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مقدمـــــــــــــة
مقدمة
شهد العقدان األخريان من القرن ادلاضي اهتماما كبريا مبوضوع اجلودة الشاملة والنظم احلديثنة يف اإلدارة،
إذ أدى ظهور ادلظافسة والتكتالت االقتصادية وادلؤسسات العادلية وارتباطها بالثورة اذلائلة يف ادلعلوماتية واالتصناالت
مما إىل اندفاع الشركات يف الندول ادلتقدمنة إىل حماولنة حتقين حصن

سنوقية جديندة معتمندة يف ذلن علن حتقين

األسبقيات التظافسية ومظها أسبقية اجلودة.
غري أهنا وحدها ال تكفي ،بل البد من تبني االجتاهنات األكثنر حداثنة وأبرزهنا إدارة اجلنودة الشناملة ،ومنن
مثة كان اذلدف األساسي هو تقدمي اخلدمات والسلع بصورة أفضل لكسب حصة أكرب يف السوق ،وأصبح الزبنون
طمعنا يف زينادة احلصنة السنوقية الني أصنبح يتوقن عليهنا
هنو سنيد ادلوقن وسنيد السنوق واجلمينع يسنع إلرضنائً ،،
بقاء واستمرارية ادلؤسسات.

إن التغريات االقتصادية العادلية ترتبط بشنكل واضنح وحمندد بنامتالك عظاصنر القنوة االقتصنادية القائمنة علن
االقتصناد ادلعنريف النيي يندور يف نحتناق حتوينل التكظولوجينا الفائقنة التقندم إىل مظتتنات وخندمات قنادرة علن اخنقاق
أسنواق العنناص وصننظاعة طلننب جدينند يتتنناوز ادلفنناهي التقليديننة للحتلننب علن ادلظتتننات واخلنندمات الظمحتيننة وتعتننرب
هننيل الظقحتننة الفاصننلة بننا اقتصنناديات النندول ادلتقدمننة واقتصنناديات النندول الظاميننة  ،وتتننوفر لنندى النندول ادلتقدمننة
تكظولوجيننا حديثننة جعلتهننا حتتننل الريننادة والعك ن بالظسننبة للنندول الظاميننة  ،ال مننن الضننروري انتقننال التكظولوجيننا مننن
الدول ادلتقدمة إىل الظامية والرياضة ذلا عالقة وثيقة باإلنتاج فهي تدخل يف اطار التظمينة االقتصنادية للندول وبالتنا
فننان االسننتثمار يف ارننال الرياضنني حننول العنناص أصننبح يقنندر بادلليننارات كمننا ان للمظممننات االقتصننادية الراغبننة يف
االستثمار الرياضي دور بارز يف الفقة ادلقبلة لإلسهام يف اقتصاديات ادلظممات الرياضية
أص ننب

احلاج ننة مل ن ننة إىل وج ننود إدارة إس ن نقاتيتية يف مظمم ننات األعم ننال وخصوصن ننا تل ن ن ادلظممن ننات

ادلوجننودة يف النندول الظاميننة والنني تعتننرب ادلسننتهل الرئيسنني لسننلع ادلظممننات العادليننة لكنني تعمننل عل ن دراسننة البي ننة
والوضع التظافسي وتضع الرؤية واألهداف اإلسقاتيتية واالسقاتيتيات الكفيلنة بتقييند تلن األهنداف وتعمنل علن
تقي نني الظت ننائ وعلن ن العكن ن م ننن ذلن ن ف ننان االس ننتمرار بالعم ننل العش ن نوائي دون أن يك ننون هظالن ن ه نندف حم نندد
واسقاتيتيات لت قي تل األهداف سيؤدي إىل فشل تل ادلظممة يف البقاء
إن مننن أهن األولويننات لعمننل اإلدارة اإلسنقاتيتية يف ادلظممننة هننو تركيزهننا عل ن أمهيننة وضننع رسننالة واضن ة
للمؤسسننة والنني لثننل فلسننفة وفكننر خننا

بادلظممننة وهيزهننا عننن غريهننا مننن ادلظممننات و نندد الغننر مننن وجودهننا

ويضع ادلالمح األساسية لألسنواق والسنلع الني تعمنل فيهنا وادلسنتهل الظهائي،ولثنل الرسنالة أداة لتظسني اجلهنود يف
ادلظممة وحمورا أساسيا يف حتقي اتصال مؤثر وفعال با مجيع مستوياهتا ورابحتا جلميع اخلحتط فيها
أ

مقدمـــــــــــــة
ومن اجنل البقناء والتفنوق يف السنوق ومواكبنة التغنريات ادلتسنارعة يف اجنيط يتوجنب علن ادلؤسسنة الرياضنية
اجلزائرية احلصول عل ميزة تظافسية ،وذل من خالل االهتمنام بالعظاصنر ادلكوننة لرسنالتها كنادلوارد البشنرية والتحتنوير
يف مظتتاهتا غريها وهيا من اجل اخلروج مبظتتات تليب حاجات العمالء احلالية وادلستقبلية
ان االحقاف الرياضي أض

محتلبا حيويا يف الوق الراهن لظتاح ،عل ادلستوى العنادلي وحنيف يف بعن

النندول العربيننة لكوننن ،نمامننا متكننامال مبتحتلباتنن ،ومتغرياتنن ،فننال هكننن جتاهلنن ،يف أي حننال مننن االح نوال 2واالح نقاف
يشمل مجيع األصعدة ومظها اجلانب اإلداري يف ادلؤسسات الرياضية وهيا مايشغل حبثظا
وبظن نناء عل ن ن ذل ن ن فقن نند قسن ننمظا حبثظن ننا هن ننيا إىل مخسن ننة فصن ننول ،تظاولظن ننا يف الفصن ننل األول اخللفين ننة الظمرين ننة
والدراسننات السننابقة ،أمننا الفصننل الثنناش فاشنرنا إىل اإلطننار العننام للدراسننة مننن خننالل ذكننر الكلمننات الدالننة للدراسننة
وإشننكالية الب ن وكننيا األهننداف واألمهيننة مننن الب ن أمننا الفصننل الثال ن فقنند تظاولظننا فيه نا اإلج نراءات ادليدانيننة
لدراسة من خالل ذكر الدراسة االستحتالعية وادلنظه ادلتبنع باإلضنافة إىل األسناليب اإلحصنائية ادلسنتددمة بيظمنا يف
الفصل الرابع فقد تحترقظا إىل عر الظتائ وحتليلها أما الفصل اخلام واألخري فقد ضمظال الظتائ والتوصيات

ب

الفصل األول
الخلفية النظرية والدراسات السابقة
دتهيد
 -Iاطتلفية النظرية
 -)1-Iماىية رسالة اظتؤسسة:
 -)2-Iمفهوم اظتيزة التنافسية:
 -)3-Iنشأة اظتؤسسة الرياضية وفق قانون :1991
 -IIالدراسات السابقة
خالصة الفصل
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تمهيد :
سوف نتطرق يف ىذا الفصل إىل مفهوم رسالة اظتؤسسة وعناصرىا وأمهيتها و اظتيزة التنافسية و خصائصها
وانواعها (ميزة التكلفة االقل ،ميزة التميز) و بعدىا نصل للحديث على مفهوم اظتؤسسات الرياضية ونشاهتا
وانواعها وىيكلتها حسب اظتشرع اصتزائري و بعض الدراسات السابقة و اظتشاهبة ظتوضوع الدراسة .
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 -Iالخلفية النظرية
 -)1-Iماهية رسالة المؤسسة:
ظتعرفة ماىية الرسالة ال بد من التطرق عتا لغة واصطالحا:
 التعريف اللغوي " :الواسع والشيء اللطيف أو الطفيف ،وىي اطتطاب اظترسل إىل فرد أو رتاعة،كتاب مشتمل على قليل من اظتسائل تكون موضوع واحد "

1

 -التعريف االصطالحي :

جاء ىذا اظتصطلح عند علماء االتصال مرادفا إىل كلمة اظتعىن ،حيث يعتربونو من عناصر االتصال
األساسية ويرون أن الرسالة:
« عبارة عن اصتانب أو احملتوى اظتلموس للمعىن أو الفكرة اظتراد إرساعتا أو نقلها إىل اصتهة اظتستهدفة ،وىي
اظتستلم أو مستقبل الرسالة ،وقد تكون الرسالة على شكل صورة أو جتسيدات عتا أو كلمات أو عبارات يكون عتا
معىن ،فالرسائل تتضمن معان وإحياءات معينة ».2
أما عند االسرتاتيجيٌن فهناك تعاريف كثًنة نذكر منها:
ـ "يشًن اصطالح الرسالة إىل الغاية من وجود اظتؤسسة ،ومن ذتة فهي األداة لتحديد ىوية اظتؤسسة ومدى
3

تفردىا عن غًنىا من اظتؤسسات اظتناظرة ،وىي األساس اليت تنطلق منها األىداف والسياسات واالسرتاتيجيات"
ـ "رسالة اظتؤسسة عبارة ؼتتصرة قليلة الفقرات ،سهلة التذكر ،توضح سبب وجود اظتنظمة وتصور أىدافها
وأغراضها وترشد اإلدارة واظتوظفٌن عند صنع القرارات اضتاشتة الوثيقة الصلة باجتاىات اظتنظمة ونشاطها يف
4
اظتستقبل "
 -التعريف االجرائي :

" تشًن رسالة اظتؤسسة إىل اجملال الذي تعمل فيو اظتنظمة ،وأىدافها العامة اليت تعرب عن توقعات األطراف ذات
اظتصلحة ،ووظائفها وأنشطتها األساسية ،والطريقة اليت تؤدى هبا ىذه الوظائف واألنشطة والقيم اليت تشتق منها
الوظائف واألنشطة والغرض الذي من أجلو توجد اظتنظمة وتؤدي وظائفها ".

5

1

 www.Economicskousa.le 07/08/2009 a 15 :06ـ
2ـ زتيد الطائي وبشًن العمالق :أساسيات االتصال مناذج ومهارات ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،ص .23
3ـ مصطفى ػتمود ،بكر وفهد عبد اهلل النعيم ،اإلدارة اإلسرتاتيجية وجودة التفكًن والقرارات يف اظتؤسسات اظتعاصرة ،الدار اصتامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،2008ص .464
4ـ غتيد الكرخي :التخطيط االسرتاتيجي عرض نظري وتطبيقي ،دار اظتناىج للنشر والتوجيو ،األردن ،2009 ،ص .23
5ـ أزتد ماىر :الدليل العلمي للمدرين يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ،الدار اصتامعية ،الطبعة الرابعة ،مصر ،2009 ،ص .72
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شكل رقم ( )1عناصر الرسالة
الرسالة
نحن
المجال

نعمل في....................................................

المهنة

أن نصبح  .........................................بين المنافسين

القوة

وقوتنا تكمن ....................................................

االستراتيجية

ونستحق التقدم في ...................................................

القيم

ونحن ملتزمون ب .................................................

المصدر:جاسم ػتمد سلطان :التفكًن االسرتاتيجي واطتروج من اظتأزر الراعي مؤسسة أم القرى للنشر
والتوزيع ،الطبعة األوىل  2996ص .259

شكل رقم ( :)2األهداف المنظمية

من هم الزبائن؟

ماذا ستكون عليه المنشاة

ما هو نوع النشاط؟

غرض
(رسالة)
المنظمة

ما هي القيم واالسبقيات؟

كيف يحب ان تكون؟

لماذا وجدت المنظمة؟

اظتصدر :خليل ػتمد إشعاع :مبادئ اإلدارة مع الرتكيز على إدارة االعمال ،دار اظتيسرة ،الطبعة اطتامسة،
عمان  ،2997ص .74
 -1-1-Iأهمية رسالة المؤسسة:
اإلدارةاإلسرتاتيجية ال تكون فعالة بدون رسالة واضحة ومتالئمة مع البيئة اليت تعيش فيها اظتؤسسة ،وتعترب
الرسالة اللبنة األساسية لبناء اإلسرتاتيجية  ،فهي إطار دييز اظتؤسسة عن غًنىا سواء على مستوى النشاط أو
اظتنتجات أو األسواق أو العمالء.
5
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أظهرت التعاريف السابقة للرسالة على أهنا توضح اعتدف العام ،كما تساعد األطراف ذات اظتصلحة يف
أخذ صورة حقيقية عن اظتؤسسة.
ذكر العديد من اظتؤلفٌن يف غتال اإلدارة اإلسرتاتيجية األسباب اليت جتعل اظتؤسسات هتتم برسالتها:
ـ حسب مؤيد سعيد السامل ىناك عدة أسباب جتعل اظتؤسسة بتحديد رسالتها .1
ـ ضمان اإلرتاع على غايات ومعايًن واحدة للمنظمة.
ـ بناء ثقة تنظيمية موحدة.
ـ حتديد القيم واالجتاىات التنظيمية من منطلق أن الرسالة ىي النقطة احملورية صتهود األفراد.
ـ تسهيل عملية تررتة األىداف إىل أعمال حتتوي على مهام وأنشطة وحتديد اظتسؤولٌن عن كل منها.
ـ اظتسامهة يف عملية التقييم والرقابة.
ـ تكوين األسس الواضحة واظتعايًن احملددة لعمليات االختيار.
ـ مساعدة أصحاب اظتصاحل يف معرفة ىوية اظتنظمة.
من خالل ىذه النقاط نالحظ أن الرسالة توحد اصتهود ؿتو ما تريد اظتؤسسة حتقيقو من أىداف وغايات كما أن
االىتمام برسالة اظتؤسسة راجع إىل كوهنا وقفت على أمهية العالقة بٌن الثقافة التنظيمية للمؤسسة ومستوى أدائها.
 -2-1-Iأسلوب إعداد رسالة المنظمة:

2

بعد أن وقفنا على أمهية رسالة اظتؤسسة ال بد من توفًن الوقت الالزم إلعدادىا وال يكون ذلك إال بالوقوف

على األسئلة التالية واإلجابة عليها:
ىذا : ?whatأو بصيغة أخرى ما ىو نشاط اظتؤسسة؟ ويتم ذلك مبعرفة اضتاجات اليت تريد اظتؤسسة
إشباعها ،فال حيدد غتال النشاط على أساس السلع اظتقدمة وإمنا يكون على أساس اضتاجات الواجب إشباعها.
كيف ? Howأو كيف يتم تأدية ىذا النشاط إذ يتم ذلك بتحديد األسلوب الذي تنتهجو اظتؤسسة
لتحقيق أىدافها اظتسطرة أو معرفة الطرق اظتختلفة اليصال منتجاهتا إىل رتهورىا.
ظتاذا : ?Whyأو بعبارة أخرى ظتن يوجو ىذا النشاط؟ ويكون ذلك بالوقوف على الغرض األساسي من
وجود اظتؤسسة ففي أسلوب إعداد الرسالة ال بد من اإلشارة إىل سبب وجود اظتؤسسة .
وديكن اختصار ىذا يف الشكل التايل (شكل رقم )3

1ـ مؤيد سعيد السامل :أساسيات اإلدارة االسرتاتيجية ،دار وائل للنشر ،الطبعة األوىل ،عمان ،2005 ،ص .73
2ـ أزتد ماىر ،مرجع سابق ،ص .73
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شكل رقم ( )93خطوات إعداد الرسالة.
ما ىي أعمال اظتنطمة
? What

ظتن توجو ىذه
? Who

خطوات إعداد
الرسالة

ظتاذا تعمل اظتنظمة؟
? why

كيف يتم تأدية ىذه األعمال
?How

اظتصدر أزتد ماىر ،مرجع سابق ،ص .73
 -3-1-Iتحديد رسالة المؤسسة وتكوين إستراتيجياتها:

1

يعد حتديد الرسالة مرحلة مهمة يف تكوين إسرتاتيجية اظتؤسسة فبدون رسالة ال تستطيع أن حتدد لنفسها فكرا
دييزىا عن باقي اظتؤسسات األخرى اليت تعمل معها يف نفس البيئة الشيء الذي يفقدىا الرتكيز توجيو أنشطتها،
وبالتايل فهي خطوة ىامة وحساسة يف عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية ،إذ يؤدي أي خلل يف صياغة الرسالة إىل
إفشال عنصر التفاعل بينها وبٌن بيئتها سواء الداخلية منها واطتارجية فالفشل يف إعدادىا يؤدي إىل حدوث شرخ
وعدم اتساق يف األىداف اإلسرتاتيجية.
ديثل حتديد الرسالة اطتطوة األىم يف منوذج اإلدارة اإلسرتاتيجية ،إذ أنو وبعد حتديد الرسالة واألىداف اإلسرتاتيجية
للمؤسسة تقوم اظتؤسسة بتحليل البيئة اطتارجية عتا من أجل اكتشاف الفرص اظتتاحة وجتنب التهديدات اليت
يكتنفها ،مث الوقوف على إمكانياهتا الداخلية فتعرف نقاط قوهتا ومواطن ضعفها كي تستطيع وضع رسالة عتا على
ضوء ما سبق من حت ليل للبيئة ومن حتقيق ما سطرتو من أىداف ووضعتو من رسالة تضع اإلسرتاتيجية اظتناسبة بعد
الوقوف على البدائل اإلسرتاتيجية اظتتاحة عتا وختصيص اظتوارد الضرورية ،كما تكون حريصة على كل من اظتراجعة
الداخلية واطتارجية وقياس األداء للقيام بالتصحيحات الضرورية الالزمة.
اظتؤسسة ال تستطيع إعداد إسرتاتيجياهتا بدون رسالة ،فما دييزىا من ثقافة وفكر جيب أن تعكسو العبارات الواردة
فيها واليت عادة ما جتيب على األسئلة التالية:
1ـ ػتمد احملمدي اظتاضي ،مرجع سابق ،ص .15
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 من هم عمالئنا :إن أكرب مسؤولية جتاه اظتؤسسة ىي الوقوف على األشخاص الذين حيتاجون إىل منتجاهتا
باعتبارىم أح د العناصر اليت يعتمد عليها يف حتديد رسالتها ،ألن ؾتاح ىذه األخًنة يتوقف على مدى
1
قدرهتا على تلبية حاجات ىؤالء.
 ما هو النشاط الرئيسي للشركة ؟ (المنتج):

البد للمؤسسة عند حتديد رسالتها معرفة النشاط اظتهم الذي تقوم بو بعيدة عن قصور النظر التسويقي

الذي يعين اقتصار غتال اظتؤسسة يف السلع واطتدمات دون النظر إىل اضتاجات الواجب إشباعها وإال فما قيمة
اظتنتج إذا مل يشبع حاجاتو.
 ما هو مجال تنافسها الجغرافي ؟ (سوق):
يقصد مبجال التنافس اصتغرايف السوق أن النطاق الذي تقدم فيو السلعة أو اظتنتج ويعد من العناصر الرئيسية
اظت كونة لرسالة اظتؤسسة ،قد يكون ػتليا أو دوليا ،كما قلنا يطرح فيو نشاط اظتؤسسة مع مراعاة بعض العناصر
كمستوى الدخل والنظام الضرييب السائد والكثافة السكانية ،واألىم من ذلك مراعاة شرحية اظتنافسٌن اضتالية
واظتتحملٌن يف ىذا اجملال.
 ما هي التكنولوجيا األساسية لها؟:

عرف  2Doftالتكنولوجيا على أهنا "األدوات واألساليب اظتستخدمة لنقل أو حتويل اظتدخالت التنظيمية
إىل ؼترجات".
 ما هي معتقدات الشركة وقيمها (فلسفة الشركة).

تعترب فلسفة اظتؤسسة غتموعة القيم واألفكار واظتبادئ اليت تعمل يف إطارىا اظتؤسسة وحتكم سلوك أفرادىا
واليت حترص اظتؤسسة على إظهارىا.
ديكن اعتبار فلسفة اظتؤسسة االشتنت االجتماعي الذي يضمن دتاسك أفرادىا.
 ما هي مزاياها التنافسية ونقاط قوتها:

تسعى اظتؤسسة اضتديثة إىل إنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية بسعر ووقت مناسبٌن ويعرب عن ذلك

عادة بتنافسيتها ،لكن إكتساهبا ظتؤىالت دتيزىا عن غًنىا حبيث تكسبها قوة اظتنافسة والتفوق على غًنىا من
اظتؤسسات فيعرب عنو باظتيزة التنافسية ال تستطيع اظتؤسسة بناء إسرتاتيجياهتا بشكل جيد ما مل تقس نقاط قوهتا
مقارنة مبنافسيها يف السوق عادة ما دتثل نقاط القوة واصتوانب اليت ديكن للمؤسسة السيطرة عليها واليت غالبا ما
يتمخض عن الوقوف عليها وحتليلها نتائج إجيابية ختدم إسرتاتيجية اظتؤسسة
صياغة رسالة ورؤية المؤسسة (ص 63ـ)64

1ـ عبد الوىاب سويسي :اظتنظمة اظتتغًنات ـ األبعادـ التصميم ،دار النجاح للكتاب ،اصتزائر ،2009 ،ص .182
2ـ عبد العزيز صاحل بن حبيتور :اإلدارة االسرتاتيجية إدارة جديدة يف عامل متغًن ،دار اظتيسرة ،الطبعة األوىل ،األردن ،2008 ،ص .46
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 -4-1-Iصياغة رسالة مؤسسة:
صحيح أن رسالة اظتؤسسة تواجدت مع تواجد مؤسسة لكن تبقى إمكانية تطويرىا مرتبطباألفكار اليت
تشار بٌن أفراد اظتؤسسة وعن طريق اإلتفاق اصتماعي بٌن العاملٌن وقيادهتم ألن ىذا يسمى بالفريق يف إطار اصتودة
الشاملة وىو العمل معا قيادة وعاملٌن فيجب أن تكون صياغتو رسالة اظتؤسسة سهلة حبيث ديكن ألي فرد أن
يصل إىل معناىا ودوره يف حتقيق ؾتاحها.
وديثل اصتدول التايل بعض األمثلة لصياغة ( رسائل بعض اظتؤسسات:
إننا قسم نظم الطًنان مركز التميز إلجراء البحوث وتطوير وابتكار النظم ،إننا نعمل معا لنخلق نظم اصتودة
للقدرة على القتال وذلك لتأكيد أن نظل أفضل دفاع جوي يف العامل وصيانة حياة أمريكا إىل األبد ...
ـ قسم نظم على الطًنان لـ وـ م ـ أ "اريت ماتًنسون"
ـ إن سياسة قسم الصلب بالوسط الغريب ألمريكا مبؤسسة أرامكو ىو التزود باظتنتجات اليت تلي دتاما
إحتياجات العمالء وتسليمهم ىذه اظتنتجات يف الوقت احملدد وبسعر تنافسي ،إن إشتنا جيب أن يظل ؽتثال
للجودة بالنسبة لعمالئنا وألنفسنا ولبائعينا " 1مؤسسة أرامكو قسم ميدوست ستيل"
 -)2-Iمفهوم الميزة التنافسية:

يرجع ظهور مفهوم اظتيزة التنافسية إىل  Omberlinسنة  1939لكن ديكن إرجاعو إىل Selzanick

سنة  ،1959الذي ربط اظتيزة باظتقدرة ،وبعد ذلك جاء التطور التايل للميزة حينما وصف  Shendelو
Hofeاظتيزة التنافسية بأهنا اظتوضع الفريد الذي تطوره اظتؤسسة مقابل منافسيها عن طريق منط نشر اظتوارد وبعد
ذلك جاء  Dayسنة  1984مث  M porterسنة  1985فوضعا اصتيل التايل من الصياغة اظتفاىيمية للميزة
2
التنافسية ،حيث اعترب اظتيزة التنافسية ىذه اإلسرتاتيجية اظتتغًن التابع وليس شيئا يستخدم ضمن اإلسرتاتيجية
وتربيرىم لذلك ىو أن األداء اظتتفوق يرتبط باظتيزة التنافسية .
ويعترب بورتر أول مىن وضع نظرية اظتيزة التنافسية فقد صمم عتا منوذجا لقياسها يستند على اظتتغًنات اصتريئة
لالقتصاد معتربا أن (التنافس) إمنا يتم بٌن اظتؤسسات نفسها.
التعريف االصطالحي  :ولقد عرف بورتر اظتيزة التنافسية للمؤسسة على أهنا « تنشأ أساسا من القيمة اليت
تستطيع مؤسسة ما أن ختلقها لزبائنها حبيث تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار اظتنافسٌن مبنافع مساوية أو
بتقدمي منافع متفردة يف اظتنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية اظتفروضة ».3

1ـ جوزيف جابلوسكي :تطبيق إدارة اصتودة نظرة عامة  ،تعريب عبد الفتاح السيد النعيمي ،ط ،4ص .88
2ـ حسن علي الزعيب :أثر نظم اظتعلومات االسرتاتيجية يف حتقيق التفوق التنافسي ،دراسة تطبيقية يف اظتصارف األردنية اظتدرجة يف العلوم التطبيقية
األىلية ،عمان 12 ،ـ .2003 ،14
Michel Porter.lavatageconcurentiel comment devancer ses concurents et maintenier sou avance.ـ
Dunod .paris 1999 p 08.
3
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وقد عرفها ػتسن أزتد اطتضًني بأهنا « إيجاد أوضاع تفوق مختتلفة ومصنوعة تملكها مؤسسة معينة

تتفق فيها مجاالت :اإلنتاج ،التسويق ،التموين ،الكوادر البشرية».1

 التعريف االجرائي :ومن التعريف السابقة ديكن القول أن اظتيزة التنافسية ما ىي إال الوضع اظتتفوقالذي حتصل ع ليو اظتؤسسة ،ىذا األخًن يكون يف شكل إضافة للمستهلك واليت تكون بأسعار أقل
مقارنة باظتنافسٌن أو بشكل منتوج متميز على ما يوجد يف السوق .

وىذا هبدف زيادة اضتصة السوقية أو احملافظة على اظتكانة.
وقد حدد  )1989:113( Hill and Jonesالعوامل األربعة االساسية اليت تبٌن اظتيزة التنافسية
وتشمل الفعالية اصتودة واالستجابة للعمالء واالبتكار وتستطيع أي مؤسسة أن تتباناىا بغض النظر عن نوع
نشاطها أو منتوجها اظتقدم ،ورتيع ىذه العناصر متكاملة مع بعضها البعض.
الجودة

االستجابة للعمالء

الفعالية

الميزة التنافسية

االبتكار

شكل رقم  4يوضح العوامل األساسية لبناء اظتيزة التنافسية.

2

 -1-2-Iخصائص الميزة التنافسية:
ديكن توضيح خصائص وصفات اظتيزة التنافسية على النحو التايل:
ـ أهنا نسبة أي حتقق باظتقارنة وليست مطلقة.
ـ أهنا تؤدي إىل حتقيق التفوق واألفضلية على اظتنافسٌن.

3

ـ أهنا تنبع من داخل اظتنظمة وحتقق قيمة عتا.
ـ تنعكس يف كفاءة أداء اظتنظمة ألنشطتها أو يف قيمة ما تقدم للمشرتين أو كليهما.
ـ تؤدي للتأثًن على اظتشرتين وإدراكهم لألفضلية فيما تقدم اظتنظمة وحتفزىم للشراء منها.
ـ حتقق ظتدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرىا وجتديدىا.
 1ـ نبيل مرسي خليل اظتيزة التنافسية يف غتال األعمال مركز االسكندرية ،للكتاب  ،مصر ،1998 ،ص .84
2ـ .strategicmonagement an integratedapprodre(4th et) New yoork.HoughtonMiffinco p 113.
(Hill c .m f Jones GR) 1989
3ـ بين زتدان وادربس :االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي ،منهج معاصر ،دار اليازوري العلمية ،2007 ،ص .256
00
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 -3-2-Iأنواع الميزة التنافسية:
ختتلف الكتابات حول أنواع اظتيزة التنافسية فًنى  Koufterosبأن ىناك ستس أنواع من اظتيزة التنافسية وحيددىا
يف السعر ،اصتودة ،القيمة لدى الزبائن ،ضمان التسليم ،اإلبداع .1
أما أغلب الكتابات يف إدارة األعمال فإهنا تصنف اظتيزة التنافسية إىل نوعٌن رئيسيٌن ومها
ميزة التكلفة األقل وميزة التميز يف اظتنتج.
أ -ميزة التكلفة األقل:

وتعين قدرة اظتؤسسة على إنتاج منتج أقل تكلفة باظتقارنة باظتنافسٌن ،ؽتا يؤدي يف النهاية إىل حتقيق عوائد
أكرب ،إن اضتصول على نفس التكلفة األقل ليس ؽتكنا يف كل الظروف وبالتايل ضرورة توفر غتموعة من الشروط:

وىي .2
ـ وجود طلب مرن على السلعة حيث يؤدي التخفيض يف السعر إىل زيادة مشرتيات اظتستهلكٌن للسلع.
ـ منطية السلع اظتقدمة.
ـ عدم وجود طرق كثًنة لتمييز اظتنتج.

ـ وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة لكل اظتشرتين.
ـ عدم وجود طريقة واحدة الستخدام السلع لكل اظتشرتين.
ـ ػتدودية تكاليف التبديل (منتج مؤسسة ما مبنتج مؤسسة أخرى)أو عدم وجودىا باظترة بالنسبة للمشرتين.
ب -ميزة التمييز:

"نعين هبا قدرة اظتؤسسة على تقدمي منتج ؼتتلف عن اظتنتج أو اظتنتجات اليت يقدمها اظتنافسون من وجهة نظر
اظتستهلكون"3إن القيمة اظتضافة للمنتج جيب أن تؤثر على قرار اظتستهلك بثراء سلعة وحيقق الرضا عنها.
4

وللحصول على ميزة التميز يف اظتنتج ليس ؽتكن دائما لذا وجب توفر غتموعة من الشروط وىي:
ـ عندما يقدر اظتستهلكون قيمة اإلختالفات يف اظتنتج (سلعة أو خدمة) وبدرجة دتيز عن غًنه من اظتنتجات.
ـ تعدد إستخدامات اظتنتج وتوافقها مع حاجات اظتستهلك
ـ عدم وجود عدد كبًن من اظتنافسٌن يتبع نفس إسرتاتيجية التميز.
 -4-2-Iاإلطار الوطني كمنشئة للميزة التنافسية:

من اظتالحظ أن ىناك دوال معينة تتميز بإرتفاع حصتها السوقية من اظتؤسسات الناجحة يف صناعات معينة
مثل سًناميك إيطاليا ،الشاحنات يف السويد ،السيارات يف أظتانيا .5
 sousse_tunissier.2_3 jain 2001 " Supply choiremanagment par les entreprusetunissiennes.linpactsurـ
la fonctionsurlogistiquel intellegent au:"Nabil Mazoughi_NedraBahri:
1

2ـنبيل مرسي ،مرجع سابق ،ص .116
3ـ عادل زايد :األداء التنظيمي اظتتميز ،الطريق إىل منظمة اظتستقبل ،حبوث ودراسات اظتنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة ،2003 ،ص .52
4ـ نبيل ػتمد مرسي :اإلدارة االسرتاتيجية تكوين وتنفيذ إسرتاتيجيات التنافس ،دار اصتامعة اصتديدة للنشر ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .238
5ـ نادية العارف :اإلدارة االسرتاتيجية ،الطبعة الثانية  ،الدار اصتامعية للنشر  ،اإلبرامهية ،مصر.2003 ،
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وىذا لتوفر ىذه الدول على غتموعة من العوامل ،ؽتا جيعل ىذه اظتؤسسات تنجح وحتصل على ميزة تنافسية
يف السوق.
ولقد حدد بروتر أربع عوامل تشكل فيما بينها ما يعرف باظتاسة الصناعية اليت إذا ما توفرت يف دولة ما فإن
ذلك يساعد مؤسسات الدولة يف حصوعتا على ميزة تنافسية كما يوضحو الشكل التايل:
االستراتيجية والهيكل والمنافسة
الطلب

العوامل

الصناعة التموينية والمشابهة

شكل رقم  5يوضح منوذج اظتاسة الصناعية .1
أوال :ظروف عوامل اإلنتاج والطلب:
 .1ظروف عوامل اإلنتاج :يعترب بورتر ىذه العوامل من احملددات الرئيسية للميزة التنافسية اليت يتعٌن أي دولة أن
دتتلكها يف غتاالت صناعية معينة ،حيث ديكن تصنيف ىذه العوامل إىل غتموعتٌن:
ـ عوامل أساسية:وتتمثل يف كل ما يتعلق باظتوارد البشرية ،واظتوارد الفيزيائية ،واظتوارد اظتالية.
ـ عوامل متقدمة:وتشمل كل ما يتعلق باظتوارد اظتعرفية ،البنية التحتية.
وجتدر اإلشارة إىل أنو ال يكفي توفر ىذه الشروط فقط بل جيب إستثمارىا من أجل حتويلها إىل ميزة تنافسية وكذا
العمل على التحسٌن اظتستمر صتودهتا.2.
 .2الطلب :يؤكد بورتر على الدور الذي يلعبو الطلب يف توفًن القوة الدافعة اظتطلوبة لتحسٌن وتدعيم اظتيزة
التنافسية ،ذلك كون خصائص ال طلب احمللي على جانب كبًن من األمهية يف تشكيل السمات اظتميزة للمنتج
اظتصنع ػتليا.
وديكن القول مثال يف صناعة جتهيزات اعتاتف النقال ،فقد ساعد اظتستهلكون احملليون كثًني الطلب
إسكندنافيا يف دفع شركة ( )NOKIAمن فلندا و (إريكسون) يف السويد لالستثمار يف غتال تكنولوجيا اعتاتف
النقال قبل فرتة طويلة من انطالق الطلب على ىذه النوعية يف دول أخرى متقدمة ،وترتب على ذلك أن سيطرت
شركة نوكيا وإيركسون على صناعة معدات وجتهيزات اعتاتف النقال العاظتية .
1ـ:مرجع سابق :p80MPorter،
2ـ شارلز ىل وجاريث جونز :اإلدارة االسرتاتيجية مدخل متكامل (تررتة :رفاعي ػتمد رفاعي وػتمد سيد أزتد عبد اظتتعال) ،دار اظتريخ للنشر ،الرياض،
 ،2001ص .174
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 -3-Iنشأة المؤسسة الرياضية وفق قانون :1091
صدر قانون  1991الفرنسي آنذاك واظتعروف بقانون اظتنظمات واظتؤطر للهيكل العام للمؤسسات ذات
النشاط الرياضي اليت كانت حتت إشراف اظتنظمات حيث مل تكن هتدف إىل الربح اظتادي وهبذا فإن اظتنظمة ىي
غتموعة أفراد يربطهم ببعضهم ىدف يتمثل يف إؾتاز مهمة معينة ال ديكن حتقيقها إذا ما قام هبا األفراد منفصلٌن،
ولكل منظمة عملها األساسي ويطلق على ىذا العمل اعتدف أو مقصد اظتنظمة ،وحسب ىذا القانون حيدد عمل
ومقصد اظتنظمة اعتيكل التنظيمي عتا كوهنا مؤسسة ووظيفة كل فرد فيها إضافة إىل عالقتو باآلخرين ،عالوة على
ذلك فإن اعتيكل التنظيمي حيدده عدد كبًن من اظتسؤولٌن التنفيذيٌن ،ويف كل منظمة ال يهم األمر كثًنا عما إذا
1
كبًنة أم صغًنة وإمنا جيب أن تتوفر على غتموعة أفراد توكل إليهم مهام تتفق مع الوظائف اليت يقومون هبا .
 -1-3-Iأنواع المؤسسات الرياضية:
اظتؤسسات الرياضية ىي اإلطار اظتكاين والقانوين الذي حييط مبمارسة النشاط البدين الرياضي واعتادف،
باعتبار ىذا النشاط أصبح يشغل مكانة اجتماعية ىامة نظرا لثقافة العوظتة السائدة يف أيامنا ،فأصبح يوجد ما
يعرف بأقسام صناعة الرياضة اظتتمثلة يف التجمعات اآلتية:
ـ رياضة الفرق احملرتفة.
ـ الرياضة اصتامعية واظتدرسية.
ـ اظتنشآت الرياضية.
ـ األندية الرياضية.
ـ مضمرات السباق .
ـ الرياضات التجارية (البولنع)
ـ أندية الصحة.
ـ األندية الرتوحيية.
فهذه كلها دتثل قولب مؤسسايت يتوفر على أنظمة معينة لسياق العالقات والشؤون بٌن غتموعة من األفراد
وكذا تنشأ على تركيبات وتضم أدوات وجتهيزات ؼتتلفة ،ذات صفة اعتبارية مستقلة ومركز معٌن كل ىذا ينجز
ضمن إطار قانوين ،وهتدف إىل االستمرارية يف النشاط والرقي باظتنتوج اظتادي واطتدمايت بناء على برامج وخطط
حتت إشراف قادة معينٌن ،ىذا ما يؤتيها طابع مؤسسات صناعة رياضية.
 -4-3-Iهيكلة النوادي الرياضية حسب المشرع الجزائري:
تكامل األنشطة الرياضية واظتصاحل االجتماعية واالقتصادية أدى هبا إىل االرتقاء ،وألن قيام األندية الرياضية
يعتمد على دعائم اقتصادية مثل اظتيزانيات اظتالية واألدوات والتجهيزات وغًنىا من العوامل ،فضال عن ذلك تزايد
عدد ؽتارسي النشاط البدين الرياضي ما أدى باظتشرع اصتزائري البحث اظتستمر يف ىذا اجملال وتغطية الفجوات
1ـ إبراىيم عبد اظتقصود ،حسن أزتد الشافعي :اظتوسوعة العلمية  Nاإلدارة الرياضية ـ اإلمكانات واظتنشآت يف اجملال الرياضي ـ اصتزء  ،07الطبعة
األوىل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،االسكندرية ،2004 ،ص .88
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اظتشهودة سابقا يف شأن األندية الرياضية ما جتسد يف استمرار تعديل وإصدار القوانٌن وآخرىا قانون 13/95
اظتؤطر نوع األندية والراسم طتطوطها اظتالية من ميزانيات الدولة والدعم اطتاص.
وقد جاء القانون  95/13اظتتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرىا ليقر ان تصنف األندية
لصنفٌن فقط بدل ثالث أصناف كما كان يف القانون 19/94
حيث تنص اظتادة  72من القانون  95/13على ما يلي " ديكن أن تكون النوادي الرياضية متعددة
الرياضات أو أحادية الرياضات وتصنف إل فئتٌن.
ـ النوادي الرياضية اعتاوية.
ـ النوادي الرياضية احملرتفة.
ـ النادي الرياضي اعتاوي :حسب القانون  " 95/13ىو رتعية رياضية ذات نشاط غًن مربح تسًن بأحكام
القانون اظتتعلق باصتمعيات وأحكام ىذا القانون .1
ـ النادي الرياضي احملرتف :حسب القانون  " 95/23يعد النادي الرياضي احملرتف شركة جتارية ذات ىدف
رياضي ديكن أن يتخذ أشكال الشركات التجارية اآلتية:
 اظتؤسسات ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات اظتسؤولية احملدودة ()SARL
 الشركة الرياضية ذات األسهم ()SPA
تسًن الشركات اظتنصوص عليها أعاله بأحكام القانون التجاري وأحكام ىذا القانون وكذا قوانينها
األساسية اطتاصة اليت جيب أن حتدد ال سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة اظتسامهات حتدد القوانٌن األساسية
النموذجية للشركات اظتذكورة أعاله عن طريق التنظيم "

2

1ـ اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية  :قانون  ،05/13اظتادة .76
2ـ نفس اظترجع  ،اظتادة .78
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 -IIالدراسات السابقة:
( -1-IIدراسة بدر محمود بدر:)2993 ،
دور نظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية دراسة في قطاع الصناعة الدوائية األردنية:

هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى توفر اظتتطلبات التنظيمية والتكنولوجية لنظم اظتعلومات يف

شركات الدواء األردنية ،كما هتدف إىل معرفة مستوى استخدام نظم اظتعلومات يف حتقيق ميزة تنافسية.
اعتمد الباحث على غتتمع دراسة مكون من ( )14شركة دواء وقام مبسح شامل جملتمع الدراسة ومت توزيع
( ) 119استبيان على أقسام (نظم اظتعلومات) (اإلنتاج ،اظتوارد البشرية ،التسويق ،اظتبيعات ،اظتالية ،البحث
والتطوير) يف رتيع شركات األدوية ومن أبرز نتائج ىذه الدراسة:
ـ تتوفر لدى شركات إنتاجاألدوية األردنية اظتتطلبات التنظيمية لنظم اظتعلومات .
ـ تساىم نظام اظتعلومات يف حتقيق ميزة تنافسية من خالل تأثًنىا على أىم اظتتغًنات اظتتعلقة باظتيزة التنافسية وىي
اصتودة للمنتجات ،األداء اظتايل للشركات ،السيطرة على األسواق ،اإلبداع والتطوير.
 -2-IIدراسة عثمان مهدي صالح الدين جميل (:)2993بعنوان
أثر العوامل اإلستراتيجية وإستراتجية المنافسة على الميزة التنافسية لشركات إنتاج األدوية األردنية:
دراسة ميدانية من منظور المديرين .
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على أىم العوامل اإلسرتاتيجية واالسرتاتيجيات التنافسية اليت من شأهنا
خلق ميزة تنافسية لشركات الدواء.
وتكون غتتمع الدراسة من رتيع توزيع ( ) 75إستبانة على أفراد العينة واظتتمثلة يف اإلدارة العليا يف ىذه
الشركات.
وتوصلت الدراسة إىل رتلة من النتائج أمهها:
ـ تعاين شركات األدوية احمللية من نقص شديد يف رأس اظتال اظتستثمر والذي ينعكس سلبا على قدراهتا على
تطوير وابتكار اظتنتجات الدوائية اصتديدة ؽتا يضعف موقفها التنافسي يف السوق احمللية.
ـ أىم العوامل اإلسرتاتيجية اليت تستخدمها شركات إنتاج الدواء احمللية ىي اصتودة واظترونة والزمن.
ـ إمهال اإل سرتاتيجيات التنافسية اظتستخدمة من وجهة نظر اظتديرين ىي إسرتاتيجية التمايز عن اظتنافسٌن
أثناء تغطية كامل السوق وإسرتاتيجية خفض التكاليف/قيادة التكلفة.
وخلصت الدراسة إىل تقدمي بعض التوصيات أمهها:
ـ ضرورة العمل على زيادة رأس اظتال اظتستثمر يف شركات إنتاج األدوية احمللية.
ـ زيادة االىتمام بعملية البحث والتطوير من أجل ابتكار األدوية اصتديدة واضتصول على براعات اخرتاع
كون ذلك العامل الرئيسي يف اكتساب اظتيزة التنافسية.
وكما تشًن نتائج ىذه الدراسة فإن صتودة اظتنتجات واظترونة يف تقدمي اطتدمات للعمالء والزمن دور أساسي
يف حتقيق ميزة تنافسية وأن أىم االسرتاتيجيات اظتستخدمة ىي التمايز وقيادة الكلفة.
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 -3-2-IIدراسة (.العيهار فلة واخرون )2913.تحت عنوان:
دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة

وىدفت الدراسة إىل التعرف على اصتودة والسًنة التنافسية باعتبارمها مفهومٌن متعددي األبعاد.
ـ التأكد من أمهية حتقيق اصتودة وبناء ميزة التنافسية .
ـ توضيح كيفية حتقيق اظتيزة التنافسية من خالل اصتودة.

ومت االستناد يف ىذه الدراسة على اظتنهج التحليلي من خالل شرح وحتليل اظتتغًنات اطتاصة بكل من اظتيزة
التنافسية واصتودة والعالقة بينهما ،كما مت استخدام اظتنهج الرتكييب من خالل ربط عناصر اظتوضوع ببعضها البعض
الستخالص العالقات وتفسًنىا وقد وصلت الدراسة إىل نتائج أمهها:
ـ يعترب اإلبداع أىم مصدر يف حتقيق اظتيزة التنافسية .
ـ تساىم جودة اظتنتج واطتدمة يف خلق ميزة تنافسية.
ـ تساىم التقنيات اظتستخدمة يف حتسٌن اصتودة واطتدمات وقدمت ىذه الدراسة رتلة من التوصيات أمهها:
ـ دعم اظتنافسة ومنع االحتكار للمنتجات
ـ رفع رتيع إشكال اضتماية للمنتجات الوطنية إلجبار اظتنتجٌن لدخول اضتلبة اظتنافسة اضتقيقة.
ـ تبين اظتواصفات القياسية العاظتية للمنتجات .
ـ وضع نظم لتشجيع وحتفيز اظتؤسسات اليت ختصص جزء من ميزانياهتا للبحث والتطوير.
ـ تكوين رتعيات خاصة حبماية اظتستهلك.
 -4-2-IIدراسة محمد المحمدي الماضي .2994
وكانت الدراسة حتت عنوان " رسالة اظتنظمة ،دراسة تطبيقية على الشركات اظتصرية مقارنة بالشركات األجنبية
العامة مبصر"
وىدفت الدراسة للوقوف على مدى تطبيق مفهوم رسالة اظتؤسسات اظتصرية العامة فيها واطتاصة ومقارنة
ذلك باظتؤسسات األجنبية العامة مبصر ،حيث مشل التطبيق عينة من  924مؤسسة ووجهت األسئلة التالية إىل
فئات ىذه اظتؤسسات:
ىل توجد رسالة اظتنظمة؟ ما ىو مسماىا إن وجدت؟ ىل ىي مكتوبة ؟ وإىل أي درجة يتم نشرىا؟ وما ىو
احملتوى الذي تنطوي عليو ىذه الرسالة؟
أعطت النتائج وحتليل النتائج وجود تباين واضح بٌن اظتؤسسات الوطنية واظتنظمات األجنبية العاملة يف
مصر وىو ما يعرب عن وجود فجوة كبًنة بٌن اظتؤسسات الوطنية واألجنبية اظتنافسة عتا والعاملة يف مصر.

1

 1ـ ػتمد احملمدي اظتاضي :قراءة يف اإلدارة األسس النظرية واصتوانب التطبيقية بدون ذكر ،دار النشر ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص .30_20
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 -5-2-IIدراسة بريث دوتونKeith Deuton

سعت ىذه الدراسة إىل إبراز دور الرسالة واألىداف اإلسرتاتيجية يف دفع اظتؤسسة إىل حتقيق التقدم،
واعتربت الرسالة يف أهنا تسعى إىل الوفاء مبتطلبات األطراف ذات اظتصلحة واكتشفت من خالل برنامج تدرييب يف
اظتستشفى أن الرؤية لدى اظتدراء مل تكن سيئة لكنها كانت غًن واضحة خالل السنوات اطتمس اظتقبلة.
1
يف نظرنا الدراسة مل حتدد اظتعايًن اليت ختضع عتا الرؤية اصتيدة ،وىناك تداخل بٌن مفهومي الرسالة والرؤية.
 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل عرضنا للدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع دراستنا ،يظهر لنا العديد من الدراسات اليت
تناولت اظتيزة التنافسية يف اظتؤسسات والعوامل اليت تساعد عل إؾتاحها أو التأثًن عليها مثل االىتمام باظتورد
البشري وكذى التطوير ،كما تطرقنا إىل العديد من الدراسات اليت اعتنت بدراسة رسالة اظتنظمة ومدى تأثًنىا على
حتقيق التميز من خالل حتليل خصائصها وحتديد أىدافها.
وتتوافق الدراسة اضتالية مع الدراسات السابقة يف كوهنا تشاهبت يف عناصر الدراسة من خالل االشرتاك يف
العوامل اظتؤثرة على رسالة اظتنظمة وكذى عالقتها بتحقيق ميزة التنافس
أما ما دييز الدراسة اضتالية عن الدراسات السابقة كوهنا تطرقت إىل دراسة رسالة اظتنظمة ودورىا يف حتقيق
اظتيزة التنافسية من منظور رياضي حيث أهنا سلطت الضوء على واقع تطبيق مفهوم الرسالة وىذا من خالل إجراء
دراسة على بعض اظتؤسسات الرياضية اصتزائرية وتعترب ىذه الدراسة من أوىل الدراسات اليت اىتمت هبذا اصتانب يف
غتال الرياضة .
فقد جاءت ىذه الدراسة لتوضيح أمهية رسالة اظتنظمة يف اختاذ القرارات اليت تتخذىا اظتؤسسات فيما خيص
القضايا اظتتعلقة باظتنافسة فهي بذلك أسهمت بشكل متواضع يف إظهار أمهية رسالة اظتنظمة يف اظتؤسسات
الرياضية.

up pp 309_314 .2991.leadership and organisation develepment "Mission soi statements miss theـ
poing "Keith Deuton
1
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خالصة الفصل :
استعرضنا يف ىذا الفصل أىم التعاريف اليت تطرقت ظتفهوم رسالة اظتؤسسة وذلك من خالل استعراض
انواعها وأمهيتها واالساليب اليت تعد هبا استنادا لبعض االشكال اليت تدعم ذلك كما تطرقنا اىل مفهوم اظتيزة
التنافسية وأمهيتها وأنواعها وخصائصها والعوامل االساسية لبنائها باإلضافة اىل نشأة اظتؤسسات الرياضية وؼتتلف
انواعها وتصنيفها حسب اظتشرع اصتزائري  ،وىذا اعتمادا على نتائج الدراسات السابقة اظتعتمدة يف البحث .
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الطار العام لدلراسة

الفصل الثاين
تمهيد:

قبل البدء يف تدوين البحث البد من أن خيضع يف البداية إىل رلموعة من القواعد واألسس العلمية مرفقا
بالضبط والتميز وىذا ما جيعلو حبثو ناجحا.
وانطالقا من ىذا سنقوم يف ىذا الفصل بتحديد ادلفاىيم الواردة يف البحث ويليو حتديد اإلشكالية والتساؤالت
الفرعية حول الدراسة ،والتطرق إىل أىداف وأمهية البحث وصياغة الفروض دلوضوع البحث هبدف مناقشتها
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-1-IIالكلمات الدالة في الدراسة

 )1التعريف اللغوي لرسالة المؤسسة  :كتاب يشتمل قليل من ادلسائل ،تكون يف موضوع واحد .1
التعريف اصطالحي:

تعريف  « :1نص رمسي يصدر من أعلى ادلستويات اإلدارية ،ويف اإلطار ىذا النص تستمر ادلنظمة على ادلدى
2

البعيد مبزاولة نشاطها وتطويرىا
تعريف  « :2اإلطار ادلميز للمنظمة من غَتىا من ادلنظمات من حيث رلال نشاطها ومنتجاهتا وعمالئها
وأسواقها ،وهبدف بيان السبب اجلوىري لوجود ادلنظمة وىويتها وعملياهتا وشلارساهتا .
التعريف اإلرجرايي لرسالة المنظمة :اإلطار ادلميز للمنظمة عن غَتىا من ادلنظمات األخرى من حيث رلال
نشاطها ومنتجاهتا وعمالئها وأسواقها ،هبدف بيان السبب اجلوىري لوجود ادلنظمة وىويتها وعملياهتا وشلارساهتا .

 )2الميزة التنافسية
التعريف االصطالحي:
تعريف « :1ادليزة التنافسية ىي إجياد أوضاع تفوق سلتلفة ومصنوعة دتلكها مؤسسة معينة تتفق فيها يف رلاالت:
اإلنتاج ،التموين ،الكوادر البشرية »

3

تعريف  :2تنشأ أساسا من القيمة اليت تستطيع مؤسسة ما أن ختلقها لزبائنها حبيث ديكن أن تأخذ شكل أسعار
أقل بالنسبة ألسعار ادلنافسُت مبنافع مساوية ،أو بتقدمي منافع متفردة يف ادلنتج تعوض بشكل واسع السعرية
ادلفروضة ».4
التعريف اإلرجرايي تتمثل يف الوضع ادلتفوق الذي حتصل عليو ادلؤسسة  ،ىذا التفوق الذي يكون يف شكل إضافة
قيمة لدى ادلستهلك واليت تأخذ شكل أسعار أقل مقارنة بادلنافسُت ،أو يف شكل منتج متميز وذلك هبدف زيادة
احلصة السوقية أو البقاء يف السوق على األقل.
 )3المؤسسات الرياضية:
التعريف االصطالحي  . :ادلقصود هبا ىي تلك اذلياكل الرمسية اليت تسهر على تسيَت األنشطة الرياضية وتنميتها
وتراتيب القوانُت والقواعد واللوائح ادلتعلقة بالرياضة وكذلك على تنظيم ادلباريات وادلنافسات الرياضية على ادلستوى

احمللي والوطٍت واإلقليمي والقاري والدويل

5

التعريف اإلرجرايي :ىي مؤسسات ينشئها اجملتمع خلدمة القطاع الرياضي من كافة اجلوانب حبيث ذلا ىيكل
تنظيمي يتفق مع حجم ىذه ادلؤسسة وأىدافها مبا يعود بالنفع خلدمة ذلك اجملتمع متماشيا مع أىدافو.
 1ـ معجم ادلعاين اجلامع (معجم عريب عريب) :يوسف زلمد الشامي ،مركز زايد للًتاث والتاريخ.ص .216
 2غراب كمال السيد :اإلدارة االسًتاتيجية أصول علمية وحاالت عملية ،ط ،1الرياض ،جامعة ادللك سعود ،2007 ،ص .45
3ـ ادلغريب عبد احلميد عبد الفتاح :اإلدارة االسًتاتيجية دلواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين ص .71
4ـ غراب كمال السيد  ،مرجع سابق  ،ص .54
 5ـ بن البار السعيد :الدور االعالمي للمؤسسات الرياضية يف إستقطاب الشباب ،مذكرة ماجستَت ،االعالم الرياضي ،جامعة اجلزائر ،2002 ،ص .02
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-2-IIإشكالية الدراسة

تعترب الرياضة بصفة عامة أحد النقاط البارزة منذ القدم دلا ذلا من دور كبَت وفعال بالنسبة لإلنسان حيث
كان ظهورىا مع ظهور اإلنسان ومع استمرار الوقت أجريت عليها تغَتات تتناسب مع متطلبات الفرد من خالل
مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي ،حيث شهدت العقود االخَتة تطورا كبَتا يف اجملاالت الصناعية واخلدمية وقد
تطلب ىذا التطور وما رافقو تطور شلاثل يف الفكر االداري خصوصا بعد ظهور ادلنظمات الكربى وتزايد ادلنافسة
واشتدادىا على صعيد البيئة العادلية وزيادة ادلخاطر وحاالت عدم التأكد البيئي اليت تواجها منظمات االعمال.1
ولكي تساير أنديتنا االحًتاف جيب أن يكون لديها إداريون يقومون بالبحث عن مصادر أموال الذي لو دور
مهم يف حل ادلشاكل ادلوجودة على اذليئات الرياضية ،كما يكون ذلم الوعي الكامل بطرق واسًتاجتيات التمويل
احلديثة بغية الوصول إىل ادلسامهة الفعلية ،عن طريق برامج طويلة ادلدى تكون مصممة من طرف سلتصُت يف ىذا
اجملال.
وتتصف ادلنافسة وضلن يف العقد االول من االلفية الثالثة الفية العودلة باهنا اصبحت اكثر تعقيدا بشكل مل
يسبق لو مثيل على االسواق وادلوارد وخروجها من طابعها االقليمي ،ويعود ذلك للتكامل بُت راس ادلال
والتكنولوجيا وادلعلومات اليت تتخطى احلدود بُت دول العامل لتنشأ عنها سوق عادلية واحدة االمر الذي ادى اىل
كرب حجم منظمات االعمال ،وسعة نشاطها ،وتنوع طموحاهتا اىل جانب التطور الكبَت يف نظم ادلعلومات
واالتصاالت فيما بينها زلليا وعادليا .2فصحيح أن رسالة ادلؤسسة تواجدت مع تواجد ادلؤسسة لكن تبقى إمكانية
تطويرىا مرتبط ب األفكار اليت تشار بُت أفراد ادلؤسسة وعن طريق االتفاق اجلماعي بُت العاملُت وقيادهتم ألن ىذا
يسمى بالفريق يف إطار اجلودة الشاملة وىو العمل معا قيادة وعاملُت فيجب أن تكون صياغتو رسالة ادلؤسسة
سهلة حبيث ديكن ألي فرد أن يصل إىل معناىا ودوره يف حتقيق صلاحها.
ومن اجل البقاء والتفوق ومواكبة التغَتات ادلتسارعة يف احمليط الذي تنشط فيو ،يتوجب على ادلؤسسات الرياضية
احلصول على ميزة تنافسية دتكنها من الصعود يف الساحة.
وذلك من خالل حصوذلا على مصادر تساىم يف حتقيق تفوقها ادلطلوب من اجل اخلروج مبنتوجات تليب حاجات
ادلستهلكُت احلالية او ادلستقبلية بالشكل ادلناسب وذلك عن طريق االىتمام بفحوى رسالتها وإبراز العناصر
ادلسامهة يف تعزيزىا ومن ىذا كلو يتبُت لنا مشكلة الدراسة وديكن صياغتها على النحو التايل:

 1طاىر الغالب ،وائل ادريس :االدارة االسًتاتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،2007 ،ص.27
 2كاظم نزار الركايب :االدارة االسًتاتيجية العودلة وادلنافسة ،دار وائل للنشر ،عمان ،2004 ،ص.11
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ىل لرسالة ادلؤسسة دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
ويتفرع منها مجلة من التساؤالت الفرعية:
 -1ىل لالىتمام بادلوارد البشرية دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
 -2ىل لرضا العمالء دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
 -3ىل يساىم التطور وادلواكبة يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
-3-IIأهداف الدراسة

إن اذلدف الرئيسي يف الدراسة ىو الكشف عن الدور الذي تلعبو رسالة ادلؤسسة الرياضية يف حتقيق ادليزة التنافسية
وىذا خالل رلموعة من عناصرىا نذكر منها:
 )1زلاولة إبراز الدور الذي تلعبو أقسام بادلوارد البشرية يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.
 )2تبيان مدى االعتماد على البحث والتطوير ومسامهتو يف حتقيق ادليزة التنافسية.
 )3زلاولة إعطاء مفهوم رسالة ادلؤسسة وكذلك ادليزة التنافسية.
 )4االىتمام باحتياجات العمالء ومدى مسامهتو يف حقيق ادليزة التنافسية.

-4-IIأهمية الدراسة
يكتسب البحث أمهية من واقع احمليط الذي تنشط فيو ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية والعربية الذي يتميز بالتغَت
التكنولوجي السريع واالنفتاح على العامل من خالل الولوج إىل عامل اإلحًتاف ،ولكي تستطيع ادلؤسسات الرياضية
مواكبة ىذا التطور وجب عليها احلصول على ميزة خاصة هبا جملاهبة منافسيها يف نفس القطاع ،واكتساب مكانة
داخل حقل الصراع ،وىذا حىت حتافظ على تفوقها داخل قطاعها.
 -5-IIأسباب اختيار الموضوع
من الدوافع اليت أدت بنا إىل اختيار ادلوضوع:
 الشعور بقيمة وأمهية ادلوضوع من الناحية الرياضية.
 التخصص يف رلال اإلدارة الرياضية حيتم علينا إجراء حبوث تعٌت بأمهية اإلدارة .داخل ادلؤسسات الرياضية
وىذا من خالل دراسة اإلسًتاتيجية.
 إثراء ادلكتبة مبرجع إضايف يساىم ولو بالقليل يف رلال اإلسًتاتيجية الرياضية .
 ندرة البحوث اليت تعٌت بدراسة موضوع البحث يف اجملال الرياضي.
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 -6-IIفرضيات الدراسة
وجاءت فرضيات الدراسة على حسب التساؤالت كالتايل:
 الفرضية العامة:

 تساىم رسالة ادلنظمة يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.ومنها تفرعت الفرضيات اجلزئية
 الفرضيات الجزيية:

 يساىم االىتمام بادلوارد البشرية يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية. لرضا العمالء دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية. -يساىم التطور ةادلواكبة يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.
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خالصة:

من خالل العرض للخطوات السابقة ادلوضحة لإلطار العام للدراسة ،تبُت أن ذلذا الفصل ذو أمهية كبَتة يف
البحث العلمي والذي يعترب من أساسياتو وال ديكن أن يقوم البحث بدونو ألنو يساعد الباحث على اإلحاطة
مبوضوع حبثو وفهم أبعاده من جهة ويساعده على فهم ادلوضوع ادلتناول وادلصطلحات ادلبهمة وادلتشاهبة
واالستفادة منها وكذا ادلساعدة على إجراءات العمل ادليداين .
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اإلجراءات الميدانية للدراسة
متهيد
 -1-IIIالدراسة االستطالعية
-2 -IIIاملنهج املتبع يف الدراسة
 -3-IIIجمتمع و عينة الدراسة
 -4-IIIأدوات مجع البيانات و املعلومات
 -5-IIIإجراءات التطبيق امليداين
 -6-IIIاألساليب اإلحصائية
خالصة الفصل
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الفصل الثالث
تمهيد:

تعد الدراسات امليدانية وسيلة هامة من أجنل الوصنوىل إحل ائقنائق املوجنودة يف جمتمنع الدراسنة و يهند
هن ا الفصننل إحل تبينناي منهديننة الدراسننة و إجراءاهتننا و أدواهتننا املخننت دمة لت قيننق أهنندا ها و إذمنناز اإلرننار العلمن .
يتناوىل الفصل أيضا توضيح ألسلوب الدراسنة املخنت دم من رنر الباحنو و وصن للمدتمنع و حدمن وسنيت
اسننتعراض أدوات الدراسننة و رننرل ائصننوىل علن البيانننات املطلو ننة و منند صنندل و بننات هن األدوات اإلضننا ة
للمعاجل ننات اإلحص ننائية املخ ننت دمة للوص ننوىل إحل النت ننائج و تفخ ننيها و التعلي ننق عليه ننا و ليلهن نا و ذل ننض يف ض ننوء
اإلرار العام الدراسة.
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 -1-IIIالدراسة االستطالعية:

يكوي الب و موضوع يف ائقائق وحماولة الوصوىل إحل النتائج مل را ع الدقة والصرامة والواقعية
ارتأينا القيام دراسة ميدانية يف األقخام واهليئات جملموعة م النوادي اجلزائرية لكرة القدم اليت تنشط يف احملًت
األوىل والثاين ومت ذلض يف ظل إمكانيات التنقل إحل منارق خمتلفة أي قمنا إذماز مقا الت مع املشر ني
واألعضاء املديري وقمنا توزيع استمارة استبياي وإرساهلا إحل األندية وذا لفرض دراسة نوعية التنظي هناك
واإلدارة إضا ة إحل ذلض قد مس ت الدراسة التقرب م ه األندية ومعر تها ع قرب وه ا م خالىل التطلع
عل هيكلتها التنظيمية وك ا سي العمل داخل تلض النوادي.
تعترب الدراسة االستطالعية مبثا ة اخلطوة األوحل يف أي دراسة ميدانية قصد اإلملام مبوضوع الب و حىت
نتمك م معر ة خمتل جوانب املراد دراستها وهتد الدراسة االستطالعية اليت قمنا هبا إحل اإلملام واإلراحة
مب تل جوانب املشكلة املعاجلة لب ثنا الب وث االستطالعية ه تلض الب وث اليت تتناوىل موضوعات جديدة
مل يتطرل إليها أي احو م قبل وال تتو ر عنها يانات ومعلومات أو حىت جيهل الباحو كثيا م إ عادها
وجوانبها واعتبارا لكوي املوضوع املقًتح للدراسة هو امتداد لدراسات سا قة ومشاهبة ولكون ل م أمهية ما جيعل
جديرا االهتمام يف تناول م خالىل خمتل مؤشرات ذات األ عاد اهلاد ة إحل معر ة عض اساليب اإلدارية ودورها
1
يف قيق التنا س.
وهد الدراسة االستطالعية اليت قمنا هبا إحل اإلملام واإلحارة مب تل جوانب املشكلة املعاجلة واليت
مس ت لنا التعر عل :
األندية الرياضية الناشطة الرا طة احملًت ة األوحل والثانية.وألجل ائصوىل عل ه املعلومات قد قمنا االرالع عل مواقع االنًتنيت الرمسية هل النوادي وقد
الدراسة

قمنا إ رها تصمي استمارة استطالعية موجهة إحل رؤساء ومخيي األندية الرياضية احملًت ة وم ه
امليدانية استنتدنا عدة مالحظات منها:
التقرب أكثر م الواقع املعاش عل مختو األندية الرياضية احملًت ة اليت دلتنا إحل ررح األسئلة املناسبةواملشية إحل ه ا املوضوع.
إعادة صياغة التخاؤالت ضم االستبياي أي تطلب األمر ذلض وإحداث إضا ات أخر مفيدة أيأمك .
معر ة مالئمة االدوات لواقع وعينة الب و-التعر عل املشكالت اليت م املمك اي تواج الباحو.

 1ناصر ا ت أضواء عل الدراسة امليدانية مكتب الفالح ط 1الكويت .1984ص .47
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 -2 -IIIالمنهج المتبع في البحث:

انطالقا م ربيعة املوضوع املعاجل يف حبثنا ه ا وال ي تقوم م خالل وص الظواهر اليت تتم ور حوىل التنظي
الرياض ضم اهليئات وك ا دراسة لرسالة املؤسخة الرياضية ودورها يف خلق للتنا س است دمنا لخرد ائقائق
املنهج الوصف الت ليلية حيو يهد ه ا املنهج إحل مجع البيانات لتقرير ائاالت الفعلية للظواهر واالختبار
الفروض لإلجا ة عل اإلشكاالت املطروحة و ق معايي علمية دقيقة حيو يعر املنهج الوصف علما أن "ال
يفقد عند جمرد مجع البيانات وائقائق ال نتيدة إحل تصني ه ائقائق وتلض البيانات و ليلها وتفخيها
واست الص داللتها و ديدها الصورة اليت مع عليها كميا وكيفيا هب الوصوىل إحل نتائج هناية ديك تعميمها".2
وهل ا إننا استعملنا وسيلة يف الب و العلم وه االستبياي املوجهة لألعضاء املديري يف املؤسخات
الرياضية مث عرض النتائج م وراء ذلض ودراستها ع رريق املعاجلة اإلحصائية ملقا لت الفرضيات عد ذلض و عد
كل ه اخلطوات نقوم تفخي النتائج خالصات نقا لها رضيات الب و الخا قة.
 -3-IIIمجتمع وعينة البحث:
جمتمع الب و ه مجيع العناصر أو األ راد حمل اإلشكاىل وضم املوضوع املعاجل يتدخد جمتمع حبثنا يف
جمموع اهليئات اإلدارية لألندية الرياضية اجلزائرية وخاصة منها األندية احملًت ة حيو ديك إجياد اإلرار القانوين
للقخ اإلداري يها كما تنشا عل إدارة مختقلة تدار م رر خمتصني يف القطاع.
ولألخ هبيئات العينة اليت جيب أي متثل اجملتمع األصل متثيال حقيقيا علينا انتقاء جمموعة أندية رياضية
لكرة القدم تض ئة م عناصر اجملتمع (ه ا مت عشوائية تامة) ا تعادا ع الدوا ع ال اتية إحل جانب ذلض حدود
يف إمكانيات التنقل عرب خمتل األندية ه ا لتكوي النتائج أكثر مصداقية و بات قد مت اخ العدد املمك م
األعضاء يف اإلدارة هب اهليئات و التايل معاينة النشاط اإلداري.
أما ع أ راد العينة قد مشلت عض أندية كرة القدم اجلزائر للم ًت األوىل والثاين ومتثلت يف :نادي و ال
سطي نادي أهل الربج نادي شباب العلمة و وسعادة.
وقد احتوت عناصر العينة عل  30عنصر وزعت عليه استمارة االستبياي عل الن و التايل:
الجدول رقم  :1يبين عدد االستبيانات الموزعة والمسترجعة :
و ال سطي

أهل الربج

شباب العلمة

أمل وسعادة

العدد اإلمجايل

املوزعة

08

08

08

06

30

املخًتجع

08

08

08

06

2حممد شفيق :اإلنخاي واجملتمع املكتب اجلامع ائديو اإلسكندرية  1998ص.180
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 متغيرات الدراسة:

 المتغير المستقل :هو املتغي ال ي يت ك ي الباحو لدراسة مد تأ ي عل متغي اخر .ويتمثلالتغي املختقل يف حبثنا رسالة املؤسخة

 المتغير التابع :هو املتغي املراد معر ة تأ ي املتغي املختقل علي ويتمثل يف حبثنا ه ا امليزة التنا خية.
 -4-IIIأدوات جمع البيانات والمعلومات:

فرض إشباع حاجياتنا م املعلومات و صيل كل املعطيات الالزمة جلأنا إحل استعماىل الوسيلة املناسبة
اليت تؤدي غرض الدراسة أال وه االستبياي.
االستبيان:

يعترب االستبياي احد األدوات اهلامة جلمع البيانات والقيام دراسة مخ ية م خالىل ديد جمموعة أسئلة
مكتو ة يقوم املب وث اإلجا ة عليها ومتثل أسئلة االستبياي أسئلة مغلقة كوي الباحو حيدد نوعية اإلجا ة مخبقا
وعموما تأخ شكل "نع " أو "ال" وه ا الت ديد ما اعتمدنا يف ناء استمارتنا كما تأخ أسئلة االستبياي
أشكاىل أخر كأي تكوي أسئلة مفتوحة أو نص مفتوحة حيو يعتمد إجراء االستبياي عل توزيع استمارة
األسئلة عل اكرب عدد دمك م جمتمع الدراسة.3
مجاالت الدراسة:
اجملاىل املكاين:
ارمصر اجملاىل املكاين لب ثنا ه ا عل مختو اإلدارات املشر ة عل جمموعة م األندية الرياضية املصنفة يف القخ
الورين األوىل ومت ذلض االنتقاىل إحل أماك خمتلفة أماك تواجد النوادي املدروسة وتركزت الدراسة خصوصا يف
الفروع اإلدارية هل األندية مع خمتل املخيي ورؤسائه حيو مت استدواهب يف مكاي العمل.
-

المجال الزماني:

مت إجراء الب و امليداين خالىل املوس الرياض  2016 -2015إذ أي أغلبية الدراسة تركزت يف هناية املوس أي
يف الفًتة املمتدة م  2016 -04-15إحل غاية  2016 -05 -04حيو ان أ ناء اذماز النظري يف نفس
الوقت أجرينا خطوات الشق التطبيق م الب و وه ا توزيع استمارة االستبياي.
 الخصائص السيكو مترية لإلدارة ( الصدق -الثبات)
أ-

صدق األداة:

تكوي األداة صادقة إذا كاي مظهرها يدىل عل أهنا تقيس ملا وضعت لقياس حيو وأن عد إعدادنا الستمارة
االستبياي وإر اقها الفرضيات واإلشكالية قمنا عرضها عل جمموعة م االسات ة املعهد وذلض قصد إ داء
أرائه وك ا االستعانة آراء عض االداريني يف النوادي مبا خيص ربيعة االسئلة املوضوعة ومد تغطيتها جلوانب
الدراسة وه ا و ق النقاط التالية:
3أمحد در :أصوىل الب و العلم ومناهد وكالة املطبوعات الكويت  1979ص.63
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-1مد مناسبة ومشولية متغيات البيانات األولية.
-2مد أمهية ووضوح الصياغة اللغوية للعبارات.
-3مد انتماء كل عبارة حملورها ومد قياسها ملا وضعت ألجل .
-4مد مالئمة ودقة تخمية كل حمور وتدرجات مقياس .
ب -الثبات

لل صوىل عل أداة القادرة عل مجع املعلومات الدقيقة ال د إي تكوي تلض األداة قادرة عل إعطاء إجا ات ا تة
نخبيا ويعد الثبات م متطلبات أداة الدراسة ولقياس الثبات مت است دام رنامج ائزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية( )SPSSالست راج معامل االتخال والداخل كرونباخ -ألفا وتبني نتائج اجلدوىل التايل أي دقيقة

( )aاجلميع جماالت الدراسة يف االستبانة.
قد حصلت عل نخبة أعل م ( ) 0.60وه ا ديثل قيمة جديدة لثبات االتخال الداخل وه نخبة مقبولة
وتناسب األحباث يف جماىل اإلعماىل (.))secarou2003(288
الجدول رقم ( )2يبين قيمة ألفا كروم باخ لكل محاور االستبانة الخاصة بالدراسة
احملاور

احملور1

احملور2

احمور3

معامل ألفا كروم اخ

0.782

0.834

0.866

يتبني م اجلدوىل أعال قيمة ألفا كروم اخ م نفقة إذ تًتاوح ني  0.78و  0.86لكل جماىل م جماالت
االستبانة وه قيمة أعل للثبات دما يؤكد عل صدل الثبات الداخل لإلدارة دما جيعلها أداة مناسبة ونتائدها
صائة لت ليل النتائج.
 -5-IIIإجراءات التطبيق الميداني:

لقد قمنا دراستنا األساسية عل جمتمع الب و املكوي م  30إداري م عض األندية احملًت ة اجلزائرية الناشطة

يف احملًت ني األوىل والثاين لكرة القدم حيو قمنا توزيع االستبانة عليه واسًتجاع وه ا يف الفًتة املمتدة ني
 2016- 03 -15إحل غاية .2016 -03-13
 -6-IIIاألساليب اإلحصائية:

است دمنا يف املعاجلة اإلحصائية للب و األدوات املالئمة واملتمثلة يف:

-

الربنامج اإلحصائ  spssلقياس إجا ات املدروسني.
معامل ألفا كروم اخ لقياس صدل اإلدارة و باهتا.
الدوائر النخبية والنخب املئوية إلظهار النتائج.

-

املتوسط املرجح لدراسة االستدا ات
النخبة املئوية
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الجراءات امليدانية لدلراسة

الفصل الثالث

توضيح مقياس ليكرت  :مبا أي املتغي ال ي يعرب ع اخليارات (نع ,نوعا ما,ال)مقياس ترتييب واألرقام اليت
تدخل يف الربنامج تعرب ع األوزاي وه (نع = 3نوعا ما = 2ال= )1مث رمخب عد ذلض املتوسط املرجح
ويت ذلض حبخاب روىل الفًتة أوال وه يف حبثنا ه ا عبارة ع حاصل قخمة 2عل  3حيو  2متثل عدد
املخا ات (م 1احل 2مخا ة أوحل وم 2احل  3مخا ة انية) 3,متثل عدد االختيارات وعند قخمة  3/2ينتج روىل
الفًتة ويخاوي  0.66ويصبح التوزيع عل حخب :
المتوسط المرجح:
-

م  1.00إحل 1.65
م 1.66احل 2.32
م  2.33إحل 3.00

المستوى
ال
نوعا ما
نع

33

الجراءات امليدانية لدلراسة

الفصل الثالث
خالصة:

نخت لص دما سبق أي أي دراسة علمية ناج ة ومفيدة ال د هلا منهدية علمية مناسبة تتماش مع
موضوع ومتطلبات الب و و ديد اجملتمع وعينة الب و اليت مت ورت حول وأي تكوي أدوات الب و و
األساليب اإلحصائية تتماش مع متطلبات الب و وختدم صفة تخمح ل الوصوىل إحل حقائق علمية ص ي ة
ومفيدة للباحو واجملتمع واض ة وخالية م الغموض والتناقضات.

34

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 1-IVعرض ومناقشة نتائج الدراسة
 2-IVمناقشة و تفسري نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
 1-IVعرض ومناقشة نتائج الدراسة
السؤال 91تقوم ادلؤسسة بإعالم مجيع عماذلا بفحوى رسالتها و أىدافها ؟
الهدف من السؤال 9معرفة اذا كانت ادلؤسسة تقوم بإعالم العمال بالرسالة.

جدول رقم( 9)2يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص باالىتمام بادلوارد
البشرية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

82

63

66

66

8.2

6.20

نعم

النسبة

26

86

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)5يوضح نسب قيام ادلؤسسة بإعالم مجيع عماذلا بفحوى رسالتها و أىدافها
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 08تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل إالجابو (نوعا ما) %08واالجابة
(ال)دتثل%88
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8..0وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8.2وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن أفراد عينة البحث جيدون ان ادلؤسسة تقوم بإعالم مجيع عماذلا بفحوى رسالتها و أىدافها.
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عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  92حترص ادلؤسسة على تدريب وتطوير خربات عماذلا بشكل مستمر ؟

الهدف من السؤال 9معرفة اذا كانت ادلؤسسة تقوم بتدريب وتطوير عماذلا بصورة مستمرة.
جدول رقم( 9)3يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص باالىتمام بادلوارد
البشرية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

8.

60

66

66

8..3

6.02

نعم

النسبة

.3.33

6.66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)6يوضح نسب حرص ادلؤسسة على تدريب وتطوير خربات عماذلا بشكل مستمر
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 76.69تعرب على االجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعاما)% 2322
واإلجابة (ال)دتثل%88
كما بلغ االحنراف ادلعياري  8.00وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8..3وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن أفراد عينة البحث جيدون ان ادلؤسسة تقوم بإعالم مجيع عماذلا بفحوى رسالتها و أىدافها.
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عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  92حترص إدارة ادلؤسسة العليا على توفري ادلعلومات بشكل دائم دلوظفيها ؟
الهدف من السؤال9تبيان مدي احلرص اليت توليو ادلؤسسة لتوفري ادلعلومات بشكل دائم ومستمر دلوظفيها.
جدول رقم( 9)4يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص باالىتمام بادلوارد
البشرية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)7يوضح نسب حرص إدارة ادلؤسسة العليا على توفري ادلعلومات بشكل دائم دلوظفيها
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن % 088تعرب على االجابة (نعم )بينما دتثل اجلابة (نوعا ما )%88واالجابة
(ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة الثالثة من
فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو نستنتج أن
ادلؤسسة تقوم بتوفري ادلعلومات دلوظفيها بصورة مستمرة
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عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  93النظام الفعال للحوافز يساىم يف دعم اإلنتاجية ؟
الهدف من السؤال 9توضيح ادا ما كان نظام احلوافز يساىم يف حتقيق االنتاجية.

جدول رقم( 9)5يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص باالىتمام بادلوارد
البشرية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)8يوضح نسب مسامهة النظام الفعال للحوافز يف دعم اإلنتاجية
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن % 088تعرب على االجابة (نعم )بينما دتثل اجلابة (نوعا ما )%88واالجابة

(ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن نظام احلوافز يساىم يف دفع عجلة االنتاج داخل ادلؤسسة الرياضية

6.

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  94توفر ادلؤسسة مجيع اخلدمات الالزمة طبيا للصحة اجلسمية والنفسية ؟

الهدف من السؤال9يهدف السؤال اىل اظهار مدى توفري ادلؤسسة الرياضية للخدمات الطبية والنفسية لعماذلا
جدول رقم( 9)6يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص باالىتمام بادلوارد
البشرية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)01يوضح نسب توفري ادلؤسسة مجيع اخلدمات الالزمة طبيا للصحة اجلسمية والنفسية
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن % 088تعرب على االجابة (نعم )بينما دتثل اجلابة (نوعا ما )%88واالجابة
(ال)دتثل%88
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسات زلل الدراسة توفر كافة اخلدمات النفسية والطبية دلوظفيها
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عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  5ختصص ادلؤسسة مساحة إلشباع حاجيات ومتطلبات العمال ؟

الهدف من السؤال 9يهدف السؤال اىل اظهار حجم ادلساحة اليت تًتكها ادلؤسسة الرياضية دلوظفيها للتعبري عن
انشغاالهتم واشباع حاجياهتم

جدول رقم( 9)7يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص باالىتمام بادلوارد
البشرية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

02

03

66

66

8.23

6.0

نعم

النسبة

23.33

06.66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)00يوضح نسب ختصيص ادلؤسسة مساحة إلشباع حاجيات ومتطلبات العمال
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن % .6.69تعرب على االجابة (نعم )بينما دتثل اجلابة (نوعا ما
)%35.55واالجابة (ال)دتثل%88
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.3وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8.23وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسات زلل الدراسة توفر مساحة دلوظفيها الشباع حاجيات ومتطلبات العمل
20

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  6توفر ادلؤسسة الوسائل وادلعدات ادلادية وادلعنوية للعمال ألداء وظائفهم ؟
الهدف من السؤال 9يهدف السؤال اىل معرفة ماذا كانت ادلؤسسة الرياضية توفر ادلعدات ادلادية وادلعنوية

للموظفني لتسهيل عملهم

جدول رقم( 9)8يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص باالىتمام بادلوارد
البشرية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6.66

66.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)01يوضح نسب توفري ادلؤسسة الوسائل وادلعدات ادلادية وادلعنوية للعمال ألداء وظائفهم
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن % 088تعرب على االجابة (نعم )بينما دتثل اجلابة (نوعا ما )%88واالجابة
(ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة الرياضية توفر ادلعدات ادلادية وادلعنوية للموظفني لتسهيل عملهم .
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الفصل الرابع
السؤال  98تبني مؤسستنا االىتمام بتلبية حاجات العمالء يف رسالتها ؟

الهدف من السؤال 9يهدف ىذا السؤال إىل معرفة مدى االىتمام الذي توليو ادلؤسسة الرياضية لتلبية حاجات

العمالء يف فحوى رسالتها.

جدول رقم( 9)01يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6.66

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)02يوضح نسب اىتمام ادلؤسسة بتلبية حاجات العمالء يف رسالتها
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 088تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما )
%88واإلجابة (ال)دتثل%88
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة 6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن أفراد عينة البحث جيدون أن ادلؤسسة تقوم بإدراج حاجات العمالء يف رسالتها.
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الفصل الرابع

السؤال  99إسًتاتيجية التنافس يف ادلؤسسة تقوم على أساس حتقيق قيمة عليا للعمالء ؟
الهدف من السؤال 9معرفة إذا كانت ادلؤسسة حترص على حتقيق قيم عليا لعمالئها عند وضع إسًتاتيجية

التنافس.

جدول رقم( 9)00يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6.66

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)03يوضح نسب قيام إسًتاتيجية التنافس يف ادلؤسسة على أساس حتقيق قيمة عليا للعمالء
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 088تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما )% 88
واإلجابة (ال)دتثل%88
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن أفراد عينة البحث جيدون إن ادلؤسسة تضع إسًتاتيجية تنافس تقوم علي أساس حتقيق القيمة العليا
للعمالء.
22

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  910حترص إدارة ادلؤسسة من خالل تسويقها على تنظيم لقاءات دورية مع العمالء لتقريب وجهات
النظر ؟
الهدف من السؤال9يهدف السؤال إىل معرفة درجة احلرص الذي تضعو ادلؤسسة لتنظيم لقاءات مع العمالء
جدول رقم( 9)01يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية
المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

15

10

05

66

2.33

0.75

نعم

النسبة

50

30.33

16.67

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)04يوضح نسب حرص إدارة ادلؤسسة من خالل تسويقها على تنظيم لقاءات دورية مع العمالء لتقريب وجهات
النظر

التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 38تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما )% 58.55
واإلجابة (ال) دتثل%06.69
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.93و ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8.66وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة الرياضية تقوم بتنظيم لقات دورية و ذلك من اجل التقرب للعمالء ضمن إسًتاتيجيتها
التسويقية.
20

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  911ميثل رضا العمالء ىدفا اسًتاتيجيا إلدارة ادلؤسسة؟

الهدف من السؤال9يهدف السؤال إىل معرفة إىل أي مدى هتتم ادلؤسسة بتحقيق رضا العمالء
جدول رقم( 9)02يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

02

06

68

66

8.06

6.38

نعم

النسبة

36

66.66

3.33

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)05يوضح نسب دتثيل رضا العمالء ىدفا اسًتاتيجيا إلدارة ادلؤسسة
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 68تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما )% 55.55
واإلجابة (ال) دتثل.%6.69

كما بلغ االحنراف ادلعياري  8.60وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  0.35وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن رضا العمالء يعترب ىدفا اسًتاجتيا للمؤسسة الرياضية.

23

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  912تقوم ادلؤسسة بتلبية رغبات العمالء يف الوقت ادلناسب؟

الهدف من السؤال9يهدف السؤال اىل التعرف على ان ادلؤسسة تقوم بتلبية حاجات العمالء يف الوقت ادلناسب
جدول رقم( 9)03يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

06

20

00

66

2.33

6.2.

نعم

النسبة

33.33

66.67

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)06يوضح نسب تلبية ادلؤسسة رغبات العمالء يف الوقت ادلناسب
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 55.55تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما) % 66.69و
اإلجابة (ال) دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8..7وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8.66وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تليب رغبات و حاجيات العمالء يف الوقت ادلناسب.

23

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  913هتتم ادلؤسسة بالتعريف مبنتوجها لدى عمالئها؟

الهدف من السؤال 9اذلدف من السؤال التعرف على ادلساحة اليت توفرىا ادلؤسسة للتعريف مبنتوجها لدى

عمالئها

جدول رقم( 9)04يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

8.

60

66

66

8..3

6.02

نعم

النسبة

.3.33

6.66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)07يوضح نسب اىتمام ادلؤسسة بالتعريف مبنتوجها لدى عمالئها
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 76.69تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعاما)% 5.55
واإلجابة (ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري  8.00وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  0.79وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تعرف مبنتوجها للعمالء.
22

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  914هتتم ادلؤسسة باستغالل قنوات االعالم للتواصل مع العمالء؟

الهدف من السؤال 9اذلدف من السؤال التعرف على درجة االمهية اليت توليها ادلؤسسة الستغالل االعالم يف
تواصلها مع العمالء

جدول رقم( 9)05يبني نتائج اجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)08يوضح نسب اىتمام اادلؤسسة باستغالل قنوات االعالم للتواصل مع العمالء
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 088تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل إالجابو (نوعا ما) % 88

واإلجابة (ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة هتتم باستغالل قنوات اإلعالم واالتصال مع عمالئها.
2.

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  915تقدم ادلؤسسة مساحة ضمن قنوات تروجيها إلبداء أراء العمالء(التغذية الراجعة)؟
الهدف من السؤال 9يهدف السؤال إىل معرفة ما إذا كانت ادلؤسسة هتتم باستغالل التغذية الراجعة يف تقدمي

منتوجها

جدول رقم( 9)06يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

68

83

60

66

8.66

6.68

نوعا ما

النسبة

3.33

90

6.66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)11يوضح نسب تقدمي ادلؤسسة مساحة ضمن قنوات تروجيها إلبداء أراء العمالء(التغذية الراجعة)
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 6.69تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما ) % 78
واإلجابة (ال)دتثل % 5.55
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.50وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8.66وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثاين من فئات ليكرت الثالثي)من  0.66إىل  (0.50وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث
وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تستفيد من التغذية الراجعة يف ترويج منتوجها.
06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  916تسعى مؤسستنا إىل حتقيق ميزة تنافسية من خالل تقدمي خدمات متميزة ؟
الهدف من السؤال 9يهدف السؤال إيل التعرف علي اخلدمات ادلتميزة للمؤسسة و اليت تؤدي إيل حتقيق ميزة

تنافسية .

جدول رقم( 9)07يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بدور رضا العمالء
ودوره يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

82

60

60

66

8..

6.26

نعم

النسبة

.6.62

6.66

6.66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)10يوضح سعي ادلؤسسة إىل حتقيق ميزة تنافسية من خالل تقدمي خدمات متميزة
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 75.5.تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما)% 5.55

واإلجابة (ال)دتثل%5.55

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8..8وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8..وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تقدم خدمات متميزة بغية احلصول على ميزة تنافسية.
00

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  906تسعى مؤسستنا إىل االستمرارية يف تطوير منتجاهتا ؟

الهدف من السؤال9معرفة ماذا كانت ادلؤسسة حتافظ علي االستمرارية يف تطوير منتجها.
جدول رقم( 9)08يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

8.

60

66

66

8..3

6.02

نعم

النسبة

.3.33

6.66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)11يوضح نسب سعي ادلؤسسة إىل االستمرارية يف تطوير منتجاهتا
التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 76.69تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما)% 2322
واإلجابة (ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري  8.00وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8..3وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تسعى إىل االستمرار يف تطوير منتجها.
08

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  907تقوم ادلؤسسة بإجراء دراسات حول زليطها بشكل دوري دلعرف احلاجيات والنقائص ؟
الهدف من السؤال 9يهدف ىذا السؤال للتعرف علي ماذا كانت ادلؤسسة تقوم بإجراء دراسة حمليطها و ذلك

لتحديد احلاجيات.

جدول رقم( 9)11يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

25

62

60

66

8.26

6.22

نعم

النسبة

26.62

06.66

6.66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)12يوضح نسب قسام ادلؤسسة بإجراء دراسات حول زليطها بشكل دوري دلعرف احلاجيات
والنقائص

التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن % 05.5.تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما)%05.55
واإلجابة (ال)دتثل%5.55

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة جتري دراسات حول زليطها بشكل دوري دلعرفة احلاجيات اخلاصة بالعمالء.
06

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  908تركز مؤسستنا على استمرارية تطوير إنتاجها ادلايل و ادلادي ؟

الهدف من السؤال9تبيان جهود ادلؤسسة يف إجياد و تطوير و استمرارية ادلوارد ادلادية و ادلالية.
جدول رقم( 9)10يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)13يوضح نسب تركيز ادلؤسسة على استمرارية تطوير إنتاجها ادلايل و ادلادي
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن % 088تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل إالجابو (نوعا ما )%88
واإلجابة (ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تسعى إىل إجياد و استمرار ادلنتوج ادلادي و ادلايل.

02

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  911يعترب ابتكار أساليب ومنتجات جديدة أولوية للمؤسسة من اجل تعزيز مكانتها ؟
الهدف من السؤال 9يف ىذا السؤال نريد التعرف علي األساليب ادلبتكرة للمؤسسة يف منتجاهتا وىذا لتعزيز

مكانتها التنافسية.

جدول رقم( 9)11يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

15

15

66

66

8.0

6.06

نعم

النسبة

06

06

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)14يوضح نسب ابتكار أساليب ومنتجات جديدة أولوية للمؤسسة من اجل تعزيز مكانتها
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن % 38تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما) %38واإلجابة
(ال) دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.38وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8.0وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسات زلل الدراسة تقوم بابتكار أساليب و منتجات جديدة ضمن إسًتاجتية البقاء يف احمليط.
00

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  10تسعى ادلؤسسة إىل إنتاج منتجات متميزة على مجيع منافسيها ؟

الهدف من السؤال 9يهدف السؤال إىل معرفة إىل أي درجة تسعي ادلؤسسة إىل إخراج منتوج متميز عن باقي

ادلنافسني.

جدول رقم( 9)12يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

66

66

66

66

6.66

6.66

نعم

النسبة

066

66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)15يوضح نسب سعي ادلؤسسة إىل إنتاج منتجات متميزة على مجيع منافسيها
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن % 088تعرب على اإلجابة (نعم )بينما دتثل إالجابو (نوعا ما )%88
واإلجابة (ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تسعى إىل إنتاج منتجات متميزة عن مجيع ادلنافسني يف احمليط.
03

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  11نركز على أساليب وتقنيات حديثة يف البحث التطوير ؟

الهدف من السؤال 9يهدف السؤال إىل معرفة األساليب و التقنيات احلديثة اليت تستعملها ادلؤسسة يف البحث و

التطوير.

جدول رقم( 9)13يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

25

60

66

66

8.26

6.62

نعم

النسبة

26.66

03.33

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)16يوضح نسب تركيز ادلؤسسة على أساليب وتقنيات حديثة يف البحث التطوير
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن % 05.55تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما)% 06.69
واإلجابة (ال)دتثل%88

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.50وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  0.05وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي)من  2,33إىل  (3وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تركز على تقنيات و أساليب حديثة يف البحث و التطوير.
03

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
السؤال  912تتمتع ادلؤسسة جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار ؟

الهدف من السؤال 9يف ىذا السؤال حنول التعرف على ماذا كانت ادلؤسسة تتمتع جبو يشجع على اإلبداع و

االبتكار.

جدول رقم( 9)14يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

08

88

66

66

8.83

6.20

نوعا ما

النسبة

83.33

36.66

66

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)17يوضح نسب دتتع ادلؤسسة جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار
التحليل :

تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 06.69تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما) %95.55
واإلجابة (ال)دتثل %88
كما بلغ االحنراف ادلعياري 8..3وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  8.83وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي)من  0.66إىل  )0.50وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نوعا ما على أداة البحث
وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تتمتع بنوع من األجواء اليت تساعد على اإلبداع و االبتكار.
02

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

السؤال  913منتوج ادلؤسسة ادلطور يستطيع الولوج وادلنافسة يف أي سوق أخرى سواء داخلية أو خارجية ؟
الهدف من السؤال9يهدف السؤال إىل التعرف على ميزة التنافس للمنتوج سواء الداخلية أو اخلارجية.
جدول رقم( 9)15يبني نتائج إجابات أفراد رلتمع البحث علي العبارة التابعة للمحور اخلاص بالبحث والتطوير
ودورمها يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية.

المقياس

نعم

نوعا ما

ال

المجموع

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

النتيجة

التكرار

06

00

60

66

8.03

6.36

نوعا ما

النسبة

66.66

06

03.33

066

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلرجات SPSS

شكل رقم( 9)18يوضح نسب استطاعة منتوج ادلؤسسة ادلطور الولوج وادلنافسة يف أي سوق أخرى سواء داخلية أو خارجية

التحليل :
تشري نتائج اجلدول السابق أن  % 55.55تعرب على اإلجابة (نعم)بينما دتثل اإلجابة (نوعا ما)%38
واإلجابة (ال)دتثل%06.69

كما بلغ االحنراف ادلعياري 8.88وادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة  6وىو متوسط يقع يف نطاق الفئة
الثانية من فئات ليكرت الثالثي)من  0.66إىل  )0.50وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نوعا ما على أداة البحث
وعليو
نستنتج أن ادلؤسسة تستطيع الولوج نسبيا مبنتجها ادلطور يف أي سوق.
0.

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع
 2-IVمناقشة و تفسير نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات

نتائج الفرضية األوىل :تظهر الفرضية األوىل من الدراسة على الصيغة التالية :االىتمام بادلوارد البشرية يساىم
يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية
جدول رقم( 9)16يبني مناقشة نتائج الفرضة األوىل
االستجابات

العبارات
العبارة -60-
العبارة -68-

العبارة -66-

العبارة -62-
العبارة -60-
العبارة -63-

العبارة -63-

نعم

نوعا ما

ال

التكرار

التكرار

التكرار

النسبة

النسبة

النسبة

82

63

66

66

26

86

66

066

8.

60

66

66

.3.33

6.66

66

066

66

66

66

66

066

66

66

066

66

66

66

66

066

66

66

066

66

66

66

66

066

66

66

066

02

03

66

66

23.33

06.66

66

066

66

66

66

66

066

66

66

066

المجموع

المتوسط
المرجح

8.2

8..3

6.66

6.66

6.66

8.23

6.66

المجموع

8.2.

االنحراف
المعياري

6.20

6.02

6.66

6.66

6.66

6.0

66.66

6.03

النتيجة

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

الترتيب
حسب
القوة

63

60

60

66

62

63

68

نعم

مناقشة نتائج المحور األول على ضوء الفرضية األولى9

بعد أن قمنا بتحليل نتائج احملور األول ادلتعلق بالفرضية األوىل واليت تبحث يف الدور الذي يلعبو االىتمام

بادلوارد البشرية يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية باعتبار أن ادلوارد البشرية احد عناصر
رسالة ادلؤسسة ,حيث احتوى احملور األول على سبع أسئلة مرتبة من  0إىل  7والذي نريد أن نوضح ونبني فيو
دور ادلوارد البشرية واالىتمام هبا يف حتقيق ادليزة التنافسية  ،وىذا بعد القيام بتبويب وتفريغ وترتيب جداول نتائج
الفرضيات وذلك باالستعانة بربامج اإلحصاء وقد جاءت العبارات على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم  85واليت ىي كاآليت "تحرص إدارة المؤسسة العليا على توفير المعلومات بشكل دائم
لموظفيها"  ،يف ادلرتبة األوىل من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  5.88وىو متوسط يقع
36

عرض النتاجئ وتفسريها ومناقش هتا

الفصل الرابع

ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل نتيجة نعم على
أداة البحث وىو ما يؤكد أن ادلبحوثني دائما ما يؤكدون على أن اإلدارة العليا حترص على توفري ادلعلومات
دلوظفيها بشكل دائم دلساعدهتم على أدائهم بصورة سلسة و سهلة وجند العبارة رقم 89حتتل ادلرتبة الثانية من
حيث األمهية واليت ىي كاآليت "توفر المؤسسة الوسائل والمعدات المادية والمعنوية للعمال ألداء وظائفهم "

 ،حيث جاءت بنفس ادلتوسط ادلرجح والذي يقدر ب  5.88وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات

ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل نتيجة نعم على أداة البحث وىو ما يؤكد أن
أفراد عينة البحث يوافقون على أن ادلؤسسة الرياضية توفر مجيع ادلعدات ادلادية و ادلعنوية لعماذلا ألداء وظائفهم ،
وىناك أيضا العبارة رقم  8.و العبارة رقم  83على التوايل كاآليت " النظام الفعال للحوافز يساهم في دعم
اإلنتاجية " و " توفر المؤسسة جميع الخدمات الالزمة طبيا للصحة الجسمية والنفسية " ،يف ادلرتبة الثالثة و
ادلرتبة الرابعة من حيث األمهية ,بنفس ادلتوسط ادلرجح والذي يقدر ب  5.88وىو متوسط يقع ضمن الفئة
الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىذا ما يؤكد أن ادلبحوثني اجتمعوا يف أرائهم على
تأييد العبارتني  8.و  83و اعتبار النظام الفعال للحوافز و اخلدمات الطبية و النفسية تساعد يف دعم اإلنتاجية
 ,و تظهر لنا العبارة رقم  80واليت ىي كاآليت " تحرص المؤسسة على تدريب وتطوير خبرات عمالها بشكل
مستمر "  ،يف ادلرتبة اخلامسة من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  0.79وىو متوسط يقع
ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار
نعم على أداة البحث وعليو نستنتج أن أفراد عينة البحث جيدون أن ادلؤسسة حترص على تدريب و تطوير خربات
عماذلا بشكل مستمر ،كذلك ىناك العبارة رقم  80واليت ىي كاآليت " تقوم المؤسسة بإعالم جميع عمالها
بفحوى رسالتها وأهدافها " ،يف ادلرتبة السادسة من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب
 0.08وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت
تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث ,وىو ما يؤكد أن ادلؤسسة تقوم بإعالم مجيع موظفيها بفحوى رسالتها و
أىدافها ،و تأيت يف ادلرتبة السابعة العبارة رقم  86واليت ىي كاآليت " تخصص المؤسسة مساحة إلشباع
حاجيات ومتطلبات العمال" من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  0..9وىو متوسط

يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم
على أداة البحث  ,وىو ما يدفعنا الستنتاج أن ادلؤسسة ختصص مساحة إلشباع احلاجيات و الرغبات بشكل
زلدود حسب أراء ادلبحوثني .وىذا ما يتوافق مع دراسة (نصر  )0778واليت تشري نتائجها إىل أن برامج دتكني
العاملني تعزز من القدرة التنافسية للمؤسسات.
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الفصل الرابع
مناقشة نتائج الفرضية الثانية :

جاءت الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على الشكل التايل " زلور دور رضا العمالء ودوره يف حتقيق

ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية" و جاءت نتائج اإلجابات على النحو التايل:
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الفصل الرابع
جدول رقم( 9)17يبني مناقشة نتائج الفرضة الثانية
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مناقشة نتائج المحور الثاني على ضوء الفرضية الثانية9
بعد القيام بتحليل نتائج احملور الثاين ادلتعلق بالفرضية الثانية واليت تبحث يف الدور الذي يلعبو رضا
العمالء يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية باعتبار أن رضا العمالء ىو ركيزة أساسية من ركائز رسالة
ادلؤسسة واليت تؤدي إىل حتقيق ميزة التنافس ,وقد احتوى احملور الثاين على تسع أسئلة مرتبة من  0إىل  06وىذا
بعد القيام بتبويب وتفريغ وترتيب جداول نتائج الفرضيات وذلك باالستعانة بربامج اإلحصاء وقد جاءت العبارات
على النحو التايل:
36
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الفصل الرابع

العبارة رقم  0.و العبارة رقم  80و العبارة رقم  87علي التوايل "تهتم المؤسسة باستغالل قنوات اإلعالم
للتواصل مع العمالء" و "تتبين شركتنا االهتمام بتلبية حاجات العمالء في رسالتها" و "إستراتيجية التنافس
في الشركة تقوم على أساس تحقيق قيمة عليا للعمالء"
"  ،يف ادلرتبة األوىل و الثانية و الثالثة من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  5.88وىو
متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل نتيجة
نعم على أداة البحث وىو ما يؤكد أن ادلبحوثني دائما ما يؤكدون على أن اإلدارة العليا حترص على االىتمام لتلبية
حاجيات العمالء يف رسالتها وكذا حتقيق قيم عليا للعمالء أثناء وضع اإلسًتاتيجية و هتتم باجلانب اإلعالمي و
ذلك باستغالل مجيع وسائل االتصال ادلمكنة ,كما جند يف ادلرتبة الرابعة العبارة رقم  05ىي كاآليت "تهتم
المؤسسة بالتعريف بمنتوجاتها لدى عمالئها "  ،حيث جاءت ادلتوسط ادلرجح والذي يقدر ب  0.79وىو
متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل نتيجة
نعم على أداة البحث وىو ما يؤكد أن ادلبحوثني يوافقون على أن ادلؤسسة هتتم بتعريف منتوجها لدى عمالئها،
وىناك أيضا العبارة رقم  06كاآليت " تسعى مؤسستنا إلى تحقيق ميزة تنافسية من خالل تقديم خدمات
متميزة "  ،يف ادلرتبة اخلامسة من حيث األمهية بادلتوسط ادلرجح والذي يقدر ب  0.7وىو متوسط يقع ضمن
الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة

البحث وىذا ما يوضح توافق أراء ادلبحوثني مع العبارة اليت تقول أن ادلؤسسة تسعى بكل جهودىا إىل حتقيق ميزة
التنافس بتقدمي خدمات متميزة لعمالئها ,و تظهر لنا العبارة رقم  00واليت ىي كاآليت " يمثل رضا العمالء
هدف استراتيجيا إلدارة المؤسسة "  ،يف ادلرتبة السادسة من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر
ب  0.35وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة
اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث ,وعليو نستنتج أن أفراد عينة البحث جيدون أن ادلؤسسة تضع رضا
العمالء جزاء أساسيا يف اسًتاتيجياهتا اإلدارية ،كذلك ىناك العبارة رقم  00واليت ىي كاآليت " تقوم المؤسسة
بتلبية رغبات العمالء في الوقت المناسب " ،يف ادلرتبة السابعة من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة

الذي يقدر ب 0.55و باحنراف معياري يقدر ب  8..7وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت
الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث ,وىو ما يؤكد على أن
تلبية رغبات العمالء يف الوقت ادلناسب أمر مهم البد منو يف ادلؤسسة ،و تأيت يف ادلرتبة الثامنة العبارة رقم 08
واليت ىي كاآليت " تحرص إدارة المؤسسة من خالل تسويقها على تنظيم لقاءات دورية مع العمالء لتقريب
وجها النظر" من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب 0.55و باحنراف معياري يقدر ب
 8.93وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت
تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث ,وىو ما يدفعنا الستنتاج أن ادلؤسسة حترص على إجراء لقاءت دورية مع
عمالئها  ,و جاءت يف ادلرتبة األخرية ذلذا احملور العبارة رقم  03كاآليت " تقدم مساحة ضمن قنوات ترويجها
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الفصل الرابع

إلبداء أراء العمالء (التغذية الراجعة)" من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  0.85وىو
متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من  0.66إىل  )0.50وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار
نوعا ما على أداة البحث  ,وىذا ما يدعم أراء ادلستجوبني الذين يعتربون أن التغذية الراجعة جزء أساسي يف ادلزيج
التسويقي.
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الفصل الرابع
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :

جاءت الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على الشكل التايل " زلور التطوير و ادلواكبة ودورمها يف حتقيق
ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية" و جاءت نتائج اإلجابات على النحو التايل:
جدول رقم( 9)18يبني مناقشة نتائج الفرضة الثالثة
مناقشة نتائج المحور الثالث على ضوء الفرضية الثالثة9

بعد القيام بتحليل نتائج احملور الثاين ادلتعلق بالفرضية الثانية واليت تبحث يف الدور الذي يلعبو رضا العمالء يف
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حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية باعتبار أن رضا العمالء ىو ركيزة أساسية من ركائز رسالة ادلؤسسة واليت
تؤدي إىل حتقيق ميزة التنافس ,وقد احتوى احملور الثاين على تسع أسئلة مرتبة من  09إىل  0.وىذا بعد القيام
بتبويب وتفريغ وترتيب جداول نتائج الفرضيات وذلك باالستعانة بربامج اإلحصاء وقد جاءت العبارات على
النحو التايل:
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الفصل الرابع

العبارة رقم  07و العبارة رقم  00علي التوايل تركز مؤسستنا على استمرارية تطوير إنتاجها المالي" و " تسعى
المؤسسة إلى إنتاج منتجات متميزة على جميع منافسيها " يف ادلرتبة األوىل و الثانية من حيث ادلتوسط ادلرجح

إلجابات العبارة الذي يقدر ب  5.88وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من
 0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل نتيجة نعم على أداة البحث وىو ما يؤكد على أن ادلؤسسة تسعي
جاىدة على استقطاب السيولة بشىت الطرق و من كافة ادلصادر حسب (دراسة بدر )1112وكذلك تشري
استجابة ادلبحوثني إيل أن ادلؤسسة تدعم إنتاج منتجات متميزة عن باقي منافسيها يف احمليط ,كما جند يف ادلرتبة
الثالثة العبارة رقم  09ىي كاآليت "تسعى مؤسستنا لتطوير إلى استمرارية تطوير منتجاتها" ،حيث جاءت

ادلتوسط ادلرجح والذي يقدر ب  0.79وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من

 0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل نتيجة نعم على أداة البحث وىو ما يؤكد أن ادلبحوثني يوافقون على
أن ادلؤسسة تسعي إىل االستمرار يف تطوير منتجاهتا و ذلك باالعتماد على التطور التكنولوجي وىذا ما يتوافق مع
دراسة الباحث حجاج عبد الرؤوف دراسة ماجيسًت حتت عنوان "ادليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مصادرىا
ودور اإلبداع التكنولوجي يف تنميتها  "0886واليت تبني نتائجها أن احلصول على ميزة تنافسية يتطلب وجود
إبداع تكنولوجي داخل ادلؤسسة و خارجها  ، ²وىناك أيضا العبارة رقم  22كاآليت " نركز على أساليب
وتقنيات حديثة في البحث التطوير "  ،يف ادلرتبة الرابعة من حيث األمهية بادلتوسط ادلرجح والذي يقدر ب
 0.05وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت
تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث وىذا ما يوضح توافق أراء ادلبحوثني مع العبارة اليت تقول أن ادلؤسسة تركز
على أساليب و تقنيات حديثة يف البحث و التطوير و ىو ما يتوافق أيضا مع الدراسة السابقة (حجاج عبد
الرؤوف  ) 0886من خالل التأكيد على استعمال التكنولوجيا احلديثة يف ادلؤسسات بغية احلصول على ميزة
التنافس ,و تظهر لنا العبارة رقم  00واليت ىي كاآليت " تقوم المؤسسة بإجراء دراسات حول محيطها بشكل
دوري لمعرف الحاجات والنقائص"  ،يف ادلرتبة اخلامسة من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر

ب  0.08وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة

اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة البحث ,وعليو نستنتج أن أفراد عينة البحث جيدون أن ادلؤسسة تقوم بإجراء
دراسات حول زليطها بشكل دوري دلعرفة احلاجيات و النقائص (حيث تعترب دراسة احمليط من عمليات اإلدارة
اإلسًتاتيجية و ذلك ما يسمى بتحليل البيئة الداخلية و اخلارجية ادلنظمة و الذي يطلق عليو بعض الكتاب حتليل
ادليزة اإلسًتاتيجية واليت تعين عملية فحص و حتليل العوامل اخلاصة بوظائف و أنشطة اإلدارة ) ( .زلاضرات
مقياس اإلدارة اإلسًتاتيجية سنة أوىل ماسًت إدارة و تنظيم رياضي األستاذ بوصالح النذير) ،كذلك ىناك العبارة
رقم  08واليت ىي كاآليت " يعتبر ابتكار أساليب ومنتجات جديدة أولوية للمؤسسة من اجل تعزيز مكانتها
" ،يف ادلرتبة السادسة من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  0.38وىو متوسط يقع ضمن

الفئة الثالثة من فئات ليكرت الثالثي) من  0.55إىل  )5.88وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نعم على أداة
البحث ,وىو ما يؤكد أن ادلؤسسة تويل أمهية بالغة إلصدار منتجات جديدة و مبتكرة ،و تأيت يف ادلرتبة السابعة
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الفصل الرابع

العبارة رقم  05واليت ىي كاآليت " تتمتع المؤسسة بجو يشجع على اإلبداع واالبتكار" من حيث ادلتوسط
ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  0.09وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من فئات ليكرت الثالثي) من
 0.66إىل  )0.50وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نوعا ما على أداة البحث ,وىو ما يؤكد على صحة العبارة
اليت تقول أن ادلؤسسة تشجع اإلبداع و االبتكار بني عماذلا  ,و جاءت يف ادلرتبة الثامنة العبارة رقم  0.كاآليت
" منتوج المؤسسة المطور المؤسسة يستطيع ولوج والمنافسة في أي سوق أخرى سواء داخلية أو خارجية
" من حيث ادلتوسط ادلرجح إلجابات العبارة الذي يقدر ب  0.09وىو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من

فئات ليكرت الثالثي) من  0.66إىل  )0.50وىي الفئة اليت تشري إىل اخليار نوعا ما على أداة البحث ,وىذا ما
يدعم صحة العبارة مع أراء ادلستجوبني و اليت تبني بان منتوج ادلؤسسة ادلطور يستطيع الولوج إىل األسواق

الداخلية و اخلارجية نسبيا.
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الفصل الخامس
استنتاجات و اقتراحات
 -1-vاستنتاجات عامة
-2-vاقرتاحات
-3-vاألفاق ادلستقبلية
-4-vادلراجع ادلعتمدة يف الدراسة
 -5-vادلالحق
-6-vملخص الدراسة

اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس
تمهيد:

حاولنا يف ىذه الدراسة دراسة فحوى رسالة ادلؤسسة زلاولٌن ابراز دورىا يف حتقيق ادليزة التنافسية يف
ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية ،وذلك من خالل الرتكيز على عناصر الرسالة وادلتمثلة يف العنصر البشري والعمالء
وكذا التطوير وعالقتها بتحديد ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية ،ولقد خلصنا اىل رلموعة من النتائج تبٌن لنا
صحة الدراسة وىذا ما تبين عليو لتقدمي رلموعة من التوصيات واالقرتاحات واآلفاق ادلستقبلية.
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 -1-vاستنتاجات عامة

 ميثل االىتمام بالعنصر البشري العبا أساسيا يف حتقيق ميزة التنافس وىذا من خالل الرتكيز على العوامل
اليت تركز على العناصر البشرية يف ادلؤسسات الرياضية وىذا ما يؤدي لصحة الفرضية األوىل مما يعين أن
ادلوارد البشرية تعترب رأمسال للمؤسسة الرياضية.
 يؤثر احمليط على ادليزة التنافسية للمؤسسة الرياضية وىذا ما توضحو الفرضية الثانية من خالل االىتمام
بالعمالء ودراسة متطلباهتم وحاجاهتم خاصة يف احمليط ادلباشر للمؤسسة.
 ال حتقق ادلؤسسة ميزة تنافسية ب تقدمي منتوج فقط بل يتعدى ذلك اىل ضرورة االىتمام بالتطوير ومواكبة
االحداث الداخلية واخلارجية واليت من شأهنا أن توفر للمؤسسة مكانة تنافسية يف الساحة الرياضية وىو
ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
 رسالة ادلؤسسة الرياضية دورىا يف اجياد ميزة التنافس وىذا من خالل االىتمام بتحقيق عناصرىا على
ارض الواقع.
-2-vاقتراحات
من خالل دراستنا للموضوع ادلطروح ميكن ان نقدم رلموعة من االقرتاحات قد تسهم يف إجياد حلول مستقبلية
نذكر منها:
 على ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية ابراز اكثر لرسالة ادلؤسسة وىذا من خالل غرس مفهوم ادلنظمة داخل
نفوس عماذلا من خالل اظهار عناصرىا ودعم االسرتاتيجية لتحقيق االىداف ادلسطرة.
 جيب على ادلؤسسة الرياضية اجلزائرية ان تقوم بتوضيح عناصر رسالتها سواء داخليا أو خارجيا وىذا من
خالل ضبط ادلعايًن اليت تتكون منها ىذه الرسالة.
 ضرورة تطبيق عناصر الرسالة على ارض الواقع فهذه االخًنة ليست رلرد شعارات موضوعة وامنا ىي
برامج وجب تطبيقها.
 االىتمام اكثر بالعمل االداري داخل ادلؤسسات الرياضية من خالل الرتكيز على النظريات والبحوث
احلديثة اليت تعىن هبا وزلاولة تطبيقها وكذا االستعانة بأصحاب االختصاص ( خرجيي اجلامعات وادلعاىد
الرياضية).

 االىتمام بالتدريب ادلستمر وحتديث الربامج اخلاصة بادلوارد البشرية.

 إقامة حبوث ودراسات استطالعية تعىن بدراسة البيئة اخلارجية (عمالء -منافسٌن)وىذا للتحديث ادلستمر
للمؤسسة ولكي ال تبقى معزولة عن عادلها اخلارجي.
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 العمل على ترسيخ ثقافة ادلنافسة داخل ادلؤسسة وعلى مجيع اصعدهتا.
-3-vاألفاق المستقبلية

وهبدف اثراء البحث وتوسيع نطاق حبثو نقرتح على الباحثٌن ادلقبلٌن رلموعة من االقرتاحات منها:
 البحث يف ادلواضيع اليت هتتم باإلدارة االسرتاتيجية يف اجملال الرياضي. اجراء دراسات ميدانية تعىن بدراسة البيئة االدارية الرياضية يف اجلزائر. -اجراء دراسات مماثلة بشكل اوسع وحديث.
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-4-vالمراجع المعتمدة في الدراسة:
أ -المراجع باللغة العربية:

 .1إبراىيم عبد ادلقصود ،حسن أمحد الشافعي :ادلوسوعة العلمية اإلدارة الرياضية ـ اإلمكانات وادلنشآت يف
اجملال الرياضي ـ اجلزء  ،07الطبعة األوىل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،االسكندرية.2004 ،
 .2أمحد بدر :أصول البحث العلمي ومناىجو ،وكالة ادلطبوعات ،الكويت.1979،
 .3بين محدان وادربس :االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي ،منهج معاصر ،دار اليازوري العلمية.2007 ،
 .4محيد الطائي وبشًن العمالق :أساسيات االتصال مناذج ومهارات ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن،
.2009
 .5شارلز ىل وجاريث جونز :اإلدارة االسرتاتيجية مدخل متكامل (ترمجة :رفاعي زلمد رفاعي وزلمد سيد أمحد
عبد ادلتعال) ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض.2001 ،
 .6طاىر الغالب ،وائل ادريس :االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،
.2007
 .7عادل زايد :األداء التنظيمي ادلتميز ،الطريق إىل منظمة ادلستقبل ،حبوث ودراسات ادلنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاىرة.2003 ،
 .8عبد العزيز صاحل بن حبيتور :اإلدارة االسرتاتيجية إدارة جديدة يف عامل متغًن ،دار ادليسرة ،الطبعة األوىل،
األردن ،2008 ،ـ جوزيف جابلوسكي :تطبيق إدارة اجلودة نظرة عامة  ،تعريب عبد الفتاح السيد النعيمي،
ط.4
 .9عبد الوىاب سويسي :ادلنظمة ادلتغًنات ـ األبعادـ التصميم ،دار النجاح للكتاب ،اجلزائر.2009 ،
 .10غراب كمال السيد :اإلدارة االسرتاتيجية أصول علمية وحاالت عملية ،ط ،1الرياض ،جامعة ادللك سعود،
.2007
 .11كاظم نزار الركايب :االدارة االسرتاتيجية العودلة وادلنافسة ،دار وائل للنشر ،عمان.2004 ،
 .12رليد الكرخي :التخطيط االسرتاتيجي عرض نظري وتطبيقي ،دار ادلناىج للنشر والتوجيو ،األردن.2009 ،
ـ أمحد ماىر :الدليل العلمي للمدرين يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ،الدار اجلامعية ،الطبعة الرابعة ،مصر2009 ،
 .13مؤيد سعيد السامل :أساسيات اإلدارة االسرتاتيجية ،دار وائل للنشر ،الطبعة األوىل ،عمان. 2005 ،
 .14زلمد احملمدي ادلاضي :قراءة يف اإلدارة األسس النظرية واجلوانب التطبيقية بدون ذكر ،دار النشر ،القاىرة،
مصر.2004 ،
 .15زلمد شفيق :اإلنسان واجملتمع ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية.1998 ،
 .16مصطفى زلمود ،بكر وفهد عبد اهلل النعيم ،اإلدارة اإلسرتاتيجية وجودة التفكًن والقرارات يف ادلؤسسات
ادلعاصرة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر،2008 ،
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 .17معجم ادلعاين اجلامع (معجم عريب عريب) :يوسف زلمد الشامي ،مركز زايد للرتاث والتاريخ.
 .18ادلعريب عبد احلميد عبد الفتاح :اإلدارة االسرتاتيجية دلواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين ،القاىرة ،
رلموعة النيل العربية.1999 ،
 .19نادية العارف :اإلدارة االسرتاتيجية ،الطبعة الثانية  ،الدار اجلامعية للنشر  ،اإلبرامهية ،مصر.2003 ،
 .20نبيل زلمد مرسي :اإلدارة االسرتاتيجية تكوين وتنفيذ إسرتاتيجيات التنافس ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
اإلسكندرية.2003 ،
 .21نبيل مرسي خليل ادليزة التنافسية يف رلال األعمال مركز االسكندرية ،للكتاب  ،مصر.1998 ،
ب -رسائل ومذكرات:
 .22حسن علي الزعيب :أثر نظم ادلعلومات االسرتاتيجية يف حتقيق التفوق التنافسي ،دراسة تطبيقية يف ادلصارف
األردنية ادلدرجة يف العلوم التطبيقية األىلية ،عمان 12 ،ـ . 2003 ،14
 .23بن البار السعيد :الدور االعالمي للمؤسسات الرياضية يف إستقطاب الشباب ،مذكرة ماجستًن ،االعالم
الرياضي ،جامعة اجلزائر ،2009 ،ص .09
ج-قوانين ومناشير:

 .24اجلريدة الرمسية اجلزائرية  ،العدد  ، 90قانون  ،05/13الصادر يف  31جويلية  2013ادلادة .76
د -المراجع باللغة االجنبية:

. Keith Deuton 2001. leadership and organisation develepment" Mission soi statements miss

25.

" the poing
 sousse_tunissier.2_3 jain 2001 "Supply choiremanagmentـ26. Nabil Mazoughi_NedraBahri
par les entreprusetunissiennes.linpactsur la fonctionsurlogistiquel intellegent
 HoughtonMiffinco .strategicmonagement an integratedapprodre(4th et) New yoork..ـ 27.
(1989 )Hill c .m f Jones GR

28. Michel Porter.lavatageconcurentiel comment devancer ses concurents et maintenier sou
avance. Dunod .paris 1999 .

اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس
 -5-vالمالحق:
الملحق رقم :11
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 رياضية وبعد:

تعترب الدراسة جزء من متطلبات إعداد مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسرت يف اإلدارة والتنظيم الرياضي بعنوان :
رسالة المؤسسة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات الرياضية
وىي دراسة ميدانية لبعض النوادي احملرتفة وىذا سعيا للحصول على نتائج خاصة مبوضوع الدراسة واليت قد تثري
البحث وتساىم يف إجياد حلول ونتائج علما أن إجاباتكم تستعمل يف حدود البحث العلمي فقط.
وذلذا نرجو من سيادتكم التفضل واإلجابة على أسئلة االستبيان بوضع العالمة (×) يف ادلكان ادلناسب لكل
عبارة  ،آملٌن منكم إجابات دقيقة وىذا من اجل مصداقية البحث مقدرين تعاونكم وتفهمكم وكذا مسامهتكم
يف إثراء البحث.
وشكرا

السنة الجامعية 5112-5112 :
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الرقم

العبارة

نعم

محور الموارد البشرية ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الرياضية
.1

تقوم ادلؤسسة بإعالم مجيع عماذلا بفحوى رسالتها وأىدافها

.2

حترص ادلؤسسة على تدريب وتطوير خربات عماذلا بشكل مستمر

.3

حترص إدارة ادلؤسسة العليا على توفًن ادلعلومات بشكل دائم دلوظفيها

.4

النظام الفعال للحوافز يساىم يف دعم اإلنتاجية

.5

توفر ادلؤسسة مجيع اخلدمات الالزمة طبيا للصحة اجلسمية والنفسية

.6

ختصص ادلؤسسة مساحة إلشباع حاجيات ومتطلبات العمال

.7

توفر ادلؤسسة الوسائل وادلعدات ادلادية وادلعنوية للعمال ألداء وظائفهم
محور دور رضا العمالء ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الرياضية

.8

تتبٌن شركتنا االىتمام بتلبية حاجات العمالء يف رسالتها

.9

اسرتاتيجية التنافس يف الشركة تقوم علي أساس حتقيق قيمة عليا للعمالء

.10

حترص إدارة ادلؤسسة من خالل تسويقها على تنظيم لقاءات دورية مع العمالء لتقريب وجها النظر

.11

ميثل رضا العمالء ىدف اسرتاتيجيا إلدارة ادلؤسسة

.12

تقوم ادلؤسسة بتلبية رغبات العمالء يف الوقت ادلناسب

.13

هتتم ادلؤسسة بالتعريف مبنتوجاهتا لدى عمالئها

.14

هتتم ادلؤسسة باستغالل قنوات اإلعالم للتواصل مع العمالء

.15

تقدم مساحة ضمن قنوات تروجيها إلبداء أراء العمالء (التغذية الراجعة)

.16

تسعى مؤسستنا إىل حتقيق ميزة تنافسية من خالل تقدمي خدمات متميزة

ال

نوعا ما
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محور البحث والتطوير ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الرياضية
.17

تسعى مؤسستنا لتطوير إىل استمرارية تطوير منتجاهتا

.18

تقوم ادلؤسسة بإجراء دراسات حول زليطها بشكل دوري دلعرف احلاجات والنقائص

.19

تركز مؤسستنا على استمرارية تطوير إنتاجها ادلايل و ادلادي

.20

يعترب ابتكار أساليب ومنتجات جديدة أولوية للمؤسسة من اجل تعزيز مكانتها

.21

تسعى ادلؤسسة إىل إنتاج منتجات متميزة على مجيع منافسيها

.22

نركز على أساليب وتقنيات حديثة يف البحث التطوير

.23

تتمتع ادلؤسسة جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار

.24

منتوج ادلؤسسة ادلطور ادلؤسسة يستطيع ولوج وادلنافسة يف أي سوق أخرى سواء
داخلية أو خارجية

الفصل اخلامس
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-6-vملخص الدراسة:
عنوان الدراسة  :رسالة ادلؤسسة ودورىا يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية
ىدفت الدراسة التعرف على دور رسالة ادلؤسسة يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية
مشكلة الدراسة  :ىل لرسالة ادلؤسسة دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية
ويتفرع عنها تساؤالت فرعية كتايل:
 ىل االىتمام بادلوارد البشرية لو دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
 ىل االىتمام بالعمالء دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
 ىل البحث وادلواكبة يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة:
-

تساىم رسالة ادلنظمة يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.

الفرضيات الجزئية
 لالىتمام بادلوارد البشرية دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.
 رضا العمالء يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.
 للبحث والمواكبة دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.

اجراءات الدراسة الميدانية:

العينة :ومت اختيار العينة بشكل عشوائي ودتثلت يف  30إداري ميثلون  4نوادي من الرابطتٌن احملرتفتٌن األوىل والثانية

المجال الزماني والمكاني:

أجريت ىذه الدراسة على أربع نوادي زلرتفة وىي نادي وفاق سطيف وشباب العلمة وأىلي الربج وبوسعادة الناشطة يف احملرتف األول والثاين للبطولة اجلزائرية  ،مت إجراء
البحث ادليداين خالل ادلوسم الرياضي  . 2016 -2015وذلك يف الفرتة ادلمتدة مابٌن  2016 -04-15إىل غاية 2016 -05 -04
المنهج المتبع :اعتمدنا على ادلنهج الوصفي وذلك دلالئمتو لطبيعة البحث ادلراد القيام بو

النتائج المتوصل اليها :





ميثل االىتمام بالعنصر البشري العبا أساسيا يف حتقيق ميزة التنافس وىذا من خالل الرتكيز على العوامل اليت تركز على العوامل البشرية يف ادلؤسسات الرياضية وىذا
ما يؤدي لصحة الفرضية األوىل وىو ما يعين أن ادلوارد البشرية تعترب رأمسال للمؤسسة الرياضية.
يؤثر احمليط على ادليزة التنافسية للمؤسسة الرياضية وىذا ما توضحو الفرضية الثانية من خالل االىتمام بالعمالء ودراسة متطلباهتم وحاجاهتم خاصة يف احمليط
ادلباشر للمؤسسة.
ال حتقق ادلؤسسة ميزة تنافسية بتقدمي منتوج فقط بل يتعدى ذلك إىل ضرورة االىتمام بالتطوير ومواكبة األحداث الداخلية واخلارجية واليت من شأهنا أن توفر
للمؤسسة مكانة تنافسية يف الساحة الرياضية وىو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
لرسالة ادلؤسسة الرياضية دورىا يف إجياد ميزة التنافس وىذا من خالل االىتمام بتحقيق عناصر على ارض الواقع

اقتراحات وتوصيات:


على ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية إبراز أكثر لرسالة ادلؤسسة وىذا من خالل غرس مفهوم ادلنظمة داخل نفوس عماذلا من خالل إظهار عناصرىا ودعم اإلسرتاتيجية
لتحقيق األىداف ادلسطرة.



جيب على ادلؤسسة الرياضية اجلزائرية أن تقوم بتوضيح عناصر رسالتها سواء داخليا أو خارجيا وىذا من خالل ضبط ادلعايًن اليت تتكون منها ىذه الرسالة.




ضرورة تطبيق عناصر الرسالة على ارض الواقع فهذه األخًنة ليست رلرد شعارات موضوعة وإمنا ىي برامج وجب تطبيقها.
االىتمام أكثر بالعمل اإلداري داخل ادلؤسسات الرياضية من خالل الرتكيز على النظريات والبحوث احلديثة اليت تعىن هبا وزلاولة تطبيقها وكذا االستعانة بأصحاب
االختصاص ( خرجيي اجلامعات وادلعاىد الرياضية).
االىتمام بالتدريب ادلستمر وحتديث الربامج للموارد البشرية.



إقامة حبوث ودراسات استطالعية تعىن بدراسة البيئة اخلارجية (عمالء -منافسٌن)وىذا للتحديث ادلستمر للمؤسسة ولكي ال تبقى معزولة عن عادلها اخلارجي.
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Résumé
Titre de l’étude :
le rôle de établissement et l’attendre un mesure spécifique de comptions,
L’étude a pour objectif de commentaire le rôle et la finalité
Problème : est-ce que l’établissement a un rôle d’attendre un mesure de compétition sein de
l’établissement sportif ?
Les hypothèses de l’étude :
L’hypothèse générale :
-Contribuer au message de l’Organisation pour obtenir un avantage compétitif dans les organisations
sportives.
Hypothèses partielles
• Ressources humaines intéressant le rôle dans l’obtention d’un avantage concurrentiel dans les
organisations sportives.
• La satisfaction du client contribue à un avantage concurrentiel dans les organisations sportives.
• Recherche et escorte le rôle dans l’obtention d’un avantage concurrentiel dans les organisations
sportives.
Méthodes étude sur le terrain :
Échantillon : échantillon ont été choisis au hasard et se composait de 30 administratifs représentant 4
clubs premières et la deuxième ligue de sports en
Dans la période comprise entre le 15/04/2016 jusqu’au 01/04/2016
Approche : nous avons invoqué descriptive et l’adapter à la nature de la recherche à faire
Les résultats :
• Attention à l’armature de l’élément humain dans cet avantage concurrentiel en mettant l’accent sur les
facteurs qui mettent l’accent sur les facteurs humains dans les institutions sportives et ce qui conduit à la
première hypothèse, ce qui signifie que les ressources humaines sont des capitaux de la Fondation.
• L’océan affecte l’avantage compétitif de la Fondation des Sports et la seconde hypothèse serait il
suggérer par l’orientation client et étudier leurs exigences et leurs besoins, en particulier dans les
environs immédiats.
• Vérifier l’entreprise un avantage concurrentiel en offrant uniquement le produit, mais aussi à la
nécessité de prêter attention à la mise au point et garder le contact avec des événements internes et
externes qui fourniraient une arène de sport entreprise créneau concurrentiel qui prouve la troisième
hypothèse.
Suggestions et recommandations :
• Algerian sport institutions afin de mettre en évidence plus de mission de la Fondation et en inculquant
la notion d’organisation dans les âmes de leurs travailleurs en montrant ses éléments et le soutien
stratégique pour atteindre les objectifs.
• Institution sportive algérienne à préciser les éléments de sa lettre soit en interne ou en externe en
ajustant les paramètres qui composent ce message.
• Plus d’attention à l’administration travaillent au sein des organisations sportives en mettant l’accent sur
les théories modernes et traitant de la recherche et essayez d’appliquer il et externalisation professionnels
(diplômés des universités et collèges de sports).
• Formation continue et l’actualisation des programmes des ressources humaines.
• Recherche et des études pour étudier l’environnement externe (clients-concurrents) pour mettre à jour
en permanence de l’institution et non de rester isolés du monde extérieur.
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تمهيد:

حاولنا يف ىذه الدراسة دراسة فحوى رسالة ادلؤسسة زلاولٌن ابراز دورىا يف حتقيق ادليزة التنافسية يف
ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية ،وذلك من خالل الرتكيز على عناصر الرسالة وادلتمثلة يف العنصر البشري والعمالء
وكذا التطوير وعالقتها بتحديد ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الرياضية ،ولقد خلصنا اىل رلموعة من النتائج تبٌن لنا
صحة الدراسة وىذا ما تبين عليو لتقدمي رلموعة من التوصيات واالقرتاحات واآلفاق ادلستقبلية.
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 -1-vاستنتاجات عامة

 ميثل االىتمام بالعنصر البشري العبا أساسيا يف حتقيق ميزة التنافس وىذا من خالل الرتكيز على العوامل
اليت تركز على العناصر البشرية يف ادلؤسسات الرياضية وىذا ما يؤدي لصحة الفرضية األوىل مما يعين أن
ادلوارد البشرية تعترب رأمسال للمؤسسة الرياضية.
 يؤثر احمليط على ادليزة التنافسية للمؤسسة الرياضية وىذا ما توضحو الفرضية الثانية من خالل االىتمام
بالعمالء ودراسة متطلباهتم وحاجاهتم خاصة يف احمليط ادلباشر للمؤسسة.
 ال حتقق ادلؤسسة ميزة تنافسية ب تقدمي منتوج فقط بل يتعدى ذلك اىل ضرورة االىتمام بالتطوير ومواكبة
االحداث الداخلية واخلارجية واليت من شأهنا أن توفر للمؤسسة مكانة تنافسية يف الساحة الرياضية وىو
ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
 رسالة ادلؤسسة الرياضية دورىا يف اجياد ميزة التنافس وىذا من خالل االىتمام بتحقيق عناصرىا على
ارض الواقع.
-2-vاقتراحات
من خالل دراستنا للموضوع ادلطروح ميكن ان نقدم رلموعة من االقرتاحات قد تسهم يف إجياد حلول مستقبلية
نذكر منها:
 على ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية ابراز اكثر لرسالة ادلؤسسة وىذا من خالل غرس مفهوم ادلنظمة داخل
نفوس عماذلا من خالل اظهار عناصرىا ودعم االسرتاتيجية لتحقيق االىداف ادلسطرة.
 جيب على ادلؤسسة الرياضية اجلزائرية ان تقوم بتوضيح عناصر رسالتها سواء داخليا أو خارجيا وىذا من
خالل ضبط ادلعايًن اليت تتكون منها ىذه الرسالة.
 ضرورة تطبيق عناصر الرسالة على ارض الواقع فهذه االخًنة ليست رلرد شعارات موضوعة وامنا ىي
برامج وجب تطبيقها.
 االىتمام اكثر بالعمل االداري داخل ادلؤسسات الرياضية من خالل الرتكيز على النظريات والبحوث
احلديثة اليت تعىن هبا وزلاولة تطبيقها وكذا االستعانة بأصحاب االختصاص ( خرجيي اجلامعات وادلعاىد
الرياضية).

 االىتمام بالتدريب ادلستمر وحتديث الربامج اخلاصة بادلوارد البشرية.

 إقامة حبوث ودراسات استطالعية تعىن بدراسة البيئة اخلارجية (عمالء -منافسٌن)وىذا للتحديث ادلستمر
للمؤسسة ولكي ال تبقى معزولة عن عادلها اخلارجي.
71

اس تنتاجات واقرتاحات

الفصل اخلامس
 العمل على ترسيخ ثقافة ادلنافسة داخل ادلؤسسة وعلى مجيع اصعدهتا.
-3-vاألفاق المستقبلية

وهبدف اثراء البحث وتوسيع نطاق حبثو نقرتح على الباحثٌن ادلقبلٌن رلموعة من االقرتاحات منها:
 البحث يف ادلواضيع اليت هتتم باإلدارة االسرتاتيجية يف اجملال الرياضي. اجراء دراسات ميدانية تعىن بدراسة البيئة االدارية الرياضية يف اجلزائر. -اجراء دراسات مماثلة بشكل اوسع وحديث.
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-4-vالمراجع المعتمدة في الدراسة:
أ -المراجع باللغة العربية:

 .1إبراىيم عبد ادلقصود ،حسن أمحد الشافعي :ادلوسوعة العلمية اإلدارة الرياضية ـ اإلمكانات وادلنشآت يف
اجملال الرياضي ـ اجلزء  ،07الطبعة األوىل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،االسكندرية.2004 ،
 .2أمحد بدر :أصول البحث العلمي ومناىجو ،وكالة ادلطبوعات ،الكويت.1979،
 .3بين محدان وادربس :االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي ،منهج معاصر ،دار اليازوري العلمية.2007 ،
 .4محيد الطائي وبشًن العمالق :أساسيات االتصال مناذج ومهارات ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن،
.2009
 .5شارلز ىل وجاريث جونز :اإلدارة االسرتاتيجية مدخل متكامل (ترمجة :رفاعي زلمد رفاعي وزلمد سيد أمحد
عبد ادلتعال) ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض.2001 ،
 .6طاىر الغالب ،وائل ادريس :االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،
.2007
 .7عادل زايد :األداء التنظيمي ادلتميز ،الطريق إىل منظمة ادلستقبل ،حبوث ودراسات ادلنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاىرة.2003 ،
 .8عبد العزيز صاحل بن حبيتور :اإلدارة االسرتاتيجية إدارة جديدة يف عامل متغًن ،دار ادليسرة ،الطبعة األوىل،
األردن ،2008 ،ـ جوزيف جابلوسكي :تطبيق إدارة اجلودة نظرة عامة  ،تعريب عبد الفتاح السيد النعيمي،
ط.4
 .9عبد الوىاب سويسي :ادلنظمة ادلتغًنات ـ األبعادـ التصميم ،دار النجاح للكتاب ،اجلزائر.2009 ،
 .10غراب كمال السيد :اإلدارة االسرتاتيجية أصول علمية وحاالت عملية ،ط ،1الرياض ،جامعة ادللك سعود،
.2007
 .11كاظم نزار الركايب :االدارة االسرتاتيجية العودلة وادلنافسة ،دار وائل للنشر ،عمان.2004 ،
 .12رليد الكرخي :التخطيط االسرتاتيجي عرض نظري وتطبيقي ،دار ادلناىج للنشر والتوجيو ،األردن.2009 ،
ـ أمحد ماىر :الدليل العلمي للمدرين يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ،الدار اجلامعية ،الطبعة الرابعة ،مصر2009 ،
 .13مؤيد سعيد السامل :أساسيات اإلدارة االسرتاتيجية ،دار وائل للنشر ،الطبعة األوىل ،عمان. 2005 ،
 .14زلمد احملمدي ادلاضي :قراءة يف اإلدارة األسس النظرية واجلوانب التطبيقية بدون ذكر ،دار النشر ،القاىرة،
مصر.2004 ،
 .15زلمد شفيق :اإلنسان واجملتمع ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية.1998 ،
 .16مصطفى زلمود ،بكر وفهد عبد اهلل النعيم ،اإلدارة اإلسرتاتيجية وجودة التفكًن والقرارات يف ادلؤسسات
ادلعاصرة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر،2008 ،
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 .17معجم ادلعاين اجلامع (معجم عريب عريب) :يوسف زلمد الشامي ،مركز زايد للرتاث والتاريخ.
 .18ادلعريب عبد احلميد عبد الفتاح :اإلدارة االسرتاتيجية دلواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين ،القاىرة ،
رلموعة النيل العربية.1999 ،
 .19نادية العارف :اإلدارة االسرتاتيجية ،الطبعة الثانية  ،الدار اجلامعية للنشر  ،اإلبرامهية ،مصر.2003 ،
 .20نبيل زلمد مرسي :اإلدارة االسرتاتيجية تكوين وتنفيذ إسرتاتيجيات التنافس ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
اإلسكندرية.2003 ،
 .21نبيل مرسي خليل ادليزة التنافسية يف رلال األعمال مركز االسكندرية ،للكتاب  ،مصر.1998 ،
ب -رسائل ومذكرات:
 .22حسن علي الزعيب :أثر نظم ادلعلومات االسرتاتيجية يف حتقيق التفوق التنافسي ،دراسة تطبيقية يف ادلصارف
األردنية ادلدرجة يف العلوم التطبيقية األىلية ،عمان 12 ،ـ . 2003 ،14
 .23بن البار السعيد :الدور االعالمي للمؤسسات الرياضية يف إستقطاب الشباب ،مذكرة ماجستًن ،االعالم
الرياضي ،جامعة اجلزائر ،2009 ،ص .09
ج-قوانين ومناشير:

 .24اجلريدة الرمسية اجلزائرية  ،العدد  ، 90قانون  ،05/13الصادر يف  31جويلية  2013ادلادة .76
د -المراجع باللغة االجنبية:

. Keith Deuton 2001. leadership and organisation develepment" Mission soi statements miss

25.

" the poing
 sousse_tunissier.2_3 jain 2001 "Supply choiremanagmentـ26. Nabil Mazoughi_NedraBahri
par les entreprusetunissiennes.linpactsur la fonctionsurlogistiquel intellegent
 HoughtonMiffinco .strategicmonagement an integratedapprodre(4th et) New yoork..ـ 27.
(1989 )Hill c .m f Jones GR

28. Michel Porter.lavatageconcurentiel comment devancer ses concurents et maintenier sou
avance. Dunod .paris 1999 .
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 -5-vالمالحق:
الملحق رقم :11
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 رياضية وبعد:

تعترب الدراسة جزء من متطلبات إعداد مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسرت يف اإلدارة والتنظيم الرياضي بعنوان :
رسالة المؤسسة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات الرياضية
وىي دراسة ميدانية لبعض النوادي احملرتفة وىذا سعيا للحصول على نتائج خاصة مبوضوع الدراسة واليت قد تثري
البحث وتساىم يف إجياد حلول ونتائج علما أن إجاباتكم تستعمل يف حدود البحث العلمي فقط.
وذلذا نرجو من سيادتكم التفضل واإلجابة على أسئلة االستبيان بوضع العالمة (×) يف ادلكان ادلناسب لكل
عبارة  ،آملٌن منكم إجابات دقيقة وىذا من اجل مصداقية البحث مقدرين تعاونكم وتفهمكم وكذا مسامهتكم
يف إثراء البحث.
وشكرا

السنة الجامعية 5112-5112 :
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الرقم

العبارة

نعم

محور الموارد البشرية ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الرياضية
.1

تقوم ادلؤسسة بإعالم مجيع عماذلا بفحوى رسالتها وأىدافها

.2

حترص ادلؤسسة على تدريب وتطوير خربات عماذلا بشكل مستمر

.3

حترص إدارة ادلؤسسة العليا على توفًن ادلعلومات بشكل دائم دلوظفيها

.4

النظام الفعال للحوافز يساىم يف دعم اإلنتاجية

.5

توفر ادلؤسسة مجيع اخلدمات الالزمة طبيا للصحة اجلسمية والنفسية

.6

ختصص ادلؤسسة مساحة إلشباع حاجيات ومتطلبات العمال

.7

توفر ادلؤسسة الوسائل وادلعدات ادلادية وادلعنوية للعمال ألداء وظائفهم
محور دور رضا العمالء ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الرياضية

.8

تتبٌن شركتنا االىتمام بتلبية حاجات العمالء يف رسالتها

.9

اسرتاتيجية التنافس يف الشركة تقوم علي أساس حتقيق قيمة عليا للعمالء

.10

حترص إدارة ادلؤسسة من خالل تسويقها على تنظيم لقاءات دورية مع العمالء لتقريب وجها النظر

.11

ميثل رضا العمالء ىدف اسرتاتيجيا إلدارة ادلؤسسة

.12

تقوم ادلؤسسة بتلبية رغبات العمالء يف الوقت ادلناسب

.13

هتتم ادلؤسسة بالتعريف مبنتوجاهتا لدى عمالئها

.14

هتتم ادلؤسسة باستغالل قنوات اإلعالم للتواصل مع العمالء

.15

تقدم مساحة ضمن قنوات تروجيها إلبداء أراء العمالء (التغذية الراجعة)

.16

تسعى مؤسستنا إىل حتقيق ميزة تنافسية من خالل تقدمي خدمات متميزة

ال

نوعا ما
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محور البحث والتطوير ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة الرياضية
.17

تسعى مؤسستنا لتطوير إىل استمرارية تطوير منتجاهتا

.18

تقوم ادلؤسسة بإجراء دراسات حول زليطها بشكل دوري دلعرف احلاجات والنقائص

.19

تركز مؤسستنا على استمرارية تطوير إنتاجها ادلايل و ادلادي

.20

يعترب ابتكار أساليب ومنتجات جديدة أولوية للمؤسسة من اجل تعزيز مكانتها

.21

تسعى ادلؤسسة إىل إنتاج منتجات متميزة على مجيع منافسيها

.22

نركز على أساليب وتقنيات حديثة يف البحث التطوير

.23

تتمتع ادلؤسسة جبو يشجع على اإلبداع واالبتكار

.24

منتوج ادلؤسسة ادلطور ادلؤسسة يستطيع ولوج وادلنافسة يف أي سوق أخرى سواء
داخلية أو خارجية
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-6-vملخص الدراسة:
عنوان الدراسة  :رسالة ادلؤسسة ودورىا يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية
ىدفت الدراسة التعرف على دور رسالة ادلؤسسة يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية
مشكلة الدراسة  :ىل لرسالة ادلؤسسة دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية
ويتفرع عنها تساؤالت فرعية كتايل:
 ىل االىتمام بادلوارد البشرية لو دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
 ىل االىتمام بالعمالء دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
 ىل البحث وادلواكبة يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية؟
فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة:
-

تساىم رسالة ادلنظمة يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.

الفرضيات الجزئية
 لالىتمام بادلوارد البشرية دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.
 رضا العمالء يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.
 للبحث والمواكبة دور يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات الرياضية.

اجراءات الدراسة الميدانية:

العينة :ومت اختيار العينة بشكل عشوائي ودتثلت يف  30إداري ميثلون  4نوادي من الرابطتٌن احملرتفتٌن األوىل والثانية

المجال الزماني والمكاني:

أجريت ىذه الدراسة على أربع نوادي زلرتفة وىي نادي وفاق سطيف وشباب العلمة وأىلي الربج وبوسعادة الناشطة يف احملرتف األول والثاين للبطولة اجلزائرية  ،مت إجراء
البحث ادليداين خالل ادلوسم الرياضي  . 2016 -2015وذلك يف الفرتة ادلمتدة مابٌن  2016 -04-15إىل غاية 2016 -05 -04
المنهج المتبع :اعتمدنا على ادلنهج الوصفي وذلك دلالئمتو لطبيعة البحث ادلراد القيام بو

النتائج المتوصل اليها :





ميثل االىتمام بالعنصر البشري العبا أساسيا يف حتقيق ميزة التنافس وىذا من خالل الرتكيز على العوامل اليت تركز على العوامل البشرية يف ادلؤسسات الرياضية وىذا
ما يؤدي لصحة الفرضية األوىل وىو ما يعين أن ادلوارد البشرية تعترب رأمسال للمؤسسة الرياضية.
يؤثر احمليط على ادليزة التنافسية للمؤسسة الرياض ية وىذا ما توضحو الفرضية الثانية من خالل االىتمام بالعمالء ودراسة متطلباهتم وحاجاهتم خاصة يف احمليط
ادلباشر للمؤسسة.
ال حتقق ادلؤسسة ميزة تنافسية بتقدمي منتوج فقط بل يتعدى ذلك إىل ضرورة االىتمام بالتطوير ومواكبة األحداث الداخلية واخلارجية واليت من شأهنا أن توفر
للمؤسسة مكانة تنافسية يف الساحة الرياضية وىو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
لرسالة ادلؤسسة الرياضية دورىا يف إجياد ميزة التنافس وىذا من خالل االىتمام بتحقيق عناصر على ارض الواقع

اقتراحات وتوصيات:



على ادلؤسسات الرياضية اجلزائرية إبراز أكثر لرسالة ادلؤسسة وىذا من خالل غرس مفهوم ادلنظمة داخل نفوس عماذلا من خالل إظهار عناصرىا ودعم اإلسرتاتيجية
لتحقيق األىداف ادلسطرة.
جيب على ادلؤسسة الرياضية اجلزائرية أن تقوم بتوضيح عناصر رسالتها سواء داخليا أو خارجيا وىذا من خالل ضبط ادلعايًن اليت تتكون منها ىذه الرسالة.

 ضرورة تطبيق عناصر الرسالة على ارض الواقع فهذه األخًنة ليست رلرد شعارات موضوعة وإمنا ىي برامج وجب تطبيقها.
 االىتمام أكثر بالعمل اإلداري داخل ادلؤسسات الرياضية من خالل الرتكيز على النظريات والبحوث احلديثة اليت تعىن هبا وزلاولة تطبيقها وكذا االستعانة بأصحاب
االختصاص ( خرجيي اجلامعات وادلعاىد الرياضية).
 االىتمام بالتدريب ادلستمر وحتديث الربامج للموارد البشرية.


إقامة حبوث ودراسات استطالعية تعىن بدراسة البيئة اخلارجية (عمالء -منافسٌن)وىذا للتحديث ادلستمر للمؤسسة ولكي ال تبقى معزولة عن عادلها اخلارجي.

اس تنتاجات واقرتاحات
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Résumé
Titre de l’étude :
le rôle de établissement et l’attendre un mesure spécifique de comptions,
L’étude a pour objectif de commentaire le rôle et la finalité
Problème : est-ce que l’établissement a un rôle d’attendre un mesure de compétition sein de
l’établissement sportif ?
Les hypothèses de l’étude :
L’hypothèse générale :
-Contribuer au message de l’Organisation pour obtenir un avantage compétitif dans les organisations
sportives.
Hypothèses partielles
• Ressources humaines intéressant le rôle dans l’obtention d’un avantage concurrentiel dans les
organisations sportives.
• La satisfaction du client contribue à un avantage concurrentiel dans les organisations sportives.
• Recherche et escorte le rôle dans l’obtention d’un avantage concurrentiel dans les organisations
sportives.
Méthodes étude sur le terrain :
Échantillon : échantillon ont été choisis au hasard et se composait de 30 administratifs représentant 4
clubs premières et la deuxième ligue de sports en
Dans la période comprise entre le 15/04/2016 jusqu’au 01/04/2016
Approche : nous avons invoqué descriptive et l’adapter à la nature de la recherche à faire
Les résultats :
• Attention à l’armature de l’élément humain dans cet avantage concurrentiel en mettant l’accent sur les
facteurs qui mettent l’accent sur les facteurs humains dans les institutions sportives et ce qui conduit à la
première hypothèse, ce qui signifie que les ressources humaines sont des capitaux de la Fondation.
• L’océan affecte l’avantage compétitif de la Fondation des Sports et la seconde hypothèse serait il
suggérer par l’orientation client et étudier leurs exigences et leurs besoins, en particulier dans les
environs immédiats.
• Vérifier l’entreprise un avantage concurrentiel en offrant uniquement le produit, mais aussi à la
nécessité de prêter attention à la mise au point et garder le contact avec des événements internes et
externes qui fourniraient une arène de sport entreprise créneau concurrentiel qui prouve la troisième
hypothèse.
Suggestions et recommandations :
• Algerian sport institutions afin de mettre en évidence plus de mission de la Fondation et en inculquant
la notion d’organisation dans les âmes de leurs travailleurs en montrant ses éléments et le soutien
stratégique pour atteindre les objectifs.
• Institution sportive algérienne à préciser les éléments de sa lettre soit en interne ou en externe en
ajustant les paramètres qui composent ce message.
• Plus d’attention à l’administration travaillent au sein des organisations sportives en mettant l’accent sur
les théories modernes et traitant de la recherche et essayez d’appliquer il et externalisation professionnels
(diplômés des universités et collèges de sports).
• Formation continue et l’actualisation des programmes des ressources humaines.
• Recherche et des études pour étudier l’environnement externe (clients-concurrents) pour mettre à jour
en permanence de l’institution et non de rester isolés du monde extérieur.

