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 االدارة :

, وتزداد اهمٌتها بزٌادة االعمال والحاجات  المتقدمةفً الدول  رفٌعةتعد االدارة علما" من اهم العلوم التً تحتل مكانه 
واتساعها مما ٌتطلب تنظٌما" وفهما" دقٌقا" لهذه االعمال حتى ٌمكن انجازها باقل جهد   البشرٌة األنشطةفً مجال 

اصبحت دعامه اساسٌه وعملٌة رئٌسٌه تعتمد علٌها الهٌئات والكوادر  واإلدارةكفاءه ممكنه ,  وبؤكبرواسرع وقت 
فً تحقٌق اهدافها فً مختلف االنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والتعلٌمٌة والحكومٌة لتشبع الحاجات  اإلدارٌة

 ٌة االنسانٌة .لصنع التقدم وتحقٌق الرفاه الالزمةالجماعٌة والفردٌة وتزود الجهد االنسانً بالفاعلٌة 

, انه ٌنبغً التفكٌر فً االدارة كوسٌلة ولٌست غاٌة فً حد ذاتها فهً وسٌلة تستخدم بغرض  6996وٌرى السٌد الهواري 

هذه  بؤداءتتكون من وظائف اساسٌة محدده وهإالء الذٌن ٌقومون  واإلدارةالوصول الى تحقٌق اهداف معٌنة بناءه , 
و اعضاء مجالس االدارات او القادة المتنفذٌن ولتحقٌق غرض ما البد من جمع العقل العملٌة المتمٌزة هم المدٌرون ا

 المفكر واالفراد والموارد واالدوات واستخدام الزمان والمكان للوصول الى الهدف .

ال ً العلمٌة التً تستثمر االمكانات المتاحة الى اقصى حد ممكن , واي عمل جماع لألسسواالدارة ٌجب ان تتم تطبٌقا" 
الذي ٌقوم به االفراد بغٌة الوصول الى تحقٌق  والخطؤعلى تلك االسس ٌصبح عمال" ارتجالٌا" ٌعتمد على التجربة  ٌعتمد

 هدف معٌن فً وقت محدد وبوسائل مختارة .

بقصد  بكونها " مرحلة اتخاذ القرارات والرقابة على اعمال القوى االنسانٌة  اإلدارةٌمكن تعرٌف  الفلسفةوطبقا" لهذه 
بانها " فن توجٌه  النشاط االنسانً " وتعرف اٌضا" بانها  "  اإلدارةتحقٌق االهداف السابق تحدٌدها " , كما وتعرف 

واالدارة تعنً اٌضا " العقل المفكر المستنٌر بالعلم  التنبإ والتخطٌط والتنظٌم واصدار االوامر والتنسٌق والرقابة "
هً عملٌة توجٌه وقٌادة الجهود  اإلدارةوهو "  اإلدارةشامل واكثر دقه لمفهوم وهناك تعرف "   والخبرةوالقوانٌن 

 البشرٌة والمادٌة فً اي مإسسه لتحقٌق غاٌة ما او هدف معٌن " .

 اهمية االدارة ) االسباب والدواعي (

 . باإلدارةاال  ال ٌتمان نجاح اي عمل او مشروع والسٌما فً المإسسات التربوٌة  .6
واذا ما اردنا انجاحها سنستثمر طاقات افرادها بتنظٌم حٌاتهم  األسرةان المجتمع مكون من مإسسات اصغرها  .2

 وعملهم  ,
 . ناجحةنستطٌع ان نإكد النجاح او الفشل وذلك بالبحث عن اداة تربوٌة  اإلدارةمن خالل  .3
 الٌهم . ما أوكل ألداءتنظم العالقة بٌن االفراد  اإلدارة .4
 متخلفة . بإدارةمع متخلف اال مجت ال ٌوجد .5
 التنظٌم الحالً بل هً رإٌة مستقبلٌة واستعداد دائم للتغٌٌر نحو االفضل . ال تعنًاالدارة  .6
 تعود الى نجاح مإسسات اخرى وبالتالً نجاح اداري للمجتمع  . الناجحةان العملٌة االدارٌة  .7
وانما اصبح علما" قائما" بذاته  والملكةاو الفن لم ٌعد العمل االداري محصورا" على الخبرة وال على االبداع  .8

 . اإلدارةعلم  بؤصولوقامت له نظرٌات والٌقوم العمل االداري اال 
 
 

 الحديثةاالدارة التقليدية واالدارة 
 

التقلٌدٌة فً اٌامنا الحاضرة من قبل المستهلكٌن والعاملٌن فٌها , ومن هذه  لإلدارة الموجهةكثرت االنتقادات 
 هً : االنتقادات

 



 اهداف بل تمنٌات . ال تحدداالدارة التقلٌدٌة  .6
 غٌر قادره على وضع اولوٌات . ما ٌجعلهاترٌد القٌام بكل شًء فورا" وهذا  .2
 تركز على تطوٌر ذاتها ولٌس على النتائج . .3
 بالضرورة من اخطاء الماضً . ال تتعلم .4
 امكانٌاتها الحقٌقٌة .تندفع بسرعة فائقة وعلى مستوى واسع قبل ان تتحكم فً  .5
 تصر على متابعة برامجها حتى ولو اثبتت عدم فاعلٌتها . .6
 

 اٌضا" هً " التقلٌدٌة اإلدارةالى  الموجهةومن االنتقادات االخرى 
 

 . انها ادارة ٌغلب علٌها الطابع الثقافً والبٌروقراطً , وتنعدم فٌها سٌاسة تنمٌة الموارد البشرٌة 
 عباره عن مجموعه من  اإلدارةلذي ٌشدد على االجراءات الشكلٌة فتصبح معه الطابع القانونً الضٌق ا

 . المعقدةالممنوعات واالجراءات 

 
 الميدان الرياضي تأريخ االدارة في

 
دورات االلعاب االولمبٌة القدٌمة والحدٌثة لدلٌل قاطع  فإقامةلقد وجدت االدارة فً المٌدان الرٌاضً منذ مدة طوٌلة , 

فٌما بٌنها لتحقٌق الهدف وهو تنظٌم واقامة  اإلدارةعلى انه كانت هناك جهود متفرقه من افراد وجماعات نسقت 
واستمرت حتى االن مرة كل اربع سنوات . كما وان وجود  6896والتً بدأت عام  الحدٌثة األولمبٌةالدورات 

 الرٌاضٌة . اإلدارةٌن والمروجٌن واالدارٌٌن والمدربٌن فً هذه الدورات لهو دلٌل اٌضا" على وجود مفهوم المنظم
منذ القرن الحادي عشر قبل المٌالد لوجدنا انها كانت تبدا بحفل  القدٌمة األولمبٌةواذا استعرضنا برنامج االلعاب 

ائز قٌمة للفائزٌن , وكان ٌقوم على تنظٌمها وتنفٌذها مجموعة وكانت تقدم فٌها جو الموسٌقٌةاالفتتاح بمصاحبة الفرق 
وخاصة ان الجوائز التً كانت تمنح للفائزٌن كانت سببا" فً زٌادة عدد من االفراد بتنسٌق واضح فٌما بٌنهم 

اللعاب , المشاركٌن مما كان ٌتطلب قدرا" كبٌرا" من التنظٌم  , كما كانت المدن التً ترسل فرقها ووفودها الى مقر ا
االولمبٌة , وكان ٌتطلب ذلك اعدادا" جٌدا"  لأللعابحٌث كانت تقٌم على نفقة هٌرود العظٌم  الرئٌس الشرفً 

ٌقوم على تنفٌذها اشخاص مدربون على هذا النوع من العمل , وبالطبع كان هناك  والتغذٌة اإلقامةوتنظٌما" الماكن 
براء فً االتصاالت , خالتسوٌق والتروٌج لهذه االلعاب , ومدٌر لهذه االلعاب ومدٌر تجاري ومتخصصون فً 

 ومساعدٌن لهم فً جمٌع هذه المهام .
 

لذلك نجد ان االدارة الرٌاضٌة كانت تمارس قدٌما" , دون وجود نظرٌات او قواعد علمٌة  اال ان االمر اختلف تماما 
س نظرٌات وفنون العمل واالدارة والقوانٌن االن فاصبح من ٌرٌد العمل فً مجال االدارة الرٌاضٌة علٌه ان ٌدر

فً االدارة الرٌاضٌة والتنظٌمات االدارٌة وادارة المإسسات   والرقابة والمتابعةواالشراف والتوجٌه والتقوٌم 
البطوالت والمسابقات الرٌاضٌة واالعداد المهنً  وتحكٌمالرٌاضٌة واالعالم فً المجال الرٌاضً وادارة وتنظٌم 

 الرٌاضً  . لإلداري
 

 
 واالدارة  الرياضة

 
هً المرح فقط بٌنما ان  الرٌاضة, وٌعتقد الكثٌر ان وفقا" لخبراتهم ومعلوماتهم ٌعرف معظم الناس كلمة الرٌاضة 

اشكال عدٌدة ومن الصعب  للرٌاضة) االحتراف ( , لذلك نجد ان  الوظٌفةفً نفس الوقت قد تعنً العمل او  الرٌاضة
, ان ٌقترن التعرٌف بالشكل الذي  الرٌاضةان تجد تعرٌفا" ٌشمل جمٌع هذه االشكال االمر الذي ٌجعلنا عند تعرٌف 

والرٌاضة بمنظمة التربٌة والعلوم والثقافة )  البدنٌة للتربٌة الحكومٌة اللجنةومن الجدٌر بالذكر ان  الرٌاضةتإدٌه 
قد وضعت مصطلح التربٌة البدنٌة التً تعبر عن التربٌة  عن طرٌق  المتحدةالٌونسكو ( وهً احدى منظمات االمم 

الحركٌة , وبٌن الرٌاضة التً تعبر عن المنافسة فً االنشطة البدنٌة البشرٌة والتً تحكمها قواعد  واألنشطةالبدن 
 . معٌنه

 



 
 

 

 االدارة الرياضية :

عرفت االدارة الرٌاضٌة على انها ) المهارات المرتبطة بالتخطٌط , والتنظٌم والتوجٌه والمتابعة والمٌزانٌات والقٌادة 

والتقٌٌم داخل هٌئة تقدم خدمة رٌاضٌة او انشطه بدنٌة او تروٌحٌة ( . وقد بدا برنامج االدارة الرٌاضٌة وعندما باد 

 مإسسة رٌاضٌة او تنظٌم ادارة بطولة او مسابقه رٌاضٌة ؟  إلدارة معلومةاٌن ٌجد االنسان شخصا لدٌه السإال عن 

لذلك بدا جامعة اوهاٌو بدراسات الماجستٌر فً االدارة الرٌاضٌة فً امرٌكا وبدات بعدها عدة جامعات فً تنظٌم 

طٌط والتنفٌذ فً البطوالت السابقة اال ان االدارة دراسات فً ادارة العمل الرٌاضً , وبالرغم من دقة التنظٌم والتخ

الرٌاضٌة كعلم لم تكن لها الجوانب العلمٌة من ضمن العلوم التً تخدم الرٌاضة , وكانت الكلٌات المتخصصة فً 

و التربٌة الرٌاضٌة تعد طالبها للعمل فً مجاالت التدرٌس بالمدارس فقط , اما  اذا قام هذا المدرس بالعمل فً نادي ا

ان هناك من المعلومات الخاصة بفنون القٌادة  والرئاسة اتحاد رٌاضً او هٌئة من الهٌئات الرٌاضٌة فكان ٌكتشف 

وتنظٌم االجتماعات والمإتمرات والبطوالت وادارة الموارد البشرٌة وغٌرها تنقصه فٌبدا فً البحث عنها فً كتب 

جاالت التجارة والصناعة واالنتاج فقط , ولم ٌكن هناك اي االدارة التً كانت جمٌعها تتحدث عن هذه االمور فً م

مراجع لعلم االدارة الرٌاضٌة بمفهومها العام , وان كانت هناك بعض المراجع قد تناولت موضوع االدارة الرٌاضٌة 

 ولكنها مقصورة على ادارة درس التربٌة الرٌاضٌة فً المدرسة .

اضٌة بالظهور مع بداٌة الستٌنٌات بالتدرٌج فتناولت تنظٌم وادارة المراجع المتخصصة فً االدارة الرٌ بدأتثم 

 البطوالت الرٌاضٌة ووضع االسس والمعاٌٌر التً ٌتطلب توافرها فً العاملٌن فً مجاالت االدارة الرٌاضٌة .

م على وعلٌة فان نجاح الهٌئات الرٌاضٌة فً تحقٌق اهدافها انما ٌتوقف الى حد كبٌر على مستوى وكفاءة من ٌقو

برامج اعداد القادة االدارٌٌن الرٌاضٌٌن بمختلف نوعٌاتهم بالقدر الذي ٌتناسب مع حجم العمل  نشؤتادارتها ولذلك 

 الذي ٌقومون به . 

 

 االدارة في المجال الرياضي 

ان الحركة الرٌاضٌة تمثل جزء هام من اهتمامات  الحكومات فً ظل التقدم والتنامً المستمر للتكنولوجٌا الحدٌثة , 

والدولً فً مختلف االصعدة السٌاسٌة واالقتصادٌة  الوطنًمن دور فعال وحٌوي على المستوى  الرٌاضةلما تلعبه 

صناعه تعتمد على االسلوب العلمً والتكنولوجٌا  الرٌاضةاصبحت  المتقدمةوالثقافٌة واالجتماعٌة , وفً الدول 

على اهمٌة هذه الصناعة فقد اهتم العالم بكفاءة العملٌة االدارٌة وخاصة عملٌة اتخاذ القرار حٌث  وللتؤكٌدالحدٌثة 

 تعتبر هذه العملٌة قلب االدارة واحد اهم مكوناتها .

وازدٌاد الحاجة الٌها فقد اصبحت تستند الى خصائص ومبادئ  الرٌاضٌة فً العصر الحدٌث األنشطة  ألهمٌةظرا ون

من الناحٌة  بؤكثرعلنٌة توضع برامجها فً ضوء معلومات منسقه مستندة الى خصائص علمٌة , واصبحت تهتم 

 وغٌرها من اوجه االجتماعٌةالى النواحً العقلٌة  باإلضافة والسٌكولوجٌةالفسٌولوجٌة  النواحًالبدنٌة للفرد فشملت 

ٌتوقف نجاح  ثالنمو والتطور وتعدد مهامها وكثر عدد العاملٌن فً مٌادٌنها المختلفة مما تتطلب تنظٌم اداري سلٌم حٌ

 .  البرامجعلى حسن ادارة هذه  تؤثٌرهابرامج   االنشطة الرٌاضٌة وقوة 



هً االختصاصات ٌتفق اغلب خبراء االدارة على ان االدارة الرٌاضٌة هً ) االعمال المطلوب انجازها او 

مإسسة او هٌئة رٌاضٌة لتحقٌق رسالتها بكفاءة ( او )هً  أليوالواجبات المرحلٌة المستقبلٌة المحددة كمسإولٌات 

التنظٌم الموضوع لتنفٌذ اهداف المإسسة او الهٌئة الرٌاضٌة بمعرفة الجهاز البشري المسإول ( , وٌقوم العمل 

 صر ٌمكن تحدٌدها باالتً :االداري فً المجال الرٌاضً على خمس عنا

 فً المجاالت الرٌاضٌة  وهً التً ٌضعها المتخصصون البرامج : .6

: وهم االشخاص الذٌن تقدم لهم هذه البرامج وتحدد  نوعٌاتهم وفئاتهم وفقا للمراحل العمرٌة او وفقا  المستفيدون .2

لسن البداٌة لكل لعبة من االلعاب واٌضا وفقا لنتائج اختبارات االنتقاء التً تجري علٌهم اذا كان ذلك ٌتعلق 

ختبارات التً تثبت قدرتهم على االشتراك فً للمستوٌات العلٌا , اما باقً المستوٌات فٌقصد بها اال بؤعدادهم

 برامج محددة .

: وٌشمل هذا العنصر جمٌع قٌادات العمل الرٌاضً من قادة مهنٌٌن ومتطوعٌن ومدى ما ٌسند الى كل منهم  القائد .3

 من اعمال وفقا لقدراته ومإهالته وخبراته .

 جها التنفٌذ بما فً ذلك االدوات واالجهزة .الرٌاضٌة التً ٌحتا المنشآت: وٌشمل هذا العنصر جمٌع  المنشآت .4

والمٌزانٌات هً التً تسبب النجاح : وتلعب المٌزانٌات دورا اساسٌا فً تنفٌذ اي خطة وتحقٌق اهدافها الميزانيات  .5

 وهً اٌضا تسبب الفشل فً بعض االحٌان . 

 


