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:من إعداد اابللة  

  زديا محلد*
سمدم الخم  *   

ابيمر  ليا  *   

 

:تحت إشماف األسميذ  
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" ولئـن شكـرتم الزيـدنكم: "عمال بقـولو تعالى

نحمد اهلل تعالى عمى توفيـقو لنا إلتمام ىذا العمـل المتـواضع  

" من لـم يشكـر النـاس لـم يشكـر اهلل: " ولقـولو عميـو الصـالة والسـالم

أتقـدم بجـزيل الشكـر وبأسمى معانـي التقـدير واالحتـرام 

رشاداتو  رضوان برجم إلى األستاذ المشـرف   الذي أفادنا بنصـائحو وا 

 عبد اهلل طوطاوي، بايزيد عبد القادر، خالد بعوش: شكرنا الخاص إلى الدكاترة

. عمى مساعداتيم القيمة والتي أثمرت ىذه الدراسة

: كما نتقدم بالشكر الخالص إلى كل من

مدير ديوان المركب متعدد الرياضات رابح بيطاط بالبويرة 

رؤساء الوحدات الرياضية  

ونشكر في األخير كل من قدم لنا يد المساعدة سواء من قريب أو من بعيد  

ونحمد اهلل جال وعال الذي أنعم عمينا بإنياء ىذا العمل 

                                      زيان محمد
 سرير لخضر 
  بشيري جمال 



 

 

 

 
الرحمان فٌهما قال الذٌن إلى  

". تنهرهما وال أف لهما تقل الو"

 اللٌالً علً وسهروا تربٌة حسنأ ربونً من إلى
 سعادتً سبٌل فً جهدا ٌدخرا لم من إلى

 هللا حفظهم"  الحنون أبي "و"  الحبيبة أمي "إلى

 عمرها فً هللا أطال يجدت إلى

  األعزاء إخوتً إلى

 عائلةال إسم ٌحمل من كل إلى

 إلى كل األصدقاء واألحبة

 رضوان برجم: إلى أساتذة المعهد وعلى رأسهم المشرف

 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
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* و بالوالدين إحسانا: *إلى الذٌن قال فٌهما المولى عز و جل

إلى التً ربتنً فً كنفها و لم تفارقنً ابتسامتها و لم تبخل علً بالدعاء   

. 'أمي الغالية'و النصح، 

 وأسكنه  أبي رحمه هللاإلى العزٌز الغالً المرحوم، 
ربً اغفر له وارحمه أنت خٌر "فسٌح جنانه وال ٌسعنا إال أن نقول 

" الراحمٌن
 (نصٌرة)عمر،جمال وزوجته  :إخوتيإلى كل 

 علي جديديإلى أعز أصدقائً الذي كان سندا لً 
إلى كل من أعاننً و آزرنً فً شدتً 

 (أحمد سحنون)
(ق.خولة)إلى رفٌقة دربً زوجتً المستقبلٌة   
إلى كل أصدقاء الجامعة 

 
إلى كل من أحبونً فأحببتهم  

 
اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع  

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
إلى من خفضت لها جناح الذل من الرحمة 

إلى قرة عٌنً أمً العزٌزة حفظها هللا وأطال فً عمرها مع دوام  

  "أمي  الحبيبة"  الصحة والعافٌة

إلى الذي كان منبع الحنان والعطاء ، وكان لً سندا فً مشواري 

" العزيز أبي "الدراسً

عونا على متاعب الدراسة  و إلى من كان سندا فً الحٌاة كلها 

.   إلى كل العائلة القرٌب منهم و البعٌد

. إلى أصدقاء دربً الذٌن أكن لهم الحب و اإلخالص
 

 هدي إلٌهم جمٌعا هذا العمل تقدٌرا و عرفاناأ 
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 :قائمة الجداول
 

 الورقة عنـــوان الجــدول رقم الجدول

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مدى مساىمة التخطيط الجيد في تحقيق األىداف   1
 المسطرة، وكذا االختبار اإلحصائي ليا

56 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حسب كون التخطيط أول العناصر اإلدارية، وكذا االختبار   2
 57 .اإلحصائي ليا

يوضح توزيع المبحوثين حسب تطابق طريقة التخطيط مع البرامج نشاط المؤسسة الرياضية،   3
 .وكذا االختبار اإلحصائي ليا

58 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول المشاكل التي صادفتيم في التخطيط لتسيير المنشأة،   4
 .وكذا االختبار اإلحصائي ليا

59 

 العوامل المؤثرة في عممية التخطيط داخل المنشأة يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول  5
  ، وكذا االختبار اإلحصائي لياالرياضية

60 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول نوع اإلمكانيات التي تستخدميا المنشأة الرياضية في   6
 61 .إنجاز عممية التخطيط ، وكذا االختبار اإلحصائي ليا

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول دور التخطيط في تحقيق أىداف المنشأة الرياضية وكذا   7
 .االختبار اإلحصائي ليا

62 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مدى أىمية التوجيو في تحسين تسيير المنشآت   8
 .الرياضية ، وكذا االختبار اإلحصائي ليا

63 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة مدى ارتباط التوجيو بالعمميات اإلدارية األخرى،   9
 .وكـــــــــــــــــــذا االختبار اإلحصائي ليا

64 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مفيوم التوجيو في تحقيق أىداف التنظيم، وكذا االختبار   10
 65 .اإلحصائي ليا

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول اعتبار التوجيو أحد األركان األساسية، وكذا االختبار   11
 .اإلحصائي ليا

66 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مفيوم التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية ، وكذا   12
 .االختبار اإلحصائي ليا

67 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة المساعدة التي تقدميا وظيفة التوجيو في إدارة   13
 .المنشآت الرياضية، وكذا االختبار اإلحصائي ليا

68 



 ي

 

 دور التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية ، مدىيوضح توزيع إجابات المبحوثين حول   14
 .وكـــــــــــــــــــــــــذا االختبار اإلحصائي ليا

69 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين لمعرفة مدى تأثير االتصال عمى تسيير العمل اتجاه أىداف   15
 .المنشأة ، وكذا االختبار اإلحصائي ليا

70 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول االتصال داخل المنشأة الرياضية، وكــذا االختبار   16
 .اإلحصائي ليا

71 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مدى ارتباط االتصال في استمرار العممية اإلدارية، وكذا   17
 .االختبار اإلحصائي ليا

72 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضية، وكذا   18
 .االختبار اإلحصائي ليا

73 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول ما إذا كان االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار   19
 .بين المستويات التنظيمية، وكـــــــــــــــذا االختبار اإلحصائي ليا

74 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مدى تأثير عممية االتصال في إدارة المنشأة الرياضية،   20
 .وكذا االختبار اإلحصائي ليا

75 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول الصعوبات والعراقيل في عممية االتصال، وكذا االختبار   21
 .اإلحصائي ليا

76 

 77 .مسيرين لمفرضية األولىالداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات ال  22

 78 . المسيرين لمفرضية الثانيةالداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات  23

 79 . المسيرين لمفرضية الثالثةالداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات  24

 80 .مقابمة النتائج بالفرضية العامة  25
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ك

 

 
 :قائمة األشكال

 
رقم 
 الورقة عنـــوان الشكـــل الشكل

 56 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول التخطيط الجيد  1
 57 . يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول كون التخطيط أول العناصر اإلدارية  2
 58 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول الطريقة الصحيحة لمتخطيط  3
 59 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول المشاكل التي صادفتيم في التخطيط  4
 60 .العوامل المؤثرة في عممية التخطيط داخل المنشأةيوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول   5
 61 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول اإلمكانيات التي تستخدميا المنشأة الرياضية  6
 62 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول دور التخطيط في تحقيق أىداف المنشأة الرياضية  7
 63 .يوضح النسب المئوية إجابات المبحوثين حول أىمية التوجيو  8
 64 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول ارتباط التوجيو بالعمميات اإلدارية األخرى  9
 65 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول مفيوم التوجيو  10
 66 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول التوجيو أحد األركان األساسية  11
 67 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول مفيوم التوجيو في إدارة المنشآت الرياضية  12
 68 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول المساعدة التي تقدميا وظيفة التوجيو  13
 69 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول دور التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية  14

يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين لمعرفة تأثير االتصال عمى تسيير العمل اتجاه أىداف   15
 .المنشأة

70 

 71 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول االتصال داخل المنشأة الرياضية  16
 72 يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول مدى ارتباط االتصال في استمرار العممية اإلدارية  17
 73 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضية  18

يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول ما إذا كان االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار   19
 .بين المستويات التنظيمية

74 

يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول مدى تأثير عممية االتصال في إدارة المنشأة   20
 .الرياضية

75 

 76 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول الصعوبات والعراقيل في عممية االتصال  21
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 :ممخص البحث

 .دور وظيفة التخطيط والتوجيه في إدارة المنشآت الرياضية: عنوان البحث
 :هدف الدراسة 
 .  دور التخطيط والتوجيه في إدارة المنشآت الرياضية     إبراز 
تتمحور مشكمة الدراسة أساسا في دور وظيفة التخطيط والتوجيه في إدارة المنشآت : مشكمة الدراسة 

 .الرياضية
 :فرضيات الدراسة 
 لمتخطيط دور في إدارة المنشآت الرياضية. 
 لمتوجيه دور في إدارة المنشآت الرياضية . 
 لالتصال تأثير في إدارة المنشآت الرياضية. 
 :إجراءات الدراسة 
 ( مسير25)إعتمدنا عمى العينة مسحية شاممة في الدراسة لكونها تخدم موضوع بحثنا : العينة. 
 المركبات الرياضية التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات والية البويرة: المجال المكاني. 
 2017 إلى غاية نهاية شهر ماي 2017 من أوائل شهر جانفي :المجال الزمني. 
 المنهج الوصفي الذي يتم بواسطة المعرفة الدقيقة والتفصيمية لعناصر مشكمة ما:المنهج المتبع . 
 االستبيان وهو مجموعة من األسئمة مرتبة عمى موضوع معين يتم وضعها في استمارة :األدوات المستعممة 

 . (عينة الدراسة)ترسل إلى أشخاص معينين 
عبرت مختمف النتائج فعال عمى دور وظيفة التخطيط والتوجيه في إدارة المنشآت : النتائج المتوصل إليها 

 .الرياضية
 بعد النتائج المتوصل إليها والتي توافقت إلى حد كبير مع فرضيات الدراسة ارتأينا أن نقترح :االقتراحات 

 :بعض االقتراحات
 بالتسيير واإلدارة الرياضية التي تعتبر الركيزة األساسية لمرقي بالرياضة وتحسين مستوى العمال االهتمام 

.   الرياضيةاإلداريين داخل المنشأة
 االعتماد عمى آلية صحيحة في تخطيط برامج نشاط المنشأة الرياضية .
 العمل عمى توفير اإلمكانيات المادية والبشرية داخل المنشأة الرياضية. 
 ضرورة االهتمام بالوظائف اإلدارية من أجل تحقيق أهداف المنشأة. 
 وفر المنشأة الرياضية عمى جميع الوسائل واإلمكانيات لتسهيل نجاح عمل اإلدارة الرياضيةت .
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 :مقدمة
 وطريقة الرياضية إلدارةا ةيفعال كفاءة عمى رةيكب بدرجة يعتمد أىدافيا تحقيق في الرياضية المنشآتإن لنجاح 

 الرياضية واستخدامنشأة مجيودات أفراد الم توجيوو تخطيط  في بيا المشرفيتمسك التي األساسية والمبادئ تسييرىا
  واتخاذتسيير من المنشآت إليو تحتاج أن يجب بما أعمم ىو المشرف أن جميع الموارد لتحقيق األىداف حيث

 .القرارات
فالتخطيط ىو نشاط يؤديو المسيرون  والمسؤولون عمى المنشآت، فيو عممية ىدفيا استشراف المستقبل، بحيث 

ذا كانت كل منشأة تسعى لتحقيق أىداف معينة فإن  (المنشآت)تكون قواعدىا  مبنية عمى الماضي والحاضر وا 
 .التخطيط يتمثل في اختيار أفضل السبل والطرق التي تؤدي إلى تحقيق تمك األىداف بفاعمية أكبر

وكذلك اإلدارة الرياضية في حد ذاتيا تيتم اىتماما كبيرا بتوجيو المجيودات البشرية نحو تحقيق أىداف المنشأة 
  من قدرة فائقة عمى األداء اإلداري الدقيق في بناء في المنشآت الرياضية ونظرا لما أصبح يتميز بو التسيير الحالي

اإلدارة حيث أن متابعة تسيير اإلدارة الرياضية وتحركات اإلداريين تتطمب منو أن يأخذ مكانا مناسبا لمتسيير 
اإلداري وليذا أصبح لزاما عمى اإلداريين اإللمام المعرفي باألسس العممية الحديثة أثناء اختيار المبادئ أو العناصر 

 وتعمل اإلدارة الرياضية إلى تحقيق أىدافيا المنشودة في أي مؤسسة أو منشأة  المنشودةالفعالة لتحقيق أىدافيم
 في مجال التسيير والتي تعمل  والتوجيورياضية حيث ركزت اإلدارة الرياضية عمى عدة عناصر منيا التخطيط

 .لصالحيا
  تعبر عن النشاط اإلنساني المركب والمستمر والذي يضطمع بو أفراد ممن ليم قدرات الرياضيةفاإلدارة

تمكنيم من تحقيق أىداف محددة وىذا يعني أن اإلدارة تقوم بالتخطيط والتوجيو  في التخطيط والتوجيو وميارات
الغرض الرئيسي لإلدارة ييتم بالسموك والتصرف البشري، فاإلدارة ىي مشكمة الناس جميعا  وأنلحاجة المنشآت ليا 

لحل المشكالت التي  وبيذا يجب االىتمام بيا والعاممين فييا، ومن أجل ذلك فال بد أن تتوفر لدييم الميارات المعنية
 .تواجييم أثناء أدائيم لموظائف اإلدارية

الوظائف اإلدارية العنصر الشخصي في حياة المؤسسة التي تعمل عمى تحقيق أىدافيا وفي سبيل  حيث تعد
ذلك تستخدم الوسائل الصحيحة ألداء األعمال بقصد الحصول عمى أفضل النتائج بأقل جيود ممكنة، مع مراعاة 
 العامل اإلنساني أي القيادات الحازمة القادرة، وبذلك تكفل لممؤسسة نجاح يرضى عنو أصحابيا وعماليا وموظفييا

. والمجتمع الذي تعمل فيو
 جعمنا نختار موضوع دراستنا تحت إدارة المنشآت الرياضيةولمتعريف أكثر بأىمية ىذه الوظائف اإلدارية في 

 :ىوقد تطرقنا في دراستنا إل" دور وظيفة التخطيط والتوجيو في إدارة المنشآت الرياضية " عنوان
والذي طرحنا فيو إشكالية الدراسة واقترحنا ليا فرضيات ثم تطرقنا إلى أىمية وأىداف البحث وأسباب : المدخل العام

وأخيرا عرضنا بعض الدراسات السابقة والمتشابية والتي اختيارنا لمموضوع بعدىا قمنا بتحديد المفاىيم والمصطمحات 
 .تناولت ىذا الموضوع
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والفصل الثاني ىو " التخطيط والتوجيه"والذي ينقسم إلى ثالثة فصول متتالية، الفصل األول وىو: الجانب النظري
 ".المنشآت الرياضية"أما الفصل الثالث فيو " اإلدارة العامة واإلدارة الرياضية"

جراءاته الميدانية"حيث تم تقسيمو إلى فصمين، الفصل الرابع : الجانب التطبيقي ويحتوي عمى " منهجية البحث وا 
 وكذلك الدراسة األساسية وبيا المنيج المستخدم والذي اخترنا منو المنيج الوصفي، وقمنا الدراسة االستطالعية

ت اودأالزمني والمكاني، وو  البشري المجال عينة البحث، ثم تطرقنا لمجاالت الدراسةاخترنابتحديد متغيرات الدراسة، و
، أما الفصل الخامس فقد تناول البحث، وتكممنا عن األسس العممية ألداة البحث وتكممنا عن الوسائل اإلحصائية

وأخيرا باستنتاج عام وخاتمة  أين قمنا بعرض وتحميل النتائج المتحصل عمييا " عرض وتحليل ومقارنة النتائج"
 التي االقتراحات بعض وطرح أكدنا من خالليا صحة فرضيات البحث وبالتالي اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة

 . مستقبميةكحمول تعد
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 :اإلشكالية- 1
كل مجاالت الحياة قد شيدت  مما ال شك فيو أن المنشآت الرياضية عمى غرار مختمف المنشآت األخرى وفـي      

تساىم في  يستدعي أن تكون لتمك المنشآت إدارة رياضية تطورًا كبيرًا واتساعًا في حجميا وتعددًا في وظائفيا بشـكل
لممنشأة في ظل المتغيرات   االستخدام األمثل لكافة الموارد المتاحةخالل استقرارىا وتسير عمى تطويرىا من

والظروف البيئية المحيطة بيا ولتحقيق ىذا النشاط فإن األمر يتطمب القيام بالعديد من الوظائف األساسية بدءا 
 عمى عنصر التخطيط توافرت حيث ال يمكن لإلدارة أن تقوم إال إذا بالتخطيط الذي يعتبر أول العناصر اإلدارية

ومرورا بالتوجيو الذي يمثل أكثر الوظائف اإلدارية  تعقيدا الرتباطيا بكل العمميات اإلدارية وخاصة القيادة واالتصال 
 1.وانتياء بالرقابة وتقييم األداء

ير أو تعديل أو تطوير لواقع موجود لمتغيرات ييعتبر التخطيط عممية منيجية منظمة تيدف إلى تغو      
 ليصبح ىذا الواقع قادرا عمى تحقيق أىداف المرجوة منو في ،االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية المتوقعة

والبشرية المتوافرة والتخطيط ىو عممية ترتيب األولويات  المجتمع وذلك من خالل توظيف كافة اإلمكانات المادية
أن كما  ،في ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة واالستعداد بعناصر العمل ومواجية معوقات التنفيذ والعمل

التخطيط عممية معقدة، ألن اإلداري المخطط ليا يقوم بعممو وسط مجموعة من الظروف والعوامل تؤثر جميعا 
يتطمب من لذلك   الرياضية،بشكل مباشر في عممية تسيير المنشآت واإلداريين الذين يعممون  عمى تسيير المنشات

 من أجل أن يصل إلى النتيجة المرجوة وذلك بتحديد ،المشتغل بالتخطيط والتسيير أن يخطط لعممو بشكل متقن
يط، ثم تمي ىذه العممية وظيفة التوجيو التي تعتبر من أىم العناصر المطموبة توظيفيا لتحقيق المستيدف في التخط

 2.الوظائف اإلدارية بعد عممية التخطيط
      حيث تعتبر عممية التوجيو أحد األركان األساسية لمعممية اإلدارية، فيو يتم عن طريق اإلشراف عمى 

المرؤوسين واالتصال بيم بيدف إرشادىم وترغيبيم في العمل وقيادتيم أثناء سير العممية التنفيذية، فالتوجيو يتضمن 
إعطاء األوامر والتعميمات والتوجييات واإلرشادات وىو ليس بالميمة السيمة ويتطمب لنجاحو ميارات خاصة، فالذي 
يرجى من األمر ىو الحصول عمى نتائج معينة ومن ثم يتحتم توحيد اإلطار الفكري لمرئيس والمرؤوس حتى يفيم 

 3.األخير مايقصده األول وما ييدف إليو
     كما تيتم عممية التوجيو بتوجيو المجيودات البشرية نحو تحقيق األىداف التنظيمية وسيحدد نجاح ىذه 

المجيودات الموجية كفاية األداء في المنشأة أو عدمو ومن ثم تعد وظيفة التوجيو وظيفة عممية تختبر المقدرة 
اإلدارية عمى إدارة المؤسسة وتعتمد كفاية أداء العمال جزئيا عمى المقدرة التوجييية لإلدارة ولكنيا تعد وظيفة البيئة 

ة بالنتائج المثمى لذا البد نشأذاتيا إلي األداء األمثل فمن يعود التوجيو اإلداري عمى المالتنظيمية فإذا لم تؤدي البيئة 
ة بغية العمل معا عمى تحقيق كال نشأمن تييئة الظروف التي تتوفر التعاون الحماسي بين جميع العاممين في الم

                                                 
1

 .15، ص 1993 الشزكح العزتٍح للٌشز والتىسٌع، القاهزج، هصز، -تجاهتها الوعاصزجأاإلدارج وأصىلها و-  ًثٍل الحسًٌٍ الٌجار- 
2

ًٍل شهادج الواستز فً علىم وتقٌٍاخ الٌشاطاخ الثذًٍح سًٌٍ العشثً، هقذور سفٍاى، التخطٍط وعالقته تتسٍٍز الوٌشآخ الزٌاضٍح، هذكزج  -

 .4، ص، 2014والزٌاضٍح، جاهعح الشلف، الجشائز، 
، ص 2003، اإلسكٌذرٌح، 1، دار الىفاء لذًٍا الطثاعح والٌشز، ط(التىجٍه)الوىسىعح العلوٍح لإلدارج الزٌاضٍح : د إتزاهٍن هحوىد عثذ الوقصىد -3

14. 
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الدليل عمى مدى صدق ونجاعة ما بذل من جيود في التوجيو عممية  تعطي واألىداف الشخصية الجماعية 
 . التي سبقتيا من تخطيط وتنظيمالعمميات

دور مكانة و ىوبغية التعرف عل  الرياضية لوالية البويرةبالمنشآتومن خالل االطالع عمي الوضع القائم 
 : بطرح السؤال التالي، قمنا الرياضيةفي إدارة المنشآت  والتوجيوتخطيطال

 دور في إدارة المنشآت الرياضية ؟ التوجيه والتخطيطهل لوظيفة -                      
 :التساؤالت الجزئية

 ىل لمتخطيط دور في إدارة المنشآت الرياضية ؟  - 
  ؟ىل لمتوجيو دور في إدارة المنشآت الرياضية  - 
 ىل لالتصال تأثير في إدارة المنشآت الرياضية ؟  - 
 :الفرضيات- 2
 الفرضية العامة- 2-1

 .لوظيفة التخطيط والتوجيو دور في إدارة المنشآت الرياضية  - 
 الفرضيات الجزئية- 2-1

 .لمتخطيط دور في إدارة المنشآت الرياضية  - 
 .لمتوجيو دور في إدارة المنشآت الرياضية  - 
 .لالتصال تأثير في إدارة المنشآت الرياضية  - 
 :أسباب اختبار الموضوع- 3

 :من األسباب التي دفعتنا إلى اختيار ىذا البحث نذكر منيا
 .نقص الدراسات والبحوث العممية التي تطرقت ليذا الموضوع  - 
براز مدى أىمية اإلدارة الرياضية في تحسين المنشآت الرياضية  -   .تسميط الضوء وا 
معرفة الدور الذي يمعبو كل من التوجيو والتخطيط والوقوف عمى ما يمكن أن يقدمانو في الرفع من أداء   - 

 .الموظفين بالمنشأة الرياضية
 .موضوع الوظائف اإلدارية من المواضيع اليامة المؤثرة عل صيرورة العممية اإلدارية في المنشآت الرياضية  - 
 :أهمية البحث- 4

 : تكمن األىمية في موضوع بحثنا
 .تقديم نظرة حول دور اإلدارة الرياضية في المنشآت الرياضية من خالل أىم الوظائف اإلدارية  - 
 .إبراز أىمية التوجيو كوظيفة أساسية في تحقيق أىداف المنشأة الرياضية  - 
النظر في وظيفة التخطيط التي تحتاج إلى إداريين أكفاء في المجال اإلداري لتحقيق أىداف المؤسسات   - 

 .الرياضية
 .الكشف عمى أىمية مساىمة االتصال في تطوير الوظائف اإلدارية  - 
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 :أهداف البحث- 5
 :ييدف بحثنا إلى تحقيق األىداف التالية

 .التطرق ألىمية الوظائف اإلدارية باإلضافة وكذا مدى مساىمتيا ودورىا في نجاح العمل اإلداري الرياضي  - 
 .توضيح تأثير التوجيو، التخطيط، االتصال، في إدارة المنشآت الرياضية  - 
التعرف عمى المبادئ أو العناصر التي يمكن االعتماد عمييا في تحسين تسيير المنشآت الرياضية بواسطة   - 

 .اإلدارة الرياضية
 .فتح مجال لمطالب إلى التفكير في مواضيع التوجيو والتخطيط والخوض فييا مستقبال  - 
 . إثراء مكتبتنا بيذا النوع من البحوث  - 
 :الدراسات المرتبطة بالبحث- 6

 المكتبية األرشيفات مختمف عمى إطالعنا دعـب وذلك نظرنا، في النادرة المواضيع من تنامذكر موضوع يعد
 وخاصة مكتبة المعيد التي نستطيع أن نقول أن الدراسات المشابية ليذا الموضوع منعدمة وحتى الرياضية، لممعاىد

 بعض وجدنا أننا إال ما نوعا صعبة الموضوع طبيعةالمراجع التي ليا عالقة بالتخطيط والتوجيو قميمة جدا، ف
 :منيا ونذكر عامة بصفة الرياضية اإلدارة أغمبيا يعالج والتي ىذه مذكرتنا لموضوع ما نوعابية المشا المواضيع

دراسة قام بيا الطمبة، عبود عادل وسيد أحمد عبد الرؤوف تحت إشراف الدكتور بن عبد الرحمان : الدراسة األولى
بجامعة البويرة بقسم اإلدارة والتسيير الرياضي تحت  ،2014/2015: سيد عمي أجريت ىذه الدراسة في السنة الجامعية

دراسة ميدانية لديوان المركب الرياضي المتعدد الرياضات " التخطيط وعالقتو بتسيير المنشآت الرياضية" عنوان 
 .رابح بيطاط بالبويرة

: أراد الطمبة من خالل ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية
ىل توجد عالقة بين التخطيط وتسيير المنشآت الرياضية؟ : اإلشكالية العامة -
 .إبراز دور التخطيط وعالقتو بتسيير المنشآت الرياضية: اليدف من الدراسة -
: الفرضيات الجزئية- 

. التخطيط عمى تسيير المنشآت الرياضية في لمخبرة  لدى اإلداريين دور ىام  -
. لممؤىل العممي دور في التخطيط عمى تسيير المنشآت الرياضية -
 .تؤثر اإلمكانيات المادية عمى تسيير المنشآت الرياضية -

 طبقت عمى عينة تتكون من، ستخدم الطمبة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي، ومن أدوات البحث استمارة االستبيانا
 . مسير لمنشأة رياضية20

 :ومن خالل مناقشة وتحميل النتائج في ظل الفرضيات توصال الى
. التخطيط عمى تسيير المنشآت الرياضية في لمخبرة  لدى اإلداريين دور ىام  -
. لممؤىل العممي دور في التخطيط عمى تسيير المنشآت الرياضية -
 .تؤثر اإلمكانيات المادية عمى تسيير المنشآت الرياضية -
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 . تسييل ظروف العمل لإلداريين والمدربين والرياضيين من اجل الحصول عمى نتائج رياضية أفضل:أىم توصية- 
دراسة قام بيا الطمبة، شواطي رابح وخمفات عمر تحت إشراف األستاذ معيزة مبارك أجريت ىذه : الدارسة الثانية

اإلدارة " ، بجامعة المسيمة بقسم اإلدارة والتسيير الرياضي تحت عنوان 2006/2007: الدراسة في السنة الجامعية
 . "الرياضية ودورىا في تحسين تسيير المنشآت الرياضية

: أراد الطمبة من خالل ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية
 ىل لإلدارة الرياضية دور في تحسين تسيير المنشآت الرياضية؟: اإلشكالية العامة

 .محاولة معرفة دور اإلدارة الرياضية في تحسين تسيير المنشآت الرياضية: اليدف من الدراسة
 : الفرضيات الجزئية

 . لمتخطيط لو دور في تحسين تسيير المنشآت الرياضية  -
 .لمتنظيم لو دور في تحسين تسيير المنشآت الرياضية  - 
 .لمرقابة دور في تحسين تسيير المنشآت الرياضية  - 

 طبقت عمى عينة تتكون من، ستخدم الطمبة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي، ومن أدوات البحث استمارة االستبيانا
 . مدير لمنشأة رياضية30

 :ومن خالل مناقشة وتحميل النتائج في ظل الفرضيات توصال الى
 . لمتخطيط لو دور في تحسين تسيير المنشآت الرياضية  -
 .لمتنظيم لو دور في تحسين تسيير المنشآت الرياضية  - 
 .لمرقابة دور في تحسين تسيير المنشآت الرياضية  - 

أن يتولى قيادة القطاعات الرياضية والمنشآت متخصصون في مجال التسيير اإلداري والتكوين في : أىم توصية
قطاع الرياضة 

 :التعميق عمى الدراسات السابقة
، وىذا ما سمح لنا الطمبة الذين سبقونا من خالل الدراسات السابقة بأخذ العبرة من األخطاء التي وقع فييا استفدنا

الوصول : يمي باإللمام والربط بين جوانب الموضوع، وضبط متغيرات الدراسة، كما أفادتنا ىذه الدراسات أيضا فيما
إلى الصياغة النيائية إلشكالية الدراسة وكذا بناء الجانب المنيجي لمدراسة وتحديد فروض البحث وبناء االستمارة 

 .اإلستبيانية باإلضافة إلى تحديد المنيج العممي المناسب ليذه الدراسة
 :تحديد المفاهيم والمصطمحات- 7

 :إن المصطمحات التي يجب التطرق إلييا ىي كاألتي
واالستعداد  التنبؤ بما سيكون في المستقبل لتحقيق ىدف مطموب تحقيقو في المجال الرياضي ىو :التخطيط*

 1.بعناصر العمل ومواجية معوقات التنفيذ والقيام بمتابعة كافة الجوانب في التوقيت المناسب

                                                 
1

 .27ص- .1999هزكش الكتاب للٌشز،الطثعح األولى،القاهزج ،- تطثٍقاخ اإلدارج الزٌاضٍح: هفتً إتزاهٍن حواد.د - 
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 ىو العممية التي تتضمن تنفيذ العاممين لمميام الممقاة عمى عاتقيم، فأغمب األعمال التي يتم تنفيذىا :التوجيه*
تتطمب تضافر الجيود من األفراد، ويتم ذلك تحت نمط قيادي مالئم يسعى لتحقيق نوع من االتصال مع األفراد 

 1.وذلك بتحفيزىم باألسموب المالئم لحاجاتيم البشرية
  :اإلدارة*

 2.تأتي لفظة اإلدارة من الفعل أدار أي إدارة الشيء بمعنى تعاطاه أي تولي األمر واإلشراف عمى سيره: لغة- 
ىي الحقل الذي ييتم بمجموع األفراد الذين يتحممون المسؤولية في إدارة وقيادة االنسجام في توحيد : اصطالحا- 

 3.جيود ىذه األفراد سواء كان ذلك من خالل اإلنجازات الفعالة والكافية لتحقيق أبسط االحتماالت في النجاح
ىي عممية تخطيط وقيادة ورقابة مجيودات األفراد في المؤسسة الرياضية واستخدام جميع الموارد  :اإلدارة الرياضية*

 4.وتحقيق األىداف المحددة
ىي عممية إنسانية اجتماعية فييا جيود العاممين في المؤسسة أو المنظمة أو الييئة الرياضية  :التعريف اإلجرائي- 

كأفراد الجماعـات لتحقيق األىداف التي أنشـأت من أجـل تحقيقيا متوخين في ذلك أفضل استخـدام ممكن لإلمكانيات 
 .المادية والبشرية والفنية المتاحة لمييئة أو المنشأة

 :المنشآت الرياضية*
ىي األماكن المجيزة بالوسائل واإلمكانات الرياضية المخصصة لممارسة األنشطة الرياضية وتقديم : اصطالحا- 

 5.الخدمات الالزمة لتحقيق األىداف الرياضية حاضرا ومستقبال
وىي عبارة عن تجييزات بمثابة بقية الموازم واألدوات المختبرة في النشاط الرياضي، وتعتبر إحدى  :إجرائي- 

 .األساسيات لتعيين نتائج أعمال المدرب لمنيوض والتقدم بالمستوى الرياضي وتطويره نحو واقع أفضل
 

                                                 
1

 .83، ص1997، القاهزج، 1هقذهح فً اإلدارج الزٌاضٍح، هزكش الكتاب للٌشز، ط: د طلحح حسام الذٌي.أ-  
2

 .11، ص1998الكفاءج اإلدارٌح، الذار الجاهعٍح ، طثاعح، ًشز، تىسٌع، اإلسكٌذرٌح، : عثذ الزحواى العٍسىي - 
 .211 ص ،1995 ،القاهزج , 3 ط، دار الفكز العزتً، القٍاص والتقىٌن فً التزتٍح الثذًٍح والزٌاضٍح،ًٍي هحوذ صثحً حسا. د-  3
4

 .8 ص –القاهزج - هصز الجذٌذج–، هزكش الكتاب للٌشز 1هقذهح فً اإلدارج الزٌاضٍح، ط: عذلح عٍسى هطز طلحح حسام،-  
5

 .14ص ،2012هكتثح الوجتوع العزتً للٌشز و التىسٌع الوٌشؤج و الوالعة الزٌاضٍح، هحوذ الىشاح، - 
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: تمهيد
تعد الوظائؼ اإلدارية العنصر الشخصي في حياة المؤسسة التي تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا وفي سبيؿ ذلؾ 

تستخدـ الوسائؿ الصحيحة ألداء األعماؿ بقصد الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج بأقؿ جيود ممكنة، مع مراعاة العامؿ 
اإلنساني أي القيادات الحازمة القادرة، وبذلؾ تكفؿ لممؤسسة نجاح يرضى عنو أصحابيا وعماليا وموظفييا 

 .والمجتمع الذي تعمؿ فيو
 تصميـ األىداؼ والخطط وكؿ األنشطة التي تؤدي إلى تحقيؽ  فيفاإلدارة الناجحة تتطمب حسف التخطيط

األىداؼ متضمنة اإلستراتيجيات والسياسات واإلجراءات، أو بشكؿ عاـ يمثؿ وسائؿ لتحقيؽ األىداؼ كما تقضى 
اإلدارة، كذلؾ عمى اإلداري واجب التوجيو الصحيح وتقديـ النصح واإلرشاد، تحجيما لألخطاء وتفاديا لمعثرات، 

 .وتجنبا لمظواىر غير المرضية والمشاكؿ
التوجيو عممية تتضمف عالقات العمؿ عمى كؿ المستويات، فعالقات العمؿ التي توجد بيف عامة مف ؼ

األشخاص عمى نفس المستوى مف العمؿ أو األشخاص عمى مستوى أعمى أو أدنى في نفس المجموعة مف العمؿ 
الوظائؼ المساىمة الكبرى واألىـ ليذه ف إو والتأكد مف حسف تنفيذ ىذه العالقات عمى أفضؿ وجو لصالح المشروع

 .في نجاح العمؿ اإلداري الرياضي
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: التخطيط- 1
  :تعريف التخطيط- 1-1

التخطيط عنصر أساسي مف عناصر اإلدارة ولو أولوية عمى جميع عناصر اإلدارة األخرى إذ ال يمكف تنفيذ      
. األعماؿ عمى خير وجو دوف التخطيط ليا

فالتخطيط مرحمة التفكير التي تسبؽ تنفيذ أي عمؿ والتي تنتيي باتخاذ القرارات المتعمقة بما يجب عممو وكيؼ 
إف التخطيط في "يتـ ومتى يتـ ومف يقدـ بو، فالتخطيط سمسمة مف القرارات التي تتعمؽ بالمستقبؿ ويقوؿ غايوؿ 

 1.الواقع يشمؿ التنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ مع االستعداد ليذا المستقبؿ
ستعداد ليذا الأنو استقرار المستقبؿ مف خالؿ إمكانات الحاضر وخبرات الماضي وا: ويعرفو إبراىيـ عبد المقصود

عيدة والقريبة ووضع بدائؿ ألي صعوبات بالمتقبؿ بوضع أمثؿ الحموؿ لو بكافة الوسائؿ المكنة لتحقيؽ األىداؼ اؿ
البرامج الزمنية ليذه السياسات في  محتممة عف طريؽ تحديد السياسات الكفيمة بتحقيؽ ىذه األىداؼ، مع وضع

 2.إطار اإلمكانات المتاحة والمرتقبة
: أهمية التخطيط- 1-2

بدوف وجود التخطيط تصبح القرارات اإلدارية عشوائية لذلؾ توجد أربع أسباب رئيسية توضح أىمية التخطيط      
 :ىي
: مواجهة الحالة عدم التأكد والتغيير: أوال

 فالمسئوؿ ال يستطيع ،أصبح التخطيط أمرا ضروريا لمواجية التغيير وعدـ التأكد الذي ينطوي عميو المستقبؿ     
نما عميو أف يعرؼ طبيعة الظروؼ المستقبمية والتغيرات المعتممة والنتائج المتوافقة وعالقة ذلؾ  وضع أىدافو فقط وا 

. باألىداؼ
:  التركيز عمى األهداف: ثانيا

فالتخطيط موجو في المقاـ األوؿ إلى إنجاز األىداؼ وبذلؾ يركز التخطيط عمى إعداد الخطط الفرعية وربطيا 
في ىذه الخطة كمدخؿ لاللتزاـ بيا وتحقيؽ اليدؼ ويدفع ذلؾ المسئوليف إلى  يبعضيا البعض وتقميؿ درجة الحرية

أخذ الظروؼ المستقبمية في المساؽ ومراجعة ىذه الخطط دوريا وتنفيذىا بما يتمشى مع الظروؼ وبما يضمف 
. تحقيؽ أىداؼ المؤسسة

:  االستفادة  القصوى من اقتصاديات التشغيل: ثالثا
يساعد التخطيط عمى تحديد أكثر الوسائؿ والعمميات كفاية لتحقيؽ اليدؼ وبذلؾ يؤدي إلى تخفيض التكاليؼ 

. ويمكف مالحظة اقتصاديات التخطيط في مجاؿ اإلنجاز
 
 

                                                 
1
 .16انسيذ حسٍ شهتىخ، حسٍ يؼىض، انتُظيى واإلداسج في انتشتيح انشياظيح، داس انفكش انؼشتي، انقاهشج، ص  -  

 .16اتشاهيى يحًىد ع انًقصىد، حسٍ احًذ انشافؼي، انًىسىػح انؼهًيح نإلداسج انشياظيح انتخطيط في انًجال انشياظي، يشجغ ساتق، ص  - 2
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:  تسهيل عممية الرقابة: رابعا
 بدوف أف يكوف لديو مرؤوسيوترجع أىمية التخطيط في ىذا المجاؿ إلى أف المدير ال يمكنو متابعة أعماؿ      

1 .أىداؼ مخططة وعمى ضوئيا يمكف التعرؼ عمى مستوى اإلنجاز بالمقارنة بيذه األىداؼ
 

: مبادئ التخطيط- 1-3
: يمكف فيـ أىمية وطبيعة التخطيط مف خالؿ أربعة مبادئ أساسية ىي

  . حيث ال بد أف تشارؾ الخطة في تحقيؽ األىداؼ الجماعية:مبدأ المساهمة في تحقيق األهداف- 
 أساس تحديد األىداؼ كما بات العمؿ الضروري لتحديد نوعية التخطيط ؼ:مبدأ أولوية وأسبقية التخطيط- 

. العالقات التنظيمية ونوعية األفراد المطموبيف
  إف التخطيط ىو وظيفة كؿ المديريف ابتداء مف المدير العاـ إلى المالحظ أو المشرؼ:مبدأ شمولية التخطيط- 
جراءات معينة تتفاوت حسب المستوى اإلداري عف  . العمؿ ومف ىذا يتضح أف التخطيط في أي مستوى تحكمو وا 
فاعمية إذا ما تـ تنفيذىا وتحققت األىداؼ بأقؿ جيد وتكمفة كفاية و تكوف الخطة أكثر :فاعمية وكفاية التخطيط- 

 الموارد المستخدمة والمخرجات وفؽ وحدات متفؽ عمييا مداخالتولقياس الفعالية ال بد مف قياس العالقة بيف 
 2.كساعات العمؿ مثال

 :أنواع التخطيط- 1-4
ىي تمؾ الغايات التي تسعى إلى تحقيقيا النشاط خالؿ فترة زمنية معينة وال يمنع ىذا مف وجود : حسب األهداف*

 .أىداؼ خاصة لإلدارة حيث تساىـ بدورىا في تحقيؽ أىداؼ التنظيـ
ىي وسيمة فقط لضبط الفكر والعمؿ التنظيمي وتوجيييا في مجاؿ إعداد واتخاذ القرارات : حسب السياسات*

الموجية لممرؤوسيف وقد يعبر عنيا في شكؿ كتابي أو شفوي فيي تعكس األىداؼ وتساىـ بالتالي في تحقيقيا أو 
. تكوف مختمفة حسب المستويات اإلدارية وال بد أف تكوف واضحة

ىي نوع مف الخطط تحددىا مسبقا الوسائؿ واألساليب المعتادة ألداء المياـ واألنشطة في  :حسب اإلجراءات*
 .المستقبؿ فيي بيذا الشكؿ مرشد لمعمؿ أكثر مف كونيا مرشد لمتفكير

تتضمف القياـ بعمؿ أو االمتناع عنو فيي تعني التحديد الواضح لمتصرؼ، تقييد مجاؿ التصرؼ : حسب القواعد*
 3.وفقا لمموقؼ، مثال استعماؿ أقنعة األماف اإلجباري، ممنوع التدخيف داخؿ مكاف العمؿ

:  المنشأة الرياضيةخصائص التخطيط الفعال في - 1-5
را ال بد لو مف أف يشتمؿ عمى عدة ـة الرياضية ويكوف التخطيط فعاال ومثنشأكي يكوف التغيير ناجحا في الـ     

: يمي خصائص ومف ىذه الخصائص ذكر ما
. واقعية األىداؼ التي تضعيا المؤسسة لنفسيا أو المشروع النابع ليا -

                                                 
1

. 99:اإلداسج وانتُظيى في انتشتيح انثذَيح، داس انفكش نهطثاػح وانُشش وانتىصيغ، ػًاٌ، ص: يشواٌ ػثذ انًجيذ إتشاهيى/ د - 
2

خيتى شايح وآخشوٌ، اتخار انقشاس اإلداسي في اإلَتاج تاستؼًال تؼط األسانية انكًيح، يزكشج نيساَس قسى انؼهىو انتجاسيح فشع يانيح، جايؼح  -

 .05، ص 1999انًسيهح، 
3

 .347، ص 1993ػثذ انغفاس حُفي، ػثذ انسالو أتى قحف، تُظيى وإداسج األػًال، انًكتة انؼشتي، اإلسكُذسيح، - 
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 .أف تكوف األىداؼ ذات قيمة حيوية لممؤسسة الرياضية -
 بمعنى شموؿ كافة النقاط ،أف يكوف التخطيط شامال لكافة أنشطة الييئة الرياضية أو المشروع المراد تنفيذه -

 .اليامة
 .كفاية ودقة المعايير الموضوعة في التخطيط -
 . أف يكوف تحقيؽ األىداؼ متدرجا وكذلؾ السير في اإلجراءاتاعتبارهأف يضع التخطيط في  -
نظرا ألف التخطيط يتعامؿ مع المستقبؿ الذي ينطوي دائما عمى العوامؿ الغير   أف يكوف التخطيط مرنا -

 . التغيرواحتماالتأكيدة 
 .ضرورة وجود تنسيؽ فعاؿ بيف اإلدارة المختمفة داخؿ المؤسسات الرياضية وكذلؾ التنسيؽ بيف التخطيط -
 . عف السطحيةواالبتعادتوفر العمؽ والجوىرية في التخطيط  -
 .أف يتسـ التخطيط بالوضوح والبساطة قدر اإلمكاف -
 (.االقتصادية)توفير الوقت والجيد والماؿ قدر اإلمكاف  -

:  مميزات التخطيط الجيد- 1-6
 .أف يستند التخطيط عمى التفكير الموضوعي -
 .(اإلنتاج)يجب أف يكوف لمخطة صفة اإلثمار  -
 .الخطة يجب أف تكوف مرنة -
 .يجب أف تتوازف في الخطة صفة االستقرار -
 1.يجب أف تتميز الخطة بالشمولية -

: التوجيه- 2
: مفاهيم عامة حول التوجيه- 2-1

التوجيو وظيفة أساسية لمعممية اإلدارية وىو مثؿ باقي الوظائؼ مرتبط مع الوظائؼ األخرى ويتـ عف طريؽ 
اإلشراؼ عمى المرؤوسيف واالتصاؿ بيـ بيدؼ إرشادىـ وترغيبيـ في العمؿ وقيادتيـ أثناء سير العممية التنفيذية ثـ 
تقويـ ادعاء العامميف بالوظائؼ التنفيذية فالتوجيو ليس إال عممية اتصاؿ وأسموب مف أساليب القيادة ويرتبط التوجيو 

 .أيضا بوجود الدوافع والحوافز أو عدـ وجودىا
الوظيفة الثالثة مف الوظائؼ الرئيسية لممدير وببساطة يمكف تعريؼ وظيفة التوجيو بأنيا عممية يعتبر التوجيو 

يتـ مف خالليا إبالغ األفراد بما ذا يجب عممو ومعرفة أو التأكد مف أف كؿ فرد يبذؿ قصارى جيده في إنجاز العمؿ 
 2.المنوط بو
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 .28،29تطثيقاخ اإلداسج انشياظيح،يشجغ ساتق ،ص : يفتي إتشاهيى حًاد- 
.  393ص , 2002, اإلسكُذسيح , داس انجايؼح انجذيذج نهُشش , أساسياخ انتُظيى واإلداسج: ػثذ انسالو أتى قحف. د -2
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صدار التعميمات واألوامر ليـ  وتتعمؽ ىذه الوظيفة باألفراد العامميف في المنظمة، وتنطوي عمى إرشادىـ وا 
 1.وتحفيزىـ وتوظيؼ طاقاتيـ وقدراتيـ ومياراتيـ بطريقة تحقؽ ليـ الرضا وتضمف تحقيؽ األىداؼ بكفاءة وفعالية

إف التوجيو يتضمف إعطاء األوامر والتعميمات والتوجييات واإلرشادات " إبراىيـ محمود عبد المقصود"ويذكر 
وىو ليس بالميمة السيمة ويتطمب لنجاحو ميارات خاصة فالذي يرجى مف األمر ىو الحصوؿ عمى نتائج معينة 

 2.ومف ثـ يتحتـ توحيد اإلطار الفكري لمرئيس والمرؤوس حتى يفيـ األخير ما يقصده األوؿ وما ييدؼ إليو
: أهمية التوجيه- 2-2

أىمية عممية التوجيو في كونيا الوظيفة التي تعكس حسف أو سوء أداء العممية اإلدارية كميا، فبعد أف  تكمف     
رشادىـ  يتـ تحديد األىداؼ وتوزيع الواجبات، ووضع الفرد المناسب في المكاف المناسب البد مف إعالـ اإلفراد وا 

وتزداد وظيفة التوجيو في العالقة المباشرة بيف الرئيس والمرؤوسيف وبصفة خاصة في األنشطة الرياضية  وتشجيعيـ
حيث تزداد أىمية اإلرشاد والتعميـ وحيث تظير فاعمية قيادة األفراد والتأثير فييـ إلنجاز األعماؿ وتحقيؽ األىداؼ، 
فيتـ اتصاؿ المدير بالمرؤوسيف عدة مرات واندماجو معيـ في أنشطيـ حيث تسمح ليـ الفرصة لتبادؿ الرأي بشأف 

نجازه بفاعمية، حيث الوصوؿ إلى المستويات  مشاكميـ الشخصية، وظروفيـ المعيشية باإلضافة إلى مشاكؿ العمؿ وا 
 .وبموغ األىداؼ مواكبا لسرعة التطور العممي وخاصة في األنشطة الرياضية

: ويمكف تجسيد أىمية التوجيو في ما يمي
  - تتيح الفرص إليجاد الثقة ممف يصدر األوامر وبالتالي إحاطتو الشاممة بالمواقؼ وقدرتو عمى المواجية

 .األزمات
  -يوفر وينمي اإلخالص لمرئيس مف طرؼ المرؤوسيف. 

  - يسمح التوجيو بزيادة نسبة الثقة في المرؤوسيف مف خالؿ تكميفو حيث ينمي ثقتو بنفسو وقدراتو وكفاءاتو
 .المينية وتزيد مف أدائو اإلداري

  -التوجيو ركف أساسي مف أركاف العممية اإلدارية ال يمكف التخمي عنو. 
  -3.التوجيو يتيح لممرؤوسيف العمؿ ضمف ضرورات التنظيـ السميـ برجوعيـ إلى الرئيس الواحد 

 :أنواع التوجيه- 2-3
 ىو عبارة عف المجيود الذي يبذؿ لتنسيؽ وتوجيو األداء التنفيذي المستمر فرادى وجماعات وذلؾ :التوجيه الفني/ أ

حتى يمكنيـ الحصوؿ عمى قسط وافر مف التفيـ الكامؿ واإلدراؾ السميـ عمى كيفية الجذب نحو األىداؼ المطموب 
. تحقيقيا

                                                 
 .20، ص2009، 2يثادئ اإلداسج انحذيثح، داس انحايذ نهُشش وانتىصيغ، ط: حسيٍ حشيى -1
2

 .14: ص، 2003, ، يشجغ ساتقإتشاهيى يحًىد ػثذ انًقصىد. د   - 
3

َيم شهادج انهيساَس في انتشتيح ليزكشج تخشج ، يساهًح تؼط انىظائف اإلداسيح في َجاح انؼًم اإلداسي انشياظي:  احًذ وآخشوٌػاششي-  

 انًسيهح، تىظيافانثذَيح وانشياظيح ، قسى اإلداسج وانتسييش انشياظي، كهيح انؼهىو االقتصاديح وػهىو انتسييش وانؼهىو انتجاسيح، جايؼح يحًذ 

 .60، ص2006/2007انجضائش، 
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 يقـو بو كؿ مدير ورئيس قسـ بالنسبة لمرؤوسيو في جميع المستويات ويتطمب ذلؾ مف ىؤالء :التوجيه اإلداري/ ب
 . لواجباتيـاألخصائييفالرؤساء خمؽ الجو المناسب ألداء 

: األسس العامة لمتوجيه- 2-4
مف واقع استعراض المبادئ العامة لإلدارة والتنظيـ في السياؽ الخاص بتطوير الفكر اإلداري والتخطيط       

والتنظيـ وغيرىا مف الموضوعات األخرى يمكف استخالص بعض األفكار التي تمثؿ أساسا جيدا لممارسة وظيفة 
: التوجيو عمى النمو المستيدؼ ومف بيف ىذه األسس ما يمي

 حيث يمثؿ اليدؼ المحور األساسي لمتوجيو بأي نشاط داخؿ المنظمة أي أنو أساس ، ضرورة تحديد اليدؼ-
 .توحيد الجيود المبذولة عمى مستوى الفرد والجماعة داخميا

وحدة التوجيو ووحدة األمر أساس لتجنب التعارض في األوامر والتعميمات الصادرة لممرؤوسيف كأفراد أو - 
 .كمجموعات

ضرورة التعاوف بيف الرؤساء والمرؤوسيف وبيف الزمالء في نفس المستوى التنظيمي فالتعاوف ىو دعامة أي عمؿ - 
 .جماعي ناجح

العدالة في المعاممة مع المرؤوسيف وضرورة بناء اتخاذ القرارات المرتبطة أي حالة مف حاالت التمييز في منح - 
 .الثواب أو توقيع العقاب عمى أسس موضوعية

كذلؾ تنمية روح الوالء ,تنمية مفيـو الرقابة الذاتية كوسيمة لدعـ الثقة بيف الرئيس والمرؤوس مف ناحية - 
 1.واإلحساس بالمسؤولية مف ناحية أخرى

: العمميات األساسية لمتوجيه- 2-5
: القيادة- 2-5-1

: مفهوم القيادة: أوال
تعتبر القيادة مف المواضيع التي درسيا الباحثوف دراسة مستفيضة خالؿ السنوات الماضية وقد عرفت مف      

. طرؼ الباحثيف كؿ حسب دراستو
العممية التي يقـو فييا فرد مف أفراد جماعة منظمة بتوجيو سموؾ : "أشار محمد حسف عالوي إلى القيادة بأنيا

 2".أفرادىا لدفعيـ برغبة صادقة نحو تحقيؽ ىدؼ مشترؾ بينيـ
القيادة بأنيا النشاط الذي يمارسو الشخص لمتأثير في الناس وجعميـ يتعاونوف لمتوصؿ إلى ىدؼ :  أوردوي تيدعرفو

 3 .يرغبوف في تحقيقو
 4. عممية التأثير عمى األفراد وتشجيعيـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمةبأنياالقيادة ويمكف تعريؼ 

 
                                                 

 .   395,396:ص، 2002 ، يشجغ ساتق،ػثذ انسالو أتى قحف. د-  1
2

 .1992 ، 1سيكىنىجيح انجًاػاخ انشياظيح، يشكض انكتاب نهُشش ، ط: يحًذ حسٍ ػالوي-  
3

 .228، ص1992، انًكتثح األكاديًيح، انقاهشج، 1 جانشياظي،اإلداسج في انًيذاٌ :  و ػصاو تذويانًُثشيحهيى -  
4

 .429 ، ص2002َفس انًشجغ،  ، ػثذ انسالو أتى قحف. د-  
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: مفهوم القيادة في المجال الرياضي: ثانيا
تعني القيادة الرياضية المقدرة عمى التأثير في سموكيات اآلخريف كتأثير المدربيف : تعريؼ مفتي إبراىيـ حماد     

عمى الالعبيف أو رؤساء األندية عمى المدربيف أو مدراء المؤسسات عمى األساتذة والعامميف في المؤسسة إذ ىي 
عممية تواصؿ بيف المدير ومرؤوسيو، حيث يتبادلوف األفكار واالتجاىات والمعمومات والمعارؼ مف أجؿ إنجاز 

المياـ الموكمة إلييـ، وتعني القيادة الرياضية أيضا كؿ مف اإلرشاد والتوجيو رياضيا والتأثير في اآلخريف والمبادرة 
 1.واالنطالؽ إلى األماـ وتوضيح معالـ الطريؽ

: أنواع القيادة: ثالثا
: تتعد أنواع القيادة بتعدد البحث في سيكولوجية القيادة وفيما يمي سنعرض ىذه األنواع

  :القائد المهني*
ىو الشخص الذي أعد عف طريؽ دراسات معينة وتدريب خاص لكي يكوف قادرا عمى العمؿ في المؤسسات       

الرياضية ، القيادة المينية ىي قيادة تربوية تمعب دورا جوىريا مف خالؿ المؤسسات التي يعمؿ بيا  عمى مساعدة 
شباع  .  إلعداد مواطف سوي صالحواتجاىاتو ونحو مواىبو وتعديؿ سموكو احتياجاتونفسو وا 

: ويعد القائد الميني لكي يكوف صالحا لمعمؿ في المجاؿ  الرياضي عف طريؽ محاور رئيسة
:  مثؿاألساسيةتعميمو مجموعة مف العمـو والمعارؼ الالزمة لمتعامؿ مع المجتمع الرياضي وىي مجموعة العمـو - 

 .الخ ...عمـ النفس، عمـ االجتماع، اإلدارة الرياضة
التدريب الرياضي، قوانيف األلعاب، : تعميمو مجموعة مف العمـو المينية الالزمة لو في مجاؿ تخصصو مثؿ- 

خراجطرؽ تنظيـ  مقاسات وأبعاد المالعب الرياضية، .  الخ... الدورات الرياضيةوا 
 مجموعة مف الميارات القيادية التي تمكنو مف العمؿ مع الشباب ويرى البعض أف القائد الميني البد وأف اكتسابو- 

يتقاضى راتبا نظير عممو كشرط مف الشروط األساسية إلى جانب إعػداده المتخصػص حػتى يػمكف أف نسميو قائد 
. ميػني وحػتى نفػرؽ بيػنو وبيف القائػد المتطػوع

 :القائد المتطـــوع*
ىو الشخص الذي لديو مف الوقت والرغبة واالستعداد ما يدفعو إلى التطوع لمعمؿ في المؤسسات والييئات      

الرياضية وغالبا ما يكػوف  لدى ىذا الشخص ميارة عممية أو يتقف نشاطا معينا وىناؾ ضػرورة وجود ىذا النوع مف 
: القادة في المجاؿ الرياضي لألسباب التالية

 أف ىناؾ نقصا في القادة المينييف إلى جانب عدـ قدرة المؤسسات والييئات الرياضية عمى توظيؼ العدد الالـز -
. مف القادة المينييف لقيادة مجاالت نشاطيا المقصود

حتياجيـ مف خالؿ تعامميـ مع -  تنمية روح التطوع والخدمة العامة، وربط ىؤالء المتطوعيف بواقع مجتمعيـ وا 
دراكيـ ألماليـ وطموحاتيـ وكذلؾ احتياجاتيـ  . الرياضييف وا 
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متوفرة لدى القادة عممو القائد الميني ىو الذي يحدد مسؤولياتو  إضافة ميارات جديدة، وربما ال تكوف  -
واختصاصاتو ويشرؼ عميو ويوجيو أثناء قيامو بالعمؿ، كما يقع عمى عاتؽ القائد الميني مسؤولية إعداد وتدريب 

 1.القيادة التطوعية
 : القائد الطبيـعي*

وىو الذي تنتخبو الجماعة مف بيف أعضائيا لكي يتولى مباشرة قيادتيا وتنظيـ أعماليا ونشاطيا واجتماعاتيا       
 :ويكوف حمقة االتصاؿ بينيا وبيف القائد الميني وتتمثؿ أىمية ىذا النوع مف القيادة في اآلتي

. فرصة لتدريب  الشباب عمى تحمؿ المسؤولية ، ومواجية  المشاكؿ
يخصمػوف التبعيػة السممػية وتتكػوف    "(وىػـ أعضػاء الجمػاعة التي يقودىػا القائػد الطبػيعي )تػؤدي إلى إيجػاد تابعػيف 

 2"لدييػـ محاسبػة القائد الطبيػعي ومنػاقشتو في أي خروج منػو عػف ما اتفقت عميػو الجماعػة 
تؤدي إلى إيجابية األعضاء وتزيد مف فاعميتيـ داخؿ الجماعة لشعورىـ بأف القائد أحد زمالئيـ وأنيـ أصحاب القرار 

. األوؿ ، سواء في إبقائو أو عزلو
يخرجوا إلى الحياة مزوديف بقيـ ديمقراطية صالحة تساعد فرصة لتدريب الشباب عمى األسموب الديمقراطي حتى 

 3.عمى تدعيـ وتغذية الييئات الرياضية ومواقع العمؿ األخرى بالقيادات اإليجابية الفعالة
: مهارات القيادة: رابعا

: بصفة عامة ينبغي أف تتوفر لدى القائد ميارات ثالث ىي
 ىي القدرة عمى التفاعؿ والتفاىـ مع الناس والقدرة عمى خمؽ روح العمؿ كفريؽ بيف أفراد التنظيـ :مهارات إنسانية*

وبالتالي تصبح الميارة اإلنسانية شرطا أساسيا ...لممسئوؿإف العالقات اإلنسانية ىي جزء ال يتجزأ مف العمؿ اليومي 
 .المسئوؿفي 
 .المسئوؿ وىي المعرفة والفيـ لنوع العمؿ الذي يؤديو :مهارات فنية*
ىي القدرة عمى تصور األمور ورؤية األبعاد الكاممة ألي مشكمة أي ىي القدرة عمى تصور : المهارة الفكرية*

, لممسئوؿالعالقات بيف العوامؿ المختمفة وتختمؼ األىمية بالنسبة لكؿ مف ىذه الميارات باختالؼ المستوى اإلداري 
 4. في التنظيـالمسئوؿفالميارات الفكرية مثال تزداد أىميتيا كمما ارتفع مستوى 

: االتصال - 2-5-2
يعتبر االتصاؿ واحدا مف األجنحة األساسية لوظيفة التوجيو وال يستطيع المدير أف يوجو مرؤوسيو ألداء العمؿ 

لـ يكف ذلؾ مف خالؿ االتصاؿ  ما لـ يتصؿ بيـ بؿ يمكف القوؿ بأنو ليس ىناؾ عممية إدارية يمكف أف تتـ ما
فإصدار األوامر والتعميمات ولمتحدث إلي المرؤوسيف واالستماع إلي الرؤساء والمقابالت الشخصية واالجتماعات 

والتعبير الشفوي وكتابة الخطابات والتقارير والمذكرات ىي مف أنواع االتصاؿ وتصور حياة أو عمؿ دوف حديث أو 
                                                 

1
 .215، ص 1992حهيى نًُيشي وػصاو تذوي ، يشجغ ساتق، -  
2

 84حسٍ شهتىخ وحسٍ يؼىض، يشجغ ساتق، ص-  

3
 .216، ص1992حهيى نًُيشي وػصاو تذوي، يشجغ ساتق، -  
4

 .554: ، ص2002/  2001اإلسكُذسيح،، (انطثغ، انُشش، انتىصيغ) اإلداسج انًثادئ وانًهاساخ، انذاس انجايؼيح ،أحًذ ياهش. د - 
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 إف االتصاؿ بمثابة فريؽ التشحيـ لكؿ العمميات اإلدارية واإلنسانية ،يمكف اعتبارىا حياة أو عمؿ ال كالـ أو كتابة
. لـ يكف ىناؾ االتصاؿ ال يمكف ليا الحركة بسيولة وسير ما

: تعريف االتصال: أوال
التصرؼ الذي "تعرؼ عممية االتصاؿ بأنيا عممية تبادؿ المعمومات وتعرفيا الجمعية األمريكية لإلدارة بأنيا 

 ويعتبر االتصاؿ مف العمميات التي تحتاج إلى تخطيط كما يتطمب حصر الخطوات في "ينتيي بتبادؿ المعاني
نما تحديد الوسيمة التي تحتاجيا اإلدارة عف طريؽ  تخطيطيا وموضوع االتصاؿ ليس ىو المعالجة التفصيمية لو وا 

. االتصاؿ لتحقيؽ األىداؼ قصيرة األجؿ والطويمة ليا
واالتصاؿ يقصد بو عادة تمؾ العممية التي تيدؼ إلي تدفؽ البيانات والمعمومات الالزمة الستمرار العممية اإلدارية 

 داخؿ الييكؿ وخارجو بحيث تسير عممية التواصؿ المطموب بيف ،عف طريؽ تجميعيا وتنقميا في مختمؼ االتجاىات
 1.مختمؼ المتعامميف 

 عبارة عف نقؿ المعمومات مف طرؼ إلي طرؼ آخر ونقؿ المعمومات قد يكوف مف خالؿ أمر أو طمب أو كما أنو
  2.تعميمات بصدد عممية تخطيطية أو تنظيمية أو رقابية أو لتوجيو المرؤوسيف

: االتصالمراحل عممية : ثانيا
بإرساؿ الفكرة أو الرأي أو المعمومات مف خالؿ الرسالة التي يقـو  ىو الشخص الذي يبدأ عممية االتصاؿ: المرسل*

 .بإعدادىا
وىي المعنى أو الفكرة أو المحتوى الذي ينقمو المصدر إلى المستقبؿ وتتضمف المعاني واألفكار واآلراء : الرسالة*

 3.التي تتعمؽ بموضوعات معينة
ر في االتصاؿ والذي يتمقى بحواسو المختمفة الرسالة وينظميا ويفسرىا وفقا إلدراكو يىو الطرؼ األخ: المستقبل*

 .ودوافعو وتعميمو وشخصيتو وصفاتو
عمى المرسؿ أف يختار الوسيمة األكثر تعبيرا وتأثيرا عمى مف يستقبميا وىناؾ رسائؿ كثيرة لالتصاؿ منيا  :الوسيمة*

ومنيا المكتوب كالخطابات والمذكرات .الخ.. .والمحادثاتكالمقابالت واالجتماعات والمجاف  (أو الشفيي)المنطوؽ 
 ...والتقارير والموائح

 ىناؾ ينقمب المستقبؿ إلي مرسؿ يستخدـ كؿ األدوات السابؽ اإلشارة إلييا في إرساؿ :(المعمومات المرتدة)الرد *
 .رسالة عبر وسيمة إلي الطرؼ الذي أمامو

 إف ما يحيط بعممية االتصاؿ مف أشخاص آخريف وعمؿ وأصوات أو رموز وعالقات يمكنيا أف :بيئة االتصال* 
. تسيؿ أو تعيؽ أو تضيؼ أو تشوش عمى عممية االتصاؿ
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:  وظائف االتصال: ثالثا
: تتمثؿ وظائؼ االتصاؿ في (مكتوب أو شفيي)بغض النظر عمى شكؿ أو نوع االتصاؿ 

. تبادؿ المعمومات سواء داخؿ المنظمة أو بيف المنظمة والبيئة• 
نشر األفكار والتوجييات المرتبطة بإنجاز األنشطة وكذلؾ التعميمات واألوامر المرتبطة بالتنفيذ باإلضافة   • 

. لتأصيؿ القيـ والمعايير التنظيمية وتوضح أىداؼ المنظمة لألفراد
. التقييـ والمساعدة في تقييـ األداء بالنسبة لمفرد والجماعة المنظمة • 
 1.تشجيع تبادؿ اآلراء واألفكار بيف المستويات التنظيمية المختمفة •

: اتجاهات االتصال في اإلدارة: رابعا
 وذلؾ االتصاؿ الذي يتـ بيف اإلدارة العميا في المشروع وأعضاء اإلدارة الوسطى :االتصال من أعمى إلي أسفل / 1

ويبيف ىؤالء ورجاؿ اإلدارة المباشرة أو المشرفيف وبيف اآلخريف والعامميف بمستوى التنفيذ ويأخذ ىذا االتصاؿ شكؿ 
تعميمات وأوامر وتوجييات وقرارات وسياسات تصدرىا الييئات اإلدارية وبغرض تنظيـ وتوجيو األعماؿ بالمشروع 

 .وىذا أيضا ما ينطبؽ عمى اإلدارة الرياضية 
ويعني اتصاؿ العامميف باإلدارة وذلؾ كرد فعؿ لالتصاؿ المستقبؿ أو كمعمومات  :االتصال من أسفل إلي أعمى/ 2

وبيانات ترفع لإلدارة أغراض الرقابة وتقييـ نتائج األعماؿ ومشكالتيا فال بد مف معمومات مرتدة لإلدارة لموقوؼ عمى 
. أراء العامميف ومقترحاتيـ وشكواىـ ووجيات نظرىـ ويتـ ذلؾ في اإلدارة الرياضية 

 يأخذ االتصاؿ األفقي مجراه بيف أعضاء اإلدارات واألقساـ داخؿ المشروع بيدؼ إبقائيـ عمى :االتصال األفقي/ 3
عمـ بما يجري مف أمور فضال عف تبادؿ المعمومات والبيانات واآلراء ووجيات النظر حوؿ المسائؿ والموضوعات 
المشتركة بينيـ كما يساىـ ىذا االتصاؿ األفقي في حؿ المشكالت بكفاءة وفعالية نظرا لوضوح الرؤيا أماـ الجميع 

 2.وأخذ كافة وجيات النظر في الحسباف مما يتناسب مع األنشطة الرياضية
: مبادئ االتصال: خامسا

 لكي يتـ االتصاؿ فال بد مف استخداـ المغة وىي مسؤولية المرسؿ بتصميـ وصياغة االتصاؿ :مبدأ الوضوح - 
والتعبير عف ذلؾ بطريقة مفيومة سواء كانت بالكتابة أو الكالـ والتخاطب ويؤدي إلي التغمب عمى الكثير مف 

العقبات  
 أي إعطاء كؿ انتباىؾ واىتمامؾ الستقباؿ االتصاؿ مع وجود مبدأ الوضوح فأي اتصاؿ :مبدأ االهتمام والتركيز- 

ال يمكف أف ينجح إذا لـ يكف مفيوما والتمسؾ بيذا المبدأ يساعد عمى التغمب عؿ العديد مف الحواجز كعدـ االىتماـ 
. ونقص أو ضعؼ الرسالة المنقولة

 يساعد ىذا المبدأ عمى مساندة األىداؼ التنظيمية حيث يتصؿ بأغراض وأىداؼ االتصاؿ :مبدأ التكامل والوحدة- 
  وسيمـ وليس غاية لممسئوؿفيذا المبدأ بالنسبة 
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 تقـو التنظيمات غير الرسمية بسبب الحاجة لنقؿ البيانات :مبدأ إستراتيجية استخدام التنظيم غير الرسمي - 
 ويكوف ليا التأثير النافع أو الضار عمى المنظمة  المسئوليفونشرىا وتنشأ ىذه التنظيمات بموافقة أو بدوف موافقة 

فتدفؽ الرسائؿ قد يتـ رسميا مف الرئيس إلي المرؤوس أو مف المرؤوس إلي الرئيس وىذا المنفذ قد ال يكوف مالئما 
 مف المدخؿ غير الرسمي أي الشخص في المسئولوفأو ال يثؽ بو لنقؿ كؿ أنواع الرسائؿ لذلؾ يجب أف يستفيد 

 1.اإلبالغ أو مف خالؿ آخريف
: االتصال معوقات: سادسا

: تنظيمية  معوقات*
حيث يترتب عمى زيادة حجـ عبء العمؿ عدـ توافر الوقت الالـز لالتصاؿ سواء كاف .زيادة حجـ عبء العمؿ- 

.  شفييا أو مكتوبا
. األمر الذي يترتب عمى بط ء عممية االتصاؿ . اإلدارية  تعدد المستويات- 
. اتساع نطاؽ اإلشراؼ - 
 .عدـ تخطيط االتصاالت وغياب سياسات االتصاؿ المالئمة- 
:  المعوقات السموكية*

الخوؼ مف المركز الوظيفي لمرئيس حيث يؤثر ىذا عمى مدى حرية المرؤوسيف في االتصاؿ برئيسو كما أف      
خشية ىذا المرؤوس مف الوقوع في الخطأ قد يجعمو يتردد كثيرا في لقاء رئيسو أو الكتابة إليو ومف بيف المعوقات 

 المرؤوسيف إلي غربمة اتجاهالسموكية أيضا عدـ تشجيع الرئيس نفسو لممرؤوس لالتصاؿ بو إذا تطمب األمر وكذلؾ 
خفاء أي معمومات  أو تنقية المعمومات التي سوؼ يرسمونيا إلي رؤسائيـ حيث يكوف التركيز عمى جوانب النجاح وا 
ترتبط بأي جانب مف جوانب الفشؿ أو الخمؿ في األداء وذلؾ بسبب خوفيـ عمى وظائفيـ أو خشيتيـ الحرماف مف 

وأخيرا فإف انعداـ الثقة بيف الرئيس والمرؤوس تعتبر مف أخطر . الحوافز أو العقاب األدبي أو المادي بصفة عامة 
. المعوقات السموكية التي تؤثر عمى فعالية االتصاؿ بالمنظمة

معوقات تواجو عممية تبادؿ المعمومات في المنظمة يتمثؿ معظميا في العوامؿ البيئية سواء كانت كما أف ىناؾ 
والضوضاء والمغة , داخؿ المنظمة أو خارجيا ومف أمثمة ىذه المعوقات بعد المسافة بيف األفراد واإلدارات أو الفروع

  2.باعتبارىا أحد مكونات المزيج الثقافي لممجتمع وكذلؾ المنظمة التي تعمؿ بداخمو
: الحوافز- 2-5-3

لقد اختمفت تعريفات الحوافز وذلؾ باختالؼ وجيات النظر الذاتية لكؿ مفكر إداري فالحافز  :تعريف التحفيز: أوال
ىو قوة أو عامؿ محرؾ خارجي يوجد في المجتمع أو البيئة المحيطة بالفرد فالحوافز ىي المغريات والعوامؿ التي 

 3.تييئيا اإلدارة لمفرد بيدؼ زيادة كفاءة أدائو اإلنساني في العمؿ ورضائو بو
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: أسس الحوافز: ثانيا
إف أىـ األسس عمى اإلطالؽ لمنح الحوافز ىو التمييز في األداء وال يمنع األمر مف استخداـ معايير أخرى 

  .مثؿ الجيود واألقدمية
ففي ما يتعمؽ بالتمييز في األداء فإنو يعتبر المعيار األساسي وىو ما يعني ما يزيد عف المعدؿ النمطي لألداء 
سواء كاف ذلؾ في الكمية أو النوعية أو وفر في الوقت أو في التكاليؼ ويعتبر األداء فوؽ العادي أو التمييز في 

. األداء أىـ المعايير عمى اإلطالؽ لحساب الحوافز
أما فيما يخص المجيود فإنو يصعب أحيانا قياس ناتج العمؿ ذلؾ أنو غير ممموس وواضح كما في أداء 

الفوز في المناقصات أو المسابقات وبالتالي فإف : وظائؼ الخدمات أو ألف الناتج شيء احتمالي الحدوث مثؿ 
العبرة أحيانا بالمحاولة وليس بالنتيجة وقد يمكف األخذ بالحسباف مكافئة المجيود أو األسموب ويجب االعتراؼ أف 

. ىذا المعيار أقؿ أىمية مف المسابقة نظرا لصعوبتو وعدـ موضوعيتو في بعض األحياف 
أما األقدمية والتي يقصد بيا تمؾ الفترة التي قضاىا الفرد في العمؿ والتي تشير إلي االنتماء إلي المنظمة 

 1.والذي يجب مكافأتو بشكؿ ما ويأتي في الغالب عمى شكؿ عالوات
: تقويم أداء العاممين- 2-5-4

ىو عبارة عف دراسة وتحميؿ أداء العامميف لعمميـ ومالحظة سموكيـ وتصرفاتيـ أثناء العمؿ وذلؾ لمحكـ عمى       
مدى نجاحيـ ومستوى كفاءتيـ في القياـ بأعماليـ الحالية وأيضا الحكـ عمى إمكانيات النمو والتقدـ لمفرد في 

. المستقبؿ وتحممو لمسؤوليات أكبر
وتقويـ األداء بأنو معايير لتقييـ أداء األفراد لقياس المستويات التي يعتبر عندىا األداء مرضيا ولممقارنة       

. باألداء الفعمي وكذلؾ قياس الخصائص الممموسة التي يتصؼ بيا األفراد بغرض الترقية أو توقيع الجزاء
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: خالصة
 التي األىداؼ بموغ يمكف إثرىا عمى التي المثمىيعتبر التخطيط إلى جانب التوجيو مف أىـ الوظائؼ اإلدارية 

شآت الرياضية وال يمكف تنفيذ األىداؼ إال مف خالؿ عممية التخطيط والتوجيو التي يتولى أجميا المف مف أقيمت
. الرؤساء بحكـ سمطاتيـ القياـ بيا مف خالؿ اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة

فاإلدارة الناجحة تتطمب حسف التخطيط، ولتدابيرىا وحتمية التنظيـ والتنسيؽ وتحديد األدوار لكؿ فرد فيما وفقا      
لشعار تقسيـ العمؿ، وانتياجا لتذكرة التخصيص والتخصيص مع تحديد صالحيات محددة ولتحميؿ صاحبيا 

مسؤوليات يقدرىا كما تقضى اإلدارة، كذلؾ عمى اإلداري واجب التوجيو الصحيح وتقديـ النصح واإلرشاد، تحجيما 
 . التي تعيؽ سير المنشاة الرياضيةلألخطاء وتفاديا لمعثرات، وتجنبا لمظواىر غير المرضية والمشاكؿ
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 :تمهيد
اإلدارة ىي عماد التقدـ كافة األنشطة اإلنسانية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية وبدونيا كاف يصعب 
الوصوؿ إلى التقدـ الذي عميو عالمنا اآلف، والرياضة واحدة مف األنشطة اإلنسانية التي أخذت تتوسع وتتفرع، نتيجة 

ة الحديثة في كافة االىتماـ المتزايد بيا ويعكس تقدـ الدوؿ في الرياضة مدى التقدـ في استخداـ اإلدارة الرياضي
. أنشطتيا الرياضية

إذ كمما ارتقى مستوى اإلدارة فييا كمما تحسف مستواىا الرياضي وألف نجاح المؤسسات والييئات الرياضية 
 .يضمف نجاح األنشطة الرياضية بمدى استخداـ أسس ومبادئ اإلدارة عمى كافة المستويات وىذا ما مرىوف
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: اإلدارة العامة- 1
:  نبذة تاريخية-1-1

ورغـ ظيور اإلدارة بطابعيا العممي وتأسيسيا . نشأت اإلدارة وتطورت إلى حد بعيد عمى مدى حقبة زمنية كبيرة
 قبؿ الميالد حينما 5000في بداية القرف العشريف إال أف االستخداـ المدوف لإلدارة بشكؿ منظـ يرجع إلى سنة 

ووفقا لمبروفيسور بيتردراكر، وجدت الحضارات الزراعية في اليند ومصر . اتخذت الثورة الزراعية شكال معينا
نما تمثؿ أيضا عصر . والصيف وال تعد ىذه الحضارات القائمة عمى الري أحد أزىى العصور التكنولوجيا فقط، وا 

 سنة قبؿ 7000وقد أدرؾ المصريوف، قبؿ حوالي . التجديد االجتماعي والسياسي األكثر خصوبة لمجنس البشري
 قبؿ الميالد 2900وربما تعد أىرمات مصر العظيمة التي بنيت في عاـ . الميالد، أىمية التخطيط والتنظيـ والرقابة

عمى ). سنة20رجؿ عمموا لمدة  10.000نموذجا كالسيكيا عمى اإلدارة والتنسيؽ إذ تطمب بناء ىـر واحد حوالي 
ستخدموا( أالؼ متر مربع 4واألكرا حوالي )مساحة مف األرض تقدر بثالثة عشر أكرا  مميوف حجر، كؿ  2.3، وا 

أمثمة  (في العراؽ)واإلضافة إلى األىرامات، تعتبر مدف اآلشورييف والبابميوف . طف في المتوسط 2.5حجر يزف 
وكذلؾ استخدـ اإلسكندر األكبر التنظيـ عمى نظاـ واسع في إعداد قواتو لقياداتو . أخرى عمى ميارات اإلدارة المبكرة

وتدؿ اإلمبراطورية الرومانية عمى اكتساب خبرة واسعة في .  قبؿ الميالد323 إلى عاـ 336العسكرية مابيف عاـ 
 1.مسائؿ اإلدارة العامة والسياسة

وقد شيد منتصؼ القرف الثامف عشر اإلنتقاؿ مف حياة الكيوؼ إلى نظاـ المصانع وقد عرؼ آدـ سميث بأنو 
. ـ1776أوؿ مف وضع مبادئ اإلدارة في نطاؽ طبقة العماؿ في 

وفي نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف تطورت الوسائؿ واألساليب اإلدارية بسرعة مع ارتفاع وازدياد 
المشاكؿ اإلدارية العممية ودراسة الزمف والحركة إلى العمـو السموكية ودراسة الدافعية وسموؾ األفراد والجماعات 

 فية تحميؿ حؿ المشاكؿ اإلدارية باستعماؿ اإلحصاء والرياضيات معيوارتباطيا باإلنتاجية إلى دراسة اتخاذ القرار وؾ
 2.استخداـ العقؿ اإللكتروني في ىذه المشاكؿ

: مفاهيم حول اإلدارة العامة2-1- 
ىي أسموب تطبيؽ المبادئ العممية واألسس اإلدارية المتفؽ عمييا في النشاط الحكومي بما يحقؽ أىداؼ 
المجتمع، وبيذا المعنى تتكوف اإلدارة العامة مف عممية توجيو وقيادة الجيود البشرية، التخطيط والتنسيؽ واتخاذ 
 القرارات والرقابة في الجياز التنفيذي لمدولة بمعناه الواسع، أي الوزارات والمصالح والييئات والمؤسسات العامة

 3.وبالتأكيد تزداد أىميتيا في األجيزة التي تتعامؿ الجماىير معيا بصفة مباشرة
لى حد كبير يتوقؼ استخدمتوال يمكف ألي منشأة أف تكوف ناجحة وتحافظ عمى نجاحيا إال إذا   اإلدارة الفعالة وا 

تحقيؽ الكثير مف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية عمى قدرة اإلداري وميارتو، ويمقى عمى عاتؽ اإلدارة 
                                                 

1
 .45 ،ص 2001،ر اإلدارج األطىل وانُظرٌاخ، دار انعهًٍح نهُشر وانتىزٌع ، يض، إٌهاب طثٍح يحًد رزٌك- 
2

 18، ص2000، ، يرجع ساتك يرواٌ عثد انًجٍد إتراهٍى– 
 .15 ، ص2003 ، يرجع ساتك،إتراهٍى يحًىد عثد انًقظىد، حسٍ أحًد انشافعً- 3
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الحديثة ميمة إقامة مجتمع اقتصادي أفضؿ، وتحسيف المستويات االجتماعية وزيادة كفاءة الحكومة، واإلدارة ىي 
التي تزود الجيود اإلنسانية بالفعالية، فيي تساعد عمى تحقيؽ أفضؿ المنتجات والخدمات وأفضؿ المصانع 
والمعدات وأفضؿ عالقات إنسانية وتقؼ اإلدارة عمى استعداد لمقابمة الظروؼ المتغيرة مع توفير بعد النظر 
والتخيؿ، وىي التي تجمب النظاـ لممشروعات المختمفة فبواسطة اإلدارة يمكف تجميع األحداث والمعمومات أو 

المعتقدات المنعزلة مع بعضيا البعض إلقامة عالقات ليا أىميتيا، وتؤثر ىذه العالقات عمى المشاكؿ المعالجة 
 .وتشير إلى الصعوبات المستقبمية التي ينبغي التغمب عمييا كما تساعد عمى تحديد الحموؿ ليذه المشاكؿ

: تعريف اإلدارة العامة- 1-3
ىناؾ عدة تعاريؼ لكممة لإلدارة سردىا الكثير مف الباحثيف والكتاب والمفكريف والمتخصصيف في المجاؿ نذكر 

: منيا
,  أف فف اإلدارة ىو المعرفة الصحيحة لما تريد مف الرجاؿ أف يقوموا بعممو  :"تايمور"أبو الفكر اإلداري عرفيا 

 1.ثـ رؤيتؾ إياىـ يعممونو بأحسف طريقة وأرخصيا 
 بأنيا الحقؿ الذي ييتـ بمجموع األفراد الذيف يتحمموف المسؤولية في إدارة  :"jenson" ويعرفيا اإلداري األمريكي

االنسجاـ في توحيد جيود ىذه األفراد سواء كاف ذلؾ مف خالؿ اإلنجازات الفعالة والكافية لتحقيؽ أبسط  وقيادة
 2.االحتماالت في النجاح 

صدار األوامر والتنسيؽ والرقابة " :فايوؿ"ويعرفيا  .  يقصد باإلدارة التنبؤ والتخطيط والتنظيـ وا 
 بأنيا عممية خاصة بتنفيذ األغراض واإلشراؼ عمى تحقيقيا وىي الناتج  :"موسوعة العموـ االجتماعية"تتناوليا و

 3.المشترؾ ألنواع ودرجات مختمفة مف المجيود اإلنساني الذي يبذؿ في ىذه العممية
مف ىذا يمكف القوؿ بأف اإلدارة العامة تعني مجموعة األشخاص واألجيزة القائميف تحت إمرة الحكومة وبتوجيو 
منيا بأداء الخدمات العامة التي يجب أف تؤدي يوميا متى أردنا أف نستوثؽ مف نفاذ القانوف وحماية الحقوؽ وتأدية 

. الواجبات، وكمما توسعت الدولة في الحقوؽ والواجبات أدى ىذا إلى كبر حجـ الخدمات التي يؤدييا الموظفوف
خراجيا إلى حيز الواقع:" فاإلدارة العامة تعني إذف وىي بذلؾ تمثؿ مجموع " تنفيذ السياسات العامة لمدولة وا 

ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنشاط والعمؿ الحكومي الموجو نحو أداء الخدمات العامة، ويتمثؿ ىذا في المجاؿ الرياضي في أوجو األنشط
المختمفة التي تؤدييا األجيزة العاممة في رعاية الشباب مع توفير المناخ الرياضي المالئـ لمختمؼ المراحؿ السنية 

. في كافة األجيزة المعنية
 
 
 

                                                 
 .211 ص ،1995 يرجع ساتك، ،يحًد طثحً حساٍٍَ. د- 1
. 52 ص ، 2002، يرجع ساتك، إدارج ، يرواٌ عثد انًجٍد إتراهٍى. د- 2
 .25 ص ، 2001 ، انقاهرج ، 1 ط، يركس انكتاب نهُشر ،سٍكىنىجٍح اإلدارج انرٌاضٍح: يظطفى حسٍٍ تاهً-  3
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: أهمية اإلدارة- 1-4
ظير أىمية النشاط اإلداري متى كانت ىناؾ جيود إنسانية جماعية، إلى تحقيؽ ىدؼ مشترؾ أو مصمحة ت

 التغيرات مشتركة، تتحقؽ مف خالليا األىداؼ الشخصية ألفراد الجماعة، و قد تبمورت ىذه العممية نتيجة العديد مف
: اإلجتماعية واإلقتصادية والتكنولوجية، التي تعرض ليا المجتمع اإلنساني أىميا

. ظيور المنظمات وكبر حجميا وزيادة اإلتجاه الى التخصص والبعد عف العمومية- 
. انفصاؿ الممكية عف اإلدارة في المنظمات التي يتعدد فييا المالؾ- 
. التطورات التكنولوجية في فنوف إنتاج السمع والخدمات- 
. زيادة حدة المنافسة بيف المنتجيف في األسواؽ- 
. النظرة الى اإلدارة كعمـ وفف ومينة متخصصة- 
 1.وتفوؽ الجيود الجماعية التي تحتاج الى قيادة توجييا ناحية اليدؼ المشترؾ’ إختفاء أىمية الجيود الفردية- 
: الفرق بين اإلدارة العامة وبين أنواع اإلدارات األخرى- 1-5
دارة األعمال :أوال   مف المفيـو السابؽ لإلدارة العامة أنيا تؤدي خدمات في إطار السياسة العامة : اإلدارة العامة وا 

لمدولة أما إدارة األعماؿ تعني إدارة أوجو النشاط االقتصادي الخاص اليادؼ إلي تحقيؽ فائض مف األرباح  
وىي بذلؾ تيتـ بالتركيز عمى التنظيـ واإلدارة في الميداف االقتصادي واإلدارة العامة وثيقة الصمة بالعمـو السياسية 

 .أما إدارة األعماؿ فيي وثيقة الصمة بالدراسات االقتصادية 
: إدارة الهيئات والمنظمات الخاصة : ثانيا

دارة األعماؿ وىذا النوع مف اإلدارة يشمؿ أوجو النشاط اإلداري الذي  يوجد مجاؿ أخر يقع بيف اإلدارة العامة وا 
يتوافر في بعض المنظمات الدينية مثؿ جمعية الشباب المسمميف وفي منظمات الييئات المختمفة مثؿ نقابات 

المعمميف والميندسيف واألطباء وفي الجمعيات والمؤسسات التي تيدؼ إلي رعاية مصالح أعضاءىا مف النواحي 
ويمكف تقويـ نجاح ىذا النوع مف  (األندية الرياضية, االتحاديات )االجتماعية والثقافية والترويحية والرياضية مثؿ 

اإلدارة بمدى رضا األعضاء المنتميف إلي المنظمة ىذا الرضا يمكف تبنيو عادة مف نتائج عمميات االنتخاب الدوري 
. ألعضاء مجالس اإلدارة أو مف قرارات الجمعية العمومية لكؿ ىيئة أو منظمة

: اإلدارة والعموم األخرى : ثالثا
وبما أف عمـ اإلدارة ييدؼ أساسا إلي تنظيـ القوى البشرية لتحقيؽ األىداؼ العامة لذلؾ فإنو عمـ متعدد 

ال  الجوانب فيو يرتبط بعمـ القانوف فيجب أف يؤدي اإلداري عممو باألجيزة الحكومية في حدود أحكاـ والقوانيف بيا وا 
باألىداؼ . اعتبرت تصرفاتو غير مشروعة مما يعرضو لممسؤولية وىو مرتبط أيضا بعمـ السياسة التصالو المباشر

                                                 
1

 .4، ص1999سعٍد يحًد انًظري، انتُظٍى واإلدارج، اندار انجايعٍح، اإلسكُدرٌح، يظر، -  
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كما يتأثر بعمـ االجتماع  .العامة لمدولة كما يشترؾ عمـ االقتصاد في دراسة المالية العامة لمدولة وتحميؿ ميزانيتيا 
 1.مف حيث أف الظروؼ االجتماعية التي تسود الدولة كارتفاع وانخفاض المستوى المعيشي والثقافي والصحي

: مستويات اإلدارة- 1-6
قديما كانت المشروعات صغيرة ولـ تكف تحتاج إلي عدد كبير مف األشخاص إلدارتيا ومع دخوؿ عصر الثورة 
الصناعية اتسعت المشروعات وتطورت المؤسسات وازداد عدد القائميف عمى إدارتيا األمر الذي جعؿ مف الضروري 

ي ترتيبيـ في مستويات يعمو كؿ مستوى المستوى اآلخر ومف ثـ تحددت مستويات اإلدارة بثالث مستويات وه
: اإلدارة العميا- 

مستوى التخطيط وتشمؿ رئيس الجميورية والوزراء ونوابيـ والمحافظيف ووكالء الوزارات ونوابيـ  عتبر     وت
 2.ومساعدييـ ورؤساء المصالح

 :اإلدارة الوسطى -
وىو المستوى الذي يمي اإلدارة العميا ويشمؿ ىذا المستوى رؤساء األقساـ ومديري المناطؽ ويعتبر ىذا المستوى 

بمثابة حمقة الوصؿ بيف ما تريد تحقيقو اإلدارة العميا مف سياسات عامة وخطط وما تقـو بتنفيذه اإلدارة اإلشرافية 
 3.وبالتالي فإف عدد اإلدارييف في اإلدارة الوسطى غالبا ما تكوف أكبر مف اإلدارة العميا 

:  اإلدارة المباشرة-
وتعتبر مستوى التنفيذ وتشمؿ رؤساء الوحدات الميدانية ومساعدييـ وعمى ذلؾ فاإلدارة العامة مشتركة عمى      

جميع المستويات وتعني عناية خاصة بالتخطيط إذ أف المدير في مختمؼ ىذه المستويات ىو المسئوؿ عف القياـ 
 .بالتخطيط واإلدارة وسيمة تستخدـ لغرض الوصوؿ إلي تحقيؽ أىداؼ معينة 

  :خصائص اإلدارة - 1-7
إف اإلدارة ليست مجرد تنفيذ لألعماؿ بؿ األعماؿ يتـ تنفيذىا عف طريؽ آخريف وأف مجرد كوف أحد أفراد       *

يرأس عددا مف المرؤوسيف ال يجعؿ منو مسؤوال فاإلدارة بالضرورة تنطوي عمى تحقيؽ أىداؼ بواسطة جيود 
المرؤوسيف ويجب عمى الفرد التغمب عمى الميؿ نحو أداء األشياء بنفسو ويبدأ في تحقيؽ األشياء عف طريؽ جيود 

يختمؼ عف العمؿ وعف النشاط التنفيذي  (العمؿ اإلداري)الجماعة ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف النشاط اإلداري 
ذا كاف ىو الذي يحدد األىداؼ بينما يقوـ آخروف بتحقيقيا فإف ىذا يضفي عمى اإلدارة صفة التـ . ييزوا 

إف اإلدارة عممية مستمرة ومصدر استمراريتيا ىو بقاء منظمات خدمة البيئة والتي تسعى إلشباع المجتمع  *     
مف السمع والخدمات بأنواعيا المختمفة فيي اإلدارة التي تساعد ىذه المنظمات عمى بموغ أىدافيا واضطالعيا 

 .بمسؤوليات لحاجة معينة

                                                 
   .19,18,17 ص ،2003، يرجع ساتك،إتراهٍى يحـًىد عثد انًقظىد. د- 1
، اإلسكُدرٌح، 1 ط، دار انىفاء ندٍَا انطثاعح وانُشر،(َظرٌاخ اإلدارج وتطثٍقاتها )انًىسىعح انعهًٍح نإلدارج انرٌاضٍح : حسٍٍ أحًد انشافعً. د-  2

 .22 ص ،2003
  .27ص ، 2001 ،يرجع ساتك، يظطفى حسٍٍ تاهً . د-  3
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, التنظيـ, التخطيط: تنطوي اإلدارة كعممية عمى العديد مف الوظائؼ أو المياـ التي يقوـ بيا المسئوؿ وىي  *     
ذا ما تـ قبوؿ الرأي القائؿ بأف جميع المسؤوليف بغض النظر , واتخاذ القرارات والرقابة, التنشيط, التحفيز, التوجيو وا 

عف جنسياتيـ وتبايف األنشطة التي يقوموف بيا فإف ىذا يضيؼ خاصة أخرى ىؿ اإلدارة عمـ أـ فف وطبعا اإلدارة 
 .تجمع بيف العمـ والفف

إف اإلدارة نشاط إنساني متكامؿ وىادؼ فعند تطبيقيا تتعامؿ مع الجماعة وتسعى في الوقت نفسو إلي  *      
تحقيقو أىداؼ المنظمة مف خالؿ إنجاز عدد مف المياـ في ضوء قواعد معينة أي أف العالقات بيف ومع جماعات 

 1.العمؿ والمرؤوسيف والمياـ المنظمة لمعمؿ ىي مف بيف العوامؿ الميمة والموجية لألداء 
: اإلدارة الرياضية- 2
  :تعريف اإلدارة الرياضية- 2-1

تعد اإلدارة الرياضية في األساس عممية اجتماعية وفنية في ذات الوقت فيي عممية اجتماعية لكونيا تتعامؿ 
مع الكائف البشري وفؽ مجموعة مف المتغيرات وفنية ألنيا ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النشاط الممارس وما يرمي 
إليو مف أىداؼ وتستخدـ اإلدارة الرياضية عناصر اإلدارة ونظريتيا وتستفيد مف التطور الفكري اإلداري كي يحقؽ 
أفضؿ عائدا اجتماعي وتربوي وثقافي واقتصادي لممجتمع وتعتمد عمى فترة زمنية كبيرة عمى العمؿ التطوعي دوف 

. تأىيؿ عممي كافي
إلدارة الرياضية ىي عممية تخطيط وقيادة ورقابة مجيودات أفراد المؤسسة الرياضية باستخداـ جميع المواد لتحقيؽ او

 2أىداؼ محددة
مف في اإلدارة بخدمة اآلخريف أو يؤدي الخدمة عف طريؽ اإلدارة يعمؿ ف أاإلدارة الرياضية تعني الخدمة ووتعني 

 3.ىوداتيـتنفيذ األعماؿ بواسطة آخريف عف طريؽ تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة مجعف طريؽ 
 :أهمية اإلدارة الرياضية- 2-2

تعمؿ اإلدارة الرياضية باستقالؿ الموارد البشرية والمادية المتاحة وذلؾ عف طريؽ بعض الوظائؼ األساسية 
لإلدارة فالتخطيط يشمؿ تحديد األىداؼ ووضع السياسات وتصميـ البرامج ورسـ الخطوات واإلجراءات والقواعد في 
إطار زمني وبيئي معيف أما التنظيـ فيحدد األعماؿ واألنشطة المطموبة لبموغ األىداؼ وتقسيميا وتوصيؼ الوظائؼ 
وتوزيع المياـ والتنسيؽ بينيا وقيادة العامميف وتوجيييـ كفرؽ متكاممة منسجمة لتحقيؽ األىداؼ والتأكد مف أف القدرة 

. الموضوعة قد نفذت واألىداؼ حققت
يمثؿ المجاؿ الرياضي أىـ مجاالت االستثمار الحقيقي لمثروة البشرية حيث يحوى العديد مف العمميات التربوية       

ذات االتجاىات والجوانب المتشبعة، والتي تيدؼ إلى تربية األجياؿ إلثراء كؿ  مجاالت الحياة النشاط يمثؿ  محركا 

                                                 
 .60ص  ، يرجع ساتك، يرواٌ عثد انًجٍد إتراهٍى . د- 1
2

 .08، ص1997 ، يرجع ساتك،طهحح حساو اندٌٍ-  
3

 .152:ص، يرجع ساتك، حسٍ شهتىخ وحسٍ يعىع-  
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يحوؿ الطاقة البشرية الكامنة لدي الفرد  إلى طاقة  منتجة  ويتميز المجاؿ  الرياضي  عمى سائر المجاالت األخرى 
انو مجاؿ  التفاعؿ  والممارسة الذي يدور  حوؿ  تعديؿ سموؾ الكائف البشري  في  االتجاه المرغوب  وخمؽ  

المواطف الصالح  عف طريؽ  تييئة المناخ  المالئـ وتكويف  اتجاىات  ايجابية لدى األفراد نحو المجتمع  الذيف  
. يعيشوف فيو

 التربية البدنية والرياضية يعد مف أنجح مجاالت التربية تأثيرا في األفراد وترتبط أىدافو التربوية ؿوعميو فمجا
إلى حد كبير، حيث تترجـ ىذه األىداؼ إلى ممارسا ت واقعية ممموسة تصبح عادات متأصمة لدى الفرد، ومف ىنا 
يتضح أىمية ىذا النوع مف التربية في تحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ المتزف لدى الفرد وحتى تحقيؽ التربية البدنية 
والرياضية مف تحقيؽ أىدافيا المنشودة البد إتباع األسموب العممي في تنفيذ أنشطتيا ويستمـز األسموب التخطيط 
جراءات موضوعية تحدد اإلطار العاـ لمعمؿ ويتمكف  والتنظيـ والتوجيو والمتابعة مف خالؿ سياسات وقرارات وا 

. العامموف بمقتضاىا مف التخطيط والتنظيـ ، وصوال لتحقيؽ األىداؼ 
فمو تناولنا الحركة الرياضية ، والتي يعمؿ بيا قطاع ضخـ مف العامميف في األندية واالتحادات والجاف 

والوزارات،فمضماف أي مجاؿ مف مجاالتيا يستمـز إلماـ العامميف بيا باألسس والوظائؼ التي تحكـ العمؿ كما 
يتطمب ذلؾ دراية ووعي باألىداؼ الموضوعة حتى يتسنى لمعامميف بمختمؼ مستوياتيـ القافية في تحقيؽ أىدافو  

 1.فالموظفوف والمشرفوف والرياضيوف والمدربوف واإلداريوف والمحكموف كؿ في مجاؿ عممو لتحقيؽ أىداؼ إدارتو
 :أهداف اإلدارة الرياضية- 2-3

:  تتمثؿ أىداؼ اإلدارة الرياضية فيما يمي 
. اليدؼ المباشر الستخداـ اإلدارة ىو استعماؿ الموارد بأكبر قدر ممكف مف الكفاية - 
. المحافظة عمى األشخاص والموارد واالستخداـ الفعاؿ ليا - 
 تيدؼ إلى مساعدة األىالي يحماية مصالح الموظفيف ورعايتيـ ىذا اليدؼ يدخؿ في نطاؽ تنمية المجتمع، فو- 

. ليعيشوا معيشة أفضؿ وحثيـ عمى تحسيف ظروؼ حياتيـ في نطاؽ الوسائؿ واإلمكانيات والموارد الموجودة فعال
 الواسع ىمعفاؿأىداؼ اإلدارة بؼ إلى ابعد الحدود وزيادة الكفاية اإلنتاجية، واستغالليا ىذه الموارد استخداـوىذا معناه 

ىي األىداؼ النيائية لمدولة نفسيا، وىي المحافظة عمى السالـ والنظاـ وتحقيؽ العدالة ورعاية الشباب وتثقيفيـ 
 الجماعي وتوفير الطمأنينة وتقديـ الخدمات والمنافع العامة، والتوفيؽ بيف الجماعات االستقرار وضماف تيـوحماي

 2.وبيف المصالح المتعارضة وباختصار فاف اإلدارة الحسنة تيدؼ إلى تحقيؽ حياة طيبة
 
 
 

                                                 
1

 25، ص1997،، يرجع ساتكطهحح حساو اندٌٍ، عدنح عٍسى يطر-  
 .22 ص،2003إتراهٍى يحًىد عثد انًقظىد وحسٍ احًد انشافعً، يرجع ساتك،- 2
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: المبادئ العامة لإلدارة الرياضية- 2-4
مبدأ، ذكر انو استخدميا في حياتو العممية مركزا عمى أنيا ذات  (14)حسب العالـ فايوؿ حددىا في أربعة عشر

صفة أي تطبع عمى جميع ما يزاولو اإلنساف مف نشاطات وأعماؿ كالتجارة، السياسة، الرياضة وغيرىا، كما أنيا 
 :ليست ثابتة أو مطمقة فيي كاآلتي

. ينطبؽ عمى كافة األعماؿ: تقسيـ العمؿ (1
إف السمطة ىي التي تعطي لممسير الحؽ في إصدار األوامر، يجب أف تتساوى : السمطة والمسؤولية (2

. نجاز المياـ الموكمة لوإمع المسؤولية، ىي االلتزاـ ب
. مرؤوسيف األوامر مف مصدر واحد فقط، وىو الرئيس المباشراؿحيث يتمقى  :الوحدة اآلمرة (3
.  النظـ والموائح وعدـ اإلخالؿ بالوظائؼ واألوامراحتراـأي ضرورة : االنضباط (4
.  واحد ىدؼلتحقيؽ واحدة لكؿ مجموعة ةيقتضي ىذا وجود رئيس واحد وخط :وحدة التوجيو (5
بمعنى أف تكوف ألىداؼ المؤسسة األولوية عمى أىداؼ : خضوع المصمحة الفردية لممصمحة المشتركة (6

. األشخاص العامميف 
 1.بإعطائيـ مقابال مع األعماؿ التي يؤدنيا لصالح المؤسسة: تعويض الموظفيف( 7
. بما يتناسب مع نوعية المياـ ونوعية األشخاص : تفويض السمطة( 8
يقتضي وجود خطوط واضحة لمسمطة اآلمرة مف األعمى إلى األسفؿ، ىذا مع : التدرج التربوي لمسمطة( 9

. إمكانية إقامة جسور أفقية االتصاؿ، والتنسيؽ المباشر في حالة الضرورة
. يتطمب وضع كؿ شيء و كؿ شخص في مكاف معيف وأف تكوف ىذه األماكف مناسبة: النظاـ( 10        

. أي معاممة العامميف في المؤسسة بالعدؿ وحسف النية: اإلنصاؼ والمساواة ( 11
. يتطمب االستثمار الجيد لألعماؿ: استثمار األشخاص( 12
تحتاج المؤسسة إلى القدرة عمى تصور الخطة مثمما تحتاج القدرة عمى تنفيذىا، يتطمب : المبادرة( 13

. تضحية الرؤساء بغرورىـ الشخصي مف اجؿ تشجيع مرؤوسييـ
حيث يتعيف عمى الرئيس مف خالليـ ممارستو لوحدة األمر، أف يحافظ عمى وحدة : روح الجماعة( 14

وتماسؾ المجموعة وأف يتجنب تفرقيا، بحيث تكمؿ قوة المجموعة في االتحاد ويستمـز تاميف روح الجماعة، 
 2. مكثفةاتصاالتووجود 

: المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية- 2-5
:  باف اإلدارة الرياضية تعتمد عمى"(kans) كانز"لقد أشار اإلداري األمريكي 

                                                 
. 18، ص1999،يرجع ساتكيفتً إتراهٍى حًادج، - 1
 .20، ص2002يدخم نهتسٍٍر األساسٍاخ ووظائف انتقٍُاخ، انجسء انثاًَ، دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح، : يحًد رفٍك انطٍة- 2
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وقد وصفيا بأنيا التفيـ الكامؿ والكفاءة في نوع خاص مف الفعاليات، وىي تتضمف : المهارات الفنية- 
.  التقنيف في المجاؿ الرياضياستخداـمعمومات خاصة وقابمية كبيرة لمتحميؿ في االختصاص، والقدرة عمى 

القابمية الدقيقة لمعمؿ بشكؿ فعاؿ كمجموعة واحدة مف العامميف لغرض تعاوف وتجانس : المهارات اإلنسانية - 
تاـ في ذلؾ الفريؽ الذي يعمؿ معو أيضا، وتتضمف معرفة اآلخريف والقدرة عمى العمؿ معيـ بشكؿ فعاؿ 

. وبعالقة جيدة
القدرة عمى ربط األجزاء الدقيقة وىذا يعني النظرة الشاممة والكمية لممنظمة التي :مهارات االستيعاب الفكري- 

 . أقساـ تمؾ المنظمة عمى بعضيا البعضاعتماديعمموف فييا وكيفية 
إف إدارة التربية الرياضية تعتبر مف أىـ وأصعب الوظائؼ اإلدارية في أي مجتمع يسعى لرعاية شبابو 
وبذلؾ فيي تعتمد في الدرجة األولى عمى القادة والرواد والمشرفيف والموظفيف، وجميع العامميف في مجاالتيا 
وميادينيا الواسعة، كما وتعتمد عمى المؤسسة بالدرجة الثانية، وعمى المنشات والمرافؽ والمعدات واألدوات 

. بالدرجة الثالثة
وبيذا يرى المؤلؼ إف اإلدارة ػ ومف جية المنظر الرياضية ػ تعني استخداـ العمـ في تنظيـ وتدريب السموؾ     

 1.اإلنساني والذي يسعى الستخداـ العناصر المادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيؽ االنجازات الرياضية
 :مكونات اإلدارة الرياضية- 2-6

 يعد الفرد النواة المنظمة بحيث أي تنظيـ أو منظمة تتكوف مف أعضاء والفرد ىو أساس :العامل البشري- 
السموؾ التنظيمي وعنصر الـز ألي موقؼ سموكي سواء كاف يستجيب لتوقعا اإلدارة أو المؤتمرات والمؤتمرات 

. البيئية فيعمؿ أو يسمؾ بمفرده أو ضمف جماعة أو فريؽ عمؿ
المنظمة تشكؿ محيط عمؿ لمجموعة مف األفراد ليـ اىتمامات مشتركة إذ أف فردا أو  :العمل الجماعي- 

بعض األفراد ال يستطيع تحقيؽ اليدؼ دوف تفاعؿ جماعي مشترؾ يستطيعوف تمييز أنفسيـ كأعضاء دوف 
 .دوارأغيرىـ مف غير األعضاء مف الجماعة وليـ 

   فكؿ فرد يمارس دورا أو أكثر اتجاه غيره مف األعضاء لو أحاسيس ومشاعر باتجاه بعضيـ البعض وليـ        
 2.قيـ مشتركة، وليـ قواعد وأنماط يسمـ كؿ فرد بجيده مع زمالئو لتحقيؽ أىداؼ مشتركة

 يطمؽ لفظ المنظمة عمى الجياز أو الييكؿ الذي تمارس فيو األنشطة: المنظمة التي تعمؿ اإلدارة ألجميا    
". المشروع"أو " النشأة"أدؽ واصدؽ مف التعبيرات األخرى الشائعة " المنظمة " اإلدارية و يعد تعبير 

 ولفظ المنظمة مشتؽ مف تعبير التنظيـ الذي يشير لتنظيـ يضـ مجموعة تعمؿ وفؽ تخطيط وتنسيؽ معيف 
 3.لتحقيؽ ىدؼ محدد يمثؿ توجيو اإلدارة

                                                 
1

 .60، ص2002، دار انثقافح نهُشر وانتىزٌع، عًاٌ، 1يرواٌ عثد انًجٍد إتراهٍى، إدارج انثطىالخ وانًُافساخ انرٌاضٍح، ط- 
 .229،263، ص1985، انقاهرج، 1انتُظٍى واإلدارج انرٌاضٍح ، دار انشروق، ط: إتراهٍى عثد انًقظىد- 2
 .15، صَفس انًرجعيرواٌ عثد انًجٍد إتراهٍى، - 3
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إف نجاح أي منظمة متوقؼ عمى مدى فعالية إدارة ىذه األخيرة التي ال يمكنيا تحقيؽ أىدافيا  :القائد اإلداري- 
 عمى سماتو الشخصية حتى ينجح في اعتمادا إال بوجود قائد إداري فعاؿ، والذي يتميز بقوة التأثير وافػيبشكؿ 

رشادىـتحفيز مرؤوسيو   1. تحقيؽ األىداؼ المخططةباتجاه وحثيـ عمى األداء المثمر وا 
: وظائف اإلدارة الرياضية- 2-7

تعتبر وظيفة التخطيط أىـ الوظائؼ اإلدارية، ويجب أف تسبؽ أي وظيفة إدارية أخرى ألنيا   :التخطيط *
اإلطار الذي بموجبو تنفذ الوظائؼ األخرى، فالخطة عمؿ يحدد مسبقا األىداؼ الفرعية لمدوائر المختمفة 

 .ومحاولة تحقيقيا ألفراد التنظيـ
    جؿ تحضير المنظمة لمواجية أفالتخطيط ىو عبارة عف مجموعة مف األنشطة اإلدارية المصممة مف 

تساعد المنظمة عمى تحقيؽ  ( الوسائؿ )المستقبؿ، ولمتأكد مف أف القرارات الخاصة باستغالؿ األفراد والموارد   
 2(.الغايات )أىدافيا   

يتـ "تعني وظيفة التنظيـ بترجمة األىداؼ والخطط واالستراتيجيات إلى الواقع العممي التنفيذي وىنا   :التنظيم *
توزيع المياـ بيف األفراد واالختصاصات بيف الوحدات والتنسيؽ فيما بينيا لضماف توحيد وتكريس جيود األفراد 

 3".والجماعات لتحقيؽ األىداؼ المنشودة
صدار التعميمات  :التوجيه * وتتعمؽ ىذه الوظيفة باألفراد العامميف في المنظمة، وتنطوي عمى إرشادىـ وا 

واألوامر ليـ وتحفيزىـ وتوظيؼ طاقاتيـ وقدراتيـ ومياراتيـ بطريقة تحقؽ ليـ الرضا وتضمف تحقيؽ األىداؼ 
 4.بكفاءة وفعالية

إف الرقابة وظيفة إدارية تنطوي عمى قياس، وتصحيح أعماؿ المساعديف، والمسئوليف بغرض التأكد  :الرقابة *
 5.مف أف األىداؼ الموضوعية والخطط المرسومة قد حققت ونفذت

إف القرار ىو  "القرار ىو اختيار قرار معيف بعد الدراسة والتفكير، كما يقوؿ ىربرت صامويؿ :اتخاذ القرار *
 6".قمب اإلدارة

: تعرؼ القيادة بأنيا :القيادة *
 .تختص بالتأثير الفعاؿ عمى نشاط الجماعة وتوجيييا نحو اليدؼ والسعي لبموغو - 
فف التأثير في األشخاص وتوجيييـ بطريقة معينة يتسنى مع كسب طاعاتيـ واحتراميـ ووالئيـ وتعاونيـ في  - 

 . سبيؿ الوصوؿ إلى ىدؼ معيف في التنسيؽ بيف األفراد والجماعات لبموغ غايات منشودة

                                                 
 .11،ص1998، يرجع ساتك، عثد انرحًاٌ انعٍسىي- 1
 .40، ص2004 ، عًاٌ،1ط’انحدٌث فً اإلدارج انرٌاضٍح، وائم نهُشر و انتىزٌع: فائك حسًُ أتى حهًٍح -2
3

 .52ص، 2004، َفس انًرجعفائك حسًُ أتىحهًٍح، -  
4

 .20، ص2009 ، يرجع ساتك،حسٍٍ حرٌى-  
5

يُظىر حدٌث فً اإلدارج انرٌاضٍح، يا هً نهُشر وانتىزٌع و خدياخ انكًثٍىتر، اإلسكُدرٌح، : يحًد عثد انعسٌس ساليح، سًٍر عثد انحًٍد عهً-  

 133 ، ص2009
6

 .178، ص1992انتطىر انعهًً نًفهىو انرٌاضح، دار انشثاب نهطثاعح، انقاهرج، يظر، : يٍر ويحًد عظاو تدوياكًال -  
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توجيو العنصر البشري العامؿ في اإلدارة عمى اختالؼ أوجو النشاط التي يتوالىا توجييا متناسقا نحو تحقيؽ  - 
 1.نتائج عمى أفضؿ نحو ممكف

 : صفات اإلدارة الرياضية- 2-8
:           يمكف تحديد صفات اإلدارة الرياضية العممية السميمة كما يمي

 .اختصاصاتيا جوانب ومجاالت العمؿ في الييئة الرياضية في لكؿضرورة تغطية اإلدارة أي  :الشمول -
ويعني أف يتولى كؿ قسـ أو جزء في الييئة الرياضية جانب في التنظيـ، حيث يؤدي أو يقـو بمياـ  :التكامل - 

محددة أو متخصصة، مع مراعاة أف تكمؿ كافة األقساـ أو األجزاء العممية اإلدارية لمييئة الرياضية ككؿ، ويكوف 
.  ذلؾ في إطار ونسؽ واحد، بحيث تتحقؽ النتائج المرجوة

نما المستقبؿ أيضا مف خالؿ أىداؼ  :المستقبمية -  ويعني ذلؾ أف تعمؿ اإلدارة الرياضية ليس لمحاضر فقط، وا 
جؿ ذلؾ أف تنظر إلى الماضي لتسقي منو الدروس، وىنا أوأماني وتطمعات في زمف آتي، وعمييا خالؿ عمميا مف 

 .تظير أىمية التنبؤ بالمستقبؿ باعتباره واجبا أساسيا مف واجبات اإلدارة الرياضية
  ويعني ىذا أف تتميز اإلدارة الرياضية في الييئة باالنفتاح عمى البيئة التي تعمؿ خالليا تتأثر وتؤثر :االنفتاح - 
 2.فييا
: الهيئات الرياضية الحكومية- 2-9

. الييئات الحكومية والييئات األىمية: تنقسـ الييئات الرياضية إلى قسميف أساسيف ىما
: الهيئات الحكومية*

دارة ومتابعة أنشطة التربية البدنية والرياضية مثؿ        وزارة :وىي الييئات التي تفوضيا الدولة في تسيير وا 
الشباب والرياضة، مجمس األعمى لمشباب والرياضة، ىيئة عامة لمشباب والرياضة، رئاسة عامة لمشباب  والرياضة، 

حيث تختمؼ المسميات مف دولة إلى أخرى إلى جانب وزارة التعميـ التي تقـو بحكـ مسؤولياتيا الرئيسة في تربية 
وبإتاحة الفرصة لمطالب لممارسة األنشطة الرياضية بجانب . النشء والشباب في قطاعات التعميـ بجميع مراحمو

. األنشطة األخرى لتحقيؽ النمو المتكامؿ لمطالب بدنيا وعقميا وروحيا
: الهيئات األهمية*

بنظرة مبدئية لخريطة الييئات األىمية الرياضية في أنيا تحتؿ المساحة األكبر واألشمؿ مف حيث تعدد       
شباع مجاالت نشاطاتيا، وشمولو لكؿ قطاعات النشء والشباب، وتتمثؿ الييئات األىمية  نوعياتيا وانتشار فروعيا وا 

في كؿ جماعة ذات تنظيـ مستمر تتألؼ مف أشخاص عدة طبيعييف أو اعتبارييف وال تستيدؼ الكسب المادي، 
تاحة الظروؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ، وذلؾ عف طريؽ الخدمات  ويكوف الغرض منيا تحقيؽ الرعاية لمشباب وا 

 3.ة واإلجتماعية والثقافية والروحية والصحية والترويحية كؿ ذلؾ في إطار السياسة العامةالرياضي
                                                 

1
  .10، ص 2003،، يرجع ساتكتراهٍى يحًىد عثد انًقظىد وحسٍ أحًد انشافعًا-  
2

 .18ص، 1999يرجع ساتك،  يفتً إتراهٍى حًادج،-  
3

 .58يرجع ساتك، ص:  يرواٌ عثد انًجٍد إتراهٍى- 
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: خالصة
مف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف عمـ اإلدارة أصبح مف الضروريات الحتمية وال يمكف االستغناء عنيا في إدارة 
المنشآت الرياضية قصد تطوير وتحسيف النظـ واألساليب اإلدارية وتحقيؽ المياـ الوظيفية، مف خالؿ إحداث تغيير 

في سموؾ اإلدارييف داخؿ الييئة الرياضية وتحسيف كفاءاتيـ ومياراتيـ وقدراتيـ في إطار مف عناصر اإلدارة 
 . أو عممياتيا، بيدؼ تحقيؽ المصمحة العميا لمييئةووظائفيا
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 :تمهيد
مف  مف المالعب والساحات والمرافؽ الرياضية مف جية، واألجيزة واألدوات والوسائؿ الرياضية تعد المنشآت 

 . الرياضي جية أخرى مف المستمزمات الرئيسية لمسير الحسف إذ أنيا تمثؿ العمود الفقري لمنشاط
 الوسائؿ والمنشآت الرياضية تعتبر كذلؾ عامال ميما في اإلكثار مف جوانب النشاط البدني كما أف ىذه

بداعات المراىقيف  والرياضي، فيي تضيؼ إلي النشاط عناصر التشويؽ والسرور، وىي تزيد مف إبراز مواىب وا 
ف نجاح المنشآت الرياضية في تحقيؽ أىدافيا يعتمد بدرجة كبيرة عمى كفاءة وفعالية اإلدارة وطريقة تسييرىا   وا 

والمبادئ األساسية التي يتمسؾ بيا المشرؼ في التخطيط لممنشآت واإلمكانات الرياضية حيث أف المشرؼ ىو أعمـ 
تخاذ لمقرارات  .بما يجب أف تحتاج إليو المنشآت مف تسيير وا 
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 :  نبذة تاريخية-1
 الوراء ىإؿ تاريخ تصميـ المرافؽ التي شيدت لمرياضة بصفة خاصة المكشوفة منيا والمغطاة إذا رجعنا يمكننا تتبع

.  قبؿ التاريخبتشييد المرافؽ الرياضية  سنة مف تاريخ اليوناف العريؽ وما ال شؾ فيو بأف المصرييف قاموا2400لمدة 
 :لهندسة المعمارية اليونانيةا- 1-1

 :ىتشتمؿ اليندسة المعمارية عؿ    
 (:مكاف السوؽ): الساحة العامة*

إلى أسفؿ قمعة أثينا كانت تقاـ الساحة العامة ولقد كاف ىذا المكاف المكشوؼ يستخدـ في أعماؿ التجارة ويتيح 
 .الفرصة إلقامة مباني عامة مثؿ المعابد، اإلستاد الرياضي، والصالة الرياضية

 :اإلستاد الرياضي*
كاف عبارة عف مضمار لسباقات الجري حيث يتـ إقامتو في المدف التي تجري بيا األلعاب وأخيرا أصبح 

وكاف أحد طرفيو يشيد في العادة عمى شكؿ مستقيـ أما الطرؼ اآلخر ، يستخدـ إلقامتو مختمؼ المسابقات الرياضية
 . قدـ600فكاف شبو دائري وكاف طولو يبمغ في العادة 

كاف يتـ تخطيط اإلستاد الرياضي في بعض األحياف بمظمة طويمة مف القماش عمى جانب التؿ حتى يمكف إعداد 
الكراسي وتييئتيا عمى منحدر التؿ كما ىو الحاؿ في أولمبياد وطيبة وايبدافروس ودلفي ، وفي أحياف أخرى يتـ 

 قبؿ الميالد ويتـ إعادة 331تشييده عمى مكاف مسطح كما ىو الحاؿ في أثينا ويرجع بناء اإلستاد في أثينا إلي عاـ 
ألؼ متفرج وأعيد بناءه كي 50 بعد الميالد بغرفة ىيدروساتيكاس ويعتقد بأف مدرجاتو تسع لحوالي  160تشييده عاـ 

. 1896 تقاـ عميو دورة األلعاب األولمبية عاـ تقاـ عميو دورة
 :مضمار السباق*

 الرياضي إال انو كاف يشيد لسباؽ الخيؿ كما يبدو أف سباؽ العجالت ذات اإلستاديشبو مضمار السباؽ       
 متشابية في جميع األلعاب األربع خيوؿ قد بدأ في أوائؿ الدورة األولمبية الثالثة والعشروف حيث كانت تقاـ سباقات

. الوطنية اليونانية
تشبو مثيالتيا في أولمبياد أيفسو سوبر جاموف وىـ عبارة عف نماذج أولية مف الحمامات : يةصالة األلعاب الرياض*

العمومية الرومانية وكانت تشتمؿ عؿ مالعب لمرياضييف وخزانات تستخدـ لالستحماـ وقاعات لممحاضريف 
 1.ومدرجات لممتفرجيف

 
 

 
 
 

                                                 
 .10،09، ص2003 ، يزجغ صابق،إبزاهيى يحًىد ػبد انًقصىد. د- 1
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 :الهندسة المعمارية الرومانية - 1-2
:  عمىالمعمارية الرومانية     تشتمؿ أشكاؿ اليندسة 

وفقا لشكؿ الساحة العامة عند اليونانييف فإنيا عبارة عف مكاف رئيسي غير معطي يستخدـ كمكاف : الساحة العامة*
لالجتماعات أو كسوؽ أو مكاف إلقامة االحتفاالت ، وتـ تأسيسيا باعتبارىا أقدـ وأىـ ىذه األشكاؿ في الوادي حيث 

السبعة في روما وكانت تستخدـ في العصور األولى كمضمار لمخيؿ وإلقامة المسابقات ولقد تجمعت  يشكؿ التالؿ
 كافة المباني الرئيسية حوليا بما في ذلؾ

. المعابد والحمامات العمومية والمدرجات والسيرؾ
وتسمى أيضا بالحمامات البالطية العمومية إلمبراطورية روما ، مف المحتمؿ أف يكوف قد تـ : الحمامات العمومية*

اشتقاؽ أشكاؿ ىذه الحمامات مف الصاالت الرياضية اليونانية أو مف التصوير بالزيت، لـ تصميـ الحمامات 
العمومية مف أجؿ الرفاىية فقط بؿ كانت مراكز تناقؿ األخبار والتسامر مثميا في ذلؾ مثؿ النوادي الحديثة كما 

كانت تستخدـ كممتقى لألحبة بجانب أنيا مكاف لممحاضرات والرياضات، ولقد كانت تقاـ الحمامات العمومية عمى 
. غرؼ الصيانة واألفراف رصيؼ عاؿ تحيط بو الجدراف ومف تحتيا

ىو مف النوع الفريد المميز بيف المباني القديمة وقد واجو الروماف مشكالت في عممية اإلنشاء  :مدرج روما القديم*
ألنيـ قاموا بتشييد المدرج بأكممو فوؽ األرض بدال مف تجويفيـ لألرض وىنا ظير حؿ جديد وذلؾ باختراع 
االسمنت المسمح واستعمالو ويعتبر البناء بصفة خاصة سمة مميزة لجميع االستادات الحديثة، يشبو السيرؾ 

الروماني في تصميمو ويتسع السيرؾ الروماني إلقامة سباؽ الخيؿ والعربات التي تجرىا الخيوؿ وكما ترى فإف 
اإلستاد وصاالت األلعاب الرياضية وغيرىا مف المناطؽ األخرى المصممة لمرياضة بصفة خاصة أصبحت جزء مف 

 سنة قاـ اليونانيوف والروماف بتغيير طفيؼ عمى اإلستاد مف ناحية 2400التاريخ اليندسة المعمارية لما يزيد عف 
 الضخمة التشييد إف التغيرات الفعمية الوحيدة التي طرأت عمى اإلستاد تمت في السنوات األخيرة مع ظيور القباب

 1.ويعد دلؾ أوؿ استاد مغطى ممحؽ بو منشآت صممت لتكوف فيو تيوية جيدة
: مفهوم المنشأة الرياضية- 2

الرياضي  تعتبر المنشأة الرياضية العنصر األساسي لكؿ مسعى في التطور الرياضي فيي تتحكـ في المستقبؿ
  2.كمو، تشكؿ القاعدة التي بدونيا ال يمكف القياـ بأي مسعى لتعميـ وتوسيع الممارسات الرياضية

يحدد شروط إحداث  02/11/1991:المؤرخ في( 91- 416)ويعود مفيـو المنشآت الرياضية حسب المرسـو التنفيذي 
ستغالليا، والمنشآت الرياضية التي سنتطرؽ إلييا ىي منشآت ذات الطابع العمومي والتي  المنشآت الرياضية وا 

 03/02/1993مف القرار الوزاري المشترؾ والمؤرخ في  02نتعرؼ عمى مفيوميا القانوني خالؿ الرجوع إلى المادة 
المتعمؽ باستعماؿ المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماىيرية في 

الوسط التربوي، والمقصود بالمنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي ىي كؿ اليياكؿ المييأة لمنشاط الرياضي التابع 

                                                 
 .12،11إبزاهيى يحًىد ػبد انًقصىد، يزجغ صابق، ص. د -1
2

 .، انجزائز02/11/1991: ، انًؤرخ في91/416:انًزصىو انخُفيذي رقى- 
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لسمطة دواويف المركبات المتعددة الرياضات في الواليات والقاعات المتعددة والمالعب التابعة لسمطة اإلدارة المكمفة 
ال ( 05- 95)بالشبيبة والرياضة باإلضافة إلى ىذا القرار نجد التعرض ليذا النوع مف المنشآت ضمف أحكاـ األمر 

مف القرار الوزاري حيث يمكف أف نفيـ مف خالليا أف المنشآت الرياضية العمومية ىي  99إلى 88سيما المواد مف 
تمؾ التي أنجزت بالمساىمة المالية لمدولة أو الجماعات المحمية ليذه المنشآت استعماؿ خاص، حيث يكوف تعامميا 
بصفة مجانية لرياضة النخبة والمستوى العالي ولمتربية البدنية والرياضية ولمنظمات رياضية لممعاقيف والمتخمفيف 

ذىنيا ولعمميات تكويف اإلطارات الرياضية التي تقـو بيا المؤسسات العمومية، والمنشآت الرياضية ىي منشأة 
مفتوحة لمجميور معدة خصيصا لمممارسات الرياضية والبدنية، التي تتوفر فييا الشروط التقنية والصحية واألمنية 

 .الحتواء النشاطات الرياضية والبدنية
 :الرياضية المنشأة تعريف- 3

 تمارس أبعاد محددة ذات، الموانع مف الخالية المستوية األرض مف فراغ أو مساحة أي عمى يطمؽ ىي لفظ
عمييا أنشطة رياضية مختمفة وتقاـ عمييا المباريات والمنافسات ويكوف ليا شكؿ ىندسي محدود وليا مواصفات عند 

 1.إنشائيا أو تخطيطيا
: الرياضية المنشآت أهمية- 4

 .(الحر الوقت )الفراغ أوقات شغؿ وسائؿ مف ىامة وسيمة أصبحت .1
 .بيا المختمفة الرياضية لألنشطة لمممارسيف البدنية المياقة مستوى رفع عمى العمؿ .2
 .نشر الوعي الرياضي عمى أساس مف الخمؽ الكريـ بيف الممارسيف لألنشطة الرياضية .3
قامة إلنشاء الصحيحة لمطريقة اإللماـ .4 اإلصابات  مف ويقمؿ األداء مستوى برفع الرياضية المالعب وا 

 2.لمممارسيف
 :الرياضية المنشآت أهداف- 5

 الجزائرية السياسة الرياضية أولت فقد لذا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا واقعا الرياضي البدني النشاط أصبح لقد
 لقياـ األساسية الركيزة يمثؿ الشباب الذي مف لجمب العديد، الرياضة وفؽ والمياديف المنشآت إنجاز في كبرى أىمية
 :التالية بالمياـ ىذه المنشآت بالقياـ وتكمؼ، األنشطة مف مختمفة أنواع ممارسة إلى الدولة

 .الوطنية والمنتخبات الرياضية الفرؽ وتجييز إعداد -
 .الدولية أو الوطنية سواء والبطوالت الدورات تنظيـ -
 .وتطويرىا لصقميا قدراتيـ عف والكشؼ الشباب طاقات استثمار -
. عسكرية أو مدنية كانت سواء الرياضية المجموعات مع باتصاالت القياـ

 :في المنشآت ىذه مف ويستفاد*

                                                 

 االيكاَاث وانًُشاث في انًجال  ،ابزاهيى ػبد انًقصىد وحضٍ احًد انشافؼي، انًىصىػت انؼهًيت في ادارة وفهضفت انخزبيت انبدَيت وانزياضيت  1-

 .54، ص2001، االشؼاع انُفيت، يصز، 1انزياضي، انجزء انضابغ، ط
 .24ص، 2001، انًزجغابزاهيى ػبد انًقصىد وحضٍ احًد انشافؼي، َفش -  2
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 .المحمية الرياضية والمنافسات المباريات احتضاف -
 .استعماليا لتدريبات وتحضير الفرؽ الوطنية -
 .عمى منشآت رياضية تتوفر ال التي السكرية، الجامعية المؤسسات لفائدة والرياضية البدنية التربية تعمـ -
 . عسكري أو، جيوي، مدرسي ايطار في تدخؿ التي الرياضية الممارسة -
 الالعبيف لتطوير وحتى والمدربيف اإلطارات مف مختصيف بإداراتيا يقوـ وندوات تكوينية أياـ حتضافا -

 1.الرياضية الحركة
: إدارة المنشآت الرياضية- 6
 : االعتبارات الضرورية في تصميم المنشأة الرياضية - 6-1
ىناؾ العديد مف العناصر التي يجب أف تراعى عند تصميـ المنشأة الرياضية والشروع في العمميات  

 : الخاصة بالتسييالت واإلمكانيات الرياضية الخاصة بو نذكر ما يمي
احتياجات المستخدميف لو حيث يجب أف تصمـ المنشآت الرياضية طبقا لطبيعة استخداميا مف جانب  -1

   2.المستخدميف، كما يجب أف توضع متطمبات االتحاد الدولي في االعتبار
يجب أف يوضع أماـ الميندسيف الذيف سوؼ يصمموف المنشأة الرياضية التفصيالت الكاممة باستخداميا  -2

مثؿ طبيعة أرضية المنشأة، ومتطمبات اإلضاءة، ومتطمبات نظاـ الصوت، وطبيعة االستخدامات المتعددة 
 .لمحجرات والقاعات، ولمتخزيف وحجرات المالبس، ومساحات الممارسة الرياضية

عمى ىؤالء الذيف سوؼ يديروف المنشأة الرياضية أف يخططوا جيدا لكيفية إدارتو، وتحقيؽ أفضؿ استخداـ  -3
لو وعمميات النظافة وركف السيارات وأساليب إزالة الفضالت والنفايات، وأف يضعوا في االعتبار استخدامات 

 .المنشأة مف جانب المعاقيف كما أف عمييـ أف يحددوا الخدمات المطموبة لممشاىديف بو
 .يجب أف يوضع في االعتبار كيفية وصوؿ كؿ مف المتفرجيف والمستخدميف والعامميف إلى المنشأ الرياضي -4

 : االعتبارات الضرورية في بناء المنشأة الرياضية - 6-2
يجب بناء المنشأة الرياضية عمى أساس أنو سيستخدـ عمى المدى الطويؿ أف بناءه مف خالؿ ذلؾ قد يكمؼ  -1

 .أكثر، ولكنو سوؼ يوفر كثيرا في المستقبؿ
األدوات ومواد البناء الجيدة التي تستخدـ في المبنى سوؼ توفر كثيرا عمى المدى الطويؿ كما أف  -2

 .استخداميا سيكوف أفضؿ
 .يجب أف يوضع في االعتبار المواد المتاحة حيث سيؤثر ذلؾ في الوفاء بتكاليؼ البناء -3
إذا ما كاف المنشأ الرياضي سوؼ يستخدـ في مسابقات دولية فيجب مراعاة أف تكوف مواصفات البناء منفذة  -4

 3.طبقا لمقواعد التي تصنعيا االتحادات الدولية
 

                                                 
1

 . وانًخضًٍ حُظيى يكاحب انًزكباث انًخؼددة انزياضاث 1997 غشج 6 انًىافق نـ 1397 شؼباٌ ػاو 20 انًؤرخ في 117-77انًزصىو رقى - 
 .153 ص 1999 مركز الكتاب لمنشر، القاىرة ،تطبيقات اإلدارة الرياضية، المدارس، الجمعيات، االتحادات الرياضية، األندية: حنفي إبراىيـ حمادة :د- 2
3

 .154ص ، 1999بق، ا يزجغ س،يفخي إبزاهيى حًاد- 
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:  االعتبارات الضرورية في استخدامات المنشأة الرياضية- 6-3
 : عند بداية تصميـ المنشأة الرياضية يجب أف يوضع تصور لما سيكوف عميو المبنى مف حيث ما يمي -1

  عدد األفراد الذيف سيعمموف بو وعمؿ كؿ منيـ. 
 جراءات األمف  .تكاليؼ االنتفاع، وصيانتو، والحفاظ عميو، وا 
 عدد الساعات التي سوؼ يستخدـ خالليا. 

حفالت )ما ىي األنشطة األخرى التي يمكف استغالؿ المنشأ الرياضي فييا بجانب االستخدامات الرياضية  -2
  .(إلخ...االستقباؿ، واالجتماعات، مكتبة، 

يجب أف تتمشى استخدامات المنشأة الرياضية مع اتجاىات المجتمع وأف تكوف استخدامات أدواتو وأجيزتو  -3
 .ومبانيو آمنة وجذابة

يجب أف تدار المنشأة الرياضية بأسموب يضمف دخؿ مادي يعوض التكاليؼ صيانتو واستيالكاتو، ذلؾ مف  -4
 .خالؿ وضع السياسات وتكاليؼ االستخداـ

تكاليؼ عمالة المنشأة الرياضية تعتبر ىي أكبر المصروفات الجارية، يجب التأكد مف تغطيتيا مع  -5
 .المحافظة عمى كفاءة العمؿ، واألدوات واألجيزة

ضرورة وضع موجز لعمميات المنشأة الرياضية وتعديمو عند المزـو مثؿ رسـ األرضيات مراسـ االستخداـ  -6
وقوائـ األدوات الرياضية وكيفية استخداميا وواجبات عامة لمعامميف بو، ومسؤوليات العامميف في حالة 

دارة المبنى  .الطوارئ ومتطمبات وا 
وضع نظـ العمؿ واستغالؿ المنشأة الرياضية مثؿ السيطرة عمى الجوانب المالية وتأميف المبنى ضد الحرائؽ  -7

 .والسرقات وتدريب العامميف وموجز لمسياسات
 .وضع خطة مادية لموارد اإلحالؿ والتجديد -8

: أسس تخطيط المنشآت الرياضية- 7
ىناؾ عدة مبادئ أساسية يجب مراعاتيا عند التخطيط إقامة النوادي ومراكز التدريب واإلستادات والقرى 

الرياضية مف أجؿ االستغالؿ األمثؿ وضماف فاعمية وسيولة وسالمة استعماليا حتى تحقؽ اليدؼ التي أنشئت مف 
 1:أجمو، ونبيف أىـ ىذه المبادئ التي ينبغي وضعيا مف الحسباف والدراسة قبؿ التنفيذ فيما يمي

يتوقؼ دراسة ىذا العنصر عمى نوع المنشأة الرياضية المطموب إقامتيا، حيث يختمؼ اختيار : اختيار الموقع: أوال
 الموقع ومساحتو بالنسبة إنشاء بعض المالعب الصغيرة عف مراكز تدريب الناشئيف وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المجتمعات الرياضية
بالواليات والمدف الكبيرة ويراعى في ذلؾ الحجـ، الكثافة السكانية والطمب االجتماعي والرياضي لمممارسة، ويفصؿ 

( كيمومتر 02)بالنسبة لمشباب، ( كيمومترات 4)اختيار الموقع الذي يبعد عف المناطؽ السكانية بمسافة أقؿ عف 
بالنسبة لألطفاؿ حتى يسيؿ إنشاء شبكة مف المواصالت السريعة تتجو مف جميع أطراؼ المدينة إلى المالعب أو 

 .يمكف قطع المسافة سيرا عمى األقداـ
                                                 

1
. 18 ص2001 ، يزجغ صابق،إبزاهيى ػبد انًقصىد، حضٍ أحًد انشافؼي- 
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والتي يستحسف أف تكوف المنشأة الرياضية قريبة مف المدينة أو القرية بالنسبة الختيار : وسائل المواصالت: ثانيا
موقع الممعب والمدف الرياضية ويجب دراسة أقصى حد لضبط حركة المرور والتنقؿ في أياـ المباريات الرسمية حتى 

لى الممعب في أقؿ وقت ممكف . تتمكف مف توفير وسائؿ النقؿ لممشاىديف مف وا 
 : التجانب الوظيفي لممالعب والوحدات: ثالثا
 .إف وحدات نزع المالبس ودوريات المياه والحمامات قريبة مف أماكف المعب- أ 
 1.يجب أف تكوف جميع المالعب بجوار بعضيا البعض حتى يسيؿ صيانتيا- ب 

 : عزل العوامل غير المرغوب فيها: رابعا
تباع نظاـ خاص مثؿ-  رياضة السالح ، بناء األجساـ:  يجب عزؿ أماكف النشاط التي تحتاج إلي اليدوء وا 

 . الخ عف المالعب واألماكف األخرى حتى ال تؤثر عف نتائج الالعبيف...صاالت مسابقات الشطرنج 
ضرورة عزؿ مالعب وأنشطة الكبار عف األطفاؿ وكذلؾ عزؿ أماكف الذكور عف اإلناث وخاصة بالنسبة - 

 . لحجرات خمع المالبس ودورات المياه وبعض األلعاب الرياضية األخرى التي تستدعي لذلؾ
كاميرات ، : يراعى تخصيص أماكف محددة لرجاؿ الصحافة واإلعالـ تكفى لوضع األدوات واألجيزة الفنية مثؿ - 

 . حتى يمكنيـ أداء عمميـ بكفاءة وسيولة. الخ...التمفزيوف والسينما واألجيزة اإلذاعية
 لضماف إبعاد جميع األجيزة الميكانيكية والكيربائية عف متناوؿ أيدي األطفاؿ والكبار بتخصيص أماكف مغمقة ليا- 

. عدـ العبث بيا أو التعرض لبعض األخطار
 : عوامل السالمة واألمان لممالعب: خامسا

يجب أف تكوف ىناؾ مساحات كافية مف جميع الجيات المحيطة بأرضيات المالعب حتى ال يتعرض الالعبيف - 
 .أثناء اندفاعيـ خارجيا لإلصابات

تراعي في جميع نيايات المالعب عدـ وجود أية حواؼ مدببة أو أعمدة صمبة يحتمؿ أضرار منيا كما يجب أف - 
 .تكوف األبواب المؤدية إلي دخوؿ المالعب المفتوحة والمغطاة أف تفتح لمخارج

 ينبغي أف تكوف جميع أدوات الصيانة لممالعب واألدوات الرياضية بعيدة عف أرض الممعب وخاصة صنابير- 
 2.الخ....وخراطيـ المياه وأدوات النظافة 

 :الصحة العامة: سادسا
المنتظمة -  يجب أف يتناسب عدد دورات المياه بالنسبة لعدد المتردديف عمى المنشأة الرياضية مع العناية -

 .بمصادر مياه الشرب وسيولة الصرؼ الصحي المغطى
زجاجات المياه الغازية أو : يجب العناية المنتظمة بتسوية أرضيات المالعب ونظافتيا وعدـ وجود فوارغ مثؿ- 

 .بعض الحفر حتى ال تعرض الالعبيف لألضرار

                                                 
1

يحاضزة في حضييز انًُشآث انزياضيت، قضى اإلدارة وانخضييز انزياضي، كهيت انؼهىو االقخصاديت، يحًد بىضياف انًضيهت : بىداود ػبد انيًيٍ- 

2006. 
2

، 1، دار انىفاء ندَيا انطباػت وانُشز، ط"اإليكاَاث وانًُشآث في انًجال انزياضي-انًىصىػت انؼهًيت نإلدارة انزياضيت:"حضٍ أحًد انشافؼي. د-  

 .21،20:، ص2004اإلصكُدريت، 
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ضرورة االىتماـ بالتيوية واإلضاءة الكافية سواء لممالعب المفتوحة أو المغطاة أو دورات المياه وقانونية مقاييس - 
 .الحمامات

: مكونات المنشأة الرياضية- 8
 :االستاد األولمبي- 8-1

كرة القدـ ألعاب : وىو مف المنشآت الرئيسية اليامة الموجودة في الدورات األولمبية وتقاـ فيو األلعاب األولمبية اآلتية
القوى الخفيفة، السباؽ عمى المسطحة، سباؽ الموانع الصناعية المنتظمة، سباؽ الموانع الصناعية المختمطة، 

القفز، الرمي، المسابقات المركبة واإلستاد ينقسـ إلى قسميف أرض الممعب والمنشأ الرياضي المحيط بأرض  ،المشي
. الممعب

وىي تتكوف مف الممعب الرئيسي الذي تتركب أرضيتو مف الحشائش الطبيعية أو الصناعية : أرض الممعب- 8-2
كرة    القدـ وىو يحاط بمضمار : و بو المعدات الخاصة التي تساعد عمى قياـ المسابقات واأللعاب الرياضية مثؿ 

. لمسباؽ تتركب أرضيتو مف لدائف صناعية خاصة تعطي نفس الوظيفة لممادة الطبيعية
وىو يتكوف مف عدة عناصر وخدمات مختمفة تقـو بخدمة الجميور والالعبيف والمشرفوف  :المنشأ الرياضي- 8-3

: والحكاـ وكبار الزوار والصحفييف وتوزيع العناصر والخدمات وعالقتيا بأرض الممعب تقسـ إلى
إنتظار السيارات، قطع التذاكر، مداخؿ ومخارج المدرجات :  عناصر وخدمات الجميور-

حجرات تبديؿ المالبس، دورات المياه، صالة التدريب والتسخيف قبال لمعب، قاعات : عناصر وخدمات الالعبيف
. صغيرة إللغاء الدروس وشرح خطة المعب

حجرات لتبديؿ المالبس، دورات المياه وتكوف منفصمة عف حجرات الرياضييف لعدـ :  عناصر وخدمات الحكاـ-
 .االحتكاؾ بيـ

عبارة عف استراحات خاصة متصمة بمكاف خاص بالمدرج يقع : عناصر وخدمات كبار الزوار وضيوؼ الشرؼ- 
في منتصؼ المدرج ويكوف مفصوال عف مدرجات الجميور سواء في الدخوؿ أو في الخروج ومتصؿ مباشرة بأرض 

. الممعب مف أجؿ سيولة وصوؿ الرياضييف إليو عند توزيع الجوائز
دائما تكوف ليـ حجرات خاصة بيـ مغمقة تعمو المدرجات وذلؾ لعدـ تأثره مف : عناصر وخدمات الصحفييف- 

 1.ضوضاء الجميور
 مف العناصر اليامة في االستاد فمنيا يمكف لممشاىديف أف يروا األلعاب الرياضية التي وىي: المدرجات- 8-4

تمارس في أرض الممعب وطريقة توزيع المقاعد يمكف توزيعيا بعدة طرؽ مختمفة ويوضح طريقة توزيع المقاعد 
 .ومقاييسيا المختمفة بالنسبة لحركة الجميور

 بحيث يجعال لرؤية لممشاىد جيدة بحيث يمكف لممشاىد الذي يجمس ىوتأخذ طريقة تشكيؿ المدرجات الشكؿ المنحف
.  ـ100في أقصى المدرج مف رؤية الكرة بوضوح عمى بعد ال يزيد عف 

 :وىي تتكوف مف قسميف: حجرات تبديل مالبس الرياضيين *
                                                 

1
 .29،30،31:إبزاهيى يحًىد ػبد انًقصىد، يزجغ صابق، ص. د-  
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 وىو خاص بألعاب القوى الخفيفة ويتكوف مف كبائف خاصة لكؿ العب، بيا دش ودورة مياه خاص: القسـ األوؿ- 
. لغدـ إحتكاؾ الالعبيف األولمبييف لبعضيـ البعض

 وىو خاص باأللعاب الجماعية مثؿ كرة القدـ وىي تنقسـ إلي قسميف أيضا كؿ قسـ لفريؽ مف: القسـ الثاني- 
. الفريقيف ويتكوف كؿ قسـ مف أماكف لتبديؿ المالبس الجماعية ودورات المياه الجماعية

 :حجرات تبديل مالبس الحكام *
 خاصة  شخصا مف الحكاـ وتحتوي عمى دش ودورة مياه12وىي عبارة عف حجرة كبيرة تكفي لتبديؿ مالبس      

. وتكوف منفصمة تماما عف حجرات الالعبيف لعدـ اإلحتكاؾ بيـ
 :حجرات الصحفيين *

وتكوف دائما منفصمة عف الجميور لعدـ الشوشرة عمى األجيزة والمحافظة عمييا توضع إما في أعمى       
المدرجات وتعمؽ بسقؼ المدرجات العميا إما بيف المدرج العممي والمدرج السفمي أما آالت التصوير التميفزيوني فإنيا 

ية توزع في أماكف معينة في أرض الممعب بحيث تعطي لشاشة التميفزيوف أحسف الزاوية بالرؤية المريحة الطبيع
. لممتفرج

 :صالونات كبار الزوار وضيوف الشرف *
تكوف دائما ذات مداخؿ منفصمة وكذلؾ بالنسبة لمدرجات الجميور وىي دائما تكوف متصمة مباشرة بأرض       

الممعب وتتكوف مف صالونات فخمة بيا جميع الخدمات الخاصة بيا مف دورات مياه وبوفيو ومنيا يخرج كبار 
 الزوار وضيوؼ الشرؼ إلي المنصة التي تقع دائما في منتصؼ المدرجات وفي المكاف المناسب لمرؤية البصرية

. السميمة
 :استعمال المنشات الرياضية- 9

لقد تـ تحديد مخططات وبرامج عمؿ المنشات الرياضية الخاصة باالستفادة واالستعماؿ مف طرؼ مختمؼ       
. األصناؼ الممارسة لمنشاطات الرياضية وفي ىذه النقطة نحاوؿ أف نبيف كيفية استعماؿ المنشات الرياضية

 وتفاىـ ويتـ ىذا في توافؽ:يتـ تحديد مخطط سنوي لالستعماؿ لكؿ منشاة بالتفصيؿ وىذا في بداية كؿ سنة رياضية
 1:مع كؿ الفرؽ واألندية وىي مرتبة عمى النحو التالي

  :مف أجؿ المنافسات- أ
 .التظاىرات الرياضية الدولية- 
 .البطوالت الوطنية المدنية المدرسية الجامعية،العسكرية والتي يكوف تنظيميا ييدؼ إلى سياسة رياضية- 
 .ميرجاف لمرياضة بيف فرؽ المستوى الوطني في الرياضات الجماعية - 
. المقاءات الرياضية بيف فرؽ المستوى الوطني في الرياضات الجماعية - 
 .المقاءات الجيورية بيف الفرؽ الجيورية والشرفية لمرياضات الجماعية والفردية - 
 .المقاءات المحمية التي تجمع بيف الفرؽ داخؿ الوالية- 

                                                 
 .90، ص1993، ، يزجغ صابقػبد انغفار حُفي، ػبد انضالو أبى قحف- 1
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 .يـو مف األسبوع يكرس مف أجؿ تنظيـ المنافسات في المجاؿ المدرسي- 
. كرينصؼ يـو في كؿ أسبوع ينظـ أو يحجز لتنظيـ المنافسات في المجاؿ الجامعي والعس- 
 :مف أجؿ التدريبات- ب
 .الجمعيات الرياضية ذات المستوى الوطني ليا الحؽ في التدريب لمدة ساعتيف في كؿ يوـ- 
الجمعيات الرياضية ذات المستوى الجيوي أو الشرقي ليا الحؽ في حصتيف مدة كؿ حصة ساعة ونصؼ وىذا - 

. في كؿ أسبوع
المدارس الرياضية التي تحتوي الشباب الموىوبيف في الوالية ليـ الحؽ في التدريب لحصتيف في األسبوع كؿ - 

 .حصة حوالي ساعة ونصؼ
مؤسسة تربوية، جامعية أو وحدة عسكرية ال تحتوى عمى المنشآت الرياضية يسمح ليا باحتضاف حصص التعميـ - 

. والتربية الرياضية ويجب أف تكوف في بداية اليـو وبعد الزواؿ
 :مف أجؿ تكويف اإلطارات- ج

حصص التربية العممية ليا األولوية بالمقارنة مع العمميات المبرمجة في حالة القياـ بالتربصات لتكويف        
اإلطارات، ىذه ىي كؿ الترتيبات الخاصة باستعماؿ المنشات الرياضية العمومية خصوصا الحضائر المتعددة 

الرياضات، بدءا باستعماؿ المنشآت مف أجؿ تنظيـ المنافسات الخاصة بكؿ األندية المتواجدة عمى مستوى الوالية 
. سواء كانت فرؽ رياضية عادية أو حتى جامعية أو عسكرية وأيضا المدرسية

: التنظيم الجديد لبعض المنشآت الرياضية - 10
      لقد أصبحت المنشآت الرياضية تمارس نظاما جديدا في تسيير شؤونيا ويتضح ذلؾ مف خالؿ ماجاء عمى 

. 1990 لسنة 48.90سبيؿ المثاؿ في المرسـو التنفيذي 
 المتضمف إحداث المركب األولمبي حيث جاء في المدة الثانية مف ىذا المرسـو أف 71.71المعدؿ والمتمـ ألمر

مكتب المركب األولمبي الذي يدعي في صمب النص المكتب وىو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 
. يتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالؿ المالي

إف الشخصية المعنوية ىي عامؿ إسناد الممكية، كما أنو يترتب عنو سياسة التمويؿ الذاتي وذلؾ باإلعتماد عمى 
 1الموارد الخاصة بالمؤسسة وفائض األرباح دوف تدخؿ مف الدولة

 
 
 
 

 
                                                 

 انًؤرخ 71.71 انًؼدل وانًخًى أليز رقى 02، انًادة1990 يُايز 30 انًؤرخ 48.90انًزصىو انخُفيذي : انجزيدة انزصًيت نهجًهىريت انجزائزيت -1

 .1990 فيفزي 1 ،05، انًخضًٍ إحداد انًزكب األونًبي، انؼدد 1971 َىفًبز 2في 
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 :خالصة 
ف       إف الحاجة إلي المنشآت والوسائؿ الرياضية أصبحت ضرورية جدا إذ بدونيا ال يمكف تحقيؽ أي أىداؼ وا 

نو مف الضروري استنباط طرائؽ ووسائؿ  قمة المنشآت الرياضية والوسائؿ يعد عائقا في وجو النشاط الرياضي، وا 
جديدة تفسح المجاؿ الستخداـ أدوات ومعدات بسيطة ومصغرة مبتكرة أو مكتسبة لكي تمأل الفراغ الكبير الناتج عف 

 .نقص أو عدـ توفر ىذه التجييزات
إف توفر ىذه المنشآت والوسائؿ الرياضية معناه زيادة اإلقباؿ والمشاركة إذ ما توفرت فإنيا ستظير الوجو      

 .الرياضيةالحقيقي لمرياضة مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ المنشآت 
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 :تمهيد
يستعمل المنيج العممي قصد الحصول عمى المعرفة السميمة، والوصول بالبحث إلى حقيقة عمم من العموم 

ويعتبر استخدامو في المجال الرياضي بالخصوص أداة لمحصول عمى المعمومات والمعارف الحديثة والنافعة 
 .والحقائق التي تخص ىذا المجال، والتي تحقق لمبحث ضمان إمكانية تطوير القدرات اإلنسانية

من خالل المناسب  المنيج حيث من الميدانية الدراسة بمنيجية المتعمق الفصل ىذا في نتناول سوف ولذلك
الزمني والمكاني و  البشريالمتمثمة في المجالومجاالت الدراسة تحديد المجتمع وكيفية وأسباب اختيار العينة، كذلك 

 مع ذلك، وتحميل ناسب موضوع بحثنا والبيانات الالزمة التي تالمعمومات لجمع المستعممة والوسائل األدوات وشرح
. التفصيل من بشيء اإلحصائية التقنيات شرح وكذا النظري الفرضيات والجانب في عالقتيا إبراز
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 :الدراسة االستطالعية- 1
 دراستو بجوانب إللمامل إستشرافية نظرة إلقاء في الباحث تساعد التي ىاألول تعد الدراسة االستطالعية الخطوة

 مديرية إلى بتوجينا بدايتيا كانت استطالعية دراسة إجراءقمنا ب ميدانية دراسة إجراء بصدد أننا وبما الميدانية،
 جمع إلى ترمي كانت  بالبويرة، ىذه الزيارةالرياضات المتعدد المركب ديوانل  أين تم توجييناوالرياضة الشباب

 يتال يةالميدان ظروفال ومعرفة البويرة ووحداتو، لوالية اتالرياض  متعددمركبديوان ال عن الخاصة المعمومات
 ورؤساء الوحدات البشرية الموارد كمصمحة مصالح عدة مع حرة مقابالت بإجراء قمنا حيث الدراسةبيا  جرىنس

. الرياضية المنشآت تسيير واقع عمى فولموق ديوانلل التابعة
: الدراسة األساسية- 2
 . جل الوصول إلى الحقيقةأ مجموعة األسس والقواعد التي يتبعيا الباحث من  ىو:المستخدم المنهج-2-1
 1".انو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الكتشاف الحقيقة"يقول عمار بوحوش - 

نظرا لطبيعة الموضوع الذي تناولناه في دراستنا، وقصد تحميل النتائج ودراسة اإلشكالية المطروحة فإننا       
. اعتمدنا فيو عمى المنيج الوصفي الذي يختص بجمع البيانات والتقارير أو الجداول الكمية أو كالىما معا

  :الوصفي المنهج تعريف
 ليذا يعد نموذج في المكتوبة األسئمة من عدد عن إجابات عمى لمحصول وسيمة يعرفو كروش ياسين عمى أنو- 

 2. بنفسوعميو ويقوم الغرض
 طريقة من الطرق التحميل والتفسير بشكل عمني منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية أو كما أنو- 

 3.مشكمة اجتماعية معينة
 أوليما متغيرين عمى األقل عمى يتوفر لمدراسة الخاضعة المواضيع من موضوع أي إن :الدراسة متغيرات- 2-2

 .التابع المتغير واألخر المستقل المتغير يسمى
 طريق وذلك عن التغير، إحداث إلى اتوقيم في المتغير يؤدي التي األداة  ىو:المستقل المتغير -2-2-1

 4.بوصمة  ذات أخرى قيم متغيرات في التأثير
. وظيفة التخطيط والتوجيه ىو المستقل المتغير دراستنا وفي الدراسة في السبب عن عبارة ىو المستقل المتغير- 
. المنشآت الرياضية ىو نتيجة التغير التابع في ىذه الدراسة المتغير التابع ىو :المتغير التابع- 2-2-2
: عينة البحث وكيفية اختيارهاو  المجتمع-2-3

حرصا منا عمى الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة لمواقع قمنا بإختيار عينة البحث بطريقة عمدية 
وشممت المشرفين عمى الوحدات التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات لوالية البويرة ولم نخص العينة بأية 

 . مسير لمنشأة  رياضية25خصائص أو مميزات وكان حجم العينة 
                                                 

 . 136 ، ص2001، الجسائر، 3هٌاهج البحذ العلوي وطرق إعداد البحىد، ديىاى الوطبىعاث الجاهعيت، ط: عوار بىحىش- 1

 .11ص ، 1996 الرياضت، علىم في العالي للخكىيي الىطٌي الوعهد :ياسيي الكروش -2
 .137 ص بىحىش، ًفس الورجع، عوار- 3

 .75، دار الفكر العربي، القاهرة هصر، ص2علن الٌفس الرياضي، ط: ًىار هجيد الطالب كاهل لىيس- 4
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 العينة العمدية ىي العينة التي يعتمد الباحث فييا عمى أن تكون معينة مقصودة العتقاده أنيا ممثمة لممجتمع و
. األصمي تمثيال صحيحا

:  مجاالت الدراسة- 3
. البويرة لوالية الرياضية المنشآت إدارة عمى موزعين إداري مسير 25من تتكون العينة: المجال البشري- 3-1
 كل  بمديـــــــــــات في تتوزع التي البويرة  ووحداتو لوالية الرياضات متعددة بمركديوان ال ىو :مكانيال مجالال- 3-2

.  وحدة25والبالغ عددىا .......... سور الغزالن، بشمول، عين بسام، حيزر  برج أخريص،،البويرة "من
 إلى نياية 2017 أشير من بداية جانفي 05شرعنا في إنجاز ىذا البحث في مدة قدرىا  :زمانيال مجالال- 3-3

 لمجانب النظري والتي تم غاية نصف أفريلشير ماي من نفس السنة وقد خصصنا المدة األولى، من جانفي إلى 
فييا جمع المراجع واإلطالع عمى العديد من المكتبات الجامعية والخارجية، باإلضافة إلى التنقل الميداني إلى 

. ومعاىد العموم الرياضيةجامعات ال
 :وىي مراحل ثالث إلى مقسمة المدة وىذه ماي  نياية شيرإلى أفريل 15 كانت من الثانية المدة أما

. العينة حجم تحديد بعد االستبيان استمارة وتنظيم تعديل فييا تم والتي: 01المرحمة 
 25قمنا بتوزيع استمارة االستبيان عمى كل المسيرين اإلداريين لممركبات الرياضية فكان حجم العينة : 02المرحمة 

. ا استمارة التي ناقشنا نتائجو25مسير وتمكنا من استرجاع 
اشتممت عمى عرض وتحميل النتائج باستعمال الطرق اإلحصائية وكذلك مدى تحقيقيا لمفروض : 03المرحمة 
. المقترحة

لقد تم اختيار االستبيان كأداة ليذه الدراسة ألنو كثير االستعمال في البحوث الوضعية : أدوات الدراسة- 4
. والتحميمية الذي يسيم في الفيم األعمق واألوضح لمجوانب العممية والعناصر األساسية المكونة لموضوع دراستنا

 طريق عن البيانات جمع في والمعمومات، والبيانات الحقائق عمى الحصول أدوات من أداة ىو :االستبيان تعريف -
 تسيم أنياكما  والوقت الجيد في  اقتصادنياأ الطريقة ىذه مزايا بين ومن أسئمة استمارة وضع خالل من االستبيان

 1.والموضوعية الثبات  الصدق من التقنين شروط بتوفير وقت اقل في العينة من بيانات عمى الحصول في
 : من األسئمة في استبياننا ىذا وىينوعينحيث قمنا باستعمال 

. ميا محددة حيث تعتمد عمى النتائج التي نطمح لموصول إليياظوتكون اإلجابة في مع :األسئمة المغمقة 
.  فاألول منو يكون مغمق، أما النصف الثاني ففيو الحرية لممستجوبنصفينل تنقسم :األسئمة النصف مفتوحة

يعتبر الثبات والصدق أحد أىم شروط سالمة أداة القياس وىما مرتبطان  :األسس العممية ألداة القياس- 5
 2".الصدق مظير الثبات: " البعض وفي ىذا يقول كورتونيبعضيما

 3.عد لقياسوأنو سوف يقيس ما أ التأكد من االستبيانصدق نعني ب :صدقال
                                                 

، 1995حسي أحود الشافعيي سىزاى أحود على هرسي، هبادئ البحذ العلوي والخربيت البدًيت والرياضيت، هٌشأ الوعارف باإلسكٌدريت، - 1

. 203:ص

 .292، ص 1999، األزارطت اإلسكٌدريت، 1اإلحصاء في الخربيت وعلن الٌفس، الوكخب الجاهعي الحديذ، ط: احود هحود الطيب- 2
. 167،ص2002، اإلسكٌدريت،1الفٌيت،ط أسس البحذ العلوي، هكخبت وهطبعت اإلشعاع: عىض صابر، هيرفج علي خفاجتفاطمة - 3



 هٌهجيت البحذ وإجراءاحه الويداًيت                                                                 الفصل الرابع 

 

52 

 

عد لو، أ صدق المحكمين كأداة لمتأكد من أن االستبيان يقيس ما باستخداملمتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا 
 أساتذة محكمين مشيود ليم بمستواىم العممي وتجربتيم في مجاالت 5 عمى االستبيانحيث قمنا بتوزيع نسخ من 

. الدراسة ومناىج البحث العممي ليحكموا مدى وضوح فقرات االستبيان ومدى كفايتيا ومناسبتيا لممحاور المقترحة
وباالعتماد عمى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون، قمنا بإجراء التعديالت التي اتفق عمييا معظم 

. المحكمين حيث تم حذف بعض العبارات وتغيير صياغة بعضيا اآلخر وكذلك إعادة ترتيبيا وفق أراء المحكمين
 :استعممنا الوسائل اإلحصائية التالية :اإلحصائية الوسائل- 6
  باالستعانةقمنا وسيمة واضحة بصورة االستمارة نتائج وتحميل التعميق لنا يتسنى لكي :النسب المئوية- 6-1

 عمى أرقام إلى االستمارة خالل من عمييا تحصمنا التي النتائج تحويل طريق عن وىذا اإلحصائي التحميل بأسموب
 .التالية المعادلة في تتمخص وىي مئوية نسب شكل

. عدد العينة /(x100عدد التكرارات )=النسبة المئوية 
% 100           ع  
% س           ت
ع  /(x100ت )=  س
. عدد العينة: ع
. عدد التكرارات: ت
 .النسبة المئوية: س
 حيث يسمح لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختمف النتائج المتحصل عمييا من (:2ك) بيرسون اختبار- 6-2

 :خالل المقياس الموجو لمطمبة، ذلك بمقارنة التكرارات الحقيقية المشاىدة والتكرارات المتوقعة، حيث نجد
 
 
 
 
 
 .(عدد الخاليا:ن)1-ن: درجة الحرية.                       االختبارالقيم المحسوبة من خالل :² 

 .0,05 :مستوي الداللة                                   .عدد تكرارات الحقيقة: 

 .عدد تكرارات المتوقعة: 

 .المجموع: 
. توجد فروق ذات داللة إحصائية: منو نقول  المجدولة²ك المحسوبة أكبر من ²كإذا كانت 

. ال توجد فروق ذات داللة:  المجدولة نقول² المحسوبة أصغر من ك²إذا كانت ك
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: خالصة
 الخاصة اإلجراءات الميدانية ضبط أجل من الباحث يتبعيا التي المنيجية تناولنا في ىذا الفصل الخطوات

 ىذه المعمومات وتسمسميا وتنظيميا، وأيضا عرض جمع في المستعممة واألدوات الطرق أىم بالدراسة وتوضيح
 مكاني مجال من الدراسة فييا تمت التي المجاالت استعماليا  باإلضافة إلى كيفية وتوضيح واألدوات الطرق

في  المعمومات دراستنا، واليدف منيا  جمع حولو تمحورت الذي البحث مجتمع وعينة من كل حددنا وزماني، كما
 إيجاد عمى تساعد عممية مصاغة بطريقة نتائج إلى الصور ألجل الوصول أحسن في وعرضيا الظروف أحسن
 .سمفا المطروحة لممشكمة حمول

 وبالتالي الصعوبات، كل تخطي عمى ساعدنا الذي المرشد أو الدليل يعتبركونو لوتكمن أىمية ىذا الفصل 
 .كبيرة بسيولة البحث أىداف تحقيق إلى الوصول
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 :تمييد
لقد وضعنا في دراستنا ىذه ثالث فرضيات والتي عن طريقيا نحاول إيجاد حمول لمشكمة الدراسة، وقد حاولنا 

 في إثبات أو نفي ىذه استغاللياىا النظري والميداني تجميع البيانات التي يمكن يمن خالل مسار الدراسة في جانب
 وحدات ديوان مسيري التي تم توزيعيا عمى االستماراتالفرضيات حيث تم جمع ىذه البيانات عن طريق نتائج 

. المركب المتعدد الرياضات رابح بيطاط بالبويرة
جمع االستمارات الموزعة عمى مسيري الوحدات السالفة الذكر تمكنا من الحصول عمى المعمومات من خالل 

 . ستقودنا إلثبات أو نفي فرضيات دراستناوصال إلى النتائج التيالتي من خالل تحميميا ومناقشتيا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



 تحميل ومناقشة النتائجعرض و                                                                 الفصل الخامس
 

56 
 

 :عرض وتحميل النتائج- 1
كانت نتائج إجابات مسيري وحدات ديوان المركب متعدد الرياضات بالبويرة  في استمارات االستبيان الموجية 

 : ليم كما ىو موضح عمى النحو التالي
محور التخطيط : المحور األول

 ؟ىل التخطيط الجيد يساىم في تحقيق األىداف المسطرة  :01رقم السؤال 
 .في تحقيق األىداف المسطرةمدى مساىمة التخطيط الجيد معرفة  :الغرض من السؤال

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مدى مساىمة التخطيط الجيد في تحقيق األىداف المسطرة،  :01الجدول رقم
 .  وكذا االختبار اإلحصائي ليا

التكرارات إلجابات ا
النسبة 

( %)المئوية 
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى الداللة 
α 

الدالة اإلحصائية 

 % 100 25 نعم

دال  0.05 1 3.84 25  % 00 0 ال

 % 100 25المجموع 
 

 
 

 

 .يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول التخطيط الجيد: 01الشكل رقم 
أجابوا بأن  نالحظ أن من 01من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج

أجابوا بأن من  في حين ،%100 بنسبة مئوية بمغت 25التخطيط الجيد يساىم في تحقيق األىداف المسطرة كانوا 
أكبر من  والتي ىي 25: المحسوبة2 وكانت كامعدومة تكانالتخطيط الجيد ال يساىم في تحقيق األىداف المسطرة 

. حصائيةإبما يفسر وجود داللة ، 3.84المجدولة  2كا
 .أكدوا أن التخطيط الجيد يساىم في تحقيق األىداف المسطرةنستنتج أن أغمب المسيرين  :االستنتاج

 

0%

100%

ال نعم
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؟ ىل يعتبر التخطيط أول العناصر اإلدارية: 02رقم السؤال 
 .ما إذا كان التخطيط أول العناصر اإلدارية معرفة :الغرض من السؤال

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حسب كون التخطيط أول العناصر اإلدارية، وكذا االختبار : 02الجدول رقم 
 .  اإلحصائي ليا

المؤوية  النسبةالتكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %96 24نعم 
21.16  

 
3.84 
 

 
1 

 
0.05 

 
دال   04% 01ال 

 %100 25المجموع 
 
    
 

 

 . إلجابات المبحوثين حول كون التخطيط أول العناصر اإلدارية يوضح النسب المئوية:02الشكل رقم 
 

أن من أجابوا بأن  نالحظ 02 مقائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رتمن خالل ن: تحميل ومناقشة النتائج
 في حين من أجابوا أن التخطيط ليس أول %96 أي بنسبة مئوية بمغت 24 كانوا التخطيط أول العناصر اإلدارية

 ،3.84 :المجدولة 2 أكبر من كا21.16  المحسوبة2وكانت كا، %04 أي بنسبة مئوية 1العناصر اإلدارية كانوا 
  .إحصائيةبما يفسر وجود داللة 

 

حيث " حسن شمتوت"وىذا ما أكده  .يعتبرون التخطيط أول العناصر اإلدارية المسيرينمعظم نستنتج أن : االستنتاج
. التخطيط مرحمة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عمليعتبر 

 

  

 

4%

96%

ال نعم
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؟ تعتمدون عمى طريقة صحيحة لتخطيط برامج نشاط المؤسسة الرياضيةىل : 03رقم السؤال 
 . تطابق طريقة التخطيط مع البرامج نشاط المؤسسة الرياضيةمعرفة مدى  :الغرض من السؤال

 يوضح توزيع المبحوثين حسب تطابق طريقة التخطيط مع البرامج نشاط المؤسسة الرياضية ، وكذا :03 الجدول رقم
 .االختبار اإلحصائي ليا

المؤوية  النسبةالتكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
   2كا

المجدولة 
مستوى درجة الحرية 

 αالداللة
الداللة 

اإلحصائية 
  %100 25نعم 

25 
 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %00 00ال 

 %100 25المجموع 
 

 

 

 . يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين حول الطريقة الصحيحة لمتخطيط:03الشكل رقم 

يعتمدون أن المسيرين  نالحظ 03ائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقمتمن خالل ن: تحميل ومناقشة النتائج
وكانت ، %100 أي الكل بنسبة مئوية بمغت 25عمى آلية صحيحة لتخطيط برامج نشاط المنشأة الرياضية كانوا 

. إحصائية بما يفسر وجود داللة ،3.84 :المجدولة 2 أكبر من كا25 المحسوبة 2كا
 

 وذلك  صحيحة لتخطيط برامج نشاط المنشأة الرياضيةطريقةيعتمدون عمى  المسيرينجميع نستنتج أن : االستنتاج
 . بمعنى شمول كافة النقاط اليامة،ة الرياضية أو المشروع المراد تنفيذهمنشأشامل لكافة أنشطة الالالتخطيط ب

 

 
 

0%

100%

ال نعم
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ىل صادفتكم مشاكل في عممية التخطيط؟ : 04رقم السؤال 
 .معرفة مدى وقوع المشاكل أثناء عممية التخطيط ومحاولة تفادييا :الغرض من السؤال

 يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول المشاكل التي صادفتيم في التخطيط لتسيير المنشأة، وكذا :04الجدول رقم 
 .االختبار اإلحصائي ليا

المؤوية  النسبةالتكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
  2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  8%8 22نعم 
14.44 

 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   12% 03ال 

 %100 25المجموع 
 

 

 

 

 لمبحوثين حول المشاكل التي صادفتيم فييوضح النسب المئوية إلجابات ا: 04الشكل رقم
 . التخطيط لتسيير المنشأة

 نالحظ أن من أجابوا بأنو 04 عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم نتائجمن خالل : تحميل ومناقشة النتائج
أنو لم تصادفيم مشاكل   في حين من أكدوا،%88 بنسبة مئوية بمغت 22 كانوا صادفتيم مشاكل في عممية التخطيط

 2 أكبر من كا14.44: المحسوبة2وكانت كا، %12 أي بنسبة مئوية بمغت 03 كانوا في عممية التخطيط

. حصائيةإبما يفسر وجود داللة ، 3.84:المجدولة
 

 وىذا راجع لآلليات التي يعتمدون عمييا  مشاكل في عممية التخطيطتيمصادفنستنتج أن أغمب المسيرين : االستنتاج
 .في تخطيط برامج نشاط المنشأة الرياضية
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؟ تخططون حسب الواقع المالي واالجتماعي والعممي لممنشأة الرياضيةىل : 05رقم السؤال 
 معرفة العوامل المؤثرة في عممية التخطيط داخل المنشأة الرياضية :الغرض من السؤال

  العوامل المؤثرة في عممية التخطيط داخل المنشأة الرياضية يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول:05 الجدول رقم
 .، وكذا االختبار اإلحصائي ليا

المؤوية  النسبةالتكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %84 21نعم 
11.56 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %16 04ال 

 %100 25المجموع 
 

 

 
 
 
 
 
 

العوامل المؤثرة في عممية  جابات المبحوثين حول يوضح النسب المئوية إل: 05الشكل رقم 
 .التخطيط داخل المنشأة الرياضية

 

 نالحظ أن من أجابوا بأنيم 05من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
 في حين ،%84 بنسبة مئوية بمغت 21 يخططون حسب الواقع المالي واالجتماعي والعممي لممنشأة الرياضية كانوا

  بنسبة مئوية 04وا كان يخططون حسب الواقع المالي واالجتماعي والعممي لممنشأة الرياضيةمن أجابوا أنيم ال
. حصائيةإوجود داللة  بما يفسر،  3.84:المجدولة 2 من كاأقل 11.56: المحسوبة2وكانت كا، 16%

 

 .يخططون حسب الواقع المالي واالجتماعي والعممي لممنشأة الرياضيةرين ي المسمعظم نستنتج أن :االستنتاج
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؟ ما نوع اإلمكانيات التي تستخدميا المنشأة الرياضية في إنجاز عممية التخطيط: 06رقم السؤال 
 نوع اإلمكانيات التي تستخدميا المنشأة الرياضية في إنجاز عممية التخطيط معرفة :الغرض من السؤال

نوع اإلمكانيات التي تستخدميا المنشأة الرياضية في إنجاز  يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول :06الجدول رقم 
 . ، وكذا االختبار اإلحصائي لياعممية التخطيط

التكرارات إلجابات ا
النسبة المئوية 

(% )
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى الداللة 
α 

الدالة 
اإلحصائية 

 %00 00 مادية

دال  0.05 2 5.99 12.56  %48 12 بشرية
 %52 13 مادية بشرية
 % 100 25المجموع 

 
 

 

 

اإلمكانيات التي تستخدميا المنشأة         جابات المبحوثين حول  يوضح النسب المئوية إل:06الشكل رقم 
 .الرياضية في إنجاز عممية التخطيط

 نالحظ أن من أجابوا بأنيم 06من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
 12يعتمدون عمى اإلمكانيات البشرية كانوا في حين من أجابوا أنيم  يعتمدون عمى اإلمكانيات المادية كانت معدومة

 بنسبة مئوية بمغت 13وأن من أجابوا بأنيم يعتمدون عمى اإلمكانيات المادية البشرية كانوا  %48بنسبة مئوية 
  .حصائيةإبما يفسر وجود داللة ، 5.99:المجدولة 2 أكبر من كا12.56: المحسوبة2وكانت كا 52%

 

يعتمدون عمى اإلمكانيات المادية البشرية في إنجاز عممية التخطيط داخل رين ي المسمعظمنستنتج أن : االستنتاج
 .المنشأة الرياضية

 

 

52%
48%

0%

مادية بشرية بشرية مادية 
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؟ التخطيط لو دور في تحقيق أىداف المنشأة الرياضيةىل : 07رقم السؤال 
 . دور التخطيط في تحقيق أىداف المنشأة الرياضيةمعرفة مدى :الغرض من السؤال

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول دور التخطيط في تحقيق أىداف المنشأة الرياضية وكذا  :07الجدول رقم
 .االختبار اإلحصائي ليا

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %100 25نعم 
25 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %00 00ال 

 %100 25المجموع 
 

 

 

 

المبحوثين حول دور التخطيط                                    يوضح النسب المئوية إلجابات :07الشكل رقم 
 .في تحقيق أىداف المنشأة الرياضية

  نالحظ أن من أجابوا بأن07من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
التخطيط   في حين من أكدوا أن،%100 بنسبة مئوية بمغت 25 كانواالتخطيط لو دور في تحقيق أىداف المنشأة 

بما ، 3.84:المجدولة 2أكبر من كا 25: المحسوبة2وكانت كا، ليس لو دور في تحقيق أىداف المنشأة كانت معدومة
. حصائيةإيفسر وجود داللة 

 

 فالتخطيط موجو في التخطيط لو دور في تحقيق أىداف المنشأةأن عمى  المسيرين أكدوا كلنستنتج أن : االستنتاج
  .المقام األول إلى إنجاز األىداف
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 توجيومحور ال: المحور الثاني 
؟ ما مدى أىمية التوجيو في تحسين تسيير المنشآت الرياضية: 08رقم السؤال 

 .مدى أىمية التوجيو في تحسين تسيير المنشآت الرياضيةمعرفة  :الغرض من السؤال
 ، مدى أىمية التوجيو في تحسين تسيير المنشآت الرياضية يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول :08الجدول رقم 

 .وكذا االختبار اإلحصائي ليا
النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

(% )
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %68 17 كبيرة
13.76 

 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
دال   %20 05 متوسطة

 %12 03 قميمة
 %100 25المجموع 

 

 

 

 

 .أىمية التوجيوإجابات المبحوثين حول يوضح النسب المئوية : 08الشكل رقم 

بأن  نالحظ أن من أجابوا 08من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
بأن  في حين من أكدوا% 68 بنسبة مئوية بمغت 17  كانوالمتوجيو أىمية كبيرة في تحسين تسيير المنشآت الرياضية

في حين من  ،%20 أي بنسبة مئوية بمغت 05 لمتوجيو أىمية متوسطة في تحسين تسيير المنشآت الرياضية كانوا
 2وكانت كا 12% بنسبة مئوية بمغت 3بأن لمتوجيو أىمية قميمة في تحسين تسيير المنشآت الرياضية كانوا أجابوا 

. حصائيةإ يفسر وجود داللة بما 5.99:المجدولة 2 من كاأكبر 13/76:المحسوبة
 يؤكدون عمى أن لمتوجيو أىمية كبيرة في تحسين تسيير المنشآت الرياضية نستنتج أن أغمب المسيرين: االستنتاج

 .الوظيفة التي تعكس حسن أو سوء أداء العممية اإلدارية كمياتعتبر كونيا 
 

12%

20%

68%

قليلة متوسطة كبيرة 
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؟ ىل يرتبط التوجيو بالعمميات اإلدارية األخرى: 09 رقم السؤال
 .ارتباط التوجيو بالعمميات اإلدارية األخرىمعرفة مدى  :الغرض من السؤال

 يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة مدى ارتباط التوجيو بالعمميات اإلدارية األخرى، :09 الجدول رقم
 .وكـــــــــــــــــــذا االختبار اإلحصائي ليا

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %80 20 نعم 
09 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %20 05 ال

 %100 25المجموع 
 
 

  

 

 .جابات المبحوثين حول ارتباط التوجيو بالعمميات اإلدارية األخرى يوضح النسب المئوية إل:09الشكل رقم 
 

  نالحظ أن من أجابوا بأن09من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
 التوجيو غير أنب في حين من أكدوا ،%80بنسبة مئوية بمغت  20التوجيو مرتبط بالعمميات اإلدارية األخرى كانوا 

 2 أكبر من كا9: المحسوبة2وكانت كا %20 أي بنسبة مئوية بمغت 05  كانوامرتبط بالعمميات اإلدارية األخرى

. حصائيةإبما يفسر وجود داللة ، 3.84:المجدولة
 

وظيفة ال لكونو يعتبر  التوجيو مرتبط بالعمميات اإلدارية األخرىنستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا أن: االستنتاج
 .ساسية لمعممية اإلدارية وىو مثل باقي الوظائف مرتبط مع الوظائف األخرىاأل
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 ؟حسب رأيكم التوجيو ىو عممية إعطاء األوامر والتوجييات لتحقيق أىداف التنظيم: 10رقم السؤال 
 .أىداف التنظيممعرفة مفيوم التوجيو في تحقيق :الغرض من السؤال

، وكذا االختبار أىداف التنظيم يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مفيوم التوجيو في تحقيق :10 الجدول رقم
 .اإلحصائي ليا
النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

(% )
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %84 21 نعم
11.56 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %16 04 ال

 %100 25المجموع 
 

 
 

 

 .جابات المبحوثين حول مفيوم التوجيويوضح النسب المئوية إل: 10الشكل رقم 
 

  نالحظ أن من أجابوا بأن10من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
في حين % 84 بنسبة مئوية بمغت 21  كانواالتوجيو ىو عممية إعطاء األوامر والتوجييات لتحقيق أىداف التنظيم

 أي بنسبة مئوية بمغت 04  كانوا التوجيو ليس عممية إعطاء األوامر والتوجييات لتحقيق أىداف التنظيممن أكدوا أن
. صائية إحبما يفسر وجود داللة، 3.84:المجدولة 2ن كاــــ أكبر م11.56: المحسوبة2وكانت كا، 16%

 

التوجيو ىو عممية إعطاء األوامر والتوجييات لتحقيق أىداف أن  المسيرين أكدوا معظمنستنتج أن : االستنتاج
وحدة التوجيو ووحدة األمر أساس لتجنب التعارض في األوامر والتعميمات الصادرة لممرؤوسين كأفراد أو وأن  التنظيم

 .كمجموعات
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؟  تعتبرون التوجيو أحد األركان األساسية في العممية اإلدارية داخل المنشأة الرياضية ىل:11 رقم السؤال
 .التوجيو أحد األركان األساسية في العممية اإلدارية داخل المنشأة الرياضية  اعتبارمعرفة مدى :الغرض من السؤال

، وكذا االختبار التوجيو أحد األركان األساسية  يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول اعتبار:11الجدول رقم
 .اإلحصائي ليا
النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

(% )
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %92 23نعم 
17.64 

 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %08 02ال 

 %100 25المجموع 
 

 

 

 .جابات المبحوثين حول التوجيو أحد األركان األساسيةيوضح النسب المئوية إل: 11الشكل رقم 
 

 نالحظ أن من أجابوا بأن 11من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
في ، %92 بنسبة مئوية بمغت 23 كانوا التوجيو أحد األركان األساسية في العممية اإلدارية داخل المنشأة الرياضية

 أي 02 كانوا التوجيو ليس أحد األركان األساسية في العممية اإلدارية داخل المنشأة الرياضية هبأن حين من أكدوا
 بما يفسر وجود داللة ،3.84:المجدولة 2 أكبر من كا17.64: المحسوبة2وكانت كا، %8بنسبة مئوية بمغت 

. حصائيةإ
 

التوجيو أحد األركان األساسية في العممية اإلدارية داخل المنشأة بأن  نستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا: االستنتاج
 .الرياضية

 
 
 

8%

92%

ال نعم
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؟ في رأيكم التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية: 12رقم  السؤال
 .مفيوم التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية معرفة :الغرض من السؤال

 يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مفيوم التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية ، وكذا االختبار :12الجدول رقم 
 .اإلحصائي ليا

النسبة التكرارات اإلجابات 
المئوية 

(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %8 20 ....أساس تجنب
 

29.56 

 
 

7.82 

 
 

3 

 
 

0.05 

 
 

دال 
   %12 30 ...ضرورة اتخاذ
 08% 20 ... تنمية مفيوم
 72% 18 ... روح الوالء

 %100 25المجموع 
 

 
 

 

 .مفيوم التوجيو في إدارة المنشآت الرياضيةجابات المبحوثين حول يوضح النسب المئوية إل: 12الشكل رقم 
 

 نالحظ أن من أجابوا بأن 12من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
التوجيو بأن أجابوا  من و%08: بنسبة مئوية بمغت02  كانواالتوجيو أساس تجنب التعارض في األوامر والتوجييات

أن من أجابوا بان التوجيو ىو تنمية مفيوم الرقابة و %12: أي بنسبة مئوية بمغت03 كانواضرورة اتخاذ القرارات 
 في حين من أجابوا أن التوجيو ىو روح الوالء واإلحساس بالمسؤولية كانوا %08بنسبة مئوية بمغت  2وكانالذاتية 

 بما يفسر وجود داللة ،7.82:المجدولة 2 أكبر من كا29.56: المحسوبة2كا وكانت %72 بنسبة مئوية بمغت 18
. حصائيةإ

 . التوجيو ىو روح الوالء واإلحساس بالمسؤوليةبأن المسيرين أكدوا معظمنستنتج أن : االستنتاج

72%

8%

12%
8%

روح الوالء واإلحساس بالمسؤولية تنمية مفهوم الرقابة الذاتية

ضرورة إتخاذ القرارات أساس تجنب التعارض في األوامر والتوجيهات
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 وظيفة التوجيو في إدارة المنشآت الرياضية تساعد عمى؟ :13 رقم السؤال
 .معرفة المساعدة التي تقدميا وظيفة التوجيو في إدارة المنشآت الرياضية :الغرض من السؤال

 يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة المساعدة التي تقدميا وظيفة التوجيو في إدارة :13الجدول رقم 
 .المنشآت الرياضية، وكذا االختبار اإلحصائي ليا

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %8 20 تجانس األىداف
 

41.08 

 
 

7.82 

 
 

3 

 
 

0.05 

 
 

دال 
 %12 30 اإلشراف المباشر
 %00 00 القيادة الديمقراطية

 %80 20 ... المتابعة وتوفر
 %100 25المجموع 

 
 
 

 

 .جابات المبحوثين حول المساعدة التي تقدميا وظيفة التوجيويوضح النسب المئوية إل: 13الشكل رقم 
 

 نالحظ أن من أجابوا بأن 13من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
وأن من أجابوا بأن التوجيو يساعد عمى  %08 بنسبة مئوية بمغت 2التوجيو يساعد عمى تجانس األىداف كانوا 

أجابوا أن التوجيو يساعد عمى القيادة الديمقراطية في حين من % 12 بنسبة مئوية بمغت 3  كانوااإلشراف المباشر
 بنسبة مئوية 20كانت معدومة وأن من أجابوا بأن التوجيو يساعد عمى المتابعة وتوفر المعمومات الضرورية كانوا 

. إحصائية بما يفسر وجود داللة ،7.82:المجدولة 2 أكبر من كا41.08: المحسوبة2وكانت كا %80بمغت 
.  التوجيو يساعد عمى المتابعة وتوفر المعمومات الضروريةبأننستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا : االستنتاج

 

62%

0%

19%

19%

المتابعة وتوفر المعلومات الضرورية القيادة الديمقراطية

اإلشراف المباشر تجانس األهداف
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؟ التوجيو دور في إدارة المنشأة الرياضية ىل لوظيفة :14 رقم السؤال
 . دور التوجيو في إدارة المنشأة الرياضيةمعرفة مدى :الغرض من السؤال

 دور التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية ، وكـــــــــــــــــــــــــذا مدى يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول :14الجدول رقم 
 .االختبار اإلحصائي ليا

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %100 25نعم 
25 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %10 00ال 

 %100 25المجموع 
 

 
 

 

جابات المبحوثين حول دور التوجيو                                     يوضح النسب المئوية إل: 14الشكل رقم 
 .في إدارة المنشأة الرياضية

 

 نالحظ أن من أجابوا بأن 14من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
 بأن ليس في حين من أكدوا% 100: بنسبة مئوية بمغت25  كانواالتوجيو دور في إدارة المنشأة الرياضيةلوظيفة 
 2أكبر من كا 25: المحسوبة2 وكانت كات معدومةكان التوجيو دور في إدارة المنشأة الرياضيةلوظيفة 

. حصائيةإ بما يفسر وجود داللة ،3.84:المجدولة
 

 ركن العتبارهالتوجيو دور في إدارة المنشآت الرياضية لوظيفة  بأننستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا : االستنتاج
 .ال يمكن التخمي عنوالتي أساسي من أركان العممية اإلدارية 

 

 
 
 

0%

100%

ال نعم
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 محور االتصال: المحور الثالث
؟ االتصال يعمل عمى تسيير العمل اتجاه أىداف المنشأة ىل : 15 رقم السؤال

 .عمى تسيير العمل اتجاه أىداف المنشأةتأثير االتصال معرفة مدى :الغرض من السؤال
عمى تسيير العمل اتجاه أىداف يوضح توزيع إجابات المبحوثين لمعرفة مدى تأثير االتصال : 15الجدول رقم

 .، وكذا االختبار اإلحصائي لياالمنشأة 
النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

(% )
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %100 25نعم 
25 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %00 00ال 

 %100 25المجموع 
 

 
 

 

عمى                            إلجابات المبحوثين لمعرفة تأثير االتصال يوضح النسب المئوية: 15الشكل رقم 
 .تسيير العمل اتجاه أىداف المنشأة

 نالحظ أن من أجابوا بأن 15من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
بأن   في حين من أكدوا،%100 بنسبة مئوية بمغت 25االتصال يعمل عمى تسيير العمل اتجاه أىداف المنشأة كانوا 

 2أكبر من كا 25: المحسوبة2وكانت كا،كانت معدومة االتصال اليعمل عمى تسيير العمل اتجاه أىداف المنشأة 

. حصائيةإ بما يفسر وجود داللة ،3.84:المجدولة
 

 . االتصال يعمل عمى تسيير العمل اتجاه أىداف المنشأةبأن المسيرين أكدوا كلنستنتج أن : االستنتاج
 
 

0%

100%

ال نعم
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؟ االتصال داخل المنشأة الرياضية يعتمد عمىىل : 16 رقم السؤال
 .عمى ماذا يعتمد االتصال داخل المنشأة الرياضيةمعرفة  :الغرض من السؤال

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول االتصال داخل المنشأة الرياضية، وكــذا االختبار  : 16 الجدول رقم
 .اإلحصائي ليا

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %80 20 تبادل المعمومات
 

40.44 

 
 

7.82 

 
 

3 

 
 

0.05 

 
 

دال 
 08% 02 ...نشر األفكار

 08% 02 ...نشر التعميمات
 04% 01 ...تأصيل القيم
 %100 63المجموع 

 

 
 
 

 

 .االتصال داخل المنشأة الرياضيةجابات المبحوثين حول يوضح النسب المئوية إل: 16الشكل رقم 
 

  نالحظ أن من أجابوا بأن16من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
 وأن من أجابوا بأن االتصال يعتمد عمى %80 بنسبة مئوية بمغت 20االتصال يعتمد عل تبادل المعمومات كانوا 

 في حين من أجابوا بأن االتصال يعتمد عمى نشر %8 بنسبة مئوية بمغت 2نشر األفكار والتوجييات كانوا 
 وأن من أجابوا بأن االتصال يعتمد عمى تأصيل القيم %08 بنسبة مئوية بمغت 02التعميمات واألوامر كانوا 
ىذا ما  7.82:المجدولة 2ر من كاأكب 20.61: المحسوبة2وكانت كا %4 بنسبة مئوية 1والمعايير التنظيمية كانوا 

. حصائيةإيفسر وجود داللة 
 . االتصال داخل المنشأة الرياضية يعتمد عل تبادل المعموماتبأننستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا : االستنتاج

4% 8%

8%

80%

تأصيل القيم والمعايير التنظيمية

نشر التعليمات واألوامر المرتبطة بالتنفيذ

نشر األفكار والتوجيهات المرتبطة بالعمل

تبادل المعلومات
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؟ ىل االتصال يساعد في استمرار العممية اإلدارية : 17رقم السؤال 
 .مدى ارتباط االتصال في استمرار العممية اإلداريةمعرفة  :الغرض من السؤال

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول مدى ارتباط االتصال في استمرار العممية اإلدارية، وكذا : 17الجدول رقم 
 .االختبار اإلحصائي ليا

النسبة المئوية ت االتكراراإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %100 25 نعم
25 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %00 00 ال

 %100 25المجموع 
 

 
 

 

جابات المبحوثين حول مدى ارتباط االتصال                             يوضح النسب المئوية إل:17الشكل رقم
 في استمرار العممية اإلدارية

 

 نالحظ أن من أجابوا بأن 17من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
االتصال بأن   في حين من أكدوا،%100 بنسبة مئوية بمغت 25 كانوا االتصال يساعد في استمرار العممية اإلدارية

 بما ،3.84:المجدولة 2 أكبر من كا25: المحسوبة2 وكانت كا،كانت معدومة يساعد في استمرار العممية اإلدارية
. حصائيةإيفسر وجود داللة 

 

 . االتصال يساعد في استمرار العممية اإلداريةبأننستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا : االستنتاج
 
 
 
 

0%

100%

ال نعم
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؟ ترى أن ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضية يؤثر سمبا في العممية اإلدارية  ىل :18 رقم السؤال
 .ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضيةمعرفة مدى :الغرض من السؤال

، وكذا ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضيةيوضح توزيع إجابات المبحوثين حول : 18الجدول رقم 
 .االختبار اإلحصائي ليا

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %100 25نعم 
25 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 
دال   %00 00ال 

 %100 25المجموع 
 

 
 
 
 
 
 
 

ضعف عممية االتصال                        جابات المبحوثين حول  يوضح النسب المئوية إل:18الشكل رقم 
 .داخل المنشأة الرياضية

 

بأن  نالحظ أن من أجابوا 18من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
، %100 بنسبة مئوية بمغت 25ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضية يؤثر سمبا في العممية اإلدارية كانوا 

كانت  ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضية ال يؤثر سمبا في العممية اإلدارية بأنفي حين من أكدوا
. حصائيةإ بما يفسر وجود داللة ،3.84:المجدولة 2 أكبر من كا25: المحسوبة2 وكانت كا،معدومة

 

ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضية يؤثر سمبا في العممية اإلدارية حيث يرجع ذلك أن نستنتج : االستنتاج
 .إلى المعوقات السموكية والتنظيمية

 
 
 
 

0%

100%

ال نعم
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؟ ىل االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار بين المستويات التنظيمية المختمفة: 19رقم السؤال 
 .ما إذا كان االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار بين المستويات التنظيميةمعرفة :الغرض من السؤال

ما إذا كان االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار بين يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول : 19الجدول رقم 
 .، وكـــــــــــــــذا االختبار اإلحصائي لياالمستويات التنظيمية

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %100 25نعم 
25 

 
3.84 

 
1 

 

 
0.05 

 
دال   %00 00ال 

 %100 25المجموع 
 
 

 
 

ما إذا كان االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء جابات المبحوثين حول يوضح النسب المئوية إل: 19الشكل رقم
 .واألفكار بين المستويات التنظيمية

 

بأن  نالحظ أن من أجابوا 19من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
، %100 بنسبة مئوية بمغت 25االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار بين المستويات التنظيمية المختمفة كانوا 

 ،كانت معدومة االتصال ال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار بين المستويات التنظيمية بأن في حين من أكدوا
. حصائيةإ بما يفسر وجود داللة ،3.84:المجدولة 2 أكبر من كا25: المحسوبة2وكانت كا

 

االتصال يشجع عمى تبادل اآلراء واألفكار بين المستويات بأن نستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا : االستنتاج
 .التنظيمية المختمفة

 
 
 

0%

100%

ال نعم
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؟ ما مدى تأثير عممية االتصال في إدارة المنشأة الرياضية :20رقم السؤال 
 .مدى تأثير عممية االتصال في إدارة المنشأة الرياضيةمعرفة  :الغرض من السؤال

، وكذا مدى تأثير عممية االتصال في إدارة المنشأة الرياضيةيوضح توزيع إجابات المبحوثين حول :20الجدول رقم 
 .االختبار اإلحصائي ليا

النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 
(% )

 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %84 21 كبير
29.85 

 
5.99 

 
2 

 

 
0.05 

 
دال   %16 04 متوسط

 %00 00 قميل
 %100 25المجموع 

 

 

  

 

 

مدى تأثير عممية االتصال                              جابات المبحوثين حول  يوضح النسب المئوية إل:20الشكل رقم 
 .في إدارة المنشأة الرياضية

 نالحظ أن من أجابوا بأن 20من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
تأثير بأن أجابوا  من وأن% 84 بنسبة مئوية بمغت 21 كانواكبير  تأثير عممية االتصال في إدارة المنشأة الرياضية

 في حين من أكدوا أن %16 أي بنسبة مئوية بمغت 04 كانوامتوسط  عممية االتصال في إدارة المنشأة الرياضية
 2 من كاكبرأ 29.85: المحسوبة2 وكانت كاتأثير عممية االتصال في إدارة المنشأة الرياضية قميل كانت معدومة،

 .حصائيةإ بما يفسر وجود داللة ،5.99:المجدولة
 

 .لعممية االتصال تأثير كبير في إدارة المنشأة الرياضية  بأننستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا: االستنتاج
 
 

0%

16%

84%

قليل متوسط كبير 



 تحميل ومناقشة النتائجعرض و                                                                 الفصل الخامس
 

76 
 

؟ تواجيون صعوبات وعراقيل في عممية االتصال أثناء إدارة المنشأة الرياضية ىل :21 رقم السؤال
 .  الصعوبات والعراقيل في عممية االتصالمعرفة :الغرض من السؤال

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول الصعوبات والعراقيل في عممية االتصال، وكذا االختبار : 21 الجدول رقم
 .اإلحصائي ليا
النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

(% )
 2كا

المحسوبة 
 2كا

المجدولة 
درجة 
الحرية 

مستوى 
 αالداللة

الداللة 
اإلحصائية 

  %76 19نعم 
6.76 

 
3.84 

 
1 

 
0.05 

 

 
دال   %24 06ال 

 %100 25المجموع 
 

 

  

 

جابات المبحوثين حول الصعوبات والعراقيل                              يوضح النسب المئوية إل:21الشكل رقم 
 .في عممية االتصال

 

 ىم نالحظ أن من أجابوا بأن21من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تحميل ومناقشة النتائج
في % 76 بنسبة مئوية بمغت 19  كانوايواجيون صعوبات وعراقيل في عممية االتصال أثناء إدارة المنشأة الرياضية

 أي 06كانوا  يواجيون صعوبات وعراقيل في عممية االتصال أثناء إدارة المنشأة الرياضية ىم الحين من أكدوا أن
وجود داللة   بما يفسر،3.84:المجدولة 2 أكبر من كا6.76: المحسوبة2وكانت كا، %24بنسبة مئوية بمغت 

. حصائيةإ
يواجيون صعوبات وعراقيل في عممية االتصال أثناء إدارة المنشأة ىم بأننستنتج أن أغمب المسيرين أكدوا : االستنتاج
 .الرياضية

 

24%

76%

ال نعم
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: مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضيات الجزئية- 2
، قمنا  وظيفة التخطيط والتوجيو في إدارة المنشآت الرياضيةمن خالل الدراسة التي قمنا بيا قصد معرفة دور     

بطرح ثالث أسئمة جزئية، متفرعة عن اإلشكالية ثم اقترحنا ثالث فرضيات لدراستيا ميدانيا وتسجيل النتائج من خالل 
. الواقع الميداني

: مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضية الجزئية األولــــــــــــى- 2-1
 .مسيرينالداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات ال: 22الجدول رقم

. المسيريننتائج خاصة بإجابات 
االستنتاج المجدولة 2كاالمحسوبة 2كااألسئمــــــــة 

اإلحصائي 
دال  03.84 25 1س
دال  03.84 21.16 2س
دال  03.84 25 3س
 دال 03.84 14.44 4س
 دال 03.84 11.56 5س
دال  05.99 12.56 6س
دال  03.84 25 7س

 
وحدات ديوان المركب متعدد مسيري بعد عرض و تحميل نتائج االستبيان الذي قمنا بو والذي وزع عمى      

م الوصول إلى أغمبية الحقائق التي كنا قد طرحنا من خالليا ت لوالية البويرة، و بعد عممية التحميل الرياضات
لوظيفة التخطيط دور في إدارة المنشآت فرضيات بحثنا، وانطالقا من الفرضية الجزئية األولى التي مفادىا أن 

 .الرياضية
 إضافة إلى ،(7)، (6 )،(5) ،(4) ،(3) ،(2) ،(1)من خالل النتائج المتحصل عمييا ومن خالل الجداول رقم و

وبما أن ىناك فروق ذات داللة  %100 ،%52، %84 ،%88، %100 ،%96 ،%100النسب المئوية 
، وبالتالي يمكن القول بأنو قد تحققت لمتخطيط دور في إدارة المنشآت الرياضيةأن ، تبين (2اختباركا)إحصائية 

.  صحة الفرضية الجزئية األولى بنسبة كبيرة
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: مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضية الجزئية الثانية- 2-2
 . المسيرينالداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات: 23الجدول رقم

. المسيريننتائج خاصة بإجابات 
االستنتاج المجدولة 2كاالمحسوبة 2كااألسئمــــــــة 

اإلحصائي 
دال  05.99 13.76 8س
دال  03.84 09 9س
دال  03.84 11.56 10س
 دال 03.84 17.64 11س
 دال 07.82 29.56 12س
دال  07.82 41.08 13س
دال  03.84 25 14س

 
 .لوظيفة التوجيو دور في إدارة المنشآت الرياضية التي مفادىا أن لثانية من الفرضية الجزئية اانطالقا

 ،(14)، (13 )،(12) ،(11) ،(10) ،(9) ،(8)من خالل النتائج المتحصل عمييا ومن خالل الجداول رقم و
وبما أن ىناك فروق ذات داللة  %100 ،%80، %72 ،%92، %84 ،%80 ،%68إضافة إلى النسب المئوية 

.  ثانية قد تحققتالفرضية اللمتوجيو دور في إدارة المنشآت الرياضية ومنو نستنتج أن أن ، تبين (2اختباركا)إحصائية 
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: مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضية الجزئية الثالثة- 2-3
  المسيرينالداللة اإلحصائية لعبارات خاصة بإجابات: 24الجدول رقم

. المسيريننتائج خاصة بإجابات 
االستنتاج المجدولة 2كاالمحسوبة 2كااألسئمــــــــة 

اإلحصائي 
دال  03.84 25 15س
دال  07.82 40.44 16س
دال  03.84 25 17س
 دال 03.84 25 18س
 دال 03.82 25 19س
دال  05.99 29.85 20س
دال  03.84 06.76 21س

 
 .لالتصال تأثير إدارة المنشآت الرياضية التي مفادىا أن لثالثة من الفرضية الجزئية اانطالقا

 ،(21)، (20 )،(19) ،(18) ،(17) ،(16) ،(15)من خالل النتائج المتحصل عمييا ومن خالل الجداول رقم و
وبما أن ىناك فروق ذات  %76 ،%84، %100 ،%100، %100 ،%80 ،%100إضافة إلى النسب المئوية 

ثالثة قد الفرضية اللالتصال تأثير في إدارة المنشآت الرياضية ومنو نستنتج أن أن ، تبين (2اختباركا)داللة إحصائية 
  .تحققت بنسبة كبيرة

 

 

 

 

 

 

 



 تحميل ومناقشة النتائجعرض و                                                                 الفصل الخامس
 

80 
 

 :الفرضيات الجزئية بالفرضية العامة مقابمة -3
. مقابمة النتائج بالفرضية العامة :25الجدول رقم

 

 النتيـــجة         صياغتـــــــــيا                 الفرضيـــــــــة     

 
الفرضية األولـــــى   

 

لوظيفة التخطيط دور في إدارة المنشآت 
 .الرياضية

 
 تحققت

 
  لوظيفة التوجيو دور في إدارة المنشآت  الفرضية الثانيـــــــة  

 .الرياضية

 
 تحققت

 
 .   لالتصال تأثير في إدارة المنشآت الرياضية الفرضية الثالثـــــــة  

 
 تحققت

 
لنا أن الفرضيات الجزئية قد تحققت وىذا ما يبين أن الفرضية العامة والتي تدور تبين ( 25)من خالل الجدول رقم 

 . لوظيفة التخطيط والتوجيو دور في إدارة المنشآت الرياضية قد تحققتحول
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 :خالصة
تضمن ىذا الفصل عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث، لكل من الفرضيات التي تناولناىا عمى شكل محاور 

 وظيفة التخطيط والتوجيو في إدارة المنشآت الرياضية حول دور سيرينووجيات نظر المإجابات وذلك لمعرفة 
، وذلك لمعرفة الداللة اإلحصائية ليذه 2 كاواستخدمنا في الحصول عمى النتائج كل من النسبة المئوية واختبار

 .النتائج، وفي األخير توصمنا إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سياق الفرضيات المطروحة
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 :العاماالستنتاج 
 دور وظيفة حول كأداة واالستبيان الوصفي المنيج عمى فييا اعتمدنا التي الميدانية دراستنا خالل من

 المحصل عمييا من االستبيانات لمنتائج تحميمنا عرضنا ووبعدالتخطيط والتوجيو في إدارة المنشآت الرياضية، 
 النتائج ومناقشتيا مسيري لوحدات ديوان المركب المتعدد الرياضات بالبويرة 25الموزعة عمى عينة الدراسة وىم 

تم التوصل إلى بعض الحقائق والمتمثمة في أن معظم المسيرين مقتنعون بأن  ،لفرضياتالسالفة الذكر ومقابمتيا با
وباعتمادىم  التخطيط الجيد يساىم في تحقيق األىداف المسطرة باعتبارىم أن التخطيط ىو أول العناصر اإلدارية 

عمى طريقة صحيحة لتخطيط برامج نشاط المنشأة الرياضية وكذا التخطيط حسب الواقع المالي واالجتماعي 
أن عممية التخطيط تحتاج إلى اإلمكانيات المادية البشرية رين ي المسمعظموالعممي لممنشأة الرياضية كما أوضح 

 ".لوظيفة التخطيط دور في إدارة المنشآت الرياضية "وىذا ما حقق صحة الفرضية الجزئية األولى التي مفادىا
 المسيرين يولون أىمية كبيرة بالتوجيو لتحسين تسيير المنشأة الرياضية العتبارىم أن وتم إثبات أن معظم

أغمب التوجيو مرتبط بجميع العمميات اإلدارية ويؤكدون أنو أحد األركان األساسية في العممية اإلدارية كما أوضح 
 التوجيو يساعد عمى المتابعة وتوفر المعمومات الضرورية من خالل روح الوالء واإلحساس عمى أنالمسيرين 

لوظيفة التوجيو دور في إدارة المنشآت  "وىذا ما حقق صحة الفرضية الجزئية الثانية التي مفادىا أنبالمسؤولية 
 ".الرياضية

 االتصال يعمل عمى تسيير العمل واستمرار العممية اإلدارية وذلك من خالل التشجيع   أنكما تم أيضا إثبات
عمى تبادل اآلراء واألفكار بين المستويات التنظيمية المختمفة كما أوضح أغمب المسيرين أن ضعف عممية 

االتصال داخل المنشأة الرياضية يؤثر سمبا في العممية اإلدارية حيث يرجع ذلك إلى المعوقات السموكية 
حقق صحة الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادىا  وىذا ماوالتنظيمية وأيضا إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجييم 

 ".لالتصال تأثير في إدارة المنشآت الرياضية "أن
ويمكن وفي األخير يمكن القول أن عنصر التخطيط والتوجيو ليما دور كبير في إدارة المنشآت الرياضية 

، بحيث مستجدياتيما وبأبرز ما أن يكون بدراية تامة بوسير من أبرز العناصر التي يجب عمى الممااعتباره
. سطرة العمود الفقري في تحقيق األغراض واألىداف المانيعتبر

لوظيفة التخطيط والتوجيو دور "أن ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن الفرضية العامة والتي تنص عمى 
 . قد تحققت بتحقق الفرضيات الجزئية"في إدارة المنشآت الرياضية
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 :الخاتمة
ىا نحن اآلن نخط أسطر خاتمة بحثنا التي سنحاول من خالليا تقديم زبدة الموضوع ومدى تحقيق اليدف 

المرجو من ذلك وتقديم فروض مستقبمية تساعد الباحثين عمى مواصمة البحث أو إعادة دراستو من جوانب أخرى، 
 ىل لوظيفة التخطيط والتوجيو دور في إدارة إلشكالية التي مفادىاامن خالل دراستنا لممنشآت الرياضية طرحنا 

 ؟.المنشآت الرياضية
 والذي تطرقنا فيو التخطيط والتوجيو والفصل وبعد ذلك بدأنا بالدراسة النظرية تناولنا خالليا في الفصل األول

 .لإلدارة العامة واإلدارة الرياضية، أما الفصل الثالث فتكممنا فيو عن المنشآت الرياضية الثاني خصصناه
 حيث ا مسير25  موجية لممسيرين وكانت العينة تشملاستبيان استمارةوبعدىا قمنا بالدراسة الميدانية بإعداد 

 ، بعد توزيعنا   خالل الدراسةالمستعممةوالطريقة اإلحصائية المتبع قمنا بتحديد مجاالت البحث، كما تم تحديد المنيج 
 فرزمباشرة في شرعنا الستمارات االستبيان من أجل جمع المعمومات التي تفيدنا في موضوع دراستنا ىذا، فقد 

 . المتوصل إلييامناقشة النتائجو ىاتحميلعرض ىذه المعمومات والبيانات ب من خالل االستمارات
     فمن خالل دراستنا التي لم تكن محض صدفة أو عشوائية، بل كانت نابعة عن قناعة كان اليدف منيا ىو 

التقدم الذي تعرفو توصمنا في النياية إلى أن التخطيط والتوجيو في إدارة المنشآت الرياضية دور  حولتسميط الضوء 
الذي يمعب دورا ىاما في التأثير عمى السير الجيد لممنشآت التخطيط الجيد  إلى باألساس راجع المنشآت الرياضية

الرياضية والتوجيو المتبع في المنشآت الرياضية والذي يعتبر سببا بقدر ما يعتبر نتيجة حتمية لما آلت إليو منشآتنا 
 .الرياضية من تقدم

وعمى ضوء االستنتاجات واستنادا إلى ىذه الدراسة التي قمنا بيا والتي أكدنا بيا صحة فرضياتنا توصمنا إلى 
 . دور وظيفة التخطيط والتوجيو في إدارة المنشآت الرياضيةالتأكد من

وفي األخير يمكن القول أن ىذا الموضوع بقدر ما كان شاقا كان واسعا، وأن كل ما بذلناه من جيد كان قميال 
 ونرجو أن نكون قد ساىمنا ولو بشيء بسيط في تسميط الضوء عمى ىذا الوسط اإلداريمقارنة مع أىميتو ودوره في 

 .الموضوع وذلك كي يحضا باالىتمام من طرف الباحثين
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 :اقتراحات وفروض مستقبلية
بالمسيرين لوحدات الديوان المركب المتعدد الرياضات بالبويرة في ضوء دراستنا لنتائج االستبيان الخاص 

لى حد كبير مع إليها والتي توافقت إالنتائج المتوصل والدراسة المفصمة التي توصمنا إليها في الجانب النظري وكذا 
 وظيفة التخطيط والتوجيه في إدارة دورتمثمت في الجانب التطبيقي والتي تمحور حول والتي  فرضيات الدراسة

 :وهيخمصنا لمجموعة من االقتراحات والفروض المستقبمية المنشآت الرياضية 
 بالتسيير واإلدارة الرياضية التي تعتبر الركيزة األساسية لمرقي بالرياضة وتحسين مستوى العمال اإلداريين االهتمام- 

 . الرياضيةداخل المنشأة
 .االعتماد عمى آلية صحيحة في تخطيط برامج نشاط المنشأة الرياضية- 
 .العمل عمى توفير اإلمكانيات المادية والبشرية داخل المنشأة الرياضية- 
 .ضرورة االهتمام بالوظائف اإلدارية من أجل تحقيق أهداف المنشأة- 
. وفر المنشأة الرياضية عمى جميع الوسائل واإلمكانيات لتسهيل نجاح عمل اإلدارة الرياضيةت- 
قريب المواطن عموما والرياضي خصوصا من المنشآت الرياضية عن طريق شبكات التواصل االجتماعي بكل ت- 

 أنواعها
 ترفيهيا لمتعريف بالرياضة أكثر وتقريب الجماهير من الرياضيين لنبذ العنف بكل فضاءعل المنشآت الرياضية ج- 

 أشكاله
 .ضرورة التنسيق بين الوظائف اإلدارية لضمان حسن تسيير المنشأة الرياضية- 
 .االعتماد عمى أسس عممية ومنهج مفصل لدراسة كل جوانب العمل اإلداري- 
 .استخدام وسائل صحيحة ألداء األعمال بقصد الحصول عمى أفضل النتائج بأقل جهود ممكنة- 
العمل عمى أن تكون األولوية في تسيير المنشأة الرياضية إلطارات ذات كفاءات تمكنها من القيام بالوظائف - 

 .مل وجه وهم خريجو الجامعات والمعاهد الخاصةكالمعمول بها عمى أ
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جامعة البويرة 
معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

اإلدارة والتسيير الرياضي : تخصص

استبيان موجهة لإلداريين ستمارة ا
 

       في إطار التحضير لنيل شيادة ليسانس في ميدان عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخصص 
" دور وظيفة التخطيط والتوجيه في إدارة المنشآت الرياضية"إدارة وتسيير رياضي، تحت عنوان 

 . البويرةلوالية اتالرياضمتعدد المركب دراسة ميدانية بديوان _ 
      يسرنا أن نضع بين أيديكم ىذه االستمارة، التي نمتمس منكم أييا اإلداريين األعزاء اإلجابة عمى أسئمتيا 
بكل صدق وموضوعية من أجل التوصل إلى نتائج تفيد دراستنا، وتأكدوا أن إجاباتكم وكل ما تدلون بو يحظى 

. بأىمية وسرية تامة، وال يستخدم إال ألغراض البحث العممي
 
 

 شاكرين مسبقا تعاونكم معنا
 

. عمى اإلجابة المناسبة (x)توضع عالمة : مالحظة
 
 

: تحت إشراف األستاذ:                                                                    إعداد الطمبة
زيان محمد                                                                       رضوان برجم 

سرير لخضر 
 بشيري جمال

 
 

 
 
 
 

 

 2016/2017:السنة الجامعية



 :معمومات الشخصيةال
: الشيادة المتحصل عمييا

ستر                  أخرى ا م     تقني               ليسانس          
: الخبرة في المجال

 سنوات  7 سنوات إلى 3 من   سنوات       3 سنة إلى 1 سنة          من 1أقل من 
 سنوات  7                         أكثر من 

 :كيفية الحصول عمى المنصب 
 عن طريق مسابقة            عن طريق تعيين             عن طريق ترقية    

 

؟  ىل التخطيط الجيد يساىم في تحقيق األىداف المسطرة/ 01
              نعم                                  ال 

 ؟ يعتبر التخطيط أول العناصر اإلدارية ىل/ 02

نعم                            ال                     

 ؟ الرياضية المنشأة نشاط برامج لتخطيط صحيحة طريقة عمى تعتمدون ىل/ 03

نعم                                  ال   

 التخطيط؟ عممية في مشاكل صادفتكم ىل/ 04

              ال     نعم               

 الرياضية؟ لممنشأة والعممي واالجتماعي المالي الواقع حسب تخططون ىل/ 05

       نعم                                                ال  

 ما نوع اإلمكانيات التي تستخدميا المنشأة الرياضية في انجاز عممية التخطيط؟/ 06

         مادية بشرية    مادية                    بشرية              

 



 ؟ ىل التخطيط لو دور في تحقيق أىداف المنشأة/ 07
                نعم                              ال

 

 ؟ ما مدى أىمية التوجيو في تحسين تسيير المنشآت الرياضية/ 08

   قميمة           متوسطة             كبيرة

  ؟األخرىىل يرتبط التوجيو بالعمميات اإلدارية / 09

 ال                              نعم

حسب رأيكم التوجيو ىو عممية إعطاء األوامر والتوجييات لتحقيق أىداف التنظيم ؟  /10

                  نعم                                 ال

ىل تعتبرون التوجيو أحد األركان األساسية في العممية اإلدارية داخل المنشأة الرياضية ؟ / 11

                   نعم                                 ال

: التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية , في رأيكم / 12

أساس تجنب التعارض في األوامر والتعميمات          - 
العدالة في المعاممة           - 
ضرورة اتخاذ القرارات           - 
    تنمية مفيوم الرقابة الذاتية       - 

     روح الوالء واإلحساس بالمسؤولية-        
 

 : وظيفة التوجيو في إدارة المنشأة الرياضية تساعد عمى/ 13
                  تجانس األىداف                                                  -
        اإلشراف المباشر                                                             -
                                                                   الديمقراطيةالقيادة  -
                       المتابعة وتوفر المعمومات الضرورية                          -



ىل لوظيفة التوجيو دور في إدارة المنشأة الرياضية ؟ / 14

      نعم                                 ال  
 :................................................................................... كيفإذا كان نعم 

......................................................................................................

...................................................................................................... 
؟  عمل عمى تسيير العمل اتجاه أىداف المنشأة يىل االتصال/ 15

       نعم                                   ال 

: ىل اإلتصال داخل المنشأة الرياضية يعتمد عمى /16
تبادل المعمومات                                                                  -
     نشر األفكار والتوجييات المرتبطة بالعمل                                     -
                        نشر التعميمات واألوامر المرتبطة بالتنفيذ                  -
 تأصيل القيم والمعايير التنظيمية                                                  -

؟ ىل االتصال يساعد في استمرار العممية اإلدارية /17

 ال                                نعم      

؟ ىل ترى أن ضعف عممية االتصال داخل المنشأة الرياضية يؤثر سمبا في العممية اإلدارية/ 18

  ال              نعم                           

 ؟ تبادل اآلراء واألفكار بين المستويات التنظيمية المختمفةىل االتصال يشجع عمى/ 19

           نعم                                               ال

 ما مدى تأثير عممية اإلتصال في إدارة المنشأة الرياضية؟/ 20

    كبير                       متوسط                      قميل 

 عممية االتصال أثناء إدارة المنشأة الرياضية ؟في  صعوبات وعراقيل ىل تواجيون/ 21

       نعم                                      ال 



 
 

Research Summary(English) 

Research Title: The role of planning and guidance function in the management of 

sports facilities. 

 Purpose of the study: 

     To highlight the role of planning and guidance in the management of sports 

facilities. 

 The problem of study: The problem of study is mainly centered on the role of the 

function of planning and guidance in the management of sports facilities. 

 Study Hypotheses: 

 - Planning role in the management of sports facilities.  

 - To guide role in the management of sports facilities.  

 - to communicate the impact in the management of sports facilities.  

 Study Procedures: 

 - Sample: We relied on a comprehensive survey sample in the study because it serves 

the subject of our research (25 path).  

 - Spatial domain: Sports vehicles belonging to the Multipurpose Sports Complex of the 

State of Bouira.  

 Time domain: from early January 2017 to the end of May 2017.  

 -Methodology: Descriptive approach that is done by the precise and detailed 

knowledge of the elements of a problem. 

 Tools used: The questionnaire is a set of questions arranged on a specific subject to be 

placed in a form sent to a specific person (study sample). 

 Results: The various results have already reflected the role of planning and guidance 

function in the management of sports facilities. 

 Suggestions: After the conclusions reached, which largely coincided with the 

hypotheses of the study, we suggested that we propose some suggestions: 

 - Attention to sports management and management, which is the cornerstone of the 

promotion of sport and improve the level of administrative workers within the sports 

establishment. 

 - Reliance on a correct mechanism in the planning of sports facility activity programs.  

 - Work to provide material and human resources within the sports establishment.  

 The need to pay attention to administrative functions in order to achieve the 

objectives of the establishment.  

 - The sports facility provides all means and means to facilitate the success of sports 

management work.  

 The need to coordinate administrative functions to ensure the proper operation of the  


