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 :تمهيد

 جهزةاأل رةهظا بجان إلى والتسيير التنظيم استيراد مشكلة عموما النامية الدول تعيش

 في ،يلي ماك الصناعية الدول من ةيالدستور واألجهزة اآلالت استعمال باإلمكان إذ الصناعية

 تماعي،اج تفاعل نتيجة لكونها ذلك البشري للتسيير ةيالدستور األساليب تطبيق يصعب حين
 .الحضاريةه وانتماءات هوثقافت المجتمع بقيم وثيق ارتباط ولذا

 استيراد تمي ما عادة إذ مهمال بقي الجانب ذاه فإن التنظيمات في البشري بالجان أهمية رغم

 .والتسيير والتنظيم العمل يكلةهل طرق من هتتطلب بما ،جائزة صانعمال



جمال خيري /د: إعداد من                                              تسيير المنشات الرياضية.    
 

2 
 

 طهمحي ودراسة للعامل االجتماعية الخصائص على للتعرف لحةمال الحاجة ظهرت ناه ومن

 لطرقا استهالك في االستمرار نطقيمال من ليسا لذ وتسييره، تحفيزه وحسنه فهم أجل من
 نطالقاا للتسيير جديدة أساليب في البحث الضروري من وأصبح البشري التسيير في الغربية

 البعد يعط ولم ،ةالقيم هونسق والعقدي، التاريخي هوواقع المجتمع وثقافة المحلية القيم من

 يه اآللة نأ وه السائد االعتقاد أن إذ ،هفي البحث وهمش األهمية من هحق اإلنتاج في البشري
 األجهزة فإن هتومتطلبا هوخصائص العامل حاجات نراع لم فإذا لذا، تابع العامل بينما تنتج التي

 العالم بدول تؤسسامال للغالبية بالنسبة الحال هو كما طاقتها دون تشتغل معاقة تبقى تطورةمال

 اعتماد على والعمل النامية الدول من يركث اقتصاد يكلةه إعادة في حاسمة مرحلة وفي الثالث،
 .يتهاوفعال ؤسساتمال مردودية رفع إلى تهدف والتي والتسيير اإلدارة في علمية أساليب

 :التسيير ألساليب العمال واستجابة الثقافة

 تحدةمال والواليات بريطانيا في خاصة أجريت بحوث خالل من الغرب في التسيير علم تطور
 طابع تذا عاتمجتم يهو انياموأل وفرنسا ) Schippers : ال أنو ..." ) 22.1983األمريكية،

 أو بي،غر اتجاه ذا التسيير علم من الكثير أن الواقع تجنب يدكن شيبرس يرى صناعي مادي

 1999 غياث، ، 53-54بوفلجة (( ."األقل على األصل حيث من كذلك وه

 أي في هتطبيق باإلمكان الفيزياء أو اضياتالري مثله مثل الدقيقة، العلوم كأحد التسيير اعتبر

 في عوباتص إلى النامية الدول في الغربية التسيير أساليب تطبيق أدى وقد العالم في منطقة

 السائدة ةبالثقاف تمامهاال إلى سيرينموال الباحثين دفع ما وهو الدول، تلك مؤسسات تسيير
 ينتميان خر،آ إلى بلد من والتسيير دارةاإل طرق تحويل إمكانية مدى في النظر وإعادة ،محليا

 في يكيةاألمر التسيير أساليب تحويل فشل إلى فيعود ذلك سبب أما تلفتين،مخ حضارتين إلى

 .النامية بالدول تطبيقها خالل ن توقعةمال النتائج على الحصول
 ارأش حيث واالقتصادي الثقافي يطهاخل مع التنظيمات تفاعل عن التسيير أساليب تنتج

 تعيش لتيا للمحيط والثقافي واالجتماعي واالقتصادي التقني الواقع ..." أن ) 8.1983ليبتون

 )Lupton : فيو
 في يرالتسي جوانب أحد "السلوك وأسلوب العالقات نمط تحدد أساسية عوامل يه التنظيمات

 العصرية المجتمعات

 ماك الغرب، في مودة أصبح القرار صنع في شاركةمال أن إذ الصناعية، قراطيةمالدي وه
 التي األولويات من أصبحت

 .تنظيماتال وفعالية العمال رضا مستويات تحسين أجل من النقابيين، سؤولينمال عنها يدافع

 نبجا كل يعرف رسمية عالقات العصرية المجتمعات في والعمال سيرينمال بين فالعالقة
 ينأجورمال بواجباتهم مالالع يقوم واقف،مال تلفمخ في هتصرف وطرقه وصالحيات هواجب

 ال للمسيرين الخاصة فالحياة بمسيرتهم تربطهم التي الرسمية غير للعالقات اعتبار ون د عليها

 .العمل مواقع في ستخدمينمبال عالقاتهم على كثيرا تؤثر
 التقليدية والقيم ةالمحلي بالثقافة النامية الدول في والعمال سيرينمال بين العالقات تتأثر بينما

 في ألفرادا عالقات تحدد التي يه والقبلية األسرية فالعالقات الدهنية للقدرات اعتبار دون

 عن تلفةخم قبائل إلى انتمائهم بسبب سيرينمال بعض يرفض الحاالت غالبية ففي العمل، مواقع
 .ؤسسةمال عمال غالبية لذا ينتمي التي تلك

 :التسيير لمفهوم التاريخي التطور -2
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 والعلوم يةاإلنسان العلوم المج في الدراسات من العديد تمامهبا ؤسساتمال ييرتس مفهوم حظي

 :انتفك تعددةمال اإلدارية داخلمال ظهور مع فهوممال ذاه تطور تزامن وقد االقتصادية

 :التقليدية النظرية 1-2-

 عن هتحليلو العمل بدراسة تمتهفا اإلدارة في العلمي نهجمال تطبيق في التسيير مفهوم تركز

 سلوبأ واتخذت الوقت في الضياع أشكال على القضاء أجل من والزمن الحركة دراسة طريقة
 تايلر فريدريك الفكر ذاه رواد وأبرز جهنامال تلك تطبيق لتأمين وسيلة اديةمال والحوافز القوة

 العالقة ينتحس زاولةمل مع اإلنتاجية الكفاءة لتحقيق اإلنسان في اآللية زرع على عمل الذي

 .والعمال اإلدارة بين
 الوظائف قسيمبت تمتها التي التنظيمية اإلدارة يعرف بما فايول ظهر الفترة تلك عن بعيد وغير

 التنظيمو التخطيط في اإلدارة وظائف وحصر ساواةموال واالنضباط هوالتوجي األمر ومركزية

 19955221 الطيب، رفيق محمد(  .الخ...الرقابة مهمة آرويك ( إليها وأضاف والرقابة والقيادة

 :النيوكالسيكية النظرة 2-2-

 العمل يئةب تحسين بمهمة سابقا ذكرةمال هاممال إلى باإلضافة الفترة ذهه في اإلدارة تمتها

 لعالقاتا مدرسة فظهرت واألداء السلوك على بعمق تأثر اتهواالتجا األحاسيس ألن إلدراكها
 بناءا تشكل هاكون للمنظمة جديد تعريف وصاحبها كرةالف ذهه تأيد مايو ايديل بزعامة اإلنسانية

 يقتحق على رحلةمال ذهه في اإلدارة وركزت األفراد حاجات إشباع إلى يهدف اجتماعيا

 .فشيئا اشيئ لهالتسا إلى وبدأت رسمي الغير والتنظيم الرسمي التنظيم أفراد بين التوازن

 :السلوكية النظرية 3-2-

 وعلم النفس معل توظيف بعد وخاصة اإلنسانية العالقات درسةمل يعياطب امتدادا النظرة ذهه تعد

 تهتم لتيا التحفيز نظرية فظهرت الجماعة داخل الفرد سلوك حللت التي اإلدارة في االجتماع
 اإلنسانية رالغي الجوانب تحليل مهمة لإلدارة بيرج يرزه ماسلو وأكد العمل أداء في بالرغبة

 ما ذاهو ذاتها والرواتب العمل وظروف شروعمال كسياسات لعملا بيئة في للضغوط سببةمال

 .تحديدوال التحدي على القائمة والتحفيز الدافع بنظرية هإسهامات خالل من ماكالن طوره
 

 

 

 :الحديثة النظرية -2-4

 لبعضا بعضها مع تعمل التي األجزاء من موعةمج من يتكون نظام النظرة ذهه حسب نظمةمال

 .دافهاأل من موعةمج أو دفه لتحقيق لوتكام تناسق في
 :دخلمال ذاه حسب اإلدارة مهمة إذن

 دفهال ذاه إلى تؤدي التي األنشطة ودراسة النظام أجلو من وجد الذي دفهال على التركيز

 كل في ألداءا بمقاييس واالهتمام األساسي النظام داخل الفردية ألنظمةا على التعرف اولةمحو
 ستمرم بشكل النظر إعادة ضرورة مع ككل النظام كفاءة تحقيق في مهيسا وكيف فرعي نظام

 .هعلي تعديالت من يلزم ما وإدخال ومتابعة النظام في

 وقياس ةخططمال دافهلأل ناسبةمال قاييسموال عاييرمال بتحديد هأجزائ على الرقابة تحقيق
 .السابقة قاييسموال عاييرمبال فعال تحقق ما ومقارنة

 يحالصح اإلجراء يتخذ أن يجب ريةهوجو مؤثرة كانت وإذا قاييسمال بين الفروق تحديد

 (2112 ، قليلي ، 12 يوسف(.ناسبموال
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 :في يتمثل التسيير أن إلى نصل التحليل ذاه من وانطالقا .

 .العمل بيئة تشكيل -
 .اإلستراتيجية وضع -

 .واردمال تخصيص -

 .التنظيم بناء -
 .ديرينمال تنمية -

 .ءاتاإلجرا متابعة -

 .بالحاجات التنبؤ -
 وتتخذ يزانياتمال ووضع بالتخطيط وتأخذ البيئة في التعقيد مع بالتأقلم التسيير عمليات وتتعلق

 .ططالخ تحقيق بالتأمين أسلوبا بالرقابة وتأخذ الخطط ذهه لتحقيق طريقا التنظيم من

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 :التسيير مفهوم

 :مايلي لتسييرا مفهوم ووضحت درست التي التعاريف جملة من

 :األول التعريف

 لتنظيموا التخطيط أساسا تشمل التي تكاملةموال نسقةمال العمليات مون المجموعة تلك وه

 التسييرو لبلوغها األشخاص جهود وتنسيق دافهاأل وتحديد باختصار وهو هوالتوجي والرقابة

 .مستمرة إدارية عملية
 

 

 
 

 

 
 

 التسيير عملية يوضح :4 رقم شكل

 أن عتبرناا إذا التسيير عمليات تلفمخ بين التكاملية العالقة يبين توضيحي ططمخ شكلال ذاه
 بتحديد تبدأ العملية

 جودو لىع نكشف أن والبد الرقابة عند تنتهي أنهوا يعني ال فهذا التخطيط أي دافهألا

 ذهه وتصحيح انحرافات
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 اهغيرو واإلجراءات اساتالسي على وظيفية أو جذرية تعديالت إجراء اليوبالتنحرافات اال

 أن بمعنى التخطيط من
 على للكشف زوالتحفي هوالتوجي التنظيم من كل تناول بعد التخطيط إلى جديد مون تعود الرقابة

 .تداركهاص النقائ

 :الثاني التعريف

 منطقب التفكير ومهارة والشخصية التكنولوجية اإلدارية هاراتمال تشمل التسيير مهارات

 (19855،23 خطاب، دةعاي(...التنظيم

 :الثالث التعريف

 ألن نزحت عقدةمال الضخمة ؤسساتمال فإن دقيق تسيير نوفبد والجزئيات التعقيد كمسايرة وه

 يوسف( .والتوافق االنتظام من درجة يوفر وهو الحقيقي اهدووج يهدد بشكل فوضوية ( تصبح

 7،2113 يصديق،

 نظامية ةتركيب وخلق والتعبئة التنظيم عملت ما خطوة تحقيق على القدرة ينمي فالتسيير إن

 اتذ فردية لقدرات النشاطات جملة بإسناد يعوني كما الخطة شروط لتنفيذ وظائف ووحدة

 لتكلفا مسؤولية تحديد مع الفرضيات هاته إلدراك الخطوة توصيل على وتعمل عالية نوعية
 شؤون ةقياد وتقنية الفنو العلوم فيها يشترك عملية يه ؤسسةمال أعمال وإدارة بالخطوة،

 زنجاوإ دبتحدي اإلدارة ذههل تسمح ةبومراق وتنشيط وتدبير تخطيط أعمال طريق عون التنظيم

 .اهوتنفيذ وتشغيلها ونادرة الثمن ضةهبا موارد حشد أو تجنيد بواسطة دافهاأل
 

 

 :التسيير عملية عناصر 4-

 :التخطيط 1-4-

 طلوبم دفه لتحقيق ستقبلمال في سيكون بما بؤالتن يعوني الرياضية اإلدارة في التخطيط

 على عملوال التنفيذ مقومات ومواجهة العمل بعناصر واالبتعاد الرياضي المجال في هتحقيق
 عرفو وكما ناسب،مال التوقيت في الجوانب كافة بمتابعة والقيام ددمح زمني إطار في تدليلها

 .لذا تنفيذيةال البرامج ،18-19) وعمل وقعاتت على بناءا ستقبليةمال باألحداث التنبؤ " :ودجيه
 1999 حماد، إبراهيم مفتي(

 :التخطيط أنواع 1-1-4-

 االجتماعيةو االقتصادية التنمية تحقيق إلى ويهدف الدولة مستوى على يتم الذي التخطيط وهو

 1964 ، فوزي المنعم ،عبد حسن عادل( .للمواطنين ، 21-21)

 :اإلداري التخطيط

 كووني وقود اإلدارية ياتتوسمال كافة وعلى اإلدارية الوحدة مستوى على ميت الذي وهو

 عشرومال أقسام أو إدارات مستوى على يكون قد كما ككل شروعمال مستوى على التخطيط
 خرىاأل الخطط وتسمى الرئيسية أو الشاملة بالخطوة األولى ةمالحال في الخطوة وتسمى

 .األقسام أو اإلدارات خطط أو الفرعية بالخطط

 :التعليمي التخطيط

 احلمر وعلى واضحة دافهأ ذي كاف تعليم على الطالب يحصل أن غايتها التي العملية وه

 من ويتمكن هقدرات لينمي فرض على الحصول من كنمي حيث سليما، منطقيا تحديدا دودةمع

 حسن( والرياضية فيةالثقا االجتماعية المجاالت في البالد 5 21-21) تقدم في فعاال إسهاما اإلسهام

 21115 معوض حسن 5 شلتوت
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 :التنظيم 2-4-

 :التنظيم تعريف 1-2-4-

 سوقن أيضا يعني كما مشترك دفه تحقيق إلى يهدف األفراد من يكليه تجمع التنظيم يعني

 بين العالقات

 .البعض بعضها تكمل أجزاء
 :هما نوعان إلى التنظيم ينقسم :التنظيم أنواع

 :الوسعي التنظيم

 القاتالع وتحديد ندسيهال مضمونها أو وبشكلها للمؤسسة التكويني يكلهبال يتم الذي وه
 التنظيم في يتمثل الرياضية يئاتهال وفي االختصاصات وتوزيع األعمال، وتقييم ستوياتموال

 ألعلىا المجلس عالقة في أيضا ويتجسد واللوائح القانون حدده فيما أساسي بشكل الرسمي

 اللجنة في مثال ذلك ويتجسد ختلفةمال الرياضية يئاتهبال مركزية إدارية حجةك الرياضية جهاز
 المجلس توسلطا ، 62) ومواقعهم المجلس أعضاء تحديد في األندية أو االتحادات أو بيةماألول

 1991 ، بدوي المنبري،عصام حليم( .التنفيذي كتبموال

 :الفيراسطي التنظيم

 وينبع لقائيات يتولد أنو باعتبار مخطط تحديد توضيح يدكن وال باألفراد الخاصة بالدوافع يهتم

 أو اضيةالري االتحادات حق من أنو يعني ذاه وسلوكهم بها والعاملين يئةهال احتياجات مع

 على علياال دافهاأل تحقيق يضمن داخلي تنظيم لذا تكون أن الرياضية ؤسساتمال أو النوادي
 رسالة 5 صطفىم حسن( .الدولة وتحدده إطاره تصنع 5 81 ( الذي الرسمي التنظيم مع يتعارض ال أن

 19995  علمية

 يكله إنشاءو محققا ألهدافه يراه امل وفقا اللجان في عدد إنشاء االتحادات كنمي هأن نىبمع
 ال امطال هب خاص وتنظيم داخلية الئحة ووضع معاونة ولجان أجهزة متضمنا تنظيمي

 .الرسمي التنظيم مع رضايتع

 :الرقابة 3-4-

 :المتابعة أو الرقابة تعريف 1-3-4-

 اهغير تكليفب أو بنفسها اإلدارة بها تقوم مستمرة رقابية عملية يه العام بمفهومها تابعةمال

 خطوطلل وفقوا يتم التنفيذية الوحدة أو ؤسسةمال داخل العمل علي يجري أن مون للتأكد
 .قدمةمال والبرامج وسومةمال السياسات أو وضوعيةمال

 .مسبقا لو التخطيط تم ما مع يتماشى عمل تم ما أن من التأكد أيضا وتعني

 يكون نأ يجب ابم موجود وه ما مقارنة يعني والذي ، يمتقو عملية إال يهما تابعةمال إن
 تواإلجراءا والتعليمات عتمدةمال للخطط وفقا تسير العمل فعاليات أن مون والتحقق

 اوإصالحه اإلخفاق مواضع على التعرف إلى تهدف وقتال ذات وفي وضوعةمال والسياسات

 يرمعاي أو الخطط دافهبأ ومقارنتها عليها تحصلمال النتائج يموتقو اهتكرار وتحاشي
 ..ازنجاإل

 من دالتأك بهدف ديرونمال بهوا تقوم التي األنشطة جميع الرقابة تتضمن أخرى جهة ومن

 .فقط اهل خططمال اإلدارية العمليات مع تتفق القائمة اإلدارية العمليات

 :رياضية ال اإلدارة في )الرقابة( المتابعة فوائد 2-3-4-

 :هما الرياضية يئاتهال في امينه بعدين الرقابة تحقق

 :الرقابة تحقيق
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 العاملين من لذا تتعرض التي األخطاء من الرياضية ؤسسةمال أو يئةهال حماية على تعمل حيث

 .فيها

 :الكفاية تنمية تحقيق

 التنفيذ قيود والخطوط وضوعيةمال اإلدارية والنظم السياسات أن مون التأكد إلى تهدف يثح

 الكفاية من اهل كنمم قدر بأكبر دافهاأل تحقيق أجل من رافاتانح دون تسير


