا  نةمي    آلصل إق

 :املفتوحةاملالعب  -2-4
مي  آلضملنريف تيفري جمييعق مي  آت عب آت ليحق دآصل آتظع ق آلملنذلق ن ديرب آت عدب تكدي  ةرذدللت  ميد   

  آت  ح ن آخلضملآء لليي رسق  مل  آلقظم، آهلي ي،  مل  آللظ،  سذ فق لليفري ميل ب مجب ا فد  مي لدين، ميداي مي عدب
 2.تيفري ميظرأ ن ص  ق لكل ميل ب مي ليحق ةصملا لكمل  آل لق نآللظ نآل   مل ، آلل   مياي

 :محام السباحة والغطس -2-5
ميدث  سذدد فق ودي  غ دد  مي  صددل  1.38ميددثآ ل يددب ( x 13 28)جيدب تدديفري حدي  آل ددب حق ةنتد   

 ميث مي  مجلاي آ،يآإب حىت عصل اىل آت لص   1.2ميث ل يب ميلظرج عبظة لد ( 32x 31)ال تقل ةل  درب ع  

ميدددددث نحددددي   صدددددمل ل  دددد ء قبدددددل ( 31.2x 12)ظ ميددددداي تدددديفري حدددددي  لللددددظرعب ميددددث ميدددددزند  صدددد  2.12ل يددددب 

 .آت  لق ن مياي تيفري ميظرأ ن حي  آل ب حق آألنت  ت لغل آت  قق آتيأيد  ةس لت   غملا صلاي آت ل 

 

 
                                                 

1
الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، اإلمكانات و المشآت في المجال : إبراهيم محمود عبد المقصود و آخرون - 

 906ص . 4002، 9لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، طالرياضي، دار الوفاء 
2
 941 آتملج آل  لب، ص. 3991ة يل آسدآر  آل  ميق،تياعاي آت ااين ن آت  را آسسك ظرعق،: شلي  الملآ ل  عبظ آل زعز  - 
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 :مناطق اإلعاشة -2-6
آل  ظقلدق غملفدق ميدزند   خلدظمي ن  388ن ي جمييعق مي  آلغملا آت صصق لل يم ريلد  ال عقدل عدظد   عد   

 ت آتيسلقى دق ميزند   لكلب نشملآ دنتكلل   يآء ميمل زيف ن  الن ل ألي ع ن نآ،لي  نميكلب

 .آحلل أ هت  طيل فث  اق ميلت  نآل لظعي، ن  فللرين نمي    ر ل ي ن ل مي  عيفمل ل عب 

 :اخلدمات املركزية -2-7
تددمل ء نآتلدد رب نشددبكق آلصددملا آلصددحي ن ددي آت دد نلق عدد  تدديفري آخلددظمي ن آل  ميددق للي ادداين سميددظآد    لك 

نآالتص الن نآل مل  آلمل ل لق نآل ملعلق آتيأيد   تظع ق نةمي    آإلظ ر آل ل رآن نآتمل ز آلله ريف نآخلظمي ن آألصدملا 

 .آخل... آل ل حلق آل عظعق آالسل  مي ن، آألمي  

 1: املنشآت الرايضيةمفهوم  -3
 : ةسياسة الدولة يف إطار املنشآت الرايضي 3-1

ا   آلظنلددددق ت ددددتمل  ادددد ر ق آ،ي عدددد ن آةللددددق نل ددددظ اسلادددد ر   ل  ددددل آلل ظددددل  نآلل اددددلت نميدددد  ةأددددل تملقلددددق نت يلددددق 
آتي رسد ن آلبظإلددق نآلملنذدلق ، علددى هتلشدق آت ادداين آلملنذددلق آتل يعدق نآتكل ددق ميداي  للدد  ةشدك ل آتي رسددق آلملنذددلق 

 : آلظنلق سل سق نآذحق تلي ل  طبق  للي  ت آليط  للل يلق آلملنذلق نقظ اتب   
 اا ا آت ااين آلملنذلق ت لل  مي لينن آتي رسق آلملنذلق . 
 اإا ء آت ااين آلملنذلق ل   ظ  آت س  ن آلل لليلق . 

اإا ء آت ااين آلصغري  آل  تضي   آتي رسق آلملنذلق نللك لل  قلللق نذلك   اإا ء آت ااين آلك ا ةن 
 ذآن آلك  فق آل ك إلق آلكبري  نقظ ا ت  آلظنلق اىل آتا رعاي آلك ا  ظا آسسل ي ر ن ي  آلظنآنع    آت  طب

ل  ء آتمل ب ن ميل ظد  آلملنذ ن   ميقمل  ل نالعق ، نقظ اسلتلك   يرب آتا رعاي ميب ل  مي للق ف يق ن يآ رغبق مي  
 .  م رسق آل ا ط آلملنذي آلظنلق   ت يل  آلملنذق نت يعمل   نارذ ء رغب ن آل ك   مي  ص ل حقت  

نقظ عملف  آت ااين آلملنذلق ت يرآ  بريآ ص  ق   آلل ظل  نآلقيآإ  آخل  ق لل لري ناسلق ل آهلل  ل آلملنذلق 
 لق نآلملنذلقآتل لب  لثللق آلبظإ 1888ةنن  38آت رخ    38 -88نذلك مي م الملآررب   آلق إي   رق  

 :نمي  مييآدرب مي  علي
ق  ا ر ق آ،ي ع ن آةللق على هتلشق آت ااين آلملنذلق آتل يعق نآتكل ق مياي ميل لب ن آتي رسق ت تمل آلظنل

 . آلملنذلق
                                                 

1
 22 آتملج آل  لب، ص. 3991ة يل آسدآر  آل  ميق،تياعاي آت ااين ن آت  را آسسك ظرعق،: الملآ ل  عبظ آل زعز شلي   - 



 املنشآت الرايضية                                              الثالثالفصل 

   

  - 59 -   

 

جيب ة   لييف آت  طب آل ك لق نمي س  ن آلل لل  نآللكيع  على مي ااين رنذلق ت ل لظ آلبلظنن نآألحل ء 
لق مي  تظآلري ص  ق هتظا اىل ذي   اا ا مي ااين ذآن آلك  فق آل ك إلق آلاب إلق آتملت  ق ن يآ آت  طب آلملع 

 .رنذلق ميكل ق مياي ميل لب ن نصصي ل ن ميك   تيآأظ   
 .ت تمل آلظنلق نآ،ي ع ن آةللق على آتص دقق آللق لق نآألمي لق للي ااين آلملنذلق ن آسلغ هل 

 :عكي  آسل ي ل آت ااين آلملنذلق آل ييميلق جم ل 
 .يل لملنذق آل  بق نآت ليا آل  

 .للثللق آلبظإلق نآلملنذلق   آليست آتظرسي نآ، مي ي 
 .للل ظلي ن آلملنذلق للي يق  نآتل ل   

 .ل يلل ن آللكيع  ل ط رآن آلملنذلق آل  تقيم    آت س  ن آل ييميلق 
 1:مفهوم املنشآت الرايضية  3-2

ملنذي ، فتي تلحك    آت لقبل آلملنذي  له ا  آت ااين آلملنذلق ت ل  آل  صمل آألس سي لكل س ي للل ير آل
 .، نتاكل آلق عظ  آت دعق آل  لظنهن  ال ميك  آلقل م أبيف س ي لل يل  نتيسلاي آتي رس ن آلملنذلق 

نع يد مي تيم آت ااين آلملنذلق على ح  ب آتملسيم آلل  لييف، آلييف حيظد شملنط احظآ  آت ااين آلملنذلق 
 : ناسلغ هل  على آل حي آلل يل

آت ااين آلملنذلق  ي  ل مي اا  مي ليحق للهيتير مي ظ  صصلص  لليي رسق آلبظإلق نآلملنذلق نآل  تليفمل فلت  ) 
 (آلاملنط آللق لق نآلصحلق نآألمي لق سحليآء آل ا ط ن آلملنذلق نآلبظإلق 

 :آل  صملع  آلل لل  في  ص ل  يآ آلل ملع  ميك  آلقيل ةإه ت ل  مي اا  مي  أبهن  رنذلق اللظ ة  تليفمل على 
 .ة  تكي  مي ليحق للهيتير 

 .ة  تكي  مي ظ  صصلص  لليي رس ن آلبظإلق نآلملنذلق ةن آلثفلتلق 
 ة  تكي  مي ليحق للهيتير * 

نة  تكي  آت اا  مي ليحق للكل ةن ،يلاي .عقصظ مي  ذلك عظم ختصل  آسسل ي ل على فشق مي ل ق مي  آل    
سيآء ت لب آألميمل  لملنذل  ةن آتل ملأ  ةن غري ذلك مي  .ل  مجلاي آل    فتي ذآن اسل ي ل مياثري .آل    
 .آل    

 ة  تكي  مي ظ  صصلص  لليي رس ن آلبظإلق آلملنذلق نآلثفلتلق * 
فلهب ة  تكي  آتتيق آألس سلق نآلمل ل لق هليرب آت اا   ي ة  مت ر  فلت  امي  آل ا ط ن آلبظإلق نآلملنذلق نامي  

 .فلتلق نامي  آل ا ط  مي   آل ا ط ن آلث 
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ال مي اي اميك إلق ة  مت ر  فلت  إا ط ن غري آتي رس ن . نإبعلب ر آت اا  مي ظ  صصلص  ت ل  يرب آتي رس ن 
آلبظإلق نآلملنذلق مي   إا ط ن  ق فلق ةن عملن  األي علق ، ةن تظ  ملآن ذآن ط لاي سل سي ن يآ مي  ةأل مي  

مي  ذلك نمي  ت يع آتي رس ن   آت اا   ي ة  تكي  مي ليحق للهيتير ةأل     ميملدندعق آت اا  ف تت  
 .نمي ظ  صصلص  لليي رس ن آلبظإلق ن آلملنذلق 

 آت ااين آلملنذلق ذآن آل  لاي آل ييميي نآل  إل ملا على مي تيميت  آلق إيل 
 :فلي  علي 

ثليعق نآلل  ف لق آ،ي  ريعق   آليست آتل لب  سل ي ل آت ااين آلملنذلق آل ييميلق ل مل  آتي رس ن آلملنذلق آل
 .آلثلييف 

 :اظ آل   على ة  آتقصيد  ت ااين آلملنذلق ذآن آل  لاي آل ييميي 
مي ل آل عب نآلق ع ن آتل ظد  آلملنذ ن نآت  لح :  ل  لكل ميتلا لل ا ط آلملنذي آلل لاي ل ل ق آلبلظعق   -

 .آخل ... نمي عب آلل   
نذ ن   آليالنن نآلق ع ن آتل ظد آلملنذ ن آلل ل ق ل ل ق آسدآر  آتكل ق  لابلبق آوظ  مل آتل ظد  آلمل  -

 .نآلملنذق 
حل  ميك  ة   14-44 سذ فق اىل  يآ آلقملآر اظ آلل مل  هليآ آل يع مي  آت ااين ذي  ةحك م آلق إي  

 .ق آت للق للظنلق نآ،ي ع ن آةللق إ ت  مي  ص هل  ة  آت ااين آلملنذلق آل ييميلق  ي تلك آل  ةازن  ت  ة
 1:تسيري املنشأة الرايضية 3-3

عدل  ت ددلري آت اددا  آلملنذددلق عدد  طملعدب ميددظعمل ع يددل علددى تدديفري  ددل آلظدملنا ميدد  ةأددل آل ددري آو دد  نآ،لددظ 
آلددددييف حيددددظد آلقدددد إي  آلددددظآصلي لددددظنآنع  آتمل بدددد ن آتل ددددظد   891-82ح ددددب آتملسدددديم آلل  لددددييف . هلدددديرب آت اددددا  

نذ ن فلبقى على مي ريع  آت ااين آلملنذدلق ع ليدظن  علدى تيألتد ن ميدظعمل آلدظعيآ  نميظعملعدق آلادب ب نآلملنذدق آلمل 
 .لليالعق ، ن يآ عل ي  على ش صلق آت ريع  نميب درآهت    ت لري آت اا  آتليآأظع  فلت  

 : املنشآت والتجهيزات والعتاد الرايضي 3-4
ق ل نص ل آل ب ل ل ن  سسل ي ر آليأه ةس س  حندي آتاد رعاي آلكد ا متلزن آل ل سق آلملنذلق ل ظ آسسل

 ن  إ  ختضاي  يرب آتمل ب ن ل جمق رملفلق ميقثإق( تمل ب ن ميل ظد  آلملنذ ن ) 
 .ةيف آسإلق ل مي     ق عامل نالعق اىل مث إلق نةرل   نالعق . للق لي ن آسدآرعق آ،ظعظ  
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لق هليرب آتا رعاي سبب    تكل ق آلظنلق تبد ل  مي للدق    لدق  د نان   مي ظد  نلقظ غ ل  آلظرآسق آللق لق نآت ل
ن د   ميد  آت دملن  ة  . آألحل   آتلزآإلق آت صصق هل  نمل ت لهب  يرب آل ل سق اىل آسشلغ ل ل  بق رنذلق مي ل ق 

 .عل  آسسل ي ر لص حل آلل بلب آ،ي  رييف مي  ص ل آت ااين   آتظآر  نآ،ي ل ن 
تملقلددق  أدد ء حييددل مجلددق ميدد  آألفكدد ر تاددهاي 92/89نل ددظرب آألميددمل  49/81  فليدد  هدد  آلقدد إي  رقدد  ةميدد

نت يلق آتي رس ن آلبظإلق نآلملنذلق آتل يعق نآتكل ق مياي ميل لب ن  لل ق آألشك ل آتي رسد ن آلملنذدلق ، نعادري اىل 
  علددى آت ادداين آلملنذددلق ، نمي دد حق ل ددب ذددملنر  ة   لددييف آت دد طب آل ددك لق نمي س دد ن آلثللددق نآلل لددل  نآللكدديع

نعلدى ة   لدييف مجلداي آت   د ن آل يملآإلدق  يد  ةع دى لاشد  ص آل بل لد  نآت  ديع  ، اميك إلدق ااد ا ناسدلغ ل 
 .آت ااين آلملنذلق نآلثفلتلق قصظ تك ل  شبكق آت ااين آلملنذلق آليط لق 

 :املراقبة والتفتيش -1-2
 :آل  لب آلي مل،مي  طملا 93-836آلل للش  ي  نرد   آتملسيم ختضاي  ل آت اا  للملق لق ن 

 مي لاي آلملنذق  ل  بق لاملنط آتي رسق آلملنذلق. 
 مي لاي آلصحق فلي  ه  ميق عل  آل ظ فق نآلاملنط آلصحلق. 
  ميص حل آوي عق آتظإلق فلي  ه  ميق عل  آألمي. 

ل لداي علدى آت ادا  آلملنذدلق ميد  ةأدل آلقلد م ن    عكيد  دنر  للد  آت لاد  آتي لد  للتلشد ن آل د لقق  ل
ل يلل ن تقليلق للكل لق آل  ت ري    آت اا  آلملنذدلق نميدظا ت بلقتد  ميداي آلادملنط آلصدحلق تي رسدق آلملنذدق فلتد ، 
ن يآ ع  طملعب آلل لاي على إظ فق آت اا  آلملنذلق نهتيعلت ،  ي  عل  نل شملنط م رسق آل ا ط ن آلبظإلق مي  حلد  

زآن آت ل يلق نت  لقت  مياي آت د عري آل  ميدق،  يد  عقيميدي  للقلدل  حهد  آل اد ط ن ن ميملدندعدق آت ادا  آت للدق ن آللهتل
 .ميملدند   مي  حل  آل ا ط آلملنذي

 1:إدارة املنشآت الرايضية -4

 :ورية يف تصميم املنشأة الرايضيةر االعتبارات الض -4-1
 دظ تصديل  آت ادا  آلملنذدلق نآلادملنع   آل يللد ن آخل  دق ة  تملآعدى ع جيدب   ري آل ظعظ مي  آل    مل آل   

 2: لل تل ن نآسميك إل ن آلملنذلق آخل  ق له إي مل مي ت  مي  علي

                                                 
1
 . 55الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ، المرجع السابق، ص  - 
2
الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، اإلمكانات و المشآت في المجال : آخرون إبراهيم محمود عبد المقصود و - 

 65ص . 4002، 9الرياضي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، ط



 املنشآت الرايضية                                              الثالثالفصل 

   

  - 52 -   

 

  آحلل أد ن آت دل ظمي  لده حلد  جيددب ة  تصدي  آت اداين آلملنذدلق طبقدد  ل بل دق آسدل ظآميت  ميد  أ إددب

  .علب رآت ل ظمي ،  ي  جيب ةن تيذاي ميل لب ن آال  د آلظنيل   آال

   جيدب ةن عيذداي ةميد م آتت ظسد  آلديع  سدديا عصدييي  آت ادا  آلملنذدلق آلل صدل ن آلك ميلدق  سددل ظآميت

مي ل طبل ق ةرذلق آت اا ، نميل لبد ن آسذد ء ، نميل لبد ن إظد م آلصدين، نطبل دق آالسدل ظآمي ن آتل دظد  

 .ذلقللحهملآن نآلق ع ن، نللل زع  نحهملآن آت ل ، نمي  ح ن آتي رسق آلملن

  على   الء آليع  سيا عظعملن  آت اا  آلملنذلق ة  ه  يآ ألدظآ لكل لدق ادآرتده، ن قلدب ةفضدل آسدل ظآم

لددددده نعيللددددد ن آل ظ فدددددق نر ددددد  آل دددددل رآن نةسددددد للب ااآلدددددق آل ضددددد ن نآل  ددددد نن، نة  عضددددد يآ   آالعلبددددد ر 

 . ليلق لليا  ظع  لهخلظمي ن آتآسل ظآمي ن آت اا  مي  أ إب آت  ق   ي  ة  عللت  ة  حيظدنآ آ

   آالعلب ر  ل لق ن يل  ل مي  آتل ملأ  نآت ل ظمي  نآل  ميل  اىل آت اا آلملنذي جيب ة  عيذاي. 

 :االعتبارات الضرورية يف بناء املنشأة الرايضية -4-2   
  جيددب ل دد ء آت اددا  آلملنذددلق علددى ةسدد   ةإدده سل ددل ظم علددى آتددظا آل يعددل ة  ل دد ءرب ميدد  صدد ل ذلددك قددظ

 .كل  ة  مل، نلك ه سيا عيفمل   ريآ   آت لقبلع

   آألدنآن نميددددديآد آلب ددددد ء آ،لدددددظ  آلددددد  ت دددددل ظم   آتبدددددل سددددديا تددددديفمل   دددددريآ علدددددى آتدددددظا آل يعدددددل  يددددد  ة

 .آسل ظآميت  سلكي  ةفضل

 جيب ة  عيذاي   آالعلب ر آتيآد آتل حق حل  سل  مل ذلك   آليف ء للك لل  آلب  ء. 

 آلب دد ء ذدي سدديا ع دل ظم   مي د لق ن دنللدق فلهددب ميملآعد   ة  تكدي  مييآ د  ن اذآ ميد   د   آت ادا آلملن

 1.مي  ي  طبق  للقيآعظ آل  تص  ت  آال  دآن آلظنللق

 :االعتبارات الضرورية يف استخدامات املنشأة الرايضية -4-3   
   مي  عليع ظ لظآعق تصيل  آت اا  آلملنذلق جيب ة  عيذاي تصير ت  سلكي  علله آتبل مي  حل: 

 .عظد آألفملآد آليع  سل يلي  له نعيل  ل مي ت  -         

 .تك لل  آالإل  ع، ن ل إله، نآو  ظ علله، ناأملآءآن آألمي  -         
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 .عظد آل  ع ن آل  سيا ع ل ظم ص هل  -         

 نذددددلق فلتدددد    إددددب آالسددددل ظآمي ن آلمل  ميدددد   ددددي آألإادددد ق آألصددددملا آلدددد  ميكدددد  آسددددلغ ل آت اددددا آلملنذددددي

 (.آخل...ح  ن، آالسلقب ل، نآالألي ع ن، ميكلبق )

  جيددددب ة  تلياددددى آسددددل ظآمي ن آت اددددا  آلملنذددددلق ميدددداي آ   دددد ن آجملليدددداي نة  تكددددي  آسددددل ظآمي ن ةدنآتدددده

 .نةأتزته نميب إلق  مي ق نأيآلق

 آسددلت   ته نذلددك  جيدب ة  تددظآر آت ادا  آلملنذددلق أبسددليب عضدي  دصددل ميد ديف ع ددي  آللكدد لل   دل إله

 .ص ل نذاي آل ل س ن نتك لل  آالسل ظآم مي 

  تك لل  عي لق آت اا  آلملنذدلق ت لد   دي ة د  آتصدملنف ن آ، رعدق، جيدب آللا دظ ميد  تغ للتد  ميداي آة فظدق

 .على    ء  آل يل، نآألدنآن نآألأتز 

 سدل ظآم، ذملنر  نذاي مييأز ل يلل ن آت اا  آلملنذلق نت ظعله ع دظ آللدزنم مي دل رسد  آألرذدل ن ميملآسد  آال

نقدديآ   آألدنآن آلملنذددلق ن ل لددق آسددل ظآميت  ننآأبدد ن ع ميددق لل دد ميل  لدده، نمي دد نلل ن آل دد ميل    ح لددق 

 .آل يآري نميل لب ن ادآر  آتبل

  نذاي إظ  آل يل نآسلغ ل آت اا  آلملنذدلق مي دل آل دل مل  علدى آ،يآإدب آت للدق نآللقد رعمل نىنميد  آتبدل ذدظ

 .آوملآ ب نآل ملق ن نتظرعب آل  ميل  نمييأز لل ل س ن

 نذاي ص ق مي دعق تيآرد آسح ل نآللهظعظ. 

 :خصائص املنشآت الرايضية -5   
                  1:لظ ة  تليفمل على آل  صملع  آلل لل العلب ر مي اا  ةهن  رنذلق ال           

   تكي  مي ليحق للهيتير نعقصظ مي  ذلك عظم آالسل ي ل على فشق مي ل ق مي  آل   ، نة  تكي  ة

فتي ذآن آسل ي ل مياثري ل  مجلاي آل    سيآء ت لب آألميمل  لملنذل  ةن آت اا  مي ليحق للهيلاي، 

 .آتل ملأ  ةن غري ذلك مي  آل   
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  ة  تكدي  آت ادا  مي دظ  لليي رسدق آلبظإلدق نآلملنذددلق ةن آلثفلتلدق جيدب ة  تكدي  آتتيدق آلمل ل دلق نآألس سددلق

 .هليرب آت اا   ي ة  مت ر  فلت  آل ا ط ن آلبظإلق نآلملنذلق نةمي  آل ا ط ن آلثفلتلق نامي  آل ا ط  مي  

  اميك إلددق ة  متدد ر  فلتدد  لصدد ق تب لددق ةن عملذددلق ن علبدد ر آت اددا  مي ددظ  صصلصدد  ت ددل  دديرب آتي رسدد ن ال مي دداي ميدد

إادددد ط ن ةصددددملا غددددري آتي رسدددد ن آلملنذددددلق نآلبظإلددددق   للدددد  ةشددددك هل   ددددا  تكددددي  إادددد ط ن  ق فلددددق ةن عددددملن  

آألي علق ةن تظ  ملآن ذآن ط لاي سل سي قصظ أ دل آت اداين ذآن ميملدندعدق ةح د ، نم رسدق  ديرب آل اد ط ن ال 

  لصد ق تب لدق مي اداين رنذدلق فد تت   دي ةهند  مي ليحدق للهيتدير نمي دظ  صصلصد  عغدري ميد   دي  آت اداين متد ر  فلتد

 .آلبظإلق نآلملنذلق   لل  ةشك هل  نة  آل ا ط ن آألصملا مت ر  لص ق عملذلق ةن تب لق نلليي رس 

 :أسس ختطيط املنشآت الرايضية -6
 ز آللظرعب نآالسدل دآ  نآلقدملا    ري عظ  ميب دي ةس سلق جيب ميملآع هت  ع ظ آلل  لت سق ميق آل يآديف نميملآ  

آلملنذلق مي  ةأل آالسلغ ل آألمي ل نذي   ف عللق نستيلق نسد ميق آسدل ي هل  حدىت  قدب آهلدظا آلد  ةإادش  ميد  

 1:ةأله، نإب  ة    يرب آتب دي آل  ع بغي نذ ت  مي  آو ب   نآلظرآسق قبل آلل  لي فلي  علي

 :الوصول وإمكانية اختيار املوقع -6-1
قدددد  درآسددددق  دددديآ آل  صددددمل علددددى إدددديع آت اددددا  آلملنذددددلق آت ليلددددق اق ميلتدددد ، حلدددد  هللدددد  آصللدددد ر آتيقدددداي لي ت 

  . نمي  حله  ل  بق سإا ء ل ض آت عب 

 .آللي ليلق مياي ميملآع   اذ فلت   ننآت اايمي  ص ل  يرب آل ظمل  سصلل ر ةإ بت  ل يع آتل عب 

 تاملنع ن آل  سيا تق م ةن آلليس  ن آتليقاي اذ فلت  عملآعي مني آلك  فق آل ك إلق مي لقب  نمي ملفق آ. 
  درآسددق نسدد  ل آتيآ دد ن آت لل ددق للييقدداي آلددييف ع لح دد  ة  عكددي  قملعبدد  ميدد  ةميكدد  ميدد  آتظع ددق ةن آلقملعددق

   .مياي   مل  نستيلق آتيآ  ن آت لل ق الله ميب شمل  
 آ نميضد ء  ، سديآء  ل  دبق ل دمل  آلي ديل ذملنر  ة  تكي  مجلاي آل مل  آت دعق اىل آتيقاي متظ  متتلدظآ ألدظ

ةن آلظصيل نآخلملنج مي  آتل ب نمجلاي آل مل  آةل ق  ت عب حمل   على س ميق نرآحق آل عبد  نآوكد م 

 . نغري  نآ،ي  ري نرأ ل آسع م 
                                                 

1
 12 آتملج آل  لب، ص. 3991ة يل آسدآر  آل  ميق،تياعاي آت ااين ن آت  را آسسك ظرعق،: الملآ ل  عبظ آل زعز شلي   - 



 املنشآت الرايضية                                              الثالثالفصل 

   

  - 55 -   

 

 :الوظيفي للمالعب والوحدات التجانس -6-2
   ن قملعبق مي  ةمي    آلل بآن آتل رب نآوي مي ن صلاي آت ل  ندنر نحظآ جيب ة  تكي. 

  مي ليحق سديآء ذآن آت د ح ن آخلضدملآء آن آألرذدل ن آلصدلبق حدىت ع دتل  جيب ة  تكي  مجلاي آت عب  

   .ةرذللت  نآللحك    ادآرهت   ل إق 

   جيب ة  تكي  ميب ل آسدآر  ميلق رلق نستلق آالتص ل. 

 :عزل العوامل غري املرغوب فيها  -6-3
 يتير ع  ةرذل ن آت عب حىت ال عل بب ل ضت    عملقلق سري آلل ب اللظ مي  عزل ةمي    آ،.              
  عملآعي ختصل  ةمي    حمظد  لملأ ل آلصح فق نآسع م تك ي ليذاي آألدنآن نآألأتدز  آل  لدق حدىت عل دل

 هل  ةدآء ةعي هل  لك  ء  نستيلق
 :عوامل السالمة واألمن للمالعب  -6-4

  ح ن   فلق مي  مجلاي آ،ت ن آةل دق ،حدىت ال عل دمل  آل عبد  آ لد ء آإدظف عت  جيب  ة  تكي     ري مي 

 .ص رأت  س   ن 
    جيب ة  تكي  مجلاي ةدنآن آلصل إق للي عب نآألدنآن آلملنذدلق ل لدظ  مت ميد  عد  ةر  آتل دب ص  دق

 1.آألمي    آل  عاغلت  
 : الصحة العامة -6-5

   ل  بق ل ظد آتثددع  على آت اا  آلملنذلق ، مياي آل   عق آلل ميق جيب ة  عل  سب عظد دنرآن آتل رب 
 . ل ظ فق آلليميلق نآلصل إق آلظنرعق 

  جيددب آل   عددق آت لظيددق لل دديعق ةرذددل ن آت عددب نإظ فلتدد  نعددظم نأدديد فدديآري مي ددل غ دد ء اأ أدد ن آتلدد رب

 2.آر آلغ اعق ةن ل ض آو مل حىت لي   إ  ل ل ق لكي ال عل مل  آل عب  لاذمل 
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 :نواحي اإلشراف -6-6
جيددب ة  تكددي  حهدددملآن نةميدد    آسشدددملآا سددتلق آستصددد ل  يلدداي ميلددد دع  آل ادد ط دآصدددل آت اددا  نلددديلك         

 ع ضل دآ ي  ة  تكي  مي  في آسشملآا نآأت ته مي  آلزأ ج نة  ت ل على آت عب ميب شمل  

 :اإلستغالل األمثل -6-7
لدق   تصديل  آتاداين آلملنذدلق ، حدىت ميكد  آسسدل  د  ميد  ةميكد  ميد  مي د حق ع ل   يآ آل  صدمل  دي آلق عدظ  آلي   

نرملنا آتيقاي ، للق ل  مي د حله اىل ة  دمل ميد  ميلدظآ  لل اد ط آلملنذدي ميداي اسدل ي ل ةأديد آأل د  ا نآخل ميد ن ، 

ء نآلبحدد  عدد  ةأدديد ةإدديآع آألرذددل ن للي عددب حددىت تلحيددل آلضددغت آت ددليمل عللتدد  نمي دد عظ  آل عبدد    آألدآ

 .آومل ي آتملعح 

 :التاحية اجلمالية -6-8
جيدددب تياعددداي آت عدددب نآتبددد ل علدددى مي ددد حق آألرآذدددي لادددكل ميل  سدددب ميددداي ميملآعددد   آل  حلدددق آ،ي للدددق   آللصددديل    

 .نآال لي م أبليآ  ط ء آت ااين ل ملعقق ميقبيلق نميلق رلق نأيآلق 

 :الناحية اإلقتصادية -6-9
  آسإا ء نآللهتلز للييقاي ع مي  على فقظ آت ادا  آلملنذدلق لقليلتد  آوليعدق ، جيب ة  عكي  آالقلص د   تك لل  

 .ليلك ع بغي نذاي ص ق آلل يلق ح ب آتلزآإلق آت صصق للياملنع 

 :توقع التوسع مستقبال -6-14
علل د  ل ظ ة  نذ    آل    مل آألس سلق آل  جيدب ميملآع هتد  ع دظ خت دلت ناإاد ء آت عدب نآتدظ  آلملنذدلق علبقدى 

ميملآعدد    دديآ آل  صددمل آهلدد م ، لدديلك جيددب ميملآعدد   عيللدد ن آلل دديعمل آت ددليمل    تك يليألدد  آللهتلددزآن آلملنذددلق 

 .نت ظعل آلقيآإ  آلملنذلق لال  ب آخللل ق 

جيددب ة  تكدددي  آت اددا  مي ددد عمل  للل دديرآن آت   دددمل  ريلدد  ع دددل  د ع ددظ تصددديل  آت اددا  ناق ميلتددد  أبحدددظآ   -

 1. مي  آل اا  آلملنذلق آل  تلص   لقظر  آلكبري  مي  آلل ير آلييف ن ل اللت  آل  ملآت هزآن آل  تلق 
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 :الصيانة -6-11  
مي  ة   آل يآميل آسقلص دعق للي اا  ، فد لل  لت آل دلل  لصدل إق آت ادا  نميملآفقتد  ميكد  ميد  آسدلغ هل  ل د يآن     

عيميلددق، ةسددبيعلق، شددتملعق، ) نقددظ تكددي  آلصددل إق عللدده  دديرب آت اددا  ،  ةإاددش ةطدديل ن ددي علددى إ دد  آلاددكل آلددييف 

 ( .س يعق 

 :اإلمكاانت  -7

 :تعريف اإلمكاانت -  7-1
نمي عدددب   دددي  دددل ميددد  نميددد  ميكددد  ة  ع ددد       قلدددب  دددظا مي ددد  حددد يل ةن مي دددلقبلي ميددد  ت دددتل ن   

 ق ميلب   ديآدر ميل صصدنةأتز  نةدنآن نميلزآإلق نرملنا مي  صلق نأغملآفلق نمي ليمي ن ن 

 1.يب آل ليي للل  لت نآسدآر  نآللقية للحقلب تلك آأل ظآاآألسل

 :أمهية اإلمكاانت يف الرتبية الرايضية -7-2
ال شدددك ة  تددديفري آسميكددد لن نح ددد  آسدددل ظآميت  ع لددد  ةميدددملآ حليلددد  ال غدددل ع ددده  سذددد فق اىل ةهنددد  ةحدددظ  

 يلدق ط قد ن آألفدملآد نآ،ي عد ن، نعظتدمل ذلدك آل يآميل آت  مل    تقظم آلظنل نت ير د  تد  هلد  ميد  ة دمل آسدل ي ريف   ت

نآذح    جم ل آلثللق آلبظإلق نآلملنذلق حل  ع  مل آسميك إل ن   لل  ةإيآعتد    اد ن ةإاد لت  ن قلدب ة دظآفت  

 :نميك    آلل ملا على ةةلق آسميك لن    يآ آجمل ل على آل حي آلل يل

آتدد  مل    ادد ن ف  للددق آل يللددق آلل لليلددق حلدد  ال غددل عدد  نأدديد تدديآفمل آسميكدد لن ع ددظ ةحددظ آل    ددمل آألس سددلق  -

 .ةف له نمي عب نةدنآن رنذلق ميظرسلق

   للد  ا  ت ملعخ   يا ميلل للق مي  آل  شش  ل إضي م لل مل  آلملنذلق ذآن آت دليا آل د يل، نآل دمل  آلقيميلدق  -

 .ملعق آخل  ق  يآ آجمل لآلملنذ ن ال ميك  ة  عل  دن  تيآفمل آسميك لن آت دعق نآلبا

 .ا  آل آميج آت لل ق ألغملآ  آلثللق آلملنذلق تض   نال ميك  هل  ة   قب ة ظآفت    مي    غل ب آسميك لن -
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ع ددظ تدديآفمل آسميكدد لن نح دد  آسددل ظآميت  علددى آت ددليا آلقدديميي ص  ددق   جمدد ل آسعدد م آلملنذددي ميدد  آل يآميددل  -

ةصددملا ميد  آلادد ير  الإليدد ء ل يلدق  للدد  آ،يآإدب آل ق فلددق آلملنذددلق مد  عزعددظ لصدير  آلب لغدق آللددا ري علدى آتادد  ظع  ل

 .لليط 

سل دددلق ت لدددب ا  تددديآفملن آسميكددد لن آخل  دددق للقدددظة آتتددد رآن آلملنذدددلق نص  دددق آلصددد بق ل ملعقدددق ن دددير  ل دددل ق  -

ةقددملب اىل آت  للددق مدد  ع دد عظ   لددي   آتلددظرب نت دد عظرب للي دديل اىل ميملحلددق آل بدد ن نآستقدد   نآألدآء آآليل لصددير  

 .رفاي مي ليا آألدآء

ا  تيآأدظ آسميكد لن عدديفمل آ،تدظ لكدل ميدد  آل عدب نآتددظرب نآللليلدي نآت لد  حلدد  تديآفمل آسميكدد لن نآألدنآن  -

آلملنذددلق نغري دد  ميدد   للدد  آسميك إلدد ن سدديآء   ةميدد    آللددظرعب ةن آتددظآر  ةن ميدد  اىل غددري ذلددك عدد  مل   أدديب 

 1.نغري   حني م رسق  لل  آألإا ق آلملنذلق آلل ميلي

 .تيآفمل نت يع آسميك لن نص  ق آألأتز  نآألدنآن عقلل مي  ش ير آتي رس   تلل -

حيدظ ميد  آتظد  مل آل دلي لق (   ل  ح ن آلا بلق، ميملآ ز آلادب ب)ا  تيآفمل آسميك لن ص  ق   آت  طب آلا بلق  -

 .آلقل  آألص قلق نآل  دآن نآللق للظ آالألي علق    لل  للظآ  آل  مل تل  ىف ميايغري آتملغيب فلت  نآل  

ا  تددديآفمل آسميكددد لن عددد  مل  سجيددد ب   إادددمل آلثللدددق آلملنذدددلق نآلل ملعددد  أبةللتددد  نعملغدددب  للددد  فشددد ن آلاددد ب  -

 .آسقب ل على م رسلت 

ملنذدددلق ع ددد عظ آوكيميدددق حندددي  قلدددب ة دددظآفت  ا  تددديآفمل آسميكددد لن    للددد  آجملددد الن نمي تددد  آلثللدددق آلبظإلدددق نآل -

 .آل  ميق

ا  تدديفري آسميكدد لن ع للددق آت ددليا سدديآء   إدد  مي دعددق ةن لاددملعق لدده آأل ددمل آلكبددري   آالرتقدد ء  ت ددليا آلملنذددي  -

 .لليي رس  سيآء مي  آل  حلق آتت رعق ةن آخل  لق

ألي علددق آل  ميددق ةن آسدآعلددق آل ق للددق لدده دنررب ع ددظ تدديفري آسميكدد لن نح دد  آسددل ظآميت  سدديآء   آت س دد ن آال -

آألإاد ق آلملنذدلق مد  ع د       قلقتد  أل دظآفت   آل   ل   مي  عظ   يرب آت س  ن على م رسق إزال تد  ت للد 

 .آل  ةإاان مي  ةألت 
                                                 

1
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 1:مبادئ اإلمكاانت الرايضية -7-3
آسإادد ء  ددي تدديفري ةميدد    ذآن ف  للددق ا  ميبدد دي آلل  ددلت علددى أ إددب  بددري ميدد  آألةلددق اذآ  دد    ددظا   

للل لل  ةن آللظرعب نفلي  علي ل ض تلك آتب دي آل  ميك  ة  ع ل لظ مي تد  مي د نيل آسدآر  نآتت ظسدي  آت يد رعي  

   ت يعمل ةس للب اإا ء ةمي    آلثللق آلبظإلق نآلملنذلق، جيب ة  عا رري   آلل  لت آتبظ ي  ل آألش  ص 

، ا  ةيف لددددمللميج رنذددددي حيلدددد ج لددددب ض آتيآقدددداي   عيلتدددد  ع ددددل لظن  ميدددد  آسميكدددد لن آلملنذددددلقآلدددديع  ع يلددددي  ةن 

 .آلل لليلق آألس سلق

 2:أنواع املالعب -8
آت عب علدى آصدل ا ةإيآعتد  ميكد  تق دليت  طبقد  لا دظآا آت ل دق، نلكد  ال ع د   ديآ ة   دل تق دل   

 :لت  ميملتب ق لب ضت  نميك  تق ليت  اىل مي  علينإيع ق    ليآته لل جيب ة  تكي   يرب آللق لي ن  

 : من حيث األهداف -8-1
 .مي عب ت  ف لق - مي عب تملنجيلق - مي عب تظرعبلق - مي عب ع ألق -

 : من حيث الشكل اهلندسي -8-2
 .مي عب للضيعق - مي عب دآ ملعق - مي عب ميملل ق - مي عب مي ل للق -

 : من حيث الشكل العام -8-3
 .آل صل -   مي ن آل ب حق - تكايفقآت عب آ -

 : من حيث اللعبة -8-4
 .مي عب آألل  ب آل ملدعق نآلزنألق - مي عب آألل  ب آ،ي علق - مي عب آت  االن -

 : من حيث القانونية -8-5
 .مي عب غري ق إيإلق - مي عب ق إيإلق -

 

                                                 
1
 .12 آتملج آل  لب، ص. 3991يل آسدآر  آل  ميق،تياعاي آت ااين ن آت  را آسسك ظرعق،ة : الملآ ل  عبظ آل زعز شلي   - 
2
 .941 ص. حسن أحمد الشافعي إبراهيم ع المقصود، المرجع السابق - 
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 :من حيث التبعية -8-6
 .مي عب اتل ق هللشق مي ل ق مي ل آل يآديف نإيآديف آلامل  ن - (بميظآر  ن لل ن، ميملآ ز آلاب )مي عب حكيميلق  -

 : من حيث األرضية -8-7
ر  تل دب دنرآ  بدريآ  ل  دبق لال دد ب ن دي ختللد  ح دب  ددل ل بدق نميل لب هتد  نميكد  تصدد ل ت  آألإيعلدق 

لدق، آألن د ، ، آلدب ط، آلملميلآسس ل ، ، سيدآء فحيلق، آويمل  آت ليطق،،آل اب آال    عياىل مي عب صضملآء

 ،للظعق آل لهلق، آت  يآ

 :مزااي دراسة امكاانت املنشأة الرايضية -9
 1:ا  آلل ملا على آتزآن نآأل ظآا آتيك   قلقت  مي  درآسق اميك لن آت ااين آلملنذلق ميك  امج هل  فلي  علي

 :الوصول إىل أفضل الطرق والوسائل لعمل املنشأة -9-1
ميد  ت ديعمل ةدآء آت ادا   د  ع ديح لملفداي مي دليا    ءهتد  آل  لدق نآسدآرعدق  د  ع دت  حل  ة  آلظرآسق متك     

 .  تقظة صظمي ن ةفضل   شكل ةإا ق نة ظآا  ققت 

 :اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة -9-2
ق  ت ادا  اذ ا  درآسق آسميك لن علب ه  لضملنر  درآسق للليلل دق آت  للدق للصد    نآتلدزآن نآأل دظآا آخل  د 

ميكددد  ميددد  ص هلددد  آلي ددديل اىل آلبدددظآ ل آتيك دددق لللصددديل  آلل ظليدددي نآلدددييف حيقدددب ميملنإدددق ت ددد عظ آت ادددا    تقدددظة 

 .ةإا لت  لظرأق ع للق مي  آلك  ء 

 :زايدة محاس العاملني ابملنشأة -9-3
عدد  سددليري ندنآفدداي ا   دديآ آألميددمل ذددملنريف  لدد  آألةلددق، فددإ  درآسددق آت ادداين آلملنذددلق ت دد عظ   آلبحدد   

 آألفملآد آتكيإ  هليرب آت اا  نعلى ذلك ميك    مي  آسأ لق على آل  آل آلل يل، ت ذآ علصملا آألفملآد لصير  مي ل ق، 

ن  دد ري حكيددق تقدديل ةإدده ميك ددك ة  تقدديد حصدد ل اىل آتدد ء، نلك ددك ال ت ددل لاي ة  تملغيدده عدد  شددملب آتدد ء، ن دديآ 

كدد لن نآتدديآرد تددزندل  ل يآميددل آت لل ددق نآألسددب ب آلدد  ميدد  شدداهن  اند  ع  بددب علددى آسإ دد   لدديآ فددإ  درآسددق آسمي

 .    آل  ميل   ت اا  ل سل  د  آلك ميلق نآل لليق مي ت 
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 :اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية -9-4
مل  ا  درآسق آسميك لن آتل حق   آت ااين ت  عظ   آلل ملا على  ل لق  قلب  يآ آسشدب ع أبفضدل آل د 

 .ن آلصير ن  لل يل علحقب آسشب ع أبقل أتظ مك  نةقل تكل ق

 :تطوير خمتلف ألوان املمارسة الرايضية -9-5
 مي  ص ل درآسق آسميك لن نآتيآرد آل  ميك  آلليآ ل اىل ةفضل ةإيآع آألإا ق سيآء آل   

ق آت ددلينن آل للدد  سدد ل  للحقلددب آلب يلددق عقبددل عللتدد  آألفددملآد نآالرتقدد ء  دديرب آألإادد ق نآلي دديل ل عبلتدد  اىل رنذدد

 . سذ فق للل ملا على إيآحي آلض   نتظعليت  نإيآحي آلقي  نت يليت 

 1:زايدة أعداد املمارسني -9-6
مددد  ال شدددك فلددده ة  درآسدددق آسميكددد لن آت لل دددق   آت ادددا  آلملنذدددلق عصددد اي ةعدددظيف آت ددد نل  علدددى إددديآحي  

لليسدددداي   اق ميلتددد  نتيفري دددد  مدددد  علددددلح آل مل ددددق آأل ددد  عددددظد مكدددد  ميدددد  آألفددددملآد آلددد ق ، مدددد  عددددظف ت  السددددلكي هل  نآ

 .ل سليل ع  تا ر ق    لل  آألإا ق آلملنذلق

 :استخدام أفضل املوارد املتاحة -9-7
ا  آوهددد  آتلددد ن ميددد  آتددديآرد جملليددداي مي ددد  ةقدددل عددد د  ميددد  ح أددد ن ةفدددملآد  ددديآ آجملليددداي نميددد  صددد ل درآسدددق  

   آلي يل اىل آالسل ظآم آألمي ل تيآرد آجمللياي    حيقب ةقصى اشب ع للييآط  آسميك إل ن ميك

 :حتقيق أفضل األهداف -9-8
ا  آةصلق آل ت  لق ،يلاي آتزآن آل د لقق نآلد   قدب ميد  درآسدق آتديآرد نآسميكد لن  دي آلي ديل اىل ةفضدل  

آلد  ةإادش  ميد  ةألتد  ةال ن دي آسشدب ع آألفضدل  آل مل  ف  للدق   مي د عظ  آت اداين علدى  قلدب نااد ا آأل دظآا

 .للح أ ن آسإ  إلق للييآط   أبقل أتظ

 

 

 :خالصة
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ا  ت ير آت ااين آلملنذلق ل  عليقد  ع دظ  ديآ آودظ سديآء  د   ذلدك ميد  لحلدق آخلدظمي ن ةن ميد  آل  حلدق  

لدددب ة دددظآفت  ع ليدددظ  لظرأدددق آسمج للدددق آلددد  ة دددبح  تصدددي  عللتددد ، نا  اددد ن ت دددلري  ددديرب آت اددداين آلملنذدددلق ن ق

  آلل  دددلت نآلل دددلري  ددد  آتادددملا  آألنىل علدددى   ددد ء  نف  للدددق آسدآر  آت دددري  هلددد  نآتبددد دي آألس سدددلق آلددد  علي دددك

آلملنذدددلق حلددد  ة  آتادددملا  دددي ةدرا نةعلددد   ددد  جيدددب ة   لددد ج اللددده   تددده آت اددداين ميددد  ت دددلري ةمي دددل  ل ميك إلددد ن

 .آت اا  آتملآد  قلقت  نآلي يل اللت نآخت ذ آلقملآرآن للحقلب ة ظآا 
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 :متهيد
إن كل حبث علمي يصبو بشكل عام إىل الكشف عن احلقائق الكامنة وراء املواضيع اليت يعاجلها وتكمن قيمة     

هذه البحوث وأمهيتها يف التحكم يف املنهجية املتبعة فيها حيث إن كل ابحث من خالل حبثه يتحقق من 

ويتم ذلك إبخضاعها إىل التجربة العلمية و ذلك إبستخدام جمموعة من املواد العلمية، و  الفرضيات اليت وضعها،

منهج يتالئم مع طبيعة الّدراسة، حيث اعتمدت الّدراسة على املنهج الوصفي كمنهج علمي مالئم هلذه الدراسة  

 .مي منظمكونه يعتمد على إستقصاء ظاهرة من الظواهر ويعمل على تفسريها و حتليلها بشكل عل

ويشمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلني، الفصل األول و يتمثل يف الطرق املنهجية للبحث واليت    

إشتملت على الدراسة اإلستطالعية واجملال الّزماين واملكاين وكذا الشروط العلمية لألداة مع ضبط متغريات الّدراسة  

وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق امليداين وحدود كما اشتمل على عينة البحث واملنهج املستخدم 

الدراسة وسيتم يف هذا الفصل التطرق إىل مجيع هاته السبل للوصول إىل نتائج علمية سليمة وصحيحة لبحثي 

أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الّدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع اخلالصة العامة . هذا

 .للبحث
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 :الدراسة اإلستطالعية -1
الدراسة االستطالعية على أهنا عبارة عن دراسة علمية كشفية، هتدف أىل التعرف على ( ماثيو جيدير)يعرف     

املشكلة، وتقوم احلاجة إىل هذا النوع من البحوث، عندما تكون املشكلة حمل البحث جديدة مل يسبق إليها، أو 

 .أو املعارف املتحصل عليها حول املشكلة قليلة وضعيفة  عندما تكون املعلومات

مما الشك فيه أن ضمان السري احلسن ألي حبث ميداين ال بد على الباحث القيام بدراسة استطالعية هي     

أول خطوة قمت هبا قبل البدء يف تسطري اخلطوط العريضة للبحث ملعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات 

يدانية والتأكد من صالحية األداة املستخدمة والصعوابت اليت قد تعرتضين قبل الشروع يف الدراسة البحث امل

ومنه قمت ابلدراسة االستطالعية ملديري ورؤساء مصاحل املنشآت الرايضية بوالية بسكرة وكان الغرض . امليدانية

 :منها

يام ابلدراسة امليدانية و إطالعهم على موضوع التعرف على مديري ورؤساء املصاحل وأخذ موافقتهم من أجل الق -

 .الدراسة

 .التعرف على أفراد العينة قيد الدراسة و حجم العينة -

 .أخذ نظرة شاملة عن واقع التوجيهات اليومية واألجهزة و الوسائل و املساحة املتاحة للعمل -

ة يف حتسني تسيري املنشأة من خالل اإلدار  اليت حتاول يل الكشف على دور وبعد ذلك قمت بتوزيع االستمارات

 .إجاابهتم و تقييمهم لدور اإلدارة وحماولة أخذ كمية من املعلومات منهم

 :إجراءات الدراسة -2
إن الّدراسة اليت أقوم هبا حول موضوعي، تتدرج ضمن الدراسات الوصفية كوهنا ال تقتصر على مجيع      

 .الهتا ونتائجها املسطرة واإلستفادة منها يف خمتلف الدراساتاملعطيات واحلقائق بل حتليلها واستخالص دال

 :املنهج املستخدم -3
من أجل هذا البحث الذي يتطلب دراسة نظرية ودراسة ميدانية وإتباع املنهج الوصفي نظرا لوضوح خطواته اليت 

خالل  مث من وضع الفرضيات يتم التحقق منها تسمح بطرح املشكلة بطريقة موضوعية من الناحية النظرية،

 .البحث امليداين إبستعمال تقنيات مجع املعطيات مث تصنيفها وحتليلها إلستخراج النتائج بكل موضوعية
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ميكن تعريف املنهج الوصفي أبنه طريقة من طرق التفسري والتحليل بشكل علمي منظم من  :املنهج الوصفي -

 (.799ص  7891مسري نعيم أمحد، ....)لوضعية إجتماعية أجل الوصول إىل أغراض حمددة

كما يرى آخرون أن املنهج الوصفي يعترب طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع 

 .(98، ص  7891دمحم شفيق،.)املعلومات املتقنة عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدارسة الدقيقة

املنهج املسحي أو الدراسة املسحية و اليت يتم من خالهلا مجع معلومات : على مناهج عدة وحيتوي هذا األسلوب

وبياانت عن الظاهرة أو حادث أو شيء ما وذلك بقصد التعرف عن الظاهرة اليت ندرسها وحتديد الوضع احلايل 

 .هلا والتعرف على جواين القوة والضعف فيها

 :جماالت البحث -4

 :اجملال املكاين* 
 .جريت الّدراسة امليدانية يف بعض املنشآت الّرايضية لوالية بسكرة أ

 :اجملال الزمين* 

 . شهر فيفري إىل هناية شهر أفريل من بداية: أجريت اللدراسة النظرية  -
 2872-82-22إىل غاية  2872-80-22من :  أجري اجلانب التطبيقي -

 :عينة البحث وكيفية إختيارها -5
إن اختيار العينة له أمهية أساسية يف أي حبث علمي، وهي ختتلف إبختالف املوضوع، فصحة نتائج الدراسة أو 

خطئها يتوقف على طريقة إختيار العينة، حيث أن العينة املالئمة للبحث من أهم املشكالت اليت تواجه أي 

ل اجملتمع األصلي الذي أخذت منه العينة، ابحث، فالعينة من الضروري أن حتمل كل اخلصائص واملميزات اليت متث

 .....حىت متثله متثيال صحيحا

وميكن تعريف العينة على أهنا جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البياانت امليدانية و هي تعترب جزءا من     

 .الكل مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد اجملتمع على أن تكون ممثله جملتمع البحث
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ثنا لملت جزءا من املدريني ورؤساء املصاحل للوالية ، وقد  م اختيار العينة عشوائيا دون ختطيط أو ترتيب ويف حب   

مسبق أي على التعيني لتعميم النتائج وكذا أختريت ابلطريقة العشوائية نظرا ملالئمتها وطبيعة الدراسة، واشتملت 

 .لرايضية فرد من مديري ورؤساء مصاحل املنشآت ا 29: العينة على 

 :أدوات الّدراسة و الوسائل اإلحصائية -6

 :أدوات البحث* 

 :تقنيات مجع املعلومات -
يتوقف إختيار التقنية يف دراسة ظاهرة ما على طبيعة املوضوع وهدفه ونوع املنهج املختار لذلك، فإن بعض    

باحثون تقنية تتوقف على عض الالتقنيات اليت تصلح يف بعض الدراسات قد ال تصلح يف غريها، حيث يستخدم ب

رية، كما يعتمد بعضهم على تقنية واحدة جلمع البياانت أو على عدة تقنيات كاجلمع بني طريقتني أو عوامل كث

أكثر وسأستعمل يف حبثي هذا تقنية مجع و حتليل النتائج من خالل استمارة استبيان هبا جمموعة من األسئلة 

 .املطروحة 

 :خصائص األداة -

 :األداةوصف 
األداة املستعملة يف حبثي هذا عبارة عن استمارة استبيان حتمل جمموعة من األسئلة املطروحة و بعض األسئلة   -

املفتوحة بغرض اإلستفادة الكاملة من مديري ورؤساء املصاحل املعنيني وتوظيفها يف البحث العلمي للشروع يف 

 .النتائج العلمية 

 :  الصدق و الثبات
 لالستمرارية ز من خالل صاحب البحث على الّصدق للقيام ابلبحث العلمي و احملافظة على العلوم م الرتكي

 .لالستفادة و اإلفادة من خالل هذا البحث يف الوقت القادم و توظيفها يف دراسة سابقة أو غريها 
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 :االدوات االحصائية املستخدمة يف البحث
 :التاليةلى االدوات  م االعتماد يف هذا البحث ع

 التكرارات -

 الّنسب املؤوية -

 : م ذلك إبستعمال جدول التفريغ و القانون الّتايل -

 

 

                                                             

                                                                      X                              كرارالت 

 اجملموع                             111                                                                   
 .ابإلضافة إىل جدول تكراري لكل سؤال  -
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 :عرض وحتليل النتائج -7

 :عرض نتائج الفرضية األوىل -

 ؟يف رأيك ملاذا  م حتديد التخطيط كأول عملية إدارية: السؤال األول -        

 .حماولة التحقق من أن التخطيط هو أول عملية إدارية مع إجياد السبب : هالغرض من  -         

  من خالل إطالعنا على جممل اإلجاابت اليت أفادان هبا مديري ورؤساء املصاحل متكنا من حصر  :التحليل -  

 :ا الغرض أن تعم إجاابت املديرين ورؤساء املصاحل ككل وهيإجاابهتم إىل ثالث أفكار أساسية  يويف هل

التخطيط ميكن املنظمات الرايضية من حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها بشكل إجيايب ومنظم  -

. 

 .التخطيط كأول عملية إدارية بغرض حتسني النتائج املرجوة  -

 .ديد التخطيط كأول عملية إدارية ألنه يسبق كل األعمال اإلدارية اما ييها الواائف مت حت -       
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 ؟ما مدى أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية: الثاين السؤال-

 .التخطيط بغرض حتسني تسيري املنشآت الرايضية  معرفة أمهية :هالغرض من-

  :2اجلدول رقم -

 

 

 

 

  

 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -

             . مدى أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية 

                        22:شكل رقم 

أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية هي     أن اجلدول والرسم البياين وجدان من خالل:حتليل النتائج

والثالثة واليت ال نراعي  ، ونرى عدم بروز األمهية الثانية %788وهذا مايفسره اجلدول وذلك بنسبة " أمهية كبرية " 

 .هلا مقارنة ابألمهية األوىل 

 :اإلستنتاج
 " .أمهية كبرية " من خالل التحليل نستنتج أن أمهية التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية هي           

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

 كبيرة

 متوسطة

 ضعيفة

 النسبة املؤوية التكرارات اإلجاابت

 011 28 كبرية

 11 11 متوسطة

 11 11 ضعيفة

 011 28 اجملموع
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هل وضع تفصيالت خطط املوارد وخطط تطوير وحتسني األداء على مستوى األقسام يساهم : الثالث السؤال-

 ؟ حتسني تسيري املنشآت الرايضية يف

خطط املوارد وخطط تطوير وحتسني األداء على مستوى األقسام  وضع تفصيالت إن كان معرفة:هالغرض من-

 .حتسني تسيري املنشآت الرايضية يساهم يف

 :3اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 82 21 نعم
 82 87 ال

 788 29 اجملموع
 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -
وضع تفصيالت خطط املوارد وخطط تطوير وحتسني األداء على مستوى األقسام يساهم يف  معرفة إن كان -

 .حتسني تسيري املنشآت الرايضية

 13:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن وضع تفصيالت خطط املوارد وخطط تطوير وحتسني :حتليل النتائج

 . %788رايضية ، وهذا ما يفسره اجلدول بنسبة األداء يساهم يف حتسني تسيري املنشآت ال

 :اإلستننتاج
وضع تفصيالت خطط املوارد وخطط تطوير وحتسني األداء يساهم يف  من خالل التحليل نستنتج أن          

 .حتسني تسيري املنشآت الرايضية 

96% 

4% 

 نعم

 ال
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 ؟املنشأة الرايضيةاجليد يساعد يف رفع مستوى التسيري وفعاليته داخل هل التخطيط  الرابع السؤال-

 . اجليد يساعد يف رفع مستوى التسيري وفعاليته داخل املنشأة الرايضيةالتخطيط  إن كان معرفة:لغرض منها-

 :4اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 788 29 نعم
 88 88 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -
 . يساعد يف رفع مستوى التسيري وفعاليته داخل املنشأة الرايضيةاجليد التخطيط  معرفة إن كان

 4:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن التخطيط اجليد يساعد يف رفع مستوى التسيري وفعاليته :حتليل النتائج

 . %788داخل املنشأة الرايضية وهذا ما يفسره اجلدول وذلك بنسبة 

  :اإلستنتاج
أن التخطيط اجليد يساعد يف رفع مستوى التسيري وفعاليته داخل املنشأة  من خالل التحليل نستنتج         

 . الرايضية

 

 

 

100% 

0% 

 نعم

 ال
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 ؟ماهي امليزة الفعالة اليت يساهم هبا التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية :اخلامس السؤال-

 .التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضيةمعرفة امليزة الفعالة اليت يساهم هبا  :هالغرض من-

 :5اجلدول رقم -

 

 

 

 

 

 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -

 .التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية معرفة امليزة الفعالة اليت يساهم هبا

 5:شكل رقم 

 يساهماجلدول والرسم البياين وجدان أنه خالل العملية اإلدارية نرى أن امليزة الفعالة اليت  من خالل:حتليل النتائج

وهذا مايفسره اجلدول وذلك " حتديد العمل املطلوب " فيها التخطيط يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية هي

    الثالثة  وأما ابلنسبة للميزة" جتنب الوقوع يف األخطاء "هي  %21ونرى بروز امليزة الثانية بنسبة % 29بنسبة 

 . ي هلا مقارنة ابلنتائج األخرىواليت ال نراع %81نالحظ أهنا سجلت بنسبة " ربح الوقت " 

 :اإلستنتاج 
حتسني تسيري املنشآت الرايضية هي أنه من خالل التحليل نستنتج أن امليزة اليت يساهم هبا التخطيط يف           

 . حيدد العمل املطلوب ابإلضافة إىل جتنب الوقوع يف األخطاء

7% 

68% 

25%        
 ربح الوقت

 تحديد العمل المطلوب

تجنب الوقوع في 
 األخطاء

 النسبة املؤوية التكرارات اإلجاابت

 10 12 ربح الوقت

 88 01 حتديد العمل املطلوب

 22 10 جتنب الوقوع يف األخطاء

 011 28 اجملموع
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 :ية الثانيةعرض نتائج الفرض-

 ؟العمليات اإلدارية الغري منظمة سلبا على مستوى إدارة املنشأة الرايضيةكيف أتثر :السؤال األول-

 .على إدارة املنشأة الرايضيةعمليات اإلدارية الغري منظمة أتثري ال مدى رفةمع: هالغرض من-

 :1اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 17 28 عدم حتديد العمل املطلوب
 77 80 إختصاص العاملنيعدم توافق األوامر مع 

 79 81 عدم االستغالل االمثل لألجهزة املساعدة
 788 29 اجملموع

 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -

 . على إدارة املنشأة الرايضيةعمليات اإلدارية الغري منظمة أتثري المعرفة مدى 

 11:شكل رقم 

أتثر العمليات اإلدارية الغري منظمة سلبا على مستوى من خالل اجلدول والرسم البياين وجدان أن :حتليل النتائج

ونرى  %17وهذا مايفسره اجلدول وذلك بنسبة  "عدم حتديد اللعمل املطلوب" تكمن يف  إدارة املنشأة الرايضية

عدم توافق األوامر مع إختصاص "وبروز  %79عدم االستغالل االمثل لألجهزة املساعدة بنسبة "بروز 

 .واليت النراعي هلا مقارنة ابلنتائج األخرى  %77بنسبة "العاملني

أتثر العمليات اإلدارية الغري منظمة سلبا على مستوى إدارة املنشأة من خالل التحليل نستنتج أن  :اإلستنتاج

 "عدم حتديد العمل املطلوب " تكمن يف  الرايضية

71% 

11% 

18% 
عدم تحديد العمل 

 المطلوب

 عدم توافق األوامر

 عدم اإلستغالل األمثل
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 فعالة ؟هل التنظيم اجليد يعمل على سري العمل بصورة :الثاين السؤال-

  .معرفة إن كان التنظيم اجليد يعمل على سري العمل بصورة فعالة:هالغرض من-

 :2اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 82 21 نعم
 82 87 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -

 . إن كان التنظيم اجليد يعمل على سري العمل بصورة فعالة

 12:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن التنظيم اجليد يعمل على سري العمل بصورة فعالة وهذا :حتليل النتائج

 . %82ما يفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة 

 :اإلستنتاج
 .من خالل التحليل نستنتج أن التنظيم اجليد يعمل على سري العمل بصورة فعالة          

  

 

 

96% 

4% 

 نعم

 ال
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 ؟هل التنظيم يساعد على احرتام اخلطط واألهداف: الثالث السؤال-

 .معرفة إن كان التنظيم يساعد على إحرتام اخلطط واألهداف:هالغرض من-

 :3اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 82 21 نعم
 82 87 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -
 .التنظيم يساعد على إحرتام اخلطط واألهدافمعرفة إن كان 

 13:شكل رقم 

واألهداف وهذا  اخلطط اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن التنظيمم يساعد على إحرتام من خالل:حتليل النتائج

 .وتكملة لإلجاابت تبني أن من أمهيته ربح الوقت وتنظيمه . %82جلدول والرسم البياين بنسبة ما يفسره ا

 :اإلستنتاج
 .أن التنظيم يساعد على إحرتام اخلطط واألهداف  من خالل التحليل نستنتج         

 

 

 

96% 

4% 

 نعم

 ال
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 ؟التنظيم يساعد على تصميم مستوايت العالقات وحتسينهاهل : الرابع السؤال-

 .التنظيم يساعد على تصميم مستوايت العالقات وحتسينهاإن كان  معرفة:هالغرض من-

 :4اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 788 29 نعم
 88 88 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -
 .التنظيم يساعد على تصميم مستوايت العالقات وحتسينهاإن كان معرفة 

 14:شكل رقم 

مستوايت العالقات من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن التنظيم يساعد على تصميم :حتليل النتائج

 . %788وحتسينها وهذا ما يفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة 

 :اإلستنتاج
 .من خالل التحليل نستنتج أن التنظيم يساعد على تصميم مستوايت العالقات وحتسينها           

  

 

 

100% 

0% 

 نعم

 ال
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 ؟طريقة منظمة لتقييم رفع مستوى األفراد هل كتابة التقارير تعد: اخلامس السؤال-

 .طريقة منظمة لتقييم رفع مستوى األفراد كتابة التقارير تعدإن كانت   معرفة:الغرض من-

 :5اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 17 28 نعم
 28 89 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -

 . طريقة منظمة لتقييم رفع مستوى األفراد كتابة التقارير تعدإن كانت  معرفة 

 20:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن كتابة التقارير تعد طريقة منظمة لتقييم رفع مستوى :حتليل النتائج

التقارير تعد طريقة غري منظمة لتقييم رفع  ضا أن كتابة، وتبني لنا اي %17األفراد وهذا ما يفسره اجلدول بنسبة 

 . %28مستوى األفراد وهذا ما يفسره اجلدول بنسبة 

 :اإلستنتاج

 . ع مستوى األفرادقارير تعد طريقة منظمة لتقييم رفأن كتابة الت نستنتج من خالل التحليل         
 

 

71% 

29% 

 نعم

 ال
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 :عرض نتائج الفرضية الثالثة-

 ؟األوامر عندما تكون صادرة من جهة واحدة مامدى فعالية:السؤال األول-        

 .عندما تكون صادرة من جهة واحدةاألوامر أمهية معرفة :الغرض منه        -

 :1اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 17 28 كبرية
 22 82 متوسطة
 81 82 ضعيفة
 788 29 اجملموع

 

 :وضحانوالرسم البياين ياجلدول  -
 .عندما تكون صادرة من جهة واحدةمعرفة أمهية األوامر 

 11:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين وجدان أنه خالل العملية اإلدارية نرى أن فعالية األوامر عندما :حتليل النتائج

" متوسطة"،ونرى األمهية ابلنسبة  %17وذلك بنسبة " كبرية"تكون صادرة من جهة واحدة تكون األمهية ابلنسبة 

 . %81وذلك بنسبة " ضعيفة"،وابلنسبة  %22وذلك بنسبة

 :اإلستنتاج
تكون أمهيتها   مدى فعالية األوامر عندما تكون صادرة من جهة واحدةمن خالل التحليل نستنتج أن          

 .كبرية 

71% 

22% 

7% 

 كبيرة

 متوسطة

 ضعيفة



 الفصل الرابع                                                اجلانب التطبيقي

- 92 - 
 

  

 ؟التوجيهيةالتدرج يف السلطة مهم يف العملية هل : الثاين السؤال-

 . أثناء العملية التوجيهية مهم التدرج يف السلطةإن كان  معرفة:الغرض منه-

 :2اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 80 22 نعم
 81 82 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -

 . أثناء العملية التوجيهية التدرج يف السلطة مهمإن كان  معرفة

 22:شكل رقم 

تبني لنا أن التدرج يف السلطة مهم يف العملية التوجيهية وهذا من خالل اجلدول والرسم البياين :حتليل النتائج

 . %80حسب ما يراه مدراء ورؤساء مصاحل املنشآت الرايضية وما يفسره اجلدول ابلنسبة 

 :اإلستنتاج
 .السلطة مهم يف العملية التوجيهية من خالل التحليل نستنتج أن التدرج يف           

  
 

 

93% 

7% 

 نعم

 ال
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 ؟كيف يؤثر املوجه إجيااب على الرفع يف مستوى املنشأة الرايضية: الثالث السؤال-

 .مستوى املنشأة الرايضية  التوجيه يف رفعمعرفة مدى أتثري  :الغرض منه -

 :3اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 98 21 التوجيهيةاإلمتثال الفعلي للخطة 
 77 80 مستوى املوجه يف حد ذاته

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -

 . التوجيه يف رفع مستوى املنشأة الرايضيةمعرفة مدى أتثري 

 20:شكل رقم 

املوجه إجيااب على من خالل اجلدول والرسم البياين وجدان أنه خالل العملية اإلدارية نرى كيف يؤثر :حتليل النتائج

، ونرى ميول بعض  %98وذلك بنسبة " اإلمتثال الفعلي للخطة التوجيهية"الرفع يف مستوى املنشأة الرايضية وهو

 . %77وذلك بنسبة " مستوى املوجه يف حد ذاته"املدراء ورؤساء املصاحل إىل كيفية التأثري يف 

 :اإلستنتاج
املوجه إجيااب  على الرفع يف مستوى املنشأة الرايضية وذلك  من خالل التحليل نستنتج كيف يؤثر         

  " .ابإلمتثال الفعلي للخطة التوجيهية"

 

89% 

11% 

اإلمتثال الفعلي للخطة 
 التوجيهية

مستوى الموجه في حد 
 ذاته
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 التوجيه اجليد يعمل على حتسني سري العمل بصورة فعالة  ؟ هل: الرابع السؤال-

 .التوجيه اجليد يعمل على حتسني سري العمل بصورة فعالة  إن كان  معرفة:هالغرض من-

 :4رقم اجلدول -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 788 29 نعم
 88 88 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -
 .لى حتسني سري العمل بصورة فعالةالتوجيه اجليد يعمل عإن كان معرفة 

 24:شكل رقم 

يعمل على حتسني سري العمل بصورة من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن التوجيه اجليد :حتليل النتائج

 . %788فعالة وذلك ما يفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة 

 :اإلستنتاج
 .فعالة  تج أن التوجيه اجليد يعمل حتسني سري العمل بصورةمن خالل التحليل نستن        

 

 

 

100% 

0% 

 نعم

 ال
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 ؟ هل التوجيه األمثل يساهم يف حتسني مردود العمال:اخلامس السؤال-

 .التوجيه األمثل يساهم يف حتسني مردود العمالإن كان  معرفة:منهالغرض -

 :5اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 788 29 نعم
 88 88 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -
 .التوجيه األمثل يساهم يف حتسني مردود العمالإن كان معرفة 

 20:شكل رقم 

م يف حتسني مردود العمال وذلك تبني لنا أن التوجيه األمثل يساهمن خالل اجلدول والرسم البياين :النتائجحتليل 

 . %788ما يفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة 

 :اإلستنتاج
 .من خالل اللتحليل نستنتج أن التوجيه األمثل يساهم يف حتسني مردود العمال           

 

 

 

100% 

0% 

 نعم

 ال
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 :الفرضية الرابعةعرض نتائج -

 ؟هل مراقبة األداء وتقسيمه يساهم يف حتسني مردود العمل: ولاأل السؤال-        

 .إن كان مراقبة األداء وتقسيمه يساهم يف حتسني مردود العملمعرفة :هالغرض من        -

 :1اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 80 22 نعم
 81 82 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -

 . مراقبة األداء وتقسيمه يساهم يف حتسني مردود العملمعرفة 

 21:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن مراقبة األداء وتقسيمه يساهم يف حتسني مردود العمال،  :حتليل النتائج

واليت تقول مراقبة األداء وتقسيمه  %81مع ظهور نسبة  ، %80وذلك ما يفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة 

 . يف حتسني مردود العملال يساهم 

 :اإلستنتاج
 .من خالل التحليل نستنتج أن الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة  

. 

93% 

7% 

 نعم

 ال
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 هل الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة؟:السؤال الثاين-

 . الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة إن كانت معرفة:الغرض منه-

 :2اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 82 21 نعم
 82 87 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -

 . الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة إن كانتمعرفة 

 22:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة ، :النتائجحتليل 

، وتكملة لإلجاابت تبني لنا أن الرقابة تعمل على مراقبة  %82وذلك مايفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة 

 .األداء وتقسيمه 

 :اإلستنتاج
 .من خالل التحليل نستنتج أن الرقابة تعمل على توافق العمل مع أهداف املنشأة            

 

 

96% 

4% 

 نعم

 ال
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 هل حتديد املسؤولية لذوي السلطة والكشف عن اخللل له دور يف حتسني تسيري املنشأة؟:السؤال الثالث-

 . حتسني تسيري املنشأةإن كان حتديد املسؤولية لذوي السلطة والكشف عن اخللل له دور يف معرفة:الغرض منه-

 :3اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 82 21 نعم
 82 87 ال

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -

 .إن كان حتديد املسؤولية لذوي السلطة والكشف عن اخللل له دور يف حتسني تسيري املنشأةمعرفة 

 20:شكل رقم 

لذوي السلطة والكشف عن اخللل له من خالل اجلدول والرسم البياين تبني لنا أن حتديد املسؤولية :حتليل النتائج

 . %82دور يف حتسني تسيري املنشأة ، وهذا ما يفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة 

 :اإلستنتاج
من خالل التحليل نستنتج أن حتديد املسؤولية لذوي السلطة والكشف عن اخللل له دور يف حتسني          

 .املنشأة 

 

 

 

96% 

4% 

 نعم

 ال
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 مامدى مسامهة الرقابة على حتسني تسيري املنشآت الرايضية؟:السؤال الرابع-

 . مسامهة الرقابة على حتسني تسيري املنشآت الرايضية معرفة مدى:الغرض منه-

 :4رقم  اجلدول-

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 80 22 ابلنسبة كبرية
 81 82 متوسطة ابلنسبة
 88 88 ضعيفة ابلنسبة

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحانوالرسم البياين اجلدول  -

 . مسامهة الرقابة على حتسني تسيري املنشآت الرايضية معرفة مدى

 24:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين وجدان أنه خالل العملية اإلدارية نرى أن مدى مسامهة الرقابة على :حتليل النتائج

، مع ظهور  %80وهذا ما يفسره اجلدول والرسم البياين بنسبة " كبرية"حتسني املنشآت الرايضية يكون بنسبة 

 " .متوسطة"تقول  %81نسبة 

 :اإلستنتاج
بنسبة  "ج أن مدى مسامهة الرقابة على حتسني تسيري املنشآت الرايضية هو من خالل التحليل نستنت         

 "كبرية

 

93% 

7% 0% 

 بالنسبة كبيرة

 بالنسبة متوسطة

 بالنسبة ضعيفة
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 الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ؟هل :السؤال اخلامس-

 .الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذإن كانت  معرفة:الغرض منه-

 :5اجلدول رقم -

 %النسبة  التكرارات اإلجاابت

 98 21 صحيح
 77 80 خطأ

 788 29 اجملموع
 

 :يوضحان والرسم البياين اجلدول -

 .الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذإن كانت معرفة 

 20:شكل رقم 

من خالل اجلدول والرسم البياين وجدان أن الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ وذلك :حتليل النتائج

وسوء واليت تقول صحيح أن الرقابة تساعد على تالشي األخطاء  %98اجلدول والرسم البياين بنسبة ما يفسره 

 . على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ   الليت تقول خطأ الرقابة ال تساعد %77التنفيذ ونسبة 
 :اإلستنتاج
 .التنفيذ من خالل التحليل نستنتج أن الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء          

 

 

89% 

11% 

 صحيح

 خطأ
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 :مناقشة الفرضيات-8
بتحليل وتفسري النتائج قمنا مبناقشة فرضيات البحث الّذي سبق طرحها لتحديد اجلهة  اميعد القب       

املدروسة واليّت تعترب املّؤشر الّذي حيّدد لنا وجهات الّدراسة مع النتائج املتوّصل إليها يف الفصل الّتطبيقي ومن 

 :خالل ذلك توصلنا إىل

 :الفرضية األوىلنتائج مناقشة 
ة نتائج اإلستبيان املوّجه ملديري ورؤساء مصاحل املنشآت الرايضية ومقارنتها عرض ومناقش من خالل -

ابلفرضية االوىل واليت تنص على أن التخطيط له دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية ، و بناء على 

 :اليت تدعم الفرض املطروح يتبني لنا ( 1إىل  7من )النتائج احملصل عليها ممن اجلداول 

 .مديري ورؤساء املصاحل يقرون أبن التخطيط له دور يف  حتسني تسيري املنشآت الرايضية أن أغلب 

 :الفرضية الثانيةنتائج مناقشة 
عرض ومناقشة نتائج اإلستبيان املوّجه ملديري ورؤساء مصاحل املنشآت الرايضية ومقارنتها  من خالل -

سني تسيري املنشآت الرايضية ، و بناء على النتائج ابلفرضية الثانية واليت تنص على أن التنظيم له دور يف حت

 :اليت تدعم الفرض املطروح يتبني لنا ( 1إىل  7من )احملصل عليها من اجلداول 

 .أن أغلب مديري ورؤساء املصاحل يقرون أبن التنظيم له دور يف  حتسني تسيري املنشآت الرايضية 
 :الفرضية الثالثة نتائج مناقشة

عرض ومناقشة نتائج اإلستبيان املوّجه ملديري ورؤساء مصاحل املنشآت الرايضية ومقارنتها  من خالل -

ابلفرضية الثانية واليت تنص على أن الّتوجيه له دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية ، و بناء على النتائج 

 :ا اليت تدعم الفرض املطروح يتبني لن( 1إىل  7من )احملصل عليها من اجلداول 

 .أن أغلب مديري ورؤساء املصاحل يقرون أبن الّتوجيه له دور يف  حتسني تسيري املنشآت الرايضية 
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 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة
املوّجه ملديري ورؤساء مصاحل املنشآت الرايضية ومقارنتها  عرض ومناقشة نتائج اإلستبيان من خالل -

ابلفرضية الثانية واليت تنص على أن الرقابة هلا دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية ، و بناء على النتائج 

 :اليت تدعم الفرض املطروح يتبني لنا ( 1إىل  7من )احملصل عليها من اجلداول 

 .صاحل يقرون أبن الرقابة هلا دور يف  حتسني تسيري املنشآت الرايضية أن أغلب مديري ورؤساء امل
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 :اخلالصة
يعترب اجلانب الّتطبيقي من أهم جوانب البحث ففيه تكّمل الدراسة جمراها حنو الطّريق الواقعي حيث أن  

هذا اجلانب تكون فيه الدراسة على الواقع التجرييب من خالل العينة املختارة والتطبيق عليها و إستخالص الّنتائج 

هناك منهجية معتمدة واألجوبة توضع من خالل  و إطراء بعض اإلقرتاحات ، يف هذا اجلانب من الّدراسة كانت

جدول إحصائي يتم فيه حتديد اجلواب األكثر ميوال من طرف املدراء ورؤساء املصاحل مرتمجني ذلك يف رسم بياين 

الدائرة النسبية تبني لنا النتائج املبنية من خالل استمارة استبيان والتحليل يكون مدّون انطالقا من ذلك الّرسم 

 .  ويف األخري الّتوصل إىل النتائجالبياين
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 :استنتاج عام
إن اهلدف املراد الوصول إليه هو معرفة ما إذا كانت اإلدارة الرايضية تلعب دورا إجيابيا يف حتسني تسيري             

مهامهم ، وما ميكن األداء اجليد للمدير ورئيس املصلحة أثناء أتدية املنشآت الرايضية من أجل الوصول إىل 

إستنتاجه من تصفح نتائج االستبيان أن املديرين ورؤساء املصاحل يدرجون فعال و بشكل جدي اإلدارة ضمن 

 . مي و املعريفاألساسيات التعليمية هلم ، وذلك لوعيهم وإدراكهم ألمهية اإلدارة يف التأثري على النمو املهاري و العل

حث إىل أن اإلدارة تكتسي أبمهية كبرية ، حيث أصبحت من أهم الطرق اليت كذلك إستنتجنا من خالل نتائج الب

 .تساعد املدراء ورؤساء املصاحل على حتقيق مجلة األهداف اليت تسعى إليها كل منشأة رايضية 

رائها وقد أثبتت الدراسة أن اإلدارة الرايضية هلا دور كبري يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية ، كما تعمل على إث   

خبربات إدارية تساهم يف إستيعاب العمل املطلوب وذلك بتنمية الوظائف اإلدارية التخطيط و التنظيم و التوجيه و 

الرقابة مم يؤدي إىل حتسني التسيري داخل املنشأة الرايضية ، وللوصول إىل هذه النتيجة كان من الضروري معرفة 

الرايضية من أجل العمل الرّاقي والّدنو من جممل األهداف املسطرّة  دور اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املنشآت

 :، وهذا مايثبت صحة الفرضيات القائلة 

 التخطيط له دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية 

 التنظيم له دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية 

 التوجيه له دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية 

  دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضيةالرقابة هلا 
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 :اقرتاحات وتوصيات
انطالقا من النتائج املتوصل إليها وبعد حتليلها أن اإلدارة الرايضية ووظائفها هي السبب األول و األخري            

 :يف جناح أو فشل تسيري هته املنشآت الرايضية إىل بعض اإلقرتاحات والتوصيات واملتمثلة يف 

  االعتماد على مدراء متخصصني يف مجيع املصاحل املوجودة على مستوى اإلدارة. 
  زايدة اإلهتمام ابلعنصر البشري داخل اإلدارة. 

  تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري النابعة يف األفراد العاملني يف املنشأة الرايضية

 .وعلى كافة املستوايت 

 لتسيريعض احلوافز لتحسني اوضع ب . 

  هبدف أتهيل " سنوية " وضع خطط طويلة املدى على أن تقسم هذه اخلطط إىل مراحل زمنية

 .وصقل املسريين اإلداريني على مستوى املنشآت 

  وضع إدارة رايضية هتتم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة. 

 منشآت الرايضية على املدير إنتهاج السبل و الوظائف املالئمة لتسيري األمثل لل. 

 

وأخريا أنمل أن نكون قد أسهمنا هبذا العمل املتواضع بشكل إجيايب لعرض ومعاجلة اجلوانب املتعلقة              

هبذا البحث ، وال شك أن أمور أخرى كانت تستحق منا التفسري و التعمق ، إال أننا مل نوافيها حقها ونرجو هبذا 

 .حباث ودراسات يف هذا املوضوع وجوانبه املختلفة البحث أننا أحتنا أفاقا جديدة أل
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 :خامتة
 تعد اإلدارة إحدى أهم املناهج اليت أصبح يعّول عليها كثريا يف اجملال الرايضي داخل املنشآت الرايضية ،        

وذلك لكوهنا طريقة نشطة تساعد على سرعة التعلم ملختلف الوظائف اإلدارية خاصة تلك اليّت تستوجب إدخال 

الرّأي الفعلي داخل املنشأة فيها حيّدد طبيعة العمل املطلوب من املدراء واملرؤوسني ، حيث تستدعي وضع املدير 

بتطوير املدراء والّسمو هبم و على أن يعملوا على ضمن عمل منهجي فّعال ، وهذا ما تطّلب من اجلهات اخلاّصة 

 .تكييف جمموعة من الوظائف و تالؤمها وتوجيهها خلدمة أهداف املنشآت الرايضية اليّت يعملون هبا 

ابإلضافة إىل أن لإلدارة أهداف عملّية ، فكرية ، خططية ، توجيهية كتنمية الصفات اإلبداعّية و اإلبتكاريّة       

ية روح اجلماعة داخل املنشأة الرايضية إال أهنا توجد خنبة من املدراء ال تعي هذه املسامهات اليّت تزيدها وتعّلم تنم

اإلدارة للمدير وهذا ما يقّر لنا بوجود منشآت ليست ضمن املستوى املطلوب من انحية االستغالل والّتطور ، ومع 

لّية وحتسني تسيريها حسب األهداف اليت أنشأت من ذلك تساعد هذه األخرية املدراء على إدراك وظائفهم الفع

أجلها هذه املنشأة حىّت يتمّكن هؤالء املدراء بتطوير الفكر اإلداري وحماولة إدماج مهارهتم بصفة قانونّية لالرتقاء 

ابملنشآت ، حيث أن اإلدارة الرايضية تعترب من أجنع الطرق والوسائل املساعدة يف عملية تنمية حتسني تسيري 

املنشآت الرايضية وتوظيفها يف أعماهلم داخل املنشأة ، وذلك لدرجة األمهية احلاصلة خاّصة يف هذه املدة اليّت تزيد 

 .فيها الّرغبة للمستعملني من طلبها و ذلك من خالل إدراك أمهيتها 

تسيري املنشآت ومن خالل الدراسة تبني لنا أن معظم اهتمامات املدراء و رؤساء املصاحل لملت حتسني       

 .بوظائف اإلدارة ، لكوهنا قاعدة أساسية الكتساب وتطوير عمل املنشآت الرايضية من خالهلم 
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 عبيةميقراطية الش  اجلمهورية اجلزائرية الد  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

– بسكرة  -د خيضرجامعة حمم  

 ايضيةالنشاطات البدنية والر   معهد العلوم والتقنيات

 ستبيانالستمارة اا
ن أويسران  ة يشرفنات الر ايضيآنشضمن متطل بات التحضري لنيل شهادة املاسرت يف ميدان تسيري امل              

سئلة املطروحة ألجابة على اإلاملدراء ورؤساء املصاحل ا يهاأستمارة اليت نلتمس منكم إلايديكم هذه أنضع بني 

قوم به قصد الت حضري هلذه املذكرة يف معهد العلوم نستبيان جزء من العمل الذي إلذا ان هأنتباهكم إونلفت 

 :واليت تندرج حتت عنوان والتقنيات النشطات البدنية والرايضية 

 ت الرايضيةآرها يف حتسني تسيري املنشو دارة الرايضية ودإلا
هنا ال أكما   ، جابتكم ستكون مسامهة فعالة يف تطوير البحث العلمي وحتض أبمهية وسرية اتمةإن علما أب     

ىل إالتوصل  جلأئلة من سألستمارة واإلجابة على اإلهلذا نرجو منكم ملئ هذه ا ، ال ألغراض علميةإتستعمل 
 :دراستنا دفينتائج ت

 .والتقدير محرتاق اإلفائ اولكم من
 :مالحظة
 .سئلة وشكرايرجى منكم اإلجابة على كل األ         
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 :ملخص الدراسة 

 . اإلدارة الرايضية ودورها يف حتسني تسيري املنشآت الّرايضية: عنوان الدراسة 

 :هدف الدراسة 

 .يكمن هدف حبثنا هذا يف إبراز الدور الفعال الذي تلعبه اإلدارة يف حتسني تسيري املنشآت الّرايضية     

 ؟ تسيري املنشآت الرايضيةاإلدارة الرايضية يف حتسني  ماهو دور :مشكلة الدراسة 

 :وميكن حتديد مشكل البحث يف التساؤالت التالية        

 ؟ ت الرايضيةآالتخطيط يف حتسني تسيري املنش ماهو دور 

 ت الرايضية ؟آيف حتسني تسيري املنش نظيمالت ماهو دور 

 ت الرايضية ؟آيف حتسني تسيري املنش وجيهالت ماهو دور 

 ؟ ت الرايضيةآيف حتسني تسيري املنش رقابةال ماهو دور 

 :فرضيات الدراسة 

 :الفرضّية العامة 

 .يف حتسني تسيري املنشآت الرايضيةدور لالدارة الرايضية 

 :وميكن حتديد الفرضية يف الفرضيات اجلزئية      

  ت الرايضيةآدور يف حتسني تسيري املنشله التخطيط.  

 ت الرايضيةآدور يف حتسني تسيري املنش له التنظيم  . 

  الرايضية املنشآتدور يف حتسني تسيري له الّتوجيه. 

 الرايضية املنشآتدور يف حتسني تسيري  هلا الرقابة.  

 



 :إجراءات الدراسة امليدانية 

 .مدير ورئيس مصلحة  82ومت اختيار العينة بشكل عشوائي ومتثلت يف : العينة 

امليدانية على مستوى والية بسكرة وبعض دوائرها يف الفرتة أجريت الدراسة : اجملال الزماين واملكاين 

 . 8102املمتدة من بداية شهر فيفري إىل أواخر شهر أفريل من عام 

 .إعتمدان على املنهج الوصفي وذلك ملالئمته لطبيعة البحث املراد عمله أو القيام به  :املنهج 

إلستبيان اليت تعترب من أجنع الطرق للحصول فقد مت إتباع تقنية ا :األدوات املستعملة يف الدراسة 

 .على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف 

 :النتائج املتوصل إليها 

أثبتت الدراسة أن اإلدارة الرايضية هلا دور إجيايب يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية وهذا راجع     

إىل وظائف اإلدارة التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة إلستعاب العمل املطلوب من املدير داخل 

دا  اإلداري ، وللوصول إىل يؤدي إىل حتسني األ ااملنشأة الرايضية وذلك بتنمية معلوماته وترتيبها مم

دور اإلدارة يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية وجعلها سامية هذه النتيجة كان من الضروري معرفة 

صحة الفرضيات  و مفيدة أكثر و تنمي مهارات املدرا  ورؤسا  املصاحل حّقا ، وهذا مايثبت

 .السابقة

 :إستخالصات و إقرتاحات 

 يف يميع املصاحل املوجودة على مستوى اإلدارة االعتماد على مدرا  متخصصني . 
  على املدير إنتهاج السبل و الوظائف املالئمة لتسيري األمثل للمنشآت الرايضية. 

  وضع إدارة رايضية هتتم بتكوين اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة. 

 تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري. 

 



 

 


