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و رئيس قسم اإلدارة الرياضية والرتويح مساعد 
جامعة املنوفية-الرتبية الرياضية كلية 





مدخل فى اإلدارة الرياضية 
القيادة الرياضية
اختاذ القرارات اإلدارية
إدارة الوقــت
وقـت الفــراغ
املراجــع

احملتــويـــات



The Importance of Managementأهمية اإلدارة : أولا 

دمها من مسات احلياة البشرية فى سهولتها وفى تعقـدها وفـى بـدائيتها وفـى تقـ

ان نظراا لطاقته تكوين اجلماعات املختلفة للسيطرة على البيئة الىت يعيش فيها اإلنس

فـراد قبيلتـه و إمكانياته احملدودة، فكان النسان يعيش حياته البدائية اليسرية بـ  أ

ة هـو الىت يعتمد عليها فى محاية نفسه ضد هجمـات اععـدا ، وكـ نى رئـيس القبيلـ

قـرار املسئول عن تصريف امورها، و توزيع اععمال ب  افرادها، وحل النزاع، واختاذ ال

.فيما يعود باخلري على اجلميع، وهو بذلك ميارس شكالا من أشكال اإلدارة



عـزلا فاإلنسان منذ القدم يعيش مع اجلماعة لنه مدنى بطبعـه ل بـا ان يعـيش من

ك عن الناس، فاإلدارة وسيلة مهمة لتسيري امر اجلماعة و الفـرد وـو اهـدافها، وكـذل

سة، سوا  مهمة لتسيري امور املؤسسة وو حتقيق اهدافها فتطبيق الدارة داخل املؤس

.كانت كبرية أو صغرية، جتارية او صناعية رياضية أو عسكرية

احـاا ويشري إسالم غالب أنه على الرغم من وجود قليل مـن املؤسسـات الـىت حققـت ج

بدون إدارة فعالة إل ان هـذا ل يعـا ان التقـدم احلىـارو يفـوم بـدون جهـود الدارة

.اإلدارةوالدليل على ذلك فشل العديد من املؤسسات فى حتقيق أهدافها بسبا سو 



 The Importance of Management for the Societyأهمية اإلدارة فى اجملتبمع 

مات يعود تقدم المم اىل الدارة املوجودة فيها، فاإلدارة هى املسئولة عن جاح املنظ

. وفاعليةداخل اجملتمع، لنها قادرة على استغالل املوارد البشرية و املادية بكفا ة عالية

ة الدارية فهناك العديد من الدول الىت متلك املوارد املالية والبشرية ولكن لنقص اخلرب

.بقيت فى موقع متخلف



:تعريف الدارة

كمـال درويـش، )من خالل املراجع املختلفة وآرا  علمـا  وكتـاب ومـدارس اإلدارة يـرو 

ــــد  ــــل حام ــــذاها( وامساعي ــــتال  امل ــــاا لخ ــــف تبع ــــاريف اإلدارة ختتل ،ان تع

ــور  ــوالعص ــه ميك ــات إل ان ــروعات واملؤسس ــدارس واملش ــات وامل ــفات والجتاه ن والفلس

عريـفتنشري إىل ان تعاريف اإلداة ميكن ان تصنف إىل ثالث جمموعـات ل رـرأ أ  أن 

:وهىلإلدارة عنها 



هـدافها ل أن جاح خطة التنمية القتصادية واإلجتماعية و حتقيقها ل: كما ميكن ان يقال

اح وكــذلك جــ. ميكــن أن تــتم ال اســن اســتخدام املــوارد املتاحــة املاديــة و البشــرية

ماتيـة، ول املشروعات املختلفة فى مجيع النشطة القتصادية الزراعيـة و الصـناعية اخلد

ة الدارة شك ب ن استخدام املوارد املتاحة دون اسرا  او تقصري يتوقف اساسا على كفايـ

ضـةة فـى فى جمالت النشاط املختلفة، كما ان جاح املشـروعات وحتقيقهـا عهـدافها املو

صـادية خطة عملها يتوقف على كفاية ادارتها، ومن هنا جد ان جاح خطط التنمية القت

. الـدولوالجتماعية مرتبط مبستوو الكفايـة الداريـة فـى املشـروعات املختلفـة داخـل

كالت وخالل احلديث عن التنمية واإلدارة فان البلـدان الناميـة تواجـه كًـرياا مـن املشـ

 ميكـن الدارية الىت حتتاأ اىل قدرة وكفا ة ادارية ملواجهتها والتصدو هلا وحلهـا، حـىت

.ان حتقق اهدا  التنمية املرغوبة



جمموعة تعاريف وظيفية

وصفيةجمموعة تعاريف 

لفظيةتعاريفجمموعة



:وفيما يلى مناذأ من تلك اجملموعات

:اللفظى لإلدارةاملعا -1

ــى تكــال أن اعصــل الالتيــا لكلمــة  : هــو Administrationيــرو عبــدالكريم درويــش وليل

Ministrare = Seve & Ad = to أ   ان الكلمة تعاTo serve

صل واإلدارة بذلك تعا اخلدمة على أساس ان من يعمل باإلدارة يقوم على خدمة اآلخرين او ي

أن هــذا املعــا هـو اععــم واع ــل ( إســالم غـالب)عـن رريــق اإلدارة إىل أدا  اخلدوـة ويــرو 

.لتعريف اإلدارة

:أن اإلدارة تظهر فى استخدام مصطلة  وهماSheldonبينما ير  شيلدون 

Administrationمبعا اإلدارة العليا.

Managementمبعا اإلدارة التنفيذية.



: املعا الوظيفى لإلدارة-2

يق يقصد بـاإدارة التنبـؤ والتخطـيط وإصـدار اعوامـر والتنسـ: فى تعريفه لإلدارة Fayolيقوم غايول 

"والرقابة

، فـى كتابـه أسـس اإلدارة العليـا ان اإلدارة بتنسـيق أعمـال املشـروع وتنظيمهـاDavisويرو دافيس 

أن ( م غـالبإسـال)بينما يشري . وكذلك حتديد سياسات العمال والرقابة النهائية على مدير  التنفيذ

.اإلدارة هى التخطيط والتنظيم ثم التوجيه فالرقابة لعمل ما حىت ينجح وبقق أهدافه



:املعا الوصفى لإلدارة-3

أن فن اإلدارة هو املعرفة الصةيةة ملا تريـد مـن رجـال Taylorيشري فريدريك تايلور 

.يقوموا بعمله، ثم رؤيتك إياهم يعلمونه ب حسن رريقة وأرخصها

.إىل اإلدارة ب نها فن توجيه النشاط اإلنسانىForstويشري فروست 

.أن اإلدارة هى فن توجيه أنشطة وأعمال اعخرين بفاعلية( إسالم غالب)ويرو 



اععمالوإدارة اإلدارة العامة 

اخلاصة واملنظمات \إدارة اهليئات 



:اإلدارة العامة وإدارة اععمال

من التوضيح السابق لإلدارة نرو أنهـا تـؤدو خـدمات فـى إرـار السياسـة العامـة 

للدولة أما إدارة اععمـال فهـى تعـا إدارة النشـاط القتصـادو اخلـاف اهلـاد  إىل

فـى حتقيق فائض من اعربـاح وهـى بـذلك تهـتم بـالرتكيز علـى التنظـيم واإلدارة

رة اععمـال امليدان الفتصادو واإلدارة العامة وثيقة الصلة بالعلوم السياسية، أما إدا

:فهى وثيقة الصلة بالدراسات القتصادية



ويالحظ أن كـال النـوع  مـن اإلدارة يتشـابهان مـن عـدة نـواح حيـث تتماثـل املفـاهيم والطـر  

لنـوع  املستعملة فى كل منهما فى أحيان كًرية، ليس هذا فةسا، وإمنا ميكن أن تىـيف كـال ا

دم كًـرياا من اإلدارة قد اثر فى النوع اعخر مبعا أن هناك ت ثرياا متبادلا بينما فاإلدارة العامة اقـ

لًـامن من إدارة اععمال حيث سبقتها بآلل  السن  وحينما منت املشروعات اخلاصة فى القرن ا

هزة حكومية راسخة القدم وكانت هـذ  اعجهـزة احلكوميـة بـرغم نشـارها >عشر وجدت أمامها أ

ت بدورها مـن احملدود وقتئذ متًل إدارة ضخمة جداا بالنسبة حلكم املشروعات اجلديدو الىت استفاد

.القائمةاعمناط واعنظمة احلكومية 



عمال املوجهـة وخالل القرن التاسع عشراا  بدأ الت ثري ب  اإلدارت  ب خذ اجتاهاا عكسياا فإدارة اع

إىل وو الربح مل تدخر جهـداا فـى سـبيل تطـوير أسـاليبها وحتسـ  ررقهـا بهـد  الوصـول

فظـة تـؤدو الكفاية اإلنتاجية لتةقيق أكرب قدر ممكن من اعرباح بينما بقيت اإلدارة العامة وا

.خدماتها دون تطوير أو إصالح يذكر

صري وهكذا أصبح من املتةقق أن تتقدم إدارة العمال وأن تتفو  على اإلدارة العامة فى زمن ق

ا إدارة ومل يكن مبستغرب أن تبداا اإلدارة العامة فى اقتباس املبـاد  والـنظم الـىت جـا ت بهـ

.العمال



اإلدارة وفى مقدمتها اإلصرار على عناصر الكفاية وزيادة اإلنتاأ واعخذ باساليا

د الكرة العلمية على أن إدارة اععمال قد بدأت فى السنوات القريبة املاضية تعي

عـامل ، فتقتبس اإلدارة العامة بعض النظم التقدمية املتعلقة بـإدارة شـئون ال

ععتياديـة مًل الت مينات واملعاشات وصر  املرتبات فى فرتة اعجازة املرضية وا

.واملرتبات السنوية الًابته



: واملنظمات اخلاصة\إدارة اهليئات 

ط يوجد جمال آخر يقع ب  اإلدارة العامة وإدارة اععمال وهذا النوع من اإلدارة يشمل أوجه النشا

هليئـات اإلدارو الذ  يتوافر فى بعض املنظمات الدينية مًل اجلمعيات الهلية وفى منظمات  ا

 تهـد  إىل املختلفة مًل تقابات املعلم  والرياضي  واعربا  وفـى اجلمعيـات واملؤسسـات الـىت

مًـل )رعاية مصاحل أعىائها او اسرهم من النواحى الجتماعية والًقافيـة واتروييـة والرياضـية

(الحتادات واعندية الرياضية

لرضـا وميكن تقويم جاح هذا النوع من اإلدارة مبدو رضـا  اععىـا  املنتمـ  إىل املنظمـة، هـذا ا

ميكن تنبيه عـادة مـن نتـائم عمليـات النتخـاب الـدورو ععىـا  جمـالس اإلدارة أو مـن قـرارات 

.اجلمعية العمومية لكل هيئة أو منظمة



ولو أعطينا مًالا فـى اجملـال الرياضـى عـن اإلدارة العامـة وإدارة العمـال جـد أن 

سـات النشاط الرياضى املوجه وو الشباب وكبار السـن واعرفـال مـن خـالل املؤس

الرياضـية التعليمية واهليئات والتنظيمات املختلفة إمنا يهد  إىل أدا  اخلدمات

.والرتويية واعنشطة املختلفة فى حدود السياسة العامة للدولة

ذلك أما إدارة اععمال الىت تبغى الربح فهـى ت خـذ اعنشـطة الرياضـية وسـيلة لـ

تعمل على إدارة هذ  النشـطة مبفهـوم إدارة اععمـال الـىت تسـعب للـربح بـ  

ختلفة مًل وسيلة أيا كانت ويتىح هذا فى املنظمات الدولية لأللعاب الرياضية امل

.س احملرتف اعندية الرياضية الصةية ومالكمة احملرتف  ومصارعة احملرتف  وتن



: تعريف اإلدارو

أن اإلدارو هو الفرد الذو يشـغل مركـزاا مـن( السيد شلتوت، حسن معوض)ويذكر 

ددة، تلـق املراكز ذات املسئولية فى املنظمة وهو بهذا الوضع يتوىل اختصاصات مـ

نطـا  عليه مبسئوليات تتطلا إجازات على مدو السياسة العامـة املوضـوعة وفـى

، بينمـا اخلطة احملددة الىت يلتزم بتنفيذ اجلز  الداخل منهـا فـى نطـا  اختصاصـه

إجـازات أن اإلدارو هو كل فرد يشغل منصباا يتطلا منه حتقيق( اسالم غالب)يذكر 

.يتهد هو يف حتقيق جز  كبري منها فى حدود إختصاصه



علـى ولكى يستطيع اإلدارو ان يقوم بإنها  اللتزامات الوااقعـة عليـه فإنـه يشـر 

.مجاعة من املرؤوس  يتولون ت دية املهام واععمال املطلوبة منهم

: اإلداروعمل 

القيادةإن أنشطة اإلدارو هى فى الواقع أنشطة قيادية وهذا يتطلا اإلملام ب ساليا



: تقسيم اإلدارة إىل ثالث مستويات

: اإلدارة العليا 

وكـال  وتعترب مستوو التخطيط وتشمل رئـيس اجلمهوريـة والـوزرا  واحملـافظ  و

.الوزارات ونوابهم ومساعديهم ورؤسا  املصاحل

:  اإلدارة الوسطى

.قساموتعترب مستوو اإلشرا  على التنفيض وتشمل مديرو اإلدارات ورؤسا  اع



املباشرةاإلدارة 

لى ذلك وتعترب مستوو التنفيذ وتشمل رؤسا  الوحدات امليدانية ومساعديهم وع

يط إذ أن فاإلدارة العامة مشرتكة على مجيع  املستويات وتعا عناية خاصة بالتخط

اإلدارة املدير فى وتلف هـذ  املسـتويات وهـو املسـئول عـن القيـام بـالتخطيط و

.وسيلة تستخدم لغرض الوصول إىل حتقيق أهدا  معينة بنا  



:ومن اععمال الىت يقوم بها اإلدارو
التخطيط وحتديد السياسات واإلجرا ات. 1.

تنظيم أنشطة اعخرين. 2.

تفويض السلطة واملسئولية. 3.

الرقابة علىالنتائم املطلوبة. 4.

اإلشرا  على تقدم النتائم. 5.

إصدار اعوامر العامة والتعليمات. 6.

تفسري السياسات وتبليغها. 7.

تدريا املرؤوس  فى املراكز ذات املسئولية لتةمل العا اإلدارو. 8.

تنسيق مجيع اجلةود املختلفة والعناصر املكونة هلا. 9.



: املفاهيم اعساسية لإلدارة

كمـال درويـش، إمساعيـل)بعد العرض السـابق للتعـاريف السـابقة لـإلدارة، يـرو 

:اآلتيةأنه ميكن استخالف املفاهيم ( حامد

اإلدارة نشاط إنسانى هاد 

الوصول إىل اهلد  ب حسن الوسائل واقل التكاليف

.أهمية العالقات اإلنسانية بإعتبارها العامل الرئيسب فى اإلدارة



واملـوادPersonalاعفـراد: رئيسـية هـى Elementsتوجد عـدة عناصـر 

Materials ــــدات ــــدد واآللت واملع ــــهيالت)والع Equipment( التس

Machines & Tools  والمـوالMoney  واعسـواMarkets  وهـى هـذ

يد ورر  العناصر الىت يستخدمها املديرون فى حتقيق أهدا  املشروع اجلد

Methodsوتلفة حسا الظرو  احمليطة.



مت والربامم إذ ل ميكن ع  منش ة أن تكون ناجةة وحتافظ على جاحهـا إل إذا اسـتخد•

.الغدارة العملية الفاعلة

إدارة اجملـال الرياضــى بنجـاح تتطلــا إدارة ذات كفـا ة عاليــة وإشـرا  علمــى حــازم •

ال وتواجد أفىل العناصر املتاحة سوا  أكانـت هـذ  العنـاف مـن املسـئول  فـى اجملـ

الـىت الرياضى أو املوجه  أو املدرس  أو املرب ، وعلى ذلـك سـو  تعتمـد النتـائم

.حتققها تلك اإلدارة على كفا ة البنا  اإلدارو هلا



أثر اإلدارة على اجملال الرياضى

إىل أن الغدارة فى اجملال الرياضـى كـ   جمـال آخـر ( م1988)تشري شريكة ملوخية 

اجهـا اعفـراد من اجملالت احلياتية املتعددة تعترب من العمليات اعساسية الـىت بت

لتعاون كى بققوا اعهدا  املقصودة وهذ  اعهدا  ل ميكن أن تتةقق إل من خالل ا

املًمــر الفعــال لــدو اعفــراد واجلماعــات والعمــل علــى توافقهــا توافقــاا متجانســاا 

وو أدا  ومتنافساا ليؤدو فـى النهايـة إىل حتقيـق اإلجـازات املطلوبـة بـ على مسـت

: ممكن وعلى ذلك



ضـية غـري املمتازة فى بعض اعحيان لـبعض الـربامم الريااإلمكانيات املادية قد تتوفر •

داريـة أنها قد تتسم بالىعف والوهن وهذا يرجع بال شك إىل ضعف كفـا ة العمليـة اإل

.هلذ  الربامم الرياضية

ضـية غـري فى بعض اعحيان لـبعض الـربامم الريااملمتازة تتوفر اإلمكانيات املادية قد •

داريـة أنها قد تتسم بالىعف والوهن وهذا يرجع بال شك إىل ضعف كفـا ة العمليـة اإل

.هلذ  الربامم الرياضية



Styles of Management: أساليا اإلدارة

إىل أنــه توجــد ثــالث أســاليا لــإلدارة وتتمًــل هــذ  ( م1998)يشــري عبداحلميــد شــر  

: اعساليا فيما يلى

(البريوقرارية)باللوائح اإلدارة • 

(إدارة  اعزمات)بالنشاط ورد الفعل اإلدارة • 

باعهدا  والنتائماإلدارة • 



دارة أمـا إن مًل هذا الفكر الذو تكون فيه اللوائح غاية هو فكر عقيم ليس فى صاحل اإل

ها، إن أن تكون اللوائح وسيلة فهذا فكر مقبول عنـه يسـاعد اإلدارة علـى حتقيـق اهـداف

و كـان هـذا النشاط اإلدارو يتميز باحلزم ل باجملمود، يتميز بالعددل ل باإلوياز حىت ل

ة اإلوايز هو اللوائح، واإلدارة تتعامل مع مواقـف وتلفـة، وعـدم املرونـة فـى العمليـ

.اإلدارية يعرضها للفشل

تكـون وفى اجملال الرياضى توضع اللوائح للمساعدة فى إياز اععمال ولكـن ل توضـع ل

مًـل هد  واجا حتقيقه فهد  النشاط الرياضى هو تعـديل السـلوك وـو السـلوك اع

.وليس احملافظة على اللوائح



البريوقراريةباللوائح الدارة 

تخدام يطلق عليها اإلدارة باللوائح حيث أنها تركز علـى اللـوائح بصـفة أساسـية، إلن اسـ

اللوائح لتسهيل العمل وذلك بوضع قواعد عامـة حيـث تكـون اللـوائح فـى هـذ  احلالـة

للـوائح وسيلة غاية وتكون عملية مساعدة للعملية اإلدارية، ولكن أن يـتم الرتكيـز علـى ا

ضـع ايث تصبح غاية حد ذاتها فهذا مرفوض عن فى هذ  احلالـة يكـون التخطـيط هـو و

اللوائح لوائح أكًر دقة من اللوائح الىت مسةت بوقوع اخلط  وأيىاا تكـون ترقيـة اعفـراد بـ

لوائح مهمـا الىت مسةت بوقوع اخلط  وأيىاا تكون ترقية اعفراد باللوائح وفصل اعفـراد بـال

ل بعدت عن النـواحى اإلنسـانية، اجتمـاع اعفـراد لتصـةيح اللـوائح ليكـون أيىـا فـى ظـ

.اللوائح



(:إدارة اعزمات)بالنشاط ورد الفعل اإلدارة 

بـل وفى هذا النوع من الغدارة قد رتلط التطيط مـع التنفيـذ او قـد يـتم التخطـيط ق

شـكالت التنفيذ بوقت غري كا  وبالتاىل ل يكون هناك تفكري دقيق وعميـق فـى حـل امل

ر الـذ  ويرتتا على ذلك تغيريات كًرية فى اخلطط مما يؤدو إىل عدم الستقرار اعمـ

ر يؤدو إىل اختاذ قـرارات سـريعة غـري مدروسـة بالقـدر الكـافى فتكـون النتيجـة ظهـو

.املشاكل واعزمات مما يطلق عليها فى بعض اعحيان إدارة اعزمات



عيـداا بكمية النشاط الذو يبذل سوا  فى اجتا  اهلد  او باإلدارة ويقاس هذا النوع من 

.عنه

ارة هـذا هذا النوع من  اإلدارة يتوجه املدير اىل مقر عمله وليس لديه أية خطـة إلدففى 

جيا العمل او هد  يسعى إىل حتقيقه أو مشكلة مددة يعمل على حلهـا ولكنـه يسـت

.للمشكلة ذات الصوت العاىل والىت تصرخ أكًر من غريها



والنتائمباعهدا  اإلدارة 

نتائم يتمتع هذا النوع من أساليا اإلدارة بفاعلية عالية فهى إدارة حتتوو على أهدا  مددة و

متوقعة كما حتتوو على برامم واقعيـة لتةقيـق هـذ  الهـدا  وتقـويم اعدا  فـى ضـو  قيـاس

 مت حتديـدها النتائم وفى هذ  اعسلوب يوجه املدير واملرؤوس  أنفسهم ذاتياا جتا  اعهدا  الـىت

الرقابة من والتزموا  بها وهذا يعا أن اإللتزام بالهدا  يولد اإلحساس بالرقابة الذاتية بدلا من

.أعلى

وتعترب اإلدارة بالهدا  إدارة وضعت وخددت أهدافها مـن خـالل مشـاركة املرؤوسـ  والرؤسـا 

والرقابـة، ايث ترتابط ببعىها البعض وايث تكـون أساسـاا عو حتسـ  فـى عمليـة التخطـيط

.حتس  العالقات بالرئيس واملرؤوس  وزيادة رفع الروح املعنوية واإلبداع فى اعدا 



العقـاب ويكون املعيار واحملك فى أسلوب اإلدارة باعهدا  هو مدو تنفيذ هذ  اعهـدا ، فـالًواب و

ات ثابتـه ول فيه مرهون مبدو حتقيق النتائم املتفق عليها فهو نظام متةرك ليس مرتبطـاا بسـلط

بتكـار بعالفات جامدة او لوائح عقيمة او نظم ترقيات او مكاف ت تقليدية فهـو أسـلوب يـدفع إىل اإل

ازاته وفـى واإلبداع ول يتعامل مع الفرد على أساس أنه ترس فى آلة فهو برتم ملكاته وقدراته واج

مد منطقـة نفس الوقت بقق هذ النظام  الحرتام املتبادل ب  الرئيس واملرؤوس عن كل شب  يست

سـتةق من النتائم فمن بقق هدفاا مت اإلتفا  عليـه يسـتةق الًـواب ومـن مل بقـق هـذا اهلـد  ي

.العقاب

ال ان اإلدارة باعهـدا  والنتـائم هـى أفىـل اسـاليا الدارة تطبيقـاا فـى اجملـ( اسالم غالب)وير  

.الرياضى عنها تسهم بصورة كبرية فى إجاز ما مت التخطيط له من أهدا 



القيادة الرياضية



مفهوم القيادة الرياضية

يـه العملية التب يقوم بها من أجل فرد من أفراد مجاعة رياضية منظمـة بتوج

.همسلوك اعفراد من أجل دفعهم برغبة صادقة وو حتقيق هد  مشرتك بين

هناك ثالث شروط أساسية تعترب ضرورية لوجود قيادة وهب 

وجود مجاعة مرتبطة بعىهم بالبعض اآلخر•

وجود مهمة عامة مشرتكة بينهم•

راد وجود اختال  أو متايز يف املسؤوليات امللقاة علـب عـاتق كـل فـرد مـن أفـ•

اجلماعة



القائد الرياضبمفهوم 

فـرد الـذ  الفرد يف مجاعة الذ  يوجه وينسا اعنشطة املرتبطة باجلماعة لتةقيق اهدافها، وهـو ال

ميتلك اكرب قدر من النفوذ والت ثري علب أفراد اجلماعة مقارنة بغري  من اعفراد

النفوذ والت ثري القياد 

ادة هـب كمـا أن القيـ.أن جوهر القيادة يتمًل يف الت ثري علب التـابع  أو املرؤوسـ  أو الالعبـ 

الستخدام احلكيم للنفوذ و التاثري 

تبادل مـن القائـد والنفوذ والت ثري يف املواقف القيادية ل بدث يف اجتا  واحد بل يتىمن الت ثري امل

.للتابع  ومن التابع  للقائد



ة للخـو  هذا النوع من النفوذ يقصد به امتًال واذعان أفراد اجلماعة للقائد كنتيجـ: نفوذ اإلكرا 

املرتبط بتوقعات اعفراد بـ ن قصـورهم عـن إجـاز اععمـال أو الواجبـات أو عـدم اإلجـادة أو عـدم 

و  راعتهم للتوجيهات واعوامر أو القرارات سو  يرتتا عليه نوع مـن العقـاب املـاد  أو املعنـ

.الذ  يلةق به

إلدارية أو املصدر اعساسب هلذا النوع من النفوذ هو املهارات أو القدرات أو اخلربات ا: نفوذ اخلربة

  من أفراد الفنية أو العلمية يف جمال عمل اجلماعة والتب ميتلكها القائد وقد يتميز بها عن غري

.اجلماعة



انواع نفوذ القائد علب التابع  

:يتىمن نفوذ وت ثري القائد علب التابع  اجلوانا التالية

لقائـد يف الذ  بتله ا" املركز الرمسب"مصدر هذا النوع من النفوذ أو الت ثري هو : النفوذ الشرعب

ات املنظمة أو اهليئة وموقعه مـن خـط السـلطة الـذ  ينسـاب مـن أعلـب ايف أسـفل يف التنظيمـ

اإلدارية

وعـة يعتمد هذا النـوع مـن النفـوذ علـب قـدرة القائـد يف التـ ثري علـب أفـراد اجملم: نفوذ املكاف ة

م مســتخدما وســيلة املكافــ ة أو الثابــة أو ا  وســيلة أخــر  مــن وســائل الرتغيــا التــب جتعلهــ

.عنويةيستجيبون للقائد ملا قد يعود عليهم من فوائد أو منافع شخصية سوا  أكانت مادية أو م



د يتمًل هـذا النـوع مـن النفـوذ يف اعجـاب أو تعليـق أفـراد اجلماعـة بالقائـ: نفوذ املرجع

هـا القائـد وعارفتهم اإليابية وو  أو إعجابهم بسمات أو صفات شخصية معينة يتسـم ب

ون ومتيز  عن غري  من أفراد اجلماعة وهو اعمر الذ  يعلهـم ينتقلـون عوامـر  وبـاول

ديهم ارضــا   ويعتربونــه املرجــع الــذ  يقلدونــه يف الســلوك الــذ  يســعال  لتمكينــه لــ

.وباولون التمسك بالقيم واملباد  التب يعانيها

ل بصـورة يقصد بنفوذ القناع نوع الت ثري الـذ  يسـتخدمه القائـد لكـب بـاو: نفوذ القناع

دافهم منطقية إقناع التابع  أو املرؤوس  والالعبـ  بـ ن إشـباع حاجـاتهم أو حتقيـق أهـ

.وحتقيق أهدا  اجلماعة يتطلا أنواع معينة من السلوك أو اعدا 



ملرؤوسـ  يستطيع القائد الرياضب أن يؤثر علب التابع  وا: نفوذ مطابقة القرار

رورة أو الرياضيه عن رريق اشرتاكهم يف اختـاذ القـرار وإقنـاعهم الشخصـب بىـ

لب سلوكهم تنفيذ  تعترب من العوامل املساعدة لو اهلامة يف الت ثري اإليابب وع

ومحايتهم عدا  السلوك املطلوب أو مهام املوكلة هلم

تـابع  أو السابق ذكرها لنفوذ القائد علب ال( انواع النفوذ)وميكن تصنيف اعنواع

:الالعب  هام  هما

نفوذ املنصا أو املركز

النفوذ الشخصب



القـيم يقصد بنفوذ غرس الفكار ماولة القائد غـرس بعـض املعتقـدات أو: نفوذ غرس الفكار

يـة التـ ثري املعينة يف أذهان ووجدان املتابع  أو املرؤوس  أو الالعب  لسـتخدامها يف عمل

.علب سلوكهم

ي  احرتام ومن أمًلة تلك املعتقدات و القيم والجتاهات التب ميكن غرسها لالعب  الرياض

مـن احلكام وراعة املدرب  وإنكار الذات من امل مصلةة الفريق والول  للجماعـة غـري ذلـك

.القيم والجتاهات التب ميكن أن تسهم يف أدا  السلوك املطلوب



نفوذ القائد الرياضب
نفوذ املنصا او املركز•
النفوذ الشرعب•
نفوذ املكاف ة•
نفوذ الكرا •
النفوذ الشخصب•
نفوذ اخلربة•
نفوذ املرجع•
نفوذ القناع•
نفوذ غرس الفكار•
نفوذ مطابقة القرار•



انواع نفوذ التابع  علب القائد

ل أهـم ولعـ" النفـوذ أو التـ ثري املىـاد"يطلق أحيانا علب هذا النوع من النفوذ أو الت ثري مصـطلح

حتديـد مصدر هلذا النفوذ املىاد هـو حقيقـة أن القائـد يعتمـد بالدرجـة اعويف علـب التـابع  يف

لنةـو أهدا  اجلماعة أو الفريق، ويف ضو  ذلك ميكن تصـنيف نفـوذ التـابع  علـب القائـد علـب ا

:التايف

ائد عن رريق يف بعض املنظمات أو املؤسسات أو اهليئات الرياضية  يتم اختيار الق: نفوذ  الختيار

قائد سـوا  لنتخاب من جانا التابع ، ويف مًل هذ  احلالة ميكن  التابع   ممارسة نفوذ علب ال

.بانتخابه أو عدم انتخابه كما قد يكون مبقدورهم حجا الًقة عنه أو استبداله



يميـة يف بعـض املنظمـات ذات اللـوائح والقواعـد التنظ: نفوذ اخلربة بـالقوان  واللـوائح

را مـن املعتددة تصبح معرفة التابع  وخربتهم الطويـل بهـذ  القواعـد واللـوائح مصـد

سـا بعـد مصادر نفوذهم املىاد علب القائد وخاصة بالنسبة للقائـد اجلديـد الـذ  مل يكت

.خربة املعرفة التامة بهذ  النظم واللوائح

 ثريا متبادل الشكل التايف يوضح نظام الت ثري والنفوذ يف جمال القيادة الرياضية،ويالحظ أن هناك تو 

.ب  القائد الرياضب و التابع  إل أن جمال نفوذ القائد الرياضب يكون اقو  أثرا



 حتقيـق يف هذ  احلالة يعتمـد القائـد علـب التـابع  يف: اعتماد القائد علب التابع نفوذ

اح أهدا  اجلماعة وعلب ذلك فإن جاح التابع  يف حتقيـق هـذ  اعهـدا  يسـاعد علـب جـ

القائـد القائد وعلب العكس من ذلك فإن تذمر التابع  أو تكاسلهم قد يشكل ضغطا علـب

.وينتم عنه فشل القائد يف عمله

بعـض قد بدث مًل هذا النوع من النفوذ أو الت ثري املىاد عن رريـق قيـام: نفوذ النفا 

تخدام اعفراد اجلماعة بإظهار املوافقة والول  للقائد و التظاهر بـ دا  مايطلـا مـنهم باسـ

ايف أسلوب الًنا  والرضا عن كل ما يقوم به القائـد كنـوع مـن أنـواع سـلوك النفـا  وبالتـ

.إمكانية كسا الرضا وعطف وحا القائد ومن ثم ماولة الت ثري علب قراراته



نفوذ القائد الرياضى

نفوذ املنصا أو املركز

النفوذ الشرعى

نفوض املكاف ة

نفوذ الكرا 

النفوذ الشخصى

اخلربةنفوذ 

نفوذ املرجع

نفوذ اإلقناع

نفوذ غرس اعفكار

نفوذ مطابقة القرار



اساليا القيادة

ددة أن مفهوم أساليا القيادة يركز أساسا علـب أن هنـاك بعـض اعسـاليا واعمنـاط احملـ

أو املرؤوسـ  التب يستخدمها الباردة يف غىون العملية القيادية يف سبل قيادة التابع 

ورة أو الالعبـ  وميكـن مالحظتهـا بسـهولة والتــب تعكـس سـلوك وتصـرفات القائـد بصــ

.واضةة، وفيما يلب عرضا موجزا هلذ  اعساليا

ة املطلقـة هذا النوع من القيادة يتميز مبركزيـة السـلط: القيادة السلطوية أو الوتوقرارية

وتـرتبط وقيام القائد باستخدام أسلةة التهديد والوعيد والجبار إلجاز اععمال والواجبات

نـوع مـن بقيام التابع  بإجاز اععمال خوفا من العقاب أو سعيا إلرضا  القائد، ويف هـذا ال

قوم القائد بكل أساليا القيادة إلنتاأ الفرصة للتابع  للمشاركة يف عملية اختاذ القرار،وي

.اعمال التفكري والتخطيط والتنظيم وليس علب التابع  سو  التنفيذ



نفوذ أو ت ثري القائد الرياضب
النفوذ الشرعب •

نفوذ املكاف ة•

نفوذ اإلكرا  •

نفوذ اخلربة •

نفوذ املرجع•

نفوذ القناع•

نفوذ غرس الفكار•

مطابقة القرارنفوذ • 

نفوذ أو ت ثري اثر املتابع •

نفوذ الختبار•

نفوذ العتماد •

نفوذ النفا  •

نفوذ خربة التابع •



رارات هذا النوع من القيـادة يقـوم القائـد بإشـراك التـابع  يف اختـاذ الفـ: القيادة الدميوقرارية

عنويـة بهد  خلق نوع من املسؤولية لد  اعفراد اعمر الذ  ينـتم عنـه غالبـا الرتقـا  بـالروح امل

ب هميتـه لألفراد وارتبارها باجلماعة والرتفاع بدرجة الول  والنتما  باإلضـافة إيف احسـاس الفـرد

ري اختـاذ وينتقد البعض هذا النوع من اعساليا من حيث أنه يسهم يف تـ خ. وقيمته يف اجلماعة 

ما أنه بتـاأ القرار يف بعض املواقف التب حتتاأ بالدرجة اعوىل ايف سرعة القصو  يف اختاذ القرار ك

.ايف نوعيات مع  من التابع 



لتـدعيم أو أن القائد الذ  يتسم ب سلوب القيـادة السـلوكية يقـوم بعمليـات ا: القيادة السلوكية

لتهديـد التعزيز أو الًواب واملكاف ة عقا السلوك الناجح التـابع  مباشـرة، ول يسـتخدم كلمـات ا

والوعيد ول مييل ايف استخدام العقاب كوسيلة لتعديل السلوك 

و يسـعب أن القائد اإلنسانب باول أن يـتفهم اجلوانـا النفسـية لـد  اعفـراد: القيادة اإلنسانية

ام أو جاهزا للتعامل مع كل فرد بالطريقة التب يا أو بتـاأ هـذا الفـرد أن يتعامـل بهـا كـالحرت

ديـه التعارف أو السـتقامة و الصـراحة والمانـة، كمـا بـرتم الفـرو  الفرديـة للتـابع ، كمـا أن ل

مـة استعداد واضح لالستماع والنصـات التـابع  ويعتقـد أن حتقيـق مطـالبهم مـن العوامـل اهلا

.لالرتقا  باجازتهم



اختاذ القرارات اإلدارية



املـة يف هذا النوع من القيادة يقوم القائد بإعطـا  احلريـة الك: قيادة عدم التدخل

ت ثري احملدود للتابع  يف حتديد الهدا  وإجاز اععمال واختاذ القرار باإلضافة إيف ال

نـوع وقد أشارت نتائم بعض الدراسات أن مًـل هـذا ال. لسلوك القائد علب اعفراد

التـب من السلوك القياد  قد يصطلح يف بعض اجلماعـات أو التنظيمـات املعينـة

العلمـب تتميز بارتفاع مستوياتها العلمية والعقلية كاجلامعات أو مراكز البةـث

ل الفـر  ،كما قد يصلح بالنسبة للجامعات الرياضية ذات املسـتويات العاليـة مًـ

الرياضية القومية أو الفر  الرياضيه للمةرتف 



مقدمة 

ول إىل بسـارة وصـ| يعترب القرار جز  أساسياا مرتبطا بكافة أمـور حياتنـا اليوميـة بـد اا مـن أكًرهـا 

عامـا أكًرها تعقيدا فنةن عندما تستيقظ صباحاا ونذها لنغسل وجهنا فهـذا قـرار عنـدما رتـار ر

دما رتـار مددا لنتناوله على الغدا  فهذا قرار عندما ختتار برنامم معينـا ملتابعتـه يف التلفـان عنـ

. فهذ  اعمور كلها قرارات . . . . . . . . . ماذا سندرس ، ماذا سنعمل ، من سنتزوأ ، أمسا  أرفالنا 

تـاأ إىل والقرارات قد تكون بسيطة تتخذ بشكل سريع وعفو  وروتينب أو قد تكون صعبة ومعقـدة حت

الكًري من الدراسة والرتو  قبل اختاذها 



: تعريف القرار 

يف احلقيقة هو عبارة عن اختيار بـ  جمموعـة حلـول مطروحـة ملشـكلة مـا أو أزمـة مـا أو القرار 

ت بعىها تسيري عمل مع  ولذلك فإننا يف حياتنا العملية نكاد نتخذ يوميا جمموعة من القرارا

ننتبه وندرسه والبعض اعخر ررأ عشوائيا بغري دراسة 

دة حتتاأ قد تكون بسيطة تتخذ بشكل سريع وعفو  وروتينب أو قد تكون صعبة ومعقوالقرارات 

إىل الكًري من الدراسة والرتو  قبل اختاذها 



أهمية اختاذ القرارات

اختاذ القرارات هو مور العملية اإلدارية ، كما ذكرنـا ، ذلـك أنهـا عمليـة متداخلـة يف مجيـعإن 

نـة يف وظائف اإلدارة ونشاراتها ، فعندما متارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قـرارات معي

كل مرحلة من مراحل وضع اخلطة سوا  عند وضع اهلد  أو رسم السياسات أو إعـداد الـربامم أو 

رة التنظيم حتديد املوارد املالئمة أو اختيار أفىل الطر  واعساليا لتشغيلها ، وعندما تىع اإلدا

نظيمـب ونوعـه املالئم ملهامها املختلفة وأنشطتها املتعددة فإنها تتخذ قرارات بشـ ن اهليكـل الت

ملختلفـة وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واعقسام ، واعفراد الذين حتتاأ لـديهم للقيـام باععمـال ا

.ونطا  اإلشرا  املناسا وخطوط السلطة واملسؤولية والتصال



وا  عنـد وعندما يتخذ املدير وظيفته القيادية فإنه يتخذ جمموعة من القرارات س

عدا  توجيه مرؤوسيه وتنسيق جهودهم أو استًارة دوافعهم وحتفيـزهم علـى ا

تخـذ اجليد أو حل مشكالتهم ، وعندما تؤد  اإلدارة وظيفة الرقابة فإنهـا أيىـا ت

ت التـب قرارات بشان حتديد املعايري املالئمة لقيـاس نتـائم اععمـال ، والتعـديال

سو  جتريها علب اخلطة والعمل علب تصةيح اعخطا  إن وجـدت، وهكـذا جتـر 

.اعملة اختاذ القرارات يف دورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية نفسه



مراحل اختاذ القرارات 

معظمنا يتفق أن القرار اجليد هو القـرار الـذ  متـت دراسـته جيـدا قبـل إصـدار  ،

ونظرنـا مبعا أننا قبل أن نتخذ  ، فإننا نكون قد درسنا مجيع اخليارات املتاحـة لنـا

وعليـه ، فـإن اختـاذ قـرار مـدروس. يف كل ناحية وفهمنا كل مىمون من مىامينه 

در يسري ذلك فإن معظم القرارات تتخذ باستخدام قومع . يتطلا الكًري من التفكري 

من التفكري احلقيقب 
واملعلومات مجع البيانات : املرحلة الًانية املشكلةتشخيص : املرحلة اعوىل 

ناسا للمشكلة اختيار احلل امل: املرحلة الرابعة وتقوميها  حتديد احللول املتاحة : املرحلة الًالًة 

:متابعة تنفيذ القرار وتقوميه:املرحلة اخلامسة



ا يعتــرب القــرار اإلدار  تصــرفا قانونيــا أو نظاميــة ووســيلة مــن وســائل اإلدارة التةقيــق أغراضــه

ؤمن وأهدافها حيث يقوم القرار اإلدار  بدور كبري يف جمال العملية اإلدارية ، فالقرار هـو الـذ  يـ

ر التوجهات القوو البشرية والوسائل املادية الالزم  للعملية اإلدارية كما أن القرار هو الذ  يبلو

مـا أنـه والسياسات إىل أمور مسوسة كما يعدل اعخطا  ويقوم العوجاأ يف مسار تلك العمليـة ، ك

رم اإلدار  يوضح اللتزامات ويكشف احلقو  ولهميته عهد بإصدار  إىل املسـتويات العليـا يف اهلـ

مـا أن حيث تعترب عملية إصدار أو صنع القرار من الوظائف اعساسية للوزرا  واملدرا  ووـوهم ، ك

أنـه نـاتم هذ  العملية تىمن رابعا تنظيميا لكون القرار وإن كان يصدر باسم أحـد املسـئول  إل

. جمتمعةعن جهود 



: تشخيص املشكلة : اعوىل املرحلة 

من اعمور املهمة التب ينبغب علـى املـدير إدراكهـا وهـو بصـدد التعـر  علـى

شـكلة ، املشكلة اعساسية وأبعادها ، هب حتديد  الطبيعـة املوقـف الـذ  خلـق امل

ئـم ودرجة أهمية املشكلة ، وعـدم اخللـط بـ  أعراضـها وأسـبابها ، والوقـت املال

للتصد  حللها واختاذ القرار الفعال واملناسا بش نها 



ول احلقائق واعرقام وررأ من ذلك مبؤشرات ومعلومات تساعد  علب الوصـويقارن 

. إىل القرار املناسا 

ديروقد صنف بعض علما  اإلدارة أنواع البيانات واملعلومات التب يستخدمها امل

 البيانات واملعلومات اعولية والًانوية

 البيانات واملعلومات الكمية

 البيانات واملعلومات النوعية .

 اعمور واحلقائق



: حتديد احللول املتاحة وتقوميها : املرحلة الًالًة 

ب وضع املؤسسب السياسات التـ: ويتوقف عدد احللول ونوعها على عدة عوام منها 

اح وام متخـذ تطبقها ، والفلسفة التب تلتزم بها ، وإمكانياتها املادية ، والوقـت املتـ

ع ، الـذ  متخذ القرار وقدرته علـى التفكـري املنطقـب املبـد) القرار ، واجتاهات املدير 

كـار ممـا يعتمد على التفكري البتكار  الذ  يرتكز علـى التصـور والتوقـع خلـق اعف

منها يساعد على تصنيف البدائل املتوافرة وترتيبها والتوصل إىل عدد مدود



: مجع البيانات واملعلومات : الًانية املرحلة 

ع البيانـات إن فهم املشكلة فهمنا حقيقيا ، واقرتاح بدائل مناسبة حللها يتطلا مج

تمد على واملعلومات ذات الصلة باملشكلة مل القرار ، ذلك أن اختاذ القرار الفعال يع

احملايـدة قدرة املدير يف احلصول على أكرب قدر ممكن من البيانات الدقيقة املعلومات

ا من مصادرها املختلفة ، ومن ثم حتديد احسن الطر  احلصو
ّ
ل عليها ، واملالئمة زمني

. ثم يقوم بتةليلها حتليال دقيقا



درجة ت ثري احلل على العالقات اإلنسانية واملعامالت الناجةة ب  أفراد املؤسسة .4

.بة درجة السرعة املطلوبة يف احلل ، واملوعد الذ  يريد احلصول فيه على النتائم املطلو.5

.مد  مالئمة كل حل مع العوامل البيئية اخلارجية.6

دة أو اقيم وأمناط السلوك واعمناط الستهالكية وما ميكن أن تغرز  هذ  البيئـة عوامـل مسـاع.7

.معوقة لكل بديل

.املعلومات املتاحة هن الظرو  البيئية احمليطة.8

.كفا ة احلل،والعائد الذ  سيةققه إتباع احلل املختار.9



اختيار احلل املناسا للمشكلة : الرابعة املرحلة 

ا ملعـايري وتتم عملية املفاضـلة بـ  البـدائل املتاحـة واختيـار البـديل اعنسـا وفقـ

: ايري واعتبارات موضوعية يستند إليها املدير يف عملية الختيار وأهم هذ  املع

م حتقيق احلل للهـد  او اعهـدا  احملـددة ، فيفىـل البـديل الـذ  بقـق هلـ.1

. اعهدا  أو أكًرها مساهمة يف حتقيقها 

. اتفا  احلل مع أهمية املؤسسة وأهدافها وقيمها ونظمها وإجرا اتها .2

قبول افراد املؤسسة للةل واستعدادهم لتنفيذ  .3



:متابعة تنفيذ القرار وتقوميه:اخلامسةاملرحلة 

.يا علب متخذ القرار إختيا الوقـت املناسـا إلعـالن القـرار حتـب يـؤد  القـرار أحسـن النتـائم

ة فاعليتهـا، وعندما يطبق القرار املتخذ، وتظهر نتائجه يقوم املدير بتقويم هذ  النتائم لري  درجـ

.ومقدار جاح القرار يف حتقيق اهلد  الذ  اختذ من أجله

ة يف وعملية املتابعة تنمب لد  متخذ  القرارات أو مساعديهم القدرة علب حتر  الدقـة والواقعيـ

قرتاح سبل التةليل أثنا  عملية التنفيذ مما يساعد علب اكتشا  مواقع القصور ومعرفة أسبابها وا

.عالجها

املرؤوسـ  ويىا  إيف ذلك أن عملية املتابعة لتنفيذ القرار تساعد علب تنمية روح املسؤولية لـد 

.وحًم علب املشاركة يف اختاذ القرار



يف اختاذ القرارات املشاركة 

مزايا املشاركة يف اختاذ القرارات 

فيذ  امـاس وجعل القرار املتخذ أكًر ثباتا وقبول لد  العامل ، فيعلمون علب تن/ تساعد علب حتس  نوعية القرار

.شديد ورغبة صادقة

ؤسسة واجلمهور الذ  كما تؤد  املشاركة إيف حتقيق الًقة املتابدلة ب  املدير وب  أفراد املؤسسة من ناحية، وب  امل

.يتعامل معه من ناحية أخر 

يم، وتزيـد مـن وللمشاركة يف عملية صنع القرارات أثرها يف تنمية القيادات اإلدارية يف املستويات الدنيا من التنظـ

نفيـذ القـرارات إحساسهم باملسئولية وتفهمهم عهدا  التنظيم، وجتعلهم أكًر استعدادا لتقبل عالأ املشـكالت وت

.التب اشرتكوا يف صنعها

.كيد الذاتكما تساعد املشاركة يف إختاذ القرارات علب رفع الروح املعنوية عفراد التنظيم وإشباع حاجة اإلحرتام وت 



يف اختاذ القرارات املشاركة 

مزايا املشاركة يف اختاذ القرارات 

فيذ  امـاس وجعل القرار املتخذ أكًر ثباتا وقبول لد  العامل ، فيعلمون علب تن/ تساعد علب حتس  نوعية القرار

.شديد ورغبة صادقة

ؤسسة واجلمهور الذ  كما تؤد  املشاركة إيف حتقيق الًقة املتابدلة ب  املدير وب  أفراد املؤسسة من ناحية، وب  امل

.يتعامل معه من ناحية أخر 

يم، وتزيـد مـن وللمشاركة يف عملية صنع القرارات أثرها يف تنمية القيادات اإلدارية يف املستويات الدنيا من التنظـ

نفيـذ القـرارات إحساسهم باملسئولية وتفهمهم عهدا  التنظيم، وجتعلهم أكًر استعدادا لتقبل عالأ املشـكالت وت

.التب اشرتكوا يف صنعها

.كيد الذاتكما تساعد املشاركة يف إختاذ القرارات علب رفع الروح املعنوية عفراد التنظيم وإشباع حاجة اإلحرتام وت 



هناك بعض الحتيارات عند مشاركة اعفراد 

كـون إشراك العامل  فقط يف املوضوعات التـب تـدخل يف نطـا  عملهـم، والتـب ميل

.قدرات ومهارات متكنهم من املساهمة فيها

ملعلومـات تهيئة املناخ الصاحل واملالئم مـن الصـراحة والتفـاهم، وتـوفري البيانـات وا

اسهاالالزمة حتب يتمكن اعفراد من دراستها وحتليلها وحتديد البدائل علب أس

يف بهـا وأخريا إعطا  الفرصة املناسبة لعملية املشاركة، مًـل اعخـذ بـاعرا  التـب يـد

ابيـة اعفراد إذا كانت مالئمة وذات فائدة عمليـة ويرتتـا علـب تطبيقهـا نتـائم إي

تنعكس علب فاعلية ورشد القرار الذ  يتم إختاذ  عن رريق املشاركة



إختاذ القرار أفىل من عدم إختاذ ثانيا 

رار وإن كان يف القرار أخطا  خاصة يف اعمور التب ل بد منها من إختاذ قـرار، لن عـدم اختـاذ القـ

.يصيا اإلنسان بالعجز والشلل يف مواجهة اعحداث وحل املشكالت

خص غـري بعض الناس دائما ل يبت يف اعمور ول يتخذ قرار بل يبقيها معلقة فتجد  حينئـذ شـ

رـرت منجز، ول متخذ قرار، دائما يدور يف حلقة مفرغة، مير الوقت دون أن ينجز شـيئا، عنـه مل

غـري بعد، هل يدخل يف كلية الطا أم يدرس يف كلية اهلندسة؟ مير العام والعـام  وهـو علـب

ندسـة ثـم استقرار فال ينجز، والذ  يرتدد كًريا فيدرس فصال يف الطـا والًـانب رتـار  يف اهل

يقول ليس ذلك إختيارا صائبا فيمىب للعلوم 



ادة يتخرأ ب قدمية يكون معها قد استةق أن ي خذ عدة شهادات بدل شه–يقولون 

.واحدة

 تتكـرر، أيىا تىيع الفرف ومتر، فإن مل تتخذ القرار وتغتنم الفرصـة عن الفـرف ل

ك جـرأة وهذ  مس لة أيىا مهمة، البديل إلختاذ القرار هو ل شئ واختاذ القرار يكسـب

دا مرتددا يف ويعطيك الشجاعة، وأيىا يتيح لك الفرصة للتقويم بعد اخلط  فال تكن أب

اختاذ القرارات، اعزم واعقلها وتوكل، وامىب فإن أخطـ ت فـان اخلطـ  جتربـة جديـدة

وعلما جديدا يفيدك يف مستقبل اعيام



:إختاذ القرار بتاأ إيف عقلية متفتةة مرنةثالًا 

ظـر بعيدا عن اجلمود وأحادية الرأ ، فان الذ  ل يفكر إل من رريق واحد ول ين

ل إل من منظار واحد تغلق عليه أمور وتوصد يف وجهه اعبـواب ويظـن أن ل حـ

ه ع  ويستسلم للي س مع أنه لو نظر عن ميينه أو عن يسار  أو خلفـه أو أمامـ

قلـه أبوابا كًرية مشرعة ورر  كًرية ممهدة، إمنا أعما  عنها أنـه مل يـتح لع

.أن يسرح يف اعفا  وأن يولد اعفكار حتب تكون هناك وارأ عدة بإذن اهلل



اختاذ القرارماذير 

ل للمجامالت يف إختاذ القرار

ل للعوارف

ل للرتدد والرتاجع 

ل لالذاعة والنشر

ل للعجلة

:العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار

مـع حقـائق القيم واملعتقدات للقيم و املعتقدات ت ثري كبري يف اختاذ القرار ودون ذلك يتعارض

.وربيعة النفس البشرية وتفاعلها يف احلياة



املؤثرات الشخصية

تـؤثر علـب لكل فرد شخصيته التب ترتبط باعفكار واملعتقدات التب بملهـا والتـب

جهـات القرار الذ  سيتخذ ، وبالتايف يكـون القـرار متطابقـا مـع تلـك اعفكـار والتو

الشخصية للفرد

خـذ لطموحات الفرد وميوله دور مهم يف إختـاذ القـرار لـذلك يت: امليول والطموحات

سـابات الفرد القرار النابع من ميوله ورموحاته دون النظر إيف النتائم املاديـة أو احل

املوضوعية املرتتبة علب ذلك

لة التـوتر تؤثر العوامل النفسية علب اختاذ القرار وصوابيته، فإزا: العوامل النفسية

ق اعهـدا  النفسب واإلضطراب واحلرية والرتدد هلا ت ثري كبري يف إجاز العمل وحتقيـ

والطموحات واعمال التب يسعب إليها الفرد



القرارات اإلداريةأنواع 

أول القرارات التقليدية

تعلقــة وهــب تتعلــق باملشــكالت البســيطة املتكــررة كــذلك امل: القــرارات التنفيذيــة

  باحلىور واإلنصرا  وتوزيع العمـل والغيـاب واعجـازات، وكيفيـة معاجلـة الشـكاو

التـب وهذا النوع من القرارات ميكن البت فيه علب الفور نتيجة اخلربات والتجـارب

.اكتسبها املدير واملعلومات التب لديه

لـب مـن وتتصف ب نها قرارات متكررة وإن كانت يف مستو  أع: القرارات التكتيكية

ا  الفنيـ  ويوكل أمر مواجهتها إيف الرؤس. القرارات التنفيذية وأكًر فنية وتفصيال

واملتخصص 



اتيجية وهب قرارات غري تقليديـة، تتصـل مبشـكالت إسـرت: اإلسرتاتيجيةالقرارات 

وذات أبعاد متعددة، وعلب جانا كبري من العمق والتعقيد، وهذ  النوعيـة مـن 

خصصـة التـب القرارات تتطلا البةث املتعمق والدراسة املت نية واملستفيىة واملت

.تتناول مجيع الفرضيات واإلحتمالت وتناقشها



إدارة الوقــت

وقـت الفــراغ



-:تعريف الوقت احلر

القـة الوقت احلر هو الوقت الذو يتبقى للفرد بعد النتها  من دراسته او عملـه وكـل مـا لـه ع

التابعـة بالعمل او الدراسة او احتياجات البقا  كما فى توفري املسكن وامل كل والنـوم والنشـطة

ان لذلك مًل الطهو وشرا  ما يلـزم للمعيشـة وشـرا  املالبـس او حياكتهـا ومـا بتاجـه النسـ

كون حـراا او ا  اعمال اخرو لزمة ملتطلبات احلياة وي. للنظافة الشخصية وحالت املرض والعالأ

.فى أن يقىيه فى ا  جمال يشا 

:الفر  ب  وقت الفراغ و الوقت احلر

يـه أو هناك من يفر  ب  وقت الفراغ والوقت احلر، على اعتبار الوقت احلر ميكن ان بصـل عل

ة انسان اما وقت الفراغ فال ييسر لكل شخص لن وقـت الفـراغ يتىـمن قـدرات ومهـارات خاصـ

.  النفسىمتكن الفرد من الوصول اىل حالة نفسية مًالية يشعر فيها بالراحة والسعادة واهلدو



الفراغ ام الوقت احلر؟وقت 

وقت الفـراغ ب نـه الوقـت احلـر بعـد ( م1970)يعر  القاموس الجتماعى 

مـع أربعـة قيام الفرد بسؤلياته احلياتية وحسابياا هو الوقت الذ  يتبقى

وعشــرين ســاعة يوميــاا بعــد القيــام مبســئوليات العمــل الومســئوليات

الب الجتماعية واحتياجات الفرد اليومية كاعكل والنوم ويشـري اسـالم غـ

عل وقتـه أنه يتوفر لكل انسان الوقت احلر بينما ل يتوفر لكل انسان ما ي

.احلر وقت فراغ ومن هنا التةدو لكل انسان



احـدة فلكـى ويرتبط وقت الفراغ ارتباراا وثيقاا بالرتويح، فهما مبًابة وجهان لعملـه و

.يكون النشاط ترويياا ينلغى أن ميارس فى وقت الفراغ وليس فى وقت العمل

وبعد ان كان ينظر لوقت الفـراغ فيمـا مىـى علـى أنـه عـدد مـن السـاعات الىـائعة 

القـيم يستسلم الفرد خالهلا لوساوس الشـيطان، أصـبح ينظـر إليـه كوقـت لكتسـاب

ديًة وو وقت واملعرفة واملهارات، وتنمية الشخصية اإلنسانية وذلك وفقاا لالجتاهات احل

.الفراغ فى العصر احلاىل

وهناك تعاريف متعددة لوقت الفراغ ومن ب  هذ  التعاريف تعريـف كمـال درويـش

ة نقالا عـن مـاكس كـابلن ب نـه عمليـه ديناميكيـة عىـوية هلـا أربعـ( 1997)احلماحى 

:مكونات رئيسية



ماهية وقت الفرغ

:مفهوم وتعريف وقت الفراغ

ويعـا التةـور مـن قيـود Licereإن مصطلح وقت الفرغ مشتق من اعصـل الالتيـا 

ا مل العمل او من اعرتبارات ووقت الفراغ وليد منذ بداية اإلنسان البدائى ولكـن رمبـ

نولوجيـة تظهر فسفته إل فى مستهل القرن العشرين فى عصر الًورة العلميـة والتك

.حيث فرض هذا العصر معادلة العمل ووقت الفراغ

كـنهم ويعترب وقت الفراغ سالح ذو حدين إذا مل بسن توجيه الفراد وتزويدهم مبا مي

الل من حسن استًمار  لنقلـا إىل جمـال للفسـاد وارتكـاب للجـرائم والخطـا  والوـ

.تمعاخللقى الذو تنعكس أثار  على الصةة العامة والكيان اإلنسانى للفرد واجمل



:املعا-1
ة يشري املعا إو مدو وضوح وقت الفراغ لدو اعفراد ومدو إدراكهم عهميـة ممارسـ

وضـوح أنشطته ومدو إملامهم بنظريات وفلسفة وقت الفراغ، لذا فإنه يقـدر مـا يكـون
.معا وقت الفراغ بقدر ما يكون اإلقبال على ممارسة أنشطته

:الوظيفة-2
اد تنةدر وظيفة وقت الفراغ فى ضو  وضوح املعـا ومفهـوم وقـت الفـراغ لـدو اعفـر
انهـا وكذلك من خالل حتديد أهدا  وقت الفراغ، فقد ينظر إىل ظيفة وقت الفراغ على

الرتويح عن الذات اة اللعا او الراحة من العمل، والختال  فى حتديـد وظيفـة وقـت
ى اجملتمـع الفراغ قد يرجع فى املقام اعول اىل اللسفة الىت يعتنقها الفرد او السائدة ف

-:وعموماا تنةد وظيفة وقت الفراغ فى
.ويعرب عنها بالستجمام من أعبا  ومشكالت احلياة اليومية: السرتخا -
.ةويعرب عنها ب نها وسيلة مىادة للملل ومن روت  احلياة اليومي: التسلية-



هو الوقـت احلـر الـذو ل يـرتبط بىـرورة أدا  واجـا ( م1990)تعريف عطيات خطاب 

ىـائه مع  والذو يتةرر فيه اإلنسان من النزا ات وضرورات احلياة وتكون له حرية ق

.كيفما يريد ويرغا

تعريف هاربر ريد هو ذلك الوقت الذو نوفر  للراحة والت مل والرتويح

غوط بينما يعرفه إسالم غالب على أنه الوقت الذو يتةرر فيه الفرد من همومـه وضـ

.احلياة اليومية

: الساسية لتعريف وقت الفراغالتصنيفات -

علـى ( 1998)، عايدة عبدالعزيز (1997)اتفق كال من كمال درويش، ومود احلمامحى 

:أن هناك ثالثة تصنيفات أساسية لتعريف وقت الفراغ وهى



:او الظرو احلالة -3

الفـرو  ويقصد بذلك املكون هو أن وقت الفراغ مرتبط االة اعفراد وظـروفهم وتبـاين

تمـاعى الفريدة بينهم وذلك قد يرجـع إىل املتغـريات السـنية، اجلـنس املسـتوو الج

.لفراغوالقتصادو ودرجة التعليم، ربيعة وحجم الوقت املتاح ملمارسة أنشطة وقت ا

:الختيار-4

يتوقف اختيار الفـراد لنشـطة وقـت الفـراغ علـى عـدة عوامـل داخليـة تتمًـل فـى 

العوامـل اخلصائص النفسية للفرد كامليول الدوافع والجتاهات واحلاجات، وكذلك بعض

.اخلارجية ومن أهمها حالة الطقس، ظرو  العمل، الظرو  الطارئة



(:الفائض)التصنيف اعول -1

لـىت تكـون ويطلق عليه الفائض او الوقت املتبقى وهو يتناول الربع  والعشرين ساعة ا

بـات جممل اليوم وصوماا منها الفرتات املخصصـة لوقـت الفـراغ كوقـت تنـاول الوج

.الغذائية والعمل على إشباع احلاجات الفسيولوجية اليومية والنوم

(الكيف)التصنيف الًانى -2

نشـاط هذا التصنيف يشري على انه ليس من الىرورو وجود كم من الوقـت املتـاح لل

هـذا بقدر ما يا الت كيد على كيفية  مشاركة الفرد فى هـذا النشـاط ومـن ثـم فـإن

.التصنيف  يركز على أن تكون اعهمية للكيف وليس لنكم



(الفائض والكيف معا)الًالث التصنيف -

الكيـف او يربط هذا التصنيف ب  النوع  السابق  وهما الفـائض او الكـم وتصـنيف

: النشاط ومن ثم ميكن أن ينتم من هذا الربط او الدمم تعريفان هما

الفراغ هو الوقت الذو يتةرر منه الفرد من العمل او مـن أيـة التزامـات آخـر وقت •

مـاعى فـى ايث ميكن للفرد اإلستفادة منه فى اإلسرتخا  او الرتويح او النشـاط الجت

.تطوير شخصيته

ويح الفراغ هو نوع من الناط يشارك فيه الفرد مبةض إرادته بغرض الراحة الرتوقت •

فى احليـاة عن نفسه او لتنمية معرفياا او ليةسن مهارته او لتطوير فدراته للمشاركة

.روالجتماعية وذلك بعد النتها  من أعبا  العمل وواجبات واملهام الجتماعية الخ



السفة نقالا عن عدد من الباحً  والف: بينما يرو ممد احلمامحى وعايدة عبدالعزيز 
يـف وقـت املهتم  لدراسة مفهوم اوقات الفراغ والـرتويح التصـفيات الساسـية لتعر

: الفراغ فى أربع تصنيفات وهى
: وقت الفراغ مبًابة الت مل-1

يـة وهذا يعا أن وقـت الفـراغ يعـد مبًابـة الت مـل، فهـو مـرتبط االـة عقليـة وثقاف
.ووجودية ويعد مؤشراا حلالة او ظرو  الفرد

:وقت الفراغ مبًابة نشاط-2
اط العمل تشري  بعض اعرا  إىل أن وقت الفراغ يعد مبًابة وب نه عادة يكون من غري نش

مـن وان وقت الفراغ يعد كةقل جتريىب ميـارس خاللـه القـرد أنشـطة تتىـمن العديـد
ًاا عن الراحة القيم واخلربات بنفس فيها الفرد بإرادته والىت يزيدها بطريقة اخلاصة ا

.او املتعة او بفرض حتس  مهارته او تنمية معلوماته



: الفراغ مبًابة وقت حروقت -3

قـدير ترو بعض الرا  ان وقت الففراغ بعد مبًابة وقت حر أ  وقت إختيارو رىع لت

ب و مستوو الفرد وميكن ان يستخدمه وفقاا ملا يرا  مناسباا دون الحساس باإللتزام او

تهائـه مـن املسئولية وميكن مترينه ب نه ذمل الوقت الذو تبقى من وقت الفرد بعد ان

.أدا  احتياجاته الساسية اليومية احلياتية

:  النظرة الشمولية لوقت الفراغ-4

الرا  واآلرا  اتى تتبا النظرة الشمولية لوقت الفراغ ترو ان وقت الفراغ هو جمموع

لـه إذ يرون ان وقت الفراغ هو ذلك القدر مـن اوقـت الـذو ل يـتم خال. الًالثة السابقة

ميـارس فهو الوقت احلر  املرتوك لتقـدير الفـرد الـذو. اشباع احلاجات اعساسية للفرد

.خالله وبإرادته انواع اخلربات الىت رتارها بذاته



:إستًمار وقت الفراغأهمية -5
ارياا ل وقت الفراغ له أهمية كبرية فى حياة اعفراد واجملتمعات فالـدول املتقدمـة حىـ

ر  وبوسـائل تعا بتوفري وقت الفراغ عبنائها فةسا بل تهتم بتنظيم رر  استًما
قبـال شغله حىت ل يتةول هذا الوقت إىل وقت ضـائع ترتكـا فيـه اجلـرائم او يـتم ال

.خالله على النشطة الىارة
ل هـذ  إن وقت الفراغ له أهمية عظيمة إذا مت استغالله بطريقة تربويـة حيـث تتمًـ

:الهمية فى أنه وقت 

.اعيةاكتساب القيم واخلربات الرتبوية والجتم•

اكتساب املوهبة واإلبداع والبتكار•

اكتساب اللياقة البدنية•

اكتسا  املهارات واشباع املول•

حتقيق التوازن النفسى•

الرتقا  باملستوو الصةى واكتساب القوام اجلد•

.رورحتديد حيوية الفرد والشعور باملرح والسعادة والس•

يعـل الفــرد قــادراا علــى العمـل والنتــاأ والــدفاع عــن •

الوظن



:وقت الفراغوظائف 

Joffer–ير  كل من جوفر ودمازديه  & Dumazedierأن لوقت الفراغ ثالث وظائف وهى:

فهو يؤدو إىل استشفا  الفرد من التعا: السرتخا -1

فهو يؤدو إىل ختلص الفرد من امللل(:اللهو)التسليه-2

.فهو برر الفرد مما يتعرض له يومياا من فكر و عمل: تنمية الفرد-3

: مستويات أنشطة وقت الفراغ

الفراغ يوضح كمال درويش وممد احلمامحى نقالا عن ناش مستويات املشاركة فى انشطة وقت

:موضةاا ربيعة املشاركة وذلك من خالل الشكل التاىل الذو يتىمن ستة مستويات



إشرتاك 
ابتكارو

إشتـــراك  إيابـــــى

إشتـــراك  عارفــــى
إشتـــراك  سلبب

قتل الوقت-اهلروب من امللل–اللهو –التسلية 

النفساإلشرتاك فى أنشطة تؤذو 
----------------------------------------------------

اإلشرتاك فى أنشطة تؤذ  اجملتمع

املستوو اعول

املستوو الًانى

املستوو الًالث

املستوو الرابع

املستوو اخلامس

املستوو السادس



خـالل وهـى الـىت يـتم التعبـري عنهـا مـن(:املشاركة السلبية)املستوو الرابع -
ئـدة لقا ات اعقارب والصدقا  وتبادل الحاديث مـع اعخـرين واجملالسـة حـول املا

.واملشاركة فى تناول الطعام واملشروبات
املشاركة وذلك من خالل( املشاركة ب نشطة تلةق اعذو بالفرد: )املستوو اخلامس-

ل غـري فى أنشطة ضارة بالفرد مًل تعارى املخدارات ولعا امليس وارتكاب افعـا
.تربوية

الل وذلـك مـن خـ( املشـاركة ب نشـطة تلةـق الذو بـاجملتمع: )املستوو السادس-
ــاب اجلــ رائم املشــاركة فــى أنشــطة ضــارة بــاجملتمع ومؤسســاته املختلفــة كارتك

.والتطر  وأعمال العنف



:رر  قياس وقت الفراغ-
قت الفراغ فريق من الباحً  املهتم  بعلم الجتماع أنه باإلمكان قياس ويرو -

ن وحسابه بطريقة كمية،حيث يشـري كمـال درويـش وممـد احلمـامحى نـًالا عـ
لومـات كابلن إىل أنه ميكن تقدير وقت الفراغ وقياسه من خالل احلصول علـى مع

:ترتبط بعدة متغريات هى
.املالة الىت يتم صرفها على أنشطة وقت الفراغالنفقات -
.املشاركة فى أنشطة وقت الفراغمستويات -
.لفراغالدخل الىت يتم حتصيلها من الرسوم املقررة على أنشطة وقت اضرائا -



"ناش"ومستويات الشرتاك فى أنشطة وقت الفراغ وفقاا لرأ  استخدامات 
ة ومنهـا وهى تتىمن العديـد مـن النشـط(: املشاركة البتكارية)الول املستوو -
(.الت ليف، اإلخرتاع، ابتكار النماذأ والتصميمات والعروض)
نشـطة وهـى تشـتمل علـى العديـد مـن اع(: املشاركة اإليابية) املستوو الًانى-

سـرحى، ومن أهمها املشاركة فـى املباريـات واملسـابقات الرياضـية، التمًيـل امل
ة، العز  على آلة موسـيقية، والـرحالت واملعسـكرات الفنـون واهلوايـات اليدويـ

(.خدمة البيئة واجملتمع
تمًل فـى وهى حتتوو على اعنشطة الىت ت(: املشاركة العارفية)املستوو الًالث

م قــرا ة  القصــص والروايــات ومشــاهدة الــربامم التلفزيونيــة ومشــاهدة الفــال
وسـيقى واملسرحيات ومشاهدة الـربامم واملسـابقات الرياضـية والسـتماع إىل امل

.والربامم الذاعية وزيارة املعارض واملتاحف



: ميزانية الوقت 

ى لكـل وهى عبارة عن أداة البةث الىت تستخدم لقياس وقت الفراغ اليومى وميكن تعريفها ب نها سجل يـوم

.م الواحدمن يقومو به الفرد فى ساعات اليقظه لذا فإنه يتم برجمة حتديد عدد ساعات وقت الفراغ خالل اليو

:ومن أهم عيوب ميزانية الوقت

.لك الوقتالذاكرة لعتماد املبةوث  على الذاكر  فى تقدير الوقت وحتديد اعنشطة الىت تتم فى ذأخطا  .1

.او امللل من الستجابة مليزانية الوقتالنسيان .2

.النشطة فى توقيت واخد مًل قيام الفرد ب كًر من نشاط فى وقت واحدتداخل .3

قيمـة ولكن بالرغم من تلك العيوب إل ان الدراسات الىت تستخدم ميزانية الوقت للبةث متـد دراسـات ذات

-:علمية فى جمالت وقت الفراغ والرتويح حيث متدنا بنتائم عن

.مستويات املشاركة فى أدا  العمال او النشطة او الواجبات اليومية-1

.حجم او كم الوقت الذ  يستغرقه الفرد فى أدائها-2



:أنواع الستمارات املستخدمة فى حساب ميزانية الوقت

بـه الفـرد ويتم فيها حتديد السلوك والنشاط الذو يقـوم: أولا الستمارة املغلقة 

ى إىل وذلك من قبل الباحث الذيصمم الستمارة، يقوم الباحث بتقسيم اليـوم

د ساعة أمام كل نوع من أنواع النشـاط او السـلوك ويقـوم املفةـوف بتةديـ( 24)

د الوقت الذ  يستغرقه كل نشاط وذلك بوضع عالمة أمام كـل نشـاط أسـفل عـد

كل خانـة الساعات الىت يستغرقها هذا النشاط ولتسهيل يًوم الباحث بتقسيم

صـغرية اىل خانت  صغريت  إلستخدام خطوط متقطعة لتصبح كل خانة( ساعة)

.دقيقة( 30)متًل 



رـالب املـدارس واجلامعـات اسـتخدم فيهـا( سـلوك)وفيما يلـى مًـال عنشـطة 

: الباحث مخسة أنشطة وهى 

وما يرتبط بها من انتقالتالدراسة -

وادا  الواجبات املدرسية والدروس اخلصوصيةالستذكار -

ظهـر الواجبات اليومية الىرورية مًل تناول الطعام الغتسال والعناية مبادا  -

العمـل غري الذهاب اىل املدرسـة أو)الفرد من مالبس وغريها والصالة والنتقالت 

(والعمودة منه

الفراغ وقت -

(النوم نهاراا يعترب فراغ)النوم ليالا وقت -



اح هلا، حيـث وقد رتلف عدد النشطة الىت تتىمنها الستمارة تبعاا لتةديد الب

يومية ميكن زيادتها اىل أو عدد من اعنشطة يرو الباحث انها تغطى اعنشطة ال

ستمارة كما رتلف نوع اعنشطة اذا ما مت تطبيق ال. لطالب املدارس او اجلامعات

الدراسة ومـا على العامل  فى املهن املختلفة فعلى سبيل املًال يستبدل نشاط

تذكار وادا  كما يتم حذ  نشاط السـ. يرتبط بها من انتقالت بالنسبة للعامل 

ع هـذ  الواجبات املدرسب والدروس اخلصوصية، ويتم اضافة انشطة تتناسا مـ

منـوذأ لسـتمارة تسـجيل مغلقـة ( 2)وبوضـوح شـكل . املهن ب نواعهـا املختلفـة

.حلساب ميزانية الوقت استخدم فيها الباحث مخسة انشطة
ائم ويتم وضع جدول حتت الستمارة بغرض تفريقها مما ميل على الباحً  عمل  النت

.حيث يتم فيها كتابة كل نشاط والوقت الذ  استغرقه هذا النشاط



الستمارة املفتوحة: ثانياا 

يـوم ويقوم الباحث بتةديد مكـان أعلـى السـتمارة ليقـوم املفةـوف بكتابـة ال

والتــاريف فيــه، وتقســم الســتمارة اىل خــانت  إحــداهما صــغرية علــى يــوم 

اإلســتمارة بــدد فيهــا املفةــوف الوقــت الــذ  يســتغرقه فــى ادا  كــل نشــاط،

شـاط او والًانية كبري و تكون على يسـار السـتمارة ويكتـا فيهـا املفةـوف الن

.الصغريةالسلوك الذ  يقوم به فى الفرتة الزمنية احملددة فى اخلانة 



: السن: االسم

:السنة الدراسية:المدرسة او الكلية

:التاريخالسبت : اليوم 

(3)شكل 

ين ودرجة نموذج إلستمارة تسجيل مفتوحة لحساب ميزيانية الوقت مضافاً إليها النشاط المصاحب واألفراد المشارك

النشاطتفضيب 

[أفضل بدرة متوسطة  ال أفضل–تتراوح درجة التفضيل بين أفضل بدرجة كبيرة : ملحوظة]

الوقت

إلى: من 
(السلوك)النشاط 

األنشطة 

المصاحبة

المشاركين 

فى النشاط

درجة 

التفضيل



الوقت

إلى: من 
(السلوك)النشاط 

: السن: االسم

:السنة الدراسية:المدرسة او الكلية

:التاريخالسبت : اليوم 

(2)شكل 

نموذج إلستمارة تسجيل مفتوحة لحساب ميزيانية الوقت 

[األسبوعتحدد استمارة لكل يوم من أيام األسبوع، وذلك يقوم كل كالب بملء سبع استمارات فى: ملحوظة]



-:العوامل املؤثرة على إختيار انشطة وقت الفراغ 

السائدة إن أنشطة وقت الفراغ والرتويح ختتلف وفقاا لطبيعة اجملتمعات والًقافات

عوامل فيها وكذلك ختتلف بإختال  اعفراد واجلماعات ويرجع ذلك إىل العديد من ال

عليم مستوو الت–السن –اجلنس : الىت تؤثر على إختيار أنشطة وقت الفراغ  وهى

املستوو اإلجتماعى واإلقتصادو–حجم اعسرة –نوع العمل –

:  اجلنس

مًالا فى إن أوجه النشاط الىت ميارسها الذكور ختتلف عن تلك الىت متارسها البنات

بينما . مرحلة الطفولة تفىل اللعا بالدمى واعلعاب املرتبطة بالتدبري املنزىل

طاردة يفىل البن  العا باعلعاب املتةركة واآللية وكذلك يفىلون العاب امل

.واملغامرة



السن-2
كلمـا تشري الدراسات العلمية إىل أن العاب اعرفال ختتلـف عـن ألعـاب الكبـار وان الطفـل
فراغ املتـاح منى وكرب فى السن كلما زادت مسئولياته وارتباراته وبالتاىل قل حجم وقت ال
وقتـا أرـول له، فالقبال على ممارسة اعنشطة الرياضية تقل ب  كبار السن، بينما يـزداد

فى متابعـة بـرامم اإلذاعـة والتلفزيـون وقـرا ة الصـةف اليوميـة وفـى تبـادل الزيـارات
.العائلية وذلك باملقارنة بالوفت الذ  يقىيه غريهم فى املراحل العمرية اعقل

: مستوو التعليم-3
رف ان التعليم له دور هام وت ثري فعالفى إستفادة الفرد مـن وقـت فراغـه، ويزيـد مـن فـ
فـى هـذا املشاركة فى اعنشطة املختلفة، وقد أثبتت نتائم بعـض الدراسـات الـىت أجريـت

ان اجملال أن مستوو ونوع التعليم يؤثران فى كيفيـة اسـتعادة الفـرد مـن وقـت فراغـه و
مارسـة لألنشـطة الفراد املتماثل  فى التعليم تتوافر لديهم احتمالت التشابه يف نوع امل

.ون إليهالرياضية املختلفة بغض النظر عن املستوو الجتماعى والقتصادو الذ  ينتم



: نوع العمل -4
سـن ان ما بتاجه الفرد من الفراغ يعتمد إىل حد كبري على ما بصل عليه من العمـل او
رد وقت عدن احلصول عليه، وربيعة العمل ونوعه بددان إىل درجة كبرية كيف يقىى الف
اراا فـى فراغه؟ واين يقىيه؟ فاعفراد الذين يعملون فى وظائف ذات مكانه عالية أكًـر نشـ

م قىا  أوقات فراغهم بطريقة إيابية عن الـذين يعملـون فـى وظـائف مهنيـة كمـا يسـه
الفراغمستوو دخل املهنة فى حتديد ربيعة أنشطة وقت 

حجم اعسرة-5
رة لقد أوضةت نتائم العديد من الدراسـات اهميـة الـرتويح فـى الـرتابط السـرو، فالسـ

لفراغ إل أنـه حديًة الزواأ تبدأ فى تكوين أجتاهات وو الرتويح وتهتم ب نشطته فى وقت ا
سـرة جتـا  من كًرة إجاب الرفال تبدأ فرف الرتويح تتىائل نتيجة لزيادة مسـئولية ال

ا تقـل تربية ابنائها ثو تعود فرصه الرتويح فى الزدياد مـرة أخـرو بـ  الوالـدين بعـدم
ط وقـت مسئولياتهم وو تربية أبنائهم بعد أن يكونوا قد كربوا حيـث ترتكـز أوجـه نشـا

.الفراغ فى إرار السرة وفى املنزل



الجتماعى والإلقتصادواملستوو -6

وذلـك إن املستوو الجتماعى والقتصادو يؤثر على إختيار أنشطة وقت الفـراغ والـرتويح

ىل من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفيـة علـى حـد سـوا ، فاعرفـال الـذين ينتمـون إ

قـات ماليـة مستوو اجتماعى واقتصادو راقى يفىلون النشطة الىت تتكلف ممارستها نف

نى النشـطة عالية كالتنس والسكواش والكوركيه بينما يفىل اقرانهم من املستويات الد

وو الــىت ل تتطلــا مصــروفات ماليــة، كمــا أم وقــت الفــراغ لــدو اعرفــال يتــ ثر باملســت

شـارك الجتماعى والقتصادو عمرهم ويتىح ذلك فى السر ذات الدخل املنخفض حيث ي

البنا  او اوقات فراغهم اسرهم فى حتمل اعبا  احلياة ومن ثـم يكـون حجـم وقـت الفـراغ

.رتفعلديهم اقل من وقت الفراغ لدو البنا  من ذوو املستوو الجتماعى والقتصادو امل



:الدوىل بوقت الفراغالهتمام -

ن تعمل المم املتةىرة على تنظيم انشطة وقت الفراغ ومساعدة كـل مـوارن علـى حسـ

برنـز )استخدامه، وكلما جتةت فى ذلك دل على تقدمها، وقد ربـط الفيلسـو  الجليـزو

إن القـدرة علـى  ملـئ : "ب  التمدن  وحسن استخدام اوقات الفراغ حيـث قـال( إندرسل

والرتبيـة عوقـات الفـراغ مـن الهتمامـات" وقت الفراغ بذكا  هـو أحسـن إنتـاأ للمدنيـة

.الدولية

:ميًا  الفراغ الدوىل

ات اهتمـت انطالقا من الهمية الكبرية لستًمار أوقات الفراغ فى تنمية الفراد واجملتمع

  املنظمـات الدوليــة بإعـداد ميًــا  للفـراغ يتىــمن مبـاد  توجيــه العـامل  واملخططــ

.لربنامم اوقات الفراغ فى أوا  العامل



:مواد ميًا  الفراغ والرتويح

لكل انسان احلق فى أن يكون له وقـت حـر، ويتىـمن هـذا احلـق حتديـد عـدد (: 1)مادة •

ساعات عملـه ومنةـه أجـازات منظمـة مدفوعـة الجـر وتـوفري وسـائل مواصـالت سـهلة 

النتفـاع وباإلضافة إىل ذلك تنظيم برامم عوقات الفراغ تتـيح لـه فـرف الشـرتاك فيهـا و

.مبعطياتها

 يـا إن حق الفرد فى الستمتاع بوقت الفراغ ارية تامـة يعتـرب حقـاا مطلقـاا (: 2)مادة •

.وا ومن هذا املنطلق يا إتاحة الفرصة للنشاط الفردو واجلماعى على الس. محايته

ارتياد لكل فرأ احلق فى استخدام منش ت اوقات الفراغ املخصصة للناس وكذلك(: 3)مادة 

نيـات المكان الطبيعية كالبةريات والبةار والغابـات واجلبـال، إن هـذ  املسـاحات والمكا

.يا ان وميها ووافظ عليها



من حق كل فرد أن نهيئ لـه سـبل ممارسـة النشـطة الرتوييـة فـى أوقـات ( 4)مادة =•

قى فراغه مًل الرياضة واعلعـاب والتنـز  فـى اهلـوا  الطلـق، وممارسـة الفنـون واملوسـي

.والشغال اليدوية والعلوم بصر  النظر عن العمر الزما او اجلنس او درجة الًقافة

خاصة يا أن تكون مهمة اهليئات املسئولة من وطط  ومهندس  هيئات(5)مادة •

فـراغ ولـيس للعمل  على توفري المكانيات الالزمة ملمارسة النشطة الرتويية فى أوقات ال

شخص تقييد حرية الفراد فى ممارسة أنشطة معينة إذ أن ذلك يا أن يرتك لختيار كل

.وفقاا هلوايته ورغبته وحتت مسئوليته



لكـل فـرد احلـق فـى تعلـم وامتسـاب املهـارات الرتوييـة حـىت يـتمكن مـن (: 6)مادة •

يـا أن استًمار وقت فراغه وتقع هذ  املسئولية على املنزل واملدرسة واجملتمـع ولـذلك

ــ ة تــنظم الدولــة بــرامم دراســية لتعلــيم الرفــال والشــباب والكبــار املهــارات الرتويي

.وإكسابهم إجتاهات سليمة فيما يتعلق مبمارسة النشاط الرتويى

ات إن مسئولية الرتبية لوقات الفراغ لزالت موزعة على جمموعة من املؤسسـ(: 7)مادة •

ات املعنية واهليئات ورغبة فى استًمار مجيع المكانيات املتاحة جلميع اهليئات واملؤسس

ع اهليئـات ب وقات الفراغ لصاحل مجيع أفراد اجملتمع فالبد ان يكون هناك تنسيق ب  مجي

.العاملة فى جمال اوقات الفراغ
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