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  ي وعلى والدي  

   ) نــــــــــــــــــك الصالحي

  .19ورة ا
منل ا�ٓية س 

  ):سلم

.(  

  ام هذا العمل المتواضع

.  

  ونخص   ز هذه المذكرة

   علينا بنصائحه وإرشاداته

  . جدية وتفـاني

  :ل من

  .ضات رابح بيطاط بالبويرة

 ".سابح، مالعب

  .اء من قريب أو من بعيد

  .حات
               �لواين عامر                     

                               بلي� ز�ر�ء                    

 
  

رتقديشكر و 
  :قـال اهللا تعالى - 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و(

عبادك ال ن أعمل صالح ترضا وأدخلني برحمتك ف

                                                       - 

صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  وقـال   - 

).من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا(

  

 البداية نشكر لمولى عز وجل لتوفيقنا على إتمام ه

.تبارك اهللا ذو الجالل واإلكرام

والمساعدة في إنجاز ه  ر كل من قدم لنا يد العون

لم يبخل علين يذال" منصوري  " المشرف  األستاذكر  

وبكل جد, عملنا خطوة بخطوةل من خالل متابعته

كما نتقدم بالشكر الخالص إلى كل م

مدير ديوان المركب متعدد الرياضات*   

قـاعات، مسابح"رؤساء الوحدات الرياضية  *   

سواء م, كر في األخير كل من قدم لنا يد المساعدة

فـالحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحا
                 

                                                             

)

وأن أ

      

في الب

نشكر ك

بالذكر  

           

       

ونشكر ف               

                    
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 

                

  امحلد 5 ا#ي �4ٔاننا �ىل اجناز هذا البحث املتواضع وا#ي هو مثرة �د    
  ميثالن 4ٔمسى معاين احلب لروح من 4ٔهدي هذا العمل املتواضع الك:ري8ن  
  وطيب Tراهام و4ٔسكهنام فسPيح رمحهام هللا الوا8Kن روحٕاىل  والتضحية   

 .ريب ٕاغفر و4ٔرمح و4ٔنت _ري الرامحني :وال \سعنا ٕاال 4ٔن نقول امجWاهن   
  .زهرة ريب يطول معرها: ٕاىل jديت العز8زة والغالية واملالfكeة  

  .�ائليت الضغرية ٕاىل

  .رؤ�، محمد الصادق" البoت انورٕاىل 

  . و4ٔخوايت ٕاخويتلك ٕاىل 

  .ز�ر�ء رش8يك لك الزمالء و_اصة ٕاىل 

   .محمد الز8ن: ٕاىل الصديقي العز8ز

  .ن�eل مWصورياملرشف : ٕاىل 4ٔساتذة املعهد و�ىل ر4ٔسهم

  ف�ٔح�وين ...ف�ٔح�بهتم، ومن 4ٔح�بهتم... ٕاىل لك من 4ٔح�وين

  .4ٔهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع

  

  

  

 
 
  
  



 
  
 

 
 
  
 

  امحلد 5 ا#ي �4ٔاننا �ىل اجناز هذا البحث املتواضع وا#ي هو مثرة �د     

  ٕاىل نبع احلنان ٕاىل من ف�حت ذراعهيا رح�ا لتضمين �سمة ودمعة ٕاىل الك:ري8ن    

  4ٔيم 4ٔيم 4ٔيم...اليت ٕان ضاقت يب اKنيا j4ٔدها رساjا مWريا حليايت    

  .حفظها هللا و4ٔطال يف معرها 

  من ختونين اللكامت بوصفه واكن يل مشعة حترتق لينري يل اKرب ٕاىل ا#ي ٕاىل     

  .ريب خيلهيولنا4ٔيب ... �لمين معىن احلياة وا#ي مل يب�ل ومل يقرص �يل يف يشء    

    .رمحها هللا و4ٔسكهنا فسPيح جWاهنا :ٕاىل لك من jديت

  وٕاخويت  ٕاىل لك أ�هل وأ�قارب

   4ٔتعاب هذا العمل املتواضع ين قامسا#ي رش8يك عامر  وو_اصة يئٕاىل زمال   

  ٕاىل لك 4ٔصدقاء اجلامعة

   .مWصوري ن�eل :ٕاىل 4ٔساتذة املعهد و�ىل ر4ٔسهم املرشف

  ٕاىل لك من مل جيد ٕامسه فغضب

 .ٕاىل قارئ هذا إالهداء
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  :ملخص البحث

  .دور المنشأة الرياضية في عملية نجاح العمل اإلداري الرياضي: عنوان البحث

  :هدف الدراسة 

   . المنشأة الرياضية في عملية نجاح العمل اإلداري الرياضي أهميةإبراز      

المنشأة الرياضية في عملية نجاح العمل اإلداري  أهمية فيتتمحور مشكلة الدراسة أساسا : مشكلة الدراسة 

  . الرياضي

  :فرضيات الدراسة 

 .للتخطيط في المنشآت الرياضية دور في نجاح العمل اإلداري الرياضي �

 . التنظيم بالمنشآت الرياضية له أهمية كبيرة في نجاح العمالإلداري الرياضي �

 .اإلداري الرياضيللرقابة بالمنشآت الرياضية دور في نجاح العمل  �

  :إجراءات الدراسة 

 .)مسيير وحدة 21( عتمدنا على العينة مسحية شاملة في الدراسة لكونها تخدم موضوع بحثناإ: العينة �

 .المركبات الرياضية التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات والية البويرة: المجال المكاني �

 .2015ماي  شهرنهاية إلى غاية  2015فيفري  من أوائل شهر :المجال الزمني �

 .المنهج الوصفي الذي يتم بواسطة المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة ما :المنهج المتبع �

ستمارة بة على موضوع معين يتم وضعها في إاالستبيان وهو مجموعة من األسئلة مرت :األدوات المستعملة 

 . )عينة الدراسة( ترسل إلى أشخاص معينين

وجود عالقة إرتباطية بين المنشأة الرياضية عبرت مختلف النتائج فعال على : النتائج المتوصل إليها 

  .اإلداري الرياضيوالعمل 

بعد النتائج المتوصل إليها والتي توافقت إلى حد كبير مع فرضيات الدراسة ارتأينا أن نقترح  :االقتراحات 

  :بعض االقتراحات

في تسيير المنشأة الرياضية إلطارات ذات كفاءات تمكنها من القيام  العمل على أن تكون األولوية �

  . متخصصين باإلدارة والتسيير الرياضيالجامعات والمعاهد  اوهم خريجو  ،مل وجهكعلى أ هابالوظائف

  .توفر المنشأة الرياضية على جميع الوسائل واالمكانيات لتسهيل نجاح عمل اإلدارة الرياضية �

  .الطرق والمناهج المعاصرة في مجال التسيير من أجل مسايرة التطورات المختلفة تزويد المسيرين بكل �

  . الحديثة توافق برامج المنشأة الرياضية مع برامج اإلدارة الرياضية �

  .الرياضية آتلمنسل ينسيير لتطوير وتنمية مهارات ومعارف المالعمل على تفعيل البرامج التكوينية  �

  .المسييرينالرياضة وتحسين مستوى زة األساسية لرقي الركي فهيواإلدارة الرياضية  االهتمام بالتسيير �

  . وحديثة بما يتماشا وثقافة المجتمع الجزائري وٕاخضاعها لمناهج علمية مدروسة يدار اإلرفع مستوى التسيير  �

  . صلةوتجديدها بما يساير التطورات الحا عادة النظر في القوانين المسيرة للمنشأة الرياضيةإ �

  

  



  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

  
  
  
  

 

 

 

 

  ةـــــــــــــــمقدم

  
  
  
  
  
  
 

 

 
 
 
 

 




�	ــــــــــــــــ� ا��را�ــــــــــــــــــ�	 

 

 أ 
 

   :ةـــــــــــــــــــمقدم

 العلمية األعمدة أحد هي واإلدارة طريقا العلم تتخذ أن من بد فال وتتقدم تزدهر أن للرياضة أردنا ما إذا

 الرياضية والتربية بالرياضة النهوض في تهاومؤسسا آتهاومنش المتقدمة الدول كافة عليها تعتمد التي األساسية

 ذةــــــــــــــــــمتخ تطبيقية صورة في عرفتها أنها إال الرياضية واإلدارة المنشأة عناصر حوت قد المذكرة هذه أن من وبالرغم

 واإلدارة  للمنشآت النظرية المادة تحويل محاولة اتهماد عرض في منهجا والمحتوى بالمضمون المخل غير ختصاربا

 والمنشآت المؤسسات في والرياضية البدنية والتربية ةــــــــــــالرياض حتياجاتا مع تتماشي تطبيقيه ادةـــــــــــــم إلى الرياضية

 الرياضية والهيئات

 اإلداري للعمل الهزيلة البرامج استمرار أسباب هي والمالعب المناسبة الرياضية المنشآت في النقص ويعتبر

 اـــــــــــــــوٕانم مناسبة والغير القديمة والمنشآت اإلمكانات على تقوم أن يمكن ال الجيدة البرامج أن يعني ال وهذا الرياضي

 البرامج وبعض فعالة بطريقة رياضية مجموعة لتعليم الكافية الفضاءات أرض توافر يمكن األقل على أنه يعني

 .الحديثة والتجهيزات الحديثة المنشآت في البرامج أسوء تقدم بينما القديمة المنشآت على تقام الممتازة التي

 الرياضية لإلدارة فعالة كفاءة على رةــــــــــــــكبي بدرجة يعتمد أهدافها قـــــــــــــــتحقي في الرياضية المنشآت نجاح وٕان

الرياضية  والتجهيزات للمنشآت والتنظيم التخطيط في بها المشرف يتمسك التي األساسية والمبادئ تسييرها وطريقة

  .القرارات تخاذاو  تسيير من المنشآت إليه تحتاج أن يجب بما أعلم هو المشرف أن حيث

 الصناعية الثورة فنتيجة الدساتير وضع قرن الماضي والقرن اإلدارية التطورات قرن الحالي القرن ويعتبر

القرن  في الحكومي النشاط إلشباع ونتيجة عامة بصفة اإلدارة لعلم العلمية المبادئ في عظيمة تطورات حدثت

   .ةالرياضي اإلدارة عمل كفاءات لرفع تهاومنشآ الرياضات المتعددة المركبات لدواوين موجها االهتمام أصبح الحالي

 المساهمة دفبه وصايتها تحت تنطوي التي الرياضية المنشآت تسيير على تطبق لقرارات بإصدارها ذلك

 سواء أنواعها بشتى أخرى جهة من الرياضية ةمالمساه نشر في والمساهمة جهة من اإلداري العمل كفاءة لرفع

  .الرياضية الروح ونشر الرياضي النشاط لبعث األقصى مجالاللفسح  وذلك ترويحية أو تنافسية، تدريبية، كانت

عمومية تنحصر مهامها في خدمة والهياكل والمنشآت الرياضية المنجزة من طرف الدولة هي مؤسسات 

الممارسة الرياضية، لذا فإنها ذات طابع خدماتي واجتماعي وحتى تربوي كغيرها من المؤسسات األخرى، لذا سعت 

الدولة الجزائرية منذ االستقالل إلى تعزيز وجود الشباب وجعله القوة العاملة في البالد وللحفاظ على هذه اإلمكانيات 

عليه تربويا وجسمانيا، وسعت إلى إنشاء منشآت رياضية بواسطة تشريعات كمالعب كرة القدم كان البد المحافظة 

 الهيئات ستشارةاد ـــــــــــــــــــعلى بناء المنشآت الرياضية بع وقد جاء في بعض مضامين هذه التشريعات أن الدولة تسهر
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من قانون  67وذلك وفق ما نصت عليه المادة المختصة من أجل ترقية وتنمية ورفع مستوى األندية الرياضية، 

 .1والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية الرياضية وتطويرها 1989فيفري  14المؤرخ في  89/03

 ".العمل اإلداري الرياضينجاح المنشآت الرياضية في  أهمية: "عن موضوعنا الموسم بعنوانأما 

فال وجود  العمل اإلداري الرياضينجاح ر الهياكل والمنشآت الرياضية في فحاولنا من خالل هذا البحث دو 

  :ىإل الدراسة هتقسيم هذ ، فقد حاولنالعمل إداري بدون منشآت حقيقية

لهذا  اختيارنا أسبابثم تكلمنا على  لها فرضيات واقترحنامدخل عام والذي طرحنا فيه إشكالية الدراسة * 

ين مترابطتين بالموضوع وهذا لقلتها، وأخيرا قمنا بتحديد ومنه أهمية وأهداف الدراسة وتطرقنا كذلك لدراست ،الموضوع

  .المصطلحات والمفاهيم وحاولنا توضيحا رغم وضوحها حتى نسهل ونبسط مفهومها للقارئ

وتكلمن فيه  "الرياضيةاإلدارة "، الفصل األول وهو ةل متتاليو فصثالث على  شتملأجانب نظري والذي * 

المنشآت " منه ما يفيدنا في هذه الدراسة، أما الفصل الثاني وهو واخترناعلى ما يهمنا فموضوع اإلدارة واسع 

 وٕادارتها  مفهوم المنشأة الرياضية، في العصر القديم والحديث والذي تكلمنا فيه على هذا العنصر "الرياضية

، أما الفصل الثالث وهو "عرض الوسائل والمنشآت، والمالعب الرياضيةوتقسيمها وأسس تخطيطها، وخصائصها 

من خالله معرفة القوانين واألنظمة التي يسير  فقد حاولنا" ديوان المركب متعدد الرياضات رابح بيطاط بالبويرة"

  .من خالل التطرق إلى الجانب األدبي والمالي الذي يعتمد عليه في التخطيط لكل سنة ماليةعليها 

وٕاجراءاته  لبحثاهجية من"وهو  الرابعالفصل : هما قسمينتم تقسمه إلى  والذي الجانب التطبيقي* 

منه  اخترناوكذلك الدراسة األساسية وبها المنهج المستخدم والذي  ويحتوي على الدراسة االستطالعية، "الميدانية

 البشري المجال البحث، ثم تطرقنا لمجاالت الدراسةخترانا عينة اوقمنا بتحديد متغيرات الدراسة، و المنهج الوصفي، 

، فيما ت البحث، وتكلمنا عن األسس العلمية ألداة البحث وتكلمنا عن الوسائل اإلحصائيةاو دأو  ني والمكاني،مالز و 

 أين قمنا بعرض وتحليل النتائج المتحصل عليها ، "نتائج الومناقشة  تحليلعرض و " الخامس وهوتناول الفصل 

 باستنتاج عام وخاتمة أكدنا من خاللها صحة فرضيات البحث وبالتالي اإلجابة على اإلشكالية المطروحةوأخيرا 

 .مستقبلية كحلول تعد التي قتراحاتاال بعض وطرح

                                                           

    .12، ص84:، العدد02/11/1991: التنمية والرياضة بالجزائر، الصادرة بتاريخارة النشرة الرسمية لوز  -1
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  :مدخل عام  

  التعريف بالدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل عام                                                                                           التعريف بالبحث
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 مدخل عام                                                                                           التعريف بالبحث
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 مدخل عام                                                                                           التعريف بالبحث
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 مدخل عام                                                                                           التعريف بالبحث
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 مدخل عام                                                                                           التعريف بالبحث
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 .41، ص1983إبراهيم عبد العزيز شيحا، اإلدارة العامت، الدار الجامعيت للطباعت والنشر، بيروث،   -6
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  بـــــــــــالجان

  ريــــــــــالنظ
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  :األولالفصل  

  اإلدارة الرياضية
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلدارة الرياضية                                           الفصل األول                                              
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 :دــــــــــــــــهيمت

يعتبر القرن الحالي قرن التطورات السريعة في شتى المجاالت والمجال اإلداري أحدها فالقرن الماضي قرن 

ونتيجة توسع العمل الحكومي إلى  وضع القوانين نتيجة تطورات كبيرة والمستمرة في العلوم اإلدارية بصفة عامة

 .يومنا هذا من أجل وضع أنظمة إدارية هدفها رفع الكفاءة  اإلنتاجية ألجهزتها وخفض التكاليف من جهة أخرى

إلى باقي الدول  انتقلمن الدول الرائدة في إنشاء وتطبيق علم اإلدارة العامة، ثم فالواليات المتحدة األمريكية 

"  Woordrow welsonوودرو ويلسون "ائل في هذا العلم هم الكتاب األمريكيون وعلى رأسهم المتحضرة والرواد األو 

مليات المتعلقة بتحقيق ، ويعرفها بأنها الع1887دارة عام لذي لعب دورا هاما في وضع منهج علمي لعلم اإلا

  1.تهدف إليه اإلدارةأهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق الرضا ألفراد الشعب وهذا ما 

من تعبر عن النشاط اإلنساني المركب والمستمر في المجال الرياضي وهي تعتبر اإلدارة الرياضية 

وتطويره،  االنجاز الرياضي وىترفع مسفاعلة في  أداة فاإلدارة الرياضية ،الحديث مقومات التطور الرياضي العلمي

 .كل األنشطة الرياضيةل وتقويموتقييم  لما هو مخطط له سابقا وتنفيذللمستقبل ا ونوعا، وهي تخطيط مك

يا من العناصر التي تسعى لتقدم تعتبر عنصرا أساس ية ألي لعبة من األلعاب الرياضيةاإلدارة الرياضف

 ن تعدأمطالبة بفاإلدارة الرياضية ط حوافز التغيير وتنمية عوامله، تنشي لتطوير ناهذه اللعبة، فهي تقود زدهاروا

من أجل تحقيق أحسن النتائج بأقل  تهيئ أدواتها وسائلها لتكون أكثر تجاوبا مع ظروف المجتمع والبيئةنفسها و 

  .جهد وتكلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

محمد بوضياف  نظام المعلوماتية ودوره في فعالية إتخاذ القرارات اإلدارية، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس في العلوم التجارية، فرع مالية، جامعة :خرونآنويوة صباح و  -1

 .15ص ،2003بالمسيلة، دفعة 
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  1:نظرة تاريخية حول نشأة وتطور اإلدارة - 1

  :اإلداري تعنى التعرض إلى ناحيتينإن دراسة تطور الفكر 

بمراحلها المختلفة وبما أن الفكر البشري في تطور مستمر فإن كل مرحلة تاريخية ال األولى هي الناحية التاريخية * 

  .إلى سابقتها وما تحويه من معارف بد أن تصنف

ي الناحية النظرية لعلم اإلدارة أو نظرية اإلدارة، فإذا كانت النظرية تعني الطريقة التي ينظر هأما الناحية الثانية ف* 

ومن ثم تسخيرها لخدمة األفراد، فإن هذه الطريقة ال بد أن يلحقها التطور  التفسيرها والتعرف عليهلها إلى ظاهرة ما 

  . من وقت آلخر على ضوء ما يتوفر لإلنسان من طرق جديدة للبحث ووسائل مستحدثة للمعرفة

الدراسة التاريخية التاريخ والنظرية اإلدارية، وتكمن أهمية : ذا شقين كانن تطور الفكر اإلداري فإما سبق م

  :في أنها تساعد المدير على تحقيق هدفين

  .فهم التطورات الحالية بطريقة أفضل -1

  .تفادي الوقوع في نفس األخطاء التي وقع فيها السابقون -2

  :وأهمية دراسة نظرية اإلدارة هي تحقيق النواحي التالية للمدير* 

  .كيفية الربط بين المتغيرات -1

  .مع المشاكل بطريقة منهجية كيفية التعامل -2

  .كيفية تصنيف المتغيرات إلى أسباب ونتائج -3

  .إمكانية التنبؤ بالتأثيرات المتوقعة -4

  :دراستهما معا تحقق إيجابيات منهاف ،حققان أهدافاتريخية والدراسة النظرية لإلدارة إذا كانت الدراسة التا* 

  .التقارير للمواقف التطورات الحاليةتقديم فهم أوضح للمتغيرات االختيار األفضل  -1

  ). اإلداري(تسهيل التنبؤ بأحوال مستقبلية في الميدان العلمي  -2

إن المنافسة اإلدارية قديمة قدم المجتمع اإلنساني، فهناك شواهد تاريخية تشير إلى وجود  :نشأة اإلدارة - 1- 1

  .التعبير عنها الحقا بواسطة رواد الفكر اإلدارينشاطات تنظيمية تدل على معرفة ودراية بأفكار إدارية ثم 

  :اإلدارة في العهود القديمة - 2- 1

إن نظرنا إلى إنجازات الحضارات القديمة نرى بوضوح أن جميعها كان من المستحيل أن تنجز ما أنجزته 

سنة قبل  3000قبل بناء األهرامات في مصر القديمة الذي تم بناء بعضها : إال من خالل اإلدارة على سبيل المثال

 الميالد، نجد أن المصريين عرفوا تنظيم جيد ونذكر أيضا نظم اإلدارة الحكومية للبابليين وبناء سور الصين العظيم

 هاــــــــــــــــب ومبادئ اإلدارة التي تحدث عنها سقراط، وأسس التخصص التي روج لها أفالطون ودراسات القيادة التي قام

  عام قبل الميالد 3000منذ حوالي  اآلثار المادية والفكرية تعد دليال على ممارسة اإلدارة علمياالفارابي، كل هذه 

  .عام فقط 100ذ من بدأدارة كحقل دراسي وعلى الرغم من الممارسات اإلدارية السابقة إال أن االهتمام باإل

                                                           

 .17ص السابق،مرجع , نويوة صباح وآخرون -1
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  :ظهور اإلدارة مع الثورة الصناعية - 3- 1

 19إلدارة الناجحة وهذا في القرن ث الثورة الصناعية بدون وجود أسس لمن المعروف أنه ال يمكن أن تحد  

وكانت المهارات اإلدارية تتفوق على المهارات العمالية في المصانع وقد تزامنت التطورات في المجاالت اإلدارية مع 

أما المنظمات  كان عدد منظمات األعمال كبيرة الحجم قليال، 19ذلك في المجاالت الفنية وحتى نهاية القرن 

الحكومية والعسكرية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت لم تكن منظمات ربحية ومن ثمة فإن عدم وجود دوافع الربح 

  1.لالزمة لزيادة الكفاءة والفعاليةلم يخلق لديها اهتماما بالدراسات ا

 اهتماما نحو االقتصادوجهت كانت دراسات اقتصادية  19وأيضا الدراسات التي أجريت في نهاية القرن   

بروز ما يسمى بنظام المصنع، في ظل تغيير هي قيام الثورة الصناعية و وتغيير النمط السابق لإلدارة وكانت بداية 

متباينة ترتب مكان واحد لتأدية أعمال مختلفة و هذا النظام بدأت المصانع في استخدام أعداد هائلة من العاملين في 

انع أصبحوا يواجهون أنواعا جديدة من المشاكل لم تكن معروفة من قبل، وهي على ذلك إن مديري هذه المص

مشاكل التنسيق واإلشراف ومع تمركز المجتمعات العلمية في أماكن قريبة من المنظمات بدأ من نوع آخر من 

  .رالمشاكل في الظهور وهي المشاكل االجتماعية مثل ساعات العمل وظروف العمل، والمستوى األدنى لألجو 

  :2تطور اإلدارة الحديثة - 4- 1

دات كبيرة وهائلة في حجم اإلنتاج حدث هذا التطور بعد الثورة الصناعية ونتيجة هذه الثورة حدثت زيا  

المسيرين كما وجدت الفوارق بين الوظائف اإلدارية أعداد كبيرة من المديرين و  تخدامسالوأصبحت الحاجة الملحة 

ع عناصر اإلنتاج العمال وبناء عليه توسع نطاق اإلدارة والمصنع كان يضم جميوالمديرين و تلفة وبين اإلداريين المخ

هذا وجود رقابة مركزية على الخدمات والمنتجات وعملية اإلنتاج، كما أوجد نظام المصنع  ىاقتضو في مكان واحد، 

تميزا واضحا بين العامل وصاحب العمل وتطورت المصانع بفضل نتائج الثورة الصناعية وأصبحت تستخدم آالت 

التخطيط متخصصة وعمال مدربين وتستقطب رؤوس أموال ضخمة، كل هذا تطلب قدرا كبيرا من عمليات 

واإلشراف كما استخدمت حوافز العمل لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتم تطويرها من قبل الرواد األوائل وتكونت في 

نهاية األمر بطبقة اإلداريين، تم الحديث وقتها عن الثورة اإلدارية وظهرت الفوارق بين الملكية والسلطة وظهرت 

  دان ـــــــــــــفقد بدأ تطورها مبكرا خاصة في مي" لتايلور"اإلدارة العلمية  شركات المساهمة كشركات رئيسية أما فيما يخص

اإلنتاج الصناعي وعلى سبيل المثال تم في مؤسسة إنجليزية استخدام مبادئ بحوث التسويق والتنبؤ والتخطيط 

  ة ــــــــعلى التكاليف ومحاسبلمواقع المصنع ودراسة ترتيب مكان اآلالت كما تمت دراسة تدفق اإلنتاج وممارسة الرقابة 

التكاليف واستخدام المكافئات التشجيعية وكيفية ترقية العمال، وفي هذا اإلطار كان أول الباحثين الذي تصدى 

 ن البريطانيين وقد لجأ أوين إلى تحسين ظروف العمل فييعياصنوهو أحد ال" روبرت أوين"بقة هو للمشاكل السا

  العاملين وزود العاملين بوجبات غذائية وخفض ساعات العمل وفتح مدارس ومراكز مصانعه وحدد حد أدنى ألعمال

   .اضة والترويح عن النفس بعد العملممارسة الري 
                                                           

 .18مرجع سابق، ص : نويوة صباح وآخرون -1

 .22 ، عالم الكتاب، ص1القانون اإلداري دراسة مقارنة في أصول تنظيم اإلدارة ونشاطها، ج: محمد الشافعي أبو رأس -2
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  :اإلدارة العامة - 2

هي أسلوب تطبيق المبادئ العلمية واألسس اإلدارية المتفق عليها في النشاط الحكومي بما يحقق أهداف   

تتكون اإلدارة العامة من عملية توجيه وقيادة الجهود البشرية، التخطيط والتنسيق واتخاذ المجتمع، وبهذا المعنى 

 صالح والهيئات والمؤسسات العامةالقرارات والرقابة في الجهاز التنفيذي للدولة بمعناه الواسع، أي الوزارات والم

  1.باشرةتعامل الجماهير معها بصفة موبالتأكيد تزداد أهميتها في األجهزة التي ت

اإلدارة الفعالة وٕالى حد كبير  ستخدمتااجحة وتحافظ على نجاحها إال إذا وال يمكن ألي منشأة أن تكون ن  

يتوقف تحقيق الكثير من األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية على قدرة اإلداري ومهارته، ويلقى على عاتق 

اإلدارة الحديثة مهمة إقامة مجتمع اقتصادي أفضل، وتحسين المستويات االجتماعية وزيادة كفاءة الحكومة، واإلدارة 

هود اإلنسانية بالفعالية، فهي تساعد على تحقيق أفضل المنتجات والخدمات وأفضل المصانع هي التي تزود الج

والمعدات وأفضل عالقات إنسانية وتقف اإلدارة على استعداد لمقابلة الظروف المتغيرة مع توفير بعد النظر 

األحداث والمعلومات أو والتخيل، وهي التي تجلب النظام للمشروعات المختلفة فبواسطة اإلدارة يمكن تجميع 

المعتقدات المنعزلة مع بعضها البعض إلقامة عالقات لها أهميتها، وتؤثر هذه العالقات على المشاكل المعالجة 

  .وتشير إلى الصعوبات المستقبلية التي ينبغي التغلب عليها كما تساعد على تحديد الحلول لهذه المشاكل

  :تعريف اإلدارة العامة - 1- 2

ن القول بأن اإلدارة العامة تعني مجموعة األشخاص واألجهزة القائمين تحت إمرة الحكومة من هذا يمك  

وبتوجيه منها بأداء الخدمات العامة التي يجب أن تؤدي يوميا متى أردنا أن نستوثق من نفاذ القانون وحماية الحقوق 

كبر حجم الخدمات التي يؤديها  وتأدية الواجبات، وكلما توسعت الدولة في الحقوق والواجبات أدى هذا إلى

  .الموظفون

وهي بذلك تمثل مجموع " تنفيذ السياسات العامة للدولة وٕاخراجها إلى حيز الواقع:"اإلدارة العامة تعني ف إذن  

  ة ـــــــــــــــــــــالنشاط والعمل الحكومي الموجه نحو أداء الخدمات العامة، ويتمثل هذا في المجال الرياضي في أوجه األنشط

المختلفة التي تؤديها األجهزة العاملة في رعاية الشباب مع توفير المناخ الرياضي المالئم لمختلف المراحل السنية 

  .في كافة األجهزة المعنية

  :اإلدارة الرياضية - 3

  2:اإلدارةتعريف  - 1- 3   

المدير هو اإلدارة االسم والمصدر من أدار و بمعني تتعاطاه، و  ءيالشتأتي لفظ اإلدارة من الفعل أدار أي إدارة : لغة

، والمدير يتولي جهة معينة من البالد، والداري المالح الذي يتولى الشارع، ودار بمعنى  ءيالشمن تولي النظر في 

 .وعليه وحوله طاف به ودار يءتحرك وعادى إلي حيث كان والى ما كان عليه، ودار بالش

                                                           

 .15 ، ص2003 ،1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط دارالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية وتطبيقاتها، : حسن أحمد الشافعي ،إبراهيم محمود عبد المقصود -1

  .11،ص1998الكفاءة اإلدارية، الدار الجامعة ،اإلسكندرية، :عبد الرحمان العيسوي - 2
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قل الذي يهتم بمجموع األفراد الذين يتحملون المسؤولية في إدارة وقيادة االنسجام في توحيد جهود هي الح :اصطالحا

  .هذه األفراد سواء كان ذلك من خالل االنجازات الفعالة والكافية لتحقيق ابسط االحتماالت في النجاح

  :بعض التعاريف لإلدارة

  1."المتعلقة بتحقيق الرضا ألفراد الشعببأنها العمليات " :(woodrw welson)ويعرفا ورد ولسون -

 2."نقصد باإلدارة التنبؤ، التخطيط ، إصدار األوامر، التنسيق والرقابة :" ويعرفها هنري فايول -

بأنها المعرفة الصحيحة لما نريد من الرجال أن   يقوموا بعمله ومالحظتك إياهم :"كما يعرفها فر يدريك تايلور  - 

 3."واقل التكاليف وهم يعملونه بأفضل الطرق

  .هي مجموعة من الوظائف تسند ألشخاص من اجل تحقيق أهداف المنظمة : إجرائيا

المهارات المرتبطة " اإلدارة الرياضية على أنها ) desens kelly(عرف كل من  :اإلدارة الرياضيةمفهوم  - 2- 3

بدنية "ضية أو أنشطة والتقييم داخل هيئة تقدم خدمة ريابالتخطيط، والتنظيم و التوجيه والمتابعة والميزانيات والقيادة 

  4."أو ترويجية

  :وظائف اإلدارة الرياضية  - 4

يجب أن تسبق أي وظيفة إدارية أخرى ألنها التخطيط أهم الوظائف اإلدارية، و تعتبر وظيفة  : التخطيط - 1- 4

هداف الفرعية للدوائر المختلفة لذي بموجبه تنفذ الوظائف األخرى، فالخطة عمل يحدد مسبقا األااإلطار 

  .محاولة تحقيقها ألفراد التنظيمو 

     جل تحضير المنظمة لمواجهة أاألنشطة اإلدارية المصممة من فالتخطيط هو عبارة عن مجموعة من 

  تساعد المنظمة على تحقيق ) الوسائل( المستقبل، وللتأكد من أن القرارات الخاصة باستغالل األفراد والموارد   

  5).الغايات( أهدافها   

 جيات إلى الواقع العلمي التنفيذيتعني وظيفة التنظيم بترجمة األهداف والخطط واالستراتي : التنظيم - 2 - 4

يتم توزيع المهام بين األفراد واالختصاصات بين الوحدات والتنسيق فيما بينها لضمان توحيد وتكريس "وهنا 

  6."األهداف المنشودةجهود األفراد والجماعات لتحقيق 

ٕاصدار التعليمات ي المنظمة، وتنطوي على إرشادهم و وتتعلق هذه الوظيفة باألفراد العاملين ف :التوجيه - 3 - 4

ضا وتضمن تحقيق األهداف واألوامر لهم وتحفيزهم وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم بطريقة تحقق لهم الر 

  7.فعاليةبكفاءة و 

                                                           

 ).21،22(، ص2000، 1التوزيع، طة الرياضية، دار الفكر للطباعة والنشر و التنظيم في التربياإلدارة و : ن عبد المجيد إبراهيممروا - 1

  ).10،11(، ص1998، )مصر( الرياضية، دار الشباب للطباعة، القاهرةالتنظيم وإلدارة في التربية البدنية و : بدوي عصام - 2

  .17،ص2001 موسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي، القاهرة،: عصام بدوي - 3

  .24مروان عبد المجيد إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 4

 .40، ص2004 ، عمان،1ط‘الحديث في اإلدارة الرياضية، وائل للنشر و التوزيع: فائق حسني أبو حليمة -5

 .52، صسابق مرجعحليمة، فائق حسني أبو  - 6

 .20، ص2009، 2التوزيع، طارة الحديثة، دار الحامد للنشر و مبادئ اإلد: حسين حريم - 7
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الرقابة وظيفة إدارية تنطوي على قياس، وتصحيح أعمال المساعدين، والمسئولين بغرض إن  :الرقابة -4 - 4

  1.التأكد من أن األهداف الموضوعية والخطط المرسومة قد حققت ونفذت

إن القرار " القرار هو اختيار قرار معين بعد الدراسة والتفكير، كما يقول هربرت صامويل :اتخاذ القرار -5 - 4

  2."هو قلب اإلدارة

  :تعرف القيادة بأنها :القيادة - 6 - 4

  .تختص بالتأثير الفعال على نشاط الجماعة وتوجيهها نحو الهدف والسعي لبلوغه  - 

فن التأثير في األشخاص وتوجيههم بطريقة معينة يتسنى مع كسب طاعاتهم واحترامهم ووالئهم وتعاونهم في   - 

  . األفراد والجماعات لبلوغ غايات منشودةسبيل الوصول إلى هدف معين في التنسيق بين 

توجيه العنصر البشري العامل في اإلدارة على اختالف أوجه النشاط التي يتوالها توجيها متناسقا نحو تحقيق   - 

  3.نتائج على أفضل نحو ممكن

  :أهمية اإلدارة في المجال الرياضي -  5

للثروة البشرية، حيث يحتوي العديد من العمليات يمثل المجال الرياضي أهم مجاالت االستثمار الحقيقي    

التربوية ذات االتجاهات والجوانب المتشعبة التي تهدف إلى تربية األجيال إلثراء كل مجاالت الحياة فيمثل هذا 

المجال مجال التفاعل والممارسة الذي يدور حول تعديل السلوك للكائن البشري في االتجاه المرغوب وتكوين 

الح عن طريق تهيئة المناخ المالئم، لذلك وعليه فان اإلدارة تلعب دورا هاما ورئيسيا في جميع المواطن الص

مجاالت التربية والرياضة سواء على مستوى الهيئات الرياضية أو المؤسسات التربوية أو حتى على مستوى الفرق 

  :مجال ما يليالرياضية، ومن بين أهم النقاط التي تبرز أهمية اإلدارة بالنسبة لهذا ال

  التربية البدنية نوع هام من أنواع التربية، حيث أنها مظهر من مظاهر التربية وتعمل على تحقيق أغراضها: أوال

     عن طريق النشاط الحركي المختار الذي يستخدم البدن بهدف تكوين مواطن صالح يتمتع بالنمو الشامل المتزن  

  :واالجتماعية، تحت إشراف قيادة تربوية واعية، و يتحقق ذلك بما يليالنواحي البدنية والعقلية والنفسية  في 

  .من خالل الممارسة الفعلية لألنشطة المختلفة :الجانب النفسي -

يتحقق من خالل ممارسة األنشطة االجتماعية ويكتسب الفرد العادات والمثل العليا  :الجانب االجتماعي -

  .كالتعاون، االحترام والوالء للفريق

  .مما يدفع الرياضي لإللمام بكل الجوانب كالقانون والخطط ةالرياض ممارسةيتحقق من  :الجانب العقلي -

اإلدارة تعني البعد عن العشوائية واالرتجال، فكل مجال من مجاالت التربية البدنية والرياضية في حاجة إلى  :ثانيا

إن الفشل الذي قد يعيق احد مجاالت التربية  أن تدار بأسلوب علمي بعيدا عن الصدفة، ومما هو جدير بالذكر

  .البدنية والرياضية والهيئات الرياضية يكون بسبب غياب اإلدارة السليمة

                                                           

  .133، ص 2009التوزيع و خدمات الكمبيوتر، اإلسكندرية، اإلدارة الرياضية، ما هي للنشر و منظور حديث في : محمد عبد العزيز سالمة، سمير عبد الحميد علي - 1

  .178، ص1992التطور العلمي لمفهوم الرياضة، دار الشباب للطباعة، القاهرة، مصر، : محمد عصام بدويكمال أمير و  - 2

  .10، ص2003، منشاة المعارف، القاهرة، مصر،1الرياضية، طة اإلدارية في التربية البدنية و القياد: حمد الشافعيأحسن راهيم محمود عبد المقصود و إب-  3
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اإلدارة نشاط حتمي وحيوي لكل جهد جماعي، فهي التي تتيح للجهود اإلنسانية بالفعالية والجدوى فمجهود  :ثالثا

 عة حتى تحقق األهداف المطلوبة، فهذا يعني وجود القيادةالجماعات يحتاج إلى تخطيط وتوجيه وتنظيم ومتاب

المثالية المتمكنة لتحريك كل اإلمكانيات المادية والبشرية في اتجاه الهدف المطلوب تحقيقه وفي ظل غيابها تسود 

  .العفوية واالرتجالية في التسيير

فرد مهما كانت قدراته الشخصية عالية في ضرورة توفر الموهبة اإلدارية في اإلداري، فليس من استطاعة أي : رابعا

  1.مجاله أن يكون قادرا على ممارسة اإلدارة إال إذا تمتع بالموهبة اإلدارية

 :أهداف اإلدارة الرياضية - 6

  : تتمثل أهداف اإلدارة الرياضية فيما يلي 

  .استعمال الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاية الهدف المباشر الستخدام اإلدارة هو  - 

  .المحافظة على األشخاص والموارد واالستخدام الفعال لها  - 

تهدف إلى مساعدة األهالي  يفه حماية مصالح الموظفين ورعايتهم هذا الهدف يدخل في نطاق تنمية المجتمع، - 

  .ليعيشوا معيشة أفضل وحثهم على تحسين ظروف حياتهم في نطاق الوسائل واإلمكانيات والموارد الموجودة فعال

أهداف اإلدارة فزيادة الكفاية اإلنتاجية، إلى ابعد الحدود و  واستغاللهاد هذه الموار  ستخداماهذا معناه و 

الواسع هي األهداف النهائية للدولة نفسها، وهي المحافظة على السالم والنظام وتحقيق العدالة ورعاية  ىمعنالب

الجماعي وتوفير الطمأنينة وتقديم الخدمات والمنافع العامة، والتوفيق  ستقراراال وضمان همتوحماي الشباب وتثقيفهم

  2.بين الجماعات وبين المصالح المتعارضة وباختصار فان اإلدارة الحسنة تهدف إلى تحقيق حياة طيبة

  :المبادئ العامة لإلدارة الرياضية - 7

في حياته العلمية مركزا على أنها ذات  ، ذكر انه استخدمهامبدأ )14(حسب العالم فايول حددها في أربعة عشر

صفة أي تطبع على جميع ما يزاوله اإلنسان من نشاطات وأعمال كالتجارة، السياسة، الرياضة وغيرها، كما أنها 

  :ليست ثابتة أو مطلقة فهي كاآلتي

  .ينطبق على كافة األعمال: تقسيم العمل )1

اوى لحق في إصدار األوامر، يجب أن تتسإن السلطة هي التي تعطي للمسير ا: السلطة والمسؤولية )2

  .نجاز المهام الموكلة لهإمع المسؤولية، هي االلتزام ب

  .مرؤوسين األوامر من مصدر واحد فقط، وهو الرئيس المباشرالحيث يتلقى  :الوحدة اآلمرة )3

  .النظم واللوائح وعدم اإلخالل بالوظائف واألوامر حتراماأي ضرورة : االنضباط )4

  .واحد هدف لتحقيقواحدة لكل مجموعة  ةيقتضي هذا وجود رئيس واحد وخط :وحدة التوجيه )5

بمعنى أن تكون ألهداف المؤسسة األولوية على : خضوع المصلحة الفردية للمصلحة المشتركة )6

  .أهداف األشخاص العاملين 
                                                           

 .)25،26(، ص1996النشر، القاهرة، مصر، اإلدارة الرياضية، مركز الكتاب و مقدمة في : عدله عيسى مطرطلحة حسام الدين و   -1

 .22الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص حسن احمد الشافعي،عبد المقصود و  محمود إبراهيم -2
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  1.بإعطائهم مقابال مع األعمال التي يؤدنها لصالح المؤسسة: تعويض الموظفين )7

  .ما يتناسب مع نوعية المهام ونوعية األشخاص ب: تفويض السلطة )8

يقتضي وجود خطوط واضحة للسلطة اآلمرة من األعلى إلى األسفل، هذا مع : التدرج التربوي للسلطة )9

  .إمكانية إقامة جسور أفقية االتصال، والتنسيق المباشر في حالة الضرورة

  .ذه األماكن مناسبةيتطلب وضع كل شيء و كل شخص في مكان معين وأن تكون ه: النظام )10

  .أي معاملة العاملين في المؤسسة بالعدل وحسن النية: اإلنصاف و المساواة  )11

  .يتطلب االستثمار الجيد لألعمال: استثمار األشخاص )12

تحتاج المؤسسة إلى القدرة على تصور الخطة مثلما تحتاج القدرة على تنفيذها، يتطلب : المبادرة )13

  .اجل تشجيع مرؤوسيهم تضحية الرؤساء بغرورهم الشخصي من

حيث يتعين على الرئيس من خاللهم ممارسته لوحدة األمر، أن يحافظ على وحدة : روح الجماعة )14

ستلزم تامين روح وتماسك المجموعة وأن يتجنب تفرقها، بحيث تكمل قوة المجموعة في االتحاد وي

  2.مكثفة تصاالتاالجماعة، ووجود 

  :الرياضيةالمهارات األساسية في اإلدارة  - 8

  :بان اإلدارة الرياضية تعتمد على ")kans(كانز "لقد أشار اإلداري األمريكي 

وقد وصفها بأنها التفهم الكامل والكفاءة في نوع خاص من الفعاليات، وهي تتضمن : المهارات الفنية - 1- 8

  .التقنين في المجال الرياضي ستخدامااالختصاص، والقدرة على معلومات خاصة وقابلية كبيرة للتحليل في 

القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملين لغرض تعاون : المهارات اإلنسانية  - 2- 8

وتجانس تام في ذلك الفريق الذي يعمل معه أيضا، وتتضمن معرفة اآلخرين والقدرة على العمل معهم بشكل 

  .فعال وبعالقة جيدة

لمنظمة القدرة على ربط األجزاء الدقيقة وهذا يعني النظرة الشاملة والكلية ل:اب الفكريمهارات االستيع - 3- 8

  .أقسام تلك المنظمة على بعضها البعض عتماداالتي يعملون فيها وكيفية 

 ة في أي مجتمع يسعى لرعاية شبابهإن إدارة التربية الرياضية تعتبر من أهم وأصعب الوظائف اإلداري

وبذلك فهي تعتمد في الدرجة األولى على القادة والرواد والمشرفين والموظفين، وجميع العاملين في مجاالتها 

وميادينها الواسعة، كما وتعتمد على المؤسسة بالدرجة الثانية، وعلى المنشات والمرافق والمعدات واألدوات 

  .بالدرجة الثالثة

هة المنظر الرياضية ـ تعني استخدام العلم في تنظيم وتدريب السلوك وبهذا يرى المؤلف إن اإلدارة ـ ومن ج     

  3.اإلنساني والذي يسعى الستخدام العناصر المادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق االنجازات الرياضية

                                                           

  .18، ص1992تطبيقات اإلدارة الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، مفتي إبراهيم حمادة، -1

  .20، ص2002زء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل للتسيير األساسيات ووظائف التقنيات، الج: محمد رفيق الطيب - 2

 .60، ص2002التوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و 1رياضية، طالمنافسات الإدارة البطوالت و  ،لمجيد إبراهيممروان عبد ا -3



 اإلدارة الرياضية                                           الفصل األول                                              

 

19 

 

  :مكونات اإلدارة الرياضية - 9

تكون من أعضاء والفرد هو يعد الفرد النواة المنظمة بحيث أي تنظيم أو منظمة ت :العامل البشري - 1 - 9

 جيب لتوقعا اإلدارة أو المؤتمراتأساس السلوك التنظيمي وعنصر الزم ألي موقف سلوكي سواء كان يست

  .والمؤتمرات البيئية فيعمل أو يسلك بمفرده أو ضمن جماعة أو فريق عمل

مشتركة إذ أن فردا أو المنظمة تشكل محيط عمل لمجموعة من األفراد لهم اهتمامات  :العمل الجماعي - 2 - 9

دون عي مشترك يستطيعون تمييز أنفسهم كأعضاء بعض األفراد ال يستطيع تحقيق الهدف دون تفاعل جما

  .دوارأرهم من غير األعضاء من الجماعة ولهم غي

فكل فرد يمارس دورا أو أكثر اتجاه غيره من األعضاء له أحاسيس ومشاعر باتجاه بعضهم البعض ولهم 

  1.ه مع زمالئه لتحقيق أهداف مشتركةولهم قواعد وأنماط يسلم كل فرد بجهدقيم مشتركة، 

 يطلق لفظ المنظمة على الجهاز أو الهيكل الذي تمارس فيه األنشطة: المنظمة التي تعمل اإلدارة ألجلها

  ."المشروع"أو " النشأة"الشائعة  أدق واصدق من التعبيرات األخرى" المنظمة " اإلدارية و يعد تعبير 

 موعة تعمل وفق تخطيط وتنسيق معينولفظ المنظمة مشتق من تعبير التنظيم الذي يشير لتنظيم يضم مج

  2.لتحقيق هدف محدد يمثل توجيه اإلدارة

إن نجاح أي منظمة متوقف على مدى فعالية إدارة هذه األخيرة التي ال يمكنها تحقيق  :القائد اإلداري - 3- 9

على سماته الشخصية حتى  عتماداا الذي يتميز بقوة التأثيرإال بوجود قائد إداري فعال، و  وافـيأهدافها بشكل 

  3.تحقيق األهداف المخططة باتجاهوحثهم على األداء المثمر  وٕارشادهمينجح في تحفيز مرؤوسيه 

  : صفات اإلدارة الرياضية -10

  .اختصاصاتهات العمل في الهيئة الرياضية في جوانب ومجاال لكلضرورة تغطية اإلدارة أي  :الشمول-10-1

ويعني أن يتولى كل قسم أو جزء في الهيئة الرياضية جانب في التنظيم، حيث يؤدي أو  :التكامل  -10-2

اإلدارية للهيئة الرياضية يقوم بمهام محددة أو متخصصة، مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام أو األجزاء العملية 

  . احد، بحيث تتحقق النتائج المرجوةإطار ونسق و  يكون ذلك فيككل، و 

ٕانما المستقبل أيضا من دارة الرياضية ليس للحاضر فقط، و ويعني ذلك أن تعمل اإل :المستقبلية  -10-3

جل ذلك أن تنظر إلى الماضي لتسقي أاف وأماني وتطلعات في زمن آتي، وعليها خالل عملها من خالل أهد

  .ية التنبؤ بالمستقبل باعتباره واجبا أساسيا من واجبات اإلدارة الرياضيةمنه الدروس، وهنا تظهر أهم

 تاح على البيئة التي تعمل خاللهاويعني هذا أن تتميز اإلدارة الرياضية في الهيئة باالنف:االنفتاح  -10-4

  4.تتأثر وتؤثر فيها

                                                           

  ).229،263(، ص1985القاهرة،  ،1التنظيم واإلدارة الرياضية ، دار الشروق، ط :إبراهيم عبد المقصود -1

 .15مرجع سابق، ص ،مروان عبد المجيد إبراهيم -2

  .11عبد الرحمان العيسوي، مرجع سابق،ص -3

  .18مرجع سابق، ص ،مفتي إبراهيم حمادة -4
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  :الرياضةرة في ميادين التربية الرياضية و مجاالت اإلدا -11

اإلدارة  تها في الميادين األخرى، بل تتفق معفي ميادين التربية الرياضية ال تختلف عن مثيالإن اإلدارة 

لتحقيق أهدافها، ولإلدارة في ميادين التربية  سها من طبيعة العملية التربوية والتعليميةالتعليمية لكونها تستمد أس

  :من أهمهاة دورها في العديد من المجاالت و الرياضية و الرياض

نجاح كل من المجلس القومي للرياضة أو اللجنة االولمبية  رتباطكاوذلك  :عالقة الهيئات الرياضية بالمجتمع -

الرياضية أو األندية بالمجتمع والبيئة المحلية، وذلك حتى يتم تقديمه من سياسات ومشروعات وبرامج  أو االتحادات

  .تنميه البيئةتسهم في خدمة المجتمع و 

لشباب والجامعات نجاح كل من المجلس القومي ل رتباطكا هذا :المؤسسات الشبابية بالمجتمعو عالقة الهيئات  -

  التي يواجهها المجتمع دم الشباب وتواجه المشكالتــــــــــــــــــــــــي تقديم سياسات ومشروعات وبرامج تخومراكز الشباب ف

  .التربوي ألوقات فراغ الشبابذلك كنتيجة لالستخدام غير كالتطرف واإلرهاب واالنحراف و  

كون المتعلم محور لي :تطور مناهج التربية الرياضية المدرسية بما يساير االتجاهات المعاصرة في هذا المجال -

  .تحقق النمو المتكامل لهؤالء المتعلمينليتربوية يجب أن تبنى على أسس علمية ونفسية واجتماعية و هذه المناهج 

بغرض االرتقاء بمستوى أداء العبي المنتخبات الوطنية في : لتدريب الرياضي الحديثأساليب اتطوير برامج و  -

ائج متقدمة على المستوى القاري واإلقليمي والدولي مختلف األلعاب الرياضات حتى يمكن الحصول على نت

 العلمية في هذا المجالالدراسات االستفادة من نتائج من خالل إتباع األسلوب العلمي و  ذلكوالعالمي ، و ولمبي واأل

ذلك لالرتقاء ل من تلك األلعاب أو الرياضات، و برامج الدول المتقدمة في كوكذلك االستفادة من تجارب وسياسات و 

  .برياضة المنافسات

المهنة بغرض تزويدهم وذلك قبل التحاق العاملين ب :تصميم برامج علمية لإلعداد المهني للعاملين في المجال -

يعة العمل التي تتطلبها طب بالكفايةمن ثم تزويدهم ات المعاصرة في مجال عملهم، و االتجاهمهارات و لابالمعرفة و 

لتطوير أداء هؤالء  "in service traning" كذلك تصميم برامج التدريب أثناء الخدمةالذي سوف يقومون به، و 

  .العاملين بعد التحاقهم بالعمل أو المهنة

ى وذلك في ضوء المعايير العلمية التي يجب مراعاتها في ذلك المجال، حت: المنشات الرياضية وٕادارةتخطيط  -

على مستوى المؤسسات التعليمية والهيئات الشبابية والهيئات الرياضية  ذلكيتحقق الغرض من هذه المنشات، و 

   1.القطاعات األمنيةكز الشباب، والمؤسسات العمالية و راــمكاألندية و 

عات و برامج األلعاب وذلك يتضمن إدارة مشروعات و برامج اللياقة البدنية، إدارة مشرو  :الرياضة للجميع إدارة -

  .البراعم أو الطالئع، وكبار السن والمعاقينالترويحية والبيئة الشعبية، وكذلك مشروعات وبرامج كل من األطفال و 

جميع الهيئات  وٕادارة، األولمبيــةولمبية وغير األ واالتحادات ولمبيةوذلك كإدارة اللجنة األ :إدارة الهيئات الرياضية -

  .الرياضية بوجه عام

                                                           

  ). 33(، ص2009، 1األسس العلمية لإلدارة الرياضية، مركز الكتاب للنشر، مدينة نصر، القاهرة، ط :يش، محمد الحماحمي، سهير المهندسكمال درو  -1
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وذلك حتى يتمشى مع : النظم اإلدارية المنظمة للعمل في مجال الهيئات الرياضيةتطوير القوانين والتشريعات و  -

  .المنظمات الرياضية عمل رياضة المنافسات والرياضة للجميع وتيسيربرتقاء التوجهات المعاصرة بغرض اال

يؤكد كل المهتمين بالمجال الرياضي إن اإلدارة المعاصرة قد أصبحت ضرورة حتمية ووسيلة رئيسية و 

ن خالل ذلك ممات الرياضية ألهدافها المحلية والقارية واإلقليمية والدولية، و لتحقيق الهيئات أو المؤسسات أو المنظ

ت التي النشاطاو  على مشروعاتها والبرامج طبيق جميع عناصر اإلدارةمواصفات الجودة في تتطبيق معايير علمية و 

على التكيف مع التغير  حتى تتميز بقدرتهاتحقيق عنصر الفاعلية لإلدارة  و  ذلك بغرضتؤديها وفقا لفلسفاتها، و 

  .في كل مجال من مجاالت الحيات المرتبطة بالرياضة العالمية بوجه خاص المتنامي والمتالحق التطورالمستمر و 

لذلك فان الهيئات أو المؤسسات أو المنظمات العاملة في المجال الرياضي االهتمام بالتطبيق العلمي و 

  :لعناصر اإلدارة التالية

  .التخطيط - 

   . التنظيم - 

  .القيادة، الدافعية أو التحفيز، االتصال :هيمن العمليات السلوكية لإلدارة و الذي يتضالتوجيه و  - 

  1.الرقابة - 

  "decision taking" تخاذهإ و "  decision making" وفير المناخ المناسب لصنع القرارذلك إلى جانب تو 

الذي يتم الحل األفضل أو األمثل و من ثم تحديد المتاحة، و  "alternatives"ذلك لالختيار الجيد من بين البدائل و 

وهرها، بل إن العديد من الكتاب جاتخاذ القرار يعد قلب اإلدارة و  اختياره من بين عدة حلول متكافئة، باعتبار أن

     .المفكرين يعتقدون أن عملية اتخاذ القرار تعد مرادفا لعملية اإلدارةو 

  :التنمية اإلدارية في المجال الرياضي -12

  : التنمية البشرية -12-1

م على إصدار تقرير التنمية البشرية السنوي ويتناول 1990 المتحدة اإلنمائي منذ عامبعد برنامج األمم 

م المفاهيم الجديدة لقياس التنمية البشرية والنمو االقتصادي والتنمية، وقد شكلت التقارير المتوالية 1996 تقرير

 يــــالمتصلة على الصعيد العالم اراتتلخيصا ألهم التوجهات الفكرية بشان قضايا النمو والتنمية البشرية والحو 

  .وخلقت اهتماما متناميا في عالقات البشر بالتنمية والنمو

  م أو ــــــــــــالتنمية البشرية في المجال الرياضي تختلف باختالف األنشطة الرياضية وأيضا إذا كان الهدف تعليو 

خاصة تتناسب مع نوعية النشاط وحجم النشاط تدريب أو تحكيم أو إدارة، فكل عمل يحتاج تنمية بشرية ذات طبيعة 

  .والمرحلة السنية والمستوى الذي يقوم فيه الفرد بالعمل

ومن هنا فالتنمية البشرية هي تنمية شاملة لإلنسان وبما يرتبط باإلنسان ولذا كانت التنمية اإلدارية إحدى 

  2.األفراد وٕادارة األفراد هي اإلدارةمجاالت التنمية البشرية، بل وأهمها نظرا الن اإلدارة هي إدارة 
                                                           

  .34مرجع سابق، ص ،يش، محمد الحماحمي، سهير المهندسكمال درو  - 1

  .133، ص2008القاهرة،  ، مركز الكتاب للنشر، نصر1امة، طالتنمية اإلدارية في اإلدارة الرياضية واإلدارة الع ،جمال محمد علي - 2
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 :التنمية اإلدارية -12-2

        ﴿:قال تعالى  *من سورة الرعد 11اآلية *      صدق اهللا العظيم ﴾

نه على اإلنسان أن يفكر ويخطط ويعمل على االنتقال من وضع إلى وضع أحسن أتوضح اآلية الكريمة 

وكلمة يغيروا في ، األفضل وأال يركن إلى الكسل والخمول والسلبيةمنه وأفضل ويسعى إلى تغيير ما هو فيه إلى 

  .حكم اآلية الكريمة تدل على أن التغيير إلى األحسن مرتبط بإدارة قوية واعية هادفة لتحقيقه أمل ما

خالل االختيار العلمي للمديرين  التنمية اإلدارية هي العملية المخططة لتغيير ظروف وأساليب األداء من

وتدريبهم لتولي أعباء الوظائف اإلدارية وموالتهم باإلشراف والتوجيه والتثقيف بشكل متكامل وتحفيزهم دهم وٕاعدا

  .للوصول لمستويات عالية من األداء

ن التنمية اإلدارية هي عملية تغيير شاملة ومستمرة تتناول النظم والتنظيم وأساليب العمل وسلوك إمن هنا ف

مستواهم الثقافي والقيادي من اجل تطوير المؤسسات المختلفة واالنتقال بها من حالة العاملين واتجاهاتهم ورفع 

التخلف إلى حالة التقدم حتى تكون قادر على تحمل أعباء ومتطلبات تنفيذ خطة التنمية القومية اقتصاديا واجتماعيا 

  .وسياسيا وعلميا وثقافيا ودينيا

  :الرياضيأسباب التغيير والتطوير في المجال  -12-3

  .بسبب سوء المستوى وضعف النتائج وتفشي المشكالت األمور يجب تتغيره إدراك بانهي  :األزمة

وهي تعبر عن الصورة الواضحة للمستقبل الممكن الوصول إليه بالتغيير في ضوء التغيير والتطور  :الرؤية

  .والتقدم المحيط بنا في المجال الرياضي

  .ضاعت وضاع الوقت وتخلفنا وتقدم من حولنا وٕاالبمعنى أن التغيير فرصة البد من استغاللها  :الفرصة

هو التنبؤ بحدوث أشياء للهيئات الرياضية في المستقبل سيؤثر سلبا على المستوى الرياضي لهذه :التهديد

  1.الهيئات ومدى قدرتها على المنافسة

  :2الرياضيأهداف التنمية اإلدارية في المجال  -12-4

  .تغيير وتطوير أسلوب العمل بصورة مستمرة في ضوء المستحدثات العلمية - 

  .بالتعليم العالي في ضوء التطور الرياضي العالميوالتدريس تنمية الوظائف القيادية في الهيئات الرياضية  - 

  .عن طريق التعليم والتدريببث الوعي وتعميق المعرفة للعاملين في المجال الرياضي بأساليب اإلدارة العلمية  - 

تشكيلها بما يحقق التناسق والتناغم بين الهياكل التنظيمية  وٕاعادةتطوير الهياكل والوظائف في المجال الرياضي  - 

  .التابعة لكل من الشباب والرياضة، واألداء المطلوب من خالل تحديد المسؤوليات والصالحيات بشكل دقيق

نظمة للهيئات الشبابية والرياضية بما يسهل األداء في ضوء أسس قانونية وتشريعية تطوير القوانين واللوائح الم - 

  .وتهيئة وتوفير الظروف البيئية المالئمة للعمل في اإلدارة أو التدريب أو التحكيم أو الطب الرياضي ،سليمة

                                                           

 .136مرجع سابق، ص: جمال محمد علي -1

 .-141142 نفس المرجع، ص: علي جمال محمد -2
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   :خــالصة

 وظائف، أهمية، أهداف، مبادئا من تطرقنا من خالل هذا الفصل إلى تعريف اإلدارة الرياضية وما له   

كما تطرقنا إلى مجاالت اإلدارة الرياضية وكيف يمكننا  بأهم الصفات المميزة لها مرورامهارات ومن ما تتكون، و 

  .تنمية اإلدارة الرياضية

التي تعتبر المحرك األساسي للتطور الرياضي من خالل األدوار التي ن اإلدارة الرياضية هي المعنية و أل     

ثل والحسن لهذه ديها داخل الهيئات الرياضية بجميع أدواتها التي تساهم في تحسين أداء العمال والتسيير األمتؤ 

  .الهيئات الرياضية

  

   

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
  

  
  
  
 

  
  
 

  
  

 

 

 

  

  :الثانيصل  الفَ 

 المنشآت

  .الرياضية
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  :هيــــــــــــــــــــــــــــــــدمت

لقد ظهرت المنشآت الرياضية منذ القدم نتيجة الحاجة إليها ولو أن بدايتها كانت بسيطة وليست بمعناها   

لممارسة خاصة الحالي، غير أن ذلك يدل على أن تطور األلعاب الرياضية جعلت اإلنسان يحتاج إلى أماكن 

  .المشاريع الرياضية في كافة أنحاء العالم، ودفعته إلى تصميم أحدث الهياكل والمنشآت وٕانجاز العديد من رياضيةال

حيث أصبح الحديث على مستوى األداء الرياضي لدى الالعبين يجرنا ال محالة إلى الحديث عن الهياكل 

 نتائج والمنشآت الرياضية في الجزائر كونها العصب األول في تكوين الرياضي وتنعكس باإليجاب والسلب على

اكل والمنشآت هدفها ودورها ينبغي أن يكون تسييرها راشدا ومعقوال وبأسلوب يخضع الرياضيين عموما، ولبلوغ الهي

  .ات عملية حديثة وصحيحةيلنظر 

وٕان نجاح المنشآت الرياضية في تحقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة وفعالية اإلدارة وطريقة   

للمنشآت واإلمكانات الرياضية حيث أن المشرف  تسييرها والمبادئ األساسية التي يتمسك بها المشرف في التخطيط

  .لقراراتلتخاذ وإ  أن تحتاج إليه المنشآت من تسيير هو أعلم بما يجب

ولذلك نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الهياكل والمنشآت الرياضية بين العصر القديم والحديث، وٕالى ما       

  .هذابذلته الجزائر من جهود بعد االستقالل حتى يومنا 
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  1:الرياضية في العصر القديم المنشآت - 1

ضية هتم بإقامة دورات رياإية إلى اإلغريق حيث أنهم أول من إقامة المنشآت الرياضفي يرجع الفضل   

" أولمبيا" قبل الميالد دورة رياضية في مدينة  468التسمية الحالية للدورات األولمبية مأخوذة عنهم إذ أقاموا عام ف

ستمرت لمدة خمسة أيام اشترك فيها أعداد كثيرة من الالعبين اإلغريق الذين حضروا من مختلف المقاطعات مما إ

ستيعاب أعداد وفيرة من المتفرجين الذين حرصوا ي تتسع إلاضطر المسؤولين إلنشاء عدد من المالعب الكبيرة الت

  STADAMعلى الملعب الرئيسي الكبير لفظ إستاد على متابعة المباريات ومشاهدة وتشجيع األبطال وقد أطلق 

وكان يطلق في بداية األمر على مضمار الجري، وفي أثناء العصر الروماني أطلق لفظ إستاد على مجموعة من 

  : المنشآت الرياضية التي تضم المالعب التالية

الخماسي الحديث حاليا ولكنها كانت في رياضة البنتاثون الرومانية القديمة تقابل رياضة : ملعب البنتاثون - 1- 1

  ...العدو، الوثب العالي، قذف القرص، : ذات الوقت عبارة التنافس في خمس رياضات هي

خصص هذا الملعب في عصر الرومان لسباقات الفروسية والعربات، كما كان يخصص  :ملعب الهيبودروم - 2- 1

في التنافس بين الخطباء لفة والمواسم، باإلضافة الستخدامه هذا الملعب أيضا إلقامة الرقصات أثناء األعياد المخت

  .والشعراء

ى الفنون الرياضية هو مكان للتدريب حيث خصص لتعليم وٕاعداد الالعبين وتدريبهم عل :الباالسترا - 3- 1

  .المختلفة

البعيدة المختلفة هو مكان معد ومخصص الستضافة وٕاقامة الالعبين والزوار من المقاطعات : الليونيديون - 4- 1

  .القرى الرياضية في العصر الحالي تقابله

ولكنه  فوق بحيرة بروما" فسباسان"هو أشهر المالعب التاريخية القديمة الذي شيده اإلمبراطور : الكولوسيوم - 5- 1

شكل كولوسيوم أول إستاد له الميالدية ويعتبر  80بنائه عام " تيتسى"توفي قبل إتمام بنائه واستكمل ابنه اإلمبراطور 

ثمانين ألف  "80000"مترا تستوعب حوالي  48أقيمت حوله مدرجات عبارة عن أربعة طوابق بلغ ارتفاعها  بيضاوي

كما ألحق له به مدرسة لتعليم فنون المصارعة وتم تجميل واجهته من الخارج بمجموعة من التماثيل  متفرج

هو بداية التقدم الحقيقي للمنشآت الرياضية التي أخذت كثير من  1890م عا مصنوعة من المرمر والرخام ويعتبرال

الدول األوربية تطويرها على أيدي خبراء متخصصين في هذا المجال وخاصة ألمانيا، فلندا، إيطاليا ثم انتقلت 

ر التكنولوجي الهائل ة هذا التطو تكنولوجيا التجهيزات الرياضية إلى انجلترا وفرنسا وأمريكا ودول أخرى ويمكننا متابع

حتى آخر الدورات الحديثة حيث نالحظ مدى  1972تبع الدورات األولمبية المختلفة بداية بدورة ميونيخ األولمبية بت

تنافس الدول في إظهار ما لديها من تقنيات حديثة متطورة في مجال المنشآت الرياضية أسوأ بباقي المجاالت 

   2.الحيوية لهذه الدول العظمى

  

  
                                                                 

  .59، ص 1998عفاف عبد المنعم درويش، اإلمكانات في التربية البدنية، منشأة المعارف اإلسكندرية،  -1

  .60المنعم درويش، نفس المرجع، صاف عبد عف -2
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   1:المنشآت الرياضية في العصر الحديث - 2

  : المدن الرياضية - 1- 2

تظهر أهمية المدن الرياضية عند تنظيم دورات أو بطوالت دولية أو مهرجانات شباب باإلضافة إلى دورها 

يمكن أن  ،ت خاصة بهماالهام في إعداد وتجهيز الفرق والمنتخبات القومية وللمدن الرياضية مواصفات ومشتمال

  : يلي نوردها فيما

متر يحتوي على عدد  4يشتمل على ملعب قانوني لكرة القدم وحوله مضمار للعدو ومسافة : الملعب - 1- 1- 2

عه القفز بالزانة، الرمي حارات مع التجهيزات الخاصة لميدان مسابقة ألعاب القوى من الوثب بأنوا 8 إلى 6من 

متفرج ومقصورة لكبار الزوار وأماكن  25000باإلضافة إلى مدرجات المتفرجين التي تتسع ألكثر من  بأنواعه

اإلعالميين، وتستعمل األماكن الموجودة أسفل المدرجات للخدمات المختلفة مثل المداخل والخارج، االشتراكات 

  . ات المياه، ورشات لصيانة المخازنوصالت االستقبال، غرف التدليك ودور 

مترا  27متر طول،  45موجودة في وسط الصالة المغطاة عنيجب أن ال تقل الحلبة ال: الصالة المغطاة- 2- 1- 2

عرض، وذلك إلمكانية استغاللها في أكثر من رياضة باإلضافة لوجود مدرجات المتفرجين وتستغل المنطقة أسفل 

  .إلخ...... دورات مياه ومخازن، خدمات طبية ن واإلداريين والحكام منمختلفة لالعبيتوفير خدمات لهذه المدرجات 

تمارس عليها أنشطة متنوعة ومسرح وغرف االجتماعات  أماكنكما يجب أن تلحق بهذه الصالة الرئيسية   

  .المخازن وأماكن الصيانة :خرى مثلاأل فزيون وكفتيريا مع خدماتمع صالة أخرى تستخدم كمكان لمشاهدة التل

من الضروري توفير مجموعة من المالعب المفتوحة داخل المدينة الرياضية وهذه  :المالعب المفتوحة - 3- 1- 2

لتوفير ملعب المالعب تكون أرضيتها من المسطحات الخضراء لممارسة كرة القدم، الهوكي، كرة اليد، باإلضافة 

  .لكل ملعبمع توفير مدرجات خاصة مالعب مفتوحة أخرى لكرة السلة واليد والطائرة،  جمباز فني مفتوح، مع

مترا باإلضافة  2.10:مترا بعمق )21×50(سباحة أولمبييجب توفير حوض  :حمام السباحة والغطس - 4- 1- 2

لجوانب حتى متر من جميع ا 3.5متر بعمق متدرج يبدأ بـ ) 12×15(غطس منفصل ال تقل أبعاده عن لحوض

متر وحوض آخر ) 25×12.5(مزود بمصعد مع توفير حوض للتدريب ،متر 5.25يصل إلى المنتصف بعمق

  .كغرف خلع المالبس تستعملمنطقة و ل المسابقات مع توفير مدرجات حوض السباحة األولمبي قبلإلحماء 

غرفة  100هي مجموعة من الغرف المخصصة للنوم بحيث ال يقل عددها عن : مناطق اإلعاشة - 5- 1- 2

مزودة بالخدمات الفندقية وتكييف هواء مركزي وصاالت لالجتماعات والجلوس ومكتبة مزودة بالكتب وشرائط 

  .الموسيقى والفيديو، وكافيتيريا ومطعم رئيسي، وكل ما يوفر لالعبين احتياجاتهم طول فترة إقامتهم 

منشآت إلمدادها بالكهرباء والمياه وشبكة هي المسؤولة عن توفير الخدمات العامة لل: الخدمات المركزية - 6- 1- 2

الصرف الصحي واالتصاالت والطرق الرئيسية والفرعية الموجودة بالمدينة وأماكن انتظار السيارات والمركز التجاري 

   .إلخ... والخدمات األخرى السياحية البريدية االستعالمات، األمر، 

  

                                                                 

  .65مرجع سابق، ص : عفاف عبد المنعم درويش -1
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  : مفهوم المنشأة الرياضية  - 3

الرياضية العنصر األساسي لكل مسعى في التطور الرياضي فهي تتحكم في المستقبل تعتبر المنشأة   

   1.الرياضي كله، تشكل القاعدة التي بدونها ال يمكن القيام بأي مسعى لتعميم وتوسيع الممارسات الرياضية

د يحد 02/11/1991:المؤرخ في) 91 - 416(ويعود مفهوم المنشآت الرياضية حسب المرسوم التنفيذي   

ستغاللها، والمنشآت الرياضية التي سنتطرق إليها هي منشآت ذات الطابع إ شروط إحداث المنشآت الرياضية و 

من القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في  02العمومي والتي نتعرف على مفهومها القانوني خالل الرجوع إلى المادة 

لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية المتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية  03/02/1993

مهيأة للنشاط الكل اهيالالجماهيرية في الوسط التربوي، والمقصود بالمنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي هي كل 

الرياضي التابع لسلطة دواوين المركبات المتعددة الرياضات في الواليات والقاعات المتعددة والمالعب التابعة لسلطة 

اإلدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة باإلضافة إلى هذا القرار نجد التعرض لهذا النوع من المنشآت ضمن أحكام األمر 

من القرار الوزاري حيث يمكن أن نفهم من خاللها أن المنشآت الرياضية  99ىإل 88ال سيما المواد من ) 05 - 95(

ولة أو الجماعات المحلية لهذه المنشآت استعمال خاص، حيث العمومية هي تلك التي أنجزت بالمساهمة المالية للد

رياضية للمعاقين لي وللتربية البدنية والرياضية ولمنظمات يكون تعاملها بصفة مجانية لرياضة النخبة والمستوى العا

والمتخلفين ذهنيا ولعمليات تكوين اإلطارات الرياضية التي تقوم بها المؤسسات العمومية، والمنشآت الرياضية هي 

منشأة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسات الرياضية والبدنية، التي تتوفر فيها الشروط التقنية والصحية 

  .البدنيةالرياضية و واألمنية الحتواء النشاطات 

  : إدارة المنشآت الرياضية - 4

  : االعتبارات الضرورية في تصميم المنشأة الرياضية  - 1- 4

هناك العديد من العناصر التي يجب أن تراعى عند تصميم المنشأة الرياضية والشروع في العمليات   

  : الرياضية الخاصة به نذكر ما يلي الخاصة بالتسهيالت واإلمكانيات

تخدمين له حيث يجب أن تصمم المنشآت الرياضية طبقا لطبيعة استخدامها من جانب احتياجات المس -1

    2.لبات االتحاد الدولي في االعتبارالمستخدمين، كما يجب أن توضع متط

يجب أن يوضع أمام المهندسين الذين سوف يصممون المنشأة الرياضية التفصيالت الكاملة باستخدامها  -2

ومتطلبات اإلضاءة، ومتطلبات نظام الصوت، وطبيعة االستخدامات المتعددة مثل طبيعة أرضية المنشأة، 

 .البس، ومساحات الممارسة الرياضيةللحجرات والقاعات، وللتخزين وحجرات الم

على هؤالء الذين سوف يديرون المنشأة الرياضية أن يخططوا جيدا لكيفية إدارته، وتحقيق أفضل استخدام  -3

لسيارات وأساليب إزالة الفضالت والنفايات، وأن يضعوا في االعتبار استخدامات له وعمليات النظافة وركن ا

 .ا الخدمات المطلوبة للمشاهدين بهالمنشأة من جانب المعاقين كما أن عليهم أن يحددو 

  .المنشأ الرياضي جب أن يوضع في االعتبار كيفية وصول كل من المتفرجين والمستخدمين والعاملين إلى -4
                                                                 

  .، الجزائر02/11/1991 :المؤرخ في، 91/416:المرسوم التنفيذي رقم -1

  .153ص  1999مركز الكتاب للنشر، القاهرة  ،تطبيقات اإلدارة الرياضية، المدارس، الجمعيات، االتحادات الرياضية، األندية: حنفي إبراهيم حمادة :د -2
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  : االعتبارات الضرورية في بناء المنشأة الرياضية  - 2- 4

يجب بناء المنشأة الرياضية على أساس أنه سيستخدم على المدى الطويل أن بناءه من خالل ذلك قد يكلف  -1

 .لكنه سوف يوفر كثيرا في المستقبلأكثر، و 

الطويل كما أن األدوات ومواد البناء الجيدة التي تستخدم في المبنى سوف توفر كثيرا على المدى  -2

 .استخدامها سيكون أفضل

 .ثر ذلك في الوفاء بتكاليف البناءيجب أن يوضع في االعتبار المواد المتاحة حيث سيؤ  -3

إذا ما كان المنشأ الرياضي سوف يستخدم في مسابقات دولية فيجب مراعاة أن تكون مواصفات البناء منفذة  -4

   1.د التي تصنعها االتحادات الدوليةطبقا للقواع

  : ة في استخدامات المنشأة الرياضيةاالعتبارات الضروري - 3- 4

  : عند بداية تصميم المنشأة الرياضية يجب أن يوضع تصور لما سيكون عليه المبنى من حيث ما يلي -1

  .عدد األفراد الذين سيعملون به وعمل كل منهم  �

  .ه، والحفاظ عليه، وٕاجراءات األمنتكاليف االنتفاع، وصيانت �

  .الساعات التي سوف يستخدم خاللها عدد �

حفالت (ما هي األنشطة األخرى التي يمكن استغالل المنشأ الرياضي فيها بجانب االستخدامات الرياضية  -2

   .)إلخ...االستقبال، واالجتماعات، مكتبة، 

زته اته وأجهيجب أن تتمشى استخدامات المنشأة الرياضية مع اتجاهات المجتمع وأن تكون استخدامات أدو  -3

  .ومبانيه آمنة وجذابة

ذلك من  ،استهالكاتهو يجب أن تدار المنشأة الرياضية بأسلوب يضمن دخل مادي يعوض التكاليف صيانته  -4

  .وضع السياسات وتكاليف االستخدام خالل

تكاليف عمالة المنشأة الرياضية تعتبر هي أكبر المصروفات الجارية، يجب التأكد من تغطيتها مع  -5

  .كفاءة العمل، واألدوات واألجهزة المحافظة على

 ثل رسم األرضيات مراسم االستخدامضرورة وضع موجز لعمليات المنشأة الرياضية وتعديله عند اللزوم م -6

 وقوائم األدوات الرياضية وكيفية استخدامها وواجبات عامة للعاملين به، ومسؤوليات العاملين في حالة

  .الطوارئ ومتطلبات وٕادارة المبنى

ظم العمل واستغالل المنشأة الرياضية مثل السيطرة على الجوانب المالية وتأمين المبنى ضد الحرائق وضع ن -7

  .وتدريب العاملين وموجز للسياسات والسرقات

  .ة مادية لموارد اإلحالل والتجديدوضع خط -8

  

  

                                                                 

  .154مرجع سبق ذكره، ص : مفتي إبراهيم حماد -1
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  : خصائص المنشآت الرياضية  - 5

   1:أن تتوفر على العنصرين التاليين العتبار منشأة أنها رياضية ال بد  

مفتوحة  بل تكون فئة معينة من الناس، لصالح هاستعمالإعدم  أيأن تكون مفتوحة للجمهور  �

 .من الناس هممتفرجين أو غير و رياضيين أسواء تعلق األمر بللجميع، فهي ذات استعمال مشترك 

المهمة الرئيسية واألساسية تكون و الترفيهية  ة للممارسة البدنية والرياضية أوأن تكون المنشأة معد �

  .االنشاطين مع ، أوطات الترفيهيةالنشا أوا النشاطات البدنية والرياضية لمنشأة هو أن تمارس فيهل

وباعتبار المنشأة معدة خصيصا لمثل هذه الممارسات ال يمنع من إمكانية أن تمارس فيها بصفة تبعية أو   

الممارسات الرياضية والبدنية بمختلف أشكالها كأن تكون نشاطات ثقافية أو عروض عرضية نشاطات أخرى غير 

وممارسة هذه النشاطات ال  د جعل المنشآت ذات مردودية أحسن،اجتماعية أو تظاهرات ذات طابع سياسي قص

ة خصيصا يغير من كون المنشآت تمارس فيها بصفة تبعية منشآت رياضية فالمهم هو أنها مفتوحة للجمهور ومعد

  .ألخرى تمارس بصفة عرضية أو تبعيةللممارسات البدنية والرياضية بمختلف أشكالها وأن النشاطات ا

  : أسس تخطيط المنشآت الرياضية  - 6

هناك عدة مبادئ أساسية يجب مراعاتها عند التخطيط إقامة النوادي ومراكز التدريب واإلستادات والقرى   

األمثل وضمان فاعلية وسهولة وسالمة استعمالها حتى تحقق الهدف التي أنشئت من الرياضية من أجل االستغالل 

   2:أجله، ونبين أهم هذه المبادئ التي ينبغي وضعها من الحسبان والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي

تيار يتوقف دراسة هذا العنصر على نوع المنشأة الرياضية المطلوب إقامتها، حيث يختلف اخ :اختيار الموقع -

  ن المجتمعات الرياضية ـــــــــــــــــــــــــالموقع ومساحته بالنسبة إنشاء بعض المالعب الصغيرة عن مراكز تدريب الناشئين وع

بالواليات والمدن الكبيرة ويراعى في ذلك الحجم، الكثافة السكانية والطلب االجتماعي والرياضي للممارسة، ويفصل 

) كيلومتر 02(بالنسبة للشباب، ) كيلومترات 4(اختيار الموقع الذي يبعد عن المناطق السكانية بمسافة أقل عن 

لسريعة تتجه من جميع أطراف المدينة إلى المالعب أو بالنسبة لألطفال حتى يسهل إنشاء شبكة من المواصالت ا

  .ن قطع المسافة سيرا على األقداميمك

والتي يستحسن أن تكون المنشأة الرياضية قريبة من المدينة أو القرية بالنسبة الختيار موقع : وسائل المواصالت -

في أيام المباريات الرسمية حتى الملعب والمدن الرياضية ويجب دراسة أقصى حد لضبط حركة المرور والتنقل 

  .من وٕالى الملعب في أقل وقت ممكن تتمكن من توفير وسائل النقل للمشاهدين

  : لتجانب الوظيفي للمالعب والوحداتا -

  .إن وحدات نزع المالبس ودوريات المياه والحمامات قريبة من أماكن اللعب -أ  

   3.حتى يسهل صيانتهايجب أن تكون جميع المالعب بجوار بعضها البعض  -ب  

  

                                                                 

  .، مرجع سابق91/416:المرسوم التنفيذي رقم -1

  .18ص 2000، 1ططباعة والنشر للر الوفاء الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، اإلمكانات والمنشآت في المجال الرياضي، دا: حسن أحمد الشافعي ،المقصود بدإبراهيم ع -2

  .2006، محمد بوضياف المسيلة ةمحاضرة في تسيير المنشآت الرياضية، قسم اإلدارة والتسيير الرياضي، كلية العلوم االقتصادي: بوداود عبد اليمين -3
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  : تعريف اإلمكانات - 7

يمكن أن يساهم في تحقيق هدف معين حالي أو مستقبلي من تسهيالت ومالعب وأجهزة وأدوات  ماهي كل   

ارة والتقويم وميزانية وظروف مناخية وجغرافية ومعلومات وكوادر متخصصة متبعين األسلوب العلمي للتخطيط واإلد

   1.لتحقيق تلك األهداف

  : أهمية اإلمكانات في التربية الرياضية - 8

ال شك أن توفير اإلمكانات وحسن استخدامها يعتبر أمرا حتميا ال غنى عنه باإلضافة إلى أنها أحد العوامل   

المؤثرة في تقدم الدول وتطورها لما لها من أثر استثماري في تنمية طاقات األفراد والجماعات، ويظهر ذلك واضحا 

بية البدنية والرياضية حيث تؤثر اإلمكانيات بمختلف أنواعها في نجاح أنشطتها وتحقيق أهدافها في مجال التر 

  : في هذا المجال على النحو التالي ويمكننا التعرف على أهمية اإلمكانات

توافر اإلمكانات يعد أحد العناصر األساسية المؤثرة في نجاح فعالية العملية التعليمية حيث ال غنى عن  �

 .نية ومالعب وأدوات رياضية مدرسيةأف وجود

إن تفريخ صفوف متتالية من الناشئين لالنضمام للفرق الرياضية ذات المستوى العالي، والفرق القومية في   �

 .دية والبشرية الخاصة بهذا المجالمختلف الرياضات ال يمكن أن يتم دون توافر اإلمكانات الما

  .أن تحقق أهدافها كاملة في غياب اإلمكانات هاال يمكن الرياضيةإن البرامج المختلفة ألغراض التربية  �

بعد توافر اإلمكانات وحسن استخدامها على المستوى القومي خاصة في مجال اإلعالم الرياضي من  �

أخرى من  العوامل البالغة التأثير على المشاهدين لتنمية مختلف الجوانب الثقافية الرياضية مما يزيد بصورة

 .الشعور باالنتماء للوطن

إن توافرت اإلمكانات الخاصة بتقديم المهارات الرياضية وخاصة الصعبة بطريقة وصورة بسيطة سلسلة  �

 .ة مما يساعد في رفع مستوى األداءتعلق إلى المثالي

انات واألدوات إن تواجد اإلمكانات يوفر الجهد لكل من الالعب والمدرب والتلميذ والمعلم حيث توافر اإلمك �

الرياضية وغيرها من مختلف اإلمكانات سواء في أماكن التدريب أو المدارس أو ما إلى غير ذلك يؤثر في 

 .و ممارسة مختلف األنشطة الرياضيةجذب التالميذ وغيرهم نح

  .فر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجهزة واألدوات يقلل من شعور الممارسين بالمللتو  �

يحد من المظاهر ) كالساحات الشعبية، مراكز الشباب(خاصة في المناطق الشعبية  فر اإلمكاناتإن تو  �

 .الجتماعية في مختلف بلدان العالمالسلوكية غير المرغوب فيها والتي تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد ا

تلف فئات فر اإلمكانات يؤثر باإليجاب في نشر التربية الرياضية والتعريف بأهميتها ويرغب مخإن تو  �

 .قبال على ممارستهاالشعب اإل

لحكومة نحو تحقيق إن توافر اإلمكانات في مختلف المجاالت ومنها التربية البدنية والرياضية يساعد ا �

 .أهدافها العامة
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إن توفير اإلمكانات عالية المستوى سواء كانت مادية أو بشرية له األثر الكبير في االرتقاء بالمستوى  �

 .لناحية المهارية أو الخططيةللممارسين سواء من االرياضي 

يعد توفير اإلمكانات عالية وحسن استخدامها سواء في المؤسسات االجتماعية العامة أو اإلذاعية العقابية  �

له دوره الفعال في مساعدة هذه المؤسسات على ممارسة نزالئها لمختلف األنشطة الرياضية مما يساهم في 

   1.هالتي أنشأت من أجلتحقيقها ألهدافها ا

  : مبادئ اإلمكانات الرياضية  - 9

إن مبادئ التخطيط على جانب كبير من األهمية إذا كان هدف اإلنشاء هو توفير أماكن ذات فعالية للتعليم   

أو التدريب وفيما يلي بعض تلك المبادئ التي يمكن أن يستفيد منها مسؤولي اإلدارة والمهندسون المعماريون في 

تطوير أساليب إنشاء أماكن التربية البدنية والرياضية، يجب أن يشارك في التخطيط المبدئي كل األشخاص الذين 

يعملون أو يستفيدون من اإلمكانات الرياضية في عملهم، إن أي برنامج رياضي يحتاج لبعض المواقع التعليمية 

   2.األساسية

  : أنواع المالعب -10

عها يمكن تقسيمها طبقا لألهداف المعينة، ولكن ال يعني هذا أن كل تقسيم ونوع المالعب على اختالف أنوا  

  : قائم بذاته بل يجب أن تكون هذه التقسيمات كلها مرتبطة ببعضها ويمكن تقسيمها إلى ما يلي

  .ة، مالعب ترويجية، مالعب تنافسيةمالعب عالجية، مالعب تدريبي: من حيث األهداف -أ

  .بعة، مالعب دائرية، مالعب بيضويةمالعب مستطيلة، مالعب مر  : الهندسيمن حيث الشكل  - ب

  .المكشوفة، حمامات السباحةالمالعب : من حيث الشكل العام -ج

  .مالعب األلعاب الفردية والزوجية مالعب المنازالت، مالعب األلعاب الجماعية،: من حيث اللعبة  -د

   .مالعب غير قانونيةمالعب قانونية، : من حيث القانونية - هـ

عينة مثل مالعب تابعة لهيئة م، )مدارس وكليات، مراكز الشباب(مالعب حكومية : من حيث التبعية - و

  .النوادي ونوادي الشركات

نوعية األرض تلعب دورا كبيرا بالنسبة لأللعاب وهي تختلف حسب كل لعبة : من حيث األرضية -ي

 لحمرة المخلوطة، العشب االصطناعيخضراء سواء فحمية، اومتطلباتها ويمكن تصنيفها إلى مالعب 

  .إلخ...سمنت، الجليدية الثلجية، المائيةاإل ، البالط، الرمليةترابية

  : مزايا دراسة إمكانات المنشأة الرياضية -11

  : يلينشآت الرياضية يمكن إجمالها فيماإن التعرف على المزايا الممكن تحقيقها من دراسة إمكانات الم  

حيث أن الدراسة تمكننا من تطوير أداء المنشأة بما يسمح : فضل الطرق والوسائل لعمل المنشأةالوصول إلى أ -أ

   3.أفضل في شكل أنشطة وأهداف تحققهابرفع مستوى كفاءتها الفنية واإلدارية بما يسهم في تقديم خدمات 

                                                                 

  .25، ص ابقمرجع س: عفاف عبد المنعم درويش  -1

  .51ص  ،بقامرجع س: الحسن الشافعي :د -2
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يتبعه بالضرورة دراسة للتوليفة المثالية للصفات إن دراسة اإلمكانات : اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة - ب

والميزات واألهداف الخاصة بالمنشأة إذ يمكن من خاللها الوصول إلى البدائل الممكنة للتصميم التنظيمي والذي 

  .يحقق مرونة تساعد المنشأة في تقديم أنشطتها بدرجة عالية من الكفاءة

األمر ضروري بالغ األهمية، فإن دراسة المنشآت الرياضية تساعد في إن هذا : زيادة حماس العاملين بالمنشأة -ج

البحث عن سلوك ودوافع األفراد المكونين لهذه المنشأة وعلى ذلك يمكننا من اإلجابة على السؤال  التالي، لماذا 

طيع أن ترغمه يتصرف األفراد بصورة معينة، وهناك حكمة تقول أنه يمكنك أن تقود حصانا إلى الماء، ولكنك ال تست

على شرب الماء، وهذا ينطبق على اإلنسان لذا فإن دراسة اإلمكانات والموارد تزودنا بالعوامل المختلفة واألسباب 

  .التي من شأنها زيادة حماس العاملين بالمنشأة لالستفادة الكاملة والسليمة منهم

ة في المنشآت تساعد في التعرف على كيفية إن دراسة اإلمكانات المتاح: اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية -د

  .إلشباع بأقل جهد ممكن وأقل تكلفةتحقيق هذا اإلشباع بأفضل الطرق والصور وبالتالي يتحقق ا

من خالل دراسة اإلمكانات والموارد التي يمكن التواصل إلى أفضل : تطوير مختلف ألوان الممارسة الرياضية - هـ

ألفراد واالرتقاء بهذه األنشطة والوصول بالعبيها إلى رياضة المستويات العليا سعيا األنشطة سواء التي يقبل عليها ا

  .وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها إلى تحقيق البطولة باإلضافة إلى التعرف على نواحي الضعف

أيدي  مما ال شك فيه أن دراسة اإلمكانات المختلفة في المنشأة الرياضية يضع: زيادة أعداد الممارسين - و

المسؤولين على نواحي النقص، مما يدفعهم الستكمالها والتوسع في إقامتها وتوفيرها مما يتيح الفرصة األكبر لعدد 

  .شاركة في مختلف األنشطة الرياضيةممكن من األفراد لالستمتاع بالم

إن الحجم  المتاح من الموارد لمجتمع معين أقل عادة من حاجات أفراد هذا : استخدام أفضل الموارد المتاحة -ي

المجتمع ومن خالل دراسة اإلمكانات يمكن الوصول إلى االستخدام األمثل لموارد المجتمع بما يحقق أقصى إشباع 

  .للمواطنين 

من دراسة الموارد واإلمكانات إن المحطة النهائية لجميع المزايا السابقة والتي تحقق : تحقيق أفضل األهداف -ك

هي الوصول إلى أفضل الطرق فعالية في مساعدة المنشآت على تحقيق وٕانجاز األهداف التي أنشئت من أجلها أال 

   )1(.ات اإلنسانية للمواطنين بأقل جهدوهي اإلشباع األفضل للحاج
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  :خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الفصل وما تناولناه فالمنشآت الرياضية هي تلك الهياكل والبنايات والمساحات  هذا من خالل ما جاء في  

التي يتم إنشاؤها بغرض الممارسة الرياضية، ولقد تطورت األلعاب حتى أصبحت ما هي عليه اليوم، فأصبحت 

  .لدى البلدان والدول شريكا أساسيا ال يمكن االستغناء عنه ومقياسا هاما لمستوى حجم الثقافة الرياضية والبدنية

لكن ال بد من القول أن وجود مثل هذه الهياكل والمنشآت الرياضية دون تسيير عاقل وفعال ينعكس بالسلب   

   .على الرياضة والرياضيين بصفة عامة

تطور المنشآت الرياضية لن يتوقف عند هذا الحد سواء كان ذلك من ناحية الخدمات أو من الناحية إن        

اإلجمالية التي أصبحت تصمم عليها، وٕان نجاح تسيير هذه المنشآت الرياضية وتحقيق أهدافها يعتمد بالدرجة 

مسك بها المشرف في التخطيط والتسيير األولى على كفاءة وفعالية اإلدارة المسيرة لها والمبادئ األساسية التي يت

لإلمكانيات الرياضية حيث أن المشرف هو أدرى وأعلم بما يجب أن تحتاج إليه هاته المنشآت من تسيير أمثل 

  .واتخاذ القرارات لتحقيق أهداف المنشأة المراد تحقيقها والوصول إليها 

ت الرياضية والعناية بها سياسة ضرورية يجب الجزائر كغيرها من البلدان أدركت أن بناء الهياكل والمنشآ  

انتهاجها، كون أن قطاع الرياضة ال يقل أهمية عن باقي القطاعات األخرى، فالرياضة هي من تصنع لنا المجتمع 

سير هذه الهياكل  السليم والحيوي ولذلك سعت الدولة والمشروع الجزائري إلى وضع قوانين ولوائح التي تضبط وتنظم

  .والمنشأت
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 :تمهيد
 العلمية األعمدة أحد هي اإلدارةف ،طريقا العلم تخذن أن من بد فال وتتقدم تزدهر أن للرياضة أردنا ما إذا
من  الرياضية، والتربية بالرياضة لنهوضكذلك بنائها القاعدي لو  المتقدمة الدول كافة عليها تعتمد التياألساسية 

 .خالل المؤسسات والمنشآت والهيآت الرياضية
البرامج الهزيلة للعمل اإلداري الرياضي  استمرارت الرياضية والمالعب من أسباب يعتبر النقص في المنشآ       

بالمدى  هدا األ تحقيقل وأموال الرياضية منشآت وتطور الرياضة والرياض يعتمد على الجانب المادي من نجاحف
     .القريب أو البعيد

ت التي شيدتها كان غرضها القيام بالرياضة بصفة عامة والعمل اإلداري الرياضي الدولة من خالل المنشآ       
 ل في تحقيق أهدا  هذه الدواوينبصفة خاصة وهذا من خالل الدواوين الرياضية، فنجاح العمل اإلدارية هو الفيص

كيفية تسيرها ماليا و  ظيمها الداخلينتالع على القوانين التي تسيرها و من أجل اإلطالع على هذه الدواوين واإلط
ديوان المركب متعدد الرياضات البويرة  ناأخذ المباشر بإحدى هذه الدواوين ومنه االحتكاكوماديا وبشريا وجب علينا 

، حيث تلقينا تسهيالت للقيام بالبحث الذي تطلبته دراستنا من قبل اإلدارة المستقبلـــــة ما سبق ذكرهلمعرفة نموذج ك
       .        ﴾03﴿أنظر الملحق . تسهيل مهمةوالتوقيع  على طلب 

 الشبيبة تربية عملية في يساهم إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة هو الرياضات المتعدد مركب ديوان       
 وذلك (ترويحية تنافسية، تدريبية) أنواعها بكل الرياضية الممارسة نشر على والمساعدة الالزمة بالوسائل وتكوينها

 .الرياضية الروح ونشر الرياضي البدني النشاط بعث على لتمكينهم عدد ألقصى لفسح المجال
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 :متعدد الرياضاتال اتن المركبواويد ءإنشا -1
 متعدد مركب مكتب تسمية تحت، 77/1111:رقم التنفيذي بالمرسوم الرياضيات المتعددة المركبات إنشاء تم
 تحت توضع المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة تعتبر الرياضيات،

 بالمرسوم وتعدل المهام كل وتلغى الوالية، مقر في ديوان كل مركز يكون و بالرياضة المكل  الوزير وصاية
  والرياضية البدنية الممارسات ترقية في المساهمة في المرسوم هذا في الدواوين مهام وتتمثل، 00/2942: التنفيذي
  :يلي بما يكل  الصفة ذهوبه ،ئيالوال المستوى على وتطويرها
 .وصيانتها وتسييرها الديوان لممتلكات المكونة االستقبال وهياكل الرياضية المنشآت عمل ضمان -
  الترميم وأ الدعم وأ التوسيع وأ التهيئة وأ البناء شغالأ كل وانجاز الديوان وتجهيزات منشآت صيانة ضمان -
 .بإنجازها التكلي  وفي هذا المجال أ     
 : من كل والتقني المادي والتنظيم التحضير ضمان قصد التصر  تحت وسائلها وضع -
 .والرياضية البدنية للممارسات خرىاأل والمستويات الرياضة والتظاهرات المنافسات*     

 .للرياضيين التحضيرية التدريبات* 
 .معارفهم وتجديد مستواهم وتحسين التأطير مستخدمي وكذا الرياضيين تكوين* 

     لتحضيرهم الضرورية الوسائل ووضع والوطنية والجهوية المحلية المنتخبات من الرياضيين استقبالإ -
 .تصرفهم تحتاتهم عوتجم      
 .الضرورية الوسائل توفير طريق عن خاصة مدارس ضمن الرياضية الممارسة تنمية في المساهمة -
 .الجمهور وراحة التسلية مجال في للخدمة وضمان وترقيتها والثقافية والفنية الرياضية التظاهرات تنظيم -
 المعمول التنظيمية القانونية حكاماأل حتراما ضمن الرياضية تآشنللم الدخول ديوان كل في المدير ينظم -

 .لهم تقرر التي واألوقات الممارسين وتعداد الرياضية الممارسة مستوى حسب
 .تصرفهم تحت الموضوعةجهيزات لتل حسنال ستعمالالاو  للمؤسسة، الداخلي النظام احترام المستعملين على -
 مع باالتفاق رياضي موسم كل بداية في الوظيفية اتهاقدر  حسب منشاة كل الستعمال سنوي مخطط عدادإ -

    : تياآل وليةاأل نظام لىإ بالنظر المستعملة والهيئات والمؤسسات الرياضية نديةواأل والرابطات االتحاديات
 .الوطنية الرياضية االتحاديات تسيرها التي الوطني المستوى من المنافسة رياضة* 
 .العالي المستوى وذات النخبةرياضة * 
 .والرياضية البدنية التربية* 

      وانــــــــــــــــــــالدي مدير بين اتفاقية طريق عن الرياضية المنشآت واستعمال السنوي الخطط تنفيذ كيفيات تحدد  -
      .المستعملين وأ والمستعمل

                                                             
والمتضمن القانون األساسي لدواوين المركبات المتعددة  00/00/1911 :المؤرخ في 11/111:ي رقمذللمرسوم التنفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 1

 .م1911، 26الرياضات، العدد 
، المتضمن تعديل القانون األساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، المؤرخ 00/294:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم - 2
 .13، ص48، العدد 4000ديسمبر  49 :في
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 رابح بيطاط أنشئ ديوان المركب متعدد الرياضات :البويرة متعدد الرياضات لواليةالديوان المركب  اءنشإ -1-1
المؤرخ  77/117:ي رقمذالتنفيطبقا للمرسوم  11/16/1991:في المؤرخ 138:رقم قرار وزاريبلوالية البويرة 

والمتضمن تعديل القانون  66/16/66602:ؤرخ فيـــالم 60/896 :ومــالمعدل بالمرسو  62/64/19771:في
عمومية ذات  هو مؤسسةاألساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، وعليه فالمركب المتعدد الرياضات بالبويرة 

يعتمد في تسييره زيادة على القوانين السارية المفعول  المالية واالستقالليةة المعنوية طابع إداري يتمتع بالشخصي
 .على مبادئ وتوصيات الوزارة الوصية ومديرية الشباب والرياضة

 اتمن طاق أوتيتدة بكل ما يعد المركب الرياضي بوالية البويرة من المؤسسات الهادفة والتي تسعى جاه       
 جها السنوية المسطرةت والعمل المتواصل للتكثي  من نشاطاتها وبرامبذل كل المجهوداو  ،معنويةو مادية و  بشرية

الراغبين في التطلع وحب المعرفة في شتى الشباب الهاوين و  من خلق فضاءات متنوعة لدى فئات وذلك للتمكين
 .وهذا من خالل مختل  الوحدات الرياضية التي يحوزها المركب وكذا األجهزة والهياكلالمجاالت 

 :متعدد الرياضاتالديوان المركب  هـدافــأه -1-6
يسعى ديوان المركب المتعدد الرياضات من خالل وحداته الرياضية المنتشرة عبر أنحاء الوالية إلى تحقيق        

 :أكبر قدر ممكن من األهدا  اإليجابية والمتمثلة في
 .على مستوى الوالية تسخير هذه المنشآت الرياضية لترقية ممارسة الرياضة البدنية وتطويرها -
التوازن بين  في المجال الرياضي هع الحفاظ علىجعل المركب الرياضي قطب نموذجي وفعال للتربية والتكوين  -

 .ما هو رياضي وما هو مادي
 .أفضل وديةمردتأهيل مرافق المركب من أجل  -
تكوين  وذلك من أجل الشباب لممارسة مختل  الرياضات انضمامالمساهمة في نشر الروح الرياضية لتحفيز  -

 .الرياضيين والمستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وربطهم بمستجدات الساحة الرياضية
 احترامو  مراعاة معالشباب في مجال الممارسة الرياضية والترفيهية،  النشغاالتالعمل على إيجاد الحلول الدائمة  -

 الرياضية على جميع ترقية الحركةو  ازدهارنين المعمول بها في هذا المجال، بغرض اوالقو القانون الداخلي 
والثقافية والصحة والوقاية من اآلفات  واالجتماعية االقتصاديةعية ضعامل إيجابي لتطوير الو  اعتبارهابالمستويات 
نما ميدان للتعامل أن الرياضة ليست وسيلة للتسلية فق باعتبارواإلنزالقات الخطيرة  االجتماعية  واالحتكاكط وا 
 .التجارب والمهارات الكتساب

تجهيزات رياضية مناسبة لكل الحاجيات وتأطير رياضي كفئ كما وكيفا توازيه هيكلة رياضية حديثة في  توفير -
 .إطار قوانين مالئمة للتطوير الرياضي

 .تشجيع الممارية النسوية -
 (لرياضةاوزارة الشباب و )لمساهمة في تكوين الشباب وخاصة المدارس الرياضية حسب توجيهات الوزارة الوصية ا -

                                                             
  .، مرجع سابق26الجريدة الرسمية، العدد  -1
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 .تجسيد روح التعار  والصداقة ما بين الشباب -
 .والكرامة والتساوي االنضباطترسيخ روح  -
 .ترسيخ الروح الوطنية لدى الشباب عن طريق الممارسة الرياضية -

ة الرياضية وتعميمها، إتباع سكلفة بالممار بحكم أنها ممؤسسة ال ىمجمل المعطيات الميدانية عل على ضوء       
 باستمرارحسن لخدمة الشباب وحفاظا على هذه المنشآت التي تتطلب األ لتحسين الوضعية دائما إلى منهج هاد 

 .حلي، الجهوي والوطنيالصيانة والتكفل، هذا ما يحتاج تدعيما من جميع المتدخلين على المستوى الم
 : الرياضات المتعددة المركبات لدواوين داريإلا التنظيم -6

 .مدير ويديره الديوان دارةإ مجلس الديوان يسير :1اإلدارة مجلس  1-2-
 : يأتي كما الديوان دارةإ مجلس يتشكل -

 .رئيسا ممثله وأ الوالي* 
 .عنه ممثال أو الوالئي الشعبي لسرئيس المج* 
 .الوالية في والرياضة الشباب مدير* 
 .عنه ممثال وأ الوالية منأ رئيس* 
 .عنه ممثال وأ الوالية في المدنية الحماية مدير *
 .عنه ممثال وأ الوالية في الخزينة مينأ* 
 .عنه ممثال او الوالية لمقر البلدي الشعبي لسرئيس المج* 
 .وتنشيطها الشبيبة عالمإ مركز مدير* 
 .الوالية مستوى علىجدة المتوا الرياضية الرابطات عن ممثلين ثالثة* 
 .الديوان عمال عن خبتمن ممثل *
 .قلاأل على والئي مدير رتبة الوالي لممثل تكون نأ يجب* 

 .أمانته ويتولى استشارية بصفة دارةاإل مجلس اجتماعات في الديوان رئيس يشارك -
 ليهاإ ينتمون التي السلطات من اقتراح على بناء الوالي من بقرار سنوات ثالث لمدة اإلدارة مجلس أعضاء يعين -

 . العضوية مدة انتهاء حتى الجديد العضو ويخلفه استحالفه يتم عضائهأ حدأ عضوية انقطاع حالة وفي
 يجتمع نأ يمكن رئيسه من ءاستدعا على بناءا قل،األ على السنة في مرتين عادية دورة في دارةاإل مجلس يجتمع -
 .الوصية السلطة من بطلب وأ عضاءاأل ثلثي من بطلب وأ رئيسه بمبادرة ماإ عادية غير دورة في
 بجدول مصحوبة الفردية ستدعاءاتاإل ترسل و الديوان مدير اقتراح على بناءا عمالاأل ولجد الرئيس يعد -
 بالنسبة جلاأل هذا تقليص يمكن و تماعجاال تاريخ من قلاأل على يوما 15 قبل لسالمجعضاء أ لىإ عمالاأل

 .العادية غير للدورات

                                                             
 .4000بق، امرجع س ،00و01: المادتان ،13، ص48 العدد الرسمية، الجريدة -1
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 مجلس  يجتمع النصاب يكتمل لم ذاإ و قلاأل على عضائهأ نص  بحضور الإ دارةاإل مجلس مداوالت تصح ال -
 .الحاضرين عضاءاأل عدد يكن مهما يتداول و يامأ 08 ثمانية بعد دارةاإل
 يكون صواتاأل عدد التساوي حالة وفي الحاضرين، األعضاء األصوات بأغلبية دارةاإل مجلس مداوالت تتخذ -

 .جحامر  الرئيس صوت
 امينهأو  الجلسة رئيس يوقعه عليه، ومؤشر مرقمجل في سجل تس محاضر في دارةاإل مجلس مداوالت تدون -

 .يامأ 08 ثمانية خالل الوصية السلطة لىإ تماعاتجاال محاضر وترسل
 : يلي فيما الخصوص على دارةاإل مجلس يتداول :1دارةاإل مجلس مداوالت -6-6

 .للديوان الداخليان والنظام التنظيم* 
 .الديون تنمية آفاق *

 .الديوان لنشاطات السنوية والحصائل البرنامج*  
 .وحساباته الديوان ميزات مشاريع* 
 .المستخدمين لفائدة التكوين عمالأ* 
 .يئتهتهو  الديوان توسعة مشاريع* 
 .الديوانبها يلتزم  التي والصفقات والنفقات واالتفاقيات العقود مشاريع *
 .الديوان مدير يقدمه الذي التسيير وحساب اإلداري والحساب النشاط عن السنوي التقرير *
 .والوصايا الهبات* 
 .اتبادله وأ فيها التصر  وأ العقارية وأ المنقولة مالكاأل اقتناء مشاريع* 
 .باالستغالل الخاصة والمتيازات يجاراتاإل* 
 . القروض عيمشار * 
 .الديوان يقدمها التي الخدمات تسعير* 
 .هدافهأ تحقيق على والمساعدة الديوان عمل تحسينأنها ش من التي التدابير كل دارةاإل مجلس يدرس* 
 الا  و  الوصية السلطة لىإ المحاضر رسالإ من يوما 30 ثالثين بعد نافذة اإلدارة مجلس مداوالت تكون* 

 .جلاأل هذا خالل يبلغ صريح باعتراض
 مهامه وتنهى الوالي، من اقتراح على بناءا بالرياضة المكل  الوزير من بقرار الديوان مدير يعين: المدير 3-2-
 .نفسها شكالاأل حسب

  :2الديوان مدير مهام
 .الوحدات ورؤساء قساماأل رؤساء مهمته في المدير يساعد* 
 .والوحدات قساماأل رؤساء بمقررة الديوان مدير يعين* 

                                                             
 .4000، مرجع سابق ، 14، المادة 12، ص48الجريدة الرسمية، العدد  -1
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 : يأتي بما الديوان مدير ويكلف
 .الديوان سير حسن يضمن* 
 .به المعمول التنظيم طارإ في والعقود واالتفاقيات الصفقات جميع يبرم* 
 .المدنية الحياة عمالأ جميع وفي العدالة مامأ الديوان يمثل* 
 .المستخدمين جميع على السلمية السلطة يمارس *
 .عليهم السارية ساسيةاأل القوانين طارإ في وذلك تعيينهم، يتم لم الذين المستخدمين يعين *
 .للديوان الداخليين والنظام التنظيم يقترح* 
 .مداوالته تنفيذ ويتولى دارةاإل مجلس تماعاتجايحضر * 
 .عليه اإلدارة مجلس موافقة بعد الوصي الوزير لىإ ويرسله النشاط عن السنوي التقرير يعد* 
 .الميزانية بصر  مراأل وهو ، والمالية داريةاإل والحسابات النشاطات وبرامج الميزانيات مشاريع يعد *
 . الرئيسين مساعديه لىإ مضائهإ مسؤوليته تحت يفوض نأ يمكنه* 

 :يلي ما الديوان تنظيم يضم :1الديوان قسامأ -6-8
 .والمالية دارةاإل قسم*  
  . جهيزاتوالت المنشآت تقييم و الصيانة قسم*  
 .الرياضية تآنشمال حسب وحدات*  
 على ذلك بعد نها، وتعرضبشأ للتداول دارةاإل مجلس لىإ يحضرها التي الديوان ميزانية تقدم: مالية حكامأ -6-0

 .النفقات وباب يراداتاإل باب على الديوان ميزانية تشتمل عليها، للموافقة المالية ووزير الوصي الوزير       
 :المركب المتعدد الرياضات بالبويرةديوان تسيير ل التنظيم اإلداري -3

 60/896: من المرسوم التنفيذي 18 :بناءا على المادة :متعدد الرياضاتالمدير ديوان المركب  -3-1
من والي  وباقتراح ات بقرار الوزير المكل  بالرياضةيعين مدير الديوان المتعدد الرياض 66/16/6660:المؤرخ في

 .2الوالية
المالية والموارد البشرية بالتنسيق  ،م في التسيير والمتابعة اإلداريةيساه :رئيس قسم اإلدارة والمالية -3-6

 .مع رؤساء الوحدات الرياضية التابعة للمركب
الوحدات يقوم بمتابعة كل ما يتعلق بأمور الصيانة على مستوى  :القسم التقني والصيانة رئيس -3-3

 .الرياضية التابعة للمركب
 اتـــنفق) ة بفرعيهاــتنحصر مهام هذا المكتب في األمور الحسابية ومتابعة الميزاني :مكتب المحاسبة -3-8

كما نشير إلى ان كل التعهدات المالية تتم بتأشيرة من مصالح المراقبة المالية بالوالية  ،(المستخدمين، نفقات التسيير
 .حسب الميزانية الممنوحة في كل باب
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 :يؤرخ فمــال 32:مــــــــــــــــــــــــــــــتم تعيينه بالمركب الرياضي بموجب القرار رق :عون محاسبة الخزينة-3-0
من طر  المديرية الجهوية للخزينة بسطي ، حيث يقوم بمهامه من ناحية الحسابات ومتابعة  18/67/6667

وكذلك رواتب المستخدمين ( إلخ....كهرباء وغاز، ماء) االستهالكالميزانية بفرعيها، ويسهر على تسديد فواتير 
 .حسب الميزانية الممنوحة في كل باب

الذي يحدد  60/60/19931:المؤرخ في 93/164:رقميذي التنفوطبقا للمرسوم : وكيل المداخيل -3-2
يعمل بالتنسيق مع وكالء وكيل المداخيل الذي  لنفقات وتنظيمها وسيرها تم تعيينكيفيات إحداث وكاالت اإليرادات وا

وكذا يقوم بمتابعة  مداخيل الوحدات، يستلم منهم كل المداخيل ويسلمها بدوره لعون محاسبة الخزينة المذكورة أعاله،
مدير ديوان المركب : األطرا  التالية باجتماعالمبرمة مع المتعاملين، فهذه األخيرة يتم تحديد مبالغها  االتفاقياتكل 

 .متعدد الرياضات، وكيل المداخيل وعون الخزينة
مداخيل ، سسةالمنشآت الرياضية في مجلس اإلدارة الخاص بالمؤ  استعمالتحديد تسعيرة  انتظاروفيما يتم 

 077:ت الرياضية يستلمها وكيل المداخيل مقابل وصل تسليم، هذه المداخيل تصب في حساب الخزينة رقمآالمنش
 .ساعة 68الخاص بالمركب الرياضي في أجل أقصاه 

 : الرياضات المتعددة المركبات دواوين تآمنش ستغاللا -8
 طر  من الرياضية المنشآت استغالل ن، أمنه 03:المادة وفي 01/1192:رقم التنفيذي المرسوم في اءج

 المحلية الجماعات  الدولة في متمثل والمتنازل المستغل بين اتفاقية بواسطة يتم الطبيعيين وأ ينويالمعن شخاصاأل
 ."الرياضة و البدنية للتربية الوطني للنظام والتنشيط التنظيم هياكل طر  من شروط وبدفتر

 بعد االتفاقية وتكون هذه تطبيق تاريخ المدة أتبد حيث سنوات بثالث الشروط دفتر حسب االستغالل مدة حددت وقد
 الوزارة بواسطة أو والرياضة الشباب لمديرية التقني رأيأخذ  بعد وتكون الوالي من رؤوسمال اإلدارة لسمج مداوالت
 لىإ الشروط ودفتر االتفاقية عن نسخ وتبعث للدولة العام البالمج المتعلقة رياضية بمنشات مراأل تعلق ذإ الوصية

 .الداخلية وزارة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .1993:سنة ،إحداث وكاالت اإليرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها يحدد كيفيات، 93/108:ي رقمذللمرسوم التنفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1
 .4001، 03:،المتضمن إستغالل دواوين المركبات الرياضية،المادة01/119:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم -4
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 رــــــيدلما

 :الهيكل التنظيمي للديوانيمثل : 61الشكل رقم 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 :ت بالبويرةمتعدد الرياضاالمنشآت ديوان المركب  استغالل -0
المبرمة  االتفاقياتفتح أبواب المنشآت الرياضية التابعة للمركب في وجه الشباب وروادها والدليل على ذلك عدد  -

 .اتفاقية 104: خالل الموسم والمقدرة بـ
وزارة التكوين المهني والتمهين وزارة )المبرمة بين وزارة الشباب والرياضة ومختل  الوزارات  باالتفاقياتعمال  -

تم وضع ( االتصاللعالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة التعليم ا
 .المنشآت الرياضية تحت تصر  كل المتعاملين التابعين لتلك الوزارات

 .ءالمدارس بمختل  أطوارها من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة مسالالرياضية  المنشآتفتح  -
ترقية الرياضة النسوية في مختل  التخصصات بوحداتنا الرياضية وهذا بالتنسيق مع الرابطة الوالئية للرياضة  -

من مختل  األعمار والمستويات وتكون المشاركة  امرأة 300النسوية، حيث يتوافد على منشآتنا الرياضية ما يفوق 
 .مجانية حسب توصيات اإلدارة الوصية

حصة )لممارسة الرياضة مجانا " TRIZOMIQUES "في وجه المعوقين نسبيا " رابح بيطاط"ملعب فتح أبواب ال -
 (.واحدة أسبوعيا

 األمانة

 قسم اإلدارة والمالية القسم التقني والصيانة المؤسسات الرياضية

 قسم اإلدارة والمالية المستخدمين فرع

 فرع المحاسبة
القاعات المتعددة  المالعب

 فرع اإلعالم األلي الرياضات

 المخزن والعتاد
القاعات 
 المتخصصة

المسابح نصف 
 األولمبية
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 .المنشآت الرياضية التابعة للمركب استغاللتحقيق موارد مالية من خالل مساهمة الفرق الخواص في  -
 :المبرمة االتفاقيات بنود -0-1

 .تحديد الوحدة الرياضية التي يتم فيها النشاط الرياضي المطلوب -
 .المنشآت الرياضية التابعة للمركب استعمالتحديد كيفية وطريقة  -
 .النوادي الرياضية اعتمادتقديم المل  اإلداري وخاصة  -
 (.جماعية، فردية، أخرى)تحديد نوع الرياضة  -
 (.العمر، الجنس)تحديد األصنا   -
 .االتفاقيةيد األطرا  التي تبرم تحد -
 .المنشآت الرياضية استعمالتحديد مواقيت  -
 .االتفاقيةتحديد مدة صالحية  -
 .القانون الداخلي للوحدة احترام -
 (.مجانا، نقدا، صك)طبيعة التسديد  -
 .مراقبة شهادة تكوين المدربين -
 . للمنخرطين التي يجب أن تكون مؤشرة من طر  مصالح التأمين االسميةمراقبة القائمة  -

 :متعدد الرياضات لوالية البويرةالهام ديوان المركب م -2
نجاز كل األشغال، البناء أو التهيئة أو  أو الدعم أو  توسيعالضمان صيانة المنشآت وتجهيزات الديوان وا 

       .الترميم في هذا المجال أو التكلي  بإنجازها
  :يلي في ماقصد ضمان التحضير والتنظيم المادي والتقني  وضع وسائلها تحت تصر  المتعاملين

 .المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية والوطنية التي تجرى داخل المنشآت الرياضية للديوان -
 .لتحضيرية للرياضييناالتدريبات  -
  .للمستويات األخرى للممارسات البدنية والرياضيةتعليم التربية البدنية والرياضية والتدريبات  -
  .تكوين الرياضيين وكذا مستخدمي التأطير وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم -
 تحت تصرفهم ل الضروريةــــــــــــــة والوطنية ووضع الوسائـــــــــــــن المنتخبات المحلية والجهويـــــــالرياضيين م استقبال -

  .تجمعاتهمهم و اتلتحضير 
المساهمة في تنمية الممارسات الرياضية المنتشرة ضمن المدارس الرياضية عن طريق وضع الوسائل والهياكل  -

  .تحت تصرفها
تنظيم التظاهرات والعروض الرياضية وترقيتها وعرض الفنيات الثقافية منها وضمان كل أداء للخدمة في مجال  -

 . التسلية وراحة الجمهور
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 :1الرياضية والمنشئات الدولة -7
الممارسة  تعميم و تطوير د بهاالستقالل  منذ وذلك الرياضية المنشآت بإنشاء بالغة أهمية الدولة أولت

، على 02/10 القانون من 00:المادة في ا جاءم حسب الممارسين من العمرية الفئات لكل و الوطني التراب عبر
رياضية  منشئات على التكوينية و والتعليمية التربوية والمؤسسات السكنية المناطق تحتوي نأ يجب": انه علىأنه 

 الرياضية المنشآت هميةأ على يدل ما وهذا ،"منيةاأل المقاييس و التقنية للمواصفات طبقاجزة المن اللعب ومساحات
 .االقتصادية وأ التربوية ،االجتماعية ءاواس دوارهاأ كل ولعب

والمجموعات  الهيئات طر  من المنشآت نجازإ إمكانيةعلى ، 02/10:القانون من 82 المادة وتنص
 لدخولراجع  وهذا منيةاأل والمقاييس الصحة ضمان بشروط بالتقيد ذلك و موال،األ رؤوس صحابأ وأ االقتصادية

 الدولة بين لمسؤوليةاتقاسم  لىإ الدولة عاتق على الملقاة الكلية والمسؤولية المركزي التسيير نظام تغيير في الجزائر
 يـــــالثان ربيع 25 في المؤرخ 93/2102: رقم التنفيذي المرسوموهذا ما نجده في  للمنشاة، االستغالل وصاحب
 دـــالتأك على تنص والتي واستغاللها المنشاة الرياضية حداثإ شروط، حيث تحدد 04/11/1991 ـل الموافق 1412

المنجزة من طر  المجموعات أو األشخاص للخصائص التقنية والضوابط القياسية  تآالمنش هذه مطابقة من
 .وشروط النظافة واألمن وذلك وفق التنظيم المعمول به في جميع األحوال

 :لديوان المركب المتعدد الرياضات بالبويرة المنشآت الرياضية -4
تسعة قاعات ، تسعة مسابح نص  أولمبية ومالعبين  يظم ديوان المركب المتعدد الرياضات لوالية البويرة       

قاعة حيزر، قاعة البويرة، قاعة عين بسام، قاعة ')معشوشبين طبيعيا ووحدة إيواء ، فقد تم إلحاق ستة قاعات 
 :مؤرخ في 60:بالمركب الرياضي من خالل قرار وزاري رقم( مشدالة، قاعة األخضرية، قاعة سور الغزالن

 .ب المتعدد الرياضات لوالية البويرةــــــــت الرياضية بالديوان المركآإلحاق المنش المتضمن 63/68/6668
مل التي تساعد على ممارسة أنواع متعددة من الرياضات او لمنشآت الرياضية هي إحدى أهم العا باعتبار       

على مدار الساعة وبدونها ال يمكن أن تكون هناك رياضة تنافسية وال نتائج رياضية وال تفوق رياضي على كافة 
المستويات، فالمنشآت الرياضية هي أساس مهم وحيوي للنهوض بالرياضة والوصول بها إلى أعلى المستويات، لهذا 

تهيئة الوحدات وتجهيزها بعتاد بيداغوجي  الستمراريةدارة المركب بالتنسيق مع رؤساء الوحدات جاهدة تسعى إ
 .ورياضي لتقديمها على أحسن وجه للمستعملين

 :البويرةلوالية الرياضات  متعددال المركبع وحدات يتوز  -4-1
، طاقة إستعابها 6م 1240مساحتها اإلجمالية  ،1991تم تدشينها سنة : القاعة المتعددة الرياضات بمشدالة* 

 .عمال 60، بها (زقان مسعود)الشهيد  اسممقعد، وتحمل  606
، طاقة إستعابها 6م 1436، مساحتها اإلجمالية 1990تم تدشينها سنة : القاعة المتعددة الرياضات عين بسام* 

 .عمال 67، بها (أوسعديت محمد)الشهيد  اسممقعد، وتحمل  066
                                                             

 .00و04:المواد 4002أوت12:، المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، المؤرخ في02/10:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم -1
 .1991، 02:، مرجع سابق، المادة08الجريدة الرسمية، العدد  -2
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، طاقة إستعابها 6م 6666، مساحتها اإلجمالية 1990تم تدشينها سنة : اعة المتعددة الرياضات األخضريةالق* 
 . عمال 67، بها (عيادي أحمد)الشهيد  اسممقعد، وتحمل  066
، طاقة إستعابها 6م 1240، مساحتها اإلجمالية1992 تم تدشينها سنة: القاعة المتعددة الرياضات سور الغزالن* 

 .عمال 60، بها (حمدي بن يحي)المجاهد  اسممقعد، وتحمل  066
، طاقة إستعابها 4م 6666، مساحتها اإلجمالية 6668تم تدشينها سنة : القاعة المتعددة الرياضات بالبويرة* 

 .عامل 64، بها (رابح بيطاط)المجاهد  اسممقعد، وتحمل  1666
 066، طاقة إستعابها 4م 1240، مساحتها اإلجمالية 1997تم تدشينها سنة : القاعة المتعددة الرياضات حيزر* 

 .عمال 69، بها (بوعمريون أعمر)الشهيد  اسممقعد، وتحمل 
تحمل  6م 266078، القاعة في نشاط، مساحتها اإلجمالية 6611تم تدشينها سنة : القاعة المتخصصة ديرة* 
 .عمال 68، بها (منصوري كلثوم)الشهيدة  اسم
تحمل  6م266078 ، القاعة في نشاط، مساحتها اإلجمالية6611تم تدشينها سنة: أغبالوالقاعة المتخصصة * 
 .عمال 68بها ( بوستة خالد)المجاهد  اسم
ال تحمل  6م266078القاعة في نشاط، مساحتها اإلجمالية  6618 تم تدشينها سنة: القاعة المتخصصة قاديرية* 
 .ين، بها عاملاسم
المجاهد  اسم، ويحمل 6م 1126، مساحته اإلجمالية 6663تم تدشينه سنة : بالبويرةالمسبح النص  أولمبي * 
 .67هو في حالة نشاط بعد الترميمات، عدد العمال ( رابح بيطاط)

الشهيد  اسم، ويحمل 6م 1126، مساحته اإلجمالية 1999تم تدشينه سنة : المسبح النص  أولمبي بحيزر* 
 .66د الترميمات، عدد العمال هو في حالة نشاط بع( محمد فوضيل)

ال يحمل  6م 1126، مساحته اإلجمالية 60/67/6611:يوم هنيدشتم ت: المسبح النص  أولمبي بسور الغزالن* 
 .64، عدد العمال 6610في النشاط بدية سنة  انطلق،  اسم
شرارق ) اسمويحمل  ،6م 1126، مساحته اإلجمالية 6618تم تدشينه خالل : المسبح النص  أولمبي بشلول* 

 .عمال 67به  وهو في حالة نشاط( أحمد
 . اسمال يحمل  ،4م 1126، مساحته اإلجمالية 6610بداية سنة  هنشاط انطلق: المسبح النص  أولمبي أمشدالة* 
 . اسمال يحمل  6م 1126، مساحته اإلجمالية6610بداية سنة هأنطلق نشاط: المسبح النص  أولمبي األخضرية* 
الت التسخين، مساحته القاعة المخصصة آل انتظار ليس في نشاط في: المسبح النص  أولمبي قاديرية *

   .اسم، ال يحمل 6م 1126 اإلجمالية
الت التسخين مساحته القاعة المخصصة آل انتظارنشاط في ليس في : المسبح النص  أولمبي برج أخريص* 

  (.بداني محمد) اسم، ويحمل 6م 1126اإلجمالية 
جاهز ولم  ،اسم، ال يحمل 6م 1126لم يتم تدشينه، مساحته اإلجمالية : المسبح النص  أولمبي عين بسام* 

 .ينطلق في النشاط
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 مقعد 16666، طاقة إستعابه 6م 0666ة المستغلة ح، المسا6668تم تدشينه سنة: مقعد 16666الملعب * 
به  د، له ملعب ملحق بالملعب الرئيسيمقع 0666يوجد في حالة تهيئة مدرجات  (رابح بيطاط)المجاهد  اسميحمل 

 .عامل 31
 .، به عاملين6618، الذي هو في حالة نشاط منذ سنة (كرة القدم)ملعب الريش* 
 .عمال 69فرد، بها  88 استيعابها، طاقة 6616التي هي في حالة نشاط منذ  :وحدة اإليواء رابح بيطاط* 

 اإلدارات تستغل هذه المنشآت من طر  النوادي، الجمعيات والمدارس الرياضية، الدرك واألمن الوطنيين       
رياضية مختلفة منها كرة القدم، كرة اليد، كرة  اختصاصاتاإلقامات الجامعية ومراكز التكوين المهني وتحتوي على 
 .إلخ......ليوسيكانبيدو، الفولكونتاك السباحةالطائرة، كرة السلة، المالكمة، الجيدو، الكاراتيه، األيكيدو، 

هذه الوحدات الرياضية والتي  بعدة إصالحات وترميمات على مستوىلقد قامت مديرية الشباب والرياضة        
 ترميم البساط، إصالح األسق ، تصليح اإلنارة بالملعب، كما قامت كذلك : ر منهاــنذك

المديرية أيضا بإعادة تهيئة غر  المالبس والتجهيزات الضرورية وتزويد المنصة الشرفية بكراسي على مستوى 
 . مقعد 16666الملعب 

يقوم المركب من جهته ببذل مجهودات في سبيل المحافظة اليومية والمستمرة على مستوى هذه الوحدات من 
نفس الشيئ بالنسبة للملعب الملحق أين قمنا ، إلخ.....قي شب، وضع األسمدة والسالنظافة، صيانة وتقليم الع

 فاستعمالها( حيزر والبويرة)أما المسابح خاصة  ،استالمهأحسن وجه مقارنة بتاريخ  بتهيئته كامال حتى أصبح على
 .المتعاملين بمختل  الصيغ يوميا وفقا لبرنامج مسطر بين الوحدة و

 :السابق المحققة خالل الموسماأللقاب الرياضية و  التظاهرات -9
 :الرياضية الوطنية والجهوية والوالئية اهراتالتظ -9-1

جوان بالقاعة المتعددة  64و  63لكرة الريشة تربصا تحضيريا في الفترة ما بين   أجرى المنتخب الوطني •
ويندرج هذا التربص اإلعدادي في إطار تحضير الفريق الوطني للمشاركة في البطولة  الرياضات بحيزر،

 .أوت المقبل بإثيوبيا 64إلى  61اإلفريقية المقررة من 
في كرة الطائرة  البطولة الوطنية للرياضة المدرسية" رابح بيطاط"القاعة متعددة الرياضات بالبويرة  احتضنت •

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــمن تنظيم اإلتحادي 6618جويلية  67إلى  61و األشبال في الفترة الممتدة بين  لصنفي األصاغر
 766 نـــــــــــــــدد المشاركيـــــــــــالجزائرية للرياضة المدرسية و كذا الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية حيث بلغ ع

سطي   سيدي بلعباس األغواط ،عنابة ،تسمسيلت، البليدة، الجزائر، :كر منهاة نذــــــوالي 62مثلوا  ،رياضي
 .قسنطينة والبويرة

ناث " رابح بيطاط"القاعة متعددة الرياضات بالبويرة  احتضنت • المهرجان الوطني لمدارس المالكمة  ذكور وا 
ة الجزائرية للمالكمة ـــــــــــــالفدرالين تنظيم ـــــــــــم  6618نوفمبر  68أكتوبر إلى  31في الفترة الممتدة بين 

كان عدد مؤطر و  26رياضي و 369منهم  040والرابطة الوالئية للمالكمة حيث بلغ عدد المشاركين 
 المدية، سيدي بلعباس، الجلفة أدرار ميلة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر،:والية هي  36الواليات المشاركة 
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 باتنة ،انـالبليدة، تلمس سطي ، وهران، تموشنت، بوعريريج، مسيلة، عين تيسمسيلت، بجاية، قسنطينة، برج
 .زانـ، تيارت، غليرسعيدة، النعامة، بشا قالمة،

مقابلة  "رابح بيطاط"على مستوى الملعب الملحق للملعب نص  األولمبي  12/11/6618 :مت بتاريخظن •
( العملالجزائرية للرياضة و  االتحادية)في كرة القدم السباعي في إطار األلعاب الوطنية الرياضية للعمال 

 . بين فريقي الجزائر الوسطى و فريق م ش ر لوالية بجاية 
في إطار الثمن النهائي لكأس الجزائر لكرة الطائرة صن  أصاغر إناث جرى على مستوى القاعة متعددة  •

ضات بحيزر مقابلة بين كل من فريق بجاية فريق موزاية وقد عاد الفوز لفريق بجاية بثالثة أشواط الريا
 . 17/61/6610 :وذلك بتاريخ، لصفر

 63احتضن المسبح نص  األولمبي ببشلول تربص الفريق الوطني للسباحة صن  براعم وذلك ابتداء من  •
 .الوالئية للجيدو، من تنظيم الرابطة  61/68/6618 :مارس إلى غاية

ياضة الكاتا بالقاعة متعددة ر نظمت الفدرالية الوطنية للجيدو بالتنسيق مع الرابطة الوالئية تربص وطني في  •
 62/68/66180: الرياضات بعين بسام وذلك بتاريخ

في رياضة الكرة  جان جهويحتضن ملعب الريش أول مهر إحتفاالت باليوم العالمي للطفولة في إطار اال •
 .من تنظيم الرابطة الجهوية لكرة السلة وذلك31/60/6618:بتاريخ(Mini volley)الصغيرة

الجمعية الوطنية لتعزيز وتطوير الرياضة النسوية نظمت بالقاعة متعددة الرياضات بحيزر دورة رياضية في  •
 .67/62/6618: كرة الطائرة وذلك بتاريخ

تربص تكويني لفائدة المربين الرياضيين بالتوقيت " رابح بيطاط"احتضنت القاعة متعددة الرياضات بالبويرة  •
معهد الوطني للتكوين ن تنظيم الـــــــــم  31/16/6613إلى  19الجزئي درجة أولى في الفترة الممتدة بين 

 . مربي  86ئية حيث بلغ عدد المشاركين تكنولوجية الرياضة عين البنيان و كذا الرابطات الوالفي العلوم و 
يم الرابطة الوالئية لكرة القدم ظصطناعيا دورة في كرة القدم من تناحتضن ملعب الريش المعشوشب ا •

فريق في الفترة الممتدة بين  18ذلك بمشاركة اب والرياضة لمدارس كرة القدم و بالتنسيق مع مديرية الشب
 . لعطلة الربيعيةفي إطار ا 63/68/6618: إلى 64/63

يم المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم و تكنولوجيا الرياضة عين البنيان وبالتنسيق مع مديرية ظمن تن •
الشباب والرياضة سخرت كل من المسبحين النص  أولمبيين البويرة وحيزر وكذا القاعة المتعددة الرياضات 

 63/63 منالتوقيت الجزئي التجمع األول في الفترة الممتدة بالبويرة للتربص التكويني للمربين الرياضيين ب
  .68/68/6618 إلى

من بين اإلنجازات الحقيقية التي حققها رياضي والية  :السابق األلقاب الرياضية المحققة خالل الموسم -9-6
الرياضية، مديرية بفضل تضافر جهود  كل من  الرياضيين، النوادي  البويرة هذا الموسم على عدة مستويات وذلك

 : متعدد الرياضات لوالية البويرة، فمن بين األلقاب التي حازت عليها الوالية نذكر الشباب والرياضة والديوان المركب
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 بروز عدة أسماء من الوالية في البطولة الوطنية للمصارعة التي أجريت بالقاعة متعددة الرياضات بالبويرة بتاريخ
 :ومن هذه األسماء نذكر 10/63/6613

  :كلغ لصن  أواسط إناث 84في وزن  •
  .مختاري ساميـــــة: المرتبة األولى -               

  :كلغ لصن  اواسط اناث  01في وزن  •
  .عزوز صبرينــــة: المرتبة األولى  -              

  :كلغ لنفس الصن   09أما في وزن  •
  .عويســـي إيمــان: المرتبة  األولى  -              
  :كلغ في نفس الصن  دائما  76في وزن               

 .بوكري  حورية: المرتبة األولى  -          
 61/62/6613و 12لقد حقق سباحي الوالية عدة نتائج ايجابية  في البطولة الوطنية التي جرت مابين •

 :يليأواسط نذكر بعضها فيما بال و لألصنا  التالية براعم ،أش
من احتالل المرتبة الثانية أربع مرات في هذه البطولة  بحصوله  على أربع   "خندريش لونيس"تمكن السباح   •

 20ثانية و 17،الثانية بوقت دقيقتين والمائةجزء من  13ثانية و 64ميداليات فضية األولى بوقت قدره 
 92ثانية  66والرابعة بتوقيت قدره دقيقتين و المائةجزء من  20ثانية و 66،الثالثة دقيقتين و المائةجزء من 
  .المائةجزء من 

  .ميداليات برونزية  في هذه البطولة في مختل  التخصصات 64كما حصل نفس الرياضي على  •
إلى النص  النهائي لكأس الجزائر أكابر التي " تاوريريث"من  فريق " بــــوزردة هيشـــام"وصول المالكم   •

 .11/62/6613يوم ( جزائرال)تجرت بالكاليتوس 
  .نهائي لكأس الجزائرسنة من الوصول لثمن  61وقد استطاع فريق سور الغزالن لكرة اليد فئة اقل من  •
من فريق مدينة اولمبيك البويرة من احتالل  المرتبة األولى البطولة " بخيــــرة خديجــــة" تمكنت الرياضية  •

  .6618الوطنية للجيدو، صن  براعم في فيفري 
الجيدو ببطولة العرب  التي جرت  ختصاصاميرة على مدالية ذهبية في أوجيت أكما تحصلت الرياضية  •

  .6618 بشرم الشيخ مصر في افريل
ولمبيك مدينة البويرة من إحراز المرتبة الثالثة في التجمع أمن فريق   "خندريش  لونيس"تمكن السباح  و  •

باعتباره الوحيد الذي   6618فريل ألدولية للسباحة  في دبي وذلك في الدولي المنظم  من طر  الفدرالية  ا
  .سباح جزائري مشارك في هذه الدورة 13حاز على هذه المرتبة من بين 

 :متعدد الرياضات بالبويرةالميزانية ديوان المركب  -16
نتطرق في هذا الفصل للميزانية وكيفية تحصيل اإليرادات وفيما يتم إنفاقها لمعرفة حجم نشاط كل وحدة من        

 .وحدات ديوان المركب متعدد الرياضات رابح بيطاط بالبويرة ومنه توجيه النفقات حسب حاجة كل وحدة
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  :6618ميزانية  -16-1
 0دج  299,02 172 113 :6618 ميزانية التسيير لسنة 
 0 دج 203.79 810 98 :آي ما يعادله 94.50% ة التنفـيذبنســ 
  0دج   095,23 362 14 :6618باقي ميزانية التسيير لسنة 

ــلقة المصاري  المتعو  ن،بنفقــات المستخدمـيــعلقة تالمصاري  الم في ةيلعمهذه ال ورتتمح: النفقات -16-1-1
  .رـــــييــسبنفقـات الت

 66180نفقات المستخدمين لسنة يمثل : 61الجدول رقم
 نسبة اإلستهالك الميزانية المستهلكة لميزانية المخصصة نفقات المستخدمين

تعويضات  منح،)رواتب العمال ولواحقها 
إلى غاية  61/61/6618من .....( 

31/16/6618  

 
 دج 70078666066

 
 دج 73380481043

 
97060% 

 66180يمثل نفقات التسيير لسنة : 66الجدول رقم
 نسبة اإلستهالك الميزانية المستهلكة لميزانية المخصصة نفقات التسيير

مصاري  تسيير مصالح المؤسسات 
 غاية  إلى 61/61/6618:من الرياضية

31/16/6618  

 
 دج 64944666066

 
 دج 60828321092

 
47048% 

 .31/14/4012 ىإل 01/01/4012من: الخاصـة بكل الوحدات الرياضية (المداخيل)اإلرادات  -16-1-6
 66180إيرادات وحدات ديوان المركب متعدد الرياضات بالبويرة لسنة : 63جدول رقم

 الوحـــــــــــــــدة   (دج) المبـــــــلغ بالنقد  (دج)المـبلغ بالصك (دج)مجمــوع المداخيل 

  المــــــلعب رابــــــح بيطاط  300,00 475 1  000,00 221  300,00 696 1
 المسبح النص  االولمبي البويرة   650,00 361 6  800,00 352  450,00 714 6
 المسبح النص  االولمبي حيزر  400,00 682   /  400,00 682
 وحــــــــــدة اإليـــــــــــــواء   200,00 231  200,00 591  400,00 822
 القاعة متعددة الرياضات البويرة   200,00 121  000,00 58  200,00 179

 القاعة متعددة الرياضات االخضرية   500,00 84  000,00 60  500,00 144
 القاعة متعددة الرياضات حيزر   000,00 6  /  000,00 6

 القاعة متعددة الرياضات عين بسام   400,00 316  /  400,00 316
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 :6610التسيير لسنة  تقديم مشروع ميزانية -16-6
  أي 4,13%ـدر بــبتخفيض يق دج 000,00 013 102:ـال 6610ة يلغت ميزانية التسيير للسنة المالب       

  (.6618) مقارنة بالسنة الماضية( دج000,00 399 4)
 :في نفقات المستخدمين ونفقات التسيير وتتمثل: النفقــــــــــــات -16-6-1

 :نفقات المستخدمين* 
  .المتربصــينلمرسمين و رواتب الموظفين ا -
  .(الضمــــــــان اشتراكاتمنح ذات طابع عائــــــلي،  اتب،رو )تب المستخدمون المتعاقدون روا -
  .المنــــح المختلفـــــةالتعويضــــــات و  -
  .التكــــــــــالي  االجتماعيـــــــــــــــــــة -
 .المساهمـــة في الخدمـــات االجتماعيــة -

 66100لسنة نفقات المستخدمينيمثل : 68جدول رقم
6610 :سنة مقارنة مع  المبلغ المخصص  النسبة من مجموع الميزانية   

 %13,00 دج   73,26 %    ـبة زياد 74 743 000,00    
  :نفقات التسيير* 
 (.مصاري  المهام والنقل، مصاري  نقل السلع والبضائع) تســديد النفـقات -
 (.الصيانة والتنظي مواد وأدوات ، لوازم المكتب واإلعالم اآللي) ـاثــــــــــاألدوات واألث -
 .(بحامواد وأدوات تطهير المس اقتناء ،مواد صيدالنية ،التقنية البيداغوجية والرياضية اللوازم والتجهيزات -
 (. إلخ..... والرسوم المختلفة ومصاري  البريدالضرائب  ،لماء، الكهرباء، الغاز والتدفئةا) حقةلء الماباألعـ -
 .(اقتناء قسيمة السيارات ،الصيانة والتصليح ،شراء الوقود والتشحيم ،تجديد  ،اقتناء) اراتيرة الســـيظح -
 ...(.فرشة اإلطعام ، الفندقة ، أدوات ولوازم المطبخ، األ)وانالنفــقات الخاصــة بتسيــير المرافق التابعة للدي -
 التكوين  ،نفقات مستوى المستخدمينمصاري  التكوين وتحسين ) مستوىالن ـــــــــــــــــمصاري  التكوين وتحسي -

 .(الخاصة باألسالك اإلدارية
 66100لسنة  نفقات التسيــــيريمثل : 60جدول رقم

6610 :بسنةمقارنة   المبلغ المخصـــــــــــــص  النسبة من مجموع الميزانية   
%12.48   000,00 370 25  28,42 %  ـانخفاض ب

 الغزالن  متعددة الرياضات سورال القاعة  /  /  /
 مشداله أالقاعة المتعددة الرياضات   000,00 15  /  000,00 15

 (دج) المــــجمــــــوع 650 293 9 ,66  000,00 283 1   650,00 576 10 



 الفصل الثالث                                               ديوان المركب المتعدد الرياضات رابح بيطاط بالبويرة
 

52 
 

  :اإلرادات -16-6-6
 0يمثل إيرادات ديوان المركب متعدد الرياضات بالبويرة: 62جدول رقم

عتمادات الملحقةاإل عتمادات األوليةاإل    العنــــــــاوين   
650 000,00 

/ 
/ 
/ 

82 000 000, 66 
14 362 095,23 
5 000 000,00  

904,77 

  إعانــة الدولــــــــة -
  31/16/6618 :الباقي لغاية -
  (المتوقعة)رافق التابعة للديوان اإلرادات المترتبة عن تسيير الم -
  (المتوقعة ) اإلرادات العـادية األخرى -

 المجــــــــــــــــــــموع 000,00 013 102دج
 دج 000,00 013 102: رادات مجموع اإل 

   دج 000,00 113 100 : مجموع النفقات
 دج  000,00 900 1: رادات فائض اإل 

  .الرياضات ارة نفعية لديوان المركب المتعددنفقات التسيير القتناء سيليتم تحويله  فائض اإلرادات       
 :الحالة التعدادية للمناصب المالية -16-3

 0 31/63/6610إلى غاية  الدائمة الحالة التعدادية للمناصب المالية* 
 66100الدائمة لسنة يمثل الحالة التعدادية للمناصب المالية : 67جدول رقم

المناصب المالية  السلك والرتبة
 الممنوحة

المناصب المالية 
 المشغولة

المناصب المالية 
 المالحظة الشاغرة

  61  66  61  متصـــــــــــر  رئيسي
 

  66  61  61  مهندس  دولة في اإلعالم اآللي
 

  61  66  61  الصيانةمهندس تطبيقي في المخبر و 
 

  66  66  66  لصحة العموميةطبيب عام 
 

  00  66  66  متصـــــــــــر 
 

  66  66  66  تقني سام في اإلعالم اآللي
 

  66  61  61  كاتبة مديرية رئيسية
 

 61 63 68  ملحق إدارة
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 61 66 61  كاتبة مديرية
 

 66 66 68  محاسب إداري
 

 66 61 61  عون إدارة رئيسي
 

  66  63  63 عون إدارة
 

  61  66  61  معاون تقني في اإلعالم اآللي
 

  66  61  61  عون تقني في اإلعالم اآللي
 

  66  66  66  عون حفظ البيانات
 

  66  02  68  مستشار رئيسي في الرياضة
 

  69  16  19  مستشار في الرياضة
 

  60  63  64  مربي رئيسي لألنشطة الرياضية والبدنية
 

األنشطة الرياضية والبدنيةمربي    62  62  66  
 

  66  61  61  مهندس  معماري
 

  66  61  61  تقني سام في السكن والعمران
 

  66  61  61  عامل مهني خارج الصن 
 

  61  66  63  6عامل مهني ص
 

  66  69  69  3عامل مهني ص
 

  64  00  43  المجمـــــوع
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 15/06/20140الحالة التعدادية للعمال المتعاقدين بالتوقيت الكامل إلى غاية * 
 66100يمثل الحالة التعدادية للعمال المتعاقدين بالتوقيت الكامل لسنة : 64جدول رقم

 المالحظة المناصب المالية الشاغرة المناصب المالية المشغولة المناصب المالية المفتوحة السلك و الرتبة

  66 11 11 مهني مستوى الثالثعامل 

  67 07 48 عامل مهني مستوى أول

  66 01 01 عون الوقاية من  مستوى الثاني

  66 12 16 عون الوقاية من  مستوى أول

  66 66 20 حارس

  01 01 66 سائق سيارة  مستوى الثاني

  64 166 136 المجمـــــــــــــــــوع

  02 107 613 العـــــــامالمجمــــــــــــــــوع 

 15/06/66100 الحالة التعدادية للمناصب المالية العليا إلى غاية* 
 66100حالة التعدادية للمناصب المالية العليا لسنة يمثل ال: 69جدول رقم

  المالحظات  المناصب المالية الشاغرة  المناصب المالية المشغولة  المناصب المالية الممنوحة  المنصب العالي

  66  61  61  المديــــــر

  للتبيان
  61  61  66 رئيس قسم 

  12  60  61  رئيس  وحدة

  17  67  68  المجمــــــــوع
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 0التوزيع الجغرافي لوحدات ديوان المركب متعدد الرياضات رابح بيطاط بالبويرة: 66الشكل رقم
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 :ةــــــــــــــــخالص
وبعد اإلطالع على واقع تسيير المركب المتعدد الرياضات بالبويرة ووحداته المتناثرة على  الفصل ختاما لهذا       

تراب الوالية وعددهم يزيد من صعوبة مراقبة سيرها بصفة دائمة وكذلك كثرة النقائص الموجودة، من أهمها اليد 
الرياضات الممارسة على مستوى كل  واختال الوحدات  باختال المختلفة  االختصاصاتالعاملة المتخصصة في 

وحدة، وجدنا أنه هناك تنظيم نوعي للتخفي  من النقائص لمحاولة الحفاظ على السير العادي للوحدات رغم 
داري فيما يخص المهام والواجبات وعدم  النقائص السالفة الذكر والترميمات الحاصلة، حيث سجلنا تنظيم ميداني وا 

من طر  الموظفين من خالل تقديم التسهيالت والمعلومات  االستقباللصالحيات والمهام ورحابة تداخل في ا
الالئق من طر  رؤساء  واالستقبالوكذلك التسهيالت الممنوحة لنا لدخول الوحدات دراسات الالزمة للقيام بهكذا 

 احترامات بالبويرة والمرتكزة على هذه األخيرة، هذا يدل على سعيهم لتحقيق أهدا  ديوان المركب متعدد الرياض
الروحية والتقاليد والروح الرياضية من أخالقيات الرياضة والدفاع عنها في الوسط الرياضي، وكذلك ترسيخ القيم 

المساهمة في محاربة ظاهرة  الرياضة أحد أهم العوامل باعتبار االقتصاديةالمشاركة في التنمية  خالل الرياضة
تعميم مبدأ المشاركة في النشاط الرياضي على جميع الفئات العمرية من ، كذلك االجتماعيةالعن  وجميع اآلفات 

تفعيل روح المنافسة وذلك على المستوى و المساهمة في تطوير الرياضة الترفيهية  كلى الجنسين على مستوى الوالية
لمرافق الرياضية بهد  توسيع هذا تسهيل عملية دخول الرياضيين إلى مختل  ا، واألهم المحلي، الجهوي واإلقليمي

 .األخرى إلى مختل  القطاعات إضافةهنية  مالنشاط على المستويات المدرسية، الجامعية وال
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  : تمهيد 

 بالبحث إلى حقيقة علم من العلوم يستعمل المنهج العلمي قصد الحصول على المعرفة السليمة، والوصول

ويعتبر استخدامه في المجال الرياضي بالخصوص أداة للحصول على المعلومات والمعارف الحديثة والنافعة 

  .والحقائق التي تخص هذا المجال، والتي تحقق للبحث ضمان إمكانية تطوير القدرات اإلنسانية

با للدراسة، لذلك مجاال خص أهمية المنشآت الرياضية في نجاح العمل اإلداري الرياضي موضوع كذلك يعد

سنحاول من خالله إيجاد حلول لإلشكاليات المطروحة وذلك بإثبات صحة فروض الدراسة أو نفيها وهذا بجمع 

لوقوف على ثوابت النتائج وا ستخالصاجل أا وتصنيفها وقياسها وتعديلها من المعلومات ثم العمل على ترتيبه

  .الموضوع المدروس

، من استخدمناهالذي  لمنهج الدراسة لجانب التطبيقي سوف نتعرضا من الرابع  الفصلهذا في طيات  

 البشري المتمثلة في المجالو مجاالت الدراسة كذلك تكلمنا على العينة،  اختيارخالل تحديد المجتمع وكيفية وأسباب 

أدوات الدراسة المستخدمة وكيفية بنائها لجمع المعلومات والبيانات الالزمة التي  استعراضثم  ني والمكانيالزمو 

واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل أسلوب معين يتناسب  كما أنه لكل دراسة ،موضوع بحثنا التي ناسبت

    .البيانات
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  : االستطالعيةالدراسة  - 1

، وتقوم على المشكلة ية ،تهدف إلى التعرفأنها عبارة عن دراسة علمية كشفعلى : )ماثيو جيدير( هايعرف

أو عندما تكون  محل البحث جديدة لم يسبق إليها  الحاجة إلى هذا النوع من البحوث، عندما تكون المشكلة

  1.المعلومات أو المعارف المتحصل عليها حول المشكلة قليلة وضعيفة

 بجوانب إللمامل إستشرافية نظرة إلقاء في الباحث تساعد التي ىاألول الخطوةهي  االستطالعية الدراسة

 إلى بتوجهنا بدايتها كانت استطالعية دراسة إجراءقمنا ب ميدانية دراسة إجراء بصدد أننا وبما الميدانية، دراسته

 إلى ترمي كانت بالبويرة، هذه الزيارة الرياضات المتعدد المركب ديوانل أين تم توجيهنا والرياضة الشباب مديرية

 يتال يةالميدان ظروفال ومعرفة ،ووحداته البويرة لوالية اتالرياض متعدد مركبديوان ال عن الخاصة المعلومات جمع

 ورؤساء الوحدات البشرية الموارد كمصلحة مصالح عدة مع حرة مقابالت بإجراء قمنا حيث الدراسة بها جرىنس

 .الرياضية المنشآت تسيير واقع على فو للوق ديوانلل التابعة

  :الدراسة األساسية -2

  . جل الوصول إلى الحقيقةأمن لباحث مجموعة األسس والقواعد التي يتبعها ا هو :المستخدم المنهج- 1- 2

  2".الحقيقة انه الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف"يقول عمار بوحوش  - 

الطريق المؤدي إلى الهدف المطلوب أو هو الخيط غير المرئي الذي يشد البحث " :حسب محمد أزهر السماك هوو - 

  3".نهايته قصد الوصول إلى النتائج من بدايته حتى

نظرا لطبيعة الموضوع الذي تناولناه في دراستنا، وقصد تحليل النتائج ودراسة اإلشكالية المطروحة فإننا 

  .منهج الوصفي الذي يختص بجمع البيانات والتقارير أو الجداول الكمية أو كالهما معااعتمدنا فيه على ال

المنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ووصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها   

وصفا رقميا يوضح مقدار تعبيرا كيفيا وتعبيرا كميا فاألول يصف لنا ظاهرة ويوضح خصائصها أما الثاني فيعطيها 

   .هذه الظاهرة ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى

 واحترام عليها السير يتم التي القواعد من مجموعة يعني العلمي البحث في المنهج إن :الوصفي المنهج تعريف

 .الوصفي المنهج هذا بحثنا في استخدمنا وقد الحقيقة إلى األخير في لالوصو  اجل من تهاخطوا

 علمي بشكل والتفسير التحليل طرق من طريقة هو الوصفي المنهج" يلي كما دنيبات ومحمد بوحوش عمار هيعرف - 

  .4"معينة جتماعيةا مشكلة أو لوضعية محددة أغراض إلى الوصول اجل من منظم

 يعد نموذج في المكتوبة األسئلة من عدد عن إجابات على للحصول وسيلة هو" :يعرفه كروش ياسين على أنه - 

  .5بنفسه عليه ويقوم الغرض لهذا

                                                 

  ).http//dr- -mohamed-abd-elnaby.spaces.live.com(  منهجية البحث العلمي، ترجمة ملكة أبيض،: ماثيو جيدير - 1

  . 136، ص 2001، الجزائر، 3ية، طالمطبوعات الجامع، ديوان البحث العلمي وطرق إعداد البحوث مناهج: عمار بوحوش - 2

  .42، ص 1980األصول في البحث العلمي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، : محمد أزهر السماك وآخرون -3

  .137 ص ،المرجع نفسبوحوش،  عمار -4

  .11ص ، 1996 الرياضة، علوم في العالي للتكوين الوطني المعهد :ياسين الكروش -5
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 يسهم الذي والتحليلية الوضعية البحوث في االستعمال كثير ألنه الدراسة لهذه كأداة ستبياناال ختيارا تم لقد

 .دراستنا لموضوع المكونة األساسية والعناصر العلمية للجوانب واألوضح األعمق الفهم

      متغيرين على األقل على يتوفر للدراسة الخاضعة المواضيع من موضوع أي إن :الدراسة متغيرات - 2- 2

 .التابع المتغير واألخر المستقل المتغير يسمى أولهما

  طريق وذلك عن التغير، إحداث إلى اتهقيم في المتغير يؤدي التي األداة هو :المستقل المتغير -1- 2- 2        

  1.بهصلة  ذات أخرى قيم متغيرات في التأثير        

  . الرياضية المنشأة هو المستقل المتغير دراستنا وفي الدراسة في السبب عن عبارة هو المستقل المتغير - 

  كلما نهأ حيث ، أخرى متغيرات قيم تأثير مفعول على تهقيم تتوقف الذي هو :عالتاب المتغير - 2- 2- 2

  2.عالتاب المتغير قيم على النتائج هرستظ المستقل المتغير قيم تعديالت على أحدث

 .الرياضي اإلداري العمل هوو  الدراسة هذه في التابع التغير نتيجة هو - 

 وموضوعية دقة أكثر نتائج إلى الوصول على منا حرصا :اختيارها وكيفية البحث عينةالمجتمع و  - 3- 2

ديوان ل التابعة الوحدات على المشرفين وشملت عمديه بطريقة البحث عينة باختبار قمنا للواقع ومطابقة

 العينة حجم وكان مميزات أو خصائص بأية العينة نخص ولم البويرة لوالية الرياضات المتعددة لمركبا

  .الرياضية للمنشأة مسيرا )21(وعشرون  واحد

 للمجتمع ممثلة نهاأ العتقاده ومقصودة معينة تكون أن على فيها الباحث يعتمد التي العينة هي العمدية والعينة" -

  3".صحيحا تمثيال األصلي

  :وهي ثالث مجاالت هي: مجاالت الدراسة - 3

  .البويرة لوالية الرياضية المنشآت إدارة على موزعين إداري مسير 21من تتكون العينة :مجال بشري - 1- 3

بلديـــــــــــات  في تتوزع التي البويرة  ووحداته لوالية الرياضات متعددة بمركديوان ال هو :مكاني مجال - 2- 3

  .وحدة 21 عددها والبالغ "......عين بسام، األخضرية، سور الغزالن ،بشلول ،حيزر ،البويرة "من كل 

 حتى 2015 فيفري بداية من أشهر 04 قدرها مدة في البحث هذا إنجاز في شرعنا :زماني مجال - 2- 3

 النظري للجانب أفريل ونصف مارس، فيفري،" األولى المدة خصصنا وقد شهر ماي من نفس السنةنهاية 

 التنقل إلى باإلضافة والخارجية، الجامعية المكتبات من العديد على واإلطالع المراجع جمع فيها تم والتي

  .الرياضة العلوم معاهدو  جامعاتال إلى الميداني

  :وهي مراحل ثالث إلى مقسمة المدة وهذه ماي نهاية شهر إلى أفريل 15 بين ما كانت الثانية المدة أما

  .العينة حجم تحديد بعد االستبيان استمارة وتنظيم تعديل فيها تم والتي :01 لمرحلةا

  حيث       الرياضية للوحدات اإلداريين المسيرين كل على ستبياناال ستمارةا بتوزيع قمنا :02 المرحلة

                                                 

  ).75(، ص القاهرة مصر ، دار الفكر العربي،2ضي، طعلم النفس الريا: طالب كامل لويسنوار مجيد ال -1

  ).76(نوار مجيد الطالب كامل لويس، نفس المرجع، ص  -2

  .197، ص2002، الجزائر، 1عية، طاالعلوم اإلجنمرشيد زرواتي، تدريبات على منهجية البحث العلمي في : د -3
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  وهذا لعدم وجود مسير خاص بملعب   ستمارةا 20 سترجاعا من وتمكنا مسير 21العينة حجم انك                

        ﴾01نظر الملحق أ﴿ .الريش                

 مدى وكذلك اإلحصائية الطرق ستعمالبا النتائج ومناقشة وتحليل عرضخصصناها ل :03 المرحلة

  .المقترحة للفروض تحقيقها        

   :الدراسةأدوات - 4

علمية ال بد من استعمال بعض األدوات العلمية والوسائل إلضفاء الموضوعية والدقة الالزمة ألي دراسة 

في دراستنا  ستخدمناااهرة محل االهتمام والدراسة وقد التقنية التي بواسطتها يصل الباحث إلى كشف النقاب عن الظ

  . هذه أداة من األدوات إال وهو االستبيان

 طريق عن البيانات جمع في والمعلومات، والبيانات الحقائق على الحصول أدوات من أداة هو :االستبيان تعريف -

 تسهم نهاأكما  والوقت الجهد في اقتصاد نهاأ الطريقة هذه مزايا بين ومن أسئلة استمارة وضع خالل من االستبيان

 1.والموضوعية الثبات  الصدق من التقنين شروط بتوفير وقت اقل في العينة من بيانات على الحصول في

يضم مجموعة من األسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على معلومات  حول موضوع أو هو نموذج  -  

       2.مشكلة ما أو موقف ما

 كبير من أفراد عدد إلى ترسل بدقة المعدة األسئلة من مجموعة تتضمن قائمة ھو العام فهومهبم واالستبيان - 

  .3بالبحث الخاصة العينة يكونون الذين المجتمع

 :وهيبموضوعنا  الخاص االستبيان في األسئلة من أنواع ثالث ستعمالبا قمنا حيث - 

 .يشاء كما األسئلة على لإلجابة للمستجوب الحرية كل نعطي :المفتوحة األسئلة

 .إليها للوصول نطمح التي النتائج على تعتمد حيث محددة معظمها في اإلجابة تكون :المغلقة األسئلة

              .للمستجوب أما النصف الثاني ففيه الحرية ،يكون مغلق منه األولف نصفينل تنقسم :مفتوحة نصف األسئلة

  :األسس العلمية ألداة القياس - 5

الــبعض وفــي هــذا يقــول  مايبعضــهيعتبــر الثبــات والصــدق أحــد أهــم شــروط ســالمة أداة القيــاس وهمــا مرتبطــان       

  4."الصدق مظهر الثبات: "كورتون

  5.عد لقياسهأنه سوف يقيس ما أالتأكد من  ستبياناال صدقنعني ب :صدقال - 1- 5

، ووضوح فقراتها تدخل في التحليل من ناحيةشمول االستبيان لكل العناصر التي يجب أن "كما يقصد بالصدق  - 

  6.ومفرداتها من ناحية أخرى بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

                                                 

  .203:، ص1995المعارف باإلسكندرية،  أوالتربية البدنية والرياضية، منشحسن أحمد الشافعين سوزان أحمد على مرسي، مبادئ البحث العلمي  -1

  .122، ص1996مناهج البحث العلمي تطبيقات اإلدارة االقتصادية، دار وائل للطباعة والنشر، : الرفاعي حسين أحمد - 2

  ).125(، ص2000، مؤسسة الوراق، عمان األردن، 1أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية، ط: مراهيمروان عبد المجيد إب -3

  .292، ص 1999األزارطة اإلسكندرية،  ،1اإلحصاء في التربية وعلم النفس، المكتب الجامعي الحديث، ط: احمد محمد الطيب -4

  .167،ص2002، اإلسكندرية،1الفنية،ط العلمي، مكتبة ومطبعة اإلشعاعأسس البحث : فاطمة عوض صابر، ميرفت علي خفاجة -5

  .81،ص 1،2001أسس البحث العلمي الحديث، دار الفكر العربي، ط:هاني بن ناصر بن حمد ألراجحي  -6
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   E             X               

عــد أللتأكــد مـن أن االســتبيان يقـيس مــا صـدق المحكمــين كـأداة  ســتخدامباتأكـد مــن صـدق أداة الدراســة قمنـا لل

محكمـين مشـهود لهـم بمسـتواهم العلمـي وتجـربتهم على مجموعة من أساتذة  ستبياناال حيث قمنا بتوزيع نسخ من له،

ا ومناسـبتها للمحـاور ليحكموا مدى وضوح فقرات االستبيان ومـدى كفايتهـ في مجاالت الدراسة ومناهج البحث العلمي

  ﴾02نظر الملحق أ﴿ .المقترحة

وباالعتمــاد علــى المالحظــات والتوجيهــات التــي أبــداها المحكمــون، قمنــا بــإجراء التعــديالت التــي اتفــق عليهــا 

إعـــادة ترتيبهـــا وفـــق أراء  معظـــم المحكمـــين حيـــث تـــم حـــذف بعـــض العبـــارات وتغييـــر صـــياغة بعضـــها اآلخـــر وكـــذلك

 .المحكمين دائما

ــات -5-2 يــتم  الدرجــة التــي اســتقرارفهــوم ثبــات أداة القيــاس علــى فكــرة يســند م"أنــه يــرى أحمــد محمــد الطيــب  :الثب

  1."جمعها بالنسبة لسمة الشخص مرتين أو أكثر لقياس سمة معينة

عديدة، أهمها هي طريقة إعادة االختبار، وقد ويتم التعرف على ثبات االختبار باستخدام أساليب إحصائية 

اس تم توزيع االستبيان على عينة وعلى هذا األس ،توصلنا إلى تحقيق عنصر الثبات عن طريق إعادة االختبار

  .االستبيان بعد فترة على نفس العينة ، وتم إعادة توزيعمسيرين 10 :من مجتمع الدراسة عددهم العيةستطا

 :اإلحصائية الوسائل - 6

 التحليـل بأسـلوب سـتعانةباال قمنـا وسـهلة واضـحة بصـورة سـتمارةاال نتـائج وتحليـل التعليـق لنـا يتسـنى لكـي

 مئوية نسب شكل على أرقام إلى ستمارةاال خالل من عليها تحصلنا التي النتائج تحويل طريق عن وهذا اإلحصائي

   :التالية المعادلة في تتلخص وهي

:القاعدة الثالثية -
2

    

  

                                                                              X :النسبة المئوية.    

                                                                              F :عدد أفراد العينة.  

E :عدد التكرارات(عدد اإلجابات(.  

  
	

  

  

  

                                                 

  .292مرجع سابق، ص اإلحصاء في التربية وعلم النفس، :أحمد محمد الطيب - 1

  .86مرجع سابق،ص : فريد كامل أبو زينة و آخرون  - 2
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مختلف النتائج المتحصل عليها من خالل حيث يسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين  ):2ك(بيرسون  ختبارا

  :المقياس الموجه للطلبة، ذلك بمقارنة التكرارات الحقيقية المشاهدة والتكرارات المتوقعة، حيث نجد

  

  .       ختباراالالقيم المحسوبة من خالل :²ك                                                                         

ت	                                                                        
ح

  .عدد تكرارات الحقيقة: 

ت                                                                        
م

  .عدد تكرارات المتوقعة: 

  .المجموع: ∑                                                                        

  ).عدد الخاليا:ن(1- ن: جة الحريةدر                                                                         

  .0,05 :مستوي الداللة                                                                        

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية: منه نقول المجدولة ²كالمحسوبة أكبر من  ²كإذا كانت 

  ال توجد فروق ذات داللة: المجدولة نقول ²ك المحسوبة أصغر من ²إذا كانت ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

²ك
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  : ةــــــــــــــــــــــــــــخالص

 ألنه دراستنا، ضمتها التي الفصول أهم بين من البحث، منهجية فيه تناولنا الذي الفصل هذا عتبارا يمكن

 تعيق أن باإلمكان كان التي والعوامل المتغيرات أهم حتواءا إلى قادتنا التي األساسية العناصر أهم على يحتوي

 .الدراسة لهذه الحسن السير

 الوصول وبالتالي الصعوبات، كل تخطي على ساعدنا الذي المرشد أو الدليل بمثابة يعتبر الفصل هذا نإ

 .كبيرة بسهولة البحث أهداف تحقيق إلى

 أدوات المتبع، المنهج البحث، متغيرات منها كبير، بشكل دراستنا متهالتي  العناصر أهم فيه تناولنا كما

  .لدراسته التطبيقي الجانب في باحث أي عليها يعتمد التي العناصر من الخ... البيانات

  

  

  



 

 

 

 

  
  ا

  
  
  
  
 

 

  
  
 

 

  

  :الخامس  الفصل

 ومناقشة   عرض وتحليل

  .النتائج
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  :تمهيد

لقد وضعنا في دراستنا هذه ثالث فرضيات والتي عن طريقها نحاول إيجاد حلول لمشكلة الدراسة، وقد 

في إثبات أو نفي  ستغاللهاايداني تجميع البيانات التي يمكن ها النظري والميحاولنا من خالل مسار الدراسة في جانب

وحدات ديوان  مسيريالتي تم توزيعها على  الستماراتاهذه الفرضيات حيث تم جمع هذه البيانات عن طريق نتائج 

  .المركب المتعدد الرياضات رابح بيطاط بالبويرة

المعلومات الفة الذكر تمكنا من الحصول على الوحدات الس مسيريالموزعة على  االستماراتجمع من خالل       

  .ستقودنا إلثبات أو نفي فرضيات دراستنا النتائج التيإلى  وصال قشتهاالتي من خالل تحليلها ومنا
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 االستبيان ماراتاستت بالبويرة  في 

اإلحصائي  االختباروكذا  ،مسير اإلداري

  
مستوى الداللة 

α  
  الدالة اإلحصائية

  دال  2  

من نالحظ أن  10ضحة في الجدول رقم 

 03من وظفوا على أساس االمتحان كانوا 

 2وكانت كا% 15بنسبة مئوية بلغت  03

  .حصائيةإد داللة 

15%

70%

15%
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  :ئج

وحدات ديوان المركب متعدد الرياضات بال مسيريات 

   :ضح على النحو التالي

  محور التخطيط :المحور األول

 ؟إداريوظيفك كمسير 

  .رفة شروط توظيف المسير اإلداري

شروط توظيف المسي حول المبحوثينح توزيع إجابات 

النسبة 

  )%(وية مئ

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

درجة 

  الحرية

15  

12.11  5.991  0.05  
70  

15  

100 %  

 إلجاباتح النسب المئوية 

  .توظيف

ائج عينة الدراسة والموضحمن خالل نت: سؤال األول

من في حين  ،%70بنسبة مئوية بلغت  14 واكاندة 

03من وظفوا على أساس أخر كانوا في حين ، 1%

بما يفسر وجود د، 5.99المجدولة  2أكبر من كا هي 

  .غلب المسيرين وظفوا على أساس الشهادة

ا�����ن

ا��
�دة

أ�ر

            الفصل الخامس

نتائجالعرض وتحليل  - 1

كانت نتائج إجابات 

لهم كما هو موضحالموجهة 

كيف تم توظي :السؤال األول

معرفة  :الغرض من السؤال

يوضح تو :10 الجدول رقم

       .لها

  التكرارات  إلجاباتا
المئ

  03  االمتحان

  14  الشهادة

  03  أخر

  20  المجموع

  

يوضح الن: 03الشكل رقم 

المبحوثين حول شروط التوظ

  

  

السؤا نتائج تحليلو عرض 

وظفوا على أساس الشهادة 

15أي بنسبة مئوية بلغت 

والتي هي 12.11:المحسوبة

ستنتج أن أغلن :االستنتاج
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  ؟ أة الرياضية

  . لمنشأة الرياضية

 االختباروكذا  ،آللية الصحيحة للتخطيط

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

أن نالحظ  11لموضحة في الجدول رقم

بنسبة مئوية بلغت  أي الكل 20ضية كانوا 

   .إحصائيةسر وجود داللة 

   .طيط برامج نشاط المنشأة الرياضية

100%

0%
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صحيحة لتخطيط برامج نشاط المنشأة ال آليةدون على 

رفة مدى التطابق بين آلية التخطيط وبرامج نشاط المنش

اآللية حولالمبحوثين حسب آرائهم  ح توزيع إجابات

المؤوية  النسبة  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

100   

20   

  

3.841  

 

00  

100  

إلجابات   النسب المئوية

    . صحيحة للتخطيط

الدراسة والمو ائج عينةتنمن خالل : لسؤال الثاني

آلية صحيحة لتخطيط برامج نشاط المنشأة الرياضية 

بما يفسر  ،3.84 :المجدولة 2أكبر من كا 20حسوبة 

يعتمدون على آلية صحيحة لتخطيط  المسيرينجميع 

��م

�

            الفصل الخامس

هل تعتمدون: السؤال الثاني

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح ت: 11 الجدول رقم

   . اإلحصائي لها

  التكرارات  اإلجابات

  20  نعم

  00  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن :04 الشكل رقم

اآللية الصح حولالمبحوثين 

  

  

السؤا نتائج تحليلو عرض 

يعتمدون على آلية المسيرين

المحسو 2وكانت كا، 100%

  

جمينستنتج أن : االستنتاج
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  . رة لدى المنشأة الرياضية

 االختباروكذا  ،ر التخطيط داخل المنشأة

مستوى   رجة الحرية

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

0.05  

  

1  

  

  دال

نالحظ أن من  12ضحة في الجدول رقم 

أن البرامج  في حين من أكدوا ،%90غت 

أكبر من  12.8:المحسوبة 2وكانت كا، %

90%

10%
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  ج التي تسطرونها قابلة للتخطيط؟

رفة مدى وجود عنصر التخطيط في البرامج المسطرة لد

ول عنصر الـــــــــــــــــــــــحسب آرائهم ح المبحوثين توزيعح 

المؤوية  النسبة  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

   2كا

  المجدولة

درجة ا

90   

12.8  

  

  

3.84 05 10  

100  

جابات إلح النسب المئوية 

    .لمنشأةا ر التخطيط داخل

عينة الدراسة والموضح نتائجمن خالل : سؤال الثالث

بنسبة مئوية بلغت  18كانوا  سطرونها قابلة للتخطيط

%10أي بنسبة مئوية بلغت  02 كانوا ة للتخطيط

  .حصائيةإيفسر وجود داللة 

  .للتخطيطلبرامج التي يسطرونها قابلة 

��م

�

            الفصل الخامس

هل البرامج ال: السؤال الثالث

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح  :12 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها

  التكرارات  اإلجابات

  18  نعم

  02  ال

  20  المجموع

  

يوضح ا :05الشكل رقم 

لمبحوثين حول عنصر الا

  

السؤا نتائج تحليلو  عرض

أجابوا بأن البرامج التي يسط

التي يسطرونها غير قابلة للت

بما يفس 3.84:المجدولة 2كا

  

البرام نستنتج أن: ستنتاجاال

  

  

  



 تحليل ومناقشة النتائج                 

 

 

  .ولة تفاديها

وكذا  ،ادفتهم في التخطيط لتسيير المنشأة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  13ضحة في الجدول رقم 

أنه لم  في حين من أكدوا ،%85بلغت 

أكبر من  9.8:المحسوبة 2وكانت كا، %

  .خطيط

85%

15%
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  عملية التخطيط؟تكم مشاكل في 

رفة مدى وقوع المشاكل أثناء عملية التخطيط ومحاولة 

المبحوثين حول المشاكل التي صادفت ح توزيع إجابات

  

المؤوية  النسبة  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

  2كا

  المجدولة

85   

9.8  

  

  

3.841 15  

100  

جابات إل النسب المئوية 

كل التي صادفتهم في 

  

عينة الدراسة والموضح نتائجمن خالل : سؤال الرابع

بنسبة مئوية بلغ 17 كانوا شاكل في عملية التخطيط

%15أي بنسبة مئوية بلغت  03 كانوا لية التخطيط

  .حصائيةإ يفسر وجود داللة 

تصادفهم مشاكل في عملية التخطيغلب المسيرين لم

��م

�

            الفصل الخامس

هل صادفتكم : السؤال الرابع

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح تو :13 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها االختبار

  التكرارات  اإلجابات

  17  نعم

  03  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن :06رقم الشكل 

المشاكل  لمبحوثين حولا

  .التخطيط لتسيير المنشأة

  

  

  

السؤا نتائج تحليلو عرض 

أجابوا بأنه صادفتهم مشاكل

مشاكل في عملية تصادفهم 

بما يفس، 3.84:المجدولة 2كا

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال
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  .لمسيرينى ا

 االختباروكذا  ،لمنشأةل ي عملية التخطيط

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  14وضحة في الجدول رقم 

وجد يفي حين من أكدوا أنه ال  ،90%

 2أكبر من كا 12.8:المحسوبة 2ت كاـــكان

  .ضي

90%

10%
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  المرسومة؟اك تنسيق بين الخطط 

لدى ارفة مدى المرونة بين عمليات التخطيط المختلفة 

مدى المرونة في ع لمعرفةالمبحوثين إجابات  ح توزيع

المؤوية  النسبة  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

90   

12.8  

  

3.84 10  

100  

جابات إلح النسب المئوية 

ى المرونة في عملية 

عينة الدراسة والموض نتائجمن خالل : سؤال الخامس

90بنسبة مئوية بلغت  18 الخطط المدروسة كان 

وكان، %10أي بنسبة مئوية بلغت  2كان  مدروسة 

  .حصائيةإر وجود داللة 

روسة ألي عمل في التسيير الرياضيتوجد خطط مد

��م

�

            الفصل الخامس

هل هناك ت: السؤال الخامس

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح تو :14 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها

  التكرارات  اإلجابات

  18  نعم

  02  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 07الشكل رقم 

المبحوثين لمعرفة مدى 

  .التخطيط للمنشأة

  

  

السؤال نتائج تحليلو عرض 

أجابوا بوجود تنسيق في ال

تنسيق مسبق ألي خطة مدر

ا يفسر وبم 3.84:المجدولة

  

نه توجأنستنتج : ستنتاجاال
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  لمنشأة الرياضية؟

  .أة الرياضية

 االختباروكذا  ،ي عملية التخطيط للمنشأة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  α الداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  15وضحة في الجدول رقم 

بنسبة مئوية بلغت  20ة الرياضية كانوا

كانت  جتماعي والعلمي للمنشأة الرياضية

   .حصائيةإسر وجود داللة 

  .ماعي والعلمي للمنشأة الرياضية

100%

0%
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ططون حسب الواقع المالي واالجتماعي والعلمي للمنش

رفة العوامل المؤثرة في عملية التخطيط داخل المنشأة ال

المبحوثين حول العوامل المؤثرة في عح توزيع إجابات 

المؤوية  النسبة  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

  100   

20  

  

3.84   00  

  100  

جابات إلح النسب المئوية 

مل المؤثرة في عملية 

ائج عينة الدراسة والموضمن خالل نت: سؤال السادس

حسب الواقع المالي واالجتماعي والعلمي للمنشأة ال

يخططون حسب الواقع المالي واالجتمام الأجابوا أنه

بما يفسر ،  3.84:المجدولة 2أكبر من كا 20:حسوبة

يخططون حسب الواقع المالي واالجتماعالمسرين  ل

��م

�

            الفصل الخامس

هل تخطط: السؤال السادس

معرفة ا :الغرض من السؤال

  

يوضح تو :15 لجدول رقما

  .اإلحصائي لها

التكرارات  اإلجابات

  20  نعم

  00  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن :08الشكل رقم 

المبحوثين حول العوامل

  .التخطيط للمنشأة

  

  

السؤال نتائج تحليلو عرض 

أجابوا بأنهم يخططون حس

في حين من أجاب ،100%

المحسو 2وكانت كا، معدومة

  

كلأن  نستنتج: ستنتاجاال
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  .محددة داخل المنشأة الرياضية

 اإلدارة الرياضية من خالل تحديد البرامج

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  16ضحة في الجدول رقم 

في حين من  ،%80بنسبة مئوية بلغت  

وكانت ، %20وية بلغت أي بنسبة مئ 04

  .حصائية

    .ي إلى نجاح عمل اإلدارة الرياضية

80%

20%
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  يد البرامج يؤدي إلى نجاح عمل اإلدارة الرياضية؟

رفة مدى نجاح اإلدارة الرياضية في إطار البرامج المحد

المبحوثين حول  مدى نجاح عمل اإلد توزيع إجابات 

  .ي لها

وية النسبة المئ  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

80   

7.2  

  

3.84 20  

100  

إلجابات ح النسب المئوية 

جاح عمل اإلدارة الرياضية 

  

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال السابع

 16 كانوا  يؤدي إلى نجاح عمل اإلدارة الرياضية

04 كانواو  الرياضيةال يؤدي إلى نجاح عمل اإلدارة 

حصاإبما يفسر وجود داللة ، 3.84:المجدولة 2 من كا

تحديد البرامج يؤدي إلأن على غلب المسيرين أكدوا 

��م

�

            الفصل الخامس

هل تحديد ال: السؤال السابع

معرفة  :السؤال الغرض من

  

يوضح توز :16الجدول رقم

اإلحصائي لها االختباروكذا 

التكرارات  اإلجابات

  16  نعم

  04  ال

  20  المجموع

  

يوضح ا :09الشكل رقم 

المبحوثين حول  مدى نجاح

  .من خالل تحديد البرامج

  

  

السؤا نتائج تحليلو عرض 

تحديد البرامج يؤد أجابوا بأن

تحديد البرامج ال ي أكدوا أن

أكبر من 7.2:المحسوبة 2كا

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال
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  ى شكل حوصلة سنوية؟

 االختباروكذا  ،ب مئوية لتحقيق المخطط

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  17ضحة في الجدول رقم 

بنسبة مئوية  15 كانوا ل حوصلة سنوية

المدروس على شكل حوصلة ق المخطط 

 بما يفسر، 3.84:المجدولة 2من كا صغر

ق المخطط المدروس على شكل حوصلة 

75

25%

                                                     

75 

وية لتحقيق المخطط المدروس على شنسبة مئن تحديد 

  .وية لتحقيق المخطط السنويرفة النسبة المئ

المبحوثين حول مدى تحديد نسب مح توزيع إجابات 

وية النسبة المئ  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

75   

5 

  

  

3.84 25  

100  

إجابات ح النسب المئوية 

حديد نسب مئوية لتحقيق 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال الثامن

 نسبة مئوية لتحقيق المخطط المدروس على شكل ح

يمكن تحديد نسبة مئوية لتحقيق اله ال أنب من أكدوا

أصغ 5:المحسوبة 2وكانت كا، %25ة مئوية بلغت 

  .ة

يمكنهم تحديد نسبة مئوية لتحقيق ال غلب المسيرين

75%

��م

�

            الفصل الخامس

هل يمكن تح: السؤال الثامن

معرفة ا :الغرض من السؤال

  

يوضح ت :17 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها

التكرارات  اإلجابات

  15  نعم

  05  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 10الشكل رقم 

المبحوثين حول مدى تحديد

  .المخطط

  

  

السؤا نتائجعرض وتحليل 

يمكن تحديد نسب أجابوا بأنه

في حين من أ% 75بلغت 

أي بنسبة مئ 05كانوا سنوية

حصائيةإوجود داللة  عدم

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج

  .سنوية
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  .الرياضية

وكـــــــــــــــــــذا  ،على التنظيم في المنشأة عتماد

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  18ضحة في الجدول رقم 

في حين  ،%75بنسبة مئوية بلغت  15وا

 %25أي بنسبة مئوية بلغت  05 كانوا 

  .حصائيةإلة 

 .بشكل كلي داخل المنشأة الرياضية

75%

25%
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  محور التنظيم: الثاني المحور 

  ؟على التنظيم داخل المنشأة الرياضية عتمادكم

رفة مدى تنظيم العمل وتقسيم العمل داخل المنشأة الريا

االعتمادحول معرفة مدى  المبحوثينح توزيع إجابات 

  

وية النسبة المئ  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

درج

الح

75   

05  

  

3.84 25  

100  

جابات إل النسب المئوية 

ة مدى اإلعتماد على 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال األول

كانوا ى التنظيم بشكل كلي داخل المنشأة الرياضية

 على التنظيم بشكل جزئ داخل المنشأة الرياضية

بما يفسر وجود داللة ، 3.84:المجدولة 2أكبر من كا

أنهم يعتمدون على التنظيم بشكغلب المسيرين أكدوا 

���ل ���

���ل �زئ

            الفصل الخامس

عتمااما مدى : األول السؤال

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح ت :18 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها االختبار

التكرارات  اإلجابات

  15  بشكل كلي

  05  جزئبشكل 

  20  المجموع

  

يوضح الن :11الشكل رقم 

المبحوثين حول معرفة م

  .التنظيم في المنشأة

   

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

هم يعتمدون على الأجابوا بأن

من أكدوا أنهم يعتمدون عل

أكب 5:المحسوبة 2وكانت كا

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج
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   في المنشأة الرياضية؟

  . ل المسؤولية لألفراد العاملين

 االختباروكذا  ، العمل وتحمل المسؤولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  19ضحة في الجدول رقم 

بنسبة مئوية  15 كانوا  المنشأة الرياضية

سؤولية لدى األفراد العاملين في المنشأة 

بما ، 3.84:المجدولة 2ن كاــــــــــــــــــــــــــأكبر م 

مل المسؤولية لدى األفراد العاملين في 

75%

25%
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 روح العمل وتحمل المسؤولية لدى األفراد العاملين في

رفة مدى تنمية القدرة في التسيير وروح العمل وتحمل ال

في مدى تنميتهم لروح الع المبحوثينح توزيع إجابات 

وية النسبة المئ  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

75   

05  

  

3.84 25  

100  

جابات إلح النسب المئوية 

يتهم لروح العمل وتحمل 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال الثاني

 العمل وتحمل المسؤولية لدى األفراد العاملين في المن

روح العمل وتحمل المسؤول من أكدوا أنهم ال ينمون

 5:المحسوبة 2وكانت كا، %25نسبة مئوية بلغت 

  .ية

روح العمل وتحمل ا غلب المسيرين أكدوا أنهم ينمون

5%

���دا

����أ�

            الفصل الخامس

هل تنمي رو: الثانيالسؤال 

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح ت :19 رقمالجدول 

  .اإلحصائي لها

التكرارات  اإلجابات

  15  دائما

  05  أحيانا

  20  المجموع

  

يوضح الن: 12الشكل رقم 

المبحوثين في مدى تنميتهم

  .المسؤولية

  

  

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

روح العمينمون هم أجابوا بأن

في حين من % 75بلغت 

أي بنسب 05 كانوا الرياضية

صائيةإح يفسر وجود داللة

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال

  .المنشأة الرياضية
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  .الرياضية

وكذا  ،طبيق مبدأ توحيد القرارات بالمنشأة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  20ضحة في الجدول رقم 

 هبأن في حين من أكدوا، %80ية بلغت 

 7.2:المحسوبة 2وكانت كا، %20بلغت 

  .مع الموظفين ت

80%

20%
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  ك تضارب في قراراتكم مع الموظفين؟

رفة مدى تطبيق مبدأ توحيد القرارات داخل المنشأة الريا

حول معرفة مدي تطبيق المبحوثينح توزيع إجابات 

  

وية ئالنسبة الم  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

80   

7.2  

  

  

3.841 20  

100  

جابات إلح النسب المئوية 

 مدي تطبيق مبدأ توحيد 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال الثالث

بنسبة مئوية بل 16 كانوا مع الموظفين قراراتالب في 

أي بنسبة مئوية بلغ 04 كانوا مع الموظفين قراراتال

  .حصائيةإبما يفسر وجود داللة  ،3.8

قراراتالتضارب في  بأن هناك غلب المسيرين أكدوا

%

��م

�

            الفصل الخامس

هل هناك ت: الثالث السؤال

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح ت :20الجدول رقم 

  .اإلحصائي لها االختبار

التكرارات  اإلجابات

  16  نعم

  04  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 13الشكل رقم 

المبحوثين حول معرفة مد

  .القرارات بالمنشأة

   

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

هناك تضارب ف أجابوا بأن

التضارب في  ليس هناك

84.:المجدولة 2أكبر من كا

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال
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 االختباروكذا  ،إدارة المنشأةيم في نجاح 

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  21ضحة في الجدول رقم 

في حين من ، %85:بنسبة مئوية بلغت

 2وكانت كا، %15:ي بنسبة مئوية بلغت

  .ئية

  . نجاح عمل اإلدارة الرياضية

85%

15%
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  ؟ة التنظيم دور في نجاح عمل اإلدارة الرياضية

  .رفة مدى نجاح التنظيم في عمل اإلدارة الرياضية

حول دور عملية التنظيم ف المبحوثينح توزيع إجابات 

وية النسبة المئ  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

درج

الح

85   

9.8  

  

3.841 15  

100  

جابات إل النسب المئوية 

عملية التنظيم في نجاح 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال الرابع

بنس 17م دور في نجاح عمل اإلدارة الرياضية كانوا

أي بن 04 كانوا دور في نجاح عمل اإلدارة الرياضية

حصائيةإبما يفسر وجود داللة  ،3.84:المجدولة 2 كا

لعملية التنظيم دور في نجا بأنغلب المسيرين أكدوا 

��م

�

            الفصل الخامس

هل لعملية الت: الرابع السؤال

معرفة  :الغرض من السؤال

 

يوضح تو :21 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها

  التكرارات  اإلجابات

  17  نعم

  03  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 14الشكل رقم 

المبحوثين حول دور عملي

  .إدارة المنشأة

  

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

أجابوا بأن لعملية التنظيم د

لتنظيم دورل ليس هبأن أكدوا

أكبر من كا 9.8:المحسوبة

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج

  

  

  



 تحليل ومناقشة النتائج                 

 

 

  

  .ألفراد العاملين

  .اإلحصائي لها االختباروكذا  ،م الجدي

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  22وضحة في الجدول رقم 

في حين من  ،%95بنسبة مئوية بلغت  

وكانت ، %05:أي بنسبة مئوية بلغت 0

  .إحصائية

  .ى نجاح العمل بصورة فعالة

95%

5%
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  نظيم الجدي يعمل على نجاح العمل بصورة فعالة؟

دور التنظيم الجدي لمهام األفراو رفة مدى فاعلية العمل 

حول مدى فعالية التنظيم ال المبحوثين توزيع إجابات 

وية النسبة المئ  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

درج

الح

95   

16.2  

  

3.84 05  

100  

جابات إلح النسب المئوية 

  .لية التنظيم الجدي

من خالل نتائج عينة الدراسة والموض: سؤال الخامس

بنس 19 ي يعمل على نجاح العمل بصورة فعالة كانوا

1 كانوا نظيم دور في نجاح عمل اإلدارة الرياضية

إحبما يفسر وجود داللة  ،3.84:المجدولة 2ر من كا

التنظيم الجدي يعمل على ن بأنغلب المسيرين أكدوا 

��م

�

            الفصل الخامس

هل التنظيم: الخامس السؤال

معرفة  :السؤالالغرض من 

  

يوضح تو :22 الجدول رقم

  التكرارات  اإلجابات

  19  نعم

  01  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 15الشكل رقم 

المبحوثين حول مدى فعالية 

  

  

السؤال نتائج تحليلعرض و 

أجابوا بأن التنظيم الجدي يع

بأن ليس لعملية التنظي أكدوا

أكبر م 16.2:المحسوبة 2كا

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج
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  منشأة الرياضية؟

  . لعمل المنشأة الرياضية

ـــذا  ،ظيم في تحقيق أهداف المنشأة ــ ــ ـــ وكـــــــــــــــ

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  23وضحة في الجدول رقم 

% 90:بنسبة مئوية بلغت 18 كانوا ضية

أي  02 كانوا ف عمل المنشأة الرياضية

بما يفسر وجود داللة  ،3.84:المجدولة

دة على احترام أهداف عمل المنشأة 

90%

10%
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ظيفة التنظيم المساعدة على احترام أهداف عمل المنشأ

رفة مدى مساعدة التنظيم لتحقيق األهداف المسطرة لعم

المبحوثين حول مدى مساعدة التنظيم ح توزيع إجابات 

  

وية النسبة المئ  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

90   

12.8  

  

3.841 10  

100  

جابات إل النسب المئوية 

ساعدة التنظيم في تحقيق 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموض: سؤال السادس

حترام أهداف عمل المنشأة الرياضيإم المساعدة على 

لوظيفة التنظيم المساعدة على احترام أهداف  ليس

المج 2أكبر من كا 12.8:المحسوبة 2وكانت كا %

لوظيفة التنظيم المساعدة  بأنغلب المسيرين أكدوا 

��م

�

            الفصل الخامس

هل لوظيفة :السادس السؤال

معرفة  :الغرض من السؤال

  

يوضح تو :23 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها االختبار

  التكرارات  اإلجابات

  18  نعم

  02  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 16الشكل رقم 

المبحوثين حول مدى مساعد

  .أهداف المنشأة

  

 

 

السؤال نتائج تحليلعرض و 

أن لوظيفة التنظيم الأجابوا ب

ليس بأن في حين من أكدوا

%10بنسبة مئوية بلغت 

  .حصائيةإ

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج

  .الرياضية
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  دي الرياضية؟

  .المنشأة الرياضيةسيير 

وكذا  ،وانين التي تسير المنشآت الرياضية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من أجابوا  24ي الجدول رقم 

في حين  ،%100بنسبة مئوية بلغت  20

 2وكانت كا، ت معدومةنكا دي الرياضية

  .ية

ر المنشأة ـــــــن القانون الذي يسيــــــ ع

100%

0%
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م كل المعرفة عن القانون الذي يسير المنشأة والنوادي 

ة مدى احترام المسيرين للقوانين التي تختص في تسيي

لمعرفة مدى إلمامهم بالقواني المبحوثين توزيع إجابات 

  

وية النسبة المئ  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

100   

20  

  

3.841 00  

100  

إلجابات  ح النسب المئوية

 إلمامهم بالقوانين التي 

  

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في ا: سابع

20ن القانون الذي يسير المنشأة والنوادي الرياضية 

 كل المعرفة عن القانون الذي يسير المنشأة والنوادي

حصائيةإبما يفسر وجود داللة  ،3.84:المجدولة 2كا

لديهم كل المعرفة ع بأن أغلب المسيرين أكدوا 

��م

�

            الفصل الخامس

هل لديكم ك: السابع السؤال

معرفة م:الغرض من السؤال

  

يوضح توزي: 24الجدول رقم

  .اإلحصائي لها االختبار

  التكرارات  اإلجابات

  20  نعم

  00  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 17الشكل رقم 

المبحوثين لمعرفة مدى إل

  .تسير المنشآت الرياضية

  

  

  

الساب نتائج تحليلعرض و 

م كل المعرفة عن اللديهبأن 

م كللديهبأن ليس  من أكدوا

أكبر من كا 20:المحسوبة

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال

  .والنوادي الرياضية
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  .دى المسيرين

وكـــــــــــــــــذا  ،داخل المنشأة يق عملية الرقابة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال غير

نالحظ أن من  25ضحة في الجدول رقم 

بأنهم لم في حين من أكدوا ،%60غت 

أصغر من  12.8:المحسوبة 2وكانت كا 

  .ملية الرقابة

40%
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  محور الرقابة: المحور الثالث

  ؟تم مشاكل في عملية الرقابة

رفة العراقيل والمعوقات التي تواجه العملية الرقابية لدى

حول المشاكل التي تعيق  المبحوثينح توزيع إجابات 

  

وية النسبة المئ  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

60   

0.8  

  

3.841 40  

100  

جابات إلح النسب المئوية 

  التي تعيق عملية الرقابة

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال األول

بنسبة مئوية بلغت 12 كانوا شاكل في عملية الرقابة

، %40أي بنسبة مئوية بلغت  08 كانوا ة الرقابة

  .حصائيةإود داللة يفسر عدم وج

صادفوا مشاكل في عملية بأنهمغلب المسيرين أكدوا 

60%
��م

�

            الفصل الخامس

هل صادفتم م: األول السؤال

معرفة ا :الغرض من السؤال

  

يوضح ت : 25 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها االختبار

التكرارات  اإلجابات

  12  نعم

  08  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن: 18الشكل رقم 

حول المشاكل التالمبحوثين 

  .داخل المنشأة

  

  

  

السؤا نتائجوتحليل  عرض

صادفوا مشاكلأجابوا بأنهم 

مشاكل في عملية الصادفوا 

بما يفس 3.84:المجدولة 2كا

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج
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 االختباروكذا  ،بية التي يطبقها المسير

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  26ضحة في الجدول رقم 

في حين  ،%100بنسبة مئوية بلغت  20

 20:المحسوبة 2وكانت كا ،ت معدومةكان

  .مطبقة من طرفهم هي بشكل دوري

100%

0%

                                                     

84 

  الرقابية المطبقة من طرفكم؟سياسة 

  .رفة األساليب الرقابية المطبقة من طرف المسير

حول األساليب الرقابية المبحوثينضح توزيع إجابات 

وية النسبة المئ  تار 

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

2  100   

20  

  

3.841 0  00  

2  100  

جابات إللنسب المئوية 

ب الرقابية التي يطبقها 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال الثاني

20 لرقابية المطبقة من طرفهم هي بشكل دوري كانوا

كانة الرقابية المطبقة من طرفهم هي بشكل عشوائي 

  .حصائيةإبما يفسر وجود داللة  ،3.8

نوع السياسة الرقابية المطب بأنغلب المسيرين أكدوا 

���ل دوري

�����ل  �وا

            الفصل الخامس

ما نوع السيا: الثانيالسؤال 

معرفة ا :الغرض من السؤال

  

يوضح : 26 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها

االتكرار   اإلجابات

20  بشكل دوري

00  عشوائي بشكل

20  المجموع

  

يوضح النس :19الشكل رقم

المبحوثين حول األساليب ال

  .المسير

  

  

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

لسياسة الرقابأجابوا بأن نوع ا

نوع السياسة البأن  من أكدوا

84.:المجدولة 2أكبر من كا

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال
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اإلحصائي  االختباروكذا  ،ي عملية الرقابة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  27ضحة في الجدول رقم 

بأنهم ليسوا صارمين في حين من أكدوا، 

بما يفسر وجود داللة  ،3.84:جدولةالم

.  

100%

0%

                                                     

85 

  صارمون أثناء الرقابة؟

  .مدى صرامة المسير أثناء القيام بعملية الرقابةة 

المبحوثين حول مدى صرامتهم في عمح توزيع إجابات 

وية النسبة المئ  

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

100   

20  

  

3.841 00  

100  

جابات إل النسب المئوية 

 صرامتهم في عملية 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال الثالث

، %100بنسبة مئوية بلغت  20ناء الرقابة كانوا 

الم 2أكبر من كا 20:المحسوبة 2وكانت كا ،ومة

.بأنهم صارمون أثناء الرقابةغلب المسيرين أكدوا 

��م

�

            الفصل الخامس

هل أنتم صا :الثالث السؤال

معرفة :الغرض من السؤال

  

يوضح تو: 27 الجدول رقم

  .لها

  التكرارات  اإلجابات

  20  نعم

  00  ال

  20  المجموع

  

يوضح النس :20الشكل رقم 

المبحوثين حول مدى ص

  .الرقابة

  

  

  

  

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

أجابوا بأنهم صارمون أثناء 

كانت معدومة أثناء الرقابة

  .حصائيةإ

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج
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  ؟اإلجراءات التي تتخذها

وكـــــــــــــــذا  ،تخذونها أثناء تسجيل التجاوزات

رجة 

  حرية
مستوى الداللة 

α  

الدالة 

  اإلحصائية

  دال  0.05  2

نالحظ أن من  28ضحة في الجدول رقم 

بنسبة مئوية  10انونية كانواجراءات قإ 

دارية إجراءات  إألفراد العاملين يتخذون 

من طرف األفراد العاملين ظتهم تجاوزات 

بما يفسر وجود داللة  ،3.84:جدولةلم

من طرف األفراد العاملين يتخذون اوزات 

45%

5%

                                                     

86 

ما هي اإلج,ظتكم تجاوزات من طرف األفراد العاملين 

  .الرقابةة وتحديد اإلجراءات المتخذة أثناء عملية 

حول اإلجراءات التي يتخذ المبحوثينح توزيع إجابات 

  

  
وية النسبة المئ

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

درجة 

الحرية

50  

7.30  5.991  2
45  

05  

100 %  

جابات إلالنسب المئوية 

ت التي يتخذونها أثناء 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال الرابع

من طرف األفراد العاملين يتخذون هم تجاوزات 

من طرف األفراأنه عند مالحظتهم تجاوزات ن أكدوا

أنه عند مالحظتهفي حين من أكدوا %45 :ية بلغت

الم 2أكبر من كا 7.30:المحسوبة 2وكانت كا 

ه عند مالحظتهم تجاوزاـــــــــــبأنغلب المسيرين أكدوا 

  

50% !�"��و�

!�ادار

أ�رى

            الفصل الخامس

عند مالحظتك: الرابعالسؤال 

معرفة وت:الغرض من السؤال

  

يوضح تو: 28 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها االختبار

  التكرارات  إلجاباتا

  01  قانونية

  09  إدارية

  01  أخرى

  20  المجموع

  

يوضح النس :21الشكل رقم

المبحوثين حول اإلجراءات ا

  .تسجيل التجاوزات

  

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

أجابوا أنه عند مالحظتهم 

في حين من أ ،%50بلغت

أي بنسبة مئوية بل 09 كانوا

 جراءات أخرىإيتخذون 

  .حصائيةإ

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال

  .داريةإ راءات قانونية و جإ
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  خرى؟

  .ة األخرى من طرف المسير

اإلحصائي  االختباروكذا  خل المنشأة،

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

  

0.05  

  

  دال

نالحظ أن من  29وضحة في الجدول رقم 

في حين % 55بنسبة مئوية بلغت  11 وا

أي بنسبة مئوية بلغت  09 ألخرى كانوا

  .حصائيةإسر عدم وجود داللة 

  .ة على كل الوظائف اإلدارية األخرى

45%
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اإلدارية األخرومون بوظيفة الرقابة على كل الوظائف 

رفة األساليب الرقابية المطبقة على الوظائف اإلدارية ا

ة داخل يالرقاب األساليبحول  المبحوثينتوزيع إجابات 

وية لنسبة المئا  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

55   

0.2  

  

3.841 

  

45  

100  

جابات إل النسب المئوية 

  .ة داخل المنشأةيالرقاب 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموض: سؤال الخامس

كانوا الرقابة على كل الوظائف اإلدارية األخرىيفة 

ون بوظيفة الرقابة على كل الوظائف اإلدارية األخر

بما يفسر  ،3.84:المجدولة 2أصغر من كا 0.2:سوبة

يقومون بوظيفة الرقابة ع بأنهمغلب المسيرين أكدوا 

55% ��م

�

            الفصل الخامس

هل تقومو: الخامسالسؤال 

معرفة ا :الغرض من السؤال

  

يوضح توزي:29 الجدول رقم

  .لها

التكرارات  اإلجابات

  11  نعم

  09  ال

  20  المجموع

  

يوضح الن :22الشكل رقم 

 األساليبالمبحوثين حول 

   

  

السؤال نتائج تحليلعرض و 

يقومون بوظيفة أجابوا بأنهم 

يقومون  ال بأنهم من أكدوا

المحسوب 2وكانت كا، 45%

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال
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  ؟المسيرين

وكذا ، للمسيرينى التكويني والمعرفي 

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

1  

  

0.05  

  

  

  دال

نالحظ أن من  30وضحة في الجدول رقم 

% 90بنسبة مئوية بلغت  18 كانوا يرين

أي بنسبة  02 األخرى كانوا ى المسيرين

  .حصائيةإ وجود داللة بما يفسر ،3.8

ية لتنمية المهارات والمعارف لدى 

10%

90%

                                                     

88 

اك دورات تكوينية لتنمية المهارات والمعارف لدى المس

  . رفة المستوى التكويني والمعرفي لدى المسيرين

مدى تنمية المستوى الت حول المبحوثين توزيع إجابات 

  

وية النسبة المئ  ت

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

درج

الح

10   

12.8  

  

3.841 90  

100  

جابات إل النسب المئوية 

نمية المستوى التكويني 

من خالل نتائج عينة الدراسة والموض: سؤال السادس

ورات تكوينية لتنمية المهارات والمعارف لدى المسيرين

هناك دورات تكوينية لتنمية المهارات والمعارف لدى ال

3.84:المجدولة 2أكبر من كا 12.8:المحسوبة 2ت كا

هناك دورات تكوينية ل ليسه بأنغلب المسيرين أكدوا 

��م

�

            الفصل الخامس

هل هناك  :السادس السؤال

معرفة ا :الغرض من السؤال

  

يوضح تو: 30 الجدول رقم

  .اإلحصائي لها االختبار

التكرارات  اإلجابات

  02  نعم

  18  ال

  20  المجموع

  

يوضح النس :23الشكل رقم 

المبحوثين حول مدى تنمية

  .للمسيرينوالمعرفي 

   

  

السؤال نتائج تحليلعرض و 

هناك دوراتأجابوا بأن ليس 

في حين من أكدوا أن هناك

وكانت ، %45مئوية بلغت 

  

نستنتج أن أغل: ستنتاجاال

  .المسيرين
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  ؟ب شروط العمل

  .اإلحصائي لها االختبارذا ـــــوك ة الرقابة،

درجة 

  الحرية

مستوى 

  αالداللة

الداللة 

  اإلحصائية

  

  

1  

  

  

0.05  

  

  

  غير دال

نالحظ أن من  31ضحة في الجدول رقم 

بأن  في حين من أكدوا ،%60ة بلغت 

 0.8:المحسوبة 2وكانت كا، %40لغت 

  .سب شروط العمل

40%

60%
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ن وظيفة الرقابة حسب قناعتكم الشخصية أو حسب ش

  .الرقابةاألسس التي تطبق عليها عملية رفة 

أسس تطبيق عملية ال حول المبحوثين توزيع إجابات 

وية النسبة المئ  رات

)%(  

 2كا

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

0  
  

40 
  

  

0.8  

  

  

3.841 
1  

  

60  

2  100  

إلجابات   النسب المئوية

  .طبيق عملية الرقابة

من خالل نتائج عينة الدراسة والموضح: سؤال السابع

بنسبة مئوية بل 12كانوا ة تكون حسب شروط العمل

أي بنسبة مئوية بلغ 08 كانوا ب القناعة الشخصية

  .حصائيةإوجود داللة  عدم بما يفسر ،3.84

تكون حسب  وظيفة الرقابة بأنغلب المسيرين أكدوا 

!�ا�%�� ! ا���$

�روط ا���ل

            الفصل الخامس

هل تكون و: السابع السؤال

معرفة  :السؤالالغرض من 

  

يوضح تو: 31 الجدول رقم

التكرارات  اإلجابات

حسب القناعة 

  الشخصية

  

08

حسب شروط 

  العمل

  

12

20  المجموع

  

يوضح الن :24الشكل رقم 

المبحوثين حول أسس تطبيق

   

  

السؤا نتائج تحليلعرض و 

وظيفة الرقابة تكأجابوا بأن 

وظيفة الرقابة تكون حسب ا

84:المجدولة 2ر من كاأصغ

  

نستنتج أن أغل: االستنتاج
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  ؟ اإلداريينأخطاء أة في المساعدة على تفادي شما أهمية الرقابة داخل المن: الثامنالسؤال 

  .في المساعدة على تفادي األخطاء المنشأةأهمية الرقابة داخل  معرفة :الغرض من السؤال

تبرون أن الرقابة مهمة يع اإلداريينجابة عينة الدراسة على السؤال المفتوح الحظنا أن أغلب إمن خالل 

وكشف األخطاء وتحديد مسؤولية المؤسسة أو المنشأة الرياضية ويعتبرونها تساعد على تحسين العمل  يوضرورية ف

سالح للمتقاعسين في أداء  عتبارهابا العقوبات استعمال هيالبعض أن الرقابة  عتبراداري فيها في حين إكل 

  .الوظيفة

  .اإلداريينسسة مهمة لتفادي األخطاء يعتبرون أن الرقابة داخل المؤ ستنتج أن أغلب المسيرين ن: ستنتاجالا
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  :قابلة النتائج بالفرضياتممناقشة و  - 2

إلى ثالث محاور لتخدم بحثنا بشكل عام والفرضيات الجزئية بشكل خاص، فوزعنا  االستبيانلقد قسمنا   

  :حسب المحاور التالية االستبيانعبارات 

 . المحور األول حول التخطيط - 

 .المحور الثاني حول التنظيم - 

 . المحور الثالث حول الرقابة - 

  

   .دور في نجاح العمل اإلداري الرياضيت الرياضية آللتخطيط في المنش :الفرضية األولى

  :يلي نستنتج ما ،8السؤال  إلى 1من السؤال المحور األول  على أسئلةجابات عينة الدراسة الموضحة من إ* 

  .نستنتج أن أغلب المسيرين وظفوا على أساس الشهادة - 1

  .الرياضيةيعتمدون على آلية صحيحة لتخطيط برامج نشاط المنشأة  نستنتج أن المسيرين - 2

 .البرامج التي يسطرونها قابلة للتخطيط نستنتج أن - 3

  .تصادفهم مشاكل في عملية التخطيط نستنتج أن أغلب المسيرين لم - 4

 .نه توجد خطط مدروسة ألي عمل في التسيير الرياضيأ نستنتج - 5

 .يخططون حسب الواقع المالي واالجتماعي والعلمي للمنشأة الرياضيةنستنتج أن أغلب المسرين  - 6

    .تحديد البرامج يؤدي إلى نجاح عمل اإلدارة الرياضيةنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا أن  - 7

  .يمكنهم تحديد نسبة مئوية لتحقيق المخطط المدروس على شكل حوصلة سنويةنستنتج أن أغلب المسيرين  - 8

   

 

    :أنه توصلنا إلى مبينة في المحور األول الخاص بالفرضية األولىالعينة الدراسة و  اتجابإمن خالل 

  ."للتخطيط في المنشآت الرياضية دور في نجاح العمل اإلداري الرياضي"
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  التنظيم بالمنشأة الرياضية له أهمية كبيرة في نجاح العمل اإلداري الرياضي: الفرضية الثانية

  :يلي نستنتج ما ،7السؤال  إلى 1من السؤال على أسئلة المحور الثاني جابات عينة الدراسة الموضحة من إ* 

  .نستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا أنهم يعتمدون على التنظيم بشكل كلي داخل المنشأة الرياضية - 1

راد العاملين في المنشأة ــــروح العمل وتحمل المسؤولية لدى األف نستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا أنهم ينمون - 2

  .الرياضية

 .تضارب في قراراتكم مع الموظفين بأن هناكنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 3

 .لعملية التنظيم دور في نجاح عمل اإلدارة الرياضية بأننستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 4

 .التنظيم الجدي يعمل على نجاح العمل بصورة فعالة بأننستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 5

  .ساعدة على احترام أهداف عمل المنشأة الرياضيةبأن لوظيفة التنظيم المنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 6

 .بأن لديهم كل المعرفة عن القانون الذي يسير المنشأة والنوادي الرياضيةنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 7

  

  

  :هأنالتي تنص على  الثانيةمبينة في المحور الثاني الخاص بالفرضية الجابة عينة الدراسة و إمن خالل 

  ."الرياضية له أهمية كبيرة في نجاح العمل اإلداري الرياضي بالمنشآتللتنظيم " 
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  نجاح العمل اإلداري الرياضيالرياضية دور في  المنشآتابة في لرقل: الفرضية الثالثة

  :يلي نستنتج ما ،8السؤال  إلى 1من السؤال على أسئلة المحور الثالث جابات عينة الدراسة الموضحة من إ* 

  .صادفوا مشاكل في عملية الرقابةبأنهمنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 1

  .بأن نوع السياسة الرقابية المطبقة من طرفهم هي بشكل دورينستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 2

  .بأن بأنهم صارمون أثناء الرقابةنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 3

 إجراءاتحظتهم تجاوزات من طرف األفراد العاملين يتخذون بأنه عند مالنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 4

  .وٕاداريةقانونية 

  . بأنهم يقومون بوظيفة الرقابة على كل الوظائف اإلدارية األخرىنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 5

  .هناك دورات تكوينية لتنمية المهارات والمعارف لدى المسيرينبأن ليسنستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 6

 .تكون حسب شروط العمل وظيفة الرقابة بأننستنتج أن أغلب المسيرين أكدوا  - 7

  .اإلداريةنستنتج أن أغلب المسيرين يعتبرون أن الرقابة داخل المؤسسة مهمة لتفادي األخطاء  - 8

 

  :هأنــــــالتي تنص على  الثانيةمبينة في المحور الثاني الخاص بالفرضية الجابة عينة الدراسة و إمن خالل 

  ."الرياضي الرياضية دور في نجاح العمل اإلداري المنشآتللرقابة في "
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 :العام ستنتاجاال

 أهمية موضوع حول كأداة ستبيانواال الوصفي المنهج على فيها اعتمدنا التي الميدانية دراستنا خالل من

المحصل عليها من  للنتائج تحليلناو  عرضنا وبعد ،الرياضي اإلداري العمل نجاح عملية في الرياضية المنشأة

 ومناقشتها لوحدات ديوان المركب المتعدد الرياضات بالبويرة مسيري 21الموزعة على عينة الدراسة وهم  االستبيانات

 العمل نجاح عملية في الرياضية المنشأةأهمية  وضوح لنا بكل تبين ،لفرضياتالنتائج السالفة الذكر ومقابلتها با

وحتى  ةالتكويني الدورات لنقص راجع وهذا ،مجال التسيير في الجزئية ضطراباتاال بعض رغم الرياضي اإلداري

  .نالمسيري لبعض والمعرفي يالمهار أحيانا مما عرقل تنمية الجانب  انعدامها

 .والرقابة والتنظيم التخطيط ف هيوظائ ثالثالقيام ب في تتلخصالناجحة   يريةالعملية التس إن

 .لها الموافقة تسطير الميزانية إلى باإلضافة ،هالتحقيق العملية البرامج وٕاعداد األهداف تحديد كيفية يبرز :طالتخطي-

 .في المنشآت طرف لكل الموكلة والمهام السلطات تحديد خالل من القرارات خاذإت طريق أو كيفية يعكس :التنظيم-

 قصد نحرافاتاال الستخراج الموضوعة المعايير مع قياسها بعد المحققة للنتائج مقابلة هي التي: ةالرقاب -

 .تصحيحها

  

 اإلداري العمل نجاح عملية في فعال دورآت الرياضية و للمنش هناك أهمية كبيرة أن نستخلص ما سبقوم

  .الرياضي

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ا

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

  
  
  
 

 

  الخاتمــــــــــــــــة

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

 



 خاتمـــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــة

 

96 

 

  :ةــــــــــــــــــخاتمال

لشعوب المختلفة الهدف الذي تسعى المجتمعات وا حتياجاتالالرياضة قد تكونت وتشكلت تبعا  ن فلسفةإ

  .لى تحقيقه لذا تعتبر المنشآت الرياضية من الدعائم األساسية للرقي بالرياضة في يومنا هذاإ

 آتلمنشا ما أهميةمن خالل دراستنا للمنشآت الرياضية والعمل اإلداري وبعد طرحنا لإلشكالية التي مفادها 

  ؟نجاح العمل اإلداري الرياضيالرياضية في 

والذي تطرقنا فيه لإلدارة الرياضية والفصل  وبعد ذلك بدأنا بالدراسة النظرية تناولنا خاللها في الفصل األول

رابح  متعددة الرياضاتال مركبلن ايواد، أما الفصل الثالث فتكلمنا فيه عن لمنشآت الرياضيةل الثاني خصصناه

  .بيطاط بالبويرة

حيث  امسير  21 وجهة للمسيرين وكانت العينة تشملم ستبيانا استمارةقمنا بالدراسة الميدانية بإعداد وبعدها 

 ، بعد توزيعنا  ل الدراسةخال المستعملةوالطريقة اإلحصائية المتبع ، كما تم تحديد المنهج قمنا بتحديد مجاالت البحث

فرز مباشرة في شرعنا من أجل جمع المعلومات التي تفيدنا في موضوع دراستنا هذا، ففقد  االستبيان الستمارات

  . المتوصل إليها مناقشة النتائجو  هاتحليلبعرض هذه المعلومات والبيانات  من خالل ستماراتاال

اقيل لتحديد مختلف العر  ستماراتاالنا جميع النتائج المستخلصة من على كل المعطيات الحظ طالعناإبعد 

من تطور ورقي  لمنشآت الرياضيةإليها ا وصلت فما ،جاح عمل اإلدارة الرياضيةنوالصعوبات التي تقف في وجه 

  .اإلداري الرياضيالشكل والهدف واإلمكانيات وما تقدمه من تقنيات ووسائل لتطوير وٕانجاح العمل ي ف

  .التخطيط والتنظيم والرقابة: مهمة ورئيسية هي  تتلخص في ثالث وظائف ت الرياضيةالمنشآ إدارة وتسييرن إ

لتحقيق هذه  البرامج العلمية دادعإ برز كيفية تحديد األهداف و هو التنبؤ لما سيكون عليه المستقبل ومنه ن: التخطيط- 

  .لى تسطير الميزانية الموافقة لهاإ ، باإلضافةوالدورات التكوينية لتنمية المهارات والقدرات األهداف

أيضا تنسيق العالقات بين أجزاء تكمل بعضها وهو تحقيق هدف مشترك، لهو تجمع هيكلي من األفراد : التنظيم- 

 لمهام الموكلة لكل طرف فيلطات واالقرارات من خالل الس تخاذايعكس كيفية أو طريقة البعض، فالتنظيم 

  .  المنشآت

هو عملية متابعة مستمرة للتأكد من أن المؤسسة تسيير على الطريق الصحيح المؤدي لتحقيق أهداف : الرقابة- 

 الستئصالد قياسها مع المعايير الموضوعة هي مقابلة للنتائج المحققة بع المنظمة المسطرة مسبقا، فالرقابة

  .أو تعديل المسار تصحيحهاو  نحرافاتاال

فالدراسات طورات الحاصلة، ال يكون إال بوجود منشآت رياضية تساير الت العمل اإلداري الرياضيفنجاح 

ها وتنوع في توسع مهامالرياضية كذلك في تطور من خالل  آتلمنشواألساليب اإلدارية في تطور مستمر ألن ا

  .وى للمنشآت الرياضية في نجاح العمل اإلداري الرياضيهذا يؤكد األهمية القص  ها،نتائجها وتزايد في أهداف
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  :وفروض مستقبلية قتراحاتا

إن هذه الدراسة ما هي غال محاولة بسيطة لتسليط الضوء على أهمية المنشآت الرياضية في نجاح العمل 

  وضعرتأينا الى حد كبير مع فرضيات الدراسة إليها والتي توافقت إالنتائج المتوصل ، فمن خالل اإلداري الرياضي

  :وهي بعض االقتراحات

العمل على أن تكون األولوية في تسيير المنشأة الرياضية إلطارات ذات كفاءات تمكنها من القيام بالوظائف  - 

  . المعمول بها على أمل وجه وهم خريجو الجامعات والمعاهد الخاصة

  .مكانيات لتسهيل نجاح عمل اإلدارة الرياضيةالوسائل واإلة الرياضية على جميع توفر المنشأ - 

تزويد المسيرين بكل الطرق والمناهج المعاصرة في مجال التسيير من أجل مسايرة التطورات والمستجدات  - 

  .المختلفة

  .مطابقة المنشآت للمقاييس الدولية وما مدى مساهمتها في تطوير العمل اإلداري الرياضي - 

  . المنشأة الرياضية مع برامج اإلدارة الرياضيةتوافق برامج  - 

  .الرياضية المنشأةالعمل على تفعيل البرامج التكوينية في تسيير  - 

بالتسيير واإلدارة الرياضية التي تعتبر الركيزة األساسية للرقي بالرياضة وتحسين مستوى العمال اإلداريين  هتماماال - 

  .داخل المنشأة

  .لإلدارة وٕاخضاعها لمناهج علمية مدروسةرفع مستوى التسيير  - 

  .عادة النظر في القوانين المسيرة للمنشأة الرياضيةإ - 

من الوضعية الحالية تحسبا للوضعية المستقبلية بما يساير  انطالقاالرياضية  للمنشآتالتخطيط  استمرارية - 

  .التطورات الحاصلة

ن عن طريق اإلعالن واإلشهار إلمكانيات الوحدات زيادة مداخيل المنشآت من خالل زيادة عدد المنخرطي - 

  .الرياضية الموجودة من خالل توفير الموصالت

بكل  االجتماعيالرياضية عن طريق شبكات التواصل  المنشآتتقريب المواطن عموما والرياضي خصوصا من  - 

  .أنواعها

البويرة كنقص التأطير البيداغوجي القضاء على النقائص الحاصلة بوحدات ديوان المركب المتعدد الرياضات ب - 

  .واليد العاملة المتخصصة والمؤهلة وتوسيع أو بناء وحدة إيواء

  



 
  :قائمة المصادر

  .الكريم برواية ورش عن نافع القرآن - 

  .الكتاب اللبناني، القاهرة وبيروتالمعجم العربي الميسر، دار الكتاب المصري، دار  - 
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  :قائمة المراجع
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  :القوانين والمراسيم

: المؤرخ في 77/117:ي رقمذللمرسوم التنفي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة - 

  .62:والمتضمن القانون األساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، العدد ،06/08/1977

، يحدد كيفيات إحداث 93/108:ي رقمذللمرسوم التنفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 

  .1993:، سنةوكاالت اإليرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها

المتضمن إستغالل  ،01/119:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم - 

   .2001 ين المركبات الرياضية،دواو 

، المتعلق بالتربية البدنية 04/10:راطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمق - 

   .2004أوت14:، المؤرخ فيوالرياضية

، المتضمن تعديل 05/492:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم - 

   .84، العدد 2005ديسمبر  29: رخ فيالمؤ القانون األساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، 

   .الجزائر، 02/11/1991، المؤرخ في )91/416: (المرسوم التنفيذي رقم  - 

  .، الجزائر1991/ 11/ 2: ، المؤرخ في416 /91:المرسوم التنفيذي رقم - 

  : مذكراتال

   .1996 الرياضة، علوم في العالي للتكوين الوطني المعهد :ياسين الكروش - 

 الرياضي، كلية العلوم االقتصاديةقسم اإلدارة والتسيير  اضرة في تسيير المنشآت الرياضية،مح :بوداود عبد اليمين - 

   .2006محمد بوضياف المسيلة جامعة 

القرارات اإلدارية، مذكرة التخرج لنيل شهادة  اتخاذنظام المعلوماتية ودوره في فعالية  :وآخروننويوة صباح  - 

  .2003محمد بوضياف بالمسيلة، دفعة م التجارية، فرع مالية، جامعة ليسانس في العلو 
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  المالحــــــــــــــــق

  
  
  

  
  
  
  
 

 
 
 
 

 



 

  )1( الملحق

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبوي جـــامعة

  معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  اإلدارة والتسيير الرياضيقسم 

 

 

  الرياضات بالبويرةن بالمركب متعدد ـستبـان موجهـــة لإلدارييـإارة مستإ
  
 
 

    :ة تحية طيبة وبعدأخي العامل أختي العامل
والرياضية إختصاص  التربية البدنية تهدف هذه الدراسة في إطار التحضير لنيل شهادة الليسانس في مجال       

         " في إنجاح العمل اإلداري الرياضي الرياضية تآأهمية المنش"اإلدارة والتسيير الرياضي إلى معرفة 
وعليه نرجوا منكم ملئ هذه االستمارة بكل صدق وموضوعية ونحيطكم علمًا بأن المعلومات التي ستدلون       

  .بها سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض علمية
  .متنانتقبلوا منا أسمى معاني الشكر واإلوفي األخير       

  
   .المناسبفي المكان ) x( ضع عالمة :مالحظة

  

   :إشراف األستاذ                                                               :إعداد الطلبة
  وري ــــــمنص - عمار                                                              علواني - 
  اء ـــــــبليلة زكري - 

  

  

  

  2015 -2014 :الموسم الجامعي
  



  
 :اإلداري للمسير موجهة استبيان استمارة

  

 عالمة وضع منكم المرجو (x ) المناسبة اإلجابة أمام

 : التخطيط محور: األول المحور

 إداري؟ كمسير توظيفك تم كيف :1 س

 آخر أساس على                    الشهادة أساس على             االمتحان أساس على

 الرياضية؟ المنشأة نشاط برامج لتخطيط صحيحة آلية على تعتمدون هل : 2 س

 ال                                              نعم

 للتخطيط؟ تسطرونها قابلة التي البرامج هل :3 س

 ال                                              نعم

 التخطيط؟ عملية في مشاكل صادفتكم هل :4 س

 ال نعم                                             

 : إلى ذلك يعود هل بنعم إجابتكم كانت إذا

 ............ أخر سبب األساسي                    التكوين ضعف      جديدة           تقنيات ظهور

 المرسومة؟ الخطط بين تنسيق هناك هل :5 س

 ال                                             نعم

 الرياضية؟ للمنشأة والعلمي واالجتماعي المالي الواقع حسب تخططون هل :6 س

 ال نعم                                            

 الرياضية؟ اإلدارة عمل نجاح إلى يؤدي البرامج تحديد هل :7 س

 ال نعم                                           

 سنوية؟ صلةحو  شكل على المدروس المخطط لتحقيق مئوية نسبة تحديد يمكن هل :8 س

 ال نعم                                          

 ........................................................................... النسبة هاته تكون كيف

  

  



  

 : التنظيم محور: الثاني المحور

 الرياضية؟ المنشأة داخل التنظيم على إعتمادكم مدى ما :1 س

 جزئي بشكل كلي                                     بشكل

 ذلك؟ كيف

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 الرياضية؟ المنشأة في العاملين األفراد لدى المسؤولية وتحمل العمل روح تنمي هل :2 س

 انادر                              أحيانا                          دائما

 الموظفين؟ مع قراراتكم في تضارب هناك هل :3 س

 ال نعم                                                   

 تصرفكم؟ يكون كيف نعم كانت إذا

.................................................................................................. 

 الرياضية؟ اإلدارة عمل نجاح في دور التنظيم لعملية هل : 4 س

 ال                                                  نعم

 فعالة؟ بصورة العمل نجاح على يعمل الجدي التنظيم هل :5 س

 ال نعم                                                

 الرياضية؟ المنشأة عمل أهداف احترام على المساعدة التنظيم لوظيفة هل : 6 س

 ال  نعم                                                

 الرياضية؟ النوادي و المنشأة يسير الذي القانون عن المعرفة كل لديكم هل : 7 س

 ال نعم                                               

  

  

  

  

  

  



  

 : الرقابة محور: الثالث المحور

 الرقابة؟ عملية في مشاكل صادفتم هل :1 س

 ال                                               نعم

  ما هي هذه المشاكل؟ 

 .................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 طرفكم؟ من المطبقة الرقابية السياسة نوع ما :2 س

 عشوائي بشكل                                          دوري بشكل

 الرقابة؟ أثناء صارمون أنتم هل :3 س

 ال                                           نعم  

 ...................................................................................... ذلك؟ يتم كيف

..................................................................................................... 

 تتخذها؟ التي اإلجراءات هي ما ، العاملين األفراد طرف من تجاوزات مالحظتكم دعن : 4 س

 ......... أخرى                                   إدارية                              قانونية

 ؟ األخرى اإلدارية الوظائف كل على الرقابة بوظيفة تقومون هل : 5 س

 ال                                                 نعم

 ذلك؟ كيف نعم كانت إذا

..................................................................................................... 

 المسيرين؟ لدى والمعارف المهارات لتنمية تكوينية دورات هناك هل : 6 س

 ال                                    نعم         

 العمل؟ شروط حسب أو الشخصية قناعتكم حسب الرقابة وظيفة تكون هل : 7 س

..................................................................................................... 

 اإلداريين؟ أخطاء تفادي على المساعدة في المنشأة داخل الرقابة أهمية ما : 8 س

..................................................................................................... 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


