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قال تعاىل بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم
ي
َ ر ِّ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
ب أ َْوِز ْع ِِن أَ ْن أَ ْش ُكَر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِِّت أَنْ َع ْم َ
الص ِ
وأَ ْن أَعمل ِ
اِلِني }
ك ِِف ِعبَ ِاد َك َّ
ضاهُ َوأ َْد ِخْل ِِن بَِر ْمحَتِ َ
صاِلاً تَ ْر َ
َ َْ َ َ
سورة النمل اآلية .91
ِف البداية نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا إلامتام ىذا العمل اتمتواض
كما نتوجو بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدنا على إجناز ىذا البحث
سواء من قريب أو من بعيد ،كما يسعدنا أن نتقدم بأمسى التقدير وجزيل الشكر
إىل األستاذ اتمشرف * مرنيز أسامة* الذي مل يبخل علينا بنصائحو القيمة
الِت مهدت لنا الطريق إلامتام ىذا البحث ،و ال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر
والعرفان إىل كل من قدم لنا يد العون واتمساعدة
دون نسيان عمال معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
91

من أساتذة وإداريني.

بسم هللا اذلي خلقين وهداين وأغطاين احلمكة وفصاحة اللسان
أهدي معيل هذا
اىل رجل النور اذلي أانر البرشية بنور  ،اىل حبييب وقرة غيين رسول هللا صىل هللا ػليه وسمل
اىل اليت اكهت س ندي وغوين اىل الصدر احلنون وهبع احلنان الصايف قنديل فؤادي
اىل أغظم هؼمة من هللا بؼد امياين اىل اليت محلخين وهنا ػىل وهن وسهرت لانم وثؼبت لراتح
اىل اليت رضؼت مهنا لبان الصفاء وروح البذل والؼطاء،اىل
أمــــــي الغالية
حفظها هللا وأطال يف معرها
اىل روح أيب الطاهرة رمحه هللا
اىل لك أخوايت واخويت ولك الهل والقارب
اىل لك من غرفين هبم القدر ومجؼخين هبم الايم
ػيل فضل الؼمل والخؼمل من قريب أو من بؼيد
اىل لك من اكن هل ّ
اىل هؤالء مجيؼا أهدي هذا الؼمل اىل لك دفؼة  1026ادارة وجس يري راييض
وأخص ابذلكر الس خاذ الفاضل املرشف مرهزي اسامة
اىل داكحرة وأساثذة وغامل قسم االدارة والدس يري الراييض
وامحلد هلل والصالة والسالم ػىل رسول هللا

مقدمة:
إن إحدى مسات احلياة التكنولوجية احلديثة ادلوجودة يف كافة ثقافات العامل ىي األمهية ادلتزايدة للمنظمات
وادلنشآت وادلؤسسات إن عامل الرياضة ال خيتلف عن ذلك يف ىذا الصدد وأن حياة الرياضي تتغري باستمرار نتيجة
لتغيري ادلنظمات وادلنشآت.
وبذلك يتم تشكيل منشأة ما عندما تقوم رلموعة من األفراد سويا بإجنازات معينة من ادلهام وادلقاصد
ويتم تشكيل اجملموعات نظرا ألن ادلهام وادلقاصد ادلراد إجنازىا تفوق قدرات الفرد,وكأي فريق منظم فإن أي
منظمة ميكنها إجناز قدر أكرب بكثري من إجناز الفرد أن ادلؤسسة أو منشأة أفراد لديها الكثري لتقدميو ,فيما يتعلق
بالوقت وادلوارد من الواضح أن ادلدارس واحلكومات وادلصانع والبنوك كأية منظمة ميكنها أن تنجز قدر أكثر مما
يستطيع الفرد أن ينجزه ,وتنتج ادلنشآت وادلنظمات خدمة ذات جودة ال تستطيع جهود الفرد وحده إنتاج
مثيالهتا,وتربز فعالية ادلنشآت عندما تعمل القيادة ادلعروفة باإلدارة بصورة سليمة وعلى ىذا فإن اإلدارة تربز أمهيتها
الكبرية يف ادلنظمات الفعالة.
تعرف اإلدارة بأهنا توجيو لألنشطة الضرورية للمنظمة لضمان عملها بصورة فعالة وهتدف اإلدارة
الرياضية إيل ضمان عمل ادلنظمات أو ادلؤسسات الرياضية بصورة فعالة ,وكذلك أيضا ىي عملية ختطيط وقيادة
ورقابة رلهودات أفراد ادلؤسسة الرياضية واستخدام مجيع ادلوارد لتحقيق األىداف احملددة ,ومن التعريف السابق
نالحظ مشولو على مكونات العملية اإلدارية واستخدام ادلوارد ادلتاحة سواء كانت بشرية أو مادية واألىداف اليت
حددهتا ادلؤسسة.
و ادلنظمات حتتاج إىل من يديرىا على أن يكون لديهم العلم واخلربة يف إدارة ىذه ادلنظمات وتظهر أمهية
اإلدارة يف كون ادلوارد ادلتاحة للمنظمة زلدودة وادلطلوب استخدامها بفعالية عالية حىت ميكن التوصل إىل حتقيق
أىداف ادلنظمة وال يتم حتقيق ىذه األىداف إال إذا كانت اإلدارة مبنية على أسس علمية ومنهج مفصل يدرس
كل جوانب العمل اإلداري وال خيتلف ىذا العمل اإلداري باختالف نوع ادلؤسسة سواء ادلؤسسة اقتصادية
إنتاجية أو مؤسسة خدماتية أو رياضية ،وتعد الوظائف اإلدارية العنصر الشخصي يف حياة ادلؤسسة اليت تعمل
على حتقيق أىدافها ويف سبيل ذلك تستخدم الوسائل الصحيحة ألداء األعمال بقصد احلصول على أفضل
النتائج بأقل جهود ممكنة ،مع مراعاة العامل اإلنساين أي القيادات احلازمة القادرة ،وبذلك تكفل للمؤسسة جناح
يرضى عنو أصحاهبا وعماذلا وموظفيها واجملتمع الذي تعمل فيو.
و انطالق من ىذا جاء موضوع الدراسة بعنوان "مساهمة بعض الوظائف اإلدارية في نجاح العمل اإلداري
الرياضي" وقد قسمنا حبثنا إىل مخسة فصول:

أ

ففي الفصل األول حتدثنا عن اخللفية النظرية والدراسات السابقة ,ويف الفصل الثاين تطرقنا إىل اإلطار العام
للدراسة ,أما الفصل الثالث فكان لإلجراءات ادليدانية للدراسة ,والفصل الرابع فخصصناه لعرض النتائج وتفسريىا
ومناقشتها ,أما الفصل اخلامس فاحتوى على االستنتاجات واالقًتاحات.
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تمهي ــد
إف أي عمل ناجح ال بد أف سبقو ويوافقو وىبتمو نشاط ناجح ،وكذا شأف أي العمل ناجح ىادؼ
ينبغي على اإلنساف إقباز وتزداد اغباجة ،إىل مثل ىذا النشاط الذي نسميو اإلدارة عندما يكوف العمل صباعيا
لتحديد ىدؼ نشاط اجملموعة ،ودور كل فرد فيها يف ربقيق ذلك اؽبدؼ ،وىنا تربز الصفات الشخصية اؼبميزة
ؼبن يتولوف قيادة اجملموعة البشرية .
فاإلدارة الناجحة تتطلب حسن التخطيط ،ولتدابَتىا وحتمية التنظيم والتنسيق وربديد األدوار لكل فرد
فيما وفقا لشعار تقسيم العمل ،وانتهاجا لتذكرة التخصيص والتخصيص مع ربديد صبلحيات ؿبددة ولتحميل
صاحبها مسؤوليات يقدرىا كما تقضى اإلدارة ،كذلك على اإلداري واجب التوجيو الصحيح وتقدًن النصح
واإلرشاد ،ربجيما لؤلخطاء وتفاديا للعثرات ،وذبنبا للظواىر غَت اؼبرضية واؼبشاكل.
ومن ىنا قبد أف نتائج الدراسات اغبديثة أكدت أف سوء اإلدارة وقصورىا ىو السبب الرئيسي وراء البفاض
اؼبستوى األداء للمؤسسات ،وبالعكس دب عٌت أف التأرر اإلهبا ي للمؤسسات جاء بفعل اإلدارة الفاعلة الواعدة
صاحبة الرؤية ،الكافية اليت خططت على مدى من منطق موضوعي ونظمت فأضنت التنظيم ووضحت النظاـ
اؼبناسب ،لظروفها وإمكاناهتا ،وحرصت على توفر قادة ومدار لديهم القدرة واػبربة والرغبة يف أداء عملهم،
فكا نت توجهاهتم خَت زاد ؼبرؤوسهم ،وإشرافهم على العمل ،مبوذج لئلشراؼ الفعاؿ عبلوة على حرصهم إحداث
اؼبتابعة والرقابة على العمل اؼببنية على فلسفة لبلقتناص فرص وؾببلت التفوؽ على اآلخرين ،وكفاءاهتم وؿباسبتهم
اجبابا عليها.
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أوال :طبيع ــة اإلدارة
 -1ماىيــة اإلدارة
اإلدارة ىي نشاط إنساين ،يرمي إىل ربقيق نتائج معينة باستخداـ امثل لكافة اؼبواد اؼبتاحة للمنشأة ،يف
ظل اؼبتغَتات والظروؼ البيئية الداخلية واػبارجية احمليطة هبا ،ولتحقيق ىذا النشاط فاف األمر يتطلب القياـ بعدد
من الوظائف األساسية ،ب دا بتحديد األىداؼ اؼبراد بلوغها ،ومرورا بالتخطيط والتنظيم والتنسيق وتكوين،
وتنمية الكفاءات والتوجيو والقيادة واإلشراؼ ،وانتهاء بالرقابة وتقييم األداء) نبيل الحسيني النجار،1993،
ص .(15
 -1-1التعريف بماىية اإلدارة
 التعاريف التقليدية  :عرفت اإلدارة ح ىت وقت قريب ،بأهنا ؾبموعة األنشطة اإلنسانية اليت يتمبواسطتها ربقيق األىداؼ ،من خبلؿ اآلخرين (أي دبشاركة اآلخرين) ،إال أف ىذه التعاريف تضمنت :أف من
لو اغبق يف اإلدارة (اؼبدير) تكوف لو سلطة التوجيو لآلخرين بنية ربقيق األىداؼ ،وأف ىذا اغبق يستمد من
ا ؼبركز اإلداري الرظبي الذي يشغلو اؼبدير على اؽبيكل التنظيمي عن األنشطة اإلدارية سبارس داخل إطار وحدود
اؼبنظمة دوف النظر إىل البيئة احمليطة هبا.
 -التعريف الحديث لإلدارة  :تطور تعريف اإلدارة نتيجة لظهور نظريتُت حديثتُت أررتا يف الفكر اإلداري

أررا جوىريا نبا:

* نظرية القيادة  :واليت تنادي باف التوجيو الفعاؿ عبهود اآلخرين ال يتوقف على ما يتمتع بو الفرد من
سلطات مكتسبة ،من مركزه يف التنظيم ،ولكن على ما يتمتع بو القائد اإلداري كفرد من قوة التأرَت ذبعل اآلخرين
يقبلونو كموجو عبهودىم ،وؿبفز يدفعهم إىل ربقيق أىداؼ اؼبنظمة اليت من خبلؽبا تتحقق أىدافهم الشخصية.
* نظرية النظم :واليت تنظر إىل اؼبنشآت كنظاـ مفتوح ،يتفاعل بصفة مستمرة مع البيئة احمليطة ،يأخذ

مدخبلت عملياتو اإلنتاجية منها ،ووبوؽبا إىل ـبرجات مقبولة من البيئة ومطلوبة من أفراد اجملتمع ،وصباعاتو.
كما يسعى إىل اغبصوؿ على ردود فعل البيئة ،ويستخدمها يف تطوير اؼبخرجات ،وبذالك تتحقق اؼبنشاة
و أىدافها الرئيسية وىي الرحبية واالستمرارية يف األجل الطويل (سعيد محمد المصري ،1999،ص.)4
 -المفهوم العلمي لإلدارة :ىنا العديد من التعاريف للمفهوـ العلمي لئلدارة ولكن رغم تعددىا فإننا

نقدـ ىذا التعريف الذي يضمن أىم عناصر وخصائص اإلدارة .

ىي ؾبموعة من األنشطة اليت سبكن من اقباز األعماؿ من خبلؿ اآلخرين ،وربقيق أىداؼ اؼبنظمة بكفاءة
وفاعلية ،ومن ىذا التعريف يبكن استنباط اػبصائص اآلتية لئلدارة:
 أهنا نشاط عاـ يوجد يف صبيع اؼبنظمات بغض النظر عن إشكاؽبا وأنواعها وأحجامها. أهنا نشاط رظبي ،أي دورىا معلن رظبيا. أهنا نشاط ىاـ يقوـ على ربقيق األىداؼ.4
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 أهنا وسيلة وليست غاية يف ذاهتا. إف ىذا اؼبفهوـ ينظر إىل اإلدارة يف إطار مفهوـ النظم ،وسوؼ نناقش ىذه اػباصية بشيء من التفصيلفيما بعد.
أهنا تسعى لتحقيق الكفاءة يف استغبلؿ اؼبوارد والفاعلية من ربقيق النتائج واألىداؼ.
 مفهوم اإلدارة في ضوء نظرية النظم .ينظر االذباه اغبديث لئلدارة على أهنا نظاـ مفتوح يتأرر ويؤرر يف البيئة اليت يوجد فيها(د /احمد ماىر و د/
جالل الهجرسي وآخرون ،2002-2001،ص .)08
 -2أىمي ــة اإلدارة
تظهر أنبية النشاط اإلداري مىت كانت ىناؾ جهود إنسانية صباعية موجهة ،إىل ربقيق ىدؼ مشًتؾ
أو مصلحة مشًتكة ،تتحقق من خبلؽبا األىداؼ الشخصية ألفراد اعبماعة ،وقد تبلورت ىذه األنبية نتيجة
العديد من التغَتات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية ،اليت تعرض ؽبا اجملتمع اإلنساين أنبها:
 ظهور اؼبنظمات وكرب حجمها وزيادة االذباه إىل التخصص والبعد عن العمومية. انفصاؿ اؼبلكية عن اإلدارة يف اؼبنظمات اليت يتعدد فيها اؼببلؾ. التطورات التكنولوجية يف فنوف إنتاج السلع واػبدمات. زيادة حدة اؼبنافسة بُت اؼبنتجُت يف األسواؽ. الندرة اؼبتزايدة يف اؼبوارد اؼبادية والبشرية فبا أدى إىل ضرورة البحث عن وسائل أكثر كفاية وفاعلية الستغبلؽباواستخدامها يف اإلنتاج.
 النظرة إىل اإلدارة كعلم وفن ومهنو متخصصة . اختفاء أنبية اعبهود الفردية ،وتفوؽ اعبهود اعبماعية ،اليت ربتاج إىل قيادة وتواجهها ناحية اؽبدؼ ؼبشًتؾ(.سعيد محمد المصري ،مرجع سابق  ،ص ).3
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 -3تطــور الفكر اإلداري
 -1-3مدارس الفكر اإلداري
 -1-1-3الفكر اإلداري الكالسيكي:

ويطلق عليو اسم اؼبدرسة الكبلسيكية ،ألهنا اؼبدرسة األوىل اليت سبيزت بوضع األسس والقواعد والتقاليد

العريقة ،يف اإلدارة واليت مل تكن معروفة من قبل ،وتضم ىذه اؼبدرسة االذباىُت الفكريُت التاليُت(صبحي العتيبي ،
 ،2002ص )18
* اإلدارة العلمية.

*اإلدارة البَتوقراطية.
أوال -اإلدارة العلميـة  :قامت اؼبدرسة العلمية على اؼبرتكزات التالية:
أ -وجوب تحقيق الكفاية اإلنتاجية  :وتعٍت ىذه العبارة اغبصوؿ على أفضل النتائج من عناصر اإلنتاج كما

تعٍت اغبصوؿ على أفضل اإلرادات اؼبالية اليت تغطي النفقات والتكاليف ،وربقق أفضل اإلرباح للمنتج وبكلمة
موجزة تعٍت الكفاية اإلنتاجية ،سلعة أو خدمة بأفضل اؼبواصفات من حيث اعبودة واقل التكاليف وجبهد اقل
وزمن اقل األمر الذي يعود على رب العمل بأفضل األرباح.
ب -البحث العلمي  :تطبيق األسلوب العلمي يف تصميم العمل وربديد أبعاده ومتطلباتو ،بعيدا عن
التخمُت والتقديرات الشخصية بالنسبة للعمل أو لشاغلو.
ج -تقسيم العمل  :إف اؽبدؼ الذي سعت إليو اإلدارة العلمية من وراء تقسيم العمل ىو ربديد أدؽ إلبعاد
النشاط ،الذي يوكل إىل العامل ،حبيث يبكنو التخصص فيو ،فبا يزيد كفائتة اإلنتاجية وال يدع ؾباال لزيادة
التكلفة وعليو فاف الًتكيز على تقسيم العمل أدى إىل ذبيع التخصص يف ؾباؿ األعماؿ ليس فقط بالنسبة
للعماؿ ،بل أيضا بالنسبة للمدراء وفقا لطبيعة النشاط الذي يتولوف إدارتو.
د -وضع قواعد وأصول علمية للقيام بإدارة المنظمة والعناية بإنتاجها :ركزت اإلدارة العلية على عملية

اؼبتابعة واؼبراقبة واغبوافز اؼبادية ووضع اللوائح اػباصة بذالك لبللتزاـ هبا.

ىػ -تطبيق األسلوب العلمي يف عملية اختيار اؼبدراء واؼبوظفُت والعاملُت ضمن مبدأ تقسيم العمل
والتخصص واعتماد التدريب ،عملية مكملة لزيادة كفاءة ىؤالء وسد أي نقص قد يبلحظ يف قدراهتم العملية .
و -الًتكيز على أنبية التوجيو والت قيد واالعتماد الكلى ،على العبلقات الرظبية يف اؼبنظمة وؿباربة اى عبلقة
خارج ىذا اإلطار ،كوهنا ال تقع ضمن اللوائح العمل ،والسلوؾ الرظبية اؼبعتمدة .
ثانيا -اإلدارة البيروقراطية:

تتكوف البَتوقراطية من مقطعُت نبا  Bureauوتعٍت مكتب أو اإلعماؿ واألنشطة اليت يتضمنها
اؼبكتب و Cratyتعٍت سلطة أو حكم وبالتايل يصبح معٍت  Bureaucratyسلطة اؼبكتب أو حكم
اؼبكتب أو نفوذ وأسلوب العمل اؼبكتيب ،ويعود إنشاء ىذه اؼبدرسة يف اإلدارة إىل جهود العامل االؼباىن
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ماكس فيرب (Max weber)1291-1681وىو عامل اجتماع واقتصاد عايش اعبدؿ القائم بُت
أنصار اؼبدرسة العلمية يف اإلدارة ومدرسة العبلقات اإلنسانية ،وكعامل اجتماع كاف على دارية واسعة بدور
الفرد يف اجملتمع وتأرَت اجملموعة عليو وأرره يف اجملموعة كما كاف عامل اقتصاد مهتما باإلنتاجية وضرورة
ربفيز العاملُت إىل زيادهتا والتقيد دبواصفات اإلنتاج لذا فقد وضع أسسا علمية يف اإلدارة تأخذ بعُت
االعتبار مصلحة كافة األطراؼ ذات العبلقة باؼبنظمة سواء كانت داخلية أو خارجية لتحقيق اغبد األعلى
من الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية ظبيت بالبَتوقراطية( صبحي العتيبي :مرجع سابق  ،ص .)20
 -2-3خصائص البيروقراطية المثالية التي دعا إليها ماكس فيبر.
أ -التحديد الدقيق ألىداف وسياسات وإجراءات العمل عبر قوانين وأنظمة وتعليمات تصدر في لوائح
يتقيد ويلتزم بها من يقوم بأداء العمل :فالًتكيز يكوف على العمل ال على من يقوـ بالعمل إذا يتم اختياره
وفق ضرورات ومواصفات العمل كما هبرى إلزامو بالتقيد بدقة دبا يفرضو العمل دوف استثناء.
ب -الخدمة العامة  :وال ربيز فيها ؼبن تطبق عليو شروط االستفادة منها وعلى اؼبوظف أو العامل التفريق بُت

دورىا الرظب ي يف العمل وبُت عبلقاتو ومصاغبو الشخصية وعدـ إفساح اجملاؿ ؽبا بأف تؤرر يف دوره الرظبي الذي
ربدده القوانُت واألنظمة والتعليمات الرظبية
ج -تطبيق مبدأ تقسيم األعمال لتشجيع التخصص :وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وسهولة ضبطها ما

يهدؼ إىل تبسيط بالسبة للعامل.

د -تنميط األنشطة الخاصة بالعمل :وكذالك سياستها وإجراءاهتا لتسهيل عملية مراقبة وتقسيم األعماؿ
وربقيق مبدأ العدالة واؼبساواة سواء أكانت عملية اإلنتاج أو عملية تصريف اؼبنتج اى العاملُت يف اؼبنظمة
ومع اؼبتعاملُت معها .
ىـ -تدرج الوظائف في مستويات السلطة :حرص فيرب على أف تكوف السلطة يف ربديد مسؤولية العاملُت
واضحة ومفهومة لدى اعبميع كي يتم عمليا التقيد باللوائح اليت يتم دبوجبها تنفيذ األعماؿ.
و -تسخير المؤىالت والخبرات للوظيفة :والتقيد هبما عرب اختيار العامل أو اؼبوظف واالبتعاد عن أية

مؤررات شخصية أو نفعية يف ىذا اجملاؿ.

ز -االعتماد على التوثيق لضبط المعامالت والرجوع إليها مستقبال عند الحاجة :ادخل فيرب العمل

الكتا ي لتدوين كافة األنشطة اؼبتعلقة بالعمل والتعامل اؼبنظم لكي يسهل ضبطها والرجوع إليها مستقببل سواء
بالنسبة إلدارة اؼبنظمة أو للعاملُت فيها أو اؼبتعاملُت معها .

ح -وضع نظام خدمة للعاملين في المنظمة :بُت كافة األمور اؼبتعلقة هبم منذ غبظة اختيارىم للعمل إىل

حُت تركهم لو هنائيا مع بياف اغبقوؽ والواجبات اػباصة هبم
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ط -السرية وااللتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات :إف ىذا اؼببدأ يعترب من األمور اؽبامة يف العبلقة بُت
اؼبرؤوس لكي ال يسيء تفسَت واستغبلؿ العبلقة من قبل اآلخرين أو يؤدي إىل إفشاء أسرار العمل عن قصد أو
عن غَت قصد مهما كانت ىذه األمور بسيطة أو معروفة.
ك -مركزية السلطة في اتخاذ القرارات أو تعديلها :ركز فيرب على أف سلطة ازباذ القرار أو تعديلو هبب أف

تبقى يف يد اإلدارة العليا وأنو ال مانع من خبلؿ اؼبشاورات أو اللجاف اؼبتخصصة اؼبسانبة يف عملة صنع
القرار (صبحي العتيبي :مرجع سابق  ،ص .)33
 -3-3الفكر اإلداري السلوكي

ال شك أف اؼبدير الناجح ىو الذي يستطيع أف هبعل سلوؾ العاملُت معو يتطابق مع السلوؾ الذي يريده
سواء أكاف يف ؾباؿ التعامل مع اآلخرين وللوصوؿ إىل ذالك البد من دراسة ومعرفة سلوؾ العاملُت معو حىت
يبكن من التعامل معهم بنجاح وىذا ما دعت إليو مدارس الفكر االدارى السلوكي الذي نستعرضهما
فيما يلي:
* مدرسة النظام التعاوني  :صاحب ىذه اؼبدرسة ورائدىا عامل االجتماع األمريكي تشًت برنارد
 1281-1668ركز برنارد على آليات اجملموعة الربية اؼبنظمة وذكر أف اجملموعة ؽبا خصوصياهتا اليت تتميز هبا
األفراد األعضاء فيها ومهمة اؼبدير فهم ؾبموعة ومعرفة مدى تأرَتىا على سلوؾ األفراد الذين يشكلوف
ىذه اجملموعة
*مدرسة الدافعية
مبساوي  1231-1681وموجد
اجتماعي
يرى Rudolf.sternerوىو فيلسوؼ
علم Anlheoposphyوىو علم أشبو بنظاـ ديٍت يركز على تطوير اإلنساف وربفيزه على البناء والتقدـ.
ويرتبط هبذا اؼبفهوـ ربلرة مفاىيم ىي اغبوافز والدوافع واغباجات اإلنسانية وفيما يلي ربديد موجز ؽبذه
اؼبفاىيم اليت يرتكز عليها مفهوـ الدافعية:
 اغباجة اغبافز -4-3المداخل الجزئية في الفكر اإلداري
وتتميز ىذه اؼبداخل بًتكيزىا على نشاط يف اإلدارة أو ظاىرة فيها معتربة إياىا ؿبور اىتماـ اإلدارة
العليا والذي سيمكن اؼبنظمة من ربقيق أىدافها وتعزيز مركزىا يف البيئة اليت تعمل فيها ومن أىم ىذه
اؼبداخل فيما يلي:

8

الخ ـ ـلفية النظـ ـ ـ ـرية والدراسات السابقة

الفص ـ ـ ل األول

*مدرسة اتخاذ القرارات:
تركز ىذه اؼبدرسة على عملية صنع وازباذ وتطبيق القرار الناجح الذي ىبدـ ووبقق ىدؼ ىذه
اؼبنظمة وتعترب عملية ازباذ القرارات ؿبور العملية اإلدارية ومهمة اؼبدير األوىل اليت ربدد قباحو وفشلو من
خبلؿ ازباذ القرارات اليت يتخذىا أو يطبقها ويعترب اؼبفكروف يف ىذا اجملاؿ ومعظمهم من أصوؿ رقافية
وعلمية اقتصادية أف نظريو القارات ىي تفسَت بكافة إبعاد الفكر اإلداري حيث يروف أف كل نشاط
إداري ىو نوع من صناعة القرار من معظم إتباع ىذه النظرية ؽبم توجد النظم ومن ابرز مفكري ىذه اؼبدرسة
ودعاهتا "ىاربرت سيموت" الذي بُت أف عملية صنع القرار الناجح تنطلق من اعتبارين نبا :
 اعبدوى االقتصادية للقرار بالنسبة للمنظمة كإدارة علية وكأصحاب مشروع وقد أطلق على اؼبديرالذي يهتم هبذه الناحية بالرجل االقتصادي
 اعبدوى النفسية واؼبعنوية للقرار وىي تعس مدى االرتياح النفسي والروح اؼبعنوية ودرجة ذباوبالعاملُت مع ىذا القرار .
وقد أطلق "سيموف" على اؼبدير الذي يركز على ىذا اعبانب"بالرجل اإلداري"وأشار "سيموف "إىل
ضرورة اؼبوازنة بُت ىذين االعتبارين يف صنع القرار وازباذه وىو من رواد مدرسة علم االجتماع يف اإلدارة
اليت هتتم بسلوؾ اجملموعة العلمية اؽبادفة وعبلقاهتا التبادلية مع اإلدارة حيث أراد من اؼبدير أف هبعل مثل
ىذه اجملموعات اؼبصدر األوؿ الىتماـ اؼبدير عند ازباذه للقرار ليكوف الرجل االقتصادي و االدارى يف أف
واحد.
* المدرسة الكمية في اإلدارة:
من اؼبتعارؼ عليو عمليا أف ىناؾ مدخلُت يف اإلدارة غبل اؼبشاكل وذباوز العقبات اليت تعًتض
نشاط اؼبنظمة وقد تقف يف وجو ربقيق أىدافها  .فهنا اؼبدخل الكيفي حيث يستخدـ اؼبدير إؽبامو ورأيو
الشخصي يف مواجهة ا ؼبشاكل والعقبات ويعتمد على خربتو يف ازباذ القرار أو القرارات غبل أو ؼبواجهة
مايعًتض سبيلو ويتم اللجوء إىل مثل ىذا األسلوب الكيفي يف اغباالت التالية:
 عندما تكوف األمور أو اؼبواضيع اؼبراد ازباذ القرار بشأهنا بسيطة وغَت معقدة. عندما تكوف األمور أو اؼبواضيع اؼبراد ازباذ قرار بشأهنا مألوفة ومتعارؼ عليها. عندما تكوف تأليف حل اؼبشاكل أو ذباوز العقبات والقرارات اليت تتخذ قليلة التكاليف نسبيا.* المدرسة التجريبية :يعترب  Ernestdaleرائد ؽبذه اؼبدرسة اليت تركز على دراسة التجارب اؼبميزة

لبعض اؼبدراء الناجحُت أو ؿباولة استنباط سلوكية وفبارسات إدارية يبكن تعميمها على منظمات مشا هبة
(صبحي العتيبي :مرجع سابق  ،ص  .)35وحاالت فبارلة وذلك اختصارا للجهد والنفقات والوقت وتتميز

ىذه اؼبدرسة بأهنا كاإلدارة العلمية تزود اؼبدراء بثقافات إدارية تساعدىم يف معاعبة مايصادفهم من أمور نتيجة
ذبارب واقعية حدرت ليس ؾبرد فكر نظري ،ولكن تطبيق القواعد العامة اؼبستخلصة من ذبارب اآلخرين
01

الخ ـ ـلفية النظـ ـ ـ ـرية والدراسات السابقة

الفص ـ ـ ل األول

تتطلب قدرة تقديرية عالية فيما إذا كانت الظروؼ واغباالت واؼبوكلة مطابقة للمشكلة والظروؼ واغباالت
اليت استنبطت منها ىذه القاعدة غَت أف ىذه اؼبدرسة تساىم يف توريق النشاط االدارى الناجح وأسباب
قباحو والظروؼ واغباالت اليت رافقت ذلك النشاط .
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ثانيا:طبيعة اإلدارة الرياضية
 -1تعريف اإلدارة الرياضية
(اإلدارة الرياضية ىي عملية زبطيط وقيادة ورقابة ؾبهودات أفراد اؼبؤسسة الرياضية باستخداـ صبيع اؼبواد لتحقيق
أىداؼ ؿبددة) ( طلحة حسام الدين ،1997 ،ص.)08:

(اإلدارة الرياضية تعٍت اػبدمة وإف من يعمل يف اإلدارة يقوـ خبدمة اآلخرين أو يؤدي اػبدمة عن طريق اإلدارة

إهنا عملية تنفيذ األعماؿ بواسطة آخرين عن طريق زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة ؾبهوداهتم ) (حسن شلتوت
وحسن معوض  ،بدون سنة ص.)152:

اإلدارة الرياضية ىي فن وتنسيق عناصر العمل واؼبنتج الرياضي يف اؽبيئات الرياضية وإخراجو بصورة منظمة من
اجل ربقيق ىذه اؽبيئات

عرؼ كل من )1221(De Sens Kelley.Blanten.And Beitelاإلدارة الرياضية على أهنا
اؼبهارات اؼبرتبطة بالتخطيط والتنظيم والتوجيو واؼبتابعة واؼبيزانيات والقيادة والتقييم داخل ىيئة تقدـ خدمة رياضية
أو أنشطة بدنية ترووبية.
وقد تبارى اؼبتخصصوف يف وضع التعريفات اعبامعة والشاملة ؼبعٌت اإلدارة سوؼ نرى منها:
ماري باركر :فن اقباز األعماؿ بواسطة الناس.
فايول  : fayolيقصد باإلدارة التنبؤ و التخطيط و التنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة.
فريدريك تايلور :فن اإلدارة ىو اؼبعرفة الصحيحة ؼبا تريد من الرجاؿ أف يقوموا بعملو ،رؤيتك أي مبلحظاتك
ومباشرتك إياىم وىم يعلمونو بأفضل الطرؽ وأرخصها شبنا (عصام بدوي ،بدون سنة ،ص )20
 -2أىمية اإلدارة الرياضية:
تعمل اإلدارة الرياضية باستقبلؿ اؼبوارد البشرية واؼبادية اؼبتاحة وذلك عن طريق بعض الوظائف األساسية
لئلدارة فالتخطيط يشمل ربديد األىداؼ ووضع السياسات وتصميم الربامج ورسم اػبطوات واإلجراءات والقواعد
يف إطار زمٍت وبيئي معُت أما التنظيم فيحدد األعماؿ واألنشطة اؼبطلوبة لبلوغ األىداؼ وتقسيمها وتوصيف
الوظائف وتوزيع اؼبهاـ والتنسيق بينها وقيادة العاملُت وتوجيههم كفرؽ متكاملة منسجمة لتحقيق األىداؼ
والتأكد من أف القدرة اؼبوضوعة قد نفذت واألىداؼ حققت .
يبثل اجملاؿ الرياضي أىم ؾباالت االستثمار اغبقيقي للثروة البشرية حيث وبوى العديد من العمليات
الًتبوية ذات االذباىات واعبوانب اؼبتشبعة ،واليت هتدؼ إىل تربية األجياؿ إلرراء كل ؾباالت اغبياة النشاط يبثل
ؿبركا وبوؿ الطاقة البشرية الكامنة لدي الفرد إىل طاقة منتجة ويتميز اجملاؿ الرياضي على سائر اجملاالت
األخرى انو ؾباؿ التفاعل واؼبمارسة الذي يدور حوؿ تعديل سلوؾ الكائن البشري يف االذباه اؼبرغوب
وخلق اؼبواطن الصاحل عن طريق هتيئة اؼبناخ اؼببلئم وتكوين اذباىات اهبابية لدى األفراد كبو اجملتمع الذين
يعيشوف فيو (طلحة حسام الدين ،عدلو عيسى مطر ،1997،ص.) 25
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وعليو فمجاؿ الًتبية البدنية والرياضية يعد من اقبح ؾباالت الًتبية تأرَتا يف األفراد وترتبط أىدافو الًتبوية
إىل حد كبَت ،حيث تًتجم ىذه األىداؼ إىل فبارسات واقعية ملموسة تصبح عادات متأصلة لدى الفرد.
ومن ىنا يتضح أنبية ىذا النوع من الًتبية يف ربقيق النمو الشامل التكامل اؼبتزف لدى الفرد وحىت ربقيق
تربية البدنية والرياضية من ربقيق أىدافها اؼبنشودة البد إتباع األسلوب العلمي يف تنفيذ أنشطتها ويستلزـ
األسلوب التخطيط والتنظيم والتوجيو والتابعة من خبلؿ سياسات وقرارات وإجراءات موضوعة ربدد اإلطار
العاـ للعمل ويتمكن العاملوف دبقتضاىا من التخطيط والتنظيم ،وصوال لتحقيق األىداؼ.
فلو تناولنا اغبركة الرياضية ،واليت يعمل هبا قطاع ضخم من الباب ما يف األندية واالربادات واللجاف
والوزارات فلضماف قباح أي ؾباؿ من ؾباالهتا يستلزـ إؼباـ العاملُت هبا باألسس والوظائف اليت ربكم العمل،
كما يتطلب ذلك دراية ووعي باألىداؼ اؼبوضوعة حىت يتسٌت للعاملُت دبختلف مستوياهتم الثقايف
يف ربقيق أىدافو فاؼبعلموف واؼبوجهوف واؼبوظفوف واؼبشرفوف الرياضيوف واؼبدربوف واإلداريوف واحملكموف كل يف ؾباؿ
عملو يسعى لتحقيق أىداؼ إدارتو .
فمعلم الًتبية البدنية والرياضية الذي يغفل أىداؼ اؼبنهج لن يتمكن من التخطيط والتنظيم والتنفيذ من
اجل ربقيق األىداؼ فعملية ا لتخطيط والتنظيم ذبعل من السهل على اؼبعلم التماس مدى ربقيق اؽبدؼ كما
تساىم ىذه العملية يف ربديد مراحل تنفيذ العمل بسهولة واالنتقاؿ من مرحلة ألخرى دوف ظهور اؼبشكبلت
الغَت متوقعة نتيجة عن غياب التخطيط والتنظيم فبل تعٍت وفرة اإلمكانات اؼبادية يف ربقيق اؼبنشأة ألىدافها ما
مل يتواجد الفرد اإلداري القادر على ربديد أىداؼ اؼبنظمة واألسلوب األمثل يف الوصوؿ إليها وتوزيع األفراد يف
العمل والتنسيق بُت ـبتلف اعبهود واالستغبلؿ اعبيد لئلمكانات اؼبادية والبشرية اؼبتوفرة ضمانا لتحقيق األىداؼ
اؼبرسومة.
يتضح ما سبق أنبية اإلدارة يف اجملاؿ الرياضي فمهما بلغت قوة وصبلحيات أنشطة الًتبية البدنية
والرياضية فلن تتمن من الوصوؿ إىل ربقيق أىدافها ما مل يتوفر ؽبا القدر الكايف من التخطيط والتنظيم والتنفيذ
اعبيد والتوجيو واؼبتابعة.
 -3تطـور الفكـر اإلداري في المجـال الرياضـ ــي (طلحة حسام الدين.عدلو عيسى مطر 1997،ص)19

ظهرت اغباجة لئلدارة منذ نشأة اإلدارة وازداد االىتماـ هبا منذ عرؼ اإلنساف ضرورة وأنبية التخطيط
لؤلنشطة وتنظيمها والرقابة عليها منذ أالؼ السنُت ويرجع البعض نشأة اإلدارة إىل ربلرة وأربعة أالؼ سنة ماضية
ولقد تعرض الفكر اإلداري إىل تطور ملموس يف شكل كتابات اؼبورقة والعلمية وذلك خبلؿ القرف العشرين.
على الرغم من أف اإلدارة يف ؾباالت الًتبية الرياضية من اؼبهن اليت ارتبطت بظهور ىذه اجملاالت فاف ىناؾ
عدة مبلحظات على تطور الفكر اإلداري الرياضي ىي يف الواقع مبلحظات على تطور الفكر اإلداري بشكل
عاـ ،لكنها ذبسمت يف اجملاؿ الرياضي لتنوع أنشطتها وتباين مستويات العمل اإلداري فيها ىذا باإلضافة
الرتباطها أصبل بالعمل يف األداء البشري الذي ينخر باؼبشكبلت واؼبعوقات النفسية واالجتماعية ومن ىذه
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اؼببلحظات أف من أىم روافد علم اإلدارة والعبلقات االجتماعية وسبثل ىذه العبلقات انعكاسات للواقع السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للمجتمع ككل فالفكر اإلداري يف اجملاؿ الرياضي ىو ؿبصلة طبيعية لنواتج
ىذه اؼبتغَتات يف أي ؾبتمع ويف أي طور من أطوار مبوه.
فتطور الفكر اإلداري الرياضي مرتبط ارتباطا وريقا دبا وبدث من تطوير يف الفكر اإلداري على مستوى
الدولة ككل وىف ـبتلف قطاعاهتا بل وانو يبكن القوؿ باف الرياضة دبجاالهتا اؼبختلفة إمبا تعكس مدى ما حققو
الفكر اإلداري من تطور،فهي ربقق يف قيمتها ما قد ال ربققو ؾباالت أخرى من مكانة دولية.
ىذا باإلضافة إىل أف االىتماـ يف الدولة النامية يًتكز على أنشطة ىذا اجملاؿ الرياضي التطبيقية
نفسها وتعترب اإلدارة عنصرا رانويا لذا فاف التاريخ لتطور الفكر اإلداري الرياضي وخباصة يف الوطن العر ي مل
يظهر إال منذ فًتة قصَتة وىذا يعٍت أننا كبمل اؼبسؤولية على من يؤرخوف للفكر اإلداري الرياضي ولكن عدـ
ربات القوانُت وكثرة التشريعات وتغيَت اإلدارات العليا جعل من الرياضة يف الوطن العر ي ؾباال يزخر باؼببدعُت
وىواة العمل التطوعي شكبل و اإللزامي موضوعا فبا أدى إىل انشغاؽبم بأمور بعيدة كل البعد عن دعم الفكر
اإلداري الرياضي وتسجيل تارىبو وما يطرأ عليو من تطور واف كانت اؼبدارس الفكرية يف اإلدارة علم
عاـ ،وقد تصارعت على القمة ،فاف انتساب حقبة تارىبية معينة ؼبدرسة فكرية معينة ال يعٍت أبدا اقتصار
ىذه الفًتة على نشاط ىذا الفكر دوف غَته ،فظهور أي فكر إداري جديد ال يعٍت إلغاء ما قبلو فهو مل
يكتب لو الظهور ،إال من خبلؿ تأرَت ما سبقو حالو يف ذلك حاؿ اؼبذاىب الفلسفية ومدارس علم
النفس.
فأصحاب مدارس الفكر اإلداري ىم أشبو ما يكوف بأصحاب النظريات يف علوـ النفس ،واالجتماع إذا
يتناولوف اإل دارة من وجهة نظر صحيحة ،يف كل حالة ويبنوف تصنيفاهتم وتقسيماهتم ومبادئهم على أسس
منطقية .واإلدارة كعلم عاـ اسبق من أف يكوف علما تطبيقيا يف ؾباالت اغبياة اؼبختلفة ،دبعٌت إف معدالت
االقباز اؼبختلفة ،اليت حققها علم اإلدارة ،تفوؽ بكثَت ما يبكن أف يكوف قد حققو أي ؾباؿ تطبيقي،
وإذا ما قارنا اجملاؿ الرياضي بأي ؾباؿ أخر من ؾباالت اغبياة يف الوطن العر ي قبد انو مل وبظى باالىتماـ
الكايف من علماء اإلدارة لكي يطبقوا فيو مبادئهم ونظرياهتم ،وانو من اجملاالت اليت تركت للخربة
الشخصية ،واالنتماءات السياسية والرغبة يف ربقيق اؼبنفعة اػباصة.
 -4وظائـف اإلدارة الرياضيــة :
 1-4وظيفة التخطيــط:

يعترب التخطيط الوظيفة اإلدارية األوىل للقياـ بأي نشاط ،وىو ربليل بيانات عن اؼباضي وازباذ قرارات يف اغباضر
لبناء شيء يف اؼبستقبل ،لذا فاف أوؿ ما يبيز التخطيط ىو ارتباطو كوظيفة إدارية باؼبستقبل ،وبالتايل بالقيمة
التنموية وقد يفسر ذلك عدـ عبوء الكثَت من العاملُت يف اجملاؿ الرياضي ؼبختلف قطاعاتو إىل التخطيط يف
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أعماؽبم خوفا من اؼبخاطرة يف ازباذ القرارات ،واالختيار من بُت البدائل اؼبتاحة ما يرتبط بشيء غَت معلوـ إبراىيم
(محمود عبد المقصود – حسن األحمد الشافعي  2003،ص)17-16
ويعرفو فايول بقولو" :إف التخطيط يف ال واقع يشمل التنبؤ دبا سيكوف عليو اؼبستقبل مع االستعداد ؽبذا
اؼبستقبل".
ويعرفو إبراىيم سعد الدين " :ىو ؾبموعة النشاط و الًتتيبات و العمليات البلزمة إلعداد وازباذ القرارات اؼبتصلة

بتحقيق أىداؼ ؿبددة وفقا لطريقة مثلى ،واف التخطيط القومي ىو ؾبموعة التنظيمات والًتتيبات اليت اختَتت
لتحقيق األىداؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية باجملتمع يف زمن معُت "
ويعرف السلمي التخطيط "ىو ربديد األىداؼ اليت يسعى اؼبشروع إىل ربقيقها ورسم اػبطط والربامج الكفيلة
بتحقيق تلك األىداؼ أخذا االعتبار اإلمكانيات و القيود اليت تفرضها ظروؼ اؼبناخ العامل احمليط باؼبشروع"
(عثمان محمد غنيم ،1999،ص.).19

يعرؼ التخطيط كمفهوـ عاـ بأنو جهد موجو ومقصود ومنظم لتحقيق ىدؼ أو أىداؼ معينة يف فًتة
زمنية ؿبددة وجبهد وماؿ.
 -1-1-4أىمية ومزايا التخطيط :

التخطيط ىو الذي يرسم صورة العمل يف شىت اجملاالت ووبدد مساره وبدوف التخطيط تصبح األمور
مًتوكة للقدر أو للعمل العشوائي غَت اؽبادؼ ومن أىم مزايا التخطيط :
أ -يوضح الطريق الذي هبب أف يسلكو صبيع األفراد عند تنفيذ األعماؿ وكذا توضيح األىداؼ لكي يسعوا
لتحقيقها .
ب -يبُت مقدما صبيع اؼبوارد البلزـ استخدامها كما ونوعا وبذلك يبكن االستعداد لكل الضر وؼ
واالحتماالت.
ج -يساعد على التخلص من اؼبشاكل والعمل على تفاديها قبل حدورها فبا يزيد الشعور باألمن واالستقرار
د -يبكن بواسطة التنبؤ باالحتياجات البعيدة من حيث العماؿ واألمواؿ واؼبواد
ىػ -يعمل على االستغبلؿ األمثل لئلمكانات اؼبتاحة فبا يؤدي إىل زبفيض تكاليف اؼبنشآت إىل أدىن حد.
و -يساعد مساعدة كبَتة على التنسيق بُت األنشطة اؼبختلفة ويتم عن طريق التنسيق األوؿ الذي يتم بُت
اػبطط.
ز -وبقق األمن النفسي ل ؤلفراد واعبماعات ،ففي ظل التخطيط يطمئن اعبميع إال أف األمور اليت هتمهم قد
حسب حساهبا واعدت عدهتا.
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 2-1-4مراحل التخطيط:
 ربديد اؽبدؼ بوضوح. صبيع اغبقائق واؼبعلومات اؼبتصلة باؼبشروع. تبويب اؼبعلومات يف أبواب متجانسة. ربليل ىذه اؼبعلومات وضع عدد من اػبطط البديلة. وضع فروض العمل على ربقيق األىداؼ. دراسة اػبطط واختيار األصلح منها. وضع برامج التنفيذ وفق لؤلولويات يف التنفيذ والًتتيب الزمٍت (إبراىيم محمود عبدالمقصود – حسن األحمد الشافعي :مرجع سابق  ،ص .)19 – 18
 2-4وظيفة التنظيم :
 1-2-4تعريف التنظيم:
ىو ؾبموعة من األفراد تعمل بطريقة معينة للوصوؿ إىل ىدؼ معُت ،أي أف التنظيم يعٍت بناء ىيكل
داخلي لؤلعماؿ وعبلقتها ببعضها البعض وبناء اؽبيكل يتضمن ربديد اؼبهاـ واألنشطة اليت هبب أف تؤدي لتحقيق
أىداؼ اؼبنظم (عصام بدوي  :مرجع سابق  ،ص)69
ىو عملية ذبميع وربديد العمل اؼبطلوب أدائو مع ربديد السلطة واؼبسؤولية وتصميم العبلقات هبدؼ
سبكُت األفراد بأكثر فاعلية لتحقيق األىداؼ (حسن عبد الجواد  ،1984،ص.)5
ويعرفو ىنري فايول "أف التنظيم ىو إمداد اؼبشروع بكل ما يساعد على تأدية وظيفتو مثل اؼبواد األولية أو اآلالت
ورأس اؼباؿ واؼبستخدمُت وتقتضي وظيفة التنظيم من اؼبديرين إقامة العبلقات بُت األشخاص بعضهم ببعض وبُت
األشياء ببعضها البعض "
ويعرفو شيلدوف "أف التنظيم عملية أو مرحلة ذبمع بُت العمل الذي هبب على األفراد أو اجملموعات القياـ
بو مع اإلمكانيات أو القدرات األزمة لتنفيذه من اجل أف نعطي الواجبات هبذا الشكل ،أحسن الطرؽ للتطبيق
االهبا ي الكفء اؼبتناسق اؼبنظم.
 2-2 -4أىمية التنظيم:
التنظيم ىو ربديد للمسؤولية والسلطات والعبلقات بُت األشخاص يف اعبهد اعبماعي بقصد ربقيق
األىداؼ احملددة ويتم التنظيم الوظيفي على مرحلتُت :
أ  -تصميم اؽبيكل الوظيفي.
ب -اعبمع بُت اؼبناصب اإلدارية وبُت األشخاص اؼببلئمُت هبا وتظهر أنبية التنظيم يف طبس زوايا رئيسية ىي:
 التنظيم يقسم العمل بُت العاملُت.05
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 التنظيم ينقل القرارات إىل أجزاء منظمة سواء من األعلى إىل األسفل أو من األسفل إىل األعلى التنظيم وبدد أسلوبا مبطيا يف العمل. التنظيم يوفر نظاما ومعلومات لبلتصاالت. التنظيم يوفر ووبقق التنمية وتدريب العاملُت.كما أف ىناؾ عدة مبادئ ىامة تزيد من أنبية وفاعلية التنظيم ىي:
* مبدأ ضرورة التنظيم  :إذا زاد عدد األفراد يف أي عمل عن واحد وجب تقسيم الواجبات واؼبسؤوليات وإعطاء
السلطات اؼبناسبة.
* مبدأ ىدف التنظيم:صهر اجملهوداف اعبماعية يف قالب واحد للوصوؿ إىل األىداؼ الكلية دوف تضارب.
*مبدأ التخصيص في العمل :زبصيص وتقسيم العمل يؤدي إىل سرعة تنفيذه وربسن أدائو.
*مبدأ الوظيفة  :ىو أف يقوـ اؼبشروع على أساس وظائف وليس حوؿ األشخاص.
* مبدأ وحدة الهدف  :اتفاؽ األىداؼ القومية مع أساسيات اؼبشروع .
* مبدأ التجانس في العمل :تقسيم أوجو النشاط اؼبتشاهبة يف العمل ذبنبا للتضارب.
* مبدأ تكافؤ السلطة مع المسؤولية:
* مبدأ نطاق اإلشراف :ويشرؼ كل إداري على عدد معُت من اؼبرؤوسُت حىت تتحقق الفاعلية يف اإلشراؼ
* مبدأ تفويض السلطة :تفويض السلطة يف اؼبستويات اإلدارية األقل بقدر اإلمكاف حىت يتم تنفيذ األعماؿ
بسرعة وعلى خَت وجو.
* مبدأ إمكانية إدارة المشروع :إعطاء االستقبلؿ اإلداري إىل حد كبَت للوحدات اإلدارية إذا زادت األعماؿ يف
اؼبشروع بشكل يصعب إدارتو.

* مبدأ مرونة التقسيم :هبب أف يكوف التنظيم مرنا أي يسمح دبقابلة التغَتات اليت ربدث داخل اؼبشروع وخارجو
دوف اغباجة إىل إحداث تعديبلت جوىرية يف اؽبيكل التنظيمي .
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 3 -2-4أنواع التنظيم (إبراىيم محمود عبد المقصود ،حسن احمد الشافعي :مرجع سابق  ،ج ،3ص)11
 التنظيم الرظبي. التنظيم غَت الرظبي.أ -التنظيم الرسمي :وىو الذي يهتم باؽبيكل التكويٍت للمؤسسة وبشكلها أو مظهرىا اؽبندسي وبتحديد العبلقات
واؼبستويات وتقسيم األعماؿ وتوزيع االختصاصات كما أراد ؽبا اؼبشروع أو اؼبخطط أو كما وردت يف الوريقة الرظبية
للمؤسسة ورباوؿ نظرية التنظيم الرظبي الوصوؿ إىل البناء اؼبنطقي والتحديد العلمي
لوظائف كل األجزاء وأداء كل عملية من العمليات اليت تكوف الناتج النهائي لعمل اؼبؤسسة ويقتضي التنظيم الرظبي أف
تضم كل مؤسسة حىت التنظيم اغبكومي على شكل ىرـ ذي قاعدة عريضة تضم الوحدات على
اؼبستوى التنفيذي وىذه القاعدة تدعم التكوين اؽبرمي اؼبدرج ألعلى يف شكل أقساـ وإدارات ومصانع وىكذا حىت قمة
التنظيم حيث تًتكز القيادة يف شخص يبارس السلطة الكاملة على اؼبؤسسة كلها .
ب -التنظيم غير الرسمي :وىو الذي يهتم باالعتبارات والدوافع اػباصة باألفراد واليت ال يبكن توضحها بطريقة رظبية
ـبططة على أساس أهنا تتولد تلقائيا وتنبع من احتياجات العاملُت باؼبؤسسة وسلوكهم  ،والتنظيم غَت الرظبي ينشأ نتيجة
للدور االجتماعي الذي يلعبو بعض األفراد يف حياة اؼبؤسسة وىذا التنظيم غَت الرظبي يرتب أمباط سلوؾ غَت رظبية
وطريقة معينة يتبعها األفراد يف الواقع يف تصرفاهتم .
وم ن مث فالتنظيم غَت الرظبي قد ال يتفق بالضرورة مع اؼبخطط الرظبي وىو يهتم بالتنظيم كما ىو كائن ال كما هبب
أف يكوف رظبيا واعبماعة الصغَتة ىي احد عناصر التنظيم غَت الرظبي اؽبامة ،ومن اؼببلحظ أف األعضاء يف اعبماعة
الصغَتة قد تنموا لديهم مشاعر انتماء قوية إليها دبا ال يتوافق بالنسبة للمؤسسة الكبَتة اليت يعملوف هبا ،والتنظيم غَت
الرظبي ال يأخذ قوانينو وقواعده الغَت الرظبية من األعلى إىل األسفل يف صورة أمرة أو تعسفية بقدر ما تنمو خبلؿ
التجربة العلمية واالحتكاؾ والتفاعل اؼبستمر اغبادث يف اؼبؤسسة من أسفل ألعلى (إبراىيم محمود عبد المقصود
،حسن احمد الشافعي نفس مرجع  ،ص .)12
 3-4وظيفة التوجيو:

يعد التوجو احد األركاف األساسية للعملية اإلدارية ،ومثل أكثر الوظائف اإلدارية تعقيد االرتباط ما بكل العمليات
اإلدارية وخاصة بالقيادة واالتصاؿ .فالتوجيو يتم عن طريق اإلشراؼ على اؼبرؤوسُت واالتصاؿ هبم هبدؼ إرشادىم
وترغبهم يف العمل وقيادهتم أرناء سَت العملية التن فيذية مث تقوًن أداء العاملُت بالوظائف التنفيذية فالتوجيو ليس إال عملية

اتصاؿ وأسلوب القيادة ويرتبط التوجيو أيضا بوجود الدوافع واغبوافز أو عدـ وجودىا.
 1– 3-4تعريف التوجيو:
ويعرفو إبراىيم عصمت وأمينة محمد بأنو ":االتصاؿ باؼبوظفُت واؼبعلمُت عن طريق رؤسائهم وتريدىم بالعمل
على ربقيق األىداؼ الًتبوية والتعليمية العامة".
ويعرفو على الشرقاوي وعمر غنايم بأنو":العملية اليت يتم هبا االتصاؿ بالعاملُت من مرؤوسيهم إلرشادىم
والتنسيق بُت جهودىم وقيادهتم لتحقيق األىداؼ".
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ويعرفو إبراىيم الغمر بأنو " :العملية اليت تضمن تنفيذ العاملُت للمهاـ اؼبلقاة على عاتقهم فأغلب األعماؿ يتم
تنفيذىا تتطلب تضافر اعبهود من األفراد ويتم ذلك ربت قيادي مبلئم يسعى لتحقيق نوع من االتصاؿ مع األفراد
وذلك بتحفيزىم باألسلوب اؼببلئم غباجتهم البشرية"
ويعرفو سيد الهواري التوجيو بأنو ":االتصاؿ باؼبرؤوسُت وإرشادىم وترغيبهم للعمل لتحقيق األىداؼ،وبذلك
وبلل التوجيو إىل عنصرين مًتابطُت (طلحة حسام الدين،عدلو عيسى مطر،1997ص)83
 االتصاؿ باؼبرؤوسُت من قبل الرئيس(إلعطاء التعليمات واغبصوؿ على اؼبعلومات). القيادة وتنمية التعاوف االختياري. 2-3-4مبادئ التوجيو:

 إهباد الثقة دبن يصدر األمر وبعملو وبإحاطتو الشاملة باؼبوقف وقدرة على مواجهتو. تنمية اإلخبلص للرئيس. إشعار اؼبرؤوسُت بالثقة هبم وتنمية رقتهم بأنفسهم وبقدراهتم. -أف يكوف التوجيو واضحا ومفهوـ وىف اختصاص من يصدر إليو وىف حدود قدرتو على التنفيذ.

 3- 3-4األبعاد الرئيسية لعملية التوجيو:
 انو عمل ديبقراطي يسَته التفاىم والتعاوف عن طريق النصح واإلرشاد بدال من إصداره. انو يركز على مساعدة العاملُت يف ربسُت مستويات أدائهم . انو يعطي اؼبوجو قيمتو من حيث قوة أفكاره ومهاراتو ومعلوماتو اؼبتجددة وخرباتو اؼبتطورة وليست من حيثمكانتو وسلطتو.
 انو برنامج متكامل وؿبدد وىادؼ كبو ربسُت العملية اإلدارية مستخدما أساليب االتصاؿ اؼبتنوعة. انو ال يعترب التقييم ىدفا يف حد ذاتو بل وسيلة لتحسُت األداء واالرتفاع دبستواه. 4-3-4أغراض التوجيو وأىدافو:
 ربسُت األداء. تقييم عمل اؼبؤسسات وتقدًن اؼبقًتحات لتحسينها. تطوير النمو اؼبهٍت والفٍت للعاملُت وربسُت مستوياهتم وأدائهم. -ربسُت استغبلؿ وتوجيو اإلمكانات البشرية واؼبادية.
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 5-3-4أنواع التوجيو :يوجد نوعاف من التوجيو:
 -التوجيو الفٍت.

 التوجيو اإلداري (طلحة حسام الدين – عدلة عيسى مطر  :مرجع سابق  ،ص )83 4-4وظيفـة الرقابـ ــة:

سبثل الرقابة اغبلقة األخَتة يف سلسلة العمليات اإلدارية وىي تشمل التصرفات الفعلية باػبطط اؼبوضوعة وازباذ
اإلجراءات التصحيحية الضرورية يف حينها.
 1-4-4تعريف الرقابة :وىي التأكد من أف ما مت عملو يتمشى مع ما مت التخطيط لو مسبقا.
وتعني أيضا" التحقق من أف فعاليات العمل تسَت وفقا للخطط اؼبعتمدة والتعليمات واإلجراءات والسياسات اؼبوضوعة

ويف ذات الوقت هتدؼ إىل التعرؼ على مواضع اإلخفاؽ وإصبلحها'' ،وىي أيضا تقوًن النتائج اؼبتحصل عليها ومقارنتها
بأىداؼ اػبطط أو معايَت االقباز ومن مث التعرؼ على أسباب اكبراؼ النتائج الفعلية عن النتائج اؼبطلوب ربقيقها مع
ازباذ إجراءات التصحيح عندما يكوف ذلك ضروريا(د/عصام بدوي  :مرجع سابق  ،ص.)74
 2-4-4أىمية الرقابة:
يرى فايول  '':أف مهمة الرقابة يف أي منشأة ىو التحقيق من كل شيء وبدث وفقا للخطة اؼبوضوعة
والتعليمات الصادرة واؼببادئ اؼبقررة ،كما وهتدؼ الرقابة إىل إظهار نقاط الضعف واألخطاء حىت تعمل اؼبنشآت على
تبلقي وقوعها أو سبنع من حدورها مرة أخرى'' .

وقبد أف عملية اؼبتابعة تتيح إمكانية التعديل والتبديل والتغيَت يف معظم العناصر اليت تسبقها ،فمن نتائج اؼبتابعة

يبن التعديل يف التنفيذ والقرار والتخطيط والتحليل والتنبؤ إال أف ذلك لن يتم إال إذا توافرت اؼبصادر السليمة للمعلومات
وكذؿ وسائل االتصاؿ الصحيحة ،فاؼبعروؼ أف وضيفة اؼبتابعة تتضمن أوجو النشاط اليت تعمل على أف تتمشى اغبوادث
والتصرفات مع اػبطط اؼبرسومة ،ومعٌت ذلك أف يتعرؼ اؼبدير على االكبرافات اؼبختلفة عن اػبطط اؼبرسومة وأف وبدد
األشخاص اؼبسؤولُت عن حدوث ىذه االكبرافات عن معايَت العمل ،وأف يتخذ البلزـ كبو تصحيح األوضاع بالشكل
الذي يعمل على استمرار ربقيق أىداؼ اؼبنشاة بأحسن الوسائل وأقل التكاليف ،وتتوقف فاعلية اؼبتابعة على جودة
وسرعة البيانات اليت تصل للمسؤوؿ ،فإذا مل تصل البيانات واؼبعلومات الكافية والصحيحة عن االكبرافات اؼبختلفة إىل
اؼبسؤولُت عن اؼبتابعة يف الوقت اؼبناسب وبأسرع ما يبن حىت يستطيعوا ازباذ البلزـ كبو عبلج اؼبوقف وتصحيح األخطاء
،فاف أداة اؼبتابعة سلبية ال وسيلة أو أداة متابعة جيدة.
 3-4-4فوائد الرقابة :
ربقق الرقابة بعدين ىامُت يف اؽبيئات الرياضية نبا:
أ -تحقيق الوقاية:حيث تعمل على ضباية اؽبيئة الرياضية من األخطاء اليت قد تتعرض ؽبا من العاملُت فيها
ب -تحقيق التنمية الكافية :حيث هتدؼ إىل التأكد من أف السياسات و النظم اإلدارية اؼبوضوعية واػبطط قيد

التنفيذ تسَت دوف اكبرافات من أجل ربقيق األىداؼ بأكرب قدر من الكفاية .
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 4-4-4فوائد الرقابة لإلدارة الرياضية:
 تسهم يف ربقيق األىداؼ بفاعلية أكرب ويف زمن أقل. حث وتشجيع األفراد على القياـ بأدوارىم. -ربلل أسباب اػبطأ واإلخفاؽ وتتعرؼ على وسائل التصحيح والعبلج

 تكشف األخطاء واالكبرافات قبل حدورها أو يف بدايتها لئلسراع بعبلجها. التعرؼ على معوقات العمل واؼبشكبلت اليت تعًتض العمليات اإلدارة (د/عصام بدوي  :مرجعسابق  ،ص.)74
 5- 4-4خطوات الرقابة:

 وضع اؼبعايَت الرقابية. تقوًن األداء من خبلؿ قياس ما مت اقبازه فعبل. ربديد ما إذا كاف ىناؾ اكبرافا وربديد درجتو وذلك من خبلؿ مقارنة النتائج دبعايَت األداء. ربديد أسباب االكبراؼ وربليل ىذه األسباب. تصحيح االختبلفات بُت النتائج اليت مت ربقيقها والنتائج اؼبتوقعة طبقا للخطة. 6-4-4خصائص النظام الرقابي الفعال:

كي يكوف للنظاـ الرقا ي فعالية هبب أف يتوفر فيو عدد من اػبصائص منها ما يلي:
أ -الموضوعية :وذلك حىت يستوعب اؼبخطأ خطئو و يسعى لتصحيحو
ب -المرونة :وتعٍت التواؤـ مع الواقع يف حالة حدوث بعض التغَتات ولكن البد للمرونة من حدود وضوابط دبعٍت أف

ال يكوف ذلك على حساب دقة العمل ومبلئمتو.
ج -التحديد الدقيق للعناصر الرقابية :مثل اؼبطلوب رقابتو ومعايَت القياس.
د -االبتعاد عن تصيد األخطاء:استخداـ التشجيع بدال من التصيد والبحث عن العمل اعبيد.
ىـ -مراعاة البعد اإلنساني :بث أجواء التعاوف واؼبودة بدال من إظهار صورة التفتيش وتولد الضغوط.
و -االستمرارية :من اؼبهم أف تكوف الرقابة على فًتات متقاربة.
7-4-4كيف تتم الرقابة:

فيما يلي كبدد خطوات الرقابة:
 ربديد معاير الرقابة قياس األداء الفعليأ -المعايير الرقابية :هبب أف تتناسب اؼبعايَت الرقابية من العملية الرقابية دبا وبقق سرعة ودقة قياس األداء حىت

ربقيق أىداؼ الرقابة بأكرب درجة كافية فبكنة ،وىناؾ أنواع الرقابة كما يلي:

*األىداف كمعيار رقابي :اؽبدؼ ىو األساس األوؿ لقياـ اؽبيئة الرياضية وربقيق اؽبدؼ من وجودىا ىو معيار قباحها
وتسع الرقابة ىنا إىل تقيم درجات ربقيق األىداؼ
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* اللوائح والنظم واإلجراءات والسياسات كمعيار رقابي :اللوائح والنظم واإلجراءات والسياسات ؽبا وسائل لتحقيق
أىداؼ اؽبيئة أو اؼبشروع الرياضي أو االلتزاـ بتنفيذىا عس بقدر كبَت مدى النجاح يف ربقيق األىداؼ.
* الزمن كمعيار رقابي :اؼبشروعات غالبا ما يتم تقسيمها إىل مراحل زمنية يعترب ؿ منها مرحلة وبياف ما مت اقبازه يف هناية
كل مرحلة هبعل من الزمن معيارا رقابيا
ب -قياس األداء وأساليبو  :بعد االنتهاء من ربديد اؼبعايَت الرقابية تأيت مرحلة قياس األداء واليت يتم يف ضوءىا ويف

ما يل نقدـ أساليب قياس األداء:

* القياس الفعلي باستخدام التقارير :ىذا األسلوب ىاـ جدا خاصة يف حالة تعدد اؼبستويات اإلدارية يف اؽبيكل
التنظيمي للمشروع أو اؽبيئة الرياضية وذؿ برفع التقارير الرقابية.
بنود التقرير :تتضمن بنود التقرير ما يلي:
 اؽبدؼ من العملية الرقابية. النتائج اؼبتوقع ربقيقها. ما مت ربقيقو فعبل من النتائج. ربديد مدى االكبراؼ عن النتائج اؼبتوقعة واألداء الفعلي.أشكال التقرير :ىناؾ شكبلف رئيسيا للتقارير نبا:
 التقارير التحريرية . -التقارير الشفوية.

ج -القياس الفعلي بالمالحظة الشخصية :وتعٍت أف يقوـ اؼبراقب باالطبلع بنفسو على األداء مث تسجيل
اؼببلحظات يف ضوء اؼبعايَت احملددة فيما يلي كبدد مزايا وعيوب الرقابة باؼببلحظة الشخصية.
* مزايا القياس الفعلي بالمالحظة الشخصية:
 سرعة اكتشاؼ وتصحيح االكبراؼ عن النتائج اؼبتوقعة واألداء الفعلي سهولة اكتشاؼ االكبراؼ اختصار الوقت* عيوب القياس الفعلي بالمالحظة الشخصية:
 غَت صاغبة لكافة األغراض. تعترب مصدر إزعاج للقائمُت على تنفيذ األعماؿ. -ربتاج إىل مهارات عالية القباز اؼبهمة الرقابية(د/عصام بدوي  :مرجع سابق  ،ص.)74
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ثالثا :النماذج الحديثة لإلدارة الرياضي ــة :
 -1اإلدارة باألىداف في المجال الرياضي:

اإلدارة باألىداؼ ىي أسلوب علمي هبمع ـبتلف أساليب اإلدارة اليت تثبت فاعلتها ويستخدمها لتحقيق

أىداؼ اؼبنشأة من خبلؿ ربقيق كل مستوى إداري ألىدافو واليت تسهم بدورىا يف الوصوؿ ألىداؼ عليا للتنظيم ذلك
أف ىذا النظاـ إذا طبق باألسلوب الصحيح يشكل أساسا فعاال للتطوير والتنمية اإلدارية حيث يرشد اإلدارة لًتصبة
أىدافها إىل خطة عمل متكاملة وفق ظروؼ الوحدات اإلنتاجية مث التطبيق الواقعي ؽبذه اػبطة ،وصوال إىل األىداؼ
اؼبخططة ويرجع اغلب اؼبتخصصُت يف اإلدارة باألىداؼ إىل بيًت دروكر.
الذي أشار إىل أف اإلدارة باألىداؼ قد وجدت منذ اؼببكرة للتعاوف بُت بٍت اإلنساف ،وقد ادمج دروكر بعض
العناصر لنخرج منها الفلسفة اؼبعروفة باإلدارة باألىداؼ ،حددىا قي النقاط اآلتية:
 إرساء أىداؼ واضحة وموجزة ومفهومة أف يشارؾ يف عملية ربديد األىداؼ كل من ينتظر منهم أف يعملوا يف ظل اؽبيئة أف يكوف تقييم األداء على أساس النتائجويقوؿ الدكتور السيد يف كتابو بأف اإلدارة باألىداؼ من خبلؿ إدراؾ:
 إف احتماالت تكامل اعبهود اإلدارية تزداد غبد كبَت يف أي مشروع إذا ما اذبهت ىذه اعبهود كبو ربقيقىدؼ واحد واضح وؿبدد ومتفق عليو
 انو كلما ازداد الًتكيز على النتائج اليت تعود ينبغي على الفرد أو التنظيم الوصوؿ إليها يف خبلؿ فًتة زمنيةمعينة.
 انو كلما ازداد درجة اؼبشاركة يف ربديد ىذه النتائج وخطة العمل للوصوؿ إليها من القائمُت بالتنفيذ ازدادتحوافزىم لتحقيق ىذه النتائج.
 -1-1مبادئ اإلدارة باألىداف:

ال يزاؿ ىناؾ جدؿ حوؿ أسلوب فبارسة اإلدارة باألىداؼ،فلن تظهر بعد ؾبموعة مبادئ متفق عليها يف ىذا
الصدد ،وقد نرى بعض التداخل يف اؼببادئ سنتعرض ؽبا كذلك فإهنا ليست جامعة أو شاملة وىذه اؼببادئ ىي:
أ -التمييز بين الغايات والوسائل:

ويتضمن ذلك التعهد بفرض عاـ شامل لتحقيقو مث ربديد ؾبموعة من الوسائل القباز ىذا الفرض واخذ كل من

ىذه الوسائ ل باعتباره غرضا فرعيا منفصبل وبذلك تصبح كل من الغايات والوسائل أكثر عملية وتفصيبل وقابلة للحكم
(عصام بدوي، :نفس المرجع السابق ،ص )105
ب -وضوح الهدف النهائي:
إف وضوح اؽبدؼ النهائي مهم للغاية ومن احملتمل أف يكوف لكل تغيَت يف الظروؼ بعض التأرَت على طبيعة اؽبدؼ
لدى بعض اؼبستويات وبذلك فإف الفوضى قد تصيب بعض األىداؼ الفرعية وتؤدي إىل البفاض كفاءة األداء.
ج -المساندة التنظيمية:
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هبب أف يظهر التماسك داخ ل اؼبشروع والسيما اليت تظهر ظهورا واضحا يف أوقات واف تكوف مشاركة اإلدارة
العليا ظاىرة لباقي التنظيم بشكل واضح.
د -المرونة في تطوير األىداف األساسية:

وتتضح ىذه الظاىرة عندما وباوؿ مشروع ما أف يبقي على وجوده مؤسسة بعد أف ينجز مهمتو األصلية فقد يأيت

وقت يف حياة كل مشروع فيفكر يف تغيَت أىدافو كلية وال هبب على نظاـ اإلدارة باألىداؼ أف يكوف عدًن اغبساسية
ؽبذه الغاية إذا ما اضطرت الظروؼ لظهورىا.
 -2-1أىمية األىداف الكمية وغير الكمية:
عادة ما تكوف األىداؼ اؼبخططة قابلة للتغَت الكمي ولن ىناؾ بعض العوامل اؼبؤررة على األداء وىي:
أ -المشاركة :ال اختبلؼ على أف التأرَتات االهبابية لعملية اؼبارة يف وضع األىداؼ ىو احد أحجار زاوية نظاـ
اإلدارة باألىداؼ
ب -أفكار من داخل التنظيم  :االستجابة بدرجة كافية لبلقًتاحات واؼببادرات اليت قد تنشأ من أي مكاف داخل

التنظيم

ج -االىتمام بالفرد :ؼبا كاف تعامل الفرد مع اؼبشروع ىو منهج اإلدارة اغبديثة فيجب أف يكوف ذلك مبدءا أساسيا
يف اإلدارة باألىداؼ تشمل أسسو العلمية االىتماـ بالعمل البشري وتشجيعو وتطوره ومبوه وبالتخطيط اؼبناسب للقوى
العاملة
 -3-1عناصر اإلدارة باألىداف:
يف ضوء ما تقدـ يبكن القوؿ أف اإلدارة يف األىداؼ ىي نظاـ تطبيقي وعملي لئلدارة دبوجب يشًتؾ اؼبدير
ومرؤوسو يف ربديد الغايات واألىداؼ مث ربديد العناصر اؼبسؤولية لكل موظف يف شكل نتائج منتظرة منو ومتوقع من
ربقيقها يلي ذلك إعداد خطة واضحة لتحقيق الن تائج مث االتفاؽ على معايَت لقياس األداء مث قياس نتائج التنفيذ ويف
هناية األداء يتم التقييم اإلفادة يف ضبط األداء يف اؼبستقبل ليكوف أكثر فاعلية كبوز ربقيق األىداؼ إال انو واقع التعامل
يف ؾباالت اإلدارة اؼبختلفة فانو يبكن تلخيص العناصر األساسية التالية واليت تعترب ضرورية لتطبيق ناجح لئلدارة
باألىداؼ يف اآليت:
 -4-1األىداف الرئيسية والفرعية  :ووبدد فيها بوضوح ما الذي هبب عملو وكيفية قياسو ويف خبلؿ أي فًتة
زمنية.
*الخطة :سلسة األنشطة اليت عندما يتم استكماؽبا بنجاح فإهنا تؤدي اقباز األىداؼ األساسية.
*األداء :ما الذي هبب على الفرد أف يعملو للوصوؿ إىل ىدفو؟
*أحوال العمل :الظروؼ احمليطة يف منطقة العمل.
*معايير األداء :العوامل اليت يقاس األداء دبوجبها.
*قياس األداء :قياس ما يتم اقبازه بناء على اؼبعايَت اؼبتفق عليها واليت توضح ما إذا كاف التنفيذ نتيجة لتحقيق األىداؼ
من عدمها.
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*التقييم :مراجعة االقباز النهائي لؤلىداؼ وربديد مدى النجاح يف إحرازىا ومراجعة أسباب األداء .اعبيد وازباذ
القرارات اعبديدة للتغيَت يف ضبط األداء يف اؼبستقبل (د /إبراىيم محمود عبد المقصود،حسن احمد الشافعي،
مرجع سابق )104،
 -5-1مزايا اإلدارة باألىداف:

 توجيو اىتمامنا ألداء العاملُت يف اؼبستقبل وتؤدي إىل تغيَت يف سلوؾ العاملُت. تنمى القدرة التخطيطية لكل اؼبديرين اؼبرؤوسُت فهي ترفع من وعي اؼبديرين بأىداؼ اؼبؤسسة. ذبعل مهمة اإلشراؼ والتوجيو سهلة عند إتباع منهج اإلدارة باألىداؼ. تساعد على التعرؼ على اؼبشكبلت الفعلية للعمل حالية أو مستقبلية. يعترب منهج اإلدارة باألىداؼ ذو قيمة تعليمية ألنو يرشد اؼبديرين إىل مهارات. اؼبرؤوسُت وطاقاهتم واىل طرؽ توجيهها واستثمارىا. تقوـ بتقوية االتصاالت بُت اإلدارة والعاملُت ونشر اؼبعلومات بُت الطرفُت. -تساعد على وضع مقاييس موضوعية ألداء العمل.

 -6-1عقبات تطبيق أسلوب اإلدارة باألىداف:
 عدـ مرونة اللوائح. عدـ تقدير اإلدارة العليا. عدـ االستقرار يف إدارة األندية وعدـ كفاءة بعض ؾبالس األندية.عدـ توفر اإلمكانات وقلة اإلعتمادات اؼبخصصة لئلدارة الرياضية. -2إدارة الوقـت في المجـال الرياضـ ــي:

إف النظرة اغبديثة إلدارة الوقت تركز على إدارة وقت اؼبدير أو من يعمل يف ؾباؿ اإلدارة الرياضية باعتباره صاحب
سلطة يؤرر على من يليو يف اؽبرـ اإلداري إىل أف يصل ىذا التأرَت إىل العامل فإدارة الوقت بالنسبة للعامل حسب النظرة

اغبديثة إلدارة الوقت ىي مشكل رقابية يبكن التحكم فيها بسهولة من خبلؿ وضع معايَت ؿبددة لوقت العمل وزمن
ابت دائي وانتهائي وفق ما ورد يف اػبطة والتنظيم أما إدارة الوقت بالنسبة للمدير ىي أكثر تعقيدا نظرا لطبيعة ونشاطاتو
وعبلقاتو برؤسائو ومرؤوسيو ومن يتعامل معهم من الزبائن وغَتىم يف بيئة العمل الداخلية واػبارجية بالنسبة للمنظمة
الرياضية.
مهما كانت وظيفتك ومه ما كاف موقعك يف السلم الوظيفي سواء كنت موظفا رظبيا أو متطوعا يف إحدى
اؽبيئات الرياضية فإف عنصر الوقت يشكل موردا أساسيات ومهما البد أف نتعامل معو حبكمة ومقدرة عالية،فقد أصبح
الوقت يقاس بالثانية والدقيقة بعد أف كاف يقاس باليوـ وحسن استخداـ اى من العاملُت للوقت وبصفة خاصة أي من
اؼبشرفُت واؼبديروف أصبح ىو الفيصل للضماف ربقق األىداؼ الكاملة
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فلماذا ال قبيد استخداـ الوقت يف عملياتنا اإلدارية؟ وبكل بساطة فإننا ال لبصص الوقت الكايف وال الطاقة الكافية
للتخطيط لبلستفادة اؼبثلى من احد اؼبصادر الرئيسة اؼبتاحة لنا وىو الوقت (عصام بدوي :مرجع سابق ،ص-149
)150
 -1-2ما ىـو الوقـ ــت:

الوقت ىو أىم ما مبلكو من مصادر وال نستطيع زبزينو فهو من األشياء اليت يستحيل زبزينها وكل رانية أو دقيقة أو
ساعة أو يوـ يبر ال يبكن استعادتو والوقت ال يبكن شرائو وكل ما مبلكو ىو أف تصرؼ فيو ونستخدمو إما بطريقة سلمية
أو نًتكو يبضي دوف استخداـ مفيد ،فالوقت شبُت وكما قيل" الوقت كالسيف إف مل تقطعو قطعك" وال يبكن تعويضو ألنو
من اؼبصادر النادرة ويبثل عنصرا اهبابيا وأساسيا للعملية اإلدارية.
 -2-2أين يذىــب الوقــت:
كل مدير مسؤوؿ عن تنفيذ حجم معُت من األعماؿ ولكنو وبتاج لوقت ىبصصو للًتويح والراحة من ضغط العمل
ولن يتحقق لو ذلك إال بتنظيم وقتو فمن يستطيع التحكم يف الوقت ىو الذي وبصل على عشرة ساعات خارج نطاؽ
العمل اليومي العادي دوف حساب عدد ساعات النوـ واؼبدير الناجح ىو الذي يعلم أف القدرة ىي التنفيذ الصحيح
للوظيفة بينما الكفاءة ىي القياـ بالوظيفة الصحيحة ،وكم من مديرين لديهم القدرة على القياـ بأعباء الوظيفة ورغم
انشغاؽبم بأعبائها إال أهنم ال ينجزوف من األعماؿ إال القليل .
فاؼبدير الكفء ىو الذي يستخدـ وقتو يف اقباز أعمالو وفق أولويات يضعها لنفسو.
-3-2كيف تنظم وقتك جيدا( :عصام بدوي :مرجع سابق ،ص)150-149

يعتقد كل مدير انو أحسن من ينظم وقتو ويعتقد البعض أف مراكزىم الوظيفية ىي اليت تعكس ما يتمتعوف بو من

قدرات وسلطة يف إدارة وتنفيذ واجبات وظائفهم .
وإذا أردت أف تتعرؼ على الطريقة اليت تدير هبا عملك وىل ىي سليمة أـ ال فراجع القائمة التالية اليت توضح
السلبيات اليت تتصف هبا اإلدارة الغَت سليمة وكم من ىذه السلبيات تنطبق على أسلوب عملك:
 ليس ىناؾ وقت إطبلقا إلهناء األعماؿ اؼبهمة. تستهلك األعماؿ العاجلة وقتا طويبل أكثر من األعماؿ اؼبهمة. االستمرار يف العمل لساعات متأخرة . إهناء بعض األعماؿ اؼبنزلية. ليس ىناؾ وقت لبلطبلع على معلومات اغبديثة يف ؾباؿ عملي. القياـ غالبا بأعماؿ اآلخرين. الشعور باألنبية وعدـ إمكاف االستغناء عن جهودؾ . الشعور الدائم بالقلق وضغط الوقت. -حضور اجتماعات كثَتة جدا.
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-4-2نصائح إدارة الوقت بفاعلية:
 حدد أىدافك أوال مث اكتبها وبعد ذلك ضع األولويات. ركز على األىداؼ وليس على األنشطة. حدد ىدفا واحدا على األقل يوميا وحاوؿ ربقيقو. سجل وقتك بصفة دورية حىت تستطيع ربليل كيفية استخدامك لوقتك. حلل كل شيء تقوـ بو كبو ربقيق أىدافك. خطط وقتك وضع خطة لكل أسبوع وما تتمٌت ربقيقو. اكتب قائمة أعماؿ يومية وال تعتمد على النمط االرذبايل. تأكد أف الساعة األوىل من عملك اليومي ىي أكثر األوقات إنتاجا. ال هتدر أوقاتك يف األشياء ذات األنبية البسيطة. -5-2مراحل الوقت:
وىناؾ أربعة مراحل لعملية استخداـ الوقت

 -احتياجاتنا لتنظيم استخدام الوقت :هبب يف البداية أف يكوف ىناؾ اقتناع من اؼبدير للحاجة اؼبلحة إلعادة

تنظيم استخداـ الوقت فلن يتحقق أي قباح دوف وجود ىذا الدافع  ،ومل ولن يضيف أي مدير جديد يف طريقة

أسلوب عملو الذي سيستمر من سيء إىل أسوء.
 -تجميع المعلومات :ىناؾ عدة وسائل يبكن استخدامها يف ذبميع اؼبعلومات واؼبهم أف يتم ذلك بطريقة منظمة.

يعتقد بعض اؼبديرين أهنم يتحكموف جيدا يف وقتهم كما يعتقدوف أيضا أهنم يعرفوف أين يذىب وقتهم بالتحديد ولكنهم
لؤلسف يعتقدوف ذلك من واقع نضرهتم وحكمهم على أنفسهم أهنم أكفاء ،وىذا ما يعرضهم لعدـ الدقة حيث يروف
ما يتمنونو فقط ،وىناؾ فرؽ بُت ما ىو قائم وما هبب أف يقوـ ويرتبط التنظيم باستخداـ الوقت بتجميع اؼبعلومات
الصحيحة .
 تحليل الوقت :عندما تكوف لدينا قائمة توضح كيفية استخداـ الوقت فإننا نستطيع من خبلؿ ربليل معلوماهتاوالتعرؼ على من سيستخدـ وقتو بطريقة سليمة ومن يضيع وقتو وال يستفيد منو واألسباب اليت أدت إىل ذلك  ،وعندما
تتضح لنا ىذه األسباب يبكن وضع السياسات واػبطط اليت ذبعلنا نتخلص منها ونوجو جهدنا للطريق الصحيح.
 خطة العمــل :وىذه ىي اؼبرحلة األخَتة حيث يقوـ فيها اؼبدير بوضع تصوره اعبديد يف نظاـ استخداـ وقتو اليوميومعٌت ذلك أف تكوف ىناؾ أولويات حقيقية لؤلعماؿ اؼبطلوبة واليت هتدؼ إىل ربقيق األىداؼ يف الوقت اؼبتاح
 -6-2السلوك اإلداري في تحديد قيمة الوقت:

يعرؼ السلوؾ بأنو سَتة اإلنساف ومذىبو واذباىو يف علم النفس بأنو حاجة االستجابة الكلية اليت يبديها كائن حي

إزاء أي موقف هباهبو.
وىناؾ أربعة مراحل يبكن من خبلؽبا ربديد السلوؾ اإلداري اؼبناسب لقيمة الوقت :
 المرحلــة األولى  :ربليل األنشطة تستنفذ الوقت.16
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 المرحلــة الثانية :ربديد األعماؿ ال ربقق عائدا أو إضافة. المرحلــة الثالثة :ربديد األعماؿ اؼبكررة أو اؼبعادة. -المرحلة الرابعة :ربديد األعماؿ اؼبستفيدة يف االتصاالت.

وىناؾ الكثَت من اؼببادئ اليت تساعدنا يف تنظيم وتعديل سلوكياتنا كبو اقباز اكرب قدر من العمل باالستخداـ األمثل
ؼبا ىو متاح لدينا من الوقت ومعلومات وقدرات العاملُت .
وكثَتا ما تقابلنا بعض اؼبواقف نضطر فيها إىل تأجيل ما بأيدينا من أعماؿ للتفرغ ؽبا ويف بعض األحياف يطلب منك
إبداء رأيك يف موضوع مل تنتهي من دراستو ،فتضطر إىل تأجيل إبد اء رأيك ،فنحن نؤجل صبيعا بعض األعماؿ من
آف ألخر ،ولكن ىناؾ فرؽ بُت تأجيل موضوع ألنو يتطلب مزيدا من الدراسة وبُت تأجيل اؼبوضوع ألنو غَت مشوؽ أو
ألنو من اؼبوضوعات اليت تتطلب جهدا كبَتا وكذلك كم مرة دخل عليك شخص وأبعدؾ عن تركيزؾ يف ما تقوـ بو من
أعماؿ  ،من مرة أمكنك أف تقوؿ ؽبم ليس لدي وقت اآلف  ،لذلك هبب أف تتعلم كيف تقوؿ(ال) يف الوقت اؼبناسب.
 -3الجودة الشاملة في اإلدارة الرياضية (الدكتور حسن احمد الشافعي ، 2003،ص)11
-1-3تعريف الجـودة الشاملــة:

"ىي كل أنشطة ووظائف اإلدارة اليت ربدد سياسة اعبودة وأىدافها ومسؤولياهتم وتطبيقها بواسطة زبطيط اعبودة

وضبط اعبودة وتوكيد اعبودة وربسُت اعبودة بداخل النظاـ (حسن أحمد الشافعي  :مرجع سابق  ،ص.)86 – 85:
ونعرفها أيضا " ىو ذلك األسلوب الذي يهدؼ إىل التعاوف واؼبشاركة من كافة العاملُت للهيئة الرياضية هبدؼ
ربسُت اػبدمات واألنشطة دبهامها ،فبا وبقق رضا اؼبستفيدين من األنشطة وربقيق أىداؼ اؽبيئة ذاهتا".
-2-3كيف نحقق الجودة الشاملة :يبكن أف وبقق أسلوب اعبودة الشاملة يف اؽبيئة الرياضية وأف وبقق أىدافو
من خبلؿ توافر عدد من اؼبقومات وىي كما يلي:
أ -األداء الصحيح :وىو يعٍت تنفيذ إجراءات العمل بشكل صحيح ومن أوؿ فبارسة لو ويف الزمن احملدد القبازه .
ب -استخدام نظم المعلومات في حل المشكالت :وىو ما يعٍت تنفيذ إجراءات العمل بشكل صحيح ومن أوؿ

فبارسة لو ويف الزمن احملدد القبازه

ج -التركيز على كل المعلومات والنتائج معا  :وىو ما يعٍت االىتماـ بأسلوب العمل وطريقة تنفيذه والتدقيق يف
استمرار تطويره جبانب العمل على ربقيق األىداؼ اؼبرجوة وىو ما يعٍت االىتماـ بالعمليات اإلدارية يف اؽبيئة جبانب
نتائجها
د -تنمية الموارد البشرية  :وىو ما يعٍت العمل على رقي أداء األفراد العاملُت يف اؽبيئة الرياضية وذلك من خبلؿ
دورات تدريبو لئلحاطة بكل ماىو جديد ومتطور يف ؾباؿ التخصص الوظػيفي وكذلك ربسُت الظروؼ احمليطة بالعمل
والتأكيد على انتماء العاملُت للهيئة الرياضية.
-3-3إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الرياضية( :د/مفتى إبراىيم حماد :مرجع سابق ،ص.)21/20
تتطلب إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات الرياضية التزاـ كل من:
 اإلدارة العليا باؼبؤسسة الرياضية واإلدارة الوسطى والتنفيذية.17
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 -إتباع السلوؾ الصحيح للجودة من العاملُت باؼبؤسسة الرياضية.

 توفر اؼبوارد اؼبطلوبة سواء كانت مادية أو بشرية مع سبلمة وصحة السجبلت. التحكم والسيطرة على العمبلت عبميع األنشطة باؼبؤسسة. استخداـ النظم الفعالة لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة.-4-3المبـادئ األساسيـة لمفاىيم الجـودة في المؤسسـات الرياضيــة (حسن أحمد الشافعي  :مرجع سابق ،
ص)86 – 85:

 دمج العاملُت وتعليمهم لتطوير وحدة الغرض اػباص بنشاط رياضي معُت أو إدارة أي جهاز إداري دبؤسسة. التحسن اؼبستمر للعمليات والنظم اػباصة باألنشطة الرياضية وإدارة اؼبؤسسات الرياضية. -وضع اؼبستفيد يف اؼبقاـ األوؿ إلىتماـ اإلدارة يف اؼبؤسسات الرياضية .
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الفرق بين الجودة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة

الجودة التقليدية

إدارة الجودة الشاملة
تبت واثبات قيادة والتزام

تقوم بعمـل الشــيء

اإلدارة العلــيا

الصحيح من أول مـرة

التحسن المستمر للعملية

تتعرف على متطلبـات

تتعرف على تكلفة الجودة

نقـل الملكيـة لكــل

المستفيدين أو العمالء

وتركز على الوقايـة من

مسـتويات المؤسســة

من اجل تحقيقها

العيوب

التحدد مسؤوليات

ال تؤدي العمــل مرة

ليسـت إصـالح لمرة

الجودة لآلخ ـرين

أخرى لتصحيحـو

واحـدة فقــط

التهتم بمعرفة متطلبات أو

ال تتجاىل التكلفة غير

ال تعهد بمسؤوليات

العمي ــل

ظاىرة للجودة السيئة

الجودة إلدارة واحدة فقط

خالص ــة
لقدمت التعرؼ على طبيعة اإلدارة و اإلدارة الرياضية تعريف وأنبية مت تطور الفكر اإلداري الرياضي وتبعا لذلك
تطرؽ الباحث إىل وظائف اإلدارة الرياضية وبياف كل منها على حدى وبشكل مفصل وترتيب حسب األنبية  ،التخطيط
أوال والتنظيم رانيا مث التوجو مث الرقابة.
وأخَتا مت إدراج أىم النماذج اغبديثة لئلدارة الرياضية فمنها اإلدارة باألىداؼ وأنبيتها يف اجملاؿ الرياضي مث إدارة الوقت مث
اعبودة الشاملة يف اجملاؿ الرياضي.
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الدراسات السابقة و المشابهة:

ىناؾ بعض الدراسات اليت تناولت موضوع بعض الوظائف اإلدارية  ،وقد حظي باىتماـ الباحثُت عربيا و عاؼبيا
 ،فقد حرص الباحث إىل العودة إىل ؾبموعة من الدراسات ذات العبلقة باؼبوضوع بغية االستفادة منها و فيمايلي سيتم
عرض الدراسات السابقة يف قسمُت حبيث يتم تناوؿ الدراسات العربية مث الدراسات األجنبية نظرا الختبلؼ البيئات و
السياؽ الذي جرت فيو و من ىذه الدراسات:
 -1دراسة الباحث بوبكر بن عبد الكريم تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتخصص في مهن الرياضة داخل الهياكل
الرياضية" ضمن أشغاؿ اؼبؤسبر الدويل العلمي تسَت االدارة الرياضية يف ظل اقتصاد السوؽ 9116
الهدف العام من الدراسة:

كاف اؽبدؼ من وراء ىذه الدراسة أف الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والبنية األساسية والتجهيزات احمليطة باؼبمارسة
الرياضية بصفة عامة يف إقليم تونس الكربى ،إضافة إىل أف مهن الرياضة باعتمادىا على العمل التطوعي و اػبربة حاليا
تفًتض وجود ـبتصُت يف ميداف التصرؼ و التنظيم اإلداري للرياضة داخل اؽبياكل الرياضية لًتشيد ىذه اؼبهن و ربقيق
األىداؼ اؼبنشودة سياسيا و رياضيا و مهنيا.
المنهج المتبع في الدراسة:
اؼبنهج اؼبستخدـ "اؼبنهج الوصفي"عينة الدراسة و طريقة اختيارىا:

وكانت عينة الدراسة قد اشتملت على  31مستجوب يف اعبامعات الرياضية من اصبايل  11ؾبتمع الدراسة وىذا من
خبلؿ  34:استجواب للحائزين على األستاذية يف التصرؼ و التنظيم اإلداري للرياضة خرهبي اؼبعهد األعلى للرياضة و
الًتبية البدنية (قصر السعيد)
و أىم النتائج المتوصل إليها ىي:
 الضرورة العمل على تطوير الفكر اؼبهٍت للتسيَت يف اإلدارة الرياضية. مواكبة ما وصلت إليو الدوؿ اؼبتقدمة من سياسة ناجعة تعتمد على حسن التسيَتو مدعمة بتكنولوجيا حديثة.
 ترسيخ مبدأ التخصص يف مهن الرياضة و يف التنمية الرياضية. دعوة اؼبشرفُت و اؼبسئولُت إىل التفكَت يف اغبلوؿ اؼبناسبة و األكثر قباعة. ضرورة الوقوؼ على واقع مهن الرياضة يف تونس. -اغبث على دعم التخصص يف مهن الرياضة و إدماجو ضمن سياسة التشغيل.
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 2دراسة الباحث عوينات حسين " دور وظيفة التوجيو في إدارة المنشآت الرياضية" في معهد علوم وتقنيات
األنشطة البدنية والرياضية ببسكرة للموسم الجامعي 2013/2012
الهدف العام من الدراسة:
كاف ىدؼ الدراسة أف لوظيفة التوجيو دور يف إدارة اؼبنشآت الرياضية
المنهج المتبع في الدراسة:
واستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي يف الدراسة
عينة الدراسة و طريقة اختيارىا:
عينة الدراسة مكونة من  91مديراً للمنشات الرياضية بغية التوصل اىل النتائج ،أما فيما ىبص االداة اؼبستعملة فقد
استعمل االستمارة االستبيانية اؼبكونة من ؿبورين األوؿ خبصوص القيادة والثاين خبصوص االتصاؿ عينة الدراسة مكونة
وقد أظهرت النتائج التالية :
 للتوجيو دور فعاؿ يف ادارة اؼبنشات الرياضية تعترب القيادة الرشيدة مع االتصاؿ الفعاؿ عنصراف مهماف يف ادارة اؼبنشات الرياضية. 3دراسة الباحث راشد حمدون  2009بعنوان "ادارة االزمات الرياضية في االندية العراقية "،
الهدف العام من الدراسة:
التعرؼ على دور اإلداريُت واؼبدربُت يف إدارة األزمات ،و ترتيب كفاءة تطبيق عناصر إدارة األزمات( التخطيط وازباذ
القرار والتنظيم والقيادة والتحفيز واؼبتابعة والتقوًن ) لدى اإلداريُت من خبلؿ وظائف االدارة .
المنهج المتبع في الدراسة:
استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي
عينة الدراسة و طريقة اختيارىا:

واشتملت عينة الدراسة على  112اداريا
األدوات المستخدمة في الدراسة:

حبيث باستخداـ أداة االستبياف موزعة على أربع ؿباور.
أىم النتائج واالقتراحات المتوصل إليها
يعتمد تسيَت ادارة االزمة الراضية على قوة وقباعة العمل االداري.
مسانبة الوظائف االدارية البد اف يبٌت على حسب اؼبتطلبات الرياضية وبدقة.
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 -4دراسة الباحث عطاء اهلل الوخش بعنوان "المناخ التنظيمي في ظل سياسة الحوكمة وعالقتو بالرضاالوظيفي
للعاملين في االدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة *مقاربة نظريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة* ضمن اشغال الملتقى العلمي
الدولي الخامس بعنوان الحوكمة في الرياضة 2016
الهدف العام من الدراسة:
التعرؼ على اؼبناخ التنظيمي وعبلقتو بالرضا الوظيفي للعاملُت يف اإلدارة اؼبركزية بوزارة الشباب و الرياضية..
المنهج المتبع في الدراسة:
وقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي
و من أىم النتائج الدراسة :
_ وضع اسًتاتيجيات فعالة تنطلق من اؼبناخ التنظيمي السائد وفق متطلبات االدارة الرياضية للعاملُت يف وزارة الشباب
والرياضة.
_االستفادة من اليات وميكانزمات اغبوكمة يف اجملاؿ الرياضي لزيادة الرضا الوظيفي للعاملُت بوزارة الشباب والرياضية من
خبلؿ االستفادة من كفاءاهتم بأحسن صورة لبلوغ سياسة رياضية رشيدة.
_ اغبوكمة يف اجملاؿ الرياضي ارشاد وتوجيو باعتبارىا وسيلة وليست غاية فبا يعطينا أفضل االدوات واػبطط وفق رأى
اػبرباء الرياضيُت.
_ ربدي اؼبدخبلت الوظيفية لبلوغ وربقيق طموحات العاملُت يف اجملاؿ الرياضية دراسة مدى مسانبة الوظائف االدارية
فعليا وميدانيا يف الوسط الرياضي.
التعليق على الدراسات السابقة و المشابهة:
 األىداف

لقد وجهنا اىتمامنا يف مراجعتنا الدراسات السابقة واؼبشاهبة أف تكوف يف ؾباؿ االدارة الرياضية وعبلقتها دبواضيع أخرى
مع الًتكيز على العمل االداري الرياضي سواء بالنسبة للمؤسسات الرياضية أو معاىد الرياضة مثلدراسة الباحث
عوينات حسين 2013.2012يف حُت تناوؿ البعض األخر التعرؼ على التعرؼ على دور اإلداريُت واؼبدربُت يف إدارة
األزمات ،و ترتيب كفاءة تطبيق عناصر إدارة األزمات( التخطيط وازباذ القرار والتنظيم والقيادة والتحفيز واؼبتابعة والتقوًن
) لدى اإلداريُت من خبلؿ وظائف االدارة مثل دراسة الباحث راشد حمدون  2009ومن خبلؿ عرض ىذه
الدراسات تبُت أف اعبزء اؼبشًتؾ يتمثل يف االرتباط الوريق بُت كل الوظائف على حسب درجة انبية كل وظيفة باالضافة
اىل طبيعة اؼبؤسسة الرياضية  ،وقد مت االعتماد على ىذه الدراسات لئلؼباـ جبوانب االدارة الرياضية وذلك من منطلق
التدعيم للبناء اؼبعريف يف ؾباؿ علم االدارة الرياضية ؾباؿ دراستنا وىذا من خبلؿ:
 مدى مسانبة الوظائف االدارية كعنصر فعاؿ يف اجملاؿ الرياضي.
 دراسة نسب اؼبسانبة وفق التطلعات واالسًتاتيجيات اغبديثة.
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 العينة:

يف الوقت الذي تنوعت فيو األىداؼ الدراسات السابقة اختلفت العينات اليت اعتمدهتا تلك الدراسات وفق
اؼبتطلبات اليت تتناسب مع األىداؼ فحجم العينة ىبتلف من دراسة إىل أخرى أما موضوع حبثنا " مسانبة بعض
الوظائف اإلدارية يف قباح العمل اإلداري الرياضي" فكانت موجهة إىل اؼبوظفُت و مدراء و معرفتا أرائهم حوؿ مسانبة
الوظائف اإلدارية
منهج البحث:

اتفقت الدراسة اغبالية مع الدراسات السابقة يف استخدامها للمنهج الوصفي و استخدامها االستبياف أداة عبمع

اؼبعلومات بينما اختلفت عن الدراسات السابقة و اؼبشاهبة يف بناء أداة الدراسة  ،حيث مت بناء االستبياف خاص كأداة
لتحقيق أىداؼ الدراسة .
النتائج:
وقد استفاد الباحث من ىذه الدراسات مايلي:

يف طريقة عرضها ؼبشكلة الدراسة اغبالية .
صياغة التساؤالت و اختيار اؼبنهج اؼبناسب للدراسة.
كيفية بناء أداة مناسبة لتحقيق أىداؼ الدراسة وكذلك اإلطار النظري و أمدتو ببعض اؼبراجع ذات العبلقة باؼبوضوع.
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-1الكلمات الدالة في الدراسة :
تحديد المفاهيم األساسية:
أ-التعريف اللغوي لكلمة اإلدارة:

وىي مصدر أدار يدير إدارة ،تقول العرب أدرت الشيء أديره إدارة ،وأدار الشيء يديره إدارة ،ويريدون من ذلك التعدي
التدوير للشيء دورانا ذات اليمٌن والشمال ويستعمل الفعل الزما أيضا ،فيقال دار الشيء يدور دورانا (لسان العرب

 295/4،القاموس  34/2تاج العروس . )331/11

ب -التعريف االصطالحي لكلمة اإلدارة :

يعرفها "حسن شلتوت وحسن معوض" بأهنا<< فن تطبيق السياسة اإلدارية ادلوضوعة يف اإلطار التنظيمي العام على أن
يراعى ىذا التطبيق مقتضيات الزمان وادلكان>>( إبراهيم عبد المقصود ، 1991،ص.)22
و عرفها "إدوارد بريك" بأهنا << :مسؤولية اجتماعية تتضمن التخطيط والتنظيم الفاعلٌن لعمليات ادلنشأة ،وإقرار اإلدارة
>>
البلزمة لضمان سًن األعمال مع اخلطة ادلرسومة وتوجيو ومراقبة األفراد يف ادلنشأة ( مروان عبد المجيد إبراهيم 2002،

 ،ص.)52

ج -التعريف االجرائي :
اإلدارة ىي فن تنظيم وتدريب السلوك اإلنساين وىي مسؤولة عن استخدام العناصر ادلادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق
النتائج ادلسطرة.
* الوظائف اإلدارية:
-1التخطيط :
أ-التعريف اللغوي لكلمة التخطيط:
ط لـ ُخيطِّط  ،ختطيطًا  ،فهو سلطِّط  ،وادلفعول سلطَّط :-
ط  /خطَّ َ
خطَّ َ
الكتاب سطَّره .
•خطَّط
َ
استعدادا لبنائها .
وحدودا وىيَّأىا للعمارة  -:قام بتخطيط أرضو
األرض  :جعل ذلا خطوطًا
الببلد  /خطَّط
ً
ً
•خطَّط َ
َ
•خطَّ ِ
طت ادلرأةُ حواجبَها  :طلتها باخلُطوط  ،وىو طبلء احلواجب .

السجن  :وضع ُخطَّتو ورسم منهجو  -:خطّط للحرب :-
•خطَّط للهروب من ِّ
•خطَّط دلستقبلو َّ :
خطَّة ألعمالو ومشاريعو يف ادلستقبل ( .المنجد في اللغة واألعالم دار المشرق بيروت ط  39ص
أعد ُ

.)325
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ب-التعريف اإلصطالحي لكلمة التخطيط:

ويعرف السلمي التخطيط ى و حتديد األىداف اليت يسعى ادلشروع إىل حتقيقها ورسم اخلطط والربامج الكفيلة بتحقيق
تلك األىداف أخذا االعتبار اإلمكانيات و القيود اليت تفرضها ظروف ادلناخ العامل احمليط بادلشروع" (عثمان زلمد غنيم
، 1999،ص)19
ويعين حتديد األىداف ورسم اخلطط البلزمة لتحقيقها وقد يتطلب األمر التنبؤ بادلستقبل و االستعداد دلواجهتو (أمحدماىر ،جبلل اذلجرسي وآخرون ،ص .)16
ج-التعريف االجرائي :
ىو حتليل بيانات عن ادلاضي واختاذ قرارات يف احلاضر لبناء شيء يف ادلستقبل ،لذا فان أول ما دييز التخطيط ىو ارتباطو
كوظيفة إدارية بادلستقبل ،وبالتايل بالقيمة التنموية
 -2التنظيم :
أ-التعريف اللغوي لكلمة التنظيم :
تنظيما  ،فهو ُمنظِّم  ،وادلفعول ُمنظَّم :-
نظَّ َم ينظِّم ً ،
َّ
وضم بعضها إىل ٍ
طالب منظَّم  - ،يهتم بتنظيم مكتبتو - ،
بعض يف صورةٍ َّ
منسقة ٌ -:
•نظم األشياءَ نظَمها  ،رتَّبها ّ ،
أفكاره قبل التحدُّث .
نظّم حياتَو  - ،نظم َ
اجتماعا  :ىيّأه وأع ّده  -:نظّم حفلةً  /رحلة  - ،منشغل بتنظيم مشروع  - ،ندوة منظَّمة جيّ ًدا .
•نظَّم
ً
الكتاب َّ :بوبو ورتَّبو ِمنهاجيِّا ( .ادلنجد يف اللغة واألعبلم دار ادلشرق بًنوت ط  39ص .)145
•نظَّم
َ
ب-التعريف االصطالحي لكلمة التنظيم :

يعرفو شيلدون أن التنظيم عملية أو مرحلة جتمع بٌن العمل الذي جيب على األفراد أو اجملموعات القيام بو مع
اإلمكانيات أو القدرات األزمة لتنفيذه من اجل أن نعطي الواجبات هبذا الشكل ،أحسن الطرق للتطبيق االجيايب الكفء
ادلتناسق ادلنظم( ." .عصام بدوي  ،ص)69
 يعين جتميع األنشطة البلزمة لتحقيق اذلدف يف وحدات إدارية وإنشاء العبلقات التنظيمية بينها وإمدادىا بالوسائلادلادية والبشرية البلزمة لتحقيق اذلدف.
ج-التعريف االجرائي:
التنظيم ىوتلك العملية اليت تقوم هبا ادارة معينة مثل مديرية الشباب والرياضة و اليت من خبلذلا يتم التنسيق بٌن جهود
العمال .
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 -3التوجيه:
أ -التعريف اللغوي لكلمة التوجيه :

"وجوّ ،يوجو  ،توجيها  ،فبلن  :أي انقاد واتبع
ّ

وتوجو  ،انقاد واتبع  ،توجها  ،أي ذىب وأقبل إليو ( علي بن ىادئة وآخرون ، 1991،ص .)24
وجو ّ ،
ّ
وجو  ،النصح واإلرشاد (ابن منظور ، 1997،ص .)161
"توجيو ّ :
وجهة ىي اجلهة  ،قال تعاىل  :ولكل وجهة ىو موليها  صدق اهلل العظيم (سورة البقرة  ،اآلية .)148
ومنو فالتوجيو يعين اإلقبال واإلتباع واالنقياد والقصد والناحية اليت يتجو إليها الفرد .
ب -التعريف االصطالحي لكلمة التوجيه :
ويعرفو سيد اذلواري التوجيو بأنو ":االتصال بادلرؤوسٌن وإرشادىم وترغيبهم للعمل لتحقيق األىداف،وبذلك حيلل التوجيو
إىل عنصرين مرتابطٌن " (.طلحة حسام الدين ، 1997،ص)83
 التوجيو :وتعين تعبئة وتوجيو جهود مجيع العاملٌن بادلنظمة جتاه اذلدف الرئيسي للمنظمة من خبلل القيادة واحلوافزواالتصاالت" ( أمحد ماىر ،جبلل اذلجرسي وآخرون .)2002-2001،
ج -التعريف االجرائي:

فالتوجيو يتم عن طريق إشراف الرئيس على ادلرؤوسٌن واالتصال هبم هبدف إرشادىم وترغبهم يف العمل وقيادهتم أثناء
سًن العملية التنفيذية مث تقومي أداء العاملٌن

 -4الرقابة :
أ -التعريف اللغوي لكلمة الرقابة :
أصل كلمة رقابة  " :رقب يرقب رقوبا ورقابة أي حرس إنتظر -حاذر -رصد رقابة اهلل يف أمره :خافو"
( ابراىيم قبليت ،ص .)205
وجاء أصلها يف معجم آخرعلى ان أصلها اللغوي ىو  " :رقب رقوبا ورقوبا ورقابة ورقبانا ورقبة  :أي حرسو – انتظره –
حاذره " ( ادلنجد يف اللغة واألعبلم دار ادلشرق بًنوت ط  39ص .)274
ب -التعريف االصطالحي لكلمة الرقابة :

مل حيظ مصطلح الرقابة مبعىن واحد فقد تعددت مفاىيمو وتنوعت نتطرق فيما يلي اىل أمهها :
-1تعريف ىنري فايل " الرقابة ىي التحقيق كما إذا كان كل شيء حيدث طبقا للخطة ادلوضوعة والتعليمات الصادرة
وادلبادئ احملددة وأن غرضها ىو اإلشارة اىل نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها ومنع تكرار حدوثها كما أهنا تطبق
على كل شيء -األشياء -الناس واألفعال"(عبد الكرمي أبو مصطفى ، 2001،ص .)246
-2الرقابة :وتعين التأكد من مدى التزام التنفيذ باخلطط ادلوضوعة ومدى الكفاءة يف حتقيق األىداف (أمحد ماىر
،جبلل اذلجرسي وآخرون ،ص .)16
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ج -التعريف االجرائي:

الرقابة ىي نشاط إداري منظم تقوم بو اجلهة ادلسؤولة يشمل على ادلبلحظة ادلستمرة لآلداب وقياس أساليبو ومقارنتها
بادلعايًن ادلوضوعة مسبقا .
 -2اإلشكاليــة

تطور مفهوم اإلدارة وتعددت ادلداخل لدراستها وتزايدت أمهيتها مع التقـدم التكنولـوجي الـذي عاصـر سـنوات القـرن
العشـرين كمــا أصــبح لــئلدارة بأنواعهــا إطــار مــن ادلعرفــة النظريــة ومنظومــة مــن ادلهــارات الفنيــة والذىنيــة ادلتكاملــة اخلاصــة هبــا

ومــن مث أصــبحت ىنــاك ضــرورة لدراســة الوظــائف اإلداريــة وجتســيدىا يف ادلؤسســات الرياضــية والتمــرس يف فنوهنــا فأصــبحت
الــدول ادلتقدمــة متميــزة عــن غًنىــا مــن الــدول لتمييزىــا يف علــم وفــن اإلدارة ولعــل مــن أىــم مــا دييــز ادلــدخل احلــدي لــئلدارة
ذلــذه الوظــائف اإلداريــة أنــو يســتمد مادتــو مــن كــل العلــوم اإلنســانية ويشــتق منهــا مــا ديكــن أن يتكامــل مــع طبيعــة وجــوىر
العملية اإلدارية الرياضـية ومـن بـٌن كـل العلـوم الـيت كـان ذلـا أثـر يف تطـور مفهـوم وظـائف اإلدارة وتكنولوجياهتـا أثـرت بدرجـة
كبــًنة يف علــوم الــنفس واالجتمــاع وعلــم الــنفس االجتمــاعي و علــم الــنظم كمــا أفــادت الوظــائف اإلداريــة يف تطــور و ــاح
العمل اإلداري الرياضي وىذا ما جعلنا نتساءل.
التساؤل العام:
 هل تساهم بعض الوظائف اإلدارية في نجاح العمل اإلداري الرياضي ؟التساؤالت الجزئية:
 ىل تعتمد ادلنشأة الرياضية على آلية واضحة للربرلة ادلستقبلية لنشاطاهتا؟ ىل تعتمد ادلؤسسة الرياضية على أسس علمية يف تنظيم عملها؟ ىل للمؤسسة الرياضية توجيو كاف على متابعة العمل اإلداري؟ ىل للرقابة يف ادلؤسسة الرياضية دور يف تصحيح مسار العمل؟ -3أهداف الدراسة

 معرفة األسس النظرية للوظائف اإلدارية باإلضافة إىل كيفية مسامهتها ودورىا يف اح العمل اإلداري الرياضي التطرق إىل أىم ادلدارس اإلدارية احلديثة وكيفية مسامهة كل منها يف تطور الوظائف اإلدارية كشف احلقيقة النظرية لئلدارة كمفهوم علمي يساىم يف تطور اجملتمعات إج ـراء اســتطبلع ميــداين يكــون مبثابــة إطبللــة علــى الواقــع العملــي للمنشــأة كعينــة سلتــارة تكــون دلــيبل بســيطا عــن رلتمــعادلنشآت الرياضية اجلزائرية.
 الكشــف عــن مــدى نظريــة إدارة ادلنشــأة إلقيقــة الوظــائف اإلداريــة وكــذا مــدى مســامهتها لتحقيــق ــاح العمــل اإلداريالرياضي
 مدى تطبيق إدارة ادلنشأة للوظائف اإلدارية بطريقة علمية ومنهجية -معرفة إذا كانت طريقة التطبيق ادلنشأة للوظائف اإلدارية تساىم حقيقة بتحقيق اح العمل اإلداري الرياضي.
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 -4أهمية الدراسة:

إن أمهية اختيار ادلوضوع فرضو واقع ادلبلحظة ادليدانية اليت جيسدىا إداريو ادلنشـآت الرياضـية أثنـاء العمليـة اإلداريـة
وىتــو األخــًنة الــيت حتظــى باالىتمــام خاصــة يف عصـرنا احلــايل كوهنــا تعتــرب ســبل التقــدم والتطــور ومبــا أن اإلدارة جــزء ال يتجـزأ
مــن ىــذه العمليــة فــبل ديكننــا عزذلــا كوهنــا زلــور العمليــة وعمودىــا وقــد نقــف جليــا عنــد أىــم الوظــائف اإلداريــة والتخطــيط
والتنظيم والتوجيو والرقابة اليت ال يقل دورىا عن باقي األعمال اإلدارية األخرى ،فهي حتدد النتائج وصيغتها.
 -5الفرضيـ ـات
أ -الفرضية العامة:

التحكم يف العناصر اإلدارية يؤدي إىل اح العمل اإلداري الرياضي

ب -الفرضيات الجزئية:
 للتنبؤات ادلستقبلية أثر على نشاطات ادلؤسسة الرياضية. لؤلسس العلمية أثر على تنظيم عمل ادلؤسسة الرياضية. للمؤسسة الرياضية توجيو كاف على متابعة العمل اإلداري. -للرقابة يف ادلؤسسة الرياضية دور يف تصحيح مسار العمل اإلداري الرياضي.
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تمهيد:

إن دراسةةم ضوعةةوو ائو ةةدار ا داررةةم د رقةةد ا اإلةةر قةةةاو ا دارا ددضةةم قةةةاو ا دارا ائهردع ةإلم د ةةم ض ةةر قةةد
دلواكةم ائت ورات ائيت تشهةقد ا دارا ائعصهرم ا مجإلع اجملدالت ائسإلدسإلم االقتصةددرم االتتاددإلةم ا دراسةت د ت هق ةد إ
ا دارا ا دارا ا اجمل ةدل ائهردعةةو ئتيكإلةةة قةةطا ادل ةةر البةةة ضةةت إيةةةدت ةةام ت ةإلاةةه ضإلةةةااإلد ضةةت ة ل قةةط ائةراسةةم
س ة اد ل إ ةةدد كةةة ئملطةةةدئإلم ادل ه كةةم سةةدباد ذئةةر بةيةةةدت ةةام جبةةه ع ائةراسةةم ا إلهةةد ذئةةر اةةع ادلع وضةةدت
ائ ظهرم مث ائعاة د ة تهتإلةهةد تصة إل هد قإلدسةهد تعةةر هد ب هراةم ض ه إلةم ضتةعةم ضةت تةة اسةتا ن ائ تةداج ائوقةوو
د يوابت ادلوعوو ادلةر س .
ا اجلداةةا ائت ةإلاةةو سة تعهع إ ةرةةة رلةةدالت ائةراسةةم ادلتامل ةةم ا اجملةةدل ادلةةةدا ائ ضةةدا ائةةيت تت دسةةا ضةةع
ضوعوو ائةاث ذئر بتاةرة دإل م ائةراسم ائيت ختة ئا ادلوعوو كاد ن ئةةة دراسةم سة وع ضعةن ضة هج ض دسةا
ضةةع ةرةةة اتد ات ادل دسةةةم جلاةةع ادلع وضةةدت ائةإلداةةدت ادلإلةااإلةةم ائةةيت سةةم ضوعةةوو ائةاةةث س ةإلتم ا قةةطا ائ صةةة ائت ةةه
غد مجإلع قدته ائ ه ئ و ول إ اتداج د اإلم س إلام اإلام .
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 -1الدراسة االستطالعية:

رعهو (ضديإلو تإلةره) ائةراسم االست دإلم د هند دةةدرا دةت دراسةم د اإلةم كشة إلم إسةةو إ ائتعةهو د ة ادلشةة م
إ تاو احلدتةم إ قةطا ائ ةوو ضةت ائةاةودإ د ةةضد تةةون ادلشةة م زلةة ائةاةث تةرةةا ا رسةةر إئإلهةد إ د ةةضد تةةون
ادلع وضدت ادلعدرو ادلتاصة د إلهد كول ادلشة م ق إل م ععإل م  (.ماثيو جيدير)11، 1999 ،
مجاالت الدراسة:
 المجــال المكاني والــزماني :أ -المجــال المكاني  :ئاة مت ا تةدر ضةرهرم ائشةدع ائهردعم ئوالرم ادلسإل م ادلهكا ادلتعةد ائهردعدت احلةد ك صةو
ضسةةعود مجإلةع ائاددةةدت ائتدبعةةم ئةةه ا ب ةرةةم ادلس ةإل م ائهاب ةةم ائوالاإلةةم ئةةةها ائاةةة ائهاب ةم ائوالاإلةةم تئعةةدع ائاةةود إ قةةة مت
توزرع  43استادرا دلات ر ادلو ن دل شآت ادلطكورا  3استادرات دلةراء ائادددت اذلإلبدت ائهردعإلم ادلطكورا .
ب -المجــال الزمـ ــاني  :ضةةت ادلعةةه و ض ه إلةةد ن دةةةد ائةدكةةث ائ ةةيا ائ ض إلةةم ائةةيت ا ة ل جبإلهةةد إ ادلإلةةةان ا ائةراسةةم
احلدئإلةةم قدضةةت رلاودةةم ائةاةةث بةراسةةم اسةةت دإلم دلةرهرةةم ائشةةةدع ائهردعةةم ئوالرةةم ادلس ةإل م ائهاب ةةم ائوالاإلةةم ئةةةها ائاةةة
ائهاب م ائوالاإلم تئعدع ائاود كطا زردرا ادلهكا ادلتعةد ائهردعةدت ائاددةدت ائتدبعةم ئة ةرةم ادلسةإل م مت ضةت ذلةد ائتعةهو
د بعض احلاةدار كإلةث مت توزرةع االسةتادرات بتةدرر 51ضةدرس  2016بدئ سةةم دلةرهرةم ائشةةدع ائهردعةم ئوالرةم ادلسةإل م
44ضدرس 2016بدئ سةم ئ اهكا ادلتعةد ائهردعةدت ائاددةدت ائتدبعةم ئ ة ةرةم مجعةت هنداإلةد رةو  05جبهرةة 2016

بتدرر
بدئ سةةةم دلةرهرةةم ائشةةةدع ائهردعةةم ئوالرةةم ادلس ةإل م بتةةدرر  33جبهرةةة  4352بدئ سةةةم ئ اهكةةا ادلتعةةةد ائهردعةةدت ائاددةةدت
ائتدبع ةةم ةةطا تة ةةون ض ةةةا ض ةةني االس ةةتادرات ر ةةوضن بدئ س ةةةم ئ اةرهر ةةم ائش ةةةدع ائهردع ةةم ر ةةوضن بدئ س ةةةم ئ اهك ةةا ادلتع ةةةد
ائهردعدت ائادددت ائتدبعم ئة ةرم ادلسإل م قة مت ت هراهد ابتةءا ضت  43جبهرة 4352
 -1المنهج المتبع في الدراسة:

إن ض ةةدقج ائةاةةث ائعةرةةةا ادلت ودةةم ادلتةدر ةةم بتةةةدرت ادلوعةةوددت ا طةةةدئإلدتإ قةةو سةةدس كةةة ةةث د اةةوإ إذ ال
ميةت ن ا قطا ائةاث د ن االدتادد د ة ضة هج اعةس رسةددة د ة دراسةم تشةاإلل ا طةةدئإلمإ ائةيت رت د ذلةد مل ةد

إذ رعتاة د اتصدئ د بددلإلةان دراسم ضد قو قدام جبإله بدئ عة قطا ضد دتم استاةا المـنهج الوفـفي ائةط رعةهو أبياةه
ائةراسمأ (.بشير فالح الرشيدي)52 ،1222 ،

رلاودم ا تهاءات ائةاملإلم ائيت تتةدضة ئو ر ائظدقها ائيت قو زلة
إن ض ةةدقج ائةاةةث دةرةةةا ضت ودةةم ضتةدر ةةم تةةةدرت ادلوعةةوددت ا طةةةدئإلدت ال ميةةةت ن ا ة قةةطا ائةا ةث د ن
االدتادد د ض هج اعس رسددة د دراسم تشاإلل ا طةدئإلم ائيت رت د ذلد مل د (ذ ائو إل م) ائو ة إلم إذ رعتاةة
د ة اتصةةدل ائةدكةةث ئ اإلةةةان دراسةةم ضةةدقو قةةدام جبإلةةه بدئ عةةة ئةةطا سةةتاة ادل ة هج ائو ة و ائةةط أرعةةهو بياةةه رلاودةةم
ا تهاءات ائةاملإلم ائيت تتةدضة ئو ر ائظدقها زلة ائةراسم
أ ميةةةت تعهر ةةه بياةةه ذئةةر ائعدضةةة ائةةط ضةةت ئةةه ااةةو بتاةرةةة ةإلعةةم صةةدال بعةةض ائظ ةواقه ادلعإل ةم تتةةة إلةةة
ائع قدت بن سلت ر ادلتغريات زلد ئن بطئر قإلدسهد ب هراةم كاإلةم ا قدئةةه سة وبه صةداو قةددجبن ضةت ة ل ذئةر إ
استا ن اتداج ادلوعوو ت ةؤاته دت ت ور سلت ر ائظواقه(بشير فالح الراشدي،8991 ،ص .)99
مت إتةدو اخل وات ائتدئإلم :
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ر ضوعوو ائةراسم

اإلجراءات الميدانية للدراسة
د دقإلاد ذئر ضت

ل مجع ادلع وضدت ائةدجبإلم

 ائتااةر ضةت ادلع وضةةدت اجملاودةم كةةول ضوعةوو ائةراسةةم بدئو ةر ائةةقإلر ائتا إلةةة ذا ائ تةداج اجلإلةةةا ادتاةددا د ةائظه و ادلصدغم احملةدا سدباد بغإلم استا ن ائتع إلادت ذات ائ تداج اجلإلةا .
 -3مجتمع وعينة الدراسة:
 -8-3مجتمع الدراسة:

ئةةةو رةةةون ائةاةةث ضاةةةوال قةةدب ئملصلةةدزإ البةةة ضةةت تعهرةةر رلتاةةع ائةاةةث ائةةط اهرةةة جباصةةهإ ن اوعةةس ادلاةةدرإل
ادلسةةتعا م ضةةت تةةة كصةةه قةةطا اجملتاةةع رلتاةةع دراسةةت د رتةةةون ضةةت مجإلةةع ادلةةو ن ائعةةدض ن اإلةةع ادلؤسسةةدت ائهردع ةإلم
ئة ةرم ادلسإل م ائطرت راةر دةدقم أ454أ كطئر  07ضةراء

 -2-3عينة الدراسة:
كه د د ائو ول إ اتداج كمله دقم ضوعودإلم ض دبام ئ واقع قا د بد تإلدر دإل م دشوااإلم بسإل م د ن قإلود
صدال بدئ سةم ئ او ن ميةت تعهرر قط ائعإل م كاد ر و :قو اجملاودم ائ هدإلم ضت د د ه رلتاع ث ضعن أ
قو ذئر ائ وو ائط رع و اكتادالت ضتسد رم ضتةدجببم ئ تإلدر دت كة كةا ضت اجملتاع ات وأ  (.بشير فالح
الرشيدي ،مرجع سابق  ،ص)12

قو ائعإل م ائيت رتم ساا ض هداسد د

تةدجبئ ائ هن ال تإلدر مجإلع ض هدات رلتاع ائةاثإ

سدس تسد

رتم ائتاإل ت ض هدا د كسدع هد قطا رعين إتدكم اكتادل ضتسد
ئتااإلر ضةة ائعشوااإلم  (.إبراهيم على إبراهيم عبد ربه)11 ،1221 ،
ضد بدئ سةم ئعإل م ادلةراء جبةدات قصةرم

ال

ضستاة ئةة ض هداإ اتضه راتضو ض د

تتاملة قط ائعإل م ا رلاودم ضت :
 ادلو ن ا داررن ا ادلؤسسدت ائهردعإلم ائةدئغ دةدقم  30ضو ر إدار 07ضةراءكاةةد ااةةو ا دراسةةت د قةةط بتوزرةةع االسةةتةإلدن د ة رلاودةةم ضةةت ادلةةو ن قةةطا ا 07ضؤسسةةدت رردعةإلم ا ب ةرةةم ادلسةإل م
إ بدئ سةم ئ او ن ط ائةدكث اسةم  %10ضت اجملتاع قو اسةم كدجبإلم ا دراست د.
اضد بدئ سةم ئ اةراء كدات ائعإل م قصةرم متمل ت ا  07ضةراء
 -متغيرات الدراسة:

رشتاة ضوعود د د اودن ضت ادلتغريات مهد :

أ -المتغير المستقل :رعهو د ااه ادلتغري ائط رؤيه د اتداج ائت هبم (

فريد كتمل أبو زينة و آخرون )17 ،1226 ،

رتاملة ادلتغري ادلستاة ا مل د ا " الوظائف اإلدارية ".

ب -المتغير التابع  :قو اتإل م ادلتغري ادلستاة ا قط ائةراسم ادلتغري ائتدبع قو" نجاح العمل اإلداري الرياضي".
 -4أدوات جمع البيانات والمعلومات:

ضت اتة ا كد م بددلوعوو ضت كة تواا ةه مت استاةا استادرا االستةإلدن ائيت تعة داا راإلسإلم جلاع ائةإلدادت ائة إلم دت
قداع زلة دا دةد كةري اسةإلد ضت اتطادن (.طلعت إبراهيم )185 ،1995 ،
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إلم (.يوسف مصطفى قاضي )112 ،1981 ،

كطئر تعهو االستادرا االستةإلداإلم بيهند رلاودم ضت اتسب م ادلهتة م كول ضوعوو ضعنإ مث ععهد ا االستادرا تهسة
إ طادن ضع إلن بدئربرة تس إلاهد بدئإلةإ متهإلةا ئ اصول د توبم اتسب م ائواردا جبإلهد
بواس تهد ميةت ائتو ة إ كادار تةرةا دت ادلوعوو ائتيكة ضت ادلع وضدت ادلتعدرو د إلهد ئة هد غري ضةدام
ادار(.
رعهو كطئر د ااه داا جلاع ائةإلدادت ادلتع ام مبوعوو ائةاث زلةدا دت هرر االستادرا
ادلست إلا (.غريب سيدي احمد )314 ،1997 ،
فوزي عبد اهلل العكش )112 ،1986 ،

قة ا ياد سب م ضغ ام دلني استادرا دراست د ائيت كدن دةد سب تهد 15سؤال ضوزو د

ه تعةبتهد ضت قةة
احملد ر اتربعم بدئ سةم

ئ او ن إ إذ ن احملور ات ل مشة د 05دةدرات احملور ائملدا  03دةدرات بإل اد احملور ائملدئث  05دةدرات احملور
ائهابع د دةدرتنإ ضد بدئ سةم ئ اةراء قة إ ياد سب م ضغ ام ائيت كدن دةد سب تهد 14سؤال ضوزو د احملد ر اتربعم
إذ ن احملور ات ل مشة د 06دةدرات احملور ائملدا  04دةدرات بإل اد احملور ائملدئث دةدرتن احملور ائهابع د
دةدرتن ائيت ب إلت ا عوء اخل وات ائع اإلم ائتدئإلم:
 -1اال و د اتدبإلدت ائيبورم ائةراسدت ائسدبام ائيت اقتات بدئو دار ا داررم ضسدمهتهد ا صلدح ائعاة
ا دار ائهردعو
 -2اال و د اتد ات ائةاملإلم ادلستاةضم ا ائةراسدت ائسدبام ائيت ت د ئت بعض ائو دار ا داررم
 -3ب دء د ضهاتعم اتدبإلدت ائيبورم اتد ات ائةاملإلم ا ائةراسدت ائسدبام مت ةرة ربعم زلد ر دلسدمهم بعض
ائو دار ا داررم ا صلدح ائعاة ا دار ائهردعو إلغت ائعةدرات ا كة زلور بصورسد ات ئإلم
 -1-5األسئلة المغلقة:
قو سب م ا غ ا اتكإلدن ت هح د طةة است هد تةون ا تدبم ع(اعم) (ال)إ قة رتاتم ا بعض اتكإلدن
د ادلست وع ن خيتدر ا تدبم ائصاإلامإتةات د إلتهد ا ةرة ضسةر ئنيتوبم بدئ وو ضواجبر غري ضواجبر تتضات
توبم زلةدا د ادلست وع ا تإلدر اكة ض هد (.عمر مصطفى التير )54 ،1986 ،
 -1-5الشروط العلمية لألداة (الموضوعية والصدق والثبات):
الموضوعية:
رعت ة ةةرب اال تة ة ةةدر ضوع ة ةةودإلد إذا ك ة ةةدن رع ة ةةو ا ة ة ة ائةرت ة ةةم ب ة ةةدئهغم ض ة ةةت ا ة ةةت و ادلص ة ةةاان ئ ة ةةطئر جبدا ة ةةه
ض ة ةةت اتجبض ة ةةة اس ة ةةتاةا س ة ةةب م ائتةا ة ةةم

اال تإلة ة ةدر ض ة ةةت ضتع ة ةةةد

ائص ة ةةس اخل ة ةةي اع ة ةةم الإ

س ة ةةب م

ادلادب ة ةةم ك ة ة رس ة ةةهة د ة ة ائةدك ة ةةث تص ة ةاإلاهد د ة ة ضل ة ةةو ضوع ة ةةودو د ن ت ة ةةة ة كةا ة ةةه ائ ة ةةطا ا تا ة ةةةره
ائةرتة ةةم  .كاة ةةد راصة ةةة مبوعة ةةودإلم اال تةة ةةدر د ة ةةةضد رةة ةةون تسة ةةب ته ا ة ة ادلعة ةةر

ا تدبة ةةم ضة ةةت سلت ة ةةر جب ة ةهاد

ائعإل ة ةةم ائ ة ةةيت ر ة ةةر د إله ة ةةد اال تة ة ةةدر رتاا ة ةةر ائةدك ة ةةث ض ة ةةت ذئ ة ةةر ب ة ةةةتهاء هب ة ةةم اس ة ةةت دإلم خيت ة ةةدر سة ة ةؤال
ضة ةةت سة ةةب م اال تةة ةةدر ر هكة ةةه د ة ة رلاودة ةةم ضة ةةت اتجب ة ةهاد ر ة ةةا ض ة ةةت كة ةةة اك ة ةةة ض ة ة هم ن روع ة ةةس ب غت ة ةةه
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ضعة ة ةةر ائس ة ة ةؤالإ جبة ة ةةةذا كة ة ةةدن ق ة ة ةةد ات ة ة ةةد د ة ة ة ادلعة ة ةةر كة ة ةةدن ة ة ةإلدغم ائس ة ة ةؤال ضوعة ة ةةودإلم إذا كة ة ةةدن ق ة ة ةةد
ا ت و كول ادلعر جب بة ضت إدددا إلدغته ك رتاار طهط ادلوعودإلم.
الثب ـ ـ ــات :رؤك ة ة ةةة ائتعهر ة ة ةةر ائشة ة ةةداع ئ ملة ة ة ةةدت اة ة ةةه رش ة ة ةةري إ إضةداإل ة ة ةةم االدتاة ة ةةدد د ة ة ة داا ائاإلة ة ةةدس د ة ة ة اس ة ة ةةتاةا

ا تة ة ةةدر ق ة ةةطا رع ة ةةين ن ية ة ةةدت اال تة ة ةةدر قة ة ةو ن رع ة ةةو ا ة ة ة ائ ت ة ةةداج بدس ة ةةتاهار إذا ض ة ةةد اس ة ةةتاة ا تة ة ةةدر كمل ة ةةه ض ة ةةت
ضها ت ه و شلدي م (ا ائظه و).
الص ـ ـ ــدق :راص ة ة ةةة بدئص ة ة ةةة ق ة ة ةةو ن را ة ة ةإل اال تة ة ة ةةدر

اتداء ض ة ة ةةد ع ة ة ةةعت ئاإلدس ة ة ةةهإ ائص ة ة ةةة كدئملة ة ة ةةدت ض ه ة ة ةةو

ض ةةةر س دراسة ةةم كةة ةةريا .اإلة ةةر ة ةةة داء ائاإلة ةةدس كملة ةةه مهإلة ةةم ال طة ةةر ضة ةةت اإلة ةةر ائملة ة ةدتإ تاة ةةه قة ةةة تةة ةةون داا
ائاإلدس اال تةدر يدبتم ئة هد غري ددقم (.فاطمة عوض فابر ،ميرفت علي خفاجة )125،1221 ،
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فدق أداة الدراسة:
أ :فدق االتساق الداخلي:

ئاة تهد ائتّاار ضت ة االستةإلدن دت هرر كسدع االتسد ائةا و ئ عةدراتإ ائط رعتاة د كسدع

ضعدضة االرتةدط بريسون بن ائعةدرات ائةرتم ائة إلم ئ ااإلدسإ اجلة ل ائتديل روعس ائ تداج ادلتو ة إئإلهد:
جلة ل رقم ( :)1ضعدض ت ا رتةدط بن كة دةدرا ائةرتم ائة إلم ئ ستةإلدن
ائعةدرا

االرتةدط

ائعةدرا

االرتةدط

االستةإلدن اخلدن بددلو ن

ائعةدرا

االرتةدط

ائعةدرا

االرتةدط

االستةإلدن اخلدن بددلةراء

01

*020

11

*0.20

01

*0.23

11

*0.20

02

12 **0.57

*0.19

02

*0.20

12

**0.38

03

*0.22

13

**0.56

03

**0.68

13

**0.59

04

*0.27

14

**0.57

04

**0.55

14

**0.46

05

15 **0.43

**0.48

05

**0.69

15

**0.59

06

16 **0.55

*0.23

06

**0.72

16

*0.20

07

*0.21

17

**0.56

07

*0.22

17

**0.75

08

18 **0.36

**0.63

08

*0.21

//

//

09

*0.29

19

**0.73

09

**0.78

//

//

10

*0.19

//

//

10

**0.55

//

//

** دال د ة ()α= 0.01إ * دال د ة ()α= 0.05
رتضس ضت اجلة ل رقم( :)01ن مجإلع ضعدض ت إرتةدط ائ اهات بدئةرتم ائة إلم ئ ستةإلدن اخلدن بددلو ن
ة
االستةإلدن اخلدن بددلةراء دائم إكصداإلد د ة ضستود ائةالئم ()α= 0.05( )α=0.01إ ضد رعترب ضؤطها د
االتسد ائةا و ئ ستةإلدن.
ثانيا :الثبات
ألفا كرونباخ:
مت ائتيكة كطئر ضت يةدت االستةإلدن دت هرر ضعدضة ائملةدت تئ د كه اةدخ ائاداام د
بن ائعةدرات كةةإ اجلة ل ائتديل روعس ذئر:
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سدس تاةره ضعةل االرتةد دت

اإلجراءات الميدانية للدراسة

الفصل الثالث

الجدول رقم ( )1يوضح ثبات االستبيان المطبق على الموظفين و االستبيان المطبق على
المدراء بطريقة التناسق الداخلي
ئ د كه اةدخ

دةد االسب م

0.832

19

ائ د كه اةدخ

دةد اتسب م

0.712

17

رتضس ضت اجلة ل رقم ( :)02ن ضعدضة ائملةدت ئ د كه اةدخ ب غت قإلاته 0.832إ ئ ستةإلدن ادل ةر د
ادلو ن إ ا كن ب غ  0.712ئ ستةإلدن ادل ةر د ادلةراء قط ائاإلام ضهت عم شلد رةل د ن قطا االستةإلدن
رتاتع بدئملةدتإ

كإلته ئ ستاةا ضع ائعإل م ائّهداإلم ئ ّةراسم احلدئإلم .

 -5إجراءات التطبيق الميداني لألداة:
بعة تصاإلم استادرا االستةإلدن

جبهاد ائعإل م ادلاتدرا ادلاةر دةدقم 43ضو ر 33

إلدغتهدإ قا د بتوزرعهد د

ضةراء مت اسيتددهد جبهزقد ت ال ا تدبدتإ مت تاةمي ض دقشمإ إلة اتداج احملد ر ائيت هك هد ا االستةإلدنإ
قا د بوعع تةا ل ذلط اتسب م تتضات دةد ا تدبدت ا ات ري ااو بعهع االست تد اوعس جبإله ضةد ة
ائ هعإلدت ائيت رتضا هد ائةاث.
 -6األساليب اإلحصائية:
ئةو رتسر ئ د ائتع إلر ائتا إلة دت اتةداج االسةتادرا بصةورا اعةام سةه م قا ةد بيسة وع ائتا إلةة ا كصةداو قةطا
دةت هرةر ورةةة ائ تةداج ائةيت صة د د إلهةد ضةت ة ل االسةتادرا إ رقةةد د ة طةةة اسةةا ضبورةم قةطا دةةت هرةر إتةةةدو
ائاددةا ائمل يإلم ادلعه جبم بة:
 ا تةدر ئ د كه اةدخ دلعهجبم يةدت جباهات استادرا االستةإلدن.
 ضعدضة االرتةدط بريسون ئاإلدس ة جباهات االستةإلدن.

 كسةةدع ائتة ةهارات ائ سةةا ادلبورةةم ئتا إلةةة إتدبةةدت جب ةهاد دإل ةةم ائةراسةةم تعةةهو د ة ا دقةةدسم ضلةةو
سب م دةدرات داا ائةراسم.

 ا تةدر كد تهبإلع ئةالئم ا كصداإلم د

تود جبه ا إتدبدت ائعإل م د
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سب م داا ائةراسم

عرض النتائج و تفسيرها و مناقشتها

الفصل الرابع
 عرض وتحليل نتائج وفرضيات الدراسة
عرض و تحليل نتائج المحور األول:
أ /تحليل البيانات الوصفية لالستبيان الخاص بالموظفين:

الجدول رقم ( )03يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
اجلنس

التكرارات

النسبة ادلئوية

ذكر

25

%83,3

أنثى

5

%16,7

اإلمجايل

30

%100

الشكل رقم ( )01يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  30فرد ،نالحظ أن
عدد الذكور قدر بـ ـ  25فرد أي بنسبة % 83.3يف حني نالحظ أن عدد اإلناث قدر بـ  05أفراد أي ما نسبتو
 % 16.7و قد يعزى ىذا التفاوت إىل نسب كل من الذكور و اإلناث يف اتجمتم اصألي ليدراسة .

االستنتاج:

م ــن خ ــالل اجل ــدول الس ــاب نس ــتنت ان ادلش ــاركة الة ــعيفة لإلن ــاث يف اإلدارة الرياع ــية وى ــذا را ـ ـ أساس ــا إىل ادلفه ــوم
اال تم ــاع ا ي ـ ال ـرافإل نس ــبيا ل ــإلدارة النس ــوية أ ــذ أن ى ــذا ق ــد يت ــرح إ ــكاال مس ــتؤبييا  :مام ــدى ق ــدرة ادل سس ــات
الرياعية عيى ىيكية وتسيذ النشاطات الرياعية النسوية ؟
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الجدول رقم ( )04يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي
ادلستوى الدراس

التكرارات

النسبة ادلئوية

ثانوي

21

70%

امع

09

30%

اإلمجايل

30

%100

الشكل رقم ( )02يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي
من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  30فرد ،نالحظ أن
 21فرد ميثيون عدد أفراد عينة الدراسة ذوي ادلستوى الثانوي بنسبة بيغت ، %70يف حني ميثل اجلامعيني نسبة % 30
بعدد قدر بــ 09 :أفراد .

االستنتاج :
من خالل اجلدول الساب نستنت أن ادلستوى التعييم ليموظفني ذو عالقة وارتباط وطيد بالؤدرة اإلدارية
وليست بالؤدرة الؤيادية وبالتايل فالغرض من الس ال ىو معرفة ادلستويات السابؤة (الؤدرة الؤيادية )
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الجدول رقم ( )05يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن
السن

التكرارات

النسبة ادلئوية

من  30-18سنة

11

36.66%

من  50-30سنة

15

50%

من  50سنة فما فوق

04

13.33%

اإلمجايل

30

%100

الشكل رقم ( )03يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن
من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  30فرد ،نالحظ أن  11فرد
سنهم يرتواح ما بني  30 -18سنة بنسبة قدرت بـ ـ  % 36.66أما عدد اصأفراد الذين يرتاوح سنهم ما بني  30إىل
 50سنة فؤد بيغ  15فرد بنسبة  %50يف حني نالحظ أن عدد أفراد عينة الدراسة الذين جتاوز سنهم  50سنة قد
بيغ  04أفراد فؤط بنسبة .% 13.33
االستنتاج :
نستنت من خالل اجلدول الساب ان الرتاوح يف االعمار م را إغلايب من انبني وىو اطلفاض نسبة ادلسنني
والذين ىم أقل اصأفراد أراء وثاني هما أن الدراسات يف عيم اال تماع اإلداري قد أثبت أن اصأفراد كبار السن ذلم الؤدرة
عيى ا افظة عيى دتاسك مجاعات العمل من خالل ادلكانة اال تماعية ليمسنني .
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ب /تحليل أسئلة االستبيان الخاص بالموظفين:
المحور األول :ليتنب ات ادلستؤبيية أثر عيى ادل سسة الرياعية
السؤال: 01ىل تعتؤد ان لإلدارة دور يف اصلاح النشاطات الرياعية؟

الجدول رقم ( :)06يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()01
بدائل اإل ابة
التكرار
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
01

النسبة
ادلئوية

التكرار
ادلتوق

نعم

30

30,0 100%

االجمالي

30

%100

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

الؤرار

0,0
////

كل رقم ( :)04يوعح نسب إ ابات أفراد عينة الدراسة عيى الس ال رقم ()01

من خالل اجلدول رقم ( )06والشكل رقم ( )04اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا اءت كيها لصاحل البديل "نعم".
االستنتاج:
من خالل النتائ ادلوعحة يف اجلدول الساب نستنت أن العرض اصأساس من وع ىذا الس ال ،وىو إبراز
دور اإلدارة يف صلاح النشاطات الرياعية ويكون ىذا الس ال ادلبدئ كأساس لألسئية ادلوعوعية ادلوالية وىو ما يربز أن
 %555من عينة ادلبحوثني يعتؤدون كبديهية أن اإلدارة ذلا دور ىام يف صلاح النشاطات الرياعية.
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السؤال :02ما مدى اطالعك عيى ادل سسة الرياعية؟

الجدول رقم ( :)07يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()02
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
02
التكرار

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

جيدة

26

15,0 86.66%

11,0

ضعيف

4

15,0 13.33%

-11,0

االجمالي

30

100%

01

 K²قيمة

مستوى
الداللة

الؤرار

دالة عند
0.00 16.13
0.01

////

شكل رقم ( :)05يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()02

من خالل اجلدول رقم ( )07والشكل رقم ( ) 05اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()02
بالبديل " يدة " وقد بيغ عددىم ( )26فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%86،66أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ععيف " والبالغ عددىم ( )04أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%13،33
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ 16،13وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني و لصاحل اتجمموعة االوىل ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %99م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%1
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االستنتاج:

من خالل النتائ ادلبينة يف اجلدول السباق نستنت أن  % 66.66لديهم اطالع يد بادل سسة يف حني أن 55.55
 %اطالعهم عيى م سساهتم ععيف فنستنت من ىذه النسبتني أن مدى اطالع العينة ادلوظفني عيى م سساهتم مؤبول
إىل حد كبذ.
السؤال :03ىل تؤوم اإلدارة باستشارتك يف عميية حتديد اصأىداف؟
الجدول رقم ( :)08يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()03
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
03

التكرار

التكرار

20%

دائما

6

احيانا

13

10,0 43.33%

ابدا

11

10,0 36.66%

االجمالي

30

100%

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

10,0

-4,0
3,0
1,0

 K²قيمة

مستوى
الداللة

الؤرار

غير دالة
02

2.60

0.27

عند
0.05

////

شكل رقم ( :)06يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()03
من خالل اجلدول رقم ( )08والشكل رقم ( ) 06اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت ثالث رلموعات  ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم
( )03بالبديل "دائما " وقد بيغ عددىم ( )06فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%20أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
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كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "أحيانا " والبالغ عددىم ( )13أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ  ،%43،33يف
حني نالحظ أن ما نسبتو  % 36،66دتثل اتجمموعة الثالثة اليت حتتوي عيى اصأفراد الذين أ ابوا عيى ىذا الس ال بالبديل
"أبدا" والبالغ عددىم ( )11فرد .
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )2قدرتبـ  2،60وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات الثالث  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو
 %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
م ــن خ ــالل النت ــائ ادلبين ــة يف اجل ــدول الس ــباق نس ــتنت إن عميي ــة وعـ ـ اصأى ــداف ىـ ـ ادلرحي ــة اصأوىل واذلام ــة يف عميي ــة
التختيط ويبني مدى ا رتاك اإلدارة رلموعة ادلوظفني يف عميية وع اصأىـداف ومـا يعـزز فرعـية عـدم اعتمـاد اإلدارات يف
سلتيف ادل سسات الرياعية زلل الدراسة لألسيوب اإلدارات بادلشاركة وىذا ادل ر د سييب صأن توليات النظريـة احلديثـة
يف اإلدارة تشــذ إىل أن العامــل ادلشــارك يف عمييــة وعـ اصأىــداف ىــو العامــل اصأحســن أداء وكــذا عــن مشــاركة ادلــوظفني يف
عمييــة وع ـ اصأىــداف يعــزز مــن العمــل اجلمــاع وغلعــل طــرق العمــل واعــحة ويــدعم الرقابــة الذاتيــة ليعمــال يف حــاالت
حدوث اصأختاء واالضلرافات .
السؤال :04ىل تساىم يف وع اصأىداف؟
الجدول رقم ( :)09يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()04
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
04

التكرار

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

13

15,0 43.33%

-2,0

ال

17

15,0 56.66%

2,0

االجمالي

30

100%

////

06

01

 K²قيمة

0.53

مستوى
الداللة

0.46

الؤرار

غير دالة
عند0.05
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شكل رقم ( :)07يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()04
من خالل اجلدول رقم ( )09والشكل رقم ( ) 07اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا قد ا نؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()04
بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )13فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%43،33أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " ال " والبالغ عددىم ( )17فرد بنسبة مئوية قدرت بـ .%56،66
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  0.53وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االسنتاج:

مــن خــالل النتــائ ادلبينــة يف اجلــدول الســباق نســتنت أن مــدى مبــادرة العــاميني يف اإلدارة لوعـ اصأىــداف يف حالــة عــرض
ادل سسـة الرياعـية ذلـك عيــيهم فتبـني يف اجلــدول النتــائ أن  %55.55مهتمـني ومســتعدين ليمسـاعلة يف وعـ اصأىــداف
شلا يعين أن مستوى ادلبادرة يف ادل سسة متوستة وىـو م ـر غلـب عيـى ادل سسـات مرا عـة أسـباب صأنـو يعكـس بتريؤـة أو
أخرى مستوى الوالء التنظيم لدى ادلوظفني اجتاه م سساهتم.

05
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السؤال :05ما مدى مساعلتك يف وع اخلتط يف تتوير ادل سسة ونشاطاهتا؟
الجدول رقم ( :)10يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()05
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
05

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

التكرار

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

جيدة

12

40%

15,0

-3,0

ضعيفة

18

60%

15,0

3,0

االجمالي

30

100%

 K²قيمة

مستوى
الداللة

الؤرار

غير دالة
01

1.20

0.27

////

عند
0.05

شكل رقم ( :)08يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()05

من خالل اجلدول رقم ( )10والشكل رقم ( )08اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()05
بالبديل " يدة " وقد بيغ عددىم ( )12فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%40أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت
إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " ععيفة " والبالغ عددىم ( )18أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%60
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  1،20وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
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االستنتاج:

مــن خــالل النتــائ ادلبينــة يف اجلــدول الســباق نســتنت أن نســبة % 65أي أأيبيــة ادلــوظفني ال يســاعلون يف وع ـ اخلتــط
ادلســترة مــن اإلدارة يف حــني أن اصأقييــة أي نســبة  % 55يشــاركون يف وع ـ اخلتــط والســبب الرئيس ـ ذلــذا الةــعف يف
ادلشــاركة يعــود أساســا إىل أن أأيــب اخلتــط اخلالــة بنشــاطات ادل سســات الرياعــية زلــل الدراســة معــدة ومس ـترة مســبؤا
أأيبها عيى كل رزنامة نشاط سنوي ال يترأ عييو لتعديل إال بشكل استثنائ وطفيف.
السؤال 06تابع لسؤال  :05إذا كانت اإل ابة جبيدة كيف تشارك يف عميية التختيط؟
الجدول رقم ( :)11يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()06
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
06
على شكل
اقتراح شفوي
رسمي
بشك
أثناءلالعمل

في االجتماعات
االجمالي

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

8

%66.66

6

2

4

%33.33

6

2-

12

%100

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

الؤرار

غير دالة
01

0.81

0.36

////

شكل رقم ( :)09يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()06

عند
0.05

من خالل اجلدول رقم ( )11والشكل رقم ( )09اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()06
بالبديل "عيى كل اقرتاح فوي أثناءالعمل" وقد بيغ عددىم ( )07أفراد بنسبة مئوية بيغت  ،%66.66أما اتجمموعة
07
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الفصل الرابع

الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "بشكل رمس يف اال تماعات " والبالغ عددىم
( )04أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%33.33
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  0.81وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل النتائ ادلبينـة يف اجلـدول السـباق نسـتنت أن  %66.66مـن عينـة ادلـوظفني يشـاركون يف عمييـة التختـيط عيـى
كل اقرتاح فوي إثناء العمل وىـ دتثـل أالبيـة العينـة يف حـني أن  % 55.55يشـاركون بشـكل رمسـ يف اال تماعـات
يف عميية التختيط حيث أن اإلدارة تعتمد عيى أسيوب عفوي يف مج اقرتاحات ومشـاركات عينـة ادلـوظفني وال تثـه ىـذه
االقرتاحــات بشــكل رمس ـ إال يف حــدود مــا يســمح بــو الؤــانون الــداخي ليم سســة شلــا قــد يؤيــل مــن ــأن وأعليــة اخلتــط
ادلوعوعة وكذا مدى تؤيد كل ادلوظفني ذلذه اخلتط.
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الفصل الرابع
عرض و تحليل نتائج المحور الثاني:
تطبيق األسس العلمية له اثر على تنظيم عمل المؤسسة الرياضية .
السؤال :07ىل عالقتك بادلس ول؟

الجدول رقم ( :)12يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()07
بدائل اإل ابة
التكرار
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
07

النسبة
ادلئوية

التكرار
ادلتوق

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

جيدة

21

70%

15,0

6,0

متوسطة

9

30%

15,0

-6,0

االجمالي

30

100%

در ة
احلرية

01

مستوى
 K²قيمة
الداللة

4.80

0.02

الؤرار

دال عند
0.05

////

شكل رقم ( :)10يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()07

من خالل اجلدول رقم ( )12والشكل رقم ( ) 10اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30فردا قد انؤسمت إىل رلم وعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()07
بالبديل " يدة " وقد بيغ عددىم ( )21فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%70أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت
إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " متوستة " والبالغ عددىم ( )09أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%30
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  4.80وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
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الفصل الرابع

( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني ولصاحل اتجمموعة اصأوىل ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج :إن العالقة بني الرئيس وادلرؤوس تعترب إحدى أىـم دعـائم التنظـيم أي م سسـة واجلـدول السـاب يوعـح أن 55
 %مــن عينــة ادلــوظفني تـربتهم عالقــات يــدة مـ ادلـ ولني شلــا يعــين أن أأيــب العالقــات الثنائيــة ( رئــيس ومــرؤوس ) يــدة
وي دي إىل تفادي التصادم يف قرارات وآراء الرئيس وادلرؤوسـني إن ىـذه النسـبة ال تعـين بعـدم و ـود مشـاكل فؤـد يشـذ 55

 %من العينة إىل أن عالقاهتم م مرؤوسهم متوستة.
السؤال :08ىل تتعامل م بؤية ادلوظفني بتريؤة؟
الجدول رقم ( :)13يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()08
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
08

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

8

15,0 26.66%

-7,0

ال

22

15,0 73.33%

7,0

االجمالي

30

100%

در ة
احلرية

01

مستوى
 K²قيمة
الداللة

6.53

0.01

الؤرار

دالة عند
0.01

////

شكل رقم ( :)11يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()08

من خالل اجلدول رقم ( )13والشكل رقم ( )11اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()08
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بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )08فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%26،66أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )22أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%73،33
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  6،53وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني ولصاحل اتجمموعة الثانية  ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %99م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%1
االستنتاج:
يالحظ من اجلدول أن  % 55.55لديهم عالقات رمسية وف الؤانون  ،ومن هة أخرى أن  % 56.66من ادلبحـوثني
عالقـتهم عيــى أســاس الصـداقة وتعــاميهم مــن بعةـهم الــبعإل ،ومــن ىنـا نــت أن ىــاتني النسـبتني أن التعامــل يف ادل سســات
الرياعية (عينة البحث) التعامل عيى أساس الؤانون أكثر منو ىو لداقة وىذا ما نالحظو يف اجلدول.
السؤال :09ىل ىناك تةارب يف الؤرارات فما ىو السبب؟
الجدول رقم ( :)14يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()09
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
09

التكرار

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

8

15,0 26.66%

-7,0

ال

22

15,0 73.33%

7,0

االجمالي

30

100%

01

 K²قيمة

6.53

مستوى
الداللة

0.01

////

شكل رقم ( :)12يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()09
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الؤرار

دالة عند
0.01
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من خالل اجلدول رقم ( )14والشكل رقم ( )12اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()09
بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )08أفراد بنسبة مئوية بيغت  ،%26،66أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )22فرد بنسبة مئوية قدرت بـ %73،33
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  0.80وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني ولصاحل اتجمموعة الثانية ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %99م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%1
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت ان % 55.55من ادلبحوثني ي كدون أنو ال يو د تةارب يف الؤرارات اإلدارية بينهم
وىذا ما ي ثر إغلابا عيى اصأداء داخل ادل سسة ،ودتاسك العمل ،بينما  % 56.66من ادلبحوثني يرون أن ىناك تةارب
يف الؤرارات اإلدارية.
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السؤال  10تابع للسؤال :09إذا كان ىناك تةارب يف الؤرارات فما ىو السبب؟
الجدول رقم ( :)15يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()10
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
10
التكرار

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

 K²قيمة

مستوى
الداللة

الؤرار

عدم وضوح
االختصاص في

5

1,0

4,0 62.5%

القانون الداخلي
التجاوز
المؤسف النطاق
للصالحيات
اإلجمالي

3

4,0 37.5%

8

100%

-1,0

غير دالة
01

0.50

0.48

عند
0.05

////

شكل رقم ( :)13يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()10

من خالل اجلدول رقم ( )15والشكل رقم ( )13اعاله نالح ظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()10
بالبديل "عدم وعوح االختصاص يف الؤانون الداخي " وقد بيغ عددىم ( )05أفراد بنسبة مئوية بيغت  ،%62،5أما
اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "التجاوز ادل سف النتاق ليصالحيات "
والبالغ عددىم ( )03أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%37،5

60

عرض النتائج و تفسيرها و مناقشتها

الفصل الرابع

وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  0.50وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج :ىناك العديد من اصأسباب اليت تكـون خيـف تةـارب الؤـرارات ،وبنـاءا عيـى بعـإل االقرتاحـات مت اقـرتاح سـببني
رئسـيني لــذلك فـذى  %65.0مــن ادلبحـوثني أن عــدم وعـوح االختصــاص يف الؤـانون الــداخي ليم سسـة يولــد تــداخل يف
االختصالــات ،شلــا ســبب التةــارب يف الؤ ـرارات  ،فحــني يــرى  % 55.0مــنهم أن جتــاوز ادلسـ ولني لنتــاق الصــالحيات
ىو الباعث احلؤيؤ ليتةارب يف الؤرارات.
عرض و تحليل نتائج المحور الثالث :
المحور الثالث :عدم االعتماد على التوجيه في العمل االداري الرياضي يؤدي الى مردود سلبي.
السؤال :11ما ىو حجم إر ادات ادلس ولني لكم؟
الجدول رقم ( :)16يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
11
ناقصة

6

20%

10,0

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

الؤرار

-4,0

متوسطة

10

10,0 33.33%

,0

كافية

14

10,0 46.66%

4,0

االجمالي

30

100%

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

////
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غير دالة
02

3.20

0.20

عند
0.05
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شكل رقم ( :)14يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11

من خالل اجلدول رقم ( )16والشكل رقم ( )14اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ
عددىم إمجاال ( ) 30فردا قد انؤسمت إىل ثالث رلموعات ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم
عيى الس ال رقم ( )11بالبديل "ناقصة " وقد بيغ عددىم ( )06فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%20أما اتجمموعة الثانية
فتمثل اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عي ى ىذا الس ال بالبديل "متوستة " والبالغ عددىم ( )10أفراد بنسبة مئوية قدرت
بـ  .%33،33يف حني نالحظ أن ما نسبتو  % 46،66دتثل اتجمموعة الثالثة اليت حتتوي عيى اصأفراد الذين أ ابوا عيى
ىذا الس ال بالبديل "كافية" والبالغ عددىم ( )14فرد
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )2قدرت بـ  3،20وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،)α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات الثالث  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو
 %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
مــن خــالل اجلــدول الســاب نســتنت أن  %55مــن ادلبحــوثني ،أن ىنــاك نؤــا يف اإلر ــادات ،يف حــني  %55.55يــرون
أهنــا متوســتة ،أمــا بــاق ادلبحــوثني والــذين ميثيــون  % 56.66يعتــربون حجــم اإلر ــادات كافيــة ويشــار ىنــا أن معظــم
ادلبحوثني أيدوا ارتياحهم لإلر ادات ادلؤدمة من طرف ادلدراء.
السؤال :12كيف تتم عميية االر ادالتو يهية؟
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الجدول رقم ( :)17يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()12
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
12
عن طريق
اللوائح
يق
عن طر
المكتوبة

10,0

5,0

10

10,0 33.33%

,0

الشفهي
أخرى
طريقة

5

10,0 16.66%

-5,0

االجمالي

30

االتصال

15

50%

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

100%

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

الؤرار

غير دالة
02

5.00

0.08

عند
0.05

////

كل رقم ( :)15يوعح نسب إ ابات أفراد عينة الدراسة عيى الس ال رقم ()12
من خالل اجلدول رقم ( )17والشكل رقم ( )15اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ
عددىم إمجاال ( ) 30فردا قد انؤسمت إىل ثالث رلموعات ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم
عيى الس ال رقم ( )12بالبديل "عن طري اليوائح ادلكتوبة " وقد بيغ عددىم ( )15فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%50أما
اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "عن طري االتصال الشفه " والبالغ
عددىم ( )10أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ  .%33،33يف حني نالحظ أن ما نسبتو  %16،66دتثل اتجمموعة الثالثة
اليت حتتوي عيى اصأفراد الذين أ ابوا عيى ىذا الس ال بالبديل "نوعا ما" والبالغ عددىم ( )05فرد
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )2قدرت بـ  5،00وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
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( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات الثالث  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو
 %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
مــن خــالل اجلــدول الســاب نســتنت أن مــدى التفــاوت يف إ ابــات ادلبحــوثني حــول التــرق الــيت تــتم مــن خالذلــا عمييــة
اإلر اد والتو يو ،وادلالحظ أن نسبة  %05يعتؤدون أن طريؤة اليوائح ادلكتوبة ى العميية اليت يتم هبا اإلر اد والتو يـو،
من ادلدير حتوي ادلبحوثني أما النسبة الثانيـة  ، % 55.55فهـ حسـب ادلبحـوثني أمـا  % 56.66فؤـط فـذون أن ىنـاك
طرق أخرى أذ ادلذكورة يستعميها ادلدراء إلر اد ادلبحوثني من أعلها اال تماعات.
السؤال :13ىل يؤوم الرئيس بتشجيعك يف أداء عميك؟
الجدول رقم ( :)18يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
13
التكرار

النسبة /ç

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

دلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

دائما

11

10,0 %36.66

1,0

احيانا

16

10,0 53.33%

6,0

ابدا

3

10%

10,0

-7,0

االجمالي

30

100%

////
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02

 K²قيمة

8.60

مستوى
الداللة

0.01

الؤرار

دالة عند
0.01
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شكل رقم ( :)16يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13
من خالل اجلدول رقم ( )18والشكل رقم ( ) 16اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )30ف ردا قد انؤسمت إىل ثالث رلموعات ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم
( )13بالبديل "دائما " وقد بيغ عددىم ( )11فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%36،66أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد
الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "أحيانا " والبالغ عددىم ( )16أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%53،33
يف حني نالحظ أن ما نسبتو  % 10دتثل اتجمموعة الثالثة اليت حتتوي عيى اصأفراد الذين أ ابوا عيى ىذا الس ال بالبديل
"أبدا" والبالغ عددىم ( )03أفراد.
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )2قدرت بـ  8،60وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات الثالث لصاحل اتجمموعة الثانية ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %99م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%1
االستنتاج:
من خالل اجلدول السـاب نسـتنت أن  %55مـن ادلبحـوثني ي كـدون دائمـا أن الـرئيس يشـجعهم عيـى أداء العمـل ،بينمـا
 %05أظهــروا أن تشــجي ال ـرئيس يكــون أحيانــا ،يف حــني ال يــرى ســوى  %55مــن ادلبحــوثني أن ال ـرئيس ال يشــج أبــا
عيى أداء العمل.
مــن خــالل ىــذا التحييــل يــرى الباحــث أن معظــم ادلبحــوثني يتــأثر أداءىــم إغلابــا بســبب دور ال ـرئيس يف حتفيــزىم حف ـزات
مادية (مكافأة) ومعنوية (عبارات تشجيعية).
السؤال :14ىل قرارات ادلشرف واعحة بالنسبة لك؟
الجدول رقم ( :)19يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()14
بدائل اإل ابة
عيى الس ال
رقم14

التكرار
ادلشاىد

النسبة ادلئوية

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

22

15,0 73.33%

7,0

ال

8

15,0 26.66%

-7,0

االجمالي

30

100%

////
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 K²قيمة

6.53

مستوى
الداللة

0.01

الؤرار

دالة عند
0.01
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شكل رقم ( :)17يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()14

من خالل اجلدول رقم ( )19والشكل رقم ( )17اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ
عددىم إمجاال ( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى
الس ال رقم ( )14بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )22فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%73،33أما اتجمموعة الثانية فتمثل
اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )08فرد بنسبة مئوية قدرت بـ
.%26،66
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  6،53وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،)α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني و لصاحل اتجمموعة اصأوىل ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %99م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%1
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت ان % 55.55من ادلبحوثني أن قرارات ادلشرف واعحة ودقيؤة يف مفهومها بالنسبة
ذلم :وىندسية دالة عيى إىتمام ادلشرف (ادلدير) عيى توعح قراراتو باستعمال العبارات السهية وادلفهومة واصأسيوب
البسيط لةمان فهمها من طرف ادلبحوثني ،أما  %56.66من ادلبحوثني فذون أن الؤرارات أذ واعحة وتتسم
بالغموض شلا غلعيها لعبة التنفيذ ،فإن ىذا يعود إىل:
 ادلستوى الدراس ادلنخفإل لبعإل ادلبحوثني. اعتماد بعإل ادلبحوثني أسيوب التجاىل ليؤرارات اإلدارية ،لدف تزايد العمل. -حتديث ادلدراء صأسيوب إلدار الؤرارات دتا يا م التؤدم.
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السؤال :15ىل تث يف تو يهات ادلشرف؟

الجدول رقم ( :)20يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
15

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

التكرار

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

27

90%

15,0

12,0

ال

3

10%

15,0

-12,0

االجمالي

30

100%

01

 K²قيمة

مستوى
الداللة

0.00 19.20

الؤرار

دالة عند
0.01

////

شكل رقم ( :)18يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15

من خالل اجلدول رقم ( )20والشكل رقم ( )18اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ
عددىم إمجاال ( ) 20فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى
الس ال رقم ( )15بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )27فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%90أما اتجمموعة الثانية فتمثل
اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )03أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%10
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ 19،20وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.01وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني ولصاحل اتجمموعة اصأوىل ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %99م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%1
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االستنتاج:

مــن خــالل اجلــدول الســاب نســتنت أن  %75مــن ادلبحــوثني يثؤــون يف تو يهــات ادلشــرف وأن  %55مــن ادلبحــوثني ال
يثؤون فيها ،وتعود ىذه النسب اإلغلابية الدالة عيى الرعا الوظيف ليمبحوثني  ،وىذا ما يزيد يف حتؤي أىـداف ادل سسـة
وتتورىا.
السؤال :16ىل تؤوم را عة قرارات ادلدير قبل التتبي ؟
الجدول رقم ( :)21يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
16

التكرار

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

13

15,0 43.33%

-2,0

ال

17

15,0 56.66%

2,0

االجمالي

30

100%

 K²قيمة

مستوى
الداللة

الؤرار

غير دالة
01

0.53

0.46

////

عند
0.05

شكل رقم ( :)19يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16

من خالل اجلدول رقم ( )21والشكل رقم ( ) 19اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()01
بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )13فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%43،33أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )17فرد بنسبة مئوية قدرت بـ .%56،66
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وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ 0،53وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االسـتنتاج :مـن خـالل اجلـدول الســاب نسـتنت أن  %55.55مـن ادلبحـوثني يؤومـون را عــة قـرارات ادلـدير فبـل التتبيـ
يف ح ــني أن  %06.65م ــنهم يفة ــيون ع ــدم مرا ع ــة الؤـ ـرارات قب ــل التتبيـ ـ  ،وت ك ــد ى ــذه النس ــب أن ادلنتم ــني ذل ــذه
ادل سســات الرياعــية ال يولــون اىتمامــا ــا حتويــو الؤ ـرارات اإلداريــة وإظلــا يهتمــون بتتبيؤهــا وىــذا مــا ي ـ ثر عيــى در ــة أداء
ادل سسة الرياعية،
السؤال :17إذا كان اجلواب بنعم ىل لك احل يف تعدييها؟
الجدول رقم ( :)22يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()17
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
17

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

8

6,5 61.53%

1,5

ال

5

6,5 38.46%

-1,5

االجمالي

13

100%

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

غير دالة
01

0.69

0.40

////

شكل رقم ( :)20يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()17
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من خالل اجلدول رقم ( )22والشكل رقم ( ) 20اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()17
بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )18فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%61،53أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )12أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%38،46
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرتبـ  0،69وى قيمةأذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت ان الدميؤراطية يف اختاذ الؤرارات أسيوب من أساليب اإلدارة احلديثـة مـن أ ـل الولـول
إىل حتؤي اصأىداف بفعالية ،فيبني اجلدول رقم  55أن نسبة عالية من ادلبحوثني  %65.0ترى أنـو ميكنهـا تعـديل الؤـرار
الصـادر مـن اإلدارة بعــد مرا عتـو بتؤــدا اقرتاحـات التعــديل وذلـك را ـ إىل االسـتؤرار يف ادلنــاخ التنظيمـ باإلعــافة إىل
الشعور بروح ادلس ولية اجتاه ادل سسة ،ويرى أن  % 56.0من ادلبحوثني ليس ذلم احل يف تعديل الؤرارات.
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عرض و تحليل نتائج المحور الرابع :

الرقابة في المؤسسة الرياضية لها دور في تصحيح مسار العمل االداري الرياضي.
السؤال :18ما نوع السياسة الرقابية ليمدير؟
الجدول رقم ( :)23يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()18
بدائل اإل ابة
التكرار
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
18
شكل عشوائي
شكل دوري
مستمر
االجمالي

النسبة
ادلئوية

التكرار
ادلتوق

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

9

30%

15,0

-6,0

21

70%

15,0

6,0

30

100%

در ة
احلرية

01

مستوى
 K²قيمة
الداللة

4.80

0.02

الؤرار

دالة عند
0.05

////

شكل رقم ( :)21يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()18

من خالل اجلدول رقم ( )23والشكل رقم ( ) 21اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 30فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()18
بالبديل " كيعشوائ " وقد بيغ عددىم ( )09فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%30أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " كيدورميستمر " والبالغ عددىم ( )21فرد بنسبة مئوية قدرت بـ .% 70
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  4.80وى قيمة دالة إحصائيا عندمستوى الداللة ألفا
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( ،) α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني و لصاحل اتجمموعة الثانية ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن الرقابة عنصر أساس لتؤييم أداء ادلبحوثني ودر ة التزامهم بتتبي الؤرار اإلداري،
حيث تالحظ من اجلدول أن  %55من ادلبحوثني يرون أن السياسة الرقابية ليمدير تتم بشكل دوري مستمر بينما
 %55منهم يرون عكس ذلك ،بأن السياسة الرقابية ليمدير تتم بشكل عشوائ وأذ منتظم.
السؤال:19:ما ىو أىم عنصر يساىم يف إصلاز عميكم
الجدول رقم ( :)24يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()19
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
19
وضوح األهداف

والبرامج المسطرة
من اإلدارة
وضوح المهام ووفرة
اإلمكانيات وطريقة
تقييم العمل

العالقات واستفادتك
من التجارب السابقة
اكتساب الخبرات

الجيدة مع المشرفين
اإلجمالي

11

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

7,5 36.66%

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

الؤرار

3,5

11

7,5 36.66%

3,5

6

20%

7,5

-1,5

2

6.66%

7,5

-5,5

30

100%

03

////
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0.05
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شكل رقم ( :)22يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()19

من خالل اجلدول رقم ( )24و الشكل رقم ( )22نالحظ ان إ ابات افراد عينة الدراسة و البالغ عددىم امجاال ()30
فرد قد انؤسمت اىل ارب رلموعات  ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()19
بالبديل "وعوح اصأىداف والربام ادلسترة من االدارة " وقد بيغ عددىم ( )11فرد بنسبة مئوية بيغت ،%36،66أما
اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "وعوح ادلهام ووفرة اإلمكانيات وطريؤة
تؤييم " والبالغ عددىم ( )11فرد كذلك بنسبة مئوية قدرت بـ .% 36،66أما اتجمموعة الثالثة فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " العالقات واستفادتك من التجارب السابؤة " والبالغ عددىم ( )06أفراد
بنسبة مئوية قدرت بـ .%20يف حني نالحظ أن ما نسبتو %6،66دتثل اتجمموعة الرابعة اليت حتتوي عيى ا صأفراد الذين
أ ابوا عيى ىذا الس ال بالبديل "اكتساب اخلربات اجليدة م ادلشرفني" والبالغ عددىم ( )2فرد.
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )3قدرت بـ 7.60وى قيمة دالة إحصائيا عندمستوى الداللة ألفا
( ،)α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات و لصاحل اتجمموعتني اصأوىل و الثانية  ،ونسبة التأكد
من ىذه النتيجة ىو  %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن وعوح اصأىداف والربام ادلسترة من اإلدارة حتتل ادلرتبة اصأوىل يف ادل سسات
الرياعية وذلك صأنو العنصر البارز وادلهم يف إصلاح عمل اإلدارة باعتباره اخلتوة اصأوىل واصأساسية ليتختيط  ،ويف ادلرتبة
الثانية صلد أن اكتساب اخلربات اجليدة م ادلشرفني دلا لو من أعلية يف مراقبة تنفيذ الؤرار اإلداري ،أما الرتبة الثالثة فه
وعوح ادلهام ووفرة اإلمكانيات وطريؤة تؤييم العمل يف حني أن عالقات العمال واستفادهتم من التجارب السابؤة تأيت يف
ادلرتبة الرابعة
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عرض وتحليل النتائج:
أ /تحليل البيانات الوصفية الخاصة بالمدراء:

الجدول رقم ( )25يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
اجلنس

التكرارات

النسبة ادلئوية

ذكر

07

100%

أنثى

00

00%

اإلمجايل

07

%100

الشكل رقم ( )23يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  07أفراد ،نالحظ أن
مجي أفراد عينة الدراسة ذكور .
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  %555من اإلداريني ىم ذكور وىذا را
لإلدارة النسوية ،وكذا لعوبة حتكم اجلنس اصأنثوي يف قيادة اإلدارية
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الجدول رقم ( )26يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي
ادلستوى الدراس

التكرارات

النسبة ادلئوية

ثانوي

03

42.85%

امع

04

57.14%

اإلمجايل

07

%100

الشكل رقم ( )24يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي
من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  07فرد ،نالحظ أن
 03أفراد ميثيون عدد أفراد عينة الدراسة ذوي ادلستوى الثانوي بنسبة بيغت ، %42.85يف حني ميثل اجلامعيني ما
نسبة  % 57.14بعدد قدر بــ 04 :أفراد .
االستنتاج
من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسـبة  % 55.60ىـم ذوي مسـتوى التعييمـ الثـانوي وتؤابـل ذلـك بنسـبة 05.00
 %م ــن ذوي ادلس ــتوى التعييمـ ـ اجل ــامع ويع ــزى ذل ــك إىل إعت ــاء اإلدارة يف ادل سس ــات الرياع ــية نف ــس اصأعلي ــة لع ــاميني
ادلستوى التعييم وكذا اصأقدمية كأساس ليرتقية وىذا ما يبني كون ما يؤارب نصف ادلدراء من ذوي التعييم الثانوي .
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الجدول رقم ( )27يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن
السن

التكرارات

النسبة ادلئوية

من  35-25سنة

00

00%

من  55-35سنة

05

71.42%

من  55سنة فما فوق

02

28.57%

اإلمجايل

30

%100

الشكل رقم ( )25يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن

من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  07افراد ،نالحظ أن  05افراد
سنهم يرتواح ما بني  55 -35سنة بنسبة قدرت بـ ـ  % 71.42أما عدد اصأفراد الذين الذين جتاوز سنهم  55سنة
فهم فردين ( )02فؤط بنسبة % 28.57
االستنتاج
من خالل اجلدول الساب نستنت أن السن كما ىو معروف أحد أبرز دعائم الؤدرة الؤيادية يف اإلدارة باإلعافة إىل ميكن
الؤول أن ىذه النسبة ى م ر عيى كم اخلربات من عينة ادلدراء .
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ب /تحليل أسئلة االستبيان الخاص بالمدراء:

المحور االول :للتنبؤات المستقبلية اثر على نشاطات المؤسسة الرياضية.
السؤال  :01ىل تعتؤد أن لإلدارة دور يف صلاح النشاطات الرياعية؟
الجدول رقم ( : )28يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()01
بدائل اإل ابة
التكرار
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
01

النسبة
ادلئوية

التكرار
ادلتوق

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

////

در ة
احلرية

/

مستوى
 K²قيمة
الداللة

/

/

الؤرار

/

شكل رقم ( :)26يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()01

من خالل اجلدول رقم ( )28و الشكل رقم ( )26نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االستنتاج:
من خالل النتائ ادلوعحة يف اجلدول الساب نستنت أن العرض اصأساس من وع ىذا الس ال ،وىو إبراز
دور اإلدارة يف صلاح النشاطات الرياعية ويكون ىذا الس ال ادلبدئ كأساس لألسئية ادلوعوعية ادلوالية وىو ما يربز أن
 %555من عينة ادلبحوثني (ادلدراء) يعتؤدون كبديهية أن اإلدارة ذلا دور ىام يف صلاح النشاطات الرياعية.
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السؤال :02ىل برام العمل ادلسترة قابية ليتعديل؟

الجدول رقم ( :)29يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()02
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
02

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

التكرار

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

//

 K²قيمة

//

مستوى
الداللة

//

الؤرار

//

شكل رقم ( :)27يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()02

من خالل اجلدول رقم ( )29و الشكل رقم ( )27نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  %555من ادلبحوثني (ادلدراء ) يرون أن برام العمل ادلسترة من قبل
اإلدارة من أ ل ولول إىل أىداف ادلر وة قابية ليتعديل وف مستجدات الواق .
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السؤال :03ىل يؤوم ادلوظفون شاركتكم يف حتديد اصأىداف؟

الجدول رقم ( :)30يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()03
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
03

التكرار

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

دائما

3

2,3 42.85%

,7

أحيانا

3

2,3 42.85%

,7

أبدا

1

2,3 14.28%

-1,3

اإلجمالي

7

100%

02

 K²قيمة

1.14

مستوى
الداللة

0.56

الؤرار

أذ دالة
عند
0.05

////

شكل رقم ( :)28يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()03

من خالل اجلدول رقم ( )30والشكل رقم ( )28اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 07فردا قد انؤسمت إىل ثالث رلموعات ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم
( )03بالبديل "دائما " وقد بيغ عددىم ( )03أفراد بنسبة مئوية بيغت  ،%42،85أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد
الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "أحيانا" والبالغ عددىم ( )03أفراد كذلك بنسبة مئوية قدرت بـ
 .%42.85يف حني نالحظ أن ما نسبتو % 14.28دتثل اتجمموعة الثالثة اليت حتتوي عيى اصأفراد الذين أ ابوا عيى ىذا
الس ال بالبديل "أبدا" والبالغ عددىم ( )01فرد.
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وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )2قدرت بـ 1،14وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،)α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىن اك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات الثالث  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو
 %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
م ــن خ ــالل اجل ــدول الس ــاب نس ــتنت أن % 55.65م ــن ادلبح ــوثني (ادل ــدراء) أن مش ــاركة ادل ــوظفني يف حتدي ــد اصأى ــداف
تكــون بشــكل دائــم أمــا  %55.65مــنهم يـرون أنــو أحيانــا فؤــط تــتم مشــاركة مــوظفني يف حتديــد اصأىــداف يف حــني أن
 %55.55يرون أن مشاركتهم معدومة يف حتديد اصأىداف ،ويرى الباحث أن خيفيـة اإل ابـة تر ـ إىل أسـيوب تعامـل
ادلدير م ادلوظفني .
السؤال :04ىل لكم نظرة عن برام ادلستؤبيية ليم سسة الرياعية؟
الجدول رقم ( :)31يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()04
بدائل اإل ابة
التكرار
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
04

النسبة
ادلئوية

التكرار
ادلتوق

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

////

در ة
احلرية

//

مستوى
 K²قيمة
الداللة

//

//

شكل رقم ( :)29يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()04

الؤرار

///

من خالل اجلدول رقم) )31و الشكل رقم ( ) 29نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
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االستنتاج:

من خالل اجلدول الساب نستنت انو تو د نظرة كامية ومستؤبيية دلبحوثني (ادلدراء)بكافة برام ادل سسة من أ ل حتؤي
أىدافها وعمان استمراريتها وتتورىا وىذا ما يالحظ من خالل نسبة  %555لو ود ىذه النظرة .
السؤال :05ىل تؤوم بتسجيل البيانات حول النشاطات السابؤة؟
الجدول رقم ( :)32يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()05
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
05

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

التكرار

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

////

//

 K²قيمة

///

مستوى
الداللة

//

الؤرار

//

شكل رقم ( :)30يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()05

من خالل اجلدول رقم ( )32و الشكل رقم ( )30نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  %555من ادلبحوثني (ادلدراء) أنو عيى اإلدارة الؤيـام بتسـجيل كافـة البيانـات
حول النشاطات السابؤة ا ذلا من دور كبذ إلعداد الدراسات حول الربام ادلستؤبيية من النشاطات السابؤة .
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السؤال :06إذا كانت بنعم ىل تستخدم تيك البيانات لالستفادة منها مستؤبال؟
الجدول رقم ( :)33يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()06
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
06

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

التكرار

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

////

//

 K²قيمة

//

مستوى
الداللة

//

الؤرار

//

شكل رقم ( :)31يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()06

من خالل اجلدول رقم ( )33و الشكل رقم ( )31نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  % 555من ادلبحوثني (ادلدراء)أن اذلدف اصأساس من وراء تسجيل
البيانات والنشاطات السابؤة ىو استخدامها كمر عية لالستفادة منها مستؤبال .
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السؤال :07ما ى أنواع اخلتط ادلعتمدة يف ادل سسة؟

الجدول رقم ( :)34يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()07
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
07

التكرار

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

أسبوعية

1

1,8 14.28%

-,8

شهرية

2

1,8 28.57%

,3

فصلية

2

1,8 28.57%

,3

سنوية

2

1,8 28.57%

,3

اإلجمالي

7

100%

03

 K²قيمة

0.42

مستوى
الداللة

الؤرار

أذ دالة
عند
0.93
0.05

////

شكل رقم ( :)32يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()07
من خالل اجلدول رقم ( )34والشكل رقم ( )32اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 07فردا قد انؤسمت إىل أربعة رلموعات ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم
( )07بالبديل "أسبوعية " وقد بيغ عددىم ( )1فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%14،28أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد
الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " هرية " والبالغ عددىم()02فرد بنسبة مئوية قدرت بـ  .%28،57أما
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اتجمموعة الثالثة فتمثل اصأف راد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "فصيية " والبالغ عددىم ( )02فرد بنسبة
مئوية قدرت بـ  .% 28.57يف حني نالحظ أن ما نسبتو  %28،57دتثل اتجمموعة الرابعة اليت حتتوي عيى اصأفراد
الذين أ ابوا عيى ىذا الس ال بالبديل "سنوية" والبالغ عددىم ( )2فرد
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )3قدرت بـ  0.42وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،)α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أنو ال تو د ختط يومية  % 55يعتمد عييها ادلدراء يف م سساهتم بينما أن نسبة
 %55.55يعتمدون منهم عيى ختط أسبوعية يف حني أن نسبة  %56.57يعتمدون عيى اخلتط الشهرية إهنا
ختط إسرتاتيجية يف م سساهتم وبنفس النسبة  %56.57يرون أن ىناك ختط فصيية أو سنوية بنسبة %56.67
من أ ل تسيذ ادل سسة بنجاح .
المحور الثاني :تطبيق االسس العلمية له اثر على تنظيم عمل المؤسسة الرياضية.
السؤال :08ىل عالقتك م ادلوظفني؟
الجدول رقم ( :)35يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()08
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
08

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

متوسطة

2

3,5 28.57%

-1,5

جيدة

5

3,5 71.42%

1,5

االجمالي

7

100%

////
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در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

الؤرار

غير دالة
01

1.28

0.25

عند
0.05
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شكل رقم ( :)33يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()08

من خالل اجلدول رقم ( )35والشكل رقم ( ) 33اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 07فردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()08
بالبديل "متوستة " وقد بيغ عددىم ( )2فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%28،57أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " يدة " والبالغ عددىم ( )05أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%71،42
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  0.28وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل اجلدول نستنت الساب أن نسبة %55.43من ادلبحوثني (ادلدراء)يرون أن عالقتهم م ادلوظفني يدة تأكد
ىذه النسبة مدى اىتمام ادلدراء بعالقتهم م ادلوظفني يف حني أن نسبة  %56.05من ادلبحوثني (ادلدراء) ذلم عالقة
متوستة م موظفيهم .
وتعترب عالقة ادلدير م ادلوظفني ى اصأساس لتسيذ ادل سسة بتريؤة يدة
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السؤال :09ىل ىناك تةارب يف قراراتك م ادلوظفني؟

الجدول رقم ( :)36يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()09
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
09

التكرار

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

1

3,5 14.28%

-2,5

ال

6

3,5 85.71%

2,5

االجمالي

7

100%

01

 K²قيمة

3.57

مستوى
الداللة

0.05

الؤرار

دالة عند
0.05

////

شكل رقم ( :)34يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()09
من خالل اجلدول رقم ( )36والشكل رقم ( ) 34اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 07أفردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()09
بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )1فرد بنسبة مئوية بيغت  ،%14،28أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت
إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )06أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%85،71
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  3،57وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
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( ،) α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني ولصاحل اتجمموعة الثانية ،ونسبة التأكد من ىذه
النتيجة ىو  %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج :من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  %60.55من ادلبحوثني (ادلدراء) أنو ال يو د تةارب يف
الؤرارات السارية داخل ادل سسة بينهم وبني ادلوظفني وىذا ينعكس إغلابا عيى أداء ادل سسة ،وبدل عيى أن قرارات ادلدير
قرارات واعحة وسييمة يف حني أن نسبة  %55.56يرون أن ىناك تةارب يف الؤرارات
السؤال :10ىل اإلمكانيات الالزمة لتحؤي اصأىداف ادلتوفرة عيى مستواىم؟
الجدول رقم ( :)37يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()10
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
10

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

3

3,5 42.85%

-,5

ال

4

3,5 57.14%

,5

االجمالي

7

100%

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

الؤرار

غير دالة
01

0.14

0.70

////

عند
0.05

شكل رقم ( :)35يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()10

من خالل اجلدول رقم ( )37والشكل رقم ( ) 35اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( )07أفردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم )10
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بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )03أفراد بنسبة مئوية بيغت  ،%42،85أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال " والبالغ عددىم ( )04أفراد بنسبة مئوية قدرت بـ .%57،14
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  0.14وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني لصاحل  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو
 %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج :من خالل اجلدول الساب نالحظ أن نسبة  %55.60من ادلبحوثني (ادلدراء) يعتؤدون أن اإلمكانيات
ادلتوفرة عيى مستوى م سساهتم لتحؤي اصأىداف ادلسترة يف حني أن نسبة  %05.50يرون عكس ذلك بعدم و ود
بوفرة اإلمكانيات ليم سسة لتحؤي اصأىداف .
السؤال :11ىل يؤوم ادلوظفون ساعدتك يف أداء عميك؟
الجدول رقم ( :)38يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
11

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

6

3,5 85.71%

2,5

ال

1

3,5 14.28%

-2,5

االجمالي

7

100%

در ة
احلرية

01

مستوى
 K²قيمة
الداللة

3.57

0.05

////

شكل رقم ( :)36يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()11
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من خالل اجلدول رقم ( )38والشكل رقم ( ) 35اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 07أفردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()11
بالبديل "نعم " وقد بيغ عددىم ( )06أفراد بنسبة مئوية بيغت  ،%85،71أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين
كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "ال" والبالغ عددىم ( )01فردا بنسبة مئوية قدرت بـ .%14،28
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  3،57وى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإن ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات الثالث لصاحل اتجمموعة اصأوىل ،ونسبة التأكد من
ىذه النتيجة ىو  %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  % 60.57من ادلبحوثني ( ادلدراء) أن مـوظفيهم يؤومـون سـاعدهتم يف أداء
عميهم وى نسبة كافية ليحزم بو ود عالقة إغلابية بـني ادلـدير وادلـوظفني  ،يف حـني صلـد نسـبة  % 55.55مـن ادلبحـوثني
( ادلــدراء ) ال يؤوم ــون ادل ــوظفني بع ــدم تؤــدا ادلس ــاعدة ذل ــم ،وق ــد يك ــون ذل ــك را ـ إىل و ــود عالق ــة س ــيبية ب ــني ادل ــدير
وادلوظفني .
المحور الثالث :عدم االعتماد على التوجيه في العمل االداري الرياضي يؤدي الى مردود سلبي.
السؤال :12ىل تث يف أداء ادلوظفني؟
الجدول رقم ( :)39يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()12
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
12

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

التكرار

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

////

//

 K²قيمة

//

مستوى
الداللة

//

شكل رقم) :)37يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()12
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من خالل اجلدول رقم ( )39و الشكل رقم ( )37نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االستنتاج:
مــن خــالل اجلــدول الس ـاب نســتنت أن نســبة  % 555مــن ادلبحــوثني ( ادلــدراء) يةــعون ثؤــتهم التامــة يف مــوظفيهم وأداء
أعماذلم وو ود الثؤة بني ادلدير وادلوظفني

ء أساس يف عمل ادل سسة إذ تعت نتائ إغلابية يف حتؤي اصأىداف .

السؤال :13ىل حدثت مشاكل وأختاء يف عميك؟
الجدول رقم ( :)40يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13
بدائل اإل ابة
التكرار
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
13

النسبة
ادلئوية

التكرار
ادلتوق

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

////

در ة
احلرية

//

مستوى
 K²قيمة
الداللة

//

//

الؤرار

//

شكل رقم (:)38يوضح نسبإجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()13

من خالل اجلدول رقم) )40و الشكل رقم ( ) 38نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االستنتاج :من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  % 555ي كدون عيى و ود مشاكل وأختاء أثناء أدائهـم ليعمـل
اإلداري وقد تكون ىذه ادلشاكل ناجتة عن عبء يف الؤرارات اإلداريـة أو يف إ ـراءات التنفيـذ أو التعامـل مـ مجاعـة العمـل
أو ر ا من البيئة اخلار ية .
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السؤال :14إذا كانت نعم ىل عميت عيى تفادي اصأختاء؟

الجدول رقم ( :)41يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()14
بدائل اإل ابة
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
14

النسبة

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

التكرار

ادلئوية

ادلتوق

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

 K²قيمة

مستوى
الداللة

الؤرار

////

شكل رقم (:)39يوضح نسبإجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()14
من خالل اجلدول رقم) )41و الشكل رقم ( ) 39نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االســتنتاج :مــن خــالل اجلــدول الســاب نســتنت أن نســبة  % 555مــن ادلبحــوثني ( ادلــدراء ) يعميــون دائمــا عيــى تفــادي
اصأختاء وادلشاكل اإلدارية اليت أكدوا يف اجلـدول السـاب أهنـم فعـال يتعرعـون إىل عـدة مشـاكل وأختـاء أثنـا العمـل ،ويـرى
الباحث أن ىذا التصرف ىو التصرف الالئ بادلدير ادلناسب الذي يسعى إىل تتوير م سستو .
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المحور الرابع :الرقابة في المؤسسة الرياضية لها دور في تصحيح مسار العمل اإلداري الرياضي .
السؤال :15ما نوع السياسة الرقابية ادلتبؤة من طرفك؟
الجدول رقم ( :)42يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15
بدائل اإل ابة
التكرار
التكرار
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
15

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

شكل دوري

5

3,5 71.42%

1,5

شك لعشوائي

2

3,5 28.57%

-1,5

االجمالي

7

100%

در ة
احلرية

مستوى
 K²قيمة
الداللة

الؤرار

غير دالة
01

1.28

0.25

////

عند
0.05

شكل رقم ( :)40يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()15

من خالل اجلدول رقم ( )42والشكل رقم ( )40اعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 07أفردا قد انؤسمت إىل رلموعتني ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم ()15
بالبديل " كل دوري " وقد بيغ عددىم ( )05أفراد بنسبة مئوية بيغت  ،%71،42أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد
الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل " كل عشوائ " والبالغ عددىم ( )02فرد بنسبة مئوية قدرت بـ
.%28،57
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )1قدرت بـ  0.28وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
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( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعتني  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  %95م
احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
من خالل اجلدول الساب نستنت أن نسبة  % 55.55من ادلبحوثني أهنم يؤومون بالرقابة عيى موظفيهم بشكل دوري
ومستمر لةمان اصأداء اجليد يف اصأعمال ادلكيفون هبا  ،بينما يرى نسبة  % 56.06فهم يتبعون سياسة رقابية بشكل
عشوائ .
السؤال :16ىل أنت لارم أثناء الرقابة؟
الجدول رقم ( :)43يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16
بدائل اإل ابة
التكرار
عيى الس ال رقم
ادلشاىد
16

النسبة
ادلئوية

التكرار
ادلتوق

الفرق بني التكرار
ادلشاىد وادلتوق

نعم

7

100%

7,0

0,0

االجمالي

7

100%

////

در ة
احلرية

///

مستوى
 K²قيمة
الداللة

//

//

الؤرار

///

شكل رقم ( :)41يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()16
من خالل اجلدول رقم ( )43و الشكل رقم ( )41نالحظ أن مجي أفراد عينة الدراسة اءت إ ابتهم عيى
البديل "نعم"
االستنتاج:
مــن خــالل اجلــدول الســاب نســتنت أن نســبة  %555مـن ادلبحــوثني يفةــيون التعامــل مـ ادلــوظفني أثنــاء الرقابــة بص ـرامة
وحزم وحسب الباحث فإن ذلك يعت ليرقابة أعلية كبذة كما أن الرقابة بدون لرامة ال معه ذلا .
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السؤال :17ما ىو أىم عنصر يساىم يف صلاح عميك؟

الجدول رقم ( :)44يوضح إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()17
بدائل اإل ابة
النسبة ادلئوية
عيى الس ال رقم
ادلتوق
ادلشاىد
17
التكرار

وضوح األهداف
والبرامج المسطرة
من اإلدارة

العالقات الجيدة مع
الموظفين

اكتساب الخبرات
واستفادتك من

التجارب السابقة
اإلجمالي

التكرار

الفرق بني التكرار

در ة

ادلشاىد وادلتوق

احلرية

4

2,3 57.14%

1,7

1

2,3 14.28%

-1,3

2
7

2,3 28.57%
100%

 K²قيمة

مستوى
الداللة

الؤرار

غير دالة
02

2.00

0.36

-,3

عند
0.05

////

شكل رقم ( :)42يوضح نسب إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال رقم ()17

من خالل اجلدول رقم ( )44والشكل رقم ( )42أعاله نالحظ أن إ ابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إمجاال
( ) 07فردا قد انؤسمت إىل ثالث رلموعات ،دتثيت اتجمموعة اصأوىل يف اصأفراد الذين دتحورت إ اباهتم عيى الس ال رقم
( )17بالبديل "وعوح اصأىداف والربام ادلسترة من اإلدارة" وقد بيغ عددىم ( )04فرد بنسبة مئوية بيغت
 ،% 57،14أما اتجمموعة الثانية فتمثل اصأفراد الذين كانت إ ابتهم عيى ىذا الس ال بالبديل "العالقات اجليدة م
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ادلوظفني " والبالغ عددىم ( )01فرد بنسبة مئوية قدرت بـ  .%14،28يف حني نالحظ أن ما نسبتو  %28،57دتثل
اتجمموعة الثالثة اليت حتتوي عيى اصأفراد الذين أ ابوا عيى ىذا الس ال بالبديل "اكتساب اخلربات واستفادتك من التجارب
السابؤة" والبالغ عددىم ( )2فرد
وليتأكد من داللة ىذه الفروق يف التكرارات والنسب مت اليجوء إىل اختبار الداللة اإلحصائية (كا )²حيث نالحظ من
اجلدول أعاله أن قيمتها عند در ة احلرية ( )2قدرت بـ 2.00وى قيمة أذ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا
( ،) α=0.05وبالتايل فإنو ليس ىناك فرق دال إحصائيا بني اتجمموعات الثالث  ،ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو
 %95م احتمال الوقوع يف اخلتأ بنسبة .%5
االستنتاج:
مــن خــالل اجلــدول الســاب نســتنت ان وعــوح اصأىــداف وال ـربام ادلســترة حتمــل ادلرتبــة اصأوىل عنــد ادلبحــوثني ( ادلــدراء )
وذلــك صأنــو اخلتــوة اصأوىل والعنصــر ادلهــم يف عمــل اإلدارة والــذي ىــو التختــيط ويف ادلرتبــة الثانيــة صلــد العالقــة اجليــدة م ـ
ادلــوظفني ويف ادلرتبــة الثالثــة صلــد عنصــر اكتســاب اخلـربات واالســتفادة مــن التجــارب الســابؤة ويف ادلرتبــة الرابعــة واصأخــذة تــأيت
وعوح ادلهام وتوفذ اإلمكانيات .
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مناقشة في ظل الفرضيات
الفرضية األولى :ليتنب ات ادلستؤبيية أثر عيى نشاطات ادل سسة الرياعية .

تفسذ نتائ ا ور اصأول اخلاص بالفرعية اصأوىل من خالل إ ابات ادلوظفني وادلدراء و عيى عبارات ا ور اصأول من كل

استبيان.
نتائ ا ور اصأول اخلاص بإ ابات ادلوظفني
الس ال
الس ال رقم1

كا

2

نتائ ا ور اصأول اخلاص بإ ابات ادلدراء
2

الداللة اإلحصائية

كا

دالة

جميع اإلجابات

جميع اإلجابات
لصالح البديل

الداللة اإلحصائية
دالة

لصالح البديل
"نعم"

"نعم"

الس ال رقم2

16.13

دالة

جميع اإلجابات

دالة

لصالح البديل
"نعم"

الس ال رقم3

2.60

أذ دالة

1.14

أذ دالة

الس ال رقم4

0.46

أذ دالة

جميع اإلجابات

دالة

الس ال رقم5

1.20

أذ دالة

الس ال رقم6

0.81

أذ دالة

لصالح البديل
"نعم"

جميع اإلجابات

دالة

لصالح البديل
"نعم"

جميع اإلجابات

دالة

لصالح البديل
"نعم"

الس ال رقم7

2.00

/////////

أذ دالة

تنتي الفرعية اصأوىل من اعتؤاد ينا عيى أن ليتنب ات ادلستؤبيية أثر عيى نشاطات ادل سسة الرياعية  ،وانتيؤا من
سلتيف الؤراءات ليدراسا ت السابؤة والرتاث النظري الفكري ،والنتائ ادلتحصل عييها بترائ إحصائية عيمية يف اجلدول
ادلشار إليو أعاله رقم ( ) 45فان النتائ تفيد إىل أن اأيب النسب ادلئوية لبدائل أسئية االستبيان ادلتب عيى ادلوظفني
ورأم تفوهتا كانت تصب يف لاحل فرعية البحث رأم ان قيمة كا 2اءت دالة يف الس ال الثاين فؤط لصاحل البديل "نعم
" و اءت كذلك مجي إ ابات افراد عينة الدراسة لصاحل البديل "نعم "يف الس ال اصأول  ،أما فيما خيا أسئية
االستبيان ادلتب عيى ادلدراء فان مجي النسب ادلئوية و قيم كا 2اءة دالة لصاحل فرعية البحث أي أن ليتنب ات
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ادلستؤبيية أثر عيى نشاطات ادل سسة الرياعية باستثاء الس ال رقم ( )3و( )7فان الفروق فيهم مل تكن دالة لصاحل أي
بديل .
الفرضية الثانية :اعتماد اصأسس العيمية لو اثر عيى تنظيم عمل ادل سسة الرياعية.

تفسذ نتائ ا ور الثاين اخلاص بالفرعية الثانية من خالل إ ابات ادلوظفني وادلدراء .
نتائ ا ور اصأول اخلاص

نتائ ا ور اصأول اخلاص

بإ ابات ادلوظفني

بإ ابات ادلدراء

الس ال

كا

2

الداللة اإلحصائية

كا

2

الداللة اإلحصائية

الس ال رقم7

4.80

دالة

1.28

أذ دالة

الس ال رقم8

6.53

دالة

3.57

دالة

الس ال رقم9

6.53

دالة

0.14

أذ دالة

الس ال رقم10

0.50

أذ دالة

3.57

دالة

تنتي الفرعية اصأوىل من اعتؤاد ينا عيى أن تتبي اصأسس العيمية لو اثر عيى تنظيم عمل ادل سسة الرياعية
 ،وانتيؤا من سلتيف الؤراءات ليدراسات السابؤة والرتاث النظري الفكري ،والنتائ ادلتحصل عييها بترائ إحصائية
عيمية يف اجلدول ادلشار إليو أعاله رقم ( ) 46فان النتائ تفيد إىل أن اأيب النسب ادلئوية لبدائل أسئية االستبيان
ادلتب عيى ادلوظفني ورأم تفوهتا كانت تصب يف لاحل فرعية باستثناء قيمة كا 2ليس ال  10لالستبيان التب عيى

ادلوظفني حيث اءت أذ دالة  ،وقيمة كا 2ليس ال  08و 10لالستبيان التب عيى ادلدراء حيث اءت كذلك أذ
دالة  ،ميكن تفسذ النتيجة التالية اىل
أن ادل سسة الرياعية غلب ان تعتمد عيى اصأسس العيمية اليت تستثمر اإلمكانات ادلتاحة اىل اقصى حد شلكن  ،و ان
أي عمل مجاع ال يعتمد عيى تيك اصأسس يصبح عمال ارجتاليا يعتمد عيى التجربة و اخلتأ ،ويف ىذا الصدد يشذ
كمال درويش  1996نؤال عن فروست " بأن اإلدارة ى التنب و التختيط وى فن تو يو النشاط اإلنساين " ونظراً
صأعلية اصأنشتة الرياعية ىف العصر احلديث وازدياد احلا ة إليها فؤد ألبحت تستند إىل خصائا و مبادئ عيمية
توع برارلها ىف عوء معيومات منسؤة مستندة إىل خصائا عيمية سلتيفة  ،وألبحت هتتم بأكثر من الناحية البدنية
ليفرد  ،فشميت النواحى الفيسولو ية والسيكولو ية باإلعافة إىل النواحى العؤيية واال تماعية وأذىا من او و النمو
والتتور وتعدد مهامها وكثر عدد العاميني ىف ميادينها ادلختيفة شلا تتتيب تنظيماً إدارياً سييماً حيث يتوقف صلاح برام
اصأنشتة الرياعية وقوة تأثذىا عيى حسن إدارة ىذه الربام وعيى اصأسس العيمية اليت تؤوم عييها .
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تتف الدراسة احلالية زئيا م دراسة دراسة الباحث عوينات حسني حول " دور وظيفة التو يو يف إدارة ادلنشآت
الرياعية"  2013واليت تولل فيها اىل ان الؤيادة الر يدة اليت تؤوم عيى أسس عيمية م االتصال الفعال عنصران
مهمان يف ادارة ادلنشات الرياعية.
الفرضية الثالثة :عدم االعتماد عيى التو يو يف العمل اإلداري الرياع ي دي إىل مردود سييب.
تفسذ نتائ ا ور الثالث اخلاص بالفرعية الثالثة من خالل إ ابات ادلوظفني وادلدراء .
نتائ ا ور اصأول اخلاص
بإ ابات ادلوظفني
الس ال

كا

2

نتائ ا ور اصأول اخلاص
بإ ابات ادلدراء
2

الداللة اإلحصائية

الداللة اإلحصائية

كا

الس ال رقم11

3.20

أذ دالة

دالة كيها لصاح
"نعم"

//

الس ال رقم12

0.20

أذ دالة

دالة كيها لصاح

//

الس ال رقم13

8.60

دالة

الس ال رقم14

6.53

دالة

الس ال رقم15

19.20

دالة

الس ال رقم16

0.53

أذ دالة

الس ال رقم17

0.69

أذ دالة

"نعم"
دالة كيها لصاح
"نعم"

//

تنتي الفرعية الثالثة من اعتؤاد ينا عيى أن عدم االعتماد عيى التو يو يف العمل االداري الرياع ي دي إىل مردود
سييب  ،وانتيؤا من سلتيف الؤراءات ليدراسات السابؤة والرتاث النظري الفكري ،والنتائ ادلتحصل عييها بترائ
إحصائية عيمية يف اجلدول ادلشار إليو أعاله رقم) )47فان النتائ تفيد إىل أن اأيب النسب ادلئوية لبدائل أسئية
االستبيان ادلتب عيى ادلوظفني ورأم تفوهتا اءت أذ دالة باستثناء قيمة كا 2لس ال  ، 15-14-13أما فيما
خيا أسئية االستبيان ادلتب عيى ادلدراء فان مجي النسب ادلئوية و قيم كا 2اءة دالة لصاحل فرعية البحث أي أن عدم
االعتماد عيى التو يو يف العمل االداري الرياع ي دي إىل مردود سييب ،ميكن تفسذ النتيجة السابؤة من خالل ما أ ار
اليو كل من " ديزنس كي و لورتون و بيتل  ,kelly,blarton ,beitel 1990 desensiبان االدارة الرياعية
555

عرض النتائج و تفسيرها و مناقشتها

الفصل الرابع

ى رلموعة ادلهارات اليت تشمل كل ما لو لية بال تختيط و التنظيم و ادلتابعة و التمويل و التو يو و الؤيادة و التؤوا
داخل أي منظمة او ادارة تؤدم خدمات متصية بالرتبية البدنية والرياعية  ،كما مت تعريف االدارة الرياعية باهنا تنسي
ادلوارد و هود االفراد باالستفادة من التؤنيات وتو يهها بتريؤة تسمح بتحؤي االىداف بدقة يف اقصر وقت و بأقل
تكيفة ،ىذا و تتف الدراسة احلالية م دراسة  -دراسة الباحث عتاء اهلل الوخش حول "ادلناخ التنظيم يف ظل
سياسة احلوكمة وعالقتو بالرعاالوظيف ليعاميني يف االدارة ادلركزية لوزارة الشباب والرياعة واليت تولل فيها إىل أن
احلوكمة يف اتجم ال الرياع إر اد وتو يو باعتبارىا وسيية وليست أاية شلا يعتينا أفةل اصأدوات واخلتط وف رأى اخلرباء
الرياعيني.
الفرضية الرابعة :الرقابة يف ادل سسة الرياعية ذلا دور يف تصحيح مسار العمل اإلداري الرياع
تفسذ نتائ ا ور الراب اخلاص بالفرعية الرابعة من خالل إ ابات ادلوظفني وادلدراء

الس ال

نتائ ا ور اصأول اخلاص بإ ابات

نتائ ا ور اصأول اخلاص بإ ابات

ادلوظفني

ادلدراء
كا

2

الداللة اإلحصائية

كا

2

الس ال رقم18

4.80

دالة

1.28

الس ال رقم19

7.60

دالة

كيها دالة لصاحل
"نعم"
2.00

الداللة اإلحصائية
أذ دالة
///
أذ دالة

تنتي الفرعية الرابعة من اعتؤاد ينا عيى الرقابة يف ادل سسة الرياعية ذلا دور يف تصحيح مسار العمل اإلداري
الرياع  ،وانتيؤا من سلتيف الؤراءات ليدراسات السابؤة والرتاث النظري الفكري ،والنتائ ادلتحصل عييها بترائ
إح صائية عيمية يف اجلدول ادلشار إليو أعاله رقم ( ) 48فان النتائ تفيد إىل أن اأيب النسب ادلئوية لبدائل أسئية
االستبيان ادلتب عيى ادلوظفني واالستبيان ادلتب عيى ادلدراء اءت دالة و لصاحل فرعية البحث باستثناء الس ال -15
 17لالستبيان ادلتب عيى ادلدراء .ميكن ان تعزى النتيجة التالية اىل ان اجلانب اآلخر من العميية اإلدارية يتمثل يف
وظيفة الرقابة وىذه الوظيفـة تتمثل يف قياس اصأداء احلايل ومؤارنتو بادلعايذ ادلتوقعـة فـ اصأداء والسـاب حتديدىا ،إن وظيفة
الرقابة دتارس بتريؤة دائمة ومستمرة وبالرأم من أن اتصال ىذه الوظيفة بوظيفيت التنظيم والتختيط إال أن اتصاذلا اصأكرب
يكون عادة بوظيفة االتصال وعادة ما يتةمن اإل راء التصحيح ليرقابة إدخـال تعـديالت عيـى اخلتط ادلوعوعة،
ونتيجة ذلذه احلؤيؤة ينظر الكثيـرون مـن دارسـ اإلدارة لوظيفيت التختيط والرقابة كجزء من دائرة متكامل تبدأ بالتختيط
وتنته بالرقابة.
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ميكن تفسذ نتيجة الرقابة يف ادل سسة الرياعية ذلا دور يف تصحيح مسار العمل اإلداري الرياع اىل أن الرقابة يف أي
مشروع تشتمل عيى اكتشاف ما إذا كان كل ء مت ويـتم وفؤا ليختط ادلوعوعة والتعييمات الصادرة وادلبادئ السارية
،وى هتدف إلـى الوقوف عيى نواح الةعف واصأختاء ومن مث العمل عيى عال ها ومن تكرارىا،وإن الرقابة تكون
عيى كل ء سواء كانـت أعمـاال أو أ ـياء أو أفـرادا أو مواقف.
مقارنة النتائج بالفرضية العامة:
جدول رقم ( )48يوضح مقارنة النتائج بالفرضية العامة
الفرعية

لياأتها

النتيجة

الفرعية اجلزئية

ليتنب ات ادلستؤبيية أثر عيى نشاطات ادل سسة

حتؤؤت

اصأوىل

الرياعية

الفرعية اجلزئية

تتبي اصأسس العيمية لو اثر عيى تنظيم عمل

الثانية

ادل سسة الرياعية

الفرعية اجلزئية

عدم االعتماد عيى التو يو يف العمل اإلداري الرياع

الثالثة

ي دي إىل مردود سييب

الفرعية اجلزئية

الرقابة يف ادل سسة الرياعية ذلا دور يف تصحيح مسار

الرابعة

العمل اإلداري الرياع

الفرعية العامة

التحكم يف العنالر اإلدارية ي دي اىل صلاح العمل
اإلداري الرياع

حتؤؤت

حتؤؤت

حتؤؤت

حتؤؤت

من خالل اجلدول رقم ( )48يتبني أن الفرعيات اصأربعة اليت لاأها الباحث كحيول م قتة دلشكية
البحث قد حتؤؤت ،وىذا ما أثبتتو النتائ ادلتحصل عييها من خالل االستبيان ادلو و ليموظفني و ادلدراء وادلبينة يف
اجلداول أعاله رقم ( ) 47( )46( )45( )44ومنو نستنت ان الفرعية العامة ليبحث قد حتؤؤت  ،واليت تنا
التحكم في العناصر اإلدارية يؤدي الى نجاح العمل اإلداري الرياضي
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الفصل الخامس
-1

إستنتاجات و إقتراحات

استنتاجات عامة:
 مشاركة ادلوظفني يف وضع أو تسطري أىداف ادلؤسسة أمر حتمي حىت يكون على إطالع أكرب عليها إتباع األسس العلمية يف تنظيم العمل وحسن العالقة بني الرئيس وادلرؤوس لو أثره اإلجيايب على العمل اإلداريوجناحــو .
 التوجيو الرشيد من الرئيس لو األمهية يف سريورة العملية اإلدارية . -الثقة ادلتبادلة بني الرئيس وادلرؤوس ذلا الدافع القوي يف تسطري العمل اإلداري.

 -2توصيات و اقتراحات عامة:
يف ضوء الفروض ونتائج الدراسة ومن خالل االستطالع واالستبيان الذي قمنا بتوجيهو للمدراء وادلوظفني فيما
خيص "مسامهة بعض الوظائف اإلدارية يف جناح العمل اإلداري الرياضي" متكنا من اإلطالع على واقع عمل
الوظائف اإلدارية يف ادلؤسسات الرياضية ومواكبتها للتحديات وأسباب األزمة اليت تعيشها وبناءا على نتائج
ىذا البحث ميكننا إعطاء مجلة من االقًتاحات والتوصيات ادلتمثلة فيما يلي:
أوال -فيما خيص التأطري والتكوين.

 ضرورة تكوين إطارات ذات كفاءة عالية خمتصة يف التحكم يف الوظائف اإلدارية حملاولة حتسني سريادلؤسسات الرياضية.
 العمل على تطبيق التقنيات احلديثة من أجل تطوير وجناح اإلدارة بأمت معٌت الكلمة وذلك بواسطة التعرفعلى خمتلف الوظائف اإلدارية وكيفية تطبيقها.
 -ضرورة وجود تنسيق وتعاون مشًتك بني ادلدير وادلوظفني لتحسني سريورة العمل واألداء اجليد.

ثانيا -فيما خيص العمل اإلداري الذي كون ألجلو أو الذي أطر لو فيجب.
 االعتماد على أفضل األمناط اإلدارية وىو النمط الدميقراطي والذي يعطي فيو الفرصة للموظفني والعمالباالجتماع مع القادة لتوضيح األىداف ورسم اخلطط للسري احلسن للمؤسسة حىت يكون أكثر فهما وأحسن أداء.
 إتباع ما أوصت بو النظرية احلديثة وجعل كل فرد مسؤول وإحساسو بأنو فعال ولو دور على أن يقلل ادلدير أوالقائد من ادلراقبة ادلستمرة وادلفاجئة وأن يراقب كل فرد نفسو بنفسو أي مراقبة ذاتية.
-3األفاق المستقبلية:
 -1مدى مسامهة الوظائف اإلدارية يف جناح العمل اإلداري الرياضي.
 -2معوقات تطبيق الوظائف اإلدارية يف ادلؤسسات الرياضية
 -3قياس أثر تطبيق الوظائف اإلدارية يف ادلؤسسات الرياضية على أداء ادلوظفي
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جامعة محمد بوضياف -المسيلة-

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم اإلدارة و التسيير الرياضي

استمارة استبياويت
بعد كامل التحية و االحرتام
ويف إطار البحث العلمي و ضمن تكملة البحث الجناز املذكرة لنيل شهادة ماسرت  :علوم وتقنيات النشاطات

البدنية و الرياضية فرع :اإلدارة و التسيري الرياضي  ،حتت عنوان  " :مساهمة بعض الوظائف اإلدارية في
نجاح العمل اإلداري الرياضي"
نضع بني أيديكم هذه االستمارة و نرجوا منكم اختيار اإلجابة اليت تناسب أرائكم و ذلك بوضع عالمة
( × ) يف املربع املناسب .

مالحظة  :إجابتك تستخدم ألغراض البحث العلمي  ،و تأكدوا بأهنا ال توجد أجوبة صحيحة و أخرى خاطئة
بقدر ما يهمنا رأيكم الشخصي.

حتت إشراف:
د.مرنيز أسامة

من إعداد الطلبة :
هشام كيواين

.0256-0255

.I

استبيان موجه إلى الموظفيه:

المعلومات الشخصية :
 -1الس ـن :

من 51إىل 32سنة
 -2الجنــس :

 52فأكثر

من  32إىل 52سنة

أنثــى

ذكــر

 -3المستوى الدراسي :
إكمايل

ابتدائي

جامعي

ثانوي

معلومات البحث :
 -11هل تعتقد أن لإلدارة دور في نجاح النشاطات الرياضية؟
ال

نعم

 -12ما مدى إطالعك على المؤسسة الرياضية ؟

ضعيف

جيدة

 -13هل تقوم اإلدارة باستشارتك في عملية تحديد األهداف؟
أحيانا

دائما

 -14هل تساهم في وضع األهداف ؟
غري

نعم

أبدا

ال

-15أ -ما مدى مساهمتك في وضع الخطط قي تطوير المؤسسة ونشاطاتها ؟
ضعيفة

جيدة

ب -إذا كانت اإلجابة بجيدة كيف تشارك في عملية التخطيط ؟
على شكل اقرتاح شفوي أثناء العمل
 -16هل عالقاتك بالمسؤول ؟
سيئة

 -17هل تتعامل مع بقية الموظفين بطريقة؟

بشكل رمسي يف االجتماعات

متوسطة

جيدة

على أساس الصداقة

رمسية وفقا للقانون
 -18أ -هل هناك تضارب في القرارات بينكم؟
ال

نعم

ب -إذا كان هناك تضارب في القرارات فما هو السبب؟

عدم وضوح االختصاص يف القانون الداخلي

التجاوز املؤسف النطاق للصالحيات

 -19أ -ما هو حجم إرشادات المسؤولين لكم؟
ناقصة

كافية

متوسطة

ب -كيف تتم عملية اإلرشاد التوجيهية؟
عن طريق اللوائح املكتوبة

عن طريق االتصال الشفهي

 -11هل يقوم الرئيس بتشجيعك في أداء عملك؟
أحيانا

دائما

طريقة أخرى
أبدا

 -11هل قرارات المشرف واضحة بالنسبة لك؟

ال

نعم

 -12هل تثق في توجيهات المشرف ؟

ال

نعم

 -13أ -هل تقوم بمراجعة قرارات المدير قبل التطبيق؟
نعم
ب -إذا كان الجواب بنعم هل لك الحق في تعديلها؟
نعم

 -14ما نوع السياسة الرقابية للمدير؟
شكل عشوائي

ال
ال
شكل دوري مستمر

-55ما هو أهم عنصر يساهم في إنجاح عملكم(رتب حسب األهمية من ()4 -1؟
-5وضوح األهداف والربامج املسطرة من اإلدارة
-0وضوح املهام ووفرة اإلمكانيات وطريقة تقييم العمل
-3العالقات واستفادتك من التجارب السابقة
-4اكتساب اخلربات اجليدة مع املشرفني

.II

استبيان موجه إلى المدراء:

المعلومات الشخصية :
 -1الس ـن :

من05إىل 35سنة
 -2الجنــس :

من  35إىل 55سنة
ذكــر

 55فأكثر
أنثــى

 -3المستوى الدراسي :
إكمايل

جامعي

ثانوي

معلومات البحث :
 -14هل تعتقد أن لإلدارة دور في نجاح النشاطات الرياضية؟
ال

نعم

 -15هل برامج العمل المسطرة قابلة لتعديل ؟

أبدا

أحيانا

 -16هل برامج العمل المسطرة قابلة لتعديل ؟
دائما

أبدا

أحيانا

 -17هل لكم نظرة عن برامج المستقبلية للمؤسسة الرياضية ؟
غري

نعم

ال

 -18أ -هل تقوم بتسجيل البيانات حول النشاطات السابقة .
ال

نعم

ب -إذا كانت بنعم هل تستخدم تلك البيانات لالستفادة منها مستقبال ؟
ال

نعم
 -19ما هي أنواع الخطط المعتمدة في المؤسسة ؟
يومية

أسبوعية

فصلية

سنوية

شهرية

 -11هل عالقتك مع الموظفين ؟
سيئة

جيدة

متوسطة

 -11هل هناك تضارب في قراراتك مع الموظفين ؟
ال

نعم

 -12هل اإلمكانيات الالزمة لتحقيق األهداف المتوفرة على مستواهم ؟
ال

نعم

ب -هل يقوم الموظفون بمساعدتك في أداء عملك ؟
ال

نعم

 -13هل تثق في أداء الموظفين ؟
ال

نعم

 -14أ -هل حدثت مشاكل وأخطاء في عملك ؟
نعم

ال

ب -إذا كانت نعم هل عملت على تفادي األخطاء ؟

ال

نعم

 -15أ -ما نوع السياسة الرقابية المطبقة من طرفك ؟
شكل عشوائي

شكل دوري
ب -هل أنت صارم أثناء الرقابة ؟
نعم

ال

 -16ما هو أهم عنصر يساهم في نجاح عملك ( رتب حسب األهمية من  ) 4-1؟
-5وضوح األهداف والربامج املسطرة من اإلدارة

-0وضوح املهام ووفرة اإلمكانيات وطريقة تقييم العمل
 -3العالقات اجليدة مع املوظفني
 -4اكتساب اخلربات واستفادتك من التجارب السابقة

Résumé de l'étude
Titre de l'étude

La contribution de certaines fonctions administratives à la réussite du sport travail administratif"
Objectif de l'étude

Exposer la théorie de la vérité du concept de gestion scientifique contribue au développement des sociétés et la divulgation de l'étendue de la gestion des installations et les fonctions

administratives du fait et l'ampleur de leur contribution à la réussite du travail administratif de
.sports

problème étude
Quelle est la contribution de certaines fonctions administratives à la réussite du sport travail
?administratif
hypothèses

.Prévisions de l'impact futur sur les activités sportives de l'institution -

L'application des fondements scientifiques ont un impact sur l'organisation du sport travail de .la Fondation

Ne comptez pas sur la direction dans le sport administratif travail conduisent à des rendements négatifs

La censure dans un établissement de sport a un rôle dans la correction du cours d'administration sportive de l'action

L'échantillon de l'étude:. Échantillonnage de trente (30) employés et sept (07) gestionnaires de
,diverses installations sportives pour la municipalité liquéfié
,Méthodologie: approche descriptive
outils d'étude: enquête
.Leurs conclusions

Nous avons tiré les conclusions suivantes

La participation des salariés dans le développement de l'institution ou de soulignement .objectifs est impératif afin d'être le plus grand les informer

Suivez les bases scientifiques dans l'organisation du travail et une bonne relation entre supérieurs et subordonnés, il a un impact positif sur le travail administratif
.Et le succès

L'orientation rationnelle du président de son importance dans le processus du processus .administratif

La confiance mutuelle entre le supérieur et subordonné sa forte motivation pour souligner le travail administratif

Les conclusions et les suggestions les plus importantes

Vous devez suivre les modèles administratifs les plus importants, un style
.démocratique

Vous devez suivre les commandements de la théorie moderne du travail
.administratif

ملخص الدراسة :
عنوان الدراسة
" مسامهة بعض الوظائف اإلدارية يف جناح العمل اإلداري الرياضي
هدف الدراسة
 الكشف عن احلقيقة النظرية لإلدارة كمفهوم علمي يساىم يف تطور اجملتمعات والكشف عن مدى إدارة املنشآت حبقيقةوظائف إدارية ومدى مسامهتها يف حتقيق جناح العمل اإلداري الرياضي.
مشكلة الدراسة
ما مدى مسامهة بعض الوظائف اإلدارية يف جناح العمل اإلداري الرياضي ؟
فرضيات الدراسة
 للتنبؤات املستقبلية أثر على نشاطات املؤسسة الرياضية. تطبيق األسس العلمية لو أثر على تنظيم عمل املؤسسة الرياضية. عدم االعتماد على التوجيو يف العمل اإلداري الرياضي يؤدي إىل مردود سليب الرقابة يف املؤسسة الرياضية هلا دور يف تصحيح مسار العمل اإلداري الرياضيعينة الدراسة  :أخذ العينة من ثالثني ( )03موظف و سبعة ( )30مدراء من خمتلف املنشآت الرياضية لبلدية املسيلة ،.
منهج الدراسة  :المنهج الوصفي ،
أدوات الدراسة  :االستبيان
النتائج المتوصل إليها

لقد مت التوصل إىل النتائج التالية :
 مشاركة املوظفني يف وضع أو تسطري أىداف املؤسسة أمر حتمي حىت يكون على إطالع أكرب عليها . إتباع األسس العلمية يف تنظيم العمل وحسن العالقة بني الرئيس واملرؤوس لو أثره اإلجيايب على العمل اإلداريوجناحــو .
 التوجيو الرشيد من الرئيس لو األمهية يف سريورة العملية اإلدارية . -الثقة املتبادلة بني الرئيس واملرؤوس هلا الدافع القوي يف تسطري العمل اإلداري

أهم االستنتاجات واالقتراحات

جيب إتباع أىم األمناط اإلدارية وىو النمط الدميقراطي .

جيب إتباع وصايا النظرية احلديثة يف العمل اإلداري .

