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 يقذيح:

أحد  وى لتسيريمن أن تتخذ العلم طريقا وا أن تزدىر وتتقدم فال بد للمنشأة الرياضية إذا ما أردنا 

لِت تعتمد عليها كافة الدول اظتتقدمة ومنشآهتا ومؤسساهتا ِف النهوض بالرياضة والرتبية األعمدة العلمية األساسية ا

عرفتها ِف صورة  والرتبية الرياضية إال أهنا التسيري اإلداريالرياضية، وبالرغم من أن ىذه اظتذكرة قد حوت عناصر 

هتا ػتاولة حتويل اظتادة النظرية ختصار غري اظتخل باظتضمون واحملتوى منهجا ِف عرض مادإتطبيقية متخذة ب

حتياجات الرياضة والرتبية البدنية والرياضية ِف اظتؤسسات إإىل مادة تطبيقيو تتماشي مع  للتسيري اإلدارياألكادنتية 

 واظتنشآت واعتيئات الرياضية.

ة الثورة والقرن اظتاضي قرن وضع الدساتري فنتيج للتسيري اإلداريويعترب القرن اضتايل قرن التطورات  

بصفة عامة ونتيجة إلشباع النشاط اضتكومي ِف  التسيريالصناعية حدثت تطورات عظيمة ِف اظتبادئ العلمية لعلم 

 هبدف رفع الكفاءة اإلنتاجية ألجهزهتا. التسيري اإلداريىتمام موجها لوضع نظم إلالقرن اضتايل أصبح ا

نتكن أن يتحقق التعاون بني األفراد وتنسيق  ىو العنصر البشري وكيفالتسيري وواضح من ىذا أن ػتور  

اعية وإنسانية جتمإعتبارىا عملية إطابعا خاصا ب التسيريجهودىم اظتختلفة وىذه ىي اضتقيقة الِت تضفي على 

صبح عملية رشيدة ياضتسن أن التسيري قتصادية سياسية من جهة أخرى، ذلك يتطلب من إتسيريية من جهة، و 

 لمإمكانيات اظتتاحة مع توفري أفضل مناخ تسيريي لعمل العنصر البشري مع أقل جهد بأكفأ تسيري حتقق أىدافو

بأنو نوع من اصتهد البشري اظتتعاون الذي يتميز بدرجة عالية من الرشد"، وكل  التسيريمن جانبو ويعرف العلماء "

ات اإلنسانية وإتباع حاجاهتم والعمل ىذا يتوقف على فت  تسيري األفراد العاملني ِف اظتنشأة أو اعتيئة وتنمية العالق

 على رضاىم بقدر اإلمكان.

 داري ِف حتقيق أىداف اظتنشأة الرياضية إلعلى مدى مساقتة التسيري ا ؿتاول التعرفوِف ىذه الدراسة  

 أ
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وِف دراستنا عتذا اظتوضوع قسمنا حبثنا إىل جانبني جانب نظري وآخر تطبيقي وقبل ىذا وذلك عرجنا  

هيدي الذي تناولنا فيو اطتلفية النظرية لمإشكالية والفرضيات وأىداف البحث والتعريف على جانب دت

باظتصطلحات والدراسات السابقة أما اصتانب النظري قد قمنا بتقسيمو إىل فصلني، تطرقنا ِف الفصل األول إىل 

اصتانب التطبيقي على فصلني  مث عرجنا ِف وأىدافها،التسيري اإلداري، وِف الفصل الثاين إىل اظتنشآت الرياضية 

 الثاين لتتوي على عرض النتائج وحتليلها. للدراسة، الفصلتناولنا ِف الفصل األول اإلطار اظتنهجي 

 قرتاحات الِت تعد كحلول.إلوطرح بعض ا عمللنقوم ِف األخري بعرض النتائج النهائية ووضع خادتة  
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 :اإلشكانٍح-1

حتت  اج إىل م  ن ي  ديرىا عل  ى أن يك  ون ل  ديهم العل  م واطت  ربة ِف إدارة ى  ذه اظتنظم  ات وتظه  ر أقتي  ة  اظتنظم  اتإن      

ػت دودة واظتطل وب اس تخدامها بفعالي ة عالي ة ح ا نتك ن التوص ل إىل  ةِف كون اظتوارد اظتتاحة للمنظم  التسيري االداري

م حتقي  ق ى  ذه األى  داف إال إذا كان  ت اإلدارة مبني  ة عل  ى أس  س علمي  ة وم  نهج مفص  ل حتقي  ق أى  داف اظتنظم  ة وال ي  ت

يدرس كل جوانب العمل اإلداري وال متتلف  ىذا العمل اإلداري ب اختالف ن وع اظتؤسس ة س واء اظتؤسس ة اقتص ادية 

س  ة ال  ِت تعم  ل إنتاجي  ة أو مؤسس  ة خدماتي  ة أو رياض  ية، وتع  د الوي  ائف اإلداري  ة العنص  ر الشخص  ي ِف حي  اة اظتؤس

عل   ى حتقي   ق أى   دافها وِف س   بيل ذل   ك تس   تخدم الوس   ائل الص   حيحة ألداء األعم   ال بقص   د اضتص   ول عل   ى أفض   ل 

النتائج بأقل جهود ؽتكنة، مع مراعاة العامل اإلنس اين أي القي ادات اضتازم ة الق ادرة، وب ذلك تكف ل للمؤسس ة ؾت اح 

 مل فيو.يرضى عنو أصحاهبا وعماعتا ومويفيها واجملتمع الذي تع
عملية إدارية ؼتططة مبنية على أسس علمية سليمة تعمل على  واضتديثة ى اظتنشأة الرياضيةإن التسيري ِف  

 لتسيريعترب ايربات ِف غتال التسيري اإلداري و اطت وإكساهبمرتفاع بقدراهتم إلوصول اظتنشآت الرياضية إىل التكامل وا

يبحث على كيفية إقامة عالقات طيبة بني اظتؤسسات من ناحية علم  واإلدارية البارزة وى فن علم من العلوم

معو التنظيم، التخطي  ِف اظتنشآت ومن ناحية األفراد واصتماىري، ودرجة تأثري اظتؤسسة على اصتمهور الذي تتعامل 

 اإلدارة الرياضية لسلك نفس الطريق الذي تتبعو ِف حتسني تسيري اظتنشآت.

سيري اضتايل من قدرة فائقة على األداء اإلداري الدقيق ِف بناء اإلدارة حيث أن ونظرا ظتا أصبح يتميز بو الت 

أصبح متابعة تسيري اإلدارة الرياضية وحتركات اإلداريني تتطلب منو أن يأخذ مكانا مناسبا للتسيري اإلداري وعتذا 

بادئ أو العناصر الفعالة لتحقيق ختيار اظتإة اضتديثة أثناء و لزاما على اإلداريني اإلظتام اظتعرِف باألسس العلمي

 أىدافهم اظتنشودة.
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على عدة  ي مؤسسة أو منشأة رياضية حيث ركزاظتنشودة ِف أ حتقيق أىدافو على التسيري اإلداريعمل يو  

رتأينا إىل طرح إخالل ىذه الدراسة  عناصر منها التنظيم، التخطي ، ِف غتال التسيري والِت تعمل لصاضتها ومن

 يل:التساؤل التا

 الرياضية؟هل يساهم التسيير االداري في تحقي  أهدا  المنشآت 

 كاآليت:وجاءت التساؤالت الفرعية  

 الرياضية؟زيادة مداخيل اظتنشأة  دور ِف اإلداري للتسيريىل  -1

 اظتمارسني؟زيادة عدد دور ِف  داري إلللتسيري اىل  -2

 انؼايح: انفرظٍح-2

 الرياضية.اظتنشآت داري ِف حتقيق أىداف إليساىم التسيري ا  

 الفرضيات الجزئية:

 الرياضية. اظتنشآت زيادة مداخيلداري ِف إلا يساىم التسيري -1

 اظتمارسني.داري ِف زيادة عدد إليساىم التسيري ا -2

 انذراسح: أهًٍح-3

مية تطلب دراستنا نظرا لألدوار التعليتمن اظتواضيع الِت عتا أقتية كبرية والِت  داريإلالتسيري ايعترب موضوع  

 اإلداري تسيريالوالرياضية اعتامة، الِت تقوم هبا تسيري اظتنشآت الرياضية وِف ىذا السياق، إذا أردنا حتسني 

نشآت الرياضية علينا بدراسة العوامل اظتؤثرة ِف إدارة اظتنشآت واظتؤسسات واعتيئات الرياضية واألفتاط التسيريية للم

 ِف منشآتنا الرياضية.
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 انثحث: أهذاف-4

 دف حبثنا إىل حتقيق األىداف التالية:يه 

 الرياضية. اظتنشآت مداخيلزيادة  ِفدور  داريإلا للتسيريكان ما إذا  معرفة  -

 اظتمارسني.جذب أكرب عدد ؽتكن من  ِفدور  داريإلا للتسيريكان معرفة ما إذا   -

 اختٍار انًىظىع: أسثاب-5

 منها: ختيار ىذا البحث نذكرإباب الِت دفعتنا إىل من األس 

 الرياضية. إدارة اظتنشأةِف حتسني داري إلالتسيري اأقتية  -

 اضتديثة.دارة إلطار إخاصة ِف  نقص الدراسات وقلتها ِف ىذا اجملال باصتزائر -

 تانثحث:اإلخرائٍح انخاصح انًصطهحاخ وانًفاهٍى  تحذٌذ-6

 اإلدارة:. 6-1

ىيئة أو منظمة "ئل أن اظتعىن العام إلدارة الذي ىو: والقا "عصام بدوي"يتفق الباحثون ِف تعريف اإلدارة مع 

نعِن أيضا: تنظيم،  "،تتألف من شخص أو عدة أشخاص يتحملون مسؤولية تسيري عمل أو ىيكل أو برنامج

 1 تنسيق، توجيو، ختطي ، مراقبة، رتع بشري لتحقيق ىدف معني.

 

 

 

 
                                      

1
 .0875، ص 0980دانيال ريغ: معجم عريب فرنسي، مكتبة الروس،  -  
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 . التسيير: 6-2
باحثني يتفقون على أن التسيري ىو عملية يشرتك فيها العلم والفن من خالل التعريفني السابقني فإن الطلبة ال

وتقنية قيادة شؤون تنظيم وختطي  وتدبري وتنشي  ومراقبة األعمال، كما يعِن إسناد رتلة النشاطات والقدرات 
 .   1الفردية ذات نوعية عالية، ويعمل على توصيل اطتطة إلدراك ىذه الفرديات مع حتديد مسؤولية تكلف كل خطة

 .التسيير اإلداري6-3
ظتسري إداريا ىو مسايرة التعقيدات الِت تواجو اإلدارة، فبدون تسيري دقيق تعم الفوضى بشكل يهدد وجود الشيء ا

 .2نتظام والتنسيق إلوىو يوفر درجة من ا
 الرياضية: ة المنشأ. 6-4

جتاه إأنشطة رتاعة رياضية من األفراد، ىي أي منشأة يقوم ىيكلها اظتتكون من رتاعة عمل يرتأسها مدير لتوجيو 
، اظتتابعة، اظتيزانيات فيما متص الرياضة التوجيوىدف مشرتك وتنمية اظتهارات اظترتبطة بالتخطي  والتنظيم، 

 3واألنشطة البدنية وتكوين األفراد تربويا وتعليميا.
 الرياضية:. المداخيل 6-5
ىو ما  اظتصدر األول مصدران:جتة عن رأس اظتال أو العمل. ولُو كن تعريف الدخل بانو اطتدمة أو اظتنفعة النانت

 .قتصاديإما يبذلُو الشخص من عمل أو نشاط ىو  واظتصدر الثاين للدخلنتلكُو الشخص من أموال، 
 الرياضية:. الممارسة 6-6
الالئق من الناحية اظتمارسة الرياضية ىي جزء متكامل من الرتبية العامة، وميدان جترييب ىدفو تكوين اظتواطن   

جتماعية وذلك عن طريق أنواع من النشاط البدين، كما أن اظتمارسة الرياضية عبارة إلنفعالية، واإلالبدنية، العقلية، ا
  4عن أوجو ألنشطة بدنية ؼتتارة تؤدي بغرض الفوائد الِت تعود على الفرد نتيجة ؽتارسة عتذا النشاط.

                                      
1
 .17، ص 670يوسف يصديق: القيادة والتسيري والتباين التكاملي، جريدة النبأ، اصتزائر، العدد  - 

2
 .6110/6110ي للرياضة اظتدرسية، تربية بدنية ورياضية، العلوم االجتماعية، جامعة اصتزائر،عبد القادر حاكمي، واقع التسيري اإلدار  

3
 .07، ص 6111عصام بدوي: موسوعة التنظيم واإلدارة ِف الرتبية البدنية الرياضية، دار الفكر العريب، مصر،  - 

4
 .01، ص، 0996، ديوان اظتطبوعات، ة، نظريات وطرق الرتبية البد نية والرياضي  ػتمود عوض البسيوين وآخرون 
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 انساتقح: انذراساخ-7

: كانت بعنوان" دور التسيري اإلداري ِف اظتنشآت الرياضية ِف تنمية الرياضة الكرايت دو "من ىالدراسات األول

إعداد ""سامل تأيدي،ػتمد ػتفوظ،ؾتيب حنانو"" حتت إشراف األستاذ""قندوزان النذير""جامعة اظتسيلة،سنة 

6112/6117 

سيري األحسن للمنشأة الرياضية ِف تنمية ودارت إشكالية البحث حول السؤال الرئيسي التايل: " ما ىو اثر الت

 رياضة الكارايت دو ؟ " وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية:

النقص الفادح ِف اإلطارات العلمية اظتتخصصة ِف التسيري اإلداري واظتنشآت وىذا يؤثر سلبا على عملية التسيري  -

 فينعكس على اظتمارسة الرياضية وعلى الرياضة بشكل عام.

نقص ِف كفاءة القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي ِف اظتنشآت الرياضية نظرا لعدم وجود الرجل  -

 اظتناسب ِف اظتكان اظتناسب ؽتا يؤدي إىل ضعف اظتستوى.

 واستعمال الباحث االستبيان، اظتالحظة، اظتقابلة واظتعاينة كما اعتمد على اظتنهج الوصفي

بعنوان " واقع التسيري اإلداري للرياضة اظتدرسية باصتزائر" حيث كانت اإلشكالية البحث  تكان  الثانية:الدراسة 

وقلة الكفاءة  وسوء التنظيم"ىل عجز الرياضة اظتدرسية يكون من خالل صفة التسيري اإلداري  على السؤال التايل

مصطفاوي كمال،جامعة لدى اظتطرين"من إعداد ""مقران إشتاعيل،جغالب اصتمعي"" حتت إشراف األستاذ 

 6117/6118اظتسيلة سنة 

 وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية:

 نقص ِف اإلطارات ِف ىذه العملية التسيري-
 انعدام القرارات اظتالئمة للتسيري اإلداري-

 : من خالل اإلطالع على الدراستني السابقتني نالحظ أن ىناك أوجو شبو بني النتائج فتممناقشة الدراستين

التطرق إىل النقص الفادح ِف اإلطارات العلمية اظتتخصصة   ِف تسيري وإدارة اظتنشآت وكذا النقص ِف كفاءة 

القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي ِف اظتنشآت الرياضية، وبعد مناقشتنا للدراستني السابقتني 

 والعمال.من جانب اظتسريين  الحظنا أن ىناك اىتمام بالتسيري اإلداري للمنشآت الرياضية



 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب النظري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 األول:الفصل 

 داريالتسيير اإل
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 تمهيد:
ىل جانب ياىرة األجهزة الصناعية إذ إإسترياد التنظيم والتسيري تعيش الدول النامية عموما مشكلة  

لصناعية كما ىي، ِف حني يصعب تطبيق األساليب اظتستوردة من الدول ااألجهزة و  اآلالت باإلمكان إستعمال

نتماءاتو إرتباط وثيق بقيم اجملتمع وثقافتو و إجتماعي، وعتا إاظتستوردة للتسيري البشري ذلك لكوهنا نتيجة تفاعل 

 اضتضارية.

ة، مبا سترياد اظتصانع جاىز إرغم أقتية اصتانب البشري ِف التنظيمات فإن ىذا اصتانب بقي مهمال إذ عادة ما يتم 

 تتطلبو من طرق عتيكلة العمل والتنظيم والتسيري.

جتماعية للعامل ودراسة ػتيطو من أجل فهمو وحسن إلومن ىنا يهرت اضتاجة اظتلحة للتعرف على اطتصائص ا

ستهالك الطرق الغربية ِف التسيري البشري وأصبح من إستمرار ِف إلحتفيزه وتسيريه، عتذا ليس من اظتنطقي ا

نطالقا من القيم احمللية وثقافة اجملتمع وواقعو التارمتي والعقدي، إحث ِف أساليب جديدة للتسيري الضروري الب

عتقاد السائد ىو إلونسقو القيمي، ومل يع  البعد البشري ِف اإلنتاج حقو من األقتية وقتش البحث فيو، إذ أن ا

ت العامل وخصائصو ومتطلباتو فإن األجهزة أن اآللة ىي الِت تنتج بينما العامل تابع عتا، فإذا مل نراع حاجا

اظتتطورة تبقى معاقة تشتغل دون طاقتها كما ىو اضتال بالنسبة للغالبية اظتؤسسات بدول العامل الثالث، وِف مرحلة 

عتماد أساليب علمية ِف اإلدارة والتسيري والِت إقتصاد كثري من الدول النامية والعمل على إحاشتة ِف إعادة ىيكلة 

 إىل رفع مردودية اظتؤسسات وفعاليتها. هتدف
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ستداتح انؼًال ألسانٍة انتسٍٍر:إو انثقافح-1
 

 

تطور علم التسيري ِف الغرب من خالل حبوث أجريت خاصة ِف بريطانيا والواليات اظتتحدة األمريكية،  

( "... أنو Schippers :22.1983) "شيربس"وفرنسا وأظتانيا وىي غتتمعات ذات طابع مادي صناعي يرى 

 1جتاه غريب، أو ىو كذلك من حيث األصل على األقل".إال نتكن جتنب الواقع أن الكثري من علم التسيري ذا 

عترب التسيري كأحد العلوم الدقيقة، مثلو مثل الرياضيات أو الفيزياء باإلمكان تطبيقو ِف أي منطقة ِف العامل وقد أ

ل النامية إىل صعوبات ِف تسيري مؤسسات تلك الدول، وىو ما دفع أدى تطبيق أساليب التسيري الغربية ِف الدو 

ىتمام بالثقافة السائدة ػتليا، وإعادة النظر ِف مدى إمكانية حتويل طرق اإلدارة والتسيري إلالباحثني واظتسريين إىل ا

لتسيري األمريكية من بلد إىل آخر، ينتميان إىل حضارتني ؼتتلفتني، أما سبب ذلك فيعود إىل فشل حتويل أساليب ا

 ن خالل تطبيقها بالدول النامية.مِف اضتصول على النتائج اظتتوقعة 

 :8.1983) "ليبتون"قتصادي حيث أشار إلتنتج أساليب التسيري عن تفاعل التنظيمات مع ػتيطها الثقاِف وا

Lupton  )نظيمات ىي عوامل جتماعي والثقاِف للمحي  الِت تعيش فيو التإلقتصادي واإلالواقع التقِن وا نإ

أحد جوانب التسيري ِف اجملتمعات العصرية ىو الدنتقراطية الصناعية،  حتدد فت  العالقات وأسلوب السلوكأساسية 

إذ أن اظتشاركة ِف صنع القرار أصبح مودة ِف الغرب، كما أصبحت من األولويات الِت يدافع عنها اظتسؤولني 

 مال وفعالية التنظيمات.النقابيني، من أجل حتسني مستويات رضا الع

فالعالقة بني اظتسريين والعمال ِف اجملتمعات العصرية عالقات رشتية يعرف كل جانب واجبو وصالحياتو وطرق 

عتبار للعالقات غري الرشتية الِت تربطهم إتصرفو ِف ؼتتلف اظتواقف، يقوم العمال بواجباهتم اظتأجورين عليها دون 

 ين ال تؤثر كثريا على عالقاهتم باظتستخدمني ِف مواقع العمل.مبسريهتم فاضتياة اطتاصة للمسري 

                                      
1
 .50-50، ص 0999، 0بوفلجة غياث: القيم الثقافية والتسيري، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، جامعة وىران، ط -  
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عتبار للقدرات إبينما تتأثر العالقات بني اظتسريين والعمال ِف الدول النامية بالثقافة احمللية والقيم التقليدية دون 

لبية اضتاالت يرفض بعض اظتهنية فالعالقات األسرية والقبلية ىي الِت حتدد عالقات األفراد ِف مواقع العمل، ففي غا

 نتمائهم إىل قبائل ؼتتلفة عن تلك الِت ينتمي عتا غالبية عمال اظتؤسسة.إاظتسريين بسبب 

 انتارٌخً نًفهىو انتسٍٍر: انتطىر-2

قتصادية إلىتمام العديد من الدراسات ِف غتال العلوم اإلنسانية والعلوم اإحظي مفهوم تسيري اظتؤسسات ب 

 ظتفهوم مع يهور اظتداخل اإلدارية اظتتعددة فكانت:وقد تزامن تطور ىذا ا

 انتقهٍذٌح: انُظرٌح-2-1

تركز مفهوم التسيري ِف تطبيق اظتنهج العلمي ِف اإلدارة فاىتمت بدراسة العمل وحتليلو عن طريقة دراسة  

ة وسيلة لتأمني القوة واضتوافز اظتادي اختذت أسلوبو  اضتركة والزمن من أجل القضاء على أشكال الضياع ِف الوقت

الذي عمل على زرع اآللية ِف اإلنسان لتحقيق الكفاءة  "فريدريك تايلر"تطبيق تلك اظتناىج وأبرز رواد ىذا الفكر 

 اإلنتاجية مع ػتاولة حتسني العالقة بني اإلدارة والعمال.

الويائف ومركزية  ىتمت بتقسيمإمبا يعرف اإلدارة التنظيمية الِت  "فايول"وغري بعيد عن تلك الفرتة يهر  

نضباط واظتساواة وحصر ويائف اإلدارة ِف التخطي  والتنظيم والقيادة والرقابة وأضاف إليها إلاألمر والتوجيو وا

 1مهمة الرقابة...اخل. "آرويك"

 انٍُىكالسٍكٍح: انُظرج-2-2

العمل إلدراكها ألن ىتمت اإلدارة ِف ىذه الفرتة باإلضافة إىل اظتهام اظتذكرة سابقا مبهمة حتسني بيئة إ 

 "انتيل مايو"جتاىات تأثر بعمق على السلوك واألداء فظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية بزعامة إلاألحاسيس وا

                                      
1
 .661، ص 0995، ديوان اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائر، 6ػتمد رفيق الطيب: مدخل للتسيري، ج -  
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جتماعيا يهدف إىل إشباع حاجات األفراد إ يف جديد للمنظمة كوهنا تشكل بناءتأيد ىذه الفكرة وصاحبها تعر 

لتوازن بني أفراد التنظيم الرشتي والتنظيم الغري رشتي وبدأت إىل التساىل وركزت اإلدارة ِف ىذه اظترحلة على حتقيق ا

 شيئا فشيئا.

 انسهىكٍح: انُظرٌح-2-3

جتماع إلطبيعيا ظتدرسة العالقات اإلنسانية وخاصة بعد توييف علم النفس وعلم ا متدادإتعد ىذه النظرة  

 هتتم بالرغبة ِف أداء العمل وأكدالتحفيز الِت  ِف اإلدارة الِت حللت سلوك الفرد داخل اصتماعة فظهرت نظرية

لمإدارة مهمة حتليل اصتوانب الغري اإلنسانية اظتسببة للضغوط ِف بيئة العمل كسياسات اظتشروع  "ماسلو ىريز بريج"

من خالل إسهاماتو بنظرية الدافع والتحفيز القائمة على  "ماكالن"ويروف العمل والرواتب ذاهتا وىذا ما طوره 

 حدي والتحديد.الت

 انحذٌثح: انُظرٌح-2-4

اظتنظمة حسب ىذه النظرة نظام يتكون من غتموعة من األجزاء الِت تعمل مع بعضها البعض ِف تناسق  

 وتكامل لتحقيق ىدف أو غتموعة من األىداف.

 إذن مهمة اإلدارة حسب ىذا اظتدخل: 

  الِت تؤدي إىل ىذا اعتدف وػتاولة التعرف الرتكيز على اعتدف الذي وجد من أجلو النظام ودراسة األنشطة

على األنظمة الفردية داخل النظام األساسي واإلىتمام مبقاييس األداء ِف كل نظام فرعي وكيف يساىم ِف 

حتقيق كفاءة النظام ككل مع ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر ِف النظام ومتابعة وإدخال ما يلزم من 

    تعديالت عليو.
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  على أجزائو بتحديد اظتعايري واظتقاييس اظتناسبة لألىداف اظتخططة وقياس ومقارنة ما حتقق حتقيق الرقابة

 فعال باظتعايري واظتقاييس السابقة.

 ...1حتديد الفروق بني اظتقاييس وإذا كانت مؤثرة وجوىرية كتب أن يتخذ اإلجراء الصحيح واظتناسب 

 ل ِف:نطالقا من ىذا التحليل نصل إىل أن التسيري يتمثإو  

 تشكيل بيئة العمل. -

 سرتاتيجية.إلوضع ا -

 ختصيص اظتوارد. -

 بناء التنظيم. -

 تنمية اظتديرين. -

 متابعة اإلجراءات. -

 التنبؤ باضتاجات. -

وتتعلق عمليات التسيري بالتأقلم مع التعقيد ِف البيئة وتأخذ بالتخطي  ووضع اظتيزانيات وتتخذ من  

 ط  وتأخذ بالرقابة أسلوبا بالتأمني حتقيق اطتط .التنظيم طريقا لتحقيق ىذه اطت

 انتسٍٍر: يفهىو-3

 من رتلة التعاريف الِت درست ووضحت مفهوم التسيري مايلي: 

 

 
                                      

1
 مراقبة التسيري ِف اظتؤسسة اإلنتاجية اصتزائرية، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس علوم جتارية، جامعة يوسف قليلي وآخرون: فعالية  -  

 .06، ص 6116ػتمد بوضياف، اظتسيلة،     
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 التعريف األول:

ىو تلك اجملموعة من العمليات اظتنسقة واظتتكاملة الِت تشمل أساسا التخطي  والتنظيم والرقابة والتوجيو وىو 

        1ىداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها والتسيري عملية إدارية مستمرة.ختصار وحتديد األإب

 : يوضح عملية التسيير01شكل رقم 

 

 

 

 

 

  

عتربنا أن العملية تبدأ بتحديد إىذا الشكل ؼتط  توضيحي يبني العالقة التكاملية بني ؼتتلف عمليات التسيري إذا 

ؿترافات وتصحيح ىذه إي عند الرقابة والبد أن نكشف على وجود ألىداف أي التخطي  فهذا ال يعِن أهنا تنته

ؿترافات وبالتايل إجراء تعديالت جذرية أو وييفية على السياسات واإلجراءات وغريىا من التخطي  مبعىن أن إلا

الرقابة تعود من جديد إىل التخطي  بعد تناول كل من التنظيم والتوجيو والتحفيز للكشف على النقائض 

 كها.وتدار 

 التعريف الثاني:

 2مهارات اظتسري تشمل اظتهارات اإلدارية التكنولوجية والشخصية ومهارة التفكري مبنطق التنظيم... 

                                      
1
 .602ػتمد رفيق الطيب: مرجع سبق ذكره، ص - 
 .60، ص0985عايدة خطاب: اإلدارة والتخطي  االسرتاتيجي، القاىرة، دار الفكر العريب،  - 2

 التنظيم       الرقابة       

 التخطي      

 التوجيو      
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 التعريف الثالث:

ىو كمسايرة التعقيد واصتزئيات فبدون تسيري دقيق فإن اظتؤسسات الضخمة اظتعقدة تنزح ألن تصبح  

 1نتظام والتوافق.إلفر درجة من افوضوية بشكل يهدد وجودىا اضتقيقي وىو يو 

إن التسيري ينمي القدرة على حتقيق خطة ما تعملو التنظيم والتعبئة وخلق تركيبة نظامية ووحدة ويائف  

لتنفيذ شروط اطتطة كما يعِن بإسناد رتلة النشاطات لقدرات فردية ذات نوعية عالية وتعمل على توصيل اطتطة 

سؤولية التكلف باطتطة، وإدارة أعمال اظتؤسسة ىي عملية يشرتك فيها العلم إلدراك ىاتو الفرديات مع حتديد م

والفن وتقنية قيادة شؤون التنظيم عن طريق أعمال ختطي  وتدبري وتنشي  ومراقبة تسمح عتذه اإلدارة بتحديد 

 وإؾتاز األىداف بواسطة جتنيد أو حشد موارد باىضة الثمن ونادرة وتشغيلها وتنفيذىا.

 :انتسٍٍر إلداريًهٍح ػ ػُاصر-4

 :انتخطٍط-4-1

التخطي  ِف اإلدارة الرياضية يعِن التنبؤ مبا سيكون ِف اظتستقبل لتحقيق ىدف مطلوب حتقيقو ِف اجملال  

بتعاد بعناصر العمل ومواجهة مقومات التنفيذ والعمل على تدليلها ِف إطار زمِن ػتدد والقيام مبتابعة  إلالرياضي وا

توقيت اظتناسب، وكما عرفو ىودجي: " التنبؤ باألحداث اظتستقبلية بناءا على توقعات وعمل كافة اصتوانب ِف ال

 2الربامج التنفيذية عتا.

 

 

                                      

 - 
 .7، ص 670القيادة والتسيري، التباين التكاملي، جريدة النبأ، اصتزائر، العدد  : يوسف يصديق1

2
 . 09-08ص 0999مفِت إبراىيم زتاد: تطبيقات اإلدارة الرياضية، مركز الكتاب للنشر - 
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 التخطيط: أنواع-4-1-1

جتماعية إلقتصادية واإلوىو التخطي  الذي يتم على مستوى الدولة ويهدف إىل حتقيق التنمية ا 

 1للمواطنني.

 التخطيط اإلداري:

تم على مستوى الوحدة اإلدارية وعلى كافة اظتستويات اإلدارية وقد يكون التخطي  على وىو الذي ي 

مستوى اظتشروع ككل كما قد يكون على مستوى إدارات أو أقسام اظتشروع وتسمى اطتطة ِف اضتالة األوىل باطتطة 

 سام.الشاملة أو الرئيسية وتسمى اطتط  األخرى باطتط  الفرعية أو خط  اإلدارات أو األق

 التخطيط التعليمي:

ىو العملية الِت غايتها أن لتصل الطالب على تعليم كاف ذي أىداف واضحة وعلى مراحل ػتدودة  

حتديدا منطقيا سليما، حيث نتكنو من اضتصول على فرض لينمي قدراتو ويتمكن من اإلسهام إسهاما فعاال ِف 

 2ية.جتماعية الثقافية والرياضإلتقدم البالد ِف اجملاالت ا

 :انتُظٍى-4-2

 التنظيم: تعريف-4-2-1

يعِن التنظيم جتمع ىيكلي من األفراد يهدف إىل حتقيق ىدف مشرتك كما يعِن أيضا نسق العالقات بني  

 أجزاء تكمل بعضها البعض.

 : ينقسم التنظيم إىل نوعان قتا:أنواع التنظيم.4-2-3

                                      
1
 .60-61، ص 0920عادل حسن، عبد اظتنعم فوزي: اإلدارة العامة، منشأة اظتعارف اإلسكندرية،  - 

2
 .60-61حسن شلتوت، حسن معوض: التنظيم واإلدارة والرتبية الرياضية، القاىرة، دار الفكر العريب، ص  - 
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 التنظيم الوسعي:

سة وبشكلها أو مضموهنا اعتندسي وحتديد العالقات واظتستويات ىو الذي يتم باعتيكل التكويِن للمؤس 

ختصاصات وِف اعتيئات الرياضية يتمثل ِف التنظيم الرشتي بشكل أساسي فيما حدده إلوتقييم األعمال، وتوزيع ا

ضية القانون واللوائح ويتجسد أيضا ِف عالقة اجمللس األعلى جهاز الرياضية كحجة إدارية مركزية باعتيئات الريا

اظتختلفة ويتجسد ذلك مثال ِف اللجنة األوظتبية أو اإلحتادات أو األندية ِف حتديد أعضاء اجمللس ومواقعهم 

 1وسلطات اجمللس واظتكتب التنفيذي.

 التنظيم الفيراسطي: 

يهتم بالدوافع اطتاصة باألفراد وال نتكن توضيح حتديد ؼتط  باعتبار أنو يتولد تلقائيا وينبع مع  

حتادات الرياضية أو النوادي أو اظتؤسسات إلت اعتيئة والعاملني هبا وسلوكهم ىذا يعِن أنو من حق احتياجاإ

يتعارض مع التنظيم الرشتي الذي تصنع  أالالرياضية أن تكون عتا تنظيم داخلي يضمن حتقيق األىداف العليا على 

 2إطاره وحتدده الدولة.

للجان وفقا ظتا يراه ػتققا ألىدافو وإنشاء ىيكل تنظيمي حتادات إنشاء عدد ِف اإلمبعىن أنو نتكن ا 

 متضمنا أجهزة وصتان معاونة ووضع الئحة داخلية وتنظيم خاص بو طاظتا ال يتعرض مع التنظيم الرشتي.

                                      
1
 .26، ص 0990، اظتكتبة االكادمية، القاىرة، 0جبدوي: اإلدارة ِف اظتيدان الرياضي،  محليم اظتنربي، عصا - 

2
 حتادات الرياضية، رسالة علمية.حسن مصطفى: العوامل اإلدارية اظترتبطة بنجاح اال -  
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 :انرقاتح-4-3

نفسها مبفهومها العام ىي عملية رقابية مستمرة تقوم هبا اإلدارة ب ةاظتتابع المتابعة:الرقابة أو  تعريف-4-3-1

أو بتكليف غريىا للتأكد من أن كتري عليو العمل داخل اظتؤسسة أو الوحدة التنفيذية يتم وفقا للخط  اظتوضوعية 

 1أو السياسات اظتوسومة والربامج اظتقدمة.

 2وتعِن أيضا التأكد من أن ما مت عملو يتماشى مع ما مت التخطي  لو مسبقا. 

الذي يعِن مقارنة ما ىو موجود نتا كتب أن يكون والتحقق من أن إن اظتتابعة ماىي إال عملية تقومي، و  

فعاليات العمل تسري وفقا للخط  اظتعتمدة والتعليمات واإلجراءات والسياسات اظتوضوعة وِف ذات الوقت هتدف 

 بأىدافإىل التعرف على مواضع اإلخفاق وإصالحها وحتاشي تكرارىا وتقومي النتائج اظتتحصل عليها ومقارنتها 

 اطتط  أو معايري اإلؾتاز.

ومن جهة أخرى تتضمن الرقابة رتيع األنشطة الِت تقوم هبا اظتديرون هبدف التأكد من العمليات اإلدارية  

 القائمة تتفق مع العمليات اإلدارية اظتخط  عتا فق .

 المتابعة )الرقابة( في اإلدارة الرياضية: فوائد-4-3-2

 يئات الرياضية قتا:حتقق الرقابة بعدين ىامني ِف اعت 

 تحقي  الرقابة: 

 حيث تعمل على زتاية اعتيئة أو اظتؤسسة الرياضية من األخطاء الِت تتعرض عتا من العاملني فيها.

 

 

                                      
1
 .00عصام بدوي: مرجع سبق ذكره، ص  -  

2
 .060مفِت إبراىيم زتاد: مرجع نفسو، ص  -  
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 تحقي  تنمية الكفاية: 

حيث هتدف إىل التأكد من أن السياسات والنظم اإلدارية اظتوضوعية واطتط  قيد التنفيذ تسري دون اؿترافات من 

 1قيق األىداف بأكرب قدر ؽتكن عتا من الكفاية.أجل حت

 :انتىخٍه-4-4

يعترب التوجيو من الشروط اإلدارية اظتهمة وإن إحدى اظتظاىر األساسية والضرورية لمإشراف والتوجيو ىو  

التأكد من األنشطة تؤدي بطريقة منسقة ومرتبة وىو عبارة عن إرشاد اظترؤوسني أثناء تنفيذىم لألعمال ضمانا 

 .التحفيزعدم اإلؿتراف عن حتقيق األىداف وىذا يتطلب ل

وِف غتال الرتبية البدنية البد أن تكون لكل مؤسسة من اظتؤسسات أجهزة توجيهية كفؤة تقوم مبساعدة  

ختصاصو بإشراف أصحاب اطتربة والتجربة لكي يعرفوا أو يسهلوا مهمة من إوتوجيو العاملني اصتدد كل حسب 

ر واظتؤسسات إذا كان اعتدف فعال ىو إؾتاح عملية الرعاية السليمة للحركة الرياضية والعاملني يعمل من ىذه الدوائ

جل تطويرىا ورفع مستوياهتا البد أن يرتك اظتويف يعمل من اجل اكتساب اطتربة وذلك من خالل ؽتارستو أمن 

واالجتماعية مث أن يلم بطريقة فيجب معرفة كيفية التعامل مع األفراد وذلك من خالل معرفة أحواعتم الشخصية 

التعامل مع اصتماعة ودراسة أحواعتم ودنتومتها مبا يساعد على تطويرىا وتقدمها ِف غتاالت عملها دون كلل أو 

ملل والبد أن يعرف كيف تكون عالقات طبيعية بني أكثر من رتاعة ِف آن واحد والسعي على مساعدهتا 

بذلك فإن األجهزة التوجيهية ىي اظتسؤولة عن إعداد وتعليم وتوجيو ودتكينها من حتقيق أغراضها اظترسومة و 

 2العاملني ِف اضتقل الرياضي.

                                      
1
 .060مفِت إبراىيم زتاد: مرجع نفسو، ص  -  

2
 .50مروان عبد اجمليد إبراىيم: مرجع سبق ذكره، ص -د -  
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 ر:ٍٍانتس أَىاع-5

 ينقسم تسيري اجملموع العقاري )اظتنشآت( 

 انًثاشر: انتسٍٍر-5-1

ن ىذا النوع من التسيري ال يتطلب إمكانيات مادية خاصة من طرف اجملموعات احمللية بينما نتكنو أ 

 يستدعي ويكلف شخص من أجل تسيري أشغال الصيانة واظتتابعة ويكون التدخل مباشرة من طرف اظتسريين.

 غٍر يثاشر: انتسٍٍر-5-2

ىو تسيري يستدعي من اظتؤسسات اطتارجية أو إىل ؼتتص من أجل إعادة التنظيم أو الصيانة وىذا النوع  

اظتسري مؤسسة من اظتؤسسات للتدخل ِف اظتنشأة وىو  من التسيري يسمى أيضا تسيري خاص والذي يستعمل فيو

 يراقب ويوجو.

 انًشترك: انتسٍٍر-5-3

ويدخل ِف ىذا النوع مسريين أو أكثر وىذا على حساب اإلمكانيات اطتاصة لكل مسري حبيث تربطهم  

 عالقة تنسيق.

 غٍر يشترك: انتسٍٍر-5-4

 ستعمال أي مؤسسة أخرى.إشرة ِف اظتنشأة دون ىو التسيري الذي يقوم مسري واحد بوسائلو ويتدخل مبا 
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 انًسٍرٌٍ: أَىاع-6

 غٍر ػًىيٍٍٍ: يسٍرٌٍ-6-1

 1 مثل الوكاالت العقارية واصتمعيات واظتنظمات. 

 ػًىيٍٍٍ: يسٍرٌٍ-6-2

 مثل البلدية، ديوان الرتقية والتسيري العقاري، مؤسسات رياضية.

 :اإلداري انًسٍر وظٍفح-7

ذي يقوم بتجميع اظتعلومات الكافية عن مشكلة خاصة تواجو منطقو ما يراد حلها ويتم ذلك يعترب اظتسري اظتفكر ال

بدراسة اظتشكلة وعالقتها باظتشاكل األخرى اظتتشابكة معها مث عزعتا. بعد ذلك يقوم اظتسري بتحليل اظتعلومات 

اعتدف اظتنشود وال يغيب وإرساء أنسب حل للمشكلة مع وضع برنامج زمِن ينفذ على مراحل وذلك للوصول إىل 

 عن البال أن ىناك عوامل تعرقل عملية التسري وتتمثل ِف: 

 طغيان اصتانب الشخصي )اظتنافع الشخصية(. -

 عتبارات السياسية.إلا -

 جتماعية.إلاقتصادية و إلاضتالة ا -

 اإلداري: آنٍاخ انتسٍر-8 

الرقابة و  والتوجيوأساسا التخطي  والتنظيم  التسري ىو تلك اجملموعة من العمليات اظتنسقة واظتتكاملة الِت تشمل

 ختصار حتديد األىداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها وىو جوىر مهمة اظتسري.إب وىو

                                      
1
 .19، ص 6110يري التقنيات اضتضرية، جامعة ػتمد بوضياف، اظتسيلة، دزتاين مراد وآخرون: تسيري قصر بوسعادة، معهد تس -  
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القرارات، فالوييفة التسيريية مستمرة تساير ؼتتلف الويائف األخرى من  ذان إختأنو ِف ذلك شأإن التنسيق ش

ء من العملية التسيريية، تصميم بنية اظتنشاة أو ىيكلتها مبا تتمثل ز ج هبار التخطي  حا الرقابة تتناول التنظيم باعت

 1وغريه.عليو ىذه البنية من تقنيات إدارية، ومناصب عمل، عالقة سلطة 

عتربنا أن ىذه العملية تبدأ بتحديد األىداف أي التخطي ، إيشكل التسيري من منظم حركي عملية دائرية فلو 

 البد أن تكشف عن وجود )أخطاء(. الرقابة، فالرقابةا تنتهي عند فإنو ال نتكن أن يعتربى

تتطلب تعديالت جذرية أو طفيفة على السياسات واإلجراءات وغريىا من اطتط ، مبعىن أن الرقابة تعود من 

جديد إىل التخطي  كذلك فإن العالقة بني عملية التسيري والتنظيم ىي أيضا عالقة دائرية مبنية على أساس 

 اىم اظتتبادل، ذلك أن عملية التسيري لدى تطبيقاهتا تنتج التنظيم الذي ال يتواصل سريه إال بالتوجيو.التف

 انتسٍٍر:  أهذاف-8-1

 من بني اعتداف الِت يسعى التسيري اضتديث الوصول إليها ما يلي:

 ضمان سري األنشطة اإلنتاجية وفق ما جاء ِف الربنامج اإلنتاجي. -

ستعماال إستعمال عوامل اإلنتاج من يد عاملة، مواد أولية، رؤوس أموال، تكنولوجيا، إلإكتاد صيغ مثلى  -

 عقالنيا بدون تبذير أو نقص.

 إنتاج اظتنتوج بنم  خاص مع ضمان تسويقو. -

 تلبية رغبات وحاجيات اظتستهلك من حيث الكم، الكيف والزمن. -

                                      
1
 .00، ص 0990، 0فاروق عباس حيدر: ختطي  اظتدن والقرى، ط -  
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 انتسٍٍر: دور-8-2

ِف اظتدة احملددة للكمية اظتطلوبة من طرف الزبائن، حسب سعر  وييفة اإلنتاج تتضمن إنتاج )توفري( 

التكلفة، ونوعية ػتددة، فاإلنتاج ىو ىدف كل مؤسسة أو منشأة، مع توفري منافع وخدمات للمستهلكني 

وحصول الزبائن على السلعة كتب أن يكون ِف الوقت اظتطلوب ليس قبلو وال بعده، ألن التنسيق يعرض اظتؤسسة 

ستمرارية ِف إلة إىل جتميد مايل والتأخري يعرضها إىل ؼتالفة )غرامة( والتسيري اصتيد يستلزم أنو كلما كانت اأو اظتنشأ

 ستمرارية ِف العمل واإلنتاج.إلستهالك يقابلها إلا

ولذلك نرى أنو من اظتهام األساسية للمسري البحث عن أقل تكلفة لمإنتاج والعمل، والسرية اضتسنة  

بنوعية اظتادية اظتنتجة لذلك يستوجب دراسة حول اظتنتوج )الشكل، النوع، اللون،  للمؤسسة مرىونة

 1اطتدمة...اخل(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

1
 .10، ص 0995ػتمد فركوس: اظتوازنات التقديرية، ديوان اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائر، -د -  
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 :انتسٍٍر اإلداري ًَارج-9

 1 ( ثالث فتاذج تسيريية متدرجة من النموذج التقليدي إىل النموذج اضتديث.Milesيقدم مايلز )

 موذج الموارد البشريةن نموذج العالقات اإلنسانية النموذج التقليدي
   االفرتاضات:

كراىية العمل اظتتواصل ِف نفوس معظم   -
 الناس.

العمل الذي يقدمو األشخاص أقل أقتية  -
 لديهم عما لتصلون عليو.

ال يوجد سوى أشخاص قالئل يرغبون  -
ويستطيعون أداء أعمال تتطلب اإلبداع 

 ومراقبة النفس.

م وبأهنم يريد األفراد أن يشعروا بأقتيته -
 مفيدون.

عرتاف هبم كأشخاص إليريد األفراد ا -
 متميزين.

اضتاجات اظتشار إليها أعاله أكرب أقتية من  -
 اظتال ِف غتال حتفيز األفراد.

العمل ليس مكروىا أصال إفتا يريد األفراد  -
اظتساقتة ِف حتقيق األىداف يشاركون ِف 

 وضعها.
رقابة، لدى معظم الناس قدرة على اإلبداع وال -

لذايت أكثر ؽتا تتطلبو أعماعتم والرقابة والتوجيو ا
 عتيادية.إلا

   السياسات التسيريية:
اظتهمة األساسية للمسري ىي مراقبة  -

 مرؤوسيو واإلشراف عليهم بشكل دقيق
على اظتسري أن كتزأ األعمال إىل مهام  -

 بسيطة متكررة وسهلة الفهم.
طبقها عليو أن يعد إجراءات تفصيلية وي -

 حبزم وإنصاف.

اظتهمة األساسية للمسري ىي إشعار كل فرد  -
 بأنو مفيد ومهم.

عليو أن لتي  مرؤوسيو علما مبا كتري  -
 ويستمع العرتاضاهتم على خططو

عليو أن يسمح ظترؤوسيو مبمارسة قدر من  -
التسيري واظتراقبة الذاتيني فيما يتعلق بالقضايا 

 الروتينية.

ستخدام إللمسري ىي تعبئة و اظتهمة األساسية  -
 اظتوارد البشرية اظتتاحة.

عليو أن متلق اصتو اظتالئم لكي يساىم  -
 األعضاء بكل ما يستطيعون اظتساقتة بو.

عليو أن يسمح باظتشاركة الكاملة ِف القضايا  -
اظتهمة ويوسع باستمرار ؽتارسة التوجيو الذايت 

 والرقابة الذاتية على مستوى مرؤوسيو.
      ات:التوقع
نتكن األفراد أن يتعارضوا عن نوعية العمل  -

 إذا كان األجر عاليا والرئيس منصفا.
إذا بسطت اظتهام بشكل كاف ودتت  -

مراقبة اظترؤوسني بدقة فإهنم ينتجون وفقا 
 للمعايري اظتطلوبة.

يؤدي تزويد اظترؤوسني باظتعلومات وجعلهم  -
مية معنيني باختاذ القرارات العادية إىل تن

 شعورىم باالنتماء واألقتية.
يؤدي إشباع حاجات السابقة إىل ارتفاع  -

معنويات اظترؤوسني وتقليل مقاومتهم للسلطة 
 الرشتية وتعاوهنم مبحض إرادهتم.

يؤدي توسيع نفوذ اظترؤوسني وؽتارستهم  -
للتوجيو والرقابة الذاتيتني إىل حتسني مباشر ِف  

 كفاية العمليات.
ن العمل كناتج عرضي يتحسن الرضا ع -

لكون اظترؤوسني يستخدمون فيو طاقاهتم 
 بكاملها.

 نماذج التسيير الثالث : يوضح01جدول رقم 

                                      
1
 .050، ص 0995، 6، ديوان اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائر، طػتمد رفيق الطيب: مدخل للتسيري وويائف وتقنيات -  
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 اطتطوات األساسية للتسيري باألىداف:

 1: الخطوات األساسية للتسيير باألهدا 2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

1
 .61ػتمد رفيق الطيب: مرجع سبق ذكره، ص - -  

 إستعراض ومناقشة أىداف التنظيم

 تررتة األىداف إىل نتائج أساسية للوحدات

 مراجعة اعتيكل التنظيمي

 حتديد األىداف واظتهام التفصيلية

 اإلتفاق على دور اظترؤوس ومهمتو

 تقدم التنفيذ

 اظتراجعة النهائية من قبل اظتشرف

 التقومي النهائي للنتائج

لدورية مع اظتراجعة ا

 اظتشرف

إقرتاح اظترؤوس دورا 

 لنفسو

إقرتاح اظتشرف 
 دور اظترؤوس

 ؿتو دورة جديدة
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 نًُشآخ:انؼًهٍاخ انتسٍٍرٌح انتً تقىو تها اإلدارج داخم ا تؼط-10

 نأخذ منها على سبيل اظتثال: 

 : اإلدارة العامة: 08المادة 

 وتتكفل مبا يلي:

 حتضري العمليات اظتتعلقة مبيزانية اإلدارة اظتركزية وتنفيذىا. -

 تسيري الوسائل البشرية واظتادية لمإدارة. -

 مع اعتياكل اظتعنية. تصالالباتنفيذ ؼتط  تكوين مستخدمي القطاع  -

 لتقارير الدورية وتقومي تنفيذىا.إعداد ا -

 ضمان تسيري الذمة اظتالية واحملافظة عليها. -

 وضع قواعد وإجراءات متابعة ومراقبة اظتساعدات واإلعالنات اظتمنوحة للحركة اصتمعوية وتضم مديريات فرعية: -

 الفرعية للموارد البشرية:  المديرية-1

 وتكلف مبا يأيت:

 مإدارة وتسيريىا.توييف اظتوارد البشرية ل -

 تنظيم أعمال التكوين اظتستخدمني وجتديد معارفهم ومتابعة ذلك. -

 تصال مع اعتياكل اظتعنية والسهر على تنفيذه.إلإعداد ؼتط  تسيري اظتوارد البشرية با -

 الفرعية للميزانية والمحاسبة:  المديرية-2

 1 وتكلف مبا يلي:

  للمنشأة. ضمان تنفيذ ميزانيِت التسيري والتجهيز -
                                      

1
 .70، العدد 09/01/6115اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية: حرر ِف  -  



 التسيير اإلداري  ------------------------------------الفصل االول: 

29 

 

 قرتاحها.إتقدير اضتاجات اظتالية للمنشأة و  -

 ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها. -

  عتمادات الضرورية لسري اضتسن لمإدارة وأقسام اظتنشأة.إلوضع ا -

 : إدارة المنشآت والتجهيزات: 06المادة 

 وتكلف مبا يلي:

 حصائيات.حتفيز وتنسيق أعمال دراسات التخطي  واإل -

 ضب  مقاييس اظتنشآت والتجهيزات والسهر على صيانتها. -

 إعداد وتطبيق الربامج ِف غتال اظتنشآت والتجهيزات الرياضية. -

 إعداد ؼتططات تسيري ونذكر منها ؼتط  التسيري السنوي.  -
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 خالصح:

ور اإلدارية حيث يعترب التسيري العمل لقد أصبح للتسيري أقتية بالغة ِف ؼتتلف غتاالت اضتياة وخاصة األم 

األساسي الذي تعتمد عليو الدول الِت تود النجاح والتقدم مبنشآهتا الرياضية إىل تقدمي خدمات أفضل، إن التسيري 

ىو عملية إدارية تستند على جتارب ميدانية إدارية وىو عبارة عن غتموعة مفصلة من القرارات الِت تتم على 

 غتاالت متنوعة وىي تتعلق بتحديد األىداف، وىناك عدة شروط أساسية كتب توفرىا ِف مستويات ؼتتلفة وِف

 عملية التسيري ىي التخطي ، التنظيم، الرقابة، التوجيو.

فالتسيري ىو مسايرة التعقيد واإلشكاليات اظتوجودة داخل اظتنشآت فبدون وجود التسيري دقيق فإن  

ة من اظتشاكل وسوء التسيري صتميع الوحدات التابعة عتا واظتوارد اظتوجودة اظتنشآت الرياضية تصبح تتخب  ِف دوام

 )بشرية، مالية( داخل ىذه اظتنشآت.
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 الثاني:الفصل 

  وأهدافها المنشآت الرياضية

  

 

 

 

 



 رياضية و أهدافها  المنشآت ال -------------------------------الفصل الثاني  

32 

 

 تًهٍذ:

دافها فإنو من لكي نتكن لكل فقرة تعليمية ِف اظتنهج الدراسي أو تدريبية ِف النشاط الرياضي أن حتقق أى
الضروري توافر اظتنشآت الرياضية بشكل كاف فكما أن األماكن اظتناسبة ضرورية من أجل تعليم ناجح وؽتارسة 

 جيدة، فهي أيضا مطلوبة من أجل ؽتارسة ناجحة وجيدة ِف الرتبية البدنية والرياضية.
ستمرار الربامج اعتزيلة للرتبية إىي أسباب إن النقص ِف األماكن التعليمية واظتنشآت الرياضية اظتناسبة واظتالعب 

البدنية والرياضية وىذا ال يعِن أن الربامج اصتيدة واظتمارسة اصتيدة ال نتكن أن تقوم على اإلمكانات واظتنشآت 
القدنتة والغري مناسبة وإفتا يعِن أنو على األقل نتكن توافر األرض الفضاءات الكافية لتعليم غتموعة رياضية بطريقة 

عالة وبعض الربامج اظتمتازة الِت تقام على اظتنشآت القدنتة بينما تقدم أسوء الربامج ِف اظتنشآت اضتديثة ف
 والتجهيزات اضتديثة.

وإن ؾتاح اظتنشآت الرياضية ِف حتقيق أىدافها يعتمد بدرجة كبرية على كفاءة وفعالية اإلدارة وطريقة تسيريىا 
الرياضية حيث أن اظتشرف ىو  واإلمكاناتظتشرف ِف التخطي  للمنشآت واظتبادئ األساسية الِت يتمسك هبا ا

 ختاذ القرارات.إأعلم مبا كتب أن حتتاج إليو اظتنشآت من تسيري، 
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 انرٌاظٍح فً انؼصر انقذٌى: انًُشآخ-1

والتسمية اضتالية  ياضيةىتم بإقامة دورات ر إيرجع الفضل إلقامة اظتنشآت الرياضية إىل اإلغريق حيث أهنم أول من 
ستمرت ظتدة إوليبميا" أورة رياضية ِف مدينة "قبل اظتيالد د 468للدورات األوظتبية مأخوذة عنهم إذا أقاموا عام 

ضطر اظتسؤولني إن ؼتتلف اظتقاطعات ؽتا شرتك فيها أعداد كثرية من الالعبني اإلغريق الذين حضروا ميستسة أيام 
عداد الوفرية من اظتتفرجني الذين حرصوا على ألاستيعاب إلعب الكبرية الِت تتسع د من اظتالإلقامة إنشاء عد

 STADAMمتابعة اظتباريات ومشاىدة وتشجيع األبطال وقد أطلق على اظتلعب الرئيسي الكبري لفظ إستاد 
وعة من ستاد على غتمإوكان يطلق ِف بداية األمر على مضمار اصتري، وِف أثناء العصر الروماين أطلق لفظ 

 اظتنشآت الرياضية الِت تضم اظتالعب اآلتية:

 :انثُتاغىٌ يهؼة-1-1

الرومانية القدنتة تقابل رياضة اطتماسي اضتديث حاليا ولكنها كانت ِف ذات الوقت عبارة التنافس  البنتاغونرياضة 
 ِف ستس رياضات ىي العدو، الوثب العايل، قذف القرص...

 انهٍثىدروو: يهؼة-1-2

اظتلعب ِف عصر الرومان لسباقات الفروسية والعربات، كما كان متصص ىذا اظتلعب ىذا اظتلعب وخصص ىذا 
 ستخدامو ِف التنافس بني اطتطباء والشعراء.إلأيضا إلقامة الرقصات أثناء األعياد اظتختلفة واظتواسم، باإلضافة 

 :انثاالسترا-1-3

 1يبهم على الفنون الرياضية اظتختلفةىو مكان للتدريب حيث خصص لتعليم وإعداد الالعبني وتدر 

 :انهٍىٍَذٌىٌ-1-4

ستضافة وإقامة الالعبني والزوار من اظتقاطعات البعيدة اظتختلفة تقابلو القرى الرياضية إلوىو مكان معد وؼتصص 
 ِف العصر اضتايل.

 : انكىنىسٍىو -5 -1

" فوق حبرية صناعية بروما، ولكنو توىف قبل شهر اظتالعب التارمتية القدنتة الذي شيده اإلمرباطور "فسباسانأوىو 
ستاد أقيم على إميالدية ويعترب الكولوسيوم أول  80بناؤه عام  " تيتسى"بنو اإلمرباطور إستكمل أإدتام بناؤه و 

أسس علمية ىندسية حيث روعي عند تصميمو اظتداخل واظتخارج واظتلعب الرئيسي لو بيضاوي الشكل أقيمت 

                                      

 -
 . 59، ص0998، منشأة اظتعارف اإلسكندرية، اإلمكانات ِف الرتبية البدنية:  درويشعفاف عبد اظتنعم  1
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ذتانني ألف متفرج، كما  80000مرتا تستوعب حوايل  48أربعة طوابق بلغ ارتفاعها  حولو مدرجات عبارة عن
اضتق لو بو مدرسة لتعليم فنون اظتصارعة ومت جتميل واجهتو من اطتارج مبجموعة من التماثيل اظتصنوعة من اظترمر 

ري من الدول األوروبية ىو بداية التقدم اضتقيقي للمنشآت الرياضية الِت أخذت كث 1890والرخام ويعترب عام 
نتقلت تكنولوجيا التجهيزات إيطاليا مث إتطويرىا على أيدي خرباء متخصصني ِف ىذا اجملال وخاصة أظتانيا، فلندا، 

ؾتلرتا وفرنسا وأمريكا ودول أخرى ونتكننا متابعة ىذا التطور التكنولوجي اعتائل يتبع الدورات األوظتبية إالرياضية إىل 
وظتبية اضتديثة حيث نالحظ مدى تنافس الدول ألحا أخر الدورات ا 1972دورة ميونيخ األوظتبية اظتختلفة بداية ب

ِف إيهار ما لديها من تقنيات حديثة متطورة ِف غتال اظتنشآت الرياضية أسوأ بباقي اجملاالت اضتيوية اعتامة عتذه 
 الدول العظمى.

 انرٌاظٍح فً انؼصر انحذٌث: انًُشآخ-2

 ياضية:الر  المدن-2-1
تظهر أقتية اظتدن الرياضية، عند تنظيم دورات أو بطوالت دولية أو مهرجانات شباب باإلضافة لدورىا اعتام ِف 
إعداد وجتهيز الفرق واظتنتخبات القومية وللمدن الرياضية مواصفات ومشتمالت خاصة هبما نتكن أن نوردىا 

 فيمايلي:
 الملعب: -

حارات  8-6مت ر لتتوي على عدد من  4وحولو مضمار للعدو ومسافة يشتمل على ملعب قانوين لكرة القدم 
مع التجهيزات اطتاصة ظتيدان مسابقة ألعاب القوى من الوثب بأنواعو القفز بالزانة، الرمي بأنواعو باإلضافة إىل 

عمل وتست متفرج ومقصورة لكبار الزوار وأماكن اإلعالميني، 25000مدرجات اظتتفرجني الِت تتسع ألكثر من 
ستقبال، إلشرتاكات وصاالت اإلاظتنطقة اظتوجودة أسفل اظتدرجات للخدمات اظتختلفة مثل اظتداخل واظتخارج، ا

 1غرف التدليك ودورات اظتياه، ورشات لصيانة واظتخازن.
 
 
 الصالة المغطاة: -

إلمكانية  مرتا عرض، وذلك 27مرتا طول  45كتب أال تقل اضتلبة اظتوجودة ِف وس  الصالة اظتغطاة عن 
ستغالعتا ِف أكثر من رياضة باإلضافة لوجود مدرجات اظتتفرجني وتستغل اظتنطقة أسفل ىذه اظتدرجات ِف توفري إ

 اطتدمات اظتختلفة الالعبني واإلداريني واضتكام من دورات اظتياه واظتخازن، اطتدمات الطبية...اخل.

                                      
 .21عفاف عبد اظتنعم درويش: مرجع نفسو، ص  - 1



 رياضية و أهدافها  المنشآت ال -------------------------------الفصل الثاني  

35 

 

جتماعات إلعليها، أنشطة متنوعة ومسرح وغرف ا كما كتب أن تلحق هبذه الصالة الرئيسية صالة أخرى دتارس
مع ؼتتلف اطتدمات األخرى مثل اظتخازن وأماكن  اوكافترييمع صالة أخرى تستخدم كمكان ظتشاىدة التلفزيون 

 الصيانة.
 المفتوحة: المالعب-3

يتها من من الضروري توفري غتموعة من اظتالعب اظتفتوحة داخل اظتدينة الرياضية وىذه اظتالعب تكون أرض
 مالعباظتسطحات اطتضراء للممارسة كرة القدم، اعتوكي، كرة اليد، باإلضافة لتوفري ملعب رتباز فِن مفتوح، مع 

 أخرى لكرة السلة واليد والطائرة، التنس مع توفري مدرجات خاصة لكل ملعب. مفتوحة
 السباحة والغطس: حمام-4

مرت باإلضافة ضتوض غطس منفصل ال تقل  2.10ق ( مرتا بعمx 21 50كتب توفري حوض السباحة أوظتيب )
مرت من رتيع اصتوانب حا يصل إىل اظتنتصف بعمق  3.5( مرت بعمق متدرج يبدأ ب  15x 12أبعاده عن )

( مرت وحوض آخر لمإزتاء قبل اظتسابقات مع 12.5x 25مرت مزود مبصعد مع توفري حوض للتدريب ) 5.25
 تستغل اظتنطقة اظتوجودة أسفلها كغرف خلع اظتالبس. توفري مدرجات حوض السباحة األوظتيب

 اإلعاشة: مناط -5
غرفة مزودة باطتدمات الفندقية وتكييف  100وىي غتموعة من الغرف اظتخصصة للنوم حبيث ال يقل عددىا عن 

ومطعم  والفيديو، وكافيترييا ىواء مركزي وصاالت لالجتماعات واصتلوس ومكتب ة مزودة بالكتب وشرائ   اظتوسيقى
 حتياجاهتم طول فرتة إقامتهم.إرئيسي وكل ما يوفر لالعبني 

 المركزية: الخدمات-6
وىي اظتسؤولة عن توفري اطتدمات العامة للمنشآت إلمدادىا بالكهرباء واظتياه وشبكة الصرف الصحي 

التجاري واطتدمات  نتظار السيارات واظتركزإتصاالت والطرق الرئيسية والفرعية اظتوجودة باظتدينة وأماكن إلوا
 األمن ... اخلو  ستعالماتإلاو يدية األخرى السياحية الرب 
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 انًُشؤج انرٌاظٍح: يفهىو-3

تعترب اظتنشأة الرياضية العنصر األساسي لكل مسعى ِف التطور الرياضي فهي تتحكم ِف اظتستقبل الرياضي كلو، 
 1وتوسيع اظتمارسات الرياضية. تشكل القاعدة الِت بدوهنا ال نتكن القيام بأي مسعى لتعميم
لتدد شروط  02/11/1991( اظتؤرخ ِف 91-416ويعود مفهوم اظتنشآت الرياضية حسب اظترسوم التنفيذي )

ستغالعتا، واظتنشآت الرياضية الِت سنتطرق إليها ىي منشآت ذات الطابع العمومي إإحداث اظتنشآت الرياضية و 
واظتؤرخ ِف من القرار الوزاري اظتشرتك  02الرجوع إىل اظتادة والِت نتعرف على مفهومها القانوين خالل 

ستعمال اظتنشآت الرياضية العمومية لغرض اظتمارسات الرياضية الرتبوية والتنافسية إاظتتعلق ب 03/02/1993
اصتماىريية ِف الوس  الرتبوي، واظتقصود باظتنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي ىي كل ىيكل مهيأة للنشاط 

لرياضي التابع لسلطة دواوين اظتركبات اظتتعددة الرياضات ِف الواليات والقاعات اظتتعددة الرياضات واظتالعب ا
التابعة لسلطة اإلدارة اظتكلفة بالشبيبة والرياضة باإلضافة إىل ىذا القرار ؾتد التعرض عتذا النوع من اظتنشآت ضمن 

من القرار الوزاري حيث نتكن أن نفهم من خالعتا أن  99إىل  88( ال سيما اظتواد من 05-95أحكام األمر )
ستعمال إاظتنشآت الرياضية العمومية ىي تلك الِت أؾتزت باظتساقتة اظتالية للدولة أو اصتماعات احمللية عتذه اظتنشآت 
نظيمات خاص، حيث يكون تعاملها بصفة غتانية لرياضة النخبة واظتستوى العايل وللرتبية البدنية والرياضية وللت

الرياضية للمعاقني واظتتخلفني ذىنيا ولعمليات تكوين اإلطارات الرياضية الِت تقوم هبا اظتؤسسات العمومية، 
واظتنشآت الرياضية ىي كل منشأة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسات الرياضية والبدنية، الِت تتوفر فيها 

 ت الرياضية والبدنية.حتواء النشاطاإلالشروط التقنية والصحية واألمنية 

 انًُشآخ انرٌاظٍح: إدارج-4

 انعرورٌح فً تصًٍى انًُشؤج انرٌاظٍح: ػتثاراخإلا-4-1

ىناك العديد من العناصر الِت كتب أن تراعى عند تصميم اظتنشأة الرياضية والشروع ِف العمليات اطتاصة 
 بالتسهيالت واإلمكانيات الرياضية اطتاصة بو نذكر منها ما يلي:

ستخدامها من جانب إاظتستخدمني لو حيث كتب أن تصمم اظتنشآت الرياضية طبقا لطبيعة  حتياجاتإ-1
 2 حتاد الدويل ِف االعتبار.إلاظتستخدمني، كما كتب أو توضع متطلبات ا

                                      
 ، اصتزائر 0990-00-6( اظتؤرخ ِف 90-002: )اظترسوم التنفيذي رقم -1

 .050إبراىيم زتادة: مرجع سابق، ص مفِت-د - 2
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ستخدامها مثل إأة الرياضية التفصيالت الكاملة بأو يوضع أمام اظتهندسني الذين سوف يصممون اظتنش كتب-2
ية اظتنشأة، ومتطلبات اإلضاءة، ومتطلبات نظام الصوت، وطبيعة االستخدامات اظتتعددة للحجرات طبيعة أرض

 والقاعات، وللتخزين وحجرات اظتالبس، ومساحات اظتمارسة الرياضية.
ستخدام لو إىؤالء الذين سوف يديرون اظتنشأة الرياضية أن متططوا جيدا لكيفية إدارتو، وحتقيق أفضل  على-3

ستخدامات اظتنشأة إعتبار إلالنظافة وركن السيارات وأساليب إزالة الفضالت والنفايات، وأن يضعوا ِف اوعمليات 
 من جانب اظتعاقني كما أن عليهم أن لتددوا اطتدمات اظتطلوبة للمشاىدين بو.

 اضي.عتبار كيفية وصول كل من اظتتفرجني واظتستخدمني والعاملني إىل اظتنشأ الريإلأن يوضع ِف ا كتب-4

 انعرورٌح فً تُاء انًُشؤج انرٌاظٍح: ػتثاراخإلا-4-2

بناء اظتنشأة الرياضية على أساس أنو سيستخدم على اظتدى الطويل أن بناءه من خالل ذلك قد يكلف  كتب-1
 أكثر، ولكنو سوف يوفر كثريا ِف اظتستقبل.

ستخدامها إعلى اظتدى الطويل كما أن  ومواد البناء اصتيدة الِت تستخدم ِف اظتبىن سوف توفر كثريا األدوات-2
 سيكون أفضل.

 عتبار اظتواد اظتتاحة حيث سيؤثر ذلك ِف الوفاء بتكاليف البناء.إلأن يوضع ِف ا كتب-3
ما كان اظتنشأ الرياضي سوف يستخدم ِف مسابقات دولية فيجب مراعاة أن تكون مواصفات البناء منفذة  إذا-4

 1دات الدولية.حتاإلطبقا للقواعد الِت تصنعها ا

  ستخذاياخ انًُشؤج انرٌاظٍح:إانعرورٌح فً  ػتثاراخإلا-4-3

 بداية تصميم اظتنشأة الرياضية كتب أن يوضع تصور ظتا سيكون عليو اظتبىن من حيث ما يلي: عند-1
 عدد األفراد الذين سيعملون بو وعمل كل منهم. -
 ألمن.نتفاع، وصيانتو، واضتفاظ عليو، وإجراءات اإلتكاليف ا -
 عدد الساعات الِت سوف يستخدم خالعتا. -
ستخدامات الرياضية )حفالت، إلستغالل اظتنشأ الرياضي فيها جبانب اإىي األنشطة األخرى الِت نتكن  ما-2

 االستقبال، واالجتماعات، مكتبة ...اخل(.
ات أدواتو وأجهزتو ستخدامإجتاىات اجملتمع وأن تكون إستخدامات اظتنشأة الرياضية مع إكتب أن تتمشى  -

 ومبانية آمنة وجذابة.

                                      
  .050مفِت إبراىيم زتاد: مرجع نفسو، ص  - 1
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ستهالكاتو وذلك من إأن تدار اظتنشأة الرياضية بأسلوب يضمن دخل مادي يعوض التكاليف صيانتو  كتب-4
 ستخدام.إلخالل وضع السياسات وتكاليف ا

ع احملافظة على  عمالة اظتنشأة الرياضية تعترب ىي أكرب اظتصروفات اصتارية، كتب التأكد من تغطيتها م تكاليف-5
 كفاءة العمل، واألدوات واألجهزة.

ستخدام، إلوضع موجز لعمليات اظتنشأة الرياضية وتعديلو عند اللزوم مثل رسم األرضيات مراسم ا ضرورة-6
ستخدامها وواجبات عامة للعاملني بو، ومسؤوليات العاملني ِف حالة الطوارئ إوقوائم األدوات الرياضية وكيفية 

 رة اظتبىن.ومتطلبات إدا
ستغالل اظتنشأة الرياضية مثل السيطرة على اصتوانب اظتالية والتقارير وتأمني اظتبىن ضد إنظم العمل و  وضع-7

 اضترائق والسرقات وتدريب العاملني وموجز للسياسات.
 خطة مادية ظتوارد اإلحالل والتجديد. وضع-8

 :انًُشآخ انرٌاظٍح خصائص-5

 1 بد أن تتوفر على العنصرين التاليني: عتبار منشأة أهنا رياضية الإل
ستعمال على فئة معينة من الناس، وأن تكون اظتنشأة إلأن تكون مفتوحة للجمهور ويقصد من ذلك عدم ا -

ستعمال مشرتك بني رتيع الناس سواء تعلق األمر بالرياضيني أو اظتتفرجني أو غري إمفتوحة للجميع، فهي ذات 
 ذلك من الناس.

نشأة معدة للممارسة البدنية والرياضية أو الرتفيهية كتب أن تكون اظتهمة الرئيسية واألساسية عتذه أن تكون اظت -
 اظتنشأة ىو أن دتارس فيها النشاطات البدنية والرياضية وأما النشاطات الرتفيهية وإما النشاطني معا.

ن دتارس فيها بصفة تبعية أو عرضية عتبار اظتنشأة معدة خصيصا ظتثل ىذه اظتمارسات ال نتنع من إمكانية أإوب
نشاطات أخرى غري اظتمارسات الرياضية والبدنية مبختلف أشكاعتا كأن تكون نشاطات ثقافية أو عروض 

 جتماعية أو تظاىرات ذات طابع سياسي قصد جعل اظتنشآت ذات مردودية أحسن، وؽتارسة ىذه النشاطات الإ
ة منشآت رياضية فاظتهم ىو أهنا مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا يغري من كون اظتنشآت دتارس فيها بصفة تبعي

 البدنية والرياضية مبختلف أشكاعتا وأن النشاطات األخرى دتارس بصفة عرضية أو تبعية. تللممارسا
 
 

                                      
 سابق. ( مرجع90-002اظترسوم التنفيذي رقم: ) - 1
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 :تخطٍط انًُشآخ انرٌاظٍح أسس-6

ستادان والقرى الرياضية إلواىناك عدة مبادئ أساسية كتب مراعاهتا عند التخطي  إلقامة النوادي ومراكز التدريب 
ستعماعتا حا حتقق اعتدف الِت أنشئت من أجلو، إستغالل األمثل وضمان فاعلية وسهولة وسالمة إلمن أجل ا

 1:اضتسبان والدراسة قبل التنفيذ فيما يليِف ونبني أىم ىذه اظتبادئ الِت ينبغي وضعها 
 :ختيار الموقعإ -

ختيار اظتوقع ومساحتو بالنسبة إنشأة الرياضية اظتطلوبة إقامتها، حيث متتلف يتوقف دراسة ىذا العنصر على نوع اظت
إلنشاء بعض اظتالعب الصغرية عن مراكز تدريب الناشئني وعن اجملتمعات الرياضية بالواليات واظتدن الكبرية 

ر اظتوقع الذي ختياإ، ويفضل ةللممارسويراعي ِف ذلك اضتجم، الكثافة السكانية والطلب االجتماعي والرياضي 
كيلومرت( بالنسبة لألطفال   02كيلومرتات( بالنسبة للشباب، )  04يبعد عن اظتناطق السكانية مبسافة أقل عن )

حا يسهل إنشاء شبكة من اظتواصالت السريعة تتجو من رتيع أطراف اظتدينة إىل اظتالعب أو نتكن قطع اظتسافة 
 .سريا على األقدام

 :وسائل المواصالت -
ختيار موقع اظتلعب واظتدن الرياضية إليستحسن أن تكون اظتنشأة الرياضية قريبة من اظتدينة أو القرية بالنسبة والِت 

وسائل النقل  توفريمن  تتمكن وكتب دراسة أقصى حد لضب  حركة اظترور والتنقل ِف أي ام اظتباريات الرشتي ة حا
           .         من وإىل اظتلعب ِف أقل وقت ؽتكن للمشاىدين

 الوييفي للمالعب والوحدات: التجانس -
 وحدات نزع اظتالبس ودوريات اظتياه واضتمامات قريبة من أماكن اللعب. إن-أ
 2أن تكون رتيع اظتالعب جبوار بعضها البعض حا يسهل صيانتها. كتب-ب
 
 

                                      
ت ِف اجملال الرياضي، دار الوفاء الدنيا الطباعة واظتنشآاإلمكانات  اظتوسوعة العلمية لمإدارة الرياضية،زتد الشافعي، إبراىيم عبد اظتقصود: حسن أ -1

 . 08، ص6110، 0والنشر، ط 

االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، ػتمد ، كلية العلوم ػتاضرة ِف تسري اظتنشآت الرياضية، قسم اإلدارة والتسيري الرياضيبوداود عبد اليمني:  - 2

 . 6112بو ضياف اظتسيلة 
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اإليكاَاخ: تؼرٌف-7
  

وأجهزة  تسهيالت ومالعبمستقبلي من ىي كل ما ومن نتكن أن يساىم ِف حتقيق ىدف معني حايل أو 
األسلوب العلمي للتخطي  واإلدارة وأدوات وميزانيةويروف مناخية وجغرافية ومعلومات وك وادر متخصص ة متبعني 

 1 والتقومي لتحقيق تلك األىداف.

 : انًُشؤج انرٌاظٍح يثادئ اإليكاَاخ -8

كبري من األقتية إذا كان ىدف اإلنشاء ىو توفري أماكن ذات فعالية للتعليم أو   إن مبادئ التخطي  على جانب
التدريب وفيما يلي بعض تلك اظتبادئ الِت نتكن أن يستفيد منها مسؤويل اإلدارة واظتهندسون اظتعماريون ِف تطوير 

كل األشخاص الذين يعملون   أساليب إنشاء أماكن الرتبية البدنية والرياضية، كتب أن يشارك ِف التخطي  اظتبدئي
 2أو يستفيدون من اإلمكانات الرياضية ِف عملهم، إن أي برنامج رياضي لتتاج لبعض اظتواقع التعليمية األساسية.

: انرٌاظٍحانًُشؤج  إيكاَاخيساٌا دراسح  -9
 

 

 إرتاعتا فيما يلي:إن التعرف على اظتزايا واألىداف اظتمكن حتقيقها من دراسة إمكانات اظتنشآت الرياضية نتكن 
 3إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشأة الوصول-أ

حيث أن الدراسة دتكننا من تطوير أداء اظتنشأة مبا يسمح برفع مستوى كفاءهتا الفنية واإلدارية مبا يسهم ِف تقدمي 
 خدمات أفضل ِف شكل أنشطة وأىداف حتققها.

 أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة: ختيارإ-ب
اسة اإلمكانات يتبعو بالضرورة دراسة للتوليفة اظتثالية للصفاة واظتيزات واألىداف اطتاصة باظتنشأة إذ نتكن من إن در 

خالعتا الوصول إىل البدائل اظتمكنة للتصميم التنظيمي والذي لتقق مرونة تساعد اظتنشأة ِف تقدمي أنشطتها بدرجة 
 عالية من الكفاءة.

 أة:حماس العاملين بالمنش زيادة-ج
إن ىذا األمر ضروري بالغ األقتية، فإن دراسة اظتنشآت الرياضية تساعد ِف البحث عن سلوك ودوافع األفراد 
اظتكونني عتذه اظتنشأة وعلى ذلك نتكننا من اإلجابة على السؤال التايل، ظتاذا يتصرف األفراد بصورة معينة، وىناك 

كنك ال تستطيع أن ترغمو عن شرب اظتاء، وىذا ينطبق على أن تقود حصانا إىل اظتاء، ول إنو نتكنكحكمة تقول 

                                      
 . 60، ص بقعفاف عبد اظتنعم درويش: مرجع سا - 1

 . 50ص سابق،عبد اظتقصود: مرجع  الشافعي، ابراىيماضتسن أزتد  -2

 .67، صبقعبد اظتنعم: مرجع سا عفاف-د - 3
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اإلنسان لذا فإن دراسة اإلمكانات واظتوارد تزودنا بالعوامل اظتختلفة واألسباب الِت من شأهنا زيادة زتاس العاملني 
 باظتنشأة لالستفادة الكاملة والسليمة منهم.

 األفضل للحاجات اإلنسانية: اإلشباع-د
والصور ت اظتتاحة ِف اظتنشآت تساعد ِف التعرف على كيفية حتقيق ىذا اإلشباع بأفضل الطرق إن دراسة اإلمكانا
 اإلشباع بأقل جهد ؽتكن وأقل تكلفة. وبالتايل يتحقق

 مختلف ألوان الممارسة الرياضية: تطوير-هـ
يقبل عليها األفراد  من خالل دراسة اإلمكانات واظتوارد الِت نتكن التواصل إىل أفضل أنواع األنشطة سواء الِت

واالرتقاء هبذه األنشطة والوصول بالعبيها إىل رياضة اظتستويات العليا سعيا لتحقيق البطولة باإلضافة للتعرف على 
 نواحي الضعف وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها.

 أعداد الممارسين: زيادة-و
ة يصنع أيدي اظتسؤولني على نواحي النقص، ؽتا ؽتا ال شك فيو أن دراسة اإلمكانات اظتختلفة ِف اظتنشأة الرياضي

يدفعهم الستكماعتا والتوسع ِف إقامتها وتوفريىا ؽتا يتيح الفرصة األكرب عدد ؽتكن من األفراد لالستمتاع باظتشاركة 
 ِف ؼتتلف األنشطة الرياضية.

 أفضل الموارد المتاحة: ستخدامإ-ي
دة من حاجات أفراد ىذا اجملتمع ومن خالل دراسة اإلمكانيات إن اضتجم اظتتاح من اظتوارد جملتمع معني أقل عا

 ستخدام األمثل ظتوارد اجملتمع مبا لتقق أقصى إشباع للمواطنني.إلنتكن الوصول إىل ا
 
 أفضل األهدا : تحقي -ك

ضل إن احملصلة النهائية صتميع اظتزايا السابقة والِت حتقق من دراسة اظتوارد واإلمكانات ىي الوصول إىل أف 
الطرق فعالية ِف مساعدة اظتنشآت على حتقيق وإؾتاز األىداف الِت أنشئت من أجلها أال وىي اإلشباع األفضل 

 للحاجات اإلنسانية للمواطنني بأقل جهد.
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 انرٌاظٍح: انًُشآخأهذاف -11

زٌادج ػذد انًًارسٍٍ:-11-1
 1

 

 والفضيلةالتسامح  ونشر قيمثقافة السلم جل ترقية أإن ؾتاح ؼتتلف أنواع النشاطات الرياضية ِف بالدنا من 

كتساب إواظتشاركة والتعاون و اصتماعية  ونفسيا وسلوكيا ووجدانية وتنمية الروحالعامة بدنيا  ىتمام بالصحةإلوا

الفردية والفروق حرتام القدرات إل وذلك مدعاةرياضية  واعتزنتة بروح واظتعلومات واظتهارات وتقبل الفوز اظتعارف

جل أن أ ومهاراتو من   وتطوير قدراتو حرتام كيانوإو عناية باإلنسان ِف ذاتو  والرياضية ىيالرتبية البدنية العناية بو 

 نسجام والتضامن وىو ماإلحرتام اظتتبادل واإلوابيئة متوازنة يسود أفرادىا التوافق  وجسدا ِفينشأ متوازنا روحا 

كل التحديات الِت تعيق مساره   واظتستدامة وكتعلو يتخطىلة جتسيد تنميتو الشام ويسعفو ِفنتكن اجملتمع من رقيو 

 .والرخاءإىل التقدم 

 زٌادج انًذاخٍم:-11-2

وى ي  .ِف اضتظ ائر اظتتع ددة الرياض ات واظتتمثل ة خصوص ادتثل اظتنشآت الوالئي ة اظتمول ة ض من ميزاني ة الدول ة  

أيض  ا  واظتدرس  ية واصتامعي  ة باإلض  افةلتنافس  ية ا وتس  يري اظتمارس  ةعمومي  ة إداري  ة تنحص  ر مهامه  ا ِف تنظ  يم  مؤسس  ات

القاع   ات  اظتنش   آت الرياض   ية ِف اظتالع   ب اطتاص   ة مبمارس   ة رياض   ة ك   رة الق   دم ِف وتش   كل أيض   ااعتيئ   ات العس   كرية، 

ال  ذي نتك  ن أن توج  د ألغل  ب اظتنش  آت الرياض  ية اظتتواج  دة ع  رب كاف  ة والي  ات  وى  و الش  كل الرياض  ات ى  ذامتع  ددة 

 الوطن

 

 للمنشآت الرياضية "حظائر متعددة الرياضات": الداخلي اإلداريظام الن-10-2-1

                                      
-6117الطور الثانوي،  والرياضية لتالميذعلى ؽتارسة الرتبية البدنية  ومدى تأثريىاالرياضية  اظتنشآتية رسالة ماجيستري للطالبة زاوي عقيلة، أقت 0

 01ص 6118
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    بناء من والقسم ىو، واألقساممديرية مكتب اظتركب اظتتعدد الرياضات مقسمة إىل عدد من الوحدات إن   

رئيس القسم من طرف  ويسري ىذاالقيادة مكلف بأعمال، لو نفس الطبيعة من األقتية للعمل العام إلدارة اظتركب، 

القسم، أما الوحدة فهي بنية مكلفة بأعمال تقام ِف إطار كل وحدة من اظتنشات الرياضية، تسري الوحدة من 

 "مكتب اظتركب" اظتتعدد الرياضات حتتوي على قسمني قتا: وإدارة مركبطرف رئيس الوحدة 

 .واظتالية للمكتببتسيري اظتوارد البشرية  واظتالية مكلفقسم اإلدارة  -

 .1اظتركب اظتتعدد الرياضات والتصليح وهتيئة ىياكلم التقِن مكلف بضمان أعمال الصيانة القس -

 : الرياضاتالتنظيم المالي للحظائر متعددة  .10-2-3 

ؿت اول ِف ى ذا العنص ر حتدي د اظتص ادر الرئيس ية اظتكون ة لألم وال الالزم ة تس يري اضتظ ائر اظتتع ددة الرياض  ات،  

األم  وال يلتق   ون م  ع رج  ل ػتاس   ب  وأن مس  تعملياس   بة مهيكل  ة عل  ى الش   كل اإلداري نش  ري إىل أن احمل ب  ل ذل  كوق

اظتركبات اظتتعددة الرياضات فتك ون ع ن طري ق  وميزانية مكاتبالذي نتارس مهامو وفقا للقانون بكل قوة، أما أموال 

 2:وىي نوعاناظتداخيل 

 مدا خيل عادية: -

دتث ل س وى  وال ِت الِف اظتراف ق الرياض ية  وثقافية ت نظمضية يكسب عن طريق إقامة تظاىرات ريا وقسم منها 

 :وىيمن اظتداخل اإلرتالية  25%

 .واإلشهارمدا خيل ناجتة عن طريق اطتدمات 

                                      
 12-، اظتتضمن انشاء وتنظيم مكتب اضتظائر اظتتعددة الرياضات77-077اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية، وزارة الشباب والرياضةن االمر رقم  1

 17-12دة ، اظتا0977اوت 

-6117طور الثانوي، رسالة ماجيستري للطالبة زاوي عقيلة، أقتية اظتنشآت الرياضية ومدى تأثريىا على ؽتارسة الرتبية البدنية والرياضية لتالميذ ال .6

 .00ص 6118
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اظتؤسس      ات          وع      ن طري      ق واصتماع      ات احمللي      ةم      ن ط      رف الدول      ة  والعم      ل تق      دماألم      وال اظتخصص      ة للتجهي      ز 

 ة.أو الشعبية الوطني والتنظيمات العمومية

 مدا خيل غير عادية: -

إىل  والتجهي   ز والتش   غيل باإلض   افة ونفق   ات العم   ل، منه   ا مص   اريف واظتص   اريفع   ن النفق   ات  وى   ي ناجت   ة 

النفق ات الض رورية م ن اج  ل بل غ اعت دف اظتس  طر م ن ط رف إدارة اظتكت ب، تع  د ى ذه العناص ر ى  ي م دا خي ل اظتكون  ة 

ظتتعددة الرياضات من اجل تس يري أعم ال ى ذه اظتنش آت ح ا تبق ى ِف تعتمد عليها اظتركبات ا واألموال الِتللميزانية 

 .وأصنافهاخدمة تسيري الرياضة اصتزائرية مبختلف أشكاعتا 
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 خالصح:

 
إن تطور اظتنشآت الرياضية لن يتوقف عند ىذا اضتد سواء كان ذلك من ناحية اطتدمات أو من الناحية  

عليها، وإن ؾتاح تسيري ىذه اظتنشآت الرياضية وحتقيق أىدافها يعتمد بالدرجة األوىل مالية الِت أصبحت تصمم صتا
على كفاءة وفعالية اإلدارة اظتسرية عتا واظتبادئ األساسية الِت يتمسك هبا اظتشرف ِف التخطي  والتسيري 

شآت من تسيري أمثل لمإمكانيات الرياضية حيث أن اظتشرف ىو أدرى وأعلم مبا كتب أن حتتاج إليو ىاتو اظتن
 .واختاذ القرارات لتحقيق أىداف اظتنشأة اظتراد حتقيقها والوصول إليها

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 الجانب التطبيقي
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 هٍذ:تً

إن كل باحث من خالل حبثو يتحقق من الفرضيات الِت وضعها، ويتم ذلك بإخضاعها إىل التجريب        

العلمي الستخدام غتموعة من اظتواد العلمية، وذلك بإتباع منهج يتالءم وطبيعة الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة 

على استقصاء ياىرة من الظواىر ويعمل على على اظتنهج الوصفي كمنهج علمي مالئم عتذه الدراسة كونو يعتمد 

 تشخيصها وكشف جوانبها اظتختلفة.

للتأكد من صحة الفرضيات اظتقدمة ِف اصتانب النظري كان ال بد لنا من دراسة تكون أكثر دقة وأكثر و         

ث وكذا غتاالتو والعينة الِت مت حختيار اظتنهج اظتتبع ِف ىذا البإمنهجية واظتتمثلة ِف الدراسة اظتيدانية الِت من خالعتا 

 ختيارىا لو، وكذا أداة البحث كما قمنا بتحليل النتائج ومناقشتها.إ
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 انذراسح االستطالػٍح: -1

قسم  توجهنا اىل رئيس 6102مارس  19اظتشرف مسبقا ،  و بتاريخ  ضب  عنوان اظتذكرة مع األستاذ بعد

قمنا بأخذىا  حيث ،«16"اظتلحق رقم " وثيقة تسهيل اظتهام صول على من اجل اضت والتسيري الرياضيدارة اإل

جراء بداية إ والرياضية علىرئيس مصلحة الرتبية البدنية  ليوافق بسكرة، والرياضة بواليةىل مديرية الشباب إ

 («.10اظتلحق رقم )»للمديرية  التابعة باظتنشآت الرياضيةالرتبص التطبيقي 

 انًتثغ:انًُهح  -2

ىو الطريق اظتؤدي إىل اعتدف اظتطلوب أو ىو اطتي  غري اظترئي الذي يشد البحث من بدايتو حا  اظتنهج 

 1هنايتو قصد الوصول إىل النتائج.

ونظرا لطبيعة اظتوضوع الذي تناولناه ِف دراستنا، وقصد حتليل النتائج ودراسة اإلشكالية الِت طرحناىا فإننا  

 جبمع البيانات والتقارير أو اصتداول الكمية أو كالقتا معا. نعتمد على اظتنهج الوصفي الذي متتص

واظتنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد ِف الواقع ووصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها  

ر تعبريا كيفيا وتعبريا كميا فاألول يصف لنا ياىرة ويوضح خصائصها أما الثاين فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدا

 رتباطها مع الظواىر اظتختلفة األخرى.إىذه الظاىرة ودرجات 

ستخدام ىذا اظتنهج من أجل فتح غتاالت جديدة للدراسة الِت ينقصها القدر الكاِف إويلجأ الباحث إىل  

من اظتعارف وىو يريد التوصل إىل معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاىرة ظتوضوع البحث الِت تفيد ِف حتقيق 

 2عتا أو وضع إجراءات مستقبلية خاصة هبا. فهم

                                      
1
 .06، ص 0981ػتمد أزىر السماك وآخرون: األصول ِف البحث العلمي، دار اضتكمة للطباعة والنشر، اظتوصل،  -  

2
 .080، ص 0982، 0ػتمد علي ػتمد: علم االجتماع واظتنهج العلمي، دار اظتعارف اصتامعية، القاىرة، ط -  
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 انذراسح:يدتًغ -3

أنو نتثل  ، أيالبحثرتيع األفراد أو االشخاص أو األشياء الِت تكون موضوع مشكلة ىو  البحث:مجتمع     

أن يكون غتتمع البحث من األفراد فقد يكون مدرسة أو  وليس شرطا ،الباحثردات الظاىرة الِت يدرسها رتيع مف

 ا أو جامعة.مصنع

والرياضة التابعة ظتديرية الشباب  الرياضية باظتنشآتعلى اإلداريني العاملني  وِف دراستنا ىذه قد مشل غتتمع البحث

 بسكرة. لوالية

 ػٍُح انثحث:-4

ألكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة حبثنا بطريقة احرصا منا على الوصول إىل نتائج  

 أننا مل ـتص العينة بأي خصائص أو ؽتيزات وذلك لسببني:عشوائية أي 

عتبارات أو دتييز أو إعفاء أو صفات إالعينة العشوائية تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد ألهنا ال تأخذ أي  -

 1أخرى غري الِت حددىا البحث.

 العينات. ختياراعينة العشوائية لكوهنا أبس  طرق ال -

ِف  ، وىذاإداري 75اظتنشأة الرياضية واظتتمثل ِف  دارييإزيع االستبيان على غتموعة من قمنا بتو وِف دراستنا ىذه 

استمارة  01نا % من العينة وىي نسبة كافية ِف دراستنا، اسرتجع01 الرياضية، وأخذت نسبةغتموعة من اظتنشأة 

 دقيقةبحتقق نتائج  ال ة قليلةتكون العين اضتساب فعند %10 ىي عمل هبانإالّ أن النسبة اضتقيقية الِت كتب أن 

 والية بسكرة.     اظتنشآت الرياضية التابعة ظتديرية الشباب والرياضة لدراستنا ِف ػتور  أن كان وحيث

  انذراسح:يداالخ -5

 المكاني: المجال-5-1
 ستبيان اظتوجو لمإداريني ِف اظتنشآت التالية:مت توزيع إ

  - القنطرة –اظتركب الرياضي اصتواري  -
                                      

1
 .58، ص 0997، القاىرة، مصر، 0خري الدين علة عويس: دليل البحث العلمي، دار الفكر العريب، ط -  
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  - القنطرة-القادرعبد  شنفرلتة-القاعة اظتتعددة الرياضات  -

  - عقبة سيدي-قاعة أول نوفمرب اظتتعددة الرياضات  -

  - طولقة –القاعة متعددة الرياضات  -

  - بسكرة –ديوان اظتركب اظتتعدد الرياضات  -

  - بسكرة- ػتمد الطاىر بن مهيدي الشهيد-القاعة متعددة الرياضات  -

 لمجال الزماني:ا 5-2
مارس  10ىل غاية إ 6102أشهر من بداية جانفي  15شرعنا ِف إؾتاز ىذا البحث ِف مدة قدرىا 

ىل اصتانب إ بالنسبة 6102 فريلهناية شهر أىل غاية إشهر مارس  وحا بدايةىل اصتانب النظري إ بالنسبة

 .التطبيقي

 انذراسح:يتغٍراخ  ظثط-6

 " التنظيمو ري "التخطي  التسيري اإلداالمستقل: المتغير 

 اظتمارسني" وزيادة عدد اظتداخيل،أىداف اظتنشآت الرياضية "زيادة التابع: المتغير 

 انذراسح: أدواخ-7

تكتس  ي أدوات البح  ث )رت  ع البيان  ات( أقتي  ة بالغ  ة ِف عملي  ة البح  ث العلم  ي، باعتبارى  ا الوس  يلة اعتام  ة ال  ِت تعتم  د 

اظتتوص ل إليه  ا ِف  وص  د النت ائج وتتوق ف دق ةالظ  اىرة اظتدروس ة  واضتق ائق ح ول عليه ا كاف ة العل وم ِف رت  ع اظتعلوم ات

اظتنطل   ق ف   إن أى   م األدوات اظتنهجي   ة ال   ِت  وم   ن ى   ذا، ودرج   ة مص   داقيتهاأي حب   ث عل   ة دق   ة األدوات اظتس   تخدمة 

 ستخدمناىا ِف دراستنا تتمثل ِف:إ

س    تخدمة ِف رت    ع البيان    ات اطتاص    ة ِف العل    وم س    تمارة م    ن أكث    ر و أى    م األدوات اظتإلتع    د ا: إلســــتبيانســــتمارة اإ

جتماعي  ة فتع  رف عل  ى أهن  ا: "فت  وذج يض  م غتموع  ة م  ن أس  ئلة توج  و إىل أف  راد م  ن أج  ل اضتص  ول عل  ى اظتعلوم  ات إلا
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ح   ول اظتوض   وع أو مش   كلة أو موق   ف، و ي   تم تنفي   ذ اظتبح   وثني ع   ن طري   ق الربي   د، أو تس   لم إىل أش   خاص اظتخت   ارين 

 .1هتا ثانية"لتسجيل إجابتهم مث إعاد
تنص  ب ِف  واظتراج  ع ال  ِت للكت  بمطالع  ة بت  دءا م  ن إس  تبيان مبراح  ل متع  ددة، إلس  تمارة اإمرحل  ة تص  ميم  وق  د م  رت

س تبيان م  رورا باظتؤش رات اظتستخلص  ة وص  ال إلس  تخالص ص ياغة عب  ارات اإنف س موض  وع دراس تنا حبي  ث توص لنا إىل 

( س ؤال موزع ا عل ى 60س تمارة )إلا وق د تض منتالدراس ة، مع تساؤالت  وذلك بدغتهاإىل مرحلة التصميم النهائي 

 الرياض   ية،داري ِف زي   ادة م   داخيل اظتنش   أة إلدور التس   يري اح   ول  والل   ذان ي   دورانػت   ورين متعلق   ني بص   لب اظتوض   وع 

 ستمارة إىل ػتورين:إلا ومت تقسيم اظتمارسني،وزيادة عدد 

، 12، 15، 10، 10، 16، 10ب   ارات التالي   ة: )الع وحتت   وي عل   ىيتعل   ق بالفرض   ية األوىل  االول: المحـــور-1

17 ،18 ،19، 01 ،00،06 ،00.) 

، 09، 08، 07، 02، 05، 00العب   ارات التالي   ة: ) وحتت   وي عل   ىلثاني   ة يتعل   ق بالفرض   ية االثـــاني:  المحـــور-2

61 ،60 ،66 ،60، 60) 

      البدني  ة والرياض  ية، ل  وم وتقني  ات النش  اطاتمعه  د عحي  ث عرض  ت ى  ذه األخ  رية عل  ى بع  ض احملكم  ني م  ن أس  اتذة 

 اإلطار العلمي، الذي سيعرض على إثرىا إىل اظتبحوثني. ووضعها ِفستمارة اإلإذ مت على بعض إحكامهم تعديل 

 :وانىسائم اإلحصائٍح األدواخ-8

عتم   دنا ِف حتليلن   ا إتس   اعد ى   ذه الطريق   ة عل   ى حتوي   ل البيان   ات والنت   ائج م   ن حالته   ا الكمي   ة إىل نس   ب مئوي   ة وق   د 

س  تخراج واضتص ول عل  ى نس ب ظتعطي  ات ك ل س  ؤال مإالقاع ة الثالثي  ة وذل ك ل عل  ىس تبيانات مإمعطي ات العددي  ة للل

 / ت011ن = س .      الثالثية:  وفيما يلي قانون القاعدة 

 

 

 

                                      
 060، ص 6116ر الطباعة والنشر، اصتزائر، رشيد زروايت، تدريبات على البحث العلمي ِف العلوم االجتماعية، دا 1
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 ن: النسبة اظتئوية 

 س: العدد 

 ت: اجملموع التكرار     

ذا لتحويل النسبة اظتئوية إىل دوائر نسبية لنتائج عتمدنا كذلك على نفس الطريقة )الطريقة الثالثية( وىوإ

 .احملصل عليها

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  الرابع:الفصل 

وتحليل ومناقشة عرض 

 الدراسة نتائج
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I.   انذراسح: وتحهٍم َتائحػرض 

 البيانات الشخصية:-

 (: يمثل توزيع أفراد العينة حسب السن.02الجدول رقم)

 لعينة حسب السن.معرفة توزع أفراد ا: من السؤال الغرض

 المئوية ةالنسب التكرار السن
 % 6.67 2 25إلى 18من 
 % 30 9 30إلى26من
 % 36.67 11 40إلى31من

 % 26.67 8 41أكثر من 
 % 100 30 المجموع

 

 توزيع أفراد العينة حسب السننتثل  03شكل رقم 

 
 تحليل ومناقشة النتائج:

 امال مهما ِف العمل، إذ يكتسي قوة النشاط واضتيوية وكذا درجة اإلقبال والتفاعل مع العمل.يعترب السن ع
%والِت دتثل األشخاص الذين  36.67ويتضح من خالل البيانات الِت رتعت حول السن أن أكرب نسبة ىي 

، ويليها النسبة سنة 30اىل  26والِت دتثل اإلداريني من  %30مث ؾتد النسبة ، سنة 40اىل  31منأعمارىم 
 سنة. 25اىل  18والِت دتثل اإلداريني من  % 6.67سنة، وأخريا نسبة 41والِت دتثل  %26.67اظتئوية 

 ستنتاج:إلا
 لمإطارات الشابة. ستقطاهباإعلى إطارات ذات خربة وجتربة مع  ومن ىنا فإن إدارة اظتنشآت الرياضية تعتمد
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 .الجنسحسب  توزيع أفراد العينة (: يمثل03الجدول رقم)

 .اصتنس: معرفة توزع أفراد العينة حسب من السؤال الغرض

 المئوية ةالنسب التكرار الجنس

 %93.33 28 ذكر

 %6.67 02 أنثى

 %100 30 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب اصتنس.نتثل  (:04الشكل رقم )

 

 
 

 تحليل ومناقشة النتائج:
% من غتموع أفراد العينة 93.33 نسبة،ليل النتائج اظتتحصل عليها من اصتدول نالحظ أن من خالل حت

ومنو يالحظ  بالنسبة لمإداريني،%، وىي نسبة ضئيلة 6.67دتثل الذكور وىي نسبة أكرب من اإلناث واظتقدرة ب

 أن أغلب العاملني ِف اظتنشآت الرياضية ذكور.

 ام بالعمل الرياضي مرغوب فيو من طرف الذكور أكثر من اإلناث.ىتمإلوىذا راجع إىل كون ا ستنتاج:إلا
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 .يمثل توزيع أفراد العينة سنوات الخبرة(: 04الجدول رقم)

 .توزع أفراد العينة حسب سنوات اطتربة ةمعرف الغرض من السؤال:

 المئوية ةالنسب التكرار سنوات الخبرة

 % 26.67 08 سنوات5أقل من 

 % 33.33 10 سنوات  5أكثر من 

 % 40 12 سنوات  10من  أكثر

 % 100 30 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات اطتربة.نتثل  (:05الشكل رقم )

 

 
 

 تحليل ومناقشة النتائج:
وذلك  سنوات 10تبني البيانات الواردة ِف اصتدول أعاله أن معظم أفراد عينة البحث عتم أقدميو العمل أكثر من 

 10سنوات وأقل من 5أكثر من % دتثل الفئة الِت عتا أقدميو ِف العمل  33.33%ِف حني أن نسبة  40بنسبة 

 سنوات.5% دتثل الفئة الِت عتا أقدميو ِف العمل أقل 26.67وأن نسبة  سنوات

 ستنتاج:إلا

 أفراد ذوي خربة وجتربة اضة دتتلكاظتنشآت الرياضية التابعة ظتديرية الشباب والري أستنتج أنوىذا 
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 .المستوى التعليمي(: يمثل توزيع أفراد العينة حسب 05الجدول رقم )

 .اظتستوى التعليميمعرفة توزع أفراد العينة حسب  الغرض من السؤال:

 المئوية ةالنسب التكرار المؤهل العلمي
 %23.33 7 ثانوي
 %46.67 14 تقني

 %23.33 7 تقني سامي
 %6.67 2 ليسانس

 00 00 استرم
 00 00 دراسات عليا 

 %100 30 المجموع
 اظتستوي التعليميتوزيع أفراد العينة حسب نتثل  (:06الشكل رقم )                    

 
 تحليل ومناقشة النتائج:

نتلكون مستوى صف اظتبحوثني حيث أن أكثر من ن اظتستوى التعليمياصتدول أعاله نتثل توزيع أفراد العينة حسب 

، أما %23.33ِف حني ؾتد نسبة متساوية بني اظتستوى الثانوي والتفِن سامي ب   ،% 46.67التقِن بنسبة 

 %6.67أضعف نسبة ىي نسبة دوي شهادات الليسانس ب  

 ستنتاج:إلا

 ة عملهم.ختلفت مستوياهتم وىذا حسب طبيعإلبحث كلو من فئة متعلمة حا وإن أستنتج أن غتتمع ا
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 في زيادة مداخيل المنشآت الرياضية  داريدور التسيير اإل األول:حور الم

 المنشآت الرياضية؟ مداخيل تسييرفي ما مدى أهمية التخطيط  األول:السؤال 

 .الرياضية اظتنشآتمداخيل  أقتية التخطي  ِف تسيري معرفة السؤال:الغرض من 

 اظتنشآت الرياضية مداخيل ِف تسيري أقتية التخطي معرفة ( نتثل 12جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات اإلجابات

 %70 21 كبيرة

 %30 09 متوسطة

 00 00 قليلة
 %100 30 المجموع

 اظتنشآت الرياضية مداخيل تسيريِف أقتية التخطي  معرفة ( نتثل 17شكل بياين رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

من اإلداريني يعتربون أن التخطي  لو أقتية كبرية  %71تضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن أكرب نسبة ي 

 يعتربون التخطي  ذو أقتية متوسطة داخل اظتنشأة. %01داخل اظتنشأة أما بالنسبة الثانية اظتقدرة ب  

 يعتربون أن للتخطي  أقتية كبرية ِف من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني جنستنت ستنتاج:اإل

 اظتنشآت الرياضية. سريتاظتنشأة الرياضية ولو دور ِف  مداخيل تسيري
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 ؟الرياضية نشآتللمعد على تنويع الموارد المالية التخطيط الجيد يسا الثاني: هلالسؤال 

لمنشآت الرياضية أم د اظتالية ليد إن كان يساعد على تنويع اظتوار معرفة مكانة التخطي  اصت السؤال:الغرض من 

 ال.

 معرفة مكانة التخطي  اصتيد( نتثل 17جدول رقم )

  المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %80 24 مواف 

 %20 06 غير مواف 

 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 معرفة مكانة التخطي  اصتيد( نتثل 18شكل رقم )

 
 تحليل النتائج:عرض و 
خطي  اصتيد يساعد من اإلداريني يعتربون أن الت %81يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن أكرب نسبة  

  اصتيد ال يساىم يعتربون التخطي %61لمنشآت الرياضية، أما النسبة الثانية اظتقدرة ب  على تنويع اظتوارد اظتالية ل

 ة.لمنشآت الرياضياظتوارد اظتالية ل ِف تنويع

 ستنتاج:اإل
نستنتج من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن التخطي  اصتيد يساعد  

  الرياضية.لمنشآت ِف تنويع اظتوارد اظتالية لويساىم 
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 ستثمار؟واإلنتاج إلفي منشأتكم بصفة ا يتصف التخطيطهل  الثالث:السؤال 

  ستثمارإلوانتاج إلالتخطي  صفة ا كمتالمدى إ معرفة السؤال:الغرض من 

 ستثمارإلوانتاج التخطي  صفة اإل متالكمدى إ( نتثل معرفة 18جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %56.67 17 مواف 

 %36.67 11 غير مواف 

 %6.67 02 محايد 

 %100 30 المجموع

 ستثمارواإلنتاج إلالتخطي  صفة ا متالكمدى إ( نتثل معرفة 19شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

% من اإلداريني يعتربون أن التخطي  اصتيد 52.27يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن أكرب نسبة  

ة ال نتتلك صف% يعتربون التخطي  اصتيد 02.27أما النسبة الثانية اظتقدرة ب   ستثمار،واإلنتاج اإل ةصفنتتلك 

 ػتايدين.داريني بقوا إلمن ا %2.27بينما ؾتد النسبة  ستثمار،واإلنتاج إلا

 ستنتاج:إلا
يساىم ِف نستنتج من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني يعتربون أن التخطي  اصتيد  

 الرياضية.اظتنشآت  ستثمار داخلإلوانتاج إلصفة ا متالكإ
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شتراطات الظرو  المتغيرة دون أن يترتب على ذلك نقص إخطط المنشأة مع تواف  هل ت الرابع:السؤال 

 الفعالية؟في 

 اظتنشأة مع الظروف اظتختلفة دون نقص ِف الفعالية  خط  توافق السؤال:الغرض من 

 مع الظروف اظتختلفة دون نقص ِف الفعالية اظتنشأةخط   توافق ( نتثل19اصتدول رقم )

 المئوية النسبة التكرارات اإلجابات

 %93.33 28 مواف 

 %6.67 02 غير مواف 

 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 مع الظروف اظتختلفة دون نقص ِف الفعالية اظتنشأةخط   توافق نتثل (01الشكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

من اإلداريني يعتربون أن  %90.0 ِت دتثلوالالنسبة الكبرية يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن  

والِت ِف حني ؾتد نسبة ضعيفة جدا  ،الفعاليةاظتختلفة دون نقص ِف خط  اظتنشأة الرياضية ال تتغري مع الظروف 

 احملايدين.نعدمت نسبة وإ ىذا،موافقة على  غري % 2.27 النسبةِف  تتمثل

مع تتوافق خط  اظتنشأة يرون أن دول أن معظم اإلداريني من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصت نستنتج ستنتاج:إلا

 .الظروف اظتتغرية دون أن يرتتب على ذلك نقص ِف الفعالية شرتاطاتإ
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 المداخيل؟يؤدي الى ربح مزيد من  الخطة ماهل هناك أهمية لإلنفاق عند تنفيذ  الخامس:السؤال 

 اظتداخيل.دوره ِف ربح اظتزيد من اطتطة و  نفاق عند تنفيذإلمعرفة أقتية ا السؤال:الغرض من 

 اظتداخيل.اطتطة ودوره ِف ربح اظتزيد من  نفاق عند تنفيذإلأقتية ا( نتثل معرفة 01)اصتدول رقم 

 المئوية النسبة  التكرارات اإلجابات

 %80 24 مواف 

 %20 06 غير مواف 

 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 اظتداخيل.اطتطة ودوره ِف ربح اظتزيد من  نفاق عند تنفيذمعرفة أقتية اإلنتثل ( 00الشكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

نفاق إلأقتية اىناك يعتربون أن  %81 بنسبة دتثلداريني معظم اإليتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن  

داريني يرونك عكس ذلك كانت إلبعض ا ِف حني ؾتد ،اظتداخيلعند تنفي  اطتطة ودوره ِف ربح اظتزيد من 

 احملايدين.نعدمت نسبة وإ ىذا،غري موافقة على  وىي % 61نسبتهم 

ِف اإلنفاق عند  أقتيةىناك يرون أن من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني  نستنتج ستنتاج:إلا

 اظتداخيل.اطتطة ودوره ِف ربح اظتزيد من  تنفيذ
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 منشأتكم؟ما هي وضعية التنظيم في  ادس:السالسؤال 

 الرياضية.معرفة وضعية التنظيم ِف اظتنشأة  السؤال:الغرض من 

 ( نتثل وضعية التنظيم ِف اظتنشأة الرياضية 00جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 00 00 ضعيف
 %30 09 متوسط

 %70 21 جيد 

 %100 30 المجموع

 ل وضعية التنظيم ِف اظتنشأة الرياضية( نتث06شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

 وضعية التنظيم ِفيعتربون أن  %71 بنسبة دتثلداريني إلمعظم ايتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن  

الذين يرون أن وضعية ىناك بعض اإلداريني  جيدة، بينماليها ىي ِف وضعية منشأهتم الرياضية والِت ينتمون إ

 .% 01وبنسبة التنظيم ىي متوسطة 

يرون أن ىناك وضعية التنظيم ِف من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني  نستنتج ستنتاج:إلا

 منشاهتم الرياضية ىي منظمة.
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 المنشآت الرياضية؟ زيادة مداخيلما مدى أهمية التنظيم في  السابع:السؤال 

 .اظتنشآت الرياضية زيادة مداخيلأقتية التنظيم ِف معرفة  السؤال:من الغرض 

 اظتنشآت الرياضية زيادة مداخيلأقتية التنظيم ِف ( نتثل 06جدول رقم )

 المئوية النسبة  التكرارات اإلجابات

 %96.67 29 كبيرة 

 %3.33 1 متوسط

 00 00 قليلة  
 %100 30 المجموع

 اظتنشآت الرياضية زيادة مداخيلأقتية التنظيم ِف ( نتثل 00شكل بياين رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

 %92.27 وبنسبة دتثلداريني إن مل نقل كلهم إلنسبة كبرية من ايتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن  

 0.00تقدر ىناك اداري واحد وبنسبة  ا، بينمالرياضيةاظتنشآت  زيادة مداخيللتنظيم ِف ل أقتيةىناك  يعتربون أن

 .الرياضية اظتنشآتمداخيل زيادة أن التنظيم لو أقتية متوسطة ِف  يرى %

قتية كبرية ِف زيادة أن للتنظيم أيرون من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني  نستنتج ستنتاج:اإل

 .اظتنشآت الرياضية مداخيل
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 الرياضية؟منشأة الي زيادة مداخيل حترام الخطط فإتنظيم يساعد على هل ال الثامن:السؤال 

 .نشأة الرياضيةاظتحرتام اطتط  ِف زيادة مداخيل إمعرفة مدى مساعدة التنظيم على  السؤال:الغرض من 

 نشأة الرياضيةاظتحرتام اطتط  ِف زيادة مداخيل إمعرفة مدى مساعدة التنظيم على  ل(: نتث00جدول رقم )

  المئويةالنسبة  التكرارات باتاإلجا

 %93.33 28 مواف 

 00 00 غير مواف 
 %6.67 02 محايد 

 %100 30 المجموع

 نشأة الرياضيةاظتحرتام اطتط  ِف زيادة مداخيل إ( نتثل معرفة مدى مساعدة التنظيم على 00شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

التنظيم يساعد  يعتربون أن %90.00دتثل بنسبة داريني إلا معظمل اصتدول أعاله أن يتضح لنا من خال 

التنظيم أن ترى  والِت % 2.27 حني ؾتد النسبة ، ِفالرياضيةنشأة اظتحرتام اطتط  ِف زيادة مداخيل إعلى 

   نشأة الرياضيةاظتحرتام اطتط  ِف زيادة مداخيل إيساعد على 
كبرية ِف للتنظيم أقتية  يرون أن تائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني من الن نستنتج ستنتاج:إلا

 .الرياضيةنشأة اظتزيادة مداخيل لاطتط   إحرتام
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 مداخيلها؟هل يعتبر تحسين جودة العمل المنظم داخل المنشأة الرياضية عامل لزيادة  التاسع:السؤال 

 الرياضية.العمل اظتنظم كعامل لزيادة مداخيل اظتنشأة أقتية حتسني جودة  معرفة السؤال:الغرض من 

 أقتية حتسني جودة العمل اظتنظم كعامل لزيادة مداخيل اظتنشأة الرياضية نتثل معرفة( 00جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %100 30 مواف 

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 معرفة أقتية حتسني جودة العمل اظتنظم كعامل لزيادة مداخيل اظتنشأة الرياضيةثل ( نت05شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

أقتية حتسني  أنعلى موافقون  %011وبنسبة كل اإلداريني نسبة  يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن  

 نشأة الرياضيةجودة العمل اظتنظم عامل لزيادة مداخيل اظت

جودة العمل اظتنظم  أن حتسنييرون اإلداريني  كلمن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن   نستنتج ستنتاج:إلا

 .داخل اظتنشأة الرياضية عامل لزيادة مداخيلها
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 المداخيل؟هل يساهم التنظيم في التنسي  بين األعمال داخل المنشأة على زيادة  العاشر:السؤال 

 ِف التنسيق بني األعمال داخل اظتنشأة على زيادة اظتداخيلمعرفة مدى مساقتة  السؤال:ن الغرض م

 ِف التنسيق بني األعمال داخل اظتنشأة على زيادة اظتداخيل( نتثل معرفة مدى مساقتة 05جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %100 30 مواف 

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 

 %100 30 مجموعال

 ِف التنسيق بني األعمال داخل اظتنشأة على زيادة اظتداخيل( نتثل معرفة مدى مساقتة 02شكل رقم)

 
 عرض وتحليل النتائج:

ِف  مساقتة أنعلى موافقون  %011وبنسبة نسبة كل اإلداريني يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن  

 عمال داخل اظتنشأة على زيادة اظتداخيلالتنسيق بني األ

يساىم ِف التنسيق  أن التنظيميرون اإلداريني  كلمن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن   نستنتج ستنتاج:إلا

 بني األعمال داخل اظتنشأة على زيادة اظتداخيل
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 ؟زيادة مداخيلهاعلى  المنشأة الرياضية بشكل عملي األنشطة فيهل يساهم توزيع  السؤال الحادي عشر:

 .زيادة مداخيلهااظتنشأة الرياضية بشكل عملي على  األنشطة ِفتوزيع مساقتة  معرفة السؤال:الغرض من 

 .زيادة مداخيلهااظتنشأة الرياضية بشكل عملي على  األنشطة ِفتوزيع مساقتة  نتثل مدى( 02جدول رقم )

  المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %100 30 مواف 

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 .زيادة مداخيلهااظتنشأة الرياضية بشكل عملي على  األنشطة ِفتوزيع مساقتة  نتثل مدى( 07شكل رقم)

 
 عرض وتحليل النتائج:

توزيع  مساقتةقون على أن مواف %011وبنسبة كل اإلداريني يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن   

 زيادة مداخيلهاعلى يساىم اظتنشأة الرياضية بشكل عملي  األنشطة ِف
 األنشطة ِفتوزيع  أن مساقتةيرون اإلداريني  كلمن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن   نستنتج ستنتاج:إلا 

 زيادة مداخيلهاعلى يساىم اظتنشأة الرياضية بشكل عملي 
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 المنشأة الرياضية؟ زيادة مداخيللى إهل يؤدي تحديد المسؤوليات  عشر:السؤال الثاني 

 .اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيل ِفاظتسؤوليات  مدى حتديدمعرفة  السؤال:الغرض من 

 .اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيلِف اظتسؤوليات  مدى حتديد( نتثل 07جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %100 30  مواف

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيلِف اظتسؤوليات  نتثل مدى حتديد( 08شكل رقم)

  
 عرض وتحليل النتائج:

اظتسؤوليات  ديدحتأن على موافقون  %011وبنسبة كل اإلداريني يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن   

 اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيل تعمل علي
يعمل  اظتسؤوليات حتديد يرون أن  اإلداريني  كلمن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن   نستنتج ستنتاج:إلا 

 الرياضية.اظتنشأة  زيادة مداخيل علي
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المنشأة  زيادة مداخيللى هل يؤدي تحديد العالقات الضرورية بين األفراد إ عشر:السؤال الثالث 

 الرياضية؟

 اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيلحتديد العالقات الضرورية بني األفراد إىل معرفة مدى  السؤال:الغرض من 

 اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيلحتديد العالقات الضرورية بني األفراد إىل ( نتثل 08جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %100 30 واف م

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيلحتديد العالقات الضرورية بني األفراد إىل ( نتثل 09شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

العالقات  حتديدأن موافقون على  %011وبنسبة كل اإلداريني يتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن   

 .اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيلالضرورية بني األفراد إىل 

العالقات الضرورية  حتديديرون أن   اإلداريني  كلمن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن   نستنتج ستنتاج:إلا 

 .اظتنشأة الرياضية زيادة مداخيل يؤدى إىلبني األفراد 
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 داري في زيادة عدد الممارسينإلدور التسيير ا ي:الثانالمحور 

على توسيع قاعدة الممارسين داخل  ستراتيجي يساعدإلافي رأيكم هل التخطيط  عشر:السؤال الرابع 

 الرياضية؟المنشأة 

ِف اظتنشأة الرياضية  قاعدة اظتمارسنيتوسيع  سرتاتيجي ِفإلاالتخطي  معرفة مدى مساعدة  السؤال:الغرض من 

 ِف اظتنشأة الرياضية قاعدة اظتمارسنيتوسيع  سرتاتيجي ِفإلاالتخطي  مدى مساعدة نتثل  (09رقم )جدول 

 المئوية النسبة  التكرارات اإلجابات
 %96.67 29 مواف 

 00 00 غير مواف 
 %3.33 01 محايد 
 %100 30 المجموع

 ة اظتمارسني ِف اظتنشأة الرياضيةتوسيع قاعد سرتاتيجي ِفإلانتثل مدى مساعدة التخطي  ( 61شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

 اإلدارينيوالِت دتثل أغلبية  %، 92.27 ب تقدر ؾتد ان ىناك نسبة مئوية  (،02رقم )من خالل اصتدول  

بينما ؾتد  ،الرياضيةِف اظتنشأة  قاعدة اظتمارسنيتوسيع  ِف يساعدسرتاتيجي إلا أن التخطي موافقون على وىم 

 ػتايدة.وىي  %0.00نسبة ضعيفة جدا ودتثل 

سرتاتيجي إلاأن التخطي  اإلداريني يرون  معظممن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن  : نستنتجستنتاجإلا 

 الرياضية.اظتنشآت ِف  قاعدة اظتمارسنيتوسيع  ِف يساعد
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 الممارسين؟ستقطاب إفي  دورالرياضية لسمعة المنشأة  هل عشر: الخامسالسؤال 

 ستقطاب اظتمارسني ة ِف إتأثري شتعة اظتنشأمعرفة مدى  السؤال:الغرض من 

 ستقطاب اظتمارسنية ِف إتأثري شتعة اظتنشأ نتثل مدى (61جدول رقم ) 

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %93.33 28 مواف 

 %06.67 02 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 ستقطاب اظتمارسني.ة ِف إ شتعة اظتنشأتأثريمدى نتثل ( 60شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

أقتية  ىناك  أنكتدون  %90.00 بنسبة دتثلداريني معظم اإليتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن   

 %12.27ِف حني ؾتد نسبة ضعيفة تقدر ب   الرياضيني، ستقطاب اظتمارسنيبرية لسمعة اظتنشأة الرياضية ِف إك

 ذلك.ىي غري موافقة على 

برية لسمعة ك  ىناك أقتيةيرون أن من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن معظم اإلداريني  نستنتج ستنتاج:اإل

  اظتمارسني.ستقطاب عدد أكرب من اظتنشأة الرياضية ِف إ
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ستفادة إلالممارسين داخل المنشأة ضرورة لاإلدارة الحالية توسيع قاعدة  تعتبر هل عشر: السادسالسؤال 

  ستراتيجي؟اإلمنهم مستقبال ضمن تخطيطها 

 الرياضية.من خالل توسيع قاعدهتم داخل اظتنشأة  للممارسنيدارة اإل ستفادةإمعرفة مدى  السؤال:الغرض من 

 من خالل توسيع قاعدهتم داخل اظتنشأة الرياضيةدارة للممارسني ستفادة اإلإمعرفة مدى  (60جدول رقم ) 

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %96.67 29 مواف 

 00 00 غير مواف 
 %3.33 01 محايد 
 %100 30 المجموع

دارة للممارسني من خالل توسيع قاعدهتم داخل اظتنشأة الرياضية إلستفادة اإمدى  نتثل معرفة( 66شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

تستفيد دارة إلا أنكتدون  %92.27 بنسبة دتثلداريني إلا جليتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن   

 %10.00ِف حني ؾتد نسبة ضعيفة تقدر ب   الرياضية،خالل توسيع قاعدهتم داخل اظتنشأة  اظتمارسني من من

 حيادية.بقيت 

دارة إلاأن  يرونالرياضية داخل اظتنشآت  من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن اإلداريني نستنتج ستنتاج:اإل

 قاعدهتم.من خالل توسيع  سرتاتيجي،إلامستقبال ضمن ختطيطها ستفادهتا من اظتمارسني إ ترى ضرورةاضتالية 
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يادة عدد في ز  قسام يساهماألداء على مستوى ألهل وضع خطط تحسين ا عشر:السؤال السابع 

 الممارسين؟

ِف زيادة عدد  قسامألعلى مستوى امعرفة مدى مساقتة وضع خط  حتسني األداء  السؤال:الغرض من 

 اظتمارسني

 زيادة عدد اظتمارسني ِف األقسامعلى مستوى خط  حتسني األداء  مساقتة وضع( نتثل مدى 66جدول رقم )

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %100 30 مواف 

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 زيادة عدد اظتمارسني األقسام ِفعلى مستوى خط  حتسني األداء  مساقتة وضع( نتثل مدى 60شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

خط  حتسني  وضع أنكتدون  %011 بنسبة دتثلداريني إلا كليتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن    

نعدمت كل من نسب غري اظتوافقني ، ِف حني إزيادة عدد اظتمارسني ِف قسام تساىماألعلى مستوى األداء 

 واحملايدين.

كل اإلداريني داخل اظتنشأة الرياضية يرون أن وضع من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن   نستنتج ستنتاج:إلا

 زيادة عدد اظتمارسني. يساىم ِفقسام توى األاإلسرتاتيجية على مساطتط  
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تعتبرونها كافية لتغطية جميع  الرياضية بأنواعهاهل اإلمكانيات التي تمتلكها المنشأة  عشر:السؤال الثامن 

 ؟الممارسين

 اظتمارسني.مكانات الِت دتتلكها اظتنشأة الرياضية لتغطية رتيع معرفة مدى كفاية اإل السؤال:الغرض من 

 اظتمارسني.مكانات الِت دتتلكها اظتنشأة الرياضية لتغطية رتيع كفاية اإل  نتثل مدى( 60) مجدول رق

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %40 12 مواف 

 %60 18 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 طية رتيع اظتمارسنيمكانات الِت دتتلكها اظتنشأة الرياضية لتغ( نتثل مدى كفاية اإل60شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

من اإلداريني غري  %21حيث ؾتد أن نسبة  النسب،ِف  تباينأعاله يتضح لنا من خالل اصتدول   

داريني من اإل %01بينما ؾتد نسبة  اظتنشأة،داخل  وعدد اظتمارسنيمكانيات تتناسب موافقني على أن ىناك إ

 احملايدين.نعدمت نسبة اظتمارسني، وإمكانيات مبنشآهتم تتناسب وعدد وجود إن على يوافقو 

اإلمكانيات الِت دتتلكها أغلبية اإلداريني يقرون بأن من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن  نستنتج ستنتاج:إلا

 .كافية لتغطية رتيع اظتمارسني  ال تعترب الرياضية بأنواعهااظتنشأة 
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ستقدام إلرمجة مخططات إلنشاء مراف  جديدة هل تحظى مشاريع منشأتكم ببلتاسع عشر: االسؤال 

 الممارسين؟المزيد من 

بربغتة ؼتططات إلنشاء مرافق ستقدام اظتزيد من اظتمارسني من خالل ىتمام بإمعرفة مدى اإل السؤال:الغرض من 

 .جديدة

بربغتة ؼتططات إلنشاء مرافق ظتمارسني من خالل ستقدام اظتزيد من اىتمام بإ( نتثل مدى اإل60جدول رقم )

 .جديدة

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %33.33 10 مواف 

 %66.67 20 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

بربغتة ؼتططات إلنشاء مرافق ستقدام اظتزيد من اظتمارسني من خالل إىتمام بإل( نتثل مدى ا65شكل رقم )

 .ةجديد

 
 عرض وتحليل النتائج:

من طرف اإلدارة بربغتة  ىتماممن اإلداريني ال يرون أن ىناك إ %22.27أن نسبة يتضح لنا من خالل اصتدول 

 مستقبلية.موافقة على وجود برامج %00.00ِف حني ؾتد نسبة  جديدة،نشاء مرافق ؼتططات إل
غتة برب دارة حاليا ال هتتم يرون أن اإلأغلبية اإلداريني ئج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن من النتا نستنتج ستنتاج:اإل

 .ستقدام اظتزيد من اظتمارسنيإلؼتططات إلنشاء مرافق جديدة 

 



 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة     -----------------------الفصل الرابع: 

78 

 

 الممارسين؟زيادة عدد  إليل يؤدي تحسين العمل المنظم ه العشرون:السؤال 

 .زيادة عدد اظتمارسني ِفالعمل اظتنظم معرفة مدى حتسني  السؤال:الغرض من 

 .زيادة عدد اظتمارسني ِفالعمل اظتنظم مدى حتسني  ل( نتث65جدول رقم )

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %100 30 مواف 

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 .زيادة عدد اظتمارسني ِفالعمل اظتنظم مدى حتسني  ل( نتث62شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

عدد  زيادةيؤدي إيل العمل اظتنظم يرون أن حتسني داريني من اإل %011أن نسبة يتضح لنا من خالل اصتدول 

 ، بينما إنعدمت النسب األخرى.اظتمارسني
يؤدي العمل اظتنظم ون أن حتسني ير أغلبية اإلداريني من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن  نستنتج ستنتاج:اإل

  عدد اظتمارسني زيادةإيل 
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 ؟وإدارة المنشأة الرياضيةتصال بين الممارسين اإلفي عملية  هل يساهم التنظيم وعشرون:السؤال الواحد 

 وإدارة اظتنشأة الرياضيةتصال بني اظتمارسني إلِف عملية ا التنظيممدى مساقتة  السؤال:الغرض من 

 وإدارة اظتنشأة الرياضيةتصال بني اظتمارسني إلالتنظيم ِف عملية ا( نتثل مدى مساقتة 62جدول رقم )

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %100 30 مواف 

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 اظتنشأة الرياضية وإدارةتصال بني اظتمارسني إلِف عملية ا التنظيم ( نتثل مدى مساقتة67شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

تصال بني إلِف عملية ايساىم التنظيم  يرون أنداريني من اإل %011أن نسبة يتضح لنا من خالل اصتدول 

 .وإدارة اظتنشأة الرياضيةاظتمارسني 
ِف عملية يساىم التنظيم يرون أن ة اإلداريني أغلبيمن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن  نستنتج ستنتاج:اإل

 .وإدارة اظتنشأة الرياضيةتصال بني اظتمارسني إلا
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الرياضية داخل المنشأة  لممارسة األنشطةالجو المالئم  التنظيم،هل يهيئ  والعشرون:السؤال الثاني 

 الرياضية؟

 .الرياضية داخل اظتنشأة الرياضية رسة األنشطةظتمااصتو اظتالئم  التنظيم،مدى مساقتة  معرفة السؤال:الغرض من 

 الرياضية داخل اظتنشأة الرياضية ظتمارسة األنشطةاصتو اظتالئم  التنظيم،( نتثل مدى مساقتة 67جدول رقم )

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %100 30 مواف 

 00 00 غير مواف 
 00 00 محايد 
 %100 30 المجموع

 الرياضية داخل اظتنشأة الرياضية ظتمارسة األنشطةاصتو اظتالئم  التنظيم،نتثل مدى مساقتة ( 68شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

اصتو اظتالئم  لتنظيم،لىناك مساقتة  يرون أنداريني من اإل %011وجود نسبة  نالحظالسابق من خالل اصتدول 

 .الرياضيةداخل اظتنشأة  الرياضية ظتمارسة األنشطة
يساىم  واصتو اظتالئم أن التنظيميرون أغلبية اإلداريني من النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن  نستنتج ستنتاج:اإل

 .الرياضيةاألنشطة الرياضية داخل اظتنشأة ِف ؽتارسة 
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دة عدد الممارسين في لى زياإة أتقسيم العمل بين أفراد المنش هل يساهم والعشرون:السؤال الثالث 

 الرياضية؟المنشأة 

 .زيادة عدد اظتمارسني ىلإة أبني أفراد اظتنشمعرفة مدى مساقتة تقسيم العمل  السؤال:الغرض من 

 .زيادة عدد اظتمارسني ىلإة أبني أفراد اظتنش( نتثل معرفة مدى مساقتة تقسيم العمل 68جدول رقم )

 المئوية النسبة   التكرارات اإلجابات
 %83.33 25 واف م

 10 03 غير مواف 
 %6.67 02 محايد 
 %100 30 المجموع

 .زيادة عدد اظتمارسني ىلإة أبني أفراد اظتنش( نتثل معرفة مدى مساقتة تقسيم العمل 69شكل رقم )

 
 عرض وتحليل النتائج:

تقسيم العمل  أنكتدون  % .80.00 سبة دتثلبنداريني جل اإليتضح لنا من خالل اصتدول أعاله أن   

ما غري موافقة على ىذا ، أ % .01، ِف حني ؾتد نسبة تقدر ب   زيادة عدد اظتمارسني يساىم ِفة أبني أفراد اظتنش

 اضتياديني.داريني فهي دتثل اإل%2.27النسبة 

ة أتقسيم العمل بني أفراد اظتنشأن  كتدون اإلدارينيمن النتائج اظتتحصل عليها ِف اصتدول أن  نستنتج ستنتاج:اإل

 .زيادة عدد اظتمارسني ِف اظتنشأة الرياضية ِفيساىم 
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الممارسين داخل المنشأة  وزيادة عددهي تصوراتكم المستقبلية في توسيع  والعشرون: ماالسؤال الرابع 

 ؟الرياضية

 .داخل اظتنشأة الرياضيةظتمارسني زيادة عدد ا لتصورات اظتستقبلية لمإداريني ِفمعرفة ا السؤال:الغرض من 

 عرض وحتليل إجابات اإلداريني:

اظتمارسني داخل اظتنشأة  وزيادة عدداظتستقبلية ِف توسيع  جابة عنو حول سؤال التصوراتمن خالل ما مت اإل

والعتاد ئل وكذلك توفري الوسا ،وهتيئتهاىتمام األكرب للقاعات غلبية اظتبحوثني قد ركزوا على اإلؾتد أن أ الرياضية

شرائح الشباب،  واإلىتمام مبختلفوضع خط  مدروسة و  باحملي ،م ىتماالنظافة واإلو  دوريا،وجتديدىا  الالزم

 .... ستعماعتا ِف اظتنشآت الرياضيةإدخال التكنولوجيا وإو  واإلشهار،باصتانب اإلعالمي  واالىتمام
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II. :يُاقشح انُتائح ػهى ظىء انفرظٍاخ 

 :ىلفرضية األولمناقشة ا
التابعة  الرياضية اظتنشآتإداري  بعضستبيان الذي قمنا بو والذي وزع على إلبعد عرض وحتليل نتائج ا 

وبعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية اضتقائق الِت كنا قد طرحنا من  لوالية بسكرة، ظتديرية الشباب والرياضة

مساقتة التسيري اإلداري ِف زيادة مداخيل تقول: ِف حبثنا الِت  األوىل نطالقا من الفرضيةإالعتا فرضيات حبثنا، و خ

 الرياضية.ة اظتنشأ

( تبني لنا فعال أن التخطي  يلعب دورا مهما ِف 01،9،8،7،2ومن خالل اصتداول ِف احملور األول ) 

ظري الذي ينص على أن اظتنشآت الرياضية وىذا ما يتفق مع أقتية ومبادئ التخطي  ِف اصتانب الن زيادة مداخيل 

بتعاد بعناصر إلوب حتقيقو ِف اجملال الرياضي وايعِن التنبؤ مبا سيكون ِف اظتستقبل لتحقيق ىدف مطلالتخطي  

العمل ومواجهة مقومات التنفيذ والعمل على تدليلها ِف إطار زمِن ػتدد والقيام مبتابعة كافة اصتوانب ِف التوقيت 

 التحقق منو  ما متاظتنشود ِف ىذه الدراسة ىو زيادة مداخيل اظتنشأة الرياضية ، وىو ، وبالتايل فإن اعتدف  اظتناسب

( يتبني لنا أقتية التنظيم ِف زيادة مداخيل اظتنشأة  08، 07،02،05،00،00،06،00اصتداول ) ومن خالل

ينص  والذي " 06" الفصل الثاين صفحة النظريانب ِف اصت ومبادئ التنظيمتوافق مع مفهوم  وىو ماالرياضية 

جتمع ىيكلي من األفراد يهدف إىل حتقيق ىدف مشرتك كما يعِن أيضا نسق العالقات ىو  أن التنظيمأيضا على 

 االوىل.ما يوافق الفرضية  الرياضية. وىوة واعتدف ىنا ىو زيادة مداخيل اظتنشأ، بني أجزاء تكمل بعضها البعض
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 مناقشة الفرضية الثانية:
التابعة  الرياضية اظتنشآتإداري  بعض ستبيان الذي قمنا بو والذي وزع علىإلليل نتائج ابعد عرض وحت 

طرحناىا من  عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية اضتقائق الِت كنا قد بسكرة، وبعدوالية ل ظتديرية الشباب والرياضة

" ومن خالل داري ِف زيادة عدد اظتمارسني مساقتة التسيري االنطالقا من الفرضية الثانية "إخالل فرضيات حبثنا و 

 للتخطي  اصتداول ِف احملور الثاين 

سرتاتيجي ِف زيادة عدد اظتمارسني وىو ما يتطابق مع ( يتبني لنا أقتية التخطي  اإل60،60،66،60،61،09)

 خالل:مبادئ التخطي  من  والِت أكدت ،» 08و 07" الفصل االول الصفحة النظريما جاء ِف اصتانب 

 مبدأ اظتساقتة ِف حتقيق األىداف. -

 مبدأ أولوية وأسبقية التخطي . -

 مبدأ مشولية التخطي . -

  فعالية وكفاية التخطي .  -

 الرياضية.ة زيادة عدد اظتمارسني داخل اظتنشأ وتصب رتيع ىذه اظتبادئ ِف ىدف

 زيادة عدد اظتمارسنيما ِف تبني لنا فعال أن التنظيم يلعب دورا مه( ف68-67-62-65أما اصتداول رقم )

اظتنشآت الرياضية وىذا ما يتفق عليو ِف وييفة التنظيم ِف اجملال الرياضي ِف اصتانب النظري الذي يعترب  داخل

عملية اإلدارية ىو إطارىا اطتارجي ففي التنظيم حتديد اظتسؤوليات والسلطات الِت حتدد اظتشرفني الالتنظيم ِف 

قات الرشتية، فبعد حتديد األىداف واطتط  والسياسات الِت هتدف إىل حتقيق األىداف واظتنفذين ِف غتموعة العال

ستخدام األمثل للطاقات البشرية واظتادية للربامج إلاو الئما.كما متدم التنظيم اصتيد ال بد أن يكون ىناك تنظيما م

ايل يرجع ىذا على اظتمارسني ، ويؤدي وبالتالرياضية وأنشطتها ولتقق اإلشباع الكامل والرغبات اإلنسانية لألفراد 

 اىل زيادة عددىم .وىو ما يتوافق و الفرضية الثانية .
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III. :اإلستُتاج 

ستبيان وحتليل إللى اظتنهج الوصفي أي باستخدام القد رأينا من خالل دراستنا اظتيدانية، وباعتمادنا ع 

الِت  فرضيتني السابقتنيللستنادا إلرياضية، و اظتنشآت ا حتقيق أىدافِف  التسيري اإلداري النتائج وإيهار دور 

ستبيان يتبني لنا من خالل الفرضية األوىل توصلنا فعال إىل أن إلذا اجملال وبعد مناقشة وحتليل اا ِف ىويفناقت

وىل اظتنادية و قد حققا الفرضية األ اظتنشآت الرياضيةحتقيق أىداف دورا مهما ِف  ان يلعب و التنظيم  التخطي 

ستبيان إلستمارة اإاألسئلة اظتقرتحة واظتطروحة ِف  وذلك من خالل اإلجابة على مداخيل اظتنشآت الرياضية  بزيادة

ِف حتقيق أىداف  التسيري  وييفتان إداريتان مهمتان  و التنظيم  وكذلك ِف اصتانب النظري إذ يعترب التخطي 

 اإلداري .

 دددة عزيادورا مهما ِف  والتنظيم يلعبانتخطي  الومن خالل الفرضية الثانية توصلنا فعال إىل أن  

ستبيان وكذلك ِف إلستمارة اإإلجابة على األسئلة اظتطروحة ِف اظتنشآت الرياضية وذلك من خالل ا ِفاظتمارسني 

 البشرية.الطاقات  ستغاللإل األمثل الطرق يعترباناصتاين النظري إذ يعترب 
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IV. قتراحاخ:اإل 
التسيري ، سواء كان ذلك تربويا أو رياضيا على نوع اصتيدنشآت الرياضية وتسيريىا يتوقف مردود اظت 

اظتنشآت  حتقيق أىدافالسبب األول واألخري ِف ؾتاح أو فشل  ىو وويائفو يعترب ىذا األخريإذ  اإلداري،

قيق األىداف حتقرتاحات والِت نأمل أن تساعد ِف من خالل دراستنا ىذه إىل بعض اإل الرياضية وعليو خلصنا

 داخل منشآتنا الرياضية.

 أن يتوىل قيادة القطاعات الرياضية واظتنشآت متخصصون ِف غتال التسيري اإلداري والتكوين ِف قطاع الرياضة. -

 نتهاج السبل والويائف اظتالئمة لتسيري األمثل للمنشآت الرياضية.على اظتدير إ -

 غتال التسيري واإلدارة.وضع إدارة رياضية هتتم بتكوين اإلطارات ِف  -

 تشجيع األفكار اصتديدة اظتفيدة لتحسني التسيري ِف األفراد العاملني ِف اظتنشأة الرياضية وعلى كافة اظتستويات. -

عتبار رتيع منهجية علمية حبتة تأخذ بعني اإل تسطري برامج عمل يضمن وضع آليات واضحة اظتعامل تستند إىل -

 ق تسيري اظتنشآت.العوائق واظتسببات الِت تعي

وضع خط  طويلة اظتدى على أن تقسم ىذه اطتط  إىل مراحل زمنية "سنوية" هبدف تأىيل وصقل اظتسريين  -

 اإلداريني على مستوى اظتنشآت.

 ىتمام بالعنصر البشري داخل اظتنشآت.زيادة اإل -

 وضع بعض اضتوافز لتحسني مردود اظتسريين.  -

 ىم القاعدة االوىل الِت تبىن عليها اظتنشآت الرياضية.اإلىتمام باظتمارسني باعتبار  -

 وضع خط  إسرتاتيجية مستقبلية لتوسيع اظتنشآت الرياضية. -

 اإلىتمام بالوسائل واإلمكانات اظتادية والبشرية داخل اظتنشآت الرياضية. -
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 خاتًح:

حتقيق أىداف اظتنشآت ِف  إلدارييلعبها التسيري اعلى إبراز أىم األدوار الِت  الدراسة عملنا ِف ىذه 

 .الرياضية

التسيري  ومن خالل حبثنا النظري اظتدعم باصتانب اظتيداين، خرجنا بنتائج نتكن أن نقول على أساسها أن

 يبقى التسيري اإلداريللمنشآت الرياضية، لكن  اإلداريلعب دورا مهما وؽتيزا ِف اصتانب ورتيع ويائفو ي اإلداري

ل حتليل وضعيتها اضتالية الرياضية؛ حيث يتبني من خال اظتنشآت إدارةتراجع على مستوى عيش تدين ملحوظ و ي

رورية والتفريق بني األىداف. وِف ىذا الصدد نتكن نصر البشري وفق منظور اضتاجات الضىتمام بالعضعف اإل

 اإلشارة إىل مالحظتني أساسيتني قتا:

النقص اظتلحوظ ِف اإلطارات الرياضية من إداريني ومسريين نعدام اظتؤىالت الكافية لدى اظتسريين و إ أوال: 

ِف ىذا اجملال ؽتا أدى إىل اللجوء إىل إداريني ومسريين يفتقرون إىل التأىيل والتأطري العلمي واألساليب اضتديثة ِف 

حتسن ِف ستعمال طرق بدائية ال نتكن أن تصنع شيء ِف التقدم و ة والتسيري ؽتا أدى إىل ذلك إىل إغتال اإلدار 

 تسيري اظتنشآت الرياضية.

سرتاتيجية العمل من خالل ختطي  التنظيم رقابة توجيهية، ويرجع ذلك عادة إىل كون ثانيا: انعدام وجود إ 

ستخدام أساليب علمية حديثة ألنو ال يدرك أقتية عن التأىيل العلمي فال يلجأ إىل إاظتسري قليل الفكرة وبعيد 

 ل العلمي والعملي وطرق التسيري اضتديث.التخطي  والتنظيم ِف اجملا

شرف ِف جوانب التسيري الفِن واإلداري إىل أفضل منو البد من اظتغري  ءوللخروج من ىذا اظتستوى الردي 

 اإلسراع ِف:

 وضع ؼتططات تسيرييو سنوية لتسيري اظتنشآت الرياضية. -

 التنظيم اصتيد واحملكم داخل اظتنشآت الرياضية. -

 لوسائل، لعمل العنصر البشري داخل اظتنشآت الرياضية.وضع أفصل ا -
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وِف األخري نتكن القول أن ىذا اظتوضوع بقدر ما كان شيقا، كان واسعا جدا وإن كل ما بذلناه من جهد  

وكل مساقتتنا فيو بدت ضئيلة ولكن ىذا ال نتنعنا من القول أننا أخلصنا ِف إؾتاز ىذا البحث وكانت غايتنا 

 .التسيري اإلداري ِف حتقيق أىداف اظتنشآت الرياضيةابات عن األسئلة اظتقرتحة ِف دور الوصول إىل إج

 ونرجو أن تكون ىذه اطتادتة مبثابة مقدمة لدراسات أخرى. 
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 -بسكرة -جامعة محمد خيضر 
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

  والتسيير الرياضيقسم اإلدارة 
 تخصص تسيير المنشآت الرياضية

 ستبيان إ ستمارةإ

 
 
 

علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  ِف اظتاسرت شهادةمتطلبات نيل  ضمنؾتاز مذكرة إ إطار ِف     

 تسيري اظتنشآت الرياضية ختصص

ستمارة إلاعتدف من ىذه ا وأعلمكم أنمقدمني بذلك يد العون للبحث  اإلستمارةىذه  مبلءسيادتكم  إىل مأتقد

منكم  نرجو والعناية لذاتقدموهنا ستحظى بكامل السرية  الِتاظتعلومات  العلميالبحث  وتوسيع غتاالت إثراءىو 

 .قديروالتحرتام إلمنا فائق ا وأخريا تقبلوا مبوضوعية، تمارةسإلا ءمل

 اظتناسبة.كان اطتانة م ( ِفx)عالمة  عمالحظة: ض

 

 إشرا  الدكتور: براهيمي عيسى                                         عداد الطالب: مستاري عمادإ

 

 

 

  2015/2016: ةيالجامع السنة
 

 التسيير اإلداري ودور  في تحقي  أهدا  المنشآت الرياضية
 -بسكرة–والرياضة لوالية  لمديرية الشبابالرياضية التابعة  المنشآتدراسة ميدانية على مستوي 



 

 

 شخصية: معلومات

 ..............…السن:  

  أنثى      ذكـــر الجنس: 

   سنوات   01كثرمنأ       سنوات    5أكثر من     سنوات 5من  الخبرة: أقل 

 المستوى التعميمي:     
     تقني    ثانوي 

 دراسات عميا  ماستر   ليسانس    تقني سامي    

 داري في زيادة مداخيل المنشأة الرياضية إلدور التسيير ا ول:ل االمحور 

 داخيل المنشآت الرياضية؟ما مدى أهمية التخطيط في تسيير م-1

     قميمة   متوسطة   كبيرة 

 هل التخطيط الجيد يساعد عمى تنويع الموارد المالية لممنشآت الرياضية؟-6

    غير موافق        محايد      موافق 

 هل يتصف التخطيط في منشأتكم بصفة اإلنتاج واإلستثمار؟-0

   غير موافق        محايد      موافق  

هل تتوافق خطط المنشأة مع شروط الظروف المتغيرة دون أن يترتب عمى ذلك نقص في -0

 الفعالية عمى زيادة مداخيمها؟

   غير موافق        محايد      موافق

 هل هناك أهمية لإلنفاق عند تنفيذ الخطة مما يؤدي الى ربح مزيد من المداخيل؟-5

    غير موافق      محايد      موافق

  



 

 

 المداخيل؟منشأتكم من حيث ما هي وضعية التنظيم في  --2

 جيد                      متوسط              ضعيف             

 ما مدى أهمية التنظيم في زيادة مداخيل المنشآت الرياضية؟-7

    قميمة   متوسطة   كبيرة 

 مداخيل المنشأة الرياضية؟هل التنظيم يساعد عمى إحترام الخطط في زيادة -8

   غير موافق        محايد      موافق 

 مداخيمها؟داخل المنشأة الرياضية عامل لزيادة  تحسين جودة العمل المنظم يعتبر هل-9

  غير موافق        محايد      موافق 

 ؟هل يساهم التنظيم في التنسيق بين األعمال داخل المنشأة عمي زيادة المداخيل-01

  غير موافق        محايد      موافق

 عمى زيادة مداخيمها؟ بشكل عممياألنشطة في المنشأة الرياضية توزيع هل يساهم -00

  غير موافق        محايد      موافق

 المنشأة الرياضية؟ زيادة مداخيل إلىتحديد المسؤوليات هل يؤدي -01

  غير موافق        محايد      موافق

في عممية التنظيم إلي زيادة مداخيل المنشأة تحديد العالقات بين األفراد يؤدي  هل-02

 الرياضية؟
  غير موافق        محايد      موافق

 

 

 

 



 

 

 المحور الثاني: دور التسيير اإلداري في زيادة عدد الممارسين 
المنشأة داخل  عمى توسيع قاعدة الممارسين اإلستراتيجي يساعدرأيكم هل التخطيط  في-03

 ؟الرياضية

  غير موافق        محايد      موافق

 الممارسين؟ستقطاب إ المنشأة الرياضية دور فيهل لسمعة -04

  غير موافق        محايد      موافق

ستفادة منهم إلضرورة ل المنشأةتعتبر اإلدارة الحالية توسيع قاعدة الممارسين داخل  هل-02

 ستراتيجي؟إلها امستقبال ضمن تخطيط

  غير موافق        محايد      موافق

 هل وضع خطط تحسين األداء عمى مستوى األقسام يساهم في زيادة عدد الممارسين؟-01

   غير موافق        محايد      موافق 

جميع تعتبرونها كافية لتغطية  تمتمكها المنشأة الرياضية بأنواعهااإلمكانيات التي  هل-08

 مارسين؟الم

   غير موافق        محايد      موافق

جديدة إلستقدام المزيد ببرمجة مخططات إلنشاء مرافق مشاريع منشأتكم تحظى  هل-09

 من الممارسين؟

   غير موافق        محايد      موافق

 إلى زيادة عدد الممارسين؟ تحسين العمل المنظم يؤديهل -61

  موافق    غير     محايد      موافق
  

 



 

 

 هل يساهم التنظيم في عممية اإلتصال بين الممارسين في إدارة المنشأة الرياضية؟-60

   غير موافق        محايد      موافق

 الرياضية؟الرياضية داخل المنشأة  لممارسة األنشطةالجو المالئم  التنظيم،يهيئ  هل-66

   غير موافق        محايد      موافق 

هل يساهم تقسيم العمل بين أفراد المنشأة إلي زيادة عدد الممارسين في المنشأة -60

 الرياضية؟ 

   غير موافق        محايد      موافق

 لمنشأة الرياضية؟هي تصوراتكم المستقبمية في زيادة عدد الممارسين داخل ا ما-13

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

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