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16

مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ـ ـة:
شهد العامل وال يزال يشهد حتوالت و تطورات كبرية يف مجيع اجملاالت ،وخاصة اجلانب اإلداري منها ،من ارتفاع
ملحوظ يف عدد ادلؤسسات على اختالف رلاالت نشاطاهتا وأىدافها،كلها عوامل أدت بادلؤسسة الرياضية ادلعاصرة
مبختلف ختصصاهتا إىل البحث عن ادلدخل االسرتاتيجي دتكنها من مواجهة كل ىذه التحديات ،ولعل ادلدخل
االسرتاتيجي األكثر أمنا من بني ىذه ادلداخل ىو االىتمام بادلوارد البشرية للمؤسسة ،حبيث انو من أىم التغريات اجلذرية
اليت أحدثتها التوجهات الفكرية ادلعاصرة على مفهوم اإلدارة احلديثة ،ىو ضروري االىتمام بالطاقات البشرية اليت دتتلكها
ادلؤسسة نظرا ألمهيتها الفائقة وقدرهتا على ادلسامهة اجيابيا أو سلبيا يف حتقيق أىداف ادلؤسسة  ،حيث يظهر دور
الوظائف اإلدارية يف ادلؤسسة من خالل التخطيط و التنظيم من جهة وكذا على توجيو الفرد ومراقبة لتوحيد مصاحل
وتوجهات اإلدارة و العاملني ،إضافة إلـ ـ ـ ـ ــى تنمية وتطوير ىذه الطاقات و الكفاءات من جهة أخرى ،وىذا كلو من اجل
مساعدة ادلؤسسة الرياضية على مواجهة التحديات وكل ما يستجد يف بيئة العمل من خالل زيادة قدرة العاملني على
تكييفهم مع ادلتطلبات اجلديدة لتحقيق مستوى األداء ادلطلوب ،و احلفاظ على مكانة و االستمرارية ادلؤسسة الرياضية ،
وعلى العمليات اإلدارية بصفة خاصة االىتمام بكل ما من شاهنا يؤدي إىل حتسني مستوى أداء العاملني  ،وذالك من
خالل تدريبهم و توجيههم و مراقبتهم لتطوير كفاءهتم ،إضافة إىل حتديد مستوى أدائهم ومدي توافقهم مع الوظائف
احلالية ،وىذا كان يبىن على أساس النتائج اليت تسفر عنها عملية تقييم أداء العاملني ،واليت تعترب جزاء من عملية أمشل
للتنمية ادلتكاملة وادلستمرة للعنصر البشري يف ادلؤسسة .
وبناء على ما سبق فإن بقاء ادلؤسسات الرياضية يف عصرنا احلايل مرىون باعتماد ادلؤسسة الرياضية على اإلدارة
لكل وظائفها خاصة وظائف اإلدارية ،من خالل التحديد الواضح دلهامها مسؤولياهتا  ،والسعي إىل تفعيل وتطوير أداء
العاملني فيها ،ومن مث األداء العام للمؤسسة .
ويف ىذا اإلطار جاء اىتمام الباحث منصبا يف زلاولة البحث عن دور الوظائف اإلدارية يف تفعيل أداء العاملني
بادلؤسسة الرياضية دلعاجلة ظاىرة ىامة داخل ادلؤسسات الرياضية.
وللوصول إىل اذلدف ادلنشود من الدراسة كان البد من تقسيمها إىل عدة فصول وىي كالتايل:
الفصل األول :و ىو اخللفية النظرية و الدراسات السابقة فتطرقنا إىل ادلدارس ونظريات اإلدارة مث الوظائف اإلدارية  ،و
كذلك إىل أداء العاملني للمؤسسات الرياضية وبعدىا تطرقنا إىل مديرية الشباب والرياضة واشرنا إىل بعض الدراسات
السابقة ادلشاهبة لدراستنا وذلك لالستفادة منها من اجل حتديد معامل دراستنا ،وتناولنا يف الفصل الثاين اإلطار العام
أ

للدراسة وذلك من اجل حتديد الكلمات الدالة يف الدراسة من اجل توضيح وفهم ادلتغريات وربطها ،وبعدىا قمنا بطرح
إشكالية الدراسة اليت دفعتنا إىل القيام هبذا البحث ،أما الفصل الثالث تطرقنا فيو إىل اإلجراءات ادليدانية للدراسة وذلك
بتحديد مكان وزمن الدراسة كما تطرقنا إىل ادلنهج ورلتمع وعينة الدراسة وأدوات مجع ادلعلومات والبيانات ،أما الفصل
الرابع تطرقنا إىل عرض وحتليل و مناقشة نتائج البحث يف ضوء فرضيات الدراسة  ،و أخريا الفصل اخلامس ودتثلت يف
استنتاجات واقرتاحات واألفاق ادلستقبلية.


ب

الفصل األول .............................................................الخلفية النظرية والدراسات السابقة
تمهيد:
يف الفصل األول من الدراسة نبدأ فيو باطتلفية النظرية واليت سنتطرق فيها إذل اظتدارس والنظريات اإلدارية و ذلك
بتناول بعض من تعاريفها و أىم اظتراحل اليت مرت هبا ،كما سنتطرق إذل اإلدارة الرياضية ووظائفها اظتتمثلة يف
التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة ونتناول أداء العاملٌن وطرق حتسينو وأساليب التقييم وكذلك اظتؤسسات الرياضية
ومديرية الشباب والرياضة اليت تعترب مكان الدراسة
وبعد ذلك سنتطرق إذل الدراسات السابقة و نتكلم بشكل ؼتتصر عن كل دراسة وقد اعتمدت تعقيبا على كل
الدراسات اظتتاحة يف غتال اإلدارة الرياضية ووظائفها و على الدراسات اليت تناولت أداء العاملٌن للمؤسسات العامة
والرياضية خاصة

4

الفصل األول .............................................................الخلفية النظرية والدراسات السابقة
-1المداخل النظرية للوظائف اإلدارية :ديكننا أن نتبع اظتراحل اليت مر هبا الفكر اإلداري يف تطوره من خالل تسليط
الضوء على اظتدارس اإلدارية اظتختلفة.

-1-1المدرسة الكالسيكية )1830/1980(:تشمل اإلدارة الكالسيكية على عدد من النظريات اإلدارية اليت
عقبت الثورة الصناعية وتزامنت وظهور النظام الرأس مارل وتشمل ىذه اظتدرسة على االجتاىات الفكرية التالية:

-1-1-1نظرية اإلدارة العلمية:ظهرت يف الواليات اظتتحدة األمريكية يف مطلع القرن اضتارل ،ويعد فريدريك تايلور
والزوجٌن فرانك ويليام جالربت وىنري جانيت من ابرز رواد ىذه النظرية وقد قامت اإلدارة العلمية على مرتكزات
التالية(:عمر وصفي عقيلي 1991ص)94
البحث العلمي :أي إخضاع العمل للبحث العلمي واظتعرفة واظتالحظة بدال من اآلراء التقليديةتقسيم العمل والتخصص:ويرى تايلور انو كلما زاد التقسيم والتخصص ازدادت اظتهارة يف أداء العاملٌن وقلت األخطاءوبتارل قلت التكلفة وارتفعت الكفاءة اإلنتاجية.
دراسة اضتركة والزمن :أي مراقبة الفرد عند أدائو احملدد لو للعمل واستبعاد اضتركات الزائدة اليت ال لزوم عتا ووضع زمنمعياري ألداء اضتركة والعمل ككل وىذا ما اىتم بو الزوجٌن فقد عمال على تطبيق وؽتارسة البحث والدراسة والتحليل
العلمي يف دراسة وحتليل اضتركة والوقت
االعتماد على اضتوافز اظتادية:وذلك من اجل تشجيع وحتفيز العمال على األداء واإلنتاجيةاالىتمام مبراقبة ومتابعة أداء اظتنفذين:واستحدثت عتذا الغرض (خرائط اإلنتاج) أو كما تسمى خرائط جانيتاالختيار العلمي السليم لألفراد ومستلزمات العمل اظتادية:ويرى تايلور إن اإلفراد جيب أن يعتمد على مدى توفر القدرةاظتالئمة لألداء السليم يف الوظيفة.
تدريب العاملٌن:ومساعدهتم على تطوير األداء والتخطيط اظتناسب ألعماعتماالىتمام بتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية وذلك بوضعهم يف أعمال مناسبة لقدراهتم وتوفًن مناخ مادي جيد يساعدىمعلى أداء أعماعتم بكفاءة
-2-1-1نظرية المبادئ اإلدارية :

ديثل ىذا االجتاه نظرة مكملة للنظرية العلمية ،حيث ركزت ىذه النظرية على اظتؤسسة كوحدة واحدة وىي ترى انو ال

توجد طريقة مثلى للتحكم يف سلوك العاملٌن إمنا توجد مبادئ وقواعد عمل ديكن االعتماد عليها يف التحكم
بسلوكهم،ويعترب كل من برنارد وشالدون واإلؾتليزيان لوثر غوليك وليندال واألمريكيان رايلي وموناي من أىم رواد ىذه
النظريةاال أهنا تنسب للمهندس الفرنسي ىنري فايول وقد اعتىن فايول كثًنا بنوعية اإلدارة واقرتح يف كتابو اظتشهور اإلدارة
العلمية أربعة عشر مبدأ تقيم العمل-السلطة واظتسؤولية-الوحدة اآلمرة-االنضباط-وحدة التوجيو-خضوع اظتصلحة
الفردية للمصلحة اظتشرتكة-تعويض اظتوظفٌن-تفويض السلطة-التدرج الرتبوي للسلطة-النظام-اإلنصاف واظتساواة-
استثمار األشخاص-اظتبادرة-روح اصتماعة(بشًن العالق،2008،ص)60
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-3-1-1اإلدارة البيروقراطية:

تتكون البًنوقراطية من مقطعٌن مها

Bureau

وتعين مكتب أو اإلعمال واألنشطة اليت يتضمنها اظتكتب و Cratyتعين

سلطة أو حكم وبالتارل يصبح معين  Bureaucratyسلطة اظتكتب أو حكم اظتكتب أو نفوذ وأسلوب العمل
اظتكتيب ،ويعود إنشاء ىذه اظتدرسة يف اإلدارة إذل جهود العادل االظتاىن ماكس فيرب وكعادل اجتماع كان على دراية
واسعة بدور الفرد يف اجملتمع وتأثًن اجملموعة عليو وىو عادل اجتماع واقتصاد عايش اصتدل القائم بٌن أنصار
اظتدرسة العلمية يف اإلدارة وأثره يف اجملموعة كما كان عادل اقتصاد مهتما باإلنتاجية وضرورة حتفيز العاملٌن إذل
زيادهتا والتقيد مبواصفات اإلنتاج لذا فقد وضع أسسا علمية يف اإلدارة تأخذ بعٌن االعتبار مصلحة كافة األطراف
ذات العالقة باظتنظمة سواء كانت داخلية أو خارجية لتحقيق اضتد األعلى من الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية شتيت
بالبًنوقراطية(صبحي العتيب،2002،ص)20
ومن خصائصها اليت دعا إليها ماكس ويرب - :التحديد الدقيق ألىداف وسياسات وإجراءات العمل عرب قوانٌن وأنظمة
وتعليمات تصدر يف لوائح يتقيد ويلتزم هبا من يقوم بأداء العمل  -اطتدمة العامة  -تطبيق مبدأ تقسيم األعمال
لتشجيع التخصص -تنميط األنشطة اطتاصة بالعمل -تدرج الوظائف يف مستويات السلطة  -تسخًن اظتؤىالت
واطتربات للوظيفة -االعتماد على التوثيق لضبط اظتعامالت والرجوع إليها مستقبال عند اضتاجة -وضع نظام خدمة
للعاملٌن يف اظتنظمة  -السرية وااللتزام بالقوانٌن واألنظمة والتعليمات
 مركزية السلطة يف اختاذ القرارات أو تعديلها ركز فيرب على أن سلطة اختاذ القرار أو تعديلو جيب أن تبقى يف يداإلدارة العليا وأنو ال مانع من خالل اظتشاورات أو اللجان اظتتخصصة اظتسامهة يف عملة صنع القرار(صبحي
العتييب،2002،ص)35

 -2-1المدرسة السلوكية ()1391-1331

جاءت اظتدرسة السلوكية كرد فعل على قصور اظتدرسة الكالسيكية حيث اىتمت ىذه اظتدرسة بدراسة وحتليل سلوك
األفراد واصتماعات يف اظتؤسسة باستخدام اظتنهج العلمي ،فهي تقوم على افرتاض ان للعنصر االنساين تأثًناكبًنعلى
اإلنتاجية واألداء
ال شك أن اظتدير الناجح ىو الذي يستطيع أن جيعل سلوك العاملٌن معو يتطابق مع السلوك الذي يريده سواء أكان يف
غتال التعامل مع اآلخرين وللوصول إذل ذالك البد من دراسة ومعرفة سلوك العاملٌن معو ح ى ديكن التعامل معهم
بنجاح وىذا ما دعت إليو مدارس الفكر االدارى السلوكي الذي نستعرضهما فيما يلي
 -1-2-1مدرسة النظام التعاوني :صاحب ىذه اظتدرسة ورائدىا عادل االجتماع األمريكي تشرت برنارد ركز برنارد
على آليات اجملموعة الربية اظتنظمة وذكر أن اجملموعة عتا خصوصياهتا اليت تتميز هبا األفراد األعضاء فيها ومهمة
اظتدير فهم غتموعة ومعرفة مدى تأثًنىا على سلوك األفراد الذين يشكلون ىذه اجملموعة
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 -2-2-1مدرسة الدافعية:

يرى رودولف ستارنر وىو فيلسوف اجتماعي منساوي موجد علم االتبوثوسويف وىو علم أشبو بنظام ديين يركز على
تطوير اإلنسان وحتفيزه على البناء والتقدم.
ويرتبط هبذا اظتفهوم ثالثة مفاىيم ىي اضتوافز والدوافع واضتاجات اإلنسانية وفيما يلي حتديد موجز عتذه اظتفاىيم اليت
يرتكز عليها مفهوم الدافعية :اضتافز-اضتاجة
 -3-2-1المدرسة الحديثة منذ  :1391ظهر اجتاه جديد عرف باإلدارة اضتديثة آو اظتدخل اظتعاصر لإلدارة دتثل يف

ػتاولة إجياد نوع من التكامل بٌن اظتدرسة الكالسيكية واظتدرسة السلوكية وسوف نتطرق يف ىذه اظتدرسة إذل عدةنظريات:
 1-3-2-1نظرية النظم:حيث تعرف النظام على انو كيان اجتماعي يتكون من غتموعة األجزاء اظتتفاعلة مع بعضها
البعض وركزت على رتيع اظتتغًنات اليت تؤثر على األداء يف العمل وعلى حتقيق النتائج االجيابية يف التنظيم فاعترب روادىا
والذين أمههم مارتٌن ستار،جاي فورست،وستا فورد بًن..اخل إن اظتؤسسة نظام مفتوح على بيئة متغًنة باستمرار ،وترى
ىذه اظتدرسة أن ىناك عناصر أساسية ال بد من مراعاهتا عند إجراء دراسة حتليلية ألي مؤسسة ،وىي:
 اظتدخالت:ىي كافة اظتتطلبات الالزمة الؾتاز العمليات العمليات:ىي كافة األنشطة واظتمارسات اظتبذولة داخل اصتهاز لتحويل اظتدخالن إذل ؼترجات من اجل حتقيقىدفها
 اظتخرجات:ىي كل ماتوفرىا اظتؤسسة للبيئة من خدمات البيئة:وىي كل ما حييط باظتؤسسة من متغًنات سياسية اقتصادية اجتماعية...اخل التغذية العكسية:ىي رد البيئة اطتارجية 2-3-2-1نظرية الموقفية:من أىم روادىا جون ادوارد لورانس لورنيس شتارتر و بورن وتقوم على انو ال وجود لنظرية

أو أسلوب إداري انسب لكل اظتستويات يف كل الظروف واألزمنة وانو جيب على اإلداري الناجح تشخيص وحتليل كل
موقف على حدا ظتعرفة الظروف احمليطة بو والعوامل اظتؤثرة فيو ح ى يتم اختيار األسلوب األنسب.
3-3-2-1اإلدارة باألهداف:ترجع إذل الباحث"بيرت دراكر' يف كتابو The practice mmanagement

الذي نشره عام 1954واكد فيو على أمهية وضع األىداف للمؤسسة والفرد معا كم أن جورج ارديورن بتأليفو كتاب
خصصو لإلدارة باألىداف عام 1965قد أسهم يف تررتة مفهوم اإلدارة باألىداف إذل نظام شامل قابل للتطبيق،إال أن
التقنية دل تنتشر تطبيقا إال يف الستينات،وىذا النمط عبارة عن غتموعة من العمليات يشرتك يف تنفيذىا الرئيس واظترؤوس
وتتضمن حتقيق األىداف اظتطلوب حتقيقها ومن مبادئها مبدأ االلتزام-ميدا اظتشاركة-مبدأ حتمل اظتسؤولية-مبدأ روح
اظتعنوية(.عياد يعقوب،2014،ص)112
4-3-2-1نظرية  Zاليابانية في اإلدارة:من أفضل واحدث النظريات اظتطبقة حاليا يف كربى الشركات العاظتية واليت
أثبتت مدى فائدهتا للمؤسسات واإلدارات اضتكومية وغًنىا،وأساس النظرية ىو،إن العالقة بٌن اإلدارة والعاملٌن يسودىا
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األلفة واظتودة والثقة الكاملة وىي تقوم على بناء فرق ذات اختصاص واحد وحتت إشراف واحد( .عبد اليمٌن

بوداود،2014،ص)52

 -4-1اإلدارة الرياضية:

إن الرياضة وأمهيتها وكبقية شؤون اضتياة األخرى حتتاج إذل إدارة وتنظيم جيدين وإن االختصاصٌن يف شؤون اإلدارة
الرياضية قاموا بعرض مواضيع وعمليات نظرية عامة ديكن أن تنسجم مع اصتوانب التطبيقية العملية وهبذا فإن مهمتهم

ىذه حتدد يف عمليات حتليل وختطيط وتقرير ومراقبة اظتسائل األساسية اليومية اظتتعلقة باجتاىات تطور حقل الرتبية البدنية
والرياضية على ضوء اطتربة اجملتمعة واليت تتجمع نتيجة العمل اإلداري.
إن كل اظتساعي واصتهود يف العمل اليت تبذل داخل ىذا اضتقل تسعى يف اضتقيقة إذل الوصول إذل ىدفان رئيسيان
متداخلٌن مع بعضهما:
 حتقيق إؾتازات رياضية عالية. ػتاولة جذب واحتواء الشباب ظتمارسة األنشطة الرياضية بشكل متواصل ومنظم ؽتا ال شك فيو أن اإلؾتازات يفاظتستويات الرياضية العالية حتقق من قبل الرياضيٌن أنفسهم إال أن ىنالك جهود أخرى تضاف إذل كل اصتهود اظتبذولة من
قبل الرياضيٌن من أجل اضتصول على النتائج الرياضية اظتتقدمة.
لقد توضح منذ سنوات طويلة بأن النتائج الرياضية اظتتقدمة ىي ذترة اصتهود اظتبذولة يف العمل اصتماعي اظتشرتك ،وىذا ال
يتمثل يف مهمات اظتدرب مع الرياضي أو الفريق فحسب بل ديتد أكثر ليشمل الناحية اإلدارية ،وقد فهمت الدولة
اظتتقدمة يف عادل الرياضة أمهية ىذا الدور ،وعملت على تشريع القوانٌن اطتاصة لذلك ألجل تطوير وزتاية مفهوم العمل
اصتماعي يف ىذا اضتقل وذلك مبسامهة الالعبٌن واظتدربٌن واإلداريٌن.
إن التطور الذي طرق الرتبية البدنية والرياضية مؤخرا جعلها تستعٌن باألسلوب العلمي ظتعاصتة أمورىا وحل مشاكلها فكان
لزاما عليها أن تلجأ إذل التنظيم اظتربمج واإلدارة اصتيدة كفن وعلم لتنظيم ؼتتلف أنشطتها وىي فن وعماد ىذا الفن
حسن التخطيط والتنظيم.
تعترب اإلدارة الرياضية من أىم مقومات التطور الرياضي العلمي اضتديث ألهنا األداة الفعالة يف زيادة اإلؾتاز الرياضي
وتطوره كما نوعا وىي ختطيط وتنفيذ ومتابعة وتقوًن لكل األنشطة الرياضية واإلدارة الرياضية ألي لعبة من األلعاب
الرياضية تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسعى لتقدم وازدىار ىذه اللعبة ،فهي تقود التقدم وتعمل جاىدة على
تنشيط حوافز التغيًن وتنمية عواملو وحتريك متطلباتو وعتذا فإهنا مطالبة بأن تعد نفسها وهتيئ أدواهتا ووسائلها لتكون
أكثر جتاوبا مع ظروف اجملتمع والبيئة(.مروان عبد اجمليد إبراىيم2002،ص)49
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-2وظــائف اإلدارة:
 -1-2وظيفة التخطيط
 -1-1-2مفهوم التخطيط :يعترب التخطيط الوظيفة اإلدارية األوذل للقيام بأي نشاط ،وىو حتليل بيانات عن اظتاضي

واختاذ قرارات يف اضتاضر لبناء شيء يف اظتستقبل ،لذا فان أول ما دييز التخطيط ىو ارتباطو كوظيفة إدارية باظتستقبل
،وبالتارل بالقيمة التنموية وقد يفسر ذلك عدم صتوء الكثًن من العاملٌن يف اجملال الرياضي ظتختلف قطاعاتو إذل التخطيط
يف أعماعتم خوفا من اظتخاطرة يف اختاذ القرارات ،واالختيار من بٌن البدائل اظتتاحة ما يرتبط بشيء غًن معلوم(.إبراىيم

ػتمود عبد اظتقصود2003،ص)16

ويعرفو فايول بقولو" :إن التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليو اظتستقبل مع االستعداد عتذا اظتستقبل".
ويعرفو إبراىيم سعد الدين" :ىو غتموعة النشاط و الرتتيبات و العمليات الالزمة إلعداد واختاذ القرارات اظتتصلة بتحقيق
أىداف ػتددة وفقا لطريقة مثلى ،وان التخطيط القومي ىو غتموعة التنظيمات والرتتيبات اليت اختًنت لتحقيق األىداف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية باجملتمع يف زمن معٌن"
ويعرف السلمي التخطيط "ىو حتديد األىداف اليت يسعى اظتشروع إذل حتقيقها ورسم اطتطط والربامج الكفيلة بتحقيق
تلك األىداف أخذا االعتبار اإلمكانيات و القيود اليت تفرضها ظروف اظتناخ العامل احمليط باظتشروع(عثمان ػتمد غنيم
،1999،ص.)19
-2-1-2مبادئ التخطيط:يعتمد التخطيط على عدة مبادئ وىي اظترونة :أي التعامل مع الظروف احمليطة
واظتتغًنات-،صحة اإلحصاءات والبيانات اظتعتمدة-اظتشاركة اصتماعية يف التخطيط-االستغالل األمثل لإلمكانات
اظتتوفرة-مراعاة التوازن لصاحل رتيع اإلفراد-التنبؤ والتخطيط(.عبد اليمٌن بوداود،2014،ص)62
أولوية وأسبقية التخطيط يف تنفيذ اعتدف وىذا يعين أننا يف سعينا للوصول إذل غاية أو ىدف ما جيب نعتمد أوال علىالتخطيط قبل أي وظيفة إدارية أخرى ألهنا ىي اليت حتدد لنا األنشطة واظتسارات واإلمكانات اظتؤدية إذل الغاية أو
اعتدف( .صبحي العتييب ،2002 ،ص)106
 -3-1-2خصائص التخطيط:
من الطبيعي جدا أن يكون وراء تفاوت نسبة ؾتاح التخطيط ،من خطة ألخرى ،غتموعة من العوامل والظروف اليت ديكن
تررتتها يف حزمة من اطتصائص تتمثل فيما يلي:الدقة-الواقعية-اظترونة-االولوية-الشمولية-االستمرارية-التنسيق-
التكاملية
-4-1-2أهمية التخطيط :وتتمثل يف:
-انه القاعدة األساسية التخاذ القرارات :يعترب التخطيط القاعدة األساسية ،لتربير عملية اختاذ القرارات حيث انو

وبدون ختطيط تصبح عملية اختاذ القرارات اإلدارية عملية عشوائية التشكل نسقا منطقيا يف نشاط اإلدارة.

 مواجهة حالة عدم التأكد :يعترب التخطيط ،ػتاولة للتغلب على عدم معرفة اظتستقبل وتطوراتو عن طريق التنبؤالعلمي ،وإال فان اإلنسان سوف يبقى خائفا ومرتددا ،من القيام بأي بنشاط فتشل نتيجة ذلك حيويتو وحركتو.
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 -االستفادة القصوى من اقتصاديات التشغيل :إن وظيفة التخطيط تستوجب رتع اظتعلومات عن كافة األنشطة

اظتستقبلية وتكلفتها وبالتارل االختيار األنسب من حيث النوعية والتكلفة واصتهد ؽتا سيؤدي إذل االستفادة من مبدأ
االقتصاد يف النفقات واصتهد والزمن.
 -التركيز على األهداف :رأينا يف ما تقدم إن التخطيط وظيفة تسعى إذل الوصول إذل اعتدف من خالل حتديد

األنشطة واإلمكانات الضرورية لذلك فهي يف ؼتتلف مراحلها وخطواهتا تضع اعتدف أمامها وتعمل على حتقيقو.
 -تحديد وتسهيل وظيفة الرقابة :سنأيت الحقا يف شرحنا لوظيفة الرقابة إال أن الرقابة تستند دائما على ما ورد يف

اطتطة والتنظيم لقياس األداء والسلوك اظتراقبٌن ،فالتخطيط حيدد ما جيب أن يعمل أو ينجز ما مت عملو أو اؾتازه فعال
تؤكده الرقابة.
 -مالحظة عوامل التغيير المستقبلية :ال شك انو أثناء استقراء اظتستقبل ،ديكن مالحظة مؤشرات التغيًن اظتستقبلية،

وبالتارل االستفادة منها يف حتركات اظتنظمة اظتستقبلية(.صبحي العتييب  ،2002 ،ص.)116

 -2-2وظيفة التنظيم
يعترب التنظيم الوظيفة اإلدارية اظتكملة للتخطيط ،حيث حتول التخطيط إذل واقع عملي قابل للتنفيذ فالتنظيم
يعمل على تررتة اطتطة ،أو التخطيط إذل أنشطة تعمل على حتقيق اعتدف أو األىداف.
 -1-2-2تعريف التنظيم
ىو غتموعة من األفراد تعمل بطريقة معينة للوصول إذل ىدف معٌن،أي أن التنظيم يعين بناء ىيكل داخلي
لإلعمال وعالقاهتا يبعضها البعض ،وبناء اعتيكل يتضمن حتديد اظتهام واألنشطة اليت جيب أن تؤدي لتحقيق أىداف
اظتنظمة  ،وجتميع كل غتموعة منها لتكوين وظيفة متخصصة ،كما تتضمن ىذه الوظيفة جتميع األعمال يف وحدات
تنظيميو يشرف عليها ويسأل عنها رئيس أو مدير وتفويض السلطات الالزمة عتذا الرئيس اظتباشر ومسؤولياتو ،مث حتديد
العالقات التنظيمية رأسيا وأفقيا  ،أي بينو وبٌن رؤسائو ومرؤوسيو وأيضا بينو وبٌن الوحدات التنظيمية اليت تقع يف نفس
مستواه ،وعلى ذلك فكلمة التنظيم تطلق على اصتهود اليت تبذل بقصد( إبراىيم ػتمود عبد اظتقصود ،2002،ص)00
حتديد األعمال اظتطلوب تنفيذىا مث تقسيمها إذل غتموعات وديكن أن يتوذل كل منها شخص واحد.توزيع العمل على العاملٌن بشكل يضمن عدم االزدواج وقيام أكثر من شخص بنفس العمل.توجيو كافة اصتهود ؿتو أىداف ػتدد.التنظيم" :ويعين جتميع األنشطة الالزمة لتحقيق اعتدف يف وحدات إدارية وإنشاء العالقات التنظيمية بينها وإمدادىا
بالوسائل اظتادية والربية الالزمة لتحقيق األىداف.
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 -2-2-2خطوات التنظيم:

 إعادة رصد األنشطة الضرورية الواردة يف اطتطة أو التخطيط واليت يتم من خالعتا حتقيق اعتدف أو األىداف. وضع األنشطة اظتماثلة واظتتشاهبة يف وحدات مستقلة ،وضمن وظائف ذات أىداف جزئية ػتددة حتقق اعتدف اصتزئيللوحدة ككل ،والذي يساىم بدوره بتحقيق اعتدف العام للمنظمة وتوصف ىذه الوظائف وفق طبيعة أنشطت -توزيع
اإلمكانيات اظتتاحة يف اطتطة على ىذه الوحدات اظتستقلة وفق طبيعة وحجم مسامهتها يف حتقيق األىداف.

 تفويض الصالحيات إذل ىذه الوحدات اظتستقلة أي إعطائها سلطة تتناسب مع اعتدف اصتزئي الذي تعمل علىحتقيقو وحتديد مسؤولياهتا يف ضوء السلطة اظتمنوحة عتا للتمكن من حتقيق اعتدف.
 ربط ىذه الوحدات التنظيمية ومستوياهتا اظتختلفة مع بعضها البعض أفقيا وعموديا من خالل حتديد عالقات السلطةوطبيعتها بٌن ىذه الوحدات وفق مبدأ تسلسل السلطة واظتسؤولية
 -3-2-2مبادئ التنظيم:وتتمثل يف :مبدأ حتديد اعتدف -مبدأ مشولية التنظيم وتكاملو -مبدأ الفاعلية -مبدأ

الشرعية -مبدأ الوضوح -مبدأ االلتزام مبدأ تقسيم العمل مبدأ تقسيم العمل مبدأ حتديد اظتسؤولية-مبدأ اظتوازنة بٌن
الصالحية واظتسؤولية-مبدأ وحدة اإلشراف أو األمر-مبدأ نطاق اإلشراف اإلداري-مبدأ ديناميكية التنظيم
 -4-2-2فوائد التنظيم:
التنظيم ىو حتديد للمسؤولية والسلطات والعالقات بٌن األشخاص يف اصتهد اصتماعي بقصد حتقيق األىداف
احملددة ويتم التنظيم الوظيفي على مرحلتٌن:
 تصميم اعتيكل الوظيفي. اصتمع بٌن اظتناصب اإلدارية وبٌن األشخاص اظتالئمٌن هبا وتظهر أمهية التنظيم يف ستس زوايا رئيسية ىي: التنظيم يقسم العمل بٌن العاملٌن .التنظيم ينقل القرارات إذل أجزاء منظمة سواء من األعلى إذل األسفل أو من األسفل إذل األعلى التنظيم يوفر نظاما ومعلومات لالتصاالت .التنظيم يوفر وحيقق التنمية وتدريب العاملٌن( .عبد اليمٌن بوداود2014،ص)67-3-2وظيفة التوجيه:
تعريف سعد جالل  ":غتموعة من اطتدمات اليت هتدف إذل مساعدة الفرد على أن يفهم نفسو ويفهم مشاكلو وأن

يستغل إمكانيات بيئية  ،فيجدد أىداف وإمكانياتو من ناحية أخرى نتيجة لفهمو لنفسو ولبيئتو وخيتار الطريقة احملققة عتا
حبكمة وتعقل  ،فيتمكن بذلك من حل مشاكلو حلوال عملية تؤدي إذل تكيفو مع نفسو ومع غتتمعو  ،فيبلغ أقصى ما
ديكن أن يبلغو من النمو والتكامل يف شخصيتو (سعد جالل ،1992،ص)85

تعريف حامد عبد السالم زهران ":ىو عملية مستمرة وبناءة ؼتططة هتدف إذل مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرف
نفسو ويفهم ذاتو وينهي شخصيتو  ،جسميا  ،عقليا  ،اجتماعيا  ،انفعاليا ويفهم خرباتو وحيدد مشاكلو وحاجاتو ويعرف
الفرص اظتتاحة( .ػتمد عبد اضتميد وآخرون،2002،ص)386
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 -1 -3-2أدوات التوجيه :للتوجيو أداوت يتم بواسطتها التحكم يف سلوك اظترؤوسٌن وأدائهم إذا ما أحسن استخدام
ىذه األدوات وفق الظروف اليت تعيشها اظتنظمة وىذه األدوات ىي:
 إصدار القرارات. وجود القيادة الكفاءة. االتصال. الدافعية ؽتارسة التنسيق أثناء تنفذ األنشطة.سنستعرض يف ىذا اجملال أىم ؽتيزات ىذه األدوات ودورىا يف وظيفة التوجيو.
-2-3-2إصدار القرارات :القرارات رتع قرار ،والقرار يأيت من فعل قرر ويقرر ،تعين أن جيد اظترء ما جيب عملو ،أو
عدم عملو ،بعد فحص األمر فالقرار إذا ىو عبارة عن أمر شفوي أو كتايب ،حيدد مبوجبو ماجيب عملو أو جتنبو واالمتناع
عنو ،بعد تفحص األمر موضوع القرار.س
وديكن تصنيف القرارات للمعايًن التالية:
ا-معايير التكرار :ويناول ىذا اظتعيار درجة تكرار إصدار القرارات لضمان حسن سًن األعمال وبالنسبة إذل ىذا
اظتعيار دين فرز القرارات التالية:
 القرارات الطارئة  :إن القرارات الطارئة ،ىي قرارات تفرضها الظروف االستثنائية الغًن ؼتطط عتا وليست ىذهالقرارات من طبيعة النشاطات اليومية اليت تقوم هبا اظتنظمة ،بل ظتواجهة حاالت غًن متوقعة جيب التعامل معها.
 القرارات العادية :وىي القرارات ،اليت تتخذ ضمن النشاطات العادية للمنظمة من قبل اإلدارة العليا لتسيًن أنشطتهااليومية وفق ما تقتضيو ظروف العمل.

ب-معيار مجال التطبيق :ويقع ضمن ىذا اظتعيار نوعان من القرارات مها:
 قرارات عامة:إن ىذا النوع من القرارات يطبق على كافة العاملٌن يف اظتنظمة ،وليس موجها لفئة ػتددة أو وحدةخاصة يف اظتنظمة ،وقد تكون قرارات عادية أو طارئة.
 -قرارات خاصة :يكون ىذا النوع من القرارات موجها لشخص خاص يف اظتنظمة أو لوحدة إدارية خاصة أو ظتهمة

وىي ليست مشولية القرارات العامة.

12

الفصل األول .............................................................الخلفية النظرية والدراسات السابقة
-4-2وظيفة الرقابة:
-1-4-2مفهوم الرقابـة:
الرقابة ىي قياس األداء وتصحيحو إذ ال بد للمنشأة من قياس درجة تقدمها وتقرير مدى كفاءة اؾتازىا عن طريق التقوًن
باستعمال معايًن ػتددة سلفا واختاذ قرارات تصحيحية بناءا على نتيجة التقوًن (.عبد اعتادي اصتوىري  ،1987 ،ص .)14
ويرى دتسون أن الرقابة ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة التخطيط  ،حيث أنو من خالل التخطيط يتم حتديد مستويات األداء
واليت يف ضوئها تتم عملية القياس أو اظتقارنة بٌن األداء الفعلي واألداء اظتخطط يعين ذلك أن الرقابة تكشف عما إذا كان
التخطيط عمليا غتديا  ،أم شكال بدون أساس وح ى يكون نظام الرقابة فعال جيب توفر نوعية خصائص نذكر منها تقدًن
معلومات صحيحة  ،حسن توقيت اظتعلومات اظتقدمة  ،االقتصاد يف التكاليف سهولة الفهم  ،الرتكيز  ،تسهيل اختاذ
القرارات(.ختيم شامة وآخرون ،1999 ،ص )31

 -2-4-2خطوات الرقابــة :تنطوي عملية الرقابة على ثالث خطوات رئيسية ىي :
أ -حتديد مستويات ومعايًن األداء للفرد للقسم  ،لإلدارة  ،للمنظمة لكل حيث أن ىذه اظتستويات واظتعايًن ختتلف
وتتعدد باختالف وتعدد األنشطة واظتستويات اإلدارية واألىداف اليت تسعى اظتنظمة أو أي جزء منها إذل بلوغها ومن
بينها معايًن الرحبية معايًن تسويقية  ،معايًن تكنولوجية  ،معايًن زمنية  ،معايًن مالية ومعايًن ترتبط بالقوى العاملة ....اخل
ب -قياس األداء وحتليل أسباب االؿترافات ح ى تتم اظتقارنة بٌن األداء الفعلي واألداء اظتخطط مث حتديد نوع وطبيعة
االؿترافات مالئمة أو غًن مالئمة مث حتليل أسباب االؿترافات عن طريق طرح غتموعة من األسئلة مثال:
ىل ترجع ىذه االؿترافات إذل األفراد أم إذل خلل يف اإلدارة أم إذل عوامل خارجية .
ج-تصحيح االؿترافات عن طريق اختاذ اإلجراءات التصحيحية اظتطلوبة من أجل الوصول إذل معايًن األداء اظتطلوبة.
-3-4-2أنـواع الرقاب ــة :ديكن تصنيف الرقابة بالنسبة للنشاط الذي دتارس فيو إذل مايلي :
 -الرقابة العملياتية :وتعين ىذه الرقابة بالعمليات اليت يتم من خالعتا حتويل عناصر اإلنتاج إذل منتج سواء كانت سلعة

أو خدمة.

 رقابة عناصر اإلنتاج :وتعين ىذه الرقابة بعناصر اإلنتاج قبل دخوعتا يف عمليات اإلنتاج للتأكد من مطابقتهاظتواصفات اإلنتاج.
 رقابة العنصر البشري :يعترب العنصر البشري أىم عنصر من عناصر اإلنتاج لذا جيب تركيز الرقابة عليو لكون عناصراإلنتاج األخرى تابعة بشكل أو بخخر ،وديكن لو التحكم هبا وبأنشطتها.
 -رقابة المنتج :ديثل اظتنتج سلعة أو خدمة غاية اظتنظمة ومربر وجودىا يف اجملتمع وجيب عليو أن يكون يف اظتستوى

الذي تعهدت فيو للمجتمع.

 رقابة موجودات المنظمة األخرى:من أبنية ومعدات ولوازم مساعدة لعملية اإلنتاج مبا يف ذالك السجالتواظتستندات والوثائق .
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 -المراقبة المالية :وتعىن مبراقبة اظتوارد اظتالية للمنظمة من إيرادات ومصروفات ورأشتال واستثمارات...اخل .وفق األنظمة

اظتالية اليت حتكم نشاط اظتنظمة يف ىذا اجملال.

أما بالنسبة لزمن الرقابة الذي دتارس فيو ديكن مالحظة األنواع التالية: الرقابة اظتسبقة. الرقابة اظتتزامنة. الرقابة الالحقة.-4-4-2أهــداف الرقابــة:
ىي وظيفة إدارية هتدف إذل دتكٌن الوظائف اإلدارية األخرى من حتقيق أىدافها.التأكد من أن القرارات اليت تصدرىا اظتنظمة من أوامر وتعليمات تنفذ وفق األىداف والغايات اليت صدرتمن اجلها.
 توفًن اظتعلومات الواقعية بشأن أداء وسلوك العاملٌن لإلدارة العليا كعنصر أساسي تعتمد عليو وظيفة التقوًنوالتقييم.
كشف االؿترافات يف غتال التطبيق سواء كانت بالنية لألداء أو السلوك. فحص صالحية وفعالية اآلالت واظتعدات واألنظمة اظتختلفة دتهيدا لتطبيق الصيانة الالزمة. مساعدة اإلدارة العليا يف كشف إضاعة الوقت واصتهد والنفقات إن وجدت قبل استفحال األمر.كشف مؤشرات التغًن الداخلية واطتارجية من خالل عملية الرقابة يف ؼتتلف األنظمة وزتاية اإلدارة العليا علماهبذه اظتؤشرات ألخذىا بعٌن االعتبار يف ختطيطها اظتستقبلي.
 -5-4-2خصائص الرقابة الفعالة :فيما يلي أىم خصائص الرقابة الفعالة:
 -أن يكون اصتهاز الرقايب ذو كفاءة وخربة يف غتال النشاط اظتراقب.

 جيب أن تكون الرقابة واقعية حبيث ديكن ؽتارستها دون اإلساءة إذل األطراف اظتراقبة أو النشاط اظتراقب. أن تكون الرقابة اقتصادية وغًن مكلفة نسبيا إذا ما قورنت بنتائجها. أن تكون الرقابة ػتددة وسهلة الفهم بالنسبة للمراقب. جيب أن تكون الرقابة على نظام اتصال فعال جبانبو الرشتي وغًن الرشتي لفهم االؿترافات اليت قد حتدثوإمكانية تفسًنىا.
 جيب أن تكون الرقابة مرنة وان تستوعب الظروف واظتستجدات أثناء اظتمارسة. -6-4- 2أهميــة الرقاب ـ ــة:
 حالة الفجوة الزمنية بٌن القول والفعل أو بٌن ما يتم االتفاق عليو وبٌن البدء بتنفيذه. -التباين بٌن أىداف التنظيم وأىداف العاملٌن فيو(.صبحي العتييب ،2002 ،ص)160
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 -3أداء العاملين :
 -1-3مفهوم أداء العاملين :
يعد األداء مفهوما جوىريا بالنسبة ظتنظمات األعمال بشكل عام  ،و ىو ديثل القاسم اظتشرتك الىتمام علماء اإلدارة ،
و يكاد أن يكون الظاىرة الشمولية و عنصر ػتوري صتميع فروع و حقول اظتعرفة اإلدارية  ،فضال عن كونو البعد األكثر
أمهية ظتختلف منظمات األعمال و الذي يتمحور حولو وجود اظتنظمة من عدمو .
إن األداء مفهوم واسع  ،و ػتتوياتو متجددة بتجدده و تطور أي مكون من مكونات اظتنظمة على اختالف أنواعها  ،و
ال تزال اإلدارة العليا يف اظتنظمات األعمال مستمرة يف التفكًن مبوضوعية األداء طاظتا أن تلك اظتنظمات موجودة  ،إضافة
إذل أن االنشغال مبناقشة األداء بوصفو مصطلحا فنيا  ،و مبناقشة اظتستويات اليت حيلل عندىا و القواعد األساسية لقياسو
مازال مستمرا .
إن االختالف حول مفهوم األداء ينبع من اختالف اظتعايًن و اظتقاييس اليت تعمد يف دراسة األداء و قياسو و اليت
يستخدمها اظتدراء و اظتنظمات  ،وعلى ىذا األساس ؾتد غتموعة من اظتفاىيم اظتختلفة لألداء منها :
يعترب مفهوم األداء على اظتستوى الذي حيققو الفرد العامل عند قيامو بعملو من حيث كمية و جودة العمل اظتقدم من
طرفو  ،و األداء ىو اجملهود الذي يبذلو كل من يعمل باظتؤسسة من منظمٌن  ،مديرين و مهندسٌن  ...اخل ( .زتداوي

وسيلة  ، 2004 :ص ) 123

ويعرب مفهوم األداء م ن األثر الصايف صتهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات و إدراك الدور أو اظتهام و بالتارل يشًن غلى درجة
حتقيق و إدتام اظتهام اظتكونة لوظيفة الفرد ( .ػتمد سعيد سلطان  ، 2002 :ص ) 219

يعرف األداء بأنو قيام الشخص بالعمال و الواجبات اظتكلف هبا للتأكد من صالحيتهم ظتباشرة مهام و أعباء وظائفهم ،
فهو عبارة عن سلوك عملي يؤديو فرد أو غتموعة من األفراد أو مؤسسة يتمثل يف أعمال و تصرفات و حركات مقصودة
من أجل عمل معٌن لتحقيق ىدف ػتدد أو مرسوم ( .عقلة ػتمد اظتبيضٌن  ، 2001 ،ص ) 42
-2-3مؤشرات أداء العاملين  ( :إشتهان يلوم  ، 2003،ص ) 44
االنضباط  :إن العالقات الرشتية السائدة يف التنظيم حتدد دور كل عضو فيو  ،و ىو يؤدي إذل الزيادة يف االنضباط واإلقالل من األسباب احمليطة و االجتماعية و الثقافية للصراع  ،ذا إن أشهر صور الصراع يف التنظيمات اضتديثة ىو ما

يوحد األىداف و يعزز قبوعتا و تبنيها من طرف اصتميع  ،و ىذا أصبح حديث منظري التنظيم يف الدول الصناعية عن
ثقافة التنظيم أكثر من حديثهم عن ثقافة اجملتمع أو اظتنطقة .
 التغيب  :تعترب مشكلة تغيب العمال عن العمل من اظتشاكل اعتامة ذات التأثًن اظتباشر على اإلنتاج و اإلنتاجية ،فلقد اىتم هبذه اظتعضلة الكثًن من اظتنظرين و رواد البحث خاصة يف اجملال الصناعي  ،من أجل الوقوف على أبعادىا و
أىم أسباهبا األمر الذي جعل ظتفهوم ىذه الظاىرة أبعاد ؼتتلفة باختالف األطر الفكرية و النظرية فركزا لكثًن من اظتنظرين
على البعد النفسي  ،من أجل حتديد ظاىرة التغيب على أساس أهنا مؤشر للروح اظتعنوية اظتنخفضة و عدم الرضي الذي
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يشعر بو العامل اجتاه عملو خاصة إذا كان التغيب معىن اعتروب من أداء مهمتو و واجب يومي و يف ىذا اإلطار يقول
"يعترب التغيب كرد فعل أو عدم قبول حالة وضع العمل .
-التحكم التكنولوجي :

تعددت وجهات النظر و األبعاد احملددة كمؤشر التكنولوجيا يف الواقع التنظيمي فمنهم اعتربىا حكرا على الوسائل
التقنية و اآلالت كتعريف وليام اجربن " إهنا الوسائل الفنية اليت تشمل موضوعها الثقافية اظتادية رتيعا ".

فالتكنولوجيا ىي غتموعة اظتعارف و اطتربات اليت تستخدم يف غتاالت النشاط اظتختلفة بغية اتساع اضتاجات البشرية
اظتتزايدة سواء على صعيد الفرد أو اجملتمع  ،و ىذا ما يصنع الطابع االقتصادي و االجتماعي على مؤشر التكنولوجيا
كظاىرة اجتماعية تولدىا ظروف اجملتمع و متطلباتو فالتحكم يف التكنولوجيا يعترب من أبرز مؤشرات التنظيمية اليت
تبحث عن التكنولوجيا اضتديثة الكفيلة بتحقيق أىداف البنية التنظيمية .
و على ىذا األساس فان ضبط مؤشرات األداء يساىم بدرجة كبًنة يف زيادة اإلنتاج و اإلنتاجية و بالتارل حتقيق أىداف
اظتنظمة .
 -3-3العوامل المحددة لألداء :وىناك ثالث عوامل تتمثل يف:

القدرات*

األداء

الدوافع*
اإلدراك

شكل (: )1ديثل عوامل ػتددات األداء من إعداد الباحث
ومعىن ىذا أن كل عامل من ىذه العوامل ال يؤثر على األداء بصفة مستقلة وإمنا من خالل تفاعلو مع العاملٌن
اآلخرين،ومن اجل فهم اظتعادلة السابقة نتطرق إذل كل عامل على حدى.
 -الدافع  :تناول الكثًن من الباحثٌن موضوع الدافع من جوانب ؼتتلفة اتفقت اآلراء واختلفت بشأن دوافع اإلنسان

وأثار حوعتا اصتدل فمنهم من يتحدث عن الطبيعة البشرية ومنهم من حاول أن حيصر اضتاجات اإلنسانية ويصنفها إذل
أنواع ؼتتلفة ومنهم كذلك من ركز على عوامل ػتددة مادية ومعنوية،إذا توفرت فإمنا تدفع اإلنسان إذل سلوك معٌن.

يعرفو موراي انو"عبارة عن عامل داخلي يثًن سلوك اإلنسان ويوجهو وحيقق فيو التكامل وؿتن ال نراه مباشرة وإمنا نستنتج
من سلوكو أو نفرتض وجوده ح ى ديكننا من تفسًن سلوك" ( .رضا قجو  ، 2003 ،ص ) 59-58
 اإلدراك  :خيضع الفرد يف اظتنظمة للعديد من اظتؤثرات اليت تشكل وعيو وإدراكو وسلوكو وىو يتلقى توجيهات منمشرفو عن العمل ويتفاعل مع زمالئو يف أمور تتعلق بأداء العمل وردود فعلو ورأيو فيما يتعلق بأداء عملو.
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وعليو ديكن تعريفو "اإلدراك ىو عملية إدراكية تنتهي بتكوين معاين وتفسًنات معينة ظتا تتلقاه حواس الفرد عن ىذه
اظتؤثرات".
وعليو ديكننا القول أن اإلدراك يدل على عملية داخلية ال ديكن اضتكم عليها وال تفسًنىا إال إذا تررتت إذل سلوك ،
ولكل فرد طريقة يف الفهم واإلدراك ختتلف من شخص آلخر ( رضا قجو  ،2003 ،ص ) 60
القدرات  :القدرة ليست متغًنا وحيدا يؤثر يف كل غتاالت األداء وإمنا ىي عامل مركب من متغًنات عديدة و يتفاوتأثرىا على األداء بتفاوت طبيعة األداء.
ويعرفها الدكتور عثمان ؾتايت على أهنا "القدرة على األداء سواء كان ىذا األداء متعلق حبركات متناسقة معقدة ،أو
نشاط عقلي رمزي أو بأي نوع آخر من السلوك".
كما يعرفها عبد الرزتان العيسوي على أهنا "القدرة على أداء عمل معٌن سواء كان عمال حركيا أو عقليا ويشًن إذل ما
يستطيع أن ينجزه الفرد بالفعل من األفعال فهي أيضا مرتبطة بالسرعة والدقة يف األداء وليست ىناك فروق يف ىذا
االستعمال بٌن القدرات اظتكتسبة والقدرات الفطرية ،وتنقسم القدرات إذل نوعٌن عقلية وغًن عقلية ( .رضا قجو ،2003 ،

ص ) 62

وهبذا فان األداء ىو نتاج تفاعل ىذه العمليات الثالث فإدراك اظتدير العامل للموقف وقدرتو على العطاء ودافعيتو لالؾتاز
واإلبداع أكثر كلها عوامل من شاهنا أن حتسن من مستوى األداء داخل اظتؤسسة وبالتارل حتقيق نتائج أفضل.
-4-3قياس األداء :
ال شك أن عملية قياس األداء الناجحة يف العملية اليت تعطي نتائج موثقة إلنتاجية العمل و من مث لزم على رتيع
اإلداريٌن دراسة الكيفية الصحيحة للقيام بالقياسات اظتختلفة  ،و لكن ىنا نقف على عدة نقاط أساسية يف كيفية قياس
األداء تصلح كبداية تعليمية و ال تصلح كنهاية تطبيقية .
اصتوانب اليت يتعرض عتا القياس :أي نوع من القياس يستلزم أن يقوم بعملية من خالل البحث يف جوانب ثالثة ىامة ىي
 األىداف اظتطلوبة و مدى حتقيقها . الربنامج التنفيذي و مدى االلتزام بو . العوامل اطتارجية .األىداف و حتقيقها  :بعض التكوينات اإلدارية تقتصر على أىداف عامة تعلنها و تعمل من خالعتا و مثال ذلك يفاظتؤسسات اإلنتاجية أن ترفع ىدف حتسٌن اإلنتاج أو ىدف االنتشار أو غًنه و مثال يف اظتؤسسات االجتماعية أو
اصتمعيات الفكرية أن ترفع أىداف الغطاء أو العدل أو غًنه و تلك األىداف و إن كانت أىداف عظيمة و جيدة على
ؼتتلف اظتستويات إال أهنا غًن علمية وال تطبيقية على اظتستوى التنفيذي لكل عمل على حدى  ،فهي تصلح كأىداف
عامة يعمل من خالعتا العامل راجيا عتا ػتاوال الوصول بعملو إليها .
إمنا ىدفو اظترحلي الواقعي التطبيقي الذي أؾتزه  ،ومن ىنا لزم وضع أىداف مرحلية دقيقة لكل عمل على حده و كل
خطوة على حدي .

17

الفصل األول .............................................................الخلفية النظرية والدراسات السابقة
و طريقة قياس األىداف و مدى حتقيقها ال ينبغي حبال التعرض لذات اعتدف أو البحث يف مدى صحتو أو خطأه ،
فان ىذا السبب من عمل القياس و إمنا يعمل القياس يف دائرة البحث يف مدى حتقيقو و تنفيذه على ارض الواقع  ( .عبد
اعتادي ، 2012،ص ) 3

 الربنامج التنفيذي  :اظتستوى الثاين يف مستويات عمل القياس ىو الربنامج العملي التنفيذي للخطة اظتوضوعية ككل ويدخل يف تلك األىداف السابق ذكرىا  ،و الوسائل اظتستخدمة لتحقيقها و احملددات اليت حتيط بالعمل و اظتنهجية
اضتركية للتنفيذ .
 -1-4-3أهمية قياس األداء:
إن أمهية قياس األداء ديكن اؾتازىا يف اآليت ( :خالد ػتمد بين زتدان  ، 2009،ص ) 391

 إن عملية قياس األداء تؤدي إذل حتقيق فوائد كثًنة للمنظمة ،حيث أهنا توفر مدخل واضح للرتكيز على اطتطةاإلسرتاتيجية فضال عن الغايات و مستوى األداء.
 يركز قياس األداء على االىتمام مبا جيب اؾتازه وحيث اظتنظمات على توفًن الوقت اظتوارد والطاقات الالزمة لتحقيقاألىداف.
 إن قياس األداء يؤدي إذل حتسٌن إدارة اظتنتجات و اطتدمات وعملية إيصاعتا إذل العمالء. -2-4-3العوامل المؤثرة في أداء العاملين:
إن األداء مبختلف أنواعو يعترب دالة تابعة للعديد من اظتتغًنات و العوامل اليت تؤثر سلبا أو إجيابا  ،ولقد اجتو اغلب
الباحثٌن إذل تصنيف العوامل اظتؤثرة يف أداء اظتنظمة إذل عوامل داخلية و أخرى خارجية ،باالعتماد على مصدر ىذه
العوامل و على قدرة اظتنظمة على التحكم فيها.
 العوامل الداخلية  :وىي احمليط الداخلي للمنظمة اليت تتحكم فيو ،تنقسم ىذه العوامل إذل قسمٌن: العوامل التقنية  :ىي ؼتتلف القوى و اظتتغًنات اليت ترتبط باصتانب التقين يف اظتنظمة . العوامل البشرية  :ىي ؼتتلف القوى اليت تؤثر على استخدام اظتوارد البشرية اظتنظمة . -العوامل الخارجية  :و ىي العوامل اليت تؤثر سلبا أو إجيابا على أداء اظتنظمة دون أن تتحكم فيها ىذه األخًنة وديكن

اؾتازىا فيما يلي  :العوامل االقتصادية ،العوامل االجتماعية و الثقافية ،العوامل السياسية و القانونية
 -5-3طرق تحسين أداء العاملين :
-1-5-3تحسين الموظف :

يرى "ىاينز" أن حتسٌن اظتوظف أكثر العوامل صعوبة يف التغًن بٌن العوامل الثالثة اظتذكورة وإذا مت التأكد بعد حتليل األداء
كامال بان اظتوظف حباجة إذل تغًن أو حتسٌن يف األداء فهناك عدة نواحي وىي :
الرتكيز على نواحي القوة وما جيب عملو أوال واختاذ اجتاه إجيايب عن اظتوظف يف ذلك مشاكل األداء اليت يعاين منهاواالعرتاف بأنو ليس ىناك فرد كامل وإدراك حقيقة بأنو ال ديكن القضاء على رتيع نواحي القصور والضعف لدى أدائها
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 الرتكيز على اظترغوب بٌن ما يرغب الفرد من عملو وبٌن ما يؤديو الفرد بامتياز وأن وجود العالقات النسبية بٌن الرغبةواأل داء تؤدي إذل زيادة احتماالت األداء اظتمتاز من خالل السماح لألفراد بأداء األعمال اليت يرغبون أو يبحثون عن
أدائها .
الربط باألىداف الشخصية حيث جيب أن تكون غتهودان حتسٌن األداء مرتبطة منسجمة مع اىتمامات و أىدافاظتوظف .
-2-5-3تحسين الوظيفة :

يؤكد "ىاينز" أن التغًن يف مهام الوظيفة يوفر فرصا لتحسٌن األداء حيث تساىم ػتتويات الوظيفة إذا كانت ؽتلة أو مثبطة
للهمم أو إذا كانت تفوق مهارة اظتوظف أو احتوائها على اظتهام غًن مناسبة أو غًن ضرورية فإهنا تؤدي إذل تدين مستوى
األداء ( .ػتمد سعد سلطان ،2002 ،ص ) 59
إن حتسٌن داخل أي مؤسسة يتوقف على حتسٌن وظائفها و موظفيها وذلك عن طريق رتلة من اظتبادئ والوسائل اظتتمثلة
يف الرتكيز على نواحي القوة وعلى ما يرغب فيو الفرد من عملو زيادة من التنوع يف مهام الوظيفة لتحسٌن األداء بشكل
أفضل.
 -6-3تقييم أداء العاملين :

ديثل تقييم األداء مكانا حيويا يف اإلدارة كنظام يستمد أمهيتو من كونو جوىرا الرقابة ،
يقصد بتقييم أداء العاملٌن تلك العملية اليت تعين بقياس كفاءة العاملٌن وصالحياهتم واؾتازاهتم وسلوكهم يف عملهم
اضتارل للتعرف على مدى مقدرهتم على حتمل مسؤولياهتم اضتالية و استعداداهتم لتقليد مناصب أعلى مستقبال ( يوسف

جحيم الطائي  2006،ص ) 226

تعرف عملية تقييم األداء على أهنا عملية تقدير أداء كل فرد من العاملٌن خالل فرتة زمنية معينة لتقدير مستوى ونوعية

أدائو ( .زتداوي وسيلة  ،2004،ص ) 123

يقصد بتقييم األداء  ،دراسة وحتليل أداء العاملٌن لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاهتم أثناء العمل  ،وذلك للحكم على
مدى ؾتاحهم ومستوى كفاءهتم يف القيام بأعماعتم اضتالية  ،وأيضا للحكم على إمكانيات الفرد اظتستقبلية وحتملو
ظتسؤوليات اكرب عن طريق ترقيتو لوظيفة أخرى أعلى ( .صالح بن النوار ، 2006،ص ) 93
يقص د بتقييم أداء العاملٌن قياس كفاءهتم وحتليل وتقييم أمناط ومستويات أدائهم وتعاملهم وحتديد درجة كفاءهتم اضتالية
واظتتوقعة كأساس للتقوًن أي ترشيد ىذه األمناط واظتستويات  ،وىكذا فالتقييم مبا يهيئو من معلومات عن نطاق القوة
والضعف من فرتة ألخرى يعد وسيلة للتقوًن أي الرتشيد والتحسٌن من خالل تعظيم نقاط القوة و توظيف أو ػتو نقاط
الضعف  ( .ػتمد فتحي  ، 2002 ،ص ) 93

نستنتج من غتمل ىذه التعاريف آن تقييم أداء العاملٌن يعين قياس كفاءهتم ومدى مسامهتهم يف اؾتاز األعمال اظتناطة
هبم  ،وكذلك اضتكم على سلوكهم وتصرفاهتم أثناء العمل .
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كما ركزت ىذه التعاريف على انو عملية يتم مبوجبها تقدير غتهود العاملٌن اظتنصف والعادل  ،لتجرى مكافأهتم بقدر ما
يعملون وينتجون  ،وذلك باالستناد إذل عناصر و معدالت يتم مبوجبها مقارنة أدائهم هبا لتحديد مستوى كفاءهتم يف
العمل الذي يعملون بو .
 -1-6-3عناصر تقييم األداء :

يقصد بالعناصر لتقييم أداء العاملٌن اإلجراءات التطبيقية اليت تساىم يف إؾتاح وفعالية تقييم األداء منها :

-المقيم أو المشرف المباشر :وىو الذي سيتم مبا يلي :

 أن اظتشرف اظتباشر ىو الشخص األكثر قربا من الفرد العامل وبالتارل فهو اظتوقع األفضل مبالحظة عملو وأدائو. -أن اظتشرف األكثر قدرة على حتليل وتفسًن تقييم أداء اظترؤوسٌن وفقا لألىداف و اطتطط اظتنظمة اليت ىو اعرف هبا

من غًنه اظتديرين.
 بإمكانية اظتشرف الربط بٌن العوائد اليت يستحقها الفرد العامل وفقا ألدائو.-الزمالء  :أي زمالء الفرد العامل يف العمل والبد أن تتوفر فيهم الشروط التالية :

 أن يكون ىؤالء الزمالء يف اظتواقع اليت تؤصلهم من اظتالحظة اظتستمرة لسلوك األفراد العاملٌن معهم . أن تتوفر الثقة الكاملة بٌن األفراد العاملٌن أنفسهم جتاه بعضهم البعض. -أن يكون الزمالء قائمون بعملية التقييم بنفس اظتستوى والدرجة الوظيفية.

فترة و وقت التقييم  :ليس من السهل حتديد فرتة وقت التقييم لألداء و لكن من اظتمكن االعتماد على أداءاظتستشارين يف غتال إدارة األفراد  ( .نظمي شحادة و آخرون  ، 2000 ،ص ) 86

حيث يوصى ىؤالء أن التقييمات الدورية ىي اظتفضلة حبيث تأثًنىا على تعديل السلوك عندنا يزود األفراد بالتغذية
العكسية على نتائج التقييم و ختفيض نقاط الضعف لديهم ويتم إرشادىم وتوجيههم من قبل اإلدارة كيفية تعديل
سلوكهم ورفع كفاءهتم وفعالية أداءىم .
-2-6-3إجراءات التقييم  :بعد حتديد اظتقيم والوقت البد من إتباع إجراءات معينة يف تنفيذ ىذه العملية  ،وأىم
إجراء اظتقابلة و العاملٌن إلمدادىم باظتعلومات اليت هتمهم و اليت يستفيدون منها يف حتسٌن أدائهم مستقبال وىذه اظتقابلة
تدعى مبقابلة التقييم  (.نظمي شحادة  ،2000 ،ص ) 87
 -أهداف تقييم األداء :

حيث أن تقييم األداء يشمل زاويتٌن رئيسيتٌن و مها الكفاءة اإلنتاجية و استعداد األفراد للتقدم  ،فإنو يسعى لتحقيق
اظتزايا اآلتية  ( :ػتمد سعيد أنور سلطان ، 2001،ص ) 294
 اختيار األفراد الصاضتٌن للرتقية . تنمية اظتنافسة بٌن األفراد  ،وتشجيعهم على بذل غتهود أكرب ح ى يستفيدوا من فرص التقدم اظتفتوحة أمامهم . تشجيع اظتنافسة بٌن األقسام اظتختلفة لزيادة إنتاجها . تسهيل ختطيط القوى العاملة عن طريق معرفة األفراد الذين ديكن أن يتدرجوا يف مناصب أعلى يف اظتستقبل .20
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 معرفة األفراد الذين حيتاجون إذل عناية خاصة أو تدريب ؽتيز لتحسٌن كفاءهتم .احملافظة على مستوى عال أو مستمر للكفاءة اإلنتاجية .
 مساعدة اظتشرفٌن اظتباشرين على تفهم العاملٌن حتت إشرافهم  ،و حتسٌن االتصال بينهم  ،ؽتا ساعد على تقويةالعالقات بٌن الطرفٌن .
 تزويد اإلدارة مبعلومات مفصلة تلقي الضوء على السياسات اظتستقلة لالختيار والتدريب والنقل و الرتقية و غًنىا . -3-6-3فوائد تقييم األداء :

إن تقييم األداء لو فوائد كثًنة لكل من العاملٌن و اظتنظمة :
بالنسبة للعاملٌن  :يساعد التقييم على تعريفهم بنواحي القصور يف أدائهم فيعطي عتم الفرصة لتالقيها يف اظتستقبل  ،وأيضا التعرف على نواحي السلوك غًن اظتقبولة و اليت تقلل من كفاءة العاملٌن من جهة نظر اإلدارة  ،و بالتارل العمل
على جتنبها .
أما من ناحية اإلدارة  :فإن للتقييم فوائد كثًنة و يستفاد من نتائج التقييم يف إعداد سياسات أفراد جيدة و واقعية ومن أمثلة ذلك ما يلي  ( :صالح عبد الباقي  ،1999 ،ص ) 304
-

يساعد النظام اظتوضوعي لتقييم العاملٌن على إعداد سياسة جيدة للرتقية .
يساعد النظام اظتوضوعي لتقييم العاملٌن على ترشيد سياسة االختبار و التعيٌن  ،و اضتكم على سالمتها .
يساعد النظام اظتوضوعي لتقييم العاملٌن على حتسٌن عالقات العمل يف اظتنظمة .
يساعد النظام اظتوضوعي لتقييم األداء على إعداد سياسة جيدة للرقابة .

 يساعد النظام اظتوضوعي لتقييم أداء العاملٌن على احرتام نظام العمل و قواعده .-4-6-3أهمية تقييم األداء :
حيقق نظام تقييم األداء فوئد عديدة سواء على مستوى اظتنظمة أو الفرد أو الوحدة التنظيمية و تكمن أىم تلك الفوائد :
 على مستوى المنظمة : قياس الفعالية التنظيمية و التعرف على إنتاجية التنظيم .-

حتديد جوانب ضعف اإلداري .
حتسٌن طرق التنبؤ ألداء اظتتوقعة .
توفًن األساس اظتوضوعي و العامل ألنشطة اظتوارد البشرية مثل الرتقية و التحفيز .
توفًن اظتعلومات اإلدارية الضرورية الختاذ القرارات أو إحداث عمليات تطويرية (.أزتد ماىر، 1999،ص ) 225

 -على مستوى األفراد :

 توضيح الفرص اظتتاحة لتطوير و حتسٌن أداء الفرد . دعم ثقة الفرد و حصولو على تشجيع أو إرشاد اإلدارة . إشعار العاملٌن باظتسؤولية لتحقيق الرغبة الذاتية .21
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 الكشف عن جوانب التصور يف أداء الفرد و العمل على التغلب عليها . الكشف على الطاقات و القدرات الغًن مستغلة لدى األفراد كما يساعد على إعادة توجيهها إذل اجملال الوظيفياظتناسب .
 على مستوى الوحدات التنظيمية : متابعة و تنفيذ األىداف لغرض التعرف على مدى حتقيق الوحدة االقتصادية لألىداف اظتوضوعية باظتستوىاظتطلوب ويف الوقت احملدد .
 تدعيم عملية االتصال و حتسٌن العالقات بٌن الرؤساء و اظترؤوسٌن . ختطيط القوى العاملة و حتديد االحتياجات التدريبية . الكشف عن مشكالت اإلدارية أو التنظيمية مثل الصراعات بٌن اظتشرفٌن أو األفراد للحد من أثرىا السلبية . متابعة الكفاية يف األداء بغرض التحقيق من التنفيذ بأعلى درجة ؽتكنة من الكفاية مع جتنب اإلسراف و اطتطأ يفالتنفيذ .
 -5-6-3أسس تقييم األداء :

ىناك غتموعة من األسس يستند عليها تقييم األداء من خالعتا يصبح فعاال عند تقييم أداء األفراد  ،ىذه األسس ىي ( :

أزتد سيد مصطفى ، 1999 ،ص ) 331

 استخدام مفاىيم و معايًن موضوعية موحدة لقياس و تقييم العاملٌن يف العمل الواحد أو اجملموعة الوظيفة اظتتجانسةمبا يكفل وحدة و موضوعية القياس و التقييم .
 تأصيل مفهوم أن التقييم ليس تصيدا لألخطاء أو اهتاما أو جتريبا لشخص الفرد  ،وإمنا ىو تعرف على منط ومستوى أدائو الفعلي مقارنا باألداء اظتستهدف أو اظتفرتض لتحديد ما قد يتواجد من قصور و مساعدة الفرد على
تداركو .
 توفًن نظام فعال لالتصال بٌن الرؤساء و اظترؤوسٌن على اختالف مستوياهتم يتيح النقل الواضح و السليم ظتفهوم وأىداف و معايًن التقييم للمرؤوسٌن و كذا نقل آراء و تربيرات اظترؤوسٌن لرؤوسهم .
 إدراك الرؤساء و اظترؤوسٌن ظتفهوم و أىداف و معايًن التقييم و إدياهنم بفعاليتها حبيث يسهل على الرؤساء تطبيقاظتعايًن و يدرك موضوعيتها و فعاليتها يف تنميتهم الذاتية .
 إدراك و اعتبار كل من اإلجيابيات و السلبيات حبيث ال يتم تغليب إحدامها على األخرى مع تغليب اإلجيابيات طاظتادل يبدر من اظتوظف إخالل ملموس بواجبات و أخالقيات العمل .
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-4المؤسسات الرياضية :
 -1-4مفهوم المؤسسة :
اظتؤسسة ىي غتموعة عناصر مرتابطة و متفاعلة يف ما بينها تقوم يف غتموعها بنشاطات تشرتك أو تصب يف ىدف
واحد وفق غتموعة من العوامل و األنشطة اظتساعدة للمؤسسة على رأسها اإلدارة كنظام فرعي للتوجو و القيادة و التسيًن
و ذلك بوضع األىداف و الغايات اليت توضع طريقة و اجتاه اظتؤسسة يف شكل سياسات و قواعد منظمة لألنشطة و
منسقة للعالقات داخل ىذه اظتؤسسة  (.رشيد واضح  ، 2002 ،ص ) 25

 -2-1-4مفهوم المؤسسة الرياضية :
 ىي غتموعة من اظتوارد البشرية و اظتادية اظتتاحة وفقا ألسس منطقية و علمية و تطوير عناصر العملية اإلدارية اليتحتقق التطور اظتستمر و الزيادة يف كفاءة الرياضيٌن و إؾتازاهتم وفق مفاىيم إشراف اإلدارة الرياضية اليت تعمل على
تنظيم و تنسيق و توحيد اصتهود اظتبذولة من قبل العاملٌن يف اضتقل الرياضي و األخرى و توجيهها مبا ينسجم و
سياسة اظتؤسسة الرياضية  ( .ػتمود داود الربيعي  ، 2006،ص ) 03
 كما يعرفها الشافعي " ىي وحدة فنية و اجتماعية اظتفروض أن تدار للوصول إذل أفضل صورة ذات اصتوانباظتتداخلة يف بعضها البعض من أىداف و موارد اظتؤسسة و العمليات اإلدارية حبيث يؤثر كل جانب منها يف اآلخر
و يتأثر " ( .حسن أزتد الشافعي  ، 2004،ص ) 185
 -3-1-4أهمية المؤسسة الرياضية :
 ال خالف حول أمهية اظتؤسسات الرياضية كوهنا موجودة معنا و حولنا و كون اضتديث عنها وافر جدا من خاللاألخبار الواردة إلينا من خالل أحاديثنا مع ؼتتلف األشخاص الذين نلتقي هبم أو نتفاعل معهم .
 فاظتؤسسات الرياضية تشغل حيزا كبًنا من اىتمامنا و ال بد من معرفة األسباب الدالة على أمهيتها و اليت أبرزىا مايأيت :
 اظتؤسسات الرياضية مراكز عمل و تعامل . اظتؤسسات الرياضية ذاكرة اظتاضي . اظتؤسسات الرياضية ػتطات إنتاج اضتاضر و اظتستقبل . اظتؤسسات الرياضية ضمان استغالل اظتواىب الشابة . -4-1-4األهداف العامة للمؤسسة الرياضية :

 تعد األىداف ىي اظترامي اليت تسعى وراءىا اظتؤسسة الرياضية و ىي من مث عناصر رئيسية لعمل اظتؤسسة  ،كوناألىداف ىي األسباب اظتباشرة وراء وجود اظتؤسسة الرياضية  ،و كما أنو ال وجود للمؤسسة الرياضية بال أىداف ،
و ديكن تلخيصها فيما يلي :
 هدف قومي  :وىو ىدف يسمو إذل زيادة األشخاص اظتمارسٌن ظتختلف الرياضات و األلعاب و تطوير اظتستوىالرياضي و اإلؾتاز البطورل لألندية .
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 هدف محلي :و من خاللو يتم رفع مستوى الكفاءة االجتماعية من روح التعاون و التكامل االجتماعي و الثقايفبٌن أفراد اظتؤسسة .

 هدف اجتماعي  :تسعى اظتؤسسة الرياضية إذل إرضاء العاملٌن و األفراد و اظتمارسٌن للنشاط باظتؤسسة الرياضية وحتقيق أىدافهم و غاياهتم .

 هدف اقتصادي  :من خاللو ديكن االرتقاء مبستوى و صحة اظتمارس و خدمة الرياضة ػتليا و قوميا . -5-1-4الجوانب الرئيسية للمؤسسة الرياضية :

 تشكل كال من اظتؤسسات الرياضية و العمليات اإلدارية و ما دتلكو من موارد مادية و أخرى بشرية و كذلك جانباللجان اظتتخصصة ،جوانب منظمة لعمل اظتؤسسة الرياضية .
 فاظتؤسسة الرياضية عتا أىداف رياضية و اجتماعية تعمل على حتقيقها ،إذ أن كل مؤسسة رياضية عتا أىداف وجدتمن أجلها.
 و من الطبيعي أن حتتاج اظتؤسسة الرياضية إذل اإلدارة كون اإلدارة دتلك من الوظائف و العمليات ما يكفي لتسيًنعجالت اظتؤسسات و وضعها على طريقها السليم.
 و تعد موارد اظتؤسسات الرياضية سواء اظتادية أو البشرية من أىم العناصر اظتكونة عتا حيث القاعدة اليت تبىن عليهااظتؤسسة لالرتقاء بأىدافها طتدمة الرياضة.
 باإلضافة إذل ىذه اصتوانب الرئيسية للمؤسسة الرياضية ؾتد اللجان اظتتخصصة  ،اليت ؾتد منها الفنية الرياضيةاالجتماعية و اظتنشخت .
 -6-1-4المبادئ األساسية إلدارة المؤسسة الرياضية :
 ح ى تتم األعمال و حتقق األىداف اليت تضعها اظتؤسسة الرياضية بالكيفية اظتطلوبة و حسب توفر غتموعة مناظتبادئ اليت تسًن وفقها إدارهتا و من أىم ىذه اظتبادئ ما يلي :
 استخدام الطرق العلمية يف حتديد أجزاء العمل و تنظيمو و كيفية تنفيذه من خالل الطرق اإلدارية لرفع مستوىاألداء .
 -إتباع السبل العلمية الكفيلة الختيار القياديٌن و إعدادىم لتدريب و التحسن اظتستمر .

 تشجيع التخصص يف اظتهنة و حتقيق التعاون التام بٌن أفراد مستقرين داخل اظتؤسسات الرياضية ح ى ديكن إؾتازأىدافها ألن التعاون ضروري لتحمل اظتسؤولية و لتحفيز الطاقات و حتقيق األىداف .
 أمهية تطبيق مبدأ العمل و توزيع اظتسؤوليات على حسب اعتيكل التنظيمي للمؤسسة الرياضية . -تنمية القيادة الدديقراطية اإلجيابية تنمي روح االنتماء بٌن اصتماعة داخل اظتؤسسة (.طريق شوقى ،2002 ،ص ) 40
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 -2-4مديرية الشباب والرياضة:

ىي ىيأة تنفيذية تابعة لوزارة الشباب والرياضة حيث يشرف عليها مدير تنفيذي وىي ىيأة تعمل على ترقية حركة

اصتمعية للشباب و الرياضة وكذا ىياكلها وتنظيمها وإعداد برامج اعتادفة وتعميم تربية البدنية والرياضية السيما وسط
الرتبوي والتكوين والتأطًن وكذا إعداد ؼتططات تطوير الرياضة للوالية بتنسيق مع اعتيئات اظتعنية.
وقد أنشأت مدرية الشباب و الرياضة مبوجب مرسوم التنفيذي رقم  234 /90اظتؤرخ يف28جويلية 1990الذي حيدد
قواعد تنظيم مصاحل ترقية الشباب بالوالية وعملها مث بعدىا جاء مرسوم تنفيذي يعدل يف تسمية اظتديرية وىو اظترسوم
التنفيذي 283/93اظتؤرخ يف 23نوفمرب  1993واظتتضمن تغيًن تسمية مصاحل ترقية الشباب يف الوالية إذل مديرية
الشباب والرياضة وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم  345/06اظتؤرخ يف 5رمضان 1427اظتوافق رل 28سبتمرب2006الذي
حيدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة وتسيًنىا وخاصة اظتادة  4منو ،حيث طبقا إلحكام اظتادة4من اظترسوم
التنفيذي رقم 345/06يهدف ىذا القرار اذل حتديد وتنظيم مصاحل مديرية الشباب والرياضة للوالية وتضم مديرية
الشباب والرياضة للوالية وحتت سلطة اظتدير اربع مصاحل
-1-2-4الهيكل التنظيمي لمديرية الشباب والرياضة:
مصلحة التربية البدنية والرياضي

 مكتب تطوير الرتبية البدنية والرياضية مكتب كشف اظتواىب الرياضية والشابة وتكوينها مكتب اصتمعيات الرياضيةمصلحة نشاطات الشباب

 مكتب االتصال واإلعالم وأنظمة الشباب مكتب الربامج الربامج االجتماعية والرتبوية وتسلية الشباب مكتب مشاريع الشباب وترقية اضتركة اصتمعوية للشبابمصلحة االستثمارات والتجهيزات

 مكتب اظتنتجات والتجهيزات الرياضية واالجتماعية والرتبوية مكتب التقييس والصيانة مكتب اإلحصائيات والربامج والتقييممصلحة التكوين وإدارة الوسائل

 مكتب اظتستخدمٌن والتكوين مكتب اظتيزانية ومتابعة إعانات ومساعدة اصتمعيات الرياضية الشبانية ومراقبتها مكتب الوسائل العامة25
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 -2-2-4مهام مديرية الشباب والرياضة::

 تطوير وإعداد إسرتاتيجية اإلعالم و اإلصغاء للشباب القيام بدراسة او حبث يرمي إذل تطوير النشاطات يف ميدان الشباب ترقية الشراكة مع اضتركة اصتمعوية و ضبط تدابًن اظتساعدة اجتاه رتعيات الشباب ضمان توجيو مؤسسات و ىياكل الشباب للقطاع و التنسيق مع القطاعات األخرى-

تقوًن الربامج العمومية لفائدة الشباب و ضمان التنفيذ باالتصال مع القطاعات و اعتياكل اظتعنية
حتديد معايًن و قواعد تاطًن النشاطات االجتماعية الرتبوية و الرتقية و اظتبادالت اظتوجهة للشباب
اظتسامهة يف ترقية العالقات و اللقاءات الوطنية و الوالئيةو كذا التعاون يف غتال الشباب و اضتيات اصتمعوية
السهر على التحسٌن اظتستمر لسًن مؤسسات الشباب كذا اقرتاح التدابًن للتحسٌن يف ىذا اجملال

 تشكيل قاعدة للمعطيات حول الكفاءات و اظتواىب يف غتال الشباب و اظتشاركة يف ترقيتها -تطوير انظمة الدعم لربوز اظتواىب الشابة يف التظاىرات الوطنية و الدولية
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-5الدراسات السابقة:

تعترب الدراسات السابقة نقطة بداية ألي باحث ح ى يستطيع أن يقارن بٌن ما وصل إليو يف دراستو وما وصل إليو

الباحثون قبلو ،فإما أن يؤكد النتائج السابقة أو أن خيرج بنتائج جديدة ،تكون إضافة إذل اظتعرفة اإلنسانية،ومن أىم ىذه
الدراسات ؾتد:
-1

الدراسة األولى :

دراسة عياد يعقوب2015/2014رسالة ماسرت بعنوان (دور الوظائف اإلدارية يف تفعيل أداء العاملٌن)دراسة ميدانية
ظتؤسسة نفطال للتسويق وتوزيع اظتنتجات باظتسيلة ىدفت ىذه الدراسة إذل توضيح الدور اعتام الذي تعلبو الوظائف
اإلدارية يف اظتؤسسة ودالك بتوضيح مهامها والوقوف على ما إذا كانت ىناك عالقة بٌن الوظائف اإلدارية وتفعيل أداء
العاملٌن يف اظتؤسسة ولتحقيق ىذه األىداف أجريت الدراسة على عينة مكونة من  60إطار وعون ظتؤسسة نفطال
باظتسيلة كما استعمل أداة استبيان وبٌن أىم النتائج اظتتوصل إليها أن الوظائف اإلدارية تلعب دور ىام يف اظتؤسسة  ،إذ
تعمل على تضمٌن آليات الرقابة الذاتية وظتا عتا دور فعال يف حرص العمال على إدتام اإلعمال اظتوكلة إليهم وتثمٌن أمهية
مشاركة العمال يف اختاذ القرارات وكذا تضمٌن أسلوب اإلقناع بٌن اظترؤسسٌن والعاملٌن
-2الدراسة الثانية :

دراسة دالة ػتمد رسالة ماسرت بعنوان (دور تقييم أداء العاملٌن باظتؤسسات الرياضية) دراسة ميدانية مديرية الشباب

والرياضة بوالية أدرار
ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة ما إن كان لتقييم أداء العاملٌن باظتؤسسات الرياضية دور يف حتديد احتياجاهتم التدريبية يف
اظتؤسسة الرياضية لوالية أدرار واستعمل الباحث أداة مقياس كما استعمل اظتنهج الوصفي ظتالئمة حبثو ومن بٌن النتائج
اظتتوصل اليها لتقييم أداء العاملٌن باظتؤسسات الرياضية دور يف حتديد اظتهارات التدريبية اليت حيتاجوهنا وكذلك لتقييم أداء
العاملٌن باظتؤسسات الرياضية دور يف حتديد اظتعارف اليت حيتاجوهنا واطتربات والسلوكيات اليت حيتاجوهنا
الدراسة الثالثة:دراسة سهيلة بوخرص  2014-2013رسالة ماسرت بعنوان (واقع الرقابة اإلدارية ألعضاء األنديةالرياضية) دراسة ميدانية لبلدية اظتسيلة

ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة واقع الرقابة اإلدارية يف األندية الرياضية اصتزائرية والتوصل إذل معرفة الصعوبات اليت تعيق
عملية الرقابة لألندية الرياضية اصتزائرية واستعمل الباحث عينة قصدية متكونة من  20مسؤول كما اعتمد يف دراستو
اظتنهج الوصفي ومن بٌن أىم النتائج اظتتوصل إليها أن األندية الرياضية ال حتضى بعملية الرقابة اإلدارية يف األندية الرياضية
وأن الرقابة اإلدارية ال تطبق مببادئها ووسائلها العلمية باألندية الرياضية وخرجت بعدة اقرتاحات دتثلت يف إعطاء الفرصة
إلطارات الشابة بغرض حتديد وتطوير األندية الرياضية وػتاولة إعطاء الفرصة لإلناث يف اجملال الرياضي
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الدراسة الرابعة:دراسة بالل بوقرة 2015/2014رسالة ماسرت بعنوان (تطبيق مبادئ اضتكومة ودورىا يف حتسٌن أداء
العاملٌن باظتؤسسة الرياضية )دراسة ميدانية مبديرية الشباب والرياضة لوالية اظتسيلة ودتثلت إشكالية دراستو حول :ىل
لتطبيق مبادئ اضتكومة دور مهم يف حتسٌن أداء العاملٌن باظتؤسسة الرياضية؟
وىدفت الدراسة إذل-:توضيح دور تطبيق مبادئ اضتوكمة يف حتسٌن أداء العاملٌن مبدرية الشباب و الرياضية مسيلة
 -التعرف على دور اضتومة ىف اظتؤسسات الرياضية لتحقيق أحسن ألداء العاملٌن

إمكانية التوصل إذل استنتاجات من خالل حتليل إجابات عينة الدراسة ،وأمهية تطبيق اضتوكمةولتحقيق ىذه األىداف أجريت الدراسة على عينة تتكون من 20اداري مبديرية الشباب والرياضة لوالية اظتسيلة واستعمل
الباحث اظتنهج الوصفي كما استعمل أداة استبيان ومن بٌن ابرز النتائج اظتتوصل إليها:
يؤدي التطبيق السليم ظتبادئ اضتوكمة إذل حتسٌن أداء العاملٌن باظتؤسسات الرياضيةتؤثر طبيعة اظتؤسسة على التوجو الفكري للعاملٌن ،فيما خيص موضوع االداء. -1-5التعقيب على الدراسات:

من خالل العرض السابق جملموع الدراسات اظتشاهبة يتضح لنا معظم الدراسات استعملت اظتنهج الوصفي وكما

نالحظ ان دراسة واحدة مشلت الوظائف اإلدارية وىي دراسة عياد يعقوب ولكنها ركزت على اظتؤسسة االقتصادية يف
حٌن تطرقنا يف ىذه الدراسة إذل اظتؤسسات الرياضية ،أما الدراسة الثانية فاستفدنا منها عن دور تقييم العاملٌن
باظتؤسسات الرياضية ولكن اختلف اجملال اظتكاين عتذه الدراسة ،حيث كانت يف مديرية الشباب والرياضة بأدرار أما
دراسيت اضتالية واليت كانت يف مديرية الشباب والرياضة باظتسيلة أما الدراسة الثالثة واظتتمثلة يف واقع الرقابة اإلدارية ألعضاء
األندية الرياضية واليت استفدنا من معرفة واقع الرقابة يف األندية الرياضية ،اما الدراسة األخًنة واليت ساعدتنا يف معرفة أداء
العاملٌن باظتؤسسات الرياضية واظتنهج اظتتبع فيها وكذلك كيفية اختيار العينة.
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تمهيد :
يف ىذا الفصل من دراستنا ادلعنون باإلطار العام ،نتطرق إىل الكلمات الدالة دلوضوع حبثنا أي التعريف اللغوي و
االصطالحي و اإلجرائي من اجل فهم ادلتغًنات مث سنتطرق إىل إشكالية الدراسة واليت تعترب نقطة انطالق للتساؤل
العام و كذا التساؤالت الثانوية ،بعد ذلك يتم ادلرور إىل أىداف الدراسة و أمهيتها يف األخًن توضيح فرضيات الدراسة.
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-1الكلمات الدالة في الدراسة:

يقول سعد اهلل طاىر:لعل اخطر الصعوبات اليت يعاين منها الباحثون يف مبادئ العلوم االنسانية عموميات لغتها(سعد اهلل
طاىر1999،ص)29

ويكون حتديد ادلصطلحات على حسب متغًنات الدراسة البحث كاأليت:
-1-1التخطيط:
لغة :يعرف قاموس أكسفورد الفعل الثالثي خطط بالفعل صمم أو نظم مسبقا أو سلفا.
اصطالحا :يعترب التخطيط الوظيفة اإلدارية األوىل للقيام بأي نشاط ،وىو حتليل بيانات عن ادلاضي واختاذ قرارات يف
احلاضر لبناء شيء يف ادلستقبل ،لذا فان أول ما مييز التخطيط ىو ارتباطو كوظيفة إدارية بادلستقبل ،وبالتايل بالقيمة
التنموية وقد يفسر ذلك عدم جلوء الكثًن من العاملٌن يف اجملال الرياضي دلختلف قطاعاتو إىل التخطيط يف أعماذلم خوفا
من ادلخاطرة يف اختاذ القرارات ،واالختيار من بٌن البدائل ادلتاحة ما يرتبط بشيء غًن معلوم(إبراىيم زلمود عبد

ادلقصود2003،ص)16

ويعرفو فايول بقولو" :إن التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليو ادلستقبل مع االستعداد ذلذا ادلستقبل".ويعرفو
إبراىيم سعد الدين" :ىو رلموعة النشاط و الرتتيبات و العمليات الالزمة إلعداد واختاذ القرارات ادلتصلة بتحقيق أىداف
زلددة وفقا لطريقة مثلى ،وان التخطيط القومي ىو رلموعة التنظيمات والرتتيبات اليت اختًنت لتحقيق األىداف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية باجملتمع يف زمن معٌن"
ويعرف السلمي التخطيط "ىو 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
إجرائيا :التنبؤ مبا سيكون يف ادلستقبل من اجل حتقيق ىدف مطلوب بناءا على توقعات األفراد داخل ادلنظمة
 -2-1التنظيم:
ورهُ َ :رتَّبَ َها  ،نَ َّس َق َها
تنظيما  ،فهو ُمنظِّم  ،وادلفعول ُمنظَّم ،نَظَّ َم أ ُُم َ
لغة :نظَّ َم ينظِّم ً ،
ِ
الع َم ِل  :تَ ْرتِيبُوُ َوتَ ْدبًِنُهُ لِيَأْ ُخ َذ نَ َسقاً ُم َعيَّناً (ابن منظور7991ص) 761
يم َ
تَْنظ ُ
اصطالحا:ىو رلموعة من األفراد تعمل بطريقة معينة للوصول إىل ىدف معٌن،أي أن التنظيم يعين بناء ىيكل
داخلي لإلعمال وعالقاهتا يبعضها البعض ،وبناء اذليكل يتضمن حتديد ادلهام واألنشطة اليت جيب أن تؤدي لتحقيق
أىداف ادلنظمة  ،وجتميع كل رلموعة منها لتكوين وظيفة متخصصة ،كما تتضمن ىذه الوظيفة جتميع األعمال يف
وحدات تنظيميو يشرف عليها ويسأل عنها رئيس أو مدير وتفويض السلطات الالزمة ذلذا الرئيس ادلباشر
ومسؤولياتو ،مث حتديد العالقات التنظيمية رأسيا وأفقيا  ،أي بينو وبٌن رؤسائو ومرؤوسيو وأيضا بينو وبٌن الوحدات

31

الفصل الثاني...........................................................................اإلطار العام للدراسة
التنظيمية اليت تقع يف نفس مستواه ،وعلى ذلك فكلمة التنظيم تطلق على اجلهود اليت تبذل بقصد ( إبراىيم زلمود عبد

ادلقصود ،2003، ،ص)09

إجرائيا :توزيع العمل على العاملٌن بشكل يضمن عدم االزدواج وقيام أكثر من شخص بنفس العمل من اجل االداء

الفعال للمؤسسة

 -3-1التوجيه:
يوجو  ،توجيها  ،فالن  :أي انقاد واتبع إليو(.علي بن ىادئة واخرون 7997ص)44
لغـ ـة ّ :
وجوّ ،

وجو  ،النصح واإلرشاد(ابن منظور7991ص)767
توجيو ّ :

وجهة ىي اجلهة  ،قال تعاىل  :ولكل وجهة هو موليها  صدق اهلل العظيم(سورة البقرة االية.)741
ومنو فالتوجيو يعين اإلقبال واإلتباع واالنقياد والقصد والناحية اليت يتجو إليها الفرد.

اصطالحـا:تعريف سعد جالل ":رلموعة من اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم نفس و ويفه م مش اكلو
وأن يس تغل إمكاني ات بيفي ة  ،فيج دد أى داف وإمكانيات و م ن ناحي ة أخ ر نتيج ة لفهم و لنفس و ولبيفت و و ت ار الطريق ة
احملققة ذلا .حبكمة وتعقل  ،فيتمكن بذلك من حل مشاكلو حل وال عملي ة ت ؤدي إىل تكيف و م ع نفس و وم ع رلتمع و  ،فيبل
أقصى ما ميكن أن يبلغو من النمو والتكامل يف شخصيتو(سعد جالل 7991ص)18

تعريــف حا ــد الــد الرــالم ـران ":ى و عملي ة مس تمرة وبن اءة سلطط ة هت دف إىل مس اعدة وتش جيع الف رد لك ي يع رف
نفسو ويفهم ذاتو وينهي شخصيتو  ،جسميا  ،عقليا  ،اجتماعيا  ،انفعاليا ويفهم خربات و ود دد مش اكلو وحاجات و ويع رف

الفرص ادلتاحة(زلمد عبد احلميد وآخرون،1001،ص)116
إجرائيا :ىو عملية مساعدة األفراد وتشجيعهم على أداء أعماذلم بطريقة سهلة يف ادلؤسسات الرياضية
 4-1الرقابة:
لغة:يقصد هبا احملافظة على الشيء وصونو ودراستو،كما تعين االحرتاز والتحوط وادلراعاة (.أبو محيد و آخرون 1993 :

 ،ص  ) 13ويبٌن(مسعود) أن معىن الرقيب:احلارس واحلافظ،ورقيب نفسو:أي يتبع طريقة النقد الذايت فينقد أعمالو
بنفسو فال يالم (.مسعود جربان  ، 1978 :ص ) 747
وقد ورد لفظ الرقابة يف عدة سور من القرآن الكرمي نذكر منها:
قول اهلل تعاىل يف زلكم التنزيل"ما ي ْل ِف ُ ِ ٍ ِ ِ ِ
يب َعتِي ٌد"( سورة ق  ،اآلية ) 18
َ َ
ظ م ْن قَ ْول إَّال لَ َديْو َرق ٌ
قال اإلمام القرطيب يف تفسًنىا:الرقيب إما ادلتتبع لألمور أو احلافظ.
وتعين":السهر أو احلراسة وكذلك الرصد أو ادلالحظة" (.إبراىيم أنس و آخرون  ، 1972 :ص)36

اصطالحا:تعريف نري فايول":الرقابة ىي التحقيق كما إذا كان كل شيء ددث طبقا للخطة ادلوضوعة والتعليمات
الصادرة وادلبادئ احملددة وأن غرضها ىو اإلشارة إىل نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها ومنع تكرار حدوثها كما
أهنا تطبق على كل شيء-األشياء -الناس األفعال" (.عبد الكرمي أبو مصطفى  ، 2001:ص ) 246
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و عرفها حسن امحد الشافعي":بأهنا ىي التعرف على مد التحقيق األىداف ادلوضوعة أو عملية التحقق من مد
حتقيق األىداف ادلوضوعة" (.حسن أمحد الشافعي  ، 2003:ص ) 92
إجرائيا:ىو عملية ادلتابعة ادلستمرة دلختلف األنشطة و األعمال اليت يؤديها العاملٌن واإلداريٌن داخل ادلؤسسة الرياضية
 -5-1االداء:
لغة:يعرف االداء على انو ناتج اجلهد معٌن قام ببذلو فرد أو رلموعة الصلاز عمل معٌن (بدوي 1991،ص)12

اصطالحا :يعرب مفهوم األداء من األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات و إدراك الدور أو ادلهام و بالتايل يشًن
غلى درجة حتقيق و إدتام ادلهام ادلكونة لوظيفة الفرد( .زلمد سعيد سلطان  ، 2002 :ص ) 219

يعرف األداء بأنو قيام الشخص بالعمال و الواجبات ادلكلف هبا للتأكد من صالحيتهم دلباشرة مهام و أعباء وظائفهم ،
فهو عبارة عن سلوك عملي يؤديو فرد أو رلموعة من األفراد أو مؤسسة يتمثل يف أعمال و تصرفات و حركات مقصودة
من أجل عمل معٌن لتحقيق ىدف زلدد أو مرسوم ( .عقلة زلمد ادلبيضٌن  ، 2001 :ص ) 42

إجرائيا:ىو تنفيذ العامل ألعمالو ومسؤولياتو اليت تكلفو هبا ادلؤسسة اليت ترتبط هبا وضيفتو ،وتعين النتائج اليت دققها
العامل يف ادلؤسسة الرياضية
-6-1المؤسرة الرياضية :
 1-6-1المؤسرة:
أسس ادلشروع أي أقامو (.أمحد العايد و آخرون
أسس البناء أي وضع قاعدتو ،و يقال ّ
يؤسس ،تأسيسا ،يقال ّ
أسسّ ،
لغةّ :

 ، 1989 :ص ) 539

اصطالحا:ىي رلموعة من ادلوارد البشرية و ادلادية ادلتاحة وفقا ألسس و علمية و سيلتها عناصر العملية اإلدارية اليت

حتقق التطور ادلستمر و الزيادة يف كفاءة الرياضيٌن و إصلازاهتم وفق مفاىيم إشراف اإلدارة الرياضية اليت تعمل على تنظيم
و تنسيق و توحيد اجلهود ادلبذولة من قبل العاملٌن يف احلقل الرياضي و األخر و توجيهها مبا ينسجم و سياسة ادلؤسسة

الرياضية  ( .زلمود داود الربيعي  ، 2006 ،ص ) 03

كما يعرفها الشافعي " ىي وحدة فنية و اجتماعية ادلفروض أن تدار للوصول إىل أفضل صورة ذات اجلوانب ادلتداخلة يف
بعضها البعض من أىداف و موارد ادلؤسسة و العمليات اإلدارية حبيث يؤثر كل جانب منها يف اآلخر و يتأثر " ( .حسن
أمحد الشافعي ، 2004،ص ) 185
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 -2إشكالية الدراسة :

باعتبار اإلدارة نشاط قدمي حيث كانت وال زالت من أىم األنشطة البشرية يف سلتلف اجملتمعات اإلنسانية على

مد العصور و ذلا تأثًن مباشر على منو و تطور احلضارات  ،فاإلدارة مبنية على حتقيق األىداف ادلنشودة عن طريق
سلتلف وظائفها ادلتمثلة يف التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة
لقد شهدت ادلؤسسة الرياضية تطورا ضمن أفاق عصر اإلدارة احلديثة اليت تشكل مزيج من الوسائل ادلادية اليت يديرىا و
دركها العنصر البشري و أيضا األساليب العلمية و ادلنهجية لإلدارة شلا يؤدي إىل تشابك ادلهام اإلدارية فينتج عن ذلك
اضلراف يف أداء ادلهام و األعمال و ىذا ما يهدد كيان ادلؤسسة الرياضية.
إن االىتمام بادلوارد البشرية و رعايتها يعد أىم ظاىرة تشغل بال ادلسؤولٌن بالدول ادلتقدمة و النامية على السواء يف وقتنا
احلاضر  ،و يرجع ىذا االىتمام إىل كون ادلوارد البشرية دتثل عنصر ىاما يف ادلؤسسة  ،و لذلك فإن زلاولة دراسة ادلوارد
البشرية العاملة بكفاءة  ،أصبحت ضرورية و حيوية  ،و ىذا دتم تواجد إدارات أو أجهزة موارد بشرية متخصصة يف
سلتلف ادلنشآت إلعداد سياسات و برامج موارد بشرية جيدة  ،دتكن من زيادة الكفاءة اإلنتاجية للعاملٌن ( .صالح الدين

عبد الباقي  ، 2009 :ص ) 3

فتقومي األداء يعين احلصول على حقائق أو بيانات زلددة  ،من شأهنا أن تساعد على حتليل  ،و فهم و تقييم أداء العامل
لعملو  ،و مسلكو فيو  ،يف فتة زمنية زلددة  ،و تقدير مد كفاءتو الفنية و العملية للنهوض بأعباء ادلسؤوليات و
الواجبات ادلتعلقة بعملية احلاضر و يف ادلستقبل و ىذا يتطلب حتليل و فهم و تقييم القدرات اإلنسانية يف تقليد مناصب
يف ادلستقبل ذات مستو أعلى من ادلسؤوليات و الواجبات  ،لفتح رلاالت التقدم الوظيفي و استغالل الطاقات البشرية
بالشكل أو األسلوب الذي دقق أىداف ادلنظمة من خالل حتقيق رغبات اإلنسان العامل ( .زاىد زلمد ديري ، 2011 ،

ص ) 115

باعتبار ادلؤسسة الرياضية ىي األرضية ادلتينة للنهوض بالرياضة فقد وجب االىتمام هبا و تطويرىا وحتديثها  ،و ىذا
بوجود أدارة رياضية حديثة تطبق وظائفها على أكمل وجو من اجل زيادة فعالية أداء عامليها وبالتايل حتقيق أىدافها
بصورة فعالة  ،وىذا ما جيعلنا أمام طرح التساؤل التايل:
ل لممارسة الوظائف اإلدارية دور في تفعيل أداء العا لين؟
وتنبثق من السؤال الرئيسي عدة تساؤالت فرعية:
ىل دلمارسة وظيفة التخطيط دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية؟ىل دلمارسة وظيفة التنظيم دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية؟ىل دلمارسة وظيفة التوجيو دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية؟-ىل دلمارسة وظيفة الرقابة دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية؟
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-1-2أ داف الدراسة:

توضيح الدور اذلام الين تلعبو الوظائف اإلدارية يف ادلؤسسات الرياضيةالوقوف على ما إن كانت ىناك عالقة بٌن الوظائف اإلدارية وتفعيل أداء العاملٌن-معرفة أداء العاملٌن من خالل شلارستهم للوظائف اإلدارية بادلؤسسات الرياضية

 -2-2أ مية الدراسة:
ال شك إن التحدي اليت تواجهو ادلؤسسات الرياضية اليم ىو البحث عن ادلنهج العلمي الذي ميكن من خاللو زيادة
فعاليتها وأدائها وحتقيق أىدافها من خالل ختطيطها وتنظيمها لشؤوهنا ،وال يقتصر ىذا العمل اجلاد لتحسٌن فعالية االداء
فحسب ،بل العمل احلقيقي ىو ما ميكن إن تقدمو لنا الدراسات التطبيقية ادليدانية ونتائجها عن الوظائف اإلدارية وما
يقدمو أصحاهبا بشكل يضمن تنفيذ اخلطط اإلدارية وحتقيق أىداف ادلؤسسة الرياضية وتكتسب ىذه الدراسة أمهيتها من
خالل مايلي:
زلاولة معاجلة موضوعا إداريا حيويا يؤثر يف حياة الفرد وادلؤسسات واجملتمعات أيضا،وكذلك البيفة اإلدارية الرياضيةاجلزائرية.
إن تؤدي نتائج ىذه الدراسة إىل تزويد متخذي القرار مبعلومات عن واقع الوظائف اإلدارية ادلختلفة وتفيد يف كبحمعوقات صلاحها.
إدراك ادلسؤولٌن وادلسًنين الرياضيٌن ألمهية الدور الكبًن الذي تلعبو الوظائف اإلدارية يف تطوير وحتسٌن أداء العاملٌناستمرارية البحث العلمي يف ىذا اجملال إلثراء الفكر اإلداري . -3-2فرضيات الدراسة:
الفرضية العا ة: دلمارسة الوظائف اإلدارية دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية -4-2الفرضيات الجزئية:
دلمارسة وظيفة التخطيط دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية.دلمارسة وظيفة التنظيم دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية.دلمارسة وظيفة التوجيو دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية.-دلمارسة وظيفة الرقابة دور يف تفعيل أداء العاملٌن بادلؤسسات الرياضية.
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تمهيـ ـ ـ ـد :
يف ىذا الفصل من حبث خصص لإلجراءات ادليدانية للدراسة ،و الذي سيتم التطرق فيو إىل الدراسة االستطالعية و
اليت بواسطتها نعرف مدى توافق و مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث ادليدانية و كذا التأكد من صالحية األداة
ادلستخدمة و الصعوبات اليت قد تعًتضنا ،مث نتطرق يف ادلنهج ادلتبع يف الدراسة ،و األدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات
و ادلعلومات ،ويف األخَت نتطرق إىل اإلجراءات التطبيق ادليداين لألداة .
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-1الدراسة االستطالعية:
اذلدف من دراسة االستطالعية ىو التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث ومدى صالحية األداة ادلستعملة حول
موضوع البحث  ،وحىت نتمكن من معرفة سلتلف اجلوانب ادلراد دراستها قمنا بزيارة مديرية الشباب والرياضة ادلعنية
بالدراسة وذلك من اجل اإلدلام واإلحاطة جبوانب ادلشكلة ادلعاجلة يف حبثنا،وذلك من خالل التعرف على وظائف اإلدارة
ودورىا يف زيادة فعالية أداء العاملُت مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة.
1-1المجال المكاني و ألزماني:
-1-1-1المجال المكاني:
أجريت الدراسة ادليدانية للموضوع "شلارسة الوظائف اإلدارية ودورىا يف تفعيل أداء العاملُت بادلؤسسات الرياضية مبديرية
الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
 -2-1-1المجال ألزماني :شرعنا يف إصلاز ىذا البحث يف مدة قدرىا  59أشهر من بداية جانفي  650:إىل غاية
شهر ماي  650:وتنقسم الفًتة إىل مرحلتُت>
ادلرحلة :50
من بداية جانفي حىت شهر أفريل وىي مرحلة البحث النظري حيث قمنا من خالذلا جبمع أىم ادلعلومات عن الوظائف
اإلدارية وأداء العاملُت.
ادلرحلة :22

شهر ماي  650:وىي مرحلة خصصت للجانب التطبيقي من خالل مجع ادلعلومات ومناقشة النتائج.
 -2المنهج المتبع في الدراسة:
تستهدف ىذه الدراسة التعرف علي دور الوظائف اإلدارية ودورىا يف زيادة فعالية أداء العاملُت مبديرية الشباب والرياضة
لوالية ادلسيلة ،ولقد استخدمو الباحث يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة ظاىرة كما ىي
يف الواقع بوصفها وصف دقيق والتعبَت عنها كيفيا وكميا حيث يصف التعبَت الكيفي علي الظاىر ويوضح خصائصها
،بينما يعطي التعبَت الكمي رقميا يوضح مقدار الظاىرة أو حجمها ،ودرجة ارتباطها مع الظواىر األخرى (.عبيدات

واخرون 6550،ص;)75

 -3مجتمع وعينة الدراسة:
 -1-3مجتمع الدراسة> رلتمع البحث يف العلوم اإلنسانية ىو رلموعة عناصر ذلا خاصية أو عدت خصائص مشًتكة
دتيزىا عن غَتىا من لعناصر األخرى و اليت جيرى عليها التقصي(.زرواتى ،655;،ص =.)00

إن اجملتمع يعترب مشول كافة وحدات الظاىرة اليت ضلن بصدد دراستها ،ورلتمع الدراسة يتكون من مسَتي و إداريي مديرية
الشباب والرياضة بوالية ادلسيلة و البالغ عددىم ( )79حسب ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من مدير مدرية الشباب
و الرياضة وىف ضوء ىذه ادلعطيات ميكننا حتديد عينة البحث .
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 -2-7عينة البحث وكيفية اختيارها :لقد اعتمدنا يف ىذه الدراسة على طريقة ادلسح الشامل ،وذالك راجع إىل عدد
إداري مدرية الشباب و الرياضية لوالية ادلسيلة قليل و يقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ  79إداري  ، ،وقمنا بتوزيع 79استمارة استبيان ومت
اسًتجاع  65منها ،بينما مل نستطع اسًتجاع باقي االستمارات بسبب غياب بعض اإلداريُت الذين وزعت عليهم ىذه
االستمارات .
ومن ىنا قمنا بتفريغ البيانات الكمية على برنامج نظام احلزم اإلحصائية S P S S

-3-3ضبط متغيرات الدراسة :
إستنادا إيل فرضيات الدراسة تبُت لنا جليا أن ىناك متغَتين اثنُت إحدامها مستقل و األخر تابع >
أوال :تعريف المتغير المستقبل:

وىو عبارة عن ادلتغَت الذي يفًتض البحث أنو السبب أو احد لنتيجة تعيُت دراستو و اليت تؤدى إىل معرفة تأثَته على
متغَت أخر (رشيد زروايت >;،655ص;<).
وعلى ضوء ما سبق فإن ادلتغَت ادلستقل يف حبثنا ىو  :ممارسة الوظائف اإلدارية .

أي يزيد معرفة تأثَت على ادلتغَت األخر (التابع)
ثانيا :تعريف المتغير التابع :

ىي ادلتغَتات الناجتة على العمليات اليت تعكس األداء أو السلوك ،وعلى ذلك فإن ادلثَت ىو ادلتغَت ادلستقل ،بينما
االستجابة دتثل ادلتغَت التابع .وادلتغَت التابع ىف حبثنا ىو  :أداء العاملين .
 -4أدوات جمع البيانات والمعلومات:
لقد مت إعداد أداة الدراسة (االستبيان ) ادلبٌت على شكل مقياس لديكارت الثالثي (نعم*ال *أحيانا *)،وىذا للموقف
على تطبيق وظائف اإلدارية ودورىا يف تفعيل أداء العاملُت بادلؤسسات الرياضية  ،وقد قسم االستبيان إىل أربع زلاور
على حسب الفرضيات حيتوي كل زلور على (;) أسئلة.
 -1-4الموضوعية  :حيث يرى مروان عبد اجمليد أن ادلوضوعية تعد من العوامل ادلهمة اليت جيب أن تتوفر يف األداة
من أجل التحرر من التحيز أو التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للبحوث ،فادلوضوعية تعٌت االلتزام مبصداقية
البحث العلمي واألمانة العلمية ،السرية التامة دلا حييط بادلبحوثُت ،وإتباع خطوات علمية شلنهجة الستخالص ادلبتغى من
البحوث إلثراء البحث العلمي ( .مروان عبد اجمليد إبراىيم ،6555ص)085
-2-4صدق األداة :صدق األداة يعٌت التأكد من أنو سوف يقيس ما أعد لقياسو .

كما يقصد بصدق "مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية ،ووضوح فقراهتا ومفرداهتا
من ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمو.

 -1-2-4صدق المحكمين :للتأكد من صدق أداة االستبيان وبعد االنتهاء من تصميم االستبيان وإعداده عرضنا
زلاور وأسئلة االستبيان على اخلرباء واحملكُت(انظر قائمة ادلالحق) لالستفادة من أرائهم ولزيادة االطمئنان على ترتيب
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األسئلة وفقا ألمهيتها يف ادلسامهة يف احملور ادلراد قياسو وبعد اخذ رأي اخلرباء قمنا بتصحيح بعض األسئلة وترتيب زلاور
االستبيان ووضعها يف الصورة العلمية السليمة.
 -2-2-4حساب الشروط السيكومترية لألداة:
.1الصدق :دلعرفة صدق األداة قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخلي لألداة  ،و ىذا ما سيتم توضيحو يف
مايلي>
أ .حساب االرتباط بين درجة كل سؤال و الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه:
المحور األول :
الجدول رقم(  :)1ممارسة وظيفة التخطيط في تفعيل أداء العاملين
رقم
السؤال

معامل االرتباط
نص العبارة

مع الدرجة
الكلية للمحور

50

-يتم صياغة األىداف بعبارة واضحة ادلعٌت وادلفهوم

**5,715

56

-االصلاز وحتقيق األىداف احملددة ىورلال االىتمام الرئيسي للعاملُت بادلؤسسة

*5,495

57

-ىناك معوقات ضلو حتقيق أىداف ادلؤسسة

**5,791

58

يتيح ادلسؤولُت يف ادلؤسسة اليت اعمل هبا مشاركيت يف وضع اخلطط مبا حيقق حتسُتألدائي

**5,581

59

-تتاح يل فرصة ادلشاركة يف اختاذ القرارات

**5,707

5:

-تسعى القيادات اإلدارية إىل استشارتنا إلجياد ادلقًتحات حلل ادلشكالت

**5,716

;5

-التخطيط يستجيب الحتياجات العاملُت بادلؤسسة

**5,791
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المحور الثاني :
الجدول رقم ( :) 2ممارسة وظيفة التنظيم في تفعيل أداء العاملين
رقم

نص العبارة

السؤال

معامل االرتباط
مع الدرجة الكلية
للمحور

01

-اللوائح واإلرشادات واضحة ومنتظمة

**5,855

02

-ىناك تنظيم واضح يف ادلؤسسة جيعلٍت اعمل بشفافية وارتياح

**5,758

03

 -يوجد دليل تنظيمي يوضح الواجبات ادلطلوب القيام هبا

**5,855

04

 -يوجد ىيكل تنظيمي مالئم مع أعمال ادلؤسسة

**5,787

05

 -التنظيم اجلدي يعمل على سَت العمل بصورة فعالة

**5,568

06

-ىناك تنسيق بُت ادلستويات اإلدارية

**5,656

;5

-ىناك تطابق مع ختصصي والعمل الذي أقوم بو

**5,595

المحور الثالث :
الجدول رقم (:) 3ممارسة وظيفة التوجيه في تفعيل أداء العاملين
رقم
السؤال

معامل االرتباط
نص العبارة

مع الدرجة
الكلية للمحور

01

 -توجد لقاءات لتوجيو و حتسُت أداء العاملُت مبؤسستكم

**5,687

02

-أرى أن القرارات ادلطبقة من طرف ادلسؤولُت عادلة

**5,715

03

-يتم استشارتك من طرف ادلسؤولُت يف اختاذ القرار ادلناسب دون فرض رأيهم

**5,795

04

-يتم استدعائكم لالحتفاالت اليت تقوم هبا اإلدارة

**5,766

05

-تقدم اإلدارة ترقيات وعالوات عادلة ومناسبة

**5,709

06

-وجود نظام للحوافز ادلادية حتقق من حاجايت وحتفزين لتحسُت أدائي

**5,640

;5

-يتعامل رئيسي معي بصفة قانونية صارمة

**5,763
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المحور الرابع :
الجدول رقم ( >) 24ممارسة وظيفة الرقابة في تفعيل أداء العاملين
معامل
رقم

االرتباط مع
الدرجة
الكلية
للمحور

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة

السؤال
01

 -الرجوع إىل السجالت اخلاصة بأداء العمل دلراقبة أداء العاملُت بادلؤسسة

**5,670

02

 -تشعر بالضغوط يف عملك بسبب الرقابة ادلسلطة عليك

**5,576

03

 -دتارس الرقابة من خالل سجالت احلضور و االنصراف

*5,510

04

 -يتم إعداد تقارير خاصة للتعرف على سَت العمل و تسجيل ادلخالفات بادلؤسسة

**5,855

05

-ىناك اىتمام بتنويع أساليب الرقابة يف ادلؤسسة

**5,743

06

-تعترب الرقابة أداة لتسيَت العمل بفعالية وحتسينو

**5,670

;5

-تعمل الرقابة على رفع مستوى أدائي داخل ادلؤسسة

**5,855

ب ـ ـ ـ ـ ـ  -حساب االرتباط بين كل محور و الدرجة الكلية لالستبيان :
الجدول رقم( )5الجدول يمثل االرتباط بين كل محور و الدرجة الكلية لالستبيان
المحـ ـ ـ ـ ـ ـور

عدد الفقرات

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية لالستبيان

األول

;5

**5,912

الثاين

;5

**5,931

الثالث

;5

**5,966

الرابع

;5

**5,874

من اجلدول رقم ( )0و اجلدول رقم ( )6و ( )7و ()8نالحظ أن مجيع أسئلة االستبيان ترتبط ارتباط دال احصائيا مع
الدرجة الكلية للمحاور اليت تنتمي إليها  ،و نالحظ أيضا من اجلدول رقم ( )9أن مجيع زلاور االستبيان ترتبط مع
الدرجة الكلية لالستبيان  ،و منو فإن االستبيان يتمتع بالصدق
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.6الثبات :
طريقة ألفا كرونباخ :و للتأكد من ثبات االستبيان قمنا باتباع طريقة ألفا كرونباخ  ،و كانت النتيجة كما يلي>
الجدول ( )6نتيجة قياس ثبات المحاور بطريقة ألفا كرونباخ
المحـ ـ ـ ـور

عدد العبارات

قيمة ألفا كرونباخ

األول

;5

5,810

الثاين

;5

5,719

الثالث

;5

5,801

الرابع

;5

5,791

الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلي

<6

5,936

من اجلدول ( ):نالحظ أن قيمة ألفا كرونباخ لالستبيان ككل كانت عالية جدا حيث بلغت قيمة( ، )5.=7:و بلغت
قيمة ألفا كرونباخ للمحور األول قيمة( )5.<05بينما بلغت قيمة ألفا كرونباخ للمحور الثاين قيمة (=، )5.;0بينما
بلغت قيمة ألفا كرونباخ للمحور الثالث قيمة ( ، )5.<50و بلغت قيمة ألفا كرونباخ للمحور الرابع قيمة () 5.;=0
،و ىي قيم جيدة تؤكد لنا أن االستبيان يتمتع بثبات عال .
-9األساليب اإلحصائية:

مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية ادلناسبة باستخدام نظام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ((S P S Sوذلك بعد أن مت إدخال البيانات إىل احلاسب اآليل ودتثلت يف>
 التكرارات و النسبة ادلئويةمعامل آلفا كرونباخ-ادلتوسط احلسايب
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تمهي ـ ـ ـد3
يف ىذا الفصل سنقوم جبمع ادلعلومات والبيانات ادلتوصل إليها من خالل تطبيق ادليداين ونقوم بإدراجها يف جداول
إحصائية عن طريق حتويل ادلعلومات النظرية إىل معلومات كمية ونقوم مبناقشتها يف ضوء فرضيات الدراسة و ادلتمثلة يف
التخطيط و التنظيم والتوجيو والرقابة و دورىم يف تفعيل أداء العاملٌن للوصول اىل النتائج الصحيحة.
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-1تحليل و مناقشة نتائج الدراسة3
 -1-1تحليل نتائج المحور األول:دور وظيفة التخطيط يف تفعيل أداء العاملٌن
العبارة رقم (:)11يتم صياغة األىداف بعبارة واضحة ادلعىن وادلفهوم .
اذلدف منو:معرفة ما إذا كان صياغة أىداف ادلؤسسة واضحة من اجل تفعيل وحتسٌن أداء العاملٌن
الجدول رقم (:)07يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()01للمحور األول
النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

3

%15,0

6.66

أحيانا

11

%55,0

6.66

نعم

6

%30,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

التكرار

اإلجابة

المتوسط

2.15

كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

4.9

مستوى درجة

0.05

5.99

الحرية
02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل :من خالل اجلدول رقم ( ) 06نالحظ بأن  11إداري أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بأن صياغة األىداف
أحيانا ما تتم بعبارة واضحة ادلعىن وادلفهوم  ،بينما أجاب  06إداريٌن أي ما يعادل نسبة %30بأن صياغة األىداف
تتم بعبارة واضحة ادلعىن وادلفهوم  ،و أجاب  03إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %15,0بأن صياغة األىداف ال تتم
بعبارة واضحة ادلعىن وادلفهوم  ،و بالنظر إىل كا ²احملسوبة صلدىا بلغت قيمة  4.9و ىي أقل من قيمة كا ²اجملدولة اليت
بلغت قيمة  ، 5.99و بالتايل نستنتج أنو ال توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
العبارة رقم (  :)10االصلاز وحتقيق األىداف احملددة ىورلال االىتمام الرئيسي ادلؤسسة.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كان رلال االىتمام الرئيسي ادلؤسسة ىو االصلاز وحتقيق األىداف
الجدول رقم ( :)08يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()02للمحور األول
اإلجابة

التررار

النسبة
ادلئوية

التررار
ادلتوقع

ال

1

%5,0

6.66

أحيانا

4

%20,0

6.66

نعم

15

%75,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

ادلتوسط
احلسايب
2.7

كا²
احملسوبة
16.3

كا²
اجملدولة
5.99

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
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مستوى
الداللة
0.05

درجة
احلرية
02
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التحليل 3من خالل اجلدول رقم  08نالحظ أن  15إداريا أي ما يعادل نسبة  %75أجابوا بأن االصلاز وحتقيق
األىداف احملددة ىو رلال االىتمام الرئيسي ادلؤسسة  ،بينما أجاب  04إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %20بأن االصلاز
وحتقيق األىداف احملددة أحيانا ما يرون رلال االىتمام الرئيسي ادلؤسسة  ،و أجاب إداري واحد بأن االصلاز وحتقيق
األىداف احملددة ليس ىو رلال االىتمام الرئيسي ادلؤسسة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة
16.3و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ، 5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أن االصلاز وحتقيق األىداف احملددة ىو رلال االىتمام الرئيسي ادلؤسسة.
العبارة رقم ( 3)10ىناك معوقات ضلو حتقيق أىداف ادلؤسسة.
الهدف منه :معرفة ما أذا كانت ىناك معوقات تعيق أداء العاملٌن يف ادلؤسسة
الجدول رقم ( 3)12يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()03للمحور األول
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

2

%10,0

أحيانا

12

%60,0

6.66

نعم

6

%30,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.20

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

7.6

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل :من خالل اجلدول رقم  09نالحظ أن  12إداريا أي ما يعادل نسبة  %60أجابوا بأنو أحيانا ما ترون
معوقات ضلو حتقيق أىداف ادلؤسسة  ،بينما أجاب  06إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %30بأن ىناك معوقات ضلو حتقيق
أىداف ادلؤسسة  ،و أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %10بأنو ليس ىنالك معوقات ضلو حتقيق أىداف ادلؤسسة ،
و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  7.6و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو
ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أنو أحيانا ما ترون ىنالك معوقات تعو ادلؤسسة ضلو حتقيق أىدافها.
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العبارة رقم ( :)10يتيح ادلسؤولٌن يف ادلؤسسة اليت اعمل هبا مشاركيت يف وضع اخلطط مبا حيقق حتسٌن ألدائي.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كانت ىناك مشاركة بٌن العاملٌن وادلسؤولٌن دلا يساعد علي االداء اجليد للعاملٌن
الجدول رقم ( :)11يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()04للمحور األول
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

1

%5,0

أحيانا

5

%25,0

6.66

نعم

14

%70,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.65

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

13.3

كا²

0.05

5.99

02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  10نالحظ أن  14إداريا أي ما يعادل نسبة  %70أجابوا بأن ادلسؤولٌن يف

مؤسساهتم يتيحون ذلم الفرصة للمشاركة يف وضع اخلطط  ،بينما أجاب  05اداريٌن أي ما يعادل نسبة  %25بأن
ادلسؤولٌن يف مؤسساهتم أحيانا ما يتيحون ذلم الفرصة للمشاركة يف وضع اخلطط  ،و أجاب إداري واحد أي ما يعادل

نسبة %5بأن ادلسؤولٌن يف ال يتيحون لو الفرصة للمشاركة يف وضع اخلطط  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد
بلغت قيمة  13.3و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أن ادلسؤولٌن يتيحون لإلداريٌن الفرصة للمشاركة يف وضع اخلطط.
العبارة رقم (  :)10تتاح يل فرصة ادلشاركة يف اختاذ القرارات.
الهدف منه :معرفة ما إذا كان ىناك مشاركة بٌن العاملٌن يف ختاذ القرارات
الجدول رقم ( 3)11يبٌن نتائج استجابات إفراد رلتمع البحث على العبارة()05للمحور األول
النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

3

%15,0

6.66

أحيانا

6

%30,0

6.66

نعم

11

%55,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

اإلجابة

التكرار

المتوسط

2.40

كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

4.9

5.99

مستوى درجة

0.05

الحرية
02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  11نالحظ أن  11إداريا أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بأنو تتاح ذلم فرصة

ادلشاركة يف اختاذ القرارات  ،بينما أجاب  06إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %30بأنو أحيانا ما تتاح ذلم فرصة ادلشاركة
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يف اختاذ القرارات  ،و أجاب 03إداريٌن أي ما يعادل نسبة %15بأنو ال تتاح ذلم فرصة ادلشاركة يف اختاذ القرارات  ،و
بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  4.9و ىي أقل من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو ال توجد فرو
ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
العبارة رقم (  3)10تسعى القيادات اإلدارية إىل استشارتنا بشان مقرتحات حلل ادلشرالت.
الهدف منه :معرفة ما إذا كانت ىناك مشاركة العاملٌن بٌن ادلسؤولٌن
الجدول رقم (  3)10يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()06للمحور األول
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

5

%25,0

أحيانا

5

%25,0

6.66

نعم

10

%50,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.25

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

2.5

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  12نالحظ أن  10إداريٌن أي ما يعادل نسبة أجابوا بأن القيادات اإلدارية تسعى

إىل استشارهتم بشان مقرتحات حلل ادلشرالت  ،بينما أجاب  05إداريٌن أي ما يعادل نسبة %25بأنو أحيانا ما
تسعى القيادات اإلدارية إىل استشارهتم بشان مقرتحات حلل ادلشرالت  ،و أجاب 05إداريٌن أي ما يعادل نسبة بأنو
ال تسعى القيادات اإلدارية إىل استشارهتم بشان مقرتحات حلل ادلشرالت  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد
بلغت قيمة  2.5و ىي أقل من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو ال توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
العبارة رقم ( :)10التخطيط يستجيب الحتياجات العاملٌن بادلؤسسة.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كان التخطيط يساعد يف أداء العاملٌن
الجدول رقم ( 3)10يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()07للمحور األول
النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

2

%10,0

6.66

أحيانا

12

%60,0

6.66

نعم

6

%30,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

اإلجابة

التكرار

المتوسط

2.20

كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

7.6

5.99

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
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مستوى درجة

0.05

الحرية
02
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التحليل 3من خالل اجلدول رقم  13نالحظ أن  12إداريا أي ما يعادل نسبة  %60أجابوا بأن التخطيط أحيانا ما
يستجيب الحتياجات العاملٌن بادلؤسسة  ،بينما أجاب  06إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %30بأن التخطيط يستجيب
الحتياجات العاملٌن بادلؤسسة  ،و أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة %10بأن التخطيط ال يستجيب الحتياجات
العاملٌن بادلؤسسة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  7.6و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة ،5.99
أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أن التخطيط أحيانا ما يستجيب الحتياجات العاملٌن بادلؤسسة.
 -0-1تحليل نتائج المحور الثاني 3دور وظيفة التنظيم يف تفعيل أداء العاملٌن
العبارة رقم (3)11ا للوائح واإلرشادات واضحة ومنتظمة.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كانت اللوائح واإلرشادات واضحة دلا تتيح للعاملٌن لألداء اجليد
الجدول رقم ( 3)10يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()02للمحور الثاين
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

1

%5,0

أحيانا

6

%30,0

6.66

نعم

13

%65,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.6

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

10.9

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  14نالحظ أن  13إداري أي ما يعادل نسبة  %65أجابوا بأن اللوائح واإلرشادات

واضحة ومنتظمة  ،بينما أجاب  06إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %30بأنو أحيانا ما ترون اللوائح واإلرشادات واضحة
ومنتظمة ،و أجاب إداري واحد بأن اللوائح واإلرشادات غًن واضحة ومنتظمة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد

بلغت قيمة  10.9و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أن اللوائح واإلرشادات داخل ادلؤسسة واضحة ومنتظمة.
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العبارة رقم ( 3)10ىناك تنظيم واضح يف ادلؤسسة جيعلين اعمل بشفافية وارتياح.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كان التنظيم جيعل العاملٌن يعملون بشفافية وارتياح
الجدول رقم ( 3)10يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة( )02للمحور الثاين
النسبة

التكرار

المتوسط

كا²

المئوية

المتوقع

الحسابي

المحسوبة

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

1

%5,0

أحيانا

5

%25,0

6.66

نعم

14

%70,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

13.3

2.65

مستوى

درجة

كا²

المجدولة الداللة

الحرية

0.05

5.99

02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  15نالحظ أن  14إداريا أي ما يعادل نسبة  %70أجابوا بأن ىناك تنظيم واضح يف

ادلؤسسة جيعلهم يعملون بشفافية وارتياح  ،بينما أجاب  05إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %25بأنو أحيانا ما يرون
ىناك تنظيم واضح يف ادلؤسسة جيعلهم يعملون بشفافية وارتياح ،و أجاب إداري واحد أي ما يعادل نسبة %5بأنو ليس
ىناك تنظيم واضح يف ادلؤسسة جيعلهم يعملون بشفافية وارتياح ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة
 13.3و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أن ىناك تنظيم واضح يف ادلؤسسة جيعل العمال اإلداريٌن يعملون بشفافية وارتياح.
العبارة رقم (3)10يوجد دليل تنظيمي يوضح الواجبات ادلطلوب القيام هبا.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كانت ىناك دليل تنظيمي يوجو أداء العاملٌن
الجدول رقم ( 3)10يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة( )03للمحور الثاين
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

00

00%

أحيانا

5

%25,0

6.66

نعم

15

%75,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.75

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

5.0

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  16نالحظ أن  15إداري أي ما يعادل نسبة  %75أجابوا بأنو يوجد دليل تنظيمي
يوضح الواجبات ادلطلوب القيام هبا  ،بينما أجاب  05اداريٌن أي ما يعادل نسبة  %25بأنو أحيانا ما يوجد دليل
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تنظيمي يوضح الواجبات ادلطلوب القيام هبا  ،و مل جيب أي من اإلداريٌن بأنو ال يوجد دليل تنظيمي يوضح الواجبات
ادلطلوب القيام هبا  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  5.0و ىي أقل من قيمة كا اجملدولة ،5.99
أي أنو ال توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
العبارة رقم (3)10يوجد ىيرل تنظيمي يتالءم مع أعمال ادلؤسسة.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كانت ىناك اذليرل التنظيمي واضح ومفهوم لتحسٌن أداء العاملٌن
الجدول رقم ( 3)10يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة( )04للمحور الثاين
اإلجابة

التكرار

النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

00

00%

6.66

أحيانا

4

%20,0

6.66

نعم

16

%80,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

المتوسط

كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

7.2

2.8

5.99

مستوى درجة

0.05

الحرية
02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  17نالحظ أن  16إداريا أي ما يعادل نسبة  %80أجابوا بأنو يوجد ىيرل تنظيمي
يتالءم مع أعمال ادلؤسسة  ،بينما أجاب  04إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %20بأنو أحيانا ما يوجد ىيرل تنظيمي
يتالءم مع أعمال ادلؤسسة  ،و مل جيب أي من اإلداريٌن بأنو ال يوجد ىيرل تنظيمي يتالءم مع أعمال ادلؤسسة  ،و
بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  7.2و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو
ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أنو يوجد ىيرل تنظيمي يتالءم مع أعمال ادلؤسسة.
العبارة رقم (3)10التنظيم اجلدي يعمل على سًن العمل بصورة فعالة.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك التنظيم يتالءم مع السًن الفعال للعمال
الجدول رقم ( 3)11يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة( )05للمحور الثاين
اإلجابة

التكرار

النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

00

00%

6.66

أحيانا

00

00%

6.66

نعم

20

100,0%

6.66

اجملموع

20

%100

20

المتوسط

3.0
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كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

/

5.99

مستوى درجة

0.05

الحرية
02
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التحليل 3من خالل اجلدول رقم  18نالحظ أن مجيع اإلداريٌن أي ما يعادل نسبة  %100أجابوا بأن التنظيم اجلدي
يعمل على سًن العمل بصورة فعالة  ،و مل جيب أي من اإلداريٌن على اخليارات األخرى  ،و منو نستنتج أن التنظيم
اجلدي يعمل على سًن العمل بصورة فعالة.
العبارة رقم (3)10ىناك تنسيق بٌن ادلستويات اإلدارية.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كان ىناك التنسيق بن ادلستويات اإلدارية
الجدول رقم ( 3)12يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة( )06للمحور الثاين
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

4

%20,0

أحيانا

11

%55,0

6.66

نعم

5

%25,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.05

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

4.3

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  19نالحظ أن  11إداري أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بأنو أحيانا ما يرون ىناك

تنسيق بٌن ادلستويات اإلدارية  ،بينما أجاب  05إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %25بأنو ىناك تنسيق بٌن ادلستويات
اإلدارية  ،و أجاب  04إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %20بأنو ال يوجد ىناك تنسيق بٌن ادلستويات اإلدارية  ،و بالنظر

إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  4.3و ىيأقل من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو ال توجد فرو ذات داللة
إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
العبارة رقم (3)10ىناك تطابق مع ختصصي والعمل الذي اقوم بو.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك تطابق التخصص مع العمل
الجدول رقم ( 3)01يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة( )07للمحور الثاين
اإلجابة

التكرار

النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

ال

2

6.66 %10,0

أحيانا

9

6.66 %45,0

نعم

9

6.66 %45,0

اجملموع

20

20 %100

2.35

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

4.9

كا²

5.99

ادلصدر:من اعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
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التحليل 3من خالل اجلدول رقم  20نالحظ أن  09إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %45أجابوا بأنو أحيانا ما يرون
ىناك تطابق مع ختصصهم والعمل الذي يقومون بو  ،بينما أجاب  09إداريٌن أيضا أي ما يعادل نسبة  %45بأنو
ىناك تطابق مع ختصصهم والعمل الذي يقومون بو ،و أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %10بأنو ال يوجد ىناك
تطابق مع ختصصهم والعمل الذي يقومون بو  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  4.9و ىي أقل من
قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو ال توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
 -0-1تحليل نتائج المحور الثالث3دور وظيفة التوجيو يف تفعيل أداء العاملٌن
العبارة رقم (3)11توجد لقاءات لتوجيو و حتسٌن أداء العاملٌن مبؤسسترم.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك لقاءات توجيهية من اجل زيادة اداء العاملٌن
الجدول رقم ( 3)01يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()01للمحور الثالث
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

1

%5,0

أحيانا

5

%25,0

6.66

نعم

14

%70,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.65

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

13.3

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من اعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  21نالحظ أن  14إداريا أي ما يعادل نسبة  %70أجابوا بأنو توجد لقاءات لتوجيو

و حتسٌن أداء العاملٌن مبؤسستهم  ،بينما أجاب  05إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %25بأنو أحيانا ما توجد لقاءات
لتوجيو و حتسٌن أداء العاملٌن مبؤسستهم  ،و أجاب إداري واحد بأنو ال توجد لقاءات لتوجيو و حتسٌن أداء العاملٌن
مبؤسستهم ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  13.3و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو
توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج أنو توجد لقاءات لتوجيو و حتسٌن أداء العاملٌن مبؤسستهم.
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العبارة رقم (3)10أرى أن القرارات ادلطبقة من طرف ادلسؤولٌن عادلة.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كانت ىناك قرارات عادلة يف ادلؤسسة
الجدول رقم ( 3)00يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()02للمحور الثالث
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

3

%15,0

أحيانا

12

%60,0

6.66

نعم

5

%25,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

2.1

6.7

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  22نالحظ أن  12إداريا أي ما يعادل نسبة  %60أجابوا بأن القرارات ادلطبقة من

طرف ادلسؤولٌن أحيانا ما ترون عادلة  ،بينما أجاب  05اداريٌن أي ما يعادل نسبة %25بأن القرارات ادلطبقة من
طرف ادلسؤولٌن ترون عادلة  ،و أجاب  03إداريٌن أي ما يعادل نسبة %15بأنو بأن القرارات ادلطبقة من طرف

ادلسؤولٌن ال ترون عادلة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  6.7و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة
 ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأن القرارات ادلطبقة من طرف ادلسؤولٌن أحيانا ما ترون عادلة.
العبارة رقم ( 3)10يشاركين ادلسؤولٌن يف اختاذ القرار ادلناسب دون فرض رأيهم.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك فرض القرارات من طرف ادلسؤولٌن
الجدول رقم ( :)00يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()03للمحور الثالث
النسبة

التكرار

المتوسط

كا²

المئوية

المتوقع

الحسابي

المحسوبة

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

2

%10,0

أحيانا

8

%40,0

6.66

نعم

10

%50,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.4

5.2

مستوى

درجة

كا²

المجدولة الداللة

الحرية

5.99

0.05

02

ادلصدر:من اعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  23نالحظ أن  10إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %50أجابوا بأن ادلسؤولٌن يشاركوهنم

يف اختاذ القرار ادلناسب دون فرض رأيهم  ،بينما أجاب  08إداريٌن أيضا أي ما يعادل نسبة %40بأن ادلسؤولٌن أحيانا
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الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
ما يشاركوهنم يف اختاذ القرار ادلناسب دون فرض رأيهم  ،و أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة %10بأن ادلسؤولٌن ال
يشاركوهنم يف اختاذ القرار ادلناسب دون فرض رأيهم  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  5.2و ىي
أقل من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو ال توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
العبارة رقم ( 3)10يتم استدعائرم لالحتفاالت اليت تقوم هبا اإلدارة.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك دعوات االحتفال من اجل حتفيز العاملٌن لألداء
الجدول رقم ( 3)00يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()04للمحور الثالث
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

1

%5,0

أحيانا

6

%30,0

6.66

نعم

13

%65,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.6

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

10.9

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحلي ـ ـ ـ ـ ـل :من خالل اجلدول رقم  24نالحظ أن  13إداريا أي ما يعادل نسبة  %65أجابوا بأنو يتم استدعاؤىم

لالحتفاالت اليت تقوم هبا اإلدارة  ،بينما أجاب  06إداريٌن أي ما يعادل نسبة %30بأنو أحيانا ما يتم استدعاؤىم
لالحتفاالت اليت تقوم هبا اإلدارة  ،و أجاب إداري واحد أي ما يعادل نسبة %5بأنو ال يتم استدعاؤىم لالحتفاالت
اليت تقوم هبا اإلدارة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  10.9و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة

 ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأنو يتم استدعاء العمال لإلداريٌن لالحتفاالت اليت تقوم هبا اإلدارة.
العبارة رقم (3)10تقدم اإلدارة ترقيات وعالوات عادلة ومناسبة.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كان ىناك تقدمي الرتقيات وعالوات منصفة
الجدول رقم ( 3)00يبٌن نتائج استجابات إفراد رلتمع البحث على العبارة()05للمحور الثالث
النسبة

التكرار

المتوسط

كا²

المئوية

المتوقع

الحسابي

المحسوبة

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

2

%10,0

أحيانا

9

%45,0

6.66

نعم

9

%45,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.35
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مستوى

درجة

كا²

المجدولة الداللة

الحرية

5.99

0.05

02

الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  25نالحظ أن  09إداريٌن أي ما يعادل نسبة  %45أجابوا بأن اإلدارة تقدم ترقيات
وعالوات عادلة ومناسبة  ،بينما أجاب  09إداريٌن أيضا أي ما يعادل نسبة %45بأن اإلدارة أحيانا ما تقدم ترقيات
وعالوات عادلة ومناسبة  ،و أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة %10بأن اإلدارة ال تقدم ترقيات وعالوات عادلة
ومناسبة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  4.9و ىي أقل من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو ال
توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
السؤال رقم (3)10وجود نظام للحوافز ادلادية حتقق من حاجايت وحتفزين لتحسٌن أدائي.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك نظام احلوافز لو دور فعال ىف حتفيز العاملٌن
الجدول رقم ( 3)00يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()06للمحور الثالث
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

1

%5,0

أحيانا

4

%20,0

6.66

نعم

15

%75,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.7

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

12.8

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  26نالحظ أن  15إداريا أي ما يعادل نسبة  %75أجابوا بأن وجود نظام للحوافز
ادلادية حيقق من حاجاهتم و حيفزىم لتحسٌن أدائهم ،بينما أجاب  04إداريٌن أي ما يعادل نسبة %20بأن وجود نظام
للحوافز ادلادية أحيانا ما حيقق من حاجاهتم و حيفزىم لتحسٌن أدائهم ،و أجاب إداري واحد أي ما يعادل نسبة
%5بأن وجود نظام للحوافز ادلادية الحيقق من حاجاهتم و ال حيفزىم لتحسٌن أدائهم ،و بالنظر إىل قيمة كاحملسوبة
صلدىا قد بلغت قيمة  12.8و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف
أك ر تررار.
و منو نستنتج بأن وجود نظام للحوافز ادلادية حيقق من حاجات العمال اإلداريٌن و حيفزىم لتحسٌن أدائهم.
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الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
العبارة رقم (3)10يتعامل رئيسي معي بصفة قانونية صارمة.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كان ىناك فرض سلطة من طرف ادلسؤل لدي العاملٌن
الجدول رقم ( 3)00يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()07للمحور الثالث
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

3

%15,0

أحيانا

6

%30,0

6.66

نعم

11

%55,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.4

مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

4.9

كا²

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  27نالحظ أن  11إداري أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بأن رئيسهم يتعامل معهم
بصفة قانونية صارمة  ،بينما أجاب  06إداريٌن أيضا أي ما يعادل نسبة %30بأن رئيسهم أحيانا ما يتعامل معهم
بصفة قانونية صارمة  ،و أجاب  03إداريٌن أي ما يعادل نسبة %15بأن اإلدارة رئيسهم ال يتعامل معهم بصفة قانونية
صارمة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  4.9و ىي أقل من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو ال
توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
-0-1تحليل نتائج المحور الرابع3دور وظيفة الرقابة يف تفعيل أداء العاملٌن
العبارة رقم (3)11الرجوع إىل السجالت اخلاصة بأداء العمل دلراقبة أداء العاملٌن بادلؤسسة.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كانت ىناك وجود لسجالت الرقابة لألداء العاملٌن
الجدول رقم (  3)01يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()01للمحور الرابع
النسبة

التكرار

المتوسط

كا²

المئوية

المتوقع

الحسابي

المحسوبة

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

00

00%

أحيانا

2

%10,0

6.66

نعم

18

%90,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.9

16.2

مستوى

درجة

كا²

المجدولة الداللة

الحرية

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  28نالحظ أن  18إداريا أي ما يعادل نسبة  %90أجابوا بأن ادلؤسسة ترجع
ادلؤسسة ترجع إىل السجالت اخلاصة بأداء العمل دلراقبة أداء العاملٌن  ،بينما أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة
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%10بأن ادلؤسسة أحيانا ما ترجع إىل السجالت اخلاصة بأداء العمل دلراقبة أداء العاملٌن  ،و بالنظر إىل قيمة كا
احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  16.2و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية
لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأن ادلؤسسة ترجع إىل السجالت اخلاصة بأداء العمل دلراقبة أداء العاملٌن.
العبارة رقم (3)10تشعر بالضغوط يف عملك بسبب الرقابة ادلسلطة عليك.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كان ىناك ضغوط يف لألداء العمل بسبب الرقابة
الجدول رقم (  3)02يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()02للمحور الرابع
اإلجابة

التكرار

النسبة

التكرار

المتوسط

كا²

المئوية

المتوقع

الحسابي

المحسوبة

ال

3

6.66 %15,0

أحيانا

6

6.66 %30,0

نعم

11

6.66 %55,0

اجملموع

20

%100

2.4

16.3

مستوى

درجة

كا²

المجدولة الداللة

الحرية

5.99

0.05

02

20

التحليل 3من خالل اجلدول رقم  29نالحظ أن  11إداريا أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بأهنم يشعرون بالضغوط

يف عملهم بسبب الرقابة ادلسلطة عليهم  ،بينما أجاب  06إداريٌن أي ما يعادل نسبة %30بأهنم يشعرون أحيانا ما
يشعرون بالضغوط يف عملهم بسبب الرقابة ادلسلطة عليهم  ،و أجاب  03إداريٌن أي ما يعادل نسبة %15بأهنم ال
يشعرون بالضغوط يف عملهم بسبب الرقابة ادلسلطة عليهم و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  16.3و
ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأن العمال اإلداريٌن يشعرون بالضغوط يف عملهم بسبب الرقابة ادلسلطة عليهم.

العبارة رقم (3)10دتارس الرقابة من خالل سجالت احلضور و االنصراف.
الهدف منه :معرفة ماإذا كان ىناك عمل الرقابة يتم خالل سجالت احلضور و االنصراف
الجدول رقم (  3)01يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()03للمحور الرابع
النسبة

التكرار

المتوسط

المئوية

المتوقع

الحسابي

6.66
6.66

اإلجابة

التكرار

ال

00

00%

أحيانا

1

%5,0

نعم

19

6.66 %95,0

اجملموع

20

%100

2.95

20
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مستوى

درجة

كا²

المحسوبة المجدولة الداللة

الحرية

16.2

كا²

5.99

0.05

02

الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  30نالحظ أن  19إداريا أي ما يعادل نسبة  %95أجابوا بأن الرقابة دتارس من
خالل سجالت احلضور و االنصراف  ،بينما أجاب إداري واحد أي ما يعادل نسبة %5بأن الرقابة أحيانا ما دتارس من
خالل سجالت احلضور و االنصراف  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  16.2و ىي أك ر من قيمة
كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأن الرقابة على العاملٌن دتارس من خالل سجالت احلضور و االنصراف.
العبارة رقم (3)10يتم إعداد تقارير خاصة للتعرف على سًن العمل و تسجيل ادلخالفات بادلؤسسة.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك تقارير خاصة للتعرف على سًن العمل و تسجيل ادلخالفات من اجل اداء العاملٌن
الجدول رقم (  3)01يبٌن نتائج استجابات أفراد رلتمع البحث على العبارة()04للمحور الرابع
اإلجابة

التكرار

النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

1

%5,0

6.66

أحيانا

4

%20,0

6.66

نعم

15

%75,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

المتوسط

2.7

كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

16.3

5.99

مستوى درجة

0.05

الحرية
02

ادلصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  31نالحظ أن  15إداريا أي ما يعادل نسبة  %75أجابوا بأنو يتم إعداد تقارير
خاصة للتعرف على سًن العمل و تسجيل ادلخالفات بادلؤسسة  ،بينما أجاب  04اداريٌن أي ما يعادل نسبة %20بأنو
أحيانا ما يتم إعداد تقارير خاصة للتعرف على سًن العمل و تسجيل ادلخالفات بادلؤسسة  ،و أجاب إداري واحد أي
ما يعادل نسبة %5بأنو ال يتم إعداد تقارير خاصة للتعرف على سًن العمل و تسجيل ادلخالفات بادلؤسسة  ،و بالنظر
إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  16.3و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة  ،5.99أي أنو توجد فرو ذات
داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأنو يتم إعداد تقارير خاصة للتعرف على سًن العمل و تسجيل ادلخالفات بادلؤسسة.
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العبارة رقم ( 3)10ىناك اىتمام بتنويع أساليب الرقابة يف ادلؤسسة.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كان ىناك تنويع أساليب الرقابة يف ادلؤسسة.
الجدول رقم ( 3)00يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()05للمحور الرابع
النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

2

%10,0

6.66

أحيانا

2

%10,0

6.66

نعم

16

%80,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

اإلجابة

التكرار

المتوسط

كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

19.6

2.7

5.99

مستوى درجة

0.05

الحرية
02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  32نالحظ أن  16إداريا أي ما يعادل نسبة  %80أجابوا بأن ىناك اىتمام بتنويع
أساليب الرقابة يف ادلؤسسة  ،بينما أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة %10بأنو أحيانا ما يرون ىناك اىتمام بتنويع
أساليب الرقابة يف ادلؤسسة  ،و أجاب إداريٌن أيضا أي ما يعادل نسبة %10بأنو ليس ىناك اىتمام بتنويع أساليب

الرقابة يف ادلؤسسة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  19.6و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة
 ،5.99أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأنو ىناك اىتمام بتنويع أساليب الرقابة داخل ادلؤسسة.
العبارة رقم ( 310تعت ر الرقابة أداة لتسيًن العمل بفعالية وحتسينو.
الهدف منه 3معرفة ما إذا كانت الرقابة أداة لتسيًن العمل بصورة حسنة
الجدول رقم (  3)00يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()06للمحور الرابع
اإلجابة

التكرار

النسبة

التكرار

المئوية

المتوقع الحسابي

ال

00

00%

6.66

أحيانا

2

%10,0

6.66

نعم

18

%90,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

المتوسط

2.9

كا²

كا²

المحسوبة

المجدولة الداللة

12.8

5.99

مستوى درجة

0.05

الحرية
02

ادلصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  33نالحظ أن  18إداريا أي ما يعادل نسبة  %90أجابوا بأن الرقابة أداة لتسيًن
العمل بفعالية وحتسينو  ،بينما أجاب إداريٌن أي ما يعادل نسبة %10بأن الرقابة أحيانا ما تعت ر أداة لتسيًن العمل
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الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
بفعالية وحتسينو  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  12.8و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة ،5.99
أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأن الرقابة أداة لتسيًن العمل بفعالية وحتسينو
العبارة رقم (3)10تعمل الرقابة على رفع مستوى أدائي داخل ادلؤسسة.
الهدف منه 3معرفة ماإذا كانت الرقابة ترفع من مستوي العاملٌن
الجدول رقم ( 3)00يبٌن نتائج استجابات افراد رلتمع البحث على العبارة()07للمحور الرابع
النسبة

التكرار

المتوسط

كا²

المئوية

المتوقع

الحسابي

المحسوبة

6.66

اإلجابة

التكرار

ال

1

%5,0

أحيانا

4

%20,0

6.66

نعم

15

%75,0

6.66

اجملموع

20

%100

20

2.70

16.3

مستوى

درجة

كا²

المجدولة الداللة

الحرية

5.99

0.05

02

ادلصدر:من إعداد الباحث بااالعتماد على سلرجات spss
التحليل 3من خالل اجلدول رقم  34نالحظ أن  15إداريا أي ما يعادل نسبة  %75أجابوا بأن الرقابة تعمل على رفع

مستوى أداء داخل ادلؤسسة  ،بينما أجاب  04إداريٌن أي ما يعادل نسبة %20بأن الرقابة أحيانا ما تعمل على رفع
مستوى أداء داخل ادلؤسسة  ،و أجاب إداري واحد أي ما يعادل نسبة %5بأن الرقابة ال تعمل على رفع مستوى أداء
داخل ادلؤسسة  ،و بالنظر إىل قيمة كا احملسوبة صلدىا قد بلغت قيمة  16.3و ىي أك ر من قيمة كا اجملدولة ،5.99
أي أنو توجد فرو ذات داللة إحصائية لصاٌف أك ر تررار.
و منو نستنتج بأن الرقابة تعمل على رفع مستوى أداء العاملٌن داخل ادلؤسسة.

62

الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
 -0مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات3
 1-0مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية األولى3

يف الفرضية األوىل افرتض الباحث ان دلمارسة الوظائف اإلدارية دور يف تفعيل أداء العاملٌن ،ومن خالل حتليلنا لنتائج
احملور األول من االستبيان  ،استنتجنا ما يلي:

أن االصلاز وحتقيق األىداف احملددة ىو رلال االىتمام الرئيسي ادلؤسسة ،و ىدفها األمسى الذي تسعى لتحقيقو ،و ىذا
ما بينو اجلدول رقم  ، 08حيث أن حتقيق األىداف احملققة يدل على مدى فاعلية عملها و أدائها  ،و مدى إخالص
عامليها و جديتهم و حزم مسؤوليها.
كما استنتج الباحث من خالل اجلدول رقم  10بأن ادلسؤولٌن يتيحون لإلداريٌن الفرصة للمشاركة يف وضع اخلطط و
االسرتاتيجيات العامة لإلدارة  ،و ىذا ما من شأنو أن الوصول إىل أك ر عدد من احللول دلختلف ادلعيقات و ادلشاكل
اليت ميرن للمؤسسة و اإلدارة الوقوع فيها  ،و ىذا ما بينو اجلدول رقم  ، 09حيث توصل الباحث من خاللو إىل أنو
أحيانا ما ترون ىنالك معوقات تعو ادلؤسسة ضلو حتقيق أىدافها  ،و ىذا أمر بديهي و البد منو و إمنا وضعت اإلدارة
ألجل ختطي ىذه ادلعيقات.
كما توصل الباحث من خالل اجلدول رقم  13إىل أن التخطيط أحيانا ما يستجيب الحتياجات العاملٌن بادلؤسسة  ،و
ىذا ال يدل يف غالبية األحيان على التقصًن اجتاه العاملٌن  ،فإرضاء الناس غاية ال تدرك  ،كما أن سن و ختطط
إسرتاتيجية تالؤم أىداف ادلؤسسة و تالؤم كذلك العاملٌن و تالؤم مجيع النواحي أمر يف غاية الصعوبة  ،إن مل يرن
مستحيال يف بعض األحيان.
و من خالل ما سبق و من خالل قيم كاف تربيع اليت حققت يف  04أسئلة من بٌن  07أسئلة تقيس ىذه الفرضية
نستنتج بأن الفرضية األوىل زلققة.
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الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
 -0-0مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثانية3
يف الفرضية الثانية افرتض الباحث أن شلارسة الوظائف اإلدارية دورىا يف تفعيل أداء العاملٌن  ،ومن خالل حتليلنا لنتائج
احملور األول من االستبيان  ،استنتجنا ما يلي:
أن اللوائح واإلرشادات داخل ادلؤسسة واضحة ومنتظمة كما بينو اجلدول رقم  ، 14و ىذا من شأنو توضيح ادلهام لرل
العاملٌن  ،كما ميرن ىذا من إيضاح احلقو و الواجبات اليت على كل فرد نيلها أو القيام هبا  ،ألن معرفة العامل دلهامو
جتعلو يرون أكثر دقة و حتديد و تبعد عنو اخللط بٌن األمور و العمل العشوائي  ،لذا فإن توضيح اللوائح و اإلرشادات
خطوة مهمة ضلو شلارسة الوظائف اإلدارية على أكمل وجو.
كما بٌن اجلدول رقم  15أن ىناك تنظيم واضح يف ادلؤسسة جيعل العمال اإلداريٌن يعملون بشفافية وارتياح ،و ىذا ما
يدل على ضرورة إتباع السياسات الواضحة البعيدة عن الغموض إلضفاء جو من االرتياح و الرضا عند العاملٌن.
و توصل الباحث أيضا إال أنو يوجد ىيرل تنظيمي داخل ادلؤسسة يتالءم مع أعماذلا  ،و ىذا ما بينو اجلدول رقم ، 17
حيث أن حتديد األعمال حبسب تناسبها مع قدرات أفراد اإلدارة و ادلؤسسة يضفي عليها جوا من الواقعية  ،ىذا األمر
يساعد على حتديد نقاط الضعف و عالجها من أجل الوصول إىل أقصى أداء من ادلمارسة للوظائف اإلدارية.
 18كما أن التنظيم اجلدي يعمل على سًن العمل بصورة فعالة كما بينو اجلدول رقم  ، 18ألن اجلدية و احلزم حتافظ
على استمرارية وتًنة العمل و ىذا من شأنو احلفظ على فعالية العمل .
و من خالل ما سبق و من خالل قيم كاف تربيع اليت حتققت يف  04أسئلة من أصل  07تقيس الفرضية الثانية ،
نستنتج أن الفرضية الثانية زلققة.
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الفصل الرابع......................................................................عرض النتائج واالقتراحات
 -0-0مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثالثة3
يف الفرضية الثالثة افرتض الباحث أن لوظيفة التوجيو دورىا يف تفعيل أداء العاملٌن ،ومن خالل حتليلنا لنتائج احملور
األول من االستبيان  ،استنتجنا ما يلي:
أن ادلؤسسة تقوم بتنظيم لقاءات لتوجيو و حتسٌن أداء عامليها  ،و ىذا ما بينو اجلدول رقم  ، 21حيث أن تنظيم مثل
ىذه اللقاءات حيسن من كفاءة العاملٌن  ،حيث أنو يعاًف نقاط ضعفهم و يعزز من نقاط القوة لديهم  ،كما أن ىذه
اللقاءات توضح النقاط الغامضة اليت ميرن للعاملٌن أن ال يفهموىا.
و توصل الباحث من خالل اجلدول  22إال أن القرارات ادلطبقة من طرف ادلسؤولٌن أحيانا ما ترون عادلة  ،و نقف
عند كلمة أحيانا  ،حيث من ادلفرتض أن ترون دائما  ،لرن ىذا ىو ادلرض الذي ينخر اإلدارة اجلزائرية  ،و على مجيع
ادلسؤولٌن زلاربة مثل ىذه ادلشاكل  ،اليت تسبب يف غالب األحيان قصور يف تفعيل أداء العاملٌن.
كما بٌن اجلدول رقم  24أهنيتم استدعاء العمال لإلداريٌن لالحتفاالت اليت تقوم هبا اإلدارة  ،و ىذا من شأنو كسر
الروتٌن يف نفسيتهم  ،و توفًن ذلم جو من ادلرح الذي ىو مبثابة خطوة الوراء اليت تدفعهم لألمام  ،حيث أثبتت سلتلف
الدراسات العادلية أن إضفاء جو من ادلرح و السرور حيسن من كفاءة العاملٌن و يرسر الروتٌن عندىم شلا يزيد محاسهم
أثناء عملهم.
و توصل الباحث أيضا من خالل اجلدول  26إىل أن وجود نظام للحوافز ادلادية حيقق من حاجات العمال اإلداريٌن و
حيفزىم لتحسٌن أدائهم  ،حيث أن ىذا األمر جيعل العاملٌن يبذلون أقصى جهودىم و يعملون برامل إمرانياهتم  ،ألن
اجتهادىم ىذا سيرافئون عليهم .
و من خالل ما سبق و من خالل نتائج كاف تربيع اليت حتققت يف  04أسئلة من بٌن  07أسئلة  ،نستنتج أن الفرضية
الثالثة زلققة.
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 -0-0مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الرابعة3
يف الفرضية الرابعة افرتض الباحث أن لوظيفة الرقابة دور يف تفعيل أداء العاملٌن ،ومن خالل حتليلنا لنتائج احملور األول
من االستبيان  ،استنتجنا ما يلي:
من خالل اجلدول رقم  28نالحظ أن ادلؤسسة ترجع إىل السجالت اخلاصة بأداء العمل دلراقبة أداء العاملٌن  ،حيث
أن سجالت العمل ىي الدليل احملسوس على عمل العامل  ،كما بٌن لنا اجلدول رقم  30بأن الرقابة على العاملٌن دتارس
من خالل سجالت احلضور و االنصراف ،و ىذه ىي الطريقة الشائعة و التقليدية يف مراقبة العمال .
و استنتج الباحث أيضا أن العمال اإلداريٌن يشعرون بالضغوط يف عملهم بسبب الرقابة ادلسلطة عليهم و ىذا ما بينو
اجلدول رقم  ، 29و ىذا إن دل على شيء إمنا يدل على الرقابة الصارمة من طرف اإلدارة على العمال  ،و ىذا ما من
شأنو جعل العمال يعملون برامل طاقاهتم و إمرانياهتم.
كما توصل الباحث إىل أن ادلؤسسة تقوم بإعداد تقارير خاصة للتعرف على سًن العمل و تسجيل ادلخالفات ،و ىذا ما
من شأنو احلفاظ على وتًنة العمل و فاعليتو.
و توصل الباحثون من خالل اجلدول رقم  33إىل أن العمال يعتقدون بأن الرقابة أداة لتسيًن العمل بفعالية وحتسينو ،
و ىذا دليل على وعيهم و تفهمهم بأمهية الرقابة يف حتقيق أىداف ادلؤسسة  ،كما أن وعيهم بأمهيتها جيعلهم ال
يتضايقون من الرقابة و من أساليبها مهما تعددت ىذه األساليب  ،و ىذا ما أكده اجلدول رقم  32الذي توصل
الباحث من خاللو إىل أنو ىنالك اىتمام داخل اإلدارة لتنويع أساليب الرقابة داخل ادلؤسسة  ،و ىذا من شأنو منع
التحايل على أساليب الرقابة القدمية .
كما توصل الباحث من خالل اجلدول رقم  34إال أن الرقابة تعمل على رفع مستوى أداء العمال داخل ادلؤسسة.
و شلا سبق و من خالل قيم كاف تربيع اليت حتققت يف مجيع األسئلة اليت تقيس الفرضية الرابعة  ،نستنتج أن الفرضية
الرابعة زلققة.
و بعد حتقق الفرضيات اجلزئية األربعة نستنتج أن الفرضية العامة زلققة أي أن دلمارسة الوظائف اإلدارية دور يف تفعيل
وحتسٌن أداء العاملٌن.
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الفصل الخامس.......................................................................استنتاجات واقتراحات
-1االستنتاجات العامة:
على ضوء ما قمنا بو من دراسة ميدانية ملديرية الشباب والرياضة باملسيلة وكذا حتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها من
خالل ،توزيع استمارة االستبيان لكل املسريين والعاملني الذين يزاولون نشاطهم باملؤسسة وذلك من اجل معرفة مدى
حتقق صحة الفرضيات اليت بنينا على أساسها البحث أو الدراسة،حيث مت إثبات صالحية الفرضيات األربعة ،ومن أىم
االستنتاجات ذمد:
 أن دمارسة وظيفة التخطيط دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية. أن ملمارسة وظيفة التنظيم دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية. أن دمارسة وظيفة التوجيو دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية. أن ملمارسة وظيفة الرقابة دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية .وعليو وبالنسبة إىل إشكالية الدراسة تستطيع التأكيد أن الوظائف اإلدارية دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات
الرياضية.
-2االقتراحات:
من خالل ما قدمناه من دراسة نظرية وميدانية اليت قمنا هبا،فقد توصلنا إىل عدة اقرتاحات متثلت يف :
 ضرورة تكوين إطارات ذات كفاءة عالية خمتصة يف التحكم يف الوظائف اإلدارية حملاولة العمل على تطبيق التقنيات احلديثة من أجل تطوير وذماح اإلدارة يأمت معىن الكلمة وذلك بواسطة التعرف على خمتلفالوظائف اإلدارية وكيفية تطبيقها.
 ضرورة وجود تنسيق وتعاون بني املرؤوسني والعاملني باملؤسسات الرياضية. ضرورة إجياد طرق حديثة لعملية التوجيو والرقابة من اجل حتسني أداء العاملني. إجياد أماكن تدريب لإلفراد العاملني باملؤسسات الرياضية يف بيئة وجمتمع مغاير لبيئة عملهم. -ضرورة العمل بأساليب اإلدارة احلديثة وفق منهاج صحيح.
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الفصل الخامس.......................................................................استنتاجات واقتراحات
-3األفاق المستقبلية:
تعترب الوظائف اإلدارية الركيزة األساسية لإلدارة من اجل حتقيق مهام معينة بأحسن درجات دمكنة لنجاح املؤسسات
واهليئات الرياضية وبالتايل ذماح الرياضة ككل.ولكن ىناك العديد من اجلوانب اليت حتتاج إىل املزيد من الدراسة واليت
ميكن أن تأخذ كمواضيع مستقبلية:
 مدى التزام املؤسسات الرياضية مبمارسة وظائفها اإلدارية يف ذماح العمل الداري. تطبيق الرقابة االلكرتونية على أداء العاملني باملؤسسات الرياضية. تطبيق األساليب اإلدارية العلمية احلديثة يف املؤسسات الرياضية إجراء حبوث ودراسات ميدانية حول الوظائف اإلدارية وطرق تقييم أداء العاملني .ويف األخري فان ىذا العمل يعترب بداية لبحوث مستقبلية من اجل تطوير اإلدارة بصفة عامة واإلدارة الرياضية بصفة
خاصة،واسأل اهلل أن يكون ىذا العمل حمققا من اجل البحث العلمي واإلنسانية ككل يف مجيع امليادين  ،وناىيك عن
كونو جهد فردي فقد يسوده النقصان ،وىو حيتاج إىل تعديل وتوجيو ،فان أصبت فمن اهلل وان أخطأت فمن نفسي
والشيطان .
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وزارة التعميم والبحث العممي
جامعة محمد بوضياف – المسيمة-
معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

استمارة استبيان موجهة لموظفي
مديرية الشباب والرياضة-المسيمة
يقوم الباحث بدراسة حول ( دور الوظائف اإلدارية في تفعيل أداء العاممين )
دراسة ميدانية لمديرية الشباب والرياضة بالمسيمة وذلك استكماال متطمبات لنيل شيادة الماستر
تخصص  :إدارة وتنظيم رياضي
لنا الشرف العظيم أن نضع بين أيديكم ىذه االستمارة ،ونرجو مساعدتكم ،وذالك بمنح
وابداء رأيكم حول ماتت ضمنو عبارات االستبيان نرجو من سيادتكم ملء ىذه االستمارة بصدق
و موضوعية،وذلك بوضع عالمة ( )xامام العبارة المناسبة ،و نتعيد أن كامل البيانات المجمعة
بواسطة ىذه االستمارة ستكون سرية وال تستخدم إال ألغراض عممية بحتة.

وشك ار

 المحور األول:
 ممارسة وظيفة التخطيط في تفعيل أداء العاممين

نعم ال

أحيانا

-1يتم صياغة األىداف بعبارة واضحة المعنى والمفيوم
-2االنجاز وتحقيق األىداف المحددة ىومجال االىتمام الرئيسي لمعاممين
بالمؤسسة
-3ىناك معوقات نحو تحقيق أىداف المؤسسة
-4يتيح المسؤولين في المؤسسة التي اعمل بيا مشاركتي في وضع
الخطط بما يحقق تحسين ألدائي
-5تتاح لي فرصة المشاركة في اتخاذ الق اررات
-6تسعى القيادات اإلدارية إلى استشارتنا بشان مقترحات لحل المشكالت
-7التخطيط يستجيب الحتياجات العاممين بالمؤسسة
 المحور الثاني:
 ممارسة وظيفة التنظيم في تفعيل أداء العاممين
-1الموائح واإلرشادات واضحة ومنتظمة
-2ىناك تنظيم واضح في المؤسسة يجعمني اعمل بشفافية وارتياح
 -3يوجد دليل تنظيمي يوضح الواجبات المطموب القيام بيا
 -4يوجد ىيكل تنظيمي يتالءم مع أعمال المؤسسة
 -5التنظيم الجدي يعمل عمى سير العمل بصورة فعالة
-6ىناك تنسيق بين المستويات اإلدارية
-7ىناك تطابق مع تخصصي والعمل الذي اقوم بو

نعم ال

أحيانا

 المحور الثالث:
 ممارسة وظيفة التوجيو في تفعيل أداء العاممين

نعم ال

أحيانا

 -1توجد لقاءات لتوجيو و تحسين أداء العاممين بمؤسستكم
-2أرى أن الق اررات المطبقة من طرف المسؤلين عادلة
-3يشارككم المسؤولين في اتخاذ القرار المناسب دون فرض رأييم
-4يتم استدعائكم لالحتفاالت التي تقوم بيا اإلدارة
-5تقدم اإلدارة ترقيات وعالوات عادلة ومناسبة
-6وجود نظام لمحوافز المادية تحقق من حاجاتي وتحفزني لتحسين ادائي
-7يتعامل رئيسي معي بصفة قانونية صارمة
 المحور الرابع:
ممارسة وظيفة الرقابة في تحسين أداء العاممين
 -1الرجوع إلى السجالت الخاصة بأداء العمل لمراقبة أداء العاممين
بالمؤسسة
 -2تشعر بالضغوط في عممك بسبب الرقابة المسمطة عميك
 -3تمارس الرقابة من خالل سجالت الحضور و االنصراف
 -4يتم إعداد تقارير خاصة لمتعرف عمى سير العمل و تسجيل المخالفات
بالمؤسسة
-5ىناك اىتمام بتنويع أساليب الرقابة في المؤسسة
-6تعتبر الرقابة أداة لتسيير العمل بفعالية وتحسينو
-7تعمل الرقابة عمى رفع مستوى أدائي داخل المؤسسة

نعم ال

أحيانا

معهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
جامعة محمد بوضياف  -المسيلة –
قسم اإلدارة و التسيير الرياضي
قائمة األساتذة المحكمين

األساتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذة المحك ـ ـ ـ ـ ـمين

الدرجة العلمي ـ ـ ـة

مكـ ـ ـ ـان العـ ـ ـ ـمل

-بلبـ ـ ـ ـ ـار السعيـ ـد

 أستاذ محاضر ب

-بوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح النذير

 أستاذ محاضر ب

جامعة المسيلة

 -ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدراني حبيـ ـ ــب

 أستاذ محاضر ب

جامعة المسيلة

 -مرني ـ ـ ـ ـ ـ ــز أسـ ـ ـ ـ ــامة

 أستاذ محاضر ب

جامعة المسيلة

جامعة المسيلة

قائمة المصادر والمراجع
المراجع المعتمدة في الدراسة:المصادر:-1القرآن الكرمي
قائمة المراجع :.1أمحد سيد مصطفى  :إدارة البشر األصول و ادلهارات  ،دار الكتاب  ،القاهرة 2002 ،
.2أمحد ماهر  :إدارة ادلوارد البشرية  ،ادلكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية  ،مصر 1999 ،
.3إبراهيم حممود عبد ادلقصود -حسن األمحد الشافعي  :ادلوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، ،ج،2دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر ،اإلسكندرية  ،مصر2003،
.4أمسهان يلوم  :فعالية أداء العامل بني األطر النظرية و احملددات الربقية  ،ط ، 1شركة باثنت  ،باتنة 2006 ،
.5بشري العالق:اإلدارة احلديثة:إدارة ومفاهيم ،نظريات ومفاهيم،دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان2008،
.6عبد اليمني بوداود،متطلبات االحرتاف الرياضي،الدار الوطنية للكتاب،جامعة اجلزائر.2014 ،3
.7عثمان حممد غنيم التخطيط أسس ومبادئ عامة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن 1999،
.8حسن عبد اجلواد :كرة القدم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط1984 ،71
.9صبحي العتييب:تطور الفكر واألنشطة الرياضية،دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،عمان 2002،
.10عثمان حممد غنيم ":التخطيط أسس ومبادئ عامة"،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان1999،
.11محداوي وسيلة  :إدارة ادلوارد البشرية  ،مديرية النشر جبامعة قامة  ،اجلزائر 2004 ،
.12حممد سعيد سلطان  :السلوك اإلنساين يف ادلنظمات  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،اإلسكندرية 2002 ،
.13رضا قجة  :أداء العامل يف التنظيم الصناعي ن ط ، 1شركة باثنث  ،باتنة 2003 ،
.14خالد حممد بين محدان و وائل حممد إدريس  :اإلسرتاتيجية و التخطيط اإلسرتاتيجي منهج معاصر  ،دار
البازوري  ،األردن 2009 ،
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قائمة المصادر والمراجع
.15يوسف جحيم الطائي و آخرون  :إدارة ادلوارد البشرية  ،مدخل اسرتاتيجي متكامل  ،دار الوراق  ،عمان ،
ط2006 ، 1
 .16صالح بن النوار  :فعالية التنظيم يف ادلؤسسات االقتصادية  ،خمرب علم االجتماع و االتصال للبحث و الرتمجة
 ،قسنطينة 2006 ،
.17حممد فتحي  :مصطلحات إدارية إيضاح بيان  ،دار التوزيع و النشر اإلسالمية  ،القاهرة  ،مصر 2003 ،
.18حممد سعيد سلطان  :السلوك اإلنساين يف ادلنظمات  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،اإلسكندرية 2002 ،
 .19نظمي شحادة و آخرون  :إدارة ادلوارد البشرية  ،دار الصفاء للنشر و التوزيع  ،عمان  ،األردن 2000 ،
.20صالح عبد الباقي  :إدارة ادلوارد البشرية من الناحية العلمية و العملية  ،الدار اجلامعية اجلديدة للنشر ،
اإلسكندرية 1999 ،
.21حسن أمحد الشافعي  :التشريعات يف الرتبية الرياضية البدنية  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر  ،اجلزء الثاين،
اإلسكندرية  ،مصر 2004 ،
.22عصام بدوي :موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية الرياضية ،دار الفكر العريب ،مصر 2000
.23طريق شوقي  :السلوك القيادي و فعالية اإلدارة  ،دار ادلعارف  ،عمان  ،األردن 2004،
.24خثيم شامة وآخرون  :اختاذ القرار اإلداري يف اإلنتاج باستعمال بعض األساليب الكمية ،العلوم التجارية
واالقتصادية والتسيري  ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر 1999 ،
.25ابن منظور  ،لسان العرب  ،اجمللد األول  ،دار ادلعارف .1997،
.26رشيد زروايت،مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية،الطبعة األوىل،عني مليلة اجلزائر2007،
.27عبيدات الذوقان،البحث العلمي مفهومه وأدواته،دار الفكر للطباعة والنشر،عمان2001،
-قائمة الدوريات والمجالت العلمية :

-1حممود داود الربيعي  :تصورات مستقبلية إلدارة العمل الرياضي  ،جملة علوم الرتبية الرياضية  ،العدد  ، 3اجمللد 5
. 2006 ،
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة األطروحات والرسائل العلمية:-1عبد الصمد مسرية  :أمهية أداء العاملني يف إدارة ادلوارد البشرية  ،دراسة حالة مذكرة لنيل شهادة ماجستري  ،دامعة
احلاج خلضر ،باتنة .2007 ،
-2عياد يعقوب:دور الوظائف اإلدارية يف تفعيل أداء العمال،دراسة مكملة لنيل شهادة ادلاسرت-علم
االجتماع،جامعة حممد بوضياف،ادلسيلة 2014
قائمة المراسيم والمناشير:-1ادلرسوم التنفيذي رقم  06ـ ـ ـ 345مؤرخ يف 05رمضان عام1427ادلوافق لـ ـ ـ  28سبتمرب سنة 2006حيدد قوائم
تنظيم مديريات الشباب والرياضة للوالية وسريها .
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-------……………-------:

يؼهذ ػهىو وتقنياث اننشاطاث انبذنيت وانرياضيت
كهيت
قسى  :االدارة والتسييز الزياضي
رقى انتسهسم ...........................................:
رقى انتسجيم 11/ D10/705:

انباحث :حًيش سفياٌ
تاريخ انًناقشت 9502-50-92 :
ػنىاٌ انرسانت  :دور الىظائف اإلدارية في تفعيل أداء العاهليي بالوؤسسات الزياضية
نغت انرسانت  :اللغة العزبية
نىع انرسانت :هاستز
انبهذ :الجوهىرية الجزائزية – الوسيلة
انجايؼت :جاهعة هحوذ بىضياف بالوسيلة
إشراف  :الدكتور منجحي مخموف

ػذد انصفحاث  80 :ورقت.
يهف إنكتروني )(cd-Rom * PDF
انتخصص :

ادارة وتنظيى رياضي

ملخص الدراسة:

عنوان الدراسة" :الوظائف اإلدارية ودورىا يف تفعيل أداء العاملني"
وتمثلت اهداف الدراسةفي :

معرفة واقع ممارسة الوظائف اإلدارية يف املؤسسات الرياضية اجلزائريةالوقوف على ما اذا كانت ىناك عالقة بني املستويات اإلدارية وتفعيل أداء العاملني باملؤسسة الرياضية جمال الدراسةمعرفة أداء العاملني من خالل ممارستهم للوظائف اإلدارية باملؤسسات الرياضيةاشكانيت انذراست:هل لووارسة الىظائف اإلدارية دور في تفعيل أداء العاهليي بالوؤسسات الزياضية؟-الفرضية العامة :ملمارسة الوظائف اإلدارية دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية.

الفرضيات الجزئية:

ملمارسة وظيفة التخطيط داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني. ملمارسة وظيفة التنظيم داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني. ملمارسة وظيفة التوجيو داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني. ملمارسة وظيفة الرقابة داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني.-العينة :تتكون عينة البحث من 02اداري مبديرية الشباب والرياضة.

-منهج الدراسة :اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي باعتباره األنسب لطبيعة الدراسة..

أداة الدراسة :مت إعداد أداة االستبيان جلمع املعلومات كما مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية .spssجاء في هذا الفصل :
انفصم األول :الخلفية الٌظزية والذراسات السابقة
وتناول انفصم انثاني :االطار العام للذراسة
أيا انفصم انثانث  :االجزاءات الويذاًية للذراسة
انفصم انرابغ  :تحليل الٌتائج وهٌاقشتها
الفصل الخمس :االستٌتاجات واالقتزاحات

-ابرز نتائج الدراسة المتوصل اليها:

أن ممارسة وظيفة التخطيط دور يف تفعيل اداء العاملني باملؤسسات الرياضية-أى هوارسة وظيفة التٌظين دور في تفعيل أداء العاهليي بالوؤسسات الزياضية.

أ ن ممارسة وظيفة التوجيو دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية. -ممارسة وظيفة الرقابة دور يف حتسني أداء العاملني باملؤسسات الرياضية.

االقتراحات والتوصيات:

ضرورة وجود تنسيق وتعاون بني املرؤوسني والعاملني باملؤسسات الرياضية.تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة التابعة من األفراد العاملني يف املؤسسات الرياضية.ضرورة إجياد طرق حديثة لعملية التوجيو والرقابة من اجل حتسني أداء العاملني .إجياد أماكن تدريب لإلفراد العاملني باملؤسسات الرياضية يف بيئة وجمتمع مغاير لبيئة عملهم-ضرورة العمل بأساليب اإلدارة احلديثة وفق منهاج صحيح.

جاهعت هحوذ بىضياف بالوسيلت

الوعهذ :علىم وتقٌياث الٌشاطاث البذًيت والزياضيت
قسن .:االدارة والتسييز الزياضي.

هذكزة هكولت لٌيل شهادة  :الواستز في علىم وتقٌياث الٌشاطاث البذًيت والزياضيت
تخصص  : :إدارة وتٌظين في الزياضت

العٌـــىاى:
دور الوظائف اإلدارية في تفعيل أداء العامليه تالمؤسسات الرياضية
دراسة ميداوية تمديرية الشثاب والرياضة لوالية المسيلة
إعداد الطالة:

حميش سفيان
تاريخ الوٌاقشت . 6302-30-03 :
أهام لجٌت الوٌاقشت الوكىًت هي السادة :
 ......د هٌجحي هخلىف.............هشزفا. ......د.يعقىب العيذ ..............رئيسا....... -أ .بزكاث حوزة..............عضىا هٌاقشا

السٌت الجاهعيت6302-6300

ملخص الدراسة
عنوان الدراسة" :الوظائف اإلدارية ودورىا يف تفعيل أداء العاملني"
أهداف الدراسة:

معرفة واقع ممارسة الوظائف اإلدارية يف املؤسسات الرياضية اجلزائريةالوقوف على ما اذا كانت ىناك عالقة بني املستويات اإلدارية وتفعيل أداء العاملني باملؤسسة الرياضية جمال الدراسةمعرفة أداء العاملني من خالل ممارستهم للوظائف اإلدارية باملؤسسات الرياضيةاإلشكالية :ىل ملمارسة الوظائف اإلدارية دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية؟
الفرضية العامة :ملمارسة الوظائف اإلدارية دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية.
الفرضيات الجزئية:
ملمارسة وظيفة التخطيط داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني. ملمارسة وظيفة التنظيم داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني. ملمارسة وظيفة التوجيو داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني. ملمارسة وظيفة الرقابة داخل املؤسسة الرياضية دور يف تفعيل أداء العاملني.العينة :تتكون عينة البحث من 02اداري مبديرية الشباب والرياضة.منهج الدراسة :اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي باعتباره األنسب لطبيعة الدراسة..أداة الدراسة :مت إعداد أداة االستبيان جلمع املعلومات كما مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية .spssابرز نتائج الدراسة:أن ممارسة وظيفة التخطيط دور يف تفعيل اداء العاملني باملؤسسات الرياضيةأن ممارسة وظيفة التنظيم دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية.أن ممارسة وظيفة التوجيو دور يف تفعيل أداء العاملني باملؤسسات الرياضية.أن ممارسة وظيفة الرقابة دور يف حتسني أداء العاملني باملؤسسات الرياضية.-االقتراحات والتوصيات:

ضرورة وجود تنسيق وتعاون بني املرؤوسني والعاملني باملؤسسات الرياضية.تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة التابعة من األفراد العاملني يف املؤسسات الرياضية.ضرورة إجياد طرق حديثة لعملية التوجيو والرقابة من اجل حتسني أداء العاملني .إجياد أماكن تدريب لإلفراد العاملني باملؤسسات الرياضية يف بيئة وجمتمع مغاير لبيئة عملهم .-ضرورة العمل بأساليب اإلدارة احلديثة وفق منهاج صحيح.

