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 .المستوى الدراسي

  ملخص: 
 وآل�ات التسو�ق تفعیل أسساسة إلى الكشف عن مدى هذه الدر  هدفت

والر�اضة الر�اض�ة الهاو�ة التا�عة لمدیر�ة الش�اب  األند�ةفي �عض  الخدمي
اقتصرت  حیث ة العمد�ة،قالدراسة �الطر�عینة  وتم اخت�ارالشلف، بوال�ة 
 أند�ة ر�اض�ة) 08( ي لـالتنفیذجم�ع أعضاء المكتب  من) فردا 56على (
الدراسة االستب�ان على عینة  الوصفي، وتم تطبیق واستخدم المنهج هاو�ة،

إلى أنه ال یوجد اهتمام بتفعیل أدوات التسو�ق النتائج وخلصت . األساس�ة
 تحبین وخاصة غ�اب الهاو�ة،على مستوى النوادي الر�اض�ة  يالخدم

 فاألند�ةلذا  لهذا التسو�ق،القانون األساسي النموذجي كآل�ة ضرور�ة 
إلى النظرة االستشراف�ة  وناشئة �حاجةت�ارها مؤسسات ر�اض�ة مصغرة �اع
 .سایب عزوهم یونس :حث المرسلاال� دون اللجوء إلى االعتماد على إعانات الدولة. التمو�ل الذاتي قیقلتح
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Abstract  
Sport has been run from an industrial system 
as it became the term sports industry a common term in 
modern sports marketing the aim of this study to reveal 
the extent of activation of the foundations and 
mechanisms of service marketing some cliff sports clubs 
affiliate the directorate of youth and Sports in Chlef. The 
study sample was chosen intentionally, and that was 
limited to (56) individuals from all members of the 
executive office for (08) amateur sports clubs, and he 
used the descriptive approach, and the questionnaire was 
applied on the basic study sample after being subjected to 
arbitration. The results are concluded That there is no 
interest by activating service marketing tools at the level 
of sports clubs, so clubsas a mini and emerging sports 
organization need a forward look to achieve self-
financing without asylum to count on state benefits. 
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I. مقدمة:  
هم األنشطة داخل المجتمعات اإلنسان�ة، أ النشاط الر�اضي والبدني من  �عتبر     

 و�ساهم في بناء وتجسید الخصائص الفكر�ة والنفس�ة والثقاف�ة للمجتمع
حیث ، من منظوم صناعي ولقد أص�حت الر�اضة تدار ).207، ص2018،رحموني(

أص�ح مصطلح صناعة الر�اضة من المصطلحات المتداولة ودخلت الشركات 
العمالقة عالم الر�اضة لفتح أسواق جدیدة لم تكن متاحة من قبل وأص�حت الر�اضة 

ة اإلعالنات التجار�ة مادة ش�قة للترو�ج والتسو�ق وأص�ح ا�طال الر�اضة في مقدم
علي صالح (وظهر ما �سمى �الرعا�ة الر�اض�ة والتسو�ق الر�اضي والتمو�ل الر�اضي 

كما أص�حت الر�اضة كأحد أبرز دعائم التنم�ة الشاملة  .)37، ص2018غراب،
 .)145، ص2011 ،ألنها تعتني �أهم عناصرها وهو اإلنسان فكرا وجسدا (طاهر

) 2005جر�دة اقتصاد�ات الر�اضة الصادرة عام ( وتشیر دراسة علم�ة في     
الدخل األمر�كي ان حجم الدخل السنوي لقطاع الر�اضة في أمر�كا  إحصائ�اتلتحلیل 
وتشیر دراسة ل  ).219، ص2016،كن�ار العبودي( ) دوالر أمر�كي212.5بلغ (

Nigel,2005)(  فعال�ةوٕادارتها �أن استخدام االنترنت �عتبر وسیلة لتسو�ق الر�اضة، 
كما یلعب  وجود تكنولوج�ا جدیدة في االتصال وفي العالقات العامة. إضافة إلى

االتصال بین األفراد داخل المؤسسات الر�اض�ة دورا هاما في تنسیق النشاطات بین 
األفراد وتنظ�مها و�حد أبرز العوامل التي تساعد على حل مشاكل المؤسسة وتحقیق 

  ).80، ص2019أهدافها (لوط و�ن مص�اح، 
�عتبر التسو�ق أحد عناصر االستثمار الذي تخصص لها كذلك جزء من رأس و     

مال المؤسسة و�تم تشغیله ف�ه، ونجد كذلك اإلشهار الذي �عتبر من أحد عناصر 
، كما ال �قل أهم�ة لكونه یلعب دول كبیر في  التسو�ق عبر مختلف الوسائل الحدیثة

أو الخدمة �شكل دقیق و�طر�قة مناس�ة لترغیب  إبراز وتعر�ف �السلعة أو المنتج
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وٕاغراء المستهلك ودفعه لشراء أو طلب الخدمة المقدمة دون جعله مفكر في سعرها 
وكل هذا راجع لتسو�ق �طر�قة علم�ة صح�حة تجعل للمؤسسة ضمن موقع لها في 

, و�شهد التسو�ق الر�اضي تطورا سر�عا السوق أو تستقطب عدد كبیر من الز�ائن
اتساع رقعته حیث أص�حت الر�اضة عمل�ة وصناعة اقتصاد�ة في األساس �
كما أص�حت المؤسسات الر�اض�ة حال�ا تهتم �العنصر  ).16ص , 2019بوصالح، (

ال�شري أكثر من أي وقت مضى، الن هذا األخیر هو أساس التمیز والتفوق الذي 
ومنتجاتها الر�اض�ة �مكن ألي ناد ر�اضي أو مؤسسة ر�اض�ة أن تحققه في خدماتها 

 .)312، ص2017التسو�ق�ة مقارنة �مؤسسات أخرى (زحاف ومقصود، 
 آل�اتمن  كآل�ةولقد تناول العدید من ال�احثین موضوع التسو�ق في المجال الر�اضي 

التمو�ل في المؤسسات الر�اض�ة فمن الدراسات السا�قة و المرت�طة �موضوع �حثنا 
التسو�ق الر�اضي  ") 2019ي عبد الوهاب (نجد دراسة بوصالح النذیر وزواو 

وكان  �المنشئات الر�اض�ة رهان النوادي الر�اض�ة المحترفة لتنو�ع مصادر تمو�لها,
هدف الدراسة معرفة أهم�ة التسو�ق الر�اضي �المنشئات الر�اض�ة كرهان النوادي 

لي على الر�اض�ة لتنو�ع مصادر تمو�لها وقد استخدم ال�احث المنهج الوصفي التحلی
 أند�ة 4عضو من أعضاء مجلس اإلدارة للنوادي والذین �مثلون  30عینة تمثلت في 

ر�اض�ة محترفة تنشط في الدرجة األولى و الثان�ة واستخدم ال�احث أداة االستب�ان وقد 
التسو�ق الر�اضي �المنشئات الر�اض�ة �عتبر احد الركائز  أن إلىالنتائج  أشارت

 أوصیفكما نجد دراسة  ض�ة المحترفة لتنو�ع مصادر تمو�لها.األساس�ة للنوادي الر�ا
عالقة نظم المعلومات �اتخاذ القرار التسو�قي في ") 2019نور الهدى و بنور معمر (
الكشف عن العالقة الموجودة بین  إلىوقد هدفت الدراسة  "النوادي الر�اض�ة المحترفة 

على ابرز عوائق تطبیق األنشطة نظم المعلومات و اتخاذ القرار التسو�قي والتعرف 
التسو�ق�ة التي تواجه متخذي القرار واستخدم ال�احث المنهج الوصفي �طا�عه 
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 2004 واستعان �مق�اس نظم المعلومات التسو�ق�ة لصاحبته عالش وهی�ة  أالرت�اطي
حیث ط�قت هذه  2007مق�اس معوقات األنشطة التسو�ق�ة لصاح�ه طارق بلحاج  و 

ینة من نوادي الرا�طة المحترفة وقام ال�احث �استخدام أداة االستب�ان المقای�س على ع
وقد اشارت النتائج الى وجود عالقة بین نظم المعلومات واتخاذ القرار التسو�قي لدى 

 اإلدار�ین القائمین �عمل�ة التسو�ق في النوادي الر�اض�ة.
ض�ة ة لعدد النوادي الر�االسنوات األخیر  والملحوظ فيلقد الحظ ال�احث التزاید الكبیر 

، غیر أن اعتمادها على والر�اضةالهاو�ة التي تأسست على مستوى قطاع الش�اب 
دعم الدولة وعدم قدرتها على تنم�ة مواردها یجعلها غیر قادرة على تقد�م أفضل 

قطاب أكثر للمنخرطین فیها لز�ادة ستالخدمات للمستهلكین، وغیر قادرة حتى على ا
ات، لذا أراد أن �سلط الضوء على مدى واقع اهتمام هذه النوادي االشتراك مداخل

 الر�اضي عن طر�ق إجراء هذه الدراسة المیدان�ة، لإلجا�ة لمنتجها الخدمات�التسو�ق 
 التالي: لعلى التساؤ 

 هل تهتم النوادي الر�اض�ة الهاو�ة بوضع آل�ات التسو�ق لخدامتها الر�اض�ة من خالل
 ذجي؟قانونها األساسي النمو 

 
II. وأدوات الطر�قة: 

ال�ة اخت�ار العینة �الطر�قة العشوائ�ة من بین بلد�ات و  تم :اخت�ارهاوطرق  العینة-1
 نوادیها الر�اض�ة تأس�س ، والتي تبنتالشلف، فوقع االخت�ار على بلد�ة عین مران

 فسالرا�طة الر�اض�ة الوالئ�ة لن والمنخرطة فيالشلف  والر�اضة بوال�ةمدیر�ة الش�اب 
التنفیذي المكتب أعضاء جم�ع  تمثلوا في) فردا 56الوال�ة، بلغ عدد أفراد العینة (

 .) نوادي ببلد�ة عین مران08لـ(
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 عینة الدراسة األساس�ة .1جدول
 األفرادعدد  تسمیة النادي الرقم

(أعضاء المكتب 
 التنفیذي)

النادي الریاضي الھاوي لریاضة كمال األجسام ورفع  1
 مران األثقال بعین

07 

 08 النادي الریاضي الھاوي لریاضة الكراتي دو بعین مران 2
 05 النادي الریاضي الھاوي لریاضة الجودو بعین مران 3
 06 النادي الریاضي الھاوي لریاضة الكونغ فو بعین مران 4
 08 النادي الریاضي الھاوي الكرة الطائرة بعین مران 5
 07 كرة الید بعین مرانالنادي الریاضي الھاوي لریاضة  6
 08 النادي الریاضي الھاوي لكرة السلة 7
 07 النادي الریاضي الھاوي لریاضة العصا التقلیدیة 8

 56 المجموع

 :إجراءات ال�حث-2
 :متغیرات ال�حث 2-1

 : استخدام القانون األساسي ووسائل التواصل االجتماعي.المتغیر المستقل هو
 الخدمات الر�اض�ة.: تسو�ق المتغیر التا�ع هو

، في هذه الدراسة على المنهج الوصفي �األسلوب المسحي نااعتمد :المنهج – 1.2
 .�اعت�اره المنهج المناسب للدراسة

حیث �عتبر وسیلة  تم االعتماد في هذه الدراسة على االستب�ان :ال�حث أدوات-3.2
ام ج �عد لذلك ثم الق�هامة لجمع الب�انات یتكون من عدد من األسئلة المكتو�ة في نموذ

على االستب�ان احتوى حیث . )80، ص2019 (لوط, ،�اإلجا�ة على هذه األسئلة
) أو ) أسئلة مغلقة، تكون اإلجا�ة فیها بـــــــــ (نعم10( محور�ن من األسئلة على شكل

 (ال):
أشار :  الصدق الظاهري (صدق المحكمین): األسس العلم�ة لألداة / األدوات -
)Lawshe (1975   إلى أن صدق المحكمین �ستهدف التعرف على الصدق الظاهري

وصدق المحتوى لألداة، و �عكس هذا النوع من الصدق مدى تمثیل األداة لجم�ع 
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جوانب السمة أو المفهوم الفرضي التي تسعى األداة لق�اسه، و هذا النوع من الصدق 
والتي   Lawshe (1975(�مكن التعرف عل�ه إحصائ�ا، و اعتمد في ذلك على معادلة 

تعكس مدى اتفاق المحكمین على صالح�ة فقرات األداة، و ذلك من خالل تقی�مهم 
مفیدة أن ت�قى في  -للفقرات وفقا لثالثة تصن�فات هي: ضرور�ة أن ت�قي في األداة 

أن الفقرة التي  Lawshe (1975(ل�ست ضرور�ة أن ت�قى في األداة)، و یرى  -األداة 
 ,Lawshe( رتها أن ت�قى في األداة أكثر من النصف هي فقرة صادقة أجمع على ضرو 

1975(. 
: عدد المحكمین الذین ض).�حیث: ح2/ك))/(ح2/ك(ح -ض(ح :المحكمینصدق  

 : عدد المحكمین الكلي.كاتفقوا على ضرورة أن ت�قى الفقرة في األداة. ح
 ،)14ــ (بعدها ال�احث التي أ عرض االستب�ان في صورته األول�ة  االستب�ان: تمتقنین 

ورت�ة ) من أساتذة التعل�م العالي المتخصصین برت�ة ''بروف�سور'' 08سؤاال على (
أستاذ محاضر أ، فاتفقوا جم�عهم على ضرورة حذف �عض األسئلة ل�كون االستب�ان '‘

) أسئلة التي تمیزت �الصدق لما أعدت لق�اسه، 10( واإل�قاء علىفي شكله النهائي 
 ) أسئلة.05إلى ـمحور�ن في كل محور ( والتي قسمت

: و�قصد �ه (االتساق الداخلي) �حیث تكون كل فقرة متسقة مع المحور الذي الث�ات 
تنتمي إل�ه، وقد قام ال�احث �استخدام حساب معامالت االرت�اط بین كل فقرة من 

 یتم لهخال من )، و الذيكرون�اخمعامل (ألفا  ، فاستخدم ال�احثالفقرات في االستب�ان
 تمییز معامل ذات الع�ارات حذف �حیث �ستحسن ع�ارة، لكل التمییز حساب معامل

 لكي سالب تمییزها معامل الع�ارات التي )، أو0.19منخفض (أقل من  موجب
  (0.73)الـــــ  Alphaالث�ات معامل بلغت ق�مةقد قوي، و  ث�ات معامل على نحصل

أي فقرة من الفقرات العشر ألن معامل  ث�ات مقبول، و لم �حذف ال�احث معامل وهو
 ).0.19تمییز جم�ع ع�ارات المق�اس كان موج�ا و أكبر من (
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 عدلم بین االرت�اط قام ال�احث بإیجاد معامل :إیجاد صدق االتساق الداخلي للع�ارات
 معامل والذي �عتبر)، 0,89، 0.93(بـ  والذي قدر، للفقرات الكليوالمعدل  محور كل

وث�ات  صدق من تأكد قد ال�احث �كون و�ذلك . إحصائ�اودال  مقبول داخلياالتساق ال
 .للغرض الذي أعدت له مما �عبر على مدى صالح�ة هذه األداة االستب�ان، فقرات

تمیز االستب�ان المستخدم في هذا ال�حث بوضوح ع�اراته ال�عیدة عن الغموض في 
یتمتع بدرجة عال�ة من  فإنه و�التاليفهمها، كما أنه �عید عن التقو�م الذاتي، 

 .الموضوع�ة
�عد إنهاء الدراسة االستطالع�ة والتي من خاللها تمت عمل�ة  :الدراسة األساس�ة

وكذا استطالع الظروف االستب�ان المعد من طرف ال�احث، التأكد من مدى صالح�ة 
ها المح�طة �الدراسة، قام ال�احث بتحضیر االستمارات الخاصة �االستب�ان و توز�ع

المركب الر�اضي �( على أفراد عینة الدراسة األساس�ة على مستوى مقر كل نادي
، فقام �اطالع األفراد على أهداف الجواري الشهید بن حمو عبد القادر �عین مران)

الدراسة، و شرح ع�ارات االستب�ان و طر�قة اإلجا�ة، إلزالة الغموض و قدمت المدة 
�احث على استرجاع جم�ع االستمارات الموزعة، الالزمة لإلجا�ة علیها، و حرص ال

لیتم �عدها م�اشرة تفر�غها وجمع النتائج الخام لمعالجتها �الوسائل اإلحصائ�ة 
 المناس�ة.

 )44، ص2003(رضوان، ألدوات اإلحصائ�ة ا – 2-4
 .2كا ، اخت�ارالمئو�ةالنس�ة 
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III. النتائج 

 النتائج الفرض األولعرض، تحلیل ومناقشة  -
 2ك االمئو�ة، التكرار، النسب  ق�م :2 الجدول

النسبة  التكرارات اإلجابة رقم السؤال
 المئویة

الداللة  الجدولیة 2كا المحسوبة 2كا
 االحصائیة

  12.50 07 نعم 
07.17 

 
 
 
 
 
 
 

03.84 
 

 دالة
 87.50 49 ال 01 إحصائیا

 100 56 المجموع 
  00 00 نعم 

/ 
 
 100 56 ال 02 /

 100 56 وعالمجم 
  37.50 21 نعم 

05.23 
 دالة

 62.50 35 ال 03 إحصائیا
 100 56 المجموع 
 23.21 13 نعم 

06.76 
 دالة

إحصائ
 76.79 43 ال 04 یا

 100 56 المجموع 
  39.28 22 نعم 

05.07 
 دالة

 60.71 34 ال 05 إحصائیا
 100 56 المجموع 

 2المحسو�ة أكبر من ق�مة كا 2ق�مة كا ) یتبین �أن02ول رقم (من خالل الجد      
�النس�ة ، و ذلك 1) و درجة حر�ة 05,0) عند مستوى الداللة (84,3الجدول�ة (

مما �شیر إلى وجود داللة إحصائ�ة لنتائج اإلجا�ات  لجم�ع أسئلة المحور األول،
عنو�ة و ال تؤول إلى المتحصل علیها في كافة أسئلة المحور األول، أي أنها ذات م

 87,50ومن خالل نفس الجدول، تبین �أن أفراد العینة أجمعوا و بنس�ة ( الصدفة.
القانون األساسي النموذجي للنادي ال یتضمن على أهداف خاصة على أن ) %

) على أن الجمع�ة العامة % 100(�التسو�ق الخدماتي للنادي، كما أجابوا بنس�ة 
ة دائمة خاصة �العالقات العامة مكلفة �عمل�ة التسو�ق لجنللنادي لم تقم بتشكیل 

 اجتماعاتهاالخدماتي، كذلك لم تناقش موضوع التسو�ق الخدماتي خالل جدول أعمال 
، و �الرغم من أن القانون األساسي ) من أفراد العینة% 76,78العاد�ة بإجماع (
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هار �أهداف �سمح بنشر المطو�ات لإلش )2015للنادي الهاوي لسنة ( النموذجي
 .هذا الجانب، و �الرغم من كل ذلك) من أفراد العینة أهملوا %62,50النادي إال أن (

 النتائج الفرض الثانيعرض، تحلیل ومناقشة  -
 )2ا(التكرار، النس�ة المئو�ة، ك نتائج أسئلة المحور الثاني من االستب�ان :3الجدول 

 1و درجة حر�ة  0,05عند مستوى الداللة 
رقم 
 الالسؤ

النسبة  التكرارات اإلجابة
 المئویة

الداللة  الجدولیة 2كا المحسوبة 2كا
 االحصائیة

 / 00 00 نعم 
 

      
 
 
 
 
 

 
 

03.84 
 

 
 100 56 ال 06 /    

 100 56 المجموع 
  26,78 15 نعم 

6,91 
دالة 

 73,21 41 ال 07 احصائیة
 100 56 المجموع 
  14,28 08 نعم 

7,89 
 

دالة 
 85,71 48 ال 08 احصائیة

 100 56 المجموع 
  33,92 19 نعم 

7,13 
 

دالة 
 66,07 37 ال 09 احصائیة

 100 56 المجموع 
  53,57 30 نعم 

2,41 
دالة 

 46,42 26 ال 10 احصائیة
 100 56 المجموع 

أكبر من ق�مة  المحسو�ة 2ق�مة كا ) یتضح لنا �أن03من خالل الجدول رقم (
�النس�ة ، و ذلك 1) و درجة حر�ة 05,0) عند مستوى الداللة (84,3الجدول�ة ( 2كا

مما �شیر إلى وجود داللة إحصائ�ة لنتائج اإلجا�ات  لجم�ع أسئلة المحور الثاني،
، أي أنها ذات معنو�ة و ال تؤول إلى الثانيالمتحصل علیها في كافة أسئلة المحور 

نفس الجدول، تبین �أن النوادي ال تمتلك موقعا الكترون�ا حسب ومن خالل  الصدفة.
) من أفراد % 73,21()، كما أن نس�ة % 100اإلجا�ات التي أكدت ذلك بنس�ة (

العینة صرحوا �أن نوادیهم ال تتوفر على صفحة ف�سبوك، كذلك أجمعوا و بنس�ة 
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الیوتیوب، ) على أن النوادي �عین مران ال تمتلك قناة خاصة على % 85,71(
ورغم ذلك إال أنهم ال �قومون بنشر نشاطات نوادیهم حتى بواسطة صفحاتهم 

 66,07(على مواقع التواصل االجتماعي وذلك بنس�ة إجماع قدرت بـــ الخاصة 
)، وآخر سؤال حول النظرة المستقبل�ة في إنشاء موقع الكتروني وصفحات %

أكدوا �أن لدیهم   )% 53,57(تواصل اجتماعي خاصة �النوادي، وجدنا �أن نس�ة 
 )، فقد نفوا ذلك.% 46,42(هذه الن�ة، أما نس�ة 

IV. :مناقشة 
�أنه ال توجد لدى أعضاء المكتب التنفیذي  النتائج المتوصل الیها تدل على

كما تأكد على ذلك   الخدماترؤ�ة مستقبل�ة لتفعیل مختلف آل�ات التسو�ق للنوادي 
ن خالل تعدیل القانون األساسي وذلك بنس�ة م،  )2019،  (بوصالحنتائج دراسات 

 و�التالي �مكن القول �أن النوادي الر�اض�ة الهاو�ة ال تهتم �التسو�ق .)% 60,71(
�مكن القول �أن النوادي  ، كما من خالل قانونها األساسي النموذجي يالخدم

مع الر�اض�ة الهاو�ة ال تعتمد على وسائل التواصل االجتماعي ، وهو ما یتعارض 
التي  ،)  80.ص2019( لوط و بن مص�اح، و ) Nigel,2005معظم الدراسات 

أكدت على أهم�ة وسائل التواصل االجتماعي في عمل�ة تسو�ف المنتجات و 
ینفي صحة الفرض�ة  وهذا ماالخدمات الر�اضة لألند�ة أو المؤسسات الر�اض�ة.  

 .الثان�ة
V. اتمةالخ: 

، الخدماتلنوادي ال تهتم �ال�ات التسو�ق ا تؤكد على أن  النتائج تتوصلإن ما 
ذلك عدم تحیینها للقانون األساسي النموذجي حتى تتماشى أهدافه  والدلیل على

النوادي الر�اض�ة الهاو�ة ال تستخدم وسائل وأن  .الخدماتالتسو�ق  ووسائله لتفعیل
 .واإلشهار لخدماتهاالتواصل االجتماعي من أجل الدعا�ة 
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غیرات الس�اس�ة التي لها أثر م�اشر في الظروف االقتصاد�ة ل التظفي         

الراهنة، توجب على المسؤولین القائمین على تسییر النوادي الر�اض�ة الهاو�ة بذل 

 الجهد الكافي للوصول إلى التمو�ل الذاتي الذي یجعل من المؤسسة الر�اض�ة (النادي)

األهداف المسطرة والعمل على  قادرة على تغط�ة مصار�فها لضمان االستمرار وتحقیق

، السنو�ةمن خالل االشتراكات الشهر�ة و  مداخلهااستقطاب أكثر للمنخرطین، وتحسین 

لالرتقاء �مستوى خدمات هذه المؤسسات  ولم ال استقطاب رجال األعمال من الممولین

 الخدمات، وكل ذلك یتم من خالل التوجه نحو آل�ات التسو�ق الر�اض�ة المصغرة

 االعتماد فقط على إعانات الدولة. مإلى التمو�ل الذاتي وعد لو للوص

 
VI. اإلحاالت والمراجع 
الموسوعة  ).2003والشافعي حسن أحمد ( عبد المقصود، إبراه�م محمود-1

 .الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر دار :اإلسكندر�ة ،الر�اض�ةالعلم�ة لإلدارة 
كتا�ة ال�حث العلمي  المرجع في فن�ات .)2005( ، عبد الفتاحدو�دار -2

 .المعرفة الجامع�ة دار مصر: .في علم النفس ومناهج ال�حث
بدن�ة، الاالستداللي في علوم التر��ة  اإلحصاء .)2003ن( .م ،رضوان -3

 .44العر�ي.صالفكر  القاهرة: دار
 صرم :أسیوط .في إدارة التسو�ق محاضرات .)1999(محمد  أسامة، -4

 إلدار�ة.أكاد�م�ة السادات للعلوم ا
التخط�ط المالي في إطار التخط�ط  .(1996)د العز�زالشرقاوي، أحمد عب -5

 ماج�ستر غیر منشورة، معهد التخط�ط، جامعة القاهرة، القاهرة. رسالة الشامل،
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استراتیج�ات التسو�ق الر�اضي وأثرها في  ).2018(إبراه�م، علي صالح غراب -6
المجلة العلم�ة تحادات الر�اض�ة ال�من�ة. تطو�ر أداء المؤسسات الر�اض�ة حالة اال

. تم االسترجاع من 37ص ،)15(15. لعلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة
 http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dzموقع 

شئات الر�اض�ة رهان النوادي ) .التسو�ق الر�اضي �المن2019بوصالح ، النذیر (-7
المجلة العلم�ة لعلوم والتكنولوج�ة  الر�اض�ة المحترفة لتنو�ع مصادر تمو�لها,

 موقعالتم االسترجاع من  . ) (02 16للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة ، 
http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz 

االستثمار الر�اضي في تطو�ر  . أهم�ة) 2016(كن�ار العبودي  ،علي ینحس-8
�ة المجلة العلم�ة العلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن المنشئات الر�اض�ة العراق�ة.

 موقع التم االسترجاع من  .219). ص 13(16والر�اض�ة 
http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz 

). االتصال الرسمي وعالقته �الوالء التنظ�مي لدى 2016(زحاف، محمد -9
 ،)13(13المجلة العلم�ة لعلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة،  العاملین،

 http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dzتم االسترجاع من موقع  .27ص
). دور البرامج التكو�ن�ة في تحسین 2017ومقصود عبد القادر ( زحاف، محمد-10

المجلة العلم�ة لعلوم  السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین في المؤسسات الر�اض�ة،
تم االسترجاع من  .312ص   .14والر�اض�ة، العدد والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة 

 http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz الموقع
ن الر�اضي ألند�ة الجهة الغر��ة للكرة الطائرة بی التمو�ل ).2011طاهر(طاهر، -11

 8، المجلة العلم�ة العلوم والتكنولوج�ا للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة والطموح.الواقع 
 . http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz  تم االسترجاع من موقع .145ص . )8(

http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz/
http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz/
http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz/
http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz/
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اإلعالم الر�اضي للنهوض �قطاع الر�اضة  ). استراتیج�ات2018رحموني(لبنى، -12
 )01( خ15،للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة لعلوم والتكنولوج�ة المجلة العلم�ة �الجزائر،
 http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz تم االسترجاع من موقع .207ص

صال أثر إستراتیج�ة االت ).2019(كمال  الصدیق و�ن مص�اح،محمد  لوط،-13
�ة اإلداري على مستوى األداء الوظ�في للعاملین في قطاع الناشئین في األند�ة الجزائر 

 ،�اض�ةوالر والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة  العلم�ة لعلومالمجلة  القدم.المحترفة في كرة 
  .80 . ص) (01 16

 

http://www.ristaps-ar.univ-mosta.dz/

