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  إهداء

  :ٔ�هدي هذا العمل املتواضع ٕاىل

  رمز التضحیة ٕاىل من حصد أ�شواك عن دريب �ميهد يل طریق العمل، ٕاىل املعمل  الك�ري ٔ�يب العز�ز

  .حفظه هللا "بلقامس" 

لك ما �ي يف هذه ا�نیا وٕاىل املدرسة اليت مهنا تعلمت ٔ�ن ٔ��رهن ما يف دا�يل واليت مل  ٕاىل   

 تب�ل

�يل ���اء یوما، ٕاىل معىن احلب، ومعىن احلنان والتفاين، ٕاىل �سمة احلیاة ورس           

��ة الوجود، ٕاىل من اكن د�اؤها رس جنا�، وح�اهنا بلسم جرا�، ٕاىل ٔ��ىل احلبایب ٔ�يم احلب 

  .حفظها هللا "فاطمة"

  .سلمي، عبد الرحمي ،ٕاىل ٕاخويت دمحم

  .وٕاىل لك ٔ�فراد العائ�

  .ٕاىل الك�ا�یت ٔ�مين عبد إال�، �لیل ودمحم ٔ�مني

  .، رشیف، رمزي، جمید، ولیدسني، هشام، فرید، ٔ�منيٕاىل ٔ�صدقايئ �

  .أ�حصاب وأ�ح�اب ا��ن رافقوين يف مشواري ا�رايسٕاىل مجیع  

  .لك من محلهتم ذا�ريت ومل حتملهم مذ�ريت ٕاىل

  

  موىس



 
  ت

  ٕاهداء 
  .امحلد � ا�ي مت بفض� الصاحلات وتنال �ركته ٔ��ىل ا�ر�ات

واخفض هلام ج�اح ا�ل من <<: إالهداء ٕاىل من قال فهيام هللا �ل �ال �

  .>>الرمحة وقل ريب ارمحهام كام ربیاين صغريا

ٕاىل اليت لو ٔ�هد�هتا كنوز ا�نیا ما ٔ�وف�هتا حق  ٕاىل الو�ه ا�ي �شع �حلب،
ىل من محلتين ج�ینا ؤ�رضعتين طفال ورعتين شا�ن ‘ر�ا�هتا يل م�ذ وجودي، 

  .نبع احلیات ٔ�يم العز�زة ٔ�م�نة حفظها هللا

ٕاىل ا�ي �شقى من ٔ��ل راحيت، ٕاىل ا�ي غرسا ف�ا حب العمل و�مانة 

ه ا�اطر من ٔ��يل، ايب العز�ز دمحم والرجو�، ٕاىل ا�ي وا�ه الصعاب و�اب

  .حفظه هللا

  .ٕاىل مجیع أ�صدقاء واحلباب، ٕاىل لك رفقاء ا�راسة من �بتدايئ ٕاىل اجلامعة

  .ٕاىل لك من �سعهم قليب ومل �سعهم ورقيت

  

                                                                                     محزة                                                       

                                               



 
  ث

هداءإ  

ٕاىل اليت . ٔ�هدي مثرة العمل، و�د الس�نني ٕاىل اليت اكنت يل ذخرا يف احلیاة  

ها، ٕاىل اليت م�حتين العطف سهرة ا�لیايل و�ك�دت مّر ا�نیا ٔ�ذوق ٔ�� �لو 

واحلب واحلنان، ٕاىل ٔ�ول من نطق هبا لساين، وخفق لها قليب ٔ�ي من جعل 

ٔ�يم الغالیة، حفظها هللا " فعشقت قرب ٔ�قدا�ا"هللا احلب حتت ٔ�قدا�ا، 

.ورعها ؤ�طال يف معرها  

ٕاىل ا�ي من عطفه سقاين، و�رمحته ر�اين، ٕاىل من ر�ين ف�ٔحسن �رب�يت، 

عتادي يف دنیاي، ٕاىل ا�ي وقف جبانيب وسا�دين يف لك ٕاىل �ديت و 

" خطوات ح�ايت، ٕاىل من غرس يف ذايت التضحیة وعزة النفس والشموخ 

.حفظه هللا" ٔ�يب الغايل   

.ٕاىل من قامسين أ�فراح، ٕاىل الشموع اليت ٔ�ضاءت الب�ت ٕاخويت أ�عزاء  

.جمید، سعید ٕاىل ٔ�عز أ�صدقاء والزمالء �سني، محوش، مراد، ٔ�ن�س �ٓلكي،  

ٕاىل من حيهبم قليب ومل یذ�رمه قلمي ولساين فالعمل لكه لمك، ٕاىل لك من 

.�سك�ه روح العمل واملعرفة  

 دمحم
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 :ملخص ال�حث

من المعروف ان لكل �حث علمي ف�رة عن بدایته أو سبب یدفع ال�احث إلى ال�حث في الموضوع أما    

نحن فقد انطلقنا في موضوع �حثنا هذا من منطل� أن الر�اضة الفرد�ة والمنشآت التي تمارس ف�ه هذه 

ا راجع إلى سوء وهذ الر�اضة في تدهور مستمر خاصة ففي اآلونة االخیرة والتي تمثل مجتمع دراستنا،

لذا توج�ا علینا أن نقدم أو نقترح حلل من  التسییر داخل المنشآت الر�اض�ة من طرف مسیر�ن أو إدار�ین،

الحلول الذ� من شأنه أن یرقي منشآتنا الر�اض�ة و�ساعد على تطو�ر الر�اضة �صفة عامة والر�اضة 

في تطو�ر  ار المنشآت الر�اض�ة ودورهالفرد�ة �صفة خاصة لهذا قمنا بإعداد موضوع �حث �عنوان تسیی

الر�اضة الفرد�ة دراسة میدان�ة على �عض المنشآت الر�اض�ة بوال�ة البو�رة، وطرحنا في هذا الموضوع 

  :أر�عة أسئلة لترق�ة المنشآت الر�اض�ة و�انت التساؤالت �مایلي

  �ة؟هل لتسییر المنشآت الر�اض�ة دور في تطو�ر الر�اضة الفرد :التساؤل العام

  :وانبث� عن هذا التساؤل أسئلة جزئ�ة �مایلي

  هل التخط�� اإلستراتیجي للمنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اضة؟: لسؤال األولا

  هل للتنظ�م في المنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة؟ :السؤل الثاني

  ة؟هل للرقا�ة دور في تطو�ر المنشآت الر�اض� :السؤل الثالث

وقد قمنا �اإلجا�ة على هذه األسئلة بإجا�ات مؤقتة تحتمل الصدق �ما تحتمل الخطأ تمثلت في فرض�ات 

  :الدراسة و�انت �مایلي

  .لتسییر المنشآت الر�اض�ة دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة :الفرض�ة العامة

  :الفرض�ات الجزئ�ة

  .و�ر الر�اضة الفرد�ةالتخط�� اإلستراتیجي للمنشآت الر�اض�ة له دور في تط - 

  .التنظ�م في المنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة - 

  .للرقا�ة دور في تطو�ر المنشآت الر�اض�ة - 

وقد بدأنا هذا ال�حث بجمع المادة النظر�ة الخاصة �موضوع ال�حث والتي شملت �ل من التسییر      

ا اإللمام �األش�اء األساس�ة التي البد من إظهارها في هذه والمنشآت الر�اض�ة والر�اضة الفرد�ة وحاولن

المحاور �ما قمنا بجمع المادة العلم�ة الخاصة �الدراسات السا�قة والمشابهة لدراستنا و�عد اإللمام �المادة 



 ملخص البحث
 

 
  ز

النظر�ة استوجب علینا التوجه نحو المیدان لتجسید الظاهرة حیث قمنا �اخت�ار منهج ال�حث المناسب، 

إلخ، واستعملنا وسائل وأدوات لجمع المعلومات والمتمثلة في االستب�ان ......، الدراسة االحصائ�ةالعینة

حیث استعملنا ف�ه األسئلة المغلقة واألسئلة المفتوحة وقسمنا هذه األسئلة إلى ثالث محاور حسب 

على عشرة منشآت الفرض�ات وقمنا بتقد�مه إلى أساتذتنا الكرام من أجل تح��مه و�عد تح��مه وزعناه 

ر�اض�ة على مستو� وال�ة البو�رة وهذه المنشآت هي التي تمثل عینة ال�حث، و�عد جمع النتائج قمنا 

بتحلیلها ومناقشتها ومقابلة النتائج المتحصل علیها �الفرض�ات وتوصلنا إلى أن تسیر المنشآت الر�اض�ة 

حة الفرض�ة العامة ومنه صحة الفرض�ات له دور فعال في تطو�ر وترق�ة الر�اضة الفرد�ة و�التالي ص

  .الجزئ�ة

  :الكلمات الدالة

 .التسییر، المنشآت الر�اض�ة، الر�اضة الفرد�ة



 مقدمة

 

 

 س 

:  مقدمة    

عرفت الر�اضة خالل العصر الحدیث نقلة نوع�ة من حیث المبدأ والتطبی�، واقترنت خاصة �التطور    

من قبل �ل  لالهتمام المتواصل �القطاع الر�اضيالجذر� المتواصل على �ل المستو�ات، وذالك نظرا 

الفئات االجتماع�ة سواء على المستو� المحلي أو العالمي وذالك وف� لما ترمي إل�ه س�اسة الدولة في 

المجال الر�اضي خالل العشر�تین األخیرتین والقائم على النهوض �الر�اضة لترتقي إلى مستو� العالم�ة، 

في مجال اإلدارة الر�اض�ة �غ�ة  ذالك �ما �فرضه من عنا�ة واستعداد و�رامج تخط�� وتسیر متعدد

الوصول الحتراف�ة ر�اض�ة، ونظرا لما ترمي إل�ه س�اسات ومخططات الدولة من أهداف تنمو�ة فقد عملت 

ة على ترسیخ النهضة الف�ر�ة، و�ذالك تغیرت المفاه�م وتطورت األهداف لتتخذ الر�اضة ا�عادا تنمو�

  .االقتصاد�ة والس�اس�ةالتنمو�ة واحدة من الروافد عتني أوال �األفراد ومن ثم المجموعة لتص�ح ت

ومن أحد السمات الح�اة التكنولوج�ة الحدیثة الموجودة في �افة ثقافات العالم هي األهم�ة المتزایدة      

وعالم الر�اضة ال یختلف عن ذالك وفي هذا الصدد فح�اة الر�اضي  ،المنشآتو للمنظمات و الوسائل 

لتغیر هذه المنشآت والوسائل، إذ أص�حت هذه األخیرة خدمة ذات جودة ال تستط�ع تتغیر �استمرار نتیجة 

جهود الفرد وحده انتاج مثیلتها بل بتكاثف الجهود �أتي دور الق�ادة اإلدار�ة والتي تتمثل التسییر الحسن 

ساس�ة لهذه المنشآت و�صورة سل�مة، وعلى هذا األساس اعتبرت المنشآت الر�اض�ة من أهم العوامل األ

لعنصر الممارسة الر�اض�ة في أ� م�ان �ان، حیث أنها تساهم �قس� �بیر في إح�اء روح التكامل 

    . والتكافل واألخوة والمنافسة

واألهم من ذالك هو تطو�ر الر�اضة �شتى أنواعها حیث أن المنشآت الر�اض�ة توفر الوسائل و      

ل عن ضرورة المنشآت الر�اض�ة نقول أنها تستعمل من األم�نة المناس�ة واآلمنة لر�اضي، وحینما نسأ

. أجل هدف واحد وهو التر��ة العامة المتكاملة للفرد بنظم وقواعد سل�مة ومع ألوانها وأش�الها المختلفة

ومن أجل هذا �له عملت دول العالم الثالث إلى توفیر منشآت ر�اض�ة �ما هو الحال لد� �اقي 

  .الصحة والصناعة، ولكن مع ض�� قواعد وقوانین خاصة بهاالنشاطات األخر� �التعل�م و 

زائر جزء من هذا العالم، لم ��ن لها أ� تقصیر �اتجاه أبنائها في هذا الجانب والمتمثل و�ما أن الج    

في المالعب والقاعات والمر��ات الر�اض�ة وأخذ �عین االعت�ار ما ورثته الحق�ة االستعمار�ة ورغم �ل 

فإن المنشآت الر�اض�ة ت�قى ضئیلة نسب�ا إذا ما قارنها مع دول العالم المتقدم و�عض  ما أشرنا إل�ه

  .  الدول العر��ة �دول الخلیج على األقل من جان التجهیزات والبن�ة التحت�ة
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 االش�ال�ة-1   

تعد الر�اضة منذ العصور القد�مة عنصر جد فعال في الح�اة االجتماع�ة لبناء جسم سل�م و�مرور الزمن       

  .تطورت وأص�حت لها قوانین وأماكن مخصص لها

أما في هذا العصر فقد صار لها اهتمام خاص نلمس هذا من خالل ما لها من منشآت ر�اض�ة الستقطاب      

  .�ل من یرغب في تطو�ر مواه�ه الر�اض�ة

وتعتبر المنشآت الر�اض�ة من أهم أقطاب ممارسة الر�اضة لها أهداف ومهام عدیدة، وأما �النس�ة للمنشآت      

أبدت في السنوات الماض�ة تألقا من حیث المردود واألداء لكن المالح� في العشر�ة الر�اض�ة في الجزائر فقد 

األخیرة أنها �اتت تع�ش تدهورا على مستو� النتائج المحصل علیها، والوجه غیر المشرف الذ� ظهرت �ه  في 

غم من أن المنشآت تحض ال�طولة الوطن�ة والمنافسات المحل�ة والمشار�ات الخارج�ة اإلفر�ق�ة والعر��ة، هذا �الر 

�اهتمام و�دعم ماد� معتبر من طرف الدولة ودعم الشر�ات األخر�، ومع هذا �له ی�قى مستو� الر�اضي 

  .متدني

لقد عرف المجال الر�اضي في االونة األخیرة تطور ملحوظا واهتمام خاصا من طرف الدول سواء المتقدمة     

یر للجانب الر�اضي نضرا ألهمیته ال�الغة داخل المجتمع، فقد اعتبر أو المتخلفة ف�الهما تعط�ان االهتمام الكب

من الحلول الناجعة للقضاء على مختلف المشاكل التي تعرفها الدول، وهذا حال الجزائر إذ أن الدولة الجزائر�ة 

أص�حت حر�صة �ل الحرص على المجال الر�اضي فقد سخرت �ل جهودها والكثیر من األموالها لخدمته 

لتوفیر �ل المراف� واله�اكل القاعد�ة التي هدین ا�ره والرقي �ه فنجد أن رؤساء الوال�ات والبلد�ات �عملونا جوتطو 

على ممارسة النشا� الر�اضي فهي تخصص الجزء األكبر من میزانیتها لبناء المنشآت الر�اض�ة  تساعد

االختالف عما هو مس�طر في دفاتر  وترم�مها وٕاعادة ه��لتها إال أن مانجده على أرض الواقع یختلف تمام

سواء في البلد�ة أو الوال�ة تجدها في حالة یرثى لها إذ نجد أن المسؤولین فإذا توجهت لمعاینة المنشآت الر�اض�ة 

الكثیر من النواد� الر�اض�ة متوقفة تماما عن التدر�ب أو محتم علیها التنقل لمسافات �بیرة لتدر�ب في منشآت 

لینا دق ناقوس الخطر فإذا فقدنا منشآتنا الر�اض�ة سنفقد �طب�عة الحال فرقنا الر�اض�ة وهنا یجب ع. أخر� 

مماال شك ف�ه أن تعامل ال�شر داخل المؤسسة ذات الطا�ع الخدماتي . وسینع�س هذا االمر على مجتمعنا سل�ا

سلوك خاص �ه وممیزا حیث نجد أن لكل إنسان من األمور األشد صعو�ة وذالك جراء تضارب اآلراء واالف�ار، 

له، ومن الصعب أن تخضعه لدراسة، أو تتكهن �سلو��اته أو ردود أفعاله في عدة مواقف، �حیث تهدف المنشأة 

الر�اض�ة إلى تحقی� أهدافها وف� سیر أفرادها واالعتناء بهم و�تالي الوصول إلى التوازن واالستقرار والتكامل بین 

        1.ف المنشأة الر�اض�ةمختلف الوظائف اإلدار�ة وتحقی� أهد

                                                
1  /11..fates.2009.p 
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إن التسییر في اإلدارة الر�اض�ة الحدیثة هو عمل�ة إدار�ة مخططة مبن�ة على أسس علم�ة سل�مة تعمل      

على وصول المنشآت الر�اض�ة إلى التكامل و االرتفاع �قدراتها وٕاكسابها الخبرات في مجال التسییر اإلدار� 

اإلدار�ة ال�ارزة التي ت�حث على ��ف�ة إقامة عالقات طی�ة بین المؤسسات من وتعتبر اإلدارة فن وعلم من العلوم 

ناح�ة التنظ�م، والتخط�� في المنشآت الر�اض�ة من ناح�ة األفراد والجماهیر، ودرجة تأثیر المؤسسة على 

.                                                                                                  ر�اض�ةتت�عه في تحسین تسییر المنشآت ال الجمهور الذ� تتعامل معه اإلدارة الر�اض�ة لسلك الطر�� الذ�

حیث أن  را لما أص�ح یتمیز �ه التسییر الحالي من قدرة فائقة على األداء اإلدار� الدقی� في بناء اإلدارةنظو     

متا�عة تسیر اإلدارة الر�اض�ة وتحر�ات اإلدار�ین تتطلب منه أن �أخذا م�انا مناس�ا للتسییر اإلدار� ولهذا أص�ح 

لحدیثة أثناء اخت�ار الم�اد� أو العناصر الفعالة لتحقی� لزاما عل اإلدار�ین اإللمام المعرفي �األسس العلم�ة ا

  .أهدافهم المنشودة

وتعمل اإلدارة الر�اض�ة أهدافها المنشودة في أ� مؤسسة أو منشأة ر�اض�ة حیث ر�زت اإلدارة الر�اض�ة على    

 .2عدة عناصر منها التنظ�م، التخط��، الرقا�ة، في مجال التسییر والتي تعمل لصالحها

  :هذه الدراسة ارتأینا إلى طرح السؤل العام ومن 

  هل لتسیر المنشآت الر�اض�ة دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة؟*

  :تل�ه التساؤالت التال�ة

  هل التخط�� اإلستراتیجي للمنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة؟*

  الفرد�ة؟له دور في تطو�ر الر�اضة  هل التنظ�م في المنشآت الر�اض�ة*

  هل للرقا�ة دور في تطو�ر المنشآت الر�اض�ة؟*

  :الفرض�ة العامة-2

  .لتسیر المنشآت الر�اض�ة دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة

  :الفرض�ات الجزئ�ة

  .التخط�� اإلستراتیجي للمنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة- 

  .الر�اضة الفرد�ة التنظ�م في المنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر- 

  .للرقا�ة دور في تطو�ر المنشآت الر�اض�ة- 

                                                
المعلومات ودوره في فعال�ة اتخاذ القرارات نظام-2003لوزان ص�اح وآخرون   2  
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  :أس�اب اخت�ار الموضوع-3

  :من األس�اب التي دفعتنا إلى اخت�ار هذا الموضوع نذ�ر منها

  .نقص الدراسات وقلتها في هذا المجال- 

  .موضوع جد� �النس�ة لجامعتنا في الجزائر وخاصة �البو�رة- 

  .اآلونة األخیرةتدهور الر�اضة الفرد�ة في - 

  .التسییر السیئ للمنشآت الر�اض�ة �البو�رة- 

  :أهم�ة ال�حث-4

من المواض�ع التي لها أهم�ة �بیرة وتتطلب دراستها نظرا ) التسییر اإلدار� (�عتبر موضوع اإلدارة الر�اض�ة     

اض�ة وفي هذا الس�اق إذا لألدوار التعل�م�ة و الر�اض�ة الهامة، التي تقوم بها في تحسین وتسییر المنشآت الر�

أردنا تسیر المنشآت الر�اض�ة وتطو�ر الر�اضة علینا بدراسة العوامل المؤثرة في إدارة المنشآت والمؤسسات 

  .والهیئات الر�اض�ة واألنما� التسییر�ة في منشآتنا الر�اض�ة

  :أهداف ال�حث -5

  .ةالكشف على أهم�ة المنشآت الر�اض�ة في تطو�ر الر�اضة الفرد� -  

  . معرفة أثر المنشآت الر�اض�ة في تحسین الر�اضة الفرد�ة -  

  .التعرف على األسس و العوامل التي �م�ن االعتماد علیها في تحسین وتطو�ر الر�اضة الفرد�ة -  

  .معرفة أثر التسییر في تحسین المنشات الر�اض�ة - 

  :الدراسات المرت�� �ال�حث -6

  :الدراسة األولى *

تحت عنوان التسییر اإلدار� للمنشآت الر�اض�ة وأثرها على مردود الر�اضي دفعة  مذ�رة ل�سانس   

بن مهد� عمار، طیب مراد، معارف�ة هاجر وقد توصل ال�احثون : من إعداد الطل�ة ال�احثون  2011/2012

  :للنتائج التال�ة

  .سوء التسییر المنتهج في إدارة المنشآت الر�اض�ة یؤثر على مردود الر�اضي - 

  .العالقة االجتماع�ة بین المسیر�ن والر�اضیین لها دور مهم في تحسین تسیر المنشأة الر�اض�ة - 

  .نقص �فأت المسیر�ن تنع�س سل�ا على تسییر المنشأة - 

  .التسییر الجید للمنشآت الر�اض�ة مبني أساسا على الكفاءة في التخط��، الرقا�ة، التوج�ه - 

  .الجزائر انع�س سل�ا على الممارسة الر�اض�ةقلة المنشآت اللر�اض�ة في  - 
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لقد �انت أداة ال�حث ع�ارة عن استب�ان موجه الر�اضیین والعمال والمسیر�ن في المنشآت الر�اض�ة حیث بلغ    

جو�ل�ة والمجال  5تم اخت�ار عینة ال�حث �مر�ب ) عامل ومسیر 20ر�اضي،  40(مجموع المجتمع اإلحصائي 

  .ئر العاصمةالم�اني لدراسة الجزا

  .جو�ل�ة 5ر�اضي من المر�ب األولمبي  40- 

  .جو�ل�ة 5عامل ومسیر داخل المر�ب الر�اضي األولمبي  20- 

  :الدراسة الثان�ة *

مذ�رة ل�سانس تحت عنوان دور الوسائل والمنشآت الر�اض�ة في إنجاح حصة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة،      

من إعداد الطالبین ناصف علي وزغاد إبراه�م،  2013/2014رة دفعت دراسة میدان�ة في �عض ثانو�ات البو�

  :وقد توصل ال�احثون إلى النتائج التال�ة

  .نقص الوسائل والمنشآت الر�اض�ة في الثانو�ات �ش�ل حاجز أمام األساتذة إلنجاح حصة التر��ة البدن�ة - 

  .على الحصة عدم توفیر المنشآت والوسائل الر�اض�ة یؤد� إلى غ�اب التلمیذ  - 

  .خبرة األستاذ و�فاءته عامل هام لتعو�ض نقص اله�اكل والمنشآت الر�اض�ة - 

ولقد �انت أداة ال�حث ع�ارة عن استب�ان موجه إلى أساتذة التر��ة البدن�ة و الر�اض�ة في الثانو�ات، حیث بلغ   

مجال الم�اني لدراسة ثانو�ات ثانو�ة وال 17أستاذ ثم اخت�ار عینة ال�حث من  34مجموع المجتمع اإلحصائي 

  .البو�رة

  :الدراسة الثالثة *

مذ�رة ل�سانس تحت عنوان دور التسییر اإلدار� اإلستراتیجي في ترق�ة المنشآت الر�اض�ة، دفعت      

  :من إعداد الطالب ال�احث شوراني دمحم أمین، وقد تحصل على النتائج التال�ة 2014/2015

  .حسین تسیر المنشآت الر�اض�ة لإلدارة الر�اض�ة دور في ت - 

  .للتخط�� اإلستراتیجي دور في تحسین تسیر المنشآت الر�اض�ة - 

  .للرقا�ة دور في تحسین تسیر المنشآت الر�اض�ة - 

لقد �انت أداة ال�حث ع�ارة عن استب�ان موجه إلى إدار�ین المنشآت الر�اض�ة، حیث بلغ مجموع المجتمع     

إدار� تم اخت�ار عینة ال�حث من �عض المنشآت الر�اض�ة لوال�ة البو�رة، والمجال الم�اني  15اإلحصائي 

  .لدراسة منشآت البو�رة

  :الدراسة الرا�عة*

من  2013/2014مذ�رة ماجستیر تحت عنوان دور تسییر المنشآت الر�اض�ة في تنم�ة �رة الید، دفعة    

  :نتائج التال�ةإعداد الطالب لزرق بومدین، ونوصل ال�احث لل

تؤثر أسالیب التسییر اإلدار� المنتهجة في تسییر المنشآت الر�اض�ة في تنم�ة ر�اضة �رة الید وز�ادة - 

  .ممارستها

  .تؤثر عمل�ة التسییر االعار� للمنشآت الر�اض�ة على النشا� الر�اضي لفرق �رة الید- 
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�اعت�ارها  المنشآت الر�اض�ةهام لإلدارة  �عتبر التسییر الماد� لوسائل وه�اكل المنشآت الر�اض�ة عنصر- 

  .السلعة المساهمة في تقد�م الخدمة

تؤثر عمل�ة التسییر المالي للمنشآت الر�اض�ة على أداء ر�اضي �رة الید �اعت�اره العصب الرئ�سي والمحرك - 

  .لإلدارة المنشآت الر�اض�ة

ین �رة الید في وال�ة المسیلة، حیث بلغ مجموع ولقد �انت أداة ال�حث ع�ارة عن استب�ان موجه لالعبین ومدر�  

  .مدرب 16العب و  86المجتمع االحصائي 

  : الدراسة الخامسة*

من إعداد  2008/2009تسییر المنشآت الر�اض�ة في ضل العولمة دفعة : مذ�رة ماجستیر تحت عنوان    

  :الطالب دهینة دمحم رضوان، وقد تحصل على النتائج التال�ة

م�اشرا وضرور�ا بإصالح المنشآت الر�اض�ة المتمثل أساسا االصالح الر�اضي الشامل والوطني یرت�� ارت�اطا - 

  .في تأهیل العنصر ال�شر� وف� للمتطل�ات عولمة اإلدارة الحدیثة

  .وتكو�ن الید العاملة الفن�ة المؤهلة في مجال تسییر المنشأة الر�اض�ة وف� النظام العالمي الجدید تكیف وتهیئة- 

النتائج الر�اض�ة على �افة المستو�ات صورة تع�س مد� مصداق�ة التأهیل والتمیز العلمي اإلدار� للمنشآت - 

  .�� إلى أعلى هرم في اإلدارة وهو المدیرالر�اض�ة من خالل مواردها ال�شر�ة التي تقودها بدءا من العامل ال�س

ر�� المنشآت الر�اض�ة �المنشآت العالم�ة من حیث التسییر اإلدار� مرهون �الكفاءة القصو� والعالم�ة والمهارة - 

  .الق�اد�ة في التسییر و اإلشراف

�اضة لوالیتي موجه ل�عض عمال وموظفي مدیر�ة الش�اب والر لقد �انت عینة الدراسة ع�ارة عن استب�ان    

  . فرد تم اخت�ارهم �طر�قة عشوائ�ة 50األغوا� والجلفة، حیث بلغ المجتمع االحصائي 

  :تحدید المصطلحات والمفاه�م الخاصة �ال�حث -7

  :تعر�ف المؤسسة الر�اض�ة *

د هي أ� منشأة �قوم ه��لها المتكون من جماعة عمل یترأسها مدیر لوج�ه أنشطة جماع�ة ر�اض�ة من األفرا  

اتجاه هدف مشترك وتنم�ة المهارات المرت�طة �التخط�� والتنظ�م، والتوج�ه ومتا�عة المیزان�ات ف�ما یخص 

  .الر�اضة واألنشطة البدن�ة وتكو�ن األفراد تر�و�ا وتعل�م�ا

  تعر�ف التسییر *

تي تشمل اساس�ات یر� محمود رفی� الطیب أن التسییر هو تلك المجموعة من العمل�ات المنسقة والمتكاملة ال   

  .التخط��، التنظ�م، الرقا�ة والتوج�ه وهو �اختصار تحدید األهداف وتنسی� جهود األشخاص لبلوغها

هو مسایرة التعقیدات والجز�ئات فبدون تسییر دقی� فإن المؤسسات الضخمة : �ما �عرفه یوسف �صدی�    

  .رجة من االنتظام والتواف�والمعقدة تص�ح فوضو�ة �ش�ل یهدد وجودها الحق�قي، وهو یوفر د

  :التعر�ف اإلجرائي
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من خالل التعر�فین السا�قین فإننا نتف� على أن التسییر هو عمل�ة �شترك فیها الفن والعلم وتقن�ة ق�ادة شؤون   

تنظ�م وتخط�� وتدبیر وتنش�� ومراق�ة األعمال، �ما �عني اسناد جملة النشاطات والقدرات الفرد�ة ذات نوع�ة 

  . و�عمل على توصیل الخطة لإلدراك هذه الفرد�ات مع تحدید مسؤول�ة تكلیف �ل خطةعال�ة، 

  :تعر�ف الر�اضة الفرد�ة* 

هي تعتبر قلیلة �المقارنة �الر�اضة الجماع�ة وهي الر�اضة التي �مارسها شخص واحد دون مساعدة من مجموعة   

أو أشخاص ونجد أمثلة �ثیرة لهذا النوع من الر�اضة مثل لع�ة التنس ور�اضة الجر� وأنواع أخر� من الر�اضات 

آلخر وتحقی� أهدافه، والممارس لهذه الر�اضة حیث �حاول �ل شخص �مارس هذا النوع من الر�اضة �الفوز على ا

 .�مارسها لوحده�حتاج إلى ل�اقة بدن�ة عال�ة ألنه 
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  :تمهید

یتضمن التسییر �ل من التخط�� والتنظ�م والتوج�ه ومراق�ة النشا� الر�اضي، من أجل الوصول لتحقی� األهداف   

ذالك بتطبی� مسایرة  الموضوعة، هذه الم�اد� تعتبر الوسیلة لرق�ة المجتمعات، لنجاح مؤسساتها ومشروعاتها،

  .التغیرات المعاصرة في ضل العولمة والتكنولوج�ة من أجل الوصول ألرقى المستو�ات، ومواك�ة التطور الحاصل

في هذا الفصل لهذه الم�اد� �قلیل من التفصیل لنوضح مدا أهم�ة هذه الوظائف اإلدار�ة في نجاح سنتطرق   

   .المنظمات
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  :التسییر اإلدار�  -1

  :تعر�ف التسییر - 1-1

هو مسایرة التعقید والجز�ئات فبدون تسییر دقی� فإن المؤسسات الضخمة المعقدة معرضة الن تص�ح فوضو�ة    

    .�1ش�ل یهدد وجودها الحق�قي وهو یوفر درجة من االنتظام والتواف�

إذن فالتسییر ینمي القدرة على تحقی� خطة ما تعلمه التنظ�م والتعبئة وخل� تر�ی�ة نظام�ة ووحدة لتنفیذ   

شرو� الخطة �ما �عني بإسناد جملة النشاطات لقدرات فرد�ة ذات نوع�ة عال�ة وتعمل على توصیل الخطة إلدراك 

لمؤسسة هي عمل�ة �شترك فیها العلم والفن وتقن�ة هاته الفرد�ات مع تحدید مسؤول�ة التكلف �الخطة، وٕادارة أعمال ا

ق�ادة شؤون التنظ�م عن طر�� أعمال تخط�� وتدبیر وتنش�� ومراق�ة نسمح لهذه اإلدارة بتحدید وانجاز األهداف 

    .بواسطة تجنید أو حشد موارد �اهظة الثمن ونادرة وتشغیلها وتنفیذها

  :التطور التار�خي لمفهوم التسییر - 1-2

حظي مفهوم تسییر المؤسسات �اهتمام العدید من الدراسات في مجال العلوم اإلنسان�ة والعلوم االقتصاد�ة   

وقد تزامن تطور هذا المفهوم مع ظهور المداخل اإلدار�ة المتعددة ف�انت من بین النظر�ات التي تناولت التسییر 

  :2اإلدار� الر�اضي

  :النظر�ة التقلید�ة -1- 1-2

لتسییر في تطبی� المنهج العلمي في اإلدارة فاهتمت بدراسة العمل وتحلیله عن طر�قة دراسة تر�ز مفهوم ا  

الحر�ة والزمن من اجل القضاء على أش�ال الض�اع في الوقت واتخذت أسلوب القوة والحوافز الماد�ة وسیلة لتامین 

الذ� عمل على زرع اآلل�ة في اإلنسان لتحقی� الكفاءة  فر�در�ك تیلر رواد هذا الف�ر أبرزتطبی� تلك المناهج و 

  .اإلنتاج�ة مع محاولة تحسین العالقة بین اإلدارة والعمال

  :النظر�ة النیو�الس���ة -2- 1-2

اهتمت اإلدارة في هذه الفترة إلى المهام المذ�ورة سا�قا �مهمة تحسین بیئة العمل إلدراكها ألن األحاس�س   

مایو تأید هذه الف�رة  ا�میلبزعامة على السلوك واألداء فظهرت مدرسة العالقات اإلنسان�ة  واالتجاهات تأثر �عم�

وصاحبها تعر�ف جدید للمنظمة �ونها تش�ل بناء اجتماع�ا یهدف إلى إش�اع حاجات األفراد ور�زت اإلدارة في هذه 

  .ي و�دات إلى التساهل شیئا فشیئاالمرحلة على تحقی� التوازن بین أفراد التنظ�م الرسمي والتنظ�م الغیر رسم

  :عناصر عمل�ة التسییر - 1-3

  :التخط�� -1- 1-3

وتسب� وظ�فة التخط�� ما عداها من أولها التخط��، تهتم اإلدارة في المنظمات �أر�ع وظائف أساس�ة   

لكل فرد من أفرادها من  الوظائف وتقوم على عمل�ة االخت�ار من بین البدائل إلجراءات العمل للمنظمة ��ل،

العاملین فیها، وهي بهذا وظ�فة المسؤولین في �ل المستو�ات اإلدار�ة و�هذا فغن هناك اختالف في أ�عاد ونطاق 

                                                           
  .7ص  جر�دة الن�أ الجزائر�، ،الق�ادة والتسییر والت�این التكاملي: صدی� یوسف - 1
  .220ص  دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،،مدخل لتسییردمحم رفی� الطیب،  - 2
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ومحتو�ات التخط�� بین هذه المستو�ات و�صفة عامة ال تتم الوظائف اإلدار�ة األر�عة إال في وجود التخط�� 

وتجنید الموارد ال�شر�ة والتوج�ه والرقا�ة إنما �غرض التحق� من ان التنفیذ  فالمسؤول عندما �قوم �التنظ�م وحشد

  .1یتماشى مع الخط� الموضوع�ة

  :2التخط�� تعر�فا شامال �ما یلي" سیرل ل هودسون " عرف البروف�سور 

معینة بتكلفة محددة في فترة زمن�ة مقررة التخط�� هو إنتاج مخط� لعمل مستقبلي، وهو إحداث نتائج "  

والتخط�� محاولة مدروسة للتأثیر عل�ه واستغالل وٕاحداث الس�طرة على الطب�عة واالتجاه والمد� والسرعة وتأثیر 

التغیرات، بل ر�ما ��ون التخط�� محاولة معتمدة إلحداث التغییر أخذا �عین االعت�ار أن التغییر في أ� قطاع 

  .قة أو أخر على القطاعات األخر� سوف یؤثر �طر�

إذن �م�ن القول �ان التخط�� هو مرحلة التف�یر التي تسب� أ� عمل والتي تنتهي �اتخاذ القرارات المتعلقة   

" �ما یجب عمله و�یف یتم ومتى یتم ومن �قدم �ه، فالتخط�� سلسلة من القرارات التي تتعل� �المستقبل و�قول 

  .3...ع �شمل التنبؤ �ما س��ون عل�ه المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبلالتخط�� في الواق أن" غایول

�انت شاملة لموضوع التخط�� في اإلدارة العامة وذلك �ش�ل عمومي، أما في اإلدارة  السا�قة التعار�فإن   

ضي واالبتعاد �عني التنبؤ �ما س��ون في المستقبل لتحقی� هدف مطلوب تحق�قه في المجال الر�ا" الر�اض�ة فإنه 

�عناصر العمل ومواجهة مقومات التنفیذ والعمل على تدلیلها في إطار زمني محدد والق�ام �متا�عة �افة الجوانب في 

البرامج التنفیذ�ة التنبؤ �األحداث المستقبل�ة بناءا على توقعات وعمل : " التوقیت المناسب، و�ما عرفه هودجي

  .4"لها

  :أنواع التخط�� -أ

  :5الخط� إلى عدة أنواع هيتصنف   

  :حسب األهداف - أوال

هي تلك الغا�ات التي �سعى إلى تحق�قها النشا� خالل فترة زمن�ة معینة وال �منع هذا من وجود أهداف   

  .خاصة لإلدارة حیث تساهم بدورها في تحقی� أهداف التنظ�م

  :حسب الس�اسات - ثان�ا

هي وسیلة فق� لض�� الف�ر والعمل التنظ�مي وتوجیهها في مجال إعداد واتخاذ القرارات الموجهة   

للمرؤوسین، وقد �عبر عنها �ش�ل �تابي أو شفو� فهي تع�س األهداف وتساهم �التالي في تحق�قها أو تكون مختلفة 

  .حسب المستو�ات اإلدار�ة وال بد أن تكون واضحة

  :حسب اإلجراءات -ثالثا

                                                           
  .88 -87ص  ،2003دار الف�ر للنشر والتوز�ع،  ،، عمان�1في التر��ة البدن�ة، اإلدارة: مروان عبد المجید إبراه�م - 1
  .12، ص 2001، دار الف�ر للنشر والتوز�ع، مصر، 2اإلدارة واألسس والوظائف، � : إیهاب صب�ح دمحم رز�� - 2
  .16التنظ�م واإلدارة في التر��ة الر�اض�ة، دار الف�ر العر�ي، ص : شلتون، حسن معوضالسید حسن  - 3
  .19 -18ص  ، 1999الكتب للنشر،  مر�زالقاهرة، تطب�قات اإلدارة الر�اض�ة، : مفتي إبراه�م حماد - 4
  .347، ص 1993العر�ي، الم�تب اإلس�ندر�ة، تنظ�م وٕادارة األعمال، : عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف - 5
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هي نوع من الخط� تحدده مس�قا الوسائل واألسالیب المعتادة ألداء المهام واألنشطة في المستقبل فهي بهذا   

  .الش�ل مرشد للعمل أكثر من �ونها مرشد للتف�یر

  :حسب القواعد -را�عا

تتضمن الق�ام �عمل أو االمتناع عنه، فهي تعني التحدید الواضح للتصرف، تقیید مجال التصرف وفقا   

  .للموقف، مثال استعمال أقنعة األمان اإلج�ار�، ممنوع التدخین داخل م�ان العمل

  :المزا�ا األساس�ة للتخط�� - ب

  :1نهأللتخط�� مجموعة من المزا�ا �م�ن ذ�ر أهمیتها في 

 .األهداف واالنجازات الواجب الوصول إلیها والتر�یز علیها�ساعد في تحدید  - 

الرقا�ة، حیث أن األهداف واالنجازات یتم التعبیر عنها بواسطة معاییر رسم�ة التخط�� السل�م هو أساس  - 

تساعده حقا على المقارنة بین الفعل والمخط�، و�التالي تحدید االنحرافات واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .لتصح�حها

 .یدعم نظام المعلومات واالتصال على توفیر المعلومات وٕا�صالها إلى الجهات المستفیدة - 

�ساعد المؤسسة على التكیف مع متغیرات المح��، حیث �ظهر التمهیدات و�ساعد على انتهاز الفرص  - 

 ".جانب استراتیجي" المتاحة 

 .�شجع على االبتكار واإلبداع من خالل اشتراك عدد من المدیر�ن في وضع الخطة والمنافسة - 

 .�ل سل�م ورشید�عتبر مفتاحا للتطور والنجاح من خالل توج�ه الموارد المتاحة �ش - 

  :أهم�ة التخط�� -ج

عشوائ�ة لذلك توجد أر�ع أس�اب رئ�س�ة توضح أهم�ة  اإلدار�ةبدون وجود التخط�� تص�ح القرارات   

  .2التخط��

  :مواجهة حالة عدم التأكد والتغییر: أوال

فالمسؤول ال أص�ح التخط�� أمرا ضرور�ا لمواجهة التغییر وعدم التأكد والذ� ینطو� عل�ه المستقبل،   

�ستط�ع وضع أهدافه إنما عل�ه أن �عرف طب�عة الظروف المستقبل�ة والتغیرات المحتملة والنتائج المتوقعة وعالقة 

  .ذلك �أهدافه

  

  :التر�یز على األهداف: ثان�ا

التخط�� موجه في المقام األول إلى إنجاز األهداف و�ذلك یر�ز التخط�� على إعداد الخط� الفرع�ة   

  .درجة الحر�ة في هذه الخط� �مدخل بهاب�عضها ال�عض وتقلیل ور�طها 

  :االستفادة القصو� من اقتصاد�ات التشغیل: ثالثا

                                                           
  .30 - 20ص ف، بدون تار�خ النشر، دار المعار  القاهرة،الس�اسات واإلستراتیج�ة، الخط�، دلیل المدیر�ن في ��ف�ة إعداد : أحمد مرعا - 1
  .100 -99اإلدارة والتنظ�م في التر��ة الر�اض�ة، مرجع ساب�، ص ص : مروان عبد المجید إبراه�م - 2



التسییر اإلداري                                                            : الفصل األول  

 

 

14 

�ساعد التخط�� على تحدید أكثر الوسائل والعمل�ات �غا�ة لتحقی� الهدف، �ما یؤد� إلى تخف�ض   

  .التكالیف

  :تسهیل عمل�ة الرقا�ة: را�عا

أعمال مرؤوس�ه بدون أن تكون لد�ه أهداف مخططة وعلى ضوئها �م�ن التعرف إن المدیر ال �م�نه متا�عة   

  .على مستو� اإلنجاز �المقارنة بهذه األهداف

  :التنظ�م -2- 1-3

، هذا التنظ�م �قوم �ه مجموعة من األفراد �طر�قة أحسنیتطلب التسییر الحسن لإلدارة الر�اض�ة تنظ�م   

التنظ�م �عني بناء اله�اكل الداخل�ة لألعمال وارت�اطها ب�عضها ال�عض  أنمعینة للوصول إلى هدف معین، أ� 

التي تؤد� لتحقی� األهداف المنظمة، وتجمع �ل مجموعة منها لتكو�ن  األنشطةو�ناء اله��ل الذ� یتضمن تحدید 

مدیر  في وحدات تنظ�م�ة �شرف علیها و�سأل عنها األعمالوظ�فة متخصصة، �ما تتضمن هذه الوظ�فة تجم�ع 

  .1وعلى ذلك �م�ن أن تطل� �لمة تنظ�م على الجهود التي تبذل �قصد. ورئ�س المنشأة

 ".األعمال المطلوب تنفیذها ثم تقس�مها إلى مجموعات �م�ن أن یتولى �ل منها شخص واحد" - 

 ".توز�ع العمل على العاملین �ش�ل �ضمن عدم االزدواج وق�ام أكثر من شخص �العمل نفسه أو"  - 

تجمع ه��لي من األفراد یهدف إلى تحقی� : "" وعموما �م�ن إعطاء مفهوم شامل للتنظ�م اإلدار� فنقول أنه

  .2"�ما �عني أ�ضا نس� العالقات بین أجزاء تكمل �عضها ال�عضهدف مشترك 

  :أنواع التنظ�م -أ

  :3ینقسم التنظ�م إلى نوعین هما  

  :التنظ�م الرسمي: أوال

هو الذ� یهتم �اله��ل التكو�ني للمنظمة و�ش�لها أو مظهرها الهندسي، و�تحدید العالقات والمستو�ات   

وتقس�م األعمال وتوز�ع االختصاصات �ما أرادها المشرع، أو التخط�� �ما وردت في الوث�قة الرسم�ة للمنظمة 

لعلمي لوظائف �ل أجزاء وأداء �ل عمل�ة من وتحاول نظر�ة التنظ�م الرسمي الوصول إلى البناء المنطقي والتحدید ا

العمل�ات التي تكون الناتج النهائي لعمل المنظمة، و�قتضي التنظ�م الرسمي أن تظم �ل مؤسسة حتى التنظ�م 

الح�ومي على ش�ل هرم ذ� قاعدة عر�ضة تضم الوحدات على المستو� التنفیذ� وهذه القاعدة تدعم التكو�ن 

ش�ل أقسام وٕادارات ومصالح وه�ذا حتى قمة التنظ�م حیث ترتكز الق�ادة في شخص الهرمي المدرج األعلى في 

  .�مارس السلطة الكاملة على المؤسسة �لها

  :التنظ�م غیر الرسمي :ثان�ا

یهتم هذا التنظ�م �االعت�ارات والدوافع الخاصة �األفراد والتي �م�ن توض�حها �طر�قة رسم�ة مخططة على   

أساس أنها تتولد تلقائ�ا وتت�ع من احت�اجات العاملین �المنظمة و�نشأ هذا التنظ�م نتیجة للدور الذ� یلع�ه �عض 

                                                           
  .61-60ص  نفس المرجع،  :مروان عبد المجید إبراه�م - 1
  .21 -20ص  مرجع ساب�، : سن شلتوت، حسن معوضح - 2
  .61 -60ص  نفس المرجع، : بد المجید إبراه�ممروان ع - 3
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جب أن ��ون رسم�ا، �ما أننا نمثل العالقة الشخص�ة األفراد في ح�اة المؤسسة فهو یهتم �ما هو �ائن ول�س �ما ی

  .المتداخلة في التنظ�م

  :م�ادئ التنظ�م - ب

  :�1قوم التنظ�م الجید على عدة م�اد� تسمح بإت�اع أحس األسالیب خالل عمل�ة التسییر اإلدار� نذ�ر منها  

  :التدرج اإلدار� : أوال

هذا النظام على مبدأ توز�ع السلطة على المستو�ات المختلفة للتوز�ع الهرمي متوخ�ا توز�عه على  �قوم  

مستو�ات من أسفل إلى أعلى حتى ترتكز في النها�ة قمة الهرم اإلدار�، حیث تتجمع السلطة في النها�ة على رأس 

  .القمة

  :وحدة الق�ادة: ثان�ا

رئ�س واحد فق� �ما �حق� المسؤول�ة اإلدار�ة وتحدد التسلسل  وهذا �عني أن یتعامل المرء المرؤوس مع  

  .الق�اد� من أعلى إلى أسفل و�ز�د من فعال�ة الفرد في عمله

  :نطاق التم�ن المناسب: ثالثا

و�عني ذلك المد� الذ� �م�ن الرئ�س أن ینس� جهود عدد من المرؤوسین للمسؤول�ة أمامه م�اشرة   

العمل، و��ون من نتیجة التنسی� بین جهود هؤالء المرؤوسین اتخاذ القرارات الصح�حة والمتصلین �ه دوما خالل 

  .المالئمة

  :الالمر�ز�ة: را�عا

لها معن�ان من الناح�ة اإلدار�ة فهي إما تعني تر�یز السلطة وتفو�ضها وتحدید المسؤول�ات �طر�قة تعطي   

معینة، �ما في ذلك عدم إرهاق للرئ�س األعلى، و�ما  للمرؤوسین حر�ة التصرف، و�هذا تمنع تجمع العمل في نقطة

عدد الوحدات التي تعمل �عیدا عن مر�ز الرئ�س للمنطقة والالمر�ز�ة بهذا المعنى لها : تعني التنظ�م المیداني أ�

  .ناح�ة الوحدات العاملة في المیدان �المر�ز

  :التكامل: خامسا

وهو ع�ارة عن تجمع األعمال أو الوظائف المتشابهة في وحدة واحدة، وهنا یتطلب تجنب االزدواج والتداخل   

  .في المهام وأوجه النشا� التي تؤدیها الوحدات المختلفة

  :فوائد التنظ�م داخل اإلدارة الر�اض�ة -ج

تنظ�م وتوز�ع ألنشطتها على األفراد في مجال التر��ة البدن�ة والر�اض�ة الكثیر من األنشطة ال بد لها ممن   

ذلك مع تفو�ض السلطة إلنجازها �أعلى مستو� في أقصر وقت وأقل تكلفة، والتنظ�م الفعال في مجال التر��ة 

البدن�ة �حق� تحدیدا واضحا للواج�ات والمسؤول�ات والعالقات مع تهیئة الظروف النفس�ة والمعنو�ة لألفراد العاملین 

  .أثناء التنفیذ

                                                           
  .64 - 63ص  ي التر��ة الر�اض�ة، مرجع ساب�، اإلدارة والتنظ�م ف: مروان عبد المجید إبراه�م - 1
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و�حق�  وأنشطتهاما یخدم التنظ�م الجید االستخدام األمثل للطاقات ال�شر�ة والماد�ة في البرامج الر�اض�ة �  

  .لألفراد اإلنسان�ةاإلش�اع الكامل للحاجات والرغ�ات 

التعرض لالحتكاك �قصد تحقی�  بهذا �قلل من وهو المجهوداتإن التنظ�م �حق� التنسی� بین مختلف   

، و�حق� اإلش�اع وأنشطتهاال�شر�ة والماد�ة في البرامج الر�اض�ة  للطاقاتاألهداف وهو �حق� االستخدام األمثل 

لإلدار�ین والموظفین والعمال في المشروع، فالتنظ�م یؤثر في الناس من خمس  اإلنسان�ةالكامل للحاجات والرغ�ات 

  :1زوا�ا مختلفة هي

قسم التنظ�م العمل بین العاملین، �حدد االختصاصات و�ر�ز اهتمام العامل وجهده على الدور المحدد له، �ما � - 1

  .�حدد نشاطه في إطار هذا الدور

  .�حدد التنظ�م نمط�ة العمل �االستناد إلى اإلجراءات المفصلة والقواعد المحددة التي تح�م سیر العمل - 2

ت في المؤسسة سواء االتصاالت الرسم�ة أو غیر الرسم�ة مما �ضمن نقل �ل یوفر التنظ�م نظاما لالتصاال - 3

  .المعلومات إلى جم�ع العاملین

�حق� التنظ�م تنم�ة وتدر�ب العاملین ف�ه، وذلك من منطل� إ�مان التنظ�م �أهم�ة التدر�ب والوصول �العاملین  - 4

  .إلى اتخذا قرارات أفضل

  :الرقا�ة اإلدار�ة -3- 1-3

  :مفهوم الرقا�ة اإلدار�ة -أ

بنفسها أو بتكلیف غیرها للتأكد من أن یجر� عل�ه العمل أو المتا�عة رقاب�ة مستمرة تقوم بها اإلدارة  الرقا�ة'   

  .2"داخل المؤسسة أو الوحدة التنفیذ�ة یتم وفقا للخط� الموضوع�ة أو الس�اسات الموسومة والبرامج المقدمة

ة جم�ع األنشطة التي �قوم بها المدیرون بهدف التأكد من العمل�ات اإلدار�ة ومن جهة أخر� تتضمن الرقا�  

  .3القائمة تتف� مع العمل�ات اإلدار�ة المخط� لها فق�

وعملي  عمل�ة یتأكد بواسطتها المدیرون من الحصول على المصادر واستخدامها �ش�ل مؤثر: " أو هي   

أ� أنها عمل�ة دینام���ة تتطلب إجراءات مدروسة من اجل التماشي وف� المخط�  لتحقی� أهداف المؤسسة،

  .4"والس�اسات التي یتم تطو�رها وص�اغتها من قبل

  .5"العمل�ة اإلدار�ة التي �موجبها التأكد من أن التنفیذ الفعلي مطاب� لمعاییر الخط� المدروسة" وهي أ�ضا   

  :م�ادئ الرقا�ة اإلدار�ة - ب

  :6لكي ��ون نظام الرقا�ة فعاال وناجحا ال بد من توفر عدة م�اد� وهي  

                                                           
  .64، ص 1997مر�ز الكتاب للنشر،  مصر،  ،�1 الر�اض�ة،  اإلدارة المقدمة في :طلحة حسام الدین ، عدلى ع�سى مطر - 1
  .41، ص 1991الم�ت�ة األكاد�م�ة،  القاهرة،  ،1اإلدارة في المیدان الر�اضي، ج : عصام بدو�  - 2
  .123مرجع ساب�، ص : مفتي إبراه�م حماد - 3
  .167ص ، 2001، مصر، دار الف�ر والنشر والتوز�ع، �1، اإلدارة واالسس والوظائف: زر��إیهاب صب�ح دمحم  - 4
  .231، ص 1999التنظ�م واإلدارة، الدار الجامع�ة �اإلس�ندر�ة، : السعید دمحم المصر�  - 5
  .637 -636ص الدار الجامع�ة،  اإلس�ندر�ة، ،2002-�2001 ،)م�اد� ومهارات(اإلدارة : وآخرون أحمد ماهر  - 6
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  :التر�یز على األهم: أوال

�م�ن للرقا�ة التر�یز على �ل شيء، فحدود الوقت والم�ان والتكلفة ال �سمح بتغط�ة �ل شيء یتم عمل�ا   

  .تنفیذه والرقا�ة عل�ه، بل یجب أن تتم الرقا�ة على األش�اء الهامة والحرجة

  :توفر المعلومات: ثان�ا

ال بد من توفر المعلومات عن �ل من الخط� والتنفیذ الفعلي لها للتعرف على ما حدث حتى �م�ن التعرف   

  .على االنحرافات وأس�ابها

  :الوقت المناسب: ثالث

المعلومات المقدمة تكون ذات ق�مة إذا جاءت في وقتها حیث تفقد معناها وق�متها إذا �انت متأخرة  إن  

  .و�تمیز النظام الرقابي السل�م �أنه یوفر الب�انات للمدیر�ن في الوقت المناسب، وفي لحظة االستخدام واالحت�اج له

  :التكامل: را�عا

أن یتكامل نظام الرقا�ة مع األنظمة اإلدار�ة �المؤسسة وعلى الخصوص نظام التخط�� ف�ل ما  یجب  

  .�ستخدم للتخط�� �م�ن أن ��ون أداة جیدة للرقا�ة

  :الموضوع�ة: خامسا

واكتشاف االنحرافات على أنها عمل�ة شخص�ة وٕاال أص�حت تتسم �التمیز ور�ما �عني ذلك عدم أخذ الرقا�ة   

تؤد� إلى تكو�ن معلومات شخص�ة وآراء غیر دق�قة �مبرر للتصرف العالجي، فعلى المدیر�ن توخي الحذر في 

  .استخدام المعلومات والتحق� من دقتها

  :محاور الرقا�ة -ج

  :1مستو�ات التنظ�م�ةتتم الرقا�ة اإلدار�ة على نوعین من ال  

  :النوع األول 

  :الرقا�ة التشغیل�ة

وهي تتم على مستو� التشغیل �ما یهتم المسؤول �استخدام الموارد ال�شر�ة والمال�ة والمعلومات لتنفیذ   

  .األهداف التنظ�م�ة

  :النوع الثاني

  :الرقا�ة اإلستراتیج�ة

مسؤولة عن اإلستراتیج�ة ونظرا الن هذه االستراتیج�ات المحدد الثاني للرقا�ة اإلدار�ة خارجي، فاإلدارة   

توضع في مستو� اإلدارة العل�ا، لذا سمیت الرقا�ة على هذا النوع �الرقا�ة اإلستراتیج�ة حیث یتولى ��ار اإلدار�ین 

ومن ثم جمع المعلومات عن المنافسین الموردین المستهلكین للمجتمع أو البیئة التي تعمل وتتعامل فیها المنظمة، 

  .تراقب التطورات التي تؤثر على الخط� وأسلوب وطر�قة تنفیذ هذه الخط� �طر�قة مالئمة

  :فوائد الرقا�ة داخل الغدارة الر�اض�ة -د

                                                           
  .157اإلدارة والتنظ�م في التر��ة الر�اض�ة، مرجع ساب�، ص : مروان عبد المجید إبراه�م - 1
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  :1تحق� الرقا�ة �عدین هامین في الهیئات الر�اض�ة هما  

  :تحقی� الرقا�ة -1

  .تعمل على حما�ة الهیئة أو المؤسسة الر�اض�ة من األخطاء التي تتعرض لها من العاملین فیها حیث  

  :تحقی� تنم�ة الكفاءة -2

حیث تهدف إلى التأكد من أن الس�اسات والنظم اإلدار�ة الموضوع�ة والخط� قید التنفیذ تسیر دون   

  .فا�ةانحرافات من اجل تحقی� األهداف �أكبر قدر مم�ن لها من الك

  :أنواع الرقا�ة داخل المنشآت الر�اض�ة -ذ

  :الرقا�ة حسب المستو�ات اإلدار�ة -1

  :2تنقسم الرقا�ة حسب المستو�ات اإلدار�ة إلى ثالثة أنواع هي  

  :الرقا�ة على مستو� المؤسسة أو المنشأة - أوال

  :وتنقسم إلى  

  :الرقا�ة الداخل�ة -أ

و�قصد بها أنواع الرقا�ة التي تمارسها هیئة عامة أو مؤسسة على أوجه النشا� الذ� تؤد�ه، وتمس الرقا�ة   

  .عادة جم�ع العمل�ات التي تؤدیها هذه األجهزة والنشا� الذ� تقوم �ه

اء �النس�ة وتقوم ف�رة الرقا�ة الداخل�ة علة خل� الوسائل الرقاب�ة داخل المنظمة للعمل على رفع الكفاءة واألد  

  .للعاملین، وتختلف الرقا�ة في التنظ�مات حسب حجم وطب�عة األعمال التي تقوم بها

وقد تمتد وسائل الرقا�ة الداخل�ة إلى إنشاء م�اتب للش�او� تبین مواطن الضعف والقصور في نواحي   

  .األعمال اإلدار�ة اآلتي �م�ن معالجتها في الوقت المناسب

  :الرقا�ة الخارج�ة - ب

عادة هیئات مستقلة عن السلطة التنفیذ�ة داخل المنشأة وقد تكون هذه الهیئات تولى عمل�ة الرقا�ة الخارج�ة ت  

  .متخصصة في الرقا�ة مثل جهاز الرقا�ة اإلدار�ة أو تكون قضائ�ة مثل هیئات القضاء اإلدار� 

  :الرقا�ة على مستو� العمل�ات - ثان�ا

�ق�س هذا النوع من الرقا�ة األداء الیومي للعمل�ات المختلفة في �افة األنشطة داخل المنشأة، و�تم ف�ه   

  .تحدید االنحرافات عن المعاییر الموضوعة واتخاذ اإلجراءات التصح�ح�ة

  :الرقا�ة على مستو� األفراد -ثالثا

ا�ة على نواتج أعمالهم وسلوك أدائهم وهناك و�ختص هذا النوع من الرقا�ة، �محاولة تقی�م أداء الفرد والرق  

  .3العدید من المعاییر الرقاب�ة التي �م�ن استخدامها في هذا الصدد

  :حسب توقیت الق�ام بها الرقا�ة -2

                                                           
  .124تطب�قات اإلدارة الر�اض�ة، مرجع ساب�، ص : مفتي إبراه�م حماد - 1
  .304، مرجع ساب�، ص )م�اد� ومهارات(اإلدارة : أحمد ماهر وآخرون  - 2
  .37ص  2001مصر، أتراك لنشر والتوز�عن  ،سلسلة تنم�ة المهارات للمدر�ین الجد: السید علیوة - 3
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إن الوقت الذ� یتم ف�ه تنفیذ وظ�فة الرقا�ة �عتبر عامال هاما في تصم�م النظام الرقابي، والرقا�ة المثال�ة   

المشاكل، وتتن�أ قبل حدوثها، ولكن �عتبر من الناح�ة العلم�ة أمر صعب التحقی�، وهذا النوع ینقسم هي التي تحدد 

  :1إلى ثالثة أنواع

  ):التنبؤ�ة( الرقا�ة الوقائ�ة  -أ

وهي الرقا�ة التي تحدث خالل الفترة الزمن�ة بین رسم الخط� والتنفیذ الفعلي أو التي تحدث بین مرحلة   

احل التنفیذ و�عتمد نظام الرقا�ة عن طر�� التغذ�ة األمام�ة على التنبؤات التي یتم الق�ام بها ومرحلة أخر� من مر 

  .�استخدام احدث المعلومات المتوفرة لد� المنشأة

  :الرقا�ة التار�خ�ة - ب

و�هتم هذا النوع من الرقا�ة �األنشطة �عد انتهاء تنفیذها أ�  و�طل� علیها ال�عض الرقا�ة الالحقة أو الخلف�ة،  

أن التر�یز ��ون على األداء الماضي حیث یتم إ�الغ اإلدارة �ما تم انجازه من أنشطة ونتائج خالل فترة زمن�ة 

  .2معینة

  :الرقا�ة المتزامنة -ج

نشطة وتحق� الرقا�ة الالحقة أدوار حیث تتم هذه الرقا�ة على نتائج األنشطة التنظ�م�ة �عد إتمام هذه األ  

  .3عدیدة منها تزو�دهم �المعلومات وتساعدهم في إجراء التعد�الت المستمرة وتستخدم �أساس لتقی�م األفراد

  :التوج�ه اإلدار�  -4- 1-3

وأن إحد� المظاهر األساس�ة والضرور�ة لإلشراف والتوج�ه هو  �عتبر التوج�ه من الشرو� اإلدار�ة المهمة،  

ومرت�ة وهو ع�ارة عن إرشاد المرؤوسین أثناء تنفیذهم لإلعمال ضمانا لعدم تؤد� �طر�قة منسقة التأكد من األنشطة 

  .االنحراف عن تحقی� األهداف وهذا یتطلب التحفیز

ة تقوم �مساعدة ؤ وفي مجال التر��ة البدن�ة ال بد من آن تكون لكل مؤسسة من المؤسسات أجهزة توجیه�ة �ف  

وتوج�ه العاملین الجدد �ل حسب اختصاصه بإسراف أصحاب الخبرة والتجر�ة لكي �عرفوا أو �سهلوا مهمة من 

  .�عمل من هذه الدوائر

ة الرعا�ة السل�مة للحر�ة الر�اض�ة والعاملین من اجل والمؤسسات إذا �انت الهدف فعال هو إنجاح عمل�  

تطو�رها ورفع مستو�ات البد أن یترك الموظف �عمل من اجل اكتساب الخبرة وذلك من خالل ممارسته، فیجب 

معرفة ��ف�ة التعامل مع األفراد وذلك من خالل معرفة أحوالهم الشخص�ة واالجتماع�ة ثم أن یلم �طر�قة التعامل مع 

  .عة ودراسة أحوالهمالجما

ود�مومتها �ما �ساعد على تطو�رها وتقدمها في مجاالت عملها دون �لل أو ملل وال بد أن �عرف �یف   

تكون عالقات طب�ع�ة بین أكثر من جماعة في آن واحد والسعي على مساعدتها وتم�ینها من تحقی� أغراضها 

  .1إعداد وتعل�م وتوج�ه العاملین في الحقل الر�اضي المرسومة، و�ذلك فإن األجهزة التوجیه�ة هي المسؤولة عن

                                                           
  .343، ص 1999/2000 الدار الجامع�ة،  ،إلس�ندر�ةا م�اد� اإلدارة،: دمحم فر�د الصحن وآخرون  - 1
  .561، ص 2002الدار الجامع�ة،  اإلس�ندر�ة، إدارة األعمال مدخل وظ�في،: جمیل أحمد توفی� - 2
  .160اإلدارة والتنظ�م في التر��ة الر�اض�ة، مرجع ساب�، ص : مروان عبد المجید إبراه�م - 3
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  :أنواع التوج�ه -أ

  :2إلى أن التوج�ه ینقسم غلى قسمین هما" أمینة" و " إبراه�م عصمت" و " أحمد حسن" �شیر   

  :التوج�ه الفني: أوال

وذلك حتى  هو ع�ارة عن المجهود الذ� یبذل لتنسی� وتوج�ه األداء التنفیذ� المستمر فراد� وجماعات،  

�م�نهم الحصول على قس� وافر من التفهم الكامل واإلدراك السل�م على ��ف�ة الجذب نحو األهداف المطلوب 

  .تحق�قها

  :التوج�ه اإلدار� : ثان�ا

�قوم �ه �ل مدیر ورئ�س قسم �النس�ة لمرؤوس�ه في جم�ع المستو�ات و�تطلب ذلك من هؤالء الرؤساء خل�   

  .األخصائیین لواج�اتهمالجو المناسب ألداء 

  :األسس العامة للتوج�ه - ب

من واقع استعراض الم�اد� العامة لإلدارة والتنظ�م في الس�اق الخاص بتطو�ر الف�ر اإلدار� والتخط��   

والتنظ�م وغیرها من الموضوعات األخر� �م�ن استخالص �عض األف�ار التي تمثل أساسا جیدا لممارسة وظ�فة 

  :3المستهدف ومن بین هذه األسس ما یليالتوج�ه على النمو 

حیث �مثل الهدف المحور األساسي للتوج�ه �أ� نشا� داخل المنظمة أ� انه أساس ضرورة تحدید الهدف،  - 

 .توحید الجهود المبذولة على مستو� الفرد والجماعة داخلها

للمرؤوسین �أفراد أو وحدة التوج�ه ووحدة األمر أساس لتجنب التعارض في األوامر والتعل�مات الصادرة  - 

 .�مجموعات

الزمالء في نفس المستو� التنظ�مي فالتعاون هو دعامة أ�  ضرورة التعاون بین الرؤساء والمرؤوسین و�ین - 

 .عمل جماعي ناجح

العدالة في المعاملة مع المرؤوسین وضرورة بناء اتخاذ القرارات المرت�طة أ� حالة من حاالت التمییز في  - 

 .ع العقاب على أسس موضوع�ةمنح الثواب أو توق�

تنم�ة مفهوم الرقا�ة الذات�ة �وسیلة لدعم الثقة بین الرئ�س والمرؤوس من ناح�ة، �ذلك تنم�ة روح الوالء  - 

 .أخر� واإلحساس �المسؤول�ة من ناح�ة 

  :أنواع التسییر - 1-4

  :4إلى) المنشآت ( ینقسم تسییر المجموع العقار�   

  :التسییر الم�اشر -أ

                                                                                                                                                                                                      
  .53اإلدارة والتنظ�م في التر��ة الر�اض�ة، مرجع ساب�، ص : مروان عبد المجید إبراه�م - 1
  .14ص  ،2003الوفاء، ،دار �1 ،الموسوعة العلم�ة لإلدارة الر�اض�ة وتطب�قاتها: إبراه�م محمود عبد المقصود - 2
  .396 -395، ص ص 2002، دار الجامع�ة الجدیدة للنشر، اإلس�ندر�ة، "أساس�ات التنظ�م واإلدارة: "عبد السالم أبو قحف - 3
  .17ص  ،2004، دار الوفاء الدن�ا للط�اعة والنشر، �1،الموسوعة العلم�ة لإلدارة الر�اض�ة: حسن احمد الشافعي - 4
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النوع من التسییر ال یتطلب إم�ان�ات ماد�ة خاصة من طرف المجموعات المحل�ة بینما �م�نه أن  هذا  

  .�ستدعي و��لف شخص من اجل تسییر أشغال الص�انة والمتا�عة و��ون التدخل م�اشرة من طرف المسیر�ن

  :التسییر غیر الم�اشر - ب

تسییر �ستدعي من المؤسسات الخارج�ة أو إلى مختص من اجل إعادة التنظ�م والص�انة، وهذا النوع  هو  

من التسییر �سمى أ�ضا تسییر خاص والذ� ف�ه المسیر مؤسسة من المؤسسات للتدخل في المنشأة وهو یراقب 

  .و�وجه

  :التسییر المشترك -ج

اب اإلم�ان�ات الخاصة لكل مسیر �حیث تر�طهم و�دخل في هذا النوع مسیر�ن أو أكثر وهذا على حس  

  .عالقة تنسی�

  :تسییر غیر مشترك -د

  .وهو التسییر الذ� �قوم مسیر واحد بوسائله و�تدخل م�اشرة في المنشاة دون استعمال أ� مؤسسة اخر�   

  :أنواع المسیر�ن - 1-5

  :1دارة إلى نوعین هماینقسم المسیر�ن داخل اإل  

  :مسیر�ن غیر عمومیین -أ

  .مثل الو�االت العقار�ة والجمع�ات والمنظمات  

  :مسیر�ن عمومیین - ب

  .مثل البلد�ة، دیوان الترق�ة والتسییر العقار�، مؤسسات ر�اض�ة

  :آل�ات التسییر - 1-6

والرقا�ة  التسییر هو تلك المجموعة من العمل�ات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساسا التخط��، التنظ�م،التوج�ه - 

  .وهو �اختصار تحدید األهداف وتنسی� جهود األشخاص لبلوغها وهو جوهر مهمة المسیر

اتخاذ القرارات، فالوظ�فة التسییر�ة مستمرة تسایر مختلف الوظائف األخر� من التخط�� إن التنسی� شانه شأن  - 

ه��لتها �ما تتمثل عل�ه هذه  أوبن�ة المنشأة حتى الرقا�ة تتناول التنظ�م �اعت�ار جراء من العمل�ة التسییر�ة، تصم�م 

  .البن�ة من تقن�ات إدار�ة، ومناصب عمل عالقة سلطة وغیره

عمل�ة دائر�ة فلو أن هذه العمل�ة تبدأ بتحدید األهداف أ� التخط��، فإنه ال �م�ن  �ش�ل التسییر من منظم حر�ي - 

 .وجود أخطاء أن �عتبرها تنهي عند الرقا�ة، فالرقا�ة ال بد أن تكشف عن

جذر�ة أو طف�فة على الس�اسات واإلجراءات وغیرها من الخط�، �معنى أن الرقا�ة تعود من تتطلب تعد�الت  - 

جدید إلى التخط��، �ذلك فإن العالقة بین عمل�ة التسییر والتنظ�م هي أ�ضا عالقة دائر�ة مبینة على أساس التفاهم 

 .2ذلك أن عمل�ة التسییر عند تطب�قاتها تنتج التنظ�م الذ� ال یتواصل سیره إال �التوج�ه المت�ادل،

                                                           
، 2001، معهد تسییر التقن�ات الحضر�ة، جامعة دمحم بوض�اف، المسیلة "تسییر قصر بوسعادة"مذ�رة تخرج لنیل شهادة الل�سانس :   وآخرون دحماني مراد  - 1

  .11ص 
  ).بتصرف عن( 12 -11ص  نفس المرجع،  - 2
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  :أهداف التسییر - 1-7

  :من بین األهداف التي �سعى التسییر الحدیث داخل الغدارة الر�اض�ة الوصول إلیها ما یلي  

 .ضمان سیر األنشطة الر�اض�ة وف� ما جاء في البرنامج السنو�  - 

 .إیجاد ص�غ مثلى الستعمال �ل العوامل من ید عاملة، مواد أول�ة، رؤوس األموال، تكنولوج�ا استعماال عقالن�ا - 

 .تحقی� النتائج المطلو�ة بنم� خاص مع ضمان االرتقاء �ه إلى أعلى المستو�ات - 

 .تلب�ة رغ�ات وحاج�ات األفراد من حیث الكم، الكیف والزمن - 

  :دارة داخل المنشآت�عض العمل�ات التسییر�ة التي تقوم بها اإل - 1-8

  :الر�اض�ة اإلدارةنأخذ منها على سبیل المثال نوعین من العمل�ات التسییر�ة التي تقوم بها   

  :من قانون اإلدارة العامة 08المادة رقم 

  :1وتتكفل �ما یلي  

 .تحضیر العمل�ات المتعلقة �میزان�ة الغدارة المر�ز�ة - 

 .تسییر الوسائل ال�شر�ة والماد�ة لإلدارة - 

 .تنفیذ مخط� تكو�ن مستخدمي القطاع �االتصال مع اله�اكل المعن�ة - 

 .إعادة التقار�ر الدور�ة وتقو�م تنفیذها - 

 .ضمان تسییر الضمة المال�ة والمحافظة علیها - 

معو�ة وتضم مدیر�ات وضع قواعد وٕاجراءات متا�عة ومراق�ة المساعدات واإلعالنات الممنوحة للحر�ة الج - 

 :فرع�ة

  :المدیر�ة الفرع�ة للموارد ال�شر�ة -1

  :وتتكلف �ما یلي  

 .توظیف الموارد ال�شر�ة للغدارة وتسییرها - 

 .تنظ�م أعمال التكو�ن للمستخدمین وتجدید معارفهم ومتا�عة ذلك - 

 .هإعداد مخط� تسییر الموارد ال�شر�ة �االتصال مع اله�اكل المعن�ة والسهر على تنفیذ - 

 

  :المدیر�ة الفرع�ة للمیزان�ة والمحاس�ة -2

  :وتتكلف �ما یلي

 .ضمان تنفیذ میزانیتي التسییر والتجهیز للمنشأة - 

 .تقدیر الحاجات المال�ة للمنشأة واقتراحها - 

 .ضمان إعداد الصفقات العموم�ة للقطاع ومتا�عتها - 

 .وضع االعتمادات الضرور�ة للسیر الحسن للغدارة وأقسام المنشأة - 

                                                           
  .71، العدد 19/10/2005حرر في : الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة - 1
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  :من قانون إدارة المنشآت والتجهیزات 06المادة رقم 

  :1وتكلف �ما یلي

 .تحفیز وتنسی� أعمال ودراسات التخط�� وٕاحصائ�ات - 

 .ض�� مقای�س المنشآت والتجهیزات والسهر على ص�انتها - 

 .إعداد وتطبی� البرامج في مجال المنشآت والتجهیزات الر�اض�ة - 

  .مخططات تسییر ونذ�ر منها مخط� التسییر السنو�  إعداد - 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة، مرجع ساب� - 1
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  :خالصة-

تناولنا في هذا الفصل مفهوم التسییر اإلدار� �ما تطرقنا لتعر�ف المسیر أو المدیر فأوضحنا مد� أهم�ة خبرات    

هذه التسم�ة التي ظهرت في أدب�ات اإلدارة  المسیر لنجاح العمل اإلدار�، وأهم�ة م�اد� التسییر والعمل�ات اإلدار�ة،

اتخاذ القرارات الر�اض�ة المعاصرة، والعمل�ات في اإلدارة تبدأ �التخط�� وتنتهي �الرقا�ة، �حیث �الزم �ل عمل�ة 

   . الرسم�ة، هذه العمل�ات مهمة جدا خاصة في المجال الر�اضي الذ� حظي �اهتمام �بیر في دول العالم
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  :تمهید

لكي �م�ن لكل فقرة تعل�م�ة في المنهج الدراسي أو تدر�ب�ة في النشا� الر�اضي أن تحق� أهدافها فإنه   

ناجح  من الضرور� توافر المنشآت الر�اض�ة �ش�ل �اف ف�ما أن األماكن المناس�ة ضرور�ة من أجل تعل�م

  .وممارسة جیدة، فهي أ�ا مطلو�ة من أجل ممارسة ناجحة وجیدة في التر��ة البدن�ة والر�اض�ة

إن النقص في األماكن التعل�م�ة والمنشآت الر�اض�ة المناس�ة والمالعب هي أس�اب استمرار البرامج   

الجیدة ال �م�ن أن تقوم على  الهز�لة للتر��ة البدن�ة والر�اض�ة وهذا ل �عني أن البرامج الجد�ة والممارسة

اإلم�ان�ات والمنشآت القد�مة والغیر مناس�ة، وٕانما �عني انه على األقل �م�ن توافر الفضاءت الكاف�ة لتعل�م 

مجموعة ر�اض�ة �طر�قة فعالة و�عض البرامج الممتازة التي تقام على المنشآت القد�مة بینما تقدم أسوء البرامج 

  .جهیزات الحدیثةفي المنشآت الحدیثة والت

وٕان نجاح المنشآت الر�اض�ة في تحقی� أهدافها �عتمد بدرجة �بیرة على �فاءة وفعال�ة اإلدارة وطر�قة   

تسییرها والم�اد� األساس�ة التي یتمسك بها لمشرف في التخط�� للمنشآت واإلم�انات الر�اض�ة حیث أن 

  .واتخاذ القرارات المشرف هو أعلم ما یجب أن تحتاج إل�ه المنشآت من تسییر
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  :المنشآت الر�اض�ة -2

  :المنشآت الر�اض�ة في العصر الحدیث - 1- 2

  :المدن الر�اض�ة - 1- 1- 2

تظهر أهم�ة المدن الر�اض�ة، عند تنظ�م  دورات و �طوالت دول�ة أو مهرجانات ش�اب �اإلضافة لدورها   

الهام في إعداد وتجهیز الفرق والمنتخ�ات القوم�ة، وللمدن الر�اض�ة مواصفات ومشتمالت خاصة بهما �م�ن أن 

  :نوردها ف�ما یلي

  :الملعب - 2- 1- 2

 8-6متر �حتو� على عدد من  4سافة وحوله مضمار للعدو وم �شتمل على ملعب قانوني لكرة القدم  

حارات مع التجهیزات الخاصة لمیدان مسا�قة ألعاب القو� من الوثب �أنواعه القفز �الزانة، الرمي �أنواعه، 

متفرج ومقصورة لك�ار الزوار وأماكن اإلعالمیین،  �25000اإلضافة إلى مدرجات المتفرجین التي تتسع ألكثر من 

تعمل المنطقة الموجودة أسفل المدرجات للخدمات المختلفة مثل المداخل والمخارج، االشتراكات وصاالت وتس

  .1االستق�ال، غرف التدل�ك ودورات الم�اه، ورشات للص�انة والمخازن 

  :الصالة المغطاة - 3- 1- 2

مترا في  27متر في الطول و  45یجب أن ال تقل الحل�ة الموجودة في وس� الصالة المغطاة عن   

العرض وذلك إلم�ان�ة استغاللها في أكثر من ر�اضة، �اإلضافة لوجود مدرجات المتفرجین وتستغل المنطقة 

أسفل هذه المدرجات في توفیر الخدمات المختلفة لالعبین واإلدار�ین ولح�ام من دورات الم�اه والمخازن 

  .إلخ..والخدمات الطب�ة

�ة صالة أخر� تمارس علیها أنشطة متنوعة ومسرح وغرف �ما یجب أن تلح� بهذه الصالة الرئ�س  

فیتیر�ا مع مختلف الخدمات األخر� مثل ااالجتماعات مع صالة أخر� تستخدم �م�ان لمشاهدة التلفز�ون و�

  .المخازن وأماكن الص�انة

  :المالعب المفتوحة - 4- 1- 2

الر�اض�ة وهذه المالعب تكون من الضرور� توفیر مجموعة من المالعب المفتوحة داخل المدینة   

أرضیتها من المسطحات مفتوحة أخر� خضراء لممارسة �رة القدم، الهو�ي، �رة الید، �اإلضافة إلى توفیر ملعب 

  .جم�از مفتوح مع مالعب لكرة السلة والید والطائرة والتنس مع توفیر مدرجات خاصة لكل ملعب

  :حمام الس�احة والغطس - 5- 1- 2

متر �اإلضافة لحوض غطس منفصل ال تقل  2.10مترا �عم� ) 50/21(الس�احة یجب توفیر حوض   

متر من جم�ع الجوانب حتى �صل إلى المنتصف �عم�  3.5متر �عم� متدرج یبدأ ب ) 15/12(أ�عاده عن 

متر وحوض آخر لإلحماء قبل المسا�قات مع ) 12.5/25(ود �مصعد مع توفیر حوض للتدر�ب متر مز  5.25

  .حوض الس�احة األولمبي تستغل لمنطقة الموجودة أسفلها �غرف خلع المال�س توفیر مدرجات

                                                           
1
  .60ص  مرجع ساب�، ،االمكان: عفاف عبد المنعم درو�ش - 
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  :مناط� اإلعاشة - 6- 1- 2

غرفة مزودة �الخدمات الفندق�ة  100وهي مجموعة من الغرف المخصصة للنوم �حیث ال �قل عددها عن   

وتكییف هواء مر�ز� وصاالت لالجتماعات والجلوس وم�ت�ة مزودة �الكتب وشرائ� الموس�قى والفیدیو، 

  .و�افیتیر�ا ومطعم رئ�سي و�ل ما یوفر لالعبین احت�اجاتهم طول فترة إقامتهم

  :الخدمات المر�ز�ة - 7- 1- 2

منشآت إلمدادها �الكهر�اء والم�اه وش��ة الصرف الصحي وهي المسؤول�ة عن توفیر الخدمات العامة ل  

واالتصاالت والطرق الرئ�س�ة والفرع�ة الموجودة �المدینة وأماكن انتظار الس�ارات، والمر�ز لتجار� والخدمات 

  .إلخ....األخر� الس�اح�ة والبر�د�ة، االستعالمات، األمن

  :مفهوم المنشأة الر�اض�ة - 2- 2

تعتبر المنشأة الر�اض�ة العنصر األساسي لكل مسعى في التطور الر�اضي فهي تتح�م في المستقبل   

  .1الر�اضي �له، وتش�ل القاعدة التي بدونها ال �م�ن الق�ام �أ� مسعى لتعم�م وتوس�ع الممارسات الر�اض�ة

/ 02/11المؤرخ في  )91 -416(و�عود مفهوم المنشآت الر�اض�ة واستغاللها حسب المرسوم التنفیذ�   

�حدد شرو� إحداث المنشآت الر�اض�ة واستغاللها، والمنشآت الر�اض�ة التي سنتطرق إلیها هي منشآت  1991

من القرار الوزار�  02ذات الطا�ع العمومي والتي نتعرف على مفهومها القانوني خالل الرجوع إلى المادة 

المنشآت الر�اض�ة العموم�ة لغرض الممارسات الر�اض�ة المتعل� �استعمال  03/02/1993المشترك والمؤرخ في 

التر�و�ة والتنافس�ة والجماهر�ة في الوس� التر�و�، والمقصود �المنشآت الر�اض�ة ذات الطا�ع العمومي هي �ل 

ه��ل مه�أ للنشا� الر�اضي التا�ع لسلطة دواو�ن المر��ات المتعددة الر�اضات في الوال�ات والقاعات المتعددة 

مالعب التا�عة لسلطة اإلدارة الم�لفة �الشبی�ة والر�اضة  �اإلضافة إلى هذا القرار نجد التعرض لهذا النوع من وال

من القرار الوزار�، حیث �م�ن أن نفهم من  99إلى  88الس�ما المواد من ) 05 -95(المنشآت ضمن أح�ام األمر 

خاللها أن المنشآت الر�اض�ة العموم�ة هي تلك التي أنجزت �المساهمة المال�ة للدولة أو الجماعات المحل�ة لهذه 

المنشآت استعمال خاص، حیث ��ون تعاملها �صفة مجان�ة لر�اضة النخ�ة والمستو� العالي وللتر��ة البدن�ة 

ظ�مات الر�اض�ة للمعاقین والمتخلفین ذهن�ا ولعمل�ة تكو�ن اإلطارات الر�اض�ة التي تقوم بها والر�اض�ة وللتن

المؤسسات العموم�ة، والمنشآت الر�اض�ة هي �ل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خص�صا للممارسات الر�اضة 

  .الر�اض�ة والبدن�ةوالبدن�ة، والتي تتوفر فیها الشرو� التقن�ة والصح�ة واألمن�ة الحتواء النشاطات 

  :إدارة المنشآت الر�اض�ة - 3- 2

  :االعت�ارات الضرور�ة في تصم�م المنشأة الر�اض�ة - 1- 3- 2

العدید من العناصر التي یجب أن تراعى عند تصم�م المنشأة الر�اض�ة والشروع في العمل�ات  هناك  

  :الخاصة �التسه�الت واإلم�ان�ات الر�اض�ة الخاصة �ه نذ�ر منها ما یلي

                                                           
1
  .، الجزائر1991/ 02/11المؤرخ في ) 91 -416: ( المرسوم التنفیذ� رقم - 
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یجب أن تصمم المنشآت الر�اض�ة ط�قا لطب�عة استخدامها من جانب  احت�اجات المستخدمین له حیث حیث -1

  .1المستخدمین، �ما یجب أن توضع متطل�ات االتحاد الدول في االعت�ار

یجب أن یوضع أمام المهندسین الذین سوف �صممون المنشأة الر�اض�ة التفص�الت الكاملة �استخدامها  -2

ءة، ومتطل�ات نظام الصوت، وطب�عة االستخدامات المتعددة مثل طب�عة أرض�ة المنشأة، ومتطل�ات اإلضا

  .للحجرات والقاعات، وللتخز�ن وحجرات المال�س، ومساحات الممارسة الر�اض�ة

على هؤالء الذین سوف یدیرون المنشأة الر�اض�ة أن یخططوا جیدا لك�ف�ة إدارته، وتحقی� أفضل استخدام له  -3

الیب إزالة الفضالت والنفا�ات، وأن �ضعوا في االعت�ار استخدامات المنشأة وعمل�ات النظافة ور�ن الس�ارات وأس

  .من جانب المعاقین �ما أن علیهم أن �حددوا الخدمات المطلو�ة للمشاهدین �ه

 .یجب أن یوضع في االعت�ار ��ف�ة وصول �ل من المتفرجین والمستخدمین والعاملین إلى المنشأ الر�اضي -4

  :االعت�ارات الضرور�ة في بناء المنشأة الر�اض�ة - 2- 3- 2

یجب بناء المنشأة الر�اض�ة على أساس أنه �ستخدم على المد� الطو�ل أن بناءه من خالل ذلك قد ��لف  -1

  .أكثر، ولكنه سوف یوفر �ثیرا في المستقبل

ومواد البناء الجیدة التي تستخدم في المبنى سوف توفر �ثیرا على المد� الطو�ل �ما أن استخدامها  األدوات -2

  .س��ون أفضل

  .یجب أن یوضع في االعت�ار المواد المتاحة حیث سیؤثر ذلك في الوفاء بتكالیف البناء -3

ن تكون مواصفات البناء منفذة إذا ما �ان المنشأ الر�اضي سوف �ستخدم في مسا�قات دول�ة فیجب مراعاة أ -4

  .2ط�قا للقواعد التي تصنعها االتحادات الدول�ة

  :االعت�ارات الضرور�ة في استخدامات المنشأة الر�اض�ة - 3- 3- 2

  :عند بدا�ة تصم�م المنشأة الر�اض�ة یجب أن یوضع تصور لما س��ون عل�ه المبنى من حیث ما یلي -1

 .وعمل �ل منهمعدد األفراد الذین �عملون �ه  -     

 .تكالیف االنتفاع وص�انته والحفا� عل�ه، وٕاجراءات األمن - 

 .عدد الساعات التي سوف �ستخدم خاللها - 

       فیها بجانب االستخدامات الر�اض�ةما هي األنشطة األخر� التي �م�ن استغالل المنشأ الر�اضي  -2

  ).إلخ..حفالت االستق�ال، واالجتماعات، م�ت�ة(

یجب أن تتماشى استخدامات المنشأة الر�اض�ة مع اتجاهات المجتمع وأن تكون استخدامات أدواته وأجهزته  -3

  .وم�ان�ه أمنة وجذا�ة

یجب أن تدرا المنشأة الر�اض�ة �أسلوب �ضمن دخل ماد� �عوض التكالیف ص�انته استهالكاته وذلك من  -4

  .خالل وضع الس�اسات وتكالیف االستخدام

                                                           
1
  .153، ص 1999مر�ز الكتاب للنشر، القاهرة،، األند�ةتطب�قات اإلدارة الر�اض�ة، المدارس، الجامعات، االتحادات الر�اض�ة، : حمادةمفتي إبراه�م  - 

2
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ف عمالة المنشأة الر�اض�ة تعتبر هي اكبر المصروفات الجار�ة، یجب التأكد من تغطیتها مع تكالی -5

  .المحافظة على �فاءة العمل، واألدوات واألجهزة

موجز لعمل�ات المنشأة الر�اض�ة وتعدیله عند اللزوم مثل رسم األرض�ات مراسم االستخدام ضرورة وضع  -6

تخدامها وواج�ات عامة للعاملین �ه، ومسؤول�ات العاملین في حالة الطوار� وقوائم األدوات الر�اض�ة و��ف�ة اس

  .ومتطل�ات إدارة الم�اني

وضع نظم العمل واستغالل المنشأة الر�اض�ة مثل الس�طرة على الجوانب المال�ة والتقار�ر وتامین المبنى  -7

  .ضد الحرائ� والسرقات وتدر�ب العاملین وموجز للس�اسات

  .ماد�ة لموارد اإلخالل والتجدیدوضع خطة  -8

  :خصائص المنشآت الر�اض�ة - 4- 2

  :1العتبرا منشأة أنها ر�اض�ة البد أن تتوفر على العنصر�ن التالیین

تكون مفتوحة للجمهور و�قصد من ذلك عدم االستعمال على فئة معینة من الناس، وأن تكون المنشأة  أن - 

مفتوحة للجم�ع، فهي ذات استعمال مشترك بین جم�ع الناس سواء تعل� األمر �الر�اضیین أو المتفرجین أو غیر 

  .ذلك من الناس

لترفیه�ة أ� یجب أن تكون المهمة الرئ�س�ة واألساس�ة أن تكون المنشأة معدة للممارسة البدن�ة والر�اض�ة أو ا - 

  .لهذه المنشأة هو أن تمارس فیها النشاطات البدن�ة والر�اض�ة وأما النشاطات الترفیه�ة وٕاما لناشطین معها

و�اعت�ار المنشأة معدة خص�صا لمثل هذه الممارسات ال �منع من إم�ان�ة أن تمارس فیها �صفة ت�ع�ة   

ت أخر� غیر الممارسات الر�اض�ة والبدن�ة �مختلف أش�الها �أن تكون نشاطات ثقاف�ة أو أو عرض�ة نشاطا

عروض اجتماع�ة أو تظاهرات ذات طا�ع س�اسي قصد جعل المنشآت ذات مردود�ة أحسن، وممارسة هذه 

جمهور النشاطات ال غیر من �ون المنشآت �مارس فیها �صفة ت�ع�ة منشآت ر�اض�ة فالمهم هو أنها مفتوحة لل

ومعدة خص�صا للممارسات البدن�ة والر�اض�ة �مختلف أش�الها وأن النشاطات األخر� تمارس �صفة عرض�ة أو 

  .ت�ع�ة

  :أسس تخط�� المنشآت الر�اض�ة - 5- 2

والقر�  واالستدانهناك عدة م�اد� أساس�ة یجب مراعاتها عند التخط�� إلقامة النواد� ومراكز التدر�ب   

الر�اض�ة من أجل االستغالل األمثل وضمان فعال�ة وسهولة وسالمة استعمالها حتى تحق� الهدف التي أنشئت 

  :2من أجله، ونبین أهم هذه الم�اد� التي ین�غي وضعها في الحس�ان والدراسة قبل التنفیذ ف�ما یلي

  :اخت�ار الموقع - 1- 5- 2

، حیث یختلف اخت�ار الموقع إقامتهاالر�اض�ة المطلوب  یتوقف دراسة هذا العنصر على نوع المنشأة  

الر�اض�ة �الوال�ات  الجمع�اتومساحته �النس�ة إلنشاء �عض المالعب الصغیرة عن مر�ز تدر�ب الناشئین وعن 

                                                           
1
  .، الجزائر02/11/1991المؤرخ في ) 91 -416: (المرسوم التنفیذ� رقم - 

2
  .75مرجع سابق، ص مجال الر�اضي، الموسوعة العلم�ة لإلدارة الر�اض�ة، اإلم�انات والمنشآت في ال: إبراه�م ع المقصود حسن أحمد الشافعي، - 
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والمدن الكبیرة و�راعى في ذلك الحجم، الكثافة الس�ان�ة والطلب االجتماعي والر�اضي للممارسة و�فضل اخت�ار 

�النس�ة ) �یلومتر 02(�النس�ة للش�اب ) �یلومترات 04(�مسافة أقل عن  الس�ان�ةالموقع الذ� ی�عد عن المناط� 

�م�ن  أومن جم�ع أطراف المدینة إلى المالعب  لألطفال حتى �سهل إنشاء ش��ة من المواصالت السر�عة تتجه

  .األقدامقطع المسافة سیرا على 

  :وسائل المواصالت - 2- 5- 2

والتي �ستحسن أنتكون المنشأة الر�اض�ة قر��ة من المدینة أو القر�ة �النس�ة الخت�ار موقع الملعب والمدن   

م الم�ار�ات الرسم�ة حتى تتم�ن من توفیر الر�اض�ة و�جب دراسة أقصى حد لض�� حر�ة المرور والتنقل في أ�ا

  .وسائل النقل للمشاهدین من وٕالى الملعب في أقل وقت مم�ن

  :التجانب الوظ�في للمالعب والوحدات - 3- 5- 2

 إن وحدات نزع المال�س ودور�ات الم�اه والحمامات قر��ة من أماكن اللعب. 

  1ص�انتهایجب أن تكون جم�ع المالعب بجوار �عضها ال�عض حتى �سهل. 

  :تعر�ف اإلم�انات - 6- 2

مستقبلي من تسه�الت ومالعب  أوهي �ل ما ومن �م�ن أن �ساهم في تحقی� هدف معین حالي   

ومیزان�ة وظروف مناخ�ة وجغراف�ة ومعلومات و�وادر متخصصة مت�عین األسلوب العلمي  وأدواتوأجهزة 

  .2األهدافوالتقو�م لتحقی� ثلث تلك  للتخط�� واإلدارة

  :أهم�ة اإلم�انات في التر��ة الر�اض�ة - 7- 2

عنه �اإلضافة إلى أنها أحد  ال غنىحتم�ا  امرأتوفیر اإلم�انات وحسن استخدامها �عتبر  أنالشك   

في تنم�ة طاقات األفراد والجماعات و�ظهر  استثمار� العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها لما لها من أثر 

في نجاح أنشطتها  أنواعها �مختلف اإلم�ان�اتذلك واضحا في مجال التر��ة البدن�ة والر�اض�ة حیث یؤثر 

  :على النحو التالي ت في هذا المجالان�او�م�ننا التعرف على أهم�ة اإلم أهدافهاوتحقی� 

س�ة المؤثرة في نجاح فعال�ة العمل�ة التعل�م�ة حیث ال غنى عن وجود توافر اإلم�انات �عد أحد العناصر األسا - 

 .أفن�ة ومالعب وأدوات ر�اض�ة مدرس�ة

إن تفر�خ صفوف متتال�ة من الناشئین لالنضمام للفرق الر�اض�ة ذات المستو� العالي، والفرق القوم�ة في  - 

 .ال�شر�ة الخاصة بهذا المجالمختلف الر�اضات ال �م�ن أن یتم دون توافر اإلم�انات الماد�ة و 

إن البرامج المختلفة ألغراض التر��ة الر�اض�ة تضعف وال �م�ن لها أن تحق� أهدافها �املة في غ�اب - 

 .اإلم�انات

                                                           
1
محاضرة في تسییر الر�اضة، قسم اإلدارة والتسییر الر�اضي، �ل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر والعلوم التجار�ة، دمحم بوض�اف، : بودواو عبد ال�مین -  

  .2006المسیلة، 
2
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�عد توافر اإلم�انات وحسن استخدامها على المستو� القومي خاصة في مجال اإلعالم الر�اضي من العوامل - 

لتنم�ة مختلف الجوانب الثقاف�ة الر�اض�ة مما یز�د �صورة أخر� من الشعور  ال�الغة التأثیر على المشاهدین

 .�االنتماء للوطن

إن توافرت اإلم�انات الخاصة بتقد�م المعارات الر�اض�ة وخاصة الصع�ة �طر�قة وصورة �س�طة سلسلة تعل� - 

أقرب إلى المثال�ة مما �ساعد  بذهن المتدرب وتساعده للوصول إلى مرحلة الث�ات واإلتقان واألداء اآللي �صورة

 .في رفع مستو� األداء

یوفر الجهد لكل من الالعب والمدرب والتلمیذ والمعلم، حیث توافر اإلم�انات واألدوات إن تواجد اإلم�انات  - 

الر�اض�ة وغیرها من مختلف اإلم�انات سواء في أماكن التدر�ب أو المدارس أو ما غیر ذلك یؤثر في جذب 

 .یرهم نحو ممارسة مختلف األنشطة الر�اض�ةالتالمیذ وغ

 .واألدوات �قلل من شعور الممارسین �المللتوافر وتنوع اإلم�انات وخاصة األجهزة  - 

�حد من المظاهر ) �الساحات الشعب�ة، مراكز الش�اب( إن توافر اإلم�انات خاصة في المناط� الشعب�ة  - 

الق�م األخالق�ة والعادات والتقالید االجتماع�ة في مختلف بلدان السلو��ة غیر المرغوب فیها والتي تتنافى مع 

 .العالم

ن توافر اإلم�انات یؤثر �اإلیجاب في نشر التر��ة الر�اض�ة والتعر�ف �أهمیتها و�رغب مختلف فئات الشعب إ - 

 .اإلق�ال على ممارستها

�ساعد الح�ومة نحو تحقی� أهدافها  والر�اض�ةإن توافر اإلم�انات في مختلف المجاالت ومنها التر��ة البدن�ة  - 

 .العامة

إن توفیر اإلم�انات عال�ة المستو� سواء �انت ماد�ة أو �شر�ة له األثر الكبیر في االرتقاء �المستو�  - 

 .الر�اضي للممارسین سواء من الناح�ة المهار�ة أو الخطط�ة

�عد توفیر اإلم�انات وحسن استخدامها سواء في المؤسسات االجتماع�ة العامة أو اإلداع�ة العقاب�ة له دوره  - 

لمختلف األنشطة الر�اض�ة مما �ساهم في تحق�قها  المؤسسات على ممارسة نزالئها الفعال في مساعدة هذه

 .أجلها من أنشأتالتي  ألهدافها

  :أنواع المالعب - 8- 2

المعینة، ولكن ال �عني هذا أن �ل تقس�م  لألهداف�م�ن تقس�مها ط�قا  أنواعهاالمالعب على اختالف   

  :ما یلي تكون التقس�مات �لها مرت�طة ب�عضها و�م�ن تقس�مها إلىأن ونوع قائم بذاته بل یجب 

  :من حیث األهداف - 1- 8- 2

  .�ةمالعب تنافس -مالعب ترو�ج�ة - مالعب تدر�ب�ة -مالعب عالج�ة  

  :من حیث الش�ل الهندسي - 2- 8- 2

  .مالعب ب�ضو�ة -مالعب دائر�ة - مالعب مر�عة -مالعب مستطیلة  

  :من حیث الش�ل العام - 3- 8- 2
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  .الفصل -حمامات الس�احة -المالعب الم�شوفة  

  :من حیث اللع�ة - 4- 8- 2

  .مالعب األلعاب الفرد�ة والزوج�ة -مالعب األلعاب الجماع�ة - مالعب المنازالت  

  :من حیث القانون�ة - 5- 8- 2

  .مالعب غیر قانون�ة - مالعب قانون�ة  

  :من حیث الت�ع�ة - 6- 8- 2

مالعب تا�عة لهیئة معینة مثل النواد� ونواد�  - )مدارس و�ل�ات، مراكز الش�اب( مالع�ة ح�وم�ة   

  .الشر�ات

  :من حیث األرض�ة - 7- 8- 2

نوع�ة األرض تلعب دورا �النس�ة لأللعاب وهي تختلف حسب �ل لع�ة ومتطل�اتها و�م�ن تصن�فها إلى   

مالعب خضراء، سوداء فحم�ة، الحمراء المخلوطة، العشب االصطناعي، اإلسفلت، ال�ال�، الرمل�ة اإلسمنت، 

  .إلخ..الجلید�ة، الثلج�ة، المائ�ة

  :�ةمزا�ا دراسة إم�انات المنشاة الر�اض - 9- 2

إن التعرف على المزا�ا واألهداف المم�ن تحق�قها من دراسة إم�انات المنشآت الر�اض�ة �م�ن إجمالها       

  :ف�ما یلي

  :الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشأة - 1- 9- 2

حیث أن الدراسة تم�ننا من تطو�ر أداء المنشاة �ما �سمح برفع مستو� �فاءتها الفن�ة واإلدار�ة �ما �سهم   

  .1في تقد�م خدمات أفضل في ش�ل أنشطة وأهداف تحققها

  :اخت�ار أفضل للتقی�م التنظ�مي للمنشأة - 2- 9- 2

للصفات والمیزات واألهداف الخاصة اإلم�انات یت�عه �الضرورة دراسة للتول�فة المثال�ة إن دراسة   

�المنشأة إذ �م�ن من خاللها الوصول إلى البدائل المم�نة للتصم�م التنظ�مي والذ� �حق� مرونة تساعد المنشاة 

  .في تقد�م أنشطتها بدرجة عال�ة من الكفاءة

  :ز�ادة حماس العاملین �المنشأة - 3- 9- 2

، فإن دراسة المنشآت الر�اض�ة تساعد في ال�حث عن سلوك ودوافع األهم�ةإن هذا األمر ضرور� �الغ   

لماذا یتصرف األفراد �صورة : لهذه المنشاة وعلى ذلك �م�ننا من اإلجا�ة على السؤال التالي الم�ونیناألفراد 

ء، ال تستط�ع أن ترغمه على شرب الما معینة، وهناك ح�مة تقول انه �م�نك أن تقود حصانا إلى الماء، ولكنك

والموارد تزودنا �العوامل المختلفة واألس�اب التي من شانها  ب� على اإلنسان لذا فإن دراسة اإلم�اناتوهذا ینط

  .الكاملة والسل�مة منهم لالستفادةز�ادة حماس العاملین �المنشاة 

  :اإلش�اع األفضل للحاجات اإلنسان�ة - 4- 9- 2

                                                           
1
  .127مجع سب� ذ�ره، ص : عفاف عبد المنعم - 
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��ف�ة تحقی� هذا اإلش�اع �أفضل  على التعرفالمتاحة في المنشآت تساعد في  اإلم�اناتإن دراسة   

  .وأقل تكلفة الطرق والصور و�التالي یتحق� اإلش�اع �أقل جهد مم�ن

  :تطو�ر مختلف ألوان الممارسة الر�اض�ة - 5- 9- 2

من خالل دراسة اإلم�انات والموارد التي �م�ن التواصل إلى أفضل أنواع األنشطة سواء التي علیها   

بهذه األنشطة والوصول �العبیها إلى ر�اضة المستو�ات العل�ا سع�ا لتحقی� ال�طولة �اإلضافة  واالرتقاءاألفراد 

  .نواحي الضعف وتدع�مها ونواحي القوة وتعم�مها للتعرف على

  :ز�ادة أعداد الممارسین - 6- 9- 2

مما ال شك ف�ه أن دراسة اإلم�انات ت المختلفة في المنشأة الر�اض�ة �ضع أید� المسؤولین على   

نواحي النقص، مما یدفعهم الستكمالها والتوسع في إقامتها وتوفیرها مما یت�ح الفرصة ألكبر عدد مم�ن من 

  .�اض�ةاألفراد لالستمتاع �المشار�ة في مختلف األنشطة الر 

  :استخدام أفض الموارد المتاحة - 7- 9- 2

إن الحجم المتاح من الموارد لجمع معین أقل عادة من حاجات أفراد هذا المجتمع ومن خالل دراسة   

  .اإلم�انات �م�ن الوصول إلى االستخدام األمثل لموارد المجتمع �ما �حق� أقصى إش�اع للمواطنین

  :تحقی� أفضل األهداف - 8- 9- 2

المحصلة النهائ�ة لجم�ع المزا�ا السا�قة والتي تحق� من دراسة الموارد واإلم�انات هي الوصول إلى إن   

أفضل الطرق فعال�ة في مساعدة المنشآت على تحقی� وٕانجاز األهداف التي أنشأت من اجلها أال وهي اإلش�اع 

  .ات اإلنسان�ة للمواطنین �أقل جهداألفضل للحاج
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  :خالصة

إن تطور المنشآت الر�اض�ة لن یتوقف عند هذا الحد سواء �ان ذلك من ناح�ة الخدامات أو من الناح�ة   

الر�اض�ة وتحقی� أهدافها �عتمد �الدرجة  المنشآتتسییر هذه  ن نجاحاإلجمال�ة التي أص�حت تصمم علیها، وإ 

والم�اد� األساس�ة التي یتمسك بها المشرف في التخط�� و لها  األولى على �فاءة وفعال�ة اإلدارة المسیرة

واعلم �ما یجب أن تحتاج إل�ه هاته المنشآت من  أدر� الر�اض�ة حیث أن المشرف هو  لإلم�اناتوالتسییر 

  .المنشأة المراد تحق�قها والوصول إلیها أهدافتسییر امثل واتخاذ القرارات لتحقی� 
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  :تمهید

 على التكیف مع مح�طه ومجتمعه، و�ذاللر�اضة إیجاب�ات مفیدة وعدیدة وضرور�ة في ح�اة الفرد، تساعده   

سلو��ة وعادات صح�ة سل�مة، و�عود الفضل في ذلك إلى الر�اضة التي �مارسها الفرد  وأنما�اكتساب مهارة حر��ة 

  .تتناسب مع مراحل نموه و�یئته وطب�عتها البدن�ة العقل�ة االجتماع�ة والتي

�ائن اجتماعي ال ��تفي بذاته فق� بل �ستعین �غیره هذا من جهة، ومن جهة أخر� إن اإلنسان �ط�عه   

اإلنسان وٕاعالن رفضه لس�طرة الجماعات على تلك الذات و�تحول هذا التعرض بین الجماعة  التأكید على ذات�ة

على اتجاهین احدهما اتجاه متشائم یؤ�د األنان�ة و�قابل هذا االتجاه المتشائم اتجاه أخر متفائل �مجد فضائل والفرد 

  .الصداقة والتفاهم العقلي والحرص على تماسك الجماعة وصالبتها

تأملنا إنسان القرن الواحد والعشر�ن فإننا ندرك الدور الهام الذ� تلع�ه الر�اضة، خاصة وأنها دخلت في وٕاذا   

  .�ل مجاالت ح�اته االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة، وذلك لما لها من دور یتماشى مع تحد�ات العصر

سة الر�اض�ة، یتغیر جسمه و�نیته واإلنسان عرضة للتغییر من �ل الجوانب البدن�ة نتیجة للتأثر �الممار   

المورفولوج�ة وسلو��اته، ونظرته للح�اة، و�ذا مردوده الر�اضي، �حثنا عن األس�اب وجدنا من بین العوامل المؤثرة 

  .في المردود الر�اضي الوسائل واإلم�انات وطرق تسییرها داخل المنشآت الر�اض�ة

لضوء على الممارسة الر�اض�ة �ش�ل عام والمردود لذا و�ناء على هذا أردنا في هذا الفصل تسل�� ا  

الر�اضي �ش�ل خاص، ف�انت لنا وقفة أولى عن تطور الر�اضة عبر العصور، ثم مفهوم عام للر�اضة وأهدافها 

لننتقل �عد ذلك إلى الممارسة الر�اض�ة ونعرض مفهومها وخصائصها واألهداف والدوافع من ممارستها، �عد ذلك 

الذ� تلع�ه المنشآت الر�اض�ة في التأثیر على الممارسة الر�اض�ة و�ذا المردود الر�اضي، �عد نتطرق إلى الدور 

  .ذلك تكون لنا وقفة أخیرة مع أهم الجوانب الخاصة �المردود الر�اضي
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  :تطور الر�اضة عبر العصور - 3-1

وٕان طب�عة الح�اة التي عاشها  ،منتظمةالبدائي الر�اضة، لم ��ن هناك برامج ر�اض�ة  اإلنسانمارس   

 والجر� والس�احة، فال�حث عن المأكل اإلنسان البدائي فرضات عل�ه ممارسة العدید من األش�ال الر�اض�ة �الصید

للعدید من أش�ال التمر�نات  اإلنسانوالمل�س والمس�ن، وال�حث عن األمان �ان الهدف األساسي وراء ممارسة هذا 

  :1الر�اضي �عدة عصور نذ�ر منهاالبدن�ة، وقد مر النشا� 

  :حضارة الشرق القد�م -1- 3-1

�األنشطة ) الفرعون�ة، المصر�ة، وحضارة الرافدین، وحضارة فارس( اهتمت شعوب الشرق القد�م الحضارة  

آمنت هذه الحضارة �التغیر والتطور واالتصال �الحضارات األخر�، فلم تكن  تتبنى مفاه�م تقلید�ة، الر�اض�ة، فقد 

ولم تؤمن �المجتمعات الراكدة حیث �انت هذه المرحلة نقطة تحول في ممارسة الر�اضة ومظاهرها وأهدافها، حیث 

  .استخدمت الر�اضة ألغراض عس�ر�ة وأدخلت الر�اضة في البرامج المدرس�ة

والس�احة وقد مارس اإلنسان في هذه الحضارة أش�ال عدیدة من الر�اضة �الصید والمصارعة والمالكمة   

ورفع األثقال والعدو والجر�، حیث تمیزت هذه الفترة ��ثرة الحروب والغزو ومحاولة �ل دولة توس�ع رقعة أمالكها 

ومحاولة الدفاع عن أراضیها مم أد� إلى ضرورة االهتمام �الجنود وتدر�بهم تدر��ا �متاز �القوة والسرعة والدقة، 

  .طر�� إعداد الجنود وتقو�ة أجسامهمف�انت الر�اضة تمارس �ش�ل غیر م�اشر عن 

  :الحضارة الرومان�ة -2- 3-1

ر�زت الحضارة الرومان�ة على الجانب العس�ر� وذلك لبناء اإلمبراطور�ة الرومان�ة وعاصمتها، حیث   

تمیزت بج�شها الذ� ال �قهر والذ� اتصف �القوة والسطو وال�أس، و�انت تر�ز على القوة والسرعة والتحمل 

إلى �عض األلعاب التقلید�ة التي �انت تقام في م�ان �ش�ه السیرك، مثل المصارعة والمالكمة والقتال �اإلضافة 

ومنازلة األفراد للحیوانات المفترسة، وامتازت األلعاب �الدمو�ة والعنف و�انت تمارس من قبل العبید وهذا أد� إلى 

  .رجال الحرب فق� هبو� شأن الر�اضة في هذا العصر،حیث اقتصرت في ممارستها على

  :الحضارة اإلسالم�ة -3- 3-1

من فعل الش�طان، فإن اإلسالم حث على إعداد جیل قو�  و�أنهتن�ر الجسد  أورو�افي الوقت الذ� �انت   

على الترو�ح عن النفس ودعا إلى  احث اإلسالم أ�ضلیدافع عن اإلسالم، و�عمل على نشر الدین وفي نفس الوقت 

االهتمام �الجوانب الروحان�ة والبدن�ة معا وعدم الفصل بینهما، وهذا یتجلى واضحا في العدید من اآل�ات القرآن�ة 

  .2الكر�مة �اإلضافة للعدید من اآل�ات القرآن�ة التي دعت إلى االهتمام �الر�اضة

  ).من ر�ا� الخیل ترهبون �ه عدو هللا وعدو�موأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و : ( قال تعالى

  :مفهوم الر�اضة - 3-2

                                                           
  ).عن بتصرف( 13 - 11ص  ، 2003لنشر، دار صفاء ل، )عمان(األردن  ،�1 الر�اضة للجم�ع،: ص�حي احمد ق�الن، ونضال أحمد الغفر�  - 1
  ).بتصرف عن( 18 -13ص�حي أحمد ق�الن، ونضال أحمد الغفر�، مرجع ساب�، ص ص  - 2
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ومعناها التسل�ة  م، 13والتي یرجع ظهورها إلى القرن  sportالر�اضة �لمة مشتقة من الكلمة اإلنجلیز�ة   

وفي الواقع فإن الكلمة تعني االسترخاء والتسل�ة ولكنها تعني �صفة خاصة التمر�ن البدني و�هذا المعنى بدأ 

اللف� تحول �عد ذلك ل�شمل جم�ع الحر�ات البدن�ة، �ما أنه وقبل �ل شيء  أنم، �ما  16استعمالها منذ القرن 

��ة البدن�ة والر�اض�ة و�ین الر�اضة، فقد أص�ح حتى بین المختصین یوجد هناك خل� بین التر  �أنهیجب التنو�ه 

ة رسم�ة ا الك�ار في م�ار أو اللعب  والنشا� المنظم أو غیر المنظم، �مارسه الصغار  أنواع�لمة الر�اضة تشمل �ل 

�ة والع�س الر�اضة هي جزء من التر��ة البدن أنمدرس�ة، إضافة إلى هذا هناك الكثیر من المدرسین من یر� أو 

هي نشا� نشأ من الهوا�ات �مشار�ة الجسم بهدف الوصول فإن الر�اضة   �michel boutالنس�ة لآلخر�ن، فحسب 

و�هیئات وه�اكل مخصصة بدقة ومتمنة على الطر�قة التنافس�ة لهدف الوصول إلى المستو�ات ( إلى المستو�ات 

  ).العل�ا

فیر� �أنها نشا� خاص �أوقات الفراغ �غلب عل�ه الجهد البدني �مشار�ة  Georges Magnaماقنا "أما   

العمل واللعب مرة واحدة أو �طر�قة تنافس�ة متضمنة قواعد معینة، أما شارل بودال فیر� أن الر�اضة مثل أعلى 

الر�اضة ف�ما  یتطلب التخلي والتضح�ة وٕارادة الفوز تجعل من اللعب عمال وامتحانا من هنا �م�ننا أن نلخص مفهوم

  :یلي

هي تلك المجموعة من التمر�نات والم�ار�ات والمسا�قات التي یؤدیها الفرد �قصد تنم�ة قدراته البدن�ة والعقل�ة " 

  .1"و�قصد التسل�ة والترف�ه عن جسمه وعقله

التي تتمثل الر�اضة مؤشر للتغییر االجتماعي ألنها تحتو� على عناصر من الحر�ة الذات�ة " من وجهة نظر فیر� " 

  .2"في الثقة في النفس واإلبداع والمشاعر �السعادة

الر�اضة واأللعاب �قومان بدور جوهر� في تطب�ع األطفال على الح�اة " ومن وجهة نظر ستون وسمیث " 

  .3"االجتماع�ة و�تعلمون مواجهة الصراعات والتح�م في االنفعاالت

  :أهداف الر�اضة - 3-3

أهداف ممارسة النشا� الر�اضي وحول أهمیتها النسب�ة، �ما ت�اینت في أهمیتها وفقا حول لقد تعددت اآلراء   

  .لفلسفة المهتمین بها ووفقا لفلسفات وس�اسات المجتمع، ووفقا لنظمها التر�و�ة والثقاف�ة

  :4أن أهم أهداف وفوائد ممارسة الر�اضة) فرون�و أن�شي(یر� 

  .تكو�ن الشخص�ة المتكاملة للفرد *

  .رف على الجسم وتنم�ة قدراتهالتع* 

  .تنم�ة الصحو وال�اقة البدن�ة* 

  .توطید العالقات بین األفراد

                                                           
  .12، ص 1990، شهادات الدراسات العل�ا في منهج�ة الر�اضة، م ع ت ر، "أعمال العنف والشغب في المالعب من �رة : "جمال جالل - 1
  .383ص  ،1999القاهرة، دار الف�ر العر�ي،  ،�2أصول التر��ة البدن�ة والر�اض�ة، : الخولي أنور أمین - 2
  .145ص  القاهرة، مصر، دار الف�ر العر�ي، ،�1الر�اضة والحضارة اإلسالم�ة، : أمین أنور الخولي - 3
  ).بتصرف عن( 29 - 27، ص 1997مر�ز الكتاب للنشر، ، )القاهرة(مصر الجدیدة، "الر�اضة للجم�ع الفلسفة والتطبی�:" دمحم دمحم الحماحمي - 4
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  .التنم�ة البدن�ة والفیز�ولوج�ة للفرد *

  :اإلسهام في الناح�ة البیولوج�ة في تحقی� ما یلي وفقا لمراحل النمو التال�ة* 

  ).مرحلة الش�اب(تطو�ر الحالة البدن�ة  -     

  ).مرحلة متوسطة من العمر( ظة على الحالة البدن�ة المحاف -     

  ).مرحلة الشیخوخة(مقاومة االنه�ار البدني  -     

من جهة أخر� یر� الد�تور ص�حي أحمد ق�الن أن أهداف الر�اضة تتمثل في مجموعة من النقا� حددها   

  :1في اآلتي

  .تنم�ة مهارات الفرد البدن�ة المستعملة والنافعة لح�اته *

  .مساعدة الفرد على اكتساب صفة التف�یر العقلي المنطقي المنظم* 

  .شغل أوقات الفراغ إیجاب�ا* 

  .التدرب على اكتساب الصفات الق�اد�ة والت�ع�ة السل�مة* 

  .تشج�ع تنم�ة القدرات والمواهب الر�اض�ة العال�ة* 

  .والعقل�ة البدن�ة ز�ادة �فاءة الفر اإلنتاج�ة مع اختصار في الجهد المبذول في األعمال* 

  .التأهیل إلى ح�اة سعیدة وخل� مواطن داخل المجتمع* 

و��لمة مختصرة الهدف من الر�اضة و�ذلك التر��ة البدن�ة هو اكتساب الجیل الناشئ والخبرات والمهارات،   

تعتني �صحته وفي �ل  أنهافي ذات اإلنسان قوامه وتناسب جسمه وعضالته ومفاصله، �ما  األخیرةوتؤثر هذه 

جزء من التر��ة العامة التي نهدف إلى إعداد المواطن  �أنهامرحلة من نموه، وعلى هذا �م�ننا فهم الر�اضة 

  .2الصالح

  :تعر�ف الر�اضة الفرد�ة - 3-4

هي تعتبر قلیلة �المقارنة مع الر�اضة الجماع�ة وهي الر�اضة التي �مارسها شخص واحد دون مساعدة من    

عة أو أشخاص و نجد أمثلة لهذا النوع من الر�اضة مثل لع�ة التنس و ر�اضة الجر� وأنواع آخر� من مجمو 

الر�اضات حیث �حاول �ل شخص �مارس هذا النوع من الر�اضة �الفوز على األخر وتحقی� أهدافه والممارس لهذه 

  3.رالر�اضة �حتاج لل�اقة بدن�ة عال�ة األنه �مارسها لوحده دون الحاجة لألخ

  :أنواع الر�اضات الفرد�ة - 3-5

 :الغطس -1- 3-5

وهي من الر�اضات القد�مة التي مارسها اإلنسان منذ القدم عندما �ان �سعى للحصول على اللؤلؤ واألحجار     

الكر�مة من أعماق ال�حار،والیوم  تغیر األمر وأص�ح اإلنسان ینزل إلى أعماق ال�حار لدراستها والتعرف على 

                                                           
  .31ص�حي احمد ق�الن، ونضال أحمد الغفر�، مرجع ساب�، ص  - 1
  .47 -44ص  ، 1983لترجمة والنشر، دار الدراسات ل، دمش� ،�1الحدیثة، الر�اض�ة  التر��ةدافیزا،  - 2

.65، ص 1995، مؤسسة ومكتبة وائل لنسخ السریع، سنة 1حمامة، الریاضة والصحة، ط بسام ھارون وماري حمدان، فائق أبو -
3
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تمارس في مسا�ح و �ائناتها أو للتسل�ة والمتعة، واآلن هي ر�اضة أولمب�ة لها قواعدها و أصولها الخاصة بها 

  1.خاصة أو في الم�اه الم�شوفة

  :رفع األثقال -2- 3-5

ر�اضة یت�ار� فیها برفع األثقال وفقًا لقواعد خاصة و�عود تار�خ هذه الر�اضة إلى أ�ام اإلغر�� إذ �انت مجرد    

ر�قة من طرق التدر�ب المت�عة من طرف الر�اضیین أنذاك و�ر �عض المؤرخین أن تار�خها �عود إلى ما قبل ذالك ط

عند المصر�ین حیث وجدت رسوم في مقابر بني حسن تدل على ممارستهم لها، وفي القرن التاسع عشر أص�حت 

ألولمب�ة ألول مرة في دورة أثینا ر�اضة رفع األثقال ر�اضة ذات قواعد وأصول حیث أدرجت ضمن األلعاب ا

  2.م1896

  :المالكمة -3- 3-5

لنقا� من االمالكمة هي ر�اضة تمارس على حل�ة بین متنافسین اثنین �سعى �ل منهما إلى جمع اكبر عدد من    

خالل إنزال اللكمات على اآلخر  و�تم النزال الواحد ضمن عدد من الجوالت حسب فئة الوزن للمتنافسین و�تحق� 

  3.الفوز إما عن طر�� النقا� أو إ�قاف أو إنهاء النزال ألس�اب فن�ة أو عن طر�� الضر�ة القاض�ة

  :ألعاب القو�  -4- 3-5

ر�اضة یتنافس فیها الالعبون في مسا�قات الجر�، المشي الوثب والرمي، تتألف مسا�قات المضمار من س�اقات   

الس�اقات المیدان�ة م�ار�ات في الوثب أو الرمي و�م�ن أن تقام لقاءات  في الجر� والمشي لمختلف المسافات،

  .المضمار والمیدان في صاالت مغلقة أو في الهواء الطل� و�تنافس الرجال والنساء �ش�ل منفصل في اللقاءات

لي األلعاب دولة تنسب الى االتحاد الدو  180وتعد ألعاب القو� أكثر الر�اض�ات شیوعا في العالم فهناك حوالي  

القو� للهواة، وهو اله�أة التي تدیر األلعاب وتنضمها و�عترف االتحاد الدولي األلعاب القو� للهواة �أرقام ال�طوالت 

  4.مسا�قة من مسا�قات الرجال و النساء 65العالم�ة في 

  :الم�ارزة -5- 3-5

تعتبر الم�ارزة من الر�اضات التقلید�ة وهي مبن�ة على طقوس وقواعد القتال �السیوف و�شبهها ال�عض بلع�ة    

الشطرنج ولكن �استخدام العضالت، و�تضمن النزال فیها متنافسین �حاول �ل منهما أن �سجل لمسة على اآلخر 

  .بإحد� أسلحة الم�ارزة والتي هي الفور�ة والسابر واألب�ة

ُعرفت الم�ارزة �نوع من القتال وتمت ممارستها قد�مًا حتى قبل م�الد السید المس�ح، و�عتبر أوضح مثال على      

سنة  1190وجودها هو �عض االكتشافات لدالئل ممارستها �معبد مدینة هابو قرب مدینة األُقصر في مصر قبل 

  . قبل الم�الد

في عدة حضارات على مر العصور �الحضارة الصین�ة و  �ذالك فإن الم�ارزة مورست �تدر�ب على القتال   

  .والیونان�ةال�ا�ان�ة والفارس�ة وال�ابل�ة 

                                                           
1
  .31ص  2004السباحة، القاھرة، دار الفكر العربي، : إبراھیم منیر جرجس - 

.22،ص 1999التدریب الریاضي، عمان، دار الفكر العربي لطباعة والنشر والتوزیع، : قاسم حسان حسین -
2
  

8، ص 1999، سیف عبد الرحمان عبد العظیم، التدریب الریاضي للمالكمین، القاھرة، مركز الكتاب للنشر -
3
 

16ص، 1999، األردن، جامعة الیرموك، 1مجید ریسان خریبط، ألعاب القوى، ط -
4
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أس�ق�ة بینما تدعي ألمان�ا  اظهرت الم�ارزة إما في القرن الرا�ع عشر أو الخامس عشر وتدعي إ�طال� و�ر�اض�ة،  

  1. أنها األسب�

  : الجودو -6- 3-5

وال تعتمد ر�اضة  المنافس،�عتمد على المرونة وفن االخالل بتوازن  النفس،فن قد�م للدفاع عن  والجو در�اضة   

استخدام أ� أدوات أو أسلحة، األمر الذ� یدعو الى االعتماد على النفس وعلى الذ�اء و الحیلة و على  والجو د

المدافع، وهي ر�اضة شر�فة تعلم النبل الخداع من جهة المهاجم، وعلى المرونة و المراوغة والحساس�ة من جهة 

البنات والبنون، فهي تكسبهم  ووالق�م العظ�مة، فال �ستخدمها أحد للعدوان وٕانما للدفاع عن النفس، و�مارس الجو د

 2.الل�اقة البدن�ة والمهارة، فضال عن الثقة �النفس

  :الس�احة-7- 3-5

الح�ة في الماء دون المشي في القاع، تعتبر الس�احة  هي أ�ضا من الر�اضات الفرد�ة وتعتبر حر�ة الكائنات  

نشاطا �مارس �ش�ل �بیر للترف�ه و�ذلك �ر�اضة عالم�ة و أولمب�ة، �ما أن هناك العدید من الفوائد للر�اضة، 

 3.�االضافة الى المخاطر حیث ال ��ون الس�اح حذرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
66، ص 2001عمارة أحمد عبد الحمید، التدریب الریاضي، مصر، دار الفكر العربي،  -

1
  

.2، القاھرة، دار الفكر العربي، ص )الجودو(أمین انور الخولي سلسلة المعرفة الریاضیة للبراعم  -
2
  

.20، ص 2001لمعلم للمالیین، الكروي مصطفى حمید، األسس العلمیة لتعلیم السباحة والتدریب علیھا، بیروت، دار ا -
3
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:خالصة  

على الم�انة الهامة للر�اضة الفرد�ة من خالل أكدت �ل الدراسات العلم�ة اإلنسان�ة منها والتجر�ب�ة والدین�ة،  لقد  

  .الدور األساسي في تطو�ر شخص�ة الفرد و�ناء مجتمع قو� وسل�م

لتضمن الحقوق والواج�ات في ممارستها وتشیید  ولقد قام المجتمع على تنظ�مها وتأس�س قواعدها القنون�ة،  

    .مع ق�م المجتمع متهاالتي تحسن التصرف والتسییر لمالئ المنشآت واله�اكل التي تخدمها وتؤطر الموارد ال�شر�ة
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  :تمهید -

یتم التر�یز �ثیرا على الجانب التطب�قي في ال�حوث العلم�ة، وهذا قصد اإلجا�ة على التساؤالت       

التي تطرح حول الموضوع المدروس، وهذا بتوظیف التقن�ات االحصائ�ة في التحلیل والتفسیر للتأكد من 

صحة الفرض�ة المصاغة أو �طالنها،وهنا تتجلى أهم�ة اخت�ار الوسائل الصح�ة والمناس�ة لجمع 

  .المناس�ة لترجمة المتعلقة �الب�انات والتقن�اتالمعلومات 

هذا الفصل المتعل� �منهج�ة الدراسة المیدان�ة من حیث المنهج المناسب  لذالك سوف نتناول في    

  .وعینة الدراسة وشرح األدوات والوسائل المستعلمة لجمع المعلومات
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  :منهج�ة ال�حث وٕاجراءاته المیدان�ة - 4

  :الدراسة االستطالع�ة - 1- 4

استشراف�ة من أجل  ل�ة التي تساعد ال�احث على إلقاء نظرة لدراسة االستطالع�ة الخطوة األو تعد ا   

اإللمام بجوانب دراسته المیدان�ة، و�صدد إجراء دراسة میدان�ة البد من إجراء دراسة استطالع�ة �انت 

بدایتها التوجه إلى دوان المر�ب الر�اضي �البو�رة والمنشآت التا�ع له التي �انت ترمي إلى جمع 

   .استمارات استب�ان 10الظروف التي ستجر� فیها الدراسة، قمنا بتوز�ع المعلومات ومعرفة 

  :الدراسة األساس�ة - 2- 4

  :المنهج المت�ع - 1- 2- 4

مجموعة من اإلجراءات التي تتكامل للوصف أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائ� والب�انات  هو 

وتصن�فها ومعالجتها وتحلیلها تحل�ال �اف�ا ودق�قا الستخالص والوصول ألى نتائج وتعم�مات عن الظاهرة 

  ).33، صفحة 2002، زرواتین( .أ� الموضوع محل الدراسة

اإلش�ال�ة التي طرحناها واستجا�ة لطب�عة الموضوع المقترح، فإننا اعتمدنا على من أجل تحلیل ودراسة   

المنهج الوصفي، حیث إنه ع�ارة عن استقصاء ینصب على الظاهرة �ما هي قائمة في الحاضر، �قصد 

  .و�شف جوانبها وتحدید العالقة بین عناصرها تلخ�صها

  :متغیرات ال�حث - 2- 2- 4

و هو المتغیر الذ� یر� ال�احث بناءا على عدة ) السبب(�المتغیر المستقل  �قصد: المتغیر المستقل -أ

تسیر المنشآت : حقائ� أو شواهد لها عالقة �حدوث الظاهرة التي یدرسها، المتغیر المستقل في دراستنا هو

  .الر�اض�ة

، �مثل المتغیرات التي تحدث أو تتغیر أو تختفي )النتیجة(�قصد �المتغیر التا�ع  :المتغیر التا�ع - ب

  .تطو�ر الر�اضة الفرد�ة: المتغیر التا�ع في دراستنا هو. المتغیر المستقل �سبب

  :لمجتمعا - 3- 2- 4

المسا�ح، والقاعات ( على مستو� المنشآت الر�اض�ة ومسؤولین مسیر�نیتكون مجتمع الدراسة من   

مسیر حسب المعلومات التي تحصلنا علیها وفي  30لوال�ة البو�رة الذ� �ان عددهم ) متعددة الر�اضات

  .ضوء هذه المعط�ات �م�ننا تحدید عینة ال�حث

  :العینة - 4- 2- 4

وفي دراستنا هذه حرصنا على الوصول إلى نتائج  من عناصر مجتمع �حث معین،زوج�ة هي مجموعة  

دقة وموضوع�ة ومطا�قة للواقع، فقمنا �اخت�ار عینة �حث عشوائ�ة �حیث لم تختص العینة �أ�ة  أكثر

  : ت على مایليخصائص أو ممیزات �الجنس والمستو� الدراسي والعمر غیر ذالك، وقد احتو 

  :توز�ع عینة الدراسة ت�عا للمنشآت): 1(الجدول رقم
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  م�ان تواجدها  المنشأة الر�اض�ة

 متعددة الر�اضات قاعة 

 أولمبیيلمس�ح النصف ا 

  

 

  

  األخضر�ة

  

  

 قاعة متعددة الر�اضات 

 المس�ح النصف أولمبي  

  

  

  قادیر�ة

  

  

 قاعة متعددة الر�اضات 

 المس�ح النصف أولمبي  

  

  

  

  حیزر

 قاعة متعددة الر�اضات 

 المس�ح النصف أولمبي  

  

  

  رج اخر�صب

 قاعة متعددة الر�اضات 

 المس�ح النصف أولمبي  

  

  البو�رة

  

  :مجاالت ال�حث - 5- 2- 4

من أجل التحق� من صحة الفرض�ات، والتي تم تسطیرها للوصول إلى األهداف التي نر�د تحق�قها، قمنا   

  :بتحدید مجاالت ال�حث

  .�المنشآت الر�اض�ة لوال�ة البو�رةمسیر�ن  10جال ال�شر� ل�حثنا من تمثل الم :المجال ال�شر�  -

  .لقد تم مشروع الدراسة على �عض المنشآت الر�اض�ة لوال�ة البو�رة :المجال الم�اني -

  :قسمینالمجال الزماني إلى ینقسم  :المجال الزماني -

  .2016إلى غا�ة شهر مارس  2015المجال الخاص �الجانب النظر� �متد من بدا�ة شهر نوفمبر سنة  - 
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، حیث تم 2016من سنة  مایوالمجال الخاص �الجانب التطب�قي �متد من أواخر شهر مارس إلى شهر  - 

أ�ام تم جمع االستب�ان  10توز�ع االستب�ان على مجموعة من المسیر�ن التا�عین للمنشآت الر�اض�ة و �عد 

  .جعلنا نقوم ب�عض التأخر لعدم تواجد المسیر�ن �المنشآت وهذا ما

  :وتقن�ات ال�حثأدوات  - 6- 2- 4

�عتمد المنهج الوصفي في ال�حث على الب�انات الخاصة �الظواهر والموضوعات التي یدرسها وعلى     

وسائل وأدوات الق�اس التي تساعد على جمع الب�انات وتصن�فها تمهیدا لتحلیلها واستخالص النتائج منها، 

إلى مسؤولین ومسیر�ن المنشآت  ولهذا اعتمدنا على استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة موجهة

  .الر�اض�ة

  :االستب�ان -

حیث �ستخدم في الحصول �عتبر االستب�ان من أدوات ال�حث األساس�ة الشائعة في العلوم اإلنسان�ة     

 �ملكها عن معلومات دق�قة ال �ستط�ع ال�احث مالحظتها بنفسه في المجال الم�حوث، لكونها معلومان ال

قبل غیره �البوح بها، وهو تلك القائمة من األسئلة التي �حضرها ال�احث �عنا�ة في صاحبها المؤهل  إال

تعبیرها عن الموضوع الم�حوث في اطار الخطة الموضوع�ة لتقدم إلى الم�حوث من أجل الحصول على 

. فةإجا�ات تتضمن المعلومات والب�انات المطلو�ة لتوض�ح الظاهرة المدروسة وتعر�فها من جوانبها المختل

  ).220، صفحة 2003موسلي، (

  :األسئلة المغلقة -

هي أسئلة �س�طة في أغلب األح�ان تكمن خاصیتها في تحدید اإلجا�ات مس�قا وتحدیدها �عتمد على    

صح�ح أو خطأ أو  ،المن المستوجب اإلجا�ة نعم أو  المستوحاتأف�ار ال�احث وأغراض ال�حث والنتائج 

  .اخت�ار اإلجا�ة المالئمة

  :األسئلة المفتوحة -

هي التي تتكون من نصفین النصف األول ��ون  أوهي األسئلة التي توحي بداخلها نوعین من األسئلة    

  .إلدالء رأ�ه الخاصسؤاال مغلقا والنصف الثاني تكون في الحر�ة للمستجوب 

  :تح��م االستب�ان -

�عد ص�اغتنا لالستب�ان قمنا بتسل�م نسخة منه لألستاذ المؤطر لتصح�ح وترتیب األسئلة حسب    

�ما قدمنا نسخ إلى أساتذتنا  األساتذةفرض�ات �حثنا وقد تم فعال تحدید �عض ع�ارات األسئلة من طرف 

  .�معهد وعلوم وتقن�ات النشاطات البدن�ة والر�اض�ة فخرجنا �استب�ان واحد

  :الوسائل اإلحصائ�ة - 7- 2- 4
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بناءا علم اإلحصاء هو ذالك العلم الذ� ی�حث في جمع الب�انات وتنظ�مها وعرضها واتخاذ القرارات   

إلى مؤشرات �م�ة ذات الداللة التي تساعدنا في  التوصلعلیها إن هدف الدراسة اإلحصائ�ة هو محاولة 

  ).53، صفحة 1988دمحم، (. تحلیل وتفسیر مد� صحة الفرض�ات

  ²قانون النس�ة المئو�ة واخت�ار �اف تر��عي �ا: والمعادالت اإلحصائ�ة المستعملة في �حثنا هي

��� النس�ة المئو�ة ×
 عددالتكرارات

     العدد الكلي للعینة
= 

  :طر�قة اإلحصاء �الدرجة المئو�ة

���=الدرجة المئو�ة  ×  
عدد التكرارات

العدد الكلي للعینة
  

هذا االخت�ار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المتحصل علیها من  �سمح لنا: ²ااخت�ار �اف تر��ع � *

  :خالل االستب�ان �مایلي

  

مجموع  =  �²ا
(ت ح�ت ن)²

ت ن
  

  

  

  .الق�مة المحسو�ة من خالل االخت�ار: �²ا *

  ).المشاهد(، )الواقع�ة( ة�عدد التكرارات الحق�ق: ت ح *

  ).المتوقعة(عدد التكرارات النظر�ة  :ت ن *

  .a=00.5مستو� الداللة  درجة الخطأ المع�ار�  - 

  ).80صفحة  2003الحف�� (تمثل عدد الفئات  ه حیث 1-ه= درجة الحر�ة  - 

  :²نموذج لك�ف�ة حساب �ا*

  :²نموذج لك�ف�ة حساب �ا 2الجدول رقم 

الحساب          

  اإلجا�ات

  

  ت ح

  

  ت ن

  

  ت ن - ت ح 

  

  ت ن –ت ح 

            نعم

            ال

  

  المجموع

         

 �²ا
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  :خالصة

إن نجاح أ� �حث مهما �انت درجته العلم�ة مرت�� �ش�ل أساسي بإجراءات ال�حث المیدان�ة ونظرا    

لطب�عة مش�لة �حثنا هذا تطلب منا التعرف �ال�حث ومنهجه المت�ع والمناسب لإلش�ال�ة الرئ�س�ة المدروسة 

ناها وتمثل المجتمع األصلي لل�حث، �ما اخترنا األدوات حددنا في هذا الفصل عینة ال�حث التي اختر  �ما

  .الالزمة في عمل�ة عرض النتائج المتحصل علیها من االستب�ان الموزع على عینات ال�حث

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 



         عرض وتحلیل النتائج                                                                          :           امسالفصل الخ

 

53 

  :تمهید

�عدما تحصلنا على النتائج الخامة من االستب�ان �ان الزما علینا تحلیلها لتص�ح ق�م ذات نتائج ملموسة نستط�ع   

قراءتها �سهولة لذا سنحاول في هذا الفصل أن نجعل هذه النتائج ق�م نستط�ع قراءتها وذلك عن طر�� عرضها في 

علیها لمعرفة الفروق االحصائ�ة بین  ²وتطبی� اخت�ار �اجداول وتحلیلها عن طر�� قراءتها من الجداول والدوائر 

  مختلف اإلجا�ات في األستب�ان
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  .تطو�ر الر�اضة

  

  

  الداللة  درجة الحر�ة  الدالةنسب 

غیر   1  0.05

  دالة

  

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن اغلب المسیر�ن أكدوا على أنهم تلقوا معلومات عن التخط�� في 

  وهذا ما یجعلنا نقول أن المسیر�ن تلقوا  80%

لم یتلقوا  �أنهم %20معلومات عن التخط�� في مشوارهم التكو�ني، بینما أجاب مسیران من مجموع العینة نس�ة 

وجدنا أنه أصغر من الق�مة  2على النتائج المسجلة و حساب �ا

و �التالي عدم وجود فروق ذات دالة  3.84

  .من خالل النتائج نستنتج أن أغلب المسیر�ن تلقوا معلومات في مشوارهم التكو�ني

یمثل تلقي المسیرین معلومات عن التخطیط 

           :                                                                          

54 

  :مناقشة النتائج

  :تحلیل النتائج المتعلقة �المحور األول

تطو�ر الر�اضةالتخط�� االستراتیجي للمنشآت الر�اض�ة له دور في 

  هل تلقیتم في مشوار�م التكو�ني معلومات عن التخط��؟

  .تلقي اإلدار�ین معلومات عن التخط�� إذالمعرفة 

  :جدول احصائي �مثل السؤال األول

نسب   المجدولة �2ا  المحسو�ة �2ا  النسب المئو�ة

80% 3.6  3.84  0.05

20%  

100%  

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن اغلب المسیر�ن أكدوا على أنهم تلقوا معلومات عن التخط�� في 

%80مسیر من مجموع العینة نس�ة  08حیث بلغ عددهم 

معلومات عن التخط�� في مشوارهم التكو�ني، بینما أجاب مسیران من مجموع العینة نس�ة 

على النتائج المسجلة و حساب �ا 2عند تطبی� اخت�ار �امعلومات عن التخط�� و 

3.84المجدولة  2، أما ق�مة �ا3.6المحسو�ة  2المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا

من خالل النتائج نستنتج أن أغلب المسیر�ن تلقوا معلومات في مشوارهم التكو�ني

80%

20%

یمثل تلقي المسیرین معلومات عن التخطیط : 01شكل بیاني رقم 
في مشوارھم التكویني

:           امسالفصل الخ  

مناقشة النتائجتحلیل و عرض و  - 5-1

تحلیل النتائج المتعلقة �المحور األولعرض و  -1- 5-1

التخط�� االستراتیجي للمنشآت الر�اض�ة له دور في  :المحور األول -

هل تلقیتم في مشوار�م التكو�ني معلومات عن التخط��؟ :السؤال األول -

لمعرفة  :الغرض من السؤال - 

جدول احصائي �مثل السؤال األول :03الجدول رقم  -

النسب المئو�ة  التكرار  اإلجا�ة

%80  08  نعم

%20  02  ال 

%100  10  المجموع

   

                

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن اغلب المسیر�ن أكدوا على أنهم تلقوا معلومات عن التخط�� في    

حیث بلغ عددهم  مشوارهم التكو�ني،

معلومات عن التخط�� في مشوارهم التكو�ني، بینما أجاب مسیران من مجموع العینة نس�ة 

معلومات عن التخط�� و 

المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا

  .إحصائ�ة

  :االستنتاج

من خالل النتائج نستنتج أن أغلب المسیر�ن تلقوا معلومات في مشوارهم التكو�ني     

 

نعم

ال



         عرض وتحلیل النتائج                                                                          :           امسالفصل الخ

 

55 

  المنشآت الر�اضة للمرؤوسین صنع القرارات اإلدار�ة في عمل�ة التخط��؟هل تسمح إدارة  :السؤال الثاني -

�ان من المم�ن السماح للمرؤوسین �المشار�ة في صنع القرارات اإلدار�ة  إذالمعرفة  :الغرض من السؤال -

  .الخاصة �عمل�ة التخط��

  :جدول �مثل نتائج السؤال الثاني 04الجدول رقم  -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الدالة

  الحر�ة

  الداللة

  غیر دالة  01  0.05  3.84  1.6 %70  07  نعم

  %30  03  ال

  %100  10  المجموع

  

  
  

  :التحلیل

للمرؤوسین  من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب اإلدار�ین أكدوا أن اإلدارة الر�اض�ة تسمح    

ادار�ین من مجموع العینة بنس�ة  �07ان عددهم إلدار�ة الخاصة �عمل�ة التخط�� و في صنع القرارات ا �المشار�ة

على نتائج المسجلة و  �2النفي، وعند تطبی� اخت�ار �ا %30ادار�ین من مجموع العینة بنس�ة  03بینما أجاب  70%

   2حساب �ا

و�التالي تبین  3.84المجدولة  2، أما ق�مة �ا1.6المحسو�ة  2وجدنا أنها أكبر من الق�مة المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا

  .لنا وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة

  :االستنتاج

 من خالل النتائج نستنتج أن اإلدارة الر�اض�ة تسمح للمرؤوسین �المشار�ة في تصن�ع القرارات اإلدار�ة الخاصة   

  .�عمل�ة التخط��

 

70%

30%

یمثل إذا كان من الممكن السماح للمرؤسین بالمشاركة : 2شكل بیاني رقم 
في صنع القرارات

نعم ال
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  هل صح�ح أن أهم�ة التخط�� تكمن في تحسین أداء المسیر�ن داخل المنشآت الر�اض�ة؟: السؤال الثالث -

  .�ان التخط�� له أهم�ة في تحسین أداء المسیر�ن داخل المنشآت الر�اض�ة إذالمعرفة : الغرض من السؤال -

  :الثالثجدول احصائي �مثل نتائج السؤال  :05الجدول رقم  -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الدالة

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  1  0.05  3.84  6.4 %90  09  نعم

  %10  01  ال

  %100  10  المجموع

  

  

  :التحلیل

التخط�� تكمن في تحسین أداء من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب المسیر�ن أكدوا على أن أهم�ة    

في حین أجاب ادار�  %90مسیر�ن من مجموع العینة بنس�ة  �9ان عددهم لمسیر�ن داخل المنشآت الر�اض�ة و ا

عند تطبی� اخت�ار تكمن في تحسین أداء المسیر�ن، و  �أن أهم�ة التخط�� ال %10واحد من مجموع العینة بنس�ة 

أما  6.4المحسو�ة  2وجدنا أنه أكبر من الق�مة المجدولة، حیث بلغت ق�مة �ا 2على النتائج المسجلة و حساب �ا �2ا

  .و�التالي وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین إجا�ات المسیر�ن 3.84المجدولة ف�انت 

  :االستنتاج

 .خالل النتائج نستنتج أن األغلب�ة �انت األهم�ة تكمن في تحسین أداء المسیر�ن داخل المنشآت الر�اض�ة من    

  هل تحدید البرامج یؤد� الى تحسین عمل المسیر داخل المنشاة الر�اض�ة؟: السؤال الرا�ع -

  .�ان أداء المسیر�ن یتحسن عن طر�� تحدید البرامج إذالمعرفة : الغرض من السؤال -

90%

10%

یمثل إذا كان أھمیة التخطیط تكمن في : 3شكل رقم 
.تحسین أداء المسیرین

نعم ال
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  :جدول احصائي �مثل نتائج السؤال الرا�ع 06الجدول رقم  -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الدالة

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  1  0.05  3.84  10  %100  10  نعم

  %00  00  ال

 %100  10  المجموع

  

  
  

  

  :التحلیل

على أن تحدید البرامج یؤد� الى  أعاله نالح� أن األغلب�ة الساحقة لإلدار�ین أكدوامن خالل الجدول الموضح     

وال أحد  %100مسیر�ن من مجموع العینة بنس�ة  �10ان عددهم الر�اض�ة و تحسین أداء المسیر داخل المنشآت 

ن العینة المجدولة وجدنا أنه أكبر م 2على النتائج المسجلة و حساب �ا 2عند تطبی� اخت�ار �اأجاب ع�س ذلك و 

  .و�التالي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة 3.84المجدولة  2، أما ق�مة �ا10المحسو�ة  2حیث بلغت ق�مة �ا

  :االستنتاج

   .من خالل النتائج نستنتج أن تحدید البرامج یؤد� الى تحسین أداء المسیر�ن داخل المنشآت الر�اض�ة     

  

  

  

 

100%

0%

یمثل إذا كان أداء المسیرین یتحسن عن طریق : 4شكل بیاني رقم 
.تحدید البرامج

نعم

ال
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  في رأ�ك أین تكمن معوقات تنفیذ برامج التخط��؟ :السؤال الخامس -

  .لمعرفة األش�اء التي تعی� تنفیذ برامج التخط�� :الغرض من السؤال -

  :جدول احصائي �مثل نتائج السؤال الخامس : 07الجدول رقم -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الدالة

  الحر�ة

  الداللة

في ضعف 

برامج 

  التخط��

  دالة  02  0.05  5.99  7  70%  07

في قلة 

الخبراء في 

مجال 

  التخط��

01  10%  

عدم احترام 

برامج 

التخط�� 

من طرف 

  المسیر�ن

02  20%  

 %100  10  المجموع

  

 

 
 

  

70%

10%

20%

یبین معوقات برامج عملیة التخطیط: 5شكل رقم 

في ضعف البرامج

في قلة الخبراء في مجال التخطیط

عدم احترام برامج التخطیط من 
طرف المسیرین
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  :التحلیل

برامج التخط�� هي سبب من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن معظم المسیر�ن أكدوا على ضعف    

أما مسیر واحد فأجاب �قلة الخبراء في مجال  ،%70من مجموع العینة بنس�ة  7 معوقات برامج التخط�� �ان عددهم

 %20التخط�� من طرف المسیر�ن بنس�ة  احتراممن مجموع العینة، بینما أجاب مسیر�ن �عدم  %10بنس�ة  التخط��

وجدنا أنه أكبر من الق�مة المجدولة  ²على النتائج المسجلة وحساب �ا �²امن مجموع العینة، وعند تطبی� اخت�ار 

  .و�التالي تبین وجود فروق ذات دالة إحصائ�ة 5.99أما الق�مة المجدولة  7المحسو�ة  ²حیث بلغت �ا

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج نستنتج أن جم�ع االخت�ارات قد تكون من معوقات تنفیذ برامج التخط��   
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  أن عمل�ة التخط�� الجید تؤد� الى رفع من مستو� الر�اضة الفرد�ة؟تعتبر هل  :السؤال السادس -

  .لمعرفة أن عمل�ة التخط�� الجیدة هي السبب من رفع مستو� الر�اضة الفرد�ة :الغرض من السؤال -

  .جدول احصائي �مثل نتائج السؤال السادس :08الجدول رقم -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدول

درجة   نس�ة الدالة

  الحر�ة

  الداللة

  غیر دالة  1  0.05  3.84  6.4  %90  09  نعم

  %10  01  ال

 %100  10  المجموع

  

  
  

  :التحلیل

تؤد� الى رفع من من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أغلب�ة المسیر�ن أجابوا �أن عمل�ة التخط�� الجید     

�أن عمل�ة مسیر واحد بینما أجاب  %90مسیر�ن من مجموع العینة بنس�ة  �09 الر�اضة الفرد�ة وقد بلغ عددهممستو 

من مجموع العینة، وعند تطبی�  %10قد بلغت نسبتهم رفع من مستو� الر�اضة الفرد�ة و  التخط�� ال تؤد� الى

 2وجدنا أنها أقل من الق�مة المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا �2اعلى نتائج المسجلة و حساب  2اخت�ار ق�مة �ا

  .وجود فروق ذات داللة إحصائ�ةو�التالي  3.84المجدولة  2أما ق�مة �ا 6.4المحسو�ة 

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج نستنتج أن عمل�ة التخط�� الجیدة تؤد� الى رفع مستو� الر�اضة الفرد�ة   

  

  

 

90%

10%

یمثل إذا كان لعملیة التخطیط الجید سبب في رفع : 6شكل رقم 
.مستوى الریاضة الفردیة

نعم

ال
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  :ومقابلة نتائج المحور األول �الفرض�ة األولى مناقشة -2- 5-1

من خالل ما بینته نتائج أسئلة الفرض�ة األولى الخاصة �المحور األول التي افترضها والتي تقول أن التخط��     

یتضح لنا هذا األمر من خالل إجا�ة المسیر�ن  االستراتیجي للمنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة،

الذ� �قول هل تلقیتم في  01، ففي السؤال 6، 5، 4، 3، 2، 1: على أسئلة االستب�ان وهذاما توضحه نتائج األسئلة

في حین �انت نس�ة  %80؟ حیث �انت نس�ة المسیر�ن الذین أجابوا بنعم ر�م التكو�ني معلومات عن التخط��مشوا

الذ� �قول هل تسمح  02وهذه النتائج تبین أن المسیر�ن یتلقون معلومات عن التخط��، أما السؤال  %20من أجاب 

إدارة المنشآت الر�اض�ة للمسیر�ن في صنع القرارات اإلدار�ة لعمل�ة التخط��؟ حیث �انت نس�ة المسیر�ن الذین 

فمن خالل هذا السؤال نالح� أن النس�ة  %30) ال(في حین �انت نس�ة المسیر�ن الذین أجابوا ب %70أجابوا بنعم 

أكدوا على أن إدارة المنشآت الر�اض�ة تسمح �صنع القرارات اإلدار�ة لعمل�ة  %70األكبر من المسیر�ن التي تمثل 

الر�اض�ة؟  المنشاةوالذ� �قول هل تحدید البرامج یؤد� لي تحسین عمل المسیر داخل  04التخط��، أما السؤال 

الذ� �قول هل تعتبر  06، أما ف�ما یخص السؤال %100یر�ن أجابوا على صحة السؤال بنس�ة نالح� أن �ل المس

أن عمل�ة التخط�� الجید تؤد� الى الرفع من مستو� الر�اضة الفرد�ة؟ حیث �انت نس�ة المسیر�ن الذ� أجابوا 

ن أن عمل�ة التخط�� الجید وهذه النتائج تبی %10) ال(في حین �انت نس�ة المسیر�ن الذین أجابوا ب %90) نعم(ب

  . تؤد� الى رفع مستو� الر�اضة الفرد�ة

اذن من خالل تحلیلنا لهذه األسئلة الخاصة �محور األول وجدنا أن النتائج التي تحصلنا علیها ان دلت عن     

  .فإنها تدل على أن التخط�� االستراتیجي للمنشأة الر�اض�ة دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة شيء
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  .عرض وتحلیل النتائج المتعلق بالمحور الثاني -3- 5-1

  .التنظ�م في المنشآت الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة :المحور الثاني-

  ما رأ��م في النظام المت�ع لتسییر المنشاة؟ :السؤال السا�ع-

  .داخل المنشاة الر�اض�ة لمعرفة نوع النظام المت�ع :الغرض من السؤال-

  :احصائي �مثل نتائج السؤال السا�عجدول  :09الجدول رقم -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 2اك

  المجدولة

درجة   نس�ة الداللة

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  02  0.05  5.99  16.33 %10  01  جید

  %90  09  مقبول

  %00  00  سیئ

  %100  10  المجموع

  

  

  :التحلیل  

من خالل الموضح أعاله نالح� أن أغلب المسیر�ن أجابوا على أن النظام المت�ع لتسیر المنشأة الر�اض�ة      

بینما أجاب مسیر واحد من مجموع العینة بنس�ة  %90مسیر�ن من مجموعة العینة بنس�ة  9مقبول حیث بلغ عددهم 

�أن النظام المت�ع لتسیر المنشأة الر�اض�ة جید بینما لم یجب أ� أحد �أن النظام المت�ع لتسیر المنشأة  10%

وجدنا أنه أكبر من الق�مة المجدولة، حیث  2على النتائج المسجلة وحساب �ا 2الر�اض�ة سیئ وعند تطبی� اخت�ار �ا

  .�التالي وجود فروق ذات دالة إحصائ�ة 5.99المجدولة  2أما ق�مة �ا 16.33المحسو�ة  2بلغت ق�مة �ا

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج نستنتج أن النظام المت�ع لتسیر المنشأة الر�اض�ة مقبول    

10%

90%

0%

.یبین النظام المنتھج لتسییر المنشأة: 7شكل بیاني رقم 

جید

مقبول

سیئ
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  هل تر� �أن النظام القائم في المنشأة الر�اض�ة �ساعد على تطو�ر مستو� الر�اض�ة؟ :السؤال الثامن -

  .�ان �ساعد على تطو�ر مستو� الر�اضة إذالمعرفة النظام القائم في المنشأة  :الغرض من السؤال -

  .جدول احصائي �مثل نتائج السؤال الثامن :10 الجدول رقم -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الداللة

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  01  0.05  3.84  6.4  %90  09  نعم

  %10  01  ال

 %100  10  المجموع

  

               
 

  

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب المسیر�ن أكدوا على أن النظام القائم في المنشأة �ساعد في    

أما مسیر واحد فقد أجاب �ع�س ذلك  %90من مجموع العینة نس�ة  09تطو�ر الر�اضة الفرد�ة حیث بلغ عددهم 

وجدنا أنها أكبر من الق�مة المجدولة حیث  2على النتائج المسجلة وحساب �ا 2وعند تطبی� اخت�ار �ا %10بنس�ة 

  .و�التالي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة 3.84المجدولة  2أما ق�مة �ا 6.4المحسو�ة  2بلغت ق�مة �ا

  .نستنتج أن النظام القائم في المنشأة الر�اض�ة �ساعد على تطو�ر مستو� الر�اضة من خالل النتائج :االستنتاج

  

  

  

90%

10%

یمثل إذا كان النظام القائم في المنشأة یساعد على تطویر : 8شكل بیاني رقم 
.الریاضة

نعم

ال
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  ما هو مستو� التنظ�م داخل منشأتكم الر�اض�ة؟: السؤال التاسع -

  .نشأة الر�اض�ةلمعرفة مستو� التنظ�م داخل الم: الغرض من السؤال -

  :جدول احصائي �مثل نتائج السؤال التاسع :11الجدول رقم  -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

نسب 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  2  0.05  5.99  7 %20  2  عالي

  %70  7  متوس�

  %10  1  ضعیف

  %100  10  المجموع

  

  

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب المسیر�ن أجابوا �أن التنظ�م داخل المنشأة متوس� و�ان     

أجابوا �أن مستو� التنظ�م عالي في المنشأة الر�اض�ة  02أما مسیران  %70من مجموع العینة بنس�ة  07عددهم 

 2على النتائج المسجلة و حساب �ا 2عند تطبی� �ا�أن مستو� التنظ�م ضعیف، و  01أجاب ادار� و  %20بنس�ة 

و�التالي تبین لنا  5.99المجدولة  2وق�مة �ا 07المحسو�ة  2مجدولة حیث بلغت ق�مة �ا 2وجدنا أنها أكبر من ق�مة �ا

  .وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة

  :االستنتاج

  .متوس�من خالل النتائج المسجلة نستنتج أن مستو� التنظ�م داخل المنشأة الر�اض�ة    

20%

70%

10%

یمثل مستوى التنظیم داخل المنشأة : 9شكل بیاني رقم 
.الریاضیة

عالي 

متوسط

ضعیف
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  في نظر�م هل �ل فرد في المنشأة الر�اض�ة و�لت له المهام المناس�ة له؟ :السؤال العاشر

  .�انت المهام الموزعة على �ل فرد مناس�ة داخل المنشأة الر�اض�ة إذالمعرفة  :الغرض من السؤال

  .العاشرجدول احصائي �مثل نتائج السؤال  :12 الجدول رقم

نسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الدالة

  الحر�ة

  الداللة

  غیر دالة  1  0.05  3.84  0.4 %40  4  نعم

  %60  6  ال

  %100  10  المجموع

   

  
  

  :التحلیل

مسیر�ن من مجموع العینة بنس�ة  06من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب المسیر�ن و�ان عددهم    

مسیر�ن من مجموع  04أكدوا على أن �ل فرد في المنشأة الر�اض�ة لم تو�ل له المهام المناس�ة له، بینما  60%

وجدنها أصغر  2على النتائج المسجلة وحساب �ا 2عند تطبی� �ا�أنه و�لت له المهام المناس�ة، و  %40العینة بنس�ة 

  .داللة إحصائ�ةوجود فروق ذات ، و�التالي نرفض 3.84المجدولة  2من ق�مة �ا

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج نستنتج أن �ل فرد في المنشأة الر�اض�ة لم تو�ل له المهام المناسب له   

  

  

  

40%

60%

یمثل إذا كانت المھام الموزعة على كل فرد داخل : 10شكل بیاني رقم 
المنشأة

نعم

ال
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  هل ترون أن هناك تطور على مستو� التنظ�م داخل المنشأة الر�اض�ة؟ :السؤال الحاد� عشر -

  .�ان هناك تطور في التنظ�م داخل المنشآت الر�اض�ة إذالمعرفة  :الغرض من السؤال -

  .الحادي عشرجدول احصائي �مثل نتائج السؤال  :13 الجدول رقم -

نسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الداللة

  الحر�ة

  الدالة

  غیر دالة  1  0.05  3.84  3.6 %80  08  نعم

  %20  02  ال

  %100  10  المجموع

  

  

             
  

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب�ة المسیر�ن أكدوا على أن هناك تطور في التنظ�م داخل    

، أما في الجانب اآلخر أجاب مسیر�ن من %80مسیر�ن من مجموع العینة بنس�ة  08المنشأة، حیث بلغ عددهم 

على النتائج المسجلة  2على أنه ال یوجد هناك تطور في التنظ�م، وعند تطبی� اخت�ار �ا %20مجموع العینة بنس�ة 

 3.84المجدولة  2أما ق�مة �ا 3.6المحسو�ة  2المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا 2وجدنها أصغر من ق�مة �ا 2وحساب �ا

  .و�التالي تبین لنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة

  :االستنتاج

   .نستنتج أنه هناك تطور في التنظ�م داخل المنشآت الر�اض�ة   

  

  

80%

20%

یبین ھل ھناك تطور في التنظیم داخل المنشآت : 11شكل بیاني رقم 
.الریاضیة

نعم

ال
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  ماهي طر�قة تسییر�م لمنشأة الر�اض�ة؟ :السؤال الثاني عشر -

  .الى اكتشاف الطرق المختلفة لتسییر مر�ب ر�اضيبهدف  :الغرض من السؤال -

  .جدول احصائي �مثل نتائج السؤال الثاني عشر :14 الجدول رقم -

 ةالنس�  التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  محسو�ة

درجة   نس�ة الداللة  مجدولة �2ا

  الحر�ة

  الداللة

برنامج 

  خاص

  دالة  02  0.05  5.99  07 70%  07

أوامر 

  المدیر

02  20%  

طر�قة 

  عشوائ�ة

01  10%  

  %100  10  المجموع

  

  

   :التحلیل

أفادوا �أن طر�قة  %70بنس�ة  �07ان عددهم و  من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب�ة مسیر�ن    

أفادوا �أن  %20التي نسبتهم  02مقدم من طرف اإلدارة أما �النس�ة لمسیر�ن  تسییر المنشأة تقوم على برنامج خاص

، فهو األمر الناهي ��ل شيء، أما نس�ة المنشأةالمنشأة تسیر أ�ضا ط�قا لألوامر الصادرة من طرف مسیر مدیر 

  .من المسیر�ن أجابوا �أن المنشأة تسیر �طر�قة عشوائ�ة 10%

  :االستنتاج

ة الر�اض�ة تعتمد على برنامج من خال نتائج نستنتج أن أغلب�ة أفراد العینة الدراس�ة أفادوا �أن طر�قة تسییر المنشأ   

  .ونس�ة قلیلة تعتمد على أوامر مدیر خاص،

70%

20%

10%

یمثل النسبة المئویة لطرق : 4شكل بیاني رقم 
.تسییر المنشأة الریاضیة

برنامج خاص

أوامر المدیر

طریقة عشوایة
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  .مناقشة ومقابلة نتائج محور الثاني �الفرض�ة الثان�ة -4- 5-1

التي تقول التنظ�م في �المحور الثاني التي افترضناه و  ةنتائج أسئلة الفرض�ة الثان�ة الخاص خالل ما بینتهمن     

یتضح لنا هذا األمر جل�ا من خالل إجا�ات المسیر�ن على المنشأة الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اض�ة الفرد�ة، 

الذ� �قول هل تر� أن  08، ففي السؤال رقم 12، 11، 10، 9، 8، 7أسئلة االستب�ان وهذا ما توضحه نتائج األسئلة 

) نعم(نظام القائم في المنشأة الر�اض�ة �ساعد على تطو�ر مستو� الر�اضة الفرد�ة؟ نالح� أن نس�ة من أجاب ب

�أغلب�ة المسیر�ن یرونا أن النظام القائم في منشأة الر�اض�ة �ساعد على  %20) ال(بینما نس�ة من أجاب ب ،80%

لتنظ�م داخل المنشأ تكم والذ� �قول ما هو مستو� ا 09تطو�ر مستو� الر�اضة الفرد�ة، أما ف�ما یخص السؤال 

، في حین %70نس�ة من أجاب �مستو� متوس�  ، بینما%20؟ نالح� أن نس�ة من أجاب �مستو� العالي الر�اض�ة

فنالح� أن أغلب�ة المسیر�ن أجابوا �أن تنظ�م داخل المنشأة الر�اض�ة  ،%�10انت نس�ة من أجاب �مستو� ضعیف 

داخل منشأة الر�اض�ة؟  والذ� �قول هل ترون أنا هناك تطور على مستو� التنظ�م 11هو متوس�، أما في السؤال 

فنالح� أن األغلب�ة من  ،%20هي ) ال(، بینما نس�ة من أجاب ب%80) نعم(أن نس�ة من أجابوا ب نالح�

  .ي التنظ�م داخل المنشأة الر�اض�ةالمسیر�ن أكدوا على أن هناك تطور ف

اذن من خالل تحلیلنا ل�عض أسئلة هذا المحور وجدنا أن نتائج التي تحصلنا علیها ان دل ذلك عن شيء فإنها     

تدل على أن التنظ�م في منشأة الر�اض�ة له دور في تطو�ر الر�اض�ة الفرد�ة، وهذا ما توصل ال�ه ال�احث بن 

أثره على مردود ر�اضي؛ الى أن الر�اض�ة و ة مهد� عمار في دراسته والتي �انت �عنوان التسییر ادار� للمنشأ

هذا تنا لها فروق ذات دالة إحصائ�ة و التنظ�م یلعب دور فعال في تحسین تسییر منشأة الر�اض�ة، و�انت معظم أجو�

    .ما یؤ�د صحة الفرض�ة الثان�ة
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  عرض وتحلیل النتائج المتعلقة �المحور الثالث -5- 5-1

  .للرقا�ة دور في تطو�ر المنشآت الر�اض�ة: المحور الثالث -

  متى تتم عمل�ة الرقا�ة؟: السؤال الثالث عشر -

  .لمعرفة متى تتم عمل�ة الرقا�ة: الغرض من السؤال -

  .جدول احصائي �مثل نتائج السؤال الثالث عشر :15الجدول رقم  -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   الداللةنس�ة 

  الحر�ة

  الداللة

مع بدا�ة 

  العمل

  دالة  02  0.05  5.99  07  10%  01

في وس� 

  العمل

07  70%  

مع نها�ة 

  العمل

02  20%  

 %100  10  المجموع

 

             
  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب�ة المسیر�ن أكدوا على أن عمل�ة الرقا�ة تتم في وس� العمل    

وأجاب مسیر ، %�20أن الرقا�ة تتم في نها�ة العمل بنس�ة  02وأجاب مسیران ، %70بنس�ة  07حیث بلغ عددهم 

 2على النتائج المسجلة وحساب �ا �2 اخت�ار �ا، وعند تطبی%�10أن الرقا�ة تتم في بدا�ة العمل بنس�ة  01واحد 

و�التالي تبین  5.99المجدولة  2أما ق�مة �ا 07المحسو�ة  2وجدنا أنها أكبر من الق�مة المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا

  .وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة

  :االستنتاج

  .عمل�ة الرقا�ة تتم في وس� العمل من خالل النتائج نستنتج أن   

10%

70%

20%

.یبین متى تتم عملیة الرقابة: 13شكل بایاني رقم 

مع بدایة العمل

في وسط العمل

مع نھایة العمل
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  هل هناك أشخاص معنیون بتنفیذ عمل�ة الرقا�ة؟ :السؤال الرا�ع عشر -

  .لمعرفة ان �ان هناك أشخاص �قومون �عمیلة الرقا�ة :الغرض من السؤال -

  .جدول احصائي �مثل نتائج السؤال الرا�ع عشر :16 الجدول رقم -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الداللة

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  1  0.05  3.84  6.4 %90  09  نعم

  %10  01  ال 

  %100  10  المجموع

  

  
  

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن أغلب المسیر�ن أكدوا على أن هناك من �قوم �عمل�ة الرقا�ة حیث     

عند طرحنا له ، و %10ع�س ذلك بنس�ة  01بینما أجاب مسیر  ،%90من مجموع العینة بنس�ة  09بلغ عددهم 

على  2، وعند تطبی� اخت�ار �ا)مسؤول البرمجةهیئة التفت�ش و (ن ف�انت اجابتهم السؤال من هم األشخاص المعنیو 

 2أما ق�مة �ا 6.4المحسو�ة  2وجدنا أنها أكبر من الق�مة المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا 2النتائج المسجلة وحساب �ا

  .�التالي یبین وجود فروق ذات دالة إحصائ�ة ،3.84المجدولة 

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج نستنتج أن هناك أشخاص معنیون بتنفیذ عمل�ة الرقا�ة   

  

  

  

90%

10%

یبین نسبة األشخاص الذین یقومون بعملیة : 14شكل بیاني رقم 
.الرقابة

نعم

ال



         عرض وتحلیل النتائج                                                                          :           امسالفصل الخ

 

71 

  

  هل لعمل�ة الرقا�ة دور فعال في تحسین التسییر اإلدار� للمنشأة الر�اض�ة؟: السؤال الخامس عشر -

  .لمعرفة دور الرقا�ة في تحسین األداء اإلدار� للمنشأة الر�اض�ة: الغرض من السؤال -

  .�مثل نتائج السؤال الخامس عشر :17الجدول رقم  -

نس�ة   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

النس�ة 

  الداللة

درجة 

  الحر�ة

  الداللة

  غیر دالة  1  0.05  3.84  3.6  %80  08  نعم 

  %20  02  ال

 %100  10  المجموع

  

  

                    
  

  

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن معظم المسیر�ن أكدوا على أن الرقا�ة لها دور فعال في تحسین    

في حین أجاب مسیران ع�س  ،%80من مجموع العینة بنس�ة  08األداء اإلدار� للمنشأة الر�اض�ة حیث بلغ عددهم 

المحسو�ة وجدنا أنها أصغر من ق�مة  2على النتائج المسجلة وحساب �ا 2، وعند تطبی� اخت�ار �ا%20ذلك بنس�ة 

، و�التالي نرفض وجود فروق ذات دالة 3.84المجدولة  2أما �ا 3.6المحسو�ة  2المجدولة حیث بلغت ق�مة �ا �2ا

  .إحصائ�ة

  :االستنتاج

  .خالل النتائج نستنتج أن للرقا�ة لها دور فعال في تحسین األداء اإلدار� للمنشأة الر�اض�ة من   

80%

20%

یبین إذا كان للرقابة دور في تحسین : 15شكل بیاني رقم
.  المنشآت الریاضیة

نعم ال
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  .هل الرقا�ة تساعد على تجنب األخطاء :السؤال السادس عشر -

  .�ان للرقا�ة دور في تجنب األخطاء إذافة لمعر  :الغرض من السؤال -

  .السادس عشرجدول احصائي �مثل نتائج السؤال  :18 الجدول رقم -

النس�ة   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الداللة

  الحر�ة

  الداللة

  غیر دالة  01  0.05  3.84  0.4 %60  06  نعم

  %40  04  ال 

  %100  10  المجموع

  

 

  

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن معظم المسیر�ن أكدوا على أن عمل�ة الرقا�ة تساعد على تجنب    

عند ، و %40مسیر�ن فأجابوا ع�س ذلك بنس�ة  04، أما %60من مجموع العینة بنس�ة  06األخطاء حیث بلغ عددهم 

 2المجدولة، حیث بلغت ق�مة �ا 2ق�مة �ا وجدنا أنها أصغر من 2على النتائج المسجلة وحساب �ا 2تطبی� اخت�ار �ا

  .و�التالي نرفض وجود فروق ذات دالة إحصائ�ة، 3.84المجدولة  2أما �ا 0.04المحسو�ة 

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج نستنتج أن عمل�ة الرقا�ة تساعد على تجنب األخطاء

  

60%

40%

.یبین إذا كان للرقابة دور في تجنب األخطاء: 16شكل بیاني رقم 

نعم

ال
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  هل تر� أن عدم االستغالل الجید لإلم�ان�ات المتاحة یرجع لسوء التسییر اإلدار�؟: السؤال السا�ع عشر -

  .ستغالل الجید لإلم�ان�ات المتاحةأن سوء التسییر اإلدار� ناتج عن عدم اال: الغرض من السؤال -

  .جدول احصائي �مثل نتائج سؤال السا�ع عشر :19الجدول رقم  -

النسب   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الداللة

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  01  0.05  3.84  10 %100  10  نعم

  %00  00  ال

  %100  10  المجموع

  

  
  

  : التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن جم�ع المسیر�ن أكدوا على أن سوء التسییر اإلدار� هو ناتج عن    

ینما لم یجب وال من مجموع العینة، ب %100مسیر�ن بنس�ة  10عدم االستغالل لإلم�انات المتاحة حیث بلغ عددهم 

المجدولة  2وجدناها أكبر من ق�مة �ا 2على النتائج المسجلة وحساب �ا 2عند تطبی� اخت�ار �امسیر ع�س ذلك، و 

  .و�التالي تبین لنا وجود فروق ذات دالة إحصائ�ة 3.84المجدولة  2أما �ا 10المحسو�ة  2حیث بلغ ق�مة �ا

  :االستنتاج

  . ر اإلدار� من خالل النتائج نستنتج أن عدم االستغالل الجید لإلم�انات المتاحة یرجع لسوء التسیی   

  

  

100%

0%

یبین إذا كان سوء التسییر اإلداري ناتج عن عدم : 17شكل بیاني رقم 
.االستغالل الجید لالمكانات المتاحة

نعم

ال
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  هل صح�ح أن �لما �انت الرقا�ة فعالة �انت النتائج أفضل؟: السؤال الثامن عشر -

  .جیدةلمعرفة دور الرقا�ة في تحقی� النتائج : الغرض من السؤال -

  .الثامن عشر جدول احصائي �مثل نتائج السؤال :20الجدول رقم  -

النس�ة   التكرار  اإلجا�ة

  المئو�ة

 �2ا

  المحسو�ة

 �2ا

  المجدولة

درجة   نس�ة الداللة

  الحر�ة

  الداللة

  دالة  1  0.05  3.84  10 %100  10  نعم

  %00  00  ال

  %100  10  المجموع

   

        
  

  :التحلیل

من خالل الجدول الموضح أعاله نالح� أن �ل المسیر�ن أكدوا على أن �لما �انت الرقا�ة فعالة �انت النتائج    

، من مجموع العینة أما في الجانب األخر فلم یجب وال مسیر %100مسیر�ن بنس�ة  10أفضل حیث بلغ عددهم 

نا أنها أكبر من ق�مة المجدولة حیث وجد 2على نتائج المسجلة و حساب �ا 2ع�س ذلك، وعند تطبی� اخت�ار �ا

  .، و�التالي تبین لنا وجود فروق ذات دالة إحصائ�ة3.84المجدولة  2، أما ق�مة �ا10المحسو�ة  2بلغت ق�مة �ا

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج نستنتج أن للرقا�ة دور في تحقی� النتائج الجیدة   

  

  

100%

0%

.یبین دور الرقابة في تحقیق النتائج الجیدة: 18شكل بیاني رقم 

نعم

ال
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  :�الفرض�ة الثالثة مقابلة نتائج المحور الثالثمناقشة و  -6- 5-1

من خالل ما بینته نتائج أسئلة الفرض�ة الثالثة الخاصة �المحور الثالث التي افترضناها والتي تقول للرقا�ة دور    

في تطو�ر المنشآت الر�اض�ة یتضح لنا هذا األمر من خالل إجا�ات المسیر�ن على أسئلة االستب�ان وهذا ما 

الذ� �قول متى تتم عمل�ة الرقا�ة؟ نالح�  13، ففي السؤال رقم 18، 17، 16، 15، 14، 13توضحه نتائج األسئلة 

من المسیر�ن �أنها تتم مع نها�ة العمل، بینما أجاب  %20أجاب أجابوا �أنها تتم في وس� العمل و  %70أن نس�ة 

  .من المسیر�ن �أنها تتم مع بدا�ة العمل ،10%

  لعمل�ة الرقا�ة دور في تحسین تسییر اإلدار� للمنشأة الر�اض�ة؟والذ� �قول هل  15أما �النس�ة للسؤال رقم    

الذ�  17من المسیر�ن ع�س ذلك، وفي السؤال رقم  %20بینما أجاب  %80) نعم(نالح� أن نس�ة من أجاب ب

بنس�ة ) نعم(�قول هل تر� أن عدم االستغالل الجید لإلم�ان�ات یرجع لسوء التسییر اإلدار�؟ ف�انت �ل إجا�ات ب

الذ� �قول هل صح�ح أن �لما �انت الرقا�ة فعالة �انت نتائج أفضل؟ نالح� أن نس�ة  18، وفي سؤال رقم 100%

  .أما نس�ة المسیر�ن الذین أجابوا ع�س ذلك ف�انت معدومة %100) نعم(المسیر�ن الذین أجابوا ب

اذن من خالل تحلیلنا ل�عض أسئلة المحور الثالث وجدنا أن النتائج التي تحصلنا علیها تدل على أن للرقا�ة دور    

  .في تحسین تسییر المنشأة الر�اض�ة

في دراسته تحت عنوان دور تسییر اإلدار� االستراتیجي في " شوراني دمحم أمین " وهذا ما توصل ال�ه ال�احث    

اض�ة، حیث أكد على أن المتا�عة تسیر وف� استراتیج�ة فعالة مردها الى وجود انسجام على ترق�ة المنشأة الر�

هذا ما یؤ�د صحة الفرض�ة مستو� إدارة المنشأة الر�اض�ة، و�انت معظم أجو�تنا لها فروق ذات داللة إحصائ�ة و 

  .الثان�ة
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  :خالصة

تحلیلنا وعرضنا لنتائج التي تحصلنا علیها من االستب�ان عن طر�� الدراسة االحصائ�ة أص�حت النتائج التي  �عد  

لنتوصل  فترضناهااتحصلنا علیها من االستب�ان ق�م ملموسة نستط�ع قراءتها ومناقشتها ومقابلتها �الفرض�ات التي 

على النتائج وحولنا تكرارات إجا�ات االستب�ان إلى نسب إلى صحتها أو خطئها، فقد قمنا بتطبی� اخت�ار �اف تر��ع 

مئو�ة ثم مثلنا النسب بدوائر نسب�ة فأص�حت النتائج المتحصل علیها نتائج ملموسة �ستط�ع أ� شخص قراءتها 

  . �سهولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         عرض وتحلیل النتائج                                                                          :           امسالفصل الخ

 

77 

  :االستنتاج العام *

، و�ذا مناقشة وتحلیل البو�رةلوال�ة ) قاعات ومسا�ح( على ضوء ما قمنا بهي من دراسة حالة المنشآت الر�اض�ة   

النتائج المتحصل علیها من االستب�ان، من أجل معرفة مد� تحق� صحة الفرض�ات التي بني على أساسها ال�حث، 

د حیث تم فعال إث�ات صحة الفرض�ات األولى والثان�ة والثالثة، و�ناء عل�ه �م�ننا القول �أن الفرض�ة العامة لل�حث ق

  .تحققت والتي تر� �أن لتسیر المنشآت الر�اض�ة دور في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة

وعل�ه �م�ننا القول أن المنشآت الر�اض�ة ماهي إال مؤسسات ر�اض�ة یتمثل هدفها األسمى في ترق�ة الر�اضة   

ها وذلك من خالل الفرد�ة �انت ترو�ح�ة أم تنافس�ة، و�ذا تنم�ة وتوسعة هذه الر�اضة �ما تعمل على إنجاح

الخدمات والرعا�ة التي تولیها للممارسین لها أفراد �انوا أم فرقا، سواء تعل� األمر بر�اضي النخ�ة أم غیرهم، ومن 

خالل دراستنا النظر�ة والمیدان�ة والتي تمت على مستو� المنشآت الر�اض�ة الخاصة �األلعاب الر�اض�ة الفرد�ة 

ن خاللها لعینة من المسیر�ن لهذه المنشآت،خلصنا إلى أن تسییر المنشآت الر�اض�ة لوال�ة البو�رة والتي تناولنا م

یؤثر �طر�قة م�اشرة على أداء ونتائج الر�اضیین، سواء تعل� األمر �التسییر اإلدار� والعالقات العامة من خالل 

د واألدوات الر�اض�ة االتصال ونم� ووظائف المنتهجة بها، وتعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة والموا

المتوفرة بها والتي تعمد إدارة المنشآت الر�اض�ة من خاللها إلى توفیر �ل الظروف واألجواء والمعدات والمستلزمات 

  .الضرور�ة لممارسة األنشطة التحضیر�ة أو التنافس�ة

عید عن مسایرة العالم�ة ورغما ما تقدمه المنشآت الر�اض�ة من خدمات وٕام�ان�ات لر�اضیین إال أنها مازالت �   

وهذا راجع الفتقارها لمسیر�ن ذو� خبرات عالم�ة وخاصة، فال �عقل أن یوضع الر�اضیین في منشآت ر�اض�ة تعمل 

وف� دوام المؤسسات اإلدار�ة و�طلب منهم التحضیر الجید من أجل نتائج عال�ة مشرفة غیر أخذین �عین االعت�ار 

  ............).لیل�ة تدر��ات(متطل�ات التدر�ب الكاملة 

�ة المتعلقة �مد� وفي األخیر ت�قى المنشآت الراض�ة أحد العوامل المؤثرة في مردود الر�اضي والنتائج الر�اض   

  .  الر�اضي للمنافسة التحضیر وجاهز�ة
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  :خاتمة

حیث سمح عالم الر�اضة �فتح أسواق جدیدا  تعتبر الر�اضة الیوم �ظاهرة تر�و�ة اجتماع�ة واقتصاد�ة وس�اس�ة،   

تحول العالم إلى سوق واحد وذالك �عولمتها إذ خلفت نوع من التوحد ) الر�اضة(لم تكن متاحة من قبل بل و�فضلها 

  .الثقافي العلمي، دون المساس �الهو�ة القوم�ة للشعوب واألمم

هذا ال�حث عملنا على إبراز أهم األدوار لتي تلعبها المنشآت الر�اض�ة في تحسین وتطو�ر الر�اضة  وفي     

ومن خالل �حثنا النظر� المدعم �الجانب المیداني، خرجنا بنتائج �م�ن أن نقول على أساسها أن اإلدارة . الفرد�ة

ترق�ة وتطو�ر الر�اضة الفرد�ة، لكن ت�قى اإلدارة  والتسییر الر�اضي للمنشآت الر�اض�ة  یلع�ان دورا مهما وممیزا في

الر�اض�ة ومعها التسییر الر�اضي تع�شان تدني ملحو� وتراجع على مستو� المنشآت الر�اض�ة، حیث یتبین من 

�العنصر ال�شر� وف� منظور الحاجات الضرور�ة والتفر�� بین  االهتمامخالل تحلیل وضعیتها الحال�ة ضعف 

  .األهداف

د رأینا من خالل دراستنا المیدان�ة و�اعتمادنا على المنهج الوصفي أ� �استخدام االستب�ان وتحلیلنا النتائج ولق    

وٕاظهار دور المنشآت الر�اض�ة قي تحسین الر�اضة الفرد�ة، واستنادنا للفرض�ات المختلفة التي وظفناها في هذا 

�ة األول فعال أن التخط�� االستراتیجي في المنشآت المجال و�عد مناقشة وتحلیل االستب�ان بین لنا من الفرض

الر�اض�ة یلعب دور مهم في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة وذالك من خالل اإلجا�ة على االستب�ان المقترح في استمارة 

  .االستب�ان و�ذالك الجانب النظر� إذ �عتبر التخط�� الوظ�فة اإلدار�ة األولى من الوظائف األخر� 

فرض�ة الثان�ة توصلنا على أن تنظ�م المنشآت الر�اض�ة یلعب دور مهم في تطو�ر الر�اضة ومن خالل ال    

  .الفرد�ة وذالك من خال اإلجا�ة عن األسئلة المطروحة في استمارة االستب�ان

الرقا�ة في المنشآت الر�اض�ة تلعب دورا مهما في تطو�ر الر�اضة  أوومن خالل الفرض�ة الثالثة توصلنا إلى     

أسئلة المطروحة في استمارة االستب�ان، فالرقا�ة تهدف إلى تحقی� األهداف |لفرد�ة وذالك من خالل اإلجا�ة عن الا

  .وتعتبر وسیلة التي تستط�ع السلطات اإلدار�ة ��ف�ة تسییر األعمال داخل المنشآت الر�اض�ة

جدا وأن �ل ما بذلناه من جهد و�ل  وفي األخیر �م�ن القول أن هذا الموضوع �قدر ما �ان ش�قا، �ان واسعا   

مساهمتنا ف�ه �انت ضئیلة ولكن هذا ال �منعنا من القول أننا أخلصنا في إنجاز هذا ال�حث و�انت غایتنا الوصول 

  .إلى إجا�ات عن األسئلة المقترحة في دور اإلدارة والتسییر الر�اضي في تطو�ر الر�اضة الفرد�ة

  .ة مقدمة لدراسات آخر� ونرجو أن تكون هذه الخاتمة �مثا�
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  :اقتراحات وفروض مستقبل�ة

  .الر�اض�ة للمنشآتالر�اضي  �التسییرالق�ام بدراسات تحلیل�ة عم�قة لكل القوانین الخاصة * 

  .في إدارة المنشآت الر�اض�ة المنجماتأو  العقالنيإدراج التسییر  *

  .ضرورة وضع س�اسة متا�عة ومراق�ة من أجل السیر نحو األهداف إبراز* 

  .والتنم�ة العملضرورة اعتماد التحفیز داخل القاعات الر�اض�ة من أجل تحسین * 

  .وٕاعادة الرس�لة إلعادة �عث روح التسییر وتطو�رهاعتماد أسلوب التدر�ب و التكو�ن * 

  .الموظفین لتحسین سیرورة العمل واألداء الجیدضرورة وجود تنسی� وتعاون مشترك بین المدیر و * 

  .ضرورة تجسید جم�ع اإلم�ان�ات ال�شر�ة والماد�ة من أجل رفع مستو� التسییر اإلدار� للمنشآت الر�اض�ة* 

  .فتح مراكز ر�اض�ة تهتم بتكو�ن اإلطارات في مجال التسییر الر�اضي* 
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  .تطویر الریاضة الفردیة دور فيلمنشأة الریاضیة لھ  التخطیط اإلستراتیجي :المحور األول

	؟ لتخطیطمعلومات عن ا شواركم التكوینيھل تلقیتم في م/1

  ال                                                                                     نعم  

  لقرارات اإلداریة لعملیة التخطیط ؟في صنع ا إدارة المنشآت الریاضة للمسیرین ھل تسمح/2

  ال                                    نعم         

  المسیرین داخل المنشأة الریاضیة ؟ ھل صحیح أن أھمیة التخطیط تكمن في تحسین أداء/3

      ال                            نعم                

  مل المسیر داخل المنشأة الریاضیة ؟یؤدي إلى تحسین ع ھل تحدید البرامج/4

  ال                            نعم               

  عوقات تنفیذ برامج عملیة التخطیط ؟في رأیك أین تكمن م/5

  في ضعف برامج التخطیط*

  الخبراء في مجال التخطیط في القلة واالفتقار إلى*

  مصادر جیدة یعتمد علیھا لتسطیر برامج التخطیطعدم وجود *

  عدم احترام برامج التخطیط من طرف المسیرین*

  ؟ ھل تعتبر أن عملیة التخطیط الجید تؤدي إلى الرفع من مستوى الریاضة الفردیة/6

  ال                         نعم                

  

  

 

 



  .الفردیة	الریاضة	تطویر	في	لھ دورالریاضیة  في المنشآت التنظیم :الثاني المحور

	؟ الریاضیة	لمنشأةلتسیرا	المنتھج	النظام	في	أیك	مار/7 	

	سیئ																																										مقبول																																					جید 	

  ؟	الریاضة	مستوى	تطویر	على	یساعد	الریاضیة	المنشأة	في	القائم	النظام	أن	ترى	ھل/8

		ال																																											نعم 	

	الریاضیة	منشأتكم	داخل	التنظیم	مستوى	ھو	ما/9 	

	ضعیف																																			متوسط																																		عالي 	

	 	

	؟ لھ	المناسب	المھام	لھ	وكلت	الریاضیة	المنشأة	في	فرد	كل	ھل	نظركم	في/10 	

	ال																																											نعم 	

  ؟ ھل ترون أن ھناك تطور على مستوى التنظیم داخل المنشأة الریاضیة/11

											نعم                                      ال 	

	 	

  ؟طریقة تسیركم للمركب  ةماھی/12

  خاص  برنامج-		

  أوامر المدیر -

  طریقة عشوائیة-

  
  



  .لرقابة دور في تطویر المنشآت الریاضیةل:المحور الثالث

  ؟ في رأیك متى یكون تنفیذ عملیة الرقابة/13

  مع نھایة العمل                                   في وسط العمل                           مع بدایة العمل

  

  ؟أشخاص معنیون بتنفیذ عملیة الرقابةھل ھناك /14

  نعم                                            ال

	 	

  ؟للمنشأة الریاضیة  يھل لعملیة الرقابة دور فعال في تحسین التسییر اإلدار/15

  نعم                                           ال

  ؟التنفیذھل الرقابة تساعد على تالشي األخطاء وسوء /16

  نعم                                           ال

  ؟ھل ترى أن عدم االستغالل الجید لإلمكانیات یرجع لسوء التسییر اإلداري  /17

                                 نعم                                          ال    

	 	

  ؟صحیح أن كلما كانت الرقابة فعالة كانت أفضل ھل/18

  نعم                                          ال

	 	 



 
 



Resumé de la recherche : 

Il est connu que pour toute recherche scientifique une idée de son commencement 

sinon une raison qui pousse le chercheur à chercher son sujet. cependant, nous 

avons demaré à propos du sujet de notre recherche d un point de départ que le sport 

individuel et les infrastructures où se pratique ce sport est en dégradation continue 

surtout ces derniers temps ;cela est dû à la mauvaise gestion au niveau de ces 

infrastructures sportives de la part des administrateurs. C’est la raison pour laquelle, il 

est de notre devoir de présenter ou de proposer une solution parmi tant d autres qui 

puisse aide à promovoir nos infrastructures sportives, et progresser de même le sport 

en général, et le sport individuel en particulier. C est dans ce sens que nous avons 

réalisé le sujet de notre recherche sons titre la gestion des infrastructures sportives et 

leur rôle dans le progrès du sport individuel. Une étude basée sur le terrain qui touche 

quelques infrastructures sportives de la willaya de bouira. 

Nous avons posé dans ce sujet quatre question pour la promotion des 

infrastructures sportives. Ces question la sont : 

Question générale: 

Ect-ce-que la gestion des infrastructures sportives a un rôle dans le 

développement du sport individuel  

De cette question générale découle d autres questions partielles : 

1/première  question : 

Est-ce-que la planafication stratégique des infrastructures joue un role dans le 

développement du sport ? 

2/Deuxiéme question : 

Est-ce-que l’organisation des infrastructures joue un rôle dans le développement 

du sport individuel ? 

 



3/Troisième question : 

Est-ce-que la censure joue un rôle dans le développement des infrastructures 

sportives ? 

Nous avons apporté à ces questions des réponses provisoires représentant des 

hypothèses de notre étude, elle sont les suivantes : 

Hypothèse générale:  

La gestion des infrastructures sportives joue un rôle dans le développement du 

sport individuel  

Hypothèses partielles: 

-la planification stratégique des infrastructures joue un rôle dans le développement 

du sport individuel  

-l' organisation des infrastructures sportives joue un rôle dans le développent du 

sport individuel  

La censure a un rôle dans le développement des infrastructures sportives. 

Nous avons commencé dans notre recherche par le cumul de la matière théorique 

relative en sujet de notre recherche, et qui englobe la gestion, les infrastructures 

sportives, le sport individuel et nous avons tenté de donner un aperçu sur les 

éléments essentiels qu’on doit se relever dans les axes de cette étude  

Comme nous avons rassemblé la matière scientifique relatives aux études 

précédantes et semblables a notre études  

Après avoir présenté la matière théorique, nous devons nous orienter vers le 

terrain pour concrétiser le phénomène, est nous avons choisi une méthode de 

recherche adéquate à savoir, un échantillon étude statistique ….et nous utilisé les 

moyens et outils pour collecter les informations à savoir le questionnaire. 

Nous avons utilisé dans ce questionnaire des questions fermée et des questions 



ouvertes. Nous avons divisé ces questions en trois axes selon les hypothèses, et nous 

l avons présenté, à nos chers professeurs pour l évaluer, et après l erruevalué nous l 

avons distribué  sur une dizaine d infrastructures sportives au niveau de la willaya de 

bouira. Ces infrastructures représentent l’échantillon de recherche ; et après avons 

collecté les résultats obtenus, nous avons commencé d abord par les analyses, les 

résultats obtenus avec les hypothèses et nous avons conclu que la gestion des 

infrastructures sportives joue un rôle efficace dans le développement et la promotion 

du sport individuel d ou la justesse de l hypothèse générale et les justesse des 

hypothèses partielles. 

Mots clés  

Gestion, infrastructures sportives, sport individuel.  
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