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مقدمة

مقدمة

إن الرياضة وأمهيتها وكبقية شؤون احلياة األخرى حتتاج إىل إدارة وتنظيم جيدين وإن االختصاصني يف شؤون
اإلدارة الرياضية قاموا بعرض مواضيع وعمليات نظرية عامة ميكن أن تنسجم مع اجلوانب التطبيقية العملية وهبذا فإن
مهمتهم ىذه حتدد يف عمليات حتليل وختطيط وتقرير ومراقبة ادلسائل األساسية اليومية ادلتعلقة باجتاىات تطور حقل
الًتبية البدنية والرياضية على ضوء اخلربة اجملتمعة واليت تتجمع نتيجة العمل اإلداري.
فادلساعي واجلهود يف العمل اليت تبذل داخل ىذا احلقل تسعى يف احلقيقة إىل الوصول إىل ىدفان رئيسيان
متداخلني مع بعضهما يف حتقيق إصلازات رياضية عالية ،وزلاولة جذب واحتواء الشباب دلمارسة األنشطة الرياضية
بشكل متواصل ومنظم.
لقد توضح منحذ سحنوات لويلحة بحنن النتحائا الرياضحية ادلتقدمحة ىحي ذتحرة اجلهحود ادلبذولحة يف العمحل اجلمحاعي ادلشحًت
ليشححمل الناحيححة اإلداريححة ،وقححد فهمححت الححدول ادلتقدمححة يف عححاذ الرياضححة أمهيححة ىححذا الححدور ،وعملححت علححى تشحريع القحوانني
اخلاصححة لححذلل ألجححل تطححوير ووايححة م هححوع العمححل اجلمححاعي يف ىححذا احلقححل  ،فتطححور مسححتوى اإلصلححازات كمححا ونوعححا يف
حقححل اإلدارة الرياضححية ىححو نتيجححة منطقيححة تعتمححد بشححكل رئيسححي علححى عوامححل كيححاة منهححا نوعيححة تطححوير العمليححة اإلداريححة
وذلححل اسححامهة اإلداريححني ادلتاصصححني خاصححة باعتمححادىم علححى أسح ونظريححات ومححدارس ومححداخل نظريححة بينححت لبيعححة
العمل اإلداري يف بدايتحو وتطحورت واختل حت توجهاوحا وتطبيقاوحا علحى سلتلح اإلدارات والرياضحية منهحا ،وتنتقحل بعحدىا
دلمارسة متعددة لعدع وجود توجو نظري موحد ميكن تقدميو وتطبيقو .
فالنظريحات تتميح بتنوعهحا وثرائهحا عحرب فحًتات زمنيحة سلتل حة و يف رلحاالت معرفيحة وعلميحة متنوعحة كعلحم االجتمحا
علحم الحن

 ،وعلحم االقتصحاد ...شلحا يصحعب اختحاذ القحرار بحاإلدارة الرياضحية سحواء لظحاىرة تنظيميحة (والحيت أساسحها حا

اقتصحادي والحيت البحا محا تتميحل يف التحليحل السحطحي ،أو ختصحي

مكانحة مهمحة للتحليحل االقتصحادي للمنظمحات

(التعبا على العالقات اقتصاديا واليت البا ما مت إمهاذلا أو حىت جتاىلها وىي اآلن يف تطور متنامي.1

 1عبد ال تاح بومخام :نظريات ال كر اإلداري تطور وتباين أع تنو و تكامل  ،ادلؤدتر العلمي الدويل عودلة اإلدارة يف عصر ادلعرفة ،جامعة اجلنان لرابل
لبنان ،2102 ،ص .01
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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أ

مقدمة
وقد مت تقسيم الدراسة إىل مخسة فصحول ،األول يتعلحق باخلل يحة النظريحة للبححيت الحيت تناولنحا فيهحا سلتلح النظريحات
ادل سرة لل كر اإلداري ومراحل تطوره ،وال كر اإلداري يف اإلسالع ،وكذلل النظريحات االقتصحادية وال حا االقتصحادية يف
اجملال الرياضي ،باإلضافة إىل الدراسات السابقة.
واحتححوى ال صححل اليححا علححى اإللححار العححاع للدراسححة ،حيححيت تطرقنححا إىل التعريح الل ححوي و االصححطالحي واإلجرائححي
ألىم الكلمات ادل تاحية و الدالة ،و إىل إشكالية الدراسة و أىداف الدراسة وأمهيتها وفرضياوا.
أما ال صل الياليت جاء بعنوان اإلجراءات ادليدانية للدراسة ،حييت تطرقنا إىل الدراسة االستطالعية ،وادلحنها ادلتبحع
يف الدراسة ورلتمعها وأداة الدراسة و أساليب ادلعاجلة اإلحصائية ادلتبعة.
وال ص ححل الراب ححع خصص ححناه لع ححرض و حتلي ححل وت س ححا النت ححائا ،ن مناقش ححتها وربطه ححا باخلل ي ححة النظري ححة والدراس ححات
السابقة.
يف حححني ال صححل اخلححام تناولنححا في حو اس ححتنتاجات عامححة و اقًتاح ححات و آفححاس مسححتقبلية للدراس ححة و ذك ححر ادلراج ححع
ادلعتمدة و قائمة ادلالحق و ملا للدراسة.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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ب

الفصل األول
اخللفية النظرية والدراسات السابقة

تمهيد
-1-Iالفكر اإلداري

 -2-Iالنظريات الغير االقتصادية في المجال الرياضي

 -3-Iالنظريات االقتصادية في المجال الرياضي
 -4-Iاإلدارة الرياضية
 -5-Iالدراسات السابقة والتعليق عليها
خالصة

الفصل ألاول

]الخلفية النظرية والدراسات السابقة[

تمهيد:
يتضمن علم اإلدارة نظريات متعددة االجتاهػات وادلنطلقػات تركػ بعضػاا علػ ادلؤسسػ وتنظيماػا أو علػ
مالكاػا البشػري وحاجاتػ وكيفيػ ففيػ وسػلككيات أو علػ عالقتاػا بالبيئػ احمليطػ ونظماػا ادلختلفػ أو علػ
الظروؼ واحلاالت الطارئ أو علػ سلرجاهتػا ومنتجاهتػا وكيفيػ تعظيماػا كميػاً ونكعيػاً أو علػ العمليػات اإلداريػ
ووظائفاا أو عل اسرتاتيجياهتا يف العمل وادلمارس أو غري ذلك.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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الفصل ألاول

]الخلفية النظرية والدراسات السابقة[

-Iالخلفية النظرية :
-1-Iالفكر اإلداري
عاش الناس يف مجاعات منذ قدمي ال مػاف و كانػ اإلدارة تشػ ل أةيػ يف حيػاة اإلنسػاف وكانػ العمليػ
اإلداري هي ادلعيار الذي يفرؽ بني ما هك معروؼ من اجملتمعات ادلنظم واألخرى اليت تعيش حياة الغاب .
سػيتم هنػا اسػتعراض نشػإلة اإلدارة وتطكرهػػا منػذ القػدـ وحػ التػاريل احلػػديل وذلػك مػن خػالؿ عػدة مراحػػل؛ األوذل
فرتة ما قبل ادليالد الثاني فرتة ما بعد ادليالد وكذا اإلدارة يف اإلسالـ.
-1-1-Iالفترة ما قبل الميالد
سنتناوؿ باختصار كل من احلضارة السكمري احلضارة ادلصػري احلضػارة البابليػ احلضػارة الصػيني واحلضػارة
اذلندي
 )1الحضارة السومرية :احلضارة السكمري هي حضارة جملمكعات بشري يف جنػكب رػرؽ اذلػالؿ اخلصػي (بػالد
سكمر) يف العراؽ اليكـ خالؿ األلف الرابع قبل ادليالد  .إف من أقدـ الكثائق ادل تكب يف العادل مػا عثػر عليػ
البػػاحثني يف تػراث احلضػػارة السػػكمري والػػيت تضػػمن علػ أف أهػػل سػػكمر قػػد مارسػكا لكنػػا مػػن الرقابػ اإلداريػ
من خالؿ نظاـ ادلعابد وال ان
 )2الحضارة المصرية  :اعتػ ادلصػريكف القػدمان منػذ أواخػر العصػر احلجػري القػدمي  11آالؼ عػاـ قبػل ادلػيالد
بػػإل م أمػ قائمػ بػػذاهتا وأىلقػكا علػ أنفسػػام أهػػل مصػػر أو نػػاس األرض  .اهػػتم ادللػػكؾ بتػػإلمني حػػدود الػػبالد
ونشػػط حركػ التجػػارة بػػني مصػػر والسػػكداف واسػػتقبل مصػػر عصػرا رليػػدا يف تارخياػػا عػػرؼ باسػػم عصػػر بنػػاة

األهراـ ورادت هذ الدول بنان أوؿ هرـ هرـ (سقارة) ومع تطػكر ال راعػ والصػناع والتجػارة اسػتخدـ
ادلصريكف أوؿ أسطكؿ ري. 1
صلد أف ادلصػريني القػدمان أقػامكا رػ ل مػن أرػ اؿ احل ػم ادلركػ ي مػا بػني عػاـ ( ) 2160– 1788قبػل ادلػيالد
حيػػل قسػػم الدول ػ الفرعكني ػ إذل مقاىعػػات ل ػػل مناػػا حػػاكم مسػػئكؿ أمػػاـ الفرعػػكف ومفػػكض من ػ بسػػلطات
إلدارة وتسيري رئكف اجلماع
 )3الحضااارة البابليااة

وقد كاف لفرعكف نكاب خيصام ببعض ادلااـ اإلداري يف مرك احل م.
 :بابػػلBabyloniaتعػػب (بكاب ػ اإلل ػ ) كػػاف الفػػرس يطلقػػكف علياػػا (بػػابروش)

Babirushدول بالد مابني النارين القدمي كانػ تعػرؼ قػدميا بػبالد سػكمر وبػالد سػكمر كانػ تقػع بػني
ػػري دجلػ ػ والفػ ػرات جن ػػكب بغ ػػداد ب ػػالعراؽ أسس ػػاا (مح ػػكراي ) ع ػػاـ  1763ؽ.ـ .وهػ ػ ـ (آر ػػكر) ع ػػاـ
 1761ؽ.ـ  ,وأصدر قانكن (رريع محكراي) ويف عاـ 1611ؽ.ـ.

 1علي الشرقاوي  :إدارة األعماؿ – الكظائف وادلمارسات اإلداري

ب ط دار الناض العربي
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كذلك صلد أف البابليني يف عاد (نبكخذ نصر) عاـ  614ؽ .ـ .استعملكا الرقابػ اإلداريػ علػ اإلنتػاج
.
فقد استخدم األلكاف ككسيل للرقاب عل خيكط الغ ؿ اليت يتداوذلا ادلصنع كل أسبكع.
 )4الحضارة الصينية:

قام ػ احلضػػارة الصػػيني القدمي ػ يف وديػػاف األ ػػار الثالث ػ وهػػي الناػػر األصػػفر ويسػػم بالصػػيب (ه ػكان ) والناػػر
األزرؽ (يانغ تشي كانغ) والنار اجلنكي ادلسمي(سي كيانغ) .
أسػ اإلم اىػػكر (تشػني رػػي هكانػػغ) أوؿ دولػ إقطاعيػ مرك يػ مكحػدة متعػػددة القكميػػات يف تػاريل الصػػني (أسػػرة

تشني)  .تدؿ الكثائق التارخييػ علػ أف الصػينيني كػانكا علػ علػم بػبعض ادلبػادئ اإلداريػ يف رلػاؿ التنظػيم والتكجيػ
والرقاب ولذلك فإف دستكر (تشاو) الػذي كتػ عػاـ  1111ؽ .ـ .يػدؿ علػ أف هػذا الدسػتكر اسػتخدـ كػدليل
إداري للجميػػع مػػن أصػػغر مػػكظفي الدولػ إذل اإلم اىػػكر وكػػاف هنػػاؾ هبانيػ قكاعػػد خم ػػم ػػا رئػػي الػػكزران سلتلػػف
األجا ػ ة احل كمي ػ إف عملي ػ ال فػػانة يف رػػغل الكظيف ػ ذلػػك أمػػر هػػاـ للغاي ػ بغي ػ فقيػػق أهػػداؼ ادلنظم ػ وهػػذا
األمػػر قػػدمي قػػدـ ال مػػاف فقػػد أكػػد (فرييػػل هػػريى) أف احلضػػارة الصػػيني ابتػػدع ((أقػػدـ نظػػاـ يف التػػاريل لشػػغل
الكظػػائف العامػ علػ أسػػاس عقػػد اختبػػارات للمتقػػدمني لػػدخكؿ اخلدمػ واختيػػار األصػػل مػػن بيػػنام وكػػاف معيػػار
الصػػالحي هػػك كفػػانة ادلكظػػف وقدرت ػ عل ػ القيػػاـ بالعمػػل وكػػذلك أوجػػدوا جاػػاز مػػن ادلفتشػػني ادلتنقلػػني الػػذين
يقكمػػكف برقابػ أدان ووالن ادلػػكظفني ))  .وه ػػذا نػػرى بإلنػ منػػذ أكثػػر مػػن ثالث ػ ألػػف سػػن عػػرؼ الصػػينيني القػػدمان
بعض ادلبادئ وادلفاهيم اإلداري يف رلاؿ التخطيط والتنظيم والتكجي والرقاب اليت عرفتاا اإلدارة احلديث .
 )5الحض ااارة اإلقريقي ااة  :ق ػػد أدت ىبيع ػ ال ػػبالد اجلبلي ػ إذل اجت ػػا أهلا ػػا إذل الب ػػر ككس ػػيل لالتص ػػاؿ ل ػػذا كان ػ
حضارة اإلغريق حضػارة رريػ جتاريػ وقػد ظاػرت حضػارهتم قبػل ادلػيالد ئمسػمائ ومسػني عامػا ومػرت راحػل
ثالث  :العصر األرخي العصر ال السي ي والعصر اذليلينيسي .
لق ػػد عػ ػػرؼ اإلغري ػػق الكثػ ػػائق ادلتعلق ػ ػ بػ ػػادئ اإلدارة فيمػ ػػا كتب ػ ػ (أكسػ ػػينفكف) ع ػػن ف ػ ػػرة (ال لي ػ ػ يف اإلدارة
والتخص ػ ) وقػػد دؿ (أكسػػينفكف) بكضػػكح عل ػ أف اإلدارة فػػن مسػػتقل يتمي ػ عػػن غػػري مػػن الفنػػكف وقػػد تػػرؾ
اإلغريػػق تراثػػا مامػػا أيض ػػا يف رلػػاؿ اإلدارة فيمػػا يتعل ػػق باختيػػار ادل ػػكظفني وتف ػػكيض الس ػػلط وكػػذلك دراس ػ العم ػػل
والرقاب علي وصلد أف اإلغريق ذهبكا إذل مت ي كل ألكاف ادلعرف واألف ار حػ اهتػدوا إذل ف ػرة الب ػل العلمػي
1
وأدخلكا العلم واألستاذي يف كثري من رلاالت الف ر اإلنساين .
 )6الحضارة الهندية  :قام حضارة اذلنػد القدميػ علػ ضػفاؼ أ ارهػا وأوديتاػا مثػل وادي ال اسػند وروافػد

و ػػر الغػػان وروافػػد وعل ػ ضػػفاؼ ػػر كررػػنا يف الػػدكن  .وأهػػم أس ػ احليػػاة االجتماعي ػ يف اذلنػػد نظػػاـ
الطبقػػات .وهػػي ال ان ػ أو ال اة ػ احملػػاربكف ادل ارعػػكف والتجػػار وأص ػ اب احلػػرؼ مث ادلنبػػكذوف  .وقػػد

 1كلكدس جكرج االبن  :تاريل الف ر اإلداري ترمج أمحد محكدة ب ط م تب الكعي العري القاهرة  1972ص.35
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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عػ ػػرؼ اذلنػ ػػكد يف ذلػ ػػك العصػ ػػر عنصػ ػػر الت ديػ ػػد والتخصػ ػػي يف تكزيػ ػػع العمػ ػػل كمػ ػػا عرف ػ ػكا أةي ػ ػ وضػ ػػكح
التعليم ػػات وأدركػ ػكا قيمػ ػ كف ػػانة األفػ ػراد والعالق ػػات اإلنس ػػاني ودراسػ ػ احلركػ ػ وترتيػ ػ مكق ػػع العم ػػل وت ػػداوؿ
األدوات وكلي ػ اإلدارة والتنظػػيم العس ػ ري والرقاب ػ عل ػ األعمػػاؿ وتفػػكيض السػػلط والتخطػػيط ونظػػاـ ف ػػرة
احلكاف .
 -2-1-Iفترة ما بعد الميالد

متثل الف ر اإلداري الذي ساد فرتة احلضارة الروماني وأواخر القرف التاسع عشر:

 )1الحض ااارة الروما ي ااة  :تع ػػد احلض ػػارة الروماني ػ أو روم ػػا القدمي ػ

م ػػن أعظ ػػم حض ػػارات أوروب ػػا بع ػػد احلض ػػارة

اإلغريقيػ ػ عم ػػل الروم ػػانيني علػ ػ تنظ ػػيم وتط ػػكير مؤسس ػػاهتم السياس ػػي والعسػ ػ ري واالجتماعيػ ػ وب ػػدأوا بالتكس ػػع
التػػدر ي وأسسػكا دولػ سػػيطرت يف بػػادئ األمػػر علػ رػػب اجل يػػرة اإليطاليػ مث اتسػػع هػػذ الدولػ وسػػيطرت علػ
معظم العادل القدمي وأصب حدودها راسع امتدت من اجلػ ر ال يطانيػ ورػكاىو أوروبػا األىلسػي غربػاً إذل بػالد
ما بني النارين وسػاحل رػر قػ وين رػرقاً ومػن وسػط أوروبػا حػ ػاؿ جبػاؿ األلػ واذل الصػ ران اإلفريقيػ ال ػ ى
والب ػر األمحػػر جنكبػاً وبػذلك كانػ مثػػاالً علػ مفاػػكـ الدولػ اجلامعػ ) (Universal Stateذات الطػػابع
االستعماري واستمرت ح القرف اخلام ادليالدي الذي في مت ن القبائػل اجلرمانيػ مػن السػيطرة علػ مقاىعػات
الدول ػ الروماني ػ عػػاـ  476ـ  .ارػػتار الرومػػاف آنػػذاؾ بػػالف ر التنظيمػػي اجليػػد وخاص ػ ً يف رلػػاؿ التنظػػيم اإلداري
وذلػػك بالقػػدر الػػذي م ػػنام مػػن ح ػػم إم اىػػكرتيام ادلرتامي ػ األى ػراؼ فقػػد أعتمػػد الرومػػاف يف عاػػد اإلم اىػػكر
(ديككلتيػػاف) عػػاـ  284ـ .عل ػ الالمرك ي ػ يف احل ػػم وتف ػػكيض الس ػػلط حل ػػاـ ادلقاىعػػات ال ػػيت قسػػم إذل مائ ػ
مقاىع اليت قسم بدورها إذل وحدات أصغر األمر الذي سػاعد علػ تقكيػ قبضػت علػ اإلم اىكريػ الكاسػع

متكسعاً بذلك يف مبدأ التنظيم التدر ي اذلرمي.1
 )2أواخر القرن التاسع عشر:

يقصػػد ب ػالفرتة مػػن أواخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر وح ػ اآلف تلػػك الفػػرتة الػػيت تسػػتعرض الف ػػر اإلداري بػػدناً بتكثيػػق

اإلدارة كعلم من خالؿ ادلدارس واألف ار والنظريات ادلختلف .

قبػػل تلػػك الفػػرتة دل ت ػػن اإلدارة كعلػػم يػػدرس يف ادلػػدارس أو ادلعاهػػد أو اجلامعػػات وإكػػا كػػاف عبػػارة عػػن أف ػػار
وآران وشلارسػػات هنػػا وهنػػاؾ إضػػاف الجتاػػادات بعػػض األف ػراد يف تسػػري نش ػػاىاهتم ادلختلف ػ إض ػػاف إذل تنظ ػػيم

 1كلكدس جكرج االبن  :تاريل الف ر اإلداري مرجع سابق ص.42
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العم ػػل يف دواوي ػػن احل كم ػ ادلختلف ػ  .وهن ػػا س ػػكؼ نس ػػتعرض الف ػػر اإلداري يف هات ػ الف ػػرتة وذل ػػك عل ػ الن ػػك
1
التارل:
أوالا:النظريات الكالسيكية )التقليدية للمنظمة (
-1نظري البريوقراىي
-2نظري اإلدارة العلمي
-3نظري التقسيمات اإلداري

ثا يا:النظريات السلوكية ) اإل سا ية(
-1مدرس العالقات اإلنساني
-2مدرس الفلسف اإلداري

-3نظري التفاعل
-4نظري التناقض بني الفرد وادلنظم
-5نظري التنظيم االجتماعي
-6نظري التنظيم ادلعدل وحلق الكصل
ثالثا:النظريات الحديثة للمنظمة
-1نظري النظاـ
-2ادلدرس ال مي يف اإلدارة

-3النظري ادلكقفي
-4نظري التطكير التنظيمي
-5التجرب الياباني وإدارة ادلنظم
 -6نظري " "Zيف اإلدارة
-7إدارة ادلستقبل

 1نكرالدين تاوريرت :قياس الفعالي التنظيمي من خالؿ التقييم التنظيمي أىروح مقدم لنيل راادة دكتكرا يف العلكـ يف علم نف العمل والتنظيم
غري منشكرة كلي العلكـ اإلنساني والعلكـ االجتماعي جامع منتكري قسنطين  2116-2115ص .33
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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 -3-1-Iالفكر اإلداري في اإلسالم
احلضارة اإلسالمي هي ما قدم اإلسػالـ للمجتمػع البشػرى مػن قػيم ومبػادئ وقكاعػد ترفػع مػن رػإلن ومت نػ مػن
التقدـ يف اجلان ادلادي وتي اسر احلياة لإلنساف. 1
إذا نظرنػػا إذل تطػػكر الف ػػر اإلداري اإلسػػالمي لقػػد جػػان القػػرآف ال ػػرمي من ػ الً ومن ه ػاً ورػػامالً ريػػل نظػػم
ااس َِّ ساا
الدين والدنيا ونظم حياة الفرد والعالقات بين وبني اجلماع واخلالق ع وجػل .ويف قكلػ تعػاذل { يَاا أَياه َهاا النس ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ايم َخبِي رار
اارفُوا َِّ سن أَ ْك َارَم ُك ْم عنا َد اللساو أَتْا َقاا ُك ْم َِّ سن اللساوَ َعل ر
َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأُ ثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَابَائ َل لتَا َع َ
احلجرات اآلي . 13
ص َاالةَ وتتَااوا ال سكَكااةَ وأَماروا بِاالْمعر ِ
سِ
ساى ْم فِي ْاْل َْر ِ
وف َوَا َه ْاوا َعا ِن ال ُْمن َكا ِر
ين َِّن سم سكن ُ
ض أَقَ ُاموا ال س َ ُ
وقاؿ تعػاذل {الذ َ
َ ُْ
َ َُ
َولِلس ِو َعاقِبَةُ ْاْل ُُمور احل اآلي ِ . 41
ِ
سِ
ااى ْم يُ ِنف ُقاو َن الشػكرى
استَ َجابُوا لَِربِّ ِه ْم َوأَقَ ُاموا ال س
اور بَا ْي انَا ُه ْم َوم سماا َرَزقاْنَ ُ
ين ْ
ص َالةَ َوأ َْم ُرُى ْم ُش َ
وقاؿ تعاذل { َوالذ َ
اآلي . 38
وأت السن احملمدي متمم أحدث األسالي والنظم اإلداري ومثاؿ ذلك األحاديل النبكيػ الشػريف للنػ صػل
اهلل عليػ وسػػلم ( كلكاام راو وكلكاام مسا ول عاان رعيتااو ) ( أعطااوا اْلجياار ققااو قباال أن يجا عرقااو ) ( َّن

لنفسك عليك ققا وأن لبد ك عليك ققا) .أخرجاما البخاري ومسلم يف ص ي اما عن ابن عمر.
يف رلاؿ التنظػيم يف الدولػ اإلسػالمي كػاف التنظػيم اإلداري يقػكـ علػ أسػاس التػدرج الرئاسػي وتقسػيم العمػل
والتخص ػ يف رلػػاؿ اإلدارة احل كمي ػ حيػػل أبػػرز اإلسػػالـ جكان ػ عديػػدة وهام ػ مػػن أس ػ التنظػػيم اإلداري
ض َدرج ٍ
{و ُى َو الس ِذي َج َعلَ ُك ْم َخالَئِ َ اْل َْر ِ
ات لِّيَْبالُ َاوُك ْم فِاي َماا
ض َوَرفَ َع بَا ْع َ
ض ُك ْم فَا ْو َق بَا ْع ٍ َ َ
وهذا ما بين قكل تعاذل َ
اب وَِّ سو لَغَ ُف ِ
ك س ِر ِ
يم األنعاـ اآلي . 165
يع الْع َق ِ َ ُ ر
تتَا ُك ْم َِّ سن َربس َ َ ُ
ور سرق ر
بعػػد اتسػػاع رقعػ الدولػ اإلسػػالمي مػػارس اخللفػػان مبػػدأً تنظيميػاً معروفػاً وهػػك الالمرك يػ اإلداريػ وتفػػكيض
السلط حيل فكض أمران الكاليات ج ناً من سلطاهتم للب يف أمكر الكالي مثػل تعيػني ادلػكظفني ومراقبػ العمػاؿ
2
و عن اإلسراؼ وتبسيط اإلجرانات وففي العاملني وفقيق حاجاهتم العادل  .عمػالً بقكلػ تعػاذل ((قَالَا ْ
ت الْ َق ِو ه ِ
ين )) القص اآلي .26
ْج ْر َ
َِّ ْق َد ُ
استَأ ِْج ْرهُ َِّ سن َخ ْيا َر َم ِن ْ
اى َما يَا أَبَ ِ ْ
استَأ َ
ي ْاْلَم ُ

 1فرييل هريي  :اإلدارة العام منظكر مقارف ترمج زلمد قاسم القريكيت الطبع الثاني

دار الف ر عماف  1979ص .119

 2زلمد قاسم القريكين :نظري ادلنظم والتنظيم دار وائل للنشر والتكزيع ط .2118 3ص.75
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وعليػ ارػػتارت الدولػ اإلسػػالمي مارسػ الشػػكرى ( الدميقراىي ػ ) يف اإلدارة واحل ػػم فاخللفػػان الرارػػدوف كػػاف
يػػتم اختيػػارهم باالنتخػػاب وأنتقػػل هػػذا الف ػػر اإلداري تطبيقػػا وشلارس ػ عل ػ أنشػػط التجػػارة واإلنتػػاج البسػػيط يف
ذلػػك العاػػد وأسػػتمر تطػػكر هػػذا الف ػػر احلضػػاري العظػػيم ح ػ بلػػغ مرحل ػ متطػػكرة يف عاػػد الدول ػ اإلسػػالمي يف
األندل .
إف ادلبػػادئ اإلداري ػ الػػيت جػػان ػػا نبينػػا زلمػػد صػػل اهلل علي ػ وسػػلم هػػي إ ػػاد رلتمػػع فاضػػل مػػنظم يف ح كمت ػ
ورػػئكف إدارت ػ وقػػد حػػاوؿ صػػل اهلل علي ػ وسػػلم إ ػػاد ذلػػك أيػػاـ كػػاف يف م ػ ول ػػن معارض ػ ق ػريش ل ػ وسػػكن
معػػاملتام إيػػا وأصػ اب اضػػطرا إذل أف يػػإلمر أصػ اب بػػاذلجرة مث هػػاجر هػػك بنفس ػ إذل ادلدين ػ فكجػػد اجلػػك صػػاحلا
إلقام ح كم ذات أنظم وقكانني وتعاليم ترع الدين اجلديد وفمي .1
 نظري ػ اإلدارة يف اإلسػػالـ مرتبط ػ بػػالنظرة االجتماعي ػ للمجتمػػع اإلسػػالمي ومرتبط ػ بإلخالقيػػات وق ػػيم
اجملتمع اإلسالمي ( ادلتغري االجتماعي األخالقي).

 نظري ػ اإلدارة يف اإلس ػػالـ ترك ػ االهتم ػػاـ عل ػ ادلتغ ػػري االقتص ػػادي واحل ػػاف ادل ػػادي وتعم ػػل عل ػ إر ػػباع
حاجات الفرد الفسيكلكجي ( ادلتغري االقتصادي ادلادي ).

 الشكرى يف اإلدارة عنصر أساسي.

 النظري ػ ػ اإلسػ ػػالمي هتػ ػػتم بالعكامػ ػػل اإلنسػ ػػاني والروحي ػ ػ وفػ ػػرتـ اإلنسػ ػػاف كإنسػ ػػاف وتشػ ػػرك يف العملي ػ ػ
اإلداري كل حس مقدرات العقلي وإم انيات واستعدادات النفسي ( ادلتغري اإلنساين ).

 1أمحد إبراهيم أبك سن  :اإلدارة يف اإلسالـ ادلطبع العصري

ب ط دي  1981ص .87
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 -2-Iالنظريات الغير االقتصادية في المجال الرياضي:

إف ادلػداخل غػري االقتصػادي يف اإلدارة تتضػمن نظريػات متنكعػ مت إصلازهػا مػن قبػل بػاحثني وفقػا لطػرؽ عمػل

وألهػداؼ سلتلفػ وقػد مت إصلازهػا اسػتنادا إذل رػكث يف التنظػيم علػم الػنف وعلػم االجتمػاع .قػد ي ػكف مػن غػري
اجملدي الب ل يف أي عامل يكحد هذ الت ليالت اليت سكؼ نقدماا واليت تنتمي إذل رلاالت ف ري سلتلف كعلم
النف علم االجتماع علم نف الفرد واجلماعات و نظري اختاذ القرارات وكل حس تفرعات الرياضي .
بعض النظريات تتبىن يف فليلاا هدؼ معياري مع زلاول تقدمي تعريػف مثػارل للمنظمػ الرياضػي بينمػا فليػل
البعض اآلخر يقكـ عل هدؼ مكضكعي من خالؿ التمسك بدراس وفام عمل ادلنظمات كما خمدث فعال.
رلػاالت دراسػات هػذ النظريػات سلتلفػ ومتنكعػ أيضػا ريػل متتػد مػن ادلؤسسػات الصػناعي وادلؤسسػات اإلداريػ
وكذلك الرياضي مناا وح البريوقراىيات احل كمي إذل منظمات أكثر كال.
النظريػات الغػري االقتصػادي تقػكـ علػ مفاػكـ العقالنيػ ونػذكر مناػا يف رثنػا هػذا :مدرسػ اإلدارة العلميػ (نظريػ
اإلدارة العلمي ونظري مبادئ اإلدارة) مدرس العالقات اإلنساني مدخل النظم و النظري ادلكقفي حيل تقكـ
كػل هػذ ادلػداخل علػ فرضػي أف األفػراد يف ادلنظمػ زلفػ ين بالب ػل علػ فقيػق األهػداؼ ػا يف ذلػك األفػراد
بادلنظم الرياضي .
-1-2-Iمدرسة اإلدارة العلمية :
من بني الرواد األوائل يف نظريات ادلنظمات برز الباحثاف.

الفرنسي" هنري فايكؿ "  " " Henri Fayolواألمري ي " فريدريك تايلكر" Frederick Taylor

الباحثاف ةا ادلؤسساف للتيار الف ري يف اإلدارة الذي تعكدنا أف نطلق علي ادلدرس ال السي ي يف اإلدارة 1أف ار
الباحثاف رغم أ ا ال تتطابق مع أف ار مدرس العالقات اإلنساني إال أ ا الق القبكؿ و ىبق عل نطاؽ واسع
يف سلتلف ادلؤسسات .اهتمامات " فايكؿ "كان عل اجلكان اإلداري للمنظم وقد أرس هذا الباحل بإلف ػار
القاعػدة األساسػي لنظريػ اإلدارة " .تػايلكر "اهػتم مػن جانبػ بتنظػيم وررػات اإلنتػاج وقػد أىلػق علػ فلسػفت يف
تنظيم العمل " التايلكري " أو التنظػيم العلمػي للعمػل الباحثػاف دل ينشػغال بالب ػل يف فديػد العكامػل الػيت أدت إذل
ظاكر اذلياكل اإلداري وتطكرها يف ادلنظمات بػل كػاف اهتمامامػا منصػبا علػ الب ػل يف كيفيػ الرفػع مػن ال فػانة
اإلنتاجي وبالتارل تقدمي قكاعد العمل اليت يتطل األمر التقيد ا لضماف التسيري األمثل للمنظم .
ذلػذا فاألدبيػات الػيت تضػمناا فلػيلام متيػ ت بادلعياريػ اخلالصػ ورػ ل يف الكاقػع تقػدميا للعديػد مػن ادلبػادئ يف
العمل اإلداري.

 1علي السلمي :السلكؾ اإلنساين يف اإلدارة م تب غري

القاهرة  2114ص .318
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إف التسيري األمثل للمنظم يف نظر "فايكؿ " يشرتط التطبيق اجليد دلبادئ اإلدارة األربع عشر اليت تضمنتاا فلسف
مبادئ اإلدارة:
.1
.2
.3
.4

تقسيم العمل .
الصالحي وادلسؤولي .
التدري عل النظاـ .
وحدة إصدار األوامر .

 .5وحدة التكجي .
 .6خضكع ادلصل الشخصي للمصل
 .7م افإلة األفراد .

 .9التسلسل اذلرمي .
 .11الرتكي والنظاـ(.تركي وتنسيق األرخاص
وادلعدات واألريان. ). ..
 .11اإلنصاؼ وادلساواة .
العام .

 .12تباين األفراد يف العمل .
 .13روح ادلبادرة واالبت ار .
 .14روح التعاوف (روح الفريق والتماسك)

 .8ادلرك ي .
حاليا االعتماد عل تطبيق هات أو أغلباا من مسات اإلدارة الرياضي وذلك لكجكب العمل ا فمػثال وحػدة إصػدار
األمر ووحدة التكجي والصالحيات وادلسؤوليات ت ز سلط ادلدير واختاذ القرارات الكاج تنفيذها فيما بعد.
يف نف السياؽ فػإف الباحثػاف "ككليػك وأرويػك" "  " Gulick , Urwickيف الكاليػات ادلت ػدة األمري يػ

قدما مساةتاما يف تطكير الف ر اإلداري.1
فسػاةا يف تطػكير نظريػ مبػادئ اإلدارة بتقػدمي عػدة مبػادئ تعػد أساسػي مي ػن إمجاذلػا يف؛ التخصػ التنسػيق
فديد نطاؽ اإلرػراؼ التطػابق بػني السػلط وادلسػؤولي التػكازف االسػتمراري السػلط فالباحػل " ككليػك "قػدـ
مبػادئ إدارة ال ختتلػف كثػػريا عػػن ادلبػادئ الػيت قػػدماا فػػايكؿ ومت التعبػري عػن هػػذ ادلبػػادئ صػطل

P.O.S.D.C.O.R.Bوتتمثػل يف التخطػيط التنظػيم سياسػ األفػراد إصػدار األوامػر التنسػيق إعػداد
التقارير إعداد ادلي انيات.
واذا كاف " فايكؿ " يفضل مبدأ ُسلمي السلط ) تدرج السلط ( فإف الباحثاف " ككليك وأرويك " يقدماف ثالث

أكاط لعالقات التنظيم؛ عالقات رأسي عالقات وظيفي وعالقات رأسي استشاري .
ميػ الباحثػاف أيضػا بػني أربعػ أنػكاع مػن اذلياكػل؛ اذلياكػل علػ أسػاس األهػداؼ العمليػات العمػالن وادلنػاىق
اجلغرافي ػ  2وهػػذا مػػا تتمي ػ ب ػ اإلدارة الرياضػػي مػػع مكظفياػػا وادلتعػػاملني معاػػا رونتاػػا وهي لاػػا التنظيمػػي عل ػ
حس عملاا فتكجد إدارات رياضػي علػ مسػتكى أعلػ ارػرافي فيمػا تكجػد إدارات فرعيػ علػ مسػتكى ادلالعػ

أو ادلنافسات ادلقام أو اليت ا فروع دائم للعمل الرياضي.
النظري أيضػا تت ػكف مػن رلمكعػ مػن ادلبػادئ واهتماماػا قليػل بتنظػيم ادلنظمػ بػل الرتكيػ كػاف علػ العمػل
ذات .بالنسب ل ل هؤالن الباحثني أساس فسني اإلنتاجي مير بت سني مردودي الفرد يف عمل وهذا يتطل فديد
 1نكرالدين تاوريرت :قياس الفعالي التنظيمي من خالؿ التقييم التنظيمي مرجع سابق ص .52
 2عبد الفتاح بكمخم :نظريات الف ر اإلداري تطكر وتباين أـ تنكع و ت امل مرجع سابق ص .15
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ىػرؽ عمػل انطالقػا مػن الت ليػل العلمػي للماػاـ ينجػ مػن قبػل سلتصػني  .يفػرتض أف األفػراد يفتقػدوف إذل ال فػانة
الضروري والدافع القكي إلصلاز مثل هذا النكع من الت ليل خاص إذا كاف فسني ادلردوديػ ال ترتتػ عنػ زيػادة يف
األجػكر وعليػ فتطبيػق هػذا ادلبػدأ يتطلػ إنشػان م اتػ األسػالي مااماػا التكصػل إذل احللػكؿ الػيت تػؤدي إذل
فسػني فعاليػ العمػل مػن خػالؿ فليػل احلركػات واإلجاػاد وفديػد الطريقػ ادلثلػ ألدان ادلاػاـ وهػذا انطالقػا مػن أنػ
ل ل عمل ىريق واحدة مثل إلصلاز .1
بعػد أف يػتم فليػل العمػل وفديػد الطريقػ ادلثلػ لالصلػاز تػإليت مرحلػ اختيػار الفػرد ذو ال فػانة الالزمػ لشػغل
منص العمل وت كين وتإلسي نظاـ أجكر يإلخذ يف االعتبار ال ميات ادلنتج أي أف ت كف العالقػ مبارػرة بػني
ال ميات ادلنتج واألجر ادلدفكع ف من األجر الثاب عند تايلكر قد وذل إضاف إذل ذلك فت قيػق ال فػانة يتطلػ
الفصػل بػني التنفيػذ والتخطػيط أي تقسػيم العمػل بػني التنفيػذ واإلدارة فالعامػل يف عملػ مػا هػك إال منفػذ ألوامػر
اإلدارة ال غري واألوامر تتم من خالؿ تطبيق مبدأ الرقاب الكظيفي يتم ذلك بالتخلي عن مبدأ وحدة األمر وتلقي
األجري األوامر من عدة رؤسان متخصصني
فالنظريتػاف رغػم وجػكد االختالفػات يف الػرؤى لرفػع اإلنتاجيػ فالت امػل مكجػكد يف مبادئامػا ففػي حػني كػاف
الرتكي يف أعماؿ " تايلكر "عل األعماؿ اإلنتاجيػ فعمػل "فػايكؿ " واألعمػاؿ الػيت تنػدرج يف اإلسػاامات ادل ملػ
ل اهتم أكثر باجلكان التنظيمي للعمل ورغم وجكد بعض ادلبادئ اليت تبػدو علػ أ ػا تتضػمن اختالفػات مثػل
الرقاب الكظيفي يف فلسف " تايلكر "ومبدأ وحدة األمر لدى " فايكؿ " فاالختالؼ يف الرؤى مرد إذل عدـ التطابق
يف ادلكاقػف أكثػر ويف الكاقػع العملػي اليػكـ مثلمػا يطبػق مبػدأ وحػدة األمػر يف مكاقػف معينػ فػإف الظػروؼ السػائدة
تفرض تطبيق مبدأ التنظيم الكظيفي يف مكاقف أخرى.
إذا كانػ مبػادئ اإلدارة الفايكليػ تتميػ بشػمكلي أكػ فػإف التنظػيم التػايلكري الػذي ىبػق يف الصػناع علػ نطػاؽ
واسع منذ اي احلرب العادلي الثاني فقد أصب يتطل ادلراجعػ يف نظػر الػبعض وذلػك يف إىػار التطػكرات الراهنػ
وخاص بعد االنفتاح االقتصادي وبروز ظاهرة العكدل .2
علػ الػرغم مػن التطػكرات االقتصػادي واالجتماعيػ الػيت نتجػ عػن تطبيػق فلسػف ادلدرسػ ال السػي ي يف الف ػر
اإلداري يف سلتلف اجملتمعات عدة انتقادات وجا إذل نظري مبادئ اإلدارة ومبادئ نظري اإلدارة العلمي .
 فاالنتقاد األوؿ يتعلق ردود النظري الناجت عن ىابعاػا ادلثػارل حيػل أف فليػل اجلكانػ التنظيميػ الرمسيػ

يػؤدي إذل ت ػكين رلمكعػ عامػ مػن مبػادئ التنظػيم وهػي أدوات لت قيػق التنسػيق يف كػكذج مثػارل يػؤدي
التقيػد بػ إذل فقيػق أكػ كفػانة شل نػ وأعلػ إنتاجيػ دوف األخػذ يف االعتبػار أف هػذ ادلبػادئ ككحػدة

1علي السلمي :السلكؾ اإلنساين يف اإلدارة مرجع السابق ص .322
 2عاركر السعيد :ثكرة اإلدارة العلمي وادلعلكماتي اللجن القكمي لتجاي ادلعلكمات القاهرة  1999ص .145
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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األمر تدرج السلط التخص  ...اخل تعد مبادئ عام من الصػع أف تطبػق يف كػل ادلؤسسػات مامػا
كان ىبيعتاا وماما كاف حجماا.1
 االنتقاد اآلخر الذي مي ػن أف يقػدـ للمدرسػ ال السػي ي يف اإلدارة أ ػا ال تإلخػذ يف االعتبػار يف فليلاػا
للتفاعالت اليت مي ن أف تتم بني األفراد وادلنظم سكان تعلق األمر بنظري مبادئ اإلدارة أو نظريػ التنظػيم
العلمػي للعمػل فالت ليػل يقػكـ وكػإلف األفػراد يتخلػكف عػن مبػادئام واعتقػاداهتم جػرد مػا أف يلت قػكا
بادلنظم .

 إف هذ ادلدرس تتبىن مدخل مي اني ي يف تعاملاػا مػع الفػرد بتجريػد مػن العكامػل اإلنسػاني وتقػدـ فلػيال
ج ئيا للفرد معتمدة نظرة تقارب تلك اليت بني علياا مبادئ نظريػ (  ) Xالػيت قػدماا " مػاؾ " كري ػكر
دوغػالس " "  " Mc Gregor Douglassوالػيت وفقػا ذلػا أف األفػراد ليسػكا مبػادرين يتاربػكف مػن
العم ػػل وم ػػن فم ػػل ادلس ػػؤولي م ػػن الض ػػروري ت ػػكجياام وم ػػراقبتام .األف ػػراد يس ػػعكف إذل إر ػػباع احلاج ػػات
االقتصادي وبالتارل فإف الدافع إذل العمل يت دد يف ادل افآت ادلادي .

 االنتقػػاد األخػػري لنظريػػات ادلدرسػ ال السػػي ي يتمثػػل يف كك ػػا ال تإلخػػذ يف االعتبػػار التفاعػػل بػػني ادلنظمػ

وزليطاػػا فاالختالفػػات ادلكجػػكدة بػػني القطاعػػات ادلختلف ػ ال تُعط ػ األةي ػ  .مشػػاكل ادلرون ػ والت يػػف مػػع
متطلبات البيئ اخلارجي خاص كجػ التجديػدات التنظيميػ تبػدو غائبػ يف الف ػر ال السػي ي ادلنظمػ
نظاـ مغلق تعمل وفقا إلجرانات عمل مت فديدها مسبقا.
-2-2-Iمدرسة العالقات اإل سا ية في المجال الرياضي:
إف ادلدرسػ ال السػي ي قػد جتاهلػ

يف فليلاػا للم ػكف األساسػي يف التنظػيم وهػك اإلنسػاف حيػل مت ػكر

اهتماماا أساسا عل دراس التنظيم الفب للعمل حرك العالقات اإلنساني تقدـ يف فليلاا رد فعل ذلذا االجتا يف
اإلدارة وأسػاس ف ػر هػذ ادلدرسػ صلػد يف أعمػاؿ الباحػل " إلتػكف مػايك "الػيت م نػ مػن تكضػي أةيػ العكامػل
اإلنساني إلنتاجي األفراد .
التجربػ األوذل الػيت أجريػ يف مصػانع هػاوثكرف بشػرك وسػرتف ال رتيػك كانػ جتربػ اإلضػانة حيػ مت تشػ يل
رلمكعتني رلمكع اختباريػ ورلمكعػ ضػابط اجملمكعػ الضػابط كانػ تعمػل يف ظػل ظػروؼ ثابتػ لإلضػانة أمػا
اجملمكع االختياري ف ان تعمل يف ظل ظروؼ إضانة متغرية وكان اإلنتاجي ت داد مع زيادة كثاف اإلضانة إال
أف اإلنتاجيػ كانػ تػ داد مػع ختفػيض مسػتكى اإلضػانة وقػد ارتفػع األدان حػ يف اجملمكعػ الضػابط .مػا مي ػن
اسػتنتاج أف ظػروؼ العمػل ادلاديػ ال مي ناػا أف ت ػكف ادلػت م الكحيػد يف اإلنتاجيػ .جتربػ أخػرى أجريػ علػ
رلمكع من العامالت حيل مي ن قياس كل التغريات اليت تطرأ عل ظروؼ العمل وعلػ إنتاجيػ كػل عاملػ  .مت
إدخاؿ تغيريات كثرية عل مدة العمل اليكمي واألسبكعي مدة فرتات الراح عدد فرتات الراح نظاـ ادل افآت
1زلمد اذلادي زلمد  :اإلدارة العلمي للم تبات ومراك التكثيق وادلعلكمات ط 2ادل تب األكادميي
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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عدد أياـ العمل يف األسبكع 1فاإلدارة الرياضي احلديث ترك عل عمل أفرادها والتغريات اليت مي ػن أف تطػرأ علػيام
والظػػروؼ احمليط ػ بالعمػػل وكيفيت ػ وهتيئ ػ الظػػروؼ األفضػػل دومػػا للعمػػل بش ػ ل افضػػل مػػن اجػػل الكصػػكؿ للاػػدؼ
وفقيق إنتاجي أعل .
كان التغيريات ادلقرتح تقدـ لفريق العمل وتناقش مع وكان العامالت تكافقن عل كل التعديالت النتيج دل
ختتلف عن نتيج التجرب السابق .اإلنتاجي ت ايدت باستمرار ح دلػا مت الرجػكع إذل ظػروؼ العمػل ألوليػ السػائدة
قبػػل التجربػ النتيجػ الػػيت مت التكصػػل إلياػػا أف ظػػروؼ العمػػل االجتماعيػ ذلػػا تػػإلثري اكػ علػ ظػػروؼ العمػػل ادلاديػ
واف األجكر ليس احملف الكحيد لألفراد .ادلشارك التعاوف والنقاش عل مستكى فريق العمل ذلا اثر زلدد للسلكؾ.
مساةات ككرت ليفني يف النظريات السي كلكجي للمنظم عل درج عالي من األةي خاص الدراسػات ادلتعلقػ
باجلماعات ففي الكاقع هك أوؿ من استخدـ مصطل " دينامي اجلماع " نقػدـ هنػا فقػط الدراسػ ادلتعلقػ بسػلكؾ
اجلماع جتا أكاط القيادة .التجرب أُجري عل رلمكعات من األىفاؿ يتكلكف تصػميم أقنعػ مػن اجلػب خضػع
كل رلمكع لنمط قيادي زلدد؛ القيادة الدميقراىي القيادة التسلطي القيادة احلػرة ف ػل قائػد لديػ سػلكؾ زلػدد
2

مع اجلماع .
النتيجػ الػػيت خػػرج ػػا الباحػػل كػػكرت ليفػػني مػػن هػػذ التجربػ تفػػكؽ الػػنمط الػػدميقراىي فيمػػا يتعلػػق سػػتكى األدان
وحال الشعكر بالرضا .أعمال م ن أيضا من تكضي تش ل مجاعات عمل غري رمسي يف إىار التنظيم الرمسي.
أعماؿ كل من إلتػكف مػايك وكػكرت ليفػني كانػ بدايػ لظاػكر أعمػاؿ أخػرى م ملػ مثػل " رنسػي لي ػرت مػاؾ
غريغكر دوغالس و كري أرجريي .
لي ػػرت "انشػػغل بدراسػ التفػػاعالت بػػني أعضػػان اجلماعػ ؛ إف ادلشػػارك يف اختػػاذ القػػرارات فديػػد األهػػداؼ وحػػل
ادلشاكل عل مستكى اجلماع تؤدي إذل فقيق مستكى عارل من الفعالي حيل كل فرد يشعر بإلن ضػروري وماػم
للمنظمػ  .مػػن خػػالؿ ادلقػػابالت الػػيت قػػاـ ػػا مت ػػن" لي ػػرت " مػػن فديػػد أربػػع كػػاذج يف التسػػيري؛ الػػنمط التسػػلطي
الػػذي يتمي ػ باالتصػػاالت مػػن األعل ػ إذل األسػػفل ق ػرارات تتخػػذ يف القم ػ دوف وجػػكد استشػػارة درج ػ عالي ػ مػػن
ادلرك ي استخداـ التخكيف والعقاب كإلداة للت في ما يؤدي إذل ضعف روح الفريق.
وخلص األراث إذل تكجاات جديدة يف ادلمارس اإلداري تستند إذل األس ادلناجي التالي :
تؤثر العكامل اإلنساني عل اإلنتاجي واألدان أكثر من العكامل ادلادي وادلنطقي وت داد إنتاجي الشخ ادلشػارؾ يف
نشاط اجلماع أكثر من شلارس العمل فرد وت داد فاعلي اإلدارة عندما تػدرؾ أف إصلػاز األفػراد ألعمػاذلم يػتم بعػد

 1زلمد مرعي  :دليل إعادة تنظيم وبنان ادلؤسسات دار الرضا للنشر دمشق  1999ص .15
 2حسن إبراهيم بلكط :ادلبادئ واالجتاهات احلديث يف إدارة ادلؤسسات دار الناض العربي ط 1بريوت لبناف  2115ص .91
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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تلبيػ احتياجػاهتم الشخصػي وهػذا مػا صلػد واضػ يف اجلانػ اإلداري الرياضػي واف العمػل ي ػكف بدينامي يػ اكػ
ويؤدى بش ل أفضل ر م متاسك اجلماع يف بيئ اإلدارة الرياضي .
وأضػاؼ كػل مػن  :ماسػلك /وماكليالنػد /وهريزبػرغ  /والػدرفر وغػريهم أف ػارا جديػدة حػكؿ احلاجػات البشػري
وكيفي ففي العاملني وتكليد دافعيتام وفقيق رضاهم يف العمل كما يلي:1
 تإلمني احلاجات العضكي  :متطلبات احلياة الشخصي .
 تإلمني حاجات األمن والسالم  :ظروؼ العمل الرقاب أمن العمل.

 وتإلمني حاجات االنتمان :تع ي عضكي الفرد يف ادلؤسس وإ اد عالقات ودي بني األرخاص وإداراهتم.
 تػػإلمني حاجػػات التقػػدير  :التسػػمي الكظيفي ػ واالع ػرتاؼ بالكظيف ػ والشػػخ

و تقػػدير التمي ػ و فقيػػق

الرتقي .

 ت ػػإلمني حاج ػػات اإلصل ػػاز :فمي ػػل ادلس ػػؤولي و بع ػػل روح الت ػػدي يف العم ػػل وفقي ػػق النم ػػك و النضػ ػ
وت رمي اإلصلاز الشخصي.
اليػكـ علػ درجػ عاليػ مػن األةيػ يف تثمػني ادلػكرد البشػري يف
إف فلسػف حركػ العالقػات اإلنسػاني أصػب
ادلنظمات باعتبار أساس ت كين القيم والقدرة التنافسي خاص بعد بروز ظاهرة العكدل حيل اختذت ادلنافسػ بعػد
عل مستكى عادلي فإلصب التمي مرهكف بتبػب تطبيقػات حديثػ يف التسػيري خاصػ يف حقػل تسػيري ادلػكارد البشػري ؛
كتج ئ وظيف تسيري ادلكارد البشري والتشارؾ والت في والتشخي " " Individualisationاخل .....
إف رجػاؿ التسػيري أصػب كا مطػالبني اليػكـ بالب ػل يف نظريػات العالقػات اإلنسػاني ويف مػا يالئػم مناػا ادلكاقػف
السػائدة لت قيػق التميػ يف ظػل عػاـ أعمػاؿ أصػب يتصػف بػالتغري السػري إف فلسػف هػذ احلركػ ال تشػ ل بػإلي
حاؿ بديال دلبادئ ادلدرس ال السي ي يف التسيري فاذ الفلسف ما هي إال إثػران ذلػذا الف ػر ومبادئاػا مػا هػي إال
فقيقػا للت امػل مػع مبػادئ ادلدرسػ ال السػي ي رغػم هػذ اإلضػاف الػيت حققتاػا مبػادئ هػذ احلركػ فػإف ختضػع
النتقػادات مػن بيناػا أف هػذ النظريػات أعطػ أةيػ كبػرية للعامػل اإلنسػاين يف ادلنظمػ علػ حسػاب العكامػل
األخرى.
إضػاف إذل ذلػك فػإف الػبعض مػن االنتقػادات ذات ىبيعػ مناجيػ خاصػ بالتجػارب وبالعكامػل الػيت تػت
حاالت اإلرباع إضاف إذل عدـ االهتماـ بالعكامل اخلارجي كمؤثر عل السلكؾ يف ادلنظم .

م يف

 1زلمد مرعي  :دليل الت في يف ادلؤسسات واإلدارات دار الرضا للنشر دمشق  2111ص .22
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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مػن جاػ أخػرى أف مدرسػ العالقػات اإلنسػاني اهتمػ بالدراسػات خاصػ يف ادلنظمػات الصػناعي واضلصػرت يف
مسػتكيات إداريػ زلػددة أي دل تشػمل ادلسػتكيات اإلداريػ العليػا وهػذا مػا يشػ ل قيػدا أمػاـ اعتبارهػا نظريػ إداريػ
عام يف فليل ادلنظمات.1

 -3-2-Iمدخل النظم في المجال الرياضي:
مػدخل الػنظم يسػتمد فلسػفت مػن العلػكـ االجتماعيػ فػيم ن اعتبػار كػرد فعػل دلػدخل العالقػات اإلنسػاني الػذي
كػاف االهتمػاـ فيػ بدراسػ الفػرد يف ادلنظمػات علػ حسػاب فليػل هياكػل ادلنظمػ .مػن بػني منظػري هػذا ادلػدخل
العديػد مػن البػاحثني مػن بيػنام "سػل نيك"  " " Selznickو "بارسػن " " " Parsonsحػ واف كػاف بػاحثي
هػذا ادلػدخل اهتمػكا يف دراسػاهتم ظػاهر متباينػ يف ادلنظمػات فػإف هنػاؾ قاسػم مشػرتؾ يف فلػيالهتم فاالهتمػاـ
انص عل خصػائ

اذلياكػل التنظيميػ وخاصػ علػ العمليػات الرمسيػ لعمػل ادلنظمػات .ادلقاربػ الكظيفيػ تػدرس

العالق بني اذلياكل واإلجػرانات يف ادلنظمػ ويف اجملتمػع الػذي تتطػكر فيػ وهػذا يػنع يف ىمػكح " " Parsons
يف زلاولت لبنان نظري رامل يف تسيري ادلنظمات .بالنسػب للباحػل األمػر يتعلػق بإدمػاج سلتلػف مسػتكيات الت ليػل
األفػراد اجلماعػات وادلنظمػات مػع تلػك اخلاصػ بػاجملتمع ادلشػ ل احملػكري يتعلػق باسػتمراري األنظمػ االجتماعيػ
وادلسػائل األكثػر أةيػ تعػب بػاإلجرانات الػيت مت ػن األنظمػ االجتماعيػ مػن االسػتمراري والبقػان فػادلعروؼ علػ
اإلدارة الرياضي نشاىاا ادلتعدد ر م ادلتعاملني معاػا مقارنػ بػاإلدارات األخػرى وتفاعالهتػا مػع اجملتمػع وانػدماجاا
في ختلف ررائ خاص الفئات الشاب من ألجل تقريباا واحلفاظ علياا وتكجيااا لألفضل.
إف الت ليل الذي اعتمد أص اب هذ ادلقارب يعتمد عل نظري األنظم الفي يائيػ والبيكلكجيػ الػيت تفسػر ت يػف
األنظمػ االجتماعيػ مػع الصػدمات الداخليػ أو اخلارجيػ وعكدهتػا إذل حالػ التػكازف يرتتػ عػن هػذا ادلػدخل
انتقػادات حيػل أف ادلنظمػات تشػب بػاألفراد لػدياا حاجػات وأهػداؼ خاصػ ومػن جاػ أخػرى فػإف هػذا االجتػا
ياتم بالتكازف ويتجاهل الن اعات االجتماعي يف ادلنظم .
إف هػذ ادلقاربػ تعػرتؼ إذف بإلةيػ العالقػات بػني ادلنظمػ والبيئػ اخلارجيػ وتإلخػذ يف االعتبػار حػ إم انيػ تػإلثري
ادلنظمػات علػ البيئػ اخلارجيػ وهػذ النظريػ كانػ األسػاس الػذي أدى إذل ظاػكر ادلػدخل ادلػكقفي يف الف ػر
اإلداري.
إف هػذ النظريػ ظاػرت يف فػرتة بػدأت فياػا البيئػ ختػرج عػن االىػار ادلػإللكؼ متجاػ ضلػك حالػ عػدـ االسػتقرار
غػري كافيػ وكػاف هػذا ادلػدخل أساسػا لبنػان
والتقلػ وبالتػارل ادلقاربػات السػابق يف دراسػ ادلنظمػات أصػب
نظريات ف ري يف تسػيري ادلنظمػات إف مػدخل الػنظم يثػري انتقػاد أساسػي وهػك تركيػ علػ دراسػ التػكازف والتكافػق
وإةالػ دلفاػكـ الصػراع االجتمػاعي ودلػا لػإلدارة الرياضػي مػن دور بػارز يف اجملتمػع فاػي تػدرس تػكازف اجملتمػع وتكافقػ
 1عبد الفتاح بكمخم :نظريات الف ر اإلداري تطكر وتباين أـ تنكع و ت امل مرجع سابق ص .11
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وذلػػك بتجنػ الن اعػػات واخلالفػػات بػػني أىيػػاؼ اجملتمػػع والرتكيػ دومػػا علػ الفئػػات الشػػباني وتع يػ أسػػالي الرقػػي
لدياا يف البيئ اليت يتعايشكف فياا.
ىرح النظري أسسا وقدم فليالً لصفات القكى ادلؤثرة يف التنظيم مثل (الفػرد ادلػدير والتنظػيم ال لػي والبيئػ )
واعتػ ت ادلؤسسػ منظكمػ مت املػ متفاعلػ متداخلػ يتكقػف اسػتمرارها علػ تػكازف نظماػا الفرعيػ ومػا خيػرج عناػا
لت قيق الرضا لعماذلا وسلكؾ التعاوف البنان وفق ادلناجي التالي :
 فديد أهداؼ عام للمنظكم وفديد مدخالت ادلؤسس البشري وادلالي وادلادي والفني وادلعلكماتي .
 فديد العمليات اجلاري ودور اإلدارة فياا.
 فديد ادلخرجات سكان كان منتجات أـ خدمات.
 فديد م كنات البيئ احمليط بادلؤسس .
 -4-2-Iالنظريات الموقفية:
عل ع النظريات اإلداري والعلمي للعمل ومدرس العالقات اإلنساني فإف النظريات ادلكقفي تؤكد عل أةي
ادلتغريات البيئي يف التإلثري عل سلكؾ ادلنظمات.
األعماؿ األوذل اليت ظارت يف هذا اجملاؿ تعكد للباحل "  " Blaunerو " معاد تافيستكؾ" "
"  Tavistock Instituteمع الباحثني  " Emeryو "  Tristوالػذين اهتمػكا بدراسػ تػإلثريات الت نكلكجيػا
علػ السػلكؾ التنظيمػي .تػإلثريات الت نكلكجيػا درسػتاا أيضػا الباحثػ " جػكف وود وورد" فاػي تؤكػد أف ادلنظمػ الػيت
تنت ب ميات صغرية وتلك الػيت تنػت بالكحػدات ال مي ناػا أف تطبػق نفػ اذلي ػل التنظيمػي الػذي يتطلبػ اإلنتػاج
ب ميػات كبػرية  .حػددت الباحثػ يف دراسػتاا الػيت أجرهتػا يف بريطانيػا علػ  611منظمػ ثػالث أنػكاع لت نكلكجيػا
اإلنتاج( اإلنتاج بالكحدات أو ب ميات صغرية اإلنتػاج الكاسػع واإلنتػاج ادلسػتمر) وفقػا لنتػائ الدراسػ فػإف لػنمط
اإلنتػاج تػإلثري علػ عػدد ادلسػتكيات اإلداريػ درجػ الرمسيػ وإجػرانات العمػل وجػدت الباحثػ مػثال أف منظمػات
اإلنتاج بالكحدات أو ب ميات صػغرية تطبػق هياكػل تنظيميػ سػتكيات إداريػ أقػل والعمػل يػتم يف رػ ل مجاعػات
عمػل صػغرية وهنػاؾ تعػاوف مبارػر بػني ادلشػرؼ وادلرؤوسػني مػع عػدـ الرتكيػ بشػ ل كبػري علػ إجػرانات العمػل
الرمسيػ علػ ع ػ مػا هػك سػائد يف منظمػات اإلنتػاج الكاسػع إضػاف إذل ذلػك فػإف مبػادرة األفػراد كانػ علػ
مستكى عارل .الباحث أيضا اهتم بالكظائف وباألةي ادلعطاة ذلػا يف كػل نػكع مػن أنػكاع اإلنتػاج فكظيفػ اإلنتػاج
هي ادلسيطرة يف اإلنتاج ب ميات كبرية وظيف الب ل والتطكير يف منظمات اإلنتاج بالكحدات ووظيف التسكيق يف
منظمات اإلنتاج ادلستمر 1وعل ادلستكى الرياضي تسع اإلدارة الرياضي لت قيق أهدافاا ضمن وحػدات صػغرية
 1عبد الفتاح بكمخم  :تسيري ادلكارد البشري  :مفاهيم أساسي وحاالت تطبيقي دار اذلدى عني مليل اجل ائر  2111ص .51
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بإم ا ػػا أف تتسػػع للضػػرورة مػػثال يف تنظػػيم ادلنافسػػات والبطػػكالت الرياضػػي وادلارجانػػات وادلشػػاركات الثقافي ػ س ػكان
اخلاص بقطاع الشباب أو الرياض بادلصاحل وادل ات ادلسرية ذلا.
دراسات " ستكل ر "  " " G .M. Stalkerو "برين "  " " T . Burnsاهتم بطبيع العالق بني البيئ
اخلارجي وتصػميم اذلي ػل التنظيمػي لػ الدراسػ أنػكاع البيئػ مػن األكثػر اسػتقرارا إذل األكثػر تقلبػا ووفقػا لػذلك
مت ػن الباحثػاف مػن فديػد  9أنػكاع للبيئػ وقػد حػددا مؤرػرين لكصػف ىبيعػ البيئػ وةػا التطػكر الت نكلػكجي
وتطكرات الطل يف السكؽ اليت تعمل فياا ادلنظم .مالحظ سلكؾ ادلنظمات قادت الباحثني إذل فديد ككذجني
يف التنظيم ئصائ متناقض النمكذج ادلي اني ي والنمكذج العضكي فالنمكذج األوؿ يالئم ادلنظمات اليت تعمل
يف البيئ ادلستقرة وتنظيماا يتمي باالهتماـ بالتخص يف العمل التنظيم هرمػي يتميػ بادلرك يػ يف اختػاذ القػرارات
عػدد ادلسػتكيات اإلداريػ كبػري إجػرانات العمػل زلػددة بصػكرة واضػ وواجبػ التطبيػق االتصػاالت رأسػي أدوار
العمل زلددة بكضكح .مػن جاػ أخػرى النمػكذج العضػكي يالئػم ادلنظمػات الػيت متػارس نشػاىاا يف بيئػ تتميػ رالػ
عدـ التإلكد فادلنظمات يف هذا النكع من البيئ مطلكب مناا لت قيق الفعالي يف العمل أف متارس الت يف ادلستمر
مػع ادلتطلبػات البيئيػ اجلديػدة ويتطلػ تنظػيم أقػل رمسيػ مػن التنظػيم ادلي ػاني ي فيمػا يتعلػق بتكزيػع وفديػد ادلاػاـ
1

أكاط التنسيق االتصاالت والرقاب مع متي هذا التنظيم بدرج عالي من الالمرك ي يف اختاذ القرارات .
النظريػ ادلكقفيػ قػدم تكضػي ات حديثػ لنظريػات الف ػر اإلداري مػن خػالؿ زلاولتاػا إقامػ العالقػ بػني البيئػ
اخلارجي واذلياكل التنظيمي ومستكى األدان فيما يتعلق ذا العمل األخري لقد مت ن مػن تقػدمي وصػف مكضػكعي
واضػ وبػذلك فػإف ادلػدخل ادلػكقفي قػد قػدـ فلػيال جلكانػ تسػيريي يف ادلنظمػ أصػب م ملػ لفلسػف الف ػر
اإلداري ال السي ي ومبادئ حركػ العالقػات اإلنسػاني حيػل أف هػذا ادلػدخل تكضػي وإرػارة إذل بعػض العكامػل
ذات العالق بتصػميم اذلياكػل التنظيميػ وهػذا ادلػدخل أكػد إذف علػ أف النمطيػ يف التسػيري ال مي ػن أف تطبػق إال
يف ادلكاقف ادلتماثل .
إف ادلػدخل ادلػكقفي يف تسػيري ادلنظمػ قػد أحػدث إذف قطيعػ مػع ادلػدخل ال السػي ي يف التسػيري الػذي يقػكـ علػ
مبػدأ " الطريقػ الكحيػدة " " ادلثلػ " وبالتػارل اليػكـ ادلنظمػات ال مي ػن أف تسػري وفقػا للنمػاذج الدوليػ أو النمػاذج
احملليػ وإكػا ضػرورة دراسػ ادلكاقػف ادلختلفػ وكػكذج وىػرؽ التسػيري ػ أف تصػمم انطالقػا مػن الكاقػع اخلػاص ل ػل
منظم ػ وهػػذا مػػا تتبع ػ اإلدارة الرياضػػي يف تسػػيريها وال مرك يتاػػا يف اختػػاذ الق ػرار واتباعاػػا للسػػلط العليػػا واالر ػرافي
وتقرر فيما هك مسمكح ذلا يف إىارها التنظيمي فقط عل مستكى احمللي أو االختصاص.

1عبد الفتاح بكمخم  :تسيري ادلكارد البشري
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االنتقادات اليت وجاػ ألدبيػات النظريػ ادلكقفيػ انصػب خاصػ علػ غيػاب فليػل لسػلكؾ األفػراد الػذين ي كنػكف
ادلنظم خاص فيما يتعلق بدراس سي كلكجي القادة وأكاط القيادة اليت يتبنك ا وعػن صػعكب فديػد كػل التغػريات
اليت تت كف مناا ادلكاقف ادلختلف .

1

 -3-Iالنظريات االقتصادية :
إف ادلدخل االقتصادي يف الف ر اإلداري يقكـ أساسا يف الب ل والتعبػري عػن العالقػات بصػكرة كميػ هػذا االجتػا
يف التسيري بدأت أف ار تتمي منذ بداي النصف الثاين من القرف العشرين.
-1-3-Iاْلساسيات اْلولى للنظريات االقتصادية في الفكر اإلداري :
ح واف كان بعض ادلبػادئ األوليػ يف فليػل ادلنظمػات يف كتابػات " آدـ مسيػل "  " Adam Smithفػإف
النظريػ االقتصػادي اعتػ ت ادلنظمػات لفػرتة ىكيلػ بإل ػا علػ سػكدان وعليػ ففػي فليػل الف ػر االقتصػادي
النيككالسي ي والتقليدي فإف ادلنظمات ال تش ل كيانات؛ فال يكجد متيي بني ادلساةني وادلسريين واذلدؼ الذي
تسػع ادلنظمػ لت قيقػ هػك هػدؼ تعظػيم الػرب ال غػري .يف الكاقػع ادلنظمػ ال تشػ ل رلػاال متميػ ا للدراسػ فاػي
علػ هػامش الت ليػل الف ػري االقتصػادي ال السػي ي و النيككالسػي ي فاػذا الت ليػل دل يقػدـ أي أةيػ تػذكر
للمنظم ك ياف مسػتقل فمػا هػك يف الكاقػع إال دراسػ لألسػكاؽ ولنظريػ األسػعار فادلنظمػ علػ هػامش هػذا التف ػري
وهي علب سكدان بدوف أبعاد متعامل سل دؼ واحد ختت ؿ يف متعامل واحد وهك ادلقاوؿ.
إف ادلنظمػ دل فظػ بػإلي أةيػ تػذكر فػالتنظيم الػداخلي ذلػا لػي

لػ أي تػإلثري علػ عمليػ اختػاذ القػرار سػلكؾ

ادلنشإلة(ادلنظم ) ال يتإلثر إال بظروؼ السكؽ وما هك يف الكاقع إال استجاب لتغريات السكؽ وعلي تتطػكر يف بيئػ
خالي من حال عػدـ التإلكػد ريػل ي ػكف ادلتعػاملني ميتل ػكف ادلعلكمػات التامػ عػن حالػ السػكؽ أي عػن الطلػ
2
والت اليف.
إف هذ الكضػعي تطػكرت خػالؿ فػرتات زمنيػ مػرت صػاحب مراحػل تطػكر نظريػات الف ػر االقتصػادي ويف الكقػ
الػراهن مػن الصػع جتاهػل مسػاةات الت ليػل االقتصػادي يف فاػم وجػكد وعمػل ادلنظمػات والرياضػي مناػا ؛
فادلنظمػػات الرياضػػي ال ػ ى تعتمػػد علػ السػػكؽ ومػػا وصػػل إليػ مػػن تطػػكرات تسػػم كاصػػل العمػػل أكثػػر يف ظػػل
ادلنافس وادل يد من اإلنتاجي واخلدماتي .
فاألعماؿ األوذل اليت قدم ررحا لتكاجد نظريات الف ر االقتصادي كان من عدة باحثني:
1عبػد الفتػاح بػكمخم  :فليػل وتقيػيم األدان يف ادلنشػإلة الصػناعي دراسػ تطبيقيػ علػ اإلىػارات الكسػط والػدنيا يف منشػآت صػناع النسػي بالشػرؽ
اجل ائري أىروح دكتكرا مقدم ب لي العلكـ االقتصادي وعلكـ التسيري جامع منتكري قسنطين .91 2112
2عبد الفتاح بكمخم :نظريات الف ر اإلداري تطكر وتباين أـ تنكع و ت امل مرجع سابق ص .15
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الباحػل "رونالػد كػكز " " R .coaseيقػرتح تكضػي عػاـ أكثػر بإدخالػ دلفاػكـ ت ػاليف الصػفقات للتكضػي
ادلنشػإلة بالنسػب " ل ػكز "تعػد نظػاـ أكثػر فعاليػ مػن السػكؽ لتخصػي ادلػكارد .فاػي مت ػن مػن شلارسػ بعػض
الصػفقات يف الػداخل وتقتصػد يف ت ػاليف الصػفقات مثػل ت ػاليف الب ػل عػن ادلعلكمػات ويقػدـ " كػكز "يف
إحػدى مقاالتػ يف سػن  1965مقكلػ مشػاكرة " أف مػن يالحػ احليػاة االقتصػادي ػد أف هنػاؾ جػ ر متػارس
السػلط بشػ ل واعػي يف زلػيط تنافسػي غػري واعػي "و ػذا ي ػكف الباحػل قػد أدرؾ بػإلف هنػاؾ نػكعني مػن التنسػيق
التنسيق الداخلي الػذي يػتم مػن خػالؿ شلارسػ السػلط والتنسػيق اخلػارجي الػذي يػتم بفعػل قػكى السػكؽ .التنسػيق
الداخلي واخلارجي ر الف من أر اؿ التخصي األمثػل للمػكارد والتنسػيق الػداخلي ميػارس عنػدما خيفػق التنسػيق
اخلارجي يف فقيق اذلدؼ حيل أف السػكؽ ليسػ دائمػا أحسػن أنػكاع التنسػيق فلػدياا إخفاقػات ويف هػذ احلالػ
يفػرض التنسػيق الػداخلي نفسػ كبػديل لالقتصػاد يف تكجيػ مػكارد ادلنشػإلة؛ أي أف اإلدارة الرياضػي ويف حالػ عػدـ
وصكذلا ذلدفاا ر م أف السكؽ هك الذي يت م يف التنسيق اخلارجي ت كف عل األقل قد حقق شلارسػ داخليػ
وهي شلارس السلط اليت م نتاا أصػال مػن دخػكؿ السػكؽ فرضػي "كػكز "كانػ أسػاس ظاػكر إحػدى النظريػات
األساسي واذلام يف رلاؿ تفسري األر اؿ التنظيمي .
أعمػاؿ " بػريؿ ومينػ " " " Berle , Meansتتعلػق أساسػا بانع اسػات انفصػاؿ ادلل يػ عػن التسػيري أي
االنفصاؿ بني ادلساةني وادلسريين االنع اس ادلنطقي ذلذا االنفصاؿ االعرتاؼ بالصراع بني رجاؿ التسيري وادلالؾ
وانتقاد ادلعيار التقليدي لتعظيم الرب .الت ليل اإلداري يطرح أيضا فرضي عدـ اكتماؿ األسكاؽ.
الباحػل " بكمػكؿ " يكضػ يف سػكؽ للمنافسػ االحت اريػ ويف إىػار بعػض الفرضػيات وادلالحظػات خاصػ فيمػا
يتعلػق بالعالقػ بػني حجػم ادلبيعػات وم افػإلة ادلسػريين فرجػاؿ التسػيري يسػعكف إذل تعظػيم رقػم األعمػاؿ مػع عػدـ
التض ي امش رب مرضي لت قيق اإلرباع للمساةني.

1

-2-3-Iالنظرية السلوكية والعقال ية المحدودة:
بػدأت الدراسػات يف النظريػ السػلككي علػ يػد البػاحثني "سػيارت ومػارش " " " Cyert ,Marchميثػل هػذا
ادلدخل نقل نكعي يف الف ر اإلداري مقارن بالف ر النيككالسػي ي التقليػدي حيػل مت كجبػ التخلػي عػن ادلفاػكـ
ادلإللكؼ للعقالني النظري السلككي تفضل كمنا الطريق االستقرائي اليت ترت عل وصف عمليػ اختػاذ القػرار
وتقػكـ هػذ النظريػ علػ مفاػكـ العقالنيػ احملػدودة كمػا قػدماا الباحػل "هربػرت سػاميكف " " " H .Simon
والػذي جػان فياػا فاػكـ اإلرػباع ادلرضػي كاػدؼ بػديل ذلػدؼ تعظػيم ادلنفعػ ؛ فػاإلدارة الرياضػي تسػع لت قيػق
اإلرباع دلكظفياا ومتعاملياا بغض النظر عن النفعي ادلت صل علياا مع الطمكح.
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إف النظريػ السػلككي تقػدـ ادلنظمػ علػ أ ػا فػالف تفػاعلي دلختلػف فئػات األفػراد بإلهػداؼ متناقضػ فلمفاػكـ
األهداؼ دور زلكري يف فلسف هذ النظري رلمكعات األفراد يتنافسػكف مػع بعضػام الػبعض لل صػكؿ علػ أكػ
قدر من ادلكارد من ادلنظم النظري السلككي تستند عل ف رة ككف اإلدارة الرياضي تقػدـ فػالف دلختلػف رػرائ
اجملتمع وأىراف بغض النظر عن األهداؼ والتفضيالت واالختالفات بينام.
األهداؼ ادلختلف كما حددها الباحثػاف " سػيارت ومػارش "بالنسػب للمنشػإلة (ادلنظمػ ) تتمثػل يف أهػداؼ اإلنتػاج
أهداؼ البيع أهداؼ حص السكؽ أهداؼ الرب  .....اصلاز هذ األهػداؼ يعػب وجػكد منافسػ ون اعػات بػني
سلتلف اجلماعات .األولكي ادلعطاة ذلدؼ ما ترتبط رجم السلط اليت تتمتع ا اجلماع ادلعني ذا اذلدؼ .وعل
هػذا األسػاس ن ػكف أمػاـ تػدرج متغػري لألهػداؼ يػت م فيػ تكزيػع السػلط للمنشػإلة (ادلنظمػ ) فليػل " سػيارت
ومػارش " ياػتم أيضػا بصػناع القػرارات يف ظػل ظػروؼ عػدـ التإلكػد مسػتندين يف ذلػك علػ أعمػاؿ الباحػل "
هربرت ساميكف " حيل يرك وف عل الطبيع التسلسلي لعملي اختاذ القرار وعل حال اليت تتمي ا البيئ .
يف اخلالص مي ن االستنتاج بإلنػ اخلصػائ

األساسػي يف اإلدارة الرياضػي ذلػذا ادلػدخل تتمثػل يف؛ اإلرػباع ادلرضػي

الت ػالف حلػل الن اعػات تعػدد األهػداؼ العقالنيػ احملػدودة التغذيػ الع سػي اإلجػرانات العمليػ ادلكحػدة
1
مقاوم التغيري استخداـ ادلكارد حلل الن اعات احلفاظ عل االستمراري .
 -3-3-Iتكالي الصفقات) السوق والتدرج (:
هػذ النظريػ واسػتخداماا يف دراسػ ادلنظمػات يعػكد إذل الباحػل " أوليفػي ويليامسػن "  " williamsonالػذي
ىكر نظري عن األر اؿ التنظيمي الداخلي وخمتل م ان متميػ ة يف ادلػدخل االقتصػادي لت ليػل ادلنظمػات حيػل
يعد هذا ادلدخل نتيج لعػدة اجتاهػات متنكعػ لبػاحثني فت ػاليف الصػفقات الػذي يشػ ل أسػاس الت ليػل لػدى "
ويليامسن " يتضمن رلمل الت اليف الناجت عن العقكد اليت تتعلق بانتقاؿ ادلل ي بني األفراد أو بػني ادلنظمػات .إف
هذ الت اليف ناجت عن العديد من العكامل؛ سلككي وغري سلككي فالعقالني احملدودة ادلإلخكذة من فليل " سػاميكف
"تشػري إذل العقبػات الػيت تصػادؼ األىػراؼ لػدى إبػراـ العقػكد والت الفػات وجتنػ السػلكؾ االنتاػازي يتمثػل يف
الب ػل عػن ادلصػل الشخصػي مػن خػالؿ اللجػكن إذل احليػل والغػش فػاألفراد يف سػياؽ غػري كامػل للمعلكمػات
واالنتاازي ت كف قبل وبعد تنفيذ ما اتفق عليػ فالنظريػ تب ػل يف فديػد الشػروط الػيت ت ػكف يف ظلاػا ادلنظمػات
أفضل من السكؽ ريل تب ل عن أر اؿ التنظيم ذات ال فانة األعل .
يشػري ويليامسػن إذل وجػكد رػ لني أساسػيني مػن أرػ اؿ التنظػيم الشػ ل ادلكحػد ( ) U formوالشػ ل
التقسػيمي متعػدد األقسػاـ )(M formيف الشػ ل ) (uكػل وحػدة تنظيميػ متػارس وظيفػ متخصصػ )البيػع
Coriat B , Weinstein O : Les nouvelles théories de l’entreprise, 1995 p-66.
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التمكيػل اإلنتػاج ادلػكارد البشػري (بالنسػب ل ػل خطػكط اإلنتػاج يف ادلنظمػ علػ ع ػ ذلػك يف التنظػيم مػن
الشػ ل ) (mفػإف اذلي ػل التنظيمػي للمنظمػ يت ػكف مػن أقسػاـ ريػل يتػكذل كػل قسػم شلارسػ كػل الكظػائف
ادلتخصصػ اخلاصػ نتػكج معػني وكػل قسػم ي ػكف مسػؤوؿ أمػاـ اإلدارة العليػا الػيت تتػكذل تكزيػع ادلػكارد علػ سلتلػف
األقساـ تعد مساة " ويليامسن " عمال رائدا يف الف ر اإلداري فيش ل هذا التإلسي الف ري إضاف ألدبيػات
الف ر اإلداري وأساسا إلجران معاجلات جلكان جديدة يف تسيري ادلنظمات وهي التعبري عن عالق ادلبادل كج
الت ػاليف وقػد أصػب اليػكـ مػن غػري ادلم ػن احلػديل عػن ادلنشػإلة (اإلدارة الرياضػي ) والسػكؽ دوف االعتمػاد علػ
الت ليػل الػذي تقدمػ نظريػ ت ػاليف الصػفقات إف " ويليامسػن "يقػدـ فلػيال القتصػاد مؤسسػايت جديػد يإلخػذ
ادلؤسس الرياضي كنظاـ للعقكد يف الكاقع اقتصاد ت اليف الصفقات يندرج ضمن اجتا يف الف ر اإلداري يادؼ
إذل جتديد االقتصاد اجل ئي ع الت ليل الدقيق للسلككات الفردي الكاقعي سلالفا بذلك الت ليل الذي يعتمػد ف ػر
االقتصاد النمطي.1

سػجل الػبعض علػ " ويليامسػن " إةالػ لعامػل الت نكلكجيػا يف التػإلثري علػ تصػميم اذلياكػل التنظيميػ حيػل أف
الباحػل يإلخػذ الت نكلكجيػا وتطكراهتػا مػن ادلعطيػات األمػر الػذي عػل ت ػاليف الصػفقات يف وضػع ال مي ناػا مػن
تفسري العالق بني الدينامي ي الت نكلكجي والتغيريات ادلؤسساتي .
إضاف دلا سبق فإف نظري ت اليف الصفقات رغػم القبػكؿ الػذي القتػ يف الف ػر اإلداري إال أ ػا ال زالػ دل ختضػع
بش ل كايف للدراسات التجريبي اليت تؤكد ص

فرضياهتا.

 -4-3-Iظرية ققوق الملكية و ظرية الوكالة:
إف مفاكـ حقكؽ ادلل ي قد عرؼ من قبل "  " Pejovichوفقا دلػا يلػي " :حقػكؽ ادلل يػ ليسػ عالقػات بػني
األفراد واألريان ول ػن عالقػات مقننػ بػني األفػراد يف عالقػتام باسػتعماؿ األرػيان " حػق ادلل يػ ال ي ػكف م ػتمال
إال بتكفر ررىني :تفرد ادلالك باستعماؿ األصل؛ والقابلي لالنتقاؿ ففيما يتعلق بالتفرد يف االستعماؿ أف ي كف
للمالػك احلريػ التامػ يف اسػتعماؿ األصػكؿ الػيت ميتل اػا وإخضػاعاا لرقابتػ .القابليػ لالنتقػاؿ يعػ عناػا بإم انيػ
مبادلػ األصػل وأال ختضػع هػذ العمليػ إال إلرادة البػائع وادلشػرتي .يف حػاؿ مػا إذا كػاف اقتصػاد السػكؽ يقػكـ علػ
حري ادلبادالت ويضمن بش ل كامل حقكؽ ادلل ي فإف كل متعامل يف مثل هذا النظاـ االقتصادي الذي يتصف
بادلثالي يتم ن من تعظيم ادلنفع .
كػل األنظمػ االقتصػادي الكضػعي تتضػمن يف الكاقػع عكامػل تقيػد حقػكؽ ادلل يػ سػكان كػاف ذلػك يف رػ ل
إجػرانات قانكنيػ أو ت ػاليف الصػفقات .نظريػ حقػكؽ ادلل يػ تتػكذل بالدراسػ إذف التقليػل مػن انع اسػات حقػكؽ
1

O.E. Williamson: Reflections on the new institutional economics ,journal of institutional and
theoretical economics, 1985, p 187.
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ادلل يػ علػ ختصػي ادلػكارد األمػر الػذي يقػكد البػاحثني إذل مقارنػ فعاليػ األرػ اؿ التنظيميػ التاليػ :منشػإلة
األعماؿ التعاونيات ادلنشإلة العمكمي منشآت التسيري الذايت.
يف ادلنشػآت اخلاصػ هنػاؾ فصػل للمل يػ عػن التسػيري بػني ادلسػريين وادلسػاةني ادلسػريين بإم ػا م التسػيري وفقػا
دلبادئ قد ال ختدـ مصل ادلالؾ والذين ي كف من مصل تام اللجكن إذل استخداـ أنظم رقابي ينت عناا ارتفاع
يف الت اليف .فاناؾ مسػاس بتفػرد ادلالػك يف اسػتعماؿ األصػل فػاإلدارة الرياضػي عبػارة عػن هيئػ عمكميػ تسػري وفػق
مػػا سػػنت الق ػكانني والتش ػريعات ووفػػق برنػػام مسػػطر تاب ػ للايئ ػ العليػػا أمػػا مػػا يػػتم إبرام ػ مػػن عقػػكد واتفاقيػػات مػػع
ادلتعاملني ي كف بتفكيض ألجل إبراـ هذا العقد لت صيل ادلنفع بغض النظر عن مػا خمػدث مسػتقبال ( نتيجػ العقػد
) وىبيع استغالل ويف احلاالت اإلداري تتم الرقاب عل العقكد واالتفاقيات ادل م .
إف مساة نظري ادلل ي يف فام عمل وهي ل ادلنظمات يبدو زلدود ل كف أساس الت ليل يرتك عل العالق
بني ادلالؾ وادلسريين مي ن التعبري عن نظري الككال بإل ا تعميم لنظري حقكؽ ادلل ي ويعرؼ " جنسن و مي لينغ"
" " Jensen, Mecklingعالقػ الككالػ بإل ػا عبػارة عػن عقػد كجبػ فػرد ) أو رلمكعػ مػن األفػراد( األصػل
يلجإل إذل خػدمات رػخ آخػر لينجػ بامسػ عمػل مػا األمػر الػذي يتطلػ مػن األصػل تفػكيض السػلط  1ويؤكػد
الباحثاف أف عالق اخلضكع ليس ررط ضروري بل عالق الككال مي ن أف تطبق عل كل عالقات التعاوف.
بصكرة عام مي ن القكؿ أف هناؾ خطر معنكي عندما مي ن ألحد أىراؼ العقػد إحلػاؽ الضػرر بػالطرؼ اآلخػر إمػا
لعدـ االستعالـ اجليد أو ل كف العقد غري مت امل يف ظل عدـ ككف ادلعلكمات تام فإف اهتمامات نظريػ الككالػ
تتم كر حكؿ:
بنان نظاـ ففي ي ورقاي يعيق الككيل يف أف يتبىن سلككات قد تؤدي إذل إحلاؽ الضرر صاحل اإلدارة الرياضي أوبش ل أدؽ يقكد الككيل إذل أف يتصرؼ وكإلن يسع إذل تعظيم ادلنفع يف اجملاؿ الرياضي.
رغػم مػا متيػ ت بػ نظريػ الككالػ مػن كك ػا انطالقػ أساسػي لت ليػل العالقػ وادلي اني مػات ادلتعلقػ ب فػانة ادلسػريين
بػاإلدارة الرياضػي فانػاؾ مػن البػاحثني مػن يعتقػد أف فليػل هػذ النظريػ ال يإلخػذ يف االعتبػار كػل تعقيػدات
ادلنظمات الرياضي يف تطكرها ادلستمر فالنظريػ تقػكـ علػ وجػكد انفػراج متإلصػل بػني مصػاحل األصػل والككيػل وهػذا
االنفراج مي ن ختفيف من خالؿ آليات الضبط ادلختلف إلحداث التطػابق بػني منفعػ ادلالػك وادلسػري الرياضػي وهػذا
2
ررط أساسي لت سني األدان.
1

William J. Baumol: Economic theory and operation analysis, 3th edition, Prentice Hall
international edition, London, 1999,p,323
2عبد الفتاح بكمخم :نظريات الف ر اإلداري تطكر وتباين أـ تنكع و ت امل مرجع سابق ص .24
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إال أف هنػاؾ مػن البػاحثني مػن يؤكػد أف التطػابق بػني مصػاحل كػل مػن ادلالػك والككيػل قػد ال يػؤدي إذل فسػني أدان
اإلدارة الرياضي حيل أف ذلك لي ل تإلثري عل اخلصائ الداخلي للمسري الرياضي ح يتإلثر أداؤ .
كل ما خمدث أف تتغري اخليارات االسرتاتيجي للمسري يف اجملاؿ الرياضي ف تػإلثري رغبػات ادلسػاهم وال يكجػد أي
ضماف لت سني األدان.
إضػاف إذل ادل افػآت الػيت يتقاضػاها ادلسػريوف الرياضػيكف فانػاؾ العديػد مػن العكامػل تػت م يف مسػتكى األدان
كاحلريػ واالسػتقاللي الػيت تعطػ للمسػري يف اختػاذ للقػرارات ذلػك مػا نطلػق عليػ " نطػاؽ السػلط " فػإذا كانػ
االستقاللي والسلطات واسع فذلك يش ل دافع قكي لبعض ادلسريين ما يؤثر عل فسني األدان.
العالقػ بػني إدارة ادلخػاىر واألدان خضػع أيضػا لالنتقػاد فانػاؾ اعتقػاد بػإلف ادلسػريين الػذين لػديام ميػكؿ لت مػل
ادلخػاىر ي كنػكا أكثػر اسػتجاب حل مػ حػكاف ادل افػآت ادلاديػ ادلتغػرية وبالتػارل فسػعيا لت قيػق م اسػ أعلػ قػد
يندفع الختاذ قرارات قد ال ت كف يف صاحل ادلنظم .
-4-Iاإلدارة الرياضية:
إف التط ػػكر ال ػػذي ى ػػرؽ الرتبيػ ػ البدنيػ ػ والرياض ػػي م ػػؤخرا جعلا ػػا تس ػػتعني باألس ػػلكب العلم ػػي دلعاجلػ ػ أمكره ػػا وح ػػل
1
مشاكلاا ف اف ل اما علياا أف تلجإل إذل التنظيم ادل م واإلدارة اجليدة كفن وعلم لتنظيم سلتلف أنشطتاا .
تعتػ ػ اإلدارة الرياض ػػي م ػػن أه ػػم مقكم ػػات التط ػػكر الرياض ػػي العلم ػػي احل ػػديل أل ػػا األداة الفعالػ ػ يف زي ػػادة اإلصل ػػاز
الرياضي وتطكر كما نكعا وهي ختطيط وتنفيذ ومتابع وتقكمي ل ل األنشط الرياضي .
واإلدارة الرياضي ألي لعبػ مػن األلعػاب الرياضػي تعتػ عنصػرا أساسػيا مػن العناصػر الػيت تسػع لتقػدـ وازدهػار هػذ
اللعب ػ فاػػي تقػػكد التقػػدـ وتعمػػل جاهػػدة عل ػ تنشػػيط ح ػكاف التغيػػري وتنمي ػ عكامل ػ وفريػػك متطلبات ػ وذلػػذا فإ ػػا
مطالب بإلف تعد نفساا وهتيو أدواهتا ووسائلاا لت كف أكثر جتاوبا مع ظروؼ اجملتمع والبيئ .
و عػىن آخػػر مي ػػن القػػكؿ كيفمػػا ت ػكف القيػػادة ت ػػكف اإلصلػػازات وبػػذلك فيجػ إعطػػان الفعاليػ اإلداريػ أةيػ كبػػرية
ألي إداري الناج يف هذا احلقل هك بػذلك القػدر مػن األةيػ كمػدرب النػاج ذلػك أف التػدري وادلسػابق مي ػن
فقػط أف ت ػكف فاعلػ ومػؤثرة عنػدما ي ػػكف العمػل اإلداري اخلػاص سػػإلل تنفيػذها قػد أحػػاط ب ػل جكانػ وظػػروؼ
التنفيذ ادلطلكب وعل أكمل وج وبإلقل كلف ويف وق زلدد.

2

 1مرواف عبد اجمليد إبراهيم :اإلدارة والتنظيم والرتبي والرياضي دار الف ر للطباع والنشر والتكزيع عماف  2112ص .49
 2مرواف عبد اجمليد إبراهيم :إدارة البطكالت وادلنافسات الرياضي ط 1دار النشر عماف  2112ص .52
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-1-4-Iمفهوم اإلدارة:

ومي ن تعريف اإلدارة بإل ا عملي اجتماعي مستمرة تعمل عل اسػتغالؿ ادلػكارد ادلتاحػ اسػتغالال أمثػل عػن

ىريق التخطيط التنظيم القيادة والرقاب للكصكؿ إذل هدؼ زلدد.

1

 -2-4-1مكو ات اإلدارة الرياضية:
حلل اإلداري األمري ي ( )Kanzاإلدارة الرياضي فكجد أ ا تتضمن أربع م كنات أساسي وهي:

2

 العمل البشري. العمل اجلماعي. ادلنظم اليت تعمل اإلدارة ألجلاا. القائد اإلداري.-3 -4-Iالمهارات اْلساسية في اإلدارة الرياضية:
أراد اإلداري األمري ي ( )Kanzبإلف اإلدارة الناج

تعتمد عل ما يلي:

3

 -المهارات الفنية:

هػػا الػػتفام ال امػػل وال فػػانة يف نػػكع خػػاص مػػن الفعاليػػات وهػػي تتضػػمن معلكمػػات خاصػ وقابليػ كبػػرية للتعليػػل يف
ذلك االختصاص والقدرة عل كيفي استخداـ التفنني يف اجملاؿ الرياضي.
 المهارات اإل سا ية:القابلي الدقيق للعمل بش ل فعاؿ كمجمكع واحدة من العاملني لغرض تعػاوف وجتػان تػاـ يف ذلػك الفريػق الػذي
يعمل مع أيضا وتتضمن معرف اآلخرين والقدرة عل العمل معام بش ل فعاؿ وبعالق جيدة.
 -مهارة االستيعاب الفكري:

القدرة عل ربط األج ان الدقيق وهذا يعب النظرة الشامل وال ليػ للمنظمػ الػيت يعملػكف فياػا وكيفيػ اعتمػاد أقسػاـ
تلك ادلنظم عل بعضاا البعض.
تعتػ اإلدارة الرياضػػي مػػن أهػػم وأصػع الكظػػائف اإلداريػ يف أي رلتمػع يسػػع لرعايػ رػباب وبػػذلك فاػػي تعتمػػد
بالدرج األوذل عل القادة والرواد وادلشرفني وادلكظفني ومجيع العاملني يف رلاالهتا ومياديناا الكاسع كما تعتمػد علػ
ادلؤسس بالدرج الثاني وعل ادلنشإلة وادلرافق وادلعدات واألدوات بالدرج الثالث .

 1عصاـ بدوي :مكسكع التنظيم واإلدارة يف الرتبي البدني الرياضي دار الف ر العري مصر  2111ص .21
 2مرواف عبد اجمليد إبراهيم :ادلرجع السابق ص .61
 3ادلرجع نفس ص .87
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 -5-Iالدراسات السابقة :
 الدراسة اْلولى:
دراس ماجستري للباحل سعد سعيدان بعنكاف صعكبات تطبيػق مفػاهيم اإلدارة الرياضػي احلديثػ يف اجل ائػر مػن
وجا نظر إىارات ومكظفي وزارة الشباب والرياض وهي مذكرة م مل لنيل راادة ادلاجستري يف علكـ وتقنيػات
الننشاىات البدني والرياضي ختص اإلدارة والتسيري الرياضي جبامع زلمد بكضياؼ بادلسيل .2114-2113
حيػل تنػاوؿ الب ػل الصػعكبات الػيت تعػرتض تطبيػق مفػاهيم اإلدارة الرياضػي احلديثػ يف اجل ائػر مػن وجاػ نظػر
إىػارات ومػكظفي وزارة الشػباب والرياضػ هػدف هػذ الدراسػ إذل التعػرؼ علػ أهػم الصػعكبات الػيت تعيػق تقػدـ
اإلدارة الرياضي يف اجل ائر كذلك وضع أرضي صلب ت كف كقاعػدة بيانػات للبػدن يف تطبيػق إصػالحات رػامل يف
ذات اإلىػار وبيئػ الظػروؼ القػرتاح مشػاريع قػكانني مػن ىػرؼ اجلاػات ادلختصػ كػذلك التشػخي ادلكضػكعي
للكضعي الػيت تعيشػاا اإلدارة الرياضػي يف اجل ائػر كمػا هػدف الدراسػ إذل التمايػد القػرتاح مشػاريع اسػرتاتيجي مػن
ىرؼ الباحثني وادلختصني.
وت ػكف رلتمػع الدراسػ مػن مجيػع إىػارات ومػكظفي وزارة الشػباب والرياضػ البػالغ عػددهم  270مكظفػا
ومكظف وىبق الدراس علػ عينػ عشػكائي بسػيط م كنػ مػن  47مكظفػا ومكظفػ أي حػكارل ) ( 17 %مػن
رلتمع الدراس خالؿ العاـ الدراسي .2113-2112
وقد استخدـ الباحل ادلنا الكصفي الت ليلي مع استخداـ أداة الدراس الرئيسي وهي االسػتبياف الػذي
ارتمل عل )  ( 28عبارة مقسم عل  04زلاور.
ومن نتائ الدراس أف هناؾ صعكبات بشري مناا نق اإلىار البشػري ادلتخصػ وعػدـ تكافػق الت ػكين
مػع متطلبػات العمػل اإلداري احلػديل ونقػ الػدورات التدريبيػ كمػا تكجػد صػعكبات ماليػ خاصػ فيمػا يتعلػق
بانعداـ الدورات التدريبي والب كث والدراسات وانعداـ ففي ادلػكظفني وفسػني رواتػبام كمػا تكجػد صػعكبات فنيػ
مناػا اذلي ػل التنظيمػي وىريقػ انتقػاؿ ادلعلكمػات وضػعف اسػتخداـ أجاػ ة احلاسػكب باإلضػاف إذل الصػعكبات
القانكني مناا عدـ انسجاـ القكانني مع أهداؼ اإلدارة الرياضي وصعكب التطبيق عل أرض الكاقع.
وخلص تكصيات الدراسػ بالعمػل علػ جتايػ الػكزارة بالبنيػ الت تيػ الالزمػ و تطػكير اذلي ػل التنظيمػي ػا يتكافػق
وىبيعػ العمػل اإلداري وسػرع تنفيػذ األعمػاؿ وانتقػاؿ ادلعلكمػات داخػل اذلي ػل اإلداري و إجػران دورات تدريبيػ
للمػكظفني وكػذا االىػالع علػ سلتلػف ادلسػتجدات يف رلػاؿ التسػيري احلػديل واالسػتثمار يف العنصػر البشػري
بطريق فعال .
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 الدراسة الثا ية:
دراسػ ماجسػتري لرفياق بان مرسالي بعنػكاف األسػالي

احلديثػ للتنميػ اإلداريػ بػني حتميػ التغيػري ومعكقػات

التطبيػػق دراسػ حالػ اجل ائػػر  2111-2111وهػػي مػػذكرة ماجسػػتري يف العلػػكـ السياسػػي والعالقػػات الدوليػ فػػرع
تنظيمات سياسي جبامع مكلكد معمري تي ي وزو .2111-2111
حيل رل الباحل يف إر الي مدى اعتماد اإلدارة العام اجل ائري علػ األسػالي احلديثػ مػن أجػل فقيػق
تنميػ إداريػ فعالػ وزلققػ لألهػداؼ الػيت وجػدت مػن أجلاػا هػذ اإلدارة معتمػدا علػ ادلػنا الكصػفي وادلػنا
التػارخيي وكػذا ادلػنا الت ليلػي حيػل تنػاوؿ كػل مػن أسػالي اذلنػدرة وإدارة اجلػكدة الشػامل وأسػلكب اإلدارة
اإلل رتوني ومتطلبات تطبيقاا ومفاهيماا ومدى تطبيقاا يف اإلدارة العام يف اجل ائر وخل يف األخري إذل:
 تبػب هػذ األسػالي احلديثػ يف اإلدارة العامػ احل كميػ خمقػق تنميػ اداريػ فعالػ وتسػاعد يف فقيػق االهػداؼالعام .
 ضرورة تطبيق األسالي اإلل رتوني يف اإلدارة وتطكيرهػا دلػا ذلػا مػن أةيػ يف فقيػق أفضػل النتػائ وتقػدمي خدمػشلتازة للعميل.
 الدراسة الثالثة:
دراسػ ماجسػتري للباحثػ سامية بنا

ساليمان الرقيلاي بعنػكاف اإلدارة باألهػداؼ جبامعػ أـ القػرى

ػ ادل رمػ

فاعلي التطبيق وادلعكقات من وجا نظر القائمات باألعمػاؿ اإلداريػ باجلامعػ وهػي دراسػ متطلػ ت ميلػي لنيػل

درج ادلاجستري بقسم اإلدارة الرتبكي والتخطيط .2111-2119
وقػد هػدف الدراسػ إذل التعػرؼ علػ واقػع تطبيػق أسػلكب اإلدارة باألهػداؼ جبامعػ أـ القػرى وفاعليػ اسػتخدام
علػ العمػل وفديػد أبػرز ادلعكقػات الػيت فػد مػن تطبيقػ وكيػف مي ػن التغلػ علياػا مػن وجاػ نظػر القائمػات
بالعمل اإلداري والبػالغ عػددهن  325إداريػ مػن مجيػع فػروع جامعػ أـ القػرى دينػ م ػ ادل رمػ سػكان القائمػات
منان بعمل إداري أو أعضان هيئ التدري ادل لفات بعمل إداري خالؿ العاـ الدراسي .
واستعمل الباحث ادلنا الكصفي الت ليلي ومت تصميم اسػتبان ت كنػ مػن جػ ئني األوؿ ضػم البيانػات
واآلخػػر ضػػم زلػػاور الدراسػ والػػيت تقػػي اجتاهػات أفػراد العينػ وفقػػا دلقػػايي
األوليػ لعينػ الدراسػ
(لي رت)اخلماسي.
وكان نتائ الدراس كالتارل:
جانت استجابات عين الدراس بالنسب لفاعلي تطبيق أسلكب اإلدارة باألهداؼ بدرج عالي .جانت استجابات عين الدراس بدرج عالي ضلك واقع تطبيق أسلكب اإلدارة باألهداؼ. جانت استجابات عين الدراس بالنسب للمعكقات اليت فد من استخداـ أسلكب اإلدارة باألهداؼ بدرجعالي .
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 تكجد فروؽ ذات دالل إحصائي بني استجابات عين الدراس تبعاً للمتغريات(ادلؤهػل عػدد سػنكات اخلػ ةادلرتب الدورات التدريبي )
وكان تكصيات الدراس كما يلي:
تع ي استخداـ اإلدارة باألهداؼ ككن أسلكب إداري فعاؿ.إراع ثقاف مبادئ اإلدارة باألهداؼ.تدري اإلداريات يف سلتلف األقساـ اإلداري عل ادلاارات اليت خمتاجاا تطبيق أسلكب اإلدارة باألهداؼ. الدراسة الرابعة:
دراس دكتكرا لعبد الفتاح بوخمخم بعنكاف :فليل وتقييم األدان يف ادلنشإلة الصناعي دراس ميداني عل اإلىػارات
الكسػط والػدنيا يف منشػآت صػناع النسػي بالشػرؽ اجل ائػري وهػي أىروحػ لنيػل رػاادة دكتػكرا يف التسػيري كليػ
االقتصاد والتسيري جامع قسنطين .2002
ل ميداف الدراس أربع مؤسسات وتشػ ل عينػ الدراسػ مػن  240إىػارا يتكزعػكف مناصػف بػني فئػيت اإلىػارات
الدنيا واإلىارات العليا وبش ل مناس بني ادلؤسسات النسيجي األربع اسػتعمل الباحػل مقػايي ذاتيػ متثلػ
يف استمارة وفق مقياس لي رت.
متغريات الدراس :
مقياس فعالي األجر وادل افآت ادلادي - .مقياس فعالي ظروؼ العمل الطبيعي .مقياس فعالي العالقات االجتماعي - .مقياس فعالي عالق اإلرراؼ.احتكى االستبياف عل  54عبارة وبعد فليل البيانات مت التكصل إذل النتائ التالي :
عدـ وجكد اختالؼ بني اإلىارات الكسط والػدنيا يف اعتبػار أف ادل افػآت ادلاديػ ادلعمػكؿ ػا ال تتسػم بالفعاليػيف إثارة دوافعام للعمل وال فقق ذلم القدر ال ايف من اإلرباع.
يتفق اإلىارات (وسط ودنيا) عل عدـ فعالي ظروؼ العمل ادلادي (الطبيعي ) وال فقق ذلم أي رضا.يكجد اتفاؽ بني الفئتني حكؿ نظاـ العالقات االجتماعي احملّف والفعاؿ.
كمػا يكجػد إمجػاع بػني اإلىػارات ادلتكسػط والػدنيا حػكؿ أسػلكب اإلرػراؼ غػري الفعػاؿ ل كنػ تسػلطي ويعتمػدبش ل كبري عل االتصاؿ النازؿ وإعطان األوامر وافتقار للجان اإلنساين يف شلارس العمل.
يػنق تنظػيم العمػل الفعاليػ كمػا أنػ ال يػكفر فػرص الرتقػي والتقػدـ يف الكظيفػ وزلػبط لطمكحػات كػال مػناإلىارات الكسط والدنيا.
 زلاول أنسن اإلدارة ورفع القيكد عل العاملني باإلدارات الدنيا والكسط .وقدم الدراس مجل من االقرتاحات :
إقناع ادلسريين بإلةي الدور اإلنساين واالجتماعي إذل جان اذلدؼ ادلادي االقتصادي.إعادة النظر يف سياس األجكر والت في .جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالؿ ما سبق تقدمي يف الدراسات السابق يتض لنا أ ا عاجل مفاهيم اإلدارة من جكان متعددة

وأكػدت هػذ الدراسػات أةيػ هػذ ادلفػاهيم احلديثػ يف ترقيػ العمػل اإلداري ونكعيػ تطبيقػ وتطرقػ هػذ
الدراسات إذل عدة جكان خت هذ ادلفاهيم فتناول ادلفاكـ واألةي ومتطلبات التطبيق يف ادلؤسسات ادلختلفػ
وأهػم ادلعكقػات الػيت تكاجػ تطبيقاػا يف ادلؤسسػات الرياضػي كمػا تقػدـ بعػض الدراسػات كػاذج مقرتحػ لتطبيػق
ادلفاهيم اإلداري ادلختلف عل غرار مفاكـ إدارة اجلػكدة الشػامل ومفاػكـ إدارة ادلعرفػ واإلدارة اإلل رتونيػ والػيت تعتػ
يف سياؽ نظريات الدراس .
كمػا أكػدت نتػائ أغلػ الدراسػات بػإلف أهػم متطلبػات تطبيػق ادلفػاهيم احلديثػ ادلتناولػ تتمثػل يف
االسػتغالؿ األمثػل للمػكارد ادلاديػ والبشػري ووضػع االسػرتاتيجيات واخلطػط الفعالػ علػ ادلسػتكى القريػ والبعيػد
وتطػكير نظػم العمػل وتػدري العػاملني بشػ ل جيػد كمػا تناولػ الدراسػات السػابق مفػاهيم اإلدارة احلديثػ مػن
زاويػ واحػدة أي أف كػل دراسػ تناولػ مفاػكـ واحػد ال أكثػر ودل يػتم الرتكيػ علػ ادلفػاهيم يف اإلدارة الرياضػي
عدا(دراس سعد سعيداف) وإكػا تنكعػ بػني سلتلػف أنػكاع اإلدارة فكجػ االخػتالؼ واضػ بػني دراسػتنا والدراسػات
السػابق مػن حيػل الشػمكلي والتخصػ فدراسػتنا تركػ علػ اإلدارة الرياضػي ع ػ مػا لتػ ( دراسػ رفيػق بػن
مرسلي) اليت ل اإلدارة العام اجل ائري ختلف أنكاعاا وفق مػنا تػارخيي وفػرتة معينػ ودل ت ػن اإلدارة الرياضػي
ضػمن اجملتمػع ادلػدروس كػذلك دراسػتنا تتنػاوؿ تطبيػق ادلفػاهيم واالجتاهػات احلديثػ يف علػم اإلدارة علػ ع ػ
بػاقي الدراسػات الػيت تتنػاوؿ أحػد ادلفػاهيم أو االجتاهػات فقػط ويف جانػ واحػد علػ عػ دراسػتنا الػيت تناولتػ
جبانبني اقتصادي وغري اقتصادي.
الدراسػات األربعػ ادلػذككرة كانػ علػ سلتلػف ادلؤسسػات مثػل مؤسسػات التعلػيم العػارل واجلامعػات
(دراسػ مسي ػ بن ػ س ػليماف)واإلدارة العام ػ ( دراس ػ رفيػػق بػػن مرسػػلي) وادلؤسسػػات الصػػناعي (دراس ػ عبػػدالفتاح
بكمخم) يف حني أف دراستنا تتناوؿ تطبيق هػذ النظريػات واالجتاهػات علػ مسػتكى اإلدارة الرياضػي مثػل ( دراسػ
سعد سعيداف) اليت أجري عل مستكى وزارة الشباب والرياض باجل ائر.
الدراسات تتناوؿ دراس ادلعكقات وسػبل التغلػ علياػا يف حػني أف دراسػتنا تركػ علػ دراسػ مػا إذا كانػ
اإلدارة الرياض ػػي تطب ػػق النظري ػػات واالجتاه ػػات وف ػػق أس ػػلكب علم ػػي ووف ػػق من ػػاه متبعػ ػ ل ػػذلك وأه ػػم الص ػػعكبات
وادلعكقػات مػن أجػل وضػع أرضػي للجاػات ادلختصػ يف وضػع حلػكؿ فعالػ وكػذا فػت آفػاؽ جديػدة أمػاـ دراسػتنا
لدراسػتاا علػ مسػتكى أعلػ وبتعمػق أكثػر كمػا اسػتفدنا مػن الدراسػات السػابق يف فديػد اإلىػار النظػري
واالسػتفادة مػن ادلراجػع ادلػذككرة كمػا متػ االسػتفادة مػن ادلناجيػ ادلطبقػ واألسػالي اإلحصػائي ادلسػتعمل يف
سلتلف الدراسات .
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خالصة :

استعرض ػػنا يف ه ػػذا الفص ػػل أه ػػم م ػػا ما ػػد للكص ػػكؿ إذل اإلدارة الرياض ػػي ب ػػدنا بادلمارس ػػات األوذل للف ػػر

اإلداري واالقتصػػادي ع ػ الت ػػاريل وتط ػػكر احلاص ػػل للنظريػػات ادلختلف ػ والتج ػػارب ادلختلف ػ ادلس ػػرية ل ػػإلدارة العام ػ
ختلػ ػف االجتاه ػػات االقتص ػػادي منا ػػا والغ ػػري االقتص ػػادي ادلعتم ػػدة يف جا ػػا علػ ػ األس ػػاس االجتم ػػاعي فااتػ ػ
النظريػات واف كػاف العمػل علػ جعلاػػا جػا تطبيقيػػا يف اإلدارة الرياضػي ال يػ اؿ قيػػد الب ػل والتجريػ هػي مطبقػ
بتجاهػػل أو بػػدوف عل ػػم بتطبيقاػػا وذلػػك بانتق ػػاؿ اإلدارة مػػن الف ػػر اإلداري ادلنطق ػػي إذل شلارس ػ الف ػػر ال اغم ػػايت
النفعي .
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تمهيد
-1-IIالكلمات الدالة في الدراسة
-2-IIإشكالية الدراسة
-3-IIأهداف الدراسة
-4-IIأهمية الدراسة
-5-IIفرضيات الدراسة
خالصة

]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني
تمهيد:
قبللالبدبل تلولنل

لبدبحل لالبل ل ل لضعليف للبلولبدب ب للعل ملرلالقللعل ل لبدالبقل ل ب ل لبدعلايللعل قاال ل

ب د بطل بدتايزل هذبل لجيعلهلحبثهلن جح  .ل
بنطالق ل ل ل ل ل له للذبل ل ل ال لوله للذبلبد للالبتح ل ل لبدل ل ل هيةلبد ل للبرد لولبدبح ل ل ل لي للهل

ل ل لب ل ل ديعل

بدتسل تالالبد ققيللعلالللالبد رب للع ل بدتطللقإل ملضهل بمهل ضايللعلبدبحل ل لصللي علبد للق ضلدلل للل لبدبحل لهب ل مهل
قشته  .ل
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]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني
-1-IIالكلمات الدالة في الدراسة:
 -1-1-IIالنظريات االقتصادية والغير االقتصادية:
 -لغة:

لحبج ٍعل دديالض لبقه ع ل
تلصحتُه َّ
َّ
نَظَقّع:ل(لب ة) لبجلابل:لنظقّ ا للبدَّظَ ِقَّعُل:لق يَّعلنلُثْبَ
بدَّظَ ِقَّعُل(لولبد لس عل)ل:لط ئ عٌل لبآلربتلنُل َ ِّس ُقلهب لبعض بدلق ئبلبدعاليعلض لبد يع .ل
ئاعلقلىلبدعالقعلبنيلبدشخصل بدلل ل ل لض لبنيلبدع رمهل بدلعق مهل ل
نظقَّعلبدلع ِقاعل:لبدبح لولبدلش الالبدا
ّ
َ
ول ئالبدلعقاعلبد طقّعلض لبدل تسبع 1.ل
اِقْتِصاد:ل(لب ةل)ل ل

ِِ
صادي:ل(لب ةل)ل ل
رلِقتَ َ َلل للاقت ّ

ِ
كال لدهلقالقعلب القْتِ دلن ايعل/ل يلعلناالبقْتِ ِد ّعل ل
ب ةل سلبل ملبقْت دلل ّ
ييقلبقت ديل قلىلبل ل لبدبل بعل .ل
ي :لن ٌل
ا رلبقْتِ ِد ّل
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ي لضيل ستغينلق لبخل رجل
ي ل:لا دعلبل ل يلن سهلب سهلولبحلاالبالقْت د ّ
لنالال:لبال ت تلبالقْت د ّ
دس ّ لباتي ج نهل 2.ل
 اصطالحا :النظرية االقتصادية والغير االقتصادية:بد ظق ا بالقت د ع هيلنلكلبد ظق البديت نقكز و ليله قلى بدتعبري قلى بدعالق ا بقت د ل بديتلنعرب
و بد ق ب دبري دب مت جت هله هي ا دي لو نطلر ت يلولظا بدتغريبا بديت
ق بالجت ه بحل
ضصبحتلبدساع بدلايز دبيئع بدعاا .ل
ض لبدغريلبالقت د علاهيلنلكلبد ظق ا بدت ظيايع بدسللكيع بد سيع بالجتا قيع و بدتسيري ت ا لبالجت ه ا
و قلة بالجتا  ...ل بديت لض ه ل ريل
قلى ب حب ث و بدت ظية قلة بد
بدتحليليع بديت نال ض
بقت دي 3.ل
ل

 27/01/2015 à 15 :24لنظق عhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
27/01/2015 à 15 :39لل/نظق ع-بقت د عhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
3لقب بد ت ح بلمخخة:لنظق ا بد ق ب دبري نطلر نب لض ن ل ن ال قجبل بق لصل .03ل
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]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني
 إجرائيا:ولحبث ل لهللذبلبد ظق ل البالقت ل د علهلليلبد ظق ل البدلليتلنعتا ل لولض

لله لقلللىلنسلليريلبقت ل ديل ل لبللنيل

للي الب ملدل ظق ل ل البالقت ل ل د علولبد للقلب دبري لبد ظق للعلبدس للللكيعل
بد ظق ل ل البد لليتلن ر لله لبل ل تبللب
بدعاالنيعلبحمل د لن ديفلبد ا ال(بدسلإل بدت رج)ل لنظق علاالإلبدلل يعل نظق علبدلك دع .ل
ض ل لبد ظق ل البدغلريلبالقت ل د علنالل لقللىل هلل بدعاالنيلع نللجزل هل ل :ر لعلب دبر لبدعلايلعل (نظق لع
ب دبر بدعلايعل ل نظق ع ب دئ ب دبر ) ل ر ع بدعالقل ا ب نسل نيع ل لا بدل ظة ل بد ظق لع بدللق يلع ايل
نالل كلا هلذهلبدلل بلا قللى اق ليع ضع ب القبد و بدل ظالع زل لز لن ظيايل ل بجتا قيل لب دبحل

قللى ايلق

ب ه بمه .ل
-2-1-IIاإلدارة الرياضية:
 اإلدارة
 لغة :لنالا االع قب ِغ االنل ذب ك ع َليي قا لُ قه قليه ُي ِ ُه ل االع لُ قين لقلى لضَ ق ضَن لضُِر غه.1
 اصطالحا:عقاه لفريديريك تايلورلبأهن لبدلعقاعلبد قياعلدل لنق ل لبدقج الضعل عاللهلمثلبدتأك ل لضهنةل ال لعلبعالهل
بأاس لطق اعل ضرل ه ل
ققاه هنري فايول :ضع نال ب دبر ع ه ضع نت بأ ضع ختطط ضع ن ظة ضع ن ر ب ب ق ضع ن سق ضع

نقبقب .2ل

 إجرائيا:ب دبر لهليلرلالقله ل بدلبل دئ ب ل بداللبنني بد ظق ل ا بخل صلع ضنشلطعلبتخطليط ن ظلية لبايل د
لنلجيه ن سيق جهلد بدلقت ني ضلل ايق ه مهلزل د.
ل
ل
1لبب ظلر:لدس ع بدعقب لدبر ص در لبري ا لج 12ل .1891ل
2لاس ضمح بدش اعي  :دبر بجللد بدش لع و بدًتبيع بدب نيع بدق يع دبر بدلا ت د ني بدطب قع بد شقل بال
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]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني
 اإلدارة الرياضية :ل

 -اصطالحا :لب دبر بدق يع هي قاليع ختطيط قي د رق بع رلهلدبا ضاقبد بدلؤ سلع بدق ليع ب لتخ ب

ب تخ ب مجيب بدللبرد دتحايق ب ه بمه بحمل د .1

 إجرائياا:للب دبر لبدق ليعلهلي قاليلع ختطليط ن ظلية قيل د رق بلع ال ن سليق ق صلق بدعالا بدل لتبدق لي و بذليئل ا بدق ليع ل لقبجله ب للر ظالع ل ضجلا ايلقلضهل بمه هلذه بذليئل ا ل ولحبثل لهلذبلب دبر ل
بدق علهيل ق علبدشي بل بدق علبلال علبدلسيلعل .ل
 مديرية الشباب والرياضة والية المسيلة :
ع

ق ع بدشب ب بدق ع بلال ع بدلسيلع هي ؤ سع قال يع ضنشأا بع بدتاسية ب دبري بجل

 1984ل ب قا ضقا ذل و ب ب ع  1985بع تني ضي  1ج ن ي  1987ضقي ا هي لع حل
حل اي بدتحق قط بدشبيبع بدق ع باسة ب تثا ر بدللبرد بدبشق ع ل
بدلال ع ضصبحت لنشاا ضقس
ضصبحت نشاا قسةل  /لحع بدشب ب بدق عل بع ص ر بدلق ل بدت يذي رقة:
 234/90بدلؤرخ و  20جل ليع  1990بدذيلي د قلبق ن ظية حل نققيع بدشبيبع بدق ع اي
ن ظة حل نققيع بدشبيبع و بدلال ع م ضع ج ت بدلق ل لرقةل283 /93بدلؤرخ و  23نلاارب 1993
بدلت ا نغيري نسايع نققيع بدشبيبع و بدلال ع دت بح لبدتسايع ق ع بدشب ب بدق ع م بع ج ت بدلق ل
بدت يذي ) رقة354/06لبدلؤرخلول5للر عل1427لبدللباق ا 28:بتارب ع  ( 2006بدذي ي د
قلبق ن ظية ق ع بدشب ب بدق ع دللال ع ريه ال يا لبدل د  5ه طبا ا ه ضصبحت ق ع
بدشب ب بدق ع دللال ع ت لطع بدل ق ن ةل  4ل حل لكا لحع نت لع  3نب
لحع
لحعلبال تثا ربا بدتجهيزبا
لحع بدًتبيع بدب نيع بدق يع لحع نش ط ا بدشب ب
بدت ل دبر بدل ئا ل(ل ظقلبدللحقلرقةل01ل:للبذلي البدت ظيايلدل ق علبدشب بل بدق عللدلال علبدلسيلعل) ل
ج ت و بدل د ل 3ل ه لبدغ ت بداقبر بدلزبري بدلشًتك لبدلؤرخ و 2مج دي بدث ين ق  1410ه بدللباق ا : 19
د سارب  1990بدلذكلر ضقاله لاي اقر ب جلزبئق و  20ص ق ق  1428ه بدللباق ا  : 10رس
ع  . 2007ل
ًتكزلض سلنش طل ق علبدشب بل بدق علول ت بععلبد لبديلبدق يع ل بدقببط ال ن عيالد ره لول ىتل
بجمل الا ل ذدكلولبدلس اعلب د قةلبدلع ليل بدل دي ل كذبل ت بعته ل جال سنيلضدبتلبد لبديلبدق يعل كذبل
بد ش ط ال كذبلبدلت بععلبدلي بنيعلذل .
1نعا ع قب بدغينل لدطي ع قمه بد

:لب دبر بدق يع ل زبر بدثا اع ب قال دلطب قع بد شق ط  1شلل عل .بدبحق
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]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني
-2-IIإشكالية الدراسة:

ع ب دبر بدق ليع هلي ض ل س نال ك الع ب نشلطع ب نسل نيع بقت ل د ع ض ي ليع ض بجتا قيلع بل هن
ب نشطع ب نسل نيع بدليت ضللذا
ك ع عب بدتلصا م بدتا بدذي هل قليه ق دل بديل بدق ع با
نتا نت ق نتيجع بالهتا بدلتزب لالا هذب بدتل ب ك ع دزب بدتشب ب ط ر بدعلاي و ن ظياه بذدك
ضصلبحت ب دبر ض ل س د لا صلل ح ايهل  .ع ل نال بدل ا و بدق لع ل بدتال و ب لتخ ب ب دبر
بدق ليع بحل ثلع و ك الع ضنشلطته بدق ليعل دعلال ل ل دل ل ل ل لهلذبلبالهتال لهللل ل علكلال ل لبد دلعل بدلللبط ل
بدلستخ نيلضايعلب دبر لبدق يعل بنع هت لقلىلسلتلفلبجمل الالب لق لبحمليطع 1.ل
ايل لضرللقالبشل الجللليلقللىلبخلل البدلختل لعلبدلا للعل ملبدلتعل لنيل عهل لهلذبل ل لضد ل مل قل د لبد ظللقل
ولب ل ديبل لبدلا ر ل الب دبر للع لد للذدكلنس للعىلسلتل للفلبدلؤ س ل البدق لليعل مل اي للقلبد ل ت ل بد ع دي للعل
ب دبر عل لبجال ايقلضه باه ل بدتايزل ذدكلب هتا ه لبت ايلعل نطلل قلضدبئهل ل ل لللالال نبل لض ل ديبلب دبر ل

بحل ثع .ل
لكلذبلنطبيلق ب دئهل قللى ضرض بدلبقلب سل هة ب رجلع كبلري ب الرنال ت هبل نطل قهل قل طق لق سل اته و
بدتحسلني بدلسلتاق بدلق لع ل ب لطل ت لبل قلقهل ب ل اع م بدلشل ركع بد للع بدايل د ب دبر لع بدًتكيلز
قللى بدلتع لا دلختللف بدعاليل ا ب دبر لع هبل ذدلك ل
بدلت الع هبل بل ع بحل جلع م ن ل ديف ض للبرد ل ايع
بدبيئتلني بد بلليللع بخل رجيللع بال لت د ل لمجيللب ل
بدلا ر ل ل البحل ث للعلبدلس للتا ل ل ل لشل ر ل ل البد للقلبدال ل

للالا بال لت د بدلثللى ل لبدلللبرد بدل د لع ض بدبشلق ع
ن للإ ن هتل لمبل تلبالق لبلبدلط دلب بدع ل ل
برس ب دبر ه جي هتل بدتطبيايللعل هللذبلش للي ل للبل
ميلل للبلبدتط لللربالبدعلاي للعل بدعلدل للعل بقت ل ل دلبدس لللإل

بدل اس ل للعللب ل للنيلب دبربالول اي ل للقلضهل ل ل باه ل ا ل للقل بق ل للبل ل للق ضلقل ل للىلب دبر لبدق ل لليعلقل ل ل لطق ل للقلبد عي ل للعل
(بدربب ا نيع) .ل
لد ا بدلل للق ا بلذه ت لتح
ايجب ضع تشبب بداي دي ب دبري بديل بأا ر بدبح بدعلاي ت
لع د ل قلى ضمت بال تع بد جقبت بدتغيلريلبدتطللري ل ش لي ل لبل مجل بدعلال ت بدلا ر لني و قللل ب دبر
قللى ضايلع ب لتثا رلبدعللة ب حبل ث بدعلايلع بدتطبيايلع للبت بسللبت و ك العلباللت صل ا ب دبر لعل ي د هل
بدلت لقعلب قتب رلضع ب تثا ر بدقصي بدعلاي و بدلا تبا بدله يلع بدلت لقلعل(بدللؤشقبا بد ل با بدللتايل ا  )..ذ
تة ايه ققض بد لق ب دبري قللىلبسل ط بدبحل بدل قشلع بدتحليلا بدشلقح بدت سلري بدتطبيلق بغيلع بد هللضل
ب دلهل بدللال قللى قل نق ب دبر لني ل نالا ل هية ب دبر نظق هتل ل
بدتطبياي صي ته بش ا هجي ا نا ي ال ضد با ضنظاع قاا.

1لنعا ع قب بدغينل لدطي ع لقمه بد

سلتل لبدطلقح ب كل د ي م بدليل بع

:لب دبر بدق يع لبدلقجبلبدس بق لصل .00ل
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]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني

بلذدك تالا قللة ب دبر ال شل ر لته ل طل ر نظلقي م هالعلكبلري شل رس الق ض ل قلبقل آديل ا
بي ع ضع بد ظق ع بدسلياع نالد م ض لللب نطبيلق للية ل نللك هلي بدلقاللع بدلتطللر
ه ت لقعله ال ب
و نل ر قللة ب دبر بدليت بغلي ضع نتجله ديهل ل لتاسلني بنبل هجيل ا بدعالا بد لحيحع دتحل لا بد ظق لع م
نا ي ا ضد بال(لنطبيا ا)ل .ل
ق ل يفتل رل لبلبدايل دي بدلل ق رب بدعالا بد ظق لع ض لللب بدتطبيلق ول ل لعها بدسللية لتا ضي
هال ل دبر ضقا دله بد بلري ل بدلتطللر بدلتجل د ب دلهل بدلعلل ل ا؛ل هلذب باللتيل ر تعل د دعل جللد نظل
و لئه نا مي ليا ق نظق عل لبد ظق الاا ل لعلض نسق جملالقع بد ظق ا
نظقي لا
بداللا ضهنل نت ل ا ايال بي هل دتال ميل ليلا الئلة ضكثلق دلا ظالع نلقنبط ب جت هل ا نظق لع جل سلتل لع نتطللر اال
د ا ذج نب ب ع نا طل شًتكع .ل
بثقبئه ق ضصلزا و ا لًتبا ز يع سلتل ع و رل الا عقايع ج ت لقعلكعلة
اه نه بد ظق ا نتايز بت لقه ل
قلل بخت ذ بداقبربالبدعلل بدسي يع قلة بالقت د ....ل
بالجتا قلة بد
نتيجلع دلذدك اال جيل لبدلل قلن سلهلرللرببلقللىللبختل ذلقلقبربالقل لنبل بلصلعبعل جتعللهللقق لع النتال دبا ل ذدلكل
القتا دهلض لقلى ق لني ض يني ب ا ن يلهل دتغطيع بدل بلا بدلختل علبديت نت ا بدظل هق لبدت ظيايلع بدليت
دب نتاثا و بدتحليا بدسطحي بدث ين ن يلهلخت يص نلع هالع دلتحليلا بالقت ل دي دلا ظال ا بدليت
دب مت ا ذل ض اىت جت هله هيلبآلع و نطلر ت ي.
بنطالق لهذبلباللتي رلا دل بلا بد ق ع ب دبر علذبالبجت هني ض

ينيل

لني :ل

االتجاا األول بد ظق ل ا بدت ظيايلع بد سليع بالجتا قيلع و بدتسليري ت لا لبالجت هل ا بدتحليليلع بدليت نالل
ض

قلى ب حب ث و بدت ظية قلة بد

و قلة بالجتا ...ل بديتلض

ه ل ريلبقت دي .ل

واالتجا الثاني بد ظق ا بالقت د ع بديت نقكز و ليله قلى بدتعبري قلى بدعالق ا بقت د  .ل
لهذبلبدل طلقلنطقحلبدتس تالبدت يل :ل

هل يمكن تطبيق النظريات االقتصادية والغير االقتصادية في اإلدارة الرياضية؟

رجل تلهذبلبدتس تالنس تالالاققيعل :ل
 .1هالخت بلب دبر لبدق يعلدتطبيقل شل ر علبد ظق البدغريلبقت د ع؟

 .2هالخت بلب دبر لبدق يعلدتطبيقل شل ر علبد ظق البالقت د ع؟
 .3هالخت بلب دبر لبدق يعلدتطبيقل شل ر علبد ظق البالقت د عللبدغريلبقت د عل ع ؟ ل
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]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني
-3-IIأهداف الدراسة:
 نل يحلبدتب لول بلالبد قلب دبريلبدلختل عل

ل الت علبد ظق القاالب دبر لبدق يع.



لنطبيقلب دبر لبدق يعلدل ظق البالقت د عل بدغريلبالقت د علولقاالب دبر لبدق يع.



عقاعلبجل نبلبدذيلخت بلدهلب دبر لبدق يعلولبدتسيريلدعاله ل كي يعلبدتع ال بلبدبيئعلبطق اعل

دبري.
لللللللل ستا ل لا قل ل


لبكبعلبدتطلربالبحل صلعلولرل الب دبر لبدق يعل ل

-4-IIأهمية الدراسة
ن ا ل لضايللعلبد رب للعلول عقا للعل ل ل ذبلك نللتلب دبر لبدق لليعلنطب للقلنظق ل البد للقلب دبريل نأر لريبنللهلبد ق للعل
بالقت ل د علقليه ل ل ل علك نللتل طباللعلهللالنعتا ل لولنطبياه ل لقلللىلبد ظللق لبالقت ل د علبدربب ا نيللعلبدلعتا ل لقلللىل
بد عيعلولبدتسيريلض لبد ظق لبدغريلبالقت د علبديتلنعطيلقيالعلدلج نلبلبالجتال قيل ب نسل ينلدبللالبذلي لال بدعالال
ب دبري .ل
-5-IIفرضيات الدراسة:
-1-5-IIالفرضية العامة:
لل

لنطبيقلبد ظق البالقت د عل بدغريلبالقت د علولب دبر لبدق يع.

-2-5-IIالفرضيات الجزئية:
 خت بلب دبر لبدق يعلدتطبيقل شل ر علبد ظق البدغريلبقت د ع؟ خت بلب دبر لبدق يعلدتطبيقل شل ر علبد ظق البالقت د ع؟ -خت بلب دبر لبدق يعلدتطبيقل شل ر علبد ظق البالقت د عل بدغريلبقت د عل ع ؟
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]الاطار العام للدراسة[

الفصل الثاني
خالصة:

للالالبدعقضلدلخطلبالبدس باعلبدلل حعلدإلط رلبدع لدل رب ع لنبنيلضعلذلذبلبد الذ لضايعلكبري لول
بدبح لبدعلايلل بدذيل عتربل لض

ي نهل الل

لضعل ال لبدبح لب نهل نهل س ق لبدب ا لقلىلب ا طعل

مبل ل لحبثه ل اهة لضبع ده ل لجهع ل س ق ه لقلى لاهة لبدلل ل لبدلت ا ل بدل طلح ا لبدلبهاع ل بدلتش هبعل
بال ت د ل ه ل كذبلبدلس ق لقلىل جقبتبالبدعاالبدلي بينل .ل
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الفصل الثالث
اإلجراءات امليدانية للدراسة
تمهيد

-1-IIIالدراسة االستطالعية
 -2-IIIالمنهج المتبع في الدراسة
 -3-IIIمجتمع وعينة الدراسة
 -4-IIIأدوات جمع البيانات والمعلومات
 -5-IIIإجراءات التطبيق الميداني لألداة
 -6-IIIاألساليب اإلحصائية
خالصة

الفصل الثالث

]إلاجراءات امليدانية للدراسة[

تمهيد:
تعد الدراسات امليدانية وسيلة هامة من ألنا الولنوىل احل ائقناملو املولنودة ع الدنا الدراسنة و يهند
هن ا الل ننا احل ت ينناي ماهديننة الدراسننة و الراءاهتننا و أدواهتننا املخننل دمة لل قيننو أهنندا ها و اجننناز اارننار العلدن .
يلااوىل الل ا أيضا توضيح ألسلوب الدراسنة املخنل دم من رنر ال اونو و ولن للددلدنا و وددن وسنيل
اسننلعراأ أدوات الدراسننة و رننرل ائ ننوىل الن ال يانننات امل لو ننة و منندص لنندل و ننات هن األدوات ااضننا ة
للدعاجل ننات ااو ن ناملية املخ ننل دمة للول ننوىل احل الالن نامل و تلخ ننيها و اللعلي ننو اليه ننا و ليله ننا و ذل ننض ع ض ننوء
اارار العام الدراسة.
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الفصل الثالث

]إلاجراءات امليدانية للدراسة[

 -1-IIIالدراسة االستطالعية:

تعد الدراسة االسل الاية اخل وة األوحل اليت تخااد ال اوو ع القاء نظرة اامة ونوىل لواننا الدراسنة امليدانينة

وهتنند الدراسننة االسننل الاية احل الل منند م ن مالملدننة ملنناي الدراسننة لل ننو والل قننو م ن منندص لننالوية األداة
1
املخلعدلة جلدا املعلومات ومعر ة الزم املااسا واملل لا الراملها.
ومن ن ه ننالىل هن ن العاال ننر دا ننا زي ننارة ميداني ننة ملديري ننة ال ن ن اب والرياض ننة املخ ننيلة واللقيا ننا ن ن عد اادارين ن
واملخيي ال مخلوص هن اييامنا و دانا نرح عند األسن لة امللعلقنة ةقيقنة العدنا اادار ووا عن امليندا وهن ا
مل ي ا ع هد واود وهو الو و ال اجملاىل امليدا للدراسة و ديد األداة املخلعدلة لل و.
 المجال الزماني والمكاني للدراسة : -المجال الزماني :

املنندت ننلة الدراسننة الاخن ة للدانننا الاظننر من أواهننر ننهر لننانل احل غايننة يايننة ننهر مننارس أمننا الاخن ة
للدانا الل يقن قند دانا زينارة ملقنر مديرينة ال ن اب والرياضنة لوالينة املخنيلة ع نهر منارس وذلنض ق ند النراء
الدراسننة االسننل الاية وتوزيننا اسننلدارة اسننل ياي أوليننة الن العياننة االسننل الاية .املقنندر اننددها يدانيننة مننو ل من
ألا  82مو .
و عد ذلض دانا لوزينا اسنلدارة االسنل ياي ع نخن لها الاهاملينة عند اللعنديا اليهنا من  8402-40-82احل
.8402-42-42
 -المجال المكاني :ألريت ه الدراسة مبقر مديرية ال اب والرياضة والية املخيلة.

 1ر يد زروايت  :تدري ات ع ماهدية ال و العلد ع العلوم االللدااية ط 0دار هومة ا مليلة اجلزاير  8448ص .23
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]إلاجراءات امليدانية للدراسة[

الفصل الثالث
 -2-IIIالمنهج المتبع في الدراسة:
ال ميل ن أل

او ننو االس ننلنااء ا ن م نناه الدراسننة أل موض ننوا م نناي وال ميل ن أي يلول ننا احل نل نامل
نناملاه ه ننو ال ري ننو أو ا ننارة ان ن ادوا ننة من ن العدلي ننات

ل نناد ة و موض ننواية م ننا م يعلد نند الن ن م نناه معن ن
1
واخل وات اليت يل عها اللرد ال اوو نية قيو ةي
و نند االدنندت دراسننلاا ال ن اسننل دام املنناه الولننل الل ليل ن ال ن حينناوىل ول ن الظ ناهرة موضننوا ال ننو
ويلخننر ويقنناري و يقنني أم نالىل ع الول ننوىل احل تعديدننات ملينندة يزينند ظننا رل ننيد املعر ننة ا ن تلننض الظنناهرة موض ننوا
ال و. 2

 -3-IIIمجتمع وعينة الدراسة
الدا الدراسة يللوي م املو ل والعنامل مبقنر مديرينة ال ن اب والرياضنية والينة املخنيلة وال نال اندده
 82مو ن واامننا وخننا املعلومننات الننيت ننلاا اليهننا م ن م ننل ة املخننل دم  .لل ن يلننوي ال ننو مق ننوال
و ا ننا لإلجننناز ال نند من تعرين الدننا ال ننو الن نرينند دراسننل وأي نوضننح املقنناييل املخننلعدلة م ن ألننا و ننر
ه ا اجمللدا .
و الدا الدراسة مدا يعر ا يدات ذو اي  :ن مجيا ملردات الظاهرة النيت يدرسنها و ن لض نتي الدنا
3
الدراسة هو مجيا األ راد أو األ ياء ال ي يلونوي موضوا م للة الدراسة.
أمننا العياننة هن من األدوات األساسننية ع ال ننوث العلديننة و ايند األساسن لل ننوىل الن معلومننات
و يانات الن اجمللدنا األلنل لل نو وخنا منا الن دند وخن انالو أي ياظنر احل العيانة الن أينا لنزء من

اللا أو ال عد م اجمللدا تل لص ع اولة الولوىل احل تعديدات لظاهرة معياة .4
ويننو االدنندت ع هن الدراسننة الن رريقننة املخننح ال نناما و ذلننض ل نننر ودن الدننا الدراسننة و الن
مدا ذمرنا سا قا  82مو وااما املديرية .

يقنندر

و تلونننت اياننة الدراسننة من  84مو ن واامننا متننت الدراسننة الننيه لوزيننا االسننل ياي ننينل الاهامليننة وذلننض
عد توزيا االسل ياي االويل ال العياة االسل الاية املقدر اددها ب  2أ راد م الدا الدراسة.

 1ر يد زروايت  :تدري ات ع ماهدية ال و العلد ع العلوم االللدااية مرلا سا و ص .090
 2أ نو و نا نااد ولنادل آمناىل:ماناه ال نو العلدن ورنرل الل لينا ااو نامل ع العلنوم الالخنية و الل وينة و االللدااينة ملل نة االجنلوامل نرية
القاهرة  0990ص .048
 3ا يدات ذو اي و آهروي :ال و العلد ملهوم و أدوات و أسالي ط 2دار الللر لل ااة و الا ر و اللوزيا ي األردي .8440ص030
 4دد وخ االو و أسامة مداىل راتا :ال و العلد ع الل ية الرياضية و ال الالل الرياض دار الللر العريب القاهرة .0999ص030
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]إلاجراءات امليدانية للدراسة[

الفصل الثالث
 ضبط متغيرات الدراسة:

اسلاادا احل رضيات الدراسة ت

لاا أي هااك ملنيي ا ا أودمها مخلقا و اآلهر تا ا.

المتغير المستقل :

هنو منا يخند امللنني اللدنريو وهنو ا نارة ان امللننني الن يلنلأ ال اونو انن الخن ا أو اوند األسن اب لاليدننة
تع ن دراس ننل وال ننيت ت نناد احل معر ننة تن ن ي الن ن تن نني آه ننر 1.والين ن نناي امللن نني املخ ننلقا ةيا ننا ه ننو الاظري ننات
اال ل ادية والني اال ل ادية .
المتغير التابع:

هن امللننيات الاا نة ان العدلينات النيت تعلنل األداء أو الخننلوك والن ذلنض نتي املينني هنو امللنني املخنلقا يادننا
االسلدا ة ه متيا امللني اللا ا وع ةياا ه ا هو اادارة الرياضية.
 -4-IIIأدوات جمع البيانات والمعلومات
االستبيان:

مت االالداد ع الدراسة ال اسلدارة اسل ياي جلدا ال يانات امليدانية و ميل تعريلها يا :ا ارة ا

منوذج يض ادواة م األس لة تول احل امل و م ألا ائ وىل ال معلومات ووىل موضوا أو م للة أو
2
مو يل مألها م ا رة و تخد االسل ياي ي لا م امل وث االا ة اليها م ا رة.
يعد االسل ياي األداة الرمليخية للدراسة امليدانية لل وىل ال املعلومات و ال يانات اليت جيرص تع لها م ا
املخلديا.
و د خدت اسلدارة االسل ياي احل ال ة اور:
 المحور األول :تضد أس لة ووىل "هضوا اادارة الرياضية لل يو وممارسة الاظريات الني اال ل ادية"وا لدا ه ا احملور ال  42أس لة و مانت ال

لا أس لة منلقة.

 المحور الثاني :تضد أس لة ووىل " هضوا اادارة الرياضية لل يو وممارسة الاظريات اال ل ادية "وا لدا ه ا احملور ال  40أس لة و مانت ال

لا أس لة منلقة أيضا.

 المحور الثالث :تضد أس لة ووىل " هضوا اادارة الرياضية لل يو وممارسة الاظريات اال ل اديةوالني اال ل ادية معا " و د ا لدا ه ا احملور ال  49أس لة و مانت ال

لا أس لة منلقة.

 1ر يد زروايت  :تدري ات ع ماهدية ال و العلد ع العلوم االللدااية مرلا سا و ص .20
 2دد وخ االو  :ال و العلد ع الل ية الرياضية و ال الالل الرياض مرلا سا و ص .88
جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]إلاجراءات امليدانية للدراسة[

الفصل الثالث
 الخصائص السيكوميترية لألداة:

 الصدق الذاتي :مت اسل الص معاما ال دل ال ايت م معاما الي ات و ذلض ةخاب اجل ر الل يعملعاما اليا ت.
معاما الي ات√ = معاما ال دل
√ = 4.922
 -ثبات األداة:

يعلرب م العواما ايامة الوالا تو رها ل الوية اسل دام أ اسل ياي أي ات أداة الدراسة يعين الل مد م
االا ة سللوي واودة تقري ا لو تلرر ت يقها ال أ

اص ذاهت ع أو ات خملللة .

المحور

المحور األول :ختضا اادارة الرياضية لل يو وممارسة الاظريات الني اال ل ادية

عدد العبارات معامل الثبات ألفا

المحور الثاني  :ختضا اادارة الرياضية لل يو وممارسة الاظريات اال ل ادية

المحور الثالث  :ختضا اادارة الرياضية لل يو وممارسة الاظريات اال ل ادية و الني

اال ل ادية معا

المحاور الثالثة (المجموع الكلي)

42

4.022

40

4.232

49

4.942
4.903

80

نالوظ أي معدىل ما ور م اور الدراسة تلقارب ما املعدىل اللل احملور األوىل ل معاما ات أللا
مرون اخ  4.022وأي معاما ات احملور اليا ل  4.232و معاما ات احملور اليالو  4.942ع و
جند ادوا معاما الي ات أللا مرون اخ ل  4.903وهو يقلب م  0مما يدىل ال ولود ات .
الموضوعية:

من ن العوام ننا املهد ننة ال ننيت جي ننا أي تل ننو ر ع االهل ننار اجلي نند ننرط املوض ننواية والن ن

يع ننين الل ننرر من ن الل ي ننز

ية للد لنرب مرراملن وأهواملن وميوالتن وونه ينز وتع ن
واللع ا وادم ادهاىل العواما ال
درات اللرد مدا ه مولودة ال مدا نريد أي تلوي.
أي ت

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]إلاجراءات امليدانية للدراسة[

الفصل الثالث
 -5-IIIإجراءات التطبيق الميداني لألداة

عنند االنلهنناء من اجلانننا الاظننر للدوضننوا ولننا اللولن للدانننا األهن ع الدراسننة اجلانننا الل يقن

ال داا ي ض ط اسلدارة االسل ياي املولهة للدو ل والعامل مبديرية ال اب والرياضة املخيلة وينو دانا
لوزيا  84اسلدارة ا لداءا م يوم  8402-40-82احل غاية يوم .8402-42-42
و مت اس ننللاا اس ننلدارات االسن ننل ياي ا ل ننداءا  08من ننا  8402و ع نند ذلن ننض دا ننا للري ن ن ال يان ننات ووضن ننعها ع
لداوىل مث وللاا الالامل املل ا اليها ملعر ة ما اذا مانت رضيلاا ققة أو الل ذلض.
 -6-IIIاألساليب اإلحصائية
لنننرأ اخلننروج ال نامل مو ننول ظننا ادليننا اسننل دماا ال ريقننة ااو ناملية ل ياننا مننوي ااو نناء هننو الوسننيلة واألداة
ائقيقيننة الننيت تعنناهب ظننا الال نامل ال ن أسنناس عل ن يخننلاد اليهننا ال ننو واالسلق نناء وال ن ضننوء ذلننض اسننل دماا
مايل :
 امللوسط ائخايب :وهو ملوسط ادواة من القني أو ادنوا القني املدروسنة مقخنوم الن انددها وذلنض
نية اللعر ال ملوسط الا ات امل و ووىل االسل ياي.

تي:

س

ا
س

ا
ويو أي:
 : xالاخ ة امل وية
ا :ادد الللرارات (االا ات)
س:ادد أ راد العياة
 امللوسط ائخايب ( ات) :وخا ات ليلرت اليال ية ئخاب ا ا الا ات امل و
اا اء ما الا ة درلة اددية وخا درلة االا ة ال الا و اللايل:

ويو مت

أ دا :الدرلة  0أويانا :الدرلة  8داملدا  :الدرلة . 3
ومانت الل ات ال الا و اللايل أ دا :م  0احل 1,66
أويانا :م  1,67احل 2,32
داملدا  :م  2,33احل 3
 االحنرا املعيار  :ول لض ئخاب احنرا الا ات امل و .
ال ينة ااو املية (اجلداوىل ائلقات الاخ ية) ال

مت االالداد السل راج الالامل
SPSS.v22و رنام .EXCEL.v2010

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية

رنام ائزم ااو امل
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الفصل الثالث

]إلاجراءات امليدانية للدراسة[

خالصة:
نخل لص مما س و أي أ دراسة الدية نال ة ومليدة ال د يا ماهدية الدية مااس ة تلدا ما موضوا
ومل ل ات ال و و ديد اجمللدا واياة ال و اليت مت ورت وول وأي تلوي أدوات ال و و األساليا
ااو املية تلدا ما مل ل ات ال و وختدم لة تخدح ل الولوىل احل وقاملو الدية ل ي ة ومليدة
لل اوو واجمللدا واض ة وهالية م الندوأ واللاا ضات.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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الفصل الرابع
عرض النتائج
وتفسريها ومناقشتها
 1-IVعرض ومناقشة نتائج الدراسة

 2-IVمناقشة و تفسير نتائج الدراسة

]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع
 1-IVعرض ومناقشة نتائج الدراسة:

المحور األول :تخضع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات الغير اقتصادية.
السؤال ( :)10ىل تتبع طريقة واحدة ( ُمـ ـث ـ ـ ــلى ) يف تطبيق وإذماز عملك ؟

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ىناك طريقة واحدة ومثلى يتبعها العمال يف أداء أعماذلم

جدول رقم ( :)10يبني مدى تتبع ادلبحوثني لطريقة واحدة يف تطبيق واذماز العمل
تتبع طريقة واحدة في انجاز العمل

التكرار

النسبة

أحيانا

5

25%

دائما

11

55%

أبدا

4

20%

اجملموع

20

100%

المتوسط الحسابي
2,350

االنحراف المعياري
0,813

االتجاه

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )10يوضح نسب تتبع طريقة واحدة ومثلى يف تطبيق العمل واذمازه
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ أن نسبة  % 55من أفراد عينة البحث تعترب أعلى نسـبة للتقـدير دائمـا و أدىن نسـبة  % 55و% 51
للتقديرات أحيانا وأبدا على التوايل.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري  0.813وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  53.2وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار دائما على أداة البحث وعليو
نستنتج أن أفراد عينة البحث يتبعون طريقة واحدة ومثلى للعمل يف اذماز االعمال ادلوكلة إليهم.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)10ىل تشعر بتداخل يف ادلهام ادلوكلة إليك مع العاملني حولك؟
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ادلوظف يشعر بتداخل ادلهام ادلوكلة لو أثناء عملو مع من يعمل معو

جدول رقم ( :) :)10يبني مدى شعور ادلوظفني بالتداخل يف ادلهام ادلوكلة ذلم مع من حوذلم من العمال
الشعور بتداخل المهام

التكرار

النسبة

أحيانا

3

15%

دائما

3

15%

أبدا

14

70%

المجموع

20

100

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1,450

0,759

االتجاه

أتذا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )15يوضح نسب شعور ادلوظفني بالتداخل يف ادلهام ادلوكلة ذلم مع من حوذلم من العمال
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول نسبة  % 01من أفراد عينة البحث أجابوا بعـدم شـعورىم بتـداخل ادلهـام ادلوكلـة الـيهم

مع فريق العمل ،والبقية أجابوا بنسبة  05بأحيانا و  % 05 %ادلتبقية دائما .

كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,759وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  54,2وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
األوىل مـن فئـات ليكـرت الثالثـي)مـن  0إىل  (1,66وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل االجتـاه أبـدا علـى أداة البحـث ومنـو
نس ــتنتج أن أف ـراد عين ــة البح ـث ال يش ــعرون بت ــداخل ادله ــام ال ــيت يش ــتنلون عليه ــا وام ــم ملوم ــون ن ــا لوح ــدىم دون
التداخل مع العمال اآلخرين.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)10ىل منصبك دينحك حرية يف مبادئك ومعتقداتك؟
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ادلنصب الذي يشنلو ادلوظف دينح لو حرية يف مبادئو ومعتقداتو
جدول رقم ( :)10يبني مدى احلرية ادلمنوحة يف ادلبادئ وادلعتقدات عند شنل ادلنصب
حرية المبادئ والمعتقدات

التكرار

النسبة

المتوسط الحسابي

أحيانا
دائما
أبدا
المجموع

6
12
2
20

30%
60%
10%
100%

2,500

االنحراف المعياري

0,688

االتجاه

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )10يوضح نسب احلرية ادلمنوحة يف ادلبادئ وادلعتقدات عند شنل ادلنصب
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ مـن خـالل اجلـدول أن نسـبة  % 01مـن أفـراد عينـة البحـث تعتـرب أعلـى نسـبة للتقـدير دائمـا علـى ان

العمل الذي يقومون بو دينحهم احلرية يف ادلبادئ وادلعتقدات و أن نسبة  % 01اعتربت ان منصـبها أحيانـا مـا
دينحها ىاتو احلرية % 01 ،منهم أجابوا بان ادلنصب ال دينحهم احلرية يف ادلبادئ وادلعتقدات.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري  0,688وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5422وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار دائما على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلناصب اليت يعملون نا وان مقر العمل دينح ذلم احلرية يف ادلبادئ وادلعتقدات.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع
السؤال ( :)10ىل عملك يليب حاجياتك الشخصية؟

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان العمل يليب احلاجيات الشخصية للموظف
جدول رقم ( :)10يبني مدى تلبية العمل حلاجيات ادلوظف الشخصية
تهثُح انؼًم نهحاجُاخ انشخظُح التكرار النسبة
10%
2
أحيانا
65% 13
دائما
25%
5
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,400

0,883

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )10يوضح نسب تلبية العمل حلاجيات ادلوظف الشخصية
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ أن نسـبة  % 05مـن أفـراد عينـة البحـث أجابـ بـأعلى نسـبة للتقـدير دائمـا بـان العمـل يلـيب حاجيـا م
الشخصية  ،وان نسبة  % 55و  % 01منهم أجاب بأبدا وأحيانا على التوايل
كما بل االرمرا ادلعياري 0,883وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5.,وىو متوط يقـع ضـمن الفئـة الثالثـة
من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار دائما على أداة البحث وعليـو نسـتنتج
العمل يليب احلاجيات اخلاصة للموظفني.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)10عند أدائك للعمل ،يتم الرتكيو على إجراءات العمل الرمسية ؟
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ادلوظف عند أدائو للعمل يركو على إجراءات العمل الرمسية
جدول رقم ( :)10يبني مدى الرتكيو على إجراءات العمل الرمسية أثناء أداء العمل
انتركُز ػهً اإلجراءاخ انرسًُح نهؼًم التكرار النسبة
15%
3
أحيانا
85% 17
دائما
0%
0
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,850

0,366

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )15يوضح نسب الرتكيو على إجراءات العمل الرمسية أثناء أداء العمل
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ مـن خـالل اجلـدول أن نسـبة  % 55مـن عينـة البحـث أجابـ علـى امـم دائمـا يركـوون علـى اإلجـراءات
الرمسية للعمل  ،والنسبة ادلتبقة منهم  % 05منهم ترى اما أحيانا ما يتم لرتكيـو علـى االجـراءات الرمسيـة يف العمـل
على التوايل .
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,366وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة 54822وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج ان ادلوظفني عند أدائهم للعمل يركوون على اجراءات العمل الرمسية.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)10تفاعلك داخل رتاعة العمل ومشاركة القرار يويد من فعاليتك داخل ادلنظمة
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان التفاعل داخل رتاعة العمل وادلشاركة يف القرار تويد من الفعالية داخل ادلنظمة

جدول رقم ( :)10يبني مدى زيادة الفعالية بتفاعل اجلماعة ومشاركة القرار
تفاػم انجًاػح ويشاركح انقرار التكرار النسبة
10%
2
أحيانا
80% 16
دائما
10%
2
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,700

0,657

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )10يوضح نسب زيادة الفعالية بتفاعل اجلماعة ومشاركة القرار
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

بأعلى نسبة للتقـدير دائمـا وان التفاعـل داخـل رتاعـة العمـل

نالحظ أن نسبة  % 51من أفراد عينة البحث أجاب
وادلشــاركة يف الق ـرار تويــد مــن الفعاليــة داخــل ادلنظمــة  ،ونســبة  % 01و  % 01مــنهم أجاب ـ
التوايل.

بأحيانــا وأبــدا علــى

كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,657وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  54722وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج ان تفاعل ادلوظفني داخل رتاعة العمل ومشاركة القرار يويد من فعاليتهم داخل ادلنظمة.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)10ىل تتحصل على حتفيوات ألداء عملك بشكل أفضل؟
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ادلوظف حيصل على حتفيوات ألداء عملو بشكل أفضل
جدول رقم ( :)10يبني مدى حصول ادلوظف على حتفيوات ألداء العمل بشكل أفضل
انحظىل ػهً انتحفُزاخ التكرار النسبة
52% 2,
أحيانا
.2% 20
دائما
22% 52
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه
1,800

0,894

أبدا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )10يوضح نسب حصول ادلوظف على حتفيوات ألداء العمل بشكل أفضل
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ أنـو مـن خـالل اجلـدول نسـبة  % 51مـن أفـراد عينـة البحـث أجابـ بعـدم حصـوذلا علـى حتفيـوات عنـد
ادائه ــا لعمله ــا  ،وان نس ــبة  % 51م ــنهم ي ــرون ام ــم أحيان ــا م ــا حيص ــلون عل ــى حتفي ـوات تس ــاعدىم ألداء عمله ــم
بشكل افضل  ،فيما كان نسبة  % 01منهم حصوذلم على حتفيو دائم.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,894وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5482وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
األوىل مـن فئـات ليكـرت الثالثـي) مـن  0إىل (1,66وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار أبـدا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج أن ادلوظفني ال يتحصلون على حتفيوات ألداء العمل بشكل أفضل.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)10ىل طبق وحصل على تفويض من قبل رئيس العمل؟
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ادلوظف قد حصل على تفويض من ادلشر عليو
جدول رقم ( :)10يبني مدى حصول ادلوظف على تفويض من رئيسو ادلباشر
انحظىل ػهً تفىَض التكرار النسبة
40%
8
أحيانا
30%
6
دائما
30%
6
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,000

0,795

أحُانا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )15يوضح نسب حصول ادلوظف على تفويض من رئيسو ادلباشر
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 01من أفراد عينة البحث أجابوا بأمم أحيانا ما حيصلون على تفويض
من قبل رئيس العمل  ،وان نسبة  % 01منهم يرون امم مل حيصلوا اطالقا على تفويض وكذلك النسبة للذين
حيصلون على تفويض دائم .
كما بل االرمرا ادلعياري 0,795وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,22وىو متوط يقع ضمن الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0,67إىل (2,32وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة البحث
وعليو نستنتج أن ادلوظفني أحيانا ما حيصلون على التفويض من قبل رئيس العمل.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

المحور الثاني :تخضع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات اقتصادية.
السؤال ( :)10تتميو إدارتنا بنظام أكثر فعالية على ادلستوى اخلارجي
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان اإلدارة الرياضية تتميو بنظام فعال على ادلستوى اخلارجي
جدول رقم ( :)10يبني مدى دتيو اإلدارة بفعالية أكرب على ادلستوى اخلارجي
انتًُز تاننظاو االكثر فؼانُح التكرار النسبة
30%
6
أحيانا
65% 13
دائما
5%
1
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,600

0,598

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )10يوضح نسب دتيو اإلدارة بفعالية أكرب على ادلستوى اخلارجي
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ مـن خـالل اجلـدول نسـبة  % 05مـن أفـراد عينـة البحـث يـرون أن اإلدارة الرياضـية الـيت يعملـون نـا دتيـو
بنظــام أكثــر فعاليــة علــى ادلســتوى اخلــارجي  ،وان نســبة  % 01مــنهم يــرون امـا أحيانــا مــا تكــون متميــوة بالفعاليــة
على ادلستوى اخلارجي  ،فيما نسبة  % 15منهم يرون اما ال تتميو بالفعالية على ادلستوى اخلارجي .
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,598وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  54022وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  2 ,33إىل (3وىي الفئة اليت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج أن اإلدارة الرياضية تتميو بنظام ذو فعالية على ادلستوى اخلارجي.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)01إدارتنا الرياضية تقدم حتالف تفاعلي دلختلف األفراد وادلنظمات األخرى
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان اإلدارة الرياضية تقدم حتالف تفاعلي دلختلف األفراد وادلنظمات األخرى
جدول رقم ( :)01يبني مدى تقدًن اإلدارة الرياضية لتحالف تفاعلي مع خمتلف األفراد وادلنظمات األخرى
تحانف تفاػهٍ يغ االداراخ األخري التكرار النسبة
5%
1
أحيانا
85% 17
دائما
10%
2
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,750

0,639

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )01يوضح نسب تقدًن اإلدارة الرياضية لتحالف تفاعلي مع خمتلف األفراد وادلنظمات األخرى
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ أن نسـبة  % 55عينـة البحـث أجابـ بـأعلى نسـبة للتقـدير دائمـا وأن اإلدارة الرياضـية تقـدم حتـالف
تفاعلي دلختلف األفراد وادلنظمات األخرى  ،ونسبة  % 01و  % 15منهم أجاب بأحيانا وأبدا على التوايل.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,639وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  54722وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج تقدًن اإلدارة الرياضية لتحالف تفاعلي مع خمتلف األفراد وادلنظمات األخرى.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع
السؤال ( :)00كل وحدة تنظيمية دتارس وظيفة متخصصة

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان كل وحدة تنظيمية دتارس وظيفة متخصصة
جدول رقم ( :)00يبني مدى دمارطة كل وحدة تنظيمية وظيفة متخصصة
كم وحذج تًارس وظُفح يتخظظح التكرار النسبة انًتىسط انحساتٍ
20%
4
أحيانا
70%
14
دائما
2,600
10%
2
أبدا
100% 20
المجموع

االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

0,681

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )00يوضح نسب دمارطة كل وحدة تنظيمية وظيفة متخصصة
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحــظ مــن خــالل اجلــدول أن نســبة % 01مــن أف ـراد عينــة البحــث تــرى ان دائمــا مــا دتــارس كــل وحــدة تنظيميــة
وظيفة متخصصة نا  ،ونسبة  % 51ترى انو أحيانا ما دتـارس وظيفـة متخصصـة  ،ونسـبة  % 01مـنهم أجابـ
على أما ال دتارس وظيفة متخصصة عد اداء عملها .
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,681وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5,02وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج ان اإلدارة الرياضية دتارس وحدا ا وظائف متخصصة ألداء العمل.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00تسيري ادلنظمة يتماشى مع التطور احلاصل تكنولوجيا ( العودلة ) يف اجملال الرياضي
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان تسيري ادلنظمة يتماشى مع التطور احلاصل تكنولوجيا والعودلة يف اجملال الرياضي

جدول رقم ( :)00يبني مدى دتاشي تسيري ادلنظمة مع التطور احلاصل يف اجملال الرياضي
تًاشٍ انًنظًح يغ انتكنىنىجُا التكرار النسبة انًتىسط انحساتٍ
25%
5
أحيانا
55% 11
دائما
2,350
20%
4
أبدا
100% 20
المجموع

االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

0,813

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )05يوضح نسب دتاشي تسيري ادلنظمة مع التطور احلاصل يف اجملال الرياضي
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ أن نسـبة  % 55مـن أفـراد عينـة البحـث أجابـ

بـأعلى نسـبة للتقـدير دائمـا أي أن ادلنظمـة تتماشـى مـع

التطور احلاصل للتكنولوجيا والعودلة يف اجملال الرياضي  ،ونسبة  % 55منهم أجابوا باما أحيانا ما تتماشى ما التطورات
احلاصلة  ،و  % 51كان اجابا م بأبدا وأن ادلنظمة ال تتماشى مع التطور احلاصل يف اجملال الرياضي.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,813وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5,.2وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج ان تسيري ادلنظمة يتماشى مع التطور احلاصل تكنولوجيا والعودلة يف اجملال الرياضي.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00اإلدارة الرياضية تعظم ادلنفعة على حساب األفراد والوكالء
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان اإلدارة الرياضية تعظم ادلنفعة على حساب األفراد والوكالء
جدول رقم ( :)00يبني مدى تعظيم اإلدارة الرياضية للمنفعة على حساب األفراد والوكالء
تؼظُى انًنفؼح ػهً حساب األفراد التكرار النسبة
10%
2
أحيانا
75% 15
دائما
15%
3
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,600

0,754

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )00يوضح نسب تعظيم اإلدارة الرياضية للمنفعة على حساب األفراد والوكالء
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خـالل اجلـدول أن نسـبة  % 05مـن أفـراد عينـة البحـث يـرون ان اإلدارة الرياضـية تعظـم ادلنفعـة علـى
حســاب األفـراد والــوكالء و  % 05مــنهم أجــابوا بأحيانــا و  % 01أبــدا أي امــا ال تعظــم ادلنفعــة علــى حســاب
األفراد والوكالء.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,754وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5,02وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج بأن اإلدارة الرياضية تعظم ادلنفعة على حساب األفراد والوكالء.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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الفصل الرابع

]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

السؤال ( :)00ادلصاحل بني اإلدارة الرياضية وادلسامهني معها دتيل للمنفعة اخلاصة
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ادلصاحل بني اإلدارة الرياضية وادلسامهني معها دتيل للمنفعة اخلاصة
جدول رقم ( :)00يبني مدى ميل ادلصاحل بني اإلدارة الرياضية وادلسامهني للمنفعة اخلاصة
يُىل انًظانح نهًنفؼح انخاطح التكرار النسبة انًتىسط انحساتٍ
50% 10
أحيانا
20%
4
دائما
1,900
30%
6
أبدا
100% 20
المجموع

االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

0,718

أحُانا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )00يوضح نسب ميل ادلصاحل بني اإلدارة الرياضية وادلسامهني للمنفعة اخلاصة
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 51من أفراد عينة البحث أجابوا بأنـو أحينـا مـا دتيـل ادلصـاحل بـني اإلدارة
الرياضـية وادلسـامهني للمنفعـة اخلاصـة ،وان نسـبة  % 01مـنهم يـرون أمـا ال دتيـل للمنفعـة اخلاصـة ،ونسـبة % 51
منهم أجابوا بأما دائما ما دتيل للمنفعة اخلاصة.
كما بل االرمرا ادلعياري 0,718وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,92وىو متوط يقع ضمن الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0,67إىل (2,32وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة البحث
وعليو نستنتج أن ادلصاحل بني اإلدارة الرياضية وادلسامهني معها أحيانا ما دتيل للمنفعة اخلاصة .

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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الفصل الرابع

]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

السؤال ( :)00االطتقاللية واحلرية يف اختاذ القرار (نطاق السلطة) يويد يف السعي رمو مصاحل أخرى
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان نطاق السلطة يويد يف السعي رمو مصاحل أخرى

جدول رقم ( :)00يبني مدى زيادة نطاق السلطة يف السعي رمو مصاحل أخرى
نطاق انسهطح واتخار انقرار التكرار النسبة انًتىسط انحساتٍ
55%
11
أحيانا
35%
7
دائما
2,250
10%
2
أبدا
100% 20
المجموع

االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

0,639

أحُانا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )05يوضح نسب زيادة نطاق السلطة يف السعي رمو مصاحل أخرى
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 55من أفراد عينة البحث أجابوا بأن االطتقاللية واحلرية يف اختاذ القرار
السعي رمو مصاحل أخرى أحيانا ،وان نسبة  % 05منهم يرون انو دائما ما يكون السعي رمو مصاحل أخرى يويد
لنطاق السلطة واالطتقاللية يف اختاذ القرار ،وأن نسبة  % 01ال يرون ذلك.
كما بل االرمرا ادلعياري 0,639وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,52وىو متوط يقع ضمن الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0,67إىل (2,32وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة البحث
وعليو نستنتج أن نطاق السلطة يويد أحيانا يف السعي رمو مصاحل أخرى.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

المحور الثالث :المتعلق بخضوع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات االقتصادية والغير اقتصادية معا

السؤال ( :)00تسعى إدارتنا الرياضية لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان تسعى اإلدارة الرياضية لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال
جدول رقم ( :)00يبني مدى طعي اإلدارة الرياضية لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال
تسؼٍ اإلدارج نتحقُك انرضا انىظُفٍ نؼًانها
أحيانا
دائما
أبدا
المجموع

التكرار النسبة
25%
5
50% 10
25%
5
100% 20

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,250

0,851

أحُانا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )00يوضح نسب طعي اإلدارة الرياضية لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ نسبة  % 51من أفراد عينة البحث يرون أنو أحيانا ما تسعى اإلدارة الرياضية لتحقيق الرضا الوظيفي
للعمال  ،وان نسبة  % 55منهم يرون أنو دائما ما تسعى اإلدارة الرياضي لتحقيق رضاىم الوظيفي  ،واجمليبني
بأبدا كان إجابا م بنسبة  % 55أيضا.
كما بل االرمرا ادلعياري 0,851وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,52وىو متوط يقع ضمن الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0,67إىل  (2,32وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة
البحث وعليو نستنتج أن اإلدارة الرياضية تسعى أحيانا لتحقيق الرضا الوظيفي لعماذلا.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00تسعى إدارتنا الرياضية إىل تقدًن خدمات متميوة على رتيع منافسيها
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان تسعى اإلدارة الرياضية تقدًن خدمات متميوة على رتيع منافسيها
جدول رقم ( :)00يبني مدى السعي للتميو يف اخلدمات ادلقدمة على رتيع ادلنافسني
تقذَى خذياخ يتًُزج
أحيانا
دائما
أبدا
المجموع

التكرار النسبة انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه
30%
6
70% 14
0,470
2,700
دائما
0%
0
100% 20

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )00يوضح نسب السعي للتميو يف اخلدمات ادلقدمة على رتيع ادلنافسني
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 01من عينة البحث يرون أنو دائما ما تسعى اإلدارة الرياضية لتقدًن
خدمات متميوة على منافسيها  ،وأن نسبة  % 01منهم يرون أنو أحيانا ما تسعى لتقدًن خدمات دميوة على
منافسيها.
كما بل االرمرا ادلعياري 0,470وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,72وىو متوط يقع ضمن الفئة
لثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  5,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة البحث
وعليو نستنتج أن اإلدارة الرياضية تسعى إىل تقدًن خدمات متميوة على رتيع منافسيها.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00تقوم اإلدارة بإجراء دراطات حول حميطها دلعرفة احلاجات والنقائص
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان اإلدارة الرياضية تقوم بإجراء دراطات حول حميطها دلعرفة احلاجات والنقائص

جدول رقم ( :)00يبني مدى القيام بدراطات دلعرفة احلاجات والنقائص
انقُاو تذراساخ نًؼرفح انحاجاخ واننقائض
أحيانا
دائما
أبدا
المجموع

التكرار النسبة
45%
9
35%
7
20%
4
100% 20

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,150

0,745

أحُانا

دلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )05يوضح نسب بإجراء دراطات حول حميطها دلعرفة احلاجات والنقائص
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 05من عينة البحث يرون أنو أحيانا ما تقوم اإلدارة بإجراء دراطات
حول حميطها دلعرفة احلاجات والنقائص  ،وان نسبة  % 05منهم يرون أنو دائما ما تقوم اإلدارة الرياضية بإجراء
دراطات دلعرفة احلاجات والنقائص الواجب حتقيقها  ،واجمليبني بأبدا وأن اإلدارة ال تقوم بإجراء أي دراطات كان
إجابا م بنسبة  % 51أيضا.
كما بل االرمرا ادلعياري 0,745وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,52وىو متوط يقع ضمن الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0,67إىل  (2,32وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة البحث
وعليو نستنتج أن اإلدارة الرياضية أحيانا ما تقوم بإجراء دراطات حول حميطها دلعرفة احلاجات والنقائص

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00تركو إدارتنا الرياضية على أطاليب وتقنيات حديثة للبحث التطوير يف اجملال الرياضي

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان اإلدارة الرياضية تركو على األطاليب والتقنيات احلديثة للبحث والتطوير يف اجملال الرياضي

جدول رقم ( :)00يبني مدى الرتكيو على األطاليب والتقنيات احلديثة للبحث والتطوير يف اجملال الرياضي
انتركُز ػهً اسانُة حذَثح نهثحث التكرار النسبة
35%
7
أحيانا
55% 11
دائما
10%
2
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,450

0,686

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )00يوضح نسب الرتكيو على األطاليب والتقنيات احلديثة للبحث والتطوير يف اجملال الرياضي
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ مـن اجلـدول أن نسـبة  % 55مـن أفـراد عينـة البحـث أجـابوا ان اإلدارة الرياضـية تركـو علـى األطـاليب
والتقنيـات احلديثــة للبحــث والتطـوير يف اجملــال الرياضــي و نســبة  % 05مـنهم يــرون انــو أحيانــا مـا يــتم الرتكيــو علــى
التقنيات واألطاليب احلديثة  ،و  % 01منهم أجابوا أبدا أي أما ال تركو على أطاليب البحث والتطوير.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,686وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5,,2وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج بأن اإلدارة الرياضية تركو على األطاليب والتقنيات احلديثة للبحث والتطوير يف اجملال الرياضي.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)01تتمتع إدارتنا جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار يف اجملال الرياضي
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان

اإلدارة الرياضية تتمتع جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار يف اجملال الرياضي

جدول رقم ( :)01يبني مدى تتمتع اإلدارة الرياضية جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار يف اجملال الرياضي
انتًتغ تجى اإلتذاع واالتتكار التكرار النسبة
25%
5
أحيانا
45%
9
دائما
30%
6
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,150

0,875

أحُانا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )51يوضح نسب تتمتع اإلدارة الرياضية جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار يف اجملال الرياضي
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 05من عينة البحث يرون أنو دائما ما تتمتع اإلدارة الرياضية جبو
يشجع على اإلبداع واالبتكار يف اجملال الرياضي  ،وان نسبة  % 01منهم أجابوا بأبدا ويرون أما ال تتمتع جبو
يشجع على االبداع  ،يف حني كان

واالبتكار يف اجملال الرياضي.

نسبة  % 55دمن أجابوا بأما أحيانا ما تتمتع جبو يشجع على اإلبداع

كما بل االرمرا ادلعياري 0,875وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,52وىو متوط يقع ضمن الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0,67إىل  (2,32وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة البحث
وعليو نستنتج أن اإلدارة الرياضية أحيانا ما تتمتع جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار يف اجملال الرياضي.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00حيرص العاملون باإلدارة الرياضية على حتقيق األىدا العامة
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان العاملون باإلدارة الرياضية حيرصون على حتقيق األىدا العامة
جدول رقم ( :)00يبني مدى حرص العمال على حتقيق األىدا العامة
حرص انؼًهُن ػهً تحقُك األهذاف التكرار النسبة
25%
5
أحيانا
75% 15
دائما
0%
0
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,750

0,444

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )50يوضح نسب حرص العمال على حتقيق األىدا العامة
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ أن نسبة  % 05من عينة البحث يرون امم حيرصون على حتقيق األىدا العامة لـددارة الرياضـية  ،وأن
 % 55أجابوا بامم أحيانا ما حيرصون على حتقيق أىدافها.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,444وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5,72وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج بأن العاملني حيرصون على حتقيق األىدا العامة باإلدارة الرياضية.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00اذليكل التنظيمي لددارة الرياضية يساعد على تطوير األداء وطرعة تنفيذ القرارات
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان اذليكل التنظيمي لددارة الرياضية يساعد على تطوير األداء وطرعة تنفيذ القرارات

جدول رقم ( :)00يبني مدى مساعدة اذليكل التنظيمي لددارة الرياضية على تطوير األداء وطرعة تنفيذ القرارات
انهُكم انتنظًٍُ َطىر االداء التكرار النسبة
35%
7
أحيانا
60%
12
دائما
5%
1
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ

2,550

0,605

االتجاه

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )55يوضح نسب مساعدة اذليكل التنظيمي لددارة الرياضية على تطوير األداء وطرعة تنفيذ القرارات
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 01من عينة البحث يرون انو دائما ما يساعد اذليكل التنظيمـي لـددارة
الرياضية علـى تطـوير األداء وطـرعة تنفيـذ القـرارات و  % 05مـنهم أجـابوا بأحيانـا مـا يسـاعدىم يف ذلـك و % 5
يرون انو ال يساعدىم أبدا.
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,605وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5,22وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج بأن اذليكل التنظيمي لددارة الرياضية يساعد على تطوير األداء وطرعة تنفيذ القرارات.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00ىل تَـ ـ ـ ـ ـطَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِ ْع على طريقة عمل اإلدارات األخرى (لقياس التفاعل)؟

الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان ادلوظف يطلع على طريقة عمل اإلدارات األخرى

جدول رقم ( :)00يبني مدى اطالع ادلوظفني على طرق عمل اإلدارات األخرى
االطالع ػهً ػًم االداراخ االخري التكرار النسبة
30%
6
أحيانا
35%
7
دائما
35%
7
أبدا
100% 20
المجموع

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,000

0,858

أحُانا

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )50يوضح نسب اطالع ادلوظفني على طرق عمل اإلدارات األخرى
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  30 %من أفراد عينة البحث أجابوا أنو أحيانا ما يطلعون على طريقة
عمل اإلدارات األخرى وادلقارنة بتفاعلها  ،فيما كان نسبة  % 05من أجابوا بدوام اطالعهم على اإلدارات
األخرى وطريقة عملها  ،والنسبة مثلها للذين ال يطلعون على عمل اإلدارات الرياضية األخرى.
كما بل االرمرا ادلعياري 0,858وادلتوط احلساي إلجابات العبارة  5,22وىو متوط يقع ضمن الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0,67إىل (2,32وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار أحيانا على أداة البحث
وعليو نستنتج أن ادلوظفني باإلدارة الرياضية أحيانا ما يطلعون على طريقة عمل اإلدارات األخرى.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

الفصل الرابع

السؤال ( :)00تتماشى اإلدارة مع ادلتنريات احلاصلة يف الدول (اقتصادية ،طياطية ،اجتماعية)...
الغرض من العبارة :معرفة ما إذا كان اإلدارة الرياضية تتماشى مع ادلتنريات االقتصادية ،السياطية ،االجتماعية...
جدول رقم ( :)00يبني مدى دتاشي اإلدارة الرياضية مع ادلتنريات االقتصادية ،السياطية ،االجتماعية يف الدول
انتًاشٍ يغ انًتغُراخ انحاطهح
أحيانا
دائما
أبدا
المجموع

التكرار النسبة
15%
3
70% 14
15%
3
100% 20

انًتىسط انحساتٍ االنحراف انًؼُارٌ االتجاه

2,550

0,759

دائما

ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

شكل رقم ( )50يوضح نسب دتاشي اإلدارة الرياضية مع ادلتنريات االقتصادية ،السياطية ،االجتماعية يف الدول
ادلصدر :من إعداد الطالب :اعتمادا على إجابات العينة  -برنامج  SPSS.v22وبرنامج EXCEL.v2010

نالحـظ مـن خـالل اجلـدول أن نسـبة  % 01مـن عينـة البحـث يـرون أن اإلدارة الرياضـية تتماشـى مـع ادلتنـريات
االقتصادية ،السياطية ،االجتماعية ...للبيئة احمليطة وما حيدث من تطورات يف اجملـال الرياضـي  ،وأن نسـبة % 05
مــنهم أجــابوا أمــا أحيانــا مــا تتماشــى وىاتــو ادلتن ـريات  ،فيمــا كان ـ إجابــات  % 05ادلتبقيــة بأبــدا أي أمــا ال
تتماشى وما حيدث حول حميطها من تنريات اقتصادية واجتماعية و وطياطية ..
كمـا بلـ االرمـرا ادلعيـاري 0,759وادلتوطـ احلسـاي إلجابـات العبـارة  5,22وىـو متوطـ يقـع ضـمن الفئـة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثـي)مـن  2,33إىل  (3وىـي الفئـة الـيت تشـري إىل اخليـار دائمـا علـى أداة البحـث وعليـو
نستنتج بأن اإلدارة الرياضية تتماشى مع ادلتنريات االقتصادية ،السياطية ،االجتماعية احمليطة نا.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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الفصل الرابع

]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

 2-IVمناقشة و تفسير نتائج الدراسة
 oمناقشة و تفسير نتائج المحور األول في ضوء الفرضية الجزئية األولى:

بعد االطالع على نتائج االطتبيان ومن أجل معرفة صدق فرضية احملور األول اليت صين على النحو التايل:
ختضع اإلدارة الرياضية لتطبيق ودمارطة النظريات النري اقتصادية

حيث احتوى احملور على ذتانية عبارات (أطئلة) مرقمة من ( 10إىل )15
والذي أردنا من خاللو أن نبني خضوع اإلدارة الرياضية دلمارطة النظريات النري اقتصادية ومدى التطبيـق الفعلـي ذلـا و ىـذا
بعــد عمليــة فــرز و تفري ـ و ترتيــب و حتليــل النتــائج ادلتحصــل عليهــا إحصــائيا باطــتخدام نظــام احلــوم اإلحصــائية SPSS
وبرنامج .EXCEL
من اجلداول رقـم ()10و ( )15تبـني أن أفـراد عينـة البحـث يتبعـون طريقـة واحـدة ومثلـى للعمـل يف إذمـاز األعمـال ادلوكلـة
إليهم ،كما ذمد أمم ال يشعرون أبدا بتداخل ادلهام اليت يشتنلون عليها وامم ملومون نـا لوحـدىم دون التـداخل فيهـا مـع
العمال اآلخرين ،وىذا ما مت اإلشارة لو يف اجلانب النظري وما تعتمده مدرطة اإلدارة العلمية يف تسيريىا للمنظمات ومـن
أىم مبادئها والذي يعتمد يف حتديد الطريقة ادلثلى ألداء ادلهام وىذا انطالقا من أنو لكل عمل طريقة واحدة مثلى إلذمازه.
ومــن خــالل نتــائج اجلــداول ()10و ( )10يتضــح أن العمــل ب ـاإلدارة الرياضــية يلــيب احلاجيــات اخلاصــة للمــوظفني،وأن
ادلناصب اليت يعملون نا و مقر العمل دينحان ذلم احلرية يف ادلبادئ وادلعتقـدات .وىـذا مـن النتـائج الـيت توصـل ذلـا دراطـة
عبد الفتاح بومخخم وذلك مبحاولة أنسنة اإلدارة ورفع القيود على العاملني باإلدارات الدنيا والوططى بادلنشآت الصناعية.
ومن خالل نتائج اجلداول ( )15و ( )10يتبني أن ادلوظفني عند أدائهم للعمل يركوون علـى إجـراءات العمـل الرمسيـة وأن
تفاعلهم داخل رتاعة العمل ومشاركتهم القرار يويد من فعاليتهم داخل ادلنظمة بشكل أكرب.
ومن خالل اجلدول ( )10تبني أن ادلوظفني ال يتحصلون على حتفيوات ألداء العمل بشكل أفضل دما ينقص من
فاعليتهم بالرغم من أن إجابا م يف اجلدول رقم ( )10توضح أن تفاعلهم يويد من الفعالية وأداء األعمال بشكل افضل،
وىذا يتفق مع دراطة طعد طعيدان اليت كان من بني نتائجها أن انعدام حتفيو ادلوظفني من بني أكرب الصعوبات اليت دتنع
وتصعب من حتقيق أىدا اإلدارة الرياضية وصعوبة تطبيقها على أرض الواقع .وأيضا ما جاء يف نتائج عبد الفتاح
بومخخم يف اعتبار أن ادلكافآت ادلادية ادلعمول نا ال تتسم بالفعالية يف إثارة دوافعهم للعمل وال حتقق ذلم القدر الكايف
من اإلشباع.
و من خالل اجلدول ( )15تبني أن ادلوظفني باإلدارة الرياضية أحيانا ما حيصلون على تفويض من قبل رئيس العمل
وادلشر عليهم.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها ذمد أن معظم أطئلة احملور األول تتجو لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا دائما عند ادلتوط
احلساي وبفئات ليكرت الثالثي  ،وذلك ما يثب أن اإلدارة الرياضية ختضع لتطبيق ودمارطة النظريات النري االقتصادية
يف تسيريىا.
و عليو نستنتج أن الفرضية األوىل قد حتقق .

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

 oمناقشة و تفسير نتائج المحور الثاني في ضوء الفرضية الجزئية الثانية:

بعد االطالع على نتائج االطتبيان ومن أجل معرفة صدق فرضية احملور الثاين اليت صين على النحو التايل:
ختضع اإلدارة الرياضية لتطبيق ودمارطة النظريات االقتصادية
حيث احتوى احملور على طبع عبارات (أطئلة) مرقمة من ( 10إىل )05
والذي أردنا من خاللو أن نبني خضوع اإلدارة الرياضية دلمارطة النظريات االقتصادية ومدى التطبيق الفعلي ذلا
وىذا بعد عملية فرز و تفري و ترتيب و حتليل النتائج ادلتحصل عليها إحصائيا باطتخدام نظام احلوم اإلحصائية
 SPSSو برنامج .EXCEL
مــن اجلــداول رقــم ()10و ( )01تبــني أن اإلدارة الرياضــية تتميــو بنظــام ذو فعاليــة علــى ادلســتوى اخلــارجي كمــا أمــا
تســعى لتقــدًن حتــالف تفــاعلي مــع خمتلــف األفـراد وادلنظمــات األخــرى .وىــذا حســب النظريــة الســلوكية الــيت تقــدم
ادلنظمـة علـى أمـا حتـالف تفـاعلي دلختلـف فئـات األفـراد فأىـدا النظريـة السـلوكية تسـتند علـى فكـرة كـون اإلدارة
الرياضية تقدم حتالف دلختلف شرائح اجملتمع وأطرافو بنض النظر عن األىدا والتفضيالت واالختالفات بينهم.
ومــن خــالل اجلــدول رقــم ( )00تبــني أن كــل وحــدة تنظيميــة دتــارس وظيفــة متخصصــة  ،وىــذا مــا اشــار لــو الباحــث
ويليامسون يف نظريـة تكـاليف الصـفقات بوجـود شـكلني أطاطـيني مـن أشـكال التنظـيم الشـكل ادلوحـد

() U form

والشكل التقسيمي ،متعدد األقسام )(M formيف الشكل ) (uكـل وحـدة تنظيميـة دتـارس وظيفـة متخصصـة وكـل
قسم يكون مسؤول أمام اإلدارة العليا.
ومــن خــالل نتــائج اجلــداول ( )00و ( )00تبــني أن اإلدارة الرياضــية تعظــم ادلنفعــة علــى حســاب األف ـراد والــوكالء
وأن ادلصاحل بينها وادلسامهني معهـا أحيانـا مـا دتيـل للمنفعـة اخلاصـة  ،وىـذا سسـب مـا بينـو الباحـث ىربـرت طـاديون
وال ــذي ج ــاء يف توض ــيح النظري ــة الس ــلوكية والعقالني ــة احمل ــدودة يف اجمل ــال الرياض ــي ذل ــد تعظ ــيم ادلنفع ــة ؛ ف ـاإلدارة
الرياضــية تســعى لتحقيــق اإلشــباع دلوظفيهــا ومتعامليهــا بنــض النظــر عــن النفعيــة ادلتحصــل عليهــا  ،ومــا قدمتــو نظريــة
حقوق ادللكية ونظرية الوكالة أن كل متعامل يف مثل ىذا النظام الذي يتصف بادلثالية يتمكن من تعظيم ادلنفعة
من خالل النتائج ادلتحصل عليها ذمد أن معظم أطئلة احملور الثاين تتجو لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا دائما عند
ادلتوط احلساي ؛ وبفئات ليكرت الثالثي  ،وذلك ما يثب أن اإلدارة الرياضية ختضع لتطبيق ودمارطة النظريات
االقتصادية عند تسيريىا ألعماذلا .
و عليو نستنتج أن الفرضية اجلوئية الثانية قد حتقق .

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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]عرض النتائج وثفسيرها ومناقشتها[

 oمناقشة و تفسير نتائج المحور الثالث في ضوء الفرضية الجزئية الثالثة:

بعد االطالع على نتائج االطتبيان ومن أجل معرفة صدق فرضية احملور الثالث اليت صين على النحو التايل:
ختضع اإلدارة الرياضية لتطبيق ودمارطة النظريات االقتصادية و النري االقتصادية معا.
حيث احتوى احملور على تسع عبارات (أطئلة) مرقمة من ( 00إىل )50
والذي أردنا من خاللو أن نبني خضوع اإلدارة الرياضية دلمارطة النظريات االقتصادية و النري اقتصادية ومدى
التطبيق الفعلي ذلا و ىذا بعد عملية فرز و تفري و ترتيب و حتليل النتائج ادلتحصل عليها إحصائيا باطتخدام
نظام احلوم اإلحصائية  SPSSو برنامج .EXCEL
مـن اجلـدول رقـم ( )00تبـني أن اإلدارة الرياضـية تسـعى أحيانـا لتحقيـق الرضـا الـوظيفي لعماذلـا ،وىـذا مـا تقـوم عليــو
نظريـة العقالنيـة احملـدودة كمـا قـدمها الباحـث "ىربـرت طـاديون والـذي جـاء فيهـا مبفهـوم اإلشـباع ادلرضـي كهـد
بديل ذلـد تعظـيم ادلنفعـة؛ فـاإلدارة الرياضـية تسـعى لتحقيـق اإلشـباع دلوظفيهـا ومتعامليهـا بنـض النظـر عـن النفعيـة
ادلتحصل عليها مع الطموح.
ومـن خـالل نتــائج اجلـداول ( )00و ( )05تبــني أن اإلدارة الرياضـية تسـعى دائمــا إىل تقـدًن خــدمات متميـوة علــى
رتيع منافسيها ،وأما أحيانا ما تقوم بإجراء دراطـات حـول حميطهـا دلعرفـة احلاجـات والنقـائص  ،وىـذا مـا مت التطـرق
لو يف اخللفية النظرية فيما طرحتو نظرية النظم كأطس وقـدم حتلـيالً لصـفات القـوى ادلـؤثرة يف التنظـيم مثـل (الفـرد،
ادلــدير والتنظــيم الكلــي ،والبيئــة) واعتــربت ادلؤطســة منظومــة متكاملــة متفاعلــة متداخلــة يتوقــف اطــتمرارىا علــى تـوازن
نظمها الفرعية وما خيرج عنها لتحقيق الرضا لعماذلا وطلوك التعاون البناء.
ومن خالل نتـائج اجلـدول ( )00تبـني أن اإلدارة الرياضـية تركـو علـى األطـاليب والتقنيـات احلديثـة للبحـث والتطـوير
يف اجملال الرياضي وىذا ما توصل لو رفيق بن مرطلي يف دراطتو بـأن تبـي ىـذه األطـاليب احلديثـة حيقـق تنميـة إداريـة
فعالة ويساعد يف حتقيق األىدا العامة .وأن ضرورة تطبيـق األطـاليب اإللكرتونيـة يف اإلدارة وتطويرىـا لـو أمهيـة يف
حتقيق أفضل النتائج وتقدًن خدمة دمتازة للعميل.
ومــن خ ــالل نتــائج اجل ــداول ( )50و ( )55تبــني أن الع ــاملني ب ـاإلدارة الرياضــية حيرص ــون عل ــى حتقي ــق األى ــدا
العامة ذلا ،وأن ىيكلها التنظيمي يساعد على تطوير األداء وطرعة تنفيذ القرارات.
من خالل النتائج ادلتحصل عليها ذمد أن معظم أطئلة احملور الثالث تتجو لصاحل اإلجابـة أكثـر تكـرارا دائمـا عنـد
ادلتوط احلساي ؛ وبفئات ليكرت الثالثي  ،وبدرجة أقل كان اجابا م بدرجـة أحيانـا وذلـك مـا يثبـ أن اإلدارة
الرياضية ختضع لتطبيق ودمارطة النظريات النري االقتصادية واالقتصادية معا يف التسيري.
و عليو نستنتج أن الفرضية الثالثة قد حتقق .
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استنتاجات و اقرتاحات
 -1-vاستنتاجات عامة
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]استنتاجات واقتراحات[

الفصل الخامس
 -1-vاستنتاجات عامة

من خالل ما توصلنا إليه من نتائج بعد عرضها وحتليها ومناقشتها وتفسريها يف الفصل الرابع  ،نستنتج :
 ميكن تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية يف اإلدارة الرياضية.وذلك بتحقق فرضيات الدراسة حسب الفرضيات اجلزئية املدروسة واليت كانت كاآليت:
 ختضع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات الغري اقتصادية. ختضع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات االقتصادية. -ختضع اإلدارة لتطبيق وممارسة النظريات االقتصادية والغري اقتصادية معا .

فهاته النظريات وان كان العمل على هبا يف اإلدارة الرياضية ال يزال قيدد البحدو والتيريدب والتطدوير بتعددد
أس دداليبها وط ددرل التطبي ددق ه ددط مطبق ددة بتياه ددل أو ب دددون عل د بتطبيقه ددا وذل ددك بانتق ددال اإلدارة م ددن الفك ددر اإلدار
املنطقددط إ ممارس ددة الفك ددر ال الم ددايت النفع ددط يف الوق ددت الاض ددر واالقتصددار عل ددى حتقي ددق املنفع ددة بغ د
املمارسات والتطبيقات للمناهج واملداخل النظرية على اختالفها.

النظ ددر ع ددن

-2-vاقتراحات وآفاق مستقبلية :

 إج دراا املزيددد مددن الدراسددات والبحددوث الدديت يددت ظيددال تطبيددق النظريددات االقتصددادية والغددري االقتصددادية يفاجملال الرياضط.
 دراسة واقع تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية ومبادئها التنظيمية املعتمدة يف التسيري. إبراز عالقة تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية بتحسني األداا يف اجملال الرياضط. القيام بتوضيحات وشدروحات حدول النظريدات االقتصدادية والغدري االقتصدادية وسدبل تطبيقهدا للحفدال علدىاستمرارية وسريورة اإلدارة الرياضية وفق نظام متكامل يسهل عملها.
 القيد ددام بدراسد ددات مشد دداهبة ملد ددداخل ومد دددارس أخد ددرظ للنظريد ددات االقتصد ددادية والغد ددري االقتصد ددادية يف اجملد ددالالرياضط.

جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدهية والرياضية
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]استنتاجات واقتراحات[

 -3-vالمصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة:
أ -المصادر :

 القرآن الكرمي -الديو الشريف

ب -المراجع بالعربية:

 .1ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر  ،بريوت ،ج.1986 ،12
 .2أبو حطب و فؤاد وصادل آمال :منداهج البحدو العلمدط وطدرل التحليدل اإلحصدائط يف العلدوم النفسدية والوبويدة
واالجتماعية ،مكتبة االجنلواملصرية ،القاهرة.1991،

 .3أمحد إبراهي أبو سن  :اإلدارة يف اإلسالم  ،املطبعة العصرية  ،ب ط  ،ديب . 1981 ،
 .4حسددن إب دراهي بلددوط :املبددادا واالداهددات الدي ددة يف إدارة املؤسسددات دار النهضددة العربيددة ،ط،1بددريوت لبنددان
.2005
 .5حس ددن أمح ددد الش ددافعط :إدارة اجل ددودة الش دداملة يف الوبي ددة البدني ددة والرياض ددية ،دار الوف دداا ل دددنيا الطباع ددة والنش ددر،
االسكندرية ،مصر.2003 .
 .6كلددودس جددورج االبددن  :تدداريا الفكددر اإلدار  ،ترمحددة أمحددد محددودة  ،ب ط  ،مكتبددة الددوعط العددريب  ،القدداهرة،
.1972
 .7حممد اهلاد حممد  :اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيدق واملعلومدات ،ط ، 2املكتبدة األكادمييدة ،القداھرة
. 1990
 .8حممددد حسددن عددالو و أسددامة كمددال راتددب :البحددو العلمددط يف الوبيددة الرياضددية و عل د الددنف الرياضددط ،دار
الفكر العريب  ،القاهرة .1999،
 .9حممد قاس القريوين :نظرية املنظمة والتنظي  ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،ط.2008، 3
 .10حممد مرعط  :دليل إعادة تنظي وبناا املؤسسات ،دار الرضا للنشر ،دمشق.1999 ،
 .11حممد مرعط  :دليل التحفيز يف املؤسسات واإلدارات  ،دار الرضا للنشر ،دمشق.2000 ،
 .12مروان عبد اجمليد إبراهي  :إدارة البطوالت واملنافسات الرياضية ،ط ،1دار النشر عمان.2002 ،
 .13مددروان عبددد اجمليددد إب دراهي  :اإلدارة والتنظ ددي والوبيددة والرياضددية ،دار الفك ددر للطباعددة والنشددر والتوزيددع ،عم ددان،
.2002
 .14نعم ددان عب ددد الغ ددي و لطيف ددة ش ددرن ال دددين :اإلدارة الرياض ددية ،وزارة ال قاف ددة واإلع ددالم للطباع ددة والنش ددر، ،ط 1
مملكة البحرين.2010 ،
 .15عاشور السعيد :ثورة اإلدارة العلمية واملعلوماتية ،اللينة القومية لتيهيز املعلومات ،القاهرة .1999
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.16

عب ددد الفت دداح ب ددو

 :تس دديري امل دوارد البش درية  :مف دداهي أساس ددية وح دداالت تطبيقي ددة ،دار اهل دددظ ع ددني مليل ددة

اجلزائر.2011 ،
 .17عبيدددات ذوقددان و آخددرون :البحددو العلمددط مفهومدده و أدواتدده و أسدداليبه ،ط،6دار الفك ددر للطباع ددة و النشددر
والتوزيع ن األردن .2001،
 .18عصام بدو  :موسوعة التنظي واإلدارة يف الوبية البدنية الرياضية ،دار الفكر العريب ،مصر .2000
.19
.20
.21

علط السلمط :السلوك اإلنساين يف اإلدارة ،مكتبة لريب  ،القاهرة .2004
علط الشرقاو  :إدارة األعمال – الوظائف واملمارسات اإلدارية  ،ب ط  ،دار النهضة العربية  ،بريوت.
فرييل هري  :اإلدارة العامة منظور مقدارن  ،ترمحدة حممدد قاسد القريدويت  ،الطبعدة ال انيدة  ،دار الفكدر  ،عمدان،

.1979
 .22رش دديد زروايت  :ت دددريبات يف منهيي ددة البح ددو العلم ددط يف العل ددوم االجتماعي ددة ،ط ، 1دار هوم ددة ع ددني مليل ددة ،
اجلزائر.2002 ،
ج  -أطروحات دكتوراه:
 .23نورالدين تداوريرت :قيداس الفعاليدة التنظيميدة مدن خدالل التقيدي التنظيمدط ،أطروحدة مقدمدة لنيدل شدهادة دكتدورا
يف العلددوم يف عل د نف د العمددل والتنظددي  ،لددري منشددورة ،كليددة العلددوم اإلنسددانية والعلددوم االجتماعيددة جامعددة منتددور
قسنطينة.2006-2005 ،
 :حتليل وتقيي األداا يف املنشأة الصناعية ،دراسة تطبيقية على اإلطارات الوسطى والددنيا
 .24عبد الفتاح بو
يف منشددصت ص ددناعة النسدديج بالشددرل اجلزائددر  ،أطروحددة دكت ددورا مقدمددة بكليددة العل ددوم االقتصددادية وعل ددوم التس دديري،
جامعة منتور قسنطينة.2002 ،
د  -ملتقيات:
 .25عبددد الفتدداح بددو  :نظريددات الفكددر اإلدار تطددور وتبدداين أم تنددوت و تكامددل  ،امل دؤدتر العلمددط الدددو عوملددة
اإلدارة يف عصر املعرفة ،جامعة اجلنان طرابل لبنان.2012 ،
ه -المراجع باللغة األجنبية:

26. Coriat B , Weinstein O : Les nouvelles théories de l’entreprise, 1995.

27. Williamson O.E.: Reflections on the new institutional economics, journal of

institutional and theoretical economics, 1985.
28. William J. Baumol: Economic theory and operation analysis, 3th edition,
Prentice Hall international edition, London, 1999.

و -مواقع األنترنت :

نظرية29. http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
/نظرية-اقتصادية30. http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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 -4-vالمالحق
ملحق رقم  : 11الهيكل التنظيمي لمديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة:
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ملحق رقم  : 10تسهيل مهمة إلجراء الدراسة الميدانية بمقر مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة:
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ملحق رقم : 13استمارة االستبيان

الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية
جامعة محمد بوضياف -المسيلة -
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي
تخصص ماستر إدارة وتنظيم في الرياضة
استمارة استبيان
حتية طيبة وبعد:
تعت الدراسة جزا من متطلبات إعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاسو يف اإلدارة والتنظي الرياضط بعنوان :
تطبيقات بعض النظريات االقتصادية والغير اقتصادية في اإلدارة الرياضية
وهددط دراسةةة ميدانيةةة بةةاإلدارة الرياضةةية – مديريةةة الشةةباب والرياضةةة بواليةةة المسةةيلة -وهددذا س ددعيا
للحصددول علددى نتددائج خاصددة ظوضددوت الدراسددة والدديت قددد ت ددر البحددو وتسدداه يف إ دداد حلددول ونتددائج علمددا أن
إجاباتك تستعمل يف حدود البحو العلمط فقط.
وهلددذا نرجددو مددن سدديادتك التفضددل واإلجابددة علددى أسددولة االسددتبيان بوضددع العالمددة (×) يف املكددان املناسددب
لك ددل عب ددارة ،آمل ددني م ددنك إجاب ددات دقيق ددة وه ددذا م ددن أج ددل مص ددداقية البح ددو مق دددرين تع دداونك وتفهمك د وك ددذا
مسامهتك يف إثراا البحو.
وشكرا
الطالب الباحث :

إشراف األستاذ:

◘ مراد دحية

◘ د .حبيب صدراتي

السنة الجامعية 0116-0115 :
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الرقم

أحيانا دائما

الة ة ة ة ة ة ة ةع ة ة ةبة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةارة

المحور األول :المتعلق بخضوع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات الغير اقتصادية
.1

هل تتبع طريقة واحدة ( ُمد د د د ددلى ) يف تطبيق وإجناز عملك ؟

.2

هل تشعر بتداخل يف املهام املوكلة إليك مع العاملني حولك؟

.3

هل منصبك مينحك حرية يف مبادئك ومعتقداتك؟

.4

هل عملك يليب حاجياتك الش صية؟

.5

عند أدائك للعمل ،يت الوكيز على إجرااات العمل الرمسية ؟

.6

تفاعلك داخل محاعة العمل ومشاركة القرار يزيد من فعاليتك داخل املنظمة

.7

هل تتحصل على حتفيزات ألداا عملك بشكل أفضل؟

.8

من قبل رئي العمل؟

هل سبق وحصلت على تفوي

المحور الثاني :المتعلق بخضوع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات االقتصادية
.9

تتميز إدارتنا بنظام أك ر فعالية على املستوظ اخلارجط

 .10إدارتنا الرياضية تقدم حتالف تفاعلط مل تلف األفراد واملنظمات األخرظ
 .11كل وحدة تنظيمية دتارس وظيفة مت صصة
 .12تسيري املنظمة يتماشى مع التطور الاصل تكنولوجيا ( العوملة ) يف اجملال الرياضط
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 .13اإلدارة الرياضية تعظ املنفعة على حساب األفراد والوكالا
 .14املصاحل بني اإلدارة الرياضية واملسامهني معها دتيل للمنفعة اخلاصة

 .15االستقاللية والرية يف اختاذ القرار (نطال السلطة) يزيد يف السعط حنو مصاحل أخرظ
المحور الثالث :المتعلق بخضوع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات االقتصادية والغير اقتصادية معا
 .16تسعى إدارتنا الرياضية لتحقيق الرضا الوظيفط للعمال
 .17تسعى إدارتنا الرياضية إ تقدمي خدمات متميزة على محيع منافسيها
 .18تقوم اإلدارة بإجراا دراسات حول حميطها ملعرفة الاجات والنقائص
 .19تركز إدارتنا الرياضية على أساليب وتقنيات حدي ة للبحو التطوير يف اجملال الرياضط
 .20تتمتع إدارتنا جبو يشيع على اإلبدات واالبتكار يف اجملال الرياضط
 .21حيرص العاملون باإلدارة الرياضية على حتقيق األهدان العامة
 .22اهليكل التنظيمط لإلدارة الرياضية يساعد على تطوير األداا وسرعة تنفيذ القرارات
 .23هل تَد د د د دطدَّ د د د د د د د د ددلِ ْع على طريقة عمل اإلدارات األخرظ (لقياس التفاعل)؟
 .24تتماشى اإلدارة مع املتغريات الاصلة يف الدول (اقتصادية ،سياسية ،اجتماعية)...
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-5-vملخص الدراسة

 -1عنوان الدراسة :

تطبيقات بع

النظريات االقتصادية والغري اقتصادية يف اإلدارة الرياضية دراسة ميدانية ظديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة

 -0أهداف الدراسة :
 توضيح التباين يف مداخل الفكر اإلدار امل تلفة ومدظ مالامة النظريات عمل اإلدارة الرياضية. مدظ تطبيق للنظريات االقتصادية والغري االقتصادية يف عمل اإلدارة الرياضية.-

معرفة اجلانب الذ ختضع له اإلدارة الرياضية يف التسيري لعملها وكيفية التعامل مع البيوة بطريقة مستمدة من فكر إدار .

 مواكبة التطورات الاصلة يف جمال اإلدارة الرياضية. -3مشكلة الدراسة  :هل ميكن تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية يف اإلدارة الرياضية؟
 -4فرضيات الدراسة
 الفرضية الرئيسية  :ميكن تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية يف اإلدارة الرياضية.
 الفرضيات الجزئية :
 ختضع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات الغري اقتصادية. ختضع اإلدارة الرياضية لتطبيق وممارسة النظريات االقتصادية. ختضع اإلدارة لتطبيق وممارسة النظريات االقتصادية والغري اقتصادية معا. -5عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من  20موظف وعامل ظقر ظديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة.
 -6منهج الدراسة  :اعتمد يف الدراسة على املنهج الوصفط التحليلط كونه يتالام مع طبيعة املشكلة املدروسة .
 -7أدوات الدراسة  :است دم الباحو يف الدراسة استمارة استبيان كأداة جلمع املعلومات .
 -8النتائج :
من خالل ما توصلنا إليه من نتائج بعد عرضها وحتليها ومناقشتها وتفسريها يف الفصل الرابع  ،نستنتج :
ميكن تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية يف اإلدارة الرياضية.
فهاته النظريات وان كان العمل على هبا يف اإلدارة الرياضية ال يزال قيد البحو والتيريب والتطوير بتعدد أساليبها وطرل التطبيق هط مطبقة
بتياهل أو بدون عل بتطبيقها وذلك بانتقال اإلدارة من الفكر اإلدار املنطقط إ ممارسة الفكر ال المايت النفعط يف الوقت الاضر واالقتصار
على حتقيق املنفعة بغ

النظر عن املمارسات والتطبيقات للمناهج واملداخل النظرية على اختالفها.

 -9االقتراحات :
-

إجراا املزيد من الدراسات والبحوث اليت يت ظيال تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية يف اجملال الرياضط.
دراسة واقع تطبيق هذ النظريات ومبادئها التنظيمية املعتمدة يف التسيري.
إبراز عالقة تطبيق النظريات االقتصادية والغري االقتصادية بتحسني األداا يف اجملال الرياضط.
القيام بتوضيحات وشروحات حول النظريات االقتصادية والغري االقتصادية وسبل تطبيقها للحفال على استمرارية سريورة اإلدارة
الرياضية وفق نظام متكامل يسهل عملها.

 القيام بدراسات مشاهبة ملداخل ومدارس أخرظ للنظريات االقتصادية والغري االقتصادية يف اجملال الرياضط.جامعة محمد بوضياف  -املسيلة  -معهد علوم وثقنيات النشاطات البدهية والرياضية
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Résumé
Intitulé :
L’application des quelques Théories De L’Économie et non Économiques dans l’administration
sportive. Étude de cas au sein de la direction de la jeunesse et du sport wilaya de M’sila
Objectifs de l’étude :
 Éclaircir la variation des différentes théories d’administration et la compatibilité avec
l’utilisation de la part de l’administration sportive.
 Connaitre le niveau d’application des théories de l’économie et non économique dans
l’administration sportive
 Suivre les développements dans le domaine de l’administration sportive.
Problématique :
 Dans quelle mesure l’administration sportive peut appliquer les théories économique et non
économique
Les Hypothèses :
Hypothèse principale
 Nous pouvons appliquer les théories de l’économie et non économiques dans l’administration
sportive.
Hypothèses partielles :
 L’administration sportive est soumise à l’exercice des théories non économiques
 l’administration sportive est soumise à l’exercice des théories de l’économie
 l’administration sportive est soumis à l’exercice des théories de l’ économie et non
économiques
L’échantillon :
L’échantillon de l’étude était composé de 20 employés au sein de la DJS
Méthode :
Nous avons choisi la méthode descriptive analytique étant compatible avec la nature du
problématique.
Outils de l’études :
Nous avons utilisé un questionnaire comme outil de collecte des informations.
Résultats :
Par le biais de ce que nous avons obtenu des résultats après visualisation et analyse .On a constaté
qu’on peut appliquer les théories de l’économie et non économiques ;ces théories sont appliquées
après l’exploitation des idées de gestion contemporaine par objectifs de réaliser des bénéfices au
loin de l’application des différentes théories
Suggestions :
 Donnez l’importance aux études qui traite l’application des théories de gestion
 -Étude de la réalité de l’application de ces théories et les principes
organisationnels adoptés en gestion.
 Mettre en évidence la relation entre l’application des théories économiques et non
économiques et l’amélioration des performances dans le sport.
 Faire des précisions et explications sur la théorie économique et économique et
autres façons de les appliquer pour maintenir la continuité dans le processus de
management du sport sous système intégré .
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: الملخص
بالعزبيت
خَٛذاًٛ ٔكبَذ انذساعخ ان، خٛبظٚ اإلداسح انشٙخ فٚش الزصبدٛخ ٔانغٚبد االلزصبدٚمبد ثعط انُظشٛرًذ انذساعخ حٕل رطج
 يذاخم انفكش اإلداس٘ انًخزهفخ ٔيذٖ يالءيخٍٙ فٚح انزجبٛ ْذفذ انذساعخ نزٕظ،هخٛخ انًغٚبظخ نٕالٚخ انشجبة ٔانشٚشٚثًذ
خٛبظٚ عًم اإلداسح انشٙخ فٚش االلزصبدٛخ ٔانغٚبد االلزصبدٚك نهُظشٛ ٔيذٖ رطج،خٛبظٚبد عًم اإلداسح انشٚانُظش
مخ يغزًذح يٍ فكشٚئخ ثطشٛخ انزعبيم يع انجٛفٛش نعًهٓب ٔكٛٛ انزغٙخ فٛبظٚٔكزنك يعشفخ انجبَت انز٘ رخعع نّ اإلداسح انش
.خٛبظٚ يجبل اإلداسح انشٙإداس٘ ٔيُّ يٕاكجخ انزطٕساد انحبصهخ ف
.خٛبظٚ االداسح انش،خٚش االلزصبدٛبد انغٚ انُظش، خٚبد االلزصبدٚمبد ـ انُظشٛ رطج:كلماث المفاحيح

بالفزوسيت
L’application des quelques Théories De L’Économie et non Économiques dans
l’administration sportive. Étude de cas au sein de la direction de la jeunesse et du sport
wilaya de M’sila. L’Objectifs de l’étude pour Éclaircir la variation des différentes
théories d’administration et la compatibilité avec l’utilisation de la part de
l’administration sportive.et Connaitre le niveau d’application des théories de l’économie
et non économique dans l’administration sportive ,puis Suivre les développements dans
le domaine de l’administration sportive.
Mots clés:
L’application, Théories De L’Économie et non Économiques, l’administration sportive.
باإلوجليزيت
The application of the Theories of economic and non-economic reasons in the sports
administration . Case study within the Directorate of youth and sports wilaya of mesila.
The objectives of the study to clarify the variation of different theories
of administration and compatibility with the use of the part of the administration
sportive. know the level of application of the theories of economic and non-economic
in thesports administration, then follow the developments in the field
of sports administration.
Keywords:
The application , the Theories of economic and non-economic , the sports administration

جاء هذا البحث في:
خًغخ فصٕل ،األٔل ٚزعهك ثبنخهفٛخ انُظشٚخ نهجحش انز ٙرُبٔنُب فٓٛب يخزهف انُظشٚبد انًفغشح نهفكش اإلداس٘ ٔيشاحم
رطٕسِٔ ،انفكش اإلداس٘ ف ٙاإلعالؤ ،كزنك انُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش االلزصبدٚخ ف ٙانًجبل انشٚبظ ،ٙثبإلظبفخ إنٗ
انذساعبد انغبثمخ.
ٔاحزٕٖ انفصم انضبَ ٙعهٗ اإلغبس انعبو نهذساعخ ،حٛش رطشلُب إنٗ انزعشٚف انهغٕ٘ ٔ االصطالحٔ ٙاإلجشائ ٙألْى
انكهًبد انًفزبحٛخ ٔ انذانخ ٔ ،إنٗ إشكبنٛخ انذساعخ ٔ أْذاف انذساعخ ٔأًْٛزٓب ٔفشظٛبرٓب.
أيب انفصم انضبنش جبء ثعُٕاٌ اإلجشاءاد انًٛذاَٛخ نهذساعخ ،حٛش رطشلُب إنٗ انذساعخ االعزطالعٛخٔ ،انًُٓج انًزجع فٙ
انذساعخ ٔيجزًعٓب ٔأداح انذساعخ ٔ أعبنٛت انًعبنجخ اإلحصبئٛخ انًزجعخ.
ٔانفصم انشاثع خصصُبِ نعشض ٔ رحهٛم ٔرفغٛش انُزبئج ،صى يُبلشزٓب ٔسثطٓب ثبنخهفٛخ انُظشٚخ ٔانذساعبد انغبثمخ.
ف ٙح ٍٛانفصم انخبيظ رُبٔنُب ف ّٛاعزُزبجبد عبيخ ٔ الزشاحبد ٔ آفبق يغزمجهٛخ نهذساعخ ٔ ركش انًشاجع انًعزًذح ٔ لبئًخ
انًالحك ٔ يهخص نهذساعخ.
مه أهم الىخائج الخي حىصلج إليها الباحث :
ًٚ كٍ رطجٛك انُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش االلزصبدٚخ ف ٙاإلداسح انشٚبظٛخ.
ٔ رنك ثزحمك فشظٛبد انذساعخ حغت انفشظٛبد انجضئٛخ انًذسٔعخ ٔانز ٙكبَذ كبٜر:ٙ
 رخعع اإلداسح انشٚبظٛخ نزطجٛك ٔيًبسعخ انُظشٚبد انغٛش الزصبدٚخ.
 رخعع اإلداسح انشٚبظٛخ نزطجٛك ٔيًبسعخ انُظشٚبد االلزصبدٚخ.
 رخعع اإلداسح نزطجٛك ٔيًبسعخ انُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش الزصبدٚخ يعب .
 فٓبرّ انُظشٚبد ٔاٌ كبٌ انعًم عهٗ ثٓب ف ٙاإلداسح انشٚبظٛخ ال ٚضال لٛذ انجحش ٔانزجشٚت ٔانزطٕٚش ثزعذد
أعبنٛجٓب ٔغشق انزطجٛك ْ ٙيطجمخ ثزجبْم أٔ ثذٌٔ عهى ثزطجٛمٓب ٔرنك ثبَزمبل اإلداسح يٍ انفكش اإلداس٘ انًُطمٙ
إنٗ يًبسعخ انفكش انجشاغًبر ٙانُفع ٙف ٙانٕلذ انحبظش ٔااللزصبس عهٗ رحمٛك انًُفعخ ثغط انُظش عٍ
انًًبسعبد ٔانزطجٛمبد نهًُبْج ٔانًذاخم انُظشٚخ عهٗ اخزالفٓب.
حىصل الباحث لمقخزحاث عذيذة أهمها :
 إجشاء انًضٚذ يٍ انذساعبد ٔانجحٕس انز ٙرٓزى ثًجبل رطجٛك انُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش االلزصبدٚخ ف ٙانًجبل
انشٚبظ.ٙ
 دساعخ ٔالع رطجٛك انُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش االلزصبدٚخ ٔيجبدئٓب انزُظًٛٛخ انًعزًذح ف ٙانزغٛٛش.
 إثشاص عاللخ رطجٛك انُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش االلزصبدٚخ ثزحغ ٍٛاألداء ف ٙانًجبل انشٚبظ.ٙ
 انمٛبو ثزٕظٛحبد ٔششٔحبد حٕل انُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش االلزصبدٚخ ٔعجم رطجٛمٓب نهحفبظ عهٗ اعزًشاسٚخ
ٔعٛشٔسح اإلداسح انشٚبظٛخ ٔفك َظبو يزكبيم ٚغٓم عًهٓب.
 انمٛبو ثذساعبد يشبثٓخ نًذاخم ٔيذاسط أخشٖ نهُظشٚبد االلزصبدٚخ ٔانغٛش االلزصبدٚخ ف ٙانًجبل انشٚبظ.ٙ
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