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: المحاضرة األولى_ 1
 :تمييد
يمثؿ التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية منيجية فكرية متطورة توجو عمميات اإلدارة وفعالياتيا      

بأسموب منظـ سعيا لتحقيؽ األىداؼ والغايات التي قامت المؤسسة مف اجميا، ويتطمب تطبيؽ منيجية 
التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية نظاـ متكامؿ يضـ عدة عناصر تتمثؿ في آلية واضحة لتحديد 

األىداؼ والنتائج المرغوبة ومتابعة تحقيقيا وتعديميا وتطويرىا في ضوء المتغيرات الداخمية والخارجية، 
كما تتوفر عمى ىيكؿ تنظيمي يتميز بالبساطة والفعالية والتوافؽ مع مقتضى الحاؿ في المؤسسة، يوضح 
األدوار والمياـ األساسية ويرسـ العالقات التنظيمية في ضوء تدفقات العمميات وتداخالتيا،باالعتماد عمى 
نظـ االستثمار وتنمية طاقات الموارد البشرية وتوجيو العالقات الوظيفة تتناسب مع نوعية المورد البشري 

.        ومستواه الفكري ومدى الندرة فيو
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ىي الوظيفة التي تتمثؿ في "حسب عمي عبد الوىاب  : تعريف تسيير الموارد البشرية -1-1
اختيار العامميف ذوي الكفاءات المناسبة وتسيير جيودىـ وتوجيو طاقاتيـ وتنمية مياراتيـ وتحفيز 

ىؤالء العامميف وتقييـ أعماليـ والبحث في مشاكميـ وتقوية عالقات تعاوف بينيـ وبيف زمالئيـ 
ورؤسائيـ وبذلؾ تساىـ في تحقيؽ اليدؼ الكمي لممنظمة مف حيث زيادة اإلنتاجية وبموغ النمو 

 .المطموب لألعماؿ واألفراد
فيي تعمؿ عمى تحقيؽ غاية المنظمة وأىدافيا  : تعريف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية -1-2

ورؤيتيا، وذلؾ مف خالؿ ترجمة اإلستراتيجية العامة لممنظمة إلى إستراتيجية تفصيمية 
 :ومتخصصة في قضايا الموارد البشرية وتتضمف العناصر التالية

 الغاية التي تبتغي إدارة الموارد البشرية تحقيقيا بالتعامؿ مع العنصر البشري في المنظمة. 
 الرؤية التي تحددىا اإلدارة لما يجب أف تكوف عميو ممارستيا في مجاؿ الموارد البشرية. 
 األىداؼ اإلستراتيجية المحددة المطموبة في مجاالت تكويف وتشغيؿ وتنمية ورعاية الموارد البشرية. 
  السياسات التي تحتكـ إلييا إدارة الموارد البشرية في اتخاذ القرارات والمفاضمة بيف البدائؿ لتحقيؽ

 .أىداؼ اإلستراتيجية
  الخطط اإلستراتيجية لتدبير الموارد الالزمة وسد الفجوات التي قد تظير لموصوؿ باألداء في

 .مجاالت الموارد البشرية إلى المستويات المحققة لألىداؼ والغايات
  معايير المتابعة والتقييـ التي تعتمدىا اإلدارة لتحقؽ مف تنفيذ اإلستراتيجية والوصوؿ إلى اإلنجازات

 .المحددة
نتيجة المنظمات والمؤسسات خاصة في  :اإلستراتيجيات الفرعية إلدارة الموارد البشرية -1-3

اآلونة األخيرة إلى إعداد إستراتيجية خاصة لمموارد البشرية والتي تتضمف الغايات ومختمؼ 
السياسات والتوجيات الرئيسية التي تعتمدىا اإلدارة في مجاالت الموارد البشرية كونيا أنيا تعبر 
عف االختيارات والبدائؿ الجوىرية التي تتناسب مع اإلستراتيجية العامة لممنظمة أو المؤسسة، 

وليذا فاإلستراتيجية العامة لمموارد البشرية تنبع منيا إستراتيجيات فرعية ذات األىمية الكبيرة والتي 
 :نستطيع التعرض إلييا كما يمي



 
4 

والتي تيدؼ إلى استقطاب العناصر  :إستراتيجية استقطاب وتكوين الموارد البشرية_ 1_3_1 
ذات كفاءة وخبرة جيدة بغرض توظيفيـ واستخداميـ في تطوير وتحسيف الوضعية االقتصادية ليا ويرتبط 

 .ىذا اليدؼ بتخطيط القوى العاممة وتقدير االحتياجات منيا
والتي تيدؼ إلى صياغة إستراتيجية مف أجؿ  : إستراتيجية إدارة أداء الموارد البشرية_ 2_3_1

التسيير الفعاؿ لألفراد داخؿ المنظمة بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المسطرة كوف أف ىذا األخير يؤثر عمى 
. نتائجيا وموقفيا التناسبي

 وذلؾ بغرض رفع كفاءة ومعارؼ وميارات :إستراتيجية تدريب وتنمية الموارد البشرية_ 3_3_1
. العامميف وتوجيو اتجاىاتيـ نحو أنشطة معينة

مف أجؿ معرفة مدى إتقاف األداء  :إستراتيجية قياس وتقييم أداء الموارد البشرية_ 4_3_1
الفعمي مع األداء المستيدؼ مف حيث الحجـ، الكمية، السرعة، الوقت، الجودة، التكمفة، االستمرارية 
والتدفؽ، وكذلؾ تقييـ عمى مدى تناسؽ عناصر األداء والقائميف عميو مع المواصفات التي يتضمنيا 

. تصميـ العمؿ
 ىذه اإلستراتيجية تعتمد عمى نظاـ :إستراتيجية تعويض ومكافأة الموارد البشرية_ 5_3_1

. الحوافز المتمثؿ في الترقية وسياسات األجور المغرية
وفي أغمب الفترات مف أجؿ إعداد إستراتيجية الموارد البشرية الموافقة لإلستراتيجية العامة لممنظمة، يكوف 
االعتماد عمى نظاـ المعمومات لتسيير الموارد البشرية الخاص باألفراد داخؿ المؤسسة والذي يتكوف مف 

معطيات وبيانات متجددة وآنية والتي تساعد في إنجاز وظائؼ الموارد البشرية مف جية، ومساعدة متخذي 
. القرارات في التنفيذ والمتابعة مف جية أخرى
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 :المحاضرة الثانية -2
 تباشر إدارة الموارد البشرية اإلجراءات التالية :إجراءات بناء إستراتيجية لمموارد البشرية -2-1

لبناء إستراتيجية فعالة وقابمة لتنفيذ، ولكف قبؿ إقامة إستراتيجية الموارد البشرية يستمـز المعرفة 
الجيدة لثقافة المؤسسة وكذلؾ لمشروعيا، ومف بيف إجراءات بناء إستراتيجية لمموارد البشرية ما 

 : يمي
 تعد ىذه المرحمة مرحمة تمييدية قبؿ القياـ :(المؤسسة)تكوين وتحديد فمسفة المنظمة_ 1_1_2

 (سبب وجودىا)باإلجراءات الالزمة إلقامة إستراتيجية الموارد البشرية، والتي تتعمؽ بتحديد ثقافة المؤسسة
 Maurice thevonetمف خالؿ القيـ األساسية التي تبنى عمييا المنظمة، فثقافة المؤسسة تعرؼ حسب 

، كما يقوؿ "كعنصر مف عناصر ذمة المؤسسة، فيي معرفة أداء المؤسسة وطريقة نشاطيا وتفكيرىا " 
، وتحديد سبب وجود الشركة ودورىا في المجتمع التي تنتمي "أنيا منتوج تاريخيا وليس منتوج آني" أيضا

يعتبر السبب الرئيسي ىو خمؽ وتوفير فرص لمعمؿ " إليو وما ىي دوافع أصحابيا وكبار اإلدارييف فقد
سببا لوجود المنظمة أو المؤسسة ويعتبر ىذا موجب لمنمو المستقبمي حيث ال يمكف إغفاؿ العالقة 

". اإلرتباطية بيف المنظمة والبيئة التي تعمؿ فييا
 يقصد بو التعرؼ الدقيؽ والمتابعة النشيطة لعناصر المناخ :تحميل المناخ الخارجي_ 2_1_2

ومكوناتو وما يطرأ عمييا مف تغيرات،وىو يضـ كؿ ما يحيط بالمنظمة مف مؤسسات وتجمعات تتصؿ 
بعمميا بشكؿ مباشر أو غير مباشر، فيي تسبب عدة تأثيرات قد تؤثر عمى المنظمة ومنو تصبح تيدد 

: إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية، حيث تتمثؿ ىذه التيديدات في بعض األمور  منيا
  عرض العمالة والمتطمبات القانونية المتزايدة والتي تحكـ سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية

 .والتغير التكنولوجي السريع
 أيضا يجب اإللماـ بإستراتيجيات المنافسيف المتعمقة بالموارد البشرية. 

فكؿ ىذه التغيرات المذكورة سابقا تؤثر عمى االتجاىات المستقبمية لمعمؿ مثؿ القدرة عمى جذب والحفاظ 
. عمى أفضؿ الميارات البشرية المتاحة

 ونقصد بالمناخ الداخمي مجموعة العناصر البشرية، المادية :تحميل المناخ الداخمي_ 3_1_2
والمعنوية التي تتفاعؿ فيما بينيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي قامت مف أجميا المنظمة والتي قد تقوي أو 
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تضعؼ وتحد مف اختيار تصرفات معينة مف مجموعة التصرفات المستقبمية المحتممة لممنظمة وىذه 
: العوامؿ تتمثؿ في

 األفراد كونيـ أىـ مورد في المنظمة. 
 مختمؼ الوظائؼ الموجودة في المنظمة. 
 المعدات والتجييزات واألمواؿ. 
 األساليب المتبعة في أداء األعماؿ داخؿ وخارج المنظمة. 

مكانيات توظفيا في تحقيؽ أىدافيا،  ويجمع المناخ الداخمي بصفة عامة ما تتمتع بو المنظمة مف قدرات وا 
كما يضـ القيود والمحددات التي توضح القدرة الحقيقية أو الفعمية التي يمكف لممنظمة االعتماد عمييا 

. فعال
. إف تحميؿ عناصر المناخ الداخمي يمثؿ مف أىـ العناصر التي تيتـ بو إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية

 أىداؼ وغايات المنظمة ومدى النجاح في تحقيقيا. 
 إستراتيجيات المنظمة العامة واالستراتيجيات القطاعية والوظيفية لمختمؼ تقسيمات المنظمة        

 .(الخ.... اإلنتاج، التسويؽ، التمويؿ، التطوير التقني، تطوير المنتجات )
  البناء التنظيمي وأسس توزيع المياـ فيذا األخير يعد مف أساسيات فعالية إدارة الموارد البشرية

 .اإلستراتيجية في بمورة وتفعيؿ إستراتيجيات الموارد البشرية
  تحميؿ الييكؿ الفعمي لمموارد البشرية مف حيث األعداد والمؤىالت والخبرات ومستويات الميارة

 .والكفاءة
 تحميؿ التقنيات ونظـ وتدفقات المعمومات. 

وتتبمور نتائج تحميؿ المناخ الداخمي في التعرؼ عمى نقاط القوة ومصادر التميز في المنظمة ونقاط 
الضعؼ ومصادر التخمؼ التي تعاني منيا، وبالتالي تحديد ماىية العوامؿ التي قد تقوي أو تضعؼ وتحد 

. مف اختيار تصرفات معينة مف مجموعة التصرفات المستقبمية المحتممة لممنظمة
وفي أغمب األحواؿ تكوف نتائج تحميؿ المناخ الداخمي مصدرا ميما لممعمومات في بناء استراتيجيات 

. الموارد البشرية وغيرىا مف االستراتيجيات الوظيفية بالمنظمة

 إف الخطوة الرابعة في بناء إستراتيجية :تحديد التوجيات اإلستراتيجية لمموارد البشرية_ 4_1_2
الموارد البشرية ىي تحديد التوجيات التي تسعى إلييا المنظمة واإلدارة العميا بيا في مجاالت الموارد 

البشرية والتي تتضمف القضايا الرئيسية في شؤوف الموارد البشرية كاالستقطاب واالختيار والمفاضمة بيف 
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فتحديد مثؿ ىذه . الخ...المصادر الداخمية أو المصادر الخارجية لمحصوؿ عمى العناصر المطموبة
التحديات يساعد في بناء اإلستراتيجية والخطط والبرامج التفصيمية في ىذا المجاؿ الحيوي، ويساعد في 
تحديد األنشطة الرئيسية والمجاالت األساسية لمساىمات الموارد البشرية، ومف ثـ تحديد نوعيات وأعداد 
األفراد ومواصفاتيـ الدقيقة المتناسبة مع متطمبات تمؾ األنشطة، كما تتحدد بناء عمى استقراء التوجيات 
اإلستراتيجية قضايا تتعمؽ باالستثمار في تطوير نظـ الموارد البشرية، ومدى اإلقباؿ عمى بناء الطاقات 
التدريبية الذاتية لممنظمة، وحدود التمويؿ المتاح لتنفيذ برامج التطوير التقني ألداء وحدات إدارة الموارد 

. البشرية اإلستراتيجية وغير ذلؾ مف التفصيالت المتصمة بجوانب عمؿ تمؾ اإلدارة
 أي تحديد ماىية أىداؼ :تحديد األىداف اإلستراتيجية في مجال الموارد البشرية_ 5_1_2

المنظمة، وما ىي مجموعة النتائج التي تريد الوصوؿ إلييا مف خالؿ اإلستراتيجية التي سوؼ تطبقيا 
وخطط الموارد البشرية، فالطبع يتطمب األمر معرفة األىداؼ الخاصة بالربح والعائد عمى االستثمار أي 
نتائج كمية يمكف قياسيا حتى تكوف مرشدا لمعمؿ، وربط ىذه األىداؼ بعنصر الزمف لمتحقؽ مف مدى 
إنجازىا، كما يجب أف تكوف ىناؾ أىداؼ لكؿ مف مجاالت إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية بمعنى أف 

تحدد النتائج المستيدفة مف كؿ نشاط تباشره إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية كي تكوف تمؾ األىداؼ ىي 
. المعبر التي تتـ في ضوءىا متابعة التنفيذ وتقييـ االنجازات عمى المستوى التفصيمي

ما :  يتطمب األمر اإلجابة عمى العديد مف األسئمة مثال:صياغة وتكوين االستراتيجيات_ 6_1_2
ىي إجراءات العمؿ التي يجب أف تتبعيا المنظمة مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا؟ وما ىي األىداؼ التشغيمية 

التي ستحقؽ خالؿ ىذه العممية؟ وما ىي التغيرات المطموبة في الييكؿ التنظيمي، العمميات اإلدارية 
 لممنظمة التي تحدد master planواألفراد المطموبيف؟ وبالتالي اإلجابة تكوف عمى شكؿ خطة عامة 

السبؿ والمداخؿ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة، واالختيارات التي يمكف أف توصؿ إلى األىداؼ المسطرة، 
وبالتالي تحدد إستراتيجية الموارد البشرية مف أجؿ استخداـ ما لدييا مف إمكانيات وبأي أسموب، وفي أي 

يكوف التركيز منصبا  (مجاؿ الموارد البشرية)توقيت حتى يتحقؽ عنيا أعمى عائد ممكف وفي ىذا المجاؿ 
عمى تخطيط الموارد البشرية، وكيفية الحصوؿ عمييا، وتحديد المياـ والواجبات الموكمة إلييـ، وتنميتيا 

نياء خدماتيا، ويمثؿ ىذا بغرض تشكيؿ المنظمة بطريقة سميمة، ويمثؿ  واستخداميا االستخداـ األمثؿ، وا 
. ىذا نقطة إلتقاء إستراتيجية الموارد البشرية مع اإلستراتيجية العامة لممنظمة
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 يتـ تنفيذ اإلستراتيجية مف خالؿ ترجمتيا في شكؿ خطط وبرامج :تنفيذ اإلستراتيجية_ 7_1_2
وموازنات تعبر كؿ منيا عف األنشطة التي يجب تنفيذىا، والموارد المخصصة لكؿ منيا والتوقيت المحدد 
لألداء ومعايير األداء المقبوؿ، كذلؾ فإف التنفيذ السميـ لإلستراتيجيات يعتمد عمى سالمة وكفاءة التنظيـ 

عادة التنظيـ لضماف الكفاءة وسيولة التدفؽ  الذي يعيد إليو بذلؾ، كما يحتاج األمر إلى مراجعة وا 
لألنشطة والعمميات تحقيقا لإلستراتيجية، أما بالنسبة إلستراتيجية الموارد البشرية يكوف التنفيذ مرتبطا 

بدرجة المركزية أو الالمركزية في وظائؼ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ذاتيا، فحيث تكوف المركزية 
ىي النمط السائد تتولى اإلدارة المركزية لمموارد البشرية تنفيذا لإلستراتيجية الموضوعة واإلشراؼ عمى 

التزاـ القطاعات المختمفة في المنظمة بمراعاة ما تفرضو اإلستراتيجية، أما في المنظمات التي تتبع النمط 
الالمركزية في إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية تكوف كؿ وحدة مف وحدات المنظمة مسؤولة عف تنفيذ ما 

. يخصيا في إستراتيجية الموارد البشرية
 إف األساس في عممية المتابعة والتقييـ ىو :متابعة تنفيذ وتقييم نتائج اإلستراتيجية_ 8_1_2

إنتاج تدفؽ مستمر ومنظـ مف المعمومات السميمة في توقيت مناسب يكشؼ عما يمي مف عممية تنفيذ 
: اإلستراتيجية

 األداء الفعمي في مجاالت اإلستراتيجية المختمفة معبرا عنو بوحدات القياس المناسبة والمتفؽ عمييا. 
 لألداء وبياف االنحرافات بيف االنجاز  (المستيدفة )مقارنة األداء الفعمي بالمستويات المخططة

 .والمخطط والبحث في أسبابيا ومصادرىا
 وضع الحموؿ البديمة لموصوؿ إلى مستوى التنفيذ المستيدؼ. 

وتتـ الرقابة عمى تنفيذ اإلستراتيجية عمى مستوى الرقابة اإلستراتيجية لمتأكد مف سالمة التوجو االستراتيجي 
إلدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية وكذلؾ مستوى الرقابة التكتيكية، لمتأكد مف تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية 

وتنفيذ البرامج متوسطة المدى، وأخيرا تكوف الرقابة عمى مستوى العمميات لمتابعة األنشطة التفصيمية عمى 
.          المستوى التنفيذي المباشر قصير المدى
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 :المحاضرة الثالثة -3
 تعتبر إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية :إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة_ 1_3

المعاصر أنيا إستراتيجية تغيير قبؿ كؿ شيء، بحيث اتضحت اإلدارة المعاصرة أىمية وحتمية وجود 
التطوير المستمر، الف ىذا األخير يعتبر سبيؿ بقاء واستمرارية المنظمة في عالـ التقنيات الجديدة 

المعاصرة، وما تتيحو مف إمكانيات وتفرضو مف تحديات، حيث يشمؿ التطوير المستمر كؿ مجاالت 
النشاط، بما فييا وأىميا مجاؿ نشاط الموارد البشرية، فيذه األخيرة تتطور وتتغير مع المتغيرات والتحوالت 
التي يشيدىا العالـ، حيث أدت ىذه التحوالت إلى مزيد مف التغيير في االىتمامات ومناطؽ التركيز في 
عمؿ اإلدارة المعاصرة إذ يتحوؿ اىتماـ ىذه األخيرة مف التركيز عمى قضايا الحاضر واستثمار إنجازات 
الماضي إلى االنطالؽ لممستقبؿ وابتكار الجديد في كؿ مجاؿ، فمجاؿ إدارة الموارد البشرية كذلؾ تغيير 

. في طريقة التعامؿ وكيفية تسيير األفراد

 تقـو عمى دراسة :المفاىيم التي تدرسيا إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة_ 2_3
: مختمؼ المفاىيـ والتي أىميا كاألتي

 التي تعتبر االندماج والتفاعؿ في األنشطة اإلنسانية يتعدى الحدود التقميدية بيف :العولمة_ 1_2_3
الدوؿ واألقطار الغيا بذلؾ حدود المكاف وقيود الحركة واالتصاؿ عما يحقؽ أيضا التخفيؼ مف قيود 

الوقت والزماف، األمر الذي يوجب عمى اإلدارة المعاصرة البحث في ابتكار وتنمية منظومات جديدة مف 
. المفاىيـ والنظـ واآلليات المتوافقة مع متطمبات العولمة

 حيث تركز اإلدارة المعاصرة عمى أىمية اإلدراؾ السميـ لمتحديات التي تيدد :التحدي_ 2_2_3
. احتماالت تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا

 تتعدد الزوايا التي تنظر منيا اإلدارة المعاصرة إلى واقع المحيط، وذلؾ :الرؤية الشاممة_ 3_2_3
مف أجؿ تكويف صورة واضحة وشاممة لما يجري حوليا وذلؾ في مختمؼ المجاالت االقتصادية، 

واالجتماعية، السياسية، الثقافية، والتنافسية التي تواجييا، وذلؾ مف اجؿ إقامة توجيات إستراتيجية أقرب 
. إلى الصحة والدقة

وىو مفيـو أف دورة حياة كؿ مف السمعة، مؤسسة أو نظاـ تمر بالمراحؿ  :دورة الحياة_ 4_2_3
االنطالؽ، النمو، التطور والتدىور في إستراتيجية الموارد البشرية تمر بتمؾ الدورة وتختمؼ فعاليتيا : التالية

. مف مرحمة إلى أخرى
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عمى عدد مف  لمموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة تعتمد اإلدارة المعاصرة :المحركات_ 5_2_3
: اإلستراتيجية نجد المحركات مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ومف أىـ المحركات

 فيكوف تخطيط التكمفة ىو أساس تحقيؽ األىداؼ كما في حالة إعداد إستراتيجية لمتدريب:التكمفة . 
 مما يتكوف مف عرض وطمب وممارسات المنافسيف وغيرىا مف المتغيرات في السوؽ، : السوق

حيث أف المحركات السوقية ىي أىـ االعتبارات التي تتأثر بيا إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية 
في مسائؿ االستقطاب واالختيار والتعييف وتحديد ىياكؿ الرواتب والمكافآت أو قرارات تخفيض 

 .حجـ العمالة وغيرىا مف القرارات ذات األثر المالي أو التقني
 حيث أف التنافس عمى الموارد البشرية المتميزة مف ذوي المعرفة ىو أخطر وأىـ :المنافسة_ 6_2_3

أشكاؿ الحروب التنافسية بيف المنظمات والمؤسسات سواء المحمية أو العالمية، وبالتالي تبنى برامج 
وخطط تكويف وتنمية الموارد البشرية واالحتفاظ بيا وحمايتيا مف التسرب إلى المنافسيف عمى أساس 

. المعمومات واالتجاىات التي توفرىا المحركات
إف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية مطالبة بااللتزاـ بالقواعد  :قرارات وتوجيات الدولة_ 7_2_3

التي تنظـ محيطيا والتي تصدر مف التشريعات والنظـ القانونية والقرارات وتوجيات الدولة في كؿ 
. المجاالت

كما تتركز تأثيرات أىـ التغيرات في أسموب عمؿ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية في ضرورة القياـ بما 
: يمي

 .رصيد المتغيرات وتوقع أثارىا المحتممة -
 .الكشؼ عف الفرص في المناخ واإلعداد الستثمارىا بمصادر القوى الذاتية لإلدارة -
 .الكشؼ عف المعوقات في المناخ لتفادييا أو تحديد آثارىا -
 .الكشؼ عف نقاط القوة في المنظمة وتنميتيا وتطويرىا -
 .الكشؼ عف نقاط الضعؼ في المنظمة واإلعداد لعالجيا أو تحديد آثارىا -

 يجب عمى إدارة الموارد البشرية :أىم إستراتيجيات الموارد البشرية المعاصرة البديمة- 3-3
ستراتيجية الموارد  اإلستراتيجية المعاصرة مراعاة أف ال يحدث تضارب بيف اإلستراتيجية العامة لممنظمة وا 

. البشرية، حيث أف كيالىما تسعياف إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة
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كما ال ننسى أف اإلستراتيجية العامة تسعى إلى اتخاذ القرارات والمسارات التي تكفؿ التعامؿ مع المتغيرات 
والتحوالت واتجاىات النمو والتطور مف أجؿ بموغ الغايات، وليذا وجود تكامؿ بيف االستراتيجيتيف، يعتبر 

المنطؽ األساسي الذي تعتمد عميو إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة، وليذا نستطيع ترصد عمى 
       .                األقؿ استراتيجيات بديمة لمموارد البشرية عند وجود اختالؼ بيف االستراتيجيتيف مف اجؿ تحقيؽ التوازف

والقيود  في مواجية المعوقات ىذا النوع مف اإلستراتيجية يساىـ :اإلستراتيجية اليجومية_ 1_3_3
مف أجؿ مقاومتيا والتخمص منيا حيث أف اإلدارة المعاصرة لمموارد البشرية اإلستراتيجية تقـو بصياغتيا 

في بداية نشاطيا، فتعتمد عمى سياسات االستقطاب " عند تواجد المنظمة أو المؤسسة في رحمة انطالؽ
جراءات  مف أجؿ اختيار وتعييف أفراد مف ذوي ميارات وكفاءات عالية مع التركيز عمى الفعالية الجمالية وا 
توظيؼ خالية مف القيود والتعقيد البيروقراطي، كما أف بعض المنظمات والمؤسسات تعتمد عمى ىذا النوع 

مف أجؿ تدعيـ وتحسيف مركزىا " (إستراتيجية النمو )مف االستراتيجيات عند تواجدىا في مرحمة النمو،
وموقعيا التنافسي فيي بحاجة إلى أفراد ذوي روح االبتكار واإلبداع مع وضع حزمة برامج لمحوافز 

. والمكافآت

 التي تساعد في المحافظة عمى مكتسبات اإلدارة، أي الفرص التي :اإلستراتيجية الدفاعية_ 2_3_3
تستثمرىا فعال وتصد ىجـو عوامؿ التغيير، مثاؿ ذلؾ أف تعتمد إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية إلى 

تطبيؽ نظـ جديدة وسخية لمحوافز إلغراء العامميف المتميزيف بالبقاء وحثيـ عمى مقاومة مغريات االنتقاؿ 
. إلى المنظمات والمؤسسات المنافسة

أف ىذا النوع مف اإلستراتيجيات يطبؽ في مرحمة النمو لممؤسسة حيث أنيا تحاوؿ الحفاظ عمى اإلطارات 
. الكفاءة في منشأتيا مف أجؿ تعزيز موقعيا التنافسي

نستطيع القوؿ أنيا تستسمـ لمقيود بأثير نقاط الضعؼ الذاتية : اإلستراتيجية االنيزامية_ 3_3_3
والمتغيرات المحيطة التي تؤثر سمبا عمى نشاط المنظمة مما يؤدي بيا إلى االنحطاط والتوقؼ عف العمؿ 

. لفترات قد تتطور مما يؤدي إلى تسريح العماؿ

ىي عبارة عف الحؿ الوسط بالمساومة إلى ىذا النوع مف  :اإلستراتجية الوسطية_ 4_3_3
االستراتيجيات في مواقؼ التفاوض خاصة مع نقابات العمؿ عمى شروط وعالقات العمؿ، إذ يطالب كؿ 
مف الطرفيف بمميزات وضمانات ويكوف الحؿ عادة ىو في التنازؿ الجزئي عف بعض الشروط في مقابؿ 

. الحصوؿ عمى بعض المنافع
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كما نستطيع القوؿ أف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة، تتبع اإلستراتيجية البديمة لمموارد 
البشرية المناسبة لقوتيا النسبية وذلؾ في مواجية عناصر التغيير المتوقعة مف كؿ إستراتيجية، أما القوة 

النسبية فيي مقياس لمدى سيطرة اإلدارة عمى الموقؼ وتحكميا في سموؾ المتغيرات المتفاعمة فيو، والمبدأ 
أنو كمما زادت القوة النسبية اتجيت إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية إلى اختيار إستراتيجية ىجومية، 

وبالعكس كمما قمت القوة النسبية اتجيت إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية إلى اختيار إستراتيجيات دفاعية 
. وحيف تتعادؿ القوة النسبية ألطراؼ الموقؼ تميؿ اإلدارة إلى االستراتيجيات التوافقية أو الوسطية

ويمكننا القوؿ إف التغيير السريع الذي تعرفو المؤسسة في مختمؼ المجاالت عمى كؿ المستوييف الكمي 
نشاء إستراتيجيتيا مف جية أخرى، يستدعي  والجزئي يؤثر عمى نشاطيا مف جية وعمى كيفية تصميـ وا 

ضرورة تغيير النظرة لمعنصر البشري كمتغير تابع سابقا إلى متغير إستراتيجي حاليا، فإف أرادت المنظمة 
أو المؤسسة استمرارية نشاطيا وبقاءىا، عمييا تبيف لإلدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية التي تساعدىا 

                 .               عمى خمؽ الدافعية لدى األفراد والتي تكوف مكممة لإلستراتيجية العامة التي تتبعيا
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 :المحاضرة الرابعة -4
اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد  :النموذج األساسي إلدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية_ 1_4

البشرية ىي مدخؿ أو إطار لصنع القرارات اإلستراتيجية بشأف العامميف باألنظمة عمى كافة المستويات 
التنظيمية وتتوجو ىذه اإلدارة اإلستراتيجية تحت مظمة اإلستراتيجية العامة لممؤسسة، والتييئة ميزة 

التنافسية المنظمة والمحافظة عمييا إنيا تعبير عف االتجاه العاـ لممؤسسة لبموغ أىدافيا اإلستراتيجية 
. الطويمة األجؿ مف خالؿ مواردىا البشرية التي تسيـ بجيودىا في تنظيـ الخطة اإلستراتيجية لممؤسسة

وبالرغـ مف ظيور إدارة الموارد البشرية بأشكاؿ ومستويات مختمفة ضمف اليياكؿ التنظيمية لممنظمات، إال 
ستراتيجية المستويات  ستراتيجية األعماؿ وا  أف عممية الربط الموضوعي بيف إستراتيجية المؤسسة العامة وا 
الوظيفية تستمـز األخذ بعيف االعتبار مجموعة مف االعتبارات عند تحديد موقع إدارة الموارد البشرية في 

. ىيكؿ المنظمة الخدمية أو السمعية

يركز ىذا المفيـو عمى فكرة النشأة والنمو والتطور ثـ  :االستراتيجيات دور حياة المنظمة_ 2_4
االضمحالؿ، وتنظـ كؿ مجموعة مف ىذه االستراتيجيات الثالثة إستراتيجية بديمة تقيميا اإلدارة وتختار مف 

بينيا عمى ضوء تقييميا لنقاط قوتيا وضعفيا ولمفرص وتيديداتيا في البيئة الخارجية وفي كؿ مف 
االستراتيجيات العامة ىنالؾ دور تمعبو إدارة الموارد البشرية، ويبدو الدور الخاص بتخطيط الموارد البشرية 

: دورا ىاما في كؿ مف ىذه المراحؿ التالية
 تخطيط الموارد البشرية . 
 تحديد عدد وخصائص الوظائؼ التي يتعيف شغميا. 
 مقابمة الموارد البشرية المتاحة باالحتياجات منيا. 
 تتعدد الزوايا التي تنظر منيا إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية إلى :مفيوم الرؤية الشاممة_ 3_4

الواقع المحيط، ومف ثـ تتكوف لدييا صورة أوضح واشمؿ لما يجري حوليا وتتكوف مف صياغة توجيات 
إستراتيجية أقرب إلى الصحة والدقة واحتماالت التحقؽ مما افتقدت تمؾ الرؤية الشاممة وانحصرت فقط في 
بعض زوايا القضايا أو المشكالت التي تتعامؿ معيا، وتتمثؿ ضغوط العولمة في تناقضيا مع متطمبات 
وظروؼ الواقع المحمي في كثير مف دوؿ العالـ احد أىـ محاور الرؤية الشاممة التي يتعيف عمى إدارة 

الموارد البشرية االلتفاؼ حوليا، مف جانب أخر يثير مفيـو الرؤية الشاممة إلى ضرورة إدراؾ إدارة الموارد 
البشرية اإلستراتيجية لمتطمبات وخطط وبرامج عمؿ القطاعات األخرى داخؿ المؤسسة والمختصة 
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بالتسويؽ واإلنتاج والخدمات اإلنتاجية وغيرىا حتى تأتي ممارساتيا في تكويف وتنمية وصياغة الموارد 
. البشرية متوافقة وتمؾ المتطمبات جميعا

يعني ىذا المفيـو أف ىناؾ محركات تستخدميا إدارة الموارد البشرية  :مفيوم المحركات_ 4_4
اإلستراتيجية لتحقيؽ أىدافيا ورغـ التعدد الكبير ليذه المحركات إال أنيا تتصؼ بكونيا جميعا تعبر عف 

: صفات لإلمكانيات التي تتاح لممؤسسة، ونذكر أىـ ىذه المحركات
حيث أف تخطيط التكمفة ىو أساس تحقيؽ األىداؼ، نفس الشيء  :(Cost )التكمفة_ 1_4_4

بالنسبة إلستراتيجية التدريب حيث تراعي أساسا اعتبار التكمفة ومف ثـ تمجأ إلى التعاقد مثال مع مراكز 
. التدريب الخارجية بدال مف إنشاء إمكانيات تدريبية وتكوينية خاصة بالمؤسسة

 ىنا نقصد أف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية تعتمد عند اتخاذ قراراتيا :حالة السوق_ 2_4_4
والمفاضمة بيف البدائؿ المقترحة أماميا، نعني بحاالت السوؽ حاالت الطمب والعرض وممارسات 

المنافسيف وغيرىا مف المتغيرات في السوؽ، حيث تعد ىذه األخيرة أىـ االعتبارات التي تتأثر بيا إدارة 
الموارد البشرية اإلستراتيجية في مسائؿ االستقطاب واالختيار والتعييف وتحديد ىياكؿ الرواتب والمكافئات 

. أو قرارات تخفيض حجـ العمالة وغيرىا مف القرارات ذات األثر المالي والتقني
 (نقصد التشريعات الحكومية )نجد أف سياسة الدولة وتوجياتيا: سياسة الدولة وتوجياتيا_ 3_4_4

تعد مف أىـ المحركات التي تحاوؿ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية التعامؿ معيا خاصة في الدوؿ التي 
نممس فييا تدخؿ الحكومة لتنظيـ الحياة االقتصادية، وتأتي أمور الموارد البشرية في مقدمة اىتمامات ىذه 

الحكومات بغرض تنظيـ عالقات العمؿ وترتيب أوضاع السوؽ، ومحاولة وضع حدود لمبطالة وتأميف 
الرعاية االجتماعية لمقوى العاممة، لذا تكوف أدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية مطالبة بااللتزاـ بتمؾ القواعد 

. والنظـ المحددة مف طرؼ الحكومة، تكوف النظرة طويمة المدى
كوف المؤسسة تعتبر كنظاـ مفتوح وتعمؿ في مناخ يتميز بالتغيير  :مفيوم إدارة التغيير- 4-5

المستمر، وسواء كانت عوامؿ التغيير خارجية مف المؤسسة أـ في محيطيا، فاف إدارة الموارد البشرية 
.                          اإلستراتيجية عمييا أف تتعامؿ مع ىذه المتغيرات وأخذىا بعيف االعتبار

 اإلنماء أو التنمية ىي أكثر المواضيع التي :تنمية وتدريب الموارد البشرية في المؤسسة- 4-6
شغمت باؿ العالـ وازداد أىمية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ومف أكثر عمى أىمية التنمية ارتفاع 
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حجـ المؤتمرات واالجتماعات والندوات التي تعقد سنويا، وبإشراؼ األمـ المتحدة، وبمشاركة الدوؿ 
. المتقدمة والنامية

أما المحور الرئيسي لمتنمية فيبقى اإلنساف كوف نجاح التنمية مرتبطا مباشرة بنجاحو مف تخطيط وتنظيـ 
. ورقابة وقيادة لبرامجيا وآلياتيا في تحصيؿ وتوزيع المواد المتاحة مف اجميا

عمى أنيا تنمية الناس بواسطة الناس ترتكز بالمطمؽ عمى عقوؿ : تعريف التنمية البشرية_ 1_6_4
بداعات األفراد اإلنتاجية بحيث التنمية . وقواعد الموارد البشرية مف خالؿ سعييا المستمر لتفجير طاقات وا 

أو التطوير تطاؿ الموظفيف والمدراء الذيف يعمموف في المستويات المتوسطة أو العميا ولتحقيؽ أىداؼ 
. تقريرية وتنفيذية مستقبمية

تحتاج المؤسسات عمى : الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية في المؤسسة_ 1_1_6_4
اختالؼ أنواعيا وأحجاميا إلى موارد بشرية مدربة ومؤىمة لتنفيذ كافة نشاطاتيا وعممياتيا، ومف الطبيعي 

أف تزداد الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية مع ظيور وظائؼ جديدة، ومع اتساع استخداـ المؤسسات 
لتكنولوجيات حديثة ومعقدة، فالتكنولوجيات الجديدة ومرافقيا مف تعديؿ أو تغيير مف إنتاج أو تسويؽ سمع 
أو خدمات أو ابتكارات جديدة إلى جانب إحداثيا لوظائؼ جديدة أو تغييرىا ألساليب العمؿ في وظائؼ 

جديدة، مما فرض عمى المؤسسات أف تبني برامج تأىيمية وتدريبية تواكب سد النقص الحاصؿ في 
ومف بيف األسباب الكامنة وراء الحاجة إلى تنمية الموارد . الجيات القديمة واكتساب األفراد ميارات جديدة

: البشرية ما يمي
 مواكبة التحوؿ الحاصؿ في انتقاؿ الوظائؼ مف قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات. 
  رشادىـ أو تعميميـ كيفية توجيو األفراد الجدد إلى فيـ أنواع النشاطات والوظائؼ المعطاة ليـ وا 

 . ونوعية األداء المتوقع منيـ
  ،تييئة األفراد لمواجية التحديات التي تفرضيا البيئة الخارجية عمى المؤسسات في مجاالت عدة

منيا عولمة اليد العاممة وانتشار المساحات التنافسية بيف السمع والخدمات المنتجة وذات 
المواصفات واإلحجاـ والمزايا والنوعيات المختمفة، بما ليا مف تصاميـ وتجييزات وتركيبات 

 .وتشغيالت متنوعة
يتضح مما سبؽ باف وظيفة الموارد البشرية أصبحت مف أكثر الوظائؼ الرئيسية اليامة التي تشغؿ باؿ 

.  مدراء الموارد البشرية
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:  أىمية تنمية الموارد البشرية_ 2_1_6_4
تكمف األىمية األولى لتنمية الموارد البشرية مف خالؿ قياـ حاجة فعمية لتدريب األفراد وتنقميـ إلى  ( أ

 .مواقع اإلنتاج والتغيير معا
األىمية الثانية لتنمية األفراد تعبر عنيا النتائج الممموسة التي يحققيا التدريب في حاؿ ما إذا  ( ب

ارتكز عمى سياسات وقواعد واضحة ومدعومة مف قبؿ القمة اإلدارية، إذ أف الفاعمية والكفاية في 
اإلنتاج واألداء والمذيف يعتبرف مطمبيف أساسييف يقعاف في صمب واستراتيجيات إدارة المؤسسة 

العاممة، يتحققاف غالبا عف طريؽ التدريب كما أف الحوافز المادية والمعنوية التي ترفع مف مستوى 
نتاجية األفراد، تنمو وتزداد عمى ارتفاع مستوى دوافع التدريب ومع تطوير وتحديث برامجو  .أداء وا 

األىمية الثالثة لمتدريب تتضح أكثر فأكثر مف خالؿ تحقيؽ التدريب لألىداؼ المرجوة منو والتي  ( ت
 :يمكف تمخيص بعضيا فيما يمي

 الزيادة في اإلنتاج عف طريؽ ضماف التدريب ألداء األفراد لمعمؿ بكفاية وفعالية. 
  االقتصاد في النفقات التي يمكف أف تتكبدىا المؤسسة نتيجة التغيير أو اليدر أو االستراد في مواد

 .(الخ...آالت، معدات )معينة 
  تحفيز اإلفراد وتوفير الدوافع الذاتية لمعمؿ وذلؾ عف طريؽ مد األفراد بالميارات والقدرات التي

 .تساعدىـ عمى القياـ بمسؤوليات األعماؿ التي توكؿ ليـ
  االستقرار في دوراف العمؿ بما يؤمف متابعة إنتاج المؤسسة لمشاريعيا المختمفة وبما يوفر االستقرار

              .                       الوظيفي لألفراد المدربيف عمى تمبية حاجات وشروط مختمؼ مشاريع المؤسسة اإلنتاجية والخدماتية
يعرؼ التكييؼ عمى انو االعتياد مع موقؼ أو محيط ما، مف : تكييف الموارد البشرية_ 2_6_4

ىنا نقصد بعممية تكييؼ الموارد البشرية استقباؿ األفراد الجدد ووضعيـ في األجواء العممية والثقافية 
لممؤسسة وتعتبر عممية التكييؼ مف العمميات اليامة لمتعرؼ عمى األفراد ولتعريفيـ عمى بعض جوانب 

تتعمؽ بأعماؿ ونشاطات المؤسسة وبالواقع، يحتاج األفراد الجدد إلى معرفة معمومات محددة تطاؿ النواحي 
: التالية
 مستويات ومعايير األداء والتوقعات، إضافة إلى القواعد السموكية والتقاليد والسياسات المتبعة. 
 السموؾ االجتماعي المتعارؼ عميو والذي يحكـ تصرفات وأداء األفراد. 
 تقنيات الوظائؼ المطموب شغميا مف طرؼ األفراد الجدد. 
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بحيث يرى كاسي واف الوقت والجيد المعطى لعممية تكييؼ الموارد البشرية غير كافييف، كما يوجد نوعيف 
مف التكيؼ ىما التكيؼ الرسمي والتكيؼ غير رسمي، نعالج ىاذيف النوعيف ونشدد عمى أىمية المراجعة 

الدورية السنوية لمبرامج التكييفية المتبعة لمتأكد مف أف األىداؼ المتوخاة منيا قابمة لمتحقيؽ أو التحسيف أو 
. التجديد

 يعرؼ التكييؼ الرسمي عمى انو التكيؼ المموؿ والمعد مف قبؿ :التكييف الرسمي_ 1_2_6_4
جراءات المؤسسة، إذ  المؤسسة، واليدؼ الرئيسي منو ىو استقباؿ األفراد الجدد واطالعيـ عمى سياسات وا 

 األوؿمف المفروض حصوؿ التكيؼ في اقرب وقت ممكف، أي فور استالـ الموظؼ وظيفتو في اليـو 
 .الذي باشر فيو العمؿ
 أو أكثر مستخدـ تممؾ برامج تكييؼ 50األمريكية التي تستخدـ  مف المؤسسات % 76وجد كر يسمي أف 

لمواردىا البشرية، بعض المؤسسات تعد برامج تكييؼ عامة والبعض األخر منيا يعد برامج تكييؼ 
.  محددة، وتتناسب مع تصنيفات المؤسسة لوظائفيا أو وحداتيا المختمفة

:  أىداف التكييف_ أ
  مواجية الصدمة المؤسساتية التي يتعرض ليا الموظؼ الجديد، فالتكييؼ يحد مف تأثيرىا عميو إذ

مف البدييي أف يسأؿ الموظؼ الجديد نفسو بعض األسئمة والتي مف بينيا، ىؿ يقبؿ بو الموظفوف 
اآلخروف؟ ىؿ يحبونو؟ وىؿ يعامؿ بعدالة مف قبؿ المؤسسة؟ ىؿ ينجح في أداء الوظيفة ضمف 

 .محيط معيف؟
  التقميؿ مف تكمفة ترؾ الموظؼ لمعمؿ، إذ أف بعض الدراسات وجدت أف التكمفة في التعييف

 .والتدريب والتكييؼ تفوؽ ما يتصوره الموظؼ
البرنامج التكييفي  يتضمف: البرنامج التكييفي لمحد من المشاكل التي تواجد الموظفين الجدد_ ب

: الخطوات التالية
  االستقباؿ الرسمي لألفراد الجدد سواء مف قبؿ رئيس أو مف قبؿ مدير الموارد البشرية، ويعبر

 .االستقباؿ عف مدى احتراـ المؤسسة لألفراد الجدد وخمؽ الشعور لدييـ بأنو مرغوب فييـ
 تعارؼ الموظفيف الجدد مع رؤسائيـ ومع زمالئيـ. 
 ممئ محاضر وأوراؽ واستمارات التوظيؼ وخاصة التي ليا عالقة بإصدار الرواتب والتعويضات. 
  مراجعة الموظفيف الجدد لبعض بنود وشروط العمؿ بخصوص التوظيؼ لكي ال تواجو المؤسسة

 .متاعب قانونية وتكاليؼ المقاضاة، وكذلؾ االطالع عمى أقساـ المؤسسة
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  مراجعة المسؤوليات الوظيفية لمموظفيف الجدد ومدىـ بالتدريب األولي، إذ مف حؽ الموظؼ الجديد
 .معرفتو

  توصيؼ الوظيفة مف خالؿ أىداؼ ومرامي الوظيفة، وكيفية تقييـ أدائو الوظيفي، نوع التدريب
 .األولي والتدريب الالحؽ

  جمسة متابعة ألداء الموظؼ بعد شير أو ثالثة أشير مف توظيفو واليدؼ منيا ىو تقييـ مرحمة
  .            المراقبة والتجريب التي خضع ليا الموظؼ الجديد

يحصؿ عندما يتمقى الموظؼ الجديد معمومات عف المؤسسة : التكييؼ الغير رسمي_ 2_2_6_4  
والوظيفة التي سوؼ يشغميا مف األفراد الحالييف العامميف مع المؤسسة، مف المفيد جدا أف نطابؽ 

المعمومات التي حصؿ عمييا الموظؼ الجديد مف عممية التكييؼ الرسمي مع المعمومات التي أفضاىا إليو 
الموظفوف الحاليوف إذ أف تطابؽ المعمومات يساعد الموظؼ الجديد عمى االلتزاـ بيا ويعزز مف قدرة 

. المؤسسة عمى إثبات ثقافتيا التنظيمية
.  مف الواضح أف التكييؼ الرسمي والغير رسمي متالزماف كوف الواحد منيما يدعـ األخر
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: المحاضرة الخامسة -5
 (المبادئ العامة لإلدارة)الوظائف اإلدارية 

اإلدارة ىي عماد تقدـ كافة األنشطة اإلنسانية االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية وبدونيا : تمييد
كاف يصعب الوصوؿ إلى التقدـ الذي عميو عممنا اآلف والرياضة واحدة مف األنشطة اإلنسانية التي 

اتخذت تتوسع وتتفرع نتيجة االىتماـ المتزايد بيا ويعكس تقدـ الدوؿ في الرياضة مدى التقدـ في استخداـ 
اإلدارة الرياضية الحديثة في كافة أنشطتيا الرياضية المختمفة إذ كمما ارتقى مستوى اإلدارة فييا كمما 

 .تحسف مستواىا الرياضي
    إف نجاح المؤسسات والييئات واألندية الرياضية وبالتالي نجاح الرياضية ككؿ مرىوف بمدى استخداـ 

أسس ومبادئ اإلدارة عمى كافة المستويات إذ أضحت األسس والمبادئ العامة لإلدارة والتسيير 
أكثر مف حتمية لبموغ األىداؼ الموضوعية المسطرة ومسبقا وتتمخص ىذه  (الوظائؼ اإلدارية)الرياضي

: المبادئ في خمسة وظائؼ إدارية أساسية والتي ىي موضوع بحثنا في ىذا الفصؿ تتخذ الترتيب اآلتي
 .التخطيط، التنظيـ، التوجيو، الرقابة، التنسيؽ، بحيث نخصص لكؿ وظيفة إدارية مبحث مستقؿ بو

يعتبر التخطيط مف العناصر الرئيسية لإلدارة وىو يسبؽ : التخطيط في اإلدارة الرياضية: 1.1
فاإلداري يجب أف يفكر أوال باليدؼ الذي يسعى إلنجازه ، ولمقياـ بعممية .الوظائؼ اإلدارية األخرى

التخطيط فإف عمى اإلداري أف يتنبأ بالمتغيرات التي تحدث في البيئة سواء كانت تكنولوجية أو اقتصادية 
أو في طبيعة المنافسة أو في السياسات الحكومية ألف ىذه التغيرات تؤثر تأثيرا  كبيرا عمى قدرتو إلنجاز 

كذلؾ فإف الموارد المتاحة لو سواء كانت مادية أو بشرية ليا ارتباط كبير بانجازه ألىدافو وبذلؾ .أىدافو 
يمكف القوؿ أف انجاز أىداؼ اإلدارة                                                                                                                        

 .                       الرياضية مرتبط ومتوقؼ عمى ىذيف العامميف وىما البيئة والموارد المتاحة 
األىداؼ البد مف وضع الخطط الكفيمة بذلؾ مف وضع اإلستراتيجيات والسياسات والقواعد       وإلنجاز

واإلجراءات والبرامج والميزانيات التقديرية الالزمة ، وىذا ال يعني بالطبع ضرورة وجود كؿ ىذه األنواع مف 
الخطط في كؿ إدارة رياضية بؿ عمى اإلدارة الرياضية أف تختار مف ىذه الخطط ما يناسب حاجاتيا 

فما معنى التخطيط ؟ وما أىميتو وخصائصو؟ وفيما تتمثؿ أنواعو ومراحمو؟ . ويساعدىا في تحقيؽ أىدافيا
 :                                                                                                                                                                                  وستتـ اإلجابة عمى ىذه التساؤالت مف خالؿ العناصر اآلتية

 :مفيوم التخطيط : 1  .1. 1
 :ىناؾ آراء مختمفة لعديد مف عمماء اإلدارة حوؿ تعار يؼ التخطيط منيا: تعريفو/ 1
بأف التخطيط يشمؿ التوقع لما سيكوف عميو المستقبؿ مع االستعداد ليذا : فايوليرى  -

 (59، ص 2001عصام بدوي، ).المستقبؿ
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 أف التخطيط ىو عممية تحديد أىداؼ المشروع والطرؽ المناسبة :(بيينيت) Bennettيقوؿ  -
 .إلرشاد األفراد لمقياـ بعمميـ لتحقيؽ ىذه األىداؼ

باف التخطيط مرحمة التفكير بالمستقبؿ والتنبؤ بالمشكالت واإلمكانات : سيد اليوارييرى  -
 .واالحتياجات ليذا المستقبؿ

أف التخطيط نشاط يتعمؽ بالمستقبؿ واالفتراضات والقرارات التي سوؼ : إبراىيم درويشويرى  -
تحكـ ىذا المستقبؿ وتطبؽ فيو وذلؾ في إطار البدائؿ الممكنة التي يجب تقييميا الختيار البديؿ 

 (76، ص 2007حسين عثمان محمد عثمان، ).والوسيمة التي تحققو

فالتخطيط وظيفة أساسية مف وظائؼ التسيير اإلداري ولو أولوية عمى جميع الوظائؼ اإلدارية األخرى 
 قبؿ تنفيذ أي عمؿ والتي تنتيي باتخاذ قرارات حوؿ ما الذي يجب عممو؟ كيؼ  ومتى؟                                

 عف التنبؤ والتخطيط لتطوير التربية البدنية والرياضية كوكو شكين     أما في المجاؿ الرياضي فيقوؿ 
انو تنبؤ مدروس لتطوير النتائج وىذا التطوير يقوـ عمى أساس اإلمكانيات الموضوعية والمتوفرة وال يعتبر 

التنبؤ كشرط فقط أولي لمتخطيط المثالي ولكنو أيضا واحد مف أسس تنظيـ األنشطة الرياضية 
 (104، ص1999إبراىيم عبد المقصود، ).وتطويرىا

     ويرى طمعت حساـ الديف إف التخطيط في المجاؿ الرياضي خاصة في المستويات اإلدارية العميا 
يجب أف يكوف تخطيطا استراتيجيا يستوفي ترتيب األفكار ووضع الخطط وتحديد تفاصيؿ اإلجراءات 
التنفيذية التي تمكف مف إحداث تغيير ايجابي في كؿ مكونات المنظمة الرياضية حسب سياسة الدولة، 

طمعت حسام الدين، ). والتخطيط في أي منظمة رياضية يعتبر استراتيجيا في مستوى اإلدارة التنفيذية
 (19، ص 1997

يمعب التخطيط دورا ميما في العممية اإلدارية وتتمثؿ ىذه األىمية :  أىمية و فوائد التخطيط /2
 :والفوائد في
يحدد التخطيط األىداؼ التي تسعى المنظمة لتحقيقيا تحديدا دقيقا بما يتماشى مع إمكانيات  -

 .وموارد المنظمة المتاحة والمتوقعة
يوضح المشكالت المتوقع حدوثيا ومحاولة التنبؤ بما سيكوف عميو حجـ وخطورة ىذه المشكالت  -

 .ووضع تصور لحميا واتخاذ قرار بشأنيا
تحديد األىداؼ مف خالؿ التخطيط يساعد عمى تخفيض التكاليؼ والجيد والوقت نظرا ألنو  -

 .يساعد عمى االستغالؿ األمثؿ لمموارد المتاحة
تستطيع اإلدارة مف خالؿ التخطيط العممي السميـ أف ترى الصورة المتكاممة لنشاط المنظمة  -

ولمبيئة التي تتعامؿ معيا مما يؤدي إلى إحداث التوازف الداخمي بيف أنشطة المنظمة والخارجي 
 .بيف المنظمة والبيئة المحمية بما يضمف استمرار وازدىار المنظمة
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يعتبر التخطيط بمثابة معيار أو مؤشر لألداء يتـ مف خاللو أداء مختمؼ األنشطة معرفة مدى  -
 .بعدىا وقربيا عف األىداؼ المسطرة

يؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية المنظمات كما يساعد التخطيط الفعاؿ عؿ إحداث نوع مف التقارب  -
عبد ).بيف المصالح المتعارضة لكؿ مف أصحاب المنظمة والعامميف بيا والبيئة التي تتعامؿ بيا

 (24، ص 2008العزيز محمد الحاج، 

حتى يتمكف التخطيط مف أف يأتي بثماره ويصبح فعاال يجب أف تتوفر في عدة : خصائص التخطيط/ 3
 :خصائص أىميا

 .أف يتسـ بواقعية األىداؼ التي تضعيا االتحادية لنفسيا -
 .أف تكوف األىداؼ ذات قيمة حيوية لمييئة الرياضية -
أف يكوف التخطيط شامال لكافة أنشطة الييئة الرياضية المزمع تنفيذىا بمعنى شمولو لكافة النقاط  -

 .العامة
 .كفاءة ودقة المعايير الموضوعة في التخطيط -
 .أف يخضع التخطيط لمبدأ التدرج في تحقيؽ األىداؼ -
ضرورة وجود تنسيؽ بيف المجاف المختمفة داخؿ االتحادية الرياضية وكذا التنسيؽ بيف الخطوط  -

 .المختمفة
 .توافر العمؽ والجوىرية في التخطيط والبعد عف السطحية -
 (27، ص1999مفتي إبراىيم حمد، ).أف يتسـ التخطيط بالوضوح والبساطة قدر اإلمكاف -

 (أنواعو)مبادئ التخطيط وأشكالو : 2.1.1
يعتمد التخطيط عمى مجموعة مف المبادئ والعناصر الميمة التي تساىـ في نجاح : مبادئ التخطيط/ 1

يعتمد التخطيط بشكؿ مباشر عمى توقعات وتنبؤات مستقبمية، أي يتعامؿ : المرونة- 1:التخطيط وىي
التخطيط مع ظروؼ ومتغيرات متوقعة وليست أكيدة ولذا يجب أف يكوف ىذا األخير عمى درجة عالية مف 
المرونة بحيث يمكف أف يتعامؿ مع الظروؼ الطارئة التي لـ تكف في الحسباف وذلؾ مف خالؿ االعتماد 

عمى عدد مف األساليب تحسبا لما قد يطرأ مف ظروؼ ومستجدات والتغمب عمى ما قد ينجـ مف آثار 
 .سمبية قد تعوؽ عممية التخطيط

يجب مراعاة الدقة في تقصي البيانات والمعمومات أو : صحة اإلحصاءات والبيانات المعتمدة- 2
االعتماد عمى األسموب الموضوعي في جمعيا حتى يتـ التخطيط عمى أسس موضوعية مقبولة 

 .نترجميا إلى واقع حقيقي
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وىذا يعني أف يشترؾ في عممية التخطيط اكبر عدد مف : المشاركة الجماعية في التخطيط -1
المسئوليف مف مستويات مختمفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتجميع خبراتيـ والخروج بحصيمة 

 .أفضؿ مف النتائج لالستفادة منيا في العممية التخطيطية الشاممة
قبؿ البدء في عممية التخطيط يجب عمى المسئوليف : االستغالل األمثل لإلمكانات المتوفرة -2

حصر جميع اإلمكانات المادية والبشرية التي يمكف مف خالليا إرساء قواعد التخطيط عمى أسس 
 .واقعية مستقمة عف جميع تمؾ اإلمكانات استغالال جيدا

يجب مراعاة التوازف لصالح كؿ فئات اإلدارة الرياضية : مراعاة التوازن لصالح جميع األفراد -3
طمحة حسام ).أثناء عممية التخطيط لتحقيؽ أكبر قدر مف العدالة بيف أفرا اإلدارة الرياضية د

 (39-38، ص 1996عدلو عيسى مطر، .د/ الدين

 : يرى الباحث أف أنواع التخطيط تتمخص فيما يمي :(أنواعو)أشكال التخطيط / 2
 : من حيث الزمن

 ( سنة20-15)طويؿ األجؿ - 
 ( سنوات7-4)متوسط األجؿ - 
 (الخطة السنوية)قصير األجؿ - 

 :من حيث النشاط
 تنظيمي-  

بشري - 
مالي - 
تطوري -  

رئيسي - 
 فرعي- 

  :حسب المستوى    
 (عمى مستوى الدولة)قومي - 
 (يتـ مع مستوى الوحدة اإلدارية)إداري - 
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 :                 المحاضرة السادسة- 6
                  (31، ص 2008عبد العزيز محمد الحاج، ):عناصر التخطيط ومراحمو: 3. 1.1

  لكي يحقؽ التخطيط األىداؼ التي يسعى إلييا البد لو أف يراعي العناصر اآلتية الذكر:عناصره
ويقصد بو األىداؼ واألغراض والنتائج التي أنشئ المشروع مف أجميا واألىداؼ : تحديد األىداف -1

 .قد تكوف بعيدة أو قصيرة المدى
فإذا كاف اليدؼ يمثؿ الرقابة المنشودة مف العمؿ أو النشاط فالسياسات تمثؿ مجموعة : السياسات -2

مف القواعد والنظـ والتعميمات التي تحكـ التصرفات وأوجو التصرفات وأوجو النشاط الموصؿ إلى 
 .اليدؼ

 كما ونوعا والواجب استخداميا لتحقيؽ األىداؼ سواء كانت :(تحديد العناصر)اإلمكانيات  -3
العناصر مادية أو بشرية ويعتبر ىذا التحديد ىاـ حتى يمكف األخذ بعيف االعتبار كافة اإلمكانات 

 .المتاحة والموجودة
وىي الطريقة المحددة سمفا عف كيفية تنفيذ العمميات األساس فييا التتابع الزمني : اإلجراءات -4

 .لمخطوات المطموب تنفيذىا
وىي مركب مف السياسات واإلجراءات معتمدة عمى ميزانية معينة مخططة بطريقة تؤدي : البرامج -5

إلى تنفيذ عمؿ معيف أي انو عبارة عف كشؼ يوضح العمميات المطموب تنفيذىا مبينا بصفة 
 .خاصة ميعاد االبتداء واالنتياء لكؿ عممية تقرر تنفيذىا

 :يتـ التخطيط عمى أربعة مراحؿ وىي كاآلتي: مراحمو

تعد الييئة المختصة بالتخطيط التوجييات األساسية المراد تحقيقيا وترسميا إلى : مرحمة اإلعداد/ 1 
المنظمات المعنية وىي تقـو بدورىا بإعداد مقترحاتيا والمدى الزمني لتنفيذ المشروع في حدود اإلمكانيات 

 .المادية والبشرية المتوفرة وفي ضوء البيانات واإلحصاءات المتوفرة
ويأتي دور اإلدارة ىنا في التأكد مف صحة البيانات واإلحصاءات والمعمومات المتوفرة واالستفادة 

 .مف التجارب السابقة
بعد االطالع مختمؼ القطاعات عمى األىداؼ والتوجييات يرسؿ كؿ قطاع مشروعو : مرحمة اإلقرار/ 2

إلى الجية أو الييئة المسئولة تجمع مختمؼ المشروعات في صور خطة شاممة محددة النطاؽ الزمني 
ليذه الخطة وأولويات التنفيذ ثـ تعرض ىذه الخطة مع األىداؼ والتوجييات السياسية واالجتماعية 

 .واالقتصادية لمدولة
   وفي حالة اعتمادىا مف السمطة ترسؿ إلى الجيات المختصة لمبدء في عممية التنفيذ وفي حالة عدـ 

الموافقة عمى مضمونيا تعاد إلى الجيات المسئولة إلعادة البحث والدراسة لتصحيح بعض أجزائيا 
 .لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ
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قرارىا تتخذ اإلجراءات لوضعيا موضع التنفيذ وبالتعاوف مع : مرحمة التنفيذ/ 3 بعد اعتماد الخطة وا 
جيات التخطيط والجيات المسئولة عمى التنفيذ يتـ التعرض لكؿ عامؿ بالخطوات التفصيمية لمتنفيذ في 
كؿ مستوى حتى تساىـ كؿ منيا في تنفيذىا بالطريقة السميمة وتقدـ جية التخطيط بمعاونة أجيزة التنفيذ 

بتحديد وتصميـ الدفاتر والسجالت الحسابية الالزمة لقيد مشروعات الخطة وقيد ما تـ صرفو وما تحؽ مف 
أىداؼ وعمى وجيات التخطيط التعرؼ عمى وجيات النظر لفئات المنفذيف مف األوضاع والظروؼ 

 .والمشكالت التي تستجد أوال بأوؿ
تقـو األجيزة التنفيذية والجياز التخطيطي بمتابعة تنفيذ الخطة وتقييميا والتعرؼ : مرحمة المتابعة/ 4

عداد التقارير الدورية عف حالة العمؿ والمراحؿ التي تمت  عمى مدى التقدـ في تنفيذ المشروع وا 
 والصعوبات التي تصادؼ           

تنفيذ العمؿ وتعطيؿ التوقيت الزمني المحدد لكؿ مرحمة، فعف طريؽ عممية التقييـ تظير الحاجة إلى 
 .                                                                                                                                                                                                          تعديؿ ىذه الخطة أو االستمرار فييا
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: المحاضرة السابعة-6
 التنظيم في اإلدارة الرياضية: 2 . 1
 إف اإلدارة والتسيير في أي مؤسسة أو اتحادية أو منشأة تحتاج إلى عدة :مفيوم التنظيم: 1.2.1 

لى كفاءات خاصة وكفئة لموصوؿ إلى األىداؼ المنشودة ولعؿ مف أىـ ىذه  وظائؼ إدارية لّتسيير عامة وا 
حيث يكفؿ لنا التنظيـ تحقيؽ التوازف بيف . المعايير التنظيـ، فيو يمعب دورا كبيرا في عمميات اإلدارة 

القوى العاممة والموارد المتاحة بما يضمف تنفيذ الخطة بكفاءة وفاعمية ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ يتـ تحديد 
أوجو النشاطات المختمفة لالتحادية أو المنظمة وتوزع العناصر اإلنسانية فييا، كما يتـ تحديد 

 .واالتصاالت بيف الوحدات التنظيمية وبيف األفراد العامميف  االختصاصات، المسؤوليات والعالقات
ىو مجموعة مف األفراد تعمؿ بطريقة معينة لموصؿ إلى ىدؼ معيف، أي انو يعني : تعريف التنظيم/ 1

كما تطمؽ كممة التنظيـ عمى الجيود التي تبذؿ . بناء ىيكؿ داخمي لألعماؿ وعالقاتيا بعضيا البعض
 .تحديد األعماؿ المطموب تنفيذىا وتقسيميا إلى مجموعات ويمكف أف يتولى كؿ منيا شخص واحد: بقصد

 .ػػ توزيع العمؿ عمى العماؿ بشكؿ منظـ يضمف الشفافية والديمقراطية في ذلؾ
 .ػػ توجيو كافة الجيود نحو أىداؼ محددة

يتضمف إمداد المشروع باحتياجاتو الضرورية لتحقيؽ األىداؼ مف " فايول"    والتنظيـ مف وجية نظر 
مواد وآالت وأمواؿ وعامميف وتكوف الميمة التنظيمية لممديريف التنسيؽ بيف ىذه العناصر بما يتفؽ وأىداؼ 

إبراىيم عبد المقصود، ).المشروع واإلمكانات المتاحة لو وكذلؾ العناية بدقة اختيار العامميف وتدريبيـ
 (9، ص 2002

إذا أراد المسير أف يضع برنامجا تنظيميا  (10، ص2002إبراىيم عبد المقصود، ):خطوات التنظيم/ 2
 :فمف البدييي عميو أف يمر ببعض الخطط والخطوات ىذه الخطط تسمى خطوات التنظيـ وىي

 .بياف أىداؼ المؤسسة ونوع العمالء والمنطقة التي تخدميا -1
 .تحديد أعماؿ وواجبات الييئة أو المؤسسة وتصنيؼ األعماؿ التي تقـو بيا -2
تحديد اإلدارات واألقساـ التي تكوف ىيكؿ التنظيـ اإلداري لممؤسسة وتوضيح ذلؾ عمى خريطة  -3

 .تنظيمية
 .تحديد اختصاصات ىذه اإلدارات وتحديد سمطاتيا ومسؤولياتيا والعالقة بينيا -4
 .تحديد الوظائؼ والموظفيف الالزميف لحاجة العمؿ بالمؤسسة والشروط الالـز توفرىا فييـ -5
 .تحديد اختصاصات وسمطات ومسؤوليات ىؤالء الموظفيف وتوضيح العالقة بينيـ -6
 .الخ...وضع لوائح العمؿ التنظيمية مثؿ الئحة الموظفيف والمالية والمخازف والمشتريات -7
جراءات العمؿ في اإلدارات واألقساـ المختمفة بالمؤسسة -8  .وضع النظـ التي تحدد طرؽ وا 
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وضع نظـ المراقبة الداخمية وتحديد أنواع ومحتويات التقارير الدورية الواجب تقديميا لممستويات  -9
 .اإلدارية المختمفة

 .الدراسة المستمرة ومراقبة تنظيـ المؤسسة وتعديمو بما يكفؿ التقدـ المستمر -10

 :إف لمتنظيـ فوائد جمة لمييئة الرياضية تتمثؿ في النقاط التالية: أىمية التنظيم/ 3
 .تجنب االرتجاؿ والعشوائية في اتخاذ القرارات -
 .تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ بيف األفراد ومستويات العمؿ في االتحاديات الرياضية -
 .يؤدي التنظيـ إلى وضوح العالقة بيف العامميف والمرؤوسيف ورؤسائيـ -
  تحقيؽ التنسيؽ بيف مختمؼ الجيود الجماعية ويضمف االستخداـ األمثؿ لمطاقات المادية

 (74، ص 1996طمحة حسام الدين عدلو عيسى مطر، ) ..والبشرية
كما انو يحقؽ اإلشباع األمثؿ لمحاجات والرغبات اإلنسانية لإلدارييف والموظفيف والعماؿ في  -

 .المشروع
 : زوايا مختمفة5يؤثر التنظيـ في العامميف داخؿ الييئة مف خمسة  -
  يقسـ العمؿ بيف العامميف داخؿ الييئة ويحدد اختصاصات ويركز اىتماـ العماؿ وجيده عمى

 .الدور المحدد لو كما يحدث نشاطو في إطار ىذا الدور
 ينقؿ التنظيـ القرارات إلى أجزاء المنظمة ويمد الموظفيف بالمؤشرات التي تيديدىـ في أداء العمؿ. 
  يحدد التنظيـ نمط العمؿ باالستناد عمى اإلجراءات المفصمة والقواعد المحددة التي تحكـ سير

 .العمؿ
  يوفر التنظيـ نظاما لالتصاالت في الييئة سواء كانت اتصاالت رسمية أو غير رسمية بما يضمف

 .نقؿ كؿ المعمومات إلى جميع العامميف
  يحقؽ التنظيـ تنمية التدريب العامميف فيو وذلؾ مف منطمؽ إيماف التنظيـ بأىمية التدريب

، 1996طمحة حسام الدين عدلو عيسى مطر، ).والوصوؿ بالعامميف إلى اتخاذ قرارات أفضؿ
 (74ص 

 مبادئ التنظيم وأشكالو: 2.2.1
كما تتضمف اإلدارة والتسيير عدة وظائؼ إدارية ومبادئ،ىي التنظيـ والتخطيط : مبادئ التنظيم/ 1 

الخ فاف التنظيـ بدوره يحتوي ويتضمف عدة مبادئ ىامة جعمتو وظيفة إدارية حساسة في ...والتوجيو
 :عمميات اإلدارة والتسيير أىميا

 .ويقـو عمى أساس توزيع السمطة مف أسفؿ إلى أعمى اليـر: التدرج الوظيفي -1
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 ومعناه أف يتعامؿ المرؤوس مع رئيس واحد فقط بما يحقؽ المسؤولية اإلدارية :وحدة القيادة -2
 .والتسمسؿ القيادي مف األعمى إلى األسفؿ ويزيد مف فاعمية الفرد في عممو

ويقصد بو المدى الذي يمكف الرئيس مف تنسيؽ مرؤوسيو المباشريف : نطاق التمكن المناسب -3
 .خالؿ العمؿ ومف نتائجو اتخاذ القرارات الصحيحة المالئمة

 :تنقسـ إلى معنييف أو نوعيف مف الناحية اإلدارية فيي تعني أوال: الالمركزية -4
عدـ تركيز السمطة وتفويضيا وتحديد المسؤوليات مما يعطي حرية التصرؼ لممرؤوسيف وبيذا  -

 .تمنع تجمع العماؿ في نقطة إرىاؽ الرئيس األعمى لممنظمة
التنظيـ الميداني أي عدد الوحدات التي تعمؿ بعيدا عف المركز الرئيسي لممنظمة والالمركزية بيذا  -

المعنى ليا ناحية جغرافية تتضمف نوع التكويف الميداني وعالقة الوحدات العاممة في الميداف 
 .بالمركز الرئيسي

وىو عبارة عف تجميع الوظائؼ واألعماؿ المتشابية في وحدة واحدة وىذا يتطمب تجنب : التكامل -5
 .االزدواج والتداخؿ في المياـ

المسؤولية عف عمؿ ما يمـز أف تقابميا السمطة الكافية النجاز ىذا : توازن السمطة والمسؤولية -6
 .بمعنى المدير المسئوؿ عف برنامج معيف يجب أف تكوف لديو السمطات الكافية لمممارسة ميامو. العمؿ

نشاء عالقة بيف الوحدات عف :التنسيق -7  وىو تنظيـ الجيود بيف مختمؼ الوحدات بالمنظمة وا 
 .طريؽ االتصاالت الواضحة لعمؿ ترتيب منطقي لجيود األفراد بصفة عامة

بحيث ال يكوف مبالغا فيو بالدرجة التي تجعمو معقدا بؿ يجب أف يكوف : مرونة التنظيم وبساطتو -8
 .ديناميكيا أي يسمح بمقابمة التغييرات التي تحدث في المنشأة

وتتطمب كتابة التعميمات والتوجييات واألوامر بطريقة مبسطة : تحديد المسؤوليات بوضوح -9
 :وواضحة ال غموض فييا ىذا يحقؽ ىدفيف

 تجنب الفوضى عند بحث المسؤولية. 
 فيـ طبيعة الوظيفة والطريقة التي يجب أف تؤدى بيا. 
 يوجد في كؿ مركز إداري عدد معيف لألفراد الذيف يمكف لإلداري اإلشراؼ عمييـ :نطاق اإلشراف -10

دارتيـ بفعالية ويختمؼ ىذا العدد مف حالة ألخرى طبقا لمظروؼ المحيطة بو كما أف ىناؾ عدة مبادئ  وا 
 :نذكر منيا

 .وحدة سمطة القادة في الدولة/ 1
 .عدـ صالحية المجاف لمباشرة أعماؿ اإلدارة التنفيذية/ 2
 .إخضاع أجيزة اإلدارة العامة لممراقبة/ 3
 .تقسيـ الوحدات اإلدارية العامة بالنظر إلى طبيعة نشاطيا/ 4
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 (61حسن احمد الشافعي، ص/ إبراىيم عبد المقصود). محاربة والقضاء عمى النفاؽ اإلداري/ 5
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 :المحاضرة الثامنة-7
 :أشكال التنظيم وأسسو/ 2

ىو ذلؾ التنظيـ التكويني لممؤسسة بشكميا اليندسي الذي يحدد العالقات : التنظيم الرسمي -1
والمستويات لألعماؿ التي يقـو بيا الفرد وتوزيع االختصاصات كما رسـ ليا المخطط أو المشروع 
أو كما ىي واردة في الوظيفة الرسمية لمييئة أو المؤسسة ويحاوؿ التنظيـ الرسمي الوصوؿ إلى 
البناء المنطقي المبني عمى أسس عممية، ويشترط في التنظيـ الرسمي أف يكوف عمى شكؿ ىـر 

ذو قاعدة عريضة تظـ الوحدات عمى المستوى التنفيذي وىذه القاعدة تدعـ التكويف اليرمي 
دارات ومصالح وىكذا حتى قمة التنظيـ حيث تتركز في شخص  المتدرج األعمى في شكؿ أقساـ وا 

 .يمارس السمطة كاممة لممؤسسة أو الييئة
ىو ذلؾ التنظيـ الذي ييتـ بالدوافع واالعتبارات الخاصة لألفراد والتي : التنظيم غير الرسمي -2

يمكف اإلفصاح عنيا بطريقة رسمية مخططة عمى أساس تولدىا تمقائيا وتنبع مف احتياجات 
األفراد العامميف في المؤسسة ونتيجة لمدور االجتماعي الذي يقـو بو بعض األفراد في المؤسسة 
وىذا التنظيـ يتبع سموكا غير رسمي وطريقة معينة يتبعيا األفراد في تصرفاتيـ ومف تـ فالتنظيـ 
غير الرسمي قد ال يتفؽ بالضرورة مع المخطط الرسمي وىو ييتـ بالتنظيـ كما ىو كائف وكما 

عبد العزيز محمد ).يجب أف تكوف الجماعة الصغيرة وىي أحد عناصر التنظيـ غير الرسمي
 والبناء التنظيمي ألي مؤسسة يتأثر ببعض العوامؿ ومف ذلؾ حجـ المؤسسة، (51الحاج، ص

التنسيؽ بيف الوظائؼ، تعاوف األفراد بعضيـ مع بعض، الروح المعنوية السائدة والقيادة وتقسيـ 
العمؿ وغيرىا وليس ىناؾ شكؿ واحد لمتنظيـ يمكف أف يطبؽ في جميع الحاالت ولكف نوع 

التنظيـ الذي يتبع في أي مؤسسة ىو ذلؾ النوع الذي يتفؽ مع أغراضيا وأىدافيا لذا فإف التنظيـ 
الجيد يتقيد بعدة عوامؿ عمى الرئيس أف يرى كؿ عامؿ اتجاه العوامؿ التنظيمية األخرى ثـ يتخذ 
القرار النيائي الذي ال يتعارض مع أسس التنظيـ ، يمكف تمييز ثالثة أنواع رئيسية لمتنظيـ عمى 

 :أساس مبدأ تقسيـ العمؿ وىي

 وفي ىذا التنظيـ تكوف جميع أوجو النشاط في المؤسسة الخاصة :تنظيم عمى أساس جغرافي/ 1
بمنطقة معينة تجمع بيف وحدة تنفيذية واحدة وىذه الوحدة مع غيرىا مف الوحدات المماثمة بالمناطؽ 

 .األخرى تخضع إلشراؼ مركزي واحد
وفي ىذا النوع بيف التنظيـ عمى أساس السمعة المنتجة أو الجميور  :عمى أساس الغرض الرئيسي/ 2

تنظيـ : المتعامؿ مع المؤسسة أو نوع الخدمة المؤداة بمعنى أف الغرض ىو الذي يتحكـ بنوع التنظيـ مثال
 .مديرية التربية والتعميـ يقـو عمى أساس نوعية التالميذ
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ومعناه التخصص داخؿ المؤسسة وذلؾ بتقسيـ العمؿ فكؿ عممية أو نشاط : عمى أساس وظيفي/ 3
يشكؿ وظيفة متميزة تمثؿ وحدة مستقمة في البناء التنظيمي كالتخطيط والتمويؿ واإلنتاج 

 (13-12حسن احمد الشافعي، ص / إبراىيم محمود عبد المقصود).الخ...واإلعالف
 أىم الخرائط التنظيمية ومتطمبات التنظيم: 3.2.1

بعد االنتياء مف تحديد المسؤوليات وتسطير األىداؼ يتطمب األمر : أىم الخرائط التنظيمية/1   
تصوير ذلؾ في تصاميـ ورسـو يطمؽ عمييا اسـ الخرائط التنظيمية وىي إلى جانب ذلؾ تتضمف تحديد 
أوصاؼ الوظيفة اإلدارية لكؿ شاغؿ منصب معيف وليذه الخرائط أىمية بالغة تتمثؿ في أنيا توضح ما 

 :يمي
 .المناصب اإلدارية المختمفة -1
السمـ اإلداري والتسمسؿ الرئاسي بمجرد النظر إلييا يمكف معرفة رئيس كؿ غدارة وكؿ المرؤوسيف  -2

 .ليذه اإلدارة
 .توضيح ما إذا كاف نطاؽ اإلشراؼ لكؿ إداري في الحدود السميمة -3
 .(وىذا مخالؼ ألصوؿ التنظيـ ومبادئو)ما إذا كاف الشخص الواحد مرؤوسا لشخصيف  -4
عدد المستويات فإذا زادت عف الحدود السميمة وجب األمر إعادة النظر في الييكؿ التنظيمي ليذه  -5

 .المؤسسة
وتوضح أيضا ما إذا كاف ىناؾ تنسيقا بيف مختمؼ األعماؿ في الوحدة اإلدارية الواحدة وبيف تمؾ  -6

 .الوحدة والوحدات األخرى في الييكؿ التنظيمي
وتوضح أيضا ما إذا كاف ىناؾ وحدات إدارية يمكف االستغناء عنيا أو إدماجيا في وحدات أخرى  -7

 .لتحقيؽ تخفيض في المصاريؼ اإلدارية
السمطات التنفيذية واالستشارية والوظيفية وبيذا يعرؼ كؿ رئيس وكؿ مرؤوس حدود سمطتو  -8

 .وعالقتو بالمناصب األخرى في اليياكؿ اإلدارية
 .المجاف المستخدمة ومسؤوليتيا وعالقتيا بباقي الييكؿ التنظيمي -9

  .ما إذا كاف تحديد السمطات والمسؤوليات قد تـ طبؽ لمبادئ التنظيـ -10

 :أنواع الخرائط/2
 في ىذا النوع مف الخرائط يتجمى الفرؽ في انسياب السمطة مف أعمى إلى أسفؿ :الخرائط التقميدية/ 1

 .والعكس ومف مزايا ىذا النوع إمكاف تمييز مستوى إداري واحد بسيولة والمناصب اإلدارية التي فيو
   أما العيب الرئيسي الذي يوجد في ىذه الخرائط فيو أنيا تعطي شعورا نفسيا غير محبوب عند 

المرؤوسيف في المستويات اإلدارية السفمى وبالرغـ مف ذلؾ فإف ىذا النوع مف الخرائط يعتبر األكثر 
 .شيوعا
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 يتماشى ىذا النوع مف الخرائط مع حركة العيف الطبيعية :الخرائط من اليمين إلى الشمال والعكس/ 2
 .وعادات القراءة كما يظير المستويات غير الموجودة بوضوح وىذا ال يترؾ أثرا سمبيا عند المرؤوسيف

وىذا النوع مف الخرائط بيف انسياب السمطة مف الرئيس إلى  :الخرائط المستديرة أو الدائرية/ 3
المرؤوس مف الداخؿ إلى الخارج وتبيف بشكؿ واضح قرب المنصب اإلداري مف مركز الدائرة كمما كاف 

ىاما ومف مزايا ىذه الخرائط أنيا ال تترؾ سمبا في نفسية المرؤوسيف طالما أنيا يمكف النظر إلى 
 .المستويات المختمفة مف أي تجاه عمى الخريطة المستديرة

بعد وضع ىيكؿ تنظيمي وتوضيحو عمى الخريطة يستمـز : (دليل التنظيم) ـــ تسجيل التنظيم 1
األمر تسجيؿ ذلؾ في كتب يطمؽ عميو اسـ دليؿ التنظيـ ويحتوي عمى بياف األىداؼ والسياسات الرئيسية 
والشكؿ التنظيمي واألجزاء التي تتكوف منيا واختصاصات األقساـ المختمفة وسمطاتيا وليس مف شؾ أف 
عممية التسجيؿ في حد ذاتيا عممية أساسية بالنسبة ألي عمؿ ألننا إذا اعتمدنا عمى الذاكرة فقط فسوؼ 

نفتح باب لاللتماس والنسياف كما انو مف ناحية أخرى فاف األشخاص الموجوديف بأي منظمة ليست لدييـ 
 .صفة الدواـ ويكوف مف الصعب الرجوع إلييـ في أي موضوع تنظيمي

لنجاح التنظيـ داخؿ المؤسسة الرياضية يجب إتباع بعض المتطمبات : متطمبات وشروط التنظيم- 2
 :التي تحميو مف غيابات المستقبؿ وىي

 وىي األساس في التنظيـ إذ ال يمكف إقامة تنظيـ بدوف توفر العنصر :اإلمكانيات البشرية 
 .البشري الذي يعتبر ميما جدا واألساس في انجاز المشاريع

 ىو الذي يقوـ عمى ترتيب وتحديد العالقات بيف وحدات األقساـ ووظائؼ : الييكل التنظيمي
المنظمة فيجب أف يتناسب الييكؿ التنظيمي مع طبيعة وحجـ المنظمة الرياضية ليكوف التنظيـ 

 .ناجحا
 إف تسيير أي منظمة أو ىيئة رياضية ال يتـ تحت سمطة القانوف كالنظاـ الداخمي :القانون 

 .لممنظمة أو القانوف أي في حدود ما ينص بو القانوف
 فمتحقيؽ تنظيـ جيد يجب أف يكوف ىناؾ تمويؿ مالي كفي لممشروع مف اجؿ : الموارد المالية

 (90عبد الحميد شرف، ص).تحقيؽ ذلؾ التنظيـ وجعمو ممكف التطبيؽ
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 :المحاضرة التاسعة- 9
 التوجيو في اإلدارة الرياضية                                                                                                                                                                                                                                                                            : 3.1
إف عممية التسيير الناجحة تقودنا حتما إلى تسميط الضوء عمى عممية التوجيو فضرورات العمؿ       

السميـ تقتضي رجوع الموظؼ في عممو إلى رئيس واحد ىذا الرئيس يشرؼ عمى عمؿ الموظؼ فيوجيو 
 .ويرشده ويعمؿ كحكـ أو يفصؿ فيما يعرض عميو

وعميو فالتوجيو يقوـ عمى إعطاء األوامر والتعميمات والتوجييات والتي بدورىا تحتاج إلى فنوف 
خاصة باإلضافة إلى القياـ باتصاالت واستخداـ محفزات بشقييا المادي والمعنوي زيادة عمى تمتع الموجو 

 :بروح قيادية وكؿ ىذا سيتـ شرحو في العناصر التالية
 مفيوم التوجيو: 1.3.1

ىو عممية مف العمميات األساسية واليامة في اإلدارة العامة والتي يمكف مف خالؿ : تعريف التوجيو/ 1
تحقيؽ األىداؼ المرجوة وفي ىذا السياؽ وردت تعريفات لو مف مختمؼ الباحثيف في خذا المجاؿ فنذكر 

 :منيا ما يمي
 : إلى أف التوجيو ينقسـ إلىإبراىيم عصمت وأمينة احمد حسنفيرى كؿ مف 

 .توجيو الفني ويقوـ بو المديريف عمى اختالؼ مستوياتيـ -
التوجيو اإلداري ويقـو بو كؿ مف مدير ورئيس قسـ بالنسبة لمرؤوسيو في جميع المستويات  -

رشاداتيـ  ويتطمب ذلؾ مف ىؤالء الرؤساء، خمؽ الجو المناسب ألداء األخصائييف لواجباتيـ وا 
 .ألحسف أسموب لمعمؿ وطريقة األداء

    فالتوجيو الفني ىو عبارة عف المجيود الذي يبذؿ لتنسيؽ وتوجيو األداء التنفيذي السميـ المستمر فرادى 
وجماعات وذلؾ حتى يمكنيـ الحصوؿ عمى قسط وافر مف التفيـ الكامؿ واإلدراؾ السميـ عمى كيفية 

 (72، ص 2003إبراىيم عبد المقصود، ).الجذب نحو األىداؼ المطموب تحقيقيا
ىو االتصاؿ بالموظفيف والمعمميف عف  (إبراىيم عصمت وأمينة أحمد حسن)   كما يعرفو نفس الباحثيف 

طريؽ رؤسائيـ وترشيدىـ بالعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية العامة فالتوجيو إذا ليست تنفيذا 
نما توجيو اآلخريف في تنفيذ األعماؿ  (72، ص 2003إبراىيم عبد المقصود، ). .لألعماؿ وا 

 ىو مجموعة مف الخدمات التي تيدؼ إلى مساعدة الفرد عمى كمال درويش ومحمد الحماحمي   ويعرفو 
أف يفيـ نفسو ومشاكمو واف يستغؿ إمكانياتو مف ميارات وقدرات واستعدادات وميوؿ واف يستغؿ إمكانيات 
مكانيات ىذه البيئة مف ناحية أخرى نتيجة لفيمو لنفسو  مكانياتو مف ناحية وا  بيئتو فيحدد أىداؼ تتفؽ وا 
وبيئتو ويختار الطرؽ المحققة ليا بحكمة وتعقؿ فيتمكف بذلؾ مف حؿ مشاكمو حموال عممية تؤدي إلى 

 .تكيفو مع نفسو ومع مجتمعو فيبمغ أقصى ما يمكف أف يبمغو مف النمو والتكافؤ في شخصيتو
 : إف أىمية التوجيو تكمف أساسا في النقاط التالية:أىميتو/ 2
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  ىو عممية مف العمميات األساسية كونو وظيفة تنفيذية ال يتوجب عمى الرؤساء واإلدارييف والفنييف
رشادىـ عمى كيفية  صدار التعميمات إلييـ وا  عمى اختالؼ مستوياتيـ االتصاؿ بأجيزة التنفيذ وا 

 .تنفيذ األعماؿ
  التوجيو كونو عممية تنفيذية فيو المحرؾ الفعمي لكؿ الوظائؼ التي سبقتو فمدى نجاح الخطة  

 .أو بموغ اليدؼ يتوقؼ عمى حسف أو سوء التوجيو
  ىو األداة التي يمكف مف خالليا حؿ المشكالت التي تواجو الموظؼ أثناء سير عممو فال يمكف

 .حؿ ىذه المشكالت مف خالؿ التخطيط أو التنظيـ
  مكانياتو وأىدافو فيستطيع بعدىا التوجيو يقدـ مجموعة مف الخدمات التي تساعد عمى فيـ نفسو وا 

 (57، ص 2004/2005جمال حمادي، ) .تقويـ نفسو

مف واقع استعراض المبادئ العامة لإلدارة والتنظيـ في السياؽ الخاص : األسس العامة لمتوجيو/ 3
بتطوير الفكر اإلداري والتخطيط والتنظيـ وغيرىا مف الموضوعات األخرى يمكف استخالص بعض 

األفكار التي تمثؿ أساسا جيدا لممارسة معيار أو وظيفة التوجيو عمى النمو المستيدؼ ومف بيف األسس 
 :ما يمي

أو  ػػػػػ ضرورة تحديد اليدؼ، حيث يمثؿ اليدؼ المحور األساسي لمتوجيو بأي نشاط داخؿ المنظمة
 .االتحادية أي أنو أساس توحيد الجيود المبذولة عمى مستوى الفرد والجماعة داخميا

ػػػػػ وحدة التوجيو و وحدة األمر أساس لتجنب التعارض في األوامر والتعميمات الصادرة لممرؤوسيف كأفراد 
 .أو كمجموعات 

ػػػػػ ضرورة التعاوف بيف الرؤساء والمرؤوسيف وبيف الزمالء في نفس المستوى التنظيمي فالتعاوف ىو دعامة 
 . أي عمؿ جماعي ناجح

ػػػػ العدالة في المعاممة مع المرؤوسيف وضرورة بناء اتخاذ القرارات المرتبطة بأي حالة مف حاالت التمييز 
 .في منح الثواب أو توقيع العقاب عمى أسس موضوعية

ػػػػ تنمية مفيـو الرقابة الذاتية كوسيمة لدعـ الثقة بيف الرئيس والمرؤوسيف مف ناحية، كذلؾ تنمية روح الوالء 
  .) 395 عبد السالم أبو قحف، ص(واإلحساس بالمسؤولية مف ناحية أخرى 

األسموب المباشر، غير : لمتوجيو ثالث طرؽ أو أساليب ىي: طرق وأساليب التوجيو: 2.3.1
 :المباشر، أساليب وتقنيات داخؿ اإلدارة

ويسعى ىذا األسموب إلى جمع المعمومات وتنظيميا ويركز الموجو أو المرشد عمى : األسموب المباشر/ 1
تقديـ النصائح الالزمة لممعمومات ىذا باعتبار أف الموجو يكوف عمى دراية ومعرفة لشخصية الفرد 
 .وخصائصيا ويستفيد الموجو مف مصادر عديدة تجمع لمعمومات ونجد فييا المقننة وغير المقننة
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ويركز ىذا األسموب عؿ المتوجو الذي يتـ توجييو  (ىذا رأي الباحث) :األسموب غير المباشر/ 2
ويشجعو عمى التحدث بحرية والتعبير عما يجوؿ في خاطره بحيث تقبؿ الموجو تمؾ اآلراء ويترؾ لو حرية 
اختيار الحموؿ المناسبة لمشكمتو وذلؾ بعد توجييو لو أو تزويده بجممة مف المعمومات بشكؿ عاـ وتتمثؿ 

بتقديـ  في الوظائؼ المختصة مف حيث الواجبات المحاطة بالوظيفة والظروؼ المحيطة بالعمؿ وذلؾ
جمال حمادي، ).وصؼ عاـ لألىداؼ المسطرة والمياـ المطموبة منو وواجباتو وسمطاتو وصالحياتو

 (57، ص 2004/2005
 يتـ أداء وظيفة التوجيو بعدة أساليب طبقا لنوع القيادة ومنو فاف :أساليب وتقنيات داخل اإلدارة/ 3

أسموب القائد في التوجيو سوؼ يتأثر بالحموؿ المستقبمية التي يفرضيا أو يؤمف بيا عف السموكيات 
اإلنسانية ومف المعتد أف يعتمد المدير أسموب الترغيب أو الترىيب في توجييو وىذا ما تطرؽ إليو 

 وىي تقـو عمى فروض منيا أف اإلنساف العادي يكره Xحيث أطمؽ عميو " ماكجر يجور"و" دوكالس"
العمؿ بطبيعتو وبالتالي يجب إجباره عمى العمؿ ومراقبتو أو توجييو أو تيديده العقاب لكي يعمؿ ثـ 

 حيث Yىذه النظرية إذ يقدـ مجموعة أخرى مف الفروض أطمؽ عميا اسـ نظرية " ماكجر يجور"يناقض 
 .جاء فييا أف بذؿ جيد عضمي في العمؿ ىو أمر طبيعي بالمسبة لإلنساف شأنو شأف المعب أو الراحة

 فانو سوؼ يمارس وظيفة Y     فاف توقفت نظرية المدير إلى السموؾ اإلنساني إلى ما تنادي بو نظرية 
 فالمدير األوؿ سوؼ ينفؽ جزء كبير مف الوقت Xالتوجيو بشكؿ مختمؼ عف المدير الذي يؤمف باألسموب 

في تحقيؽ أىداؼ المنشأة بحيث يعمؿ وفؽ مبدأ التكامؿ وبالتالي يجعؿ األفراد يشعروف بأنيـ يحققوف 
 سوؼ يكوف قاضيا مرشدا أكثر منو قاضيا Yأىدافيـ الذاتية بصورة أفضؿ أما المدير الذي يسير نظرية 

 .ومتحكما
 لمتوجيو عناصر متعددة فمقد اختمفت أراء المختصيف في تحديد (وسائمو)عناصر التوجيو : 3.3.1

 أف عناصر "سعيد عبد الفتاح"  و"أمينة أحمد حسن" و"مطاوع إبراىيم عصمت"ىذه األركاف، فيرى 
 قد حددىا في "أحمد رشيد "التوجيو األساسية تنحصر في االتصاالت، واتخاذ القرارات، والقيادة، ونجد أف 

 في القيادة، "عمي الشرقاوي"صنع القرارات، واالتصاالت والقيادة واالنتظاـ واالستمرار، كما حددىا 
حنفي "كما قاـ .  في االتصاؿ، الدافعية، والقيادة والتنسيؽ"جميل توفيق"االتصاؿ، والدافعية، كما حددىا 

ىي االتصاؿ، الدافعية، والواقعية في مكاف العمؿ، والقيادة واإلشراؼ  بتحديدىا في أربعة عناصر" سميمان
 في أربعة عمميات أساسية ىي القيادة، التحفيز، واالتصاالت اإلدارية، "إبراىيم ألغمري"الفعاؿ وحددىا 

 .     وتقويـ أداء العامميف وىو خالصة ما اتفؽ عميو عمماء اإلدارة
يستعمؿ االتصاؿ في حياتنا اليومية ويمارس : االتصال ودوره في تبادل المعمومات/ 1.3.3.1

 .باعتباره سموؾ يقوـ بو اإلنساف بصفة طبيعية
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بينيس  االتصاؿ أنو عممية نقؿ وفيـ المعمومات مف شخص آلخر أما ديفريعرؼ  :تعريفو/ 1
Bennisأو   فيعرفو انو عممية تبادؿ وتدفؽ المعمومات واألفكار مف شخص ألخر ويشمؿ إرساؿ فكرة

 (25، ص 2006محمد محمود الفاضل، / عمي عياصرة).حقيقة أو معمومة مف مرساؿ إلى مستقبؿ
 :أنواعو/ 2

ىو االتصاؿ الذي يعتمد عمى التسمسؿ اليرمي في : (من األعمى إلى األسفل)التصال النازل ا -
شكؿ أوامر، توجييات، تعميمات مف الرئيس إلى مرؤوسيو كما ىو الحاؿ في اإلدارة البيروقراطية 

 .كاإلدارة الجزائرية
 تبدأ ىذه االتصاالت مف المستويات الدنيا إلى :(من األسفل إلى األعمى)االتصال الصاعد  -

المستويات العميا بواسطة ىذا االتصاؿ يقـو المرؤوسيف بإيصاؿ المعمومات لرؤسائيـ ونقؿ 
/ محمد عودة).مالحظاتيـ عف العمؿ، ذلؾ عمى شكؿ شكاوي، تقارير، لقاءات مباشرة اقتراحات

 (195، ص 1998محمد خيري، 

وىذا النوع مف االتصاؿ يبعث الثقة في نفوس األفراد ليذا النوع مف االتصاؿ دور أساسي في تحفيز 
 .األفراد وتشجيعيـ عمى أداء العمؿ بصفة جيدة

ويقصد بو االتصاالت الجانبية إذ يتـ ىذا االتصاؿ بيف األفراد والجماعات في  ":االتصال األفقي -
 يعتبر ىذا (123، ص2003عمر سعيد، )"المستويات المتقابمة، إذ ييدؼ إلى تنسيؽ العمؿ

 .االتصاؿ مف أىـ أنواع االتصاالت

وذلؾ  (مرسؿ)االتصاؿ ىو عبارة عف نقؿ معمومات مف خالؿ طرؽ : مراحل عممية االتصال  / 3  
 .)مستقبؿ(أو مكتوبة تنتقؿ مف خالؿ وسيمة إلى طرؼ أخر في شكؿ رسالة شفوية

 تتمثؿ وظائؼ ) مكتوب أو شفيي(بغض النظر عمى شكؿ أو نوع االتصاؿ:وظائف االتصال/ 4   
 :االتصاؿ في

 .ػػػػػػػ تبادؿ المعمومات سواء داخؿ المنظمة أو بيف المنظمة والبيئة
ػػػػػػ نشر األفكار والتوجييات المرتبطة بإنجاز األنشطة وكذلؾ التعميمات واألوامر المرتبطة بالتنفيذ 

 .،باإلضافة لتأصيؿ القيـ والمعايير التنظيمية وتوضح أىداؼ المنظمة لألفراد
 .ػػػػػػػ التقييـ والمساعدة في تقييـ األداء بالنسبة لمفرد والجماعة المنظمة
 .   ػػػػػػػ تشجيع تبادؿ اآلراء واألفكار بيف المستويات التنظيمية المختمفة

 :التحفيز/2.3.3.1
يعتبر التحفيز مطمبا ميما داخؿ المؤسسة ا يعتبر مجموعة مف لوسائؿ المختمفة التي : تعريفو/ 1

تستعمميا المؤسسة لحث العماؿ وتشجيعيـ عمى زيادة العمؿ والوصوؿ إلى ما خطط لو، وتساعد الحوافز 
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في الدفع نحو زيادة العمؿ مف خالؿ تشجيع أدائو بالزيادة في األجر أو األجور التشجيعية والمكافآت 
 .والعالوات

ىو مجموعة العوامؿ التي تعمؿ عمى إثارة القوة الحركية في اإلنساف والتي تؤثر عمى سموكياتو "
 (12، ص 1980حامد الحرفة، )"وتصرفاتو

أحمد )"ىو القوة التي تحرؾ تستشعر الفرد لكي يؤدي عممو وىو قوة الحماس أو الرغبة لمقياـ بمياـ العمؿ"
 (69، ص 1989صقر عاشور، 

 :وتقسـ إلى حوافز ايجابية وسمبية حسب رؤية الباحث: أنواع الحوافز/ 2
حوافز مادية كاألجر والترقية والمكافآت التي تقـو  وفييا :(التشجيع واإلثابة)الحوافز االيجابية  -أ 

 :بما يمي
 .وفييا ينعدـ األثر المالي وتمخص إشباع حاجات العامميف إشعارىـ بأنفسيـ: حوافز معنوية -
 .تقدير العمؿ واعتباره كعضو ميـ في الجماعة: حوافز اجتماعية -

 وىي التي تسعى الى التأثير في سموؾ العامميف مف خالؿ إدخاؿ العقاب :الحوافز السمبية -ب 
والرعب والتخويؼ أي مف خالؿ العمؿ التأديبي الذي يتمثؿ في الجزاءات المادية كالخصـ مف 

األجر أو الحرماف مف العالوة أو الترقية أو إدراج اسـ العامؿ المقصر أو الميمؿ في قائمة 
إبراىيم عبد ).خاصة تنشر عمى العامميف بالمشروع أو نحو ذلؾ مف صور الجزاء المعنوي

 (44المقصود، ص
شباع حاجاتو : الحوافز الذاتية -ج  وىي القوة الكامنة التي تدفع الفرد بمحض إرادتو إلى العمؿ وا 

بحيث يساعد الفرد عمى اكتشاؼ مواىبو التي تدفعو لالبتكار وتوفر لو الصفاء النفسي 
 .والطمأنينة

 :وتتمخص فيما يمي :الشروط الالزمة لنجاح نظام الحوافز/ 2-3
 أف تعمؿ عمى إشباع الحاجات اإلنسانية. 
 أف يكوف نظاما منتجا. 
 أف يكوف نظاما اقتصاديا يمكف زيادة العائد مف تطبيقو. 
 أف يكوف شامال ومرنا. 
 أف يتصؼ بالموضوعية. 
 مراعاة الفروؽ الفردية. 
 التوقيت الناسب لتطبيقو. 
 عدـ التركيز عمى الحوافز السمبية. 
 (48، ص 2003إبراىيم عبد المقصود، ).أف يكوف سيال ومفيوما 
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 :المحاضرة العاشرة- 10

 :القيادة اإلدارية/ 3.3.3.1
تعرض العديد مف الباحثيف والمفكريف لموضوع القيادة فبحثوا في أسرارىا ومجاالتيا : تعريف القيادة/ 1

 :النظرية والتطبيقية فاختمفت تبعا لذلؾ تعريفاتيا
 القيادة بأنيا القدرة عمى إحداث تأثير في األشخاص عف طريؽ االتصاؿ بيـ اودنيل وكانتل    يعرؼ 

 .وتوجيييـ نحو تحقيؽ احد األىداؼ
 أنيا االرتفاع ببصيرة اإلنساف ومستوى أدائو إلى مستويات أعمى وبناء شخصيتو دراكر    ويعرفيا بيتر 

 (10، ص 2003إبراىيم عبد المقصود، ).بحيث يتعدى الحدود العادية
 باف القيادة ىي نوع مف القدرة أو الميارة في التأثير عمى المرؤوسيف بحيث يرغبوف في كوىن    ويرى 

 فالقيادة ىي عممية التأثير عمى (10، ص 2001عبد السالم أبو قحف، )أداء وانجاز ما يحددىا القائد
نداد محمد ).سموؾ األفراد والجماعات ذلؾ مف اجؿ دفعيـ لمعمؿ برغبة واضحة لتحقيؽ أىداؼ محددة

 (89، ص 2007صوص، 
 :خصائص القيادة/ 2

 .تختص بالتأثير عمى نشاط الجماعة وتوجيييا نحو بموغ اليدؼ -
 .تقيد التأثير في األشخاص مف اجؿ كسب طاعتيـ واحتراميـ كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ معيف -
 .التنسيؽ بيف األفراد والجماعات وذلؾ بتوجيييـ نحو األىداؼ المنشودة -
 وكوىف أف القيادة عي عالقة تبادلية لمسمطة والمصمحة المشتركة وكاردونا أمروسيويتفؽ كؿ مف  -

بيف أولئؾ الذيف اختاروا لتبعية الف األفراد في المنظمة ينجزوف األعماؿ برضا لمتنظيـ إذا ما كاف 
ليـ بعض المنافع ف انجاز بعض ىذه األشياء لذلؾ عمى اإلدارة البحث عف حاجات األفراد في 

 (77، ص2006عمي عياصرة،).المنظمة والبحث عف الوسائؿ التي تساعد عمى تحقيقيا

يوجد العديد مف اآلراء حوؿ األساليب القيادية فأعدت العديد مف المسميات بما  :أساليب القيادة/ 3-3
 :يتناسب وسموكيات المديريف في مياديف العمؿ المختمفة ومف ىذه األساليب واألصناؼ

ىذا النوع مف القيادة يحاوؿ القائد فيو إظيار سموكا تو تجاه الجماعة : القيادة الديمقراطية -أ 
خاصة رغبتيـ في التعاوف والمشاركة معيـ في رسـ الخطط وتحديد األىداؼ، فيذا النوع مف 
القيادة ييتـ بالعالقات اإلنسانية كأسموب تسيير العمؿ فيشرؾ العامميف في المسؤوليات واتخاذ 

 .القرارات الف القائد يحترميـ ويقدر مواىبيـ فيشركيـ في المسؤولية
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    يعتبر الباحثوف ىذا النمط أكثر األساليب ايجابية التي تساىـ في تحسيف ميارات االبتكار واإلبداع 
لدى أفراد الجماعة غير أف ىذا النمط قد ال يصمح في بعض الموقؼ فيكوف غير مناسب لذلؾ، وعميو 

 .يجب استخداـ نمط آخر
يعمؿ القائد في ىذا النمط واألسموب عمى تركيز السمطة بو فال : (التسمطية)ب ـــ القيادة الدكتاتورية 

ييتـ بالعالقات اإلنسانية، بالتالي ال يترؾ العامميف في الخطط واإلجراءات واتخاذ القرارات فيشرؼ عمييا 
بنفسو مف دوف استشارة الجماعة إال نادرا عندما يمـز الموقؼ ذلؾ، يعاب عمى ىذا النمط إىماؿ 

المرؤوسيف أو تماطؿ وتراخي المرؤوسيف لمعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ مما يؤدي لعدـ اإلنتاج بسبب عدـ 
 .موافقتيـ مثال حوؿ السياسات واألىداؼ

ىي التي يعتمد فييا القائد عمى التطبيؽ الحرفي لمقوانيف فيكوف أكثر : القيادة البيروقراطية  -أ 
 .سمطة ويدفع العامميف معو لتحقيؽ األىداؼ الخاصة بو

 يتصرؼ القائد في ىذا األسموب بفوضوية بحيث ال يبالي في تسيير العمؿ :القيادة الفوضوية -ب 
ينجح ىذا األسموب في حالة )وتحديد األىداؼ واتخاذ القرارات فيكوف ىذا القائد سمبي فييا

 (اإلشراؼ عمى الفنييف المختصيف

 أف نجاح أي إستراتيجية جديدة بدوف البحث في تكوينيا يعتمد عمى أسموب :القيادة المبدعة- ج 
القائد بصورة عاطفية نحو النجاح، لقد ظؿ اإلبداع يستخدـ إما كقيمة لممؤسسة أو إستراتيجية لعممية 

 :ويتميز ىذا القائد بػ .لتغيير وليذا عمى القائد دفع مؤسستو لنجاح
 .يتفاعؿ مع مجموعات العمؿ والموظفيف والعمالء والمورديف -
 .يستمع جيدا لجميع األفكار -
 .يتولى المخاطر وينفذ المياـ بأسموب مختمؼ وأفضؿ -
 .يشجع العمؿ بأسموب مختمؼ وأفضؿ -
 .يطمب الدعـ في وضع حموؿ إبداعية -

 .ػػػػػ يطمب بالدعـ مف اجؿ أداء طويؿ المدى
 .يكافئ عمى النجاح ويتفيـ مراحؿ الفشؿ ويشجع إجراء التجارب -
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: المحاضرة الحادية عشر- 11

 الرقابة في اإلدارة الرياضية: 4.3.14.1
 مفيوم الرقابة: 1.4.1

 تعتمد عممية إدارة أو تسيير أي ىيئة أو مؤسسة رياضية كانت أو اقتصادية أو سياسية إلى خمسة    
ذا كانت ىذه األخيرة تتميز في  عناصر ىامة تتمثؿ في التخطيط والتنظيـ والتنسيؽ والتوجيو  والرقابة  وا 
طريقة انجازىا بالكامؿ فال شؾ  أف الحاجة لمعنصر الرابع تكوف محدودة لمغاية ولكف مثؿ ىذه األشياء 
مف النادر جدا حدوثيا خاصة في زماننا ىذا حيث كثرت االنحرافات واالختالسات ومثؿ ىذه األسباب 
واألمور تجعؿ وظيفة الرقابة وىي الجزء الرابع ميمة بؿ واجبة لمغاية وتجعمو ضرورة مف الضروريات 

تنطوي عمى التحقؽ عما إذا كاف كؿ شيء يحدث طبقا لمخطة "والرقابة مف وجية نظر فايوؿ ىي 
الموضوعة والتعميمات الصادرة والمبادئ المحددة واف غرضيا ىو اإلشارة إلى نقاط الضعؼ واألخطاء 

 .الخ...األشياء، الناس، األفعاؿ: بقصد معالجتيا ومنع تكرار حدوثيا وىي تطبؽ عمى كؿ شيء
ىي متابعة عمميات التنفيذ لتبياف مدى تحقؽ األىداؼ المراد إدراكيا في وقتيا : تعريف الرقابة/ 1

المحدد وتحديد مسؤوليات كؿ ذوي سمطة والكشؼ عف مواطف العيب والخمؿ حتى يتمكف تفادييا 
 .والوصوؿ باإلدارة إلى اكبر كفاية ممكنة

ىي عممية قياس وتصحيح أداء المرؤوسيف لغرض التأكد مف أىداؼ المنشأة والخطط الموضوعة  -
 (25، ص2003عمر سعيد، ).لبموغيا قد تـ تحقيقيا

  8مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا أف نمخص األىداؼ الرقابة وىي كثيرة في : أىدافيا وأغراضيا/ 2
 : أىداؼ رئيسية يمكف لمرقابة تأثيرىا وىي9أو 

التأكد مف أف القوانيف منفذة واف قرارات السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية محترمة واف العمؿ  -1
 .التنفيذي سير في إطار القانوف

 .الوقوؼ عمى المشكالت والعقبات والمعوقات التي تعترض العمؿ التنفيذي وتؤثر في مدى فعاليتو -2
التأكد مف النواحي السياسية والمالية ويتـ التصرؼ فييا وفؽ لمخطة المقررة وفي الحدود المرسومة  -3

ف اإلعتمادات المالية تنقص فيما خصت مف أجمو وبأمانة تامة  .وا 
اكتشاؼ األخطاء وسوء التصرؼ وحاالت االنحراؼ والتأكد مف أف الموظفيف ال يتمتعوف  -4

 .بامتيازات ال حؽ ليـ فييا ويتصفوف بالنزاىة واألمانة
التأكد مف أف الحقوؽ المقررة لألفراد والعامميف محترمة وانو ال يوجد تعسؼ في استعماؿ السمطة  -5

 .واف الجميع سواسية أماـ القانوف
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التخفيؼ مف تكاليؼ العمؿ الحكومي الحد مف اإلسراؼ وضغط اإلنفاؽ في المجاالت غير  -6
 .الحيوية وتحقيؽ اإلدارة االقتصادية

 .التأكد مف أف المسائؿ الفنية تؤدي عمى أكمؿ وجو وفقا لمقواعد واألصوؿ المرعية -7
 .ترشيد عممية اتخاذ القرارات وخاصة ما يتعمؽ بالسياسة العامة لمعمؿ وبأىدافو -8
 .التأكد مف ارتباط أفراد الجياز الحكومي باألىداؼ لمدولة ومف والئيـ ليذه األىداؼ -9

 (25، ص 2003عمر سعيد، ):مفاىيم أخرى حول الرقابة/ 3
 أف الرقابة ىي تمؾ العممية التي تتـ بمقتضاىا التأكد مف أف :م1989 سنة Samuel Certoيذكر 

األداء والعمؿ الفعمي يتطابؽ مع ذلؾ المخطط، حيث يتـ اكتشاؼ مدى انحراؼ األداء الفعمي عف األداء 
 .المتخصص واتخاذ كافة اإلجراءات التصحيحية الالزمة لسد ىذه الفجوة أو ذلؾ االنحراؼ

 أف الرقابة ىي تمؾ العممية اإلدارية التي يتـ مف خالليا :1993الحماحمي وكمال درويش سنة ويشير 
متابعة عمميات تنفيذ األعماؿ وقياس األداء وفقا لممعايير الرقابية المحددة وذلؾ لبياف مدى انجازىا 

 .والكشؼ عف السمبيات لتداركيا ومعالجتيا باإلدارة إلى أعمى كفاية ممكنة
 أف الرقابة اإلدارية ىي مجموعة األنشطة التي يقـو بيا المدير :م1991المنيري وعصام بدوي ويرى 

لمتحقؽ مف أف التنفيذ يسير طبقا لمخطط الموضوعة وىذا يعني أف وظيفة الرقابة تقتضي خطة تتضمف 
 .أىداؼ يراد تحقيقيا ومعايير تعبر عف مستوى األداء المطموب تحقيقو

بالغ أي متابعة مدى مالئمة :1993عمى شريف سنة ويوضح   أف الرقابة في جوىرىا عممية متابعة وا 
الخطة لظروؼ التشغيؿ واألداء مف ناحية ومدى مالءمتيا لمظروؼ الخارجية مف ناحية أخرى وعند 

حدوث أي تغيير في تؿ الظروؼ والخارجي يتـ اإلبالغ عف ذلؾ كي يتسنى تعديؿ الخطة وأحيانا تغييرىا 
 .بما يتناسب مع ىذا التغيير

 أف الرقابة ىي وظيفة اإلدارة التي توضح ما تـ تحقيقو مف :م1988سعيد عبد الفتاح سنة يرى 
األىداؼ وىؿ تـ بكفاية أـ ال وفي الوقت المناسب وبناء عميو يقـو الرئيس اإلداري بقياس الجيود التي 

 .بذلؾ ويقارنيا باألىداؼ أو المستويات الموضوعة لكي يتأكد ما إذا تـ تحقيؽ ىذه األىداؼ
عمى أف تعريؼ الرقابة عمى : 1988عادل حسن وعمي شريف وفريد الصمن سنة بينما يرى كؿ مف 

أنيا ذلؾ الجزء مف وظيفة المدير التي تختص بمراجعة المياـ المختمفة ولتحقؽ مما تـ تنفيذه بما يجب 
 .تنفيذه واتخاذ مف حالة اختالؼ مسار االثنيف

براىيم عبد المقصود سنة ويتفؽ   عمى أف الرقابة اإلدارية ىي متابعة عمميات :م1989ماجد الحمو وا 
التنفيذ ومدى تحقيؽ األىداؼ المراد إدراكيا في وقتيا المحدد وتحديد مسؤولية كؿ ذوي سمطة والكشؼ 

 .عف مواطف العيب والخمؿ حتى يمكف تفادييا والوصوؿ إلى اإلدارة إلى اكبر كفاءة ممكنة
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 أف الرقابة ىي متابعة التنفيذ لكؿ عنصر مف عناصر اإلدارة :1990عبد الحميد شرف سنة ويعرؼ 
 .والتنبؤ بما قد يظير مف مشكالت وتجنبيا وكذا تقويـ األداء فيو وتصحيح مساره نحو اليدؼ المقرر

أف الرقابة ىي تمؾ العممية التي توجو األنشطة التنظيمية : 1991 سنة Van Fleet Davidويشير 
 .نحو اليدؼ المرغوب

     وتعرؼ الرقابة عمى أنيا عممية متابعة دائمة تقوـ بيا الجية الرقابية لمتعرؼ عمى كيفية سير العمؿ 
 .وتصحيح األخطاء أف وجدت لمتأكد أف ما تـ انجازه ىو فعال مطابؽ لما ىو مخططاتو

 :ولتحقيؽ رقابة ومتابعة يجب إتباع الخطوات التالية: خطوات الرقابة/ 4
 .وضع المعايير الرقابية -
 تقويـ األداء مف خالؿ قياس ما تـ انجازه وىؿ ىو فعاؿ؟ -
 .تحديد ما إذا كاف ىناؾ انحرافا وتحديد درجة وذلؾ مقارنة النتائج بمعايير األداء -
 .تحديد أسباب االنحراؼ وتحميؿ ىذه األسباب -
طمحة حسام ).تصحيح االختالفات بيف النتائج التي تـ تحقيقيا والنتائج لمتوقعة طبقا لمخطة -

 (125، ص 1996عسمة عيسى مطر، /الدين

إف الغاية الرئيسية مف القياـ بالعممية الرقابية ىو التأكد مف االستخداـ األمثؿ لموارد المشروع لتحقيؽ 
أىداؼ معينة ولذلؾ فالرقابة الفعمية عادة ما تصاحب األداء الفعمي الكتشاؼ أي اختالفات عف المعايير 

الموضوعة مقدما عف طريؽ التنبؤ بنتائج معينة وقد ال تحقؽ تمؾ النتائج المتوقعة وذلؾ لعدة أسباب 
 .تعكس أىمية الرقابة في التسيير اإلداري

   كما أف الغرض الرئيسي في تطبيؽ عممية الرقابة في المؤسسات الرياضية ليس اكتشاؼ المخالفات في 
حد ذاتيا ولكف الميـ ىو رسـ الطريؽ الصحيح لإلصالح والتوجيو ويكوف ذلؾ عف طريؽ تقدير المسؤولية 

 .وبياف كيفية تصحيح األخطاء وذلؾ لمنيوض األنشطة الرياضية بتمؾ المؤسسات الرياضية
 : الرياضيةالييئاتالمقومات األساسية لنجاح الرقابة في : 2.4.1
 .يجب أف تكوف خطة الرقابة متناسبة مع طبيعة النشاط واحتياجاتو في المؤسسة الرياضية -
 .مراعاة مرونة خطة الرقابة وذلؾ عمى أف تجري في الوقت المناسب والمكاف المناسب -
ينبغي أف يكوف النظاـ الرقابي مفيوما وأىدافو واضحة مع وضع معدالت رقابية يقاس عمى  -

 .أساسيا األداء واألعماؿ
كما يجب تصيب األخطاء واالتجاه إلى اإلصالح ومعالجة المشاكؿ التي قد تؤدي إلى األخطاء  -

 .ويراعي أف تكوف الرقابة موضوعية بعيدة عف األىواء الذاتية
ويجب عمى النظاـ الرقابي أف يبمغ عف االنحرافات بسرعة وفي الوقت المناسب وتطوير أساليب  -

 (20، ص 2004موفق حديد محمد، ).ونظـ الرقابة مع تطور أساليب ونظـ العمؿ
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 خصائص الرقابة وأنواعيا: 3.4.1
 :تتميز الرقابة بخصائص عديدة ىي: خصائص الرقابة : 1.3.4.1   
 . يجب أف يكوف عنصر الرقابة دقيؽ وسريع في تحديد االنحرافات قبؿ حدوثيا قدر اإلمكاف:الدقة/ 1
 . يجب أف يكوف الرقابة وقائية وليس عالجية:الوقاية/ 2
 .يجب أف تكوف الرقابة اقتصادية أي أف ال تكوف مكمفة والعوائد أكثر مف التكاليؼ: االقتصاد/ 3
 .أف يتالءـ نظاـ الرقابة مع حجـ المؤسسة الرياضية: المالئمة/ 4
 .أف يكوف النظاـ الرقابي واضح لمجميع واف ال يظير كجياز تجسسي: الوضوح/ 5
 .أي يكوف النظاـ الرقابي قابؿ لمتعديؿ والتغيير حسب الموقؼ والظرؼ: المرونة/ 6
عبد العزيز محمد الحاج،  ص ).أي أف يحقؽ نظاـ الرقابة الغاية التي تـ إيجاده مف اجميا: الفعالية/ 7

54) 
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 :المحاضرة الثانية عشر- 12
 ىناؾ اختالؼ في أراء الكتاب (20، ص 2004موفق حديد محمد، ): أنواع الرقابة. 2.3.4.1

 :حوؿ تحديد أنواع الرقابة اإلدارية فقد حددىا
  بأنيا1986احمد عاشور سنة : 
 .الرقابة عمى أساس اإلجراءات -1
 .الرقابة عمى أساس النتائج -2
 .الرقابة السابقة -3
 .الرقابة الالحقة -4
 .الرقابة الخارجية -5
  تقسيـ ىذا األخير في الثالث نقاط :1993 وعي شريف سنة 1993إبراىيم شيحا سنة ويؤكد 

 :األخيرة وىي
 .الرقابة السابقة -1
 .الرقابة الالحقة -2
 .الرقابة الخارجية -3
  تقسيـ الرقابة إلى1983 وماجد الحمو 1993الحماحمي ويرى : 
 .الرقابة الداخمية والرقابة الخارجية -1
 .الرقابة الفنية والرقابة اإلدارية -2

 وسنتطرؽ بالشرح ليذا التقسيـ بعد أف نعرض أنواع التقسيمات األخرى عند جميور اإلدارييف 
 .والعارفيف بيذا المجاؿ

  تقسيـ أنواع الرقابة إلى:1989إبراىيم عبد المقصود سنة بينما يرى : 
 .الرقابة الشعبية -1
 .الرقابة التشريعية -2
 .الرقابة القضائية -3
  تحديد أنواع الرقابة في النقاط اآلتية: 1988 عادل حسن فردي الصحن سنةويذكر: 
 :الرقابة حسب المستويات اإلدارية -1
 .الرقابة عمى مستوى المنشأة -
 .الرقابة عمى مستوى العمميات -
 .الرقابة عمى مستوى األفراد -
 :الرقابة حسب توقيت القيام بيا -2
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 .الرقابة التنبؤية -
 .الرقابة المتزامنة -
 .الرقابة التاريخية -
  تقسيـ الرقابة في المجاؿ الرياضي إلى: 1991 سنة حميم المنيريويشير: 
 .زيارات المدير المسؤوؿ لمواقع العمؿ -1
 .تقارير يعدىا رؤساء الوحدات إلى المدير -2
 .المقابالت الشخصية لممدير مع المنفذيف -3
 .التقارير واألرقاـ واإلحصائيات لتي ترد بيا -4
 .الشكاوي التي تصؿ إلى المدير بعد دراستيا -5
يقصد بيا أنواع الرقابة التي تمارس كؿ وزارة أو مؤسسة أو مصمحة أو إدارة : الرقابة الداخمية -أ 

عمى الوجو النشاط التي تؤديو ويقـو بيا كؿ رئيس إداري في دائرة رئاستو وطبقا لمخطط 
الموضوعة وأي كانت درجة وبذلؾ تمتد الرقابة لتشمؿ مختمؼ أرجاء التنظيـ وفي كافة المستويات 

فتكوف اكبر جدوى مما لو تركزت في قمة التنظيـ اإلداري فقط باف ينفرد بممارستيا الرئيس 
األعمى وحده بمساعدة جياز متخصص يمحؽ بمكتبو ويوجد في كثير مف المؤسسات اإلدارية 

أجيزة متخصصة لمرقابة والتفتيش وفي بعض الوزارات قد نجد كؿ أو بعض األجيزة ومف أمثمتيا 
وحدة التفتيش العاـ أو لمتفتيش الفني، وحدة الرقابة المالية، وحدة التنظيـ واإلدارة، وحدة لشؤوف 

 .العامميف، وحدة الحسابات

   والغرض األساسي مف تمؾ األجيزة المتخصصة ىو الوصوؿ إلى المعمومات التي عمى أساسيا تتأكد 
المؤسسة مف كيفية سير العمؿ وأسموب التنفيذ والتي تمكف اإلدارة مف اتخاذ القرارات المتصمة بأوجو 

 .النشاط الحالية والمستقبمية
     ويعتمد ىذا النوع مف الرقابة عمى التحميؿ الدقيؽ لألىداؼ ووضع معدالت لألداء ودراسة النماذج 

والحاالت والقياس عمييا لموقوؼ عمى نواحي االختالؼ أف وجدت ودراسة التقارير التي تحتوي المعمومات 
في شكؿ جداوؿ إحصائية ورسومات بيانية تعكس الصورة العامة بجالء وعمؿ المقارنات الضرورية بيف 
النتائج التي نحصؿ عمييا في مياديف  مختمفة واستبعاد أنواع الرقابة في المجدية أو التي ال توجد حاجة 

 (37موفق حديد محمد، ص ).ماسة إلييا بما يحقؽ الصالح العاـ لمييئة
أجيزتيا عادة ما تتبع رئاسة الجياز التنفيذي أو رئاسة الدولة مما يحقؽ ليا مكانة :الرقابة الخارجية-ب

مرموقة وقوة دفع عالية واستقالليا يمكنيا مف حرية العمؿ ويتوقؼ وجود أجيزة الرقابة الخارجية عمى عدة 
اعتبارات في مقدمتيا نظاـ الحكـ وطبيعة التنظيـ الحكومي القائـ والفمسفة التي تقـو عمييا الرقابة ومدى 

مكانات الرقابة وخاصة ما يتعمؽ منيا بالعنصر البشري الكؼء وبيعة النشاط  توافر أنواع الرقابة األخرى وا 
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واالتجاىات السائدة بصدد الرقابة والعمؿ الحكومي وقد تطورت أساليب العمؿ بأجيزة الرقابة الخارجية 
نما امتدت إلى النواحي االيجابية البناءة  المركزية فمـ تعد ميمتيا مقصورة عمى مجرد الرقابة والتفتيش وا 

مثؿ القياـ بالبحوث والدراسات ودراسة المشكالت وتحميميا والوقوؼ عمى أسبابيا ومف أمثمة أجيزة الرقابة 
 .(24إبراىيم عبد المقصود، ص ).المركزية مجمس الدولة والجياز المركزي لممحاسبات والرقابة اإلدارية

تتناوؿ المياـ التي أنشئت مف أجميا اإلدارة فالرقابة الفنية في وزارة التربية والتعميـ : ت ــــ الرقابة الفنية
تختص بالمسائؿ التعميمية تقويـ المعمميف واف الرقابة الفنية في مراكز الشباب واألندية تنصب لممارسة 

األنشطة الرياضية وتقويـ المدربيف المختصيف والدور الذي يقـو بو المشرفوف بمراكز الشباب أو 
 .المؤسسات الرياضية األخرى

تنصب عمى تشغيؿ الوسائؿ المستخدمة لممساعدة في تحقيؽ الميمة األصمية : ث ــــ الرقابة اإلدارية
 :لإلدارة فتتعمؽ بمراقبة حسابات الوزارة أو مراقبة طرؽ المشتريات مثال

    إال أف تعبير الرقابة اإلدارية بصفة عامة عادة ما يقصد بو الرقابة الداخمية عمى مستوى اإلدارة سواء 
 .تعمؽ بالميمة األصمية المرفؽ أو باألعماؿ األخرى ألي تتـ لممساعدة عمى انجاز تمؾ الميمة

    وكما أسمفنا الذكر فاف وظيفة الرقابة ال تكوف بتمؾ األىمية إال إذا كانت معايير التسيير اإلداري 
األخرى مف تنظيـ وتوجيو وتخطيط ال تؤدي دورىا عمى أكمؿ وجو أو باألحرى تشيد بعض التجاوزات 

واالنحرافات وعمى كؿ حاؿ ففي ىذا الزماف مف القميؿ جدا إف لـ نقؿ نادرا ما تجد بعض أرباب 
المؤسسات يقوموف بأدوارىـ عؿ أكمؿ وجو وعميو فاف معيار الرقابة أصبح مف األمور الضرورية داخؿ 

كؿ ىيئة رياضية أو نادي أو حتى وزارة تابعة لممجاؿ الرياضي وذلؾ طبقا إذا أراد أىميا النيوض والرقي 
 .بيا إلى مستوى الكبار
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 :المحاضرة الثالثة عشر- 13
 :التنسيق في اإلدارة الرياضية . 5.1
يعد التنسيؽ معيار أساسي مف معايير التسيير اإلداري المختمفة سواء كاف عمال ضروريا أو تكميميا     

لوظائؼ المدير، فيو مطمب ىاـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة أو الييئة و يتطمب العمؿ اإلداري نوعا مف 
التكامؿ بيف المعايير اإلدارية لموصوؿ إلى األىداؼ المحددة ألي منظومة عصرية،و ىذا التكامؿ ما ىو 

ويجتمع . وما يتطمبو كؿ منيا مف إجراءات قبؿ وأثناء التنفيذ (الوظائؼ)إال نوع مف التنسيؽ بيف المعايير 
الباحثوف عمى أنو ال يتـ أي مف ىذه المعايير في غياب التنسيؽ، ألنو عمى ىذا األساس يمثؿ التييؤ 

 .المنظـ لمجيد الجماعي و لتجييز العمؿ أو التحرؾ بيدؼ تحقيؽ غاية مشتركة
    كما تنبع الحاجة إلى التنسيؽ مف اختالؼ وجيات النظر بشأف كيفية تحقيؽ األىداؼ الجماعية أو 

كيفية عمؿ المجموعة بانسجاـ وتوافؽ، حيث غالبا ما يفسر األشخاص األىداؼ المتشابية بطرؽ مختمفة، 
وكثيرا ما ال تتفؽ جيودىـ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ مع جيود اآلخريف ومف ثـ تصبح ميمة المدير التوفيؽ 
بيف االختالفات في كيفية أداء العمؿ وتوقيتو واالىتمامات واألىداؼ الفردية والجماعية ويتضمف القياـ 

بالتنسيؽ واالطمئناف إلى أف كؿ المجموعات وجميع األشخاص يعمموف بفعالية وعمى نحو اقتصادي في 
 .(329، ص2008بشير العالق، )اتجاه اليدؼ الرئيسي

يعرض بعض الكتاب التنسيؽ عمى أنو وظيفة إدارية أساسية مف الوظائؼ : مفيوم التنسيق .1.5.1
عنصر ىاـ مف العناصر األساسية لتكامؿ العمؿ وتالفي التناقض : اإلدارية فيـ يعرفوف التنسيؽ بأنو

والتضارب واالزدواج في األداء الذي يؤدي إلى فشؿ المنظمة ويضر بمصالحيا وىناؾ مف ينظر لمتنسيؽ 
عمى أنو مكمؿ لمعممية اإلدارية و ليس عنصرا رئيسيا فييا، فيـ مختمفوف مف حيث موقعو في العممية 

اإلدارية، ومنيـ مف ينظر إليو عمى أنو يعني التنظيـ أو أداة مف أدواتو، فرغـ اعتقادىـ بأىمية التنسيؽ 
في العممية اإلدارية إال أنيـ يعتقدوف أنو يمارس مف خالؿ التنظيـ كعممية مكممة ليذه الوظائؼ مف 

وتوجد العديد مف  .(13، ص2006عبد المحسن سميمان الفييد، )الوظائؼ اإلدارية المتعارؼ عمييا 
 :التعريفات لمتنسيؽ مف أىميا

تحقيؽ العمؿ الجماعي والتصرؼ في اتجاه ىدؼ :     يعرؼ األستاذاف موني و اريمي التنسيؽ عمى أنو
 وظيفة بمقتضاىا يستطيع اإلداري أف ينمي ىيكال مف الجيود الجماعية:محدد ومتفؽ عميو وقيؿ ىو

صالح عبد )والمشتركة بيف المساعديف والمرؤوسيف ويضمف تحديد وحدة التصرفات اتجاه ىدؼ مشترؾ 
 .(197، ص 2009العزيز حبتور، 

 التنسيؽ بأنو أحد عناصر العممية اإلدارية  تيدؼ إلى جمب التوازف بيف النمر و آخرون    وعرؼ 
نشاطات المنظمة المختمفة مف خالؿ ربطيا بعضيا ببعض وتوجيييا بحيث تتكامؿ عبر خطوات العمؿ 

 .المختمفة لتحقيؽ ىدؼ نيائي مع منع االزدواجية والتضارب
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     وعّرفو ماىر بأنو الجيود المشتركة بيف الوحدات التنظيمية، والتعاوف والتماسؾ فيما بينيا وصوال إلى 
وىو يشير أيضا إلى التكامؿ بيف وحدات . أداء أفضؿ لكؿ الوحدات وبالتالي أداء أفضؿ لكؿ المنظمة

 . التنظيـ
ىو العممية التي تيدؼ إلى تحقيؽ وحدة العمؿ بيف األنشطة المتداخمة، ويكوف التنسيؽ ضروريا حيثما 
وجد اثناف أو أكثر مف األفراد المتداخميف، أو الجماعات المتداخمة أو األقساـ المتداخمة تسعى لتحقيؽ 

 .( 30 ، ص2008بشير العالق، )ىدؼ عاـ 
     تنظيـ عالقة كؿ وحدة مف الوحدات باألخرى بحيث تساىـ كؿ منيا بأسموب مباشر أو غير مباشر 

في تحقيؽ اليدؼ الكمي لمجياز األمني، وتنسجـ جيود العامميف في مختمؼ ىذه الوحدات لتحقيؽ 
األىداؼ المنشودة بأعمى درجة مف األداء وأقؿ تكمفة وحتى ال تتعارض وتتقارب االختصاصات وتحدث 

 .(14 ص 2006عبد المحسن سميمان الفييد،  )االزدواجية في األعماؿ
التخطيط ،  )     في ضوء ما ذكر يتضح أف التنسيؽ عممية شمولية يدخؿ في مختمؼ المعايير اإلدارية 

وييدؼ لموصوؿ إلى التكامؿ ومنع االزدواجية والتضارب وتأميف االنسجاـ  (التنظيـ ، التوجيو ، الرقابة 
وتوحيدىا وتكامميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المشتركة .....بيف وحدات العمؿ المختمفة ،أفراد ،أقساـ ،فرؽ،

 .بكفاءة 
 :أىداف و أنواع التنسيق . 2.5.1

أف )2007( و فيد أحمد الشعالن )2001(إبراىيم عبد العزيز شيحايرى : أىداف التنسيق.1.2.5.1 
 :التنسيؽ ييدؼ إلى تحقيؽ مجموعة مف المياـ عمى النحو التالي 

منع التعارض في االختصاصات، وذلؾ مف خالؿ تجنيب جيود الوحدات اإلدارية أي تعارض  .1
 .محتمؿ       و بالتالي االقتصاد في الماؿ ، والوقت، والجيد

منع االزدواج في األنشطة اإلدارية، وذلؾ مف خالؿ تجنيب المنظمات اإلدارية المتعددة التي تقـو  .2
عمى تحقيؽ أىداؼ واحدة، أو عمى األقؿ متشابية، أي ازدواج في أنشطتيا، وبالتالي تنظيـ، 

وتكتيؿ جيود ىذه المنظمات لموفاء باألىداؼ المشتركة بأقؿ جيد، وفي أقصر وقت، وبأقؿ تكمفة 
 .مالية

التوفيؽ بيف احتياجات المنظمات المتعددة وذلؾ مف خالؿ تحديد أولويات الحصوؿ عمى المواد  .3
وأقؿ   األولية أو العنصر البشري وبالتالي توجيو الجيود المشتركة لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ في أقصر

 .جيد
إنجاز خدمات ذات نوعية عالية مع العمؿ عمى تقميؿ المدة الزمنية والتكمفة المالية التي يستغرقيا  .4

 .إنجاز تمؾ الخدمات
القضاء عمى العوامؿ التي مف شأنيا الوقوؼ حجر عثرة أماـ بعض فروع النشاط في اإلدارة عف  .5

 .طريؽ الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ بكفاءة
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 يساعد عمى خمؽ عالقات عمؿ طبيعية داخؿ المنظمة والعمؿ عمى تحقيؽ االقتصاد في النفقات .6
 .وتكاليؼ التنفيذ

تنفيذ القرارات التنظيمية بأفضؿ صورة ممكنة مف خالؿ ضماف توزيع الجوانب المختمفة لمقرار عمى  .7
 .جميع الوحدات المسئولة بطريقة مناسبة

ضماف تنفيذ األجيزة الحكومية لألىداؼ السياسية العامة لمدوؿ بكفاءة عالية مما ينعكس عمى ثقة  .8
 .   المجتمع والرأي العاـ تجاه ىذه األجيزة

 2009صالح عبد العزيز حبتور، ):تختمؼ أنواع التنسيؽ فيناؾ: أنواع التنسيق. 2.2.5.1
 .( 199،ص

 :التنسيق الداخمي والتنسيق الخارجي . 1 
وىو الذي يتـ بيف الفروع واألقساـ المختمفة التابعة لمنظمة واحدة لغرض إيجاد : التنسيق الداخمي . أ

نوع مف التوافؽ واالنسجاـ بيف نشاط األفراد داخؿ كؿ فرع أو قسـ وبيف نشاط األفراد في الفروع 
 .واألقساـ المختمفة داخؿ المنظمة

 ويقصد بو إيجاد نوع مف التوافؽ واالنسجاـ بيف أوجو نشاط المنظمة الواحد :التنسيق الخارجي  . ب
ككؿ، وبيف أوجو النشاط الذي تقـو بو غيرىا مف المنظمات عمى اختالؼ مستوياتيا، ومثاؿ عمى 

 .ذلؾ التنسيؽ الذي يتـ بيف المحافظات أو بيف المحافظة والمدف والقرى الداخمة في واليتيا

 : التنسيق الرأسي والتنسيق األفقي . 2
وىو الذي يربط أعمى سمطة في المنظمة الواحدة، المدير العاـ مثال وأسفؿ : التنسيق الرأسي . أ

 .سمطة في التنظيـ كرئيس الفرع
والتنسيؽ الذي يتـ المستويات المتماثمة في المنظمة الواحدة، ومثاؿ ذلؾ : التنسيق األفقي . ب

 .التنسيؽ بيف إدارات المخازف إلحدى شركات القطاع العاـ

وفقا لمموضوعات :التنسيق التعاقبي أو ألتداخمي والتنسيق التكاممي أو الشمولي . 3
 .والنشاطات والعمميات التي تخضع التنسيؽ

مخرجات جية ما ىي مدخالت جية أخرى أو أف الخدمة  ويحدث حيف تكوف: التنسيق التعاقبي . أ
 .المقدمة ال تكتمؿ إال إذا تعاقبت عمى أدائيا عدة جيات مجتمعة

وىو الذي يتـ بيف جيتيف أو أكثر لالتفاؽ عمى األىداؼ والسياسات : التنسيق التكاممي . ب
وىذا ىو أكثر أنواع التنسيؽ أىمية . والعمميات والبرامج والخطط وربما يتعداه لمتنفيذ والمتابعة

  .  وأشدىا تعقيدا

 :مبادئ وأساليب تحقيق التنسيق. 3.5.1
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يتـ التنسيؽ بأحسف وجو ممكف حينما يرى العامموف كيفية مساىمة عمميـ : مبادئ التنسيق. 1.3.5.1 
في تحقيؽ األىداؼ الرئيسية لممؤسسة ومف ثـ يستطيع كؿ فرد توجيو جيده و فكره تجاه ىذه األىداؼ، 

 :وبالتالي خمؽ جيد منظـ غير متعارض لجميع األفراد و يمكف تمخيص أىـ مبادئ التنسيؽ فيما يمي
يجب التنسيؽ مف المراحؿ األولى لمتخطيط و وضع السياسات، فمف الواضح أنو يصبح أكثر  .1

 .صعوبة إذا ما تـ بعد وضع خطط مختمؼ األقساـ وأىدافيا والتوقيت الخاص بتنفيذىا
 يجب أف يتحقؽ التنسيؽ باالتصاؿ المباشر بيف األشخاص المعنييف، فيتبادؿ األفكار والمعمومات  .2

واالتجاىات ما بيف أفراد أي قسميف يؤدي إلى سيولة التنسيؽ بيف عمؿ القسميف، ويؤدي التفاىـ 
المباشر بيف المسئوليف في مختمؼ األقساـ إلى أف يضع كؿ قسـ سياساتو وطريقة إخراجيا إلى 

 .حيز الوجود وفقا لصالح المؤسسة ككؿ ال وفقا لصالح القسـ في حد ذاتو
فالحاجة لتبادؿ المعمومات ليا أىمية حاسمة، . يتـ التنسيؽ بتبادؿ المعمومات أو بتعديؿ التفاصيؿ .3

فيناؾ أوضاع متغيرة باستمرار سواء لظروؼ خارجية أو داخمية، لذا يصبح مف الضروري تعديؿ 
 .بعض التفاصيؿ بيدؼ التوفيؽ والضبط لمقرارات المختمفة

 :أف مبادئ التنسيؽ تتعدد إلى. ( 200 ص2009صالح عبد العزيز حبتور، )   ويضيؼ 
 .أف يكوف ىناؾ تناسب تصاعدي بيف ضرورة التنسيؽ وحجمو وضخامة نطاؽ اإلدارة .4
 .ازدياد الحاجة إلى التنسيؽ مع اتساع مبدأ تقسيـ العمؿ في التنظيـ .5
 .ىناؾ ارتباط عفوي بيف التنسيؽ وىيكؿ التنظيـ .6
يعتمد التنسيؽ عمى السمطة التي يمنحيا التنظيـ لإلدارييف حسب مراكزىـ المختمفة كما يعتمد عمى  .7

 .كفاءة المرؤوسيف
 .كمما ازداد وعي و فيـ أفراد التنظيـ كمما سيؿ تحقيؽ التنسيؽ .8
 .مرونة التنسيؽ لمجابية المتغيرات .9

 .كمما زادت حيوية االتصاؿ كمما نجح التنسيؽ في ىدفو .10
 .كمما ازدادت روح التعاوف بيف أفراد التنظيـ كمما أدى ذلؾ إلى سيولة التنسيؽ .11
 .يجب أف يبدأ التنسيؽ مبكرا عند إعداد الخطة .12
 .استمرارية التنسيؽ مع المراقبة والمتابعة المستمرة .13
 .امتداد نشاطو ليشمؿ وسائؿ تحقيؽ أىداؼ الخطة .14
 .  نجاح التنسيؽ يتوقؼ عمى كفاءة القيادة وسالمة ومتانة البناء التنظيمي لمجياز اإلداري .15
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 :المحاضرة الرابعة عشر- 14
يستخدـ المديروف أو الرؤساء أساليب كثيرة لتحقيؽ التنسيؽ : أساليب تحقيق التنسيق. 2.3.5.1
 .( 330 ص2008بشير العالق،  ):     ومف أبرزىا

 إذا كاف العمؿ المطموب أداؤه يمكف التنبؤ بو، ويمكف تخطيطو :ـــ التنسيق بالقواعد أو اإلجراءات1  
مسبقا، فإف المدير سوؼ يكوف قادرا عمى التحديد المسبؽ لألفعاؿ التي يجب عمى تابعيو أو مرؤوسيو 
القياـ بيا وىكذا، فإف القواعد واإلجراءات تكوف مفيدة لتنسيؽ األنشطة الروتينية المتكررة، إف المديريف 

 .يحددوف بشكؿ مسبؽ ما ىي األعماؿ التي سيقوـ بيا المرؤوسيف إذا ما نشأت بعض المواقؼ
يتـ العمؿ بيذه األداة عند وضع التنظيـ، مف خالؿ مراعاة مبادئ التنسيؽ، :  ــــ الوصف الوظيفي2  

بحيث يمكف التوصؿ إلى بناء تنظيمي تكوف السمطات والصالحيات بو واضحة، ومحددة بشكؿ دقيؽ، 
 .مما يؤدي إلى الترابط بيف نشاطات مختمؼ األقساـ ويسيؿ مف إنياء اإلجراءات المتداخمة والمتشابكة

يقـو معظـ المديريف بتحديد األىداؼ والغايات لمرؤوسييـ لتسييؿ التنسيؽ، :  ـــــ التنسيق باألىداف3 
 ألؼ وحدة 20 ألؼ وحدة في العاـ المقبؿ، ونائبو بتمويؿ 20فمثال قد يخبر الرئيس نائبو لممبيعات ببيع 

في العاـ المقبؿ، بعد ذلؾ، وعمى افتراض أف نائب الرئيس قد حقؽ اليدؼ، فإنو ينبغي تنسيؽ جيود 
 . ألؼ وحدة20ىؤالء طالما أف الشركة سوؽ تنتج وتبيع، و تكوف مستعدة لتمويؿ 

 :  ـــ التنسيق اليرمي4 
 : ـــ التنسيق من خالل التقسيم5 
بعض المديريف بتعييف مساعد لمقياـ بوظيفة في تنسيؽ   يقوـ: ــــ استخدام المساعدين في التنسيق6 

عمؿ المرؤوسيف بشكؿ أيسر وعندما يقـو بعض المرؤوسيف بنقؿ مشكمة ما إلى المدير فإف المساعد يقـو 
بتجميع المعمومات عف المشكمة، ويقدـ النصيحة عف البدائؿ المتاحة وىذا يزيد المدير قدرة عمى تناوؿ 

 .المشكالت وتنسيؽ عمؿ مرؤوسيو
 . ـــــ استخدام االتصال لتنسيق 7 
 ويقـو بو المدير أو المسئوؿ عف التنسيؽ وذلؾ باالتصاؿ المباشر بمرؤوسيو أو : ـــــ االتصال المباشر8 

أقرانو في األجيزة األخرى، وذلؾ بيدؼ اطالعيـ عمى نوعية األنشطة المزمع القياـ بيا وتوقيتيا وتذليؿ 
المشكالت التي قد تنشأ عند عممية التنفيذ، ويتوقؼ نجاح ىذا األسموب عمى العالقات الشخصية الجيدة 
المتبادلة بيف أفراد التنظيـ مف ناحية وأقرانيـ في األجيزة األخرى مف الناحية األخرى، كما تتوقؼ عمى 

مدى توفر التكنولوجية لالتصاؿ بيف تمؾ األجيزة، ويتميز ىذا األسموب بسرعتو في نقؿ المعمومات 
والتوجييات إلى مراكز العمؿ، وكذلؾ الحصوؿ عمى التغذية المرتدة مف ىذه المراكز إلى المستويات العميا 

 في المنظمة، مما يساىـ في سرعة الشعور بالمشكالت المنسقة وسرعة حميا، والعمؿ عمى التوفيؽ
 .والتكامؿ بيف أنشطتيـ حتى تتحقؽ األىداؼ المرسومة، بقدر مف الكفاءة، والفاعمية
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 يحقؽ الكثير مف المديريف التنسيؽ بتشكيؿ لجاف داخؿ األقساـ، أو قوى : ــــــ استخدام المجان لمتنسيق9
العمؿ أو الفرؽ وعادة ما تكوف ىذه المجاف مكونة مف ممثميف عف األقساـ المتداخمة وىؤالء يمتقوف بشكؿ 

دوري لمناقشة المشكالت القائمة وضماف التنسيؽ الداخمي لألقساـ وتعتبر المجاف ميمة في توفير 
 .المعمومات و تبادليا والتقريب بيف وجيات النظر

 إف وظيفة التكامؿ المستقؿ ىي تنسيؽ األنشطة لعديد مف : ــــــ استخدام التكامل المستقل لمتنسيق10
ويختمؼ ممارسو التكامؿ عف رجاؿ االتصاالت في أف األوليف يكونوا مستقميف عف . األقساـ المتداخمة

األقساـ التي يشرفوف عمى التنسيؽ معيا وبدال مف ذلؾ، يكونوا مسئوليف أماـ المدير الذي يكوف مسئوال 
 .وقد يحصؿ التكامؿ عمى مستوى األفراد واألفراد. عف األقساـ التي يتـ التنسيؽ بينيا

 إف التكيؼ المتبادؿ يحقؽ التنسيؽ مف خالؿ االتصاالت:  ـــــ التنسيق من خالل التكيف المتبادل11
 .غير الرسمية، وبعد ذلؾ مدخال بسيطا لمتنسيؽ، وعمى النقيض مف ذلؾ

يتـ العمؿ بيذه األداة لضماف مشاركة ممثميف عف جيات االختصاص، وقد تتـ :  ــــ االجتماعات12
بشكؿ فوري أو مؤقت، ويعتمد نجاح ىذه المقاءات عمى درجة إحساس كؿ عضو بقدرتو عمى التعبير 

،   2011سمطان بن محمد المطيري،).بحرية عف أفكاره، وآراءه بحيث يستفيد األعضاء اآلخريف مف ىذه
  .( 45ص
 تتميز غرؼ العمميات بالعمؿ عمى مدار الساعة، وبإمكانياتيا العالية في تمقي : ـــ غرف العمميات 13

الكبيسي المعمومات وضخيا، إضافة إلى مركزيتيا واعتبارىا بؤرة التعامؿ مع األطراؼ المعنية، وقد أشار 
إلى أنو يتـ العمؿ بيذه المراكز المخصصة لمتنسيؽ، مف خالؿ إنشاء وحدات إدارية وفنية متخصصة في 

األنشطة المنسقة، تساعد في توفير المناخ المالئـ لمتنسيؽ، وتكوف مممة بكافة الجوانب لموحدات 
  .التنظيمية

مف أجؿ تحقيؽ " فريؽ العمؿ" تمجأ بعض المنظمات إلى تشكيؿ:  ـــ فرق العمل الدائمة و المؤقتة 14
تنسيؽ فعاؿ بيف الجيود المشتركة، مف خالؿ مجموعات ذات مياـ محددة و بشكؿ دائـ أو مؤقت، لحؿ 

المشكالت، أو لتعامؿ مع بعض المواقؼ، التي تتشابؾ فييا الوظائؼ، والوحدات التنظيمية، وأعضاء ىذا 
 .الفريؽ يختاروف مف بيف األجيزة التي ليا عالقة باليدؼ أو العمؿ المطموب تحقيقو

 والبريد، يتـ مف خالؿ األخذ بأحدث تقنيات االتصاؿ، عبر شبكات اإلنترنت:  التنسيق اإللكتروني15
اإللكتروني، وتوظيؼ البرمجيات إلعداد قوائـ البيانات وتبادليا مع الجيات، واعتماد التنسيؽ اإللكتروني 
بيف المنظمات وتييئة الكوادر البشرية المدربة عمى توظيؼ وصيانة ىذه األدوات وتحديثيا بصورة دورية، 

 .وبذلؾ تدخؿ المنظمات عصر التنسيؽ اإللكتروني الذي يتطمع المختصوف تحقيقو 
 : ومن أدوات التنسيق االلكترونية
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 يتـ العمؿ بيذه األداة، مف خالؿ استخداـ أجيزة االتصاالت الحديثة، لتوضيح : أ ــــ أجيزة االتصاالت
اإلجراءات، أو إرساؿ المنشورات الدورية، أو كتابة التقارير، التي تتعمؽ بموضوع معيف، كما أف استخداـ 

 .أجيزة االتصاؿ الخدمية تيسر ميمة نقؿ األفكار وتوضيح كثير مف األمور وتنسيقيا
يتـ العمؿ بيذه األداة عندما ترغب إحدى الوحدات في معمومات متاحة لدى وحدة :  ب ــــ قواعد البيانات

  تنظيمية أخرى، فيتـ استخداـ أنظمة المعمومات الحاسوبية وتوظيؼ البرمجيات إلعداد قواعد البيانات 
وتبادليا مع الجيات المختصة، بحيث تفرض عمى مف يتوفر لديو معمومات أف يخزنيا في الحاسبات وفقا 
ألنظمة معينة، تتيح لموحدات األخرى حرية الدخوؿ في أي وقت لالطالع عمى المعمومات التي تحتاجيا  

 .الستخداميا في عمميا
  ىناؾ مجموعة مف المعوقات التي تواجو التنسيؽ :الصعوبات التي تعترض التنسيق . 4.5.1

 :وىي
 ػػػػ تتزايد الصعوبات واإلشكاليات التي تواجو التنسيؽ كمما تزايد عدد األطراؼ المشاركة بو وبنفس 1  

الوقت تباينت مصالحيـ وعقائدىـ، فالتنسيؽ ىنا ال يتعذر قبؿ االتفاؽ عمى مرجعية توحدىـ ورؤية موحدة 
 .تخفؼ مف تبايف وتعارض اتجاىاتيـ

 ػػػػػ تتزايد الصعوبات باختالؼ األنماط القيادية لممنظمات والقطاعات التي تشترؾ ببرامج أو بأنشطة 2  
تمتقي في أىدافيا أو تمويميا، فالفروؽ الفردية واختالؼ التجارب الشخصية قد تعيؽ االتفاؽ عمى أساليب 

 .عمؿ أو أساليب تنسيؽ محددة
 ػػػػػػ إف تعقد القضايا والموضوعات التي يراد التنسيؽ بشأنيا وتشعبيا وتعدد أسبابيا وأغراضيا 3  

 واختالؼ األطر المنيجية والنظرية المفسرة ليا قد يعرقؿ الجيود الجماعية واالتفاؽ عمى سياسات
 .ومنطمقات يمكف التنسيؽ بيف أصحابيا

وتبطؿ   ػػػػػػػػ إف تسارع األحداث وكثرة المستجدات وظيور األزمات والمفاجئات كثيرا ما تعرقؿ التنسيؽ4 
 .مفعولو

ػػػػػػ  تظؿ لمنزاعات الفردية ولمروح األنانية ولمبحث عف مكاسب ومصالح آنية وضيقة آثارىا السمبية  5 
 .إعاقة التنسيؽ أو عدـ االلتزاـ بآلياتو

يعتبر التنسيؽ وظيفة حيوية مف وظائؼ التسيير اإلداري، : التنسيق وظيفة شمولية. 5.5.1
فالتنسيؽ عمؿ يدخؿ في صمب كؿ نشاط إداري، فإذا كاف التنسيؽ يتـ مف خالؿ العممية اإلدارية، وىذا 

واألقساـ اإلدارية مف حالؿ القرارات اإلدارية، وىذا يعني أنو لكي تتحقؽ  يتطمب التنسيؽ بيف جيود األفراد
األىداؼ المطموبة فالبد مف اتخاذ قرارات تحدد طبيعة العمؿ المطموب مف كؿ فرد أو مف كؿ قسـ إداري، 
وىذا يعني أف األداء السميـ لمعممية اإلدارية يرتبط بجودة وكفاءة التنسيؽ القائـ بيف العمميات المختمفة في 
كؿ موقع، ويوافؽ ىذا الرأي عدد كبير مف عمماء اإلدارة و ممارسييا، إال أف البعض ال يعتبر التنسيؽ 
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وظيفة إدارية مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة، فعند ممارسة ىذه الوظائؼ بكفاءة وفاعمية فإف النتيجة 
ىي تكامؿ وتوازف الجيود المبذولة، أي التنسيؽ الفعاؿ بيف الجيود الجماعية وأكثر مف ذلؾ، يقوؿ في 
ىذا البعض، إف التنسيؽ نشاط متداخؿ مع كافة وظائؼ اإلدارة ولتوضيح دور التنسيؽ كوظيفة شمولية 

 :نذكر المراحؿ التالية
 إف أحد أىداؼ فاعمية الخطط ىو التكامؿ، ولتحقيؽ ىذا التكامؿ والترابط يتطمب :مرحمة التخطيط/ 1 

نجازا حتى يتحقؽ التكامؿ  مف المدير اتخاذ قرارات متعددة لضماف التنسيؽ بيف الخطط تصميما وا 
المطموب، فإنو مف األفضؿ أف يشترؾ األفراد المعنيوف بيذه الخطة في أوؿ مرحمة فييا وىي مرحمة تحديد 
األىداؼ، وذلؾ مف خالؿ شرح الخطط والسياسات والبرامج لكافة العامميف القائميف عمى تنفيذىا، ألف ذلؾ 

 .يعني تسييؿ ميمة التنسيؽ بيف األفراد وتوحيد جيودىـ المشتركة نحو تحقيؽ ىذا اليدؼ
 تتضح تمؾ العالقة مف خالؿ التأكيد عمى أف اليدؼ األساس مف العممية التنظيمية :مرحمة التنظيم / 2 

ىو تسييؿ ميمة التنسيؽ بيف الوظائؼ واألفراد في كافة المستويات التنظيمية، مع مالحظة أنو كمما كاف 
والغرض مف التنظيـ ىو التنسيؽ . حجـ المنظمة صغيرا كاف تحقيؽ التنسيؽ بيف جيود األفراد سيؿ المناؿ

بيف الجيود وتحقيؽ التكامؿ والتوازف بينيا، فعندما يقـو المدير بتحديد أوجو النشاط وتجميعيا في شكؿ 
والوظائؼ  وحدات تنظيمية وتحديد اختصاصات ىذه الوحدات، وعندما يحدد السمطات والمسؤوليات

والعالقات بينيا، يراعى تحقيؽ التنسيؽ بيف الجيود الجماعية في المشروع وتفادي أي تعارض أو تداخؿ 
 .أو ازدواج بينيا ومف ثـ يكوف عامؿ التنسيؽ في ذىنو إباف مباشرتو لكافة العمميات التنظيمية

 وفي التوجيو أيضا يمارس المدير نشاط التنسيؽ، فجوىر إعطاء األوامر والتعميمات :مرحمة التوجيو / 3 
يعني التنسيؽ بيف أوجو النشاط المختمفة بما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ بأحسف الوسائؿ وأكفأىا، فالتنسيؽ ىو 

عممية إيجاد نوع مف التوافؽ بيف الجيود الفردية في التنظيـ ومنع التعارض بينيا، بينما التوجيو يعني 
 .التأثير في سموؾ اآلخريف بما يؤدي إلى تضافر الجيود وصوال لألىداؼ العامة

وكشفو  وفي الرقابة أيضا يمارس المدير نشاط التنسيؽ فعند ممارستو لمعيار الرقابة: مرحمة الرقابة / 4 
ألي انحرافات عف الخطط والبرامج الموضوعة، يبحث المدير عما إذا كاف يوجد وأيف يوجد نقص في 

عادة توحيد الجيود نحو تحقيؽ  التنسيؽ وعندما يتبيف لممدير وجود انحرافات يتخذ اإلجراءات لمعالجتيا وا 
  .اليدؼ، أي أنو يمارس التنسيؽ داخؿ الرقابة
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 :خالصة
واإلدارة   إف أي عمؿ ناجح البد أف يسبقو ويوافقو ويختمو نشاط ناجح، وىذا النشاط نسميو باإلدارة،     

الناجحة تتطمب حسف التخطيط، ولتدابيرىا وحتمية التنظيـ والتنسيؽ وتحديد األدوار لكؿ فرد فيما وفؽ 
لشعار تقسيـ العمؿ، وانتياجا لتذكرة التخصيص، مع تحديد صالحيات محددة ولتحميؿ صاحبيا 

مسؤوليات يقدرىا كما تقضي اإلدارة، كذلؾ عمى اإلداري واجب التوجيو الصحيح وتقديـ النصح واإلرشاد، 
تحجيما لألخطاء وتفاديا لمعثرات، وتجنبا لمظواىر غير الُمرضية والمشاكؿ وفي األخير متابعة ومراقبة 

 .العمؿ وفقا لما يقتضيو المخطط
    ومف ىنا نجد أف نتائج الدراسات الحديثة أكدت سوء اإلدارة وقصورىا ىو السبب الرئيسي وراء 

الرياضية، وبالعكس بمعنى أف التأثر اإليجابي لالتحادات  (الييئات)انخفاض مستوى أداء االتحادات 
والييئات الرياضية جاء بفعؿ اإلدارة الفاعمة الواعدة صاحبة الرؤية، الكافية التي خططت عمى مدى مف 
مكاناتيا، وحرصت عمى  منطؽ موضوعي واعتمدت عمى التنظيـ و وضحت النظاـ المناسب لظروفيا وا 
توفير قادة ومدراء لدييـ القدرة والخبرة والرغبة في أداء عمميـ، فكانت توجيياتيـ خير زاد لمرؤوسييـ، 
شرافيـ عمى العمؿ، نموذج لإلشراؼ الفعاؿ عالوة عمى حرصيـ إحداث المتابعة والرقابة عمى العمؿ  وا 

 .      المبنية عمى فمسفة استغالؿ فرص التفوؽ عمى اآلخريف
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