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 فى المجتمعية المشاركة خالل من الكويت بدولة الرياضية المنشأت تطوير
 المنشأت جودة معايير تطبيق اطار

 35 رقم بحث
 

 مقدمة:
 بدولة الكويت إلى المجتمعبمستوى المياقة البدنية لدى أفراد  واالرتقاء الرياضة أف ممارسة

أنواعيا وىى المنشأت الرياضية مف  بكافة عمى اإلمكانات األولى الدرجة في يعتمد عالي مستوى
تزايدت مستوى المياقة البدنية لدى  اإلمكانات ىذه وارتفعت تزايدت فكمما، مالعب وصاالت رياضية

  .المجتمعأفراد 
التى يجب االىتماـ بيا والعمؿ عمى تطويرىا  المنشأت الرياضية اإلمكانات ىذه أىـ ومف

 .وتنميتيا بالشراكة مع المنظمات المجتمعية وفقًا لحاجات المجتمع التى تقوـ بخدمتو ىذه المنشأت

أف المؤسسة  م(3103إبراهيم عبد المقصود )، م(3102مساعد الهارون )كاًل مف  يذكر
 الرياضية وتسير الممارسة ـتنظي في تنحصر إدارية، عمومية مؤسسات فع عبارةالرياضية ىى 

 الخاصة المالعب في الرياضية تأالمنش والجامعية( وتشكؿ أيضا المدرسية الجماىير، )التنافسية،
 (99: 0)، (606: 01) .الرياضات المتعددة الصاالت فيو  القدـ بكرة

إلى بأنيا مؤسسات تربوية تيدؼ  المنشأت الرياضيةم( 3103سمير عبد الحميد ) يعرؼو 
 (6: 8إعداد الشباب واالىتماـ بالنشء، ورعايتو في ضوء السياسة العامة لمدولة. )

 ما عمى بناء بعضيا عف الرياضية تأالمنش تختمؼم( 3105أحمد الفاضل )ويضيؼ 
 أنواع عدة إلى تصنيفيا الممكف مف وليذا الرياضية، بممارسة النشاطات تتعمؽ أماكف مف تحتويو
 . األرضية نوعيةو  التباعية، القانونية، )المعبة( الرياضة، العاـ الشكؿ، األىداؼ حيث مف وذلؾ

(4 :94) 
بصفة عامة يوجد أربعة أنواع مف  م(3103إبراهيم عبد المقصود وحسن الشافعى )يوضح و 

والمنشأت  حمامات السباحةو  الصاالت المغطاةمثؿ  المنشأت الداخمية المنشأت الرياضية ىي
 الغرؼ والمرافؽو  وحدات خمع المالبس واالستحماـ ودورات المياه، المالعب الخارجيةالخارجية مثؿ 
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 (08: 6). الممحقة
 مشكمة البحث وأهميته:

منشأت رياضية ومالعب وصاالت رياضية تنشيا  عف ىى عبارة الرياضية أف المنشأت
 يكوف بحيث جوانبو، مف كافة الرياضي القطاع وذلؾ لخدمة الدولة في المحافظات والمدف المختمفة

وفقًا  المجتمعأفراد  لخدمة بالنفع بما يعود وأىدافيا، المؤسسة ىذه حجـ مع يتفؽ تنظيمي ىيكؿ ليا
 .لمدولةلألىداؼ العامة 

ت أإف إقامة المنش م(8000آمنة مصطفى )، م(8002عفاف عبد المنعم )مف  كالً  توضحو 
الرياضية ال يأتي عشوائيًا بؿ البد مف وجود أساس عممي يدفع ويوجو ليمنح القائميف عمى العمؿ 

مف نشأة واإلمكانات الرياضية مف أجؿ أفضؿ تحقيؽ ألغراضيا التي أقيمت مقوة دفع لالرتقاء بال
 (9: 5) ،(23: 9). أجميا

إقامة فعاليات جميع األنشطة  أف أىداؼ المنشأت الرياضيةم( 3105إبراهيم مروان )ويذكر 
محاولة جذب واحتواء الشباب لممارسة األنشطة الرياضية بشكؿ ، الرياضية والثقافية واالجتماعية

االستفادة مف الطاقات الشبابية ، رعاية الشباب وزيادة فاعميتو في المجتمع، متواصؿ ومنظـ
تنظيـ واستثمار وقت الفراغ لدى النشء والشباب لما فيو خدمة الفرد و  وتوظيفيا في خدمة المجتمع

 (57: 3) والمجتمع.
تنقسـ المنشأت الرياضية إلى منشأت رياضية مفتوحة  مRoche, (3104)روش ويضيؼ 

 (0: 66ومنشأت مغمقة وتخضع كاًل منيما إلى اشتراطات دولية في التصميـ. )
 مDefrance Jacques (3102)ديفرنس جاكويز ، م(3105ناصر دادي )ويتفؽ كاًل مف 

خدمة القطاع واليدؼ منيا ىو ت الرياضية عبارة عف مؤسسات ينشئيا المجتمع ألمنشا أف
الرياضي مف كافة جوانبو، بحيث يكوف ليا ىيكؿ تنظيمي يتفؽ مع حجـ ىذه المؤسسة وأىدافيا، 

 (99: 07(، )83: 00) بما يعود بالنفع لخدمة ذلؾ المجتمع متماشيًا مع أىدافو.
ىناؾ العديد مف المبررات المنطقية مCoyle & Morrow (3112 )ومورو كويل ويذكر 
فمسفة إدارة الجودة الشاممة، منيا ما تنطمؽ مف أىمية تحسيف مستوى الجودة سواءا كاف وراء تطبيؽ 

ذلؾ عبر تقديـ السمع والخدمات، أـ في جودة العمميات داخؿ المنظمة، بؿ يجب أف تخضع 
 (86: 05العمميات واألنشطة داخؿ المنظمة عمى أساس معايير الجودة. )
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 & Karajewiskyاراجيوسكي وريتزام ، كمBank (3111)بانك كاًل مف ويرى 

Ritzam (0996)ديان وبون ، مDean & Bowen (0994 )المبادئ األساسية إلدارة الجودة م
الشاممة الرضا الدائـ لممستفيد الداخمي، والتزاـ اإلدارة العميا، والتحسيف المستمر، وانخراط أو إشراؾ 

تأكد مف أف الجودة تفي بتوقعات الموظؼ وتمكينيـ، فيدؼ كؿ موظؼ في ىذا الشأف ىو ال
 (76: 06(، )36: 09(، )9: 03. )الشخص

أف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة  مBesterfield, et al., (3115)بسترفيمد وآخرون ويرى 
قرار استراتيجي بيد اإلدارة العميا، ويمس حاضر ومستقبؿ المنظمة. ويظير التزاـ ودعـ اإلدارة 
العميا في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في توفير المواد الالزمة لتدريب العامميف عمى أدوار وأساليب 

قامة ورش العمؿ، وا   لندوات التي يمكف أف تزيد مف وعي العامميف بمنيجيا.إدارة الجودة الشاممة، وا 
(04 :86) 

تحرص دولة الكويت عمى إنشاء العديد مف المنشأت الرياضية فى كؿ المحافظات والمدف 
المختمفة ويتنوع إنشاء ىذه المنشأت الرياضية ما بيف المنشأت الرياضية القانونية واألولمبية إلقامة 

ويجب عمى المجتمع المحمى  رياضية لممارسة الرياضة الحرة لميواة البطوالت الرياضية ومنشأت
االىتماـ بيذه المنشأت والعمؿ عمى تطويرىا وتنميتيا مف خالؿ وعمى المنظمات المجتمعية 

 إستخداـ أىداؼ وخصائص ووظائؼ منيج إدارة الجودة.
ميات اإلدارية والفنية وذلؾ ألف منيج إدارة الجودة منيج إدارى ييتـ بتطوير وتنمية جميع العم

 وكذلؾ اإلمكانيات المادية داخؿ المؤسسات والمنظمات المختمفة.

 هدف البحث:
ييدؼ البحث إلى تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت مف خالؿ المشاركة المجتمعية فى 

 اطار تطبيؽ معايير جودة المنشأت وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى:
 بدولة الكويت.طرؽ إدارة المنشأت الرياضية  -
 دور تطببيؽ معايير جودة المنشأت فى تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت. -

 تساؤالت البحث:
 ما طرؽ إدارة المنشأت الرياضية بدولة الكويت؟ -
 ما ىو دور تطببيؽ معايير جودة المنشأت فى تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت؟ -
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 مصطمحات البحث:
  :المنشأت الرياضية -

المنشأت الرياضية بأنيا المرافؽ الرياضية م( 8025) الهيئة العامة لمشباب والرياضةعرفت 
واألندية ومراكز الشباب والصاالت المفتوحة والمغطاة التى تـ إنشائيا لتمكيف أفراد المجتمع في 

 (2: 12مراحؿ سنية مختمفة مف ممارسة ىواياتيـ ونشاطاتيـ الرياضية. )
 إدارة الجودة:  -

 Hashmiم(، هاشمي 3115) Robbins & Coulterروبنز وكولتر ؼ كاًل مف يعر 
بأنيا فمسفة إدارية تشمؿ كافة نشاطات المنظمة التي مف خالليا يتـ  إدارة الجودة بأنيام( 3115)

تحقيؽ احتياجات، وتوقعات العميؿ، والمجتمع، وتحقيؽ أىداؼ المنظمة كذلؾ بأكفأ الطرؽ واقميا 
 تكمفة عف طريؽ االستخداـ األمثؿ لطاقات جميع العامميف بدافع مستمر لمتطوير. 

(21 :22( ،)18 :58) 
 جعية:الدراسات المر 

 أواًل: الدراسات المرجعية العربية: 
بعنةةةوان: ادراسةةةة تقويميةةةة ندارة المنشةةةأت الرياضةةةية  (7)م( 3102دراسةةةة سةةةعد عبةةةد ا  ) -

معرفػة المشػكالت التػى قػد تيػدؼ الدراسػة إلػى ، بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربيةة السةعوديةا
 إداري( 91واسػتخدمت المػػنيج الوصػفي، وتكونػت عينػػة البحػث مػػف )واجػو المنشػأت اإلداريػػة. ت

أف ىنػػاؾ أىػػداؼ  ومةةن أهةةم النتةةائ . ومػػف أدوات جمػػع البيانػػات االسػػتبياف بالمنشػػأة الرياضػػية
 أمكف تحقيقيا فى حيف بعض األىداؼ لـ يتحقؽ وذلؾ بوجود معوقات في عممية التنفيذ.

ى انعكاس القيادة اندارية لممنشةأت الرياضةية امد( بعنواف 6) م(3104بورزامة رابح )دراسة  -
إلػػى دراسػػة تػػأثير أداء القيػػادة اإلداريػػة عمػػى ، وىػػدفت الدراسػػة عمةةى نجاحةةة المةةردود الرياضةةىا

تنمية المرود الرياضى لدى الفرؽ المتعاقدة مع منشػأتو. واسػتخدمت المػنيج الوصػفي، وتكونػت 
أف القيػادة  ومن أهم النتائ . ت االسػتبيافومف أدوات جمع البيانا( العبا 55عينة البحث مف )

اإلدارية لممنشأة الرياضية ليا انعكاس سمبيا وىذا راجع إلى نمط المعموؿ بيا مف طرؼ القائػد، 
 فإذا كانى مستبدا في ادارة المنشأة الرياضية فيذا ما ينعكس سمبا عمى أداء الالعبيف.
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 األجنبية:المرجعية ثانيًا: الدراسات  
اتحديد الكفايات التى تخص العمل ذات األهمية ( بعنواف 61) مKim (0997)كيم دراسة  -

"، وىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التى لمدراء المراكز الرياضية في جمهورية كوريا
تخص العمؿ ذات األىمية لمدراء المراكز الرياضية في جميورية كوريا. واستخدمت المنيج 

ومف أدوات جمع  المراكز الرياضيةمدير فى ( 0575) الوصفي، وتكونت عينة البحث مف
إف المستوى اإلداري والوضع التنظيمي كاف لو تأثير  ومن أهم النتائ . البيانات االستبياف

عمى األىمية ذات العالقة بالكفايات، مثؿ إدارة المخاطر، فيـ الطبيعة الرياضية، االتصاالت، 
 .ةأىمية كبير  تطوير القيادة، وتحديد مصادر التمويؿ ذو

 إجراءات البحث: 
 منه   البحث:

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفى باألسموب المسحى.
 مجتمع وعينة البحث:

 مجتمع البحث: -
 .بالمدف واألحياءيتمثؿ مجتمع البحث مف جميع المسئوليف عف المنشأت الرياضية 

 عينة البحث: -
المسئوليف عف المنشأت الرياضية، حيث قد تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية مف 

( فرد وعينة 06( فرد وانقسمت إلى عينة أساسية وعددىا )06تكونت عينة البحث مف عدد )
 ( ذلؾ.1( فرد ويوضح جدوؿ )06ستطالعية عددىا )إ

 (0جدول )
 توصيف عينة البحث

 العينة م
 عينة البحث األساسية عينة البحث عينة البحث الكمية

 انستطالعية
 % عدد % عدد % عدد

المسػػػػػػػػػػػئوليف عػػػػػػػػػػػف المنشػػػػػػػػػػػأت  0
 %3363 61 %6667 41 %011 61 .الرياضية
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 وسائل جمع البيانات:
 .المقابمة الشخصية )المقننة( -

 .فحص الوثائق والسجالت -

 االستبيان: -
تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت مف خالؿ استمارة استبياف بتصميـ  ةالباحث تقام
 ثة.إعداد الباح المجتمعية فى اطار تطبيؽ معايير جودة المنشأتالمشاركة 

وقد تـ تصميـ استمارة االستبياف فى ضوء أىداؼ البحث والغرض منيا وذلؾ وفقًا لممراحؿ 
  والخطوات التالية:

بتحديد المحاور الخاصة باستمارة االستبياف  ةالباحث تقام تحديد محاور استمارة االستبيان: -
المحاور التى استند عمييا العمماء، والباحثيف فيما يخص طرؽ إدارة المنشأت مف خالؿ 

 الرياضية وطرؽ ووسائؿ استخداـ األدوات واألجيزة الرياضية فى رفع مستوى المياقة البدنية
خبراء فى مجاؿ اإلدارة ( 01عدد )عرض ىذه المحاور بالمقابمة الشخصية عمى  وتـ

 . الرياضية
بإعداد استمارة االستبياف مف خالؿ  ةالباحث تقد قام ر االستبيان:تحديد عبارات محاو  -

صياغة العبارات األساسية لكؿ محور بما يتناسب مع ىذه المحاور بحيث تغطي ىذه العبارات 
 الجوانب المراد تحقيقيا مع مراعاة تناسب ىذه العبارات مع طبيعة ومواصفات العينة.

خبراء في مجاؿ ( 01)بعرض استمارة االستبياف مرة أخرى عمى عدد  ةالباحث تثـ قامو 
اإلدارة الرياضية إلبداء آرائيـ في مدى تطابؽ عبارات كؿ محور ومدى ارتباط العبارات مع 

  .المحاور
 الدراسة االستطالعية: 

مف ( 61) ويبمغ عددىابتطبيؽ استمارة االستبياف عمي العينة االستطالعية  ةالباحث تقام
ـ 5/06/6105 إلى يوــ 0/00/6105 وذلؾ في الفترة مف يوـالمسئوليف عف المنشأت الرياضية 

 وذلؾ لحساب المعامالت العممية لالستبياف مف صدؽ وثبات.
 المعامالت العممية:
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 الصدق:
بحساب الصدؽ بإستخداـ نوعيف مف الصدؽ ىما صدؽ المحتوى أو  الباحثةقامت 

 المضموف وصدؽ االتساؽ الداخمي.
 صدق المحتوى أو المضمون: -

عرض استمارة االستبياف بحساب صدؽ المحتوى أو المضموف مف خالؿ  ةالباحث تقام
رات كؿ محور عمى عدد مف الخبراء في مجاؿ اإلدارة الرياضية إلبداء آرائيـ في مدى تطابؽ عبا

 .ومدى ارتباط العبارات مع المحاور

 صدق االتساق الداخمي: -
بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي الستمارة االستبياف عف طريؽ تطبيؽ  ةالباحث تقام

االستبياف عمى العينة االستطالعية لحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة والمجموع الكمى لممحور 
 ( ذلؾ.6وبيف كؿ محور والمجموع الكمى إلستمارة اإلستبياف ويوضح جدوؿ ) التابع لو العبارات

 (3جدول )
 نستمارة انستبيانوالمجموع الكمى  محورمعامل االرتباط بين كل 

 21ن = 

معامل  المحةاور م
 رتباطن ا

 *16663 .توافر اإلمكانات المادية والبشرية لممنشأت الرياضية :األوؿالمحور  0

طريقػػػػة إدارة وتنظػػػػيـ األنشػػػػطة الرياضػػػػية بالمنشػػػػأت الرياضػػػػية عمػػػػى  :الثػػػػانيالمحػػػػور  6
 *16845 .مشاركة أفراد المجتمع فى األنشطة الرياضية

 *16756 .برامج األنشطة الرياضية داخؿ المنشأت الرياضية :الثالثالمحور  3
 *16684 المجموع الكمى نستمارة انستبيان 4

 10260=  1015قيمة ارا الجدولية عند مستوى    1015*  دال عند مستوى 
 ،معامؿ االرتباط بيف كؿ محور والمجموع الكمى إلستمارة اإلستبياف( 6يتضح مف جدوؿ )

 (.1,845، 1,663دالة إحصائيًا، وتراوح معامؿ االرتباط ما بيف )المحاور أف كؿ 
 الثبات:

عادة التطبيؽ وحساب معامؿ  الباحثةقامت  بحساب الثبات بإستخداـ طريقة التطبيؽ وا 
عادة التطبيؽ )التطبيؽ الثاني( إلستمارة اإلستبياف.  اإلرتباط بيف التطبيؽ األوؿ وا 
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عادة التطبيق: -  التطبيق وا 
عادة التطبيؽ، حيث قام ةالباحث تقام  تبحساب معامؿ االرتباط باستخداـ طريقة التطبيؽ وا 

عادة تطبيؽ ةالباحث ستمارة إ )التطبيؽ الثاني( بتطبيؽ استمارة االستبياف عمى العينة االستطالعية وا 
 ( ذلؾ.3ويوضح جدوؿ ) مف تاريخ التطبيؽ األوؿيـو ( 05ستبياف عمى نفس العينة بعد )إلا

 (2دول )ج
 بين التطبيق األول والتطبيق الثاني  معامل االرتباطقيم 

 21 = ن

انرتباطمعامل  المحةاور م  
 *16744 .توافر اإلمكانات المادية والبشرية لممنشأت الرياضية :األوؿالمحور  1
طريقػػة إدارة وتنظػػيـ األنشػػطة الرياضػػية بالمنشػػأت الرياضػػية عمػػى  :الثػػانيالمحػػور  2

 *16766 .مشاركة أفراد المجتمع فى األنشطة الرياضية

 *16744 .برامج األنشطة الرياضية داخؿ المنشأت الرياضية :الثالثالمحور  3
 *16743 المجموع الكمى نستمارة انستبيان 4

 10260=  1015قيمة ارا الجدولية عند مستوى    1015*  دال عند مستوى 
ستمارة إل قيـ معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني( أف 3ويتضح مف جدوؿ )

، مما يدؿ عمى ثبات (1,744، 1,766)، حيث تراوحت ما بيف ذات داللة إحصائيةستبياف إلا
 استمارة االستبياف.

 الدراسة األساسية: 
المسحوبة مف نفس األساسية عمي العينة النيائية ستبياف إلستمارة اإبتطبيؽ  ةالباحث تقام

إلى ـ 05/06/6105 وذلؾ في يوـمف المسئوليف عف المنشأت الرياضية ( 41)المجتمع وعددىا 
 .ستبيافإلستمارة اإل المعالجات اإلحصائيةإليجاد وذلؾ ـ 0/6/6106 يوـ
 :المعالجات انحصائية 

وقد تمت المعالجات االحصائية باستخداـ االحصاء الوصفى عف طريؽ العمميات االحصائية 
 التالية:

   المتوسط الحسابى. -
   معامؿ اإلرتباط. -
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 اإلنحراؼ المعيارى. -
 ثبات ألفاكرونباخ.معامؿ  -
 معامؿ األلتواء. -

 عرض ومناقشة النتائ :
 عرض ومناقشة نتائ  المحور األول توافر انمكانات المادية والبشرية لممنشأت الرياضية:

 (4جدول )
 لعبارات  نحراف المعياري ومعامل االلتواءن المتوسط الحسابي واو التكرار والنسب المئوية 

 انمكانات المادية والبشرية لممنشأت الرياضيةتوافر األول المحور 
 41ن = 

 م
المتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابى
االنحراف 
 % ك % ك % ك معامل االلتواء المعيارى

0 68 71% 4 01% 8 61% 6611 16456 -16850 
6 31 75% 8 01% 06 05% 6651 16679 -06133 
3 66 65% 4 01% 01 65% 0661 16801 16877 
4 66 65% 8 61% 6 05% 0661 16670 16684 
5 66 65% 4 01% 01 65% 66311 16791 -16616 
6 34 75% 6 01% 01 05% 6611 16641 16864 
7 04 35% 04 35% 06 31% 6661 16670 -0645 
8 34 85% 4 01% 6 5% 6681 16415 -0655 
9 34 75% 6 01% 01 05% 6611 16641 -06567 
01 36 81% 5 05% 3 01% 6611 16456 16647 
00 66 65% 4 01% 01 65% 665 16679 -06133 
06 36 91% 6 5% 6 5% 66011 16840 -16096 
 16357 16757 0681 صفر% صفر 5% 4 91% 36 03
04 68 71% 4 01% 8 61% 6631 16791 -16616 
05 64 61% 06 31% 4 01% 6611 16641 -06654 
06 66 65% 4 01% 01 65% 6611 16641 16864 
07 34 75% 6 01% 01 05% 6661 16670 -0645 

توافر اإلمكانات ( أف النسب المئوية لعبارات المحور األوؿ األوؿ 4يتضح مف الجدوؿ )
بينما تراوحت في %( 91%، 35جابة بنعـ بيف )إلتراوحت في ا المادية والبشرية لممنشأت الرياضية
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تفاوتت و  %(35جابة ال بيف )صفر%، إل%( فيما تراوحت في ا31%، 5االجابة الي حد ما بيف )
، 16357)بيف  نحراؼ المعيارى ماإل(، وتراوح ا6681، 0661ما بيف )قيـ المتوسطات الحسابية 

 مما يدؿ عمي اعتدالية البيانات. ،(3-، 3+)(، انحصرت معامالت االلتواء ما بيف 16877
الرياضية مطمبًا أساسيًا لممارسة غالبية األنشطة اإلمكانات ذلؾ إلى أف  ةالباحثعزى ت

الرياضية بؿ مجمميا بدليؿ أنو ال يمكف ممارسة أي نشاط رياضي إال بتوفر اإلمكانات الرياضية 
 .سواًء كانت منشأة رياضة أـ أداة رياضية

الرياضة تستيدؼ رفع قدرات اإلنساف وتدعيـ طاقاتو الحركية إلى أف  ةالباحثتشير و 
واأللعاب الرياضية والنشاط الرياضى  مما دفع الدوؿ المتقدمة إلى نشر ممارسة الرياضة ،والذىنية

يجاد الحموؿ البدنية  وخصوصًا المياقة  وتوزيع الميزانيات الرياضية عمى ىذه األنشطة بسخاء وا 
يلرفع مستوى المياقة البدنية لألفراد االيجابية  جاد القاعدة العريضة وتوفير الصحة والمياقة البدنية وا 

 .بيف مختمؼ القطاعات داخؿ الدولةمف الممارسيف ليذه األنشطة مف 
يؤدي إلى سيولة رفع المياقة المدف واألحياء السكنية المنشأت الرياضية داخؿ توافر  فا  و 

 .والمدربيف المجتمعأفراد  مف لكؿ والجيد الوقت يوفر اإلمكانات تواجد فا  و المجتمع البدنية ألفراد 
 كؿ وفي األخرى المنشآت مختمؼ غرار عمى الرياضية تأالمنش أف فيو شؾ ال مماو 
 أف يستدعي بشكؿ وظائفيا في وتعدًدا حجميا في واتساعاً  اً كبير تطورًا  شيدت قد الحياة مجاالت
 السيؿ مف إذ الحديثة، الرياضة عموـ أحد أضحت األخيرة ىذه رياضية، إدارة تأالمنش لتمؾ تكوف
 .بتسييرىا تقوـ سميمة إدارة وجود الصعب مف لكف الرياضية، المنشآت وتشييد بناء

 تطويرىا عمى وتعمؿ الرياضية النشاطات لتسيير الرئيسي الجياز الرياضية تأالمنش تمثؿو 
 يرى كما الرياضية فالمنشأة أىدافيا، تحقيؽ عمى تسير إدارة تحت لدييا المتوفرة اإلمكانيات وفؽ

  .الرياضة يتعيد الذي المؤسساتي المادي الواقع بمثابة ىي البعض
 تحقيؽ يمكف ال بدونيا إذ جدا ضرورية أصبحت الرياضية والوسائؿ تأالمنش إلي الحاجة إف

ف أىداؼ أي  النشاط وجو في عائقاً  يعد والوسائؿ الرياضية تأالمنشعدـ تطوير وتنمية  وا 
نو الرياضي،  ومعدات أدوات الستخداـ المجاؿ تفسح جديدة ووسائؿ طرائؽ استنباط الضروري مف وا 

 ىذه توفر عدـ أو نقص عف الناتج الكبير الفراغ تمأل لكي مكتسبة أو مبتكرة ومصغرة بسيطة
 التجييزات.
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 فإنيا توفرت ما إذ والمشاركة اإلقباؿ زيادة معناه الرياضية والوسائؿ المنشآت ىذه وتوفر
  الرياضية. تأالمنش أىداؼ تحقيؽ خالؿ مف لمرياضة الحقيقي الوجو ستظير
عداد الفرد ليكوف فردًا صالحًا عف جزء مف خطط وأىداؼ الدولة و أف النشاط الرياضي ىو و  ا 

أىداؼ طريؽ النشاط البدني المختار المنظـ الموجو والتقدـ بو ألعمى المستويات والمتوافؽ مع 
 مف ممارسة األنشطة الرياضية البد مف توفير كافة السبؿ واإلمكانات ليتمكف الفردالدولة و 

 اإلمكانات توافرإف حيث تذكر الدراسة  (7)م( 3102سعد عبد ا  )وىذا يتفؽ مع دراسة 
 حيث ،المنشأت الرياضية في نشر ممارسة الرياضة نجاح في المؤثرة األساسية العناصر أحد يعد
استخداميا بكؿ يسر الالعبيف يستطيع  رياضية وأدوات ومالعبصاالت  وجود عف ىغن ال

 .قانونية ومعتمدةوسيولة وأف تكوف ىذه الصاالت والمنشأت 
طريقة إدارة وتنظيم األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية الثاني عرض ومناقشة نتائ  المحور 

 :عمى مشاركة أفراد المجتمع فى األنشطة الرياضية
 (5جدول )

المحور لعبارات نحراف المعياري ومعامل االلتواء ن المتوسط الحسابي واالتكرار والنسب المئوية 
 طريقة إدارة وتنظيم األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية عمى مشاركة أفراد الثاني 

 المجتمع فى األنشطة الرياضية
 41ن = 

 م
المتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابى
االنحراف 
 % ك % ك % ك معامل االلتواء المعيارى

0 68 71% 4 01% 8 61% 66365 16764 -16641 
6 68 71% 8 61% 4 01% 6641 16670 -16684 
3 66 65% 4 01% 01 65% 6665 16588 -16199 
4 64 61% 06 31% 4 01% 6651 16679 -106133 
5 61 51% 06 41% 4 01% 6667 16751 -16518 
6 05 41% 01 31% 05 41% 6666 16733 -16384 
7 61 51% 06 41% 4 01% 0661 16670 16684 
8 64 55% 06 35% 4 01% 0681 16648 16604 
9 61 51% 06 41% 4 01% 6637 16667 -1661 
01 64 61% 06 31% 4 01% 6666 16609 -16077 
00 66 65% 4 01% 01 65% 6667 16784 -16538 
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06 05 41% 01 31% 05 41% 6631 16763 -16530 
03 05 41% 05 41% 01 31% 6661 16617 -16005 
04 61 51% 06 41% 4 01% 6647 16641 -16869 
05 05 41% 05 41% 01 31% 6647 16705 -06103 
06 61 51% 06 41% 4 01% 6666 16733 -16384 
07 05 41% 01 31% 05 41% 0661 16670 16684 

إدارة وتنظيـ طريقة الثاني المحور ( أف النسب المئوية لعبارات 5يتضح مف الجدوؿ )
تراوحت  األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية عمى مشاركة أفراد المجتمع فى األنشطة الرياضية

%( 41%، 01%( بينما تراوحت في االجابة الي حد ما بيف )71%، 41في االجابة بنعـ بيف )
، 6) يفتفاوتت قيـ المتوسطات الحسابية ما بو  %(41%، 01فيما تراوحت في االجابة ال بيف )

(، انحصرت معامالت االلتواء 16684، 1661-بيف ) وتراوح االنحراؼ المعيارى ليا ما( 0661، 51
 مما يدؿ عمي اعتدالية البيانات. ،(3-، 3+)ما بيف 
ممارسة حضارية واجتماعية وصحية كانت ومازالت ذلؾ إلى أف الرياضة  ةالباحثعزى تو 

تخص أىـ مكونات المجتمع والحياة وىو اإلنساف فكرًا  تعكس التطور والتقدـ لألمـ والشعوب كونيا
 .وجسداً 

لممنشأت الرياضية أف تحقؽ أىدافيا وأىداؼ ممارسيف النشاط ال يمكف اإلدارة الجيدة بدوف و 
استقطاب الرياضى مف حيث تنمية المياقة البدنية لدى األفراد، حيث أف اإلدارة الجيدة تعمؿ عمى 

المياقة البدنية لدى األفراد والعناصر األخرى التي تسيـ في بناء وتطوير  الكوادر التدريبية والفنية
 لتنمية رئيسية ووسيمة الرياضة ممارسة حؽ لتكريس األساسية الدعامة الرياضية المنشآت تعتبرو 

 ة لدى أفراد القوات المسمحة داخؿ الوحدات.البدنيالمياقة 
أف دور العممية اإلدارية حيث أوضحت ( 6) م(3104بورزامة رابح )وىذا يتفؽ مع دراسة 

في تجسيد وتفسير وتطبيؽ األىداؼ والسياسات واستراتيجيات المنشأت الرياضية وأف تنفيذ القرارات 
َ  وثيقًا بمبادئ وأحكاـ وقواعد أنشئيا القانوف وبالتالى تطبيؽ عناصر  ونيايتيا مرتبطة ارتباطًا

رجع باإليجاب عمى نجاح وفعالية العممية اإلدارية، العممية اإلدارية وفؽ معايير عممية مدروسة ي
  مما يساىـ في اقباؿ األفراد عمى المنشأت الرياضية لمممارسة النشاط الرياضى.
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 :برام  األنشطة الرياضية داخل المنشأت الرياضية الثالثعرض ومناقشة نتائ  المحور 
 (6جدول )

 لعبارات  واننحراف المعياري ومعامل انلتواءالمتوسط الحسابي التكرار والنسب المئوية 
 برام  األنشطة الرياضية داخل المنشأت الرياضيةالثالث المحور 

 41ن = 

 م
المتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابى
االنحراف 
 % ك % ك % ك معامل االلتواء المعيارى

 16917- 16464 66711 صفر% صفر 5% 6 95% 38 0
6 66 65% 4 01% 01 65% 66411 16670 -16684 
3 66 65% 8 61% 6 05% 66311 16791 -16616 
4 36 81% 5 05% 3 01% 66711 16464 -16917 
5 66 65% 8 61% 6 05% 66811 16415 -06559 
6 66 65% 4 01% 01 65% 66811 16415 -06559 
7 64 61% 06 31% 4 01% 66811 16617 -66776 
8 66 65% 4 01% 01 65% 06911 16545 -16181 
9 68 71% 4 01% 8 61% 06711 16791 16616 
01 36 91% 6 5% 6 5% 66711 16464 -16917 
00 34 85% 4 01% 6 5% 66911 16313 -66776 
06 68 71% 4 01% 8 61% 66611 16757 -16357 

الرياضية برامج األنشطة الثالث ( أف النسب المئوية لعبارات المحور 6يتضح مف الجدوؿ )
%( بينما تراوحت في االجابة 95%، 61تراوحت في االجابة بنعـ بيف ) داخؿ المنشأت الرياضية

قيـ  تفاوتتو  %(.65%( فيما تراوحت في االجابة ال بيف )صفر%، 31%، 5الي حد ما بيف )
، 16181بيف ) (، وتراوح االنحراؼ المعيارى ليا ما66911، 06711المتوسطات الحسابية ما بيف )

 مما يدؿ عمي اعتدالية البيانات. (3-، 3+)(، انحصرت معامالت االلتواء ما بيف 16616
 ما كؿ ىي برامج األنشطة الرياضية داخؿ المنشأت الرياضيةذلؾ إلى أف  ةالباحثوتعزى 

 وأجيزة تسييالت ومالعب مف المنشأت الرياضية أىداؼ مف ىدؼ تحقيؽ في يساىـ أف يمكف
طارات ومعمومات وجغرافية مناخية وظروؼ وميزانية وأدوات  العممي األسموب متبعيف متخصصة وا 

  األىداؼ. تمؾ تحقيؽ أجؿ مف عناصرىا لإلدارة بجميع
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 تطويرىا في وتساىـ الرياضية تأالمنش سير في كبيراً  دوراً برامج األنشطة الرياضية  وتمعب
فرد المجتمع رفع المياقة البدنية لدى  عممية في اإلسياـ مف بينيا التي أىدافيا تحقيؽ عمى وتعمؿ
 التي تساعد األساسية والظروؼ الالزمة الوسائؿ توفير خالؿ مف مستواه رفع عمى والعمؿ وتكوينو

أفراد  مف ممكف عدد ألقصى المجاؿ بفسح وذلؾ الرياضية الروح نشر عمى المساعدةو  تطويره عمى
 معارفيـ وتجديد مستواىـ وتحسيف الرياضييف تكويفو  البدنية والرياضية النشاطات لممارسةالمجتمع 

 تصرفيـ. تحت الضرورية الوسائؿ ووضع والوطنية المحمية المنتخبات مف الرياضييف استقباؿو 
حيث أوضحت الدراسة أىمية وضع برامج  (61) مKim (0997)كيم وىذا يتفؽ مع دراسة 

 مف ذلؾ سيؿ كممااألنشطة الرياضية برامج  توافرت كمما أنو نجد حيث عموماً األنشطة الرياضية 
 إلى يوصؿ مما عنيا، معمومات بتوافر إالا  األىداؼ تحقيؽ يمكف الو  والمسؤوليف اإلدارييف مياـ

 .األخرى لإلمكانات أمثؿ استخداـ ىناؾ كاف بالمعمومات دراية ىناؾ كانت كمماو  عميا مستويات

 ستنتاجات والتوصيات:نا
 أواًل: االستنتاجات:

 المنشأت الرياضية ليا تأثير ايجابي عمى أفراد المجتمع لممارسة النشاط الرياضى. -
 المنشأت الرياضية تمنح أفراد المجتمع الحرية الكاممة في اختيار األنشطة الممارسة. -
 تتوافر في المنشأت الرياضية كافة األدوات واألجيزة الخاصة بممارسة األنشطة الرياضية. -
 تحرص عمى استمرارية التطوير والتدريب اليادؼ ألفراد المجتمع.المنشأت الرياضية  -
 تضع المنشأت الرياضية برامج تدريبية لعناصر المياقة البدنية المتخصصة ألفراد المجتمع. -

 ثانيًا: التوصيات:
 يجب أف توفر المنشأت الرياضية بيئة صحية ألفراد المجتمع. -
نشطة الرياضية طبقًا لبرامج األنشطة يجب عمى المنشأت الرياضية أف تنظـ برامج األ -

 الرياضية باألندية الرياضية واإلتحادات الرياضية.
يجب أف توظؼ المنشأت الرياضية إمكانياتيا لتحقيؽ أىداؼ برامج األنشطة الرياضية  -

 الخاصة بالييئة العامة لمشباب والرياضة.
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تحرص دولة الكويت عمى إنشاء العديد مف المنشأت الرياضية فى كؿ :  البحث مستخمص

المحافظات والمدف المختمفة ويتنوع إنشاء ىذه المنشأت الرياضية ما بيف المنشأت الرياضية 
القانونية واألولمبية إلقامة البطوالت الرياضية ومنشأت رياضية لممارسة الرياضة الحرة لميواة 

المجتمع المحمى وعمى المنظمات المجتمعية االىتماـ بيذه المنشأت والعمؿ عمى  ويجب عمى
 تطويرىا وتنميتيا مف خالؿ إستخداـ أىداؼ وخصائص ووظائؼ منيج إدارة الجودة.

وذلؾ ألف منيج إدارة الجودة منيج إدارى ييتـ بتطوير وتنمية جميع العمميات اإلدارية  
 المادية داخؿ المؤسسات والمنظمات المختمفة.والفنية وكذلؾ اإلمكانيات 

 هدف البحث:
تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت مف خالؿ المشاركة المجتمعية ييدؼ البحث إلى  

 فى اطار تطبيؽ معايير جودة المنشأت.

  وكان مه أهم الىخائج:

  النشاط الرياضى.لممارسة المجتمع المنشأت الرياضية ليا تأثير ايجابي عمى أفراد 
  الحرية الكاممة في اختيار األنشطة الممارسة.المجتمع المنشأت الرياضية تمنح أفراد 
  المنشأت الرياضية كافة األدوات واألجيزة الخاصة بممارسة األنشطة الرياضية.تتوافر في 

 : الخوصياث

  المجتمعالمنشأت الرياضية بيئة صحية ألفراد يجب أف توفر. 
  األنشطة تنظـ برامج األنشطة الرياضية طبقًا لبرامج أف المنشأت الرياضية يجب عمى

 .الرياضية باألندية الرياضية واإلتحادات الرياضية
  توظؼ المنشأت الرياضية إمكانياتيا لتحقيؽ أىداؼ برامج األنشطة الرياضية يجب أف

 .الخاصة بالييئة العامة لمشباب والرياضة
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The Research Abstract   
 

 The State of Kuwait is keen to establish many sports facilities in all 

governorates and different cities. The establishment of these sports 

facilities varies between legal and Olympic sports facilities for the 

establishment of sports championships and sports facilities for the free 

exercise of amateur sports. The local community and community 

organizations must pay attention to these facilities and work to develop and 

develop them through Use the objectives, characteristics and functions of 

the quality management approach. 

 This is because the quality management approach is an 

administrative approach concerned with developing and developing all 

administrative and technical processes as well as the material capabilities 

within the various institutions and organizations. 

Research objective: 

 The research aims to develop sports facilities in the State of Kuwait 

through community participation in the context of applying the standards of 

facility quality. 

Among the most important results: 

 Sports facilities have a positive impact on community members to 

practice sporting activity. 

 Sports facilities give community members complete freedom to choose 

the activities they practice. 

 The sports facilities have all the tools and devices for practicing sports 

activities. 

Recommendations: 

 Sports facilities must provide a healthy environment for community 

members. 

 Sports facilities must organize sports activities programs according to 

the sports activities programs in sports clubs and sports federations. 

 Sports facilities should employ their capabilities to achieve the goals of 

the sports activities programs of the General Authority for Youth and 

Sports. 
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 (0) مرفق

 تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت من خالل المشاركة 
 معايير جودة المنشأتالمجتمعية فى اطار تطبيق 
 

 ................................................./ موجه التربية البدنيةعزيزى 
 

 ،،،وبعد طيبة تحية

 ............................................................................ /الباحثػةتقوـ 
والجمعيات الوطنية واألىمية بدولة الكويػت فػى منظمات المجتمع المدني أثر  فى عممى بحث بانتاج

 بعنػواف عممى نتاجإ بحث بعمؿ وذلؾبدولة الكويت  تطوير المنشأت والمالعب والصاالت الرياضية
تطػػوير المنشػػأت الرياضػػية بدولػػة الكويػػت مػػف خػػالؿ المشػػاركة المجتمعيػػة فػػى اطػػار تطبيػػؽ معػػايير 

 .جودة المنشأت

 نحوىا الحقيقى اتجاىؾ مع يتناسب بما عمييا أجب أو جيداً  عبارة كؿ قراءة سيادتكـ مف الرجاء 
 (.نعـ) ماـأ () عالمة بوضع وذلؾ

 عالمة ضع متوسطة بدرجة عميؾ تنطبؽ العبارة كانت اذا () (.إلى حد ما) ماـأ 

 عالمة فضع عميؾ تنطبؽ ال العبارة كانت اذا () (.ال) ماـأ 

 مع اجابتؾ صدؽ ىو الميـ نماا  و  ةخاطئ خرىأو  صحيحة اجابات توجد ال انو مراعاة رجاء 
 نفسؾ.

 الصادق،،، تعاونكم حسن عمى شكركمأو 
 

 تالباحث
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 نعم العبارة م
إلى حد 
 ما

 ال

 .توافر انمكانات المادية والبشرية لممنشأت الرياضية :األولالمحور  
عمػػػػػى المدينػػػػػة أو الحػػػػػى يشػػػػػجعنى ت رياضػػػػػية متخصصػػػػػة فػػػػػي أتػػػػػوفر منشػػػػػ 0

 .  البدنيةالمشاركة في األنشطة 
   

    .  البدنيةمييئة لممارسة األنشطة بالمدينة أو الحى ت الرياضية أالمنش 6
المشػػػاركة فػػػي مػػػدرب رياضػػػى داخػػؿ المنشػػػأة الرياضػػػية يشػػجعنى عمػػػى تػػوفر  3

 .  البدنيةاألنشطة 
   

عمػى المشػاركة فػي األنشػطة  ت الرياضيةأالمنشالقادة داخؿ يوجد تشجيع مف  4
 .الرياضية

   

      مالعب متنوعة إلقامة النشاط البدني.ت الرياضية أالمنشداخؿ تتوفر  5
    .البدنىقاعة مغمقة لممارسة النشاط  ت الرياضيةأالمنشداخؿ يتوفر  6
    توجد أدوات مساعدة لممارسة النشاط البدني. 7
    عديدة ومتنوعة قانونية ومصغرة.مالعب ت الرياضية أالمنشبتوجد  8
    .البدنى لجميع أفراد المجتمعالمالعب والمنشأت كافية لممارسة النشاط  9
    يؤثر سمبًا عمى ممارسة النشاط البدنى.ت الرياضية أالمنشنظاـ العمؿ داخؿ  01
    توجد ندرة في المنشأت الرياضية الخاصة باألحياء السكنية.  00
تػػػػوفر اإلمكانػػػػات داخػػػػؿ المنشػػػػأت الرياضػػػػية أحػػػػد عوامػػػػؿ جػػػػذب أفػػػػراد يعػػػػد  06

 المجتمع لممارسة النشاط الرياضى.
   

تػػػػػوافر المنشػػػػػأت الرياضػػػػػية المختمفػػػػػة يحقػػػػػؽ أىػػػػػداؼ المياقػػػػػة البدنيػػػػػة ألفػػػػػراد  03
 المجتمع.

   

توافر المنشأت الرياضية يساىـ في رفع المياقة البدنيػة ألفػراد المجتمػع بصػورة  04
 فعالة.

   

تػػػػوفير اإلمكانػػػػات سػػػػواء الماديػػػػة أو البشػػػػرية لػػػػو األثػػػػر األكبػػػػر فػػػػي االرتقػػػػاء  05
 بمستوى المياقة البدنية ألفراد المجتمع.

   

 فػػػيتػػػوفير المنشػػػأت الرياضػػػية واألدوات واألجيػػػزة فػػػي المػػػدف لػػػو أثػػػر كبيػػػر  06
 ارتفاع المياقة البدنية ألفراد المجتمع.

   

    الرياضية بالقرب مف األحياء السكنية يوفر الوقت والجيد.تواجد المنشأت  07

طريقة إدارة وتنظيم األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية عمى مشاركة أفراد  :الثانيالمحور  
 .المجتمع فى األنشطة الرياضية

    يسيموف إجراءات تنفيد األنشطة الرياضية.  ت الرياضيةأالمنشبرواد النشاط  0
    مواعيد إقامة األنشطة الرياضية تعيؽ مشاركتي فييا.  6
    جداوؿ تنظيـ األنشطة الرياضية تعيؽ مشاركتي فييا.  3
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    صعوبة إجراءات االشتراؾ باألنشطة الرياضية تعيؽ مشاركتي فييا. 4

عػػػػػدـ االىتمػػػػػاـ بطريقػػػػػة اإلعػػػػػالف عػػػػػف األنشػػػػػطة الرياضػػػػػية سػػػػػبب لضػػػػػعؼ  5
 مشاركتي فييا. 

   

عػػدـ التجديػػد فػػي نوعيػػة األنشػػطة الرياضػػية المقدمػػة سػػبب لضػػعؼ مشػػاركتي  6
 فييا. 

   

    ال يتـ اإلعالف عف األنشطة الرياضية في مواعيد مناسبة.  7
    تحدد المنشأت الرياضية أىدافيا بشكؿ واضح لجميع أفراد المجتمع. 8

مواعيػػػػد الدراسػػػػة تنسػػػػؽ المنشػػػػأت الرياضػػػػية مواعيػػػػد التشػػػػغيؿ بػػػػالتوافؽ مػػػػع  9
 بالمدارس والجامعات.

   

01 
تضػع المنشػأت الرياضػػية خطػط وبػػرامج النشػاط الرياضػى بػػالتوافؽ مػع خطػػط 
وبػػػػػػػرامج األنشػػػػػػػطة الرياضػػػػػػػية والبطػػػػػػػوالت والمنافسػػػػػػػات الرياضػػػػػػػية باألنديػػػػػػػة 

 الرياضية.

   

تشػػرؾ المنشػػأت الرياضػػية القػػادة فػػي األنديػػة الرياضػػية واإلتحػػادات الرياضػػية  00
 وضع مواعيد ممارسة األنشطة الرياضية ألفراد المجتمع. فى

   

تنفػػػذ الييئػػػة العامػػػة لمشػػػباب والرياضػػػة بػػػرامج المياقػػػة البدنيػػػة داخػػػؿ المنشػػػأت  06
 الرياضية بالتنسيؽ مع األندية الرياضية واإلتحادات الرياضية.

   

أفػػػراد تضػػػع المنشػػػأت الرياضػػػية الحمػػػوؿ المناسػػػبة لممشػػػاكؿ التػػػى قػػػد تعتػػػرض  03
 المجتمع فى ممارسة األنشطة الرياضية.

   

المنشػػػػأت الرياضػػػػية تراعػػػػى التوجيػػػػات العامػػػػة لمدولػػػػة فػػػػي بػػػػرامج األنشػػػػطة  04
 الرياضية.

   

المنشػػأت الرياضػػية تحػػرص عمػػى اسػػتمرارية التطػػوير والتػػدريب اليػػادؼ ألفػػراد  05
 المجتمع.

   

المياقػػة البدنيػػة المتخصصػػة تضػػع المنشػػأت الرياضػػية بػػرامج تدريبيػػة لعناصػػر  06
 ألفراد المجتمع.

   

    توفر المنشأت الرياضية بيئة صحية ألفراد المجتمع. 07
 .برام  األنشطة الرياضية داخل المنشأت الرياضية :الثالثالمحور  
    .المنشأت الرياضيةتوجد ميزانية لمنشاط البدني ضمف ميزانية  0
    .المنشأت الرياضيةلمنشاط البدني مدرج ضمف خطة برامج  6
    أوقات معينة لمممارسة األنشطة البدنية.المنشأت الرياضية تخصص  3
    .المنشأت الرياضيةيوجد برنامج خاص بالنشاط البدني داخؿ  4

غيػػر البدنيػػة داخػػؿ المنشػػأت الرياضػػية أسػػاليب وطػػرؽ تنفيػػذ بػػرامج األنشػػطة  5
 وتحتاج لتعديؿ.مناسبة 

   

   البدنيػػػػة داخػػػػؿ المنشػػػػأت الرياضػػػػية تيػػػػتـ بػػػػاألفراد المتميػػػػزف بػػػػرامج األنشػػػػطة  6
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 رياضيًا.

تضػػػع المنشػػػأت الرياضػػػية خطػػػط األنشػػػطة الرياضػػػية بالتنسػػػيؽ مػػػع األنديػػػة  7
 الرياضية.

   

توجد رقابة عمى برامج األنشػطة الرياضػية داخػؿ المنشػأت الرياضػية مػف قبػؿ  8
 العامة لمشباب والرياضية.الييئة 

   

المنشػػأت الرياضػػػية تػػػنظـ بػػػرامج األنشػػطة الرياضػػػية طبقػػػًا ألىػػػداؼ األنشػػػطة  9
 الرياضية والبطوالت الرياضية باإلتحادات الرياضية.

   

المنشأت الرياضية تنظـ برامج األنشطة الرياضية طبقًا لبػرامج التػدريب داخػؿ  01
 األندية الرياضية.

   

المنشػػػػػػأت الرياضػػػػػػية إمكانياتيػػػػػػا لتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ بػػػػػػرامج األنشػػػػػػطة توظػػػػػػؼ  00
 الرياضية ألفراد المجتمع.

   

    تحتوى المنشأت الرياضية عمى العديد مف أنشطة المياقة البدنية المختمفة. 06
 

 


