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 : البحث ممخص

مف خالؿ دراستنا ليذا الموضوع تبيف لنا جميا الدور الذي تمعبو المنشآت الرياضية الجامعية في 
 تطور الرياضة الجامعية مف خالؿ التخطيط والتنظيـ والرقابة واالتصاؿ.

توصمنا إلى اف تنفيذ ىذه القرارات ونيايتيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبادئ وأحكاما وقواعد كما 
ابتكرىا وأنشأىا القانوف بالتوفيؽ بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة وتحقيؽ مراكز ونقاط 
 التوازف بينيما، وعميو فإف تطبيؽ العناصر األساسية في اإلدارة  وفؽ معايير عممية مدروسة

 يرجع باإليجاب عمى نجاع وفعالية الرياضة الجامعية.

ومف خالؿ دراستنا ىذه يمكف اف نخرج بفرضيات مستقبمية التي نرجو أف نخوض فييا في 
 دراسات أخرى وتكوف مكممة ليذه الدراسة بطريقة موسعة ومعمقة وىي: 

طات الرياضية  لنجاح الرياضة الجامعية  يجب توفر عمى مستوى كؿ مصمحة مف مصالح النشا
 متخصص ذو كفاءة عالية في الميداف .

لنجاح و فعالية الرياضة الجامعية  يجب تطبيؽ نظاـ تسيير ليا مكمؿ لنظاـ تسيير األندية 
 الرياضية ولو صمة مباشرة بو ويساير الدوؿ المتقدمة .

معا وضبطيا  لنجاح وفعالية الرياضة الجامعية  يجب توفير جميع اإلمكانيات البشرية والمادية
 وفؽ معايير دولية تكوف مسايرة لمتطور المشيود.

لنجاح وفعالية الرياضة الجامعية يجب أف يكوف ىناؾ قادة ذو كفاءة وخبرة كافية لتسيير 
 المركبات الرياضية وفؽ طرؽ عممية مدروسة.



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

e role Through our consideration of this subject shows us clearly th 

played by university sports facilities in the development of 

university sport through planning, regulation and control and 

communication.  

We concluded that the implementation of these decisions and end 

and rules devised and closely related to the principles, provisions 

established by law reconcile the public interest and private 

interests and the achievement of centers and points of balance 

between them, and therefore the application of key elements of the 

scientific thought  administration according to the criteria of

because of affirmative Njaa and effectiveness of the sports 

college.  

Through this study we could come out future assumptions which 

we hope that we've had in other studies to be complementary to 

, namely: depth manner-this study, extensive and in 

To the success of university sports should be available at the level 

of interest from the interests of all sports specialist with a high 

efficiency in the field.  

For the success and effectiveness of university sports 

applied to an integral management  management system should be

system for sports clubs with a direct link to it and keep pace with 

developed countries.  

For the success and effectiveness of university sports must 

provide all the human and material resources together and set 



to international standards be consistent with the  according

handed. -evolution 

For the success and the effectiveness of the university sports, 

there must be leaders with efficient and sufficient experience to run 

the sports complex according to scientific methods wild ".  

 

  

 

 

 

 

 

 

 مقدمة البحث وأهميته: 

ومبادئ و استراتيجيات مسطرة ،ولكي ترقى و إف تطور أي رياضة يعتمد عمى أسس 
تصؿ الى مستوى معيف يجب اف تكوف ىناؾ وسائؿ و إمكانيات متاحة ومطابقة لممقاييس 
العالمية ،وقد ادى التطور السريع الذي حدث في السنوات األخيرة الى تحقيؽ نجاحات فعالة في 

المنشآت دور حيوي في الوقت مجاؿ التسيير اإلداري حتى وصؿ األمر الى اف أصبح الدارة 
الحاضر،نتيجة لنمو كبير في حجـ المنظمات  وتنوع انشطتيا وتعقدىا مما يستدعي بالضرورة 
توفير الموارد البشرية المناسبة والمتوافقة واحتياجات ومتطمبات العمؿ والنشاط المراد الوصوؿ اليو 

. 

ارة الرياضية ىي مجموعة وقد اشار كؿ مف "ديزنس كمي و لورتوف و بيتؿ " باف االد
الميارات التي تشمؿ كؿ مالو صمة بالتخطيط والتنظيـ والمتابعة والتمويؿ والتوجيو والقيادة و 
التقويـ داخؿ أي منظمة او ادارة تقدـ خدمات متصمة بالتربية البدنية والرياضية ،كما تـ تعريؼ 



فادة مف التقنيات وتوجيييا بطريقة تسمح االدارة الرياضية بأنيا تنسيؽ الموارد وجيود االفراد لالست
 بتحقيؽ األىداؼ بدقة في اقصر وقت وباقؿ تكمفة .

دارة المنشأت الرياضية ىي عممية اساسية لنمو وتطور أي رياضة و الرياضة الجامعية  وا 
ىي بدورىا يجب اف يكوف لدييا مرافؽ خاصة بيا و تكوف مسطرة عمى اسسس عممية وعالمية 

 خزاف الفرؽ الوطنية في جميع التخصصات .وذلؾ النيا ىي 

في تشخيص واقع الرياضة الجامعية في ظؿ تسيير  أهمية بحثناوعمى ذكر ذلؾ تكمف 
منشآتيا وذلؾ مف خالؿ إبراز الدور الفعاؿ الذي تمعبو المنشأت في تحسيف مردود الرياضة 

 الجامعية .

والثاني حوؿ المنشأت والمركبات وتناولناه في الفصؿ األوؿ حوؿ الرياضة الجامعية 
الرياضية وىياكميا والثالث لمتسيير اإلداري لممنشآت الرياضية ،أما فيما يخص الجانب التطبيقي 

 فسنتناولو في فصميف األوؿ نحدد فيو الطرؽ المنيجية المتبعة والثاني لتحميؿ ومناقشة النتائج .

 مشكمة البحث: 

االنساف ،اما مف حيث كونيا فرع مف فروع المعرفة  االدارة مف حيث الممارسة قديمة قدـ
 المنظمة )عمـ( فيي و ليدة ىذا القرف أي انيا حديثة نسبيا .

وفي اطار حديثنا عف تطور االدارة تاريخيا يرى بعض اساتذة االدارة اف "فريديريؾ 
االدارة  تايمور" ىو اوؿ مف بدأ بوضع أسس اإلدارة العممية في حيف يرى "ىنري فايوؿ "ىو اب

العممية الحديثة،في حيف ترجع الفئة األخرى اإلدارة إلى "شارلس باباخ "الذي اكتشؼ المشكمة 
 اإلدارية ونادى بضرورة معاممتيا عمى انفراد .

إال أننا نرى أف تكويف الفكر اإلداري المعاصر إنما كاف نتيجة جيود مجموعة مف 
ارية بدال مف قياميا عمى التجارب و الصدؼ االباحثيف حاولوا وضع أسس عممية لموظيفة اإلد

مما أدى إلى إيجاد ما يسمى باإلدارة العممية ، معنى ذلؾ أف اإلدارة العممية تطمؽ عمى تمؾ 
األبحاث  والدراسات والنتائج العممية التي توصؿ عدد مف رجاؿ الفكر األوائؿ عندما حاولوا إقامة 

حقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا كؿ مشروع مف الوظيفة اإلدارية عمى أسس عممية ثابتة لت
 المشروعات االقتصادية بأقؿ التكاليؼ

ومف خالؿ كؿ ذلؾ تبادر في أذىاننا طرح اإلشكاؿ  (1)
 التالي : 



إلى أي مدى يمكن أن يكون لتسيير المنشآت الرياضية الجامعية  دور في تطوير الرياضة 
 الجامعية ؟

 الية:ومنو نطرح التساؤالت الفرعية الت

ىؿ يوجد اتصاؿ بيف مصالح النشاطات الرياضية عمى مستوى الجامعة و إدارة المركبات  -
 الرياضية الجامعية ؟

ىؿ يوجد برنامج مسطر مف طرؼ مصمحة النشاطات الرياضية لمجامعة الستغالؿ  مركباتيا -
  الرياضية ؟

 :فروض البحث

 .و دور في تطوير الرياضة الجامعيةتسيير المنشآت الرياضية الجامعية ل:الفرضية العامة

 : الفرضيات الجزئية

دارة المنشآت   –    االتصاؿ بشقيو الداخمي و الخارجي بيف مصالح النشاطات الرياضية  وا 
 الرياضية  لو دور في تطور الرياضة الجامعية . 

تسطير برنامج مف طرؼ مصمحة النشاطات الرياضية عمى مستوى الجامعة الستغالؿ مركباتيا 
 الرياضية.يؤدي إلى النيوض بالرياضة الجامعية . 

 : أسباب اختيار الموضوع -

مف بيف األسباب الداعية الختيارنا لّيذا الموضوع ىي الحالة التي تعيشيا الرياضة الجامعية      
بصفة عامة وتسيير مركباتيا الرياضية بصفة خاصة وذلؾ نظرا الفتقارىا لالسس والمناىج 
ة العممية و العممية مف تخطيط و تنظيـ ومختمؼ العمميات االدارية المعروفة و إنتياجيا لطريق

 التسييرالسطحي والعشوائي .

 ومف بيف االسباب كذلؾ ىو إبراز واقع الرياضة الجامعية في ظؿ تسيير منشآتيا الرياضية .

------------------------------------------------------- 

 . 15, ص  2003,  1الحديث في اإلدارة الرياضية , دار وائل , األردن , ط: فائق ابو حليمة( 1)



 

 : أهداف البحث-

 : إف مف بيف األىداؼ التي نريد الوصوؿ إلييا مف خالؿ ىدا البحث ىي

 معرفة واقع الرياضة الجامعية و تحديد الحالة التي ىي عمييا . -
 ابراز الدور الفعاؿ الذي تمعبو المنشات الرياضية في تطوير المنافسات الجامعية . -

 تحديد واقع المنشآت الرياضية الجامعية . -

 تحديد المصطمحات : 

يعني البحث عف افضؿ البدائؿ لتحقيؽ كؿ ىدؼ في مدة معمومة ،في حدود *التخطيط :
( ، وفي صورتو االجابية وفي المقاـ االوؿ منيج او مدخؿ 1اإلمكانات و الظروؼ المتاحة )

 ( .2ية )لحؿ المشكالت االجتماعية و االقتصاد

نو عممية تحديد و تجميع العمؿ الذي ينبغي ادائو مع يعرؼ "لويس االف" التنظيـ با*التنظيم : 
تحديد و تفويض المسؤولية و السمطة و اقامة العالقات بغرض تمكيف االشخاص مف العمؿ 

 بأكبر فعالية لتحقيؽ األىداؼ
(3. ) 

ىو عبارة عف المشاعر و األحاسيس و االتجاىات و الرغبات المنقولة بطريقة *االتصال : 
باشرة ،و لذى فاف االتصاؿ عممية حيوية في مجاؿ العالقات بيف الرؤساء و مباشرة او غير م

 ( .4المرؤسيف ، كما يعد عنصرا مف عناصر التوجيو )

وجود وسائؿ لتشجيع العامميف لتحقيؽ اىداؼ المؤسسة و يتـ في صورتيف اما مادية * التحفيز:
و تتحدد فاعمية الحوافز بعامميف  كمقدار مف الماؿ ، او معنوية شيادة تقدير او وساـ ...الخ ،

 اساسييف ىما :

مدى اتفاؽ الحافز مع الحاجة الممحة لدى الفرد : فكمما كانت الحوافز المعطاة تتفؽ مع  - 
 نوعية الحاجة التي يحاوؿ الفرد اشباعيا كمما زادت فاعمية ىذه الحوافز .

في  معنويا كمما زاد اثرىا و فاعميتيا مقدار الحافز: كمما زادت مقادير الحوافز المعطاة ماديا او -
 ( .1تحريؾ دافعية الفرد )

 



------------------------------------------------------- 

 ص , 1111 ,1ط , مصر , المعارف دار , الرياضية لالدارة العلمية الموسوعة:  المقصود عبد محمود ابراهيم (1)

11. 

 , 2001 ,1ط , مصر , العربي الفكر دار , الرياضية و البدنية التربية في االدارة و التنظيم موسوعة:  بدوي عصام (2)

 .35 ص

 .51 ص ,2004 ,1ط , االردن , للنشر وائل دار , الرياضية االدارة في الحديث:  حليمة ابو حسني فائق (3)

 .11ص , 2005 , 1ط , مصر , الوفاء دار , ر ب ت في االتصال: الشافعي احمد حسن (4)

 , النشر و للطباعة الوفاء دار , الرياضية و البدنية التربية في القانون و االداري القرار:  الشافعي احمد حسن (5)

 .10 ص , 2003 , االسكندرية

ىي وسيمة تستخدميا االدارة لتمكينيا مف القياـ بوظائفيا ومباشرة النشاطات *اتخاذ القرار:
 ( . 1الموكمة الييا )

المتابعة بمفيوميا العاـ ىي عممية رقابة مستمرة تقـو بيا االدارة بنفسيا او )المتابعة(:* الرقابة 
بتكميؼ غيرىا لمتاكيد مف اف ما يجري عميو العمؿ داخؿ المنظمة او الوحدة التنفذية يتـ وفقا 

 ( .2لمخطط الموضوعة و السياسات المرسومة والبرامج المعدة )

ية تخطيط وتنظيـ وتنسيؽ وتوجيو عوامؿ اإلنتاج في مشروع ما، وىي عبارة عف عمماإلدارة :  *
ويطبؽ ىذا المصطمح في الوقت نفسو عمى المنظوميف في التسمسؿ اليرمي والمنفذيف لعممية 

 ( .3اإلدارة ذاتيا، الذيف يقوموف بأداء ىذه المياـ والوظائؼ )

 وتسير تنظيـ في مياميا تنحصر إدارية، عمومية مؤسسات عف عبارة وىي :الرياضية المنشآت*

 العسكرية الييئات إلى باإلضافة (والجامعية المدرسية الجماىير، التنافسية،) الرياضية الممارسة

 الرياضات المتعددة القاعات في القدمو بكرة الخاصة المالعب في الرياضية أيضا المنشآت وتشكؿ

 والمنشآت (الخ ...الجيدو قاعة/الجمباز قاعة /المسبح قاعة/الطائرة كرة/ كرة السمة/اليد كرة قاعة)

دارة (لمتسيير قائد عمييا ويشرؼ) مكتب لممدير تحتوي الرياضية  المتعددة المركب مكتب وا 

 ( :4تحوي ) الرياضات

 لممكتب. والمالية البشرية الموارد بتسيير مكمؼ والمالية اإلدارة قسم-أ

 .المركب ىياكؿ والتييئة والتصميح الصيانة أعماؿ بضماف مكمؼ التقني القسم-ب
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 .15 ص ,1112 ,3ط , التوزيع و للنشر الثقافة دار , التطبيق و النظرية بين االدارية القرارات اتخاذ:  كنعان نواف (1)

 ص , 2001 ,1ط , العربي الفكر دار , الرياضية و البدنية التربية في االدارة و التنظيم موسوعة:  بدوي عصام (2)

14. 

 .25ص تاريخ, وبدون طبعة بدون -مصر -اإلسكندرية الجامعية الدار" اإلدارة سيكولوجية" الرحمان عبد العيساوي (3)

 .161بيروت,ص العربية, النهضة دار  بيروت,. العاملة القوى إدارة: عاشور صقر أحمد (4)

 الدراسات السابقة :  -

:"إشكالية األداء اإلداري في البالد العربية بيف الواقع و المطموب" مف الدراسة األولى : بعنوان 
إعداد محمد الذنيبات ، يتناوؿ ىذا البحث دراسة بعض المشكالت التي تواجو أجيزة اإلدارة 

النتائج عمى إف المشكالت  العامة في الدوؿ العربية بشكؿ عاـ و األردف بشكؿ خاص و قد دلت
األساسية تتمثؿ في عدـ مالئمة اإلطار التنظيمي لمجياز اإلداري ، عدـ وضوح وترابط الخدمة 
المدنية و التشريعات المنبثقة عنيا ،الفجوة الكبيرة بيف األداء الفعمي ألجيزة اإلدارة والمطموب 

 منيا .

ر الخالقيات الوظيفة العامة و الدور السمبي و كذلؾ ضعؼ الية الرقابة و المتابعة ، غياب معايي
 الذي يمارسو المواطف في تعاممو مع اجيزة االدارة .



الدراسة الثانية بعنوان :"مدى انعكاس القيادة االدارية لممنشأت الرياضية عمى نجاعة المردود 
 الرياضي "

مي ، معيد التربية مف إعداد الطالب : بورزامة رابح و تحت إشراؼ الدكتور : بف عكي محمد اك
 . 2004البدنية و الرياضية ، جامعة الجزائر ، دفعة 

 كانت إشكالية البحث كمايمي : 

ما مدى انعكاس القيادة اإلدارية لممنشأت الرياضية عمى نجاعة المردود الرياضي لمقائد اإلداري 
 قدة مع منشأتو؟مف خالؿ نمط قيادتو ؟ ىؿ يؤثر عمى تنمية المردود الرياضي لدى الفرؽ المتعا

 و كانت نتائج الدراسة كمايمي : 

بعد دراسة بعض الفرضيات مسبقا و المتمثمة في اف القيادة االدارية لممنشأة الرياضية ليا 
انعكاس سمبيا و ىذا راجع الى نمط المعموؿ بيا مف طرؼ القائد ، فاذا كانى مستبدا في ادارة 

اداء و كذا النتائج المحققة عمى ارض ىذه المنشأة المنشأة الرياضية فيذا ما ينعكس سمبا عمى 
.فالقائد االداري لو دور اجتماعي رئيسي يقوـ بو ، اثناء تفاعمو مع غيره مف أفراد الجماعة 
)اإلتباع(ويتسـ ىذا الدور باف تكوف لو القدرة عمى التاثير في االخريف و توجيو سموكيـ في سبيؿ 

 بموغ ىدؼ الجماعة.

ظر الى اف القيادة ليا دور اجتماعي كما يمكف النظر الييا عمى أنيا سمة وىكذا يمكف الن 
شخصية وعممية سموكية ،والقيادة دوما تفاعؿ اجتماعي نشاط مؤثر وموجو و ليست عممية 

 جامدة تتكوف مف وجود مركز ومكانة وقوة.

 "الدراسة الثالثة : بعنوان :" دور وظيفة التوجيه في إدارة المنشات الرياضية 

مف إعداد الطالب:حمادي جماؿ وتحت إشراؼ الدكتور:بف عكي محمد اكمي ،معيد التربية 
 . 2004البدنية و الرياضية ، جامعة الجزائر ،دفعة 

 كانت اشكالية البحث كمايمي :



عمى أي اساس يتـ تبني سياسة واضحة وتطبيؽ اجراءاتيا االدارية في تطبيؽ نظاـ التوجيو 
مف مستوى التسيير إلدارة المنشاة الرياضية والنيوض بيا وتحقيؽ ومدى مساىمتو في رفع 

 أىدافيا .

 و كانت نتائج الدراسة كمايمي : 

بعد دراسة الفرضيات واثبات صحة الفرضية االولى مف خالؿ توجيو المباحث الثالثة وتأكيد مف 
ثانية والثالثة نتائج االستمارات ،ومف خالؿ نتائج المتحصؿ عمييا في اثبات صحة الفرضية ال

وتبيف مف خالؿ ذلؾ توضيح الدور الفعاؿ الذي تمعبو وظيفة التوجيو في تطبيؽ جميع عممياتو 
)مف اتصاؿ وقيادة و تحفيز(في تحقيؽ اىداؼ المنشأة المتمثمة في رفع المداخيؿ و تنسيؽ بيف 

جراء تطبيؽ  كامؿ ادارات الوحدات التابعة لممركب وتحسيف المعامالت و تقييـ اداء موظفييا
 سياسة واضحة لمتوجيو.

 المنهج المتبع:  -

تستدعي دراستنا ىذه استعماؿ المنيج الوصفي والذي ييدؼ الى وصؼ الظاىرة المتعامؿ معيا 
وصفا مفصال مف خالؿ جمع بيانات دقيقة و كافية و التحقؽ مف صحتيا و كشؼ الجوانب التي 

 (. 1تحكميا )

ف استفتاء ينصب عمى ظاىرة مف الظواىر التعميمية او اذا فالمنيج الوصفي ىو عبارة ع
التربوية او النفسية عمى ما ىي عميو في الحاضر بقصد تشخيصيا و كشؼ جوانبيا و تحديد 

 ( .2العالقة بيف عناصرىا او العالقة بينيا و بيف الظواىر األخرى المرتبطة بيا )

 العينة :  -

ناصر األساسية والميمة في بداية العمؿ إف اختيار العينة المناسبة لمبحث مف الع
الميداني ، فالعينة ىي أحد التقنيات المساعدة عمى جمع المعمومات مف مجتمع الدراسة حيث 
يمجأ الباحث إلييا عند استحالة أو صعوبة المسح الشامؿ لممجتمع األصمي لمدراسة، كما يجب 

لمعينة الممثمة لمجتمع البحث، حتى أف تحتوي العينة المختارة عمى مجموعة الشروط الموضوعة 
يتمكف الباحث مف تعميـ النتائج المتحصؿ عمييا مف خالؿ العينة عمى مجتمع الدراسة كمو. 

تتكوف عينة الدراسة مف رؤساء مصالح النشاطات الرياضية عمى  وانطالقا مف موضوع البحث 
 ػػةمستوى جامعة الجزائر بكمياتيا ورؤساء مصالح النشاطات الرياضيػػ



------------------------------------------------------- 

 421 ص , 2004 ,1ط , العربي الفكر دار , المعاصر االجتماعي النفس علم:  الرحمان عبد السيد محمد (1)

 .33 ص , 1111 , العربي الفكر دار , العلمي البحث:  عالوي حسن محمد (2)

إدارة المركب الرياضي لجامعة الجزائر.اذا عينة بحثنا عمى مستوى االقامات الجامعية و 
الذي يمثؿ جميع  مف المجتمع األصمي %10رئيس مصمحة و ذلؾ باختيار نسبة  25متمثمة في 

 رؤساء المصالح عمى مستوى جامعة الجزائر يكمياتيا و االقامات الجامعية الموجودة بيا.

 الدراسة االستطالعية: -

و   الستبياف والموجو إلى رؤساء مصالح النشاطات الرياضية لمكميات فقبؿ الشروع في طبع ا 
استمارة استبياف  14االقامات الجامعية لجامعة الجزائر قمنا بإجراء استطالع أولي في توريد 

عمى عماؿ مف العينة التي اخترناىا وذلؾ لمكشؼ وتسييؿ عممية االجابة عمى األسئمة الموجية 
د جمع االستمارات واالطالع عمييا أف العماؿ قد فيموا واستوعبوا محتوى إلييـ ولقد تبيف لنا عن

االستبياف بكؿ سيولة والذي جعمنا نقوـ بطبع االستبياف وتوزيعو عمى بقية العينة بعد تعديؿ 
 بعض األسئمة التي كانت فييا غموض مف طرؼ المستجوبيف .

 

 تنظيم الدراسة الميدانية و الوسائل المستخدمة:  -

نا بدراسة عمى مستوى مصالح النشاطات الرياضية بالكميات واالقامات الجامعية  بالتحديد قم
عمى كؿ ما يحتوي عمى موارد بشرية ممثمة في رؤساء المصالح ،وقمنا كذلؾ باجراء مقابمة 

 باختيار مجموعة مف األسئمة المقننة مع مدراء المركبات الرياضية.

اطات الرياضية وعرض وتحميؿ ومناقشة النتائج المتحصؿ استبياف خاص برؤساء مصالح النش -
 عمييا.

مقابمة شخصية مع مدراء المركبات الرياضية لجامعة الجزائر وعرض وتحميؿ ومناقشة النتائج  -
 المحصؿ عمييا.

 



 مجاالت البحث: -

مصمحة مف مصالح النشاطات  25تـ توزيع كؿ مف االستبياف عمى مستوى  المجال المكاني: -
 الرياضية عمى مستوى الكميات و االقامات الجامعية التابعة لجامعة الجزائر.

 شير . 12شرعنا في انجاز ىذا البحث في مدة قدرىا المجال الزمني:  -

 

 اضية:تحميل ومناقشة االستبيان الخاص برؤساء مصالح النشاطات الري-

 نوضح بعض األسئمة الخاصة باالستبيان التي لها عالقة مباشرة بالفرضيات.   

 ىؿ ىناؾ اتصاؿ بيف مصمحتكـ ومختمؼ المصالح األخرى الموجودة داخؿ اإلدارة ؟:1س

 معرفة مدى وجود اتصاؿ بيف المصالح. الهدف من السؤال:

 

 (1)جدول

 اؿ بيف مختمؼ المصالح.يوضح إجابات األعضاء حوؿ ما اذا كاف ىناؾ اتص 

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجابات

 المحسوبة
درجة  المجدولة 2كا

 الحرية
مستوى 
 الداللة 

 الداللة

  %44 01 نعم

21.2 

 

3.84 

 

41 

 

4.45 

  

 %96 24 ال دال 

 %144 25 المجموع

 تحميل ومناقشة النتائج:

يروف أنو ال يوجد اتصاؿ بينيـ وبيف  %96تبيف مف خالؿ نتائج الجدوؿ أف نسبة 
 يروف عكس ذلؾ. % 04مختمؼ المصالح األخرى،ونسبة 



و المبينة في الجدوؿ أعاله نجد 2ومف خالؿ المعالجة اإلحصائية لالستبياف عف طريؽ حساب كا
عند درجة الحرية  3.84المجدولة  2و ىي اكبر مف قيمة كا21.2المحسوبة تساوي   2إف قيمة كا

 إذف ىناؾ داللة إحصائية.  0.05توى الداللة و مس 01

وىذا ما يدؿ عمى أنو ال يوجد اتصاؿ مباشر بيف مصمحة النشاطات الرياضية و مختمؼ 
العممية اإلدارية و  ةالمصالح األخرى عمى مستوى اداراتنا،والتي تنعكس سمبا  عمى مرد ودي

 بالتالي عمى مستوى الرياضة الجامعية.

 سنوي خاص بالنشاطات الرياضية ؟ ىؿ يوجد برنامج :2س

 معرفة مدى وجود برنامج خاص بالنشاطات الرياضية . الهدف من السؤال:

 ( 2جدول)

 يوضح إجابات األعضاء حوؿ طبيعة البرامج الموجودة .

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجابات

 المحسوبة
درجة  المجدولة 2كا

 الحرية
مستوى 
 الداللة 

 الداللة

  %96 24 نعم

21.2 

 

3.84 

 

41 

 

4.45 

  

 %44 41 ال دال 

 %144 25 المجموع

 تحميل ومناقشة النتائج:

يروف أنو يوجد برنامج خاص بالنشاطات الرياضية  %96تبيف مف خالؿ نتائج الجدوؿ أف نسبة 
 يروف عكس ذلؾ. % 04، و نسبة 

المبينة في الجدوؿ أعاله  و2و مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لالستبياف عف طريؽ حساب كا
عند درجة  3.84المجدولة  2و ىي اكبر مف قيمة كا21.2المحسوبة تساوي   2نجد إف قيمة كا

 إذف ىناؾ داللة إحصائية .  0.05و مستوى الداللة  01الحرية 



وىذا ما يدؿ عمى أنو يوجد برنامج عمى مستوى كؿ إدارة و يكوف ىذا البرنامج سنويا و يحوي 
اطات بتخصصاتيا الفردية و الجماعية إال اننا في ارض الواقع نرى عكس ذلؾ حيث جميع النش

 وجود تخصصات محدودة .

 ىؿ ىناؾ منشآت رياضية خاصة بكـ ؟ :3س

 معرفة مدى وجود منشآت خاصة.الغرض من السؤال:

 ( 3جدول)

 يوضح إجابات رؤساء المصالح حوؿ وجود منشآت خاصة .

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجابات

 المحسوبة
درجة  المجدولة 2كا

 الحرية
مستوى 
 الداللة 

 الداللة

  %12 43 نعم

14.48 

 

3.84 

 

41 

 

4.45 

 

 %88 22 ال دال 

 %144 25 المجموع

 تحميل ومناقشة النتائج:

مف رؤساء المصالح يقروف بعدـ وجود منشأت خاصة  %88تبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة 
 ترى العكس. %12بيـ ، ونسبة قميمة جدا ممثمة بػ 

و المبينة في الجدوؿ أعاله 2و مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لالستبياف عف طريؽ حساب كا
عند درجة  3.84المجدولة  2و ىي اكبر مف قيمة كا14.48المحسوبة تساوي   2نجد أف قيمة كا

 إذف ىناؾ داللة إحصائية.  0.05و مستوى الداللة  01حرية ال

مف رؤساء النوادي بعدـ وجود منشأت  %88ونستنتج مف خالؿ النسبة الكبيرة والممثمة ب 
خاصة اف نيوض و ازىار اي رياضة ما يجب اف تتوفر ىناؾ منشأت ووسائؿ خاصة و مالئمة 

 مج المسطر عمى مستوى اإلدارة . لكؿ رياضة مف الرياضات ، و بالتالي نجاح البرنا

 ما ىي طبيعة االتصاالت بيف إداراتكـ و إدارة المنشآت ؟ :4س

 معرفة طبيعة االتصاالت الموجودة. الهدف من السؤال:



 (4جدول)

 يوضح إجابات رؤساء المصالح حوؿ طبيعة االتصاالت . 

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجابات

 المحسوبة
درجة  المجدولة 2كا

 الحرية
مستوى 
 الداللة 

 الداللة

  %76 19 مرحمية 

6.8 

 

3.84 

 

41 

 

4.45 

  

 %24 46 دائمة دال

 %144 25 المجموع

 

 تحميل ومناقشة النتائج:

مف رؤساء المصالح تكوف اتصاالتيـ بطريقة مرحمية،  %76تبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة 
 تكوف اتصاالتيـ دائمة. %24ونسبة  

و المبينة في الجدوؿ أعاله 2مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لالستبياف عف طريؽ حساب كا و
عند درجة  3.84المجدولة  2و ىي اكبر مف قيمة كا 6.8المحسوبة تساوي   2نجد إف قيمة كا

 إذف ىناؾ داللة إحصائية .  0.05و مستوى الداللة  01الحرية 

بأف االتصاالت القائمة بيف مصالح  %76ة ب ونستنتج مف خالؿ النسبة الكبيرة والممثم
النشاطات الرياضية و إدارة المنشآت أي االتصاؿ الخارجي يكوف بصفة عشوائية ونستطع القوؿ 
بأنو ال يوجد ىناؾ اتصاؿ خارجي بطريقة منتظمة ومدروسة وذلؾ لمقياـ بمتابعة جيدة وبالتالي 

 اؿ.الخروج بالقرارات الصائبة ومنو نجاح عممية االتص

 ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينكـ و بيف مختمؼ االندية الرياضية  ؟ : 7س 

 معرفة ما اذا كاف ىناؾ اتصاؿ مع األندية . الهدف من السؤال:

 (5جدول)

 يوضح إجابات رؤساء المصالح حوؿ ما اذا كاف ىناؾ اتصاؿ مع االندية الرياضية. 



 

 2كا %النسبة  التكرارات اإلجابات

 المحسوبة
درجة  المجدولة 2كا

 الحرية
مستوى 
 الداللة 

 الداللة

  %48 42 نعم

17.68 

 

3.84 

 

41 

 

4.45 

 

 %92 23 ال دال 

 %144 25 المجموع

  

 تحميل ومناقشة النتائج:

يقروف بعدـ وجود  مف رؤساء المصالح  %92مف خالؿ تحميؿ نتائج الجدوؿ نجد أف نسبة 
 يروف عكس ذلؾ. %08نسبة ضئيمة والممثمة ب ،بينما اتصاؿ بينيـ و بيف مختمؼ األندية

و المبينة في الجدوؿ أعاله 2و مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لالستبياف عف طريؽ حساب كا
عند درجة  3.84المجدولة  2و ىي اكبر مف قيمة كا 17.68المحسوبة تساوي  2نجد إف قيمة كا

 . إذف ىناؾ داللة إحصائية  0.05ومستوى الداللة  01الحرية 

بأنو ال يوجد تنسيؽ بيف مصالح   %92إذف نستنتج مف خالؿ النسبة الكبيرة والممثمة ب  
النشاطات الرياضية و األندية الرياضية وىذا ما يدؿ عمى عدـ وجود اتصاؿ بينيـ و بالتالي عدـ 
االستفادة مف اإلطارات الرياضية داخؿ األندية الرياضية وذلؾ مما يدؿ عمى وجود عالقات 

 ية بيف مختمؼ المصالح مبنية عمى المنفعة الذاتية وبالتالي القياـ بالتسيير العشوائي.سطح

 تحميل و مناقشة نتائج المقابمة: 

بعد القياـ بمقابمة شخصية مع مدراء المركبات الرياضية لجامعة الجزائر الذيف تـ اختيارىـ 
 بطريقة عشوائية وعددىـ اثناف كانت نتائج المقابمة كمايمي : 

 : مامدى مالئمة البرامج المسطرة مع االمكانيات المتوفرة ؟  1س

 : بعد تحميؿ إجابات المدراء استخمصنا منيا مايمي:1ج



اف البرامج المسطرة و الخاصة بالرياضة الجامعية ال تتالئـ مع المنشات المتوفرة وذلؾ نظرا 
 لقمتيا وعدـ حداثتيا و كثرة الطمب عمييا.

 اكة بينكـ و بيف مختمؼ مصالح النشاطات الرياضية الجامعية؟ : ماىي طبيعة الشر 2س

 : بعد تحميؿ إجابات المدراء استخمصنا منيا مايمي : 2ج

طبيعة الشراكة بينيـ و بيف مصالح النشاطات الرياضية عمى مستوى االقامات  والكميات ىي 
 عبارة اتفاقية خاصة باالستغالؿ بينيا و بيف الجامعة .

تصاؿ بينكـ و بيف مختمؼ مصالح النشاطات الرياضية الجامعية  ؟ و كيؼ : ىؿ ىناؾ ا3س
 ىي طبيعتو اف وجد؟

 : بعد تحميؿ إجابات المدراء استخمصنا منيا مايمي :3ج

انو يوجد اتصاؿ بيف ادارة المركبات الرياضية وادارة مختمؼ مصالح النشاطات الرياضية 
فقط المتمثمة في عيد الطالب ويـو العمـ وغيرىا  الجامعية و ذلؾ خالؿ بداية المنافسات اليامة

 مف المناسبات التي تبرمج فييا دورات رياضية خاصة بيا .

 : مار أيكـ في مستوى الرياضة الجامعية عمى ضوء االمكانيات المادية و البشرية المتوفرة ؟ 4س

 : بعد تحميؿ إجابات المدراء استخمصنا منيا مايمي : 4ج

الجامعية ىي في تدىور مستمر و يرجع السبب األوؿ في نقص اإلمكانيات المادية إف الرياضة 
 و البشرية المؤىمة لتسييرىا .

 مقابمة النتائج بالفرضيات:  

 :الفرضية األولى

دارة  تنص عمى أف"  االتصاؿ بشقيو الداخمي و الخارجي بيف مصالح النشاطات الرياضية  وا 
 ور الرياضة الجامعية ".المنشآت الرياضية  لو دور في تط

فمف خالؿ الدراسة النظرية التي قمنا بيا و التي حددنا فييا مختمؼ النظريات المتعمقة باالتصاؿ 
بنوعيو الداخمي والخارجي  وكذا الدراسة الميدانية وذلؾ بتحميؿ ومناقشة نتائج كؿ مف المحور 



بمة الشخصية مع مدراء الخاص باالتصاؿ مف االستبياف الخاص برؤساء المصالح و المقا
دارة  المركبات وبعد تحميؿ النتائج  وجدنا أف االتصاؿ بشقيو بيف مصالح النشاطات الرياضية وا 

المنشآت الرياضية ىو عممية أساسية لتطوير الرياضة الجامعية وىذا ما أكدتو مختمؼ النظريات 
ؤكدة لمدراسة التي قاـ و الدراسات المتخصصة و أراء المتخصصيف في عمـ اإلدارة وقد جاءت م

:التي أجراىا حوؿ دور وظيفة التوجيو في إدارة المنشآت الرياضية  حمادي جمال( : 1الطالب )
، حيث أكد أف لالتصاؿ الداخمي والخارجي داخؿ اإلدارة أىمية بالغة في نجاح العممية اإلدارية 

ورىا في نجاح و فعالية العممية :التي أجراىا حوؿ القيادة اإلدارية و د ديممي محمد،و كذا دراسة 
اإلدارية وحدد فييا الدور الذي تمعبو في عممية االتصاؿ بشقيو باعتباره عنصر مف عناصر 

 العممية اإلدارية ومنو نكوف قد حققنا فرضيتنا األولى .

 الفرضية الثانية:

عة تسطير برنامج مف طرؼ مصمحة النشاطات الرياضية عمى مستوى الجام تنص عمى والتي 
الستغالؿ مركباتيا الرياضية. يؤدي إلى النيوض بالرياضة الجامعية . فمف خالؿ الدراسة 
النظرية التي قمنا بيا والتي حدد فييا مختمؼ النظريات المتعمقة بالتنظيـ والتخطيط وكذا الدراسة 
 الميدانية وذلؾ بتحميؿ و مناقشة نتائج كؿ مف االستبياف الخاص برؤساء مصالح النشاطات

و بعد تحميؿ النتائج  وجدنا أف  الرياضية والمقابمة الشخصية مع مدراء المركبات الرياضية
التخطيط والتنظيـ ىما عمميتاف أساسيتاف لمنيوض بالرياضة الجامعية وىذا ما أكدتو مختمؼ 
النظريات والدراسات المتخصصة وأراء المتخصصيف في عمـ اإلدارة حيث يرى العالـ فايوؿ : 

التخطيط في الواقع يشمؿ التنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ مع االستعداد ليذا المستقبؿ "  ( اف2)
وكذلؾ جاءت مدعمة لمدراسة التي قاـ بيا الطالب بورازمة رابح حوؿ أىمية التخطيط في نجاح 

ائر تسيير إدارة المركبات الرياضية التي أجراىا في معيد التربية البدنية و الرياضية بجامعة الجز 
 .ومنو نكوف قد حققنا فرضيتنا الثانية.

 

 خاتمة: 



إف تطور الرياضة مرىوف بالتحكـ في قاعدتيا األساسية و إف أىداؼ كؿ دولة في تحقيؽ 
استقرارىا ال يتـ اال بتكامؿ جميع المياديف ، و الميداف الرياضي ىو احد المياديف التي أصبحت 

 الدوؿ العظمى توليو أىمية كبرى لتحقيؽ استقرارىا ،ولعمو مف المنطقي اف تعػػمف 

------------------------------------------------------- 

 .2004 دفعة , ماجستير مذكرة , الرياضية المنشات إدارة في التوجيه وظيفة دور:  جمال حمادي (1)

 منشأة دار , الرياضي المجال في التخطيط , الرياضية لإلدارة العلمية الموسوعة:  المقصود عبد محمود ابراهيم (2)

 16 ص ,111 , اإلسكندرية , المعارف

أىداؼ الدوؿ مف خالؿ رياضة البطولة والتربية البدنية والرياضة لميواة، والرياضة لمجميع حتى  
 يمكف أف توضح ىذه اإلستراتيجية نعمؿ جميعا عمى تحقيقيا .

وىنا نستطيع أف نقوؿ أف تدخؿ اإلدارة الرياضية الحديثة تعتمد أساسا في تفسيرىا عمى التخطيط 
والتنظيـ وىما عنصراف أساسياف التي تنطمؽ منيا اإلدارة الرياضية الحديثة ، وبرامج التمويؿ 
المالي وكيفية تسييرىا  واالطارات الفنية المتخصصة وطرؽ الحصوؿ عمييا وتأىيميا وتدريبيا و 

مف  مناسبا تنظيميا تنميتيا.ويتطمب ذلؾ أيضا العمؿ في التنظيـ الذي يتطمب ىيكال
ية الحجـ و المحتوى والتأىيؿ والسياسات واالختصاصات والسمطات ، بما يتمشى مع تحقيؽ ناح

 األىداؼ و البرنامج الفني في ضوء األىداؼ الموضوعة.    

أي أف اإلدارة الرياضية الفاعمة ىي المحور األساسي مف خالؿ النجاحات المرحمية ، والتي   
إخفاقيا وليس بطريؽ اإلدارة بالفعؿ ورد الفعؿ الذي ىو تكوف ىي الوسيمة لتقويـ مدى نجاحيا أو 

األساس الذي تتـ عميو عمميات التقويـ والتغيير في الوقت الحاضر، والذي يتعارض مع أي 
 أساس عممي لعمميات التقويـ وييدـ أسس بناء أي عمؿ تخطيطي.

الرياضية الجامعية في و خالؿ دراستنا ليذا الموضوع تبيف لنا جميا الدور الذي تمعبو المنشآت 
 تطور الرياضة الجامعية مف خالؿ التخطيط والتنظيـ والرقابة واالتصاؿ.

كما توصمنا إلى اف تنفيذ ىذه القرارات ونيايتيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبادئ وأحكاما وقواعد 
ونقاط  ابتكرىا وأنشأىا القانوف بالتوفيؽ بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة وتحقيؽ مراكز

التوازف بينيما، وعميو فإف تطبيؽ العناصر األساسية في االدارة  وفؽ معايير عممية مدروسة 
 يرجع باإليجاب عمى نجاع وفعالية الرياضة الجامعية.



التي نرجو اف نخوض فييا في  نخرج بفرضيات مستقبميةو مف خالؿ دراستنا ىذه يمكف اف 
 بطريقة موسعة و معمقة وىي :  دراسات اخرى و تكوف مكممة ليذه الدراسة

لنجاح الرياضة الجامعية  يجب توفر عمى مستوى كؿ مصمحة مف مصالح النشاطات  -
 الرياضية  متخصص ذو كفاءة عالية في الميداف .

لنجاح و فعالية الرياضة الجامعية  يجب تطبيؽ نظاـ تسيير ليا مكمؿ لنظاـ تسيير االندية  -
 و و يساير الدوؿ المتقدمة .الرياضية و لو صمة مباشرة ب

لنجاح و فعالية الرياضة الجامعية  يجب توفير جميع االمكانيات البشرية و المادية معا و  -
 ضبطيا وفؽ معايير دولية تكوف مسايرة لمتطور المشيود.

لنجاح و فعالية الرياضة الجامعية  يجب اف يكوف ىناؾ قادة ذو كفاءة و خبرة كافية لتسيير  -
 ت الرياضية وفؽ طرؽ عممية و عالمية .المركبا
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 استمارة استبيان خاصة برؤساء مصالح النشاطات الرياضية

 األسئمة : 

 معمومات شخصية :

 المستوى الدراسي: ثانوي /  جامعي /   أخر 

 التخصص:......................................................................

 فما فوق  14سنوات/ من 14-5سنوات /  من 5-1الخبرة : من 

 ىؿ المصالح التالية متوفرة عمى مستوى ادارتكـ ؟السؤال األول :   

 مصمحة التخطيط و التنظيـ  / مصمحة المالية / مصمحة الصيانة  -

 ة المتابعة و الرقابة  / مصمحة الموارد البشرية مصمح -

ىؿ ىناؾ اتصاؿ بيف مصمحتكـ و مختمؼ المصالح االخرى الموجودة داخؿ السؤال الثاني :
 االدارة ؟ 



 نعـ  /  ال 

 اذا كاف الجواب بنعـ ما ىي طبيعتيا ؟

 ىؿ يوجد برنامج سنوي خاص بالنشاطات الرياضية ؟  نعـ / ال السؤال الثالث :

 ذا كاف الجواب بنعـ ما رأيكـ في طبيعة ىذا البرنامج ؟ا

 ىؿ البرنامج المسطر إف وجد يمس جميع الرياضات ؟  نعـ/ الالسؤال الرابع: 

 ىؿ لديكـ اإلمكانيات الكافية الحتواء البرنامج المسطر؟نعـ/ ال السؤال الخامس  :

بيؽ البرنامج السطر؟ ما ىي طبيعة العراقيؿ التي تواجيونيا في تط السؤال السادس :
.............................................................. 

 نعـ / الىؿ ىناؾ مدربيف متخصصيف في كؿ رياضة ؟  السؤال السابع :

 ماىي الطريقة التي يتـ مف خالليا انتقاء المدربيف عف طريؽ ؟ السؤال الثامن:

 التخصص / شيء آخر الخبرة / 

كيؼ تتمقوف المعمومات الموجية اليكـ مف طرؼ مختمؼ المصالح المماثمة في  التاسع :السؤال  
 الجامعات و االقامات الجامعية عف طريؽ ؟

 مراسالت رسمية /بالصدفة المعرفة الشخصية /

 

 نعـ / الىؿ ىناؾ منشآت رياضية خاصة بكـ ؟ السؤال العاشر:

 اذا كاف الجواب ب : ال فمف ىـ شركائكـ ؟

 ىؿ ىناؾ تسييالت مف طرؼ ادارة المنشآت في استغالليا؟ السؤال الحادي عشر:

 دائما / أحيانا / ابدا

 ماىي طبيعة االتصاالت بيف إدارتكـ و إدارة المنشآت ؟دائمة/مرحمية  السؤال الثاني عشر:



 غير ذلؾ :حدد ...............................................................

ماىي طبيعة العراقيؿ التي تواجيونيا في استغالؿ المنشآت الرياضية ال الثالث عشر:السؤ 
 ؟..................................................................

 نعـ /الىؿ ىناؾ ميزانية خاصة بالنشاطات الرياضية ؟ السؤال الرابع عشر:

 ..........................؟.......... اذا كاف الجواب بنعـ ىؿ ىي كافية

 مامدى توفر الوسائؿ الالزمة لممارسة مختمؼ الرياضات ؟ السؤال الخامس عشر : 

 كثيرة /متوسطة /ضعيفة 

 ماىي طبيعة ىذه الوسائؿ ؟السؤال السادس عشر : 

 جيدة /متوسطة /ضعيفة 

 السؤاؿ السابع عشر: ىؿ ىناؾ متابعة مستمرة لجميع الرياضات ؟ نعـ / ال 

 ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينكـ و بيف مختمؼ األندية الرياضية ؟نعـ / ال السؤال الثامن عشر :

 إذا كاف الجواب بنعـ ما ىي طبيعة ىذا االتصاؿ ؟ عف طريؽ اتفاقية /معرفة شخصية /أخرى

ما رأيكـ في مستوى الرياضة الجامعية عمى ضوء اإلمكانيات               السؤال التاسع عشر :
 ؟...................................................المتوفرة 
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 مقابمة موجهة إلى مدراء المركبات

 أسئمة المقابمة الخاصة بمدراء المركبات الرياضية الجامعية

 ماىي المصالح الموجودة عمى مستوى إدارتكـ  ؟ السؤال األول:

 منشأت و صيانتيا ؟ىؿ لديكـ ميزانية خاصة لتسيير ال السؤال الثاني:

 مامدى مالئمة البرامج المسطرة مع االمكانيات المتوفرة ؟  السؤال الثالث:



 ماىي طبيعة الشراكة بينكـ و بيف مختمؼ مصالح النشاطات الرياضية الجامعية ؟  السؤال الرابع:

ىؿ ىناؾ اتصاؿ بينكـ و بيف مختمؼ مصالح النشاطات الرياضية الجامعية ؟  السؤال الخامس:
 وكيؼ ىي طبيعتو اف وجد؟

ما ىي طبيعة العراقيؿ التي تواجيونيا مع مختمؼ مصالح النشاطات الرياضية  السؤال السادس:
 ؟ 

ىؿ ىناؾ أطراؼ أخرى تشارؾ في استغالؿ المنشأت عمى غرار الكميات السؤال السابع:
 قامات ؟واال

مار أيكـ في مستوى الرياضة الجامعية عمى ضوء االمكانيات المادية والبشرية السؤال الثامن:
 المتوفرة ؟ 

 ىؿ ىناؾ مشاريع مستقبمية لتطوير وتكثيؼ المنشأت الرياضية الجامعية ؟  السؤال التاسع:

 

 

 


