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ر كش
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم 
   ..و قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمي و عمى والدي و أن أن أعمل صالحا ).

 .19ترضاه و أدخمني برحمتك في عبادك الصالحين (سورة النمل األية
نتوجو إلى المولى عز و جل شأنو بالحمد و الشكر عمى ما أوالنا من توفيق وسداد و 

 وكمنا و اليو أنبنا .يسر،فبنعمتو عزو جل تتم الصالحات،عميو ت
  الحمدهلل الذي وفققنا ليذا و لم نكن لنصل لوال فضل هلل عمينا. 

 الحمدهلل أوال وقبل كل شيئ و أخرا وبعد كل شيئ و دائما دوام الحي القيوم 
 نتقدم بالشكر الجزيل و أسمى عبارات التقدير إلى األستاذ المؤطر و المشرف "برجم رضوان".

 لى الذين أفادونا بمعمومات قيمة أثناء إنجاز ىذه المذكرة .كما نتقدم بالشكر إ
كما نشكر كل من ساعدنا من قريب و من بعيد في مشوارنا الدراسي و نتقدم إلييم بأخص التياني 

 و أطيب التماني .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلىداء
 

 أىدي ثمرة عممي المتواضع ىذا إلى:
 مان الرحيم:من قال فييما اهلل عز وجل بعد بسم اهلل الرح

 (رحميما كما ربياني صغيراإخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل رب )وا  
 24سورةاإلسراء األية

 لى من غمرتني بعطفيا وحنانياإإلى أغمى امرأة في الوجود 
 إلى قرة العين أمي

 ديإلى من كان سببا في وجو 
 بيأإلى من عممني مبادئ الحياة وقيميا 

 إلى إخوتي 
 قاء و إلى كل األصد

 
 
 
 طالب نذير

 
 
 
 
 
 
 



 
 أىدي ثمرة عممي المتواضع ىذا إلى:

 من قال فييما اهلل عز وجل بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم:
 ...(وصاحبيما في الدنيا معروفا )...

 15سورة لقمان األية 
إلى من سيرت الميالي وتعبت من أجمي وروتني من نبع حنانيا وسقتني عطفيا أمي 

  في عمره.العزيزة أطال اهلل
إلى الغالي الذي تعب وضحى من أجمي وشجعني عمى مواصمة درب العمم أبي العزيز 

 أطال اهلل في عمره.
 إلى الذين جمعتني معيم ظممة الرحم: إخوتي حفظيم اهلل ورعاىم وأطال في عمرىم.

خوتي  نذير و رميسة الذين جمعني معيم طمب العمم  إلى زمالئي وا 
 إلى جميع األصدقاء.

  
 
 

 سويدي سيدعمي 
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 لبحث :ممخص ا
 قمنا بإعداد مكضكع بحث بعنكاف :

 ) كظائؼ اإلدارة الرياضية ك دكرىا في تحسيف تسيير المنشأت الرياضية ( دراسة ميدانية عمى بعض المنشأت
 التابعة لديكاف مركب متعدد الرياضات بكالية البكيرة .

 لتنظيـ،التكجيو،الرقابة في تحسيف: تيدؼ دراستنا ىذه إلى تكضيح مساىمة كؿ مف كظيفة التخطيط،ا ىدف الدراسة
 تسيير المنشأت الرياضية.

 ؟      تحسيف تسيير المنشأت الرياضيةفي الرياضية كظائؼ اإلدارة :ىؿ تساىـ مشكمة الدراسة
 :    فرضيات الدراسة

 عمى خطط كبرامج مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافيا.تعتمد المنشأة الرياضية  نعـ -
 .ية عمى أسس عممية في تنظيـ عممياضالريا تعتمد المنشأة نعـ -
 .و كاؼ عمى متابعة العمػؿ اإلدارمالرياضية تكجي لممنشأةنعـ  -

 .ياضية دكر في تصحيح مسػػار العمؿالر  المنشأةلمرقابة في  نعـ -      
 إجراءات الدراسة :

 مسير ك إدارم 30الدراسة  : إعتمدنا عمى عينة عشكائية في الدراسة لككنيا تخدـ مكضكع بحثنا،حيث شممتالعينة 
 : ديكاف المركب المتعدد الرياضات بكالية البكيرة .المجال المكاني 
:تـ تقسيمو عمى مرحمتيف ،المرحمة اإلكلى الخاصة بالجانب النظرم ،مف بداية شير فيفرم إلى  المجال الزماني

 ية شير أفريؿ إلى نياية شير جكاف.نياية شير مارس ، ك المرحمة الثانية الخاصة بالجانب التطبيقي ، مف بدا
 :لقد إعتمدنا عمى المنيج الكصفي ، الذم يقكـ عمى دراسة ك تحميؿ ك تفسير الظاىرة . المنيج المتبع

 : لقد تـ اإلعتماد عمى اإلستبياف . األدوات المستعممة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة:
رتقى بيا ا  كد, فغدت في تطكر مستمر ك بعاد عالمية ال تعترؼ بالحدأجتماعية ذات إباتت الرياضة ظاىرة 

كذلؾ  ،نسانية كالعمميةىتماـ كتركيز الباحثيف مف مختمؼ التخصصات اإلإفتطكرت بشكؿ ممحكظ بسبب نساف إلا
 سس عممية .أبكضع 

ستثمار الحقيقي لمفرد , فيو العديد مف العمميات التربكية كالتي ىـ مجاالت اإلأكيعتبر المجاؿ الرياضي مف 
ؿ الطاقة البشرية لدل الفرد الى منو محركا يحأجياؿ إلثراء جميع مجاالت الحياة , فيك نشاط كتربية األ تيدؼ الى

بدت كؿ الدكؿ العالـ اىتماما كبيرا بيذا المجاؿ , فيظير ذلؾ مف خالؿ ما كفرتو مف عكامؿ أطاقة منتجة , ليذا 
نتياج ا  منشآت رياضية ضخمة مجيزة تماما ك  ستحدثتو مفأمساعدة لممارسة النشاط الرياضي ك البدني , كما 

ك التكنمكجي مف متطمبات , أدارتيا لتمؾ الييئات , كذلؾ كفؽ ما يفرضو عصر التغيير السريع إسمكب العممي في األ
دارة في ىمية اإلأدارة كتبرز كبضبط القكانيف الخاصة بمختمؼ النشاطات الرياضية , فيمقب ىذا العصر بعصر اإل

)طمحة حساـ الديف م مجتمع كتقدمو .أساس لبناء ك فشؿ المنظمة , فيي حجر األأعالة فيي كراء نجاح المنظمات الف
 (25صفحة  1994

دارة ىذه المنظمات , كتظير إف يككف لدييـ العمـ كالخبرة في ألى مف يديرىا عمى إف المنظمات تحتاج إ
ستخداميا بفعالية عالية , حتى يمكف التكصؿ إمكب دارة في ككف المكارد المتاحة لممنظمة محدكدة كالمطىمية اإلأ
ؿ صسس عممية كمنيج مفأدارة مبنية عمى ذا كانت اإلإال إىداؼ ىداؼ المنظمة كال يتـ تحقيؽ ىذه األألى تحقيؽ إ

دارم باختالؼ نكع المؤسسة , سكاء المؤسسة اقتصادية دارم , كال يختمؼ ىذا العمؿ اإليدرس كؿ جكانب العمؿ اإل
دارية العنصر الشخصي في حياة المؤسسة التي تعمؿ عمى ك رياضية, كتعد الكظائؼ اإلأك خدماتية أة نتاجيإ

قؿ الجيكد أعماؿ بقصد الحصكؿ عمى النتائج بداء األكفي سبيؿ ذلؾ تستخدـ الكسائؿ الصحيحة ألأىدافيا تحقيؽ 
صحابيا أؾ لممؤسسة نجاح يرضى عنو م القيادات الحازمة القادرة كبذلأالممكنة مع مراعات العامؿ االنساني 

 كعماليا كمكظفييا كالمجتمع الذم تعمؿ فيو .
ساسية عمدة العممية األحد األأدارة ف تتخذ العمـ طريقا كاإلأف تزدىر كتتقدـ فالبد مف أردنا لمرياضة أذا ما ا  ك 

ف ألتربية الرياضية ,كبالرغـ مف تيا كمؤسساتيا في النيكض بالرياضة كاأالتي تعتمد عمييا كافة الدكؿ المتقدمة كمنش
ختصار غير المخؿ إنيا عرفتيا في صكرة تطبيقية متخذة بأال إدارة الرياضية, حتكت عناصر اإلإىذه المذكرة قد 

إلدارة الرياضية, كظائؼ ابالمضمكف كالمحتكل منيجا في عرض مادتيا محاكلة تحكيؿ المادة النظرية االكاديمية ل
 في المؤسسات كالمنشآت ك الييات الرياضية . التسيير حتياجاتإى مع الى مادة تطبيقية تتماش

دارية, كالقرف الماضي قرف كضع الدساتير فنتيجة الثكرة الصناعية كيعتبر القرف الحالي قرف التطكرات اإل
قرف دارة بصفة عامة كنتيجة إلشباع النشاط  الحككمي في الحدثت تطكرات عظيمو في المبادئ العممية, لعمـ اإل

 دارة بيدؼ رفع الكفاءة اإلنتاجية ألجيزتيا.اإل ىتماـ مكجيا لكضع نظاـصبح اإلأالحالي 
فراد ف يحقؽ التعاكف بيف األأف محكر االدارة العممية الرياضية ىك العنصر البشرم ككيؼ يمكف أككاضح 

 جتماعيةإتبارىا عممية عإدارة طابعا خاصا بكتنسيؽ جيكدىـ المختمفة, كىذه ىي الحقيقة التي تضفي عمى اإل
ف تصبح عممية رشيدة أدارة الحسنة خرل , ذلؾ يتطمب مف اإلأقتصادية سياسية مف جية ا  مف جية, ك ةتسيرىنسانية إ

قؿ جيد أفضؿ مناخ تسييرم لعمؿ العنصر البشرم مع أإلمكانيات المتاحة, مع تكفير لة  تسيير أىدافيا بأكفأتحقؽ 
نيا نكع مف الجيد البشرم المتعاكف الذم يتميز بدرجة عالية مف الرشد ككؿ ىذا أب دارةعمماء اإلالمف جانبو كيعرؼ 



تباع حاجاتيـ ك العمؿ عمى ا  ك الييئة كتنمية العالقات اإلنسانية ك أفراد العامميف في المنشاة يقؼ عمى نمط تسيير األ
 (10صفحة  2008)جماؿ محمد عمي رضاىـ قدر االمكاف .

جؿ ممارسة النشاطات الرياضية ك البدنية, ىك تكفير المياديف أي يجب تكفيرىا مف ىـ العكامؿ التأكلعؿ مف 
ماكف الخاصة بيا ككذلؾ ضبط القكانيف الخاصة بممارسة مختمؼ النشاطات الرياضية كالجزائر ككغيرىا مف كاأل

تمؼ النشاطات جؿ تكفير لو المياديف الخاصة بممارسة مخأجؿ شبابيا مف أم تقصير مف أالدكؿ, لـ يكف ليا 
الرياضية, كالمتمثمة في المالعب كالقاعات كالمركبات الرياضية, كرغـ كؿ ىذه المنشآت الرياضية فيي ضئيمة 

نو ال يمكف تطكير أيمانا منيا بإمقارنة بما تكفره الدكؿ المتطكرة مف منشآت ضخمة كمجيزة بكؿ مستمزماتيا, 
 ليذه اليياكؿ.ىتماـ ال بتكفير اإلإمستكل الممارسة الرياضية 

قتصادية, كالتي تقع كعائؽ إعتبارىا دكلة مف الدكؿ السائرة في طريؽ النمك فإنيا تكاجو مشكمة إكالجزائر ب
س رأثمنإتجاه شبابيا التي تعتبره إف سياسة الدكلة إفي التكفؿ  المحكـ بكؿ القطاعات الحيكية في البالد, رغـ ىذا ف

صو ال يمكف تجاىؿ الممارسة الرياضية كالبدنية, بصفتيا عامال لتجنيد قرار سياسة شاممة تخإمة كعند ماؿ لأل
ثمف كسيمة لتنمية الممارسة الرياضية, أيسر ك أف الجزائر ال تجد إعتقادا مف فا  نساف, نحف ك مصادر الطاقة لدل اإل

لمنشآت ال بتييئة كتكفير المنشآت الرياضية المستقبمية لألشخاص ك المعنييف ك المستفيديف مف ىذه اإ
 (20صفحة  2005)بكرزامة رابح الرياضية .

ك مساىمتيا في نجاح العمؿ دارة الرياضية اإلكظائؼ كفي ىذا العدد نحاكؿ مف خالؿ دراستنا ىذه التعرؼ عمى 
 اإلدارم الرياضي .

خر ما يكتب كىي عبارة عف تحصيؿ حاصؿ كعميو تـ أكؿ ما يقرأ ك أف المقدمة ىي أمف المعركؼ منيجيا 
 {    كظائؼ اإلدارة الرياضية ك دكرىا في تحسيف تسيير المنشأت الرياضيةار عنكاف المكضكع كاالتي: } ختيإ

 كؿ جانب يحتكم فصميف كفي دراستنا ليذا المكضكع قسمنا بحثنا إلى جانبيف جانب نظرم كآخر تطبيقي
شكالية كالفرضيات كأىداؼ البحث كقبؿ ىذا كذلؾ عرجنا عمى جانب تمييدم الذم تناكلنا فيو الخمفية النظرية لإل

فصميف، ك قمنا بتقسيـ الفصؿ كالتعريؼ بالمصطمحات كالدراسات السابقة أما الجانب النظرم قد قمنا بتقسيمو إلى 
المحكر الثاني تطرقنا إلى  األكؿ إلى اإلدارة الرياضية، كفي المحكرتطرقنا في  األكؿ بدكره إلى أربعة محاكر

ية ك في المحكر الثالث تطرقنا إلى التسيير الرياضي ك في المحكر الرابع تطرقنا إلى كظائؼ اإلدارة الرياض
، ثـ عرجنا في فتناكلنا فيو الدراسات السابقة المشابية ك المرتبطة بالبحثالفصؿ الثاني  المنشأت الرياضية ،أما

يحتكم عمى عرض  الرابعالفصؿ منيجية كأدكات البحث،   الثالثالجانب التطبيقي عمى فصميف تناكلنا في الفصؿ 
 النتائج كتحميميا.

 كحمكؿ. لنقـك في األخير بعرض النتائج النيائية ككضع خاتمة بالعمؿ كطرح بعض االقتراحات التي تعد 
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 :اإلشكالية 
تماعية لبناء جسـ سميـ كبمركر الزمف تطكرت تعد الرياضة منذ العصكر القديمة عنصرا جد فعاؿ في الحياة اإلج

ما في العصر الحالي فقد إرتقى بيا اإلنساف فتطكرت بشكؿ ممحكظ كسريع أكأصبحت ليا قكانيف كأماكف مخصصة 
 .بسبب إىتماـ كتركيز الباحثيف كالعمماء مف مختمؼ التخصصات اإلنسانية كالعممية كذلؾ بكضع أسس عممية 

(facts Youcef.2009page11) 

ننا في عصر تحظى بو أكقات الفراغ بقسط متزايد بحيث تككف لمرياضة كالتسمية مكانا مرمكقا أكلعمو مف المفيد 
كعي ال ز جيؿ القرف الكاحد ك العشركف  بذا فقد أصبح يتميإلضافة الى ىاب ،لنشاطات خالؿ ىذه األكقات

كمف أجؿ ىذا عمدت دكؿ العالـ  كاإلجتماعية صاديةالرياضي أيا كاف نظاـ الدكؿ مف خالؿ الكجية السياسية كاإلقت
مثؿ كافة النشاطات الحيكية لحياة المجتمعات  ،الرياضيك لى تكفير العكامؿ المساعدة عمى ممارسة النشاط البدني إ

ىك ،كالتعميـ كالصحة كالصناعة كلعؿ مف أىـ العكامؿ التي يجب تكفرىا مف أجؿ ممارسة النشاطات الرياضية 
 .مياديف كاألماكف الخاصة بيذا ككذلؾ ضبط القكانيف الخاصة بمختمؼ النشاطات الرياضية تكفير ال

كالجزائر ككغيرىا مف الدكؿ لـ يكف ليا أم تقصير إتجاه شبابيا مف أجؿ تكفير لو المياديف الخاصة بممارسة 
ـ كؿ ىذه المنشأت الرياضية مختمؼ النشاطات الرياضية كالمتمثمة في المالعب كالقاعات كالمركبات الرياضية كرغ

فيي ضئيمة مقارنة بما تكفره دكؿ المتطكرة مف منشأت ضخمة كمجيزة بكؿ مستمزماتيا إيمانا منيا بأنو اليمكف 
تطكير مستكل الممارسة الرياضية إال بتكفير اإلىتماـ ليذه اليياكؿ لذلؾ يمكف إعتبار الجزائر دكلة مف الدكؿ 

تكاجو مشكمة إقتصادية كالتي تقع كعائؽ في التكفؿ المحكـ بكؿ القطاعات الحيكية في السائرة في طريؽ النمك فإنيا 
البالد رغـ ىاذا فإف سياسة الدكلة الجزائية إتجاه شبابيا التي تعتبره أثمف رأس ماؿ لألمة كعند إقرار سياسة شاممة 

عتقادا  تخصو اليمكف تجاىؿ الممارسة البدنية كالرياضية،بصفتيا عامال لتجنيد مصدر الطاقة لدم اإلنساف نحف كا 
منا فإف الجزائر التجد أيسر كأثمف كسيمة لتنمية الممارسة الرياضية إال بتنمية كتكفير المنشأت الرياضية المستقبمة 

 2004_2005.)بكرزامة رابح،لألشخاص كالمعنييف كالمستفيديف مف ىذه المنشأت الرياضية التي تبقى في خدمة الرياضة
 (20_19صفحة 

كنظرنا لمتغيرات الطارئة التي يشيدىا العالـ في شتى المياديف فإف إستحداث طرؽ التسير أصبح أمران ضركريا،كىذا 
صاؿ كحتى المؤسسة الرياضية كغيرىا مف المؤسسات جمبت تجديدة لكسائؿ اإلعالـ كاإللسرعة تطكر التكمكنكجيا ال

ذا العصر ألف تكفي األمكاؿ كالمركبات كالمنشأت الرياضية إىتماـ المختصيف لتطكير فنكنيا كدركبيا لمكاكبة ىا
الضخمة ليس لتحقيؽ أداء رفيع المستكل بؿ ذلؾ بحاجة إلى إدارة كتنظيـ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة،فممؤسسة 

ؤسسة الرياضية تحتاج إلى إدارييف ذكم كفاءة كخبرة عالية لإلستفادة مف اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة،كلكؿ م
ذا فمتحقيؽ األىداؼ كائح كالقكانيف الداخمية ليا،كبيرياضية إطار يحدد كظائفيا كيحدد صالحية كؿ فرد طبقا لم

التخطيط التنظيـ التكجيو ،المتابعة المنشكدة لمرياضة البد مف إتباع األسمكب العممي في تنفيذ أنشطتيا كالذم يستمـز 
جراءات مكضكعية تحدد اإلطار العاـ لمعمؿ لمتمكف مف التخطيط كالتنظيـ،كصكال  مف خالؿ سياسات كقرارات كا 

 ( 25.صفحة  1994)طمحة حساـ الديف .لتحقيؽ األىداؼ
إف التسيير في اإلدارة الحديثة ىك عممية إدارية مخططة مبنية عمى أساس عممية تعمؿ كصكؿ المنشأت الرياضية 

كساب الخبرات في م جاؿ التسيير اإلدارم كتعتبر اإلدارة فف كعمـ مف العمـك عمى التكامؿ كاإلرتقاء بقدراتيـ كا 
اإلدارية البارزة التي تبحث عمى كيفية إقامة عالقات طيبة بيف المؤسسات مف ناحية التنظيـ التخطيط في المنشأت 



س كمف ناحية األفراد كالجماىير كدرجة تأثر المؤسسة عمى الجميكر التي تتعامؿ معو اإلدارة الرياضية لسمؾ نف
 الطريؽ التي تتبعيـ في تحسيف تسيير المنشأت .

كنظرنا لما أصبح يتميز بو التسيير الحالي مف قدرة فائقة عمى األداء اإلدارم الدقيؽ في بناء اإلدارة حيث أنا متابعة 
لزاما  تسيير اإلدارة الرياضية كتحركات اإلدارييف تتطمب منو اف يأخذ مكانا مناسبا لمتسيير اإلدارم كلياذا أصبح

ختيار المبادئ أك العناصر الفعالة لتحقيؽ أىدافيـ  عمى اإلدارييف اإلتماـ المعرفي لألسس العممية الحديثة أثناء كا 
المنشكدة كتعمؿ اإلدارة الرياضية عمى تحقيؽ أىدافيا المنشكدة في أم مؤسسة أك منشأة رياضية حيث ركزت اإلدارة 

صفحة  2003)عمر السعيد كأخركف .رقابة في مجاؿ التسيير كالتي تعمؿ لصالحياال،التخطيط،عناصر منيا التنظيـ عمى عدة
09 ) 
اإلدارة الجزائرية ككغيرىا مف اإلدارات تعاني مف الحكاجز البيركقراطية َعؿ كؿ األصعدة كىذا مايبدك كاضحا مف  

إلضافة المخدمات المقدمة ليـ ب ةكالتكجيو،كالنكعية الرديئ يف المتزايدة عمى سكء اإلستقباؿالمكاطن خالؿ إحتياجات
ف كانت ىذه المساكئ تشكؿ خطكرة في السابؽ فإف ذلؾ يزيد حدة في ىذه السنكات األخيرة.كىذا  إلى ضياع الكقت.كا 

إقتصادية كالتجارية  نظرا لمتطكرات العديدة كالسريعة التي يعرفيا العالـ في جؿ المياديف العممية ك التكمكنكجية
تساع مجاؿ التبادؿ كالتعامؿ بيف الدكؿ،األمر الذم اجتماعية،ىاذا بالسياسية كحتى اإل إلضافة إلى التفتح العممي كا 

نظر في مبادئيا كِفي نظاـ تسييرىا،كىذا حتى تسيير ىذه التطكرات الميمة.كىذا الأجبر العديد مف الدكؿ إلى إعادة 
دارم بنشكء االمناجمنتاكلمكاكبة التغيرات ث طرؽ التسيير اإلحدأبالتفتح سمح بدخكؿ مؤسسات متعددة الجنسيات 

 ( 18صفحة  2008-2007)إفركجف غنية..في تحديث اإلدارةالبد مف المؤسسات الجزائرية بإلسراع
مف  أاألساسية التي أصبحت جزءا اليتج إف كؿ ىذا كغيره جعمنا نعيد التفكير فتبادر إلى ذىننا أنو مف العكامؿ  

متعمقة بنمط التسيير المنتيج داخؿ  ةالمنشأت الرياضية كىذا ما أشعرني بكجكد مشكم ال كىيالرياضة ك تظاىراتيا أ
 إدارتيا في ظؿ التطكرات التي تشيدىا الرياضة المنشأت الرياضية ككيفية 

أصبحت ىناؾ ضركرة لدراسة الكظائؼ اإلدارية كتجسيدىا في المؤسسات الرياضية كالتمرس في فنكنيا فأصبحت 
متميزة عف غيرىا مف الدكؿ لتمييزىا في عمـ كفف اإلدارة كلعؿ مف أىـ ما يميز المدخؿ الحديث  الدكؿ المتقدمة

لإلدارة ليذه الكظائؼ اإلدارية أنو يستمد مادتو مف كؿ العمكـ اإلنسانية كيشتؽ منيا ما يمكف أف يتكامؿ مع طبيعة  
يا أثر في تطكر مفيكـ كظائؼ اإلدارة كجكىر العممية اإلدارية الرياضية كمف بيف كؿ العمكـ التي كاف ل

كتكنكلكجياتيا أثرت بدرجة كبيرة في عمـك النفس كاالجتماع كعمـ النفس االجتماعي ك عمـ النظـ كما أفادت 
الكظائؼ اإلدارية في تطكر كنجاح العمؿ اإلدارم الرياضي كىذا ما نالحظو خالؿ السنكات األخيرة حيث بدأت 

ت الحديثة في اإلدارة كتكظيؼ األساليب متنكعة تالؤـ التغيرات الجارية كخاصة في تتطكر كتستفيد مف المستجدا
التسعينات كاستعداد لدخكؿ القرف العشريف فميما بمغت قكة كصالحيات أنشطة التربية البدنية كالرياضية فمف تتمكف 

ـ كالتنفيذ  الجيد كالتكجيو كالرقابة مف الكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافيا ما لـ يتكفر ليا القدر الكافي مف التخطيط كالتنظي
 كىذا ما جعمنا نتساءؿ.

 ؟      تحسيف تسيير المنشأت الرياضيةفي الرياضية كظائؼ اإلدارة ىؿ تساىـ  - 
 :   اإلشكاليات الجزئية

 ؟عمى خطط كبرامج مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافياىؿ تعتمد المنشأة الرياضية  -
 أسس عممية في تنظيـ عمميا؟الرياضية عمى  ىؿ تعتمد المنشأة -



 الرياضية تكجيو كاؼ عمى متابعة العمػؿ اإلدارم؟ لممنشأةىػؿ  -
 الرياضية دكر في تصحيح مسػػار العمؿ؟ المنشأةىػؿ لمرقابة في  -

 
 :الفرضيـــات  -02
 :العامة الفرضية -أ

 نعـ تساىـ كظائؼ اإلدارة الرياضية في تحسيف تسيير المنشأت الرياضية. 
 الفرضيات الجزئية: -ب   

 .عمى خطط ك برامج مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافيا تعتمد المنشأة الرياضية نعـ-
 .أسس عممية في تنظيـ عممياعمى  الرياضية  المنشأةد نعـ تعتم -
 .لرياضية تكجيو كاؼ عمى متابعة العمػؿ اإلدارما ممنشأةل نعـ -
 .مسػػار العمؿ المنشأة الرياضية دكر في تصحيحي لمرقابة ف نعـ -

 :أسباب اختيار الموضوع  3)
 :أسباب شخصية -أ   

 ميكلنا كرغبتنا في الخكض في ىذا المكضكع مع اطالعنا مع الجزء النظرم خالؿ السنكات الدراسية  
 .  الخمسة

 :أسباب بيداغوجية -ب 
 ىذه البحكث. بنكعلتغطية النقص المكجكد تنا إثراء مكتب - 
 الكظائؼ اإلدارية بنجاح العمؿ اإلدارم الرياضي في المنشآت.مساىمة نقص الدراسات حكؿ  - 

 أسباب عممية: -ج    
 الالمباالة ألىمية الكظائؼ اإلدارية كمساىمتيا في نجاح العمؿ اإلدارم الرياضي.  - 
 التفريط في بعض أك أحد الكظائؼ اإلدارية.  - 
 احيا في العمؿ اإلدارم الرياضي. محاكلة التأكيد عمى أىمية الكظائؼ اإلدارية كنج - 
مكضكع الكظائؼ اإلدارية مف المكاضيع اليامة المؤثرة عمى صيركرة العممية اإلدارية في المنشآت  - 
 الرياضية.

 
 تكمف أىمية البحث في أىمية البحث:  4)
 .مو مف نجاحاتالتسيير الجيد كما يقاب كذاك إبراز حقيقة اإلدارة الحديثة كطرؽ تسيير المنشآت الرياضية •
عطاء صكرة حقيقية عف تسييرىا كدكر كظ• اإلدارة في تحقيؽ  ائؼإبراز فشؿ كنجاح ىذه المنشأت الرياضية كا 

 األىداؼ
دارة المنشأت الرياضية•  .معرفة مايمكف أف يقدمو التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كاإلتصاؿ كالرقابة في تحقيؽ أىداؼ كا 
 .المنشأت الرياضية أثناء عممية التسيير اإلدارمإبراز ما يمكف أف تقضيو كتحتاج •
 دراسة العكامؿ المؤثرة في إدارة المنشآت كالمؤسسات كالييئات الرياضية كاألنماط التسييرية في منشآتنا الرياضية.•
 



 أىداف البحث: 5
 :إلىأساسا ناييدف بحث

 .إثراء مكتبتنا لتغطية النقص المكجكد في مثؿ ىذه البحكث
الرياضية ككذا أسباب  تأشئ إلى الغكص في أعماؽ المكضكع كمعرفة حقيقة التسيير في إدارة المنإدراج القار 

 .نجاحو كفشمو
نشأت الرياضية ككذا مإدارة ال تسيير كظيفة التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كاإلتصاؿ كالرقابة عمى تأثير تكظيح•

 .انعكاسيا
 .ية تسيير المنشآت الرياضيةالتعرؼ عمى الصعكبات كالعراقيؿ التي تكاجو عمم•
 .التسيير كالخكض فييا مستقبالاإلدارة ك فتح مجاؿ لمطالب لمتفكير في مكاضيع • 
 .التسيير في المنشأت الرياضية عناصر اإلدارة كتقديـ أىـ الحمكؿ كاإلقتراحات لتكظيؼ •

 ي نجاح العمؿ اإلدارم الرياضي  معرفة األسس النظرية لمكظائؼ اإلدارية باإلضافة إلى كيفية مساىمتيا كدكرىا ف
 كشؼ الحقيقة النظرية لإلدارة كمفيكـ عممي يساىـ في تطكر المجتمعات •
بمثابة إطاللة عمى الكاقع العممي لممنشأة كعينة مختارة تككف دليال بسيطا عف مجتمع المنشآت الرياضية البحث •

 الجزائرية.
ائؼ اإلدارية ك كذا مدل مساىمتيا لتحقيؽ نجاح العمؿ اإلدارم إدارة المنشاة بحقيقة الكظ نظرية مدل عف الكشؼ•

 الرياضي. 
 .كمنيجية عممية بطريقة اإلدارية لمكظائؼت الرياضية المنشأ إدارة تطبيؽ مدلالتعرؼ عمى •
 .معرفة إذا كانت طريقة التطبيؽ المنشاة لمكظائؼ اإلدارية تساىـ حقيقة بتحقيؽ نجاحا لعمؿ اإلدارة الرياضية•

 :تحديد المصطمحات والمفاىيم6_
بعض المصطمحات تعد المصطمحات عمؿ عممي منيجي يتطمبو إنجاز أم بحث عممي،كلقد لجأنا إلى تعريؼ 

برازىا لمقارئ لكي يتسنى لو فيميا بكؿ كضكحالكارد في بحثنا ى  .ذا،بغية نزع الغمكض عنيا كا 
 :اإلدارة 1/

 ما يمي:حسب قامكس السبيؿ تستعمؿ كالتعريف المغوي: 
 إدارة ماؿ: فندؽ كىي تسيير رأس الماؿ•
 أعماؿ،كىي مبنى تكجو فييا مختمؼ األعماؿ العمكمية في أغمب األحياف إدارة مركزية:تسيير•
 ( 1875.صفحة1983)دنياؿ ريغ كىك بمعنى إجتماع جمسة مجمس إدارة:•

ستخداـ جميع المكارد مجيكدات أفر  ىي عممية تخطيط كتنظيـ كقيادة كرقابةالتعريف اإلصطالحي:  اد المنظمة كا 
 ( 15صفحة 2009)زياد محمد األخرل لممنظمة لتحقيؽ األىداؼ المحددة ليا،

يتفؽ الباحثكف في تعريؼ اإلدارة مع عصماف بدكم القائؿ أف المعنى العاـ لإلدارة ىك ىيئة أك  التعريف اإلجرائي:
 ير عمؿ أك ىيكؿ أك برنامجمنظمة تتألؼ مف شخص أك عدة أشخاص يتحممكف مسؤكلية تسي

ع خدمات مس،جية كمعمكماتية لتحقيؽ ىدؼ المؤسسة لك نك كتكاإلستخداـ األنسب لممكارد المتاحة بشرية مالية كىي 
 .بأقؿ جيد ككقت كتكمفة ممكنة عف طريؽ الكظائؼ األساسية لإلدارة التخطيط كالتكجيو كالتنظيـ كالرقابة 

 



 
 :اإلدارة الرياضية 2_
يارات المرتبطة بالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالمتابعة كالميزانيات كالقيادة كالتقكيـ داخؿ ىيئة تقدـ ىي الم    

 رياضية أك أنشطة بدنية أك تركيحية 
ىي عممية إنسانية إجتماعية فييا جيكد العامميف في المؤسسة أك المنظمة أك الييئة الرياضية كأفراد الجماعات 

أت مف أجؿ تحقيقيا،متخذيف في ذلؾ أفضؿ إستخداـ ممكف لإلمكانيات المادية كالبشرية كتحقيؽ األىداؼ التي أنش
 ( 14صفحة  1983،حاالشي)إبراىيـ عبد العزيز كالفنية المتاحة لمييئة أك المنشأة

 :التسير 3_
بي ،)المعجـ العر )مصدر سّير(عند المتحكميف كالفالسفة كّكف اإلنساف مجبرا عمى أعماليا كليس مخيرالغة؛

 ( 19المسير،صفحة

يرل محمد رفيؽ الطيب أف التسيير ىك تمؾ المجمكعة مف العمميات المنسقة كالمتكاممة التي تشمؿ إصطالحا: 
)رفيؽ أساسا التخطيط كالتنظيـ الرقابة كالتكجيو،كىكبإختصار تجسيد األىداؼ كتنسيؽ جيكد األشخاص لبمكغيا،

 ( 216صفحة  1995الطيب.
الصديؽ بأنوامسايرة التعقيد كالجزئيات ،فبدكف تسيير دقيؽ فإف المؤسسات الضخمة كالمعقدة كما يعرفو يكسؼ     

 ( 07صفحة  271،)يكسؼ الصديؽ،العدديكفر درجة مف اإلنتظاـ كالتكافؽ ما تصبح فكضكية بشكؿ ييدد كجكدىا الحقيقي،كىك

 المنشأت الرياضية:4_
 (1993جدم )المنجد األبمف الفعؿ نشأ أم مكضع النشأة  لغة:

 الفردية مارس فييا مختمؼ الرياضات،سكاءن ىي عبارة عف مجتمعات رياضية ت  إصطالحا:
 (23،صفحة1996)طمحة حساـ الديف،المنشأت ليا إدارة تسيرىا كفقا لبرنامج معيف أك الجماعية،كىذه

لرياضية كتقديـ أك ىي ذلؾ المكاف المجيز بالكسائؿ كاإلمكانيات الرياضية كالمخصص لممارسة األنشطة ا  
 ( 15صفحة 2012.)الكشاح محمد،الشعاريف،الخدمات االزمة لتحقيؽ األىداؼ الرياضية حاضرا أك مستقبال

المنشأت الرياضية ىي كؿ مكاف معد كمجيز لممارسة األنشطة البدنية كالرياضية سكاء كانت :التعريف اإلجرائي 
 .النشاط كاليدؼ الذم أنشأت ألجمو تنافسية كتختمؼ حسب نكع أك أنشطة تعميمية أكتدريبة
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 تمييد:
قبؿ اإلنطالؽ في أم مشركع أم مشركع أك أم عمؿ صغيرا أك كبيرا كاف لزاما عمى المشرفيف عمى العمؿ 

ك المشركع تبييف ك شرح كؿ ما يتعمؽ بالعمؿ ، الذم سينجز ك ذلؾ ليتضح الغمكض ك يذىب الشيئ المبيـ ك أ
يتضح السبيؿ الذم سيسمكو القائميف بالعمؿ ، فإف مف ىذا المنطؽ تكجب عمينا كضع ىذه المادة العممية المتمثمة 

ما تعمؽ لمكضكع بحثنا مف مفاىيـ ك مصطمحات في الخمفية النظرية لمدراسة حيث تـ التطرؽ في محاكره إلى كؿ 
 ك مفردات ىذه الدراسة .

حيث تطرقنا في المحكر األكؿ ،اإلدارة الرياضية إلى تعريؼ اإلدارة الرياضية ك عرض نماذج عف اإلدارة 
يفو ،أىميتو الرياضية الحديثة ،أما المحكر الثاني المتمثؿ في كظائؼ اإلدارة الرياضية فقط تطرقنا إلى التخطيط، تعر 

مبادئو ك أىدافو، ك الرقابة تعريفيا ، أىميتيا، خطكاتيا  ،تعريفو أىميتو،أنكاعو،ك التكجيوك التنظيـ ،تعريفو ، مراحمو
أما المحكر الثالث المتمثؿ في التسيير فقد تطرقنا إلى مفيـك التسيير ،أنكاعو ، عناصره ، أىدافو، ألياتو كظيفة 

نماذج عف التسيير ، أما المحكر الرابع ك األخير ك المتمثؿ في المنشأت الرياضية فقد المسير ، أنكاع المسيريف ، 
 تطرقنا إلى تعريؼ المنشأت الرياضية ،خصائصيا ، أنكاعيا ، أسس تخطيطيا ، ك أخيرا اإلمكانات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تعريف اإلدارة الرياضية -1
كرقابة مجيكدات أفراد المؤسسة الرياضية باستخداـ جميع المكاد لتحقيؽ ااإلدارة الرياضية ىي عممية تخطيط كقيادة 

 (.8صفحة  1997ا) طمحة حساـ الديف أىداؼ محددة
ف مف يعمؿ في اإلدارة يقكـ بخدمة اآلخريف أك يؤدم الخدمة عف طريؽ       ااإلدارة الرياضية تعني الخدمة كا 

 عف طريؽ تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة مجيكداتيـ اإلدارة إنيا عممية تنفيذ األعماؿ بكاسطة آخريف 
خراجو بصكرة منظمة   اإلدارة الرياضية ىي فف كتنسيؽ عناصر العمؿ كالمنتج الرياضي في الييئات الرياضية كا 

 (152صفحة  1974)حسف شمتكت مف اجؿ تحقيؽ ىذه الييئات
 إلدارة سكؼ نرل منيا:كقد تبارل المتخصصكف في كضع التعريفات الجامعة كالشاممة لمعنى ا

 : فف انجاز األعماؿ بكاسطة الناس.ماري باركر
صدار األكامر  كالتنسيؽ كالرقابة fayolفايول  .: يقصد باإلدارة التنبؤ ك التخطيط ك التنظيـ كا 

: فف اإلدارة ىك المعرفة الصحيحة لما تريد مف الرجاؿ أف  يقكمكا بعممو، رؤيتؾ أم مالحظاتؾ فريدريك تايمور
 (20صفحة  2001)عصاـ بدكم باشرتؾ إياىـ كىـ  يعممكنو بأفضؿ  الطرؽ  كأرخصيا ثمناكم

 
 النماذج الحديثة لإلدارة الرياضيـــة : -2

 اإلدارة باألىداف في المجال الرياضي: -2-1
تحقيؽ اإلدارة باألىداؼ ىي أسمكب عممي يجمع مختمؼ أساليب اإلدارة التي تثبت فاعمتيا كيستخدميا ل          

أىداؼ المنشأة مف خالؿ تحقيؽ كؿ مستكل إدارم ألىدافو كالتي تسيـ بدكرىا في الكصكؿ ألىداؼ عميا لمتنظيـ 
ذلؾ أف ىذا النظاـ إذا طبؽ باألسمكب الصحيح يشكؿ أساسا فعاال لمتطكير كالتنمية اإلدارية حيث يرشد اإلدارة 

ات اإلنتاجية ثـ التطبيؽ الكاقعي ليذه الخطة، كصكال إلى لترجمة أىدافيا إلى خطة عمؿ متكاممة كفؽ ظركؼ الكحد
 األىداؼ المخططة كيرجع اغمب المتخصصيف في اإلدارة باألىداؼ إلى بيتر درككر.

 الذم أشار إلى أف اإلدارة باألىداؼ قد كجدت منذ المبكرة لمتعاكف بيف بني اإلنساف، كقد ادمج درككر بعض 
 عركفة باإلدارة باألىداؼ، حددىا قي النقاط اآلتية:العناصر لنخرج منيا الفمسفة الم

 إرساء أىداؼ كاضحة كمكجزة كمفيكمة -       
 أف يشارؾ في عممية تحديد األىداؼ كؿ مف ينتظر منيـ أف يعممكا في ظؿ الييئة -       
 أف يككف تقييـ األداء عمى أساس النتائج -       

 
 :مبادئ اإلدارة باألىداف -2-1-1

ال يزاؿ ىناؾ جدؿ حكؿ أسمكب ممارسة اإلدارة باألىداؼ،فمف تظير بعد مجمكعة مبادئ متفؽ عمييا في ىذا ا    
 الصدد، كقد نرل بعض التداخؿ في المبادئ سنتعرض ليا كذلؾ فإنيا ليست جامعة أك شاممة كىذه المبادئ ىي:

 التمييز بيف الغايات كالكسائؿ -أ   
 كضكح اليدؼ النيائي -ب   
 المساندة التنظيمية -ج   
 المركنة في تطكير األىداؼ األساسية -د   



 أىمية األىداف الكمية وغير الكمية: -2-1-2
 عادة ما تككف األىداؼ المخططة قابمة لمتغير الكمي كلف ىناؾ بعض العكامؿ المؤثرة عمى األداء كىي:

 المشاركة -أ   
 أفكار مف داخؿ التنظيـ  -ب   
 لفرداالىتماـ با -ج   

 عناصر اإلدارة باألىداف: -2-1-3
في ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ أف اإلدارة في األىداؼ ىي نظاـ تطبيقي كعممي لإلدارة بمكجب يشترؾ المدير       

كمرؤكسو في تحديد الغايات كاألىداؼ ك يمكف تمخيص العناصر األساسية التالية كالتي تعتبر ضركرية لتطبيؽ 
 ؼ في اآلتي:ناجح لإلدارة باألىدا

: كيحدد فييا بكضكح ما الذم يجب عممو ككيفية قياسو كفي خالؿ أم فترة األىداف الرئيسية والفرعية*
 زمنية.

 سمسة األنشطة التي عندما يتـ استكماليا  بنجاح فإنيا تؤدم انجاز األىداؼ األساسية.  لخطة:*ا
 ما الذم يجب عمى الفرد أف يعممو لمكصكؿ إلى ىدفو؟ *األداء:

 الظركؼ المحيطة في  منطقة العمؿ. *أحوال العمل:
 العكامؿ التي يقاس األداء بمكجبيا. *معايير األداء:
قياس ما يتـ انجازه بناء عمى المعايير المتفؽ عمييا كالتي تكضح ما إذا كاف التنفيذ نتيجة لتحقيؽ  *قياس األداء:

 األىداؼ مف عدميا.
ألىداؼ كتحديد مدل النجاح في إحرازىا كمراجعة أسباب األداء. الجيد كاتخاذ مراجعة االنجاز النيائي ل *التقييم:

 القرارات الجديدة لمتغيير في  ضبط األداء في المستقبؿ
 مزايا اإلدارة باألىداف:-2-1-4

 تكجيو اىتمامنا ألداء العامميف في المستقبؿ كتؤدم إلى تغيير  في سمكؾ العامميف. -
 لكؿ المديريف المرؤكسيف فيي ترفع مف كعي المديريف بأىداؼ المؤسسة. تنمى القدرة التخطيطية  -
 تجعؿ ميمة اإلشراؼ كالتكجيو سيمة عند إتباع منيج اإلدارة باألىداؼ. -
 تساعد عمى التعرؼ عمى المشكالت الفعمية لمعمؿ حالية أك مستقبمية. -
 لمديريف إلى  ميارات. يعتبر منيج اإلدارة باألىداؼ  ذك قيمة تعميمية ألنو  يرشد ا -
 المرؤكسيف كطاقاتيـ  كالى  طرؽ  تكجيييا كاستثمارىا. -
 تقـك بتقكية االتصاالت بيف اإلدارة كالعامميف كنشر المعمكمات بيف الطرفيف. -      
 تساعد عمى  كضع مقاييس  مكضكعية ألداء العمؿ. -      
 عقبات تطبيق أسموب اإلدارة باألىداف:  -2-1-5
 عدـ مركنة المكائح. -          

 عدـ تقدير اإلدارة العميا. -          
 عدـ االستقرار في إدارة األندية كعدـ كفاءة بعض مجالس األندية. -          



صفحة  2003إبراىيـ محمكد عبد المقصكد )عدـ تكفر اإلمكانات كقمة اإلعتمادات المخصصة لإلدارة الرياضية -          
104) 

 إدارة الوقـت في المجـال الرياضــــي:  -2-2
إف النظرة الحديثة إلدارة الكقت تركز عمى إدارة كقت المدير أك مف يعمؿ في مجاؿ اإلدارة الرياضية باعتباره 
صاحب سمطة يؤثر عمى مف يميو في اليـر اإلدارم إلى أف يصؿ ىذا التأثير إلى العامؿ فإدارة الكقت بالنسبة 

الحديثة إلدارة الكقت ىي مشكؿ رقابية يمكف التحكـ فييا بسيكلة مف خالؿ كضع معايير لمعامؿ حسب النظرة 
 .محددة لكقت العمؿ كزمف ابتدائي كانتيائي كفؽ ما كرد في الخطة كالتنظيـ 

 ما ىـو الوقــــت: -2-2-1
و ىك أف تصرؼ فيو الكقت ىك أىـ ما نممكو مف مصادر كال نستطيع تخزينو كال يمكف شرائو ككؿ ما  نممك      

 كنستخدمو إما بطريقة سممية أك نتركو يمضي دكف استخداـ مفيد.
 أين يذىــب الوقــت: -2-2-2

كؿ مدير مسؤكؿ عف تنفيذ حجـ معيف مف األعماؿ كلكنو يحتاج لكقت يخصصو لمتركيح كالراحة مف ضغط       
ذم يعمـ أف القدرة ىي التنفيذ الصحيح لمكظيفة بينما العمؿ كلف يتحقؽ لو ذلؾ إال بتنظيـ كقتو كالمدير الناجح ىك ال

 الكفاءة ىي القياـ بالكظيفة الصحيحة.
صفحة  2000عصاـ بدكم  )ا. فالمدير الكؼء ىك الذم يستخدـ كقتو في انجاز أعمالو كفؽ أكلكيات يضعيا لنفسو    
149-150). 

 كيف تنظم وقتك جيدا-2-2-3
ينظـ كقتو كيعتقد البعض أف مراكزىـ الكظيفية ىي التي تعكس ما يتمتعكف بو ايعتقد كؿ مدير انو أحسف مف       

 مف قدرات كسمطة في إدارة كتنفيذ كاجبات كظائفيـ .
ذا  أردت أف تتعرؼ عمى الطريقة التي  تدير بيا عممؾ كىؿ  ىي  سميمة أـ ال فراجع القائمة التالية التي تكضح  كا 

 لغير سميمة  ككـ مف  ىذه  السمبيات تنطبؽ عمى أسمكب  عممؾ:السمبيات التي تتصؼ بيا  اإلدارة ا
 ليس  ىناؾ كقت إطالقا  إلنياء األعماؿ الميمة. -
 تستيمؾ األعماؿ العاجمة كقتا  طكيال أكثر مف األعماؿ الميمة.  -
 القياـ غالبا بأعماؿ اآلخريف. -
 الشعكر باألىمية كعدـ إمكاف االستغناء عف جيكدؾ . -
 الدائـ بالقمؽ كضغط الكقت.  الشعكر  -
 .(152صفحة  2000عصام بدوي ")حضكر  اجتماعات كثيرة  جدا -

 نصائح إدارة الوقت بفاعمية:-2-2-4
 حدد أىدافؾ أكال ثـ اكتبيا كبعد ذلؾ ضع األكلكيات. -
 ركز عمى األىداؼ كليس عمى األنشطة. -
 حمؿ  كؿ شيء  تقكـ بو نحك تحقيؽ  أىدافؾ. -
 يكمية كال تعتمد عمى النمط االرتجالي.    اكتب  قائمة أعماؿ -

                                                 
 



 (.50صفحة  1997طمحة حساـ الديف )ال تيدر  أكقاتؾ في األشياء  ذات األىمية البسيطة -
 مراحل الوقت: -2-2-5
 كىناؾ أربعة مراحؿ  لعممية استخداـ الكقت     
 احتياجاتنا  لتنظيـ استخداـ الكقت  -
 تجميع المعمكمات  -  
 تحميؿ الكقت -
 خطة العمػػؿ - 

 السموك اإلداري في  تحديد قيمة الوقت: -2-2-6
 ىناؾ أربعة مراحؿ يمكف مف خالليا تحديد السمكؾ اإلدارم المناسب لقيمة الكقت :

 : تحميؿ األنشطة تستنفذ الكقت. المرحمــة األولى -
 : تحديد األعماؿ  ال تحقؽ عائدا أك إضافة.المرحمــة الثانية -
 : تحديد األعماؿ المكررة أك المعادة.لثالثةالمرحمــة ا -
 : تحديد األعماؿ المستفيدة في االتصاالت.المرحمة الرابعة -

 الجودة الشاممة في اإلدارة الرياضية -3    
 :تعريف الجـودة الشاممــة -3-1    
ية بيدؼ تحسيف ا ىك ذلؾ األسمكب الذم ييدؼ إلى التعاكف كالمشاركة مف كافة العامميف لمييئة الرياض  

 الخدمات كاألنشطة بمياميا ،مما  يحقؽ رضا المستفيديف مف األنشطة كتحقيؽ أىداؼ الييئة ذاتيا.
 : "كيف نحقق الجودة الشاممة-3-2 

 األداء الصحيح - أ
 استخداـ نظـ المعمكمات في حؿ المشكالت -ب
 التركيز عمى كؿ المعمكمات كالنتائج معا -ج
 تنمية المكارد البشرية -د
 إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الرياضية: -3-3

 اتتطمب إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات الرياضية التزاـ كؿ مف:      
 اإلدارة العميا بالمؤسسة الرياضية كاإلدارة الكسطى كالتنفيذية.  -
 إتباع السمكؾ الصحيح لمجكدة مف العامميف بالمؤسسة الرياضية. -    
 لمكارد المطمكبة سكاء كانت  مادية أك بشرية مع سالمة كصحة السجالت.تكفر ا -    
 التحكـ كالسيطرة عمى العمالت لجميع األنشطة بالمؤسسة. -    
 .(57صفحة  2004حسف أحمد الشافعي )استخداـ النظـ الفعالة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسةا -

 رياضيــة:المبـادئ األساسيـة لمفاىيم الجـودة في المؤسسـات ال -3-4
 دمج العامميف كتعميميـ لتطكير كحدة الغرض الخاص بنشاط رياضي معيف أك إدارة أم جياز إدارم بمؤسسة.  -
دارة المؤسسات الرياضية. -  التحسف المستمر لمعمميات كالنظـ الخاصة باألنشطة الرياضية كا 
 كضع المستفيد في المقاـ األكؿ إلىتماـ اإلدارة  في المؤسسات الرياضية  -
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 وظائـف اإلدارة الرياضيــة : -
 وظيفة التخطيــط: -1
 تعريف التخطيط-1-1

ايعتبر التخطيط الكظيفة اإلدارية األكلى لمقياـ بأم نشاط ،كىك تحميؿ بيانات عف الماضي كاتخاذ قرارات 
أكؿ ما يميز التخطيط ىك ارتباطو ككظيفة إدارية بالمستقبؿ في الحاضر لبناء شيء في المستقبؿ ،لذا فاف 

،كبالتالي بالقيمة التنمكية كقد يفسر ذلؾ عدـ لجكء الكثير مف العامميف في المجاؿ الرياضي لمختمؼ قطاعاتو إلى 
بشيء  التخطيط في أعماليـ خكفا مف المخاطرة في اتخاذ القرارات ،كاالختيار مف بيف البدائؿ المتاحة ما يرتبط

 .(17-16ص  2003إبراىيـ محمكد عبد المقصكد )اغير معمـك
اإف التخطيط في الكاقع يشمؿ التنبؤ بما سيككف عميو المستقبؿ مع االستعداد ليذا  "ويعرفو فايول بقولو:  

 المستقبؿ.
لكفيمة ىك تحديد األىداؼ التي يسعى المشركع إلى تحقيقيا كرسـ الخطط كالبرامج ا ويعرف السممي التخطيط

بتحقيؽ تمؾ األىداؼ أخذا االعتبار اإلمكانيات ك القيكد التي تفرضيا ظركؼ المناخ العامؿ المحيط 
 .(9ص  1999عثماف محمد غنيـ )بالمشركعا
 : أىمية ومزايا التخطيط -1-2
االتخطيط ىك الذم يرسـ صكرة العمؿ في شتى المجاالت كيحدد مساره كبدكف التخطيط تصبح األمكر  
 ة لمقدر أك لمعمؿ العشكائي غير اليادؼ كمف أىـ مزايا التخطيط :متركك
يكضح الطريؽ الذم يجب أف يسمكو جميع األفراد عند تنفيذ األعماؿ ككذا تكضيح األىداؼ لكي يسعكا  -أ   

 لتحقيقيا .
 يبيف مقدما جميع المكارد الالـز استخداميا كما كنكعا -ب   
 كؿ كالعمؿ عمى تفادييا قبؿ حدكثيا يساعد عمى التخمص مف المشا -ج   
 يمكف بكاسطة التنبؤ باالحتياجات البعيدة مف حيث العماؿ كاألمكاؿ كالمكاد -د   
 يعمؿ عمى االستغالؿ األمثؿ لإلمكانات المتاحة مما يؤدم إلى تخفيض تكاليؼ المنشآت إلى أدنى حد.  -ىػ   
 تـ عف طريؽ التنسيؽ األكؿ الذم يتـ بيف الخطط. يساعد عمى التنسيؽ بيف األنشطة المختمفة كي -ك   
يحقؽ األمف النفسي لألفراد كالجماعات، ففي ظؿ التخطيط يطمئف الجميع إال أف األمكر التي تيميـ قد  -ز   

 حسب حسابيا كاعدت عدتيا. 
 :مبادئ التخطيط -1-3

 مبدأ المساىمة في تحقيؽ األىداؼ. -
 مبدأ أكلكية كأسبقية التخطيط. -
 ( 48صفحة  2006)خيتـ شامة كأخركف .مبدأ شمكلية التخطيط -
 
 

  
                                                 

 

 



 وظيفة التنظيم :- 2
 :تعريف التنظيم -2-1

اىك عممية تجميع كتحديد العمؿ المطمكب أدائو مع تحديد السمطة كالمسؤكلية كتصميـ العالقات بيدؼ 
 تمكيف األفراد بأكثر فاعمية لتحقيؽ األىداؼ 

عممية أك مرحمة تجمع بيف العمؿ الذم يجب عمى األفراد أك المجمكعات القياـ كيعرفو شيمدكف أف التنظيـ 
بو مع اإلمكانيات أك القدرات األزمة لتنفيذه مف اجؿ أف نعطي الكاجبات بيذا الشكؿ ،أحسف الطرؽ لمتطبيؽ 

 .(69ص  2000عصاـ بدكم )االيجابي الكؼء المتناسؽ المنظـ. ا
 :أىمية التنظيم -2 -2

ىك تحديد لممسؤكلية كالسمطات كالعالقات بيف األشخاص في الجيد الجماعي بقصد تحقيؽ األىداؼ االتنظيـ  
 المحددة كيتـ التنظيـ الكظيفي عمى مرحمتيف :

 .تصميـ الييكؿ الكظيفي -أ            
رئيسية  الجمع بيف المناصب اإلدارية كبيف األشخاص المالئميف بيا كتظير أىمية التنظيـ في خمس زكايا -ب 

 ىي:
 التنظيـ يقسـ العمؿ بيف العامميف.  - 
 التنظيـ ينقؿ القرارات إلى أجزاء منظمة سكاء مف األعمى إلى األسفؿ أك مف األسفؿ إلى األعمى  - 
 التنظيـ يحدد أسمكبا نمطيا في العمؿ.  - 
 التنظيـ يكفر نظاما كمعمكمات لالتصاالت.  - 
 .(5ص 1984حسف عبد الجكاد )ادريب العامميفالتنظيـ يكفر كيحقؽ التنمية كت - 

 أنواع التنظيم 2-3
كىك الذم ييتـ بالييكؿ التككيني لممؤسسة كبشكميا أك مظيرىا اليندسي كبتحديد العالقات  التنظيم الرسمي:-أ

كالمستكيات كتقسيـ األعماؿ كتكزيع االختصاصات كما أراد ليا المشركع أك المخطط أك كما كردت في الكثيقة 
 .(11ص  2003إبراىيـ محمكد عبد المقصكد ) .الرسمية لممؤسسة

اكىك الذم ييتـ باالعتبارات كالدكافع الخاصة باألفراد كالتي ال يمكف تكضحيا بطريقة  لتنظيم غير الرسمي:ا -ب  
مكد عبد إبراىيـ مح)رسمية مخططة عمى أساس أنيا تتكلد تمقائيا كتنبع مف احتياجات العامميف بالمؤسسة كسمككيـ.

 .(11ص  2003المقصكد 
 وظيفة التوجيو:3-

يعد التكجو احد األركاف األساسية لمعممية اإلدارية، كمثؿ أكثر الكظائؼ اإلدارية تعقيد االرتباط ما بكؿ  
العمميات اإلدارية كخاصة بالقيادة كاالتصاؿ. فالتكجيو يتـ عف طريؽ اإلشراؼ عمى المرؤكسيف كاالتصاؿ بيـ 

كترغبيـ في العمؿ كقيادتيـ أثناء سير العممية التنفيذية ثـ تقكيـ أداء العامميف بالكظائؼ التنفيذية  بيدؼ إرشادىـ
 فالتكجيو ليس إال عممية اتصاؿ  كأسمكب القيادة كيرتبط التكجيو أيضا بكجكد الدكافع كالحكافز  أك عدـ كجكدىا.

                                                 
 

 
 



 تعريف التوجيو: – 3-1
العممية التي يتـ بيا االتصاؿ بالعامميف مف مرؤكسييـ إلرشادىـ :"وويعرفو عمى الشرقاوي وعمر غنايم بأن

 ".كالتنسيؽ بيف  جيكدىـ كقيادتيـ لتحقيؽ األىداؼ
رشادىـ كترغيبيـ لمعمؿ لتحقيؽ األىداؼ،كبذلؾ ويعرفو سيد اليواري التوجيو بأنو :ا االتصاؿ بالمرؤكسيف كا 

 .(83ص  1997ف طمحة حساـ الدي)ايحمؿ التكجيو إلى عنصريف مترابطيف
 االتصاؿ بالمرؤكسيف مف قبؿ الرئيس)إلعطاء التعميمات كالحصكؿ  عمى المعمكمات(. - 
 القيادة كتنمية التعاكف االختيارم. - 

 مبادئ التوجيو: -3-2
 ا إيجاد الثقة بمف يصدر األمر كبعممو كبإحاطتو الشاممة بالمكقؼ كقدرة عمى مكاجيتو.-  

  تنمية اإلخالص لمرئيس. - 
 إشعار المرؤكسيف بالثقة بيـ كتنمية ثقتيـ بأنفسيـ كبقدراتيـ. - 
 أف يككف التكجيو كاضحا كمفيـك كفى اختصاص مف يصدر إليو كفى حدكد قدرتو عمى التنفيذ. - 
 األبعاد الرئيسية لعممية التوجيو: - 3-3
   مف  إصداره.انو عمؿ ديمقراطي يسيره التفاىـ كالتعاكف عف طريؽ النصح كاإلرشاد بدال - 
 انو يركز عمى  مساعدة العامميف في تحسيف مستكيات أدائيـ . -        
انو يعطي المكجو قيمتو مف حيث قكة أفكاره كمياراتو كمعمكماتو المتجددة كخبراتو المتطكرة كليست مف  -        

 حيث مكانتو كسمطتو.
 مية اإلدارية مستخدما  أساليب االتصاؿ المتنكعة. انو برنامج متكامؿ كمحدد كىادؼ نحك تحسيف العم -      
 انو ال يعتبر التقييـ ىدفا في حد ذاتو بؿ  كسيمة لتحسيف األداء كاالرتفاع بمستكاه. -      

 أغراض التوجيو وأىدافو: 4-3-
 تحسيف األداء. -     
 تقييـ عمؿ المؤسسات كتقديـ المقترحات لتحسينيا. -
 لمعامميف كتحسيف مستكياتيـ كأدائيـ. تطكير النمك الميني كالفني -
 تحسيف استغالؿ كتكجيو اإلمكانات البشرية كالمادية. -

 : يكجد نكعاف مف التكجيو:أنواع التوجيو -3-5
 التكجيو الفني. -  
 .(83 1997طمحة حساـ الديف )التكجيو اإلدارما -

 وظيفـة الرقابــــة:  4-
عمميات اإلدارية كىي تشمؿ التصرفات الفعمية بالخطط المكضكعة تمثؿ الرقابة الحمقة األخيرة في سمسمة ال 

 كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضركرية في حينيا.
 اكىي التأكد مف أف ما تـ عممو يتمشى مع ما تـ التخطيط لو مسبقا. تعريف الرقابة: -4-1

                                                 
 
 



عميمات كاإلجراءات كالسياسات ا التحقؽ مف أف فعاليات العمؿ تسير كفقا لمخطط المعتمدة كالتوتعني أيضا  
صالحيا'' ،كىي أيضا تقكيـ النتائج  المكضكعة كفي ذات الكقت تيدؼ إلى التعرؼ عمى مكاضع اإلخفاؽ كا 
المتحصؿ عمييا كمقارنتيا بأىداؼ الخطط أك معايير االنجاز كمف ثـ التعرؼ عمى أسباب انحراؼ النتائج الفعمية 

 ذ إجراءات التصحيح عندما يككف ذلؾ ضركريا.عف النتائج المطمكب تحقيقيا مع اتخا
 

 أىمية الرقابة: -42-
أف ميمة الرقابة في أم منشأة ىك التحقيؽ مف كؿ شيء يحدث كفقا لمخطة المكضكعة كالتعميمات '': يرى فايول

القي الصادرة كالمبادئ المقررة ،كما كتيدؼ الرقابة إلى إظيار نقاط الضعؼ كاألخطاء حتى تعمؿ المنشآت عمى ت
 . ( 73ص  2000عصاـ بدكم )"كقكعيا أك تمنع مف حدكثيا مرة أخرل

كمعنى ذلؾ أف يتعرؼ المدير عمى االنحرافات المختمفة عف الخطط المرسكمة كأف يحدد األشخاص المسؤكليف عف 
تمرار حدكث ىذه االنحرافات عف معايير العمؿ ،كأف يتخذ الالـز نحك تصحيح األكضاع بالشكؿ الذم يعمؿ عمى اس

 .تحقيؽ أىداؼ المنشاة
 :فوائد الرقابة لإلدارة الرياضية -3-4
 تسيـ في تحقيؽ األىداؼ بفاعمية أكبر كفي زمف أقؿ.  - 
 حث كتشجيع األفراد عمى القياـ بأدكارىـ.  - 
 تحمؿ أسباب الخطأ كاإلخفاؽ كتتعرؼ عمى كسائؿ التصحيح كالعالج - 
 ثيا أك في بدايتيا لإلسراع بعالجيا.تكشؼ األخطاء كاالنحرافات قبؿ حدك  - 
 التعرؼ عمى معكقات العمؿ كالمشكالت التي تعترض العمميات اإلدارة. - 

 خطوات الرقابة: - 4-4
 كضع المعايير الرقابية. - 
 تقكيـ األداء مف خالؿ قياس ما تـ انجازه فعال. - 
 قارنة النتائج بمعايير األداء.تحديد ما إذا كاف ىناؾ انحرافا كتحديد درجتو كذلؾ مف خالؿ م - 
 تحديد أسباب االنحراؼ كتحميؿ ىذه األسباب. - 
 تصحيح االختالفات بيف النتائج التي تـ تحقيقيا كالنتائج المتكقعة طبقا لمخطة. - 

 خصائص النظام الرقابي الفعال: 5-4
 مي:كي يككف لمنظاـ الرقابي فعالية يجب أف يتكفر فيو عدد مف الخصائص منيا ما ي

 كذلؾ حتى يستكعب المخطأ خطئو ك يسعى لتصحيحو الموضوعية: -أ   
كتعني التالـؤ مع الكاقع في حالة حدكث بعض التغيرات كلكف البد لممركنة مف حدكد كضكابط  المرونة: -ب  

 بمعني أف ال يككف ذلؾ عمى حساب دقة العمؿ كمالئمتو.
 مطمكب رقابتو كمعايير القياس.مثؿ ال التحديد الدقيق لمعناصر الرقابية: -ج   
 استخداـ التشجيع بدال مف التصيد كالبحث عف العمؿ الجيد.االبتعاد عن تصيد األخطاء: -د   
 بث أجكاء التعاكف كالمكدة بدال مف إظيار صكرة التفتيش كتكلد الضغكط. مراعاة البعد اإلنساني: -ىـ   

                                                 
 



 ى فترات متقاربة.مف الميـ أف تككف الرقابة عم االستمرارية: -و   
 كيف تتم الرقابة:-6-4

ىذا األسمكب ىاـ جدا خاصة في حالة تعدد المستكيات اإلدارية في الييكؿ القياس الفعمي باستخدام التقارير:* 
 التنظيمي لممشركع أك الييئة الرياضية كذؿ برفع التقارير الرقابية.

قب باالطالع بنفسو عمى األداء ثـ تسجيؿ المالحظات كتعني أف يقـك المرا القياس الفعمي بالمالحظة الشخصية:*
 في ضكء المعايير المحددة فيما يمي نحدد مزايا كعيكب الرقابة بالمالحظة الشخصية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المحور الثالث 
 التسيير الرياضي

 
 
 
 
 
 
 

 



 مفيوم التسيير: -1
 .كالتكجيوأساسا التخطيط كالتنظيـ كالرقابةمؿ ىك تمؾ المجمكعة مف العمميات المنسقة كالمتكاممة التي تش

محمد رفيؽ الطيب )كىك باختصار كتحديد األىداؼ كتنسيؽ جيكد األشخاص لبمكغيا كالتسيير عممية إدارية مستمرة.

 (216ص  1995

 : يوضح عممية التسيير1شكل رقم
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
عمميات التسيير إذا اعتبرنا أف العممية تبدأ بتحديد ىذا الشكؿ مخطط تكضيحي يبيف العالقة التكاممية بيف مختمؼ 

ألىداؼ أم التخطيط فيذا ال يعني أنيا تنتيي عند الرقابة كالبد أف نكشؼ عمى كجكد انحرافات كتصحيح ىذه 
االنحرافات كبالتالي إجراء تعديالت جذرية أك كظيفية عمى السياسات كاإلجراءات كغيرىا مف التخطيط بمعنى أف 

 تعكد مف جديد إلى التخطيط بعد تناكؿ كؿ مف التنظيـ كالتكجيو كالتحفيز لمكشؼ عمى النقائض كتداركيا.الرقابة 
 عناصر عممية التسيير: -2
 التخطيط -
 التنظيـ -
 التكجيو -
 الرقابة-
 أنواع التسير: -3

 ينقسـ تسيير المجمكع العقارم )المنشآت( 
 
 

 التنظيم الرقابة

 التخطيط

 التوجيه



 التسيير المباشر: -3-1
يير ال يتطمب إمكانيات مادية خاصة مف طرؼ المجمكعات المحمية بينما يمكنو أف ىذا النكع مف التس 

 يستدعي كيكمؼ شخص مف أجؿ تسيير أشغاؿ الصيانة كالمتابعة كيككف التدخؿ مباشرة مف طرؼ المسيريف.
 التسيير غير مباشر: -3-2

يـ أك الصيانة كىذا النكع ىك تسيير يستدعي مف المؤسسات الخارجية أك إلى مختص مف أجؿ إعادة التنظ 
مف التسيير يسمى أيضا تسيير خاص كالذم يستعمؿ فيو المسير مؤسسة مف المؤسسات لمتدخؿ في المنشأة كىك 

 يراقب كيكجو.
 التسيير المشترك: -3-3

كيدخؿ في ىذا النكع مسيريف أك أكثر كىذا عمى حساب اإلمكانيات الخاصة لكؿ مسير بحيث تربطيـ  
 عالقة تنسيؽ.

 التسيير غير مشترك: -3-4
 ىك التسيير الذم يقـك مسير كاحد بكسائمو كيتدخؿ مباشرة في المنشأة دكف استعماؿ أم مؤسسة أخرل. 

 أنواع المسيرين: -4
 مسيرين غير عموميين: -4-1

 مثؿ الككاالت العقارية كالجمعيات كالمنظمات. 
 مسيرين عموميين: -4-2

 (9ص  2001دحماني مراد ك أخركف )سيير العقارم، مؤسسات رياضية.مثؿ البمدية، ديكاف الترقية كالت
 

 وظيفة المسير: -5
يعتبر المسير المفكر الذم يقكـ بتجميع المعمكمات الكافية عف مشكمة خاصة تكاجو منطقو ما يراد حميا 

ـ المسير بتحميؿ كيتـ ذلؾ بدراسة المشكمة كعالقتيا بالمشاكؿ األخرل المتشابكة معيا ثـ عزليا. بعد ذلؾ يقك 
رساء أنسب حؿ لممشكمة مع كضع برنامج زمني ينفذ عمى مراحؿ كذلؾ لمكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد  المعمكمات كا 

 كال يغيب عف الباؿ أف ىناؾ عكامؿ تعرقؿ عممية التسير كتتمثؿ في: 
 طغياف الجانب الشخصي )المنافع الشخصية(. -
 االعتبارات السياسية. -
 الجتماعية.الحالة االقتصادية كا -

 آليات التسير:-6
التسير ىك تمؾ المجمكعة مف العمميات المنسقة كالمتكاممة التي تشمؿ أساسا التخطيط كالتنظيـ ك التكجيو. 

 الرقابة كىك باختصار تحديد األىداؼ كتنسيؽ جيكد األشخاص لبمكغيا كىك جكىر ميمة المسير.
ظيفة التسييرية مستمرة تساير مختمؼ الكظائؼ األخرل إف التنسيؽ شانو في ذلؾ شاف إتحاد القرارات، فالك 

مف التخطيط حتى الرقابة تتناكؿ التنظيـ باعتبار جراء مف العممية التسييرية، تصميـ بنية المنشاة أك ىيكمتيا بما 
 (11ص  1994)فاركؽ عباس حيدر تتمثؿ عميو ىذه البنية مف تقنيات إدارية، كمناصب عمؿ، عالقة سمطة كغيره .



كؿ التسيير مف منظـ حركي عممية دائرية فمك اعتبرنا أف ىذه العممية تبدأ بتحديد األىداؼ أم التخطيط، يش
 فإنو ال يمكف أف يعتبرىا تنتيي عند الرقابة ،فالرقابة البد أف تكشؼ عف كجكد )أخطاء(.

الرقابة تعكد  تتطمب تعديالت جذرية أك طفيفة عمى السياسات كاإلجراءات كغيرىا مف الخطط، بمعنى أف
مف جديد إلى التخطيط كذلؾ فإف العالقة بيف عممية التسيير كالتنظيـ ىي أيضا عالقة دائرية مبنية عمى أساس 

 التفاىـ المتبادؿ، ذلؾ أف عممية التسيير لدل تطبيقاتيا تنتج التنظيـ الذم ال يتكاصؿ سيره إال بالتكجيو.
 
 أىداف التسيير: -7

 التسيير الحديث الكصكؿ إلييا ما يمي: مف بيف اليداؼ التي يسعى
 ضماف سير األنشطة اإلنتاجية كفؽ ما جاء في البرنامج اإلنتاجي. -
إيجاد صيغ مثمى الستعماؿ عكامؿ اإلنتاج مف يد عاممة، مكاد أكلية، رؤكس أمكاؿ، تكنكلكجيا، استعماال عقالنيا  -

 بدكف تبذير أك نقص.
 تسكيقو.إنتاج المنتكج بنمط خاص مع ضماف  -
 تمبية رغبات كحاجيات المستيمؾ مف حيث الكـ، الكيؼ كالزمف. -
 دور التسيير:-8

كظيفة اإلنتاج تتضمف إنتاج )تكفير( في المدة المحددة لمكمية المطمكبة مف طرؼ الزبائف، حسب سعر  
ستيمكيف كحصكؿ التكمفة، كنكعية محددة، فاإلنتاج ىك ىدؼ كؿ مؤسسة أك منشأة، مع تكفير منافع كخدمات لمم

الزبائف عمى السمعة يجب أف يككف في الكقت المطمكب ليس قبمو كال بعده، ألف التنسيؽ يعرض المؤسسة أك المنشأة 
إلى تجميد مالي كالتأخير يعرضيا إلى مخالفة )غرامة( كالتسيير الجيد يستمـز أنو كمما كانت االستمرارية في 

 كاإلنتاج. االستيالؾ يقابميا االستمرارية في العمؿ
كلذلؾ نرل أنو مف المياـ األساسية لممسير البحث عف أقؿ تكمفة لإلنتاج كالعمؿ، كالسيرة الحسنة لممؤسسة  

) محمد فرككس مرىكنة بنكعية المادية المنتجة لذلؾ يستكجب دراسة حكؿ المنتكج )الشكؿ، النكع، المكف، الخدمة...الخ(.
 ( 4ص  1995حيدر 

 

 ييرية التي تقوم بيا اإلدارة داخل المنشآت:بعض العمميات التس -9
 نأخذ منيا عمى سبيؿ المثاؿ: 

 تحضير العمميات المتعمقة بميزانية اإلدارة المركزية كتنفيذىا. -
 تسيير الكسائؿ البشرية كالمادية لإلدارة. -
 تنفيذ مخطط تككيف مستخدمي القطاع باالتصاؿ مع اليياكؿ المعنية. -
 المالية كالمحافظة عمييا.ضماف تسيير الذمة  -
 إعداد مخطط تسيير المكارد البشرية باالتصاؿ مع اليياكؿ المعنية كالسير عمى تنفيذه. -
 ضماف تنفيذ ميزانيتي التسيير كالتجييز لممنشأة. -
 تقدير الحاجات المالية لممنشأة كاقتراحيا. -
 (71ص  2005)الجريدة الرسمية ة.كضع االعتمادات الضركرية لسير الحسف لإلدارة كأقساـ المنشأ -



 ضبط مقاييس المنشآت كالتجييزات كالسير عمى صيانتيا. -
 إعداد كتطبيؽ البرامج في مجاؿ المنشآت كالتجييزات الرياضية. -
 إعداد مخططات تسيير كنذكر منيا مخطط التسيير السنكم.  -

درجة مف النمكذج التقميدم إلى النمكذج ( نماذج تسييرية متMilesيقدـ مايمز)ثالثة: التسيير النماذج  -10
 (154ص  1995)محمد رفيؽ الطيب الحديث.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 نموذج الموارد البشرية نموذج العالقات اإلنسانية النموذج التقميدي
   االفتراضات:

كراىية العمؿ المتكاصؿ في نفكس  -
 معظـ الناس.

العمؿ الذم يقدمو األشخاص أقؿ  -
 ف عميو.أىمية لدييـ عما يحصمك 

ال يكجد سكل أشخاص قالئؿ  -
يرغبكف كيستطيعكف أداء أعماؿ 

 تتطمب اإلبداع كمراقبة النفس.

يريد األفراد أف يشعركا بأىميتيـ  -
 كبأنيـ مفيدكف.

يريد األفراد االعتراؼ بيـ  -
 كأشخاص متميزيف.

الحاجات المشار إلييا أعاله  -
أكبر أىمية مف الماؿ في مجاؿ 

 تحفيز األفراد.

العمؿ ليس مكركىا أصال إنما  -
يريد األفراد المساىمة في تحقيؽ 

 األىداؼ يشارككف في كضعيا.
لدل معظـ الناس قدرة عمى  -

اإلبداع كالرقابة، كالرقابة كالتكجيو 
الذاتي أكثر مما تتطمبو أعماليـ 

 االعتيادية.
   السياسات التسييرية:

الميمة األساسية لممسير ىي  -
و كاإلشراؼ عمييـ مراقبة مرؤكسي

 بشكؿ دقيؽ
عمى المسير أف يجزأ األعماؿ إلى  -

 مياـ بسيطة متكررة كسيمة الفيـ.
عميو أف يعد إجراءات تفصيمية  -

نصاؼ.  كيطبقيا بحـز كا 

الميمة األساسية لممسيرىي  -
 إشعار كؿ فرد بأنو مفيد كميـ.

عميو أف يحيط مرؤكسيو عمما  -
بما يجرم كيستمع العتراضاتيـ 

 ى خططوعم
عميو أف يسمح لمرؤكسيو  -

بممارسة قدر مف التسيير كالمراقبة 
الذاتييف فيما يتعمؽ بالقضايا 

 الركتينية.

الميمة األساسية لممسير ىي تعبئة  -
 كاستخداـ المكارد البشرية المتاحة.

عميو أف يخمؽ الجك المالئـ لكي  -
يساىـ األعضاء بكؿ ما يستطيعكف 

 المساىمة بو.
يسمح بالمشاركة الكاممة  عميو أف -

في القضايا الميمة كيكسع باستمرار 
ممارسة التكجيو الذاتي كالرقابة الذاتية 

 عمى مستكل مرؤكسيو.
   التوقعـــات:

يمكف األفراد أف يتعارضكا عف  -
نكعية العمؿ إذا كاف األجر عاليا 

 كالرئيس منصفا.
إذا بسطت المياـ بشكؿ كاؼ  -

ف بدقة فإنيـ كتمت مراقبة المرؤكسي
 ينتجكف كفقا لممعايير المطمكبة.

يؤدم تزكيد المرؤكسيف  -
بالمعمكمات كجعميـ معنييف باتخاذ 
القرارات العادية إلى تنمية شعكرىـ 

 باالنتماء كاألىمية.
يؤدم إشباع حاجات السابقة  -

إلى ارتفاع معنكيات المرؤكسيف 
كتقميؿ مقاكمتيـ لمسمطة الرسمية 

 ادتيـ.كتعاكنيـ بمحض إر 

يؤدم تكسيع نفكذ المرؤكسيف  -
كممارستيـ لمتكجيو كالرقابة الذاتيتيف 
إلى تحسيف مباشر في كفاية 

 العمميات.
يتحسف الرضا عف العمؿ كناتج  -

عرضي لككف المرؤكسيف يستخدمكف 
 فيو طاقاتيـ بكامميا.



 
 
 

 المحور الرابع 
 المنشأت الرياضية

 
 
 
 
 
 
 
 



 ية:مفيوم المنشأة الرياض  -1
تعتبر المنشأة الرياضية العنصر األساسي لكؿ مسعى في التطكر الرياضي فيي تتحكـ في المستقبؿ  

 الرياضي كمو، تشكؿ القاعدة التي بدكنيا ال يمكف القياـ بأم مسعى لتعميـ كتكسيع الممارسات الرياضية

ياضية كالبدنية، التي تتكفر فييا كالمنشآت الرياضية ىي كؿ منشأة مفتكحة لمجميكر معدة خصيصا لمممارسات الر 
 (1991صادر سنة  91-416مرسـك تنفيذم رقـ (. الشركط التقنية كالصحية كاألمنية الحتكاء النشاطات الرياضية كالبدنية.

 إدارة المنشآت الرياضية: -2
 االعتبارات الضرورية في تصميم المنشأة الرياضية: -2-1

تراعى عند تصميـ المنشأة الرياضية كالشركع في العمميات ىناؾ العديد مف العناصر التي يجب أف  
 الخاصة بالتسييالت كاإلمكانيات الرياضية الخاصة بو نذكر منيا ما يمي:

احتياجات المستخدميف لو حيث يجب أف تصمـ المنشآت الرياضية طبقا لطبيعة استخداميا مف جانب  -1
 (153ص  1999)مفتي إبراىيـ حمادة  كلي في االعتبار.المستخدميف، كما يجب أك تكضع متطمبات االتحاد الد

يجب أك يكضع أماـ الميندسيف الذيف سكؼ يصممكف المنشأة الرياضية التفصيالت الكاممة باستخداميا مثؿ  -2
طبيعة أرضية المنشأة، كمتطمبات اإلضاءة، كمتطمبات نظاـ الصكت، كطبيعة االستخدامات المتعددة لمحجرات 

 خزيف كحجرات المالبس، كمساحات الممارسة الرياضية.كالقاعات، كلمت
عمى ىؤالء الذيف سكؼ يديركف المنشأة الرياضية أف يخططكا جيدا لكيفية إدارتو، كتحقيؽ أفضؿ استخداـ لو  -3

كعمميات النظافة كركف السيارات كأساليب إزالة الفضالت كالنفايات، كأف يضعكا في االعتبار استخدامات المنشأة 
 .نب المعاقيف كما أف عمييـ أف يحددكا الخدمات المطمكبة لممشاىديف بومف جا

 يجب أف يكضع في االعتبار كيفية كصكؿ كؿ مف المتفرجيف كالمستخدميف كالعامميف إلى المنشأ الرياضي. -4
 االعتبارات الضرورية في بناء المنشأة الرياضية: -2-2
يستخدـ عمى المدل الطكيؿ أف بناءه مف خالؿ ذلؾ قد يكمؼ يجب بناء المنشأة الرياضية عمى أساس أنو س -1

 أكثر، كلكنو سكؼ يكفر كثيرا في المستقبؿ.
األدكات كمكاد البناء الجيدة التي تستخدـ في المبنى سكؼ تكفر كثيرا عمى المدل الطكيؿ كما أف استخداميا  -2

 سيككف أفضؿ.
 ثر ذلؾ في الكفاء بتكاليؼ البناء.يجب أف يكضع في االعتبار المكاد المتاحة حيث سيؤ  -3
إذا ما كاف المنشأ الرياضي سكؼ يستخدـ في مسابقات دكلية فيجب مراعاة أف تككف مكاصفات البناء منفذة  -4

 (154ص  1999)مفتي إبراىيـ حمادة طبقا لمقكاعد التي تصنعيا االتحادات الدكلية.

 اضية:االعتبارات الضرورية في استخدامات المنشأة الري -2-3
 عند بداية تصميـ المنشأة الرياضية يجب أف يكضع تصكر لما سيككف عميو المبنى مف حيث ما يمي: -1
 عدد األفراد الذيف سيعممكف بو كعمؿ كؿ منيـ. -
جراءات األمف. -  تكاليؼ االنتفاع، كصيانتو، كالحفاظ عميو، كا 
 عدد الساعات التي سكؼ يستخدـ خالليا. -
خرل التي يمكف استغالؿ المنشأ الرياضي فييا بجانب االستخدامات الرياضية )حفالت، ما ىي األنشطة األ -2

 االستقباؿ، كاالجتماعات، مكتبة ...الخ(.



يجب أف تتمشى استخدامات المنشأة الرياضية مع اتجاىات المجتمع كأف تككف استخدامات أدكاتو كأجيزتو  -3
 كمبانية آمنة كجذابة.

أة الرياضية بأسمكب يضمف دخؿ مادم يعكض التكاليؼ صيانتو استيالكاتو كذلؾ مف يجب أف تدار المنش   -4
 خالؿ كضع السياسات كتكاليؼ االستخداـ.

تكاليؼ عمالة المنشأة الرياضية تعتبر ىي أكبر المصركفات الجارية، يجب التأكد مف تغطيتيا مع المحافظة  -5
 عمى كفاءة العمؿ، كاألدكات كاألجيزة.

ضع مكجز لعمميات المنشأة الرياضية كتعديمو عند المزكـ مثؿ رسـ األرضيات مراسـ االستخداـ، ضركرة ك  -6
كقكائـ األدكات الرياضية ككيفية استخداميا ككاجبات عامة لمعامميف بو، كمسؤكليات العامميف في حالة الطكارئ 

 كمتطمبات إدارة المبنى.
ؿ السيطرة عمى الجكانب المالية كالتقارير كتأميف المبنى ضد كضع نظـ العمؿ كاستغالؿ المنشأة الرياضية مث -7

 الحرائؽ كالسرقات كتدريب العامميف كمكجز لمسياسات.
 كضع خطة مادية لمكارد اإلحالؿ كالتجديد. -8
 خصائص المنشآت الرياضية: -3
 (1991مؤرخ في  91-416 )المرسـك التنفيذم عتبار منشأة أنيا رياضية ال بد أف تتكفر عمى العنصريف التالييف:إل

أف تككف مفتكحة لمجميكر كيقصد مف ذلؾ عدـ االستعماؿ عمى فئة معينة مف الناس، كأف تككف المنشأة مفتكحة  -
لمجميع، فيي ذات استعماؿ مشترؾ بيف جميع الناس سكاء تعمؽ األمر بالرياضييف أك المتفرجيف أك غير ذلؾ مف 

 الناس.
رسة البدنية كالرياضية أك الترفييية يجب أف تككف الميمة الرئيسية كاألساسية ليذه أف تككف المنشأة معدة لممما -

ما النشاطيف معا.  المنشأة ىك أف تمارس فييا النشاطات البدنية كالرياضية كأما النشاطات الترفييية كا 
ة تبعية أك عرضية عتبار المنشأة معدة خصيصا لمثؿ ىذه الممارسات ال يمنع مف إمكانية أف تمارس فييا بصفإكب

نشاطات أخرل غير الممارسات الرياضية كالبدنية بمختمؼ أشكاليا كأف تككف نشاطات ثقافية أك عركض اجتماعية 
أك تظاىرات ذات طابع سياسي قصد جعؿ المنشآت ذات مردكدية أحسف، كممارسة ىذه النشاطات ال يغير مف 

الميـ ىك أنيا مفتكحة لمجميكر كمعدة خصيصا لممارسات ككف المنشآت تمارس فييا بصفة تبعية منشآت رياضية ف
 البدنية كالرياضية بمختمؼ أشكاليا كأف النشاطات األخرل تمارس بصفة عرضية أك تبعية.

 أسس تخطيط المنشآت الرياضية: -4
 ىناؾ عدة مبادئ أساسية يجب مراعاتيا عند التخطيط إلقامة النكادم كمراكز التدريب كاالستاداف كالقرل 

الرياضية مف أجؿ االستغالؿ األمثؿ كضماف فاعمية كسيكلة كسالمة استعماليا حتى تحقؽ اليدؼ التي أنشئت مف 
 2004)حسف أحمد الشافعي أجمو، كنبيف أىـ ىذه المبادئ التي ينبغي كضعيا مف الحسباف كالدراسة قبؿ التنفيذ فيما يمي:

 (18ص 

 ختيار الموقع:إ -
عمى نكع المنشأة الرياضية المطمكبة إقامتيا، حيث يختمؼ اختيار المكقع يتكقؼ دراسة ىذا العنصر  

كمساحتو بالنسبة إلنشاء بعض المالعب الصغيرة عف مراكز تدريب الناشئيف كعف المجتمعات الرياضية بالكاليات 
يفضؿ اختيار كالمدف الكبيرة كيراعي في ذلؾ الحجـ، الكثافة السكانية كالطمب االجتماعي كالرياضي لممارسة، ك 



كيمكمتر( بالنسبة  02كيمكمترات( بالنسبة لمشباب، ) 04المكقع الذم يبعد عف المناطؽ السكانية بمسافة أقؿ عف )
لألطفاؿ حتى يسيؿ إنشاء شبكة مف المكاصالت السريعة تتجو مف جميع أطراؼ المدينة إلى المالعب أك يمكف 

 قطع المسافة سيرا عمى األقداـ.
 ت:وسائل المواصال -

كالتي يستحسف أف تككف المنشأة الرياضية قريبة مف المدينة أك القرية بالنسبة الختيار مكقع الممعب كالمدف 
 الرياضية كيجب دراسة أقصى حد لضبط حركة المركر كالتنقؿ في أيػاـ المباريات الرسميػة حتى 

لى الممعب في أقؿ كقت ممكف.  تتمكف تكفير كسائؿ النقؿ لممشاىديف مف كا 
 التجانب الوظيفي لممالعب والوحدات: -
 إف كحدات نزع المالبس كدكريات المياه كالحمامات قريبة مف أماكف المعب. -أ
 .يجب أف تككف جميع المالعب بجكار بعضيا البعض حتى يسيؿ صيانتيا -ب
 

 تعريف اإلمكانات: -5
تسييالت  كمالعب كأجيزة كأدكات  ىي كؿ ما كمف يمكف أف يساىـ في تحقيؽ ىدؼ معيف حالي أك مستقبمي مف 

 كميزانية كظركؼ مناخية كجغرافية كمعمكمات ككػكادر متخصصػة متبعيف 
 (24ص  1998عفاؼ عبد المنعـ دركيش )األسمكب العممي لمتخطيط كاإلدارة كالتقكيـ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.

 أىمية اإلمكانات في التربية الرياضية: -6
 مكانات في ىذا المجاؿ عمى النحك التالي:يمكننا التعرؼ عمى أىمية اإل

تكافر اإلمكانات يعد أحد العناصر األساسية المؤثرة في نجاح فعالية العممية التعميمية حيث ال غنى عف كجكد  -
 أفنيو كمالعب كأدكات رياضية مدرسية.

كامال في غياب  إف البرامج المختمفة ألغراض التربية الرياضية تضعؼ كال يمكف ليا أف تحقؽ أىدافيا -
 اإلمكانات.

يعد تكافر اإلمكانات كحسف استخداميا عمى المستكل القكمي خاصة في مجاؿ اإلعالـ الرياضي مف العكامؿ  -
البالغة التأثير عمى المشاىديف لتنمية مختمؼ الجكانب الثقافية الرياضية مما يزيد بصكرة أخرل مف الشعكر باالنتماء 

 لمكطف.
نات الخاصة بتقديـ الميارات الرياضية كخاصة الصعبة بطريقة كصكرة بسيطة سمسمة تعمؽ إف تكافرت اإلمكا -

بذىف المتدرب كتساعده لمكصكؿ إلى مرحمة الثبات كاإلتقاف كاألداء اآللي بصكرة أقرب إلى المثالية مما يساعد في 
 رفع مستكل األداء.

كالتمميذ كالمعمـ حيث تكافر اإلمكانات كاألدكات إف تكاجد اإلمكانات يكفر الجيد لكؿ مف الالعب كالمدرب  -
الرياضية كغيرىا مف مختمؼ اإلمكانيات سكاء في أماكف التدريب أك المدارس أك ما إلى غير ذلؾ يؤثر في جذب 

 التالميذ كغيرىـ نحك ممارسة مختمؼ األنشطة الرياضية.
 الممارسيف بالممؿ.تكافر كتنكع اإلمكانات كخاصة األجيزة كاألدكات يقمؿ مف شعكر  -
إف تكافر اإلمكانات خاصة في المناطؽ الشعبية )كالساحات الشعبية، مراكز الشباب( يحد مف المظاىر السمككية  -

 غير المرغكب فييا كالتي تتنافى مع القيـ األخالقية كالعادات كالتقاليد االجتماعية في مختمؼ بمداف العالـ.



 مبادئ اإلمكانات الرياضية: -7
مبادئ التخطيط عمى جانب كبير مف األىمية إذا كاف ىدؼ اإلنشاء ىك تكفير أماكف ذات فعالية لمتعميـ إف   

أك التدريب كفيما يمي بعض تمؾ المبادئ التي يمكف أف يستفيد منيا مسؤكلي اإلدارة كالميندسكف المعماريكف في 
ارؾ في التخطيط المبدئي كؿ األشخاص الذيف تطكير أساليب إنشاء أماكف التربية البدنية كالرياضية، يجب أف يش

يعممكف أك يستفيدكف مف اإلمكانات الرياضية في عمميـ، إف أم برنامج رياضي يحتاج لبعض المكاقع التعميمية 
 (51ص  2004)حسف أحمد الشافعي األساسية.

 أنواع المالعب: -8
، كلكف ال يعني ىذا أف كؿ تقسيـ كنكع المالعب عمى اختالؼ أنكاعيا يمكف تقسيميا طبقا لألىداؼ المعينة 

 قائـ بذاتو بؿ يجب أف تككف ىذه التقسيمات كميا مرتبطة ببعضيا كيمكف تقسيميا إلى ما يمي:
 مالعب تنافسية. -مالعب تركيجية  -مالعب تدريبية  -مالعب عالجية  -من حيث األىداف:  -أ
 مالعب بيضكية. -مالعب دائرية  -عة مالعب مرب -مالعب مستطيمة  -من حيث الشكل اليندسي:  -ب
 الفصؿ. -حمامات السباحة  -المالعب المكشكفة من حيث الشكل العام:  -ج
 مالعب األلعاب الفردية كالزكجية. -مالعب األلعاب الجماعية  -مالعب المنازالت  -من حيث المعبة:  -د
 مالعب غير قانكنية. -مالعب قانكنية  -من حيث القانونية:  -ىـ
مالعب تابعة لييئة معينة مثؿ  -مالعب حككمية )مدارس ككميات، مراكز الشباب(  -من حيث التبعية: -و

 النكادم كنكادم الشركات.
 من حيث األرضية:  -ي

نكعية األرض تمعب دكرا كبيرا بالنسبة لأللعاب كىي تختمؼ حسب كؿ لعبة كمتطمباتيا كيمكف تصنيفيا إلى مالعب 
لحمرة المخمكطة،،العشب االصطناعي، اإلسفمت، البالط، الرممية، األسمنت، الجميدية خضراء، سكداء فحمية، ا
 الثمجية، المائية ....الخ.

 مزايا دراسة امكانات المنشأة الرياضية: -9
 الكصكؿ إلى أفضؿ الطرؽ كالكسائؿ لعمؿ المنشأة -أ
 اختيار أفضؿ لمتقييـ التنظيمي لممنشأة -ب
 لمنشأةزيادة حماس العامميف با -ت
 اإلشباع األفضؿ لمحاجات اإلنسانية -ث
 تطكير مختمؼ ألكاف الممارسة الرياضية -ػج
 زيادة أعداد الممارسيف -ح
 استخداـ أفضؿ المكارد المتاحة -خ
 تحقيؽ أفضؿ األىداؼ -د
 
 
 
 



 خالصة:
سسو مبادئو عمـ لو أصكلو، أالرياضية أف اإلدارة مف خالؿ عرض الجانب النظرم ليذه الدراسة،تبيف لنا 

بيف  كبناء عمى ما تقدـ فإنو ىناؾ تداخال كتشابكا في المفاىيـ اإلدارية ، يء حديث مف مكاليد القرف العشريفش
 التشابو مف سمة عمـ اإلدارة.فكىذا األمر طبيعي اإلدارة الرياضية ك اإلدارة عامة 

ضية بحيث تعد ضركرة حتمية في إدارة لكظائؼ اإلدارة الرياضية دكر كبير في الرفع مف مردكد المنشأت الريا
العمؿ ، ك ركف أساسي تعتمد عميو كؿ الييئات اإلدارية الرياضية في تحقيؽ أىدافيا مستندة عمى تخطيط ،ك تنظيـ 

مف خالؿ األدكار التي تؤدييا في التسيير األمثؿ لمعممية التسيريةكالتي تعتبر المحرؾ األساسي ،كتكجيو ،ك رقابة ،
 المنشآت الرياضية.كالحسف داخؿ 

 
لقد أصبح لمتسيير أىمية بالغة في مختمؼ مجاالت الحياة كخاصة األمكر اإلدارية حيث يعتبر التسيير  

العمؿ األساسي الذم تعتمد عميو الدكؿ التي تكد النجاح كالتقدـ بمنشآتيا الرياضية إلى تقديـ خدمات أفضؿ، إف 
يدانية إدارية كىك عبارة عف مجمكعة مفصمة مف القرارات التي تتـ التسيير ىك عممية إدارية تستند عمى تجارب م

عمى مستكيات مختمفة كفي مجاالت متنكعة كىي تتعمؽ بتحديد األىداؼ، كىناؾ عدة شركط أساسية يجب تكفرىا 
 في عممية التسيير ىي التخطيط، التنظيـ، الرقابة، التكجيو.

كجكدة داخؿ المنشآت فبدكف كجكد التسيير دقيؽ فإف المنشآت فالتسيير ىك مسايرة التعقيد كاإلشكاليات الم 
الرياضية تصبح تتخبط في دكامة مف المشاكؿ كسكء التسيير لجميع الكحدات التابعة ليا كالمكارد المكجكدة )بشرية، 

 مالية( داخؿ ىذه المنشآت.

رياضي دكف تكافر بحيث ال يمكف تطبيؽ أم منيج دراسي أك تعميمو أك تحقيؽ أىدافو في النشاط ال
المنشأت الرياضية بشكؿ كاؼ،فكما أف األماكف المناسبة ضركرية مف أجؿ تعميـ ناجح ك ممارسة جيدة ،فيي أيضا 

إف نجاح المنشآت الرياضية في تحقيؽ مطمكبة مف أجؿ ممارسة ناجحة ك جيدة في التربية البدنية ك الرياضية ، ف
المشرؼ  أىدافيا يعتمد بدرجة كبيرة عمى كفاءة كفعالية اإلدارة كطريقة تسييرىا كالمبادئ األساسية التي يتمسؾ بيا

مكانات الرياضية حيث أف المشرؼ ىك أعمـ بما يجب أف تحتاج إليو المنشآت مف في التخطيط لممنشآت كاإل
 ات.تخاذ القرار ك إ تسيير،

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الثاني 
 

 الدراسات المرتبطة بالبحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تمييد
حتى يتمكف الباحث مف السير بخطى كاضحة ،البد لو أف يتبع طريؽ كاضح ك مفيكـ ك سميـ ،يمكف مف خاللو  

ابية ،التي تناكلت مكضكع بحثنا أف يثبت نتائجو ، لذا سنحاكؿ مف خال ىذا الفصؿ عرض الدراسمت السابقة ك المش
مف قبؿ ك ذلؾ ليبيف لنا السبؿ الذم سمكو الباحثيف، الذيف قامك بدراسات مف قبؿ ك نحاكؿ التأني ،ك اإلستفادة مف 
بحكثيـ ك مما تكصمكا اليو ،فمف خالؿ الدراسات السابقة يتمكف الباحث مف تجنب إعادة نفس الفرضيات ك يحاكؿ 

 يضيؼ شيئ جديد لمبحث العممي.القياـ ببحث ممكف أف 
إف المكاضيع التي تطرقت لإلدارة الرياضية عامة كثيرة لكف التي تطرقت لكظائؼ اإلدارة كمدل تطبيقيا قميمة ك ذلؾ 

بعد أف إطمعنا عمى مختمؼ األرشيفات المكتبية لممعاىد الرياضية ، ك بالرغـ مف األىمية البالغة ليذا المكضكع 
تسيير المنشأت الرياضية  ، ك تشابو العديد مف المكاضيع في حاؿ التسيير اإلدارم إال خاصة مف جانب تطكير 

أننا إرتئينا أف نتطرؽ ،لممكاضيع المتعمقة بدراستنا ىذه خاصة كأننا سنتخذىا بداية لبحثنا ىذا ك كانت مف بيف 
 الدراسات. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة األكلى:

 ناظكر ياسيف سـ كلقب الباحث:إ
 2013/2014السنة:

 شأت الرياضية.ناإلدارة الرياضية كالتسير الرياضي في تحسيف تسير الم : دكرعنوان البحث
 : مذكرة تخرج ضمف نيؿ شيادة الماستر مستوى الدراسة
 :ىؿ اإلدارة كالتسير ليا دكر في تحسيف تسير المنشأت الرياضية ؟مشكمة الدراسة
 دراسة إلى:تيدؼ ىذه ال :ىدف البحث

الرياضية،ككذلؾ التعرؼ عمى أثر اإلدارة كالتسير الرياضي  إثراء البحث العممي،مع كشؼ أسباب تدىكر المشأت٠
 في تحسيف تسير المنشأت الرياضية 
 :الفرضيات التي تتناوليا ىذه الدراسة 

 شكؿ إيجابي إعتماد إدارة المنشأت الرياضية عمى برنامج تخطيطي يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا ب -1
 ىناؾ أسباب تؤدم الى تدىكر المنشأت الرياضية منيا المادية كالبشرية -2

 : إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي المنيج المتبع
 يتككف مجتمع بحث ىذه الدراسة مف إدارم  المنشأت الرياضية عمى مستكل كالية البكيرة  مجتمع البحث:
اسة عمى العينة العشكائية كقد كقع اإلختيار عمى عشريف إدارم لممنشأت الرياضية إعتمدت ىذه الدر  لقدعينة البحث:
 لكالية البكيرة 
 إعتمدت ىذه الدراسة عمى اإلستبياف لجمع المعمكمات أدوات البحث:

 ج التي توصل إلييا الباحث:ئأىم النتا
عتمادىا عمى برنامج تخط٠ يطي أمر ضركرم إذا أردت تحقيؽ لمتخطيط دكر كبير في تحسيف المنشأت الرياضية كا 

 نتائج إيجابية كىاذا ما يتفؽ مع أىمية كمبادئ التخطيط.
أسباب تدىكر المنشأت الرياضية إما تككف بشرية أك مادية.فيذه األخيرة تتمثؿ في نقص الدعـ كاإلمكانيات  إف٠

 مجاؿ التسير الرياضي. شأت الرياضية كدعـ تخصصيـ فينالم يريداخؿ المنشأت كتياكف الجيات المعنية بتس
 أىـ اإلقتراحات كالتكصيات التي تـ التكصؿ إلييا:

أف يتكلى قيادة القطاعات الرياضية كالمنشأت مختصكف في مجاؿ التسير اإلدارم كالتككيف في مجاؿ •
 . الرياضة .فتح مراكز رياضية تيتـ بتككيف اإلطارات في مجاؿ التسير كاإلدارة

 شأت الرياضية كعمى كافة المستكياتنمفيدة لتحسيف التسير التابعة ألفراد العامميف في المتشجيع األفكار الجيدة ال•
 التعميق عمى الدراسة :

أعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي في العمؿ،كىاذا ىك المنيج الذم إعتمدناه في دراستنا، كقد استعممت 
نفس الطريقة التي إعتمدناىا ،كما تناكلت ىذه الدراسة أداة  العينة العشكائية في طريقة إختيار أفراد المجتمع كىي

عتمدنا كذلؾ عمى ىذه األداة،كقد إشتركت ىذه الدراسة مع دراستنا في محاكلة  اإلستبياف في جمع المعمكمات،كا 
الرياضية،كبالتالي تنعكس  الكشؼ عف أسباب نستطيع مف خالليا معرفة دكر كظائؼ اإلدارة في ترقية المنشأت

 ى النتائج الرياضية .عم



 الدراسة الثانية:
 كاىيبة قرينيشإسم ولقب الباحث:

 إستراتجية اإلدارة الرياضية عمى األداء الرياضي  تأثيرعنوان البحث:
 2009/2010تاريخ الدراسة:

 مذكرة التخرج ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجيستير  مستوى الدراسة:
اإلدارة الرياضية التي تنتيجيا أندية القسـ األكؿ لمبطكلة الجزائرية عمى  ما مدل تأثير إستراتجية مشكمة الدراسة:

 مردكدىا الرياضي ؟
 

 تيدؼ ىذه الدراسة إلّي:ىدف البحث: 
كضع دليؿ بيف أيدم المسؤليف في قطاع الرياضة كالييأت المعنية لإلستعانة بو قصد تفادم األكضاع التي تتالئـ •

جانب حث المسؤكليف عمى إعادة النظر في حالة اإلدارة الرياضية القائمة عمى مع األىداؼ الرياضية،ىاذا الى 
 إحداث إصالحات عمى مستكل اإلدارة.
 الفرضيات التي تتناوليا ىذه الدراسة:

 تأثير كظيفة التخطيط عمى أداء الرياضييف لدل أندية القسـ االكؿ لمبطكلة الجزائرية لكرة القدـ 1/
 ر عمى األداء الرياضي لالعبي كرة القدـ لمبطكلة الجزائرية كظيفة التنظيـ ليا تأثي2

 تأثير كظيفة التكجيو عمى األداء الرياضي لالعبي كرة القدـ لمبطكلة الحزائرية.3/
صدار األكامر تأثر فعال عمى األداء الرياضي لالعبي القسـ االكؿ  لمبطكلة الجزائرية.4/  عممية إتخاذ القرارات كا 
 عمى األداء الرياضي لالعبي القسـ االكؿ لمبطكلة الجزائرية .لمرقابة تأثير 5/

 اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي المنيج المتبع: 
دارييف النكادم مجتمع البحث:  يتككف مجتمع ىذه الدراسة مف أفراد الطاقـ االدارم لمنكادم الرياضية،أم مسيريف كا 

 رية.الرياضية لمقسـ االكؿ في كرة القدـ الجزائ
نكادم مف القسـ االكؿ لقد إعتمدت ىذه الدراسة عمى العينة العشكائية ،كقد كقع اإلختيار عمى خمسة عينة البحث: 

العاصمة،إتحاد الحراش، شباب  ،مكلكديةمدارييف كالنكادم ىـ :نصر حسيف دامف مسيريف كا   دـلكرة الق
 . ،كالمركز الكطني لتجمع الفرؽ الرياضية العسكريةبمكزداد

 إعتمدت ىذه الدراسة عمى اإلستبياف لجمع المعمكمات دوات البحث:أ
 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

 إف طبيعة التخطيط التي تعتمد عمييا اإلدارة الرياضية الندية القسـ االكؿ لكرة القدـ يؤثر عمى مردكد العبييا •
 قسـ االكؿ لكرة القدـ  اليؤثر عمى مردكد العبييا إف نكع التنظيـ الذم تعتمده اإلدارة الرياضية ألندية ال•
 اف كيفية إصدار األكامر مف طرؼ اإلدارة الرياضية  ألندية القسـ االكؿ لكرة القدـ تؤثر عمى مردكد العبييا •
 إف عممية التكجيو المعتمدة مف طرؼ اإلدارة الرياضية  ألندية القسـ االكؿ لكرة القدـ تؤثر عمى مردكد العبييا •

 :أىم اإلقتراحات والتوصيات 
 يجب تكفير جميع اإلمكانيات البشرية كالمادية معا كضبطيا كفؽ معايير دكلية تككف مسايرة لمتطكر المشيكد 

 إجراء دكرات تككينية لممسيريف في النكادم الرياضية 



 ية التركيز عمى الجكانب اإلجتماعية لممسيريف كاإلدارييف في تعامميـ في النكادم الرياض
 :التعميق عمى الدراسة 

لقد إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي في العمؿ،كىك ىاذا المنيج الذم اعتمدناه في دراستنا،كماإعتمدت 
 ىذه الدراسة عمى العينة العشكائية إختيار أفراد المجتمع ك ىي نفس الطريقة التي إعتمدناىا

سة أداة اإلستبياف في جمع المعمكمات كما إعتمدنا نحف أيضا عمى في تحديد أفراد المجتمع كما تناكلت ىذه الدرا
ىذه األداة كلقد إشتركت ىذه الدراسة مع دراستنا في دكر كظائؼ اإلدارة الرياضية عمى تحسيف األداء كالرفع مف 

 مردكد المنشأت الرياضية بالنسبة ؿ دراستنا ك الرفع مف مردكد األداء الرياضي بانسبة ليذه الدراسة.
 :الدراسة الثالثة 

 بف عقمية جماؿ الديف إسم ولقب الباحث: 
 أساليب اإلدارة كالتسير في تطكير النخبة الجزائرية عنوان البحث:

 مذكر ضمف نيؿ شيادة الماجيستير مستوى الدراسة:
نخبكية لكرة القدـ ىؿ تتبع اإلدارة الرياضية األساليب العممية كالمنيجية في تسير الييئة الرياضية المشكمة الدراسة:

 الجزائرية؟
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحسيف طرؽ العمؿ في اإلدارة الرياضية كتطكير أساليبيا بما يساير ظاىرة ىدف البحث:

 العكلمة كالتقدـ السريع الذم يشيده العالـ في كافة المياديف 
 :الفرضيات التي تتناوليا ىذه الدراسة 

 في تسير المنظمة الرياضية لكرة القدـ الجزائرية مبادئ اإلدارة الحديثة غير متبع-1
 المشرفكف عمى اإلدارة الرياضية لكرة القدـ النخبكية اليسعكف إلى تنمية العنصر البشرم اإلدارم-2
 يتـ إتباع عدة أساليب إدارية في المنظمة الرياضية في كرة القدـ -3

 يج الكصفي المنيج الذم إتبعتو ىذه الدراسة ىك المنالمنيج المتبع :
النخبة لكرة القدـ  يتككف مجتمع ىذه الدراسة مف أفراد الطاقـ اإلدارم لمنكادم الرياضية،كىذه النكادممجتمع البحث: 

 الى الطاقـ اإلدارم في الرابطة الكطنية لكرة القدـ ككزارة الشباب كالرياضة. باإلظافةالرياضية،
صكدة كقد تـ إختيار أربع نكادم لكرة القدـ مف القسـ االكؿ كيبمغ إعتمدت ىذه الدراسة عمى العينة المقعينة البحث:

حجـ العينة كالتي تمكف الباحث بالتقرب الى أفرادىا التي إستطاع اف يحصؿ عمى المكافقة ؿ تسعة كثالثيف فردا 
دارييف   مف بيف أمناء عامميف لنكادم كمسيريف كا 

 مع المعمكمات.إعتمدت ىذه الدراسة عمى اإلستبياف لجأدوات البحث:
 :أىم النتائج التي توصل إلييا البحث 

اإلدارة الرياضية تتبع األساليب العممية كالمنيجية في تسير الييئة الرياضية التي ينبغي اف يككف عبر عممية التقييـ •
 كالتقكيـ كالتدريب كالتغيير 

 جانب أنماط أخرل  النمط القيادم في المنظمة الرياضية ىك نمط ديمكقراطي كاألتكقراطي الى•
 :أىم اإلقتراحات

 إنجاز دراسة عممية حكؿ كضعية النادم الرياضي النخبكم مف الناحية القانكنية كالتنظيمية كاإلقتصادية
 دراسة إلى أم مدل يمكف أف تؤثر طريقة تسير المنظمة الرياضية النخبكية عمى مستكل األداء الرياضي 



 .في تسيير المكارد في المنظمة لكرة القدـ عمى مستكل النخبة تحديد النمط الرياضي األكثر مالئمة 
 

 :التعميق عمى الدراسة 
إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي في العمؿ كىك نفس المنيج الذم إنتيجناه في دراستنا،كماإعتمدت ىذه 

في إختيار إفراد عينة الشكائيةالالدراسة عمى العينة المقصكدة في إختيار أفراد المجتمع،اما نحف فقد استعممنا 
عتمدنا نحف أيضا عمى ىذه األداة كقد إشتركت  المجتمع،كما تناكلت ىذه الدراسة اإلستبياف في جمع المعمكمات كا 
دراستنا مع ىذه الدراسة في أف اإلدارة الرياضية يجب أف تعتمد عمى األساليب العممية كالمنيجية في تسير الييئات 

 .الرياضية 
 :الرابعة الدراسة 

 سماعيؿ محمد إإسم ولقب الباحث: 
 دكر تسير المنشأت الرياضية في تنمية رياضة الكاراتي دكعنوان البحث: 
 2012-2011تاريخ الدراسة:

 مذكرة تخرج ضمف نيؿ شيادة الماستر مستوى الدراسة:
 دك  ماىك أثر التسير االحسف لممنشأت الرياضية في تنمية رياضة الكاراتيمشكمة الدراسة:
 تيدؼ تيدؼ ىذه الدراسة الى:ىدف البحث:

تسميط الضكء عمى ممارسة التسير داخؿ المنشأت الرياضية ككذلؾ معرفة أىـ نقاط التحكؿ التي مست التسير 
 اإلدارم في المنشأت الرياضية 

 :الفرضيات التي تناولتيا ىذه الدراسة
 ضعؼ المكارد المالية يؤثر عمى ضعؼ رياضة ماراني 1_
 المنشأت الرياضية لممعايير الدكلية في تصميميا يؤثر عمى مردكدية االعبيف تفارإف2_
 اإلستغالؿ األمثؿ لممنشأت الرياضية يتمثؿ في إعطاء األكلية لمممارسة رياضة كراتي 3_

 الدراسة عمى المنيج الكصفي : إعتمدت ىذه  المنيج المتبع
كب المتعدد الرياضات كقد شممت كؿ مف المدربيف الذيف أجريت ىذه الدراسة َعمى مستكل المر مجتمع البحث: 

 يشغمكف عمى مستكل الكحدات ككدا المشرفيف المسؤكليف عمى تسيير المنشأت الرياضية 
 إعتمدت ىذه الدراسة عمى اإلستبيافأدوات البحث :

 :أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث
 ة يؤدم إلّي انييار بصفة عامة نقص تسيير المنشأت الرياضية كضعؼ المكارد المالي•
 الننشأت الرياضية لممعايير الدكلية في تصميميا يؤثر عمى مردكدية الرياضييف  إفتقار•
 عدـ اإلستغالؿ األمثؿ لممنشأت الرياضية يؤدم الى تدمير الرياضة بصفة عامة •

 :أىم اإلقتراحات والتوصيات 
 ة كتحمؿ المسؤكلية كأف يككنكا قادريف عمى أداء عمميـ بشكؿ جيد عمى المسيريف كالمشرفيف إتخاذ القرارات الصائب•
 يجب عمى المشرفيف لممنشأت الرياضية مقنعيف لمميمة محبيف كمخمصيف •
 تكفير اإلمكانيات الالزمة لممدربيف لمقياـ بعمميـ عمى أحسف كجو •



 :التعميق عمى الدراسة 
كىك المنيج الذم إعتمدناه في دراستنا،كماإعتمدت ىذه إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنمج الكصفي في العمؿ 

عينة بحثنا،كما تناكلت ىذه الدراسة أداة اإلستبياف في كىي نفس  الدراسة العينة العشكائية في إختيار أفراد المجتمع
عتمدنا نحف أيضا عمى ىذه األداة ، كقد إشتركت دراستنا مع ىذه الدراسة في محاكلة الكش ؼ عف جمع المعمكمات كا 

الرياضية،كرفعيا مف المردكد الرياضي  أسباب نستطيع مف خالليا معرفة دكر كظائؼ اإلدارة في ترقية المنشأت
 لدم الرياضييف.
 الدراسةالخامسة:

 نجارم بف حاج عمي محمداسم ولقب الباحث: 
 عبي كرة القدـ اىمية التخطيط االستراتيجي لدل المدربيف في تحسيف المردكد الرياضي لدل ال عنوان البحث:
 2013/2014تاريخ الدراسة:

 مذكرة التخرج لنيؿ شيادة الماستر .مستوى الدراسة: 
ما ىك تأثير التخطيط االستراتيجي لدل المدربيف في تحصيف المردكد الرياضي لالعبي كرة القدـ مشكمة الدراسة: 

 سنة ؟ 17اقؿ مف 
 الفرضيات التي تناولتيا ىذه الدراسة:

 17المراد تحقيقيا المدرب تأثر عمى تحسيف المردكد الرياضي لالعبي كرة القدـ اقؿ مف  تحديد االىداؼ (1
 سنة 

 سنة . 17تحديد التكقيت الزمني التخطيطي لممدرب اثر عمى تحسيف المردكد الرياضي لالعبي كرة القدـ اقؿ مف 
 المنيج الذم اتبعتو ىده الدراسة ىك المنيج الكصفي .المنيج المتبع: 

 مدرب مف ثمانية اندية مف كالية عيف الدفمة . 24يتككف مجتمع الدراسة مف  البحث: مجتمع
سنة ام ليـ نفس الخصائص في  17ىي العينة القصدية العمدية , التي تخص العينة اقؿ مف  عينة البحث:

 ىذه المرحمة العمرية كنفس االمكانيات التدريبية داخؿ المنشآت الرياضية .
 دت ىذه الدراسة عمى االستبياف لجمع المعمكمات .اعتم ادوات البحث:

 ىم النتائج التي توصل الييا الباحث:أ
 سنة  17العبي كرة القدـ اقؿ مف  ثير كبير عمى المردكد الرياضي لدلأف التخطيط الجيد لدل المدرب لو تإ
 ىم االقتراحات والتوصيات: أ

لرفع مف مستكاه , كىذا االخير مرتبط بنكعية التخطيط المرحمة العمرية لفئة االشباؿ تناسب تطكير االداء كا
 المنتيج.

البد عمى المدربيف اإللتزاـ بالتخطيط في التدريب كمنطؽ في العممية التدريبية كالقياـ بعدة بحكث مختصة في ىاذا 
 المجاؿ.

 تخطيط في التدريب يمكف اإلستفادة مف الخبرة التي يكتسبيا المدربيف في مجاؿ التدريب عند القياـ بعممية ال
 ة:التعميق عمى الدراس



إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي في العمؿ كىاذا ىك المنيج الذم إعتمدناه في دراستنا،كماإعتمدت ىذه 
عتمدنا نحف العينة العشكائية في دراستنا كما تناكلت  الدراسة عمى العينة القصدية العمدية في إختيار أفراد المجتمع،كا 

عتمدنا أيضا عمى ىذه األداة كلقد إشتركت ىذه الدراسة مع دراستنا لدراسة أداة اإلىذه ا ستبياف في جمع المعمكمات كا 
 في الدكر الفعاؿ الذم تمعبو كظيفة التخطيط في تحسيف التسيير الرياضي .

 الدراسةالسادسة:
 إفركجف غنية إسم ولقب الباحث: 

داء الرياضي النخبكم )دراسة متمحكرة حكؿ البعد القانكني التسيير اإلدارم كعالقتو بألعنوان البحث:
 كالتشريعي(حالة نكادم كرة القدـ النخبكية في الجزائر 

 2007_2008تاريخ الدراسة: 
 مذكرة تخرج ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماسترمستوى الدراسة:
 نخبة ؟ماىك كاقع التسيير اإلدارم في النكادم الجزائرية لمستكل المشكمة الدراسة:

 ىدف البحث
 الكشؼ عمى مدل تماشي التسيير الحالي النخبكم مع المتغيرات العالمية•
 إظيار أىمية التسيير اإلدارم في رفع مستكل األداء لرياضة النخبة في كرة القدـ •
 إظيار أىمية العالقة المكجكدة بيف التسيير اإلدارم كاألداء الرياضي النخبكم في كرة القدـ •

 :التي تناولتيا الدراسة الفرضيات
 التخطيط اإلدارم الحالي في النكادم النخبة لكرة القدـ الجزائرية لو إنعكاس سمبي عمى مستكل األداء الرياضي -
 التنظيـ اإلدارم الحالي في النكادم النخبكية في كرة القدـ الجزائرية لو إنعكاس سمبي عمى مستكل األداء الرياضي -
حالي في النكادم النخبكية لكرة القدـ الجزائرية .  لو انعكاس سمبي عمى مستكل االداء التكجيو االدارم  ال-

 الرياضي 
 اعتمدت ىذه الدراسة عمى االستبياف ككسيمة لجمع المعمكمات ك المقابمة مع العماؿ ك المسيريفالمنيج المتبع: 
لكرة القدـ, مف الصنؼ االكؿ كعدد ىذه مجتمع البح ليذه الدراسة ىـ اعضاء النكادم الجزائرية  مجتمع البحث:

 فريؽ , يتـ تكزيع افراد مجتمع الدراسة كما يمي: 16النكادم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : توزيع افراد مجتمع الدراسة كما يمي: 1الجدول رقم 
 العدد االجمالي حسب الوظيف

مسؤولي النوادي, رئيس االتحادية, والربطة 
 الوطنية لكرة القدم

18 

 112 دين اداريين و اخصائيينمدربين , مساع

 308 العبين

 438 المجموع

 
لقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى العينة العشكائية, ك قد كقع االختيار عمى اربع نكادم لممشاركة في عينة البحث: 

 البطكلة الكطنية لمصنؼ االكؿ لكرة القدـ اكابر كىي:
 اكلمبي العناصر 
 نصر حسيف دام 
 شبيبة القبائؿ 
 ابةاتحاد عن 

 

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب التخصص: 2جدول رقم 

 العدد االجمالي حسب الوظيفة في النادي

 6 المسؤكلكف

عماؿ النكادم بما فييـ: مدربيف , 
 اخصائييف ,العبيف , كادارييف

120 

 126 المجمكع

 
 
 



 المعمكمات.اعتمدت ىذه الدراسة عمى االستبياف ك المقابمة الشخصية لجمع دوات البحث : أ
 ىم النتائج التي توصل الييا الباحث :أ

لقد تكصؿ ىذا البحث الى اف التسيير االدارم الحالي السائد في النكادم النخبكية لكرة القدـ غير المالئـ لرفع 
مستكل االداء الرياضي , كذلؾ لعدـ التحكـ الجيد في اداء اىـ الكظائؼ االدارية , مف انعداـ التخطيط كسكء 

 كم.ضدم الفك ظيـ كعدـ المشاركة في اتخاذ القرارات كالنمط القياالتن
 .فيـ تمؾ القكانيفالفراغ القانكني كمركنة االدارة في تطبيؽ القانكف االدارية كضعؼ مستكل المسيريف الذم ال يسيؿ 

 قتراحات:ىم اإلأ
 تغيرات العالمية .النكادم الرياضية لمسايرة ال ةقالني اك المناجمنت في ادار عر الدراج التسييإ (1
 القياـ بدراسات تحميمية عميقة لكؿ القكانيف الخاصة بالتسيير االدارم لمنكادم النخبكية لكرة القدـ الجزائرية  (2

عتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي في العمؿ , كىذا ىك المنيج الذم تـ إالتعميق عمى ىذه الدراسة : 
ىو الدراسة عمى العينة العشكائية في اختيار افراد المجتمع , ك ىي نفس االعتماد عميو في دراستنا كما اعتمدت 

عتمدنا نحف ايضا أة االستبياف في جمع المعمكمات ك داأالمجتمع كما تناكلت ىذه الدراسة فراد أختيار إفي عينتنا 
عاؿ عمى االداء الرياضي عمى ىذه االداة , كقد اشتركت ىذه الدراسة مع دراستنا في اف التسيير االدارم الجيد دكر ف

 كالنتائج الرياضية .
 :كيفية اإلستفادة من الدراسات السابقة

 كانت بمثابة اإلنطالقة الفعالة التي إنطمقت منيا في ىاذا البحث 
 ساعدتني كثيرا عمى تحديد كصياغة مشكمة الدراسة

البحث كأدكات جمع البيانات ك  كما ساعدتني في تحديد إجراءات البحث كتحديد المنيج العممي المناسب كعينة
 األسمكب اإلحصائي المناسب 
 اإلستبياف كتحديد المحاكر األساسية  كما ساىمت في تصميـ إستمارة

 كما ساعدتني في معالجة البيانات كتفسير النتائج 
 اإلعتماد عمييا كما ساىمت في تعريؼ الباحث بالمراجع العممية الخاصة باإلدارة كالتسيير التي يمكف الرجكع إلييا ك 

 :مميزات الدراسة الحالية
اإلدارة  تتميز الدراسة الحالية بأنيا مكضكع جديد في البحث العممي نستطيع مف خالؿ ىذه الدراسة معرفة كظائؼ

 الرياضية ك كيؼ تساىـ في تحسف تسيير المنشأت الرياضية.
 
 
 
 
 
 
 



 خالصة :
الدارم لممنشآت الرياضية كعالقاتو بالمردكد الرياضي , كما مما سبؽ يتضح , اف جؿ الدراسات تناكلت التسيير ا

تكصمت اغمب ىذه الدراسات الى اف التسيير الجيد لممنشآت الرياضية يرفع مف المردكد الرياضي , بحيث اف 
المردكد الرياضي لمرياضيف يتأثر بمستكل االدارة الرياضية فكمما كانت االدارة تعمؿ كفؽ تخطيط كتكجيو كتنظيـ 

ستراتيجي فعاؿ كجيد كاف المردكد الرياضي لالعبف جيد , فمف خالؿ كؿ ىذا يتضح لنا اف الدكر الفعاؿ الذم ا
تمعبو كظائؼ اإلدارة الرياضية في تحسيف تسيير المنشأت الرياضية ك ىذا ما ينعكس باإليجاب عمى مردكد 

 الرياضييف داخؿ المنشاة الرياضية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جانب التطبيقيال
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 الفصل الثالث
 

 منيجية البحث
 

 ك إجراءاتو الميدانية
 
 
 
 
 
 



 تمييد:
يتـ التركيز كثيرا عمى الجانب التطبيقي في البحكث العممية،كىذا قصد اإلجابة عمى التساؤالت التي تطرح حكؿ    

لمتأكد مف صحة الفرضيات الم ضافة أك المكضكع المدركس،كىذا بتكظيؼ التقنيات اإلحصائية في التحميؿ كالتفسير 
بطالنيا كىنا تتجمى أىمية إختيار الكسائؿ الصحيحة كالمناسبة لجمع المعمكمات كالتقنيات المناسبة لمترجمة المتعمقة 

 بالبيانات.
بحث يعتبر ىذا الفصؿ امنيجية إجراء البحثا العمكد الفقرم لتصميـ كبناء بحث عممي، نقكـ في ىاذا الجزء    
اإلطاحة بالمكضكع بالجانب التطبيقي بالقياـ بدراسة ميدانية، كذلؾ عف طريؽ تكزيع استمارات اإلستبياف عمى أفراد ب

العينة المختارة كالتي تقكـ أساسا حكؿ الفرضيات التي قمنا لكضعيا ثـ تقديـ مناقشة كتحميؿ األسئمة التي تـ طرحيا 
 كالذم نكضح فيو مدل صدؽ الفرضيات التي يتضمنيا البحث.اإلستنتاج  في ىذه اإلستمارة،بحيث نقكـ بعرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الدراسة اإلستطالعية -1
تعد الدراسة اإلستطالعية الخطكة األكلية التي يقكـ الباحث كتساعده عمى إلقاء نظرة إستشرافية مف أجؿ اإللماـ 

راء دراسة إستطالعية كانت بدايتيا التكجو إلى ديكاف بجكانب دراسة ميدانية، كبصدد دراسة ميدانية البد مف إج
بالبكيرة،كالمنشأت التابعة لو، كالتي كانت ترمي إلى جمع المعمكمات كمعرفة  بطاط رابح الرياضاتالمركب المتعدد 

صؼ إستمارة عمى المسيريف كاإلدارييف التابعيف لممسابح الن30الظركؼ التي ستجرم فييا الدراسة،حيث قمنا بتكزيع 
 اإلدارييف.بجمع كؿ ىذه اإلستمارات بعد أف تـ اإلجابة عنيا مف طرؼ المسيريف ك  ناحيث قمأكلمبية، 

 ساسية:الدراسة األ-2
 المنيج المتبع:-2-1

ىك مجمكعة مف اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لكصؼ الظاىرة أك المكضكع إعتمادا عمى جمع الحقائؽ كالبيانات 
حميميا تحميال كافيا كدقيقا إلستخالص كالكصكؿ إلى نتائج كتعميمات عف الظاىرة أم كتصنيفيا كمعالجتيا كت
 (33،صفحة 2002)رشيد زركاتي،مكضكع محؿ البحث. 

ستجابة لطبيعة المكضكع المقترحناالتي طرحكمف أجؿ تحميؿ كدراسة اإلشكالية      إعتمدناعمىاالمنيج ،فإننا ىا، كا 
ة في الحاضر بقصد تمخيصيا ككشؼ ماء ينصب عمى الظاىرة كما ىي قائستقصإنو عبارة عف إ حيث ،الكصفي

ذا المنيج الذم يقكـ عمى دراسة كتحميؿ كتفسير عمى ى ناإعتمد جكانبيا كتحديد العالقة بيف عناصرىا،ككذلؾ
 نظرا إلى معطيات ىذه الدراسة مف إشكالية كفرضيات. الظاىرة،

جؿ فتح مجاالت جديدة لمدراسة التي ينقصيا القدر الكافي مف المعارؼ كيمجأ الباحث إلى استخداـ ىذا المنيج مف أ
كىك يريد التكصؿ إلى معرفة دقيقة كتفصيمية عف عناصر الظاىرة لمكضكع البحث التي تفيد في تحقيؽ فيـ ليا أك 

 (181صفحة  1986)محمد عمي محمد كضع إجراءات مستقبمية خاصة بيا.
 متغيرات البحث:-2-2
ىي تمؾ التغيرات التي يتناكليا الباحث بالتجريب في الدراسات العممية المختمفة،أك ىي تمؾ  مستقل:المتغير ال-أ

كظائؼ اإلدارة المكضكعات التي تدكر حكليا التجارب البحثية، كِفي ىاذا البحث يتمثؿ المتغير المستقؿ في ا
 االرياضية

باحث،كيمكف التعبير عنيا بالبيانات أك النتائج ىي تمؾ التغيرات التي ال تخضع لتحكـ الالتابع: ب__المتغير
دكرىا في تحسيف تسيير المنشأت ينا المتغير التابع ىك:ذا البحث لدصؿ عمييا مف خالؿ التجربة،كِفي ىالمتح

 الرياضية .
 المجتمع:-3

يقصد بمجتمع البحث مجمكع الكحدات التي سيتـ اإلعتماد عمييا في الحصكؿ عمى البيانات لكي تثبت 
 داقيتيا عمى إختيار مجتمع البحث.مص

دارييف تابعيف ؿمسيريف ك كمجتمع الدراسي يتككف مف مسؤكليف  ديكاف المركب المتعدد الرياضات لكالية البكيرة  ا 
 البكيرة.تابعة لديكاف المركب المتعدد الرياضات لكالية مسابح نصؼ أكلمبية كخمسةكحدات عبارة عف 

 
 
 



 العينة:-4
مف المفردات، التي سكؼ يتعامؿ معيا منيجيا،كيشترط فييا أف تككف ممثمة لمجتمع  عبارة عف عدد محدكد

لعينة إذف ىي جزء أك نسبة مف أفراد المجتمع األصمي،ثـ تعمـ نتائج الدراسة االبحث في الخصائص كالسمات،ف
 ( 20،صفحة 2005)أحمد بف مرسمي،عمى المجتمع كمو.

كثر دقة كمكضكعية كمطابقة لمكاقع قمنا باختيار إلى نتائج أرصا منا عمى الكصكؿ حك في ىذه الدراسة 
 عينة بحثنا بطريقة عشكائية أم أننا لـ نخص العينة بأم خصائص أك مميزات كذلؾ لسببيف:

العينة العشكائية تعطي فرصا متكافئة لكؿ األفراد ألنيا ال تأخذ أم اعتبارات أك تمييز أك إعفاء أك صفات أخرل  -
 (58صفحة  1997)خير الديف عمة عكيس ا البحث.غير التي حددى

 .العينة العشكائية لككنيا أبسط طرؽ اختيار العينات -
 تكيع عينة الدراسة تبعا لممنشاة:: 1الجدول رقم 

 مكاف تكاجدىا التسمية المنشاة الرياضية 
المركب متعدد     ديكاف

 الرياضات
 البكيرة ديكاف مركب متعدد الرياضات

 بشمكؿ شرارؽ سعيد كلمبيأالمسبح نصؼ 
 امشدالة يحياكم حميش كلمبيأالمسبح نصؼ 

 برج اخريص بداني محمد المسبح نصؼ اكلمبي
االخكاف الشييداف عمارم سعيد  كلمبيأالمسبح نصؼ 

 ك اعمر
 عيف بساـ

 المسبح نصؼ أكلمبي
 

 خميؼ بمقاسـ

 

 قادرية 

 
 
 مجاالت البحث:-5

كالتي تـ تسطيرىا لمكصكؿ الى اليدؼ التي تزيد حقيقتيا , قمت بتحديد  مف اجؿ التحقؽ مف صحت الفرضيات,
 مجاالت البحث كالتالي:

 :مسير كادارم تابعيف لممسابح النصؼ اكلمبية لكالية البكيرة . 30يتمثؿ مجاؿ بحثي مف  المجال البشري 
 :ب المتعدد الرياضات لقد تـ مشركع الدراسة عمى بعض المنشآت التابعة لديكاف المرك المجال المكاني

 مسابح نصؼ اكلمبية. 5}رابح بيطاط{ لكالية البكيرة المتمثمة في 
 :لقد تقسيـ المجاؿ الزماني الى قسميف: المجال الزماني 

 



،كأما المجاؿ الخاص  2018مامإلى غاية شير  2018فيفرمالمجاؿ الخاص بالجانب النظرم يمتد مف بداية شير 
،حيث يتـ تكزيع اإلستبياف عمى مجمكعة مف  2018جكافإلى غاية شير  مامر بالجانب التطبيقي،يمتد مف شي

ذا ما جعمنا نقكـ ببعض التأخير لعدـ تكاجد اإلستبياف ،كى يكـ تـ إسترجاع 15المسيريف كاإلدارييف كالمدربيف كبعد 
 المسيريف بالمنشأت.

 أدوات وتقنيات البحث:-6
الظكاىر كالمكضكعات التي يدرسيا كعمى الكسائؿ كأدكات يعتمد المنيج الكصفي عمى البينات الخاصة ب

ستخالص النتائج منيا،كليذالقياس التي تساعد عمى جمع البيانات كتصنيفيا تمييدا لتحميميا   ةر إعتمدنا عمى إستما كا 
 .كيرة تتضمف مجمكعة مف األسئمة مكجية إلى المسيريف كاإلدارييف التابعيف لديكاف المركب المتعدد الرياضات بالب

 _اإلستبيان:
يعرؼ اإلستبياف عمى أنو عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بطريقة منيجية،كىك كذلؾ كسيمة لجمع   

 المعمكمات يستعمؿ كثيرا في البحكث العمـك اإلجتماعية.
كحة ىذه الطريقة تستمد المعمكمات مف المصدر األصمي، كىك عبارة عف جممة مف األسئمة مغمقة،شبو مفت  

ذا قصد إجراء عمى األسئمة،يشترط أف تكزيعيا إلى األشخاص المعنييف،كىكالمفتكحة يتـ صياغتيا في إستمارة يتـ 
تككف األسئمة كاضحة تتميز بعدـ التحّيز كيتجنب فييا الباحث األسئمة الحساسة التي ترتبط بحيات الفرد، كيجب أف 

 ( 103صفحة، 2007.)عبد اهلل ريد الكيالني،الجمؿ بسيطة كسيمة كمفيكمة تككف األلفاظ كالكممات التي تتضمنيا األسئمة أك

 األسئمة المغمقة:_
ىي أسئمة بسيطة في أغمب األحياف تكمف خاصيتيا في تحديد اإلجابة مسبقة،كتحديدىا يعتمد عمى أفكار 

صحيح أك خطأ أك الباحث كأغراضو، كالنتائج المستكحاة منو إذ يطمب مف الم ستكَجب اإلجابة بنعـ أك ال 
 إختياراألجابة المالئمة.

 األسئمة المفتوحة: -
في ىذه األسئمة أعطيت الحرية الكاممة لممستجكبيف في إبداء آرائيـ كالتعبير عف المشكمة كىذا النكع مف  

 األسئمة لو درجة كبيرة في تحديد آراء أساتذة في المجتمع.
 األسئمة االختيارية: -

عريضا لألجكبة المفتكحة كما عميو إال اختيار كاحد منيا دكف أف يتطمب منو جيدا  المبحكث يجد جدكال ناى 
 .فكريا كما ىك الحاؿ في األسئمة األخرل إال أنو في ىذه األسئمة يفتح المجاؿ إلى إضافات أخرل ممكنة

 تحكيم اإلستبيان:
ب األسئمة،حسب فرضيات بعد صياغة اإلستبياف قمنا بتسميـ نسخة منو لألستاذ المؤطر لتصحيح كترتي

البحث كقد تـ فعال تحديد بعض عبارات األسئمة مف طرؼ األستاذ،كما قمنا بتقديـ  نسخ منو إلى أساتذتنا بمعيد 
عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية المتخصصيف في تسيير المكارد البشرية كالمركبات الرياضية فخرجنا 

 باستبياف مكحد كمحكـ.
 .سؤاؿ  20لممسيريف كاإلدارييف المككف مف  مكجو ناء إستبيافحيث قمنا بب



الرياضية عمى آلية كاضحة  تعتمد المنشأة نعـاالذم يخدـ الفرضية األكلى،التي تنص عمى أف المحور األول:
 ا.لمبرمجة المستقبمية لنشاطاتيا

 (.5،س 4،س 3،س 2،س 1األسئمة التالية)س في المحكر األكؿ مف اإلستبياف في إلييا ناكقد تطرق 
 .(أسس عممية في تنظيـ عممياعمى  الرياضية المنشأة نعـ تعتمد )الذم يخدـ الفرضية الثانية،المحور الثاني: 

 (.5،س 4،س 3،س 2،س 1األسئمة التالية)س في المحكر الثاني مف اإلستبياف في إلييا ناكقد تطرق
لرياضية تكجيو كاؼ عمى متابعة ا ممنشأةل نعـعمى أف ):الذم يخدـ الفرضية الثالثة ، التي تنص  المحور الثالث
 (.العمػؿ اإلدارم

 (.5،س 4،س 3،س 2،س 1األسئمة التالية)س في المحكر الثالث مف اإلستبياف في إلييا ناكقد تطرق
المنشأة الرياضية دكر في تصحيح  لمرقابة في نعـالتي تنص عمى أف)،رابعةالذم يخدـ الفرضية ال: المحور الرابع
 (.مسػػار العمؿ

 (.5،س 4،س 3،س 2،س 1األسئمة التالية)س في المحكر الثالث مف اإلستبياف في إلييا ناكقد تطرق
 الوسائل اإلحصائية:-7

تخاذ القرارات بناءن عمييا  عمـ اإلحصاء ىك ذلؾ العمـ الذم يبحث عف جميع البيانات كتنظيميا كعرضيا كا 
مؤشرات كمية ذات الداللة التي تساعد في تحميؿ كتفسير مدل صحة ،إف ىدؼ الدراسة ىك محاكلة التكصؿ إلى 

 ( 53صفحة 1988) قيس ناجي عبد الجبار،الفرضيات.
 لقد تـ إخضاع النتائج المتحصؿ عمييا في شكميا الكمي ، كىذا قصد التحميؿ إلى المعالجة باستعماؿ حزمة 

 :ذا لحساب كؿ مف ( كى spss8البرامج) 
 :النسبة المؤوية

 مجمكع أفراد العينة÷011×سبة المئكية = عدد التكرالن
 طريقة االحصاء بالدرجة المئكية: 

 360×العدد الكمي لمعينة ÷ عدد التكراراتالدرجة المئكية=
 :  X2اختبار كاف تربيع

بعد االجابة عف اسئمة االستبياف مف طرؼ عينة البحث كفرزىا مف اجؿ تحميؿ كترجمة النتائج المتحصؿ 
لدراسة الدالة االحصائية , حيث يسمح  Xارقاـ معتبرة , اعتمدت الى كسيمة احصائية باستخداـ اختبار  عمييا الى
 لنا ىذا 

 ختبار بإجراء مقارنة بيف مختمؼ النتائج المتحصؿ عمييا ـ خالؿ االستبياف كىي كالتالي:اإل
 قعةتكلماالتكرارات / المتكقعة( التكرارات–= )مجمكع التكرارات المشاىدة  2كا
a  = 0.05: نسبة الدالة 
df درجة الحرية : 
1-n=df 
n عدد الفئات = 

 (80صفحة  2003)مقدـ عبد المطيؼ (( حيث )ق( تمثؿ عدد الفئات .1-*درجة الحرية )ف=)ق



 مجدكلة                            ال تكجد داللة احصائية . 2محسكبة <ؾ 2اذا كانت ؾ
 جدكلة                            تكجد داللة احصائية .م 2محسكبة >ؾ 2اذا كانت ؾ

 
 :2(: نموذج لكيفية حساب ك2الجدول رقم )

 النسبة  التكرار االجابة
 المئكية

 2ؾ
 المحسكبة

 2ؾ
 المجدكلة

 نسبة 
 الدالة
 

درجة 
 الحرية

 الداللة 

     نعـ
 
 

3.84 

 
 
 

0.05 

 
 
 
1 

 

   ال

   المجمكع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الخالصة
الميدانية كنظرنا لطبيعة إف نجاح أم عمؿ ميما كانت درجتو العممية مرتبطة بشكؿ أساسي بإجراءات البحث 

ذا البحث فقد تناكلنا في ىاذا الفصؿ )الجانب التطبيقي( الخطكات المنيجية التي يتبعيا الباحث مف أجؿ مشكمة ى
تكضيح أىـ الطرؽ كاألدكات المستعممة في جمع المعمكمات كتسمسميا ضبط اإلجراءات الميدانية الخاصة بالدراسة ك 

كتنظيميا كأيضا عرض ىذه الطرؽ كاألدكات كتكضيح كيفية إستعماليا باإلضافة إلى المجاالت التي تمت فييا 
الدراسة مف مجاؿ مكاني كزماني كما حددت كؿ مف مجتمع كعينة البحث الذم تمحكرت حكلو ىذه الدراسة كاليدؼ 
منيا جمع المعمكمات في أحسف الظركؼ كعرضيا في أحسف الصكر ،ألجؿ الكصكؿ إلى نتائج مصاغة بطريقة 
عممية تساعد عمى إيجاد حمكؿ لممشكمة المطركحةن سمفا ، كتكمف أىمية ىاذا الفصؿ ككنو يعتبر الركيزة المنيجية 

د اإلطار العممي كالمنيجي الذم يجب عمى التي إعتمدنا عمييا لرسـ خريطة عمؿ كاضحة المعالـ كاألبعاد ،كيحد
الباحث أف يمتـز بو ليعطي مصداقية عممية لبحثو، فالباحث الذم يتبع ىذه الخطكات كاإلجراءات أثناء إنجازه لبحثو 

 لمكصكؿ إلى نتائج عممية دقيقة يمكف اإلعتماد عمييا مستقبال كحتى إمكانية تعميميا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بع الفصل الرا
 

 عرض ك تحميؿ
 

 ك مناقشة النتائج 
 
 
 
 
 
 



 تمييد:
 ، يأتي ىذا الفصؿ الذم سنعرض فيو البيانات المتحصؿ عمييا بعدبعد التقيد بالخطكات المنيجية لمبحث 

 االستبياف ،التي تـ تكزيعيا عمى العينة ،حيث نقـك بتحميؿ النتائج عمى ضكء فرضيات إستمارة إسترجاع
 حات لكؿ نتيجة تكصمنا إلييا، ثـ نعرض ىذه النتائج في جداكؿ خاصة كنقكـ الدراسة إلعطاء تكضي

 بتمثيميا بيانيا .
 ك في األخير نختـ ىذا الفصؿ بالنتائج العامة المتكصؿ إلييا ك نعطي بعض اإلقتراحات المستقبمية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرض و تحميل النتائج :
 عمى خطط كبرامج مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافيا.شأة الرياضية المنـ تعتمد نعالمحور األول :
 ؟.ىؿ تحدد منشأتكـ أىدافيا عند بداية كؿ مكسـالسؤال األول: 

 .لمعرفة إذا تحدد منشأة رياضية أىدافيا عند بداية كؿ مكسـالغرض من السؤال:
 . ريف عمى السؤاؿ األكؿيبيف إجابة اإلدارييف ك المسي: 01جدول رقم 

 
 :يبيف إجابة المسيريف ك اإلدارييف عمى السؤاؿ األكؿ . 01شكؿ بياني رقـ 

 
 تحميل النتائج:عرض و 
مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف يؤكدكف أف منشأة رياضية تحدد أىدافيا عند  

مسيريف مف مجمكع  3،بينما أجاب  %90مسير مف مجمكع العينة  ك بنسبة  27بداية كؿ مكسـ حيث بمغ عددىـ 
 بداية كؿ مكسـ.أف منشأة رياضية ال تحدد أىدافيا عند  %10العينة  بنسبة 

 ستنتاج:اإل
مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف أغمب المنشأة الرياضية تحدد أىدافيا عند بداية كؿ 

 . مكسـ 
 
 

 01شكل بياني رقم 

 % 90نعم 

 % 10ال 

الداللة 
 اإلحصائية

مستكل 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ؾ²
 المجدكلة

     ؾ²
 المحسكبة

النسبة 
 المئكية

 اإلجابات التكرار

 
 

 دالة

 
 

0.05 

 
 
1 

 
 

3.84 

 
 

19.2 

 نعـ 27 %90
 ال 03 %10

 المجمكع 30 %100



 :ىؿ تقكمكف بكضع خطط ك برامج مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافكـ  ؟ السؤال الثاني
 تقـك بتخطيط ك برمجة مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافيا   : لمعرفة إذا كانت منشأة رياضية الغرض من السؤال

 :يبيف إجابة اإلدارييف ك المسييريف عمى السؤاؿ الثاني . 02جدكؿ رقـ 

 
 02: يكضح إجابة عمى السؤاؿ رقـ 02شكؿ رقـ 

 
 عرض وتحميل النتائج:

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف ،يركف أف منشأة رياضية تقـك  
فيما %80مف مجمكع العينة أم بنسبة  24ـ حيث بمغ عددى بكضع تخطيط ك برمجة مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافيا

أف المنشأة الرياضية ال تقكـ بكضع خطط ك برامج مسبقة لمكصكؿ إلى  % 20أم بنسبة  6يرل الباقي ك عددىـ 
 اىدافيا .

 ستنتاج:اإل
مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف المنشأة الرياضية تقكـ بكضع خطط ك  

 ة لمكصكؿ غمى أىدافيا .برامج مسبق
 
 
 

 02شكل بياني رقم 

 %80نعم 

 %  20ال 

الداللة 
 اإلحصائية

مستكل 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ؾ²
 المجدكلة

     ؾ²
 المحسكبة

النسبة 
 المئكية

 اإلجابات التكرار

 
 

 دالة

 
 

0.05 

 
 
1 

 
 

3.84 

 
 

10.8 

 نعـ 24 %80
 ال 06 %20

 المجمكع 30 %100



 السؤاؿ الثالث :ما نكع التخطيط الذم تتبعكنو في منشأتكـ ؟
 الغرض مف السؤاؿ :معرفة نكع تخطيط متبع في منشاة رياضية ؟

 :يبيف إجابة اإلدارييف ك المسيريف عمى السؤاؿ الثالث . 03جدكؿ رقـ 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المئكية
 ²ؾ  

 المحسكبة
 ²ؾ  
 جدكلةالم

 نسبة 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 الداللة

  %93.33 28 تخطيط قصير المدل
 
 

38.8 

 
 
 

5.99 

 
 
 

0.05 

 
 
 
2 

 
 
 

 دالة
 %6.66 2 تخطيط متكسط المدل

 0 0 تخطيط طكيؿ المدل

 %100 30 المجمكع
 

 03:يبين اإلجابة عمى السؤال رقم 03شكل رقم 

 
 
 

 03شكل بياني رقم 

 % 93,33تخطٌط قصٌر المدى 

 % 6,66تخطٌط متوسط المدى 

 %0تخطٌط طوٌل المدى 



 :  عرض و تحميل النتائج
مف مجمكع العينة أجابك بأف  %93.33مسير ك إدارم ك نسبتيـ  29مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف 

مف  % 6.66مف إداريف ك مسيريف ك نسبتيـ  2المنشاة الرياضية تقـك بتخطيط عمى المدل القصير فيما يرل 
لـ يرل أم أحد أف المنشأة الرياضية تقكـ  عينة البحث أف المنشأة الرياضية تقكـ بتخطيط عمى المدل المتكسط فيما

 بتخطيط عمى المدل الطكيؿ .
 اإلستنتاج :

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ أعاله نستنتج أف المنشاة الرياضية تقكـ بالتخطيط عمى المستكل 
 القصير.

 
 ىؿ تقـك اإلدارة بإستشارتؾ في عممية تحديد األىداؼ ؟ السؤال الرابع :

 : لمعرفة إذا كانت إدارة المنشأة الرياضية تقكـ بإستشارة في عممية تحديد األىداؼ . رض من السؤالالغ
 :يبيف إجابة اإلدارييف ك المسيريف عمى السؤاؿ الرابع . 04جدكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 

 04: يبين اإلجابة عن السؤال رقم 04شكل بياني رقم 

 
 
 
 

 04شكل بياني رقم 

 % 73,33نعم 

 % 26,66ال 
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 عرض و تحميل النتائج :
مف  %73.33بة أم بنس 18مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف ك عددىـ 
مف مسيريف ك اإلدارييف أم  8مجمكع العينة يؤكدكف أف إدارة تقـك بإستشارتيـ في عممية تحديد األىداؼ بينما ينفي 

 أف اإلدارة تقكـ بإستشارتيـ في عممية تحديد األىداؼ . % 26.66ما نسبتو 
 أف المنشأة الرياضية تقـك عاله نستنتج متحصؿ عمييا مف الجدكؿ نستنتجأاالستنتاج: مف خالؿ النتائج 

 بإستشارة مكظفييا في تحديد األىداؼ .
 السؤاؿ الخامس : كيؼ تشارؾ في عممية التخطيط ؟

 الغرض مف السؤاؿ : لمعرفة كيؼ يشارؾ مكظفك منشأة رياضية في عممية التخطيط.
 :يبيف إجابة اإلدارييف ك المسيريف عمى السؤاؿ الخامس . 05جدكؿ رقـ 

 
 05ابة عن السؤال رقم :يبين اإلج05شكل رقم 

 05شكل بياني رقم 

 % 63,33بشكل رسمً فً اإلجتماعات 

على شكل إقتراح شفوي أثناء العمل 
36,66 % 
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بشكؿ  19 %63.33
 رسمي في

 اإلجتماعات
عمى شكؿ  11 %36.66

إقتراح 
شفكم أثناء 

 العمؿ 
 المجمكع 30 %100



 :عرض و تحميل النتائج 
 أم بنسبة  19مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف ك عددىـ 

مف  11يشارككف في عممية التخطيط داخؿ المنشأة الرياضية بشكؿ رسمي أثناء اإلجتماعات، بينما  % 63.33
يشارككف في عممية التخطيط داخؿ المنشأة الرياضية عمى شكؿ إقتراح  %36.66المسيريف ك اإلدارييف أم بنسبة 

 شفكم أثناء العمؿ .
 اإلستنتاج :

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ أعاله نستنتج أف جميع المسيريف ك اإلدارييف  يشارككف في عممية 
 ك عمى شكؿ إقتراحات أثناء العمؿ .التخطيط داخؿ المنشأة الرياضية سكاء بشكؿ رسمي في اإلجتماعات ا

 
 .نعـ تعتمد المنشأة الرياضية عمى أسس عممية في تنظيـ عمميا المحور الثاني :
 ؟  ىؿ في منشأتكـ ىيكؿ تنظيمي تحدد فيو كؿ المياـالسؤال األول :

 لمعرفة إذا كاف في منشأة رياضية ىيكؿ تنظيمي تحدد فيو المياـ ؟الغرض من السؤال :
 يبيف إجابة عف سؤاؿ األكؿ  :01جدول رقم 

 
 األول:يبين اإلجابة عمى السؤال 01شكل بياني رقم 

 
 

 01شكل بياني رقم 

 % 100نعم 
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 نعـ 30 %100
 ال 0 %0

 المجمكع 30 %100



 عرض و تحميل النتائج : 
مف العينة أجابك أف  % 100مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف جميع المسيريف اإلدارييف أم نسبة 

 المنشأة الرياضية لدييا ىيكؿ تنظيمي تحدد فيو المياـ .
 اإلستنتاج :

 لرياضية ىيكؿ تنظيمي تحدد فيو المياـ .مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف لممنشأة ا
 ماىك األسمكب التنظيمي المعتمد في منشأتكـ؟السؤال الثاني : 

 الغرض مف السؤاؿ :معرفة أسمكب التنظيمي المعتمد في المنشأة الرياضية.
 : يبيف اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني.02جدكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : يبيف اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني . 02شكؿ بياني رقـ 

 

   02شكل بياني رقم
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أسمكب  24 %80
 رسمي 

أسمكب  0 %0
غير 
 رسمي

تفاعؿ  06 %20
اإلثنيف 

 معا
 المجمكع 30 %100



 :  عرض و تحميل النتائج
مف عينة  % 80أم بنسبة  24مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف ك  عددىـ 

مف المسيريف كاإلدارييف أم نسبة  06البحث يؤكدكف أف المنشأة الرياضية تعتمد أسمكب تنظيمي رسمي فيما يرل 
 الرسمي ك الغير رسمي .التنظيمي ؿ األسمكب أف منشأة رياضية تعتمد عمى تفاع % 20

 االستنتاج :
مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ أعاله نستنتج أف المنشأة الرياضية تعتمد عمى األسمكب التنظيمي 

 الرسمي .
 ىؿ تحديد المياـ ك الصالحيات يساىـ في تحسيف تسيير المنشأت الرياضية؟الثالث  : السؤال

 :لمعرفة إذا كاف تحديد المياـ ك الصالحيات يساىـ في تحسيف المنشأت الرياضية.  سؤالالغرض من ال
 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثالث.03جدول رقم 

 
 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثالث03شكل بياني رقم

 
 
 
 
 

 03شكل بياني رقم 
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 عرض و تحميل النتائج : 
جميع المسيريف ك اإلدارييف يركف أف تحديد المياـ ك الصالحيات   مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف

 لرياضية .يساىـ في تحسيف تسيير المنشآت ا
 االستنتاج :

 مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف تحديد المياـ ك الصالحيات يساىـ في تحسيف
 المنشآت الرياضية.تسيير 

 : عمى أم أساس تتـ ىيكمة تنظيمية في منشأتكـ ؟السؤال الرابع
 ة في ىيكمتيا التنظيمية.: معرفة أسس التي تعتمدىا المنشأة الرياضي الغرض من السؤال

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الرابع. 04جدول رقم 
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 عمى أساس اإلختصاص 24 %80

 حاجة عمى أساس ال 06 %20

 أسس أخرل 00 %00
 المجمكع 30 %100



 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الرابع. 04شكل بياني رقم 

 
 

 : عرض و تحميل النتائج
مف عينة  % 80ام بنسبة  24مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب مسيريف ك اإلدارييف ك عددىـ  

أف المنشأة الرياضية تعتمد في ىيكمتيا التنظيمية عمى أساس اإلختصاص بينما يرل الباقي ك عددىـ البحث يركف 
 مف عينة البحث أف المنشأة الرياضية تعتمد في ىيكمتيا التنظيمية عمى أساس الحاجة . % 20أم بنسبة  06

 : اإلستنتاج
لمنشأت الرياضية تعتمد في ىيكمتيا التنظيمية مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف ا 

 عمى أساس التخصص .
 ؟في رأيؾ كيؼ يسيـ التنظيـ في تحسيف تسيير المنشأة الرياضيةالسؤال الخامس : 

 .لمعرفة كيؼ يسيـ التنظيـ في تحسيف تسيير المنشأة الرياضية: الغرض من السؤال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04شكل بياني رقم 

 % 80على أساس اإلختصاص 

 % 20على أساس الحاجة 

 % 00أسس أخرى 



 .الخامس يبيف اإلجابة عمى السؤاؿ: 05جدول رقم 
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إستغالؿ  14 %46.66
المكارد 
البشرية 

عمى أكمؿ 
 كجو

إختصار  9 %30
الجيد 
 كالكقت

الحد مف  7 %23.33
 مشكالت

ناتجة عف 
الفكضى ك 
 العشكائية

 المجمكع 30 %100



 05::يبيف اإلجابة عف السؤاؿ رقـ  05شكل بياني رقم 

 
 عرض وتحميل النتائج :

مف عينة البحث يركف أف التنظيـ يسيـ في تحسيف تسيير  % 46.66مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ 
أف تنظيـ يسيـ في تحسيف  % 30الرياضية ك ذلؾ بإستغالؿ المكارد البشرية عمى أكمؿ كجو، بينما يرل المنشأة 

أف التنظيـ يسيـ في تحسيف تسيير المنشأة % 23.33المنشأة الرياضية ب إختصار الجيد ك الكقت ،ك يرل 
 مف خالؿ الحد مف مشكالت الناتجة عف الفكضى كالعشكائية.الرياضية 
 :  اإلستنتاج

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف التنظيـ يسيـ في تحسيف تسيير المنشأت الرياضية 
 المكارد البشرية عمى أكمؿ كجو. مف خالؿ إستغالؿ
 .الرياضية تكجيو كاؼ عمى متابعة العمػؿ اإلدارم مممنشأةنعمالمحور الثالث: 
 الرياضية؟ جيو لو أثر سمبي في تسيير المنشأةء عف عممية التك ىؿ ترل أف اإلستغناالسؤال الثاني: 

 لمعرفة إذا كاف إستغناع عف التكجيو لو أثر سمبي في تسيير المنشأة الرياضية.الغرض من السؤال :
 يبيف اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ .: 01جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 05شكل بياني رقم 

إستغالل الموارد البشرٌة على أكمل وجه 
46,66 % 

 % 30إختصار الجهد و الوقت 

الحد من مشكالت الناتجة عن الفوضى 
 % 23,33والعشوائٌة  
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33.8 

 دائما 27 %90
 أحيانا  03 %10
 أبدا  00 0 %

 المجمكع 30 %100



 : يمثؿ اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ. 01شكل بياني رقم 

 
 عرض و تحميل النتائج :

مف عينة البحث  % 90ه نالحظ أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف أم ما نسبتو مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعال
مف عينة  % 10يركف أف اإلستغناء عف عممية التكجيو لو دائما أثر سمبي في تسيير المنشأة الرياضية ، بينما يرل 

 البحث أف اإلستغناء عف عممية التكجيو لو أحيانا أثر سمبي في تسيير المنشأة الرياضية.
 : إلستنتاجا

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ أعاله نستنتج أف اإلستغناء عف عممية التكجيو لو دائما أثر سمبي في 
 تسير المنشأة الرياضية .

 : ما ىك حجـ التكجيو الذم تتمقكنو خالؿ العممية التسييرية في المنشأة الرياضية ؟ السؤال الثاني
 حجـ التكجيو الذم يتمقاه المسيريف خالؿ عممية تسيير منشأة رياضية .: لمعرفة  الغرض من السؤال

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثاني . 02جدول رقم 
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 كبير 17 %56.66
 متكسط   5 %16.66
 قميؿ  8 %26.66

 المجمكع 30 %100



 : اإلجابة عف السؤاؿ الثاني.  02شكل بياني رقم 

 
 : عرض وتحميل النتائج

 مف عينة البحث  % 56.66مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف مانسبتو 
مف المسيريف     % 16.66يتمقكف تكجيو كبير خالؿ عممية تسيير المنشأة الرياضية ، بينما يؤكد يرل  يركف أنيـ

مف المسيريف       % 26.66ك اإلدارييف أنيـ يتمقكف تكجيو متكسط خالؿ عممية تسيير المنشأة الرياضية ، ك يرل 
 الرياضية. ك اإلدارييف  أنيـ يتمقكف تكجيو قميؿ خالؿ عممية تسيير المنشأة

 اإلستنتاج :
مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج  أف المسيريف ك اإلدارييف في المنشأة الرياضية يتمقكف 

 تكجيو كبير خالؿ العممية التسييرية .
 : في رأيؾ ماىك نمط التكجيو األنسب لتحسيف تسيير المنشأة الرياضية ؟ السؤال الثالث

 : لمعرفة نمط التكجيو األنسب لتحسيف تسيير المنشأة الرياضية . ؤالالغرض من الس
 

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثالث . 03جدول رقم 
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 يديمقراط 18 %60
 مكجو  04 %13.33
 كالىما  08 %26.66

 المجمكع 30 %100



 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثالث .  03شكل بياني رقم 

 
 

 عرض و تحميل النتائج :
مف عينة البحث  % 60مف خالؿ الجدكؿ المتحصؿ عميو أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف ك إلدارييف ك نسبتيـ 

مف نسبة  % 13.33ف أف نمط التكجيو الديمقراطي  ىك األنسب لتحسيف تسيير المنشأة الرياضية ، بينما يرل يرك 
مف مسيريف ك  % 26.66العينة أف نمط تكجيو المكجو ىك  األنسب لتحسيف تسيير المنشأة الرياضية ، فيما يرل 

 تحسيف تسيير المنشأة الرياضية .اإلدارييف أف نمط التكجيو الديمقراطي ك المكجو كالىما األنسب ل
 اإلستنتاج : 

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف النمط األنسب لتحسيف تسيير المنشأة الرياضية ىك 
 نمط التكجيو الديمقراطي .

 : في رأيؾ إلى ما ييدؼ التكجيو في المنشأة الرياضية ؟ السؤال الرابع
 معرفة ىدؼ التكجيو في المنشأة الرياضية .: ل الغرض من السؤال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03شكل بياني رقم 

 % 60دٌمقراطً 

 %13,33موجه 

 26,66كالهما 



 : يبف اإلجابة عف السؤاؿ الرابع . 04جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الرابع . 04شكل بياني رقم 

 
 عرض و تحميل النتائج : 

مف عينة البحث  % 46.66مف خالؿ االلجدكؿ الكضح أعاله نالحظ أف اغمب المسيريف ك اإلدارييف ك نسبتيـ 
مف اإلدارييف ك المسيرم أف   % 30يركف أف التكجيو في المنشأة الرياضية ييدؼ إلى اإلشراؼ المباشر ، فيما يرل 

مف المسيريف ك اإلدارييف أف  % 23.33التكجيو في المنشأة الرياضية ييدؼ إلى القيادة الديمقراطية ، بينما يرل 
 ؼ إلى تجانس األىداؼ .التكجيو في المنشأة الرياضية ييد

 اإلستنتاج :
مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف التكجيو في المنشأة الرياضية ييدؼ إلى اإلشراؼ  

 المباشر عمى عممية التسييرية .
 

 04شكل بياني رقم 

 % 23,33تجانس األهداف 

   30القٌادة الدٌمقراطٌة 

 % 46,66اإلشراف المباشر 
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تجانس  07 %23.33
 ؼ األىدا

القيادة  09 %30
 الديمقراطية

اإلشراؼ  14 %46.66
 المباشر

 المجمكع 30 %100



 : كيؼ يسيـ التكجيو في تحسيف تسيير المنشأة الرياضية؟ السؤال الخامس
 ة كيؼ يسيـ التكجيو في تحسيف تسيير المنشأة الرياضية.: لمعرف الغرض من السؤال

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الخامس . 05جدول رقم 

 
 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الخامس . 05شكل بياني رقم 

 
 عرض و تحميل النتائج :

مف عينة البحث  % 50أم ما نسبتو   مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف
يركف أف التكجيو يسيـ في تحسيف تسيير المنشأة الرياضية مف خالؿ قيادة المرؤكسيف نحك األىداؼ المسطرة ،بينما 

مف المسيريف ك اإلدارييف أف لتكجيو يسيـ في تحسيف تسيير المنشأة الرياضية مف خالؿ التحفيز   % 36.66يرل 
سيريف ك اإلدارييف أف التكجيو يسيـ في تحسيف تسيير المنشأة الرياضية مف خالؿ مف الم % 13.33كيرل 

 اإلتصاؿ بيف الرؤساء ك المرؤكسيف .
 اإلستنتاج : 

مف خالؿ لنتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف التكجيو يسيـ في تحسيف تسيير المنشأة الرياضية ك 
 ألىداؼ المسطرة .ذلؾ مف خالؿ قيادة المرؤكسيف نحك ا

 05شكل بياني رقم 

اإلتصال بٌن الرؤساء و المرؤوسٌن 
13,33 % 

 % 36,66التحفٌز 

قٌادة المرؤوسٌن نحو األهداف المسطرة 
50 % 
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6.2 

الرؤساء اإلتصاؿ بيف  04 %13.33
 ك المرؤكسيف

 التحفيز  11 %36.66
قيادة المرؤكسيف نحك  15 %50

 األىداؼ المسطرة 
 المجمكع 30 %100



 .ياضية دكر في تصحيح مسػػار العمؿالر  المنشأةلمرقابة في  نعـالمحور الرابع :
 : ىؿ ترل أف لكظيفة الرقابة دكر في تنفيذ الخطط بشكؿ جيد في المنشأة الرياضية ؟ السؤال األول

 في المنشأة الرياضية . : لمعرفة إذا كاف لكظيفة الرقابة دكر في تنفيذ الخطط بشكؿ جيد الغرض من السؤال
 : يبيف اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ . 01جدول رقم 

 
 :يبيف اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ . 01ني رقم شكل بيا

 
 :عرض و تحميل النتائج 

مف عينة البحث  % 100مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف جميع اإلدارييف ك المسيريف ك بنسبة 
 يؤكدكف أف لكظيفة الرقابة دكر في تنفيذ الخطط بشكؿ جيد في المنشأة الرياضية .

 اإلستنتاج :
ائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ المكضح أعاله نستنتج أف لكظيفة الرقابة دكر في تنفيذ الخطط بشكؿ مف خالؿ النت

 جيد في المنشأة الرياضية .
 
 
 
 

 01شكل بياني رقم 

 %  100نعم 
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 نعـ 30 %100
 ال 0 %0
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 :ىؿ مراقبة ك تقييـ األداء يساىـ في تحسيف مردكد العماؿ ؟ السؤال الثاني
 يف مردكد العماؿ .: لمعرفة إذا كاف مراقبة كتقييـ األداء يساىـ في تحس الغرض من السؤال

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثاني . 02جدول رقم 

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثاني . 02الشكل رقم 

 
 : عرض و تحميل النتائج

مف عينة البحث % 66.66مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف ك ما نسبتو 
مف  % 33.33بة يركف أف مراقبة ك تقييـ األداء تساىـ في تحسيف أداء العماؿ في المنشأة الرياضية، بينما ترل نس

 عينة البحث ال يركف أف مراقبة ك تقييـ األداء تساىـ في تحسيف أداء العماؿ في المنشأة الرياضية .
 

 :  اإلستنتاج
مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف مراقبة ك تقييـ األداء تساىـ في تحسيف أداء العماؿ 

 في المنشأة الرياضية.
 
 
 
 

 02شكل بياني رقم 
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 نعـ 20 %66.66
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 : كيؼ تتـ عممية الرقابة في المنشأة الرياضية ؟ ل الثالثالسؤا
 : معرفة كيؼ تتـ عممية الرقابة في المنشأة الرياضية ؟ الغرض من السؤال

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثالث. 03جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الثالث . 03شكل بياني رقم 

 
 عرض و تحميل النتائج :

مف عينة البحث  %83.33كؿ المكضح أعاله نالحظ أف معظـ المسيريف ك اإلدارييف أم بسبة مف خالؿ الجد
 % 13.33يركف أف عممية الرقابة في المنشأة الرياضية تتـ بالمالحظة الشخصية ، بينما يرل الباقي أم نسبة 

 ابية .مف عينة البحث أف عممية الرقابة في المنشأة الرياضية تتـ بإستخداـ التقارير الرق
 اإلستنتاج :

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ أعاله نستنتج أف الرقابة في المنشأة الرياضية تتـ بالمالحظة 
 الشخصية.

 03شكل بياني رقم 

 % 83,33بإستخدام التقارٌر الرقابٌة 

 % 16,66بالمالحظة الشخصٌة 
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بإستخداـ  25 %83.33
التقارير 
 الرقابية
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 المجمكع 30 %100



 : ىؿ تستخدمكف نتائج الرقابة لتعديؿ المخطط ك تصحيح مسار العمؿ في منشأتكـ  ؟ السؤال الرابع
 أة الرياضية نتائج الرقابة في تعديؿ المخطط ك تصحيح: لمعرفة إذا تستخدـ المنش الغرض من السؤال

 مسار العمؿ ؟
 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الرابع . 04جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الرابع . 04شكل بياني رقم 

 
 : عرض و تحميل النتائج

مف عينة البحث  93.33مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ أف معظـ المسيريف ك اإلدارييف ، ما نسبتو 
لمنشأة الرياضية تستخدـ نتائج الرقابة دائما في تعديؿ المخطط ك تصحيح مسار العمؿ ، بينما يرل يركف أف ا

مف عينة البحث أف المنشأة الرياضية تستخدـ نتائج الرقابة أحيانا في تعديؿ المخطط ك  6.66الباقي أم نسبة 
 تصحيح مسار العمؿ .

 اإلستنتاج :
ؿ الجدكؿ أعاله نستنتج أف المنشأة الرياضية تستخدـ نتائج الرقابة دائما مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف خال

 في تعديؿ المخطط ك تصحيح مسار العمؿ .
 

 04شكل بياني رقم 
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 دائما  28 %93.33
 أحيانا 02 %6.66
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 : في رأيؾ إلى ما تيدؼ عممية الرقابة الممارسة في المنشأة الرياضية ؟ السؤال الخامس
 : لمعرفة ىدؼ عممية الرقابة في المنشأة الرياضية . الغرض من السؤال

 .: يبين اإلجابة عن السؤال الخامس 05ول رقم جد
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تصحيح  21 %70
األخطاء 

ك منع 
 تكرارىا  

البحث  04 %13.33
عف 

أسباب 
 اإلنحراؼ

عف 
المعدالت 
 المحددة

تصيد  02 6.66 %
 األخطاء 

تحقيؽ  03  10%
األىداؼ 
بفاعمية ك 
 زمف أقؿ

 المجمكع 30 %100



 : يبيف اإلجابة عف السؤاؿ الخامس . 05شكل بياني رقم 

 
 عرض تحميل النتائج :

مف عينة البحث أف  % 70أف أغمب المسيريف ك اإلدارييف، كما نسبتو  مف خالؿ الجدكؿ المكضح أعاله نالحظ
أف  % 13.33عممية الرقابة في المنشأة الرياضية تيدؼ إلى تصحيح األخطاء ك منع تكرارىا ، بينما ترل نسبة 

نسبة  عممية الرقابة في المنشأة الرياضية تيدؼ إلى البحث عف أسباب اإلنحراؼ عف المعدالت المحددة ، ك ترل
أف عممية  % 10أف عممية الرقابة في المنشأة الرياضية تيدؼ إلى  تصيد األخطاء ، ك ترل نسبة  % 6.66

 الرقابة في المنشأة الرياضية تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ بفاعمية ك زمف أقؿ .
 اإلستنتاج :

ابة في المنشأة الرياضية تيدؼ مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الجدكؿ المكضح أعاله نستنتج أف عممية الرق
 إلى تصحيح األخطاء ك منع تكرارىا .

 
 الفرضيات:بالنتائج و مقابمة مناقشة  -2

 مناقشة الفرضية األولى:
التابعة  إداريي بعض المنشآت الرياضيةمسيرم ك بعد عرض كتحميؿ نتائج االستبياف الذم قمنا بو كالذم كزع عمى 

كبعد عممية التحميؿ تـ الكصكؿ إلى أغمبية الحقائؽ التي كنا قد  الية البكيرة ،لديكاف مركب متعدد الرياضات بك 
نعـ تعتمد المنشأة الرياضية طرحنا مف خالليا فرضيات بحثنا، كانطالقا مف الفرضية األكلى في بحثنا التي تقكؿ:

 .عمى خطط ك برامج مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافيا
( تبيف لنا فعال أف التخطيط يمعب دكرا ميما في 5، 4، 3، 2، 1خطيط )كمف خالؿ الجداكؿ في المحكر األكؿ لمت

تحسيف تسيير المنشآت الرياضية كىذا ما يتفؽ مع أىمية كمبادئ التخطيط في الجانب النظرم الذم ينص عمى أف 
 أىمية التخطيط تكمف في:

خطيط تصبح األمكر مترككة التخطيط ىك الذم يرسـ صكرة العمؿ في شتى المجاالت كيحدد مساره كبدكف الت-
 .لمقدر أك لمعمؿ العشكائي

 05كل بياني رقم 

 % 70تصحٌح األخطاء و منع تكرارها 

البحث عن أسباب اإلنحراف عن المعدالت 
 % 13,33المحددة 

 %  6,66تصٌد األخطاء 

  10تحقٌق األهداف بفاعلٌة و زمن أقل 
% 



يكضح الطريؽ الذم يجب أف يسمكو جميع األفراد عند تنفيذ األعماؿ ككذا تكضيح األىداؼ لكي يسعكا  التخطيط-
 لتحقيقيا

 مكاجية حالة عدـ التأكد كالتغيير. -
 التركيز عمى األىداؼ. -
 ا كما كنكعايبيف مقدما جميع المكارد الالـز استخدامي -
 يساعد عمى التخمص مف المشاكؿ كالعمؿ عمى تفادييا قبؿ حدكثيا -
 يمكف بكاسطة التنبؤ باالحتياجات البعيدة مف حيث العماؿ كاألمكاؿ كالمكاد -
 .يعمؿ عمى االستغالؿ األمثؿ لإلمكانات المتاحة -
 كؿ الذم يتـ بيف الخطط.يساعد عمى التنسيؽ بيف األنشطة المختمفة كيتـ عف طريؽ التنسيؽ األ -
يحقؽ األمف النفسي لألفراد كالجماعات، ففي ظؿ التخطيط يطمئف الجميع إال أف األمكر التي تيميـ قد حسب  -

 حسابيا كاعدت عدتيا
 مبادئ التخطيط:

 مبدأ المساىمة في تحقيؽ األىداؼ. -
 مبدأ أكلكية كأسبقية التخطيط. -
 مبدأ شمكلية التخطيط. -
 اية التخطيط. كىذا ما يخدـ لنا الفرضية األكلى.فعالية ككف -

 مناقشة الفرضية الثانية:
التابعة الرياضية  المنشأتإدارم بعض  مسيرم ك بعد عرض كتحميؿ نتائج االستبياف الذم قمنا بو كالذم كزع عمى

الحقائؽ التي كنا قد  كبعد عممية التحميؿ تـ الكصكؿ إلى أغمبية لديكاف مركب المتعدد الرياضات بكالية البكيرة ،
نعـ تعتمد المنشأة الرياضية عمى أسس عممية في طرحناىا مف خالؿ فرضيات بحثنا كانطالقا مف الفرضية الثانية ا

المنشأة الرياضية ( تبيف لنا فعال أف 5، 4، 3، 2، 1ا كمف خالؿ الجداكؿ في المحكر الثاني لمتنظيـ )تنظيـ عمميا 
كىذا ما يتفؽ عميو في كظيفة التنظيـ في المجاؿ الرياضي في الجانب ـ عمميا تعتمد عمى أسس عممية في تنظي

النظرم الذم يعتبر التنظيـ في عممية اإلدارية ىك إطارىا الخارجي ففي التنظيـ تحديد المسؤكليات كالسمطات التي 
لسياسات التي تيدؼ إلى تحدد المشرفيف كالمنفذيف في مجمكعة العالقات الرسمية، فبعد تحديد األىداؼ كالخطط كا

كما يخدـ التنظيـ الجيد االستخداـ األمثؿ لمطاقات البشرية ، بد أف يككف ىناؾ تنظيما مالئماتحقيؽ األىداؼ ال
 كالمادية لمبرامج الرياضية كأنشطتيا كيحقؽ اإلشباع الكامؿ كالرغبات اإلنسانية لألفراد كىذا ما يخدـ فرضيتنا الثانية.

 الثة:مناقشة الفرضية الث
التابعة الرياضية  المنشأتإدارم بعض  مسيرم ك بعد عرض كتحميؿ نتائج االستبياف الذم قمنا بو كالذم كزع عمى

لرياضية تكجيو ا ممنشأةل نعـتـ الكصكؿ إلى أغمبية الحقائؽ الثالثة ا لديكاف مركب متعدد الرياضات بكالية البكيرة،
( تبيف لنا فعال أف 6، 5، 4، 3، 2، 1الجداكؿ في المحكر الثالث )ا كمف خالؿ  كاؼ عمى متابعة العمػؿ اإلدارم

 مف كىذا ما يتفؽ عميو في الجانب النظرم  المنشأة الرياضية تعتمد عمى تكجيو كاؼ عمى متابعة العمؿ اإلدارم  
 خالؿ أىداؼ ك مبادئ ك أبعاد التكجيو التي تنص :

 التكجيو أحد األركاف األساسية لمعممية اإلدارية-



 نو عمؿ ديمقراطي يسيره التفاىـ كالتعاكف عف طريؽ النصح كاإلرشاد بدال  مف  إصداره.إ -
 نو يركز عمى  مساعدة العامميف في تحسيف مستكيات أدائيـ .إ -
نو يعطي المكجو قيمتو مف حيث قكة أفكاره كمياراتو كمعمكماتو المتجددة كخبراتو المتطكرة كليست مف حيث إ -

 مكانتو كسمطتو.
 .نو برنامج متكامؿ كمحدد كىادؼ نحك تحسيف العممية اإلدارية مستخدما  أساليب االتصاؿإ -
 تحسيف األداء. -

 يـ عمؿ المؤسسات كتقديـ المقترحات لتحسينيا.قالتكجيو ي -
 ر النمك الميني كالفني لمعامميف كتحسيف مستكياتيـ كأدائيـ.طك التكجيو ي -
 انات البشرية كالمادية.ستغالؿ كتكجيو اإلمكإحسيف التكجيو ي -

 ك ىذا ما يخدـ الفرضية الثالثة.
 مناقشة الفرضية الرابعة :

التابعة الرياضية  المنشأتإدارم بعض  مسيرم ك ستبياف الذم قمنا بو كالذم كزع عمىبعد عرض كتحميؿ نتائج اإل
كنا قد طرحناىا مف خالؿ التي  تـ الكصكؿ إلى أغمبية الحقائؽ لديكاف المركب المتعدد الرياضات بالبكيرة ،

ا  المنشأة الرياضية دكر في تصحيح مسػػار العمؿ لمرقابة في نعـالثالثة ا فرضيات بحثنا ك إنطالقا مف الفرضية
تصحيح ( تبيف لنا فعال أف الرقابة تمعب دكرا ميما في 6، 5، 4، 3، 2، 1كمف خالؿ الجداكؿ في المحكر الثالث )

 :ية كىذا ما يتفؽ عميو في الجانب النظرم في الرقابة المنشآت الرياض مسار العمؿ في
تمثؿ الرقابة الحمقة األخيرة في سمسمة العمميات اإلدارية كىي تشمؿ التصرفات الفعمية بالخطط المكضكعة كاتخاذ -

 .اإلجراءات التصحيحية الضركرية في حينيا
صالحيا ،كىي أيضاالرقابة - تقكيـ النتائج المتحصؿ عمييا كمقارنتيا  تيدؼ إلى التعرؼ عمى مكاضع اإلخفاؽ كا 

بأىداؼ الخطط أك معايير االنجاز كمف ثـ التعرؼ عمى أسباب انحراؼ النتائج الفعمية عف النتائج المطمكب 
 تحقيقيا مع اتخاذ إجراءات التصحيح عندما يككف ذلؾ ضركريا.

 :فوائد الرقابة لإلدارة الرياضية
 أكبر كفي زمف أقؿ.تسيـ في تحقيؽ األىداؼ بفاعمية  -
 حث كتشجيع األفراد عمى القياـ بأدكارىـ. -
 تحمؿ أسباب الخطأ كاإلخفاؽ كتتعرؼ عمى كسائؿ التصحيح كالعالج -
 تكشؼ األخطاء كاالنحرافات قبؿ حدكثيا أك في بدايتيا لإلسراع بعالجيا. -
 التعرؼ عمى معكقات العمؿ كالمشكالت التي تعترض العمميات اإلدارة. -
 ىذا ما يخدـ الفرضية الرابعةك 
 
 
 
 
 



 خالصة:
بعد تحميمنا ك عرضنا لمنتائج التي تحصمنا عمييا مف اإلستبياف عف طريؽ الدراسة اإلحصائية ،أصبحت 
النتائج  التي تحصمنا عمييا مف اإلستبياف نتائج مممكسة نستطيع قرائتيا ك مناقشتيا ك مقابمتيا بالفرضيات التي 

لى صحتيا أك خطئيا ، فقد قمنا بتطبيؽ إختبار كاؼ تربيع عمى النتائج ك حكلنا تكرارات إفترضناىا  لنتكصؿ إ
إجابات اإلستبياف  إلى نسب مئكية،ثـ مثمنا النسب بدكائر نسبية فأصبحت النتائج المتحصؿ عمييا مممكسة يستطيع 

 أم شخص قرائتيا بسيكلة.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلستناج العام :
 رض النتائج النيائية نصؿ إلى اإلستنتاج العاـ ك ذلؾ لمعرفة الجكانب العامة،مف المكضكع باإلجابة عمى كؿبعد ع

 المطركحة،في ىذا البحث كالتي يدكر مكضكعيا حكؿ:كظائؼ اإلدارة الرياضية ك دكرىا في تحسيف تسيير  التسؤالت
 إلستبياف  اإلعتماد عمى المنيج الكصفي ك بإستخداـالمنشات الرياضية ،فمقد تبيف مف خالؿ دراستنا الميدانية ،ب

 الذم كزعناه عمى مسيرم ك إداريي بعض المسابح النصؼ األكلمبية التابعة لديكاف مركب متعدد الرياضات بكالية 
 البكيرة ف كتحميؿ النتائج إلى صحة فرضياتنا .

 ط كبرامج مسبقة لمكصكؿ إلى أىدافيا،فأغمبية عمى خطتعتمد المنشأة الرياضية فالفرضية األكلى التي تقكؿ        
 المسيريف كاإلدارييف كافقكنا ك ساندكنا في رأينا مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة الخاصة بالمحكر األكؿ مف إستمارة

اإلستبياف ك قالك بأف عممية التخطيط تمعب دكرا ميما في تحسيف تسيير المنشأت الرياضية ك ىذا ما يتفؽ مع  
 النظرم مف خالؿ أىمية التخطيط: الجانب

التخطيط ىك الذم يرسـ صكرة العمؿ في شتى المجاالت كيحدد مساره كبدكف التخطيط تصبح األمكر مترككة -
 .لمقدر أك لمعمؿ العشكائي

يكضح الطريؽ الذم يجب أف يسمكو جميع األفراد عند تنفيذ األعماؿ ككذا تكضيح األىداؼ لكي يسعكا  التخطيط-
 التحقيقي

 ،ك ىذا ما الرياضية عمى أسس عممية في تنظيـ عمميا تعتمد المنشأةك فيما يخص الفرضية الثانية التي تقكؿ أف 
 اإلستبياف أكده أغمب المسيريف ك اإلدارييف مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة المطركحة في المحكر الثاني مف إستمارة

 عممية اإلدارية ىك إطارىا الخارجي ففي التنظيـ تحديد الذم يعتبر التنظيـ في كما أكده الجانب النظرم :
 المسؤكليات كالسمطات التي تحدد المشرفيف كالمنفذيف في مجمكعة العالقات الرسمية، فبعد تحديد األىداؼ كالخطط 

 داـ كما يخدـ التنظيـ الجيد االستخ، بد أف يككف ىناؾ تنظيما مالئماكالسياسات التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ ال
 .اد األمثؿ لمطاقات البشرية كالمادية لمبرامج الرياضية كأنشطتيا كيحقؽ اإلشباع الكامؿ كالرغبات اإلنسانية لألفر 

 ،ك ىذا ما ساندنا الرياضية تكجيو كاؼ عمى متابعة العمػؿ اإلدارم لممنشأةك فيما يخص الفرضية الثالثة التي تقكؿ 
 ؿ اإلجابة عمى أسئمة المحكر الثالث مف اإلستبياف ك أكده الجانب النظرم فيو معظـ المسيريف ك اإلدارييف مف خال

 مف خالؿ أىمية التكجيو:
 التكجيو أحد األركاف األساسية لمعممية اإلدارية-
 انو عمؿ ديمقراطي يسيره التفاىـ كالتعاكف عف طريؽ النصح كاإلرشاد بدال  مف  إصداره. -
 تحسيف مستكيات أدائيـ . انو يركز عمى  مساعدة العامميف في -
انو يعطي المكجو قيمتو مف حيث قكة أفكاره كمياراتو كمعمكماتو المتجددة كخبراتو المتطكرة كليست مف حيث  -

 مكانتو كسمطتو.
 .انو برنامج متكامؿ كمحدد كىادؼ نحك تحسيف العممية اإلدارية مستخدما  أساليب االتصاؿ -
 تحسيف األداء. -
 المؤسسات كتقديـ المقترحات لتحسينيا. ـ عمؿقيالتكجيو ي-
 ر النمك الميني كالفني لمعامميف كتحسيف مستكياتيـ كأدائيـ.طك التكجيو ي-
 



 ستغالؿ كتكجيو اإلمكانات البشرية كالمادية.إحسف التكجيو ي-
 ا ،كىذا مالرياضية دكر في تصحيح مسػػار العمؿ المنشأةلمرقابة في ك فيما يخص الفرضية الرابعة التي 

 أكده أغمب المسيريف ك اإلدارييف مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة المحكر الرابع في اإلستبياف ، ك ما أكده 
 الجانب النظرم في الرقابة :

 تمثؿ الرقابة الحمقة األخيرة في سمسمة العمميات اإلدارية كىي تشمؿ التصرفات الفعمية بالخطط المكضكعة كاتخاذ -
 .ركرية في حينيااإلجراءات التصحيحية الض

صالحيا ،كىي أيضا تقكيـ النتائج المتحصؿ عمييا كمقارنتيا الرقابة -  تيدؼ إلى التعرؼ عمى مكاضع اإلخفاؽ كا 
 بأىداؼ الخطط أك معايير االنجاز كمف ثـ التعرؼ عمى أسباب انحراؼ النتائج الفعمية عف النتائج المطمكب 

 كف ذلؾ ضركريا.تحقيقيا مع اتخاذ إجراءات التصحيح عندما يك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :الخاتمة

اإلدارة الرياضية في تحسيف تسيير المنشآت  كظائؼ عممنا في ىذا البحث عمى إبراز أىـ األدكار التي تمعبيا
 الرياضية سكاء أكانت ىذه األدكار داخمية أك خارجية.

ج يمكف أف نقكؿ عمى أساسيا أف اإلدارة الرياضية كمف خالؿ بحثنا النظرم المدعـ بالجانب الميداني، خرجنا بنتائ
كجميع كظائفيا تمعب دكرا ميما كمميزا في الجانب التسييرم لممنشآت الرياضية، لكف تبقى اإلدارة الرياضية تعيش 
تدني ممحكظ كتراجع عمى مستكل التسيير لممنشآت الرياضية؛ حيث يتبيف مف خالؿ تحميؿ كضعيتيا الحالية ضعؼ 

بالعنصر البشرم كفؽ منظكر الحاجات الضركرية كالتفريؽ بيف األىداؼ. كفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة  االىتماـ
 إلى مالحظتيف أساسيتيف ىما:

: انعداـ المؤىالت الكافية لدل المسيريف كالنقص الممحكظ في اإلطارات الرياضية مف إدارييف كمسيريف في ىذا أوال
ارييف كمسيريف يفتقركف إلى التأىيؿ كالتأطير العممي كاألساليب الحديثة في مجاؿ المجاؿ مما أدل إلى المجكء إلى إد

اإلدارة كالتسيير مما أدل إلى ذلؾ إلى استعماؿ طرؽ بدائية ال يمكف أف تصنع شيء في التقدـ كتحسف في تسيير 
 المنشآت الرياضية.

بة تكجييية، كيرجع ذلؾ عادة إلى ككف المسير : انعداـ كجكد استراتيجية العمؿ مف خالؿ تخطيط التنظيـ رقاثانيا
قميؿ الفكرة كبعيد عف التأىيؿ العممي فال يمجأ إلى استخداـ أساليب عممية حديثة ألنو ال يدرؾ أىمية التخطيط 

 كالتنظيـ كالرقابة في المجاؿ العممي كالعممي كطرؽ التسيير الحديث.
 :مف اإلسراع في أفضؿ منو البد مستكل  كلمخركج مف ىذا المستكل إلى

 كضع مخططات تسييرية سنكية لتسيير المنشآت الرياضية. -
 داخؿ المنشآت الرياضية. ـ ك المبني عمى أسس عممية حديثةالتنظيـ الجيد كالمحكاإلعتماد عمى  -
 إعتبار التكجيو ركف أساسي في العممية اإلدارية ك في إستغالؿ ك تكجيو المكرد البشرم كتحسيف أداءه.-
بيدؼ تكجيو المكرد البشرم ك  ؿ الكسائؿ، الرقابة لعمؿ العنصر البشرم داخؿ المنشآت الرياضيةضع أفكض -

 .تحسيف األداء ال تصيد األخطاء
ف كؿ ما بذلناه مف جيد ككؿ  كفي األخير يمكف القكؿ أف ىذا المكضكع بقدر ما كاف شيقا، كاف كاسعا جدا كا 

نعنا مف القكؿ أننا أخمصنا في إنجاز ىذا البحث ككانت غايتنا الكصكؿ مساىمتنا فيو بدت ضئيمة كلكف ىذا ال يم
 اإلدارة الرياضية في تحسيف تسيير المنشآت الرياضية. كظائؼ إلى إجابات عف األسئمة المقترحة في دكر

 كنرجك أف تككف ىذه الخاتمة بمثابة مقدمة لدراسات أخرل.
 
 
 
 
 
 
 



 :فروض مستقبميةقتراحات و إ
المنشآت الرياضية كتسييرىا األحسف، سكاء كاف ذلؾ تربكيا أك رياضيا عمى نكع اإلدارة الرياضية إذ يتكقؼ مردكد 

تو المنشآت الرياضية كعميو اتعتبر اإلدارة الرياضية ككظائفيا ىي السبب األكؿ كاألخير في نجاح أك فشؿ تسيير ى
يرم يكالتس ساعد في تحسيف العمؿ اإلدارمخمصنا مف خالؿ دراستنا ىذه إلى بعض االقتراحات كالتي نأمؿ أف ت

 داخؿ منشآتنا الرياضية.
 اإلىتماـ بالمنشأت الرياضية ك ىذا بتكثيؼ الجيكد مف طرؼ الدكلة لتجييزىا .-
 تشجيع القيادة اإلدارية عمى الرفع مف حماس عماؿ المنشأة الرياضية بتكفير الجك المالئـ ك الحسف .-
 ؿ شرح النمط التسييرم الحديث المطبؽ عالميا في المنشأت الرياضية .القياـ بسياسة إعالمية مف أج-
أف يتكلى قيادة القطاعات الرياضية كالمنشآت متخصصكف في مجاؿ التسيير اإلدارم كالتككيف في قطاع  -

 الرياضة.
 عمى المدير انتياج السبؿ كالكظائؼ المالئمة لتسيير األمثؿ لممنشآت الرياضية. -
 اضية تيتـ بتككيف اإلطارات في مجاؿ التسيير كاإلدارة.كضع إدارة ري -
تشجيع األفكار الجديدة المفيدة لتحسيف التسيير النابعة في األفراد العامميف في المنشأة الرياضية كعمى كافة  -

 المستكيات.
عتبار جميع تسطير برامج عمؿ يضمف كضع آليات كاضحة المعالـ تستند إلى منيجية عممية بحتة تأخذ بعيف اال -

 العكائؽ كالمسببات التي تعيؽ تسيير المنشآت.
كضع خطط طكيمة المدل عمى أف تقسـ ىذه الخطط إلى مراحؿ زمنية اسنكيةا بيدؼ تأىيؿ كصقؿ المسيريف  -

 اإلدارييف عمى مستكل المنشآت.
 زيادة االىتماـ بالعنصر البشرم داخؿ المنشآت. -
 سيريف. الحكافز لتحسيف مردكد المكضع بعض  -
 إبراز ضركرة كضع سياسة متابعة ك مراقبة مف أجؿ السير الحسف نحك تحقيؽ األىداؼ.-

 في األخير أمؿ أف نككف قد قدمنا شيئا نثرم بو مكتبة معيدنا ك البحث العممي ك أف نككف عند 
 حسف ظف الجميع ،كذلؾ بتكفيؽ مف اهلل عز كجؿ في إنجاز ىذا البحث الذم نعتبره رسالة 

ف دؿ عمى شيئ فإنو يدؿ عمى اإلىتماـ البالغ رياض  ية،فاتحة طريؽ لبحكث عممية أخرل،ىذا كا 
 بكظائؼ اإلدارة الرياضية ك دكرىا في تحسيف تسيير المنشأت الرياضية.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 البيبميوغرافيا
 
 
 
 
 

 
 



 قائمة المصادر:-1
 19القرأف الكريـ : سكرة النمؿ األية-
 24اإلسراء األية القرأف الكريـ : سكرة -
 15القرأف الكريـ : سكرة لقماف األية -
 1983دانياؿ ريغ ،معجـ عربي فرنسي،مكتبة الركس -
 1994المعجـ العربي الميسر ،دار الكتاب المصرم،دار الكتاب المبناني،القاىرة،بيركت،-
 1993، 1المنجد األبجدم،دارالشركؽ،بيركت،ط-

 قائمة المراجع بالمغة العربية :2-
 1994،مركز الكتاب لمنشر،القاىرة،1محة حساـ الديف ،عدلة عيسى مطر : اإلدارة الرياضية،طط-
 2008جماؿ محمد عمي :التنمية الرياضية في اإلدارة الرياضية ك اإلدارة العامة،مركز الكتاب لمنشر مصر -
   2003تكزيع ،عماف ،مكتبة دار الطباعة لمنشر كال1عمر السعيد ك أخركف: مبادئ اإلدارة الحديثة،طبعة-
  2009زياد محمد :أساسيات عمـ اإلدارة،دار البداية ناشركف ك مكزعكف،عماف،-
 1983إبراىيـ عبد العزيز الشيحا: اإلدارة العامة،الدار الجامعية لمطباعة ك النشر،بيركت،-
 2012منشر كالتكزيع،،مكتب المجتمع العربيم1الكشاح محمد،عبداهلل الشعاريف :المنشأت ك المالعب الرياضية،ط-
  1995، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،2مدخؿ لمتسيير، جمحمد رفيؽ الطيب: -
   1995، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 2محمد رفيؽ الطيب: مدخؿ لمتسيير ككظائؼ كتقنيات، ط -
 1974،الفكر العربي ارحسف شمتكت، حسف معكض:التنظيـ كاإلدارة كالتربية الرياضية، القاىرة، د-
 2000عصاـ بدكم:  مكسكعة التنظيـ كاإلدارة في التربية البدنية الرياضية، دار الفكر العربي، مصر  -
، دار 1حسف أحمد الشافعي: المكسكعة العممية لإلدارة الرياضية كتطبيقاتيا، ط ،إبراىيـ محمكد عبد المقصكد -

 2003الكفاء، 
،دار 1،طتع المقصكد: المكسكعة العممية لإلدارة الرياضية.اإلمكانات كالمنشآ حسف أحمد الشافعي، إبراىيـ -

 2003الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،
 1999عثماف محمد غنيـ:ا التخطيط أسس كمبادئ عامةا،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عماف، -
 1999ف،عثماف محمد غنيـ:ا التخطيط أسس كمبادئ عامةا،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عما -
 .1984، 71حسف عبد الجكاد: كرة القدـا ، دار العمـ لممالييف ، بيركت ، لبناف ، ط -
 1997،مركز الكتاب لمنشر،مصر،1طمحة حساـ الديف ك عدلي عيسى مطر: المقدمة في اإلدارة الرياضية ،ط-
 .1994، 1فاركؽ عباس حيدر: تخطيط المدف كالقرل، ط -
 
 1995زنات التقديرية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، الدكتكر محمد فرككس، المكا -
 1999مفتي إبراىيـ حماد: تطبيقات اإلدارة الرياضية، مركز الكتاب لمنشر،  -
 1998عفاؼ ع المنعـ دركيش: اإلمكانات في التربية البدنية، منشأة المعارؼ اإلسكندرية،  -
 2002ي في العمـك اإلجتماعية،الجزائر،رشيد زركاتي : تدريبات عمى منيجية البحث العمم-
 .1986، دار المعارؼ الجامعية، القاىرة، 1محمد عمي محمد: عمـ االجتماع منيج عممي، ط -



 
 2005أحمد بف مرسمي:مناىج البحث العممي في عمـك اإلعالـ ك اإلتصاؿ،ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر،-
 2007األطركحات الجامعية،دار المسيرة، عبداهلل زيد الكيالني : دليؿ الرسائؿ ك -
 قائمة المراجع بالمغة الفرنسية:-3
-fates youcef.sport et politique en algerie .ihaomattan.paris.2009 
 الدوريات و المنشورات العممية:-4
مذكرة تخرج لنيؿ بكرزامة رابح : مدل إنعكاس القيادة اإلدارية لممنشأت الرياضية عمى نجاعة المردكد الرياضي،-

 2005شيادة الماجستير،حامعة سيدم عبدهلل،
إفركجف غنية: التسيير اإلدارم ك عالقتو باألداء الرياضي النخبكم،مذكرة تخرج ظمف متطمبات نيؿ شيادة -

 2008الماجستير،تخصص إدارة كتسيير رياضي،سيدم عبدهلل،
إستعماؿ بعض األساليب الكمية ،العمكـ التجارية ختيـ شامة كآخركف : إتخاذ القرار اإلدارم في اإلنتاج ب -

 1999،كاالقتصادية كالتسيير ، جامعة المسيمة، الجزائر
دحماني مراد كآخركف: تسيير قصر بكسعادة، معيد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة،  -

2001. 
 
 الجرائد و القوانين الرسمية:-5
 271تسيير، التبايف التكاممي، جريدة النبأ، الجزائر العدد: القيادة كاليكسؼ يصديؽ -
 .71، العدد 19/10/2005الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، حرر في  -
  1991نكفمبر  3المؤرخ في  416-91مرسـك تنفيذم رقـ -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract: 

 If we want the sport to prosper and progress, must take scientific way, 

management is one of the basic scientific underpinning columns all developed 

countries, facilities and institutions in promoting sport and physical education, although 

this memo may whale sports management and education Sport they knew in 

experimentally taken in short non-breaching content and curriculum content in the 

presentation of trying to convert the article academic theory of mathematical applied 

material management aligned with the needs of sport and  physical education and sports 

in institutions, enterprises and organizations Sports.  

 In this issue we're  trying  through  this study, learn  sports management functions 

and its role in improving the running of sports facilities.  

 In our study of this subject we divide our research into the theoretical and 

practical part another prior to this and  so we drove  over to the introductory part we ate 

in the  theoretical  background of problematic and hypotheses and research objectives 

and definition of terms and previous studies the  oretical side we have divided in to 

three chapters: 

And may our first chapter four axes discussed in the first axis into sports management, 

we explain the concept and explain the modern sports management  models, discussed 

in the second axis to management positions, objectives, principles and their importance, 

and discussed in the third axis to sports management and Explained the concept and 

process of the propulsion and steering mechanisms and the role of alt sir and give us 

some multiplier models and  enterprise  governance processes reminded us, the fourth 

and last axis, we talked about the sports facilities where we explained the concept of 

established sports and how to build a sports facility and how to use it and 

Characteristics and sports facility types.  

Chapter II dealt with in previous studies are similar and related research, and then we 

drove over in PRATIC two chapters we ate in Chapter 3 methodology and research 

tools, chapter 4contains the results display and analysis.  

 For the latter we display the final results and put closure to work and put some 

suggestions that are counted as solutions. 

 


