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 ممخص الدراسة:
الرياضية،  المنشآت تسيير تحسين في دور الرياضية لإلدارة ىدفت الدراسة الى التعرف عمى اذ ما كانت

 المنشآت تسيير تحسين في دور لمتخطيط مجموعة من التساؤالت، ىلوذلك من خالل االجابة عمى 
 تسيير تحسين في دور لمرقابة الرياضية؟، ىل المنشآت تسيير تحسين في دور لمتنظيم الرياضية؟، ىل

اداري ممن  33الرياضية؟، حيث تم استخدام االستبيان بالتطبيق عمى عينة البحث المتكونة من  المنشآت
وتم اختيارىم بالطريقة العشوائية،  منشاة الرياضية )نادي سموى، والقادسية( بدولة الكويتيعممون داخل ال

 لدى الكافية المؤىالت مستخدمًا المنيج الوصفي، وتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات، انعدام
 المجوء إلى أدى مما الجمال ىذا في ومسيرين إداريين من الرياضية اإلطارات في الممحوظ والنقص المسيرين

 مما والتسيير اإلدارة مجال في الحديثة واألساليب العممي والتأطير التأىيل إلى يفتقرون ومسيرين إداريين إلى
 المنشآت تسيير في وتحسن التقدم في شيء تصنع أن يمكن ال بدائية طرق استعمال إلى ذلك إلى أدى

 إلى عادة ذلك ويرجع توجييية، رقابة التنظيم تخطيط خالل من العمل استراتيجية وجود الرياضية، انعدام
 يدرك ال ألنو حديثة عممية أساليب استخدام إلى يمجأ فال العممي التأىيل عن وبعيد الفكرة قميل المسير كون
 الحديث، كما أوصت الدراسة أن التسيير وطرق والعممي العممي المجال في والرقابة والتنظيم التخطيط أىمية
 قطاع في والتكوين اإلداري التسيير مجال في متخصصون والمنشآت الرياضية القطاعات قيادة يتولى

 إدارة الرياضية، وضع لممنشآت األمثل لتسيير المالئمة والوظائف السبل انتياج المدير الرياضة، عمى
 التسيير لتحسين دةالمفي الجديدة األفكار واإلدارة، تشجيع التسيير مجال في اإلطارات بتكوين تيتم رياضية
 وضع يضمن عمل برامج المستويات، تسطير كافة وعمى الرياضية المنشأة في العاممين األفراد في النابعة
 تعيق التي والمسببات العوائق جميع االعتبار بعين تأخذ بحتة عممية منيجية إلى تستند المعالم واضحة آليات
 المنشأة تسيير

 الرياضي. التسيير - الرياضية المنشأةالكممات المفتاحية : 

 

 

 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

387 

 

 

 

The role of the sports administration in improving the work of the sports facility in the State of Kuwait 

                Prepare 

Hanan Sahab, God arrived Al-Mutairi 

Study summary: 

The study aimed to identify whether the sports administration had a role in improving the running 

of sports facilities, by answering a set of questions, does planning have a role in improving the 

running of sports facilities? Does the organization have a role in improving the running of sports 

facilities ?, Does control have a role in Improving the management of sports facilities ?, where the 

questionnaire was used by applying the research sample consisting of 30 administrators who work 

within the sports facility (Salwa Club and Qadisiyah) in the State of Kuwait and they were chosen 

randomly, using the descriptive approach, and a set of conclusions were reached, lack of sufficient 

qualifications Among the managers and the noticeable lack of sports tires, including administrators 

and managers in this beauty, which led to the resort to administrators and managers who lack 

training, scientific framing and modern methods in the field of management and management, 

which led to the use of primitive methods that can not make anything in progress and improvement 

in the management of facilities In sports, the lack of a work strategy through organizational 

planning and directive control, and this is usually due to the fact that the march has little idea and 

far from scientific qualification, so it does not resort to the use of a Modern scientific methods 

because he does not understand the importance of planning, organizing and controlling in the 

scientific and practical field and modern management methods. The study also recommended that 

the leadership of the sports sectors and establishments be led by specialists in the field of 

administrative management and training in the sports sector. The director should pursue the 

appropriate methods and functions for the optimal management of sports facilities, and set 

management A sports organization that is interested in forming frameworks in the field of 

management and administration, encouraging new ideas that are beneficial to improve the 

management of individuals working in the sports facility at all levels, and laying out work programs 

that ensure the development of clear-cut mechanisms based on a purely scientific methodology that 

takes into account all obstacles and causes that hinder the running of the facility 

Key words: sports facility - sports management. 
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 : مة قدم
 سميمة عممية أسس عمى مبنية مخططة إدارية عممية ىو الحديثة الرياضية اإلدارة في التسيير إن

كسابيم بقدراتيم واالرتفاع التكامل إلى الرياضية المنشأة وصول عمى تعمل  التسيير مجال في الخبرات وا 
 بين طيبة عالقات إقامة كيفية عمى يبحث عمم وىي البارزة اإلدارية العموم من عمم فن اإلدارة وتعتبر اإلداري

 المؤسسة تأثير ودرجة والجماىير، األفراد ناحية ومن المنشآت في التخطيط التنظيم، ناحية من المؤسسات
 المنشأة. تسيير تحسين في تتبعو الذي الطريق نفس لسمك الرياضية اإلدارة معو تتعامل الذي الجميور عمى

 اإلدارة بناء في الدقيق اإلداري األداء عمى فائقة قدرة من الحالي التسيير بو يتميز أصبح لما ونظرا
 اإلداري لمتسيير مناسبا مكانا يأخذ أن منو تتطمب اإلداريين وتحركات الرياضية اإلدارة تسيير متابعة أن حيث
 العناصر أو المبادئ واختيار أثناء الحديثة العممية باألسس المعرفي اإللمام اإلداريين عمى الزاما أصبح وليذا
 .المنشودة أىدافيم لتحقيق الفعالة

 ركزت حيث رياضية منشأة أو مؤسسة أي في المنشودة أىدافيا تحقيق إلى الرياضية اإلدارة وتعمل
 لصالحيا تعمل والتي التسيير مجال في الرقابة التخطيط، التنظيم، منيا عناصر عدة عمى الرياضية اإلدارة
 : التالي التساؤل ذىاننا ال يتبادر سبق ما خالل ومن

 الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في دور الرياضية لإلدارة ىل 
 :الجزئية التساؤالت

 .الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في دور لمتخطيط ىل -1
 . الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في دور لمتنظيم ىل -2
 .الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في دور لمرقابة ىل -3

 :العامة الفرضية
 الرياضية نشآتمال تسيير تحسين في دور الرياضية لإلدارة. 

 :الجزئية الفرضيات
 .الرياضية نشآتمال تسيير تحسين في دور لمتخطيط .1
 .الرياضية نشآتمال تسيير تحسين في دور لمتنظيم .2
 .الرياضية نشآتمال تسيير تحسين في دور لمرقابة .3
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 :البحث أهمية
واضيع التي لذا أىمية كبيرة والتي يتطمب دراستنا نظرا لألدوار مموضوع اإلدارة الرياضية من اليعتبر 

ذا السياق، إذا أردنا ىنشآت الرياضية وفي م، التي تقوم بيا في تحسين وتسيير الاليامةالتعميمية والرياضية 
 ييئاتؤسسات والمنشآت والمال ؤثرة في إدارةلمنشآت الرياضية عمينا بدراسة العوامل امتحسين تسيير ال

 يرية في منشآتنا الرياضية.ماط التسنالرياضية واأل
 أهداف البحث:

 :التالية االىداف تحقيق إلى بحثنا ييدف
 الرياضية. المنشآت تسيير تحسين في الرياضية اإلدارة أثر معرفة -
 .الرياضية المنشأة سير تحسين في الرياضية اإلدارة مساىمة أىمية عمى الكشف -
 .الرياضية المنشأة داخل التسيير تنويع في الرياضية اإلدارة تأثير مدى عمى التعرف -
 بواسطة الرياضية تسيير المنشأة تحسين في عمييا االعتماد يدكن التي العناصر أو المبادئ عمى التعرف -

 .اإلدارة الرياضية
 :الدراسة ومفاهيم مصطمحات

 :الرياضية اإلدارة
كأفراد  الرياضية الييئة أو المنظمة أو المؤسسة في العاممين جيود فييا اجتماعية إنسانية عممية ىي
لإلمكانيات  ممكن استخدام أفضل ذلك في متوخين تحقيقيا أجل من أنشأت التي األىداف لتحقيق الجماعات
 )تعريف اجرائي( .المنشأة أو لمييئة المتاحة والفنية والبشرية المادية

 :الرياضية المنشأة
من  رياضية جماعة أنشطة لتوجيو مدير يترأسيا عمل جماعة من المتكون ىيكميا يقوم مؤسسة أي ىي

 فيما الميزانيات المتابعة، التوجيو، والتنظيم، بالتخطيط المرتبطة الميارات وتنمية مشترك اتجاه ىدف األفراد،
 (17، 2333 بدوي، )عصام.وتعميميا تربويا األفراد وتكوين البدنية واألنشطة يخص الرياضة

 :الرياضي التسيير
 كما األعمال، ومراقبة وتنشيط وتدبير وتخطيط تنظيم شؤون قيادة وتقنية العمم والفن فييا يشترك عممية ىو

 ىذه إلدراك الخطة توصيل عمى ويعمل عالية، نوعية ذات الفردية النشاطات والقدرات جممة إسناد يعني
 .خطة تكمف كل مسؤولية تحديد مع الفرديات
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 :السابقة الدراساتو  النظري األدب

 :الرياضية المنشؤة مفهوم

 المستقبل فً تتحكم فهً الرٌاضً التطور فً مسعى لكل األساسً العنصر الرٌاضٌة المنشؤة تعتبر

 الرٌاضٌة. الممارسات وتوسٌع لتعمٌم مسعى بؤي القٌام ٌمكن ال بدونها التً القاعدة تشكل كله، الرٌاضً

لهٌئة  التابع الرٌاضً للنشاط مهٌؤة هٌکل كل هً العمومً الطابع ذات الرٌاضٌة بالمنشؤة والمقصود
 بالمساهمة أنجزت التً تلك هً العمومٌة الرٌاضٌة المنشاة أن خاللها من نفهم أن ٌمكن حٌث الرٌاضة

 لرٌاضة مجانٌة بصفة تعاملها ٌكون حٌث خاص، استعمال المنشؤة لهذه المحلٌة الجماعات أو للدولة المالٌة
 ذهنٌا والمتخلفٌن للمعاقٌن الرٌاضٌة والتنظٌمات والرٌاضٌة البدنٌة والتربٌة العالً والمستوى النخبة

 منشؤة كل هً الرٌاضٌة والمنشآت العمومٌة، المإسسات بها تقوم التً الرٌاضٌة اإلطارات تكوٌن والعملٌات
 والصحٌة التقنٌة الشروط فٌها تتوفر التً والبدنٌة، الرٌاضٌة للممارسات خصٌصا معدة للجمهور مفتوحة
 . الرٌاضٌة والبدنٌة النشاطات الحتواء واألمنٌة

 :الرياضية المنشآت إدارة
 :الرياضية المنشأة تصميم في الضرورية االعتبارات

 الخاصة العمميات في والشروع الرياضية المنشأة تصميم عند تراعى أن يجب التي العناصر من العديد ىناك
 :  يمي ما منيا نذكر بو الخاصة الرياضية واإلمكانيات بالتسييالت

 جانب من استخداميا لطبيعة طبقا الرياضية المنشآت تصمم أن يجب حيث لو المستخدمين احتياجات -1
 ،153: حمادة إبراىيم مقتني. )االعتبار في الدولي االتحاد متطمبات توضع أو يجب كما المستخدمين،

1999 ).  
 مثل باستخداميا الكاممة التفصيالت الرياضية المنشأة يصممون سوف الذين الميندسين أمام يوضع أو يجب -2

 المتعددة االستخدامات وطبيعة الصوت، نظام ومتطمبات اإلضاءة، ومتطمبات المنشأة، أرضية طبيعة
 . الرياضية الممارسة ومساحات المالبس، وحجرات ولمتخزين والقاعات، لمحجرات

 لو استخدام أفضل وتحقيق إدارتو، لكيفية جيدا يخططوا أن الرياضية المنشأة يديرون سوف الذين ىؤالء عمى -3
 استخدامات االعتبار في يضعوا وأن والنفايات، الفضالت إزالة وأساليب السيارات وركن النظافة وعمميات
 . بو لممشاىدين المطموبة الخدمات يحددوا أن عمييم أن كما المعاقين جانب من المنشأة

 .الرياضي المنشأ إلى والعاممين والمستخدمين المتفرجين من كل وصول كيفية االعتبار في يوضع أن يجب -4
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 :الرياضية المنشأة بناء في الضرورية االعتبارات
 يكمف قد ذلك خالل من بناءه أن الطويل المدى عمى سيستخدم أنو أساس عمى الرياضية المنشأة بناء يجب -1

 . المستقبل في كثيرا يوفر سوف ولكنو أكثر،
 استخداميا أن كما الطويل المدى عمى كثيرا توفر سوف المبنى في تستخدم التي الجيدة البناء ومواد األدوات -2

 سيكون أفضل.
 . البناء بتكاليف الوفاء في ذلك سيؤثر حيث المتاحة المواد االعتبار في يوضع أن يجب -3
 منفذة البناء مواصفات تكون أن مراعاة فيجب دولية مسابقات في يستخدم سوف الرياضي المنشأ كان ما إذا -4

 .الدولية االتحادات تصنعيا التي لمقواعد طبقا
 :الرياضية  المنشأة استخدامات في الضرورية االعتبارات

 : ٌلً ما حٌث من المبنً علٌه سٌكون لما تصور ٌوضع أن ٌجب الرٌاضٌة المنشؤة تصمٌم بداٌة عند -1

 منهم كل وعمل به ٌعملون الذٌن األفراد عدد . 

 األمن وإجراءات علٌه، والحفاظ وصٌانته، االنتفاع، تكالٌف . 

 خاللها ٌستخدم سوف التً الساعات عدد . 

 حفالت،) الرٌاضٌة االستخدامات بجانب فٌها الرٌاضً المنشؤ استغالل ٌمكن التً األخرى األنشطة هً ما -2

 (. الخ... مكتبة واالجتماعات، االستقبال،

 وأجهزته أدواته استخدامات تكون وأن المجتمع اتجاهات مع الرٌاضٌة المنشؤة استخدامات تتمشً أن ٌجب -3

 . وجذابة آمنة ومبانٌه

 من وذلك استهالكاته صٌانته التكالٌف ٌعوض مادي دخل ٌضمن بؤسلوب الرٌاضٌة المنشؤة تدار أن ٌجب -4

 . االستخدام وتكالٌف السٌاسات وضع خالل

 المحافظة مع تغطٌتها من التؤكد ٌجب الجارٌة، المصروفات أكبر هً تعتبر الرٌاضٌة المنشؤة عمالة تكالٌف -5

 . واألجهزة واألدوات العمل، كفاءة على

 االستخدام، مراسم األرضٌات رسم مثل اللزوم عند وتعدٌله الرٌاضٌة المنشؤة لعملٌات موجز وضع ضرورة -6

 حالة فً العاملٌن ومسإولٌات به، للعاملٌن عامة وواجبات استخدامها وكٌفٌة الرٌاضٌة األدوات وقوائم

 إدارة المبنى. ومتطلبات الطوارئ
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 المبنى وتؤمٌن والتقارٌر المالٌة الجوانب على السٌطرة مثل الرٌاضٌة المنشؤة واستغالل العمل نظم وضع -7

 .للسٌاسات وموجز العاملٌن وتدرٌب الحرائق، والسرقات ضد

 .والتجدٌد اإلحالل لموارد مادٌة خطة وضع -8

 الرياضية المنشآت تخطيط أسس

 والقرى واالستادات التدرٌب ومراكز النوادي إلقامة التخطٌط عند مراعاتها ٌجب أساسٌة مبادئ عدة هناك

 التً الهدف تحقق حتى استعمالها وسالمة وسهولة فاعلٌة وضمان األمثل االستغالل أجل من الرٌاضٌة

:  ٌلً فٌما التنفٌذ قبل والدراسة الحسبان من وضعها ٌنبغً التً المبادئ هذه أهم وتبٌن أجله، من أنشئت

 .(18 ،2004 عبد المقصود، إبراهٌم الشافعً، أحمد حسن)

 :الموقع اختيار

 الموقع اختٌار ٌختلف حٌث إقامتها، المطلوبة الرٌاضٌة المنشؤة نوع على العنصر هذا دراسة ٌتوقف

 الرٌاضٌة المجتمعات وعن الناشئٌن تدرٌب مراكز عن الصغٌرة المالعب بعض إلنشاء بالنسبة ومساحته

 للمارسة، والرٌاضً االجتماعً والطلب السكانٌة الكثافة الحجم، ذلك فً وٌراعً الكبٌرة والمدن بالوالٌات

 للشباب، بالنسبة( كٌلومترات 04) عن أقل بمسافة ةالسكانٌ المناطق عن ٌبعد الذي الموقع اختٌار وٌفضل

 أطراف جمٌع من تتجه السرٌعة المواصالت من شبكة إنشاء ٌسهل حتى لألطفال بالنسبة( کٌلومتر 02)

 .األقدام على سٌرا المسافة قطع ٌمكن أو المالعب إلى المدٌنة

 : المواصالت وسائل

 والمدن الملعب موقع الختٌار بالنسبة القرٌة أو المدٌنة من قرٌبة الرٌاضٌة المنشؤة تكون أن ٌستحسن والتً

 تتمكن حتى الرسمٌة المبارٌات أٌام فً والتنقل المرور حركة لضبط حد أقصى دراسة وٌجب الرٌاضٌة

 .ممكن وقت أقل فً الملعب وإلى من للمشاهدٌن النقل وسائل توفٌر

 : والوحدات للمالعب الوظيفي التجانب

 .اللعب أماكن من قرٌبة والحمامات المٌاه ودورٌات المالبس تغٌٌر وحدات إن -أ
 ، الٌمٌن عبد بوداود. )صٌانتها ٌسهل حتى البعض بعضها بجوار المالعب جمٌع تكون أن ٌجب -ب

79،2006). 
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 :اإلمكانات تعريف
 وأجهزة ومالعب تسهٌالت من مستقبلً أو حالً معٌن هدف تحقٌق فً ٌساهم أن ٌمكن ومن ما كل هً

 العلمً األسلوب متبعٌن متخصصة وكوادر ومعلومات وجغرافٌة مناخٌة وظروف ومٌزانٌة وأدوات
 . األهداف تلك لتحقٌق والتقوٌم واإلدارة للتخطٌط

 :الرياضية التربية في اإلمكانات أهمية
 العوامل أحد أنها إلى باإلضافة عنه غنى ال حتمٌا أمرا ٌعتبر استخدامها وحسن اإلمكانات توفٌر أن شك ال

 ذلك وٌظهر والجماعات، األفراد طاقات تنمٌة فً استثماري أثر من لها لما وتطورها الدول تقدم فً المإثرة
 أنشطتها نجاح فً أنواعها بمختلف اإلمكانٌات ٌإثر حٌث والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة مجال فً واضحا
 : التالً النحو على المجال هذا فً اإلمكانات أهمٌة على التعرف وٌمكننا أهدافها وتحقٌق

 عن غنى ال حٌث التعلٌمٌة العملٌة فعالٌة نجاح فً المإثرة األساسٌة العناصر أحد ٌعد اإلمكانات توافر 
 . مدرسٌة رٌاضٌة وأدوات ومالعب أفتٌه وجود

 فً القومٌة والفرق العالً، المستوى ذات الرٌاضٌة للفرق لالنضمام الناشئٌن من متتالٌة صفوف تفرٌخ إن 
 . المجال بهذا الخاصة والبشرٌة المادٌة اإلمكانات توافر دون ٌتم أن ٌمكن ال الرٌاضات مختلف

 غٌاب فً كامال أهدافها تحقق أن لها ٌمكن وال تضعف الرٌاضٌة التربٌة األغراض المختلفة البرامج إن 
 . اإلمكانات

 من الرٌاضً اإلعالم مجال فً خاصة القومً المستوى على استخدامها وحسن اإلمكانات توافر بعد 
 من أخرى بصورة ٌزٌد مما الرٌاضٌة الثقافٌة الجوانب مختلف لتنمٌة المشاهدٌن على التؤثٌر البالغة العوامل
 . للوطن باالنتماء الشعور

 واألدوات اإلمكانات توافر حٌث والمعلم والتلمٌذ والمدرب الالعب من لكل الجهد ٌوفر اإلمكانات تواجد إن 
 فً ٌإثر ذلك غٌر إلى ما أو المدارس أو التدرٌب أماكن فً سواء اإلمكانٌات مختلف من وغٌرها الرٌاضٌة

 .الرٌاضٌة األنشطة مختلف ممارسة نحو وغٌرهم التالمٌذ جذب

 بالملل الممارسٌن شعور من ٌقلل واألدوات األجهزة وخاصة اإلمكانات وتنوع توافر . 

 المظاهر من ٌحد( الشباب مراكز الشعبٌة، كالساحات) الشعبٌة المناطق فً خاصة اإلمكانات توافر إن 
 بلدان مختلف فً االجتماعٌة والتقالٌد والعادات األخالقٌة القٌم مع تتنافً والتً فٌها المرغوب غٌر السلوكٌة

 . العالم

 فئات مختلف وٌرغب بؤهمٌتها والتعرٌف الرٌاضٌة التربٌة نشر فً باإلٌجاب ٌإثر اإلمكانات توافر إن 
 . ممارستها على اإلقبال الشعب

 تحقٌق نحو الحكومة ٌساعد والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة ومنها المجاالت مختلف فً اإلمكانات توافر إن 
 . العامة أهدافها

 بالمستوى االرتقاء فً الكبٌر األثر له بشرٌة أو مادٌة كانت سواء المستوى عالٌة اإلمكانات توفٌر إن 
 .الخططٌة أو المهارٌة الناحٌة من سواء للممارسٌن الرٌاضً

 دوره له العقابٌة اإلداعٌة أو العامة االجتماعٌة المإسسات فً سواء استخدامها وحسن اإلمكانات توفٌر بعد 
 تحقٌقها فً ٌساهم مما الرٌاضٌة األنشطة لمختلف نزالئها ممارسة على المإسسات هذه مساعدة فً الفعال

 .أجلها من أنشؤت التً ألهدافها
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 :الرياضية اإلمكانات مبادئ
 أو للتعلٌم فعالٌة ذات أماكن توفٌر هو اإلنشاء هدفً كان إذا األهمٌة من كبٌر جانب على التخلٌط مبادئ إن

 المعمارٌون والمهندسون اإلدارة مسإولً منها ٌستفٌد أن ٌمكن التً المبادئ تلك بعض ٌلً وفٌما التدرٌب
 كل المبدئً التخطٌط فً ٌشارك أن ٌجب والرٌاضٌة، البدنٌة التربٌة أماكن إنشاء أسالٌب تطوٌر فً

 ٌحتاج رٌاضً برنامج أي إن عملهم، فً الرٌاضٌة اإلمكانات من ٌستفٌدون أو ٌعملون الذٌن األشخاص
 .األساسٌة التعلٌمٌة المواقع لبعض

 :المالعب أنواع
 ونوع تقسٌم كل أن هذا ٌعنً ال ولكن المعٌنة، لألهداف طبقا تقسٌمها ٌمكن أنواعها اختالف على المالعب

 : ٌلً ما إلى تقسٌمها وٌمكن ببعضها مرتبطة كلها التقسٌمات هذه تكون أن ٌجب بل بذاته قائم
 . تنافسٌة مالعب - تروٌجٌة مالعب - تدرٌبٌة مالعب - عالجٌة مالعب :األهداف حيث من - أ

 . بٌضوٌة مالعب - دائرٌة مالعب - مربعة مالعب - مستطٌلة مالعب: الهندسي الشكل حيث من - ب

 . الفصل - السباحة حمامات - المكشوفة المالعب: العام الشكل حيث من - ت

 . والزوجٌة الفردٌة األلعاب مالعب - الجماعٌة األلعاب مالعب - المنازالت مالعب :اللعبة حيث من - ث

 . قانونٌة غٌر مالعب - قانونٌة مالعب:  القانونية حيث من - ج

 النوادي مثل معٌنة لهٌئة تابعة مالعب - الشباب مراكز وكلٌات، مدارس) حكومٌة مالعب :التبعية حيث من - ح
 .الشركات ونوادي

نوعية األرض تمعب دورا كبيرا بالنسبة لأللعاب وىي تختمف حسب كل لعبة ومتطمباتيا  :األرضية حيث من - خ
فحمية، الحمرة المخموطة ،، العشب االصطناعي، اإلسفمت، ويمكن تصنيفيا إلى مالعب خضراء، سوداء 

 البالط، الرممية، األسمنت، الجميدية الثمجية، المائية .... الخ.

 : الرياضية المنشؤة امكانات دراسة مزايا
 فٌما إجمالها ٌمكن الرٌاضٌة المنشؤت إمكانات دراسة من تحقٌقها الممكن واألهداف المزاٌا على التعرف إن

 ٌلً

 المنشؤة لعمل والوسائل الطرق أفضل إلى الوصول: 
 فً ٌسهم بما واإلدارٌة الفنٌة كفاءتها مستوى برفع ٌسمح بما المنشؤة أداء تطوٌر من تمكننا الدراسة أن حٌث
 . تحققها وأهداف أنشطة شكل فً أفضل خدمات تقدٌم

 بالمنشؤة العاملين حماس زيادة: 

 ودوافع سموك عن البحث في تساعد الرياضية المنشآت دراسة فإن األىمية، بالغ ضروري األمر ىذا إن
 بصورة األفراد يتصرف لماذا التالي، السؤال عمى اإلجابة من يمكننا ذلك وعمى المنشأة ليذه المكونين  األفراد
 شرب عن ترغمو أن تستطيع ال ولكنك الماء، إلى حصانا تقود أن يمكنك أنو تقول حكمة وىناك معينة،
 التي واألسباب المختمفة بالعوامل تزودنا والموارد اإلمكانات دراسة فإن لذا اإلنسان عمى ينطبق وىذا الماء،
 . منيم والسميمة الكاممة لالستفادة بالمنشأة العاممين حماس زيادة شأنيا من
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 اإلنسانية للحاجات األفضل اإلشباع: 
 الطرق بؤفضل اإلشباع هذا تحقٌق كٌفٌة على التعرف فً تساعد المنشؤت فً المتاحة اإلمكانات دراسة إن

 . تكلفة وأقل ممكن جهد بؤقل اإلشباع ٌتحقق بالتالً و والصور

 الرياضية الممارسة ألوان مختلف تطوير: 
 علٌها ٌقبل التً سواء األنشطة أنواع أفضل إلى التواصل ٌمكن التً والموارد اإلمكانات دراسة خالل من

 البطولة لتحقٌق سعٌا العلٌا المستوٌات رٌاضة إلى بالعبٌها والوصول األنشطة بهذه واالرتقاء األفراد
 .وتعمٌمها القوة نواحً و وتدعٌمها الضعف نواحً على للتعرف باإلضافة

 الممارسين أعداد زيادة: 
 نواحً على المسإولٌن أٌدي ٌصنع الرٌاضٌة المنشؤة فً المختلفة اإلمكانات دراسة أن فٌه شك ال مما

 األفراد من ممكن عدد األكبر الفرصة ٌتٌح مما وتوفٌرها إقامتها فً والتوسع الستكمالها ٌدفعهم مما النقص،
 . الرٌاضٌة األنشطة مختلف فً بالمشاركة لالستمتاع

 المتاحة الموارد أفضل استخدام: 

 دراسة خالل ومن المجتمع ىذا أفراد حاجات من عادة أقل معين لمجتمع الموارد من المتاح الحجم إن
 . لممواطنين إشباع أقصى يحقق بما المجتمع لمموارد األمثل االستخدام إلى الوصول يمكن اإلمكانيات

 األهداف أفضل تحقيق: 

 أفضل إلى الوصول ىي واإلمكانات الموارد دراسة من تحقق والتي السابقة المزايا لجميع النيائية المعسمة إن

نجاز تحقيق عمى المنشأت مساعدة في فعالية الطرق  اإلشباع وىي أال أجميا من أنشئت التي األىداف وا 

 . جيد بأقل لممواطنين اإلنسائية لمحاجات األفضل

 الدراسات السابقة

الرياضي  النادي في الرياضية واإلدارة التنظيم فعالية "م، عنوانيا 2311رابحي،  األخضر محمد دراسة: " -1

 المنشآت في اإلداري التسيير تأثير مدى ما:" التالي السؤال حول البحث مشكمة وكانت". ثور بني لشباب

 :التالية النتائج إلى الباحث توصل وقد "الرياضية النوادي عمى الرياضية

 عممية عمى سمبا يؤثر ذاوى نشآتوالم اإلداري التسيير في تخصصةالم العممية اإلطارات في الفادح النقص 
 .عام بشكل الرياضة وعمى الرياضية الممارسة عمى فينعكس التسيير
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 وجود لعدم نظرا رياضية ال نشآتالم في الفعمي الدور وغياب التسيير عممية عمى القائمين كفاءة في نقص 
 .المستوى ضعف إلى يؤدي لشا المناسب الدكان في المناسب الرجل

 مديري لدى وممارسةشيوعا  األكثر القيادية األنماط"  م، عنوانيا2312وسيم ىشام،  بورايو دراسة -2
 وممارسة شيوعا االنماط االكثر ىي ما: التالي السؤال حول البحث إشكالية ودارت" الرياضية المؤسسات

لمالئمتو لموضوع البحث، ىدفت  الوصفي المنيج إتباع تم:  المنيج بالجزائر؟ الرياضية المؤسسة مديري لدى
 من انطالقا الرياضية والتعميمية العممية األىداف يحقق الذي القيادي السموك أفضل معرفة: الدراسة الي
 اختباراالستبانة،  ستمارةاستخدم الباحث ا. ديرينالم طرف من ممارسةو  شيوعا األكثر القيادة معرفة أنواع

 مىاختيار  تم وقد الجزائر في ؤسسات الرياضيةالم بعض ومديري أساتذة في البحث عينة ثمتتم: العينة
 والتحميل االستبيان استمارة خالل من البحث نتائج تحميل بعد :إلييا وصلي تتال النتائج. عشوائية بطريقة

ظيار لذا اإلحصائي  وضوح بكل تبين الرياضة ؤسساتالم مديري لدى رسةمماو  شيوعا أكثر األنماط أي وا 
 .قراطيالديم النمط وى الرياضية ؤسساتالم في الشائع القيادي النمط أن

 أو والتقارير البيانات بجمع يختص الذي الوصفي المنيج ىذه الدراسة عمى الباحثة فيت عتمدا المنهج :
 .معا، وذلك نظرًا لمالئمتو لطبيعة البحث كالىما أو الكمية الجداول
 الدراسة : مجاالت
نادي و  سموى،نادي ) :بدولة الكويت الرياضية المنشأة في إلداريين الموجو استبيان توزيع تم :المكاني المجال
 (.القادسية
 إلى وتنقسم م،2318مارس 1الى  2318يناير 1تم تنفيذ الدراسة خالل الفترة من  :الزماني  المجال
 :مرحمتين

 أىم بجمع قمنا خالليا حيث النظري البحث مرحمة وىي فبراير أول حتى يناير بداية من المرحمة االولى:
 .الرياضية المنشآت في التسيير وكذا الرياضية اإلدارة حول ومختمف المعمومات
 جمع خالل من التطبيقي لمجانب خصصت مرحمة وىي مارس أول فبراير الى اول من المرحمة الثانية :
 .النتائج المعمومات ومناقشة
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من  إداري  30 من بحثنا عينة وتكونتتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية  :الدراسة وعينة مجتمع
 ) سموى، والقادسية ( بدولة الكويت.العاممين بنادي 

 تم استخدام االستبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة. :الدراسة وتقنيات أدوات
/  133.  س=  ، نspss: تم ادخال البيانات عمى برنامج المعامالت  االحصائية المعالجات االحصائية

 التكرار. المجموع: العدد، ت: المئوية، س النسبة: ت، ن
 :االولى الفرضية ومناقشة وتحميل عرض
 الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور لمتخطيط :االولى الفرضية نص

 .الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في التخطيط أىمية مدى ما :األول السؤال
 .الرياضية المنشآت تسيير تحسين في التخطيط أىمية معرفة :السؤال من الغرض

 % النسبة التكرارات اإلجابات
 73 21 كبيرة

 33 39 متوسطة
 33 33 قميمة

 133 33 المجموع
 

 .األول السؤال عمى اإلداريين إجابة يبين:  (1) رقم جدول والشكلال
 أن يعتبرون اإلداريين من%  73 نسبة أكبر أن أعاله الجدول والشكل خالل من لنا يتضح

  التخطيط يعتبرون%  33 ب المقدرة الثانية بالنسبة أما المنشأة كبيرة داخل أىمية لو التخطيط
 .المنشأة داخل متوسطة أىمية ذو

 .الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين عمى يساعد الجيد التخطيط ىل :الثاني السؤال
 المنشآت تسيير تحسين عمى يساعد كان إن الجيد التخطيط مكانة معرفة :السؤال من الغرض
 .ال أم الرياضية
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 % النسبة التكرارات اإلجابات
 83 24 نعم
 23 36 ال

 133 33 المجموع
 الثاني السؤال عمى اإلداريين إجابة يبين: ( 2رقم ) والشكل جدولال

 التخطيط أن يعتبرون اإلداريين من%  83 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
%  23 ب المقدرة الثانية النسبة أما الرياضية، المنشآت تسيير تحسين يساعد عمى الجيد

 .الرياضية المنشآت تسيير في تحسين يساىم ال الجيد التخطيط يعتبرون
 األداء وتحسين تطوير الموارد) كاألفراد( وخطط خطط تفصيالت وضع ىل :الثالث السؤال
 .الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في األقسام يساىم مستوى عمى

 تطوير وخطط ) كاألفراد( الموارد خطط تفصيالت وضع أىمية مدى :السؤال من الغرض
 .الرياضية المنشآت تسيير تحسين في المساىمة في األقسام عمى مستوى األداء وتحسين

 
 
 
 
 
 اإلداريين إجابة يبين( : 3) رقم والشكل جدولال

 .الثالث السؤال عمى
 وضع أن يعتبرون اإلداريين من%  63,33 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح

 يساىم األقسام مستوى عمى األداء وتحسين تطوير وخطط )كاألفراد( الموارد تفصيالت خطط
 يعتبرون ال%  36,66 ب المقدرة الثانية النسبة أما المنشآت الرياضية، تسيير تحسين في

 األقسام مستوى عمى األداء وتحسين وخطط تطوير )كاألفراد( الموارد خطط وضع تفصيالت
 .الرياضية المنشآت تسيير تحسين في يساىم

 % النسبة التكرارات اإلجابات
 63,33 19 نعم
 36,66 11 ال

 133 33 المجموع
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 .المنشأة؟ أىداف تحقيق في دور لو التخطيط ىل :الرابع السؤال
 .نشأةمال دافأى تحقيق في التخطيط دور معرفة :السؤال من الغرض

 
 
 
 
 
 

 

 اإلداريين إجابة يبين(: 4) رقم والشكل الجدول
 .الرابع السؤال عمى

 التخطيط أن يعتبرون اإلداريين من%  73 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 ليس التخطيط يعتبرون%  33 ب المقدرة الثانية النسبة أما المنشأة، أىداف في تحقيق دور لو
 .المنشأة أىداف في تحقيق دور لو

 .المنشأة؟ في التسيير تحسين إلى يؤدي البرامج تحديد ىل :الخامس السؤال
 .المنشأة داخل التسيير تحسين إلى المؤدية البرامج معرفة :السؤال من الغرض

 
 

 
 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين(: 5) رقم والشكل الجدول
 .الخامس السؤال عمى

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 73 21 نعم
 33 39 ال

 133 33 المجموع

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 56.66 17 نعم
 43.33 13 ال

 133 33 المجموع
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 تحديد أن يعتبرون اإلداريين من%  56.66 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
%  43.33 ب المقدرة الثانية النسبة أما المنشأة، داخل التسيير تحسين إلى البرامج يؤدي

 .المنشأة في التسيير تحسين يؤدي إلى ال البرامج تحديد أن يعتبرون
 :األولى الفرضية مناقشة

ونادي  )نادي سموى، إداري عمى وزع والذي بو قمنا الذي االستبيان نتائج وتحميل عرض بعد
 قد كنا التي الحقائق أغمبية إلى الوصول تم التحميل القادسية( بدولة الكويت، وبعد عممية

 التخطيط: تقول التي بحثنا في الفرضية األولى من وانطالقا بحثنا، فرضيات خالليا من طرحنا
(، تبين لنا فعاًل ان التخطيط يمعب 1،2،3،4،5الرياضية ) المنشآت تسيير تحسين في ودوره

 في التخطيط ومبادئ أىمية مع يتفق ما وىذا الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دورًا ميما
 :في تكمن التخطيط أىمية أن عمى ينص الذي السابقة كذا الدراساتو  النظري الجانب

 والتغيير التأكد عدم حالة مواجية. 
 األىداف عمى التركيز. 
 التشغيل اقتصاديات من القصوى االستفادة. 
 الرقابة عمميات تسييل. 

 : فهي التخطيط مبادئ اما
 األىداف تحقيق في المساىمة مبدأ. 
 التخطيط وأسبقية أولوية مبدأ. 
 التخطيط شمولية مبدأ. 
 األولى الفرضية لنا يخدم ما وىذا. التخطيط وكفاية فعالية. 

 الثانية الفرضية ومناقشة وتحميل عرض
 الثانية الفرضية وتحميل عرض
 الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور لمتنظيم:  الثانية الفرضية نص

 .الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في التنظيم أىمية مدى ما :األول السؤال
 .الرياضية المنشآت تسيير تحسين في التنظيم أىمية مدى :السؤال من الغرض
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 اإلداريين إجابة يبين: (5) رقم والشكل الجدول
 .األول السؤال عمى

 أن يعتبرون اإلداريين من%   66.66 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 يعتبرون%  33.33  ب المقدرة الثانية بالنسبة أما المنشأة كبيرة داخل أىمية لو التنظيم

 .الرياضية المنشأة داخل متوسطة أىمية ذو التخطيط
 .واألىداف؟ الخطط احترام عمى يساعد التنظيم ىل :الثاني السؤال
 .ال أم واألىداف الخطط احترام عمى يساعد التنظيم كان إن معرفة :السؤال من الغرض

 
 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين: (6) رقم والشكل الجدول
 الثاني السؤال عمى

 التنظيم أن يعتبرون اإلداريين من% 83نسبة  أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 أن يعتبرون% 23 ب المقدرة الثانية النسبة أما الموضوعة، واألىداف الخطط عمى احترام يساعد
 .الموضوعة واألىداف احترام الخطط عمى يساعد ال التنظيم
 .وتحسينيا؟ العالقات مستويات تصميم عمى يساعد التنظيم ىل :الثالث السؤال

 % النسبة التكرارات اإلجابات

  66.66  23 كبيرة
 33.33   13 متوسطة
 33 33 قميمة

 133 33 المجموع

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 83 24 نعم
 23 36 ال

 133 33 المجموع
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 أم وتحسينيا العالقات مستويات تصميم عمى يساعد التنظيم كان إن معرفة :السؤال من الغرض
 .ال

 
 
 
 
 
 

 .الثالث السؤال عمى اإلداريين إجابة يبين(: 7) رقم والشكل الجدول
 أن يعتبرون اإلداريين من%  73.33 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح

% 26.66 ب المقدرة الثانية النسبة أما وتحسينيا، العالقات مستويات تصميم يساعد عمى التنظيم
 .وتحسينيا العالقات مستويات تصميم يساعد عمى ال التنظيم يعتبرون

 .فعالة؟ بصورة العمل سير عمى يعمل الجيد التنظيم ىل :الرابع السؤال
 .ال أم فعالة بصورة العمل سير عمى يعمل الجيد التنظيم كان إن معرفة :السؤال من الغرض

 
 
 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين (:8) رقم والشكل الجدول
 الرابع السؤال عمى

 يعتبرون اإلداريين من%  83 ب الدقدرة نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 ب الدقدرة الثانية النسبة أما الدنشأة، داخل فعالة بصورة العمل سير عمى الجيد يعمل التنظيم أن
 .فعالة بصورة العمل سير عمى ال يعمل الجيد التنظيم يعتبرون% 23

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 73.33 22 نعم
 26.66 38 ال

 133 33 المجموع

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 83 24 نعم
 23 36 ال

 133 33 المجموع
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 .األفراد؟ تقدم لتقييم منظمة طريقة تعد التقارير كتابة ىل :الخامس السؤال
 .ال أم األفراد تقدم لتقييم منظمة طريقة تعد التقارير كتابة كان إن معرفة :السؤال من الغرض

 
 

 
 
 
 
 

 .الخامس السؤال عمى اإلداريين إجابة يبين (:9) رقم والشكل الجدول
 :النتائج وتحميل عرض

 أن يعتبرون اإلداريين من%  63.33 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 ب الدقدرة الثانية النسبة أما نشأة،الم داخل األفراد تقدم لتقييم منظمة طريقة تعد التقارير كتابة

 .المنشأة داخل األفراد تقدم لتقييم منظمة طريقة تعد ال التقارير كتابة أن يعتبرون%  36.66
 :الثانية الفرضية مناقشة
 سموى، نادي)اداريي   عمى وزع والذي بو قمنا الذي االستبيان نتائج وتحميل عرض بعد

 خالل من طرحناىا قد كنا التي الحقائق أغمبية إلى الوصول الكويت، تم بدولة( القادسية ونادي
" الرياضية الدنشآت تسيير تحسين في التنظيم ودوره" الثانية الفرضية من وانطالقا بحثنا فرضيات

 يمعب التنظيم أن فعال (، تبين لنا5، 4، 3، 2، 1لمتنظيم ) الثاني المحور في الجداول خالل ومن
 في المجال التنظيم وظيفة في عميو يتفق ما وىذا الرياضية المنشآت تسيير تحسين في ميما دورا

 ففي الخارجي إطارىا ىو اإلدارية عممية في التنظيم يعتبر الذي النظري الجانب في الرياضي
 العالقات مجموعة في والمنفذين المشرفين تحدد التي والسمطات تحديد المسؤوليات التنظيم

 يكون أن بد ال األىداف تحقيق إلى تيدف التي والخطط والسياسات األىداف تحديد فبعد الرسمية،
 لمبرامج والمادية البشرية لمطاقات األمثل الجيد االستخدام التنظيم يخدم كما.مالئما تنظيما ىناك

 فرضيتنا يخدم ما وىذا اإلنسانية لألفراد والرغبات الكامل اإلشباع ويحقق وأنشطتيا الرياضية
 .الثانية

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 63.33 19 نعم
 36.66 11 ال

 133 33 المجموع
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 الثالثة الفرضية ومناقشة وتحميل عرض
 الثالثة الفرضية وتحميل عرض
 الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور لمتخطيط :االولى الفرضية نص

 .الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في الرقابة أىمية مدى ما :األول السؤال
 .الرياضية المنشآت تسيير تحسين في الرقابة أىمية مدى معرفة :السؤال من الغرض

 
 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين(: 11) رقم والشكل الجدول
 .األول السؤال عمى

 أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 الثانية بالنسبة أما المنشأة داخل كبيرة أىمية لذا الرقابة أن يعتبرون اإلداريين من%  76.66نسبة
 النسبة الثالثة أما الرياضية المنشأة داخل متوسطة أىمية لذا الرقابة أن يعتبرون% 23 ب الدقدرة
 .الرياضية المنشأة داخل لذا أىمية ال الرقابة أن يعتبرون%  3.33  ب والمقدرة
 .العمال؟ مردود تحسين في مىيسا األداء وتقييم مراقبة لى :الثاني السؤال
 .ال أم العمال مردود تحسين في مىيسا األداء وتقييم مراقبة كانت إن معرفة :السؤال من الغرض

 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين(: 11) رقم والشكل الجدول
 .الثاني السؤال عمى

 % النسبة التكرارات اإلجابات

  76.66  23 كبيرة
 23  36 متوسطة
 3.33  31 قميمة

 133 33 المجموع

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 93.33 28 نعم
 66.66 32 ال

 133 33 المجموع
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 مراقبة أن يعتبرون اإلداريين من%  93.33 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 يعتبرون%  66.66 ب المقدرة الثانية النسبة أما العمال، مردود تحسين في يساىم وتقييم األداء

 .العمال مردود تحسين في األداءيساىم وتقييم مراقبة أن
 .المنشأة؟ أىداف اتجاه العمل تسيير عمى تعمل الرقابة ىل :الثالث السؤال
 .ال أم المنشأة أىداف تجاه العمل تسيير عمى تعمل الرقابة كانت إن معرفة :السؤال من الغرض

 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين(: 12) رقم والشكل الجدول
 .الثالث السؤال عمى

 الرقابة أن يعتبرون اإلداريين من%  83.33 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 يعتبرون% 16.66 ب الدقدرة الثانية النسبة أما نشأة،الم دافأى اتجاه العمل تسيير عمى تعمل
 .نشأةالم دافأى اتجاه العمل تسيير عمى تعمل الرقابة
 تسيير تحسين في دور لو الخمل عن والكشف السمطة لذوي الدسؤولية تحديد ىل :الرابع السؤال

 .نشأة؟الم
 في دور ول الخمل عن والكشف السمطة لذوي سؤوليةالم تحديد كان إن معرفة :السؤال من الغرض
 .ال أم نشأةالم تسيير تحسين

 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين(: 13) رقم والشكل الجدول
 .الرابع السؤال عمى

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 83.33 25 نعم
 16.66 35 ال

 133 33 المجموع

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 93.33 28 نعم
 6.66 32 ال

 133 33 المجموع
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 يعتبرون اإلداريين من%  93.33 ب المقدرة نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 أما المنشأة، تسيير تحسين في دور لو الخمل عن والكشف السمطة لذوي تحديد المسؤولية أن

 لو الخمل عن والكشف السمطة لذوي المسؤولية تحديد % يعتبرون6.66 ب المقدرة الثانية النسبة
 .الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور

 .المسطرة؟ األىداف تحقيق في تساىم التنفيذ ومتابعة مراقبة ىل :الخامس السؤال
 أم المسطرة األىداف تحقيق في تساىم التنفيذ ومتابعة مراقبة كانت إن معرفة :السؤال من الغرض

 .ال
 
 
 
 

 اإلداريين إجابة يبين(: 14) رقم والشكل الجدول
 .الخامس السؤال عمى

 مراقبة أن يعتبرون اإلداريين من%  133 نسبة أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 .الرياضية المنشأة داخل المسطرة األىداف تحقيق في تساىم التنفيذ ومتابعة
 .التنفيذ؟ وسوء األخطاء تالشي عمى تساعد الرقابة لى :السادس السؤال
 .ال أم التنفيذ وسوء األخطاء تالشي عمى تساعد الرقابة كانت إن معرفة :السؤال من الغرض

 
 
 

 
 اإلداريين إجابة يبين(: 14) رقم والشكل الجدول

 الخامس السؤال عمى
 أكبر أن أعاله الجدول خالل من لنا يتضح

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 133 33 نعم
 33 33 ال

 133 33 المجموع

 % النسبة التكرارات اإلجابات

 93 27 نعم
 13 33 ال

 133 33 المجموع
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 النسبة أما التنفيذ، وسوء تالشي األخطاء عمى تساعد الرقابة يعتبرون اإلداريين من%  93 نسبة
 .وسوء التنفيذ األخطاء تالشي عمى تساعد الرقابة أن يعتبرون% 13 ب والمقدرة الثانية

 :الثالثة الفرضية مناقشة
 ونادي سموى، نادي) إداري عمى وزع والذي بو قمنا الذي االستبيان نتائج وتحميل عرض بعد

 تسيير تحسين في ودورىا الرقابة" الثالثة الحقائق أغمبية إلى الوصول الكويت، تم بدولة( القادسية
 لنا (، تبين 6، 5، 4، 3، 2، 1الثالث )  في المحور الجداول خالل ومن" الرياضية المنشآت

 الجانب في عميو يتفق وىذا ما الرياضية المنشآت تحسين في ميما دورا تمعب الرقابة أن فعال
 :تشمل والتي اإلدارية المستويات حسب الرقابة في النظري

 المنشأة أو المؤسسة مستوى عمى الرقابة. 
 العمميات مستوى عمى الرقابة. 
 األفراد مستوى عمى الرقابة. 

 :تشمل والتي بها القيام توقيت مستوى حسب والرقابة
 الوقائية الرقابة. 
 التاريخية الرقابة. 
 الثالثة الفرضية لنا يخدم وىذا. المتزامنة الرقابة. 

 االستنتاجات :
 إداريين من الرياضية اإلطارات في الممحوظ والنقص المسيرين لدى الكافية انعدام الموىالت 

 التأىيل إلى يفتقرون ومسيرين إداريين إلى المجوء إلى أدى مما الجمال ىذا في ومسيرين
 استعمال إلى ذلك إلى أدى مما والتسيير اإلدارة مجال في الحديثة واألساليب العممي والتأطير
 . الرياضية المنشآت تسيير في وتحسن التقدم في شيء تصنع أن يمكن ال بدائية طرق

 إلى عادة ذلك ويرجع توجييية، رقابة التنظيم تخطيط خالل من العمل استراتيجية وجود انعدام 
 حديثة عممية أساليب استخدام إلى يمجأ فال العممي التأىيل عن وبعيد الفكرة قميل المسير كون
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 التسيير وطرق والعممي العممي المجال في والرقابة والتنظيم أىمية التخطيط يدرك ال ألنو
 .الحديث

 الفرضية أن نستنتج التخطيط حول األول المحور اسئمة نتائج ومناقشة وتحميل عرض خالل ومن 
 ومن تحققت قد"  الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور لمتخطيط"  نصيا والتي األولى الجزئية
 الجزئية الفرضية أن نستنتج التنظيم حول الثاني المحور اسئمة نتائج ومناقشة وتحميل عرض خالل
 خالل ومن تحققت قد"  الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور لمتنظيم"  نصيا والتي األولى
 األولى الجزئية الفرضية أن نستنتج الرقابة حول األول المحور اسئمة نتائج ومناقشة وتحميل عرض
 تحققت. قد"  الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور لمرقابة"  نصيا والتي
 لإلدارة"  عمى تنص والتي لمبحث العامة الفرضية أن نقول الثالثة الجزئية الفرضيات تحقق ومن

 تحققت. قد"  الرياضية المنشآت تسيير تحسين في دور الرياضية
 التوصيات:

 والتكوين اإلداري التسيير مجال في متخصصون والمنشآت الرياضية القطاعات قيادة يتولى أن 
 .  الرياضة قطاع في

 الرياضية لممنشآت األمثل لتسيير المالئمة والوظائف السبل انتياج المدير عمى . 
 واإلدارة التسيير مجال في اإلطارات بتكوين تيتم رياضية إدارة وضع . 
 المنشأة في العاممين األفراد في النابعة التسيير لتحسين المفيدة الجديدة األفكار تشجيع 

 . المستويات كافة وعمى الرياضية
 تأخذ بحتة عممية منيجية إلى تستند المعالم واضحة آليات وضع يضمن عمل برامج تسطير 

  المنشأت تسيير تعيق التي والمسببات العوائق جميع االعتبار بعين
 تأىيل في بمد" سنوية" زمنية مراحل إلى الخطط ىذه تقسم أن عمى المدى طويمة خطط وضع 

  المنشأت. مستوى عمى اإلداريين المسيرين وصقل
 المنشآت داخل البشري بالعنصر االىتمام زيادة . 
 المسيرين مردود لتحسين الحوافز بعض وضع. 
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 مرفقات
 استمارة استبيان

 بكل اإلجابة اإلداري عزيزي منك الرياضية يطمب المنشآت تسيير تحسين في تساهم التي اإلدارية الوظائف بعض معرفة بقصد
( أمام العبارة التي تراها مناسبة وصائبة حسب رايك من أجل التوصل الي Χعالمة ) بوضع التالية األسئمة عن وصراحة موضوعية

 نتائج دقيقة تفيد دراستنا وشكرًا لتفهمكم.
 كراً وش

 :شخصية معمومات 
 السن :                          الجنس :  ذكر             أنثى    

  :التعميمي المستوى
  ثانوي: الرياضة:                             تعميم في سامي تقني

 جامعي:                                            دراسات عميا:
 التخطيط:: األول المحور

 الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في التخطيط أىمية مدى ما -1
 قميمة   متوسطة                             كبيرة                         

 المنشآت؟ تسيير تحسين عمى يساعد الجيد التخطيط ىل -2
 نعم:                               ال:  

مستوى  عمى األداء وتحسين تطوير وخطط )كاألفراد( الموارد خطط تفصيالت وضع ىل -3
 الرياضية المنشآت تسيير تحسين في يساىم األقسام

 :  ال:                               نعم
 المنشأة؟ أىداف تحقيق في دور لو التخطيط ىل -4

 :  ال:                               نعم
 التسيير؟ تحسين إلى يؤدي البرامج تحديد ىل -5

 التنظيم: الثاني المحور
 الرياضي؟ المنشآت تسيير تحسين في التنظيم أىمية مدى ما -1

 :قميمة                             :متوسطة                                 :كبيرة  
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 واألىداف؟ الخطط احترام عمى يساعد التنظيم ىل -2
 :  ال:                               نعم

 وتحسينيا؟ العالقات مستويات تصميم عمى يساعد التنظيم ىل -3
 :  ال:                               نعم

 فعالة؟ بصورة العمل سير عمى يعمل الجدي التنظيم ىل -4
 :  ال:                               نعم

 األفراد؟ تقدم لتقييم منظمة طريقة تعد التقارير كتابة ىل -5
 :  ال:                               نعم

 الرقابة: الثالث المحور
 الرياضية؟ المنشآت تسيير تحسين في الرقابة ميةأى مدى ما -6

 :قميمة                        :متوسطة                          :كبيرة   
 العمال؟ مردود تحسين في يساىم األداء وتقييم مراقبة ىل -7

 :  ال:                               نعم  
 المنشأة؟ أىداف اتجاه العمل تسيير عمى تعمل الرقابة ىل -8

 :  ال:                               نعم  
 المنشأة؟ تسيير تحسين في دور لو الخمل عن والكشف السمطة لذوي المسؤولية تحديد ىل -9

 :  ال:                               نعم
 المسطرة؟ األىداف تحقيق في تساىم التنفيذ عممية ومتابعة مراقبة ىل -13

 :  ال:                               نعم
 التنفيذ؟ وسوء األخطاء تالشي عمى تساعد الرقابة ىل -11

 :  ال:                               نعم
 

 

 


