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 المحاضرة األولى

 مفهوم اإلدارة :

ن االدارة نشاط قدٌم اذ كانت وال زالت من اهم االنشطة البشرٌة فً مختلف المجتمعات إ        

. ولقد سمً االنسانٌة على مدى العصور ولها التؤثٌر المباشر على نمو وتطور الحضارات 

الت ,وعصر الفضاء , عصرنا الراهن بتسمٌات واوصاف عدٌدة كعصر المعلومات واالتصا

وعصر التكنولوجٌا , وعصر الثورة المعرفٌة , وعصر االدارة بمختلف انواعها واتجاهاتها . 

فقد ظهرت االدارة بظهور تقسٌم العمل , وهً موجودة فً كل مجتمع , إال أن اهدافها ومبادئها 

دارة تعتبر اآلن وعملها ٌعتمد على االسس واالتجاهات السٌاسٌة واالقتصادٌة للدولة . فاإل

ظاهرة من ظواهر المجتمعات الحدٌثة . وعادة ما تناقش االدارة على انها فن إنجاز االشٌاء , 

وهً نوع متمٌز من النشاط وتختلف عن كل انواع النشاطات االخرى وتتعامل اإلدارة مع 

واجهة الظروف تكوٌن االهداف وتحقٌقها . وطبٌعة االدارة ال تكون ثابته بل انها على استعداد لم

المتغٌرة وحسب معطٌات الحوادث . وٌتفق المتخصصون فً االدارة بؤنه ال ٌوجد تعرٌف واحد 

موحد متفق علٌه لإلدارة , وذلك ألنه علم حدٌث نسبٌاَ من ناحٌة ولشموله مجاالت الحٌاة كافة 

ٌمكن أثباته  من ناحٌة اخرى , اذ ان االدارة قوة غٌر منظوره ألنها غٌر ملموسه , وأن وجودها

من خالل نتائج جهودها المتعددة . واالدارة تتعامل مع االنسان كوحدة مستقلة وكعضو فً 

 جماعة ٌتؤثر وٌإثر فً النظام الكلً للمجتمع . 

وكانت اإلدارة فً الماضً بسٌطة و محدودة وفقاَ لبساطة المجتمعات , وتعقدت بتطور          

السادس عشر فً واربا التً حاولت تطوٌر اإلدارة  المجتمعات وظهرت اصولها فً القرن

الحكومٌة فً ذلك الحٌن , وقد تؤثرت اإلدارة فً أوربا و أمرٌكا بؤفكار )تاٌلور( التً تركز 

على رفع الكفاءة الصناعٌة من خالل رفع االنتاج وخفض كلفته والفصل بٌن تخطٌط االعمال 

لمداخل العلمٌة للمنهج االداري فضالَ عن تؤكٌده وتنفٌذها وان المالحظة والقٌاس والتجربة هً ا

على الحوافز واألجور العالٌة وتحسٌن ظروف العمل وتحفٌز العاملٌن باستمرار لتحسٌن اإلنتاج 

ورفع كفاءته , وقد واجه تاٌلور انتقادات عدٌده ألفكاره إلهماله األنسان وعده كآلة وإهماله 

ال ٌقلل من الدور الذي لعبته فلسفة اإلدارة العلمٌة فً  متطلبات الشخصٌة اإلنسانٌة ,إال ان هذا

تطوٌر االنتاج واستخدام األسلوب العلمً وإٌجاد نظام رقابه فعال وتطوٌر مفهوم القٌادة 

 االدارٌة. 

وبذلك تكون إدارة التربٌة الرٌاضٌة قد أخذت من اإلدارة العلمٌة الكثٌر من المبادئ فً         

درٌب والعالقات اإلنسانٌة التً تعنً بالسلوك االنسانً فً العمل وتحسٌن مجاالت اإلعداد والت

معنوٌة العاملٌن ورفعها , وتستمد االدارة فً التربٌة الرٌاضٌة فلسفتها من اهدافها العامة 

والخاصة عبر التخطٌط الستراتٌجٌات فعالة توظف مواطن القوة فً الجوانب البدنٌة والنفسٌة 

مواطن الضعف وتعالجها , فضالَ عن فهم قوة المنافس وخصائصه فً واالجتماعٌة وتحدد 

االنشطة الرٌاضٌة المختلفة , ومن المعلوم ان المنافسة الرٌاضٌة هً منافسة متجددة ومتطورة 

ومتزاٌدة , ومهما بلغت قوة عوامل المنافسة مجتمعة فؤن المخطط االستراتٌجً فً المإسسات 

ٌنقب عن المعلومات لكً ٌوفر االساس لبرامج رٌاضٌة قادرة التربوٌة والرٌاضٌة معنً بؤن 

على تحقٌق اهداف الهٌئات والمإسسات الشبابٌة والرٌاضٌة من خالل االستفادة الكاملة من 
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الموارد واالمكانٌات المتاحة بالتخطٌط والتنظٌم الجٌد واالستثمار الكامل للموارد البشرٌة 

 ً االدارة الرٌاضٌة ومواكبة مستحدثات العصر . باستخدام الطرق واألسالٌب الحدٌثة ف

 ومن التعارٌف التً تخص االدارة التً وردت عن رواد الفكر االداري كالتالً:

 " المعرفة الدقٌقة لما نرٌد من الرجال ان ٌعملوه بؤحسن طرٌقة وأقلها كلفة" فردرٌك تاٌلور

 صدار االوامر والتنسٌق والرقابة" "ٌقصد باإلدارة التنبإ والتخطٌط والتنظٌم وإ هنري فاٌول 

 " ما ٌقوم به المدٌر من اعمال اثناء تؤدٌة الوظٌفة" شستربارنارد

" الوصول الى الهدف باستعمال احسن الطرق فً استغالل القوى البشرٌة والموارد  بلٌفلنز

 المتٌسرة بؤقل جهد ووقت ومال لتحقٌق اهداف محددة " 

 نً " " فن توجٌه النشاط اإلنسا فورست

" تنظٌم جهود االفراد وتنسٌقها واستثمارها بؤقصى طاقة ممكنة للحصول على افضل  الخطٌب

 النتائج بؤقل جهد ووقت ممكن "  

 االدارة العامة  

االدارة العامة كل االعمال والواجبات التً تتعلق بتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة , ٌطلق        

علٌها فً هذه الحالة ) االدارة العامة ( . وتتعدد وظائف االدارة العامة وتتباٌن تبعاَ لتعدد أوجه 

أنواعها نشاط الدولة وتباٌنها , فاإلدارة العامة للدولة تشمل االعمال الحكومٌة على اختالف 

اقتصادٌة كانت أو اجتماعٌة , زراعٌة أو صناعٌة وتجارٌة أو مالٌة أو صحٌة إلى غٌر ذلك من 

أعمال . وتعرف اٌضاَ تنسٌق المجهودات الفردٌة والجماعٌة لتنفٌذ السٌاسة العامة , واالدارة 

 ائٌة .  العامة نشاط ٌتعلق بالتنفٌذ . وال تشمل ما ٌدور فً نطاق السلطة التشرٌعٌة والقض

 

 أهمٌة اإلدارة فً التربٌة الرٌاضٌة     

تلعب اإلدارة دوراَ هاماَ ورئٌسٌاَ فً جمٌع مجاالت التربٌة الرٌاضٌة سواء على مستوى        

الهٌئات الرٌاضٌة أو المإسسات التربوٌة أو حتى مستوى الفرق الرٌاضٌة ومن أهم النقاط التً 

 ة الرٌاضٌة ما ٌلً : تبرز أهمٌة اإلدارة بالنسبة للتربٌ

التربٌة الرٌاضٌة نوع هام من أنواع التربٌة , اذ ان التربٌة الراضٌة مظهر من مظاهر  : أوالا 

التربٌة تعمل على تحقٌق اغراض عن طرٌق النشاط الحركً المختار الذي ٌستخدم البدن بهدف 

قلٌة والنفسٌة خلق مواطن صالح ٌتمتع بالنمو الشامل المتزن فً النواحً البدنٌة والع

 واالجتماعٌة . 



 
 

4 

إن االدارة تعنً البعد عن العشوائٌة واالرتجال , فكل مجال من مجاالت التربٌة  ثانٌاا :

الرٌاضٌة فً حاجة الى ان ٌدار بؤسلوب علمً بعٌداَ عن الصدفة , ومما هو جدٌر بالذكر أن 

 اإلدارة السلٌمة .  الفشل الذي قد ٌصٌب أحد مجاالت التربٌة الرٌاضٌة ٌكون بسبب غٌاب

اإلدارة تحدد إطار عمل واضح ٌمكن العمل بمقتضاه دون ضٌاع األهداف أو  ثالثاا :

االنحراف عنها ,فمدٌر النادي الذي ال ٌخطط وال ٌنظم لخطته ثم ال ٌوجه وال ٌتابع هذا التخطٌط 

والتنظٌم فلن ٌكون قادرا على تحقٌق األهداف المطلوبة , كما ان مدرس التربٌة الرٌاضٌة الذي 

ط منهجه بؤسلوب علمً ٌكون من الصعب علٌه تحقٌق هدف المنهج , ومدرب ال ٌمكنه تخطٌ

الفرٌق الغٌر قادر على تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ومتابعة فرٌقه ال ٌمكنه ان ٌحرز النتائج المرجوة 

 من هذا الفرٌق .

فعن طرٌق االدارة السلٌمة ٌمكن تحدٌد مراحل العمل وأسلوب االنتقال من مرحلة إلى أخرى 

ة تتابعٌة فً إٌقاع سلٌم ٌقلل من ظهور المشكالت الناتجة عن االرتجال وٌساعد على بطرٌق

 سرعة اكتشافها ان وجدت وٌعمل على حلها .

اإلدارة نشاط حتمً وحٌوي لكل جهد جماعً فهً التً تتوج الجهود  رابعاا :

اإلنسانٌة بالفعالٌة والجدوى , فمجهودات الجماعات تحتاج الى تخطٌط وتوجٌه 

 تنظٌم ومتابعة حتى تحقق االهداف المطلوبة .و

ان االدارة فن وعلم بمعنى ان من ٌمارس هذا العمل ٌجب ان تتوافر فٌه  خامساا :

قدرات خاصة أي تتوافر فٌه الموهبة اإلدارٌة , ومن هذا ٌتضح ان اإلدارة عملٌة 

التربٌة الزمة وضرورٌة للتربٌة الرٌاضٌة , ألنه مهما كانت قوة وصالحٌة أنشطة 

الرٌاضٌة فً مجاالتها المختلفة فلن تكون قادرة على تحقٌق أهدافها فً غٌاب 

   اإلدارة السلٌمة . 

 خصائص علم وفن اإلدارة 

وهو علم له استقاللٌته , وهو فن من الفنون االنسانٌة التً توارثها االنسان وتطورت ونمت    
لحاجة الى تنظٌم االعمال مع نمو الحضارة واصبحت من ضرورٌات العصر وظهور ا

الجماعٌة , وقد كانت االدارة فً بداٌتها مرتبطة بؤشخاص اكثر من ارتباطها بمبادئ عامة الى 
ان ظهرت حركة االدارة العلمٌة على اٌدي ) فردرٌك تاٌلور , وهنري فاٌول ( و تحدد 

 خصائص علم االدارة باآلتً :

 من العلوم الحدٌثة . -1
 من العلوم االجتماعٌة . -2
 علم مستقل له مبادئه وأسالٌبه . -3
 علم له وظائفه ومكوناته . -4
 اإلدارة كفكر . -5
 اإلدارة كممارسة . -6
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 المبادئ العامة لإلدارة    

ان الغرض من تقسٌم العمل هو تحسٌن اداء العاملٌن ورفع انتاجٌة  مبدأ تقسٌم العمل : -1

االفراد وان هذا المبدأ ٌتالءم مع جمٌع االعمال التً تشتمل على مجموعة معٌنة من 

 االفراد والتً تتطلب قدرات متنوعة .

ٌرى فاٌول انه من المهم التفرٌق بٌن السلطة الرسمٌة  مبدأ السلطة والمسؤولٌة : -2

التً تمنحها له القوانٌن من مركزه وبٌن السلطة الشخصٌة التً تتكون من لإلداري 

 مجموع الخصائص الممٌزة له كالذكاء والمعرفة والخبرة والقدرة على القٌادة .

وٌقصد بذلك طاعة القوانٌن واالمتثال لها ضمن المإسسة التً  مبدأ االمتثال للنظام : -3

 ٌعمل بها .

دور األوامر من رئٌس واحد فقط اذ ان انتهاك هذا المبدأ وتعنً ص مبدأ وحدة القٌادة : -4

سٌإدي الى انهٌار السلطة واختالل العمل , فحٌن ٌتلقى العاملٌن األوامر من اكثر من 

رئٌس سوف تتباٌن األوامر وتخلق الفوضى واختالل العمل وتوقف مبدأ االمتثال 

 للنظام  .

ء التً تتفاوت من اعلى سلطة الى اقل وٌتكون من سلسلة الرإسا مبدأ السلم اإلداري : -5

المعلومات من ناحٌة و وحدة مستوٌات ادارٌة وٌساعد هذا المبدأ على انتقال األوامر و

 القٌادة من ناحٌة اخرى . 

ٌعنً وجود رئٌس واحد ٌعمل ضمن خطة واحدة لمجموع  مبدأ وحدة التوجٌه : -6

 األنشطة ذات االهداف نفسها . 

 مبدأ مكافأة األفراد . -7

ان المكان الذي ٌوضع الفرد فٌه ٌجب ان ٌكون مناسباَ له اي تطبٌق مبدأ  مبدأ النظام : -8

 الشخص المالئم فً المكان المناسب .

معاملة وتقسٌم الواجبات بعدالة من حٌث نوع الواجبات والمسإولٌات  مبدأ العدالة : -9

 والمكافآت .

 مبدأ روح الجماعة . -11
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 المؤسسات الرٌاضٌة :مستوٌات اإلدارة فً 

ٌمكن تقسٌم اإلدارة داخل أي مإسسة رٌاضٌة الى ثالث مستوٌات رئٌسٌة كما فً المخطط     

 التالً :

 

 

 المستوى االستراتٌجً ---------------- 

 

 

 المستوى الفنً ---------------- 

 

 

 مستوى التشغٌل ------- 

 أوالً : اإلدارة العلٌا :

هً مجموعة من األفراد فً اعلى السلم اإلداري والتً تقوم السٌاسات والخطط العامة     

 للمنظمة وٌتم تحقٌق الهدف من خاللها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العلٌا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة المباشرة )المنفذون(

مسؤولٌات 

اإلدارة داخل 

 المؤسسات

تحدٌد 

األهداف 

 العامة
التنبؤ 

 باألهداف

وضع الهٌكل 

 التنظٌمً

تطوٌر المجال 

 اإلداري

وضع الخطط 

 طوٌلة المدى

توجٌه رقابة 

 األفراد

رسم 

 السٌاسات
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 ثانٌاً : اإلدارة الوسطى :

تلعب اإلدارة الوسطى دوراً وسطاً بٌن اإلدارة العلٌا واإلدارة المباشرة فمن ضمن     

السٌاسة العامة ومتابعة تحقٌق األهداف وترجمة األهداف طوٌلة المدى الى اختصاصاتها متابعة 

 أهداف مرحلٌة قصٌرة .

 -وهناك عدة مسإولٌات لإلدارة الوسطى داخل المإسسات الرٌاضٌة مثل :

 رسم سٌاسة التنفٌذ .  -1

 تحدٌد السلطة والمسإولٌات . -2

 المساهمة فً وضع الخطط . -3

 رفع تقارٌر دورٌة . -4

 ألداء .وضع معاٌٌر ا -5

 مراجعة النتائج . -6

 توجٌه وتنسٌق االعمال . -7

 تدرٌب وتنمٌة اإلدارة . -8
 

 ثالثاً : اإلدارة المباشرة )المنفذة( :
وٌمثلها جمٌع االفراد فً المإسسة الرٌاضٌة الذٌن ٌشغلون وظائف التنفٌذ وهم      

مجموعة من المدرٌٌن الذٌن ٌشرفون على مجهودات األفراد الذٌن ٌإدون العملٌات 

 التنفٌذٌة للعمل .
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 المحاضرة الثانٌة

 وظائف االدارة 

عدد هذه الوظائف والتً ٌسمٌها البعض المبادئ  مهما ٌكن االختالف فً وجهات نظر االدارٌٌن فً

الرئٌسٌة لإلدارة أو عناصر اإلدارة . اال ان االتفاق ٌكاد ٌكون عاما حول الوظائف التً ٌجب ان 

 ٌمارسها االداري وهً :

 التخطٌط . -1

 التنظٌم . -2

 القرار )اصدار االوامر(. -3

 التنسٌق . -4

 الرقابة . -5

 االتصال . -6

 هذه الوظائف  التالً :وهناك ادارٌٌن من ٌضٌف الى 

 التفوٌض . -1

 التوجٌه . -2

 التموٌل . -3

والكن ما ٌهمنا من هذه الوظائف هً الوظائف الستة الرئٌسٌة والتً سوف نتناول كل وظٌفة منها على 

 حدة وبالتفصٌل .

 

 التخطٌط

 مفهوم التخطٌط :

هو احد العناصر أو الوظائف االساسٌة فً  ان التخطٌط هو الخطوة األولى فً العملٌة اإلدارٌة و      

اإلدارة , وهو عملٌة مستمرة وتعنً وباختصار شدٌد األعداد الكامل للوصول إلى تحقٌق الهدف . 

والتخطٌط ٌرمً إلى وضع اهداف مرتبة بطرٌقة منطقٌة سواء كانت أهداف عاجلة مثل الفوز ببطولة 

لة المدى مثل اشتراك العراق فً الدورة األولمبٌة الكؤس او الدوري للعام الواحد , او اهداف طوٌ

وتحقٌق مراكز متقدمة لبعض الناشئٌن . واألهداف هً التً تحدد ماذا ٌجب ان نفعل ؟ وكٌف نصل 

كما ان األهداف وأٌن نفعل ؟ وما هً الموارد التً نحتاج الٌها إلتمام العمل , الٌه ؟ ومن الذي ٌفعل ؟ 

التً تتبع لكً نصل الى تحقٌقها , وهً التً تحدد أٌن نتجه ؟ وٌجب ان هً التً تحدد االستراتٌجٌة 

 ٌحقق التخطٌط هدفٌن رئٌسٌٌن هما :

تمكٌن المسإول عن التخطٌط من ان ٌتنبؤ وٌسٌطر على المواقف بفاعلٌة فً الهٌئة الرٌاضٌة التً  -1

 ٌقوم بإدارتها .

 بها .ٌساعد المدٌر على رسم مستقبل الهٌئة الرٌاضٌة التً ٌعمل  -2
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والتخطٌط ٌعتبر عالمة ارشاد تنٌر الطرٌق أمام كل مدٌر وتحدد المسارات الصحٌحة التً ٌجب علٌه   

 ان ٌسلكها لتحقٌق الهدف .وعلى ذلك فإن التربٌة الرٌاضٌة دون تخطٌط ال تعرف االزدهار والتقدم . 

تلجؤ اإلدارة الى االستعانة وٌعد التنبإ جوهر ولب التخطٌط واالدارة , ولضمان الدقة فً التنبإ     

بوسائل التحلٌل لٌكون العمل منظما وال مجال للصدفة فٌه او العفوٌة , اذ ال بد أخذ حسابات المستقبل 

 باالعتبار عند وضع الخطط . 

 تعارٌف التخطٌط   بعض

 التنبإ بما سٌكون علٌه المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل " .ٌعرفه فاٌول " 

" مرحلة التفكٌر التً تسبق تنفٌذ أي عمل والتً تنتهً باتخاذ القرارات المتعلقة بما اري السٌد الهو

 ٌجب عمله وكٌف ٌتم ومتى ٌتم " .

" تحدٌد األعمال أو األنشطة وتقدٌر الموارد واختٌار السبٌل األفضل الستخدامها من أجل علً السلمً 

 تحقٌق أهداف معٌنة " .

التً ٌسعى المشروع لتحقٌقها ورسم الخطط والبرامج الكفٌلة بتحقٌق تلك " تحدٌد األهداف حسن توفٌق 

 األهداف آخذا فً االعتبار اإلمكانات والقٌود التً تفرضها ظروف المناخ المحٌط بالمشروع " .

 

 أهمٌة التخطٌط

للتخطٌط أهمٌة بالغة , إذ إنه المنهج العلمً لسٌر العمل فً ضوء خطوات متتابعة وبدون        

التخطٌط تصبح األمور متروكة للقدر أو العمل العشوائً غٌر الهادف . وقد حصر رواد اإلدارة أهمٌة 

 وأهداف وفوائد اإلدارة التً تعود من تطبٌق التخطٌط السلٌم نلخصها فٌما ٌلً :

 تحدٌد األهداف : -1
ا فً المستقبل , كما انه البد من تحدٌد الهدف أو األهداف ألنها النهاٌات أو النتائج المطلوب تحقٌقه    

من الضروري توضٌح هذه األهداف لألفراد والمرإوسٌن الذٌن سوف ٌعملون وٌتعاونون على تحقٌقها 

, ومما ال شك فٌه أن األهداف هً المرشد الذي ٌهدي المإسسة إلى الطرٌق المنشود وإلى وضع 

 ة وكفاءة المإسسة والعاملٌن فٌها . المعٌار السلٌم لتقوٌم األداء الوظٌفً بما ٌإدي إلى زٌادة فعالٌ

 

 التنبؤ بالمستقبل : -2
إن ما ٌخفٌه الغٌب والمستقبل ال ٌعلمه إال هللا , ولكن دراسة العوامل والمتغٌرات التكنولوجٌة     

واالقتصادٌة وغٌرها ... وإعداد خطة منظمة تساعد على درء الخطر المتوقع وتفادي ما ٌحتوٌه 

 المستقبل من مشكالت .

  

 الترابط المنطقً للقرارات : -3
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إن بلورة األهداف ووضوحها ٌإدي الى الترابط بٌن القرارات الصادرة من الرئٌس إلى        

 المرإوسٌن وكذلك الترابط بٌن األهداف الكلٌة واألساسٌة للمإسسة بصفة عامة .

  

 التنسٌق : -4
ٌساعد التخطٌط على تنسٌق الجهود البشرٌة بحٌث تصب جمٌع األهداف الفرعٌة فً الهدف الرئٌسً     

 للمإسسة , وبذلك تتضافر الجهود وتتوحد فً سبٌل تحقٌق الغاٌة .

  

 االستخدام األمثل للموارد المتاحة : -5
, الموارد المالٌة , األجهزة  ٌساعد التخطٌط على االستخدام األمثل للموارد المتاحة )القوى البشرٌة    

 واألدوات والتقنٌات , اإلدارة ( بحٌث تحصل منها على أكبر منفعة ممكنة بؤقل تكلفة .

  

 الرقابة المحكمة : -6
ٌسهل التخطٌط عملٌة الرقابة الداخلٌة والخارجٌة للمإسسة وٌرفع من مستوى أدائها وكفاءتها وذلك     

 لمتابعة تحقٌق األهداف المحددة مسبقا .

 

 تقوٌم األداء : -7
ٌساعد التخطٌط على تقوٌم األداء وٌرفع من الكفاءة والفعالٌة اإلدارٌة وٌرشد المدٌر والقادة إلى     

 ائبة , وذلك لتحقٌق األهداف المنوطة بها .القرارات الص

  

 تسهٌل مهمة القائد : -8
ان التخطٌط ٌحدد أسالٌب العمل وتقسٌمه والخطوات واإلجراءات المطلوب اتباعها مما ٌجعل     

 العاملٌن ما هو مطلوب والمتوقع منهم وطرٌقة انجازه .

 

 الرضا واالرتٌاح النفسً للعاملٌن : -9
والمدروسة ووضوح األهداف ٌجعل الموظفٌن ٌإدون واجباتهم بثقة حٌث إنهم إن الخطة المحكمة     

ٌسٌرون فً خطة واضحة ومدروسة ومبرمجة لذلك ٌتبعون أفضل الطرق لتحقٌقها , مما ٌعطٌهم 

 شعورا بالرضا واالرتٌاح النفسً .

 أنواع التخطٌط    

وهً األساس الزمنً , واألساس  هناك عدة اسس ٌمكن تصنٌف أنواع التخطٌط على ضوئها ,         

 الوظٌفً , واألساس اإلقطاعً , واألساس اإلقلٌمً وذلك على النحو التالً :

 األساس الزمنً .:  أوالً 
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 التخطٌط قصٌر األجل . -1
ومدته سنة أو سنتٌن تقرٌبا وهو األكثر شٌوعاً فً التربٌة الرٌاضٌة , وتكون الخطة السنوٌة مهمتها     

االستعداد للبطوالت المحلٌة ذات المستوى العالً مثل بطوالت المناطق أو بطوالت الجمهورٌة , وفً 

 المدارس ٌكون هو التخطٌط لمقررات عام دراسً واحد .

 

 جل .التخطٌط المتوسط األ -2
سنوات تقرٌبا , وٌنبثق من التخطٌط طوٌل األجل , وهذا النوع من التخطٌط ٌتم  5 -4وٌتراوح من     

لإلعداد للدورات األولمبٌة وبطوالت العالم وعادة ما ٌبدأ هذا النوع بعد نهاٌة كل دورة أولمبٌة استعداداً 

, تحقق فً النهاٌة هدف التخطٌط متوسط  للدورة األولمبٌة القادمة وغالباً تقسم إلى خطط قصٌرة األجل

 األجل .

 

 التخطٌط طوٌل األجل . -3
سنة وٌكون هذا النوع من التخطٌط معنً بتكوٌن األبطال على المدى  15 – 11قد ٌتراوح من     

الطوٌل فً بعض األنشطة الرٌاضٌة , أي تتولى هذه األنشطة الالعب من بداٌته إلى أن ٌصل إلى 

مرحلة البطولة كما ٌحدث فً الجمنا ستك  مثالً ألن العب الجمنا ستك ٌحتاج إلى قرابة تسع سنوات 

تظم المتواصل حتى ٌتمكن من تمثٌل بالده دولٌاً , ومن ناحٌة أخرى ٌجب العناٌة من التدرٌب المن

بتخطٌط مناهج التربٌة الرٌاضٌة من مرحلة التعلٌم األساسً إلى نهاٌة المرحلة الثانوٌة حتى ٌكون 

 تخطٌطاً استراتٌجٌاً بعٌد المدى . 

 

 األساس الوظٌفً . : ثانٌاً 

 ث أنواع رئٌسٌة هً :هنا ٌنقسم التخطٌط إلى ثال     

 التخطٌط التطوٌري . -1

 التخطٌط التنظٌمً . -2

 . التخطٌط البشري -3

 

 حسب المستوى الجغرافً أو المكانً .: ثالثاً 

 التخطٌط المحلً . -1

 التخطٌط الوطنً . -2

 . التخطٌط الدولً -3

 

 التخطٌط حسب درجة الشمولٌة .: رابعاً 

 التخطٌط الشامل . -1

 التخطٌط الجزئً . -2
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 ومن الممكن أن نوجز صفات الخطة الجٌدة فً النقاط التالٌة :      

 بمعنى تغطٌة الخطة لكافة المجاالت والنشاطات ذات العالقة . الشمولٌة : -1

 

 بمعنى أن تكون ضمن االمكانات المادٌة والبشرٌة المتوافرة . الواقعٌة : -2

 

 

استجابتها للظروف المتغٌرة وقابلٌتها للتغٌٌر والتعدٌل فً ظل الظروف الطارئة التً  المرونة : -3

 تواجهها اثناء التنفٌذ .

 

 المركزٌة فً التخطٌط والالمركزٌة فً التنفٌذ . المركزٌة : -4

 

 

 : بمعنى ان تكون ملزمة لجمٌع االطراف ذات العالقة . الزامٌة الخطة -5

 

 عض وبٌن األهداف والوسائل والمحاور المتاحة .التناسق بٌن األهداف بعضها بب -6

 

 

 االستمرارٌة فً المتابعة والتنفٌذ والتقوٌم . -7
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 المحاضرة الثالثة

 التنظٌم

 مفهوم التنظٌم اإلداري  وأهمٌته 

التنظٌم هو الوظٌفة الثانٌة أو العنصر الثانً فً العملٌة اإلدارٌة بعد وظٌفة التخطٌط , فبعد     

اتمام وضع األهداف واالستراتٌجٌات والخطط البد لإلدارة من القٌام باألنشطة الصحٌحة لتحقٌق 

حدد الوظائف تلك األهداف . والتنظٌم هو بمثابة العمود الفقري للعملٌة اإلدارٌة بكاملها إذ ٌ

التنظٌمٌة لجمٌع المستوٌات من أعالها حتى المستوى التنفٌذي , وفً نفس الوقت ٌوضح 

العالقات بٌن اإلدارات المختلفة واألقسام , مما ٌساعد على منع االنحراف عن المسار المطلوب 

 وٌمكن القول بؤن التنظٌم هو تحوٌل الخطط إلى أفعال , وجعل المإسسة وحدةفً العمل . 

كما انه ٌعنً بناء الهٌاكل الداخلٌة لألعمال وارتباط بعظها ببعض , وٌتحدد دور  متماسكة .

وأهمٌة التنظٌم فً تقدٌم الوسائل التً ٌستطٌع األفراد بمقتضاها العمل جمٌعاً وبفعالٌة نحو 

بما تحقٌق األهداف المرسومة للمإسسة أو الهٌئة . إذ أن الجهود تحتاج إلى التنسٌق المتكامل 

ٌكفل تحقٌق الهدف بكفاءة وفاعلٌة , ولقد ظهرت عدة مفاهٌم للتنظٌم خالل الحقب الزمنٌة نورد 

 منها ما ٌلً . 

حسب تعرٌف )كوتنس( هً " جمٌع األنشطة التً ٌتم إسنادها إلى اإلدارات للعمل على    

وٌصف كل  تحقٌق أهداف المنظمة من خالل تفوٌض السلطة والتنسٌق بٌن جمهور األفراد " .

من ) جٌمس مونً وراٌلً ( التنظٌم بؤنه " شكل أي تجمع إنسانً ٌهدف إلى تحقٌق هدف 

مشترك " . وٌرى السٌد ) الهواري ( ان التنظٌم " هو عبارة عن وضع نظام عالقات بٌن 

وٌعرف )فاٌول( التنظٌم بؤنه " امداد  أشخاص منسق إدارٌاً من أجل تحقٌق هدف مشترك ".

لمشروع بكل ما ٌحتاجه من األفراد والمواد األولٌة و رأس المال , وإقامة التنسٌق المنشؤة أو ا

بٌنهما بما ٌساعد على تؤدٌة وظٌفتها " . وٌعنً التنظٌم فً أي مجال تمارسه اإلدارة ومن 

ضمنها مجال التربٌة الرٌاضٌة هٌكلة وتوزٌع النشاط الخاص بالجهاز اإلداري سواء كان جهازاً 

اصاً إلى عدة قطاعات وإدارات وأقسام بهدف القٌام بذلك النشاط بترتٌب و سهولة عاماً أم خ

 وٌسر , ومن ثم تحقٌق األهداف التً ٌطمح الجهاز اإلداري الوصول إلٌها . 

 وٌذكر حسن ناجً أن التنظٌم ٌتم من خالل :  

 تصمٌم الهٌكل التنظٌمً . -1

 توزٌع االختصاصات بٌن المناصب واألفراد . -2

 مان :وذلك لض

 تقسٌم العمل على العاملٌن . - أ

 سهولة نقل القرارات . - ب

 توفٌر نظام المعلومات . - ت

 تحقٌق التدرٌب والتنمٌة للعاملٌن .    - ث
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والتخطٌط والتنظٌم عنصران متشابكان فال ٌمكن أن ٌكون هناك تخطٌط ناجح بدون تنظٌم    

لألجهزة التً سوف تقوم على وضع الخطة وتطبٌقها , كما ان التنظٌم ٌإثر على الخطة 

 فٌدعمها . 

وللتنظٌم اإلداري فوائد كبٌرة تصب فً مصلحة المؤسسة أو الهٌئة لتحقٌق أهدافها وتتجلى  

 هذه األهمٌة بالتالً :

 التوزٌع العلمً الصحٌح للوظائف بطرٌقة ال ٌكون فٌها للتؤثٌر الشخصً دوراً . -1

تحدٌد العالقة بٌن العاملٌن بحٌث ٌعرف كل موظف أو عامل اختصاصه وحدود  -2

لتنسٌق فٌما بٌنهم بالنسبة لألعمال التً ٌشترك فً انجازها أكثر من صالحٌاته وا

 موظف أو إدارة أو قسم .

 االستجابة للمتغٌرات التً تحدث فً محٌط الوظٌفة والفرد الذي ٌشغلها . -3

تحدٌد خطوط السلطة من أعلى الهٌكل التنظٌمً إلى قاعدته مروراً بمختلف المستوٌات  -4

 اإلدارٌة .

 لتنظٌمٌة فرص اكتساب الخبرة وتبادل المعرفة والمهارات بٌن العاملٌن .توفر الوظٌفة ا -5

ٌكفل التنظٌم تهٌئة سبل االتصاالت الرسمٌة وغٌر الرسمٌة بٌن مختلف أجزاء الوحدة  -6

 اإلدارٌة .

   كفاءة ممكنة عن طرٌق  بؤحسنٌساعد التنظٌم فً تحقٌق األهداف الرئٌسٌة للمجتمع  -7
 المتاحة .والبشرٌة ل للموارد المادٌة التنسٌق وحسن االستغال

ٌإدي الً خلق الجو المالئم للعمل واستقرار العاملٌن وحثهم على زٌادة جهودهم لبلوغ  -8
 الهدف المشارك .

 ٌساعد على خلق روح التعاون والتضامن بٌن االفراد لبلوغ األهداف المحددة .   -9

 واهمٌة األهداف المطلوب انجازها .توزٌع وتخصٌص موارد المنظمة وفق اسبقٌات    -11

  : انتُظٍىأٔ خطٕاد ػًهٍخ يكَٕبد 

 رؾل٠ل ٘لف اٌّئٍَخ . -1

 رؾل٠ل ا٤ْٔطخ اٌٚوٚه٠خ ٌزؾم١ك ا٤٘لاف ٚا١ٌَبٍبد ٚاٌقطٜ اٌّٛٙٛػخ . -2

 رغ١ّغ ا٤ْٔطخ اٌّزْبثٙخ فٟ ٚؽلح ٚظ١ف١خ . -3

 رغ١ّغ اٌٛؽلاد اٌٛظ١ف١خ اٌّزْبثٙخ فٟ ٚؽلح اكاه٠خ . -4

 ا٦كاه٠خ اٌّورجطخ ِغ ثؼٚٙب فٟ ٚؽلح هئب١ٍخ )ٚؽلح اكاه٠خ ػ١ٍب( . رغ١ّغ اٌٛؽلاد -5

 رف٠ٛ٘ هئ١ٌ وً ِغّٛػخ اٌٍَطخ اٌٚوٚه٠خ ٤كاء ٘نٖ ا٤ْٔطخ . -6

هثٜ ٘نٖ ا٤ْٔطخ ٚاٌٛظبئف ٚا٦كاهاد ِغ ثؼٚٙب أفم١بً ٚهأ١ٍبً ِٓ ف٩ي ػ٩لبد  -7

 ٌٍٛؽلاد اٌّورجطخ هأ١ٍبً , ٚػ٩لبد اٌزؼبْٚ ٌٍٛؽلاد اٌّورجطخ أفم١بً  خاٌٍَطخ ٚاٌَّئ١ٌٚ

 هٍُ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ اٌنٞ ٠ٛٙؼ اٌٛظبئف ٚاٌٍَطبد ٚاٌؼ٩لبد . -8

 اػلاك إٌٛف ٚاٌز١ٕٛف ٌىً ٚؽلح ٚظ١ف١خ . -9

 رؾل٠ل اعواءاد اٌم١بَ ثىً ٚظ١فخ .    -11
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  :انتُظٍى ٔيجبدئ اسس 

 . مبدأ وحدة الهدف فً التنظٌم  -1

إذ ٌكون لكل وحدة وظٌفٌة أو إدارٌة هدف محدد مرتبط بشكل مباشر مع أهداف    
 المإسسة أي تكون أهداف كل جزء فً التنظٌم متفقة مع هدف التنظٌم ككل .

 مبدأ تقسٌم العمل . -2

أي ٌجب تقسٌم أنشطة المإسسة ووضعها فً مجموعات لكً تساهم بؤكبر     
فعالٌة نحو تحقٌق األهداف . بحٌث أن تقسٌم العمل ٌإدي الى سرعة تنفٌذه 

 وتحسٌن جودته .

 مبدأ نطاق اإلشراف . -3

ٌعنً نطاق اإلشراف عدد األفراد الذٌن ٌستطٌع أن ٌشرف علٌهم مدٌر معٌن     
التالً ٌنص هذا المبدأ بؤن ال ٌزٌد عدد األفراد فً أي وحدة بكفاءة وفاعلٌة وب

إدارٌة عن العدد الذي ٌمكن مدٌر الوحدة من إدارتهم واإلشراف علٌهم بكفاءة 
 وفاعلٌة .

 مبدأ وحدة األمر والرئاسة .  -4

وهو أن ٌكون لكل مرإوس رئٌس أو مدٌر واحد ٌتلقى منه أوامره بحٌث ال  ٌتلقى               
 المرإوس األوامر إال من رئٌس واحد .هذا 

 مبدأ تكافؤ السلطة القانونٌة .  -5

 أي أن ٌعطً كل مسإول السلطات الالزمة التً تناسب المسإولٌات المطلوبة منه .

 مبدأ الكفاٌة والسهولة .  -6

ٌهدف التنظٌم إلى تحدٌد ما ٌكفً لتحقٌق األهداف بؤقل قدر ممكن من التكالٌف وفً 
حدود اإلمكانات المتاحة فالتنظٌم الجٌد هو اقصر الطرق للوصول إلى الهدف اذ أنه 
ٌشكل دائماً الخط المستقٌم بٌن نقطتٌن وأن ٌكون التنظٌم سهالً ٌسهل قراءته والوقوف 

 على محتواه . 

 االتصاالت .  مبدأ سهولة -7

ان توفر سهولة االتصاالت لجمٌع العاملٌن فً التنظٌم الرٌاضً ضرورٌة جداً لتنفٌذ وتحقٌق 
األهداف . اذ ٌجب ان تكون الجهة المنظمة لها القدرة على االتصال والمتابعة لجمٌع العاملٌن , 

جمٌع المشاكل التً  كما ان العالقات التً تتمتع بها المإسسة تإدي إلى سهولة تنفٌذ وأداء وحل
 تعترض عملٌة التنظٌم .
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 . مبدأ توزٌع العمل   -8

تتطلب  العملٌة التنظٌمٌة ألي دوره أو بطولة جهوداً كبٌرة من قبل جمٌع العاملٌن ,            

لذا على اإلدارة دراسة وتحدٌد جمٌع األعمال التً تساهم فً تحقٌق النجاح من اتصال ومتابعة 

م تقسٌم و تصنٌف حسب طبٌعة العمل دون الدخول فً تفاصٌل أخرى كما وتنفٌذ الواجب , ث

البد من توزٌع المسإولٌات على المرإوسٌن كل حسب مجال اختصاصه مع التؤكٌد على 

 ضرورة ان تكون هناك عالقات قوٌة وتنسٌق جٌد بٌن الجمٌع . 

 مبدأ تحقٌق التعاون . -9

م التعاون الوثٌق والعالقات المتٌنة أن نجاح أي عمل تنظٌمً  فً أي مإسسة ٌستلز   

بٌن جمٌع العاملٌن فً المإسسة أو المنشئة الرٌاضٌة , وان ٌكون عمل كل مجموعة هو 

مكمل ومتمم لعمل المجموعة األخرى , ألن التعاون ٌعتبر صمام األمان لمنع تكرار أو 

 تداخل األعمال بعضها ببعض .

 االستمرار .مبدأ  -11

االعتبار أن أي منشؤة قامت لكً تستمر وتنمو وتتطور , ومن اجل ٌجب أن ٌوضع فً 

هذا ٌنبغً مراعاة قٌام المإسسة ببرامج للتنمٌة اإلدارٌة التً تستهدف إعداد القوى 

 العاملة لمختلف الوظائف القٌادٌة والتً ٌمكن أن تتحمل تبعات المسئولٌة فً المستقبل .

 . مبدأ المرونة -11

إن المدٌرٌن علٌهم أن ٌعدوا أنفسهم لمقابلة التغٌٌرات المحتملة بموجب هذا المبدأ ف    

التً قد تطرأ نتٌجة للظروف واألوضاع المستحدثة , األمر الذي ٌفرض علٌهم أن 

ٌقوموا بؤحداث التغٌرات المناسبة فً التنظٌم دون اإلخالل بالجوهر أو إعاقة العملٌة 

 اإلدارٌة فالتنظٌم المرن قادر على التحمل .

  :شكبل انتُظٍى ا

 انتُظٍى انشأسً أٔ انتُفٍزي .:  أٔلا 

٠َّٚٝ اٌزٕظ١ُ اٌقطٟ أٚ اٌؼَىوٞ ٤ْ اٌورت اٌؼ١ٍب رزّزغ ثٍَطخ ػٍٝ اٌورت ا٤لً ٚفٟ 

٘نا اٌزٕظ١ُ ر١َو ف١ٗ اٌٍَطخ ٕو٠ؾخ ٚٚاٙؾخ فٟ ارغبٖ َِزم١ُ ِٓ اٌمبئل اٌٝ ا٤ّقبٓ 

ٚرزٕبٍت اٌزؼ١ٍّبد فٟ فٜ هأٍٟ ِٓ أػٍٝ اٌَّئ١ٌٛٓ فٟ اٌَّز٠ٛبد اٌّقزٍفخ ٌٍٍَطخ,

 اٌٝ أٍفً ؽزٝ رًٖ اٌٝ اٌْقٔ اٌنٞ ٠مَٛ ثبٌزٕف١ن .

 ْزا انشكم يٍ انتُظٍى : يضاٌب

 رؾل٠ل ٚرم١َُ ٚاٙؼ ٌٍٍَطخ ٚاٌَّئ١ٌٚخ . -1

 ٌٍٙٛخ ا٦عواءاد اٌزٕظ١ّ١خ ٚا٦كاه٠خ ٌجَبٛخ اٌزٕظ١ُ . -2

 ٠زُ رٕف١ن ا٤ػّبي ثَوػخ فبئمخ . -3
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 أيب ػٍٕثّ فًٓ :

و اٌزقٖٔ , ٤ٔٗ ِٓ اٌٖؼت أْ ٠ىْٛ ٘نا اٌَّئٛي أٚ اٌّْوف ِزقٖٖبً فٟ فم -1

 رٕف١ن ػلح ػ١ٍّبد فٟ آْ ٚاؽل .

 ٙغٜ اٌؼًّ ػٍٝ هإٍبء ا٤لَبَ ٚاٌّْوف١ٓ ٤ُٔٙ ٠ىْٛٔٛ ِؾ١ٍّٓ أوضو ِٓ ا٩ٌىَ . -2

 ٕؼٛثخ ٚعٛك ػب١ٍِٓ ثبٌملهح ٚاٌىفبءح اٌّطٍٛثخ ٌغ١ّغ اٌزقٖٖبد . -3

 . اٌزؼَف فٟ اٍزقلاَ اٌٍَطخ -4

 انتُظٍى انٕظٍفً .: ثبٍَبا 

٠ٚمَٛ ػٍٝ رى٠ٛٓ ِغّٛػبد اكاه٠خ ِزقٖٖخ , ٠ْوف ػٍٝ وً ِٕٙب ِل٠و أٚ لبئل     

ِزقٖٔ ٠ؼزجو فج١واً فٟ ّئْٚ ٚظ١فزٗ . ِضً اٌّل٠و اٌفٕٟ ٌٍفو٠ك ٚا٤فٖبئٟ إٌفَٟ 

, ٚ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزٕظ١ُ ٠ؤفن ثبٌزقٖٔ ٚرم١َُ اٌؼًّ ِّب ٠غؼً اٌّل٠و٠ٓ لبكه٠ٓ ػٍٝ 

 ؽً اٌّْبوً اٌّؾ١طخ ثُٙ .

 يا٠ب اٌزٕظ١ُ اٌٛظ١فٟ :ِ

 اِىب١ٔخ ٚثَبٛخ اٌزقٖٔ ٚرم١َُ اٌؼًّ . -1

 ٠ؼًّ ػٍٝ ْٔو عٛ ِٓ اٌضمخ ث١ٓ اٌقجواء ٚاٌّزق١ٖٖٓ ٚا٤عٙيح ا٦كاه٠خ . -2

 اهرفبع اٌىفبءح فٟ اٌؼًّ ٔز١غخ اٌزقٖٔ .  -3

 أما عٌوبه فهً :
التداخل فً وحدة األمر والتعلٌمات وفً نطاق األشراف مما ٌجعل بعض العاملٌن  -1

 ٌتلقون األوامر من أكثر من رئٌس .
 ٌجنح إلى ال المركزٌة حٌث ٌتركز فً ٌد عدد من الرإساء المتخصصٌن . -2
 عدم تحدٌد المسإولٌة . -3
 االحتٌاج إلى مصارٌف تدرٌبٌة .  -4

 

 التنظٌم التنفٌذي االستشاري . ثالثاً :

ظهر هذا النوع نتٌجة لكبر حجم المنظمات وزٌادة التعقٌدات التنظٌمٌة والمعرفٌة مما أدى إلى     
 ظهور طبقة االستشارٌٌن لمعاونة التنفٌذٌٌن .

 ممٌزات هذا الشكل من التنظٌم هً :

 منح الوقت للتنفٌذٌٌن لتوجٌه نشاطهم على األنشطة المحققة ألهداف المإسسة بشكل مباشر .

 : الصراع بٌن التنفٌذٌٌن واالستشارٌٌن .  عٌوبه

 التنظٌم مع استخدام اللجان . رابعاً :

بالتنظٌم فً استخدام اللجان اسناد وظٌفة تنظٌمٌة معٌنة إلى مجموعة من األفراد وتختلف         
 أنواع اللجان كما تتباٌن مستوٌاتها واعمالها وطبٌعة الوظائف التً توكل الٌه .
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 كل من التنظٌم هً :ممٌزات هذا الش

 توفٌر الخبرات .  -1
 , اضافة الى توفٌر الموضوعٌة .توزٌع مسإولٌة اتخاذ القرارات  -2

 عٌوبه :

 طول الوقت إضافة إلى أن التباٌن ٌإدي إلى صعوبة الوصول إلى المدخل . -1
 صعوبة فً ضبط المنافسات .  -2

  انواع التنظٌم

 أوالً : التنظٌم الرسمً .

الرسمً بالهٌكل التكوٌنً للمنظمة )المإسسة , والدائرة ( وبتحدٌد العالقات ٌهتم التنظٌم     

والمستوٌات , وتقسٌم األعمال وتوزٌع االختصاصات كما أرادها المشروع , أو كما وردت فً 

الوثٌقة الرسمٌة )القانون( لهذه المإسسة . وٌقتضً التنظٌم الرسمً أن ٌصمم على شكل هرم 

لوحدات على المستوى التنفٌذي . وهذه القاعدة تدعم التكوٌن الهرمً ذي قاعدة عرٌضة تضم ا

المتدرج . وفً اطار هذا التنظٌم الرسمً القائم على أساس التدرج الهرمً تتحقق االعتبارات 

 التالٌة .

وجود مستوٌات محددة لالختصاصات , والسلطة والمسإولٌة والتخاذ القرارات والبت  -1

 التوجٌه .فً المشكالت , واألشراف و

هذا التسلسل ٌحقق المبدأ العام للتنسٌق . فمن خالل التدرج تصبح سلطة التنسٌق العلٌا  -2

 قادرة على العمل , وتمتد فاعلٌتها إلى كل اجزاء البناء التنظٌمً .

 تقسٌم العمل داخل المنظمة على اساس التخصص . -3

ارة بالمستوٌات وجود شبكة اتصاالت ممتدة من المركز إلى جمٌع اجزاء المإسسة م -4

 الرئاسٌة بما ٌحقق تدفق المعلومات إلى المستوٌات المختلفة وتكاملها .

تحدٌد العالقات داخل المإسسة بوضوح , بحٌث ٌعلم كل موظف رئٌسه وٌعلم كل  -5

 رئٌس مرإوسٌه .

امكانٌة السٌطرة على المشكالت أو الخلل الذي ٌتسرب إلى جزء من اجزاء المإسسة  -6

 دون امتداده إلى االجزاء األخرى .وحصره والحٌلولة 

تحدٌد نطاق تمكن مناسب لكل رئٌس , وٌقصد بنطاق التمكن العدد المناسب من  -7

العاملٌن الذٌن ٌستطٌع رئٌس واحد أن ٌشرف علٌهم وٌوجهم وٌنسق نشاطهم فً حدود 

 قدرته وجهده ووقته .

شباب والرٌاضة , ومن أمثلة التنظٌم الرسمً فً مجال التربٌة الرٌاضٌة ) وزارة ال

ومدٌرٌة التربٌة الرٌاضٌة فً وزارة التربٌة , و منتدٌات الشباب , ومدٌرٌة الرٌاضة 

  الجامعٌة , وغٌرها من المإسسات الرسمٌة المهتمة بالحركة الرٌاضٌة (
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 ثانٌاً : التنظٌم غٌر الرسمً .   

الخاصة باألفراد التً ال ٌمكن  وٌهتم هذا النوع من التنظٌم باالعتبارات والعوامل والدوافع     

توضٌحها بطرٌقة رسمٌة مخططة على اساس انها تتولد تلقائٌاً وتنبع من احتٌاجات العاملٌن فً 

المإسسة وسلوكهم . والتنظٌم غٌر الرسمً ٌنشؤ نتٌجة للدور االجتماعً الذي ٌلعبه بعض 

لوك غٌر رسمٌة وطرٌقة األفراد فً حٌاة المإسسة , وهذا الدور غٌر الرسمً ٌرتب انماط س

معٌنة ٌتبعها االفراد فً الواقع فً تصرفاتهم ,وٌرتبط التنظٌم غٌر الرسمً بالسلوك اإلنسانً 

التطوعً واالختٌاري . ومن ثم قد ال ٌتفق بالضرورة مع المخطط الرسمً . وهو ٌهتم بالتنظٌم 

 كما هو كائن ال كما ٌجب أن ٌكون رسمٌاً .

الرسمً تتصل بسلوك األفراد والجماعات , وهً بذلك مشكالت  ومشكالت التنظٌم غٌر    

إنسانٌة وسلوكٌة ومشكالت عالقات أكثر منها مشكالت هٌكل أو بناء , لكن الفصل التام بٌن ما 

هو رسمً وغٌر رسمً من سلوك أو عالقات أو حتى هٌاكل ٌبدو غٌر واقعً وغٌر ممكن من 

ذات تنظٌم رسمً تماماً والعكس صحٌح , فالواقع  الناحٌة العملٌة , ألنه ٌندر وجود مإسسة

ٌشٌر الى خلٌط من التنظٌم الرسمً وغٌر الرسمً فً معظم المإسسات . إلى ان درجة سٌادة 

أو حدة هذٌن النوعٌن تختلف من مإسسة الى أخرى طبقاً لطبٌعة المإسسة وأهدافها , وطبٌعة 

 ذي تعٌشه .العاملٌن فٌها , وبٌئتها , وزبائنها , والموقف ال

وهً  (لجماعات الصغٌرة ومن أمثلة التنظٌم غٌر الرسمً فً مجال التربٌة الرٌاضٌة )ا    

مجموعة من األفراد العاملٌن فً المنظمات الرسمٌة أو الغٌر الرسمٌة ممن تجمعهم احدى 

و الروابط االنسجام االجتماعً كالصداقة والزمالة أو القربى أو الجوار أو تقارب الهوٌات أ

المصالح أو األهداف فتشدهم إلى بعضهم البعض . لتمٌزهم عن غٌرهم من األفراد أو الجماعات 

 األخرى فً نطاق المإسسة الواحدة وتظهر هذه الجماعات فً الفرٌق الرٌاضً .

 جدول ٌبٌن الفروقات ما بٌن التنظٌم الرسمً والتنظٌم غٌر الرسمً

 التنظٌم غٌر الرسمً التنظٌم الرسمً ت

 هٌكل سائب ومتغٌر هٌكل محدد بدقة 1

 هٌكل مرن هٌكل غٌر مرن 2

3 
التعلٌمات واإلجراءات والعالقات محددة 

 بدقة ومكتوبة
التعلٌمات واإلجراءات والعالقات 

 متغٌرة وغٌر محددة

 تنظٌم مإقت وقابل للتغٌٌر ٌستمر لفترة زمنٌة طوٌلة نسبٌاً  4

 ٌوجد مناصبال  شغل المناصب والتعٌٌن بقرارات 5

6 
ٌعمل وفق قوانٌن وأنظمة ثابتة خاضعة 

 للتعدٌل
 ال ٌعمل وفق لوائح

 ال ٌعمل وفق قرارات سلطة ٌعمل وفق قرارات سلطة 7
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 المحاضرة الرابعة

 القرار

 مفهوم وتعرٌف القرار .

أن عملٌة اتخاذ القرار لٌس باألمر السهل فلكً ٌتحول القرار إلى شكل عمل ال مجرد كلمات     

تخرج من المقرر أي بمعنى آخر ٌكون قراراً فعاالً البد أن ٌكون له مواصفات خاصة و 

بؤسلوب معٌن وفً وقت مناسب حتى ٌمكن أن ٌترجم إلى شكل أعمال قابلة للتنفٌذ وٌحقق 

 وة منه .النتٌجة المرج

والقرار ٌتغلغل فً كل عناصر اإلدارة فعملٌة التخطٌط  بعناصرها المختلفة هً مجموعة   

متصلة من القرارات فاألهداف تتحدد بالقرارات , والسٌاسات هً مجموعة قرارات 

واإلجراءات هً سلسلة قرارات والبرامج ماهً الى عدد من القرارات وهكذا نجد ان القرار 

 اصر العملٌة اإلدارٌة سواء كانت تخطٌطاً أو تنظٌماً أو توجٌهاً أو متابعة .ٌدخل فً كل عن

وٌذكر دروٌش " ان القرار هو النتاج النهائً لحصٌلة مجهود متكامل من اآلراء واألفكار     

واالتصاالت والجهد والدراسة التً تمت على مستوٌات مختلفة بالمنشؤة فً نفس الوقت ٌعتبر 

مة المدٌر اإلداري ولٌس مهمة المستشارٌن أو المتخصصٌن الذٌن ٌعملون اتخاذ القرار مه

بجانبه " وٌذكر عبد الحمٌد " ان القرار الرشٌد ما هو إال سلسلة من المعاناة والجهد المتواصل 

فقد تستغرق عملٌة اتخاذ قرار شهور طوٌلة من الجهد والتفكٌر الشاق ألن مسإولٌة اتخاذ القرار 

هل " فمثالُ إن اتخاذ قرار بؤنشاء ملعب ألحد األنشطة فً نادي رٌاضً محدود لٌس باألمر الس

المساحة عملٌة شاقة وكذلك اتخاذ القرار بإلغاء أحد األنشطة الرٌاضٌة لضعف اإلمكانات لها . 

أي ان القرار لٌس تصرفاً ال شعوري بل هو نتاج لتفكٌر عمٌق متصل , فالتصرف الالشعوري 

 ن األساس فً اتخاذ القرار هو التفكٌر الجاد واالختٌار بعد التفكٌر .ال ٌعتبر قراراً أل

 وللقرار تعارٌف كثٌرة ومتعددة وٌكن ان نوجز منها التالً :   

 . " اختٌار تصرف معٌن بعد دراسة وتفكٌر " السٌد هواري

 . بٌن بدائل مختلفة " بدٌل من " اختٌار علً السلمً

النهائً لحصٌلة مجهود متكامل من اإلدارة واألفكار " هو الناتج  عبد الكرٌم دروٌش

 . واالتصاالت "

 . " اختٌار رشٌد لبدٌل مالئم من بٌن بدائل عدة بعد تفكٌر واع " عبد الحمٌد شرف

" عملٌة إدارٌة هادفة تتضمن المفاضلة بٌن مجموعة من البدائل  محمد عزات وأحمد نافع

 أو حل مشكلة ما أو الوصول إلى غاٌة محددة ".واختٌار البدٌل األنسب لمواجهة موقف ما 
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 خطوات عملٌة اتخاذ القرار 

تعرض  الكثٌر من العلماء لخطوات اتخاذ القرار واختلفوا فٌما بٌنهم ولكن االختالف لٌس    

 كبٌراً وعلى أي حال  فقد أجمعت اآلراء على ان خطوات اتخاذ القرار هً : 

 تحدٌد المشكلة . -1

 تحدٌد البدائل وتقوٌمها .  -2

 اختٌار البدٌل األمثل . -3

 إصدار القرار . -4

 المتابعة والتقٌٌم . -5

 أوالً : تحدٌد المشكلة .

إن وضوح المشكلة وإدراكها بشكل متوازن ٌلعب دوراً هاماً فً عملٌة اتخاذ القرار حتى      

عملٌة اتخاذ القرار وٌجب ٌخرج القرار مناسباً لحل هذه المشكلة ولذلك فهً الخطوة األولى فً 

تحلٌل هذه المشكلة لمعرفة ابعادها حتى ٌمكن تشخٌصها بؤسلوب علمً سلٌم وفعال , والبحث 

عن األسباب الحقٌقٌة التً ساعدت على خلق هذه المشكلة .فتحدٌد المشكلة ٌجب ان ٌشمل على 

ذه المشكلة .فإذا كل ما سبق من إدراك للمشكلة ثم تحلٌلها ثم معرفة االسباب التً أوجدت ه

أمكننا تشخٌص الداء كان العالج سهالً ألن أول خطوات العالج بالنسبة للمرٌض هً معرفة 

 الداء .

 ثانٌاً : تحدٌد البدائل وتقوٌمها .

وهً الخطوة الثانٌة  , وتعنً البحث عن عدة حلول مقترحة وكلها تساهم فً حل هذه المشكلة 

المرحلة أن تتم عملٌة التقوٌم لكل بدٌل أو حل مقترح للوقوف بؤسلوب فعال ولكن ٌلزم فً هذه 

على مواطن القوة والضعف فٌه على أن ٌكون هذا التحلٌل لهذه البدائل وتقوٌمها مبنٌاً على أسس 

موضوعٌة علمٌة بعٌداً عن الذات وعن االعتبارات الشخصٌة حتى ٌكون صادقاً وفعاالً ومإثراً 

. 

 ألمثل .ثالثاً : اختٌار البدٌل ا

بعد عملٌة التقوٌم ٌؤتً الخطوة التالٌة وهً الخروج بالبدٌل ذات المٌزات األكثر والعٌوب      

األقل وفً هذه الحالة ٌكون هذا هو البدٌل األمثل القادر على حل المشكلة باقل جهد وأقل تكلفة 

 طبقاً لظروف المإسسة وطبٌعة العمل بها .

 رابعاً : إصدار القرار .

عد اختٌار البدٌل األكثر مالئمة لحل المشكلة ٌجب محاولة تهٌئة المناخ المناسب له ب      

واختٌار التوقٌت المناسب إلصداره وقد تستدعً المواقف شرحاً مفصالً من الرئٌس لمرإوسٌه 

 عن أهمٌة القرار وظروف تنفٌذه وما ٌترتب على ذلك , ثم ٌتم اصدار القرار .
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 قٌٌم .خامساً : المتابعة والت

ٌتم متابعة عملٌة تنفٌذ القرار ضمن الشروط المطلوبة . ولهذه المرحلة أهمٌة كبٌرة فً         

 استبعاد االخطاء فهً تمثل تغذٌة راجعة لمتخذ القرار .

 

 أنواع القرارات 

تتنوع القرارات اإلدارٌة باختالف األهداف والنشاطات ومعالجات العمل واألسالٌب المستخدمة 

الظروف المحٌطة بها وما الى ذلك من متغٌرات مإثرة فً تحدٌد نوعٌة القرار , وتتؤثر  وطبٌعة

عملٌة اتخاذ القرارات بمجموعة من المإثرات واالتجاهات ) سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة 

وتنظٌمٌة وقانونٌة ونفسٌة وتربوٌة واعالمٌة ( مما ٌتطلب على متخذ القرار مراعات هذه 

ند دراسة القضاٌا التً ٌراد اتخاذ القرار المناسب بشؤنها . وعلٌه فان طرق الجوانب كافة ع

تصنٌف القرارات وأسالٌب تبوٌبها وتحدٌد انواعها تتعدد تبعاً لذلك .وفٌما ٌلً توضٌح ألهم هذه 

 المعاٌٌر :

 وتقسم الى ثالث انواع هً : أوالً: انواع القرار حسب درجة الهٌكلة :

وتشٌر الى القرارات المبرمجة أو القرارات   :(رارات عادٌةق)القرارات المهٌكلة  -1

التقلٌدٌة التً تتخذ وفقاً لقواعد اجرائٌة محددة مسبقاً وتتسم هذه القرارات بالبساطة 

والتكرار والوضوح وال تحتاج الى وقت كبٌر التخاذها وٌتم اتخاذ هذه القرارات على 

ذه أٌة اثار سلبٌة على المإسسة ومن مستوى اإلدارة الدنٌا دون ان ٌترتب على اتخا

امثلتها العدٌد من المشاكل الٌومٌة المتكررة التً تواجه المدٌرٌن فً عملٌات األشراف 

وهً التً تتعلق بالمشكالت الٌومٌة المتكررة فً المإسسة الرٌاضٌة  على سٌر العمل .

ا ٌتعلق وعادة تكون مشكالت انضباطٌة وٌمكن البت بها بصورة فورٌة , أما فٌم

بالنواحً الفنٌة مثل التدرٌب فٌستعان فٌها بالمتخصصٌن فً المجاالت المختلفة لتسهٌل 

 عملٌة اتخاذ القرار .

تجمع هذه القرارات بٌن ٌعض خصائص القرارات المهٌكلة  القرارات شبه مهٌكلة : -2

وبعض خصائص القرارات الغٌر مهٌكلة , اذ ان المعلومات التً ٌتطلبها القرار 

اءات اتخاذه معروفة )مهٌكلة ( اال ان جوانب اخرى تعتمد على تقدٌر متخذ القرار واجر

 ورأٌه ) غٌر المهٌكلة ( .

تشٌر الى القرارات غٌر المبرمجة التً  :(قرارات غٌر عادٌة)القرارات الغٌر مهٌكلة  -3

 عادة ما تقوم بمعالجة المشاكل غٌر المتكررة وتتمٌز هذه القرارات بؤنها جدٌدة ولها

آثار هامة على نشاط المإسسة .فهً تتسم بالتعقٌد وعدم التكرار وارتفاع درجة 

المخاطرة وعدم التؤكٌد من ظروفها ونتائجها . ألنها تتم فً ظروف متغٌرة غٌر 

معروفة وتمارس اإلدارة العلٌا دوراُ رئٌسٌاً فً اتخاذ القرار وٌعتمد على الخبرة 

 ة حدوث مشكالت طارئة لم تكن متوقعة .والحدس , وتتخذ هذه القرارات فً حال
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وتحتاج مثل هذه القرارات إلى وقت أكثر من مثٌالتها من القرارات العادٌة , اذ انها 

تخضع للدراسة فقد تكون دراسة  مستفٌضة مع تبادل الرأي على نطاق واسع , وٌنطبق 

ة لبعض على وضع الخطط أو عن مدى االشتراك فً أحد البطوالت أو إنشاء فرق جدٌد

األنشطة  أو مالعب .....الخ من المشكالت التً ال تكرر بكثرة فً مٌدان العمل 

  الرٌاضً .

 -وتقسم الى خمسة أنواع هً : ثانٌاً : حسب جهة اتخاذ القرارات :

وهً التً ٌتخذها فرد أو شخص محدد وفقاً للدور الوظٌفً المرسوم له  قرارات فردٌة : -1

 بناًء على القوانٌن واألنظمة ومتطلبات التخصص والخبرة وغٌرها من قواعد العمل .

وهً تلك القرارات التً تقع ضمن مسإولٌة مجموعة من األفراد  قرارات جماعٌة : -2

م اتخاذ القرار الجماعً على شكل وسلطتهم وفقاً لالختصاص القانونً واإلداري وٌت

لجنة أو مجلس أو هٌئة تنظٌمٌة , وتكون مخولة لجمع المعلومات وا لدراسة والتحلٌل 

واختٌار بدٌل , وهً تعد اكثر كلفة من القرارات الفردٌة من حٌث الكلفة والجهد , رغم 

 .انه ٌمكن تبرٌر ذلك بالفائدة االحتمالٌة للقرارات الجماعٌة تكون عالٌة 

وتتخذ هذه القرارات على مستوى المإسسة , وتشٌر هذه القرارات  قرارات مؤسسٌة : -3

الى مجموعة من الخٌارات  ذات العالقة بالسٌاسات العامة واالستراتٌجٌات فً 

المإسسة . وتعرف بؤنها تلك القرارات الهامة المتعلقة بالمدى البعٌد وتقع مسإولٌة 

 اإلدارة العلٌا . وسلطة اتخاذ القرارات ضمن اختصاص

وهً القرارات ذات العالقة بالمجتمع المدنً وهٌئاته الشرعٌة وفقاً  قرارات مجتمعٌة : -4

لدستور الدولة , وتتصف هذه القرارات بالخصائص والطبٌعة االستراتٌجٌة والتؤثٌر 

الواسع فً جمٌع نواحً الحٌاة . وتشارك فً صٌاغتها القٌادات والهٌئات السٌاسٌة 

 ة العلٌا فً الدولة خصوصاً السلطة التشرٌعٌة والقضائٌة واألحزاب .واإلدارٌ

وهً تلك القرارات ذات العالقة بالمجتمع الدولً وجمٌع الهٌئات  قرارات دولٌة : -5

الشرعٌة التً تعمل وفقاً للقانون الدولً وٌشارك فً صٌاغتها وتبنً قراراتها الهٌئات 

 (  . FIFAمثل االتحاد الدولً لكرة القدم )السٌاسٌة والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة 

 

 العوامل المؤثرة فً اتخاذ القرار 

وهً العوامل البٌئٌة التً تإثر على القرار اإلداري بطرٌقة  عوامل البٌئة الخارجٌة : -1

 مباشرة أو غٌر مباشرة وذلك حسب طبٌعة المإسسة وتتمثل هذه العوامل فً :

بالركود والرخاء االقتصادي , والمساعدات المالٌة : وتتعلق العوامل االقتصادٌة  - أ

 التً تمنحها الدولة.

 المتعلقة باألحوال السٌاسٌة السائدة فً الدولة. السٌاسٌة :  - ب

 المتعلقة باللغة  والدٌن والحضارة . الثقافٌة : - ت

 التً تتناول التقدم التكنولوجً فً الدولة . التكنولوجٌة : - ث
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,  كحجم المإسسة, هً التً تإثر على القرار بشكل مباشر و العوامل البٌئٌة الداخلٌة : -2

 الموارد المالٌة والبشرٌة المتاحة , والقوانٌن واللوائح فً المنظمة .

 

 -: وتتمثل فٌما ٌلً : الخصائص الشخصٌة لمتخذ القرار -3

 قدرة الفرد على التحكم فً خصائصه السلوكٌة عند اتخاذ القرار . - أ

 لمتخذ القرار على طرٌقة إدراكه للمعلومات .درجة تؤثٌر نظام القٌم  - ب

تؤثٌر القٌم وقواعد السلوك الخاصة باألفراد اآلخرٌن على طرٌقة إدراك متخذ  - ت

 القرار للمواقف والمعلومات المتعلقة بها .

 أهداف متخذ القرار ومدى ادراكه ألهداف التنظٌم . - ث

 

 -التالٌة : تتعلق األهمٌة النسبٌة لكل قرار بالعوامل أهمٌة القرار : -4

 عدد األفراد الذٌن ٌتؤثرون بالقرار ودرجة هذا التؤثٌر. - أ

 تؤثٌر القرار من حٌث التكلفة والعائد . - ب

 الوقت الالزم التخاذه . - ت

 

البد من اتخاذ القرار المناسب فً الوقت المناسب لتحقٌق أفضل  تأثٌر عنصر الزمن : -5

النتائج .وذلك ٌعتمد على قدرة متخذ القرار على التنبإ باألحداث والعالقات بٌن المشاكل 

 التً تواجه المنظمة .
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 المحاضرة الخامسة

 والتوجٌه التنسٌق

وعن طرٌقه ٌستطٌع اإلدارٌون تجنب ٌعتبر التنسٌق أحد اجزاء العملٌة اإلدارٌة     

التعارض أو االزدواج فً العمل والتشتت فً تحدٌد المسإولٌات والصالحٌات 

والعالقات مما ٌإدي الى التعاون بٌن العاملٌن فً مراحل العمل كافة . وٌتعامل التنسٌق 

فً مٌدان اإلدارة مع توقٌت وتوحٌد أعمال وتصرفات جماعة من الناس ,والعملٌة 

منسقة هً تلك التً تكون فٌها أنشطة االفراد متجانسة ومتكاملة نحو تحقٌق هدف ال

 مشترك . 

وتعد عملٌة التنسٌق وسٌلة ٌستطٌع بواسطتها المدٌر أو القائد اإلداري من التوفٌق     

بٌن انجازات مرإوسٌه لبلوغ اهداف العمل والحث على العمل الجماعً محل العمل 

 الفردي . 

وٌعرف عبد الكرٌم دروٌش التنسٌق بؤنه " الترتٌب المنظم لجهود الجماعة للوصول     

الى وحدة العمل من أجل تحقٌق هدف محدد " , وٌعرفها محمد سعٌد عبد الفتاح " 

الوظٌفة التً بمقتضاها ٌستطٌع اإلداري ان ٌنمً الجهود الجماعٌة والمشتركة بٌن 

التصرفات فً اتجاه هدف مشترك " وكذلك  المساعدٌن والمرإوسٌن وٌضمن وحدة

انه الترتٌب المنظم لجهود وأعمال األفراد داخل المؤسسة لكً ٌعرف التنسٌق على 

 توحد الجهود فً التصرف والتنفٌذ لتحقٌق الهدف المنشود .

 وٌعتمد التنسٌق بالنواحً التالٌة :

 مقدار الجهود التً تبذل من ناحٌة الكم والنوع . -1

 لجهود .توقٌت هذه ا -2

 توجٌه وتحدٌد االتجاه الذي تسلكه . -3

سبب الحاجة الى التنسٌق : الختالف أفهام الناس واختالف قدرتهم على تفسٌر  -4

 القرارات المختلفة .

 -ومن خالل هذا ٌتبٌن بؤن للتنسٌق مفهومان هما :

: وٌعنً تحقٌق التعاون والعمل الجماعً بٌن العاملٌن فً  المفهوم اإلٌجابً - أ

 .التنظٌم 

: وٌعنً التخلص من الصراعات التنظٌمٌة واالزدواجٌة فً  المفهوم السلبً  - ب

 العمل .

 

 وسائل التنسٌق 
 تسلسل األوامر . -1

 القواعد واإلجراءات . -2

 التنسٌق باألهداف . -3



 
 

26 

 استخدام المساعدٌن فً التنسٌق . -4

استخدام االتصال فً التنسٌق بٌن األقسام والوحدات المختلفة ٌتم عن طرٌق  -5

 ل بشتى أشكاله .االتصا

 اللجان : تشكٌل لجان مختلفة للقٌام بوظٌفة التنسٌق . -6

 المناقشات غٌر الرسمٌة. -7

 

 خصائص التنسٌق الفعال 

 تبسٌط التنظٌم . -1

 تبسٌط العمل بٌن اإلدارات . -2

 وضوح التنظٌم والتخطٌط . -3

 انسجام البرامج وتكاملها . -4

 تحسٌن وسائل االتصال . -5

 االختٌاري .تشجٌع التنسٌق والتعاون  -6

 

 .أهداف التنسٌق اإلداري

تحقٌق التوازن واالنسجام بٌن مختلف أوجه النشاط فً المنظمة , بحٌث ٌسود التفاهم   -1

  .والتعاون مختلف المستوٌات اإلدارٌة 

  .التنسٌق اإلداري ٌعمل على تجنب وتفادي التكرار واالزدواجٌة وتجنب الصراعات اٌضاً   -2

  .ق األهداف بقل قدر ممكن من الوقت والجهد والنفقات ٌإدي إلى تحقٌ  -3

تكامل اختصاصات الوحدات اإلدارٌة المختلفة داخل المنظمة وربط بعضها ببعض فً   -4

  . عملٌة توافقٌة تستهدف تحقٌق األهداف

 .منع المشكالت اإلدارٌة التً قد تحدث نتٌجة عدم ممارسة التنسٌق اإلداري داخل المنظمة   -5

 

 ٌفة التوجٌـه :وظ

التوجٌه هو الوظٌفة اإلدارٌة التً تتتم أثنتاء تنفٌتذ الخطتط عملٌتاً حٌتث ٌتتم توجٌته المجموعتة     

 نحو أهداف تم تحدٌدها فً مرحلة التخطٌط السابقة حتى تسٌر المنظمة فً االتجاه الصحٌح .

ذلتتك إال باتختتاذ  وٌمثتتل التوجٌتته النشتتاط الرئٌستتً للقائتتد اإلداري وعملتته الٌتتومً , وال ٌتتتم لتته

 القرارات المناسبة لتحقٌق األهداف .

وٌعّرف العلماء التوجٌته بؤنته "تمكتٌن المستتخدمٌن متن حستن أدائهتم ألعمتالهم" فهتو عبتارة عتن 

االتصال بالمرإوستٌن وإرشتادهم عتن كٌفٌتة أداء األعمتال بالشترح والوصتف وتترغٌبهم بالعمتل 

توجٌته تنفٌتتذاً لألعمتال وإنمتتا توجٌته اآلختترٌن فتتً وصتوالً إلتتى تحقٌتق األهتتداف , لتذا ال ٌعتبتتر ال

تنفٌذهم لألعمال . ٌمكن تعرٌف التوجٌه بؤنته عملٌتة التتؤثٌر علتى ستلوك األفتراد لضتمان تركٌتز 
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جهودهم وتعبئة طاقاتهم حول الهدف المقصود فهو ٌتضمن استخدام الستلطة والمستإولٌة الحتائز 

لستتلك التتوظٌفً ٌجعتتل اآلختترٌن ٌحترمتتون متتا علٌهتتا المستتٌر ألن حقتته فتتً الستتلطة ومكانتتته فتتً ا

ٌصدر عنه من توجٌهات وإشارات. أو هو عملٌة ٌتم متن خاللهتا إبتالغ األفتراد بمتا ٌجتب عملته 

 ومعرفة أو التؤكد من أن كل فرد ٌبذل قصارى جهده فً إنجاز العمل المناط به.

تتتؤمٌن التعتتاون الفعتتال ان الهتتدف النهتتائً للتوجٌتته االداري ٌمكتتن ان ٌنظتتر إلٌتته باعتبتتاره      

 للمرإوسٌن فً تحقٌق أهداف المشروع . 

ٌرى البعض أن وظٌفة التوجٌه هً الوظٌفة اإلدارٌة األولى على أساس أن المتدٌر ٌمكتن أن     

ٌعهد بكثٌر من أعبتاء الوظتائف األخترى إلتى الغٌتر, ولكنته ال ٌستتطٌع أن ٌتخلتى عتن مستإولٌة 

ن التوجٌته والرقابتة باعتبتار أن الرقابتة تحتدد متدى التوجٌته التوجٌه والعاملٌن وٌربط التبعض بتٌ

واتجاهاته, وكما سنرى فً هذا المطلب فإن أهمٌة التوجٌه تختلف باختالف المواقف والظروف, 

كما تتداخل مع الوظائف األخرى بحٌث ال ٌمكن االدعاء بؤن أهمٌتة وظٌفتة معٌنتة تزٌتد بطرٌقتة 

 مطلقة عن غٌرها من الوظائف األخرى.

 والتوجٌه ٌنطوي بصفة أساسٌة على عدد من العناصر هً:

 تحدٌد واجبات األفراد. -1

 شرح إجراءات تنفٌذ كل عمل. -2

 النصح واإلرشاد المستمر. -3

 تشجٌع األفراد. -4

 التؤكد من تنفٌذ أي إجراء تصحٌح ثم وضعه بشؤن حل مشكل أو عالج انحراف معٌن. -5

 إصدار األوامر والتعلٌمات. -6

 وجود عالقة مباشرة بٌن الرئٌس والمرإوسٌن كؤفراد أو جماعة ) أطراف التوجٌه (. -7

 . مبادئ التوجٌه :

 إٌجاد الثقة بمن ٌصدر األمر وبعمله وبإحاطته الشاملة بالموقف وقدرة على مواجهته , -1

 تنمٌة اإلخالص للرئٌس . -2

 .إشعار المرإوسٌن بالثقة بهم وتنمٌة ثقتهم بؤنفسهم وبقدراتهم  -3

أن ٌكون التوجٌه واضحاً ومفهوم وفً اختصاص من ٌصدر إلٌه وفً حدود قدرته على  -4

 التنفٌذ .

 . األبعاد الرئٌسٌة لعملٌة التوجٌه :

 انه عمل دٌمقراطً ٌسٌره التفاهم والتعاون عن طرٌق النصح واإلرشاد . -1

 انه ٌركز على مساعدة العاملٌن فً تحسٌن مستوٌات أدائهم . -2
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 قٌمته من حٌث قوة أفكاره ومهاراته المتجددة وخبراته المتطورة . انه ٌعطً الموجه -3

انتته برنتتامج متكامتتل ومحتتدد وهتتادف نحتتو تحستتٌن العملٌتتة اإلدارٌتتة مستتتخدماً أستتالٌب  -4

 االتصال المتنوعة .

 انه ال ٌعتبر التقٌٌم هدفاً فً حد ذاته بل وسٌلة لتحسٌن األداء واالرتفاع بمستواه . -5

 : .األسس العامة للتوجٌه

من واقع استعراض المبادئ العامة لتإلدارة والتنظتٌم فتً الستٌاق الختاص بتطتور الفكتر اإلداري 

والتخطٌط والتنظٌم وغٌرها من الموضوعات األخرى تكمن بعض األفكار التً تمثل أساس جٌد 

 الممارسة وظٌفة التوجٌه على النحو المستهدف ومن بٌن هذه األسس ما ٌلً :

ٌمثل الهدف المحور األساسً للتوجٌه بتؤي نشتاط داختل المنظمتة  اذ,  فضرورة تحدٌد الهد -1

أي أنته أستاس توجٌتته الجهتود المبذولتتة علتى مستتتوى الفترد والجماعتتة داخلهتا, وفتتً هتذا الصتتدد 

 تجدر اإلشارة إلى ضرورة وجود اتفاق وتكامل بٌن أهداف المنظمة ذاتها.

فتتً األوامتتر والتعلٌمتتات الصتتادرة  وحتتدة التوجٌتته ووحتتدة األمتتر أستتاس لتجنتتب التعتتارض -2

 للمرإوسٌن كؤفراد أو كمجموعات.

ضتترورة التعتتاون بتتٌن الرإستتاء والمرإوستتٌن وبتتٌن التتزمالء فتتً نفتتس المستتتوى التنظٌمتتً  -3

 فالتعاون هو دعامة أي عمل جماعً ناجح.

متن العدالة فً المعاملة مع المرإوسٌن وضرورة بنتاء واتختاذ القترارات المرتبطتة أي حالتة  -4

 حاالت التمٌٌز فً منح الثواب أو توقٌع العقاب على أسس موضوعٌة .

تنمٌة مفهوم الرقابتة الذاتٌتة كوستٌلة لتدعم الثقتة بتٌن الترئٌس والمترإوس متن ناحٌتة, وكتذلك  -5

 تنمٌة روح الوالء واإلحساس بالمسإولٌة من ناحٌة أخرى.

 . أغراض التوجٌه وأهدافه : 

 تحسٌن األداء . -1
 المإسسات وتقدٌم المقترحات لتحسنها .تقٌٌم عمل  -2
 تطوٌر النمو المهنً والفنً للعاملٌن وتحسٌن مستوٌاتهم وأدائهم . -3
 تحسٌن استغالل وتوجٌه اإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة . -4

 . أنواع التوجٌه :

 أوالً : التوجٌه الفنً .  ثانٌاً : التوجٌه اإلداري .
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 انًحبضشح انسبدسخ

 انؼبيخ التصبل ٔانؼاللبد

 التصبل

٨ ٠قزٍف ِفَٙٛ ا٨رٖبي فٟ اٌّغبي اٌو٠بٟٙ ػٓ اٌّفَٙٛ اٌؼبَ ٩ٌرٖبي , اٌٝ فٟ ثؼ٘ إٌمبٛ 

أْ ا٨رٖب٨د فٟ ٚاٌزٟ ٌٙب ٕفخ اٌق١ٕٖٛخ , فب٨رٖبي ٘ٛ ا٨رٖبي أ٠ب وبْ ِغبي اٍزقلاِٗ .

ٚاٌزله٠جبد اٌزٟ اٌّغبي اٌو٠بٟٙ ٠غت اْ رجٕٝ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ ا٨عواءاد ٚاٌطوق ٚاٌٍٛبئً 

رّىٓ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٗ ِٓ رغ١ّغ ٚر١ًٕٛ ٚاٍزقلاَ ِقزٍف اٌج١بٔبد ا٩ٌىِخ ٌٍزقط١ٜ ٚاٌزٛع١ٗ 

ٚاٌزٕف١ن ٚا١ٌَطوح فٟ رٛل١ذ ٕؾ١ؼ . ٚاْ افز١به اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٘نا اٌّغبي ٚاكاهرٗ ٠زطٍت 

زٟ رزطٍت ِواػبد ٛج١ؼزٗ ٚفٓ اكاهرٗ ٚاٍٍٛة اٌؼًّ ٚؽَٓ رؼو٠ف اٌْئْٚ ا٦كاه٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌ

 اػلاك ٚرٛع١ٗ ِٓ ٠ؼًّ ف١ٗ وً ؽَت افزٖبٕٗ .

ٚثّب اْ ػ١ٍّخ ا٨رٖبي رؼزّل اٍبٍبً ػٍٝ اٌؼ٩لبد اٌط١جخ ِٚؼوفخ افىبه ا٤ّقبٓ ِْٚبػوُ٘ , 

فؤْ ٔغبػ ػ١ٍّخ ا٨رٖب٨د ٚعؼٍٙب فؼبٌخ ٠زطٍت ِٓ ا٦كاه١٠ٓ ٚاٌّلهث١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّغبي 

٠ٌٛلٚا اٌمٕبػخ ػٕل ع١ّغ اٌو٠ب١١ٙٓ اٌن٠ٓ ثؤِورُٙ , ٚأؽلاس اٌو٠بٟٙ أْ ٠ّبهٍٛ٘ب ثؾ٠ٛ١خ ٚأْ 

ا٨ٍزغبثخ اٌغ١لح ٌزٛعٙبرُٙ ِٓ ف٩ي رجبكي ا٤فىبه ٚاٌّؼٍِٛبد ِؼُٙ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ رؾم١ك 

 ا٦ٔغبىاد اٌّطٍٛثخ .

اْ ػ١ٍّخ ا٨رٖبي رَبػل اٌمبكح ا٦كاه١٠ٓ إٌغبػ فٟ ِٙبُِٙ اما ِب رُ اعوائٙب فٟ اٌٛلذ ا٩ٌّئُ 

ٌظوٚف اٌّٛار١خ ٨ْ ٛوفب ا٨رٖبي ٠ؼزّل وً ِّٕٙب ػٍٝ ا٨فو , ٚ٘نا ٘ٛ اٌّم١بً ا٤ٍبٍٟ ٚا

اٌنٞ ٠ؾلك وْٛ ا٨رٖبي ٠ؾلس فؼ٩ً أٚ ٨ ٠ؾلس . ٕٚ٘بن ػٛاًِ رزلفً فٟ ػ١ٍّخ ا٨رٖبي 

ٚثبٍزطبػزٙب اْ رْٖٛ اٌوٍبٌخ ٌٙنا ٠غت اٌزوو١ي ػٍٝ ٛوفٟ ا٨رٖبي ّٚ٘ب اٌّوًٍ ٚاٌَّزمجً 

٨رٖبي ٚاٌنٞ ٠زؼٍك ثبٌفىوح ٚاٌّؼٍِٛخ اٌزٟ ٠ٙلف اٌّوًٍ رج١ٍغٙب اٌٝ اٌَّزمجً ٘نا ِّْٚٚٛ ا

 ثب٦ٙبفخ اٌٝ ا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ ٠زُ ثٙب رؾم١ك ا٨رٖبي . 

ٕٚ٘بن ِفب١ُ٘ ٚرؼبه٠ف ػل٠لح ٩ٌرٖبي ٔزطوق ٌٍجؼ٘ ِٕٙب ٦ػطبء ِفَٙٛ ٚاٙؼ ِٚؾلك      

ٖٛك ِٓ عبٔت اٌّوًٍ, ٠ٕمً اٌّؼٕٝ ا٨رٖبي ثبٔٗ "أٞ ٍٍٛن ِم يش٠ٌٍٕٓؼوفٗ  ػٕٗ ام 

ا٨رٖبي ثبٔٗ  كَٕتُض٠ٚؼوف  اٌّطٍٛة اٌٝ اٌَّزمجً ٠ٚئكٞ ا٨ٍزغبثخ ثبٌٍَٛن اٌّطٍٛة ِٕٗ".

"اهٍبي ٚرؾ٠ًٛ ٌٍّؼٍِٛبد ِٓ اٌّوًٍ اٌٝ اٌَّزمجً ِغ ٙوٚهح فُٙ اٌّؼٍِٛبد ِٓ لجً 

ثؤٔٗ  يٕسفً" . ٠ٚؼوفٗ ثؤٔٗ " ػ١ٍّخ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ِٓ ّقٔ ٤فو  كشفٍػوفٗ ٚ اٌَّزمجً" .

 انفمٍّ انًصشي"ػ١ٍّخ ٔمً ٚر١ٍَُ اٌوٍبئً اٌٍفظ١خ ٚغ١و اٌٍفظ١خ ثٙلف اؽلاس ا٨ٍزغبثخ ". أِب 

ف١ؼوفٗ ثؤٔٗ " اٌؼ١ٍّخ اٌٙبكفخ اٌٝ ٔمً ٚرجبكي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ػٍٝ اٍبٍٙب ٠زٛؽل اٌفىو ٚرزفك 

بي ٘ٛ " ػ١ٍّخ رجبكي ا٨فىبه ا٨رٖ يحًٕد دأد انشثٍؼًاٌّفب١ُ٘ ٚرزقن اٌمواهاد ".٠ٚنوو 

ٚاٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّوإ١ٍٚٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثغوٗ رٛؽ١ل افىبهُ٘ ِٚفب١ُّ٘ٙ ِٓ اعً رؾم١ك ا٘لاف 

ف١ؼوفٗ " ٘ٛ ػ١ٍّخ ٔمً ٚرجبكي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ػٍٝ اٍبٍٙب  َصٍش لبسىأِب  اٌؼًّ ا٦كاهٞ " .

 ٠زٛؽل اٌفىو , ٚرزفك اٌّفب١ُ٘ , ٚرزقن اٌمواهاد " .
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 التصبل أٔ أْذاف  اغشاض

ا٦لٕبع : اْ اٌٙلف ِٓ أٞ ػ١ٍّخ ارٖب١ٌخ ١ٌٌ فمٜ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد ٚا٨فىبه أّب ٘ٛ  -1

ر١ٌٛل  أٞا٦لٕبع فؤٞ ػ١ٍّخ اكاه٠خ ٨ثل أْ رٙلف اٌٝ ا٦لٕبع ثؤِو ِب ثطو٠مخ أٚ ثؤفوٜ .

 اٌمٕبػخ ػٕل اٌّٛا١ٕٛٓ ػٓ ١ٍو ػًّ اٌّئٍَخ

 اٌم١بكاد اٌؼ١ٍب اٌٝ اٌل١ٔب )اٌّوًٍ ٚاٌَّزمجً ( .ٔمً اٌزؼ١ٍّبد ٚا٤ٚاِو ِٓ  -2

اػبكح ٚعٙبد إٌظو ٚهكٚك ا٨فؼبي ٌَّزمجٍٟ ا٤ٚاِو ٚاٌزؼ١ٍّبد  اٌٝ اٌغٙبد اٌؼ١ٍب  -3

 ٌغوٗ اػطبء ٕٛهح ٚاٙؾخ ػٓ ا٤ِٛه اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌٙلف اٌّطٍٛة .

 ر١َٕك اٌغٙٛك ث١ٓ ا٨ػٚبء ) هإٍبء ِٚوإ١ٍٚٓ (. -4

ِب ٠مَٛ وً ػٚٛ فٟ اٌغّبػخ ٌىٟ ٠ىْٛ اٌغ١ّغ ػٍٝ ث١ٕخ ثّب ٠مَٛ ٚٙٛػ اٌٖٛهح ػٓ  -5

 وً ُِٕٙ ِٓ اعً رؾم١ك ا٦ٔغبى اٌّطٍٛة .

 .رٛف١و إٌّبؿ ا٠٦غبثٟ اٌنٞ ٠وغت اٌؼب١ٍِٓ ف١ٗ ٚرٛع١ٗ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ -6

 :إَاع التصبل 

 ٠ّىٓ رؾل٠ل أٛاع ا٨رٖب٨د ثّب ٠ٍٟ:

٠ٚؼزجو ٘نا إٌٛع ِٓ ا٨رٖبي غ١و ِزىبًِ ٤ٔٗ ٨ ٠ؤفن ثٕظو  ٔاحذ: التصبل فً اتجبِ -1

 ا٨ػزجبه اٌّزًٖ ثٗ, ام ٠مَٛ ػٍٝ ِقبٛجخ ّقٔ ٌغ١وٖ ٌٙنا فبْ اصو ا٨رٖبي ٘نا ٠ىْٛ ِؾلٚكا.

ٚ٘ٛ ارٖبي ِيكٚط فبٌطوف ا٨ٚي ٠ؤِو اٚ ٠ؼطٟ  التصبل فً اتجبٍٍْ يتمبثهٍٍ: -2

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌضبٟٔ ٠َزغ١ت.

٠زُ ِٓ ف٩ي اٌٍَطخ اٌو١ٍّخ ٚلٕٛارٙب ٚاٙؾخ ٠ٚؼوفٙب ع١ّغ اػٚبء تصبل انشسًً: ال -3

 اٌزٕظ١ُ ٠ٚمَٛ ثب٨رٖبي اٌْقٖٟ اٌّقزٔ ٚؽَت رًٍََ اٌّواعغ.

 ٩ٌٚرٖبي اٌوٍّٟ اهثغ ارغب٘بد ٟ٘:

 ا٨رٖبي ثْىً هاٍٟ ِٓ اػٍٝ اٌٝ اٍفً. : التجبْبد انٓبثطخ -أ

ا٨رٖبي ثْىً رٖبػلٞ, ِٚٓ اُ٘ ٍٚبئٍٗ اٌزمبه٠و ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ  : التجبْبد انصبػذح -ة

 ِؼٍِٛبد لبئّخ ػٍٝ اٍبً اٌؾمبئك.

٠ٚىْٛ ا٨رٖبي ث١ٓ الَبَ اٌّْوٚع اٌّقزٍفخ, ٚرىْٛ ثٕفٌ اٌَّزٜٛ  : التجبْبد الفمٍخ -ج

 ؽ١ش ٠ووي اٌز١َٕك ث١ٓ ا٨لَبَ ٚا٨كاهاد ٚرط٠ٛو فطٜ اٌؼًّ ٌزؾم١ك ا٨٘لاف.

٠طجك ٘نا إٌٛع ِٓ ا٨رٖبي ثطوق ػل٠لح ِٚقزٍفخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ  : ْبد انمطشٌخالتجب -د

  ٚا٨فواك اٌزٟ ٔٚغ ِواويُ٘ فٟ َِز٠ٛبد اكاه٠خ ِقزٍفخ.

ثبٌوغُ ِٓ  التصبل ثٍٍ انًذسة ٔانالػت : ِضبي ٩ٌرٖبي اٌوٍّٟ فٟ اٌّغبي اٌو٠بٟٙ :

ه١ٍّخ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌّلهة ٚا٩ٌػت أٚ اٌفو٠ك فغبٌجبً ِب رزقن ػ١ٍّخ ا٨رٖبي ث١ُٕٙ اٌْىً اٌٛكٞ 

, فبٌّلهة ٠مٛك ا٩ٌػت أٚ اٌفو٠ك ٠ٚؼًّ ػٍٝ ا٨هرفبع ثَّزٛاٖ اٌفٕٟ , ٚا٩ٌػت ِٓ ٔبؽ١خ 
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ه٠ت ٚاصٕبء افوٜ ٠مَٛ ثزٕف١ن رؼ١ٍّبد اٌّلهة ٠ٚقٚغ ٌم١بكرٗ ٠َٚزغ١ت ٌوٍبئٍٗ كافً اٌزل

ٚرزقن ا٨رٖب٨د ث١ٓ اٌّلهة ٚا٩ٌػت أٚ اٌفو٠ك ّى٩ً رجبك١ٌبً فبٌوٍبئً اٌّزجبكٌخ  اٌّجبه٠بد .

٠ٕمً ف١ٙب اٌّلهة فجوارٗ ٚرؼ١ٍّبرٗ ٚأٚاِوٖ ٩ٌػج١ٓ , ٠ٕٚمً ف١ٙب ا٩ٌػجْٛ أؽب١ٍَُٙ ِْٚبػوُ٘ 

ٛى فٟ اٌوٍبئً , ام ٠ىضو رغبٖ ِب ٠ٕفنْٚ ِٓ ِٙبَ .٠ٚجوى فٟ ٘نا إٌٛع ِٓ ا٨رٖبي أ١ّ٘خ اٌوِ

اٍزقلاَ ا٦ّبهاد ٚا٨ٔفؼب٨د ٚاٌزغ١١و فٟ ٛجمبد اٌٖٛد أصٕبء ا٦هٍبي , وّب ٠ؾلس ٔفٌ 

اٌْٟء فٟ اٍزمجبٌٙب ٚاٌوك ػ١ٍٙب , ؽ١ش اْ ِضً ٘نا إٌٛع ِٓ ا٨رٖب٨د ٠ؼزجو ارٖب٨ً فٛه٠بً ٠زُ 

ثؤٔٗ ارٖبي ِجبّو ٠زٖف ٌٍؾظبد أصٕبء إٌّبفَبد .٠ٚز١ّي ا٨رٖبي ث١ٓ اٌّلهة ٚا٩ٌػت 

ثبٌوِي٠خ ا١ٌّٕٙخ اٌّزقٖٖخ ) اٌوِٛى اٌّزفك ػ١ٍٙب فٟ مٌه إٌٛع ِٓ إٌْبٛ ( . فمل ٠َزقلَ 

 اٌّلهة هِٛىاً ِٖٚطٍؾبد ٚاّبهاد ٨ ٠فّٙٙب غ١و ٨ػج١ٗ .

 التصبل غٍش انشسًً:  -4

ي ٠ٚزطٛه ٘نا ٠ٚزُ ِٓ ف٩ي اٌزٕظ١ّبد غ١و اٌو١ٍّخ ٠ٚزقن ّى٩ ػ١ٍٕب اٚ ٍو٠ب ٚفك ا٨ؽٛا

إٌٛع ِٓ ا٨رٖبي ػٕلِب ٠ؾلس لٖٛها فٟ ر١ًٕٛ اٌّؼٍِٛبد ثب٨رٖبي اٌوٍّٟ ّٚجىخ ٘نا 

. ِٚضبي ا٨رٖبي اٌغ١و هٍّٟ فٟ اٌّغبي اٌو٠بٟٙ  رٖبي ٚاٍؼخ ١ٌٌٚ ٌٙب ؽلٚك ِؼ١ٕخا٨

ا٨رٖبي ث١ٓ اٌفو٠ك ٚاٌغّٙٛه ١ٌٌ ارٖبي اْ  التصبل ثٍٍ انالػت أٔ انفشٌك ٔانجًٕٓس :

, ٚأّب ارٖب٨ً ٚعلا١ٔبً ٠ؼجو ػٓ َِزٜٛ اكاء اٌفو٠ك ف٩ي إٌّبفَخ َِٚزٜٛ الزٕبع أٚ  هٍّٟ

هٙب اٌغّٙٛه ػٓ ٘نا ا٨كاء . ٠ٚزُ اٌزؼج١و ػٓ مٌه ِٓ ف٩ي ا٨ٕٛاد ٚاٌٙزبفبد اٌزٟ 

٠َزقلِٙب اٌغّٙٛه ٌز١ًٕٛ ِْبػوٖ ٩ٌػج١ٓ .ام اْ ؽٚٛه اٌغّب١٘و ثؤػلاك وج١وح ِب ٘ٛ ا٨ 

فو٠ك رؼجو ػٓ ا٨٘زّبَ ٚاٌزؤ١٠ل ٚاٌّئاىهح ٌزؾم١ك اٌفٛى , وّب اْ اٍزقلاَ ا٨ٌٛاْ هٍبٌخ ؽت ٌٍ

ا١ٌّّيح ٌفو٠ك أٚ ٔبكٞ ٠َبػل اصبهح ؽّبً ا٩ٌػج١ٓ ٔؾٛ ثني اٌّي٠ل ِٓ اٌغٙل . ٌٚؼٍٕب ْٔب٘ل ٘نٖ 

ً ( اٌغّب١٘و )اٌّوًٍ ( فٟ إٌّبٍجبد اٌو٠ب١ٙخ ٟٚ٘ رمَٛ ثبٌزْغ١غ )اٌوٍبٌخ ( ٌفو٠مٙب )اٌَّزمج

ِٓ ف٩ي إٛارُٙ ٚاّبهارُٙ ٚاٌٛاْ ٩ِثَُٙ ّٕٚزُٙ اؽ١بٔبً )لٕبح ا٨رٖبي ( وزؼج١و ػٓ 

َِزٜٛ ا٨كاء )هك اٌفؼً( .ٚاؽ١بٔبً ِب رىْٛ اٌوٍبٌخ ِٓ ا٩ٌػت ٔفَٗ ٌٍغّٙٛه , ام ٠ؾبٚي 

ا٩ٌػجْٛ فٟ ثؼ٘ اٌّٛالف ؽش اٌغّٙٛه ػٍٝ ِئاىهرُٙ فب٤كاء فٟ ؽل مارٗ ِب ٘ٛ ا٨ هٍبٌخ 

 ا٩ٌػت ٌٍغّٙٛه .ِٓ 

ِّب ٍجك ٠زٚؼ اْ ِٙبهح ا٨رٖبي رّضً ا١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ ٔغبػ اٌؼًّ ا٨كاهٞ فٟ اٌّغبي 

اٌو٠بٟٙ , ٚاما ِب رٕبٌٕٚب ٘نٖ اٌٛظ١فخ ِٓ ٔفٌ إٌّطٍك اٌّورجٜ ثؼ١ٍّخ اٌزله٠ٌ ٚاٌزله٠ت 

ٍبٌخ رؾًّ فَٛف ٔغل اْ ا٨رٖبي ٠زُ ِٓ ف٩ي هٍبٌخ ٌفظ١خ ث١ٓ اٌّوًٍ ٚاٌَّزمجً , ٚ٘نٖ اٌو

فٟ ِّٚٛٔٙب ثؼ٘ اٌزؼ١ٍّبد أٚ اٌّؼٍِٛبد ٠ٖٚبؽجٙب اؽَبً أٚ ّؼٛه ٨ ٠مً ػٓ أ١ّ٘خ 

 اٌّؼٍِٛخ أٚ اٌزؼ١ٍّبد , ٚ٘ٛ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ ػبكح اٌّّْٚٛ غ١و اٌٍفظٟ ٌٍوٍبٌخ .  

 أسبنٍت التصبل

 ٩ٌرٖبي ص٩صخ اٍب١ٌت ٟ٘ :

٠ّٚىٓ أْ ٠زقن  ٠ٚزُ ٘نا ا٨رٖبي ػٓ ٛو٠ك اٌّبكح اٌّىزٛثخ. اسهٕة التصبل انكتبثً: -1

اّىبي ِزٕٛػخ ِضً ) اٌّقبٛجبد , ٚاٌّنوواد , ٚإٌْواد , ٚا٤كٌخ , ٚاٌزمبه٠و, أٚ 

٠ٚز١ّي ٘نا إٌٛع ثىٛٔٗ ٠لِظ و٩ً ِٓ اٌّوًٍ ٚاٌَّزمجً ثبٛبه  ٌٛؽخ ا٦ػ٩ٔبد (.

ِوعؼٟ ِىزٛة , ٠ّىٓ اٌوعٛع ا١ٌٗ فٟ أٞ ٚلذ .ٚونٌه ٠ؼزجو أٍٍٛة ِٕقف٘ 

اٌزىب١ٌف , ٚ رؼزجو ِوعؼبً لب١ٔٛٔبً ٌٍغٙبد اٌّؼ١ٕخ فٟ ؽبٌخ ؽلٚس أٞ ِْىٍخ أٚ ف٩ف 
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ٍٍٛة فٟ اٌّمبَ ا٤ٚي ػٍٝ للهح ؽٛي ِب رؾز٠ٛٗ ػ١ٍّخ ا٨رٖبي .ٚرؼزّل فؼب١ٌخ ٘نا ا٤

 اٌّوًٍ ث١ٖبغخ ا٤فىبه ٚر١ٙٛؾٙب ثطو٠مخ فؼبٌخ .  

٠ٚزُ ا٨رٖبي ث١ٓ اٌمبئل ٚاٌّغّٛػخ اٚ اٌفوك ٚاٌزبثغ ثٖٛهح ّف١ٙخ اسهٕة التصبل انشفٕي:  -2

ِضً ) اٌّمبث٩د اٌْق١ٖخ , ٚاٌّىبٌّبد اٌزٍف١ٔٛخ , ٚاٌٍغبْ  ٚػٓ ٛو٠ك اٌىٍّخ إٌّطٛلخ.

بػبد ٚاٌّئرّواد , ٚاٌّؾبٙواد (. ٠ٚز١ّي ٘نا ا٤ٍٍٛة ثؤٔٗ ٠َوع ػ١ٍّخ رجبكي ٚا٨عزّ

ا٤فىبه ٚاٌّؼٍِٛبد ٚا٢هاء فٙٛ ٠ٛفو اٌٛلذ ٚاٌغٙل , ٚونٌه ٠ْغغ ػٍٝ رجبكي ا٤ٍئٍخ ٌٚنٌه 

 فٙٛ فؼبي فٟ رمو٠ت اٌّفب١ُ٘ ,٠ٚمٛٞ هٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌٖلالخ , ٠ٚي٠ً اٌزٛرو ٚاٌٚغٛٛ .

٘نا إٌٛع ِٓ ا٨رٖبي ٠زُ ػٓ ٛو٠ك اٌٖٛه اٚ اٌوٍَٛ  انتصٌٕشي:اسهٕة التصبل  -3

٠٦ٖبي ِّْٚٛ ا٨رٖبي, ٠ّٚىٓ رٕف١ن٘ب ػٓ ٛو٠ك ا١ٌَّٕب اٚ اٌزٍفي٠ْٛ اٚ اٌّغ٩د اٚ 

  ا٨ػ٩ٔبد.

 ٔظبئف التصبل

 رئكٞ ػ١ٍّخ ا٨رٖبي اٌٛظبئف اٌزب١ٌخ : 

 ٔمً اٌوٍبٌخ ِٓ ٛوف اٌٝ آفو . -1

 ظ ثٙب .اٍزمجبي اٌج١بٔبد ٚا٨ؽزفب -2

 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاّزمبق اٌّؼٍِٛبد ِٕٙب .  -3

 اٌزؤص١و فٟ ا٨ّقبٓ ا٤فو٠ٓ ٚرٛع١ُٙٙ . -4

  (دٔسح التصبلػُبصش ػًهٍخ التصبل ٔيكَٕبتٓب )

رّو ػ١ٍّخ ا٨رٖبي اصٕبء ؽلٚصٙب ثّب ٠ّىٓ اْ ٔطٍك ػ١ٍٗ كٚهح ا٨رٖبي ٚاٌزٟ رؼٕٟ وً ِٓ 

 اٌزبٌٟ اٌنٞ ٠ٛٙؼ كٚهح ا٨رٖبي ثّىٛٔبرٙب .اٌّىٛٔبد ٚا٨ٍٍٛة وّب فٟ اٌْىً 

   

 

 

 

 

 

ام ٠زٚؼ ِٓ اٌْىً اْ ا٨رٖبي ٠زىْٛ ِٓ اٌّوًٍ , ٚاٌَّزمجً ,ٚاٌوٍبٌخ , ٚلٕبح ا٨رٖبي ,    

ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثب٨رٖبي )اٌز٠ِْٛ( , ٚهك اٌفؼً أٚ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ. ٚ٘نٖ اٌؼٕبٕو اٌَزخ ٟ٘ 

ٖبي , اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙب ػ١ٍّخ ا٨رٖبي مارٙب , ٚاٌزٟ اما ِب فملد اؽلاّ٘ب افزٍذ ػ١ٍّخ ا٨ر

 ٠ٚؼزجو رؾل٠ل ٘نٖ اٌّىٛٔبد ثللخ ف٩ي أٞ ػ١ٍّخ ارٖبي , اٌؼبًِ اٌوئ١َٟ فٟ ٔغبؽٙب .

 ر

 أو التغذٌة الراجعة رد الفعل
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 انؼاللبد انؼبيخ

اْ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ْٔبٛ ؽ١ٛٞ ِٓ أْطخ ا٦كاهح ٠ؼًّ ػٍٝ فٍك اٌوٚاثٜ اٌط١جخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ    

ه اٌّؾجخ ٚا٤ٌفخ فٟ اٞ ِئٍَخ ه٠ب١ٙخ أٚ ػبِخ وّب أٙب رمَٛ فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ثبلبِخ عَٛ

ٚاٌوٚاثٜ اٌط١جخ ث١ٓ ا١ٌٙئخ اٌو٠ب١ٙخ ٚعّٙٛه٘ب اٌقبهعٟ ٚاٌلافٍٟ ٚثنٌه فٟٙ رؼًّ فٟ 

ارغب١٘ٓ فٟ ٚلذ ٚاؽل ارغبٖ كافٍٟ ٚآفو فبهعٟ فؼٍٝ اٌَّزٜٛ اٌلافٍٟ رؼًّ ػٍٝ هػب٠خ 

أٚ هػب٠خ اٌغبٔت ا٨َٔبٟٔ ِٓ ؽ١ش هػب٠خ اٌؼب١ٍِٓ ٚرٛف١و ا٤ْٔطخ اٌّزؼلكح ٍٛاء وبٔذ روف١ٙ١خ 

ِٖبٌؾُٙ , وّب أٙب رمَٛ ثْوػ ا٤٘لاف اٌزٟ رزجٕب٘ب ا٦كاهح اٌؼ١ٍب ثٖواؽخ ٕٚلق ٚأِبٔخ , 

 ٚرؾبٚي فٍك اٌوٚاثٜ اٌط١جخ ث١ٓ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ كافً اٌّئٍَخ اٌو٠ب١ٙخ .

اْ فٍَفخ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚ٘لفٙب ٘ٛ البِخ ٛو٠ك ٩ٌرٖبي ٠زُ ِٓ ف٩ٌٗ اٌفُٙ اٌّزجبكي ث١ٓ 

ٚاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٟ٘  ٚث١ٓ اٌغّٙٛه اٌَّزٕل ػٍٝ اٌؾمبئك ٚاٌّؼوفخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌىبٍِخ. اٌزٕظ١ُ

ِٓ ٚظبئف اٌزٕظ١ُ اٌزٟ رٙزُ ثزم١١ُ ا٨رغب٘بد اٌؼبِخ, ٚرٛٙؼ ا١ٌَبٍبد ٚا٨عواءاد اٌزٟ 

٠َزقلِٙب اٌزٕظ١ُ ِغ اٌغّٙٛه, ٚرزّٚٓ ونٌه رٕف١ن اٌجواِظ اٌزٟ رٙلف اٌٝ اٌفُٙ ٚاٌمجٛي ٌٙنا 

 ٌٍٚؼ٩لبد اٌؼبِخ رؼبه٠ف ػل٠لح ٔنوو ِٕٙب اٌزبٌٟ : جؤبِظ.اٌ

" فٍَفخ اعزّبػ١خ  حسٍ َبجً" ٟ٘ ا٤كاء اٌٖبكق ٚا٦ػ٩َ ػٕٗ ". ٠ٚؼوفٙب  يٍهت٠ٌٕؼوفٙب      

٧ٌكاهح ٠زُ اٌزؼج١و ػٕٙب ث١َبٍبد اٌّئٍَخ ِّٚبهٍبرٙب ٚأغبىارٙب ٠ٚزٛفو ٌل٠ٙب ٍٚبئً ارٖبي 

"كهاٍخ  يٍهشاعً ا٠غبك اٌزفبُ٘ اٌّزجبكي ٚاٌْٙوح اٌط١جخ " . ٚػوفٙب ِزجبكٌخ ِغ عّب١٘و٘ب ِٓ 

 انُششح انًٍُٓخ نًستشبسي انؼاللبد انؼبيخكل١مخ ٌَّججبد اٌٍَٛن ا٦َٔبٟٔ ٚٔزبئغٗ" . ٚرؼوفٙب 

"اٌغٙٛك اٌزٟ ٠جنٌٙب فو٠ك ِب ٌجٕبء اٌؼ٩لبد اٌط١جخ ٚاٍزّواه٘ب ث١ٓ اػٚبئٗ , ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ ِقزٍف 

" اٌغٙٛك ا٦كاه٠خ اٌّوٍِٛخ  يؼٓذ انؼاللبد انؼبيخ انجشٌطبًَلطبػبد اٌوأٞ اٌؼبَ". ٠ٚؼوفٙب 

 اٌَّزّوح اٌزٟ رٙلف اٌٝ البِخ ٚرلػ١ُ رفبُ٘ ِزجبكي ث١ٓ ا١ٌٙئخ ٚعّٙٛه٘ب " .

اٌّغّٛػخ ِٓ اٌزؼبه٠ف ِوويح ػٍٝ اٌغبٔت اٌزؤص١وٞ ٌٍؼ٩لبد اٌؼبِخ, فٟٙ رؼوٗ ٌٙب ٘نٖ 

وّٕٙخ اثزىبه اٍٍٛة ِٕظُ ٌٍزؤص١و فٟ اٌواٞ ثبٍزقلاَ اٌطوق اٌّقزٍفخ ٩ٌرٖبي ِٚٙبهاد إٌْو 

 ٚا٨ػ٩ْ.

و ٠ٚؼوف  ٌٍَٟ: ص٩صخ اكٚاه ٌٍؼ٩لبد اٌؼبِخ ٛجك وً ِٕٙب ػٍٝ ا٨ؽز١بعبد اٌّؾلكح ٌغّب١٘

 إٌّظّخ اٌّقزٍفخ ٚونٌه رطجك ػٍٝ وبفخ أٛاع إٌّظّبد ٚ٘نٖ ا٨كٚاه ٟ٘:

 ا٨رٖبي ِغ عّب١٘و إٌّظّخ. -1

 فٍك رفبُ٘ ِزجبكي ث١ٓ ٘نٖ اٌّغّٛػبد. -2

 فٍك ٕٛهح م١ٕ٘خ ٌٍّٕظّخ فٟ ػ١ْٛ عّب١٘و٘ب. -3

 أْذاف انؼاللبد انؼبيخ 

اٌؼبِخ ٌٍّئٍَخ اٌو١ٍّخ ٚاٌغ١و رٙلف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌٝ رٛػ١خ اٌغّب١٘و ثب٤٘لاف  -1

 ه١ٍّخ ٚرؼ١ٍُ اٌغّٙٛه ػٍٝ ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ َِٚئ١ٌٚزٗ ٚكٚهٖ فٟ رٕف١ن٘ب .

رٙلف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌٝ البِخ ػ٩لبد ١ٛجخ ٚى٠بكح فوٓ اٌزفبُ٘ اٌّزجبكي ٚا٨َٔغبَ  -2

ث١ٓ اٌّئٍَخ ٌىٟ ٠ْؼوٚا ثبٌوٙب ٚا٨هر١بػ ٚهفغ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ِٓ اعً ى٠بكح 

 ٔزبط .ا٨
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إٌَٛٞ ٌَّزٜٛ ا٨كاء اٌؼبَ ٌٍقلِبد ٚاٌؼًّ ػٍٝ  ِٗؼوفخ اٌوأٞ اٌؼبَ ف١ّب ٠قٔ ثزم١١ّ -3

 رٍج١خ ٍٛجبرٗ لله ا٨ِىبْ .

كؽ٘ ا٦ّبػبد ٚاٌؾ٩ّد اٌّموٙخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ِٕبٚئٟ اٌّئٍَخ ٚاثواى اٌؾمبئك  -4

 ٚاٌّىبّفخ .

اٌّٛا١ٕٛٓ َِٚبػلرُٙ ػٍٝ رؾًّ ر١ّٕخ اٌْؼٛه ثبٌَّئ١ٌٚخ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌم١ِٛخ ٌلٜ  -5

 اٌَّئ١ٌٚخ فٟ هٍُ ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ ٌٍّئٍَخ ٚؽً ِْبوٍٙب .

 ٔظبئف انؼاللبد انؼبيخ )يجبلتٓب(:

٠ٚمٖل ثٗ اٌلهاٍبد اٌّزؼٍمخ ثم١بً ارغب٘بد اٌواٞ اٌؼبَ ث١ٓ عّب١٘و إٌّظّخ فٟ  انجحث : -1

ػ١ِ٩خ ٍٚٚبئٍٙب ثّمب١٠ٌ اؽٖبئ١خ اٌلافً اٚ اٌقبهط ٚرمل٠و ِلٜ ٔغبػ اٌؾ٩ّد ٚاٌجواِظ ا٨

 كل١مخ.

٠ٚمٖل ثٗ رقط١ٜ ٚهٍُ ١ٍبٍخ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ثبٌَٕجخ ٌٍّٕظّخ ٚمٌه ثزؾل٠ل  انتخطٍظ : -2

اٌٙلف ٚاٌغّب١٘و اٌَّزٙلفخ ٚر١ُّٖ اٌجواِظ ا٨ػ١ِ٩خ ٚرٛى٠غ ا٨فزٖبٕبد ٚرؾل٠ل ا١ٌّيا١ٔخ 

 ٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ ا٨ْٔطخ.

بَ ثزٕف١ن اٌقطٜ اٌّقزٍفخ ٚا٨رٖبي ثبٌغّب١٘و اٌَّزٙلفخ ٚرؾل٠ل ٠ٚمٖل ثٗ اٌم١التصبل :  -3

ٍٚبئً ا٨ػ٩َ اٌّقزٍفخ ٚإٌّبٍجخ رًٖ اٌغّٙٛه ٚا٨رٖبي ثب١ٌٙئبد ٚا٨فواك فٟ اٌقبهط ٚلبكح 

 اٌواٞ ِٚواوي اٌّؼٍِٛبد اٌّقزٍفخ.

ا٨فوٜ فٟ  رمَٛ اكاهح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ثبٌز١َٕك ث١ٓ الَبِٙب ٚث١ٓ ا٨كاهاد انتُسٍك : -4

 إٌّْبح ٚمٌه ٠ئكٞ اٌٝ فؼب١ٌخ اٌم١بَ ثبٌْٕبٛ.

٠ٚمٖل ثٗ ل١بً إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ ٌجواِظ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚاٌم١بَ ثب٦عواءاد انتمٌٕى :  -5

 اٌزٖؾ١ؾ١خ ٌّٚبْ فؼب١ٌخ اٌجؤبِظ ٚرؾم١مٗ ٤٘لافٗ.

 أغشاض انؼاللبد انؼبيخ فً انٍٓئبد انشٌبضٍخ 

 ّوػ اٌٙلف . -1

 ا١ٌَبٍبد .ر١ٙٛؼ  -2

 ثٕبء ا٤ٌفخ . -3

 اثواى اٌغٙٛك . -4

 ر١ٙٛؼ اٌّْى٩د . -5

 رؾ٠ًٛ ا٨رغب٘بد . -6

 البِخ اٌؼ٩لبد اٌجٕبءح . -7

 رؼ١ّك اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌّئٍَبد اٌّقزٍفخ . -8

 :أركان العالقات العامة 

 تشتمل العالقات العامة على اربعة أركان رئٌسٌة هً :

 النواحً السٌاسٌة  -4النواحً االجتماعٌة . -3 . النواحً األخالقٌة -2 النواحً االنسانٌة . -1
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 المحاضرة السابعة

 ٌمٌالرقابة والتق

 الرقابة 

تعتبر الرقابة من االنشطة الضرورٌة فً العمل االداري , ولها الدور الكبٌر فً تحسٌنه       

وذلك باإلشارة الى االمور السلبٌة ومحاولة تصحٌحها وتجاوزها , وهً متداخلة مع جمٌع 

العناصر والوظائف االدارٌة االخرى اال انها تعتبر كنشاط لوحدها . فهناك رقابة على التخطٌط 

ترتبط الرقابة وورقابة على العاملٌن والقادة من أجل اعدادهم وتوجٌههم فً مهامهم .  والتنظٌم

بتعدد وتنوع األنشطة سواء كانت حكومٌة أم غٌر حكومٌة. والرقابة هً احدى الوظائف 

االدارٌة وال ٌكتمل أي عمل إداري بدون رقابة للتؤكٌد من تحقٌق األهداف والنتائج المرجوة 

لقرارات المختلفة التً تتخذها اإلدارة , ولمعالجة االنحرافات واالختالفات ونجاح الخطط وا

 التً قد تنشؤ بعٌداً عما تم التخطٌط له .

" بأنها التأكد من اتمام كل شًء حسب الخطة وظٌفة  الرقابة  هنري فٌولولقد وصف    

القول بؤنه ما دامت , وبعبارة أخرى ٌمكن  المرسومة والتعلٌمات الصادرة والمبادئ القائمة "

الرقابة تهدف الى التؤكد من تحقٌق األهداف بكفاٌة , فإن طبٌعة هذه األهداف ومداها وما ترمز 

الٌه , وكل ما ٌتصل بها تصبح عناصر على أكبر درجة من األهمٌة , وٌتحتم وضوحها التام 

جاز األهداف التنظٌمٌة " هً التأكد من ان وٌعرفها بدٌانبالنسبة لكل من العاملٌن والمراقبٌن . 

 .بكفاءة " 

ان الرقابة بالنسبة للمدٌر تعنً جمع , تحلٌل , مقارنة وتوزٌع المعلومات بهدف مقارنة       

أداء التنظٌم والوحدات التابعة له مع معاٌٌر ومقاٌٌس سابقة الوضع ولغرض اتخاذ اإلجراءات 

ئج وتلك المعاٌٌر تتجاوز الحدود المقبولة الالزمة عندما ٌكون هناك انحرافات أو تغاٌر بٌن النتا

.  وهكذا ٌمكن القول بؤن الرقابة هً وسٌلة ولٌس غاٌة , فهً وسٌلة لتحسٌن مستوى اداء 

المإسسة من خالل المتابعة ومراقبة مستوى االداء واالنجاز الفعلً ومقارنة هذا اإلنجاز 

من الرقابة باختالف األهداف  بالمعاٌٌر االدائٌة المستمدة من االهداف . وٌختلف الغرض

المحددة اصال , إال انها تصب بمجرى واحد وهو بلوغ األهداف المقررة مسبقاً فً جانبها 

 المادي والمعنوي الذي ٌتمثل بتثبٌت المفاهٌم السلوكٌة واالجتماعٌة لألفراد .

 خطوات عملٌة الرقابة 

 التالٌة حسب تسلسلها :الرقابة عملٌة منظمة ومستمرة تتضمن الخطوات     

 وضع معاٌٌر االداء . -1

 مراقبة وقٌاس االداء . -2

 مقارنة األداء الفعلً مع المعاٌٌر . -3

 التقٌٌم والتصحٌح . -4
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 انواع الرقابة  

وهً التً تتمثل بالرئٌس أو المدٌر فً المإسسة أٌن كانت درجته ثم  الرقابة الداخلٌة : -1

فعند انفراد الرئٌس األعلى بالرقابة فمن  تنتشر الى االسفل وال تبقى بٌد واحد فقط ,

 المستحسن وضع جهاز متخصص ملحق بمكتبه ٌشرف علٌه مباشرة .

وتمارس من قبل الشعب أو سلطات الدولة السٌاسٌة أو القضائٌة  الرقابة الخارجٌة : -2

 وتهتم اساساً بقانونٌة النشاط اإلداري تماشٌاً مع المبادئ السٌاسٌة السائدة فً الدولة .

وهً الرقابة المتمثلة بالمهمة الموكلة اصالً للمإسسة لمتابعة اقسامها  الرقابة الفنٌة : -3

 المختلفة .

وتنصب على تشغٌل الوسائل المستخدمة للمساعدة على تحقٌق المهمة  الرقابة اإلدارٌة : -4

 األصلٌة لإلدارة .

 أغراض الرقابة 

مإسسات والهٌئات الرٌاضٌة اكتشاف لٌس الغرض من القٌام بالعملٌة الرقابٌة على ال     

االخطاء وتصحٌحها وانما الغرض االساس هو رسم الطرٌق الصحٌح للعمل وتحقٌق االهداف 

عن طرٌق االصالح والتوجٌه من اجل  النهوض بالواقع الرٌاضً للمإسسات والهٌئات 

 الرٌاضٌة. وٌمكن ان نختصر أغراض الرقابة الرٌاضٌة بما ٌلً :

لتزام وتنفٌذ اللوائح والقوانٌن الصادرة من الجهات العلٌا واحترامها التؤكٌد من اال -1

 وتطبٌق ما جاء بها وفق ما مخطط لها .

 الكشف المبكر للمشاكل والمعوقات التً تعترض العمل وتطبٌق الخطة المرسومة . -2

التؤكد من ان السٌاسات المالٌة ٌتم صرفها وفق الحاجة لها و وفقاً للخطة الموضوعة  -3

سسة الرٌاضٌة  وان االعتمادات المالٌة المقرة من قبلها تنفق فً مجاالتها للمإ

 المخصصة لها .

التؤكد من ان الحقوق والمزاٌا المقررة لألفراد والعاملٌن محترمة , وال ٌوجد تعسف فً  -4

 استعمال السلطة وان الجمٌع سواسٌة امام القانون .

ة العلٌا عن سٌر العمل بصورة واضحة التؤكد من وصول المعلومات الدقٌقة الى اإلدار -5

من أجل ان تتم عملٌة التصحٌح وتوجٌه العاملٌن واتخاذ القرارات الالزمة حسب طبٌعة 

 الموقف .

التؤكد من ان المإسسات بمختلف اصنافها تتابع كافة األعمال الموكلة لها واالشراف  -6

 علٌها .

ً قد تحدث اثناء سٌر العمل االكتشاف المبكر لألخطاء وسوء التصرف لالنحرافات الت -7

. 

التؤكد من ان جمٌع األعمال الفنٌة تإدى بصورة صحٌحة و وفقاً لما خطط لها وٌراعى  -8

 فً ذلك االصول العلمٌة وفقاً لمجال التخصص .

التؤكد من استفادة جمٌع العاملٌن من الخدمات التً تقدمها لهم المإسسة وبدون تفرقة  -9

 بٌنهم .
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 أسالٌب الرقابة 

 الشكاوي .  -4المالحظة .   - 3التفتٌش .   -2التقارٌر .  -1

 

 التقٌٌم 

وٌقصد بالتقٌٌم استخدام المنطق وأسالٌب التقوٌم الموضوعٌة للحكم على االنجازات      

المتحققة بعد تنفٌذ الخطط واألنشطة المختلفة , وهدف التقٌٌم هو التؤكد من ان قٌمة ما تم إنجازه 

ومن هذا نستنتج  ٌد عن التكلفة المستغرقة فً الوصول الى هذا اإلنجاز ,من أعمال ونتائج تز

أن عملٌة التقٌٌم هً فً االساس تحلٌل للنفقة والعائد وناتج عملٌة التقٌٌم األداء هو بمثابة تحدٌد 

كفاءة اإلدارة العامة وفعالٌتها . ان تقٌٌم االداء هو أداة من أدوات الرقابة اإلدارٌة شاملة لكل 

انب وأبعاد التنظٌم أي  ٌكون شامالً لكل عملٌات ونشاطات العمل ومنجزاته . وعلى ذلك جو

ٌتبٌن لنا أن الرقابة هً توجٌه األنشطة داخل التنظٌم لكً تصل إلى هدف محدد , وأن تقٌٌم 

األداء هو استقراء دالالت ومإشرات المعلومات الرقابٌة لكً ٌتم اتخاذ قرارات جدٌدة لتصحٌح 

فً حالة انحراف األنشطة , أو لتؤكٌد مساراتها الفعلٌة إذا كانت تتجه فعالً إلى  المسار

. ومن خالل هذا نعرف التقٌٌم هو عملٌة اتخاذ قرارات بناء على االنجازات المرغوبة 

 معلومات رقابٌة إلعادة توجٌه مسارات األنشطة بالعمل بما ٌحقق أهدافاً محددة من قبل .

داء دوراً فعاالً فً الرقابة اإلدارٌة الشاملة لذا نذكر خصائص تقٌٌم االداء ولكً ٌحقق تقٌٌم اال 

 بالتالً :

 أي ٌجب ان ٌشمل كل أوجه النشاط وٌغطً كل أجزاء التنظٌم ومستوٌاته . الشمول : -1

أي ضرورة أن ٌحتوي على معاٌٌر واضحة تمثل مستوٌات االداء  الوضوح : -2

 المستهدف .  

أي قدرة تقٌٌم االداء على مالحظة االنجازات الجارٌة وتحدٌد مدى اتفاقها مع  السرعة : -3

المستوٌات المستهدفة , فكلما كانت الفترة الزمنٌة بٌن االداء الفعلً وبٌن التقٌٌم قصٌرة 

نسبٌاً كلما كان من المستطاع تعدٌل األوضاع وتصحٌحها وعلى العكس اذا طالت الفترة 

لتقٌٌم الغرض منها وتحولت الى مجرد دراسة للتارٌخ ال تسهم الزمنٌة فقدت عملٌة ا

 كثٌراً فً التؤثٌر على الحاضر .

ان فعالٌة نظام التقٌٌم تتوقف الى حد بعٌد على مدى  التكامل مع العملٌة اإلدارٌة : -4

 تكامله مع نظم التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات . 

 

 

 

 



 
 

38 

 -:ٌلً فٌما سنناقشها التً األنواع بعض األداء لتقٌٌم ٌوجد

 هً فقط, واحدة زاوٌة من الموظف عمل الرئٌس أو المدٌر ٌقٌم -:مرؤوسه الرئٌس ٌقٌم ان -1

 استخدمتها التً والوسائل بذله الذي الجهد حجم تماما ٌجهل قد ولكنه أنجزها, التً النتائج زاوٌة

 أن ٌستطٌع لن فهو ولذا االبتكار, فً الموظف أو الفرد أسلوب ٌعرف ال وقد النتائج تلك لتحقق

 المدٌر كان إذا خاصة,  الزواٌا كل من الموظف أو الفرد ٌستخدمه الذي العمل أسلوب ٌقٌم

 وهذا الموظفٌن أو األفراد من كبٌر عدد بها اإلدارة أن أي األشخاص من كبٌر عدد عن مسئول

 ال وبالتالً األفقً التنظٌم إلى الهرمً التنظٌم من الشركات تحول ظل فً خاصة حالٌا موجود

 .جٌد بشكل لدٌه فرد كل وأداء إمكانٌات ٌعرف أن المدٌر ٌستطٌع

 هذه أكثر أن إال الموظف أداء بتقوٌم ٌقوم من حول اآلراء من كبٌر عدد هناك انه بالذكر الجدٌر

 لألسباب مرإوسٌه أداء تقوٌم على األشخاص اقدر هو المباشر الرئٌس أن على تتفق اآلراء

 التالٌة

 الٌومً احتكاكه بحكم المقوم الشخص بقدرات معرفة األكثر هو المباشر الرئٌس أن بحكم -

 .معه

 .الوظٌفة أداء متطلبات عن واسعة معرفة امتالك -

 .العمل أثناء وسلوكٌاته العامل ألداء المستمرة للمالحظة الفرصة توافر -

 بعض ٌتحملون قد أنهم كما لمعاونٌهم الجٌد األداء حالة فً الكسب بعض لهم ٌتحقق قد المدراء -

 .دقٌقة بتقٌٌمات للقٌام الدافع لهم ٌتحقق فانه ثم ومن األداء انخفاض حالة فً الخسائر

 إلى األحوال معظم فً رئٌسه منه ٌنتظرها التً التوقعات تحقٌق فً المرإوس فشل وٌعود

 أشارت الدراسات بعض أن بالذكر الجدٌر. للعمل والمرإوس الرئٌس بٌن مختلف إدراك وجود

 .للمرإوسٌن المباشر الرئٌس قبل من تنفذ التقوٌم برامج من% 98 أن إلى

 هامة بمعلومات مدراءهم إمداد المرإوسٌن هإالء ٌستطٌع -: رئٌسه المرؤوس ٌقٌم ان -2

 الوظائف من وغٌرها للعمل وتوجٌههم قٌادتهم فً الرئٌس وكفاءة نجاح مدى عن وفاعلة

 الوظٌفً األداء تقوٌم معلومات استخدام عند المصدر هذا أهمٌة وتبرز. بالرئٌس الخاصة

 تزاٌد كلما األداة هذه صالحٌة فرصة تزداد كما العمل أداء فرص وتحسٌن التنموٌة لألغراض

 .المرإوسٌن عدد

 بؤداء اإلدارة إلمداد هام مصدر أٌضا وهو -( :الذاتً التقٌٌم) نفسه الموظف ٌقٌم ان - 3

 هذا على وٌإخذ. األداء لمعلومات وحٌد كمصدر المصدر هذا استخدام عدم من بالرغم الشخص

 :التالٌٌن لالعتبارٌن التقٌٌمات فً للمبالغة المٌل المصدر

 تعاون عدم مثل خارجٌة عوامل إلى بإرجاعه لهم المتدنً األداء تبرٌر إلى المرإوسٌن مٌل -

 .الخ...  المطلوبة الموارد توافر عدم أو اإلشراف سوء أو الزمالء

 .الترقٌة أو الزٌادة مثل اإلدارٌة القرارات بعض واتخاذ التقوٌم نتائج بٌن الربط إمكانٌة -
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 المغاالة إلى الفرد ٌدفع األنانٌة دافع أن حٌث والتقوٌم القٌاس فً الكافٌة الموضوعٌة ال ٌوفر -

 .المباشر ورئٌسه اإلدارة أمام انجازاته تقدٌر فً

 عن للمعلومات القٌمة المصادر أهم احد من الموظف زمالء ٌعتبر -:زمٌله الموظف ٌقٌم ان -4

 الرإساء على فٌها ٌصعب التً الحاالت مثل فً المصدر هذا أهمٌة وتزداد. الموظف أداء

 ٌعلم. المشترك العمل على االعتمادٌة فٌها تزداد التً المواقف أو موظفٌهم سلوك مالحظة

 كثب, عن له ومعرفتهم به الٌومً الحتكاكهم الغٌر ٌعلمه ال ما الموظف عن الموظف زمالء

 ذلك ٌفعلون العمل فً لزمٌلهم تقٌٌمه عند ولكنهم. قوته ونقاط الموظف ضعف نقاط ٌعرفون فهم

 فهم وبهذا, الموظف ٌحققها التً النتائج عن النظر وبغض الشخصٌة نظرهم وجهات خالل من

 .فقط واحدة زاوٌة من الموظف عمل ٌقٌمون

 بوضوح نفسها ترى لكً مإسسةلل الجٌدة الزاوٌة العمالء ٌعتبر -:الموظف العمٌل ٌقٌم ان - 5

 أهم هم والعمالء. ضعفها أو مإسسةال قوة بدقة ٌستشعرون فالعمالء. أوال العمٌل ٌقال كما ألنه

 ولكنهم. تؤخرها أو الرٌاضٌةمإسسة ال تقدم ومإشرات الجودة درجة عن للمعلومات مصدر

 فً التنافسً وضعك بدقة لك ٌصفوا أن ٌستطٌعون فهم. واحدة زاوٌة من األمور ٌرون أٌضا

 مختلفة زواٌا من النظر أن نرى فكما. المإسسة  تدٌر كٌف لك ٌقولوا لن ولكنهم بطوالتال

 .واحدة بزاوٌة النظر من أفضل
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 انًحبضشح انثبيُخ

 الداسٌخ  انمٍبدح
رؼوف اٌم١بكح ثؤٔٙب فٓ ِؼبٍِخ اٌطج١ؼخ اٌجْو٠خ أٚ فٓ اٌزؤص١و فٟ اٌٍَٛن اٌجْوٞ ٌزٛع١ٗ عّبػخ ِٓ       

إٌبً ٔؾٛ ٘لف ِؼ١ٓ ثطو٠مخ رّٚٓ ٛبػزُٙ ٚصمزُٙ ٚاؽزواُِٙ ٚرؼبُٚٔٙ , ٠ٚؼوفٙب اٌجؼ٘ ثؤٔٙب فٓ 

١ٌ ا٦كاهح مارٙب . اٌٝ أْ ا٦كاهح رؼٕٝ رٛع١ٗ إٌبً ٚاٌزؤص١و ف١ُٙ  ٚ٘نا وّب أهٜ ٠ؼٕٟ فٓ ا٦كاهح ٌٚ

ثبٌْٕبٛ اٌّئصو ثبٌغٙبى ا٦كاهٞ ٤ٔٗ ٠ٕمٍٗ ِٓ اٌؾبٌخ اٌَبوٕخ اٌٝ اٌؾبٌخ اٌّزؾووخ , ٚ اٌمبئل ٘ٛ اٌنٞ 

٠ّبهً ٘نا اٌفٓ ِزّض٩ً فٟ اٌملهح ػٍٝ اٌزٛع١ٗ ٚاٌز١َٕك ٚاٌولبثخ ٚاٌزؾف١ي ثبٌَٕجخ ٌؼلك ِٓ إٌبً اٌن٠ٓ 

لاف اٌّطٍٛثخ ٚفٟ اٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ اٌٍَطخ اٌو١ٍّخ ػٕل ا٨لزٚبء أٚ اٌٚوٚهح , ٠ؼٍّْٛ ٌزؾم١ك ا٤٘

ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّووجخ اٌزٟ  ٠ؼزجو ِفَٙٛ اٌم١بكحٚٚفٟ اٌملهح ػٍٝ اٌزؤص١و ٚا٨ٍزّبٌخ فٟ ِٛالف أفوٜ . 

 على القٌادة فتعر وقد. رزّٚٓ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّزغ١واد اٌّزلافٍخ ٚاٌزٟ رئصو وً ِٕٙب فٟ ا٤فوٜ ٚرزؤصو ثٙب

 التالً : النحو على وباحثٌن ومفكرٌن ادارٌٌن قبل من مختلفة مستوٌات

 المشكالت حلول نحو الجماعة ٌتفاعل متناسقة انماط عنها ٌنتج وفعالٌات نشاطات هً القٌادة"  همفل

 " .المتعددة

 " .االهداف لتحقٌق الجماعة نشاطات فً تؤثٌر عملٌة القٌادة"  ستوقدل

 " .المرغوبة االهداف وتحقٌق انجاز نحو وجماعات أفراد  االخرٌن سلوك فً "التؤثٌر هٌث    

أٔٙب اٍزّبٌخ أفواك اٌغّبػخ ٌٍزؼبْٚ ػٍٝ رؾم١ك ٘لف ِْزون ٠زفمْٛ ػ١ٍٗ ِغ اٌمبئل  "ٚرؼوف اٌم١بكح       

" ثؤَٓب . ٚرؼوف أ٠ٚبً   ", ٠ٕٚزفؼْٛ ثؤ١ّ٘زٗ , ف١زفبػٍْٛ ِؼبً ثطو٠مخ رّٚٓ رّبٍه اٌغّبػخ فٟ ػ٩لبرٙب

  انؼًهٍخ انتً ٌتًكٍ يٍ خالنٓب انمبئذ أٌ ٌؤثش فً تفكٍش اَخشٌٍ ، ٌٔضجظ يشبػشْى ٌٕٔجّ سهٕكٓى "

 محققا وٌجتازها الصعبة للمهمات مإهل بانه ولٌثبت ذاته لٌثبت الفرص ٌغتنم الذي هو الفعال والقائد .

 مدٌرا القائد ٌكون ان ٌمكن وانما قائدا مدٌرال فلٌس ٌصنع, وال ٌولد القائد ان البعض وٌرى .االدارة اهداف

 الفرد هو الفعال القائد ان اساس على الفعال واالداء القادة بٌن وثٌقا ارتباطا هناك ان البعض وٌفترض

 :ٌلً ما فٌه ٌتوافر الذي

 .قٌادٌة موهبة -1

 .والقٌادة االشرافً العمل فً تخصصٌة وظٌفٌة وتجربة خبرة -2

 .ممٌزة بسمات شخصٌة لدٌه -3

 .تعلٌمٌة مإهالت  -4

 .والناس العمل ادارة فً ومداخل واسالٌب طرق  -5

 .المتمٌز االداء له تحقق ورغبة وقابلٌات قدرات  -6

 : إنى أٌ ُْبن ششٔط أسبسٍخ تؼتجش ضشٔسٌخ نٕجٕد انمٍبدح ًْٔ "Stogdill  كًب أشبس "ستجذل

 .٠ؼٍّْٛ فٟ رٕظ١ُ ِؼ١ٓ ِورجٜ ثؼُٚٙ ثبٌجؼ٘ ا٢فو ٚعٛك عّبػخ )ِٓ ّق١ٖٓ أٚ أوضو(  -1

 . ٚعٛك ِّٙخ ػبِخ ِْزووخ ث١ُٕٙ -2
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 . ٚعٛك افز٩ف أٚ رّب٠ي فٟ اٌَّئ١ٌٛبد اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرك وً فوك ِٓ أفواك اٌغّبػخ -3

 اٌّٛلف ا٨عزّبػٟ . -4

 لبئل افواك اٌغّبػخ لبكه ػٍٝ اٌزؤص١و فٟ ٍٍٛوُٙ ٚرٛع١ُٙٙ . -5

 

 نحدد ان ٌمكن وعلٌه غٌره, عن تمٌزه تأثٌر وقوة بسلطة تأثٌر ذات بشخصٌة القائد ٌتمتع ان ٌستوجب

 :ٌلً بما القٌادة قوة مصادر

 :وتشمل . الرسمٌة السلطة :اوال

 .معنوٌة او مادٌة بمكافاة اما لمرإوسه الرئٌس ٌقدمه ما مقدار بها وٌقصد : المكافاة قوة -1
 المكافاة من حرمانه الى ٌإدي عمله فً اخفاقه بان الفرد ٌشعر عندما :اإلكراه قوة -2

 الخوف     هو القوة مصدر الحالة وبهذه معنوٌا, او مادٌا انك سواء بحقه العقاب اتخاذ بالعكس بل         

 .علٌه ٌعاقب عمال الفرد ارتكب ما اذا الرئٌس من

 االداري التنظٌم فً الفرد ٌحتله الذي الرسمً زكالمر هو القوة مصدر ان :القانونٌة السلطة  -3
 .اسفل الى اعلى من تنساب القوة وهذه

 :وتشمل . التأثٌر قوة :ثانٌا

 من غٌره عن فٌها متمٌزا ٌكون التخصص مجال فً بالمعرفة المزود الفرد ان :التخصص قوة -1
 المدرسة او المدرس فان الرٌاضٌة, التربٌة مستوى وعلى القٌادة من تمكنه قوة لدٌه وتتوفر اقرانه

 التربٌة مجال فً الواسعة والمعرفة الدقٌق التخصص بقوة ٌتمتع عمله مجال فً والخبٌر المتخصص
 .الرٌاضٌة

 بها, ٌتمتع التً الصفات نتٌجة االخرٌن االفراد بؤعجاب المتمتع الفرد ان :االعجاب قوة  -2
 .االخرٌن فً ٌإثر قائدا الفرد هذا تجعل فالجاذبٌة

 ػُبصش انمٍبدح  
٠ّٚىٓ أْ َٔزقٍٔ ِٓ ِغًّ اٌزؼو٠فبد اٌؼٕبٕو اٌزب١ٌخ ٌٍم١بكح 

:-
 

أٙب ػ١ٍّخ رفبػً اعزّبػٟ , ام ٨ ٠ّىٓ ٤ٞ أَبْ أْ ٠ىْٛ لبئلاً ثّفوكٖ , ٚ أّب ٠َزط١غ أْ ٠ّبهً   .1

 اٌم١بكح ِٓ ف٩ي ِْبهوزٗ اٌفؼبٌخ فٟ عّبػخ ِب ّٙٓ اٛبه ِٛلف ِؼ١ٓ . 

 واه اٌزفبػً ا٨عزّبػٟ . اْ اٌم١بكح رؼزّل ػٍٝ رى     .2

 رزُ ف١ٙب ِّبهٍخ ٍٍطبد ٚارقبم لواهاد .      .3

 رزطٍت ٕفبد ّق١ٖخ ِؼ١ٕخ فٟ اٌمبئل .      .4

 رٙلف اٌٝ رؾم١ك أ٘لاف ِؼ١ٕخ.      .5

 ٌٙب رؤص١و فٟ ِغّٛػبد ِٕظّخ ِٓ إٌبً .      .6

 ّْزووخ . أٙب ػ١ٍّخ رفغ١و ٌطبلبد ا٤فواك ٌٍجٍٛؽ اٌٝ ا٤٘لاف اٌ     .7

 أْ ٌٙب ِؼب١٠و اٌغّبػخ ِْٚبػو٘ب رؾلك اٌمبئل وّب رؾلك كهعخ اػزجبهُ٘ ٌٍَٛو١برٗ اٌم١بكح .      .8
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 .انًٓبساد انالصيخ نهمبئذ 
ا٦كاه٠ْٛ ٠قزٍفْٛ ػٓ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ رجؼبً ٌٍّٙبهاد اٌم١بك٠خ اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب أٚ ٠ىزَجٛٔٙب , ٚغبٌجبً ِب 

 ص٩س ٟ٘ :  اٌٝرٖٕف ٘نٖ اٌّٙبهاد 

 انًٓبسح انتصٌٕشٌخ :      .1

ٟ٘ ِٙبهح ٠ؾزبعٙب اٌمبئل اٌزوثٛٞ فٟ اٌزقط١ٜ ٌٍؼًّ , ثؾ١ش رّضً اٌقطخ اٍزْوالبً ٌٍَّزمجً , فبٌقطخ 

رمَٛ ػٍٝ كهاٍخ اٌٛالغ ٚا٦ِىبٔبد اٌّزٛافوح ف١ٗ ٚا٨ٍزجٖبه فٟ عٛأجٗ ٚفٟ ارغب٘بد رغ١وٖ , ٠ٚزٛلغ 

ِٓ اِىبٔبد اٌزطٛه ٠ٚىْٛ ٌل٠ٗ  ِٓ اٌمبئل أْ ٨ ٠ىْٛ ؽبٌّبً فٟ فططٗ وّب ٨ ٠ٕزظو ِٕٗ أْ ٠ىْٛ ٠بئَبً 

 اٌغوأح , ٠ٚغت ػٕل اٌزقط١ٜ ٌْٟء ِب أْ ٠ؾمك اٌمبئل ا٨َٔغبَ ٚاٌزٛافك ٦هٙبء وبفخ ا٤مٚاق . 

  

 انًٓبسح انفٍُخ :      .2

ٟ٘ ِٙبهح رزؼٍك ثبٌغبٔت اٌزٕف١نٞ , ٚغبٌجبً ِب رؼىٌ اٌّؼوفخ ٚاٌقجوح , ِؼوفخ ثب٤ٕٛي ٚاٌمٛاػل 

 ١ٍخ فٟ اٍزقلاَ ٘نٖ اٌطوائك ِٚزطٍجبد ٚرور١جبد ا٨ٔزفبع ثٙب ػٍٝ أؽَٓ ٚعٗ . ٚاٌطوائك ٚفجوح ػّ

ٟٚ٘ ِٙبهح ٠ىزَجٙب اٌَّئٚي ثبٌّّبهٍخ اٌٛاػ١خ اٌٙبكفخ اٌٝ ر١ّٕخ اٌملهح اٌنار١خ أٚ ثبٌّْبهوخ فٟ ٚهّبد 

 اٌؼًّ اٌزٟ رؼمل٘ب ا٦كاهاد ٌٍمبكح ٌزله٠جُٙ ػٍٝ رط٠ٛو أكاء اٌّّٙبد . 

  

 :انًٓبسح اإلَسبٍَخ      .3

ٟ٘ ِٙبهح اوزَبة صمخ إٌبً ٚرؼبُٚٔٙ ٚؽفيُ٘ ٌٍؼًّ ٚإٌْبٛ ٚ رؤرٟ أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌّٙبهح فٟ ا١ٌّلاْ أ٠ٚبً 

 وْٛ اٌمبئل ٠ؾزبط أْ ٠زؼبًِ ِغ فئبد ِزؼلكح ِٓ إٌبً .

  

 ٔظبئف انمٍبدح ٔانسهٕن انمٍبدي : 
 ٨ رقوط ػٓ ا٤ٛو اٌزب١ٌخ : ػٕلِب ٠ىْٛ ٍٍٛن ا٦كاهٞ ل١بك٠بً فبْ ٚظبئف اٌم١بكح 

  

 اٌزقط١ٜ ٥ٌ٘لاف ثؼ١لح اٌّلٜ ٌٍٚقطٛاد اٌّوؽ١ٍخ فٟ اٌطو٠ك ٔؾٛ ا٤٘لاف إٌٙبئ١خ . انتخطٍظ : -  1  

  

ام ثغبٔت رؾل٠ل ا٤٘لاف ٚهٍُ ا١ٌَبٍبد ٠زبثغ اٌمبئل فطٛاد اٌزٕف١ن  انًسؤٔنٍخ ػٍ انتُفٍز :   - 2   

 ثبٌولبثخ اٌّجبّوح ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌزٕف١ن أٚ ثزف٠ٛ٘ ٍٍطخ ا٦ّواف ػٍٝ اٌزٕف١ن اٌٝ ثؼ٘ ربثؼ١ٗ .

  

ؽ١ش رؾلك ا٤كٚاه ٌىً ػٚٛ فٟ اٌغّبػخ رؾل٠لاً ٠ظٙو  تٕصٌغ األدٔاس ٔتُظٍى انؼاللبد :  - 3   

ا٩ٌٖؽ١بد اٌّمبثٍخ ٌٙب ثْىً ٠ّٕغ افز٩ٛ ا٤كٚاه ٚا٨ىكٚاع١خ ٠ٚفٟٚ اٌٝ اٌزىبًِ فٟ َِئ١ٌٚبرٗ ٚ

 اٌغٙٛك . 

  

أْ ٠ّزٍه اٌمبئل ٍٍطخ ٙجٜ اٌؼًّ ٚاٌزؤول ِٓ أْ انًتبثؼخ ٔانتمٍٍى ٔانتحفٍض ٔانؼمٕثبد :     -   4  

فٟ اٌؼًّ , ِٚؼبلجخ ؽب٨د  اٌغٙٛك ِٛظفخ فٟ فلِخ ا٤٘لاف , ٚثبٌزبٌٟ رٛف١و اٌلٚافغ ا٩ٌىِخ ٌٍْٕبٛ

 اٌْنٚم ػٓ فٜ ١ٍو اٌؼًّ ٚاػبكح رؼل٠ً اٌَّبهاد . 
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ثّؼٕٝ أْ ٠زقن اٌمبئل ِب ٠واٖ ِٓ ر٩١َٙد رَّؼ ٥ٌفىبه ٚاٌّّبهٍبد  انًجبدأح ٔالثتكبس :   -    5 

خ اٌزغ١١و ا٦ثلاػ١خ أْ رؤفن ٛو٠مٙب اٌٝ ؽ١ي اٌؼًّ ٌلٜ اٌغّبػخ ٚ ػٍٝ اٌمبئل أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ٚػٟ ثطج١ؼ

ٚاٌزغل٠ل ٠َٚؼٝ اٌٝ وَت رؤ١٠ل اٌغّبػخ ٌٍزغ١١و اٌّمزوػ , ٚاٙفبء ل١ّخ ٍٍِّٛخ ػٍٝ اٌّئٍَخ اٌزٟ 

 ٠ؼٍّْٛ ثٙب . 

  

ام ٠ٕزظو ِٓ اٌمبئل أْ ٠َبُ٘ فٟ ػ١ٍّخ اٌزفبػً  تؼًٍك انشؼٕس ثبنؼضٌٕخ فً انجًبػخ :        -6 

, ٚاػزوافُٙ ثبٌٍَطبد اٌزٟ ٨ رىْٛ ٌىً فوك  ا٨عزّبػٟ ثْىً ٠ي٠ل ِٓ رمجً ا٤ػٚبء ٌجؼُٚٙ اٌجؼ٘

 فٟ اٌغّبػخ ٕٚ٘ب ٠غت ر١١ّي اٌمبئل ثبٌنوبء . 

  

روفغ وً ِئٍَخ ّؼبهاً ١ّ٠ي٘ب ػٓ  لذٔح ٔ ًَٕرج نهؼبيهٍٍ فً انذاخم ٔيًثم نٓى فً انخبسج :    -  7

٠غت أْ ٠ىْٛ اٌمبئل  غ١و٘ب ِضً ّؼبه إٌقجخ , اٌٖفٛح , اٌؼٖو٠خ ٚؽزٝ ٨ رىْٛ ٘نٖ اٌْؼبهاد فبهغخ ,

للٚح ّٚٔٛمط ٠ؾزنٞ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اعزٙبكٖ ػٍٝ روعّخ اٌْؼبهاد اٌٝ ٚالغ ثبٌزياِٗ ثب٤٘لاف ٚرؾٍّٗ 

ٌٍَّئ١ٌٚخ ٚٙجطٗ ٌٍؼًّ , ٠ّٚضً اٌمبئل عّبػزٗ فٟ رفبػ٩رٙب ِغ اٌغّبػبد ٚ اٌّئٍَبد ا٤فوٜ اٌزٟ 

بفع ػ١ٍٙب ٠ٚىَت صمخ إٌبٍت ثٙب روثٜ ثٙب ثؼ٩لبد , ف١وػٝ ِٖبٌؼ ِئٍَزٗ ٠ٚلافغ ػٕٙب ٠ٚؾ

 ٚثّقوعبرٙب . 

  

اْ كٚه اٌمبئل فٟ ؽَُ اٌق٩فبد فٟ اٌّٛالف ٠َزٕل  نمبئذ كسهطخ ٔكٕسٍظ نحم انتُبلضبد :ا   -     8 

 اٌٝ ِقيٚٔٗ اٌّؼوفٟ ٚاٍزؼبٔزٗ ثنٚٞ ا٨فزٖبٓ , ٌٚىٕٗ ٨ ٠َّؼ ٌٍغلي ثب٨ٍزّواه ٚا٘لاه اٌٛلذ . 

ٌنٌه ٨ ثل ِٓ رّزغ اٌمبئل ثؾٌ اٌزلث١و , ٍٚؼخ ا٤فك , ٚلٛح اٌْق١ٖخ , ٚا٨رياْ اٌؼبٛفٟ , ٚاٌزٛافك 

 إٌفَٟ ٚا٨عزّبػٟ ٚا٨رغبٖ ا٠٦غبثٟ ٔؾٛ إٌبً . 

 

 مواصفات القائد اإلداري فً المجال الرٌاضً والشبابً 
ة فً حٌن ٌرى البعض ان الخبرات ٌعتقد البعض ان القادة ٌولدون ولهم مواصفات القٌادة الناجح   

والتجارب التً ٌمر بها الفرد وكذلك البٌئة التً تحٌط به تلتقً لتكوٌن الشخصٌة القٌادٌة له أي ان القٌادة 

بها صفات مكتسبة من البٌئة وتختلف المواصفات القٌادٌة الشخصٌة باختالف القادة اال ان هناك بعض 

 قد تجعل قٌادته ناجحة وهً كالتالً :  المواصفات التً اذا توفرت فً القائد

 بعد النظر . -1
 الصدق . -2
 العدالة . -3
 الحزم والسرعة . -4
 الذكاء . -5
 حسن التصرف . -6
 المرونة . -7
 القدرة على اتخاذ القرار . -8
 الحماس . -9

 القدرة على التفاهم مع اآلخرٌن .  -11
 المبادأة . -11
 القدرة على دعم العاملٌن ومساندتهم . -12
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 النزاهة . -13
 التنظٌم . الثقة بالنفس وفً -14
 القدرة على االقناع والتؤثٌر . -15

 

 انمٍبدح أٔ اسبنٍت  أًَبط 
ػ١ٕذ كهاٍبد ٚثؾٛس اٌّقز١ٖٓ فٟ ا٦كاهح ٌٍزًٕٛ اٌٝ رؾل٠ل أّٔبٛ اٌم١بكح ا٦كاه٠خ , ٚلل رٍٕٛذ 

 ِؼظُ رٍه اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌٝ رؾل٠ل ا٤ّٔبٛ اٌم١بك٠خ ؽَت اٌز١ٕٖفبد اٌزب١ٌخ : 

  

ٚ٘نا إٌّٜ ٠ْون اٌغّبػخ فٟ ارقبم اٌمواهاد ؽ١ش ٠زٛلغ  :)انمٍبدح انذًٌمشاطٍخ(انًُظ انذًٌمشاطً   .1

أْ رزجٕٝ اٌغّبػخ اٌّْبهوخ فٟ ارقبم اٌمواهاد ا٤٘لاف اٌّجزغبح ِٕٙب , ٚأ٠ٚبً ٘نٖ إٌّٜ ٠ٛفو عٛاً ِٓ 

اٌؾو٠خ ٠َّؼ ثبهرفبع اٌّؼ٠ٕٛبد ٚاٌزٛإً ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚرجبكي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؼبْٚ , ٠َّٚؼ ثبٌّوٚٔخ 

, ٠ٚز١ّي ثب٨ٍزّبع اٌغ١ل ٢هاء اٌزبثؼ١ٓ ٠ٚؾزوَ ٚعٙبد إٌظو ا٨فوٜ ؽزٝ ٌٚٛ  ٌملٚح ِٓ اٌمبئلٚاٌزؼٍُ ثب

٠ٚؼل افز١به اٌم١بكح اٌو٠ب١ٙخ ثب٨ٔزقبة ِٓ ِؼبٌُ ا٨ٍٍٛة  وبْ ٘نا اٌوأٞ ٠ؾًّ فٟ ١ٛبرٗ إٌمل ا٩ٌمع .

ٕبكٞ أٚ افز١به ا٨ٔل٠خ اٌل٠ّمواٟٛ ِٚٓ اِضٍخ مٌه افز١به اػٚبء إٌبكٞ اٌو٠بٟٙ ٌّغٌٍ اكاهح اٌ

اٌو٠ب١ٙخ ٌّغبٌٌ اكاهاد ا٨رؾبكاد اٌو٠ب١ٙخ أٚ افز١به ا٩ٌػج١ٓ ٌمبئل اٌفو٠ك )وبثزٓ اٌفو٠ك( . ٠ٕٚزمل 

اٌجؼ٘ ٘نا إٌٛع ِٓ اٍب١ٌت اٌم١بكح ِٓ أٗ ٠َُٙ فٟ رؤف١و ارقبم اٌمواه فٟ ثؼ٘ اٌّٛالف اٌزٟ رؾزبط 

 اٌمواه وّب أٗ ٠ؾزبط اٌٝ ٔٛػ١خ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ . ثبٌلهعخ ا٨ٌٚٝ اٌٝ اٌَوػخ اٌمٖٜٛ فٟ ارقبم

  

 : )انمٍبدح األٔتٕلشاطٍخ(انًُظ األٔتٕلشاطً      .2

ؽ١ش رلاه اٌّئٍَخ فٟ أعٛاء ا٤ِو ٚإٌٟٙ رؾذ ٛبئٍخ اٌؼمٛثخ ٠٤خ ِقبٌفخ ٌٍزؼ١ٍّبد اٌٖبكهح           

ػٓ اٌم١بكح اٌزٟ رٕفوك ثبٌوأٞ ٚرزؼٖت ٌٛعٙخ ٔظو٘ب , ٚرجوِظ اٌؼًّ ػٍٝ ٕٛهح فطٛاد ٠ٕجغٟ ػلَ 

أف٩ْٛٛ لل . ٌٚوثّب وبْ  اٌزبثؼ١ٓ اٌقوٚط ػٕٙب , ؽ١ش ٨ ٠ٛعل ِغبي ٨عزٙبك أٚ ِمزوؽبد ِٓ عبٔت 

أٚؽٝ فٟ عّٙٛه٠زٗ ثٙنا إٌّٜ ػٕلِب اػزجو إٌبً ٛجمبد ثؼٚٙب فٍك ١ٌٕفن ٚثؼٚٗ فٍك ٌٍم١بكح , ٚوبْ 

ٚ٘نا إٌٛع ِٓ اٌم١بكح  .أف٩ْٛٛ ٠ؼزمل أْ اٌمبئل ٠ٌٛل ثبٌفطوح لبئلاً ١ِٙئبً ٌٍؾىّخ فٟ رٖٛهارٗ ٚلواهارٗ 

٠ٕظو ا١ٌٗ ػٍٝ اْ رٛع١ٙبرٗ ثبٌلهعخ  ٟا٤ٚرٛلواٛ ٚاٌمبئل اٌٍَطٛٞ أٚ.  ٠ز١ّي ثّووي٠خ اٌٍَطخ اٌّطٍمخ 

ثبٌٕمل ٠ٚؼزمل أٗ ٠ؼوف ا٨عبثخ ػٍٝ أٞ ٍئاي أٚ ٠ؼوف اٌؾً  وا٨ٌٚٝ ٔؾٛ أغبى ا٨ػّبي وّب أٗ ٨ ٠زؤص

٠٤خ ِْىٍخ . ٠ْٚؼو ثؤْ اٌزبثؼ١ٓ ٠ؾزبعْٛ ٌٍمبئل اٌمٛٞ اٌؼ١ٕف , ٌٚٙنا إٌٛع ِٓ اٌمبكح صمخ وج١وح ثؤٔٗ 

أٞ ػًّ ٠مَٛ ثٗ أٚ ٠ْوف ػ١ٍٗ ثٕغبػ وّب اْ ٌل٠ٗ ؽبعخ كاف١ٍخ ٌٍزؾىُ فٟ اٌزبثؼ١ٓ . ٚ٘نا  ٠َزط١غ أٙبء

إٌٛع ِٓ اٌم١بكح ٠ْىً ِب ٠َّٝ )ػٕك اٌيعبعخ ( فٟ أٞ رٕظ١ُ ٨ْ اٌمواه ٠غت اْ ٠ّو فمٜ ِٓ ف٩ي 

 اٌمبئل .

 : )ػذو انتذخم(انًُظ انسبئت أٔ غٍش انًٕجّ      .3

٠طٍك ػٍٝ ٘نا إٌّٜ اٌم١بكٞ ِٖطٍؼ إٌّٜ اٌفٛٙٛٞ , ٤ْ اٌمبئل ٠زقٍٝ ػٓ كٚهٖ فٟ اٌزٛع١ٗ ٚرؾًّ 

اٌَّئ١ٌٚخ ٚاٌّزبثؼخ , فىؤٔٗ لل فٛٗ ٌٍزبثؼ١ٓ ا٩ٌٖؽ١بد ٚاٌَّئ١ٌٚبد وبٍِخ ٚلبَ ٘ٛ ثلٚه ا١ٌٍٜٛ 

ٚا٨وزفبء ثٕمً ٕٛهح ثبؽبٛخ اٌزبثؼ١ٓ ثب٤٘لاف ٚاِلاكُ٘ ثبٌّؼٍِٛبد ٚرون اٌّجبكهح ٌُٙ فٟ اٌزٖوف 

 ػٓ ٔزبئظ اٌؼًّ اٌٝ اٌٍَطخ اٌؼ١ٍب ٌززقن لواهارٙب و١فّب رواٖ ِٕبٍجبً , ثّؼٕٝ رجٕٟ ١ٍبٍخ ػلَ اٌزلفً . 

ٕ٘ب وً ّٟء ٠قٚغ ٌٍٖلفخ ؽَت هأٞ ٕبؽت ٔظو٠خ اٌّغبي فٟ ػٍُ إٌفٌ " و١ود ١ٌف١ٓ " ٚرزوكك 

إٌْبٛ , ؽ١ش ٌُ ٠ىٓ إٌْبٛ فٟ ِغٍّٗ ِٛعٙبً ث١ٓ اهرفبع َِزٜٛ ا٦ٔغبى ٚأقفبٙٗ كّٚٔب اهرجبٛ ثؾغُ 
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ٚاّبهد ٔزبئظ اٌلهاٍبد اْ ِضً ٔؾٛ ا٤٘لاف , ثً اْ لَّبً وج١واً ِٕٗ وبْ ١ٚ٠غ فٟ رغبٚى اٌزٕبلٚبد . 

٘نا إٌٛع ِٓ أٍب١ٌت اٌم١بكح لل ٠ٍٖؼ ٌجؼ٘ اٌغّبػبد أٚ اٌزٕظ١ّبد أٚ ِواوي اٌجؾش اٌؼٍّٟ وّب لل 

٠ب١ٙخ ماد اٌَّز٠ٛبد اٌؼب١ٌخ ِضً إٌّزقجبد ا١ٌٕٛٛخ أٚ اٌفوق اٌو٠ب١ٙخ ٠ٍٖؼ ثبٌَٕجخ ٌٍغّبػبد اٌو

 اٌّؾزوفخ .

  

 : )انمٍبدح انسهٕكٍخ( انسهٕكً انًُظ      .4

اْ اٌمبئل اٌنٞ ٠زَُ ثبٌم١بكح اٌٍَٛو١خ ٠مَٛ ثؼ١ٍّبد اٌزؼي٠ي أٚ اٌضٛاة أٚ اٌّىبفؤح ِجبّوح ػمت اٌٍَٛن       

وٍّبد اٌزٙل٠ل أٚ اٌٛػ١ل ٨ٚ ١ّ٠ً اٌٝ اٍزقلاَ اٌؼمبة و١ٍٍٛخ ٌزؼل٠ً اٌٍَٛن إٌبعؼ ٌٍزبثؼ١ٓ ٨ٚ ٠َزقلَ 

رىْٛ ماد ِغيٜ ٌٍزبثؼ١ٓ ٚرزَُ ثبٌٛالؼ١خ ٠ّٚىٓ رؾم١مٙب ِغ ٚعٛك ا٨ٕواه ,ٚا٨٘لاف اٌزٟ ٠ؾلك٘ب 

ٚاٌزؾلٞ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ وّب ٠وٜ اْ وً فوك َِئٚي ػٓ رٖوفبرٗ ٠ٚلهن ع١لا ؽبعبد ا٨فواك ٚاٌغّبػبد 

٠َٚؼٝ عب٘لاً ٌٍَّبػلح فٟ رٍج١خ اٌؾبعبد اٌّْوٚػخ ٌٍزبثؼ١ٓ وّب اْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌم١بكح ٠ز١ّي ثبٌّوٚٔخ 

  ا٨٘لاف ػٕل اٌزؾمك ِٓ ػلَ اٌملهح ػٍٝ رؾم١مٙب . ًٚاٌملهح ػٍٝ رغ١١و ٚرؼل٠

 .   انًُظ الَسبًَ )انمٍبدح الَسبٍَخ( :5

أت إٌف١َخ ٌلٜ ا٨فواك ٠َٚؼٝ عب٘لاً ٌٍزؼبًِ ِغ وً فوك ٠ؾبٚي اٌمبئل ا٨َٔبٟٔ اْ ٠زفُٙ اٌغٛ      

ثبٌطو٠مخ اٌزٟ ٠غت أٚ ٠ؾزبط ٘نا اٌفوك اْ ٠زؼبًِ ثٙب وب٨ؽزواَ أٚ اٌزؼبٛف أٚ ا٨ٍزمبِخ ٚاٌٖواؽخ 

ٚا٨ِبٔخ وّب ٠ؾزوَ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ٌٍزبثؼ١١ٓ , ٌٚل٠ٗ اٍزؼلاك ٚاٙؼ ٩ٌٍزّبع ٚا٨رٖبي ٌٍزبثؼ١ٓ ٠ٚؼزمل 

ك ِطبٌجُٙ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ ٩ٌهرمبء ثبٔغبىارُٙ . ٚاٌمبئل اٌو٠بٟٙ ا٨َٔبٟٔ ٠ٙزُ ثلهعخ وج١وح أٗ رؾم١

ثب٩ٌػت ِٓ أٗ أَبْ ٌٗ ِطبٌت ٚػ١ٍٗ ٚاعجبد ٚاٌزياِبد ٍٛاء وبٔذ ػ١ٍّخ اَ ١ِٕٙخ اَ اعزّبػ١خ ٨ٚ 

٠ٕظو اٌٝ اٌمبئل ا٨َٔبٟٔ ٠ٕظو ا١ٌٗ ػٍٝ أٗ فمٜ ٠ٛاظت ػٍٝ اٌزله٠ت ٠ٕٚظُ ثب٨ّزوان ثبٌّٕبفَبد . ٚ

ػٍٝ أٗ ٠ٙزُ ثلهعخ ٚاٙؾخ ثّْبػو اٌزبثؼ١ٓ ثلهعخ اوجو ِٓ ا٘زّبِٗ ثب٦ٔزبط أٚ إٌزبئظ , وّب اْ ٘نا 

 إٌٛع ِٓ اٌم١بكح ٠َبػل ػٍٝ اٌزول١خ ٚرط٠ٛو اٌلافؼ١خ اٌلاف١ٍخ ٌلٜ اٌزبثؼ١ٓ .  

  

 َظشٌبد انمٍبدح : 
أْ اٌمبئل ٠ٍؼت كٚها ً ِّٙب ً فٟ رؾم١ك أ٘لاف اٌغّبػخ ٚٔظوا ً ١ّ٘٤خ اٌلٚه اٌنٞ ٠ٍؼجٗ اٌمبئل فٟ          

ٚاٌزؼوف ػٍٝ ع١ّغ  اٌم١بكحاٌزؤص١و فٟ ٍٍٛن أػٚبء اٌغّبػخ ٌنا فمل لبَ اٌؼل٠ل ِٓ اٌجبؽض١ٓ ثلهاٍخ 

  .اٌم١بكح اٌّزغ١واد اٌّورجطخ ثٙب ِٚلٜ فبػ١ٍزٙب ٌٚنا فمل رؼلكد ٔظو٠بد 

اٌّؼبٕوح ا٨ أْ اٌم١بكح ثٙب ع١ّؼب ً ّٙٓ ّٔبمط إٌظو٠خ اٌّؼوٚفخ فٟ أكث١بد  ا٦ٌّبٌَٚىضورٙب ٌٖٚؼٛثخ 

 :رًٍََ أكهاعٙب ٌُ ٠جزؼل ػٍٝ اٌوغُ ِٓ وضورٙب ػٓ اٌزم١َُ ا٢رٟ 

 : َظشٌخ انشجم انؼظٍى( )َظشٌخ انسًبد      .1
ٌمل أٖت ا٘زّبَ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبي اٌم١بكح ثٖفخ ػبِخ ػٍٝ ث١بْ اٌقٖبئٔ أٚ اٌَّبد اٌْق١ٖخ اٌزٟ 

 ٠ٕجغٟ أْ رزٛفو فٟ اٌمبئل وٟ ٠ىْٛ لبئلاً أٚ اكاه٠بً ٌٚنا رَّٝ أ٠ٚبً ثٕظو٠خ اٌٖفبد أٚ اٌقٖبئٔ . 

ّْ اٌفؼب١ٌخ فٟ اٌم١بكح رزٛلف ٚرمَٛ ٘نٖ إٌظو٠خ فٟ رف١َو٘ب ٌٍم١بكح ػٍٝ ِفَٙٛ أٍبٍٟ ِئكاٖ :        "  ا

ػٍٝ ٍّبد ٚفٖبئٔ ِؼ١ٕخ رزَُ ثٙب ّق١ٖخ اٌمبئل ػٓ غ١وٖ , وّب أْ رٛافو ٘نٖ اٌَّبد فٟ ّقٔ ِب 

 ٠غؼً ِٕٗ لبئلاً فؼب٨ً " 

ٚفٟ ٙٛء ٘نا اٌّفَٙٛ روويد عٙٛك أٖٔبه ٘نٖ إٌظو٠خ ؽٛي اٌىْف ػٓ ِغّٛػخ اٌَّبد اٌّْزووخ 

ٚعلد أْ اٌمبكح ٠ز١ّيْٚ ثبٌطٛي ٚٙقبِخ اٌؾغُ ٚإٔؼ عَّبً ٚأؽَٓ اٌزٟ ر١ّي اٌمبكح إٌبعؾ١ٓ ٚ
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ِظٙواً ٚأموٝ ػم٩ً ٚأوضو صمخ ثبٌٕفٌ ٚأْٜٔ اعزّبػ١بً ٚأوضو ّٛٛؽبً ١ٍٚطوح ِٚوؽبً , ٚرووي ٘نٖ 

 إٌظو٠خ ػٍٝ أْ اٌَّبد رٛهس ٨ٚ رىزَت ٨ٚ ٠ْزوٛ ٌٍمبئل ِئ٩٘د رغؼٍٗ لبئلاً . 

 ٕظو٠خ : ِٓ أُ٘ ا٨ٔزمبكاد ػٍٝ ٘نٖ اٌ

 اْ اٌٖفبد اٌْق١ٖخ ٚؽل٘ب غ١و وبف١خ فٟ عؼً اٌّل٠و أٚ اٌمبئل ٔبعؾبً .          -

أْ رف١َو اٌم١بكح ثبٌّٛهٚصخ فمٜ أِواً ِوفٛٙبً ٤ٔٗ ٠ٛعل ِٓ ٌل٠ٗ ٍّبد اٌم١بكح ٌُٚ ٠ؾًٖ ػ١ٍٙب     -

 ٚاٌؼىٌ ٕؾ١ؼ . 

 ج١بً فٟٙ غ١و ٍٍِّٛخ . ٠ؼبة ػٍٝ ٘نٖ إٌظو٠خ أْ اٌَّبد ٨ ٠ّىٓ ل١بٍٙب َٔ         -

 افز٩فٙب ِغ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ا١ٌٍَُ ٌؼلَ ٚعٛك ٍّبد هئ١َ١خ ِْزووخ ث١ٓ ّق١ٖبد ع١ّغ اٌمبكح .          -

 ٍّبد اٌمبئل رقزٍف ثبفز٩ف اٌغّبػخ فبٌَّبد اٌزٟ رٍٖؼ ٌغّبػخ ٨ رٍٖؼ ٌغ١و٘ب .           -

 انُظشٌخ انًٕلفٍخ :      .2

ٚرمَٛ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ أٍبً أْ اٌمبئل ١ٌٚل اٌّٛلف , ٚأْ اٌّٛالف ٟ٘ اٌزٟ رجوى اٌم١بكاد ٚرىْف ػٓ 

اِىب١ٔبرُٙ اٌؾم١م١خ فٟ اٌم١بكح , فبٌم١بكح فٟ ٔظو٘ب ١ٌٚلح اٌّٛلف , ٚأْ اٌم١بكح ٨ رزٛلف ػٍٝ اٌٖفبد 

زفبػً ث١ٓ إٌبً فٟ ِٛالف ِؼ١ٕخ اٌْق١ٖخ اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌمبئل , ثً اْ اٌم١بكح ٟ٘ ٔز١غخ ِجبّوح ٌٍ

ٚرّزبى ٘نٖ إٌظو٠خ ثؾو٠زٙب فٟٙ ٨ رمٖو اٌم١بكح ػٍٝ ػلك ِؾلك ِٓ إٌبً ٚرووي ٍٍٛن اٌمبئل فٟ ػلح 

 ػٛاًِ أّ٘ٙب : 

 أٔٙب كهٍذ ػلكاً ِؾلٚكاً ِٓ اٌؼٕبٕو اٌّىٛٔخ ٌٍّٛلف اٌنٞ ٠زُ ف١ٗ ػ١ٍّخ اٌم١بكح مارٙب .          -

١ٌٌ ٕ٘بن ارفبق ربَ ث١ٓ اٌلهاٍبد اٌّٛلف١خ ؽٛي ػٕبٕو اٌّٛلف اٌزٟ ٠ّىٓ ػٍٝ ٙٛئٙب رؾل٠ل          -

 ّٜٔ اٌم١بكح . 

اٌزوو١ي ػٍٝ ِٛلف فمٜ فٟ ا٨ػزجبه ا٤ٚي ػٕل رؾل٠ل إٌّٜ اٌم١بكٞ اٌفؼبي ٨ ٠ؼٕٟ ظٙٛه لبئل          -

 ٔبعؼ . 

 ث١ٓ ع١ّغ اٌّزغ١واد ٚرؤص١وٖ ػٍٝ أّٔبٛ اٌم١بكح . اغفبٌٙب ٌطج١ؼخ اٌزفبػً اٌنٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؾلس          -

 اٌم١بك٠خ . دٚاٌٍَٛو١ب٨ ٠ّىٓ اٌزؼ١ُّ فٟ ٘نٖ إٌظو٠خ ٨فز٩ف اٌّٛالف          -

 انُظشٌخ انٕظٍفٍخ :      .3

رمَٛ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ اٌغّغ ث١ٓ إٌظو٠ز١ٓ اٌَبثمز١ٓ اٌَّبد ٚاٌّٛالف ام ٠ؼزجو إٌظو٠خ اٌٛظ١ف١خ أْ 

اٌم١بكح رمَٛ فٟ عٛ٘و٘ب ػٍٝ اٌزفبػً اٌٛظ١فٟ ث١ٓ اٌْق١ٖخ ثىً ِمِٛبرٙب ٚث١ٓ اٌظوٚف اٌّٛلف١خ 

ٌغّبػخ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ , ٚا١ٌَئخ اٌّؾ١طخ ثٙب , فٟٙ رٙزُ ثلهاٍخ اٌّٛالف اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌم١بكح ٚا

ٚثنٌه رؾلك اٌم١بكح فٟ ٙٛء إٌظو٠خ اٌٛظ١ف١خ فٟ اٛبه اٌٛظبئف ٚا٤ّقبٓ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثٙب ٛجمبً 

 ٌؾغُ ِب ٠مَٛ ٌٗ وً ُِٕٙ فٟ ٘نٖ اٌٛظبئف . 

 ِٚٓ ٘نٖ اٌٛظبئف : 

 رؾم١ك أ٘لاف اٌغّبػخ .          -

 ل ػٍٝ أكاء اٌؼًّ ٚرٕظ١ّٗ . ا٨٘زّبَ ثبٌؼًّ أٚ اٌّٙبَ ٚروو١ي اٌمبئ         -

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؼ٠ٛٚخ .          -

 رو١ّل ٍٍٛن اٌمبئل ٤ٔٗ للٚح ٌٍؼب١ٍِٓ ٌل٠ٗ .          -
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 :  َظشٌخ نٍكشد فً انمٍبدح     .4
رؾل٠ل ١ِّياد اٌم١بكح ػٓ ٛو٠ك ِمبهٔخ ٍٍٛن اٌّْوف١ٓ فٟ اٌّغّٛػبد ماد  ٌمل اٍزطبع ١ٌىود

ا٦ٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ ٚاٌّغّٛػبد ماد ا٦ٔزبع١خ إٌّقفٚخ , ٚلل ٚعل ١ٌىود ثؤْ اٌّْوف١ٓ مٚٞ ا٦ٔزبع١خ 

١ٍُٚٙ اٌؼب١ٌخ ر١ّيٚا ثّْبهوخ ِؾلٚكح فٟ اٌزٕف١ن اٌفؼٍٟ ٌٍؼًّ , ٚأُٔٙ ِٙزّْٛ ثب٤فواك ٚؽو٠خ أوجو ٌّوإ

 فٟ ارقبم اٌمواه ٚٛوق اٌؼًّ . 

 ٚرًٕٛ ١ٌىود ثْىً ػبَ اٌٝ أْ اٌم١بكح ٚاٌل٠ّموا١ٛخ رؼطٟ ٔزبئظ أفًٚ ِٓ اٌم١بكح ا٤ٚرٛلوا١ٛخ . 

 انُظشٌخ انتفبػهٍخ :      .5

رمَٛ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ فىوح ا٨ِزياط ٚاٌزفبػً ث١ٓ اٌّزغ١واد اٌزٟ ٔبكد ثٙب ٔظو٠خ اٌَّبد ٚإٌظو٠خ 

١خ , فٟٙ رؤفن فٟ ا٨ػزجبه اٌَّبد اٌْق١ٖخ ٚاٌظوٚف اٌّٛلف١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌٛظ١ف١خ ِؼبً . ٚرؼطٟ اٌٛظ١ف

إٌظو٠خ أ١ّ٘خ وجوٜ ٦كهان اٌمبئل ٌٕفَٗ ٣ٌٚفو٠ٓ ٚاكهان ا٢فو٠ٓ ٌٗ , فبٌم١بكح ٟ٘ ػ١ٍّخ رفبػً 

د اٌّؾ١طخ ثبٌّٛلف اعزّبػٟ , ٚأٔٗ ٨ ٠ىفٟ إٌغبػ ٌٍَّبد ٚاٌّٛلف ٌٍمبئل ثً أ٠ٚبً ٌغ١ّغ اٌّزغ١وا

 اٌم١بكٞ ٚاٌّغّٛػخ ثْىً ِزىبًِ . 

 ٚرزفبػً ِغ اٌم١بكح ِغّٛػخ ػٛاًِ أٍب١ٍخ ٌٕغبؽٙب أّ٘ٙب : 

 فٖبئٔ اٌّل٠و اٌْق١ٖخ ِضً اٌلٚافغ , اٌزغبهة اٌَبثمخ ٚاٌزؼ١ٍُ .          -

 فٖبئٔ اٌّوإ١ٍٚٓ اٌْق١ٖخ ٚرًّْ اٌؾبعبد ٚاٌلٚافغ ٚاٌزٛلؼبد .          -

 ٛج١ؼخ اٌؼًّ ٚاٌغّبػخ ٚاٌزٕظ١ُ .          -

 ا٤ّٔبٛ اٌٍَٛو١خ ٌٍمبئل ٚا٤ٍب١ٌت اٌم١بك٠خ ٚإٌظبَ .          -

 ٔزبئظ ا٦ٔزبط ٚكٚهاْ اٌؼًّ ٚاٌلٚافغ .          -

 

 :  َظشٌخ انشجكخ اإلداسٌخ .6

َ ر١ٕٖف اٌٍَٛن اٌم١بكٞ فٟ فٌّ ِغّٛػبد 1964فٟ ػبَ  اٍزطبع هٚثود ث٩ن ٚ ع١ٓ ِٛرْٛ 

  :أٍب١ٍخ, ٚرؼىٌ ٘نٖ إٌظو٠خ كهعخ ا٘زّبَ اٌمبكح فٟ وً ِٕٙب ثجؼل٠ٓ أٍب١ٍٓ ّ٘ب

 . ثب٤فواك ا٨٘زّبَ كهعخ -2 .ثب٦ٔزبط  ا٨٘زّبَكهعخ  -1

 اِب أّبٛ ٘نٖ إٌظو٠خ فٟٙ :

ٚأْ   .اٌّل٠و اٌّٙزُ ثبٌٕبً أوضو ِٓ ا٘زّبِٗ ثبٌؼًّ٘ٛ ّٜٔ :  اإلداسح الجتًبػٍخ 1/9ًَظ انًذٌش   -1

٘ٛ إٌبً أوضو ِٓ أٞ ّٟء أفو  –اٌنٞ ٠ؼًّ فٟ ظً ٘نا إٌّٜ  –اٌنٞ ١َ٠طو ػٍٟ ػمً اٌّل٠و 

٠ٚفزوٗ أْ ِزطٍجبد اٌؼًّ ٨ثل أْ . ا٤فوٜ .فبٌٕبً ػٕلٖ ٌُٙ أ٠ٌٛٚخ أٌٟٚ ِٓ ث١ٓ ا٠ٌٛٚ٤بد 

أْ ٠ؾً ٘نا اٌزؼبهٗ ثبْ ٠ورت ا٤ِٛه ثؾ١ش ٠ّىٓ  .٥ٌفواكرزؼبهٗ ِغ ا٨ؽز١بعبد اٌْق١ٖخ 

رؾم١ك ا٨ؽز١بعبد اٌْق١ٖخ ٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌوفب١٘خ ٥ٌفواك ِٓ أعً أْ رىْٛ اٌؼ٩لبد ١ٛجخ ٚفٍك 

 .عٛ ٚكٞ ِو٠ؼ فٟ إٌّظّخ ٠ٚؾفي إٌبً ػٍٟ اٌؼًّ

ثبٌٕبً  ا٘زّبِٗ٘ٛ ّٜٔ اٌّل٠و اٌّٙزُ ثبٌؼًّ أوضو ِٓ : (اإلداسح انؼهًٍخ )انسهطٌٕخ 9/1ًَظ انًذٌش  -2

فبٌؼًّ ػٕلٖ . فٟ ظً ٘نا إٌّٜ ٘ٛ اٌؼًّ أوضو ِٓ أٞ ّٟء أفو -ٚاٌْٟء ا١ٌَّطو ػٍٟ ػمً اٌّل٠و

٠ٚفزوٗ أْ ِزطٍجبد اٌؼًّ ٨ثل أْ رزؼبهٗ ِغ  ا٤فوٌٜٗ أ٠ٌٛٚخ أٌٟٚ ِٓ ث١ٓ ا٠ٌٛٚ٤بد 

 . ٌٚوٚهٞ اٌزٚؾ١خ ثْٟء فٟ ٍج١ً آفوا٨ؽز١بعبد اٌْق١ٖخ ٥ٌفواك ٚأٔٗ ِٓ ا
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٘ٛ ّٜٔ اٌّل٠و اٌّٙزُ ل٩١ٍ ثبٌؼًّ ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ :  )اإلداسح انسهجٍخ )انًتسبْهخ 1/1ًَظ انًذٌش  -3

ِٙزُ ل٩١ٍ ثبٌٕبً ٚاٌْٟء ا١ٌَّطو ػٍٟ ػمً اٌّل٠و ٘ٛ )اٌجمبء ػٍٟ ل١ل اٌؾ١بح( فٙٛ ٠ؼطٟ ألً ِب 

 .ٙب أ٠ٚب ألً ِب ٠ّى٠ّٓىٓ ٌٍّٕظّخ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ٠ٚزٛلغ ِٕ

ثبٌؼًّ ٚإٌبً  ا٘زّبِٗ٘ٛ ّٜٔ اٌّل٠و اٌنٞ ٠ؤفن ؽ٩ ٍٚطب فٟ :  اإلداسح انًتؤسجحخ 5/5ًَظ انًذٌش  -4

فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ٚأْ اٌْٟء اٌنٞ ١َ٠طو ػٍٟ ػمٍخ ٘ٛ اٌؾً اٌٍٜٛ ث١ٓ ِزطٍجبد اٌؼًّ ِٚزطٍجبد 

 .إٌبً

ّٜٔ اٌّل٠و اٌنٞ ٠ٙزُ ثبٌؼًّ وض١وا ٚفٟ ٔفٌ :  ()إداسح انفشٌك اإلداسح انجًبػٍخ 9/9ًَظ انًذٌش  -5

اٌٛلذ ٠ٙزُ ثبٌٕبً وض١وا ٚأْ اٌْٟء اٌنٞ ١َ٠طو ػٍٟ ػمً اٌّل٠و ٘ٛ رؾم١ك أفًٚ إٌزبئظ ١ٌٌٚ 

ِغوك ٔزبئظ ِمجٌٛخ ِٓ أفواك ِئ١ِٕٓ ثبٌؼًّ ػٍٟ ألٖٟ كهعخ ِٓ ا٨ٌزياَ ٚمٌه ِٓ ف٩ي َٔظ 

 .أ٘لافُٙ فٟ أ٘لاف إٌّظّخ

 
 

اٌْىً ّٔٛمط اٌْجىخ ا٦كاه٠خ ٠ٚج١ٓ ا٤ّٔبٛ اٌم١بك٠خ اٌقَّخ اٌزٟ رّٕٚزٙب اٌْجىخ ا٦كاه٠خ فٟ ّٔٛمط ث١ٍه 

 ِٚٛرْٛ 
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  انؼاللخ ثٍٍ اإلداسح ٔانمٍبدح اإلداسٌخ

 ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ رؾل٠ل اٌّمٖٛك ثبٌم١بكح ا٦كاه٠خ ام ػوفٛ٘ب ثؤٔٙب  ٌمل ؽبٚي

ٚللهح ػٍٝ اٌقٍك ٚاٌزٛع١ٗ ِطجٛػب ً ثوٚػ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٌزؾم١ك ٍٍٛن ك٠ّمواٟٛ ١ِّي ثٕظوح ١ٌّّٛخ  

 .                                 ا٤٘لاف اٌؼبِخ

 .                                                                 ٠ٚؼوفٙب اٌجؼ٘ ا٢فو ثؤٔٙب

 . ٔٛا فٟ ٍج١ً رؾم١ك ٘لف ِوغٛة ف١ٗاٌملهح ػٍٝ اٌزؤص١و فٟ إٌبً أفواكا ً ٚعّبػبد ٌىٟ ٠زؼبٚ 

  .: ِب ٠ٍٟاْ رؾ٩١ٍ ً ٌٙن٠ٓ اٌزؼو٠ف١ٓ ٠ظٙو ٌٕب 

  .: رٛعت اٌم١بكح ا٦كاه٠خ رٛافو ص٩س ػٕبٕو ٟ٘

 .لبئل ٌل٠ٗ ِٙبهاد ِؼ١ٕخ ٌزؾم١ك أ٘لاف إٌّظّخ   -1

 .ِغّٛػخ ِٓ ا٤فواك اٌؼب١ٍِٓ ٌل٠ُٙ اٌّٙبهاد ا٩ٌىِخ ٤كاء اٌؼًّ فٟ إٌّظّخ  -2

 .ِٛلف ِؼ١ٓ ٠ئكٞ ف١ٗ أفواك إٌّظّخ   -3

 

 -: ث١ٓ ا٦كاهٞ ٚاٌمبئل ا٦كاهٞ ٠زغٍٝ ثّب ٠ٍٟ افز٩فٌٚٙنا فٕٙبن 

رٕجغ اٌم١بكح ِٓ اٌغّبػخ ٚرَزّل ٍٍطزٙب ِٕٙب أِب ا٦كاهٞ فبْ ل١بكرٗ ِزؤ١ٔخ ِٓ لواه ٠ىٍف ثٗ ِٓ  -1

مبئل لواه هٍّٟ ثً ٠ٚطو ٔز١غخ ٌمجٛي اٌٍَطخ أٞ ٠َزّل ٍٍطزٗ ِٓ فبهط اٌّغّٛػخ فٟ ؽ١ٓ ٨ ٠ؾزبط اٌ

  . أػٚبء إٌّظّخ ثٗ الزٕبػب ً ُِٕٙ ثْق١ٖزٗ أٚ ٌقجورٗ

٠ْؼو أػٚبء إٌّظّخ ٚكِٚب ً ثبٌؾبعخ اٌٝ ل١بكح , اِب ا٦كاهح فبْ ا٤ػٚبء ٠مجٍْٛ ثٍَطزٙب فٛفب ً ِٓ  -2

  . اٌؼمبة

  . بْ اٌزم٠ُٛ ٠زُ ٔز١غخ ٔظبَ ِؼ١ِٓٓ عّبػزٗ أِب ا٦كاهح ف ٨ػزواف٠زُ رم٠ُٛ اٌم١بكح ٔز١غخ   -3

أِب اٌمبئل فبٔٗ ٨ ٠مزٖو ػٍٝ  , ٠ٙزُ ا٦كاهٞ ثبٌغٛأت اٌزٕف١ن٠خ ٌزؾم١ك ا٤٘لاف اٌزٟ رٚؼٙب اٌٍَطخ  -4

  . اٌغٛأت اٌزٕف١ن٠خ ثً ٠ؾبٚي أْ ٠زفك ِغ ١ِٛي ٚهغجبد ِغّٛػزٗ فٟ رؾل٠ل ا٤٘لاف ٚاٌزقط١ٜ

أٔٗ ٠ٕظو ٌٍَّزمجً ثوٚػ رفبإ١ٌخ ٚصمخ ػب١ٌخ أِب ا٦كاهٞ فٙٛ ٠ؼٕٟ  ٠ٙزُ اٌمبئل ثبٌزغ١١و ٚاٌزطٛه أٞ  -5

  . ثبٌؾبٙو ٚاٌّْى٩د ا١ٔ٢خ فمٜ

٠َزّل اٌمبئل ٍٍطزٗ ِٓ ِىبٔزٗ ث١ٓ عّبػزٗ أِب ا٦كاهٞ ف١َزّل ٍٍطزٗ ِٓ ِوويٖ اٌٛظ١فٟ اٌوٍّٟ  -6

  . كاهٞٚػ١ٍٗ ف١ٌٍ وً اكاهٞ لبئل ث١ّٕب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ل٨ٛ ً ٚفؼ٩ ً وً لبئل ا
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 انًحبضشح انتبسؼخ

 اداسح ٔتُظٍى انًُشآد انشٌبضٍخ

اٌو٠ب١ٙخ ٚ طخ اٌجل١ٔخ٠طٍك َِّٝ ِْٕؤح ه٠ب١ٙخ ػٍٝ أٞ ِىبْ ِؼل ِٚغٙي ٌّّبهٍخ ا٤ْٔ      

وبٔذ رٍه ا٤ِبوٓ ِىْٛفخ اٚ ِغطبح. ٚإٌّْآد اٌو٠ب١ٙخ رْزًّ فٟ اٌغبٌت  ٍٛآءاثىً أّىبٌٙب, 

/ اٌَّبٔلح ثب٦ٙبفخ اٌٝ ا٩ٌّػت, ِضً: ا٤كٚاد  اٌٍٛعَز١خػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ ا٤كٚاد ٚا٤ِبوٓ 

اٌو٠ب١ٙخ, ٚاٌّقبىْ ٚاٌَّزٛكػبد, اٌغوف ٚاٌمبػبد, ٚاٌّجبٟٔ اٌٍّؾمخ .... اٌـ. ٠ّٚىٓ رؼو٠ف 

١ٙخ ػٍٝ أٔٙب مٌه اٌّىبْ اٌّغٙي ثبٌٍٛبئً ٚا٦ِىبٔبد اٌو٠ب١ٙخ ٚاٌّقٖٔ إٌّْؤح اٌو٠ب

 ٌزؾم١ك ا٤٘لاف اٌو٠ب١ٙخ ؽبٙواً  ٌّّبهٍخ ا٤ْٔطخ اٌو٠ب١ٙخ ٚرمل٠ُ اٌقلِبد ا٩ٌىِخ

 َِٚزمج٩ً.

ٚرؼزجو ا٤كٚاد ٚإٌّْآد اٌو٠ب١ٙخ ِٓ اُ٘ اٌؼٕبٕو اٌوئ١َ١خ ٦ٔغبػ اٌؼ١ٍّخ ا٨كاه٠خ ثٖفخ   

بػ اٞ ثؤبِظ فٟ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ , ٌنٌه وبْ ِٓ اٌٚوٚهٞ رٛف١و ٘نٖ ا٤كٚاد ػبِخ , ٚٔغ

ٚإٌّْآد ا٩ٌىِخ ٌّّبهٍخ اٞ ْٔبٛ , ١ٌٌٚ رٛف١و٘ب فمٜ ثً رٛف١و٘ب ِٓ اٌَّزٜٛ اٌغ١ل ٚرجوى 

 أ١ّ٘خ ا٤كٚاد فٟ ا٢رٟ : 

 رَبػل ػٍٝ هفغ اٌَّزٜٛ اٌّٙبهٞ ٚا٤كاء اٌؾووٟ . -1

 ٌّٙبهح فٟ الٖو ٚلذ ِّىٓ .رَبػل اٌّوثٟ ػٍٝ رؼ١ٍُ ا -2

 رؼًّ ػٍٝ رفبكٞ فوٓ ا٦ٕبثبد . -3

 رؼزجو ١ٍٍٚخ فؼبٌخ ٚع١لح ِٓ ٍٚبئً اٌز٠ْٛك . -4

ٌٚؾفع ا٤كٚاد ١ٕٚبٔزٙب ٠غت ارجبع اٍٍٛة ١ٍٍُ فٟ ٔظبَ ؽفظٙب , ِٓ ؽ١ش اٌؼٕب٠خ ثبفز١به    

اٌّىبْ إٌّبٍت اٌنٞ رزٛفو ف١ٗ إٌظبفخ ا٤ِبْ ٌٙنٖ ا٤كٚاد , ٠ٚىْٛ مٚ اٙبءح وبف١خ ٚٛج١ؼ١خ 

ثؼ١لح ػٓ ػٛاًِ اٌزؼو٠خ ِٓ هٛٛثخ ٚأروثخ ٚغ١و٘ب .ٚفًٚ اْ رؾفع ا٤كٚاد فٟ ِىبْ لو٠ت 

ِٓ أِبوٓ اٌزله٠ت ؽزٝ ٠ًَٙ ٔمٍٙب ِٓ ِىبْ اٌٝ آفو كْٚ رؼوٙٙب ٌٍزٍف . ٠ٚفًٚ اْ رٛٙغ 

ػٍٝ أهفخ ِورفؼخ ػٓ ٍطؼ ا٨هٗ ٠ٕٖٚؼ اْ رىْٛ ٕ٘بن ثطبلخ ٌىً ٕٕف ِٓ ا٨كٚاد ٠لْٚ 

 ثٙب ربه٠ـ ا٤كاح ٚو١ف١خ ا٨ٍزؼّبي ٚاٌَّئٛي ػٕٙب ٚأٍٍٛة اٌؾفع ٚا١ٌٖبٔخ . 

أْبء ٍغ٩د فبٕخ ثٙب , ٠لْٚ ثٙب ربه٠ـ ا٨ْٔبء ِٚٛاػ١ل ا١ٌٖبٔخ ٚثبٌَٕجخ ٌٍّْٕآد ٠غت 

اٌلٚه٠خ ٌٙب ٚاٌَّئٚي ػٕٙب ١ٕٚبٔزٙب , ِٚٛاػ١ل ا٨ٍزقلاَ ٚرٛاه٠ـ ا٠مبفٙب ٦عواء ا١ٌٖبٔخ 

ا٩ٌىِخ , ٚرؾل٠ل اٌَّئ١ٌٚٓ ػٓ ١ٕبٔخ وً ٍِؼت أٚ ِْٕؤح ه٠ب١ٙخ ػٍٝ ؽلح ؽزٝ رزؾلك 

 اٌَّئ١ٌٚخ .

 بضٍخإَٔاع انًُشآد انشٌ

ِٓ أِبوٓ رزؼٍك ثّّبهٍخ  ِب رؾز٠ٛٗرقزٍف إٌّْآد اٌو٠ب١ٙخ ػٓ ثؼٚٙب ثٕبءاً ػٍٝ         

 إٌْبٛبد اٌو٠ب١ٙخ, ٌٚٙنا ِٓ اٌّّىٓ ر١ٕٖفٙب اٌٝ ػلح أٔٛاع ٚمٌه ِٓ ؽ١ش ا٢رٟ:

  األْذاف : -1

 ِْٕآد رٕبف١َخ, ِْٕآد رله٠ج١خ, ِْٕآد رو٠ٚؾ١خ, رؼ١ّ١ٍخ, ػ٩ع١خ ...اٌـ.
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 كم انؼبو:انش - 2

 ِْٕآد فبهع١خ ) ِىْٛفخ (, ِْٕآد كاف١ٍخ ) ِغطبح (.

  انشٌبضخ ) انهؼجخ (: - 3

ه٠بٙبد ,  ( اٌَىٛاُ,  ه٠بٙبد ىٚع١خ ) رٌٕ, (  , ٛبئوح , ٍٍخ بٙبد عّبػ١خ ) للَه٠

      ه٠بٙبد ِبئ١خ , , ِٖبهػخ  بى٨د ) كفبع ػٓ إٌفٌه٠بٙبد إٌّ,  ( فوك٠خ ) اٌؼبة لٜٛ

 . ا٠مبػ١خ ) عّجبى ( ٚ  ه٠بٙبد اٍزؼوا١ٙخ,  (غطٌ , ) ٍجبؽخ

 : انمبٍََٕخ -4

ِْٕآد ماد ٩ِػت لب١ٔٛٔخ ) ٌٍّٕبفَبد اٌو١ٍّخ (, ِْٕٚآد ماد ٩ِػت غ١و لب١ٔٛٔخ )        

 ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت ٚاٌزو٠ٚؼ (.

 : انتجؼٍخ -5

ِْٕآد ؽى١ِٛخ ) ِلاهً, عبِؼبد, ٍبؽبد ّؼج١خ... (, ِْٕآد أ١ٍ٘خ / فبٕخ ) ّووبد,        

: كفبع ػٓ إٌفٌ, ١ٌبلخ ثل١ٔخ, ث١ٌٕٛظ  أٔل٠خ, ... (, ِْٕآد رغبه٠خ ) ِواوي ه٠ب١ٙخ ِزقٖٖخ

 ...اٌـ (.

 : َٕػٍخ األسضٍخ -6

, اٍفٍذ أٚ  ِللٛلخ١خ, رؼزّل ػٍٝ ٔٛػ١خ ٚٛج١ؼخ إٌْبٛ اٌو٠بٟٙ ) ىهاػخ ٛج١ؼ١خ, ٕٕبػ      

 , ف١ٕ١ٍخ ... اٌـ (. , ع١ٍل٠خ, ه١ٍِخ , فْج١خ ث٩ٛ

 

 انؼبيخ نتخطٍظ انًُشآد انشٌبضٍخ:انًجبدئ 

ٌزغٕت اٌٛلٛع فٟ أفطبء لل رؾل أٚ رمًٍ ِٓ فبػ١ٍخ إٌّْؤح فٟ أكاء هٍبٌزٙب ٚرؾم١ك ٘لفٙب          

ثٙب  ٚا٨٘زّبَاٌنٞ أْٔئذ ِٓ أعٍٗ, فبْ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ ا٤ٌٍ ٚاٌّجبكة اٌزٟ ٠غت ِواػبرٙب 

 : أصٕبء ِواؽً اٌز١ُّٖ ٚاٌزقط١ٜ ٦ْٔبء إٌّْؤح اٌو٠ب١ٙخ, ٚاٌزٟ ِٓ اّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ

 انًٕلغ : ساختٍب -ا

 -٠ؼزّل افز١به اٌّٛلغ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٛاًِ ٚاٌزٟ ٠ؤرٟ فٟ ِملِزٙب ٔٛع إٌّْؤح اٌو٠ب١ٙخ       

 )اٌّواك أْبئٙب ) ٩ِػت ٕغ١وح أٚ ِواوي رله٠ت أٚ اٍزبك ه٠بٟٙ...اٌـ (, ٚاٌَّبؽخ اٌّزبؽخ 

 .ّٛا٩ٕد ٌزٍه إٌّْؤح َِٚبفخ ثؼل٘ب ػٓ إٌّبٛك اٌَى١ٕخ ٌٍٚٙٛخ اٌ( اٌّزٛفوح 

رمً ػٓ  ٛٛي أ٩ٙع إٌّطمخ ا٩ٌّئّخ ٩ٌّػت أٚ ِواوي رله٠ت اٌْجبة ٠غت أْ ٨ : فًثالا ) 

اٌو٠بٟٙ ٠زطٍت َِبؽخ ٨  ا٦ٍزبكوُ رمو٠جبً, ث١ّٕب  4َ ٚ رجؼل ػٓ إٌّبٛك اٌَى١ٕخ ثَّبفخ 751

            ا٤فوٜ ِضًٚونٌه ٠غت ِواػبح ثؼ٘ ِٓ اٌؼٛاًِ ,  َ رمو٠جبً (٠1511مً ٛٛي أ٩ٙػٙب ػٓ 

إٌّٛ اٌَىبٟٔ َِزمج٩ً, ٍٚبئً اٌّٛا٩ٕد ٚعب٘ي٠خ اٌطوق اٌّئك٠خ اٌٝ اٌّٛلغ, رٛفو اٌقلِبد 

 اٌؼبِخ.
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 انتجبَس انٕظٍفً نهًالػت ٔانٕحذاد : - 2

٠غت اْ رىْٛ ا٩ٌّػت اٌّزغبَٔخ لو٠جخ ِٓ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ ) ا٩ٌّػت اٌّفزٛؽخ ماد      

٩ػت اٌلاف١ٍخ ؽَت ٔٛع ا٤ه١ٙخ ...اٌـ ( ٚمٌه ٌىٟ رًَٙ ػ١ٍّخ ا٤ه١ٙبد اٌٍٖجخ, اٌّ

اٌزؾىُ فٟ اكاهرٙب ٚأػّبي ١ٕبٔزٙب. وّب ٠غت أْ رىْٛ ٚؽلاد رجل٠ً ا٩ٌّثٌ ٚكٚهاد ا١ٌّبٖ 

ٚأِبوٓ ا٨ٍزؾّبَ لو٠جخ ِب أِىٓ ِٓ ا٩ٌّػت, ٚونٌه ٠فًٚ أْ رىْٛ ِجبٟٔ ا٨كاهح ِزمبهثخ 

 اٌّٙبَ ثىفبءح.ٚأغبى  ا٨رٖبيٌز١ًَٙ ػ١ٍّبد 

 انؼضل : - 3

 ٕ٘بن ثؼ٘ اٌؼٛاًِ غ١و اٌّوغٛة ف١ٙب ٚاٌزٟ رؾزبط اٌٝ اٌؼيي, ِٕٚٙب ِب ٠ٍٟ:      

 .ػيي إٌّْؤح ػٓ أِبوٓ اٌقطٛهح ٚا٦ىػبط ) ِٖبٔغ, ِطبهاد (  -أ

 , ِضً )١ِبك٠ٓ اٌوِب٠خزبط اٌٝ ٘لٚء ػٓ ا٩ٌّػت ا٤فوٜ ػيي ٩ِػت اٌو٠بٙبد اٌزٟ رؾ -ة

 . اٌغّجبى (

 . ػيي ٩ِػت اٌىجبه ػٓ اٌٖغبه / ا٤ٛفبي -ط 

 . رْٖٛ ا٩ٌّػت ٨ٚ ٨ رؼ١كػيي عّب١٘و اٌّْب٘ل٠ٓ ػٓ أه١ٙبد ا٩ٌّػت ثؾٛاعي  -ك 

 . ِواػبح رق١ٖٔ أِبوٓ ٌَّٕٛثٟ اٌٖؾبفخ ٚا٦ػ٩َ -ٖ 

 . فٟ اٌّلافً ٚا٩ٌٌَُ ا٨ٍزم١ٌ٩خػيي اٌّلهعبد ثؼٚٙب ػٓ ثؼ٘ ) رم١َُ ( ِغ  -ٚ 

 . رق١ٖٔ أِبوٓ ِغٍمخ ٌؾفع ا٤عٙيح اٌىٙوثبئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ثؼ١لاً ػٓ اٌؼجش -ى 

 : األيٍ ٔانساليخ - 4

ٕ٘بن ثؼ٘ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّزؼٍمخ ثب٤ِٓ ٚا٩ٌَِخ ٕٚؾخ اٌو٠ب١١ٙٓ ٚاٌزٟ ٠غت         

 : ِواػبرٙب, ِٕٚٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي

ٍٕجخ أٚ ؽبكح ؽٛي اه١ٙبد  ٠غت أْ رىْٛ ٕ٘بن َِبؽبد وبف١خ ٚفب١ٌخ ِٓ أٞ ِٛاك -أ

 ا٩ٌّػت.

٠غت أْ ٠ىْٛ ػلك ا٤ثٛاة اٌّئك٠خ ٩ٌٍّػت ٍٚؼزٙب ٠زٕبٍت ِغ ػلك اٌَّزف١ل٠ٓ, ٚأْ رىْٛ  -ة

 . ٩ٌىكؽبَا٤ثٛاة رفزؼ ٌٍقبهط ر٩ف١بً 

 ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ ع١ّغ أكٚاد ا١ٌٖبٔخ ٚا٤كٚاد اٌو٠ب١ٙخ ثؼ١لح رّبِبً ػٓ أه١ٙبد ا٩ٌّػت. -ط

 . غوفخ ٧ٌٍؼبفبد ا١ٌٚ٤خ ٠غت رق١ٖٔ -ك

 . رق١ٖٔ أِبوٓ ٤عٙيح ا٦ٔناه ٌٚطفب٠بد اٌؾو٠ك ؽَت لٛاػل اٌلفبع اٌّلٟٔ -ٖ

 : انصحخ انؼبيخ - 5

 : ثبٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ا٨٘زّب٠َغت         

 . رٕبٍت ػلك كٚهاد ا١ٌّبٖ ِٚمبٍبرٙب ِغ ػلك اٌّزوكك٠ٓ ػٍٝ إٌّْؤح اٌو٠ب١ٙخ -أ

 . اٌلٚه٠خ ٚا١ٌٖبٔخاٌؼٕب٠خ ثّٖبكه ١ِبٖ اٌْوة, ٚثبٌٖوف اٌٖؾٟ, ٚثبٌٕظبفخ ا١ِٛ١ٌخ  -ة

 . ثبٌز٠ٛٙخ اٌغ١لح ٚونٌه ا٦ٙبءح اٌىبف١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ا٨٘زّبَ -ط

اٌؼٕب٠خ اٌَّزّوح ثز٠َٛخ أه١ٙبد ا٩ٌّػت ٚٔظبفزٙب ٚاٌزؤول ِٓ فٍٛ٘ب ِّب لل ٠َجت ا٤مٜ  -ك

 . ٩ٌػج١ٓ

 : تصبدٌخاللانُٕاحً  - 6

٠غت أ٨ رىْٛ اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ ٧ٌْٔبء ػبئك ٌزؾم١ك إٌّْؤح ٌم١ّزٙب اٌؾ٠ٛ١خ, ِٚغ ٘نا          

 ٠غت ِواػبح اٌزبٌٟ:

 . اِىب١ٔخ رم١َُ اٌّْوٚع اٌٝ ِواؽً ِزؼلكح  -أ
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 .ٚٙغ فطخ ر٠ّٕٛخ ؽَت ا١ٌّيا١ٔبد اٌّقٖٖخ ٌٍّْوٚع ) ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ ٚاٌم١ٖو(  -ة

 . ب١ٌف اٌّب١ٌخ لله ا٦ِىبْ ِغ ػلَ اٌَّبً ثغٛكح ا٦ْٔبء ٚاٌزْغ١ًفف٘ اٌزى -ط 

 رؾم١ك ا٤٘لاف ثؤلً اٌزىب١ٌف ) ا٨لزٖبك فٟ اٌزْغ١ً ٚاٌىٙوثبء كْٚ اٌزؤص١و ػٍٝ ا٤كاء (. -ك 

 . اٍزغ٩ي َِبؽبد اٌّٛلغ ٚرؼلك إٌّْآد ٚاٍزقلاِبرٙب -ٖ 

  إيكبٍَخ انتٕسغ يستمجالا: - 7

لغ ٌٍزٍٛغ أٚ اٌزؼل٠ً فٟ ثؼ٘ عٛأت إٌّْآد اٌو٠ب١ٙخ َِزمج٩ً أِو ِؾزًّ ػ١ٍّخ اٌزٛ       

 اٌؾلٚس, فٖٕٛبً فٟ ػٖو اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ, ٌٚٙنا ٠غت ِواػبح ِب ٠ٍٟ:

 . ِواػبح ػ١ٍّبد اٌزط٠ٛو اٌَّزّوح فٟ رم١ٕخ اٌزغ١ٙياد اٌو٠ب١ٙخ -أ

 . ِواػبح اِىب١ٔخ رؼل٠ً اٌمٛا١ٔٓ ٩ٌٍّػت اٌو٠ب١ٙخ -ة

 . ِواػبح اِىب١ٔخ ى٠بكح ػلك اٌَّزقل١ِٓ ٌٍّْٕؤح اٌو٠ب١ٙخ -ط

 ٍغ فٟ إٌّْؤح أفم١بً أٚ هأ١ٍبً.ِواػبح اؽزّب١ٌخ اٌزٛ -ك

  : انُبحٍخ انجًبنٍخ - 8

اٌغبٔت اٌغّبٌٟ ٌٍّْٕؤح اٌو٠ب١ٙخ ٠جؼش اٌَوٚه فٟ إٌفٌ ٠ٚض١و ػٛاٛف ٚأؽب١ٌٍ        

ٚاٌّْب٘ل٠ٓ (, فغّبي إٌّْؤح ٠ئصو فٟ ٔظورُٙ ا٤فواك ػبِخ ٚاٌَّزف١ل٠ٓ فبٕخ ) اٌّْزوو١ٓ 

ٌٍّْٕؤح ٚؽىُّٙ ػ١ٍٙب, ثب٦ٙبفخ اٌٝ هفغ َِزٜٛ ا٤كاء ٚاٌزؾف١ي ػٍٝ ى٠بكح اٌّّبهٍخ. ٌٚٙنا 

 ِٕٚٙب :  ا٨هرجب٠ٛغت ِواػبح ثؼ٘ اٌؼٛاًِ ماد 

فٟ رٛى٠غ ا٩ٌّػت ٚاٌّجبٟٔ ثْىً ِزٕبٍك ػٍٝ َِبؽخ ا٤هٗ ِغ ِواػبح إٌبؽ١خ اٌغّب١ٌخ   -أ

 اٌز١ُّٖ.

ا٨٘زّبَ ثيهاػخ ى٠بكح اٌَّبؽبد / اٌَّطؾبد اٌقٚواء ثؤّىبي ٕ٘ل١ٍخ عّب١ٌخ ِزٕٛػخ ِغ   -ة

 )اٌؾلائك(.

 ا٨٘زّبَ ثبٌٛاْ اٌّجبٟٔ اٌقبهع١خ ثْىً عناة . -ط

 . ٚاٌّظ٩د ثْىً ٠جؼش ػٍٝ اٌواؽخ ٚاٌغّبي ٌٕب فٛهادٚااٍزقلاَ اٌي٘ٛه   -ك

 . اإلششاف:9

 ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ إٌٛاؽٟ اٌّزؼٍمخ ثب٦ّواف ٚاٌزٟ ِٓ أّ٘ٙب: 

 ثغ١ّغ أِبوٓ إٌْبٛ ثبٌّْٕؤح. ا٨رٖبي٠غت أْ رىْٛ أِبوٓ ا٦ّواف رًَٙ ػ١ٍّخ  -أ

   ٠فًٚ أْ رىْٛ أِبوٓ ٚؽغواد ا٦ّواف ِطٍخ ػٍٝ ١ِبك٠ٓ إٌّْؤح ٚثيٚا٠ب هإ٠خ ع١لح  -ة  

 ) ٚاعٙبرٙب ِٓ ىعبط (.

 ٠غت رٛف١و أِبوٓ ٧ٌّواف فٟ ع١ّغ ٚؽلاد إٌّْؤح اٌو٠ب١ٙخ. -ط

 ٠غت أْ رىْٛ أِبوٓ ا٦ّواف ِٕبٍجٗ ٌٍزؾىُ فٟ اكاهرٙب. -ك
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 الستغالل األيثم: -11

اٌمٖٜٛ ِٕٙب ِب أِىٓ ٘ٛ  ٚا٨ٍزفبكحرْغ١ً إٌّْؤح اٌو٠ب١ٙخ اٌٝ ألٖٝ ؽل, ٠ؼزجو          

اٌمبػلح اٌن٘ج١خ. في٠بكح ٍبػبد اٌزْغ١ً ٤وضو ِٓ غوٗ ٠ؼزجو ك١ًٌ ػٍٝ ا٠غبث١خ إٌّْؤح, ٠ٚزُ 

مٌه ِٓ ف٩ي رٕظ١ُ ثؤبِظ رْغ١ٍٙب ٌفزواد ِقزٍفخ ٛٛاي ا١ٌَٛ ثّب ٩٠ئُ ِقزٍف اٌغّبػبد 

بٌٚخ اٍزّواه٠خ ا٨ٍزقلاَ فٟ ع١ّغ فٖٛي إٌَخ ثغ٘ إٌظو ػٓ ػٛاًِ اٌَّزف١لح ِغ ِؾ

 ا٨ٍزقلاَ. ٌٚنا ٠غت ِواػبح ِب ٠ٍٟ: ٨ٍزّواه٠خاٌطمٌ, أٞ ٨ ٠ىْٛ ػبًِ اٌطمٌ ػبئمبً 

 . اٌمٖٜٛ ِٓ َِبؽخ ِٚٛلغ ٚاِىبٔبد إٌّْؤح ٤وضو ِٓ غوٗ ا٨ٍزفبكح -أ

 . اٌمٖٜٛ ِٓ اٌَّبؽبد ٩ٌٍزفبكحأْبء أوضو ِٓ ١ِلاْ ه٠بٟٙ  -ة

 . اٍزقلاَ أعٛك أٔٛاع اٌقبِبد اٌزٟ رزؾًّ اٌٚغٜ اٌَّزّو -ط

 . رٕظ١ُ ثواِظ ِزؼلكح فٟ ع١ّغ فٖٛي إٌَخ ٚإٌّبٍجبد -ك

 انمبٍََٕخ: -11

ٌٍٕٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ لٛا١ٔٓ ٠غت ارجبػٙب, ثب٦ٙبفخ اٌٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕٛاؽٟ ا١ِٕ٤خ           

 ١ٓ اٌّزؼٍمخ ثّٛإفبد ِٚمب١٠ٌ ا٩ٌّػت اٌو٠ب١ٙخ, ٌٚٙنا ٠غت ِواػبح اٌزبٌٟ:ٚونٌه اٌمٛأ

 اٌّطبثمخ ٌٍّٛإفبد ٚاٌّمب١٠ٌ اٌمب١ٔٛٔخ ) اٌل١ٌٚخ ٚاٌّؾ١ٍخ ( فٟ ر١ُّٖ ٚرٕف١ن إٌّْؤح. -أ

 ارجبع ا٤ٌٍ اٌؼ١ٍّخ فٟ ر١ُّٖ ٚرقط١ٜ ٚرْغ١ً إٌّْؤح. -ة

 إٌّْآد اٌو٠ب١ٙخ.ِواػبح ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٚاٌزطٛهاد فٟ  -ط

رطج١ك اٌمٛاػل اٌمب١ٔٛٔخ ٩ٌٍّػت ٚا٤كٚاد ٚا٤عٙيح اٌو٠ب١ٙخ ) ِغ ِواػبح اٌٙلف ِٓ  -ك

 إٌّْؤح (.

 يشاحم تخطٍظ انًُشؤح انشٌبضٍخ 

اٌزقط١ٜ ٌٍّْٕؤح اٌو٠ب١ٙخ ٙوٚهح ٨ثل ِٕٙب ٍٛاء وبْ ٌغوٗ ِْٕؤح عل٠لح أٚ اٙبفخ عيء       

اٌزقط١ٜ ع١ّغ ا٦عواءاد اٌٚوٚه٠خ اٌزٟ ثٛاٍطزٙب ٠ّىٓ  أٚ أعياء ٌّْٕؤح لبئّخ, ٠ًّْٚ

اٌزًٕٛ اٌٝ اٌٛٙغ اٌّوغٛة فٟ اٌَّزمجً. ٚؽ١ش أْ ٘نا اٌؼًّ ِزؼٍك ثّْٕؤح رقلَ ِغبي 

اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚاٌو٠بٙخ فبْ ٌٍّزقٖٔ فٟ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ كٚه هئ١ٌ فٟ ع١ّغ ػ١ٍّبد 

ٌفزوح اٌي١ِٕخ, ػٍٝ ؽغُ إٌّْؤح اٌو٠ب١ٙخ اٌزقط١ٜ اٌزٟ رؼزّل فٟ اٌغبٌت, ِٓ ؽ١ش اٌغٙل ٚا

اٌّيِغ البِزٙب. ٚاٌْىً اٌزبٌٟ ٠ٛٙؼ ِواؽً رقط١ٜ إٌّْؤح اٌو٠ب١ٙخ ِغ ر١ٙٛؼ ٌّٙبَ ٌغٕخ 

 : اٌزقط١ٜ

ع١ّغ إٌّْآد اٌو٠ب١ٙخ اٌّٛعٛكح ٟ٘ ٔزبط ٌفىوح أرذ ِٓ ؽبعخ ّؼو ثٙب أٚ  : انفكشحأٔلا : 

ٙب ِٚزبثؼزٙب ؽزٝ فوعذ اٌٝ ؽ١ي اٌٛعٛك, ٚمٌه ثؼل اوزْفٙب أؽل اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ٚلبَ ثجٍٛهر

 . ٌٍَّئ١ٌٚٓكهاٍزٙب ِٓ ع١ّغ اٌغٛأت ٌىٟ رىْٛ فىوح ع١لح ِٚمٕؼخ 
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ثؼل ثٍٛهد اٌفىوح ٠زُ ػوٙٙب ِلػّخ   : ػشض انفكشح ػهى يجهس اإلداسحثبٍَبا : 

, اكاهح ا١ٌٙئخ اٌو٠ب١ٙخ ... اٌـ ( اٌنٞ ثلٚهٖ  ثبٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِغٌٍ ا٦كاهح ) اكاهح اٌّلهٍخ

٠زقن اٌمواه ثٕبءاً ػٍٝ أ١ّ٘خ ٘نٖ إٌّْؤح ِٓ إٌٛاؽٟ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ, ٚفٟ ؽبي اٌّٛافمخ 

اٌّجلئ١خ ٠زُ رى٠ٛٓ ٌغٕخ ٦عواء كهاٍخ ّبٍِخ ٌٍفىوح ) رمل٠و اٌزىٍفخ, اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ, عّغ 

 . اٌج١بٔبد ... اٌـ (

فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٠مَٛ افٖبئٟ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ثٛٙغ   : ألْذاف انتشثٌٕخٔضغ اثبنثبا : 

 : ا٤٘لاف اٌزوث٠ٛخ اٌزٟ ٍٛف ٠زُ رؾم١مٙب ِٓ إٌّْؤح, ثب٦ٙبفخ اٌٝ مٌه ػ١ٍٗ ِواػبح ِب ٠ٍٟ

 . رؾل٠ل اٌفبئلح ِٓ إٌّْؤح  -1

 . رؾل٠ل اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ إٌّْؤح  -2

 . ػ٩لزٙب ثبٌٙلف اٌؼبَ ٌٍّلهٍخ أٚ ا١ٌٙئخ  -3

 . ِواػبرٙب ٌفٍَفخ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ اٌؼبِخ فٟ اٌّل٠ٕخ أٚ إٌّطمخ  -4

 . اٌقبٕخ ا٨ؽز١بعبدِواػبرٙب ٌنٚٞ   -5

,  ِلٜ رؾم١مٙب ٌزط٠ٛو ع١ّغ عٛأت ّق١ٖخ اٌَّزقل١ِٓ ) ثل١ٔخ, ػم١ٍخ, ِٙبه٠خ  -6

 . اعزّبػ١خ ...اٌـ(

ثؾ١ش رّضً ع١ّغ ٠ْىً ِغٌٍ ا٦كاهح أػٚبء ٌغٕخ اٌزقط١ٜ  : نجُخ انتخطٍظ ساثؼبا : 

َِز٠ٛبد اٌّغزّغ اٌّؾ١ٜ ثبٌّْٕؤح, ثّب ف١ُٙ أفٖبئٟ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚثؼ٘ ا٤فواك اٌن٠ٓ 

 ١ٍَزقلِْٛ إٌّْؤح. ِٚٓ أُ٘ ِٙبَ ٘نٖ اٌٍغٕخ ِب ٠ٍٟ:

رمل٠و اٌزىٍفخ اٌّب١ٌخ ٌٍّْٕؤح ٚؽَبة ا١ٌّيا١ٔبد ٚرؾل٠ل ِٖبكه اٌز٠ًّٛ ) ػٍٝ اٌوغُ   -1

 ١خ ٠ؼزجو ِٓ َِئ١ٌٛبد اٌُّّٖ (.ِٓ أْ ؽَبة اٌزىٍفخ اٌّجلئ

افز١به اٌّٛلغ ؽَت اٌٙلف ٚٛج١ؼخ إٌّْؤح, ِغ ِواػبح اِىب١ٔخ اٌزٍٛغ فٟ اٌَّزمجً  -2

ٚإٌّٛ اٌَىبٟٔ, ٚونٌه رٛفو اٌقلِبد ا٤ٍب١ٍخ ) ِبء, وٙوثبء, ٘برف, ٕوف ٕؾٟ, 

 ّجىخ ِٛا٩ٕد, اٌجؼل ػٓ ِٖبكه ا٦ىػبط ٚاٌزٍٛس ... اٌـ (.

افز١به اٌُّّٖ اٌّؼّبهٞ إٌّبٍت اٌنٞ ١ٍؼًّ ِغ اٌٍغٕخ ِٚغ أفٖبئٟ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ,  -3

 ٚػٍٝ أػٚبء اٌٍغٕخ ى٠بهح ثؼ٘ إٌّْآد اٌّْبثٙخ ٌزفبكٞ اٌؼ١ٛة ٚاٌٍَج١بد. 

افز١به اٌّىزت ا٨ٍزْبهٞ ا٩ٌّئُ اٌنٞ ٠ُٚ ٔقجخ ِٓ اٌّزق١ٖٖٓ فٟ ِغب٨د اٌزوث١خ  -4

 َِزْبه فٕٟ ٌل٠ٗ اٌقجوح إٌٙل١ٍخ ٚاٌّؼوفخ اٌو٠ب١ٙخ.  اٌجل١ٔخ اٌّقزٍفخ, ٠ٚوأٍُٙ
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 انًحبضشح انؼبششح

 اداسح انًُبفسبد انشٌبضٍخ ٔانمبئًٌٕ ػهٍٓب

ان اي عمل ال ٌمكن ان ٌإتً ثماره اال اذا احسن تنظٌمه وادارته . لذا كان من اهم الواجبات 

هً فً تنظٌم وادارة واقامة  التربوٌة والتعلٌمٌة التً ٌجب مراعاتها فً المجال الرٌاضً

البطوالت والدورات الرٌاضٌة التً تحمل سمة المنافسة , وٌمثل التنافس اساساً فً االرتقاء 

بمستوى اداء الفرد فً كل المجاالت , والمجال الرٌاضً ٌعتبر من اهم المجاالت التً ٌكتسب 

وتنافساً شرٌفاً . فحسن  من خالله الفرد اعمق الخبرات لما ٌحتوٌه من مواقف تتطلب تعاوناً 

تنظٌم وادارة الدورات الرٌاضٌة ٌسهم فً وضع االسس والقواعد التً ٌجب ان تسٌر علٌها هذه 

 الدورات وٌضمن عدالة هذا التنافس .

رؼزجو اٌجط٨ٛد اٌو٠ب١ٙخ ٍٍٍَخ ِٓ اٌّجبه٠بد أٚ اٌّمبث٩د اٌو٠ب١ٙخ اٌزٟ رمبَ ث١ٓ ٚ

نٖ اٌٛؽلاد أٚ رور١جٙب ف١ّب ث١ٕٙب ِٓ عٙخ ا٤كاء ٚؽلاد ه٠ب١ٙخ ِقزٍفخ ٌّؼوفخ أؽَٓ ٘

اٌو٠بٟٙ ٟٚ٘ ١ٍٍٚخ ٌٍزؼج١و ػٓ وض١و ِٓ اٌؾبعبد اٌٚوٚه٠خ ٥ٌفواك ٚاٌغّبػبد ِٓ أّ٘ٙب 

إٌّبفَخ , ِٓ ؽ١ش أٔٙب ظب٘وح ٛج١ؼ١خ فٟ ا٦َٔبْ لٛاِٙب أْ اٌفوك أٚ اٌغّبػخ ٨ ٠غت أْ ٠ىْٛ 

َبثك أْ اٌلٚهح أٚ اٌجطٌٛخ ٟ٘ ٍٍٍَخ ِٓ اٌّجبه٠بد الً وفبءح ػٓ ا٢فو٠ٓ . ٠ٚٛٙؼ اٌزؼو٠ف اٌ

 رغوٜ ث١ٓ أفواك أٚ فوق ٚرٕظُ ثطو٠مخ ِٕزقجخ ٌزؾم١ك أ٘لاف ِؾلكح . 

والمسابقات الرٌاضٌة هً عبارة عن دورات رٌاضٌة تتضمن سلسلة من المبارٌات التً تقام    

زٌن من بٌنهم ترتب النتائج بٌن مجموعة من الفرق أو الهٌئات أو االفراد , وألجل تحدٌد الفائ

التً ٌحصلون علٌها وفق نظام سحبات معتمد لمعرفة أفضل واحسن الفرق أو االفراد 

المشتركٌن فً هذه المسابقات من خالل النتائج المتحققة , وهذه المنافسات تعمل وتساعد على 

هذه المنافسات االرتفاع بالمستوى الرٌاضً وتحقٌق االهداف التربوٌة واالجتماعٌة والصحٌة و

 هً انواع :

 المنافسات الفردٌة . -1

 المنافسات الفرقٌة . -2

 المنافسات المختلطة ) فردٌة وزوجٌة ( . -3

 اهداف اقامة البطوالت والدورات الرٌاضٌة 

 غرس االهداف التربوٌة من خالل المنافسات الرٌاضٌة . -1

 اثارة اهتمام االفراد او الفرق فً جو تنافسً ودي . -2

 المستوٌات البدنٌة والفنٌة .تنمٌة وتطوٌر  -3

 ابراز المستوٌات المهارٌة والنتائج لالعبٌن والفرق المشاركة . -4

 توفٌر فرص المنافسة التً هٌه طبٌعة فً االنسان . -5

 تنمٌة التقارب بٌن الشباب والشعوب . -6
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 خطوات ادارة وتنظٌم البطوالت والدورات الرٌاضٌة 

هناك سلسلة من الخطوات الواجب اتباعها من الهٌئة او الدولة المستضٌفة لتنظٌم اي بطولة    

 رٌاضٌة وهذه االجراءات تتمثل فٌما ٌلً :

 اوالً : تشكٌل اللجنة التنظٌمٌة العلٌا 

تتكون اللجنة التنظٌمٌة العلٌا من مجموعة من االفراد وتتولى مسإولٌة ادارة وتنظٌم 

ف من الجهة المنظمة , وٌعتمد حجم هذه اللجنة على مستوى البطولة المنظمة ان البطولة بتكلٌ

ٌّٚب وبٔذ رقزٍف اٌجطٌٛخ ثبفز٩ف أ٘لافٙب َِٚزٛا٘ب  كان بمستوى الدولة او النادي او مدرسة .

ٚٔٛػ١زٙب ٚؽغّٙب ٚاٌغٙبد اٌّْبهوخ ٚػلك اٌّْبهو١ٓ ف١ٙب ٚثؤبِظ اٌَّبثمبد ثٙب ٚغ١و٘ب ِٓ 

رزؾىُ فٟ رٕظ١ّٙب , ٚرؾلك ؽغُ ّٚىً اٌٍغٕخ إٌّظّخ ػٕل رْى١ٍٙب , فمل ٠زطٍت  ا٤ِٛه اٌزٟ

ا٤ِو رْى١ً ٌغٕخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌلٌٚخ رُٚ أػٍٝ اٌْق١ٖبد فبٕخ اما وبٔذ اٌجطٌٛخ ك١ٌٚخ أٚ 

لبه٠خ أٚ ال١ّ١ٍخ رجلأ اٌقطٛح ا٤ٌٚٝ فٟ اكاهح اٌلٚهح أٚ اٌجطٌٛخ ثزْى١ً اٌغٙبى اٌنٞ ١ٍىْٛ 

٘نٖ اٌلٚهح ٚرٕظ١ّٙب ٚاكاهرٙب أِبَ اٌغّٙٛه ٚاٌغٙخ إٌّظّخ ٠ٚقزٔ اٌغٙبى أٚ َِئ٨ًٛ ػٓ 

اٌٍغٕخ إٌّظّخ ٌٍلٚهح أٚ اٌجطٌٛخ ثبٌزقط١ٜ ٚاٌزٕظ١ُ ٚا٦كاهح ٚا٦ّواف ػٍٝ اٌزٕف١ن ٚاٌزم٠ُٛ ٘نا 

 ٚرزفوع ػٓ اٌٍغٕخ إٌّظّخ ٌغبْ فوػ١خ ِزقٖٖخ رمَٛ وً ٌغٕخ ِٕٙب ثّٙبَ رؾلك ٌٙب رّبِبً . 

 ٌاً : التخطٌط ثان

 اٌزقط١ٜ ٌٍجطٌٛخ ِٓ أُ٘ َِئ١ٌٛبد اٌٍغٕخ إٌّظّخ ٠ٚزُ ِٓ ف٩ٌٗ : 

 رؾل٠ل اٌٙلف اٌوئ١َٟ ِٓ اٌجطٌٛخ .  -1

ك ا٩ٌّػت ٚػلك لرغ١ّغ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌقبٕخ ثبٌجطٌٛخ : ؽٖو ػ -2

  اٌؾىبَ ٚاٌفوق اٌّزٛلغ اّزواوٙب ٚا٤عٙيح ٚا٤كٚاد اٌّطٍٛثخ ٚاٌّزٛفو ِٕٙب .

ٚٙغ ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ ٚرؼٕٟ اٌّجبكة ٚا٤ٍب١ٌت اٌزٟ رؾىُ رٖوفبد اٌؼب١ٍِٓ  -3

ثبٌجطٌٛخ ٚرؼٕٟ أ٠ٚبً ا٦ٛبه اٌؼبَ اٌنٞ رؾلكٖ ا٤٘لاف اٌؼبِخ ٚرٛٙؾٗ 

 ا٤غواٗ اٌقبٕخ ٌٍجطٌٛخ . 

 رؾل٠ل أٌٍ ا٨ّزوان ٚٔظبَ ّٚوٚٛ اٌجطٌٛخ .  -4

ٚٙغ فطخ اٌؼًّ ٚرؾل٠ل اؽز١بعبرٙب ِٓ ا٦ِىب١ٔبد اٌّبك٠خ ٚاٌجْو٠خ ٚو١ف١خ  -5

 إٌٛٛي ا١ٌٙب ٚٚٙغ اٌقطٛاد اٌزف١ٍ١ٖخ ٌزٕف١ن اٌؼ١ٍّبد اٌّقزٍفخ . 
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ٚٙغ فطٜ ثل٠ٍخ فٟ ؽبٌخ رؼل٠ً اٌّٛػل أٚ افزٖبه ػلك ا٠٤بَ أٚ رم١ٍٔ  -6

 َِبثمبد اٌجؤبِظ أٚ رم١ًٍ ػلك اٌّْبهو١ٓ أٚ اٌي٠بكح . 

٠ل ثؤبِظ اٌؼًّ اٌيِٕٟ أٚ اٌقطخ اٌي١ِٕخ ٚف١ٙب رمَُ فزوح ا٦ػلاك اٌٝ رؾل -7

ِواؽً ى١ِٕخ ِؾلكح ا٤غواٗ كهاٍخ ٚرؾل٠ل ا١ٌّيا١ٔخ اٌزمل٠و٠خ اٌّمزوؽخ 

٦لبِخ اٌجطٌٛخ ٚو١ف١خ اٌؾٖٛي ػ١ٍٙب ٚثٕٛك ٚو١ف١خ اٌٖوف ِٕٙب ٠زُ ثؼل مٌه 

ٛفوح ٚرمل٠ّٙب اٌٝ اٌغٙبد ٚٙغ ا١ٌّيا١ٔخ اٌزمل٠و٠خ ثٕبءاً ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّز

 اٌّقزٖخ ٚمٌه ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِٛافمزٙب . 

 ثالثاً : التنظٌم 

رٕظ١ُ اٌجط٨ٛد اٌو٠ب١ٙخ ٨ ٠مً أ١ّ٘خ ػٓ اٌزقط١ٜ ٚا٦ػلاك ٌٙب ٠ٚقزٍف رٕظ١ُ اٌجطٌٛخ 

 ثبفز٩ف أ١ّ٘زٙب ٚؽغّٙب ٘نا ٚرّو ِوؽٍخ اٌزٕظ١ُ ثؼلح فطٛاد أّ٘ٙب : 

 (  ٔضغ انٍٓكم انتُظًًٍ : 1)

٠زُ ٚٙغ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغٙخ اٌَّئٌٛخ ػٓ اٌجطٌٛخ ثؾ١ش ٠ْزًّ ػٍٝ أٚعٗ ا٤ْٔطخ 

ثؼل٘ب رؾلك  ,صُ رم١َّٙب اٌٝ ٌغبْ أٚ ألَبَ أٚ ِغّٛػبد ِزٕبٍمخ  ,اٌّطٍٛثخ ٌٙنٖ اٌلٚهح 

اٌٛظبئف اٌقبٕخ ٌىً ٌغٕخ أٚ لَُ ٚأف١واً رؾلك اٌٍَطبد ٚاٌَّئ١ٌٛبد ٌىً ٚظ١فخ أٚ ػًّ 

 و ا٤ْٔطخ ٚاٌّزطٍجبد اٌزب١ٌخ : ٠ٚغت أْ رزٛاف

 اػلاك ا٩ٌّػت ٚا٤عٙيح ٚا٤كٚاد .  -1

 اػلاك اٌؾىبَ .  -2

 رٛف١و إٌْبٛ ا٦ػ٩ِٟ .  -3

 اػلاك اٌغٛائي ٚاٌٙلا٠ب ٌٍفبئي٠ٓ ثبٌَّبثمبد .  -4

 اػلاك ا١ٌّيا١ٔخ ٚرؾل٠ل ا٤ِٛه اٌّب١ٌخ .  -5

 نوبه٠خ . البِخ اٌؾف٩د ٚاػلاك ٘لا٠ب هإٍبء اٌٛفٛك ا٦كاه٠خ ٚاٌٙلا٠ب اٌز -6

ا٨٘زّبَ ثب٦ػ٩ْ ٚرٛف١و ا٦ػ٩ٔبد ٚاٌٍّٖمبد ٚاٌىز١جبد ٚإٌْواد ٚاٌجواِظ  -7

 ٚاٌلػٛاد . 

اػلاك ٚرٛف١و اٌؼلك اٌىبفٟ ِٓ ٚؽلاد فٍغ ا٩ٌّثٌ ٚغوف ا٨ٍزؾّبَ ٚغوف  -8

 اٌؾىبَ ٚا٩ٌػج١ٓ ٚا٦كاه١٠ٓ ٚهإٍبء اٌٛفٛك . 
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٘نا ٚرمَٛ ثؼ٘ ا١ٌٙئبد ثبفز١به ٚاػلاك ٚر١ُّٖ ّؼبه ٚػٍُ اٌجطٌٛخ ٚأ٠ٚب ١ْٔل 

اٌجطٌٛخ ٚرزٌٛٝ اٌٍغٕخ إٌّظّخ وبفخ ٘نٖ ا٤ػجبء ٚاٌَّئ١ٌٛبد ٚرْىً ٌغبْ فوػ١خ رٛىع ػ١ٍٙب 

 افزٖبٕبد  ٚاٙؾخ ِٚؾلكح . 

 ( تصٌٕش انٍٓكم انتُظًًٍ : 2)

ٍُ ا١ٌٙىً فٟ فو٠طخ رٕظ١ّ١خ رٛٙؼ ثؼل ا٨ٔزٙبء ِٓ ٚٙغ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٠زُ ه

اٌزم١َّبد اٌوئ١َ١خ ٌٍزٕظ١ُ َِٚز٠ٛبد اٌٍغبْ أٚ اٌٛؽلاد اٌّقزٍفخ ٠ٚىْٛ هٍُ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ 

 وب٢رٟ : 
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 ( تحذٌذ انسهطبد ٔانًسئٕنٍبد : 3)

تشكٌل اللجان التنظٌمٌة المساعدة والمعتادة إلقامة وإنجاح البطولة , وٌحدد واجب         

 ومسإولٌة كل لجنة بوضوح تام , ومن اهم اللجان التً تتشكل لمساعدة اللجنة العلٌا هً :

مهامها هً ) االستقبال , تؤمٌن اإلسكان , الطعام , وسائط  -اللجنة اإلدارٌة والمالٌة : - أ

 , التخصٌص المالً ( .النقل 

مهامها هً ) توجٌه وتوزٌع الدعوات , استقبال  -لجنة العالقات العامة واالعالم : - ب

 الوفود الرسمٌة , تنظٌم االجتماعات , الهداٌا , تؤمٌن التغطٌة االعالمٌة ( .

مهامها هً ) تنظٌم ومراقبة المبارٌات , متابعة الحكام , اجابة  -اللجنة الفنٌة : - ج

 رات واالعتراضات ( .االستفسا

ومهمتها هً حفظ وضبط المٌادٌن وأماكن تنظٌم البطولة كافة ,  -لجنة األمن والنظام : - د

 وبالتنسٌق مع جهات معٌنة .

مهمتها هً تؤمٌن مستلزمات اإلسعافات األولٌة والبٌئة الصحٌة  -اللجنة الطبٌة : - ه

 المالئمة أٌام تنظٌم البطولة .

ومهامها هً تؤمٌن االتصاالت المكثفة بٌن اللجان كافة  -لجنة التنسٌق والمتابعة : - و

ومتابعة احتٌاجاتهم , وتقٌٌم االنجازات المتحققة لعمل اللجان , وتقٌٌم البطولة بصورة 

 عامة .

 رابعاً : اإلعداد إلقامة البطولة 

مرحلة تبدأ اللجنة التنظٌمٌة العلٌا بتحدٌد واختٌار أسماء اعضاء اللجان الفرعٌة , وتبدأ     

اإلعداد للبطولة قبل موعدها بوقت كاٍف , ٌتم خاللها ارسال الدعوات للفرق المشاركة فً هذه 

البطولة موضحة أهدافها وشروطها وموعدها ومكان إقامتها وأهمٌة المشاركة فٌها , وتستمر 

 اللجان بعقد اجتماعاتها الستكمال مستلزمات اقامة البطولة وإنجاحها .

ثؤػّبٌٙب اٌّىٍفخ ثٙب ؽَت اٌجؤبِظ اٌّٛٙٛع ثبٌزقط١ٜ ثزٕف١ن ا٤ػّبي  رمَٛ وبفخ اٌٍغبْ

ٚاٌٛاعجبد ٚا٨فزٖبٕبد ٚاٌَّئ١ٌٛبد ٚرّبهً اٌٍَطبد اٌّلهعخ فٟ علاٚي اٌؼًّ ٛجمبً 

ٌٍغلٚي اٌيِٕٟ ٚرٕف١ناً ٩ٌئؾخ ٚاعواءاد اٌجطٌٛخ ٌٚىٓ ِب ٩ٔؽظٗ أْ ػٕٖو اٌزٛع١ٗ ٠ظٙو 

خ ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ل١بَ اٌوإٍبء ٚاٌّل٠و٠ٓ ثبصبهح كٚافغ اٌؼب١ٍِٓ ثلٚهٖ اٌفؼبي فٟ أصٕبء اٌجطٌٛ

 ٚاٌّوإ١ٍٚٓ كافً اٌجطٌٛخ ٚرٛع١ُٙٙ ٔؾٛ َِبه اٌؼًّ اٌٖؾ١ؼ .

 خطٕاد تُظٍى انجطٕنخ

 أٔلا : خطٕاد يب لجم انجطٕنخ :

  .رؾل٠ل ِىبْ اٌجطٌٛخ   -1

 .رؾل٠ل ١ِؼبك اٌجطٌٛخ  -2
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ثطٌٛخ رؼزجو ػ١ٍّخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد ا٦كاه٠خ فبٔٙب رَزٕل فٟ رٕظ١ّٙب ٤ٞ زٕظ١ُ اٌٚثّب أْ 

 ػٍٝ ػٕبٕو ا٦كاهح ٚاٌزٟ رزّضً فٟ : 

 أ٨ًٚ : اٌزقط١ٜ ٌٍجطٌٛخ 

 اٌٙلف ِٓ البِخ اٌجطٌٛخ  -1

 ٚٙغ ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ ٌٍجطٌٛخ ) ٨ئؾخ اٌجطٌٛخ ( : -2

 ا٦عواءاد فٟ اٌجطٌٛخ :  -3

 :انمبئًٍٍ ػهى تُظٍى انجطٕنخ  -

رمَٛ اٌٍغٕخ إٌّظّخ ثٛٙغ ثواِظ اٌؼًّ ِوفمخ ثغلاٚي ى١ِٕخ ٌزٕف١ن رٍه اٌجواِظ . ٚرؼل 

اٌجواِظ اٌي١ِٕخ ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد ٚا٤٘لاف اٌّطٍٛة اٌم١بَ ثٙب ٚرؾم١مٙب ٠ٚزُ 

ٚٙؼٙب فٟ ٕٛهح علاٚي ى١ِٕخ أٞ اٌٛاعت اٌّطٍٛة أغبىٖ ٚثغبٔجٗ اٌٛلذ ا٩ٌىَ ٌزٕف١نٖ 

 ٛة اٌؼًّ ٠ٕٚمَُ ثواِظ اٌؼًّ اٌٝ : ٚأٍٍ

 ثواِظ اٌؼًّ لجً اٌجطٌٛخ  . ( أ

 ثواِظ اٌؼًّ أصٕبء اٌجطٌٛخ .  ( ة

 ط( ثواِظ اٌؼًّ ثؼل اٌجطٌٛخ . 

 خامساً : إقامة البطولة 

تؤتً مرحلة اقامة البطولة حسب البرنامج الزمنً المحدد وتتضمن هذه المرحلة تنظٌم       

وادارة المسابقات والمبارٌات وتطبٌق البرامج المختلفة , االجتماعٌة واالعالمٌة والندوات 

 والمإتمرات .

 سادساً : تقوٌم البطولة 

تتم عملٌة التقوٌم منذ بداٌة تشكٌل اللجنة التنظٌمٌة العلٌا مروراً بكل مرحلة واللجان الفرعٌة ,    

وتقوٌم التنظٌم والبرامج وجهود العاملٌن وتحقٌق االهداف , وٌتم هذا التقوٌم من خالل المالحظة 

البطولة تقدمه الى , االستبٌان , والمقابالت الشخصٌة , وبالتالً كتابة تقرٌر شامل فً نهاٌة 

 اللجنة العلٌا , والتً بدورها تنظم التقرٌر الشامل النهائً عن تنظٌم هذه البطولة .

 ٌجب علً الجان المختلفة للبطولة مراعاة آالتً بعد االنتهاء من فاعلٌة البطولة : 

عودة األدوات واألجهزة المستخدمة فً البطولة إلى مكانها الطبٌعً بالحفظ والتخزٌن   -1

 لسلٌم .ا
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وٌراعً أن بكون ذلك بنفس النظام المتبع فً  الفرق والوفوداالستعداد لعودة أو رحٌل  -2

مراسم التودٌع ؛  فًاالستقبال وبنفس المستوي إذ انه كثٌراً ما تفعله اللجان المنظمة 

وهذه المراسم ال تقل عن االستقبال ألنه ٌترك انطباع حسن عن البطولة وعن الدولة 

 لمنظمة .وعن اللجنة ا

 قٌام كل لجنة بإعداد تقرٌر كامل عن السلبٌات والواجبات التً واجهتها . -3

إعداد التقارٌر الصحفٌة للصحف الٌومٌة والمجالت األسبوعٌة ولوسائل اإلعالم  -4

المختلفة وبحٌث ترسل لها النتائج التفصٌلٌة والتً ٌحتاجها الصحفً أو اإلعالمً 

 لبعض النتائج .

 . ال واإلدارٌٌنمنح المكافئة للعم -5

تقوٌم البطولة وٌتم ذلك بوسائل متنوعة منها المالحظة ؛االستبٌان ؛ المقابلة الخصٌة  -6

وٌجب إن تكون عملٌة التقوٌم مستمرة وٌقوم بهذه المهمة لجنة التقوٌم التً تقوم بإرسال 

 تقرٌر شامل فً نهاٌة البطولة .

ن المباراة واالستفادة منها فً حفظ نماذج من المادٌات والشهادات وتقارٌر الحكام ع -7

 إعداد التقارٌر النهائٌة للبطولة .

رسائل على اإلنترنت عن  –دسك كمبٌوتر -أفالم فٌدٌو -أفالم–إعداد سجل مصور  -8

 البطولة وموافاة الدول المشركة ببعض هذه الوثائق .

 إعداد مالحظات كاملة عن إٌجابٌات وسلبٌات الدورة واالجتماع لمناقشتها . -9

 إعداد تقرٌر فنً من قبل كل اتحاد عن مستوى اللعبة وما تحقق من إنجازات . -11
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 انًحبضشح  انحبدٌخ ػشش

 تُظٍى انًسبثمبد )انسحجبد (

أْ ٛروق رٕظرر١ُ اٌَّربثمبد رؼزّررل ثبٌلهعرخ ا٨ٌٚررٝ ػٍرٝ ػررلك اٌفروق اٌّْرربهوخ َِٚررز٠ٛبرٙب ,       

ٚأػّبه اٌّْربهو١ٓ ف١ٙرب , ٚاٌٛلرذ اٌّز١َرو ٦لبِزٙرب , ٚاٌظروٚف اٌّب١ٌرخ اٌّرئصوح ػ١ٍٙرب , ٚررٛفو 

 ا٦ِىب١ٔبد ا٩ٌىِخ ٦لبِزٙب , ٚ٘نٖ اٌطوق ٟ٘ :

 طشٌمخ انتسمٍظ انفشدي  أٔ أٔلا : طشٌمخ خشٔج انًغهٕة يٍ خسبسح ٔاحذح

ٚرَررزقلَ ٘ررنٖ اٌطو٠مررخ اما ورربْ ػررلك اٌفرروق اٌّْرربهوخ وج١ررواً ثبٌَٕررجخ ٌٍٛلررذ اٌّؾررلك ٦لبِررخ    

اٌَّرربثمبد , وّررب فررٟ ثطرر٨ٛد اٌّررلاهً ا٨ثزلائ١ررخ ٚاٌّزٍٛررطخ ٚا٨ػلاك٠ررخ . أٚ ثطرر٨ٛد اٌىررؤً 

٥ٌٔل٠خ , ٠ٚمٖل ثٙنٖ اٌطو٠مخ  اْ رزجبهٜ اٌفوق ِغ ثؼٚٙب اٌرجؼ٘ ٚاٌفو٠رك اٌّٙريَٚ ٠قروط ِرٓ 

جطٌٛررخ ) اٌَّرربثمخ ( فررٟ أٚي فَرربهح ٌررٗ ٠ٚٛإررً اٌفو٠ررك أٚ اٌفرروق اٌفرربئيح ثبٌٍؼررت ؽزررٝ ٠ؾرروى اٌ

 اف١واً اٌفو٠ك اٌجطً فٟ اٌَّبثمخ أٚ اٌلٚهح .

 ػٍٕة ْزِ انطشٌمخ 

ػررلَ اربؽررخ فوٕررخ إٌّبفَررخ ٚا٨ؽزىرربن ا٨عزّرربػٟ اٌو٠بٙررٟ اٌىرربفٟ ٌٍفرروق اٌّقزٍفررخ , ام  -1

 ٚه ا٤ٚي  ٚثبٌزبٌٟ ٨ رؾمك ا٘لاف اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ.% ِٓ اٌفوق اٌّْبهوخ فٟ اٌل٠51قوط 

اٌفوق ِزٍٛطخ اٌَّزٜٛ أٚ كْٚ اٌّزٍٛطخ ١ٌٌ ٌل٠ٙب أًِ فٟ غ١و ِجربهاح ٚاؽرلح , ِّرب ٠مٍرً  -2

 ؽّبٍٙب ٚألفبػٙب ٌٍّْبهوخ فٟ اٌجطٌٛخ أٚ اٌلٚهح .

فرٟ  لل ٨ ٠فٛى أفٚرً اٌفروق فرٟ اٌّووري ا٤ٚي ٔز١غرخ ٧ٌٕربثبد اٌو٠بٙر١خ أٚ ٔمرٔ فغربئٟ -3

اٌفو٠ررك أٚ ٤ٍررجبة وض١رروح  ِّررب ٠ؾررٛي كْٚ اّررزوان ٨ػررت هئ١َررٟ أٚ اوضررو فررٟ ِجرربهاح ِررض٩ً , ٌررنا 

٠ٖررجؼ اؽزّرربي فرروٚط ِضررً ٘ررنا اٌفو٠ررك وج١ررواً , ٚلررل ٠ىررْٛ ٘ررٛ أفٚررً اٌفرروق ػٍررٝ ا٨ٛرر٩ق ِررٓ 

 ؽ١خ اٌف١ٕخ.بإٌ

أٚ ِرب لل ٠ًٖ فو٠ك ٙؼ١ف ف١ٕبً اٌرٝ اٌرلٚه إٌٙربئٟ ٌّغروك ؽَرٓ ؽظرٗ ػٕرل اعرواء اٌَرؾجخ  -4

 رَّٝ اٌموػخ .

ٛو٠مخ فوٚط اٌّغٍٛة ِٓ فَبهح ٚاؽلح ٨ ٠ؼط١ٕرب اٌفربئي اٌضربٟٔ أٚ اٌضبٌرش اٌؾم١مرٟ ٌٍجطٌٛرخ  -5

 ٚفبٕخ ػٕلِب ٠زمبثً فو٠مبْ ل٠ٛبْ فٟ اٌلٚه ا٤ٚي ِٓ اٌَؾجخ.

 يضاٌب ْزِ انطشٌمخ 

٠رزُ اٌٍغرٛء رَزغوق اٌّجبه٠بد ف١ٙب ٚلزبً ل١ٖواً فٙرٟ ِٕبٍرجخ ٦لبِرخ اٌَّربثمبد اٌو٠بٙر١خ , ٚ -1

 ا١ٌٙب ؽ١ّٕب ٠ىْٛ ػلك اٌّْبهو١ٓ وج١واً أٚ اٌّلح اٌّطٍٛة البِخ اٌجطٌٛخ ف١ٙب ل١ٖوح َٔج١بً .

 ٠زُ اٌٍغٛء اٌٝ اٍزقلاِٙب ؽ١ّٕب ٠ىْٛ ػلك اٌؾىبَ ٚا٦كاه١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ل٩١ًٍ . -2
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وً اٌفروق ٚا٤فرواك رؼّرً ػٍرٝ ثرني ألٖرٝ عٙرل فرٟ ٍرج١ً اٌفرٛى , ٤ْ ٘ي٠ّرخ ٚاؽرلح وف١ٍرخ  -3

 فواط اٌفو٠ك فبهط اٌجطٌٛخ , ٚٔز١غخ ٌنٌه ٠زٖبػل اٌؾّبً ٚاٌزٕبفٌ .ثب

 لٍخ رىب١ٌفٙب اٌّب١ٌخ . -4

 تُظٍى انسحجخ انفشدٌخ 

 -ثؼل ِؼوفخ ػلك ا٩ٌػج١ٓ أٚ اٌفوق اٌّْبهوخ فٟ اٌّجبه٠بد رٕظُ اٌَؾجخ وّب ٠ؤرٟ :       

( 2اما وبْ ػلك اٌّْبهو١ٓ فٟ اٌَرؾجخ ػرلكاّ ىٚع١ربً ِرٓ ا٨ػرلاك اٌّوفٛػرخ ِرٓ لرٜٛ اٌؼرلك ) - أ

.....اٌررـ ( فرر٩ ٠ٛعررل ِٕزظررو أٞ رجررلأ ع١ّررغ اٌفرروق  128,  64,  32,  16,  8,  4,  2ٚ٘ررٟ ) 

ٚا٩ٌػجرر١ٓ اٌّْررربهو١ٓ ثبٌٍؼرررت ثرررلْٚ أزظررربه ِرررٓ اٌرررلٚه ا٤ٚي ِٚضررربي ػٍرررٝ مٌررره اْ وررربْ ػرررلك 

( اٌّجر١ٓ اكٔربٖ ٚرىزرت اٍرّبء 1صّب١ٔخ فزغوٞ اٌَرؾجخ وبٌزربٌٟ :   ٠وٍرُ اٌّقطرٜ ) (8اٌّْبهو١ٓ )

اٌفوق ػٍٝ لٖبٕبد ِرٓ ٚهق صرُ رَرؾت ا٨ٍرّبء رجبػربً ٠ٚٛٙرغ اٍرُ اٌفو٠رك ا٨ٚي اِربَ اٌرولُ 

( ٚ٘ىرنا 3( ٚاٌفو٠رك اٌضبٌرش اِربَ اٌرولُ صر٩س )2( ٚاٍُ اٌفو٠ك اٌضبٟٔ اِربَ اٌرولُ اصٕر١ٓ )1ٚاؽل )

 ٌؼلك اٌّْبهن ثبٌَؾجخ , صُ رمَُ اٌٝ اىٚاط ِزَب٠ٚخ ٚرغوٜ اٌّجبه٠بد ٚفك ا٢رٟ   ؽزٝ ٔٙب٠خ ا

 (1مخطط )

 الدور الثانً          الدور الثالث      الدور األول                 

 1 دٌالى - 1

 5 النجف - 2

 2 الزوراء - 3

 الفائز بالبطولة 7 الجٌش - 4

 3 الشرطة - 5

 6 الطلبة - 6

 4 الكرخ - 7

 الكهرباء - 8

اْ ػلك اٌّجبه٠بد فٟ اٌجطٌٛخ ثطو٠مخ فوٚط اٌّغٍٛة ِٓ فَبهح ٚاؽلح أٞ اٌزَم١ٜ اٌفوكٞ ٠ّىٓ 

 ا٠غبك٘ب ِٓ ف٩ي اٌّؼبكٌخ اٌؾَبث١خ اٌج١َطخ اٌزب١ٌخ :

  1 –ٌ = ػذد انفشق ,  ؾوف )ْ( ف١ىْٛ ػلك اٌّجبه٠بد = ٠ْوِي اٌٝ ػلك اٌّجبه٠بد ثبٌ

 ػلك اٌّجبه٠بد . 7= 1 – 8( ف١ىْٛ )ْ( = 8ٚثّب اْ ػلك اٌفوق فٟ اٌّضبي اٌَبثك ٘ٛ )

 ٚ٘ىنا ٌغ١ّغ ٍؾجبد فوٚط اٌّغٍٛة ِٓ فَبهح ٚاؽلح .
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(   ِضً 2اما وبْ ػلك اٌفوق أٚ ا٩ٌػج١ٓ ىٚع١بً ١ٌٌٚ ِٓ ا٨ػلاك اٌّوفٛػخ ِٓ لٜٛ اٌؼلك ) –ة 

.......اٌـ ( فؤْ رٕظ١ُ اٌَؾجخ ٠زُ ِٓ ف٩ي  31 , 26,  22,  21,  18,  14,  12,  11,  6) 

اثمبء ثؼ٘ اٌفوق أٚ ا٩ٌػج١ٓ ثمبػلح ا٨ٔزظبه )ا٨ٍزجمبء( فٟ اٌلٚه ا٨ٚي فمٜ , ٚا٨ٍزجمبء ٘ٛ 

ثمبء فو٠ك أٚ اوضو كْٚ ٌؼت فٟ اٌلٚه ا٨ٚي ِٓ اٌَؾجخ ٚا٨ٔزظبه اٌٝ اٌلٚه اٌضبٟٔ , ٚاٌغوٗ 

اٌؾٖٛي ػٍٝ ػلك ِٓ اٌفوق أٚ ا٩ٌػج١ٓ ٠َبٚٞ لٜٛ ِٓ لٜٛ ِٓ ٘نا ا٨ٍزجمبء أٚ ا٨ٔزظبه ٘ٛ 

( فٟ اٌلٚه اٌضبٟٔ ِٓ اٌَّبثمخ وٟ ر١َو اٌَّبثمخ ثْىً ِٕزظُ ِٚٚجٛٛ ٨ٚ ٠ظٍُ اٞ 2اٌؼلك )

 فو٠ك فٟ اٌجطٌٛخ ٨ٚ ٔٛاعٗ ِْىٍخ ٚعٛك ػلك فوق فوكٞ فٟ ا٨كٚاه ا٩ٌؽمخ ٌغب٠خ اٌلٚه إٌٙبئٟ .

ْبهوخ أٚ ا٩ٌػج١ٓ ِٓ الوة ٚاوجو هلُ ٌٙب ِٓ اهلبَ لٜٛ اٌؼلك ٠ٚزُ مٌه ثطوػ ػلك اٌفوق اٌّ

( ِٚٚبػفبرٙب , ٚثٙنا رؾلك ػلك اٌّجبه٠بد فٟ اٌلٚه ا٨ٚي . ِٚضبي ػٍٝ مٌه : اما وبْ ػلك 2)

  -( ف١زُ أعواء ِب ٠ٍٟ :6اٌفوق اٌّْبهوخ أٚ ا٩ٌػج١ٓ ٘ٛ )

 ( .8( ِٚٚبػفبرٙب ٘ٛ )2اْ الوة اوجو هلُ ثؼل٘ب ِٓ لٜٛ ) -1

( ػلك اٌفوق أٚ ا٩ٌػج١ٓ 2= 6-8( ,) 2( ٠ٚىْٛ إٌبرظ )8( ِٓ اٌولُ )6ٔطوػ اٌولُ ) -2

 إٌّزظو٠ٓ ثبٌلٚه ا٤ٚي .

 ثّب اْ ػلك إٌّزظو٠ٓ ػلك ىٚعٟ ٔٛىع اٌفوق إٌّزظوح ثبٌزَبٚٞ فٟ اػٍٝ ٚاٍفً اٌّقطٜ . -3

 ػلك اٌّجبه٠بد اٌى١ٍخ . 5=  1 – ٠ٚ6َبٚٞ  1 –ٔغل ػلك اٌّجبه٠بد , ْ = ػلك اٌفوق  -4

 -ٔوٍُ اٌّقطٜ اٌقبٓ ثبٌَؾجخ اٚ اٌجطٌٛخ ٠ٚىْٛ وبٌزبٌٟ : -5

 (2مخطط )

  ط  -1

 3 1 ك -2

 الفائز بالبطولة 5 ن -3

 2 د -4

 4 ز -5

 ب -6

 17,  15,  13,  11,  9,  7,  5,  3اذا كان عدد الالعبٌن أو الفرق فردٌاً )  -ج

( فٌكون الحل 13.....الخ ( مثال ذلك اذا كان عدد الفرق المشاركة ) 21,  19, 

 كما ٌلً :

مباراة  12=  1 -13وٌساوي  1 –نستخرج عدد المبارٌات ن = عدد الفرق  -1

. 

 ( .13( للرقم )2( اقرب اعلى رقم من قوى العدد )16اختٌار الرقم ) -2
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 الفرق المنتظرة بالدور األول )ن( . 3=  13 -16نطرح  -3

    1الفرق المنتظرة باألعلى   ن+ -توزع هذه الفرق المنتظرة كما ٌلً : أ -4

                  2                          الفرق المنتظرة فً االعلى 2=    3+1=   

 2    

   1=     1 – 3=      1 –الفرق المنتظرة باألسفل  ن  -ب

           2           2 

 الخاص بالبطولة وٌكون كالتالً :نرسم المخطط  -5

 6  أ -1

 11  ب-2

 1   ج-3

 8  د-4

 2  ه-5

 الفائز بالبطولة 12 و-6

 3 ز-7

 9 ح-8

 11 4 ط-9

 ي-11

 5 ك-11

 7 ت-12

 م-13
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انضٔجً( أٔ  سحجخ انًسبثمخ ثطشٌمخ خشٔج انًغهٕة يٍ خسبستٍٍ )انتسمٍظ :ثبٍَبا 

 انسحجخ ثبنتشضٍخ.

رزجغ ٔفٌ ا٨عواءاد اٌزٟ رزجغ ػٕل اعواء اٌَؾجخ ثطو٠مخ اٌزَم١ٜ اٌفروكٞ , وّرب ٠زجرغ 

( . ٌٚىررٓ 2ٔفررٌ ٔظرربَ )ا٨ٍررزجمبء( ا٨ٔزظرربه اما ٌررُ ٠ىررٓ ػررلك اٌفرروق ِررٓ لررٜٛ اٌؼررلك )

ا٨فررز٩ف اٌغررٛ٘وٞ ثرر١ٓ ٍررؾجخ فرروٚط اٌّغٍررٛة ِررٓ فَرربهح ٚاؽررلح ٍٚررؾجخ فرروٚط 

ِٓ فَبهر١ٓ ٘ٛ اْ إٌٛع اٌضبٟٔ رؼطٟ فوٕخ أفوٜ ٌٍؼرت اٌفو٠رك اٌقبٍرو اٌّغٍٛة 

ِررغ اٌفرروق اٌقبٍرروح ا٨فرروٜ . ثؾ١ررش رٚررّٓ ٌىررً ٨ػررت أٚ فو٠ررك اْ ٠َررزّو فررٟ 

 اٌَّبثمخ أٚ اٌلٚهح ٌؼلك ِٓ اٌّجبه٠بد ٨ رمً ػٓ ِجبهار١ٓ .

 ِيا٠ب ٘نٖ اٌطو٠مخ 

 ِجبهاح .رؼطٟ ٌىً فو٠ك فوٕخ ٌٍزؼ٠ٛ٘ فٟ ؽبٌخ اٌٙي٠ّخ ِٓ أٚي  -1

 فوٓ اٌفٛى ػٓ ٛو٠ك اٌؾع أٚ اٌٖلفخ رىْٛ ألً . -2

َغ ِٓ اٌٛلذ ٌّي٠رل ِرٓ اٌّجبه٠ربد رَزقلَ ٘نٖ اٌطو٠مخ اما وبْ ٠ٛعل ٌل٠ٕب ِز -3

. 

  رَزقلَ اما اهكٔب رؾل٠ل اٌفبئي ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ . -4

 ػلك اٌّجبه٠بد فٟ ٍؾجخ فوٚط اٌّغٍٛة ِٓ فَبهر١ٓ )ٛو٠مخ اٌزَم١ٜ اٌيٚعٟ ( .

 ( 1-)ػلك اٌفوق 2بد = ْ , ْ = ػلك اٌّجبه٠

أِضٍررخ ٌٍؾررب٨د اٌض٩صررخ اٌزررٟ ِررود ثطو٠مررخ اٌزَررم١ٜ اٌفرروكٞ ٚاٌزررٟ ٍررٛف ٔطجمٙررب ٕ٘ررب 

 ثطو٠مخ اٌزَم١ٜ اٌيٚعٟ 

أٞ ػررلَ ٚعررٛك ِٕزظررو٠ٓ ِررٓ اٌررلٚه ا٨ٚي ٚثٙررنا  8ػررلك اٌفرروق أٚ ا٩ٌػجرر١ٓ  -1

 ٠ىْٛ ٔظبَ اٌَؾجخ وبٌزبٌٟ :

 ( ٠َٚبٚٞ 1 –)ػلك اٌفوق 2ٔغل ػلك اٌّجبه٠بد ػٓ ٛو٠ك اٌمبْٔٛ ْ = 

 ػلك اٌّجبه٠بد  14امْ ْ =  14= 7×2( = 8-1)2ْ = 

ثؼررل اعررواء اٌموػررخ ثرر١ٓ اٌفرروق ٠ررزُ اعررواء اٌّجبه٠رربد فررٟ اٌررلٚه ا٨ٚي ِررب ثرر١ٓ اٌفرروق 

ٍروح رغروٞ اٌضّب١ٔخ ٠ٕٚزظ ػٕٙب اهثغ فوق فبئيح رٕزمً اٌٝ اٌلٚه اٌضربٟٔ , ٚاٌفروق اٌقب

ث١ّٕٙب اٌزٖف١بد ٚ٘نا ٠ج١ٓ فٟ اٌغي اٌَرفٍٟ ِرٓ اٌّقطرٜ ٌٍَرؾجخ ؽزرٝ ظٙرٛه اٌفربئي 

ِّٕٙررب . ٚفررٟ اٌررلٚه اٌضرربٟٔ رٍزمررٟ اٌفرروق ا٨هثؼررخ اٌفرربئيح فررٟ اٌررلٚه ا٨ٚي ف١ّررب ث١ٕٙررب 

ٚاٌفروق اٌفربئيح رٕزمرً ٌٍررلٚه ا٩ٌؽرك ٚاٌقبٍروح رٕزمرً اٌررٝ اٌغريء ا٨ٍرفً ِرٓ اٌَررؾجخ 

ح ٚاٌقبٍو ٠قوط ِرٓ اٌَرؾجخ ٔٙبئ١ربً ٚاٌفربئي ٩٠لرٟ اٌفو٠رك اٌفربئي ٚرغوٞ ث١ّٕٙب ِجبها

ِٓ اٌَؾجخ فٟ ا٨ٍفً اٞ رٖف١بد اٌقبٍو٠ٓ ٚاٌفبئي ِّٕٙب ٩٠لٟ اٌفو٠ك اٌقبٍو ِرٓ 
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اٌفولبْ اٌٍناْ ٠ٍؼجبْ فٟ اػٍٝ اٌَرؾجخ ٚاٌرنٞ ٍرٛف ٠زؤ٘رً اٌفربئي ِّٕٙرب اٌرٝ إٌٙربئٟ 

َررؾجخ ٚاٌفرربئي ِّٕٙررب ٠زؤ٘ررً ٌٍٕٙرربئٟ . ٚاٌقبٍررو ٠ٍؼررت ِررغ اٌفو٠ررك اٌّزجمررٟ فررٟ اٍررفً اٌ

 ٚوّب ِٛٙؼ فٟ اٌّقطٜ اٌزبٌٟ .

 الزوراء                          1الزوراء                  -1

 الجوٌة                                                       الزوراء -2

 8الشرطة              2الطلبة                   -3

 الزوراء                                                                                          الشرطة -4

 12الكرخ                                         3الكرخ                   -5

 الجٌش                                                     بغداد -6

 9بغداد               4               بغداد      -7

 الكهرباء  -8

 لفائز بالبطولة............................................................................................................................ا

 الطلبة                                                             الطلبة              5الجوٌة           -1خ                     

 الطلبة                  7الطلبة                          -2خ                    

 الكهرباء     6الجٌش            -3خ                    

 الطلبة          11                                  الكهرباء            -4خ                    

 الطلبة           13الشرطة                  11الشرطة                 -5خ                  

 الكرخ               -6خ                                      

 بغداد  -7خ                                  

 

 

 ( ومضاعفاتها مثال ذلك2اذا كان عدد الفرق زوجٌاً ولٌس من قوى العدد ) -2

اجري سحبة لبطولة التنس للجامعات بطرٌقة خروج المغلوب من خسارتٌن  

 (.6التسقٌط الزوجً لعدد العبٌن مشاركٌن )

  -لحل المثال نتبع الخطوات التالٌة : 

 ( .8٘ٛ )( ِٚٚبػفبرٙب 2اْ الوة اوجو هلُ ثؼل٘ب ِٓ لٜٛ ) -1

( ػلك اٌفوق أٚ ا٩ٌػج١ٓ 2= 6-8( ,) 2( ٠ٚىْٛ إٌبرظ )8( ِٓ اٌولُ )6ٔطوػ اٌولُ ) -2

 إٌّزظو٠ٓ ثبٌلٚه ا٤ٚي .

 ثّب اْ ػلك إٌّزظو٠ٓ ػلك ىٚعٟ ٔٛىع اٌفوق إٌّزظوح ثبٌزَبٚٞ فٟ اػٍٝ ٚاٍفً اٌّقطٜ . -3

ػلك  11=  5×2( = 1 – 6)2( ٠َٚبٚٞ  1 –)ػلك اٌفوق 2ٔغل ػلك اٌّجبه٠بد , ْ =  -4

 اٌّجبه٠بد اٌى١ٍخ .
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 -ٔوٍُ اٌّقطٜ اٌقبٓ ثبٌَؾجخ اٚ اٌجطٌٛخ ٠ٚىْٛ وبٌزبٌٟ :

 العب دٌالى                                      العب دٌالى -1

 3العب بغداد   1العب تكرٌت           -2

 العب دٌالى                8العب بغداد                                                 -3

 العب اربٌل  2العب بابل              -4

 العب اربٌل      4العب اربٌل                              -5

 العب مٌسان -6

 الفائز بالبطولة  

 ....العب دٌالى.............................................................................................................................

                                                                                                                11 

 العب بابل      5العب تكرٌت           -1خ                      

 العب بغداد      7العب بابل                                 -2خ                      

 العب بغداد                             العب بغداد      6العب بغداد           -3خ   

 9                                                 العب مٌسان -4خ                        

 العب اربٌل -5خ                             

 

اِب اما وبْ ػلك اٌفوق أٚ ا٩ٌػج١ٓ فوك٠بً فٕمَٛ ثٕفٌ اعواءاد اٌَؾجخ اٌفوك٠خ  – 3

 ا٠ٚبً ِضبي مٌه :

 فوق ف١ىْٛ اٌؾً وبٌزبٌٟ : ( 9اعوٞ ٍؾجخ ثطو٠مخ اٌزَم١ٜ اٌيٚعٟ ي)

= (  1 -9 )2 وٌساوي(  1 –عدد الفرق  )2نستخرج عدد المبارٌات ن = -1

 مباراة . 16=  8×2

 ( .9( للرقم )2( اقرب اعلى رقم من قوى العدد )16اختٌار الرقم ) -2

 الفرق المنتظرة بالدور األول )ن( . 7=  9 -16نطرح  -3

    1الفرق المنتظرة باألعلى   ن+ -توزع هذه الفرق المنتظرة كما ٌلً : أ -4

                  2                    الفرق المنتظرة فً االعلى 4=  8=    7+1=   

 2       2    

 3=    6  =    1 – 7=      1 –الفرق المنتظرة باألسفل  ن  -ب

           2           2             2 

 نرسم المخطط الخاص بالبطولة وٌكون كالتالً : -5
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 ب  2أ                         -1

 د     11ب                               -2

 د   3ج                       -3

 د -4

 د                14و                              1ه           -5

 و       5و                     -6

 و     11ز                               -7

 ح   4ح                       -8

 ط                                                                                         الفائز بالبطولة -9

 ..................................................................و..................................................................

 ه   7ه                     -1خ  

 أ                                         ز -2خ  

 9ج               6ج           -3خ  

 ب        13                  ز       8ط                   -4خ  

 ز -5خ  

 ب                     و   12ب          -6خ                                 

 15ح                                  -7خ                                             

 و -8خ                

  

 

 انذٔسيثبنثبا : سحجخ ثطٕنخ 

ٟٚ٘ رقزٍف رّبِبً ػٓ اٌَؾجبد اٌَبثمخ اٌزَم١ٜ اٌفوكٞ ٚاٌزَم١ٜ اٌيٚعٟ ام اْ ا٩ٌػت   

أٚ اٌفو٠ك ٠َزّو ثبٌّْبهوخ ثبٌّجبه٠بد ٩ٌّلبح ع١ّغ ا٩ٌػج١ٓ أٚ اٌفوق ا٤فوٜ ٚثلْٚ اٍزضٕبء 

 ٠ّٚىٓ ِؼوفخ ػلك اٌّجبه٠بد ثزطج١ك اٌمبػلح اٌزب١ٌخ :

 ( 1 –انًشبسكخ )ػذد انفشق انًشبسكخ ػذد انًجبسٌبد = ػذد انفشق 

                                    2    

ٚلل رغوٞ اٌَؾجخ ٌلٚه ٚاؽل فمٜ ام ٠ٍزمٟ ا٩ٌػج١ٓ أٚ اٌفوق ِوح ٚاؽلح فمٜ ٠َّٚٝ   

)اٌلٚهٞ إٌبلٔ( , ٚلل رغوٞ ٌلٚه٠ٓ م٘بثبً ٚا٠بثبً ٠َّٚٝ )اٌلٚهٞ اٌىبًِ ( ٚثٙنا رزٚبػف ػلك 

 اٌّجبه٠بد .

 اِب ثبٌَٕجخ ٌؼلك ا٨كٚاه ثبٌَؾجخ اٌلٚه٠خ ف١ىْٛ وبٌزبٌٟ :  

 ارا كبٌ ػذد انفشق فشدي فٍكٌٕ ػذد الدٔاس يسبٔي نؼذد انفشق . - أ

 . 1 –ايب ارا كبٌ ػذد انفشق صٔجً فٍكٌٕ ػذد الدٔاس = ػذد انفشق  - ة
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 ٚثٙنا ٠زُ رٕظ١ُ اٌَؾجخ ٌٍلٚهٞ ٚوّب ٠ٍٟ :  

 فوق ِض٩ً رٛٙؼ وبٌزبٌٟ : ( ٍذ6اما وبْ ػلك اٌفوق ىٚع١بً ) -1

 رؼطٝ اهلبِبً ووِٛى ٌٙنٖ اٌفوق ثؼل اعواء اٌموػخ , ام رٍؼت ف١ّب ث١ٕٙب وّب فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ 

 5=  1-6=  1-ػلك ا٨كٚاه = ػلك اٌفوق 

 15=  31=  5×6( = 1-6)6(    =  1 –ػلك اٌّجبه٠بد = ػلك اٌفوق )ػلك اٌفوق 
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 د
ا٨ٍجٛع 

 ا٨ٚي

ا٨ٍجٛع 

 اٌضبٟٔ

ا٨ٍجٛع 

 اٌضبٌش

ا٨ٍجٛع 

 اٌواثغ

ا٨ٍجٛع 

 اٌقبٌِ

1 1×4 1×5 1×6 1×3 1×2 

2 2×5 4×6 5×3 6×2 3×4 

3 3×6 2×3 4×2 5×4 6×5 
 

( ٠جمٝ صبثزبً اِب ثم١خ اٌفوق فٟٙ اٌزٟ رزؾون ثبٌلٚهاْ اِب 1أٚ ا٩ٌػت هلُ )اْ اٌفوق  يالحظخ :

 ثزغبٖ ػموة اٌَبػخ اٞ ِٓ ا١ٌَبه اٌٝ ا١ّ١ٌٓ أٚ ثؼىٌ ارغبٖ ػموة اٌَبػخ ِٓ ا١ّ١ٌٓ ١ٌٍَبه .

 ( فوق ف١ىْٛ اٌزٕظ١ُ وبٌزبٌٟ :5اما وبْ ػلك اٌفوق فوكٞ ٌٕٚفوٗ ) -2

 ٠ٚوِي ٌٗ ثبٌؾوف )ً( . اٙبفخ فو٠ك ّٟٚ٘ ٌزىْٛ اٌَؾجخ ىٚع١خ

 5ػلك ا٨كٚاه ٠َبٚٞ ػلك اٌفوق = 

 11=  21=  4×5( =  1- 5) 5( =  1 –ػلك اٌّجبه٠بد = ػلك اٌفوق )ػلك اٌفوق 
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  5= اما وبْ ػلك اٌفوق فوكٞ ف١ىْٛ ػلك ا٨كٚاه َِبٚٞ ٌؼلك اٌفوق 

ا٨ٍجٛع  د

 ا٨ٚي

ا٨ٍجٛع 

 اٌضبٟٔ

ا٨ٍجٛع 

 اٌضبٌش

ا٨ٍجٛع 

 اٌواثغ

ا٨ٍجٛع 

 اٌقبٌِ

1 1×4 1×5 1×ً 1×3 1×2 

2 2×5 4×ً 5×3 ً×2 3×4 

3 3×ً 2×3 4×2 5×4 ً×5 
 

 


