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تطيب اللحظات إال   وال.. يطيب النهار إلى بطاعتك   لهي ال يطيب الليل إال بشكرك والإ

  وال تطيب الجنة إال برؤيتك وجهك الكريم.. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك  .. بذكرك  
إلى نبي الرحمة ونور  .. ونصح األمة  .. األمانة  إلى من بلغ الرسالة وأدى  

  سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم....العالمين
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور منصوري نبيل على التفضل  

  .باإلشراف على هذا البحث
الذي أنار لنا  و لما بذله من جهد من أجلنا    واالحترامونحن نكن له كل التقدير  

  .ليماته المنهجية وتوجيهاته القيمة في ميزان البحث العلميالطريق بتع
كل األساتذة والزمالء بجزيل الشكر لما قدموه لنا من نصائح و    إلىوأتوجه أيضا  

  كما أتقدم بالشكر لكل العاملين بمكتبة الجامعة   .دراستنا هذه  أثناءإرشادات  
ن مدراء و عمال  المتمثلة في كل مو   ذين تعاملنا معهمأشكر فرق البحث الميداني الكما  

  .المنشآت الرياضية
م لنا الدعم سواء من قريب أو من بعيد    .كما أشكر كل من قدّ
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  :إلى من قـال فيهما المولى عز وجل  

 .من سورة اإلسراء )24(اآلية  " وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  "

  :إلى من قـال فيها المصطفى صلى اهللا عليه وسلم  
  "الجنة تحت أقدام األمهات  "

  " حفظها اهللا"إلى نسمة الحياة التي أعيش بها أمي الغالية  
  أبي العزيز حفظه اهللا  .... ..والصبر    واالجتهادإلى من علمني الجد  

  هما فسيح جناناهللا وأسكنه  مارحمه.... الطاهرة  جداي  إلى روح  
  أدامهما اهللا على رؤوسنا  .... جدي و جدتي  إلى

  هم اهللا و وفقهم لكل خيـر  رعا...... إلى جميع إخوتي وأخواتي    
رعاهما اهللا و وفقهما   .........و وداد  سارة و مريم  تالكتكوتا  إلىإهداء خاص  

 لكل خيـر  

  ..... إلى جميــع األهـل واألقـارب  
  ..... ء وزمالء الدراسة واإلقـامةع األصدقـاإلى جمي

  ..... إلى كل من حملهم قـلبي ونسيهم قـلمــي
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وقـل ربي ارحمهما كما ربياني  "..قـال فيهما عز وجل  لى من  إ

  .من سورة اإلسراء )24(اآلية  .."صغيرا
 .صدق اهللا العظيم

إلى من علمني العطاء بدون  .. إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقـار  
أرجو من اهللا أن يمد في  .. إلى من أحمل أسمه بكل افتخار  .. انتظار  

ً قد حان قطافها   بعد طول انتظار وستبقى كلماتك  عمرك لترى ثمارا
 زوالدي العزي..........دنجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األب

إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان  .. إلى مالكي في الحياة  
إلى من كان دعائها سر   إلى بسمة الحياة وسر الوجود.. والتفـاني  

 أمي الحبيبة......... جراحي إلى أغلى حبيب  شفـاءنجاحي وحنانها  
  إخواني وخاصة أخي عيسى،وأزواج إخواني  إلى  
محمد   ،بشرى،فـاتح،سندس،سجود،إسالمويونس،منال   إلى الكتاكيت

إلى أعمامي وعماتي،أخوالي  ،أطال اهللا في عمرهم  يوسف إسحاقرمزي،
إلى كل األساتذة و الدكاترة تقديرا و  و   وكل األهل واألقـاربوخاالتي، 

في الدراسة من   األصدقـاء  إلىو   عميروشإقـامة    الزمالءإلى كل  و   احتراما
وخاصة صديقي و أخي قرصان عبد الحق الذي   االبتدائية إلى الجامعة

  .إنجاز هذه المذكرةيرا في  اعدني كثس
  .إلى كل من يحمله قـلبي ولم يكتبه قـلمي
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 :ملخص المذكرة

  ."الرياضية في تحسين تسيير المنشآت الرياضية    اإلدارةدور  " 
 دراسة میدانیة لبعض المنشآت الریاضیة لوالیة البویرة

  : الدكتور إشراف                                       :                                         الطلبة إعداد
  نبیل منصوري *                                      مصطفى بلحوة                                       * 
  عبد الحق قرصان* 

لوالیة  الریاضیةالریاضیة في تحسین تسییر المنشات  اإلدارةالتعرف على دور  إلىهدفت الدراسة : الملخص
في تحسین تسییر المنشات الریاضیة ، ولتحقیق  اإلداريو دور التخطیط  أهدافوكذا التعرف على معرفة   ،البویرة

من مسیري وعمال المركبات الریاضیة واستخدم  40ذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي على عینة من 
  :إلى، وتوصل الباحثان والنسب المئویة  2ان ب كااالستبیان لتحقق من الفرضیات الموضوعة واستع أداة

  :التالیة االستنتاجاتإلى  ناتوصل 
لإلدارة الریاضیة بكل وظائفها دور كبیر في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة ، و هذا ما أقر به كل المدیرین : أوال

  .  و العمال الذین أجابوا عن االستبیان 
الریاضیة أصحاب خبرة لكن ال یستعملون طرق و أسالیب حدیثة في التسییر و  المسیرین الحالیین للمنشآت: ثانیا

هذا عائد لعامل السن و تكوینهم ألكالسیكي و هذا ما أدى إلى استعمال طرق بدائیة ال یمكن أن تساهم في تحسین 
  .تسییر المنشآت الریاضیة

و التنظیم و رقابة توجیهیه و یعود هذا إلى أن  ال یوجد استراتیجیات عمل للمدى البعید تعتمد على التخطیط :ثالثا
في ضوء النتائج و   ،للمنشآت الریاضیة  اإلداريالمسیر قلیل الفكر للمدى المتوسط و البعید فیما یخص التسییر 

   :إلى التوصیات التالیة الباحثان أوصى
وضع معاهد  -اإلداري والتكوین أن یتولى قیادة القطاعات الریاضیة والمنشآت متخصصون في مجال التسییر  -

  .ریاضیة تهتم بتكوین اإلطارات في مجال التسییر واإلدارة الریاضیة
تشجیع األفكار الجدیدة المفیدة لتحسین التسییر النابعة من األفراد العاملین في المنشأة الریاضیة وعلى كافة  -

  .المستویات
ستند إلى منهجیة علمیة بحتة تأخذ بعین االعتبار جمیع تسطیر برامج عمل یضمن وضع آلیات واضحة المعالم ت -

  .العوائق والمسببات التي تعیق نجاح تسییر المنشآت
بهدف تأهیل وتكوین المسیرین " سنویة"وضع خطط طویلة المدى على أن تقسم هذه الخطط إلى مراحل زمنیة  -

  .اإلداریین على مستوى المنشآت الریاضیة
  .البشري داخل المنشآت الریاضیة زیادة االهتمام بالعنصر -

  .ت الریاضیةالمنشآ – اإلداريالتسییر –الریاضیة  إدارة: الكلمات الدالة
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  :ةــمقدم

طریقا واإلدارة هي  ر وتتقدم فال بد من أن تتخذ العلم أو المنهج العلميإذا ما أردنا للریاضة أن تزده  
أحد األعمدة العلمیة األساسیة التي تعتمد علیها كافة الدول المتقدمة ومنشآتها ومؤسساتها في النهوض 

 نها عرفتهاإال أ الریاضیة د حوت عناصر اإلدارةبالریاضة والتربیة الریاضیة، وبالرغم من أن هذه المذكرة ق

إلدارة ة األكادیمیة لي عرض مادتها محاولة تحویل النظر باختصار غیر المخل بالمضمون والمحتوى منهجا ف

  .الریاضیة سسات والمنشآت وفي المؤ  ریاضةمع احتیاجات ال الریاضیة إلى واقع تطبیقي یتماشى

ات اإلداریة والقرن الماضي قرن وضع الدساتیر فنتیجة الثورة ویعتبر القرن الحالي قرن التطور   

الصناعیة حدثت تطورات عظیمة في المبادئ العلمیة لعلم اإلدارة بصفة عامة ونتیجة إلشباع النشاط 

 الحكومي في القرن الحالي أصبح االهتمام موجها لوضع نظم اإلدارة بهدف رفع الكفاءة اإلنتاجیة ألجهزتها

  .منشآت ریاضیةمن مؤسسات و 
واضح من هذا أن محور اإلدارة العلمیة الریاضیة هو العنصر البشري وكیف یمكن أن یتحقق الو   

التعاون بین األفراد وتنسیق جهودهم المختلفة وهذه هي الحقیقة التي تضفي على اإلدارة طابعا خاصا 

نسانیة تسییریة من جهة، واقتصادیة سیاسی من  یتطلبة من جهة أخرى، ذلك باعتبارها عملیة اجتماعیة وإ

اإلدارة الحسنة أن تصبح عملیة رشیدة تحقق أهدافها بأكفأ تسییر لإلمكانیات المتاحة مع توفیر أفضل مناخ 

 اإلدارة بأنه نوع من الجهد البشري"تسییري لعمل العنصر البشري مع أقل جهد من جانبه ویعرف العلماء 

، وكل هذا یتوقف على نمط تسییر األفراد العاملین في المنشأة "المتعاون الذي یتمیز بدرجة عالیة من الرشد

تباع حاجاتهم والعمل على رضاهم  و قناعتهم التامة بما یقومون به أو الهیئة وتنمیة العالقات اإلنسانیة وإ

  .بقدر اإلمكان
في تحسین تسییر  دور اإلدارة الریاضیة"التعرف على هذه،نحاول من خالل دراستنا  وفي هذه المذكرة  

  ."المنشآت الریاضیة

عرجنا  جانبین جانب نظري وجانب تطبیقي وقبل هذاوفي دراستنا لهذا الموضوع قسمنا بحثنا إلى   

على جانب تمهیدي الذي تناولنا فیه الخلفیة النظریة لإلشكالیة والفرضیات وأهداف البحث والتعریف 

والدراسات السابقة أما الجانب النظري قد قمنا بتقسیمه إلى ثالثة فصول المتعلقة بعنوان البحث بالمصطلحات 

إلى المنشآت  الفصل الثالثإلى التسییر، و  الفصل الثاني تطرقنا في الفصل األول إلى اإلدارة الریاضیة، وفي



مقدمة  البحث  
 

 
 خ

منهجیة وأدوات البحث،   ولاألعلى فصلین تناولنا في الفصل  الجانب التطبیقي الریاضیة، ثم عرجنا في

  .یحتوي على عرض النتائج وتحلیلهاالفصل الثاني 

لنقوم في األخیر بعرض النتائج النهائیة ووضع خاتمة بالعمل وطرح بعض االقتراحات التي تعد   

   .إلنجاح االدارة الریاضیة في المؤسسات و المنشآت الریاضیة كحلول
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  :اإلشكالیة  -1
یعد التسییر منهجیة في اإلدارة الریاضیة الحدیثة هو عملیة إداریة مخططة مبنیة على أسس علمیة سلیمة           

كسابهم الخبرات في مجال التسییر اإلداري  تعمل على وصول المنشآت الریاضیة إلى التكامل واالرتفاع بقدراتهم وإ
بحث على كیفیة إقامة عالقات طیبة بین المؤسسات من وتعتبر اإلدارة فن علم من العلوم اإلداریة البارزة وهي علم ی

ودرجة تأثیر المؤسسة على الجمهور الذي تتعامل  والجماهیرالتخطیط في المنشآت ومن ناحیة األفراد  التنظیمناحیة 
كیلي المهارات  سوسنوهي حسب  معه اإلدارة الریاضیة لسلك نفس الطریق الذي تتبعه في تحسین تسییر المنشآت

ریاضیة بدمیة بطة بالتخطیط و التنظیم والتوجیه والمتابعة والقیادة والتقییم داخل هیأة تقدم ریاضة ما أو انشطة المرت
  1.أو ترویحیة

   2.اإلدارة هي نشاط جماعي موجه لتنفیذ سیاسات معینة بغیة تحقیق أهداف مرسومة 
  :بأنها  welson  woodrowو كما یعرفها ولسن وودروه

  3.المتعلقة بتحقیق أهداف الحكومة بأكبر قدر من الكفاءة و بما یحقق رضا أفراد الشعب العملیات 
ونظرا لما أصبح یتمیز به التسییر الحالي من قدرة فائقة على األداء اإلداري الدقیق في بناء اإلدارة حیث   

مناسبا للتسییر اإلداري ولهذا أن متابعة تسییر اإلدارة الریاضیة وتحركات اإلداریین تتطلب منه أن یأخذ مكانا 
أصبح لزاما على اإلداریین اإللمام المعرفي باألسس العلمیة الحدیثة أثناء واختیار المبادئ أو العناصر الفعالة 

  .لتحقیق أهدافهم المنشودة
وتعمل اإلدارة الریاضیة إلى تحقیق أهدافها المنشودة في أي مؤسسة أو منشأة ریاضیة حیث ركزت اإلدارة   

الرقابة في مجال التسییر والتي تعمل لصالحها ومن خالل هذه  التخطیط التنظیملریاضیة على عدة عناصر منها ا
  :التالي العام الدراسة ارتأینا إلى طرح التساؤل

   والریاضیةما دور اإلدارة الریاضیة في تحسین تسییر المنشآت 
 ؟في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة الریاضیة دور اإلدارةما  : ةالعام اإلشكالیة.  
 اإلشكالیات الجزئیة:  

  .هل أهداف اإلدارة الریاضیة تتماشى وفق تسییر المنشآت الریاضیة ؟_1
  .هل للتخطیط اإلداري دور في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة ؟_2
 .ها هناك اهتمام من اإلدارة الریاضیة لتحسین تسییر المنشآت الریاضیة ؟_3
  
  
  

                                                
. 05ص_ .1983عمان :  للطباعة والنشرالدار الجامعیة _ .اإلدارة العامة_.اابراھیم عبد العزیز شیخ  1  
 . 09، ص  2003مبادئ االدارة الحدیثة ، الطبعة االولى ، مكتبة دار الطباعة للنشر و التوزیع ، عمان ،: عمر السعید و آخرون 2

   . 22، ص  2000للطباعة و النشر و التوزیع ، عمان ،االدارة و التنظیم في التربیة الریاضیة ، الطبعة االولى ، م دار الفكر : مروان عبد المجید ابراھیم 3 
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  :الفرضیات -2
 الفرضیة العامة:  

  .لإلدارة الریاضیة دور كبیر في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة
 الفرضیات الجزئیة:   

  .أهداف اإلدارة الریاضیة تتماشى وفق تسییر المنشآت الریاضیة_1
  . لإلدارة الریاضیة دور في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة_ 2
  .للتخطیط اإلداري الریاضي دور في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة_3 

  :أسباب اختیار الموضوع -3

  :من األسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا البحث نذكر منها
  .أهمیة اإلدارة الریاضیة في تحسین تسییر المنشأة الریاضیة -
  .طبیعة التخصص الدراسي-
  .المجال بالجزائرنقص الدراسات وقلتها في هذا  -
  .قناعتنا الخاصة بهذا الموضوع-
  .تطور ونمو المنشآت الریاضیة في الجزائر-

  :بحثأهمیة ال -4

یعتبر موضوع اإلدارة الریاضیة من المواضیع التي لها أهمیة كبیرة و التي توجب علینا دراستها نظرا              
ذا  أردنا تحسین تسییر  لدور التعلیمي و الریاضي الهام التي تقوم به في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة وإ ل

إدارة المنشآت الریاضیة و األنماط التسییر في المنشآت المنشآت الریاضیة  علینا بدراسة العوامل المؤثرة في 
  .الریاضیة 

  :أهداف البحث -5

التعرف على المبادئ أو العناصر التي یمكن االعتماد علیها في تحسین تسییر المنشأة الریاضیة بواسطة  - 1
  .اإلدارة الریاضیة

  .معرفة دور اإلدارة الریاضیة في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة - 2
  .التعرف على دور التخطیط اإلداري الریاضي في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة _3
  .الكشف على أهمیة مساهمة اإلدارة الریاضیة في تحسین سیر المنشأة الریاضیة - 4
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  :                                         الدراسات السابقة والمشابهة  -6

یتم في هذا الفصل التطرق ألهم الدراسات السابقة و المشابهة التي لها صلة مباشرة بالموضوع الذي           
حاول اإلطالع لما وصل إلیه سابقونا في االدارة الریاضیة و التسییر االداري  في نحن بصدد القیام به كما ن

  :  المنشآت الریاضیة
من اعداد " دارة الریاضیة و دورها في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة اال" كانت بعنوان :األوليالدراسة  -1

  . بجامعة المسیلة  2006/2007سنة . شواطي رابح و خلفات عمر 
هل لإلدارة الریاضیة دور في تحسین تسییر المنشآت "  ألتاليودارت إشكالیة البحث حول السؤال الرئیسي     

  :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة" الریاضیة ؟ 
انعدام المؤهالت الكافیة لدى المسیرین والنقص الملحوظ في اإلطارات الریاضیة من إداریین ومسیرین : أوال  

رون إلى التأهیل والتأطیر العلمي واألسالیب الحدیثة في هذا المجال مما أدى إلى اللجوء إلى إداریین ومسیرین یفتق
في مجال اإلدارة والتسییر مما أدى إلى ذلك إلى استعمال طرق بدائیة ال یمكن أن تصنع شيء في التقدم وتحسن 

  .في تسییر المنشآت الریاضیة
ذلك عادة إلى كون انعدام وجود استراتیجیة العمل من خالل تخطیط التنظیم رقابة توجیهیة، ویرجع  ثانیا  

المسیر قلیل الفكرة وبعید عن التأهیل العلمي فال یلجأ إلى استخدام أسالیب علمیة حدیثة ألنه ال یدرك أهمیة 
     .التخطیط والتنظیم والرقابة في المجال العلمي والعملي وطرق التسییر الحدیث

إداري  30وتتكون من  عینة عشوائیةكما اعتمد على المنهج الوصفي وكانت ال  االستبیانواستعمل الباحث  
    .10، مركب مسیلة 10، مركب برج بوعریریج 10مركب سطیف :موزعین على إدارة المنشآت التالیة

  : وجاءت أهداف البحث كما یلي
  .معرفة أثر اإلدارة الریاضیة في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة -
  .تحسین سیر المنشأة الریاضیةالكشف على أهمیة مساهمة اإلدارة الریاضیة في  -
  .التعرف على مدى تأثیر اإلدارة الریاضیة في تنویع التسییر داخل المنشأة الریاضیة -
التعرف على المبادئ أو العناصر التي یمكن االعتماد علیها في تحسین تسییر المنشأة الریاضیة بواسطة اإلدارة  -

  .الریاضیة
 2007/2008أعدت سنة " للریاضة المدرسیة بالجزائر  اإلداريواقع التسییر " كانت بعنوان  : لثانیةاالدراسة  -2

    .بالمسیلة 
" للریاضة المدرسیة بالجزائر  اإلداريكیف هو واقع التسییر "  ألتاليودارت إشكالیة البحث حول السؤال الرئیسي 

  : وقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة
كما یؤدي  والبشیرةأن التسییر اإلداري السیئ یساهم بقسط كبیر في عدم استغالل اإلمكانیات المادیة  :أوال       

  .إلى تدني مستوى الریاضة المدرسیة 
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  .كما وجدنا أن توفر اإلمكانیات المادیة یساهم بقسط كبیر في تحقیق نتائج جیدة  :ثانیا       
التنظیم في إنجاح عملیة التسییر اإلداري حیث وجدنا أن مستوى التنظیم في  أهمیة أن إلىكما توصلنا  ثالثا       

  .المنافسات الریاضیة أغلبه متوسط وهو ما أثر في البلوغ إلى هذه النتائج
  واستعمل الباحث االستبیان،  كما اعتمد على المنهج الوصفي وكانت العینة عشوائیة     
  :وتتمثل هذه العینة في مجموعة من  

  .أستاذ التربیة البدنیة بالمسیلة 20 -
  .رئیس الرابطة الوالئیة المدرسیة للمسیلة -        

  :   وجاءت أهداف البحث كما یلي
  :تسلیط الضوء على الریاضة المدرسیة في ظل وجود تسییر إداري محكم ومن بین هذه األهداف نذكر ما یلي

 .التسییر اإلداريمعرفة واقع الریاضة المدرسیة من خالل جانب _
 .الوصول إلى أن التنظیم جانب هام في التسییر اإلداري_
 . إبراز دور اإلمكانیات المادیة في تحسین مستوى الریاضة المدرسیة_
محاولة الوصول بتوصیات واقتراحات لرفع مستوى الریاضة المدرسیة من حیث التسییر الجید والدعم العقالني _

  .لهذه الریاضة
الطالب خلیفة  إعدادمن  الریاضيو عالقته باألداء  اإلداريالتسییر "كانت بعنوان :  الثالثةالدراسة  -3
  .بسیدي عبد اهللا   2012/2013أعدت في الموسم الدراسي .الصدیق 

  "ما عالقة التسییر اإلداري باألداء الریاضي ؟" ألتاليكانت اإلشكالیة في التساؤل  
الحالي السائد في النوادي النخبویة لكرة القدم غیر مالئم  اإلداريأن التسییر   :وتوصل الباحث إلى النتائج التالیة  

ابتداء من انعدام التخطیط  اإلداریةأهم الوظائف  أداءللرفع من مستوى األداء الریاضي وذلك لعدم التحكم الجید في 
انعدام المشاركة في اتخاذ و من تحفیزات  األهدافكم في التوجیه نحو و سوء التنظیم و التنسیق و كذا عدم التح

  القرارات و النمط القیادي المتسلط و الفوضوي الذي یسود النوادي 
أن الجانب القانوني غیر مالئم لتسییر جید و له انعكاس سلبي في الرفع  إلىو باختصار توصلت الدراسة 

  .الریاضي  األداءمن مستوى 
  : و كانت أهداف البحث كالتالي

  .الحالي النخبوي مع المتغیرات العالمیة  اإلداريالكشف على مدى تماشي التسییر  -
  .النخبوي في كرة القدم  الریاضي األداءفي رفع مستوى  اإلداريالتسییر  أهمیة إظهار -
   . النخبویة لكرة القدم األوساطاضي في الری اإلداريالكشف عن كیفیة تأثیر البعد القانوني الشریعي في التسییر  -
   .     الریاضي و النقائص الموجودة اإلداريالبعد القانوني الشریعي في التسییر  أهمیة إظهار -
  .ترسیخ االتجاهات االیجابیة نحو االهتمام بالجانب القانوني  -
   .الریاضیة من اجل تسییر ناجع و فعال اإلدارةفي  أخصائیینضرورة وجود  إلى اإلشارة -
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  . النخبوي أللعاب القوى الریاضي األداءو  اإلداريالعالقة الموجودة بین التسییر  أهمیة إظهار -
 من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة نالحظ أن هناك أوجه شبه بین : مناقشة الدراسات السابقة

. النتائج فتم التطرق إلى أن توفر اإلمكانیات المادیة یساهم بقسط كبیر في تحقیق نتائج جیدة  األهداف
العمل من خالل تخطیط التنظیم رقابة  إستراتیجیةانعدام وجود  إلىكما تطرق من سبقونا في هذه الدراسة 

عن التأهیل العلمي فال  الریاضي وبعید اإلداريتوجیهیة ، ویرجع ذلك عادة إلى كون المسیر قلیل الفكر 
  .ةأ إلى استخدام أسالیب علمیة حدیثیلج

النقص الفادح في اإلطارات  إلى شارأكما  للتنظیم أهمیة كبیرة في إنجاح عملیة التسییر اإلداري الریاضي، كما أن 
دارة المنشآت والفرق الریاضیة وكذا النقص في كفاءة القائمین على عملیة  العلمیة المتخصصة   في تسییر وإ
التسییر وغیاب الدور الفعلي في المنشآت والفرق الریاضیة، وبعد مناقشتنا للدراستین السابقتین الحظنا أن هناك 

  . شآت والفرق والنوادي الریاضیةاهتمام بالتسییر اإلداري للمن
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  :تحدید المصطلحات والمفاهیم الخاصة بالبحث -7

   :اإلدارة
1 .من فعل أداره أي دور ونقول أدار األمر أي أحاط به: لغة   

هي عملیة تخطیط وتنظیم و قیادة و رقابة مجهدات أفراد المنظمة  و استخدام جمیع الموارد األخرى :اصطالحا
2 .للمنظمة لتحقیق األهداف المحددة لها   

  :اإلدارة الریاضیة
المهارات المرتبطة بالتخطیط والتنظیم والتوجیه  هي" 1990بالتش وبیتل "، "سونس كیلي"حسب تعریف    

   3 .والمتابعة والمیزانیات والقیادة والتقییم داخل هیئة تقدم ریاضة أو أنشطة بدنیة أو ترویجیة
  :التعریف اإلجرائي

من بعض التعریفات التي اطلعنا علیها نجد أن اإلدارة الریاضیة هي عملیة إنسانیة اجتماعیة فیها جهود العاملین 
في المؤسسة أو المنظمة أو الهیئة الریاضیة كأفراد الجماعـات لتحقیق األهداف التي أنشـأت من أجـل تحقیقها 

  .دیة والبشریة والفنیة المتاحة للهیئة أو المنشأة الریاضیةمتوخین في ذلك أفضل باستخـدام األمثل لإلمكانیات الما
  :التسییر
  4.من فعل سیر،ونقول سیر الرجل  أي جعله یسیر لفة      
                           التنظیم،  التخطیطهو تلك المجموعة من العملیات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساسا : اصطالحا     

  5 .اهداف وتنسیق  جهود األشخاص لبلوغهوهو باختصار تحدید األ والتوجیهالرقابة 
  6.من الفعل نشأ أي موضع النشأة :المنشأة

  :المنشأة الریاضیة
یطلق اسم المنشأة الریاضیة على أي مكان معد ومجهز لممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة یكل أشكالها       

  .مغطاةسواء كانت تلك األماكن مكشوفة أو 
وتعرف أیضا أنها ذلك المكان المجهز بالوسائل واإلمكانات الریاضیة والمخصص لممارسة األنشطة       

   7.الریاضیة وتقدیم الخدمات الالزمة لتحقیق األهداف الریاضیة حاضرا و مستقبال
  :التعریف اإلجرائي للمنشأة الریاضیة

األنشطة الریاضیة والبدنیة سواء كانت أنشطة تعلیمیة أو  المنشآت الریاضیة هي كل مكان معد ومجهز لممارسة 
  .تدریبیة أو تنافسیة وهي تختلف حسب نوع النشاط والهدف الذي نشأت ألجله

                                                
   .1963،األولىدار المشرق بیروت طبعة _.األبجدي المنجد 1

 2 .15ص _ .2009 ،عمان: البدایة ناشرون وموزعون دار _.اإلدارة علم أساسیات_ .زیاد محمد عبد 
. 32ص_. 1983،سابق مرجع_ .اإلدارة العامة_ .عبد العزیز شیحا إبراھیم  3 
  .1963المنجد األبجدي، مرجع سابق، 4
  .22،ص2012مذكرة لنیل شھادة اللیسانس تخصص تسییر اإلداري الریاضي سیدي عبد هللا، النخبوي الریاضي باألداء وعالقتھ اإلداري التسییرخلیفة صدیق،  5
  .نفس المرجعلمنجد األبجدي،  6 

  .15ص 2012مكتب المجتمع العربي للنشر و التوزیع       _.1ط_ .المنشآت و المالعب الریاضیة_.الشعارین محمد حسن الوشاح محمد،عبد هللا   7
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:تمهید  
یعتبر القرن الحالي قرن التطورات اإلداریة، والقرن الماضي قرن وضع الدساتیر فنتیجة للثورة الصناعیة      

الحكومي في القرن حدثت تطورات عظیمة في المبادئ العلمیة لعلم اإلدارة بصفة عامة، ونتیجة اتساع النشاط 
.الحالي، أصبح االهتمام موجه لوضع نظم اإلدارة بهدف رفع الكفاءة اإلنتاجیة ألجهزتها  

ثم نقلته عنها بقیة الدول  فیماوتعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة أول دول أنشأت وطبقت علم اإلدارة العامة 
كان وودرو ویلسون "األمریكیون وعلى رأسهم المتحضرة والرواد األوائل في هذا العلم هم بال شك الكتاب 

Woordrow welson ، ویعرفها بأنها 1887الذي لعب دورا هاما في وضع منهج علمي لعلم اإلدارة عام "  
العملیات المتعلقة بتحقیق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما یحقق الرضا ألفراد الشعب وهذا ما 

.تهدف إلیه اإلدارة  
فق الناس على وضع أنظمة خاصة بهم للوصول إلى أغراض معینة وأهداف واضحة وبال شك أن ولقد ات

هذه األنظمة باختالف الخدمات التي تقدم إلیهم مثال ذلك االتحادات، األندیة، المدارس، الجمعیات حیث أن هذه 
الي إال بنجاح هذه التنظیمات، المنظمات ال یمكن أن تدار بجهود فردیة كما أن اإلدارة ال یمكن أن تعمل بشكل مث

.وهذا یعتمد اعتمادا تاما على نوع متخصص من القیادة  
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  :إن دراسة تطور الفكر اإلداري تعنى التعرض إلى ناحیتین  :نظرة تاریخیة حول نشأة وتطور اإلدارة -1
األولى هي الناحیة التاریخیة بمراحلها المختلفة وبما أن الفكر البشري في تطور مستمر فإن كل مرحلة    

تاریخیة ال بد أن تصنف إلى سابقتها وما تحویه من معارف، أما الناحیة الثانیة فتتمثل في الناحیة النظریة لعلم 
قة التي ینظر لها إلى ظاهرة ما لتفسیرها والتعرف علیها، اإلدارة أو نظریة اإلدارة، فإذا كانت النظریة تعني الطری

ومن ثم تسخیرها لخدمة األفراد، فإن هذه الطریقة ال بد أن یلحقها التطور من وقت آلخر على ضوء ما یتوفر 
  . لإلنسان من طرق جدیدة للبحث ووسائل مستحدثة للمعرفة

خ والنظریة اإلداریة، وتكمن أهمیة الدراسة التاری: معنى ما سبق أن تطور الفكر اإلداري هو ذا شقین
  :التاریخیة في أنها تساعد المدیر على تحقیق هدفین

  .فهم التطورات الحالیة بطریقة أفضل - 1
  .تفادي الوقوع في نفس األخطاء التي وقع فیها السابقون - 2

  :وأهمیة دراسة نظریة اإلدارة هي تحقیق النواحي التالیة للمدیر  
  .بین المتغیرات كیفیة الربط - 1
  .كیفیة التعامل مع المشاكل بطریقة منهجیة - 2
  .كیفیة تصنیف المتغیرات إلى أسباب ونتائج - 3

ذا كانت الدراسة التاریخیة والدراسة النظریة لإلدارة یحققان أهدافا إال أن دراستهما معا تحقق إیجابیات منها   :وإ
  .التقاریر للمواقف التطورات الحالیةتقدیم فهم أوضح للمتغیرات االختیار األفضل  -
  1).اإلداري(تسهیل التنبؤ بأحوال مستقبلیة في المیدان العلمي  -

  :نشأة اإلدارة - 1-1
إن المنافسة اإلداریة قدیمة قدم المجتمع اإلنساني، فهناك شواهد تاریخیة تشیر إلى وجود نشاطات تنظیمیة   

  2 .بیر عنها الحقا بواسطة رواد الفكر اإلداريتدل على معرفة ودرایة بأفكار إداریة ثم التع
  :اإلدارة في العهود القدیمة -1-2

إن نظرنا إلى إنجازات الحضارات القدیمة نرى بوضوح أن جمیعها كان من المستحیل أن تنجز ما أنجزته إال  
سنة قبل  3000قبل بناء األهرامات في مصر القدیمة الذي تم بناء بعضها : من خالل اإلدارة على سبیل المثال

المیالد، نجد أن المصریین عرفوا تنظیم جید ونذكر أیضا نظم اإلدارة الحكومیة للبابلیین وبناء سور الصین العظیم 
ومبادئ اإلدارة التي تحدث عنها سقراط، وأسس التخصص التي روج لها أفالطون ودراسات القیادة التي قام بها 

.عام قبل المیالد 3000فكریة تعد دلیال على ممارسة اإلدارة علمیا منذ حوالي الفرابي، كل هذه اآلثار المادیة وال  
عام  100وعلى الرغم من الممارسات اإلداریة السابقة إال أن االهتمام باإلدارة كحقل دراسي لم یبدأ إال منذ   

  3.فقط
                                                

جامعة   االقتصادیةمذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في العلوم _ .الریاضیةاإلدارة الریاضیة ودورھا في تحسین تسییر المنشآت _ .شواطي رابح وآخرون 1 
   .21ص_ .2007المسیلة  دفعة، 

.22ص _.2007،سابقمرجع _ .شواطي رابح وآخرون   2  
.22ص_ .2007، نفس المرجع _.شواطي رابح وآخرون  3  
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:ظهور اإلدارة مع الثورة الصناعیة -1-3  
، 19ة الصناعیة بدون وجود أسس لإلدارة الناجحة وهذا في القرن من المعروف أنه ال یمكن أن تحدث الثور   

وكانت المهارات اإلداریة تتفوق على المهارات العمالیة في المصانع وقد تزامنت التطورات في المجاالت اإلداریة مع 
لمنظمات كان عدد منظمات األعمال كبیرة الحجم قلیال، أما ا 19ذلك في المجاالت الفنیة وحتى نهایة القرن 

الحكومیة والعسكریة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت لم تكن منظمات ربحیة ومن ثمة فإن عدم وجود دوافع الربح 
 19وأیضا الدراسات التي أجریت في نهایة القرن   .لم یخلق لدیها اهتماما بالدراسات الالزمة لزیادة الكفاءة والفعالیة

هت اهتماما نحو االقتصاد؛ وتغییر النمط السابق لإلدارة وكانت بدایة كانت دراسات اقتصادیة هذه الدراسات وج
تغییر هي قیام الثورة الصناعیة و بروز ما یسمى بنظام المصنع، في ظل هذا النظام بدأت المصانع في استخدام 

ه المصانع أعداد هائلة من العاملین في مكان واحد لتأدیة أعمال مختلفة و متباینة ترتب على ذلك إن مدیري هذ
  1.أصبحوا یواجهون أنواعا جدیدة من المشاكل لم تكن معروفة من قبل

: تطور اإلدارة الحدیثة 1-4  
حدث هذا بعد الثورة الصناعیة ونتیجة لهذه الثورة حدثت زیادات كبیرة وهائلة في حجم اإلنتاج وأصبحت      

الحاجة الملمة إلى استخدام أعداد كبیرة من المدیرین و المسیرین كما وجدت الفوارق بین الوظائف اإلداریة المختلفة 
نطاق اإلدارة والمصنع كان یضم جمیع عناصر اإلنتاج في  وبین إلداریین والمدربین و العمال وبناءا علیه توسع

مكان واحد،، واقتضى هذا وجود رقابة مركزیة على الخدمات والمنتجات وعملیة اإلنتاج، كما أوجد نظام المصنع 
تمیزا واضحا بین العامل وصاحب العمل وتطورت المصانع بفضل نتائج الثورة الصناعیة وأصبحت تستخدم آالت 

عمال مدربین وتستقطب رؤوس أموال ضخمة، كل هذا تطلب قدرا كبیرا من عملیات التخطیط متخصصة و 
واإلشراف كما استخدمت حوافز العمل لزیادة اإلنتاج واإلنتاجیة وتم تطویرها من قبل الرواد األوائل وتكونت في 

رق بین الملكیة والسلطة وظهرت نهایة األمر بطبقة اإلداریین، تم الحدیث وقتها عن الثورة اإلداریة وظهرت الفوا
فقد بدأ تطورها مبكرا خاصة في میدان " لتایلور"شركات المساهمة كشركات رئیسیة أما فیما یخص اإلدارة العلمیة 

اإلنتاج الصناعي وعلى سبیل المثال تم في مؤسسة إنجلیزیة استخدام مبادئ بحوث التسویق والتنبؤ والتخطیط 
مكان اآلالت كما تمت دراسة تدفق اإلنتاج وممارسة الرقابة على التكالیف ومحاسبة  لمواقع المصنع ودراسة ترتیب

2.التكالیف واستخدام المكافئات التشجیعیة وكیفیة ترقیة العمال  
 
 
 
 
 
 

                                                
 .23ص_ .2007 مرجع سابق،_ .شواطي رابح وآخرون  1
 .23ص_ .2007 ،نفس المرجع_ .شواطي رابح وآخرون  2
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  :اإلدارة العامة -2
یحقق أهداف هي أسلوب تطبیق المبادئ العلمیة واألسس اإلداریة المتفق علیها في النشاط الحكومي بما            

المجتمع، وبهذا المعنى تتكون اإلدارة العامة من عملیة توجیه وقیادة الجهود البشریة، التخطیط والتنسیق واتخاذ 
  القرارات والرقابة في الجهاز التنفیذي للدولة بمعناه الواسع، أي الوزارات والمصالح والهیئات والمؤسسات العامة،

 1 .تتعامل الجماهیر معها بصفة مباشرةتزداد أهمیتها في األجهزة التي    
من هذا یمكن القول بأن اإلدارة العامة تعني مجموعة األشخاص واألجهزة القائمین تحت إمرة الحكومة           

وبتوجیه منها بأداء الخدمات العامة التي یجب أن تؤدي یومیا متى أردنا أن نستوثق من نفاذ القانون وحمایة الحقوق 
بات، وكلما توسعت الدولة في الحقوق والواجبات أدى هذا إلى كبر حجم الخدمات التي یؤدیها وتأدیة الواج

.الموظفون  
:تعریف اإلدارة العامة 2-1     

هي عملیة تخطیط وتنظیم و قیادة ورقابة مجهدات أفراد المنظمة واستخدام جمیع الموارد األخرى للمنظمة        
یعرفها فریدریك تایلور بأنها المعرفة الصحیحة لما ترید من الموظفین أن یقوموا لتحقیق األهداف المحددة لها كما 

.بعمله ثم رؤیتك إیاهم یعملون بأحسن طریقة وأرخصها  
من خالل التعارف السابقة نجد أن اإلدارة هي عملیة التخطیط والتنظیم وتوجیه األفراد ورقابتهم لتحقیق األهداف 

2 .التكالیف المحددة بأفضل النتائج وبأقل   
:اإلدارة الریاضیة -3  

تعتبر اإلدارة الریاضیة من أهم مقومات التطور الریاضي العلمي الحدیث ألنها اإلدارة الفعالة في زیادة االنجاز 
.الریاضي ویطوره كما و نوعا وهي تخطیط وتنفیذ و متابعة وتقویم لكل األنشطة الریاضیة  

ظائف االجتماعیة التي یمارسها المسؤول ومن كل هذا نرى أن اإلدارة ویمكن القول بأنها تلك العملیات أو الو 
 الریاضیة هي ذلك العمل اإلنساني الذي یدور في المنشأة الریاضیة ویكون مستمرا ومتبادال بین األفراد

.وتعرف أیضا بأنها توجیه كافة المجهدات داخل الهیأة الریاضیة لتحقیق أهدافها  

: أن  desens kelly عرف    
المهارات المرتبطة بالتخطیط، والتنظیم و التوجیه والمتابعة والمیزانیات والقیادة والتقییم " اإلدارة الریاضیة على أنها     

3 ".بدنیة أو ترویجیة"داخل هیئة تقدم خدمة ریاضیة أو أنشطة    
 
 
 
 

                                                
.53ص _.2003، اإلسكندریة:لدنیا الطباعة والنشر دار الوفاء، 1ط_ .الموسوعة العلمیة لإلدارة وتطبیقاتھا_ .حسن أحمد الشافعي ،عبد المقصود إبراھیم   1  

.33ص_ .2011 عمان،االردن،،دار أسامة للنشر والتوزیع_ .اإلدارة الریاضیة الحدیثة_ .حسام سامر عبده  2 
 .17ص_.2000 القاھرة،:الكتب الحدیثةدار _.موسوعة التنظیم واإلدارة في التربیة البدنیة والریاضیة _.عصام بدوي3  
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:مهارات اإلدارة الریاضیة -4  
:المهارات الفنیة -1 -4  

اإلجراءات و األسالیب المرتبطة بنوع النشاط ویجب أن یكون المدیر الریاضي ممارسا للریاضة تتمثل في المعرفة و 
.لكي یعرف متطلبات العمل اإلداري   

:المهارات اإلنسانیة -4-2  
وهي عبارة عن عالقة العمل و االتصال داخل المنشأة الریاضیة سواء كان االتصال أفقیا صاعدا أو نازال فالمهارات 

.ة یكون باالهتمام بالجانب اإلنساني و االجتماعي للفرد في هذه العالقاتاإلنسانی  
:مهارة االستیعاب الفكري -4-3  

القدرة على ربط األجزاء الدقیقة وهذا یعني النظرة الشاملة والكلیة للمنظمة التي یعملون فیها وكیفیة اعتماد  
.أقسام تلك المنظمة على بعضها البعض  

الریاضیة تعتبر من أهم وأصعب الوظائف اإلداریة في أي مجتمع یسعى لرعایة شبابه وبذلك إن إدارة التربیة  
فهي تعتمد بالدرجة األولى على القادة والرواد والمشرفین والموظفین وجمیع العاملین في مجاالتها ومیادینها الواسعة 

1.ات واألدوات بالدرجة الثالثةكما تعتمد على المؤسسة بالدرجة الثانیة وعلى المنشأة والمرافق والمعد  

:خصائص اإلدارة الریاضیة -5    
:اإلدارة نشاط إنساني-5-1  

اإلدارة عبارة عن نشاط إنساني مهني ولیس نشاطا میكانیكیا أو آلیا أو كیمیائیا،فاإلدارة تقوم على توجیه جهد بشري 
على العنصر اإلنساني وما یقوم به من جماعي في حدود المنظمة اإلداریة وبالتالي فإنها تعتمد بصفة أساسیة 

أنشطة خالل مراحل العملیة اإلداریة ونجاح اإلدارة یتوقف على كفاءة هذا العنصر وما یبذله من جهد ومن ثم كان 
 ملین في ظروف اجتماعیة واقتصادیةطبیعیا أن یهتم الباحثون في علم اإلدارة بدراسة وتحلیل البیئة وما یحیط بالعا

2.ر في العالقات التي تنشأ داخل وخارج التنظیمیكون لها أث   
:اإلدارة نشاط هادف 5-2  

لیس هناك جدال أن لكل نشاط أهدافه التي یسعي لها من أجل تحقیقها وأنه ال یمكن تحقیقها بالصورة المطلوبة إذ 
األعمال ألن اشتراكهم ترك لكل فرد من األفراد المشتركین في النشاط حق التدخل أو ترك لكل فرد سلطة تنفیذ 

جمیعا في القیام بمثل هذه األعمال یؤدي إلى اختالف آرائهم وتعدد قراراتهم وخلق نوع من الفوضى مما ینتج عنه 
 في النهایة عدم تحقیق األهداف،ومن أجل ذلك یتحتم توزیع السلطات واالختصاصات  بناءا على األهلیة القانونیة

.یة والصالحیة العلمیة واللیاقة الحلقیة والصحیةوالمؤهالت العلمیة والقدرة الفن  
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:اإلدارة نشاط حتمي-5-3      
تتمثل اإلدارة في توجیه أي تجمع بشري من أجل تحقیق هدف محدد،فإن الوصول إلى هذا الهدف یتطلب حتما 

ذلك كان من إسناد مهمة تنظیم و تخطیط وتنسیق ورقابة مجهدات هذا المجتمع البشري إلى شخص ما ومن أجل 
المحتم إسناد عملیة تنفیذ الهدف الخاص بالمنظمة إلى شخص أو هیأة یقوم بمهام اإلدارة،وتوفر له الصالحیات 

1.معینة على تحقیق الهدف المرسوم بقدر الكفایة وبأقل التكالیف الالزمة   
:مستویات اإلدارة الریاضیة-6  

.والغدارة الوسطى و اإلدارة المباشرة لإلدارة الریاضیة ثالث مستویات وهي اإلدارة العلیا  
وهي مجموعة صغیرة من األفراد التي تقوم على عمل السیاسات والخطط العامة للمنظمة،ویتم :اإلدارة العلیا-6-1

:تحقیق الهدف من خاللها وتشمل هذه اإلدارة مایلي  
.تحدید األهداف العامة للمشروع- 1  
.وضع خطط طویلة المدى- 2  
.لتنظیمي للمشروعتخطیط الهیكل ا- 3  
.التنبؤ لما سیكون علیه  المستقبلیة- 4  
.رسم السیاسات و القواعد والقوانین- 5  
.التأكید على أهمیة المسؤولیة الجماعیة- 6  
وتلعب دورا وسیطا بین اإلدارة العلیا واإلدارة المباشرة فمن اختصاصاتها متابعة السیاسة :اإلدارة الوسطى-6-2

:األهداف وترجمة األهداف طویلة المدى إلى أهداف مرحلیة قصیرة وتشمل النقاط التالیةالعامة ومتابعة تحقیق   
.وضع الخطط الفرعیة قصیرة المدى_  
.رسم السیاسة التنفیذیة لتحقیق الخطط الفرعیة _  
.وضع نظم العمل وتحدید السلطة والمسؤولیة_  
.تدریب وتنمیة اإلدارة المباشرة_  
.توجیه وتنسیق األعمال_  
.ث روح الفریقب_  

 المساهمة االیجابیة في وضع خطط المشروع عن طریق المعلومات والبیانات والمقترحات المرفوعة لإلدارة 
.العلیا  

):المنفذون(اإلدارة المباشرة  -6-3   
2 .وتمثل مختلف أفراد المؤسسة والذین یشغلون وظائف التنفیذ   

 
 

                                                
.24_25 _.ص 2011 ،مرجع سابق_ .عبده حسام سامر  1  
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:وظائف اإلدارة الریاضیة -7  
:أربعة وظائف هيلإلدارة الریاضیة   

:التخطیط الریاضي -7-1  
وظیفة التخطیط أهم الوظائف اإلداریة، و یجب أن تسبق أي وظیفة إداریة أخرى ألنها اإلطار الذي  إن        

بموجبه تنفذ الوظائف األخرى، فالخطة عمل یحدد مسبقا األهداف الفرعیة للدوائر المختلفة و محاولة تحقیقها 
.ألفراد التنظیم  

  الوظیفة اإلداریة تهتم بتوقع المستقبل وتحدید أفضل السبل النجاز األهداف التنظیمیة،كما یعرف  و یعرف بأنه   
1.التخطیط على أنه التنبؤ لما سیكون علیه المستقبل واالستعداد له   

:أنواع التخطیط -7-1-1  
:التخطیط االستراتیجي- أ  

یهتم هذا النوع بالشؤون العامة للمنظمة ككل،ویبدأ التخطیط االستراتیجي وبوجه من قبل المستوى اإلداري 
األعلى،ولكن جمیع المستویات اإلداریة یجب أن تشارك فیها لكي تعمل على وضع خطة طویلة المدى إیجاد خطة 

إلى تطویر المنظمة من حیث عامة طویلة المدى تبین المهام والمسؤولیات للمنظمة ككل باإلضافة   
.الوحدات الفرعیة مع بعضها البعض لف خططتآ  
یركز على تنفیذ األنشطة المحددة في الخطط اإلستراتیجیة،هذه الخطط تهتم بما یجب أن  :التخطیط التكتیكي-ب

تقوم به كل وحدة من المستوى األدنى،وكیفیة القیام به،ومن سیكون مسؤوال عن انجازه،التخطیط التكتیكي ضروري 
إلستراتیجیة جدا لتحقیق التخطیط االستراتیجي والمدى الزمني لهذه الخطط أقصر من مدى الخطط ا  

.كما أنها ترتكز على األنشطة القریبة التي یجب انجازها لتحقیق االستراتیجیات العامة للمنظمة  
:التخطیط التنفیذي_ج  

یستخدمه المدیر النجاز مهام ومسؤولیات عملیة،ویمكن أن تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات،الخطط ذات االستخدام 
2.طط مستمرة االستخدام فهي خطط السیاسات و اإلجراءاتالواحد خطة الموازنة،أما أمثلة الخ   

:التنظیم الریاضي-7-2  
یعرف على انه الوظیفة اإلداریة التي تمزج الموارد البشریة والمادیة من خالل تصمیم هیكل اساسي للمهام و 

3.الصالحیات داخل المنظمة الریاضیة  
:خطوات عملیة التنظیم-7-2-1  

:هدافاحترام الخطط و األ-أ     
ي تملي على المنظمة تاف أي یجب أن تتماشى مع الخطط المن أهم خطوات عملیة التنظیم احترام الخطط واألهد

.الغایة واألنشطة التي یجب أن تسعى النجازها  

                                                
  . 26ص _.2007،مرجع سابق_ .حسام سامر عبده  1
.67ص_ .2009عمان، : والتوزیع نشرلدار البدایة ل _.أساسیات علم اإلدارة _.زیاد محمد عبد   2  
. 27_ 26ص  _.2007 ،مرجع نفس ال_ .حسام سامر عبده  3  
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:تحدید األنشطة الضروریة النجاز األهداف-ب  
الواجب انجازها ابتداء باإلعمال المستمرة یجب على القائمین بالعملیة التنظیمیة إعداد قائمة للمهام واألنشطة 

.المتكررة وانتهاء بالمهام تنجز مرة واحدة  
  :تصنیف األنشطة- ج

1.التوظیف الریاضي یهتم باختیار وتعیین وتدریب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في المنظمة  
:التوجیه الریاضي-7-3  

2.مةهو إرشاد وتحفیز الموظفین باتجاه أهداف المنظ  
:نصائح حول عملیة التوجیه-7-3-1  

وكابان لیستار  نیس تروملجون "المقترحات التالیة توضح ما یجب أن یعرفه كل مشرف وهذه المقترحات وضعها 
"  بیتل  

.ال تجعل عملیة التوجیه نزاعا على السلطة بل وجه اهتمام الجمیع على األهداف الواجب تحقیقها_  
.التعامل مع العمال تجنب األسالیب الخشنة وسوء_  
.انتبه لكالمك ونبرة صوتك عند إصدار األوامر_  
.اترك المجال للمناقشة وطرح األسئلة للعمال من أجل فهم طریقة العمل وفهم األهداف المراد تحقیقها_  
.تأكد من حصولك على التغذیة الرجعیة بالطریقة الصحیحة_   
.ة عن الحد تعتبر مثبطة للعاملینال تعطي الكثیر من األوامر،فالمعلومات الزائد_  
حاول عدم التمییز أي شخص فمن غیر الالئق معاقبة الشخص بتكلیفه بمهمة كریهة،حاول التقلیل من هذا _  

3.األمر قدر الستطاع  
:الرقابة الریاضیة-7-4  

.الوظیفة اإلداریة األخیرة هي مراقبة أداء المنظمة وتحدید ما إذا كانت حققت أهدافها أم ال  
:الخطوات العملیة للرقابة-7-4-1  

 وظیفة الرقابة مرتبطة بشكل كبیر بالتخطیط و الغرض منها هو تحدید مدى نجاح وظیفة التخطیط ویمكن  
:خصر العملیة في أربع خطوات أساسیة وهي   

تصنیف جمیع  وهذه المعاییر أداة قیاس تستخدم لتحدید التقدم أو التأخر عن األهداف ویمكن:إعداد معاییر األداء- أ
:المعاییر إلى مجموعتین هما  

.كالتقاریر و اللوائح وتقییمات األداء تضمن عدة أشیاء:ّ◌المعاییر اإلداریة  
تحدد ماهیة وكیفیة العمل وهي تطبق على طرق اإلنتاج والعملیات والمواد واآلالت والمعدات :ّ◌المعاییر التقنیة
.السالمة والموردین  

                                                
.68ص_. 2009،مرجع سابق _.محمد عبدزیاد    1  
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.هذه الخطوة تعتبر مقیاسا وقائیا :متابعة األداء الفعلي-ب  
إن كان یتناسب مع المعاییر المحددة،إذا كانت  في هذه الخطوة یقیس المدیرون األداء ویحددون :قیاس األداء- ج

نتائج المقارنة أو القیاسات مقبولة خالل الحدود المفترضة فال حاجة التخاذ أي إجراءات،أما إن كانت النتائج بعیدة 
.أو غیر مقبولة فیجب اتخاذ اإلجراء الالزمعن ما هو متوقع    

:تصحیح االنحرافات عن المعاییر وتحدید اإلجراء الصحیح الواجب اتخاذه-د  
یعتمد على ثالثة أشیاء،المعیار،دقة القیاسات التي بینت وجود االنحراف وتحلیل أداء الشخص أو اآللة لمعرفة 

1.سبب االنحراف  

:الریاضيأهمیة اإلدارة في المجال - 8  
یمثل المجال الریاضي أهم مجاالت االستثمار الحقیقي للثروة البشریة، حیث یحتوي العدید من العملیات           

التربویة ذات االتجاهات والجوانب المتشعبة التي تهدف إلى تربیة األجیال إلثراء كل مجاالت الحیاة فیمثل هذا 
حول تعدیل السلوك للكائن البشري في االتجاه المرغوب وتكوین المجال مجال التفاعل والممارسة الذي یدور 

المواطن الصالح عن طریق تهیئة المناخ المالئم، لذلك وعلیه فان اإلدارة تلعب دورا هاما ورئیسیا في جمیع مجاالت 
الریاضیة، التربیة والریاضة سواء على مستوى الهیئات الریاضیة أو المؤسسات التربویة أو حتى على مستوى الفرق 

:ومن بین أهم النقاط التي تبرز أهمیة اإلدارة بالنسبة لهذا المجال ما یلي  
التربیة البدنیة نوع هام من أنواع التربیة، حیث أنها مظهر من مظاهر التربیة وتعمل على تحقیق أغراضها : أوال

متع بالنمو الشامل المتزن في عن طریق النشاط الحركي المختار الذي یستخدم البدن بهدف تكوین مواطن صالح یت
:النواحي البدنیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة، تحت إشراف قیادة تربویة واعیة، و یتحقق ذلك بما یلي  

.من خالل الممارسة الفعلیة لألنشطة المختلفة :الجانب النفسي -  
رد العادات والمثل العلیا یتحقق من خالل ممارسة األنشطة االجتماعیة ویكتسب الف :الجانب االجتماعي -

.كالتعاون، االحترام والوالء للفریق  
یتحقق من خالل المجال الریاضي مما یدفع الریاضي لإللمام بكل الجوانب كالقانون  :الجانب العقلي -

.والخطط  
فكل مجال من مجاالت التربیة البدنیة والریاضیة في حاجة إلى  واالرتجالاإلدارة تعني البعد عن العشوائیة  :ثانیا

أن تدار بأسلوب علمي بعیدا عن الصدفة، ومما هو جدیر بالذكر إن الفشل الذي قد یعیق احد مجاالت التربیة 
.البدنیة والریاضیة والهیئات الریاضیة یكون بسبب غیاب اإلدارة السلیمة  

كل جهد جماعي، فهي التي تتیح للجهود اإلنسانیة بالفعالیة والجدوى فمجهود اإلدارة نشاط حتمي وحیوي ل :اثالث
الجماعات یحتاج إلى تخطیط وتوجیه وتنظیم ومتابعة حتى تحقق األهداف المطلوبة، فهذا یعني وجود القیادة 

ظل غیابها تسود  المثالیة المتمكنة لتحریك كل اإلمكانیات المادیة والبشریة في اتجاه الهدف المطلوب تحقیقه وفي
.العفویة واالرتجالیة في التسییر  
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ضرورة توفر الموهبة اإلداریة في اإلداري، فلیس من استطاعة أي فرد مهما كانت قدراته الشخصیة عالیة في : ارابع
1.مجاله أن یكون قادرا على ممارسة اإلدارة إال إذا تمتع بالموهبة اإلداریة   

:أهداف اإلدارة الریاضیة -9  
:تتمثل أهداف اإلدارة الریاضیة فیما یلي    

: إن الهدف المباشر الستخدام اإلدارة هو       
.استعمال الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفایة  -  
.المحافظة على األشخاص والموارد واالستخدام الفعال لها  -  
فهذه تهدف إلى مساعدة األهالي  حمایة مصالح الموظفین ورعایتهم هذا الهدف یدخل في نطاق تنمیة المجتمع، -

.لیعیشوا معیشة أفضل وحثهم على تحسین ظروف حیاتهم في نطاق الوسائل واإلمكانیات والموارد الموجودة فعال  
وهذا معناه مسن استخدام هذه الموارد و استغاللها إلى ابعد الحدود و زیادة الكفایة اإلنتاجیة، وأهداف اإلدارة     

األهداف النهائیة للدولة نفسها، وهي المحافظة على السالم والنظام وتحقیق العدالة ورعایة بمعناها الواسع هي 
الشباب وتثقیفهم وحمایة الناس من الزمن وصفات االستقرار الجماعي وتوفیر الطمأنینة وتقدیم الخدمات والمنافع 

دارة الحسنة تهدف إلى تحقیق حیاة العامة، والتوفیق بین الجماعات وبین المصالح المتعارضة وباختصار فان اإل
2.طیبة  
:المبادئ العامة لإلدارة الریاضیة - 10  

، ذكر انه استخدمها في حیاته العلمیة مركزا على أنها )14(حسب العالم فایول حددها في أربعة عشر مبدأ 
الریاضة وغیرها، كما ذات صفة أي تطبع على جمیع ما یزاوله اإلنسان من نشاطات وأعمال كالتجارة، السیاسة، 

  :أنها لیست ثابتة أو مطلقة فهي كاآلتي
  .ینطبق على كافة األعمال :تقسیم العمل .1
إن السلطة هي التي تعطي للمسیر الحق في إصدار األوامر، یجب أن تتساوى مع  :السلطة والمسؤولیة .2

  .المسؤولیة، هي االلتزام بانجاز المهام الموكلة له
  .الموظف أو المرؤوسین األوامر من مصدر واحد فقط، وهو الرئیس المباشر حیث یتلقى :الوحدة اآلمرة .3
  .أي ضرورة احترام النظم واللوائح وعدم اإلخالل بالوظائف واألوامر: االنضباط .4
  .یقتضي هذا وجود رئیس واحد وخطته واحدة لكل مجموعة من النشاطات الموحدة الهدف :وحدة التوجیه  .5
بمعنى أن تكون ألهداف المؤسسة األولویة على أهداف : للمصلحة المشتركةخضوع المصلحة الفردیة  .6

  .األشخاص العاملین 
  3.بإعطائهم مقابال مع األعمال التي یؤدنها لصالح المؤسسة: تعویض الموظفین .7
  .بما یتناسب مع نوعیة المهام ونوعیة األشخاص  :تفویض السلطة .8

                                                
  .26-25ص_.1996القاھرة، مصر،  :مركز الكتاب و النشر_.مقدمة في اإلدارة الریاضیة_ .عدلھ عیسى مطر، طلحة حسام الدین  1
 .22ص_.2003مرجع سابق، _.حسن احمد الشافعي،إبراھیم محمود عبد المقصود   2

  .18ص _.1992القاھرة، مصر، :مركز الكتاب للنشر_.تطبیقات اإلدارة الریاضیة_.مفتي إبراھیم حمادة   3
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حة للسلطة اآلمرة من األعلى إلى األسفل، هذا مع یقتضي وجود خطوط واض :التدرج التربوي للسلطة .9
  .إمكانیة إقامة جسور أفقیة االتصال، والتنسیق المباشر في حالة الضرورة

  .یتطلب وضع كل شيء و كل شخص في مكان معین وأن تكون هذه األماكن مناسبة :لنظاما .10
  .یةأي معاملة العاملین في المؤسسة بالعدل وحسن الن :اإلنصاف و المساواة  .11
  .یتطلب االستثمار الجید لألعمال :استثمار األشخاص .12
تحتاج المؤسسة إلى القدرة على تصور الخطة مثلما تحتاج القدرة على تنفیذها، یتطلب  :المبادرة .13

  .تضحیة الرؤساء بغرورهم الشخصي من اجل تشجیع مرؤوسیهم
أن یحافظ على وحدة  حیث یتعین على الرئیس من خاللهم ممارسته لوحدة األمر، :روح الجماعة .14

وتماسك المجموعة وأن یتجنب تفرقها، بحیث تكمل قوة المجموعة في االتحاد ویستلزم تامین روح الجماعة، 
                         1.ووجود اتصاالت مكثفة

                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .20ص_.1995الجزائر،:، دیوان المطبوعات الجامعیة2الجزء _ .مدخل للتسییر األساسیات ووظائف التقنیات_.محمد رفیق الطیب   1
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  :خالصة
العامة تهدف إلى تحقیق أهداف عامة تتصل بتنفیذ السیاسة العامة أن اإلدارة سبق ذكره نجد  خالل مامن   

للدولة، أما اإلدارة كعلم له أصوله، أسسه مبادئه شيء حدیث من موالید القرن العشرین ومن أشهر رواد هذا العلم 

لحدیث عنها وهذا وبناء على ما تقدم فإنه هناك تداخال وتشابكا في المفاهیم اإلداریة التي سبق ا) ریك تایلوریفرید(

  .التشابه من سمة علم اإلدارةفاألمر طبیعي 

اإلدارة هي المعنیة والتي تعتبر المحرك األساسي لها من خالل األدوار التي تؤدیها في التسییر األمثل ف  
والحسن داخل المنشآت الریاضیة من خالل تأدیتها لجمیع األدوات التسییریة وتنمیتها ووضع بعض الحوافز التي 

 .ساهم في تحسین أداء العمال في هذه الورشاتت
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  :تمهید
غم أهمیة الجانب البشري في التنظیمات فإن جانب التسییر بقي مهمال إذ عادة ما یتم استیراد المصانع ر   

عموما  في مشكلة استیراد جاهزة، بما تتطلبه من طرق لهیكلة العمل والتنظیم والتسییر، لذلك مازالت الدول النامیة 
التنظیم والتسییر إلى جانب ظاهرة األجهزة الصناعیة إذ باإلمكان استعمال اآلالت واألجهزة المستوردة من الدول 
الصناعیة كما هي، في حین یصعب تطبیق األسالیب المستوردة للتسییر البشري ذلك لكونها نتیجة تفاعل 

  .مع وثقافته وانتماءاته الحضاریةاجتماعي، ولها ارتباط وثیق بقیم المجت
ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة للتعرف على الخصائص االجتماعیة للعامل ودراسة محیطه من أجل فهمه وحسن 

تحفیزه وتسییره، لهذا لیس من المنطقي االستمرار في استهالك الطرق الغربیة في التسییر البشري وأصبح من 
 والعقديتسییر انطالقا من القیم المحلیة وثقافة المجتمع وواقعه التاریخي الضروري البحث في أسالیب جدیدة لل

ونسقه القیمي، ولم یعط البعد البشري في اإلنتاج حقه من األهمیة وهمش البحث فیه، إذ أن االعتقاد السائد هو أن 
باته فإن األجهزة المتطورة اآللة هي التي تنتج بینما العامل تابع لها، فإذا لم نراع حاجات العامل وخصائصه ومتطل

تبقى معاقة تشتغل دون طاقتها كما هو الحال بالنسبة للغالبیة المؤسسات بدول العالم الثالث، وفي مرحلة حاسمة 
في إعادة هیكلة اقتصاد كثیر من الدول النامیة والعمل على اعتماد أسالیب علمیة في اإلدارة والتسییر والتي تهدف 

.سسات وفعالیتهاالمؤ  مرد ودیةإلى رفع   
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:التطور التاریخي لمفهوم التسییر -1  
حظي مفهوم تسییر المؤسسات باهتمام العدید من الدراسات في مجال العلوم اإلنسانیة والعلوم االقتصادیة وقد تزامن 

  :تطور هذا المفهوم مع ظهور المداخل اإلداریة المتعددة فكانت
  :النظریة التقلیدیة -1-1

تركز مفهوم التسییر في تطبیق المنهج العلمي في اإلدارة فاهتمت بدراسة العمل وتحلیله عن طریقة دراسة   
الحركة والزمن من أجل القضاء على أشكال الضیاع في الوقت واتخذت أسلوب القوة والحوافز المادیة وسیلة لتأمین 

عمل على زرع اآللیة في اإلنسان لتحقیق الكفاءة  تطبیق تلك المناهج وأبرز رواد هذا الفكر فریدریك تایلر الذي
  .اإلنتاجیة مع محاولة تحسین العالقة بین اإلدارة والعمال

وغیر بعید عن تلك الفترة ظهر فایول بما یعرف اإلدارة التنظیمیة التي اهتمت بتقسیم الوظائف ومركزیة   
تخطیط والتنظیم والقیادة والرقابة وأضاف إلیها األمر والتوجیه واالنضباط والمساواة وحصر وظائف اإلدارة في ال

  .الخ...آرویك مهمة الرقابة
  :النظرة النیوكالسیكیة -1-2

اهتمت اإلدارة في هذه الفترة باإلضافة إلى المهام المذكرة سابقا بمهمة تحسین بیئة العمل إلدراكها ألن   
ة العالقات اإلنسانیة بزعامة ایمیل مایو تأید األحاسیس واالتجاهات تأثر بعمق على السلوك واألداء فظهرت مدرس

هذه الفكرة وصاحبها تعریف جدید للمنظمة كونها تشكل بناءا اجتماعیا یهدف إلى إشباع حاجات األفراد وركزت 
اإلدارة في هذه المرحلة على تحقیق التوازن بین أفراد التنظیم الرسمي والتنظیم الغیر رسمي وبدأت إلى التساهل شیئا 

  .افشیئ
  :النظریة السلوكیة -1-3

تعد هذه النظرة امتدادا طبیعیا لمدرسة العالقات اإلنسانیة وخاصة بعد توظیف علم النفس وعلم االجتماع   
في اإلدارة التي حللت سلوك الفرد داخل الجماعة فظهرت نظریة التحفیز التي تهتم بالرغبة في أداء العمل وأكد 

لیل الجوانب الغیر اإلنسانیة المسببة للضغوط في بیئة العمل كسیاسات المشروع ماسلو هیرز بیرج لإلدارة مهمة تح
وظروف العمل والرواتب ذاتها وهذا ما طوره ماكالن من خالل إسهاماته بنظریة الدافع والتحفیز القائمة على 

  .التحدي والتحدید
  :النظریة الحدیثة -1-4

من األجزاء التي تعمل مع بعضها البعض في تناسق المنظمة حسب هذه النظرة نظام یتكون من مجموعة   
  1 .وتكامل لتحقیق هدف أو مجموعة من األهداف

  :إذن مهمة اإلدارة حسب هذا المدخل  
  التركیز على الهدف الذي وجد من أجله النظام ودراسة األنشطة التي تؤدي إلى هذا الهدف ومحاولة التعرف

بمقاییس األداء في كل نظام فرعي وكیف یساهم في  واالهتمام على األنظمة الفردیة داخل النظام األساسي

                                                
  .220ص _ .1995 مرجع سابق،_.حمد رفیق الطیبم  1
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دخال ما یلزم من  تحقیق كفاءة النظام ككل مع ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر في النظام ومتابعة وإ
   .تعدیالت علیه

 حقق تحقیق الرقابة على أجزائه بتحدید المعاییر والمقاییس المناسبة لألهداف المخططة وقیاس ومقارنة ما ت
  .فعال بالمعاییر والمقاییس السابقة

 ذا كانت مؤثرة وجوهریة یجب أن یتخذ اإلجراء الصحیح والمناسب   ...تحدید الفروق بین المقاییس وإ
  :وانطالقا من هذا التحلیل نصل إلى أن التسییر یتمثل في  

  .تشكیل بیئة العمل -
  .وضع االستراتیجیة -
  .تخصیص الموارد -
  .بناء التنظیم -
  .تنمیة المدیرین -
  .متابعة اإلجراءات -
  .التنبؤ بالحاجات -

وتتعلق عملیات التسییر بالتأقلم مع التعقید في البیئة وتأخذ بالتخطیط ووضع المیزانیات وتتخذ من التنظیم   
  .طریقا لتحقیق هذه الخطط وتأخذ بالرقابة أسلوبا بالتأمین تحقیق الخطط

  :مفهوم التسییر -2
  :التعاریف التي درست ووضحت مفهوم التسییر مایليمن جملة   

  :تعریف التسییر-2-1
هو تلك المجموعة من العملیات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساسا التخطیط والتنظیم والرقابة والتوجیه وهو 

1 .باختصار وتحدید األهداف وتنسیق جهود األشخاص لبلوغها والتسییر عملیة إداریة مستمرة  
:دة تعریفات للتسییر أبرزهاوهناك ع  

:على أن التسییر  Mathis ویعرفه ماتس _   
هو النظام الذي یدخل األهداف الشاملة والمصلحة الشخصیة،وهذا باختیار طرق التنظیم وأسالیب التسییر التي 

.تسمح بالتحام كل فرد من المؤسسة بالعمل   
یعتمد علیها المسؤول أو المشرف لتحقیق أهداف هامة ویعرف التسییر أیضا بأنه مجموعة من القواعد تقنیة _ 

  2 .تسعى إلیها المؤسسة
من التعریفات السابقة نجد أن التسییر هو تلك العملیة التي یتم من خاللها التنسیق بین : يالتعریف اإلجرائ-2-2

والتنظیم والتوجیه والرقابة بغرض تحقیق أهدافها،وهذا بالتخطیط ) الموارد المالیة والبشریة (مختلف موارد المؤسسة 
.لمختلف النشاطات والمجهدات الخاصة بأعضاء المؤسسة وعلیه فإن اإلدارة أشمل من التسییر  

                                                
.47ص 2007مرجع سابق، _ .شواطي رابح وآخرون   1  

  .38ص_.2013 - 2012مذكرة شھادة اللیسانس تخصص تسییر إداري سیدي عبد هللا، _ .التسییر اإلداري وعالقتھ باألداء الریاضي النخبوي_ .خلیفة صدیق 2
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1یمثل عجلة التسییر 1وفیما یلي الشكل   
:توضح لنا أكثر عملیة التسییر   
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
،مذكرة شھادة اللیسانس في العلوم التجاریة تخصص التسییر الفعال في استخدام الموارد االقتصادیة لتطویر الوضع التنافسي للمؤسسة  _.خدیجة قلمین و آخرین 1

 .42ص _. 2008مسیلة،:تسییر

اتخاذ )  12( ا
 القرار المالئم

مقارنة )  11( 
 النتائج 

قیاس  )  10( 
 النتائج الحالیة

التكوین  )  09(   

االتصال )  8(   

التحفیز )  7(  تحدید )  6(  
 العملیات  

ضبط )  5( 
عالقات السلطة  

تقسم إلى  )  4( 
 دوائر   

تحدید )  3( 
 المیزانیة  

إعداد )  2( 
 البرامج   

ضبط )  1( 
 األھداف   

 التخطیط 

 التنظیم 

 التوجیھ 

 الرقابة  

2 
مرحلة 
 التنظیم 

3 
مرحلة 
 التوجیھ 

1 
مرحلة 
 التخطیط 

4 
مرحلة 
 الرقابة 
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:وظائف التسییر-3  
من أربع وظائف أساسیة هي یتفق معظم الكتاب و المفكرین في اإلدارة والتسییر على أن العملیة التسییریة تتكون 

التخطیط،التنظیم،الرقابة،التوجیه و نجد أن وظیفة التوجیه تتغلغل في الوظائف األخرى ،وفیما یلي لمحة موجزة  عن 
:وظائف التسییر   

 :(Planning) 3-1 -التخطیط  
تحدید أهداف تأتي وظیفة التخطیط في مقدمة الوظائف األخرى وتسبقها جمیعا،وتتضمن األنشطة التي تعني 

.المؤسسة وأهدافها المراد تحقیقها،وتوضیح األنشطة والفعالیات والسیاسات والبرامج الالزمة لتحقیق تلك األهداف  
:(Organizing) 3-2 - التنظیم  

تعني وظیفة التنظیم بترجمة األهداف والخطط واالستراتیجیات إلى الواقع العملي التنفیذي،وهنا یتم توزیع المهام بین 
فراد واالختصاصات بین الوحدات والتنسیق فیما بینها لضمان التوجیه وتكریس جهود األفراد والجماعات لتحقیق األ

.األهداف المنشودة  
:( Directing) 3-3-التوجیه  

صدار التعلیمات واألوامر المسند للعمال  وتتعلق هذه الوظیفة باألفراد العاملین في المؤسسة وتنطوي على إرشادهم وإ
.وتحفیزهم وتوظیف طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم بطریقة تحقق لهم الرضا وتضمن تحقیق األهداف بكفاءة وفعالیة  

:(Controlling) الرقابة  -3-4  
وهي آخر وظیفة في العملیة اإلداریة،وتعني قیاس األهداف والنتائج التي تم تحقیقها ومعرفة مستویات أداء األفراد 

1.المعاییر الموضوعیة،واكتشاف أي تفاوت واتخاذ اإلجراءات الصحیحة الالزمةوالجماعات ومقارنتها ب   
  :أهداف التسییر-4

:هناك عدة أهداف یمكن للتسییر تحقیقها منها  
وهي من بین أهم أهداف التسییر وهذا عن طریق تسهیا وصول المعلومات :إشباع حاجات ورغبات الزبائن-4-1

.األسعارالتي یرید مثل التعرف على   
على التخلص من العدید منها مثل تضییع  ولكن یعمل ال یمكن للتسییر خفض كل التكالیف:خفض التكالیف-4-2

الوقت والجهد،وأیضا من جانب تدفق المعلومات فالتسییر ضروري لتدفق ووصول المعلومات وأن حركته أكثر 
.تبرةسرعة واستمرارا وعملیاته أكثر توازنا تمكن من تقدیم محاسن مع  

یعمل التسییر على إیجاد الثغرات في رأس المال عندما یوظف في شكل مخزون :خفض الحاجة لرأس المال-4-3
أو اقتناء آالت،لهذا فهو یعمل على خفض الحاجة لرأس المال إن وجدت هذه الثغرات وأصبحت الحاجة إلى طاقة 

مع عمال جدد أو مؤقتین والستعانة بساعات  إضافیة ضروریة من األفضل االستثمار في آالت جدیدة أو التعاقد
2.عمل إضافیة الستدراك  نجم عن تلك الثغرات  

                                                
  .20ص_ .2006القاھرة، : دار حامد للنشر و التوزیع،1ط_ .مبادئ اإلدارة الحدیثة والعملیات اإلداریة_ .حسن حریم  1
  .21_ 20ص_ . 2006نفس المرجع،_.حسن حریم  2
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:التسییر في الریاضة-5  
یحتاج كل عمل منظم تؤدیه جماعة من الناس إلى شخص یقود هذه الجماعة نحو تحقیق األهداف الموضوعیة 

داف بالدرجة األولى من الكفاءة والفعالیة ونظرا فیهیأ لها المناخ المالئم و اإلمكانیات المطلوبة حتى تحقق األه
لألهمیة البالغة لهذا الدور الي یؤدیه المسیر بدرجات مختلفة وأعباء متنوعة على مستویات إداریة مختلفة في 

 مختلف الهیآت الریاضیة من لجان أولمبیة واتحادیات ریاضیة واندیة ومراكز الشباب وحتى
1 .داخل الهیأة من لجان متخصصة   

:المهارات اإلداریة للمسیرین -6  
:بأن اإلدارة الناجحة تعتمد على ما یلي)   Kans (لقد أشاد اإلداري األمریكي كانز    

   :المهارات الفنیة -6-1
وقد وصفها كانز بأنها التفهم الكامل والكفاءة في نوع خاص من الفعالیات وهي تتضمن معلومات خاصة وقابلیة  

  .نین في المجال الریاضيفلتاكبیرة للتعلیل في ذلك االختصاص والقدرة على كیفیة استخدام 
:المهارات الفكریة -6-2  

شاملة والكلیة للمنظمة التي یعملون فیها وكیفیة اعتماد أقسام تلك القدرة على ربط األجزاء الدقیقة وهذا یعني النظرة ال
  .المنظمة على بعضها البعض

إن إدارة التربیة الریاضیة تعتبر من أهم وأصعب الوظائف اإلداریة في أي مجتمع یسعى لرعایة شبابه   
العاملین في مجاالتها ومیادینها  وبذلك فهي تعتمد بالدرجة األولى على القادة والرواد والمشرفین والموظفین وجمیع

  .الواسعة كما تعتمد على المؤسسة بالدرجة الثانیة وعلى المنشأة والمرافق والمعدات واألدوات بالدرجة الثالثة
:مهارات العالقات اإلنسانیة -6-3  

الفریق الذي القابلیة الدقیقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملین لغرض تعاون وتجانس تام في ذلك 
  2 .یعمل معه أیضا وتتضمن معرفة اآلخرین والقدرة على العمل معهم بشكل فعال وبعالقة جیدة

  :أنواع التسییر -7  
  :إلى عدة أنواع هي) المنشآت(ینقسم تسییر المجموع العقاري   

  :التسییر المباشر -7-1
المجموعات المحلیة بینما یمكنه أن یستدعي هذا النوع من التسییر ال یتطلب إمكانیات مادیة خاصة من طرف 

.ویكلف شخص من أجل تسییر أشغال الصیانة والمتابعة ویكون التدخل مباشرة من طرف المسیرین  
 
 
 
 

                                                
  .35ص_ .2002القاھرة، : ، مطبعة النھضة العربیة1ط _.استثمار الوقت في إدارة الھیآت الریاضیة_ .عصام بدوي 1
  .45ص _ .2013-2012مرجع سابق،_ .خلیفة صدیق 2
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  :التسییر غیر مباشر -7-2
هو تسییر یستدعي مـن المؤسسـات الخارجیـة أو إلـى مخـتص مـن أجـل إعـادة التنظـیم أو الصـیانة وهـذا النـوع   

مؤسسـة مـن المؤسسـات للتـدخل فـي المنشـأة وهـو  المسـیریسـمى أیضـا تسـییر خـاص والـذي یسـتعمل فیـه من التسـییر 
  .یراقب ویوجه

  :التسییر المشترك -7-3
ویــدخل فــي هـــذا النــوع مســـیرین أو أكثــر وهــذا علـــى حســاب اإلمكانیـــات الخاصــة لكــل مســـیر بحیــث تـــربطهم   

  .عالقة تنسیق
  :التسییر غیر مشترك -7-4

  1.الذي یقوم مسیر واحد بوسائله ویتدخل مباشرة في المنشأة دون استعمال أي مؤسسة أخرىهو التسییر   
  : تعریف المسیر -8

هو ذلك الفرد الذي یشغل مركز التنظیم ، إن هذا الوضع یتولى اختصاص محدد وتلقى علیه بمسؤولیات   
المحددة والتي یلتزم بها في التنفیذ للجزء تتطلب إنجازات على مدى السیاسة العامة الموضوعیة وفي نطاق الخطة 

   .الداخل منها في نطاق اختصاصه 
نجاز المهام من خالل اآلخرین، فهو مخطط ومنشط    كذلك هو الشخص الذي یستطیع القیام باألعمال وإ

ال ومراقب ومنسق لجهود اآلخرین لبلوغ غرض مشترك، وعلیه یعتبر من الناحیة األولیة مسیر كل مسؤول عن أعم
ال فإنه یفقد صفته كمسیر ویتحول عملیا إلى  اآلخرین، وال بد من أن تكون للمسیر سلطة معینة التخاذ القرارات وإ

  2.منفذ فحسب 
 ولكي یستطیع أن یقوم بأعباء والتزامات الواقع علیه أن یشرف على جماعات من المرؤوسین الذین یقومون بتأدیة   

وذلك عن طریق إصدار األوامر واتخاذ القرارات في نطاق اختصاصه، والمسیر هو األعمال والمهام المطلوبة منهم 
الفرد الذي یقوم بتوجیه المرؤوسین ویبین لهم الطریقة التي یتبعونها في تأدیة أعمالهم وهو الذي یضع خطة التنفیذ، 

مة للتنفیذ، واألفراد الذین أي یحدد ما یجب عمله ومكان العمل والزمن الالزم لتأدیة الوسائل واألدوات المستخد
یتولون تأدیة كل ذلك في ضوء التكالیف المقدرة وتحقیق درجة كافیة من اإلنتاج إضافة إلى ذلك قیامه باألنشطة 

والمهام التي یتولى اإلشراف علیها، وكذلك بمتابعته ورقابته لنتائجه لیتمكن من اتخاذ القرارات واإلجراءات لتصحیح 
  .نحرافات ومعالجة األخطاء واال

ویجب على الجمیع أن یحصل على قدر كاف من المعرفة ، ومبادئ اإلدارة قبل أیقوم بممارستها على   
أساس أن ممارسة اإلدارة في المجتمع المنظم تتطلب األساسیات من المعرفة لتساعد في تعامل خبرات الفرد 

یة ولدیه القدرة على تفهم االتجاهات المختلفة واتجاهاته التثقیفیة، كما أن اإلداري یجب أن یكون ذا شخصیة واع
للسلوك والتصرفات اإلنسانیة بجانب معرفته الوثیقة بطبیعة العمل الذي یمارسه ویضاف إلیه أنه كلما ارتقى الفرد 

                                                
  .46ص _. 2007مرجع سابق ،_ .خلیفة صدیق 1
 .12 -10ص  _.1997مصر، :الكتاب الحدیثدار ،1ط _.اإلدارة والتنظیم في مجال ت ب ر _.سمیر عباس ،محمد قطب راشد 2
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في مستویات اإلدارة كلما أصبح الزما علیه أن یفكر في ضوء العالقات المتداخلة والقیم والحاجات التي یرغب 
تنفیذها، كما یجب أن یتصرف على أساس الهیاكل االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة للدولة حتى یتمكن من  األفراد

اتخاذ القرارات التي تحقق المصالح طویلة األجل، باإلضافة إلى ضرورة تفاهم العالقات اإلنسانیة والنفسیة حتى 
ه ما دامت هادفة وسلیمة، كما یجب على اإلداري یستطیع تحریك الجماعات ودفعها، والتجاوب مع حلولها وتصرفات

أن یتصرف على المظاهر المختلفة في مواقف معینة ویتضمن هذا في األهداف البعیدة في الوقت الذي یتصرف 
                          1.فیه مع األهداف القریبة أي أن اإلدارة تتطلب التخطیط ووضع سیاسة واتخاذ القرارات

  : ریاضيالمسیر ال - 9
إن العنصر اإلنساني هو األهم بالتأكید، حیث أنه هو الذي یحرك العناصر ویشغلهم ومن ثمة فإن المسیر   

یتضمن مسؤولیات الحفاظ على الموارد واإلمكانیات المتوفرة لدیه، إلى جانب العاملین وتشغیلها بالشكل االقتصادي 
  .المطلوب والحصول منها على أفضل النتائج الممكنة 

ویكون المسیر تبعا لذلك هو ذلك الشخص الذي یقوم بالعملیة اإلداریة وهو الجزء الحیوي اإلداري وعضو   
مهم في الفریق الذي یتكامل أعضائه لتحقیق األهداف المحددة أو هو الرابطة أو حلقة الوصل بین اإلدارة من جهة 

ي یقع من منطقة الوسط ویحمل نصیبه من برنامج والقاعدة العریضة من جهة أخرى، فهو من هذه الزاویة الرجل الذ
  2.العمل الذي تؤدیه اإلدارة وتقرر حدا مبینا إلنجازه 

  : أدوار المسیر - 10
سلوك عدد من المسیرین في مستوى القمة خاصة، وذلك بهدف ما إذا كان هؤالء یقومون ) منتزبرج( یتبع   

صنفها  ورقابة، حیث رأى أنهم یقومون بتمثیل أدوار معینة وبوظائف المتعارف علیها من تخطیط وتنظیم وتوجیه 
  : إلى ثالث مجموعات وهي 

  : وتتمثل في تأمین سیر العمل في صورة منتظمة وهي كاآلتي: األدوار العالئقیة -1- 10
  .هنا یجب أن یفهم المسیرین اآلخرین بأنه هو الممثل وصاحب األمر في عمله : المواجهة - 1-1- 10
  حیث یقوم المسیر بتوجیه المرؤوسین : قائدال - 1-2- 10
  .بحیث یجب أن یكون المسیر همزة وصل بین عمله وبین المسیرین والمسؤولین اآلخرین : الرابط - 1-3- 10
یصالها إلى الجهات المعنیة وهي : األدوار اإلعالمیة -2- 10 وتعني هذه األدوار الحصول على المعلومات وإ

  : كاآلتي
   .ات التي تفید في تسییر شؤون عملهالملتقط للمعلوم -أ

  .طالع المرؤوسین على مجربات العملموصل ا  - ب
 .وصاحب النفوذ في الداخل والخارج المتحدث من الجهة الرسمیة -ج
  
  

                                                
  .12ص _. 1997،بق امرجع س _.سمیر عباس ،محمد قطب راشد   1
  .35ص_.2002، مرجع سابق _.عصام بدوي  2
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  : وتتمثل هذه األدوار في اتخاذ القرارات وهي على الشكل التالي: األدوار التقریریة -3- 10
  .بالمبادرات الالزمة للتكیف والتطویر حیث یقوم المسیر : المستحدث - أ  
  أي یجب أن یتفادى المشاكل قبل وقوعها ویقوم بمعالجتها عندما تقع : معالج المشاكل -ب  
  .شخاص المعنیین باستعمال الوسائل فهو الذي یوزع المهام على األ: موزع الموارد - ج  
  1.التنازالت للمسؤولینهو الذي یبرم العقد ویقبل االلتزامات ویقدم : المفاوض  -د  

  : وظائف المسیر - 11
إن أنشطة المسیر هي في الواقع أنشطة قیادیة، وهذا یتطلب اإللمام بأسالیب القیادة ویمكننا هنا أن نذكر   

  2: األعمال التي یقوم بها المسیر واإلداري وهي على الشكل التالي 
  . التخطیط وتحدید السیاسات واإلجراءات  -  
  تفویض السلطة والمسؤولین  -  
  الرقابة على النتائج المطلوبة  -  
  اإلشراف على تقدیم النتائج  -  
  .إصدار األوامر العامة أو التعلیمات  -  
  تفسیر السیاسات وتبلیغها -  
  تدریب المرؤوسین في المراكز ذات المسؤولیة وتحمل العمل اإلداري  -  
  .اصر المكونة للعمال اإلداریینلعنتنسیق جمیع الجهود المختلفة با -  

  : مؤهالت المسیر الناجح  - 21
یجب على اإلداري والمسیر لكي ینجح في شغل مركزه أن یواجه األعمال التي تحت إشرافه وسیرها في   

یسر وسهولة، كما یجب أن یفهم مبادئ التنظیم واإلدارة لیستخدمها استخداما صحیحا، ویشترط في المسیر أن یقدر 
إلى العالقات اإلنسانیة ویعرف متى تكون علیه العالقات السلیمة بین جمیع العاملین معه من مستلزمات  الحاجة

النجاح، أن یرسم أهدافه بوضوح ویخطط لمرؤوسه اإلجراءات التي تتیح تنفیذ هذه األهداف ویفوض السلطة 
ختلفة للعمل، ویستنبط وسائل الرقابة الضروریة إلى األشخاص الذین یقع على عاتقهم مسؤولیة تنفیذ المراحل الم

  : التي تضمن تنفیذ الخطة ویستعرض بعض المؤهالت الممیزة للمسیر الناجح ونلخصها فیما یلي
  امتالك الطاقة اإلداریة -
  المحافظة على المسلك اإلداري وممیزات القیادة -
  .والرقابة الجدارة في استخدام التنفیذ -
  .النفس ضبطو  إبداء اآلراء السدیدة -
 3.ءالقدرة على تنسیق أعمال الزمال و االستقامة -

                                                
  .18_ 17ص _. 1995مرجع سابق ،_.محمد رفیق الطیب  1
  .19ص _. 1995،نفس سابق  _.محمد رفیق الطیب  2
  .19ص _. 1995نفس سابق ،_.محمد رفیق الطیب  3
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  : آلیات التسییر - 13
التسییر هو تلك المجموعة من العملیات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساسا التخطیط والتنظیم والتوجیه،   

  .الرقابة وهو باختصار تحدید األهداف وتنسیق جهود األشخاص لبلوغها وهو جوهر مهمة المسیر
إن التنسیق شأنه في ذلك شأن اتخاذ القرارات، فالوظیفة التسییریة مستمرة تسایر مختلف الوظائف األخرى   

من التخطیط حتى الرقابة تتناول التنظیم باعتبار جراء من العملیة التسییریة، تصمیم بنیة المنشأة أو هیكلتها بما 
  1.عمل، عالقة سلطة وغیرهتتمثل علیه هذه البنیة من تقنیات إداریة، ومناصب 

یشكل التسییر من منظم حركي عملیة دائریة فلو اعتبرنا أن هذه العملیة تبدأ بتحدید األهداف أي التخطیط،   
  .فإنه ال یمكن أن یعتبرها تنتهي عند الرقابة، فالرقابة ال بد أن تكشف عن وجود أخطاء

واإلجراءات وغیرها من الخطط، بمعنى أن الرقابة تعود تتطلب تعدیالت جذریة أو طفیفة على السیاسات   
من جدید إلى التخطیط كذلك فإن العالقة بین عملیة التسییر والتنظیم هي أیضا عالقة دائریة مبنیة على أساس 

  .التفاهم المتبادل، ذلك أن عملیة التسییر لدى تطبیقاتها تنتج التنظیم الذي ال تتواصل سیره إال بالتوجیه 
  :هداف التسییرأ - 14

  : من بین األهداف التي یسعى التسییر الحدیث الوصول إلیها ما یلي  
  ضمان سیر األنشطة اإلنتاجیة وفق ما جاء في البرنامج اإلنتاجي  -  
إیجاد صیغ مثلى الستعمال عوامل اإلنتاج من ید عاملة، مواد أولیة، رؤوس أموال، تكنولوجیا استعماال  -  

  أو نقص عقالنیا بدون تبذیر 
  إنتاج المنتوج بنمط خاص مع ضمان تسویقه -  
  2.تلبیة رغبات وحاجیات المستهلك من حیث الكم، الكیف والزمن -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .11ص _ .1994، القاھرة:،مركز دلتا للطباعة1ط_ .تخطیط المدن والقري_.فاروق عباس حیدر  1
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  :الخالصة
لقــد أصــبح للتســییر أهمیــة بالغــة فــي مختلــف مجــاالت الحیــاة وخاصــة األمــور اإلداریــة حیــث یعتبــر التســییر          

علیــه الــدول التــي تــود النجــاح والتقــدم بمنشــآتها الریاضــیة إلــى تقــدیم خــدمات أفضــل، إن العمــل األساســي الــذي تعتمــد 
التسـییر هــو عملیــة إداریــة تســتند علــى تجــارب میدانیــة إداریــة وهــو عبــارة عــن مجموعــة مفصــلة مــن القــرارات التــي تــتم 

ط أساسـیة یجـب توفرهــا علـى مسـتویات مختلفـة وفـي مجـاالت متنوعــة وهـي تتعلـق بتحدیـد األهـداف، وهنــاك عـدة شـرو 
  .في عملیة التسییر هي التخطیط، التنظیم، الرقابة، التوجیه

فالتسییر هو مسایرة التعقید واإلشكالیات الموجودة داخل المنشآت فبدون وجود التسییر دقیق فإن المنشآت   
بشریة، (موارد الموجودة الریاضیة تصبح تتخبط في دوامة من المشاكل وسوء التسییر لجمیع الوحدات التابعة لها وال

  .داخل هذه المنشآت) مالیة
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  :مهیدت
لكي یمكن لكل فقرة تعلیمیة في المنهج الدراسي أو تدریبیة في النشاط الریاضي أن تحقق أهدافها فإنه              

الضروري توافر المنشآت الریاضیة بشكل كاف فكما أن األماكن المناسبة ضروریة من أجل تعلیم ناجح  نم
  .وممارسة جیدة، فهي أیضا مطلوبة من أجل ممارسة ناجحة وجیدة في التربیة البدنیة والریاضیة 

ن نجاح المنشآت الریاضیة في تحقیق أهدافها یعتمد بدرجة كبیرة على كفاءة وفعالیة اإلدارة وطریقة               وإ
تسییرها والمبادئ األساسیة التي یتمسك بها المشرف في التخطیط للمنشآت واإلمكانات الریاضیة حیث أن المشرف 

.اتأعلم بما یجب أن تحتاج إلیه المنشآت من تسییر، اتخاذ القرار  هو  
فقرة تعلیمیة في المنهج الدراسي أو تدریبي في النشاط الریاضي أن تحقق أهدافها فإنه من الضروري توافر المنشآت 

الریاضیة بشكل كاف فكما أن األماكن المناسبة ضروریة من أجل تعلیم ناجح وممارسة جیدة، فهي أیضا مطلوبة 
.یاضیةمن أجل ممارسة ناجحة وجیدة في التربیة البدنیة والر   
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:تاریخ المنشآت الریاضیة -1  
دورات ریاضیة تمثلت  یعود الفضل في فكرة المنشآت الریاضیة إلى اإلغریق حیث كانوا أول من اهتم بإقامة      

قبل المیالد،فنظرا للعدد الكبیر من المشاركین من مختلف  468في األلعاب االولمبیة التي أقیمت في عام
المقاطعات اإلغریقیة جاءت فكرة إنشاء مالعب ریاضیة كبیرة تتسع ألكبر عدد ممكن من المشاهدین لالستمتاع 

االولمبیة قدیما لمدة خمسة أیام نظرا لكثرة عدد الالعبین  بالمنافسات الریاضیة،واستمرت منافسات األلعاب
نشاء المالعب الریاضیة وتحدیدا في  المشاركین من كافة المقاطعات اإلغریقیة ومنذ تلك الفترة استمر تعمیر وإ

.عصر الحضارة الرومانیة،والتي تمیزت باإلبداع في المنشآت الریاضیة  
بني أول مجمع ریاضي في التاریخ في القرن الخامس قبل المیالد في الیونان وكان یحتوي على عدة منشآت      

.لأللعاب القوى والمسبح) الغمنازیوم(في مجال الرمایة و) البالیسترا(الملعب المدرج و) االستاد(ریاضیة منها   
اني لتمارس على هذه الحلبة ما یسمى بالریاضة الدمویة وبعد بروز شمس اإلمبراطوریة الرومانیة بنّي المدرج الروم

والقتال حتى الموت ومصارعة الوحوش،ولیستمتع الجمهور بشاهد هذه الریاضة علي المدرجات،وقد استخدمت فیه 
1 .أیضا تغطیة خفیفة من القماش والحبال علقت على دعامات في أعلى المدرجات لتقي الجمهور أشعة الشمس   

صالة ریاضیة مغلقة في العصر الحدیث في الوالیات المتحدة األمریكیة في التسعینیات من القرن بنیت أول     
التاسع عشر،وكانت صالة كبیرة متعددة النشاطات، ثم ظهرت صالت ریاضیة وأخذت تتطور تدریجیا حتى وصلت 

.إلى ما هي علیه الیوم  
جري ثم على الملعب الكبیر وبعد ذلك وتحدیدًا في وكلمة استاد كانت تطلق على بادئ األمر على مضمار ال    

.العصر الروماني أطلقت على مجموعة المنشآت الریاضیة التي تحتوي نعلى مالعب متعددة  
م تاریخ إعادة تنظیم األلعاب األولمبیة هو البدایة الحقیقیة للتقدم العلمي في المنشآت 1890ویعتبر عام 

األوربیة على تطویرها،حیث انتشرت المنشآت وبفنون معماریة متقدمة ومتطورة  الریاضیة،التي أخذت كثیرا من الدول
تدریجیا في بعض الدول األوربیة كألمانیا،فنلندا،ایطالیا ثم انتقلت تلك التقنیة والتكنولوجیا والتجهیزات الریاضیة الى 

قدم في فن وتقنیة العمارة الریاضیة الدول الغربیة األخرى انجلترا وأمریكا وفرنسا ودول أخرى،ومازال التطور والت
مستمرة حتى وقتنا الحاضر ویتضح هذا التطور المتمیز في عمارة المنشآت الریاضیة من خالل تتبع دورات 

م وحتى 1972م بأثینا ومرورا بالدورة التي أقیمت في میونیخ 1896األلعاب األولمبیة منذ بدایتها الحدیثة في سنة 
الحظ مدى التطور الذي نجم من خالل التنافس بین الدول الستضافة األلعاب األولمبیة آخر دورة أولمبیة، حیث ی

ظهار ما لدیها من تقنیات حدیثة في فن العمارة وتجهیز المنشآت الریاضیة .وإ  
     :مفهوم المنشآت الریاضیة -2

:أعطى الكثیر من الباحثین تعریفات للمنشآت الریاضیة منها  
تعریف محمد حسن الوشاح ومحمد عبد اهللا الشعارین بأن المنشأة الریاضیة تطلق على أي مكان معد ومجهز 

لممارسة األنشطة البدنیة الریاضیة بكل أشكالها،سواء كانت تلك األماكن مكشوفة أو مغطاة والمنشآت الریاضیة 
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الخ،كما .....ف والقاعات والمباني الملحقة تشتمل على المالعب واألدوات الریاضیة والمخازن والمستودعات،الغر 
أن المنشآت الریاضیة مختلفة فهناك المنشآت التعلیمیة والتدریبیة والتنافسیة وهناك مالعب لألطفال واألندیة 

.الریاضیة والمدن الریاضیة  
نشطة الریاضیة ویمكن تعریفها بأنها ذلك المكان المجهز بالوسائل واإلمكانیات الریاضیة المخصصة لممارسة األ

.وتقدیم الخدمات الالزمة لتحقیق األهداف الریاضیة  
  .كما یطلق اسم المنشأة الریاضیة على كل مكان تمارس فیه الریاضة البدنیة بأنواعها

من التعریفات السابقة نجد أن المنشآت الریاضیة هي كل مكان معد ومجهز لممارسة األنشطة الریاضیة والبدنیة 
  ة تعلیمیة أو تدریبیة أو تنافسیة وهي تختلف حسب نوع النشاط والهدف الذي نشأت سواء كانت أنشط

  .ألجله
: أنواع المنشآت الریاضیة -3  

:تصنف المنشآت الریاضیة ضمن ثالث مجموعات وهي  
مضمار الجري،ساحة العاب القوى،مالعب التنس،میادین سباق ،مثل مالعب كرة القدم: المالعب المكشوفة -3-1

.حلبات سباق السیارات والدراجات،ساحة األلعاب الشتویة،وجمیع األلعاب التي تقام على الثلج والجلید الخیل،  
هي مالعب مغطاة تجرى فیها مسابقات بالعب الكرات والقوى والجمباز والجو دو :الصاالت المغلقة -3-2 

  .والكاراتیه والمصارعة والمالكمة وغیرها
عامة أي مخصصة لجمیع األلعاب أو خاصة بلعبة معینة من صالة الجمباز أو العاب وقد مكون هذه الصاالت 

.القوى أو كرة السلة  
وتشمل أحواض السباحة وأحواض الغطس وتجرى فیها مسابقات السباحة والغطس وكرة الماء : المسابح-3-3

1.تغطیة المسبحوالسباحة التوقیتیة واستعملت التغطیات المتحركة القابلة للفتح واإلغالق في   
:خصائص المنشآت الریاضیة-4  

   2:العتبار منشأة أنها ریاضیة ال بد أن تتوفر على العنصرین التالیین
أن تكون مفتوحة للجمهور ویقصد من ذلك عدم االستعمال على فئة معینة من الناس، وأن  :العنصر األول-    

تكون المنشأة مفتوحة للجمیع، فهي ذات استعمال مشترك بین جمیع الناس سواء تعلق األمر بالریاضیین أو 
.المتفرجین أو غیر ذلك من الناس  

أن تكون المنشأة معدة للممارسة البدنیة والریاضیة أو الترفیهیة یجب أن تكون المهمة الرئیسیة  :العنصر الثاني-    
ما النشاطین معا .واألساسیة لهذه المنشأة هو أن تمارس فیها النشاطات البدنیة والریاضیة وأما النشاطات الترفیهیة وإ  

وباعتبار المنشأة معدة خصیصا لمثل هذه الممارسات ال یمنع  
من إمكانیة أن تمارس فیها بصفة تبعیة أو عرضیة نشاطات أخرى غیر الممارسات الریاضیة والبدنیة بمختلف 

أشكالها كأن تكون نشاطات ثقافیة أو عروض اجتماعیة أو تظاهرات ذات طابع سیاسي قصد جعل المنشآت ذات 
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ها بصفة تبعیة منشآت ریاضیة فالمهم وممارسة هذه النشاطات ال یغیر من كون المنشآت تمارس فی أحسن مرد ودیة
الریاضیة بمختلف أشكالها وأن النشاطات األخرى تمارس بصفة  هو أنها مفتوحة للجمهور ومعدة خصیصا لممارسة

.عرضیة أو تبعیة  
:المبادئ العامة لتخطیط المنشآت الریاضیة -5  

اكز التدریب والقرى الریاضیة من أجل هناك عدة مبادئ أساسیة یجب مراعاتها عند التخطیط إلقامة النوادي ومر 
 االستغالل األمثل وضمان فاعلیة وسهولة وسالمة استعمالها حتى تحقق الهدف التي أنشئت من أجله، 

1 :ونبین أهم هذه المبادئ التي ینبغي وضعها من الحسبان والدراسة قبل التنفیذ فیما یلي    
:التجانس الوظیفي للمالعب والوحدات -5-1  

نجاز المهام بكفاءة  حتى تسهل عملیة التحكم في إدارة المنشأة وصیانتها وعملیة االتصال بین وحدات المنشأة وإ
یجب أن تكون جمیع المالعب والوحدات تحتوي على غرف تبدیل المالبس ودورات المیاه وأماكن االستحمام 

.متجانسة وقریبة من بعضها البعض  
:اختیار الموقع -5-2  

لعنصر على نوع المنشأة الریاضیة المطلوبة یتوقف دراسة هذا ا 
إقامتها، حیث یختلف اختیار الموقع ومساحته بالنسبة إلنشاء بعض المالعب الصغیرة عن مراكز تدریب الناشئین 

وعن المجتمعات الریاضیة بالوالیات والمدن الكبیرة ویراعي في ذلك الحجم، الكثافة السكانیة والطلب االجتماعي 
) كیلومترات 04(ارسة، ویفضل اختیار الموقع الذي یبعد عن المناطق السكانیة بمسافة أقل عن والریاضي للمم

بالنسبة لألطفال حتى یسهل إنشاء شبكة من المواصالت السریعة تتجه من جمیع ) كیلومتر 02(بالنسبة للشباب، 
.أطراف المدینة إلى المالعب أو یمكن قطع المسافة سیرا على األقدام  

  :زلالع -5-3
:هناك بعض العوامل غیر المرغوب فیها والتي تحتاج إلى العزل منها  

.الخ...عزل المنشأة عن أماكن الخطورة واإلزعاج من مصانع ومطارات-  
.عزل المالعب الریاضیة التي تحتاج إلى الهدوء عن المالعب األخرى مثل میادین الرمایة-  
.تشوه الملعب وتخصص أماكن خاصة للصحافة و اإلعالمعزل الجماهیر عن أرضیات المالعب ال تعیق أو -  
.تخصیص أماكن مغلقة لحفظ األجهزة الكهربائیة والمیكانیكیة بعیدا لسالمة المواطنین-  
 : األمن والسالمة -5-4
:یجب مراعات أمن وسالمة وصحة الریاضیین في تخطیط المنشآت الریاضیة وهذا بــــــ   
.ماكن التلوث واألوبئةأن تكون المنشأة بعیدة عن أ -  
أن تكون عدد األبواب المؤدیة للمالعب وسعتها یتناسب مع عدد المستفیدین،وتخصیص غرف لإلسعافات  -

.األولیة  

                                                
. 54ص_ .2004مرجع سابق، _.محمد حسن الوشاح، محمد عبد هللا الشعارین  1 



 الفصل الثالث                                                                                    المنشآت الریاضیة
 

 

39 

  1.ینبغي أن تكون جمیع أدوات الصیانة واألدوات الریاضیة بعید تماما عن أرضیات الملعب -
 :الصحة العامة -5-5

مراعاة عدة عوامل منها العنایة بمصدر میاه الشرب،وبالصرف الصحي،النظافة لتحقیق شروط الصحة العامة یجب 
.الیومیة والصیانة الدوریة واالهتمام بالتهویة الجیدة،العنایة المستمرة بأرضیات المالعب ونظافتها  

أماكن اإلشراف هماك العدید من النواحي المتعلقة بتسهیل عملیة الرقابة واإلشراف من أهمها أن تكون :اإلشراف-6
تسهل عملیة االتصال بجمیع أماكن المشاط بالمؤسسة ویفضل أن تكون هذه األماكن مطلة على میادین المنشأة 

.وواجهاتها من زجاج وأن تكون مناسبة للتحكم في إدارتها  
ألغراض یجب علي اإلدارة استغالل اإلمكانیات بأحسن طریقة و  :االستغالل األمثل حتى تنبت اإلدارة نجاحها-7

:عدیدة وال یكون هذا إال بالتخطیط الجید والذي یجب أن یراعي مایلى  
مكانات المنشأة ألكثر من غرض- .االستفادة القصوى من مساحة وموقع وإ  
.إنشاء أكثر من میدان ریاضي لالستفادة القصوى من المساحات-  
.تنظیم برامج متعددة في جمیع فصول السنة والمناسبات-  
:إذ یجب أن تكون التكالیف مساعدة لتحقیق المنشأة لقیمتها الحیویة وهذا بمراعاة:قتصادیةالنواحي اال-8  
إمكانیة تقسیم المشروع إلى مراحل متعددة وهذا بوضع خطة تنمویة حسب المیزانیات المخصصة للمشروع على -

.المدى الطویل والقصیر  
.اإلنشاء والتشغیلخفض التكالیف المالیة قدر اإلمكان مع عدم المساس بجودة -  
.تحدید األهداف بأقل التكالیف االقتصادیة في تشغیل الكهرباء دون التأثیر على األداء-  
للهندسة المعماریة قوانین یجب إتباعها،باإلضافة إلى القوانین المتعلقة بمواصالت ومقاییس :النواحي القانونیة-9

:المالعب الریاضیة وهذا بــــ  
.ي تصمیم وتخطیط وتشغیل المنشأةإتباع األسس العلمیة ف-  
.تطبیق القواعد القانونیة للمالعب واألدوات واألجهزة الریاضیة مع مراعاة الهدف من المنشأة-  

عملیة التوقع للتوسع أو التعدیل في بعض جوانب المنشآت الریاضیة مستقبال أمر :إمكانیة التوسع مستقبال- 10
الحدیثة ،ولهذا یجب مراعاة احتمالیة التوسع أفقیا أو رأسیا في المنشأة محتمل الحدوث،خصوصا في عصر التقنیات 

مكانیة زیادة عدد المستخدمین لها .وإ  
إن جمال المنشأة یؤثر في نظرتهم للمنشأة وحكمهم علیها،باإلضافة إلى رفع مستوى األداء :الناحیة الجمالیة- 11

:ل ذات االرتباط منهاوالتحفیز على زیادة الممارسة ولهذا یجب مراعاة العوام  
.توزیع المالعب والمباني بشكل متناسق ومراعاة الناحیة الجمالیة في التصمیم-  
زیادة المساحات والمسطحات الخضراء بأشكال هندسیة جمالیة متنوعة مع االهتمام بالحدائق وهذا باستخدام و   -

.النافرات بشكل یبعث الراحة  

                                                
. 54ص_.2004 ،مرجع سابق_ .الوشاح، محمد عبد هللا الشعارینمحمد حسن   1  
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.بشكل جذاباالهتمام بألوان المباني الخارجیة -  
   :آت الریاضیة طاء الشائعة عند التخطیط للمنشبعض األخ-6

1 :هناك أخطاء عدیدة یرتكبها المسیرون في تخطیطهم للمنشآت وأكثرها شیوعا   
  .تخطیط غیر مرن أي ال یسمح باستعمال المنشأة ألكثر من غرض- .1
  .صعوبة مشاهدة الجماهیر للمباریات الهامة- .2
  .صالة التدریب في مكان واحدإدماج صالة األلعاب و - .3
  .          عدم إعطاء اعتبارات كافیة الحتمال التوسیع في حالة زیادة عدد الممارسین للریاضة- .4
  .االهتمام بالناحیة الجمالیة الخارجیة دون االعتبار للوظیفة- .5

:تعریف اإلمكانیات-7  
هــي كــل مــا یمكــن أن یســاهم فــي تحقیــق هــدف معــین حــالي أو مســتقبلي مــن تســهیالت  ومالعــب وأجهــزة وأدوات    

  ومیزانیة وظروف مناخیة وجغرافیة ومعلومات وكـوادر متخصصـة متبعین 
.األسلوب العلمي للتخطیط  .اإلدارة والتقویم لتحقیق تلك األهداف  

كل ما یساهم في تحقیق الهدف من إمكانیات مادیة من هذا التعریف نجد أن اإلمكانیات هي -
واإلمكانیات المالیة وكل من یساهم في تحقیق ...) عتاد ریاضي –أجهزة ریاضیة –صاالت -مالعب(

2.الهدف من مسیرین ومدیرین أي اإلمكانیات البشریة   
:أهمیة اإلمكانات في التربیة الریاضیة -8  

امها یعتبر أمرا حتمیا ال شك أن توفیر اإلمكانات وحسن استخد 
ال غنى عنه باإلضافة إلى أنها أحد العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها لما لها من أثر استثماري في تنمیة 

طاقات األفراد والجماعات، ویظهر ذلك واضحا في مجال التربیة البدنیة والریاضیة حیث یؤثر اإلمكانیات بمختلف 
یق أهدافها ویمكننا التعرف على أهمیة اإلمكانات في هذا المجال على النحو أنواعها في نجاح أنشطتها وتحق

3:التالي  
توافر اإلمكانات یعد أحد العناصر األساسیة المؤثرة في نجاح فعالیة العملیة التعلیمیة حیث ال غنى عن وجود  -  

.أفنیه ومالعب وأدوات ریاضیة مدرسیة  
لالنضـــمام للفـــرق الریاضـــیة ذات المســـتوى العـــالي، والفـــرق القومیـــة فـــي إن تكـــوین صـــفوف متتالیـــة مـــن الناشـــئین  -

  .مختلف الریاضات ال یمكن أن یتم دون توافر اإلمكانات المادیة والبشریة الخاصة بهذا المجال
إن البرامج المختلفة ألغراض التربیة الریاضیة تضعف وال یمكن لها أن تحقق أهدافها كامال في غیاب  -

.اإلمكانات  

                                                
.61ص_ 2012مرجع سابق، _ .زكي محمد محمد حسین   1 
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إن توافرت اإلمكانات الخاصة بتقدیم المهارات الریاضیة وخاصة الصعبة بطریقة وصورة بسیطة سلسلة تعلق  -
بذهن المتدرب وتساعده للوصول إلى مرحلة الثبات واإلتقان واألداء اآللي بصورة أقرب إلى المثالیة مما یساعد في 

.رفع مستوى األداء  
.واألدوات یقلل من شعور الممارسین بالمللتوافر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجهزة  -  
إن توفیر اإلمكانات عالیة المستوى سواء كانت مادیة أو بشریة له األثر الكبیر في االرتقاء بالمستوى -  

.الریاضي للممارسین سواء من الناحیة المهاریة أو الخططیة   
:مبادئ عامة في تخطیط اإلمكانیات في الریاضة_9  

هم شيء یجب مراعاته في عملیة التخطیط ووضع الخطط واإلستراتیجیات لسیر المنشآت تعتبر اإلمكانیات أ
:الریاضیة وفیما یلي مبادئ عامة في تخطیط اإلمكانیات في المجال الریاضي وهي كما یلي  

ضرورة وضع أولویة في استخدام اإلمكانیات أو التخطیط لها هل هي للتدریس أم للترویح أو للمنافسات - 1
.یة والتدریب؟الریاض  

.تحدید اإلمكانیات الریاضیة طبقا لحاجة وخصائص المنشأة الریاضیة- 2  
.تناسب اإلمكانیات لألنشطة التي تحتاجها المنشأة الریاضیة- 3  
.تجهیز اإلمكانیات بطریقة مرنة حتى یمكن االستفادة منها ألكثر من غرض في كل مكان أو زمان- 4  
1.للممارسین من إمكانیات وفقا للدراسات المبدئیة التي تسبق إقامة المؤسسةتحدید الحاجات الفعلیة - 5  

  : مزایا دراسة إمكانات المنشأة الریاضیة - 10
إن التعرف على المزایا واألهداف الممكن تحقیقها من دراسة إمكانات المنشآت الریاضیة یمكن إجمالها فیما   

   2:یلي
  : مل المنشأة الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لع - أ

حیث أن الدراسة تمكننا من تطویر أداء المنشأة بما یسمح برفع مستوى كفاءتها الفنیة واإلداریة بما یسهم   
  . في تقدیم خدمات أفضل في شكل أنشطة وأهداف تحققها 

  : اختیار أفضل للتقییم التنظیمي للمنشأة -ب
لمثالیة للصفات والمیزات واألهداف الخاصة بالمنشأة إذ إن دراسة اإلمكانات یتبعه بالضرورة دراسة للتولیفة ا  

یمكن من خاللها الوصول إلى البدائل الممكنة للتصمیم التنظیمي والذي یحقق مرونة تساعد المنشأة في تقدیم 
  .أنشطتها بدرجة عالیة من الكفاءة

  
  
  : زیادة حماس العاملین بالمنشأة  - ج
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فإن دراسة المنشآت الریاضیة تساعد في البحث عن سلوك ودوافع إن هذا األمر ضروري بالغ األهمیة،   
األفراد المكونین لهذه المنشأة وعلى ذلك یمكننا من اإلجابة على السؤال  التالي، لماذا یتصرف األفراد بصورة 
، معینة، وهناك حكمة تقول أنه یمكنك أن تقود حصانا إلى الماء، ولكنك ال تستطیع أن ترغمه على شرب الماء

وهذا ینطبق على اإلنسان لذا فإن دراسة اإلمكانات والموارد تزودنا بالعوامل المختلفة واألسباب التي من شأنها زیادة 
  .حماس العاملین بالمنشأة لالستفادة الكاملة والسلیمة منهم

  : اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانیة -د
تعرف على كیفیة تحقیق هذا اإلشباع بأفضل الطرق إن دراسة اإلمكانات المتاحة في المنشآت تساعد في ال  

  .والصور وبالتالي یتحقق اإلشباع بأقل جهد ممكن وأقل تكلفة 
  : تطویر مختلف ألوان الممارسة الریاضیة -هـ

من خالل دراسة اإلمكانات والموارد التي یمكن التواصل إلى أفضل األنشطة سواء التي یقبل علیها األفراد   
األنشطة والوصول بالعبیها إلى ریاضة المستویات العلیا سعیا إلى تحقیق البطولة باإلضافة إلى  واالرتقاء بهذه

  .التعرف على نواحي الضعف وتدعیمها ونواحي القوة وتعمیمها 
  : زیادة أعداد الممارسین -و

ى نواحي مما ال شك فیه أن دراسة اإلمكانات المختلفة في المنشأة الریاضیة یضع أیدي المسؤولین عل  
النقص، مما یدفعهم الستكمالها والتوسع في إقامتها وتوفیرها مما یتیح الفرصة األكبر لعدد ممكن من األفراد 

  .لالستمتاع بالمشاركة في مختلف األنشطة الریاضیة 
  : استخدام أفضل الموارد المتاحة - ي

هذا المجتمع ومن خالل دراسة إن الحجم  المتاح من الموارد لمجتمع معین أقل عادة من حاجات أفراد   
  .اإلمكانات یمكن الوصول إلى االستخدام األمثل لموارد المجتمع بما یحقق أقصى إشباع للمواطنین 

  : تحقیق أفضل األهداف - ك
إن المحطة النهائیة لجمیع المزایا السابقة والتي تحقق من دراسة الموارد واإلمكانات هي الوصول إلى أفضل   

نجاز األهداف التي أنشئت من أجلها أال وهي اإلشباع األفضل  الطرق فعالیة في مساعدة المنشآت على تحقیق وإ
   1.للحاجات اإلنسانیة للمواطنین بأقل جهد 

 
 
 

 
 

 

                                                
  .29ص _.1998 ،ابقمرجع س _.عفاف عبد المنعم.د - 1



 الفصل الثالث                                                                                    المنشآت الریاضیة
 

 

43 

:خالصة  
نظرا لتطور المنشآت الریاضیة إال انه لن یتوقف عند هذا الحد سواء كان ذلك من ناحیة الخدمات أو من الناحیة 

ن نجاح تسییر هذه المنشآت الریاضیة وتحقیق أهدافها یعتمد بالدرجة اإلجمالیة التي  أصبحت تصمم علیها، وإ
األولى على كفاءة وفعالیة التسییر اإلداري الجید لها والمبادئ األساسیة التي یتمسك بها المشرف في التخطیط 

ه هاته المنشآت من تسییر أمثل إلی والتسییر لإلمكانیات الریاضیة حیث أن المشرف هو أدرى وأعلم بما تحتاج
.واتخاذ القرارات لتحقیق أهداف المنشأة المراد تحقیقها والوصول إلیها  
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   :تمهید
 مجتمع في الموجودة الحقائق إلى الوصول جلأ من هامة وسیلة المیدانیة الدراسة تعد         

،  والتجریب القیاس والریاضة عموما إلى  والریاضیة البدنیة التربیة في الظواهر فإخضاع ، الدراسة
 في إلیها المتوصل ئجالنتا في الدقة من كبیر لقدر الوصول إلى سعیا األسالیب اإلحصائیة واعتماد
 ، ولذلك معالجتها وكذلك المواضیع طرح حیث من العلمیة الموضوعیة كذلك إضفاء ، و البحوث

 التي التساؤالت على اإلجابة قصد وهذا العلمیة البحوث في التطبیقي على الجانب كثیرا التركیز یتم
 من للتأكد والتفسیر تحلیلال في اإلحصائیة التقنیات بتوظیف الموضوع المدروس وهذا حول تطرح
 والمناسبة الصحیحة الوسائل اختیار أهمیة تتجلى ا، وهنانهبطال أو الفرضیات المصاغة صحة
  بالبیانات المتعلقة للترجمة والتقنیات المناسبة المعلومات لجمع

ن دراسة تكو إجراء للتأكد من صحة الفرضیات المقدمة في الجانب النظري كان ال بد لنا من        
أكثر دقة وأكثر منهجیة والمتمثلة في الدراسة المیدانیة التي من خاللها اختیار المنهج المتبع في 
هذا البحث وكذا مجاالته والعینة التي تم اختیارها له، وكذا أداة البحث كما قمنا بتحلیل النتائج 

  .ومناقشتها
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 :الدراسة االستطالعیة
  : عیة اولى الدراسات المیدانیة التي یركز فیها الباحث على النقاط التالیةتعتبر الدراسة االستطال

  .معرفة مجتمع قید الدراسة - 1
  معرفة عینة الدراسة وعددها وممیزاتها وخصائصها- 2
  معرفة اداة الدراسة ومدى مالئمتها و تحدید اوجه القصور - 3

  :المجال المكاني -1-1
  :ةالتالیالریاضیة في المنشآت  والعمال تم توزیع استبیان الموجه لإلداریین

  . رابح بیطاط ، المسبح النصف أولمبي مركب : البویرة -
  .ملعب محمد الدراجي : سور الغزالن-
  .المسبح النصف أولمبي : عین بسام-
  :المجال الزماني -1-2

 2014أشهر ونصف شهر ، من دیسمبر  05دة قدرها شرعنا في إنجاز هذا البحث في م
  :وتنقسم الفترة إلى مرحلتین2015تصف شهر ماي حتى من

  :01المرحلة 
لها شهر مارس وهي مرحلة البحث النظري حیث قمنا من خالنهایة حتى دیسمبر و من 

  .في المنشآت الریاضیة اإلداري مختلف المعلومات حول اإلدارة الریاضیة وكذا التسییربجمع أهم 
  :02المرحلة 

وهي مرحلة خصصت للجانب التطبیقي  2015ي شهر ما منتصف من شهر أفریل حتى
  .النتائجو تحلیل ومناقشة  عن طریق أسئلة االستبیان  من خالل جمع المعلومات

  :عینة البحث -2
 كثر دقة وموضوعیة ومطابقة للواقعمن خالل دراستنا المیدانیة حرصنا على الوصول إلى نتائج أ

أي أننا لم نخص العینة بأي خصائص أو ممیزات قمنا باختیار عینة بحثنا بطریقة عشوائیة  لهذا
  :وذلك لسببین

العینة العشوائیة تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد ألنها ال تأخذ أي اعتبارات أو تمییز أو إعفاء  -
  .أو صفات أخرى غیر التي حددها البحث

  .ها أبسط طرق اختیار العیناتنو العینة العشوائیة لك -
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  :ةضبط أفراد العین -2-1

رابح مركب :موزعین على المنشآت التالیة و عامل في المنشآت الریاضیة إداري 40وتتكون من 

  .المسبح النصف أولمبي بعین بسام ،ملعب محمد الدراجي بسور الغزالن  ،بیطاط بالبویرة 

  :المنهج المتبع -3

  .المنهج هو الطریق المؤدي إلى الهدف المطلوب 

تناولناه في دراستنا، وقصد تحلیل النتائج ودراسة اإلشكالیة التي  ونظرا لطبیعة الموضوع الذي

طرحناها فإننا نعتمد على المنهج الوصفي الذي یختص بجمع البیانات والتقاریر أو الجداول الكمیة 

  .أو كالهما معا

لتحلیل والتفسیر العلمي المنظم، أشكال ایعرف ماجد محمد الخیاط المنهج بأنه أحد و          

صف ظاهرة أو مشكلة محددة و تصویرها كمیا، وجمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو لو 

خضاعها للدراسة الدقیقة  ،تصنیفها و تحلیلهاالمشكلة و     1.وإ

المنهج الوصفي یعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع من التعریف نجد أن 

را كیفیا وتعبیرا كمیا فاألول یصف لنا ظاهرة ویوضح ووصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها تعبی

یوضح مقدار هذه الظاهرة ودرجات ارتباطها مع خصائصها أما الثاني فیعطیها وصفا رقمیا 

  .الظواهر المختلفة األخرى

  :أدوات وتقنیات البحث -4

مع وهي االستبیان كأداة لجوقع اختیارنا في هذا البحث على التقنیة السائدة والشائعة 

  .البیانات والذي وجدناها أنجع طریقة للتحقق من إشكالیتنا التي نحن بصدد البحث فیها

أداة من أدوات البحث العلمي معدة لجمع البیانات بهدف الحصول على :ویعرف االستبیان بأنه  

إجابات عن مجموعة من األسئلة واالستفسارات المكتوبة في نموذج أعد لهذا الغرض، ویقوم 

  2.المبحوثین بتسجیل إجاباتهم بأنفسهم

                                                
   .94ص . 2010_.عمان:،دار الرایة للنشرالطبعة األولى  _.أسالیب البحث العلمي:ماجد محمد الخیاط  1
  .94ص_. 2010نفس المرجع ،_.اطماجد محمد الخی 2
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االجتماعیة  ویعتبر االستبیان أكثر أدوات جمع البیانات والمعلومات استخداما وشیوعا في البحوث
والتربویة الریاضیة، كما یستعین الباحثون كثیرا بهذه األداة، نظرا لكونها اقتصادیة سهلة وسریعة في 

 لإلداریینواحدة تطبیقها لذلك قمنا بتحضیر االستمارات االستبیانیة واعتمدنا في بنائها على استمارة 

وتتمثل هذه  سؤال 16یضم االستبیان و والعمال معا الشتراكهما في القیام بالعملیات اإلداریة  

 :األسئلة في

  : األسئلة المغلقة -
وهي األسئلة المقیدة بنعم أو ال بدون إبداء أي رأي والغرض منها تقصي الحقائق 

  .مباشرة
  :األسئلة االختیاریة -

هذا المبحوث یجد جدوال عریضا لألجوبة المفتوحة وما علیه إال اختیار واحد منها 

لب منه جهدا فكریا كما هو الحال في األسئلة األخرى إال أنه في هذه األسئلة یفتح دون أن یتط

 .المجال إلى إضافات أخرى ممكنة

  :متغیرات البحث -5
  .استناد إلى الموضوع تبین لنا أن هناك متغیرین اثنان احدهما مستقل واألخر تابع وهما كالتالي

لمتغیر الذي یفترض الباحث انه السبب أو احد األسباب هو عبارة عن ا: تعریف المتغیر المستقل  -5-1
  .لنتیجة معینة، ودراسته قد تؤدي إلى معرفة تأثیر على متغیر أخر

  .اإلدارة الریاضیة: تحدید المتغیر المستقل
هو متغیر یؤثر فیه المتغیر المستقل وهو الذي تتوقف قیمته على مفعول : تعریف المتغیر التابع -5-2

متغیرات األخرى حیث انه كلما أحدثت تعدیالت على قیم المتغیر المستقل ستظهر على المتغیر تأثیر قیم ال
  1.التابع

  .المنشآت الریاضیة تسییر :تحدید المتغیر التابع-5-2-1
  :الطریقة اإلحصائیة -6

فـي  اعتمـدنانسب مئویـة وقـد  إلىنات والنتائج من حالتها الكمیة اتساعد هذه الطریقة على تحویل البی

  :على ما یلي  تحلیلنا للمعطیات العددیة لالستبیانات

        :لمعطیات كل سؤال وفیما یلي قانون القاعدة الثالثیة : المئویةنسب ال-6-1

                                                
  .219ص_.1999القاھرة، :دار الفكر العربي_ .البحث العلمي في التربیة الریاضیة و علم النفس_ .محمد حسن عالوي ، أسامة كامل راتب 1 
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  ت/ 100. س = ن    

  النسبة المئویة  :ن

  عدد التكرارات :س

    مجموع التكرارات :ت

  : )2كا( اختبار كاف التربیع لحسن المطابقة- 6-2

    
وهذا لتحویل النسبة ) الطریقة الثالثیة(واعتمدنا كذلك على نفس الطریقة :الدوائر النسبیة -6-3

  . نتائج المحصل علیهالإلى دوائر نسبیة للمعطیات كل سؤال المئویة 

  ت /360.س= د: فیما یلي قانون تحویل التكرارات إلى دوائر نسبیة  
  قیس زاویة التكرار :د

  عدد التكرارات :س
  .التكرارات مجموع:ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



المیدانیةمنھجیة البحث واجراءاتھ                                      الفصل الرابع                      
 

 
51 

  :خالصــة  
 أجل من الباحث یتبعها التي المنهجیة الخطواتتناولنا في هذا الفصل التمهیدي للجانب التطبیقي       
المعلومات  جمع في المستعملة واألدوات الطرق أهم بالدراسة و توضیح الخاصة اإلجراءات المیدانیة ضبط

 المجاالت استعمالها  باإلضافة إلى كیفیة وتوضیح واألدوات الطرق ذهه وتسلسلها وتنظیمها ، وأیضا عرض
 تمحورت الذي البحث مجتمع وعینة من كل حددنا وزماني ، كما مكاني مجال من الدراسة فیها تمت التي
الصور  ألجل  أحسن في وعرضها الظروف في أحسن المعلومات دراستنا ، والهدف منها  جمع حوله

  .سلفا   المطروحة للمشكلة حلول إیجاد على تساعد علمیة بطریقة مصاغة نتائج إلى الوصول
 المعالم واضحة عمل لرسم خریطة اعتمدنا علیها التي المنهجیة الركیزة وتكمن أهمیة هذا الفصل  كونه یعتبر

حثه، لب علمیة مصداقیة لیعطى به یلتزم أن الباحث على الذي یجب والعلمي المنهجي اإلطار واألبعاد ویحدد
 یمكن ودقیقة علمیة نتائج إلى لبحثه للوصول إنجازه أثناء واإلجراءات الخطوات هذه یتبع فالباحث الذي

  .تعمیمها إمكانیة وحتى مستقبال علیها االعتماد
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  :تمهید
ثم جمع المعلومات النظریة في تحلیل البیانات وأخیرا الترجمة أو مناقشة النتائج  یبدأ بمشكلة، بحثكل    

  .التي تم الحصول علیها من خالل الدراسة المیدانیة
تم تسطیرها مسبقا،وبالتالي  يإن هذه العملیة هي التي تقود أي باحث كان إلى تحقیق أهداف البحث الت   

ونحن في هذا الفصل سنعمل على عرض وتحلیل ومناقشة  ص النتائج ووضع النظریة العلمیة،استخال
  . االستبیانالنتائج التي یمكن الوصول إلیها من خالل استعمالنا الستمارة 
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  :عرض وتحلیل النتائج -5-1
  .التخطیط األول محورال

  .تسییر المنشآت الریاضیة؟ما أهمیة التخطیط في تحسین : السؤال األول
  .معرفة أهمیة التخطیط في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة: الغرض من السؤال

  .على السؤال األولو العمال   یبین إجابة اإلداریین: 01جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

   %55  22  كبیرة
 

20.5 
  

 
 

5.991  

 
 
2  

 
 

0.05  

 
 
  دالة 

  %45  18  متوسطة
  %00  00  قلیلة

  %100  40  المجموع
  

  .على السؤال األولو العمال   یبین إجابة اإلداریین: 01الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

  :عرض وتحلیل النتائج
یعتبرون أن لعمال و ااإلداریین  من %55 یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة  

یعتبرون التخطیط ذو أهمیة  45 %أما بالنسبة الثانیة المقدرة ب التخطیط له أهمیة كبیرة داخل المنشأة
  .متوسطة داخل المنشأة

اكبر  20.5المحسوبة التي قیمتها  ²ات داللة إحصائیة حیث كاكما یتضح لنا أنه توجد فروق ذ          
 0.05عند مستوى الداللة  2وذالك عند درجة الحریة المساویة ل 5.991المجدولة التي قیمتها  ²من كا

 .وبالتالي فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
یعتبرون أن للتخطیط العمال و  نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین  

 .ت الریاضیةأهمیة كبیرة في تسییر المنشأة الریاضیة وله دور في تحسین تسییر المنشآ

55%
45%

0%
كبیرة

متوسطة

قلیلة
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  .هل التخطیط الجید یساعد على تحسین تسییر المنشآت الریاضیة؟ :الثاني السؤال
   .أم ال المنشآت الریاضیةر یساعد على تحسین تسیی إن كان التخطیط الجیدمعرفة مكانة :الغرض من السؤال

  .یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الثاني: 02جدول رقم 

 2ك   %النسبة   اراتالتكر   اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    92.5  37  نعم
28.9  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  7.5  03  ال  دالة 

  100  40  المجموع
  .الثانيعلى السؤال والعمال یبین إجابة اإلداریین : 02الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عرض وتحلیل النتائج
من  اإلداریین والعمال یعتبرون أن % 92.5وهي خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة  ح لنا منیتض  

یعتبرون  %07.5أما النسبة الثانیة المقدرة بـ یساعد على تحسین تسییر المنشآت الریاضیة، د التخطیط الجید
  .تحسین تسییر المنشآت الریاضیة الجید ال یساهم في التخطیط 
اكبر من 28.5المحسوبة التي قیمتها  ²لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا كما یتضح         

وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1وذالك عند درجة الحریة المساویة ل 3.841المجدولة التي قیمتها  ²كا
  .فهي دالة إحصائیا 

  :االستنتاج
التخطیط یعتبرون أن و العمال اإلداریین نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم   

   .الجید یساعد ویساهم في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة 

  

92%

8%

نعم

ال
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وخطط تطویر وتحسین األداء على مستوى ) كاألفراد(هل وضع تفصیالت خطط الموارد : الثالث لسؤالا 
  .األقسام یساهم في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة؟

وخطط تطویر وتحسین األداء ) كاألفراد(وضع تفصیالت خطط الموارد مدى أهمیة  :الغرض من السؤال
  .في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة ةساهمفي الم على مستوى األقسام

 .یبین إجابة اإلداریین و العمال على السؤال الثالث: 03جدول رقم  

  %النسبة   التكرارات  اإلجابات
 2ك 

  المحسوبة 
 2ك 

  المجدولة 
درجة  

  الحریة
ستوى م

  الداللة
  الداللة 

    100  40  نعم
40  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  0  0  ال  دالة

  100  40  المجموع
  .الثالثعلى السؤال  و العمال یبین إجابة اإلداریین: 03رقم  الشكل

  
  
  
  
  

 
   :عرض وتحلیل النتائج

ون أن وضع من اإلداریین و العمال یعتبر  100یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة   
على مستوى األقسام یساهم في تحسین وخطط تطویر وتحسین األداء ) كاألفراد(خطط الموارد  تفصیالت

 تسییر المنشآت 
 اكبر من كا 40 المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا         

وذالك عند درجة  3.841المجدولة التي قیمتها  ط الجیدمن  اإلداریین والعمال یعتبرون أن التخطی% 92.5
  .وبالتالي فهي دالة إحصائیا  0.05عند مستوى الداللة  1الحریة المساویة ل

  :االستنتاج
وضع یعتبرون والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین          

تطویر وتحسین األداء على مستوى األقسام یساهم في تحسین وخطط ) كاألفراد(تفصیالت خطط الموارد 
  .تسییر المنشآت الریاضیة

  

 

100%

0%

نعم

ال
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  .؟لمنشأةالمرصودة لهداف األله دور في تحقیق هل التخطیط  :الرابع السؤال
  .منشأةالمرصودة للهداف األفي تحقیق  التخطیطمعرفة دور :الغرض من السؤال

  ل على السؤال الرابعیبین إجابة اإلداریین و العما: 04جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    97.5  39  نعم
36.1  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  2.5  1  ال  دالة

  100  40  المجموع
   .الرابععلى السؤال  و العمال یبین إجابة اإلداریین : 04رقم  الشكل

  
  
  
  
  
 
  

  :عرض وتحلیل النتائج
من اإلداریین و العمال یعتبرون أن  %97.5ن خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة یتضح لنا م  

التخطیط لیس له یعتبرون  %2.5، أما النسبة الثانیة المقدرة بـ ي تحقیق أهداف المنشأةف التخطیط له دور
  .دور في تحقیق أهداف المنشأة

اكبر من 36.1المحسوبة التي قیمتها  ²لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كاكما یتضح           
وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1وذالك عند درجة الحریة المساویة ل 3.841المجدولة التي قیمتها  ²كا

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
التخطیط له یعتبرون أن والعمال إلداریین نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم ا  

  .دور في تحقیق أهداف المنشأة
  
  
  

  

97.5%

2.5%

نعم

ال



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج        الفصل الخامس                                                     
 

 
- 58 - 

  .هل تحدید البرامج یؤدي إلى تحسین التسییر ؟ :الخامس السؤال
    .إلى تحسین التسییر دیةؤ المالبرامج معرفة :الغرض من السؤال

  .یبین إجابة اإلداریین و العمال على السؤال الخامس: 05جدول رقم 

  %النسبة   التكرارات  تاإلجابا
 2ك 

المحسو 
  بة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    90  36  نعم
25.6  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  10  4  ال  دالة

  100  40  المجموع
  .الخامسعلى السؤال  و العمال یبین إجابة اإلداریین: 05 الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  

  :غرض وتحلیل النتائج
  تحدید یعتبرون أن و العمال من اإلداریین  %90  تضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبةی  

أن تحدید البرامج یعتبرون  %10الثانیة المقدرة بـ  أما النسبة المنشاةالبرامج یؤدي إلى تحسین التسییر داخل 
  .ال یؤدي إلى تحسین التسییر في المنشأة

اكبر من  25.6المحسوبة التي قیمتها ²جد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كاكما یتضح لنا أنه تو          
وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1ذالك عند درجة الحریة المساویة لو  3.841التي قیمتها المجدولة  ²كا

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
تحدید یعتبرون أن  العمالو  نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین  

 .البرامج یعد أمرا مهما في تحسین التسییر داخل المنشأة
  

  

90

10

نعم ال
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  .التنظیم: المحور الثاني
  ألریاضیةما مدى أهمیة التنظیم في تحسین تسییر المنشآت  :األولالسؤال 

   .أهمیة التنظیم في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة مدى السؤالالغرض من 
  .جابة اإلداریین والعمال على السؤال األولیبین إ: 06دول رقم ج

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة

    55  22  كبیرة
20.5  

  
5.991  

  
2  

  
0.05  

  
  45  18  متوسطة  دالة

  00  00  قلیلة
  100  40  المجموع
.إلداریین والعمال على السؤال األولبین إجابة ا: 06 الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
  

  :عرض وتحلیل النتائج
من اإلداریین والعمال یعتبرون أن التنظیم له %55خالل الجدول أعاله أن أكبر نسب یتضح لنا من  

یعتبرون التخطیط ذو أهمیة متوسطة داخل  %45كبیرة داخل المنشأة أما بالنسبة الثانیة المقدرة بـ  أهمیة
  .الریاضیة المنشأة

اكبر من  20.5المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا        
وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  2ذالك عند درجة الحریة المساویة لو  5.991المجدولة التي قیمتها  ²كا

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
یعتبرون أن والعمال أن معظم اإلداریین  أعاله ل علیها في الجدولنستنتج من النتائج المتحص  
  .أهمیة كبیرة في تسییر المنشأة الریاض للتنظیم

  

55

45
0

كبیرة

متوسطة

قلیلة
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  .هل التنظیم یساعد على احترام الخطط واألهداف؟: الثاني السؤال
  .أم ال التنظیم یساعد على احترام الخطط واألهداف معرفة إن كان:الغرض من السؤال

  .یبین إجابة اإلداریین و العمال على السؤال الثاني :07جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    82.5  33  نعم
16.9  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  17.5  07  ال  دالة

  100  40  المجموع
  .على السؤال الثاني و العمال إجابة اإلداریینیبین : 07الشكل رقم 

  
 
 
 
 
  

  :عرض وتحلیل النتائج
التنظیم یعتبرون أن والعمال من اإلداریین  %82.5یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة   

أن التنظیم ال یعتبرون  %17.5أما النسبة الثانیة المقدرة بـ  ألموضوعةاحترام الخطط واألهداف  یساعد على
  .الموضوعة حترام الخطط واألهدافیساعد على ا

اكبر من  16.9المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا          
وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1و ذالك عند درجة الحریة المساویة ل 3.841المجدولة التي قیمتها  ²كا

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
التنظیم یعتبرون أن والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین   

  .یساعد على احترام الخطط واألهداف الموضوعة في المنشأة الریاضیة
  
  
  
 

82.5%

17.5%

نعم

ال
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  .هل التنظیم یساعد على تصمیم مستویات العالقات وتحسینها؟: الثالث السؤال
  .أم ال ظیم یساعد على تصمیم مستویات العالقات وتحسینهاالتن معرفة إن كان:الغرض من السؤال

   .یبین إجابة اإلداریین و العمال على السؤال الثالث: 08جدول رقم
  

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    80  32  نعم
14.4  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  20  8  ال  دالة

  100  30  المجموع
  .على السؤال الثالثو العمال یبین إجابة اإلداریین : 08الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
   

  :عرض وتحلیل النتائج
  من اإلداریین والعمال یعتبرون أن التنظیم %80 یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة  

  یعتبرون التنظیم ال  %20لنسبة الثانیة المقدرة بـ ، أما ایساعد على تصمیم مستویات العالقات وتحسینها 
  .یساعد على تصمیم مستویات العالقات وتحسینها

اكبر من  14.4المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا          
وبالتالي  0.05مستوى الداللة  عند 1ذالك عند درجة الحریة المساویة لو  3.841التي قیمتها المجدولة  ²كا

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
التنظیم یساعد یعتبرون  والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین  

  .على تصمیم مستویات العالقات وتحسینها داخل المنشأة الریاضیة
  
  

80%

20%

نعم

ال
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  .؟العمل بصورة فعالةالتنظیم الجید یعمل على سیر هل : الرابع السؤال
  .أم ال التنظیم الجید یعمل على سیر العمل بصورة فعالة معرفة إن كان:الغرض من السؤال

   .یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الرابع: 09جدول رقم 
  

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    100  40  نعم
40  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  0  0  ال  دالة

  100  40  المجموع
   .یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الرابع:  09الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  :عرض وتحلیل النتائج
یعتبرون والعمال من اإلداریین  %100 المقدرة بـ یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة  

  .المنشأة الجید یعمل على سیر العمل بصورة فعالة داخل التنظیم أن
 ²اكبر من كا 40المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا       

وبالتالي  0.05مستوى الداللة  عند 1و ذالك عند درجة الحریة المساویة ل 3.841المجدولة التي قیمتها 
  .ة إحصائیا فهي دال

  :االستنتاج
التنظیم الجید یعتبرون أن والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین   

  .یعمل على سیر العمل بصورة فعالة داخل المنشآت الریاضیة
  
  
  

100%

0%

نعم

ال
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  .هل كتابة التقاریر تعد طریقة منظمة لتقییم تقدم األفراد؟: الخامس السؤال
  .أم ال كتابة التقاریر تعد طریقة منظمة لتقییم تقدم األفرادمعرفة إن كان :سؤالالغرض من ال

   .یبین إجابة اإلداریین و العمال على السؤال الخامس: 10جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    97.5  39  نعم
36.1  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  2.5  01  ال  دالة

  100  40  المجموع
   .على السؤال الخامسو العمال یبین إجابة اإلداریین :  10الشكل رقم 

  
  
  
  
  
 
  

  :عرض وتحلیل النتائج
من اإلداریین والعمال یعتبرون أن كتابة  %97.5یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة   
یعتبرون أن  %2.5أما النسبة الثانیة المقدرة بـ  المنشاةظمة لتقییم تقدم األفراد داخل تعد طریقة منالتقاریر 

  .كتابة التقاریر ال تعد طریقة منظمة لتقییم تقدم األفراد داخل المنشأة
اكبر من  36.1المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا         

وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1ذالك عند درجة الحریة المساویة لو  3.841التي قیمتها لة المجدو  ²كا
  .فهي دالة إحصائیا 

  :االستنتاج
كتابة التقاریر تعد نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین یعتبرون أن   

  .ریاضیةطریقة منظمة لتقییم تقدم األفراد  داخل المنشآت ال
  
  
  

97.5%

2.5%

نعم

ال
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  .الرقابة :الثالثالمحور 
  .ما أهمیة الرقابة في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة؟: السؤال األول

  .مدى أهمیة الرقابة في تحسین تسییر المنشآت الریاضیةمعرفة :الغرض من السؤال
  .یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال األول: 11جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    57.5  23  كبیرة
13.55  

  
5.991  

  
2  

  
0.05  

  
  32.5  13  متوسطة  دالة

  10  04  قلیلة
  100  40  المجموع
   .على السؤال األولوالعمال یبین إجابة اإلداریین  :11الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  :یل النتائجعرض وتحل
یعتبرون أن و العمال من اإلداریین  %57.5  یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة  

أهمیة  لها أن الرقابةیعتبرون  %32.5أهمیة كبیرة داخل المنشأة أما بالنسبة الثانیة المقدرة بـ  اله الرقابة
یعتبرون أن الرقابة ال أهمیة لها داخل  %10بـ أما النسبة الثالثة والمقدرة  متوسطة داخل المنشأة الریاضیة

  .المنشأة الریاضیة
اكبر  13.55المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا           

 0.05عند مستوى الداللة 2الك عند درجة الحریة المساویة لذو  5.991المجدولة التي قیمتها  ²من كا
  .فهي دالة إحصائیا وبالتالي 

  :االستنتاج
الرقابة یعتبرون أن والعمال عاله أن معظم اإلداریین  في الجدول نستنتج من النتائج المتحصل علیها  

  . الریاضیة آتأهمیة كبیرة في تسییر المنش لها

57.5%32.5%

10%

كبیرة

متوسطة

قلیلة



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج        الفصل الخامس                                                     
 

 
- 65 - 

  .؟مراقبة وتقییم األداء یساهم في تحسین مردود العمالهل : الثاني السؤال
  .أم ال مراقبة وتقییم األداء یساهم في تحسین مردود العمالة إن كانت معرف:الغرض من السؤال

  .یبین إجابة اإلداریین و العمال على السؤال الثاني: 12جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    92.5  37  نعم
28.9  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  7.5  03  ال  دالة

  100  40  المجموع
   .على السؤال الثانيو العمال یبین إجابة اإلداریین : 12الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  :عرض وتحلیل النتائج
   مراقبةیعتبرون أن والعمال من اإلداریین  %92.5یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة   

  مراقبة یعتبرون أن  %7.5، أما النسبة الثانیة المقدرة بـ ردود العمالوتقییم األداء یساهم في تحسین م 
  .وتقییم األداء یساهم في تحسین مردود العمال

اكبر من  28.9المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا         
وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1ة المساویة لوذالك عند درجة الحری 3.841المجدولة التي قیمتها  ²كا

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
مراقبة وتقییم یعتبرون أن والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین   

  .داخل المنشآت الریاضیة األداء یساهم في تحسین مردود العمال
  
  
  

92.5%

7.5%

نعم

ال
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  .؟تعمل على تسییر العمل اتجاه أهداف المنشأة الرقابةهل : الثالث السؤال
  .أم ال تجاه أهداف المنشأةالرقابة تعمل على تسییر العمل  معرفة إن كانت:الغرض من السؤال

   .یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الثالث: 13جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  یةالحر 

  مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    100  40  نعم
40  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  00      00  ال  دالة

  100  40  المجموع
   .یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الثالث: 13رقم الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  :رض وتحلیل النتائجالغ

و العمال یعتبرون أن الرقابة من اإلداریین  %100 یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة  
   .ةعلى تسییر العمل اتجاه أهداف المنشأتعمل 

 ²اكبر من كا 40المحسوبة التي قیمتها  ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا        
لتالي وبا 0.05عند مستوى الداللة  1و ذالك عند درجة الحریة المساویة ل 3.841المجدولة التي قیمتها 

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
الرقابة تعمل یعتبرون والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین   

  .على تسییر العمل اتجاه أهداف المنشأة
  
  
  
  

 

100%

0%

نعم

ال
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  .؟أةل له دور في تحسین تسییر المنشتحدید المسؤولیة لذوي السلطة والكشف عن الخلهل : الرابع السؤال
تحدید المسؤولیة لذوي السلطة والكشف عن الخلل له دور في تحسین معرفة إن كان :الغرض من السؤال

  .أم ال تسییر المنشأة
  یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الرابع: 14جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  ةالدالل

  الداللة 

    97.5  39  نعم
36.1  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  2.5  01  ال  دالة

  100  40  المجموع
  .على السؤال الرابع والعمال یبین إجابة اإلداریین:  14الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :عرض وتحلیل النتائج
یعتبرون والعمال من اإلداریین  %97.5یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة المقدرة بـ   

أما النسبة الثانیة  تحسین تسییر المنشأة تحدید المسؤولیة لذوي السلطة والكشف عن الخلل له دور فيأن 
تحدید المسؤولیة لذوي السلطة والكشف عن الخلل له دور في تحسین تسییر یعتبرون  %2.5المقدرة بـ 

   .آت الریاضیةالمنش
اكبر من  36.1المحسوبة التي قیمتها ²ذات داللة إحصائیة حیث كا كما یتضح لنا أنه توجد فروق         

وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1وذالك عند درجة الحریة المساویة ل 3.841المجدولة التي قیمتها  ²كا
  .فهي دالة إحصائیا 

  :االستنتاج
تحدید المسؤولیة یعتبرون والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین   

  .المنشآت الریاضیةلذوي السلطة والكشف عن الخلل له دور في تحسین تسییر 

97.5%

2.5%

نعم

ال
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  .؟التنفیذ تساهم في تحقیق األهداف المسطرةعملیة مراقبة ومتابعة هل : الخامس السؤال
  .أم ال مسطرةالتنفیذ تساهم في تحقیق األهداف العملیة مراقبة ومتابعة معرفة إن كانت :الغرض من السؤال

   .یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الخامس: 15جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة 

 2ك 
  المجدولة 

درجة  
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  الداللة 

    92.5  37  نعم
28.9  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  7.5  03  ال  دالة

  100  40  المجموع
  .على السؤال الخامسوالعمال یبین إجابة اإلداریین : 15جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :عرض وتحلیل النتائج
من اإلداریین والعمال یعتبرون أن مراقبة  %92.5یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة   
یة المقدرة بـ أما النسبة الثان .تساهم في تحقیق األهداف المسطرة داخل المنشأة الریاضیة التنفیذومتابعة 

  . یعتبرون أن مراقبة ومتابعة التنفیذ ال تساهم في تحقیق األهداف المسطرة داخل المنشأة الریاضیة 7.5%
اكبر من 28.9المحسوبة التي قیمتها  ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا       

وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1المساویة ل وذالك عند درجة الحریة 3.841المجدولة التي قیمتها  ²كا
  .فهي دالة إحصائیا 

  :االستنتاج
مراقبة ومتابعة یعتبرون والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین   

  .التنفیذ تساهم في تحقیق األهداف المسطرة داخل المنشأة الریاضیة
  

92.5%

7.5%

نعم ال
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  .تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفیذ؟هل الرقابة : السادس السؤال
  .أم ال الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفیذمعرفة إن كانت :الغرض من السؤال

  یبین إجابة اإلداریین والعمال على السؤال الخامس: 16جدول رقم 

 2ك   %النسبة   التكرارات  اإلجابات
  المحسوبة

 2ك 
  المجدولة

درجة  
  الحریة

مستوى 
  داللةال

  الداللة

    82.5  33  نعم
16.9  

  
3.841  

  
1  

  
0.05  

  
  17.5  07  ال  دالة

  100  40  المجموع
  .على السؤال الخامسوالعمال یبین إجابة اإلداریین : 16قم الشكل ر 

  
  
  
  
  
  
   

  :عرض وتحلیل النتائج
عتبرون الرقابة من اإلداریین والعمال ی %82.5یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة  

 ال یعتبرون أن الرقابة %17.5، أما النسبة الثانیة والمقدرة بـ تالشي األخطاء وسوء التنفیذتساعد علي 
   .تساعد على تالشي األخطاء وسوء التنفیذ

اكبر من  16.9المحسوبة التي قیمتها ²كما یتضح لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حیث كا         
وبالتالي  0.05عند مستوى الداللة  1وذالك عند درجة الحریة المساویة ل 3.841لة التي قیمتها المجدو  ²كا

  .فهي دالة إحصائیا 
  :االستنتاج
أن الرقابة یعتبرون  والعمال نستنتج من النتائج المتحصل علیها في الجدول أن معظم اإلداریین  

  .لریاضیةء التنفیذ داخل المنشآت اتساعد على تالشي األخطاء وسو 
  
  
  

82.5%

17.5%

نعم ال
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  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات -5-2
  :مناقشة الفرضیة األولى

بعض المنشآت الریاضیة وعمال االستبیان الذي قمنا به والذي وزع على إداریي  أسئلةبعد عرض   
رابح بیطاط والمسبح النصف أولمبي بالبویرة ، وكذا المسبح النصف أولمبي لبلدیة عین بسام ،وملعب بمركب 

تم الوصول إلى أغلبیة الحقائق التي كنا قد النتائج تحلیل وبعد عملیة . محمد الدراجي ببلدیة سور الغزالن 
 اإلداري دورلتخطیط ل :یة األولى في بحثنا التي تقولفرضیات بحثنا، وانطالقا من الفرض هامن خالل طرحنا

  .في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة
تبین لنا فعال أن التخطیط یلعب ) 5، 4، 3، 2، 1(ر األول للتخطیط جداول في المحو ومن خالل ال  

للمنشآت  مبادئ التخطیطو  مع أهمیة ما یتفق في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة وهذاوكبیر دورا مهما 
  :مبادئ التخطیطي الجانب النظري الذي ینص على أن فالریاضیة 

  .مبدأ المساهمة في تحقیق األهداف -
  .ویة وأسبقیة التخطیطمبدأ أول -
  .مبدأ شمولیة التخطیط -
  .وهذا ما یخدم لنا الفرضیة األولى. فعالیة وكفایة التخطیط -

  :مناقشة الفرضیة الثانیة
داري بعض المركبات    بعد عرض وتحلیل نتائج االستبیان الذي قمنا به والذي وزع على عمال وإ

ي بالبویرة ، وكذا المسبح النصف أولمبي لبلدیة عین الریاضیة بمركب رابح بیطاط و المسبح النصف أولمب
تم الوصول إلى أغلبیة الحقائق التي وبعد عملیة التحلیل . بسام ،و ملعب محمد الدراجي ببلدیة سور الغزالن

في تحسین تسییر دور لتنظیم ل"ا وانطالقا من الفرضیة الثانیة كنا قد طرحناها من خالل فرضیات بحثن
تبین لنا فعال أن ) 5، 4، 3، 2، 1(ومن خالل الجداول في المحور الثاني للتنظیم " المنشآت الریاضیة

التنظیم یلعب دورا مهما في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة وهذا ما یتفق علیه في وظیفة التنظیم في 
ففي التنظیم  المجال الریاضي في الجانب النظري الذي یعتبر التنظیم في عملیة اإلداریة هو إطارها الخارجي

تحدید المسؤولیات والسلطات التي تحدد المشرفین والمنفذین في مجموعة العالقات الرسمیة، فبعد تحدید 
كما یخدم .األهداف والخطط والسیاسات التي تهدف إلى تحقیق األهداف ال بد أن یكون هناك تنظیما مالئما

ة للبرامج الریاضیة وأنشطتها ویحقق اإلشباع الكامل التنظیم الجید االستخدام األمثل للطاقات البشریة والمادی
  .والرغبات اإلنسانیة لألفراد وهذا ما یخدم فرضیتنا الثانیة
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  :مناقشة الفرضیة الثالثة
وعمال بعض المركبات  بعد عرض وتحلیل نتائج االستبیان الذي قمنا به والذي وزع على إداري  

صف أولمبي بالبویرة ، وكذا المسبح النصف أولمبي لبلدیة عین الریاضیة بمركب رابح بیطاط و المسبح الن
التي كنا قد طرحنا من تم الوصول إلى أغلبیة الحقائق ،بسام ،وملعب محمد الدراجي ببلدیة سور الغزالن

ومن خالل الجداول في " في تحسین تسییر المنشآت الریاضیةللرقابة دور "خاللها فرضیة بحثنا الثالثة 
تبین لنا فعال أن الرقابة تلعب دورا مهما في تحسین المنشآت الریاضیة ) 6، 5، 4، 3، 2، 1(ث المحور الثال

  :وهذا ما یتفق علیه في الجانب النظري في الرقابة حسب المستویات اإلداریة والتي تشمل
  .الرقابة على مستوى المؤسسة أو المنشأة -
  .الرقابة على مستوى العملیات -
  .ى األفرادالرقابة على مستو  -
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 :خالصة
من خالل النتائج المحصل علیها من خالل االستبیان الموجه لمدراء وعمال المنشآت الریاضیة في      

ملعب دراجي محمد بسور الغزالن ومسبح نصف اولمبي بعین بسام ومسبح نصف اولمبي :المنشآت التالیة
اط بوالیة البویرة والتحلیل اإلحصائي للبیانات،تم التأكد من صحة وكذا المركب الریاضي رابح بیط بالبویرة

الفرضیات التي تمت صیاغتها كحلول مبدئیة مقترحة إلشكالیة البحث،ومنه وصلنا إلى أن الفرضیة العامة 
  . للبحث قد تحققت والتي مفادها أن لإلدارة الریاضیة دور في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة
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  :االستنتاج العام
لقد تبین من خالل دراستنا المیدانیة، وباعتمادنا على المنهج الوصفي أي باستخدام االستبیان وتحلیل النتائج 
ظهار دور عملیات اإلدارة الریاضیة في تحسین المنشآت ألریاضیة واستنادا للفرضیات المختلفة التي  وإ

  :ة وتحلیل االستبیان یتبین لنا ما یلي وظفناها في هذا المجال وبعد مناقش
من خالل الفرضیة األولى توصلنا فعال إلى أن التخطیط یلعب دورا مهما في تحسین تسییر المنشآت  - 1

الریاضیة وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة المقترحة والمطروحة في المحور األول من 

التخطیط الوظیفة اإلداریة األولى من استمارة االستبیان وكذلك في الجانب النظري إذ یعتبر 

  .الوظائف األخرى لهذا فهو أساس تحدید األهداف

ومن خالل الفرضیة الثانیة توصلنا إلى أنه فعال للتنظیم دور مهم یلعبه في تحسین تسییر المنشآت  - 2
الریاضیة وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة المطروحة في المحور الثاني من استمارة 

ن وكذلك في الجانب النظري إذ یعتبر أن التنظیم الجید یساعد على االستخدام األمثل االستبیا

  .الطاقات البشریة والمادیة كما یهدف التنظیم إلى تحدید المسؤولیات

ومن خالل الفرضیة الثالثة توصلنا إلى أن الرقابة تلعب دورا مهما في تحسین تسییر المنشآت وذلك  - 3

ئلة المطروحة في المحور الثالث من استمارة االستبیان، فالرقابة من خالل اإلجابة على األس

تهدف إلى تحقیق األهداف وتعتبر وسیلة التي تستطیع بها السلطات اإلداریة كیفیة تسییر 

  .األعمال داخل المنشآت الریاضیة
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  :الخاتمة
عملنا في هذا البحث على إبراز أهم األدوار التي تلعبها اإلدارة الریاضیة في تحسین تسییر المنشآت        

  .الریاضیة سواء أكانت هذه األدوار داخلیة أو خارجیة
ومن خالل بحثنا النظري المدعم بالجانب المیداني، خرجنا بنتائج یمكن أن نقول على أساسها أن 

الجانب التسییري للمنشآت الریاضیة، لكن  نجاح فيجمیع وظائفها تلعب دورا مهما وممیزا ب ریاضیةاإلدارة ال
حیث یتبین من  مستوى التسییر للمنشآت الریاضیة ، الریاضیة تعیش تدني ملحوظ وتراجع علىتبقى اإلدارة 

الضروریة والتفریق  خالل تحلیل وضعیتها الحالیة ضعف االهتمام بالعنصر البشري وفق منظور الحاجات
  :ما یلي وفي هذا الصدد یمكن اإلشارة إلى . بین األهداف
لإلدارة الریاضیة بكل وظائفها دور كبیر في تحسین تسییر المنشآت الریاضیة ، و هذا ما أقر : أوال 

  .  به كل المدیرین و العمال الذین أجابوا عن االستبیان 
أصحاب خبرة لكن ال یستعملون طرق و أسالیب حدیثة اضیة المسیرین الحالیین للمنشآت الری: ثانیا  

ما أدى إلى استعمال طرق بدائیة ال یمكن و هذا  ألكالسیكيفي التسییر و هذا عائد لعامل السن و تكوینهم 
  .تسییر المنشآت الریاضیة ینتحسفي  تساهمأن 

 و توجیهیهرقابة و التنظیم و تخطیط للمدى البعید تعتمد على العمل یوجد استراتیجیات  ال :ثالثا   
، للمنشآت الریاضیة اإلداريلتسییر فیما یخص اللمدى المتوسط و البعید لیل الفكر المسیر ق یعود هذا إلى أن

والتنظیم والرقابة  التخطیط أهمیةوبعید عن التأهیل العلمي فال یوظف معارفه النظریة في الواقع ألنه ال یقر ب
  .للمنشآت الریاضیة ةفي المجال العلمي والعملي وطرق التسییر الحدیث

مشرف في جوانب التسییر الفني واإلداري إلى أفضل منه الوللخروج من هذا المستوى الردئ غیر   
   :البد من اإلسراع في

  .الحدیثة للمنشآت الریاضیةأسالیب وطرق التسییر العمل  على إجراء دورات تكوینیة و تلقینهم على  -
  .العمل على تأهیل و تأطیر علمي إداري للعنصر البشري داخل المنشآت الریاضیة -
  .لتسییر المنشآت الریاضیة وضع مخططات تسییریة سنویة -
  .التنظیم الجید والمحكم داخل المنشآت الریاضیة -
  .ت الریاضیةداخل المنشآ الرقابة لعمل العنصر البشري الوسائلل وضع أفض -

ن كل ما بذلناه من    وفي األخیر یمكن القول أن هذا الموضوع بقدر ما كان شیقا، كان واسعا جدا وإ
جهد وكل مساهمتنا فیه بدت ضئیلة ولكن هذا ال یمنعنا من القول أننا أخلصنا في إنجاز هذا البحث وكانت 

ة الریاضیة في تحسین تسییر المنشآت غایتنا الوصول إلى إجابات عن األسئلة المقترحة في دور اإلدار 
  .الریاضیة
 .ونرجو أن تكون هذه الخاتمة بمثابة مقدمة لدراسات أخرى  
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 :فروض مستقبلیةاقتراحات و 
یتوقف مردود المنشآت الریاضیة وتسییرها األحسن، سواء كان ذلك تربویا أو ریاضیا على نوع اإلدارة   

نجاح أو فشل تسییر هته الریاضیة إذ تعتبر اإلدارة الریاضیة ووظائفها هي السبب األول واألخیر في 
المنشآت الریاضیة وعلیه ارتأینا من خالل دراستنا هذه إلى بعض االقتراحات والتي نأمل أن تساعد في 

  .تحسین العمل اإلداري والتسییري داخل منشآتنا الریاضیة
قطاع أن یتولى قیادة القطاعات الریاضیة والمنشآت متخصصون في مجال التسییر اإلداري والتكوین في  -

  .الریاضة
على المدیر انتهاج السبل والوظائف المالئمة لتسییر األمثل للمنشآت الریاضیة وفق منهج علمي و  -

  .استعمال طرق حدیثة في التسییر
  .وضع معاهد ریاضیة تهتم بتكوین اإلطارات في مجال التسییر واإلدارة الریاضیة -
النابعة من األفراد العاملین في المنشأة الریاضیة وعلى  تشجیع األفكار الجدیدة المفیدة لتحسین التسییر -

  .كافة المستویات
تسطیر برامج عمل یضمن وضع آلیات واضحة المعالم تستند إلى منهجیة علمیة بحتة تأخذ بعین  -

  .االعتبار جمیع العوائق والمسببات التي تعیق نجاح تسییر المنشآت
بهدف تأهیل وتكوین " سنویة"لخطط إلى مراحل زمنیة وضع خطط طویلة المدى على أن تقسم هذه ا -

  .المسیرین اإلداریین على مستوى المنشآت الریاضیة
  .زیادة االهتمام بالعنصر البشري داخل المنشآت الریاضیة -
  . وضع بعض الحوافز لتحسین مردود المسیرین -
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Résumé : l’étude a pour  but de savoir le rôle de management du sport dans 
l’amélioration des infrastructures sportives de la wilaya de Bouira, ainsi que de savoir 
les objectifs et le rôle de la planification administrative dans l’amélioration de la 
gestion des infrastructures sportives. 

Pour ce faire, les deux étudiants ont opté pour la méthode de l’analyse descriptive 
appliquée sur un échantillon de 40 gestionnaires et travailleurs des complexes 
sportives. On a également utilisé l’outil de questionnaire pour vérifier les hypothèses 
posées, et les pourcentages dans la phase d’analyse. Ils ont constaté que :  

- Primo : le management du sport a un grand rôle quant à l’amélioration des 
infrastructures sportives, c’est ce qu’ont reconnu les directeurs et les 
travailleurs lors des questionnaires. 

- Secundo : les actuels gérant des infrastructures sportives sont expérimentés 
mais n’utilisent pas des méthodes de gestion modernes cela est dû à leurs 
âges et à la formation classique qu’ils ont eue ce qui a fait qu’ils utilisent des 
moyens de gestion primitifs qui ne contribuent pas à l’amélioration de ces 
infrastructures. 

- Tertio : absences des stratégies de travail à long et moyen termes qui 
s’appuient sur la planification et le contrôle dirigés, cela est dû aux dirigeant. 
Après analyse ,les 2 étudiant ont recommandé les points suivants : 

- les présidents des secteurs sportifs et des infrastructures doivent être des 
spécialistes du domaine de la gestion et de la formation . 

- création des instituts sportifs spécialisés dans la formation des cadres dans le 
domaine de la gestion et le management du sport. 

- Encourager de nouvelles idées pour améliorer la gestion, découlant du 
personnel des infrastructures sportives et à  tous les niveaux . 



- Mettre des programmes d’action contenant des mécanismes bien définis basés 
sur la méthodologie purement scientifique qui prend en compte tous les 
obstacles et les causes qui entravent la réussite de la gestion des 
infrastructures . 

- Élaborer des plans à long terme qui sont divisés en périodes "annuelles" de 
temps en vue de réhabiliter et de configurer les gestionnaires administratifs au 
niveau des infrastructures sportives. 

-  Une attention accrue à l'élément humain dans les infrastructures sportives.  
 
Mots clés : Management de sport – la gestion administrative- les infrastructures sportives 


