
 المحاضرة األولى:

 اهمية البرامج

البرامج هي أحد عناصر التخطيط المهمة  االتةي بةدانها ت ةان عماية  التخطةيط بيةر لاباة  لاتنهية  ا ي هة      
الحال  تصبح عاجزة عن تحقيق أهدا ها المجا  معنى ه ا أن الخط  االتخطيط لها دان برامج العمل التنهي ي  

 ش ل ليس له مضمان أا ش ل دا مضمان اليم ن أن يرى النار.عماي  

 تعريف البرنامج:

 عرفه ويميمز بأنه:  

 "بأنه عبارة عن عماي  التخطيط لامقررات ااألنشط  االعمايات التعايمي  المقترح  لتغطي   ترة زمني  محددة 

 وعرفة الدمرداش بأنه:

ااد الدراسي  اضةةل لهةةا هةةد  معةةين تعمةةل عاةةى تحقيقةة   " مجماعةة  خبةةرات منظمةة   ةةي ناحيةة  مةةن نةةااحي المةة  
م انات خاص "  مرتبط   ي  لك بالت محدد اا 

 ويعرفه سيد هواري بأنه:

"عبارة عن  ش  ياضح العمايات المطااب تنهي ها مبينًا بصه  خاص  ميعاد االبتداء اميعةاد االنتهةاء ل ةل   
 عماي  تقرر تنهي ها"

 العالقة بين اإلدارة والبرامج

لاالا  عاى عاللة  البةرامج بةاردارة يجةب أن نتعةر  عاةى مالعهةا داخةل العماية  اردارية . ي نهةس الالةت    
 يازم ارلمام بعماي  اردارة اأهميتها اعناصرها بالنسب  لاتربي  امنها يم ن الخراج به   العالل .

 

 



  مفهوم اإلدارة:

ج   بيرة  ي معظم جاانب ارنسان الحياتية .مل الاضةل  ةي اردارة ناع من أنااع النشاط المتميز يتغال بدر    
االعتبار أنها اسيا  اليست باي  اسيا  لتحقيةق األهةدا  المرجةاة  امةن أةم  ةأن اردارة يم ةن أن تأخة  طابعةًا 
 رديةةًا أي يم ةةن تطبيقهةةا عاةةى حيةةاة الهةةرد  اتةةه  يقةةال أن هةة ا الهةةرد يةةدير شةةهانه أي يسةةعى إلةةى تحقيةةق أهدا ةةه 

عامةةةي بعيةةةد عةةةن العشةةةااهي   الةةةد تأخةةة   ةةةي أباةةةب األحيةةةان طابعةةةًا جماعيةةةًا  هةةةي تطبةةةق عاةةةى جهةةةاد  بأسةةةااب
 الجماعات.

 تعريف اإلدارة:

لةةيس هنةةاك تعريةة  لةةصدارة خةةا  بالتربيةة  الرياضةةي  ال ةةن اردارة هةةي اردارة بالنسةةب  ألي عمةةل األي مهنةة    
 عاى سبيل المأال ماياي:القد تعرض  أير من العاماء لتعري  اردارة ن  ر منها 

 عرفها كونتز بأنها:

 "تنهي  االعمال من خالل أشخا  آخرين"  

 ويعرفها براون بأنها:

 "مجماع  المجهادات لجميل أعضاء المشراع  ي سبيل الاصال إلى أهدا ه"  

 ويعرفها فايو بانها:

صدار األاامر االتنسيق االرلاب "    "عمايات التنبؤ االتخطيط االتنظيم اا 

 ويعرفها حسن شمتوت وحسن معوض بأنها:

 " عماي  تنهي  األعمال بااسط  آخرين عن طريق تخطيط اتنظيم اتاجيه ارلاب  مجهاداتهم"

 ايقل عاى عاتق اردارة الحديأ  مهم  ضخم  اأساسي  اهي إلام  مجتمل أ ضل ألن حياة ارنسان دان   



جةدر بنةا التعةرض ألسةاليب اردارة بزيجةاز شةديد حتةى ي ةان إدارة  عال  تصبح حياة مرتجا . ا ي هة ا المقةام ي
التربايةةةان  ةةةي مجةةةال التربيةةة  الرياضةةةي  عاةةةى عاةةةم بهةةةا احتى ينتقةةةا أ ضةةةل هةةة   األسةةةاليب ردارة المؤسسةةةات 

 الرياضي  االتعايمي  التي يعماان بها  أساليب اردارة أالأ  اهي:

 *اإلدارة البيروقراطية:

بالاااهح حيث ي ان التر يز عاى الاااهح اتصةبح الاةااهح االقةاانين االتعاميةات هةي  الد يطاق عايها اردارة    
األداة المقدس  التي اليسمح لاهرد أن ينحر  عنها أا يتجاازها. ايصبح التر يز  ي التخطيط ها اضل لااهح 

هصةةل بةةالاااهح التقةةايم االتر يةةز  ةةي الرلابةة  هةةي اضةةل لةةااهح أ أةةر دلةة  مةةن الاةةااهح السةةابق  الترليةة  بةةالاااهح اال
بةةالاااهح.اا  ا اجتمةةل أ ةةراد لتصةةحيح الاةةااهح ي ةةان أيضةةا  ةةي ظةةل الاةةااهح اهةةي بعيةةدة عةةن المرانةة  عنةةد تقةةدير 
الماال  اي ان إنجاز األعمال  يها بطيهًا اتحقيق األهدا  عن طريقها ليس لها عاللة  بتقةدير الالةت اي ةان 

 الاااهح اليس إنجاز األعمال.هد  اردارة  ي ه ا الناع ها المحا ظ  عاى 

 *اإلدارة بالنشاط ورد الفعل:

ايقةةاس هةة ا األسةةااب  ميةة  النشةةاط المبةة ال بصةةر  النظةةر عةةن اتجةةا  هةة ا النشةةاط بالنسةةب  لاهةةد . الةةد      
اسةةتمد هةة ا النةةاع مةةن اردارة جةةدار  اله ريةة  مةةن حر ةة  اردارة العاميةة  لهريةةد ريةةك امدرسةة  العاللةةات ارنسةةاني .  

األسااب من اردارة يختاط  يه التخطيط مل التنهي  أا لباه بقايل  ابالتةالي ي ةان الته يةر  يةه بيةر دليةق  اه ا
ابيةةر متعمةةق  يمةةا يتعاةةق بالمشةةا ل ممةةا يتطاةةب تغييةةرًا أ أةةر  ةةي الخط .اعةةدم االسةةتقرار يةةؤدي إلةةى زيةةادة مةةن 

ان لرارات سريع  بير مدراس  تجعاهم عدم االستقرار  اضيق الالت يجعل األ راد  ي عجا  من أمرهم  يتخ 
يتعرضةان لمشةةا ل جديةدة يتخةة ان  يهةا لةةرارات سةريع  أيضةةًا.ال لك لةد يطاةةق عايهةا  ةةي بعةض األحيةةان  إدارة 
األزمات( ا ي ه ااألسااب من اردارة يتاجه المدير إلى عماه صةباحًا الةيس  ةي دهنةه خطة  أا هةد  يسةعى 

   التي يعاا صاتها عاى بيرها.إلى تحقيقه داهمًا  ها يستجيب لامش ا

 

 



 *اإلدارة باألهداف والنتائج:

 اه ا األسااب يعنى تحديد أهدا  ااضح   مًا اناعًا ل ل جهاز أا احدة  ي المنشأة الرياضي  مل تحديد    

نجازهةا خةالل  تةرة زمنية  محةددة  مهم  المستايات ارداري  بهةا اتحديةد مسةهالياتها عةن تحقيةق هة   األهةدا  اا 
ل إطالق حري  العمل اعدم التقيد المطاق بةالقاانين االاةااهح أا التةدخل المسةتمر  ةي شةهان العمةل.بمعنى أن م

ي ان التقايم النهاهي عاى أساس مدى لدرة المديرين عاى تحقيق النتاهج. ال لك  زن اردارة باألهدا  االنتاهج 
لعاماين بها بةل ابةين أعضاهها.اتصةبح العاللة  بةين تدعم االحترام المتبادل بين مدير المنشأة الرياضي  ابين ا

الةرهيس اراسةاهه عاللة  أساسةها تحقيةةق النتاهج.ابالتةالي سةا  يتالشةى منطةةق السةيد االعبيةد  ةي اردارة ايحةةل 
 محاه منطق راح الهريق الساهد   ي  ل النشاطات الرياضي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


