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ّ الرضا و لك الحمد بعد الرضا و لك الحمد كما تحب و تر    الّلهم لك الحمد ح

  "ٕاذ تأّذن ربمك لنئ شكرمت ٔالزيدنمك:"إىل القائل يف حمكم تنزيله

  الناس مل يشكر هللا""من مل يشكر :و قال رسول ّهللا صلّى هللا عليه و سلم

 بالعمل نحقّق األحالمبالحمد نبدأ الكالم،و بالشكر نتوسط المقام،و 

  …،وآخره جناحا***الّلهم اجعل أول عملي هذا صالحا،و أوسطه فالحا 

ء نشكر هللا  اء هذا العمل أوال و قبل كل  ي إ ى توفيقه لنا   و نحمده ع
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  ***شتيوي عبد املالك -د/***

ر لنا دون  ى معاونته الصادقة و مالحظته العلمّية القّيمة و تشجيعه الكب ع
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  مقدمة :      

بالتاريخ اإلنساين  امسهارياضة الشعوب، لغة األبطال ، لعبة اجلميع، كلها تعابري تدل على لعبة واحدة ارتبط  
و ذاقوا فرحة الفوز و مرارة  االنتصاراتقوا على مالعبها  الذين حقّ ّني احلديث لتسطر على أرضيها جمد الرياضي

ا لالعبني يركضون وراء سحر  ا معركة فرسا و حتقيق الفوز لتعلموا أمساؤهم  االنتصارالكرة مههم  امسهاخلسارة ، إ
ا كرة القدم اللعبة الرمسية األوىل لشعوب العامل ترىب عليها األطفال  م و نواديهم من قبلهم ،إ و أمساء بلدا

م و ا و فخرا وعزّ  يع ورمزا للقوة و التحمل و التحديهم، أصبح أبطاهلا قدوة للجمونطقت على ألسنت ألوطا
  ذويهم .

ا       لقد فرضت كرة القدم نفسها كوسيلة تربوية و ثقافية متارس وفق أسس و قوانني تنظيمية حتكم موضوعا
اإلدارية و الفّنية و التنافسية، و التحكيم عامل من العوامل املهّمة يف ممارسة و تطوير هذه الرياضة و يعترب من 

ا و هو  صفة عامة ليس باألمر السهل الذي يستطيع أي فرد ب أصعب األمور اليت يصعب على الشخص القيام 
القيام به كما هي النظرة إليه من طرف األنصار باإلضافة إىل التكوين الذي يتلقاه يف مشواره ممّا يزيده من اخلربة 

  والنجاح يف مهامه .

اجلهود،و هو الذي إّن التحكيم عملية تقومي نزيهة فاملباراة هي اإلمتحان الذي من خالله تّتضح حصيلة جممل  
يّقومها ألنّه يعترب من أهم الركائز األساسية يف املنافسات الرياضية، و الحظنا بأّن الّلجنة التحكيمّية اخلاصة 

فكل هذا بتكوين احلكام تسعى جاهدة يف هذا اإلجتاه و ذلك انطالقا من الربامج املسطرة و املخططات العديدة 
يم من خالل أداء مردود احلكام و ذلك بوضع و إنشاء هيئات تسهر من أجل تطوير و حتسني مستوى التحك

يعترب يف حّد ذاته على السري احلسن و العمل اجلّدي هلذه العملية،و هذا طبعا بفضل التسيري اإلداري الذي 
 جمموعة من من العمليات اإلدارية فبوجود تسيري إداري حمكم يصبح هناك درجة من اإلنتظام و التنسيق يف عمل

  لكنة التحكيم .

و يف دراستنا سنحاول تسليط الضوء على التسيري اإلداري يف مسامهته يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم 
حنن بصدد دراسته و قمنا بإجنازها هذا ما عنونت به دراسيت ، و حاولنا اإلملام جبوانب املوضوع الذي  يف اجلزائر 

  على النحو التايل : 

و حكام النخبة الوطنية يف والية اجلزائر . واعتمدت  CFAة امليدانية يف جلنة التحكيم الوطنية اخرتت الدراس
  على جمموعة من اجلوانب و الفصول :

بدأت باجلانب التمهيدي الذي تناولت فيه أبعاد املشكلة من حتديد هلا يف صياغتها ووضع فروض     
، مث تطرقنا إىل بعض الدراسات السابقة أسباب اختيار املوضوع  هلا،باإلضافة إىل ذكر أمهية و أهداف الدراسة و

ة للموضوع و التعليق عليها .   و املشا



 ب
 

  فصول نظرية كاآليت : 3مث يلي بعد ذلك اجلانب النظري الذي جاء مقسما إىل       

 : أدواره و مهامه و تطرقنا إىل مفهومه و تعريف املسري الرياضي و  " التسيير اإلداري " الفصل األول
ا و أمهيتها يف اجملال الرياضي .  و مؤهالت املسّري الناجح و اإلدارة مببادئها و صفا

  : و تطرقنا إىل مفهومه ، تعريف احلكم و دوره ، واجباته، صفاته ، بعض  " التحكيم "الفصل الثاني
النقاط اليت يناقشها احلكم مع مساعديه و قواعد ترشيحهم إىل حكام فيدراليني و دوليني ، و بالتفصيل 

ا. أيضا يف مواد التحكيم الدولية اخلاصة بكرة القدم  ا حاليا و التطرق هلذه املواد منذ نشأ         املعمول 
  : أدرجنا فيه بنوع من التفصيل إىل كل ما يتعلق بكرة القدم من حيث  " كرة القدم "الفصل الثالث

ا و مكانتها و األزمة اليت وقعت فيها كرة التعريف و اللمحة التارخيية يف العامل و يف اجلزائر  مع أهم حمطا
 القدم يف اجلزائر .

  راسة امليدانية واشتمل على ثالث فصول أساسية هي : مث يليه اجلانب التطبيقي و خصصناه للد
  : و تناولنا فيه الدراسة   " اإلجراءات الميدانية و المنهجية للدراسة "الفصل األول

، املنهج املستخدم يف الدراسة ، أدوات البحث ، اجملتمع اإلحصائي ، عينة البحث و  اإلستطالعية
ا و أخريا الوسائل اإلحصائية املستخدمة .  مواصفا

  : و تطرقنا فيه بعرض و " عرض و تحليل و تفسير النتائج "  احتوى الفصل علىالفصل الثاني
 كام .حتليل نتائج اإلستبيان املوجه إىل اإلداريني و احل

  : و تناولنا فيه اإلستنتاجات و  " مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج "الفصل الثالث
 اقرتاحات انطالقا من النتائج املتوصل إليها .
  و أنهينا دراستنا بخاتمة شاملة للموضوع .
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  إشكالية البحث: -/1

، حيث استطاعت أن حدى الرياضات األكثر شعبية يف العامل إأصبحت رياضة كرة القدم          
حالمها، أحبها أب له أعناقهم متطلعة لتحقيق ئاطف اجلماهري ، و هي أكثر ما تشر إىل أعماق عو  فذتن

ا اللعبة الرمسية األوىل لشعوب العامل و هي بت مثلهمر الصغار ، و أبكت املاليني و أط و  الكبار ، إ
، و ظهرت رمسيا يف  1016سنة ق.ج.و ، رفعها اإلجنليز من  2500رياضة قدمية تعود إىل أزيد من 

                                                                         20.1و مع بداية القرن  19القرن 

ا على الساحة الرياضية  فوجب توفر هيئات للسهر على السري احلسن ،تعترب من الرياضات اليت هلا وز
هلذه اللعبة اليت من بني عناصرها التحكيم ، الذي يعد أحد األركان األساسية يف اللعبة، و هو تطبيق 

حتاد الدوىل لكرة القدم يف مباراة الكرة القدم بصرامة و دقة متناهية و هذا للقوانني املنصوص عليها يف اإل
  يتحقق بفضل اإلختصاص من العاملني يف اإلحتادية و اإلدرايني لتسري إداري حمكم.

أصبح معها  التسيريث طرق او نظرا للتغريات الطارئة اليت يشهدها العامل يف جمال التحكيم فإن استحد
ا و ا ملواكبة العصر، ألن توفري األموال مثال و اقامة املركبات و املنشآت الرياضية ليس   لتطوير فنو درو

دارة و تنظيم ورقابة حمكمة لتحقيق إحتكيمي رفيع ، بل ذلك حباجة إىل كايف لتحقيق مستوي أداء 
  األهداف املسطرة.

لكرة القدم إىل سلطة جلنة احلكام لإلحتاد الدويل لكرة القدم الوطنية و ختضع فئة من حكام النخبة 
FIFA  اليت تسهر على تطبيق قوانني اللعبة و إعطاء قرارات هلا و تقرتح تعديالت عليها للجنة

ذية، و تعمل على مراقبة و تكوين و ترقية و تعيني احلكام إلدارة مباريات ضمن البطولة الوطنية يالتنف
         .ألوىل و الثانية اللرابطة احملرتفة 

      ة حتتاج إىل إداريني ذوي كفاءة و خربة عاليتني لإلستفادة من اإلمكانيات املادية إن اللجنة التحكيميّ    
      و البشرية املتاحة و هذا البد من اتباع األسلوب الذي يستلزم بعض وظائف اإلدارة منها التخطيط

املتابعة من خالل سياسات و قرارات و اجراءات موضوع حتدد اإلطار  و التنظيم و التوجيه و الرقابة و
العام للعمل  و صوال لتحقيق األهداف، و قبل ذلك جيب الكشف عن التسري اإلداري السائد على 

                                                            
 .3،ص2010رعد حممد عبد ربه، كرة القدم رياضة الشعوب ، األردن ، دار اجلناردرية، عمان ،1
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ة و مسامهته يف تطوير و حتسني و الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف التحكميّ  ةنمستوي اللج
  ع دفعنا إىل تساؤولنا بفضول فقلنا:اجلزائر و هذا الوض

هل يساهم التسيير اإلداري للجنة التحكمية فيالرفع من مستوي التحكيم في كرة القدم في 
  الجزائر؟

  و من خالل هذا التساؤل العام قمنا بطرح هذه التساؤوالت اجلزئية:     

ة التحكيم في كر  ىرفع من مستو الفي  ميةيهل يساهم التخطيط اإلداري للجنة التحك -1
 القدم في الجزائر؟

التحكيم في كرة القدم  ىالتحكيمية في الرفع من مستو هل يساهم التنظيم اإلداري للجنة  -2
 في الجزائر؟

التحكيم في كرة القدم  ىمية في الرفع من مستو يالتحك هل تساهم الرقابة اإلدارية للجنة -3
 في الجزائر؟

  :تالفرضيا -2

  الفرضية العامة: -2-1

  مية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر.يري اإلداري للجنة التحكييساهم التس

  الفرضيات الجزئية: -2-2

 :الفرضية األولى  

  مية يف الرفع من مستوي التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر.ييساهم التخطيط اإلداري للجنة التحك

 :الفرضية الثانية 

  مية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر.يللجنة التحكيساهم التنظيم اإلداري 

 :الفرضية الثالثة 
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  التحكيم يف كرة القدم اجلزائر. ىلجنة التحكيمية يف الرفع من مستو تساهم الرقابة اإلدارية ل

  أهداف الدراسة: -/3

   التحكيم يف كرة القدم. ىالتسري اإلداري يف الرفع من مستو اظهار أمهية 
 التحكيم يف كرة يف  ىلجنة التحكيمية يف الرفع من مستو مدى مسامهة التخطيط اإلداري ل

 اجلزائر.
  مية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يللجنة التحك يمدى مسامهة التنظيم اإلدار

 يف اجلزائر.
 من مستوى التحكيم يف كرة القدم  مية يف الرفعيمدى مساهم الرقابة اإلدارية للجنة التحك

 يف اجلزائر.

  أسباب اختيار الموضوع: -/4    

 أسباب موضوعية : -1
 .أمهية موضوع التسري اإلداري يف اللجنة التحكيمية يف كرة القدم 
  لرفع من مستوى التحكيم.لداري إلا التسيريالدور الذي يلعبه 
 .نقص التطرق إىل موضوع التسري يف اللجنة التحكيمية 

 أسباب ذاتية: -2
 غبة يف التعرف على طريقة عمل جلنة التحكيمر ال. 
 .تشجيع األفراد املهمشني جملال التحكيم على اإللتحاق برتبة حكم 
 .ذا املوضوع  حتفيز املسؤولني لإلهتمام أكثر 
 التحكيم. ىلتحكيم و دورها يف الرفع من مستو التطلع على املهام جلنة ا 

  

 

  أهمية البحث: -/5
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  : أمهية هذه الدراسة يف ميكن حصر
  م القدم من أجل التقدّ التحكيم يف كرة  ىلرفع من مستو لدور التسيري اإلداري مسامهته براز إ   

  جنة من خالل وظائف اإلدارة ختطيط و تنظيم و رقابة.و التطور و الرقي للّ 
  املسؤولني من مهام و كما تكمن األمهية يف حماولة إظهار ما جيب على املسيريين و اإلداريني

دف إىل ترقية و تطوير مستوى التحكيم يف اجلزائر.   أعمال 
 ذا يكذلك نظرا لنذرة املواضيع يف ميدان التسيري اإلداري للجنة التحك مية ارتأيت أن أقوم 

  البحث بغرض التعمق و البحث فيه.
  تحديد المفاهيم و المصطلحات: -/6

وض حول هيل هذا البحث ، نعلم أن حبثنا خيجماللدخول يف أي حبث ال بد من تفكيك 
التحكيم يف اجلزائر يف كرة القدم  ىمية يف الرفع من مستو يّ مسامهة التسيري اإلداري للجنة التحك

  و نعرف ما يلي:
 تعريف اإلدارة: -1

ا ، قال تعاىل:" إدارةار، يدير ، دألغة :   - أ إال أن الشئ جعله يدور ، أدار املدرسة أي يسري شؤو
 صدق اهللا العظيم.1" تجارة حاضرة تديرونها بينكم تكون
ا فنّ   اصطالحا : /-ب ا تأيت من حسن التصرف يف  اهي علم و فن ، فهي من حيث كو فإ

اقف املختلفة للوصول إىل أفضل و مات و املبادئ و النظريات يف املتطبيق املعارف و املعلو 
ا تعتمد يف  ا علما فإ عملها على ارساء قواعد علمية و مفاهيم و النتائج و من حيث كو

  2مبادئ اإلدارة.
 التعريف اإلجرائي:    -ج

  إن اإلدارة هي تلك الوظيفة اليت متارس األنشطة التالية: التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، التنسيق، املراقبة.

 تعريف اإلدارة الرياضية: -2

                                                            
 .281الفرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية 1
 .27،ص2014العريب، ، عمان ،مكتبة اجملتمع1سلمان عكاب اجلنايب، علي حسني احلسناوي، اإلدارة و التنظيم يف الرتبية الرياضية،ط2



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسةــــــــــــــــــــــــالجانب التمھيدي  ــــــــــــــــــــــــــــ

8 

 جلهود املبذولة يف العمل اجلماعيهي مثرة ا طويلة بأن النتائج الرياضية املتقدمة لقد توضح منذ سنوات
املشرتك ، و هذا ال يتمثل يف مهمات املدرب مع الرياضي أو الفريق حنسب بل ميتد أكثر ليشمل 
الناحية اإلدارية، و قد فهمت الدولة املتقدمة يف عامل الرياضة أمهية هذا الدور ، و عملت على تشريع 

محاية العمل اجلماعي يف هذا احلق و ذلك مبسامهة الالعبني و القونني اخلاصة لذلك ألجل تطوير و 
  1املدربني و اإلداريني.

 :التعريف اإلجرائي 

تعترب الرياضة هي أساس تطوير املمارسة الرياضية و هذا من خالل إحاطة املسؤول اإلداري بكل ما 
اإلجيابية و ذلك بتنسيق  يدور يف املنظمة حيت يتمكن من الوصول إىل األهداف املنشودة عرب القرارات

  بني اإلداريني يف اللجنة و احلكام.

  تعريف التسيير: -/3

" هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساس التخطيط ، التوجيه ، الرقابة، إنه 
لتنسيق بإختصار حتديد األهداف و تنسيق جهود األشخاص لبلوغها هذا هو جوهر مهمة املسري ، إن ا

صادف يف خمتلف الوظائف من التخطيط تالقرارت و ظيفية تسيريية مستمرة شأنه يف ذلك شأن اختاذ 
  2حيت الرقابة".

 يعريف اإلجرائالت: 

هو عملية متميزة تتكون من جمموعة من الوظائف املتناسقة داخل ادارة جلنة التحكيم منها: التخطيط ، 
 عقالنية لتحقيق األهداف املرجوة.التنظيم، الرقابة، و اليت متارس بصفة 

  ر:تعريف المسيّ  -/4

هو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام باألعمال و إجناز املهام من خالل اآلخرين فهو خمطط، و 
منشط و مراقب و منسق جلهود اآلخرين لبلوغ غرض مشرتك، و عليه يعترب الناحية األصولية ، مسريا  

                                                            
 .49،ص2002مروان عبد اجمليد ابراهيم، اإلدارة و التنظيم و الرتبية الرياضية، دار الفكر ، عمان ،1
 .13،ص2011، منقعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 3حممد رفيق طيب، مذخل التسيري ، أساسيات، وظائف، تقنيات ، ط2
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ختاذ القرارات ، و إال فإنه من أن تكون للمسري سلطة معنية إل كل مسؤول عن أعمال اآلخرين و البد
  1كمسري و يتحول عمليا و حسب.صفته  يفقد 

 :التعريف اإلجرائي 

هو ذلك الشخص الذي يبدي اهتماما داخل ادارة جلنة التحكيم بالعمل و حتقيق األهداف و حماولة 
  يتطوع هلا.تطوير و حتسني العمل اإلداري من مهام تقدم له و أخرى 

  تعريف التسيير اإلداري: -/5

و  هو مسايرة التعقيد و اجلزئيات اليت تواجه اإلدارة فبوجود تسيري دقيق فإن املؤسسات خاصة الضخمة
دد وجودها احلقيقي و يوفر درجة من اإلنتظام و التنسيق. ىاملعقدة منها، تتخلص من الفوض   2اليت قد 

 :التعريف اإلجرائي 

دف إىل توجه جهود اإلداريني و املوظفني داخل هو جمموعة من  اخلطوات املتتالية و املتعاقبة اليت 
ادف للعمل مية حنو حتقيق األهداف احملددة و ذلك عن طريق تنسيق اجلهود و الرتتيب اهلياللجنة التحك

  التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر. ىمن أجل الرفع من مستو 

  تعريف لجنة التحكيم : -/6

م هي: 9و رئيس تحكيم من رئيس و نائب لف جلنة التتأ   أعضاء واجبا

 توحيد أساليب التحكيم و تطبيق قوانني العبة يف البالد. -1
ريات أو تعديالت ضرورية لقوانني اللعبة ليتم على اجمللس العاملي بأية تغي ارفع اقرتاح إىل الفيف -2

 .IFAB لكرة القدم
 و مشريف احلكام.مية للحكام يتنظيم دورات و ندوات حتك -3
 3تعيني طاقم مشريف(حماضر) احلكام لإلشراف على الدورات و الندوات اليت ينظمها اإلحتاد. -4

                                                            
 .18، مرجع سابق،ص3حممد رفيق الطيب، ط1
 .2005، اإلمارات العربية املتحدة،1خليفة راشد الستعاىل، عدنان أمحد ويل العزاوي، نظرية القانون الرياضة،ط2
 .64،ص2015، دار الوفاء، اإلسكندرية،1ديار فخر الدين حممد  الشواين، إحرتاف حكام كرة القدم ،ط3
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  :التعريف اإلجرائي 

  مصاحل مكلفة مبا يلي: 3هي عبارة عن هيئة تعني من طرف رئيس اإلحتادية و تكون من 

إدارة التحكيم على املستوى الوطين و اجلهوية اإلدارة ، التسري التقين، التكوين و التنمية مهمتها تنظيم و 
  و الوالئي.

  تعريف التحكيم : -/7

جممل اجلهود اليت بذلت  ةله تتضح حصيلنزيهة فاملباراة هي اإلمتحان الذي من خالتقومي هو عملية 
  1ة.م مجيع هذه اجلهود و اإلمكانيات املادية و الفنيإلعداد الطريق أو الالعب و التحكيم هو الذي يقوّ 

 :التعريف اإلجرائي 

التحكيم هو عبارة عن وسيلة تربوية تعود الالعب السلوك احلسن و التنافس الشريف و توجيه اجلهود 
  د.كرة القدم يف اجلزائر عن طريق التحكيم اجليّ   ى و حنو رفع من مست

  تعريف الحكم: -/8

حيث خيضع احلكم ، هو الشخص الرياضي الذي مينحه القانون سلطة تنفذية لتنفيذ قانون اللعبة 
 ملعرفة كفاءته العلمية و الصحية ة و عملية بدنية و نظرية و طبية وفق اإلحتاد الدوىل إلختيارات علميّ 

  2إذن فاحلكم هو الشخص الذي يضع قواعد اللعب يف املنافسة الرياضية.

 جرائي:التعريف اإل 

ذه الصفة ،و يعترب احلكم أحد املقومات  احلكم هو من زاول التحكيم و قيد يف سجالت اإلحتاد 
األساسية للنهوض بالرياضة فهو عنصرا أساسيا من عناصر لعبة كرة القدم و الذي يساهم يف النهوض 

  اإلحتاد الدويل لكرة القدموانني مبستوي اللعبة و حتقيق أهدافها و ذلك من خالله تطبيقه قواعد و ق

  

  
                                                            

 ..45،46،ص2015لوفاء، اإلسكندرية،، دار ا1ديار فخر الدين حممد  الشواين، إحرتاف حكام كرة القدم ،ط1
 .95،ص2014، القاهرة ، دار الفكر العريب، 1عماد مسري احلكيم ، األعداد النفسي يف اجملال الرياضي (الالعب ، املدرب، احلكم) ط2
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  تعريف كرة القدم: -/9

هي كلمة ال تنية و تعين ركل الكرة بالقدم، األمريكيون  (FOOT BALL)لغة:   -أ
ا( ) عندهم أماكرة القدم املعروفة و اليت يستحدث عنها RUGBEيعتقدو

 ".SOCCERتسمي"
هي رياضة مجاعية ، يلعبها فريقان يتنافسان لتسجيل األهداف ، كل على  إصطالحا:ب/ 

العبني لإلحتياط ،و  7عشرة العبا باإلضافة إىل  11الفريق اآلخر و يضم فريق كرة القدم 
 1العبني على األكثر أثناء املباراة ، و تعترب أكثر الرياضات شعبية يف العامل. 3ميكن تبديل 

  :و المشابهة السابقة الدراسات -/7

ة و اليت نظرا ألمهية املوضوع  إّال أنّه ليس هناك دراسات سابقة بل وجدنا بعض الدراسات املشا
  :ال أكثر من أمهها اشتملت على  متغّري واحد

 الدراسة األولى:  -1
دراسة ملتطلبات نيل شهادة املاجستري ، جامعة اجلزائر، معهد الرتبية البدنية و الرياضية ختصص 

، من إعداد الطالبة ،إفروجن غنية، 2007/2008اإلدارة و التسيري الرياضي سنة 
بعنوان:"التسيري اإلداري و عالقته باألداء الرياضي النخبوي"(دراسة متمحورة حول البعد 

  القانوين التشريعي)
  :التساؤل الرئيسي للبحث 

األداء  ىهم يف سوء مستو لقدم اجلزائرية سا*هل التسيري احلايل للنوادي النخبوية لكرة ا
  الرياضي؟

 :فرضيات الدراسة 
التخطيط اإلداري احلايل يف النوادي النخبوية لكرة القدم اجلزائرية له انعكاس سليب على  - 1

 مستوي األداء الرياضي.

                                                            
 ردن ،تمع العريب، عمان ، األناجح حممد ذيابات، نايف مفضي احليور، كرة القدم (مهارات ، تدريب، إصابات)، مكتبة اجمل1

 .11،ص2013
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زائرية له انعكاس سليب على التنظيم اإلداري احلايل يف الوادي النخبوية لكرة القدم اجل – 2
 األداء الرياضي. ىمستو 

قدم اجلزائرية له انعكاس سليب على له اإلداري احلايل يف النوادي النخبوية لكرة ايالتوج – 3
 مستوي األداء الرياضي.

اجلانب القانوين التشريعي للتسيري اإلداري احلايل للنوادي النخبوية لكرة القدم اجلزائرية له  – 4
 انعكاس سليب على مستوي األداء الرياضي.

 ية الدراسة:أهم 
ابراز أمهية القانون يف التنسيق بني العمليات اإلدارية باإلضافة إىل أمهية الدراسة التامة  -

 باملبادئ العامة لإلدارة.

 اكتشاف أنسب الطرق لإلدارة السليمة و الناجحة. -

 ابراز أمهية التسيري اإلداري يف زيادة اإلجناز الرياضي و تطويره. -

 األوساط الرياضية النخبوية لكرة القدم.ابراز مرونة اإلدارة يف  -
 :أهداف الدراسة  

  العالقة بني التسيري اإلداري و األداء  الرياضي:        

كشف عن كيفية تأثري البعد القانوين التشريعي يف التسيري اإلداري الرياضي يف األوساط  -1
 النخبوية لكرة القدم.

 اإلداري و النقائص املوجودة. إظهار أمهية البعد القانوين التشريعي يف التسيري -2
 ترسيخ االجتاهات اإلجيابية حنو االهتمام باجلانب القانوين. -3
 اإلشارة إىل ضرورة وجود أخصائيني يف اإلدارة الرياضية من أجل تسري ناجح و فعال. -4

 :املنهج الوصفي. المنهج المتبع 
 :استبيان و مقابلة. أداة جمع البيانات 
 :مدربني، إداريني و أخصائيني  120مسؤولني يف النادي، 6فرد مبا فيهم  126 العينة

 والعبني.
 :أهم النتائج المتحصل عليها 
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أن التسيري الرياضي احلايل السائد يف النوادي الرياضية النخبوية لكرة القدم غري مالئمة  -1
 للرفع من مستوي األداء الرياضي.

اجليد حنو  التوجيهسيق و كذا عدم التحكيم يف انعدام التخطيط و سوء التنظيم و التن  -2
 األهداف من حتفيزات.

 انعدام املشاركة يف اختاد القرارات و النمط القيادي الفوضوي. -3
 الفراغ القانوين و مرونة اإلدارة تطبيق القوانني اإلدارية. -4
 اجلانب القانوين غري مالئم لتسري جيد و له انعكاس سليب يف الرفع من مستوي األداء -5

  الرياضي.
  : الدراسة الثانية -2

دراسة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ، جامعة اجلزائر، معهد الرتبية البدنية و الرياضية ، 
، من إعداد الطالب ،حدادة حممد 2008/2009ختصص : النشاط البدين الرياضي الرتبوي سنة

ا و مصادرها.، بعنوان: "الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية يف كرة    القدم"، مستويا
 :التساؤل الرئيسي 

  هل يتعرض حكم النخبة الوطنية ملستوي مرتفع من الضغط النفسي؟
 :فرضيات الدراسة 
 يتعرض حكام النخبة الوطنية يف كرة القدم إىل مستويات مرتفعة من الضغط النفسي. -/1
 طنية باختالف ختصصهم.هناك فروق يف مستويات الضغط النفسي لذى حكام النخبة الو  -/2
م خت -/3 تلف مستويات الضغوط النفسية حلكام النخبة الوطنية يف كرة القدم باختالف خرب

 مية.يالتحك
ختتلف مستويات الضغوط النفسية حلكام النخبة الوطنية يف كرة القدم باختالف  درجتهم  -/4

 التحكمية.
الوطنية يف كرة القدم باختالف حالتهم ختتلف مستويات الضغوط النفسية حلكام النخبة  -/5

  العائلية.
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 :أهمية الدراسة 
  ا يف حدود على الباحث الذي يتناول موضوع الضغوط النفسية لذى حكام النخبة  الويلكو

 الوطنية يف كرة القدم.
 . توفر بعض املعلومات لتكون يف متناول القائمني على سلك التحكيم 
  اسرتاتيجيةمنها يف بناء  االستفادةاملسامهة يف التعرف على أهم مسببات الضغوط النفسية و 

ملواجهة تلك الضغوط و جعلها يف مستويات منخفضة و بذلك يرتفع املستوي الفين و البدين 
 لديهم.

  :أهداف الدراسة 
 م.التعرف على مستويات الضغط النفسي لدى حكام النخبة الوطنية يف كرة القد 
  معرفة مدى تباين مستويات الضغط النفسي باختالف اخلصائص الفردية حلكام النخبة الوطنية

يف كرة القدم (االختصاص يف التحكيم، السن، اخلربة التحكمية، الدرجة التحكمية، احلالة 
 العائلية)

 نية.التعرف على أهم العوامل و مسببات الضغط النفسي األكثر تأثريا على حكام النخبة الوط 
 :املنهج الوصفي املسحي. المنهج المتبع 
 :االستبيان. أداة جمع البيانات 
 :حكم املدرجني يف كشوفات االحتادية اجلزائرية لكرة القدم على حسب الدرجات  250 العينة

 التحكمية(حكم دويل، حكم فيدرايل، حكم ما بني الرابطات).
 :أهم النتائج المتحصل عليها 
 ديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئهم يف منع الشارات الدولية و شعور احلكام بتحيز امل

 الفيدرالية.
 .شعور احلكام بتحيز املديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئهم التعينات إلدارة املباريات 
 .م على التحكم بصورة جيدة أثناء املباريات  شعور احلكام بالقلق بسبب عدم مقدر
 علهم يتغيبون عن الدراسة و العمل .انتظام احلكام يف التحكيم جي 
 .صعوبة التوفيق بني متطلبات التحكيم و متطلبات احلياة األخرى 
 .النقد غري البناء من طرف الدرية الوطنية للتحكيم 
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  الدراسة الثالثة :  -/3
حممد بوضياف املسيلة، معهد علوم و تقنيات  دراسة ضمن متطلبات شهادة املاسرت،جامعة

، من إعداد 2014/2015النشاطات البدنية و الرياضية، ختصص إدارة و تسيري رياضي سنة 
 لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز في اإلداري التسيير دور: " شودار الربح بعنوان ةالطالب
  )بوعريريج برج ببلدية اليد كرة ألندية ميدانية دراسة( الرياضية األندية في الناشئين فئة

 التساؤل الرئيسي للبحث : *       

     ؟ الرياضية األندية يف الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور اإلداري للتسيّري  هل        

 الدراسة فرضيات: 

 :العامة الفرضية           
  .  الرياضية األندية يف الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور اإلداري للتسيّري         

 :الجزئية الفرضيات         
 األندية يف الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور املتخصصة اتللكفاء     -/1  -

 .الرياضية
 الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور الرياضية تاملنشآ و البيداغوجية للوسائل  -/2-
 .الرياضية األندية يف
  .الرياضية األندية يف الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور األندية مليزانية  -/3-

 أهمية الدراسة:
 اليد كرة ممارسة على التحفيز يف اإلداري التسيّري  أمهية. 
 - تطويره و الراضي اإلجناز زيادة يف اإلداري التسيّري  أمهية إبراز. 
 - النجاح لتحقيق اليد كرة نوادي يف الفعالة اإلدارة و التسيّري  أمهية.  

 أهداف الدراسة:* 

 .الرياضية األندية يف الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف اإلداري التسيّري  دور إظهار 1-
 .فعال و ناجح تسيّري  أجل من الرياضية اإلدارة يف املتخصصة تالكفاءا وجود ضرورة إىل اإلشارة* 2-
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 فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف الرياضية تاملنشآ و البيداغوجية الوسائل دور إبراز 3-
  .الرياضية األندية يف الناشئني

 :التحليلي الوصفي المنهج المتبع   
 :ستبياناالأداة جمع البيانات 
 :برج لبلدية اليد لكرة رياضية أندية ثالثة من مسري 11 من العينة تكونت العينة 

 . بسيطة عشوائية بطريقة اختيارهم مت بوعريريج،
 :أهم النتائج المتحصل عليها 

 يف الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور هلا املتخصصة اتلكفاءا**
 .الرياضية األندية

 فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور هلا الرياضية املنشآت و البيداغوجية الوسائل*
  الرياضية األندية يف الناشئني

 األندية يف الناشئني فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف دور هلا األندية ميزانية*
  الرياضية

  التعليق على الدارسات السابقة: /8

  في الدراسة األولى : االختالفو  التشابهاوجه  /1

 بأن هناك تشابه يف: يليتبني  أوجه الشبه:*** 
 .نفس التخصص: إدارة و تسري رياضي 
 دراسة متغري التسيري اإلداري 
 س أداة الدراسة استبيان نفس املنهج املتبع: نف 

ميكن القول ان هناك اختالف مع موضوع البحث الذي أنا بصدد البحث  :االختالفأوجه ***
 :ما يليفيه يف 

 .دراسة خاصة بالتسيري اإلداري و عالقته باألداء الرياضي 
 .دراسة حالة  نوادي كرة القدم النخبوية يف اجلزائر 
 .العينة كانت العبني و مسؤولني النوادي و مساعدين 

  في الدراسة الثانية: االختالفأوجه التشابه و  - /2
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 أوجه التشابه:*** 
 ة القدم.على حكام النخبة الوطنية يف كر  دراسة  
 .نفس العينة اليت مت توزيع االستبيان عليها 
 .نفس أداة الدراسة االستبيان 
 .نفس املنهج املتبع 

 أوجه االختالف:*** 
 التحكيم. ىنفسية للحكام و درستنا مستو دراسة الضغوط ال 
  الرتبوي.ليست نفس التخصص، دراستهم ختصص نشاط البدين الرياضي  

  الثالثة : أوجه التشابه و االختالف في الدراسة  - /3  

 أوجه التشابه:*** 
 .نفس أداة الدراسة االستبيان 
 .نفس التخصص: إدارة و تسري رياضي 
 دراسة متغري التسيري اإلداري 
  طريقة إختيار العينة عشوائية 

  أوجه االختالف:***       

 هج (وصفي حتليلي)ليس نفس املن 
  فئة لدى اليد كرة ممارسة على التحفيز يف خاصة بالتسيري اإلداريدراسة 

 الرياضية األندية يف الناشئني
 مسريي النوادي العينة كانت  
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  خطة الفصل :

  تمهــــــــــــــــــــيد

 مفهوم التسيير )1
 التسيير فن و علم و مهنة )2

 تعريف التسيير اإلداري )3
 التسيير في التربية الرياضية )4

 التسيير و التنظيم )5
 تعريف المسّير و المسير الرياضي )6

 المسير أدوار )7
 وظائف المسير (مسؤوليات اإلداري) )8

 مهام  و مهارات المدير )9
 مؤهالت المسّير الناجح )10

 أقسام المسيرين )11
 تعريف اإلدارة )12

 اإلدارة قديما و حديثا )13
 عناصر اإلدارة (وظائف اإلدارة) )14

 مبادئ اإلدارة )15
 مفهوم اإلدارة الرياضية )16
 صفات اإلدارة الرياضية )17

 أهمية اإلدارة في المجال الرياضي )18
 التحديات التي تواجه اإلدارة الرياضية )19

  خالصة الفصل
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  تمهيد: 

إن التسيري اإلداري يف خمتلف جماالت يعيش احملرك األساسي و الرمسي يف أي مؤسسة أو منشأة رياضية، أو شركة 
أجل الوصول التنظيم و التوجيه و مراقبة النشاط الرياضي ، من و    يتضمن كل من التخطيطّري و بذلك فإن التسي

 اإلداري سيبقي من ّري لتحقيق األهداف و جناحه حيدد مصري املؤسسة بالرقي و النمو أو العكس إن كان التسي
  معايري التقدم و اإلزدهار.

  وألمهيته البالغة سنتطرق إليه يف هذا الفصل األول بالتفصيل.
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  ) تعريف التسيير:1 
، حيث ظهر يف بداية القرن  ىم اإلقتصادية و اإلجتماعية األخر مقارنة بالعلو يعترب التسيري من العلوم احلديثة 

  ).Fhahon-(فاهون)و الفرنسيTaylor-حتت تأثري املهندس األمريكي(تايلور العشرين م

 او نظر      م 1998لقد بدأ تدريس علوم التسيري يف اجلامعة اجلزائرية لفرع مستقل عن العلوم اإلقتصادية سنة 
حلداثة و تشعب مواضيعه مل يتفق علماء التسيري على تعريف موحد و جاءت تعاريف خمتلفة فقد عرفه تايلور  

  بقوله:" التسيري أنه علم قائم على قوانني و معارف علمية قابلة للتطبيق على خمتلف النشاطات اإلنسانية".

ناعي لإلدارة) بأنه :"يشمل مجيع الوحدات و يف كتابه( أصول التنظيم الص kimbellكيمبل و عرفه أيضا العامل  
الوظائف اليت ختص أو تتعلق بإنشاء املؤسسة من حيث متويلها بوضع السياسات الرئيسية و توفري ما حتتاجه من 

  جتهيزات و إعادة اإلطار التنظيمي و كذلك اختيار الرؤساء ، و العضاء الرئيسيني".

تنفيذ األشياء عن طريق جهود األخرين و تنقسم هذه الوظيفة على  :" بأن التسيري هو aplleyأما تعريف أبلي
  األقل إىل عنصرين أساس احدمها التخطيط و األخر الرقابة".

   يف حتديد مفهومه تظهر على النحو التايل:ّني أما مسامهة الباحثني اجلزائري

و تسيري مؤسسة) بأن التسيري " هو طريقة عقالنية التنسيق بني املوارد البشرية  باحلبيب عبدالرزاق يف كتابه(إقتصاد
ت التنظيم، اإلدارة، الرقابة قصد  م هذه الطريقة يف عملية التخطيط و املادية قصد حتقيق األهداف احملددة و لكن 

  حتقيق أهداف املؤسسة و بالتوفيق بني خمتلف املوارد".

  ن القول أو نستنتج مايلي:بناء على ماسبق ذكره ميك

 التسيري هو تطبيق العلم على املؤسسة أو املنظمات. -
يطبق التسيري على اإلنسان كعنصر أساسي يف املنظمة يف إجناز األعمال و حتقيق أهداف بفعالية ال  -

 يتحقق إال العنصر البشري.
 التخطيط ، التنظيم ، القرار،  ظائف املتناسقة هي:و إن التسيري عملية متميزة تتكون من جمموعة من ال

  1التوجيه، الرقابة، التنسيق و متارس بصفة عقالنية لتحقيق األهداف املرجوة.

  )التسيير فن و علم و مهنة:2
يعترب التسيري علم ألنه يتطلب إستخدام األسلوب العلمي حلل املشاكل ،و ذلك األسلوب الذي يقوم تعريف 

و و مقارنتها بقصد إختيار أفضلها  أو الطرق املسكن إتباعها حصر البدائل ستها و من مثااملشكلة و حتليلها و در 

                                                            
- 03،ص1992،ب ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1، اجلزءالتقنيات –الوظائف  –مدخل للتسيير األساسيات حممد رفيق الطيب، 1
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أو تقنيات مستمدة من  يعتمد األسلوب العلمي بدوره على الطرق الكمية سواء كانت رياضية أو إحصائية 
  البحوث و العمليات أو التقنيات املالية أو غريها.

إعطاء التسيري الفن جيب أن ال يفسر على أنه تفريغ بصفته العلمية بل هو ترميم هلا بالنظر إىل طبيعته التطبيقية  إن
ذا و أمهها:   بعد أن انفصل التسيري عن امللكية أصبح مع مرور الزمن مهنة حتقق املعايري األساسية و 

 يةريّ تراكم املعارف و اخلربات حول العملة التسي -
 و التطبيق يف اجملال املناسب. ةاملمارسدرات التسيريية من خالل ور القمنو و تط -

 يلي: بناء على ما سبق ذكره ميكن لنا أن نستنتج ما 
 .التسيري هو تطبيق العلم املؤسسة أو املنظمات 
 .التسيري هو علم و فن يستخدمان للحصول على نتائج عالية بأقل تكلفة 

الذي يؤديه املسري بدرجات خمتلفة و أعباء متنوعة على مستويات اإلدارية متفاوتة و نظرا ألمهيته البالغة هلا الدور 
  1يف خمتلف اهليئات الرياضية من جلان اهليئات من جلان متخصصة و إدارة فنية.

  ) تعريف التسيير اإلداري:3
  2 من مجلة التعاريف اليت درست ووضحت مفهوم التسيري مايلي:

هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساس التخطيط و التنظيم و  التعريف األول:
لوغها ،و التسيري عملية إدارية الرقابة و التوجيه و هو بإختصار حتديد األهداف و تنسيق جهود األشخاص لب

  مستمرة.

وجد تسيري دقيق فإن املؤسسات خاصة باجلزئيات اليت تواجه اإلدارة، ف هو مسايرة التعقيد و التعريف الثاني:
دد وجودها احلقيقي و يوفر درجة من  ىو املعقدة منها، تتخلص من الفوض الضخمة و   االنتظاماليت قد 
  3التنسيق.

  

  

  

                                                            
،ب ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،  1التقنيات، اجلزء –الوظائف  –حممد رفيق الطيب، مدخل للتسيري األساسيات 1

 .10.11،ص1995اجلزائر،
 .07،ص271القيادة و التسيري و التباين التكاملي،جريدة النبأ، اجلزائر، العدد  يوسف الصديق:2
 .2006، اإلمارات العربية املتحدة،1نظرية القانون ، الرياض،ط خليفة راشد الشعايل، عدنان أمحد ويل العزاوي:3
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  ) يوضح أّن التسيير عملية دائرية مستمرة .1شكل (

ديد خمطط توضيحي يبني العالقة املتكاملة بني خمتلف عمليات التسيري إذا اعتربنا أن العملية تبدأ بتحهذا الشكل 
ا تنتهي عند الرقابة والبد أن نكشف عن وجود احنر ال األهداف، أي التخطيط فهذا  فات، و تصحيح ايعين أ

إلجراءات و ينرها من التخطيط مبعين أن و بالتايل تعديالت جذرية أو وظيفية على السياسات و ا فاتااالحنر هذه 
و  الرقابة تعود من جديد إىل التخطيط بعد تناول كل من التنظيم و التوجيه و التحفيز للكشف على النقاط 

  1تداركها.

  ) التسيير في التربية الرياضية:4
األهداف املوضوعية فيهيأ حيتاج كل عمل منظم تؤديه مجاعة من الناس إىل شخص يقود هذه اجلماعة حنو حتقيق 

ة و الفعالية و نظرا ألمهية اءاألهداف بالدرجة األوىل من الكف حتقق ملالئم و اإلمكانيات املطلوبة حىتهلا املناخ ا
تلف يف خميات إدارية متفاوتة ري بدرجات خمتلفة و أعباء متنوعة على مستو الغة هلذا الدور الذي يؤديه املسّ الب

داخل اهليئات من جلان  ضية و أندية و مراكز الشباب و حىتملبية و احتادات رياجلان أو اهليئات الرياضية من 
  2ة.متخصصة و إدارة فنيّ 

  )التسيير و التنظيم:5
، التوجيه التنظيم اليت تشمل أساس التخطيط العمليات املنسقة و املتكاملة ـو تلك اجملموعة من  " التسيري هو

  ..ف و تنسيق جهود األشخاص لبلوغها هذا هو جوهر مهمة املسّري داحتديد األه باختصارالرقابة، إنه 

                                                            
 2011،ب ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون، اجلزائر، 1جلزء، االتقنيات –الوظائف  –مدخل للتسيير األساسيات حممد رفيق الطيب، 1

 .13،14ص
 .35مصر ،ب،س،ص ،دار النهضة  العربية ، القاهرة،استثمار الوقت في إدارة الهيئات الرياضيةعصام بدوي،2

التخطيط

التوجيه

 التنظيمالرقابة
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من  رة تصادف يف خمتلف الوظائف األخرىة مستمظيفة تسيرييّ إختاد القرارات،و التنسيق شأنه يف ذلك شأن  إن
  التخطيط إىل الرقابة"

يه هذه البنية ، مبا تشمل علتصميم بنية املنشأة أو هيكلتها ،باره جزءا من العملية التسيريية" يتناول التنظيم ، بإعت
غريه ميكن أن يوسع مفهوم التنظيم ليشمل منشأة من تقسيمات إدارية، و مناصب عمل، وعالقات سلطة،و 

  .ثرها العلمي احملسوس"ريية و أنتاج العملية التسي باعتبارهااألعمال ككل 

دائرية ،مبنية على أساس من التفاعل الصعب التنظيم هي أيضا عالقة بني عملية التسيري و  العالقة كذلك فإنّ "  
ا تنتج التنظيم، الذي أصبح بذلك أن عملية التسيّري املتبادل ، و  دوره وسيلة لدعم عملية التسيري  لدى تطبيقا
املفهوم احلديث للتطوير  ، و هو األمر الذي يؤدي من جديد إىل حتسني التنظيم نفسه و تطويره، إنّ وشحذها

ا مستمرة ، على إعتبار أن ظ   ية روف احمليط و معطيات البيئة التسيريّ التنظيمي ينظر إىل هذه العملية على أ
 1.بإستمرار"  تتغري

 

 تخلق                                           يدعم   

  

 

  العالقة الدائرية بين عملية التسيير و نتيجتها التطبيقية التنظيم ) يوضح02الشكل(

  تعريف المسير: - )6
  ريف للمسري منها:اهناك عدة تع

وغ غرض مشرتك و عليه خرين لبلعمال و إجناز املهام من خالل اآلهو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام باأل
القرارات و إال فإنه  الختاذال بد أن تكون للمسري سلطة معينة و  خرين،يعترب املسري كل مسؤول عن أعمال اآل

  2ذ فقط. و يتحول إىل منفّ ّري يفقد صفته كمس

و لكي يقوم مبهامه جيب عليه أن يشرف على مجاعة من املرؤوسني الذين يقومون بتأدية األعمال و املهام املطلوبة 
  نطاق اختصاصه. منهم و ذلك عن طريق إصدار األوامر و اختاذ القرارات يف

                                                            
 .6-5، مرجع سابق ،ص1،1995حممد رفيق الطيب،ج1
 .18،ص2011بن عكنون، اجلزائر، ،ب ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1اجلزء التقنيات، –الوظائف  –مدخل للتسيير األساسيات حممد رفيق الطيب، 2

  عملية التسيير

 التنظيم
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، الوسائل و األدوات املستخدمة للتنفيذ هو الفرد الذي يقوم بتوجيه عمله و مكان العمل و الزمن لتأدية و املسّري 
فراد الذين يتولون تأدية كل ذلك يف ضوء التكاليف املقدرة و مله، و األيضع خطة التنفيذ أي حتدد ما جيب ع

ف عليها و كذلك مبتابعة و انشطة و املهام اليت يتوىل اإلشر  ذلك قيامه باأل اإلنتاج إضافة إىلحتقيق درجة كافية يف
  1.االحنرافاتختاد قرارات و اإلجراءات لتصحيح ومعاجلة األخطاء و ارقابة نتائجه ليتمكن من 

  تعريف المسير الرياضي: -1/)6
يتضمن هذا النشاط جمموعة من ،و  خرين من خالهلمطة بأنه إجناز األعمال بواسطة اآلميكن تعريف التسيري ببسا

م توجيه العاملني و تدريبهم ، و حت اجملهودات واألنشطة الفرعية مثل تصحيح و فيزهم و التنسيق يف جمهودا
 الرياضي يستخدم موارد بإمكانيات متنوعة و هم ، لكي متارس األنشطة فإن املسّري مسارهم ، و تقومي نتائج

لذي حيرك هو األهم أكيد ، حيث أنه هو ا اإلنساينيف إىل ذلك اجلانب العنصر البشري، وإن العنصر يض
 يتضمن مسؤوليات احلفاظ على املوارد و اإلمكانيات املتوفرة لديه إىل ّري  فإن للمسالعناصر و يشغلهم و من مث

  لى أفضل النتائج املمكنة.جانب العاملني و تشغيلهم بالشكل اإلقتصادي املطلوب و احلصول منها ع

داري و يكون املسري تبعا لذلك هو ذلك الشخص الذي يقوم بالعملية اإلدارية ، و هو اجلزء احليوي من اجلهاز اإل
ومهم يف الفريق و الذي يتكامل أعضائه لتحقيق األهداف احملددة أو هو الرابطة ، أو حلقة الوصل بني صو ع

ضة من العاملني من جهة أخرى، فهو من هذه الزاوية الرجل الذي يقع من منطقة اإلدارة من جهة، و القاعدة املري
  2الوسط و يتصل نصيبه من برنامج العمل الذي تؤديه اإلدارة و تقرر حدا زمنيا إلجنازه.

  اإلداري: -2)6
ماعيا يؤثر على من املراكز ذات املسؤولية يف التنظيم ميارس من خالهلا دورا إجت ا"هو ذلك الفرد الذي يشغل مركز 

و حمور عمل اإلداري هو إختاد القرارات و ذلك يف حد ذاته يعين حتويل خطط و برامج و مجاعة من األفراد.
 ،نات املتاحة بشرية كانت أو ماديةإلمكاباستخدام اإلداري لأهداف املؤسسة إىل جمموعة من التصرفات تتعلق 

  مجيعها، ختطيط و تنظيم و توجيه و رقابة"يف هذا العمل يقوم اإلداري بوظائف اإلدارة و 

الت املوسيقية ، و آلا اإلداري مبثابة قائد الفرقة املوسيقية (املايسرتو) فهو قد ال جييد العزف على مجيع و يعترب
صورة مجاعية ممتعة ، لذا فهو يعترب أداء ربط  العازفني لكي خترج املقطوعة املوسيقية يف أداءلكنه يقوم بتنسيق 

  3دف التكامل و التعاون لتحقيق األهداف. ىو جتميع اجلهود و املوارد األخر  ءأجزا

                                                            
 .13-12حممد رفيق الطيب، مدخل للتسيري، مرجع سابق ،ص 1
 35عصام بدوي، مرجع سابق،ص 2
 .36،ص2001اهرة ، مصر اجلديدة،،مركز الكتاب للنشر ،الق2مصطفي حسني باهي،د/حممد متوىل عفيفي: سيكولوجية اإلدارة الرياضية،ط3
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  ر:) أدوار المسي7
دف معرفة ما إذا   Mintz bergج،ز بر تيتبع "من " سلوك عدد من املسريين يف مستوي القمة خاصة، و ذلك 

م يقومون بتمثيل أدوار كان هؤالء يقومون بالوظائف املتعارف عليها من ختطيط و  تنظيم ورقابة ، حيث رأى أ
  معينة صنفها إىل ثالث جمموعات هي:

  

  

  

  

  

  يريوضح أدوار المس ) مخطط03الشكل(

 األدوار العقالنية: -1

  و تتمثل يف تأمني سري العمل يف صور منتظمة و هي كاآليت:

  ين اآلخرون بأنه هو املمثل و صاحب األمر يف عمله.هنا جيب أن يفهم املسري  الواجهة:-أ

  ري بتوجيه املرؤوسني .حيث يقوم املس القائد: -ب

  ين.مهزة وصل بني عمله و بني املسري  جيب أن يكون املسّري  :الرابط -ج

 األدوار اإلعالمية: -2

  و تعين احلصول على املعلومات و ايصاهلا إىل اجلهات املعنية و هي كما يلي:

 لومات اليت تنفذ يف تسيري شؤون عمله.للمع ملتقط:  - أ
 ريات العمل.إطالع املرؤوسني على جم موصل: -ب

  مع اجلهة الرمسية و صاحب النفوذ يف الداخل و اخلارج. :متحدث -ج

 :آليتاختاذ القرارات و هي على الشكل او تشمل  األدوار التقديرية: -1
 درات الالزمة للتكيف و التطور.ري باملباحيث يقوم املسّ  المستحدث: -أ

المنصب الرسمي 

  األدوار العقالنية

 واجھة -

 قائد -

  رابط -

 األدوار اإلعالمية

 ملتقط -

 موصل -

 متحدث  -

  األدوار التقديرية

 مستحدث -

معالج  -
 للمشاكل

 موزع -
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 أي جيب تفادي املشاكل قبل وقوعها ويقوم مبعاجلتها عندما تقع. معالج المشاكل: -ب

  شخاص املعنيني بإستعمال الوسائل هو الذي يوزع املهام عل األ موزع الموارد: -ج

  1هو الذي يربم العقود و يقبل اإللتزمات و يقدم التنازالت للمسؤولني. المفاوض: -د

  وظائف المسير: - )8
  تنظيم أنظمة اآلخرين -التخطيط و حتديد السياسات  -

  على النتائج املطلوبةالرقابة  -تفويض السلطة و املسؤولية -

  إصدار األوامر و التعليمات -اإلشراف على تقدمي النتائج -

  تدريب املؤسسني يف املراكز ذات املسؤولية و حتمل العمل اإلداري -ري و تبليغ السياساتتفس -

  2ني.بالعناصر املكونة للعمال اإلداريتنسيق مجيع اجلهود املختلفة  -

  3مسؤوليات اإلداري: -1/)8

  

  

  
  
  
 
 
  

  

  ) يوضح مسؤوليات اإلداري.04الشكل(
                                                            

 .28-27،ص3،2011حممد رفيق طيب، مرجع سابق ،ط1
 .30-29-28،ص3،2011حممد رفيق طيب، مرجع سابق ،ط2
 .203،ص2009، دار الفكر العريب ، القاهرة ،الحديث في اإلدارة الرياضيةمجال  حممد علي، 3

  مسؤولية اإلداري

 عن العاملينعن العمل

  المشاركة في وضع األھداف و برامج
  العمل 

 اتخاذ القرارات التشغيلية  
 تحسين و تطوير أساليب العمل  
 التوجيه و إعطاء األوامر  
  اإلرتقاء بمستوى العمل  
  المحافظة على األجھزة و المعدات  
 . إعداد و كتابة التقارير

  اختيار و تدريب المرؤوسين 

 تحفيز و قيادة المرؤوسين 

  حل مشكالت المرؤوسين 

   توجيه النقد و اإلرشاد للعاملين 

 المحافظة على اإلنضباط 

  متابعة و تقييم أداء المرؤوسين 

 توزيع العمل و المھام على المرؤوسين 
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  مهام المدير: - )9
حتقيق أهداف  راقبة و لتوجيه املنظمة حنومهام أي مدير يف أي منظمة بالتخطيط و التنظيم و القيادة و امل إن

  يلي: تعتمد على توفر بعض السمات نلخص منها ما

كذلك األفراد و : أي التفاعل مع مديري املنظمات األخرى و  اآلخرينالقدرة على العمل مع و من  -1
 القة مبنظمته.هلم عخارج املنظمة و كل من 

 املسؤولية و القابلية للمحاسبة. -2
 التوازن بني األهداف و حتديد األولويات. -3
 سيط.العمل كرجل سياسة و دبلوماسي و و  -4
 1اختاذ القرارات الصعبة. -5

  Managerial skillsمهارات المدير: -1/)9
يتمكن من القيام بأدواره  حىت تاتتوفر لدى املدير قدرات مهار بعدما تعرفت على أدوار و مهام املدير ينبغي أن 

املختلفة بنجاح ، و املهارة هي املقدرة على القيام بعمل أو نشاط معني، و هذه املهارات ميكن تعلمها و تطويرها 
  و من أمهها هي:

 هي إستخدام معارف و أساليب و موارد حمددة يف إجناز العمل. المهارات الفنية: -1
 يم احلاالت و املواقف ، و حتديد العوامل الرئيسية.هي تشخيص و تقي المهارات التحليلية: -2
ا و تطور احللول هلا. مهارات صنع القرار: -3  تتضمن املقدرة على حتديد املشكالت و أسبا
و هذا يتطلب منه مقدرة و  اآلخريناملدير أساسا هو إجناز األعمال بواسطة إن عمل  مهارات تفاعلية: -4

 و التعامل معهم و فهمهم. اآلخرينمهارة يف العمل مع 
للمنظمة ، و كيف ترتبط الوحدات املختلفة ببعضها البعض و  هي املقدرة على النظر مهارات إدراكية: -5

 دور كل منها و كيف يؤثر كل منها و يتأثر به، لضمان حتقيق األهداف.
اخلطط و الربامج و أن يكون قادرا على إستقبال و إرسال املعلومات و األفكار و  المهارات اإلتصالية: -6

 بوضوح و سهولة. اآلخروناملشاعر، كتابة و شفاهة،و بشكل يفهمها 

ت او مع أن املهار  هو إدراك و فهم دور احلاسوب و تطبيقاته و كيفية استخدامه. المهارات الحاسوبية: -7
ألخر، و تبعا لألمهية  لكل منها تتفاوت من مستوي السابقة ضرورية ألي مدير ، إال أن األمهية النسبية

ا املدير.النسبية ل   2ألدوار اليت يقوم 

                                                            
 .14،15،16،ص1997،مركز الكتاب للنشر ، القاهرة،مصر، مقدمة في اإلدارةطلحة حسام الذين ، عدلة عيسى مطر:  1
  .28،29،30،ص2006حسن حرمي: مبادئ اإلدارة احلديثة ،دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 2
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  ير الناجح (المدير):مؤهالت  المس -/10
ه من تطبيق مهارته و قدراته يف متكنّ  ة،هات معيناجتاملدير الناجح خبصائص و مسات و ا على كل مدير أن يتمتع

أي مدير ، مهما كان عمره ،و جنسه  و مهما   القيام بأدواره العديدة ، و تنطبق هذه اخلصائص و السمات على
  كانت طبيعة عمل املنظمة اليت يعمل لديها و حجمها و ثقافتها ،و أهم هذه اخلصائص هي:

يوفر توجهات و مسارات واضحة: أي وضع أهداف و معايري واضحة لألفراد و عليه أن يتبع الفرضية يف  -1
 م .املشاركة يف وضع هذه األهداف ال أن ميليها عليه

 له مع الناس.اماملفتوح: ينبغي أن يكون املدير نزيها و صادق يف تع االتصاليشجع  -2
 .اآلخرينيرشد الناس و يؤازرهم : أي جيب أن يساعد  -3
يعرتف مبوضوعية باإلجناز: جيب أن يثين املدير على التعامل املتفوق كما جيب ربط العوائد مبستويات  -4

 األداء.
 الرجعية . بالتغذيةالقضايا و اإلجراءات اهلامة و تزويد العاملني  يضع رقابة مستمرة: هو متابعة -5
       خيتار العاملني املناسبني : جيب أن يعين املدير جبذب و اختيار األشخاص الذين لديهم املهارات  -6

 و القدرات و اإلجتاهات املناسبة لتحقيق رسالة املنظمة و أهدافها.
 هي حتمل املسؤولية عن حتقيق األرباح و العائدات. يتفهم اإلنعكاسات املالية لقرارته: -7
 يشجع اإلبداع و اإلبتكار. -8
 يعطي للعاملني قرارات واضحة حني احلاجة. -9
مات األفراد العاملني معه و لكي ايظهر بإستمرار درجة عالية من النزاهة: اي أن ينال املدير تقدير و إحرت  -10

 1يبادلوه باملثل.

  صفات المدير: -10/1
 على إحراز النتائج و حتقيق األهداف قادر -1
 التعاون و التعاطف مع املرؤوسني -2
 يعتمد على الصفات الشخصية  النجاح هنا ال -3
 ز املتفوقني.يسمح للجميع بقرب اجملتهدين و األذكياء و حيفّ  -4
ا. -5  صورة املنظمة يف البيئة و احمليط ، جيب أن تكون ساحمة و موثوق 
 .ميثل عامل القدوة يف كل شيء -6
 عينه على عمل و ليس على املنصب. -7

                                                            
 .31،32حسن حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة،مرجع سابق ،ص1
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 1كسب ثقة و حمبة املرؤوسني. -8

  أقسام المسيريين: /11
  ن كما يلي:لتمييز بني ثالث مستويات للمسرييميكن ا

يقومون باإلشراف على املستخدمني و على استعمال املوارد يف املستويات  ون:المسيرون القاعديّ  -1
م التقنية حيث يتفقون على زمالئهم من حيث حسن  انتقائهممية و جيري يالتنظ م و مهار بالنظر خلرب
ب و هم يقضون ن املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ بالشكل املناساء، أما مهمتهم فتتمثل يف تأكيد أاألد

م مع هؤ   .اإلرشادالء املرؤوسني بغرض النصح و معظم أوقا
املسريين القاعديني من جهة اإلدارة العليا و من جهة  يلعبون دور الوسطاء بني المسيرون األواسط: -2

أخرى و يتمثل دورهم يف تنظيم استعمال و مراقبة املوارد للتأكيد من حسن تسيري التنظيم و يقضون 
م يف كتابه التقارير و حضور   .االجتماعاتمعظم أوقا

حيث مجاعية يقومون برسم املسار ميارس املسريون هنا مهامهم يف قمة اهلرم التنظيمي  اإلدارة العليا: -3
العام للمنشآت ، أما محلهم األساسي فيتمثل يف التخطيط له و رسم السياسات العامة و تنسيق أنشطة 
اإلدارة الوسطي و التأكيد من سالمة املخرجات النهائية يف مستوي القاعدة و جتري ترقية هؤالء املسريين 

 2من اإلدارة الوسطي.

   يف جماالت العمل أو يف اهليئات الرياضية على النحو التايل:سّري ملشرف أو املسؤوليات او تتعدد م

 حتقيق العمل على من يعملون حتت إشرافه. -
ا لتهيئتهم ذهنيا و نفسيا. -  تدريب العمل على األعمال اليت يكلفون 
 ربط جمهوداته مع جمهودات املشرفني و الرؤساء يف األقسام األخرى. -
 ملعنوية للعاملني و دراسة العوامل اليت تؤثر عليها.التعرف على الروح ا -
 يف الربامج اليت يقوم بتنفيذها. االتفاقترشيد  -
م تتوفر فيها املقومات األساسية للسالمة -   التأكيد من أن ظروف العمل اليت يؤدي فيها العاملون واجبا

 و األمن.
  3اهليئة وفق هلذه املسؤوليات.التأكيد من التزام العاملني بالقواعد اليت نسبها إدارة  -

                                                            
 .130،131،ص2014ن ،،دار الرايه ، األردن ، عما اإلدارة باألهدافهاشم محدي رضا، 1
 .12،14،وظائف تقنيات، مرجع سابق، ص مدخل للتسير أساسياتحممد رفيق الطيب، 2
 .37عصام بدوي، مرجع سابق،ص3
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  تعريف اإلدارة : /12
هناك عدة تعريف لإلدارة حبيث تعترب فن أو علم و توجيه أو تسيري و إدارة أعمال آخرين و يقصد حتقيق 

  األهداف احملددة اإلدارة و أول تعريف يقول:

التالية:التخطيط، التنظيم، هي تلك الوظيفة اليت متارس األنشطة  ):"Fayolتعريف هنري فايول( -
 1التوجيه، التنسيق،املراقبة"

 "اإلدارة هي تنفيذ األعمال من خالل أشخاص آخرين" تعريف كونتز: -
 ".اإلدارة هي جمموعة اجلهود لكل أعضاء املشروع يف سبيل الوصول إىل أهدافه": تعريف بروان -
دف إىل توجيه2007تعريف البزم - اجلهود الفردية و اجلماعية حنو  : هي عملية مستمرة و متفاعلة 

 ة.اءاملوارد املتاحة بأعلى درجة الفعالية و الكف باستخدامحتقيق أهداف مشرتكة 
اإلدارة هي فن تنفيذ و تطبيق السياسية اإلدارية املوضوعية يف ": 1974تعريف شلتوت و معوض -

 "املكانضيات الزمان و تاإلطار التنفيذي للدولة على أن يراعي هذا التطبيق مق
او يعرفها املؤلفان  - جات الشخصية للفرد و اجملموعة ووظيفة إلجناز ا: طبيعة إنسانية لسد اإلحتيبأ

 2األعمال على أكمل وجه و بأقل كلفة و أفضل نوعية و بإنسانية تامة

  الفرق بن اإلدارة قديما و حديثا:-13
رية احلديثة و من مث وجب على املتخصصني لقد أصبح جناح أي عمل يقوم على إستخدام نظم املعلومات اإلدا
، و قد أدت  سامهة الفعالة فريفع حركة التنميةمواكبة البحث العلمي و التقين للحاق بركي التقدم و التطور للم

كنولوجية إىل تغيري التحوالت و التغريات اإلقتصادية، و السياسية و اإلجتماعية ، و الثقافية ،و املناخية ،و الت
 3لقدمية إىل اإلدارة حديثة.اإلدارة ا

 

  

  

 

  

                                                            
 .17،ص2015كرمي حممد حممود احلكيم، إدارة املؤسسات الرياضية،دار الوفاء،اإلسكندرية،1
 .17،ص2015دار الوفاء ، اإلسكندرية، إدارة المؤسسات الرياضية،كرمي حممد حممود احلكيم،2
 .17،ص2007، مركز الكتاب،القاهرة،الحديث في اإلدارة الرياضية و اإلدارة العامةمجال حممد علي، 3
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  ) يوضح اإلدارة قديما و حديثا05الشكل(                           

  عناصر اإلدارة (الوظائف) /14
إن اإلدارة بإعتبارها متنفس األفراد البد أن يتوافر هلا ختطيط مدروس من خالل تنظيم عملي فعال مع التوجيه 

عمليات ال راء على أنآلإتفقت ا راف وقداإلحن الرتبوي و التقومي املستمر من خالل قنوات الرقابة ملنع التالعب و
  1اإلدارية تنقسم إىل التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة و هناك من يصنف عمليات أخرى.

                                                            
 .23،ص1999منشأة املعارف ،اإلسكندرية، مسري عبد احلميد علي،إدارة اهليئات الرياضية،1

اإلدارة القديمة

 ري.غيمستها رفض و معارضة الت -
 إدارة اجملتمع الصناعي الزراعي -
 تعمل مع التكنولوجيا احملدودة -
 تعمل مع اإلقتصاد الوطين -
 إهتمامات ذات مدى قصري -
 تنظيمات هرمية قائمة على املركزية -
 تعمل يف سوق مستقل منغلق -
 هيكل تنظيمي جامد -
 نظم و سياسات ثابتة و مركزية -
 تقييد تداول املعلومات -
 التمسك باملاضي و اإلحنصار يف احلاضر -
 عناية خاصة بوجبات و حمتوى العمل -
 تفكري يف البدائل املتعارضة -
 حياديةسلبيةو  التعليمات و األوامرتلقي  -
 املشاركة يف حل املشكالت ظاهرية -
  إشباع احلاجات الشخصية -

 مستها قبول و إدارة التغيري. -
 إدارة جمتمع  املعلومات -
 تعمل مع التكنولوجيا األعلى  -
 تعمل مع اإلقتصاد العاملي -
 اهتمامات ذات مدى بعيد -
 علتنظيمات تداخلية قائمة على التفا -
 سوق مفتوح متحرر و متغري تعمل يف -
 هيكل تنظيمي متغري و متقلب -
 نظم وسياسات متغرية وال مركزية -
 اإلنفتاح العاملي يف املعلومات -
 النظر دائما للمستقبل -
 التطلع لإلستقالل و حرية احلركة -
 حتلل األرقام و البيانات -
 مشاركة فعالة و إجيابية -
 التحسني و التطوير هدف أساليب -
 باملصلحة العامة. اإلهتمام -

 اإلدارة الحديثة
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  التخطيط14/1

 -تعريف التخطيط : 
:"هو إثبات لفكرة ما بالرسم و الكتابة و جعلها تدل على داللة تامة على ما يقصد يف الصورة أو  لغة -أ

  1لت غامضة يف الذهن و العكس".افهي ماز  و الفكرة عندما تكون واضحة على الورق الرسم
:"إن التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع اإلستعداد  حسب فايول: إصطالحا -ب

 هلذا املستقبل".
و أنه استقرار للمستقبل من خالل إمكانات احلاضر و خربات املاضي  إبراهيم عبد مقصود:حسب  -

هلذا املستقبل يوضع أمثل احللول له بكافة الوسائل املمكنة لتحقيق األهداف البعيدة و القريبة  اإلستعداد
 2ووضع بدائل ألي صعوبات حمتملة.

  أهمية التخطيط  
 مواجهة حالة عدم التأكيد و التفسري -1
 الرتكيز على األهداف -2
 اإلستفادة القصوى من إقتصاديات التشغيل -3
 تسهيل عملية الرقابة -4
 3السياسات و القواعديرسم  -5

  :تعريف التخطيط اإلستراتيجي  
هو التصميم و التبصري برسالة الشركة بأهدافها و مبسارها الرئيسي و حتديد العمليات و األنشطة و العمال الالزمة 

  4لتحقيق ذلك.

 :مراحل التخطيط  
 حتديد اهلدف بوضوح . -
 مجع احلقائق و املعلومات املتصلة باملشروع. -
 مات يف أبواب متجانسة.تبويب املعلو  -
 حتليل هذه املعلومات -

                                                            
 .104،ص1985مكتبة اإلجنلو املصرية ، القاهرة ، و مشكالته،التخطيط التعليمي أسسه و أساليبه حممد حممود موسى،1
 17-16،ص2003دار الوفاء ،اإلسكندرية ، الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية،إبراهيم عبد املقصود، 2
 .18مرجع سابق ،صالموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية،إبراهيم حممود عبد املقصود، 3
 .23،ص1999خبطوة يف افدارة افسرتاتيجية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،مصر، أمحد ماهر،دليل املدير خطور4
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 وضع فروض العمل على حتقيق األهداف  -
 وضع عدد من اخلطط البديلة -
 األفضل منها اختياردراسة اخلطط و  -
  1.لوية يف التنفيذ و الرتتيب الزمينوضع برامج التنفيذ وفقا لألو  -

  :أنواع التخطيط  
 سنة عادة. 15،20ترتاواح بني  إعداد خطة يستغرق تنفيذها فرتة طويلة ، هو تخطيط طويل المدى: -أ
 سنوات. 7إىل  4ترتاوح فرتته من  تخطيط متوسط المدى: -ب
 يقصد به اخلطط السنوية و منها تفصيالت عن اإلجراءات و الوسائل. تخطيط قصير المدى: -ت

 التنظيم:. 14/2

الشكل الذي تتعاون فيه اجلهود اإلنسانية ألجل حتقيق غرض معني متارس من خالل السلطة و التنسيق و  هو
  2الرقابة.

  :أهمية التنظيم  
 توحيد اجلهود املختلفة و جتميعها -1
 حيدد الواجبات و املسؤوليات -2
 حتديد أوقات اإلجناز املهام حسب طبيعة العمل. -3
 3يوفر فرصة جلميع أفراد املؤسسة للتعرف على مدرائه. -4

  :انواع التنظيم  
 .اإلداريةعلى أساس املهام الرمسية للمؤسسة يقوم  تنظيم رسمي: -أ

 4يتحدد يف ضوء اعتبارات خاصة باألفراد و هي غري حمددة بضوابط رمسية. تنظيم غير رسمي: -ب

 :متطلبات التنظيم  
 اإلمكانات البشرية. -أ

 التنظيمي. اهليكل -ب
                                                            

 .18إبراهيم حممود عبد املقصود، املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية،مرجع سابق ،ص1
 .62-59،ص2007ر،، معهد تربية بدنية و رياضية، سيدي عبد اهللا زرالدة،اجلزائالنخبويالتسير اإلداري باألداء الرياضي غنية، افروجن2
 69-69سليمان عكاب اجلنايب، مرجع سابق،ص3
 .71-70، نفس املرجع السابق، صاجلنايب عكابسليمان 4
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 القانون -ت
 املوارد املالية. -ث

 :عناصر التنظيمي  
 األهداف اليت مت حتديدها يف مرحلة التخطيط. تحليل أهداف: -1
 وضع هيكل تنظيمي -2
 1أي توضيحه ورمسه بعد أن يتم تصميمه. التنظيمي: تصوير الهيكل -3

  التوجيه: .14/3
  التوجيه:تعريف  

م و توفري  هو كيفية اليت تتمكن اإلدارة من خالهلا حتقيق التعاون بني العاملني و حفزهم للعمل لبذل أقصي طاقا
م و يتم من خالل  م ورغبا   2القيادة و احلفز و اإلتصال.البيئة املالئمة اليت ستمكنهم من إشباع حاجا

  :أسس التوجيه  
 إصدار األوامر الواضحة -1
 املرؤوسني بتعليمات و إرشادات واضحةيتم تزويد  -2
 حتفيز األفراد على اإلجناز لتحقيق ما يتوقعه املدير منهم -3
 3.احملافظة على النظام وتقدير اجتهاد العامل يف العمل -4

 :أهداف التوجيه  
 تنظيم و تنسيق جهود العاملني لتحقيق األهداف. -1
 ضمان حسن تسيري العمل -2
 أولبمعوقات التنفيذ و تذليلها أوال  التغلب على -3
 تدعيم روح العمل الفريقي داخل املنظمة -4

                                                            
 66-65غنية، نفس املذكرة السابقة، ص افروجن1
 .21،ص2011،دار أسامة ،األردن ،عمان ، مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية و التعليميةرامي حسنب محودة، 2
 .93-92،ص2010دار ليازوري ،األردن ،عمان ، ،القيادة اإلداريةبشري العالق، 3
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  الرقابة:. 14/4

  :تعريف الرقابة  
فإن الرقابة هي عملية التحقق من أن ما حيدث يطابق اخلطة املقررة و التعليمات الصادرة و  حسب هنري فايول"

  املبادئ املعتمدة".

دارية اليت يتم من خالهلا متابعة عمليات تنفيذ األعمال و قياس األداء إلتعترب الرقابة هي تلك العملية ا و بذلك
  وفق للمعايري الرقابية احملددة.

  (أهدافها)أغراض الرقابة  
 اللوائح و القوانني و القرارات يتم احرتامها و تطبيقها. نّ التأكيد من إ -1
 الكشف املبكر عن املشكالت -2
 قررة.املالية يتم فيها و فق للخطة امل من أن السياسات التأكيد -3
ا. -4  التأكيد من احلقوق و املزايا املقررة للعاملني يتم مراعا
 كيد من أن األعمال الفنية تؤدي على أكمل وجه.التأ -5

  :مقومات نجاح الرقابة  
 تناسب خطة الرقابة مع طبيعة النشاط و احتياجاته. -1
 خطة الرقابة و مراعاة أن جترى يف الوقت و املكان املناسب مرونة -2
 صالح و معاجلة املشاكلعدم تصّيد األخطاء و اإلجتاه إىل اإل -3
 اإلقتصاد و عدم اإلسراف يف تكاليف عملية الرقابة -4
  1تطوير أساليب و نظم الرقابة مع تطوير أساليب و نظم العمل. -5

 : خطوات الرقابة  
 املعايري أو املقاييس الرقابية حتديد 
 مت إجنازه فعال تقومي األداء من خالل قياس ما 
  فاتاحتديد إذا كان هناك احنر 
 حتديد أسباب اإلحنراف و املعمل على تصحيحها 
 .2التقومي و التصحيح 

                                                            
 .195 -193-187،ص2009مركز الكتاب ،للنشر ،القاهرة،األسس العلمية لإلدارة الرياضية،كمال درويش ،حممد احلمامحي،سهري املهندس،1
 .74أفروجن غنّية ،نفس املذكرة السابقة،ص2
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  القيادة:  14/5
  تعريف القيادة :                                                                

هي النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري يف جمال إختاد القرار و إصدار األوامر و اإلشراف      
ف لتأثري و اإلستمالة بقصد حتقيق هدبإستخدام السلطة الرمسية و عن طريق ا  اآلخريناإلداري على 

  معني.

 لقيادة:أركان ا  
 :الرؤية : هي الصورة يف املستقبل و احلالة اليت يرتب القيادي الوصول إليها . الركن األول 
 :اإلتباع املخلصون. الركن الثاني 
 :التشجيع و التحفيز. الركن الثالث 

 :أهمية القيادة  
 حتقيق التوافق و التنسيق بني جهود العاملني 
 اإلستفادة من املوارد البشرية و املادية 
 تدعيم السلوك اإلجيايب 
  هداف علياجتيات لتحريك املرؤوسني حنو أاوضع إسرت 
 1.السيطرة على مشكالت العمل ورسم اخلطط الالزمة حللها 

  إتخاد القرار: .14/6
 القرار: ذتعريف إتخا 

البديل املناسب ملوجهة موقف ما  هو عملية إدارية هادفة تتضمن املفاضلة بني جمموعة من البدائل و إختيار" 
  2أفعل مشكلة أو الوصول إىل غاية حمددة".

  :أنواع القرارت  
 القرارات الشفوية واملكتوبة. -1
 القرارات اإلنفرادية و اجلماعية -2
 نيةيالقرارات األساسية و الروت -3
 1.ية من األسفل إىل األعلى و الثانية بالعكسالقرارات القاعدية و الرئيسّ  -4

                                                            
 .15إىل 10، ص2014، دار الوفاء ، اإلسكندرية، اإلتجهات الحديثة في القيادة اإلداريةصابرين عطية مرسال، 1
 .147،ص2009،دار جلني الزمان ، عمان ، اإلدارة الرياضيةرائد حممد السطري:2
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  القرار: ذالعوامل المؤثرة في إتخا  
  من كل بديل من البدائل.التنبأ بالعوائد و النتائج املتوقعة 
 ذه العوائد و النتائج  اإلهتمامات اليت ميكن ربطها 
 .ا مع بعض  معيار القيمة لدى الشخص الذي يزن هذه البدائل و يقار
 .أهداف املشأة 
 2فيذ البديل أو الطريق الذي يتم اختياره.القيود و احملددات اليت ميكن يف ضوئها تن 

  مبادئ اإلدارة: .15
ا ذات صلة انّ  ) مبدأ ذكر14حددها ف ( حسب العامل فايول ه استخدمها يف حياته العلمية مركز على أ

ا أي تصليح على مجيع ما يزاوله اإلنسان من نشاطات و أعمال كاجتارة، السياسة ،الرياضة.....كما أ
  أو مطلقة فهي كاأليت: ليست ثابتة

 مبدأ تقسيم العمل: ينطبق على كافة األعمال. -1
 له . بإجناز املهام املوكلة السلطة و املسؤولية: هي اإللتزام -2
 الوحدة األمرة: تلقي األوامر من مصدر واحد وهو الرئيسي املباشر. -3
 وامر.ائف و األظاإلنضباط: أي ضرورة إقرتاح اللوائح و عدم اإلخالل بالو  -4
 ة التوجيه: يقتضي هذا وجود رئيس واحد و خطته واحدة لكل جمموعة من النشاطات.وحد -5
 صلحة الفردية للمصلحة املشرتكةخضوع امل -6
 تعويض املوظفني -7
 و نوعية األشخاص.تفويض السلطة: ملا يناسب مع نوعية املهام  -8
للسلطة: يقتضي وجود خطوط واضحة  للسلطة اآلمرة من العلى إىل األسفل مع إمكانية  التدرج الرتبوي -9

 إقامة جسور أفقية اإلتصال.
 النظام. -10
 صاف و املساواةناإل -11
 استثمار األشخاص: يتطلب األداء اجليد لألعمال. -12
 .تاج  القدرة على تنفيذهااملبادرة: حتتاج املؤسسة إىل القدرة على تصور اخلطة مثلما حت -13
روح اجلماعة: احملافظة على وحدة و متاسك جمموعات العمل و جتنب تفرقها،و يستلزم تأمني روح  -14

 3اجلماعة ووجود اتصاالت مكثفة.
                                                                                                                                                                                          

 .99،ص2011عمان ،األردن، ، دار املناهج،، إدارة العمل الرياضيحممد داود الربيعي1
 .60،ص2003دار هومة ،األبيار ،بوزريعة ،اجلزئر، ،إلدارةمبادئ امجال الدين لعويسات، 2
 .95،مرجع سابق،ص 2حممد رفيق الطيب،اجلزء3
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  مفهوم اإلدارة الرياضية: /16
هو متاح من  قادرون على إستخدام ما"هي نشاط له مضمون و حيتوي على مكونات رئيسية و يقوم به أفراد 

  1العاملني حنو أهداف حمددة :موارد لتوجيه 

)، اإلدارة DE SENS KELLEY.BLANTEN .AND BEITEL)1990وقد عرف من 
ا" املهارات املرتبطة  بالتخطيط و التنظيم و التوجيه و ا اخل هيئة ملتابعة و امليزانيات و القيادة دالرياضية على أ

  ة"يّ حيمة رياضية أو أنشطة بدنية أو ترو تقدم خد

عن أين جيد اإلنسان شخصا لديه معلومات و خربات  ارة الرياضية ،عندما بدأ بالتساؤلنامج اإلدو قد بدأ بر 
  2اد أو فريق؟تو غدارة بطولة أو مسابقة أو إس إلدارة هيئة رياضية و تنظيم

 ة هي فن تنسيق عناصر العمل و املنتج الرياضي يف اهليئات الرياضية و اخراجه بصورة منتظمة من حتقيقاإلدار 
  3. هذه اهليئات

  صفات اإلدارة الرياضية: /17
يعين ضرورة تغطية اإلدارة لكافة اجلوانب و جماالت العمل يف اهليئة الرياضية يف حدود  الشمول: -1

ا.  اختصاصا
يعين أن يتوىل كل قسم أو جزء يف اهليئة الرياضية جانب من التنظيم ، حيث يؤدى أو يقوم  التكامل: -2

مبهام حمددة مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام العملية اإلدارية للهيئة الرياضية ككل ،و يكون ذلك يف 
 حبيث تتحقق النتائج املرجوة. ،دإطار ونسق واح

دارة الرياضية ليس للحاضر فقط ، و إمنا املستقبل أيضا من خالل يعين ضرورة أن تعمل اإل المستقبلية: -3
 قي منه الدروس.ظر إىل املاضي من خالل عملها لتستأهداف و تطلعات يف زمن آليا ،و عليها أن تن

على البيئة اليت تعمل خالهلا ،تتأثر و  يعين هذا أن تتميز اإلدارة الرياضية يف اهليئة باإلنفتاح اإلنفتاح: -4
  4تؤثر فيها.

  أهمية اإلدارة في المجال الرياضي: /18
ا مظهر من مظاهر الرتبية و تعمل على حتقيق  أوال:التربية البدنية و الرياضية نوع هام من أنواع التربية: حيث أ

دف خل   :ق مواطن صاحل و يتحقق ذلك عنأغراضها عن طريق النشاط احلركي املختار الذي يستخدم البدن 
                                                            

 .25، ص2011، دار أسامة، األردن ،عمان ،اإلدارة الرياضية الحديثةحسام  سامر عبده، 1
  .17،ص2001القاهرة، ، دار الفكر العريب،موسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية و الرياضيةعصام بدوي:2
 .17،ص1992،مركز الكتاب للنشر،القاهرة ،مصر، ، تطبيقات اإلدارة الرياضيةمفيت إبراهيم محاد3
 .18،مرجع سابق،صتطبيقات اإلدارة الرياضيةمفيت إبراهيم محاد:4
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 من خالل املمارسة الفعلية لألنشطة املختلفة  الجانب النفسي: -
من خالل ممارسة األنشطة اجلماعية و يكسب الفرد العادات و املثل العليا   الجانب اإلجتماعي: -

 كالتعاون ،اإلحرتام، الوالء للغريب.
 من خالل النشاط الرياضي. الجانب العقلي: -

فكل جمال من جماالت الرتبية البدنية يف حاجة إىل  ثانيا: اإلدارة تعني البعد عن العشوائية و اإلرتجال:
  أسلوب علمي بعيدا عن الصدقة.

  ميكن العمل مبقتضاه دون ضياع األهداف أو اإلحنراف عنها. ثالثا: اإلدارة تحدد إطار عمل واضح:

فهي اليت تتيح اجلهود اإلنسانية بالفاعلية و  ماعي:رابعا: اإلدارة نشاط حتمي و حيوي لكل جهد ج
ختطيط و توجيه و تنظيم ومتابعة حيت حتقق األهداف املطلوبة  إىلاجلدوى ،فمجهودات اجلماعات حتتاج 

هذا يعين وجود قيادة مثالية متمكنة لتحريك كل اإلمكانيات املادية و البشرية يف إجتاه اهلدف املطلوب 
ا   اإلرجتالية يف التسيري. تسود حتقيقه، و يف غيا

فليس من استطاعة أي فرد مهما كانت قدراته عالية يف  خامسا: ضرورة توفر الموهبة افدارية في اإلداري:
  جماله أن يكون قادرا على ممارسة اإلدارة إال إذا متتع باملوهبة اإلدارية.

  التحديات التي تواجه اإلدارة الرياضية: /19
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  مشكالت اإلدارة الرياضيةيوضح ) 06شكل(

 عدم دقة البيانات واملعلومات و اإلحصائيات. -1
  التوقعات و التقديرات اخلاطئة -2
 جراءات و تعددهامجود اإل  -3
 الصعوبات الفنية -4
 العجز املايل -5
 ضعف الوعي اخلططي -6
 1املعوقات البشرية. -7

  

  

  

                                                            
 7،ص2014الوفاء،اإلسكندرية،، دار رؤية مستقبلية للنهوض باإلدراة الرياضيةمؤمن عبد العزيز عبد احلميد، 1

 التحديات التي تواجه اإلدارة الرياضية

تحديات مرتبطة 
 بالتخطيط

تحديات مرتبطة 
 باإلمكانيات

  م-ت

 بالتنظيم

  م -ت

بالتوجيه

  م -ت

بالرقابة

ببرنامج  م -ت
 اإلداري  التدريب

  م -ت

 بالعملية التعليمية
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 : خالصة الفصل           
  

رة ،فبدون تسيري دقيق التعقيدات اليت تواجه اإلداتناولنا يف هذا الفصل مفهوم التسيري اإلداري الذي يعيش مسايرة 
وفر درجة من اإلنتظام و التنسيق و إلداري و املدير الناجح ألن هذا يو هذا طبعا بفضل املسري أو ا ىتعم الفوض

  ال يتم هذا إال بوجود قيادة كفؤ.

الرشيد و تلزمها  ملية اختاذ القراريث يالزم كل عوالحظنا أن العمليات اإلدارية تبدأ التخطيط و تنتهي بالرقابة حب
قيادة كافة، كما أن املنظمة حتتاج لكفاءات لتطوير األداء اإلداري و هذا باستعمال األساليب احلديثة لتحقيق 

  أهدافها للتغري حنو األفضل يف اإلدارة الرياضية.

كله جيعل جناح املؤسسة أو تكون سياسة إدارية ناجحة و مدروسة لبلوغ األهداف املسطرة و هذا   هلذا جيب أن
  .التسيري اإلداري و تنظيم أدواته الشركة أو املنشأة متوقف على مدى جناح
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45 

  :الفصلخطة 

 
  تمهيد

   تعريف التحكيم: /1
  في العالمتاريخ و نشأة التحكيم  -/2
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  تمهيد:

" ٕاّن هللا يأمرمك ٔان تؤدوا أالماانت ٕاىل ٔاهلها و ٕاذا حمكمت بني الناس فاحمكوا قال اهللا تعاىل :
  . 58النساء  ابلعدل"

ا قدالرياضية بصفة عامة و يف كرة الالركائز األساسية يف املنافسات  من التحكيم الرياضي ترب يع م خاصة حيث أ
يقع على عاتقه عبئ كبري و يرجع ذلك إىل عوامل كثرية  دمفإن حكم كرة الق العامل و من مثالرياضة الشعبية يف 

مما يتطلب أن يكون احلكم يف فورمته ،منها الشعبية الكبرية و املسافة الكبرية مللعب كرة القدم و زمن املباراة 
امل يف شخصية احلكم متكاملة من مجيع النواحي سواء  بدنيا أو عقليا أو نفسيا أو معرفيا فإن توافر هذه العو 

متكنه من إدارة مجيع املباريات بنجاح دون أن يقع يف مشكالت قد يتعرض هلا احلكم مما يؤثر ذلك على مستواه 
يف فصلنا هذا على التحكيم بصفة عامة كمفهومه، تعريف احلكم  ي يف املبايات ،و هذا ما جعلنا نركزالتحكيمّ 

ها احلكم مع مساعديه و أنواع احلكام ،و التفصيل يف مواد التحكيم ،واجباته ،صفاته، بعض النقاط اليت يناقش
ا حاليا الدولية اخلاص و هو جلنة التحكيم و  هام األخري سينتهي هذا الفصل بعنصر و يفة بكرة القدم املعمول 
   أداء احلكام اجلزائريني عن طريق التكنولوجيا احلديثة.نيسإمكانية حت
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د جوزيف بالتري مايلي: " إن مواد قانون كرة القدم سيّ ال لكرة القدم إلحتاد الدويللقد جاء على لسان رئيس ا
ضرورية و هادفة و دون معرفة ما فيها احلكم ال يستطيع أن يقرتب من ميدان اللعب......و لكن حيت بعد أن 

   1كم مل تكن أبدا سهلة'.إلىى مزيد من التشجيع ألن مهمة احليتعرف عليها فإنه يف حاجة 

  تعريف التحكيم: -/1

الذي من خالله تتضح حصيلة جممل اجلهود اليت بذلك  " التحكيم عملية تقومي نزيهة فاملباراة هي اإلمتحان
إلعداد الالعب أو الفريق، و التحكيم هو الذي يقوم مجيع هذه اجلهود و اإلمكانيات املادية الفنية و اإلدارية و 

  .الرتبوية و غريها و اليت قد بدلت اإلعداد الالعب أو الفريق"

  طبيقه"." التحكم قضاء حيمي قانون اللعبة و يسهر على ت

افس الشريف و حب التعاون و احرتام النظام بطواعيه تن" التحكيم وسيلة تربوية تعود األدب السلوك احلسن و ال
  2و تلقائية".

  تاريخ و نشأة التحكيم في العالم: -/2
و قبل إن هناك وثائق تؤكد أن قدماء  ق،م 4حوايل القرن  الصينينيكرة القدم لعبة رياضية مجاعية ، عرفت عند 

هلا ا قد مارسوا هذه اللعبة و لكن الذين حضنوا هذه العبة هم اإلجنليز ،و طوروها ووضعو  البابلينياملصريني و 
القواعد فسخرت الشعب اإلجنليزي الذي ميارسها ، مما أجرب امللوك على حماربتها بسبب إنصراف الشباب عن 

  س.تعلم الفروسية رمي القو 

و مع مرور الوقت أصبح الفوز باملباريات له أمهية أضحي من الضرورية البحث عن أشخاص قادرين  على إختاذ 
قرارات هامة تساعد على سري املباريات مع إلتزام باحلياد و كان من الصعب العثور على الشخصيات اليت اصطلح 

مستمدة من املصطلح الفرنسي القدمي و هذه الكلمة "  les empiresعليهم يف بادئ املر "السالطني"
"nomper " قني مل يكن باألمر اهلني و كان أول ي، لكن وجود شخص يرضي الفر  "الشخص الوحيد"و يعين

ام" و معه شخصني كل منهما يعينه قائد الفريق و ذلك برضا احلكم ، إذا يسري احلكم  حكم هو "شاوت و 
تطورات كثرية شأنه ر األخطاء اليت يعقل عنها السالطني ،و بقي التحكم يشهد فاملقابلة من خارج امليدان و يص

  لتطورات الرياضية.ة اامليادين الرياضية و ذلك مساير  قييف ذلك شأن با

  

  
                                                            

 .98،99،ص 1999الحكم العربي و قوانين كرة القدم، مصطفي كامل حممود و حممد حسان الدين،  1
 .61،ص2013، دار الوفاء ،اإلسكندرية ، ، تنظيم احتراف الحكام في المنافسات الرياضيةحممد على زيد،  2
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بلندن مع "فورد" ،و ذلك  1893فريدريك وايل" بإنشاء ، مجعية يف  و لتطوير وضعية احلكام يف امللعب قام"
اهد خاصة و حتضريهم لنيل مكانة هامة يف كرة القدم ،فهم خدام اللعب ، فقد  كانوا دف تكوين احلكام مع

م  ساعدت كثري من احلكام للحصول  Le ferees charts "1896و كتاب" –يعوضون ماليا عن تنقال
للمناقشة و هذا م القوانني اهلامة و املفيدة و اليت تعرض كل سنة ظينالكتاب الدعية يف كل موسم و هو على هذا 

الدكتور  ، و فيهذه السنة بالذات مت جتريب حكمني يف مقابلة واحدة و مها1935مرة واحدة كل سنة ابتداء من 
''WOOD وw.BARTONاستناد غدارة اللعب  وقع كل واحد يف منتصف امللعب ، حيث مت" و مت

  ها مصاريف كثرية.لبهلذين احلكمني لكن التجربة مل تكن ناجحة لتط

باملكسيك بدأ احلكام استعمال البطاقات الصفراء و احلمراء و استمدت من  1967اء األلعاب األوملبية يف أثن
ليات الوطنية ادر جنة الدولية للحكام ، و أعطى للفإثر اجتماع الل 1968بتمرب س 20و 19م و طرف الفيفا ي

  السلطة يف استعماهلا.

فأصبح احلكم له الصالحية مراقبة الوقت و له الصالحية  إدارة اللعب ،عدلت و جددت القانون 1989يف سنة 
بدون طلب أو إذن من احلكمان املساعدان بعد ذلك تدخلت  يف طرد الالعب و نقل امسه إىل الفدرالية و هذا

للقيادة إىل حكم وحيد يف وسط امليدان و احلكمان األخرين على التماس حمتفظني  ةبإسناد مهم الّلجنة العاملية 
خط التماس و كان للحكم الرئيسي السلطة يف الطرد و اإلنذار و ما حمددين بذلك جتاوز الكرة عن برايا

  .12لمادة لشفافية و هذا من القانون اجلديد اإلعالن عن املخالفات  و ضربات اجلزاء بكل نزاهة و بكل 

  ل الهامة في تاريخ التحكيم في كرة القدم:راح*الم

  أول مجعية تسهر على قطاع التحكيم يف إجنلرتا. : تأسيس1863 -

  " .LES EMPIERESأطلق أول مرة اسم حكم بعد أن كان يلقب السالطني '' -

  : وضع قانون التسلل.1870 -

بريطانيا حيث طبقت فكرة احلكم احملايد و احلكمان  ي: أول مناقشة على الكأس بني جهو 1971 -
  مبسك الكرة بيده.السماح حلارس املرمي  - املساعدان.

  م . 2،44: تقرير تبديل املرمى ما بني الشوطني و ارتفاع املرمي ب1875 -

  : وضع صفارة احلكم.1878 -

  : اعطاء الصالحيات للحكم يف احتساب اهلدف أو رفضه.1881 -

  



 

 

 الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحكيم  الفصل

49 

  حتديد مسؤولية احلكم.***  : وضع قانون رمية التماس1883-

  قانون للعبة. 14اعتمدت :تأسيس اإلدارة الدولية اليت 1886 -

  :أول مقابلة إحرتافية للرابطة اإلجنليزية.1888 -

  :تعديل صالحيات احلكم يف ضبط الوقت ،حق الطرد1889-

  حلكمان األخرين على خط التماس.ا:توزيع مهام احلكام ، حكم فوق امليدان، 1891-

 ىرير وضع الشبكة خلف املرموضع قانون ضربة اجلزاء مع تق: 
 قانون رمية ركنية تأسيس مجعية لتكوين احلكام ف لندن.:وضع 1893 -
 :قرارات احلكام ال تناقش.1894 -
 :  قانون حيدد و يثبت موقع ضربة اجلزاء.1902 -
 .FIFA-لكرة القدم للهواة فيفا :تأسيس اإلحتاد الدويل1904 -
 و ذلك بإدراج الروح الرياضية عليه. 12تعديل القانون رقم :1906 -
 لية بإدارة ثالث حكام .أول مقابلة دو :1908 -
 .2شرعية اهلدف املسجل مباشرة من الركنية مع تعديل التسلل بالعبني:1924 -
 حيملون الشارات الدولية أول بطولة عاملية باألوروغواي لكرة القدم بإدارة حكام :1930 -
 وضع عقوبة خطأ رمية التماس بنقلها إىل اخلصم.:1931 -
 قوانني اللعبة مرة واحدة يف السنة.اإلتفاق على اثراء و مناقشة :1935 -
 .2عتقرير وضع أرقام على ظهور الالعبني مع توقيف املقابالت الولية بسبب احلرب :1939 -
 .FAFإنشاء اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم :1962 -
 : اعتماد استعمال البطاقات الصفراء و احلمراء من طرف الفيفا.1968 -
 احلمراء مع الضربات الرتجيحية عند التعادل. تقرير وضع البطاقة الصفراء و:1970 -
 وضع  واقي الساق اجباري مع تعديل التسلل على نفس اخلطأ.:1990 -
 عدم مس احلارس لكرة بيده عند التمرير من طرف الزميل.:1992 -
 زات التقنية.رتااإلح:1993 -
 اعتماد حكم رابع يف كل املباريات.:1994 -
 فيهم حارس املرمى.تبديالت مبا  3السماح بإجراء :1995 -
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 هيب ، مساعد احلكم.ذ: اهلدف ال1996 -
 .البطاقة احلمراء : اخلطأ املعتمد من اخللف يستوجب 1998 -
 1: تغيري اإلختيارات البدنية للحكام.2006 -

  تاريخ التحكيم في الجزائر: /3
تبط تاريخ التحكيم يف اجلزائر بتاريخ كرة القدم اجلزائرية اليت كانت تكسب شعبية كبرية أثناء فرتة ر ا       

ل الفرنسي، و كان تأسيس اإلستعمار و نظرا للظروف الصعبة اليت كان يعيشها الشعب اجلزائري حتت اإلحتال
تقسيم تاريخ التحكيم اجلزائري  ،و هنا بدأت بوادر التحكيم يف الظهور و ميكن 1921سنة جزائري يأول ناد

  إىل مرحلتني :

 مرحلة اإلستعمار: -1

و منظم من طرف جمموعة من املكونني املختصني  اإلستقالل حيث كان التحكيم مهيكل متتد هذه املرحلة حىت
ا يف املعارف القانونية و الفنية و مل تقتصر هذه الفرتة على احلكام الفرنسيني فقط بل هناك  ذو مستويات البأس 

  حكام جزائريني أمثال:" بن ذهبية، بن شداد".

حيث كان  سها مهندس تقين فرنسي رابطة يرأ ، قسنطينة" كلهران رابطات جهوية "اجلزائر،و  3تواجد كانت ت
مقتصرة على إدارة مباريات القسم كانت   بل  احلكام اجلزائريني حيرمون من إدارة املباريات ذو املستويات العالية

الفرنسي املشهور  الثالثي املباريات الصعبة أوهلم تسندهم الشريف فقط ، و نظرا لتمييزهم بالكفاءة العالية كانت 
أفريل  04*يف  اجلزائر".  ECHECOبسكيكدة، JACANOمن وهران،FABREو هم " آنذاك

النشاطات كل صدر قرار جبهة التحرير الوطين مبقاطعة األنشطة الرياضية و اإلنسحاب الكلي من   1950
احلكام اجلزائريني يف تلبية نداء الواجب ، حيث عرفت بطولة رابط الشمال اإلفريقي و الكأس  الرياضية ،و م يتواىن

  ب التحرير.ز دين و إلتحاقهم بصفوف اجليش يف حاضرابا كبريا و هذا لغياب احلكام اجلزائريني عن امليا

إلستقالل و نظمت مباشرة بعد ا 1962، شهدت الكرة القدم ببالدنا مرحلة جديدة  مرحلة اإلستقالل: -2
  حتت إشراف الدكتور معوش أمحد، و قد ةلس الرياضجممبناسبة تأسيس  31/10/1962يف  أول دورة كروية

  

   

                                                            
النشاط البدين الرياضي الرتبوي، معهد الرتبية البدنية و الرياضية، قسم  الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم،حدادة حممد:  1

 .63،64،65،66،ص2009جامعة اجلزائر،
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شارك يف هذه الدورة كل من الوداد البيضاوي ، الرتجي التونسي، إحتاد طرابلس مبشاركة احلكم الدويل اجلزائري 
  1. احلاج خليفي

بني الرابطات وهران، اجلزائر، قسنطينة، من طرف يعد الشباب املتطوعني و  طولة ماو بعد هذه الدورة نظمت ب
لكرة القدم قبل  اد الدويلإلحتمدت من طرف ااحلكام مت بعد ذلك أنشأت اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم و اعت

ا و نال لقبها احتاد العاصمة و أول كأ 1962/1963فكانت أول بطولة وطنية ملوسم  1963حلول  س فاز 
  2. نيجزائري حكاماحتاد سطيف بإدارة 

دكتور"حممد معوش" ألجل تكوين و تطوير   برتأس CCAنظرا لألمهية التحكيم أنشأت اللجنة املركزية للتحكيم 
هذا القطاع ، حيث إعتمد آنذاك على طريقة الرتبصات و امللتقيات. و كان أول تربص تكوين احلكام حسب 

  سيدي موسى.ب 1965أكتوبر  25إىل  23اجلريدة الرمسية من 

و توليه      في التحكيم بعد إدارته املباراة النهائية لكأس اجلزائر ياعتزل احلكم الدويل أحلاج خل 1975يف سنة 
هذا التاريخ تكون العديد من  تكوين احلكام و املكونني، و منذ م حيث اعتمد علىيللجنة املركزية للتحكشؤون ا
سامها و ذلك بإسناد هذه العملية للجان الوالئية للتحكيم و حسب قأ السري احلسن للبطولة بشىتم لضمان احلكا

حكم على  105يعادل  ثالثي ما 35فإن هناك نقص يف عدد احلكام حبوايل  2000إحصائيات اإلحتادية سنة 
  3مستوي املركزي.

ائيا لقد كان احلكم الدويل  يف بروزل الكبري ض، الف1982كأس العامل ت  السابق بلعيد لكارن و الذي شارك يف 
مبشاركة يف كأس العامل لسنة  1998هلم "دحو كرمي، حراز ميلود" اؤوس افريقيا من أمثكائيات  حكام شباب يف 

كزية للتحكيم املر جنة للشباب خاصة و مع هيكلة الل، و ذلك بإعتماد لكارن على سياسة التكوين املوجه 2006
طنية للتحكيم ،تتوىل شؤون فنية و  ئرية مديريةزارشيد جميية" أصبحت اإلحتادية اجل" من طرف احلكم الدويل
 350وصل عدد احلكام على املستوى املركزية  يثبه املتعلقة بالتكوين و التطوير  حالتحكيم من مجيع جوان

  2008.4حسب إحصائيات اإلحتادية لسنة 

  

  

                                                            
 .88،ص1988حسن عبد الوهاب ، كرة القدم ،دار املعلمني ،1
2ECHIBEK ANNUAIRE..FOOT BALL ALGERUENNE.1996.P28. 

3CCA élement d'analyse3/6/2000.p02.-FAF 
 .14،ص2004فاف نيوز،4
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  مواد القانون الدولي للتحكيم في كرة القدم: /4
  : ميدان اللعب:1المادة

 - جيب أن يكون ميدان امللعب مستطيال ، و جيب أن يكون طول خط التماس يزيد عن طول خط املرمى.
 مرت.120ىمرت، حد أقص90 الطول: حد أدىن

 م.9ىم،حد أقص45 حد أدىن :العرض -
 م .110 ىم ، حد أقص100 ملباريات الدولية: الطول: حد أدىنا -
 م.90ىم، حد أقص64 العرض: حد أدىن -

  : الكرة:2المادة 
 أن تكون ، كروية الشكل ، مصنوعة من اجللد . - من خصائصها جيب :  -أ

 أن تكون حاملة للشعار الرمسي املعتمد من طرف الفيفا. -
 سم. 68سم ، و ال يقل عن  70حميطها ال يزيد عن  -
ا ال يزيد عن  -  غ (عند بداء املباراة) 410غ و ال يقل عن  450وز
ا يساوي  ضغط -  ضغط جوى. 1،1من  0،6اهلواء 

 يلي: استبدال الكرة: اذا انفجرت الكرة أثناء املباراة يتبع ما -ب /
 .خروجهاتتوقف املباراة و تستأنف  بأخذ كرة جديدة بضربة أرضية من نفس وجود الكرة أو  -
ضربة ارسال ،ضربة جزاء، ضربة ركنية، و مجيع  إذا إنفجرت الكرة أو خرجت ال تلعب قبل استأناف -

 أنواع الضربات.

  : الالعبين:3المادة 

 العب منها حارس  املرمى على األكثر. 11كل فريق مكون من  -
 العبني. 7ال تلعب املباراة إذا كان آخر الطرفني أقل من  -
 العبني على األكثر. 3التغريات  -
 عب املستبدل قبل بداية اللقاء.يف كل مباراة جيب على احلكم إظهار إسم الال -

  : معدات الالعبين:4المادة 

  .عدات أو يلبس ما يشكل خطورة مثل (اجملوهرات)ميستعمل أي جيب على الالعب أال 
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رت(سروال قصري): إذا كان هناك رداء حتت الشورت جيب أن قميص، شو  - : *املعدات األساسية اإلجبارية
  يكون من نفس اللون األساسي للشورت.

  واقي الساقني : جيب أن يكون مطاطي، مغطي باجلوارب ، حذاء للقدم. –جوارب  -

  1*جيب على حارس املرمى أن يلبس ألوانا متيزه عن األخرين و احلكام كذلك.

  :: الحكم5المادة

يتم  ق مواد قانون اللعبة و ذلك فيما يتعلق باملباراة اليتبيطة املطلقة لتطتدار كل مباراة بواسطة حكم له سل
  تعيينه فيها.

  ما جيب على احلكم:

 تنفيذ مواد قانون اللعبة. -
 يدير املباراة بالتعاون مع كل من احلكمني املساعدين و مع احلكم الرابع حني يتطلب األمر. -
 )2املستعملة يف املباراة، تعين شروط املادة (أن يتأكد من أن الكرة  -
 )04من معدات الالعبني تليب املتطلبات الواردة يف املادة رق( يتأكد -
 بسبب أي خمالفة ملواد القانون. تهأو ينهي املباراة و ذلك حسب قناع قيوفق اللعب ،و يعلّ  -
 األخذ بنصيحة مساعديه فيها يتعلق باألحداث اليت مل يشاهدها. -
، كما جيوز له  تغيري مبوجب نصيحة احلكم ميكن للحكم تغيري قراره فقط، اذا حتقق أنه قرار غري صحيح  -

 املساعد طاملا لن يستأنف املباراة.

  :: الحكام المساعدين6المادة 

  يعني حكمني متابعني بشكل احتياطي حسب قرار احلكم مهمتهما مراقبة:

 خروج الكرة من امليدان. -
 الفريق ايل يستفيد من رمية متاس ،و ركنية و ركلة مرمي. -
 لل.تسإذا كان العب يف وضعية  -
 .ل أحد الالعبنيإذا فريق ما استبد -
ا. أو سيءعند حدوث سلوك  -  أي حادثة أخرى دون أن يتمكن احلكم من مشاهد

                                                            
 .40إىل  7، من ص2015/2016مجال حممد حممودو عالم وآخرون، جملس إدارة اإلحتاد املصري لكرة القدم، 1
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 إذا حترك احلارس قبل ارسال الكرة يف حالة ضربة اجلزاء. -

  : وقت وزمن المباراة:07المادة 

  دقيقة. 45طني مدة كل شوط يف املباراة شو  : مدة اللعب:1

ا :نصف الزمن: 2   دقيقة. 15لالعبني احلق يف فرتة الراحة بني الشوطني مد

  يتم تعويض  يف أي شوط املباراة  خالل:: تعويض الوقت الضائع: 3

 نقل الالعبني املصابني من ميدان اللعب. -  تقييم إصابة الالعبني. التبديالت: -
  و يكون حتديد زمن التعويض حسب تقدير احلكم. أية أسباب أخرى . - إضافة الوقت. -

  و إستأناف اللعباء : ابتد08المادة

  ية هي الطريقة اإلبتدائية للعب أو إستأنافه:اركلة البد

 .عند بدء املباراة، بعد تسجيل اهلدف ، عند بدء الشوط الثاين من املباراة 
 قه.بيعند بدابة كل شوط من شوطي الوقت اإلضايف عند تط 
  تسجيل هدف مباشرة من ركلة البداية.ميكن 
 م احملددة.اناجيب أن يتواجد الالعبون أثناء تنفيذ ضربة اإلرسال يف إماك 
  م من الكرة على األقل. 9.15جيب على الفريق الذي ليست له ضربة اإلرسال أن يتواجد على بعد 

  : الكرة في لعب أو خارج اللعب:09المادة 

 :تكون الكرة خارج اللعب 
 عندما تعرب بأكملها خط املرمى أو خط التماس سواء يف املاء أو األرض . -
ايتها. -  عندما يتوقف احلكم اللعب و تكون الكرة يف مجيع األوقات األخرى من بداية املباراة إىل 
 : تكون الكرة يف لعب 
 ميدان اللعب. إذا ارتدت من قائم املرمى أو العارضة أو قائم الراية الركنية و بقيت داخل -
 .إدا ارتدت من احلكم أو من احلكم املساعد عندما يكونان داخل ميدان اللعب  -

  : طريقة تسجيل الهدف: 10المادة  

خط املرمى بني القائمني و حتت العارضة بشرط أن ال يكون  الكرة بكاملها فوق حيتسب اهلدف عندما جتتاز
  خمالفة ملواد قانون اللعبة قبل ذلك. الفريق الذي يسجل اهلدف قد إرتكب
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هو الذي يسجل أكرب عدد من األهداف أثناء املباراة  هو الفريق الفائز  ، إذا سجل كال الفرقني  الفريق الفائز:
  1هداف أو إذا مل يتم تسجيل أية أهداف فتعترب نتيجة املباراة التعادل.عددا متساويا من األ

  : : التسلل11المادة   

ا التواجد يف موقف التسلل .   ال تعترب خمالفة حبد ذا

 :يكون الالعب يف موقف تسلل إذا 
 كان أقرب إىل خط مرمى منافسه من كل من الكرة و ثاين آخر مدافع . -
الالعب فقط على وجوده يف موقف تسلل يف اللحظة اليت يلمس الكرة أو يلعبها أحد أفراد فريقه  يعاقب -

 و كان يف رأي احلكم مشرتكا بالعب الشوط الفعال من خالل:
 خل مع املنافس.االتد –خل يف اللعب االتد -
 مستفيدا من فرصة و جود ذلك املوقف. -
 :ال يكون الالعب يف موقف تسلل إذا 
 تصف ميدان اللعب اخلاص به أو:كان يف من -
 العب من الفريق املنافس أو ثاين واحد مع آخر ىكان يف مستو  -
 واحد مع آخر ال عبني اثنني من الفريق املنافس. ىكان يف مستو  -

  : : األخطاء و سوء السلوك12المادة 

أحد الالعبني أي من األخطاء السبعة التالية بشكل يعتربه احلكم إمهاال  حتتسب ركلة حرة للفريق إذا إرتكب
ورا أو استعمال قوة مفرطة:   أو 

 القفز على املنافس -1
 عرقلة أو حماولة عرقلة املنافس -2
  القفز على املنافس -3
 ة املنافستفمكا -4
 ضرب أو حماولة لضرب املنافس -5
  دفع املنافس -6
 مهامجة املنافس -7

                                                            
إىل  29،ص2013إصابات) ،مكتبة اجملتمع العريب، عمان ، األردن، –عبد  العريو ، كرة القدم(مهارات ـتدريب  يابات، نايف مقتضيذناجح حممد 1

37. 
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ية الثالثة التال  األخطاءذا ارتكب أحد الالعبني أيا من مباشرة أيضا للفريق إ *كذلك حتتسب ركلة حرة
  هي:و  لإلمهال و التهور و القوة املفرطة فيهااليت ال وجود 

  ملس الكرة متعمدا (بإستثناء حارس املرمى). - البصق على املنافس - مسك املنافس -
      :: الركلة الحرة: و تنقسم إلى قسمين31المادة

لى و اليت ميكن تسجيل هدف منها مباشرة يف مرمى الفريق املنافس (بناء ع ركلة حرة مباشرة: -/1 
ذا سجل العب هدفا مباشرا من هذه الركلة يف فريقه الحيتسب هدفا و حتتسب ركلة ركنية ضد إذلك 

 الالعب).
العب آخر  عبهاذا ملس الكرة أو لإليت ال ميكن تسجيل هدف منها إال ا ركلة حرة غير مباشرة: -1

 تدخل املرمى. أن  غري الذي ركلها قبل

 إذا مت تنفيذ الركلة احلرة غري املباشرة إىل مرمي املنافس مباشرة ، يستأنف اللعب بركلة مرمى.**         

 إذا مت تنفيذ الركلة احلرة غري املباشرة إىل مرمى الفريق نفسه مباشرة ملنع املنافس ركلة ركنية.**          

  : : ركلة الجزاء14المادة   

ة طقمن منمتنح ركلة اجلزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد األخطاء العشرة اليت يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة ض
  و لتنفيذ الركلة  جيب مايلي: لكرة يف لعب.احني تكون  اجلزاء

 توضع الكرة فوق نقطة اجلزاء. -1
 ء بوضوح.يتم حتديد هوية الالعب الذي ينفذ ركلة اجلزا -2
 أن يبقي احلارس املرمى على خط مرماه يف مواجهة الالعب الذي ينفذ الركلة. -3
 على ،و نطقة اجلزاء، خلف عالمة اجلزاءيكون موقع الالعب العشرة األخرين ، ضمن ميدان خارج م -4

 إىل األمام. كلالر نفذ  املجيب على الالعب الذي -5م على األقل من عالمة اجلزاء . 9،15مسافة 

  : رمية تماس:15المادة 

ا داخل ت الكرة بأكملها سواء على األرض عرب إذا  أم اهلواء فإن الكرة تعترب خارج امللعب و البد من إعاد
  يلي ، جيب أن يراعي مايلي: امللعب و املنفذ يقوم مبا

 من كلتا قدميه أما على خط التماس أو على الرض خارج  ءتعمل الرامي كلتا يديه و يكون جز يس
 يسقطها . اخلط، أن يرمي الكرة من خلف فوق رأسه و ال

 هدف مباشرة من رمية التماس. سجيلال جيوز ت 
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  : : ركلة المرمى16المادة 

عندما تعرب الكرة بكاملها خط املرمى ، سواء على األرض أو اهلواء و مل حتتسب هدفا ، و يكون من لعب العب 
  من فريق اخلصم.

  : : ركلة الركنية17المادة 

  1إذا ملست الكرة أحد املدافعني  مث عربت بكامله خط املرمى سواء على األرض أو اهلواء و مل حتتسب هدفا.

  مام إلى سلك التحكم:ظط الواجب توفرها فيمن يرغب باإلنالشرو  /5
 أن يكون حممود السرية و حسن السمعة و السلوك. -1
ائيا -2  يف جناية أو جنحة خملة باحلياء. أن ال يكون قد صدر ضده حكما 
 من سجالت اإلحتاد.ر من جملس إدارة اإلحتاد أن اليكون قد صدر قرا -3
 أن يكون حاصال على مؤهل متوسط على األقل. -4
 جالت اإلحتاد مومسني على األقل.بسيكون مقيدا أو سبق قيده كالعب  أن -5
 سنة. 25عن سنة و اليزيد  18أن ال يقل عن  -6
 ى اإلستمارة املعدة لذلك إىل جلنة احلكام املنطقة التابعة هلا.علبطلب يتقدم  ان  -7
 ان جيتاز بنجاح إختبارات الكشف الطيب و اللياقة البدنية. -8

  تعريف الحكم: /6
ا من قبل اإلحتاد إذ يقوم بتطبيق قانون اللعبة  هو أعلى سلطة قضائية يف امللعب أثناء املبارة اليت يكلف بقياد

بصورة صحيحة و عادلة بني الفريقني املتباريني من أجل إخراج املباراة بشكل نظيف و خلوها من أية خشونة أو 
خطأ و مجيل بشكلها العام يف تطبيق القانون و املساواة على الفرقني األعلى صافرة احلكم و إشارة احلكم املساعد 

حيق ألي شخص مهما تكن صيفته التدخل يف أعمال اهليئة التحكمية أثناء  و الفريق و التتوقف نتيجة املباراة أ
  املباراة.

*احلكم هو شخص أو فرد رياضي يتميز بصفات بدنية و نفسية عالية ، و مهمته أثناء املباراة الفصل بني الفريقني 
  2املتنافسني بكل عدل و نزاهة من احلرص على تطبيق قوانني اللعبة.

                                                            
  . .ae  www.uaeref.، احتاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة القدم، 2014/2015قانون كرة القدم 1
 .50، 45، ص2015، اإلسكندرية ،احرتاف حكام كرة القدم ، دار الوفاء  اين ،ديار فخر الدين حممد الشو  2



 

 

 الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحكيم  الفصل

58 

  الموصفات المطلوبة في الحكم: /7
 ألغراض املال و الشهرة.تحكم هو الدافع األساس له و ليس أن يكون حبه للعبة و ال -1
 جيدة و اتصاالت مع اآلخرين.أن يكون ذا عالقات  -2
 أن يكون ناضج من الناحية العقلية أو الذهنية. -3
 مظهر الئق سواء داخل امللعب و خارجه .أن يتمتع مب -4
 شخصية مستقيمة يف حياته و معتز بكرمته دائما.ان يكون ذو  -5
 أن يكون شجاع ال خياف إال اهللا و تأنيب الضمري وواثق من نفسه و قدراته. -6
 أن يتقبل النقد من زمالئه و ممن أكثر خربة منه. -7
 أن يكون ملما بإحدى اللغات األجنبية حتدثا و قراءة و كتابة. -8
 1أن يكون حازما عادال. -9

  في الجزائر: التكوين للحكام /8
بالتخطيط و توفري الدعم املادي و املعنوي و اإلهتمام بالرتبصات  مام بعنصر التحكيم من حيثلقد وجب اإلهت

وإعداد الندوات من خالل دعوة خرباء ال و احلرص على تكوين احلكام على أحداث القوانني و التعرف عليها،
  تطورات التحكيم العاملي و زيادة خرباء حكام النخبة.و للتعرف على آخر  أو الرتبصاتها التحكيم لتأطري 

ئية وفقا بطات الوالابطات اجلهوية و الر احكام كرة القدم مكونون من طرف اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم و الر *
  ، و يرتكز هذا التكوين أساس على:ايلإلجراءات القانون احل

 .التعريفات األساسية بالنسبة للحكام الوالئيني 
 نسبة للحكام اجلهويني.لكوين متواصل بات 
 .2اإلتقان  بالنسبة للحكام الفيدرالية 

أما بالنسبة لتأطري الرتبصات أو التجمعات ،الرابطات ميكن هلا طلب العون من احلكام مهام التأطري يف 
بإقرتاح املديرية م من طرف املكتب الفدرايل يبطات اجلهوية و الوالئية يتم تعيني التقنيني يف التحكاالر 

  م.يالوطنية للتحك
مة املنظّ التكوين و من أجل ذلك احلكم جيب أن يتعهد على متابعة األحاديث األسبوعية للرتبصات أيام 

  3من أجله.
  

                                                            
  .12،ص2003، 44، املادة F.AFقانون احلكم و التحكم  1

 .51، مرجع سابق،صاحتراف حكام كرة القدمديار فخر الدين حممد الشواين،  2
 .14،ص2003، 4746،، 45املادة FAFقانون احلكم و التحكم  3 
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  مية:ي*الدورات التحك

و هي دورات تقام كل سنة أو سنتني الغرض منها إعادة  تأهيل املعلومات حلكام كرة القدم و مستوى ايضاح و 
ايصال تلك املعلومات وآخر مستجدات القانون يف اللعبة كما أن هذه الدورات تساعد على مواكبة حركة هذه 

ونية للتحكيم و ما خيص قدرات التحكيم اللعبة و التعرف على آخر ما تقدمت به لعبة كرة القدم من مواد قان
  1لتواصل مع املباراة.ل

  مقاييس الحكام و اختيبارات تأهيلهم: /9
 TEST COOPER :2: ار كوبربإخت -1

يعترب كوبر عالمة أساسيا معتمدا يف اإلحتادية الرياضية ، تقوم به ملعرفة لياقة احلكم ، و اجلدول أسفله يبني هذه 
  املقاييس:

  س اللياقة البدنية لدى الحكام.يمقاي :  يوضح01جدول 

  59-50  49-40  39-30  سنة 29-18  العمر
  
  

  سيالمقاي

  م1000  م1250  م1500  م1750
1760 -
  م2240

1510 -
  م1990

1260 -
  م1740

1110 -
  م1490

2250 -
  م2750

2000 -
  م2500

1750 -
  م2250

1500 -
  م2000

  م2010  م2250  م 2510  م2760
  )3للحكام(تابع للتهميش رقم اخيار التأهيل للركض بالنسبة /2

  

  

  

  

                                                            
 .53مرجع سابق،ص ديار فخر الدين، حممد الشوايف، 1
  WWW.FIFA.COMلكرة القدم، قانون اإلحتاد الدويل 2
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  : يبين اختبار التأهيل للركض بالنسبة للحكام.02جدول 

  العمر  
  اإلختبارات

سنة فما  46  سنة 45- 41  سنة40- 31  سنة 30- 18
  فوق

  م60املسافة -
  م 25/4-
  ذهاب/ إياب-
  م3000-

  ثا 8،50
  ثا 16،50

  
 د16،50أقل من 

  ثا 9
  ثا17،50

  
 د16،50أقل من 

  ثا 9،50
  ثا19

  
 د16،50أقل من 

  ثا10،50
  ثا20،50

  
 د16،50أقل من 

  خطوات التأهيل للحكام:-* 

  

 

 

  

  

  

  

 

  1التأهيل للحكام .خطوات يوضح ) 7(مخطط 

  كيف بعد الحكم نفسه خالل المباراة:  /10
 رياضية ممتنة خالل األسبوع. حتقيق أعلى فورمة -1
 اإلرتقاء النسيب مبستوي اإلعداد الذي مت حتقيقه خالل مرحلة اإلعداد. -2
 أن يكون احلكم يف حالة جيدة من الراحة. -3

 

                                                            
 .98،ص2014،القاهرة ،  ، دار الفكر العريباإلعداد النفسي في المجال الرياضيعماد مسيد احلكيم ، 1

 خطوات التأهيل للحكام

 تأهيل نفسي تأهيل فني تأهيل بدني

 وضع برنامج نفسي*

 تنمية قوة الشخصية*

 تدريب على المهارات العقلية*

إعطاء الحكام قدرا من اللياقة *
 البدنية

أن تتماشي قدراتهم مع طبيعة *
  المهارة 

 المحافظة على اللياقة البدنية *

 المحافظة على الصحة العامة*

 المثالي المحافظة على الوزن* 
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  1أن يكون احلكم يف مستوي عايل من اليقظة. -4

 اإلعداد النفسي للحكم: -*

  اإلعداد النفسي للحكم)  يوضح 03جدول(  -*

  بعد المباراة  المباراة أثناء  قبل المباراة

تجنب المشاكل و  -
 التوتر

 الهدوء و اإلسترخاء -
 الخالفات جنبت -
 تركيز اإلنتباه -
  الثقة بالنفس -

 حسن السلوك و عدم اإلنفعال -
 قوة الشخصية -
 مناداة الالعب بإسمه -
 عدم التعصب -
 عدم التهاون مع الالعب -

  المعتدي

تهنئة الفائز و مواساة  -
 الخاسر

و مراجعة  تالذا حساب -
 التصرفات.

 عدم الغرور و الكبرياء -
  تقبل النقد الذاتي -

  النقاط التي يناقشها الحكم مع الحكام المساعدين قبل بدئ المباراة: /11
 .فريقالتفتيش على بطاقات اللعب و مهمته كل حكم مساعد حنو كل  -1
 التفتيش على امللعب و حتديد أي من اجلهتني لكل حكم مساعد. -2
 القرعة. –الصفارات  -كرات اللعب–يات احلكام املساعدين ار  -3
 أخطاء اليدين. –أخطاء الرجلني –مكان الرمية  -رمية التماس -4
 استمرار رفع راية يف حالة عدم رؤية للحكم املساعد-مكان التسلل –التسلل  -5
 الركنية. -األخطاء إذا مل يرها احلكم إذا كانت داخل منطقة اجلزاء -6
 اعد يف ركلة اجلزاء و عند إحراز هدف و عند إجراء تبديل.مكان احلكم املس -7
 يتدخل احلكم املساعد يف احتساب الوقت الضائع. ال –إشارات ضبط الوقت  -8
 به. مراقبة البدالء و اإلداريني و مراعاة العدد املسموح -9

 يستحسن عدم التدخل احلكم املساعد. –للحكم فقط األربع خطوات  ةمراقب -10
 عند تنفيذ الركالت الرتجيحية. مساعدواجبات كل حكم  -11
 2خروج احلكام مع بعض عند انتهاء املباراة و بعد دخول الفريقني حلجرات املالبس. -12

 

                                                            
 .245،246،ص1997، ،منشأة املعارف،  اإلسكندرية  أنسي و برامج التدريب الرياضي للحكامعلى البيك ، 1
 .160،ص96،97مرجع سابق، ص عماد مسري احلكيم، اإلعداد النفسي يف اجملال الرياضي،  2
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  أنواع الحكام من حيث الدرجة التحكيمية: /12
 اريات البطولة الوالئية.بحكام والئيون إلدارة م 
 ة اجلهوية.لاريات البطو بحكام جهويون إلدارة م 
 بطات إلدارة  مباريات بطولة ما بني الربطات.االر  حكام مابني 
  موبليس. –حكام فيدراليون إلدارة مباريات البطولة الوطنية للرابطة احملرتفة األوىل و الثانية 
 1ليون إلدارة البطولة الدولية.و حكام د 
 و دولي: ييدرالكيفية الترقية إلى حكم ف 

  )30الترقيات (المادة    

بطات توقف أثناء اإن الر  بطات تنشأ ترتيب احلكام لكل صنف متوقع هلذا الغرض .ايف كل موسم الر  <<
بعني  ذول حسب اإلحتياجات احلكام و األخاملوسم و بعد تقييم بيان املراقبة حلصص الرتقية و التدهور املعم

  2  >>يةالرمس احلكام عن ذلك يف اجلريدة،و تعلم الربطات  اإلعتبار توقيعات اإلياب و الذهاب

 المرور إلى رتبة حكم فيدرالي: -1
اية  34على األقل  يكون لديه -  ديسمرب من السنة اجلارية . 31سنة يف 
 سنوات أقدمية بصفة حكم مابني الربطات . 3يكون لديه  -
 يكون أعطى الرضا يف إدارة املقابالت أثناء املدة املنصرمة بصفة حكم ما بني الربطات. -
يف كل اإلختبارات النظرية و التطبيقية املتوقعة  7،50يكون قد حتصل على معدل يساوي أو أكرب من  -

 هلذا الغرض.
 .FIFAيكون قد جنح يف اإلختبار البدين املوافق عليه من طرف  -
 يكون قد خضع للفحص الطيب للكفاءة البدنية حتت مراقبة اللجنة الطبية الفيدرالية. -
 :ي دولالمرور إلى رتبة حكم  -2

  .FIFAني ، احلكام و احلكام املساعدين الدولينيياملكتب الفيدرايل يتعني من بني احلكام الفدرال

  هذا التعيني مؤسس حسب املقتطفات التالية:

 ديسمرب للسنة اجلارية. 31سنة يف  38يكون سنة أقل من  -
 يكون لديه سنتني أقدمية بصفة حكم فيدرايل. -

                                                            
  .04،ص2012، 12، املادة  FAFقانون احلكم و التحكيم 1
  FAFقانون احلكم و التحكيم 2
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 يف كل مقابالت الرابطة احملرتفة للتحكيم . 7،50أو أكرب من  يكون قد حتصل على معدل يساوي -
 1دارة مقابالت من املستوى الدويل.إقد أثبت قدراته احلقيقة يف  -

  الهيئات المشرفة على الحكام: /13
 : FIFAلجنة الحكام الدولية للفيفا -1

ختضع فئة من حكام النخبة الوطنية و هو احلكام الدوليون إىل سلطة جلنة التحكيم لإلحتاد الدويل لكرة 
  .FIFAالقدم

قوانني اللعبة و تعطي قراءات لقوانني اللعبة و تقرتح تعديالت عليها للجنة التنفيذية هذه اللجنة تسهر على تطبيق 
اسية الفيفا، يدارة املنافسات املنظمة من طرف الفيفا(القوانني السالدولية ، تعيني احلكام و احلكام املساعدين إل

  ).35،ص45،2008املادة 

 CAFلجنة الحكام اإلفريقية : -2

الدويل لكرة  الت عليها لإلحتادديراءات لقوانني اللعبة و تقرتح تعتسهر على تطبيق قوانني اللعبة ،و تعطي ق
القدم، تعيني احلكام و احلكام املساعدين إلدارة املنافسات املنظمة من طرف الكاف و الفيفا اليت جتري على 

  .).27، ص2008، 34املستوي اإلفريقي.(القوانني األساسية ، املادة 

 الحكام لإلتحاد العربي لكرة القدم: لجنة -3

م و احلكام املساعدين العرب إلدارة املنافسات املنظمة من طرف تسهر على تطبيق قوانني اللعبة ، تعيني احلكا
  اإلحتاد العريب لكرة القدم.

 المديرية الوطنية للتحكيم: -4

ها تيق قوانني اللعب و لكل واحد  درجاملديرية التقنية الوطنية للتحكيم و هيئات التحكيم مهنتها السهر على تطب
  سري التحكيم. و كذلك ضمان

  املتعلقة لتطبيق قوانني اللعب هي من مهمتها. كل اإلحتجاجات

  ).01،ص2013، 03، المادةFAF(قانون الحكم و التحكيم

                                                            

    . رقم 21-20، داىل براهيم اجلزائر،صFAFالنظام األساسي للحكم و التحكيم، ي اإلنتقاليةعتعليمات حول موض  1 
  .022503321اهلاتف:
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رية التقنية يري احلكام ، متعلق كل واحد منهم حسب درجته باهليئات احمللية و اجلهوية للتحكيم و كذلك باملديتس
  )02ص 8الوطنية للتحكيم.(املادة 

  التقنية الوطنية للتحكيم": لجنة التحكيم :"المديرية -13/1
  كتب الفيدرايل.املتعني من طرف رئيس اإلحتادية مبوافقة أعضاء 

م املقدمة للرياضة عموما ءو حكام قدماء يف الفيدرالية كفا متكونة من أشخاص دائمني و للتحكيم  م و خدما
  معرتف به ومن ممثلي للرابطة الوطنية لكرة القدم و الرابطة ما بني اجلهات. خوصصا

مهمتها تنظيم و إدارة التحكيم على املستوى الوطين و توجيه هذا التنظيم على املستوى اجلهوي باإلرتباط مع 
  للجان اجلهوية و الوالئية للتحكيم ،و حتتوي على ثالث مصاحل مكلفة مبا يلي:ا

 التكوين و التنمية. -  التقينريلتسيا - اإلدارة -

حكام قدماء  ا) حكم دويل قدمي له الكفاءات اخللقية،(التقنية و الثقافية ، معرتف (*حتتوي اإلدارة على : مدير 
لإلحتادية ،مسؤول املصاحل ،مسؤول دائم ، ممثلي جلان املنافسات للرابطة الوطنية لكرة القدم و للرابطة مابني 

باإلتفاق مع الدير التقين  مستخدمي املديرية التقنية الوطنية للتحكيم يتم توظيفه من طرف اإلحتادية  اجلهات.
و الرتبصات  املديرية (ت،و،ت) جتمع مدراء اهليئات اجلهوية و احمللية للتحكيم أثناء التجمعات  الوطين للتحكيم.

  ).4-3، ص11،2013، املادة FAFالتحكيم الوطنية للحاكم و أثناء اإلجتمعات العادية.(قانون احلكم و 

  هيكلة التحكيم في الجزائر: (اللجان التحكمية) /13
  تكون هيكلة التحكيم يف اجلزائر على الشكل التايل:

 ): (الفيدرالية) اللجنة املركزية للتحكيمC.C.A( 
Commission central d'arbitrage  

  للتحكيم ثمانيةال جان اجلهوية لاملتابعة) ،و تتفرع عنها ال -التطوير –(التكوين 

 ):اللجان اجلهوية للتحكيمC.R.A( 

Commission régionaux d'arbitrage  

 ) :اللجان الوالئية للتحكيمC.W.A( 

Commission Wilaya d'arbitrage  التكوين. –و تتمثل مهامها يف : تسجيل احلكام اجلدد  
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  1) يوضح هيكلة التحكيم في الجزائر08الشكل (

  مهام لجنه الحكام: -13/03
م هي:اأعضاء و  9تتألف اللجنة من رئيس ونائب رئيس و أمني سر و    جبا

                                                            
 15،جامعة اجلزائر.ص2011أبعاد و مستويات اإلحرتاق النفسي لدى حكام كرة القدم، رسالة ماجستري غري منشورة ، برقوق عبد الرمحان: 1

البليدةوھرانقسنطينة

أم 
  البواقي

  سكيكدة -

  جيجل -

  سطيف -

ميلة-

  مستغانم-

عين  -
  تيمشونت

سيدي  -
  بلعباس

  غيليزان-

تلمسان-

  تيارات-

  المدية-

عيد -
  الدفلة

  الجلفة -

 الشلف -

  بجاية

 بومرداس

تيزي  -
  وزو

  بويرة -

 

الجزائر باتنة

  *بسكرة

  *المسيلة

*برج 
  بوعريرج

  *خنشلة

  *تيسمسلت

  *معسكر

  *النعامة

  *البيض

 *تيارت

سعيدة  عنابة

 ورقلة

  *تبسة

  *قالمة

*سوق 
  أھراس

  *الطارف

 

 األغواط تمنراست* أدرار* غرداية * الوادي*  *إليزي*

  )C.C.Aاللجنة المركزية للتحكيم(

  لجان C.R.A (8الّلجان الجهوية للتحكيم (

 لجنة C.W.A(48الوالئية للتحكيم(اللجان
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 توحيد أساليب التحكيم و تطبيق قوانني اللعبة يف البالد. -1
بأية تغيريات أو تعديالت ضرورية لقوانني اللعبة ليتم عرضها على اجمللس العاملي  ارفع اقرتاح إىل الفيف -2

 لكرة القدم.
 باريات احمللية .املاعداد قائمة سنوية باحلكام املؤهلني لإلشراف على  -3
 مية للحكام و مشريف احلكام.يتنظيم دورات و ندوات حتك -4
لوطنية اليت ينظمها اإلحتاد كلما طلب منهم أن كام و حكام لإلشراف على املباريات ااحلتعيني مشريف  -5

 يفعلوا ذلك.
 1تعني طاقم مشريف(حماضر) احلكام إلشراف على الدورات و الندوات اليت ينظمها اإلحتاد . -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2CFA) يوضح مخطط لجنة التحكيم في الجزائر 09شكل(

  

 

                                                            
 .64كرة القدم، مرجع سابق،صاحرتاف حكام   ديار فخر الدين حممد الشواين،1
  .FAFاهليكل التنظيمي للجنة التحكيم ،اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم   2

 -المكّلف بالتعيينات  –رئيس لجنة التحكيم 

 رئيس لجنة التحكيمنائب 

 المدير التقني للجنة

 مدير التكوين مكوّن الحكام  مؤطر الحكام

  تقريراتلعضو مكّلف با

Photographe de la 

commession

نائب مدير التكوين  مساعد المكّون
المكّلف بالتحكيم 
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 أهمية التحكيم في كرة القدم: -/14
 القدم.شعبية كرة  -1
تعدد مستويات املمارسة و املنافسة من حيث العمر الزمين و اجلنس و نظام املسابقات و كذلك عدد  -2

 ات األعضاء يف اإلحتاد الدويل.(احملرتفني، هواة) و عدد اإلحتاداملمارسني
  لإلعالم باملنافسات الكروية سواء على املستوى احمللي أو القاري أو الدويل.برياإلهتمام الك -3
ذا النشاط رؤساء أو ملوك أو أمراء أو هتمام كبار املسؤولني يف العامل منإ -4 و اعتباره من   رجال سلطة 

م و دعامة من دعامات أمن األوطان و استقرار نظام احلكم.  آليات التواصل مع شعو
ا رج -5  و استثماريا. امالينبعا ال األعمال و كربى الشركات مأصبحت كرة القدم صناعة يهتم 
وال شكل أن لعملية التحكيم األثر الكبري يف اإلرتقاء مبستوي .  ارتباط أحداث الشغب بقرارات احلكم -6

اللعبة و ذلك ألن احلكم هو عنصر من العناصر األساسية ألي لعبة شأنه شأن املدرب و اإلداري و 
  1الالعب و هذا املربع الذي يبين عليه أي لعبة من األلعاب .

  اداء الحكام الجزائريين عن طريق التكنولوجيا الحديثة: امكانية تحسين -/15
و كلما  أعلى اهليئات الكروية العاملية لعبة يفالقد أصبحت كلمة التكنولوجيا تثري حساسية القائمني على  

الراية ،و رغم املوقف الذي تبنته  ياملطرحت فكرة اإلستعانة بتقنية حديثة ، سواء ملساعدة احلكام أو ح
 إلحتاد الدويل بعض الفيفا يف تعاملها مع امللف التكنولوجي و قضية الكرة الذكية اليت طوي ملفها متاما، تنب ا

ثة الىت ال تري فيها أي عيب أو أي ضرر يف مساعدة احلكام يف اختاذ القرارات الصائبة، ذلك يالتقنيات احلد
   احلكام و حمافظي املباريات من أجل اختاد املواقف املشرتكة.عن طريق التنسيق بنيو 

 :Vibreurتقنية  الهزاز  -1

هي عبارة عن وحدات مطاطية توضع يف أعلى يد احلكم الرئيسي ،و هذه الوحدات املطاطية تربط عن طريق 
م اخلطأ ، يقومون بإرسال احلكام  يية مربوطة السلكيا مع راية مساعدألياف السلك حبيث و مبجرد إعال

إشارة للحكم الرئيسي هذه اإلشارات ترتجم باإلهتزار للوحدات املطاطية يف يده، مما جعل احلكم يف اتصال 
مع مساعديه دون النظر إليهم ،و بالتايل يكون تركيز احلكم الرئيسي يف اللعبة يف املنطقة املخصصة له، و 

  ثر أمهية.عليه أدائه يكون أك

  

  

                                                            
 .52-51ديار فخر الدين حممد الشواين،احرتاف حكام كرة القدم، مرجع سابق،ص1
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 السماعة: -2

و ميكن   كرة القدم من طرق اإلحتاد الدويل  تعترب من أفضل الطرق اليت مت السماح بإستخدامها يف مباريات
 يتم اإلشارة إىل احلكم بواسطتها القول أن تقنية السماعة يبقي استعماهلا مرتبط يف األساس مع اهلزاز الذي 

و من بعد يقومون بإعطاء بعض التوجيهات للحكم الرئيسي ، سواء من طرف  حكمي التماس أو حكام 
آخرون ، يعتمدون على لقطات تلفزيونية و يقومون بتوجيهه أو حكام آخرون ، يعتمدون على لقطات 

بعض البطوالت  تلفزيونية و يقومون بتوجيه إىل قرارت أكثر دقة ،و يبقي استعمال هذه التقنية منحصرا يف
فقط ،و لكن استعمال هذه التقنية قد جيعل احلكم الرئيسي يتجنب ، أو يكون مضطر يف األساس إىل عدم 

"ال أهتم لرأيك" ، بل  افظ اللقاء ال ميكنه القول مثال:حمعندما يكون مربوطا مع  الوقوع يف األحكام الطردية،
ا أن تصنع حدا السلطة بعض سيكون مضطرا إىل اختاد قراره بصفة مجاعية ، و علي ه هذه التقنية من شأ

م بل تكون أكثر تقييدا.   احلكام يف تسيري اللقاءات وفق إلراد

 اللقطات المتلفزة: -3

ها آهذه التقنية من خالهلا يتم اختاذ القرارت حول طبيعة بعض األحداث اليت حتدث يف املباريات سواء ر 
ا حيت مراقبة  احلكم أو مل يراها ،و هذا اإلختاذ قرارات صائبة خبصوص العقوبة اليت ستتخذ ، كما أن بإمكا

احلكم حيت يرتكبون األخطاء و حماربة كل أشكال املساومات يف كرة القدم و لقد كانت الكامريا ملا تأثري  
لقد عرف يف موسم   .لة أيضا يف كرة القدم اجلزائرية،و هي مستعم كبريا يف اختاذ قرارات حامسة

عريضة فقط طوال املوسم مما يثبت شجاعة هذه التقنيات احلديثة يف تنظيم  25تسجيل  2005/2004
مهنة التحكم شكل، و بعد أن قمنا بإستعراض خمتلف التقنيات التكنولوجيا املستعملة يف التحكيم و بعض 

ا تنظيم التحكيم بشكل أفضل. ا بإمكا   1الدالئل اليت أثبت قطعا أ

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .12ص، 176،العدد 2009الشباك، تقرير وليد مدوار، مشروع كرة القدم احلديثة لألساليب التكنولوجية،1
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  خالصة الفصل:     
لقد فرض التحكيم نفسه يف كرة القدم كعامل من العوامل اليت ال ميكن اإلستغناء عنه يف ممارسة اللعبة األكرب 

و لذلك فإنه نستنتج أن  شعبية، و فرضه احلاجة و األمهية اليت يكتسبها يف جعلها مشوقة و ممتعة  و متميزة،
و الرياضية يف امليدان ،و تكمن األمهية يف القرارات الصائبة  مهنة التحكيم تكتسي أمهية كرية يف املمارسة

اهلادفة و اليت تعمل عن تنظيم هذه اللعبة ، هلذا سلطنا الضوء على أمهية و متطلبات هذه الوظيفة و ابراز 
ا احلكم.   اخلصائص اليت جيب أن يتمتع 

و قد عرف حتسني على غرار كرة القدم و سبق أن ذكرنا أن التحكيم من أهم الدعائم اليت تطور كرة القدم 
يالحظ يف البطوالت العاملية ،  من حيث اإلخالص و الصرامة يف ضبط مهامه على أكمل وجه و هذا ما
دؤوب و تكون صباح من مجيع ألن احلكم ال يصبح حكما بني ليلة و ضحاها ،بل يأيت ذلك وراء عمل 

  اجلوانب.

م و أخريا أصناف احلكام من حيث مه على حكام النخبة ،كما قمنا بالتعريف باهليئات املشرقة  ام أو درجا
من التطورات امللحوظة يف كرة القدم كما أن اللجنة  ىو أمهية و دور التكوين يف تطوير التحكيم حيت يتماش

  الفدرالية يف تطبيق قوانني اللعبة و قالت:

  …………………أدائكمإن مسريتكم تعتمد على -
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  خطة الفصل :

  تمهيد 

  تعريف كرة القدم /1

  العالمي ىنبذة عن تاريخ كرة القدم على المستو  /2

  أهم المحطات في تاريخ كرة القدم /3

 بعض األحداث الهامة في العالم في كرة القدم /4

  )1930لم لكرة القدم (االعتسلسل بطولة كأس  /5
  أهم التعديالت في مواد قانون كرة القدم منذ نشأتها- /6

  اإلتحاد الدولي لكرة القدم/7

  كرة القدم في المغرب العربي  /8
  كرة القدم في الجزائر  /9

  أزمة كرة القدم الجزائرية و أسبابها - /10

  التطور التاريخي لكرة القدم الجزائرية /11

  القدم في الجزائرمكانة كرة  /12

  قواعد كرة القدم /13

  مبادئ اللعب النظيف /14

  الفصل خالصة
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  : تمهيد
بعض أنواع  اهتمام البشرية منذ القدمي فعملت األمم جاهدة على خلق تعترب الرياضة بصفة عامة نشاطا مسّ 

و السباحة و الرماية قصد الدفاع عن النفس، و بعدها رأى اإلنسان  اط البدين فتوصلت إىل توظيف اجلريالنش
ة، فأوجد ها إىل نشاط  يعتمد على املنافسة و املواجهاأن النشاط البدين ال يكمن يف هذه األنواع فقط، بل يتعدّ 

تلعب  ئيا مث أصبحتا بدأت متارس عشو رياضة "كرة القدم" و الّيت  رياضة مجاعية تقدم مبتغى اإلنسان تسمى
ة إىل قلوب املاليني من أطفال و شباب بالقوانني و الوسائل الالزمة اليت تعترب من أشهر و أحب األنشطة الرياضيّ 

ا يف املالعب و من خالل برامج التلفزيون ، و ممنالعامل، ممّ  ا عمليا و عشرات املاليني ممن يشاهدو  ن ميارسو
العديد من األمم ، فعملت على تطويرها و إدخال األساليب املتطورة نتباه يطالعون أخبارها ، و لذلك لفتت ا

  لتنظيمها و هذا ما سنتناوله يف هذا الفصل.
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  تعريف كرة القدم: /1
و تعين كل الكرة بالقدم فاألمريكيون يعتربون  التينيةكلمة ) هي  foot ballكرة القدم (  أ/ التعريف اللغوي:

)foot ball(  ما يسمي عندهم (الرغيب) ، أو كرة القدم األمريكية ، أما كرة القدم املعروفة و اليت سنتحدث
  soccer.(1عنها تسمي(

هي رياضة مجاعية يلعبها فريقان يتنافسان لتسجيل األهداف كل فريق اآلخر و يضم فريق كرة  ب/ إصطالحا:
و ميكن تبديل ثالث العبني على األكثر أثناء املباراة  طسبعة العبني لالحتيا ىلقدم أحد عشرة العبا باإلضافة إال

، و تعترب أكثر الرياضات األكثر شعبية يف العامل، تلعب كرة القدم على مستطيل عشيب أو الرمل مع وجود مرميان 
يف مركزي أطراف امللعب و الغرض من اللعبة هو تسجيل أكرب عدد من األهداف يف مرمى الفريق اخلصم و يلعب 

عبون عادة بالكرة بإستخدام أرجلهم للركل و الرأس و الصدر أحيانا و من غري املسموح اسخدام األيدي و الال
  2لكن هذا متاح فقط حلراس املرمى و ميكن أن يستخدموا يديهم لصد الكرة و لكن بشروط.

و توقيت املباراة هو  الوقت،ة حكم و سط و حكمني متاس و حكم رابع ملراقبة او يشرف على حتكيم هذه املبار 
دقيقة و اذا انتهت املباراة بالتعادل(يف حالة  15دقيقة و بينهما فرتة راحة تقدر ب  45شوطني لكل شوط 

دقيقة و يف حالة التعادل يضطر احلكم إىل إجراء  15فيني وقت كل منهما ،ضامقابلة كأس فيكون هناك شرطني إ
  3ضربات اجلزاء.

  العالمي: ىالمستو على نبذة عن تاريخ كرة القدم  /2
ا بدأت يف  م و  -ق 2500الصني عام البدايات األوىل للعبة كرة القدم موغلة يف القدم، حيث تذكر كتب أ

  قة بدائية ، و كانت تسمي "تشو تشو".يتلعب بطر  كانت وقتئذ

ا ضمن خطط تدريب على اهلجوم و الدفاع مث ارتبطت اللعبة بالتدريب على  املعارك احلربية، و كان اجلنود ميارسو
يف املناسبات و  -بقصد التسلية–باإلضافة إىل ممارسة اللعبة   م) يف الصني .-(ق500و كان ذلك يف عام 

،و عن الطريق األعياد من تري اجلنود(أفراد الشعب) و ارتبطت اللعبة باجلمهور شيئا فشيئا حيت أصبحت شعبية 
ا تسبب الضوضاء ، و تقضي على 1314ع لعبها يف شوارع لندن عام ادوارد الثاين أصدر قانونا مينأن  م، أل

  ين ذلك.هذا يزعج املالئكة، و قد منع الد اهلدوء، و

                                                            
 .50.52، ص1986،لبنان ،1رومي مجيل ، كرة القدم ، بريوت ، دار النقائص، ط1
 .9،ص1،2003،  حممد رضا الوقاد، التخطيط احلديث يف كرة القدم، (ب،ر،ب) ، دار السعادة، ط2
عمان  1،2013تدريب/ إصابات)، مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع،طور، كرة القدم (مهارات / باجح حممد ديابات ، نايف مفضي احلن3

 .12األردن،،ص
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ا تسبب املشاجرات و العراك و 1583طالب بعض الكتاب اإلجنليز يف عام و مرة ثانية ي م بوقف اللعبة أل
ا تسببسف   العبني مثل كسور الرقبة و الساق و القدم و القفز.أضرار ل ك الدماء، كما أ

و بعد جتاوز هذه البدايات األوىل و املبكرة لكرة القدم و القفز إىل كرة القدم احلديثة، جند أن اجنلرتا هي املهد 
الدورة اليت أقيمت يف باريس عام  عاب األوملبية منذلاألول هلا، و قد أدخلت لعبة كرة القدم ضمن برنامج األ

  1).00.05و فازت إجنلرتا بالبطولة حيث هزمت فرنسا يف املباراة النهائية( م1900

  أهم المحطات في تاريخ كرة القدم: /3
 1710 .ظهور اللعبة يف املدارس اإلجنليزية 
 1857لد" كأقدم نادي يف العامل.ف: تأسيس نادي"شي 
 1862 القدم.: و ضعت أول قوانني لكرة 
 1867.(الشرود) وضع مبدأ التسلل : 
 1872.تقنني حجم و موصفات حمددة للكرة : 
 1875يعرف بالعارضة). : تعويض الشريط الذي كان حيدد علو املرمي بقضيب عرضي(ما 
 1878.حكم بريطاين يستعمل ألول مرة الصفارة يف التحكيم : 
 1885.وضع تشريعات اإلحرتاف : 
 1891.ظهور ضربة اجلزاء : 
 1900.(باريس)أول دورة أوملبية : 
 1904.(بدأت بسبع دول) نشأة اجلامعة الدولية لكرة القدم : 
 1912داخل املربع. صبح بإمكان احلارس استعمال أيديه: أ 
 1927.أصبح اهلدف من الزاوية (الركنية) مباشرا جائزا : 
 1929سنوات مثل األلعاب األوملبية. 4 : تقرير تنظيم مباريات كأس العامل كل 
 1930.تنظيم أول مباريات لكأس العامل يف أورغواي : 
 1990.ا أملانيا  : بطولة كأس العامل يف روما و ايطاليا فازت 
 1992.تنظيم أول مباريات لكأس العامل النسائية يف الصني : 
 1994 ا  منتخب الربازيل.: دورة كأس العامل يف الواليات املتحدة األمريكية و فاز 
 1998 منتخبا من بينها مخسة فرق من إفريقيا. 32و ألول مرة نظمت ب: دورة كأس العامل يف فرنسا 

                                                            
 .18،ص2005حممد حممد داود، اللغة و كرة القدم، مصر ، القاهرة ، دار غريب،1
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 2002 ا الربازيل و ألول مرة تنظيم مزدوج للدورة بني اليابان و كوريا : دورة كأس العامل وفازت 
 1اجلنوبية.

 بعض األحداث الهامة في العالم في كرة القدم: /4

 1830. مت التعرف على ضربة اهلدف و الرميات اجلانبية و أسس نظام التسلل : 
 1834حرمت كرة القدم يف بريطانيا : 
 1840 ّأول نادي لكرة القدم يف كامربدج. : أسس 
 1848 قانون رمسي، مسي بقانون "كامربدج". 13وا شخص ميثلون املدارس العامة و أسسّ  20:اجتمع 
 1862 حتت عنوان اللعب السهل و جاء فيه حترمي ضرب الكرة بكعب.قوانني  10: أنشأت 
 1863.تأسيس اإلحتاد الربيطاين لكرة القدم كأول احتاد : 
 1888 فريق. 12: أول بطولة رمسية مسيت بكأس احتاد كرة القدم، و ابتدأ الدوري ب 
 1908 ا على الدامنار  6: أول بطولة أوملبية لكرة القدم ب  .2-6ك ب فرق و فازت اجنلرتا 
 1939.وضعت األرقام على الالعبني : 
 1953.أول دورة عربية باإلسكندرية : 
 1955.2: دورة ألعاب البحر املتوسط تضم كرة القدم 

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
 .14ناجح حممد ذياب، كرة القدم (مهارات ، تدريب، اصابات)، مرجع سابق،ص1
 .15،ص1984العلم للماليني، ،دار 06حسن عبد اجلواد، كرة القدم،ط2
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  ):1930لم لكرة القدم (اتسلسل بطولة كأس الع /5
  

  1)2010- 1930) يوضع تسلسل بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ (04جدول (

  النتيجة  فريقي النهائي  الدورةمكان   السنة

  2  4  األرجنتين  األورغوي  يااألرغو   1930
  1  2  تشكوسلوفكيا  ايطاليا  روما  1934
  2  4  المجر  ايطاليا  باريس  1938

  توقيف المباراة بسبب الحرب العالمية الثانية

  1  2  البرازيل  األورغواي  ريوديجاينرو  1950
  2  3  المجر  ألمانيا  بارن  1954
  2  5  تشيكوسلوفكيا  البرازيل  ستوكهولم  1958
  1  3  تشيكوسلوفكيا  البرازيل  سنتياغو  1962
  1  4  ألمانيا  بريطانيا  ومبلي  1966
  1  2  ايطاليا  البرازيل  مكسيكو  1970
  1  3  هولندا  المانيا  ميونيخ  1974
  1  3  هولندا  األرجنتين  بيونيس ايرس  1978
  1  3  ألمانيا  ايطاليا  مدريد  1982
  2  3  ألمانيا  األرجنيتين  مكسيكو  1986
  0  1  األرجنتين  ألمانيا  روما  1990
  3  ت-ض4  ايطاليا  البرازيل  و أ م  1994
  1  3  البرازيل  فرنسا  باريس  1998
  0  2  ألمانيا  البرازيل   اليابان و كوريا  2002
  ضربات الرتجيح  فازت إيطاليا   فرنسا  ايطاليا  فرنسا  2006

  00  01  هولندا  اسبانيا  جنوب إفريقيا  2010
  

                                                            
 .18،ص 17،ص16، ص2014، األردن ،1،دار الرواد، ط 3-2-1غازي صاحل حممود، على عدنان النقيب: املوسوعة العاملية لكرة القدم، اجلزء1
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  أهم التعديالت في مواد قانون كرة القدم منذ نشأتها:- /6

  .أوال: الملعب             

مرتا و مل يكن هناك نص يف القانون 90مرتا و العارض  180كان طول امللعب   1863يف عام  -1
 ذا و لكن كانت هذه هي املساحة الفعلية.

 كانت ابعاد الملعب كما يلي:  1906في عام  -2
 .110إىل  100الطول من   -أ

 .75إىل  65العرض من   -ب
 كانت ابعاد الملعب كما يلي:  1920في عام  -3

 مرتا.120إىل  90الطول من   -أ
 مرتا. 90إىل  50العرض من   -ب

 طور تحديد الملعب كالتالي:كان ن -4
 كان امللعب حيدد فقط بإحاطته بسيت أعالم.  1963يف عام   -أ

 . حدد امللعب خبطي متاس و خط مرمي 1898يف عام   -ب
 خط منتصف امللعب اخلارجي على مسافة مرت واحد من اجلهتني . انتقلت رايتا 1909يف عام   -ج

  :ثانيا: المرمى          

 مرت بدون عارضة افقية. 7.30عبارة عن قائمني املسافة بينهما  كان املرمى  1963يف عام  -1
وضعت عارضة افقية فوق القائمني ، ومل حيدد ارتفاع القائمني و كانت العارضة األفقية  1866يف عام  -2

 عبارة عن حبل أو أي شئ.
 القوائم و العارضة من اخلشب. وضعت 1883يف عام  -3
 سم.12.5و العارضة ليكون  مت حتديد مسك القائمني  1894يف عام  -4
 مى.وضع الشبكة خلف املر   1925يف عام  -5
 مرتا.2.44مرتا و اإلرتفاع  7.32حددت ابعاد املرمى بالضبط و كان العرض  1937 عام يف -6
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  ثالثا: مناطق اللعب:     

 سم. 71سم و  68.5كن حميطها بني   1871يف عام  -1
 حددت منطقة املرمى و منطقة اجلزاء و نقطة اجلزاء بنفس ابعادها احلالية. 1903يف عام  -2
مت ختطيط قوس خارج منطقة اجلزاء و كان هذا اقرتاح احلكم العريب املصري عثمان  1937عام  يف -3

 .نوري

  رابعا: الكرة

 سم. 71سم و  68.5حميطها بني  كان  1871يف عام  -1
ا بني   1898يف عام  -2  جرام. 425جرام و  370كان وز
 اجللد. مت النص على أن يكون الغطاء اخلارجي للكرة مصنوعا من 1906يف عام  -3
 جرام.450و 370مت تعديل وزن الكرة ليصبح من  1932يف عام  -4
 سم حاليا. 71سم إىل  68مت تعديل حميط الكرة ليصبح من  1937يف عام  -5
ا  1937يف عام  -6  حاليا. 453جرام إىل  396مت تعديل وزن الكرة ليصبح وز

  :خامسا: عدد الالعبين    

دون حتديد عدد معني من الالعبني وال ضّد قرية ية طويلة كانت مباراة تشرتك فيها قر  مبدة 1963قبل  -1
 وقت معني لنهايتها و يستمر اللعب ألي مدة حسب اتفاق الفرقني.

 العبا و بدون نظام معني. 28كان الفريق يتكون من   1963و قبيل  -2
 العبا. 12أو  11أو  10أصبح عدد العيب الفريقني  1871و يف عام  -3
 مت حتديد الالعبني بأخذ عشر العبني. 1897و يف عام  -4
 العبني. 8للفريق ان يبدا املباراة حبيث ال يقل عدده عن  كاصبح ميس 1905و يف عام  -5

  : سادسا: حارس المرمى    

 كان يسمح له مبسك الكرة باليد يف أي مكان باللعب.  1870يف عام  -1
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كان يسمح له باجلري خطوتني و الكرة بيده دون تنطيطها و لكن جيب عليه أن ينططها   1887عام  يف -2

 على األرض بعد ذلك و كان مصرحا بتغري حارس املرمى مع باقي الالعبني.
 مع باقي الالعبني. يسمح بكتف حارس املرمى 1892 عام يف -3
رماه إال إذا كان ممسكا بالكرة كما هو ة حارس املرمى داخل منطقة ماتفكال يسمح مب 1903يف عام  -4

 متبع األن و لكن مسموح مبكاتفته يف أي منطقة أخرى.
 قة جزاءه.طاصبح مسموحا حلارس املرمى بأن يلعب الكرة بيده يف من 1912يف عام  -5
ها خطوات و هو ينططّ  4اصبح مسموحا حلارس املرمي باجلري بالكرة و هي يف يده  1931يف عام  -6

 على األرض.
حارس املرمى إذا سار اربع خطوات مث وضع الكرة على األرض دون تنطيطها و كان  1941عام  يف -7

 هناك اتصال بالكرة و جسمه(دون تركها يف اللعب) يعاقب بركلة حرة غري مباشرة.
ائيات كأس العامل يف اجنلرتا تعادل ارجواي و اجنلرتا (صفر1966يف عام  -8 صفر) و  -عندما اقيمت 

ايتها أ رتبتقاعندما  اء املباراة بالتعادل فأخذ حارس املر او تخب ارجراد مناملباراة من  مي الكرة و ي ا
ا داخل منطقة  جد حقه اربع اخرى و استمر يف ربع خطوات مث ينطها على األرض فيجزاءه بأسار 

 ذلك ميينا و يسارا حيت انتهت املباراة بالتعادل بعد أن ضاع معظم الوقت.
ا إىل تقضي بأن  طنت اللجنة األوملبية إىل ماحدث حلارس األرجوايف 1968يف عام  -9 فاصدرت تعديال

بالكرة اربع خطوات ال حيق له أن يأخدها مرة أخرى بيديه إال إذا ملسها  حارس املرمي بعد ان يسري
 العب آخر.

الذي  و يعطي زميله خطوات أربعيف هذا القانون ايضا حيث كان احلارس ميشي  الرتكيبو قد مت  -10
على أن احلارس ال حيق له مسك الكرة  1982يعيدها له و يكررون ذلك ، فأصدرت تعديالت عام 

 بيديه بعد اربع خطوات و جيب متريرها لزميله.
و هنا زاد ذكاء احلراس حيث يتقربون باألربع اخلطوات إىل الزميل ال جيوز اسرتدادها إال إذا ملست  -11

 زميال آخر خارج املنطقة اجلزاء.
األن أصبح حارس املرمى ال جيوز له اسرتداد الكرة من زميله بيديه امنا بقدمه ، و هذا يسمح  و -12

 للمهامجني بالضغط على احلارس و اسرتداد الكرة ، و حددت فرتة آلخذ احلارس الكرة بيده.
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  سابعا: مالبس الالعبين

 مل يكم مسموحا بلبس األحذية ذات املطاط الناشف 1863يف عام  -1
عبني و مت التصريح لعمل مت النص على أن احلكم يقوم بالتفتيش على مالبس الال 1887عام  يف -2

 سم.1.3حذية الالعبني على أن يكون عرض املسطرة مساطر أل
 أصبحت مالبس الالعبني جيب أن تكون من لون واحد. 1925يف عام  -3
طلون قصري و شراب اصبحت جتهيزات الالعب تتكون من : فانيلة أو قميص و بن 1990يف عام  -4

 طويل وواقي للساق و حذاء.

  ثامنا: الحكم

 مل حيدد يف القانون وجود حكما و أن يلعب الفريق بدون حكم. 1873ل عام قب -1
 يف نفس العام حدد القانون ان يكون حم املباراة. -2
 الزام القانون أن حيكم املباراة حكم. 1881يف عام  -3
 ت (احكام) كاحلكم.رااكان املساعدان يصدران قر 1890قبل عام  -4
 اصبح للحكم مساعدان. 1890يف عام  -5
كان من حق رئيس الفريق ان ينادي احلكم و ان ينبهه إىل الضربات احلرة أو ضربات   1892قبل عام  -6

 اجلزاء....اخل.
 اصبح ال حيق لرئيس الفريق أن ينادي احلكم  و ان يتدخل. 1892يف عام  -7
بني متتد سواء كانت الكرة يف امللعب أو اخلارج اصبحت سلطة احلكم على الالع 1895يف عام  -8

 امللعب.
 رض امللعب بعد انتهاء املباراة من أي مكان.كان مصرحا للفريقني باخلروج من أ  1925يف عام  -9

 اصبح احلكم خيرج من مكان حمدد و خلفه الالعبني . 1925يف عام  -10
 رض.للحكم على الالعبني جمرد نزوهلم األاصبحت السلطة  1938يف عام  -11
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  :قبا الخطوطاتاسعا: مر 
 .أحكامهكان مراقبا اخلط يساعدان احلكم يف   1873يف عام  -1
اصبح لكل مساعد جانب من امللعب و كان كل من الفريقني باحضار مراقب  1887يف عام  -2

 خط.
 قبان للخطوط.احدد للمباراة مر  1889يف عام  -3
 عن مراقب اخلطوط اذا مل يؤدي واجبه كما جيب. اصبح للحكم احلق يف اإلستغناء 1891يف عام  -4
 كان مراقب اخلطوط يشري بيده أو مبنديل.  1938قبل عام  -5
 حيمل مراقب اخلطوط راية. قرار 1938يف عام  -6

  عاشرا: وقت المباراة        

 تفقا على الوقت الذي تستغرقه املباراة.حيدد الفريقان و ي -1897إىل عام  1863من عام  -1
 ة ليكون ساعة و نصف على شوطني متساويني.احدد وقت املبار  1897يف عام  -2
 املباراة األصلي.نص على ان يضاف بدل الوقت  1903يف عام  -3
نص على انه يف حالة تعادل الفريقني يلعبان وقتا اضافيا مدته نصف ساعة على شوطني  1906يف عام  -4

اللعب حيت يسجل احدمها هدف الفوز مث متساويني ، و يف حالة التعادل مرة اخرى يستمر الفريقان يف 
 تنتهي املباراة.

 نص على ان اضافة بدل الوقت الضائع بسبب اصابة الالعبني. 1909يف عام  -5
اصبح الفريقان يلعبان وقتا اضافيا مدته ساعة شوطني، و يف حالة تعادهلما يلعبان وقتا  1925يف عام  -6

الفريقان للمرة الثالثة فإن املباراة تعاد من جديد يف د ة ، و لكن إذا  سجل احدقيق 30إضافيا ملدة 
 موعد آخر.

  المباراة: الحادي عشر: ابتداء    

 يلعب الفريق صاحب امللعب ضربة البداية وألي اجتاه يريد. 1863يف عام  -1
ضربة البداية لألمام و يكون املخصوم على مسافة مرت من الالعب آخذ ضربة  بتلع 1887يف عام  -2

 البداية ، ال حيتسب اهلدف اذا جاء من ضربة بداية مباشرة.
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 تسب اهلدف اذا جاء من ضربة بداية مباشرة.حيإذا أخطأ العب يف ضربة البداية ، ال  1903يف عام  -3
 د الضربة من جديد.اتع العب يف ضربة البداية إذا أخطاء  1903يف عام  -4
ال يصح ألي العب من الفريق الدخول إىل نصف ملعب الفريق اآلخر قبل ضربة البداية  1906يف عام  -5

 ختيار ضربة البداية.إلو تعمل قرعة 
 مرت على األقل. 9عن العب ضربة البداية مبسافة  جيب أن يكون اخلصوم بعيدا 1913يف عام  -6
 مرتا على األقل. 9.15بعيدا عن العب ضربة البداية مبسافة  جيب أن يكون اخلصوم 1937يف عام  -7

  عشر: الكرة في اللعب و خارج اللعب: الثاني

كانت الكرة تعترب خارج امللعب إذا خرجت بكاملها من امللعب سواء على األرض أو يف   1887يف عام  -1
 اهلواء.

اخلطوط و هم داخل امللعب مع دمت باحلكم أو مراقيب طتعترب الكرة يف اللعب اذا اص 1898يف عام  -2
 مالحظة ان مسك خطوط امللعب تعترب من مساحة امللعب.

  الثالث عشر:اسقاط الكرة

 على.األ كان احلكم يرمي الكرة إىل   1887عام يف  -1
 على و ال تصبح الكرة يف اللعب اال بعد ملسها األرض.كان احلكم يرمي الكرة إىل أل  1903ام يف ع -2
 األرض. ألسفلالكرة تضرب  أصبحتال و  احلتغّري  1906يف عام  -3
 اصبح الكرة بيده إىل ارتفاع وسطه تقريبا مث يسقطها كما هو احلال األن. 1920يف عام  -4

  بع عشر: احراز الهدفاالر 

اع حتتسب هدفا حيث مل يكن توجد ي ارتفإذا دخلت الكرة بأكملها بني القائمني و أل 1863يف عام  -1
 رضة افقية.عا

رضة يف هذا العام حيتسب اهلدف اذا دخلت الكرة بكاملها بني القائمني و حتت الع 1883يف عام  -2
 رضة افقية.ااصبحت للمرمي ع

 .1883اكد قانون الكرة ما كان جاريا و ساريا منذ  1908يف عام  -3

  الخامس عشر: التسلل
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مل تصله  اذا  معه الكرة يكون يف موقف تسلل حىت اي العب يكون امام الالعب الذي 1863يف عام  -1
 الكرة.

 ن) قانون اهلوكي اآل(كما يف اللف الالعب العبان فقط أو اقل يعترب متساذا وجد خل 1866يف عام  -2
 ال تسلل من ضربة ركنية. 1872يف عام  -3
 اخلصم . لالعب متسلال إذا جاءته الكرة منال يعترب ا 1887يف عام  -4
 متسلال.عبه  حيتسب الالعب املوجود يف نصف ملال 1905يف عام  -5
 لتماس .اال تسلل  يف رمية  1920يف عام  -6
ت قاعدة التسلل و اصبحت تستدعي و جود ال عبني اثنني بدال من ثالثة العبني عدلّ  1925يف عام  -7

 اقرب إىل خط مرماهم .
 ال تسلل عندما يسقط احلكم الكرة. 1740يف عام  -8

  السادس عشر: األخطاء    

 الكتف من اخللف ممنوع. 1870يف عام  -1
ق الالعب عن واجه امللعب و يعيصرح بكتف اخلصم من اخللف اذا كان اخلصم م 1877يف عام  -2

 الكرة.
 ممنوع القفز على اخلصم . 1879يف عام  -3
 عاق الالعب خصمه عن لعب الكرة جاز له القانون كتفه من اخللف .أاذا  1881يف عام  -4
 ممنوع عرقلة اخلصم أو عمل قنطرة له. 1899يف عام  -5
 ممنوع دفع اخلصم. 1906يف عام  -6
 اإلعاقة عن لعب الكرة ممنوع. 1950يف عام  -7
 يف كتفه دون خطورة او عنف. ةمسموح مبكافت 1951يف عام  -8

  السابع عشر: الضربة احلرة    

 مل يرد يف القانون على الضربة احلرة غري املباشرة. 1871يف عام  -1
 حتتسب ضربة حرة غري مباشرة ضده.اذا سار حارس املرمى اكثر من اربع خطوات  1878يف عام  -2
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اعترب الضربة الركنية و ضربة البداية املرمي ضربات غري مباشرة و يقف اخلصوم على بعد  1887يف عام  -3
يلعب الكرة العبها مرة ثانية حيت يلمسها او يلعبا لالعب آخر و كانت مجيع  مرت من الكرة و ال 5.50

 1مباشرة. الضربات احلرة الغري

  الدولي لكرة القدم: اإلتحاد/7

(Fédération International de foot ball Association)  هي اهليئة املنظمة للعبة كرة
مث استقال و  2016القدم يف العامل ،و مقرها زيوريخ يف سويسرا يرأسها حاليا السويسري جوزيف بالتر (إىل 

  إىل يومنا هذا). 2016فيفري  26يرأسها حاليا السويسري "جياين انفانتينو" منذ 

  تاريخ تأسيسها: ***  

مندوبا من األندية و اجلمعيات اإلجنليزية يف لندن للبحث يف كيفية وضع  11م  1836اجتمع يف عام 
دف إنشاء أول احتاد رمسي لكرة القدم، فقبل ذلك الوقت كانت املئات من املدارس و  قوانني باللعبة و 

ا، فقسم منها مسح لمتارس كرة القدم بقوانني خااألندية  اللعب  العب بإستعمال يديه و كتفيه أثناءصة 
ة للركيب)مانع القسم اآلخر  استعمال اليدين ، و على رغم هذه اخلالفات إتفق اإلحتاد اجلديد على (مشا

، و خالل عقد من الزمان مت إنشاء االحتاد الويزيل وثيقة  وحدهلاحتديد أصول اللعبة ووضع قانون 
أسست االحتادات األربعة جمتمعة  االحتاد الدويل لكرة  1882مث اإليرلندي ، و يف علم اإلسكوتالندي 

  القدم، الذي حاول تنظيم لعبة كرة القدم يف أحناء العامل.

اية القرن  انتشرت لعبة كرة القدم يف خمتلف أحناء العامل حيث مت نشرها من قبل البحارة و التجارة  19مع 
، فمن أسرتليا إىل الربازيل، و من اجملر إىل روسيا أنشئت نيني ، و من خمتلف املسافرين األوربييالربيطان

النمو الشامل إىل تكوين الدويل لكرة القدم (الفيفا) يف  ى ذلكو األندية و السابقات، و أدّ  االحتادات
اء دور  1904مايو  21باريس  ومبشاركة ست دول أوروبية ، السابق من قبل فرنسا  االحتاد، بعد ما مت إ

يستخدم حيت يومنا هذا حيت خارج نطلق الدول  أصبحت كرة القدم لعبة عاملية، و اإلسم الفرنسي ال يزال
  باللغة الفرنسية ، كان أول لإلحتاد الفرنسي روبريت غورين.

  كرة القدم في المغرب العربي:  /8
 ةشأت هلا الفرق و األندية و إقامنة هلا و أاإليطالية احملتلّ لقد عرفتها دول املغرب عن طريق اجليوش الفرنسية و 

ية و تكون هلا احتاديات  هذه الفرق و فرق اجليوش األجنبنيمباريات عديدة سواء بني الفرق احمللية أو ب
ا و شرف على دور  خاصة ترعى الفرق العاملية خاصة  املغرب، اجلزائر، تونس، يف مستوى ا و تعد فرقاشؤو

                                                            
 .17-16-15، ص1999نني كرة القدم ، مركز الكتاب ، القاهرة،امصطفي كامل و آخرون، احلكم العريب و قو 1
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م العبني جزائريني يعتربون يف مصاف سية لسنوات قليلة خلت ، كانت تنظّ ا علمنا ان املنتخبات الفرن، إذ
  الالعبني املمتازين يف العامل.

  

  

  كرة القدم في الجزائر:  /9

  مراحل رئيسية هي: 4يقسم املختصون و املتتبعون لتطور مستوى كرة القدم يف اجلزائر إىل 

  قبل اإلستقالل:

  م):1962-1895:(ىالمرحلة األول -/1

يف بداية هذا القرن دخلت كرة القدم إىل اجلزائر فأصبحت هلذه الرياضة الشعبية أكثر من سباق الدرجات و 
اء القدم هو : طليعة احلياة يف اهلو  املالكمة آنذاك ، و أول نادي جزائري كان له فرع لكرة

"عمر بن حممود على رايس" مث فتح فرع كرة م من طرف الشيخ:  1895" أسس سنة AGVGAالكبري"
كان ميالد عميل األندية اجلزائرية   1921أوت  07يف يوم سنوات فيما بعد و  4، 1917قدم سنةال
)MCA.ا األخضر و األمحر، و فيما بعد تأسست بقية األندية اإلسالمية اجلزائرية األخرى   ) و ألوا

فريق عرب كامل الرتاب  146بإحصاء   FFFلكرة القدم سنة قامت الفدرالية الفرنسية  17و بعد مضي 
  مناطق جغرافية و هي: 3مجعية مسلمة للهواة ، و قد قسمت على  14الوطين منها 

 :فريق باإلضافة إىل فريقني مسلمني مها مولودية اجلزائر و احتاد  43تضم  رابطة الجزائر العاصمة
 العاصمة.

 :فرق مسلمة هم شبيبة سكيكدة  07فريق من بينهم  44تضم  رابطة قسنطينةJSMSجيجل ، 
JDS شباب قسنطينة ، CSC  ، ةبسكر USB شباب باتنة  ،CAB ،  احتاد سطيف

USM SFجباية ،JSMB 
 :فريق منها سريع غليزان  59تضم  رابطة وهرانRCMR احتاد وهران ،USMO   وداد ،

 .USMATعني متوشنت ،JSMTتلمسان 
الالعبون الذين كانوا ضمن الفرق الفرنسية إىل صفوف فريق جبهة  و بعد اندالع الثورة إلتحق

يف تونس، و كان هدفها هو امساع صوت اجلزائر املكافحة عرب  FLN (1958التحرير الوطين(
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مباراة و  13مباراة و تعادل يف  65مباراة فاز ب: 91العامل، و لقد لعب هذا الفريق منذ تأسيسه 
زم يف    1هناك بعض الالعبني الذين كانوا ضمن هذا الفريق على قيد احلياة.مباراة و الزال  13ا

  
  

  بعد االستقالل:         

  م):1976-1962المرحلة الثانية( -/2

السيادة الوطنية ، شهدت كرة القدم يف بالدنا مرحلة جديدة، حيث نظمت أول دورة كروية  مباشرة بعد إسرتجاع
م، و هذا مبناسبة تأسيس جملس الرياضة حتت إشراف الدكتور"حمند معوش" و قد شاركت يف 31/10/1962يف

  هذه الدورة أندية الوداد البيضاوي من املغرب ،الرتجي التونسي ، احتاد طرابلس اللييب.

، إذا فاز اإلحتاد الرياضي اإلسالمي للجزائر و  1962/1963و نظمت أول بطولة جهوية جزائرية خالل موسم 
ضد  1963ضد املنتخب و أول  مقابلة للفريق الوطين اجلائري 1963أول مقابلة للفريق الوطين اجلزائري 

زائر بكأس افريقيا لألندية البطلة ) و سجلت أول فوز لفريق نادي مولودية اجل2-3املنتخب البلغاري انتهت ب(
  م.1976سنة

  )م:1985-1976المرحلة الثالثة(الفترة الذهبية):( -/3

شهدت هذه املرحلة قفزة نوعية من تاريخ كرة القدم اجلزائرية، بفضل ماتوفر لديها من امكانيات مادية  
  .1972ليةجوي05كالتجهيزات الضرورية و تشييد املالعب يف خمتلف واليات الوطن كملعب 

لقد مت إدماج جل األندية يف املؤسسات اقتصادية وطنية كربى مثل سوناطراك (املولودية) حيث جتولت إىل اسم 
" .ونتيجة للدعم الذي عرفته األندية اجلزائرية توج فريق مولودية نفط اجلزائر MCAمولودية نفظ اجلزائر "

.و بالكأس 1990و  1981القبائل بنفس الكأس ، و فوز شبيبة 1976بالكأس اإلفريقية لألندية البطلة 
  م.1983املمتازة 

  المرحلة الرابعة: -/4

س سلبا على الرياضة يف كقدم اجلزائرية تدهورا خطريا انعكرة م، أين عرفت  1991هذه املرحلة متثل فرتة مابعد 
و القاري معا، حيث ظهر املنتخب الوطين أثناء دورة   ى الصعيدين الدويلاجلزائر ،و باخلصوص املتنخب الوطين عل

زم يف أول مقابلة له أمام كوت ديفوار و هو ما 1992كأس افريقيا لألمم  م، مبستوي متواضع بالسينغال ، فا
                                                            

 .10،ص2002جانفي 1137،20العددجريدة الرأي، 1
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أقصي املنتخب الوطين ، و السبب هو قضية "كاروف" العب شبيبة  1994خيب أمال اجلمهور و يف سنة 
يف اطار تصفيات   10/01/1993ة اليت مجعت اجلزائر و السنغال يومين مقابلة الرمسأدرج ضم بائل الذيقال

) و كان معاقبا من طرف الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، األمر الذي سبب يف 1994كأس افريقيا (تونس 
أ و  –م  – م بالواليات1994إقصاء و حرمان الفريق الوطين من املشاركة و اقصائه يف تصفيات كأس العامل 

م 1995الكأس اإلفريقية البطلة  لم بفرنسا باستثناء احراز شبيبة القبائ1998كأس العامل   اإلقصاء من تصفيات
  على التوايل. 2000،2001،2002و كأس الكونفدرالية اإلفريقية سنة 

زائرية تعترب جد سلبية لكن على العموم فإن النتائج املسجلة سواء من طرف الفريق الوطين اجلزائري أو األندية اجل
فإمنا يدل على أن الكرة ببالدنا تعاين من أزمة كبرية و األسباب يف  شيءهذه الفرتة ، و هذا إذا دل على خالل 

  1ذلك متعددة و متشعبة.

  أزمة كرة القدم الجزائرية و أسبابها: - /10

القدم اجلزائرية جاءت مرحلة الرتاجع و التدهور بعد فرتة السبعينات و الثمانينات و اليت تعترب مرحلة ذهبية  لكرة 
خصوصا يف السنوات األخرية إىل يومنا هذا فإن كرة القدم اجلزائرية عرفت تدهورا كبريا أثر على آمال منتخبنا 

، فأصبح عرضة أمام كل املنتخبات يف مجيع  واء على املستوي القاري أو الدويلالوطين ، و على مسعته س
شاركات إىل درجة أن أي منتخب يواجهه يتصدق له بثالث نقاط ختدم اخلصم ، و ميكن أن املنافسات و امل

  نرجع ذلك إىل عدة أسباب نذكر منها:

يف  املستديرةشاملة لتكوير الكرة  إسرتاجتيةمل تكن هناك  هانّ  عدم التخطيط بعد اإلصالح الرياضي ، إذ -
 جا تسري عليه.ذمنو زائر اجلزائر، فعلى عكس الدول األخرى مل تتخذ اجل

 
 

م.إلا معد - م و متطلبا م إىل اهلجرة إىل اإلحرتاف و عدم تلبية رغبا  هتمام بأبرز الالعبني ، مما دفع 

 عدم اإلهتمام باملدربني ذوي الكقاءة العالية. -

 الوزارة ،اإلحتادية غري مناسبة هلم سواء على مستوى الء أشخاص على مناصب شغليإست -
 بطات(الوالئية ، اجلهوية، الوطنية) ، النوادي (الرؤساء و املدربني).االر 

                                                            
 .24-23، ص1993نوفمرب 26أمحد منصوري، الكرة  اجلزائرية فوز مستحق، الشباك، العدد 1
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شريع قانون أساسي يؤطر وظيفة ومهام و صالحيات املشتغلني بالقطاع الرياضي خصوصا على عدم ت -
 مستوى هياكل التنظيم .

 انعدام سياسة رياضية دقيقة. -

 انعدام مشروع قانون أساسي متعلق بالنوادي احملرتفة. -

 ت و اهلياكل .املنشآ انعدام -

 عدم وجود مقاس قاعدية من أجل التكوين القاعدي للفئات الشبابية. -

 ري احلديث.يانعدام التكوين اخلاص باملسريين و املؤطرين حسب ما يتطلبه التس -

 العقالين لألموال اليت تستغلها الفرق، و انعدام احملافظة على األخالق ريعدم تدخل الدولة لفرض التسي -
 الكفاءات ، و انتشار تويلالرياضية الوطنية ، بعدم السهر على انتخاب أشخاص نزهاء و ذوي 

 عات و املمارسات الطفيلية اليت تغذيها املصاحل الشخصية.اأشخاص ذوي الصر 

 ية لدى املسؤولني.ري ، و كذا غياب الكفاءة التسي  العشوائي و األحادي لألنديةريالتسي -

ا السنوية. -  غياب آليات املراقبة و التقييم السديد لعمل األندية و نشاطا

 إنتشار العنف و التصرفات الآلأخالقية. -

تدين مستوي الكرة املستديرة يف بالنا ، و ذلك بتدهور مستوي األندية يف مجيع املستويات (الوطين،  -
 والئي) .اجلهوي، ال

 1تصادف الثالثيات الالأخالقية و اليت كلها متس مبصداقية كرة القدم و انتشار الرشوة. -

  

  

  

  

  
                                                            

1137جريدة الرأي،العدد1   .18،ص2002جانفي20
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  التطور التاريخي لكرة القدم الجزائرية: /11

  1خية لكرة القدم الجزائريةيأهم المحطات التار ) يوضح 05جدول (

  الحدث  التاريخ
  فتح قسم خاص بكرة القدم في الجزائر  1917
  "كرة القدم و هو "مولودية الجزائرميالد أول نادي جزائري ل  1921
  تكوين فريق جبهة التحرير الوطني في تونس  1957
  تأسيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم  1962
  تنظيم أول منافسة كأس الجمهورية و فاز بها "وفاق سطيف"  1963
  مشاركة جزائرية في األلعاب األولمبية اإلفريقية "برازافيل" أول  1967
  أول مشاركة جزائرية في األلعاب المتوسطة  1967
  أول مرة يتأهل الفريق الوطني لنهائيات كأس افريقيا بإثيوبيا  1968
ية البطلة و فاز بها " ندادي جزائري على كأس افريقيا لألحصول أول ن  1970

  مولودية الجزائر"
  حصول الفريق الوطني على أول ميدالية ذهبية في األلعاب المتوسطية.  1975
  أول رئيس للفاف" محمد معوش"  1976
  أول مشاركة لأللعاب األولمبية في روسيا  1980
  تنشيط أول نهائي لكأس إفريقيا لإلمم للفريق الوطني أمام نيجريا  1980
  العالم " بإسبانيا"ل للفريق الوطني لنهائيات كأس أول تأه  1982
  ل للفريق الوطني لنهائيات كأس العالم " بالمكسيك"تأه  ثاني  1986

                                                            
 .05ن،ص1999من اصدار املركز الوطين لإلعالم الرياضية، املذكرة الرياضية، اجلزائر،1
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  الفوز بكأس إفريقا لألمم بالجزائر أمام "نيجيريا"   1990
  تنظيم أول بطولة إحترافية بالجزائر وفاز بها شباب بلوزداد.  1999

  

  

  مكانة كرة القدم في الجزائر: /12

تعترب من أشهر الرياضات على اإلطالق ، و أحسن دليل على ذلك مجهورها الواسع و الذي يضم مجيع شرائح 
ذه الرياضة، و جعلت  جويلية بالعاصمة ، ملعب  5هامة مثل ملعب  منشآتهلا اجملتمع ، كما اهتمت الدولة 

خاص  قاات ملعب كرة القدم، و جند أيضا تنسيأننا جند تقريبا يف كل الوالي، البلدية، وهران، مستغامن، كما عنابة 
تصل إىل القسم  ة مراحل من البلدي إىل اجلهوي حىتما يف خمتلف املنافسات اخلاصة لكرة القدم عرب عدّ و منظّ 

  1الوطين األول، و عم دخول األلفية الثالثة ستدخل البطولة الوطنية سجل اإلحرتاف.

  قواعد كرة القدم:  /13

ا كرة القدم خاصة يف اإلطار احلر (املباريات غري الرمسية، مباريات األحياء) ، ترجع أساس  إن اجلاذبية اليت تتمتع 
) قانون أو قاعدة لسري هذه 17ة، فليس مثة تعقيدات يف هذه اللعبة و مع ذلك فهناك (قإىل سهولتها الفائ

  الزلت باقية إىل اآلن. القواعد سارت بعدة تعديالت و لكن

ية جعلت من اللعبة جماال واسعا للثبات األول قوانني كرة القدم أسندوا ثالث مبادئ رئيس حيث أول سياق
  ارسته من قبل اجلميع دون استثناء ، و هذه املبادئ كالتايل:ممل

 المساواة: -1

فرصة متساوية لكي يقوم بعرض مهاراته الفردية ، دون أن يتعرض  القدم  ملمارسي كرة إن قانون اللعبة مين
  2للضرب أو الدفع أو املسك و هي خمالفات يعاقب عليها القانون.

 السالمة:  -2

                                                            
 .09،ص06،1999،العدد  اجمللة الفصلية للجنة األوملبية اجلزائرية1
 .29،ص1982،دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة املوصل العراق،1سامي الصفار: "كرة القدم'،ج2
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ربة، فقد وضع القانون رة اليت كانت عليها يف العهود العو هي تعترب روحا للعبة مينح ، خبالف اخلطو 
بني أثناء اللعب مثل حتديد مساحة اللعب ، و أرضيتها و حدودا للحفاظ على صحته و سالمة الالع

م بكفاءة عالية اسقليل من اإلصابات و ترك اجملال و جتهيزهم من مالبس و أحذية للت   عا إلظهار مهار
  
  
  
 

 التسلية: -3

من التسلية و املتعة اليت جيدها الالعب ملمارسة اللعبة، فقد منع املشرعون  و هي إفساح اجملال للحد األقصى 
  1لقانون كرة القدم بعض احلاالت و اليت تصدر من الالعبني جتاه بعضهم البعض.

  مبادئ اللعب النظيف: /14

 إلعب لتفوز -1
 إلعب بنظافة -2
 احرتام قانون كرة القدم -3
 اجلمهور.احرتام خصومك ،زمالئك، احلكام،اإلداريني،  -4
 تقبل اخلسارة بعزة و كرامة. -5
 اترق مبستوي لعبة كرة القدم. -6
 هو خطر على الرياضة. رة، العنصرية، العنف، و كل ماارفض الرشوة ، احلبوب املخذّ  -7
 ضغوط الرشوة. ساعد اآلخرين ملقامة -8
 ة من رياضينا.قأشجب هؤوالء الذين حياولون التشكيك و نزع الث -9

 2الذين يدافعون عم السمعة الطيبة للعبة كرة القدم. احرتام بشرف -10

  

  
                                                            

1Abdel kadertoil(l'arbitrage dans le foot ball modern).edition la phoniquk alger.1993.p185. 
 .205،ص1967آخرون:"كرة القدم" الجماھيرية العربية الليبية،علي خلفي و 2
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  :الفصل خالصة
ا مشروع  إن      فكرة كرة القدم كما اتضح لنا ليست جمرد لعبة أو رياضة مثل كرة السلة أو التنس....ال، ا

ا ، فتطورها من لعبة إىل غاية و مصلحة وطنية و دولية ، قبلت  قومي وطين يربز من حمبة الناس للعبها أو ملشاهد
  للرتفيه و إضاعة الوقت. حماورها رأس على عقب فأصبحت جتارة أو إستثمار أكثر من وسيلة

و من خالل التطورات اليت عرفتها كرة القدم عرب مراحل التاريخ سواء يف أرضية امليدان أو يف طريقة ممارسات 
اللعبة ، جند أن هذه الرياضة عرفت تطورا سريعا و انتشارا واسعا يف كل أحناء العامل عامة و يف اجلزائر خاصة رغم 

ا كرة  القدم اجلزائرية و لعل طبيعة كرة القدم من حيث املمارسة كفيلة مجاعية من حيث القوانني األزمة اليت مرت 
  وصلت إليه اليوم. هي العوامل اليت جعلتها تصل إىل ما
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  مهيد:ت

ا الباحث قصد تدعيم نتائج اجلانب النظري ، و انديتعترب الدراسة امل ية مرحلة ضرورية من مراحل البحث ، يقوم 
، و ذلك صحة الفروض اليت مت وضعها أو نفيها حماولة اجياد حل لإلشكال الذي طرحه من خالل إثبات 

  بإخضاعها للتطبيق.

، الفصل األول و ميثل الطرق املنهجية للبحث و اليت  ثالث فصولكل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على تشو ي
دق تشمل على الدراسة اإلستطالعية للبحث و اجملال الزماين و املكاين و كذا الشروط العملية لألداء و هي الص

و الثبات و املوضوعية مع ضبط متغريات الدراسة ، كما اشتمل على عينة البحث و كيفية اختيارها و املنهج 
  املستخدم و أدوات الدراسة و كذلك إجراءات التطبيق امليداين و حدود الدراسة.

لى مناقشة والفصل الثالث إحتوى عنتائج الدراسة و تفسري أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض و حتليل 
  .الفرضيات على ضوء النتائج و اإلستنتاجات من خالل هذه الدراسة ووضع اقرتاحات هلا
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  :االستطالعيةالدراسة  /1

اخلطوة األولية اليت تساعد الباحث على إلقاء نظرة استكشافية من أجل اإلملام جبوانب  تعد الدراسة اإلستطالعية
و الغرض من الدراسة  إجراء دراسة ميدانية ، البد من إجراء دراسة استطالعية،  دراسته امليدانية و مبا أننا بصدد

يف الدراسة األساسية على الباحث اإلستطالعية هو الوقوف و اإلطالع على الصعوبات و العوائق اليت قد تواجه 
  سبيل املثال :

  ، معرفة مدى وضوح األسئلة و فهمها من طرف العّينة املختربة 
   األسئلة من طرف العينة املختربة .حتديد الوقت املناسب و الكايف لإلجابة عن 
  .معرفة الصعوبات و املشاكل اليت قد تواجه اإلداريني و احلكام من فهم األسئلة 
  .التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء الدراسة األساسية 

اجلزائر قبل الشروع يف والية كتشاف و التعرف على اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم بإل ااسيت اإلستطالعية كانت در   
معها الدراسة امليدانية ، و ذلك لضمان السري احلسن للدراسة، و كان اهلدف منها التعرف على العينة املراد العمل 

 و حكام النخبة و املدة احملتملة اليت ميكن أن يستغرقها ذ فكرة حقيقية على الطاقم اإلداريو هي اإلداريني و أخ
 اإلداري للجنة التحكيم ريتلكها اإلدارة يف كيفية تسياليت مت توزيع اإلستبيان و مجعه و الوسائل و اإلمكانيات

CFA لتحكيم يف كرة يف الرفع من مستوي ا  ا ممارسة أو املسامهةو كذا اإلنشغالت أو املشاكل اليت نظر هل
  القدم  يف اجلزائر.

و لكّن العزمية و الباحث أثناء القيام بعمله و لكن كل حبث علمي ال خيلو من بعض الصعوبات اليت تواجه 
جعلنا نتخطى كل الصعاب ، حيث كانت بعض الصعوبات اليت واجهتنا كغريها من الصعوبات اليت  اإلستعداد

 يواجهها كل باحث عند قيامه بالبحث العلمي و نذكر منها ما يلي : 

  صعوبة إجياد املادة العلمية 
 نقص الدراسات السابقة اليت ختدم و ختص هذا املوضوع 
 صعوبة إجياد املسؤولني بسهولة 
 ة اإلتصال باحلكام بالدوليني .صعوب 
  عينات البحث خاصة اإلداريني يف ملء استمارات اإلستبيانعدم االهتمام من بعض 
 الذهاب لإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم أكثر من مرة للحصول على بعض املعلومات 
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  .إالّ أننا قمنا بإمتام دراستنا  اليت واجهتنا و لكن رغم كل هذه الصعوبات

  منهج البحث: /2

املنهج املستخدم يف أي دراسة يتحدد وفق طبيعة املوضوع، و تبعا لألهداف املوضوعية للدراسة و يعرف املنهج 
على أنه:" عبارة عن جمموعة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه، و بالتايل فاملنهج ضروري 

و  1الباحث يف ضبط أبعاد و مساعي و أسئلة و فروض البحث"، للبحث، إذا هو الذي ينر الطريق ، و يساعد
  يف درستنا هذه استخدمنا املنهج الوصفي و يعرف كالتايل:

 المنهج الوصفي: -2-1

املنهج الوصفي جبمع احلقائق و تلخيصها و املرتبطة بطبيعة عدد من األشياء أو جمموعة الظروف من النظم يهتم  
  و بذلك فهو ما أكثر املناهج انتشارا. اليت يرغب الفرد يف دراستها

الراهنة اليت هلا عالقة بطبيعة الظاهرة بالنسبة للدراسة  احلقائق  ية هي تلك اليت تتضمنصفكانت دراسة الو فإذا  
تم بتحديد مظاهر التنظيم باملؤسسات باإلضافة إىل أن الدراسة الو  ية تستلزم وجود قدر مهم من صفالراهنة فهي 

لقد مت اإلعتماد على املنهج الوصفي خالل هذه الدراسة جلمع احلقائق و حتليلها ، و تفسريها و  البيانات ،و
يتعدى ذلك إىل استخالص الدالالت و املعاين، املختلفة اليت تنطوي عليها البيانات و املعلومات اليت مت احلصول 

  2فسري املالئم.عليها، مايؤدي إىل كشف العالقة بني املتغريات و إعطاء ذلك كله الت

  األدوات المستخدمة في البحث: /3

فها للمنهج الذي دوات و الوسائل اليت يستخدمها الباحث و يكيّ لكل دراسة أو حبث علمي جمموعة من األ
على القدر الكايف  ليستخدمه و حياول أن يلجأ إىل األدوات اليت توصله إىل احلقائق اليت يسعي إليها و ليحص

 من املعلومات و املعطيات اليت تفيدنا يف موضوع حبثنا اعتمدنا على مايلي:

 

  

                                                            
 .119،ص2002، دار هومة للطبع ، املسيلة، اجلزائر، روايت، تدريبات على منهجية البحث العلمي يف البحوث اإلجتماعيةز رشيد 1
 .87،ص1975، اإلسكندرية، مصر،1حممد شفيق: البحث العلمي اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، ط2



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ اإلجراءات المنھجية و الميدانية للدراسةـــــــــــــــــــــــــــ  األولالفصل 

98 

  اإلستبيان: -3-1

ه البيانات عن طريق ه أداة من أدوات احلصول على احلقائق و البيانات املعلومات فيتم مجع هذنّ ف على أيعرّ 
م  خالل وضع إستمارة اإلستبيان من األسئلة ، و من بني مزايا هذه الطريقة ، اإلقتصادية يف الوقت، اجلهد كما أ

  تساهم يف احلصول على بيانات هي العينات يف أقل وقت بتوفري شروط التقنيني من صدق و ثبات وموضوعية.

مفتوحة و  هذه الطريقة تستمد املعلومات من املصدر األصلي ، و هو عبارة عن مجلة من أسئلة مغلقة ، شبه
يشرتط  األشخاص املعينني ، و هذا بقصد اإلجابة على األسئلة،املفتوحة يتم صياغتها يف استمارة يتم توزيعها إىل 

أن تكون األسئلة احلساسة اليت ترتبط حبياة الفرد ، و جيب أن تكون األلفاظ سهلة و الكلمات اليت تتضمنها 
  1األسئلة أو اجلمل بسيطة.

 أسئلة مغلقة :  - أ

ي األسئلة يف أغلب األحيان تطرح على شكل استفهام و تكون اإلجابة ب: (نعم)،(ال) ،و قد يتحتم بعض و ه
األحيان على املستجوب أن خيتار اإلجابة الصحيحة ن تكمن خاصيتها يف حتديد مسبق لألجوبة بالنوع موافق و 

  2غري موافق و تتضمن أجوبة حمددة و علة املستجوب إختيار واحد منها.

 ئلة نصف مغلقة:أس  - ب

  م اإلجابة .يته اجمليب اعطاء رأي أو تقيعو هي أسئلة مقيدة و لكن بإستطا

  األسئلة المحدودة بأجوبة: -ج

و كان عدد  هيلصها أو يرتبها حسب تفاو هي أسئلة مقيدة بأجوبة مقرتحة من الباحث و خيتار اجمليب إحد
  سؤاال. 30األسئلة 

حيث   اإلستبيان به ثالث حماور، CFAال موجه للحكام و إداريني سؤا 30 احث ببناء استبيان مكون منقام الب
سات ادة من اخللفية النظرية و الدر ، وكل حمور متكون من مؤشرات مستمكل حمور خاص بفرضية جزئية معينة
  السابقة مث تنظيمها على شكل أسئلة.

اليت قمت بصيانتها على أساس مؤشرات دالة عن التخطيط يف  10إىل  1مكون من األسئلة  المحور األول:
 التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر. يمية و مسامهته يف الرفع من مستوىاللجنة التحك

                                                            
،دار املسرية للنشر و التوزيع والطباعة، 2عبد اهللا كيالين، نضال كمال الشريفني، مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية و اإلجتماعية،ط1

 .103،ص2008
 .54،ص1986سات يف علم اإلجتماع، معهد األمنار العريب، بريوت ،اعمر مصطفي البشري، استمارات ، استبيان و مقابلة لدر 2
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اليت قمنا بصياغتها على أساس مؤشرات تدلنا عن  20إىل السؤال رقم  11مكون من األسئلة  المحور الثاني:
  التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر. يمية و مسامهته يف الرفع من مستوىتنظيم يف اللجنة التحكال

قمنا بصياغته على أساس مؤشرات تدلنا على  30إىل غاية السؤال رقم  21مكون من األسئلة  المحور الثالث:
  الرقابة اإلدارية.

  ية لألداة:ملالشروط الع /4

  1يعين التأكيد أنه سوف يقس ما أعد لقياسه. : صدق اإلستبيانالصدق -4-1

ا و  تدخل يفكما يقصد بالصدق"مشول اإلستبيان لكل العناصر اليت جيب أن  التحليل من ناحية ، ووضوح فقرا
ا    2من ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها. مفردا

يقيس ما أعّد له،  صدق احملكمني كأداة للتحكيم من اإلستبيان و للتأكيد من صدق أداة الدراسة قمنا بإستخدام
على جمموعة من األساتذة من معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  حيث قمنا بتوزيع اإلستبيان

ة العبارات أو حذفها، و كذلك اح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغو اإلستفادة من اقرت  -بسكرة -لوالية
م فيما يتعلق بالبياتوجيه بعض اخلصائص الشخصية و إضافة خصائص أخرى .(أنظر  نات األولية حبذفا

  املالحق).

منا بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم لتوجيهات اليت أبداها احملكمون، قو باإلعتماد على املالحظات و ا
  .و مت إضافة عبارات أخرى ة البعض األخرمت حذف بعض العبارات و تغري صياغ ني حيثاحملكمّ 

  ثبات األداة: -4-2

م  إن ثبات أداة الدراسة يعين (التأكيد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذا
  3يف اوقات خمتلفة).

                                                            
 .167،ص2002الفنية، اإلسكندرية،  رمكتبة ، و مطبعة اإلشها ث العلمي،ة ، أسس البحقفت علي خفار فاطمة عوض صابر، م1
دراسة ميدانية على إدارة جوازات  -ه بالرضا الوظيفي يف اإلدارة جوازات منطقة الرياضتالراجحي، التطور التنظيمي و عالقهاين بن ناصر مب محد 2

 .21،ص2003للعلوم األمنية،  سات العليا، جامعة نايف العربية،االسفر جدة، رسالة ماجستري ، قسم العلوم اإلدارية ، عملية الدر 
 .50،ص2004حسان أمحد الشافعي، سوزان ، أمحد مرسي، معايري نقد الرسائل العلمية، دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر، اإلسكندرية،3
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داة الدراسة يعتمد يف معظمها على حساب أاإلحصائية اليت ستخضع لقياس مدى ثبات  قو هناك عدد من الطر 
  األشخاص يف املرة األوىل و اجابتهم يف املرة الثانية.إجابات مدى ارتباط 

  ألجوبة اإلستبيان .ريقة الثالثية يف حتليل و تفسري و اعتمدنا يف حبثنا على الط

ذلك وضوح العبارات و مبا ألن اإلستبيان يتميز بدرجة عالية من الصدق و الثبات و كالموضوعية:  -4-3
  مالءمتها لعينة البحث فإن هذا اإلستبيان يتميز بدرجة عالية من املوضوعية.

و مت جتميع  ، و الرياضية النشاطات البدنية املوجودين يف معهد علوم و تقنيات و قد مت تقنينه مبساعدة الدكاتره
ه قابل اإلستبيان له الصدق و الثبات فإنّ سات السابقة أو الكتب و مبا أن اعض الدر فقرات اإلستبيان من ب

  للتأويل.

  مجتمع الدراسة: /5

و حكام النخبة الوطنية(حكم  CFAجمتمع البحث هلذه الدراسة هم اعضاء جلنة التحكيم الوطنية لكرة القدم 
  رايل، دويل) ، يتم توزيع أفراد جمتمع الدراسة كما يلي:يفيد

  ) يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب التخصص6( جدول رقم

  

 

 

  

  عدد المجتمع األصلي  حسب الوظيفة و الدرجة
  1  رئيس لجنة التحكيم

  9  إداريين و أعضاء مسؤولين في اللجنة
  140  نيلياحكام فيدر 
  14  نيحكام دولي
  164  المجموع
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  عينة الدراسة: /6

دات الداخلية يف تركيب اجملتمع الذي جيري عليها البحث من املفر  جملتمع أو جمموعة جزئيةالعينة هي جزء من ا
ستطيع الباحث ان ي ذعندئشرط أن يكون اختيارها بشكل جيعلها ممثلة للمجتمع األصلي متثيال صحيحا و 

العينة نتائج تصلح للتعبري عن اجملتمع بأكمله ، و لذلك تقوم خمتلف البحوث العلمية على  يستخلص من دراسة
  ة عينات حمددة خمتارة من اجملتمع األصلي هلذه العينة.دراس

سات كان عشوائيا أي غري احتمالية بالنسبة للحكام و كانت مسحية بالنسبة لإلداريني العينة هذه الدر اختيارات 
جلنة التحكيم الوطنية لكرة القدم ألن عددهم ليس بالكثري حيث اعتمدنا يف اإلختبار طريقة عينة الصدفة، 

عطي يف هذا النوع من العينات لعناصر جمتمع الدراسة األصلي حرية اإلختيار يف املشاركة يف الدراسة ، حيث"ي
يقابلهم حبيث ال يكون هناك حتديد مسبق ملن تشملهم العينة ، بل يتم اختيار أفراد العينة من بني أول جمموعة 

من شروط تضمن متثيال معقوال جملتمع الباحث، حبيث يوافق هؤوالء على املشاركة يف الدراسة ، و ذلك ض
  1الدراسة.

  ) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة7جدول رقم(

  عدد المجتمع األصلي  حسب الوظيفة و الدرجة
  1  المسؤول

  9  إداريين و أعضاء
  45  حكام فيدارلين
  05  حكام دولين
  60  المجموع

  

  حكم من أصل  50مشلت عينة البحث على جمموعة من حكام النخبة لكرة القدم و كان عددهم
من اجملتمع  %100إداريني بنسبة مايعادل  10من اجملتمع األصلي و  %30أي مايعادل بنسبة  154
 .10األصلي

  
                                                            

 .314،ص2000، دار الفكر املعاصر، دمشق،1رجاء وحيد الدويدري: البحث العلمي، أساسياته النظرية و مملرسة العلمية، ط1
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  جلنة التحكيم الوطنية  نة غري إحتمالية متثلت يف إدارييلت يف عيثمتوCFA  و حكام النخبة (حكم
 :ةفدرايل، دويل) و مت اختيارها لألسباب التالي

 ني اجلزائريني.ي و الفدرالنيالتعرف على احلكام الدولي -

 وجود تسهيالت إدارية تسمح جبميع املعلومات ، تتالئم مع موضوع البحث و ختصص الباحث. -

 .FAFاكتشاف موقع اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم -
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  ) يوضح مواصفات عينة البحث .08جدول (

  الدرجة التحكيمية  الوظيفة  سنوات الخبرة  المؤهل العلمي  السن  الجنس  

متوسط سن   أنثي  ذكر  العينة
  الذكور

متوسط سن 
  اإلناث

المرأة تعمل أستاذ   إناث  ذكور  إناث  ذكور
تربية بدنية في التعليم 

  المتوسط
رئيس لجنة التحكيم 
بيطاري  و الباقي 
هناك من فيهم طبيب 
، ممرض ، عون أمن 
، حماية مدنية، أستاذ 
تربية بدنية في التعليم 

  الثانوي و المتوسط.

  

  
  اإلداريين

سن الذكور   1  9
تراوح بين 

 50و  38
  سنة

سن اإلناث  
كانت امرأة 

تعمل في  1
لجنة 

التحكيم 
 35سنها
  سنة

ليسانس تربية بدنية و -
  رياضية.

  ليسانس علوم التربية -
  الجامعة العليا للطب-
  مدرسة شبه طبية -
بن   STSمتخرجي معهد -

  عكنون

تراوحت سنوات -
سنة  22الخبرة من 

سنة لكل  30إلى 
  جنسينال

  

  
 الحكام

ثانوياى اضافية إلى  3هناك مستوي -      07  43
  مستوى الجامعي 

ماستر في إدارة و أعمال ، محضر -
  بدني 

  دوكتراه علوم اإلجتماع  -
  تقني سامي تجارة دولية -
 SPORTBAC+0دوكتراه1-
  ليسانس تجارة دولية-

سنوات الخبرة  تراوحت-
عند كل من الجنسيتين ما 

  سنة.20سنوات إلى  5بين 

مدربي أفرقة رياضة 
مختلفة منه : كرة القدم ،  
  كرة اليد، السلة، الطائرة.

استاذ تعليم متوسط و 
  ثانوي 

  استاتذة و جامعيين

  دولي  فيدرالي
سن الحكام   

الذكور تراةح 
سنة و  27بين 
  سنة 40

اما بالنسبة 
تراوح لإلناث قد 

سنهم ما بين 
سنة إلى  23
  سنة40

  أنثي  ذكر  أنثي  ذكر
38  6  5  1  
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  ضبط متغيرات الدراسة: /7

تكتسي مرحلة حتديد وضبط متغريات البحث ، امهية كبرية هلذا ميكن القول أنه كي تكون فرضية البحث قابلة 
للتحقيق ميدانيا ، انه ال يوجد من العمل على صيانة و جتميع كل متغريات البحث بشكل سليم و دقيق إذا أنه 

ا أن البد  ان حيرص باحث حرصا شديدا على التميز بني املتغريات جلنة و بني بعض العوامل األخرى اليت من شأ
  تؤثر سلبا على مسار إجراءات دراسته.

  المتغير:

  هو ذلك العامل الذي حيصل فيه تعديل أي تغري لعالقته مبتغري آخر و هو نوعان:

 :هو املتغري الذي يفسر لنا الظاهرة ، فهو السبب اإلفرتاضي للمتغريات التابع و قد  المتغير المستقل
 يكون املتغري املسقل يف دراسة معينة هو نفسه متغري تابع يف دراسة أخرى.

 :هو النتيجة و املتغري الذي يعتمد على متغري سابق له (املتغري املستقل) فهو الظاهرة و هو  المتغير التابع
 1اسة و البحث.هدف الدر 

 و تتمثل متغريات البحث يف متغريين و مها: -
 :ري اإلداري.ييتمثل يف التس المتغير المستقل 
 :التحكيم. يتمثل يف مستوى المتغير التابع  

  مجاالت الدراسة: /8

  اجملال الزمين: انقسم اجملال الدراسي الذي قمنا به يف هذه الدراسة إىل مرحلتني: -8-1

  نوفمرب  18املرحلة األوىل: قسم خاص باجلانب النظري و الذي شرعنا يف اجنازه يف فرتة إمتدت من
 .2016فيفري 10إىل غاية  2015

 2016ماي 10إىل غاية  2016فيفري  25املرحلة الثانية: قسم خاص باجلانب التطبيقي امتد من. 

  المجال المكاني: -8-2

براهيم ا تقع يف اجلزائر بالتحديد يف دايل اليت CFAالوطنية  كيم جلنة التحنيبإداريانية املتعلقة مشلت الدراسة امليد
  مسؤولني رئيس التحكيم موزعني كاآليت: 9جبانب وزارة الشباب و الرياضة و حتتوي على 

                                                            
 .105،صمرجع سابق رجاء وحيد الدويدري: 1
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 رئيس جلنة التحكيم السيد: خليل محوم 
  رضانائب رئيس جلنة التحكيم :مزاري 
 املدير التقين: رضا.م 
 مدير التكوين: سليجة موال 
  ّالسعيدف بالتحكيم السنوي: بوبراد نائب مدير التكوين املكل 
 مؤطر احلكام: لعروسي حممد 
 مكون احلكام: بوزناجي حممد 
  :اري حممدشبمساعد املكون 
 رشيد. ضو مكلف بالتقريرات للحكام: بلحوةع 
 مصور اللجنة: كريا مسري 
  ملتقي احلكام يف والية اجلزائر حتديدا يف سيدي موسي و ذلك و مت توزيع اإلستبيان على احلكام يف

 مارس يف فرتة الرتبص. 02فيفري إىل غاية  29ابتداء من 
 الوسائل اإلحصائية املستعملة يف الدراسة /9

هذه الطريقة على حتويل البيانات من حالتها الكمية إىل نسب مؤوية و هذا  تساعد حصائية:األداة اإل
 1القاعدة الثالثية املعروف.عن طريق إتباع 

 :  س : النسبة المئوية.   ع :عدد أفراد العينة. حيث    %100  ع 
  م : مجموع التكرارات              س 118  م 

  فإّن :  
  

ا يف التحليل للمعطيات العددية و إن اهلدف الرئيسي من الدراسة اإلحصائية ، هو حماولة  و قد اعتمد
  التوصل إىل مؤشرات كمية دالة على التفسري و التحليل و احلكم.

                                                            
 .34،ص1998معني أمني السيد: املعني يف اإلحصاء ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ب ط، القبة،1

  م/ عx    100س = 
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  :و الحكام عرض و تحليل نتائج اإلستبيان المقدم إلى اإلداريين  -/1

  : المحور األول عرض و تحليل نتائج  1.1

  األول : التخطيط  المحور

  هل تضع جلنة التحكيم خطة قبل بداية كل موسم رياضي ؟ ) :1السؤال رقم (

  معرفة وجود خطة يف جلنة التحكيم أم ال . الغرض منه :

  وجود خطة في لجنة التحكيم أم ال) يبين 9جدول رقم (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  وجود خطة في لجنة التحكيم أم ال) يبين 10( رقم الشكل                                    

 تحليل و تفسير النتائج :

يدلون بأّن جلنة التحكيم من احلكام % 88من اإلداريني و   %80) جند أّن نسبة 9(من خالل نتائج  اجلدول
ال يوجد قولون احلكام يمن  %12من اإلداريني و %20تقوم بوضع خطة قبل بداية كل موسم رياضي و نسبة 

  تضع خطة قبل بداية كل موسم رياضي .أّن جلنة التحكيم  نستتجخطة ،و من خالل هاته النسب 

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 88%  44 %80  8  نعم 
  12%  6 20%  2  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

80%

20%

نعم  ال
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  ؟ يف جلنة التحكيم من هو املسؤول عن وضعها يف حالة وجود خطة ) :2السؤال رقم (

  املسؤول عن وضع اخلطة يف جلنة التحكيم . التعرف على  منه : الغرض

  من المسؤول عن وضع الخطة في لجنة التحكيم .) يبين 10(جدول رقم 

  

  

  

  المسؤول عن وضع الخطة في لجنة التحكيم .من ) يبين 10جدول رقم (
  

  

  

  من المسؤول عن وضع الخطة في لجنة التحكيميبين ) 11الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

يقولون من احلكام  % 82اإلداريني و املستجوبني من   %90) جند أّن نسبة 10مبالحظتنا لنتائج اجلدول رقم (
 من قالوا "ال" ونسبة %00نسبة من اإلداريني و  %10أّن الرئيس و أعضاؤه من يقومون بوضع اخلطة و نسبة 

من احلكام من يقولون الرئيس مبفرده من يقوم بوضعها و  %6من احلكام يقولون هيئة متخصصة و نسبة  12%
و هذا ما يدل على و منه نستنتج أّن املسؤول عن وضع اخلطة هو الرئيس و أعضاؤه ، اإلداريني ينفون هذا القرار 

  تنمية روح التعاون بني أفراد األسرة اإلدارية داخل جلنة التحكيم .

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 06%  3 %00  00  الرئيس بمفرده
  12%  6 10%  1  هيئة مختصة

  82%  41  90%  9  الرئيس و أعضاؤه
  100% 50 100%  10  المجموع 

0%

10%

90%

الرئيس بمفرده ھيئة مختصة الرئيس و أعضاؤه
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  ماهي املميزات املطلوبة يف إختيار أعضاء جلنة التحكيم  ؟ ) :3السؤال رقم (

  الغرض منه : معرفة املميزات و املواصفات الالزمة يف إختيار أعضاء اللجنة .

  المميزات المطلوبة في إختيار أعضاء لجنة التحكيم  .) يبين 11جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المميزات المطلوبة في إختيار أعضاء لجنة التحكيم  يبين ) 12الشكل (                        

  النتائج :تحليل و تفسير 

) جند أن نسبة كبرية من اإلجابة كانت ب : اإلثنان معا و تقدر هذه 11رقم (من خالل مالحظتنا للجدول 
للحكام و هذا نتيجة اإلستحقاق الكبري هلاته الصفات يف إختيار أعضاء  %60لإلداريني و   %90النسبة ب 

من  %32و احلكام ب  %10قليلة من اإلداريني قدرت ب:  متثل املؤهل العلمي %00 جلنة التحكيم أما نسبة
من قالوا يشرتط املؤهل  %8قالت جيب توفر املمارسة و اخلربة لوحدمها و نسبة معتربة من احلكام قدرت ب: 

بينما اإلداريني ال يتفقون مع هذا الرأي ، و منه نستنتج أّن املميزات املطلوبة يف إختيار األعضاء هي العلمي 
  ل العلمي و املمارسة و اخلربة يف آن واحد .املؤه

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 08%  4 %00  00  المؤهل العلمي
  32%  16 10%  1  الممارسة و الخبرة 

  60%  30  90%  9  اإلثنان معا
  100% 50 100%  10  المجموع 

0%

10%

90%

المؤھل العلمي الممارسة و الخبرة  اإلثنان معا
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  ما هو نوع اخلطة اليت تضعها جلنة التحكيم  ؟ ) :4السؤال رقم (

  التعرف على نوع اخلطة اليت تضعها جلنة التحكيم عند بداية كل موسم رياضي . الغرض منه :

  نوع الخطة التي تضعها لجنة التحكيم  .) يبين 12جدول رقم (

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  "2"الحكامو "1" عند اإلدارييننوع الخطة التي تضعها لجنة التحكيم  يبين ) 13الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

منهم قالوا  %40و اإلداريني أجابوا ب: طويلة األجل  %60) أن نسبة 12رقم (نالحظ من خالل اجلدول 
متوسطة األجل و  %62مقارنة باحلكام الذين أجابوا نسبة قصرية األجل ،  %00و نسبة متوسطة األجل 

قالوا قصرية األجل ، و منه نستنتج أّن نوع اخلطة اليت تضعها جلنة التحكيم  %10قالوا طويلة األجل و 28%
فئة و اإلداريني فئة  طويلة األجل و هذا حسب إختالف املكانة باعتبار احلكام حمصورة بني متوسطة األجل و 

 أخرى أدرى بشؤون اإلدارة و التسيري.
  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 28%  14 %60  06  طويلة األجل 
  62%  31 40%  04  متوسطة األجل
  10%  5  00%  00  قصيرة األجل
  100% 50 100%  10  المجموع 

60%

40%

0%

طويلة األجل  متوسطة األجل قصيرة األجل

28%

62%

10%

 قصيرة األجل* متوسطة األجل   *طويلة األجل 
*



 

 

ائجعرض و تحليل و تفسير النت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني   

111 

  هل تقوم جلنة التحكيم بإعداد مبسابقات إلنتقاء احلكام؟ ) :5السؤال رقم (

  معرفة إن كانت جلنة التحكيم تقوم بإعداد مسابقات إلنتقاء احلكام أو ال . الغرض منه :

  .إن كانت لجنة التحكيم تقوم بإعداد مسابقات إلنتقاء الحكام أو ال .) يبين 13جدول رقم (

  

  

    

  

  

  

  

  

  إن كانت لجنة التحكيم تقوم بإعداد مسابقات إلنتقاء الحكام أو اليبين ) 14الشكل (

  . التي تقوم بها لجنة التحكيم  اإلنتقاء في المسابقة*** إذا كانت اإلجابة ب:نعم معرفة متطلبات عملية 

  التي تقوم بها لجنة التحكيم  معرفة متطلبات عملية اإلنتقاء في المسابقة) يبين 14جدول رقم (

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 92%  46 %100  10  نعم 
  08%  04 00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 
 30%  15 %40  04  السن

 30%  15 40%  04  صفات بدنية
  40%  20 20%  02  صفات أخرى
  100% 50 100%  10  المجموع 

100%

0% نعم  ال
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 اإلداريينعند التي تقوم بها لجنة التحكيم  معرفة متطلبات عملية اإلنتقاء في المسابقةيبين ) 15الشكل (
    "2" و الحكام "1"

  

  تحليل و تفسير النتائج :

من اإلداريني اليت   %100النتائج املرسومة عليه ميكن مالحظة نسبة ) و باستعراض 14من خالل اجلدول رقم (
من احلكام كذلك أجابوا نفس اإلجابة و  من قالوا "ال" %00و نسبة  %92كانت إجابتهم ب "نعم" و 

على  %40من اإلداريني أدلوا بنسبة من أجابوا ب "ال" و من أجاب بنعم  %8الباقي من احلكام بنسبة 
قالوا هناك صفات أخرى أّما بالنسبة للحكام أدلوا  %20و متطلبات اإلنتقاء هي السن و الصفات البدنية 

م على السن و الصفات البدنية و نسبة  %30بنسبة  قالوا صفات أخرى من أمهها : املؤهل  %40من إجابا
دنيا،الكفاءة يف ميدان التحكيم،الشخصية،عدد العلمي،املمارسة القبلية لكرة القدم،اخلربة الكافية يف األقسام ال

و منه نستنتج اّن متطلبات عملية اإلنتقاء هي السن و املباراة الكايف اليت تسمح له باإلنتقال إىل درجة أعلى .
ا الطرفني    .الصفات البدنية و بعض الصفات األخرى اليت أدىل 

  

  

  

  

40%

40%

20%

السن صفات بدنية صفات أخرى

30%

30%

40%

ات صف *صفات بدنية *السن  
 *أخرى
1 2 3
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              جلنة التحكيم؟هل هناك اختبارات بدنية تقررها  ) :6السؤال رقم (

  إذا كانت جلنة التحكيم تقرر إختبارات بدنية أو ال. الغرض منه :

  إذا كانت لجنة التحكيم تقرر إختبارات بدنية أو اليبين ) 15جدول رقم (

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  إذا كانت لجنة التحكيم تقرر إختبارات بدنية أو ال يبين  )16الشكل (                         

  تحليل و تفسير النتائج :

لكل من اإلداريني و احلكام أجابوا ب "نعم" و أّن نسبة  %100أّن نسبة ) 15نالحظ من خالل اجلدول رقم (
  من قالوا "ال" . 00%

ومنه نستنتج إتفاق الطرفني على أّن جلنة التحكيم تقوم  بتقرير إختبارات بدنية للحكام ضمن عملها املوضوع يف 
  بداية كل موسم رياضي .

  

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 100%  50 %100  10  نعم 
  00%  00 00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0% نعم  ال
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                        احلكام؟هل يوجد دورات تكوينية لتنمية معارف  ) :7السؤال رقم (

  معرفة هل هناك دورات تكوينية لتنمية معارف احلكام .  الغرض منه :

  هل هناك دورات تكوينية لتنمية معارف الحكام . يبين )16جدول رقم (

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  هل هناك دورات تكوينية لتنمية معارف الحكام يبين) 17الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

قالت  %00من اإلداريني أجابت بـــ"نعم"  و نسبة  % 100) جند أّن نسبة  16من خالل حتليل اجلدول رقم (
  من قال "ال"  %04من أجاب بـــــ"نعم و نسبة   %96"ال" كما هو احلال عند احلكام جند نسبة 

و منه نستنتج أّن جلنة التحكيم تقوم بتنظيم دورات تكوينية خاصة لتنمية معارف احلكام و لزيادة اإلملام بكل 
  اجلوانب املوجودة يف ميدان التحكيم .

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 96%  48 %100  10  نعم 
  04%  02 00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0%

نعم  ال
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             مع احلكام؟ جلنة التحكيم اجتماعات هل تعقد ) :8السؤال رقم (

  معرفة إن كانت جلنة التحكيم تعقد إجتماعات مع احلكام أو العكس . الغرض منه :

  .إن كانت لجنة التحكيم تعقد إجتماعات مع الحكام يبين )17جدول رقم (

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  إن كانت لجنة التحكيم تعقد إجتماعات مع الحكام يبين) 18الشكل (

 تحليل و تفسير النتائج :

و متثلت   %100قالوا نعم هي ) أّن نسبة املستجوبني من اإلداريني الذين 17نالحظ من خالل اجلدول رقم (
اما النسبة املتبقية  %88قالت "ال" و قّدرت نسبة احلكام الذين قالوا "نعم" بـــــــ    %00النسبة األخرى يف 

  قالت "ال " . %12قّدرت بــــــ 

و منه نستنتج أّن إدارة جلنة التحكيم تعقد إجتماعات مع احلكام و غالبا ما تكون يوم يف السبوع ما يسمى 
  تقين للحكام و هذا ما أدىل به الطرفان .باإلجتماع ال

  

  الحكام  اإلداريين   
  املئوية النسبة  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 88%  44 %100  10  نعم 
  12%  06 00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0%

نعم  ال
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    هل تعقد جلنة التحكيم اجتماعات مع مراقبني و حمافظي اللقاءات؟ ) :9السؤال رقم (

  معرفة جلنة التحكيم إن كانت تعقد إجتماعات مع مراقبني و حمافظي اللقاءات .   الغرض منه :

  إجتماعات مع مراقبين و محافظي اللقاءات معرفة لجنة التحكيم إن كانت تعقد يبين )18جدول رقم (

 

  

  

  

  

  

  إن كانت لجنة التحكيم تعقد إجتماعات مع الحكام يبين) 19الشكل (

 تحليل و تفسير النتائج :

تقول نعم هناك اجتماعات تعقدها جلنة من اإلداريني   %50) جند أّن نسبة 18مبالحظتنا لنتائج اجلدول رقم (
األخرى من نفس العينة تقول "ال" توجد ،بينما  %50التحكيم مع مراقبني و حمافظي اللقاءات و كذلك نسبة 

  تقول "ال" . %20تعقد ، و النسبة املتبقية املقدرة بــــــ  من احلكام تقول هناك اجتماعات %80نسبة 

و منه نستنتج من خالل ما أدىل به الطرفني من احلكام و اإلداريني أّن جلن التحكيم تقوم بانعقاد إجتماعات مع 
فات مراقبني و حمافظني اللقاءات و لكن ليس دائما بل عندما تستدعي الضرورة ذلك و يف حالة هناك بعض اخلال

  مع احلكام أو إحدى الفرق املشاركة .

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 80%  40 %50  05  نعم 
  20%  10 50%  05  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

50%50%

نعم  ال
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هل يساهم التخطيط اإلداري للجنة التحكيمية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم  ) :10السؤال رقم (
  يف اجلزائر؟

التخطيط اإلداري للجنة التحكيمية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف  ةسامهم معرفة الغرض منه :
  . اجلزائر

ن مستوى التحكيم التخطيط اإلداري للجنة التحكيمية في الرفع م ةساهمم  مدى يبين )19جدول رقم (
  كرة القدم في الجزائر  في

  

  

 
  

  

 

  

               التخطيط اإلداري للجنة التحكيمية في الرفع من مستوى التحكيم في  ةساهمم  مدى يبين) 20الشكل (
  كرة القدم في الجزائر

  تحليل و تفسير النتائج :

قالوا"ال" و  %10من اإلداريني اتفقوا على "نعم" و   %90) جند أّن نسبة 18من خالل نتائج اجلدول رقم (
قالوا "ال" ، و منه نستنتج أّن التخطيط اإلداري للجنة التحكيمية يساهم  %14من احلكام قالوا "نعم" و  86%

 يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر .

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 86%  43 %90  09  نعم 
  14%  07 10%  01  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

90%

10%

نعم  ال
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  :ض و تحليل نتائج المحور الثانيعر  2-1
 التنظيم 

             أساس:التسيري اإلداري الناجح يقوم على  ) :11السؤال رقم (

  على أّي أساس يقوم التسيري اإلداري الناجح ؟  التعرف : الغرض منه

  التسيير اإلداري الناجحعليها يقوم  التي سنسب األس يبين )20جدول رقم (

    

  

  

  

  

  

  التسيير اإلداري الناجحعليها يقوم  التي سنسب األس يبين) 21الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

من اإلداريني املستجوبني كانت إجابتهم "اخلربة" و  %60) يتبني لنا أّن نسبة 20من خالل نتائج اجلدول رقم (
املتبقّية كانت إجابتهم الشخصية ، أما املستجوبني احلكام   %20كانت إجابتهم "التخصص" ، و   20%

  %22قالت "التخصص" ، أما النسبة املتبقية  %24قالت "اخلربة" ، و نسبة  %54فكانت نسبة منهم 
يستحوذ على عنصر اخلربة أي األساس نا نستنتج أّن التسيري اإلداري الناجح أجابت بــــ"الشخصية" . و من ه

  الذي يقوم عليه داخل إدارة جلنة التحكيم .

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 
 54%  27 %60  06  الخبرة 
 24%  12 20%  02  التخصص
  22%  11 20%  02  الشخصية
  100% 50 100%  10  المجموع 

60%20%

20%

الخبرة  التخصص الشخصية
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  يف نظرك كيف يكون عمل جلنة التحكيم؟ :) 12السؤال رقم (

  التعرف على عمل  جلنة التحكيم كيف يسري .:  الغرض منه

  عمل  لجنة التحكيم يوضح )21جدول رقم (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عمل  لجنة التحكيم يوضح) 22الشكل (

  تفسير النتائج : تحليل و

من اإلداريني ترى أّن  جلنة التحكيم تعمل بنظام و  %100) جند أّن نسبة 21من خالل قراءتنا للجدول رقم (
 %78يرى العشوائية يف عملها و"التوجد إدارة" ، أماّ املستجوبني من احلكام جند نسبة  %00تنظيم و ما نسبته 

يرى العشوائية يف عمل جلنة  %20تقول ّأن جلنة التحكيم تعمل بنظام و تنظيم ، أما البعض اآلخر نسبة 
تقول أّن جلنة التحكيم ال توجد هلا إدارة أصال .                                   ومن   %02التحكيم و نسبة 

ألن التنظيم عنصر مهم وجود للعشوائية بنسبة كبرية أّن عمل جلنة التحكيم يكون بنظام و تنظيم و ال هنا نستنتج 
  .يف تسهيل عملي التسيري 

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 78%  39 100%  10  تعمل بنظام و تنظيم  
 20%  10 00%  00  عشوائية في عملها 

  02%  01 00%  00  التوجد إدارة
  100% 50 100%  10  المجموع 

100%

0%0%

تعمل بنظام و تنظيم   عشوائية في عملھا  التوجد إدارة
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  حترتم جلنة التحكيم اخلطط و األهداف احملددة هلا؟               :) 13السؤال رقم (

  معرفة ما إن كانت جلنة التحكيم حترتم األهداف احملدّد هلا .:  الغرض منه

  التحكيم تحترم األهداف المحدّد لها .إن كانت لجنة  يوضح )22جدول رقم (

      

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  عمل  لجنة التحكيم يوضح) 23الشكل (

 تحليل و تفسير النتائج :

يرى أّن هناك فيه إحرتام كبري للخطط و  %90نرى ما نسبته من اإلداريني بــــ ) 22بالحظتنا لللجدول رقم (
من تقول ال وجو إلحرتام هاته اخلطط و األهداف ، و أما  %10األهداف احملددة للجنة التحكيم و نسبة 

قالوا كذلك بأّن هناك إحرتام للخطط و األهداف املوضوعة و احملدّدة و  %66املستجوبني من احلكام بنسبة 
  تقول ال وجود إلحرتام هاته اخلطط . %34نسبة 

تقوم بإحرتام اخلطط و األهداف احملددة هلا و هذا و من خالل هاته النسب نستنتج أّن إدارة جلنة التحكيم 
  حسب ما قاله كل من املستجوبني .

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 66%  33 %90  09  نعم 
  34%  17 10%  01  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

90%

10%

نعم  ال
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              هل هناك قانون  داخلي ختضع له جلنة التحكيم؟ :) 14السؤال رقم (

  معرفة وجود او إنعدام قانون داخلي ختضع له جلنة التحكيم   : الغرض منه

  وجود او إنعدام قانون داخلي تخضع له لجنة التحكيم. يوضح )23جدول رقم (

      
  

  

  

    

  

  

  

  

" و 1اإلداريين" وجود او إنعدام قانون داخلي تخضع له لجنة التحكيم عند يوضح) 24الشكل (
  "2الحكام"

  تحليل و تفسير النتائج :

اإلداريني تقول نعم لوجود قانون داخلي و نسبة من  %30نسبة ) جند أّن 23من مالحظتنا لنتائج اجلدول رقم(
هناك قانون داخلي ختضع له  %76تنفي هذا القول ، مقارنة باحلكام املستجوبني الذين قالوا نسبة  70%

تقول "ال"و هنا جند تضارب يف اآلراء . و من هاتة النسب نستنتج أّن جلنة التحكيم ال  %24اللجنة و نسبة 
م أدرى بشؤون اللجنة  و إن كان هناك قانون فإنّه قانون ختضع ألّي قانون داخلي حسب ما اداله اإلداريني أل

  اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم حسب ما قاله احلكام .

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 76%  38 30%  03  نعم 
  24%  12  70%  07  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

30%

70%

نعم  ال

76%

24%

نعم  ال
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  هل رئيس جلنة التحكيم هو وحده من يقوم بإعطاء األوامر ؟             :) 15السؤال رقم (

  . معرفة إن كان رئيس جلنة التحكيم وحده من  يقوم بإعطاء األوامر  : الغرض منه

  إن كان رئيس لجنة التحكيم وحده من  يقوم بإعطاء األوامر يوضح )24جدول رقم (

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إن كان رئيس لجنة التحكيم وحده من  يقوم بإعطاء األوامر يوضح) 25الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

أي  %30نسبة الذين أجابوا بـــــــــــــ"نعم" من اإلداريني تقدر بــــــــ) أّن 24نالحظ من خالل قراءتنا للجدول رقم (
تقول ليس وحده من يقوم بذلك و  %70أّن رئيس جلنة التحكيم هو وحده من يقوم بإعطاء األوامر أما نسبة 

تقول  %62أن الرئيس وحده من يقوم بإعطاء األوامر و نسبة  %38أما املستجوبني من احلكام فقالت نسبة 
و من خالل هاته النسب نستنتج أّن من يقوم بإعطاء األوامر ليس  "ال" أي ليس وحده من يقوم بإعطاء األوامر .

و املسؤولني يف اللجنة إلختاذ القرارات و األوامر اخلاصة بل مع مشاركة األعضاء مبفرده رئيس جلنة التحكيم 
  . السيما إذا كانت مصريية أو حامسة بشؤون اللجنة

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 38%  19 30%  03  نعم 
  62%  31  70%  07  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

30%

70%

نعم  ال
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   ؟لى تكوين احلكامتساهم جلنة التحكيم يف إعداد مؤطرين يشرفون ع :) 16السؤال رقم (

  .لى تكوين احلكاممؤطرين يشرفون ع معرفة إن كانت جلنة التحكيم تقوم بإعداد  : الغرض منه

  .مؤطرين يشرفون على تكوين الحكامقيام لجنة التحكيم بإعداد  يوضح )25جدول رقم (  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤطرين يشرفون على تكوين الحكامقيام لجنة التحكيم بإعداد  يوضح) 26الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

أجابت بـــــــــــ "نعم" أي من اإلداريني  %100) يتضح لنا أّن نسبة 25نتائج اجلدول رقم ( من خالل إستعراض
ا  ّ جلنة التحكيم تقوم بإعداد مؤطرين يشرفون على تكوين احلكام ، و أما املتحدثون من احلكام قالوا ترى أّن أ

تقول "ال" أي ال وجود ملؤطرين مشرفني على تكوين احلكام   %16كذلك "نعم" و النسبة املتبقية   %84بنسبة 
و منه نستنتج أّن جلنة التحكيم تساهم يف إعداد مؤطرين يشرفون على تكوين احلكام حسب ما أداله رأي   .

  األغلبية من املستجوبني من كلى الطرفني .

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 84%  42  100%  10  نعم 
  16%  08 00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0%

نعم  ال
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م اخلاصة؟  :) 17السؤال رقم (             حسب رأيك هل الفرتة الزمنية اخلاصة لتكوين احلكام هل تتناسب مع شؤو

  اخلاصة . م مع شؤواخلاصة بتكوين احلكام مدى تناسب الفرتة الزمنية التعرف على   : الغرض منه

  .تناسب الفترة الزمنية الخاصة بتكوين الحكام مع شؤونهم الخاصة يوضح )26جدول رقم (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

تناسب الفترة الزمنية الخاصة بتكوين الحكام مع شؤونهم الخاصة عند  يوضح) 27الشكل (
  ".2""و الحكام 1اإلداريين"

  تحليل و تفسير النتائج :

من اإلداريني أجابوا بـــــ"نعم" أي هناك تناسب مع الفرتة  %70) جند أّن نسبة 26مبالحظتنا لنتائج اجلدول رقم (
م اخلاصة ، و نسبة  منهم ترى العكس ال تتناسب ،بينما مقارنة  %30الزمنية اخلاصة بتكوين احلكام و شؤو

م اخلاصة.تراها ال تتناسب  %58تراها مناسبة و نسبة  %42باحلكام نسبة منهم    مع شؤو

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات  األجوبة 

 42%  21 70%  07  نعم 
  58%  29  30%  03  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

70%

30%

نعم  ال

42%

58%

نعم  ال
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م اخلاصة ، و يف نفس الوقت ال  و منه هنا نستنتج أّن الفرتة الزمنية اخلاصة بتكوين احلكام تتناسب مع شؤو
تتناسب ألّن هناك حكام من يشغلون وظائف أساسية يف عملهم يف حني البعض اآلخر يدرس و البعض األخر 

  عمل و ال يؤدي أيّة وظيفة .ال ي

  

      تلتزم جلنة التحكيم باجلانب املادي للحكام و عدم التأخري يف إعطاء هذه املنحة؟ :) 18السؤال رقم (

  معرفة إن كانت جلنة التحكيم تلتزم باجلانب املادي و و التتأخر يف إعطاء هذه املنحة.  : الغرض منه

  لجنة التحكيم بالجانب المادي و عدم التأخير فيه. يوضح إلتزام )27جدول رقم (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لجنة التحكيم بالجانب المادي و عدم التأخير فيه إلتزام يوضح) 28الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

م يقولون   %100) أّن نسبة 27نالحظ من خالل اجلدول رقم ( م بــــ"نعم" ذلك بأ من اإلداريني كانت إجابا
أي أجابت بـــ"نعم" من احلكام  %52، و أّن نسبة  او عدم التأخري فيه املنحةأّن جلنة التحكيم تلتزم بإعطاء 

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 52%  26  100%  10  نعم 
  48%  24  00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0%

نعم  ال
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من نفس العينة تقول "ال" و جود  %48و نسبة هناك إلتزام يف إعطاء املنحة املقدمة من طرف جلنة التحكيم 
  لإللتزام يف هذه إعطاء هاته املنحة .

ومن خالل هاته النسب نستنتج أّن جلنة التحكيم تلتزم باجلانب املادي للحكام و عدم التأخري يف هذه املنحة 
  حسب ما أداله الطرفني .نظرا لإلستحقاق هلا 

  

  هل تقوم جلنة التحكيم بتنظيم أيام تكوينية طارئة غري مقررة يف الربنامج؟ :) 19السؤال رقم (

  معرفة جلنة التحكيم لقيامها بتنظيم أيام تكوينية طارئة غري مقررة يف الربنامج .: الغرض منه

  بتنظيم أيام تكوينية طارئة غير مقررة في البرنامج أو ال.لجنة التحكيم يوضح قيام  )28جدول رقم (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تكوينية طارئة غير مقررة في البرنامج أو ال لجنة التحكيم بتنظيم أيامقيام  يوضح) 29الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 68%  34 80%  08  نعم 
  32%  16  20%  02  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

80%

20%

نعم  ال



 

 

ائجعرض و تحليل و تفسير النت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني   

127 

أي هناك أيام تكوينية  %80) تبني لنا أّن نسبة اإلداريني الذين اجابوا بـــــ"نعم" هي 28من خالل  اجلدول رقم (
قالت "ال" وجود هلاته األيام الطارئة ، أّما نسبة املستجوبني من احلكام  %20طارئة تنظمها جلنة التحكيم و 

  تنفي ذلك و تقول "ال".  %32تؤكد على وجود تنظيم هاته األيام الطارئة و نسبة  %68فكانت نسبة 

الربنامج  هاته النسب نستنتج باإلمجاع أّن جلنة التحكيم تقوم بتنظيم أيام تكوينية طارئة فري مقررة يفو من خالل 
و هذا لفائدة احلكام حسب ما تقتضيه احلاجة أي يكون هناك ركود يف مستوى التحكيم من خالل ما يقتضيه 

  اجلانب امليداين للتحكيم .

ة يساهم يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم هل التنظيم اإلداري للجنة التحكيميّ  :) 20السؤال رقم (
  يف اجلزائر؟

اإلداري للجنة التحكيمية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف  التنظيم ةسامهممعرفة  : الغرض منه
  .اجلزائر

  القدمة التحكيم في كر  من مستوى الرفع اإلداري للجنة التحكيمية في التنظيم ةساهمم)29جدول رقم (

  

  

  
  

  

  

  

  

  .التنظيم اإلداري للجنة التحكيمية في الرفع من مستوى التحكيم في كرة القدم ةساهمم) 30الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 82%  41  100%  10  نعم 
  18%  09  00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0%
نعم  ال
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اإلداري يساهم يف  التنظيممن اإلداريني يؤكّدون بقوة أّن  %100) أّن نسبة 29نالحظ من خالل اجلدول رقم (
التنظيم "نعم" أّن ــمن املستجوبني احلكام أكّدوا بــــ %82الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم ، و أّن نسبة 

  أجابوا بـــــــ"ال" . %18اإلداري كذلك يساهم يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم و نسبة 

النسب نستنتج أّن التنظيم اإلداري للجنة التحكيمّية يساهم يف الرفع من مستوى التحكيم يف   هذهو من خالل 
  كرة القدم يف اجلزائر .

  

  :الثالث المحورعرض و تحليل نتائج  3-1

    الرقابة : الثالث المحور

  أثناء املباريات؟هل تقوم جلنة التحكيم بتعيني حمافظ اللقاء ملراقبة احلكام  ) :21السؤال رقم (

  ملراقبة احلكام أثناء املبارياتيتم تعيينه من طرف جلنة التحكيم حمافظ اللقاء  معرفة وجود :  الغرض منه

لمراقبة الحكام أثناء يتم تعيينه من طرف لجنة التحكيم محافظ اللقاء وجود  يوضح )30جدول رقم (
  المباريات

  

  
  

  

  

  

  

  

  الحكام لمراقبةيتم تعيينه من طرف لجنة التحكيم محافظ اللقاء وجود يوضح ) 31الشكل (

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 96%  48  100%  10  نعم 
  04%  02  00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0%

نعم  ال
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  تحليل و تفسير النتائج :

من اإلداريني تقول "نعم" تؤكّد على وجود  %100) نرى نسبة 30( من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم
  أجابوا بـــــ"ال". %04من احلكام أجابوا كذلك بــــ"نعم"و نسبة  %96حمافظ اللقاء ، و نسبة 

  و منه خالل هاته النسب نستنتج أّن جلنة التحكيم تقوم بتعيني حمافظ الّلقاء ملراقبة احلكام أثناء املباريات .

  

  

  ؟***إذا كانت اإلجابة بـــــ"نعم" على أّي أساس يتم تعيين محافظ اللقاء 

  على أّي يتم تعيين محافظ اللقاء.يوضح )31جدول رقم (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على أّي يتم تعيين محافظ اللقاء.يوضح ) 32الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 
 68%  34 %70  07  الخبرة 

 08%  04 10%  01  المؤهل العلمي 
 24%  12 20%  02  منصبه في اللجنة 

  100% 50 100%  10  المجموع 

70%

10%

20%

الخبرة  المؤھل العلمي  منصبه في اللجنة 
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من املستجوبني اإلداريني قالوا أّن اخلربة هي األساس  %70) أّن نسبة 31من خالل مالحظتنا للجدول رقم (
تقول على  %20أجابت باملؤهل العلمي ، و نسبة  %10تعيني حمافظ اللقاء ، و نسبة من خالله اليت يتم 

أجابت املؤهل  %08قالت اخلربة ، و   %68حسب منصبه يف اللجنة ، و أماّ نسبة املستجوبني من احلكام بــــ 
  أجابوا بـــــــــ : منصبه يف الّلجنة . %24العلمي ، و نسبة 

  أن حمافظ اللقاء يتم تعيينه على أساس عامل اخلربة .نتج و من خالل هذه النسب نست

  

  

  هو املنصب الذي يشغله حمافظ اللقاء؟ ما ) :22السؤال رقم (

  معرفة منصب حمافظ الللقاء .:  الغرض منه

  منصب محافظ الللقاءيوضح )32جدول رقم (

  

  

  
  

  

  

  

  

  " .2" و الحكام "1منصب محافظ اللقاء عند اإلداريين "يوضح ) 33الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 32%  16 32%  16  عضو يف جلنة التحكيم 
  34%  17  34%  17  حكم سابق 

  34%  17  34%  17 يشغل أي منصب يف الرابطة(و.ج.وط)
  100% 50 100%  10  اجملموع 

40%

30%

30%

عضو في لجنة التحكيم 

حكم سابق 

)وط.ج.و(يشغل أي منصب في الرابطة

32%

34%

34%

عضو في لجنة التحكيم 

حكم سابق 

)وط.ج.و(يشغل أي منصب في الرابطة
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من املستجوبني اإلداريني أجابوا بأّن منصب حمافظ الّلقاء  %40) أن نسبة 32من خالل اجلدول رقم ( نالحظ
منهم إستحوذت على قوهلم أنّه يكون حكم سابق و يشغل أي  %30يكون عضو يف جلنة التحكيم ، و نسبة 

من إجابات احلكام قّدرت بـــ  منصب يف الرابطة الوالئية أو اجلهوية أو ما بني الرابطات أو الوطنية ، و نسبة
أجابوا أّن منصبه قد  %34عضو يف جلنة التحكيم و النسبة املتبقّية على أن يكون منصب حمافظ الّلقاء  32%

  .يكون حكم سابق أو يشغل أي منصب يف الرابطة (و.ج.وط) 

بذلك يكون حكم  و منه نستنتج من خالل اجلدول أّن منصب حمافظ الّلقاء عضو يف جلنة التحكيم ، و هو
  سابق ، و يكون يشغل أي منصب يف الرابطة إماّ الوالئية ، اجلهوية أو الوطنية .

  

   .حتدد جلنة التحكيم معيار مراقبة خاص لتعيني احلكام ) :23السؤال رقم (

  معرفة إن كانت جلنة التحكيم حتدد معيار مراقبة خاص لتعيني احلكام .:  الغرض منه

  إن كانت لجنة التحكيم تحدد معيار مراقبة خاص لتعيين الحكام .يوضح )33جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  معيار مراقبة خاص لتعيين الحكام .إن كانت لجنة التحكيم تحدد يوضح ) 34الشكل (

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 76%  38 %90  09  نعم 
  24%  12 10%  01  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

90%

10%

نعم  ال
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  تحليل و تفسير النتائج :

من إجابات اإلداريني كانت "نعم"أي هناك معيار  %90) نرى أّن نسبة 33من خالل مالحظتنا للجدول رقم (
تقول ال لوجود هذا املعيار ، أماّ نسبة احلكام الذين قالوا "نعم"  %10مراقبة خاص يف تعيني احلكام ، و نسبة 

. و من خالل هذه النسب نستنتج أّن جلنة التحكيم حتدّد  %24و من أجاب بــ"ال" كانت نسبتهم  %76هي 
ا: شخصية و منه  هم هذه املعايري اهلامة من أجاب بـــــ"نعم" فقد أدلوا بأيف تعيني احلكام ، و معيار مراقبة خاص 

أي إذا كانت مباراة دريب أو  املباراة صعوبة و حجماحلكم، عدم وجود حساسية بني الفرق املنافسة ، أمهية و 
اخلربة يف ميدان التحكيم، اجلانب البدين و التقين، متركز احلكم،عدد املباريات اليت أداها ، املتصّدر مع املتذّيل

  .....إخل.   ، تطبيق قوانني الّلعبة احلكم ، أسلوب إدارة املباراة ، الكفاءة 

                                                      

   .يف رأيك هل تقوم جلنة التحكيم بالتحيز لبعض احلكام يف تعيينهم إلدارة املباريات ؟ ) :24السؤال رقم (

     إلدارة املباريات .معرفة هل تتحّيز جلنة التحكيم لبعض احلكام يف تعيينهم :  الغرض منه

     تحّيز لجنة التحكيم لبعض الحكام في تعيينهم إلدارة المباريات .يوضح )34جدول رقم (

    

  
  

    

  

  

  

  

"و 1عند اإلداريين"تحّيز الّلجنة لبعض الحكام في تعيينهم إلدارة المباريات يوضح ) 35الشكل (
  "2"الحكام

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات  األجوبة 

 66%  33 30%  03  نعم 
  34%  17  70%  07  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

30%

70%

نعم  ال

66%

34%

نعم  ال
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 تحليل و تفسير النتائج :

من اإلداريني أجابوا بــــ "نعم" أي تقوم الّلجنة  %30) نرى أّن نسبة 34من خالل مالحظتنا للجدول رقم (
تقول "ال" أي ال يوجد حتّيز ، مقارنة بنسبة املستجوبني من احلكام الذين  %70بالتحيز لبعض احلكام ، ونسبة 

 %34بــــ"نعم" هناك حتّيز كبري للجنة التحكيم يف التعيينات ، و نسبة  %66ادلوا بالعكس فاجابت منهم نسبة 
  أجابت بـــــ"ال" أي ال وجود للتحّيز من طرف جلنة التحكيم .

أّن جلنة التحكيم ال تقوم بالتحّيز لبعض احلكام يف إدارة املباريات ، و إّمنا و من خالل هذه النسب نستنتج 
احلكام الذين مل يصادقوهم الرأّي يقولون أّن اللجنة تقوم بالتحّيز هم من مل تتوّفر فيهم املعايري اخلاصة بالتعيينات 

  اخلاصة إلدارة املباريات .

  

  ؟ مستوى أداء احلكامهل هناك متابعة يف تكوين  ) :25السؤال رقم (

   . متابعة يف تكوين مستوى أداء احلكام معرفة وجود:  الغرض منه

  . متابعة في تكوين مستوى أداء الحكاموجود يوضح )35جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  . متابعة في تكوين مستوى أداء الحكاموجود يوضح ) 37الشكل (

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 96%  48  100%  10  نعم 
  04%  02  00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0%

نعم  ال
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  تحليل و تفسير النتائج :

يف من اإلداريني يؤكدون بـــ"نعم" أّن هناك متابعة  %100) نرى أّن نسبة 35لنتائج اجلدول رقم ( مبالحظتنا
من احلكام أجابت بـــ"نعم" أي هناك متابعة يف التكوين و أما النسبة  %74تكوين مستوى احلكام و نسبة 

اجابت بـــ"ال" أي ال وجود للمتابعة. من خالل هذه النسب نستنتج أن هناك متابعة من طرف  %26املتبقية 
اية أربع مقجلنة التحكيم يف تكوين مستوى أداء احلكام . و من أجاب بـــ"نعم"  ابالت يف فقد قالوا أنّه بعد 

الشهر تنعقد دورة حتكيمية تناقش فيه بعض التوقفات اليت تطرأ على البطولة الوطنية حسب مستوى التحكيم 
  دورات يف املوسم . 10وجلنة التحكيم أي اّن حسب برنامج املوسم الرياضي فإنّه تعقد 

  

  

  نوع العقوبة اليت تأخذ ضّد احلكم يف احلاالت التالية ؟ هويف حالة ثبوت أخطاء حتكيمّية ما:)26السؤال رقم (

  :احلكم يف احلاالت التالية نوع العقوبة اليت تأخذ ضّد  معرفة : الغرض منه

 1/- عدم تطبيق بعض القوانين أثناء المباراة**   . 

 ) عدم تطبيق بعض القوانين أثناء المباراة في نوع العقوبةيوضح )36جدول رقم.   

  

  

  

  

  

  .المباراةعدم تطبيق بعض القوانين أثناء  في نوع العقوبةيوضح ) 37الشكل (

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 
 46%  23 %20  02  إنذار الحكم
 52%  26 80%  08  إقصاء مؤقت
 02%  01 00%  00  توقيف نهائي
  100% 50 100%  10  المجموع 

20%

80%

إنذار الحكم0% إقصاء مؤقت توقيف نھائي
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  تحليل و تفسير النتائج :

من اإلداريني قالت أّن العقوبة الالزمة هي اإلقصاء  %80) نرى أّن نسبة 36لنتائج اجلدول رقم ( مبالحظتنا
إنذار احلكم على  %46قالت إنذار احلكم ، و نسبة املستجوبني من احلكام قالت نسبة  %20املؤقت و نسبة 

ائي. و من خالل هذه  %02أجابة بـــــ"إقصاء مؤقت" ، و نسبة  %52هذه العقوبة ، و نسبة  قالت توقيف 
النسب نستنتج أّن العقوبة الالزمة اليت تأخذ ضّد احلكم يف حالة عدم تطبيق بعض القوانني أثناء املباراة هي 

،و لكن إذا اإلقصاء املؤقت ما يسمى "بفرتة الثالجة" أي "التجميد املؤقت"حسب ثبوت األخطاء و حجمها 
ائيا.   ثبت الدليل فإنّه يقصى 

  

  

  . التحّيز مع فريق معين **  -/    *2

  التحّيز مع فريق معين في نوع العقوبةيوضح )37جدول رقم (

  

 

  

  

  

  

  

  الحكام  ين اإلداريّ   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 
 00%  00 %00  00  إنذار الحكم
 50%  25 60%  06  إقصاء مؤقت
 50%  25 40%  04  توقيف نهائي
  100% 50 100%  10  المجموع 

0%

60%

40%

إنذار الحكم إقصاء مؤقت توقيف نھائي
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  التحّيز مع فريق معين في في نوع العقوبةيوضح ) 38الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

بأّن العقوبة يف حالة التحيز أجابوا  60%) نرى أّن نسبة من اإلداريني بـــ 37من خالل مالحظة اجلدول رقم (
تقول التوقيف النهائي ، أّما املستجوبني من احلكام فقد قالت  %40فريق معني هي اإلقصاء املؤقت و نسبة مع 

  األخرى قالت التوقيف النهائي . %50اإلقصاء املؤقت ، و نسبة  %50نسبة 

معّني هي و من خالل هذه النتائج نستنتج أّن نوع العقوبة اليت تأخذ ضّد احلكم يف حالة التحّيز مع فريق 
  اإلقصاء املؤقت ، ومن كان من احلكام يتعّمد التحّيز فهنا تصبح العقوبة التوقيف النهائي.

  

 

  . عدم اإلشارة إلى أخطاء تقنية واضحة **  -/    *3

  عدم اإلشارة إلى أخطاء تقنية واضحة في نوع العقوبةيوضح )38جدول رقم (

  

  

  

  

  

 

  عدم اإلشارة إلى أخطاء تقنية واضحة في نوع العقوبةيوضح ) 39الشكل (

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات  األجوبة 
 06%  03 00%  00  إنذار الحكم
 62%  31 100%  10  إقصاء مؤقت
 32%  16 00%  00  توقيف نهائي
  100% 50 100%  10  المجموع 

6%

62%

32%

إنذار الحكم إقصاء مؤقت توقيف نھائي
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  تحليل و تفسير النتائج :

ترى أّن العقوبة الالزمة يف حالة عدم اإلشارة إىل  %100) نرى أّن نسبة اإلداريني 38مبالحظتنا للجدول رقم (
 %06أما نسبة  %62أخطاء تقنية واضحة هي اإلقصاء املؤقت ، و نسبة احلكام الذين يؤكّدون هذا قّدرت بــــ 

و من هنا نستنتج أّن العقوبة اليت تأخذ ضّد  .قالت التوقيف النهائي  %32فقد قالت إنذار احلكم ، و نسبة 
أشهر ، و  6تقنية واضحة هي اإلقصاء املؤقت تكون مدته من شهر إىل احلكم يف حالة عدم اإلشارة إىل أخطاء 

لكّنه حدث مؤخرا يف مقابلة نصر حسني داي و إحتاد بلعباس و مل حيرك ساكنا اخلطأ التقين الفادح الذي وقع فيه 
   "رضوان نسيب" .احلكم الدويل

  

  

  من هو املسؤول عن تنفيذ العقوبات اليت تؤخذ ضّد احلكام ؟ ) :27السؤال رقم (

  العقوبات اليت تؤخذ ضّد احلكام  املسؤول عن تنفيذ معرفة : الغرض منه

  المسؤول عن تنفيذ العقوبات التي تؤخذ ضّد الحكاميوضح )39جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات   األجوبة 

 32%  16  50%  05  الفيدرالية التحكيم  الجنة
  34%  17  50%  05  رئيس لجنة التحكيم 

  34%  17 00%  00 لجنة العقوبات الخاصة باإلتحاديّة
  100% 50 100%  10  المجموع 

34%

34%

32%

الجنة الفيدرالية التحكيم  رئيس لجنة التحكيم  لجنة العقوبات الخاصة باإلتحادّية
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  العقوبات التي تؤخذ ضّد الحكامالمسؤول عن تنفيذ يوضح ) 40الشكل (

  تحليل و تفسير النتائج :

نرى أن نسبة اإلداريني الذين أجابوا بأّن املسؤول عن تنفيذ العقوبات ) 39من خالل مالحظتنا للجدول رقم (
أجابوا أن املسؤول عن التنفيذ هو  %50كذلك نفسها النسبة   %50 هي اللجنة الفدرالية للتحكيم قدرت بــــ

من قالوا أن املسؤول هي اللجنة  %34رئيس جلنة التحكيم ، و أما املستجوبني من احلكام كانت نسبتهم 
الفدرالية للتحكيم و كذلك هي نفس النسبة عند الذين قالوا رئيس جلنة التحكيم . و منه نستنتج أّن املسؤول عن 

   احلكام هو رئيس جلنة التحكيم حتت وصاية اللجنة الفدرالية للتحكيم .تنفيذ العقوبات اليت تأخذ ضذّ 

  

  هل املسؤول عن تنفيذ العقوبات له عالقة باحملكمة الرياضية ؟ ) :28السؤال رقم (

  .املسؤول عن تنفيذ العقوبات له عالقة باحملكمة الرياضية إن كان معرفة:  الغرض منه

  .عن تنفيذ العقوبات له عالقة بالمحكمة الرياضيةالمسؤول إن كان يوضح )40جدول رقم (

  

  

    

  

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات  األجوبة 

 64%  32 64%  32  نعم 
  36%  18  36%  18  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

20%

80%

نعم  ال

64%

36%

نعم  ال
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 1عند اإلداريين بالمحكمة الرياضية المسؤول عن تنفيذ العقوبات له عالقةإن كان يوضح ) 41الشكل (
 2والحكام

  تحليل و تفسير النتائج :

من اإلداريني ترى أّن املسؤول عن تنفيذ العقوبات له عالقة  %20) نرى أن نسبة 40من خالل اجلدول رقم (
منهم يرون ال وجود هلذه العالقة ، أما املستجوبني من احلكام فقالت نسبة  %80باحملكمة الرياضية ، بينما 

  يرى ال توجد عالقة بينهم . %36له عالقة مع احملكمة الرياضية ، أما الباقي  64%

و منه نستنتج أّن املسؤول عن تنفيذ العقوبات ليس له عالقة باحملكمة الرياضية و إّمنا حسب ما تقتضيه املشكلة 
  ل قضية "منري بطام" و "سعيداين" مثفإّن القضية حتيل إىل احملكمة الرياضية و خترج عن السيطرة ة و حجمها الواقع

  

  

  زيادة منحة احلكم يف رفع مستوى أدائه التحكيمي ؟الهل تساهم  ) :29السؤال رقم (

  .التحكيمي ءدااألزيادة منحة احلكم يف رفع مستوى  ةسامهم معرفة:  الغرض منه

  .التحكيمي ءدااألزيادة منحة الحكم في رفع مستوى  ةساهميوضح م)41رقم (جدول 

  

  

  

  

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات  األجوبة 

 80%  40 90%  09  نعم 
  20%  10  10%  01  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

90%

10%

نعم  ال
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 .التحكيمي ءدااألزيادة منحة الحكم في رفع مستوى  ةساهميوضح م) 42الشكل (

 تحليل و تفسير النتائج :

م بـــ"نعم" أي تساهم الزيادة   %90) نالحظ أن نسبة اإلداريني 41من خالل نتائج اجلدول رقم ( كانت إجابا
ات احلكام كانت أجابت بــــ"ال" أي التساهم ، و أما إجاب %10يف منحة احلكم يف رفع مستوى أدائه ، و نسبة 

  قالوا ال تساهم. %20أجابوا بـــــ"نعم" أي تساهم و نسبة  %80على النحو التايل نسبة 

و من خالل هذه النسب نستنتج أّن الزيادة يف منحة احلكم تساهم و بدرجة كبرية يف رفع مستوى أدائه 
  التحكيمي.

  

هل تساهم الرقابة اإلدارية للجنة التحكيمية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف  ) :30السؤال رقم (
  اجلزائر ؟

  .الرقابة اإلدارية للجنة التحكيمية يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم ةسامهم معرفة:  الغرض منه

الرقابة اإلدارية للجنة التحكيمية في الرفع من مستوى التحكيم في كرة  ةساهميوضح م)42جدول رقم (
  .القدم

  

  

  

  

  

  الحكام  اإلداريين   
  النسبة املئوية  التكرارات  النسبة املئوية  التكرارات  األجوبة 

 84%  42 100  10  نعم 
  16%  08  00%  00  ال

  100%  50  100%  10  المجموع 

100%

0% نعم  ال
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 فع من مستوى التحكيمالرقابة اإلدارية للجنة التحكيمية في الر  ةساهميوضح م) 43الشكل (

 تحليل و تفسير النتائج :

هم يف أي أّن الرقابة تسا %100) نرى أّن نسبة اإلداريني الذين أجابوا بــــ"نعم" هي 42مبالحظتنا للجدول رقم (
قالت تساهم يف الرفع من مستوى  %84الرفع من مستوى التحكيم ، و أّن إجابات احلكام كانت نسبة 

ا ال تساهم يف الرفع من مستوى التحكيم .                                 %16التحكيم ، و أّن نسبة  ّ قالت بأ
يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة  تساهم الرقابة اإلدارية للجنة التحكيميةو من خالل هذه النسب نستنتج أن 

                                                         حسب ما أدلوا به املستجوبني من اإلداريني و احلكام .يف اجلزائر   القدم
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  تمهيد:

الدراسة يف ضوء نتائج التحليل اإلحصائي ، نسعى من خالل  ملدى صحة فرضيات قإستنادا إىل العرض الساب
ة ملعرفة اهذا الفصل تفسري النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة و حماولة مقارنتها بالدر  سات السابقة و املشا
يمية يف ري اإلداري اللجنة التحكيمدى اتفاقها  أو تعارضها معها إنطالقا من الفرضية العامة القائلة يساهم التس

  التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر ، و فيما يلي مناقشة النتائج. الرفع مستوى
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  : مناقشة الفرضيات /1

 نتائج الفرضية األولى: مناقشة -1-1
و  CFAانه على إداريي جلنة التحكيم الوطنية يبعد عرض و حتليل احملور األول الذي قمنا بتوزيع استب 

حكام النخبة (فيدرايل ، دويل) ، وبعد التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحنا من 
 وىل يف حبثنا تقول:خالهلا فرضيات حبثنا، و انطالقا من الفرضية األ

  "يساهم التخطيط اإلداري للجنة التحكمية يف الرفع من مستوي التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر".
ا يف املسامهة يف الرفع ول يف احملور للتخطيط تبني لنا فعال أن التخطيط يلعب دورا كبري و من خالل اجلدا

التخطيط يف اجلانب النظري الذي  التحكيم يف كرة القدم و هذا ما يتفق مع أمهية و مراحل من مستوى
  على أن أمهية التخطيط تكمن يف: ينص
 تسهيل عملية الرقابةو يقوم ب  الرتكيز على األهداف 
 :و تكمن مراحلة يف أنه 
 وضع فروض العمل على حتقيق األهداف.و فيه يتم  تقوم بتحديد اهلدف بوضوح 

يمية يساهم فمنه نستنتج  أن النتائج تدعم الفرضية األوىل و نقول أن: التخطيط اإلداري للجنة التحك
  م يف كرة القدم يف اجلزائر.يالتحك يف الرفع مستوى

  و منه نقول أن الفرضية األولى محققة.

  المقارنة مع الدراسة السابقة :

من خالل النتائج املعروضة أو املتحصل عليها، اليت دلت على أّن التخطيط اإلداري للجنة التحكيمية يساهم يف 
كما الحظنا أنّه يلعب دورا كبريا يف عملية التسيري اإلداري الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر  

للمعرفة و الذي يقوم بتسهيل عملية املتابعة يف حتقيق  من حيث الرتكيز على األهداف املوضوعةللجنة التحكيمية 
  األهداف .

و هذا ما تعارضت معه دراسة افروجن غنية حتت عنوان " التسيري اإلداري و عالقته باألداء النخبوي" بأّن التسيري  
لعدم ياضي و ذلك اإلداري احلايل السائد يف النوادي النخبوية لكرة القدم غري مالئم للرفع من مستوى األداء الر 

التحكم اجلّيد يف أداء أهم الوظائف اإلدارية و ذلك ابتداء من انعدام التخطيط و هذا ما أكّد ته أّن التخطيط 
  اإلداري له انعكاس سليب على مستوى األداء الرياضي النخبوي .
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: -2-1

جلنة التحكيم السابقة الذكر و  يني على إدار  نتائج احملور الثاين الذي قمنا بتوزيع استبانته  بعد عرض و حتليل
حلكام ، و بعد التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحنا من خالل فرضيات حبثنا و انطالقا من ا

  من مستوي التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر". الفرضية الثانية:" يساهم التنظيم اإلداري للجنة التحكمية يف الرفع

 يلعب دورا مهما يف الرفع من مستوىيتبني لنا فعال أن التنظيم و من خالل اجلداول يف احملور الثاين للتنظيم 
فق عليه يف وظيفة التنظيم يف اجملال الرياضي يف اجلانب النظري الذي يعترب تحكيم يف كرة القدم ، و هذا ما يتال
فرصة جلميع اجبات و املسؤوليات و يوفر اخلارجي و هو الذي حيدد الو  يم يف عملية اإلدارة هو إطارهالتنظا

دف إىل حتقيق األهداف البد من أن يكون  اإلداريني إلعطاء األوامر ، فبعد حتديد األهداف و اخلطط اليت 
اقات البشرية و املادية و هذا ماخيدم فرضيتنا د اإلستخدام األمثل للطهناك تنظيما مالئما ، كما خيدم التنظيم اجليّ 

  الثانية.

و منه نستنتج أن النتائج تدعم الفرضية الثانية و نقول : التنظيم اإلداري للجنة التحكمية يساهم يف الرفع من 
  مستوي التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر.

 و منه نقول أن الفرضية الثانية محققة.

  السابقة :المقارنة مع الدراسة 

من خالل النتائج املتحصل عليها يف احملور الثاين لإلستبيان نالحظ أّن التنظيم اإلداري للجنة التحكيمية يساهم 
، ففيه حتدد يف الرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر، و يعترب مبثابة اإلطار اخلارجي للعملية اإلدارية 

و اخلطط يتم تنظيمها ني و املؤطرين داخل اللجنة ألّن بعد حتديد األهداف املسؤوليات اليت توزع على املشرف
  لتحقيقها بشكل مالئم ، كما أّن التنظيم اجلّيد خيدم اإلستعمال األنسب للمورد البشري و املادي .

التنظيم و لكن هذا ما تعارضت معه دراسة "إفروجن غنية " املذكورة سابقا ، بأّن التسيري اإلداري ساهم يف سوء 
ا إىل القول بأّن التنظيم اإلداري  له إنعكاس و عمت عليه العشوائية و سادت عليه الفوضى و هذا ما أدّى 

  سليب على مستوى األداء الرياضي .
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: -3-1

أغلبية احلقائق الثالثة بعد عرض و حتليل نتائج احملور الثالث املوزع على العينة املذكورة سابقا مت الوصول إىل 
تساهم الرقابة اإلدارية للجنة التحتيمية يف الرفع من مستوي التحكيم يف كرة القدم يف  انطالقا من الفرضية "

  اجلزائر".

التحكيم يف   هاما يف الرفع من مستوى ني لنا فعال أن الرقابة  تلعب دوراو من خالل اجلداول يف احملور الثالث تبّ 
ا تقوم مبراعاة و  امات جناحهوّ لنظري يف الرقابة و أهدافها و مقاجلانب ا ما يتفق عليه يف كرة القدم و هذا ، أل

تتبع احلقائق و املزايا و تؤكد بأن األعمال تسري على أكمل وجه، تؤكد على احرتام و تطبيق القوانني ، و لتطويرها 
ملناسب وفقا لبعض اخلطوات الرقابية اليت من و جناحه جيب تناسب خطة الرقابة مع طبيعة أعمال و يف الوقت ا

  أمهها:

 حتديد املعايري الرقابية 
 تقومي األداء 
 التقومي و التصحيح 

منه نستنتج أن النتائج تدعم الفرضية الثالثة و نقول الرقابة اإلدارية للجنة التحكمية و  رضيةالف و هذا ما خيدم لنا
  القدم يف اجلزائر.تساهم يف الرفع من مستوي التحكيم يف كرة 

 و منه نقول أن الفرضية الثالثة محققة.

  المقارنة مع الدراسة السابقة :

من خالل النتائج املتحصل عليها يف احملور الثاين لإلستبيان نالحظ أّن الرقابة اإلدارية للجنة التحكيمية تساهم يف 
ا تقوم مبراالرفع من مستوى التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر  عاة و تتبع احلقائق و املزايا و تؤكد بأن األعمال أل

و أّن هناك متابعة دورية من وقت آلخر يف مراقبة أعمال اللجنة و ما تقوم به و ما تؤديه  تسري على أكمل وجه
"شودار الربح " اليت جاءت و هذا ما يتفق مع دراسة  عن طريق اخلربة و الكفاءات املتخصصة من إنشغاالت

يف النوادي الرياضية " بأّن كل ئة الناشئني دور التسيري اإلداري يف التحفيز على ممارسة كرة اليد لدى ف بعنوان:"
و هذا يعين أّن التسيري العمليات اإلدارية هلا مسامهة كبرية يف التحفيز مبا فيها التخطيط و التنظيم و الرقابة 

 لتحفيز على األداء .اإلداري يلعب دور كبري يف عملية املساهة يف الرفع و ا
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  خالصة:

داري ينمي القدرة على حتقيق اخلطة و لتسيري اإل لنا أن ائج احملاور الثالثة اليت ختدم الفرضيات تبّني انتمن خالل 
ا بعد    .جناح ية بكلري تقوم بعملية التنظيم و إعطاء األوامر و املراقبة لتتم العملية التسيأن التنبأ 

 يساهم يف الرفع من مستوىداري للجنة التحكيمية أّن التسيري اإل العامة اليت تقولو منه نقول أن الفرضية 
  يف اجلزائر تدعمها نتائج الفرضيات الثالث و هذا ما خيدم فرضيتنا العامة. مالتحكيم يف كرة القد

  فنستنتج أن الفرضية العامة حمققة.
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  اإلستنتاجات: /2

 تمهيد: 
  أسئلة اإلستبيان بغرض احلصول على املعلومات و البيانات الالزمة اخلاصة بعد حتليل و مناقشة

 اليت أسفرت عليها الدراسة حول:  CFAباإلداريني و احلكام يف جلنة التحكيم الوطنية
 لقدم يف اجلزائر"، متكنت التحكيم يف كرة ا مية يف الرفع من مستوىيك للجنة التحري"مسامهة التسي

 من األفكار و املعلومات اليت ميكن أن نلخصها يف عدة نقاط أمهها: صل إىل جمموعةمن التو 
 و  أين وجدت جلنة التحكيم نقوم بوضع أهدافها و تسطريها قبل الشروع يف املوسم الرياضي

ا ، و هذا بدوره تلف أعضاؤه مع نوع اخلطة اليت يضعو خم يكون املسؤول عن الوضع الرئيس و
 ة.ري اإلداري داخل اللجنلة للتسييساهم يف عملية التخطيط الفعا

  ري يدورا كبريا يف إجناح عملية التس انيلعبو الكفاءة املتخصصة كذلك تبني يل أن عنصر اخلربة
 اإلداري مادام عمل اللجنة يكون منظما و فق اخلطط و األهداف احملددة.

 تعقد دورة كل األداء اخلاص باحلكام حبيث  املتابعة الدورية يف تكوين مستوى كذلك الحظنا
 التحكيم يف اجلزائر يف كرة القدم. رقابية خاصة و هذا للرفع من مستوىشهر وفق معايري 

  رأيت أن جلنة التحكيم تقوم بوضع خطط طويلة و متوسطة األجل اليت تدرج من خالهلا إعداد و
م مع ا تقرر فيها إدراج اإلختبارات البدنية اخلاصة  الدورات  مسابقات إلنتقاء احلكام، و أ

 نية اليت تساهم يف تنمية معارفهم.يالتكو 
 داري يتقمص عدة أدوار منها ، حتسني و تطوير أسلوب العمل، املشاركة كذلك تبني يل أن اإل

 يف وضع اهلداف، حل املشكالت مع الرئيس، احملافظة على اإلنضباط و توزيع املهام.
 لحوظ و هذا من خالل إعداد خرباء و أرى أن التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر على تطور م

مؤطرين يشرفون على احلكام يف الندوات أو الرتبصات للتعرف على آخر تطورات التحكيم 
واد العاملي لإلستفادة منها و إعادة تأهيل املعلومات على آخر تقدمت به لعبة كرة القدم من م

 رات احلكم.قانونية للتحكيم و ما خيص قد
   من خالل حصص الرتقية  رور إىل رتبة حكم فيدرايل و دويلعملية امل كذلك الحظنا كيف تتم

اخلاصة بكل حكم و إمكانية حتسني أداء احلكام اجلزائريني عن طريق التكنولوجيا احلديثة اليت 
 دخلت اجملال مؤخرا.
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 :و في األخير تحصلت على عدة نتائج نذكر منها 
 اخلطط و اهلداف اخلاصة بلجنة داري يلعب دورا هاما يف بناء أن التخطيط اإل

 التحكيم.
  أن التنظيم اإلداري له دور فعال يف احرتام اخلطط و األهداف 
  أن الرقابة اإلدارية تعترب معيار خاص لتحقيق األغراض املادة الوصول إليها عن طريق

 املتابعة املستثمرة هلا.
 كافية املطلوب لتتم أن التسيري اإلداري يعتمد على الكفاءات املتخصصة و اخلربة ال

ا بعد نالعملية بكل جناح، و ينهي القدرة على حتقيق خطة و الت ان تقوم بعملية بأ 
ة و خلق تركيبة نظامية ووحدة وظائف لتنفيذ شروط اخلطة و إصدار ئالتنظيم و التعب

 األوامر و عملية التنسيق و املراقبة لتحقيق األهداف املوضوعة.
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  :حاتااإلقتر  /3

منها حكام و النخبة  داستناد إىل ما توصلت إليه الدراسة احلالية مت وضع اإلقرتحات و التوجيهات اليت يستفي
و شؤون احلكام خاصة و هي الوطنية لكرة القدم و إداريني جلنة التحكيم الوطنية الوصية بشؤون كرة القدم عامة، 

  و التايل:على النح

ني مع مراجعة ي و الفيدرالنيتقسيم و ترقية احلكام إىل مصف احلكام الدوليضرورة مراجعة نظام التقومي يف  -1
 نظام التعينات حيت تتحاشي التغريات الشخصية و اإلعتبارات اجملاملة و احملسوبية.

مستوي أدائهم يف  ارتفاعو بالتايل  ثري اإلجيايباالهتمام و االستماع اجليد للحكام للتأعلى جلنة التحكيم  -2
 اريات .إدارة املب

توعية و حتسني القائمني على سلك التحكيم بتوفري الظروف املالئمة ملمارسة التحكيم أي تناسب فرتة  -3
م العملية أو اخلاصة.(احلياة العائلية).  التكوين اخلاصة باحلكام مع شؤو

 ه جلنة التحكيم كي تصبح ذات مصداقية أكرب.قوضع قانون داخلي تسري وف -4
 يف اجلزائر للرقي به أكثر.مستوى التحكيم  لتطوير أكثر حداثة جياتكنولو  و اقتناء توفري -5
 ت الدولية.ار م التحيز لبعض احلكام يف منهم الشاضرورة عد -6
 التحكيم بكبح املتعطشني للمادة على حساب الكرة و مستقبلها. الرفع من مستوى -7
 التحكيم مع تطور كرة القدم يف العامل. مستوى ضرورة متاشي -8
 حازين و املرتكبني األخطاء ال أخالقية كالرشوة مثال.اقب احلكام املنوضع قوانني تع -9

 السماح للحكام اجلزائريني بأخذ تربصات يف اخلارج مما يزيدهم خربة يف امليدان. -10
 وضع اختيبارات مستمرة للحكام ملراقبة مستواهم. -11
 اإلهتمام باجلانب التحفيزي للحكام بنسبة كبرية. -12
 لإللتحاق و اإلنضمام يف سلك التحكيم.تشجيع عنصر املرأة  -13
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التحكيم يف كرة  ىة  يساهم يف الرفع من مستو ميّ ي اإلداري للجنة التحكّري انطلقت هذه الدراسة من إشكالية التسي
  القدم يف اجلزائر.

و الرئيسي  اإلداري السائد يف  جلنة التحكيم يعترب احملرك األساسي ّري لقد توصلنا خالل هذا البحث إىل أن التسي
د يف أداء أهم الوظائف اجليّ  حكم يف كرة القدم و ذلك للت يّ تحكيمالاألداء  ىمستو ع من فهلا ، فهو مالئم للر 

 ري.فبدون تسي اإلداري الناجح حيتاج إىل أشخاص ذوي خربة و كفاءة عالية يف امليدانّري اإلدارية، أي أن التسي
دد وجودها و هو ما ؤثر على النتائج املراد حتقيقها.و باإلعتماد قد ي حمكم و دقيق فإن إدارة جلنة التحكيم قد 

هداف اليت وجد من أجلها يقوم على خمطط يهدف إىل حتقيق الغايات ، و ذلك  حمكم يركز على األريعلى تسي
يف  اإلداري إىل أعلى املستويات ّري التسي ىلريق، ادية أو بشريةم امكانيات أحسن سواء مبإنتهاج سياسات استخدا

  .املسطرةق األهداف حتقّ  التطور و

ا يف هذا البحث جتّلى يل أّن التسيري اإلداري و من خالل املراحل السابقة  خيتلف حسب نوع اليت مررت 
األهداف و ذلك حسب اختالف مستويات اإلدارة و الظروف اليت قد متر على اللجنة و هذا اإلختالف يدل 

  التحكيم يف كرة القدم. ىري يف املسامهة يف الرفع من مستو  اإلداري له دور كبعلى أن التسيّري 

جانب من  عالطمتكنت من اإل ة إذقيّ يبإليها من خالل الفصول النظرية و التط نايف ضوء النتائج اليت توصل
 اإلداري يف جلنة التحكيم و ألمهيته البالغة له من خالل إظهار كيفية الوصول إىل ّري وظائف اإلدارة اليت ختص التسي

ة خاصة ، وبعد أن حاولت يف اجلانب امليداين الوقوف ميّ يا يف اللجنة التحك اإلداري فعليّ ّري عملية حتسني التسي
التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر استخلصت بأن  ىة يف الرفع من مستو ميّ ي اإلداري للجنة التحكّري التسيمسامهة 

و ذلك ابتداء من وجود التخطيط و حسن التنظيم و  عب دورا أساسيا يف جلنة التحكيم التسيري اإلداري يل
طرة.و هذا ما توصلنا إليه أن الفرضيات سة الرقابة مع تطبيق األهداف املالتنسيق  و كذا التحكيم اجليد يف عملي
  اليت مت اقرتاحها قد حتققت بنسبة معتربة.

ه املوضوع أن يتناوله راجني من كل من يهمّ ، جزء بسيط من احللول أن يكون حبثنا قد قدم ولو  انرجو و أخريا 
 سات أخرى.اة و أن تكون هذه اخلامتة مبثابة مقدمة لدر من التفصيل و الدقّ  يءبش
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  -بسكرة-جامعة محمد خيضر

  معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

  ..............األستاذ الفاضل:.................

  الدرجة العلمية:................................  

  ..مقر العمل:..................................

  المحكمين أياستمارة استطالع ر

  األستاذ، الدكتور،  :السيد 

  حتية طيبة و بعد :

للجان التحكيمية يف   اإلداري ريم يف بناء قائمة التسيرأيك استطالعاإلستمارة املعروضة على سيادتكم بشأن                
  يف بناء القائمة املنشودة و إثراء البحث .معنا كرة القدم الباحث و املشرف يشكرون مسبقا تفضلكم بالتعاون 

  .يف اجلزائريف الرفع من مستوي التحكيم يف كرة القدم  ة التحكيمية ن اإلداري للجرية التسيمسامه ان البحث:عنو

   درجة ماسرت الدرجة العلمية:

  شتيوي عبد املالكالدكتور  المشرف:

التحكيم يف   يف الرفع من مستوى ية التحكيم ةناإلداري للج التسيرية مسامهبناء قائمة  الرأي: استطالعالھدف من 
  .يف اجلزائركرة القدم 

  بناء القائمة من حيث : إجراءاتو يأمل الباحث من سيادتكم التفضل باملساعدة يف استكمال  خطوات و 
  باالستبيانمناسبة البنود املقرتحة  *مدى

  ف أو تعديل بعض العبارات و البنود.*إضافة أو حذ

دف إىل التحكيمية  ةن اإلداري للجريالتسيو يقصد ب               هو جمموعة من اخلطوات املتتالية و املتعاقبة اليت 
      توجه جهود العاملني يف اللجنة حنو حتقيق األهداف احملددة املرتبطة بوظائف اإلدارة التخطيط و التنظيم و الرقابة

  .يف اجلزائر و مسامهتهم يف الرفع من مستوي التحكيم يف كرة القدم

 

 

  



                      

           

      

  و تشمل القائمة المقترحة على ثالث محاور ھي:   

  

عدد عبارات   المحور المقترح  المحور
  المحور

التحكيمية يف الرفع من مستوي التحكيم يف   ةنيساهم التخطيط اإلداري للج  المحور األول
  يف اجلزائر  كرة القدم

10  

التحكيمية يف الرفع من مستوي التحكيم يف   ةنيساهم التنظيم اإلداري للج  المحور الثاني
  يف اجلزائر كرة القدم

10  

التحكيمية يف الرفع من مستوي التحكيم يف كرة  ةنتساهم الرقابة اإلدارية للج  المحور الثالث
  يف اجلزائر القدم

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                      

  

  
 العبارة

  المحور األول :        
 

  *التخطيط اإلداري

 مدى ارتباط العبارة بالمحور  مدى مناسبة العبارة

غير   مناسبة
  مناسبة

  أرى
 التعديل

  غير مرتبطة  مرتبط

هل هناك خطة واضحة موضوعة من   1
  طرف اللجنة عند كل موسم رياضي؟

          

هل األهداف اليت تضعها اللجنة تكون   2
  مرسومة قبل بداية كل موسم رياضي؟

          

هل تعمل اللجنة على الرفع من   3
التحكيم باالستعانة بالوسائل مستوى 

  التكنولوجية احلديثة؟

          

هل امللتقيات اليت تدرجها اللجنة يف   4
ة منها من برناجمها كافية لالستفاد
  ة؟فاءحيث أخذ اخلربة و الك

          

إعداد مؤطرين بهل تلتزم اللجنة   5
يشرفون على تكوين احلكام ذوي 

  اخلربة؟

          

هل إعداد برنامج اللجنة يكون من   6
طرف املسؤول فقط دون مشاركة 

  األعضاء؟ 

          

هل تعقد جلنة التحكيم إجتماعات مع   7
  احلكام؟

          

هل تقوم اللجنة يوضع القوانني و   8
عند    وضعالتعليمات و األنظمة اليت ت

  كل موسم؟

          

رأيك هل تقوم اللجنة بإنشاء  حسب  9
مدارس خاصة يف تكوين احلكام يف  

  كرة القدم؟

          

هل  يساهم التخطيط اإلداري للجنة  10
لتحكيم يف الرفع من مستوى التحكيم 

  ؟يف اجلزائر يف كرة القدم

          



                      

  

  
  العبارة

  المحور الثاني:

  *التنظيم
مدى ارتباط العبارة   مدى مناسبة العبارة

  بالمحور
غير   مناسبة

  مناسبة
  أرى
 التعديل

  غير مرتبطة  مرتبط

هل يسري عمل اللجنة بصورة جيدة و   1
  فعالة؟

          

هل تلتزم اللجنة بإدارة حمكمة يف رفع   2
مستوي التحكيم طبقا للوائح 

 املوضوعة؟

          

اخلطط و األهداف تسري  هل إحرتام  3
وفق طريقة منظمة تساهم يف الرفع 

  من مستوي التحكيم؟

          

هل تقوم اللجنة بتحديد الواجبات و   4
  املسؤوليات بصورة واضحة؟

          

هل تقوم اللجنة باالستخدام األمثل   5
 ؟نيات البشرية و املادية املتوفرةلإلمكا

          

كيل جلان فرعية هل تقوم اللجنة بتش  6
م اللحكام و حتديد  ختصاصا
  بطريقة منظمة؟

          

هل تتناسب الفرتة الزمنية اخلاصة   7
بالتكوين املنّظمة من طرف اللجنة مع 

  شؤون احلكام العملية؟

          

تم اللجنة باجلانب التحفيزي   8 هل 
  الكايف للحكام ؟

          

هل للجنة قوانني صارمة تعاقب   9
احلكام املنحازين و املرتكبني لألخطاء 

  الالأخالقية كالرشوة مثال؟

          

هل  يساهم التنظيم اإلداري للجنة  10
لتحكيم يف الرفع من مستوى 

  ؟يف اجلزائر التحكيم يف كرة القدم

          



                      

  

            

  
  العبارة

  المحور الثالث:
  *الرقابة اإلدارية

  مدى ارتباط العبارة باحملور  العبارةمدى مناسبة 

غري   مناسبة
  مناسبة

  أرى
  التعديل

  غري مرتبطة  مرتبط

هل تقوم اللجنة بتعني حمافظ اللقاء   1
م للمقابالت ملعاينة   ؟احلكام أثناء إدار

          

فظ لقاء فما هو اإذا كان هناك حم  2
هي  األشخاص و ما الءمستوي هؤ 
اليت املناصب ا   ...؟يشغلو

          

ة أو هل يتم تعينهم بطريقة عشوائي  3
  أو طبقا لقوانني اللجنة؟ مقصودة ؟ 

          

هل تقوم اللجنة بالتحيز لبعض احلكام   4
  يف تعينات لإلدارة املباريات؟

          

هل االختبارات البدنية املقررة من طرف   5
اللجنة كافية لالرتقاء مبستوي حتكيمي 

  رفيع ؟

          

التحكيم متدين حسب نظرك مستوي   6
 –يف اجلزائر راجع إىل: نقص املراقبة 

  .مستوي احلكام  - ضعف الفرق

          

يف متابعة تكوين هل هناك خلل   7
  احلكام ؟ 

          

هل تساهم مراقبة دخل احلكم يف الرفع   8
ه ليستطيع مواصلة مشواره امن مستو 

  التحكيمي؟

          

لألداء هل مواظبة اللجنة و معاينتها   9
  مستوي حتكيمي أحسن؟ حيقق

          

الرقابة اإلدارية للجنة ساهم تهل   10
يف الرفع من مستوى  يةلتحكيما

  ؟يف اجلزائر  التحكيم يف كرة القدم

          



 



                                                         
                                          جامعة محمد خيضر بسكرة

 معھد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

ر الرياضييقسم اإلدارة والتسي  
 

 

 

 

 

    

  

  

 

في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شھادة ماستر فيعلوم وتقنيات النشاطات البدنية و 
المتمحور حول مساھمة التسيير الرياضية تخصص إدارة و تسيير رياضي و 

في  مية في الرفع من مستوى التحكيم في كرة القدمياإلداري للجنة التحك
  .)  CFAالجزائر(دراسة ميدانية على مستوى اللجنة الوطنية للتحكيم لكرة القدم 

منكم التفضل بمساعدتنا بملئ ھذه  االستمارة التي ستزودنا بمعلومات تھمنا  نرجو
المختصرة على األسئلة المعروضة  إجابتكمفي إنجاز ھذا البحث وذلك من خالل 

ونتعھد أن كامل البيانات المجمعة  ، ) في المكان المناسبXعليكم بوضع عالمة(
وشكرا على إال ألغراض علمية ال تستخدم بواسطة ھذه االستمارة ستكون سرية و

  تعاونكم معنا.

 

  إشراف األستاذ:                                               من إعداد الطالبة:            

  د/ شتيوي عبد المالك  *                                              بن جدو إيمان      *     

  

  

  

  

  

  2015/2016الجامعي: مالموس

   

استبيان موجھة إلى الموظفين اإلداريين والمسؤولين استمارة 
  CFAفي لجنة التحكيم الوطنية  لكرة القدم

دولي ) –فيدرالي  –(حكم وحكام النخبة  

-الجزائر-  



       

  :شخصيةومات ــــــــــــمعل     

  الجنس:................................. )1
  .سن:..................................ال )2
  .......................المؤھل العلمي:. )3
  لخبرة:........................سنوات ا )4
 ...............حكم             حكم مساعد           ......الدرجة التحكيمية )5

  
  لة:ـــئـــــــــــــاألس

 كل موسم رياضي؟            ھل تضع لجنة التحكيم خطة قبل بداية  /1

  ال                                       نعم           

  وضعھا؟ل عن ومن ھو المسؤفي حالة وجود خطة في لجنة التحكيم  /2

  الرئيس و أعضاؤه      ة       ھيئة متخصص       الرئيس بمفرده     

  ة في إختيار أعضاء لجنة التحكيم ؟ماھي المميزات المطلوب/3

  االثنان معا      رة        الممارسة والخب  المؤھل العلمي         

  لجنة التحكيم ؟تضعھا اھو نوع الخطة التي م/4

  قصيرة األجل        متوسطة األجل         جل     طويلة األ

 نتقاء الحكام؟إلبمسابقات بإعداد ھل تقوم لجنة التحكيم /5

  ال                                نعم           

 بنعم ماھي متطلبات عملية االنتقاء؟ اإلجابةكانت  إذا 

  صفات أخرى           صفات بدنية           السن    

  أذكر البعض منھاإذا كانت صفات أخرى  :
.................................................................... 

 ....................................................................  

  ية تقررھا لجنة التحكيم؟  ارات بدنبھل ھناك اخت /6

  نعم                  ال          

  ھل يوجد دورات تكوينية لتنمية معارف الحكام؟                         /7

  نعم                       ال      

  

  



  

  ال       نعم             ؟  ع الحكامم اجتماعاتمھل تعقد لجنة التحكي /8

  ھل تعقد لجنة التحكيم اجتماعات مع مراقبين و محافظي اللقاءات؟    /9

  نعم                        ال    

             التحكيم في للجنة التحكيمية في الرفع من مستوى  اإلداريھل يساھم التخطيط  /10
  ال                 نعم              ؟كرة القدم في الجزائر

  التسيير اإلداري الناجح يقوم على أساس:           /11

  الشخصية التخصص               الخبرة                         

  في نظرك كيف يكون عمل لجنة التحكيم؟ /12

  التوجد إدارة   عشوائية في عملھا        م و تنظيم        تعمل بنظا

  ف المحددة لھا؟              التحكيم الخطط و األھدا تحترم لجنة /13

  ال     نعم                     

  ال تخضع له لجنة التحكيم؟  نعم           ھل ھناك قانون  داخلي /14

  تحكيم ھو وحده من يقوم بإعطاء األوامر؟  ھل رئيس لجنة ال /15

  ال                نعم           

  لى تكوين الحكام؟  مؤطرين يشرفون عتساھم لجنة التحكيم في إعداد  /16

  ال                     نعم      

  تتناسب مع شؤونھمھل حسب رأيك ھل الفترة الزمنية الخاصة لتكوين الحكام  /17

  ال  م                نع الخاصة؟       

  جانب المادي للحكام و عدم التأخير في إعطاء ھذه المنحة؟    بالتلتزم لجنة التحكيم  /18

  ال                     نعم    

  ھل تقوم لجنة التحكيم بتنظيم أيام تكوينية طارئة غير مقررة في البرنامج؟  /19

  ال         نعم                

  ھل التنظيم اإلداري للجنة التحكيمية يساھم في الرفع من مستوى التحكيم في كرة القدم  /20

  ال  نعم                  في الجزائر؟ 
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  النعم                             

  ؟ اللقاءاإلجابة بنعم على أي أساس يتم تعيين محافظ  إذا كانت** 
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  ال     نعم                     
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  ملخص الدراسة:
 يف اجلزائر. مالتحكيم يف كرة القد ىمية يف الرفع من مستو يالتحك للجنة  اإلداريريمسامهته التسي : عنوان الدراسة
 :التحكيم يف كرة القدم. ى اإلداري يف الرفع من مستو ريالتسيإظهار أمهية  هدف الدراسة 

التحكيم يف كرة القدم. ىالرفع من مستو مية يف يمسامهة التخطيط اإلداري للجنة التحك معرفة  -
 التحكيم يف كرة القدم. ىمية يف الرفع من مستو يمعرفة مسامهة التنظيم  اإلداري للجنة التحك -
 التحكيم يف كرة القدم. ىمية يف الرفع من مستو يللجنة التحك ةمعرفة مسامهة الرقابة اإلداري -

 :فرضيات الدراسة 
 :التحكيم يف كرة القدم   ىية يف الرفع من مستو ميجنة التحكللّ  ياإلدار  ّري يساهم التسي الفرضية العامة

 يف اجلزائر.
  التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر ىللجنة التحكمية يف الرفع من مستو التخطيط اإلداري ساهم ي:1الفرضية
  التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر ىللجنة التحكمية يف الرفع من مستو اإلداري  نظيم يساهم  الت:2الفرضية 
  التحكيم يف كرة القدم يف اجلزائر ىمية يف الرفع من مستو يللجنة التحك ةساهم  الرقابة  اإلداريت :3الفرضية
 :إجراءات الدراسة الميدانية 

 : و دراسة مسحية بالنسبة الوطنية النخبةحكام حكم من  50عينة احتمالية بالنسبة للحكام  العينة ،
 ).أفراد مسؤولني CFA  )10جلنة التحكيم  يإلداري

 :امتد  -2و املرحلة  20/2/2016إىل  2015 /18/11من  -1قسم إىل مرحلتني: نا المجال الزماني
حيث مت توزيع اإلستبيان على احلكام و اإلداريني. 2010ماي  10إىل  25/02/2016من 

 :املنهج الوصفي. المنهج 
  استمارة استبيان موزعة على جمتمع الدرسة . الدراسة:األدوات المستعملة في
 :استخالصات 

أن التخطيط اإلداري يلعب دورا هاما يف بناء اخلطط و األهداف. -
 التنظيم اإلداري له دور فعال يف احرتام اخلطط و األهداف. -
 الرقابة اإلدارية تعترب معيار خاص لتحقيق األغراض املراد حتقيقها. -

 :اقتراحات
 قانون داخلي تسري وفقه جلنة التكيم لتصبح ذات مصداقية أكثر .وضع  -
م العملية.توعية القائمني على سلك التحكيم بتوفري ظروف  - مالئمة لتناسب فرتة التكوين للحكام مع شؤ
 يف التعني إلدارة املباريات.و ضرورة عدم التحيز لبعض احلكام يف منحهم الشارات الدولية  -
 مستمرة للحكام ملراقبة مستواهم.ارات بوضع اخت -


	واجهة
	00 كلمة شكر و عرفان بن جدّو
	00 اإهداء إيمان الإدارة
	00 قائمة الجداول و الأشكال
	محتوى الدراسة
	1 مقدمة
	2 الجانب التمهيدي الصحيح
	3 التسيير الإداري الفصل الاول
	4  الفصل الثاني التحكيم
	5 الفصل الثالث كرة القدم
	6 الفصل الأول التطبيقي
	7 الفصل الثاني التطبيقي
	8 الفصل الثالث التطبيقي
	9 الخاتمة
	10 قائمة المراجع
	11 ستمارة المحكمين
	12 الاستبيان
	CCI17052016_0006
	CCI17052016
	CCI17052016_0001
	CCI17052016_0002
	CCI17052016_0004
	CCI17052016_0005
	CCI17052016_0003
	11 ملخص الدراسة
	Page vierge



