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 ملخص: 
بالرغم مننا الدراسننات العدفنندة لننل مجننال القيننادة، جال     نننا  لجننوة 

ط الواجنننو تولر نننا لننندا القائننند اإلداري، ليمنننا  تننند تلدفننند الشنننرو 
تهننده  ننلد الدراسننة جلنن  التعننره  لنن  الشننروط والمقومننات القياد ننة 
اإلسننننالمية واننننلا المهننننارات اإلداريننننة التننننل ال   نننن  القائنننند اإلداري 
االسنننننتعناا  نهنننننا  نننننند ت نننننييرد للمنننننوارد البشنننننرية دا ننننن  المنشنننننآت 

والمقومنننات الشنننروط تلننن  الرياضنننية، وانننلا دراسنننة العال نننة منننا  نننيا 
 ، القياد ننة اإلسننالمية مننا جهننة، والمهننارات اإلداريننة مننا جهننة   ننرا 

لمعرلننة تلنن  العال ننة. تطننوير وا تبننار  داة جدفنندة وذلنن   ننا  رينن  
 ا ننننات  سنننن  لنننن   ينننننة م ونننننة مننننا و نننند تننننم تطبينننن   ننننلد األداة 

وبعننند التعنننره  لننن  متعننددة الرياضنننات موي نننة لنننل وال ننة الجزائنننر، 
ياد ننة والمهننارات اإلداريننة واالبننات  ال ننة متتلننت تلنن  المقومننات الق

مجمو نننة توتنننيات ذات داللننة اائنننائية ليمنننا  ينهمنننا،  منننا بطنننر  
 لتلقي  الفعالية لل القيادة، وا ترااات للبلوث الم تقبلية. 
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 Abstract 
Although many studies have been undertaken in the area of 

leadership styles. However, there is a gap in terms of determining 

the conditions which must be present at the administrative leader. 

this study aims to identify the requested islamic leadership 

conditions and qualifications, also the managerial skills, which 

must be present at the administrative leader when he direct the 

human resources within the sports facilities. Likewise studying 

the relationship between the conditions and qualifications of 

islamic leadership on the one hand, and the managerial skills on 

the other hand, therefore we have developed and tested a new 

tool which was applied to a sample of six multidisciplinary sports 

facilities in the region of algiers, and in accordance with 

leadership qualifications and managerial skills, which have been 

identified, as well as the relationship which have been proven 

between them, we have included a set of recommendations for 

effective leadership, and suggestions for future researches. 
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І - :مقدمة 
بننننالرغم مننننا العنننندد الهائنننن  لابلنننناث والدراسننننات القياد ننننة التننننل  هننننرت مننننا لتننننرة 
ط ال بعينات جل  فومنا  لا والتنل تلناول لنل ان  منرة ائنر القينادة لنل مجمو نة  نرو 

(  و تئنننيفها جلنن   سنناليو و نمنناط Burnison, 2012 ،Heifetz, 2001ومبنناد)  
 Collins, 2005 ،Rooke, 2005 ، و الترايننز  لنن    ال ياتهننا  نننورث  نناو  )

(، لإ  تل  الدراسات وغير ا انطلق  لنل مجملهنا منا الفل نفة الوضنعية ال نائدة 2006
معظننم المفيننريا العننرب  نن  وتنن الر  هننا لننل ج ننار الفل ننفة النيواالسنني ية والتننل  عتمنند ا 

  غلو المفيريا الم لميا.
ج  منننننا  نننننروط الفل نننننفة الوضنننننعية      نننننو  اإلنتنننننا  المعرلنننننل  نننننال منننننا القنننننيم 
واأل الق، لالنيواالسي ييا فرو     اإلن ا   تد  نانل ويتعام  لل المجتمن  ولن  

م فنظنر للمجتمن  (، لل ايا    اإلسالClaeys, 2000نظرية الداروينية االجتما ية  
 لننن   نننننع مبنننننل  لنننن  التنننآ ل ولنننني  ليننننع تنننندامات،  ننن  اإلسننننالم  عتننننره بننننا تاله 
المئنال  وتعارضنها  نيا األلنراد اينث  وجند النوال لهنا، لينا ال فنرا     ننا  تعنار  
 ل  الم توا الجمعل أل  الجمي   عم  للمئللة العامة والمئللة التاتة معنا،، جذ 

ز  لنن  اال ز  ينهمننا وافنن   ننلا جضننالة جلنن  النظننرة الوجود ننة  . تمننام ب نن  واانندة منهننامينن 
للفل فة الوضعية التل تعتبر المؤس ة  ل   نها ايا  م تق   ار   ا سيطرة البشر، 
و نهنم جنزا منا دا ن   نلد المؤس نة فتئنرلو  ولقنا لمنا تريندد. انلل  منا  نالل النظنرة 

تنؤما سنوا باألر نام والظنوا ر  المعرلية  اإلب تمولوجية( لهلد الفل فة الوضعية التنل ال
تلن   نل  (.Saunders, 2015المشنا دة لهنم ال فؤمننو  بنالظوا ر التفينة والعيبينات  

بعننم م ونننات الفل ننفات التننل انطلنن  منهننا  غلننو  ول نن  البننااةيا لننل مجننال القيننادة، 
والتل تتتلت  ما فد و جلينع الفينر اإلسنالمل للمجتمن  الم نلم النلي فتمينز بتئنائد 

معرليننة تشنن ل  مننا  نالل الةقالننة اإلسننالمية ال ننائدة التنل تعتبننر جننزا ال فتجننز   لمينة و 
 (.2001ما اينونتنا و ويتنا وإنتاجنا المعرلل  الفارو ل، 
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ومنن   ننلا لننإ  الفيننر اإلداري المعاتننر لننم   ننتط     فهتنندي لمو ننت موانند اتجنناد 
منننننا ج  لنننننم   نننننا -اقيقنننننة نشننننن ة و هنننننور القينننننادة، األمنننننر النننننلي جعننننن  منننننا الئنننننعو 

الو ننوه  لنن  اقيقننة القيننادة اإلداريننة واقيقننة مقوماتهننا و ناتننر ا، والننلي  -الم ننتلي 
فرجنن  سننببع جلنن   ئننور انن  مننا منننا ت البلننث و مليننات القيننا  الم ننتتدمة لدراسنننة 

 (.1996 مليات القيادة اإلدارية    و الفض ، 
شننريعة وإذا انا   ننلا  ننو وا ن  اننال منننا ت البلنث والقيننا  الوضننعية، لمناذا  ننا ال

اإلسنننالمية  اتنننة جذا  لمننننا  نهنننا تشنننم   لننن  اةينننر منننا األا نننام والقوا ننند المنظمنننة 
(،  نننن  والمتعلقنننة بظننننا رة 2001والمقنننننة للمجنننناالت االجتما ينننة والنف ننننية  الفنننارو ل، 

القيادة اإلسالمية ومقوماتها و ناتر ا القياد ة. لبنظرنا جل  القيادة منا منطلن  اليتناب 
ئنندق لننيهم تننفة القيننادة  ننم األنبينناا والمرسننليا  لننيهم  لضنن  وال نننة نجنند  ول مننا ت

الئالة والت ليم، تفوة التلن  النلفا لنم فنفن  القنر    نا ذانر  بنر م ومنوا فهم، لللنل 
(، جلقنناا Ancona, 2007 نننا ام ننلميا  بنن  اللجننوا جلنن  منند  القننادة العيننر اننامليا  

   الئالة والت ليم.نظرة معمقة لل  ئد  ول   األنبياا والمرسليا  ليهم  لض
لما  لا المنطل  نجندنا ملنزميا بن   نننتهت نظرينة القينادة اإلسنالمية والتنل وإ  لنم 
فنننتم البر ننننة  لننن   س نننها ومبادئهنننا بعننندع، جال  ننننع  م نننننا ا تبنننار مننند   ال نننمات   نننرب 
النظريننات المعتمنندة لننل تلقينن   ننروط ومقومننات القيننادة اإلسننالمية، وذلنن  لنني  اونننع 

لننل  نندد ملنندود مننا األ ننتاع الننلفا  ععتقنند  نهننم ولنندوا و ننم  متليننو    لئننر القيننادة
موا نننو لريننندة،  ننن  منننا اينننث     نننلا المننند   فنظنننر جلننن  القينننادة  لننن   نهنننا تنننفة  و 
مجمو ننة منننا الئنننفات الممينننزة، التنننل فنننتم امتالمهننا منننا  بننن   لنننراد متتلفنننيا وبننندرجات 

ا اننا  للمننو فيا لننل متفاوتننة. لهننو  قتننر     المنظمننات سننوه تعمنن  بشنن    لضنن  جذ 
(، 2006المناتو اإلدارية العليا مجمو ة ملددة ما ال مات القياد ة  نورث  او ، 
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األمننر الننلي فنطبنن   لنن  القيننادة اإلسننالمية والتننل تر ننتتلاد لننل جو ر ننا مننا اليتنناب 
 وال نة مجمو ة سمات  ياد ة.

دراسنننات وانطال نننا منننا    البلنننوث العلمينننة   مننن  بعضنننها بعضنننا، واسنننتنادا جلننن  ال
ال ابقة و ل  ر سها دراسة   و الفض  التل ا تمد ليها بش    ساسل  ل  تل  الدراسة 
الم ننلية التننل  ننام  هننا سننتوجدل لنتننائت   ننم الدراسننات القياد ننة التننل اسننتهدل  الو ننوه 

(، وذل  لل  الل Stogdill, 1974 ل  المقومات والعناتر القياد ة للقائد اإلداري  
: اسنننننتهدل  1970-1948دراسنننننة( و   124: اسنننننتهدل  1947-1904منننننرالتيا  

 42دراسنننة( واللتنننا   سنننفرتا  نننا  ننندد ججمنننالل لمقومنننات و ئنننائد  ياد نننة  لننن   163
( اال تاله والتبافا اليبيرا  1996 نئرا، والتل  وضل  بعد التللي     و الفض ، 

 نة الواجننو لنل موا نت الفينر اإلداري المعاتنر اتجنناد اقيقنة العناتنر والمقومنات القياد 
توالر ننا لنننل القائننند اإلداري الر نننيد، األمنننر النننلي د ننن  بننن  و الفضننن  جلننن  القينننام  دراسنننة 

 -بشننن   مبا نننر  و غينننر مبا نننر - ننناملة لمجمنننو    نننات القنننر   الينننريم التنننل   نننارت 
للشروط والمقومات القياد ة التل توالرت لل ا   ولو العزم ما الرسن  واألنبيناا والقنادة 

الننلفا ورد ذاننر م لننل القننر   اليننريم،  ننلا جلنن  جانننو ال نننة النبويننة  والل ننام الئننالليا
 (.1996القولية والفعلية  ل  تاابها  لض  الئالة والت ليم    و الفض ، 

وانطال نننا منننا دراسنننتنا المتملنننورة انننول القينننادة اإلدارينننة، لإننننع بنننالرغم منننا الهنننده 
 منننا مننا األلنننراد مننا  جننن  المشننتر  لينن  منننا القيننادة واإلدارة و نننو التنن الير لنننل مجمو ننة

(، جال     ننننا  العدفننند منننا اال تاللنننات 2006تلقيننن   نننده معنننيا  ننننورث  ننناو ، 
القائمة  ينهما. لفل انيا    المندفر   نتمد  وتنع منا سنلطتع، لنإ  القائند   نتمد سنلطتع 
ما مؤيد ع وملبيع، للل  لإننع  جنو  لن  المندفر      نو   ائندا، ولني  منا الضنروري 

منننندفرا،، امننننا    تننننولر الجانننننو القيننننادي دو  الجانننننو اإلداري  جعنننن       ننننو  القائنننند 
الترايننز منئننبا  لنن  التطننوط العريضننة والئننورة الشنناملة وتفجيننر الطا ننات دو  التقينند 
بالمئنننادر المتاانننة والميزانينننات و وا ننند الر ابنننة، ممنننا فترتنننو  لينننع لنننر  التعينننر دو  
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قط فؤدي جل  الجمود و دم م نافرة مرا اة للمتا ر الملتملة. ووجود الجانو اإلداري ل
التقدم نظنرا للتراينز  لن  التفاتني ، امنا فنؤدي جلن  تجننو المتنا رة والتم ن  بناللوائ  

لالق ادة ال تهتم بالنظنام والنمطينة  والقوانيا، وبالتالل تقلي  معدالت التلدفث واال تيار.
 (Kotter,2001  :، للا تراز  ل  الالث د ائم رئفس ةربقدر ما تهتم بالاراة والتغفف

تلدفننند االتجننناد والرمينننة: بمعنننن  وتنننت الوضننن  الم نننتقبلل النننلي ت نننع  المنظمنننة  .1
 لتيو   ليع

اشنند القننوا تلنن   ننلد الرميننة: بمعننن  التلننر  ال ننري  واالتئننال ب الننة األ ننراه  .2
 لجم   مبر  در ما الد م والت فيد الاليم لتلقي  الرمية واإلستراتيجية الجدفدة

بمعن  تفجير الطا ات اليامنة للموارد البشرية منا  جن   داا التلفيز و لل الهمم:  .3
   مال غير روتينية

وبالرغم ما وضو  المهام والو ائت التل  قوم  ها المدفرو  لل ت يير م لموارد م 
البشرية والتل تتلدد بطريقة رسمية، لإ   نروط وواجبنات القينادة نجند ا تتلندد بطريقنة 

ي فواجننع المنظمننات اليبننرا االيننا  ننو الوتننول جلنن  غيننر رسننمية، لالتلنندي األمبننر الننل 
 لننراد لننني  لنندفهم  ننندرات ومهننارات جدارينننة لل ننو،  ننن  لنندفهم   ضنننا مهننارات ومقومنننات 

 (.2017 ياد ة، وذل  لتقلي   وام  الئرا   يا  نئري القيادة واإلدارة  التطيو، 
مقومنات الو  شنروطبلةننا  نا الونظرا ال تمادنا  ل  نظرية القينادة اإلسنالمية، لقند 
 داة تندر  العال نة  بناا  نا مو القياد ة اإلسالمية جل  جانو متتلت المهارات اإلدارية، 

  ر  الت امل اآلتل:  م نناوبهلا  الموجودة  ينهما.
   للمقومات اإلسالمية  ال ة بالمهارات اإلدارية لل تلدفد نو  األسلوب القيادي  

 لرياضية  وال ة الجزائر؟ لت يير الموارد البشرية دا   المنشآت ا
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 ننننننا   ال ننننة ارتبا ينننننة ذات داللننننة اائنننننائية  ننننيا المقومنننننات  :الفرضننننية العامننننة
اإلسنالمية والمهننارات اإلداريننة لننل تلدفنند ننو  األسننلوب القيننادي لت ننيير المننوارد البشننرية 

 الرياضية  وال ة الجزائر. دا   المنشآت 
سنوه نقنوم بإلقناا نظنرة  ث والتلقن  منا لنرو  البلن  الدراسنة ت نامل اولإلجابة  ن 

 لننن  متتلنننت المقومنننات اإلسنننالمية والمهنننارات اإلدارينننة التنننل ا تنننن   هنننا  نننلد سنننريعة 
 اآلتل: 01 والموضلة لل الجدول ر مالدراسة، 

  روط ومهارات القيادة اإلدارية : فبيا 1 جدولال
 المهارات اإلدارية   الجانو القيادي(  اإلسالميةالمقومات 

 المقومات ال لواية الشروط القياد ة المقومات اللاتية  الجانو اإلداري(

 بالرسالة اإل ما 
 العلم

 الفئااة والبيا 
 التل  الل ا 
 االنتماا

 االتطفاا 
 المنهجية

 التعليم -القدوة 
 الرامة  -الئبر 
 الشورا  -المهابة 
 العزيمة -االجتهاد 
 الوا عية -الموضو ية 

 التتطيط 
 التدريو -التو يت 
 الر ابة - التلفيز

 التقييننم

П - :المقومات اإلسالمية 
وتمة  الجانو القيادي للقائد اإلداري الر يد، و ل  بارة  ا مجمو ة ما الشروط 

( والتنننل تنننولرت لنننل اننن   ولنننو العنننزم منننا الرسننن  17والمقومنننات القياد نننة  لننن   ننندد ا  
، ولنننل ال ننننة واألنبيننناا والقنننادة والل نننام الئنننالليا النننلفا ورد ذانننر م لنننل القنننر   الينننريم

(، 1996النبويننة القوليننة والفعليننة  لنن  تنناابها  لضنن  الئننالة والت ننليم    ننو الفضنن ، 
 وتنق م جل  الالالة ملاور اما فلل:

П - 1- :ناتنر متعلقننة  نلات القائنند، و ننل 05وتضننم  منن    المقومـات الااتيــة  )
امنا  ا تئنارببمةابة مقومات ت  يلية، بليث تؤ   الفرد لتولل القيادة، وسنوه ننلار ا 

 فلل:
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П -1-1-  :وذلن  منا  نالل تئندف  والقنة القائند اإلداري بقيادتنع اإليمان بالرسـالة
 العليا وا م نانع  ها، والا ج مانع بمنهت و  داه منظمتع.

П-1- 2- : ــ المهننننننارات و  ب ومداومننننننة تنميننننننة القائنننننند للمعننننننارهامت ننننننا و ننننننو العلــــ
 .بم ؤوليتع القياد ة ب فااة ولعالية واالتجا ات العامة والتاتة التل تعينع  ل  القيام

П- 1- 3-  :لعل   در  الغة القائد وا ا  يانع تيو  الملالظنة الفصاحة والبيان
  ل  تدل  وان ياب المعلومات دا    ي ة العم .

П- 1- 4-  :الئنندق، األمانننة، األدب، اللينناا، مننا   مهنناولعنن  الخلــا الحســن :
و، التواضن  و ندم الفلني لنل القنول  و الفعن  العفاه، الللم، اظنم العني ، لنيا الجانن 

 لل تعام  القائد م  مرموسيع.
П- 1- 4-  :لنل  ننع  جعن  الجما نة  مةنر  وتيمنا   ميتنعو نو االنت ناب، االنتماء

 .تقبال للقائد و يادتع ويجع  القائد  مةر  درة  ل  القيادة
П - 2- :الشروط القيادية  

ة الر ننيدة للقائنند اإلداري الننلي تننوالرت ليننع بليننث  عنند تولر ننا  ننر ا النعقنناد القينناد 
المقومننات اللاتيننة، و ننل تعتبننر  ننرو ا ألنهننا تعننود جلنن   وامنن   ارجيننة وغيننر متعلقننة 

  لات القائد بطريقة مبا رة، و ل:
П- 2- 1-  :فننتم  ساسننا مننا  و ننواتننطف  لالنننا  عنننل  دمننع  لنن  غيننرد االصــافاء

 تعييا األتل  مما تتولر ليهم المقومات   الل القيادة العليا، بليث تقوم  لد األ يرة
 .القياد ة والمهارات اإلدارية، وذل  جما  ا  ري  مئادر ا الدا لية  و التارجية

П- 2- 2-  :ونقئد  ها ضرورة توالر المننهت الواضن  النلي  لندد بجنالا المنهجية
 أل ل . ريقة تلقي  القائد للمباد) واأل داه الملددة لع ولجما تع ما  ب   ائدد ا

П - 3- :ناتننننر متعلقنننة ب ننننلو  القائنننند 10وتضنننم  شننننر  المقومــــات الســــلو ية  )
اإلداري جالنر انعقناد القينادة لنع، امنا    توالر نا جلن  جاننو الشنروط والمقومنات األ نرا، 
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، الرامننة، الئننبر، التعلننيم ،القنندوة :امننا فلننل و ننل   فنن  للقائنند لعاليننة واسننتمرار  يادتننع،
 الوا عية.و الموضو ية ، العزيمة، اد االجته، الشورا ، المهابة

ПІ- :المهارات اإلدارية 
لل مقا   الجانو القينادي، تمةن  المهنارات اإلدارينة الجاننو اإلداري للقائند اإلداري 

لقيننام مننا  جنن  ا( مهننارات ال  نند للقائنند اإللمننام  هننا 06الر ننيد. و ننل  بننارة  ننا سنن   
 بعملع اإلداري  ل   مم  وجع، و د تم تئنيفها اما فلل:

ПІ- 1-  : لننل مقا نن  معقننوم اإل مننا  ال ننا   الننلار الننلي فننتم ا القائنند مننا التخاــي
 اللع ما تلدفد االتجاد ووتت الوضن  الم نتقبلل النلي ت نع  الشنراة لتينو   لينع، 

وا ننن  وتلويلهنننا جلننن  نجننند مهنننارة التتطنننيط التنننل فتمةننن  دور نننا لنننل النننربط  نننيا الرمينننة وال
  مليات  ا لة للتنفيل.

ПІ- 2-  : تم مننا  ننالل مهننارتيا  ساسننيتيا  مننا:  مليننة االسننتقطاب الننم وينن التوظيــ
  ملية اال تيار للموارد البشرية، ولل النها ة   تل  رار التعييا.

ПІ- 3-  : نننو نشننناط  لمنننل متطنننط فهنننده جلننن  تنمينننة القننندرات والمهنننارات التـــدري 
أللنننراد، وتزويننند م بالمعلومنننات الضنننرورية لتم ننننهم منننا  داا لعنننال وتعيينننر سنننلوايات ا

  ومةمر فؤدي لبلوغ   دالهم الشتئية و  داه المنظمة ب  ل  افااة مم نة.

ПІ- 4- وتيمننا   ميتننع مننا  ننالل الدراسننات التلليليننة التننل  جرينن   ننالل حفيــز: تال
ب فننااة دو  وجننود   ننلا القننر  والتننل  البتنن  بنن   الفننرد ال  م ننا    فننؤدي مننا   لننت بننع

 .(2010االز معيا فدلعع جل  ذل   تولي ، 
ПІ- 5-  :نل مهنارة جدارينة لرد نة وجما ينة،  قنوم  هنا القائند ب ن  موضننو ية الرقابـة 

 التقويم  و التعيير  ند اللزوم. لمتابعة النشاط اإلداري وللئع دا   المنظمة،  هده
ПІ- 6-  : عنننامليا لعملهنننم وم نننليهم لينننع، لنننل تلليننن  وتقينننيم  داا ال يتمةننن و التقيــــي

و يا  مدا تالايتهم وافااتهم لل النهو  ب  باا الو ائت اللالينة التنل  شنعلونها 
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وتلملهنننننننم لم نننننننؤولياتهم وإم انينننننننة تقلننننننند م لمناتنننننننو وو نننننننائت ذات م نننننننتوا   لننننننن  
 .(2012 القلطانل، 

VI - البحث: إجراءات 
VI - 1-  :لتلليلل.استتدم   لد الدراسة المنهت الوتفل االمنهج 
VI - 2- :ــة  شننم  مجتمنن   ننلد الدراسننة  لنن  مجمننو   مننال  مجتمــا البحــث والعين

القا ات المتعددة الرياضات والم اب  التابعة لمدفرية الشباب والرياضة لوال نة الجزائنر، 
 ا نة متعنددة الرياضنات وم نبليا موي نة  لن  متتلنت الندوائر  19والتل فبل   دد ا 

ا لبيانننات مدفريننة الشننباب  192لنن   مالننة  نندر ا والبلنند ات، والتننل تلتننوي    امنن  ولقنن،
 والرياضة لوال ة الجزائر.

 ا ننات متعننددة الرياضننات وم ننب ، اننا   06 مننا العينننة لقنند ا تئننرت  لنن   مننال 
مننا المجتمنن  األتننلل، وذلنن   % 62 امنن  و ننو مننا  مةنن :  119 نندد العننامليا  هننا 

ل  مال القا ة المتعددة الرياضنات بعدما تم تطبي  المقيا   ل   ينة استطال ية و 
لبلد نة   نر التوتنة،  فنا تنم الت مند مننا وضنو  العبنارات الم وننة للمقينا  وسنهولة لهمهننا 

 ما  ره العامليا.
VI - 3- مننا  ننيا  23 بننارة تقنني   42: و ننو  بننارة  ننا اسننتبيا  ضننم أداة الدراســة

الباانث منا  نالل  نلد (.  راد 1 رط ومعقوم  يادي ومهارة جدارينة  انظنر الجندول ر نم: 
األداة معرلة العال ة الموجودة  يا الشروط والمقومات اإلسالمية  الجانو القيادي( منا 

 جهة، والمهارات اإلدارية  الجانو اإلداري( ما جهة   را.
V - النتائج: 

بعنننند توضنننني  متتلننننت المقومننننات اإلسننننالمية والمهننننارات اإلداريننننة واننننلا ججننننرااات 
  مننا لننرو  البلننث مننا  ننالل ا نناب معامنن  االرتبنناط  البلننث، سننوه نلنناول التلقنن 
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 ننننيا المقومننننات اإلسننننالمية والمهننننارات اإلداريننننة، وذلنننن   ننننا  رينننن  اسننننتتدام  رنننننامت 
SPSS 23 اآلتل: 02 الجدول ر م اما  و مبيا لل 

 : فوض  العال ة  يا المقومات اإلسالمية والمهارات اإلدارية 2الجدول 
  

 
 العال ة  يا

 ية  المقومات اإلسالم
 والمهارات اإلدارية 

 العال ة  يا
 المقومات اللاتية
 والمهارات اإلدارية 

 العال ة  يا
 الشروط القياد ة
 والمهارات اإلدارية 

 العال ة  يا
 المقومات ال لواية
 والمهارات اإلدارية 

 يمة معام   
 0,307 0,05 0,338 0,314 االرتباط

 0,003 0,635 0,001 0,002 م توا الداللة 
 91 91 91 91 العينةاجم  

 0,05 0,05 0,05 0,05 م توا التط  
 دالة  غير دالة دالة  دالة  رار ننننننالقنن

 التحقا من الفرضية العامة للدراسة:
نالانننن      يمننننة معامنننن  االرتبنننناط  ننننيا المقومننننات  02مننننا  ننننالل الجنننندول ر ننننم: 

نن    ننند ( 0,002 بم ننتوا داللننة  نندرد و ( 40,31اإلسننالمية والمهننارات اإلداريننة تقنندر  ن
 ال ة ارتبا ية      نا ومنع ن تنتت  ،االرتباط معنوي  ي    ( 0,05م توا التط   

 الجاننننو القينننادي( والمهنننارات اإلدارينننة  المقومنننات اإلسنننالمية ذات داللنننة اائنننائية  نننيا
تلدفنننند نننننو  األسننننلوب القيننننادي لت ننننيير المننننوارد البشننننرية دا نننن   لننننل  الجانننننو اإلداري(

، وبمننا     يمننة معامنن  االرتبنناط موجبننة لننإ  العال ننة ملنن  الدراسننة الرياضننية المنشننآت 
 رد ننننة،  ي المننننا تلققنننن  الشننننروط والمقومننننات اإلسننننالمية لنننندا القائنننند اإلداري المننننا 
استطا  تلقي  المهارات اإلدارينة لنل منظمتنع التنل  قنوم  لن  جدارتهنا، امنا    ج فا نع 

ومننات اإلسننالمية، و  ضننا لننل لننل تلقينن   ننلد األ يننرة   ننو  بل ننو تضننييعع لتلنن  المق
مقا نننن   ننننلا لننننإ  اجتهننننادد لننننل تلقينننن  المهننننارات اإلداريننننة  عينننننع لننننل تفعينننن  الشننننروط 

 والمقومات القياد ة.
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 لنن  لرضننيات جزئيننةالعامننة ج م الفرضننيةيق نن وللتلقنن   مةننر مننا  ننلد العال ننة  منننا  ت
 مما فلل:

ــ  الفرضــية .1 لمقومننات توجنند  ال ننة ارتبا يننة ذات داللننة اائننائية  ننيا ا :األول
اللاتية والمهارات اإلدارية لل تلدفد نو  األسلوب القيادي لت يير الموارد البشرية دا   

 .الجزائرالمنشآت الرياضية  وال ة 
نالا      يمة معام  االرتباط  نيا المقومنات اللاتينة  02ما  الل الجدول ر م: 

ننن    نننند م نننتوا ( 0,001بم نننتوا داللنننة  ننندرد  و ( 0,338والمهنننارات اإلدارينننة تقننندر  ن
 ال ننة ارتبا يننة ذات      نننا االرتبنناط معنننوي و منننع ن ننتنتت  ي    ( 0,05التطنن   

وبما     يمة معام  االرتباط  .المقومات اللاتية والمهارات اإلدارية داللة اائائية  يا
موجبننة لننإ  العال ننة  رد ننة،  ي  نننع المننا تللنن  القائنند اإلداري بالمقومننات اللاتيننة المننا 

ذلنن   لنن  تلقينن  متتلننت المهننارات اإلداريننة لننل منظمتننع، امننا    اجتهننادد لننل  سننا دد
 تلقي  المهارات اإلدارية  عينع لل تفعي  مقوماتع اللاتية.

ــة .2 ــية اليانيـ ارتبا ينننة ذات داللنننة اائنننائية  نننيا الشنننروط   ال نننةتوجننند  :الفرضـ
منننوارد البشنننرية القياد نننة والمهنننارات اإلدارينننة لنننل تلدفننند ننننو  األسنننلوب القينننادي لت نننيير ال

 .دا   المنشآت الرياضية  وال ة الجزائر
نالا      يمنة معامن  االرتبناط  نيا الشنروط القياد نة  02ما  الل الجدول ر م: 
( بلينث 0,05دالنة  نند م نتوا التطن   و ل غير ( 0,05والمهارات اإلدارية تقدر  ن  
ننن    ننننع ال ننننع ن نننتنتت معننننوي و مغينننر االرتبننناط (  ي    0,635 نندر م نننتوا الداللنننة  ن

 .الشروط القياد ة والمهارات اإلدارية  ال ة ارتبا ية ذات داللة اائائية  ياتوجد 
توجنند  ال ننة ارتبا يننة ذات داللننة اائننائية  ننيا المقومننات  :الفرضــية الياليــة .3

ال ننلواية والمهننارات اإلداريننة لننل تلدفنند نننو  األسننلوب القيننادي لت ننيير المننوارد البشننرية 
 .رالرياضية  وال ة الجزائدا   المنشآت 
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نالانننن      يمننننة معامنننن  االرتبنننناط  ننننيا المقومننننات  02مننننا  ننننالل الجنننندول ر ننننم: 
ننن    نننند ( 0,003بم نننتوا داللنننة  ننندرد  و ( 0,307ال نننلواية والمهنننارات اإلدارينننة تقننندر  ن

 ال ة ارتبا ية      نا االرتباط معنوي و منع ن تنتت  ي     (  0,05م توا التط   
وبمنا     يمنة معامن   .المقومنات ال نلواية والمهنارات اإلدارينة ية  ياذات داللة اائائ

االرتبننناط موجبنننة لنننإ  العال نننة  رد نننة،  ي  ننننع المنننا اجتهننند القائننند اإلداري لنننل التللنننل 
بالمقومنننات ال نننلواية المنننا سنننا دد ذلننن   لننن  تلقيننن  متتلنننت المهنننارات اإلدارينننة لنننل 

ع لننننل امت نننناب متتلننننت المقومننننات منظمتننننع، امننننا    تلقيقننننع للمهننننارات اإلداريننننة  عيننننن 
 ال لواية.

VI- المناقشة: 
، جال (Kotter, 2001 بالرغم منا اال تاللنات العدفندة القائمنة  نيا القينادة واإلدارة 

   ما تنم التوتن  جلينع منا  نالل المقومنات اللاتينة التنل تؤ ن  الشنتد للقينام بالعمن  
ل تيفنن  لننع لعاليننة واسننتمرار القيننادي دا نن  منظمتننع، جلنن  جانننو المقومننات ال ننلواية التنن 

لتيامن  منا  يادتع، وما لهما ما  ال ة م  متتلت المهنارات اإلدارينة.  البن  لننا اقيقنة ا
  يا القيادة واإلدارة.

لإنننننا نجننند القائننند اإلداري ال  م ننننع تلقيننن  مهنننارة التتطنننيط جال منننا  نننالل ج ماننننع 
لل    ج مانع والقتع لل ان  بالرسالة التل ت ع  منظمتع لتلقيقها، واللي ال فت ت  جال 

. وإلننننن  جاننننننو ضنننننرورة تللنننننل القائننننند اإلداري منننننا: رمسنننننائع ومرموسنننننيع ولنننننل نف نننننع
بالموضو ية ليل   ود األما واالستقرار لل المنظمة، لإ   لا المقوم ال لوال   ا م 
مةيرا لل تلقي  مهارة التو يت.  منا مهنارة التندريو لنال  م نا تلقيقهنا  لنوا  نا معقنوم 

، واننلل   لنن  الننتعلم وم ننافرة التعيننرات مننا اولننعمننا  اللننع لننرع القائنند لي  العلننم النن 
... وغير ننا مننا تنندل  وان ننياب المعلومننات دا نن   ي ننة العمنن لئننااتع التننل ت ننا د لننل 

المقومننات جال ونجنند لهننا  ال ننة متبادلننة منن   انند المهننارات اإلداريننة، والتننل ت ننا د لننل 
 ال ير الل ا لعملية القيادة اإلدارية.
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مننا اانننن  الشنننروط القياد نننة تعنننود لعوامننن   ارجيننة، امنننا  نهنننا غينننر متعلقنننة  نننلات ول
القائنند بطريقننة مبا ننرة،  نن  تننتل م ليهننا القيننادة العليننا والتننل نقئنند  هننا لننل  ننلد الدراسننة 

التننننل  امنننن   تعيننننيا ذلننن  القائنننند اإلداري  لنننن  تلنننن   نننل مدفرينننة الشننننباب والرياضننننة، و 
لننننم تيننننا لهننننا  ال ننننة ذات داللننننة اائننننائية  . ال ننننبو الننننلي جعلهنننناةالمنشننننآت الرياضنننني

بالمهننننارات اإلداريننننة، ومنننننع ضننننعت العال ننننة مننننا  ننننيا المقومننننات اإلسننننالمية والمهننننارات 
 .(40,31اإلدارية والتل  درت  ن  

 :التوصيات واالقتراحات
تشنننجي  مننندراا المنشنننآت الرياضنننية  لننن  اسنننتتدام األسنننلوب القينننادي النننلي فو نننت  •

هننارات القياد ننة ويلنناول التولينن   ينهمننا، وذلنن  مننا  جنن  المهننارات اإلداريننة واننلا الم
الوتنننول جلننن   لنننراد لننني  لننندفهم  ننندرات ومهنننارات جدارينننة لل نننو،  ننن  لننندفهم   ضنننا 
 مهارات و درات  ياد ة، و لا لتقلي   وام  الئرا   يا  نئري القيادة واإلدارة.

تنبهم، ججراا تندريو  ناع وم ةنت لمندراا المنشنآت الرياضنية  بن  اسنتالمهم لمنا •
التل تشم   لن  ما  ج  نشر التو ية والمعرلة ب  مية استتدام األساليو القياد ة 

ال لنننل و لمقومنننات اإلسنننالمية مننن  منننا ا المهنننارات اإلدارينننة، لمنننا لهنننا منننا تننن الير لعننن 
 العملية اإلدارية.

ضنننرورة تللنننل القائننند ب سنننلوب  ينننادي  نننام ، لنننإ  التراينننز  لننن  الجاننننو القينننادي  •
التعييننر دو  مرا نناة للتننوا ر الملتملننة، امننا    الترايننز  لوانندد فننؤدي جلنن  لننر  

 لنن  ملننور المهننارات اإلداريننة لوانندد فننؤدي جلنن  الجمننود و نندم م ننافرة التقنندم واننلا 
 تقلي  معدالت التلدفث واال تيار. 

 م نننا لابلننناث الم نننتقبلية    تتلقننن  منننا الشنننروط والمقومنننات المنننلاورة لنننل  نننلد  •
لا الطنرق التنل منا  اللهنا   نتطي  القائند اإلداري الدراسة بش    مةر تفئيال، وان 

م ومهارة.  التللل ب   مقو ا
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 خاتمة: •
لقد اظل ال لو  القيادي با تمام ابير ما  نره البنااةيا، ونظنرا لال نتاله  •

القائم لل معرلة اقيقنة العناتنر والمقومنات القياد نة الواجنو توالر نا لنل القائند 
ري القينننادة واإلدارة، ااولننننا لنننل  نننلد اإلداري، وانننلا الئنننرا  اليبينننر  نننيا  نئننن 

الدراسة سد  لد الفجوة ما  الل تينري  مئنادر المعرلنة  ند  باليتناب وال ننة 
 والمهنننارات وغير ننا منننا األد يننات، وا تنننرا   ننروط ومقومنننات القيننادة اإلسنننالمية 

 اتننم ا تبار نن  داة واننلا  ننناا  التننل ال   نن  القائنند اإلداري الم ننلم تراهننا، اإلداريننة
الدراسنننة.  فنننا  لئننننا جلننن     األسنننلوب القينننادي ال نننائد لنننل ت نننيير  لنننل  نننلد

 علننننددد انننن  مننننا  المننننوارد البشننننرية دا نننن  المنشننننآت الرياضننننية لوال ننننة الجزائننننر
     نا   ال ة ارتبا ينة، والتل وجدنا المهارات اإلداريةو لمقومات اإلسالمية ا

 ليما  ينها.
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