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ر م ادارة الموارد البشرية في تطويدور تنظي

 المنشات الرياضية وتحقيق اإلنسجام في
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الكريمين و إلى الوالدين العزيزين هذا أهدي ثمرة عملي المتواضع  

                           إلى منبع العطف  الحنان                 وأغلى إمرأة يهتف بها الوجدان                
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 أبي أطال هللا في عمره

 إخوتيإلى 

 إلى جميع  األصدقاء والزمالء: محمد،يوسف،أحمد،خالد،طارق،يوسف،أمين،أسامة ،عمر   

 الى كل قسم االدارة والتسيير رياضي

 إلى كل األصدقاء الذين عرفتهم في مشواري الدارسي من اإلبتدائي حتى الجامعة       

  من أتسع لهم قلبي ولم تتسع لم صفحتي كل إلى               

 

 عبد القادر
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شكر الذي خلقنا و شق سمعنا و بصرنا بحوله و قوته، هللا عز و جل نحمده حمدا ن

 وفقنا إلتمام هذا العمل الذي يعتبر قطرة من بحر.مباركا فيه أن  كثيرا طيبا

تقدم بكل كلمات الشكر و العرفان و أسمى عبارات االحترام و نكما 

صاحب   زاوي عبد السالمالفاضــــل  السيـــد :  لدكتورالتقدير إلى ا

بشيء ، فكان نعم نا و الذي لم يبخل  علي ناوتوجيه  ناالفضل في مساعدت

يد المساعدة و  نال نشكر كل األساتذة الذين مدوأن  ايفوتناألستاذ . كما ال 

معهد التربية  خص بالذكر أساتذةنالدراسي و نا التأطير طيلة مشوار

و األساتذة الذين ساعدونا في تعديل االستبيان وقاموا ،البدنية والرياضية

 من باب االعتراف بالجميل نتقدم بالشكر إلى من مد لنا يدبتحكيمه و

عمال مكتبة  يلة فترة إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد وخاصةالعون ط

ال يفوتنا شكر كل كما  عمال المركب الرياضي رابح بطاط المعهد و

أساتذة المعهد الذين تدرجنا على يدهم منذ إن وطأت أقدامنا المعهد 

    . ونتمنى لهم دوام الصحة و النجاح في هذه المهنة النبيلة
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 تشكرات

 العلم نعمة طلب في توفیقي على تعالى أحمده . هلل أوال الشكر

 

 زاوي عبد السالم: لألستاذ الجزیل بالشكر أتقدم

 شكر فألف ، صدره وسعة ، الهادفة بنصائحه األشراف أجاد الذي

 

 المدیر إلى البسیط العامل من المركب الریاضي عمال كل إلى الشكر

 بطریقة مباشرة ، قصد غیر أو قصد عن مواھسا الذین كل إلى الشكر

 المتواضع العمل ذاھ انجاز في بعید أو قریب من ، مباشرة غیر أو
أساتذة المعهد الذین تدرجنا على یدھم منذ إن وطأت أقدامنا المعهد  كماال یفوتنا شكر كل

ونتمنى لهم دوام الصحة و النجاح في ھذه المهنة النبیلة
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 اإلھداء
 أھدي ثمرة عملي المتواضع ھذا إلى الوالدین العزیزین و الكریمین

 . أمي : تنادى أن فاستحقت العمل، ذاھ إتمام في قویا دفعا كانت التي الكریمة الوالدة
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 الى كل قسم االدارة والتسییر ریاضي

 إلى كل األصدقاء الذین عرفتهم في مشواري الدارسي    
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 ملخص البحث:

 .الرياضية المنشآت تطوير في البشرية إدارة الموارد تنظيم دورعنوان الدراسة:   

 دراسة حالة: على المركب الرياضي رابح بطاط  لوالية البويرة

 هدف الدراسة-1

 معرفة مدىالى  الرياضية المنشآت تطوير في البشرية إدارة الموارد تنظيم دور هدفت دراسة موضوع

ارة تعتبر اد إذ ضيةابراز دور االمكانيات البشرية في تحسين المنشات الرياو  تأثيرالتنظيم على المنشات الرياضية

ه اليمكن ثبتت اناان كل الدراسات حيث ل أي منشاة مهما كان طبيعة نشاطها خوارد البشرية ذات اهمية كبيرة داالم

 ام بها فيالهتمالي منشاة تحقيق استمراريتها اال عن طريق وجود ادارة رشيدة للموارد البشرية وبالتالي يجب ا

جب االهتمام به ة العامة لذا يفي مختلف مجاالت االدار عنصر فعال وجود عملية التنظيم بصفتهب المجال الرياضي

باب نظري  ابين :بو قد قسمت المذكرة إلى  لموارد البشرية ومعرفة أهميته.إضافة الى معرفة عوائق تنظيم إدارة ا

والمحور  لتنظيميخص اإلدارة وا لدراسة الذي تطرقنا فيه إلى المحور األوللشمل الفصل األول الخلفية النظرية 

 الثاني يخص إدارة الموارد البشرية ،وأخيرا المحور الثالث يخص إدارة المنشآت الرياضية

 الباب الثاني ) الدراسة التطبيقية ( فشمل فصلين : أما

 الفصل األول : تمحور حول منهجية البحث وإجراءاته الميدانية.

 الفصل الثاني : عرض وتحليل ومناقشة النتائج .

 ــ فرضيات البحث:2

 الفرضية العامة: 

 اررالقي اتخياذ ذاكي و اإلنسيانية، العالقيات و التنظييم لعناصر الخيرة هذه تسخره بما البشرية الموارد إدارة نجاح يرتبط

 .انسجاما يضفي مما الرياضية المنشآت داخل

 الفرضيات الفرعية:

 و اإليجابي تكاملال في المختلفة التنظيم أنماط و الرسمية السلطة ، رادألف المخولة المسؤوليةرات متغي تساهم -

 .عموما المنشأة إدارة و البشرية الموارد إدارة تحقيقه إلى تطمح ما بين التوازن

 جهة من االتصال أمناط و جهة من التنظيم وخصائص التنظيمية الهياكل مستوى على انسجام هناك كان كلما -

 .البشرية الموارد ميدان في المتبناة أهدافها و سياساتها إلى تصل أن إلى المنشأة بإدارة أدى كلما أخرى

يات االستراتجبط منه التسييرية المتعلقة بادارة الموارد البشرية سواء ما ارتبكلما كان هناك اهتمام بالعمليات  -

ن جهة البشري م تقرارالقبلية من استقطاب واختيار وتوظيف ، أو بالعمليات البعدية كالتكوين كلما أدى ذلك الى االس

 واالداري من جهة ثانية.

 . مجتمع وعينة البحث:-3

لعينية اعاميل  بينما 16عمال وإداري المركب الرياضي رابح بيطياط عيددهم  بحثنا هذا في مجموعة مجتمع تتمثل      

عامييل داخييل المركييب الرياضييي رابييح بطيياط16تييم أخييذها ميين المجتمييع األصييلي بطريقيية الحصيير الشييامل وعييدهم 



 

 م

 

 الدراسة اإلحصائية: -4

 النسبة المئوية. خدام قانونقمنا في بحثنا هذا باست    

 :االستنتاج-5

 البشيرية دالميوار إدارة ميع التنظييم انسيجام أن إليى والميدانيية النظريية الدراسيتين كيال خيالل مين ناخلصي

 وفقيه تسيير ليذيا الجييد التنظييم أن المبحيوثين كيل ييرى حييث بعييد، حيد إليى إيجابيية نتيائج يحقيق المنشيأة داخيل

ليى ضيوء وع الرياضيية المركبيات تطيوير فيي وسياهم االسيتقرار تحقييق إليى أدى قيد البشيرية الميوارد إدارة

 زييادة نأ إال التنظييم بوظيفية المركيب إدارة اهتميام رغيمذليك تيم الخيروم بمجموعية مين التوصييات أبرزهيا 

 .وتطوره نموه على يساعد البشرية الموارد بإدارة يتعلق فيما خاصة بها االهتمام

 
 



 

 ن

 مقدمة:

 أدى رياضيةال و الثقافية، اإلجتماعية، االقتصادية، المجاالت مختلف في المؤسسات شهدته الذي التطور إن

 عمليات أو ،عليها تقوم التي الموارد جانب من سواء بها، عالقة ماله كل تطور وجوب أو تطور إلى بالضرورة

 يترتب الذي و المؤسسات، هذه على بالفائدة يعود الذي بالشكل الموارد تلك استغالل على تسهر التي التسيير

 من المستوى اهذ على قائما أصبح الذي التنافس ظل في بقاءها يضمن راتيجياست لمركز األخيرة هذه بناء عليه

 .أخرى ناحية من التقدم و النمو على ناحية،ويساعدها

 العنصر أن ملالع أصحاب و المؤسسات أدركت حيث نحوه، تمام تغيرت النظرة أن نجد العامل أو للفرد فبالنسبة

 التركيز كان يالن المادية الموارد فإن ذلك من أكثر بل لقيامها، تيجي تراواإلس المحوري المورد هو البشري

 تنمية و تسييرل استغاللها يمكن ال بأنه دراساتال و األبحاث خالل من راكاإلد تم مضى الوقت في عليها منصبا

 .ذلك على تساعدها التي بالكفاءة تتمتع بشرية موارد وجود ظل في إال رشيدة بطريقة المنشأة

 بجميع إلدارةا تطور العمل بيئة داخل اإلنسانية العالقات و البشرية رد الموا مجال في التطور هذا يقابل و

 متساه النظريات من مجموعة ظهرت و ساتاالدر من العديد أيضا المجال هذا في أجريت حيث عناصرها،

 .بلوغها ىعل العمل و األهداف رسم و اإلداري، راراالستق تحقيق و المؤسساتي العمل تطوير في فعال بشكل

 ذلك لىإ الفرد فحاجة ضرورية من أكثر راتالتطو تلك كل ظل في اإلداري التنظيم إلى الحاجة أصبحت لقد

 .سليم قنس وفق العيش و إشباعها و الحاجيات تحقيق على يساعد األخير هذا كون في تتمثل صارت التنظيم

 اإلزدهار، وراراالستق و ريةارماالست على يساعدها كونه في فتظهر ) الرياضية ومنها ( المنشآت حاجة أما

 لقصوىا أهميتها بروز و نشاطاتها وتعدد توسعها إلى أدت كبرى تار وتط الرياضية المؤسسات شهدت حيث

 و تكوين و التربية عملية في اإلسهام و اإلنساني السلوك تحسين طريق عن المجتمعات و راداألف تطوير في

 .سليمة أسس على المبنية الجيدة اإلنسانية العالقات ترسيخ و الشعوب ترقية

 في اإلدارة تبعتها ما ذلك في منتهجة اإلنساني الجانب على تركز و تهتم أن الرياضية اإلدارة على هذا حتم لقد

 لضمان هعلي المحافظة و به عالقة ماله كل تنظيم خالل من بالعامل اإلهتمام على فعملت أخرى المجاالت

 المنشاة داخل العاملين  األفراد بشؤون خاصة إدارة بوضع وذلك تطورها،

 مدى و الرياضية داخل المنشأة البشرية الموارد إدارة تنظيم دور على الضوء تسليط هذه راستناد في حاولنا وقد

 رسم و لياتتحديد المسؤو و للعمال المشتركة المجهودات بين التنسيق إحداث طريق عن تطويرها في مساهمته

 سؤولياتهمم و مناصبهم اختالف على العمال مجهودات استغالل غلى باإلضافة المهام، تقسيم و رافاإلش خطوط

 و التكلفة في اإلقتصاد مع ودقة بكفاءة اإلداري و الرياضي العمل آلداء صورة باحسن الرياضية المنشأة داخل

 .سليمة راتيجيةإست وفق تطويرها على العمل و الرياضية المنشأةرار استق لضمان الوقت
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 :اإلشكالية -1

تحقيق  وترمي إلى إن إدارة الموارد البشرية تمثل المحور األساسي في تنظيم العالقة بين المنظمة والعاملين ،

وتنميتها وتوظيفها  اصة بالحصول على الموارد البشريةخالل مجموعة أنشطة وبرامج خأهدافهم ، ويتم ذلك من 

ً من كل ذلك يمكن القول بأنوتقييم أدائها وصيانتها واالحتفاظ بها بشكل فعال ، م إدارة الموارد البشرية  نطلقا

 تتبناه معين تنظيم من مؤسسة أي تخلوا الاذ  .تعتبر من اإلدارات الهامة بالمنظمة التى ال يمكن االستغناء عنها

 األنسق أهم من تعد الرياضية المؤسسة أن بما و الفعالية، تحقيق اجل من المختلفة نشاطاتها لتسيير إدارية كعملية

 التنظيم إلى تحتاج األخرى هي فإنها الرياضية و  البدنية التربية في تتمثل إنسانية وظيفة تؤدي التي االجتماعية

  .المحكم و الجيد

 إلى يتعداه بل المرجوة الفعالية لتحقيق فقط المادية الموارد توفير على يقتصر ال المؤسسة هذه داخل والتنظيم

 توجه ذلك من الرياضية، المؤسسة وجدت أجلها من التي الغاية بلوغ على تعمل بشرية موارد وجود وجوب
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 العمل تفعيل في اإلنساني بالجانب تهتم عملية و ميدانية تيجياتااستر تحديد إلى الحقل هذا في المنظرين اهتمام

 المنشأة لكون راونظ فقط المادية الجوانب على ارمقتص مضى وقت في االهتمام كان حين في المؤسساتي،

 أيضا عليها و بينها، فيما  وتنظيم تعاون وجود يستوجب فإنه المستويات مختلفة عمالية فئات من تتكون الرياضية

 بالتالي و المنشأة لهذه الحسن السير لضمان الضروريين التالؤم و التوافق ذلك خلق من تمكنها التي اآلليات إيجاد

 من نوع األحيان بعض في يقابله قد كله هذا لكن أجلها، من أساسا جاءت التي األهداف تحقيقو تطوير ضمان

 غير أو الرسمية سواء السائدة العالقات طبيعة على يؤثر مما اإلدارية المستويات وافقت دم ع نتيجة االختالف

 تحقيق على تعمل -الخصوص وجه على منها الرياضية المنشأة في عموما المشكلة و الفئات مختلف بين الرسمية

 العناية و البشرية الموارد على الحفاظ على التركيز معف األهدا تحقيق و اإلدارية الوظائف مختلف بين التكامل

 ).المنشأة عليه تقوم مورد أهم أصبحت أنها حيث، راريةاإلستم و نمو على يساعد منظم اجتماعي نسق وفق بها

Isabelle Morin (p) politique générale et stratégie de l’entreprise, VUIBER, PARS, 1994,p08) 

 ة.بالغوبالتالي اصبح التنظيم االداري للموارد البشرية على غرار الموارد االخرى يكتسي اهمية 

من  والية البويرة وناخذ بعض االراءالمركب الرياضي لمستوى دراسةحالة على على ضوء ماسبق نجري 

ض ق لبعمختلف المستويات االدارية الموجودة بداخلها عن الجو التنظيمي السائد داخل المنشات والتطر

 االشكالية العامة التالية:المعوقات التي قد تعترض في بعض االحيان هذا الجو فخلص الى طرح 

في المنشات  وتحقيق االنسجامالى اي مدى يمكن لتنظيم ادارة الموارد البشرية ان يساهم في تطوير 

 الرياضية؟

 تمخضت عن هذه االشكالية العامة مجموعة من التساؤالت الجزئية وهي:

رد ارة الموام في ادتساهم في خلق االنسجااصر المكونة للتنظيم منها السلطة، المسؤولية واسلوب التنظيم هل العن -

 البشرية داخل المنشات الرياضية ؟

اخل دلروتينية ااستها كيف يتجلى دور ادارة الموارد البشرية في تفعيل االنساق الهيكلية التنظيمية وتطبيقات سي - 

 المنشات الرياضية ؟

ر االستقرا ها علىرة الموارد البشرية وتطبيقاتالعمليات االدارية التي تعمل على تسيير ادا تأثيركيف تتجلى  -

 واالداء البشري واالداري داخل المنشات الرياضية ؟

 :الفرضيات - 2

 البحث أدوات خالل من وهذا عدمها أو صحتها بإثبات الباحث يقوم و لإلشكالية، مؤقتة حلوال الفرضيات تعتبر

 عن عبارة وهي ،يدرسها التي لإلشكالية محتملة إجابة "أن على الفرضية تعرف حيث ستنا،ار د في اتبعناها التي

 -باهي حسين مصطفى  1 "(القائمة اإلشكالية عن لإلجابة التجريبي التصميم إلى للبحث النظري البناء من تحول نقطة

 ) 1996 ، 1 ،ط ، الرياضية و والنفسية التربوية المجاالت في اإلحصائي التحليل و العلمي البحث طرق الحفيظ عبد محمد إخالص

 :العامة الفرضية*

 اتخاذ كذا و نية،اإلنسا العالقات و التنظيم لعناصر الخيرة هذه تسخره بما البشرية الموارد إدارة نجاح يرتبط

 .انسجاما يضفي مما الرياضية المنشآت داخل اررالق

 :الجزئية الفرضيات*

 للمنشآت لداخليةا البيئة إنسجام تحقيق في فعال بشكل البشرية الموارد إدارة لتنظيم المكونة العناصر تساهم-

 .الرياضية

 المنشآت داخل وسياساتها أهدافها وتطبيق التنظيمية الهياكل انسجام تفعيل في دور البشرية الموارد إلدارة-

 .الرياضية

 داخل إلداريا اإلستقرار على فعال تأثير البشرية الموارد إدارة تسيير على تعمل التي االدارية لعملياتل-

 .الرياضية المنشآت

 سباب اختيار الموضوع :أ -3

 الرغبة في دراسة هذا الموضوع . -

 نجاز دراسات اخرى.وم من االيام في متناول باحثينا إلثراء مكتبتنا بمرجع جديد قد يكون في يإ -
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 قلة الدراسات في هذا الموضوع. -

 دارة الموارد البشرية في المنشات الرياضية.إ على العوائق التي تواجه التنظيممحاولة التعرف  -

 دارة الموارد البشرية في المنشات الرياضية.أهمية تنظيم إمحاولة التعرف على على  -

 

 

 :همية الموضوعأ -4

 ية.توضيح الحالة التي عليها ادارة الموارد البشرية في المنشات الرياضية من الناحية التنظيم -

 االداري في تطوير المنشات الرياضية. توضيح مدى اهمية النتنظيم- -

 اسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي. -

 توضيح الحالة التي عليها ادارة اامنشات الرياضية وذلك احصائيا. -

 : أهداف اختيار الموضوع -5

فيميا يخيص االدارة البحيو  العلميية ،وذليك بياثراء الجانيب المعرفيي  ادخال المنشاة الرياضيية وادارتهيا حييز -

 الرياضية

 دراسة التنظيم يعتبر عنصرا أساسيا أو وظيفة هامة من وظائف االدارة. -

االهتميام  فيي مختليف مجياالت االدارة العامية ليذا يجيب عنصر فعال وجود اهتمام كبير بعملية التنظيم بصفته -

 به في المجال الرياضي.

الدراسييات  ل أي منشيياة مهميا كيان طبيعيية نشياطها اذ ان كيلخيوارد البشيرية ذات اهمييية كبييرة داتعتبير ادارة المي -

 ة وبالتيالياثبتت انيه اليمكين الي منشياة تحقييق اسيتمراريتها اال عين طرييق وجيود ادارة رشييدة للميوارد البشيري

 يجب االهتمام بها في المجال الرياضي

 ياضة.دارة الرياضية وبالتالي تطوير الرالتنظيم وظيفة تساعد على تحسين مستوى اإل -

 معرفة مدى تأثيرالتنظيم على المنشات الرياضية. -

 ابراز دور االمكانيات البشرية في تحسين المنشات الرياضية. -

 ديدالمفاهيم والمصطلحات :تح -6

 والقارئ الباحث من كل يتمكن خاللها من إيجابية، أبعادا الباحث إعطاء في هاما رادو المفاهيم تحديد عملية تلعب

 بين طالخل عدم على تساعد العملية هذه أن على باإلضافة واضح، بشكل سةار الد قيد الموضوع تصور من

 للتأويالت فاديات الباحث يعمد لذلك المستويات، في الختالفاتهم تبعا الناس تصور في تختلف قد التي المفاهيم

 .للموضوع فعال و جيد بتقديم له يسمح الذي العنصر هذا راج إد على الخاطئة

 نجد الرياضية تالمنشآ تطوير في البشيرة الموارد إدارة تنظيم دور حول تتمحور التي سةار دال هذه ثنايا وفي

 في الموضوع مباشر بشكل تدخل ألنها المفاهيم بعض تحديد المهم من أنه

 ،راداألف كل هودج على والرقابة والقيادة التنظيم التخطيط عملية هي " :أنها على اإلدارة بعض يعرف :اإلدارة*

 .التنظيمية األهداف لتحقيق األخرى الموارد استخدام كذلك و

 المتاحة لبشريةا و المادية الموارد استغالل عاتقه على يأخذ الذي الجهاز ":أنها على اآلخر البعض يعرفها و

 في يعملون ردالف لكفءاو الفعال التشغيل بغرض داخلي جو توفير و تصميم هي و معينة أهداف لتحقيق

معين  ركمشت لهدف واالقتصادي الفعال التحقيق نحو راداألف وحفز توجيه و تنظيم و تخطيط وهي .مجموعات
 (12 200 3اإلدارة و التنظيم أساسيات قحف أبو السالم عبد)

 خالل من منشأةال تسيير عن مسؤولة آلية أو هيئة عن عبارة هي اإلدارة أن التعريفين هذين لىا بالرجوع يتضح

 في تتمثل الوظائف من مجموعة طريق عن استغاللها و المنشأة تلك نشاط طبيعة حسب الالزمة الموارد توفير

 .ألجلها ساأسا المنشأة جاءت التي األهداف تحقيق أجل من وذلك الرقابة، و التوجيه و التنظيم و التخطيط

 بصورةراجه إخ و الرياضية الهيئات في الرياضي المنتج و العمل عناصر تنسيق فن ":هي :الرياضية اإلدارة*

 "الهداف هذه تحقيق أجل من منظمة

 "أهدافها لتحقيق الرياضية الهيئة داخل الجهود كافة توجيه" : هي أو
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 : في تمثلت الوظائف من مجموعة تسخير هي الرياضية اإلدارة أن التعريفين هذين خالل من أيضا القول يمكن

 المجال في المؤهلة ةالبشري الموارد توفير خالل من الرياضية المنشأة بتسيير للقيام الرقابة و التوجيه التخطيط،

 .لمنشأةا عليها تحتوي التي  الرياضية النشاطات حسب الالزمة المعدات و  يزاتالتجه توفير و الرياضي،

 الذين فرادألا تحديد و إنجازها المطلوب األنشطة تحديد على تنطوي اإلدارة وظائف من وظيفة "هو :التنظيم *

 متطلبات مع راتهمها  راتهقد تتالءم الذي الشخص إلى معين نشاط إسناد يتم بحيث األنشطة، هذه بتنفيذ سيقومون

 بناء إلى اإلضافةب األنشطة، بين التنسيق  رافاإلش أساليب و المسؤولية و السلطة كزامر تحديد و ، النشاط هذا

 عند بلوغها طلوبالم والنتائج الخ،....ماذا عن المسؤول ومن بماذا، يقوم الذي من يوضح الذي التنظيمي الهيكل

 (2 البشرية الموارد رةإدا وسيلة حمداوي -) "األهداف تحقيق في تساهم التي راراتالق وتخاذ ا االتصال، شبكات تحديد

 أهدافه تحديد خالل من ذلك و المشروع في توازن حالة إيجاد على العمل ": -الخير أبو كمال يرى كما – هو أو

 مع األهداف كتل لتحقيق الالزمة الوظائف مختلف وتحليل تام، وانسجام كامل بتناسق تحقيقها سائل و توضيح و

 من تمكن راقبةملل فعالة وسائل إيجاد مع عالقات من بينها ما وتوضيح ومسؤوليتها، لها المخولة السلطات بيان

 توضيح هو التنظيم أن التعريفين هذين خالل من أنا يتبين تقويمها إلى والمبادرة  رامبك فاتااالنحر على التعرف

 التنسيق بعملية القيام ذلك ويقابل تحقيقها، إلى تسعى التي األهداف وتوضيح المنشأة داخل الموجودة النشاطات

 بقاء لضمان دافاأله تلك تحقيق على تساعد التي الطريقة أو بالشكل المنشأة داخل العاملين راداألف جهود بين

 .الثانية بالدرجة وازدهارها تطويرها على والعمل االولى، بالدرجة المنشأة

 وانجاز اتونشاط وسياسات أهداف رسم في المشاركة راداألف مجموعات " :أنها على تعرف البشرية: الموارد*

 معين، وقت في المنظمة تكون التي والجماعات راداألف مجموع " :أنها على أيضا ت وتعرف التي األعمال

 ويختلف

 وظائفهم، في فونيختل كما وطموحاتهم، اتجاهاتهم سلوكهم، خبرتهم، تكوينهم، حيث من بينهم فيما فراداأل هؤالء

 (25 السابق لمرجعا)ة الوظيفي تهمار مسا وفي اإلدارية مستوياتهم

 من أهدافها قيقلتح ويسعى المنشأة لواء تحت يعمل من كل هي البشرية الموارد أن التعريفين هذين خالل من نجد

 داخلها موقعه حسب كل وعمال، وموظفين مسؤولين

 

 

 تحتاجها التي شريةالب بالموارد يتعلق مل بكل االهتمام عملية " :بأنها البعض يعرفها :البشرية الموارد إدارة*

 عليها الحفاظو وصيانتها استخدامها على فارواإلش الموارد هذه اقتناء يشمل وهذا أهدافها، لتحقيق المنظمة

 (25 السابق المرجع) وتطويرها المنظمة أهداف لتحقيق وتوجيهها

 التي ألنشطةوا الوظائف من لعدد المتضمن اإلدارية العملية من الجانب ذلك " :أنها على يعرفها من وهناك 

 املينالع ومصلحة المنظمة مصلحة يحقق بما وايجابية فعالة بطريقة البشري العنصر إدارة بغرض تمارس

 هاشم محمود زكي) المنظمة راتجياتبإست مباشرة البشرية الموارد إدارة وأنشطة وظائف وترتبط المجتمع ومصلحة

 (32 1995 البشرية الموارد إدارة
 على هتمامهاا تركز والتي المنشأة داخل الموجودة األلية تلك هي البشرية الموارد أن سبق ما خالل من يتضح

 إمكانياتهم تطوير على والعمل المنشأة، على الحفاظ وبالتالي عليهم الحفاظ أجل من داخلها العاملين راداألف كل

 .المنشأة تطوير أجل من

 الذي ؤسساتيالم المادي الواقع ذلك " : أنها على رياضية ال المنشأة البعض عرف دقل :الرياضية المنشأة *

 (329 1995 اإلسالمية والحضارة الرياضة الخولي أنور أمين) الرياضة يتعهد

 وذلك رة،صو أفضل إلى الوصول تدار أن المفروض اجتماعية فنية وحدة " :أنها على أيضا البعض ويعرفها "

 التي األهداف :وهي به ويتأثر االخر في منها جانب كل يؤثر بحيث بعضها في متداخلة رئيسية جوانب اتبعت إذا

 حسن) والرقابة وجهوالت والتنظيم كالتخطيط اإلدارية والعمليات والمادية البشرية الموارد وواضحة، معروفة تكون

 التربية في العامة والعالقات يادةالق األهداف التنظيم اإلدارة ربع ا ال الجزء اضية والري البدنية التربية وفلسفة إدارة في العلمية الموسوعة الشافعي أحمد

 (الرياضية
 أو المالعب، وأ المركبات أو القاعات أو المساحات كل هي الرياضية المنشأة أن التعريفين هذين خالل من نفهم

 مجموعة هابتسيير  تقوم والتي والرياضية، البدنية النشاطات مختلف لممارسة المخصصة األماكن عامة بصفة

 .منظم إداري إطار في راداألف من
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 تمهيد:

ركة بمشا لتطورفكرة التنظيم يحتاج إليها كل إنسان يطمح إلى حياة طبيعية، ويعمل على صنع الحضارة وا     

به الفكر اإلداري  وهذا ما اخذ اآلخرين في شتى المجاالت الحياة أو في أي مجال داخل المجتمع الذي ينتمي إليه.

ايات مرجوة. وقد المؤسسات سعيا إلى تحقيق غ الذي اعتبر التنظيم أساس تنسيق الجهود الفردية والجماعية داخل

 اإلدارة بدونه. وفعاال من عناصرها ال يمكن أن تقوم أساسيا اربتطور اإلدارة إلى أن أصبح عنصتطور التنظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المحور األول: اإلدارة والتنظيم:-1-1

 نبذة -1-1-1

 فتهابص ضيةسة اإلدارة الرياا، وحتى درهاما من عناصر اإلدارةا التنظيم باعتباره عنصار راسةإن د

 جزء.رفة اللهذه األخيرة بصفة عامة الن توضيح الكل يسهل معنوعا من أنواع اإلدارة يحتم علينا التطرق 
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بضعة  لم يتعد عمر اإلدارة كعلم من العلوم بضعة أجيال، أما من حيث الممارسة فان عمرها يمتد إلى

القديمة  مصر في راماتاأله أالف سنين، والدليل على ذلك انجا ا زت الحضا ا رت القديمة، فمثال عملية بناء

اآلثار  الصين العظيم، واستخدام اإلدارة للتحكم في التجارة البحرية بواسطة الفينيقيين، كل هذهوبناء صور 

اإلداري لم  الفكر نذ أالف السنين قبل الميالد، لكنالمادية والفكرية تعتبر خير دليل على ممارسة اإلدارة عمليا م

 ، (2003خرون، )وام  19يظهر إال حديثا خالل القرن 

 جع إلى أسباب عديدة من بينها:اوذلك ر

لحكومية ا كان عدد المؤسسات التجارية واالقتصادية قليل إذا ما قورن بالمؤسسات 19حتى نهاية القرن -

ماما اهت قالسياسية و العسكرية التي لم تكن ذات أهداف ربحية، لذلك فان عدم وجود دوافع الربح لم يخل

 التي تساعد على زيادة الكفاءة.راسات بالد

 نبكانت اقتصادية بحتة ولم تولي أي اهتمام للجا 19التي ظهرت في أواخر القرن  راساتمعظم الد-

العمال  نمائلة هاإلداري،حتى جاءت الثورة الصناعية وظهر ما يسمى بنظام المصنع مما أدى إلى استقدام أعداد 

عظمها في م ثلتألنواع جديدة من المشاكل لم تكن معروفة من قبل تم لتلك المصانع ترتب عليه مواجهة أصحابها

 ي.اإلدار تمام الباحثين والدارسين بالمجالوالتنسيق،فكان سببا في اه رافمشاكل التنظيم و اإلش

 :اإلدارة تعريف-1-1-2

 من مشتقة ةإدار لفظ فان اللغوي لتعريفهما بالنسبة: اصطالحي واألخر لغوي احدهما تعريفان لإلدارة يوجد

 لآلخرين خدمة أداء ومعناها AD+MINSTRA مقطعين:  من تتكون التي الالتينية

ADMINISTRATION  ة  (1998)المليجي،   محدد هدف أو معين غرض تحقيق وتعني 

 تعريف حمل المجال هذا في الفقهاء و الباحثين بين االختالفات بعض ظهرت فقد االصطالحية الناحية من

 (2003)حقف،  الخ...ثقافي /اجتماعي/رياضي: ضمنه تدرس الذي النشاط حسب متغيرة طبيعتها الن ذلك: اإلدارة

 :نجد لإلدارة أعطيت التي االصطالحية التعريفات بين ومن

 نتائج إلى الوصول بهدف المنشاة في الموظفين جهود فيها تتناسق بشرية عملية هي اإلدارة'' رشيد احمد 

 فاإلدارة هنا زمن للمنشاة، المتاحة والبشرية المادية لإلمكانيات استخدام أفضل االعتبار عين رفي ايجابية،اخذين

 )الخليلي('' المرسومة األهداف لتحقيق معه اآلخرين وجهود جهوده يوجه الذي الشخص هو

 ''ابةوالرق التنسيق و األوامر واصدار والتنظيم والتخطيط التنبؤ باإلدارة يقصد:'' FAYOL فايول 

 و به وموايق أن الرجال من تريد لما الصحيحة المعرفة هو اإلدارة فن إن:'' F.TAYLOR تايلور فريدريك 

 'ثمنا وأرخصها الطرق بأفضل يعملونه وهم إياهم ومباشرتك مالحظتك أي عمله،رؤيتك

 من المنشاة بإنشاء تتعلق التي والوظائف الواجبات كل عن عبارة اإلدارة:'' KIMBALL كمبل 

 للتنظيم العام الشكل الالزمة،ورسم الضرورية المعدات كل لها،وتوفير الرئيسية السياسات تمويلها،ووضع حيث

 (2001)بدوي، '' الرئيسيين الرؤساء واختيار المنشاة، فيه ستعمل الذي

 :اإلدارة أهمية-1-1-3

 :كاألتي بالمنشآت يتعلق فيما وخاصة اإلدارة أهمية تتجلى

 وفالظر تلك كل مواكبة طريق عن المنشاة لها تتعرض قد التي المختلفة البيئية الظروف مواجهة- 1

 .المنشاة لصالح معها والتكيفرات والمتغي

 .لتنسيقوا والتخطيط التنظيم طريق عن المنشاة داخل واجدة المت العناصر كل على اإليجابي التأثير- 2

 وتكلفة وجهد وقت بأقل المهام انجاز على اإلدارة تعمل- 3

 .أهدافها لتحقيق المنشاة وتوجيه وقيادة رااالستقر تحقيقي- 4

 فاعلية أكثر تجعلهم التي الحوافز وضع خالل من للعاملين الوظيفية الشخصية تطوير وسائل من وسيلة- 5

 (2000)هللا، . وايجابية

 القوة وهي جتمعللم المتاحة القوى و الطاقات تشغيل على يعمل الذي األساسي المحرك بمثابة اإلدارة تعتبر- 6

 التي وهي ولدولا والمنشات رد ا األف أهداف انجاز عن المسؤول تعتبر فاإلدارة الطاقات، هذه لتنظيم الدافعة

 مالعلو من النوع بهذا االهتمام الواجب من فانه لذلك للمجتمعات، والثقافي واالجتماعي االقتصادي الرفاه تحقق

 .المجتمعات لتلك التقدم التطور على يساعد الذي الوحيد هو ألنه
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 الفرد فحاجة ضرورية، من أكثر تصبح اإلدارة إلى الدول و والمجتمعات دااألفر حاجة فان المنطلق هذا ومن

 لشعبها اإلدارة خدمة في تتمثل الدول وحاجة وازدهارها، رهاااستمر على تساعد كونها في تظهر اإلدارة إلى

 )وآخرون( وأهدافها أهدافه وتحقيق

 اإلدارة مستويات -1-1-4

 :3 رئيسية مستويات ثالثة إلى منشأة أي داخل اإلدارة تقسيم يمكن

 :العليا اإلدارة:  01

 فيه تمارس ماك والصالحيات، السلطات جميع فيه تتركز حيث التنظيم في اإلداري المستوى قمة النوع هذا يمثل

 خاللها من يتم يالت العامة السياسة بوضع تقوم عالية رت ا مها إلى تحتاج نجدها لذلك اإلدارية، الوظائف أهم

 :منها أخرى مسؤوليات إلى إضافة المسطرة، األهداف تحقيق

 .التنظيمي الهيكل بناء -

 المدى طويلة الخطط وضع -

 .راداألف جهود ورقابة توجيه -

 .والمنشأة اإلدارة تطوير على تساعد التي اإلدارية األبحاث تشجيع -

 

 

 :الوسطى اإلدارة:  02

 جميع بواسطته يعتبر الذي الجسر بمثابة فهو التنفيذية واإلدارة العليا اإلدارة بين وصل حلقة المستوى هذا يمثل

 (2004)حسانين، : يلي فيما اإلدارة هذه مسؤوليات وتحدد اإلداري، الجهاز داخل النشاطات
 .المدى قصيرة الخطط وضع -

 .التنفيذية اإلدارة موظفي تدريب -

 .األعمال تنسيق -

 .التنفيذية اإلدارة عن العليا لإلدارة دورية تقارير رفع -

 التنفيذية اإلدارة:  03

 .تنفيذال وظائف يشغلون الذي المؤسسةراد أف جميع على ويشمل اإلداري الهرم قاعدة المستوى هذا يمثل

 مسؤوليات اختالف رغم أساسي بشكل رت ا المها من مجموعة إلى تحتاج الثالثة اإلدارية المستويات هذه إن

 تامهار /نسانيةإ تار مها /فنية تامهار: أنواع ثالثة إلى بدورها تنقسم رت ا المها وهذه األخرى، عن منها كل

 . إدارية

 األمر إلدارةا به تقوم نشاط بأي تربط التي واألساليب ءاتااإلجر جميع معرفة في الفنية المهارة تتجلى /أ

 .النشاط بهذا يتعلق إداري عمل أي فهم على يساعد الذي

 أقسامها عرفةو المؤسسة داخل الفرعية والوحدات التنظيمات بكل اإلحاطة طريق عن اإلدارية المهارة تتوفر /ب

 .المرجوة األهداف وفهم الرئيسية بالوحدات أو البعض ببعضها الوحدات هذه عالقات واستيعاب

 رد الموا كاتبسلو تهتم األخيرة هذه اإلنسانية، المهارة دون السابقتين المهارتين من أي نجاح يمكن ال /ج

 الموارد ههذ فهم على تساعد التي الجوانب بكل اإللمام على وتقوم المؤسسة مستوى على الموجودة البشرية

 .وتطويرها

 ويكن توضيح اهمية هذه المهارات بدرجات متفاوتة حسب المستويات االدارية من خالل الشكل االت 

 ( 26ص ، 97مطر عيسى عدلة الدين حسام طلحة)الثالث في المستويات االداريةالشكل االول :اهمية المهارات 

 المهارات     المهارات
 

 

                                                        

 

 

 

 

 االدارة التنفيذية االدارة الوسطى االدارة العليا
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 ةالمهارات الفني                 

 المهارات االنسانية                 

                            

         المهارات االدارية 

                    

 :خصائص اإلدارة -1-1-5

  درسة،الم األسرة،( مجموعة وكل فرد كل بحياة ترتبط حيث اإلنساني النشاط أوجه أهم من اإلدارة تعد

 فهناك ويرهوتط آدائه تحسين إلى والسعي اإلداري للعمل األولوية إعطاء وجوب يستدعي مما) إلخ...المؤسسة

 لديها المتوفرة ريةاإلدا راتالمها على أن إال كافية غير لكنها موارد لديها أن أو كبيرة موارد لديها ليست دول

 .المتقدمة الدول مصارف في جعلتها

 من يتم األعمال هذه تنفيذ أن إذ لألعمال تنفيذ مجرد ليست أنها نجد ، بها تقوم عديدة بخصائص اإلدارة تتمتع

 دتحدي على ضرورية بصفة تعمل اإلدارة هذه أن بل ، اإلدارة هذه رف ا إش تحت يعملون أشخاص طرف

 .ذلك في عالتنفيذيالمتب النشاط خالل من عمالها مجهودات بواسطة لتحقيقها المنشأة تسعى التي األهداف

 يجعلها العمل كذل تطوير أجل من العامل بتطوير واالهتمام العمل في اإلنساني الجانب على رة اإلدا تركيز إن

 هناك أن حيث ا،وتقدمه راريتها استم لضمان بهم العناية إلى ردها ا أف مع تعاملها في تسعى حيث ناجحة إدارة

 المجيد عبد روانم ).فشلها عنه نتج مما اإلنساني الجانب حساب على يكون أهدافها تحقيق جعلترات اإلدا بعض

 (. 28 ص. 2000  إبراهيم،
 :فيمايلي تتمثل الخصائص من أخرى مجموعة لإلدارة أن نجد اخر جانب من

 إلتقاء على وقفيت اإلدارة نجاح أن يعني مما البعض بعضها مع بطهااوتر لإلدارة األساسية الوظائف تكاملية_ 

 الهدف تحقيق يف كبير حد إلى يسهم عمال فيه جزء كل يعمل متكامل نظام عن عبارة فهي وانتقائها العناصر هذه

 أو لتخطيطا: مثال) بأكمله للمؤسسة اإلداري التنظيم ضعف يعني جزء أي ضعف فأن وبالتالي للمنشأة العام

 يدخل عنصر أي إنف ذلك من األكثر بل ،( المنشأة أو باإلدارة رااإلضر إلى مباشرة بطريقة يؤدي السيئ التنظيم

 تحديد عدم: لمثا) سليمة بطريقة توظيفه يتم لم ما إذا المنشأة على سلبا سيؤثر الوظائف هذه إحدى إطار في

 ( بالمنشأة التنظيم عناصر من عنصر أنها إعتبار على واضح بشكل الوظائف

 لكن فقط، اليالح الوقت في أهدافها تحقيق محاولة في تعترضها التي المعوقات على اإلدارة اهتمام ينصب ال_

 الالزمة راءاتجاإل باتخاذ المشاكل لتلك معالجتها خالل من ذلك من أبعد إلى تذهب والناجحة الرشيدة اإلدارة

 تغرق ما سرعان هافإن تستغلها وال فقط الحاضرة بمشاكلها تهتم التي رتاإلدا بعض أما ، المستقبل في لتتفاداها

 تحقيقو ريتهااراستم دون يحول زاحاج ويشكل يغرقها الذي األمر كمهاارت بسبب المشاكل من مجموعة في

 .أهدافها

 تام تناسق ودوج يستوجب وذلك سيرها طريقة وفي النشأة إمكانيات في مباشرة بطريقة البيئة تؤثر ما غالبا -

 تحدث التي تالتغيرا مواكبة في ترغب ال المنشآت بعض أن أحيانا نجد إذ إدارتها وعناصر المؤسسة بيئة بين

 األساليب من يربكث أحسن بمعطيات جاءت قد رت ا التغي هذه أن من الرغم على بها المحيطة البيئة مستوى على

 التي البيئة لىع أرتط قد التي رت ا التغي مع التعامل في المرونة الناجحة اإلدارة خصائص من أن نجد لهذا ،

 .المؤسسة بداخلها تتواجد

 تماثلها التي وخاصة المؤسسات باقي عن حياد في المؤسسة تبقى أن المستحيل من أنه نقل لم إن المستبعد من -

 غير أو كانت مباشرة العالقات من نوع هناك يكون أن يجب إذ (الرياضية المنشآت في نجده ما وهذا)النشاط في

 دلالمتبا االعتماد جادإي على بقدرتها تتميز الناجحة اإلدارة فإن لهذا ، تااإلدار هذه في تكامل عنها ينتج مباشرة

 التي اليجابيةا العناصر من مجموعة عنها ينجم األخيرة هذه ، بينها فيما التكامل حالة وايجاد المؤسسات بين

 : بينها ومن المنشأة تطوير في كبيرة بدرجة تساهم

 .ابموارده وتضر طاقاتها تستنزف والتي المؤسسة داخل تحدث قد التي والتصادمات راعاتالص تجنب 

 .األخرى المؤسسات موارد من االستفادة خالل من المختلفة الموارد استغالل االقتصادفي 

  تراوخب التجارب من االستفادة على يساعد محكم تنظيمي إطار وفق المؤسسات بين راتالخب تبادل 

 .المؤسسات تلك
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 يشكل التعامل بين مختلف المؤسسات نوعا من االنسجام بينها ، وهذا أمر إيجابي جدا. 

 ل المواردستغالامن بين خصائص اإلدارة أيضا نجد الكفاءة اإلدارية حيث تؤثر هذه األخيرة بطريقة مباشرة في 

د وجو م مورد رغمالمتاحة المؤسسة،ذلك أن اإلس ا رف في استخدام احد الموارد من جهة،أو عدم استخدا

كل خالل الش ضرورة تدعو إلى ذلك من جهة أخرى يدل على عدم كفاءة المسؤولين ويكون توضيح ذلك من

 التالي:

 (32ص2001 بدوي، عصام-) اإلدارية الكفاءة مقياس: 02 :رقم الشكل
 

 

 

 
 

 

 
 

 الموارد تساهم ال                                                          في الموارد ساهمالت         

 االنجاز يف                                                                      االنجاز          

 شلها،ف إلى تؤدي سيئة وأخرى اإلدارة نجاح إلى تؤدي جيدة مظاهر نال انه نجد الخصائص هذه خالل من

 لديها كوني اولتي مدروس، علمي بشكل العمل ألساليب المتفهمة الكفاءة اإلدارة تلك هي الناجحة فاإلدارة

 :نجد ةلإلدار الجيدة المظاهر أهم بين ومن ناجح، بشكل أهدافها تحقيق على تساعدها التي اإلمكانيات

 .للخسائر تعريضها عدم على والعمل المنشاة داخل العمل تطوير- 1

 .المنشاة تسيير في فااإلسر تفادي على بالعمل وذل النفقات، ترشيد- 2

 .المنشاة وأجهزة ممتلكات على الحفاظ إلى السعي- 3

 االستقطاب،(يةالقبل تيجياترااالست وخاصة البشرية الموارد تسيير تيجيات رااست وضع في الشفافية انتهاج- 4

 .)التوظيف االختيار،

 : بينها من بالمنشأة، رااإلضر شأنها من سيئة أخرى مظاهر هناك أن نجذ الجيدة المظاهر لهذه بالمقابل

 .البشرية الموارد إدارة مجال في وخاصة الجيد التنظيم على االعتماد عدم – 1

 .الشخصية ضهماأغر تحقي في المنشأة لموارد المسيرين استغالل – 2

 .( التنظيم في نقص نتيجة يكون أيضا وهذا) العامة اإلدارة في راالقر كزامر تعدد – 3

 . المناسب المكان في المناسب العامل وضع عدم إلى إضافة   البشرية، الموارد اختيار سوء – 4

 اإلدارة عناصر-1-1-6

 تحديد حول الباحثينو الفقهاء من الكثير اختلف ولقد اإلدارة، مهام أو اإلدارة وظائف تسمية عليها يطلق من هناك

 نهملك  (   39،ص9991 شرف، الحميد عبد)بعضها من أنقص من وهناك العناصر بعض أضاف من فهناك العناصر، هذه

 يكادون

 .الرقابة/  التوجيه/  التنظيم/  التخطيط:  وهي محددة مجموعة في يشتركون

 أوال: التخطيط

 وقد لتخطيط،ا عنصر على توافرت إذا إال تقوم أن لإلدارة يمكن ال حيث اإلدارة، عناصر أول التخطيط يعتبر

 (29ص999.1 شرف، الحميد عبد):  أهمها من تعاريف عدة له أعطيت

 اجل من مهاالستخدا األفضل السبل واختيار الموارد وتقدير األنشطة أو األعمال تحديد: "  الهواري سيد -

 . " معينة أهداف تحقيق

 .المستقبل لهذا اداالستعد مع المستقبل عليه سيكون بما التنبؤ على يشتمل الواقع في التخطيط: "  فايول هنري -

 . هي الخطوات من مجموعة على تشتمل التخطيط عملية أن نجد التعريفات هذه خالل من

 .إليها الوصولراد الم لألهداف المسبق التحديد -

 .المسطرة األهداف تلك لتحقيق الالزمة اإلمكانات تحديد -

 .المتاحة غير توفير وكيفية المتاحة اإلمكانات تحديد -
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 .الهدف لتنفيذ الزمنية رامجالب وضع -

 : التخطيط أنواع

 اإلدارة مستوى على رتيجي ا اإلست التخطيط نجد حيث ، اإلدارة مستويات حسب التخطيط يختلف

 (374ص . 999 الشنواني، صالح ).السفلى اإلدارة مستوى على فيتم التكتيكي التخطيط أما ، العليا

  راوحتت المدى ةطويل زمنية لمدة به العمل يتم أن أجل من العليا اإلدارة به تقوم:  اإلستراتيجي التخطيط –1

 نهام الهدف سياسات وتحديد مجابر وتصميم أولويات بوضع النوع هذا ويهتم سنوات، وخمس سنة بين ما

 .أهدافها تحقيق على المنشأة تساعد التي الموارد توفير

 فترة ييغط وهو رتيجي، اإلست التخطيط في المحددة السياسات تنفيذ على يركز:  التكتيكي التخطيط – 2

 لتحقيق إنجازها يجب التي ريبة الق األنشطة على يركز أنه كما واحدة، سنة معظمها في تتعدى ال زمنية

 .راتيجياإلست التخطيط تدعيم كله هذا من والغرض للمنشأة، العامة رتيجيات ا اإلست

 إلدارةا مستوى على عمله مسؤوليات إلنجاز التنفيذي التخطيط المدير يستخدم:  التنفيذي التخطيط – 3

 الدنيا ارةلإلد يكون كما إنجازه مطلوب هو كما حسب أسبوع كل أول يوم كل النوع هذا برسم ويقوم الدنيا،

 .ضلبصورةأف األهداف تحقيق على يساعد الذي بالشكل واألساليب السياسات تحسين إمكانية بخصوص أير

 التوجيه:  ثانيا

 التي األنشطة لك على وتنطوي المؤسسة داخل المدير بها يقوم التي اإلدارية الوظائف من التوجيه عملية تعتبر

 .بكفاءة العمل على المرؤوسين لتشجيع صممت

 خطيطت من سبقتها التي العمليات في جهود من بذل ما ونجاعة صدق مدى على الدليل العملية هذه وتعطي

 .وتنظيم

 يقتحق  يمكن وال ،إليهم الموكلة المهام إلنجاز عليهم واإلشراف المساعدين إرشاد: " بأنه التوجيه تعريف ويمكن

 المناسبة العمل ظروفو اإلمكانيات كل وتوفير منهم، مطلوب هو بما للقيام األفراد إعداد يتم أن بعد إال إنجاز أي

 (106 ص سابق، مرجع واخرون، الخليلي منذر سعيد، عمر ) ."لهم

 بين التنسيقو وترغيبهم، إلرشادهم رؤساءهم من بالعاملين تصال اال يتم التي العملية: "بأنه البعض ويعرفه

 (8 ص سابق، مرجع مطر، عيسى عدلة الدين، حسام طلحة )." األهداف لتحقيق وقيادتهم جهودهم

 :هما أساسيين مبدأين على التوجيه عملية وتقوم

 :األهداف تجانس مبدأ -1

 الفرد أهداف تجانس مدى على تتوقف التوجيه فعالية أن أساس على يقوم حيث التوجيه، بغرض المبدأ هذا يتعلق

 التي أهدافهم لهم تكون واحدة المنشأة داخل يعملون الذين رادفاألف الجماعة، أهداف مع التعاوني النشاط في

 المنشأة دافأه تحقيق على العمل هو المهم لكن ألخر، فرد من األهداف هذه تختلف وقد تحقيقها، على يعملون

 طريق عن سيدهتج يمكن ما وهذا المنشأة أهداف مع دااألفر أهداف تتجانس أن يجب لذلك أجلها، من أنشأت التي

 .الحوافز نظام

 :األمر وحدة مبدأ - 2

 األشخاص نأ راساتالد بعض بينت حيث أكثر، ال واحدا رئيسا للمرؤوسين يكون أن أساس على المبدأ هذا يقوم

 تفادي على يساعد المبدأ وهذا واحد، رئيس بواسطة يوجهون عندما أكثر يتجاوبون المرؤوسين

 .رئيس من أكثر وجود حالة في للموظفين بالنسبة االنقسام

 :وهي التوجيه عملية عليها تقوم عناصر ثالثة هناك أن إلى المبدأين هذين خالل من نخلص

 )106 ص سابق، مرجع واخرون، الخليلي منذر سعيد، عمر ).الحوافز /االتصال /القيادة

 أهداف يحقق الذي بالشكل إليهم المناطة أعمالهم ينفذون وجعلهم اآلخرين على التأثير قوة هي: القيادة /أ

 .المنشأة

 بحيث بادلهات أو ونقلها اإلدارية العمليةرار الستم الضرورية والمعلومات البيانات تجميع هو: االتصال /ب

 الجديدة، بالمعلومات الغير إحاطة من الجماعة أو الفرد يتمكن

 .نشأةالم أهداف يحقق بما والخبرات المعلومات تبادل بمقتضاها يتم التي الوسيلة هو فاالتصال لذلك

 الحصول يمكنه والتي بالفرد الحيطة البيئة توفرها التي المتاحة اإلمكانات مجموعة هي:  الحوافز – ج

 لبالشك معينة نشاطات مجموعة او لنشاط وآدائه معين سلوك نحو دوافعه لتحويل واستخدامها عليها

 171)ص سابق، مرجع رون،واخ الخليلي منذر سعيد، عمر ( أهدافه ويحقق توقعاته أو حاجاته أو رغباته يتبع الذي األسلوب أو
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 : الرقابة : ثالثا
 والتوجيه التنظيم ،التخطيط بعد تأتي أن يجب إذ اإلدارية العملية سلسلة في األخيرة الحلقة الرقابة عملية تمثل

 : أهمها نم تعريف، من أكثر للرقابة أعطي فقد األخرى العناصر راغر وعلى اإلدارية، العملية تكتمل لكي

 والتعليمات الموضوعة للخطة طبقا   يحدث شيء كل كان إذا مما التحقق على الرقابة تنطوي: "  فايول هنري -

 معالجتها بقصد واألخطاء الضعف نقاط إلى اإلشارة هو غرضها وأن المحددة، والمبادئ الصادرة

 ص هللا جاد جميلة – الجيوسي رسالن محمد (." األفعال الناس، األشياء،:  شيء كل على تطبق وهي حدوثها، راتكر ومنع

149( 

 يجري ما أن نم للتأكد غيرها بتكليف أو بنفسها اإلدارة بها تقوم مستمرة متابعة عملية هي: "  بدوي عصام -

 " .المعدة رمج ا والب المرسومة والسياسات الموضوعة للخطط وفقا   يتم المنظمة داخل العمل عليه

 ودقيقة صحيحة معلومات على للحصول المستمرة واألنشطة الجهود تلك هي: "  الشافعي أحمد حسن -

  معدالت قارنةوم مسؤولياتها، العامة اإلدارة تتولى التي النشاط مجاالت مختلف في والتنفيذ العمل تقدم عن

 اترافاالنح عن والكشف الموضوعة، الخطة في المستهدفة والمستويات بالمعدالت ومستوياته التنفيذ

 (55 ص. 1997،وآخرون النمر محمد بن )سعود. " وتصحيحها

 1 أهمها العناصر من مجموعة تتضمن الرقابة عملية أن نجد التعريفات هده إلى بالنظر

 رقابيةال ييراالمع وضع على منشأة أيه في بدقة األهداف تحديد يساعد: المعيار ووضع اهداف تحديدي 

 األداء أو الفعلية النتائج قياس يمكن بواسطتها المالئمة

 بين بقتطا وجود إلى المقارنة هذه تودي أن يجب: المرسومة المعايير مع المحققة النتائج المقارنة 

 قياس يجب يرةاألخ حالة في المرسوم المعايير من أقل أو أعلى النتائج هذه تكون قد لكن والمعايير النتائج

 .أسبابها على والتعرف للفروق

 المعايير من أقل المحققة النتائج كانت اذا ما حالة في: وتصحيحها أسبابها على والتعرف الفروق قياس 

 .عالجتهام من اإلدارة تتمكن حتى أسبابها وتحديد الفروق تلك على رف التع يجب فإنه المرسومة

 عرضة حاتالمصطل أكثر من جعله التنظيم موضوع لقيه الذي يداالمتز االهتمام إن:التنظيم مفهوم: -1-1-7

 لدى مللتنظي يكون أن من اليمنع هذا لكن خطواته، ورسم مضامينه وشرح تحديده قي واالختالف للتضارب

 فكرة حديدت في يساهم التضارب ذلك فان ذلك على زيادة متقاربة،بل معان أو واحد معنى الفقهاء من العديد

 .واسع بشكل التنظيم

 :التنظيم تعريف: أوال

 عملية فهم يسهل حتى تعريف من أكثر يذكر أن الباحث ارتأى التعريفات من الكثير وجود ظل في

 :نحد التعريفات هذه بين اإلدارة،ومن عناصر من هام كعنصر التنظيم

 والعتاد األولية المواد من وظائفه تأدية على يساعد ما بكل المشروع إمداد هو التنظيم:''فايول هنري-

 .البشرية والموارد المال رس أ و

 األشياء ببعض،وبين بعضهم العاملين بين العالقات إقامة راءالمد من التنظيم وظيفة وبمقتضى

 (15 ،ص 1997شرف، الحميد )عبد''البعض يبعضها

 عبارة لمعنىا بهذا مشترك،فالتنظيم هدف لتحقيق إداريا منسق للعالقات نظم وضع هو التنظيم'':الهواري سيد-

 في خلل البعض،وأي بعضها وتكمل البعض بعضها مع منسقة ءاأجز مجموعة من تتكون منظومة أو نظام عن

 (16 السابق، المرجع)'' الكلية النتيجة في خلل يحدث منها جزء أي

 وسائل أهدافه،وتوضيح تحديد طريق عن وذلك المشروع في توازن حالة إيجاد على العمل هو:''الخير أبو كمال-

 السلطات بيبان مع األهداف هذه لتحقيق الالزمة الوظائف مختلف تام،وتحليل وانسجام كامل بتناسق تحقيقها

 على التعرف من تمكن رقبة ا للم فعالة وسائل إيجاد مع عالقات من بينها ما وتوضيح ومسؤولياتها لها المخولة

 2'' تقويمها إلى والبادرة حينها في رفات ا االنح

 هذا محددة،ويتكون أهداف تحقيق بغرض المنشاة رافأط يمثل الذي الكيان بمثابة هو التنظيم:''ماهر احمد-

 العمل راءاتواج وأساليب واألسواق والموردين والعمالء والتكنولوجيا واألعمال الوظائف هياكل من الكيان
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 هنالك فيكون التنظيم عملية تنجح حتى أخر إلى حين من تتغير أن يجب المكونات هذه كل األسواق من وغيرها

 ( 458،،ص    2000 ماهر احمد )3'' العمل وجماعات رد ا أف وبين بينها

 بين دارةاإل ترسمها التي العالقة به ويقصد العليا اإلدارة من يتقرر الذي التنظيم:''علي محمد كمال-

 البعض،أو غضهمبب المختلفة اإلدرات مديري بين الرسمية وغيرها،كالعالقة التنظيمية ئطاالخر بموجب العاملين

 78 ،ص 1984 علي محمد كمال ''والعاملين اإلدارة بين

 في كفاءة بأكبر هالتحقيق المنشاة أو اإلدارة داخل دااألفر بين ممكن تعاون اكبر لتحقيق أسلوب هو:''حسن عادل-

 لتحقيق سيلةو بل ذاته حد في غاية أيضا التنظيم يعتبر ال المعنى ممكنة،وبهذا تكاليف وبأقل ممكن وقت اقل

 (102 ،ص 1982 حسن عدل) '' غاية

 عنها الستغناءا يمكن ال هامة ووظيفة أساسية عملية هو التنظيم أن التعارف هذه كل خالل من مالحظته يمكن ما

 إدارة أي روتستم تنجح أن اليمكن أخرى بطريقة نشاطها،أو عن النظر بغض إدارة أي في األحوال من حال بأي

 المسؤوليات تحديدو والمهام الوظائف تقسيم على يعمل التنظيم إن ذلك وسليم، ومحكم جيد تنظيم على تعتمد لم ما

 ال ما وهذا ،رافاإلش نطاق وتوضيح النشأة داخل العالقات كل رسم إلى باإلضافة بينها فيما التنسيق وطريقة

 .بدونه المنشاة تقوم أن يمكن

 :التنظيم أهمية: ثانيا

 :التالية النقاط في نوجزها أن يمكن قصوى أهمية للتنظيم السابقة التعريفات خالل من يظهر

 :والسلطات العالقات هيكل هو التنظيم-1

 القيام عليه المفروض الواجبات التحديد وجه على عامل فرد كل يعرف وبذلك والسلطات العالقات التنظيم يحدد

 تجاوزها له اليجوز التي  سلطاته يعرف كما اآلخرين واجبات أيضا ويعرف المنشاة داخل عضوا كونه بحكم بها

 ايجابي أمر وهو الفرديةوالجماعية الجهات مختلف بين التنسيق تحقيق شانه من هذا اآلخرين،كل سلطات وكذلك

 :والمعلومات االتصاالت هيكل هو التنظيم-2

 ينالعامل بين أواإلدارة، مستويات بين سواء المنشاة داخل االتصال عملية تسهيل في كبير وبشكل التنظيم يساعد

 ووجهة لهاإرسا وأسلوب المعلومة منها تصدر التي الجهات يحدد التنظيم ان ذلك المستويات، هذه احد داخل

 (458 ،ص 2000  ماهر احمد)  استقبالها

 :راتالقد لتنمية وسيلة هو التنظيم-3

 الوظائف يخص فيما وسلوكهم أدائهم وتحسين المؤسسة رادأف لدى راتالمها لتنمية فعالة وسيلة التنظيم يعتبر

 يجعل ذيال الزمن،األمر مرور مع الخبرة يكتسبون مستوياتهم اختالف على رد ا األف أن بهم،إذ المنوطة

 (29 ص. 1997 فشر الحميد عبد)  المنشاة على بالنفع يعود ايجابي بشكل الخبرة تلك الستغالل ضروريا التنظيم

 :اإلدارية الوظائف هيكل هو التنظيم-4

 ملالعا بوضع ،أي داراألف تخصصات وفق المهام وتوزيع األعمال تقسيم يتم الجيد التنظيم طريق عن

 .الصالحيات في والتداخل المهام في التضارب على القضاء شانه من وهذا المناسب
 (33 ،ص. 1997 العبيدي محمد قيس )

 :التنظيم خطوات: ثالثا

 أهدافها وطبيعة اإليه ترمي التي األبعاد و المؤسسات أو المنشات حجم باختالف بنائه طريقة في التنظيم يتباين

 بسيطة ظائفالو كانت سواء بالضرورة تنظيما تتطلب أحجامها باختالف فالمؤسسات التنظيم، إليها يسعى التي

: محددة تخطوا إتباع التنظيم هذا لوضع ويجب المؤسسة حسب يختلف تنظيمها في االختالف أن إال معقدة أو

 . (59 ص. 2000 راهيم، إب المجيد عبد مروان)

 التي إلداريةا الوحدة تتطلبها التي الوظائف ويوضح المهام يحدد أن المدير على: اإلدارة واجبات تحديد: 01

 على المهام يوزع نأ عليه ينبغي مؤسسته،كما نجاح لتحقيق بها القيام عليه يتعين التي النشاطات يعي يشغلها،وان

 .تحقيقها رد ا الم األهداف لهم ويوضح مرؤوسيه

 إدارية داتوح أو أقسام إلى النشاطات بتقسيم يقوم أن ثانية كخطوة المدير على يجب: النشاطات تقسيم: 02

 .تخصصه حسب العمال على الوظائف بتوزيع يقوم المدير،ثم يحدده معين بنشاط فيها قسم كل يختص
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 بين إي (نهابي فيما للتنسيق طريقة وضع إلى والنشاطات المهام تقسيم خطوة تحتاج: التنسيق طريقة وضع: 03

 .موحد شكل في العمل من تتمكن لكي)المختلفة الوظائف

 العمل سير مدى لمعرفة المرؤوسين على المدير من ضروريا،وتكون راأم الرقابة تعد :الرقابة نظام وضع: 04

 .تحدث قد التي المشاكل أو النقائص رك ا واد المؤسسة داخل

 اجل من رالمدي لهم يفوضها التي المرؤوسين بعض سلطات تحديد بها والمقصود: الالزمة السلطة تحديد: 05

 وظائف إلى زيتجاو فال حدوده في يبقى أن يجب التفويض هذا لكن األهداف لتحقيق العمل في واإلتقان السرعة

 .التنظيم لنجاح وذلك أخرى

 الوظائف توزيع وتشمل خريطة، شكل في للمنشاة التنظيمي الهيكل وضع يتم حيث :التنظيمي الهيكل رسم: 06

 هذه ،ومنه مستوى ادني إلى وظيفة كل وضع طريق عن الوظائف لتلك األهمية درجة حسب وأقسام وحدات إلى

 .التنظيمي الهيكل قاعدة تمثل األخيرة

 التنظيم أنواع: -1-1-8
 الرسمي تنظيمال:هما رئيسيين نوعين إلى التنظيم تقسيم على واإلدارة التنظيم مجال في الباحثين معظم يتفق

 :الرسمي غير والتنظيم

 :الرسمي التنظيم: أوال

 :له تعريف من أكثر يذكر أن الباحث رى أ فقد جيد بشكل الرسمي التنظيم فهم يمكن حتى

 وتحديد الختصاصاتا وتوزيع األعمال وتقسيم فيها دااألفر بين العالقات وتحديد النشأة بهيكلة يهتم الذي هو''-

 التي ألوضاعوا واللوائح القواعد فيها،ويشمل فرد كل دور تبيين وبالتالي النشأة في والمسؤوليات السلطات

 سياسيات فيذتن بهدف اآلخرينراد األف وبين فرد كل بين الرسمية الصالحيات عن يعبر والتي اإلدارة تطبقها

 (74 ص، واخرون الخليلي منذر سعيد عمر) ''المنشاة في العمل

 في تظهر لتيوا الرسمية السلطة بخطوط بعضها مع النشاطات و األعمال تربط التي العالقات كافة به يقصد''-

 ألدوارا الرسمي اإلطار داخل وتتحدد األسفل من متدرجة تنظيمية تشكيالت أو وحدات شكل على منسق إطار

 لتعامل مرغوبةال واألساليب الطرق وكذلك النشاطات تلك بتنفيذ للقيام داألفر مختلف من المتوقعة التنظيمية

 (228 العبيدي،ص محمد قيس) ''بالبعض بعضهم راداألف

 إن لتنظيما هذا ويقتضي االختصاصات وتوزيع العمال وتقسيم والمستويات العالقات بتحديد يهتم الذي هو''-

 شبكة فيه وتمثل التنفيذي، المستوى على تعمل التي الوحدات تضمن عريضة قاعدة ذي هرم شكل على يكون

 يسىع عدلة-الدين حسام حةطل) '' المعلومات خاللها تمر التي الرسمية القنوات بمعنى اإلدارة في الموجودة االتصاالت

 (64 مطر،ص

 ؤولياتوالمس األعمال و لوظائف تحديد عملية هو الرسمي التنظيم أن التعريفات هذه خالل من لنا يتضح

 من لمسطرةا األهداف تحقيق في يساهم بشكل بينها فيما العالقات ربط أو ووضع وأقسام تاإدار في وتنظيمها

 .المنشاة إدارة

 غير  لتنظيما عن تميزه التي خصائصه تظهر خاللها من والتي النقاط من المجموعة على الرسمي التنظيم ويقوم

 (229 ص العبيدي، محمد قيس): يلي فيما النقاط هذه وتتمثل الرسمي،

 :التنظيمية األهداف بتحقيق الرسمي التنظيم ارتباط /1

 لعواطفا كل بعزل وذلك أهدافه تحقيق في التنظيم يعيق شأنه من ما كل عن االبتعاد هذا خالل من يتوجب

 يرتبط أن يجب يهاإل تناط التي دااألفر تحديد وأيضا األدوار فتحديد الرسمية، النشاطات عن الشخصية والعالقات

 .المحددة باألهداف وثيقا ارتباطا

 :تنظيمية ائطرخ شكل على الرسمي التنظيم تجسيد/  2

 القيام لواجبا واألهداف واألدوار النشاطات لكل الشاملة الصورة توضيح على يساعد أن شأنه من ضااالفتر هذا

 .تخصصه حسب كل راداألف طرف من وتحقيقها بها

 :تحقيقها المراد باألهداف لألفراد الشخصية ضااألغر ارتباط/  3

 تحقيق إلى اناألحي أغلب في يؤدي لوائها تحت يعملون التي المنشأة سطرتها التي لألهداف دااألفر تحقيق إن

 .الشخصية اضهمرأغ

 :العمل لنطاق الرسمي التنظيم تحديد/  4
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 حركة وضيحت في يساهم بشكل بعضهم مع وعالقاتهم وحقوقهم دااألفر واجبات الرسمي التنظيم خالل من تتحدد

 .مواقعهم ومعرفة المنشأة داخل دااألفر

 :الرسمي غير التنظيم: ثاتيا

 تأخذه والتي نظمةالم داأفر بين تتم والتي المنظمة داأفر بين تتم التي العالقات مجموعة: " بأنه البعض يعرفه

 التنظيم اتجاهاتو تالمسار تخضع والتي وسلوكياتهم ودوافعهم رغباتهم إلى نتيجة تحدد مختلفة، وأنماطا أشكاال

 (238 السابق،ص المرجع) ".األحيان من الكثير في الرسمي

 إقامتها في مرونويست العمال ينشؤها التي المتنوعة واالجتماعية الشخصية العالقات تلك: "  أنه على يعرف كما

 واحدة أمكنة في العمال وجود بسبب وتستمر تنشأ ولكنها ، مباشرة بصفة تقييمها أو اإلدارة تخططها ال وعالقات

 (108 واإلدارة،ص التنظيم مصطلحات معجم علي محمد كمال) " ومتقاربة

 :بينها من عديدة أسباب نتيجة الرسمي غير التنظيم ظهر وقد

 المنشأة داخل دااالفر حاجيات كل تلبية على الرسمي التنظيم قدرة عدم -

 زاءج من مله تحدث التي للعزلة ر ا نظ رسمية غير مجموعات تنكوين على يساعد الرسمي التنظيم حجم كبر -

 .ذلك

 .رسمية غير بصفة بينهم عالقات ظهور إلى يؤدي واحد مكان في بعضهم مع المؤسسة  رادأف تواجد -

 تحقيق في يالرسم التنظيم يساعد أنه ذلك كبيرة إيجابية يحقق المؤسسة داخل الرسمي غير التنظيم وجود إن

 الحاجات عإشبا تحقيق في يساهم كما التنظيمين، بين واالنسجام التوفق من عالية درجة تحققت إذا أهدافه

  من  ويرفع  رارستقواال األمن من نوعا الفرد هذا لدى يوجد مما الرسمي التنظيم داخل للفرد والنفسية االجتماعية

 يوجهونه مما رادفلأل متنفسا يعتبر الرسمي غير التنظيم فإن ذلك إلى إضافة إنتاجيته، من ويزيد المعنوية روحه

 .أدائهم على ذلك ينعكس بحيث حياتهم في وتوتر قلق من

 بين لتوازنا عملية تتطلبها حتمية ضرورة أصبحا الرسمي وغير الرسمي التنظيم من كال أن نستنتج سبق مما

 التنظيم يعيق أنه على الرسمي غير التنظيم إلى النظر المعقول غير ومن به، العاملين وأهداف التنظيمية أألهداف

 التنظيم من بكل خذاأل فإن ذلك من وأكثر بينهما، التوافيق تستطيع التي هي الرشيدة اإلدارة أن نجد بل الرسمي،

حسن أحمد ) التنظيم عملية وهي المنشأة داخل إدارية عملية أهم نجاح إلى حتما يؤدي الرسمي وغير الرسمي

 أحمد الشاحسن  الشاتفعي

 

 

 

 

 (. 67 ،ص، السابق المرجع ): أنواع التنظيم )مدارس التنظيم(3الشكل رقم 
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المدرسة الكالسيكية 

 أوالتقليدية 

 )الغير رسمي(

 المدرسة التقدمية أو الحديثة

هو الهيكل التنظيمي للقوانين واللوائح 

 قبل التنفيذالمكتوبة والتي تنظم العمل 

هو الذي يهتم بالجانب البشري أثناء 

العمل من حيث العالقات االجتماعية و 

 اإل نسانية بين األفراد
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تنظيم الجهاز اإلداري كانت وال ت ازل من أ"ول وأبرز محاوالت التطوير اإلداري، ذلك إن المؤسسات عموما 

سات،و عليه فإن إعادة التنظيم التنظيم الذي تنتهجه هذه المؤ ستنمو وتتطور األمر الذي يتطلب إعادة النظر في 

   حاالت :التنظيم تظهر في  ويرى البعض أن الحاجة إلى إعادة .تعني بالضرورة عدم نجاعة التنظيم السابقال

 عندما يظهر أن التنظيم األصلي أصبح غير فعال لوجود خطأ في تصميمه-1

 دارةإلسطرته افراد داخل المنشأة على غير ما العندما يتصرف ا-2

فاءة كضعف عندما ت-دارية بحيث تختلف الجديدة عن القديمة في فلسفتهاإلعند حدوث تغيرات في القيادة ا-3

 التنظيم خاصة في حالة بناء وتسطير أهداف جديدة أكثر طموحا

ء وضع ها بعض المشاكل سواء أثناحيث تواجه اللية إعادة التنظيم ليست أمرا سهشك فيه أن عمالومما 

 :التصورات التمهيدية للعملية أو أثناء التطبيق الفعلي لها، ومن بين تلك المشاكل نجد

 صعوبة رضا العمال وتقلبهم للتغيير -

ظيم في ح التنوجوب وجود مهارات إلرساء قواعد جيدة لعملية إعادة التنظيم تتفادي من خاللها ما لم ينج - 

 تطبيقها

 . عملية إعادة التنظيم تحتاج إلى معلومات ومعطيات جيدة تساعد في إنجاحها  -

  :: مبادئ وأسس التنظيم-1-1-9

ل وفرها داخذا بتدارة على وجود عدد من مبادئ للتنظيم تستعمل كمعايير لقياس التنظيم، إإليتفق معظم علماء ا

  :اإلدارة يكون التنظيم جيدا وسليما

 التنظيمأوال : مبدأ ضرورة 

تحديد و حين يصبح عدد األشخاص داخل اإلدارة أكثر من شخص واحد فإن ذلك تلزم تقسيم الوجبات بينهم  

 (152مجموعة النيل العربية،ص علي محمد منصور )المسؤوليات، عندها يكون لكل شخص به في إطار منظم 

  ثانيا: مبدأ تحديد الهدف

ع ط واقوظيفة، ذلك أن تحديد الهدف ضرورة يفرضها ليس فق إن تحديد أهداف المنظمة هي أساس إنجاز أي

 ن المواردميرها الممارسة السليمة للوظائف اإلدارية بل أيضا توحيد كافة الجهود وتجميع الموارد البشرية وغ

ق تحقيل وضع دارةاإلخرى لتحقيق تلك األهداف، إضافة إلى ذلك فإن التنظيم في حد ذاته كعنصر من عناصر اال

آخرون ونذر الخليلي م –عيد سعمر ) دارة إلى تحقيقها فال أهمية وال حاجة للتنظيم فيهاإلأهدافها، فبدون أهداف تصبوا ا

 (30، ص،

 :ثالثا: مبدأ الوظائف

لى أساس نيت عوهو أن تقوم اإلدارة على أساس الوظائف وليس على أساس األشخاص الن األهداف اإلدارية إذا ب

، ان ( وفاةكسبب  ح مرتبطة بهم، وفي هذه الحالة سيكون عدم استم اررية الفرد االدارة ألياألشخاص فإنها ستصب

اه وظيفة معناس الاستقالة، تقاعد) معناه عدم استمرارية تلك اإلدارة ، وعلى عكس ذلك فإن بناء المنشأ على أس

، قى مستقرةة ستبارية فان الوظيفالبحث عن الفرد الذي تتالءم قدرته مع تلك الوظيفة وحتى في حالة عدم استمر

 .ولن يتطلب ذلك إال شخصا بديال

 رابعا: مبدأ تفويض السلطة 

ن ذلك عوإعطاء الحق في التصرف واتخاذ القرارات لبعض األفراد العاملين داخل المنشأة في نطاق محدد 

فيف ي تخالتفويض ف طريق منح المدير أو المسؤول بعضا من اختصاصاته لهؤالء األفراد، حيث تساعد عملية

لقرارات خاذ اأعباء العمل على المدير، والكشف على قدرات العاملين وتحقيق الديمقراطية والمساعدة على ات

وض ن المفمالمفوض فيه، مع إيجاد رقابة  عملية التفويض تحديد نطاق العمل بطريقة سريعة، لكن يشترط في

 (81المرجع السابق،ص ) هعلى المفوض إلي

 التوازن بين المركزية وااللمركزيةخامسا:  

لتي مور األإلى المركزية في ارار ، فيصل الق راراتيقصد بذلك أن يكون هناك توازن في سلطة اتخاذ الق 

ن زية عتستدعي ذلك مثل القرارات المصيرية والعامة التي تخص المؤسسة، ومن جانب أخر تعتمد االلمرك

علي  –ويلف مهدي ز) ية أقل مع وجود الرقابة عليها كما سبق وأن ذكرناطريق نقل وتفويض السلطة لمستويات إدار

 (12.صاالردن عضايدية

 سادسا: مبدأ تقسيم العمل
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لمهام اتوزيع و ألداء وسرعة في التنفيذ يجب أن يتم تقسيم العملحسين في لكي تكون هناك جودة في العمل وت 

 يمةي أبو حلفائق حسن) وتصبح بذلك األهداف أكثر تحقيقاداخل المنشأة ووضعها على شكل فروع أو مجموعات، 

 (2004بيروت لبنان الطبعة األولى،

 سابعا: مبدأ تساوي السلطة والمسؤولية  

غير  نه منمن الضروري أن تتناسب السلطة الممنوحة للرئيس أو المدير داخل المنشأة مع مسؤوليته لذلك أ

لى ذلك افة إا، والعكس صحيح، إضلطته فال يستطيع اإللت ازم بهالممكن أن تكون مسؤولية المدير أكبر من س

لرئيس مثال أن ال يمكن ل ن لكل من السلطة والمسؤولية حدود ترسمها أهداف المنشأة وعالقة العمل حيث أنه اف

 (357عبد السالم أبو قحف، ص  )يصدر أوامر للمرؤوس تخرج عن نطاق العمل المناطبه

 ثامنا: مبدأ النمو الوظيفي 

ة ى كل منشأجب علييعد من بين المبادئ الهامة في التنظيم أنه يدرس النمو والمنشأة وتوسعها في المستقبل، إذ 

لم مع أي التأق المستقبل وقادرا على بة جميع المستجدات التي ستحدث فيأن تصمم وتضع تنظيما قادرا على مواك

 357بد السالم أبو قحف، ص ع)والبشرية للمنشأة  لعتبار كل اإلمكانات والموارد الماديةتطورات وأن يأخذ هذا بعين اا

)   

 تاسعا: مبدأ التنسيق 

ن الهدف، جزء م عمال داخل أي منشأة بواسطة أفراد لكل منهم حجم عمل معين وبإنجاز هذا العمل يتحققألتتم ا 

طريقة يم وبء الفراد بشكل سلالهام المنوط بها هؤولكي يظهر الهدف واضحا البد من جمع هذه األعمال والم

سيق ليات التنم بعميستطيع القيا متناسقة تظهر الهدف المراد تحقيقه، وعليه فإن التنظيم هو العنصر الوحيد الذي

هد وأقل تكاليف في أسرع وقت وأقل ج االلزمة لجميع هذه الجهود بحيث يبرز في نهايتها الهدف المنشود تحقيقه

 (130،ص129عادل حسن اإلدارة،ص)  ممكنة

  عاشرا: مبدأ التخصص

ن مية، وهذا لوظيفيتطلب هذا المبدأ أن يتخصص كل فرد في أداء العمل الذي يتفق مع مؤهالته وقدراته وكفاءته ا

ف وبذلك تزداد الوظائ 2شأنه أن يؤدي إلى اكتساب المهارة والخبرة في العمل، وزيادة القدرة على التعمق في 

 .(88محمد رسالن الجيوسي جميلة جاد هلال، ص )  دارةإلة اكفاء
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   :صة الفصلالخ

يجي فعال ستراتيحتاج العمل المؤسساتي بشكل ال لبس فيه إلى ضرورة وجود عملية إدارية إستراتيجية وتنظيم إ

ع لعاملين ماد افرألالبشرية سواء بين ا هود الموارديسعى إلى توفير جو من التعاون والتفاهم والتنسيق بين ج

بيئة  مهام داخلف والمسؤوليتهم، أو بينهم وبين زمالئهم بما من شأنه القضاء على التصادم أو التداخل بين الوظائ

سلوكاتهم  ومن جهة أخرى فإن التنظيم الكفء يساعد على تطوير قدرات العمال وتحسين .العمل، هذا من جهة

ل تصادية، الوفورات االقومن هذا المنطلق يرى هوجو دايمر أن من بين مصادر تحقيق ا .خاصة في مجال العمل

قيس  )نسانيةإلطاقات االقادرة على استغالل ال رات أعظم من استخدام التنظيم الفعال، ألنه الوسيلةلوفا  يوجد مصد

 (34محمد العبيدي،ص 
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  :تمهيد
 ة المختلف ظائفهاكانت المنظمات من قبل تشهد نقص في التنظيم فال يوجد قانون تنظيمي يسيرها وال إدارة بو

الذي يالبشر العنصرعة التغيرات وخاصة تتابع أعمالها وشيء فشيء بدأت تظهر تحسينات على اإلدارة ولطبي

دارة إه وهو من طبيعته يؤثر ويتأثر األمر الذي أدى إلى إنشاء قسم خاص بهذا العنصر و الذي سمي باسم

 .لخجور....األعة اتوظيف، تدريب، ترقية، متاب الموارد البشرية و التي تهتم بكل ما يتعلق بهذا األخير، من

دخال إ ظهرت للوجود إلى وقتنا الحاضر خاصة عند دارة تقلبات عبر المراحل منذ أنإلشهدت هذه ا .

ا ليديروه كفاءة مر الذي جعل األعمال معقدة وتحتاج إلى أشخاص ذويألدارية اإلالتكنولوجيا على الوظائف ا

 الموارد إدارة وهناك أيضا عدت وظائف أساسية أخرى تقوم بها إدارة الموارد البشرية وهناك فرق كبير بين

  .و الحديثةالبشرية القديمة 

ها لتي شهدتاغيرات وسوف نتناول في هذا الفصل مدخل إلى إدارة الموارد البشرية إلى تعريفها، وظائفها و الت

 إدارة الموارد البشرية القديمة والحديثة
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 المحور الثاني:إدارة الموارد البشرية: -1-2

  :لمحة تاريخية عن إدارة الموارد البشرية-1-2-1

ا تطورهحل ة مرالمعرفة الموارد البشرية وأهميتها داخل المنشأ ال بد من التعريج على تاريخ ظهورها و معرف

  :التاليكشرية الى أن أصبح على قدر كبير من األهمية، كما هي عليه األن. وتمثلت مراحل تطور الموارد الب

 مرحلة الثورة الصناعية:-

لرغم من ، فعلى اؤسساتتعتبر الثورة الصناعية بمثابة البداية للعديد من المشاكل التي تواجهها االدارة داخل الم

د لع وتزايم السقت نتائج إجابية حيث أدت الى تحقيق زيادات هائلة في االنتاج وتراكأن الثورة الصناعية حق

اع و تي تبرؤوس األموال، اال أن مركز العامل أصبح ضعيفا، فقد كان ينظر الى العامل بمنظور السلع ال

 النفسه، لعاملتشترى، ويرجع السبب في ذلك الى اعتماد ادارة المؤسسات على اآللة أكثر من اعتمادها على ا

صبحت أ، إذ كما ساهمت المصانع الكبرى في خلق المزيد من خاصة فيما يتعلق بمجاالت العالقات االنسانية

تحدوا و يقوموا إال أن ي 1األعمال المطلوب إنجازها روتينية عن طريق اآللة ونتيجة لكل هذا لم يجد العمال 

 (2003اإلسكندرية   سعيد أنور سلطان محمد) – بانتفاضات و ثورات في مواجهة أرباب العمل

 (:1915-1900)مرحلة ما قبل الحرب العالمية األولى-

ور ى الى ظهما أدكما سبق وأن ذكرنا فان االهتمامبااللة على حساب العامل أدى الى خلق العديد من المشاكل م

رت لتي ظهأوائل الحركات ابعض الحركات، جاءت لتساهم في حل المشاكل من خالل ايجاد حلول معينة، ومن 

 لمرجع سابقا)ورتايل فريديريك واليات المتحدة األمريكية بزعامةفي المرحلةهي: حركة االدارة العلمية في ال

 (41ص
ما تسبب في خلق   الذي أضهرت الد ارسات التي قام بها أن هناك إجحاف للعمال و هضم للكثير من حقوقهم مَّ

مال فقامت هذه الحركة باقت ارح بعض الحلول التي تساعد على حل تلك جو مشحون بين أرباب العمل و الع

المشاكل لتحسين ظروف العمل كانجاز قاعات للعالج و الوقاية من حوادث العمل، كل هذه الحلول بدأت تعيد 

االهتمامبادارةاألف ارد، فكان يوجد في بعض المصانع األمريكية مساعدون اجتماعيون وظيفتهم تتمثل في 

عدة العمال على حل مشاكلهم ومع مرور الزمن بدأت تظهر وظائف جديدة داخل المنشآت تخص الوقاية مسا

في اطار مصلحة  1912في سنة 2من الحوادث العمل واالجور والحوافز، الى أن تم وضع هذه الوظائف 

  .clermontbarnabé, P3611  خاصة أطلق عليها اسم: إدارة األفراد

 (:1919-1945)ين العالميتنمرحلة ما بين الحرب-

نتاج داخل المصانع، وأصبحت اليد العاملة اللى خسائر بشرية كبيرة أثرت على انتج عن الحرب العالمية األو

نادرة جدا مقابل زيادة الطلب على السلع و حاجة االدارات الى منيسيرها، حيث أصبحت معظم الموارد البشرية 

كبير، فلجأت موجهة الى المجال العسكري مما جعل الدول والمتقدمة منها على وجه الخصوص أمام مشكلة 

الى إنشاء لجان لبحث ما يجب القيام به للخروج من هذا المأزق وتبعتها في ذلك  مريكيةألالواليات المتحدة ا

معهدا متخصصا في علم العمل، تلك اللجان قامت بدراسة  1920بريطانيا وألمانيا ثم روسيا التي أنشأت سنة 

ه ومردوديته، مدى تأثير الفرد على انتاج فوجدوا أن للجماعة تأثير على الفرد وبالتالي التأثير على أدائ

 ,édition ARC 2.لوخلصوا الى نتيجة مفادها ان االنتاج هو حصيلة العمل المشترك والتعاونالمتبادل بين العما

1981. I.B.I.D ,P40 

  :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية-

ي آنذاك ف سكريةالععرفت هذه المرحلة تقدما كبيرا في المجال ادارة الموارد البشرية، حيث تم استغالألخبرة 

ة داخل دارإل، فأصبحت بذلك من أهم أولويات اعمليات اختيار األفراد لتوظيف و تدريبهم و تنمية قدراتهم

  .المنشأة

لقد تم من جراء ذلك توسيع المجاالت و النشاطات المتعلقة باألفراد و تحسين ظروف العمل داخل المنشآت و 

م ل ارحة العمال، واصد ار حقوق للعمال مثل حق في العطل السنوية خارجها، إضافة إلى توفير الجو المالئ

والعطل المرضية والتقاعد، ثم جاءت في سياق تلك التطو ارت نقابات عمالية تدافع عن حقوق العمال وتضمن 

مصالحهم في اطار منظم وقانوني، في خالل هذه المستجدات التي حصلت على مستوى االدارات وظهور 

رى للموارد البشرية ألقيت أول محاضرة حول ادارة األف ارد داخل أكبر الجامعات األمريكية، األهمية الكب

                                                             
  
 



 الفصل األول                                                                    الخلفية النظرية لدراسة
 

 

30 

والتي كانت بمثابة نقطة انطالق في وضع الموارد البشرية ضمن تخصصات مستقلة داخل المعاهد 

 (I.B.I.D, P43  ).والجامعات

  :مفهوم إدارة الموارد البشرية-1-2-2

حثين مام الباألمجال التاريخي للموارد البشرية مدى ظهور أهميتها تدريجيا وهذا ما فتح ارأينا من خالل التطور 

لموارد ادارة إوالمفكرين والدارسين اللهتمام بها، والتركيز على د ارستها. وعلى ضوء هذا سنتطرق لتعريف 

  :البشرية ومدى أهميتها، باالضافة الى األهداف الت جاءت لتحقيقها

  :ة الموارد البشريةتعريف إدار-1

ن ثم ا، وميوجد لدى مؤسسة عدد من المشاركين الذين يساهمون في تحديد نشاطاتها واالهداف المرجوة منه

توزيع النشاطات تستدعي مهارات متنوعة حيث أدى ذلك الى زيادة في عدد المهام وكيفية 

لمراد مال اض تحقيق مستلزمات األععلىاألفراداألكثر قدرة فلى فهم تلك المهام المنوطة بهم بغرتوزيعها

 (277ص نبيل محمد مرسي )القيامبها

 :ينهامن ب ان ادارة الموارد البشرية على غرار جميع المجاالت المدروسة ظهرت لها تعريفات مختلفة نجد

م يمكنه ث بحيسةاألفارد العاملين داخل المؤسهي عبارة عن القانون أو النظام الذي يحدد طرق وتنظيم معاملة

 بد الباقيلدين محمد عاالح ص)تحقيق ذواتهم وأيضا االستخداماألمثل لقدراتهم وامكانياتهم لتحقيق أعلى انتاجية ممكنة 

 (14ص 2002
من أهم <<دارة التي تؤمن بأن األفراد العاملين في مختلف مستويات أو نشاطات المؤسسة هم الهي تلك ا

لما فيه من  مالهم،تزويدهم بمكافحة الوسائل التي تمكنهم من القيام بأعالموارد التي من واجبها أن تعمل على 

ن أبراهيم سيح. )مصلحتهم،أن تراقبهم وتسهر عليهم باستمرار لضمان نجاحها ونجاحهم ونجاح المصلحة العامة

 (18،.ص 2002 بلوط
ات ما مارسياسات والموهي مجموعة من السياسات التي تتعلق بنشاط العنصر البشري داخل المؤسسة، هذه الس

تلك  دة فيالموجودارات الفيز.......الخ) تربط بين مختلف اهي اال وضائف من بينها ( االستقطاب ، التح

 (BERnardgalanbaud  2002 ? P15. )المؤسسة

 (يةسات الرياضالمؤس،  حسن أحمد الشافعي) :مفهوم ادارة الموارد البشرية في المنشآت الرياضية 04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ادارة الموارد البشريةأهمية -2

عد على مما سادارة الموارد البشرية داخل المؤسسة، وإلهمية القصوى ألل التعريفات السابقة تظهر االمن خ

بالتالي ظهور نشاطات مختلفة وعديدة ساهمت في تحجيم المؤسسات نتج عنها تعدد الوظائف و - :ذلك نجد

 وجب وجودذي يستيعني كثرة العاملين داخل المؤسسة، االمر الالحاجة الماسة الى من يقوم بتلك الوظائف مما 

  .ادارة متخصصة تهتم بشؤون هؤالء العمال

 دارة التي تصلالقاتها مع االطورعبروز النقابات العمالية نتيجة زيادة الموارد البشرية داخل المؤسسة و ت -

البشرية  يتطلب وضع جهاز يهتم بالمواردما أحيانا الى ظهور صراعات بين تلك النقابات وادارة المؤسسة م

 في العاملين األفراد ورقابة توجيه و تنظيم و تخطيط بكونها درااألف بإدارة البعض يعرفها

 الرياضية المؤسسة

 لتحقيق المؤسسة في البشرية الموارد فاعلية زيادة عن المسؤولة االدارة بأنها البعض يعرفها

 والمجتمع والمؤسسة الفرد أهداف

 بناء في المؤسسة تمكين عن المسؤولة اإلدارة هي بأنها البشرية الموارد ادارة تعريف يمكن

 :خالل من وتطويرها عليها المحافظة و االستراتجية مزاياها

تخطيط واقعي 

 للموارد البشرية

توظيف مالئم 

 للموارد

تدريب دقيق 

 للموارد

المتابعة المستمرة 

 لتطوير الموارد
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نقاباتهم، هذا الجهاز  دارة والفرد العاملين أو اليساعد على خلق جو إيجابي بين ا حتى يتم تنظيمها بشكل أفضل

 (18،.ص1992  علي السلمي) .تمثل في ادارة الموارد البشرية

 لعمالاظيمها، كما تحدد عالقات ت العمل وكيفية تنالتشريعات العمالية التي تحدد مجاصدور بعض ال-

 العالقة بتلك بالمؤسسة مما يحتم ضرورة وجود ادارة داخل هذه المؤسسة تحرص على تطبيق القوانين المتعلقة

 (30،.ص 2003 محمد سعيد أنور سلطان) .وتعمل على االمتثال لها وتجسيدها

ركة المشا :اعين همالتي تسعى إدارة الموارد البشرية الى تحقيقها فيمكن تقسيمها الى نو هدافأللأما بالنسبة 

 .والفعالية

مؤسسة، ف الهداول ومعناها جذب الموارد البشرية القادرة على تحقيق أألفيما يخص المشاركة فهي الهدف ا-

وضيح هم وتل التعريفة بمؤسستالحيان فريق عمل يهتم بالبحث عن القوى العاملة من خألحيث نجد في بعض ا

م ء العمال يصبح من الضروري على المؤسسة توضيح مراكزهالياجاتها للعمال، وبعد مشاركة هؤاحت

 .وتنظيمها

تعمل  أما الهدف لثاني والمتمثل في الفاعلية فالغاية منه جعل الموارد البشرية المتواجدة على مستوىالمؤسسة -

 .(20حسن ابراهيم بلوط، ص) .لنتائجابأفضل المجهودات لتحقيق أحسن 

  :وضائف إدارة الموارد البشرية-1-2-3

قوم بها ائف يهناك مجموعة من الوظائف التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية على العموم، وهناك أيضا وظ

  .مدير ادارة الموارد البشرية

 (11ص المرجع السابق، ) ةدارة المورد البشريإلالوظائف العامة أوال: 

ظام نصميم تتتمثل هذه المهام في: تحليل العمل/ تخطيط القوى العاملة/ االختيار/ تصميم هيكل االجور/ 

 .مةالوالس نمألا الحوافز/ تخطيط المسار الوظيفي/ العالقات مع النقابات/ تنظيم ساعات وجداول العمل/ توفير

 لية تحددالعم بطبيعة وظيفة معينة، فهذه : وهو عملية تحديد وتسجيل المعلومات المرتبطةتحليل العمل -1

يفة شغل الوظلذي ياالمهام التي تتكون منها الوظيفة و المها ارت والقدرات و المسؤوليات المطلوبة من الفرد 

 .لكي يحقق آداءا ناجحا

ؤهلين الم فرادألة الحصول على العدد الصحيح من ا: يعرفها البعض بأنها عمليتخطيط القوى العاملة -2

موجودين ال دفراألظام توافق وذلك عن طريق تحديد اللوظائف المناسبة وفي الوقت المناسب، بمعنى آخر هو ن

حمد راوية م) .ملةفراد المراد تعيينهم حسب متطلبات المؤسسة مستقبالمن يد عاألداخل المؤسسة باالضافة الى ا

 (58،ص 1999 حسن

م وغالبا ما يق ل وضع أساليب معينة،الداء موظفيها من خآل تهتم معظم المؤسسات بتقييمداء: ألتقييم ا -3

قائص ح النلذي ينتج عنه وضوبها رؤساء المباشرين بغرض التعرف على الكفاءة في آداء العاملين وا

 .داءألفي ا

 نسانالدرة امية التي تهدف الى تحسين قدارية والتنظياليعرف التدريب على أنه الجهود االتدريب:   -4

صطفى م) .لمعين داخل المؤسسة وتعلمه المهارات التي تساعده على القيام بذلك العم على أداء عمل

 (232.ص،1996 نجيب شاوش

 منح :ثلايا متهتم المؤسسات بمنح االفراد العاملين بها مز تصميم أنظمة المزايا وخدمات العاملين: -5

 .السكن

لكي  فرادألانقاط القوة والضعف لدى رف على تتم هذه الوظيفة من خالل التع تخطيط المسار الوظيفي: -6

 أنه اثارةمن ش يتسنى وضع ما من شأنه التأثير في نقاط القوة، وبالمقابل ابعاد كل ما من ابعد كل ما

  .نقاط الضعف
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عمالية ات القة ادارة الموارد البشرية مع النقاباليخص هذا الجانب تنظيم ع قة مع النقابات:الالع -7

ا هذه ف إليهأو ذات العالقة معها حتى وان كانت خار جية ومن المحاور التي تهدالمتواجدة داخل المؤسسة 

ء جسيمة أخطا العالقة نجد الشكاوي، النزعات العمالية، التأديب وحقوق العمال والطرد من المنصب الرتكاب

  .خطاءألأو لتكرار ا

 البشرية لموارداالعامة وادارة دارة المثل هذه الوظيفة في تنسيق بين ا: تتتنظيم ساعات وجداول العمل -8

طلوب ي المفيما يتعلق بمواقيت العمل كتحديد وقت الدخول ووقت الخروج من المؤسسة وتوضيح الحجم الساع

 .من العامل

ة ل المؤسسمنداخألواالجراءاتااللزمة لتوفير جو ايتم ذلك من خالل اتخاذ التدابير  أمن وسالمة العاملين:- 9

 3،ص 2001أحمد ماهر، ) .ملبشكل يضمن سالمة العا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.48،ص 1989 عبد الغفار حنفي) :تخطيط القوى العاملة  05الشكل رقم 
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االحتياجات االجمالية من القوى 

 العاملة

 القوى العاملة الحالية بالمؤسسة

 لفائض أو العجز من القوى العاملةا

 مج القوى العاملةارب

لتخلص من العمل 

 الزائد

إجراءات التسوية االزمة على ضوء  عمالة جديدةإضافة 

 سياسات الترقية وغيرها

 

 

 

 

 

 :وظائف مدير ادارة الموارد البشريةثانيا: 

 :يقوم المدير ادارة الموارد البشرية بوظيفتين هما: وظيفة استشارية/ وظيفة تنفيدية

 :االستشاريةالوظيفة *

د لموارت ادارة االدارة في المؤسسة فيما يخص مجاإلدارة العامة أو مجلس اإلل راءآلحيث يقدم بعض ا

م مع عالقاته هم فيرشادات للمديرين التنفذيين بخصوص المشاكل التي قد تقابلإلضافة إلى تقديم اإلالبشرية، با

لمبدأ للك وفقا ذدها، عامة وحدارة الإل يلزم االا العمل استشاريا فقط فراد العاملين تحت وصايتهم، ويعتبر هذألا

لزم موعام أي الذي مفاده وجوب تعادل السلطة مع المسؤولية داخل المؤسسة، حيث أن كل مدير فرعي رداالا

ين محمد صالح الد) .ا يكون دور مدير إدارة الموارد البشرية ااالرشادي الخطط وأعمال محددة في إدارته، و بتنفيذ

 (.ص2001عبد الباقي،

 : التنفيذيةالوظيفة *

ريعات أو من التش بشريةتتمثل هذه الوظيفة في قيام مدير ادارة الموارد البشرية بتنفيذ كل ما له صلة بالموارد ال

رات داإللى اعلرقابة الى قيامه بدو ره اضافة إلدارة الموارد البشرية، باإلمر أو قوانين أو لوائح تنظيمية أوا

قائص نناك هخيرة بشكل جيد أم أن أللبشرية لمعرفة مدى سيرورة هذه االفرعية التابعة إلدارة الموارد ا

دارات إلاونتجعله يتخذ التدابير الخاصة بها شريطة عدم التدخل من خالل تلك التدابير في شؤ زاتتجاوأو

 (8صالح الدين محمد عبد الباقي، ص ة )خرى غير التابعة له داخل المؤسسألا

 :شريةتنظيم وظيفة الموارد الب-1-2-4

م ديها مهاكون ليأن هذه األخيرة قد  لىى إدارة تهتم بشؤون العاملين، إتحتاج كل منشأة مهما كان نشاطها إل

عدد ع وتتبسيطة ويكون تنظيمها سهال وذلك في حالة وجود منشأة صغيرة، لكن عندما تكبر المنشأة وتتوس

داد تكثر وتزرية سنشاطاتها فهذا سيعني بطبيعة الحال زيادة عدد العمال، وعليه فإن مهام إدارة الموارد البش

 مية لذلكجة حتلجهاز المختص بشؤون الموارد البشرية وتعدد مسؤولياته، وكنتيتعقيدا، وبالتالي يكبر حجم ا

حدات ن الومالتوسع يصبح من الواجب تنظيم هذا الجهاز ( إدارة الموارد البشرية ) وتقسيمه إلى مجموعة 

لبشرية اوارد التنظيمية الفرعية متخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية تعمل تحت سلطة مسئول إدارة الم

 ة.شاورقابة مدير المن

و ا خاصا أا نوعويعود تاريخ تنظيم الموارد البشرية إلى مختلف التيارات الفكرية التي تساند كل واحدة منه

نتائج لى العنموذجا معينا في تنظيم المؤسسات إضافة إلى تأثير التغيرات التي بدأت تحدث على المؤسسات 

لقون ت ينطالمؤسسة )، وراح بعض المحللين في مجال تسيير المؤسسا المحصل عليها من طرف تلك األخيرة (

لتنظيم ريق امن فرضيات تفسر أن الجانب المادي هو الهدف الوحيد للمؤسسة وأنه ال يمكن تحقيقه إال عن ط

 العديدة لنظمةالجيد لوظيفة الموارد البشرية داخل المنشاة لكن هذا كان سببا في ظهور عدة نماذج داخل اأ

اذج ة ونمختلفت مع اختالف سياساتها وأفكارها، هذه النماذج يمكن تقسيمها إلى قسمين نماذج اقتصاديا

م بالجانب المادي تنقسم بدورها إلى قسمين: نموذج رأسمالي اهت :الفرع األول: النماذج االقتصادية .اجتماعية

 .بشريعلى حساب الجانب البشري، ونموذج اشت اركي اهتم نوعا ما بالجانب ال

رأى بعض االقتصاديين المعاصرين أن التسيير الناجح واإلنتاجية المرتفعة داخل :النموذج الرأسمالي1-

المؤسسة تعتمد على التركيز على الجانب المادي لذلك فقد ركزوا على هذا الجانب وأهملوا الجانب البشري 
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ات الخاصة، إذن هي أقل من الناحية وفي هذا يري البعض " أن المؤسسات العمومية أقل تسييرا من المؤسس

 (     B.jacquillat, , 1981 p36 .") وذلك بسبب إهمالها للجانب التقني 1المر دودية 

وجها ملكبير يبقي الم يختلف هذا األخير كثيرا عن النموذج الرأسمالي، حيث أن االهتمام :النموذج االشتراكي2-

دخل تالتي دائما للجانب المادي، لكن بأقل درجة، ويرى البعض بضرورة توفير بعض الحوافز والتشجيعات و

 عفروتساعد على  جيدة،كإستراتيجية بعدية في تنظيم الموارد البشرية ألنها تساعد على تحقيق نتيجة اجتماعية 

 (H.lepage, 1978, p 134) .مستوى المجتمع بدال من النتيجة المادية وحدها 

 الفرع الثاني: النماذج االجتماعية

 هي اآلخرة تنقسم إلى ثالثة نماذج النموذج التقليدي ونموذج العالقات اإلنسانية ونموذج الموارد البشرية 

جاء نتيجة ألعمال: تايلور وفايول، ويقوم غلى فرضيات مفادها أن هذا النموذج  : النموذج التقليدي1_

الظاعمال الموجهة أللف ارد العاملين يجب ان تكون مج أزة إلى وظائف بسيطة وسهلة التنفيذ من خالل وضع 

طارات فيقتصر أساسا على إليطبقونها بكل سهولة، أما دور ا قوانين وقواعد تنظيمية تجعل هؤالء العمال

 ( H. fayol, , 1990, p 12)المتابعة والمراقبة عطاء اإلرشاداتواألوامر للعمال

له  ما خصصت إطار هذا النموذج من التنظيم يعتبر الفرد بمثابة تلك اآللة التي يمكنها القيام بكل المهام في

 .يوقدرتها على اإلنتاج الوفير دون الجانب اإلنسان

  :نسانيةإلقات انموذج العال -2

يط ثير المحدى تأمل خبرته في العمل أن يبين الخير من خألد هذا ا راالنموذج إلى إلتون مايو حيث أ ينسب هذا

جب ذلك يلساسي داخل المؤسسة أللموارد البشرية بمثابة العامل االعملي بالموارد البشري حيث اعتبر ا

 (اإلنسان فأة، ل المنشوارد البشرية داخمراعاته واالهتمام به بصفة دائمة، وذلك بوضع تنظيم محكم وجيد للم

ساسي وي وأه إلتون مايو ) ليس الة جامدة مهمتها اإلنتاج فقط، بل هو كائن حي وذو مركز حيارحسب ما ي

 (YVES. SIMON- HENRI TEZENAS , , 1982 , P 74) .وحساس أي مؤسسة 

  :نموذج الموارد البشرية -

لبشرية وارد ار.ليكرت، حيث قام هذين األخيرين بتحليل ودراسة المجاء بهذا النموذج كل من: ماك قريقو و 

يجابيا وااءتة التي تسعى لتحقيقها والتي جفوجدا أنه من الضروري إش ارك العامل في تسطير أهداف المنشأ

ألنه  اسياأس رالدى األف ارد ألجلها، ذلك أن اشتراكهم في عملية تحديد ورسم األهداف المرجوة تلعب دو

وامر أللفذين كثير من اعتبارهم مجرد مندهم على اإلحساس بالمسؤولية ويدفعهم إلى العمل بشكل أفضل بيساع

بما  وسليم 2 ل جيدالمعطاة لهم، وعليه فإن الموارد البشرية عنصر هام يتوجب أخذه بعين االعتبار وتنظيمه بشك

 (Jean DIVRREZ,? 1978 ? p 31)  .من شأنه أن يساهم في تطوير المنشات وتحقيق أهدافها المرجوة

 :مكانة ادارة الموارد البشرية داخل الهيكل التنظيمي-1-2-5

ذ الذي تنف لوعاءايعرف الهيكل التنظيمي على أنه قاعدة الربط بين عناصر اإلدارة ومكوناتها وعليه فهو ذلك :

ية دارإلات والمستويات ؤوليات والصالحياعن طريق األعمال والواجبات، كما تتحدد عن طريقه أيضا المس

 .داخل المؤسسة
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 عناه عدمظيمي مبد منه بل أكثر من ذلك فإن عدم وجود هيكل تن الذا نجد أن الهيكل التنظيمي أمر ل هالمن خ

ديدة من افا عأهد لها إدارة المؤسسة بأكملها حيث يحققاللك أنه عبارة عن وسيلة يتم كم خوجود المؤسسة، ذ

 (6،ص 1994قيس عبد المؤمن ، ،  –عمر وصفي عقيلي ) :بينها

 .تحديد مهام العمال وتوزيع الواجبات المطلوبة منهم داخل المؤسسة- 

 .داريةإللفراد وذلك بتحديد المسؤوليات االوضاع القانونية لكل ألتحديد ا-

 .التنسيق بين الوظائف والمهام وربطها ببعضها في إطار يضمن للمؤسسة سيرورتها وتطورها-

 .غلى تنفيذ الخطط التي تسعى المؤسسة إلى تطبيقها المساعدة-

 .إزالة الغموض والتعقيد والتغيير الذي قد يحدث في بيئة المؤسسة-

ضع سس التي يسير عليها عنصر الموارد البشرية في المؤسسة حيث يتم وألو اتنظيم ووضع الضوابط-

 ينها بقات الواختصاصات كل منها و الع لوظائفقسام واألدارات واإلة تنظيمية ودليل تنظيمي يتضمن اخريط

 :الخريطة التنظيمية

وظائف ت والتعتبر الخريطة التنظيمية من األدوات المهمة في التنظيم، إذ عن طريقها يتم توضيح النشاطا

 حه بوجودتوضي دارية فيها، والوظائف التي تتكون منها تلك الوحدات، كل هذا يستلزمإلقسام والوحدات األوا

لخريطة تفيد اوبياني على شكل معين يسمى الخريطة التنظيمية والذي يوضح الجوانب المهمة في التنظيم، رسم 

شرية وارد البة للمالتنظيمية أيضا في مجال إدارة الموارد البشرية من خالل تسهيل معرفة المنشأة خاصة بالنسب

 .أو دائري وتتواجد الخريطة التنظيمية غالبا على شكل عمودي، أفقي .الجديدة

 :الدليل التنظيمي

لتي النشاطات ميع ايعد الدليل التنظيمي بمثابة المذكرة التفسيرية للخريطة التنظيمية، فهو يعطي تفاصيل عن ج

عطى ما أنه يها، كتتم داخل الخريطة واإلداراتواألقسام الرئيسية واألهداف التي يسعى كل قسم إلى الوصول إلي

ارد ت المودائرة بغيرها، كما يشتمل الدليل التنظيمي على شرح الستراتيجياوصفا لكل وظيفة وعالقة كل 

 .البشرية سواء القبلية أو البعدية

الوضوح دقة ووحتى يحقق الدليل التنظيمي الغرض الذي وضع من أجله فإنه البد من المراعاة عند تصميمه ال

ن عصورة حقيقية  1والبساطة، وأن توضع جميع المعلومات بأسلوب مفهوم وشامل بما من شأنه إعطاء 

 (2004حسن معوض ،  –شلتوت ) .التنظيم

داء آلاهلالخ ها المنظمة وتتحرك وتتفاعل منعدة التي تعمل بموجبطار أو القاإلإن الهيكل التنظيمي هو ا 

 ي:وه يميلتنظلهيكل ااركر فإن هناك ثالثة طرق لتحديد شكالفة مستوياتها، ووفقا لمفهوم بيتردمهامها ومعر

 (.68،ص  2000مروان عبد المجيد إبراهيم، )

 األخيرة كن لهذهمن نشاطات لتحقيق أهدافها يمتحليل األنشطة: من خالل دراسة وتحليل ما تقوم به المؤسسة  -

م معرفة اللها تتمن خ عن طريق إدارتها التوصل إلى المهام الواجب القيام بها وتحديد العالقات فيما بينها والتي

  .شكل الهيكل التنظيمي

يذها تنف وبتحليل القرارات: يتحدد الهيكل التنظيمي المناسب بهذه الطريقة عندما توضح المهام المطل -

  .والمحددة بموجب قرارات إدارية ومعرفة العالقات الناجمة عنها

ع منشأة، ماخل القات: يتم ذلك من خالل تحديد كل موظف أو مسئول وما يستوجب عليه القيام به دالتحليل الع -

  .توضيح العالقات التي تربطهم يبعضهم البعض

د البشرية داخل الهيكل التنظيمي تظهر حسب طبيعة نشاط يتضح لنا من خالل ما سبق أن مكانة إدارة الموار

مع ازدياد حجم نألالمؤسسة، ذلك أنه بالنسبة للمالك الوحيد مثال نجده ال يحتاج إلى هيكل تنظيمي كبير 

المشاريع يتعذر على صاحب العمل أن يؤدي تلك الوظائف بمفرده وبالتالي يصعب عليه أيضا إدارة الموارد 

موقعها ومكانتها داخل الهيكل التنظيمي كنتيجة لتطور إدارة المؤسسة وتعدد واختالف  البشرية وتحديد

 .نشاطاتها، إضافة إلى كبر حجمها وربما تعدد المالكين لها
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 مدير إدارة الموارد البشرية

 األجور

واإلمتيازاتاإلجت

 ماعية

 دارةإلا

 والتجهيزات

 قات الع

 العمل

التكوين 

 والتطوير

 مدير إدارة الموارد البشرية

 البشريةنائب مدير إدارة الموارد 

 البحث 

 والتطوير

 الصحة 

 منألوا

 قات الع

 العمل

جور ألا

واالمتيازاتاالجت

 ماعية

 تخطيط الموارد البشرية والتعيين ستقطاب، االختبارالا تكوين الموارد البشرية

ي فميزيادة لتنظياويرفق هذا التطور إلدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة واحتاللها موقعا هاما في هيكلها 

 (39.ص 2002حسين أبراهيم بلوط،) الواجبات الصالحيات ومضاعفة في 

 

 

 

 ,-marie thérésemiller ) دارة الموارد البشرية في المؤسسة المتوسطةإل:الهيكل التنظيمي  06الشكل رقم:

1992 , p33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكبيرةدارة الموارد البشرية في المؤسسة إل:الهيكل التنظيمي  07الشكل رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ريةارد البشالمو بناءا على هذا فإننا نستطيع أن نستعرض أهم االعتبارات الخاصة بالهيكلة التنظيمية إلدارة

 (.13.ص 2000محمد الباشا ،  –نظمي شحادة محمد )
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ؤسسة كبيرا فيجب إذا كان حجم الم-إن موقع مدير إدارة الموارد البشرية قريب جدا من المدير العام للمؤسسة 

-ستوى القسم إذا كان حجم المؤسسة صغي ار فتكون اإلدارة على م-وضع نائب لمدير إدارة الموارد البشرية 

لكنها خرى وكون نفس وضعية إدارات االإذا كان حجم المؤسسة متوسطا فإن وضعية إدارة الموارد البشرية ت

 .ترتبط بالمدير العام بشكل أكبر

 :بإدارة الموارد البشرية وعالقتهاأنواع الهياكل التنظيمية -1-2-6

يعطي  منهما حول أنواع الهياكل التنظيمية وراح كل واإلدارةلقد اختلف معظم من كتبوا في مجال التنظيم 

ونجد  راتاإلداف في مختل االستعمالالشائعة  األنواع، لكنهم مقابل ذلك اتفقوا على بعض األخيرةأنواعا لهذه 

يكل يفي، الهمي الوظ، الهيكل التنظياالستشاري: الهيكل التنظيمي الرأسي، الهيكل التنظيمي األنواعمن بين هذه 

  .التنظيمي الجغرافي، الهيكل التنظيمي المصفوفي

أنها أن تؤثر ش من لتطرق أوال لبعض العوامل التيهياكل التنظيمية فإنه يجدر بنا الكن قبل الخوض في أنواع ال

 (8 خرون ،صمنذر الخليلي و آ -عمر سعيد) :للهيكل التنظيمي لها، وهي تتمثل فيما يلي اإلدارةعلى اختيار 

 التي وضعت ألجل تحقيقها  واألهدافشأة نحجم الم-1

 المنشأة.تركز أو انتشار 2 .

 .عمر المنشأة 3

 .التخصصات المختلفة داخل المنشأة والتنسيق فيما بينهما 4

 .مدى تفاوت القدرات البشرية المستخدمة في المنشأة5

 .مقدار التكنولوجيا المستعملة في المنشأة6

 مدى استقرار وعدم استقرار البيئة المحيطة بالمنشأة 7

  :أما بالنسبة ألنواع الهياكل التنظيمية فهي

 :الهيكل التنظيمي الرأسي -أ

ه يطلق علييرة ويعتبر هذا النوع من أبسط الهياكل التنظيمية وأقدمها، ويعتمد عليه غالبا في المنشآت الصغ

ر ك استئثالى ذلأيضا التنظيم الخطي حيث تتركز السلطة في يد المدير، فهو المصدر الوحيد للسلطة، ويترتب ع

ا النوع هذتمتع الملزمة، وي واألوامرلمرؤوسين، وحق إصدار التعليمات على ا اإلشرافالرئيس أو المدير بحق 

 بسبب ريةاإلدافي المصاريفواالقتصادبمجموعة من المزايا منها: السرعة في اتخاذ القرار والوضوح والبساطة 

لمرجع ا) ت االقرار والمخول له استئثاريااتخاذ كافة اإلدارةعلى رجل واحد يسمى ضابط  إالعدم اعتماد المنشأة 

 (75 ص السابق

 
 

 

  :ستشاريالالهيكل التنظيمي ا-ب

ي صعب ذمر الألنشات، وتنوع النشاطات داخلها، الت إليه المآتساع الذي الظهر هذا النوع نتيجة التطور وا

ن ثم ي، ومسي وصارت هناك حاجة إلى نوع أخر وهو الهيكل التنظيمي االستشارأرفكرة الهيكل التنظيمي ال

ن تخصصومتعدد الوظائف االستشارية داخل المنشات التي أصبحت تضم إدارات وأقسام استشارية يعمل بها 

 إنهم ر بلاباتخاذ القرتنحصر مهمتهم في تقديم النصح واالستشارة والتوجه وليست لديهم سلطات تسمح لهم 

 وامر رؤسائهم أليخضعون 

لذي الوقت ا ات فيومن مزايا هذا النوع من الهياكل التنظيمية أنه يمد الرئيس التنفيذي باالستشارة والمعلوم

 ية دارإلاة لكفاءيحتاج إليها مما يرفع من قدرات الرؤساء في عملية اتخاذ القرار وبالتالي يساعد على خلق ا

 ( .169قيس محمد العبيد ، ص)

دد عنشأة ممن نادي يهذا النوع من التنظيم هو فريديريك تايلورا الذي رأى بأنه يجب أن يعين لكل  أول

 بدال من لعمليالمتخصصين داخل مجالها التنفيذي بشكل يمكنها من االستفادة من خبراتهم في مجال التنفيذ ا

نه لوظيفي أاظيمي ازيا الهيكل التن بقائهم خارج السلطة كما هو الحال في الهيكل التنظيمي االستشاري، ومن م

أثير دون الت منشأةيخفف األعباء على اإلدارة كما يضفي نوعا من المرونة ألنه يسمح بالتغيير وفق ما يساعد ال

ل العم يزيد الكفاءة فيسام ووحدات المنشأة مماعلى سير العمل، باإلضافة إلى وضع تخصصات في مل أق

 (94جميلة جاد هلال ، ص -الجيوسي  محمد رسالن) ويخلق روح الفريق 
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 :الهيكل التنظيمي الجغرافي-د

نظر يدها بالم تحديتم تحديد نوعية وحجم الهيكل التنظيمي في هذا النوع على أساس المناطق الجغرافية التي يت

 يستوجبت تباراإلى متطلبات عمل المنشأة، باإلضافة إلى ما تتميز به هده المناطق الجغرافية من عوامل واع

 تعددوأخذها بعين االعتبار عند وضع الهيكل التنظيمي، ويتم اعتماد هذا النوع عند توسع المنشأة 

ة دارإلاصايةونشاطاتها في مناطق مختلفة لذلك توضع لها مجموعة من الفروع لتسهيل عملها، تكون كلها تحت 

 (100المرجع السابق ص،) .مألاالمركزية للمنشأة 

لك ماثلة لتت المهيكل التنظيمي الجغرافي سرعة االستجابة للحاجات المحلية وتوفير الخدماومن أـهم مزايا ال

طق لى المناعقابة الموجودة في المنشأة المركزية، وأيضا تقريب اإلدارة من المواطن، باإلضافة إلى إحكام الر

ن موع فنجد ا النا عن عيوب هذوالتي تقابلها سهولة اتخاذ الق ار ارت دون الرجوع إلى اإلدارة المركزية، أم

ة، د البشريلمواربينها ارتفاع التكاليف نظرا لتوسع النشاط بما فيها الحاجة إلى كل من الموارد المادية وا

  .وصعوبة تعديل الهيكل التنظيمي لتوسعه عبر مناطق مختلفة

 :التنظيمي المصفوفي الهيكل-و

 م ذلك منكنه رغلدارات وأصبح أكثر شيوعا إلاعتمدته معظم اية وأنجعها لذلك ويعتبر من أهم الهياكل التنظيم

لى ع ألولىا، حيث تقوم األفقيةأصعبها ذلك أنه يحتوي على نوعين من السلطة: السلطة العمودية والسلطة 

ع، مشاريأساس التخصصات حسب الوظائف المتواجدة في المنشأة، أما الثانية فتقوم على أساس نشاطات ال

أ، أما ي المنشالوظيفية تكون مسؤوليتهم حسب الوظائف التي يشرفون عليها فاإلدارات ؤولين وعليه فإن المس

تحت  تكون التيالمسؤولين في المشاريع فتكون مسؤوليتهم منحصرة في تنفيذ متطلبات الخطط لكل المشاريع 

 (167، ص1996)قيس محمد العبيدي،.فهمارإش

يجابية إهائية الهياكل التنظيمية هو استجابة للرغبة في تحقيق نإن سبب أخذ معظم المنشآت بهذا النوع من 

 واألشغالألعمالافيها مسؤولين عن النتائج وليس عن تفاصيل  راءالمدلم ارد إنجازها، والتي يكون للمشاريع ا

ن ائج ضمل النتالذي يمنح الحرية والمرونة في تنفيذ المشاريع والوصول إلى أفض األمرالتي يشرفون عليما، 

تم ييق الذي التنس للموارد البشرية بسبب باالستخداماألمثلالمواعيد المحددة لكل مشروع كما يتميز هذا النوع 

وب ما عن عيرد. أبين مدراء الوظائف ومدراء المشاريع، كما يهيئ الفرصة لتنمية المهارات الفنية لتلك الموا

ل تمتع كجراء ازدواجية السلطة، ووجوب أن يالهيكل التنظيمي المصفوفي فهو ما قد يحدث من تصادم من 

 ة ضغطازدواجية السلطإلى أنه يتطلب مقابال باإلضافةالعاملين بمهارات جيدة لضمان نجاح المشروع، 

 ).ميةلتنظياسيؤدي حتما إلى عدم نجاعة هذا النوع من الهيكل  األخرىمزدوجا حتى يمكن تحقيق التوازن وا

 (57، ص1997محمد فريد الصحن،
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 :خالصة

هذه  د فعاليةن نمدحجر الزاوية في العملية اإلدارية ذلك األتعد إدارة الموارد البشرية في األجهزة اإلدارية 

ات من مهار رادهااألجهزة في تحقيق رسالتها ، يعتمد في درجة كبيرة على مواردها البشرية و ما يتمتع بها أف

ن م الذيدوافع و طموحات فهم الذين يرسمون اإلستراتجيات و خطط و هو قدرات و ما لديهم من طاقات و 

 يضعون البرامج و يسهرون على تنفيذها .

ى عية القولى نوعو يمكن القول أن نجاح المنظمات أو إخفاقها في تحقيق غايتها األساسية يعتمد بصورة رئسية 

م و د مهاة وجود توصيف وظيفي واضح يحدميالعاملة و على اإلستخدام األمثل لهذه القوى ، هذا يبرز حت

 واجبات و مسؤوليات تلك القوى العاملة .
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  الرياضية المنشآت إدارة الثالث: المحور
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 تمهيد

 شهدت قد الحياة مجاالت كل وفي األخرى المنشأت مختلف ارغر على الرياضية المنشاة أن فيه الشك مما

 هذه ياضية،ر إدارة المنشأت لتلك تكون أن يستدعي بشكل وظائفها في وتعددا حجمها في واتساعا كبيرا تطورا

 إدارة جودو الصعب من لكن الرياضة، وتشييد بناء السهل من إذ الحديثة، الرياضة علوم أحد أضحت األخيرة

 .بتسييرها تقوم سليمة
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 المحور الثالث:ادارة المنشات الرياضية -1-3

 الرياضية المنشات -1-3-1

 مكانياتاإل وفق تطويرها على وتعمل الرياضية النشاطات لتسيير الرئيسي الجهاز الرياضية المنشآت تمثل

 1995 الخولي  أنور أمين ) البعض يرى كما الرياضية فالمنشأة أهدافها، تحقيق على تسهر إدارة تحت لديها المتوفرة

 (329 ،ص

 فإن رياضيةال للمنشأت القصوى لألهمية  ونظرا الرياضة، يتعهد الذي المؤسساتي المادي الواقع بمثابة هي

 رياضيةال بالتربية المتعلق 2004 غشت 14 في المؤخ 10 - 04 رقم القانون في خصص قد الجزائري المشرع

 فنصت ،الرياضية والمنشآت تاالتجهيز :عنوان تحت عشر الحادي الفصل جاء حيث بها خاصا فصال والبدنية

 الرياضية داتاالتحا استثمار بعد المحلية والجماعات الدولة تسهر" :يلي ما على القانون هذا من 81 المادة

 البدنية ربيةالت أشكال مختلف متطلبات مع والمكيفة المتنوعة الرياضية المنشآت تهيئة إنجاز على المعنية،

 هيزاتوالتج للرياضة التوجيهي المخطط إطار وفي الرياضية للتنمية الوطنية للخريطة طبقا والرياضية

 .الكبرى الرياضية

 ."وترفيهية جوارية تربية رياضية قاعدية منشآت إنجاز  برامج المحلية الجماعات تطور

 الرياضية المنشآت عن تاريخية لمحة :-1-3-2

 فأصبحت ن،األ علية هو ما إلى وصلت أن إلى تدريجيا تتطور وبدأت القدم منذ الرياضية المنشآت ظهرت لقد

 .المنشآت من العديد تحوي رياضية مدنا هناك

 القديم العصر في الرياضية المنشآت أوال:

 (. 76 ص ، 1987  نرمضا فتحي)  الميالد قبل 866 سنة منذ وذلك الرياضية األلعاب مارسوا من أول اإلغريق يعتبر

 سميةت في األصل وهي( أولمبيا مدينة في رياضية دورة أول هؤالء نظم حيث الميالد قبل468 سنة وفي 

 من الكثير يهاف اشترك أيام ) 05 ( مدة الدورة هذه واستمرت )الحالي وقتنا في تمارس التي األلعاباألولمبية

 ملعبا  بنوا ام أول وكان المنافسات، تلك فيها تنظم رياضية منشآت إقامة إلى حاجتهم بذلك فظهرت المتنافسين

 الهامة الرياضية المنشات من مجموعة فشيدوا الرومان عصر جاء ثم الجري، بمضمار سمي كبيرا

 المنعم عبد عفاف) :أهمها من مالعب عدة تضم األخيرة هذه وكانت STADUM تسمية عليها أطلقوا 

 (59ص.1998درويش

 PENTATHON البنتاثون ملعب - 1

 ة،المصارع الرمح، رمي القرص، قذف العالي، العدو،والوثب :في تتمثل رياضات خمس فيه تمارس كانت

 .البنتاثون برياضة الرياضات هذه على يطلق وكان

 HYPODROOMEM الهيبودروم ملعب - 2

 بعض إلى افةواألعياد،إض واالحتفاالت والعربات الفروسية سباقات ألجل الروماني العصر في الملعب هذا بني

  والشعراء الخطباء بين التنافس في المتمثلة الثقافية النشاطات

    PALASTRA الباالسترا  – 3

 .الرياضات أنواع مختلف على والرياضيين الالعبين تدريب في الملعب هذا دور تتمثل

 LEONIDION الليونيديون - 4

 مكان عن لبعيدةا الرياضية الوفود إلقامة مخصصا المكان هذا كان الرياضية،حيث القرى الحالي وقتنا في تقابله

 . المنافسات رء ا إج

 COLOSEUM الكولسيوم - 5

 قبل وتوفي VESPASIAN فسباسيان رطور ا اإلمب بتشييده قام التاريخ، في القديمة المالعب أشهر من يعتبر

 يبلغ أربعة طوابق على بنيت مدرجات على يشتمل الشكل بيضوي الملعب كان م 80 سنة البناء ابنه فأكمل اتمامه
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 أساس على وضعت ومخارج مداخل وجود إلى باإلضافة متفرج، 800 حوالي ويستوعب متر 48 ارتفاعها

 .بالتماثيل واجهتها زينت كما سليمة، علمية

 الحديث العصر في الرياضية المنشأت :ثانيا

 كبيرة زانياتمي لها تخصص األوروبية الدول فأصبحت الرياضية بالمنشات الكبير االهتمام بدأ م 1890 سنة في

تكنولوجي التطور ال إلى إضافة مختصين، خبراء على ذلك في معتمدة الهندسية بالمعايير تشيدها في وتأخذ

منشات من ال القامة المنافسات الدولية والتي تضم مجموعةللتجهيزات الرياضية، كما ظهرت المدن الرياضية 

 :والمالعب من أهمها

نها: موهو أهم منشاة في الدورات األولمبية حيث خصص لمجموعة من الرياضات : الملعب األولمبي (1

 الرمي ...الخ –القفز  –المشي  –سباق الموانع  –ألعاب القوى الخفيفة  -كرة القدم

مار طة بمضملعب لكرة القدم يتركب من أرضية ذات حشائش طبيعية أو اصطناعية ومحاتتكون هذه المنشاة من 

 للسباق به مجموعة من المعدات والتجهي ازت المخصصة لبعض ألعب القوى الخفيفة 

درجاتها أمتار وسعة م07متر مربع وارتفاعها عن 25 يمكن أن تقل مساحتها عن :ال الصالة المغطاة (2

 هكدورات الميا والحكام، وفير الخدمات اللعبين واالداريينكما تستغل أسفل المدرجات لتمتفرج على األقل، 400

 .وغرف تبديل المالبس والخدمات الطبية....الخ 

ا خصيص عتبر كمالحق للملعب األولمبي تعدوهي عبارة عن مجموعة من المالعب ت عب المفتوحةالالم (3

   .وقت واحد، كما تستعمل في التدريبلبعض المنافسات التي تقام حول رياضة واحدة في 

ض ي، حووهي أيضا عبارة عن مجموعة من المسابح من بينها: المسبح األولمب حمام السباحة والغطس (4

 سفلعمل أالغطس مزود بمصاعد ولوحات القفز، حوض للتدريب وأخر إللحماء قبل إجراء المنافسات، كما يست

، 1998درويش ،  المنعم عفاف عبد )البس، دو ارت المياه ومخازن ....الخ المدرجات المسبح األولمبي كغرف لتبديل الم

 (19ص 

ورية الضر رافقالوافدين وتكون مزودة بالم تخصص هذه األخيرة إلقامة الرياضيين: الفنادق الرياضية (5

 ..من غرف ومطعم ومقهى....الخ

 مل علىتعتبر المسؤولة عن كل مستلزمات حسن سير المشاة السابق ذكرها إذ تعالخدمات المركزية  (6

قوم على زن وتتجهيزها بالكهرباء والمياه شبكات صرف المياه الخدمات البريدية مستودعات السيا ارت والمخا

 مراقبتها 

  إمكانات المنشات الرياضية -1-3-3

رة من خيألا أن يساهم في تحقيق هدف من أهداف هذه طا ارتمكانات في المنشات الرياضية هي كل ما يمكن إلا

ومعلومات و متخصصة متبعين  ةفيارنية وظروف مناخية وجغازعب وأجهزة وأدوات وميالت ومالتسهي

حمد عبد إخالص م –مصطفى حسين باهي  ).هداف ألناصرها من أجل تحقيق تلك ااألسلوب العلمي إللدارة بجميع ع

 (892،ص 2000الحفيظ

والظروف  اللزمةسهام في عملية تربية الشباب وتكوينه والعمل على رفع مستواه من خالل توفير الوسائل اإلا -

 .األساسية التي تساعد على تطويره

ت لنشاطاا المساعدة على نشر الروح الرياضية وذلك يفسح مجال ألقصى عدد ممكن من المواطنين لممارسة -

 (27،ص 1975مدمحمد علي مح ).البدنية والرياضية 

 .معارفهمتكوين الرياضيين وكذا مستخدمي التأطير وتحسين مستواهم وتجديد   -

 .صرفهم استقبال الرياضيين من المنتجات المحلية والجهوية والوطنية ووضع الوسائل الضرورية تحت ت -

اء ين أدإلى تحسكل هذا من شأنه أن يساهم في تطوير الرياضة ورفع مستواها ومضاعفة النتائج باإلضافة 

 ه.الرياضي ومرددو

 :يويمكن تحديد أنواع اإلمكانات في المجال الرياضي على النحو التال -

 مكانات البشرية إل: اأوال
شات المن تلكوهي المحرك الرئيسي للمنشات الرياضية أو ألي منشأة، فغاب العنصر البشري يعني عدم جدوى 

 :وتنقسم هي األخرى إلى أقسام
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يكمن  ل شخصك: قد يكونون العبين في منافسة معينة أو تالميذ يمارسون الرياضة المدرسية أو الممارسون-1 

ناسهم أج الطبيعة الحء تختلف السبب تواجده داخل المنشاة في ممارسة إحدى نشاطات البدنية والرياضية، هؤ

م الجس وأعمارهم وحتى األهداف التي يصبون إلي تحقيقها فهناك من يمارس هذه النشاطات من أجل تقوية

 .والحفاظ على اللياقة البدنية، وهناك من يمارس بدافع وطني ....الخ 

من  ةرياضيوهم كل من يعمل في الجانب التطبيقي للرياضة أي كل من يقوم بتنفيذ البرامج ال المنفذون:-2

 .المدربين، معلمين، قادة....الخ 

دير إدارة مالمدير،  :: وهم مجموعة من األخصائيين في مجاالت الرياضة وتتمثل هذه المجموعة فيالفنيون-3

ابات ئي إصالموارد البشرية، المسير المالي الموظفون، اإلداريين ، الطبيب(هناك أخصائيين نفسين وأخصا

 .وعالج طبيعي

 نم أكثر وهم مجموعة العمال داخل المنشات و المالعب تتطلب مهامهم الجهد العضلي ين:العمال المهني-4

 .الذهني ومن بينهم أعوان األمن، عمال الصيانة عمال النظافة، عمال الكهرباء...الخ 

 :مكانات الماديةإل: اثانيا 

ة و النشاطات البدنيماكن و األجهزة والمعدات المخصصة لممارسة مختلف أنواع ألوهي مجموعة من ا 

  :الرياضية وتنقسم بدورها إلى

على شروط  ماكنألا وتتمثل في المالعب والقاعات والمسابح المضامير ويجب أن تتوفر هذهأماكن الممارسة:1

 .وأن تكون وفق مقاييس محددة  علي عضايدية،( –)مهدي زويلف معينة 

التربية  معاهدووهي الواقع المادي الذي يحتوي على أماكن الممارسة مثل المدن الرياضية،كليات  المنشات : 2

 . الخالبدنية والرياضية ،والمركبات الرياضية...

في  األثقالكوتتمثل في كل الوسائل واألدوات الضرورية في ممارسة أنواع الرياضات جهزة والمعدات:ألا -3.

يزات التجهودرجات في رياضة سباق الدرجات ...الخ ومن جانب أخر هناك المعدات الرياضة رفع األثقال، وال

ق وغيرها لوثائلي و اآلاعالم إللزمة في إدارة المكاتب وأجهزة االرياضية لتسير المنشات الرياضية منها اال

 ....الخمثال اإلسعافومنها االلزمة في أماكن الممارسة كاأللبسة واألحذية الرياضية وأدوات الصيانة وعلب 

 (76ص  فتحي رمضان ، ): إمكانات التمويلثالثا

ف يها ويختلوا إلتحتاج كل من اإلمكانات المادية والبشرية إلى رأسمال حتى تتمكن من تحقيق األهداف التي تصب

 يفقدية حجم األموال حسب طبيعة وحجم المشروع الرياضي المطلوب إنجازه فرأس المال عبارة عن سيولة ن

الضرورية  والمتطلبات شكل ميزانية تنفق في الرواتب الشهرية والمكافآت المالية، وكل األجهزة والمعدات

 (7)فتحي رمضان ، ص الواجب توفرها من أجل ممارسة النشاطات الرياضية 

ا فإنه اضيةالري ونظرا إلى أهمية األموال باعتبارها أحد العوامل األساسية الواجب توفرها في تسيير المنشات

 :تتمتع بخصائص من بينها

 .رأس المال عنصر صنعه اإلنسان من أجل تلبية حاجاته المختلفة-

 .ستهالك الاأس المال عنصر مؤقت ألنه قابل ر -

غاهلل، ل استيحتاج رأس المال إلى الصيانة والتجديد بصفة دائمة، وهو قابل للزيادة أو النقصلن حسب عوام

ت المجا اتساعكل سليم يؤدي إلى تزايده مما يساعد على نمو المنشات الرياضة وفاالستثمار في رأس المال بش

 . نشاطات ونموها بشكل أفضل

 : اإلمكانات الطبيعيةرابعا

 مادية كونات اليقصد بها كل الموارد التي تساعد في ممارسة النشاطات الرياضية لكنها ال تدخل ضمن اإلمكان 

 –خالق نع الصهذه األخيرة هي من صنع اإلنسان كاألجهزة والمعدات وغيرها ،أما اإلمكانات الطبيعة فهي من 

ال : مث)ينة ارد منها في ممارسة رياضة معونجد منها : الجبال الصحراء البحار إذ يستعمل كل مو –عز وجل 

  )البحار تستعمل لممارسة رياضة القوارب الشراعية والجبال في رياضة التسلق...الخ

 على ضوء ما سبق فإننا نجد أن اإلمكانات الطبيعة تتمتع بخصائص من بينها 

النسان قوم بها ات إلى أشغال ياليحتاج في بعض الحا الو –سبحانه وتعالى  – ن هللامكانات الطبيعية هبة مإلا

 حتى تتناسب جيدا مع ما سيمارس من رياضة داخلها 

 اغير قابلة للهالك وخاصة مع توفير بعض الحماية له –مكانات الطبيعية على عكس الرأس مال اإل

  شروط إحداث المنشاة الرياضية -1-3-4
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عل ما ج شاطات البدنية والرياضية وهذاإن الهدف من المنشاة الرياضية هو احتضانها لمختلف أنواع الن

لرياضية ايبين كيفيات إحداث المنشات  91/416المشروع الج ازئري خاصة من خالل المرسوم التنفيذي رقم 

تى شات حواستغاللها ونص على وجود معايير يجب احترامها وشروط البد من توفرها أثناء إنجاز هذه المن

كد من مطابقة أعاله إلى التأ 03رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة يتسنى لها أن تنص على مايلي: يهدف 

 ا للتنظيمن طبقالمنشاة الرياضية المزمع إنشاؤها للخصائص التقنية والضوابط القياسية وشروط النظافة واألم

 المعمول به 

جد ن : ثالسبيل المنحوها فعلى  لقد زاد اهتمام المشروع الج ازئري بالمنشات الرياضية وتطورت نظ ارتهو

البدنية ة للتربية والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطني 1995فبراير  25المؤرخ في  95/09من األمر رقم  91المادة 

 :رها تنص على مايلييوالرياضية وتنضيمها وتطو

 ن تخصصل هذه الفقرة أن هناك حاالت يمكن فيها أاليتضح من خ حيث ..." ت ذات أحكام خاصةالماعدا حا

 04/10 من القانون2الفقرة 87ثم جاءت المادة  ،المساحات المخصصة للمنشاة الرياضية إلى أغراض أخرى

ذه هير تخصيص ويمنع تغي"....و المتعلق بالتربية البدنية والرياضية تنص  2004غشت  14المورخ في 

 ألغراض اخرى..." المساحات

 صة أوالخات الجع عن الحارقد ت  زائريروع الجل المقاربة بين هذين النصين أن المشالحظ من خالوالم

منع  ى حيثستثناءات التي يمكن من خاللها تغيير المساحات الخاصة بالمنشات الرياضية إلى أغراض أخرالا

  .حدوث ذلك في جميع األحوال وفي التشريع الجديد

 ياضيةعلى ضوء ما سبق يمكن أن نلخص إلى مجموعة من الشروط توفرها في إنجاز أو أحداث المنشاة الر

 :حسب حجمها من بينها

  : اختيار الموقعأوال

ية أو لرياضيتوقف اختيار الموقع على نوع المنشاة الرياضية المراد انجازها إن كانت كبيرة مثل المدن ا

ن جميع كة بيكن هناك مجموعة من النقاط حول هذا العنصر يمكن أن تكون مشترالصغيرة كالمالعب الجوارية ،ل

 أنواع المنشات من بينها

 يها بسرعةول إلعاة المسافة بين موقع المنشاة والمناطق السكنية ،إذ يستحسن أن تكون قريبة يمكن الوصارم1 

  .عمالهالها طرق جيدة تسهل استسواء سيرا على األقدام أو باالستعمال السيا ارت التي يجب أن تتوفر 

 ن في مكانلعب معيم يمكن مثال أن يتم أنشاء الستقصاء حول المشاريع التي ستبنى بجانب تلك المنشاة ،إذ الا 2 

 كيماوي.سيتم فيه بناء مصنع 

لى عساعد بالنسبة للمنشات الكبيرة على وجه الخصوص يجب أن يتم توفير شبكة اتصاالت جيدة ومختلفة ت 3

لضاءة ير اإ، وتوف الوصول إلى المنشاة من اتجاهات مختلفة خاصة عند احتضان هذه األخيرة لمنافسات رسمية

 (76) مرجع سابق، ص .الراحةومة الو داخلها بما من شأنه توفير السلها سواء خارج المنشاة أ

 .الفاكس ....الخ االتصال( الهاتفتوفير الخدمات العامة مثل وسائل النقل وسائل   4 

 ....الخ (سيدات ورجال)طاعم المقاهي دورات المياه الم

لتي لسكانية اافة ايجب أيضا مراعاة توسع المنشاة الرياضية مستقبال حسب االحتياجات التي قد تتزايد أو الكث5 

 قد ترتفع بما من شانه استغالل المنشاة بشكل أكبر وتوسيعها 

 والوحدات الخاصة بها : التجانس بين المالعب  ثانيا

تى حرشات هناك بعض الوحدات يجب أن تكون لصيقة بالملعب مثل : غرف تبديل المالبس دورات المياه الم 1

 .يتسنى للرياضيين استعمالها بطريقة سهلة

 ا.تخصيص أماكن أللجهزة والمعدات حسب نوع الرياضة بحيث تكون داخل أو قريبة منه 2 

خطيط يم والتبجميع فروعها داخل منشأة واحدة بما من شأنه أن يسهل عمليات التنظدارة العامة إلتجميع ا 3

 .داريةإلواالتصال وغيرها من الوظائف ا

الية ضفاء الصبغة الجمإلزهار ألشجار والنباتات واأليص مساحات خضراء يتم فيها غرس اضرورة تخص 4

  .الطبيعية على المنشأة ولتوفير الهواء النقي

  :المالعب عن بعض الوحدات: عزل ثالثا

فصولة كون معلى عكس ما سبق فإن هناك بعضا من الوحدات التي يجب ان تكون بعيدة نوعا ماعن المالعب أو ت

 :عنها بحواجز منها
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  .لعبةلمساحات اللعب و المدرجات المخصصة للجمهور ولضمان السير الحسن الفصل بين أرضيات أو  -1

 .في الرياضيات التي يستعمل فيها السالحعزل بعض المالعب عن بعضها خاصة  -2

 .لخات...إالمياه،المرش ث خاصة غرف تبديل المالبس ،دوراتناإلفصل بين أماكن الذكور و أماكن اال -3

 .جهزة الفنيةأللوجود ا ارلتغطية اإلعالمية تكون محمية نظتخصيص أماكن قريبة ل -4

 .وادثحو وقوع واحكام غلقها تفاديا للمخاطر أفق اردوات الكهربائية عن بقية المألجهزة و األفصل ا  -5

 

 :: توفير شروط السالمة و الصحةرابعا

 .عبينة داخل الملعب قد تسبب أضرار لالت أو أدوات حادالـ يجب عدم وضع أي آ1 :

ة فة المنشألى نظاـ يجب تنظيف المالعب وصيانتها جيدا سواء قبل إجراء المنافسات أو بعدها ألجل الحفاظ ع2 . 

 ا.وصحة وسالمة متغليه

 يار أثناءاع التنقطالت الكهربائية االحتياطية تحسبا ـ تزويد المالعب باإلدارة الكهربائية ووضع المحوال3 .

 حسن المقصود بدع محمود براهيمإ) .المنافسات الكهربائي ،إضافة إلى التهوئة والمياه وكل مستلزمات حسن سير المنشأة

 (2004الشافعي  أحمد

  :مفهوم اإلدارة الرياضية -1-3-6

من  انت تمارسنها كأإن الحاجة إلى اإلدارة الرياضية قد ظهرت منذ القديم ،فعند استقرائنا لتاريخ الرياضة نجد 

لى شكل د على شكل ألعاب أولمبية،ومع مرور الزمن صارت تمارس عالقبل المي 866ف اإلغريق منذ سنة طر

 ى وجود أفاجة إلاحتفاالت افتتاحية وأخرى ختامية وتوزيع للجوائز، وظهرت بذلك الحدورات أولمبية تقام فيها 

لمتمثل ها واارد يقمون بتجميع جهودهم في إطار موحد لتحقيق أهداف تلك األلعاب والدورات ولضمان حسن سير

 ذاته يحويبستقل معلم في اإلدارة الرياضية، من هنا ظهر االهتمام بمجال اإلدارة الرياضية ودراستها على أنها 

 (2001وي بد )عصام .وتنظيمات محلية وجهوية ودولية ...الخ في طايته نظريات و قوانين ولوائح تنظمية

  دارة الرياضية:إل: تعريف اأوال

سة الرياضية عملية تخطيط وقيادة ورقابة مجهودات أفراد المؤس " :يعرف البعض اإلدارة الرياضية على أنها

عناصر العمل  وهناك من عرفها بأنها:" خ ارجه فن تنسيق ."هداف المحددةألالموارد لتحقيق اواستخدام جميع 

ه لكافة توجي بصورة منظمة من اجل تحقيق هذه الهيئات " أو أنها" ج الرياضي في الهيئات الرياضية ووالمنت

 ."الجهود داخل الهيئة الرياضية لتحقيق أهدافها

 (50 ص ،2005بوزيدي ساعد) KELLEY SENS DE و BEITEL كما عرفها كل من

 " :على أنها

قدم خدمة خل هيئة تيم دارات المرتبطة بالتخطيط، والتنظيم والتوجيه و المتابعة و الميزانيات والقيادة والتقياهالم

لة المتمثلرياضية و ال هذه التعريفات تظهر األهمية الكبيرة إللدارة المن خ "رياضية أو أنشطة بدنية أو ترويجية

  :في

 ة، والتيلرياضياب العألي نشاط رياضي أو لعبة من األية ساسألدارة الرياضية أحد العناصر اإلـتعتبر ا -أ

 ضيط الريازدهارها، ذلك أنها تقوم بتنمية العوامل المساعدة على تطوير ذلك النشاالتعمل جاهدة 

رياضية زات النجاإلفعالة في زيادة ا نها أداةألالتطور الرياضي العلمي الحديث ،من بين أهم مقومات  -ب

  .كما ونوعها

ك المشتري لجماعل العمل االإلى ثمرة الجهود المبذولة من خ ترجع النتائج الرياضية الجيدة في تحقيقها -ت

  .داريإلعب و االالبين المدرب و

 نمخيرة جعل ألة اونآلإن التطور الذي وصلت إليه التربية البدنية والرياضية وخصوصا في ا -ث

 وم علىلها االعتماد على أسلوب علمي يساعد على معالجة أمورها و تحقيق أهدافها يق  ريالضرو

  .التخطيط الجيد والتنظيم الحسن

لين ود العاميع جهيمكن تجم الة أساسية لتنفيذ ما تسعى إليه ،وـتحتاج جميع النشاطات الرياضية إلى إدار -ج

 دارةإلل بتمكينهم من معرفة إمكانيات اعلى ذلك إا

 لتي عادتاعمال ألهتمام باالدارة اإلستمرارية، ذلك أن مبادئ االقيق احدارة الرياضية على تإلتساعد ا -ح

  .بالخسارة مما يعطي للمنشأة الرياضية صورة جيدة
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س على ية تنعكقات إنسانية إيجابالالرياضية و الد ارية بعناصرها عينتج عن المعرفة لفنون اإلدارة  -خ

 أداء رياضي .وأداء اإلداريمردود الرياضي و 

  :: صفات اإلدراة الرياضيةثانيا

  دارة الرياضية فنجد أنها تتصف بأربعة صفاتإلاما بالنسبة لصفات ا

دارية إلأة الت العمل داخل المنشالدارة الرياضية بتغطية جميع مجإلوتعني ضرورة ان تقوم ا الشمول: -1

 . االختصاصات النطوقة بهمع ضمان إعتماد كل عنصر من عناصرها في حدود 

يث خر، بحأيضر بفرع  الفرع داخل المنشأة الرياضية بشكل : بمعنى ان يتم تنظيم كل قسم او التكامل -2

 دارية في نطاق موحد ومتكامل يعمل على تحقيق اهداف المنشأةإلعملية اتجتمع أجزاء ال

 المستجداتبلتنبؤ يرها من المنشأة فادارية أكثر من غإلضرورية جدا في المنشأة اهذه الصفة  المستقبلية: -3

  رقيهامور المستقبلية واجب أساسي من واجبات اإلدارة الرياضية تضمن من خاهلل تطورها وألو ا

تأثر ر فيها وتي تؤثرات بشكل إيجابادإلة الرياضية ان تتعامل مع باقي ادارإلمفاد ذلك ان على ا نفتاح:إلا -4

  .بها خاصة فيما تحققه من نتائج حسنة

  :دارة الرياضيةإلاساليب ا -1-3-7

 ث في مجالل باحكستها في كون انه على اراليب لممارستها ، وتمكن اهمية دثة اسالدارة ثإللقد اوجد علماء ا

  اإلدارة الرياضية ان يعرف هذه األساليب التي يمكن ان تمارس وفقها، وهي

 .هداف ألابدارة إلا -1

 .دارة بالنشاط إلا -2

 دارة بالبيروقراطية إلا -3

 

 

  :هدافألدارة باإل: ا أوال

واحد والعشرون، ويعتبر من اهم سلوب على يد بيتر داركر في العشرية الخامسة من القرن الألظهر هذا ا

ت ااردإلمن ادراية الحديثة ، فقد جاء كفلسفة إدارية تعالج مشكلة معينة كانت تعاني منها الكثير إلساليب األا

وضعت لتسييرها دون  ت كانوا يعانون من مطالبتهم بتنفيذ خططااردإلان المسؤولين داخل هذه ا ثلة فيوالمتم

دارة إلى المسؤول او المدبر إللى إسناد مسؤولية تحقيق اهداف اسلوب عالكهم في وضعها فعمد هذا اارإش

بية ،في حين يقوم بالتنسيق و التخطيط مع مرؤوسه ،بحيث يحدد المرؤوس انجح السبل لتحقيق نتائج إيجا

الرئيس بمراقبة تنفيذ تلك الخطط ودراسة نتائجها والتحقق من مدى فعاليتها، وعليه فإن اإلدارة باألهداف 

"تعتبر اسلوبا شامال للتطوير، وطريقة جديدة لتفكير ومنهجا عضويا متحركا بجميع وظائف اإلدارة وهي 

يعمل على التنمية المستمرة للموارد المتاحة ، البشرية التخطيط والتنظيم و التوجيه و القيادة والرقابة. و

والمادية والفنية و المعنوية، و التعاون بين الرؤساء و المرؤوسين على تحديد أهداف متحركة متطورة، 

هداف عدة ألدارة باإليتضح مما سبق ان ألسلوب ا ."وتحقيق النتائج المطلوبة بناءا على معايير موضوعية

ـ إشراك المرؤوس في وضع استراتيجيات إداراته مما يساهم في رفع روحه المعنوية،  :مميزات من أهمها

سلوب على خلق جو من التعاون و االحت ارم بين الرئيس ألـ يعمل هذا ا .وبالتالي تشجيعه على بذل جهد اكبر

و خبراته، ـ يساعد الرئيس في استخدام قدراته  .و المرؤوس من خالل تحسين مشاركة كل منهم في عمله

دارة، وذلك لما يتمتع به من حرية في إتخاذ القرارات إللها داخل انظرا إلحساسه باألهمية الكبيرة التي يحت

ـ نجاح المرؤوس في تحقيق أهداف المؤسسة او النشأة التي أسندت إليه  .بشأن خطط العمل ومدى نجاعتها

ـ اسلوب اإلدار ة باألهداف يدفع الى  .ل تلك المنشأةيؤدي إلى مكافأته و بالتالي خلق نوع من الديمقراطية داخ

إبتكار ومضاعفة الجهود، فهو ال ييعامل مع الفرد كأنه آلة ، نجا ازته من خالل بل يحترم قد ارته وا اشتراكه 

إن اإلدارة باألهداف تعتمد على اسلوب يناسب جميع مجاالت  .في صنع القرار داخل المنشأة الرياضية

سير بروح الفريق وتعمل على تحقيق النمو اإليجابي إللنسان وتسعى إلى تعديل سلوكه، ولكي الرياضة فهي ت

ينجح هذا األسلوب فإنه يتطلب بعض النقاط من اهمه وضوح األهداف وتعاقبها: وضوح األهداف يسهل اختيار 
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وأبعد من ذلك أفضل الطرق لتحقيقها، ووضع مجموعة من األهداف الصغرى يساعد على تحقيق أهداف أكبر 

 .أن وصول الرياضي إلى أعلى المستويات يتطلب منه تحقيق أهداف بدنية ومهارات معنية

حقيق ت نية يتمالبدية و: عن طريق استخدام االختبارات والمقاييس النفسية واالجتماعقابلية النتائج للقياس -أ

  .نجاز الذي تم في تحقيق هدف معينإلمن حجم ا

ة ئماللما هداف يمكن متابعة الخطوات غيرألاالل خطوات العمل في تحقيق من خ داء:ألتحسين قدرة ا -ب

 في ذلك، وبالتالي تجنبها في الخطط المقبلة

ل أفض تياريجب إعطاء نوع من الحرية لكل من الرئيس والمرؤوس من أجل القيام باخ حرية التصرف: -ت

 . دارةإلالطرق لتحقيق أهداف ا

لحق في ا وسينقيق النتائج على إعطاء المرؤلقد بنى األسلوب واعتمد في تح سلوب والنتائج :ألتقييم ا -ث

 المرجع(رجوة النتائج الم د لتحقيقارفألء االلضروري تكامل أداء هؤتحديد أهداف المنشأة ، مما يجعل من ا

 15) .ص.السابق

 

  :دارة بالنشاطإل: اثانيا 

لنشاط هذا ا الممارسة داخل المنشأة بغض النظر عن كونيتم قياس هذا النوع من اإلدارة على أساس النشاط 

  .بية تساهم في تطوير المنشأة يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجا

ون وجود دهامه هداف فإننا في هذا األسلوب نجد أن الرئيس أو المدير يزاول مألدارة باإللوب اوعلى عكس أس

شيء  وهذا مطالب فقط باحترام مواقيت العمل خطة يعمل وفقها أو هدف يسعى لتحقيقه، ذلك أن هذا االخير

 الحميد عبد ).وتضمن إستمراريتها دارةإليق أهداف تساعد على تطوير تلك اإيجابي لكنه غير مطالب بتحق

 (27،ص1999،شرف
السلبي  لجانباالحالة مجرد وسيلة لتحقيق الغاية المرجوة وهي تسهيل العمل والمساعدة على أداء جيد، لكن 

ي وضع فنشأة دارية، فبدل أن يشترك جميع الموظفين داخل المإلعدم وجود المرونة في العملية ا للوائح هو

كن ال يموخطط سيرها ونجاحها نجد أن الرئيس فقط من له السلطة المطلقة في ذلك دون اشت ارك المرؤوس 

قيق سان وتحنإلسلوك اتعديل خيرة هو ألاأن يتحقق هذا المفهوم في مجال النشاطات الرياضية الن هدف هذه 

 (26السابق ص المرجع )تتناسب مع تلك القيم الكانت  حافظة على تنفيذ اللوائح حتى ولونسانية، وليس المإلالقيم ا

  :النظام القانوني إلدارة المركبات الرياضية -1-3-8

ن موعة ممج فيمة التربية البدنية والرياضية ئري تخصوص تطوير منظوازلقد تجسدت اهتمامات المشرع الج

مواكبة اره لالقوانين التي نصت على ضرورة العمل على توسيع هذا المجال وتطويره والسهر على نموه وازده

ة ام للمنظمالنضمركب الدول المتقدمة في هذا الجانب خاصة في ظل العولمة والنظام الجديد ومحاولة الجزائر ا

  .العالمية للتجارة

 :تعلقة بالرياضةونجد من بين أهم القوانين الم

شاء المتضمن إن 1977غشت  06الموافق ل ..... :  1397شعبان  20المؤرخ في  77/117المرسوم رقم  -

 .مكاتب المركبات المتعددة الرياضات

لمنظومة االمتعلق بتنظيم  1989فبراير 14الموافق لــ:  1409رجب  08المؤرخ في  89/03القانون رقم  -

 .والرياضية وتطورهاالوطنية للتربية البدنية 

يه بتوج المتعلق 1995فبراير  25ق لــ .. المواف 1415رمضان  25المؤرخ في  09/ 95مر رقم ألا -

 .المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها

ربية التالمتعلق ب 2004غشت  14الموافق ل:  1425جمادى الثاني  27المؤرخ في  10/ 04القانون رقم  -

 .البدنية والرياضية

المتضمن  2005ديسمبر  22الموافق ل :  1426ذي القعدة  20المؤرخ في  492/ 05المرسوم التنفيذي رقم  -

تعديل القانون األساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضيات، هذا األخير جاء لتحديد النظام القانوني الذي 

ياضيات في الجزائر، كما جاء كونه تعديال لسد الثغرات التي احتواها تسير وفقه جميع المركبات المتعددة الر

،زمن جهة أخرى لمركبة التشريعات المتقدمة في هذا المجال خاصة مع التطور  77/117ربما المرسوم رقم 

ي الذي تشهده المركبات المتعددة الرياضات سؤال من ناحية تشييد المنشأت في حد ذاتها والمقاييس العلمية الت
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أصبحت تنجز وفقها أو من ناحية التجهيزات والمعدات الواجب توفيرها، من هنا عمد المشروع إلى تنظيم 

من المرسوم التنفيذي رقم  04تسيير المركبات الرياضية وتوضيح مهامها وأهدافها، حيث تنص المادة 

لرياضية وتطويرها البدنية وا على ما يلي: " تتمثل مهام الدواوين في المساهمة في ترقية الممارسات 05/492

 .....يةالعلى مستوى الو

ة ت الرياضيلمركبااه هو تغيير كلمة "مكاتب العديل جاء به المرسوم المذكور أعوالجدير بالذكر هنا أن أهم ت -

ابق ذكره، كما من المرسوم الس 25" إلى دواوين المركبات المتعددة الرياضات " و هذا ما نصت عليه المادة 

ليه عم ينص ل إضافة بعض اإلطارات الذي لالتشكيلة مجلس إدارة الديوان من خغير المشروع الج ازئري من 

 :على ما يلي 05/492من المرسوم التنفيذي رقم  08ا تنص المادة ،إذ 77/117المرسوم رقم 

 .ئيس ر الوالي أو من يمثله،  -

 .ئي أو من يمثلهالرئيس المجلس الشعبي الو -

 .يةالمدير الشباب والرياضة في الو -

 . رئيس أمن الوالية أو من يمثله  -

 . ية أو ممثلهالمدير الحماية المدنية في و -

 .أمين الخزينة في الوالية أو ممثلة  -

 .ية أو ممثلهالالمجلس الشعبي البلدي لمقر الو رئيس -

 .مدير مركز إعالم الشبيبة و تنشيطها -

 .يةالرياضية المتواجدة على مستوى الوبطات الارممثلين عن ال( 03ة)ثالث -

 . ممثل منتخب عن عمال الديوان -

 .قلألئي على االدير ويكون لممثل الوالي رتبة م يجب أن -

 .ويتولى أمانته استشاريدارة و بصوت إلدير الديوان في اجتماعات مجلس ايشارك م -

  "دارة أن يستعين بكل شخص كفء من شأنه يساعد في أشغالهإليمكن لمجلس ا -

واجد يتلتي ية االالمتواجدة على مستوى الو اإلطاراتالمشروع قد اختار نخبة يتضح من نص هذه المادة ان 

نية المركب الرياضي على مستواها مما يؤكد حرصه على تطويرها وبالتالي تطوير كل النشاطات البد

كبات دارة هناك المدير والموظفين الذين يسهرون على حسن سير المرإلوالرياضية،إضافة إلى مجلس ا

  .الرياضية

مرسوم قد حددتها من نفس ال 17ان المادة  قسام التي تحتوي عليها دواوين المركبات فنجدألإما بالنسبة إلى ا

 :التي تنص األخيرةوذلك في فقرتها 

 ـ  :التييضم تنظيم الديوان "

 دارة والمالية ـ إلقسم ا -

 قسم الصيانة وتقييم المنشآت والتجهيزات ـ  -

  "وحدات حسب المنشآت الرياضية-

ث الثال الفصلفصال خاصا وهو  زائريالجوبخصوص التسيير المالي للمركبات الرياضية فقد افرد المشروع 

المتعددة  حكام المالية الخاصة بميزانية دواوين المركباتألبين فيه كل ا 05/492خير من المرسوم ألوا

ن جهة يوان مجراءات التي يمكن ان يتحصل عليها الدإلموضحا كل ا استغاللهاالرياضات وطريقة توزيعها أو 

 .المركب و الحفاظ عليه وتطويره من جهة أخرىو النفقات التي تساعد في صيانة 
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  :صة الفصلالخ

را كبيرا خرى تطوألر باقي العلوم اارية باعتبارها احد العلوم وعلى غلقد شهدت التربية البدنية و الرياض   

وسع إلى ت ضافةإلبا لجماعةاخاصة مع الدور الفعال الذي أصبحت تساهم فيه من جانب تربية الفرد وترقية 

وي هذه ي يحتالنشاطات البدنية والرياضية واتساع مجال ممارساتها ،كل هذا أدى إلى حتمية وجود واقع ماد

دارة إج إلى خيرة بدورها صارت تحتاألاف أنواعها ،وهذه الثل في المنشآت الرياضية على اختالنشاطات يتم

 تلقةالمخا مثل لمواردها وطاقاتهألل االستغاالل الرها من ختقرارها وتسهر على تطويرشيدة تساهم في اس

 .خاصة البشرية منها
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 :تمهيد

 ن ناحيةهذا متعتبر الدراسات المرتبطة بالبحث منابع تمد الباحث بعدة معطيات يثري من خاللها بحثه و    

 ام لكلاهتم وهي مصدرتكوين الخلفية النظرية للبحث وتوفر له الجهد الختبار االطار النظري لموضوع بحثه، 

 قيامجب الباحث مهما كان تخصصه فكل بحث هو عبارة عن تكملة لبحوث االخرى وتمهيدا لبحوث قادمة لذلك ي

بيرة فهي مية كأوال بتصفح أهم، ما جاء في الكتب ومختلف المصادر واالطالع على الدراسات السابقة يكتسي أه

بط رلضروري افي تحديد أبعاد المشكلة التي يبحث عنها، ومن في نواحي النقص والفجوات وتفيد الباحث  تفيد

ما بينه طصنيف وتحليل معطيات البحث والرباألساسية من دراسات ونظريات سابقة حتى نتمكن من ت المصادر

 الموضوع الوارد البحث فيه. وبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات الجزائرية:-2-1

 الرياضية و البدنية التربية في الماستر شهادة نيل متطلبات ضمن مذكرة:الدراسة األولى
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 الرابطة ستوىم على ميدانية دراسة"المدرسية للرياضة البدني النشاط على والتسيير التنظيم تأثير" بعنوان:

 – بسكرة- المدرسية للرياضة الوالئية

 :إعداد الطالبمن -1

 .توفيق قادري -

 السعيد مزروع تحت إشراف األستاذ:

  .رسية؟المد للرياضة الرياضي البدني النشاط على اإلداري والتسيير التنظيم يؤثر هلمشكلة البحث: -2

 الفرضيات:-3

 للرياضة الرياضي البدني النشاط على السلبي التأثير في دور السيئ اإلداري والتسيير للتنظيمالفرضية العامة: 

 .المدرسية

 :الجزئية لفرضياتا .2.2

 المدرسية للرياضة البدني النشاط على التأثير في دور اإلداري والتسيير للتنظيم

 .المدرسية الرياضة ونتائج مردود تحسين في دور المادية لإلمكانيات

 أهداف البحث:-4

إلدارة اسلوب أالتعرف على وجهة نظر القائمين بالعمل اإلداري في المؤسسة محل الدراسة نحو واقع تطبيق    

 باألهداف.

 المنهج الوصفي.المنهج المتبع: -5

 الوالئية لرابطةا ومدير البدنية، التربية مادة في أستاذ 20 من وتتكون :عينة البحث وكيفية اختيارها-6

 ..ومديرالرابطة أستاذ 98 منالمدرسية  للرياضة

 استعمل الباحث االستبيان. دوت المستعملة:األ-7

 أهم النتائج المتحصل عليها:-8

 كما والبشرية، ديةالما اإلمكانيات استغالل عدم في ويساهم كبير بقسط يؤثر السيئ اإلداري التسيير و التنظيم *

 و لتنظيمل أن مفادها التي العامة الفرضية صحة يحقق كله وهذا المدرسية الرياضة مستوى تدني إلى يؤدي

 .سيةالمدر للرياضة الرياضي البدني النشاط على السلبي التأثير في دور له السيئ اإلداري التسيير

 الفرضية حققي هذا وكل المدرسية للرياضة البدني النشاط على التأثير في دور اإلداري التسيير و للتنظيم*

 .المدرسية للرياضة اإلداري التسيير في التنظيم بأهمية تتعلق التي األولى الجزئية

 التي الثانية لجزئيةا الفرضية لنا يحقق ما وهذا جيدة نتائج تحقيق في كبير بقسط يساهم المادية اإلمكانيات توفر*

 .رسية المد الرياضة تحسين في المادية اإلمكانيات دور محتواها كان

 أغلبه الرياضية المنافسات في التنظيم مستوى أن وجدنا حيث اإلداري، التسيير عملية إنجاح في التنظيم أهمية*

 بأهمية تتعلق تيال الثالثة الجزئية الفرضية يحقق هذا وكل المرجوة النتائج إلى البلوغ في أثر ما وهو متوسط

 .المدرسية للرياضة اإلداري التسيير في التنظيم

لبدنية و االنشاطات  تقنيات و علوم ميدان في الماستر، شهادة نيل متطلبات ضمنمذكرة  الدراسة الثانية:

 الرياضية

 فبراير 18 مركب مستوى على ميدانية دراسة "الرياضية المنشآت تسيير في البشرية الموارد دور :بعنوان

 . بسكرة العالية

 .علي مانع إعداد الطالب:-1

 جعفر بوعروري الدكتور:إشراف 

 ؟ الرياضية المنشآت تسيير في دور البشرية للموارد هل مشكلة البحث:-2
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 الفرضيات:-3

 الرياضية. المنشآت تسيير في وإيجابي هام دور البشرية الموارد تلعب الفرضية العامة:

 الفرضيات الجزئية:

 للمنشآت لداخليةا البيئة إنسجام تحقيق في فعال بشكل البشرية الموارد إدارة لتنظيم المكونة العناصر تساهم1

 .الرياضية

 المنشآت داخل اوسياساته أهدافها وتطبيق التنظيمية الهياكل انسجام تفعيل في دور البشرية الموارد إلدارة 2

 .الرياضية

 داخل اإلداري اإلستقرار على فعال تأثير البشرية الموارد إدارة تسيير على تعمل التي االدارية للعمليات 3

 .الرياضية المنشآت

 أهداف البحث:-4

 .الرياضية المنشآت تسيير في البشرية الموارد أهمية معرفة- 

 .الرياضية للمنشآت الداخلي اإلنسجام تحقيق في البشرية الموارد إدارة تنظيم عناصر مساهمة مدى إظهار -

 أهدافها بيقوتط التنظيمية الهياكل إنسجام تحقيق في البشرية الموارد إدارة به تقوم الذي الدور إظهار -

 .الرياضية المنشآت داخل وسياساتها

 واألداء تقراراإلس على البشرية الموارد إدارة تسيير على تعمل التي اإلدارية العمليات تأثير مدى معرفة -

 الرياضية المنشآت في اإلداري

 الوصفي المنهجالمنهج المتبع: -5

 .عامال 32ة من عشوائي بطريقة اختيارهم تم 32 عددهم كان الذي العمال من مجموعةعينة البحث: -6

 اإلستبيان .األدوات المستعملة:-7

 :التوصيات-8

 البشرية الموارد رةبإدا يتعلق فيما خاصة بها االهتمام زيادة أن إال التنظيم بوظيفة المركب إدارة اهتمام رغم–

 وتطوره نموه على يساعد

 تطلب كلما تحسينها ومحاولة بها واالهتمام المركب إلدارة التنظيمي الهيكل داخل اإلتصال أساليب مراجعة

 .ذلك األمر

 .العمال جميع بين اإلحترام زيادة خالل من المركب داخل اإلنسانية العالقات تفعيل

 التي لعواملا أهم هي إليه يوكل بما شخص كل وقيام العمل في واالنضباط الجدية أن فكرة ترسيخ على العمل–

 .ذاته حد في العامل علىاإيجاب تنعكس فإنها وبالتالي اإلدارة، سير حسن على تساعد

 عنوان تحت الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن دمانة مذكرة الدراسة الثالثة:

 حول ةحال دراسة " الرياضية المنشآت تطوير في البشرية الموارد إدارة تنظيم دور" بعنوان:

 (2008 / 2007  ) األغواط لوالية الرياضي المركب

 .دمانة عمر :إعداد الطالب-1

 عبد الناصر بن التومي. اشراف األستاذ:-

ي ب االنسانبالجان لتنظيم ادارة الموارد البشرية في ظل التوجه نحو االهتمامالى اي مدى يمكن : مشكلة البحث-2

 ان يساهم في تطوير ورفع مستوى العمل االداري في المنشات الرياضية

 الفرضيات:-3

 العالقات و التنظيم لعناصر الخيرة هذه تسخره بما البشرية الموارد إدارة نجاح يرتبط الفرضية العامة:-

 .انسجاما يضفي مما الرياضية المنشآت داخل اررالق اتخاذ كذا و اإلنسانية،
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 الفرضيات الجزئية:-

 و اإليجابي لتكاملا في المختلفة التنظيم أنماط و الرسمية السلطة د،راألف المخولة المسؤولية تامتغير تساهم -

 .عموما المنشأة إدارة و البشرية الموارد إدارة تحقيقه إلى تطمح ما بين التوازن

 جهة من الاالتص أمناط و جهة من التنظيم وخصائص التنظيمية الهياكل مستوى على انسجام هناك كان كلما -

 .لبشريةا الموارد ميدان في المتبناة أهدافها و سياساتها إلى تصل أن إلى المنشأة بإدارة كلما أخرى

اتجيات ه باالسترتبط منالموارد البشرية سواء ما اركلما كان هناك اهتمام بالعمليات التسييرية المتعلقة بادارة  -

من  ار البشريستقرالقبلية من استقطاب واختيار وتوظيف ، أو بالعمليات البعدية كالتكوين كلما أدى ذلك الى اال

 جهة واالداري من جهة ثانية.

 أهداف البحث:-4

 راءبإث ذلك و العلمية، البحوث حيز إدارتها و الرياضية المنشأة إدخال هو البحث هذا من المتوخى الهدف إن

 هامة وظيفة أو أساسيا راعنص بصفته التنظيم رسة ا د خالل من الرياضية اإلدارة يخص فيما المعرفي الجانب

 يجب فإنه العامة رةاإلدا مجاالت مختلف في التنظيم بعملية  راكبي اهتماما هناك أن نجد كما إذ إدارة، وظائف من

 قصوى أهمية تذا األخرى هي البشرية الموارد إدارة اعتبار إلى باإلضافة رياضي، ال المجال في به االهتمام

 . الحديثة رسات ا الد جل أن و خاصة نشاطها طبيعة كانت مهما منشأة أي داخل

 بالتالي و لبشريةا للموارد رشيدة غدارة وجود طريق عن إال مراريتهاإست تحقق ان منشأة ألي يمكن ال أنه أثبتت

 المنشأة داخل الحقيقة مكانتها إعطائها و الرياضي المجال في األخرى هي بها االهتمام وجوب

 .عام لبشك الرياضة تطوير بالتالي و الرياضية اإلدارة مستوى تحسين على يساعد الذي المر الرياضية،

 المنهج الوصفي التحليلي. المنهج المتبع:-5

 إداريين، ينوموظف اراتإط بين 70 هو ركب الم داخل للعمال اإلجمالي العددعينة البحث وكيفية اختياره: -6

 مهنيين وعمال

 المالحظة واالستبيان.األدوات المستعملة: -7

 نتائج الدراسة:-8

 بعيد، لمنشأةإلىحدا في اإلداري الجانب وتطوير التنمية تحقيق في فعال دور لها البشرية الموارد إدارة تنظيم نا

 الفرضية حقيقت إلى أدى قد البشرية الموارد إدارة وفقه تسير الذي الجيد التنظيم أن المبحوثين كل يرى حيث

 .الرياضية لمركباتل اإلداري الجانب تطوير في البشرية الموارد إدارة لتنظيم الفعال الدور في المتمثلة العامة

 

 

 

 

 التعليق على الدارسات المرتبطة بالبحث:-2-2

 على الدراسات الجزائرية:التعليق -2-2-1

لية والتي أو متغيرين من دراستنا الحا متغيرخالل عرض الدراسات المرتبطة بالبحث والتي تتناول  من   

شابه وأوجه اتضحت أوجه الت الرياضية المنشآت تطوير في البشرية إدارة الموارد تنظيمتناولت موضوع دور 

 الحالية.االختالف والعالقة بيننها وبين دراستنا 

 والدور ريةالبش الموارد إدارة في التنظيم اهمية عن تساؤالت مجملها في وجدنا حيث طبيعة الدراسة: من-1

 . وتطويرها المنشأة وتسيير اإلداري الجانب تنمية في تلعبه الذي

 أجريت جميع هذه الدراسات في الجزائر.حيث المجال المكاني:  من-2

 العلمية قيمةوال المهاري األداء على معظمهاتعددت األهداف في هذه الدراسة لكن اتفقت من حيث األهداف: -3

 البشري للمورد

 اتبعت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي. :من حيث منهج الدراسة-4
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 نداريياإلودراسات شملت فئة من  اشتمل مجتمع الدراسات على العمال، وهناك من حيث مجتمع الدراسة:-5

 وأساتذة التربية البدنية والرياضية .

شامل أو صر الطريق الح العينات اما عن معظم الدراسات السابقة اختارت ها:من حيث العينة وكيفية اختيار-6 

 العينة العشوائية.

 لة.معظم الدراسات استعملت االستبيان والبعض منها استعمل المقاب من حيث األدوات المستعملة:-7

 أوجه االستفادة من الدراسات المرتبطة بالبحث:-2-3

لبحث في كلة امن العرض السابق للدراسات المرتبطة بالبحث يرى الباحث أنه قد استفادة منها في دراسة مش  

 ضوء هذه الدراسات.

 .بدقة البحث وفروض أهداف صياغة 

 .وعناية بدقة العينة إختيار طريقة 

 .الدراسة يعةلطب المستخدم المنهاج تحديد 

 .قياسها وكيفية البحث متغيرات إختيار 

 .الميدانية أو النظرية الناحية من سواء البحث إجراءات في المتبعة الخطوات تحديد 

 الدراسة لطبيعة المناسبة اإلحصائية المعالجة إستخدام كيفية 

 تحديد الخطوات المتبعة في إجراءات البحث وتحديد المسار الصيح.-

 محاور فصل الخلفية النظرية للدراسة. تحديد-

 تحديد أنسب القوانين والمعادالت اإلحصائية المالئمة لطبيعة الدراسة.

 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة من حيث وجه االتفاق واالختالف.

 

 خالصة:

ا ولها راستهمن الخطوات الهامة عند إجراء بحث علمي هو مراجعة الدراسات البحثية المرتبطة التي تمت د  

ونحن  كمية،عالقة بموضوع البحث، حيث تقوم فكرة مراجعة البحوث السابقة على أساس ان المعرفة عملية ترا

همية من ن األة في بحر واسع، حيث تكمنتعلم ما قام به األخرون ونبني عليه، فالبحث الواحد ما هو إال نقط

، راستهعرض الدراسات المرتبطة بالبحث في إعطاء الباحث إلمام كامل وشامل بموضوع الذي يكون بصدد د

صول إلى  فتجميع المعلومات من مصادرها المختلفة والمتنوعة يساعد بشكل كبير على سبر أغوار الموضوع،

ة بتاريخ معرف رى لالستعانة باألبحاث السابقة تكمن في إعطاء الباحثأدق تفاصيله ونتائجه، وهناك أهمية أخ

 تطور الموضوع، وتفتح عينيه على نقاط لم يكن ليلتفت إليها وقد تكون مفتاحا للحل.
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 تمهيد:

ة ي المنهجيحكم فتهدف البحوث العلمية عموما إلى الكشف عن الحقائق، وتكمن قيمة هذه البحوث وأهميتها في الت

ليلها ياسها وتحبها وقتصنيفها وترتيالمتبع فيها، وبالتالي فإن وظيفة المنهجية هي جمع المعلومات، ثم العمل على 

 (231ة ، صفح1998)فريدريك معتوق،من أجل استخالص نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة المراد دراستها.

ة هناك عالقنه، وعيعتبر اإلطار المنهجي للبحث أحد الجوانب الهامة، بحيث ال يمكن ألي باحث أن يتخلى        

نب هجه، فلكي يتم تأسيس عمل منهجي منظم ال بد من توضيح جميع الجواوطيدة بين موضوع البحث ومن

تفسير وفهم  واإلجراءات التي تم القيام بها أثناء عملية الدراسة لكي يكون البحث موضوعي، وتيسر للمطلع

 النتائج على ضوء المعلومات الواردة فيه.

دانية راسة الميبالد يأتي الباب الثاني الذي اختص وبعد أن تعرضنا في الباب األول المتعلق بالدراسة النظرية   

ا تتأكد ل فيموالذي يدعمه الوصول إلى التكامل في العمل البحثي، وتسعى إلى تحقيق األهداف المسطرة من قب

اءات صحة الفرضيات لذلك فقد جاء هذا الفصل ليتناول الطرح المنهجي للدراسة من خالل مختلف اإلجر

 ها، ويمكنتحليلوت التي تساعد الطالب في جميع المعطيات والبيانات وتفريغها وتبويبها والمتمثلة في التقنيا

لمجال مثلة في االمت تحديدها بدءا بالدراسة االستطالعية والمنهج المتبع مرورا بمجتمع وعينة الدراسة ومجاالتها

ت والبيانا لوماتنائها لجمع المعالزمني و البشري والمكاني، ثم استعراض أدوات الدراسة  المستخدمة وكيفية ب

 الالزمة التي تناسب موضوع بحثنا وأساليب التحليل والمعالجة اإلحصائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستطالعية: الدراسة-3-1

ن ملنوع اهي عبارة عن دراسة علمية كشفية، تهدف إلى التعرف على المشكلة، وتقوم الحاجة إلى هذا     

ف لمعاراالبحوث، عندما تكون المشكلة محل البحث جديدة لم يسبق إليها، أو عندما تكون المعلومات أو 

ث قوم الباحلية يدراسة تجربيه أو المتحصل عليها حول المشكلة قليلة وضعيفة، والتجربة االستطالعية عبارة عن

 على كمية صغيرة قبل قيامه ببحثه، بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته.

قمنا  بحث، لذاكينة المن خالل القيام بدراسة استطالعية على مجتمع وع يتم إالإن اإللمام بجوانب الدراسة ال     

 بخطوة استطالعية 

 الدراسة األساسية:-3-2

بوالية البويرة،  طاطمركب رابح بيموجه للعمال اإلداريين في  استبياناألساسية بتطبيق  الدراسةلقد تم إجراء    

لى إوصول وإجراء مقابلة مع رؤساء المصلحات في المديرية، وفي األخير تحليلها باألدوات اإلحصائية لل

 والعناوين التالية: النتائج، وكل هذه الخطوات سنقوم بعرضها بالتفصيل في الخطوات

 منهج الدراسة:-3-2-1
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طريقة ي يمثل الن الذإن الوصول إلى النتائج النهائية للدراسة واإلجابة عن تساؤالتها يتطلب منا إتباع منهج معي

وعة من ن مجمالتي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة قصد اكتشاف الحقيقة، ويعرف المنهج بأنه عن عبارة ع

 (119، صفحة 2002رشيد زرواتي، ). بحثهبغية تحقيق وات التي يتبعها الباث العمليات والخط

للمنهج  لدقيقلذلك فاختيار منهج البحث يخضع لنوع الدراسة من جهة وألهدافها من جهة أخرى، واالختيار ا  

 م ادارةتنظي هو الذي يعطي مصداقية وموضوعية للنتائج المتوصل إليها، وبما أنا دراستنا تهتم بدراسة دور

 المنشآت الرياضية. تطوير الموارد البشرية في

 قة وعلميةف دقيأوصااستجابة لطبيعة الموضوع واإلشكال القائم اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يهتم بجمع   

اء اآلر لظاهرة المقصودة، ووصف للموضوع الراهن وتفسيرها، كما يستخدم المنهج الوصفي في التعرف على

م بتجديد وهو يهت (123، صفحة2008)بوداود عبد اليمين وعطاء هللا، دات واالتجاهات عند األفراد والجماعات، والمعتق

هذا  ستخدمالظروف والعالقات التي توجد بين الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها الستخالص داللتها، حيث ي

بناء اك طبيعتها ووضع مؤشرات وحصاء للوصول إلى إدرإلالمنهج أسلوب القياس والتصنيف والتفسير وا

جال مة في تنبؤات مستقبلية، من ثم الوصول إلى تعليمات بشأن موضوع الدراسة، كما أنه يحظى بمكانة خاص

 البحوث اإلدارة والتسيير الرياضي.

 متغيرات الدراسة:-3-2-2

تقل المس يسمى المتغيرإن أي موضوع من المواضيع الخاضعة للدراسة يتوفر عل األقل على متغيرين أولهما 

 واألخر المتغير التابع.

قيم  لتأثير فياطريق هو األداة التي يؤدي المتغير في قيمتها إلى إحداث التغير، وذلك عن الأ( المتغير المستقل:

 (75نوار مجيد الطالب كامل لويس، صفحة)به. متغيرات أخرى ذات صلة 

 .يةرياضالمنشات الوفي دراستنا المتغير المستقل هو المتغير المستقل هو عبارة عن السبب في الدراسة-

 ث تعديالتما أحدهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثير قيم المتغيرات أخرى، حيث أنه كلب( المتغير التابع: 

 (75، صفحة )نوار مجيد الطالب كمال لويسعلى قيم المتغير المستقل ستظهر النتائج على قيم المتغير التابع. 

 .إدارة الموارد البشرية ير التابع في هذه الدراسة هووالمتغ-

 :مجتمع الدراسة-3-3

بحث وع الوهناك من يطلق عليه مجتمع الدراسة األصلي، ويقصد به كامل أفراد أو أحداث أو مشاهدات موض 

 (84، صفحة 1999)محمد عبيدات وآخرون، أو الدراسة. 

تمع لوالية البويرة يتكون مج رابح بيطاط الرياضي مركبالوحسب المعلومات المتحصل عليها من طرف 

 .ركبوإداري بالم عامل 16األصلي لبحثنا من 

 عينة البحث وكيفية اختيارها:-3-4

خذ نى أنه تؤ، بمعالعينة هي جزء من مجتمع الدراسة التي تجمع من البيانات الميدانية وهي تعتبر جزء من الكل 

 (334، صفحة 2007، رشيد زرواتي)لى أن تكون ممثلة لمجتمع البحث. مجموعه من أفراد المجتمع ع

الباحث  اللهايعتبر اختيار العينة من أصعب مراحل البحث العلمي، وهي الطريقة أو األداة التي يمكن من خ 

لى عمنا  الحصول على البيانات والمعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة، وفي دراستنا هذه اخترنا، حرصا

مل الشا الحصرصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة البحث بطريقة الو

 شخص.16وعددهم  مركب رابح بيطاطاإلداريين في  لعمالتتناسب مع طريقة الموضوع وشملت ا

ص لخصائاوتكمن أهمية العينة في كونها الوحدة اإلحصائية للمجتمع األصلي تجمع أفراد يتشابهون في   

 سة.والظروف المشتركة بينهم ويتم الحصول عليها بطرق مختلفة تبعا لطبيعة الموضوع ونوعية الدرا

 مجاالت الدراسة:-3-5

قمنا  حقيقهاتا للوصول إلى األهداف التي نريد تم تسطيرهقق من صحة أو خطأ الفرضيات والتي من أجل التح  

 بتحديد ثالثة مجاالت:

مركب ي إدارة مسير إداري ف 16ينحصر المجال البشري للدراسة في العينة التي تتكون من المجال البشري:  أ(

 بوالية البويرة.رابح بيطاط 

 ة.البوير الشباب والرياضة بواليةتم إجراء الدراسة الميدانية على مستوى مديرية ب( المجال المكاني: 

شهر جوان نهاية حتى  2018أشهر من بداية مارس 04شرعنا في إنجاز هذا البحث في مدة ج( المجال الزماني: 

وقدد خصصنا المدة األول "مارس أفريل" للجانب النظري والتي تم فيها جمع المراجع واالطالع على العديد من 
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المكتبات الجامعية في الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى التنقل الميداني إلى الجامعات ومعاهد علوم وتقنيات 

 األنشطة البدنية والرياضية. 

 هي:وة كانت ما بين ماي حتى منتصف شهر جوان وهذه المدة مقسمة إلى ثالث مراح أما المدة الثاني 

 : والتي تم فيها تعديل وتنظيم استمارة االستبيان بعد تحديد حجم العينة.01المرحلة

الية بو ح بيطاطالمركب الرياضي راباإلداريين في عمال وال: قمنا بتوزيع استمارة االستبيان على 02المرحلة 

 .عامل واداري 16رة حيث كان حجم العينة البوي

قيق : خصصناها لعرض وتحليل ومناقشة النتائج باستعمال الطرق اإلحصائية وكذلك مدى تح03المرحلة 

 الفروض المقترحة.

 أداوات البحث:-3-6

من ديد ى الع، وبعد االطالع علسة مستفيضة لألهداف الرئيسية للبحثبناء على طبيعة المشكلة، وبعدة درا  

لتدريس اعضاء الدراسات السابقة، والبحوث والكتب والمقاالت المتعلقة بالموضوع، والمقابالت الشخصية مع أ

يتوقف  وسيلةبالجامعة، حيث يؤكد مسلم ممد بخصوص األدوات المنهجية )أدوات البحث( أن اختيار األداة وال

، موضوعوف والمالبسات التي تحيط بالعلى: موضوع البحث، طبيعة الموضوع، نوعية مجتمع الدراسة، الظر

 ار وسيلة واحدة كما يمكنه أن يحدد الوسائل حسب هدف البحث.ويمكن للباحث أن يخت

لوسائل ية واوإلضافة الموضوعية والدقة اللزمة ألي دراسة علمية ال بد من استعمال بعض األدوات العلم   

 الظاهرة محل االهتمام والدراسة. التقنية التي بواسطتها يصل الباحث إلى كشف النقاب عن

لى ريناها وعتي أجوباالعتماد على نوع المعلومات والبيانات التي بصدد جمعها وعلى الدراسة االستطالعية ال   

بيان هي االست راسةدات األكثر مالئمة إلجراء هذه الالوقت المسموح به واإلمكانات المتاحة لنا، وجدنا أن األدو

 والمقابلة.

انات مع البيهو أداة من أدوات الحصول على الحقائق والبيانات والمعلومات، في جتعريف االستبيان: -4-6-1

الوقت ولجهد اعن طريق االستبيان من خالل وضع استمارة أسئلة ومن بين مزايا هذه الطريقة أنها اقتصاد في 

بات ق الثفير شروط التقنين من الصدكما أناها تساهم في الحصول على بيانات من العينة في أقل وقت بتو

 (203، صفحة 1995)حسن أحمد الشافعين سوزان أحمد علي مرسلي، والموضوعية. 

و أهو نموذج يضم مجموعة من األسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع -

 (122، صفحة 1996)الرافعي حسين أحمد، مشكلة ما أو موقف ما. 

ن أفراد بير مواالستبيان بمفهومه العام هو قائمة تتضمن مجموعة من األسئلة المعدة بدقة ترسل إلى عدد ك-

 (125، صفحة 2000)مروان عبد المجيد إبراهيم، العينة الخاصة بالبحث. المجتمع الذين يكونون 

 الخماسي.ليكرت حيث قمنا باستعمال األسئلة المفتوحة مستخدمين فيها سلم -

 وصف األداة:-3-6-3

 :االستبيان-أوال

في  د البشريةموارأداء ال تحسين االستبيان تم بناءه من طرف الطالب لمعرفة دور أسلوب اإلدارة باألهداف في   

ت النشطات بجامعة البويرة بمعهد علوم وتقنيا 2018المنشآت الرياضية في رسالة ماستر التي ناقشها سنة 

 البدنية والرياضية.

إلدارة احاور تشمل ( موزع على ثالث م)رقم هو موضح في الملحق  كما-سؤال( 31يتألف االستبيان من )   

لمنتمي سؤال احسب طبيعة الوتحدد اإلجابة حسب  إدارة الموارد البشرية،وإدارة المنشآت الرياضية،والتنظيم

نسبة لكل باإلجابة التي تعبر عن رأيه ( عن xثم يطلب من الشخص المستجوب أن يضع عالمة )   لمحور معين

 .إضافة إلى أسئلة مفتوحة سؤال

 الوسائل اإلحصائية:-3-7

ء م بها سواي يقوال يمكن ألي باحث أن يستغني عن الطرق واألساليب اإلحصائية مهما كان نوع الدراسة الت     

مد لتي تاسائل اإلحصائية هي كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية أو غيرها من الدراسات، حيث أن الو

اء يقود اإلحص لكن االعتماد علىبالوصف الموضوعي الدقيق فالباحث اليمكنه االعتماد على المالحظة لوحدها، 

لتوصل احاولة والنتائج الصحيحة والصادقة، كما تهدف الوسائل اإلحصائية إلى م الصحيحالباحث إلى األسلوب 

 نمكما تمكننا  الموضوعي للنتائج والحكم عليها، والتفسيرإلى مؤشرات كمية دالة تساعد الباحث على التحليل 

 (74، صفحة 1970)محمد السيد، تصنيف البيانات التي تجمع وتترجم بموضوعية.
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 تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية: في بحثنا هذا  

بعد  ليها وذلكتحصل عقمنا باستخدام قانون النسبة المئوية لتحليل النتائج في جميع النقاط المالنسبة المئوية: *

 جمع التكرارات كل منها، حيث تم حساب النسبة المئوية بالطريقة الثالثة كالتالي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

لركيزة اعتبر تبعد عرضنا ألهم الخطوات المنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية لهذا البحث، والتي       

ع ي جميفاألساسية ألي بحث علمي وذلك بإتباع أسلوب الحصر الشامل في اختيار عينة الدراسة المتمثلة 

 تينأداا على اعتمدنباستخدام المنهج الوصفي و والرياضة لوالية البويرة، ثم ذلكمديرية الشباب  إداريينومسيرين

 في جمع البيانات يتمثالن في االستبيان والمقابلة.

 ارالختيهذا ية، وحددنا مجموعة من األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات التي تم تجميعها في الدراسات الحال

بعة فيه تة الموض الدراسة، وألن قيمة وأهمية أي دراسة أو أي بحث علمي تكمن في تحكم الباحث في المنهجيفر

 زيادة عن الوصول إلى الحقيقة الكامنة وراء الموضوع المعالج.

 

 

 

 

 

 / مجموع أفراد العينة   X100النسبة المئوية = عدد التكرارات 



 الفصل الرابع                                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 

76 

 :النتائج مناقشة و تحليل و عرض1-4- 

 الداخلية البيئة سجامإن تحقيق في فعال بشكل البشرية الموارد إدارة لتنظيم المكونة العناصر تساهم :األول المحور

 .الرياضية للمنشآت

 ؟ بها تعمل التي المنشأة داخل اإلدارة أداء أن ترى هل :األول السؤال

 ون بها.يعمل التي المنشأة داخل االدارة ألداء رؤيتهم كيفية حول العمال إجابة يبين (:1م)رق الجدول

 

 
 

 هاب يعملون التي المنشأة داخل االدارة ألداء رؤيتهم كيفية حول العمال إجابة نسبة (:07)الشكل

 :النتائج وتحليل عرض

 يعملون التي المنشأة في اإلدارة أداء أن يرون العمال من 62.5  % نسبة أن (1) رقم الجدول خالل من نالحظ

 اءاألد أن يرون % 12.5 بينما ،متوسط المنشأة في اإلدارة أداء بأن أجابوا 25%  نسبة أن نجد حين في ،جيد بها

 .ضعيف

 :اإلستنتاج

 يعملون التي المنشأة داخل ة لإلدار العام المستوى ان على كانت اإلجابات أغلبية أن ماسبق خالل من يتضح

 موارد من ذلك  في يساهم أن شأنه من ما كل توفيرم المنشأة داخل االداري األداء تفعيل فإن وعليه ، جيد عليها

إلخ....وإمكانيات

جيد

متوسط

ضعيف

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 جيد 10 %62.5

 متوسط 04 25%

 ضعيف 02 12.5%

 المجموع 16 100%
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 ؟ إلى الموظفين مع عالقاتها تنظيم في اإلدارة تلجأ هل :الثاني السؤال

 .موظفينال مع عالقاتها تنظيم في اإلدارة إليه تلجأ تنظيم أي على العمال إجابة بين(: 2)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 التنظيم الرسمي 11 %68.75

 التنظيم الغير الرسمي 0 0%

 األثنين معا   5 %31.25

 المجموع 16 100%

 

 

 

 .لموظفينا مع عالقاتها تنظيم في اإلدارة إليه تلجأ تنظيم أي على العمال إجابة نسبة يبين(: 08)الشكل

 

 :النتائج وتحليل عرض

 اإلدارة إليه تلجأ الرسمي التنظيم أن يرون العمال من 68.75% نسبة أن نرى( 2)رقم الجدول نتائج على بناءا

 العالقة تنظيم يف السائد هو الرسمي التنظيم أن العمال من %31.5 يرى بينما الموظفبن، بين عالقاتها تنظيم في

 التلجأ إليه. غيرالرسمي التنظيم أما ، بينهم

 : الستنتاجا

 و اإلدارة عم الكثيفة التعامالت بحكم وذلك التنظيم الرسمي نحو أكثر يميلون الموظفين أن سبق ما من يتضح

 .للتسيير جيد أسلوب دفع على يعمل مما بعضهم مع تعامالتهم
 

 

 

 

 اإلدارة؟ طرف من المعتمد التنظيم أسلوب ترى كيف :الثالث السؤال

 .اإلدارة طرف من المعتمد التنظيم لألسلوب رؤيتهم حول العمال إجابة يبين :(:3)رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

التنظيم الرسمي التنظيم غير الرسمي

التنظيم غير الرسمي

االثنين معا
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 مركزي 8 %50

 االمركزي 2 %12.5

 األثنين معا   6 %37.5

 المجموع 16 100%

 

 

 

 .اإلدارة طرف من المعتمد التنظيم لألسلوب رؤيتهم حول العمال إجابة نسبة يبين:(09)الشكل

  :النتائج وتحليل عرض

 ألسلوبينا بين مزيج اإلداري التنظيم أسلوب بأن يرون %56.25 نسبة أن (10) رقم الجدول خالل من يتبين

 ألسلوبا أن يرون %25 نسبة بينما المركزي، هو المعتمد األسلوب أن يرون 18.75 نسبة أن حين في معا،

 مركزي هو المعتمد

 :اإلستنتاج

 رةاإلدا أنا ما يبين هذولجأ إلى المركزية وأحيانا إلى اإلثنين معا ت المركب إدارة أن وجدنا الحظناه ما خالل من

 الفرعية داراتهاإ إلى الحاالت بعض في تلجأ حين في المركزية، تتجسد وهنا والمصيرية الهامة بالقرارات تنفرد

 التنظيم يبأسال من كأسلوب الالمركزية تتجسد وهنا والروتينية، العادية القرارات بعض باتخاذ لها وتسمح

 اإلداري
 

 

 

 

 بها؟ تعمل التي للمنشأة الداخلي التنظيم في يهمك ما األهمية حسب رتب :الرابع السؤال

 .بها ونيعمل التي للمنشأة الداخلي التنظيم ألهمية ترتيبهم حول العمال إجابة يبين :(4) رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  

 الوالء للمنشأة 02 %12.5

 إحترام المسؤلين 04 %25

مركزي

المركزي

االثنين معا
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 العمل الجماعي 05 31.25%

 إحترام القرارات المكتوبة  1 06.25%

 اإلنظباط في العمل 04 25%

 المجموع 16 100%

 

 

 

 .بها ونيعمل التي للمنشأة الداخلي التنظيم ألهمية ترتيبهم حول العمال إجابة نسبة يبين(: 10)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 أكثر ميلوني أنهم للعمال بالنسبة األهمية حسب على الترتيب يوضح والذي (10) رقم الجدول خالل من نالحظ

 بنسبة وهذا لينوإحترام المسؤو العمل في االنضباط ثم يأتي ثانيا كل من % 31.25  بنسبة الجماعي العمل نحو

 م القراراتحتراإ الخامسة المرتبة وأخذت  %12.5لرابعة الوالء للمنشأةبنسبة ا المرتبة في نجد كما 25%
 .الترتيب في األخيرة جاءت حيث 6.25% بنسبة المكتوبة
 :اإلستنتاج

المسؤولين  وإحترام  العمل في االنضباط العمل الجماعي ثم نحو يميلون العمال أن سبق مما نالحظ أن يمكن

 الرياضية، نشأةالم داخل واإلجراءات اللوائح واحترام الرسمية نحو يميل الداخلي التنظيم أن على داللة وهذا

 راجع ذلك نأ المركب داخل السائد العمل لجو مالحظاتنا وحسب مسؤوليهم، يحترمون العمال أن ينفي ال وهذا

 .عليهم العقاب سلطة ممارسة من خوفال إلى ما نوعا

 عملك؟ داخل مشاكل تواجه هل :الخامس السؤال

 .العمل داخل المشاكل تواجد مدى عن العمال إجابة يمثل :(5)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 4 25%

 ال 9 56.25%

 أحيانا   3 18.75%

 المجموع 16 100%

 

الوالء للمنشاة

إحترام المسؤلين

العمل الجماعي

إحترام القرارات المكتوبة

االنظباط في العمل
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 .العمل داخل المشاكل تواجد مدى عن العمال إجابة نسبة يبين :(11)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 في عمل،ال داخل مشاكل توجد ال بأنه يرون العمال من %56.25 نسبة أن (12) رقم الجدول خالل من يتبين

هناك  يرون أن أحيانا تكون %18.75وأخيرا نسبة  العمل داخل مشاكل هناك بأن يرون %25 نسبة أن حين

 مشاكل.

 :اإلستنتاج

 و إلدارةا تنظيم حسن إلى راجع وهذا موجودة غير المشاكل بأن يرون العمال أغلبية أن سبق ما من نالحظ

 من يعانون عمالال فئات بين من البعض وجود يمنع ال هذا كل بعضهم لكن بين فيما السائدة اإلنسانية العالقات

 .العمل داخل واجههمت التي المشاكل بعض وجود
 

 

 عملك؟ مكان في مسؤوليات لديك هل :السادس السؤال

 العمل مكان في المسؤوليات مدى عن العمال إجابة بين :(6) رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 األشخاص 1 %6.25

 على الوسائل والمعدات 2 %12.5

 األشخاص و المعدات 1 6.25%

 األعمال الموكل باالنجازها 12 75%

 المجموع 16 100%

 

نعم

ال

أحيانا
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 .العمل مكان في المسؤوليات مدى عن العمال إجابة نسبة يبين :(12) الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 أن حين يف ،يهتمون باألعمال الموكل بإنجازها العمال من %75 نسبة أن (13) رقم الجدول خالل من يتبين

و  األشخاص عن مسؤولون هم %6.25 نسبة بينما ،مسؤولون على على الوسائل والمعدات %12.5 نسبة

 .والمعدات األشخاص

 :اإلستنتاج

 تطوير يف يساهم بشكل ترسيخه على وتعمل المسؤوليات تحديد مبدأ تحترم اإلدارة أن نجد سبق ما خالل من

 اإلداري التسيير ةعملي وتسهيل عاتقها على الملقات المسؤوليات من جزء عنها يخفف ما داخلها التنظيمية العملية
 

 

 المكتوبة؟ الداخلية والقوانين القواعد تحترم هل :السابع السؤال

 المكتوبة الداخلية والقوانين للقواعد إحترامهم مدى حول العمال إجابة يمثل :) 7 (رقم الجدول

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 16 100%

 ال 0 0%

 أحيانا   0 0%

 المجموع 16 100%

 

 

األشخاص

على الوسائل و المعدات

األشخاص و المعدات

األعمال الموكل انجازها
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  .الداخليةالمكتوبة والقوانين للقواعد إحترامهم مدى حول العمال إجابة نسبة يمثل :(13)الشكل

 

 :النتائج تحليل و عرض

 الداخلية وانينوالق القواعد يحترمون العمال كل أن يعني ما أي %100 نسبة أن (7) رقم الجدول خالل من يتبين

 .المكتوبة

 :اإلستنتاج

 القواعد حترموني العمال يجعل وهذا وجدي صارم بشكل العمال مع تتعامل اإلدارة أن سبق ما خالل من لنا يتبين

 العقوبات تلقي من خوفا والقوانين
 

 

 

 العمل؟ مواقيت إزاء الموظفين إنضباط اإلدارة تراقب هل :الثامن السؤال

 .عملال مواقيت إزاء الموظفين إنضباط اإلدارة مراقبة مدى حول العمال إجابة يبين(: 8)رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 12 %75

 ال 1 %6.25

 أحيانا   3 %18.25

 المجموع 16 100%

 

. 

نعم

ال

أحيانا
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 عملال إزاءمواقيت الموظفين إنضباط اإلدارة مراقبة مدى حول العمال إجابة نسبة يبين(: 14)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض 

 إزاء ظفينالمو إنضباط تراقب اإلدارة بأن يرون العمال من %75 نسبة أن )(8) رقم الجدول خالل من يتبين

 بأن يرون ال %6.25 نسبة بينما أحيانا، تكون المراقبة بأن يقول %18.25 نسبة أن حين في العمل، مواقيت

 .عملهم مواقيت إزاء للموظفين المراقبة بواجب تقوم اإلدارة

 :اإلستنتاج

 هذا ويتركز العمل، مواقيت إزاء وعمالها موظفيها انضباط تراقب اإلدارة أن( 8رقم ) الجدول يتضح من خالل

 .تقاعس أو مماطلة أي تحتمل ال الفئات هذه أعمال كون اإلداريين الموظفين لدى كبيرة بدرجة
 

 

 

 

 وسياساتها فهاأهدا وتطبيق التنظيمية الهياكل إنسجام تفعيل في البشرية الموارد إدارة دور: الثاني المحور

 .الرياضية المنشآت داخل

 القمة؟ إلى القاعدة في المسؤولين من التقارير تنتقل هل :التاسع السؤال

 .القمة إلى القاعدة في المسؤولين من التقارير تنتقل عن العمال إجابة يبين :(9)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 13 %81.25

 ال 3 %18.75

 المجموع 16 100%

 

نعم

ال

أحيانا
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 .القمة إلى القاعدة في المسؤولين من التقارير تنتقل عن العمال إجابة نسبة يبين :(15)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 في ولينالمسؤ من تنتقل التقارير بأن يرون العمال من %81.25 نسبة أن (9) رقم الجدول خالل من يتبين

 .الصورة بهذه تصل ال التقارير بأن يرون %18.75 نسبة بينما القمة، إلى القاعدة

 :اإلستنتاج

 اسم عليها يطلق من وهناك كبير، بشكل تتجسد الصاعدة االتصاالت عملية أن سبق ما خالل من المالحظ

 المستويات من والمقترحات واألبحاث والتقارير المعلومات العملية هذه في ترسل حيث المفتوح الباب سياسة"

 .داخله البشرية الموارد إدارة تنظيم عملية تطوير في يساهم أن شأنه من وهذاالعليا المستويات إلى  الدنيا
 

 

 - العمل؟ في برؤسائك عالقتك /أ :العاشر السؤال

 .العمل في برؤسائهم العالقة عن العمال إجابة يبين)أ (10)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 مباشر 16 %100

 غير مباشر 0 %0

 المجموع 16 100%

 

نعم

ال
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 .العمل في برؤسائهم العالقة عن العمال إجابة نسبة يبين :(16)الشكل

 

 :النتائج تحليل و عرض

ذلك بنسبة ومباشرة، عالقة هي برؤسائهم عالقتهم بأن يرون العمال  أ )أ 10 ( رقم الجدول خالل من يتبين

100%  . 

 :اإلستنتاج

 معظم عتمدت لذلكمباشر، بشكل مرؤوسيهم وبين بينهم العالقة تقوم العمال كلأن  سبق مل خالل من المالحظ

 كونه لمسؤولينوا العمال بين المباشر االتصال أسلوب إلى نشاطاتها اختالف وعلى الحالي وقتنا في تار ااإلد

 المنشأة داخل والتنظيمي اإلداري العمل تفعيل في يساهم الذي األمر فاعلية وأشد نجاعة أكثر
 

 

 

 - العالقة؟ هذه طبيعة ما /ب :العاشر السؤال

 العالقة هذه طبيعة عن العمال إجابة يبين ) ب (10)(رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 جيدة 4 %25

 عادية 12 %75

 متوترة 0 %0

 المجموع 16 100%

 

مباشر

غير مباشر
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 .العالقة هذه طبيعة عن العمال إجابة نسبة يبين( 17) الشكل

 النتائج تحليل و عرض

 عالقة يه برؤسائهم عالقتهم طبيعة بأن يرون العمال من%75 نسبة أن )ب 10 ( رقم الجدول خالل من يتبين

 .جيدة عالقة هي برؤسائهم عالقتهم بأن يرون %25 نسبة بينما عادية،

 :اإلستنتاج

، والعادية دةالجي بين تتراوح المنشأة في ومرؤوسيهم العمال بين العالقة طبيعة بأن نقول أن يمكن سبق مما

 .وعمله لمنصبه كلمنهم احترام على تبنى والتي بالعمال المسؤول تربط التي العالقة تلك إلى راجع و فالعادية

 التعامل. في بالمرونة وتتسم جيدة أنها ثانية وبدرجة األخر البعض يرى فيما

 

  

 

 

 العمال؟ مع عالقتك:عشر الحادي السؤال

 .بينهم عالقتهم عن العمال إجابة يبين :(11)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 جيدة 10 %62.5

 عادية 6 %37.5

 سيئة 0 %0

 المجموع 16 100%

 

جيدة

عادية

متوترة
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 .بينهم عالقتهم عن العمال إجابة نسبة يبين (:18)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 عالقة هي بينهم فيما عالقتهم طبيعة بأن يرون العمال من%62.5 نسبة أن (11) رقم الجدول خالل من يتبين

 .سيئة قةالعال نرى انعدام  حين في عادية، عالقة هي بينهم عالقتهم بأن يرون %37.5 نسبة بينما جيدة،
 

 :اإلستنتاج

 تلك إلى راجع وهذا ةوالعادي الجيدة بين تتراوح المنشأة في العمال بين العالقة طبيعة بأن نقول أن يمكن سبق مما

 في المنشأة يجعل ما اوهذ لألخر منهم كل احترام على تبنى والتي بينهم فيما العمال تربط التي اإلنسانية العالقات

 .داخلي إستقرار حالة
 

 

 

 

 ة؟المنشأ داخل والعمال الموظفين مع المسؤولين تعامل طبيعة عن راض أنت هل :عشر الثاني السؤال

 .والعمال الموظفين مع المسؤولين تعامل عن الرضى مدى عن العمال إجابة يبين:( 12)رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 9 %56.25

 ال 2 %12.5

 أحيانا   5 %31.25

 المجموع 16 100%

 

 

جيدة

عادية

سيئة
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 .والعمال الموظفين مع المسؤولين تعامل عن الرضى مدى عن العمال إجابة نسبة يبين:( 19)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 ولينالمسؤ تعامل عن راضون بأنهم يرون العمال من %56.25 نسبة أن (12) رقم الجدول خالل من يتبين

 لتعامل.يرون بأنهم غير راضين عن هذا ا .%12.5أجابو أحيانا وأخيرا نسبة  %31.25 نسبة بينما معهم،

 :اإلستنتاج

 جيدة القيادة نأ يعني مما رضى تلقى المنشأة في العمال مع المسؤولين تعامل طبيعة بأن نقول أن يمكن سبق مما

 .لإلدارة التنظيمية العملية على إيجابا ينعكس وهذا سليم، تعتمده الذي واألسلوب
 

 

 

 

 منشأتكم؟ داخل إستعماال   األكثر اإلتصال أنواع رتب:عشر الثالث السؤال 

 .منشأتهم داخل إستعماال األكثر اإلتصال ألنواع وترتيبهم العمال إجابة يبين :(13)رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 صاعد 2 %12.5

 نازل 6 %37.5

 أفقي 8 %50

 المجموع 16 100%

 

 

 

نعم

ال

أحيانا
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 .ممنشأته داخل إستعماال   األكثر اإلتصال ألنواع وترتيبهم العمال إجابة نسبة يبين :(20)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 ستعماالإ األكثر اإلتصال بأن يرون العمال من %50 نسبة أن (13) رقم الجدول خالل من يتبين

 أن حين في النازل، هو السائد اإلتصال بأن يرون  %37.5 نسبة بينما األفقي، هو منشأتهم داخل

 .صاعد إتصال بأنه يرون  %12.5 نسبة

 :اإلستنتاج

 بين التنسيق ىإل لالتصاالت التنوع هذا ويهدف تتنوع بها المعمول اإلتصال أنواع بأن نقول أن يمكن سبق مما

 .مما يخلق انسجاما المختلفة مستوياتها حسب الوحدات كل

 

 

 

 

 المنشأة؟ داخل بالتنظيم الخاصة اإلتصال وسائل أنجع برأيك هي ما:عشر الرابع السؤال

 .لمنشأةا في بالتنظيم الخاصة اإلتصال وسائل أنجع في رأيهم عن العمال إجابة يبين:) 14 (رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 مكتوبة 11 %68.75

 شفوية 5 %31.25

 المجموع 16 100%

 

 

صاعد

نازل

افقي
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 .نشأةالم في بالتنظيم الخاصة اإلتصال وسائل أنجع في رأيهم عن العمال إجابة نسبة يبين:(21)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 اصةالخ اإلتصال وسائل أنجع بأن يرون العمال من %68.75 نسبة أن (14) رقم الجدول خالل من يتبين

 هي صلحواأل األنجع اإلتصال وسائل بأن يرون %31.25 نسبة بينما المكتوبة، هي المنشأة داخل بالتنظيم

 .الشفوية

 :اإلستنتاج

 األفضل الفهم ىإل لالتصاالت التنوع هذا ويهدف متنوع بها المعمول اإلتصال وسائل بأن نقول أن يمكن سبق مما

 إيصال دفبه الكتابة طريق عن يتم فهو لألول بالنسبة ،تنفيذها لضمان وسلس سهل بشكل والتواصل لألوامر

 األفكار ياراخت من يمكن بأنه األسلوب هذازات ممي ومن تنفيذها، أجل من التطبيقية راءاتواإلج التعليمات

 لموظفينا  من كبير بعدد االتصال من يمكن كما ودقة بوضوح للموظفين وصولها تضمن بحيث بعناية والكلمات

 .والجهد الوقت توفير شأنه من بما وجيز، وقت في

 يتيح أنهاه زايم ومن مباشرة، بطريقة ومستقبلها الرسالة مصدر بين فيتم )الشفوي االتصال أي( الثاني أما

 .الرسالة لهذه المصدرة الجهة بمناقشة المستقبلة للجهة يسمح اتجاهين ذو اتصال لوجود الفرصة

 - مثيالتها؟ و بها تعمل التي المنشأة بين عالقات هناك هل /أ :عشر الخامس السؤال

 .امثيالته و المنشأة بين عالقات هناك كان إذا ما عن العمال إجابة يبين( )أ( : 15)رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 13 %81.25

 ال 0 %0

 أحيانا   3 %18.75

 المجموع 16 100%

 

مكتوبة

شفوية
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 .مثيالتها و المنشأة بين عالقات هناك كان إذا ما عن العمال إجابة نسبة يبين(:22 (الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 أتهممنش بين عالقة هناك بأن يرون العمال من %81.25 نسبة أن )أ) (15) رقم الجدول خالل من يتبين

 .ومثيالتها منشأتهم بين تربط عالقة هناك أحيانابأنه يرون %18.75 نسبة بينما ومثيالتها،

 :اإلستنتاج

 طبيعة لىإ كبيرة بدرجة راجع ومثيالتها الرياضية المنشآت بعض بين العالقات بأن نقول أن يمكن سبق مما

 صاالتات هناك تكون أن األخير هذا طبيعة تفرض حيث والبدني، الرياضي الجانب في المماثلة النشاطات

 متينة جيةإستراتي إتباع على يساعد أن شأنه من وهذا الرياضية، المنافسات إطار في خاصة دائمة وعالقات

 .عام بشكل الرياضية المنشآت تطوير في تساهم
 

 

 

 .المنشأة في اإلداري العمل على رأيك في العالقات هذه تأثير مدى ما /ب :عشر الخامس السؤال

 .المنشأة في اإلداري العمل على رأيك في العالقات تأثير مدى عن العمال إجابة يبين  )ب ( )15)رقم الجدول
 

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 جابييا 13 %100

 سلبي 0 %0

 المجموع 13 100%

 

 

نعم

ال

أحيانا
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 .المنشأة في اإلداري العمل على لعالقات تأثيرا مدى عن العمال إجابة نسبة يبين:(23) الشكل

 

 :النتائج تحليل و عرض

 العمل لىع تأثر العالقة هذه بأن يرون العمال من  %100  نسبة أن )ب ()15 ( رقم الجدول خالل من يتبين

 .اإلداري العمل عالقات على تأثر ال بأنها يرونلم نجد إجابات  بينما داخلها، اإلداري

 :اإلستنتاج

 المبني الجيد تعاملال خالل من وذلك اإلدارة على ايجابي تأثير لها كان العالقات هذه بأن نقول أن يمكن سبق مما

 لتيا المشاكل من واالستفادة المشتركة اإلختصاص مجاالت في والتعاون خبرات االحترام،وتبادل على

 العمل لخال ومنشآته من نشاطاته في التوسع المركب محاولة إلى باإلضافة هذا المنشآت باقي منها تعاني

 .أخر رياضية وحدات ضم على
 

 

 المنشأة؟ إدارة داخل القرارات إتخاذ في عليها يعتمد لجان هناك هل /أ :عشر السادس السؤال

 .المنشأة رةإدا داخلى القرارات إتخاذ في معتمدة لجان وجود عن العمال إجابة يبين: )أ (16) (رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 13 %81.25

 ال 2 %12.5

 أحيانا   1 %6.25

 المجموع 16 100%

 

 

ايجابي

سلبي
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 .نشأةالم إدارة داخل القرارات إتخاذ في معتمدة لجان وجود عن العمال إجابة نسبة يبين( 24 (الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 إتخاذ في ةمعتمد لجان هناك بأن يرون العمال من %81.25  نسبة أن  )أ ()16)  رقم الجدول خالل من يتبين

 يرون %6.25 نسبة أن حين في معينة، لجان هنالك ليس بأنه يرون %12.5 نسبة بينما المنشأة، في القرارات

 .األحيان بعض في توجد اللجان بأنه

 :اإلستنتاج

 إذا وخاصة معينة لجان إلى القرار اتخاذ عملية توكيل إلى تعمد اإلدارات من الكثير بأن نقول أن يمكن سبق مما

 دراسة على هابدور تعمل األخيرة هذه لجان، بتشكيل تقوم اإلدارة فإن وإستراتيجية هامة القرارات تلك كانت

 مثل التأدبية اتالعقوب أو بالترقية المتعلقة راراتالق سة رادك .بشأنها القرار وتصدر األهمية ذات المواضيع

 .يزانيةبالم المتعلقة تلك الخصم،أو

 
 

 

 اللجان؟ تلك قرارات في رأيك فما بنعم اإلجابة حالة في /ب :عشر السادس السؤال

 اللجان تلك قرارات في رأيهم و العمال إجابة يبين: )ب(16) (رقم الجدول

 

المئويةالنسبة   الجواب عدد اإلجابات  

 نظرية 3 %12.43

 تطبيقية 11 %78.57

 المجموع 14 100%

 

نعم

ال

أحيانا
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 .اللجان تلك قرارات في رأيهم و العمال إجابة نسبة يبين :(25 (الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 نسبة بينما ،تطبيقية القرارات هذه بأن يرون العمال من %78.5 نسبة أن )ب 16 ( رقم الجدول خالل من يتبين

 .نظرية قراراتها بأن يرون 12.43%

 :اإلستنتاج

 لديها يكون ال ما اوغالب نظرية منها أكثر تطبيقية قرارات للجان القرار اتخاذ عملية بأن نقول أن يمكن سبق مما

 الموافقة بين يةالتقدير السلطة لديه تبقى األخير المدير،هذا إلى تقريرها ترفع ،ألنهاارالقر اتخاذ صالحيات

 التنفذية اللجنة بلهاويقا باالستشارية اللجنة هذه دية،وتسمى راانف بصفة رراالق اتخاذ أو التقرير في جاء ما على

 هي اللجان ههذ يجعل ما وهذا  .ميداني بشكل المنشأة داخل وتطبيقه رارالق اتخاذ صالحية لديها يكون التي

 .فقط استشارية وليست تنفيذية

 
 

 

 المنشأة؟ إدارة عن الصادرة القرارات بعض في تستشار هل:عشر السابع السؤال

 .دارةاإل عن الصادرة القرارات بعض في إستشارتهم مدى عن العمال إجابة يبين (:17)رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 3 %18.75

 ال 9 %56.25

 أحيانا   4 %25

 المجموع 16 100%

 

نظرية

تطبيقية
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 .اإلدارة عن الصادرة القرارات بعض في إستشارتهم مدى عن العمال إجابة نسبة يبين (:26)الشكل

 

 :النتائج تحليل و عرض

 القرارات بعض في يستشارون ال بأنهم يقولون العمال من %56.25 نسبة أن (17) رقم الجدول خالل من يتبين

 بأنهم قولوني %18.75 نسبة أن حين في يستشارون، أحيانا  بأنهم يرون %25 نسبة بينما إدارتهم، عن الصادرة

 .يستشارون

 :اإلستنتاج

 البسيطة لقرارا اتخاذ عمليات بعض في العمال إشراك إلى تعمد اإلدارات من الكثير بأن نقول أن يمكن سبق مما

 بيتها.في غال األهمية ذات اإلستراتيجية و الهامة بالقرارات القيادة تنفرد بينما فقط تخصهم والتي

  

 

 

 بها؟ تعملون التي الرياضية المنشأة داخل إدارية كعملية للتنظيم تقييمك هو ما:عشر الثامن السؤال

 .بها لعاملينا الرياضية المنشأة داخل إدارية كعملية للتنظيم وتقييمه العمال إجابة يبين(: 18)رقم الجدول
 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 جيد 7 43.75

 عادي 7 43.75

 سيء 2 12.5

 المجموع 16 100%

 

 

نعم

ال

أحيانا
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 .بها لعاملينا الرياضية المنشأة داخل إدارية كعملية للتنظيم وتقييمه العمال إجابة نسبة يبين(: 27)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 جيدةال ين ب بأنها التنظيمية العملية يقيمون العمال من %43.75 نسبة أن (18) رقم الجدول خالل من يتبين

 وتنقصها الصرامة. سيئة بأنها يقولون  %12.5 نسبة بينما والعادية

 :اإلستنتاج

 نجاح ساساأل في يتوقف وعادي،و جيد بين ما اإلداري التنظيم يقيمون العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 حديدت إلى يسعى وفعال جيد تنظيم وجود مدى على الخصوص وجه على الرياضية واإلدارة عموما اإلدارة

 حين في ماتراالح على المبنية الجيدة اإلنسانية العالقات وترسيخ المجهودات وتنسيق والوظائف المسؤوليات

 األسباب بعض إلى ذلك مرجعين سيء المركب إدارة طرف من المعتمد التنظيم أن يرى من أخيرة وبدرجة يوجد

 .الترقيات ونقص والتدريب، التكوين عمليات نقصنقص الصرامة،  :المثال سبيل على بينها من
 

 

 على ريةالبش الموارد إدارة تسيير على تعمل التي اإلدارية العمليات تأثير مدى:الثالث المحور 

 الرياضية؟ المنشأة داخل اإلداري واألداء اإلستقرار

 علمتم بوجود التوظيف داخل هذه المنشأة؟ كيف :عشر التاسع السؤال

 المنشأة داخل علمهم بوجود توظيف كيفية حول العمال إجابة يبين(:19)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 اعالن في جريدة 8 %50

 اتصال بزميل 5 %31.25

 االختيار 3 %18.75

 أخرى حددها 0 0%

 المجموع 16 100%

 

جيد

عادي

سيء
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 .المنشأة داخل توظيفهم كيفية حول العمال إجابة نسبة يبين( 28)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 ريقط عن علموا بوجود توظيف بأنهم يقولون العمال من %50 نسبة أن (19) رقم الجدول خالل من يتبين

 حين في ،يحددوها زميل إتصال طريق عن علموا بذلك  بأنهم يقولون %31.25  نسبة بينما ،إعالن في جريدة

 .وال وجود لطرق أخرى اإلختيار طريق عن علموا بأنهم يقولون %18.75 نسبة أن

   :اإلستنتاج

 تبحث كانت رةاإلدا بأن يعني وهذا مختلفة طرق بعدة علموا بوجود توظيف  العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 من وىالقص لإلستفادة لإلعالم بوجود توظيف و طرق بعدة قامت لهذا البشري والمورد العاملة اليد عن

 المتخصصين
 

  المنشأة؟ هذه داخل توظيفكم تم كيف :العشرون السؤال

 المنشأة داخل توظيفهم كيفية حول العمال إجابة يبين:(20)رقم الجدول

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 اثبات المستوى 0 %0

 أساس الشهادة 16 %100

 المجموع 16 100%

 

 

 .المنشأة داخل توظيفهم كيفية حول العمال إجابة نسبة يبين  (:29الشكل)

اعالن في جريدة

اتصال بزميل

االختيار

أخرى حددها

اثبات المستوى

أساس الشهادة
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 النتائج تحليل و عرض

 .100%أساس الشهادة بنسبة  توظيفهم تم كل العمال  أن (19) رقم الجدول خالل من يتبين

  :اإلستنتاج

 العاملة اليد عن تبحث كانت اإلدارة بأن على أساس الشهادة وهذا يبين وظفوا العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 فيستهدحيث  المتخصصين من القصوى لإلستفادة قامت بتوظيفهم لهذا تخصصه حسب كل البشري والمورد

 العاملة اليد توفير يف البشرية الموارد إلدارة القبليةراتجيات اإلست أهم أحد باعتباره على أساس الشهادة التوظيف

 .ياجاتهااحت تغطي التي وبالكمية المطلوبة التأهيلية المستويات حيث من طبيعتها حسب للمنشأة الالزمة
 

 

 

 

 

 التوظيف؟ إجراءات إحترام تم هل:العشرون الواحد و  السؤال

 التوظيف إلجراءات اإلدارة إحترام مدى عن العمال إجابة يبين (:21)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 13 %81.25

 ال 3 %18.75

 أحيانا   0 %0

 المجموع 16 100%

 

 

 التوظيف إلجراءات اإلدارة إحترام مدى عن العمال إجابة نسبة يبين (:30)الشكل

  :النتائج تحليل و عرض

 راءاتإج إحترام تم بأنه يرون العمال من %81.25 نسبة (أن21) رقم الجدول خالل من يتبين

 .ءاتاإلجرا هذه إحترام يتم لم بأنه يرون %18.75 نسبة بينما اإلدارة، طرف من توظيفهم

نعم

ال

أحيانا
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 :اإلستنتاج

 إدارة رفط من المعتمدة التوظيف إجراءات أن يرون أغلبهم العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما
 أساس على انك البشرية موارد اختيار أن يعني الذي األمر بالشفافية وتتسم وسليمة قانونية كانت

 والمهارة الكفاءة
 

 

 

 التوظيف؟ عند لك أجري الذي اإلختبار نوع هو ما:والعشرون لثانيالسؤاال

 التوظيف عند لهم أجري الذي اإلختبار نوع عن العمال إجابة يبين(: 22)رقم الجدول

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 تطبيقي 2 %12.5

 كتابي 4 %25

 شفوي 10 %62.5

 أخرى حددها 0 0%

 المجموع 16 100%

  

 

 .التوظيف عند لهم أجري الذي اإلختبار نوع عن العمال إجابة نسبة يبين :(31)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 عند هل خضعوا الذي اإلختبار بأن يقولون العمال من %62.5 نسبة أن (22) رقم الجدول خالل من يتبين

 بأنه قولوني %12.5 نسبة أن حين في ،كتابي  إختبار بأنه يرون %25 نسبة بينما ،شفوي إختبار هو التوظيف

 .تطبيقي إختبار

 :اإلستنتاج

 قدرات عن الكشف إلى جميعا تهدف أنها إال االختبارات أنواع اختالف رغم بأنه نقول أن يمكن سبق مما

 النزيه، التنافس باب وفتح الفرص تكافؤ لمبدأ تأكيدا تعتبر أخرى جهة من وهي للوظيفة، المترشحين وإمكانيات

 إلى الشفوية وخاصة ترااالختبا أغلب تهدف و.العمل متطلبات ضوء في الممتحنين أفضل اختيار يكفل بما وذلك

تطبيقي

كتابي

شفوي

أخرى حددها
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 المترشح استعداد اختبار إلى باإلضافة العملي الميدان في المعلومات واستغالل استخدام على قدرته مدى قياس

 بعد وظفوا منهم نسبة أكبر ان العمال على أجريت التي الميدانية راسةالد ضوء على نجد وقدرته طاقاته لتطوير

 .شفوي اختبار أو مسابقةراء إج
 

 تشغلها؟ التي الوظيفة عن راض أنت هل:والعشرون لثالثالسؤاال

 .يشغلها التي الوظيفة عن الرضى حول العمال إجابة يبين :(23)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 15 %93.75

 ال 0 %0

 أحيانا 1 %6.25

 المجموع 16 100%

 

 

 .يشغلها التي الوظيفة عن الرضى حول العمال إجابة نسبة يبين :(32)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 لتيا الوظيفة عن راضون بأنهم يقولون العمال من %93.75 نسبة أن (32) رقم الجدول خالل من يتبين

 .وظيفتهم عن راضين أحيانا بأنهم يقولون %6.25 نسبة بينما يشغلونها،

 :اإلستنتاج

 العمل أن ييعن مما الوظيفي، بالرضا إحساس لديها العمال من الكبرى الغالبية بأن نقول أن يمكن سبق مما

 أهم الوظيفي لرضاا يعتبر .المستقبلي والتوسع التطور بإمكانية التفاؤل إلى ويدعوا جيد، بشكل يسير المؤسساتي

 ذاتها، حد يف المؤسسة ررااستق وبالتالي مؤسسة أي داخل البشرية الموارد ررااستق على تساعد التي العوامل

 الوظيفي الرضا يعكس أخرى ناحية ومن وتطورها، المؤسسات نمو رت ا مؤش أهم أحد يعد كونه إلى باإلضافة

 .العامة واإلدارة البشرية الموارد إدارة من لكل الجيد التنظيم
 

 

 أجريته؟ الذي التكوين طبيعة ما:والعشرونرابع ال السؤال

نعم

ال

أحيانا
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 .أجروه الذي التكوين طبيعة على العمال إجابة يبين(: 24)رقم الجدول

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 داخلي 6 %37.5

 خارجي 10 %62.5

 المجموع 16 100%

 

 

 أجروه الذي التكوين طبيعة على العمال إجابة نسبة يبين (:33)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض 

 تكوين هو أجروه الذي التكوين بأن يقولون العمال من% 62.5 نسبة أن (24) رقم الجدول خالل من يتبين

 .داخلي كان تكوينهم بأن يقولون% 37.5 نسبة بينما ،خارجي
 

 :اإلستنتاج

 التي الوظيفة مع اجاإلندم عملية لتسهيل وهذا بوظيفتهم يليق تكوينا تلقوا قد العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 كوينت على جدي وبشكل حرصت اإلدارة أن على يدل وهذا والعمل، األداء في العشوائية وتجنب بها يعمل

 إضافة إلى تكوين داخلي يتناسب مع الوظيفة. لها يحسب وهذا للعمل وتحضيرهم عمالهاخارجي ل
 

 

 

 

 

 تلقيته؟ الذي التكوين طريقة عن راض أنت هل:والعشرون لخامسالسؤاال

 .تلقوه الذي التكوين طريقة عن الرضى حول العمال إجابة يبين (:25)رقم الجدول

 

داخلي

خارجي
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 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 16 %100

 ال 0 %0

 المجموع 16 100%

 

 

 .تلقوه الذي التكوين طريقة عن الرضى حول العمال إجابة نسبة يبين (:34)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 الذي التكوين طبيعة عن راضون بأن يقولون العمال من% 100 نسبة أن (25) رقم الجدول خالل من يتبين

 .تلقوه

 :اإلستنتاج

 ويحسون اعنهاالرض من كبيرة درجة لديهم التكوين تلقوا الذين العمال كل العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 البشرية لمواردا رااستقر على تساعد التي العوامل أهم الوظيفي الرضا ، حيث يعتبروفعالة إيجابية كانت بأنها

 نمو اتشرمؤ أهم أحد يعد كونه إلى باإلضافة ذاتها، حد في المؤسسة ررااستق وبالتالي مؤسسة أي داخل

 البشرية الموارد إدارة من لكل الجيد التنظيم الوظيفي الرضا يعكس أخرى ناحية ومن وتطورها، المؤسسات

 العامة واإلدارة
 

 

 

 التكوين؟ على يغلب كان الذي الجانب ما:والعشرون السادس السؤال

  .تكوينهم على يغلب كان الذي الجانب عن العمال إجابة يبين (:26)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 تطبيقي 12 %75

 نظري 4 %25

نعم

ال
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 المجموع 16 100%

 

 

 .تكوينهم على يغلب كان الذي الجانب عن العمال إجابة نسبة يبين(:35)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 الذي وينالتك على الغالب الجانب بأن يقولون العمال من % 75 نسبة أن (26) رقم الجدول خالل من يتبين

 .نظري كان تكوينهم تكوينهم على الغالب الجانب بأن يقولون % 25 نسبة بينما تطبيقي، هو أجروه

 

 :اإلستنتاج

 لتسهيل وهذا بيقياتط أو نظريا هذا كان سوءا بوظيفتهم يليق تكوينا تلقوا قد العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 .األداء في العشوائية وتجنب بها يعمل التي الوظيفة مع اإلندماج عملية
 

 

 

  

 

 التكوين؟ يكون كيف رأيك حسب:والعشرون لسابعالسؤاال

 .التكوين يكون كيف رأيهم حسب العمال إجابة يبين:( 27)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 حسب االختصاصات 13 %81.25

 متعدد االختصاصات 3 %18.75

 المجموع 16 100%

 

تطبيقي

نظري
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 .التكوين يكون كيف رأيهم حول العمال إجابة نسبة يبين :(36)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 وبشكل طبقي أن يجب الذي التكوين بأن يرون العمال من % 81.25 نسبة أن (27) رقم الجدول خالل من يتبين

 .ضلاألف هو اإلختصاصات المتعدد التكوين بأن يرون % 18.75 نسبة بينما اإلختصاصات، حسب هو أكبر

 :اإلستنتاج

 في التعدد بأن آخرين يرى حين في التكوين في التخصص نحو أكثر يميلون العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 .ةالمشغول الوظائف بإختالف يختلف التعدد أو التخصص ولكن رؤيته حسب كل األفضل يعد اإلختصاصات
 

 

 

 العمل؟ بيئة في باإلستقرار تحس هل:والعشرونلثامن ا السؤال

 .العمل بيئة في باإلستقرار إحساسهم مدى عن العمال إجابة يبين (:28)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 نعم 14 %87.5

 ال 2 %12.5

 المجموع 16 100%

 

حسب االختصاصات
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 .العمل بيئة في باإلستقرار إحساسهم مدى عن العمال إجابة نسبة يبين :(37)الشكل

 

 :النتائج تحليل و عرض

 العمل، بيئة يف باإلستقرار يحسون بأنهم يقولون العمال من % 87.5 نسبة أن (28) رقم الجدول خالل من يتبين

 .فيها باإلستقرار يحسون ال بأنهم يقولون %12.5 نسبة بينما

 

 :اإلستنتاج

 بأنها ويحسون لالعم بيئة في اإلستقرار من كبيرة درجة لديهم العمال من األغلبية بأن نقول أن يمكن سبق مما

 .وسهل سلس بشكل ومسؤولياتهم بأعمالهم القيام في تساعدهم ومواتية مالئمة
 

 

 

 منشأتكم؟ داخل البشرية الموارد إدارة تقيم كيف:والعشرون تاسعال السؤال

 .منشأتهم داخل البشرية الموارد إلدارة تقييمهم حول العمال إجابة يبين(:29)رقم الجدول

 

 الجواب عدد اإلجابات  النسبة المئوية

 جيد 8 %50

 عادي 6 %37.5

 سيء 2 %12.5

 المجموع 16 100%

 

نعم

ال



 الفصل الرابع                                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 

106 

 

 .منشأتهم داخل البشرية الموارد إلدارة تقييمهم حول العمال إجابة نسبة يبين :(38)الشكل

 :النتائج تحليل و عرض

 جيد، بعمل متقو المواردالبشرية إدارة بأن يرون العمال من % 50 نسبة أن (29) رقم الجدول خالل من يتبين

 .سيء أداءها بأنه يرون %12.5 نسبة أن حين في عادية، اإلدارة بأن يرون% 37.5 نسبة بينما

 :اإلستنتاج

 إلى ذلك عينمرج و جيدة أنها البشرية الموارد إلدارة تقييمهم في يرون العمال بأن نقول أن يمكن سبق مما

 على كبير تأثير وهذا يولد وفعالة مستقرة يجعلها ما العمل بيئة داخل إيجابي بشكل تعمل وأنها مختلفة، أسباب

 .التنافسي الطابع ظل في خاصة واالزدهار والنمو قراراالست على المنشاة تلك قدرة

 

 

 

 

 مناقشة و مقابلة النتائج بالفرضيات: -4-2

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: -4-2-1

 إنسجام تحقيق في فعال بشكل البشرية الموارد إدارة لتنظيم المكونة العناصر تساهم بأنه األولى الفرضية تتعلق

 الرياضية للمنشآت الداخلية البيئة

 المختلفة لتنظيما وأنماط الرسمية والسلطة لألفراد المخولة المسؤولية متغيرات مساهمة بمدى الفرضية هذه تهتم

 القول يمكن أة،عموماالمنش وإدارة البشرية الموارد إدارة تحقيقه إلى تطمح ما بين والتوازن اإليجابي التكامل في

 مستوى على المتواجدة المهنية الفئات أن وتحليلها للجداول اإلحصائية القراءة ضوء وعلى المنطلق هذا من

ثائق الو  اعتماد على يركز منشآتهم داخل المعتمد التنظيم بأن نالحظ رابح بيطاط  الرياضي المركب

 غير تنظيم وجود يعني ما اإلنسانية العالقات على يركز كما الرسمي، التنظيم طبيعة يعكس مما واإلجراءات

 التي ةالمرون يكرس أن شأنه من الرسمية وغير الرسمية بين يجمع تفاعلي تنظيم وجود فإن وعليه رسمي،

 كال أن نستنتج سبق مما" ،وبالعودة للجانب النظري في المحور األول نجد: الناجحة العصرية اإلدارة تتطلبها

 وأهداف ظيميةالتن أألهداف بين التوازن عملية تتطلبها حتمية ضرورة أصبحا الرسمي وغير الرسمي التنظيم من

 دارةاإل أن نجد بل الرسمي، التنظيم يعيق أنه على الرسمي غير التنظيم إلى النظر المعقول غير ومن به، العاملين

 يؤدي الرسمي غيرو الرسمي التنظيم من بكل األخذ فإن ذلك من وأكثر بينهما، التوافيق تستطيع التي هي الرشيدة

ل من زا تالت وداري كانإلتنظيم الجهاز ا التنظيم عملية وهي المنشأة داخل إدارية عملية أهم نجاح إلى حتما

دة النظر ب إعامر الذي يتطلألن المؤسسات عموما تنمو وتتطور اداري، ذلك إإلت التطوير االأ"ول وأبرز محاو

 .بقنظيم الساة التنجاع تعني بالضرورة عدمالسات،و عليه فإن إعادة التنظيم في التنظيم الذي تنتهجه هذه المؤ س

 اآلخر هو اإلدارة طرف من المعتمد التنظيم أسلوب أن المركب عمال يالحظ السياق نفس وفي أخرى ناحية ومن

 حين في المهمة والعملية التكتيكية بالقرارات العليا اإلدارة فتنفرد والالمركزية المركزية بين يجمع حيث تفاعلي

جيد

عادي

سيء
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مبادئ كما جاء في الجانب النظري: من  البسيطة و الروتينية القرارات بإصدار الفرعية األقسام و اإلدارات تقوم

 راراتيقصد بذلك أن يكون هناك توازن في سلطة اتخاذ الق " التوازن بين المركزية وااللمركزية وأسس التنظيم

والعامة التي تخص مور التي تستدعي ذلك مثل القرارات المصيرية ألإلى المركزية في ارار ، فيصل الق

المؤسسة، ومن جانب أخر تعتمد االلمركزية عن طريق نقل وتفويض السلطة لمستويات إدارية أقل مع وجود 

 "الرقابة عليها كما سبق وأن ذكرنا

 العملية خاللها نم ويحترمون يتحملونها مختلفة مسؤوليات لديهم المنشأة أفراد كل أن نجد كله هذا إلى باإلضافة

 المكونة لعناصرا مساهم مدى تؤكد فإنها السابقة الجداول في عليها المحصل النتائج من وإنطالقا . التنظيمية

 قبول يمكن وبالتالي.ةالرياضي للمنشآت الداخلية البيئة إنسجام تحقيق في فعال بشكل البشرية الموارد إدارة لتنظيم

 .الفرضية هذه

 :الثانية الفرضية نتائج مناقشة -4-2-2 .

 و جهة من ظيمالتن وخصائص التنظيمية الهياكل مستوى على انسجام هناك كان كلماتزعم الفرضية الثانية بأنه 

 ميدان في متبناةال أهدافها و سياساتها إلى تصل أن إلى المنشأة بإدارة كلما أدى أخرى جهة من االتصال أمناط

 لنا يتبين ائجالنت وتحليل اإلحصائية القراءة ضوء على عليها المتحصل المعطيات خالل من البشرية و الموارد

 واستقرارها يةالبشر الموارد إلدارة الجيدة الحالة يرجعون المركب عمال معظم أن حيث الثانية، الفرضية صحة

 تنظيمي إطار خلق إلى أدى والذي المنشأة وفقه تسير الذي الداخلي النظام إحترام أهمها العوامل من مجموعة إلى

 على المبنية دةالجي اإلنسانية العالقات وترسيخ المجهودات كافة بين والتنسيق التوازن على مبني وواضح محكم

 الحديثة ياتاستعمال لتكنولوج أن نجد حيث المشهودة النقائص بعض هناك أن إال هذا كل رغم لكن اإلحترام،

 إدارة أن إال ،ونظام االنترنيت اآللي اإلعالم كبرامج التنظيمية العمليات تسهيل في الفعالة مساهمتها رغم

 وسائلال من وغيرها والصادر، الوارد البريد طريق عن الوثائق على أساسي بشكل تعتمد الزالت المركب

 تبين حيث شرية،الب الموارد إدارة إستقرار في كبير بشكل ساهمت فقد االتصال لعملية بالنسبة أما الكالسيكية

 سواء االتصال طأنما جميع وأن مباشر، بشكل القمة إلى القاعدة من تنتقل التقارير أن المبحوثين إجابات منأن

 عن تنظيميةال الهياكل بين التصال يتما بحيث المركب، إدارة طرف من معتمدة األفقي أو النازل أو الصاعد

 ديرياتوالم المصالح رؤساء بفضل المعلومات شرح طريق وعن الهياكل هذه في الهرمي السلم إحترام طريق

 فعالة تيجيةإسترا وفق تسير البشرية الموارد إدارة فإن القول خالصة و الفرعية المصالح بين وكذلك

 البويرةلوالية طرابح  بيطا الرياضي المركب إلدارة التنظيمية الهياكل مستوى على االنسجام وجود إلى مردها

 الموارد إدارة ميدان في المتبناة وأهدافها لسياستها اإلدارة هذه تحقيق في يساهم إيجابي بشكل االتصال واعتماد ،

 الفرضية قبول يمكن وبالتالي مؤسسة، أي عليه تقوم مورد أهم الحديثة اإلدارة مفهوم في أصبحت التي البشرية

 .الثانية

 :الثالثة الفرضية نتائج مناقشة  4-2-3

سواء ما  موارد البشريةبالعمليات التسييرية المتعلقة بادارة اله كلما كان هناك اهتمام بأن الثالثة الفرضية تزعم

لك لما أدى ذككوين ارتبط منه باالستراتجيات القبلية من استقطاب واختيار وتوظيف ، أو بالعمليات البعدية كالت

 الى االستقرار البشري من جهة واالداري من جهة ثانية.

 اهتمام هناك كان لماك أنه العمليات التسييرية واإلستقرار البشري إذوجود عالقة طردية بين  الثالثة الفرضية تفيد

 بالعمليات لقبلية أوا باإلستراتيجيات منه ارتبط ما سواء البشرية الموارد بإدارة المتعلقة التسييرية بالعمليات

 جهة إلداري منوا جهة من البشري االستقرار إلى ذلك أدى كلما ، الموارد تلك على صيانة تساعد التي البعدية

 ثانية،

 الدراسة ضمن الجداول وتحليل اإلحصائية القراءة طريق عن عليها المتحصل المعطيات خالل من والمالحظ

 البشرية الموارد إدارة لتسيير سياساتها في تركز ، رابح بيطاط الرياضي المركب إدارة أن جدن  نافإن الميدانية
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 أن المركب مستوى على العمالية الفئات مختلف تالحظ إذ االختالف بعض وجود مع اإلستراتيجيات كل على

 أن نجد التوظيف لعملية فبالنسبة سيئة، بأنها قليلون يرى فيما وإيجابي، جيد بشكل معتمدة اإلدارية العمليات

 أن العمالية الفئات أغلب يالحظ ،كما وكفاءاتهم العلمية لمؤهالتهم الشهادة نظرا أساس على توظيفهم تم أغلبهم

 جعل ما هذا ،الوظيفي بالرضا اإلحساس لديهم ينمي بشكل وسليمة قانونية إجراءات وفق تجري التوظيف عملية

 الجو إلى حسبهم راجع هذا و وظائفهم تغيير في تفكيرهم عدم و العمل بيئة في باالستقرار يحسون العمال أغلب

 اإلدارة أن بعني مما العاملين جميع بين الجيدة اإلنسانية العالقات و الوظيفي الرضا يتوفر حيث للمنشأة العام

 بالعمليات االهتمام خالل من لديهم االستقرار جو خلق على تعمل و البشرية مواردها على تحافظ المركب داخل

 و منشأتهم تطوير على الحرص في العمال يساعد أن شأنه من ذلك و ، الموارد تلك بإدارة المتعلقة التسييرية

 .عليها الحفاظ

 المتعلقة لتسييريةا بالعمليات االهتمام أن في الثالثة الفرضية صحة تحقق يثبت سبق ما كل خالل ومن فإنه وعليه

 .ثانية جهة من واإلداري جهة، من البشري االستقرار في ساهم قد البشرية الموارد بإدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة

 مستوى على االنسجام وجود إلى مردها فعالة تيجيةاإستر وفق تسير البشرية الموارد إدارة ان القول خالصة

 اإلدارة هذه تحقيق في يساهم ايجابي بشكل االتصال الرياضي،واعتماد المركب إلدارة التنظيمية الهياكل

 مورد أهم لحديثةا اإلدارة مفهوم في أصبحت التي البشرية الموارد إدارة ميدان في المتبناة وأهدافها لسياستها

 .مؤسسة أي عليه تقوم
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 اإلستنتاج العام:

 الستماراتا خالل من عليها المتحصل للنتائج وتحليل البحث لجداول إحصائية قراءة من به نامق ما ضوء على

 ومعرفة ليم،الس إطارها في الميدانية الدراسة لوضع وهذا ، رابح بيطاط الرياضي المركب عمال على الموزعة

تمت  التي الثالث الفرضيات صحة فعال   أثبتت والتي البحث، أساسها على قام التي الفرضيات صحة تحقق مدى

 هذه تسخره بما مرتبط البشرية الموارد إدارة نجاح بأن ترى التي العامة الفرضية صحة وبالتالي صياغتها 

 انسجاما يضفي امم الرياضية المنشآت داخل القرار اتخاذ وكذا اإلنسانية، والعالقات التنظيم لعناصر األخيرة

  .المنشأة إدارات وباقي البشرية الموارد إدارة بين وتكامال  

 إلى وسعيها رار،االستق تحقيق على عملها خالل من البشرية الموارد إدارة تلعبه الذي الفعال الدور فإن وعليه

 تصبوا ام إلى الوصول على اإلدارة تلك يساعد مما مستمر تنظيم إلى ضروري وبشكل يحتاج األهداف تحقيق

 التنظيم انسجام أن إلى والميدانية النظرية الدراستين كال خالل من ناخلص إذ وتنميتها، المؤسسة تطوير وهو إليه

 التنظيم أن وثينالمبح كل يرى حيث بعيد، حد إلى إيجابية نتائج يحقق المنشأة داخل البشرية الموارد إدارة مع

 .الرياضية لمركباتا تطوير في وساهم االستقرار تحقيق إلى أدى قد البشرية الموارد إدارة وفقه تسير الذي الجيد
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 : الخاتمة

 هاّمين نركني بينها من نجد والتي والشروط األركان من مجموعة قيام على الرياضية المنشأة نجاح يتوقف

 الموارد ارةإد في فيتمثل الثاني أما أهدافها، تحقيق على يساعد محكم إداري تنظيم وجود في يتمثل أحدهما

 تطورها،لكنو واستمرارها المؤسسة قيام عليه يتوقف ركن أهم الحديثة اإلدارة علماء يعتبرها حيث البشرية

 لهذا ساساأل في المنشأة تلك وجود من المرجوة األهداف يحقق ال حدى على الركنين هذين من ركن كل توفر

 ككل، اإلدارية للعملية الفقري العمود أنه اعتبار على التنظيم فكرة بين االنسجام من نوع هناك يكون أن يجب

 وإدارة

 مع البشرية لمواردا إدارة تنظيم فكرة إلى الحاجة وتزداد .الناجحة العصرية اإلدارة منطلق من البشرية الموارد

 –كل قلن لم إن– أغلب أن نجد حيث ، داخلها تمارس التي النشاطات وتعدد الرياضية المنشأة حجم ازدياد

 يضمن بشكل اوتوزيعه المجال هذا في العاملين األفراد جهود تسخير إلى تحتاج والرياضية البدنية النشاطات

 تنظيم مليةع أساسا إليه تهدف ما وهذا النشاطات، تلك تطوير في ويساهم والجماعة الفريق روح على الحفاظ

 .البشرية الموارد إدارة

 والبشرية عام كلبش لمواردها القصوى األهمية إعطاء إلى تسعى التي تلك هي اإلستراتيجية الرياضية اإلدارة إن

 االعتناء تم ما إذا ومساهمتها الرياضية المنشأة على الحفاظ في وفعال ايجابي دور من لها لما خاص بشكل منها

 ذلك، على يساعد أن شأنه من البشرية الموارد إدارة تنظيم إلستراتيجية العامة اإلدارة وانتهاج تطويرها، في بها

 حياة في شك بال ستزداد إليه الحاجة فإن النواحي جميع ومن األفراد حياة في ضروريا التنظيم كان فإذا

 .الجماعة

 عمالو وإداريين وموظفين إطارات من اإلدارة مثل معينة جماعة طرف من تسير الرياضية المنشأة وألن

 الجهود وتنسيق اتالمسؤولي وتحديد المهام توزيع خالله من يتم جيد تنظيم إلى أساسي وبشكل تحتاج فإنها مهنيين

 األمر اجبات،و من عليه وما حقوق من لديه ما معرفة من سيتمكن الحيوية المنشأة هذه داخل فرد كل فإن وعليه

 يعمل ذاته حد في وهذا وااليجابية، بالمرونة تتميز جيدة إنسانية عالقات ترسيخ على يساعد أن شأنه من الذي

 على

 .وازدهارها تطويرها في ويساهم الرياضية المنشأة استمرارية
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 اقتراحات وفروض مستقبلية:

 الموارد بإدارة يتعلق فيما خاصة بها االهتمام زيادة أن إال التنظيم بوظيفة المركب إدارة اهتمام رغم 

 .وتطوره نموه على يساعد البشرية

 كبير نقص من تعاني المركب إدارة ألن االحتياج، حسب الكفاءات واختيار البشرية الموارد استقطاب 

 .الهام المورد هذا في

 وتكوين دريبت من البشرية الموارد صيانة على تعمل التي البعدية اإلستراتيجيات على التركيز زيادة 

 .وغيرها

 و نترنيتاال نظام وتعميم اآللي اإلعالم وبرامج بأجهزة يتعلق فيما خاصة المادية الموارد زيادة 

 .اإلدارية العمليات تسهيل في فعال دور من لهما لما بهما اإلستعانة

 كلما حسينهات ومحاولة بها واالهتمام المركب إلدارة التنظيمي الهيكل داخل اإلتصال أساليب مراجعة 

 .ذلك األمر تطلب

 العمال جميع بين اإلحترام زيادة خالل من المركب داخل اإلنسانية العالقات تفعيل.  

 أهم هي. إليه يوكل بما شخص كل وقيام العمل في واالنضباط الجدية أن فكرة ترسيخ على العمل 

  .ذاته حد يف العامل على إيجابا تنعكس فإنها وبالتالي اإلدارة، سير حسن على تساعد التي العوامل

 على وتضفي ملينالعا األفراد لدى الحيوية تجدد ألنها الترفيهية النشاطات بعض برمجة على والعمل التركيز

 .والحركية المرونة صبغة اإلنسانية العالقات
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إنسجام البيئة الداخلية  المحور األول: مساهمة العناصر المكونة لتنظيم إدارة الموارد البشرية في تحقيق

 للمنشآت الرياضية؟

 ضعيف            متوسط              : جيد -تعمل بها هل ترى أن أداء اإلدارة داخل المنشأة التي  1

    التنظيم غير الرسمي         التنظيم الرسمي  -هل تلجأ اإلدارة في تنظيم عالقاتها مع الموظفين إلى:  2

 التنظيمين معا

لي                 فاعتالمركزي                 مركزي   كيف ترى أسلوب التنظيم المعتمد من طرف اإلدارة :  3-

 )اإلثنين معا)   

 رتب حسب األهمية ما يهّمك في التنظيم الداخلي للمنشأة التي تعمل بها : 4-



 الوالء للمنشأة  

 إحترام المسؤولين 

 العمل الجماعي

 إحترام القرارات المكتوبة  

 اإلنضباط في العمل 

 أحيانا                 ال                     نعم       هل تواجهك مشاكل داخل عملك : 5-

 في حالة االجابة نعم مانوعها ؟:............................................................

 على الوسائل و المعدات           على األشخاص     هل لديك مسؤوليات في مكان عملك:  -6

 القيام باألعمال الموكل بإنجازها                      على األشخاص و المعدات        

 أحيانا             ال            نعم       هل تحترم القواعد و القوانين الداخلية المكتوبة :  7-

 أحيانا            ال          نعم   هل تراقب اإلدارة إنضباط الموظفين إزاء مواقيت العمل : 8

 

 

 وتطبيق أهدافها الثاني :دور إدارة الموارد البشرية في تفعيل إنسجام الهياكل التنظيميةالمحور 

 .وسياساتها داخل المنشآت الرياضية

 أحيانا          ال            نعم    : القمة إلى القاعدة في المسؤولين من التقارير تنتقل هل 1-

 غير مباشرة                مباشرة                      : العمل في برؤسائك عالقتك هل 2

 متوترة                     عادية                     جيدة       :  العالقة هذه طبيعة ما-

  سيئة                     عادية                     جيدة    :  العمال مع عالقتك هل-3

 ال          نعم:  المنشأة داخل العمال و الموظفين مع المسؤولين تعامل طريقة عن راض أنت هل 4

 أحيانا 

                 أفقي            نازل             صاعد   : منشأتكم داخل إستعماال األكثر اإلتصال أنواع رتب 5

 شفوية            مكتوبة     : المنشأة داخل بالتنظيم الخاصة اإلتصال وسائل أنجع برأيك هي ما 6 

 أحيانا ال           نعم    :مثيالتها و بها تعمل التي المنشأة بين عالقات هناك هل 7-

 :المنشأة داخل اإلداري العمل على رأيك في العالقات هذه تأثير مدى فما بنعم اإلجابة حالة في -

 سلبي                   إيجابي      

 :  المنشأة إدارة داخل القرارات إتخاذ في عليها يعتمد لجان هناك هل 8

 أحيانا                           ال                           نعم           

 تطبيقية                  نظرية           : اللجان تلك قرارات في رأيك فما بنعم اإلجابة حالة في -

 :المنشأة إدارة عن الصادرة القرارات بعض في تستشار هل 9-



 أحيانا                           ال                         نعم          

 بها؟ تعملون التي الرياضية المنشأة داخل إدارية كعملية للتنظيم تقييمك هو ما 10-

 ............................................................................................  

 مدى: الثالث المحور                   .............................................................………........

 اإلداري واألداء اإلستقرار على البشرية الموارد إدارة تسيير على تعمل التي اإلدارية العمليات تأثير

 الرياضية؟ المنشأة داخل

 :علمتم بوجود التوظيف داخل هذه المنشأة كيف 1-

 اإلختيار                           زميل إتصال                            جريدة في إعالن

 ..............................................................................: حددها أخرى

 أساس شهادة كيف تم توظيفكم داخل هذه المنشأة: اثبات مستوى -2

 أحيانا  ال                    نعم    : التوظيف إجراءات إحترام تم هل 3 

            كتابي إختبار            تطبيقي إختبار    : التوظيف عند لك أجري الذي اإلختبار نوع هو ما4-

 …. ......: أخرىحددها                   شفوي إختبار

 أحيانا              ال                 نعم       : تشغلها التي الوظيفة عن راض أنت هل 5

 خارجي                      داخلي                 : أجريته الذي التكوين طبيعة ما 6-

  ال                          نعم    : تلقيته الذي التكوين طريقة عن راض أنت هل7

  نظري                       تطبيقي       :التكوين على يغلب كان الذي الجانب ما 8

 اإلختصاصات متعدد             اإلختصاصات حسب   :التكوين يكون كيف رأيك حسب- 9

  ال                            نعم      : العمل بيئة في باإلستقرار تحس هل- 10

  منشأتكم؟ داخل البشرية الموارد إدارة تقيم كيف -11

............................................................................................. 

............................................................................................. 



Résumé de la recherche: 

  Titre de l'étude: Le rôle de la gestion des ressources humaines dans le développement des 

installations sportives. 

Étude de cas: sur le bateau de sport Rabah Batat de la province de Bouira 

1 - Objectif de l'étude 

Le but de l'étude du rôle de la gestion des ressources humaines dans le développement des 

installations sportives pour savoir comment Toteraltnzim sur les installations sportives et de mettre en 

évidence le rôle du potentiel humain dans l'amélioration des installations sportives comme la gestion 

des ressources humaines est d'une grande importance au sein de toute installation, quelle que soit la 

nature de l'activité où toutes les études ont montré qu'il ne peut pas toute installation pour assurer la 

continuité que par l'existence d'une gestion rationnelle des ressources humaines et doivent donc être 

traités en présence sur le terrain de sport du processus réglementaire en tant qu'ingrédient actif dans 

divers domaines de l'administration publique doit donc intérêt, en plus de l'organisation des barrières 

de connaissances à la gestion des ressources Pour l'homme et la connaissance de son importance. Et la 

note a été divisée en deux sections: la porte de mon premier chapitre comprenait un contexte théorique 

de l'étude, que nous touchions au premier axe pour la gestion et l'organisation du deuxième plaque 

tournante pour la gestion des ressources humaines, et enfin le troisième axe pour la gestion des 

installations sportives 

Le deuxième chapitre (étude appliquée) comprenait deux chapitres: 

Chapitre 1: La méthodologie de recherche et les procédures de terrain. 

Chapitre 2: Présentation, analyse et discussion des résultats. 

2 Hypothèses de recherche: 

Hypothèse générale: 

Le succès de la gestion des ressources humaines est lié à l'utilisation de ces ressources pour les 

éléments d'organisation et de relations humaines, et la prise de décision au sein des installations 

sportives, ce qui donne de l'harmonie. 

Sous-hypothèses: 

- Les variables de responsabilité assignées aux individus, à l'autorité publique et aux différents types 

d'organisation contribuent à l'intégration positive et à l'équilibre entre ce que la gestion des ressources 

humaines et la gestion de l'entreprise aspirent à réaliser. 

- Chaque fois qu'il y a une cohérence au niveau des structures organisationnelles et des 

caractéristiques organisationnelles d'une part et des schémas de communication d'autre part, la gestion 

de l'entreprise conduit à ses politiques et objectifs adoptés dans le domaine des ressources humaines. 

- Chaque fois qu'il ya intérêt pour les processus de gestion liés à la gestion des ressources humaines, à 

la fois les polarisation tribale Balastratgiat associée et la sélection et le recrutement ou les opérations 

dimensionnalité chaque fois Kaltkoan a conduit à la stabilité humaine d'une part et d'administration de 

l'autre. 

3. Communauté et exemple de recherche: 

     Notre communauté de recherche se compose d'un groupe de travailleurs et d'administrateurs du 

bateau de sport Rabah Bittat, composé de 16 travailleurs, tandis que l'échantillon a été pris de la 

société d'origine de manière globale et a promis 16 travailleurs à l'intérieur du complexe Rabah Battat. 

 

4. Étude statistique: 

    Dans notre recherche, nous avons utilisé ce pourcentage de loi. 

5. Conclusion: 

Dans les études théoriques et sur le terrain, nous avons conclu que l'harmonie entre l'organisation et la 

gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise est très positive: tous les répondants croient 



que la bonne organisation suivie par la gestion des ressources humaines a stabilisé et contribué au 

développement des véhicules sportifs. Un certain nombre de recommandations ont été formulées, dont 

les plus importantes sont l'intérêt de la direction pour la fonction organisationnelle, mais l'attention 

accrue portée à cette fonction, notamment en matière de gestion des ressources humaines, contribue à 

la développer et à la développer. 
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