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 ** داءـــإه** 

 قال عز وجل:

 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾﴿
 
 

 إلى أغلى امرأة في الوجود
 إلى من غمرتني بعطفها وحنانها

 ة"عقيلإلى قرة العين أمي "  
 -هااهلل يرحم -                                             إلى من كان سببا في وجودي

 إلى من وهبني أعز ما أملك
 إلى من علمني مبادئ الحياة وقيمها

 "عبد العزيزإلى من ضحى بأعلى ما يملك كي أصل إلى ما وصلت إليه أبي الغالي" 
، دون نسيان البراعم: وصال ، حياة، حياة، يسرى، ليلى، يحي، شاكر إلى إخوتي وأخواتي: 

 ، لجين ،اريام عقيلة 
 

 ساعدوكل من له صلة بعائلة  وأبنائهم وأخوالي موأبنائهإلى أعمامي 
ت معهم األيام الحلوة والمرة داخل الجامعة شإلى جميع األصدقاء والصديقات والذين ع

 منذر، عمار، سفيان، ، عبد اهلل، منعم، نبيل، بشير، بهاء، قيس، الهادي، حمزةوخارجها: 
 ،  حياة، ليلى، اماني 

 
 ا رايسدنيالدرب:  ةدون أن أنسى رفيق
 

 وكذلك  شتيوي عبد المالكالقدير والمشرف:  األستاذدون أن أنسى 
  و سهوا أسماءهمالذين لم أذكر  األصدقاءإلى كل 

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع



  

 

 

        
 

 ** داءـــإه** 

 
 أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى:

لرحيم: ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا وقل من قال فيهما اهلل عز وجل بعد بسم اهلل الرحمان ا
 ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾

إلى من سهرت الليالي وتعبت من أجلي وروتني من نبع حنانها وسقتني عطفها أمي العزيزة أطال 
 اهلل في عمره.

إلى الغالي الذي تعب وضحى من أجلي وشجعني على مواصلة درب العلم أبي العزيز أطال اهلل 
 في عمره.

 جمعتني معهم ظلمة الرحم: إخوتي حفظهم اهلل ورعاهم وأطال في عمرهم.إلى الذين 
 إلى كل األهل واألقارب كبيرا وصغيرا
عبد ، الهادي، حمزة: I53رفة إلى كل زمالئي وإخوتي الذين جمعني معهم طلب العلم ونور الغ

 اهلل، منعم،بلقاسم
 إلى كل أساتذة وطلبة قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

 شتيوي عبد المالكإلى األستاذ المشرف: 
 إلى كل من عرفته من قريب أو من بعيد وشاركني الحياة حلوها ومرها

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 ** شكر وعرفان** 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
 الرحمان الرحيمبسم اهلل 

... وقل ربي أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  ﴿

 91سورة النمل اآلية  ﴾صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني 

 الحمد هلل أوال وقبل كل شيء وآخرا وبعد كل شيء ودائما دوام الحي القيوم

شتيوي عبد تقدير إلى األستاذ المؤطر والمشرف "نتقدم بالشكر الجزيل وأسمى عبارات ال

 "المالك

 كما نتقدم بالشكر إلى الذين أفادونا بمعلومات قيمة أثناء إنجاز هذه المذكرة

 كما ال ننسى أن نشكر أساتذتنا الكرام قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

 كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة

 ء نتقدم بأخل  التحيات وأطيب األمنياتإلى كل هؤال
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 قائمة االشكال

                                  44 ...................................ص  : اخلطوات األساسية للتسيري ابألهداف1شكل رقم 
 

 قائمة اجلداول 
 احملور االول  :

  98.................................ص يبني إجابة اإلداريني على السؤال األول: 11جدول رقم 
  89............................ص    يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثاين.: 10دول رقم ج

  89............................ص   يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثالث.: 10جدول رقم 
   89....ص  رابع.............................يبني إجابة اإلداريني على السؤال ال :10جدول رقم 
  89.....ص  ........................ يبني إجابة اإلداريني على السؤال اخلامس.: 10جدول رقم 
  84.......ص  ...................... .السادسيبني إجابة اإلداريني على السؤال : 10جدول رقم 
  89.................ص  ............. .السابعيبني إجابة اإلداريني على السؤال : 10جدول رقم 
  89...............................ص   .الثامنيبني إجابة اإلداريني على السؤال : 10جدول رقم 
  89...............................ص   .التاسعيبني إجابة اإلداريني على السؤال : 10جدول رقم 
  89...............................ص   .رالعاشيبني إجابة اإلداريني على السؤال : 11جدول رقم 

   احملور الثاين :
    88 .............................ص   يبني إجابة اإلداريني على السؤال األول.: 11جدول رقم 
  999.............................ص   .يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثاين: 10جدول رقم 
  999.............................ص   . إجابة اإلداريني على السؤال الثالثيبني: 10جدول رقم 
  999......ص  ..................... يبني إجابة اإلداريني على السؤال اخلامس.: 10جدول رقم 

  994...............ص  ............ .السادسيبني إجابة اإلداريني على السؤال : 10جدول رقم 
  999..........ص  .................. يبني إجابة اإلداريني على السؤال السابع.: 10جدول رقم 
  999...........ص  .................. يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثامن.: 10جدول رقم 
  999.....ص  ........................ يبني إجابة اإلداريني على السؤال التاسع.: 10جدول رقم 

 
  

 



   : الثالثاحملور 

  998............................ص   يبني إجابة اإلداريني على السؤال األول.: 11جدول رقم 
  999............................ص   .يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثاين: 10جدول رقم 
  999............................ص   .الثالث يبني إجابة اإلداريني على السؤال: 10جدول رقم 
  999............................ص   يبني إجابة اإلداريني على السؤال الرابع.: 10جدول رقم 
 999..ص  ........................ يبني إجابة اإلداريني على السؤال اخلامس.: 10جدول رقم 
  994  ..........................ص ى السؤال اخلامس.يبني إجابة اإلداريني عل: 10جدول رقم 
  999............................ص   يبني إجابة اإلداريني على السؤال السابع.: 10جدول رقم 
  999...ص  .......................... يبني إجابة اإلداريني على السؤال الثامن.: 10جدول رقم 
   .999..ص  ...........................داريني على السؤال التاسعيبني إجابة اإل: 10جدول رقم 

 



 أ

 

 املقدمة



لتقييمأداءاألفراديف البدمنه أساسيا تعدركنا أحدأهموظائفالعمليةاإلدارية املنشآتالرقابةابعتبارها
ابختالفأنواعها.وقدظهرتالرقابةعلىمنذالقدم،إالأنهمازالحييطهاالبعضمنسوءالفهموالغموض.

لكنابلرغممنهذا،إالأنأمهيتهاودورهامليرتاجعألهناتعدمبثابةحلقةالوصلبنيخمتلفوظائفاإلدارة
االحنرافاتواألخطاء وتعديل تقومي أساسها على يتم راجعة تغذية من تقدمه فيما الوظيفي األداء على أمهيتها وتربز

وصوللألهدافاملخططة.والرقابةكنظامجيبأنتعتمدعليهمجيعوالكشفعنمعوقاتالتنفيذواإلجنازلتحولدونال
،مهماكاننوعهاأوجمالنشاطها.والتقتصرعلىمستوىإداريمعني،بلشاملةوعامةلكافةاملستوايت.املنشآت

 اختاذ بضمان تقوم ألهنا إضافة وفعاليتها. اإلدارة يفحتديدمدىكفاءة مهما قراراتعقالنيةوهيبذلكتلعبدورا
وصائبة.والرقابةالميكنهلاأنتكونفعالةإالإذاكانتتتسمابالستمراريةوالتجديد،معضرورةاألخذبعنياالعتبار

األساليباملتبعةواملناسبةللنشاطوالتوقيتاملناسبهلا.

يهتمبتقييمحمايدحولأداءالفردهيعبارةعنفحصموضوعيمنظموهادفللمسريينإنالرقابةعلىاألداءالوظيفي
بغيةالوصولألداءخالمناإلحنرافات،وميكناإلدارةمنالتطويروالزايدةيفاألداء.
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 :/ اإلشكالية2
أهنرر  ختطرر ا ع ل    رر   نالل    ضرر م ذورر  لاليررت يو نا   ذورر   رر ل    لملوشرر  ل رر س يرر    لتطرر و لل و رر  نظرر ل       

ذن لملش كل للمل  ق   ل يت الزذته  على لذت لد   ه ل فرتة كو ص ل ترطري  للربر ة للنتشر و ذظر    ل ور و لل ت ر   
خمتلررا ل  وليرر   لل أرر ه أم أ رر  ذررر   خل رر  م خ صررم ل  شرر  م ذوهررر     رر  ليرر ا ليررت   و لملرر لود لالقت رر د

   قررل عةلررم ل تو  ررم درر  ل  رر لا لمل رررط ة فرر   رر  ن ررص ل هفرر ال  ل  شررر  م لمل دهررم خ د هرر  يررل       رر  ذررر دلد 
 لملوش   ل    ض م.

ذرر    نال خ  رر  عررن ضرر ا   رر   له  رر  أد  نا خرر ى ذ ررت ا ذرر دلد لملوشرر   ل    ضرر م ل رر ل كررل  رر ه لمل      
ل    يم ل دلو م ع لملوش   ل    ض م لذ  لشت لد لملو   م لزللو ب ض لملوش   لب  ا لملوشر   ل صرلإ ندلو ر  زلد 
ل ت ررر مل لملطت رررح ب   اررر  عرررن ل طررر مت لل يررر     ل ررريت آهرررن ذرررن و ررر  ذررر دلد لملوشررر   ل    ضررر م لأوهررر  ل  و ررر  

 زس ع عل  ل دلوة.ل  ش س ل  س   ت  ل  و   لمل ك
    ق بررم خرت  عررن ري  رر  . ل دلوة هررا ل  ر ة لمل كز ررم ع  ل  ل رم ل دلو ررم ل  ئ  رر م  ل ع رر ةأ ر   خ ترر  ل  ق بررمك ر       

نوشرر د   لخرر ه  ه  ع ل   ررل لق رر د   أاورر ا يرر  ل   ل ررم  خت رر  لمل سليررح للالخ رر و يرر  بط   ررم هرر  ذ  شرر ة يرر ا
   ن أو م ل  و   ل  ش س لدلو آ     ل  ق بم نط ح ل ت  سو ل ت ا :ل توف   م للنطيق  ذ

   

 ؟في تحسين تسيير المنشآت الرياضية أثرآلليات الرقابة هل  -                 
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 التساؤالت الجزئية:

  لملوش   ل    ض م؟ حت ح خ    ع   ق بم ل يرتلخ ة مل ذ  ذ ا خطا 
 لملوش   ل    ض م؟ ع حت ح خ      ق بم ل تهت ه مذ  ذ ا خطا   ل  
 ق بم ل تشغ ل م ع حت ح خ    لملوش   ل    ض م؟ذ  ذ ا خطا  ل   

 :الفرضيات/ 2
 الفرضية العامة:

  لملوش   ل    ض م. ع حت ح خ    أا آل     ل  ق بم 
 :تينالجزئي الفرضيتين
  لملوش   ل    ض م. ع حت ح خ    أا  ل يرتلخ ة م ل ق بم 
  لملوش   ل    ض م. ع حت ح خ    أا  ل ق بم ل تهت ه م 
  ع حت ح خ    لملوش   ل    ض م. أا  ل ق بم ل تشغ ل م 

 :أهمية البحث/ 3
 خه ن أو م ل  ا  ع:

 .لري مت خ      لجل   لذ     بله ذن جن      آ     ل  ق بمنب لز     م  -
 لملوش   ل    ض م. لخ    ع خوظ    لدلو  بمل  ق ل  ق ا على أو م  -

 ل    ض م.ع حت    أ  لا ندلوة لملوش    ل  ق بمذ   م ذ  ميهن أم خ  ذه  -

 .سنب لز ذ  ميهن أم خ تض ه لحتت ده لملوش   ل    ض م أاو ا ع ل م ل ت    لل دلو  -
 :أهداف البحث / 4

  ه ا أثو  أي ي  نا :
 .ذن لدهم نظ  لمل ضفح على ندلوة لملوش   ل    ض م ل يرتلخ ة م مآ  م ل  ق بخ ض إ خطا   -

 ع ندلوة لملوش   ل    ض م.ل تهت ه م   آ  م ل  ق بمل يت خ لده  ل لالقرتل   ل ت  ا على ل    ب    -

 للرب ض   ه  ذ ت  ي. ل  ق بم تإ جم و  لط    نا ل تفه  ع ذ لض    -

 ع ندلوة لملوش   ل    ض م.ل تشغ ل م مآ  م ل  ق ب ت ظ ا أ   لحلل و للالقرتل     ل ت  ا -
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 :                  الموضوع أسباب اختيار/5
 

  ع لملوش   ل    ض م.   ن خ    لآ  م ل  ق بم ل  ه م ع دوليم   ل لمل ض ع لخ صم عن  
   ض ع ذلف          ل ل  ا ك م   ل لمل . 

  ل   ئم  ل وش   ل    ض م.لوخ  ط   ل لمل ض ع ب   ض  م 
  طة ل    ض مب ملوشو   أدلا لمل ظفح ع   ق بم  ذه ل خل  ق ا على ذ  ميهن أم 

 
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات / 6

أرر  عل ررا ل  رر  جلطنرر   ت   ررا ب ررض لمل ررطلا   خ رر  لمل ررطلا   ع ررل عل ررا ذوهةررا  تطلرر  نجنرر ز أس      
  ض عل ه  لنب لز    ل  وئ  ها  ت ىن  ه  ه ه  بهل لض ح.ل  لودة ع أثو    ل بغ م نزع ل غ 

لميهووررر  ل  رررر و أم ل  ق بررررم  ررررا ع ل ررررم ل تطكرررر  ذررررن أم ذررر  ش ل تططرررر ا  رررره  رررر  ذرررر  ش خوف رررر ه لكشررررا  :1رقابةةةةةأ/ ال
          .                                        لالد ل ررررررررررررررررررررررررررر   لخ رررررررررررررررررررررررررررا اه   نم لدررررررررررررررررررررررررررر     ل صررررررررررررررررررررررررررر و ن  ل  ررررررررررررررررررررررررررر لا ل ررررررررررررررررررررررررررر دة ذ ررررررررررررررررررررررررررر     

ل   ل ررم ل رريت خضرر ن خوف رر  ل  رر ذلح  ل هرر مل لملل رر ة علررى عرر خ ه    طهلرر  ل ع رر و ل رريت  ررت  خوف رر     ا رر: الرقابةةة
  ر لد   ر ى  تا  ر  نر ع ذرن لالخ ر و ذر   ختطل  خض    لجلهر د ذرن ل  ر لد  ل رت  حت رمن حتر  درا ق ر دس ذيئر 

 م.لحت من بتاف ز   ب  يل ب لمليئ  حل د    ل  ش  
 :التسييرب/
   ع ل م حت    ل   لا لخو    لجله د  ألشط ص أل ل   لد ذن أدل بل ههر    ر  أنره ع ل رم دلئ  رم خ ر أ      

  بتوظ   ل تطط ا  ل ت د ه  ل  ق بم
   ذ    ة ل ت    ل  ل يت خ لده ل دلوة     لم خ    دق   خ   ل ف ضرى بشرهل  هر د لدر د ل شراا لمل ر  ندلو ر  

      دودم ذن لالنتظ مل لل تو   ل   
 ررا ع رر وة عررن جم  رر   و  ضرر م آرر وا   هرر  خمتلررا ل    ضرر   يرر لا ل ف د ررم أل لجل  ع ررم  ج/المنشةةآت الرياضةةية:

   ل  ه لملوشطة ف  ندلوة خ     ل   ب ن ذج ذ ح.
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 :الدراسات السابقة/ 7

 ور   لن رر لمل لعر مل لدر د   ولير   خو ل ر  ذ ضرر ع  خريو خ  ر و  لأثور  علرى ل  وليرر   ل  ر ب م لدر ن  أنره     
 أثو  ل   ذن ق    لك م مم  لد ن ه   ه ل  وليم ل ت   م:

 ع ع و     م   دودلش زل وم. دراسة :
أثةر الرقابةة االداريةة ل تة و م ب مل  لم لك م ذ ض عه    و :" مب ه  ل  ل مل  2002أد      ه ل  وليم يوم      

لقرر  ري رر   رر ه ل  وليررم  جم  عررم ذررن لاليرر خ ة ط رر  لالريرر لو "  لقرر  تلرر  ل   وررم لملطترر ة علةةأ أداا المةةونفيين
علرى ل نتر و لقر  رب ر  ل وتر ئج   علرى ل  ر لد لذر ا خطا  ر ل  ق برململوهج ل  صرفا لك نر   ر ا نا دوليرم أو رم 

 :ا      ل
ذررن  لملؤي رر  وهرر  ل ررو ص لملت لدرر  ع   ظفحأدلا لملررل  رر   ل  ق بررم فرر  أارر  ع نا رر     ضرر    ل  ارر  لأم  -    

 ن   م ل ت    .

ل  ق بم ل دلو م ف  خطا  نجي يب على أدلا ل ي خ ة   ذلا شه دة ل  كت وله لميهن خف   حت من على أم  -
جي ل  ل  كت و خب خه لأق ذ ته ل كث  خه ف  لل كث  ذ   م بطيل ب ل  ق بم لملط   ع ل هل م لند لالخه. ل  ل ذ 

 خطا  ل  ق بم على ل دلا  ت  ب فم ري د م نجي ب م.
ل  ق بم ل دلو م ف  خطا  يليب على أدلا ل ي خ ة   ذلا شه دة لمل د ت  لحت من نت ةم  م ل يت حت لحل ذل  -

لالخه  ل  ل  شه دة لمل د ت    س  ه ل   وة على ل تطقل  ذ  نظ مل ل  ق بم لملت   ع ل هل م لك ف م ل تطقل  ذ  ند  
ولد    لم ندولكه ل ه ه  أليل ب ل  ق يب أل   لم خ خه للن  لمل أق ذ ته ل يت جت له  ف   صفم ل ت  ذل ل جي يب 

 ذ  ل يل ب ل  ق يب لملط   لحت من ذ  جي ل   ل ل تطا  عه ا.
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   :تمهيد 
الرقابةةةة اريا بةةةة باا أا  ةةةا ظاةةةا ظ ةةة  ودةةةا ت الركناةةةة اريا بةةةة  رةةةا  أدةةةا ظ ا ةةةاا   بةةةا  دةةة  ل  اةةةا  ظيا             

ددةةرخ الرقابةةة انةةء األيا  الةةة دافد  دةة  ال ةةازا    ظ.ةة   ةةةا  ال  األفةةراي ا اظداكةةاخ بةةان اع ظ. اادةةا  وقةةةا
 حياطدا الأرض  ن     الفد  والغك ض
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 :مفاهيم عامة حول الرقابة / 8

 

ب مأةا  ةةن نااةةا اظةةا ا   ةةن  systematic processميكةن  رربةةت الرقابةةة بملةةا اكناةة  د اكةةة 
 effective and ةةةان  دفاةةة  اقطةةةأل وا اةةةس األ ةةةااع وبا ةةة تااز ءةةةرل فرالةةةة و اخ أفةةةا   االاةةةة 

efficient manner  وبصةةةت Robert J. Mockler  األجةةة ا  الرةةةرو بة ا الركناةةةة الرقاباةةةة
control process   فا ةةة ل ظل الرقابةةةة اريا بةةةة  ةةةد اأةةةا   اةةةن جدةةةا  ةةةداsystematic effort 

 ة  اس لأليا  ل ح اس األ ااع اظتططل حابا   اب

ادةا  Frederick W. Taylorوميكةن ال ة ل ظل أنكةة الرقابةة قةا  راراةه جة و  ا  ة  الرةا  
    أدا  لفكر  اريا   الرنكاة ا باابة ال رل الرشربن ااث أا.ه  دكنة    كن  فد  ة

اةةةةاول ال مأاةةةةةا انةةةةةء ظل الدشةةةةةاءاخ الفرناةةةةةة  ةةةةة ا ز  ةةةةة   وبررفدةةةةا الةةةةةأرض بملةةةةةا  نةةةةة  الركناةةةةةة الةةةةةي
  فالرقابةةةةةة  ركةةةةةل انةةةةةء أشةةةةةت ا  رافةةةةةاخ (1)الدشةةةةةاءاخ اظريةةةةة ا فادةةةةةا ظو األ ةةةةةااع الةةةةةي  ةةةةةأس اابةةةةةا ا

و صةةحاحدا أكةةا  ةة وي اظةةابر ب غ بةةة  اجرةةة   ةةاااف ا اابةةا األ ةةااع اظ ةة  أناة وو ةة  اظرةةاب  ظو اظ ةةاباس 
 الا  ة  

وميكددةةةا ال ةةة ل ظل الرقابةةةة  ةةةد اكناةةةة ال مأةةةا  ةةةن ظل  ةةةا ي ال تطةةةاأل لةةة   ةةة   ةةةا ي  دفاةةة ف وأشةةةةت 
 ا  رافاخ و صحاحدا   ل وجاخ  لن ص ل  ىل األ ااع احملاي    أ اً ا 
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  :(1)أنواع الرقابة / 0
اريا بةةة فن.دةةا  ةةا ا  ر كةةا انةةء بةةالدار  ىل ظ.شةةطة الداةةاز اريا ا ظو  ةةا ب ةةكء ااكا.اكاةةة الركناةةة 

ثةةةار  رااةةةل   ا ةةةاة ااةةةث  أةةةاظ ب ةةة ف  اظةةةاناخ و ةةةن ت اكناةةةة ال ح بةةةل و د دةةةد ب ح بةةةل اظةةةاناخ  ىل 
 خمرجاخ وبال ايل فنل   ا الدااز حي اج  ىل ظ. اع  قابة خم نفة 

 -وميكن  صدات الرقابة  ىل اا  ظشكال  ددا : 
 * التصنيف األول : من حيث تركيزها أوتوقيت حدوثها :

 : الرقابة الوقائية  -
و ةةد اأةةا   اةةن مك اةةة  ةةن األ ةةالاا وارجةةرا اخ الةةي ب ةة تا دا اظةةابر ا اابةةا واأ شةةاع ظا 
ا ا ةةل قةةا اةةا  ةةن  ةةاح الركناةةة اريا بةةة وبصةة     أكةةر  رةةا بةةايا  ىل ادةةا ددةة   ظبةةة  شةةاأل و راقأةةة ظبةةة 

فةةنل الرقابةةة ال قا اةةة   طنةةا  ةةن اظةةابر  رأاةة   operational levelاخ   فرنةةء اظ ةة  ن ال شةةغاند  غاةة  
جدةةة يف  ةةة  ان اةةةا  اظةةةاناخ وال اا ةةةاخ وارجةةةرا اخ بردابةةةة أا نةةةة لنحةةةا قةةةا  ار كةةةال  ةةةن ظبةةةة  شةةةاأل 

 حم كنة  

فةنل الرقابةة ال قا اةة قةا صةككه ل دأاة  واة بر اظةابر  strategic levelظ ةا اظ ة  ن ا  ةيا ا د 
 Long-term ةةن ظبةةة  غاةة اخ با اةةة  ةةن شةةملا ال ةةمث  انةةء ا اةةس األ ةةااع ال دااكاةةة الط بنةةة األجةةل 

objectives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 499/ص4991وآخرون /أساسيات في اإلدارة /دار الفكر في النشر والتوزيع  –زويلف ، مهدي   –المغربي ، كامل   

Outputs Control 
 مخرجات

Transformation 
process Control 

 عمليات

Inputs Control 

 مدخالت

 Feedback control 

 رقابة الحقة
  Concurrent control 

 رقابة متزامنة
Feed forward 

control 

وقائيةرقابة   
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 Concurrent Control:  (1)الرقابة المتزامنة -

و ةةد اأةةا   اةةن مك اةةة  ةةن األ ةةالاا وارجةةرا اخ والي اأةةاخ اظ ةة تا ة ا الكشةةت اةةن ا  رافةةاخ ظثدةةا  
 دفاةةة  األ.شةةةطة نص صةةةاً ظثدةةةا  اكناةةةة ا بةةةل اظةةةاناخ  ىل خمرجةةةاخ وال مأةةةا  ةةةن  ةةةان  طاب  دةةةا لنكرةةةاب  
ال دااكاة اظ   اة ا والرقابة اظ  ا دة انةء اظ ة  ن ال دفاة ا   ةرء لن مأةا  ةن ظل الدشةاي الة ا بة   را  ة   

 ظا ا ةةراع فاظشةةرع ال دفاةة ا  ةة اً ظثدةةا  اكناةةة ال ح بةةل بةةايا باقةةة و   ةة ااة أكةةا نطةةأل لةة  و  بشةة   ىل
ب رةةةد  راةةة  وق ةةة  أةةةل   ةةةا  ا اورأةةةة بةةةة احملا ةةةأة وال بةةة ل وقااةةةة الطرةةةاز واظطةةةأ  ظ ابرةةةة اكناةةةة   ةةةا  

 اقا اخ وال مأا  ن   ء ال ب ل 

األاةاار ظ ا انء اظ   ن ا  ةيا ا د ف  ك ةل الرقابةة اظ  ا دةة انةء الد ةا ر الشةدربة و ةن ت الفصةناة وأة ل  
 واظراال ااا ة لن ررع انء ءأارة ال  از ال دااكد والركل انء اختا  ال راباخ الررو بة  

 
 Feedback Control: الرقابة الالحقة  -

و د مك اة األ الاا وارجرا اخ وال رربفاخ الي  رأ  انء خمرجاخ األ.شطة ال دااكاة برا ا. دةا  
رقابة الاا ة  رأ  جد ي ا انء اظد ر الددا د وانةء  ةأال اظ ةال   ة ز شةرأة اكناة ال شغال وار. اج ظا ظل ال

General Electric   ب ف اش يقاس لن اجاخ برا اكاردا 

 وتلعب الرقابة الالحقة على المستوى الشغيلي ثالث أدوار رئيسية :
ة ال دااكاةةة الةةي   ةة  اةةه  ةة وي اظةةابر ال دفاةة ا باظرن  ةةاخ الةةي حي اجدةةا و لةة  ل  اةةا  فرالاةةة األ.شةةط  7

  اطرهت   
 اظ دفة   Rewarding   تاز الرقابة الاا ة أميا  ال  اا  و كافم    2
 ا بر و دأا  اظ   لة ان اواجة رينال  راباخ انء اظاناخ ظو الركناة ار. اجاة .ف دا    1

 Top Managementظ ةةا انةةء اظ ةة  ن ا  ةةيا ا د فةةنل الرقابةةة الاا ةةة  ةة وي اريا   الرناةةا 
   Future Plansباظرن  اخ الي    تاز ا اكناة  غا  و رابل نطأل اظدشم  اظ   أناة 
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 من حيث نوعية االنحراف ::  * التصنيف الثاني

  :1الرقابة اإليجابية  - 
ارجياباةةة  ىل ال مأةةا  ةةن ظل األ.شةةطة وارجةةرا اخ وال صةةرفاخ   ةة  وفةةس األ.اكةةة وال ةة ا.ة وهتةةاع الرقابةةة 

 والن ا ح وال رناكاخ اقاصة باظدشم  ل  دا ال ق ع ا اظتالفاخ واألنطا  اا بكفل ا اس األ ااع 
  :الرقابة السلبية  -

ظ ةةة  لة اةةةن  نةةة  األنطةةةا  يول وهتةةةاع  ىل اأ شةةةاع ا  رافةةةاخ واألنطةةةا  بطرب ةةةة ب صةةةا  ةةةا  صةةةاا ا
  جاةةة  ا. أةةةا د   ىل ظوجةةة  ال ةةة   والرةةةرت ظثدةةةا  اكناةةةة ال د ةةةاس ويول   ةةةا  ا فيا ةةةاخ واونةةة ل ظرا ةةةة 

اقة ع وار  ةاا ا … اظشكنة ال ا كة و اا  كرا  ااوثدا و  ا الد ع  ن الرقابة ي  بدا  أل.ة  برة   
 .ف س ظفراي ال داا   

قابةةة ارجياباةةة والرقابةةة ال ةةنأاة  ةة  ظل الرقابةةة ارجياباةةة هتةةاع  ىل  ةةكال ا ةةن  ةة  الركةةل والفةةرل بةةة الر 
 ولاس  صاا األنطا  أكا هتاع الرقابة ال نأاة  

 من حيث شموليتها ::  التصنيف الثالث
وبةةة   را  ةةة دا انةةةء مجاةةة  األاكةةةال واأل.شةةةطة ظو الد ةةةا ر الكناةةةة اظكنةةةت  ةةةا فةةةري ظو : رقابةةةة شةةةاملة -

  اة  ن األفراي ظو  ا  ة  مك
 وب   را   دا انء ظ.شطة  رادة وحماوي   رقابة جزئية:  -
 :  رء اىل   اا  ظيا  الفري و ررفة     ن أفا    رقابة على مستوى الفرد -

 : من حيث تنظيمها:  التصنيف الرابع
 ومتا س انء شكل ج  خ  ف اشاة  فاج ة  :  رقابة مفاجئة  -
وب صةةةا  ةةةا ارشةةةراع الةةةاو ا انةةةء األ.شةةةطة اظت نفةةةة ظو انةةةء الد ةةةا ر با ةةة تااز : الرقابةةةة الدوريةةةة  -

 ج  خ  ف اشاة  ااا.اة ظو   ا بر يو بة   ا  أا.ه ب  اة ظو ظ أ ااة ظو شدربة ظو فصناة  
 : المصدر من حيث:  التصنيف الخامس

 ان اع     باهت :    يانل اظداكة ومتا س  ن قأل أافة الرؤ ا  انء  الرقابة الداخلية -
 :     ن نال األجد   الرقاباة يانل ونا ج اظدشم    الرقابة الخارجية -
 : ب  ز  ا الفري يانل اظداكة   الرقابة الذاتية -
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 Role of control:   (1)/ دور الرقابة 3

ا ق صةةايبة   ر ةةا الرقابةةة ال دافةةة الر ا ةةاة الرابرةةة لةةهليا   و ةةن نااةةا ميكةةن ا اةةس األ ةةااع واقطةةأل
بار ةةةافة  ىل ودةةةا ت اريا   األنةةةرن و ر ةةةا ال تطةةةاأل والرقابةةةة وداف ةةةة   ا   ةةةة  ر كةةةا أةةةل  ددكةةةا انةةةء 

 األنرن ول ل  فنل الرقابة  نرا يو اً  دكاً ا   ااا  اظا ا   ن نال مخ ة ااباخ و د :
 :التغلب على المشكالت والمصاعب في حاالت عدم التأكد ( 1

  قا     كاشء ااي     اقطأل اظ   ااة ظو ظ ااع اظا  ة الي  ا    دفا  ا وا ا دا  ل األشاا
    أاً ألل  داك الك    ن الر ا ل الأا اة الي قا اار  غا اخ    كر ا و ن  دا .شمخ أنكة 

از ا يك ض ظو اا خ ااز ال مأا   ل االة الطنا انء اظد ر ال كد ل جدا  ان وفر  اظاي  اق
ول ل  و ن نال  ط   .ااز  قايب فرال قا ميكن اريا    ن   ابرة ظ.شط دا ومتدحدا ال راة ا أشت 

 و صحاح ا  رافاخ وا اس األ ااع  

 : كشف األشياء غير المنتظمة(  2
فممهاةةةة الرقابةةةة   ك ةةةل ا أشةةةت األشةةةاا  يةةة  اظد اكةةةة ظو الةةةي   صةةةت بالشةةة و  والغةةة   ريةةة ا فادةةةا ا 
اظدشم    ل اا ا اظد  اخ ا ا  فاع ال كالاتا ا  فاع  رال يو ال الركلا وب ل  فةنل الكشةت اظأكةر 
لألشاا  الغ  اايبة ا الغالةا قةا بة فر لنكدشةم  ال قةه واظةال وا دةا وحيةا  ةن اظشةكاخ ظو اظصةااا 

 الصغ   والي قا  صأح ظأ ر  ر اااً  ا اً 
 :تحديد الفرص ( 3

ظمهاةة الرقابةة ا اليأاة  ظو ارشةا    ىل اظ اقةت ظو الركناةاخ الةي  ةاين بصة    جاةا  وية     قرةة و  ك ةل 
والةةي  ةةن شةةملا ظل  دأةة  و  جةة  اريا    ىل فةةرص   ةة  أناة حم كنةةة ا فشةةرأة ا  صةةا خ الفن ةةطاداة انةةء 

ا ت اقنة ا  ةااا ا ا  أال اظ ال أا.ه  رن  جاااً و ةن نةال ال  ةا بر ا ة  الطنةا الكأة  انةء ااة
و ةةة  ا ةةةيا ا ااخ اا بةةةة و  ةةة ب اة .اجحةةةة لكةةةل فروادةةةا بةةةل  را ةةة  ل حةةةاي ءأارةةةة األجدةةة   اظريةةة ا 

 شرا  ا و كال شرا  ا واىت أافاة ار   وأافاة  قداع الركال حباا    
 :إدارة المواقف الصعبة ( 4

 ر ةةةا  وبال ةةةايل   بةةةا  ةةةن ا ةةة تااز قةةةا بدكةةة  وب  ةةة  ا ةةة  اظدشةةةم  ظو  ةةةر أأل اشةةةا ب  اكناةةةاخ أأةةة   و 
 ا أ ل  فنل الركل ا دل ال  ااا الاولاة  coordinationالركناة الرقاباة ل ر ب  اكناة ال د اس 
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يالأاً  ا بايا  ىل  باي  ي جة ال ر اا ظو الصر باخ الي   اجددا اريا   را باا   ىل  رو   وجة ي .اةاز 

  قايب جاا  
 : 1 ةال مركزية السلط( 5

 ل وج ي .ااز  قايب جاا بر   وبش   اظا ا  انء اختا  قرا اخ ب فة بض ال ةنطاخ لنك ة  باخ اريا بةة 
الةةا.اا و ةة ا برةة  ظل الرقابةةة   ةةااا اريا   ا اةةاو  احملةةاياخ وال ةةا اخ ار. ةةا.اة ا أكةةا ظلةةا   ةةااا ا 

 و  جاددا    ا اس اااع  اكناة ال داا   ن نال اوص ل انء اظصاي  اظايبة والأشربة 

وظنةةة اً   ك ةةةل ظمهاةةةة الرقابةةةةة  ىل اةةةا أأةةة  ا ظيرا ةةةةدا وظ ةةةاافدا  ةةةن نةةةةال اكناةةةة ال  اةةةا  واظ ابرةةةةة 
و صةةةحاح األيا  فاأل.اكةةةة الرقاباةةةة  ةةة وي الشةةةرأة ب ةةة   ال  جاةةة  وال كا ةةةل وال حفاةةة  وبةةة ل  . ةةة طا  ال ةةة ل ظل 

شةةرأاخ الةةي مت نةة  ظ.اكةةة  قاباةةة فرالةةة والةةي  ةةن شةةملا ظل  رةة   الشةةرأاخ الةةي   ك ةة  بةةنيا   جاةةا   ةةد  نةة  ال
 قا هتا انء  دفا  ا يا ا ااهتا  

 : / خصائص نظام الرقابة4
 :الدقة  .1

 ل الدااز الرقايب ال ا بر كا انء باا.اخ و رن  اخ ي  يقا ة  ةاد ر ادة  قةرا اخ  يا بةة  قاباةة ية  
 ةةة بالركناةةة ار. اجاةةة و اةةىت بكةة ل الداةةاز الرقةةايب يقاةةس جيةةا  ل قةةاي   انةةء   اجدةةة ظو اةةل اظشةةكاخ اظ رن

 بر كا انء باا.اخ و رن  اخ   أ ة وصحاحة  
 :   االقتصاد .2

   ظا .ااز  قايب فرال جيا ظل بك ل اق صايباً ار  ظل ب اوا الداةاز الرقةايب  كنف ة  فااةاع األ ا ةد  ةن 
اظا  ةةة لنحةةا قةةا  ار كةةال  ةةن   ةةاا  ال كةةالات فةةن ا    وجةة يف  ةة   ةةأأل الركناةةاخ والدشةةاءاخ اظت نفةةة ا

أا.ه  كنفة الدااز الرقايب اظ ة تاز  فة ل الف ا ةا احمل  ةة  دة  فدة ا قةا برة  ظل  دةاك ا ةراع ظيا  ىل  بةاي  
 ال كنفة اكا      ر  وبال ايل ظصأحه الركناة الرقاباة ا رافا حبا  اهتا  

ق صاي ا األ.اكة الرقاباة  د   ةالة . ةأاة .اةرا لن فةاوخ ا الف ا ةا واظ ابةا وا ابر  أرف  دا    ظل   الة ا 
و.اةةرا  نةةة اع الدشةةةاي وال كةةالات ا و ةةةن  دةةةا  بةةا  ةةةن اليأاةةة  انةةء اكناةةةة ال ةةة ا ل ا ق صةةايا بةةةة اا ةةةا 

 الرقابة و كنف دا 
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 :سهولة الفهم  -3

لةة  وقةةا بةةايا  ىل ال قةة ع ا األنطةةا  أ ةة      ل ظا .اةةاز  قةةايب   بكةة ل وا ةةحا و فد  ةةا فةةا قاكةةة
 وحيأأل اظ دفة و ن ت  ا   اا ن   فأرض الدا  الرقاباة وناصة  ن  الي    ز انء اظراي خ الربا اة 

ال حالال اراصا اة وال فصاناة   بفدكدا اظابرول ال بن جيا انةاد  ا ة تاا دا بةل جيةا  ونرا أل ال رايل ا
 ظل ب  دا انء شرااً وافااً و فصًا لكل ظيا   ن ظيوا    

 : 1المرونة  -4
 ل الدااز الرقايب ا اا والفرال وال اي  انء ا   كرا      ل  الدااز ال ا ميكن  رابنة  لةاس ف ةأل 

طأل اظ غ   والاروع ي  اظ  قرة و اما     ل  الدااز الرقايب ال اي  انةء ا. دةا  ظا فرصةة جابةا  ظ اجدة اق
يول  غاة  جةة  ا ا  راظة  األ ا ةةاة وبال ةايل فةةنل ال ناةل  ةةن الشةرأاخ الةةي   اجة  با ةةة   ة  ر  و  ا ةةاج  ىل 

ظ ةةاس ال دأةةا ا ةة  ا  رةةة  ةةن اظأارةةاخ وقةةا   رو.ةةة وانةةء  ةةأال اظ ةةال فةةنل اظ ا .ةةة ال  ابربةةة   ةة ز  ةة اً انةةء
اار برةض اظر قةاخ ظو الاةروع ظو اظ غة اخ الأا اةة الةي اة ل يول ا اةس  ة ا اظ ة  ن  ةن اظأارةاخ الة ا 
ي   ةةابرف رةةا بف ةةا .اةةاز الرقابةةة فرالا ةة    ا   بكةةن  ر.ةةا بال ةةا  الةة ا   ةة تاز فاةة  ظيواخ ظنةةرا أكةةا بدأغةةد 

ج  ة ا ظل بكة ل   ة راا ظ ابنةة اةا خ الفشةل الداشة ة اةن  رطةل  اةان اب خ ظو ياةاا ظبرا ظابر ار. ةا 
 ظاا الرا نة الفداة ظو ا. طاع ال اا  الكدريب  

 : سرعة اإلبالغ عن االنحرافات -5
وأكةةا  أر.ةةا  ةةاب اً  ل الداةةاز الرقةةايب اظ ةةايل  ةة   لةة  الداةةاز الرقةةايب الةة ا ميكةةن  ةةن نالةة  اأ شةةاع 
ا  رافةاخ قأةل اةةاوثدا رةا ب طنةا ال ةةراة ا اربةال اددةةا وال ةراة  ا   صةال اظرن  ةةاخ الا  ةة واظا كةةة 
والاقا ةةة الةةي حي اجدةةا اظةةابر ظرا ةةة ا  رافةةاخ و صةةحاحدا قأةةل  فاقكدةةا وا ةةابر  أةةرف ظل   صةةال اظرن  ةةاخ 

أل.شطة الة ا ميكةن  ةن نالة   ة ف  اظرن  ةاخ الصحاحة حي اج  ىل .ا   رن  اخ  يا بة ب دا ا    ءأارة ا
 الكافاة لنك ااا  ا اختا  ال را اخ الصحاحة  

 : التنبؤ بالمستقبل  -6
جيا ظل      صر الدا  الرقاباةة اظ ة تا ة انةء اأ شةاع ا  رافةاخ اوالاةة ظو اظ  ا دةة  ة  الركناةة 

ظ الاا  قاباة متكد   ةن ال دأةا با  رافةاخ قأةل  ار. اجاة و اما انء اظابر ظل ب رء جا اا لنحص ل انء
 وق ادا واختا  ارجرا اخ ال صحاحاة الي  ن شملا  فايا   اا  ال كالات الي قا  ك ل ج اكة وانء 
 أال اظ ال   ب  طا  اظابر ظل ب ت  ك  ع األباا اة بك شت ظل ال ةا لة الد ابةة قةا .فة خ 

  ن اظا  ة  د  شدربن  اب ة  
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 : 1األعمال التصحيحية -70
 ل ظا .اةةةاز  قةةةايب فرةةةال  ةةة   لةةة  الداةةةاز الةةة ا   بشةةة  ف ةةةأل  ىل ا  رافةةةاخ ا   ربةةةة اةةةن اظرةةةاب  
اظ  ةةةةة اة ولكدةةةةة  الداةةةةةاز الةةةةة ا ب  ةةةةةح وب ةةةةةيح مك اةةةةةة  ةةةةةن اقطةةةةة اخ واألاكةةةةةال ظو ارجةةةةةرا اخ ل صةةةةةحاح 

اظشةكنة وان اةا و ة ا ب طنةا  ةن اظتطةأل ظل برة   ا  رافاخ   ا بر  ظل الداةاز الرقةايب جيةا ظل بشة   ىل
  ةةأ اً مك اةةة  ةةن ار شةةاياخ ا اوةةا خ الةةي ب  قةة  ظل  كةة ل فادةةا ا رافةةاخ فرنةةد  ةةأال اظ ةةال   ا ا فةةض 

 % ظل ب أر   أاشر  ا فاض اا ا ا ال كنفة  5الرا ا اظ ح س  ن با  واا  وااا  
 : على االستراتيجية التركيز8
ز الرقةةةايب   ب ةةة طا   قابةةةة أةةةل اقطةةة اخ واأل.شةةةطة و اظكا  ةةةاخ وارجةةةرا اخ و  ا اةةةار  ةةة ا فةةةنل  ل الداةةةا

 كنف ةةةة  قةةةةا    كةةةة ل  ةةةةا   واةةةة ا جيةةةةا اليأاةةةة  انةةةةء الر ا ةةةةل والد ةةةةاي ا  ةةةةيا ا اة واأل.شةةةةطة والركناةةةةاخ 
فةةن ا أا.ةةه  كةةالات  واألاةةاار اورجةةة واظر ةةا  والةةي قةةا  ةةايا وهتةةاي ظ ةةن و ةةا ة ظصةة ل ور نكةةاخ الشةةرأة

%  ةن  كةالات الركةال ظفرةل  ةن 5$ ا50$ وأا.ه ال كةالات الابابةة 200000الركال انء  أال اظ ال 
 %  ن ال كالات الابابة  20اليأا  انء ختفاض 

 
  :المشاركة  -9   

 دةاك بدأغد ألا .ااز  قايب فرةال ظل بكة ل   أة ل  كاة  األارةا  اظة دفة ا الشةرأة واةىت بكة ل 
قأ ل فابا  ن  شا أة األارا  ا  صكا    ا الدااز وناصةة ادةا و ة  اظرةاب  الرقاباةة فكنكةا أا.ةه  دةاك 
 شا أة أنكا أال  داك قأ  ً أنكا أال  داك  ردااً وال  ا اً بال دفاة  واظ ابرةة أنكةا ظين  لة   ىل  ةاح الركناةة 

 الرقاباة وا اس ظ اافدا  
 : م االتفاق مع التنظي-17

فرالاةةةة الداةةةةاز الرقةةةايب  ةةةةر أأل ا  أةةةاي وثاةةةةس بةةةال داا  أ .ةةةة  األيا  الر ا ةةةاة ل د ةةةةاس األاكةةةال و   ةةةةاح 
الراقةةةاخ واابةةةا ال اجأةةةاخ واظ ةةة  لااخ أكةةةا  ةةة   رأةةة     بةةة  اظدةةةاز و فةةة بض ال ةةةنطاخ لةةة ل    جيةةة   ظل 

د  ةة  اظرأةة  الةةي  يأةة  فاةة  ودافةةة ميةةا س الرقابةةة     ةةن أا.ةةه  ةةنط     ةةكح بةة ل  فاظةةابر ا ال داةةا  الر ةة
الرقابة انء  ن خير  ل   ن فري و ظ ا ال داا  الغ    د فا جي   ل  را  ة الرقابةة و    ةاايا  ىل ارنةال 

 وار ا   بدااز الركل  
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  :الموضوعية . -11

ظا .ااز  قايب فرال جيا  ظ  خير   حملاياخ واا أا اخ شتصةاة فردةا ا  كة ل األيواخ واأل ةالاا الرقاباةة 
 اظ  تا ة شتصاة  فنل شتصاة اظابر ظو شتصاة اظرؤوس قا  اثر انء اوك  انء 

 
واظرةةةاب  اظ  ةةة ااة قةةةا األيا  وارنةةة  اككةةةاً يةةة   ةةةنا  واةةة ا جيةةةا ظل   كاةةة  األ.اكةةةة الرقاباةةةة باظ  ةةة ااة ا  

 ك ل  راب  أكاة   ل ال كالات ظو  اااخ الركل لن اا  ظو  ا ب  ا . دا   ن الركل أكا قةا  كة ل  رةاب  
. ااة   ل برا ر ظفرل  ا با ظو ا اس . ع حماي  ن ال ح ة ا ج ي  و. ااةة األفةراي واظدة   دةا ظ.ة  بغةض 

 بك ل اظراا  قاباً لن حابا وا ن اا  ال اقاس الدار ان . ع اظراا  اظ   اد جيا ظل 
 :   (1)/ مستويات الرقابة 5

    لاة ودافة ال تطاأل خت نت بان اع اظ ة  باخ اريا بةة ولة ل  فةنل   ة  لاة ودافةة الرقابةة   ل
خت نةةةت بةةةان اع اظ ةةة  ن وبال ةةةايل فةةةنل  دةةةاك ثةةةار   ةةة  باخ  قاباةةةة  ركةةةل انةةةء  بةةةاي  اا كةةةا خ ا اةةةس 

 -اقطأل وال اا اخ واأل ااع احملاي  و د:
 

 : الرقابة اإلستراتيجية أواًل : 
لد ع  ن الرقابة ب ركن  راقأة و  ابرة الر ا ل الأا اة األأ ر  ر اةااً والةي ميكددةا ال ةمث  وبصة     و  ا ا

أأةةة   انةةةء  ةةةان  طأاةةةس اقطةةةأل ار ةةةيا ا اةا أكةةةا وب رةةةكن   اةةةا  جةةة  ر ظو فحةةة ن ارجةةةرا اخ ال دااكاةةةة 
ا و  ةةا   الرقابةةة ار ةةيا ا اة  ار ةةيا ا اة اظ تةة   وال مأاةةا انةةء  دفاةة  اقطةةأل ار ةةيا ا اة أكةةا نطةةأل اةةا

ا و ةةة  نطةةةأل  قاباةةةة  ك اكاةةةة و شةةةغاناة ا وا ةةةابر  أةةةرف ظل الرقابةةةة ار ةةةيا ا اة  ةةة   وبصةةة    ظ ا ةةةاة  ةةةن 
الةة بن ب ك رةة ل بةةاقا  وبةةالدار  الشةةك لاة لكةةل  Top-Level Managersنةةال  ةةا ا  اريا   الرناةةا 

 ظ.شطة وظق از اظدشم  اظت نفة  
 

 : 2الرقابة التكتيكية  ثانياً :
والةي  رأة   Middle Managementو د . ع  ن ظ.ة اع الرقابةة الةي   ة ز  ةا اريا   ال  ةطء 

انةةةء   اةةةا  اكناةةةة ال دفاةةة  لنتطةةةأل ال ك اكاةةةة ا   ابرةةةة الد ةةةا ر الاو بةةةة اظراف ةةةة لركناةةةة ال دفاةةة  ا   ابرةةةة  ةةةان 
 أل اافدا وبرامدا و  ا . دا و   ابرة ال  ا بر األ أ ااة والشدربة لنتطأل  ا  ال  از و ان ا اس األق از
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وميكددا ال  ل ظل الرقابة ال ك اكاة ميكددا اظشا أة    الرقابة ا  يا ا اة  ةن نةال   ةا  اظرن  ةاخ 
 اظ رن ة بال رابا ا  يا ا اة  

 
 : 1الرقابة التشغيلية ثالثاً : 

 ةن  Low-Level Mangersالرقابةة ب ة ز بة   ةابرا اظ ة  باخ اريا بةة الةا.اا و  ا الد ع  ن 
نةةال ارشةةراع انةةء  دفاةة  اقطةةأل ال شةةغاناة ا   ابرةةة الد ةةا ر الا  اةةة لأل.شةةطةا اختةةا  ارجةةرا اخ الصةةحاحة 

 ادا الطناا  اااي ا ااولا اظ ا .اخ ا ال  ااا ا وخمرجاخ حماي  ااي   ا  ك ل خمصصة لألفراي  

والرقابةةة ال شةةغاناة   ةةاز  غ بةةة  اجرةةة اكةةا جيةةرا ا اظدشةةم  وانةةء اظةةان ال ربةةا ولن رةةرع ظبرةةاً انةةء 
  ان ا اس أل  ن األ ااع ال ص   والط بنة األجل  

 
 
 وضع المعايير الرقابية :  /6

واظرةةاب   دةةا و ر ةةا اقطةة   األوىل ا الركناةةة الرقاباةةة والةةي ي اابةةا ا   ةةأ اً ا اكناةةة ال تطةةاأل ا 
   ةةح مك اةةة اظ ةةاباس اظ ةة تا ة ا   اةةا  األيا  بار ةةافة  ىل   اةةا   ةةن ك الفةةري اظرافةةس اةة ا األيا  وانةةء 
 أال اظ ال فنل اظراب  قا    دا  ىل ج ي  اظد ر ظو  ىل الفرالاة الي ي  ن نااا   ةا  اقةا اخ ا واظرةاب  

والررو بة ل ح اس ظ ةااع اظا  ةة   ةل ال ةاوز  ىل الركةل ا ال قةه احملةاي قا  ركس ءأارة األ.شطة احملاي  
ا ا أاع ق ا.ة األ ن وال ا ة ا الركةل ا وقةا  كة ل اأةا   اةن مك اةة  ةن ار شةاياخ األناقاةة الةي اكة  

  ا ةاة   رن ةة  ءأارة ا    كا  الي  د ا اريا   ال ااز  ا وانء وجة  الركة ز فةنل اظرةاب  ختةاز ثةار ظيةراض
 ب ن ك و صرفاخ اظ دفة و د :

  ااا اظ دفة انء فد  و ي اك  ا    قر  اريا    دد  و   ح ا  الكافاة الي  ا    ةن نااةا   اةا   -7
 ظاكاا  را بافرد   ىل ال ااز بماكاا  بفرالاة وأفا    

افاةةةةة اظ رن ةةةةة بةةةةأرض ال اةةةة ي  ر ةةةةا قااةةةةا  الأحةةةةث وال حةةةةرا والكشةةةةت اةةةةن الصةةةةر باخ واظر قةةةةاخ ال د -2
الشتصاة لنك دت   ل . ة  ال ةا اخ ا ال ةا با ا اقةا  ظو ظبةة قاة ي  ةن شةملا ظل اةا  ةن  ميبةة 
 الرا ل لركن  انء ظفرل وج  وبال ايل فنل اابا اظر قاخ ال دافاة ظو  ا ب كء بالر   ال دافد 

 صأح   ف األنطةا  ظأ ةر نطة    وب رة   انةء  قا بر   يو  اريا   ا أشت ا  رافاخ و صحاحدا قأل ظل
 اريا    را  دا  
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  ااا انء ال تفات  ن اا  ال مث اخ الدااةة اةن ال رةا ض ا األ ةااع بةة اظة دفة واريا   رةا  01
بايا  ىل  باي   رال او اير ا  باي   رال ال رقاخ ا  بةاي   رةال الفاقةا  ةن اظةاي  اقةاز ا  بةاي  

 واظرااخ  اطل اب خ 
 

 :1/ أنواع المعايير الرقابية 7
اظراب   د اأا   ان  رمجة لنتطأل و األ ةااع وال اا ةاخ وارجةرا اخ والةاا ر اقاصةة بكةل  دشةم   و ة ا 
بر  ظل أل بر.ا ر وأةل  ةاع وأةل  اا ةة وأةل اجةرا  قةا  صةأح أندةا  رةاب    ة تاز ل اةاس األيا  الفرنةد 

 ظو اظ  ق   
 اظراب  ا اواا  الركناة لأل. اع ال الاة :وميكن    ا  

 : قياس األداء  .71
و ر كا اكناة قااس األيا  انء  ان صال وصحة اظراب  اظ  ة اة و ةان قابنا دةا ل اةاس الدشةاي 
اظدةة ا فحصةة  واظرةةاب  الرقاباةةة واةةا ا   متكةةن  ةةن   اةةا  األيا  وأشةةت ا  رافةةاخ ا ياةةاا   ةةاباس األيا  

واظطن ا  دا    قااس ي جة الكفةا   ا   ةا  األاكةال با ة تااز  رةاب    د اةة   دا ةا  ة  الشةد  الفرند 
 اظراي قاا    

 :مقارنة األداء بالمعايير. 72      
و  ك ةل  ةة ف اقطةة   ا ا .ةةة األيا  الفرنةةد باظرةةاب  اظ  ة اة ااةةث  ر كةةا  ةة ف اقطةة   وبا جةةة أأةة   
انةةةةء ءأارةةةةة اظرن  ةةةةاخ الةةةةي ي اكاردةةةةا  ةةةةن قأةةةةل اظةةةةابر والةةةةي متكدةةةة   ةةةةن   اةةةةا  األيا  وا ةةةةاا ا  رافةةةةاخ 

 ةةةةابر  ةةةةا   ا أا.ةةةةه والكشةةةةت اةةةةن . ةةةةاي ال ةةةة   والرةةةةرت ا و ةةةةن نةةةةال  ةةةة ا ال  اةةةةا  بةةةة ككن اظةةةةابر  ةةةةن  
ا  رافاخ  كن اواوي اظ ك ح  ةا ظز ظلةا ا ةاج  ىل برةض ال صةحاح   ففةد االةة نةروج األيا  اةن اظراةا  
   ب ا ف يانل اوةاوي اظ ةك ح  ةا فدة ا ب ة  جا ظبرةاً  ةانل اظةابر ألل  ة ا برة  ظل  دةاك . طةة  ةرت 

 ةةاج  ىل ي ا ةةة و  طنةةا  ةةن اظةةابر اداةة    ةةا بر ناصةةة قةةا    رقةةء ظ ةة  ن ا  ةةراع ولكددةةا  ر ةةا دةةا ر  ا
 ةةةةةةةةةة ف اوالةةةةةةةةةةة ا ظ ةةةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةةةةراع فن.ةةةةةةةةةة  برةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةانل ال ةةةةةةةةةةرب  ل صةةةةةةةةةةحاح  و نرةةةةةةةةةةا اريا   با  ةةةةةةةةةة  دا  

Management By Exemption  ا  ةة ف اقطةةة   مةةةا ً أأةةة اً ااةةةث خت صةةةر اقطةةة اخ الرقاباةةةة
 لنكابر  
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 أةةاظ  قةةايب ب جةةا  ةةانل اظةةابر ا اةةا خ لنحصةة ل انةةء باا.ةةاخ اظ صةة ي بةةاريا   با  ةة  دا   ةةد 
 قاباة  فاا و اأا وج ي ا رافاخ ج  ربة ان اظراا    ظا  ن اظككن لنكابر و  ةدااً لنرقابةة ظل ب  ةاو  اةن 

 برض األنطا  وا  رافاخ الي    اثر انء األ ااع انء ظل برأ  ف أل انء األنطا  ا    دا اة  
 

 :1مرحلة مقارنة األداء بالمعايير األنشطة التالية * تتضمن
قاةةةاس الد ةةةا ر الفرناةةةة لةةةأليا  بدةةةا  انةةةء  ةةةا بةةة   فرةةةاً ظو اةةةىت   قةةة   ةةة ف الد ةةةا ر بدةةةا  انةةةء اظرةةةاب     7

 اظ   اة ابفرض اابا ا  رافاخ 
  صال اظرن  ةاخ والأاا.ةاخ  يل الشةت  اظ ة  ل اةن  ررفةة ا  رافةاخ و را  دةا بالكافاةة وال قةه    2

 اظدا أة  
و   د ع  ءةرل قاةاس األيا  ا ةا  رةاي ظوجة  الدشةاي  ةن  دشةم  ألنةرن ا و  طنةا اكناةة ال اةاس 

 وال  اا   رااا  الر ا ل ال الاة:
 : ضرورة توفر الدقة والبراعة في القياس   ظ

فال ااس ب طنا ال  قت باقة انء . ا ر ال دفا  لن ككن برا    ن   ا . دا باظرةاب  اظ  ة اة   ةا اً وب ة ن ز 
  ل  يقة وبرااة ا ال ااس وبال اخ ا الد ااد ي  اظنك  ة  

 و   قةةةت ي جةةةة الاقةةةة ا ال اةةةاس انةةةء ءأارةةةة الركةةةل .ف ةةة  بةةةل وانةةةد برااةةةة اظةةةابر ا اابةةةا  . ااةةةة
 الأاا.اخ واظرن  اخ الي حي اجدا وا أافاة ا  تااز  ن  الأاا.اخ واظرن  اخ  

 :قياس النتائج كمية وكيفية  . ب
 ن الررو   اكال ظل هت   اريا   ب ااس الد ا ر الككاة أرق  اظأاراخ وبالد ةا ر الكافاةة أ ةا    ةابر 

   جاي اظدشم  ا اوفاظ انء الركا  اوالاة ظو ا   اا اكا
 :استخدام حاالت معينة في الرقابةث .

و  ةةال  لةة    ابرةةة   ةةا  الرةةةا نة  ةةن نةةال   ةةاباس   رةةةاي  فادةةا:  رةةال يو ال الرةةا نة و. ةةةأة 
الغاةةةاا والةةةأأل  ا األيا  واةةةا خ اةةةاز الر ةةةد الةةةي  ادةةةر انةةةء برةةةض الرةةةا نة واةةةاي و. ااةةةة   ياةةةاخ 

 ان   د الرا نة ان ال داا  وبال ايل ب    ة ف   رن  ةاخ الرا نة  ف ااس   ف اوا خ ميكن ظل بركس 
لةةهليا   اةةن ااا ةةاخ الرةةا نة  فاةةا ا ال تطةةاأل وال داةةا  والرقابةةة افك ابرةةة اوةةا خ اقاصةةة  ةةن قأةةل الرقابةةة 

 ميكن  ن  ررفة ظ أاا ظا ا راع ظو  كا  ظو ااز الر ا  
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الةةي  ادةةر ظثدةةا   ةة  الركناةةة ال دفا بةةة أللةةا  رةة  ظل ظ ةةراً يةة  وجيةةا ظل هتةة   الرقابةةة  دةةا بةةاألاراض والاةة ا ر 
اايبةةةاً حيةةةار وبةةةايا  يل . ةةةا ر نطةةة   اوباأةةةا  ةةة ا ظمهاةةةة ا ةةة تااز ظ ةةةن ا الرقابةةةة اظ ةةة كر  الةةةي    د اةةةر 

   ابر ال دفا  و   ق  ااا ا    ا اس األيا  بل
  ا ل والاروع اقا جاة اظ أأة ل ن  األاراض وادا ا  تااز األاراض أك اباس  قاباة جيا  رااا  الر  

 
 :استخدام التنبؤ في الرقابة ج .

ب ةة تاز ظ ةةن ا ال دأةةا ظو ال  قةة  ا االةةة ا أةةاع ظ ةةن ا الرقابةةة اظ ةة كر  اظ جدةةة بغةةرض اختةةا  قةةرا  
 صةةةةحاحد وا أةةةةاع  ةةةة ا األ ةةةةن ا ب ةةةة تاز أكاشةةةةر وةةةةاور ا رافةةةةاخ ظأ ةةةةر  دةةةة  ل اةةةةاس الد ةةةةا ر الكناةةةةةة 

ااز ال دأةةا ا قاةةاس الد ةةا ر بفاةةا با ا ةةة اا ااجةةاخ اظ ةة دنكة وأةة ل  لن دأةةا بال بةةاي  ظو ا  فةةاض فا ةة ت
 اظ  ق  ا اظأاراخ  ن نال اا أا اخ الككاة وا  ي  وال قه وال كنفة  

 :استخدام العينات في القياسح .
الرادةةاخ لن غنةةا انةةء  ةة ف اظشةةكنة وحيةةار  لةة  ادةةا ا بصةةرا   اةةا  أةةل الد ةةا ر الفرناةةة فا ةة تاز .اةةاز 

فالرقابة انةء جة ي  األي بةة  ة ًا  ة   اةن ءربةس فحة  اادةاخ  ةن ار. ةاج و كة ا الشةمل ا فحة  اادةاخ 
  ن األيوبة لنحك  انء ج ي  ار. اج  ن   ا الصدت  

 : طرق الحصول على معلومات عن النتائج الفعلية   خ
حي ةةاج األ ةةر ا  رانةةة ال  اةةا   يل اوصةة ل انةةء  رن  ةةاخ وباا.ةةاخ يقا ةةة  ةةن شةةملا ظل  ركةةس الد ةةا ر 

 الفرناة ا و ظ     ف الطرل :
اظاااةةة الشتصةةاة واوةة ا  وا ج كااةةاخ وال  ةةا بر الرقاباةةة وبةةمم  ىل جا.ةةا  لةة   ةةن ااةةث األمهاةةة اا ةةل 

   ل ان اختا  ال را اخ ال صحاحاة  ال راة ا  وص ل ال  ا بر الرقاباة  يل اظ 
 :  (1)تصحيح االنحرافات  .73

ب ك ةةل ااةةاع األ ةةاس لركناةةة الرقابةةة ب صةةحاح األنطةةا  وا  رافةةاخ فك ةةري الكشةةت اةةن األنطةةا  
     ا اقةةةةيل تطةةةة اخ  صةةةةحاحاة  راةةةةا الركةةةةل  ىل   ةةةةا ف  وا  رافةةةةاخ   برةةةة  شةةةةا اً لنكا  ةةةةة و  بفاةةةةا ا

الصةةةحاح وف ةةةاً ظةةةا أةةةال خمططةةةاً لةةة  وال صةةةحاح برةةة  الركةةةل انةةةء   الةةةة األ ةةةأاا والر ا ةةةل الةةةي .ةةة ر ا  ةةةراع 
ب مث  ةةةا   و ر ةةةا ا  رافةةةاخ ال ةةةنأاة و را  دةةةا اظ جأةةةة  ةةةد اقطةةة   األ ا ةةةاة لنركناةةةة الرقاباةةةة   ظ ةةةا بالد ةةةأة 

 رافاخ فادأغد انء اظابر  را  دا  برا ال ررع انء ظ أا ا وا برض اوا خ قا  ك ل ا  رافاخ لا 
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اظ جأة أأ   و  كر   و  ا بش   ىل ظل اظراا  الرقايب وال ا  أس وصف  ظقل را أةال جيةا ظل بكة ل 
ال ة ل ظل  صةحاح ا  ةراع ظو  رابنة  انا  اال  وااد ة   بة   ال صةحاح ب رةابل اظراةا  الرقةايب و ةن  دةا ميكةن 

 ااي   ا ب ت  ثار ظشكال :
 
 البقاء على الوضع الحالي . -1
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة . -2
 تغيير المعايير . -3

 ل اكناة الرقابةة    رطةد را  ةا  ةن جةرا  اظ ةاباس ظو   ا .ةة ار. ةاج الفرنةد باظ ةاباس اظ  ة اة بةل  ةن      
ال را اخ الررو بة ل ص با األاكال الفرناة و يال الف    باددا وبة اظراب  اظري بةة وبال ةايل فةنل جرا  اختا  

 ارجرا  ال صحاحد قا ب    ن جرا  ا  تااز ال  ا ل ال الاة :
 : (1)/ دور المعلومات في العملية الرقابية80

 ل ظمهاةةة اظرن  ةةاخ ا الرقابةةة  دأةة   ةةن ظل .اةة  الرقابةةة     رةةان أ لةةا .اكةةاً لنكرن  ةةاخ و ر كةةا انةةء         
صح دا ا اكناة  صحاح األنطا   وميكن    ا  اظرن  اخ الي  رىن ب ااس ووصت ظيا  الركل الفرنةد  ةن 

 ااث :
ددةا أللةا قةا  صةأح   فا ةا  اةا ظا  ةل جةا خ اظرن  ةاخ ا اا :الوقت المناسب لوصةول المعلومةات . 8

 و  بر ل انادا   ا    صل ا ال قه اظدا ا  
 ىل صةحة اظرن  ةاخ ونن  ةا  ةن  suitable time reliabilityو رة ي ال  ةة  :الثقةة بالمعلومةات   0

 األنطا  اظاكا.اكاة والك اباة  
ن األنطةةةا     ظلةةةا يةةة  صةةةحاحة ف ةةةا  كةةة ل اظرن  ةةةاخ   ثةةة ل  ةةةا أللةةةا ختنةةة   ةةة :صةةةحة المعلومةةةات . 2

 ةةةمم  ةةةن صةةةاقدا ا الكشةةةت وارفصةةةاح اةةةن الشةةةد  اظةةةراي باقةةةة و   ةةة ااة  validityفالصةةةحة 
 ويافراة ااث  .دا   . ر ظل ا  تااز مكل اظأاراخ أكاشر لرحباة اظشروع  

  ةةةن  اظرن  ةةةاخ  ىل ا دةةةاخ اظت صةةةة ظو اظرداةةةة بةةةاأل ر  :إرسةةةال المعلومةةةات إلةةةى الجهةةةات المختصةةةة . 4
 . وصااأة ال نطة واظ   لاة وال اي   انء اختا  ال را 

 
 

                                                           
 788/ص7888وآنرول /ظ ا ااخ ا اريا   /يا  الفكر ا الدشر وال   ب   –ا  داا    وبنت –اظغريب ا أا ل   1



                                                                                       الرقابة                                                                               الفصل األول

22 

 

 
 
 : 1/ مجاالت الرقابة 80

     الرقابة ا اجملا خ ال الاة :
   :الرقابة في مجال المشتريات .8

ااةةةث بةةة    راقأةةةة ال ةةة اخ اقاصةةةة بم ةةةرا  الشةةةرا  وا. اةةةاز اكناةةةة ال   بةةةا وأكاةةةة اظتةةة ول وقاكةةةة 
 اظت ول وشروي الشرا  و  اااا ا   از والفح  الاقاس والررض الاا را  

 :الرقابة في مجال اإلنتاج  .0
واظرةةاب   ااةةث بةة   ال مأةةا  ةةن  ةةاا  طاب ةةة اظدةة ر  ةة ا  أةةال  ةةنرة ظو نا ةةة جملك اةةة اظ اصةةفاخ

اظ  ةةةة اة  ةةةةن ااةةةةث وقةةةةه ار. ةةةةاج وج ي ةةةة  و كنف ةةةة  وأكا ةةةة  وال صةةةةكا  والطاقةةةةة ار. اجاةةةةة اوالاةةةةة 
 واظ   أناة 

 
 :الرقابة في مجال التسويق 73

وب   فادا  راقأة ا   اظأاراخ و كنفة اظأاراخ وا   اظأارةاخ اظر ةا  والشةكاوا اظ رن ةة بةالركا  
ااا ةةاخ اظ ةة دنكة و ةةاا   ةةا   و  ابرةةة  دافةة  ال  ةة بس و راقأةةة  جةةال الأاةة  بار ةةافة  ىل قاةةاس 

وال رةةرع انةةء الاةةروع والر ا ةةل اقا جاةةة باظداف ةةة وال طةة  اخ ال كد ل جاةةة وا ق صةةايبة وال اا ةةاة 
 وال  افاة  

 :الرقابة في مجال التمويل  74
واألاةةة ال -و راقأةةةة اربةةةراياخ والدف ةةةاخ وب طنةةةا  راقأةةةة اكناةةةة  ةةةاب  األ ةةة ال و صةةةاي  ا و كنف دةةةا 

 واألص ل وال ا لة الد ابة واظ حصاخ الد ابة أد  ركن  ا ة اظرأ  اظايل لنكدشم  
   

 : / أدوات الرقابة08
  ةةةةة تاز اريا   اةةةةةاياً  ةةةةةن ال  ةةةةةا ل واأليواخ وخت نةةةةةت  ةةةةة ف ال  ةةةةةا ل واأليواخ انةةةةة اع ا ةةةةة  

 ىل  ا   دةا  ة  اظرةاب  الةي ي و ةردا   ةأ اً و ةن ظ ة   ة ف األيواخ ودروع اظشروع وااجا     بار ةافة 
اظاااةةةةة الشتصةةةةاة ا اظ ا .ةةةةاخ ال تطاطاةةةةة ا ال  ةةةةا بر وال ةةةة اخ   الأاا.ةةةةاخ اراصةةةةا اة والر ةةةة ز الأاا.اةةةةة 

 بار افة  ىل اقرا أل الرقاباة  
 
 

                                                           
  رج   ابس 7888وآنرول /ظ ا ااخ ا اريا   /يا  الفكر ا الدشر وال   ب   – وبنت ا  داا   –اظغريب ا أا ل   1



                                                                                       الرقابة                                                                               الفصل األول

22 

 

 
 
 

 : (1)الرقابة بالمالحظة الشخصية (   1
 ة ف ال  ةانة   طنةةا   ةاا اظةةابر  أاشةر   ىل   قةة  ال دفاة  لا ة ز بدف ةة  بةا ءاع انةةء  ة  الركةةل 
و. ا ر ال دفا  و  اا  األيا  والكشةت اةن ا  رافةاخ بغةرض  صةحاحدا ا  ةن اظرةروع ظل اظةابر الة ا بدةمن 

بفدةةة  اظرؤو ةةةة اب رةةةاي  .ف ةة  اةةةن ا ءةةةاع انةةء  ةةة  الركةةةل ا   قرةةة  فن.ةة  برةةة  بةةة و  ا  رافةةةاخا ف ةةا  
   ا د  و اا بف رو.  ااز ا  كاز بالركل 

أكةةةا ظل ا ةةة تااز الطةةةرل األنةةةرن ا الرقابةةةة يول الن ةةة    ىل اظاااةةةة الشتصةةةاة  ءاقةةةاً برةةة  ظل اظةةةابر   
 بةةايا اكةةاً  قاباةةةاً   كةةا ًا  أكةةا ظل اظغةةةا   ا ا ةة تااز  ةة ف الطرب ةةةة قةةا بةةايا  ىل . ةةةا ر اك ةةاة و لةةة 
ب أا اظراب اخ الي  اا   أأدا اظاااة الشتصاة لنكرؤو ة را بافرد  ل ف   ا انء ظلا ااز ث ةة  ة  

 و  ل بال ايل فرالاة األيا  

أكةةا ظل ا ا كةةاي الكا ةةل انةةء اظاااةةة الشتصةةاة بةةايا  ىل   ةةاا  وقةةه اظةةابر ا ال فاصةةال انةةء ا ةةاا 
 بر كا انء اظاااة الشتصاة اا كاياً أنااً حي كل ظل بف ا األاكال ااا ة األنرن  واظابر ال ا 

الدار  الشا نة لألاكال  ن جرا  ا  كا   بال فاصال الاقا ة ا أكا ظل اظابر ميكث ا  ك أة  وا ةراً أةل وق ة  
 اظتص  ألاكال الرقابة ا قرا   وانال األيا    ميكن ظل بايا اكًا  قابااً   كا ًا 

 : تقديريةالموازنات ال 80
و د نطة  قاباة  الاة  قكاة    ح الد ا ر اظ   فاة لفي    داة   ة  أناة اةاي   ةا  كة ل  ةدة ولكةد 
 ر ةةا اظ ا .ةةة ظيا   ةةن ظيواخ الرقابةةة بدأغةةد ظل برااةةء ا  اةةااي ا األ ةةس ال ةةناكة واظ ك نةةة ا اشةةياك  راةة  

وبفرل ظل ب     ىل فياخ   داة قا  كة ل .صةت ظو  بة  اظرداة بالدشاي وظل  ر ا ان الفياخ ال  داة باقة 
 ةةد باً و ر ةةا  ةة ف ال  ةةا ل  ةةن ظأ ةةر ال  ةةا ل ا. شةةا اً وا ةة تاا اً ا ال طةةااة الرةةاز واقةةاص وميكةةن    ةةا  

 اظ ا .ة  ىل األ. اع ال الاة:
 
 : موازنة الدخل والنفقات  -

اخ  ن نال ال دأا حب   اظأارةاخ اظ  قرةة و ةن ت و ر كا   ف اظ ا .ة اا كاياً أنااً انء   ا .ة اظأار
 ال ررع انء ال كالات الي  كأاهتا اظدشم   ن جرا  با    ف الككاة  
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 :  1موازنة نفقات رأس المال -
 

واأل ا ةةةد واب خ واألثةةةار واظتةةة ول  ةةة ا    و   ةةةح  ةةة ف األيا  أافاةةةة  .فةةةال  ظس اظةةةال بةةةة اظأةةةاين
 أا.ه ا األجل ال ص  ظو الط بل 

 
 : الموازنات النقدية  -

و ن نااةا بة   ال دأةا حبرأةة الد ة ي لةابدا  ةن   أ  ةاخ و ةاف ااخ ألنة  ال قةه الكةاا لن تطةاأل 
ولرةةل ظ ةة  ظيةةراض اظ ا .ةةة ل غطاةةة ظا ا ةة     قةة  ا الد ةةا ظو ا  ةة  كا  الفةةا ض  دةة  بةةمانء  ةةريوي ركةةن   

ال  ابربة    ادا اظفاجآخ ا ال ا لة الد ابةة ااةث جيةا انةء الشةرأة ظل  كة ل قةاي   انةء  ةم ة ال ةا لة 
 الد ابة والا  ة ظ اجدة ا ل  ا اخ واظصروفاخ الي   ا كل ال من   

 
 : التقارير .73        

ا ال دفاة  وا ا .ةة  ة ا اظ ة  ن باظراةا  حيةاي األيا   و ن نااا ب ررع اظابر انةء   ة  ن الكفةا  
 اظطن ا ومتكة اظابر  ن اابا ا  رافاخ و. اي الررت وحيأ  اظابرول ال  ا بر اظك  بة اىت بالد أة 

 لنك   ااخ الي  أس وظل  ن  ا فادا   ا بر شفداة   وبشيي ا ال  ربر ظل بكة ل يقا ةاً وصةايقاً وال  ةا بر قةا
 كةة ل  دفا بةةة ظا    ةةح    ةةا  الركةةل وقةةا  كةة ل ا  شةةا بة ااةةث   ةةااا اظةةابر انةةء اختةةا  ال ةةرا اخ و ةةن 
ظ. اادا ال  ا بر الاو بة برا ا. دا  أل  رانة  ن  راال اظشروع وقا  ك ل ب  اة ا ظ ةأ ااةا شةدربةا فصةناةا 

ض دا األ ا ةةةد اظ ةةةااا  ا اةةةل برةةةافو  ةةةا بر الفحةةة ا   ةةةا بر قاةةةاس أفةةةا   اظةةة دفةا   ةةةا بر ال  صةةةاة و ةةة
اظشةةكاخ  ةةن نةةال اكناةةة اابةةا و  اةةا  الأاا.ةةاخا واظةة أراخ و ةةد اأةةا   اةةن   ةةا ل   أايلةةة بةةة األق ةةاز 
وال اةةةااخ اظت نفةةةة ا اظدشةةةم ا وال  ةةةا بر اقاصةةةة و رأةةة  انةةةء بدةةة ي  الاةةةة ويةةة   الاةةةة وبر كةةةا  ةةة ا الدةةة ع  ةةةن 

  ال  ا بر انء اما ج  قاباة  رادة 
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 : 1البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية . 74
و   تاز ا الدشةاءاخ الةي   ب ا ةر   ة ال . ا  دةا ظو    ةاحدا  الاةاً ظو حما ةأااً   ةل  ةا ب رنةس 
 بال ط   ال ا خيد ا ال دأااخ ا اظ ا .اخ انء ظ اس ال ا ل ال  داة ا    الركنااخ ا ا بة   و  ا ار ه 

 نةة  الأاا.ةةاخ انةةء  ا ةةة ظشةةكال ظو نةةرا أل ظو   ةة ز باا.اةةة ااةةث ميكةةن  جةةرا    ا .ةةاخ بةةة خم نةةت الد ةةا ر 
 بالدار  ال ربرة  

 
 

 :الخرائط الرقابية / 75
ااث أال ادرا جا ه الفرل ا اب كا  اقرا أل الرقاباة الي    ال الركل الرقايب ب   انء ظ ا دا ا 

ظ     ف اقرا أل   ل ابلة ا   ل الرا ل ا نربطة ال صكا  ا نربطة   از  الك    ن الد ااد ا و ن
  الركل ا ول ا ي ارشا    لادا ادا اوابث ان الرقابة انء األاكال اريا بة 
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 خالصة 
ودافة   ميكن فصندا ان  اكناة الرقابة اريا بة  ر ا أآنر  رانة  ن  راال الركناة اريا بة  و د

ال تطاأل وال داا  وال  جا ا أللا  ككنة اا   الرداصرا وأللا    ز انء   أ  األاكال واأل.شطة الفريبة ظو 
 ا كاااةا و ركل انء اأ شاع األنطا  وا  رافاخا ت  صحاحادا و   ميدا اا ب كاشء واقطأل اظ طر  

 نفة   ك ل ظ ا ا ا و   اظراب  الرقاباةا ت   ا  األيا  ا     ومير بدا  الدااز الرقايب اراال خم
 اظراب  اظ ر    فكرا ة األنطا  

ولنرقابة اريا بة و ا ل فداة أ       طا  اريا    ا  راقأة ظيا    دفادا وظيا دا الكند ظ اااهتا 
 انء قااس  رال األيا  ا ال دفا  
أركناة ظو ودافة  يا بة  د .ااز أغ  ا  ن األ.اكة اا  اناهتاا اكنااخ   واك  ا فالرقابة اريا بة

 يانناةا خمرجاخ و غ بة اك اة  فم ا  اناهتاا ف  ك ل ا حمصاخ و. اج الركل ظو األيا  
اكنااهتا الاانناة   ك ل ا   ا .ة . ا ر األيا  و ا ي ال  صل  لا      ا ي  ااايف و دفا ف  ن 

 يا   ظ ااع األ
 خمرجاهتا   ك ل ا  رابل الف    ظو ا  راعا و     اقطم   ا أال  داك ا راع 

ال غ بة الرك اة  د خم نت الدكا ج ظو اظراب  ا ابا  ظو  راباخ اقطأل لأليا  اوايل واظ   أند 
ل  داك  طابس بة األيا    ا أا.ه  داك ظنطا  ظثدا   ميبة اظداز وا   كرا  ا .فس أافاة األيا    ا أا

 اظتطأل ل  واأليا  او ا د الفرند  
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 :تمهيد
إن الرتبية  الدنيية  لالاضيةةي  ل دةئ اابدةي بلفة  الساضةةكا  ةلا  لةين تلة  ؤلةا ا ةألش اه  ةي ي ل ي ةة أ يا  

 لان هني ضكلن الأ يري ةالرة حأدي  اصيحد  للرتبي  الدنيي  لالاضيةي .
   اةةة  لضةةةالدا  ةةةيؤ  ة اه  ةةة   ل ان ةةةقة اةةةي بنرةةةيؤ سييا ةةةي لإاار ةةةي ل ح ةةةن ل ةةةيريه  لليسيةةة  ل ةةةيال 

 ال لابك لامل يلئ اليت للاج    لاليت هي ل  ريلرة اابد .
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  :مفهوم التسيير -1
لللدةة  الأ ةةيري ال لدةةي هةةي للدةة   لاالجأديؤيةة  االسأصةةياض ض أةةا الأ ةةيري اةةن ال لةةل  اانضةةة  اليريةة  بةةيل لل      

 لاض  امله  يت حبةي ؤن ا ألش ؤييل ان الندل لالأ لر.بناف  اايج  إىل حت ني ااا تااااف  ل لل  الأ يري ظ ا 
 :تعريف التسيير -2
لج ةة   بةةيالأ  ل اضةةحم دةةنا للأ ةةيري للةةي ؤةةنة صةة لبيتا حيةةم  ألةةحم ا ةةي  للدةة  الأ ةةيري إىل إن اللصةةل     

 جنضةةنة يظةا اللةيب  بأ اضسةفا فيلأ ةيري اةة  اةةةئ بةيسي ال لةل  ا الةاش عةا ت ؤليةف ؤةةنة ل ةلرات الةيت  ةةيف  ا ةي 
 مل نيها حدي لإلع ع ؤلا الكأب اليت لأكل  ؤن الأ يري  ن  ن هنيك ل يرضحم خمألس  هلذه الكلد  فنرن  ن:

ضةةةةاش  ن الأ ةةةةيري هةةةةل  ن ل ةةةةا  بيلأةةةةدا اةةةةيتا لاضةةةةن    ن لأقلةةةةن  ن ا فةةةةااا ضةةةةهالن >>فاضةةةةنرض  لةةةةيضللر: 
 .(1)<<بقح ن ل رالص ل يل  ممكن 

 .(2)<<هل  ن لأندق ل  ا للنظ  للصنر ا لااا للن ك للااسبالأ يري  >>لضلل  هناة فيضل : 

 يةةف إدةةيا لاةيفظةة  ؤلةةا ظةةال  بيفيةةف نكةةن لحتفةةااا اةةن ال هلةةي حتليةةك  هةةنا   >>لضاش"رلبةةات الدةةييي ": 
 .(3)<<ا ين  بكسي ة لف يلي 

خ ةةةةيا لالأنظةةةةي  لاةةةةن الةةةة   الأ ةةةةيرضحم ال ةةةةيبل  نكةةةةن  ن يلةةةةل   ن الأ ةةةةيري هةةةةل سيةةةةي  ا فةةةةااا ب دليةةةة  الأ   
 لإصنار ا لااا بقح ن الل يبئ املدكن  لتل  ان  جئ حتليك  هنا  ا ين  بكسي ة لف يلي .
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 :1أنواع التسير -3

 : ضنل   ل يري اجملدلع ال ليرة )املن آت( 

 :التسيير المباشر -1

ليةةة  بيندةةةي نكنةةةف  ن هةةةذا النةةةلع اةةةن الأ ةةةيري ال ضأ لةةةب إاكيييةةةيت اياضةةة  اليصةةة  اةةةن عةةةا  اجملدلؤةةةيت اة 

 ض أنؤي لضكلحم شخص ان  جئ ل يري  شفي  الصييي  لاملأيب   لضكلن الأنالئ اديشاة ان عا  امل ريضن.

 :التسيير غير مباشر -2

هةةةل ل ةةةيري ض ةةةأنؤي اةةةن امله  ةةةيت اصيرجيةةة   ل إىل خمةةةأص اةةةن  جةةةئ إؤةةةياة الأنظةةةي   ل الصةةةييي  لهةةةذا النةةةلع اةةةن 

لالذة ض أ دئ فيف امل ري اه    ان امله  يت للأنالئ ل املن قة لهل ضااسةب  الأ يري ض دا  ضأي ل يري اليص

 لضلجف.

 :التسيير المشترك -9

لضنالئ ل هذا النلع ا ريضن  ل  لةةا لهةذا ؤلةا ح ةيم اناكيييةيت اصيصة  لكةئ ا ةري حبيةم لةاب     

 ؤ س  لن يك.

لف لضأةنالئ اديشةاة ل املن ةقة الن ا ةأ دي   ة هل الأ ةيري الةذة ضلةل  ا ةري لاحةن بل ةيب:التسيير غير مشترك -0

 اه     الاش.
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 آليات التسير:-4

الأ ري هل لل  اجملدلؤ  ان ال دلييت املن ل  لاملأكيال  اليت ل دئ   ي ي الأخ يا لالأنظةي  ل الألجيةف. 
ن الأن ةيك شةييف الاسيب  لهل بيالأصير حتنضن ا هنا  للن يك ج لا ا شخيص لدللغ ي لهل جلها ا د  امل ةري.إ

ل تل  شين إحتيا اللااراتا فيللظيس  الأ يريض  ا أداة ل يضا خمألحم اللظيبحم ا الاش اةن الأخ ةيا حةل الاسيبة  
لأنةةيل  الأنظةةي  بيؤأدةةير جةةاا  اةةن ال دليةة  الأ ةةيريض ا لصةةدي  بنيةة  املن ةةية  ل هيكلأ ةةي يةةي لأدةةةئ ؤليةةف هةةذه الدنيةة  اةةن 

اةن اةنظ  حالةي ؤدلية  ااباضة  فلةل اؤأايةي  ن  ض ةكئ الأ ةيري1س   ل   لغريه .للنييت إاارض ا لانيصب ؤدئا ؤ 
هةةذه ال دليةة  لدةةن  بأألنضةةن ا هةةنا   ة الأخ ةةياا ف يةةف ال نكةةن  ن ض أاهةةي لنأ ةةي ؤنةةن الاسيبةة  افيلاسيبةة  البةةن  ن 

اةن اص ةاا لك حم ؤن لجلا ) ال ي (.لأ لب ل ةنض ت جذرضة   ل عسيسة  ؤلةا ال يي ةيت لانجةاا ات لغريهةي 
ي ىن  ن الاسيب  ل لا ان جنضن إىل الأخ يا لذل  ف ن ال  س  بني ؤدلي  الأ يري لالأنظي  هي  ضأي ؤ سة  ااباضة  
ادنية  ؤلةا   ةيل الأسةيه  املأدةيا ا تلة   ن ؤدلية  الأ ةيري لةنش ل ديلي ةي لنةأل الأنظةي  الةذة ال ضألاصةئ  ةةريه إال 

 بيلألجيف.

 أهداف التسيير:  -5

  اهلنا  اليت ض  ا الأ يري اانضم اللصل  إلي ي اي ضلي:ان بني

 ةدين  ري ا ي    انيأيجي  لفك اي جي  ل الاييال انيأيجي. -

إدةةةيا صةةةي  اةلةةةا ال ةةةأ دي  ؤلااةةةئ انيأةةةيد اةةةن ضةةةن ؤيالةةة ا اةةةلاا  لليةةة ا ر لل  اةةةلا ا لكنلللجيةةةيا ا ةةةأ ديال  -
 ؤل ييي بنلن لدذضا  ل يلص.

 بندا اليص ا  ةدين ل لضلف. إيأيد املنألد -

 للدي  رغديت لحيجييت امل أ ل  ان حيم الك ا الكيحم لال ان. -
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 دور التسيير: -6

للكديةةة  امل للبةةة  اةةةن عةةةا  ال بةةةيبنا ح ةةةب  ةةة ا  ةلظيسةةة  انيأةةةيد لأأةةةدن إيأةةةيد )لةةةلفري( ل املةةةنة اةةةةنا 

لةةةلفري انةةةيف  لالةةةنايت للد ةةةأ لكني الأكلسةةة ا ليلؤيةةة  دةةةناةا فينيأةةةيد هةةةل هةةةن  لةةةئ اه  ةةة   ل ان ةةةقةا اةةة  

لحصل  ال بيبن ؤلا ال ةل   دةب  ن ضكةلن ل اللسة  امل لةلم لةي  سدلةف لال ب ةنها  ن الأن ةيك ض ةا  امله  ة  

 ل املن قة إىل جتدين اييل لالأقالري ض اة ي إىل خميلس  )غااا ( لالأ يري اجلين ض ةأل    يةف للدةي ليية  اال ةأداارض  ل 

 ي اال أداارض  ل ال دئ لانيأيداال أ  ك ضليبل 

للةةةذل  يةةةاش  يةةةف اةةةن امل ةةةي  ا  ي ةةةي  للد ةةةري الدألةةةم ؤةةةن  سةةةئ لكلسةةة  لإليأةةةيد لال دةةةئا لال ةةةرية اا ةةةن   

للده  ةةةةةة  ااهليةةةةةة  بنلؤيةةةةةة  املياضةةةةةة  املنأرةةةةةة  لةةةةةةذل  ض ةةةةةةألجب ارا ةةةةةة  حةةةةةةل  املنأةةةةةةلد )ال ةةةةةةكئا النةةةةةةلعا اللةةةةةةلنا 

 1اصنا ...اخل(.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 .40، ص 1331مد فركوس: الموازنات التقديرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مح -د -  
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 للتسيير باألهداف: الخطوات األساسية -7

 1: الخطوات األساسية للتسيير باألهداف1شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .24محمد رفيق الطيب: مرجع سبق ذكره، ص  - -  

 ا أ اا  لانيس    هنا  الأنظي 

لامج  ا هنا  إىل يأيبل   ي ي  
 لللحنات

 اااج   اهليكئ الأنظيدي

 حتنضن ا هنا  لامل ي  الأسصيلي 

 االلسيق ؤلا الر املا لل لا دأف

 للن  الأنسيذ

 املااج   الن يبي  ان سدئ امل ا 

 الأللمي الن يبي للنأيبل

املااج   النلرض  
 ا  امل ا 

اسرتاؤ املا لل 
 الرا لنس ف

اسرتاؤ امل ا  
 الرا للدا لل

 حنل الرة جنضنة
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 :1بعض العمليات التسييرية التي تقوم بها اإلدارة داخل المنشآت -8

 يقالذ ان ي ؤلا  ديئ املةي : 

 : : اإلدارة العامة88المادة 

 للأكسئ يي ضلي:

 ة املال ض  للنسيذهي.حتأري ال دلييت املأ لل  يي ايي  اناار  -

 ل يري الل يبئ الد اض  لاملياض  لإلاارة. -

 لنسيذ خم ا لكلضن ا أخناي الل يع بياللصي  ا  اهلييلئ امل ني . -

 إؤناا الأليرضا النلرض  للللمي لنسيذهي. -

 ةدين ل يري الذا  امليلي  لاةيفظ  ؤلي ي. -

 لانؤ ييت املدنلح  للألال  اجلد لض  للأ  انضاضيت فاؤي : لة  سلاؤن لإجاا ات اأيب   لاااسد  امل يؤنات -

 : المديرية الفرعية للموارد البشرية -1

 للكلحم يي ضقيت:

 للظيحم امللارا الد اض  لإلاارة لل يريهي. -

 لنظي   ؤدي  الأكلضن امل أخناني لجتنضن ا يرف   لاأيب   تل . -

   ا  اهلييلئ امل ني  لال  ا ؤلا لنسيذه.إؤناا خم ا ل يري امللارا الد اض  بياللصي -

 : 2المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة -2

                                                           

1
 .24محمد رفيق الطيب: مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .24محمد رفيق الطيب: مرجع سبق ذكره، ص  
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 للكلحم يي ضلي:

 ةدين لنسيذ اي ايييت الأ يري لالأر ي  للدن قة. -

 للنضا اايجيت امليلي  للدن قة لاسرتاح ي. -

 ةدين إؤناا الصسليت ال دلاي  للل يع لاأيب أ ي. -

 1 أالرض  ل ري اا ن لإلاارة ل س ي  املن قة.لة  االؤأدياات ال -

 : : إدارة المنشآت والتجهيزات86المادة 

 للكلحم يي ضلي:

 حتسي  للن يك  ؤدي  ارا يت الأخ يا لانحصيبييت. -

 ةدا اليضي  املن آت لالأر ي ات لال  ا ؤلا صيييأ ي. -

 .إؤناا لل ديك الااال ل جمي  املن آت لالأر ي ات الاضيةي  -

 إؤناا خم  يت ل يري ليذلا ان ي خم ا الأ يري ال نلة.  -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
 .19، العدد 91/90/5002الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: حرر في  -  
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 :واقع التسيير في الجزائر -3
ض حةةة  ل اجل ابةةةا  ن ظ ةةةلر امل نةةة  الأ ةةةيريض  لقالةةةذ يظةةةاا ل ةةةن  لجةةةلا علةةةب ف ةةةي  ؤلةةةا الةةةنايت امل ةةةري    

 املأد ن لهذا راج  ل نة   ديم ان ي:
صةةياض ا ف ةةل  ةةألا لةةيرة اةة  اللةةييلن للةةيرة  الةةاش اةة  ال يي ةة  غدةةل  اس ةةل  ل ةةيري ان ةةآت ا ؤدةةي  االسأ -

 ل الاش ا  اناارة ال يا  ل الاش ا  االجأ ياات ال خصي .

لاسةةة  ان ةةةآلني االسأصةةةياض  ل سدأةةة  بريلسااعيةةة  لصةةةيبي  س ل ةةةدم بظ ةةةلر جةةة ر ل ةةةيريض  اأديةةة ة تات ا ةةةأل لي  
 ا هللي .

لأأةةييت الةةندا الأردي ةةي لةةإلاارةا فةةذل  الةةندا املنرةة  ب دي أةةف ةةةن لةةقسل  بيفةة  الأ ةةيري الناالليةة  لاصيرجيةة  اةة  ا
 (1)انيأيجي  يظاا لرتلي ه ؤلا جتدي  الارا انيأيد  لةا ان ا أف هلي.

 
 

 :التسيير في التربية الرياضية -14
هةةةنا  حيأةةةيد لةةةئ ؤدةةةئ اةةةنظ  لهاضةةةف مجيؤةةة  اةةةن النةةةيل إىل شةةةخص ضلةةةلا هةةةذه اجلديؤةةة  حنةةةل حتليةةةك ا      

ؤي  في يةةق هلةةي املنةةيم امل بةة  لاناكيييةةيت امل للبةة  حةةل حتلةةك ا هةةنا  بيلنرجةة  ا لىل اةةن الكسةةي ة لالس يليةة  امللةةةل 
اأنلؤة  ؤلةا ا ةألضيت إاارضة  اأسيللة  ل  ل ؤدةي ليظاا لحتمهي  الديلف  هلذا النلر الذة ضهاضف امل ةري بةنرجيت خمألسة  

ن يرضيةةةي  ل ينضةة  لااالةة  ال ةةديم لحةةل ااالةةئ اهليفةةيت اةةن جلةة ااتلاحتةةيملديةة  ل خمألةةحم اهليفةةيت الاضيةةةي  اةةن جلةةين  
 .(2)اأخصص 

 

 
 

 
 
 

                                                           

1
 .12،19محمد رفيق الطيب، مدخل التسيير أساسيات ،وظائف، تقنيات، مرجع سابق،  

2
 12، ص1334، دار الكتاب الحديث، مصر، 1محمد قطب راشد، سمير عباس،اإلدارة والتنظيم في مجال  التربية البدنية والرياضية، ط 
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 :ف المسيريتعر  -11
 للد ري ان ي: يرضحمهنيك ؤنة ل 
   

هةل تلةة  ال ةةخص الةةذة ض ةةأ ي  الليةةي  بي ؤدةةي  لإ ةي  امل ةةي  اةةن الةة   ا الةةاضن ف ةةل خم ةةا لان ةةا 
ك لؤليةةف ض أةةا امل ةةري لةةئ ا ةةهل  ؤةةن  ؤدةةي  ا الةةاضنا لاةةنظ  لاااسةةب لان ةةك جل ةةلا ا الةةاضن لدلةةل  غةةا  ا ةةرت 

 .  (1)اللاارات لإال ف يف ضسلن صسأف لد ري لضأألل  إىل انسذ فلا ال يتلال بن  ن لكلن للد ري  ل   ا ين  
ي ياةةف دةةب ؤليةةف  ن ض ةةا  ؤلةةا مجيؤةة  اةةن املا ل ةةني الةةذضن ضللاةةلن بأقاضةة  ا ؤدةةي   ن ضلةةل   للكةةي ض ةةأ ي  

 .االأصيصفاللاارات ل ي يق  لا يت للب  ان   لتل  ؤن عاضك إصنار ا لااا لامل ي  امل
 ري هل الساا الذة ضلل  بألجيف املا ل ني لضدني هل  ال اضل  اليت ضأد لهني ل لقاض   ؤدةيهل  لهةل الةذة ل امل     

امل ةةأخنا  للأنسيةةذا  ضأةة  ال ةة  الأنسيةةذ  ة حتةةنا اةةي دةةب ؤدلةةف لاكةةين ال دةةئ لالةة ان لأقاضةة  الل ةةيبئ لا الات
لا فةةااا الةةذضن ضأللةةلن لقاضةة  لةةئ تلةة  ل ةةةل  الأكةةيليحم امللةةنرة لحتليةةك ارجةة  ليفيةة  ل انيأةةيد إةةةيف  إىل تلةة  

سةةةةاارات  ا ةةةةيتسيياةةةةف بي ي ةةةة   لامل ةةةةي  الةةةةيت ضأةةةةلىل انشةةةةاا  ؤلي ةةةةي للةةةةذل  يأيب أةةةةف لرسيبأةةةةف لنأيبرةةةةف ليةةةةأدكن اةةةةن 
حيصةةةئ ؤلةةةا اللةةةنر الكةةةيل اةةةن   نلدةةةب ؤلةةةا اجلديةةة   ا (2)لاالحناافةةةيت  لأصةةةأليم لا يجلةةة  ا ال ةةةي لانجةةةاا ات

 امل اف  لاديائ اناارة سدئ  ن ضلل  يدير أ ي.
 :أدوار المسير - 12
ضأد  "انأ  باد"  للك ؤنا ان امل ريضن ل ا ةألش اللدة  اليصة التل   ةن  ا افة  اةي إتا لةين هةهال       

 بأدةيئ  الار ا ين  صنس ي إىل ث ث جمدلؤيت لهي: ضللالن بلظيبحم حيم ر ش  هن  ضللالن
 :ةئقياألدوار العقال -12-1
 للأدةئ ل لقاني  ري ال دئ ل صلر انأظد  لهي لي يت: 

 صيحب ا اا ل ؤدلف.ل : هني دب  ن ضس   امل ريلن ا الالن بقيف هل املدةئ الواجهة -1

 حيم ضلل  امل ري بألجيف املا ل ني. :القائد  -2

 دب  ن ضكلن امل ري مه ة لصئ بني ؤدلف لبني امل ريضن لامل هللني ا الاضن. :الرابط -3
 
 
 

 :األدوار اإلعالمية -12-2
                                                           

 .12،19ئف، تقنيات، مرجع سابق، محمد رفيق الطيب، مدخل التسيير أساسيات ،وظا - 1
 .12، ص1334، دار الكتاب الحديث، مصر، 1محمد قطب راشد، سمير عباس،اإلدارة والتنظيم في مجال  التربية البدنية والرياضية، ط - 2
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 جل يت امل ني  لهي لدي ضلي:إىل ا لل ين ااصل  ؤلا امل للايت لإضصيهلي 
 امللألا للد للايت اليت لسين ل ل يري شهلن ؤدلف.   -1

 الصئ إع ع املا ل ني ؤلا جماضيت ال دئ. -2

 .املأألنث ا  اجل   الامسي  لصيحب النسلت ل الناالئ لاصيرد -9

 :األدوار التقريرية -12-9
  يت اللاارات لهي ؤلا ال كئ ا يت:الل دئ  

 : حيم ضلل  امل ري بيملديارات ال  ا  للأكيحم لالأ لر.المستحدث -1

 لل . ب لسياة امل يلئ سدئ لسلؤ ي لضلل  ي يجلأ ي ؤنن اي:  ة دمعالج المشاكل -2

 الل يبئ. بي أ دي : هل الذة ضل ع امل ي  ؤلا ا شخيص امل نيني موزع الموارد   -3

 .(1)هل الذة ضا  ال للا لضلدئ انلأ اايت لضلن  الأني الت للد هللني  -4

إن  ي ة   امل ةري هةي ل اللاسة   ي ة   سيياضة  لهةذا ضأ لةب إملياةي   ةيليب الليةياة لنكننةي  :وظائف المسير -19
 اليت ضلل   ي امل ري:  ا ا ؤدي ن يذل
 الأخ يا لحتنضن ال يي يت. -

 لنظي   يظد  ا الاضن. -

 لسلضض ال ل   لامل هللني. -

 الاسيب  ؤلا النأيبل امل للب . -

 انشاا  ؤلا للنمي النأيبل. -

 إصنار ا لااا لالأ ليديت.  -

 لس ري للدلي  ال يي يت. -

 ال دئ اناارة. لنرضب املا ل ني ل املاال  تات امل هللي  لحتدئ -

 (2)لن يك مجي  اجل لا املخألس  بيل نيصا املكلي  لل دي  اناارضني. -

 
 

 
 

                                                           

 (.24-14( محمد رفيق الطيب، مدخل التسيير أساسيات ،وظائف، تقنيات، مرجع سابق،)2 - 1)
 .24، ص1334، بن عكنون الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2ل التسيير أساسيات ،وظائف، تقنيات، جمحمد رفيق الطيب، مدخ - 2
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 :مؤهالت المسير الناجح -10
لكي ضنرم لئ ا ري ل شفئ اال ه دب  ن ضلاجف ا ؤدةي  الةيت حتة  إشةاافف لض ةريهي ل ض ةا ل ة لل        

اايجةة   رصةةأليألي لض ةةرتا ل امل ةةري  ن ضلةةن  ةةأخنااياضس ةة  ادةةيائ الأنظةةي  لاناارة لي ةةأخنا دي   نلدةةي دةةب 
 ال  سيت ال ليد  بني مجي  ال يالني ا ف ان ا أل ايت النريؤ ؤليف إىل ال  سيت اني ييي  لض ا  ان لكلن 

بلةلؤ ل  ا ملا ل ف انجاا ات الةيت لدةيم لنسيةذ هةذه ا هةنا  لضسةل  ال ةل   الأةالرض  إىل   هناففل ن ضا   
لةةذضن ضلةة  ؤلةةا ؤةةيلل   ا ةةهللي  لنسيةةذ املااحةةئ املخألسةة  لل دةةئ لض ةةأندا ل ةةيبئ الاسيبةة  الةةيت لأةةدن ا شةةخيص ا

 لنسيذ اص   لض أ ا  ب ض املهه ت املدي ة للد ري النيجم ليلخص ي ل اي ضلي:
 ال يس  اناارض . ااأ ك -

 اةيفظ  ؤلا ال ل  اناارة لممي ات الليياة. -

 إؤنااه .اللنرة ؤلا لكلضن الاجي  ل  -

 الأنظي . ا أخنا اجلنارة ل  -

 إبنا  ا را  ال نضنة. -

 ةدا النس . -

 .اال أليا  -

   ال ا  .ياللنرة ؤلا لن يك  ؤد -

   (1)الاسيب . -

 :أقسام المسيرين -11
 نكنني الأديي  بني ث ث ا ألضيت للد ريضن لدي ضلي:

 :المسيرون القاعديون -11-1
 ايألةةةيب  املةةةلارا ل امل ةةةألضيت الأنظيديةةة  لدةةةاة  ا ةةةأ دي  لؤلةةةا ضللاةةةلن بينشةةةاا  ؤلةةةا امل ةةةأخناني     

       بةةةةيلنظا صةةةةا   لا ةةةةير   الألنيةةةة  حيةةةةم ضأسلسةةةةلن ؤلةةةةا  ا ب ةةةة  اةةةةن حيةةةةم ح ةةةةن ا اا ا  اةةةةي ا دةةةةأ   فأأدةةةةةئ 
 ةني بفةا  امل ي  املللل  ملا ل ي   لنسذ بيل كئ املني ب له  ضلألن ا ظ   لسي   ا  هةهال  املا ل   نل لقلين 

 النصم لانرشيا.  
 :المسيرون األواسط -11-2
    
 

                                                           

 .12/19، ص 1334،دار النشر للكتاب، القاهرة مصر، 2إبراهيم العمري، اإلدارة دراسة نظرية تطبيقية، ط - 1
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ضل دةةلن الر الل ةة ي  بةةني امل ةةريضن الليؤةةنضني اةةن ج ةة  اناارة ال ليةةي اةةن ج ةة   الةةاش ل ضأدةةةئ الرهةة  ل لنظةةي   

لاااسدةةة  املةةةلارا للأقلةةةن اةةةن ح ةةةن ل ةةةيري الأنظةةةي   ل ضلأةةةلن ا ظةةة   لسةةةي   ل لأيبةةة  الألةةةيرضا لحأةةةلر  ا ةةةأ دي 
 . الجأديؤيتا
   

  : الخصائص الرئيسية لإلدارة  -14
  ه  ؤلاائ الأ يري النيجم ف ي متأي  ب نة الصيبص يذلا ان ي :ان ل ن اناارة    

ضفلةةب ؤلةةا اناارة عةةيب  الةةنلا  ل ان ةةألاار لسةةرتات علضلةة   ن ال دةةئ اناارة ض أدةةن ؤلةةا الأقهيةةئ  -1
      .(1)ظيبحم ال يي ي  اليت ل أا اهسأ ال لدي ل الكسي ة السني  ل هذا إال في للل 

  ال لدةةيت امللناةة  إلي ةةي اةةن عةةا   فةةااا اجملأدةة  املأ ةةيالني  ةةإن اناارة  ةةن  بصةةس  ربي ةةي  إىل ارا -2
 ل تل  لفلي للللايني امل دل   ي ل اناكييييت املألفاة    اللاارات ال فأ  ب قن اللأيضي امل الة  ؤليف ا يتا  ي ل 

 ل امل يلاة.  ناارة االد   بيللييلن  ن هنف ي ا  ي ي هل ل ديك الللايني بيل ن إن ا -9
 

إن اناارة اكدلةةة  لل يي ةةة   ن اللةةةياة ال يي ةةةيلن هةةة  الةةةذضن ضللاةةةلن بأألنضةةةن ا هةةةنا  ال ياةةة   -40
 للد ا . الليياة ال ليي االأير يللنلل  ل رجي  اناارة املأخصصلن ضألللن ؤدلي  لنسيذ اللاارات اليت 

 لا رتل  . إن اناارة ؤديرة ؤن لامج   يبل  جل ن مجيؤي لأألليك  هنا  ؤيا  -1
إن اناارة ي يا إي ي  هيا  ا ف ي لأ يائ ؤنن ل ديل ي اة  اجلديؤة  لل ة ا ل يسة  اللسة  إىل  -4

 لامل ي  . نظد  ان ال   إ ي  ؤنا ان اللظيبحمحتليك  هنا  امل
لإتا لييةةة  اناارة السنيةةة    يةةةلاع ا نيةةة  اةةةن امل افةةة  ل امل ةةةيرة ا ةةةأخنا  ةةةأل   اابدةةةي إن اناارة الس يلةةة  ل -4

 ا د  جنا لأنسيذ ال دئ ف ن الر املنضا ال ض أل   الاة فني  اأخصص .
دئ االةلهل  ال دةئ اناارة لدةي  ن اصةاة ل نضاضن لييلا الاا  فنيني  ل  الصيبيني سصأليم  ن لةريا ان امل     

آالةا لهةل  يامل يرة السني  لأيحم الكةري إىل سنرة املنضا إال  ن االل  ايةنان ال دةئ اناارة ض ةأل   اةن السةاا  صصة
  ن ضنضا بس يلي  .

 
 (2)لامل يرة الأ فيلي  الأالرض   اا  ال دئ الأ فيلي املأخصص ال ل أا ليفي  ل دئ اناارة .     

                                                           

1
  .92، ص1343القاهرة ، أحمد نجم :مبادئ علم اإلدارة العامة ، إدارة الفكر العربي ،   

 (.14-11،ص)2442عبد السالم أبو قحف : أساسيات التنظيم و اإلدارة ، دار الجامعة الجديد للنشر ، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ، - 2
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لأصةةةحم اناارة بةةةيلأفيريا فديفةةة  ا ؤدةةةي  املأفةةةرية لال نصةةةا الد ةةةاة اأفةةةري باغديلةةةف لعدلحيلةةةفا لدةةةي  ن  -4
 الأ لر الأكنلللجي ل جميالت خمألس  ضأ لب ان اناارة ةالرة الالدأف.

أدةةئ ل إن اناارة ل دلي  لن لة ؤلا ال نضن ان الأصافيت لامل ي  اليت ضلل   ي املنضا لهةذه امل ةي  ل -3
 اللاار ل.....إخل. لا يتالاسيب  الأنظي ا :ة الأخ ياا الألجيفا 

إن اناارة ؤدلي  ا أداة لاصنر إ أداارضأ ي هل بلي  انظديت النا  الديف  الةيت ل ة ا إىل إشةديع  -14
 اجملأد . يهاجتي هلليي ي  لاة  ؤ يرغديت اجملأد ا ف ي ا ااة اليت ل يؤن هذه املنظديت ؤلا بلل   هناف ي 

ا ةةةةألضيت املنيصةةةةب اناارضةةةة  لالأن ةةةةيك بةةةةني  لاالةةةةأ  ل أدةةةةن اناارة ؤلةةةةا فكةةةةاة الأةةةةنرد اناارة  -11
 .(1)امل هللني اناارضني

 :المبادئ األساسية في اإلدارة -14
 مبدأ التوازن: -14-1

ن ؤدليةةة  لالندةةةل املني ةةةب للكةةةل  اال ةةةألااردةةةب  ن لكةةةلن امله  ةةة  ا دةةةي لييةةة  األا يةةة  لتلةةة  لأةةةدين  
الأةةلا ن ؤلةةا ؤةةيلك الةةابي  اناارة الةةذة ال بةةن  ن حيسةة  الأةةلا ن ااالةةئ امله  ةة  لتلةة  بأن ةةيك ج ةةلاه اةة  ج ةةلا 

 ا فااا.
 :مبدأ التخصص -14-2

ضةةةهاة الأخصةةةص إىل لكةةةلضن اصةةةاة ال دليةةة ا ل ديةةةك ادةةةن  الأخصةةةص ل ديلةةةي شةةةيا  ل خمألةةةحم يةةةلاحي  
 لي  يت اناارة.

 : ماديةمبدأ الحوافز ال -14-9
للةةةنمي للليةةةي  بن ةةةيعف بكسةةةي ة جيةةةنة لتلةةة  اليبةةةئ هةةةذه املكيففةةةيت الةةةيت لةةةهاة بةةةنلرهي إىل حتسيةةة  ال ياةةةئ 

 ل دلف. لقاضأفاكيفقة اديشاة ب ن 
 :مبدأ السلطة والمسؤولية -14-0

ال ةةةل   لةةةلحي إىل  ن صةةةيحد ي ضكةةةلن ا ةةةهلالا فةةة ن الللةةة  امل ةةةهللي  ل ةةةخص ا ةةةني فيرةةةب  ن ضةةة لا  
 ا  لإلشاا  ؤلا ا شخيص ل اينان ؤدل   لللجيف ج لاه  لللصل  إىل اهلن .بيل ل   ال   
 
 

 : مبدأ العالقات اإلنسانية -14-1

                                                           

 (.14،13، ص)1344إبراهيم عبد العزيز شيحا، اإلدارة العامة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  - 1
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إن ال  سةةيت اني ةةييي  لةةهثا  ةةلدي  ل إديبةةي ؤلةةا  ةةيؤ اللظةةيبحم اناارضةة  حيةةم لأ لةةب امل يجلةة  ال ةةليد  
 اناارضلن لاملااسدلن. لل  سيت اني ييي  لة   يي يت ؤدئ رشينة ب اا  ن ضأد    ي

 
 
 
 

 :مجاالت اإلدارة في الرياضة -14
ل دةةئ اناارة الاضيةةةي  ؤلةةةا حتليةةك ثةةة ث جمةةيالت ربي ةةي : الةةةااالا اناكيييةةيت لال ةةةيالنيا حيةةم ل أةةةا     

 هذه اجمليالت املأناالل  لاليت ل دئ ؤلا حتليك الأكيائ فيدي بين ي فأ دئ اناارة الاضيةي  ؤلا باجم  ال   ي 
ل هةةةناف ي ؤلةةةا ح ةةةيم اناكيييةةةيت املأةةةلفاة هلةةةي لؤلةةةا ؤةةةنا للسةةةي ة ؤيالي ةةةي للةةةئ هةةةذا لأألليةةةك  هةةةناف ي امل ةةة اة 

 بنريؤ.
ل ن  ن اناارة الاضيةي   أ  بيل نصا الد اة لل أدن ؤليف ل حتليك  هناف ي فنرةن  ن اناارة ض دةئ اة       

 ةاة ااالةئ هيفة   ةذه اللفة  لض ةا  سلاؤةنهي لضأكياةئ امللظةحم ال ةياة لفةك لفة  ثيبأة  ؤنةناي ضأألةنث لةئ ؤنصةا ب
بق لل ي ضكأدئ الأريي  ااالئ جمل  اناارة لاللرةين لس يؤةيت ال دةئ  ةلا ا ل جمدلؤةيت ال دةئ الةيت لظة  لة  

ؤلة  اناارة ب نيصةا خمألسة   >>ؤلا حنه  ل فاق ؤدئ لظة  ؤنيصةا اةن لةئ لحةنةا إن لفة  اناارة الةيت ل ني ةي هةي
ل املينان الاضيةي ل لا  ي لئ ال نيصا الد اض  امللجلاة ل اهليفيت ا دي لين السس ي لا دي لةين جميهلةي لل ديلي ي 

 ل مجي  اناارات ا الاش. هذا ف ن جميالت اناارة لل ديلي ي هي يس  ي اجمليالت  ا لا  لئ(1)<<امل ين
 
 
 

   
 

 

 
 

                                                           

 (.90ص) مصر،، 1331وآخرون ، اإلدارة في  الميدان الرياضي، المكتبة األكاديمية العربية، عصام بدوي - 1
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 :األسس العامة للتنظيم واإلدارة -13
 إلدارة:تعريف ا -13-1
ان الصة لبيت حيةم  ألةحم لس ةري  إن اللصل  إىل ل اضحم شيائ لدنا مل ىن للد  "اناارة" السا الكةري    

ا ةىن اناارة بةةيالأ   لج ةة  يظةةا اللةيب  بةةيلأ اضحم ليةةلاحي الرتليةة  الةةيت ضنظةا إىل اناارة اةةن ال هلةةي لاللسةة  الةةذة 
سةن عةا  ؤلي ةي الكةةري اةن الأ ةلرات الةيت  ةةيف   -  االجأديؤية اةل ي اةئ بيسي ال لةل  –صي  فيف الأ اضحم فيناارة 

 ب ةةةياا جنضةةةنة مل نيهةةةيا لاةةةن   فةةة ن الأ ةةةيرضحم امل الحةةة  ل الكأيبةةةيت اناارضةةة  املخألسةةة  ل كةةة  اةةةي هةةةل اأةةةيؤ اةةةن 
 اأفريات ل تل  اللس .

امل ةةةيلئ الةةةيت لاج  ةةةي لبي ةةةأ اا  هةةةذه الأ اضسةةةيت  ةةةن  ن  غلد ةةةي ض كةةة  ايألةةةياات لاهأدياةةةيت للةةةنن ي ل  -    
 املسكالن ل تل  اللس . 

ف لا  ديئ املةي ا لل لس  ا يصا للةلرة الصنيؤي  ليي  ا ظة  امل ةيلئ  الةيت للاجةف هةذه السةرتة هةي ليسية   -   
 ضةةياة انيأةةيد لانيأيجيةة  ل سيةةحم الأكةةيليحما لاةةن   اي كةة  تلةة  ؤلةةا ا ظةة  الأ اضسةةيت الةةيت سةةنا  لل كةة  ل 

 ه امل كل .يس  اللس  هذ
 ن ل ةةةةا  بيلأةةةةدا اةةةةيتا لاضةةةةن   لأقلةةةةن  ن ا فةةةةااا >> فنرةةةةن  ن"فاضةةةةنضاض  لةةةةيضللر" ضةةةةاش  ن اناارة هةةةةي

 . (1<<)ضهضنليف بقح ن ل رالص ل يل  ممكن 
 .<<اناارة املخأص  هي جتنب  ة ةييع ل اجل ن اني ي  >>لل يس  انجتيه ضلل  "لضب"  ن   
فن ااصل  ؤلا  سصا النأيبل بقسئ ج ن حةل نكةن حتليةك  >>ناارة بقهنيبيندي ض ري"جلن اي" إىل ا -   

 .<< سصا رلاد ل  ياة لكئ ان صيحب ال دئ لال يالني  ا  للنمي  فأئ النا  ممكن  للدرأد 
               فةةةةةةن ل ديةةةةةةك ال يي ةةةةةة  اناارضةةةةةة  امللةةةةةةةلؤ   >>لدةةةةةةي ض اف ةةةةةةي "ح ةةةةةةن شةةةةةةلألت لح ةةةةةةن ا ةةةةةةل " بقهنةةةةةةي  -   

 .(2<<)أنظيدي ال ي  ؤلا  ن ضااؤا هذا الأ ديك الأأييت ال اين لاملكينل انعير ال
ا ةهللي  اجأديؤية  لأأةدن الأخ ةيا لالأنظةي  السةيؤلني ل دليةيت  >>لسةن ؤاف ةي "إالارا باضة " بقهنةي:  -     

ا (3<<)ل املن ةةقة  املن ةقةا لإسةةاار اناارة ال  اةة  لأةةدين  ةري ا ؤدةةي  اةة  اص ةة  املا ةلا  لللجيةةف لاااسدةة  ا فةةااا 
لاةةن هةةذه  الأ ةةيرضحم نكةةن ا ةةأخ ص اس ةةل  شةةيائ لةةإلاارة لالةةيت هةةي فةةن لنظةةي  للةةنرضب ال ةةللك اني ةةي  لهةةي 

 ا هلل  ؤن ا أخنا  ال نيصا املياض  لالد اض  بكسي ة ؤيلي  لأألليك النأيبل امل  اة.
 

  وظائف اإلدارة: -2 -13
                                                           

 (.43، ص)2444،دار أجنادين للنشر والتوزيع، عمان، 1محمد فوزي حلوة، مبادئ اإلدارة، ط - 1
 .24، ص1341إبراهيم عبد المقصود، التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية، دار الشروق،القاهرة،  - 2
 .12، ص2442، الدار العلمية للنشر، عمان: 1مروان عبد المجيد إبراهيم، إدارة البطوالت والمنافسات الرياضية، ط - 3
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 ة هي:ضاش "فيضل "  ن اللظيبحم الابي ي  لإلاار 
o .الأخ يا 

o . الأنظي 

o .الليياة 

o .الأن يك 

o . (1)الاسيب 

 لضاش "للثاجيلي "  ن اللظيبحم اناارة لأدةئ ل:
o .الأخ يا 

o . الأنظي 

o .إاارة ا فااا 

o .الألجيف لالليياة 

o .الأن يك 

o .لة  الأليرضا 

o (2)لة  املي ايييت. 

 ا الاسيب  لاللاار.لان ال   هذه الأصنيسيت لللظيبحم نكن حصاهي ل: الأخ ياا الأنظي  
 :التخطيط -13-2-1 

ض ةةةن الأخ ةةةيا اةةةن  هةةة  ؤنيصةةةا اناارة ف ةةةل الةةةذة ضكسةةةئ اال ةةةأخنا  ا اةةةةئ لكيفةةة  املةةةلارا لاناكيييةةةيت      
املأيحةة  لأألليةةك ا هةةنا  ب اضلةة  ؤلديةة  لؤدليةة  لإي ةةييي  لأديةة  بأألنضةةن الاؤيةةن بةةن  ا ؤدةةي  لااليأ ةةي  ان ةةيا ل 

نضةن ا هةنا  ح ةب  لللضي ةي لحصةا ليفة  املةلارا لاناكييةيت املأيحة    حتنضةن  ي ةب الأخ يا هل ؤديرة ؤةن حت
 .   (3)الل يبئ لال دئ ال أف   هذه امللارا ل حتليك ا هنا 

 :التنظيم -13-2-2
إن ان اصصةيبص املدية ة اييلنةي اليلاية  ل اللسة  اايةةا هةل الأنظةي  لالةذة إبأنؤةف اني ةين سةننيا فة       

نكن  ة ؤدئ ان ا ؤدي   ن ض ا بكسي ة ؤيلي  بنلن لنظي  ف ل ض ةيؤن ؤلةا لةلفري الل ةيبئا الةيت ضةأدكن اةن 
ال هلي ا شخيص بيل دئ ا  ب أ   بكسي ة لإسأنار لفا  حتليك ا هنا  اةناةا لسدةئ الدةن  ل  ة ؤدةئ اةن 

                                                           

 (. 23ص)  2441، دار الفكر العربي، مدينة نصر، القاهرة: 1عصام بدوي، موسوعة التنظيم  واإلدارة في التربية البدنية والرياضية، ط-1
 (     94عة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية، مرجع سابق،ص)عصام بدوي:موسو  -1
 .14، ص2449،دار الوفاء، اإلسكندرية، القاهرة، 1أحمد الشافعي، الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، التخطيط في المجال الرياضي، ط - 3
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لنظي  تل  ل إعةير ضأأةم اةن ال لةف يةي نكةن ا ؤدي  ال بن ان ر   ال اضل  اليت ض ري ؤلي ي هذا ال دئ لدب 
 .  (1)ال يالني ان ال دئ لانيأيد بكسي ة ؤيلي  للس  اني ب

 :الرقابة  -13-2-9
ل ةةةن الاسيبةةة  إحةةةنش اللظةةةيبحم اناارضةةة  ا  ي ةةةي ا فيلاسيبةةة  هةةةي الأقلةةةن اةةةن النأةةةيبل الةةةيت حتللةةة  ا يبلةةة    

   لسيي ي  اسيل  لحتاا    ل خيص امل ك ت لؤ ج ي.لحتهنا  اليت للارت لتل  ضأ لب لجلا ا يضري رسيبي
 
 

 :القرار - -13-2-0
إن اللةةاار هةةل االأيةةير ل اضةةك ا ةةني ضأخةةذه امللةةلك لللصةةل  إىل هةةن  ااغةةلم فيةةف لهةةل لةةذل  االأيةةير بةةني     

 بنابئ خمألس .
ر هةةةةةل سلةةةةةب إن اللةةةةةاا >> ل هةةةةل االأيةةةةةير سةةةةةاار ا ةةةةةني ب ةةةةةن ارا ةةةةة  للسكةةةةةري لدةةةةي ضلةةةةةل  "هابةةةةةات  ةةةةةينلن"     

 .  (2<<)اناارة
 : اإلداري -13-9

هةةل السةةاا الةةذة ض ةةفئ االةة ا اةةن املاالةة  تات امل ةةهللي  لهةةل  ةةذا اللةةة  ضأةةلىل إالأصيصةةيت دةةناة لللةةي 
ؤليةةف امل ةةهللييت لأ لةةب إ ةةي ات ؤلةةا اةةنش ال يي ةة  ال ياةة  امللةةةلؤ  لل ي ةةيق ال ةة  دةةناة الةةيت ضلأةة   بأنسيةةذ 

االأصيصةةةف للكةةةي ض ةةةأ ي  اناارة إهنةةةي  االلأ ااةةةيت اللاس ةةة  ؤليةةةف ف يةةةف ض ةةةا  ؤلةةةا اجلةةة   الةةةناالئ ان ةةةي ل ي ةةةيق 
 .   (3)مجيؤ  ان املا ل ني ضألللن لقاض  امل ي  لا ؤدي  امل للب  ان  

 لضلل  اناارة بد ض ا ي    ان ي: 
 الأخ يا لحتنضن ال يي يت لانجاا ات. -

 لنظي   ي    ا الاضن. -

 لب .الاسيب  ؤلا النأيبل امل ل -

 إصنار ا لااا لالأ ليديت. -

 الأن يك بني اجل لا. -

 

                                                           

 .   144، دار الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، ص1ضة، طكمال أميري محمد، عصام بدوي، التطور العلمي لمفهوم الريا - 1
، 2442، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان، 1مروان عبد المجيد إبراهيم، إدارة البطوالت والمنافسات الرياضية، ط - 2

 (.19ص)
 (.12-11الفكر العربي، ص) حسن شلتوت وحسن معوض، التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية، دار - 3
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 :المراحل الرئيسية للعمل اإلداري  -13-0
إن املااحةةةئ الابي ةةةي   ة ؤدةةةئ إاارة هةةةي اص ةةةلات الابي ةةةي  الةةةيت دةةةب  ن لأدةةة  لأ ةةةيري لةةةنفك اصةةةنايت الةةةيت     

 املااحئ اناارض  الابي ي  ل ا يت:لهاض ي اهليف  بيلن د  لكئ اللظيبحم املللية ؤلا ؤيلل ي لنكن حتنضن 
 حتنضن الفا  . -

 الأخ يا. -

 الأنظي . -

  يف  اجلل لل دئ. -

 الليي  بيل دئ. -

 الليياة لانشاا  لالأن يك. -

 .(1)املأيب   لالأللمي -
 :تطور الفكر اإلداري في المجال الرياضي  -13-1

 ةةن الةةيت ارلد ةة   ةةذه اجملةةيالت فةة ن هنةةيك ؤةةنة ؤةةئ الةةاغ  اةةن  ن اناارة ل جمةةيالت الرتبيةة  الاضيةةةي  اةةن امل     
ا حظةةيت ؤلةةا ل ةةلر السكةةا اناارة الاضيةةةي هةةي ل اللاسةة   ا حظةةيت ؤلةةا ل ةةلر السكةةا اناارة ب ةةكئ ؤةةي  
للكن ي جت نت ل اجملي  الاضيةي لأنلع  ي  أف للدةيضن ا ةألضيت ال دةئ ناارة في ةيا هةذا بينةةيف  إىل ارلديع ةي 

 اا  الد اة الذة ض الا بيمل ك ت لامل لسيت النس ي  لاالجأديؤي  لان هذه امل حظيت. ص  بيل دئ ل ا 
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 :خــالصة
نكةةن اللةةل  ل الن يضةة   ن الأ ةةيري اناارة هةةل ا ةةيضاة الأ ليةةنات الةةيت للاجةةف اناارة فدةةنلن ل ةةيري اسيةةك 

لالأن ةةيكا لال ضةةأ  تلةة  إال ارجةة  اةةن االيأظةةي  ل ةة  السلةةةا ب ةةكئ ض ةةنا لجةةلا ال ةةي  امل ةةري إاارضةةي لهةةل ضةةلفا 
 بلجلا سيياة تات لسي ة ؤيلي ا.

لنكةةةن  ن يلةةةل   ن ؤدليةةة  الأ ةةةيري اناارة هةةةي جمدلؤةةة  اةةةن ال لديةةةيت لاملأدةلةةة  ل الأخ ةةةياا الأنظةةةي ا 
 الألجيفا الاسيب ا اللاار.

 .لانرل   لان  جئ حتليك ا هنا  املاجلة دب  ن لكلن هنيك  يي   إاارض  ييجأل 
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 تمهيد:
فإنق  نقن  أهقدافهالكي ميكن لكل فقرة تعليمية يف املنهج الدراسي أو تدريبية يف النشاط الرياضي أن حتقق   

الضققرورت تقق افر املنشققيا الرياضققية  شققكل نققام فكمققا أن اضنققانن املناسققبة ضققرورية نققن أ ققل تعلققي  نققا   و ارسققة 

 رت ية البدنية والرياضية.نطل  ة نن أ ل  ارسة نا حة و يدة يف ال أيضا يدة، فهي 

اسقعمرار القمانج ايليلقة  أسقبا إن النقص يف اضنقانن الععليميقة واملنشقيا الرياضقية املناسقبة واملي ق  هقي  

للرت يققققة البدنيققققة والرياضققققية وهققققما ا يعققققمل أن الققققمانج انيققققدة واملمارسققققة انيققققدة ا ميكققققن أن تققققق    لقققق  ا نكانققققاا 

لععلققي  وم  ققة  الكافيققة سققبة وإ ققا يعققمل أنقق   لقق  اضفققل ميكققن تقق افر اضر  ال ضققا ااواملنشققيا القدميققة والنقق  ننا

رياضققية  طريقققة فعالققة و عقق  الققمانج املمعققاعة الققش تقققا   لقق  املنشققيا القدميققة  ينمققا تقققد  أسقق   الققمانج يف املنشققيا 

 احلديثة والعجهيلاا احلديثة.

يععمقققد  در قققة نبققق ة  لققق  ن قققا ة وفعاليقققة ا  ارة و ريققققة وإن جنقققامل املنشقققيا الرياضقققية يف حتقيققق  أهقققدافها  

تسققققي ها واملبققققا ة اضساسققققية الققققش يعمسقققق  لققققا املشققققرم يف العضطققققي  للمنشققققيا وا  كانققققاا الرياضققققية  يقققق  أن 

 املشرم ه  أ ل  مبا جي  أن حتعاج إلي  املنشيا نن تسي ، اختاذ القراراا.
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 :1ةتاريخ المنشآت الرياضي-1   
يع   ال ضل يف فكرة املنشيا الرياضية اىل ا غري   ي  نان ا أول نن اهع   إفانقة  وراا رياضقية لثلق  يف       

فبقققل املقققيي  ر، فنكقققراع لكثقققرة أ قققدا  املشقققارن  نقققن  علققق   864اضلعقققا  اضوملبيققق  القدميقققة القققش أفيمققق  يف  قققا    
ياضية نب ة تعسق  ضنقم  قد   كقن نقن املشقاهدين لعسقعمعا  املقا عاا ا غريقية لضض  فكرة إنشا  ني   ر 

 املنافساا الرياضية وتشجي  اض طال. فققد اسقعمرا ننافسقاا اضلعقا  اضوملبيق  فقدمياع ملقدة مسقة أيقا  نكقراع لكثقرة 
ي ق  الرياضقية  د  الي ب  املشارن    نن نافة املقا عاا اضغريقية ر. وننم تل  ال رتة اسعمر تعم  وإنشقا  امل

وحتديققداع يف   ققر احلضققارة الرونانيققة، والققش ليققلا  ا  ققدا  يف املنشققيا الرياضققية. وفققد نانقق  نلمققة اسققعا  رياضققي 
تطلق  يف  ققا ة اضنققر  لق  نضققمار انققرت، ب  لق  امللعقق  الكبقق ، و عقد ذلقق  وحتديققداع يف الع قر الرونققا  أ لققق  

  ل  ني   نععد ة. ل  وم  ة املنشيا الرياضية الش حتع ت 
    تاريخ إ ا ة تنكي  اضلعا  اضوملبية ر هق  البدايقة احلقيقيقة للعققد  العلمقي يف املنشقيا 0481ويععم  قا        

الرياضققية، الققش أكققما نثقق  نققن الققدول اضورو يققة  لقق  تط يرهققا،  يقق  انعشققرا املنشققيا و  نقق ن نعماريققة نعقدنققة 
ضورو يققققة   فنلنققققدا، املانيققققا، ايطاليققققا ر، ب انعقلقققق  تلقققق  العقنيققققة   تكن ل  يققققا ر ونعطقققق رة تققققدرجيياع يف  عقققق  الققققدول ا

والعجهيلاا الرياضية اىل الدول النر ية اضكرى   اجنلرتا، أنريكا، فرنسا، و ول أكرى ر. ونا عال العط ر والعققد  يف 
عميقل يف  مقارة املنشقيا الرياضقية نقن فن وتقنية العمارة الرياضقية نسقعمر  قق وفعنقا احلاضقر، ويعضق  هقما العطق ر امل

   أثينقققا ونقققروراع  القققدورة القققش أفيمققق  يف نيققق نخ 0486كقققيل تعبققق   وراا اضلعقققا  اضوملبيقققة ننقققم  قققدايعها احلديثقققة 
  و ق آكر  ورة أوملبية.  ي  يي ق  نقدى العطق ر القمت جنق  نقن كقيل العنقافو  ق  القدول  سعضقافة 0891

 نالديها نن تقنياا  ديثة يف فن  مارة وجتهيل املنشيا الرياضية. اضلعا  اضوملبية وإظهار 
نيققة والرياضققية و اليققاع احققب  نسققم  ننشققأة رياضققية يطلقق   لقق  أت نكققان نعققد ووهققل ملمارسققة اضنشققطة البد      

 نانق  تلق  اضنقانن نكشق فة او ننطقاة. واملنشقيا الرياضقية تشقعمل يف النالق   لق  العديقد  كل أشكايا، س ا 
نقققققققن اض واا واضنققققققققانن الل  سقققققققعي  مل املسققققققققاندة  ا ضقققققققافة إىل املي قققققققق ، نثقققققققل  اض واا الرياضققققققققية، واملضققققققققاعن 
واملسع   اا، النرم والقا اا، واملبا  امللحقة .... اخل. وختعل  املنشيا الرياضية نن  ي  احلجق  وذلق  تبعقاع 

عنافسقققية ...اخل، وهنقققاع ني ققق  اض  قققال اضرضقققية للهقققدم نقققن انشقققاكها، فهنقققاع املنشقققيا الععليميقققة والعدريبيقققة وال
 واملسطحاا اخلضرا  والسا اا الشعبية واضندية الرياضية واملدن الرياضية ... اخل.

وميكقققن تعريققق  املنشقققأة الرياضقققية  لققق  أهقققا ذلققق  املكقققان الهقققل  ال سقققاكل وا نكانقققاا الرياضقققية واملض قققص       
 دناا اليعنة لعحقي  اضهدام الرياضية  اضراع ونسعقبيع. ملمارسة اضنشطة الرياضية وتقدمي اخل
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   1:أنواع المنشآت الرياضية -2   
ختعلقق  املنشققيا الرياضققية  ققن  عضققها  نققا اع  لقق  ناحتع يقق  نققن أنققانن تععلقق  مبمارسققة النشققا اا الرياضققية،       

 ويما نن املمكن ت ني ها إىل  دة أن ا  وذل  نن  ي  اآليت 
 ننشيا تنافسية، ننشيا تدريبية، ننشيا تروحيية، تعليمية،  ي ية ...اخل.  األهداف ر0
   ننشيا كار ية   نكش فة ر، ننشيا  اكلية   ننطاة ر.العام الشكل ر1
 ر  رياضاا مجا ية   فد ، سلة،  اكرة ...اخل ر. اللعبة   الرياضة ر3

 رياضاا عو ية   تنو، اسك اش ...اخل ر.                        
 رياضاا فر ية   العا  ف ى،  ر.                        

 اخل ر. …رياضاا املناعاا    فا   ن الن و، ن ار ة،                         
 اخل ر.… رياضاا ناكية   سبا ة، غطو،                         
 رياضاا اسععراضية وإيقا ية   مجباع ....اخل ر.                        
 رياضاا اض  ال   ني   احلي...اخل ر.                        

  ننشيا ذاا ني ق  فان نيقة   للمنافسقاا الر يقة ر، وننشقيا ذاا ني ق  غق      فان نيقة القانونية ر8
   للععلي  والعدري  والرتوي  ر.

حقققققة     ننشقققققيا  ك نيقققققة   نقققققدارت،  انعقققققاا، سقققققا اا شقققققعبية... ر، ننشقققققيا أهليقققققة مل كاالتبعيةةةةةة ر5
شقققرناا، أنديقققة، ... ر، ننشقققيا جتاريقققة   نرانقققل رياضقققية نعض  قققة   فقققا   قققن القققن و، ليافقققة 

  دنية،   لينج ...اخل ر.
  تععمققد  لقق  ن  يقة و بيعققة النشققاط الرياضققي   عرا ققة  بيعيققة، حققنا ية، ندن نققة، اسقق ل  األرضةةية نوعيةةة ر6

 أو  يط، كشبية،  ليدية، رنلية، فلينية ... اخل ر.
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 :1لتخطيط المنشآت الرياضية المبادئ العامة - 30 

لعجنقق  ال فقق   يف أكطققا  فققد حتققد أو تقلققل نققن فا ليققة املنشققأة يف أ ا  رسققالعها وحتقيقق  هققدفها الققمت أنشقق         
نن أ ل ، فإن هناع العديد نن اضسو واملبا ة الش جي  نرا اهتا وا هعمقا  لقا أثنقا  نرا قل الع قمي  والعضطقي  

 نشأة الرياضية، والش نن امهها نا يلي  نشا  امل
 
  يععمققد اكعيققار امل فقق   لقق  العديققد نققن الع انققل والققش يققأيت يف نقققدنعها نقق   املنشققأة الرياضققية 2اختيةةار المو ةة  .6

املققرا  إنشققاكها   ني قق  حققن ة أو نرانققل تققدري  أو اسققعا  رياضققي...اخل ر، واملسققا ة املعا ققة مل املعقق فرة لعلقق  
 عدها  ن املنا   السكنية وسه لة امل احيا   فمثيع    ل أضي  املنطققة امليكمقة ملي ق  املنشأة ونسافة 

نق  تقريبقاع،  ينمقا   8  و تبعقد  قن املنقا   السقكنية مبسقافة 951أو نرانل تدري  الشبا  جي  أن اتققل  قن 
  نرا ققاة  عقق    تقريبققاع ر، ونققمل  جيقق0511اضسققعا  الرياضققي يعطلقق  نسققا ة ا يقققل  قق ل أضققي ها  ققن 

نن الع انل اضكرى نثل  النم  السكا  نسعقبيع، وسقاكل امل احقيا و اهليقة الطقرؤ امل  يقة إىل امل فق ، تق فر 
 اخلدناا العانة، ...اخل.

  جيققق  ان تكققق ن املي ققق  املعجانسقققة فريبقققة نقققن  عضقققها القققبع    والوحةةةدات للمالعةةة  الةةةوييف  التجةةةان  .6
ال لبة، املي   الداكلية  س  ن   اضرضقية ...اخل ر وذلق  لكقي تسقهل  املي   امل ع  ة ذاا اضرضياا

 ملية العحك  يف إ ارهتا وأ مال حيانعها. نمقا جيق  أن تكق ن و قداا تبقديل املي قو و وراا امليقان وأنقانن 
ااسقققعحما  فريبقققة نقققا أنكقققن نقققن املي ققق ، ونقققمل  ي ضقققل أن تكققق ن نبقققا  اا ارة نعقار قققة لعسقققهيل  مليقققاا 

 ت ال وإجناع املها   ك ا ة.ا 
 
   هناع  ع  الع انل غ  املرغ   فيها والش حتعاج إىل العلل، وننها نا يلي  العزل .6
  لل املنشأة  ن أنانن اخلط رة وا ع اج   ن ان ، نطاراا، ... اخل ر. -
 مباع، ... اخل ر. لل ني   الرياضاا الش حتعاج إىل هدو   ن املي   اضكرى   نثل  نيا ين الرناية، ان -
  لل ني   الكبار  ن ال نار مل اض  ال. -
  لل مجاه  املشاهدين  ن أرضياا املي   حب ا ل اتعي  واتش ن املي  . -
 نرا اة خت يص أنانن ملنس يب ال حافة وا  ي . -
  لل املدر اا  عضها  ن  ع    تقسي  ر ن  ا سعقيلية يف املداكل والسيمل. -
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 لقة حل   اض هلة الكهر اكية وامليكانيكية  عيداع  ن العب .خت يص أنانن نن -
 
 
  هنققاع  عقق  نققن الع انققل املععلقققة  ققاضنن والسققينة وحققحة الرياضققي  والققش جيقق  نرا اهتققا، والسةةالمة األمةة  .6

 وننها  ل  سبيل املثال 
 جي  أن تك ن املنشأة  عيدة  ن أنانن العل ث واضو  ة. -
 افية وكالية نن أت ن ا  حلبة أو  ا ة   ل ارضياا املي  .جي  أن تك ن هناع نسا اا ن -
جي  أن يك ن  د  اض  ا  امل  ية للمي   وسععها يعناس  ن   د  املسع يدين، وأن تك ن اض ق ا  ت قع   -

 للضارج تيفياع لعع  ا .
  .ينبني أن تك ن مجي  أ واا ال يانة واض واا الرياضية  عيدة لاناع  ن أرضياا املي  -
 جي  خت يص غرفة لعسعافاا اضولية. -
 خت يص أنانن ض هلة ا نمار ولط اياا احلري   س  ف ا د الدفا  املد . -
 
   جي  ا هعما   الع انل العالية 1العامة الصحة .5
 تناس   د   وراا امليان ونقاساهتا ن   د  املرت  ين  ل  املنشأة الرياضية. -
 رم ال حي، و النكافة الي نية وال يان  الدورية.العناية مب ا ر نيان الشر ، و ال  -
 ا هعما   العه ية انيدة ونمل  ا ضا ة الكافية والقان نية. -
 العناية املسعمرة  عس ية أرضياا املي   ونكافعها والعأند نن كل ها  ا فد يسب  اضذى لي ب . -
 
 أمهها    هناع العديد نن الن ا ي املععلقة  ا شرام والش نناإلشراف .0
 جي  أن تك ن أنانن ا شرام تسهل  ملية ا ت ال جبمي  أنانن النشاط  املنشأة. -
ي ضل أن تك ن أنقانن و جقراا ا شقرام نطلقة  لق  نيقا ين املنشقأة و لوايقا ر يقة  يقدة        وا هاهتقا نقن  -

 ع اج ر.
 جي  ت ف  أنانن لعشرام يف مجي  و داا املنشأة الرياضية. -
 نن ا شرام نناسب  للعحك  يف إ ارهتا.جي  أن تك ن أنا  -
 
  يععققم تشققنيل املنشققأة الرياضققية إىل أف قق   ققد، وا سققع ا ة الق قق ى ننهققا نققا أنكققن هقق  األمثةةل االسةةتلالل .7

القا ققدة المهبيققة. فليققا ة سققا اا العشققنيل ضنثققر نققن غققر  يععققم  ليققل  لقق  إجيا يققة املنشققأة، ويققع  ذلقق  نققن 
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اا  عل قققة  ققق ال اليققق   مبقققا ييكققق   علققق  انما قققاا  املسقققع يدة نققق   اولقققة كقققيل تنكقققي   رنقققانج تشقققنيلها ل قققرت 
اسعمرارية ااسعضدا  يف مجي  ف  ل السنة  ن  النكر  ن   انل الطقو، أت ا يك ن  انقل الطققو  اكققاع 

  سعمرارية ااسعضدا . ولما جي  نرا اة نا يلي 
 ضنثر نن غر . ا سع ا ة الق  ى نن نسا ة ون ف  وإنكاناا املنشأة -
 إنشا  أنثر نن نيدان رياضي لعسع ا ة الق  ى نن املسا اا. -
 اسعضدا  أ    أن ا  اخلاناا الش تعحمل الضن  املسعمر. -
 تنكي   رانج نععد ة يف مجي  ف  ل السنة واملناسباا. -

معهققا احلي يققة، ونقق    جيقق  أا تكقق ن العكققالي  املاليققة لعنشققا   ققاك  لعحقيقق  املنشققأة لقي1اال تصةةادي  النةةواح  .8
 هما جي  نرا اة العايل 

 إنكانية تقسي  املشرو  إىل نرا ل نععد ة. -
 وض  كطة تنم ية  س  امليلانياا املض  ة للمشرو     ل  املدى الط يل والق   ر. -
 ك   العكالي  املالية فدر ا نكان ن   د  املسات جب  ة ا نشا  والعشنيل. -
   اافع ا  يف العشنيل والكهر ا   ون العأث   ل  اض ا  ر.حتقي  اضهدام  أفل العكالي   -
 اسعنيل نسا اا امل ف  وتعد  املنشيا واسعضداناهتا. -
  للهندسقققة املعماريقققة فققق ان  جيققق  اتبا هقققا،  ا ضقققافة اىل القققق ان  املععلققققة  قققالن ا ي اضننيقققة ونقققمل  القانونيةةةة .9

 رياضية، ويما جي  نرا اة العايل الق ان  املععلقة مب اح اا ونقاييو املي   ال
 املطا قة للم اح اا واملقاييو القان نية   الدولية واحمللية ر يف ت مي  وتن يم املنشأة. -
 اتبا  اضسو العلمية يف ت مي  وختطي  وتشنيل املنشأة. -
 نرا اة ااجتاهاا احلديثة والعط راا يف املنشيا الرياضية. -
   واض واا واض هلة الرياضية   ن  نرا اة ايدم نن املنشأة ر.تطبي  الق ا د القان نية للمي  -

   مليقة الع فق  للع سق  أو الععقديل يف  عق    انق  املنشقيا الرياضقية نسقعقبيع مستقبالا  التوس  إمكانية .66
 أنر  عمل احلدوث، ك  حاع يف   ر العقنياا احلديثة، ويما جي  نرا اة نا يلي 

 سعمرة يف تقنية العجهيلاا الرياضية.نرا اة  ملياا العط ير امل -
 نرا اة إنكانية تعديل الق ان  للمي   الرياضية. -
 نرا اة إنكانية عيا ة  د  املسعضدن  للمنشأة الرياضية. -
 نرا اة ا عمالية الع س  يف املنشأة أفقياع أو رأسياع. -
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القن و ويثقق    ا ق  وأ اسققيو    انانق  انمقايل للمنشققأة الرياضقية يبعقق  السقرور يف1الجماليةةة الناحيةة .66
اضفرا   انة واملسع يدين كاحة   املشرتن  واملشاهدين ر، فجمال املنشقأة يق ثر يف نكقرهت  للمنشقأة و كمهق  
 ليها،  ا ضقافة إىل رفق  نسقع ى اض ا  والعح يقل  لق  عيقا ة املمارسقة. ويقما جيق  نرا قاة  عق  الع انقل ذاا 

 ا رتباط وننها 
 واملبا   شكل نعناس   ل  نسا ة اضر  ن  نرا اة النا ية انمالية يف الع مي .ت عي  املي    -
 عيا ة املسا اا مل املسطحاا اخلضرا   أشكال هندسية مجالية نعن  ة ن  ااهعما   اللرا ة مل احلداك . -
 ا هعما   أل ان املبا  اخلار ية  شكل  ما . -
 .ع   ل  الرا ة وانمالا  شكل يباسعضدا  الله ر والناف راا واملكي -

والنا ية انمالية للمنشأة الرياضية نرتبطقة  شقع ر وا سقات وكقماا املشقاهد، إذ أن احلكق   لق  انانق  انمقايل  

للمنشأة يععمد أساساع  ل  نا يع فع  ال ر  ونقارنع  مبا ه  ن    . وهما نن نسق  لية امل قم  املعمقارت القمت  ليق  

واملشا ر،  ل  الرغ  نن ال قع  ة يف انمق   ق  اض اسقيو وال ظي قة اض اكيقة للمنشقأة ان حياني ويث  اض اسيو 

إضقققافة اىل الععانقققل نققق  أذواؤ العديقققد نقققن اضفقققرا . و شقققكل  قققا  هنقققاع العديقققد نقققن العناحقققر املعداكلقققة يف انانققق  

انمققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققايل للمنشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققأة الرياضققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققية 

                                                 
1

 نفس المرجع السابق 



 المنشآت الرياضية                                                                                الفصل الثالث 
 

07 
 

 

 المنشآت الرياضية ف  العصر الحديث: -6

 ياضية:المدن الر  -2-1
تكهققر أمهيققة املققدن الرياضققية،  نققد تنكققي   وراا أو  طقق اا  وليققة أو نهر انققاا شققبا   ا ضققافة لققدورها  

وجتهيقققل ال قققرؤ واملنعضبققاا الق نيقققة وللمقققدن الرياضقققية ن احقق اا ونشقققعميا كاحقققة لمقققا ميكقققن أن  إ قققدا ايققا  يف 

 ن ر ها فيمايلي 

 الملع : -
 1-6ر حيعق ت  لق   قد  نقن قنعق 2  و  لق  نضقمار للعقدو ونسقافة يشعمل  ل  نلع  فقان   لكقرة الققد 

 أن ا ق   ا ضقافة   اللانة، الرنيالق ى نن ال ث   أن ا   الق ل  ألعا  اراا ن  العجهيلاا اخلاحة مليدان نسا قة 

، نع ققققرج ونق قققق رة لكبققققار الققققلوار وأنققققانن ا  ينيقققق  49000إىل نققققدر اا املع ققققر   الققققش تعسقققق  ضنثققققر نققققن 

املقققدر اا للضقققدناا املضعل قققة نثقققل املقققداكل واملضقققارج، ااشقققرتاناا وحقققااا  أسققق لسقققععمل املنطققققة امل  ققق  ة وت

 1ااسعقبال، غرم العدلي  و وراا امليان، ورشاا ل يانة واملضاعن.

 الصالة الملطاة: -
   نكانيقة نرتا  قر ، وذلق 42نرتا   ل  29جي  أا تقل احللبة امل    ة يف وس  ال الة املنطاة  ن  

اسقعنييا يف أنثقر نقن رياضقة  ا ضقافة ل  ق   نققدر اا املع قر   وتسقعنل املنطققة أسق ل هقمن املقدر اا يف تقق ف  

 اخلدناا املضعل ة الي ب  وا  اري  واحلكا  نن  وراا امليان واملضاعن، اخلدناا الطبية...اخل.

رت  ليهقققا، أنشقققطة نعن  قققة ونسقققرمل وغقققرم نمقققا جيققق  أن تلحققق  لقققمن ال قققالة الركيسقققية حقققالة أكقققرى لقققا 

اا عما قققاا نققق  حقققالة أكقققرى تسقققعضد  نمكقققان ملشقققاهدة العل ليققق ن ون ع يقققا نققق   علققق  اخلقققدناا اضكقققرى نثقققل 

 املضاعن وأنانن ال يانة.

 المالع  المفتوحة: -
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رضقيعها نقن نن الضرورت ت ف  وم  ة نن املي   امل ع  ة  اكل املدينة الرياضية وهقمن املي ق  تكق ن أ 

  املسطحاا اخلضرا  للممارسة نرة القد ، اي ني، نرة اليد،  ا ضافة لع ف  نلع  مجباع فقمل ن عق مل، نق  ني ق 

 ن ع  ة أكرى لكرة السلة واليد والطاكرة، العنو ن  ت ف  ندر اا كاحة لكل نلع .

 حمام السباحة واللط : -
نقرت  ا ضقافة حلق   غطقو نن  ققل  4.80 عمق   ر نققرتاx 48 90جيق  تق ف   ق   السقبا ة أوملق    

نققرت نققن مجيقق  ان انقق   ققق ي ققل إىل املنع قق   5.9ر نققرت  عمقق  نعققدرج يبققدأ  ققق 89x 84ا تقققل أ عققا ن  ققن  

ر نقققققرت و قققق   آكققققر لع ققققا  فبقققققل 84.9x 49نققققرت نققققلو  مب ققققعد نققققق  تقققق ف   قققق   للعققققدري    9.49 عمقققق  

 مل  تسعنل املنطقة امل    ة أس لها ننرم كل  املي و.املسا قاا ن  ت ف  ندر اا     السبا ة اضو 

 مناطق اإلعاشة: -
غرفقة نقلو ة  اخلقدناا ال ندفيقة  800وهي وم  ة نن النرم املض  ة للن   حبي  ا يققل  قد ها  قن  

   امل سيق  قة نلو ة  الكع  وشراكقوتكيي  ه ا  نرنلت وحااا لي عما اا وانل ت ونكعب

 ا عيا اهت    ل فرتة إفانعه . يع يا ونطع  ركيسي ونل نا ي فر لي ب وال يدي ، وناف

 الخدمات المركزية: -
وهققي املسقق ولة  ققن تقق ف  اخلققدناا العانققة للمنشققيا  نققدا ها  الكهر ققا  وامليققان وشققبكة ال ققرم ال ققحي  

واملرنل العجارت واخلدناا اضكقرى واات ااا والطرؤ الركيسية وال ر ية امل    ة  املدينة وأنانن انعكار السياراا 

 السيا ية الميدية ااسععيناا، اضنن ... اخل.

 مفهوم المنشأة الرياضية:  -5
تععم املنشأة الرياضية العن ر اضساسي لكل نسع  يف العط ر الرياضي فهي تعحك  يف املسعقبل الرياضقي  

 1لععمي  وت سي  املمارساا الرياضية.نل ، تشكل القا دة الش  دوها ا ميكن القيا   أت نسع  

حيققد   66/66/6996ر املقق ريف يف 96-660ويعقق   ن هقق   املنشققيا الرياضققية  سقق  املرسقق   العن يققمت   

شققروط إ قققداث املنشقققيا الرياضقققية واسقققعنييا، واملنشقققيا الرياضققية القققش سقققنعطرؤ إليهقققا هقققي ننشقققيا ذاا الطقققا   

نققن القققرار القق عارت املشققرتع واملقق ريف يف  04 كققيل الر قق   إىل املققا ة العمقق ني والققش نععققرم  لقق  ن ه نهققا القققان  

                                                 
1

 ، الجزائر 8998-88-4المؤرخ في  (98-286المرسوم التنفيذي رقم: ) -



 المنشآت الرياضية                                                                                الفصل الثالث 
 

09 
 

املععلقققق   اسققققععمال املنشققققيا الرياضققققية العم نيققققة لنققققر  املمارسققققاا الرياضققققية الرت  يققققة والعنافسققققية  66/66/6996

لنشققاط كققل نهيققأة لضققية ذاا الطققا   العمقق ني هققي نققل هيالرياانماه يققة يف ال سقق  الرت قق ت، واملق قق    املنشققيا 

الرياضقققي العقققا   لسقققلطة  واويقققن املرنبقققاا املععقققد ة الرياضقققاا يف ال ايقققاا والقا قققاا املععقققد ة الرياضقققاا واملي ققق  

والرياضة  ا ضافة إىل هما القرار جنقد الععقر  يقما النق   نقن املنشقيا ضقمن   الشبيبةالعا عة لسلطة ا  ارة املكل ة 

نققن القققرار القق عارت  يقق  ميكققن أن ن هقق  نققن كييققا أن  99إىل  88ر ا سققيما املقق ا  نققن 65-95أ كققا  اضنققر  

املنشيا الرياضية العم نية هي تل  الش أجنلا  املسامهة املالية للدولة أو انما اا احمللية يمن املنشقيا اسقععمال 

ية وللعنكيمققاا كققا ،  يقق  يكقق ن تعانلهققا   قق ة وانيققة لرياضققة النضبققة واملسققع ى العققايل وللرت يققة البدنيققة والرياضقق

ا  ققققاراا الرياضققققية القققش تققققق   لققققا امل سسققققاا العم نيققققة، الرياضقققية للمعققققاف  واملعضل قققق  ذهنيققققا ولعمليقققاا تكقققق ين 

واملنشيا الرياضية هي نل ننشأة ن ع  ة للجمه ر نعقدة ك ي قا للممارسقاا الرياضقية والبدنيقة، القش تعق فر فيهقا 

 النشا اا الرياضية والبدنية.الشروط العقنية وال حية واضننية ا ع ا  

 إدارة المنشآت الرياضية: -0

 االعتبارات الضرورية ف  تصميم المنشأة الرياضية: -0-6
أن ترا ق   نقد ت قمي  املنشقأة الرياضقية والشقرو  يف العمليقاا اخلاحقة  جي هناع العديد نن العناحر الش  

 ا يلي  العسهييا وا نكانياا الرياضية اخلاحة    نمنر ننها ن

ا عيا قققاا املسقققعضدن  لققق   يققق  جيققق  أن ت قققم  املنشقققيا الرياضقققية  بققققا لطبيعقققة اسقققعضدانها نقققن  انققق   -8

 1 املسعضدن ، نما جي  أو ت ض  نعطلباا ااحتا  الدويل يف اا عبار.

ة  اسقعضدانها نثقل جي  أو ي ض  أنا  املهندس  القمين سق م ي قمم ن املنشقأة الرياضقية الع  قييا الكانلق -4

 بيعققة أرضققية املنشققأة، ونعطلبققاا ا ضققا ة، ونعطلبققاا نكققا  ال قق ا، و بيعققة ااسققعضداناا املععققد ة للحجققراا 

 والقا اا، وللعضلين و جراا املي و، ونسا اا املمارسة الرياضية.

يق  أفضقل اسقعضدا  لق   ل  ه ا  القمين سق م يقديرون املنشقأة الرياضقية أن  ططق ا  يقدا لكي يقة إ ارتق ، وحتق -5

و ملياا النكافة ورنن السياراا وأسالي  إعالة ال ضقيا والن ايقاا، وأن يضقع ا يف اا عبقار اسقعضداناا املنشقأة 

 .خلدناا املطل  ة للمشاهدين   نن  ان  املعاف  نما أن  ليه  أن حيد وا ا
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   والعانل  إىل املنشأ الرياضي.اا عبار ني ية وح ل نل نن املع ر   واملسعضدن جي  أن ي ض  يف -2

 االعتبارات الضرورية ف  بناء المنشأة الرياضية: -0-6
جي   نا  املنشأة الرياضية  ل  أسات أن  سيسعضد   ل  املدى الط يقل أن  نقا ن نقن كقيل ذلق  فقد يكلق   -8

 أنثر، ولكن  س م ي فر نث ا يف املسعقبل.

تسققعضد  يف املبققف سقق م تقق فر نثقق ا  لقق  املققدى الط يققل نمققا أن اسققعضدانها اض واا ونقق ا  البنققا  انيققدة الققش  -4

 سيك ن أفضل.

 جي  أن ي ض  يف اا عبار امل ا  املعا ة  ي  سي ثر ذل  يف ال فا   عكالي  البنا . -5

البنقققا  إذا نقققا نقققان املنشقققأ الرياضقققي سققق م يسقققعضد  يف نسقققا قاا  وليقققة فيجققق  نرا قققاة أن تكققق ن ن احققق اا  -2

 1ة  بقا للق ا د الش ت نعها ااحتا اا الدولية.نن م

 

 االعتبارات الضرورية ف  استخدامات المنشأة الرياضية: -0-6
  ند  داية ت مي  املنشأة الرياضية جي  أن ي ض  ت  ر ملا سيك ن  لي  املبف نن  ي  نا يلي  -8

  د  اضفرا  المين سيعمل ن    و مل نل ننه . -

 ، وحيانع ، واحل اظ  لي ، وإ را اا اضنن.تكالي  اانع ا  -

  د  السا اا الش س م يسعضد  كييا. -

فيهققا جبانقق  ااسققعضداناا الرياضققية    ققيا،  نققا هققي اضنشققطة اضكققرى الققش ميكققن اسققعنيل املنشققأ الرياضققي -4

 ااسعقبال، واا عما اا، نكعبة ...اخلر.

ة نقق  اجتاهققاا العمقق  وأن تكقق ن اسققعضداناا أ واتقق  وأ هلتقق  جيقق  أن تعمشقق  اسققعضداناا املنشققأة الرياضققي -5

 ونبانية آننة و ما ة.

اسقعهينات  وذلق  نقن  جي  أن تدار املنشأة الرياضية  أسل   يضمن  كل نا ت يع   العكقالي  حقيانع    -2

 كيل وض  السياساا وتكالي  ااسعضدا .
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مل روفاا انارية، جيق  العأنقد نقن تنطيعهقا نق  احملافكقة  لق   تكالي   مالة املنشأة الرياضية تععم هي أنم ا -9

 ن ا ة العمل، واض واا واض هلة.

ضققرورة وضقق  نقق  ل لعمليققاا املنشققأة الرياضققية وتعديلقق   نققد اللققلو  نثققل رسقق  اضرضققياا نراسقق  ااسققعضدا ،  -6

لياا العققانل  يف  الققة الطقق ارة وفقق اك  اض واا الرياضققية وني يققة اسققعضدانها ووا بققاا  انققة للعققانل   قق ، ونسقق و 

 ونعطلباا إ ارة املبف.

وضقق  نكقق  العمققل واسققعنيل املنشققأة الرياضققية نثققل السققيطرة  لقق  ان انقق  املاليققة والعقققارير وتققأن  املبققف ضققد  -2

 احلراك  والسرفاا وتدري  العانل  ون  ل للسياساا.

 وض  كطة نا ية مل ار  ا  يل والعجديد. -1

 

 

 :1المنشآت الرياضية خصائص -7
 2 ا عبار ننشأة أها رياضية ا  د أن تع فر  ل  العن رين العالي   

أن تكقق ن ن ع  ققة للجمهقق ر ويق ققد نققن ذلقق   ققد  ااسققععمال  لقق  ف ققة نعينققة نققن النققات، وأن تكقق ن املنشققأة  -

  أو املع ققر   أو غقق  فهققي ذاا اسققععمال نشققرتع  قق  مجيقق  النققات سقق ا  تعلقق  اضنققر  الرياضققين ع  ققة للجميقق ، 

 ذل  نن النات.

أن تكقق ن املنشققأة نعققدة للممارسققة البدنيققة والرياضققية أو الرتفيهيققة جيقق  أن تكقق ن املهمققة الركيسققية واضساسققية يققمن  -

 املنشأة ه  أن لارت فيها النشا اا البدنية والرياضية وأنا النشا اا الرتفيهية وإنا النشا   نعا.

نعققدة ك ي ققا ملثققل هققمن املمارسققاا ا مينقق  نققن إنكانيققة أن لققارت فيهققا   قق ة تبعيققة أو و ا عبققار املنشققأة  

 رضية نشا اا أكقرى غق  املمارسقاا الرياضقية والبدنيقة مبضعلق  أشقكايا نقأن تكق ن نشقا اا ثقافيقة أو  قرو  

نشقا اا ا ا عما ية أو تكاهراا ذاا  ا   سياسي ف د  عقل املنشقيا ذاا نر و يقة أ سقن، و ارسقة هقمن ال

ين  نن نق ن املنشقيا لقارت فيهقا   ق ة تبعيقة ننشقيا رياضقية فقامله  هق  أهقا ن ع  قة للجمهق ر ونعقدة ك ي قا 

 للمارساا البدنية والرياضية مبضعل  أشكايا وأن النشا اا اضكرى لارت    ة  رضية أو تبعية.
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 :1أهمية اإلمكانات ف  التربية الرياضية -8
 نكانقققاا و سقققن اسقققعضدانها يععقققم أنقققرا  عميقققا ا غقققف  نققق   ا ضقققافة إىل أهقققا أ قققد ا شققق  أن تققق ف  ا 

الع انل امل ثرة يف تقد  الدول وتط رهقا ملقا يقا نقن أثقر اسقعثمارت يف تنميقة  افقاا اضفقرا  وانما قاا، ويكهقر ذلق  

 جنقامل أنشقطعها وحتقيق  أهقدافها واضحا يف وال الرت ية البدنية والرياضية  ي  ي ثر ا نكانياا مبضعل  أن ا هقا يف

 وميكننا الععرم  ل  أمهية ا نكاناا يف هما الال  ل  النح  العايل 

تقق افر ا نكانققاا يعققد أ ققد العناحققر اضساسققية املقق ثرة يف جنققامل فعاليققة العمليققة الععليميققة  يقق  ا غققف  ققن و قق    -

 أفني  وني   وأ واا رياضية ندرسية.

يف  علق  ية نن الناش   لينضما  لل رؤ الرياضية ذاا املسقع ى العقايل، وال قرؤ الق نيقة إن ت ريخ ح  م نععال -

 الرياضاا ا ميكن أن يع   ون ت افر ا نكاناا املا ية والبشرية اخلاحة لما الال.

   ا نكاناا.إن المانج املضعل ة ضغرا  الرت ية الرياضية تضع  وا ميكن يا أن حتق  أهدافها ناني يف غيا -

يعققد تقق افر ا نكانققاا و سققن اسققعضدانها  لقق  املسققع ى الققق ني كاحققة يف وققال ا  ققي  الرياضققي نققن الع انققل  -

البالنقة العقأث   لقق  املشقاهدين لعنميققة  علق  ان انقق  الثقافيقة الرياضقية  ققا يليقد   قق رة أكقرى نققن الشقع ر  اانعمققا  

 لل  ن.

سلسقققلة تعلققق  ققققدمي املهقققاراا الرياضقققية وكاحقققة ال قققعبة  طريققققة وحققق رة  سقققيطة إن تققق افرا ا نكانقققاا اخلاحقققة  ع -

 ققمهن املعققدر  وتسققا دن لل حقق ل إىل نر لققة الثبققاا وا تقققان واض ا  اآليل   قق رة أفققر  إىل املثاليققة  ققا يسققا د يف 

 رف  نسع ى اض ا .

علق   يق  تق افر ا نكانقاا واض واا إن ت ا د ا نكانقاا يق فر انهقد لكقل نقن الي ق  واملقدر  والعلميقم وامل -

الرياضققية وغ هققا نققن  علقق  ا نكانيققاا سقق ا  يف أنققانن العققدري  أو املققدارت أو نققا إىل غقق  ذلقق  يقق ثر يف  ققم  

 العينيم وغ ه  حن   ارسة  عل  اضنشطة الرياضية.

 لل.ت افر وتن   ا نكاناا وكاحة اض هلة واض واا يقلل نن شع ر املمارس   امل -
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إن ت افر ا نكاناا كاحة يف املنا   الشعبية  نالسا اا الشعبية، نرانل الشقبا ر حيقد نقن املكقاهر السقل نية  -

 تعناىف ن  القي  اضكيفية والعا اا والعقاليد اا عما ية يف  عل   لدان العامل.غ  املرغ   فيها والش 

رت يقققة الرياضقققية والععريققق   أمهيعهقققا ويرغققق   علققق  ف قققاا الشقققع  إن تققق افر ا نكانقققاا يققق ثر  ا جيقققا  يف نشقققر ال -

 .1ا فبال  ل   ارسعها

إن تققق افر ا نكانقققاا يف  علققق  القققااا وننهقققا الرت يقققة البدنيقققة والرياضقققية يسقققا د احلك نقققة حنققق  حتقيققق  أهقققدافها  -

 العانة.

ثققر الكبقق  يف اارتقققا   املسققع ى الرياضققي إن تقق ف  ا نكانققاا  اليققة املسققع ى سقق ا  نانقق  نا يققة أو  شققرية لقق  اض -

 للممارس  س ا  نن النا ية املهارية أو اخلططية.

يعققد تقق ف  ا نكانققاا و سققن اسققعضدانها سقق ا  يف امل سسققاا اا عما يققة العانققة أو ا  ا يققة العقا يققة لقق   ورن  -

ضقية  قا يسقاه  يف حتقيقهقا ضهقدافها اضنشقطة الريا ال عال يف نسا دة همن امل سساا  ل   ارسة نلاكها ملضعلق 

 الش أنشأا نن أ لها.
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 مبادئ اإلمكانات الرياضية: -9
إن نبققا ة العضطققي   لقق   انقق  نبقق  نققن اضمهيققة إذا نققان هققدم ا نشققا  هقق  تقق ف  أنققانن ذاا فعاليققة    

سق ويل ا  ارة واملهندسق ن املعمقاري ن للععلي  أو العدري  وفيما يلي  ع  تل  املبا ة الش ميكن أن يسع يد ننها ن

يف تطققق ير أسقققالي  إنشقققا  أنقققانن الرت يقققة البدنيقققة والرياضقققية، جيققق  أن يشقققارع يف العضطقققي  املبقققدكي نقققل اضشقققضا  

، إن أت  رنققققانج رياضققققي حيعققققاج لققققبع  امل افقققق  يف  ملهقققق  الققققمين يعملقققق ن أو يسققققع يدون نققققن ا نكانققققاا الرياضققققية

 1الععليمية اضساسية.

 ايا دراسة امكانات المنشأة الرياضية:مز  -66
إن الععرم  ل  امللايا واضهدام املمكن حتقيقها نن  راسة إنكاناا املنشيا الرياضية ميكن إمجايقا فيمقا  

 يلي 

 الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشأة: -أ
 هتقا ال نيقة وا  اريقة مبقا يسقه   ي  أن الدراسة لكننا نن تطق ير أ ا  املنشقأة مبقا يسقم   رفق  نسقع ى ن ا 

 2يف تقدمي كدناا أفضل يف شكل أنشطة وأهدام حتققها.

 اختيار أفضل للتقييم التنظيم  للمنشأة: -ب
إن  راسة ا نكاناا يعبع   الضرورة  راسة للع لي قة املثاليقة لل ق اة وامليقلاا واضهقدام اخلاحقة  املنشقأة إذ  

العنكيمقققي والقققمت حيقققق  نرونقققة تسقققا د املنشقققأة يف تققققدمي املمكنقققة للع قققمي  ل ميكقققن نقققن كييقققا ال حققق ل إىل البقققداك

 أنشطعها  در ة  الية نن الك ا ة.

 زيادة حماس العاملي  بالمنشأة: -ج
إن هققما اضنققر ضققرورت  ققال  اضمهيققة، فققإن  راسققة املنشققيا الرياضققية تسققا د يف البحقق   ققن سققل ع و وافقق   

ملقاذا يع قرم اضفقرا    ق رة نعينقة،  ،  ذل  ميكننا نقن ا  ا قة  لق  السق ال العقايلاضفرا  املك ن  يمن املنشأة و ل

، وهققما وهنققاع  كمققة تققق ل أنقق  ميكنقق  أن تققق     ققانا إىل املققا ، ولكنقق  ا تسققعطي  أن ترغمقق   ققن شققر  املققا 
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الققش نققن شققأها عيققا ة ينطبقق   لقق  ا نسققان لققما فققإن  راسققة ا نكانققاا واملقق ار  تلو نققا  الع انققل املضعل ققة واضسققبا  

  ات العانل   املنشأة ليسع ا ة الكانلة والسليمة ننه .

 

 اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية: -د
الطقرؤ   أفضقل إن  راسة ا نكاناا املعا ة يف املنشيا تسا د يف الععرم  ل  ني ية حتقي  هما ا شقبا  

 أفل تكل ة. أفل  هد  كن و  و  العايل يعحق  ا شبا و ال  ر 

 تطوير مختلف ألوان الممارسة الرياضية: -هة
 الش نن كيل  راسة ا نكاناا وامل ار  الش ميكن الع احل إىل أفضل أن ا  اضنشطة س ا   

يقبققل  ليهققا اضفققرا  واارتقققا  لققمن اضنشققطة وال حقق ل  ي بيهققا إىل رياضققة املسققع ياا العليققا سققعيا لعحقيقق  البط لققة 

 عرم  ل  ن ا ي الضع  وتد يمها ون ا ي الق ة وتعميمها. ا ضافة للع

 زيادة أعداد الممارسي : -و
 قققا ا شققق  فيققق  أن  راسقققة ا نكانقققاا املضعل قققة يف املنشقققأة الرياضقققية ي قققن  أيقققدت املسققق ول   لققق  نققق ا ي  

كقققن نقققن اضفققققرا   قققا يقققدفعه  اسققققعكمايا والع سققق  يف إفانعهقققا وت ف هقققا  ققققا يعقققي  ال رحقققة اضنقققم  ققققد    ،القققنقص

 ليسعمعا   املشارنة يف  عل  اضنشطة الرياضية.

 استخدام أفضل الموارد المتاحة: -ي
إن احلجققق  املعقققامل نقققن املققق ار  لعمققق  نعققق  أفقققل  قققا ة نقققن  ا قققاا أفقققرا  هقققما العمققق  ونقققن كقققيل  راسقققة  

    إشبا  للم ا ن .ا نكانياا ميكن ال ح ل إىل ااسعضدا  اضنثل مل ار  العم  مبا حيق  أف

 تحقيق أفضل األهداف: -ك
النهاكية نمي  امللايا السقا قة والقش حتقق  نقن  راسقة املق ار  وا نكانقاا هقي ال حق ل إىل أفضقل إن احمل لة  

الطرؤ فعاليقة يف نسقا دة املنشقيا  لق  حتقيق  وإجنقاع اضهقدام القش أنشق   نقن أ لهقا أا وهقي ا شقبا  اضفضقل 

 انية للم ا ن   أفل  هد.للحا اا ا نس
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 الرياضية : للمنشآتلةوائح  انونية  -11 
ت ف  وتسهيل وإنشا  ننشاة رياضية ومبقعضاها يسم   إىلنن القراراا الش تسع   مجلةوظ   الدولة   ي 

هدة ملعك  واياا ال  ن  إنشا  نرنباا وننشاا رياضية تساه  يف تط ير ثقافة رياضية، وفد سهرا الدولة  ا
نن القان ن رف   07يف حتقي  وإنشا  همن املنشاة وذل  وف  ملا ن    لي  املا ة اضوىل،  مي  أ كا  املا ة 

 عنكي  املنك نة ال  نية للرت ية والرياضة وتط يرها المت  د  هما املرس    املععل ،و 6989يف فماير مل ريفا 98/66
 ر1 لشروط إ داث املنشاة الرياضية واسعنييا .

يعضمن إنشا  وتنكي  نكات  املرنباا املععد ة الرياضاا، وهما نا ن    لي   667-77للمرس   رف    بقا
املا ة اضوىل حتدث حت  تسمية نكات  املرنباا املععد ة الرياضاا ن سساا  م نية ذاا  ا   إ ارت 

 .ر2 وشض ية نعن ية واسعنيل نايل
 الرياضي المت يععم ننشاة رياضية نملة نن ال ظاك    إ ارة املرن  أواملكع  ا  ارت  ويعكل 
o يف  ملية الرت ية . املسامهة 
o ل  نشر الرومل الرياضية ونشر املمارسة الرياضية . املسا دة  
o ق  نيك  للعمل وتنسي  ن   عل  و داا املرن  . هتي ة  
o  اات ااا ن   ع  ايي اا ون  السلطاا وذل   العنكي  املا ت  القيا . 
تععم ننكماا ذاا  ا   إ ارت تساه  يف رف  العحدت  ل  مجي  انبهاا، أت أها  الرياضية فاملنشاة و العايل

الرياضية  اةهتع   ال ر  نشضص و انل نهمل وتسع  لعلبية  ق ف  وهتع   ال ر  نرياضي، وذل   اسعنيل املنش
كرى و ل  للعم يل وا شهار، ويك ن هما  العد ي  امل  هة واات ااا ن  اضندية و امل سساا اافع ا ية اض

 املا ت و املعن ت ضفسا  الرياضة نن كيل العك ل  ق  
o  أ يقققرالع . 
o  .  ا ي ا  وا  عا 
o  .  العجهيققل والععقققا 
o  . العأنيقققن 
o  . النقققققل 
o العم يققققل . 
o الطبيقققة . املعا عققة 

                                                 
 .0888مل00مل11انريدة الر ية ل عارة الشبيبة والرياضة  انققلاكر    -0

 .0888ن و املر   السا      -1
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المت حيد   66/66/6996القرار ال عارت املشرتع امل ريف يف  نن 66-66نن كيل الن    وامل ا  نن  وهما
 .ر1 شروط العك ل  امل اه  الرياضية املناسبة لقيا   راسة ورياضة

أه   ناحر ا  ارة ه  العضطي  وا د  ناحر العضطي  ال ساكل، وهي حتديد العناحر املطل   ت ظي ها  أن
 الن  ، وهي نا ية و شرية.الك  و   لعحقي  املسعهدم يف العضطي  نن  ي

 
 
 
 : ةةاإلمكانيات المادي -8

  املسعضدنققة. امل ا 
 واملعداا . اض هلة 
 اضن ال . 

ننعج  ال  الشكل البداكي المت نان   لي ، أت أن املا ة  إىلأت نا ة لععح ل  إنالمواد المستخدمة : – أ
اة، فاملسعضد  نن امل ا  يف ا نكاناا الرياضية ه  ال ر  الشكل المت حيعا   ال ر  يف احلي إىلاخلا  املرا  حت يلها 

 املنعج النهاكي. إىلالمت يعح ل  عد  دة نعن اا حت ل  نن الشكل اخلا  
الرياضية، وهي نافة  اواض هلة الرياضية واملنشاا واملي   ونافة العجهيلا اض واا األجهزة والمعدات : -ب

ذات    حقل الي  أوا    إىلواة يف الععلي  والعدري  لعح يل ال ر  العا ت العسهييا املعا ة لع دا  واملسا
 ليرت ا  مبسع ان ال مل والبد .

 أوللعم يقققل والشقققرا  و مقققل امل اعنقققاا العقديريقققة يف العضطقققي    يقققل املقققدى و قققدوها  ةاضعنققق اضنققق الاألمةةةوال : -ج

 فها امل ض  ة .ف  رها ت ب  نافة اخلط  املضعل ة  ا لة  ن حتقي  أهدا
 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .0888السا      ن و املر   
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  :سياسة الدولة ف  إطار المنشآت الرياضية  -12
إن  الدولققققة تسققققهر مبشققققارنة انما ققققاا احملليققققة و عققققد إسعشققققارة هيانققققل العنكققققي  والعنشققققي  ونققققن أ ققققل ترفيققققة وتنميققققة 

مارسقة الرياضققية املمارسقاا البدنيقة والرياضققية ،  لق  هتي ققة املنشقيا الرياضققية املعن  قة واملكي قة نقق   علق  أشققكال امل
    الدولة سياسة واضحة تعمثل يف بقا للمضط  ال  مل للعنمية الرياضية وفد إتبع  

 إجناع املنشيا الرياضية ملضعل  نسع ياا املمارسة الرياضية.  
 إنشا  املنشيا الرياضية ل اكدة امل سساا الععليمية.   
 الي  فليلقة وذلق  يف إنشقا  املنشقيا الكقمى إنشا  املنشيا ال ن ة الش تضمن  املمارسة الرياضية و عك

أو القققققدواوين يف املنقققققا   ذاا الكثافقققققة السقققققكانية الكبققققق ة وفقققققد إجتهققققق  الدولقققققة إىل املشقققققاري  الكقققققمى لقققققدم 
ا سعثمار وهي  نا  املرنبقاا نععقد ة الرياضقاا يف نققر نقل وايقة ، وفقد إسقعهلك  هقمن املشقاري  نبقال  ناليقة 

ة يف تعمقي  الرياضقة وتط يرهقا وإرضقا  رغبقاا السقكان نقن كقيل  قهق  يف  ارسقة فضمة وهما رغبة نقن الدولق
 النشاط الرياضي .

اييانل الرياضية وفد  رف  املنشيا الرياضية تط را نب ا كاحة يف العنكي  والق ان  اخلاحة  عسي  وإسعقيل 
 .عل   الرت ية البدنية والرياضيةاملع6666أوا 66امل ريف يف  66 -66رف  القان ن  وذل  نامت إ رارن يف 

 يلي    نا نونن ن ا 
تسهر الدولة مبشارنة انما اا احمللية  ل  هتي ة املنشيا الرياضية املعن  ة واملكي ة ن  نعطلباا املمارسة 

 الرياضية .
 يا  جي  أن حتع ت املنا   السكنية ون سساا الععلي  والعك ين  ل  ننشيا رياضية تسع يد البلدياا واض

ذاا الكثافة السكانية الشبانية املرت عة ونما املنا   الري ية نن تدا   كاحة هتدم إىل ضمان إجناع ننشيا 
 رياضية نكي ة ن  نعطلباا وك  حياا نكان ت ا دها .

 1تسهر الدولة وانما اا احمللية  ل  امل ا فة العقنية واضننية للمنشيا الرياضية و اسعنييا.
 ل املنشيا الرياضية العم نية وانا  يك ن اسععما

 لرياضة النضبة واملسع ى العايل .
 للرت ية البدنية والرياضية يف ال س  املدرسي وانانعي .

 للعنكيماا الرياضية للمع ف  واملعضل   .
 2لعملياا العك ين لع اراا الرياضية الش تق   لا امل سساا العم نية .

 

                                                 
1

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية . 4002أوت 82المؤرخ في  80-2القانون رقم  

 
2

 ، المتعلق بالتربية البدنية والرياضية . 4002أوت 82، المؤرخ في  2-80القانون رقم  
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 خالصة:
يا الرياضية لن يع فق   نقد هقما احلقد سق ا  نقان ذلق  نقن نا يقة اخلقدناا أو نقن النا يقة إن تط ر املنش 

ا مجاليقققة القققش أحقققبح  ت قققم   ليهقققا، وإن جنقققامل تسقققي  هقققمن املنشقققيا الرياضقققية وحتقيققق  أهقققدافها يععمقققد  الدر قققة 

شقققرم يف العضطقققي  والعسقققي  اضوىل  لققق  ن قققا ة وفعاليقققة ا  ارة املسققق ة يقققا واملبقققا ة اضساسقققية القققش يعمسققق  لقققا امل

الرياضقققية  يقق  أن املشقققرم هققق  أ رى وأ لقق  مبقققا جيقق  أن حتعقققاج إليققق  هاتقق  املنشقققيا نققن تسقققي  أنثقققل  العنكانيققا

 واختاذ القراراا لعحقي  أهدام املنشأة املرا  حتقيقها وال ح ل إليها.

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبيقي
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 تمهيد:
للتأكد من صحة الفرضيات املقدمة يف اجلانب النظري كان ال بد لنا من دراسة تكون أكثر دقة وأكثر        

منهجية واملتمثلة يف الدراسة امليدانية اليت من خالهلا اختيار املنهج املتبع يف هذا البحث وكذا جماالته والعينة اليت مت 

 قمنا بتحليل النتائج ومناقشتها. اختيارها له، وكذا أداة البحث كما
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 الدراسة االستطالعية: -1

 المجال المكاني: -1-1
 :بسكرة لوالية  املنشآت بعض  يف نيمسي مت توزيع استبيان املوجه لل

 المجال الزماني: - -1
ة شهر ماي حىت هناي 012  ديسمربأشهر من بداية  04شرعنا يف إجناز هذا البحث يف مدة قدرها 

 وتنقسم الفرتة إىل مرحلتني: 012 

 :01المرحلة 
وهي مرحلة البحث النظري حيث قمنا من خالهلا جبمع أهم  جانفيحىت شهر  ديسمربمن بداية 

 وكذا التسيي يف املنشآت الرياضية. الرقابةوخمتلف املعلومات حول 

 : 0المرحلة 
للجانب التطبيقي من خالل مجع وهي مرحلة خصصت  012  مارسحىت شهر فيفري من شهر 

 املعلومات ومناقشة النتائج.

 عينة البحث: - -1
حرصا منا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة حبثنا بطريقة  

 عشوائية أي أننا مل خنص العينة بأي خصائص أو مميزات وذلك لسببني:

صا متكافئة لكل األفراد ألهنا ال تأخذ أي اعتبارات أو متييز أو إعفاء أو صفات أخرى العينة العشوائية تعطي فر  -

 1غي اليت حددها البحث.

 ا أبس  رر  اختيار العينات.هنو العينة العشوائية لك -

 

 

 
                                                 

1
 .85، ص 1991، القاهرة، مصر، 1خير الدين علة عويس: دليل البحث العلمي، دار الفكر العربي، ط -  
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 ضبط أفراد العينة: -1-4
ل واآلخر متغي تابعإن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغيين أوهلما متغي مستق  

".الرقابةإن املتغي املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة ويف دراستنا املتغي املستقل هو"المتغير المستقل:       
 

تسيي". "هذه الدراسة املتغي التابع هو املستقل ويف نتيجة املتغيهو  المتغير التابع:       

 

 المنهج المتبع: -2
املؤدي إىل اهلدف املطلوب أو هو اخلي  غي املرئي الذي يشد البحث من بدايته حىت  املنهج هو الطريق 

 1هنايته قصد الوصول إىل النتائج.

ونظرا لطبيعة املوضوع الذي تناولناه يف دراستنا، وقصد حتليل النتائج ودراسة اإلشكالية اليت ررحناها فإننا  

 انات والتقارير أو اجلداول الكمية أو كالمها معا.نعتمد على املنهج الوصفي الذي خيتص جبمع البي

واملنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها  

يوضح مقدار تعبيا كيفيا وتعبيا كميا فاألول يصف لنا ظاهرة ويوضح خصائصها أما الثاين فيعطيها وصفا رقميا 

 هرة ودرجات ارتبارها مع الظواهر املختلفة األخرى.هذه الظا

ويلجأ الباحث إىل استخدام هذا املنهج من أجل فتح جماالت جديدة للدراسة اليت ينقصها القدر الكايف  

من املعارف وهو يريد التوصل إىل معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة ملوضوع البحث اليت تفيد يف حتقيق 

 2ع إجراءات مستقبلية خاصة هبا.فهم هلا أو وض

 أدوات وتقنيات البحث: -1- 
وهي االستبيان كأداة جلمع البيانات والذي وقع اختيارنا يف هذا البحث على التقنية السائدة والشائعة  

وجدناها أجنع رريقة للتحقق من إشكاليتنا اليت حنن بصدد البحث فيها وهي: "أداة من أدوات البحث العلمي 

معدة جلمع البيانات هبدف احلصول على إجابات عن جمموعة من األسئلة واالستفسارات املكتوبة يف منوذج أعد 

  "بحوثني بتسجيل إجاباهتم بأنفسهم.هلذا الغرض، ويقوم امل

                                                 
1
 .24، ص 1951محمد أزهر السماك وآخرون: األصول في البحث العلمي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،  -  

2
 .151، ص 1951، 1المنهج العلمي، دار المعارف الجامعية، القاهرة، طمحمد علي محمد: علم االجتماع و -  
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ويعترب االستبيان أكثر أدوات مجع البيانات واملعلومات استخداما وشيوعا يف البحوث االجتماعية والرتبوية 

 الرياضية، كما يستعني الباحثون كثيا هبذه األداة، نظرا لكوهنا اقتصادية سهلة وسريعة يف تطبيقها لذلك 

موزع  سؤال 01ويضم االستبيان  االستبيانية واعتمدنا يف بنائها على استمارة لإلداريني قمنا بتحضي االستمارات

 وتتمثل هذه األسئلة يف األسئلة املغلقة. بوالية بسكرة  :الرياضيةإدارة املنشآت  مسيي على

 األسئلة المغلقة:  -
 احلقائق مباشرة.وهي األسئلة املقيدة بنعم أو ال بدون إبداء أي رأي والغرض منها تقصي  

 األسئلة المفتوحة: -

يف هذه األسئلة أعطيت احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبداء آرائهم والتعبي عن املشكلة وهذا النوع من  

 األسئلة له درجة كبية يف حتديد آراء أساتذة يف اجملتمع.

 

 األسئلة االختيارية: -
ة وما عليه إال اختيار واحد منها دون أن يتطلب منه هذا املبحوث جيد جدوال عريضا لألجوبة املفتوح 

 جهدا فكريا كما هو احلال يف األسئلة األخرى إال أنه يف هذه األسئلة يفتح اجملال إىل إضافات أخرى ممكنة.

 

 األسئلة النصف مفتوحة: -
ة "نعم أو حيتوي هذا النوع من األسئلة على نصفني، النصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة عليه مقيد 

 1ال" والنصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاص.

 

 الطريقة اإلحصائية: - - 
يف حتليلناااا  اعتمااادنانساااب مئوياااة وقاااد  إىلناااات والنتاااائج مااان حالتهاااا الكمياااة اتسااااعد هاااذه الطريقاااة علاااى حتويااال البي

لالسااتخراج واحلصاول علااى نساب ملعطيااات كال سااؤال  للمعطياات العدديااة لالساتبيانات علااي القاعاة الثالثيااة وذلاك

 / ت011ن = س .          وفيما يلي قانون القاعدة الثالثية:
                                                 

1
 .88خير الدين علة عويس: مرجع سبق ذكره، ص   
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 النسبة املئوية  ن:

 العدد  س:

 اجملموع التكرار      ت:

واعتمدنا كذلك على نفس الطريقة )الطريقة الثالثية( وهذا لتحويل النسبة املئوية إىل دوائر نسبية لنتائج 

 1صل عليهااحمل
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.88خير الدين علة عويس: مرجع سبق ذكره، ص    
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 خالصة
لكل حبث علمي يتبع رر  منهجية لتكوين حبث شامل ويف حبثنا هذا اتبعنا املنهج الوصفي الذي يدرس 

الستبيان الذي يعترب الطريقة االجنح هلدا البحث من خالله يتم لمن أدوات البحث العلمي  تطرقنا  وحالة وصفية 

 .البحث العلمي املراد حتقيقه مجع املعلومات اليت تدور حول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحليل النتائجو  عرض                                                                        الفصل الثاني
 

   
 

 

 .مدى تأثير الرقابة االستراتيجية في تحسين تسيير المنشآت الرياضية؟المحور األول: 

 ؟فرض خطة عامة على املدى الطويل من مميزات الرقابة االسرتاتيجية  الشاملة هل تعد املتابعةالسؤال األول: 

 لرياضية.يف حتسني تسيري املنشآت ا الرقابة االسرتاتيجية : معرفة أمهية الغرض من السؤال

 

 

 

 

 

 : يبين إجابة اإلداريين على السؤال األول.10جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
رقابة المميزات من اإلداريني يعتربون أن  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

مميزات يعتربون  %21داخل املنشأة أما بالنسبة الثانية املقدرة بـ  ض خطة عامة على املدى الطويلفر االسرتاتيجية 

 فرض خطة عامة على املدى الطويل.ليس االسرتاتيجية  الرقابة

 االستنتاج:
ت مميزا االسرتاتيجية رقابةنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن لل 

 تحسني تسيري املنشآت الرياضية.وهي فرض خطة عامة على املدى الطويل وذلك ل

 

 

 

 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1  01 نعم

 21 10 ال

 011 21 اجملموع
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 ؟.ككل  ةاالسرتاتيجيتكون هناك حسابات أولية وقائية ضمن اخلطة : هل الثاني السؤال

 يساعد على حتسني تسيري املنشآت الرياضية إن كان ةاجليد االسرتاتيجية رقابةالمكانة  ة: معرفالسؤالالغرض من 

  أم ال.

 

  

 

 

 

 الثاني يبين إجابة اإلداريين على السؤال :12جدول رقم 

 

 : عرض وتحليل النتائج

ة االسرتاتيجية هلا مكان رقابةمن اإلداريني يعتربون أن ال %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 

 االسرتاتيجية رقابةيعتربون ال %21أما النسبة الثانية املقدرة بـ ساعد على حتسني تسيري املنشآت الرياضية، ت ةيدج

 حتسني تسيري املنشآت الرياضية. يف  عدساتال  ةاجليد

 االستنتاج:
تساعد اتيجية االسرت  رقابةالنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن  

  .ساهم يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية وت

 
 

 

 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1  01 نعم

 21 10 ال

 011 21 اجملموع
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 يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟. كيف تساعد هذه احلسابات الوقائية: الثالث السؤال

  .تحسني تسيري املنشآت الرياضيةاحلسابات الوقائية لوضع مدى أمهية  :الغرض من السؤال

  

             

           

            

Secteur 4

 

 .الثالث: يبين إجابة اإلداريين على السؤال 10جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
احلسابات الوقائية وضع أن من اإلداريني يعتربون  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

تساعد يف احلسابات الوقائية يعتربون  %01، أما النسبة الثانية املقدرة بـ ضمن استمرارية عمل املنشأة تساعد

وضع يعتربون  %11.اما النسبة الثالثة   باحلفاظ على ميزانية املنشأة ومراقبة العتاد املنشآتحتسني تسيري 

  .مني العمالاحلسابات الوقائية تساعد يف تأ
 االستنتاج:

     نسحي احلسابات الوقائيةوضع نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  

 .ن استمرارية عمل املنشأةاضملوذلك  تسيري املنشآت الرياضيةيف 

 

 

 %النسبة التكرار االجابات 

 1  01 استمرارية ضمن

 01 10 احلفاظ على امليزانية 

 1 10 تأمني العمال

 011 21 اجملموع
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راقبة الوحدات االدارية كل واحدة هناك خطة ادارية متبعة ضمن االسرتاتيجية تساعد على م: هل الرابع السؤال

 ؟.على حدة

 .ملراقبة الوحدات أمهية وضع اخلطة االدارية ة: معرفالسؤالالغرض من 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 51 01 نعم

 21 11 ال

 011 21 اجملموع

  .الرابع: يبين إجابة اإلداريين على السؤال 10جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
له دور يف  وضع خطةمن اإلداريني يعتربون أن  %51نا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة يتضح ل 

 حتسني تسيري ليس له دور يف  وضع خطة يعتربون  %21، أما النسبة الثانية املقدرة بـ املنشآتحتسني تسيري 

 .تاملنشآ

 :االستنتاج
ساعد توضع خطة ادارية داريني يعتربون أن نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإل 

 على مراقبة الوحدات كل واحدة على حدة.
 

 

 

 

75%

25%
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 ؟. يعين جتنب الوقوع يف االخطاءمتابعة عمل الوحدات االدارية : هل الخامس السؤال

 .الرياضية تاملنشآإىل حتسني تسيري  ديةؤ املعمل الوحدات  ة: معرفالسؤالالغرض من 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1  05 نعم

 01 10 ال

 011 21 اجملموع

  .الخامس: يبين إجابة اإلداريين على السؤال 11جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
متابعة عمل الوحدات من اإلداريني يعتربون أن  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

 متابعة عمل الوحدات  أن يعتربون  %01النسبة الثانية املقدرة بـ ، أما الرياضية املنشآتتؤدي اىل حتسني تسيري 

 .املنشآتاىل حتسني تسيري  يال تؤد
 :االستنتاج

االدارية يعين متابعة عمل الوحدات نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن 

 .جتنب الوقوع يف االخطاء 
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هل االعتماد على الوسائل التكنولوجية الرقابية يضمن لنا حتسني ورفع من مستوى عمل  :السادسالسؤال 

 ؟املنشأة

  يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية.الوسائل التكنولوجية أمهية  مدى: الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1  01 نعم

 21 0 ال

 011 21 اجملموع

 .السادس بة اإلداريين على السؤال: يبين إجا11جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
 اهلالوسائل التكنولوجية من اإلداريني يعتربون أن  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

 شأةأمهية داخل املن ليسالوسائل التكنولوجية يعتربون  %21أمهية كبرية داخل املنشأة أما بالنسبة الثانية املقدرة بـ 

 .الرياضية

 االستنتاج:
الوسائل التكنولوجية  أن معظم اإلداريني يعتربون أن أعاله نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول 

 تسيري املنشأة الرياضية. رفع مستوى أمهية كبرية يفهلا 

 

 

 

 

  

  
0



 تحليل النتائجو  عرض                                                                        الفصل الثاني
 

 1 
 

 

 

 ؟.ود املنشآت وبلوغ أهدافهانستطيع القول أن املراقبة الذاتية ميكن هلا أن حتسن من مرد: هل السابع السؤال

  وبلوغ االهداف. حتسني مردود املنشآت ساعد على املراقبة الذاتية ت تإن كان ة: معرفالسؤالالغرض من 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1  01 نعم

 21 10 ال

 011 21 اجملموع

 .السابع : يبين إجابة اإلداريين على السؤال15جدول رقم 

 

 نتائج:عرض وتحليل ال
ساعد ت املراقبة الذاتية أن من اإلداريني يعتربون %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

املراقبة  علىأن يعتربون  %21، أما النسبة الثانية املقدرة بـ املوضوعة وبلوغ االهداف حتسني مردود املنشآت على 

 .املوضوعة األهداف وبلوغ حتسني مردود املنشآت ساعد على ال ت الذاتية

 االستنتاج:
ساعد على املراقبة الذاتية تنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن  

 .وبلوغ االهداف حتسني مردود املنشآت على 

 

 

 

 

 

80%

20%
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العملية الرقابية وتوجيه  اليت توصلنا اليها خاللنستطيع الوصول اىل معرفة النتيجة الفعلية : هل منالثا السؤال

 ؟االخطاء فيها انطالقا من االوامر املوجهة

 أم ال.الوصول اىل معرفة النتيجة الفعلية ساعد على ت االوامر املوجهة تإن كان ة: معرفالسؤالالغرض من 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1  01 نعم

 21 10 ال

 011 21 اجملموع

  .منالثا داريين على السؤال: يبين إجابة اإل 1جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
ساعد االوامر املوجهة تمن اإلداريني يعتربون أن  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

 ال يساعد علىاالوامر املوجهة يعتربون  %21، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  الوصول اىل معرفة النتيجة الفعلية على

 .صول اىل معرفة النتيجة الفعليةالو 

 االستنتاج:
ساعد على االوامر املوجهة تنستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  

 داخل املنشأة الرياضية. الوصول اىل معرفة النتيجة الفعلية
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 ؟.املنشآت الرياضية ادارييف الرفع من مستوى أداء أكرب  ةيف رأيك ماهي الطريقة اليت هلا إجيابي: التاسع السؤال

 .أداء عمال املنشآت الرياضية الطريقة االفضل للرفع من مستوى ة: معرفالسؤالالغرض من 

 

               

                

  .التاسع: يبين إجابة اإلداريين على السؤال  1ل رقم جدو 

 

 عرض وتحليل النتائج:
الرقابة الدورية  من اإلداريني يعتربون أن %1  املقدرة بـ يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة 

 افضل من الرقابة الدورية يه الرقابة املفاجئةيعتربون  %01املنشأة، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  داخلاجليدة  هي 

 االستنتاج:
الرقابة الدورية هي الطريقة  أننستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  

 .اليت هلا اجيابية أكرب يف الرفع من مستوى أداء عمال ادارات املنشآت الرياضية

 

 

 

 

 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات
 1   0 الرقابة الدورية 

 01 12 الرقابة املفاجئة

 011 21 اجملموع
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السرتاتيجية بغض النظر على الرقابات االخرى أهنا حتسن يف تسيري ميكن اعتبار الرقابة ا: هل عاشرال السؤال

 املنشآت لبلوغ أهدافها على الوحه االكمل؟

 أم ال. عالقات  بني الرقابات االخرىهناك  تإن كان ة: معرفالسؤالالغرض من 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 51 01 نعم

 21 11 ال

 011 21 اجملموع

  .العاشر إجابة اإلداريين على السؤال : يبين01جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
ميكن اعتبار الرقابة االسرتاتيجية من اإلداريني  %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

 من اإلداريني %21، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  بغض النظر على الرقابات االخرى أهنا حتسن يف تسيري املنشآت

 ميكن اعتبار الرقابة االسرتاتيجية بغض النظر على الرقابات االخرى أهنا حتسن يف تسيري املنشآت
 االستنتاج:

ميكن اعتبار الرقابة االسرتاتيجية بغض نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني  

 النظر على الرقابات االخرى أهنا حتسن يف تسيري املنشآت.
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 .مدى تأثير الرقابة التكتيكية في تحسين تسيير المنشآت الرياضية: الثانيالمحور 

و الرقابة يف نضرك هل ميكن اعتبار الرقابة التكتيكية أهنا الواصلة بني الرقابة االسرتاتيجية السؤال األول: 

 التشغيلية؟

 سيري املنشآت الرياضية.يف حتسني تالتكتيكية مدى أمهية الرقابة :معرفة الغرض من السؤال

 

   

 

 
  : يبين إجابة اإلداريين على السؤال األول.10جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
هي  التكتيكية الرقابةيعتربون أن من اإلداريني  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

واصلة بني غري اهنا  التكتيكية أن الرقابةيعتربون  %01أما بالنسبة الثانية املقدرة بـ .الواصلة بني الرقابات االخرى 

 الرقابات .

 االستنتاج:
هي  التكتيكيةالرقابة نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن اإلداريني يعتربون أن  

 الواصلة بني الرقابة االسرتاتيجية والرقابة التشغيلية.

 

 

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1   0 نعم

 01 12 ال

 011 21 اجملموع
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 ؟.بامكان الرقابة التكتيكية التحكم أو التأثري على الرقابة االسرتاتيجية: هل الثاني السؤال

 .هناك عالقة بني الرقابة التكتيكية و الرقابة االسرتاتيجية:معرفة إن كانت الغرض من السؤال

 

   

 

 
 .الثاني: يبين إجابة اإلداريين على السؤال 12جدول رقم 

 عرض وتحليل النتائج:
الرقابة التكتيكية من اإلداريني يعتربون أن  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

الرقابة التكتيكية ال تتحكم يف يعتربون أن  %01، أما النسبة الثانية املقدرة بـ  لرقابة االسرتاتيجيةتتحكم وتؤثر يف ا

 . الرقابة االسرتاتيجية

 االستنتاج:
الرقابة التكتيكية تتحكم نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن  

 .وتؤثر يف الرقابة االسرتاتيجية

 

 

 

 

 

 %لنسبة ا التكرارات اإلجابات

 1   0 نعم

 01 12 ال

 011 21 اجملموع
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 ؟.: كيف تكون طبيعة تركيز العمل الرقايب يف هذه االليةالثالث السؤال

 أم ال. جتاه أهداف املنشأةالرقابة تعمل على تسيري العمل  إن كانت ة: معرفالسؤالالغرض من 

 

     

      

   

 
 

 

 : يبين إجابة اإلداريين على السؤال الثالث10جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
طبيعة العمل الرقايب من اإلداريني يعتربون أن  %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

 وقائي متزامن ووقائي الحق عة العمل الرقايبطبي أنيعتربون  %01املقدرة بـ والثالثة ، أما النسبة الثانية وقائي متوقع

 االستنتاج:
طبيعة تركيز العمل الرقايب يف نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  

 .وقائي متوقع هذه االلية

 

 

 

 

 

 %النسبة تكرارات االجابات

 07 41 وقائي متوقع

 41 70 وقائي متزامن

 41 70 وقائي الحق



 تحليل النتائجو  عرض                                                                        الفصل الثاني
 

012 
 

 

 

 ؟.ية كيف يؤدي العمل الرقايب يف االدارة لتحسني عمل املنشآت الرياض :الرابع السؤال

 الرقايب.طبيعة العمل  ة: معرفالسؤالالغرض من 

 عرض وتحليل النتائج:
بعد حتليلنا للنتائج أن كل اداري له وجهة نظر خاصة للعمل الرقايب وكما كانت االجوبة متس االفكار  

 : االساسية االتية 

  قياس أداء االفراد 

 حتديد معاير االداء 

 تصحيح االحنرافات الغري مرغوب فيها 

 الستنتاج:ا
 يكمن يف مقارنة االداء احلقيقي مع معايري االداء .نستنتج من خالل االجوبة ان العمل الرقايب  
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عند مواجهة بعض االخطاء الصادرة من الرقابة التشغيلية كيف يكون العمل الفعلي الذي : الخامس السؤال

 ؟.حل له دجياالتتخذه هذه الرقابة التكتيكية 

 .طبيعة العمل الرقايب وكيف تتعامل معه هذه االلية ة: معرفالسؤالن الغرض م

 

           

              

          

 
  : يبين إجابة اإلداريين على السؤال الخامس.10جدول رقم 

 

 :عرض وتحليل النتائج
عند مواجهة بعض من اإلداريني يعتربون أن  %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

عند مواجهة أن   يعتربون %01 املقدرة بـ ةوالثالث الثانيةأما النسبة  االخطاء يكون العمل الفعلي اجياد حل له.

 اوترك القرار للرقابة التشغيليةسرتاتيجية الرقابة اال حتويله للسلطة االعلى بعض االخطاء يكون العمل الفعلي
 االستنتاج:

عند مواجهة بعض االخطاء نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون  

 الصادرة من الرقابة التشغيلية تقوم بالعمل على اجياد حل له.

 

 

 %النسبة التكرارات االجابات

 51 00 ايجاد حل له

 01 10 تحويله للرقابة

 01 10 ترك القرار
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الرياضية نقول أن هذا النوع من الرقابة له أثر يف عندما يكون هناك حتسن يف عمل املنشآت : السادس السؤال

 ؟.هذا التحسن

 أم ال. الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفيذ:معرفة إن كانت الغرض من السؤال

 %النسبة  التكرارات اإلجابات

 1  25 نعم

 01 10 ال

 011 01 اجملموع

  .لسادسا: يبين إجابة اإلداريين على السؤال 11جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
من اإلداريني يعتربون الرقابة تساعد على تالشي  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة  

تساعد على تالشي األخطاء وسوء اليعتربون أن الرقابة  %01، أما النسبة الثانية واملقدرة بـ األخطاء وسوء التنفيذ

  التنفيذ.
 االستنتاج:

تساعد التكتيكية أن الرقابة ج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون نستنت 

 وحتسن يف عمل املنشآت الرياضية.على تالشي األخطاء 

 

 

 

 

90%

10%
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 ؟ رأي من أنواع الرقابة يؤثر أكثر يف التحسني والرفع من مستوى املنشآت الرياضية اكث:  السؤال السابع

 الرياضية. املنشآت: معرفة أي من الرقابة اليت حتسن من مستوى  لالغرض من السؤا

 

             

      

      

 

  

 

  .السابع : يبين إجابة اإلداريين على السؤال11جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
حتسن يف  الشاملةمن اإلداريني يعتربون الرقابة  %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

على مستوى الوحدة يعتربون أن الرقابة  %01، أما النسبة الثانية واملقدرة بـ الرفع من مستوى املنسأة الرياضية

 على مستوى الفرد ةيعتربون أن الرقاب %01واملقدرة بـ  ةثالثالأما النسبة  وى املنسأة الرياضيةحتسن يف الرفع من مست

  .حتسن يف الرفع من مستوى املنشأة الرياضية
 االستنتاج: 

الشاملة تؤثر يف نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن الرقابة  

 ن مستوى عمل  املنشآت الرياضية.التحسني والرفع م

 %النسبة  التكرارات االجابات 

 51 00 الرقابة الشاملة

 01 10 على مستوى الوحدة

 01 10 على مستوى الفرد

 011 21 اجملموع
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هل تقبل هذه الرقابة التكتيكية اجملهودات الزائدة واالبتكارات اليت يقوم هبا املوظفون لغرض الرفع السؤال الثامن: 

 .  سينهاحتمن مستوى املنشأة الراضية و 

 : معرفة ان كانت هذه الرقابة تقبل اجملهودات الزائدة ام ال. الغرض من السؤال

                 

        

                                    

   

 

                               
 الثامن.: يبين إجابة اإلداريين على السؤال 15جدول رقم 

 

 ج:عرض وتحليل النتائ
التكتيكية تقبل من اإلداريني يعتربون الرقابة  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

يعتربون أن  %11، أما النسبة الثانية واملقدرة بـ أة الرياضيةنشاجملهودات واالبتكارات لغرض الرفع من مستوى امل

 من مستوى املنسأة الرياضية .اجملهودات لغرض الرفع  لال تقبالتكتيكية الرقابة 

 االستنتاج:
التكتيكية تقبل نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن الرقابة  

. اجملهودات الزائدة واالبتكارات لغرض الرفع من مستوى عمل  املنشآت الرياضية

 %النسبة التكرارات االجابات

 1   0 نعم

 11 10 ال

 011 21 اجملموع
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  تساهم يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟: ماهي الطرق الرقابية األمثل اليت السؤال التاسع

 : معرفة الطريقة االمثل لتحسني تسيري املنشآت الرياضية . الغرض من السؤال

 

                 

                 

                 

 
 

 .التاسع : يبين إجابة اإلداريين على السؤال 1جدول رقم 
 

 عرض وتحليل النتائج:
التكنولوجيا  رطريقة تطو من اإلداريني يعتربون  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

طريقة االستعانة باخلرباء يعتربون  %01 ، أما النسبة الثانية واملقدرة بـالرياضية املنشآتاالمثل لغرض حتسني تسيري 

طريق حتسني برامج يعتربون  %11واملقدرة بـ  لثةأما النسبة الثا ،الرياضية  املنشآتلغرض حتسني تسيري  االمثل

 الرياضية. املنشأةالعمل االمثل لغرض حتسني تسيري 

 االستنتاج:
التكنولوجيا االمثل  رطريقة تطو  ريني يعتربوننستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلدا 

.لغرض حتسني تسيري املنشآت الرياضية

 %النسبة التكرارات االجابات 

 1  05 تطور التكنولوجيا 

 01 12 االستعانة باخلرباء

 11 10 حتسني برامج العمل

 011 21 اجملموع
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 : ما هو العمل اجلوهري الذي تقوم به هذه الرقابة لغرض حتسني وتسيري املنشآت الرياضية ؟ السؤال العاشر

 رياضية .: معرفة العمل الذي تقوم به هذه الرقابة لتحسني تسيري املنشآت ال الغرض من السؤال

 

 :عرض وتحليل النتائج

بعد حتليلنا للنتائج تبني ان كل اداري له  وجهة نظر خاصة ومفهوم خاص للعمل اجلوهري اليت تقوم به 

 هذه الرقابة كما ان االجوبة كانت متس االفكار االساسية االتية : 

 اعادة وضع خطط 

  تغريات يف اهليكل التنظيمي 

 نشأة توجيه دافعية االفراد داخل امل 
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 .مدى تأثير الرقابة التشغيلية في تحسين تسيير المنشآت الرياضية: لثالثاالمحور 

 يف االدارات الدنيا ؟ املنشآتهل تعترب الرقابة التشغيلية أهنا ذلك العمل الرقايب اليت تقوم به كل السؤال األول: 

 .دارات االخرىان كان طبيعة العمل الرقايب  مماثل يف اال ة: معرفالغرض من السؤال

 

       

      

   

 

 
 االول. : يبين إجابة اإلداريين على السؤال74جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
طبيعة العمل الرقايب  اإلداريني يعتربون  من %011يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

 .مماثل يف االدارات االخرى

 االستنتاج:
يف طبيعة العمل الرقايب طريقة  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون 

 . مماثل يف االدارات االخرى هذه االلية
 
 

 

 

 

 %النسبة التكرارات االجابات

 011 21 نعم

 11 1 ال

 011 21 اجملموع
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–فس الرتكيبة االدارية باملقارنة مع الرقابات االخرى )االسرتاتيجية هل للرقابة التشغيلية ن :الثانيالسؤال 

 التكتيكية ( ؟ 

 نفس الرتكيبة مع الرقابات االخرى.:معرفة ان كانت للرقابة  السؤال الغرض من

 

 

                                                                     

   

 

 
 الثاني. : يبين إجابة اإلداريين على السؤال70جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
لرقابة التشغيلية نفس أن امن اإلداريني يعتربون  %21يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

لرقابة التشغيلية نفس ا نيعتربو  ال %51أما النسبة الثانية واملقدرة بـ . باملقارنة مع الرقابات االخرى الرتكيبة االدارية

واستعنا ببعض االجوبة لتدعيم االجابة ومتثلت يف اختالف طبيعة  الرتكيبة االدارية باملقارنة مع الرقابات االخرى.

 العمل الرقايب مما يدعم االجابات.

 االستنتاج:
ليست لرقابة التشغيلية ا أن ج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربوننستنت 

 التكتيكية ( .–الرتكيبة االدارية مقارنة مع الرقابات االخرى )االسرتاتيجية  نفس

 
 

 

 %النسبة  التكرار االجابات 

 21 11 نعم

 51 01 ال

 011 21 اجملموع
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 ؟  آت الرياضية هل للرقابة التشغيلية تؤدي العمل الرقايب بطريقة جيدة لتحسني وتسيري املنش :الثالثالسؤال 

 :معرفة ان كانت الرقابة التشغيلية حتسن يف تسيري املنشآت الرياضية. الغرض من السؤال

 

 

                                                                     

   

 

 
 الثالث. : يبين إجابة اإلداريين على السؤال70جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
حتسن يف  لرقابة التشغيليةامن اإلداريني يعتربون  %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

حتسن يف تسيري املنشآت  الابة التشغيلية لرقا يعتربون %21أما النسبة الثانية واملقدرة بـ . تسيري املنشآت الرياضية

 الرياضية.

 االستنتاج:
حتسن يف لرقابة التشغيلية ا أن نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون 

 تسيري املنشآت الرياضية.

 %النسبة  التكرار االجابات 

 51 01 نعم

 21 11 ال

 011 21 اجملموع
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 ؟  وى الوحدات واملوظف العمل الرقايب يف هذه الرقابة التشغيلية على املست ةما طبيع :الرابعالسؤال 

 .على مستوى الوحدات  : معرفة طبيعة العمل الرقايب الغرض من السؤال

 

 

                                                                     

     

       

   

 
 

 الرابع. : يبين إجابة اإلداريين على السؤال71جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
طبيعة العمل الرقايب على من اإلداريني يعتربون  %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

طبيعة العمل الرقايب على  يعتربون %01واملقدرة بـ  ىلاالو  أما النسبة. واملوظف  اجيايب وسليب مستوى الوحدات

طبيعة العمل الرقايب على مستوى  يعتربون %01 بـنية املقدرة الثا أما النسبة . مستوى الوحدات واملوظف  اجيايب

 الوحدات واملوظف سليب.

 االستنتاج:
طبيعة العمل الرقايب على  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون 

 مستوى الوحدات واملوظف  اجيايب وسليب .

 %النسبة  التكرار االجابات 

 01 10 رقابة اجيابية

 01 12 رقابة سلبية

 معا

 اجملموع

01 

21 

51 

011 
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 ؟   املنشآت الرياضية ما هو أهم مصدر للعملية الرقابية الذي حيسن يف تسيري  :الخامسالسؤال 

 . مصدر العملية الرقابية الذي حيسن يف تسيري املنشآت الرياضية: معرفة  الغرض من السؤال

 

 

                                                                     

            

            

           

 
 

 الخامس. : يبين إجابة اإلداريين على السؤال71جدول رقم 

 

 تائج:عرض وتحليل الن 
أن الرقابة الداخلية مصدر من اإلداريني يعتربون  %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

رقابة أن ال يعتربون %21واملقدرة بـ  الثانية أما النسبة. يف تسيري املنشآت الرياضية   للعملية الرقابية الذي حيسن

 يف تسيري املنشآت الرياضية. سنمصدر للعملية الرقابية الذي حي ارجيةاخل

 االستنتاج:
الرقابة الداخلية مصدر  أن نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون 

 . يف تسيري املنشآت الرياضية   للعملية الرقابية الذي حيسن

 %النسبة  التكرار االجابات 

 51 01 رقابة داخلية

 21 11 رقابة خارجية

 رقابة ذاتية

 اجملموع

11 
21 

11 

011 
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ل االداري على أكمل وجه يف املنشآت هي الطريقة الرقابية املثلى اليت حتسن يف العمما  :السادسالسؤال 

 ؟    الرياضية

 . معرفة طريقة الرقابة املثلى لتحسني العمل االداري :  الغرض من السؤال

 

 

 

                                                                     

               

                

 
 .السادس : يبين إجابة اإلداريين على السؤال70جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
أن الرقابة الدورية هي من اإلداريني يعتربون  %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

هي  املفاجئةرقابة أن ال يعتربون %01واملقدرة بـ  الثانية أما النسبةالعمل االداري. الطريقة املثلى اليت حتسن يف

 . الطريقة املثلى اليت حتسن يف العمل االداري

  االستنتاج:

الطريقة أن الرقابة الدورية هي  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون      

الرياضية. املنشآتن يف العمل االداري على أكمل وجه يف املثلى اليت حتس

 %النسبة  التكرار االجابات 

 01 10 الرقابة املفاجئة 

 1  05 الرقابة الدورية

 011 21 اجملموع
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 ؟ هل الرقابة التشغيلية تتيح فرصة قياس االداء احلقيقي ملوظفي املنشآت  :السابعالسؤال 

 : معرفة ان كانت الرقابة التشغيلية تتيح الفرص  . الغرض من السؤال

 

 

 

                                                                     

   

 

 
 .السابع : يبين إجابة اإلداريين على السؤال70جدول رقم 

 

 عرض وتحليل النتائج:
تتيح  التشغيليةأن الرقابة  يعتربون من اإلداريني %1 يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

 ال التشغيليةرقابة أن ال يعتربون %01واملقدرة بـ  الثانية أما النسبة. فرصة قياس االداء احلقيقي ملوظفي املنشآت

 . تتيح فرصة قياس االداء احلقيقي ملوظفي املنشآت

 

  االستنتاج:

فرصة قياس االداء أن الرقابة التشغيلية  داريني يعتربوننستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإل

احلقيقي ملوظفي املنشآت الرياضية.

 %النسبة  التكرار االجابات 

 1   0 نعم 

 01 12 ال

 011 21 موعاجمل
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 ؟أي من أنواع الرقابة الذي تركز عليه املنشآت الرياضية لغرض حتسني تسيريها :الثامنالسؤال 

 .اليت تعتمد عليها املنشآت الرياضيةنوع الرقابة  ة: معرفالسؤالالغرض من 

 %النسبة  كراراتالت االجابات

 01 12 الرقابة الوقائية

 51 01 الرقابة املتزامنة

 01 10 الرقابة الالحقة

 11 11 معا

 011 21 اجملموع

 .الثامن : يبين إجابة اإلداريين على السؤال70جدول رقم 

              

                 

                

   

 
 عرض وتحليل النتائج:

اليت تعتمد الرقابة نوع أن من اإلداريني يعتربون  %51ه أن أكرب نسبة يتضح لنا من خالل اجلدول أعال         

اليت تعتمد رقابة النوع أن  يعتربون %01واملقدرة بـ  الثانية أما النسبة.هي الرقابة املتزامنة  عليها املنشآت الرياضية

اليت تعتمد رقابة أن نوع ال يعتربون %01ـ واملقدرة ب الثالثة أما النسبة . الرياضية هي الرقابة الوقائية املنشآت عليها 

 الالحقة .الرياضية هي الرقابة  عليها  املنشآت
  االستنتاج:

أن نوع الرقابة اليت تعتمد عليها  نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلداريني يعتربون

. املنشآت الرياضية هي الرقابة املتزامنة
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خالل نظرتك للعمل الرقايب داخل املنشاة ماهو املعيار األفضل يف حتسني تسيري املنشآت من  :تاسعالالسؤال 

 ؟الرياضية

 املنشآت الرياضية. املعيار األفضل يف تسيري ة: معرفالغرض من السؤال

 

 

                                                                     

               

               

           

 
 

 .التاسع : يبين إجابة اإلداريين على السؤال70جدول رقم 

 عرض وتحليل النتائج:
أن املعيار األفضل يف ربون من اإلداريني يعت %51يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن أكرب نسبة          

أن املعيار األفضل  يعتربون %21واملقدرة بـ  الثانية أما النسبةحتسني تسيري املنشآت الرياضية هو املعيار الشامل .

  . الوحدة االدارية يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية هي

  االستنتاج:

املعيار األفضل يف حتسني تسيري أن  ريني يعتربوننستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أن معظم اإلدا

. املنشآت الرياضية هو املعيار الشامل

 %النسبة  التكرار االجابات 

 51 01 املعيار الشامل

 21 11 الوحدة االدارية

 مستوى الفرد

 اجملموع

11 
21 

11 

011 
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 ؟ ماهي مسامهات املنشأة الرياضية يف الرقابة التشغيلية لغرض رفع مستوى تسيريها :العاشرالسؤال 

 :معرفة ان كانت املنشاة تساهم يف الرقابة التشغيلية ام ال.الغرض من السؤال

 النتائج: عرض وتحليل
بعد حتليلنا للنتائج أن كل اداري له وجهة نظر خاصة ملسامهات املنشأة الرياضية وكما كانت االجوبة  

 : متس االفكار االساسية االتية 

 . تقييم وحتديد املخاطر و احلد منها 

 . تساعد يف تطبيق هذه االلية 

 مل بطريقة صحيحة.عتزويدها باملعلومات اخلارجية لت 

 االستنتاج:
تكمن يف مسامهات اجيابية  نستنتج من خالل االجوبة ان مسامهات املنشأة الرياضية يف الرقابة التشغيلية 

 .مما حيسن يف تسيري املنشآت الرياضية 
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 على ضوء النتائج: الفرضياتمناقشة ا -1

 

 مناقشة الفرضية األولى:
بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على إداريي بعض املنشآت  

وبعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحنا من خالهلا  بوالية بسكرة الرياضية 

تأثري الرقابة االسرتاتيجية يف  ىما مدفرضيات حبثنا، وانطالقا من الفرضية األوىل يف حبثنا اليت تقول: 

 .حتسني تسيري املنشآت الرياضية

الرقابة (  تبني لنا فعال أن   ،5،6،7،8،9 ،4 ،3 ،  ، ومن خالل اجلداول يف احملور األول ) 

يف اجلانب النظري الرقابة  أنواع مع  قيف حتسني تسيري املنشآت الرياضية وهذا ما يتف االسرتاتيجية تؤثر

 الذي تكمن يف:

 .من حيث الرتكيز  -

 .من حيث نوعية االحنراف -

 .من حيث تنظيمها -
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 مناقشة الفرضية الثانية:
بوالية بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على إداري بعض املركبات الرياضية 

وبعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحناها من خالل فرضيات حبثنا  بسكرة

" ومن   تسيري املنشآت الرياضيةتأثري الرقابة التكتيكية يف حتسني ىما مد وانطالقا من الفرضية الثانية "

 تؤثر الرقابة التكتيكية( تبني لنا فعال أن 9,8,7,6 , 5 ،3 ،  ، ) رقابةخالل اجلداول يف احملور الثاين لل

يف عملية الرقابة يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية وهذا ما يتفق عليه يف اجلانب النظري الذي يعترب 

حتديد املسؤوليات والسلطات اليت حتدد املشرفني واملنفذين يف  الرقابةي اإلدارية هو إطارها اخلارجي فف

جمموعة العالقات الرمسية، فبعد حتديد األهداف واخلطط والسياسات اليت هتدف إىل حتقيق األهداف ال 

 مالئما. وهذا ما خيدم فرضيتنا الثانية.رقابيا بد أن يكون هناك تنظيما 
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 الفرضية الثالثة: مناقشة
الرياضية  املنشآتبعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على إداري بعض  

يف حتسني تسيري  التشغيلية الرقابةما مدى تأثري مت الوصول إىل أغلبية احلقائق الثالثة " بسكرة بوالية 

( تبني لنا فعال أن 9,8,7,6 , 5 ،4 ،3 ،  ، املنشآت الرياضية" ومن خالل اجلداول يف احملور الثالث )

تلعب دورا مهما يف حتسني املنشآت الرياضية وهذا ما يتفق عليه يف اجلانب النظري يف  التشغيلية الرقابة

 الرقابة حسب املستويات اإلدارية واليت تشمل:

 الرقابة على مستوى املؤسسة أو املنشأة. -

 الرقابة على مستوى العمليات. -

 الرقابة على مستوى األفراد. -

 والرقابة حسب مستوى توقيت القيام هبا واليت تشمل: 

 الرقابة الوقائية. -

 الرقابة التارخيية. -

 الرقابة املتزامنة. وهذا خيدم لنا الفرضية الثالثة. -
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 خالصة:

لقد رأينا من خالل دراستنا امليدانية، وباعتمادنا على املنهج الوصفي أي باستخدام االستبيان  

يف حتسني املنشآت الرياضية، واستنادا للفرضيات املختلفة اليت  الرقابة  تتأثري آلياوحتليل النتائج وإظهار 

ل الفرضية األوىل توصلنا فعال إىل وظفناها يف هذا اجملال وبعد مناقشة وحتليل االستبيان يتبني لنا من خال

تسيري املنشآت الرياضية وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة هلا أثر يف حتسني  الرقابة االسرتاتيجيةأن 

 .تبيان وكذلك يف اجلانب النظري املقرتحة واملطروحة يف استمارة االس

تسيري املنشآت  يف نية حتسالرقابة التكتيكومن خالل الفرضية الثانية توصلنا فعال إىل أن  

 الرياضية وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة املطروحة يف استمارة االستبيان وكذلك يف اجلاين النظري

 .أن للرقابة التكتيكية هلا أثر يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية 

املنشآت وذلك من تسيري ن التشغيلية حتسومن خالل الفرضية الثالثة توصلنا إىل أن الرقابة  

التشغيلية هلا أثر يف حتسني تسيري خالل اإلجابة على األسئلة املطروحة يف استمارة االستبيان، فالرقابة 

 املنشآت الرياضية.

 
 



 :اخلامتة

يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية سواء الرقابة عملنا يف هذا البحث على إبراز أهم األدوار اليت تلعبها  

 أكانت هذه األدوار داخلية أو خارجية.

اليات ومن خالل حبثنا النظري املدعم ابجلانب امليداين، خرجنا بنتائج ميكن أن نقول على أساسها أن 

الرايضية تعيش تدين ملحوظ وتراجع على انب التسيريي للمنشآت الرايضية، لكن تبقى اإلدارة يف اجل تؤثرالرقابة 

مستوى التسيري للمنشآت الرايضية؛ حيث يتبني من خالل حتليل وضعيتها احلالية ضعف االهتمام ابلعنصر 

ارة إىل مالحظتني البشري وفق منظور احلاجات الضرورية والتفريق بني األهداف. ويف هذا الصدد ميكن اإلش

 أساسيتني مها:

من إداريني ومسريين  الرايضية اإلطارات: انعدام املؤهالت الكافية لدى املسريين والنقص امللحوظ يف أوال 

يف هذا اجملال مما أدى إىل اللجوء إىل إداريني ومسريين يفتقرون إىل التأهيل والتأطري العلمي واألساليب احلديثة يف 

شيء يف التقدم وحتسن يف  تصنعمما أدى إىل ذلك إىل استعمال طرق بدائية ال ميكن أن  تسيريجمال اإلدارة وال

 تسيري املنشآت الرايضية.

: انعدام وجود اسرتاتيجية العمل من خالل ختطيط التنظيم رقابة توجيهية، ويرجع ذلك عادة إىل كون اثنيا 

 أمهيةإىل استخدام أساليب علمية حديثة ألنه ال يدرك  املسري قليل الفكرة وبعيد عن التأهيل العلمي فال يلجأ

 والرقابة يف اجملال العلمي والعملي وطرق التسيري احلديث.

وللخروج من هذا املستوى الردئ غري مشرف يف جوانب التسيري الفين واإلداري إىل أفضل منه البد من  

 :اإلسراع يف
 .ضيةلتسيري املنشآت الراي وضع خمططات تسيريية سنوية -

 التنظيم اجليد واحملكم داخل املنشآت الرايضية. -

 .داخل املنشآت الرايضية وضع أفصل الوسائل الرقابة لعمل العنصر البشري -

ويف األخري ميكن القول أن هذا املوضوع بقدر ما كان شيقا، كان واسعا جدا وإن كل ما بذلناه من جهد  

وكل مسامهتنا فيه بدت ضئيلة ولكن هذا ال مينعنا من القول أننا أخلصنا يف إجناز هذا البحث وكانت غايتنا 

 حتسني تسيري املنشآت الرايضية.يف  أثر اليات الرقابة الوصول إىل إجاابت عن األسئلة املقرتحة يف 

 ونرجو أن تكون هذه اخلامتة مبثابة مقدمة لدراسات أخرى. 



 :وتوصيات اقرتاحات

يتوقف مردود املنشآت الرايضية وتسيريها األحسن، سواء كان ذلك تربواي أو رايضيا على نوع اإلدارة  

املنشآت ذه ألخري يف جناح أو فشل تسيري هالرايضية إذ تعترب اإلدارة الرايضية ووظائفها هي السبب األول وا

لصنا من خالل دراستنا هذه إىل بعض االقرتاحات واليت أنمل أن تساعد يف حتسني العمل حالرايضية وعليه 

 اإلداري والتسيريي داخل منشآتنا الرايضية.

 وين يف قطاع الرايضة.أن يتوىل قيادة القطاعات الرايضية واملنشآت متخصصون يف جمال التسيري اإلداري والتك -

 املالئمة لتسيري األمثل للمنشآت الرايضية. تطبيق اليات الرقابةعلى املدير انتهاج السبل و  -

 اإلطارات يف جمال التسيري واإلدارة. توجه  طرق رقابية  وضع -

رايضية وعلى كافة تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة لتحسني التسيري النابعة يف األفراد العاملني يف املنشأة ال -

 املستوايت.

مجيع  االعتبارتسطري برامج عمل يضمن وضع آليات واضحة املعامل تستند إىل منهجية علمية حبتة أتخذ بعني  -

 العوائق واملسببات اليت تعيق تسيري املنشآت.

سريين وضع خطط طويلة املدى على أن تقسم هذه اخلطط إىل مراحل زمنية "سنوية" هبدف أتهيل وصقل امل -

 اإلداريني على مستوى املنشآت.

 زايدة االهتمام ابلعنصر البشري داخل املنشآت. -

 وضع بعض احلوافز لتحسني مردود املسريين.  -
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