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 شششششیییب

اللللأل

  

  شكر وتقدير

الحمد ّ� المتفرد باإلنعام المتفضل باإلكرام خلق اإلنسان وكرمه وسخر له  

  .كل شيئ علمه الفصاحة والبيان، وجعل أدب المسلمين في القرآن

الولد، والحمد � بالمال واألهل و فـالحمد � باإلسالم، والحمد � باإليمان، 

والحمد � بالصحة والمعافـاة، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  

واشهد أن محمد رسول هللا صلى هللا وبارك عليه وعلى آله وأهل بيته  

  .الطيبين الطاهرين

  :أما بعد

  نتقدم بالشكر الخالص والجزيل إلى األستاذ المشرف: زريفي سليم أوال

لقبوله اإلشراف على هذا البحث المتواضع، وثانيا على توجيهاته طوال  

  .فترة إشرافه على هذا البحث

كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في توزيع وجمع بيانات الدراسة، 

  .وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد إلنجاز هذا البحث

محكمين، وجميع أساتذة معهد  وال ننسى ان نشكر السادة األساتذة ال

  .علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية بالبويرة

 أ



  إهداء
  :عزوجل فيهما قـال من الى

  }صغيرة ربياني كما ارحمهما ربي وقـل الرحمة من الذل جناح لهما وأخفض{

  .23 اآلية اإلسراء سورة

 إلى هدالج هذا ثمرة اهدي أن إال يسعني ال الختام شواطئ على البحث هذا سفينة رست بعدما

 تبخل مل والتي داخلي في ما أبرهن تعلمت منها التي المدرسة وإلى الدنيا هذه في لدي ما كل

 إلى دالوجو  وسر الحياة بسمة إلى والتفـاني، الحنان ومعنى الحب، معنى إلى يوما، بالدعاء على

  جراحي بلسم، وحنانها نجاحي، سر دعاؤها كان من

  إلى

  .هللا حفظها" فـاطيمة" الحبيبة أمي الحبايب أحل

  العلم، طريق لي ليمهد دربي عن األشواك حصد من إلى التضحية رمز وإلى

  إلى

  .  حفظه هللا  "بلقـاسم" العزيز أبي الكبير المعلم

  .واتيوأخ إخوتي إلى استئذان بال القـلب يدخلون الذين إلى أمي أبي عرش في شركائي إلى

  .العائلة أفراد كل إلى

  .المتواضع العمل هذا أتعاب قـاسمني الذيهشام   شريكي خاصة زمالئي إلى

 متابعته لخال من وارشاداته بنصائحه علينا يبخل لم الذي" سليم زريفي" الدكتور مرشدي إلى

  .وتفـاني جدية وبكل بخطوة خطوة لعملنا

  وإلى كل أعضاء رابطة المعلقين الرياضيين الجزائريين  

  .إلى الخالص بالشكر نتقدم كما

 ساهم من كلول بالبويرة والرياضية البدنية النشطات وتقنيات علوم معهد وأساتذة طلبة جميع

  .البحث هذا إنهاء في

  ياسين، حمزة، رمزي، قـاديرة، مصطفى، صالح، عاشور، يوغرطة، أيوب،  أصدقـائي إلى

  .مذكرتي تحملهم ولم ذاكرتي تسعهم من وإلى

  جهدي ثمرة أهدي بعدي من مذكرتي فتح من كل إلى

  موسى

 ت
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 ذ

  :ملخص ال�حث

عنوان الدراسة: دور تطبی� أسلوب اإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت  

  الر�اض�ة.

  ال�ة البو�رة.مدیر�ة الش�اب والر�اضة لو على  دراسة حالة:      

  الطالبینإعداد 

  :بوفر�اس موسى                                                                    إشراف 

 بوفر�اس هشام                                                                    د.ز�ر�في سل�م  

 یتوقف ظ�متن أ� نجاح وٕان وتقدمها الر�اض�ةالمنشآت  نمو عجلة تحر�ك فيا مؤثر  دوراً  تلعب اإلدارة إن    

 الجم�ع �هف یتشارك الذ� للعمل المناس�ة الظروف توفیر خالل من تنظ�مها بها یدار  التي الطر�قة على

 عامة صفة� الجزائر�ةالمنشآت الر�اض�ة  تحقی� فإن تحق�قها، المطلوب األهداف نحو وفعال�ة مسؤول�ة

 على ماحد إلى یتوقف النام�ة الدول في س�ما ال وأغراضها ألهدافها خاصة �صفة الدراسة محلوالمنشأة 

 أداء تحسین صدق الجماع�ة الجهود بتنظ�م تعنى التي واإلدارة السلطات في المتمثلة اإلدار�ة أجهزتها تفعیل

 وتحلیل المؤسسة تطو�ر لعمل�ات أساساً  �عتبر الذ� �األهداف اإلدارة نموذج بإت�اع ذلك ال�شر�  موردها

 في هداف�األ اإلدارة دور برازإ في الدراسة هذه أهم�ة وتكمن اإلدار�ة، المهام وتحدید فیها والبرامج الخط�

  .الر�اض�ة المنشآت في ال�شر�ة الموارد أداء تحسین

فجاءت الدراسة وف� معالم منهج�ة علم�ة للوصول إلى نتائج دق�قة وموضوع�ة، حیث أجر�ت الدراسة     

على مستو� مدیر�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة البو�رة، واستجا�ة لطب�عة الموضوع واإلش�ال القائم اعتمدنا 

�ان ت المتمثلة في االستبعلى المنهج الوصفي، وتم االعتماد على مجموعة من وسائل وأدوات جمع المعلوما

مسیر  42الموجه لمسیر�ن وٕادار�ین مدیر�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة البو�رة، حیث �انت العینة تتمثل في 

وادار� وقمنا �اخت�ار العین �طر�قة الحصر الشامل، واعتمدنا على مجموعة من الوسائل والمعامالت المتمثلة 

  .Excelفة لبرنامج �اإلضا ²في النس�ة المئو�ة، واخت�ار �ا

ائج وتفسیرها ي عمل�ة تحلیل النتتطبی� العلمي لدراسة شرع ال�احث فوضع هذه المعالم المنهج�ة وال و�عد    

ان  ؤ�دتمع الحقائ� العلم�ة المؤ�دة، حیث تم الخروج �مجموعة من النتائج وهذه األخیرة التي  یتواف��ما 

ألسلوب اإلدارة �األهداف دور في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة، وعلى ضوء ذلك تم 

 من األهداف� اإلدارة تطبی� لسبل الر�اض�ة المنشآت تعز�ز ضرورةالخروج �مجموعة من التوص�ات أبرزها 

  ب�قهاتط عمل�ة تسهیل أجل من اومعالجته ابه واالهتمام أهدافهم رسم حر�ة ال�شر�ة مواردها منح خالل

  اإلدارة �األهداف، تحسین أداء الموارد ال�شر�ة، المنشآت الر�اض�ة. الكلمات الدالة:



 
 ر

   



 
 ذ

  مقدمة:

 ال�شر�ة المنافسة مجال بز�ادة أهمیتها تزایدت وقد الحدیثة، المجتمعات في هامة عمل�ة اإلدارة أص�حت    

 وقد ، الخدمات تقد�م ووسائل اإلنتاج أسالیب في والتطور التخصص من مز�د نحو واتجاهها واتساعها

 اإلدارة �أعمال ینالقائم على وأص�ح وأنماطها اإلدارة متطل�ات في �ثیرة تغیرات التكنولوج�ة التطورات أحدثت

 استخدامها وه الیوم اإلدارة �میز ما أهم ولعل ، واحت�اجاتها وتعقیداتها المنظمات ومتطل�ات تحد�ات مواجهة

 تحقی� من�ض �ما الفعالة والمشار�ة والتمیز الكفاءة تحقی� نحو موجهه حدیثة دار�ةإ لنماذج وتطب�قها

 جراءاتواإل األهداف وتطو�ر واستقراء تحلیل على القادرة اإلدارة هي الفعالة فاإلدارة الموضوعة، األهداف

  .لمأمولا والحضار�  االقتصاد� التقدم لتحقی� تشار�ي د�مقراطي �أسلوب المتوقعة النتائج وتحدید

 للثورة نتیجةف اإلدار�ة، الدساتیر وضع قرن  الماضي والقرن  اإلدار�ة التطورات قرن  الحالي القرن  و�عتبر     

 ل� المؤسسات على انع�س مما عامة �صفة اإلدارة لعلم العلم�ة الم�اد� في تطورات حدثت الصناع�ة

 والخارج�ة ل�ةالداخ البیئة في والتغیر الحالي القرن  في الح�ومي النشا� التساع ونتیجة تخصصه، حسب

 رفع بهدف المناس�ة اإلدار�ة والنماذج النظم لوضع موجهاً  االهتمام أص�ح واالقتصاد األعمال لمؤسسات

ود، (عبد المقص .اإلدارة �األهداف نموذجومن هذه النماذج المستخدمة  وخدماتها ألجهزتها االنتاج�ة الكفاءة

 )60، صفحة 2002
  

حیث �حظى هذا األسلوب �اهتمام وتر�یز متزاید على أن نجاح تطب�قه �ساعد الوحدات اإلدار�ة المختلفة    

على السیر بخطوات أكثر سرعة نحو التطور ورفع الكفا�ة اإلنتاج�ة، حق�قة أن السلطة في الوحدات اإلدار�ة 

 في معظم األحوال إال أن تنفیذ المهام واحد اتجاهالمختلفة تن�ع من مجلس إدارة هذه الوحدات �ما أنها ذات 

توفیق، (من أجل التوصل إلى النتائج یتطلب المشار�ة في هذه السلطات بدرجة متفاوتة بین جم�ع العاملین. 

  )4، صفحة 208

اإلدار�ة الفعالة التي تت�ح المجال لتوظیف �افة  االستراتیج�اتإن اإلدارة عن طر�� األهداف تعد إحد�   

فر�� ومواءمة لمشتر�ا للجهود نحو الرؤ�ة، وأ�ضا خل� روح ا الموارد المتوفرة، وتمنح في نفس الوقت توجیها

دارة �األهداف من قبل (بیتر شتر�ة والعامة للمنظمة، ولخصت اإل" مع المصلحة المأهداف الفرد "الموظف

في �تا�ه ممارسة اإلدارة وهو أول من أشار إلى هذا األسلوب الجدید، وأن على �ل م 1954در�ر) في عام 

مؤسسة سواء في القطاع الح�ومي أو الخاص أن تضع لها أهداف واضحة تسعى إلى تحق�قها، وأن تكون 

ف وال�ة ا�افة المستو�ات اإلدار�ة والموظفین على علم ودرا�ة بهذه األهداف و��ف�ة تحق�قها، فتحدید األهد

تحق�قها مع تحدید المسؤول�ات والمهام والمتطل�ات لكل قسم بل لكل موظف �عد الر�یزة األساس�ة لإلدارة 

  )11، صفحة 2014(رضا، فعالة تنتهج اإلدارة �األهداف. 

وأسلوب اإلدارة �األهداف هو ع�ارة عن مجموعة من العمل�ات التي �شارك بها �ل من الرئ�س والمرؤوس،    

د خالل مشار�تهم في تحدی من تضمن هذه العمل�ات في ص�اغة أهداف تتسم �الوضوح والمرونةحیث 

أهداف المؤسسة عن طر�� دعم اإلدارة العل�ا، و�ذاك في االستراتیج�ات والس�اسات والبرامج الالزمة لتحقی� 



 
 ر

عاییر ع الماألهداف، وذلك عن طر�� نضام اتصال إدار� �سمح بوضع خط� لتحقی� تلك األهداف، ووض

  )85، صفحة 2011(النوح،  .مراق�ة األداء، وق�اس مد� تحق� األهداف

دارة �األهداف تعد استراتیج�ة لتوج�ه �افة الموارد والجهود لتحقی� فعال�ة أداء و�ر� ال�احث أن اإل   

لتزام بها واالالمؤسسة وذلك من خالل إتاحة فرص المشار�ة لإلدار�ین والعاملین لتحدیدها واالتفاق علیها 

  �ما یخدم رؤ�ة ومصلحة المؤسسة والعاملین.

في ضوء ما سب� فإن اإلدارة �األهداف تمثل نموذجا إدار�ا تش�ل األهداف الموضوعة على أساس   

المؤسسات  هداف فيالمشار�ة مسارات لدوافع وسلوك العاملین وانجازهم وعل�ه فإن تطبی� نموذج اإلدارة �األ

لى و�رفح الروح المعنو�ة لد� العاملین �ونه تعتمد عمن فعال�ة األداء اإلدار� والمؤسسي �د الر�اض�ة قد یز 

العمل الجماعي المنظم و�وضح في ضوء الموارد والخط� الموضوعة �یف أن مجهودات العاملین واإلدارة 

�ل عام شتؤد� معا إلى تحسین األداء وتحقی� األهداف، و�ر� ال�احث أن تحقی� المؤسسات الر�اض�ة �

ومدیر�ة الش�اب والر�اضة بوال�ة البو�رة �ش�ل خاص لبرامجها وأهدافها وللوصول لإلنجاز المطلوب في 

اللع�ة الر�اض�ة المعن�ة یتطلب إت�اع ممارسات إدار�ة فعالة تعتمد التشخ�ص العلمي والتقدیر ألولو�ات 

 یذها ومتا�عتها وٕادارتها �حیث تقودالعمل من خالل تحدید أهداف وأسالیب عمل واضحة ومحددة �م�ن تنف

   .إلى تحقی� األهداف المنشودة للمؤسسة

ولتعرف على دور اإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة قام ال�احث     

  بإجراء هذه الدراسة، والتي تكونت من جانبین أساسیین وهما الجانب النظر� والجانب التطب�قي.

بدءا �مدخل عام الذ� خصص لتقد�م اإلطار العام للدراسة حیث تم طرح إش�ال�ة ال�حث وعلى أثرها    

ص�غت فرض�اته �حلول مؤقتة، ثم تطرقنا إلى أس�اب اخت�ار الموضوع وأهمیته و�ذا أهداف ال�حث، وقمنا 

  �ذلك بتحدید مصطلحات ال�حث.

  اآلتي:أما الجانب النظر� فقد اشتمل على فصلین مقسمین �

  �مثل الخلف�ة النظر�ة للدراسة حیث خصص هذا الفصل لتطرق إلى ثالث محاور أساس�ة: الفصل األول:

  اإلدارة �األهدافالمحور األول: 

  تحسین أداء الموارد ال�شر�ة. المحور الثاني:

  المنشآت الر�اض�ة. المحور الثالث:

تناولنا في هذا الفصل الدراسات المرت�طة، وتطرقنا إلى مجموعة من الدراسات المحل�ة  الفصل الثاني:

والعر��ة، ثم التعلی� على الدراسات المحل�ة والعر��ة، ثم تحدید أوجه االستفادة من الدراسات المرت�طة 

  �ال�حث.

  أما الجانب التطب�قي فقد اشتمل على فصلین مقسمین �اآلتي:

ة والمنهج المیدان�ة وذلك �الدراسة االستطالع� وٕاجراءاتهتحدثنا في الفصل عن منهج�ة ال�حث  الفصل الثالث:

ومجالتها المتمثلة في المجال ال�شر� والزماني والم�اني، ثم استعراض  المت�ع مرورا �المجتمع وعینة الدراسة



 
 ز

نا مة التي تناسب موضوع، �حثأدوات الدراسة المستخدمة و��ف�ة بنائها لجمع المعلومات والب�انات الالز 

  وأسالیب التحلیل والمعالجة اإلحصائ�ة.

ي والمعلومات التي �م�ن استغاللها في إث�ات أو نف الب�اناتبتجم�ع  الفصلقمنا في هذا  الفصل الرا�ع:

 من خالل تحلیلها ومناقشتها وصوال إلى النتائج التي ستقودنا إلث�ات أو نفي فرض�ات فرض�ات �حثنا، التي

  دراستنا.

  
  

  

 

  

 



  مدخل عام: التعر�ف �ال�حث.

  

  

  اإلش�ال�ة.

  الفرض�ات.

  أس�اب اخت�ار الموضوع

  أهداف ال�حث.

  أهم�ة ال�حث.
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  اإلش�ال�ة:-1

�صفة عامة وفي علم اإلدارة �صفة خاصة مما  مجاالت الح�اةتطور سر�ع في شتى �شهد عالم الیوم      

هذا یرجع وأسالیب إدار�ة فعالة، و  استراتیج�اتمن خالل بناء  لكوذا �فرض على المنظمات الحدیثة مواكبته 

لكون اإلدارة نوع متمیز من النشا� و�ختلف عن �ل أنواع النشاطات األخر� حیث توجد بدرجة �بیرة في 

جم�ع أوجه النشا� اإلنساني، �حیث تتعامل اإلدارة مع تكو�ن األهداف وتحق�قها، وتتكفل بتوظیف العناصر 

المسطرة وتصم�م اإلجراءات االزم للق�ام �أعمال جدیدة �غرض ز�ادة ذات الكفاءة العال�ة في تنفیذ الخط� 

ألسالیب من هذه افي المؤسسة واالستفادة القصو� من اإلم�ان�ات المتوفرة، وتختلف فعال�ة العمل اإلدار� 

تي من بینها أسلوب اإلدارة �األهداف والذ� یهتم �المشار�ة بین الرؤساء والمرؤوسین منظمة إلى أخر� وال

في تحدید أهدافهم وخططهم للوصول إلى أغراض مشتر�ة عن طر�� التعاون والتشاور فهذا األسلوب ال 

 ینجح إال بتبني وقناعة الق�ادات اإلدار�ة العل�ا والتطبی� السل�م له.

إن نموذج اإلدارة �األهداف �مثل نظاما متكامال لكافة نظم العمل في المجاالت اإلنتاج�ة والتسو�ق�ة    

والمال�ة واإلدار�ة �ش�ل عام و�حق� الترا�� بین األنشطة المتعددة على �ل المستو�ات �حیث تتناس� الجهود 

�األهداف �عتبر القمة في البناء  إلى مستو�ات أفضل من األداء �ما أن نظام اإلدارة یؤد��ما وتتوحد 

التخط�طي والرقابي للمؤسسة ومن ناح�ة أخر� فهو �حق� الترا�� بین مستو�ات أفضل من األداء لد� الفرد 

، 1999السلمي،( توحد الجهود في اتجاه تحقی� أهداف مشتر�ة للمؤسسة واألفراد.والمؤسسة األمر الذ� �ضمن 

  )86صفحة 

قة �قوم �موجبها �ل من الرئ�س ومعاون�ه معا بتحدید األهداف العامة للمؤسسة اإلدارة �األهداف طر�   

التي �عملون بها وتحدید مجاالت المسؤول�ة في ش�ل نتائج متوقعة �حیث ��ون تحقی� األهداف هي المعاییر 

دفع ی الموجهة في تحر�ك الوحدات اإلدار�ة وتشغیلها وعل�ه �عتبر نظام اإلدارة �األهداف نظام متحر�ا

 )19، ص 2003(عبد المقصود،  العاملین إلى االبتكار واإلبداع.

�ش�ل المورد ال�شر� أحد أهم موارد المنظمة فإذا �انت الموارد األخر� تستهلك عبر الزمن فإن العنصر    

�م�ن أن تز�د ق�مته وأهمیته وعلى هذا األساس فإن من أولى مسؤول�ات  ذلكال�شر� على النق�ض من 

المدیر�ن في المنظمات الحدیثة االهتمام بهذا العنصر والعمل على تحسین معارفه وقدراته، ومحاولة إیجاد 

ف على مد� �فاءة الموارد ال�شر� من خالل وضع نظام لتقی�م أدائهم في وسیلة �م�ن من خاللها الوقو 

  ؤسسات هذا التقی�م قائم على أسس علم�ة صح�حة وسل�مة حتى یتم الوصول األهداف المرسومة.الم

ومن خالل االطالع على الوضع القائم �مدیر�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة البو�رة، و�غ�ة التعرف على دور    

  التالي: حث �طرح السؤالاإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة قام ال�ا

  الر�اض�ة؟المنشآت في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في  دور سلوب اإلدارة �األهدافهل أل

  و�نبث� عن هذا التساؤل الرئ�سي األسئلة الفرع�ة التال�ة:  

  ؟المنشآت الر�اض�ة هل �ساهم أسلوب اإلدارة �األهداف في تقی�م أداء الموارد ال�شر�ة في-
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  أسلوب اإلدارة �األهداف �مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات داخل المنشآت الر�اض�ة؟هل �سمح -

  داخل المنشأة الر�اض�ة؟اف �ساهم في تطبی� مبدأ الرقا�ة هل أسلوب اإلدارة �األهد-

  الفرض�ات:-2

  الفرض�ة العامة:

  .ةالر�اض�المنشآت یؤد� أسلوب اإلدارة �األهداف إلى تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في 

  الفرض�ات الجزئ�ة:

  �ساهم أسلوب اإلدارة �األهداف في تقی�م أداء الموارد ال�شر�ة.-  

  �سمح أسلوب اإلدارة �األهداف �مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات داخل المنشآت الر�اض�ة.-  

  المنشأة الر�اض�ة. هم في تطبی� مبدأ الرقا�ة داخلأسلوب اإلدارة �األهداف �سا-   

  أس�اب اخت�ار الموضوع:-3

  �م�ن حصر أهم أس�اب اخت�ار هذا الموضوع إلى اعت�ارات ذات�ة وأخر� موضوع�ة وتتمثل في: 

  :الذات�ة-1

  اإلحساس �المش�لة أو الموضوع وارت�اطها الم�اشر �التخصص-

  االهتمام الشخصي �موضوع اإلدارة �األهداف وأداء الموارد ال�شر�ة.-

  السعي إلى إش�اع الفضول العلمي وتحصیل قدر أكبر من المعلومات المتعلقة �الموضوع محل الدراسة.-

  :موضوع�ة-2

عدم تبني أغلب المؤسسات الر�اض�ة الجزائر�ة ألسلوب اإلدارة �األهداف نتیجة اإلهمال وعدم توفر إدارة -

  فعالة تهتم �الموارد ال�شر�ة.

  اإلدارة [األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المؤسسات الر�اض�ة. محاولة معرفة مد� تأثیر أسلب-

نقص الدراسات المتعلقة �موضوع اإلدارة �األهداف وأداء العاملین فس��ون هذا ال�حث �محاولة إلثراء -

  الدراسات في هذا المجال.

  :أهداف ال�حث-4

أسلوب اإلدارة �األهداف وتأثیرها على أداء الموارد ال�شر�ة  استخدامتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على    

  :یلي ف�ما األهداف فتتمثلالوصول إلى مجموعة من  خالل الر�اض�ة منفي المؤسسات 

المؤسسة محل الدراسة نحو واقع تطبی� أسلوب  في�العمل اإلدار�  نظر القائمینالتعرف على وجهة -

  اإلدارة �األهداف.

  ء الموارد ال�شر�ة في المؤسسة محل الدراسة.معرفة مستو� أدا-

اإلدارة �األهداف وتحدید العیوب والقصور فیها للوصول إلى نظام التعرف على مزا�ا استخدام أسلوب -

  فعال، ومعرفة مد� تأثیر ذلك على تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المؤسسة محل الدراسة.



 مدخل عام التعریف بالبحث

  
 

 
- 4 - 

�ش�ل خاص بهذا النوع من ال�حوث التي تتخصص في میدان إثراء الساحة ال�حث�ة والم�ت�ة الجامع�ة -

  اإلدارة وأسالیب تحسین أدا الموارد ال�شر�ة.

  الدراسة:أهم�ة -5

اء الموارد في تحسین أدتنبث� أهم�ة هذه الدراسة من أنها تسعى إلى ب�ان دور أسلوب اإلدارة �األهداف      

األسلوب من األسالیب الناجحة في إدارة المؤسسات ال�شر�ة في المؤسسة محل الدراسة، حیث �عد هذا 

و�حق� الرؤ�ة المشتر�ة للجم�ع نحو تحقی� غا�ة المؤسسة في تحقی� أهدافها في المستقبل، �ما تكمن أهم�ة 

هذه الدراسة في التعرف على فئة معینة من مجتمع الدراسة تتمثل في العمال ومد� تأثیر أسلوب الغدارة 

في مجال  ةلك تبرز أهم�ة الموضوع في �ونه إضافة جدیدأدائهم، �اإلضافة إلى ذلى تحسین �األهداف ع

إدارة المؤسسة محل الدراسة ألنها تفید المسؤولین في المؤسسة للتعرف على أهم الجوانب التي �حتاجها 

  تطبی� أسلوب اإلدارة �األهداف ومد� تأثیرها على أداء الموارد ال�شر�ة فیها.

  الدراسة:مصطلحات -6

  اإلدارة �األهداف:

  اصطالحا:

هي أسلوب إدار� �قوم �موج�ه �ل من الرئ�س والمرؤوس �االشتراك في تحدید األهداف التي تسعى     

عبد ال�اس� ( المؤسسة لتحق�قها، و�قومون دور�ا بتحدید تقدم المؤسسة نحو بلوغ هذه األهداف التي تم تحدیدها.

  )83ع�اس، صفحة

  :اجرائ�ا

سالیب التخط�� اإلدار� الناجح الذ� یهتم �مشار�ة المرؤوسین في جم�ع المستو�ات اإلدار�ة في تحدید أحد أ

األهداف ورسم الخط� وتنفیذها، وال �م�ن الق�ام �أ� عمل دون تحدید ومعرفة األهداف التي �طمح الفرد 

  أو العامل بلوغها.

  أداء الموارد ال�شر�ة:تحسین 

المؤسسة �مستو� من الفاعل�ة وذا لك من خالل استخدام المدخالت المناس�ة تحقی� أهداف اصطالحا: 

  )123، صفحة 2004(وسیلة حمداو�،  للحصول على مخرجات ��فاءة عال�ة.

  هو المستو� الذ� �حققه العامل عند ق�امه �عمله من حیث الكم�ة وجودة العمل.: إجرائ�ا

  المنشآت الر�اض�ة

اإلم�انات الر�اض�ة المخصصة للممارسة األنشطة الر�اض�ة �الوسائل و  هي األماكن المجهزة صطالحا:ا

  )14، صفحة 2012محمد الوشاح ( وتقد�م الخدمات الالزمة لتحقی� األهداف الر�اض�ة حاضر ومستق�ال.

هي ع�ارة عن تجهیزات �مثا�ة �ق�ة اللوازم واألدوات المختبرة في النشا� الر�اضي، وتعتبر إحد� : إجرائ�ا

   .األساس�ات لتعیین نتائج أعمال المدرب للنهوض والتقدم �المستو� الر�اضي وتطو�ره نحو واقع أفضل



  الجانب النظر�:

  الخلف�ة النظر�ة لدراسة والدراسات المرت�طة �ال�حث

  

  

  

  .الفصل األول: الخلف�ة النظر�ة لدراسة

  الفصل الثاني: الدراسات المرت�طة �ال�حث.

  

 



  .لدراسة النظر�ة الخلف�ة: األول الفصل
  

  

  .تمهید

  .�األهداف اإلدارة: األول المحور

  .ال�شر�ة الموارد أداء تحسین: الثاني المحور

  .الر�اض�ة المنشآت: الثالث المحور

 خالصة
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  تمهید:

إلى ثالث محاور أساس�ة حیث تضمن المحور األول اإلدارة �األهداف، تم تخص�ص هذا الفصل لتطرق      

األسلوب �اهتمام وتر�یز متزایدان على أساس النجاح في تطب�قه �ساعد الوحدات اإلدار�ة  حظىحیث 

المختلفة على السیر بخطوات أكثر سرعة نحو التطور ورفع الكفا�ة اإلنتاج�ة، وفي هذا المحور سیتم التعرف 

�م هذا األسلوب، وتقیإلى ماه�ة اإلدارة �األهداف و�یف یتم تطب�قها على مستو� المؤسسات و��ف�ة تفعیل 

أما المحور الثاني فتضمن تحسین أداء الموارد ال�شر�ة، و�عتبر العامل األول لنجاح أ� منظمة هو اهتمامها 

الشدیدة و �العنصر ال�شر� ومد� تحق� رغبتها وأمالها ف�قاء المؤسسات واستمرارها في ضل المنافسة الكبیرة 

هذا المحور إلى مدخل ألداء الموارد ال�شر�ة وماه�ة تق�م أداء  مرهون �الموارد ال�شر�ة، وسیتم التطرق في

الموارد ال�شر�ة ودور اإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة وف�ما یخص المحور الثالث فقد 

خصص للمنشآت الر�اض�ة التي تمثل اله�اكل والب�انات والمساحات التي یتم إنشائها �غرض الممارسة 

ولقد �انت سبب في تطور األلعاب حتى أص�حت ما هي عل�ه الیوم، فأص�حت شر��ا أساس�ا الر�اض�ة، 

أل�م�ن االستغناء عل�ه ومق�اس هام لمستو� حجم الثقافة الر�اض�ة والبدن�ة لد� البلدان والدول، ولذلك 

ث وتحدید یسنتطرق في هذا المحور إلى دراسة ه�اكل المنشآت الر�اض�ة بین العصر القد�م والعصر الحد

مفهوم المنشآت الر�اض�ة ، إضافة التطرق إلى خصائص المنشآت الر�اض�ة، ونختم المحور �أسس التخط�� 

  المنشآت الر�اض�ة
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  المحور األول: اإلدارة �األهداف-1-1

  :�األهداف اإلدارة نشأة-1-1-1

  �م�ن ما� زوا�ا عدة من والنتائج �األهداف اإلدارة إلى النظر �م�ن أنه على الكتاب معظم بین اتفاق هناك

 لخمسینا خالل االتجاه هذا �ه مر الذ� التطور مراحل عن حدتها في تعبر اغراض عدة لتحقی� استخدامها

، صفحة 2008(زید منیر عبوى، . أساس�ة مراحل ثالثة وتتمثل في، دراكر بیتر اإلدارة عالم طر�� عن الماض�ة عاما

35(  

 هذه يف �األهداف اإلدارة �انت حیث) الستین�ات أوائل إلى الخمسین�ات من(األداء  تقی�م األولى: المرحلة

 عاییرم ذلك في تستعمل وهي األفراد، ألداء الموضوعي التقو�م على تساعد التي الوسائل أحد المرحلة

  .تحق�قها األفراد من المتوقعة النتائج على ترتكز األداء لق�اس محددة

  ئلأوا حتى الستین�ات منتصف من( والمعاییر لألهداف المشترك التحدید مرحلة الثان�ة: لمرحلةا

 تحقی� رق ط وتحدید زمن�ة، ولفترة محددة أهداف بوضع والمرؤوس الرئ�س من �ال �قوم حیث )،الس�عین�ات

  النتائج. ق�اس ومعاییر

 اآلن)، تىح الس�عینات بدا�ة من( االستراتیجي والتخط�� األجل طو�ل التخط�� مرحلة :الثالثة المرحلة

 المدیر دیهایؤ  التي األنشطة من یتكون  مستمر حر�ي نظام �اعت�ارها �األهداف اإلدارة إلى النظر یتم حیث

  (محمد ر.للتف�ی وجدیدة شاملة وطر�قة أسلوب تمثل أنها أ� للمنظمة الرئ�سي الهدف بلوغ في لتساهم

 )335، صفحة 2008حسین عجمي،  

 :�األهداف اإلدارة تعر�ف-1-1-2

 من المتاحة مواردلل الفعال التنسی� تعد" والتي اإلدارة تعر�ف یجب �األهداف اإلدارة مفهوم إلى التعرض قبل

 .التنظ�م�ة افاألهد لتحقی� األفراد �ل جهود على والرقا�ة التنظ�م، التوج�ه، التخط��، اإلدارة وظائف خالل
  )136، صفحة 2001(عبد العزیز نبعة، 

 معینة هدافأ  وضع بواسطته �م�ن والتقی�م اإلدارة في التخط�� أسلوب" هي �األهداف اإلدارة فإن هنا ومن 

 للمنظمة امةالع لألهداف ما أر�د إذا إلیها، الوصول ین�غي التي النتائج أساس على مدیر لكل معینة، لفترة

 تحدید ثم المتوقعة جوالنتائ األهداف مقابل في الفعل�ة النتائج ق�اس یتم المحددة الفترة ا�ةنه وفي ��ل التحق�

 )83، صفحة 2001عبد الباسط عباس، ( .علیها المتف� لألهداف وصوال وذلك ومعالجتها االنحرافات

 مع نالمرؤوسی اشتراك خالل من لألفراد الداخلي الحفز ز�ادة إلى ترمي إدار�ة فلسفة" �أنها تعرف �ما

  )120، صفحة 2014(هاشم حمد� رضا، القرار.  اتخاذ في المرؤوسین رقا�ة وز�ادة الهدف تحدید في الرؤساء

 أو الماد�ة لمواردا ذلك في مستغلة إلیها الوصول الى المنظمة تسعى التي النتائج" اأنه على تعر�فها و�م�ن

 حتى دار� إ مستو�  أدنى في ونعمل. الوسائل من سلسلة خالل من ذلك و�تم مم�ن استغالل أفضل ال�شر�ة

 )183، صفحة 2008(بشیر عالق، . مستو�  أعلى إلى نصل

 :هي �األهداف اإلدارة أن نستنتج أن �م�ن سب� ما خالل من   

 .المرجوة النتائج أساس على المرسومة األهداف وضع على �عمل للتخط�� أسلوب. 1
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 .القرار واتخاذ األهداف وضع في الرؤساء مع المرؤوسین مشار�ة خاللها من یتم إدار�ة فلسفة .2

  .المطلوب المستو�  إلى للوصول المتاحة للموارد األمثل االستغالل خالله من یتم أسلوب. 3

  :�األهداف اإلدارة خصائص-1-1-3

  :على ق�امها في �األهداف اإلدارة خصائص تتمثل

  .بوظائفهم الخاصة األداء معاییر تحدید في المرؤوسین مشار�ة-

  .األداء وتقی�م الذات�ة الرقا�ة أساس اإلدار�ة المناصب نتائج-

  .اإلدارة داخل اإلدار�ة المناصب من منصب لكل أهداف وضع-

  .اإلدارة في تحسینات أ� أساس اإلدار�ة المناصب أهداف-

  .والمرؤوسین للرؤساء �النس�ة األداء ق�اس معاییر وفهم وضوح-

   افهم.ألهد تحق�قهم مد� أساس على األفراد م�افأة-

  .العاملین لجم�ع المشتر�ة والمحاس�ة المسؤول�ة على تقوم-

  )186، صفحة 2001(عبد الباسط عباس،  .والمناسب األدنى اإلدار�  للمستو�  القرارات اتخاذ سلطة تفو�ض-

  �األهداف اإلدارة نظام مرتكزات-1-1-4

 يالت األساس�ة الدعائم من مجموعة على خصوصا �األهداف اإلدارة وأسلوب عموما اإلدارة أسالیب تقوم

   :اآلت�ة النقا� في إلیها التطرق  وسیتم أجلها من تقوم

 هذاو  للمسؤول�ة مراكز اأنه على اإلدار�ة المناصب إلى النظر ین�غي إذ: إدار�  منصب �ل أهداف وضع-1

 جبی رقم�ة مؤشرات ش�ل على تكون  وأن وأكیدة واضحة منصب أل� النتائج مجاالت تكون  أن یتطلب

 یتم �حیث مدروسة، زمن�ة خطة وف� بدقة محددة األهداف تكون  أن �معنى محددة، زمن�ة مدة في تحق�قها

  )122، صفحة 2011(جواد كاظم لفتھ،  .الوحدات مستو�  على ألهداف ترجمتها ثم الرئ�س�ة األهداف من االنطالق

 نم یتطلب وهذا :اإلدار�  �المنصب الخاصة األهداف وضع في والمرؤوسین الرؤساء إشراك ضرورة-2

 صبمن ��ل الخاصة األهداف وضع في إشراكهم دفبه وذلك المرؤوسین مع دور�ة اجتماعات عقد المدراء

 إبداء على المرؤوسین هؤالء وتشج�ع المدراء لد� متوفرة الكاف�ة المعلومات تكون  حیث حدا على إدار� 

 إن لنتائج،ا وتقو�م القرارات واتخاذ التحلیل في الموضوع�ة تحقی� دفبه المعروضة المشاكل في الرأ�

 العالم عتمدهأ  الذ� المفهوم وهذا �المشار�ة اإلدارة مفهوم اعتماد �عني وضع األهداف في المرؤوسین اشتراك

 أنها على �ةالمشار  فیها تحدد والتي وزهار�رنج للعالم نظر�ة من األخر هو سینطل� الذ� ل��رت رن�س�س

عال�ة من الرقا�ة وحر�ة أكبر لالخت�ار ف�ما یختص �مسؤولیته  جرعة اكتساب في المرؤوسین تم�ن عمل�ة

الفرد�ة �م�ن أن تز�د من دافع�ة الفرد نحو تحقی� أهداف التنظ�م، وتز�د من التفاعل المت�ادل بین الرؤساء 

    )48، صفحة 2007. (زید منیر عبوى، والمرؤوسین وتحق� مرونة أكبر وفعال�ة أكثر ورضى أعلى من العمل.
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  "1الش�ل رقم "

  نموذج المشار�ة في وضع األهداف

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )48، صفحة 2007زید منیر عبوى اإلدارة باألھداف، (دار النشر والتوزیع الطبعة األولى، المصدر: 

  

إن األهداف التي تتعل� �المناصب اإلدار�ة  :وعمود�ا تسلسل وترا�� األهداف �عضها ال�عض أفق�ا-3

لى األهداف ك ینطب� أ�ضا عذات المستو� اإلدار� الواحد ین�غي أن تحق� الترا�� واالنسجام ف�ما بینها وذل

 هذا أن ذإ الدن�ا، اإلدارة ،الوسطى اإلدارة ،العل�ا اإلدارة: الثالث المستو�ات في اإلدار�ة �المناصب الخاصة

  .األخر�  اإلدار�ة المناصب أهداف بین الترا�� �ع�س لألهداف واألفقي الرأسي واالنسجام الترا��

 لین،العام اإلدار�ین من �بیر عدد إشراك تتطلب �األهداف اإلدارة أن �ما :الالزم اإلدار�  الدعم توفیر-4

  :�مایلي یتمیز أن اإلدار�  النم� على �حتم ذلك فإن

  .واضح تنظ�م ومناخ تنظ�مي ه��ل-

  .و�سر �سهولة العمل لمتا�عة الالزمة المعلومات بتدف� �سمح نظام-

  التنظ�مي اله��ل داخل وااللتزام المسؤول�ة تكر�س-

  .للحوافز فعال نظام اعتماد طر�� عن وذلك اإلنساني، التوجه-

  .الصالح�ات وتفو�ض التخط�� وعمل�ات األهداف وضع في األكبر المشار�ة-

 المشار�ة في

قرارات تشغیل  ص�اغة الس�اسة

 الطاقة

لمعلوماتا  

ص�اغة 

 األهداف

 تخط�� األداء

ص�اغة 

 اإلجراءات

عمل�ات الرقا�ة 

 والمراجعة
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 بین المت�ادل االحترام تدع�م أن على تساعد�األهداف  لإلدارة ین�غي إذ :الذات�ة الرقا�ة مبدأ اعتماد-5

 والتعاون  ادلالمت� واالحترام الود إطار في والمرؤوس الرئ�س بین العالقة تص�ح �حیث المنظمة، داخل الناس

  .الواحد الفر�� روح ومنط�

 الكاملة لحر�ةا للمرؤوسین �األهداف تترك فهنا :نفسها �النشاطات الق�ام من أكثر على النتائج التر�یز-6

  .المبذولة األنشطة أساس على ول�س المتحققة النتائج أساس على األداء وتقو�م أعمالهم إنجاز في

 ظمة،المن في األفراد جم�ع �شمل متكامل �مدخل ر�بالتد یبدأ أن یجب حیث التدر�ب: نظام تحسین7

  .والمفاه�م واالختصاصات اللوائح أ�ضا و�شمل

 نمطا هأنصار  ات�ع ما إذا فعال�ة أكثر �األهداف اإلدارة نظام ��ون  والتعل�مات: اللوائح نظام تحسین-8

 .�ةالمشار  درجات أعلى تحقی� على �شجع ما وهو مشارك متوازن  بنم� یتسم ��ون  وأن متمیزا، إدار�ا

  

 هذا أن أساس على تقوم �األهداف اإلدارة نظام إلیها �ستند التي السا�قة المرتكزات فإن القول وخالصة

 جهة، من ةللشر� والنمو الر�ح تحقی� مثل التنظ�م�ة األهداف بین التكامل إلیجاد وسیلة �عتبر النظام

 الهدف وحدةب الشعور یوفر الذ� األمر أخر�، جهة من الذاتي �التطو�ر والمتمثلة للعاملین الفرد�ة واألهداف

  .دارد في العاملین بین اهجواالت

  :�األهداف اإلدارة دور-1-1-5

  " :منها خطوات أر�ع الدور هذه یتضمن

  .المشار�ة طر�� عن األهداف تحدید: األولى الخطوة

  .التنفیذ�ة البرامج وضع: الثان�ة الخطوة

  .تنفیذها مد� ومراق�ة والبرامج والخط� لألهداف الدور�  التقی�م: الثالثة الخطوة

  .لإلنجاز السنو�  التقی�م إجراء: الرا�عة الخطوة

 ضوحوالو  �الدقة تتصف والتي األولو�ات ذات األهداف من مجموعة تتضمن :�المشار�ة األهداف تحدید-

 وتصاغ األهداف تحدد أن یجب حیث تتلوها، التي الخطوات لكل البدا�ة نقطة وتعتبر. الق�اس وقابل�ة

 المستو�ات قبل نم األمر بدا�ة في األهداف وتحدد والرا�عة وهذا الثالثة �الخطوتین البدء لحین �تابته وتوضع

 وط�قا ار�،اإلد التسلسل حسب اإلدار�ة المستو�ات من وتنق�حها دراستها تبدأ عمل�ات ثم العل�ا اإلدار�ة

(علي السلمي،  .مرؤوس�ه على األهداف �فرض الذ� المتسلسل للمدیر م�ان هناك ل�س �األهداف اإلدارة لنظر�ة

  )145، صفحة 2000

 تكمل بذلك يوه �المشار�ة، المحددة األهداف بتحقی� �فیلة البرامج وهذه :التنفیذ�ة البرامج وضع مرحلة-

 بتطو�ر �اتالمستو  �افة ومن مدیر لكل �قوم أنه التنفیذ�ة، البرامج بوضع وتعني مراحلها، في التخط��

 أن من تأكدال العل�ا، المستو�ات في المدیر�ن على یتوجب �ما �المشار�ة األهداف لتنفیذ الالزمة الخط�
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، صفحة 2007عبد المعطي الحقاف، (. أ�ضا ال�عض �عضها مع تتقاطع وال ال�عض �عضها تكتمل مرؤوسیهم خط�

145(  

 رؤوسینوالم الرئ�س من �ل على یجب :تنفیذها مد� ومراق�ة والبرامج والخط� لألهداف الدور� لتقی�م ا-

 فیها النظر ادةوٕاع الفعل�ة اإلنجازات ضوء في األهداف وتقی�م لمراجعة أشهر ثالثة �ل لوجه وجهاً  یلتقوا أن

 و�ذلك مل،الع في مرؤوس�ه إلى أوامره إلعطاء للرئ�س الفرصة إعطاء إلى ترجع األهم�ة وهذه لذلك، ط�قا

  )145، صفحة 2007(كامل محمد المغري،  .فعال�ة أكثر وتكون  قیود أو حواجز دون  الراجعة التغذ�ة عمل�ة تتم

 لممارساتا ومن التعل�م عمل�ة وهي جدیدة مرحلة تبدأ المرحلة هذه في لإلنجاز: السنو�  التقی�م إجراءات-

 تعم�م نأ التجارب أثبتت �ما سنة �ل جدیدا إدار�ا مستو�  �األهداف إضافة اإلدارة في االستعمال الشائعة

 المتوخاة، النتائج تحقی� في والفشل الرضا وعدم اإلر�اك إلى یؤد� واحدة مرة المستو�ات ��افة المشار�ة

 صدق يف المرؤوسین �ش�ل قد �األهداف اإلدارة نظام إلى الشدیدة المر�ز�ة من واحدة مرة االنتقادات أن ذلك

ناح�ة تجعل عمل�ة المشار�ة الفعالة غا�ة في الصعو�ة من ناح�ة أخر� وتشیر أغلب الدراسات  من النوا�ا

 ختالفا �معنى متواترة نتائجها أن المنظمات فعال�ة على وأثرها �األهداف اإلدارة نظام علىالتي أجر�ت 

  )174، صفحة 2014سرور الحریري، (محمد  .الدراسات

  :�األهداف اإلدارة أهداف-1-1-6

 مسؤول�اتهو  الفرد طاقات لكل المجال یت�ح مبدأ هو الحاضر الوقت في اإلدار�ة المنظمات إل�ه ما تحتاج إن

 وموائمة فر��ال �أسلوب لعملا مبدأ تقلیل و�ذلك والرؤ�ة، للجهد مشتر�ا توجیها الوقت نفس في و�عطى

 لوب�أس اإلدارة هو ذلك تحقی� �ستط�ع الذ� األمثل الوحید والمبدأ العامة، المصلحة مع الفرد أهداف

 و�ش�ل تسمى أن �م�ن �األهداف اإلدارة إن مدیر، لكل هدفا العامة المصلحة من یجعل فهو األهداف

ر الحریري، (سعاد سرو :ف�مایلي �األهداف اإلدارة أهداف أهم حصر �م�ن المنطل� هذا ومن اإلدارة �فلسفة منطقي

  )37، صفحة 2008

  .المد� و�لةط المستقبل�ة األهداف و�ین المد� المتوسطة السنو�ة األهداف بین والتكامل الترا�� تحقی�-

  .الدور�ة المراجعة طر�� عن وموضوعي مستمر �ش�ل عل�ه والح�م األداء ق�اس-

 �معنى وهذا ،�األداء صلة ذات أهداف لوضع علیهم �شرف ممن واحد و�ل المشرف، بین الفرد� تقاءاالن-

  .�ذلك أهدافهم فیها العاملین ولألفراد أهدافها للمنظمة أن

  .م�و والتق والتوج�ه، والتوظیف والتنظ�م لتخط�� العام اإلطار أو األساس وضع-

  المنافسة المنظمات �ق�ة أداء مستو�  و�ین الحالي أدائها مستو�  بین الفجوة تغط�ة على المنظمة مساعدة -

  �األهداف: اإلدارة تطبی� مراحل-1-1-7

، 2009(نعیم إبراھیم الظاھر،  :التالي التسلسل حسب اإلدارة أبو دراكر بیتر حسب �األهداف اإلدارة مراحل تتمثل

  )185صفحة 

  .العامة التنظ�م�ة �الجوانب المتعلقة والقرارات األولو�ات وضع-

  أو فیها ثالب تأجیل �م�ن التي المسائل عن الكشف دفبه ��ون  وذلك والنشاطات، الخدمات جم�ع تقی�م-
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  �قصد كوذل الزمن�ة، الجداول وعلى المسائل �عض عن التخلي أهداف على التر�یز من البد وهنا إغفالها

  .األهداف تطبی� من یتجزأ ال جزءا �عتبر أنه أساس على التخلي أهداف إلى �الوصول

 الخطوة هذه تتضمن حیث عم�قة واستراتیج�ات دق�قة وجداول محددة، �أغراض محددة أهداف وضع-

 المتاحة اردالمو  وتخص�ص المطلو�ة والمجهودات األهداف تلك لتحقی� المطلو�ة الموارد تحدید إلى الوصول

 عمل�ة ست�قى خطة أ�ة وضع أن المرحلة هذه في عل�ه التأكید المهم ومن منها ال�شر�ة الموارد و�خاصة

 األهداف �لتحقی التنفیذ مسؤول�ة وتحمیلهم واألداء العمل في األكفاء األشخاص اخت�ار یتم لم ما ناقصة

 المحددة.

 الس�اسة في ارقر  المالئم المق�اس في التف�یر �عتبر حیث وتقی�مه، األداء ق�اسمعاییر ومقای�س  وضع-

 یجب الذ لألداء، مفهومنا التقی�م معاییر أو مقای�س وتحدد المخاطرة من عال�ة درجة على �عد وهو العامة

 توجه �سوالمقای للجهد، ول�س لألداء مقا�س أتما على إلیها النظر و�جب المقای�س، أن على هنا التر�یز

 األغراض حون توجیهها من بدال وذلك الكفاءة تحقی� نحو �معنى التنظ�م دخل أ� الداخل نحو والرؤ�ة دالجه

  .قهاتحق� أجل من أساسا التنظ�مات تلك وجدت والتي الخارج�ة

 حیث هاحدوث وقت المتوقعة النتائج معرفة أ� النشاطات إلى النتائج عن المعلومات وصول عمل�ة تنظ�م

 �احتمال أ� التنبؤ أو التكهن إلى التشخ�ص من التحول من اإلدار�  ستم�ن المالئمة المقای�س تحدید أن

 ذلك �ان ذاإ ف�ما لنر�  الالزمة، االحت�اطات نتخذ وآن حدوثه یتوقع ما نقرر أن هنا نستط�ع إذ س�حدث ما

  .فعال س�حدث

  ألهداف،ل مستمرة مراجعة إلى تؤد� التي للمنظمة، العائدة المعلومات تبنى أن فین�غي المنطل� هذا ومن

 اإلم�ان�ات اإلدار�  أمام ما توفرت وٕاذا اإلدار�ة، العمل�ة ضمن الموارد، وتخص�ص واألولو�ات واألدوار

 حصل إذا أما �األهداف، اإلدارة نظام تطبی� سبیل في الهامة النتائج من س�عد فذلك ذلك، لعمل الالزمة

  .وجدارة ��فاءة النظام یجر�  لم أنه إذن القول ف�م�ن ذلك

  :�األهداف اإلدارة تطبی� خطوات-1-1-8

 ألن �ة،اإلدار  المستو�ات مختلف و�مشار�ة متسلسل �ش�ل �األهداف اإلدارة تطبی� خطوات تحدید یتم

، محمد أبوزید فھمي( :التال�ة الخطوات وف� وتتم المختلفة األهداف لمجموع محصلة إال ماهي المنظمة أهداف

  )280، صفحة 2003

 الفرص إطار في األطراف مختلف من المجمعة األهداف مقترحات بین من المنظمة أهداف تحدید -

  .لدیها والضعف القوة نقا� وضمن الخارج�ة البیئة في المتاحة �اتدوالتح

 لیلتح إعادة ثم وغیرها إنتاج محاس�ة ،النشا� مجاالت حسب فرع�ة أهداف إلى المنظمة أهداف تحلیل-

 لمهمةا بهذه �قوم المنظمة في عضو أو فرد �ل حسب تفصیل، أكثر أهداف إلى النشا� �مجاالت أهداف

  .ألداءا لتقی�م ومقا�س معاییر على االتفاق هنا یتم �ما التنفیذ�ة اإلدارة مع �التعاون  العل�ا اإلدارة

  أفق�ا مترا�طة لسةس �الش�ل تظهر التي األهداف مختلف بتحقی� تتكفل التي التفصیل�ة العمل خط� رسم-
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  .وأدائهم العاملین �سلوك مرت�طة الخط� هذه تكون  �ما وعمود�اً 

 ووضع. زوالحواف التدر�ب ،لالتصال ضرور�ة أنظمة وجود تستلزم والتي المناس�ة العمل ظروف توفیر-

 ح�حلتص المنظمة في التنظ�م�ة الوحدات في والمرؤوسین الرؤساء بین دور�ة ولقاءات مراجعات برامج

  .االنحرافات

 ضوء في لفعليا تقی�م یتم الخطوة هذه في المحددة األهداف من انطالقا وتنظ�مه له التخط�� ما تم تنفیذ -

 وتحلیل اتاالنحراف تحدید ثم المحددة األهداف أساس وعلى السا�قة الخطوات في المسطرة والمقای�س المعاییر

  مستق�ال. تكرارها �منع التي والوسائل الطرق  وتحدید أس�ابها

  .المنظمة أهداف لتحقی� الالزمة والتعد�الت التصح�حات إجراء هنا یتم م�التقو  مرحلة-

  �امل عبر التمر ومتجددة جدیدة ألهداف استعدادا األولى النقطة من جدید من األهداف إدارة دورة تبدأ 

  .السا�قة والمراحل الخطوات

  :�األهداف اإلدارة تطبی� مداخل-1-1-9

 دارةاإل نظام اعتماد في �ف�رون  الذین وأولئك والممارسین ال�احثین قبل من المطروحة األسئلة من إن

  �األهداف

 من دهواعتما النظام هذا إدخال طر�قها عن �م�ن التي الطر�قة أو المنهج ما هو: هو ممنظماته في وٕادخاله

  )223، صفحة 2005(مصطفى محمود أبو بكر، : ف�مایلي �األهداف اإلدارة تطبی� مداخل حصر �م�ن هنا-

  .واحد إدار�  مستو�  في التطبی� في البدء-

  .التنظ�م في األخر�  اإلدارات �اقي في التعم�م ثم ومن لتنظ�م في فق� واحدة إدارة في التطبی� في البدء-

  " .الوقت ذلك في التنظ�م أنحاء جم�ع في اإلدار�ة المستو�ات ��افة التطبی� في البدء-

 لمالمحا �حدد �ما المناهج بین وتطب�قه النظام استخدام في المعتمدة الثالث الرئ�س�ة" 1" رقم والجدول

  .ما لتنظ�م المالئم المنهج اخت�ار قبل تقی�مها یجب التي الرئ�س�ة

  

  "1الجدول رقم"

  مداخل اإلدارة �األهداف

  

  جم�ع المستو�ات مرة واحدة  دائرة واحدة فق�  مستو� في �ل مرة  

  

مواصفات -

  عامة

  

یبدأ التطبی� في مستو� واحد -

ومستو�ین ابتداء �المستو� 

األعلى وتكر�س فترة شهر الى 

  سنة لكل مستو�.

یبدأ التطبی� في دائرة -

واحدة على سبیل التجر�ة 

ل�قرر ف�ما �عد تعم�م 

یتم النظر لكافة المستو�ات -

اإلدار�ة على أنها مجموعة 

واحدة و�طب� النظام فیها مرة 

  واحدة، ولجم�ع المستو�ات.
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النظام على الدوائر 

  األخر�.

  منخفضة-  متوسطة-  عال�ة-  فرص النجاح

  

نوع التنظ�م 

  لهالمالئم 

  

تنظ�م �بیر الحجم للعدید من -

المدیر�ن وعدد �بیر من 

المستو�ات وعدد متعدد من 

الخدمات ذو التنوع الجغرافي 

ومنتجات أو خدمات غیر 

  مندمجة.

تنظ�م �بیر أو صغیر -

من أ� نوع ولكنه في 

الغالب ��ون �بیرا 

  للعمل�ات المتعددة.

تنظ�م أصغر ��ون ف�ه -

عدد المدیر�ن قلیل، وعدد 

المستو�ات قلیل �ذلك، بینما 

الخدمات تكون متكاملة 

  والتر�یز الجغرافي موجود.

  

نوع اإلدارة 

  المالئمة

  

إدارة ذات توجه تنمو� �عید -

المد� وٕادارة محافظة لتتوج�ه 

  نحو األهداف.

إدارة غیر مه�أة نحو -

نظام اإلدارة �األهداف 

متقیدة �الماضي، و�طیئة 

في اعتمادها للمناهج 

  دةالجدی

مجموعة متجانسة  -

ومتوجهة نحو األهداف 

الماهرة في عمل�ة التفو�ض، 

ومعتادة على التعامل مع 

األنظمة األخر� و��ون 

المدراء عادة ذو� �فاءة 

  عال�ة

الوقت الالزم 

لإلدارة العل�ا 

ولكل مدیر 

  خال التطبی�

  

وقت معقول ولكنه ممتد لفترة -

  طو�لة.

تعتمد على الوجهة التي 

اإلدارة �عد اخت�ار تعتمدها 

التطبی� التجر�بي، في 

مستو� واحد من 

  المستو�ات.

فترة مستمرة تمتد لعدة -

أشهر وقد تتطلب وقتا في 

فترة الحقة لتالقي في 

األخطاء التي حدثت نتیجة 

  سرعة التطبی�.

درجة التزام 

اإلدارة العل�ا 

  ة.المطلوب

تعتمد على الواجهة التي   متوسطة-

تعتمدها اإلدارة العل�ا �عد 

  اخت�ار التطبی� التجر�بي. 

  التزام �امل

الوقت الالزم 

  لتنفیذ

  

تعتمد على الوجهة التي   سنوات. 3-4

تعتمدها اإلدارة العل�ا �عد 

إخت�ار التطبی� التجر�بي 

في مستو� واحد أو جم�ع 

  المستو�ات.

   سنة أو سنتین.-
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المساعدات 

خارج�ة في ال

  النص

  أعلىحد -  حد أدنى متوس�.-  متوسطة.

  18)، صفحة 2008زید منیر عبوي، (األردن، دار كنوز المعرفة لنشر والتوزیع، طبعة أولى، : المصدر

 تمثالنی رئ�سین صنفین الى �األهداف اإلدارة نماذج تصنیف �م�ن نماذج اإلدارة �األهداف:-1-1-10

  :ف�مایلي

وضع علماء اإلدارة األجانب العدید من النماذج لإلدارة �األهداف التي �م�ن  األجنب�ة:النماذج أوال: 

  )34، صفحة 2008(موسى بن سلیمان سعد الحربي،  ف�مایلي: استعراضها

  Mc Comkey 1981 نموذج م�ون�ي-أ

 رحهم فيش�قترح م�ون�ي تقس�م فترة تطبی� اإلدارة �األهداف إلى مرحلتین �ل منهما ستة أشهر �م�ن 

  االتي:

ي نظامًا ثم البد� ف �اعت�ارهااإلدارة �األهداف  اعتماد): یجر� في هذه المرحلة األولى (اإلعدادالمرحلة -

األهداف و�عد ثالثة أشهر من التدر�ب والتأهیل یبدأ المدیرون في �تا�ة أهداف �س�طة مع مالحظة  �تا�ة

  بوجه عام. األهداف وٕاطار التنظ�م أو المؤسسة االرت�ا� بین

): ین�غي . إشعار المدیر�ن �أن عملهم من خالل األهداف عمل�ة (العمل وف� األهداف :الثان�ةالمرحلة  -

و�أنهم غیر مسؤولین عن عدم تحقی� النتائج فهم ال یزالون في مرحلة التدر�ب والتأهیل و�عتمد هنا  تحر�ب�ه

 ألهدافا تحقی� نحو التقدم مد� لتقی�م المحددة �األهداف المرت�� األداء حول المعلومات أسلوب ت�ادل

 نهائ�ة ش�ه عةمراج تتم األولى السنة ا�ةنه في أشهر ثالثة و�عد الفترة نها�ة حتى صالح�اتها مد� ومراجعة

 و�ن�غي یدجد من التدر�ب عمل�ة وتبدأ ثاني مستو�  إلى التطبی� ینتقل و�عدها واألداء والخط� لألهداف

  .نفیذالت مراحل على مرؤوسیهم إطالع العل�ا في المستو�ات المدیر�ن من و�طلب دور�ة تقار�ر وضع

  :tosi carolنموذج توسي و�ارول -ب

  )223، صفحة 2003(أحمد غنیم، : هي أساس�ة عناصر أر�عة من تتكون  �األهداف اإلدارة أن و�ارول توسي یر� 

  :مراحل ثالث خالل األهداف وضع و�تم: األهداف وضع-1

 لىع المنظمة تقی�م في جوهر�ة تعد التي األنشطة أو المسؤول�ة عمل مراكز تحدید :  األولى المرحلة -

  .الطو�ل المد�

  .جانب �ل في اإلنجاز لق�اس أسالیب تحدید : الثان�ة المرحلة -

  . اإلنجاز علیها �قاس �مق�اس استخدامها �م�ن التي األهداف تحدید :الثالثة المرحلة -

  .لتحق�قها الالزمة والبرامج والس�اسات االستراتیج�ات بتحدید الك: العمل خطة تطو�ر-2

  المرغوب �طر� على تسییر المنظمة أن من للتأكد للرقا�ة، نظام بإنشاء وذلك :الدور�ة �المراجعة الق�ام-3
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  .وضعها سب� التي واألهداف النتائج إلى تؤد� سوف األعمال وأن والمرسوم

 األهداف ق�تتح لم فإذا المقبل للعام واإلعداد ماذا تم؟ السنو�  �التقی�م و��ون  :السنو�  اإلنجاز تقی�م-4

 معرفةو  وتحدیدها األس�اب، معرفة على جهودهما، یر�زا أن الم�اشر ورئ�سه المسؤول الشخص على فإن

  .القادمة المرات في تالقیها على والعمل وأس�ابها وتصح�حها االنحرافات

  :Sizlagi et Wales (1992)ووالس سیزالقي نموذج-ت

، صفحة 2014(ھبة بنت حمزة سعید قطان،  :�مایلي هي خطوات بثماني �األهداف اإلدارة نموذج ووالس سیزالقي حدد

98(  

 الموظف حاجات لمعرفة المواجهة األول�ة النشاطات الخطوة هذه وتشمل التشخ�ص :األولى المرحلة-

  .المنظمة في أخر�  ومسائل التقن�ة والوظائف

 والحصول ة�المنظم واالستراتیج�ة العامة �األهداف المتعلقة المسائل وتتضمن التخط�� :الثان�ة الخطوة-

  .باألسلو  هذا استخدام ��ف�ة حول. العامل وتنم�ة وتدر�ب �األهداف اإلدارة بنظام اإلدارة التزام على

 الموظف من المطلوب ��ون  تعقیداً  الخطوات أكثر وهى الخطوة هذهو  العمل وظ�فة وصف :الثالثة الخطوة-

 ملماً  الشخص ��ون  أن یلزم حیث هامة الجوانب وهذه ا ومسؤول�اتها،وواج�اته محتواها وظ�فته، وصف

 .المحددة األهداف وضع قبل أدائه اد �العمل

 استحداث� والمرؤوسین الرئ�س بین التفاعل عمل�ة الموظف تدربی حیث األهداف وضع :الرا�عة الخطوة-

   .لتحق�قها المقرة والمواعید واألس�ق�ات الهدف نوع على االهتمام و�رتكز القادمة للفترة األهداف من مجموعة

  ولح مقترحات و�قدم األول�ة األهداف �مراجعة �قوم حیث لألهداف الرئ�س مراجعة :الخامسة الخطوة-

  .وتحسینها تطو�رها

 اتفاق إلى الوصول یتم حتى والخامسة الرا�عة الخطوتین تكرار یتم المشترك االتفاق :السادسة الخطوة -

  .محددة لفترة المقررة األهداف حول ورئ�سه الموظف بین

 سیر لتقوم و�مهاتق یتم التي الفترة أثناء والمرؤوسین الرئ�س یجتمع حیث مبدئي م�تقو  :السا�عة الخطوة-

 لسنة،ا خالل أكثر أو مرتین أو واحدة مرة االجتماع هذا یتم أن المم�ن ومن الهدف تحقی� اتجاهفي  العمل

 استجدت ما إذا األهداف �التعدیل فق�، إنجازه ما تم على الوقوف ل�س االجتماعات هذه من والغرض

  .البیئة في جدیدة أحداث أو معلومات

 المحددة الفترة ةنها� في النتائج بتقو�م والمرؤوسین الرئ�س �قوم حیث النهائي التقو�م: الثامنة الخطوة-

 �عد أخر�  فترةل الدورة وتتكرر التال�ة للدورة والمدخالت الراجعة والتغذ�ة التحلیل على هنا التر�یز و��ون 

  .الخطوة هذه ا�ةنه

  )221، صفحة 2005(مصطفى محمود أبوبكر،:مایلي في العر��ة النماذج تتمثل: العر��ة النماذجثان�ا: 

  ):chaboul)1995نموذج الشبول -أ

  :التال�ة الخطوات من یتكون  �األهداف لإلدارة نموذجاً  الشبول وضع
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  تلب�ةل وتسعى للوظ�فة المختلفة النواحي األهداف تغطي أن یجب حیث األهداف تحدید :األولى الخطوة-

  .��ل �المنظمة الخاصة االستراتیج�ة تحدد �ما العاملین حاجات

  محددةو  واضحة عمل خطة وضع في والعاملون  المدیر�ن یتشارك حیث عمل�ة خطة وضع :الثان�ة الخطوة-

  نظ�موت لمیزان�ةا وٕاعداد وٕام�انیته، اختصاصاته حسب �ل العاملین على المهام توز�ع فیتم للتنفیذ وقابلة

  .المنظمة في العاملین أداء معاییر ووضع الحوافز نظام وٕاعداد السجالت

  نالعاملی اداء مستو�  وق�اس عمله تم ما مناقشة الخطة هذه في و�تم جازاإلن تقو�م :الثالثة الخطوة

 النتائج ةومقارن فر��، في العمل روح وتنم�ة التغیب ومسألة والعمل الدوام في انتظامهم ومتا�عة السنو� 

 شار�يوالت الد�مقراطي الجو تأثیر مد� ومالحظة العمل خطة في عل�ه االتفاق تم �ما علیها المتحصل

  .مقبل لعام عمل خطة وضع ثم العاملین، وم�افأة العمل، على اإلنسان�ة والعالقات

  ):baltin)2003نموذج البلنطین -ب

  )86، صفحة 2014(سامي محمد هاشم حر�ز،  :التال�ة الخطوات وف� المقترح النموذج البلنطین حدد

  .والعاملین األقسام مدراء لجم�ع �األهداف اإلدارة �أسلوب التعر�ف :األولى الخطوة-

  .الموظف ابه قوم� التي الوظ�ف�ة المسؤول�ات بهما و�قصد الرئ�س�ة النتائج مجاالت تحدید :الثان�ة الخطوة-

  .للمنظمة العامة األهداف تحدید :الثالثة الخطوة -

  .واإلجرائ�ة الجزئ�ة األهداف تحدید :الرا�عة الخطوة-

  .والعاملین األقسام مدیر�ن لد� الجزئ�ة األهداف على المشترك االتفاق تحدید :الخامسة الخطوة-

 یدةالجد المدخالت �عض ضوء في والعاملین المدراء نتائج حول الع�س�ة التغذ�ة :السادسة الخطوة-

  .مناس�ة الغیر األهداف واست�عاد

 دافاأله مع �المقارنة وذلك المنظمة داخل والعاملین المدراء لنتائج الدور�ة المراجعة :السا�عة الخطوة-

  ا.سا�ق الموضوعة

   دائهمأ مستو�  وق�اس العاملین قبل من تمت التي اإلنجازات مناقشة خالل من التقو�م :الثامنة الخطوة-

  �األهداف اإلدارة في توفرها الواجب والشرو� العوامل-1-1-11

 لمستو�اتا �افة على مناس�ة خاللها من األهداف تكون  �حیث اإلدار�ة مناصبال على �األهداف اإلدارة تعتمد

 يف تؤثر التي والشرو� العوامل من عدد على تعتمد �األهداف اإلدارة فإن المنطل� هذا ومن .التنظ�م�ة

، 2004 حسن،م(توفیق محمد عبد ال :مایلي الشرو� هذه أهم ومن �األهداف، اإلدارة بنجاح فعال�ة مد� على النها�ة

  )104-102صفحة 

 إن معنى� فیها، العاملین األفراد وعدد المنظمة، �حجم أساسي �ش�ل یرت�� العامل وهذا :التنظ�م حجم-1

  .�األهداف اإلدارة برنامج تطبی� على سل�ا یؤثر سوف المنظمة في العاملین عدد ز�ادة

 ه��ل هو هل التنظ�م؛ یتضمنها التي اإلدار�ة المستو�ات عدد �معنى :المدیر�ن وعدد التنظ�م ه��ل-2

  .مستو�ات ثمان�ة أو س�عة من یتكون  اله��ل أم إدار�ة، مستو�ات أر�عة أو بثالثة مجزأ
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أن تطبی� اإلدارة �األهداف في المنظمة تتخصص في انتاج نوع واحد  حیث: والمنتجات الخدمات تنوع-3

  .تنظ�م على تطب�قه من أسهل ��ون  سوف ومحدد معین جمهور معمن المنتجات والخدمات، 

 إلى الواحد، التنظ�م فروع بین) الجغرافي ال�عد( المسافة �عد یؤد� حیث :للتنظ�م الجغرافي التوز�ع-4

  .امالنظ العتماد الالزم الوقت توفر عدم وٕالى بینهم، ف�ما وااللتقاء المدراء، بین االتصال صعو�ة

 ومد� سهم،أنف المدیر�ن بین المشتر�ة الخلف�ة أن حیث :المدیر�ن مجموعة بین واالنسجام الترا�� مد�-5

 من �سهل سوف المدراء بین االختصاص وحقول التنظ�م�ة والخبرات العلم�ة، والمؤهالت الخلف�ات انسجام

  .النظام تطبی�

 ابه یتمتع التي واالستقالل�ة الصالح�ة مد� �معنى ):الالمر�ز�ة( التنظ�م في العل�ا اإلدارة مع العالقة-6

 أن إذ لتنظ�م؛ا في الیوم�ة �األعمال العل�ا اإلدارة تدخل ودرجة التنظ�م، في العل�ا للق�ادة �الق�اس المدراء،

 وهذا �ة�المشار  اإلدارة نظام معها �سود التي الالمر�ز�ة من نوع وجود النظام هذا تطبی� عند الضرور�  من

 اإلدارة بین ةالثق �عد فإن المقابل الجانب على �األهداف اإلدارة نظام نجاح فرص ز�ادة على �التأكید سیؤد�

  .التطبی� عند أعظم وجهدا أكبر وقتا �األهداف اإلدارة نظام ��لف سوف المشارك اإلدار�  والنم�

 ر��اتاله��ل: م هذا یتضمن أو النم� ذلك لتدع�م محدد ه��ل نم� �ل �صاحب حیث :المساعد اله��ل-7

  .العائدة والس�اسات والتغذ�ة واالتصال التخط�� أو القرارات واتخاذ السلطة

  :�األهداف اإلدارة ظل في المدیر صفات �حمل أن یجب المدیر أن إلى �اإلضافة

  .األهداف وتحقی� النتائج إحراز على القدرة-

  .المطلو�ة النتائج لتحقی� المرؤوسین مع والتعاطف التعاون -

  .بها وموثوق  ومحترمة ساطعة تكون  أن یجب والمح�� البیئة في المنظمة صورة-

  .شيء �ل في القدوة عامل �مثل-

  .المتفوقین والمبدعین و�حفز واألذ��اء للمجتهدین فرصة، و�عطي و�عترف �قر-

  .له الرسم�ة الساعات الغالب في تتجاوز العمل من طو�لة ساعات-

  .خارج�ة جوانب �مس منه وال�عض إنساني وآخر فني ف�ه فجانب الجوانب متعدد -

 �االجتماعات" الشفو�ة االتصاالت العدید و�فضل اإلدار�  للعمل األساسي المحرك هي االتصاالت-

  .والمقا�الت

 األمور �عرف ان �ستط�ع لكي وذلك اإلدار�  العمل مواقف تملیها التي األمور من الكثیر المدیر یلعب-

  .المالئم �الش�ل و�سیرها

  �األهداف اإلدارة نجاح مقومات-1-1-12

 :يه المقومات من عدد على �عتمد الذ� �األهداف اإلدارة نظام نجاح إلى �حتاج اإلدارة متطل�ات تحقی�

   )178(توفی� محمد عبد المحسن، مرجع ساب�، صفحة 
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 إدخال قاإطال السل�م غیر من التغییر، لهذا الجو تهیئة من البد تغییر أ� إحداث قبل :الثلوج تذو�ب-

 شيء ملع وضرورة الالزمة، التهیئة دون  التغییر من مختلفة درجات معه �حو�  نظام وهو �األهداف اإلدارة

  .األمام إلى المنظمة لتحر�ك جدید

  

 بل قی�م،للت أو والرقا�ة التخط�� أو إلدارة نظام مجرد ل�س �األهداف اإلدارة نظام :التغییر على التر�یز-

 في والمشار�ة ةالد�مقراط� و�خل� الفر�� روح بناء �حق� التنظ�مي للتطو�ر أداة أنه على إل�ه ینظر أن یجب

  .فیها والمدیر�ن للمنظمة الش�اب و�عید اإلدارة

 والطموح الرسم�ة والعالقات الشخص�ة الق�م مثل أش�اء �شمل اإلنساني الجانب :اإلنساني الجانب قبول-

 غیر أما لع العوامل هذه إلى ال�عض ینظر وقد والعاطف�ة، الف�ر�ة والقدرات للترق�ة �النس�ة الشخصي

  .آخر يموضوع شيء أ� مثل مثلها تغییر أ� في مهمة تعتبر أنها إال إهمالها یجب و�التالي موضوع�ة

 نا العاملین إعالم فیجب التغییر، عن معلومات أقصى اإلدارة تعطي أن یجب مم�ن: معلومات أقصى- 

  .�أول أوالً  التغییر في التقدم هناك

 في لمدیرا تدر�ب ولكن �بیرة �فوائد عادة ال �أتي عزلته في المدیر تدر�ب المجموعة: على التر�یز-

 مجموعة،ال أف�ار تكون  المت�ادلة األف�ار حیث فعال�ة، أكثر المدیر منه سیجعل �ما �عمل التي مجموعة

 لرئ�س نالتا�عی المرؤوسین مجموعة �اشتراك ذلك یتم أن األهداف وضع عند الضرور�  من فإنه ذلك وعلى

 تصور معرفة الضرور�  من ألنه �اف�ة غیر ومرؤوسین رئ�س بین الثنائ�ة فالعالقة ال�عض �عضهم مع واحد

  .الصغیر التنظ�مي الهرم هذا داخل الكل

 التي ظمةالمن �مناخ ارت�اطه إلى وزمالء �اإلضافة ومرؤوسین رئ�س له مدیر : �لالموقف على التر�یز-

 ف�ه ش�ع� الذ� الموقف �الحس�ان �األهداف اإلدارة تأخذ أن و�جب العمل تكنولوج�ا و�ذلك منها جزء هو

  .ال�عض ب�عضه �له ذلك ور�� مدیر �ل

 القطاعو  الوسطى اإلدارة العل�ا اإلدارة هي �األهداف اإلدارة إلدخال نقا� أر�ع هناك: السل�مة اإلدخال نقطة-

 تشاراتاالس م�اتب �انت وٕان النقا� هذه �ل في تبدأ �األهداف واإلدارة األول، اإلشراف ومستو�  القسم أو

  .األعلى من البدا�ة تفضل

 مجاالت عوض تم فإن �األهداف لإلدارة الوحید الضمان هو النتائج على التر�یز النتائج: التر�یز على-

 نشطةاأل في �ف�رون  الناس معظم أن والمش�لة. سینهار آخر شيء �ل فإن خطأ مقای�س أوضع النتائج

  .بها قومون � التي األنشطة عادة یذ�رون  فإنهم، منهم المتوقعة النتائج ذ�ر منهم طلب وٕاذا ا،به �قومون  التي

 الف�رة لعل�اا اإلدارة تستوعب أن الضرور�  ومن �سرعة �بیر تغییر إحداث الخطأ من للتغییر: مالئم معدل-

 ثم الف�رة عابست�ا في وقتها العل�ا اإلدارة تأخذ أن من بدال نسبي ��ء مجراه التنفیذ �أخذ أن على �سرعة

  .السرعة وجه على للتنفیذ فر�� تكو�ن تقرر
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 �شرح حیث محاضرات مجموعة �شمل برنامج عمل هي �األهداف اإلدارة إلدخال التقلید�ة الطر�قة: النظام-

 لكل تدر�ب�ة رامجب عدة عمل أفضل ��ون  ولكن تطب�قه وفي النظام عمل في ستت�ع التي الطر�قة المستشار

  .ومدته المشتر�ین نوع ف�ه و�حدد معین هدف برنامج

  ، صفحة)2011(رنیا عبد المعز جمال،  :التال�ة النقا� في تتمثل: �األهداف اإلدارة إیجاب�ات-1-1-13

 ناس�ةالم البدائل واخت�ار األهداف مناقشة في الجم�ع اشتراك خالل من التخط�� عمل�ة فعال�ة ز�ادة-

  .المطروحة العمل مشاكل لمعالجة

 المؤسسة دأفرا �ل بین المت�ادل والتفاهم االنسجام وتحقی� حلها، والمشار�ة في العمل مش�الت تحدید-

  .والصح�ح للمعلومات والتدف� السر�ع االتصال عنصر تفعیل �فضل

  حل يف التعاون  على األهداف اعتمادا ص�اغة في مشار�تهم خالل من للعاملین اإلدار�ة المهارات تنم�ة-

  .حلها على والعمل والتدر�ب العمل مشاكل

 درجة على تالمستو�ا مختلف على التنظ�م وجعل. المؤسسة إنتاج�ة وز�ادة للعاملین، المعنو�ة الروح رفع -

  .تحق�قها المطلوب �األهداف العمی� الوعي من عال�ة

  .مرؤوسیهم مع التالحم أ�ضا النظام و�حق� العل�ا اإلدارة منهم ما تتوقعه على التعرف في الرؤساء إفادة -

 اهتمامه من أكثر �اإلنجازات اهتمامه أن حیث األداء لتقی�م موضوع�ة معاییر توفیر على النظام �عمل-

 الق�اس ر� عنص سالمة �شر� فعال�ة أكثر والتقی�م الق�اس معاییر من یجعل لألفراد الشخص�ة �السمات

  .والتقی�م

 اإلدارة في جدیدا مدخال تش�ل �ونها خالل من وذلك لإلدارة ومتطورة جدیدة فلسفة �األهداف اإلدارة نظام-

 �حیث اتجاهاتهو  العامل �الفرد اهتمامها أساسا تر�ز والتي واتجاهاتها الكالس���ة المدارس أسلوب بین یجمع

  .اإلدارة مداخل من غیره في تتوافر ما نادرا المیزة وهذه ال�عض �عضها مع تتكامل

  :�األهداف اإلدارة عیوب-1-14—1

  �عض عن ت�شف قد هاتتطب�قا فإن �األهداف اإلدارة نظام یوفرها التي العدیدة والفوائد المزا�ا من �الرغم

  )55(محمد سرور الحر�ر�، مرجع ساب�، صفحة  :مایلي وأهمها السلب�ة الجوانب

 أثبتت حیث اتواجهه التي المش�الت أهم تعتبر أعمالهم في النظام هذا تطبی� لك�ف�ة المدیر�ن تعلم إن-

 لكل الالزمة األهداف تحدید هي النظام تطبی� في المدراء تواجه التي الصعو�ات أهم أن العلم�ة التطب�قات

  .تحق�قها المطلوب النتائج لق�اس مقای�س وتحدید إدار�  منصب
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 اإلدار�ة �ماتالتنظ �عض تمیل بینما للتغییر قلیلة ومعارضة تنظ�م�ة مرونة یتطلب النظام تطبی� إن-

 من عل�ه تعودت وما تنظ�م�ة ه�اكل من ما وضعته على الشدیدة المحافظة إلى األخر�  والخاصة العامة

 �حسب یتكیف أنه على التنظ�م إلى ینظر �ونه یوافقها ال �األهداف اإلدارة نظام فإن وعل�ه وٕاجراءات أسالیب

  .المتغیرة األهداف

 یؤ�د الذ�و  ومرؤوس�ه الرئ�س بین النظام هذا یوجده الذ� العالقات نم� إلى العل�ا اإلدارات �عض تنظر-

 أن �اعت�ار ارقابته من و�نقص اتهسلطا �عض �فقدها أنه على األهداف وضع في المرؤوسین اشتراك على

  .تتخذ التي القرارات في تأثیرهم إلى یؤد� المرؤوسین اشتراك

  .االستراتیج�ات و الطو�لة �األهداف تعنى لألهداف اإلدارة إن -

  لإلم�انات ومناس�ة واقع�ة أهداف وضع على والمرؤوسین الرؤساء عند قدرة توفر �األهداف اإلدارة تتطلب -

  دائما. تحق�قه ال �م�ن وهذا للمؤسسة الفعل�ة

  تطبی� اإلدارة �األهداف في المنشآت الر�اض�ة:-1-1-15

الهدف االستراتیجي إلى عدد من األهداف التكت���ة التي توزع على مدراء �قسم في اإلدارة الر�اض�ة      

المنشآت الر�اض�ة، ثم �قسم �ل هدف تكت��ي إلى عدة أهداف صغیرة توزع على رؤساء المصالح، و�عد 

ذلك �قسم �ل رئ�س مصلحة هدفه الصغیر إلى مهام یوزعها على مرؤوس�ه في ش�ل خط� �س�طة مستهدفة 

  وهنا تتعدد األهداف وطر�قة األداء ت�عا لتعدد المستو�ات اإلدار�ة والتنفیذ�ة. التحقی�،

إن تفتیت األهداف على طر�قة اإلدارة �األهداف هو سر فشلها �منهج إدار� و��من الفشل الحق�قي عدم   

 رة التيی�قصد الرؤ�ة هنا لألش�اء المرئ�ة ولكن نقصد بها ال�ص وضوح الرؤ�ة على �افة المستو�ات، وال

، (شاكر .�صاره ولكن �م�ن است�صاره�م�ن إ لك عل المستقبل الذ� التر� ما ال �م�ن إ�صاره و�نطب� ذ

  )5، صفحة 2012

لبستان اونلخص األهداف التي �سعى إلى تحق�قها مستخدمي اإلدارة �األهداف في المنشآت الر�اض�ة (    

  )235-234، ص2010وآخرون، 

سلوك األفراد أثناء تأدیتهم العمل، وذلك ألن أسلوب اإلدارة �األهداف یؤسس على تحدید االتجاه العام ل-1

  التطور.و  االبتكاراستراتیج�ة إدار�ة تستهدف تحر�ك الجهد ال�شر� وتوجیهه ��فاءة من خالل دعم 

ي تتحقی� غا�ة المنشأة أو المؤسسة الر�اض�ة، و�تم ذلك من خالل التحدید الدقی� لألنشطة المختلفة ال-

تساهم في تحقی� األهداف التي تضعها المنشأة لنفسها، و�تم من خالل دفع األفراد للعمل في ضل رؤ�ة 

  واضحة لألهداف التي شارك المرؤوسین رؤسائهم في تحدیدها وص�اغتها وااللتزام بتحق�قها.
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  أو ز�ادة �فاءة �ل عامل في المنشأة.ز�ادة الكفاءة اإلنتاج�ة للمنشأة الر�اض�ة -3

تحدید الموارد الالزمة إلنجاز األهداف وتعر�ف العاملین �المنشأة الر�اض�ة �حجمها لما لهذا الهدف من -4

  أهم�ة في التقو�م والرقا�ة.

التنسی� والتكامل بین التخط�� وعمل�ات ال�حث في سبیل تحسین اإلنتاج مع ر�� الخط� �األداء والتر�یز -5

ف على األفراد الذین �ستحقون الترق�ة، وتغییر طرق الثواب والعقاب على النتائج بدال من األنشطة، والتعر 

  ور�طها �اإلنجاز.
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  .المحور الثاني تحسین أداء الموارد ال�شر�ة-1-2

  :تعر�ف أداء الموارد ال�شر�ة-1-2-1

  )288، صفحة2000(صبحي محمود،  .على أتم وجه �أكمله، قام �أداء واج�ه، بإنجازه، أد�صدر م اسمداء أ :لغة-

  :مایليف� أهمها ذ�رالموارد ال�شر�ة �م�ن  تعار�ف ألداء هناك عدة اصطالحا:-

  تحقی� أهداف المؤسسة �مستو� من الفاعل�ة" وذلك �عرف أداء الموارد ال�شر�ة على أنه التعر�ف االول:-

   )marto Bernard.2005. p4(   .ةالمدخالت المناس�ة للحصول على مخرجات، ��فاءة عال� استخداممن خالل 

 وجودة لكم�ةا المستو� الذ� �حققه العامل عند ق�امه �عمله من حیث و�عرف ا�ضا �أنه التعر�ف الثاني:

  )123، صفحة 2004(وسیلة حمداوي،  .طرفه من المقدم العمل

 أداء� الموظف السلو�ات اإلدار�ة، ذات عالقة معبرة عن ق�ام مجموعة أنه و�عرف أ�ضا التعر�ف الثالث:-

، 2001ن راویة، (حس .المطلو�ة الفن�ة الخبرة ،تنفیذ وحسن ،األداء جودة تتضمن وهي ،مسؤول�اته وتحمل مهامه

  )112صفحة

(أحمد صقر عاشور،  .ج ضمن عملهر �عرف �أنه "ق�ام الفرد �األنشطة والمهام المختلفة التي تند التعر�ف الرا�ع:-

  )50صفحة ، 1986

  :استنتاجمن خالل التعار�ف السا�قة �م�ن 

  .یرتكز أداء الموارد ال�شر�ة على تحقی� الدرجة المثلى من الفاعل�ة-

  .أداء الموارد ال�شر�ة هو جملة المهام والمسؤول�ات المخولة لهم-

  .سلوك الفرد ونشاطه هو المحصلة النهائ�ة ألداء أ� مورد �شر� في المنظمة-

تولي منظمات األعمال أهم�ة �بیرة ألداء الموارد ال�شر�ة، وهذه  اهم�ة أداء الموارد ال�شر�ة:-1-2-2

  )384، صفحة2000، وآخرون(خالد محمد بن حمدان  :ف�مایلي تتمثل رئ�س�ة أ�عاد ثالث خالل من تناقش األهم�ة �م�ن أن

حیث تحتو� جم�ع المنظمات اإلدار�ة على مضامین  االستراتیج�ة�مثل اإلدارة  من الناح�ة النظر�ة:-أ

 �مثل األداء ان الى ذلك في السبب و�رجع م�اشر �ش�ل أو ضمني �ش�ل سواء�األداء  تختص ودالالت

  .اإلدارة قبل من المت�عة لالستراتیج�ة زمن�ا اخت�ارا

  أغلب دراسات و�حوث اإلدارة استخداماألداء تظهر من خالل أهم�ة فإن  :التجر�ب�ة من الناح�ة-ب

  .المختلفة والعمل�ات الناتجة عنها االستراتیج�ات الخت�اراالداء  االستراتیج�ة

 تإداراالكبیر والممیز من قبل  االهتمامفإنها تظهر واضحة من خالل حجم  من الناح�ة اإلدار�ة:-ج

  .متمیزال األداء نتائج على اعتمادا المنظمات هذه في تجر�  التي ونتائجه والتحوالت �األداء المنظمات

  )11، صفحة2000(السلمي،  :أداء الموارد ال�شر�ة ف�مایلي معاییر تتمثل معاییر أداء الموارد ال�شر�ة:-1-2-3

�قصد �الكم�ة حجم العمل المنجز وهنا یجب أال یتعد� قدرات وٕام�ان�ات األفراد وفي الوقت نفسه  الكم�ة:-أ

 مش�لة إلى یؤد� وقد �التراخي �العاملین یؤد� مما األداء ��ء �عني ذلك ألن وٕام�اناتهم، قدراتهم عن �قل ال
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 الدفاع� المنجز، العمل و�م�ة حجم على �فضل لذلك األداء معدالت ز�ادة على القدرة وعدم المستقبل في

  .وتسه�الت وتدر�ب خبرات من الفرد ��س�ه ما مع یتناسب �ما األداء معدل في النمو من قبول معدل لتحقی�

ما  إرشادات وتوجیهات محددة للعاملین �شأن ،المق�اس المستخدم هو�قصد �ه المد� الذ� یوفر  التحدید:-ب

 لإلدارة التنمو�ةو  االستراتیج�ة �األغراض التحدید و�تعل� التوقعات هذه تحقی� �م�نهم و�یف منهم متوقع هو

 مثل تحقی� في المنظمة لمساعدة عمله الموظف على یجب ما لذ� تحدید من المق�اس یتم�ن لم فإذ األداء

 دائهأ في الموظف یواجها التي المش�الت تشخ�ص في المق�اس فشل إذا ذلك على عالوة األهداف هذه

  .أدائه �صحح ان للموظف المم�ن غیر من فإنه للوظ�فة

یتعل� �مد� قبول المدراء الذین �ستخدمون المقای�س المح�مة والتي تتسم بوجود درجة عال�ة  القبول:-ت

  .استخدامه ضون یرف یجعلهم �ما المدیر�ن وقت من یوم�ا �بیر جزء تستهلك ولكنها واالعتماد�ة الصالح�ة من

ة �األداء ذات العالق ،ا المد� الذ� �ستط�ع ف�ه مق�اس األداء تقی�م األ�عاد �افةهب�قصد  الصالح�ة:-ث

 أداء ع�س� فإنه �صالح�ة األداء �مق�اس وحتى )المحتو�  �صالح�ة( عادةً  ذلك إلى و�شار للوظ�فة الجید

 من مم�ن یرغ عل�ه، التام التغلب أن حیث اإلم�ان �قدر الفساد من یتضمن الذ� الحق�قي ال�شر�ة الموارد

 قطاعات في لب�عا مندو�ي لتقی�م المطلقة المب�عات أرقام استخدام الفاسدة المقای�س أمثلة ومن العمل�ة الناح�ة

  .المنطقة ظروف وف� �بیرة بدرجة یتحدد المب�عات ارقام أن حیث مختلفة تصر�ف�ة

 تنقسم إلى محددات أداء الموارد ال�شر�ة:-1-2-4

أحمد (�ه الفرد من خالل ثالث عوامل رئ�س�ة تتمثل في:  �قوم �حدد سلوك األداء الذ� محددات داخل�ة:-أ

 )113، صفحة 2013عاشور صقر، 

 ما دارالفرد جهده، �مق ما ��ثفلعمل ف�مقدار ا�ع�س في الواقع درجة حماس الفرد ألداء  الجهد المبذول:-

 .لألداء الفرد دافع�ة حق�قة �مثل المبذول فالجهد العمل ألداء دافعیته درجة هذا �ع�س

 ا الخصائص والمهارات الشخص�ة الالزمة لألداء الوظ�فة، وتسمى أح�انا �السماتهبو�قصد  القدرات:-

 �ش�ل تؤثر كو�ذل وهي ما، بوظ�فة �قوم ف�من توافرها من البد التي أ� وسرعة، والتحمل �القدرة الشخص�ة

 .ال�شر�ة الموارد أداء محددات من تعتبر أ�ضا فهي �ذلك أنها و�ما األداء في م�اشر

الذ� �عد الفرد أنه من الضرور� توج�ه جهوده في العمل  االتجاهعلى �عتبر إدراك الدور  إدراك الدور:-

 . لدورا إدراك بتعر�ف مهمه اداء في �أهمیتها الفرد �عتقد الذ� والسلوك األنشطة وتقوم خالله، من

 )114، صفحة2005المحاسنة، (إبراھیم محمد  وتتمثل ف�مایلي: المحددات الخارج�ة:-ب

تتعل� �الكل من الواج�ات والمسؤول�ات واألدوات والتوقعات المأمولة من العامل إضافة  متطل�ات العمل:-

 .وأعماله لمهامه العامل ممارسة في المستخدمة والمعدات واألدوات واألسالیب الطرق  إلى

وتشیر إلى البیئة التنظ�م�ة السائدة في المؤسسة، التي تؤد� الوظ�فة فیها وتشمل عادة  البیئة التنظ�م�ة:

 هم�ةاأل في غا�ة العوامل هذه وجم�ع الحوافز، نظام"  الق�ادة، اسلوب" االتصال، نظام العمل، مناخ �ل من

 .أداه جودة و�التالي العالم دافع�ة تثب�� او التحفیز حیث من
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ادة د ال�شر� �المنافسة الخارج�ة فالمعلم المتعاقد عر تؤثر البیئة الخارج�ة على أداء المو  البیئة الخارج�ة:-

 إلى للوصول زهتحفی إیجا�ا على یؤثر قد وهذا المق�م، المعلم من أكثر الجهود و�بذل والكفاءة القدرة ما �متلك

 والم�افآت راتالخب وت�ادل تحفیز، على ما حصلوا إذا زمالؤه �عض دافع�ة في سل�ا یؤثر وقد أدائه، مستو� 

 تطل�اتم �ل تتأثر حیث العاملین، اءأد على سل�ا تؤثر أخر�  إلى مؤسسة من الوظ�ف�ة الرتب واختالف

 النها�ة في التأثر هذا حسبو� أو إیجا�ا سل�ا الخارج�ة �العوامل التنظ�م و�یئة أو المهارات والكفاءة العمل

 .الموظف أداء على

  :أداء الموارد ال�شر�ةحسین ت-1-2-5

 وخدمات ةوٕانتاج� المخرجات وتطو�ر لتحسین المتاحة الموارد جم�ع استخدام هو األداء وتحسین تطو�ر     

(الخلیفة زیاد  .ىالمثل �الطر�قة المال رأس توظف التي الصح�حة التكنولوج�ة بین التكامل وتحقی� العمل�ات

  )43، ص2007سعد،

  طرق تحسین األداء:-1-2-6

 وتحسین طو�رت و�التالي والخدمات اإلنتاج�ة تحسین في تساعد التي واألسالیب الوسائل من العدید یوجد    

 ال�شر�، رالعنص التنظ�مي، اله��ل تتضمن الوسائل وهذه المنظمة، أو �الهیئة للعاملین الوظ�في األداء

  .)42، ص2008(إبراھیم فیصل بن فھد بن محمد،  التالي الوسائل تلك ومن المستخدمة، التكنولوج�ا والمعدات، اآلالت

  .�التدر�ب ال�شر�ة القو�  تنم�ة ــــــــ أ 

  .العاملین والحوافز لد� الدوافع خل� ــــــ ب 

  .�األهداف اإلدارة ــــــ ت 

  .والعمل الجماعي المشار�ة ـــــ ث 

  .)العمل(الوظ�فة تصم�م ــــــ ج 

  .العمل في المنتجة غیر العناصر إزالة ـــــ ح 

  .محسنة عمل أسالیب استخدام ـــــ خ 

  .�ثیرة لوسائل أمثلة إال هي ما واألسالیب الوسائل هذه إن

 الجودة، )43، ص2007(الخلیفة زیاد سعد، :التال�ة األر�ع العناصر توازن  هیئة أ�ة أداء تحسین یتطلب

 صحابأ واحت�اجات توقعات أن العناصر هذه توازن  یؤ�د التكلفة، التكنولوج�ا، ،)الخدمات(اإلنتاج�ة

  املة.الش التحسین إدارة المتكامل المنهج هذا على و�طل� االعت�ار في أخذت قد الهیئة في المصلحة

 ط�قات أو عناصر خمسة من تتكون  :ألداء الموارد ال�شر�ة الشاملة التحسین إدارة عناصر-1-2-7

  .)44، ص2007(الخلیفة زیاد سعد،  :هي أساس�ة

 تعمل والتي تقبل�ة،المس التحسین اتجاهات تحدد التي االستراتیج�ة التوج�ه �مثل ):التوج�ه(األولى الط�قة/ أ 

  .الهیئة في الرئ�س�ة العمل عالقات لتحسین الجهود وحشد الطاقات تر�یز على
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 أمام ظمةالمن بناء في األساس حجر �أنها الط�قة هذه تتمیز ):األساس�ة المفاه�م(الثان�ة  الط�قة/ ب 

  .          األعمال ألداء العاد�ة األنشطة مع تتكامل التي األساس�ة والتطو�ر التحسین منهج�ات

 الخدمة أو منتجال صناعة تحفیز عمل�ات على الط�قة هذه بناء یر�ز ):التسل�م عمل�ات(الثالثة  الط�قة/ ت 

 الوقت، فضتخ ذاته الوقت وفي التكیف، على قدرتها من وتز�د وفعال�ة �فاءة أكثر المنظمة تجعل التي

  .والتكلفة الجهد

  .للمنظمة يالتنظ�م واله��ل المقای�س بوضع البناء هذا یختص ):التنظ�مي التأثیر(الرا�عة  الط�قة/ ث 

 �الفضل واالعتراف الم�افآت بنظام البناء هذا یختص): �الفضل واالعتراف الم�افآت(الخامسة  الط�قة/ ج 

  .الهرمي البناء داخل األخر�  المهام أهم�ة دعم بهدف المال�ة وغیر المال�ة الم�افآت یتضمن الذ�

 ذ�ر م�ن�و  ال�شر�ة الموارد أداء لتقی�م تعار�ف عدة هناك :ال�شر�ة المواردتقی�م أداء  تعر�ف-1-2-8

  ف�مایلي: همهاأ 

 خالل مهاأت التي األعمال أساس على المنظمة في العاملین من شخص تقی�م أنه على األداء تقی�م �عرف-

  )322، صفحة 2011منیر نوري.كورتل، ( .معهم �عملون  من مع سلو��اتهم وتقی�م زمن�ة معینة فترة

نفیذ لتقدیر مستو� ونوع�ة أداءه، وتو�عرف أنه تقدیر أداء �ل فرد من العاملین خالل فترة زمن�ة معینة -

ال، هذا األداء قد �شمل تنفیذ األعمال المسندة للفرد وجهوده العمل�ة لتحدید ف�ما إذا �ان األداء جید أم 

  )378، صفحة 2001(سعاد نائف البروطي،  .وسلو�ه

�عرف �أنه عمل�ة إدار�ة مخططة مس�قا مستمرة، تسعى إلى �شف العیوب وتحدیدها لمعالجتها، و�ذا تهتم -

 )jan marie.2006.329( بنقا� القوة التي �حققها العامل لمنظمة.

  :مایلي نستنتج السا�قة التعار�ف من

  .العامل للفرد ول�س معینة زمن�ة فترة خالل �ه ��لف الذ� للعمل العامل أداء هو تقی�مه یتم ما إن -

  .المنظمة في العامل أداء مستو�  معرفة على تقوم التقی�م عمل�ة إن -

  .مستمرة عمل�ة هي التقی�م عمل�ة أن أ� دور�ة �صفة تتم عمل�ة هي األداء تقی�م عمل�ة إن-

 من لةعلى جم ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م عمل�ة تشمل: ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م خصائص-1-2-9

  )208، صفحة 2006(محمد الصرفي،  في: تتمثل الخصائص

  .المنظمة حسب ذلك من أقل أو ،سنة �ل مرة غال�ا تتكرر أنها أ� ودور�ة مستمرة عمل�ة األداء عمل�ة-

  س�قا.م الموضوعة األهداف مع ومقارنتها وظ�فة مستو�  على فرد �ل اداء بتقی�م العمل�ة هذه تقوم-

 األمر یتعل� �ما لعامل،ل المستقبل�ة �األفاق االهتمام الى تتعد� بل الماضي بتحلیل تكتفي ال التقی�م عمل�ة 

  .الفرد مهارات بتنم�ة

 أهداف تحقی�ب تمتم أنها حیث فق�، األداء في العیوب الكشف إلى فق� ال تسعى إیجاب�ة التقی�م عمل�ة-

  .الوقت نفس في والمؤسسة العامل
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 �بیرة م�ة�أه ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م موضوع حظي لقد: ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م أهم�ة-1-2-10

 زامالت مد� من والتحق� المنظمة في األنشطة متا�عة على القادرة اإلدار�ة األجواء یخل� أن شأنه من إذ

(خضیر  :مایلي اللخ من األداء تقی�م علیها ینطو�  التي األهم�ة لىوتتج وواج�اتهم هممسؤول�ات بإنجاز األفراد

  )152، صفحة 2009كاظم حمود، 

 ت�اجاتهااح لتحدید سنو�ا أو دور�ا األداء تقی�م مقای�س على المنظمة تعتمد :ال�شر�ة الموارد تخط��. أ

 بتقر�ر یرت�� أن هشأن من وهذا ال�شر�ة للقو�  الفعل�ة وحاجاتها لدیها المتاحة االقتصاد�ة للموارد المستقبل�ة

 ووضع التخط�� تبر�ع لذا فاعل�ة ��ل اهقدرات استثمار غا�ة إلى �االستقطاب بدأ التنظ�م�ة الس�اسات وتحدید

  .األفراد أداء تقی�م لعمل�ة السل�مة �األسس جوهر�  �ش�ل یرت�� الس�اسات مختلف

  تساعد لتقی�ما عمل�ة أن إذ وتطو�ره، األداء تحسین في فعال �ش�ل تساهم حیث وتطو�ره: األداء تحسین. ب

 معرفة من والبد لهم العاملین األفراد لد� والضعف القوة نقا� وتحدید معرفة في المنظمة في العل�ا اإلدارة

 إلى نهمم �ل و�دعو العاملین االفراد �حفز أن شأنه من وهذا اإلدارة قبل من لهم الدور�  التقی�م مستو� 

 والمهارات لقدراتا ذو�  ال�شر�ة الموارد أما األفضل �الش�ل وتطو�ره الوظ�في مساره في القوة جوانب استثمار

  .التدر�ب خالل من معهم المناس�ة التطو�ر سبل ممارسة إلى اإلدارة سعىفت الضع�فة

 لى إعدادإ تحتاج سل�مة تدر�ب خطة ال�شر�ة الموارد إدارة تضع حیث :التدر�ب�ة االحت�اجات تحدید. ت

 برنامج أ� دادإع في مهمة أساس�ة خطوة وهذه منها �ل في �شارك ومن تحتاجها التي التدر�ب�ة لدورات قائمة

  .الكبیر�ن والوقت الجهد تستغرق  تفصیل�ة دراسة یتطلب وهذا سل�م تدر�ب

 علیها حصل تيال التقی�مات سجل إلى العودة الضرور�  من للترق�ة فرد أ� ترش�ح قبل :والنقل ترق�ةث. ال

 تقی�ماته ملف ىإل والعودة المؤهالت بهذه للترق�ة الشخص تمتع من التأكد یتطلب مما السا�قة، السنوات في

 أس�اب على رفالتع على اإلدار�ة المستو�ات األداء تقی�م مؤشرات وتساعدبها  تمتعه مد� لتقدیر المتتال�ة

  .لتالقیها الالزمة اإلجراءات اتخاذ �م�ن حتى اكتشافها تم التي االنحرافات

 من الوظ�في االقتناع من نوع وجود على المساعدة خالل من :والم�افآت للحوافز عادل نظام وضعج. 

 سل�م ظامن إلقامة السل�م األساس توفیر و�ذلك مقدما، مهامه سیتولى الذ� العمل أداء لك�ف�ة المدیر طرف

  .والحوافز للم�افآت وفعال

درة عبد ( :ف�مایلي ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م أهداف تتمثل :ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م أهداف-1-2-11

  )259، صفحة 2008الباري إبراھیم وزھیر نعیم الصباغ، 

 نجازاتهمإ وعلى المنظمة أهداف تحقی� في ال�شر�ة الموارد إسهام على المنظمة في االداء تقی�م �ساعد-

  .الشخص�ة

  ش�ل حسینالت �أخذ وقد أدائهم لتحسین إجراءات واقتراح العاملین ضعف لتقو�م أداة األداء تقی�م �ش�ل-

  .خارجها أو المنظمة داخل تدر�ب
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 علیها یتحصل يالت المعلومات ضوء ففي للعاملین المناس�ة المال�ة الم�افآت اقتراح في األداء تقی�م �ساهم-

  .لدیهم حوافز نظام اقتراح و�م�ن بل تخف�ضها أو ورواتب ز�ادة �م�ن األداء تقی�م من

  .أعلى ق�اد�ة مناصب وتولي ترقیتهم ام�ان�ة واقتراح العاملین قدرات عن األداء تقی�م ��شف-

 تقی�م أجل من الطرق  من مجموعة على منظمة أ� تعتمد :ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م طرق -1-2-12

  :ف�مایلي وتتمثل ال�شر�ة مواردها أداء

  الطرق التقلید�ة أوال:

  :ال�س�طة الترتیب طر�قة-1

 هذه وتعد ألسوءا األداء إلى األفضل األداء من تنازل�ا العاملین ترتیب على ال�س�طة الترتیب طر�قة تعتمد  

 لشخص�ةا الفرد عالقة على رتكزت ألنها وذلك الشخصي الح�م على تعتمد ألنها موضوع�ة غیر الطر�قة

طاھر محمود الكاللده، ( .�بیرا �الدائرة العاملین عدد ��ون  عندما الطر�قة هذه إت�اع صعو�ة إلى �اإلضافة �المق�م،

  )75، صفحة 2011

  الثنائ�ة: المقارنة طر�قة-2

 األفراد مع مهابتقی� �قوم التي مجموعة من فرد �ل أداء �موجب المق�م �قوم الثنائ�ة المقارنة طر�قة �موجب  

 ف�ل مرة، ل� في أخر فرد أداء مع األفراد أداء مقارنة یتم ألنه الثنائ�ة المقارنة �طر�قة سمیت وقد اآلخر�ن،

، 2014(محمد حاسم شعبان. محمد صالح األبعج، . السل�م الترتیب إلى نصل حتى وه�ذا فق�، فردین تأخذ مقارنة عمل�ة

  )270صفحة 

  :اإلج�ار�  التوز�ع طر�قة-3

 تحدده ش�ل� الكفاءة مق�اس على مرؤوس�ه توز�ع على نسب�ا مجبراً  رئ�سا �ل ��ون  الطر�قة هذه في  

 �موج�ه لذ�وا اإلج�ار�  التوز�ع طر�قة إت�اع األح�ان �عض في للمنظمة العل�ا اإلدارة تفرض قد المنظمة،

، صفحة 2014(محمد حاسم شعبان. محمد صالح االبعج، مرجع  إلى مجموعات حسب التوز�ع الطب�عي. العاملین توز�ع یتم

272(  

  طر�قة ق�اس التقی�م الب�اني:-4

تعتمد طر�قة مق�اس التقی�م الب�اني على حصر عدد الصفات والخصائص للعمل، ومن ثم تتم عمل�ة �ل   

عبان. محمد محمد حاسم ش( وهناك نوعین من األسالیب �قوم بها المق�م: فرد �قدر هذه الصفات والخصائص ف�ه

  )273 ، صفحة2014صالح االبعج، 

  أ� ضعیف، متوس�، فوق المتوس�، جید، ممتاز. أ. التقدیر على أساس الوصف التدر�جي:

  والذ� یتمثل في وضع جمل تصف أداء الموظف وسلو�ه. ب. التقدیر على أساس الجمل التدر�ج�ة:

   ة:الحرج الوقائع طر�قة-5

  في فاشال وأ ناجحا الموظف �ان سواء الهامة الوقائع بتسجیل المق�م ق�ام على الحرجة الوقائع طر�قةتعتمد 

 الفعال األداء ینب تمیز التي المؤثرة األحداث على انت�اهه بتر�یز المق�م �قوم الطر�قة لهذه ووفقا أدائها،

 ما حدث وءض في وذلك األداء نتائج على المؤثرة واألحداث الوقائع تجم�ع یتم وعادة للوظ�فة، الفعال وغیر
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قسمین:  إلى عالوقائ هذه تنقسم الحرجة الوقائع طر�قة �موجب تقی�م �قتضي األساس هذا وعلى الماضي، من

 بینما األداء و� مست ز�ادة في �بیر �الش�ل ساهمت التي تلك إلى الوقائع هذه من األول القسم �شیر �حیث

محفوظ أحمد جودة، ( .األداء مستو�  انخفاض في أ�ضا �بیر �الش�ل ساهمت التي تلك إلى الثاني القسم �شیر

  )263، صفحة 2014

  ثان�ا: الطرق الحدیثة

  : �األهداف اإلدارة-1

 وضعوها لتيا األهداف إلى الوصول إلى مهقدرات على بناء المرؤوسین تقی�م أساس على الطر�قة هذه تقوم  

  :ف�مایلي تتمثل أساس�ة خطوات ثالث �األهداف اإلدارة وتتضمن وضعها في شار�وا أو

   أ�ضا. واألهداف المنظمة في مستو�  لكل الغا�ات وضع-

  والمرؤوسین. المدراء قبل من المرؤوسین أهداف إقرار-

  .المحددة األهداف تحقی� �اتجاه المرؤوسین تقدم مد� مراجعة� ومرؤوسیهم المدیر�ن ام�ق-

 هدافهمأ  وضع في �شار�ون  الذین فالموظفون  العمل على األفراد تحفیز الطر�قة هذه مزا�ا أهم ومن   

 صعو�ة وبعی من أن إال وضعها في شار�وهم التي األهداف لتحقی� داخلي التزام لدیهم �ص�ح �أنفسهم

  )265 ، صفحة2014(محفوظ أحمد جودة،  .نوع�ة األهداف تلك تكون  عندما �األهداف اإلدارة تطبی�

 والتقر�ر لحرجةا الوقائع طر�قتي مزا�ا بین السلو�ي التقی�م مقای�س جمعی :السلو�ي التقی�م مقای�س-2

 للوظ�فة فعالال وغیر الفعال األداء وصف أ� الهامة الوقائع تحدید یتم فإنه المق�اس هذا والستخدام الم�توب

 لىإ تالع�ارا هذه ترجمة یتم ذلك �عد المق�اس واضعو �قرره حس�ما ع�ارات 5 إلى 9 �تاب خالل من

ه المقای�س ، تسهل هذسلو��ة �ثوابت تستخدم معینةمجموعات  في الع�ارات هذه تثبیت خالل من مقای�س

عمل�ة التقی�م من خالل وضع التفاصیل لوصف السلوك المتوقع من قبل الفرد الذ� یجر� عل�ه التقی�م مما 

ب عل�ه ، إال أنه �عامن األح�ام الصادرة عن المق�م ودقة أعلى في عمل�ة التقی�م یؤد� إلى موضوع�ة أكبر

حمد جودة، (محفوظ أ ز�ادة الجهد المطلوب لوضع المق�اس وخاصة عند استخدامها لتقی�م عدد �بیر من األفراد.

  )270 ، صفحة2014

و�ات تواجه عمل�ة التقی�م العدید من الصع تقی�م أداء الموارد ال�شر�ة: یوجههاالصعو�ات التي -1-2-13

ماجد عبد المھدي ( التي البد من العمل على تجنبها عند الق�ام بتقی�م أداء الموارد ال�شر�ة وتتمثل في االتي:

  )2019، صفحة 2013مساعدة، 

 �التقی�م قائمال یتأثر عندما المش�لة هذه تظهر :المرؤوسین �فاءة على الح�م في معینة �صفة التأثیر-1

 فقد منها، والمرج الهدف العمل�ة هذه �فقد مما التقی�م محل للفرد، الممیزة الخصائص او الصفات ب�عض

  .مش�لة مراأل �عتبرا الحالتین �لتا وفي السلبي أو اإلیجابي التأثر حالة في إیجاب�ة النتائج تظهر

 هدرا عمل�ةال ال تكون  حتى للتقی�م معین هدف وضع اإلدارة على التقی�م: عمل�ة من الهدف وضوح عدم-2

   .القوة نقا� وتعز�ز الضعف نقا� تقو�م او المقارنة أو �الق�اس األمر یتعل� �أن والمال، لوقت
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 ائصالخص عض�ب الحالة هذه في األمر یتعل� التقی�م: في الرؤساء جانب من التساهل أو التشدد-3

 إلى �میل دق اإلدار�  العمل مجال في الخبرة حدیث األخیر هذا �ان فلو �التقی�م، القائم الفرد لد� الذات�ة

 ض�ع دتج أخر�  جهة من العالي، الحسي واإلدراك اإلدار�ة الخبرة ذو اآلخر ع�س على والصرامة القسوة

 الهدف یتحق� لنو  النتائج على سلبي �ش�ل ینع�س مما �التقی�م المعنیین مع التساهل إلى �میلون  الرؤساء

  التقی�م. عمل�ة من األساسي

 طي�ع إذ األداء ق�اس عمل�ة أثناء المش�لة هذه تظهر :المق�مین تجاه ومتوسطة عامة أح�ام إصدار-4

 بنتائج خروجال إلى مما یؤد� ال�شر�ة، الموارد أداء بین التمییز دون  التقی�م سلم في الوسط�ة الق�مة األداء

  .لألداء الحق�قي الوضع تحدید �صعب حیث األداء، وضعف قوة نقا� تحدید عند سل�مة

داء أ تقی�م عمل�ة نجاح إن: ال�شر�ة الموارد أداء تقی�م عمل�ة لنجاح األساس�ة المتطل�ات-1-2-14

، صفحة 2005(خالد عبد الرحمان الھیتي،  :أهمها �م�ن والشرو� الخصائص من جملة على یتوقف ال�شر�ة الموارد

204(  

 اسق� أدوات هيو  الموضوع�ة والمؤشرات الحق�قة إعطاء من تم�نها في تتمثل :السالمة أو الصدق-1

  ال�شر�ة. الموارد أداء �ق�اس األمر یتعل� عندما ��ثرة توجد التي الذات�ة المؤشرات ع�س

 لعدة خدامهااست یتم عندما النتائج نفس تقدم دائما اهأن تعني ق�اس وسیلة الوفاء إن الوفاء: أو الث�ات-2

  قنوات

  ع�س المؤشرات النوع�ة. الكم�ة المؤشرات تكون  عندما محققة دائما الخاص�ة هذه ،الشيء نفس لق�اس

ر فإن المؤش أداءینبین  اختالفالقدر على تمییز عدة درجات من األداء إن وجد  الث�ات والحساس�ة:-3

  �ستط�ع إدراك ذلك.

  :�األهداف اإلدارة منهج في الم�افآت بنظام األداء تقی�م عالقة-1-2-15

  وٕاتقان ةموضوع� وأكثر واضحة �طر�قة مسؤول�اتهم المدیر�ن ممارسة إلى یهدف �األهداف اإلدارة منهج إن

 ألهدافا تحقی� أو اإلنجاز دقة إلى �سعون  الذین خاصةو  أنفسهم من بدافع عمله علیهم یجب �ان ما وهذا

 �عد هداف�األ اإلدارة منهج في األداء بتقو�م الم�افآت نظام ر�� فإن وعل�ه خاصة لم�افآت انتظارهم دون 

 واضحة مزا�ال یؤد� قد �األهداف اإلدارة منهج في المال�ة الم�افآت نظام تطبی� فمحاولة وواقع�اً  هاماً  اعت�ارا

  )121(زید منیر عبوي، مرجع سابق، صفحة  :مایلي أهمها ومن �االعت�ار، جدیرة حقائ� عدة تظهر الس�اق هذا وفي

 أهداف حدیدت إلى �المرؤوسین تدفع قد األهداف وضع في المشار�ة سمة �أن المدیر�ن من الكثیر �شعر. 1

 لتحدید ممیله سیؤتي ذلك فإن األهداف هذه تجاوز �مد� مرت�طا الم�افآت نظام �ان فإن التحقی�، سهلة

  .تحسینها إم�ان�ات من �حد أو المنظمة في األداء مستو�  على یؤثر ذلك فإن متواضعة، أهداف

  المرؤوسین أن إلى أشارت المتحدة والوال�ات بر�طان�ا في �األهداف اإلدارة تطب�قات معظم. 2

 �بیرة دافأه بتحدید المخاطرة إلى �میلون  فإنهم األهداف مستو�  تحدید في األمني الجانب توخي من بدال

  .یرهاوغ التكالیف الكم�ة، الجودة حیث من سلب�ة انحرافات ظهور إلى ذلك یؤد� و�التالي صع�ة، أو
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 وأ األجل طو�لة األهداف مقابل األجل قصیرة األهداف مسألة في المشاكل تواجه قد التي األمور من. 3

 من ىاألول �النوع�ة مرت�طاً  الم�افآت نظام �ان إذا حیث األجل، طو�لة األهداف مقابل الك�ف�ة األهداف

 تكون  ال قد والتي األهداف من الم�مل اآلخر الش� في وتراجع تدهور إلى سیؤد� ذلك فإن فق� األهداف

  .مثال والك�ف�ة األجل طو�لة األهداف وضوح درجة بنفس واضحة

  :ال�شر�ة الموارد أداء لتقی�م �أسلوب �األهداف اإلدارة-1-2-16

  حیث ملینالعا أداء تقی�م عمل�ة في �ستخدم حدیث أسلوب الحالي الوقت في �األهداف اإلدارة عمل�ة إن    

 حقی�ت لمد� دور�ة ومراجعة عامل لكل للق�اس قابلة معینة تحدید أهداف المدراء من المرحلة هذه تتطلب

  )98، صفحة 2008عبد القادر النعیمي،  (صالح :إلى �األهداف اإلدارة عمل�ة التقدم، تعود

  :تنفیذها أجل من الالزم والوقت المنظمة مستو�  على الشاملة األهداف تحدید-1

  منظمةال مستو�  تشمل التي األهداف من مجموعة بوضع والق�ام والرؤساء المدراء اجتماع خالل من وذلك   

  .الرؤساء قبل من األهداف هذه لتحقی� الالزم الوقت وتحدید

  :الموظفین أو العاملین أهداف تحد�-2

  اإلجراءات ةمجموع و�ذلك المد�، قصیرة األهداف من مجموعة �حدد عامل �ل فإن األسلوب هذا ظل في  

  .وظ�فته لمهام ممارساته في للعامل موجهة تكون  مجملها وفي األداء لتحسین المقترحة

  : المرؤوسین مع األهداف هذه مناقشة-3

 األهداف شأن� تم ف�ما لل�حث دور�  �ش�ل والعاملین المسؤول بین مقا�الت عقد األسلوب یتم هذا خالل من  

  تصم�مها أن رغم الحالي األداء تق�س التي التقی�م أسالیب وفعال�ة �فاءتها عدم تبین التي والنتائج المستقبل�ة

  .األداء ق�اس على مبني

  :العالقة بین تحسین أداء الموارد ال�شر�ة والمنشآت الر�اض�ة-1-2-17

 ا �عنيمتعتبر العالقة بین العاملین والمؤسسات الر�اض�ة ذات أهم�ة خاصة لإلدارة الر�اض�ة وهذا     

لك لعدة أس�اب منها أن العاملین �قضون معظم ال�شر� في المؤسسات الر�اض�ة وذ مد� أهم�ة العنصر

أوقاتهم في المنشأة ولذلك فهم یؤثرون فیها و�تأثرون منها، وهي �طب�عتها تضم أنواع مت�اینة من العاملین 

ز�ادة  اغ هدفین رئ�سیین هموخاصة إذا �انت �بیرة الحجم، والمؤسسة في المفهوم الحدیث تعمل على بلو 

اإلنتاج والعمل بدرجة عال�ة من الكفاءة ورضا العاملین، وانسجامهم وتقدمهم وتحسین أدائهم وتطو�ر 

شخصیتهم حیث تعمل اإلدارة على التوفی� بین مصالح المنشأة ومصالح العاملین بها، إذن فهي تقوم أساسا 

فل على نظام معین �� الجمعاتجماعات طالما قامت تلك على األفراد والجماعات أو �صفة رئ�س�ة على ال

  لها أداء أعمالها والوصول إلى أهدافها.

عمل�ة جمع الناس  ا�قصد بهلتنظ�م المنشأة ف�عني شیئین هما الوظ�فة واله��لة، فأما الوظ�فة  �النس�ة أما   

في المنشأة وتقس�م العمل بینهم و�توز�ع األدوار علیهم حسب قدراتهم ورغ�اتهم والتنسی� بین جهودهم، أما 
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اله��ل أو البناء الذ� �م�ن أن تسم�ه المنشأة أو الشر�ة أو الهیئة، ف�قصد �ه الجماعات واإلدارات واألقسام 

  م أعمالهم �طر�قة متعاونة منسقة ل�صلو إلى هدف محددة.التي �عمل فیها الناس والعالقات التي تنظ

أن تدار للوصول إلى أفضل صورة وذلك ات�ع جوانب إذن المنشآت الر�اض�ة وحدة اجتماع�ة، المفروض    

  متداخلة في �عضها یؤثر �ل جانب منها في اآلخر و�تأثر �ه وهي:رئ�س�ة 

  لوب تنفیذ�ا متغیر.األهداف: والتي تكون واضحة ومعروفة ولكن لها أس-

  موارد المنشأة: هي الموارد ال�شر�ة، الماد�ة.-

  )33، ص 2007-2006(إسماعیل �روش وآخرون، العمل�ات اإلدار�ة: التنظ�م، التخط��، التوج�ه، الرقا�ة. -
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 المحور الثالث: المنشآت الر�اض�ة:- 3- 1

  المنشآت الر�اض�ة في العصر القد�م:1- 3- 1

یرجع الفضل إلقامة المنشآت الر�اض�ة إلى اإلغر�� حیث أنهم أول من اهتم بإقامة دورات   

  ر�اض�ة.

في  دورة ر�اض�ة قبل الم�الد 468والتسم�ة الحال�ة للدورات األولمب�ة مأخوذة عنهم إذا أقاموا عام   

من الالعبین اإلغر�� الذین حضروا من استمرت لمدة خمسة أ�ام اشترك فیها أعداد �ثیرة  "اولی�م�ا"مدینة 

التي تتسع الست�عاب  رةقامة إنشاء عدد من المالعب الكبیمختلف المقاطعات مما اضطر المسؤولین إل

اهدة وتشج�ع األ�طال وقد أطل� لألعداد الوفیرة من المتفرجین الذین حرصوا على متا�عة الم�ار�ات ومش

و�ان �طل� في بدا�ة األمر على مضمار الجر�،  STADAMعلى الملعب الرئ�سي الكبیر لف� إستاد 

وفي أثناء العصر الروماني أطل� لف� استاد على مجموعة من المنشآت الر�اض�ة التي تضم المالعب 

  )60- 59، صفحة 1998(درویش عفاف عبد المنعم،  اآلت�ة:

  ب البنتاثون:ملع-

ر�اضة البنتاثون الرومان�ة القد�مة تقابل ر�اضة الخماسي الحدیث حال�ا ولكنها �انت في ذات الوقت    

  ع�ارة التنافس في خمس ر�اضات هي العدو، الوثب العالي، قذف القرص...

  ملعب الهیبودروم:-

ن یخصص هذا وخصص هذا الملعب في عصر الرومان لس�اقات الفروس�ة والعر�ات، �ما �ا  

الملعب هذا الملعب أ�ضا إلقامة الرقصات أثناء األع�اد المختلفة والمواسم، �اإلضافة الستخدامه في 

  التنافس بین الخط�اء والشعراء.

  :ستراال�اال-

   هو م�ان للتدر�ب حیث خصص لتعل�م وٕاعداد الالعبین وتدر�بهم على الفنون الر�اض�ة المختلفة.

  اللیونیدیون:-

معد ومخصص الستضافة وٕاقامة الالعبین والزوار من المقاطعات ال�عیدة المختلفة تقابله القر�  وهو م�ان

 الر�اض�ة في العصر الحالي.

  الكولوسیوم:-

فوق �حیرة صناع�ة بروما، ولكنه  "فس�اسان"المالعب التار�خ�ة القد�مة الذ� شیده اإلمبراطور وهو اشهر 

م�الد�ة و�عتبر الكولوسیوم أول استاد  80اإلمبراطور تیتسى بناؤه عام توفى قبل إتمام بناؤه واستكمل ابنه 

المداخل والمخارج والملعب الرئ�سي له ب�ضاو�  أق�م على أسس علم�ة هندس�ة حیث روعي عند تصم�مه

 80000مترا تستوعب حوالي  48الش�ل أق�مت حوله مدرجات ع�ارة عن أر�عة طواب� بلغ ارتفاعها 

، �ما الح� له �ه مدرسة لتعل�م فنون المصارعة وتم تجمیل واجهته من الخارج ألف متفرج نثمانی
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هو بدا�ة التقدم الحق�قي للمنشآت  �1890مجموعة من التماثیل المصنوعة من المرمر والرخام و�عتبر عام 

الر�اض�ة التي أخذت �ثیر من الدول األورو��ة تطو�رها على أید� خبراء متخصصین في هذا المجال 

اصة ألمان�ا، فلندا، ا�طال�ا ثم انتقلت تكنولوج�ا التجهیزات الر�اض�ة إلى انجلترا وفرنسا وأمر��ا ودول وخ

أخر� و�م�ننا متا�عة هذا التطور التكنولوجي الهائل یت�ع الدورات األولمب�ة المختلفة بدا�ة بدورة میونیخ 

� مد� تنافس الدول في إظهار ما لدیها حتى أخر الدورات االولمب�ة الحدیثة حیث نالح 1972األولمب�ة 

ب�اقي المجاالت الحیو�ة الهامة لهذه الدول  أمن تقن�ات حدیثة متطورة في مجال المنشآت الر�اض�ة أسو 

  العظمى.

  المنشآت الر�اض�ة في العصر الحدیث:- 2- 3- 1

  المدن الر�اض�ة:-

و مهرجانات ش�اب �اإلضافة تظهر أهم�ة المدن الر�اض�ة، عند تنظ�م دورات أو �طوالت دول�ة أ  

لدورها الهام في إعداد وتجهیز الفرق والمنتخ�ات القوم�ة وللمدن الر�اض�ة مواصفات ومشتمالت خاصة 

  )65، صفحة 1998(درویش عفاف عبد المنعم،  بهما �م�ن أن نوردها ف�مایلي:

  الملعب:-

ر �حتو� على عدد من ـتم �4شتمل على ملعب قانوني لكرة القدم وحوله مضمار للعدو ومسافة   

 �الزانة، الرميالقو� من الوثب �أنواعه القفز  ألعابحارات مع التجهیزات الخاصة لمیدان مسا�قة  6-8

متفرج ومقصورة لك�ار الزوار  �25000أنواعه �اإلضافة إلى مدرجات المتفرجین التي تتسع ألكثر من 

مدرجات للخدمات المختلفة مثل المداخل ال أسفل، وتستعمل المنطقة الموجودة وأماكن اإلعالمیین

  والمخارج، االشتراكات وصاالت االستق�ال، غرف التدل�ك ودورات الم�اه، ورشات لص�انة والمخازن.

  الصالة المغطاة:-

مترا عرض،  27مترا طول  45یجب أال تقل الحل�ة الموجودة في وس� الصالة المغطاة عن   

ر�اضة �اإلضافة لوجود مدرجات المتفرجین وتستغل المنطقة أسفل وذلك إلم�ان�ة استغاللها في أكثر من 

هذه المدرجات في توفیر الخدمات المختلفة الالعبین واإلدار�ین والح�ام من دورات الم�اه والمخازن، 

  الخدمات الطب�ة...الخ.

�ما یجب أن تلح� بهذه الصالة الرئ�س�ة صالة أخر� تمارس علیها، أنشطة متنوعة ومسرح   

ف االجتماعات مع صالة أخر� تستخدم �م�ان لمشاهدة التلفز�ون و�فتیر�ا مع مختلف الخدمات وغر 

  األخر� مثل المخازن وأماكن الص�انة.

  المالعب المفتوحة:-

من الضرور� توفیر مجموعة من المالعب المفتوحة داخل المدینة الر�اض�ة وهذه المالعب تكون   

سة �رة القدم، الهو�ي، �رة الید، �اإلضافة لتوفیر ملعب جم�از أرضیتها من المسطحات الخضراء للممار 
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أخر� لكرة السلة والید والطائرة، التنس مع توفیر مدرجات خاصة لكل  مفتوحة مالعبفني مفتوح، مع 

  ملعب.

  حمام الس�احة والغطس:

متر �اإلضافة لحوض غطس  2.10) مترا �عم� x 21 50یجب توفیر حوض الس�احة أولمبي (  

متر من جم�ع الجوانب حتى �صل  3.5) متر �عم� متدرج یبدأ بـ 15x 12صل ال تقل أ�عاده عن (منف

) متر وحوض 12.5x 25متر مزود �مصعد مع توفیر حوض للتدر�ب ( 5.25إلى المنتصف �عم� 

آخر لإلحماء قبل المسا�قات مع توفیر مدرجات حوض الس�احة األولمبي تستغل المنطقة الموجودة أسفلها 

  غرف خلع المال�س.�

  مناط� اإلعاشة:-

غرفة مزودة �الخدمات  100وهي مجموعة من الغرف المخصصة للنوم �حیث ال �قل عددها عن   

  � الموس�قى ـة مزودة �الكتب وشرائـالفندق�ة وتكییف هواء مر�ز� وصاالت لالجتماعات والجلوس وم�تب

  احت�اجاتهم طول فترة إقامتهم. نوالفیدیو، و�افیتیر�ا ومطعم رئ�سي و�ل ما یوفر لالعبی

  الخدمات المر�ز�ة:-

وهي المسؤولة عن توفیر الخدمات العامة للمنشآت إلمدادها �الكهر�اء والم�اه وش��ة الصرف   

الصحي واالتصاالت والطرق الرئ�س�ة والفرع�ة الموجودة �المدینة وأماكن انتظار الس�ارات والمر�ز 

  �ة البر�د�ة االستعالمات، األمن ... الخ.التجار� والخدمات األخر� الس�اح

  المنشأة الر�اض�ة: مفهوم- 3- 3- 1

تعتبر المنشأة الر�اض�ة العنصر األساسي لكل مسعى في التطور الر�اضي فهي تتح�م في   

المستقبل الر�اضي �له، تش�ل القاعدة التي بدونها ال �م�ن الق�ام �أ� مسعى لتعم�م وتوس�ع الممارسات 

  الر�اض�ة.

 02/11/1991) المؤرخ في 91- �416عود مفهوم المنشآت الر�اض�ة حسب المرسوم التنفیذ� (و   

�حدد شرو� إحداث المنشآت الر�اض�ة واستغاللها، والمنشآت الر�اض�ة التي سنتطرق إلیها هي منشآت 

الوزار�  من القرار 02ذات الطا�ع العمومي والتي نتعرف على مفهومها القانوني خالل الرجوع إلى المادة 

المتعل� �استعمال المنشآت الر�اض�ة العموم�ة لغرض الممارسات  03/02/1993المشترك والمؤرخ في 

ض�ة ذات الطا�ع الر�االر�اض�ة التر�و�ة والتنافس�ة الجماهیر�ة في الوس� التر�و�، والمقصود �المنشآت 

ر��ات المتعددة الر�اضات في �ل مه�أة للنشا� الر�اضي التا�ع لسلطة دواو�ن المالعمومي هي �ل ه�

والر�اضة �اإلضافة  �الشبی�ةالوال�ات والقاعات المتعددة الر�اضات والمالعب التا�عة لسلطة اإلدارة الم�لفة 

) ال س�ما المواد من 05- 95إلى هذا القرار نجد التعرض لهذا النوع من المنشآت ضمن أح�ام األمر (

أن نفهم من خاللها أن المنشآت الر�اض�ة العموم�ة هي تلك من القرار الوزار� حیث �م�ن  99إلى  88
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التي أنجزت �المساهمة المال�ة للدولة أو الجماعات المحل�ة لهذه المنشآت استعمال خاص، حیث ��ون 

تعاملها �صفة مجان�ة لر�اضة النخ�ة والمستو� العالي وللتر��ة البدن�ة والر�اض�ة وللتنظ�مات الر�اض�ة 

اإلطارات الر�اض�ة التي تقوم بها المؤسسات العموم�ة، خلفین ذهن�ا ولعمل�ات تكو�ن للمعاقین والمت

والمنشآت الر�اض�ة هي �ل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خص�صا للممارسات الر�اض�ة والبدن�ة، التي 

التنفیذي رقم: (المرسوم  تتوفر فیها الشرو� التقن�ة والصح�ة واألمن�ة الحتواء النشاطات الر�اض�ة والبدن�ة.

  )02/11/1991، المؤرخ في: 91/416

  إدارة المنشآت الر�اض�ة:- 4- 3- 1

  االعت�ارات الضرور�ة في تصم�م المنشأة الر�اض�ة:أوال: 

أن تراعى عند تصم�م المنشأة الر�اض�ة والشروع في  یجبهناك العدید من العناصر التي   

(حمادة حنیف إبراھیم،  الخاصة �ه نذ�ر منها ما یلي:العمل�ات الخاصة �التسه�الت واإلم�ان�ات الر�اض�ة 

  )153، صفحة 1999

المستخدمین له حیث یجب أن تصمم المنشآت الر�اض�ة ط�قا لطب�عة استخدامها من جانب  احت�اجات-1

   المستخدمین، �ما یجب أو توضع متطل�ات االتحاد الدولي في االعت�ار.

�صممون المنشأة الر�اض�ة التفص�الت الكاملة  أو یوضع أمام المهندسین الذین سوف یجب-2

�استخدامها مثل طب�عة أرض�ة المنشأة، ومتطل�ات اإلضاءة، ومتطل�ات نظام الصوت، وطب�عة 

  االستخدامات المتعددة للحجرات والقاعات، وللتخز�ن وحجرات المال�س، ومساحات الممارسة الر�اض�ة.

�اض�ة أن یخططوا جیدا لك�ف�ة إدارته، وتحقی� أفضل هؤالء الذین سوف یدیرون المنشأة الر  على-3

استخدام له وعمل�ات النظافة ور�ن الس�ارات وأسالیب إزالة الفضالت والنفا�ات، وأن �ضعوا في االعت�ار 

  .لخدمات المطلو�ة للمشاهدین �هاستخدامات المنشأة من جانب المعاقین �ما أن علیهم أن �حددوا ا

ار ��ف�ة وصول �ل من المتفرجین والمستخدمین والعاملین إلى المنشأ االعت� يأن یوضع ف یجب-4

  الر�اضي.

  االعت�ارات الضرور�ة في بناء المنشأة الر�اض�ة:ثان�ا: 

بناء المنشأة الر�اض�ة على أساس أنه س�ستخدم على المد� الطو�ل أن بناءه من خالل ذلك قد  یجب-1

  بل.��لف أكثر، ولكنه سوف یوفر �ثیرا في المستق

ومواد البناء الجیدة التي تستخدم في المبنى سوف توفر �ثیرا على المد� الطو�ل �ما أن  األدوات-2

  استخدامها س��ون أفضل.

  أن یوضع في االعت�ار المواد المتاحة حیث سیؤثر ذلك في الوفاء بتكالیف البناء. یجب-3

البناء جب مراعاة أن تكون مواصفات ما �ان المنشأ الر�اضي سوف �ستخدم في مسا�قات دول�ة فی إذا-4

 )154، صفحة 1992مفتي إبراھیم حمادة، ( منفذة ط�قا للقواعد التي تصنعها االتحادات الدول�ة.

  الضرور�ة في استخدامات المنشأة الر�اض�ة: االعت�اراتثالثا: 
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  یث ما یلي:بدا�ة تصم�م المنشأة الر�اض�ة یجب أن یوضع تصور لما س��ون عل�ه المبنى من ح عند-1

  عدد األفراد الذین س�عملون �ه وعمل �ل منهم. - 

  تكالیف االنتفاع، وص�انته، والحفا� عل�ه، وٕاجراءات األمن. - 

  عدد الساعات التي سوف �ستخدم خاللها. - 

فیها بجانب االستخدامات الر�اض�ة  هي األنشطة األخر� التي �م�ن استغالل المنشأ الر�اضي ما-2

  ل، واالجتماعات، م�ت�ة ...الخ).(حفالت، االستق�ا

أن تتمشى استخدامات المنشأة الر�اض�ة مع اتجاهات المجتمع وأن تكون استخدامات أدواته  یجب-3

  وأجهزته وم�ان�ة آمنة وجذا�ة.

استهالكاته وذلك  أن تدار المنشأة الر�اض�ة �أسلوب �ضمن دخل ماد� �عوض التكالیف ص�انته یجب-4

  وتكالیف االستخدام. من خالل وضع الس�اسات

عمالة المنشأة الر�اض�ة تعتبر هي أكبر المصروفات الجار�ة، یجب التأكد من تغطیتها مع  تكالیف-5

  المحافظة على �فاءة العمل، واألدوات واألجهزة.

وضع موجز لعمل�ات المنشأة الر�اض�ة وتعدیله عند اللزوم مثل رسم األرض�ات مراسم  ضرورة-6

األدوات الر�اض�ة و��ف�ة استخدامها وواج�ات عامة للعاملین �ه، ومسؤول�ات العاملین  االستخدام، وقوائم

  في حالة الطوار� ومتطل�ات إدارة المبنى.

نظم العمل واستغالل المنشأة الر�اض�ة مثل الس�طرة على الجوانب المال�ة والتقار�ر وتأمین  وضع-7

  جز للس�اسات.المبنى ضد الحرائ� والسرقات وتدر�ب العاملین ومو 

  خطة ماد�ة لموارد اإلحالل والتجدید. وضع-8

  المنشآت الر�اض�ة: خصائص- 5- 3- 1

   العت�ار منشأة أنها ر�اض�ة ال بد أن تتوفر على العنصر�ن التالیین:

أن تكون مفتوحة للجمهور و�قصد من ذلك عدم االستعمال على فئة معینة من الناس، وأن تكون  -

فهي ذات استعمال مشترك بین جم�ع الناس سواء تعل� األمر �الر�اضیین أو  المنشأة مفتوحة للجم�ع،

  المتفرجین أو غیر ذلك من الناس.

أن تكون المنشأة معدة للممارسة البدن�ة والر�اض�ة أو الترفیه�ة یجب أن تكون المهمة الرئ�س�ة  -

وأما النشاطات الترفیه�ة وٕاما  واألساس�ة لهذه المنشأة هو أن تمارس فیها النشاطات البدن�ة والر�اض�ة

  النشاطین معا.

و�اعت�ار المنشأة معدة خص�صا لمثل هذه الممارسات ال �منع من إم�ان�ة أن تمارس فیها �صفة   

ت�ع�ة أو عرض�ة نشاطات أخر� غیر الممارسات الر�اض�ة والبدن�ة �مختلف أش�الها �أن تكون نشاطات 

ات طا�ع س�اسي قصد جعل المنشآت ذات مردود�ة أحسن، ثقاف�ة أو عروض اجتماع�ة أو تظاهرات ذ
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وممارسة هذه النشاطات ال �غیر من �ون المنشآت تمارس فیها �صفة ت�ع�ة منشآت ر�اض�ة فالمهم هو 

أنها مفتوحة للجمهور ومعدة خص�صا للمارسات البدن�ة والر�اض�ة �مختلف أش�الها وأن النشاطات 

  )02/11/1991، المؤرخ في: 91/416(المرسوم التنفیذي رقم:  .األخر� تمارس �صفة عرض�ة أو ت�ع�ة

  :تخط�� المنشآت الر�اض�ة أسس- 6- 3- 1

هناك عدة م�اد� أساس�ة یجب مراعاتها عند التخط�� إلقامة النواد� ومراكز التدر�ب واالستادان   

حتى تحق� الهدف والقر� الر�اض�ة من أجل االستغالل األمثل وضمان فاعل�ة وسهولة وسالمة استعمالها 

حس�ان والدراسة قبل التنفیذ التي أنشئت من أجله، ونبین أهم هذه الم�اد� التي ین�غي وضعها من ال

  )18، صفحة 2000(الشافعي حسن أحمد، إبراھیم عبد المقصود،  یلي:ف�ما

  اخت�ار الموقع:- 1

ث یختلف اخت�ار یتوقف دراسة هذا العنصر على نوع المنشأة الر�اض�ة المطلو�ة إقامتها، حی  

الموقع ومساحته �النس�ة إلنشاء �عض المالعب الصغیرة عن مراكز تدر�ب الناشئین وعن المجتمعات 

والمدن الكبیرة و�راعي في ذلك الحجم، الكثافة الس�ان�ة والطلب االجتماعي والر�اضي الر�اض�ة �الوال�ات 

�یلومترات)  04ن�ة �مسافة أقل عن (عن المناط� الس�ا للمارسة، و�فضل اخت�ار الموقع الذ� ی�عد

�یلومتر) �النس�ة لألطفال حتى �سهل إنشاء ش��ة من المواصالت السر�عة تتجه  �02النس�ة للش�اب، (

  من جم�ع أطراف المدینة إلى المالعب أو �م�ن قطع المسافة سیرا على األقدام.

  وسائل المواصالت:- 2

��ة من المدینة أو القر�ة �النس�ة الخت�ار موقع والتي �ستحسن أن تكون المنشأة الر�اض�ة قر   

ة ـام الم�ار�ات الرسمیـالملعب والمدن الر�اض�ة و�جب دراسة أقصى حد لض�� حر�ة المرور والتنقل في أی

  تتم�ن توفیر وسائل النقل للمشاهدین من وٕالى الملعب في أقل وقت مم�ن.حتى 

  التجانب الوظ�في للمالعب والوحدات:- 3

  ت نزع المال�س ودور�ات الم�اه والحمامات قر��ة من أماكن اللعب.إن وحدا-أ

  أن تكون جم�ع المالعب بجوار �عضها ال�عض حتى �سهل ص�انتها. یجب- ب

  أنواع المالعب:- 7- 3- 1

المالعب على اختالف أنواعها �م�ن تقس�مها ط�قا لألهداف المعینة، ولكن ال �عني هذا أن �ل تقس�م 

 جب أن تكون هذه التقس�مات �لها مرت�طة ب�عضها و�م�ن تقس�مها إلى ما یلي:قائم بذاته بل ی ونوع

  )18، صفحة 2000(الشافعي حسن أحمد، إبراھیم عبد المقصود، 

  : مالعب عالج�ة، مالعب تدر�ب�ة، مالعب ترو�ج�ة، مالعب تنافس�ة.من حیث األهداف- 1

  .ب�ضو�ةعب دائر�ة، مالعب مالعب مستطیلة، مالعب مر�عة، مال من حیث الش�ل الهندسي:2

  المالعب الم�شوفة، حمامات الس�احة.من حیث الش�ل العام: - 3

  والزوج�ة.مالعب المنازالت، مالعب األلعاب الجماع�ة، مالعب األلعاب الفرد�ة  اللع�ة:من حیث - 4
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  .قانون�ة غیر مالعب قانون�ة، مالعب القانون�ة: من حیث- 5

 (مدارس و�ل�ات، مراكز الش�اب)، مالعب تا�عة لهیئة معینة مثلمالعب ح�وم�ة من حیث الت�ع�ة: - 6

  النواد� ونواد� الشر�ات.

 نوع�ة األرض تلعب دورا �بیرا �النس�ة لأللعاب وهي تختلف حسب �ل لع�ةمن حیث األرض�ة: - 7

 ومتطل�اتها و�م�ن تصن�فها إلى مالعب خضراء سواء فحم�ة، الحمرة المخلوطة، العشب االصطناعي

  .�ة، المائ�ة...إلخ�ة، ال�ال�، الرمل�ة اإلسمنت، الجلید�ة الثلجتراب

  اإلم�انات في المنشآت الر�اض�ة- 8- 3- 1

  تعر�ف اإلم�انات:- 1

 تسه�الت ومالعبهي �ل ما ومن �م�ن أن �ساهم في تحقی� هدف معین حالي أو مستقبلي من    

  ة مت�عین ـادر متخصصو ـوأجهزة وأدوات ومیزان�ة وظروف مناخ�ة وجغراف�ة ومعلومات و�

   )24، صفحة 1998(عفاف عبد المنعم درویش،  األسلوب العلمي للتخط�� واإلدارة والتقو�م لتحقی� تلك األهداف.

  أهم�ة اإلم�انات في التر��ة الر�اض�ة:- 2

ال شك أن توفیر اإلم�انات وحسن استخدامها �عتبر أمرا حتم�ا ال غنى عنه �اإلضافة إلى أنها   

مل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها لما لها من أثر استثمار� في تنم�ة طاقات األفراد أحد العوا

والجماعات، و�ظهر ذلك واضحا في مجال التر��ة البدن�ة والر�اض�ة حیث یؤثر اإلم�ان�ات �مختلف 

على أنواعها في نجاح أنشطتها وتحقی� أهدافها و�م�ننا التعرف على أهم�ة اإلم�انات في هذا المجال 

  النحو التالي:

توافر اإلم�انات �عد أحد العناصر األساس�ة المؤثرة في نجاح فعال�ة العمل�ة التعل�م�ة حیث ال غنى  - 

  عن وجود أفن�ه ومالعب وأدوات ر�اض�ة مدرس�ة.

إن تفر�خ صفوف متتال�ة من الناشئین لالنضمام للفرق الر�اض�ة ذات المستو� العالي، والفرق القوم�ة  - 

  تلف الر�اضات ال �م�ن أن یتم دون توافر اإلم�انات الماد�ة وال�شر�ة الخاصة بهذا المجال.في مخ

إن البرامج المختلفة ألغراض التر��ة الر�اض�ة تضعف وال �م�ن لها أن تحق� أهدافها �امال في غ�اب  - 

  اإلم�انات.

ال اإلعالم الر�اضي من �عد توافر اإلم�انات وحسن استخدامها على المستو� القومي خاصة في مج - 

العوامل ال�الغة التأثیر على المشاهدین لتنم�ة مختلف الجوانب الثقاف�ة الر�اض�ة مما یز�د �صورة أخر� 

  من الشعور �االنتماء للوطن.

سلسلة إن توافرت اإلم�انات الخاصة بتقد�م المهارات الر�اض�ة وخاصة الصع�ة �طر�قة وصورة �س�طة  - 

وتساعده للوصول إلى مرحلة الث�ات واإلتقان واألداء اآللي �صورة أقرب إلى المثال�ة تعل� بذهن المتدرب 

  مما �ساعد في رفع مستو� األداء.
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إن تواجد اإلم�انات یوفر الجهد لكل من الالعب والمدرب والتلمیذ والمعلم حیث توافر اإلم�انات  - 

اكن التدر�ب أو المدارس أو ما إلى غیر واألدوات الر�اض�ة وغیرها من مختلف اإلم�ان�ات سواء في أم

  ذلك یؤثر في جذب التالمیذ وغیرهم نحو ممارسة مختلف األنشطة الر�اض�ة.

  توافر وتنوع اإلم�انات وخاصة األجهزة واألدوات �قلل من شعور الممارسین �الملل. - 

اب) �حد من المظاهر إن توافر اإلم�انات خاصة في المناط� الشعب�ة (�الساحات الشعب�ة، مراكز الش� - 

تتنافى مع الق�م األخالق�ة والعادات والتقالید االجتماع�ة في مختلف السلو��ة غیر المرغوب فیها والتي 

  بلدان العالم.

إن توافر اإلم�انات یؤثر �اإلیجاب في نشر التر��ة الر�اض�ة والتعر�ف �أهمیتها و�رغب مختلف فئات  - 

  الشعب اإلق�ال على ممارستها.

توافر اإلم�انات في مختلف المجاالت ومنها التر��ة البدن�ة والر�اض�ة �ساعد الح�ومة نحو تحقی�  إن - 

  أهدافها العامة.

إن توفیر اإلم�انات عال�ة المستو� سواء �انت ماد�ة أو �شر�ة له األثر الكبیر في االرتقاء �المستو�  - 

  ة.للممارسین سواء من الناح�ة المهار�ة أو الخطط�الر�اضي 

�عد توفیر اإلم�انات وحسن استخدامها سواء في المؤسسات االجتماع�ة العامة أو اإلداع�ة العقاب�ة له  - 

األنشطة الر�اض�ة مما �ساهم في  دوره الفعال في مساعدة هذه المؤسسات على ممارسة نزالئها لمختلف

 )25، صفحة 1998(عفاف عبد المنعم درویش،  تحق�قها ألهدافها التي أنشأت من أجلها.

  مزا�ا دراسة ام�انات المنشأة الر�اض�ة:-3-

إن التعرف على المزا�ا واألهداف المم�ن تحق�قها من دراسة إم�انات المنشآت الر�اض�ة �م�ن إجمالها 

  )27، صفحة 1998(عفاف عبد المنعم درویش،  ف�ما یلي:

  إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشأة: الوصول-أ

تم�ننا من تطو�ر أداء المنشأة �ما �سمح برفع مستو� �فاءتها الفن�ة واإلدار�ة  حیث أن الدراسة  

  �ما �سهم في تقد�م خدمات أفضل في ش�ل أنشطة وأهداف تحققها.

  أفضل للتقی�م التنظ�مي للمنشأة: اخت�ار- ب

الخاصة إن دراسة اإلم�انات یت�عه �الضرورة دراسة للتول�فة المثال�ة للصفاة والمیزات واألهداف   

التنظ�مي والذ� �حق� مرونة تساعد المم�نة للتصم�م �المنشأة إذ �م�ن من خاللها الوصول إلى البدائل 

  المنشأة في تقد�م أنشطتها بدرجة عال�ة من الكفاءة.

  حماس العاملین �المنشأة: ز�ادة-ج

ث عن سلوك إن هذا األمر ضرور� �الغ األهم�ة، فإن دراسة المنشآت الر�اض�ة تساعد في ال�ح  

لماذا یتصرف  ،ودوافع األفراد الم�ونین لهذه المنشأة وعلى ذلك �م�ننا من اإلجا�ة على السؤال التالي
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األفراد �صورة معینة، وهناك ح�مة تقول أنه �م�نك أن تقود حصانا إلى الماء، ولكنك ال تستط�ع أن 

م�انات والموارد تزودنا �العوامل ، وهذا ینطب� على اإلنسان لذا فإن دراسة اإلترغمه عن شرب الماء

  المختلفة واألس�اب التي من شأنها ز�ادة حماس العاملین �المنشأة لالستفادة الكاملة والسل�مة منهم.

  

  األفضل للحاجات اإلنسان�ة: اإلش�اع-د

 إن دراسة اإلم�انات المتاحة في المنشآت تساعد في التعرف على ��ف�ة تحقی� هذا اإلش�اع  

  �أقل جهد مم�ن وأقل تكلفة. اإلش�اع والصور و�التالي یتحق�ق الطر  �أفضل

  مختلف ألوان الممارسة الر�اض�ة: تطو�ر- هـ

  التي من خالل دراسة اإلم�انات والموارد التي �م�ن التواصل إلى أفضل أنواع األنشطة سواء   

ستو�ات العل�ا سع�ا لتحقی� �قبل علیها األفراد واالرتقاء بهذه األنشطة والوصول �العبیها إلى ر�اضة الم

  ال�طولة �اإلضافة للتعرف على نواحي الضعف وتدع�مها ونواحي القوة وتعم�مها.

  د الممارسین:عد ز�ادة- و

مما ال شك ف�ه أن دراسة اإلم�انات المختلفة في المنشأة الر�اض�ة �صنع أید� المسؤولین على   

امتها وتوفیرها مما یت�ح الفرصة األكبر عدد مم�ن مما یدفعهم الستكمالها والتوسع في إق ،نواحي النقص

  من األفراد لالستمتاع �المشار�ة في مختلف األنشطة الر�اض�ة.

  أفضل الموارد المتاحة: استخدام-�

إن الحجم المتاح من الموارد لمجتمع معین أقل عادة من حاجات أفراد هذا المجتمع ومن خالل   

الستخدام األمثل لموارد المجتمع �ما �حق� أقصى إش�اع دراسة اإلم�ان�ات �م�ن الوصول إلى ا

  للمواطنین.

  أفضل األهداف: تحقی�-ك

النهائ�ة لجم�ع المزا�ا السا�قة والتي تحق� من دراسة الموارد واإلم�انات هي إن المحصلة   

الوصول إلى أفضل الطرق فعال�ة في مساعدة المنشآت على تحقی� وٕانجاز األهداف التي أنشئت من 

  جلها أال وهي اإلش�اع األفضل للحاجات اإلنسان�ة للمواطنین �أقل جهد.أ

  

  

  

  

  

  



 الفصل األول       لدراسةلالخلفیة النظریة              

  

 

 
- 43 

- 

  خالصة:

معرف�ة لدراستنا من خالل االستناد على ثالث محاور  قاعد�لقد توصلنا في هذا الفصل إل بناء     

بجم�ع  مهمة واتي تناولنا فیها مجموعة من المعارف والمفاه�م الخاصة �مفردات الدراسة، وهذا لإللمام

النواحي المظاهر الخاصة بها لتمهید الطر�� إلى الدراسة التطب�ق�ة وتسهیل عمل�ة تنفیذها على أرض 

الواقع ، حیث تم�نا من إزالة الل�س عن عدة مفاه�م تتقدمه اإلدارة �األهداف، تبین لنا أن أسلوب اإلدارة 

الموارد المتوفرة ، وتت�ح للمرؤوسین �األهداف من األسالیب الفعالة التي تت�ح المجال لتوظیف �افة 

ؤوسین وفقا لنتائج المر  هؤالءمشار�ة الرؤساء في وضع األهداف التنظ�م�ة ومتا�عتها وتق�م وتحسین، أداء 

المحققة عل�ه فهي تساهم في ز�ادة فعال�ة التخط�� وتنم�ة ورفع الروح المعنو�ة ومن ثمة تحقی� األهداف 

  جوة في أ� منظمة او مؤسسة ومنها المنشآت الر�اض�ة.المرسومة والتوصل لنتائج المر 

   

  

  



  .الدراسات المرت�طة �ال�حث: الثاني الفصل

  

  

  .تمهید

  الدراسات الجزائر�ة.

  الدراسات العر��ة.

  التعلی� على الدراسات المرت�طة �ال�حث.

  التعلی� على الدراسة الجزائر�ة.

  التعلی� على الدراسة العر��ة.

  أوجه االستفادة من الدراسات المرت�طة.

 خالصة
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  :تمهید

 تعتبر الدراسات المرت�طة �ال�حث منا�ع تمد ال�احث �عدة معط�ات یثر� من خاللها �حثه وهذا من ناح�ة    

ي مصدر اهتمام وهتكو�ن الخلف�ة النظر�ة لل�حث وتوفر له الجهد الخت�ار االطار النظر� لموضوع �حثه، 

�احث مهما �ان تخصصه ف�ل �حث هو ع�ارة عن تكملة ل�حوث االخر� وتمهیدا ل�حوث قادمة لذلك  لكل

أوال بتصفح أهم، ما جاء في الكتب ومختلف المصادر واالطالع على الدراسات السا�قة ��تسي  یجب الق�ام

ی�حث عنها،  في تحدید أ�عاد المش�لة التيفي نواحي النقص والفجوات وتفید ال�احث  أهم�ة �بیرة فهي تفید

األساس�ة من دراسات ونظر�ات سا�قة حتى نتم�ن من تصنیف وتحلیل  ومن الضرور� ر�� المصادر

  الموضوع الوارد ال�حث ف�ه. معط�ات ال�حث والر�� بینهما و�ین
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  الدراسات الجزائر�ة:-2-1

مذ�رة مقدمة الستكمال متطل�ات شهادة ماستر أكاد�مي في �ل�ة العلوم التجار�ة وعلوم  :الدراسة األولى

   .2016تخصص: إدارة أعمال المؤسسات، دفعة  ،التسییر

دور تطبی� اإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المؤسسات الصناع�ة، دراسة حالة  �عنوان:

  على شر�ة اإلسمنت بت�سة.

  إعداد الطالبتان:من -1

  فاتن جم�عي ولبنى بوصیدة.-

  صالح محر تحت إشراف األستاذ:

ما دور أسلوب اإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في مؤسسة إسمنت  مش�لة ال�حث:-2

  ت�سة؟

  الفرض�ات:-3

  ت�سة. مؤسسة إسمنت سلوب اإلدارة �األهداف إلى تحسین أداء الموارد ال�شر�ة فيیؤد� أالفرض�ة العامة: 

  الفرض�ات الجزئ�ة:-

  ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لمشار�ة بین الرئ�س والمرؤوسین في صناعة أهداف الموارد ال�شر�ة.-

لتغذ�ة الع�س�ة في استخدام طر�قة اإلدارة �األهداف في أداء الموارد  إحصائ�ة داللة ذو أثر یوجد ال -

  ال�شر�ة.

إحصائ�ة لاللتزام المؤسسة محل الدراسة في استخدام أسلوب اإلدارة �األهداف في تقی�م توجد أثر ذو داللة -

  أداء الموارد ال�شر�ة.

  أهداف ال�حث:-4

التعرف على وجهة نظر القائمین �العمل اإلدار� في المؤسسة محل الدراسة نحو واقع تطبی� أسلوب    

  اإلدارة �األهداف.

  التحلیلي. المنهج الوصفيالمنهج المت�ع: -5

  شخص. 260عامل تم اخت�ارهم من بین  67 :عینة ال�حث و��ف�ة اخت�ارها-6

  استعمل ال�احث االستب�ان. دوت المستعملة:األ-7

  أهم النتائج المتحصل علیها:-8

  أظهرت الدراسة أن المشار�ة في وضع األهداف تعد أحد األسالیب اإلدار�ة الفعالة على األمد ال�عید.-

  االستمرار�ة والتر�یز على أهم�ة استخدام أسلوب اإلدارة �األهداف �أحد الوسائل المهمة في تق�م األداء.-
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مذ�رة مقدمة الستكمال متطل�ات شهادة الماستر في العلوم المال�ة والمحاسب�ة، تخصص:  الدراسة الثان�ة:

  تدقی� ومراق�ة التسییر

مراجعة إدارة الموارد ال�شر�ة ودورها في تحسین أداء المؤسسة االقتصاد�ة، دراسة میدان�ة للمؤسسة  :�عنوان

  الجزائر�ة لصناعة األنابیب �غردا�ة.

  الزغود� محمد السا�ح. إعداد الطالب:-1

  بن ع�اشي أحمد الد�تور:إشراف 

  ن أداء المؤسسة االقتصاد�ة؟هو أثر مراجعة إدارة الموارد ال�شر�ة على تحسی ما مش�لة ال�حث:-2

  الفرض�ات:-3

  الفرض�ة العامة:

  أن التسل�م �اعتماد المؤسسة مراجعة وظ�فة إدارة الموارد ال�شر�ة سوف یز�د من فعال�ة و�فأة أداء نشاطها.

  الفرض�ات الجزئ�ة:

  مح�� بها.الأن ظهور مراجعة الموارد ال�شر�ة �ان نتیجة التطور الذ� شهدته المراجعة في ضل التطور -1

  اتخاذ إجراءات تحسین األداء بناء على تقر�ر مراجعة الموارد ال�شر�ة.تحاول المؤسسة الجزائر�ة -2

  تعمل مراجعة الموارد ال�شر�ة على اكتشاف وٕابراز نقا� القوة والضعف إلدارة الموارد ال�شر�ة.-3

  أهداف ال�حث:-4

  ال�شر�ة �المؤسسة.محاولة ابراز أهم�ة مراجعة وظ�فة الموارد -

  محاولة معرفة الطر�قة التي یت�عها المراجع في تحسین أداء المؤسسة.-

  توض�ح مد� تأثیر مراجعة وظ�فة إدارة الموارد ال�شر�ة الحسن على األداء.-

المنهج التار�خي التحلیلي لدراسة التطور التار�خي لمراجعة وظ�فة إدارة الموارد ال�شر�ة  المنهج المت�ع:-5

  لدراسة حالة المؤسسة االقتصاد�ة.لوصف التحلیلي وا

  شخص من المؤسسة 30خت�ار عینة ال�حث: ا-6

  االستب�ان والمقابلة.األدوات المستعملة: -7

  :التوص�ات-8

ضرورة مراجعة إدارة الموارد ال�شر�ة تقد�م مقترحات یرها ضرور�ة لتطو�ر وتحسین وتفعیل نظام التقی�م -

  السائد في المؤسسة.

ضرورة إعادة وظ�فة مراجعة وظ�فة إدارة الموارد ال�شر�ة في المؤسسات الجزائر�ة �ما �ضمن استقاللیتها -

  وموضعیتها و�فاءة وفعال�ة عمل�اتها خاصة في المؤسسة الجزائر�ة لصناعة االنابیب.

یر الشؤون �ة ومداالستفادة �قدر ما �م�ن من التكامل الذ� یجب أن ��ون بین مراجعة وظ�فة الموارد ال�شر -

  االجتماع�ة �ما �حق� األهداف المرسومة.
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لموارد في علوم التسییر، تخصص: تسییر ا الماستر شهادة متطل�ات الستكمال مقدمة مذ�رة الدراسة الثالثة:

  ال�شر�ة.

أثر التكو�ن في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المؤسسات الصغیر والمتوسطة دراسة حالة مجمع  �عنوان:

  هراو� �س�رة.ط

  ز�الل �مینة. إعداد الطال�ة:-1

  خوني را�ح اشراف األستاذ:-

  ما هو أثر التكو�ن على أداء الموارد ال�شر�ة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟ مش�لة ال�حث:-2

  الفرض�ات:-3

  ال�شر�ة.وأداء الموارد اخت�ار الم�ونین ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة بین  الفرض�ة العامة:-

  الفرض�ات الجزئ�ة:-

  التكو�ن�ة وأداء الموارد ال�شر�ة.ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة بین تحدید االحت�اجات -1

  ال یوجد أثر ذو داللة بین تصم�م الدورات التكو�ن�ة وأداء الموارد ال�شر�ة.-2

  ارد ال�شر�ة.الیوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة و�ین تقی�م العمل�ة التكو�ن�ة وأداء المو -3

  أهداف ال�حث:-4

  التعرف على مستو� أداء الموارد ال�شر�ة في مؤسسة طهراو�.-

تحدید مواطن القصور والضعف الموجودة في برامج التكو�ن لمعالجتها من أجل ز�ادة فعالیتها لتحسین -

  مستو� أداء العاملین.

  مؤسسة طهراو�.دراسة وتحلیل وق�اس أثر النشا� التكو�ني في أداء العاملین -

  المنهج الوصفي التحلیلي. المنهج المت�ع:-5

عامل من  80تم اخت�ار عینة عشوائ�ة من مجتمع الدراسة تتكون من عینة ال�حث و��ف�ة اخت�اره: -6

  جم�ع المستو�ات اإلدار�ة.

  ع�ارة. 32استعملت الطال�ة است�انة م�ونة األدوات المستعملة: -7

  نتائج الدراسة:-8

  تأثیر لتكو�ن من خالل أ�عاده على أداء الموارد ال�شر�ة في مؤسسة طهراو�.هناك -

  ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة بین تصم�م الدورات التكو�ن�ة وأداء الموارد ال�شر�ة في مؤسسة طهراو�.-

 هراو�.طتقی�م العمل�ة التكو�ن�ة وأداء الموارد ال�شر�ة في مؤسسة  بین إحصائ�ة داللة ذو أثر یوجد ال-

 اخت�ار الم�ونین وأداء الموارد ال�شر�ة في مؤسسة طهراو�. بین إحصائ�ة داللة ذو أثر یوجد ال-

موارد  علوم التسییر، تخصص: تسییر في الماستر شهادة متطل�ات الستكمال مقدمة مذ�رة الدراسة الرا�عة:

  �شر�ة.
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  دور التدر�ب في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة دراسة میدان�ة على شر�ة سونلغاز �الجزائر. �عنوان:

  عالء الدین س�ساف. إعداد الطالب:-1

  .مولح سماح إشراف األستاذة:-

  ما هو دور التدر�ب في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة �شر�ة سونلغاز؟مش�لة ال�حث: -2

  الفرض�ات:-3

  عالقة ذو داللة إحصائ�ة بین التدر�ب وتحسین أداء الموارد ال�شر�ة. الفرض�ة العامة: توجد

  توجد عالقة ذو داللة إحصائ�ة بین األثر وتحسین أداء الموارد ال�شر�ة.-الفرض�ات الجزئ�ة: 

  الموارد ال�شر�ة. أداءوتحسین  التدر��ةتوجد عالقة ذو داللة إحصائ�ة بین االحت�اجات -

  وتحسین أداء الموارد ال�شر�ة. التدر��ةائ�ة بین البرامج توجد عالقة ذو داللة إحص

  أهداف الدراسة:-4

  تسل�� الضوء على موضوع التدر�ب وأهم�ة متا�عة الموارد ال�شر�ة.-

  التعرف على أسالیب نجاح وفشل التدر�ب.-

  ابراز دور التدر�ب في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة.-

  المنهج الوصفي التحلیلي. منهج الدراسة:-5

  شخص). 33اختار ال�احث عینة الحصر الشامل ( عینة الدراسة و��ف�ة اخت�ارها:-6

  .ع�ارة 24 من متكونة است�انة ال�احث استخدم دراسة:أدوات ال-7

  نتائج الدراسة:-8

  وجود عالقة قو�ة موج�ة بین التدر�ب وتحسین أداء الموارد ال�شر�ة.-

  التدر�ب وأداء الموارد ال�شر�ة.توجد عالقة بین -

  وجود األثر والتعین في مجمع سونلغاز.-

  في مجمع سونلغاز. التدر��ةوجود االحت�اجات -

  موظفي سونلغاز �ش�ل عام لدیهم درجة متوسطة عن جودة العمل والسلوك اإلبداعي.-

  الدراسة العر��ة:-2-2

الماج�ستر في إدارة األعمال، تخصص موارد �شر�ة  شهادة متطل�ات الستكمال مقدمة :خامسةالدراسة ال

2015.  

�األهداف في الجامعات الفلسطین�ة �غزة وأثرها على مشار�ة المرؤوسین  اإلدارةواقع تطبی� أسلوب  �عنوان:

  في اتخاذ القرارات.

  : محمد توفی� محمد شبیر.من إعداد ال�احث-1

  .أبو معمرفارس محمود  إشراف الد�تور:
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ال�حث: ما واقع تطبی� أسلوب اإلدارة �األهداف في الجامعات الفلسطین�ة على مشار�ة المرؤوسین مش�لة -2

  في اتخاذ القرارات.

  الفرض�ات:-2

توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین م�ونات اإلدارة �األهداف ومشار�ة المرؤوسین في  الفرض�ة العامة:

  اتخاذ القرارات في الجامعات الفلسطین�ة.

  ض�ات الجزئ�ة:الفر 

إحصائ�ة بین وضوح األهداف ومشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات في الجامعات  داللةتوجد عالقة ذات -

  الفلسطین�ة.

ات ومشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرار  �األهدافتوجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین المشار�ة في وضع -

  في الجامعات الفلسطین�ة.

في اتخاذ القرارات في  ومشار�ة المرؤوسینداللة إحصائ�ة بین دعم اإلدارة العل�ا توجد عالقة ذات -

  الجامعات الفلسطین�ة.

  توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین التخط�� والرقا�ة في مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات.-

  أهداف الدراسة:-4

رة الجامعات الفلسطین�ة نحو واقع تطبی� أسلوب اإلداالتعرف على وجهة نظر القائمین �العمل اإلدار� في -

  �األهداف.

  التعرف على مد� استخدام أسلوب اإلدارة �األهداف في العمل.-

  معرفة العالقة بین اإلدارة �األهداف ومشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات.-

  المنهج الوصفي التحلیلي. منهج الدراسة:-5

  شخص. 400یث أخذ حختار ال�احث الطر�قة العشوائ�ة الط�ق�ة ا العینة و��ف�ة اخت�ارها:-6

  .االستب�اناستخدم  أدوات الدراسة:-7

  نتائج الدراسة:-8

�شفت الدراسة �أن اإلدارة العل�ا تواجه صعو�ات في تحدید �عض المعایر التي تق�س أداء الموظف �ش�ل -

  أكثر شمول�ة.

  .ارة الفعالة على األمد ال�عیدالقرارات تعتبر أحد أسالیب اإلد أظهرت الدراسة �أن المشار�ة في اتخاذ-

  توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین م�ونات اإلدارة �األهداف ومشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات.-

 وجود تأثیر ذو داللة إحصائ�ة من خالل (التخط��، الرقا�ة، اإلدارة العل�ا، االستراتیج�ات، س�اسات الدعم)-

 على مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات.

  في إدارة األعمال. الماج�ستر شهادة متطل�ات الستكمال مقدمة: الدراسة السادسة
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عنوان الدراسة: أثر استخدام طر�قة اإلدارة �األهداف في أداء العاملین (دراسة تطب�ق�ة في مؤسسة البترول 

  الوطن�ة في دولة الكو�ت).

  محمد م�ارك محمد الرشید�. إعداد ال�احث:-1

  �امل محمد الحواجرة. إشراف الد�تور:

هل یؤثر استخدام طر�قة اإلدارة �األهداف في أداء العاملین في مؤسسة البترول الوطن�ة  مش�لة الدراسة:-2

  بدولة الكو�ت؟

  :الفرض�ات-3

  .أداء العاملینأثر ذو داللة إحصائ�ة الستخدام طر�قة اإلدارة �األهداف في  ال یوجد الفرض�ة العامة:

  :الفرض�ات الجزئ�ة

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة للمشار�ة بین الرئ�س والمرؤوس في ص�اغة األهداف في أداء العاملین -

  في المؤسسة البترول الوطن�ة بدولة الكو�ت.

  لتزام العاملین في استخدام طر�قة اإلدارة �األهداف في أداء العاملین.ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لال-

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة بین الرئ�س والمرؤوس في نجاح تطبی� استخدام طر�قة اإلدارة �األهداف -

  في أداء العاملین.

  أهداف الدراسة:-4

  ها في أداء العاملین.هدفت هذه الدراسة إلى ق�اس استخدام اإلدارة �األهداف �أ�عاد-

  اعتمد ال�احث على المنهج الوصفي التحلیلي.المنهج المت�ع: -5

  استخدم ال�احث االستب�ان. األدوات المستعملة:-6

  م�حوثا 452سحب ال�احث عینة عشوائ�ة متكونة من عینة ال�حث و��ف�ة اخت�ارها: -7

  نتائج الدراسة:-8

 �األهداف اإلدارة طر�قة استخدام تطبی� نجاح في والمرؤوس الرئ�س بین إحصائ�ة داللة ذو أثر یوجد ال -

  .العاملین أداء في

اشارت النتائج التحلیل لوجود اثر ذو داللة إحصائ�ة الستخدام طر�قة اإلدارة �األهداف �أ�عادها في أداء -

  العاملین.

  س�.من جهة نظر العاملین �ان متو  ان مستو� استخدام طر�قة اإلدارة �األهداف-

  �ان مستو� أداء العاملین من وجهة نظر العاملین متوس�.-

  2010نیل شهادة الد�تورة في التر��ة الر�اض�ة سنة  متطل�ات الستكمال مقدمة الدراسة السا�عة:

  تطب�قه. وٕام�ان�ةالر�اض�ة األردن�ة  االتحاد�ات�عنوان: نموذج اإلدارة �األهداف في 

  عصام ذیب الغو�ر�ن. إعداد: ال�احث:-1
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  إشراف الد�تور: سهي ذیب ع�سى.

  تساؤالت الدراسة:-2

  الر�اض�ة األردن�ة؟ االتحاد�اتما إم�ان�ة تطبی� نموذج اإلدارة �األهداف في -

�ة الر�اض االتحاد�اتهل هناك فروق دالة إحصائ�ة في إم�ان�ة تطبی� نموذج اإلدارة �األهداف في -

  لمتغیر�ن المؤهل العلمي والخبرة.الجماع�ة األردن�ة تعز� ا

عاب ر�اض�ة لأللال االتحاد�اتهدفت الدراسة لتعرف على نموذج اإلدارة �األهداف في  هدف الدراسة:-3

  الجماع�ة األردن�ة وٕام�ان�ة تطب�قه.

�ما هدفت لتعرف على الفروق في إم�ان�ة تطبی� نموذج اإلدارة �األهداف في االتحاد�ات األردن�ة ت�عا -

  لمتغیرات (الجنس، المؤهل، الخبرة، ونوع الع�ة).

  استخدم ال�احث المنهج الوصفي. المنهج المت�ع:-4

  .استخدم االستب�ان :أدوات الدراسة-5

عضو من االتحاد�ات األردن�ة تم اخت�ارهم �طر�قة 84تكونت العینة من  عینة ال�حث و��ف�ة اخت�ارها:-6

  عمد�ة.

  نتائج الدراسة:-7

الر�اض�ة األردن�ة لدیها إم�ان�ة تطبی� نموذج اإلدارة �األهداف بدرجة  االتحاد�اتأظهرت النتائج أن -

  متوسطة وعلى جم�ع محاور الدراسة.

أظهرت النتائج أن متغیر الجنس ونوع اللع�ة ل�س لها أثر على إم�ان�ة تطبی� نموذج اإلدارة �األهداف في 

  االتحاد�ات الر�اض�ة األردن�ة.

م�ان�ة إلظهرت النتائج فروق دالة إحصائ�ة على محاور الدراسة ت�عا لمتغیرات المؤهل العلمي، الخبرة أ

  تطبی� نموذج اإلدارة �األهداف في االتحاد�ات الر�اض�ة األردن�ة.

  التعلی� على الدارسات المرت�طة �ال�حث:-2-3

  التعلی� على الدراسات الجزائر�ة:-2-3-1

تي أو متغیر�ن من دراستنا الحال�ة وال متغیرخالل عرض الدراسات المرت�طة �ال�حث والتي تتناول  من   

تناولت موضوع دور تطبی� اإلدارة �األهداف في تطو�ر أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة اتضحت 

  أوجه التشا�ه وأوجه االختالف والعالقة بیننها و�ین دراستنا الحال�ة.

سین أداء الموارد ال�شر�ة داخل حأفرز عن أنها في مجملها تتحدث عن ت حیث طب�عة الدراسة: من-1

علة في المجتمع مهما �ان نوعها سواء �انت عموم�ة أو خاصة ومهما �ان مجال اختصاصها االفالمؤسسات 

  إلخ.إدار�ة أو اقتصاد�ة أو صح�ة أو ر�اض�ة...

  ذه الدراسات في الجزائر.أجر�ت جم�ع هحیث المجال الم�اني:  من-2
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تعددت األهداف في هذه الدراسة لكن اتفقت معظمها على مستو� تحسین أداء من حیث األهداف: -3

  الموارد ال�شر�ة في المؤسسات.

  ات�عت معظم الدراسات السا�قة على المنهج الوصفي. :من حیث منهج الدراسة-4

دراسات شملت فئة من اإلدار�ین  اشتمل مجتمع الدراسات على العمال، وهناك من حیث مجتمع الدراسة:-5

ر طر�� الحص العینات اما عن معظم الدراسات السا�قة اختارت ها:من حیث العینة و��ف�ة اخت�ار -6

  الشامل أو العینة العشوائ�ة.

  .استعمل المقابلة معظم الدراسات استعملت االستب�ان وال�عض منها من حیث األدوات المستعملة:-7

  التعلی� على الدراسات العر��ة:-2-3-2

من خالل عرض الدراسات المرت�طة �ال�حث والتي تتناول متغیر أو متغیر�ن من دراستنا الحال�ة والتي    

تناولت موضوع دور تطبی� اإلدارة �األهداف في تطو�ر أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة اتضحت 

  أوجه التشا�ه وأوجه االختالف والعالقة بیننها و�ین دراستنا الحال�ة.

تنوعت الدراسات السا�قة بین إم�ان�ة تطبی� اإلدارة �األهداف ودور اإلدارة  من حیث طب�عة الدراسة:-1

  �األهداف بتعز�ز المشار�ة في اتخاذ القرارات وأخر� عن دور اإلدارة �األهداف في تحسین أداء العاملین

  .األردن، فلسطین، الكو�ت( العر��ةفي الدول  أجر�ت جم�ع هذه الدراساتمنحیث المجال الم�اني: -2

  ات�عت معظم الدراسات السا�قة على المنهج الوصفي.من حیث منهج الدراسة: -3

  على اإلدار�ین والمسیر�ن اشتمل مجتمع الدراساتمن حیث مجتمع الدراسة: -4

ر طر�� الحص العینات اما عنمعظم الدراسات السا�قة اختارت  من حیث العینة و��ف�ة اخت�ارها:-5

  الشامل أو العینة العشوائ�ة.

  معظم الدراسات استعملت االستب�ان. من حیث األدوات المستعملة:-6

  أوجه االستفادة من الدراسات المرت�طة �ال�حث:-2-4

من العرض الساب� للدراسات المرت�طة �ال�حث یر� ال�احث أنه قد استفادة منها في دراسة مش�لة ال�حث   

  في ضوء هذه الدراسات.

  تحدید الخطوات المت�عة في إجراءات ال�حث وتحدید المسار الص�ح.-

  تحدید محاور فصل الخلف�ة النظر�ة للدراسة.-

  متغیرات موضوع الدراسة. ض��

  الوصول إلى الص�اغة النهائ�ة إلش�ال�ة ال�حث.

  تحدید المنهج المناسب المتمثل في المنهج الوصفي.

  و��ف�ة اخت�ار العینة التي تمثل المجتمع األصلي. تحدید خصائص المجتمع األصلي للدراسة-

  األدوات المستعملة في جمع المعلومات والب�انات الخاصة �الدراسة.-
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  تحدید أنسب القوانین والمعادالت اإلحصائ�ة المالئمة لطب�عة الدراسة.

  ف.مقارنة نتائج الدراسة الحال�ة بنتائج الدراسات السا�قة من حیث وجه االتفاق واالختال
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  خالصة:

من الخطوات الهامة عند إجراء �حث علمي هو مراجعة الدراسات ال�حث�ة المرت�طة التي تمت دراستها   

ولها عالقة �موضوع ال�حث، حیث تقوم ف�رة مراجعة ال�حوث السا�قة على أساس ان المعرفة عمل�ة تراكم�ة، 

من ة في �حر واسع، حیث تكونحن نتعلم ما قام �ه األخرون ونبني عل�ه، فال�حث الواحد ما هو إال نقط

األهم�ة من عرض الدراسات المرت�طة �ال�حث في إعطاء ال�احث إلمام �امل وشامل �موضوع الذ� ��ون 

�صدد دراسته، فتجم�ع المعلومات من مصادرها المختلفة والمتنوعة �ساعد �ش�ل �بیر على سبر أغوار 

 ر� لالستعانة �األ�حاث السا�قة تكمن فيالموضوع، صول إلى أدق تفاصیله ونتائجه، وهناك أهم�ة أخ

إعطاء ال�احث معرفة بتار�خ تطور الموضوع، وتفتح عین�ه على نقا� لم ��ن لیلتفت إلیها وقد تكون مفتاحا 

  للحل.

  

  

  



  .الدراسة المیدان�ة لل�حث :الجانب التطب�قي

  

  

  الفصل الثالث: منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة.

 الفصل الرا�ع: عرض وتحلیل ومناقشة النتائج



  منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة :لثالثا الفصل

  

  

  .تمهید

  الدراسة االستطالع�ة. 

  الدراسة األساس�ة.

  منهج الدراسة.

  متغیرات الدراسة.

  مجتمع ال�حث.

  عینة ال�حث و��ف�ة اخت�ارها.

  أدوات الدراسة.

  األدوات اإلحصائ�ة.

 خالصة
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  تمهید:

عموما إلى الكشف عن الحقائ�، وتكمن ق�مة هذه ال�حوث وأهمیتها في  العلم�ةتهدف ال�حوث         

التح�م في المنهج�ة المت�ع فیها، و�التالي فإن وظ�فة المنهج�ة هي جمع المعلومات، ثم العمل على تصن�فها 

یدریك فر( وترتیبها وق�اسها وتحلیلها من أجل استخالص نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة المراد دراستها.

  )231، صفحة 1998معتوق،

�عتبر اإلطار المنهجي لل�حث أحد الجوانب الهامة، �حیث ال �م�ن أل� �احث أن یتخلى عنه،        

وهناك عالقة وطیدة بین موضوع ال�حث ومنهجه، فلكي یتم تأس�س عمل منهجي منظم ال بد من توض�ح 

ل�ة الدراسة لكي ��ون ال�حث موضوعي، وت�سر جم�ع الجوانب واإلجراءات التي تم الق�ام بها أثناء عم

  للمطلع فهم وتفسیر النتائج على ضوء المعلومات الواردة ف�ه.

و�عد أن تعرضنا في ال�اب األول المتعل� �الدراسة النظر�ة �أتي ال�اب الثاني الذ� اختص �الدراسة    

ن إلى تحقی� األهداف المسطرة م المیدان�ة والذ� یدعمه الوصول إلى التكامل في العمل ال�حثي، وتسعى

قبل ف�ما تتأكد صحة الفرض�ات لذلك فقد جاء هذا الفصل لیتناول الطرح المنهجي للدراسة من خالل مختلف 

اإلجراءات والمتمثلة في التقن�ات التي تساعد الطالب في جم�ع المعط�ات والب�انات وتفر�غها وتبو�بها 

ا ة االستطالع�ة والمنهج المت�ع مرورا �مجتمع وعینة الدراسة ومجاالتهوتحلیلها، و�م�ن تحدیدها بدءا �الدراس

المتمثلة في المجال الزمني و ال�شر� والم�اني، ثم استعراض أدوات الدراسة  المستخدمة و��ف�ة بنائها لجمع 

  المعلومات والب�انات الالزمة التي تناسب موضوع �حثنا وأسالیب التحلیل والمعالجة اإلحصائ�ة.
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  االستطالع�ة: الدراسة-3-1

هي ع�ارة عن دراسة علم�ة �شف�ة، تهدف إلى التعرف على المش�لة، وتقوم الحاجة إلى هذا النوع من     

ال�حوث، عندما تكون المش�لة محل ال�حث جدیدة لم �سب� إلیها، أو عندما تكون المعلومات أو المعارف 

ول�ة �قوم دراسة تجر��ه أ المتحصل علیها حول المش�لة قلیلة وضع�فة، والتجر�ة االستطالع�ة ع�ارة عن

  ال�احث على �م�ة صغیرة قبل ق�امه ب�حثه، بهدف اخت�ار أسالیب ال�حث وأدواته.

من خالل الق�ام بدراسة استطالع�ة على مجتمع وعینة ال�حث،  یتم إالإن اإللمام بجوانب الدراسة ال     

  لذاك قمنا بخطوة استطالع�ة 

  الدراسة األساس�ة:-3-2

والر�اضة  في مدیر�ة الش�ابالمسیر�ن اإلدار�ین موجه  استب�اناألساس�ة بتطبی�  الدراسةاء لقد تم إجر    

بوال�ة البو�رة، وفي األخیر تحلیلها �األدوات اإلحصائ�ة للوصول إلى النتائج، و�ل هذه الخطوات سنقوم 

  یل في الخطوات والعناو�ن التال�ة:�عرضها �التفص

  منهج الدراسة:-3-2-1

إن الوصول إلى النتائج النهائ�ة للدراسة واإلجا�ة عن تساؤالتها یتطلب منا إت�اع منهج معین الذ� �مثل   

الطر�قة التي یت�عها ال�احث في دراسته للمش�لة قصد اكتشاف الحق�قة، و�عرف المنهج �أنه عن ع�ارة عن 

  )119، صفحة 2002رشید زرواتي، (. �حثه�غ�ة تحقی� مجموعة من العمل�ات والخطوات التي یت�عها ال�اث 

لذلك فاخت�ار منهج ال�حث یخضع لنوع الدراسة من جهة وألهدافها من جهة أخر�، واالخت�ار الدقی�   

للمنهج هو الذ� �عطي مصداق�ة وموضوع�ة للنتائج المتوصل إلیها، و�ما أنا دراستنا تهتم بدراسة دور 

  د ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة.تطبی� اإلدارة �األهداف في تقی�م أداء الموار 

صاف دق�قة أو استجا�ة لطب�عة الموضوع واإلش�ال القائم اعتمدنا على المنهج الوصفي الذ� یهتم بجمع   

وعلم�ة لظاهرة المقصودة، ووصف للموضوع الراهن وتفسیرها، �ما �ستخدم المنهج الوصفي في التعرف 

وهو  )123، صفحة2008(بوداود عبد الیمین وعطاء هللا، اد والجماعات، على اآلراء والمعتقدات واالتجاهات عند األفر 

یهتم بتجدید الظروف والعالقات التي توجد بین الواقع ومن ثم تحلیلها وتفسیرها الستخالص داللتها، حیث 

ع حصاء للوصول إلى إدراك طب�عتها ووضإل�ستخدم هذا المنهج أسلوب الق�اس والتصنیف والتفسیر وا

�ناء تنبؤات مستقبل�ة، من ثم الوصول إلى تعل�مات �شأن موضوع الدراسة، �ما أنه �حظى �م�انة مؤشرات و 

  خاصة في مجال ال�حوث اإلدارة والتسییر الر�اضي.

  متغیرات الدراسة:-3-2-2

إن أ� موضوع من المواض�ع الخاضعة للدراسة یتوفر عل األقل على متغیر�ن أولهما �سمى المتغیر   

  واألخر المتغیر التا�ع.المستقل 
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هو األداة التي یؤد� المتغیر في ق�متها إلى إحداث التغیر، وذلك عن الطر�� التأثیر  أ) المتغیر المستقل:

  )75نوار مجید الطالب كامل لویس، صفحة(�ه. في ق�م متغیرات أخر� ذات صلة 

  هداف.المستقل هو اإلدارة �األ المتغیر المستقل هو ع�ارة عن السبب في الدراسة وفي دراستنا المتغیر-

هو الذ� تتوقف ق�مته على مفعول تأثیر ق�م المتغیرات أخر�، حیث أنه �لما أحدث ب) المتغیر التا�ع: 

ال لویس، صفحة (نوار مجید الطالب كمتعد�الت على ق�م المتغیر المستقل ستظهر النتائج على ق�م المتغیر التا�ع. 

75(  

  أداء الموارد ال�شر�ة. الدراسة هو تحسینیر التا�ع في هذه والمتغ-

 :مجتمع الدراسة-3-3

وهناك من �طل� عل�ه مجتمع الدراسة األصلي، و�قصد �ه �امل أفراد أو أحداث أو مشاهدات موضوع    

  )84، صفحة 1999(محمد عبیدات وآخرون، ال�حث أو الدراسة. 

وحسب المعلومات المتحصل علیها من طرف مدیر�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة البو�رة یتكون مجتمع    

  مسیر وٕادار� �المدیر�ة. 42األصلي ل�حثنا من 

  عینة ال�حث و��ف�ة اخت�ارها:-3-4

العینة هي جزء من مجتمع الدراسة التي تجمع من الب�انات المیدان�ة وهي تعتبر جزء من الكل، �معنى    

  )334، صفحة 2007، رشید زرواتي(لى أن تكون ممثلة لمجتمع ال�حث. أنه تؤخذ مجموعه من أفراد المجتمع ع

 داة التي �م�ن من خاللها�عتبر اخت�ار العینة من أصعب مراحل ال�حث العلمي، وهي الطر�قة أو األ   

ال�احث الحصول على الب�انات والمعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة، وفي دراستنا هذه اخترنا، حرصا 

لحصر امنا على الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوع�ة ومطا�قة للواقع قمنا �اخت�ار عینة ال�حث �طر�قة 

 42عددهم و الش�اب والر�اضة �ن اإلدار�ین في مدیر�ة تتناسب مع طر�قة الموضوع وشملت المسیر الشامل 

  شخص.

وتكمن أهم�ة العینة في �ونها الوحدة اإلحصائ�ة للمجتمع األصلي تجمع أفراد یتشابهون في الخصائص    

  والظروف المشتر�ة بینهم و�تم الحصول علیها �طرق مختلفة ت�عا لطب�عة الموضوع ونوع�ة الدراسة.

  مجاالت الدراسة:-3-5

من أجل التحق� من صحة أو خطأ الفرض�ات والتي تم تسطیرها للوصول إلى األهداف التي نر�د تحق�قها   

  قمنا بتحدید ثالثة مجاالت:

مسیر إدار� في إدارة  42ینحصر المجال ال�شر� للدراسة في العینة التي تتكون من المجال ال�شر�:  أ)

  مدیر�ة الش�اب والر�اضة بوال�ة البو�رة.

  تم إجراء الدراسة المیدان�ة على مستو� مدیر�ة الش�اب والر�اضة بوال�ة البو�رة.ب) المجال الم�اني: 

شهر نها�ة حتى  2018أشهر من بدا�ة مارس 04شرعنا في إنجاز هذا ال�حث في مدة ج) المجال الزماني: 

ى مع المراجع واالطالع علجوان وقدد خصصنا المدة األول "مارس أفر�ل" للجانب النظر� والتي تم فیها ج
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العدید من الم�ت�ات الجامع�ة في الداخل�ة والخارج�ة، �اإلضافة إلى التنقل المیداني إلى الجامعات ومعاهد 

  علوم وتقن�ات األنشطة البدن�ة والر�اض�ة. 

  أما المدة الثان�ة �انت ما بین ما� حتى منتصف شهر جوان وهذه المدة مقسمة إلى ثالث مراح وهي: 

  : والتي تم فیها تعدیل وتنظ�م استمارة االستب�ان �عد تحدید حجم العینة.01 لمرحلةا

ة المسیر�ن اإلدار�ین في مدیر�ة الش�اب والر�اضة بوال�: قمنا بتوز�ع استمارة االستب�ان على 02المرحلة 

  مسیر. 42البو�رة حیث �ان حجم العینة 

النتائج �استعمال الطرق اإلحصائ�ة و�ذلك مد� تحقی� : خصصناها لعرض وتحلیل ومناقشة 03المرحلة 

   الفروض المقترحة.

  أداوات ال�حث:-3-6

على العدید  ، و�عد االطالعسة مستف�ضة لألهداف الرئ�س�ة لل�حثبناء على طب�عة المش�لة، و�عدة درا     

ضاء ت الشخص�ة مع أعمن الدراسات السا�قة، وال�حوث والكتب والمقاالت المتعلقة �الموضوع، والمقا�ال

التدر�س �الجامعة، حیث یؤ�د مسلم ممد بخصوص األدوات المنهج�ة (أدوات ال�حث) أن اخت�ار األداة 

والوسیلة یتوقف على: موضوع ال�حث، طب�عة الموضوع، نوع�ة مجتمع الدراسة، الظروف والمال�سات التي 

  �نه أن �حدد الوسائل حسب هدف ال�حث.ار وسیلة واحدة �ما �متح�� �الموضوع، و�م�ن لل�احث أن یخت

وإلضافة الموضوع�ة والدقة اللزمة أل� دراسة علم�ة ال بد من استعمال �عض األدوات العلم�ة والوسائل    

  التقن�ة التي بواسطتها �صل ال�احث إلى �شف النقاب عن الظاهرة محل االهتمام والدراسة.

و�االعتماد على نوع المعلومات والب�انات التي �صدد جمعها وعلى الدراسة االستطالع�ة التي أجر�ناها    

ة هي راسات األكثر مالئمة إلجراء هذه الدوعلى الوقت المسموح �ه واإلم�انات المتاحة لنا، وجدنا أن األدو 

  االستب�ان والمقابلة.

الحصول على الحقائ� والب�انات والمعلومات، في جمع  هو أداة من أدواتتعر�ف االستب�ان: -4-6-1

الب�انات عن طر�� االستب�ان من خالل وضع استمارة أسئلة ومن بین مزا�ا هذه الطر�قة أنها اقتصاد في 

الجهد والوقت �ما أناها تساهم في الحصول على ب�انات من العینة في أقل وقت بتوفیر شرو� التقنین من 

   )203، صفحة 1995(حسن أحمد الشافعین سوزان أحمد علي مرسلي، وع�ة. الصدق الث�ات والموض

هو نموذج �ضم مجموعة من األسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع -

  )122، صفحة 1996(الرافعي حسین أحمد، أو مش�لة ما أو موقف ما. 

من األسئلة المعدة بدقة ترسل إلى عدد �بیر من  واالستب�ان �مفهومه العام هو قائمة تتضمن مجموعة-

  )125، صفحة 2000(مروان عبد المجید إبراھیم، العینة الخاصة �ال�حث. أفراد المجتمع الذین ��ونون 

  الخماسي.ل��رت حیث قمنا �استعمال األسئلة المفتوحة مستخدمین فیها سلم -
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  وصف األداة:-3-6-3

  :االستب�ان-أوال

ارد ال�شر�ة أداء المو  تحسین االستب�ان تم بناءه من طرف الطالب لمعرفة دور أسلوب اإلدارة �األهداف في   

بجامعة البو�رة �معهد علوم وتقن�ات  2018في المنشآت الر�اض�ة في رسالة ماستر التي ناقشها سنة 

  النشطات البدن�ة والر�اض�ة.

حاور تشمل ) موزع على ثالث م(رقم هو موضح في الملح�  �ما-سؤال) 21یتألف االستب�ان من (   

أداء الموارد ال�شر�ة، مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات، الرقا�ة على الموارد ال�شر�ة، وتحدد تحسین 

  محاید، غیر مواف�، غیر مواف� �شدة) اإلجا�ة حسب سلم ر� �ارت الخماسي (مواف� �شدة، مواف�،

  ) عن اإلجا�ة التي تعبر عن رأ�ه بنس�ة لكل سؤال.xلمستجوب أن �ضع عالمة (ثم �طلب من الشخص ا  

  الوسائل اإلحصائ�ة:-3-7

ال �م�ن أل� �احث أن �ستغني عن الطرق واألسالیب اإلحصائ�ة مهما �ان نوع الدراسة التي �قوم بها      

سواء �انت اجتماع�ة أو نفس�ة أو اقتصاد�ة أو غیرها من الدراسات، حیث أن الوسائل اإلحصائ�ة هي التي 

لكن االعتماد على لوحدها،  �م�نه االعتماد على المالحظة تمد �الوصف الموضوعي الدقی� فال�احث ال

والنتائج الصح�حة والصادقة، �ما تهدف الوسائل اإلحصائ�ة  الصح�حاإلحصاء �قود ال�احث إلى األسلوب 

تائج والح�م الموضوعي للن والتفسیرإلى محاولة التوصل إلى مؤشرات �م�ة دالة تساعد ال�احث على التحلیل 

  )74، صفحة 1970(محمد السید، تجمع وتترجم �موضوع�ة. علیها، �ما تم�ننا من تصنیف الب�انات التي

  في �حثنا هذا تم استخدام الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة:  

قمنا �استخدام قانون النس�ة المئو�ة لتحلیل النتائج في جم�ع النقا� المتحصل علیها النس�ة المئو�ة: * 

   المئو�ة �الطر�قة الثالثة �التالي:وذلك �عد جمع التكرارات �ل منها، حیث تم حساب النس�ة 
  

  

    

النسبي وهو من أهم الطرق التي تستخدم عند مقارنة �اخت�ار التطاب�  �سمى (�اف تر��ع): ²*اخت�ار �ا

المشاهدة أو التي تم الحصول علیها، �ما �سمح لنا هذا االخت�ار بإجراء مقارنة بین  النتائجمجموعة من 

ق�ة المشاهدة مقارنة التكرارات الحق� الل االستب�ان الموجه لالعبین، ذلكمختلف النتائج المتحصل علیها من خ

، 2006بو زینة، عبد الحافظ الشایب، فرید كامل أوالتكرارات المتوقعة، یتم حساب االخت�ار من خالل العالقة التال�ة: (

  )2013صفحة 

  

    

  

 / مجموع أفراد العینة   X100النسبة المئویة = عدد التكرارات 

  / التكرارات المتوقعة ² التكرارات المتوقعة) –= (مجموع التكرارات  ²كا
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  هي التكرارات المالحظة أو الحق�ق�ة. التكرارات المشاهدة: 

  تساو� مجموع العینة عل االحتماالت. التكرارات المتوقعة:

المجدولة تكون هناك دالة إحصائ�ة وان �ان الع�س ل�س هناك  �²ا المحسو�ة أكبر من �²اعندما تكون  

  دالة إحصائ�ة.

  المجدولة یجب توفر شرطین أساسیین هما: �²ا لحساب 

  .0.05مستو� الداللة التي تساو� -

  درجة الحر�ة  -
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  خالصة:

�عد عرضنا ألهم الخطوات المنهج�ة المت�عة في الدراسة المیدان�ة لهذا ال�حث، والتي تعتبر الر�یزة       

األساس�ة أل� �حث علمي وذلك بإت�اع أسلوب الحصر الشامل في اخت�ار عینة الدراسة المتمثلة في جم�ع 

مدنا على ستخدام المنهج الوصفي واعت�ا والر�اضة لوال�ة البو�رة، ثم ذلكمدیر�ة الش�اب  ومسیر�ن إدار�ین

  في جمع الب�انات یتمثالن في االستب�ان والمقابلة. أداتین

حددنا مجموعة من األسالیب اإلحصائ�ة لمعالجة الب�انات التي تم تجم�عها في الدراسات الحال�ة، وهذا     

هج�ة ي تح�م ال�احث في المنفروض الدراسة، وألن ق�مة وأهم�ة أ� دراسة أو أ� �حث علمي تكمن ف الخت�ار

  �عة ف�ه ز�ادة عن الوصول إلى الحق�قة الكامنة وراء الموضوع المعالج.المت

  

  

  

  

 



  عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها. :الرا�ع الفصل

  

  

  .تمهید

  عرض وتحلیل النتائج.

  مناقشة ومقابلة النتائج �الفرض�ات.

 خالصة
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  :تمهید

 وقد دراسة،ال لمش�لة حلول إیجاد نحاول طر�قها عن والتي فرض�ات ثالث هذه دراستنا في وضعنا لقد   

 إث�ات في لهااستغال �م�ن التي الب�انات تجم�ع والمیداني النظر�  جانبیها في الدراسة مسار خالل من حاولنا

 مسیر�  على عهاتوز� تم التي االستمارات نتائج طر�� عن الب�انات هذه جمع تم حیث الفرض�ات هذه نفي أو

  .مدیر�ة الش�اب والر�اضة �البو�رة

 على الحصول من تم�نا الذ�ر المدیر�ة السالفة مسیر�  على الموزعة االستمارات جمع خالل من   

 فرض�ات نفي أو إلث�ات ستقودنا التي النتائج إلى وصال ومناقشتها تحلیلها خالل من التي المعلومات

  .دراستنا
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  :عرض وتحلیل النتائج-4-1

  عرض وتحلیل نتائج االستب�ان:-4-1-1

  المحور األول: تقی�م أداء الموارد ال�شر�ة:

  ؟�عد تقی�م األداء حافز لتطو�ر أدائك وتحسینه السؤال األول:

  معرفة إذا �ان التقی�م حافز لتطو�ر األداء. الغرض من السؤال:

  لسؤال األول. ²): �مثل التكرارات والنس�ة المئو�ة وق�م �ا2الجدول رقم(

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.48  72.04 %16.66  07  �شدة مواف�

  %71.42  30  مواف� 

  %4.46  02  محاید

  %2.38  1  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

02  4.46%  

   %100  42  المجموع

                  )1) �مثل التمثیل الب�اني �الدائرة النسب�ة لسؤال رقم (2الش�ل رقم (

  
   ) 2تحلیل ومناقشة نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 2( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 2( رقم الجدول نتائج خالل من         

 اءاألد تقی�م أن على موافقون  �أنهم أجابوا العینة أفراد من %71.41 نس�ة أنا لنا یتبین األول السؤال حول

 4.46 أما الع�ارة هذه على �شدة موافقون  أنهم على %16.66 أجاب حین في أدائهم وتحسین لتطو�ر حافز

 ق�مة وهي 72.04 �²ا نس�ة بلغت وقد الف�رة، هذه �عارضون  %6 حوالي بینما رأیهم یبدو ولم الح�اد التزموا

 الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة

  .)مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر� 

.                                                                                        ال�شر�ة الموارد أداء وتطو�ر تحسین في دور له األداء تق�م أن نستنتج :االستنتاج

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق

ةغیر موافق بشد
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  أنت على علم بجم�ع المعایر التي تق�م على أساسها السؤال الثاني:

  معرفة إذ اكان الموظفین على علم �معایر التقی�م. السؤال:الغرض من 

  لسؤال الثاني �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل )3جدول رقم (

  الدالة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة    04  9.48  65.22 %61.90  26  مواف� �شدة

  %35.71  15  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %00  00  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

00  00%  

   %100  42  المجموع

  )2( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 3( رقم الش�ل

 

                        
   ):3تحلیل ومناقشة نتائج الجدول ( 

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 3( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 3( رقم الجدول نتائج خالل من            

 علم على أنهم على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %61.90نس�ة أنا لنا یتبین الثاني السؤال حول

 أما الع�ارة هذه على موافقون  أنهم على %35.71 أجاب حین في   بها �ق�مونهم التي المعاییر بجم�ع

 65.22 ²ا� نس�ة بلغت وقد الف�رة، لهذه معارضون  أ� نجد لم بینما رأیهم یبدو ولم الح�اد التزموا 2.38

 إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي

  .)�شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح

                                     .المدیر�ة في الموجودة التقی�م معایر بجم�ع علم على الموظفین ان نستنتج :االستنتاج

موافق بشدة 

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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   توضع معاییر تق�م األداء من طرف لجنة مختصة السؤال الثالث:

  معرفة اذا �ان معایر تقی�م األداء توضع من طرف لجنة مختصةالغرض من السؤال: 

  الثالث: لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 4الجدول رقم (

  الداللة  الداللةمستو�   الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.48  130.38  %7.14  3  مواف� �شدة

  %90.47  38  مواف�

  %2.38  1  محاید

  %00  00  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

00  00%  

   %100  42  المجموع

  )3( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 4( رقم الش�ل

                      
  )4مناقشة وتحلیل نتائج الجدول رقم (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 4( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 4( رقم الجدول نتائج خالل من      

توضع  المعاییرأن  على موافقون  أجابوا العینة أفراد من %90.47نس�ة أنا لنا یتبین الثالث السؤال حول

 التزموا 2.38 أما الع�ارة هذه على موافقون  أنهم على %7.14 أجاب حین فيمن طرف لجنة مختصة 

 دالة ق�مة وهي 130.38 �²ا نس�ة بلغت وقد الف�رة، لهذه معارضون  أ� نجد لم بینما رأیهم یبدو ولم الح�اد

 الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند

   ).مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر� 

  من خالل ما سب� �م�ن استنتاج أن معاییر التقی�م توضع من طرف لجنة مختصة. االستنتاج:

  

  

موافق بشدة

موافق 

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل یتم إطالع الموظفین على نتائج تق�م أدائهم؟ السؤال الرا�ع:

  معرفة إذا یتم إطالع الموظفین على نتائج تق�م أدائهم. الغرض من السؤال:

  :الرا�ع لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 5( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.48  98.23 %9.52  04  مواف� �شدة

  %80.95  34  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

01  2.38%  

    %100  42  المجموع

     

  )4( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 5( رقم الش�ل

                     
  :)5مناقشة وتحلیل نتائج الجدول رقم (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 5( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 5( رقم الجدول نتائج خالل من      

 مطلعین على نتائج همأن على موافقون  أجابوا العینة أفراد من %80.95نس�ة أنا لنا یتبین الرا�ع السؤال حول

 ولم الح�اد التزموا 2.38 أما الع�ارة هذه على �شدة موافقون  أنهم على %9.52 أجاب حین فيتقی�م أدائهم 

 عند دالة ق�مة وهي98.23 �²ا نس�ة بلغت وقد الف�رة،غیر موافقون لهذه  %7نجد حوالي  بینما رأیهم یبدو

 الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو� 

  ).  مواف�( اإلجا�ة وهي

  ان اغلب الموظفین مطلعین على نتائج تقی�م أدائهم استنتاج �م�ن سب� ما خالل من االستنتاج:

  

  

  

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل تعتمد المنشأة على أسلوب اإلدارة �األهداف في تقی�م أدائ�م؟ السؤال الخامس:

  الغرض من السؤال: معرفة إذا �ان المنشأة تستعمل أسلوب اإلدارة �األهداف في تقی�م األداء.

  :الخامس لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 6( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.48  114.57  %85.71  36  مواف� �شدة

  %9.52  04  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %00  00  غیر مواف�

مواف� غیر 

  �شدة

00  00% 

    %100  42  المجموع

  )5( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 6( رقم الش�ل

     
  :)6مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 6( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 6( رقم الجدول نتائج خالل من      

المنشأة  أن على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %85.71 نس�ة أنا لنا یتبین الخامس السؤال حول

 هذه على موافقون  أنهم على %9.52 أجاب حینفي  تعتمد على أسلوب اإلدارة �األهداف في تق�م األداء

   �²ا س�ةن بلغت وقد الف�رة، لهذهأ� معارض  نجدلم  بینما رأیهم یبدو ولم الح�اد التزموا 2.38 أما الع�ارة

 داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 114.57

  ). �شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج ان المنشأة تعتمد على أسلوب اإلدارة �األهداف في تقی�م  االستنتاج:

 .األداء

  

 

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  ؟تكون قادرة على ق�اس أداء الموظفین �ش�ل فعالهل تستخدم المنشأة معاییر تق�م األداء  السؤال السادس:

الغرض من السؤال: معرفة إذا �انت المنشأة تستخدم معاییر أداء تكون قادرة على ق�اس أداء الموظفین 

  �ش�ل فعال.

  :لسادسا لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 7( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.48  51.28 %59.52  25  مواف� �شدة

  %23.80  10  مواف�

  %11.90  05  محاید

  %00  00  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

02  4.76%  

    %100  42  المجموع

 )6( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 7( رقم الش�ل

  
  :)07مناقشة وتحلیل نتائج الجدول رقم (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 7( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 7( رقم الجدول نتائج خالل من      

 المنشأة أن على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %59.52 نس�ة أنا لنا یتبین السادس السؤال حول

 %23.80 أجاب حین فيتستخدم معاییر تقی�م األداء تكون قادرة على ق�اس أداء الموظفین لش�ل فعال، 

غیر موافقین  4.76 نجد بینما رأیهم یبدو ولم الح�اد التزموا 11.90 أما ،الع�ارة هذه على موافقون  أنهم على

 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 51.28المحسو�ة  �²ا نس�ة بلغت وقد الف�رة، هذه�شدة على 

 �مواف( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة

  ).�شدة

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج ان المنشأة تستخدم معاییر تقی�م األداء تكون قادرة على ق�اس  االستنتاج:

  أداء الموظفین �ش�ل فعال.

  

موافق بشدة 

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل تتغیر المعاییر المستخدمة في تق�م األداء حسب تغیر األهداف والخطة الموضوعة. السؤال السا�ع:

ة في تقی�م األداء تتغیر حسب تغیر األهداف والخطالغرض من السؤال: معرفة إذا �انت المعاییر المستخدمة 

  الموضوعة.

  :السا�ع لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 8( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.49  52.76  %23.80  10  مواف� �شدة

  %61.90  26  مواف�

  %00  0  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

04  9.52% 

    %100  42  وعالمجم

 )7( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 8( رقم الش�ل

                
  ):08مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 حول اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 8( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 8( رقم الجدول نتائج خالل من     

المعایر المستخدمة  أن على  موافقون  أجابوا العینة أفراد من %61.90 نس�ة أنا لنا یتبین السا�ع السؤال

 موافقون  أنهم على %23.80 أجاب حین في ،تتغیر سب تغیر األهداف والخطة الموضوعة األداء تقی�مفي 

غیر موافقین �شدة على 9.52الع�ارة بینما نجد  هذه على موافقین غیر 4.76 أما الع�ارة، هذه على�شدة 

 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 52.76 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ،هذه الف�رة 

  ).مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج ان المعاییر المستخدمة لتقی�م األداء تتغیر حسب تغیر األهداف  االستنتاج:

  .والخطة الموضوعة

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  .مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات داخل المنشأة الر�اض�ة المحور الثاني:

  هل �سمح لكم �المشار�ة في اتخاذ القرارات داخل المنشأة؟ السؤال الثامن:

  معرفة إذا �انت المنشأة تسمح للمرؤوسین �المشار�ة في اتخاذ القرارات. الغرض من السؤال:

  :الثامن لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 9( رقم الجدول

  الدالة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.48  70.61  %69.04  29  مواف� �شدة

  %23.80  10  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

00  00%  

   %100  42  المجموع

  

 )8( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 9( رقم الش�ل

  
  

  )9مناقشة وتحلیل نتائج الجدول رقم (

 حول اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 9( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 9( رقم الجدول نتائج خالل من     

ه �سمح لهم أن على  �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %69.04 نس�ة أنا لنا یتبین الثامن السؤال

 الع�ارة، هذه على موافقون  أنهم على %23.80 أجاب حین في ، اتخاذ القرارات داخل المنشأة�المشار�ة في 

 ²ا� نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذه على موافقین غیر2.38 نجد بینما رأیهم یبدو ولم الح�اد التزموا 4.76 أما

 ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي70.61 المحسو�ة

  ).�شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة

  من خالل ما سب� �م�ن استنتاج أن المنشأة تسمح للمرؤوسین �المشار�ة في اتخاذ القرارات. االستنتاج:

  

موافق بشدة

موافق 

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل �شارك المرؤوسین الرؤساء في تحد� األهداف حسب اختصاصهم؟ السؤال التاسع:

  معرفة إذا �ان المرؤوسین �شار�ون الرؤساء في تحد� األهداف حسب اختصاصهم. السؤال:الغرض من 

  :التاسع لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 10( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  8.49  98.95 %80.95  34  مواف� �شدة

  %11.90  05  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

01  2.38%  

    %100  42  المجموع

  

  )9( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 10( رقم الش�ل

  
  ):10مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 10( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 10( رقم الجدول نتائج خالل من     

م �شار�ون أنه على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %80.95 نس�ة أنا لنا یتبین التاسع السؤال حول

 هذه على موافقون  أنهم على %11.90 أجاب حین في ،الرؤساء في تحدید األهداف حسب اختصاصهم

 بلغت وقد ، الف�رة هذه على موافقین غیر% 5 نجد بینما ،رأیهم یبدو ولم الح�اد التزموا %2.38 أما الع�ارة،

 وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي98.95  المحسو�ة �²ا نس�ة

 ).�شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق 

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج أن المرؤوسین �شار�ونا الرؤساء في تحدید األهداف حسب  االستنتاج:

  .اختصاصهم

  

موافق بشدة

موافق 

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  ل�س لك الرغ�ة في التعبیر عن الرأ� واتخاذ القرارات وتحمل المسؤول�ة؟ السؤال العاشر:

في التعبیر عن الرأ� واتخاذ القرارات وتحمل  إذا �ان لد� المرؤوسین الرغ�ة: معرفة الغرض من السؤال

  المسؤول�ة.

  :العاشر لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 11( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  04  9.48  84.42 %00  00  مواف� �شدة

  %00  00  مواف�

  %23.80  10  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

31  73.80%  

    %100  42  المجموع

  )10( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 11( رقم الش�ل

                  
                

  ):11مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 11( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 11( رقم الجدول نتائج خالل من     

أن ل�س  على �شدة موافقون غیر  أجابوا العینة أفراد من %73.80 نس�ة أنا لنا یتبین العاشر السؤال حول

غیر  أنهم على %2.38 أجاب حین في ،لهم الرغ�ة في التعبیر عن الرأ� واتخاذ القرارات وتحمل المسؤول�ة

 أ� شخص مواف� على نجدلم  بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %23.80 أما الع�ارة، هذه على موافقون 

 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 84.42 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذه

  ).دة�ش مواف�غیر ( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج ان المرؤوسین لدیهم الرغ�ة في التعبیر عن أراءهم واتخاذ  االستنتاج:

  القرار وتحمل المسؤول�ة

  

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل یوجد عق�ات ال تسمح لكم �المشار�ة �اقتراحاتكم وأف�ار�م؟السؤال الحاد� عشر: 

  معرفة إذا �ان هناك عق�ات ال تسمح �مشار�ة المرؤوسین �اقتراحاتهم وأف�ارهم. الغرض من السؤال:

  :الحاد� عشر لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 12( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  52.72 %23.80  10  مواف� �شدة 

  %00  00  مواف�

  %9.52  04  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

26  61.90%  

    %100  42  المجموع

  

  )11( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 12( رقم الش�ل

  
  ):12الجدول (مناقشة وتحلیل نتائج 

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 12( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 12( رقم الجدول نتائج خالل من    

 هأن على �شدة موافقون  غیر أجابوا العینة أفراد من %61.90 نس�ة أنا لنا یتبینالحاد� عشر  السؤال حول

 موافقون  غیر أنهم على %4.76 أجاب حین في ،�المشار�ة �اقتراحاتهم وأف�ارهم یوجد عق�ات ال تسمح

 هذه على ون �شدةموافق 23.80 نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %9.52 أما الع�ارة، هذه على

 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 52.72 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة

  ).دة�ش مواف� غیر( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج أنه ال یوجد عق�ات ال تسمح �مشار�ة المرؤوسین �اقتراحاتهم  االستنتاج:

 وأف�ارهم.

  

موافق بشدة 

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل تؤخذ اقتراحات الموظفین �عین االعت�ار عند اإلدارة؟ السؤال الثاني عشر:

  معرفة إذا �ان اقتراحات الموظفین تؤخذ �عین االعت�ار عند اإلدارة.: الغرض من السؤال

  :عشرلثاني ا لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 13( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  77.27 %71.42  30  مواف� �شدة

  %23.80  10  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

00  00%  

    %100  42  المجموع

  

  )12( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 13( رقم الش�ل

  
  

  :)13مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 13( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 13( رقم الجدول نتائج خالل من    

�أنه تؤخذ اقتراحاتهم �عین  أجابوا العینة أفراد من % 71.42 نس�ة أنا لنا یتبین عشر الثاني السؤال حول

 التزموا %2.38 أما الع�ارة، هذه على موافقون  أنهم على %23.80 أجاب حین في ،االعت�ار عند اإلدارة

 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذه على موافقون غیر  2.38 نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد

 داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 77.27

  ).�شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة

  من خالل ما سب� �م�ن استنتاج ان اقتراحات الموظفین تؤخذ �عین االعت�ار عند اإلدارة. االستنتاج:

  

  

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  ارات؟ل�عض األعضاء لتنم�ة مشار�تهم في اتخاذ القر هل �قوم المدیر بتفو�ض السلطة  السؤال الثالث عشر:

معرفة إذا �ان المدیر �قوم بتفو�ض السلطة ل�عض األعضاء لتنم�ة مشار�تهم في  الغرض من السؤال:

  اتخاذ القرارات.

  :عشر الثالث لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 14( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  18.23 %42.85  18  مواف� �شدة

  %26.19  11  مواف�

  %14.28  06  محاید

  %9.52  04  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

03  7.14%  

    %100  42  المجموع

  )13( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 14( رقم الش�ل

  
  

  :)14الجدول: (مناقشة وتحلیل نتائج 

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 14( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 14( رقم الجدول نتائج خالل من    

�قوم المدیر بتفو�ض  �أنه أجابوا العینة أفراد من %42.85 نس�ة أنا لنا یتبین عشر الثالث السؤال حول

 موافقون  أنهم على %26.19 أجاب حین في ، السلطة ل�عض األعضاء لتنم�ة مشار�اتهم في اتخاذ القرارات

 هذه على موافقون  غیر %9.52 نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %14.28 أما الع�ارة، هذه على

 ق�مة وهي 18.23 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقدغیر موافقون �شدة على هذه الع�ارة،  %7.14و  الف�رة،

 الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة

  ).�شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر� 

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج ان المدیر �قوم بتفو�ض السلطة ل�عض األعضاء لتنم�ة  االستنتاج:

  مشار�تهم في اتخاذ القرارات.

  

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل مشار�ة الموظفین مع اإلدارة في المقترحات تحسن العالقة بین الموظفین واإلدارة؟ السؤال الرا�ع عشر:

معرفة إذا �ان مشار�ة الموظفین مع اإلدارة في المقترحات تحسن العالقة بین الموظفین  الغرض من السؤال:

  واإلدارة.

  :عشر الرا�ع لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 15( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  108.23  %83.33  35  مواف� �شدة

  %14.28  06  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %00  00  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

00  00%  

  42  100%   

  

  )14( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 15( رقم الش�ل

  
  

  :)15مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 15( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 15( رقم الجدول نتائج خالل من     

 أن مشار�ة على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %83.33 نس�ة أنا لنا یتبینالرا�ع عشر  السؤال حول

 على %14.28 أجاب حین في ،الموظفین مع اإلدارة في المقترحات تحسن العالقة بین الموظفین واإلدارة

أ� شخص معارض  نجد لم بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %2.38 أما الع�ارة، هذه على موافقون  أنهم

 ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 108.23 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذهل

  ).دة�ش مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة

من خالل ما سب� �م�ن استنتاج ان مشار�ة الموظفین مع اإلدارة في المقترحات تحسن العالقة  االستنتاج:

  بین الموظفین واإلدارة.

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  الرقا�ة على الموارد ال�شر�ة. المحور الثالث:

  هل الرقا�ة لها دخل في تقی�م أداء عملك؟ السؤال الخامس عشر:

  قی�م العمل.معرفة إذا �ان لرقا�ة دخل في ت الغرض من السؤال:

  :عشر الخامس لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 16( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  77.51 %23.80  10  مواف� �شدة

  %71.42  30  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %00  00  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

00  00%  

    %100  42  المجموع

  )15( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 16( رقم الش�ل

  
  

  ):16مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 16( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 16( رقم الجدول نتائج خالل من     

الرقا�ة لها  أن على موافقون  أجابوا العینة أفراد من %71.42نس�ة أنا لنا یتبین عشر الخامس السؤال حول

 أما الع�ارة، هذه على�شدة  موافقون  أنهم على %23.80 أجاب حین في ،دخل في تقی�م أداء الموظفین

 �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة لهذه معارض شخص أ� نجد لم بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا 4.76%

 ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي77.51 المحسو�ة

  ). مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة

  من خالل ما سب� �م�ن استنتاج أن الرقا�ة لها دخل في تقی�م أداء الموظفین. االستنتاج:

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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هل تقوم اإلدارة العل�ا �الرقا�ة على الخط� االستراتیج�ة �ش�ل �امل ومراجعتها  السؤال السادس عشر:

  وتحدیثها �استمرار؟

 �امل ل�ش� االستراتیج�ة الخط� علىمعرفة إذا �انت اإلدارة العل�ا تقوم �الرقا�ة  الغرض من السؤال:

  �استمرار. وتحدیثها ومراجعتها

  :عشر السادس لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 17( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  43 %57.14  24  مواف� �شدة

  %26.19  11  مواف�

  %7.14  03  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

02  4.76%  

    %100  42  المجموع

  )16( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 17( رقم الش�ل

         
  ):17مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 17( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 17( رقم الجدول نتائج خالل من     

 اإلدارة أن على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %57.14نس�ة أنا لنا یتبین عشر السادس السؤال حول

 أجاب حین في ،�استمرار وتحدیثها ومراجعتها �امل �ش�ل االستراتیج�ة الخط� على �الرقا�ة تقوم العل�ا

ي حوال نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %7.14 أما الع�ارة، هذه على موافقون  أنهم على 26.19%

 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 43 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذه غیر مواف� على 9%

 اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05

  ).�شدة مواف�(

من خالل ما سب� نستنتج أن اإلدارة العل�ا تقوم �الرقا�ة على الخط� االستراتیج�ة �ش�ل �امل  االستنتاج:

  ومراجعتها وتحدیثها �استمرار.

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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على  ج�ةالداخل�ة والخار  هل تعتبر اإلدارة �األهداف أسلوب فعال في تحقی� الرقا�ة السؤال السا�ع عشر:

  ؟مد� تنفیذ األهداف

ارج�ة الخ الرقا�ة تحقی� في فعال أسلوب معرفة إذا �انت اإلدارة �األهداف تعتبر الغرض من السؤال:

  .األهداف تنفیذ مد� على والداخل�ة

  :عشر السا�ع لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 18( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  114.66  85.71  36  مواف� �شدة

  9.52  04  مواف�

  4.76  02  محاید

  00  00  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

00  00  

    100  42  المجموع

  )17( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 18( رقم الش�ل

  
  ):18مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 18( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 18( رقم الجدول نتائج خالل من     

اإلدارة  أن على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %85.71 نس�ة أنا لنا یتبین عشر السا�ع السؤال حول

 أجاب حین في ،�األهداف تعتبر أسلوب فعال في تحقی� الرقا�ة الداخل�ة والخارج�ة على مد� تنفیذ األهداف

 أ� نجد لم بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %4.76 أما الع�ارة، هذه على موافقون  أنهم على 9.52%

 مستو�  عند دالة ق�مة وهي114.66 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذه على مواف� غیرشخص 

 وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة

  ).�شدة مواف�( اإلجا�ة

من خالل ما سب� نستنج أن اإلدارة �األهداف تعتبر أسلوب فعال في تحقی� الرقا�ة الداخل�ة : االستنتاج

  والخارج�ة على مد� تنفیذ األهداف.

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل تعدل �صفة دور�ة اللوائح والتعل�مات المتعلقة بإجراءات الرقا�ة اإلدار�ة؟ السؤال الثامن عشر:

معرفة إذا �انت اللوائح والتعل�مات المتعلقة بإجراءات الرقا�ة اإلدار�ة تعدل �صفة  الغرض من السؤال:

  دور�ة.

  :عشر الثامن لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 19( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  27.57 %21.42  9  مواف� �شدة

  %50  21  مواف�

  %16.66  07  محاید

  %7.14  03  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

02  4.76%  

    %100  42  المجموع

  

  )18( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 19( رقم الش�ل

  
  ):19مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 19( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 19( رقم الجدول نتائج خالل من     

 اللوائح والتعل�مات أن على موافقون  أجابوا العینة أفراد من %50 نس�ة أنا لنا یتبین عشر الثامن السؤال حول

 �شدة موافقون  أنهم على %21.42 أجاب حین في ،المتعلقة بإجراءات الرقا�ة اإلدار�ة تعدل �صفة دور�ة

 على ون موافق غیر %12 حوالي نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %16.66 أما الع�ارة، هذه على

 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 27.57 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذه

  .)مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04

من خالل ما سب� نستنتج أن اللوائح والتعل�مات المتعلقة بإجراءات الرقا�ة اإلدار�ة تعدل �صفة  االستنتاج:

  دور�ة

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل تمارس الرقا�ة من خالل نس�ة المنجز من األنشطة واألهداف؟ السؤال التاسع عشر:

  معرفة إذا �انت الرقا�ة تمارس من خالل نس�ة المنجز من األنشطة واألهداف. الغرض من السؤال:

  :عشرالتاسع  لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 20( رقم الجدول

  الدالة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  64.55 %4.76  02  مواف� �شدة

  %7.14  03  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %14.28  06  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

29  69.04%  

    %100  42  المجموع

  

 )19( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 20( رقم الش�ل

  
  ):20مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 20( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 20( رقم الجدول نتائج خالل من     

 أن على �شدة موافقون غیر  أجابوا العینة أفراد من %69.04 نس�ة أنا لنا یتبین عشر التاسع السؤال حول

 على %14.28 أجاب حین في ،الرقا�ة اإلدار�ة تمارس من خالل نس�ة المنجز من األنشطة واألهداف

 %12 حوالي نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %4.76 أما الع�ارة، هذه على موافقون غیر  أنهم

 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 64.65 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد ، الف�رة هذه على ون موافق

 غیر( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني مما 04 الحر�ة ودرجة

  ).�شدة مواف�

نس�ة المنجز من األنشطة من خالل ما سب� نستنتج ان الرقا�ة اإلدار�ة ال تمارس من خالل  االستنتاج:

  واألهداف.

  

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  هل توجد رقا�ة من المسؤولین حتى یتم السیر نحو األهداف. :العشر�ن السؤال

  معرفة إذا �انت توجد رقا�ة من المسؤولین حتى یتم السیر نحو األهداف. الغرض من السؤال:

  :العشر�ن لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 21( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات

  دالة  0.05  4  9.48  70.14  %71.42  30  مواف� �شدة

  %11.90  05  مواف�

  %7.14  03  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

02  4.76%  

   %100  20  المجموع

  )20( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 21( رقم الش�ل

  
  

  ):21مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 21( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 21( رقم الجدول نتائج خالل من     

ة ه توجد رقا�أن على�شدة  موافقون  أجابوا العینة أفراد من %71.42 نس�ة أنا لنا یتبینالعشر�ن  السؤال حول

 على موافقون  أنهم على %11.90 أجاب حین في ،حتى یتم السیر نحو األهدافمن طرف المسؤولین 

 الف�رة، هذه على مواف� غیر %9 حوالي نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %7.14 أما الع�ارة، هذه

 مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 70.40 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد

  ).�شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني

  .من خالل ما سب� نستنتج ان الرقا�ة تمارس من طرف المسؤولین حتى یتم السیر نحو األهداف االستنتاج:

  

  

  

موافق بشدة

مواافق

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  واإلدار�ة؟ المال�ة للرقا�ة المدیر�ة في اإلجراءات تخضع هل :والعشرون  الواحد السؤال

  .واإلدار�ة المال�ة للرقا�ة تخضع المدیر�ة في اإلجراءات �انت إذا معرفة :السؤال من الغرض

  :لواحد والعشرون ا لسؤال �²ا وق�م المئو�ة والنس�ة التكرارات �مثل) 22( رقم الجدول

  الداللة  مستو� الداللة  درجة الحر�ة  المجدولة �²ا  المحسو�ة �²ا  النس�ة المئو�ة  التكرار  اإلجا�ات 

  دالة  0.05  4  9.48  38.95 %52.40  22  مواف� �شدة

  %30.95  13  مواف�

  %11.90  05  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

01  2.38%  

    %100  42  المجموع

  )21( رقم لسؤال النسب�ة �الدائرة الب�اني التمثیل �مثل) 22( رقم الش�ل

  
  

  ):22مناقشة وتحلیل نتائج الجدول (

 اإلجا�ات نس�ة یوضح الذ�) 22( رقم له المراف� الب�اني والش�ل) 22( رقم الجدول نتائج خالل من     

 أن على �شدة موافقون  أجابوا العینة أفراد من %52.40 نس�ة أنا لنا یتبین العشرون  الواحد السؤال حول

 على موافقون  أنهم على %30.95 أجاب حین في ،اإلجراءات في المدیر�ة تخضع للرقا�ة المال�ة واإلدار�ة

 الف�رة، هذه على مواف� غیر %5 حوالي نجد بینما رأیهم، یبدو ولم الح�اد التزموا %11.90 أما الع�ارة، هذه

 مما 04 الحر�ة ودرجة 0.05 الداللة مستو�  عند دالة ق�مة وهي 38.95 المحسو�ة �²ا نس�ة بلغت وقد

  ).�شدة مواف�( اإلجا�ة وهي الكبر�  الق�مة لصالح إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود �عني

 من خالل ما سب� نستنتج ان اإلجراءات في المدیر�ة تخضع للرقا�ة المال�ة واإلدار�ة. االستنتاج:

 

موافق بشدة

موافق  

محاید

غیر موافق

غیر موافق بشدة
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  مناقشة ومقابلة النتائج �الفرض�ات الجزئ�ة:-4-2

  مناقشة ومقابلة النتائج �الفرض�ة الجزئ�ة األولى:-4-2-1

المحسو�ة لألسئلة التي تخدم المحور  �²ا وق�م ت والنس�ة المئو�ةا) �مثل مجموع التكرار 23الجدول رقم (

  األول:

  تق�م أداء الموارد ال�شر�ة  المحور األول

  المتغیرات           

  األسئلة

النس�ة   التكرارات

  المئو�ة

 �²ا

  المحسو�ة

 �²ا

  المجدولة

مستو� 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  دالة  4  0.05  9.48  72.04 %16.66  07  مواف� �شدة  01

  %71.48  30  مواف�

  %4.46  02  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

  %4.46  02  غیر مواف� �شدة

  

02  

  دالة  4  0.05  9.48  65.22  %61.9  26  مواف� �شدة

  %35.71  15  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %00  00  غیر مواف�

  %00  00  غیر مواف� �شدة

  

03  

  دالة  4  0.05  9.48  130.38  %7.14  03  مواف� �شدة

  %90.47  38  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %00  00  غیر مواف�

  %00  00  غیر مواف� �شدة

  

04  

  دالة  4  0.05  9.48  98.23  %9.52  04  مواف� �شدة

  %80.95  34  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

  %2.38  01  غیر مواف� �شدة

  

05  

  دالة  4  0.05  9.48  114.57  %85.71  36  مواف� �شدة

  %9.52  04  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %00  00  غیر مواف�

  %00  00  غیر مواف� �شدة
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06  

  دالة  4  0.05  9.48  51.28  59.52  25  مواف� �شدة

  23.80  10  مواف�

  21.9  05  محاید

  00  00  غیر مواف�

  4.76  02  غیر مواف� �شدة

  

07  

  دالة  4  0.05  9.48  52.76  23.80  10  مواف� �شدة

  61.90  26  مواف�

  0  0  محاید

  4.76  02  غیر مواف�

  9.52  04  غیر مواف� �شدة

 

  :)23تحلیل ومناقشة نتائج الجدول (

انطلقت الفرض�ة الجزئ�ة األولى من ف�رة مفادها أنه یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لمساهمة أسلوب     

) ع�ارات �مؤشرات 7اإلدارة �األهداف في تق�م أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة واستخدمنا س�عة (

 نس�ة المئو�ة،�ات اإلحصائ�ة المتعقلة �الوتطبی� علیها التقندالة إلث�اتها أو نفیها،  و�عد تحلیل �ل ع�ارة 

) یتبین لنا أن نظام تق�م أداء 23خالل الجدول ( منالحر�ة، و�ذلك المجدولة، ودرجة  �²ا ، المحسو�ة �²ا

تشج�ع  �األهداف من خاللالموارد ال�شر�ة المطب� في مدیر�ة الش�اب والر�اضة یتناسب مع أسلوب اإلدارة 

ی�م وتحسین على تق وتحفیزهم، فهم �ساهمون في تحدید األهداف الموضوع�ة وتحق�قها مما �ساعد األفراد 

أدائهم و�تسم النظام في مدیر�ة الش�اب والر�اضة �الموضوع�ة لكونه �عتمد على األداء الفعلي من خالل 

�م والتنسی� بین التقیج عن ذلك تسهیل عمل تتعر�ف األفراد �عملهم، فهم �عملون ما �طلب منهم مس�قا فین

أهداف اإلدارات المختلفة واألهداف االستراتیج�ة وهذا ما یتواف� مع دراسة فاتن جمعي و لبنى بوصیدة تحت 

 "ائر�ةاالقتصاد�ة الجز  "دور تطبی� اإلدارة �األهداف في تحسین أداء المورد ال�شر� في المؤسساتعنوان 

طر�قة لتق�م أداء الموارد ال�شر�ة في المؤسسات الصناع�ة  أسلوب اإلدارة �األهداف التي توصلت إلى أن 

في  أن عمل�ة اإلدارة �األهداف اإلدارة الحدیثة في �تا�ه النع�مي القادر عبد صالح حیث یؤ�د الجزائر�ة،

الوقت الحالي أسلوب �ستخدم في عمل�ة تقی�م أداء الموارد ال�شر�ة حیث  تتطلب هذه المرحة من المدراء 

نعیمي، (صالح عبد القادر ال .تحدید أهداف معینة قابلة للق�اس لكل عامل ومراجعتها دور�ا حتى تحقی� األهداف

  )92، صفحة 2008

هذا نستنتج أنه توجد فروق ذات دالة إحصائ�ة، وعل�ه نستنتج أن الفرض�ة األولى قد من خالل �ل     

تحققت أ� ان أسلوب اإلدارة �األهداف �ساهم في تق�م أداء الموارد ال�شر�ة داخل مدیر�ة الش�اب والر�اضة 

  �البو�رة. 
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  :الثان�ةالنتائج �الفرض�ة الجزئ�ة مناقشة ومقابلة -4-2-2

ي تخدم المحور المحسو�ة لألسئلة الت �²ا �مثل مجموع تكرارات النس�ة المئو�ة وق�م): 24الجدول رقم (

  .الثاني

  مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات  المحور الثاني

  المتغیرات

  األسئلة

النس�ة   التكرارات

  المئو�ة

 �²ا

  المحسو�ة

 �²ا

  المجدولة

مستو� 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  دالة  4  0.05  9.48  70.61  %69.04  29  مواف� �شدة  08

  %23.80  10  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

  %00  00  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  98.95 %80.95  34  مواف� �شدة  09

  %11.90  05  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %2.38  01  مواف� غیر

  %2.38  01  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  84.42 %00  00  مواف� �شدة  10

  %00  00  مواف�

  %23.80  10  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

  %73.80  31  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  52.48 %23.80  10  مواف� �شدة  11

  %00  00  مواف�

  %9.52  04  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

  %61.90  26  غیر مواف� �شدة

  77.27 %71.42  30  مواف� �شدة  12

  

  دالة  4  0.05  9.48

  %23.80  10  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

  %00  00  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  18.23 %42.85  18  مواف� �شدة  13

  %26.19  11  مواف�
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  %14.28  06  محاید

  %9.52  04  غیر مواف�

  %7.14  03  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  108.23  %83.33  35  مواف� �شدة  14

  %14.28  06  مواف�

  %2.38  01  محاید

  %00  00  غیر مواف�

  %00  00  غیر مواف� �شدة

  

  ):24( الجدول نتائج ومناقشة تحلیل

 اإلدارة سلوبأل إحصائ�ة داللة ذو أثر یوجد أنه مفادها ف�رة من الثان�ة  الجزئ�ة الفرض�ة انطلقت    

 ع�ارات) 7( س�عة واستخدمنا الر�اض�ة المنشآت �مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات داخل �األهداف

 �النس�ة المتعقلة ةاإلحصائ� التقن�ات علیها وتطبی� ع�ارة �ل تحلیل و�عد  نفیها، أو إلث�اتها دالة �مؤشرات

أن النظام  لنا یتبین ،)24( الجدول خالل من و�ذلك الحر�ة، ودرجة المجدولة، �²ا  المحسو�ة، �²ا المئو�ة،

المطب� في مدیر�ة الش�اب والر�اضة �سمح للمرؤوسین في اتخاذ القرارات والمشار�ة في تحدید األهداف، 

األهداف دارة �ساس على المشار�ة، �حیث ترتكز اإلوهذا یدل على أن فلسفة اإلدارة �األهداف تعتمد �األ

جم�ع المستو�ات اإلدار�ة، فمن الطب�عي أن على إشراك المرؤوسین في تحدید األهداف داخل المدیر�ة في 

من �شارك في وضع األهداف و�عمل على تنفیذها یجب عل�ه المشار�ة في اتخاذ القرارات لعلمه المسب� 

�ما تم وضعه من أهداف من خالل المشار�ة في وضع الخط� والتنسی� بین الخط� األخر� �اإلضافة إلى 

�األهداف وأثرها  اإلدارة"واف� مع دراسة أبو قاعود فارس تحت عنوان وهذا ما یت ،متا�عة وتنفیذ هذه الخط�

تحق� الر��  ، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن اإلدارة �األهداف "�األردن في أداء العاملین في القطاع العام

 بین أداء الموظفین وأداء المنظمة من حیث تحقی� األهداف لكل منهما وانها تعزز من مبدأ المشار�ة بین

إلدارة ا"الرؤساء والمرؤوسین في اتخاذ القرارات داخل المنظمة. حیث یؤ�د ز�د منیر عبو� في �تا�ه 

" ینص على إشراك الرؤساء والمرؤوسین في وضع األهداف الخاصة �المنصب اإلدار� من خالل �األهداف

نصب الخاصة ��ل م عقد اجتماعات دور�ة بین المدراء والمرؤوسین وذلك بهدف إشراكهم في وضع األهداف

 هؤالء المرؤوسین على إبداء وتشجعحیث تكون المعلومات الكاف�ة متوفرة لد� المدراء  ،إدار� على حدا

(زید منیر  .الرأ� في المشاكل المعروفة بهدف تحقی� الموضوع�ة في التحلیل واتخاذ القرارات وتقو�م النتائج

  )48، صفحة 2007عبوي، 

ومن خالل �ل هذا نستنتج أنه توجد فروق ذات دالة إحصائ�ة، وعل�ه فإن الفرض�ة الثان�ة قد تحققت أ�    

  أن أسلوب اإلدارة �األهداف �سمح �مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات في مدیر�ة الش�اب والر�اضة.
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  :مناقشة ومقابلة النتائج �الفرض�ة الجزئ�ة الثالثة-4-2-3

 المحور تخدم التي لألسئلة المحسو�ة �²ا وق�م المئو�ة النس�ة تكرارات مجموع �مثل): 25( رقم الجدول

  .الثاني

  الرقا�ة على الموارد ال�شر�ة  المحور الثالث

  المتغیرات

  األسئلة 

النس�ة   التكرارات

  المئو�ة

 �²ا

  المحسو�ة

 �²ا

  المجدولة

مستو� 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

الداللة 

  اإلحصائ�ة

  دالة  4  0.05  9.48  77.51 %23.80  10  مواف� �شدة  15

  %71.42  30  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %00  00  غیر مواف�

  %00  00  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  43 %57.14  24  مواف� �شدة  16

  %26.19  11  مواف�

  %7.14  03  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

  %4.76  02  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  114.16  85.71  36  مواف� �شدة  17

  9.52  04  مواف�

  4.76  02  محاید

  00  00  غیر مواف�

  00  00  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  27.57  85.71  36  مواف� �شدة  18

 %21.42 %21.42  مواف�

  %50  %50  محاید

  %16.66  %16.66  غیر مواف�

  %7.14  %7.14  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  64.55 %4.76  02  مواف� �شدة  19

  %7.14  03  مواف�

  %4.76  02  محاید

  %14.28  06  غیر مواف�

  %69.04  29  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  70.14  %71.42  30  مواف� �شدة  20

  %11.90  05  مواف�
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            %7.14  03  محاید

  %4.76  02  غیر مواف�

  %4.76  02  غیر مواف� �شدة

  دالة  4  0.05  9.48  38.95 %52.40  22  مواف� �شدة  21

  %30.95  13  مواف�

  %11.90  05  محاید

  %2.38  01  غیر مواف�

  %2.38  01  �شدة غیر مواف�

  

  ):25تحلیل ومناقشة نتائج الجدول (

 اإلدارة سلوبأ لمساهمة إحصائ�ة داللة ذو أثر یوجد أنه مفادها ف�رة من الثالثة الجزئ�ة الفرض�ة انطلقت    

 دالة �مؤشرات ع�ارات) 7( س�عة واستخدمنا الر�اض�ة المنشآتتطبی� مبدأ الرقا�ة داخل  في �األهداف

 �²ا المئو�ة، النس�ة� المتعقلة اإلحصائ�ة التقن�ات علیها وتطبی� ع�ارة �ل تحلیل و�عد  نفیها، أو إلث�اتها

، یتبین لنا أن مدیر�ة الش�اب )25( الجدول خالل من و�ذلك الحر�ة، ودرجة المجدولة، �²ا  المحسو�ة،

والر�اضة تستعمل أسلوب اإلدارة �األهداف في العمل�ة الرقاب�ة أ� انها تتوفر على مقومات الرقا�ة اإلدار�ة 

مما �ساعدها على تعز�ز الشفاف�ة وتحقی� األهداف، ونظام الرقا�ة الفعال �ضمن تحقی� تلك األهداف �أقل 

ن إقرار مرافات و�ذلك �شعر المرؤوسین �الرقا�ة الذات�ة على أنها أداة تم�نهم �لفة و�التالي التقلیل من االنح

ة �االتجاه الذین �سعون لسلو�ه و�جعلهم أكثرا مشار�ة في اتخاذ القرارات نظرا لوجود أل�ات واضحة لرقا

رة �األهداف ا"واقع تطبی� اإلدداخل المدیر�ة، وهذا ما یتواف� مع دراسة محمد توفی� محمد شبیر تحت عنوان 

ى أن الذ� توصل إل في الجامعات الفلسطین�ة �غزة وأثرها على مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات"

تطبی� أسلوب اإلدارة �األهداف �ساعد في فرض عمل�ة الرقا�ة الذات�ة في الجامعات الفلسطین�ة وهذا ما 

أن  األهداف"اإلدارة �"عبد الرحمان في �تا�ه   �منحهم الحر�ة �المشار�ة في اتخاذ القرارات، �ما یر� توفی�

مله ألن �ل عامل ط�قا لهذا المبدأ ��ون رقی�ا لنفسه أثناء عمبدأ الرقا�ة الذات�ة �مثل مرتكزا إلدارة �األهداف 

        )40، صفحة 2008(توفیق عبد الرحمان، أو مشار�ته في اتخاذ القرارات. 

 تحققت دق الثالثة الفرض�ة فإن وعل�ه إحصائ�ة، دالة ذات فروق  توجد أنه نستنتج هذا �ل خالل ومن    

  .اضةوالر� الش�اب مدیر�ة�ساهم في تطبی� مبدأ الرقا�ة على مستو�  �األهداف اإلدارة أسلوب أن أ�
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  مناقشة ومقابلة الفرض�ات الجزئ�ة �الفرض�ة العامة:-4-2-4

في ضل نتائج الدراسة ومناقشتها، ومن خالل النتائج المتحصل علیها في الفرض�ات الجزئ�ة، �م�ن القول   

أنها جاءت في س�اق الفرض�ة العامة، ومنه �م�ن القول أن الفرض�ة العامة والتي تنص على أن أسلوب 

  قد تحققت. ض�ةالر�ا المنشآت في ال�شر�ة الموارد أداء تحسین إلى یؤد� اإلدارة �األهداف

  ): مقابلة ومناقشة النتائج �الفرض�ة العامة26الجدول رقم (

  

  النتیجة  ص�اغتها  الفرض�ة

�ساهم أسلوب اإلدارة �األهداف في تق�م أداء الموارد ال�شر�ة في   الفرض�ة األولى

  المنشآت الر�اض�ة.

  تحققت

المرؤوسین في اتخاذ �سمح أسلوب اإلدارة �األهداف �مشار�ة   الفرض�ة الثان�ة

  القرارات داخل المنشآت الر�اض�ة

  تحققت

�ساهم أسلوب اإلدارة �األهداف في تطبی� مبدأ الرقا�ة في المنشآت   الفرض�ة الثالثة

  الر�اض�ة. 

  تحققت

یؤد� أسلوب اإلدارة �األهداف إلى تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في   الفرض�ة العامة

  المنشآت الر�اض�ة 

  تحققت
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  :خالصة

لر�اضة واخت�ار مدیر�ة الش�اب وا التطب�قي الجانب على النظر�  الجانب إسقا� تم الفصل هذا خالل من     

 المدیر�ة، راتوٕاطا ق�ادات �مساعدة علیها الحصول أم�ن التي المعط�ات �فضل للدراسة �محل بوال�ة البو�رة

 عن نظر�ة خلف�ةب للمؤسسة الحق�قي الواقع على إطاللة للمدیر�ة �مثا�ة بها الق�ام تم التي الز�ارات و�انت

 الدراسة تطل�اتم وف� وترتیبها وتبو�بها المعلومات جمع ف�عد ال�شر�ة، الموارد وأداء �األهداف اإلدارة موضوع

 مجموعة إلى التوصل تم المیدان�ة الدراسة نتائج وتحلیل مناقشة خالل ومن اإلحصائ�ة، البرامج �مساعدة

ال�شر�  الموارد اءأد تحسین على وتأثیره �األهداف اإلدارة أسلوب تطبی� لمستو�  �النس�ة المهمة النتائج من

 مع تواف�ی ما ال�شر�ة وهو الموارد أداء تحسین على �األهداف لإلدارة أثر أو عالقة وجود النها�ة في تبین

  .الرئ�س الفرض�ة
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  :العام االستنتاج

 من لیهاع المتحصل للنتائج وتحلیل ال�حث لجداول إحصائ�ة قراءة من ال�احث �ه قام ما ضوء على    

 إطارها في سةالدرا لوضع وهذا البو�رة لوال�ة والر�اضة الش�اب مدیر�ة مسیر�  على الموزعة االستمارات خالل

 صحت الً فع أثبتت والتي ال�حث، أساسها على قام التي الفرض�ات وصحة تحق� مد� ومعرفة السل�م،

 إلى صلناتو  الدراسة حدود وفي العامة، الفرض�ة و�التالي صحة ال�احث صاغها التي الثالث الفرض�ات

  :التال�ة النقا� في نبلورها النتائج �عض

  اإلدارة �األهداف طر�قة لتق�م أداء الموارد ال�شر�ة في المدیر�ة.�عد أسلوب -1

  أسلوب اإلدارة �األهداف یؤد� إلى تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في مدیر�ة الش�اب والر�اضة �البو�رة.-2

  ل�عید.اأظهرت الدراسة �أن المشار�ة في وضع األهداف تعتبر أحد األسالیب اإلدار�ة الفعالة على األمد -3

  .ال�شر�ة �ساهم أسلوب اإلدارة �األهداف في تقی�م أداء الموارد-4

�سمح أسلوب الغدارة �األهداف �مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات داخل مدیر�ة الش�اب والر�اضة -5

  لوال�ة البو�رة.

  �ساهم أسلوب اإلدارة �األهداف بتطبی� مبدأ الرقا�ة على الموارد ال�شر�ة.-6

  دارة �األهداف أسلوب فعال في تحقی� الرقا�ة الداخل�ة والخارج�ة.اإل-7

�مثل العنصر ال�شر� أهم�ة �الغة في تفعیل نشا� مدیر�ة الش�اب والر�اضة �البو�رة من خالل تطو�ر -8

  أهدافها المسطرة في خطتها التي ت�عتها. اإلنجاز و�لوغوتحسین أدائه حیث تهدف هذه األخیرة إلى 
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  المرسومة و�التالي تعدیلها وارجاعها لمسارها الصح�ح.

  �الرقا�ة على الخط� االستراتیج�ة �ش�ل �امل ومراجعتها وتحدیثها �استمرار.تقوم اإلدارة العل�ا -14
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  .الخاتمة

 حدود ال رصف لها تت�ح �ما �بیرة تحد�ات المؤسسة على تفرض الیوم عالم في السر�عة التغیرات إن   

 موجودین ر�نمظه تقی�م في والمتمثلة األهم�ة غا�ة في اعت�ارها �م�ن التي األهداف من جملة وتحقی� لها،

 األهداف� اإلدارة من ��ل األمر و�تعل� وأهدافها، أنواعها اختالف على الحال�ة التنظ�مات معظم واقع في

  .ال�شر�ة الموارد وأداء

 والتمیز جاحللن مصدر �اعت�اره ال�شر�  للمورد �الغا اهتماما تولي التي هي الناجحة المنظمات أن حیث    

 ی�تطب خالل من المناس�ة القرارات واتخاذ المشاكل حل في مما �ساهم أهادفهم تحقی� خالل من وذلك

أسلوب  دور تطبی�ما هذا ما دفعنا لطرح اإلش�ال�ة التال�ة  ،�األهداف اإلدارة �أسلوب إدار�ة فعالة أسالیب

  .اإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في المنشآت الر�اض�ة

 لموضوع النظر�ة المعط�ات جمع ثم ومن الدراسة موضوع اخت�ار خالل من العمل هذا بدأنا لقد     

 سنحاول هذا ا�حثن خاتمة وفي ونتائج، �حلول ننه�ه اآلن نحن وها وافتراضات بإش�ال�ة بدأنه إذ الدراسة،

 ال�حث مواصلة لىع ال�احثین تساعد مستقبل�ة افتراضات تقد�م على ال�احث قدرة ومد� الموضوع ز�دة تقد�م

 المعلومات بجمع وجسدت ومصطلحات، تعار�ف من انطلقنا ،حیث آخر�  جوانب من دراسته إعادة أو

 المنهج�ة وااللتزامات الضوا�� من یخلو ال الذ� المنهجي العمل على ذلك في معتمدین وتحلیلها ومعالجتها

 لموضوع،ا هذا بدا�ة أثناء لمسناه الذ� وااللت�اس الغموض إزالة أهدافنا مقدمة في وضعنا حیث المطلو�ة،

 .ومنهجي علمي إطار في العمل تنظ�م هي المعتمدة الخطوات أهم من �انت لهذا

ي فأسلوب اإلدارة �األهداف على أداء الموارد ال�شر�ة  وجاءت هذه الدراسة لمحاولة �شف طب�عة تأثیر    

أجر�ت هذه الدراسة المیدان�ة على مدیر�ة الش�اب والر�اضة بوال�ة البو�رة على عینة  المنشآت الر�اض�ة، لقد

موظف لهم عالقة م�اشرة �العمل�ات التسییر�ة واإلدار�ة �ان ذلك من خالل ال�حث عن اث�ات أو  42تضم 

  نفي فرض�ات الدراسة الموضوعة سلفا.

دراسة رة التي وزعت على الموظفین في المؤسسة محل الو�عد إجراء الدراسة التطب�ق�ة وتفسیر نتائج االستما

�استخدام األسالیب اإلحصائ�ة المناس�ة واإلجا�ة على الفرض�ات الثالث، بینت الدراسة أنه یوجد أثر ألسلوب 

 اإلدارة �األهداف في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة �مدیر�ة الش�اب والر�اضة �البو�رة، و�ذالك توصلت هذه

 الموارد ءوأدا سلوك على یؤثر والذ� الحدیثة المنظمات في مهم أسلوب تعد �األهداف اإلدارة أن لىالدراسة إ

 خالل نم لألفراد الداخلي الحفز إلى ترمي �األهداف اإلدارة أن أ� التقدم، نحو مهم دافع و�ش�ل ال�شر�ة

  .القرار اتخاذ في المرؤوسین رقا�ة وز�ادة الهدف تحدید في الرؤساء مع المرؤوسین إشراك

 تعز�ز لىإ إضافة والعملي النظر�  المجال في المعرفي الرصید إلى إضافة تش�ل سوف الدراسة هذه إن    

 لىع الر�اض�ة اإلدارة مجال في سا�قة أخر�  لدراسات تدع�ما وتكون  اإلدارة، مجال في السا�قة الدراسات

 على ةالر�اض� منشآت في اإلدارة �األهدافأسلوب  مفهوم في أكبر توس�ع لز�ادة وذلك الخصوص، وجه
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 �االستقالل�ة عتتمت مؤسسات االحتراف قانون  �موجب أص�حت التي المحترفة الر�اض�ة األند�ة المثال سبیل

  .اإلدار�ة

  

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  اقتراحات وفروض مستقبل�ة

 



  :اقتراحات وفروض مستقبل�ة

�عد الق�ام بهذه الدراسة أ� التعرض ألسلوب اإلدارة �األهداف ودوره في تحسین أداء الموارد ال�شر�ة في    

مدیر�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة البو�رة، واستخالص النتائج منها توصل ال�احث إلى مجموعة من االقتراحات 

�ستفید منها ال�احثون والمسؤولون على القطاع الر�اضي بوال�ة البو�رة، وفروض مستقبل�ة، التي �أمل أن 

  وهي �االتي:

 األداء قی�مت في المهمة الوسائل �أحد �األهداف اإلدارة طر�قة استخدام أهم�ة على والتر�یز االستمرار�ة-1

 الرئ�س ینب الراجعة والتغذ�ة وااللتزام والثقة المشار�ة ممارسات تعز�ز خالل: من الم�حوثة المؤسسات في

  .والمرؤوسین

 الموارد� االهتمام قصد التنظ�مي اله��ل ضمن تكون  �األهداف اإلدارة �اسم مستقلة إدار�ة وحدة إنشاء-2

  ال�شر�ة

  .للمنظمة العام الهدف تحقی� سبیل في أهدافها تحقی� على والعمل-3

 حر�ة �ةال�شر  مواردها منح خالل من �األهداف اإلدارة تطبی� لسبل لمنشآت الر�اض�ةا تعز�ز ضرورة-4

  .تطب�قها عمل�ة تسهیل أجل من ومعالجتها ابه واالهتمام أهدافهم رسم

 أهدافها حقی�ت إلى �المنظمة یؤد� �مورد إل�ه النظر وأهم�ة ال�شر�  العنصر إلى الحدیثة النظرة مسایرة-5

  .وفعال�ة ��فاءة

 حق�ت حتى وتطو�رها تعدیلها أجل من وذلك �المنظمة �األهداف اإلدارة تطبی� عند دور�ا الوقوف-6

  .األداء من عال مستو�  إلى الوصول أجل من المرسومة األهداف

  .مهامهم إلنجاز العمال دافع�ة تعز�ز-7

 میدان في لوجيتكن تقدم من ال�احثین إل�ه توصل ما على أكثر تعتمد أن والر�اضة الش�اب لمدیر�ة �م�ن-8

 جودة من احتم تز�د التي اإللكترون�ة المعلومات نظم استخدام على االعتماد بز�ادة وذلك �األهداف، اإلدارة

 من العدید ر�ةالمدی وتجنب والرقا�ة، القرارات اتخاذ في المرؤوسین ومشار�ة ال�شر�ة الموارد أداء تق�م عمل�ة

  .األداء تراجع إلى تؤد� التي المش�الت

دة من موضوع اإلدارة �األهداف والز�االش�اب والر�اضة االهتمام أكثر � مدیر�ةیجب على المسؤولین في -9

  مستو� تطب�قها.

  استراتیج�ة واضحة ودق�قة. العمل وف�-10

  االهتمام �عمل�ة تدر�ب وتكو�ن الموظفین �صفة دور�ة ودائمة وف� برامج خاصة بذلك.-11

  ة في العمل.  یجب أن یتم تقس�م العاملین �عدالة وعلى أسس و�فاء-12

  تنم�ة القدرات على اإلبداع وتطو�ر العمل-13

 �المنشآت ضالنهو  �قصد الدراسات من المز�د بإجراء المجال هذا في والمهتمین ال�احثین الدراسة توصي-14

 .وتطو�رها الر�اض�ة
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  وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي 

  جامعة

  -البو�رة–أكلي محند أو لحاج 

  قن�ات النشطات البدن�ة والر�اض�ةمعهد علوم وت

  

  استمارة استب�ان

  تخرج لنیل شهادة ماستر إدارة وتسییر ر�اضي  في إطار إنجاز مذ�رة

 تحت عنوان

 

  

 

  السادة األفاضل:

یهدف هذا االستب�ان إلى تحلیل واقع تطبی� أسلوب اإلدارة �األهداف في المنشآت الر�اض�ة، حیث �ش�ل   

استر مالستكمال متطل�ات الحصول على شهادة هذا االستب�ان جزءا هاما من الدراسة التي �قوم بها ال�احث، 

  یر الر�اضي.اإلدارة والتسیفي 

  و�لتزم ال�احث �عدم استخدام هذه الب�انات إال لغرض ال�حث العلمي فق�، واستخراج نتائج عامة.  

  ولكم جز�ل الش�ر على تعاون�م الصادق

  

تحت إشراف                                                                              :انال�احث

  الد�تور

  سل�م زر�في                                                                      بوفر�اس موسى .

  بوفر�اس هشام .

 2017/2018السنة الجامع�ة 

  

الموارد ال�شر�ة في المنشآت أداء تحسین دور تطبی� أسلوب اإلدارة �األهداف في 

 الر�اض�ة



  تقی�م أداء الموارد ال�شر�ة. المحور األول: 

مواف�   الع�ارات      

  �شدة

غیر   محاید  مواف�

  مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

  �عد تق�م األداء حافز لتطو�ر أدائك وتحسینه.-1

  

          

  .انت على علم بجم�ع المعاییر التي تق�م على أساسها-2

  

          

  مختصة.توضع معاییر تق�م األداء من طرف لجنة -3

  

          

  یتم اطالع الموظفین على نتائج تقی�م أدائهم.-4

  

          

تعتمد المنشأة على أسلوب اإلدارة �األهداف في تق�م -5

  أدائ�م.

  

          

تستخدم المنشأة معاییر تق�م األداء تكون قادرة على ق�اس -6

  أداء الموظفین �ش�ل فعال.

  

          

ر األداء حسب تغیتتغیر المعاییر المستخدمة لتقی�م -7

  األهداف والخطة الموضوعة.

  

          

  

  

  

  

  

  



  مشار�ة المرؤوسین في اتخاذ القرارات داخل المنشأة الر�اض�ة. المحور الثاني:

مواف�   الع�ارات

  �شدة

غیر   محاید  مواف�

  مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

المشار�ة في اتخاذ القرارات داخل �سمح لكم �-8

  .المنشأة

  

          

سون الرؤساء في تحدید األهداف المرؤو �شارك -9

  حسب اختصاصهم.

  

          

ل�س لك الرغ�ة في التعبیر عن الرأ� واتخاذ -10

  القرارات وتحمل المسؤول�ة.

  

          

یوجد عق�ات ال تسمح لكم �المشار�ة �اقتراحاتكم -11

  .وأف�ار�م

   

          

ند عتؤخذ اقتراحات الموظفین �عین االعت�ار -12

  اإلدارة.

  

          

�قوم المدیر بتفو�ض السلطة ل�عض األعضاء -13

  لتنم�ة مشار�تهم في اتخاذ القرارات.

  

          

مشار�ة الموظفین مع اإلدارة في األف�ار -14

  والمقترحات تحسن العالقة بین الموظفین واإلدارة.

  

          

  

  

  

 



  الرقا�ة على الموارد ال�شر�ة. المحور الثالث:

مواف�   مواف�   الع�ارات

  �شدة

غیر   محاید

  مواف�

غیر مواف� 

  �شدة

  الرقا�ة لها دخل في تق�م أداء عملك.-15

  

          

تقوم اإلدارة العل�ا �الرقا�ة على الخط� االستراتیج�ة -16

  �ش�ل �امل ومراجعتها وتحدیثها �استمرار.

  

          

تعتبر اإلدارة �األهداف أسلوب فعال في تحقی� الرقا�ة -17

  مد� تنفیذ األهداف.الداخل�ة والخارج�ة على 

  

          

تعدل �صفة دور�ة اللوائح والتعل�مات المتعلقة بإجراءات -18

  الرقا�ة اإلدار�ة.

  

          

تمارس الرقا�ة اإلدار�ة من خالل نس�ة المنجز من -19

  األنشطة واألهداف.

  

          

توجد رقا�ة من طرف المسؤولین حتى یتم السیر نحو -20

  األهداف.

  

          

  اإلجراءات في المدیر�ة للرقا�ة اإلدار�ة والمال�ة.تخضع -21
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Résumé de la recherche : 

  Titre de l’étude : Le rôle de l'application de l'approche de gestion aux 
objectifs dans l'amélioration de la performance des ressources humaines 
dans les établissements sportifs. 
      Etude de terrain au niveau du mandat de la Direction de la Jeunesse et des 
Sports de Bouira. 
     
    Le Ministère joue un rôle important dans le déplacement de la roue des 
installations sportives et a fourni la croissance et que le succès de toute 
organisation dépend de la façon dont ils gèrent leur organisation en fournissant 
les conditions appropriées pour le travail où chacun a partagé la responsabilité et 
de l'efficacité vers nécessaires pour atteindre les objectifs, la réalisation des 
installations sportives algériennes sont généralement établies à l'étude en 
particulier, ses buts et objectifs, en particulier dans les pays en développement 
dépend dans une certaine mesure de l'activation des autorités et la gestion des 
organes administratifs chargés de l'organisation des efforts collectifs afin 
d'améliorer la performance de l'être humain en suivant ses objectifs du modèle 
de gestion des fournisseurs, ce qui est la base du travail Wyatt développement de 
l'organisation et l'analyse des plans et programmes, identifier les tâches 
administratives, où l'importance de cette étude est de mettre en évidence le rôle 
de la gestion par objectifs dans l'amélioration de la performance des ressources 
humaines dans les installations sportives. 
    Il est venu l'étude selon la méthodologie scientifique des étapes pour atteindre 
des résultats précis et objectifs, où l'étude a été menée au niveau de la jeunesse 
et des sports Direction du mandat de Bouira, en réponse à la nature du sujet et de 
la confusion basée fondé sur l'approche descriptive, et se fondait sur un 
ensemble de méthodes et d'outils pour recueillir de l'information du routeur 
Mseren et administrateurs Direction du questionnaire jeunesse sport à l'état de 
Bouira, où l'échantillon est de 42 et le chemin administratif et nous avons 
sélectionné un oeil de manière inventaire exhaustif et compté sur une variété de 
moyens et opérations de pourcentage, test K²,  en plus du programme Excel. 
    Après le développement de paramètres de cette méthodologie et l'application 
étude scientifique lancé un chercheur dans l'analyse du processus et 
interprétation des résultats compatibles avec les faits scientifiques confirmés, 
avec un ensemble de résultats de la dernière de ces qui confirment que la 
méthode de gestion par le rôle des objectifs dans l'amélioration de la 
performance des ressources humaines dans les installations sportives, et la 
lumière était une série de recommandations a souligné la nécessité de renforcer 
les installations sportives des moyens d'appliquer la gestion par objectifs par 
l'octroi de ressources humaines et la liberté d'attirer l'attention sur leurs objectifs 
et adresse afin de faciliter le processus de demande. 
Mots-clés : gestion par objectifs, amélioration de la performance des ressources 
humaines, installations sportives. 
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