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 : مقدمــــة

ديبها و حاضرىا يوحي بأف كل شيء يف ىذه اغبياة إال ولو ىدؼ و واقع اجملتمعات البشرية ق أفال شك فيو  فبا

 , اؼبدربُت و غَتىم .ينغاية, فاغبياة يف حد ذاهتا أىداؼ مسطرة فكذلك لئلداريُت, اؼبشرفُت,اؼبسَت 

اؼبعروؼ أف أىم وظائف اإلدارة التخطيط و أحد عناصر التخطيط اإلمكانات و اؼبنشآت الرياضية و ىي  من

 لتحقيق اؼبستهدؼ يف التخطيط من حي  الكم و النوع و ىي مادية و بشرية . توظيفهااصر اؼبطلوبة ربديد العن

 و منها : العاملوف, اؼبنفذوف و الفنيوف . البشريةو منها : اؼبواد اؼبستخدمة, األجهزة, اؼبعدات و األمواؿ . اؼبادية

إلقامة مراكز التدريب و القرى الرياضية و هبب مراعاهتا عند التخطيط  أساسيةىناؾ عدة مبادئ  و       

و  اؼبشرفُتنوع اػبدمة اليت تقدمها يف خدمة  اختبلؼاؼبنشآت الرياضية دبختلف أنواعها و أشكاؽبا و مع 

وذلك من اجل اإلستغبلؿ األمثل و ضماف فاعلية و سهولة  و سبلمة استعماؽبا حىت ربقق اؽبدؼ  اؼبدربوف

بُت يف حبثنا ىذا أىم اؼببادئ اليت ينبغي وضعها يف اغبسباف والدراسة قبل التنفيذ الذي أنشئت من أجلو ، كما ن

وؽبا عدة مبادئ منها التخطيط ،التنظيم ، الرقابة ، التوجيو و التنسيق كما سنتم دراستها كل على حدة و 

 حسب الًتتيب و األنبية .

ارية ـبططة مبنية على أسس علمية سليمة تعمل على التسيَت يف اإلدارة الرياضية اغبديثة ىو عملية إد و        

وصوؿ اؼبنشآت الرياضية إذل التكامل واالرتفاع بقدراهتم وإكساهبم اػبربات يف ؾباؿ التسيَت اإلداري وتعترب اإلدارة 

فن علم من العلـو اإلدارية البارزة وىي علم يبح  على كيفية إقامة عبلقات طيبة بُت اؼبؤسسات من ناحية 

ظيم، التخطيط يف اؼبنشآت ومن ناحية األفراد واعبماىَت، ودرجة تأثَت اؼبؤسسة على اعبمهور الذي تتعامل التن

 معو اإلدارة الرياضية لسلك نفس الطريق الذي تتبعو يف ربسُت تسيَت اؼبنشآت.

ء اإلدارة حي  ونظرا ؼبا أصبح يتميز بو التسيَت اغبارل من قدرة فائقة على األداء اإلداري الدقيق يف بنا 

أف متابعة تسيَت اإلدارة الرياضية وربركات اإلداريُت تتطلب منو أف يأخذ مكانا مناسبا للتسيَت اإلداري وؽبذا 

 أ



أصبح لزاما على اإلداريُت اإلؼباـ اؼبعريف باألسس العلمية اغبديثة أثناء واختيار اؼببادئ أو العناصر الفعالة لتحقيق 

 أىدافهم اؼبنشودة.

يطلب من اإلدارة الناجحة أف تصبح عملية رشيدة ربقق أىدافها بأكفاء من اؼبشرفُت و اؼبسَتين  كما         

 مناخ فبكن لعمل العنصر البشري مع أقل جهد . أفضلاإلمكانات اؼبتاحة مع توفَت  باستخداـوذلك 

ائل يف ؾباؿ البح  العلمي هبب على الباح  يف ؾباؿ إدارة اؼبنشآت الرياضية  أف يتعرؼ على ما كتبو األو  كما

و الذين سانبوا بنصيب وافر يف توضيح اؼبفاىيم اليت تنطوي عليها العلـو يف ربديد أركاهنا و أساسياهتا و الذين 

 فيها اإلدارة مهنة منظمة . أصبحتحالة  ذلكاف ؽبم الفضل األوؿ يف تنمية اؼبعلومات اإلدارية إ

 ث جوانب وىي كاآليت :وعليو قمنا بتقسيم دراستنا ىذه اذل ثبل

 اعبانب التمهيدي وىو اإلطار العاـ للدراسة .

 اعبانب النظري : وتناولنا فيو ثبلث فصوؿ جاءت كااليت :

 اإلدارة الرياضية الفصل األوؿ :

 التسيَت الرياضي الفصل الثاين : 

 كرة اليدالفصل الثال  :  

 وأخَتا اعبانب التطبيقي وتناوؿ :

 ر اؼبنهجي للدراسة الفصل الرابع : اإلطا

 الفصل اػبامس :عرض و ربليل و مناقشة نتائج الدراسة 
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 الجانب التمهيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة

 : اإلشكالية -1 
تعد الرياضة منذ العصور القديبة عنصر جد فعاؿ يف اغبياة االجتماعية  لبناء جسم سليم ودبرور الزمن        

 صبح ؽبا قوانُت وأماكن ـبصصة.تطورت وأ

يف ىذا العصر فقد صار ؽبا اىتماـ خاص نلمس ىذا من خبلؿ ما وفر ؽبا من اؼبنشآت الرياضية  أما     

 الستقطاب كل من يرغب يف تطوير مواىبو الرياضية .

 من أىم أقطاب فبارسة الرياضة ؽبا أىداؼ ومهاـ عديدة . ةوتعترب اؼبنشآت الرياضي   

بالنسبة للمنشآت الرياضية يف ببلدنا فقد أبدت يف السنوات اؼباضية تألقا من حي  اؼبردود واألداء ولكن أما     

على مستوى النتائج الحمصل عليها ، والوجو غَت اؼبشرؼ   تدىوراؼببلحظ يف العشرية األخَتة أهنا باتت تعيش 

شاركات اػبارجية اإلفريقية والعربية ، ىذا بالرغم من الذي ظهرت بو سواء يف البطولة الوطنية واؼبنافسات الحملية واؼب

مادي معترب من طرؼ الدولة ودعم الشركات أخرى ،ومع ىذا كلو يبقى  بدعمباىتماـ أو  ربظىأف اؼبنشآت 

 مستوى  الرياضي متدين .

 وعليو قمنا بطرح التساؤؿ التارل :

 ؟اليد كرة رياضةالرياضية في تنمية  تسيير المنشأة دور ما ىو  - 

 وجاءت التساؤالت الفرعية كاالتي :

 ؟ التسيَت اعبيد يف رياضة كرة اليد ضعف اؼبوارد اؼبالية يؤثر على   ىل يؤدي -

 ؟ودية الرياضيُتدافتقار اؼبنشآت الرياضية للمعايَت الدولية يف تصميمها يؤثر على مر ىل  -

 ؟كرة اليد  ؼبمارسي رياضة  االستغبلؿ األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولويةىل  -
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 الجانب التمهيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة

 الفرضيات  : -2

 الفرضية العامة :-أ

 . كرة اليد رياضةإذل تدىور اتدين   يؤدي اؼباليةالتسيَت الحمكم للمنشأة الرياضية وضعف اؼبوارد  نقص 

 الفرضية الجزئية : -ب

 كرة اليد . التسيَت اعبيد يف/ ضعف اؼبوارد اؼبالية يؤثر على 1       

 ودية الرياضيُت .دافتقار اؼبنشآت الرياضية للمعايَت الدولية يف تصميمها يؤثر على مر  /2       

 كرة اليد االستغبلؿ األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ؼبمارسي رياضة   /3       

 :أىمية الدراسة  -3
  : ىيألسباب موضوعية    عارضة و إمبا كاف  ألسباب أو صدفة إف اىتمامنا هبذا البح  دل يكن 

 يعاجل ظاىرة اندماج اؼبسَتين و وضعهم يف اؼبكاف اؼبناسب . ألنو -

 ؼبستقبل اؼبسَتين اؼبشرفُت . اىتمامنا -

 لدور اؼبسَتين و أثر اؼبنشآت الرياضية للنهوض بالرياضة بصفة عامة . دراسة -

 آت الرياضية .رأي اؼبشرفُت من ناحية التمويل و الصيانة و االستغبلؿ للمنش معرفة -

 الدراسات اليت تطرقت ؽبذا اؼبوضوع إف دل نقل منعدمة . نقص -

 أىداف الدراسة : -4

 الرياضية . ةعلى فبارسة التسيَت داخل اؼبنشا لضوءا تسليط -

 أىم نقاط التحوؿ اليت مست التسيَت اإلداري يف اؼبنشآت الرياضية. معرفة -

 عامة. بصفة الرياضةية وانعكاسو على تطوير اؼبنشأة الرياض التسيَت الفعاؿ يف أنبية -

 دور التسيَت داخل اؼبنشآت الرياضية . معرفة -

 . البحوثمكتبتنا هبذا النوع من  إثراء -
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 الجانب التمهيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة

 الموضوع : اختيارأسباب  -5
 اإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية . الشخصي لكل ما تقدمو ميولنا -       

 ضي .سباشيا مع زبصص اإلدارة و التسيَت الريا -    

 الدراسات و البحوث العلمية حوؿ ىذا اؼبوضوع باألخص . قلة -

 ما يتعلق باؼبسَت .  يماللتسيَت, الس الرئيسيةمعرفة العناصر  قلة -

 اؼباسة ؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع و خاصة انو اغبدي  عن التسيَت يف اإلدارة و اؼبنشآت الرياضية . اغباجة -

اؼبوارد اؼبالية,االستغبلؿ األمثل للمنشآت الرياضية وافتقارىا مع فراضيات البح  و اؼبتمثلة يف  سباشيا -

 للمعايَت الدولية .

 يف دور اثر اؼبنشآت الرياضية يف تنمية الرياضة اعبزائرية . النظر -

 تحديد المفاىيم و المصطلحات : -6

 . اإلدارة :6-1

اـ إلدارة الذي ىو: "ىيئة أو يتفق الباحثوف يف تعريف اإلدارة مع "عصاـ بدوي" والقائل أف اؼبعٌت الع

منظمة تتألف من شخص أو عدة أشخاص يتحملوف مسؤولية تسيَت عمل أو ىيكل أو برنامج"، نعٍت أيضا: 

 تنظيم، تنسيق، توجيو، زبطيط، مراقبة، صبع بشري لتحقيق ىدؼ معُت.

 .اإلدارة الرياضية :6-2

ة أو اؼبنظمة أو اؽبيئة الرياضية كأفراد ىي عملية إنسانية اجتماعية فيها جهود العاملُت يف اؼبؤسس

اعبماعػات لتحقيق األىداؼ اليت أنشػأت من أجػل ربقيقها متوخُت يف ذلك أفضل استخػداـ فبكن لئلمكانيات 

 1 اؼبادية والبشرية والفنية اؼبتاحة للهيئة أو اؼبنشأة.
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 الجانب التمهيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة

 .التسيير :6-3

قوف على أف التسيَت ىو عملية يشًتؾ فيها العلم من خبلؿ التعريفُت السابقُت فإف الطلبة الباحثُت يتف

والفن وتقنية قيادة شؤوف تنظيم وزبطيط وتدبَت وتنشيط ومراقبة األعماؿ، كما يعٍت إسناد صبلة النشاطات 

والقدرات الفردية ذات نوعية عالية، ويعمل على توصيل اػبطة إلدراؾ ىذه الفرديات مع ربديد مسؤولية تكلف  

  1كل خطة.   

 .المنشات الرياضية :6-4

ىي مكاف سبارس فيو األنشطة البدنية و الرياضية على كافة أشكاؽبا من مبلعب و أدوات و حجرات وـبازف و 

 2مباين ...، سواء كانت مكشوفة أو مغطاة ، وربتوي على كافة االمكانات و اؼبتطلبات و التجهيزات الرياضية .

لػػػػك اؼبكػػػػاف اجملهػػػػز بالوسػػػػائل و االمكانػػػػات الرياضػػػػية و اؼبخصػػػػص ويبكػػػػن تعريػػػػف اؼبنشػػػػأة الرياضػػػػية علػػػػى أهنػػػػا ذ
 3للممارسة األنشطة الرياضية وتقدًن اػبدمات البلزمة لتحقيق األىداؼ الرياضية حاضرا و مستقببل .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .07، ص 271يوسف يصديق: القيادة والتسيَت والتباين التكاملي، جريدة النبأ، اعبزائر، العدد  - 1
اغبليم ، استثمار اؼبنشآت الرياضية يف الوطن العريب ، دار العلم و االيباف للنشر و التوزيع ، مصر  مؤمن عبد العزيز عبد اغبميد ، عبده ؿبمود عبد 2

 67ص 2015
3

 .14،ص  2012ؿبمد حسن الوشاح ، ؿبمد عبد اهلل الشقارين ، اؼبنشآت و اؼببلعب الرياضية ، مكتبة اجملمع العريب للنشر و التوزيع ،األردف ،  
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 الجانب التمهيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة

 الدراسات السابقة : -7
 

ا على ـبتلف األرشيفات يعد موضوع اؼبذكرة اليت أقبزناىا من اؼبواضيع اعبديدة يف نظرنا، وذلك بعد إطبلعن

اؼبكتبية للمعاىد الرياضية، ألف طبيعة اؼبوضوع صعبة نوعا ما إال أننا وجدنا بعض اؼبواضيع اؼبشاهبة نوعا ما 

 ؼبوضوع مذكرتنا ىذه ونذكر منها:

 لكرة الرياضي النشاط على وأثره اإلداري التسيَت أنبية " عنواف ربت راحبي األخضر ؿبمد الطالب مذكرة 
 " اؼبسيلة لوالية ميدانية دراسة اليد

   وتطوير انتشار يف ودورىا الرياضية اؼبنشآت وتسيَت إدارة ربت عنواف " مصطفاوي كماؿمذكرة الطالب 
 "الرياضة

  مذكرة الطالب قادري توفيق ربت عنواف " تأثَت التنظيم و التسيَت على النشاط البدين للرياضة اؼبدرسية
 رابطة الوالئية للرياضة اؼبدرسية "،دراسة ميدانية على مستوى ال

 " استغبلؿ تسيَت اؼبنشآت الرياضية لتحقيق النشاط البدين  مذكرة الطالب علي ىامل ربت عنواف
 " الرياضي للجميع
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              الفصل األول :

 اإلدارة الرياضية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلدارة الرياضية   الفصل األول

 مـهـــيــد تـ

حرصنا يف تناولنا يف ىذا الفصل الثاين على العمل اإلداري يف اجملاؿ الرياضي الذي ىبضع لعدة أسس      

نستطيع من خبلؽبا ربقيق أىداؼ اؼبؤسسات الرياضية والوصوؿ إذل ربقيق وتطوير ىذه اؼبؤسسات وىياكلها 

إدارية ضرورية هبب احًتامها واللتزاـ هبا للوصوؿ إذل التابعة ؽبا ويكمن ىذا النجاح يف وجوب توفر عدة مقومات 

ربقيق الغايات واألىداؼ اؼبنشودة ؽبذه اؼبؤسسات الرياضية، ولعل أنبية اإلدارة الرياضية تكمن يف طريقة تسيَت 

 ىذه اؼبؤسسات وىياكلها من جهة ومن جهة أخرى كيفية تسيَت اإلمكانات واؼبوارد اؼبتاحة ؽبذه اؼبؤسسات.

ذلك تعترب اإلدارة الرياضية ىي الركيزة األساسية يف بناء اؼبؤسسات الرياضية، وتعتمد على أسس وقواعد ل    

لتحقيق أىداؼ ىذه اؼبؤسسات الرياضية، ولئلدارة الرياضية عناصر هبب أف تتوفر إلكماؿ اغبلقات والوظائف 

ة يف بناء اؼبنظومة اإلدارية، فكل واحدة تكمل اإلدارية فالتخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة، عناصر أساسية ومهم

األخرى ولعل عرضنا يف ىذا الفصل ألنبية ىذه العناصر وخصائصها ومكوناهتا دورا كبَت يف بناء إسًتاذبية ىذه 

 اؼبؤسسات الرياضية يف الوصوؿ إذل أىدافها. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلدارة الرياضية   الفصل األول

 مفهوم اإلدارة :  -1

 من الباحثُت والكتاب، وقد تبارى اؼبتخصصوف يف وضع ىناؾ عدة تعاريف لكلمة اإلدارة سردىا كثَت    

 التعاريف اعبامعة والشاملة ؼبعٌت اإلدارة واليت نسوؽ منها :

بأهنا اغبقل الذي يهتم دبجموع األفراد الذين يتحملوف اؼبسؤولية يف (Jenson) يعرفها اإلداري األمريكي  " 

د سواء أكاف ذلك من خبلؿ اإلقبازات الفعالة والكافية إدارة وقيادة االنسجاـ يف توحيد جهود ىؤالء األفرا

 1لتحقيق أبسط االحتماالت يف النجاح".

 2فيعرفها على أهنا" فن إقباز األعماؿ بواسطة الناس ". M Parkerأما ماري باركر 

اآلتية:   فيقوؿ أهنا استخداـ العلم يف عمليات االختيار والتنظيم والسيطرة على النشاطات Waterويتناوؽباا 

 اإلجراءات، األفراد، اآلالت، اؼبواد، التحويل، التسويق، عمل ما هبعل ذلك العلم أكثر إنسانية وأعظم رحبا.

"كما يعرفها حسن شلتوت وحسن معوض بأهنا فن تطبيق السياسة اإلدارية اؼبوضوعة يف اإلطار التنظيمي العاـ 

 3على أف يراعى ىذا التطبيق مقتضيات الزماف واؼبكاف".

وقد عرفها إدوارد بريك بأهنا مسؤولية اجتماعية تتضمن التخطيط والتنظيم الفاعلُت لعمليات اؼبنشأة، وإقرار 

 4اإلدارة البلزمة لضماف سَت األعماؿ مع اػبطة اؼبرسومة وتوجيو ومراقبة األفراد يف اؼبنشأة.

يم وتدريب السلوؾ اإلنساين وىي ومن ىذه التعاريف يبكن استخبلص مفهـو شامل لئلدارة، واليت ىي فن تنظ

 مسؤولة عن استخداـ العناصر اؼبادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق النتائج اؼبسطرة.

                                                           
 . 52، ص2002، عماف،  1إبراىيم: إدارة البطوالت واؼبنافسات الرياضية، الدار العلمية للنشر، ط مرواف عبد اجمليد - 1
 . 27، ص2001 ، القاىرة،1عصاـ بدوي: موسوعة التنظيم واإلدارة يف الًتبية  البدنية والرياضية، دار الفكر العريب اط - 2
 .101، ص1981لرياضية، دار الشروؽ، القاىرة، إبراىيم عبد اؼبقصود: التنظيم واإلدارة يف الًتبية ا -3
 .52مرواف عبد اجمليد إبراىيم: مرجع سابق، ص - 4
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلدارة الرياضية   الفصل األول

 اإلدارة الرياضية: -2

إف الرياضة وأنبيتها كباقي شؤوف اغبياة األخرى ربتاج إذل إدارة تنظيم جيدين وأف االختصاصيُت يف شؤوف اإلدارة 

مواضيع عامة يبكن أف تنسجم مع اعبوانب التطبيقية العملية وهبذا فإف مهمتهم ىذى الرياضية قاموا بعرض 

تتجدد يف عمليات ربليل وزبطيط وتقرير ومراقبة اؼبسائل األساسية اليومية اؼبتعلقة باذباىات تطور حقل الًتبية 

 البدنية والرياضية على ضوء اػبربة اؼبتجمعة أو اليت تتجمع نتيجة للعمل اإلداري.

"إف كل اؼبساعي واعبهود يف العمل اليت تبذؿ داخل ىذا اغبقل تسعى يف اغبقيقة إذل الوصوؿ إذل ىدفُت رئيسيُت 

 متداخلُت مع بعضهما.

 .ربقيق اقبازات رياضية عالية 

 ".1ؿباولة جذب واحتواء الشباب ؼبمارسة األنشطة الرياضية بشكل متواصل ومنظم 

تائج الرياضية اؼبتقدمة ىي شبرة اعبهود اؼببذولة يف العمل اعبماعي اؼبشًتؾ لقد توضح ومنذ سنوات طويلة بأف الن

وىذا ال يتمثل دبهمات اؼبدرب مع الرياضي يف الفريق فحسب بل يبتد أكثر ليشمل الناحية اإلدارية، وقد أدركت 

ألجل تطوير وضباية  الدوؿ اؼبتقدمة يف عادل الرياضة أنبية ىذا الدور وعملت على تشريع القوانُت اػباصة بذلك

 مفهـو العمل اعبماعي يف ىذا اغبقل وذلك دبسانبة البلعبُت واؼبدربُت واإلداريُت.

"إف ىذا يقودنا إذل وضع الفكرة األوذل من ىذا اؼبوضوع الذي كبن بصدد دراستو وىي ليس باإلمكاف ربقيق أي 

رة العلمية اغبديثة وهبذا فإف العمل اإلداري تطور ملموس يف أي عمبل إداريا جيدا والذي يستند إذل مبادئ اإلدا

ىو أحد عوامل التطور األساسية يف حقل الًتبية البدنية والرياضية بشكل عاـ وىذا يقودنا إذل القوؿ بأف اإلدارة 

العلمية اغبديثة ربقق باالستخداـ العلمي العملي للعمل اإلداري وهبذا فإف الفعالية العلمية يف ىذا اغبقل تستند 
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بساطة على اػبربة اؼبتجمعة يف العمل الذي أساسو العلم والذي يستخدـ اؼبعرفة اغبديثة للعلـو الرياضية وب

 1 واإلدارية."

تعترب اإلدارة الرياضية من أىم مقومات التطور الرياضي العلمي اغبدي  ألهنا اإلدارة الفاعلة يف زيادة االقباز 

 يذ ومتابعة وتقوًن لكل األنشطة الرياضية. الرياضي وتطويره كما ونوعا وىي زبطيط وتنف

واإلدارة الرياضية ألي لعبة من األلعاب الرياضية تعترب عنصرا من العناصر اليت تسعى لتقدًن وازدىار ىذه اللعبة 

فهي تقود التقدـ وتعمل جاىدة على ربفيز التغَت وتنمية عواملو وربريك متطلباتو وهبذا فإهنا مطالبة بأف تعد 

 هتيئ أدواهتا.نفسها و 

 مكونات اإلدارة الرياضية: -3

 :العامل البشري 

" يعد الفرد نواة اؼبنظمة حبي  إف أي تنظيم أو منظمة تتكوف من أعضاء، والفرد ىو أساس السلوؾ التنظيمي، 

وعنصر الـز ألي موقف سلوكي سواء كاف يستجيب لتوقعات اإلدارة أو ؼبؤسبرات بيئية فيعمل أو يسلك دبفرده أو 

 2ضمن صباعة أو فريق عمل."

 :العامل اعبماعي 

اؼبنظمة تشكل ؿبيط عمل جملموعة من األفراد ؽبم أىداؼ واىتمامات مشًتكة إذ أف فردا أو بعض األعضاء ال 

عن غَتىم من غَت  –كأعضاء   –يستطيع ربقيق اؽبدؼ دوف تفاعل صباعي مشًتؾ يستطيعوف سبيز أنفسهم 

 األعضاء باعبماعة، وؽبم أدوار.

                                                           
 .58مرواف عبد اجمليد إبراىيم:  اؼبرجع السابق، ص - 1
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" فكل فرد يبارس دورا أو أكثر ذباه غَته من األعضاء ؽبم أحاسيس ومشاعر ذباه بعضهم البعض، وؽبم قيم 

 1مشًتكة، وؽبم قواعد وأمباط يسلم كل فرد جبهده مع زمبلئو لتحقيق ىدؼ مشًتؾ."

 :اؼبنظمة واليت تعمل اإلدارة ألجلها 

و أنشطة اإلدارة. ويعد تعبَت "اؼبنظمة " أدؽ وأصدؽ من يطلق لفظ اؼبنظمة على اعبهاز أو اؽبيكل الذي سبارس في

 التعبَتات األخرى الشائعة مثل: " النشأة " أو " اؼبشروع ".

"ولفظ اؼبنظمة مشتقا من تعبَت " التنظيم " الذي يشَت لتنظيم يضم ؾبموعة تعمل وفق زبطيط وتنسيق معُت 

 لتحقيق ىدؼ ؿبدد يبثل توجو اإلدارة "

 :القائد اإلداري 

إف قباح أي منظمة متوقف على مدى فاعلية إدارهتا ىذه األخَتة اليت ال يبكنها ربقيق أىدافها بشكل وايف إال 

بوجود قائد إداري فعاؿ، " والذي يتميز بقدرة التأثَت اعتمادا على ظباتو الشخصية حىت ينجح يف ربفيز 

 2اؼ اؼبخططة."مرؤوسيو، وإرشادىم، وحثهم على األداء اؼبثمر ذباه ربقيق األىد

 صفات القائد اإلداري: -

 .األمانة والعدؿ واإلخبلص يف العمل 

 .صفات عقلية وفكرية، أي أف يكوف على قدر من الذكاء 

 .صفات جسمانية حىت يتحمل عبء العمل 

 .صفات فنية أي أف يكوف ملما بالتخصص الذي يعمل بو 

 .صفات ثقافية حبي  يكوف معلقا على العلـو األخرى 

                                                           
 .229إبراىيم عبد اؼبقصود : اؼبرجع السابق، ص - 1
 .264-263إبراىيم عبد اؼبقصود : اؼبرجع السابق، ص  - 2



 

05 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلدارة الرياضية   الفصل األول

 1سانية يستطيع من خبلؽبا التعامل مع العنصر البشري.صفات إن 

 المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية : -4

 تعتمد اإلدارة الرياضية الناجحة على اؼبهارات اآلتية:    

وىي التفهم الكامل والكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات، وىي تتضمن معلومات المهارات الفنية : -1

 ة للتعليل يف ذلك االختصاص والقدرة على كيفية استخداـ التفنن يف اجملاؿ الرياضي.خاصة وقابلية كبَت 

القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعاؿ كمجموعة واحدة لغرض التعاوف وذبانس تاـ يف المهارات اإلنسانية : -2

 فريق العمل، وتتضمن معرفة اآلخرين والقدرة على العمل معهم بشكل فعاؿ وبعبلقة جيدة.

وتتمثل يف القدرة على ربط األجزاء الدقيقة، وىذا يعٍت النظرة الشاملة والكلية مهارات االستيعاب الفكري : -3

 2للمنظمة اليت يعملوف فيها وكيفية اعتماد أقساـ تلك اؼبنظمة على بعضها البعض

 وظائف اإلدارة الرياضية  -5

 . الوظيفـة األولى: التخطيـط5-1

عناصر اإلدارة، ولو أولوية على صبيع عناصر اإلدارة األخرى، إذ ال يبكن تنفيذ  التخطيط عنصرا أساسي من

أعماؿ على أكمل وجو دوف زبطيط ؽباف فحسن التخطيط ورسم األىداؼ بطريقة مناسبة يكفل القياـ باألنشطة 

ع ووض –اليت تسبق أي عمل  –واألعماؿ خبلؿ فًتة قياسية وبأقل تكلفة، فالتخطيط مرحلة التفكَت 

االفًتاضات ؼبا ستكوف عليو األحواؿ يف اؼبستقبل، مث وضع خطة تبُت اؽبداؼ اؼبطلوبة الوصوؿ إليها والعناصر 

الواجب استخدامها لتحقيق األىداؼ، وطريقة استخداـ ىذه العناصر، وىذا كلو يتم خبلؿ فًتة زمنية معينة 
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تقبل، ازباذ ىذه القرارات ؼبا هبب عملو وكيف وىي سنة عادة، فالتخطيط سلسلة من القرارات اليت تتعلق باؼبس

 يتم ومىت يتم ومن يقـو بو.

 وظائف التخطيط: .5-1-1

 ويتضمن التخطيط القياـ دبجموعة من الوظائف يبكن حصرىا يف النقاط التالية:

 .ربديد وتوضيح األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها 

 دؼ.صبع كل اؼبعلومات اليت يبكن الوصوؿ إليها، واليت تتصل باػبطة واؽب 

  ربديد العناصر اكما ونوعا  الواجب استخدامها لتحقيق األىداؼ سواء أكانت ىذه العناصر

 مادية امواد، عتاد، آالت،... ، أـ بشرية اموظفُت، عماؿ فنيُت.. ، أـ مالية.

  ربديد األعماؿ الرئيسية للمشروع بًتتيب أنبيتها، ووضع البدائل اؼبناسبة دبا يتفق والظروؼ الحميطة

 1اشى مع السياسات اؼبقررة  ،ووضع الربامج الزمنية للعمل، وربديد مراحل التنفيذ.ويتم

 مبادئ التخطيط:    .5-1-2

 ىناؾ عدد من اؼببادئ اليت هبب أف يقـو عليها التخطيط الناجح نذكر منها:

 هبب أف يقـو التخطيط على رعاية مصاحل األفراد باؼبنطقة. -أ 

 طة.هبب أف يشًتؾ صبيع األفراد يف إعداد اػب  -ب 

 هبب أف يقـو التخطيط على أساس مبٍت على اغبقائق الصحيحة والتفكَت اؼبوضوعي الواقعي.  -ج 

هبب أف يقـو التخطيط على أساس عدد من األساليب بدال من االعتماد على أسلوب واحد  -د 

 االتعددية واختيار األسلوب األنسب .

 يتوقف قباح التخطيط على عملية تسجيل البيانات واغبقائق. -ه 
                                                           

 .16،، ص 1988معوض: التنظيم واإلدارة يف الًتبية الرياضية،دار الفكر العريب,القاىرة,السيد حسن شلتوت وحسن  - 1
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ح التخطيط متوقف يف األساس على القدرة على التفكَت قبل أداء العمل والتصرؼ على ضوء قبا  -و 

 . 1اغبقائق ال على أساس التحقيق 

 أىمية التخطيط : .5-1-3

 تربز أنبية التخطيط الذي يعد من أىم وظائف اإلدارة الرياضية يف العناصر التالية:   

 ماعي.وبدد األىداؼ اؼبطلوب التوصل إليها باعبهد اعب -1

 يرسم السياسات والقواعد اليت ربكم تصرفات اؼبرؤوسُت يف استخدامهم لعناصر اؼبنشاة. -2

وبدد العناصر اكما و كيفا  الواجب استخدامها لتحقيق األىداؼ سواء كانت ىذه العناصر مادية  -3

 امواد،آالت،أمواؿ  أو بشرية اموظفُت،عماؿ فنيُت .

 ،لذلك هبب أف تراعى:  2صيلية اليت تتبع يف تنفيذ ـبتلف العملياتيقرر اػبطوات واإلجراءات التف -4

أف تكوف األىداؼ واضحة وصروبة ومفهومة عبميع األفراد، وأف تكوف مرتبطة بأىداؼ األفراد الشخصية،  )أ

 وذلك ضمانا لتعاوهنم وقيامهم باجملهودات اؼبطلوبة.

هومة ومعروفة من طرؼ صبيع األفراد، وأف تكوف مرنة أف تكوف السياسات اليت تضعها اإلدارة مف )ب         

 حبي  تسمح لؤلفراد بالتصرؼ يف حالة حدوث تغَتات داخل اؼبشروع ااؼبنشاة  أو خارجو.

 وأف تكوف ؿبددة األلفاظ واؼبفهـو حي  ال تقبل التأويل.

                                                           
 .17السيد حسن شلتوت وحسن معوض :  اؼبرجع السابق،ص - 1
 .90، ص1998حسن أضبد الشافعي: التنظيم الدورل للعبلقات الرياضية، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  - 2
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يشعر األفراد أف ىذه  كما هبب أف يشًتؾ صبيع العاملُت داخل اؼبؤسسة يف وضع سياساهتا بطريقة منظمة حىت

السياسات ليست فببلة عليهم أو مفروضة عليهم وإمبا ىي سياساهتم اليت اشًتكوا يف وضعها وتكوينها، وبذلك 

 يتعاونوف على تنفيذىا بنجاح حسب اػبطة اؼبوضوعة .

الرؤساء  ج   أف تراعى االعتبارات السابقة عند وضع اؼبيزانيات التقديرية ألهنا تسهل عملية االتصاؿ بُت

 واؼبرؤوسُت.

د   أف يراعى عند وضع اإلجراءات والربامج الزمنية أف تكوف واضحة وصروبة ومفهومة من طرؼ صبيع 

 1العاملُت.

 مراحل التخطيط: . 5-1-4

 تتم عملية التخطيط يف عدد من اؼبراحل يبكن إصباؽبا فيما يلي:

o ل.وضع األىداؼ: ربديد األىداؼ اؼبستقبلية للمشروع أو العم 

o  ربليل وتقييم البيئة، ربليل الوضع اغبارل واؼبوارد اؼبتوفرة لتحقيق األىداؼ، وصبع كل اغبقائق واؼبعلومات

 اؼبتعلقة بطبيعة ىذا العمل.

o .ربديد البدائل، بناء قائمة من االحتماالت واػبطط البديلة لسَت األنشطة اليت ستقودؾ ذباه أىدافك 

o ىذه اػبطط كلها مث اختيار ما يبدو األنسب منها. اختيار اغبل األمثل من خبلؿ دراسة 

o  تنفيذ اػبطة، ربديد من سيتكفل بالتنفيذ، وما ىي اؼبوارد اؼبعطاة لو وكيف ستقيم اػبطة، وتعليمات

 إعداد التقارير.
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o  مراقبة وتقييم النتائج، التأكد من أف اػبطة تسَت مثل ما ىو متوقع ؽبا، وإجراء التعديبلت البلزمة يف

وجود التغَتات، ولطاؼبا أف عملية التخطيط تقـو على أساس من اغبقائق واؼبعلومات باإلضافة إذل أهنا  حالة

 تتعلق باؼبستقبل، فإف ىذه العملية ال يبكن أف يكوف كاملة خالية من األخطاء ألنو.

 أوال: اغبقائق واؼبعلومات ليست متوفرة على الدواـ.   

لعوامل واالعتبارات اليت تؤثر يف موقف معُت مستقببل، ومن مث فمن البلـز أف ثانيا: من الصعب اإلؼباـ جبميع ا

  1ننظر إذل ما نضعو من زبطيط على أنو عملية مرنة قابلة للتعديل كلما توفرت لدينا معلومات جديدة.

 . الوظيفـة الثانية: التنظيم5-2

ظيم وظيفة من وظائف اإلدارة، وىو يهدؼ إذل التنظيم واإلدارة عنصراف متكامبلف وإف كاف بينهما اختبلؼ فالتن

توفَت نوع من اؼبهارات، واؼبسؤوليات عن طريق التوزيع اؼبناسب لؤلشخاص والواجبات، " ويعرؼ التنظيم على أنو 

ؾبموعة من األفراد تعمل بطريقة معينة للوصوؿ إذل ىدؼ معُت، أي أف التنظيم يعٍت بناء ىيكل داخلي لؤلعماؿ 

ضها البعض/ وبناء اؽبيكل يتضمن ربديد اؼبهاـ واألنشطة اليت هبب أف تؤدي لتحقيق أىداؼ وعبلقاهتا ببع

، أما اإلدارة فهي العنصر اغبي الذي هبعل البناء أو اؽبيكل يف حالة عمل ونشاط ىادؼ، وىي بذلك 2اؼبنظمة "

 زبتص بالسلوؾ داخل اؼبنظمات أي داخل البناء أو اؽبيكل.

 ق على اعبهود اليت تبذؿ بقصد:وكلمة " التنظيم " تطل

 .ربديد األعماؿ اؼبطلوب تنفيذىا مث تقسيمها إذل ؾبموعات، ويبكن أف يتوذل كل منها شخص واحد 

 .توزيع العمل على العاملُت بشكل يضمن عدـ االزدواج وقياـ أكثر من شخص بنفس العمل 

                                                           
1  - www.mm sec.com/m3.files/idara.htm.   

، اإلسكندرية،  2، ج1إبراىيم ؿبمود عبد اؼبقصود وحسن أضبد الشافعي: التنظيم يف اجملاؿ الرياضي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،ط  - 2
 .09،ص 2003
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 .1توجيو كافة اعبهود كبو أىداؼ ؿبددة  

 خطوات التنظيم: . 5-2-1

اؾ بعض اػبطوات اليت هبب إتباعها عند ربديد الوظائف وتوزيعها يف عبلقات إنتاجية معينة إلحدى اؽبيئات ىن

 أو اؼبؤسسات، ىذه اػبطوات ىي:

 .بياف أىداؼ اؼبؤسسة وتبعيتها احكومية أو أىلية  ونوع اؼبتعاملُت الذين زبدمهم واؼبنطقة اليت زبدمها 

  األعماؿ اليت تقـو هبا يف ؾبموعات متناسقة.ربديد أعماؿ واجبات اؽبيئة وتصنيف 

  ،ربديد اإلدارات واألقساـ اليت تكوف ىياكل التنظيم اإلداري للمؤسسة والبلزمة لتحقيق أىدافها

 وتوضيح ذلك على خارطة تنظيمية.

 .ربديد احتياجات ىذه اإلدارات واألقساـ، ربديد سلطاهتا ومسؤولياهتا والعبلقة بينها 

 ئف واؼبوظفُت البلزمُت غباجة العمل باؼبؤسسة واؼبؤىبلت والشروط الواجب توافرىا ربديد عدد الوظا

 فيهم.

 .ربديد اختصاصات وسلطات ومسؤوليات ىؤالء اؼبوظفُت وتوضيح العبلقة ينهم 

  وضع لوائح العمل التنظيمية مثل الئحة اؼبوظفُت، والبلئحة اؼبالية والئحة اؼبخازف واؼبشًتيات، والئحة

 عر... اخل.البدؿ الس

 .وضع النظم اليت ربدد طرؽ وإجراءات العمل يف اإلدارات واألقساـ اؼبختلفة باؼبؤسسة 

  وضع نظم اؼبراقبة الداخلية وربديد أنواع وؿبتويات التقرير الدورية الواجب تقديبها للمستويات اإلدارية

 2 اؼبختلفة.

                                                           
 .09شافعي :  اؼبرجع السابق، ص إبراىيم ؿبمود عبد اؼبقصود وحسن أضبد ال - 1

2  - www.mm sec.com/m3.files/idara.htm.  
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  دبا يكفل التقدـ اؼبستمر.الدراسة اؼبستمرة وتتبع تنظيم اؼبؤسسة وتعديل ىذا التنظيم 

 أنواع التنظيم:.5-2-2

 التنظيم الرظبي.  1

 التنظيم غَت الرظبي.  2

 أوال: التنظيم الرسمي:

وىو الذي يهتم باؽبيكل التكويٍت للمؤسسة وبشكلها أو مظهرىا اؽبندسي، وبتحديد العبلقات واؼبستويات " 

أف تضم كل مؤسسة حىت التنظيم اغبكومي  وتقسيم األعماؿ، وتوزيع االختصاصات، ويقتضي التنظيم الرظبي

على شكل ىـر ذي قاعدة عريضة تضم الوحدات على اؼبستوى التنفيذي، وىذه القاعدة تدعم التكوين اؽبرمي 

اؼبدرج األعلى يف شكل أقساـ وإدارات ومصاحل، وىكذا حىت قمة التنظيم حي  تًتكز القيادة يف شخص يبارس 

 1ها."السلطة الكاملة على اؼبؤسسة كل

 ثانيا: التنظيم غير الرسمي:

وىو الذي يهتم باالعتبارات والدوافع اػباصة باألفراد واليت ال يبكن توضيحها بطريقة رظبية ـبططة على أساس 

أهنا تتولد تلقائيا وتنبع من احتياجات العاملُت باؼبؤسسة وسلوكها، "والتنظيم غَت الرظبي ينشأ نتيجة للدور 

بعض األفراد يف حياة اؼبؤسسة، واعبماعة الصغَتة ىي أحد عناصر التنظيم غَت الرظبي  االجتماعي الذي يلعبو

اؽبامة، ومن اؼببلحظ أف األعضاء يف اعبماعة الصغَتة تنمو لديهم مشاعر انتماء قوية إليها دبا ال يتوافر يف 

  2اؼبؤسسة الكبَتة اليت يعملوف هبا."

 

                                                           
 .10إبراىيم ؿبمود عبد اؼبقصود وحسن أضبد الشافعي، مرجع سابق، ص   - 1
 .11إبراىيم ؿبمود ع اؼبقصود و حسن أضبد الشافعي، اؼبرجع السابق، ص   - 2
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 أسس التنظيم:.5-2-3

يف اؽبيكل التنظيمي ألية مؤسسة، ومنها حجم اؼبؤسسة، واغباجة إذل التنسيق بُت  ىناؾ عدة عوامل تؤثر

الوظائف واألعماؿ، والقيادة وغَت ذلك، وليس ىناؾ شكل واحد للتنظيم يطبق يف كل اغباالت، ولكن نوع 

يسية للتنظيم التنظيم الذي يتبع ىو ذلك الذي يتفق مع أغراض اؼبؤسسة وأىدافها، ويبكن سبييز ثبلثة أنواع رئ

 قائمة على أساس تقسيم العمل وىذه األنواع الثبلثة ىي:

 تنظيم على أساس جغرايف. -1

 تنظيم على أساس الغرض الرئيسي. -2

 1تنظيم على أساس وظيفي. -3

 التنظيم على أساس جغرايف:  -1

يذية واحدة، دبقتضي ىذا التنظيم " فإف صبيع أوجو النشاط يف اؼبنظمة اػباصة دبنطقة معينة ذبمع يف وحدة تنف

وىذه الوحدة مع غَتىا من الوحدات اؼبتماثلة باؼبناطق األخرى زبضع إلشراؼ مركزي واحد بصرؼ النظر عن 

 درجة اؼبركزية أو البلمركزية اليت تتمتع هبا الوحدات اعبغرافية.

 التنظيم على أساس الغرض الرئيسي: -2

ا اؼبؤسسة، أو فئة اعبمهور اؼبتعامل معها أو نوع ويقـو ىذا التنظيم يف األساس على نوعيو السلعة اليت تنتجه

ويقوؿ كثَت من اإلداريُت أف ربديد الغرض بوضوح ىو يف حد ذاتو ضماف ىاـ لتحقيق أىداؼ ، اػبدمة اؼبؤداة

 اإلدارة، وأف ىذا التحديد يسهل عملية التنسيق بُت إدارات وأقساـ اؼبؤسسة. 

 التنظيم على أساس وظيفي: -3

                                                           
 .46وحسن معوض، مرجع سابق، ص السيد حسن شلتوت -1
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أىم وأقبح أنواع التنظيم، ويقـو على " تقسيم العمل على أساس التخصص داخل اؼبنظمة  ويعد ىذا التنظيم

فكل عمل أو نشاط يشكل وظيفة متميزة سبثلو وحدة مستقلة بالبناء التنظيمي، مثل التخطيط والتحويل واإلنتاج 

 واإلعبلف ...إخل.

 1قائمة على أساس تنظيمي واحد." ووببذ معظم خرباء التنظيم ىذا النوع، ومع ذلك فقلما توجد منظمة

 أىمية التنظيم :.5-2-4

ربتاج أي منشاة من اؼبنشآت إذل قدر كبَت من التنظيم اإلداري تتلخص مهمتو يف توظيف اعبهد التنظيمي    

ػبدمة نشاط األفراد العاملُت يف كافة اعبوانب اؼبتعلقة بو كاالتصاؿ والتنسيق، وإصدار اللوائح والشروط 

على إعداد النماذج الفنية واالستمارات وكذا العبلقات اػبارجية، كما أف التنظيم ىو اإلطار العاـ  واإلشراؼ

الذي سبارس من خبللو اإلدارة "ويركز بعض العلماء على أنبية الوظيفة التنظيمية يف العملية اإلدارية، وخاصة وأف 

ومقاييس ومعايَت تقييم عمل اإلدارة يف اؼبؤسسة الوظيفة التنظيمية تضع يف اعتبارىا دائما أف توضيح األىداؼ 

 2يعترب خطوة أساسية يف تعبئة اعبهود بشكل فعاؿ ".

إف التنظيم اإلداري يعٍت وضع الربامج واألىداؼ والسياسات اليت هتدؼ إذل رفع مستوى اإلدارة بصفة عامة 

 وكفاءة اإلداري بصفة خاصة وتزيد من درجة إحساسو بواجباتو اإلدارية.

 تظهر أنبية التنظيم يف طبس زوايا رئيسية ىي:و 

 التنظيم يقسم العمل بُت العاملُت .

 نقل القرارات إذل الرجاء اؼبنظمة سواء من أعلى إذل أسفل أو من أسفل إذل أعلى.

                                                           
 .47السيد حسن شلتوت وحسن معوض  :اؼبرجع السابق، ص  -1
 . 11، ص2003، اإلسكندرية، 1إبراىيم ؿبمود عبد اؼبقصود وحسن أضبد الشافعي: اؼبوسوعة العلمية لئلدارة الرياضية ، دار الوفاء ط -2
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 التنظيم وبدد أسلوبا مبطيا يف العمل ويبكن من خبللو فهم الطرؽ واألساليب اؼبنتهجة من طرؼ اإلدارة.

 مة ومعلومات يف لبلتصاؿ بُت ـبتلف اإلدارات اؼبوجودة يف اؼبؤسسة.توفَت أنظ

 1التنظيم وبقق التنمية والتدريب للعاملُت فيو. 

 . الوظيفة الثالثة: التوجيـو5-3

دبجرد االنتهاء من صياغة خطط اؼبؤسسة وبناء ىيكلها التنظيمي، وتوظيف العاملُت فيها، تكوف اػبطوط التالية 

ارية ىي توجيو اؼبوظفُت باذباه ربقيق األىداؼ التنظيمية، يف ىذه الوظيفة اإلدارية يكوف من يف العملية اإلد

 واجب اؼبدير ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة من خبلؿ إرشاد اؼبرؤوسُت وربفيزىم.

سباب وظيفة التوجيو يشار إليها أحيانا على أهنا التحفيز أو القيادة، أو اإلرشاد، أو العبلقات اإلنسانية، ؽبذه األ

يعترب التوجيو الوظيفي األكثر أنبية يف اؼبستوى اإلداري األدىن ألنو ببساطة مكاف تركز معظم العاملُت يف 

اؼبؤسسة، وإذا أراد أي شخص أف يكوف مشرفا أو مديرا فعاال عليو أف يكوف قياديا فعاال فحسن توجيو العاملُت 

 تربىن على مدى فعاليتو.

 متغيرات التوجيو:.5-3-1

س التوجيهات للمرؤوسُت سيًتكز حوؿ مبط يف قيادة ادكتاتوري، ديبقراطي، عدـ التقييد ، وطريقة ازباذ أسا

 القرارات.

ىناؾ العديد من اؼبتغَتات اليت ستدخل يف القرار حوؿ كيفية توجيو اؼبرؤوسُت مثل: مدى خطورة اغبالة، مبطك 

 لقائد اؼبوجو:القيادي، ربفيز اؼبرؤوسُت باإلضافة إذل ذلك يكوف على ا

 .معرفة صبيع اغبقائق عن اغبالة 
                                                           

 .71عصاـ بدوي، مرجع سابق، ص - 1
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 .التفكَت يف األثر الناجم عن القرار على اؼبهمة 

 .األخذ بعُت االعتبار العنصر البشري عند ازباذ القرار 

    .التأكد من سبلمة القرار الذي مت ازباذه 

 باإلضافة إذل ذلك هبب عليو:

 .تفويض اؼبهاـ األولية عبميع العاملُت 

  امر واضحة وـبتصرة.جعل األو 

 .1متابعة كل شخص مت تفويضو، وإعطاء أوامر معددة سواء كانت شفوية أو كتابية 

 مقًتحات حوؿ العملية التوجيهية:

  على األىداؼ  –اىتماـ اؼبوظفُت  –عدـ جعل التوجيو نزاع من أجل السلطة، وؿباولة تركيز اىتماـ اؼبدير

 الواجب ربقيقها.

 ب اػبشنة، وذلك ألجل أف يأخذ اؼبوظفُت التعليمات جبدية.عدـ اللجوء إذل األسالي 

  االنتباه للكلمات الصادرة، الكلمات قد تصبح مصدر غَت موثوؽ فيو لؤلفكار، كما هبب أيضا مراقبة نربة

 الصوت.

 .عدـ االفًتاض أف اؼبوظفُت فهموا كل شيء، وإعطائهم فرصة لطرح األسئلة ومناقشة األىداؼ 

  على " التغذية الراجعة " بالطريقة الصحيحة وإعطاء اؼبوظفُت الذين يريدوف لبلعًتاض على التأكد من اغبصوؿ

 اؼبهاـ الفرصة لعمل ذلك يف الوقت الذي يتم فيو تعريض اؼبهاـ ؽبم.

  عدـ إعطاء الكثَت من األوامر، اؼبعلومات الزائدة عن اغبد الذي تعترب فيو مثبطة للعاملُت، وجعل التعليمات

 باشرة.ـبتصرة وم

                                                           
1  - www.mm sec.com/m3.files/idara.htm.  
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  إعطاء التفاصيل اؼبهمة فقط، بالنسبة للمساعدين القدماء، حي  ال يوجد أكثر فبا يضجرىم أكثر من

 استماعهم لتفاصيل.

  االنتباه للتعليمات اؼبتضاربة، والتأكد من عدـ القوؿ للموظفُت أمرا ما بينما اؼبشرقُت يف اإلدارات اجملاورة

 ويقولوف ؼبوظفيهم ما يعارض ذلك.

 تيار العامل اؼبستعد للعمل فقط، والتأكد من عدـ ربميل الشخص اؼبستعد أكثر من طاقتو، والتأكد عدـ اخ

 أيضا من إعطاء األشخاص الصعب قيادهتم نصيبهم من العمل الصعب أيضا.

 .1األىم من صبيع ذلك عدـ لعب دور " القائد اؼبتسلط "، اؼبشرفُت 

 . الوظيفة الرابعة: الرقابـــة5-4

التنظيم والتوظيف والتوجيو هبب أف يتابعوا للحفاظ على كفاءهتم وفاعليتهم .لدلك فالرقابة آخر التخطيط و 

وظائف اإلدارة، وىى اؼبعنية بالفعل دبتابعة كل من ىده الوظائف لتقييم أداء اؼبؤسسة ذباه ربقيق أىدافها، يف 

لقياس التقدـ كبو األىداؼ، مقاييس  الوظيفة الرقابية لئلدارة، سوؼ تنشأ معايَت األداء اليت سوؼ تستخدـ

األداء ىده صممت لتحديد ما إذا كاف الناس واألجزاء اؼبتنوعة يف اؼبؤسسة على اؼبسار الصحيح يف طريقهم كبو 

 األىداؼ اؼبراد ربقيقها.

 

 

 

 

                                                           
1 - www.mmsec.com/m3.files/idara.htm.   
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 خطوات العملية الرقابية:.5-4-1

سي من الرقابة  ىو ربديد مدى قباح وظيفة الرقابة مرتبطة بشكل كبَت بالتخطيط يف اغبقيقة، الغرض األسا

وظيفة التخطيط، ىذه العملية يبكن أف ربضر يف أربعة خطوات أساسية تطبق على أي شخص أو بند أو عملية 

 1يراد التحكم هبا ومراقبتها.

 ىذه اػبطوات األربعة األساسية ىي:

مراتب أداء العاملُت، والسلع إعداد معايَت األداء، اؼبعيار أداة قياس، كمية أو نوعية، صممت ؼبساعدة  -1

أو العمليات. اؼبعايَت تقدـ لتحديد، أو التأخر عن األىداؼ، طبيعة اؼبعيار اؼبستخدـ يعتمد على األمر اؼبراد 

 متابعتو أي كانت اؼبعايَت، ليكن تصنيفهم صبيعا إذل أىدى ىاتُت اجملموعتُت، اؼبعايَت اإلدارية، واؼبعايَت التقنية.

رية، تتضمن عدة أشياء كالتقارير واللوائح وتقنيات األداء، ينبغي أف تركز  صبيعها على اؼبعايَت اإلدا  - أ

اؼبساحات األساسية ونوع األداء واؼبطلوب لبلوغ األىداؼ الحمددة، تعرب اؼبقاييس اإلدارية كبن، من، مىت، وؼباذا 

 تعمل؟

إلنتاج، والعمليات، واؼبواد، اؼبعايَت التقنية، وبدد ماىية وكيفية العمل، وىي تطبق على طرؽ ا  - ب

 واآلالت، ومعدات السبلمة، واؼبوردين، يبكن أف تأيت اؼبعايَت من مصادر داخلية وخارجية. 

 ىذه اػبطوة تعترب مقياس وقائي. -متابعة األداء الفعلي -2

  مقياس األداء، يف ىذه اػبطوة تقيس اؼبديروف األداء، ووبددوف إف كاف يتناسب مع اؼبعايَت الحمددة، -3

فبل حاجة الزباذ أي إجراء، أما إذا كانت  -خبلؿ اغبدود اؼبفًتضة–كانت نتائج اؼبقارنة أو القياسات مقبولة 

.  النتائج بعيدة عما ىو متوقع أو غَت مقبولة فيجب ازباذ اإلجراء البلـز

                                                           
 .49السيد حسن شلتوت وحسن معوض، مرجع سابق، ص - 1
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلدارة الرياضية   الفصل األول

 -تصحيح االكبرافات عن اؼبعايَت، ربدد اإلجراء الصحيح الواجب ازباذه يعتمد على ثبلث أشياء -4

اؼبعيار، دقة القياسات اليت بينت وجود االكبراؼ، وربليل أداء الشخص أو اآللة ؼبعرفة سبب االكبراؼ ضع يف 

االعتبار أف تلك اؼبعايَت قد تكوف مرخية جدا، أو صارمة جدا، القياسات قد تكوف غَت دقيقة بسبب رداءة 

ا من اؼبمكن أف تصدر عن الناس استخداـ آالت القياس أو بسبب وجود عيوب يف اآلالت تقسها، وأخَت 

     1أحكاما رديئة عند ربديد اإلجراءات التقويبية الواجب ازباذىا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .50السيد حسن شلتوت وحسن معوض  :اؼبرجع السابق، ص - 1
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلدارة الرياضية   الفصل األول

 خالصــة:

تعترب اإلدارة الرياضية أحد سبل قباح اؼبؤسسة الرياضية، ىذا ما يورل ضرورة االىتماـ هبذه اإلدارة لذلك فإف  

الرياضية مطالبة بتدارؾ النقص، ومسايرة اؼبستجدات يف اؼبيادين اعبهات اؼبسؤولة عن اإلدارة يف اؼبؤسسات 

اؼبتعلقة بتحسن عمل اإلدارة الرياضية من خبلؿ إتباع أحدث الطرؽ واألساليب األكثر سهولة يف االستعماؿ، 

 خاصة واألبقى أثرا.
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 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

 

 

 

 

 

الفصل الثاني : 

 التسيير الرياضي
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 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

 : تـمهيد
 اؼبرجوة . األىداؼو اؼبالية قصد ربقيق  اديةريقة عقبلنية للتنسيق بُت اؼبوارد البشرية ،اؼبالتسيَت ط يعترب
أىداؼ اؼبؤسسة  ربقيق قصد اؼبتمثلة يف التخطيط ،التنظيم ،اإلدارة و الرقابة  الصَتورةىذه الطريقة حسب  تتم

 اؼبوارد . ـبتلفبالتوفيق بُت 
ـ باإلضافة إذل فبارسة كفاءات خاصة مثل تكوين ظبات القائد،قدرة من ـبتلف العلو  ؾبموعةالتسيَت بكونو  و

 .اخل... التأثَتو معرفة اؼبهاـ ،قدرة  االتصاؿ
التنظيم و اإلدارة و  ياتمبٍت على وظائف تتأثر فبما بينها وتكوف وحدة متماسكة ،ؽبذا أف لبطط عمل والتسيَت

مفهـو التسيَت,  إذلادة و اؼبراقبة و نتطرؽ يف ىذا الفصل الرقابة ،كما نستطيع أف ننظم عمليات التخطيط و القي
التسيَت, أساليب التسيَت البشري بُت الحملية و العاؼبية و ختمنا  وظائفاؼبسَت ،مستويات اؼبسَتين, جهاز التسيَت,

 التمويل . وبالغة و ى أنبيةالفصل بعنواف ذو 
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 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

 التسيير : مفهوم -1

 عاريف توضح مفهـو التسيَت كما يلي :صبلة من الت ىناؾ
اجملموعة من العمليات اؼبنسقة و اؼبتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط  تلك : ىو األول التعريف 1-1

  1ا. لبلوغها  األشخاصربديد األىداؼ و تنسيق جهود  باختصاروالتنظيم الرقابة و التوجيو وىو 

يشًتؾ فيها العلم و الفن و تقنية قيادة شؤوف التنظيم :إدارة أعماؿ اؼبؤسسة ىي عملية  الثاني التعريف 1-2
عن طريق أعماؿ زبطيط و تدبَت و تنشيط و مراقبة تسمح ؽبذه اإلدارة بتحديد و إقباز األىداؼ 

  2اذبنيد أو حشد موارد باىضة الثمن و نادرة و تشغيلها وتنفيذىا .  بواسطة

التفكَت  ومهارةارية ، التكنولوجية و الشخصية : مهارات اؼبسَت تشمل اؼبهارات اإلدثالثال التعريف 1-3
   3ادبنطق التنظيم . 

الضخمة  اؼبؤسساتو اعبزئيات فبدوف تسيَت دقيق فإف  عقيد: التسيَت ىو مسايرة التالرابع التعريف 1-4
  4او التوافق.  االنتظاـاؼبعقدة تتعرض ألف تصبح فوضوية بشكل يهدد وجودىا اغبقيقي وىو يوفر درجة من 

التسيَت ينمي القدرة على ربقيق خطة ما بعملية التنظيم و التعبئة و خلق تركيبة نظامية ووحدة وظائف ف إذف
لتنفيذ شروط اػبطة ،كما يفي بإسناد صبلة النشاطات لقدرات فردية ذات نوعية عالية و يعمل على توصيل 

 مع ربديد مسؤولية التكلف باػبطػة . الفردياتىاتو  دراؾاػبطة إل

 ير:المس -2
يستطيع القياـ باألعماؿ و إقباز اؼبهاـ من خبلؿ اآلخرين ،فهو اؼبخطط اؼبنشط  يىو ذلك الشخص الذ اؼبسَت 

   5ا .اآلخريناؼبراقب ،وىو اؼبنسق عبهود اآلخرين لبلوغ غرض مشًتؾ ،وعليو فإنو يعترب مسؤوال عن أعماؿ 
 .حسبف صفتو كمسَت،ويتحوؿ عمليا إذل منفذ و وإال فإ القرارات الزباذأف تكوف للمسَت سلطة معينة  والبد

 وظائف المسيـر 2-1
 إليو . كلةبعض الوظائف اؼبو  بتأديةوبقق  اؼبسَت فعاليتو يف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة عليو  أفاجل  من

 (6) : دور . أي تؤديتصبح عشوائية و ال  فإهنا إالتوجو و  أفللمدير هبب  اإلدارية اؼبهارات

                                                           
 .5،ص1995اؼبطبوعات اعبامعية ، ،ديوافاعبزائر  ،2ؿبمد رفيق الطيب : مدخل للتسيَتاج -1

2 - Mourad ben achenho,wers une nouvelle culture manage ralle, Alger,opu,1996,p12 
 .23،ص1985عايدة خطاب: اإلدارة و التخطيط اإلسًتاتيجي،القاىرة دار الفكر العريب ، -3
 . 7،ص 271،جريدة النبأ،اعبزائر ،العدد بصديق: القيادة و التسيَت التباين التكاملي يوسف  -4

 .9 -8،ص 2004/2005اغبميد قاظبي و آخروف : مذكرة زبرج ،تنظيم الوظيفة التسويقية يف اؼبؤسسة اعبزائرية ،جامعة ؿبمد بوضياؼ،اؼبسيلة ،دفعة جواف  عبد 5-
  .   64  -56صا 2004/2005جامعة اعبزائر, دفعة  رياضية و عبلقتو بفرؽ كرة القدـ,حريزي عبد الوىاب و آخروف : مذكرة زبرج بعنواف التسيَت اإلداري لؤلندية ال  -6
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 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

 األساسيةو ذلك باعتبارىا اؼبداخل  1907ربديد ىذه اؼبهارات سنة  اإلدارةيف  األؼبايناػببَت "ىوؼ"  استطاع
تشكل وظيفة معينة وىذه الوظائف ىي   ةلدراسة طبيعة عمل اؼبدير حي  شكلت ىذه الوظائف مربعا كل زاوي

 كالتارل :
 القرارو ازباذ  التخطيط . 
 التنظيم . 
 و التحفز . القيادة 
 الرقابة . 
 يف الشكل التارل : وظائفنوضح ىذه ال و

 وظائف اؼبسَت  (:01رقم ) شكل
 

 
 
 
 
 و اتخاذ القرار : التخطيط -أ
اؼبنظمة عمل ذىٍت موضوعو التدريبات اليت فيها اؼبدير يف حاضره مستفيدا من ماضيو كي يوجو هبا ظروؼ  يف

ع اؼبستقبل اجملهود إذل إرادة اؼبدير قدر اؼبستطاع إذل تطوي دؼ, إذف فهو عمل ربكيمي يهأىدافومستقبلو لتحقيق 
 عن وظيفة التخطيط و اعتبارىا وظيفة مستقلة . أصلهاالقرار فهناؾ اذباه متزايد  ازباذأما عن عملية 

 : ظيـمنالت -ب
ت بُت ـبتلف وظيفة التنظيم ذبهيز اؼبنشأة باؼبوارد البشرية و اؼبادية و اؼبالية و اؼبعلوماتية و بناء العبلقا تتضمن

 . إتقافبكفاءة و  أىدافها, وكذا تقسيمات اؼبنظمة هبدؼ ربقيق األنشطةو  األفرادالوظائف و 
 القيادة و التحفيز : -ج
و االتصاؿ اؼبستمر معهم يسهل  األفرادو بلوغ وفهم سلوؾ  األفرادالتعاوف بُت  قيقيستطيع رب خبلؿ القيادة  من

 ربسُت األداء  على اؼبسَت إثارهتم و ربفيزىم على
 
 

 و اتخاذ القرار التخطيط

 و التحفيــز القيــادة الرقـــــابـــة

 التنظيـــــم
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 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

 : بــــةالرقا -د
مكونات  أىماػبطط و من  فيذو تن األىداؼوظيفة الرقابة تعٍت توجيو اؼبنظمة من أجل التأكد من ربقيق  إف

وتشخيص مسبباهتا ومن مت إجراء  األبعادربديد  ذلكالفعلي و اػبطط و يتطلب  األداءىذه الوظيفة اؼبقارنة بُت 
 الفعلي أو كبلنبا معا . ألداءاالتعديبلت يف اػبطط أو 

 صفقات المسير الناجح   2-2
والطبائع اؼبكتسبة عن اؼبوىبة  واألخبلؽصفقات اؼبسَت الناجح ىي خليطة للصفقات اعبسمانية الطبيعية  إف

 (1) اؽبدؼ . إذلاليت سبكن الشخص بسهولة اختيار أفضل الطرؽ للوصوؿ  اإلدارية
ىو  األخَتوىدا  األعلى،اؼبثل  إذلكلما كاف اقرب   األساسيةفبكن من السمات أكرب قدر  اؼبسَتتوفرت يف  وكلما

 هبمع كافة الشروط وأىم ىذه السمات قبد : ألنومن النادر 
 : واإلبداعيةالعقلية  القدرات  2-2-1
فكر ال اإلشراؼ،والذكاء والفطنة،  اإلدراؾأىم اػبصوصيات اليت يقم هبا اؼبسَت اغبدي  أنو يتميز حبسن  من

ىناؾ  أف إليو اإلشارةوخاصة الشفوي وكذا ىدوئو، فبا يبكن  بَتالثقة وسهولة التع إهبادوكذا قدرتو على  اإلشرايف
فهناؾ من يستعمل أسلوب القيادة  اإلدارية،يف طرؽ اؼبنهجية من قبل اؼبديرين الناجحُت يف القيادة  ختبلؼا

اح كل مدير قد يكوف حبسن التسيَت وحسن التفاىم أو عن وىناؾ من يتوقف على رغبات اؼبرؤوسُت، وقب اإلدارية
طريق ب  الرعب واػبوؼ يف نفوسهم وىناؾ من لو طباع حادة وعصيب ...اخل، وعموما يبكن ذكر ثبلثة أنواع 

 من القدرات اؽبامة :
 االستداللية : القدرة -

استدالرل ووباوؿ حل اؼبشاكل عن طريق ىو الرجل الذي يتنبأ باؼبستقبل استنادا باؼباضي واغباضر بتفكَت  اؼبسَت
 الطرؽ وبالتارل بناء اؼبستقبل . بأفضلالوصوؿ إذل جذر اؼبشكلة مث البح  عن حلها 

 العقلية : المرونة -
 اؼبتغَتة . الظروؼالقدرة على تغيَت الوجهة الذىنية وتعديل السلوؾ والتكيف مع  ىي

 : للمشكالت الحساسية -
 غَته ألية مشكلة . يرىيربز عدة مشكبلت يف حُت ال  أفاؼبسَت الذي يبكن من  نظرة
 
 

                                                           
  .54 -53السابق, ص ا اؼبرجع، اغبميد قاظبي و آخروف  عبد -1
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 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

 المهارات االجتماعية :  2-2-2
يتمكن اؼبسَت من فرض ذاتو ومواجهة الصراع، عليو بالدفاع عن حقو والتعبَت عن أرائو واف  حىتتأكيد الذات :   -

 عية .عن انتقاداتو للغَت وتقديراتو وعدـ الرضوخ ؼبطالب غَت واق واإلفصاحاختلفت مع الغَت، 
 أفتتوفر يف القائد ليصبح فعاال، فعليو  أفما هبب  أىم من تعترب اؼبيزة على إقامة عالقة مع اآلخرين : القدرة -

يف الوقت  إهنائهااالرئيس،اؼبرؤوسُت،الزمبلء،..اخل  ، وعليو كذلك اآلخرينيقيم اكرب قدر فبكن من العبلقات مع 
 اؼبناسب حُت تصبح عبء عليو .

العاملُت فاؼبسَت يسخر كلما  وبُت نظمةيعترب اؼبسَت الوسيط بُت القيادات العليا أو اؼب قتناع :على اال القدرة -
كما هبب عليو إقناع   األىداؼ،يبلك من طاقات وجهود لتحقيق الصاحل العاـ ؼبنظمتو وذلك من خبلؿ ربقيق 

 االلتزاـ بالقواعد والنظم . رةمرؤوسو خبطة العمل وضرو 
 ـزاجية :السمات الم   2-2-3
هتب وتطفئ مصباح العقل.  ، انطبلقا من  ريح روبرت اقبر سوؿ ": اا إف الغضب " يقوؿاالنفعالي :  االتزان -

القرارات الصحيحة  إذلىذا نقوؿ انو هبب على اؼبسَت الًتوي والتحكم يف انفعاالتو ليتمكن من الوصوؿ 
ناس باؼبلك أشدىم على ىواه.   ، ففي ميداف التسيَت الشَتازي": اا أوذل ال إسحاؽ أبو" اإلماـوالصائبة، ويقوؿ 

:      اقدرة الفرد بأنوأوذل الناس بالتسيَت أكثرىم ربكما يف انفعاالتو ويبكن تعريف االتزاف االنفعارل  أفنرى 
 يف االستجابة للمواقف االنفعالية.  . ةعلى التحكم يف انفعاالتو أو عدـ اؼبغاال

خبلؿ فًتة حياتو جملموعة من اؼبتاعب واؼبشاكل، واؼبشكل ليس ما يوجهو  نسافاإل يتعرضتحمل المشقــة :   -
على  قدرةتتوفر لدى اؼبسَت ال أفكيفية اؼبعاعبة وطريقة االستجابة وبالتارل هبب   وإمباالشخص يف حد ذاتو 

 اػبسػػائر . نتمواجهة التحديات مهما كا
فًتة طويلة مع الحمافظة  استمرتو رغم ما يواجو من صعوبات ولو ىي قدرة الفرد على أداء مهام اؼبثابرةالمثابرة :  -

 على مبادئو وأفكاره للوصوؿ يف النهاية إذل مبتغاه .

 المستوى اإلداري الذي يشغلو المسير : 2-3
معظم اؼبنظمات ؽبا أشكاؿ ىرمية وقبد مستويات تنظيمية تشمل كل الطبقات اؼبوجودة يف اؽبـر ،وذلك من      

أو القمة أين يوجد شخص واحد آال وىو الرئيس الذي يشرؼ على ؾبموعة من األشخاص وىذه  وؿاألاؼبستوى 
اجملموعة تدير عمل ؾبموعة اؼبديرين وكل مدير تكوف لو ؾبموعة من اؼبساعدين ومعاونُت وىكذا إذل أف نصل إذل 

 العماؿ . اؼبستويات اإلدارية فهي تضم اؼبستويات الثبلثة لئلدارة ماعدا أماالعماؿ، 
ىناؾ عبلقة طردية بُت اؼبستوى اإلداري ومسؤولية الفرد وحدود الصبلحيات والسلطة اؼبسموح لو دبمارستها     

 وعبلقتو مع اؼبرؤوسُت وللضغوط الحمتمل التعرض ؽبا .
 وتنقسم اؼبستويات إذل ما يلي : 
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 بازباذ القرارات اؽبامة وتسيطر على  فسَتو ربتل قمة اؽبـر التنظيمي ، حي  يقـو اؼب اإلدارة العليا: مستوى
مث تطوير ومراجعة اػبطط الطويلة  بوضعكذلك   زبصصالسياسة الرئيسية ومهامهم تتمثل يف معاعبة اؼبشاكل و 

 األجل، وتقيم أداء التقسيمات الرئيسية .
 ة اؼبسؤولة عن ىذه اإلدارة من مسَتين وسطاء بُت اإلدارة العليا واإلشرافي تتكوفاإلدارة الوسطى :  مستوى

أداء وظائف اإلدارة الرئيسية واؼبساعدة ، وزبص ىذه اإلدارة بإعداد اػبطط اؼبتوسطة األجل انطبلقا من 
اػبطط الطويلة األجل وربليل أداء اؼبدراء يف اؼبستوى األدىن لغرض تقسيم قابليتهم وترقيتهم ووضع سياسات 

 األقساـ .
 من  إنطبلقااؼبسؤولة عن اؼبستويات الدنيا من تقسيمات اؼبؤسسة  : وىي اإلدارة اإلدارة اإلشرافية مستوى

إذل أدىن مستوى مثل : رئيس العماؿ وزبص اإلدارة بإعداد اػبطط التشغيلية  وصوالوظيفة اؼبدير ومساعديو 
ت أداء األفراد يف اؼبستويات الدنيا واؼبشرفُت االتصاال ومتابعةاؼبفصلة اعتمادا على اػبطط اؼبتوسطة األجل 

 اؼبباشرة بينهم .
 للتنظيم . اؽبرمي الشكل ( :02رقم ) الشكل

 
 

 رئيس
 المصلحة

 المصلحة وكالء

 المحاسبون

 اإلدارات مديرو

 األقسام رؤساء

 المساعدون رؤساء

 العاملين
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 المسيرين  مستويات -3

  1ايبكن هبذا الصدد التمييز بُت ثبلث من اؼبستويات : 

 ن المسيرون القاعديو  3-1
 اؼبستخدمُت و على استعماؿ اؼبوارد يف أدىن اؼبستويات التنظيمية. علىباإلشراؼ  يقوموف
،حي  يتفوقوف على زمبلئهم من حي  حسن األداء   تقنيةانتقاؤىم عادة بالنظر إذل خربهتم و مهارهتم ال وهبرى

اؼبناسب من حي  الكم ،الكيف و من أف اؼبهاـ اؼبوكلة ؼبرؤوسيهم تنفذ بالشكل  التأكدأما مهمتهم فتتمثل يف 
 التوقيت و ىم يقضوف معظم أوقاهتم مع ىؤالء اؼبرؤوسُت بغرض النصح و اإلرشاد . 

 األواسط )اإلدارة الوسطى(: المسيرون  3-2
دور الوسطاء بُت اؼبسَتين القاعديُت من جهة و اإلدارة العليا من جهة أخرى،و يتمثل دورىم يف تنظيم  يلعبوف 

مراقبة اؼبوارد ،التأكد من حسن سَت التنظيم، يقضوف معظم أوقاهتم يف كتابة التقارير ،و حضور استعماؿ و 
االجتماعات و إجراء اتصاالت و تأمُت اغبصوؿ على اؼبعلومات الضرورية و توزيعها على اعبهات اؼبعنية مع 

 .حاتتقدًن الشروحات و اإليضا

 اإلدارة العليا : 3-3
 للمنشأة.  العاـمهم يف قمة اؽبـر التنظيمي و يقوموف برسم اؼبسار اؼبسَتوف ىنا مها يبارس
أنشطة اإلدارة الوسطى،والتأكد من  تنسيقعملهم األساسي فيتمثل يف التخطيط و رسم السياسات العامة ، و  أما

ة من النهائية يف مستوى القاعدة ،وذبري ترقية ىؤالء اؼبسَتين من اإلدارة الوسطى ،وخاص اؼبخرجاتسبلمة   
 التخصصات األساسية أي اإلنتاج والتمويل و البيع .
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 التسيـير: جهاز -4

 ( :  المسير–العام  رجهاز التسيير )المدي-4-1
على التقنيات  اعتمدبالقانوف التجاري حي   التسيَتالعمومية لدى تنظيمو عبهاز  اؼبؤسسات قانوفتأثر  لقد

اصة ،وتلجأ ىذه األخَتة يف إطار تنظيمها ألجهزة تسيَتىا يف ـبتلف يف الشركات التجارية اػب ئدةواؼبفاىيم السا

  1ا األنظمة إذل العديد من القوالب والصيغ التنظيمية مثل :

 :يف حالة تورل رئيس ؾبلس اإلدارة بالشركة أو اؼبؤسسة ؼبهاـ اؼبديرية العامة هبا . المدير العام الرئيس: أوال
 إلدارةشخص آخر على ؾبلس ا اقًتاحإذل  يعتمدباإلشراؼ األعلى و  الرئيس يكتفي وقد:المدير العام : ثانيا

 رئيس اإلدارة ليشرؼ على التسيَت اليومي . انبمن أجل تعيينو كمدير عاـ جب
 . للرئيسمؤقت أو دائم  مانعإذل تعينو يف حالة حصوؿ  ويلجأ :العضو المندوب : ثالثا
ينو عادة من خارج اؼبسانبُت ,نظرا ػبربتو وىو يرتبط مع الشركة بعقد ويتم تعي :المدير الفني )التقني (: رابعا
 عمل .
واػبربة ؼبعاعبة اؼبشاكل  االختصاصتلجأ اؼبؤسسات الكربى إذل تشكيل عباف دراسات من ذوي  كما: خامسا
 الفنية .
 الحمدودة .  اؼبسؤوليةيف اؼبؤسسات ذات  جهاز وىو :المسيرون أو المسير: سادسا

 : الحياتصال -4-2 
 (2) التمييز بُت وضعيتُت : يبكن :المدير العام :أوال
اؼبخولة لو عادة  الواسعةعلى اؼبديرية العامة، فانو يبقى متمتعا بالصبلحيات  اإلدارةعند إشراؼ رئيس ؾبلس -أ

 يف اؼبؤسسات التجارية عموما حي  يتوذل :
 اليت ىبوؽبا القانوف صراحة عبمعيات اؼبسانبُت.مع مراعاة السلطات  روؼالتصرؼ باسم اؼبؤسسة يف كل الظ- 
 ا الفقرة الثانية  من ؽ  16أما يف حالة وجود مدير عاـ للمؤسسة جبانب رئيس ؾبلس اإلدارة فاؼبادة -ب
 أناطت بو القياـ بالسلطات اآلتية: 04 -82
 ناقصات.صبيع العقود والصفقات وتقدًن كل العروض واؼبشاركة يف كل اؼبزايدات واؼب إبراـ* 
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لدى مصاحل الصكوؾ الربيدية, ومؤسسات البنك والقرض وكل اغبسابات اعبارية  َته* فتح أي حساب وتسي
 ضمن الشروط القانونية اعباري هبا العمل.  اإليداعوالتسبيقات أو حسابات 
 والصكوؾ وغَتىا من األوراؽ اؼبالية. السفتجات* توقيع كل السندات 

 والقياـ بكل سحب ؼببالغ الكفالة . االقتصاديةللمؤسسات العمومية  * قبض كل اؼببالغ اؼبستحقة
 . العمومية اؼبؤسسة* رفع الدعوى أماـ القضاء وفبارسة السلطة السلمية على صبيع عماؿ 

 : ـر: المسيثانياً 
ت ربديد صبلحيا على تمدأما يف اؼبؤسسة اؼبنظمة يف شكل شركات ذات مسؤولية ؿبدودة فإف اؼبشرع دل يع   

 اؼبسَت أو اؼبسَتين, خبلفاً ؼبا فعلو بالنسبة للمدير العاـ كما رأينا إذ أحاؿ األمر على القانوف األساسي للمؤسسة,
  واالستغبلؿللتسيَت  حياهتم " على أف يبارس ىؤالء اؼبسَتوف صبل03ا الفقرة  37حينما نص يف اؼبادة  وذلك

 كما حددىا ؽبم القانوف األساسي للمؤسسة " .
بالصبلحيات الواردة بالقانوف  اؼبسَتصبلحيات  وتقييد ربديدأف اؼبشرع عمد إذل  نصمن ىذا ال رويظه

 األساسي. 

 التسيير: ظائفو  -5
 عدة وظائف نذكر منها: للتسيَت    

 التخطيط: -5-1
 ل ؟ىو عملية التفكَت دبا هبب عملو يف اؼبستقبل وكيف ومىت يتم ىذا العم لتخطيطا مفهوم التخطيط: -أ   
 البلزمة لبلوغها وىو يتطلب قدراً كبَتاً من وضوح الرؤيا والطرؽ يتضمن ربديد األىداؼ ورسم اػبطوات إنو
  1ااألحداث .  باذباهيف التنبؤ  والدقة
ىو ربديد   " w.hnewman"التخطيط جزءا ىاما من ـبتلف الوظائف اإلدارية  إذ قبد التخطيط عند  يعترب

اسات ، وضع برامج و ضببلت ، البح  عن طرؽ و إجراءات ؿبددة ، إعداد سي اختيارأىداؼ واضحة ، 
  2اجداوؿ زمنية يومية  . 

 (3) يبكننا توضيح ذلك من خبلؿ الشكل التارل : و :  خطوات عملية التخطيط – ب
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 1. خطوات عملية التسيير: ( 03رقم ) شكل

 
 
 
 

 
ك أف يدرؾ اؼبخطط من خبلؿ دراستو للظروؼ و اؼبعطيات وجود : و معٌت ذلالفرصة من خالل التنبؤ  إدراك -

 قدرتو، إف قدرة اؼبخطط على الرؤية و التنبؤ دبا يبكن أف تكوف عليو األمور يف اؼبستقبل و  استغبلؽبافرص يبكن 
و  ال غٌت عنها إلعطاء زبطيطو صفة عملية بعيدة عن التمنيات و األحبلـ ، أمور استيعابوعلى فهم الواقع و 

 و التنبؤ التقٍت . االجتماعيةو التنبؤات السياسية و  االقتصادي لتنبؤللتنبؤ ؾباالت كثَتة منها ا
 االسًتاتيجيعلى اؼبستويات لتنظيمية كلها من القمة إذل القاعدة أي بداية من التخطيط  يتماألىداف:  تحديد -

سسة أي يركز على الفعالية ، بينما الثاين يركز إذل التخطيط التشغيلي ، فاألوؿ يركز على األىداؼ الرئيسية للمؤ 
 اؼبوارد اؼبادية و البشرية اؼبوظفة يف اؼبؤسسة , استغبلؿعلى الكفاية أي على حسن 

يركز على البيئة اػبارجية أي أف ىاتو األىداؼ تكوف مرتبطة  ،االسًتاتيجيىناؾ فرؽ أخر و ىو التسيَت  و
 و اؼبستخدمُت . نتاجشغيلي فَتتكز على ؾباالت اإلبالتسويق و التمويل ، أما التخطيط الت

البد من حصر أىم الطرؽ اؼبتاحة للوصوؿ إذل األىداؼ و ذلك  البدائل و طرق العمل الممكنة : تحديد -
 . أنسبها اختيارسبهيدا لتقويبها و 

 ىية و ما صياغة ىاتو اػبطط اؼبؤسسة على سد الثغرة بينما تريده من جه تساعدالخطط الفرعية :  صياغة -
 عليو من جهة أخرى .

 يقابل مفهـو تسلسل األىداؼ . اشتقاقهاىذا ما هبعلنا لبلص إذل أف مفهـو تفرع اػبطط و  و
و ىنا تًتجم اػبطط إذل أرقاـ ىي عبارة عن وحدات عينية و نقدية  الخطط إلى تقديرات كمية :  ترجمة -

 تتطلب متابعة و قياسا و من مت رقابة .
 الكمية تكوف على شكل موازنات تقديرية . التقديرات ىاتو
   2ا: التخطيط الجيد في المؤسسة مزايا  - ج
 : باختصارالتخطيط اعبيد  اياىنا بعض مز  نذكر

                                                           
1
 .12للتسيَت ، ص  مدخلد .ؿبمد رفيق الطيب :  
   . 173 -172, ص ا1998حنا نصر اهلل و آخروف : مبادئ يف العلـو اإلدارية, دار الظهراف, عماف,  -2

الفرضية  اؾإدر 
من خبلؿ 
 التنبؤ

 ربديد
 األىداؼ

البدائل  ربديد
أو طرؽ العمل 

 اؼبمكنة 

اػبطط  ترصبة طػاػبط ةػصياغ
إذل تقديرات  
 كمية
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 تغَتات البيئة : التخطيط اعبيد يساعد اؼبنظمة على  ربمل اؼبتغَتات البيئية اليت تتصف بسرعة  مواجهة
 العوامل : التغيَت و عدـ االستقرار و من أىم ىاتو

o الًتبوية  العوامل 
o و التكنولوجية ىذه العوامل خارجية  االقتصاديةو الثقافية ، السياسية و القانونية ،  االجتماعية العوامل 
 عوامل داخلية نذكر منها : وىناؾ
o اإلنتاجية ، البشرية ، اؼبادية ، اؼبالية . العوامل 
 اؼبنافسُت . مواجهة 
 ة مع اإلدارات اؼبختلف التنسيق 

 التنظيم :  5-2
  (1) التنظيم و اإلدارة  وتطورىا : اياتبد – أ
سنة  5000ىذه اؼبمارسة إذل  عوداغبقيقة سبت فبارسة عملية اإلدارة أو التنظيم عرب تاريخ قبل كوهنا مستقلة و ت يف

السلطة  لقبػؽ.ـ و من أوائل مستعملي قواعد التنظيم الفراعنة ، أي كانوا يعتمدوف على مركزية القرار من 
 انطبلقةببابل  لئلمرباطوريةبو ذلك حكمو  أستمررايب الذي وضع لقانونو الذي  ضبواغباكمة ، كما أف  السياسية

و القضاء ، فبا أدى إذل األمن  اؼبسؤوليةمهمة للتنظيم ، حي  مت وضع قواعد للمعامبلت البيعية و الرقابة و ربديد 
 . واالستقرارو 
الصينيوف التخطيط و التوجيو و الرقابة و مبدأ  أستعملاإلدارة إذل ـبتلف أكباء العادل ، إذ  و التنظيم انتقلقد  و

قادة قادرين على ربمل اؼبسؤولية ، بذلك تكوف قد  اختيارالتخصص ، تضمنت تعاليم و مقًتحات تؤكد على 
 سانبت يف وضع بعض اؼببادئ األساسية لئلدارة .

أف كانت كلمة  دمن الوسائل اؼبستعملة فيها فبع باعتبارىا االقتصادية ؼبؤسساتاو قد عرؼ التنظيم تطورا مع    
التكنولوجي  والتطورمعٌت أوسع مع كرب حجم اؼبؤسسات  تذا ،أصبحتالتنظيم تعٍت صبع عوامل اإلنتاج اؼبختلفة

 حقل التنظيم تتعد أشكاؿ الفعالية اليت تقدر أو ربدد. اتسعالبشرية ، فكلما  شاىدتوالذي 
   2ا الهياكل التنظيمية : – ب

األربعة ، األسفل ، األعلى    االذباىاتالتنظيمي أو النظاـ يتميز دببدأ التدرج الذي وبدد العبلقات كبو  اؽبيكل
يناسبو من اغبقوؽ             دوروظيفي أو قيادي ، و لكل منصب يف التنظيم  أساس، و ىذا على  اعبانبُتو 

 ويعتمدو اليت توضح الدور الذي يقـو بو صاحب ىذا اؼبنصب بشكل رظبي.  االلتزامات والواجبات واالمتيازات و
تقسيم الوظائف و اؼبهاـ يف التنظيم على تقسيم العمل التقٍت، من خبلؿ وضع اؼبوارد البشرية يف اؼبناصب اؼبناسبة 
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تكوف إال من خبلؿ إعداد التقسيم أجل تنفيذ إسًتاتيجية اؼبؤسسة اؼبرتبطة بأىدافها ،واليت يف حد ذاهتا ال  ،من
 ما هبعلنا نبلحظ : ىذالذلك،و  ؼبناسباؼبناسب للوظائف وبشكل عاـ اؽبيكل التنظيمي ا

o الًتتيب اؽبيكلي التنظيمي يأيت من منطق غاية و ىدؼ اؼبؤسسة اؼبسطر . أف 
o لبشري ،و ا اؽبيكلاؽبيكل الكلي للمؤسسة ىو يف اغبقيقة تركيب أمثل ؽبياكل متميزة و خاصة  أف

 اؽبيكل اؼبادي ،و اؽبيكل القانوين و اؼبارل .
o التقائها يف ربقيق و تنفيذ  انسجامهااؼبؤسسة تكوف وحدة كلية من خبلؿ تداخبلت ىياكلها و  أف

 اػبطط اإلسًتاتيجية بطريقة متكاملة .
 تكوين ىيكل اإلدارة للمؤسسة و خصائصو : مقياس -ج
من  ومرتبطةالوحدات حسب مستويات متتالية،  بالذي ينطلق من ترتيتكوين ىيكل إداري ؼبؤسسة ما و  يعد

الحمددة  واالجتماعية  االقتصاديةاؼبؤسسة من جهة ،والتكاليف  ىداؼو أ اتأجل تلبية منطق التوازف بُت سياس
 من جهة أخرى .

 : أفىذا ال ىبضع لنظرية عملية ألهنا غَت موجودة و ىذا بسبب  أف إال
o منفردة بسبب العدد اؼبعترب من اؼبؤشرات  أو اؼبعايَت اليت  اجتماعية، اقتصاديةتقنية ،ىي حقيقة  اؼبؤسسة

 سبيزىا و اليت يف أغلب األحياف غَت قابلة للتقييم .
o للعلـوحالة ىيكلة الوسائل البشرية ،فإف ىذه األخَتة تتميز جبوانب بسيكولوجية واجتماعية ،تعود  يف 

 . ةاإلنساني
يبكن أف تكوف موجهة فقط بعدد معُت من  و أساسا اتيةيف اؼبؤسسة ىبضع للرباغم ظاـالنعملية إعداد  إف

 اػبصائص و منها : اؽبرمية ،الوظيفية ، اؼبنتج ،الزبائن ،اعبغرافيا .
 معظميرتبط بشكل كبَت حبقيقة اؼبؤسسة وطرؽ تنظيمها ،من نظرة سياسية أو تصور لسَتىا العاـ ،إال أف  كما

إذل التنظيم الوظيفي الكبلسيكي اؼبتميز بالتقسيم التقٍت للعمل و التسلسل اؽبرمي للسلطة  التنظيمات تستجيب
 الرأسية النازلة دور مهم يف تنسيق العماؿ و اؼبراقبة و غَتىا . اإليصاالتو 
  (1)تسيير المؤسسة : فيالمركزية و الالمركزية  – د
 ات و الصبلحيات و عدـ تفويضها ؼبن دونو .اإلدارة العليا بكافة السلط احتفاظنعٍت باؼبركزية   
 ونعٍت بالبلمركزية تفويض درجات من السلطة إذل اؼبستويات الدنيا و اؼبرؤوسُت .  
 اؼبزايا التالية : الحتوائهاالضرورة إذل اؼبركزية  دعتالحاجة إلى المركزية :  -

o الوحدات والعاملُت يف اؼبنظمة . طاتتنسيق كافة نشا سهولة 
o يف اعبهد و الوقت . االزدواجيةمن  التقليل 
o إدارة قوية يف قمة اؽبـر فبا يوفر القيادة اؼبطلوبة يف توجيو و تنسيق األعماؿ . توفَت 
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o العليا . اإلدارةاػبربات لدى  سبركز 
 على اؼبزايا التالية : الحتوائها لكوذ الحاجة إلى الالمركزية : -

o العليامن أعباء اإلدارة  التخفيف . 
o عبهد و الوقت لئلدارة العليا للتفرغ إذل نشاطات اؼبنظمة .ا توفَت 
o يف ازباذ القرار يف اؼبستويات اؼبختلفة . السرعة 
o وتدريب العماؿ على ربمل اؼبسؤوليات و مواجهة التحديات . إعداد 
ج و الشواىد تدؿ على تطبيق مزي لكذ أوىذا األسلوب  انتهاجمن الصعب على مسَتي اؼبؤسسات اغبديثة  إنو

 من األسلوبُت لتحقيق أفضل وضع تنظيمي للمنظمة .
 أصبحتالسلطات و  تفويضإذل التشديد على ضرورة  ثةاإلدارة اغبدي أساليباذبهت  تفويض الصالحيات : -ىـ

العاملُت و  تنميةو كفاءة اؼبنظمة و  فعاليةىذه ميزة من فبيزات اؼبنظمة ،و القائد الناجح و ذالك لقدرهتا على زيادة 
 اغبلوؿ و الوسائل لتطوير اؼبنظمة . واقًتاحكهم على ربمل اؼبسؤوليات، إشرا 

) من  التنظيم : أنواعىنا ثبلث  سنعرض: الخرائط التنظيمية في المؤسسات  أنواع -و
1

)  
يكوف ىذا النوع تبعا للوظائف الرئيسية اليت سبارسها اؼبؤسسة حبي  يتم صبع كافة الوظائف  الوظيفي : التنظيم -

 هبة ربت النشاط الرئيسي .اؼبتشا
 التنظيم الوظيفي:  حسنات -

 العاملُت . تتطوير خربا -
 وضوح يف اؼبسار الوظيفي للعاملُت  -
 التنسيق داخل كل قسم . سهولة -

 : التنظيم الوظيفي سيئات -
 البطء يف التجارب غبل اؼبشكبلت ذات اعبوانب اؼبتعددة . -
 دارة العليا .القرار يف اإل ازباذسبركز عمليات  -
 تدريب ؿبدود للمدراء ا زبصص دقيق   . -

 ويتضمن التخصصات اآلتية : التخصص : أساسعلى  التنظيم -
 على أساس اػبدمات . التنظيم -
 التنظيم على األساس اعبغرايف .  -
 التنظيم على أساس العمبلء .  -
 التنظيم على أساس الوسيلة .  -
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  1اظيمي على أساس الوسيلة: اؽبيكل التن (04رقم ) الشكل
 
 
 
 
 

 : مزايا التنظيم حسب التخصص -
 مع التغَتات يف البيئة . التجاوب سرعة -    
 تنسيق فاعل بُت األقساـ ، النشاطات . -    
 تقييم دقيق ألداء األقساـ . -    
 توفَت تدريب واسع يف اؼبهارات اإلدارية . -    

   :  صسيئات التنظيم حسب التخص -
 ازدواجية يف استخداـ اؼبوارد يف كل قسم . -    
 اإلفادة الحمدودة من االختصاصُت بُت األقساـ . -    
 على األىداؼ اػباصة و إنباؽبا لؤلىداؼ العامة . األقساـ تركيز -    

  :التوجيو -5-3
عملية  وظيفة.ومنو فاف وظيفة التوجيو  هتتم وظيفة التوجيو بتوجيو اعبهود البشرية كبو ربقيق األىداؼ التنظيمية   

  2ازبترب اؼبقدرة اإلدارية على إدارة اؼبؤسسة . 
 :  تعريف التوجيو -5-3-1
يعرؼ التوجيو بأنو عبارة عن اعبهود اإلدارية و الفنية اليت يبذؽبا اؼبسؤوؿ يف اؼبنشأة اسواء كاف مديرا أو رئيسا     

ت إشرافو ليقوموا بأعماؽبم بالشكل اؼبطلوب وذلك ربقيقا ألىداؼ لشعبة   كبو اؼبوظفُت الذين يعملوف رب
  3ا هبا . يعملوفاؼبنشأة اليت 
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ال يبكن القياـ بعمل التوجيو بصورة فعالة مادل يلم اؼبدير بأصوؿ العبلقات اإلنسانية ، فبعض واجبات التوجيو     
إثارة اغبماس يف نفوس اؼبوظفُت للقياـ  تعتمد على قدرة اؼبشرؼ على التعامل اإلنساين ، وعلى قدرتو على

 بإعماؽبم بكل كفاءة وفاعلية . 
 ينجح الرئيس يف التوجيو ؼبوظفيو وإرشادىم البد من مراعاة بعض االعتبارات اؽبامة منها :              ولكي
 اإليباف لدى الرئيس باف اإلدارة ىي التعامل مع البشر . -    
 العمل . تقبل اؼبوظفُت مسؤولية -    
 اىتماـ الرئيس بالفرد ويف نفس الوقت عدـ إنباؿ العمل . -    
 التوجيو واإلرشاد حُت حصوؿ اػبطأ من اؼبوظف يف إطار من االحًتاـ . -    
 زيادة معرفة الرئيس اؼبسؤولُت . -    
 على أنفسهم . لبلعتمادإتاحة الفرصة للمرؤوسُت  -    
 العمل وحاجات األفراد .إهباد التكامل بُت حاجات  -    
 أف يكوف قدوة ؼبرؤوسيو. -    
 إشراؾ اؼبرؤوسُت يف ازباذ القرار . -    
 . ممن القياـ بعمله متزويد اؼبرؤوسُت بكافة اؼبعلومات اليت سبكنه -    
 .اإلداريةالوحدة  ألعماؿتوافر النظرة الشاملة  -    
 تفويض السلطة بشكل مناسب . -    
التخطيط و التنظيم وفاعليتها ،فالتوجيو يتوقف على وضوح  ءةعدـ قباحو على كفا أوح التوجيو ويتوقف قبا   

على  أيضايتوقف  وللسياسات اليت وضعت  اؼبوظفُت، كما يتوقف على مدى فهم  ُتعبميع اؼبوظف األىداؼ
 العمل .                                                                                                          خطةو  و الربامج الزمنية اؼبوضوعة اتالتفصيلية لتنفيذ العملي اإلجراءاتمدى دقة ومبلئمة 

  (1):  مكونات التوجيو -5-3-2
اؼبشروع ، وبصفة عامة يبكن القوؿ باف  أىداؼتعددت النظريات اؼبفسرة لكيفية توجيو اؼبوظفُت كبو ربقيق     

رئيسية لوظيفة التوجيو وىي القيادة و تنمية التعاوف و التحفيز و االتصاؿ الفعاؿ بُت الرئيس  أبعادث ىناؾ ثبل
 ارتباطا وثيقا وىي : يبعضهامرتبطة  األبعادومرؤوسيو . وىذه 

 إذل راألوامالتعليمات و  إصداردبجرد  األفضلعلى الوجو  اؼبنشأةيف  األعماؿتتم  أف يبكن ال :: القيادة أوال    
و حفز اؼبوظفُت و  اؼبنشأةالبد من توجيو اؼبوظفُت و تنسيق اجملهودات اؼبختلفة يف  إذمن الرئيس ،  اؼبوظفُت
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وىذا يتطلب وجود شخص  اؼبنشاةاؼبطلوبة منهم و تدعيم االتصاؿ الفعاؿ داخل  األعماؿ أداءتشجيعهم على 
الشخص ىو ما يطلق عليو اسم  او ىذ األعماؿ ىذه أداءوبظى باحًتاـ اؼبوظفُت ولديو سلطات رظبية سبكنو من 

 ا القائد  .
 القيادة : تعريف -1
وىناؾ فرؽ  اؼبنشاة أىداؼاؼبناطة هبم و اليت ربقق  األعماؿو جعلهم ينفذوف  اآلخرينعلى  تأثَتقوة  القيادة     

 بُت القائد والرئيس  .
يف الناس و جعلهم يتعاونوف لتحقيق ىدؼ  للتأثَتالنشاط الذي يبارسو شخص  بأهنا"اوردي تيد"  ويعرفها

  1ا . يرغبوف يف ربقيقو
 . 2ااؼبشًتكة  أىدافهااعبماعة وقيادهتا لتحقيق  أفرادعلى روح اؼبسؤولية بُت  ؿبافظة بأهنا"ليكرت"  ويعرفها
 أىداؼواجباهتم برغبة وضباسة بغية ربقيق  أداءوح  اؼبرؤوسُت على  التأثَت"ىي فن  األخرالبعض  ويعرفها

  3ااعبماعة ". 
 القائد : مفهوم -2
 إذالقيادة عبارة عن صفات شخصية  أفمن يعتقد  نهمالقائد فم ـلقد اختلف العلماء يف تعريف مفهو    

 وجدت يف شخص ما فانو يصبح قائدا .
تابعُت القيادة عبارة عن تفاعل بُت عدد من العوامل اؼبعقدة يف القائد نفسو و ال أف األخرحُت يرى البعض  يف

 لو ااؼبرؤوسُت  .
 على اؼبرؤوسُت من قبل القادة واؼبدراء . التأثَتتستعمل للقيادة و  أساليبعدة  ىناؾ القيادة : أساليب -3
 نذكر ما يلي : األساليبىذه  ومن

يف القيادة على تركيز السلطة يف يد القائد وحده ، وكثَتا  األسلوبىذا  يعتمد:    كتاتوريةالدي القيادة -أ   

 . ألوامره األفراد يستجيبدل  أفالتهديد و التخويف من العواقب  إذلما يلجآ ىذا القائد 
القيادة الديكتاتورية لكنو ىبتلف عنو من  أسلوبمع  األسلوبىناؾ شبو يف ىذا    : االتوقراطيالقيادة -ب  

 . األمررض ما يريده يف هناية انو يف إال،  رأيهميشعر اؼبرؤوسُت باالىتماـ وظباع  توقراطياال ؼبديرا أفحي  

                                                           
لـو التجارية وعلـو التسيَت, جامعة ؿبمد عبد اغبميد قاظبي وآخروف: مذكرة زبرج  تنظيم الوظيفة التسويقية يف اؼبؤسسة اعبزائرية , قسم التجارة , كلية العلـو االقتصادية والع -1

 . 26, ص 2004/2005بوضياؼ اؼبسيلة, دفعة جواف 
 . 26اؼبرجع السابق : ص، عبد اغبميد قاظبي وآخروف  2 -

 . 27اؼبرجع السابق : ص عبلة :  بيصار -3



 

37 
 

 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

 أصحابالقيادة مع مثقفُت واػبرباء و  أساليبمن  األسلوب ىذايستعمل   قيادة عدم التدخل:-ج  
مث  األفراداؼبطلوب اقبازىا من قبل  األىداؼربدد الوظائف و  األسلوبالتخصصات الفنية العالية ، يف ىذا 

 يًتكوف القبازىا .
على أنو أسلوب القيادة يف اؼبستقبل و بدا ىذا األسلوب يف  سلوباألىذا  يعتربة : الديمقراطي القيادة -د   

حوؿ القضايا اإلدارية  اؼبرؤوسُتبآراء   االستئناسإف ىذا األسلوب يعتمد على  ،يف معظم أكباء العادل  االنتشار
يف  اركهمعلى ؿبمل اعبد و يش يف القضايا اليت هتمهم ، و يأخذ بآرائهم اؼبرؤوسُتاؼبختلفة ، و يشارؾ القائد 

 صياغة القرارات النهائية و يعترب ذلك األسلوب حفز و تشجيع ؽبم.
 : (1)بين القيادة و الرئاسة   الفرق -4

 الفرؽ بُت القيادة و الرئاسة ( :05رقم ) الشكل
 
 
تنبع من اعبماعة تستمر إذل أبعد مدى تستمد  -

اعبماعة و تطيعها  التأثَتسلطاهتا من قدراهتا على 
 تتقبلها.

تدرب و تنصح و تفجر اغبماس تستشَت و تطلب  -
تشجع العمل  اةالنصيحة ذبعل العمل و كأنو مبار 

 اعبماعي.

 النظاـ  باستمرارو مفروضة تستمر  مقررة -
سلطاهتا  من وضعية الرظبي تطيعها اعبماعة  تستمد

 حبكم اؼبنصب 
 و تأمر  تدفع -
 إلجابات كل األىداؼ و تعرؼ كل ا  تضع -
 العمل و كأنو كارثة  ذبعل -
 العمل الفردي  تشجع -

 : : التحفيز ثانيا
علم اإلدارة ، وألف موضوع اغبفز من  أركافموضوع اغبفز من اؼبواضيع اإلدارية اليت تشكل ركنا أساسيا من  يعترب

 أو وضع قانوف ؿبدد ؽبا . هااؼبواضيع اإلنسانية اليت يصعب قياس
ما على الوسائل اليت يبكن من خبلؽبا حفز العاملُت هبا و جعلهم ينجزوف األعماؿ اؼبناطة هبم اؼبدراء دائ يبح 
من خبلؿ  ؼبرؤوسيهماإلنتاجية  ةوقت فبكن و بأقل تكاليف  فبكنة ، أي أف اؼبدراء يسعوف إذل زيادة الطاق بأسرع
 أدائهم . مستوىاُت الوسائل اغبافزة للعمل كي يضاعفوا من طاقتهم اإلنتاجية و ربس استعماؿ

                                                           
 . 41، ص  2001القاىرة ،   1دار الفكر العريب, ط عصاـ بدوي : موسوعة التنظيم و اإلدارة يف الًتبية البدنية و الرياضية,  1-

 الرئاسة القيادة
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اغبفز و التحفيز على أنو " شعور أو قوة داخلية ؿبركة للفرد تدفعو إذل القياـ  يعرؼالتحفيز :   تعريف -1
 تشجع حاجاتو " . وبأعماؿ ربقق لو رغباتو 

بذلك  هماألفراد النفسية و اؼبادية و العمل على توفَت اؼبمكن  منها ف احتياجاتاؼبدير الناجح أف يعي  على
 العماؿ إذل العمل جبد و نشاط . فعوفروف حوافز تدي

 : التحفيز نظريات -2
واؼبديح و الثناء و الًتقية وزيادة األجر   أةاؼبكاف أسلوبىذه النظرية على  ترتكز : التواب و العقاب نظرية - أ
 للمكافأة عندما وبقق العامل ما أوكل إليو من واجبات و مهاـ . أسلوبك
إذل طبسة أقساـ رئيسية  نسافاإل احتياجاتقسم العادل "إبرا ىاـ ماسلوا "  لقدجات : سلم الحا نظرية – ب
 ىي :
o فسيولوجيةاعبسدية "  اغباجات . " 
o األمن و السبلمة . حاجات 
o االجتماعية اغباجات . 
o االحًتاـالتقدير و  حاجات . 
o ربقيق الذات . حاجات 

 سلو"ترتيب حاجات اإلنساف كما ذكرىا "ما : (06)رقم  شكل
 
 

 الذات تحقيق
 االحترامالتقدير و  حاجات

 االجتماعية الحاجات
 األمن و السالمة حاجات
 " الجسدية " الغريزية الحاجات
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 التحفيز )الحفز( عن طريق المشاركة : أساليب -2
للفرد تكوف يف  إداريةمهاـ ووظائف  إضافة يف األسلوبىذا  يتلخصتوسيع العمل :  أسلوب -أ

 يف اؼبهاـ و الوظائف . أفقيتوسع  أي،  اإلداري نفس مستواه
كأف   لؤلفرادالعمودية  اإلعماؿالعمل يقـو على زيادة  إثراء أسلوب إفالعمل :  إثراء أسلوب -ب

 تعطي ؽبم بعض األعماؿ اليت تتعلق بالتخطيط والتنظيم والرقابة .
شيوعا حبي   اإلدارية باألسالي أكثرمن  أصبح األسلوبىذا  إف : باألىداف اإلدارة أسلوب - ج

 على نطاؽ واسع يف معظم الشركات العاؼبية . مليستع أصبح
 حفز الموظفين : طرق -3

 واقبازه: لعملا أداءاؼبوظفُت يف  بُتبعض الطرؽ اليت تشجع على التعاوف  نذكر
 .يقوموف بو الذيالعمل  بأنبية إشعارىميف اؼبؤسسة عن طريق  بأنبيتهماؼبوظفُت  إشعار -
  األوامر إصداربدال من  األعماؿعند الطلب من اؼبوظفُت اقباز  واإلرشادالتوجيو  سلوبأ استخداـ -
 من عمل. يقدمو عادال عن ما أجرايتقاضى  بأنوالعادؿ للموظفُت حبي  يشعر اؼبوظف  األجر منح -
 . األعلىاؼبناصب  إذل ثنائيةبعض اغبوافز اؼبعنوية، مثل توفَت فرص الًتقيات االست توفَت -
 ـبتلف ؾباالهتا االجتماعية والصحية . يف اإلضافية زايابعض اػبدمات واؼب توفَت -
 روح الصداقة من قبل الرئيس للموظفُت يف العمل ومعاملتهم بكل تقدير واحًتاـ . إظهار -
 والحمسوبية. الحماباةالعدالة يف معاملة اؼبوظفُت  وذبنب  ألسلوباؼبدير  إتباع -

 (1): االتصال : ثالثا 
، إذف ىدؼ االتصاؿ ىو  ألخرمعلومات وفهمها من شخص  إرساؿ ىواالتصال :  تعريف -1

 أو أخرشخص  إذلصباعة  أومعلومات ؿبددة وفهم ىذه اؼبعلومات وذلك من شخص  لىاغبصوؿ ع
 . أخرىصباعة 
توجد مشاكل  إذف اذااالتفاؽ اؼبتبادؿ .فلم أوىدؼ االتصاؿ ىو ذلك الفهم العاـ البسيط  كاف إذا

الناس  أكثر أواالتصاؿ يشمل اثنُت ،  أفىو  األسبابأخر ىذه  إفر يف االتصاؿ بُت الناس ؟ باستمرا
 يف عملية حساسة جدا ويتطلب ذلك التعريف على ىذه العملية .

 اؼبرسل ،الرسالة ، اؼبستقبل. : يلي عملية االتصاؿ ما وتشملاالتصال :  عملية -2
 
 

                                                           
 . 113عصاـ بدوي: اؼبرجع السابق ، ص  - 1
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 عمليػػػػة االتصػػػاؿ ( :07رقــم ) شكل
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (1): معوقات االتصال   -3   

 : يليوتشمل ما  االتصال الشخصي : معوقات - أ       
o نسمعو أفما نتوقع  إذل االستماع . 
o نعرؼتتعارض مع ما  اليتاؼبعلومات  ذباىل . 
o القصور يف الرسالة . تقييم 
o اإلدراؾ اختبلؼ . 
o الكلمات دبعاين ـبتلفة . فهم 
o اللفظيغَت   االتصاؿيف فهم  ختبلؼاال . 
o الضوضػػػاء . 

 : يلي ما وتشمل المعوقات التنظيمية : - ب         
o اإلدارة مستويات . 
o عليهم . اإلشراؼالذين يتم  األفرادعدد  كثرة 
o يف القيادة . التغيَت 
o اؼبدير . تفسَتات 

 

                                                           
 . 114اؼبرجع السابق ص،  عصاـ بدوي  - 1

 ػػبلػمستػق ػػػالةرسػػ ػػلمرسػػ

 دةــالمرت ةــالتغدي

 ػهافهمػػ

 وزػالرم ربليل بلـػػػاست الرسالة ارساؿ اذل رموز وؽبارب فكػػػػرة
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 وتشمل عدة نقاط ىي : : االتصال فعالية زيادة - ج         
o  قبل االتصاؿ . األفكار ضيحتو 
o من االتصاؿ . قياؽبدؼ اغبقي تبيُت 
o لبلتصاؿ . واإلنسانيةللبيئة اؼبادية  الرجوع 
o يف زبطيط االتصاؿ . اآلخرينمع  التشاور 
o مع ؿبتواىا . وأسلوهباؽبجة الرسالة  تناسب 
o اؼبعلومات اؼبفيدة . نقل 
o على التغذية اؼبرتدة . حصوؿاالتصاؿ لل متابعة 
o الطرؽ اغبديثة يف الرسائل .  استخداـ 
o ااؼبثل والقدوة  . باألفعاؿ األقواؿ تدعيم 
o من يتكلم . إذلجيدا  االستماع 

 التسيير البشري بين المحلية والعالمية :  أساليب -6

 (1) وصعوبات التسيَت . القيم اختبلؼ -أ 
 :يليوتشمل ما  ،مناسبة للتسيَت البشري أساليب ادإهب صعوبات -ب

 مشاكل التنظيمات . إذل للمسَتينالضيقة  * النظرة
 . للمسَتين* اػبلفية الثقافية 

 فشل ربويل تكنولوجية التسيَت .   -ج
 ربويل تكنولوجية التسيَت ،وؽبا عدة انعكاسات سلبية وىي : إفرازاتبعض  -د          

 *صعوبة تبادؿ اػبربات يف اؼبغرب العريب .                   
 على الغَت يف اؼبغرب العريب. ماد* تعزيز التبعية واالعت                  

 االختبلؼ بُت الدوؿ العربية . تعزيز*          
 طرؽ التسيَت بُت الحملية والعاؼبية، وتشمل عدة نقاط ىي : - ىـ 

 التسيَت يف الدوؿ اؼبتقدمة . مبادئ* تطور          
يف حالة تشابو  إالقل تكنولوجية التسيَت والتنظيم بُت الدوؿ ن يبكن* استنتج الباحثوف انو ال          

 القيم الثقافية واغبضارية .
 طرؽ التسيَت تتماشى مع قيمة الثقافة الحملية. إهباد* يعترب الياباف مبوذجا يف          
 عبة.والثقايف للمجتمع مهمة جد ص ألقيميعملية البح  يف أنسب طرؽ التسيَت للواقع  إف*          

 
                                                           

   . 76 -71, ص ا199, وىراف, 1بوفلجة غياث : القيم الثقافية و التسيَت, مكتبة الفبلح للنشر و التوزيع, ط -1
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 : التمويــــل -7

 مفهوم التمويل : -7-1    

 ضرورة اغبصوؿ على اؼبقابل.  معضماف  أووعد  إعطاءاليت تنعي  التينية،  كلمة sponsoringنعٍت بالتمويل ا 
تغَت  كنائسال التينيةالعصور الوسطى  وجدت ىذه الكلمة يف النصوص القانونية، وبعد ذلك وربت ثأتَت  يف

  دل يعد عموما ؽبذه الكلمة مفهـو رظبي marrai nage  واparrainageا إذلذه الكلمة مفهـو وشكل ى
 متفق عليو.
 بواسطتها  كوسيلة اتصاؿ مرتبطة حبدث، sponsoring leربدثت عن ا والتسويقاؼبتعلقة بالتجارة  اؼبؤلفات

لى اؼبنتوج اؼبراد، مث االستفادة ع اإلشهار أحداثحدث رياضي مع  أويتم ربديد اؽبدؼ اؼبنشود كتمويل رياضة ما 
 .اإلشهارمن مبلغ 

 "pierre sahnoun " يعرؼ " le sponsoring أواتصاؿ مباشر  بإحداث" ىو وسيلة اتصاؿ تسمح 
 . 1امنافسة رياضية يتابعها اؼبشاىدوف أوعبلمة ذبارية مع حدث رياضي 

 مفهوم التمويل الرياضي :  -7-2    
اؼبساعدة الفعلية لظاىرة ما كما نسمع عنو اليـو ولقد تعددت  إذللح من حُت آلخر توسع مفهـو ىذا اؼبصط لقد 

 لبتار مفهومي  ذيمفاىيم ىذا اؼبصطلح يف األدب ال
  ،"التمويل الرياضي ىو عبارة عن اتفاؽ بُت الطرفُت :Paul  واgoosens.lا 

 للطرؼ الثاين. معتربة قروض أو*  الطرؼ األوؿ ويدعى ااؼبموؿ  يقدـ اؼباؿ         
اؼبقابل الذي يطلبو  أواالتصاؿ  إمكانيات*  أما الطرؼ الثاين ااؼبموؿ  يقدـ خدمات تتمثل يف         

 اؼبموؿ والناتج بطريقة مباشرة من فبارسة الرياضة.

   : التمويل الرياضي أنماط  -7-3   

  يسيُت نبا :سببُت رئ إذلاغبدث الرياضي من طرؼ شركة ما  اختيارىبضع          
الظروؼ اؼببلئمة  أحداثهبد يف طبعو  أفهبب  إليو* اؽبدؼ الذي يسعى رئيس الشركة الوصوؿ         
 الستيعابو.
 اغبدث. واقع أويكوف يف انسجاـ مع جاذبة  أف* اختيار اؼبنتوج الذي نريد ربطو باغبدث، هبب        

 تدخل اؼبموؿ بالطرؽ التالية : يكوف إذ
باؼبقابل بارتداء بدالت رياضية يظهر عليها اسم اؼبموؿ           البلعبُتمساعدة مالية لفريق رياضي، ليقـو  -      
 .مرئيا

                                                           
1- H. Wardn, In Marketing sportif du 30 au 31 Mai; 1989. 
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 مساعدة مادية لبلعب. -      
اؼبؤسسة  أويلتـز كليا باستعماؿ عتاد ىذه الشركة  األخَتوىذا  لبلعب،اؼبموؿ بصنع جزء من العتاد الرياضي  يقـو

يقـو الرياضي بالدعاية للمؤسسة عن طريق  أخرىدريباتو وخبلؿ اؼبنافسات اليت يشارؾ فيها ومن جهة خبلؿ ت
 كتابية يف كل مرة هبد الفرصة لذلك، مؤكدا جودة اؼبنتوج الذي يدعمو.  أوتصروبات شفوية 

تظاىرة رياضية معينة مساندة تظاىرة رياضية، يف ىذه اغبالة يقـو اؼبموؿ بتسديد مبلغ من اؼباؿ ؼبنظمي  -     
غَت مباشرة مع نشاط ىذا اؼبموؿ ليستفيد من جهتو من ظهور رمزه على بعض  أوسواء كانت ؽبا عبلقة مباشرة 
 القبعات...اخل . أواؼبعلقات  أووسائل التظاىرة كالتذاكر مثبل 

معينة يكوف  رياضية ةإلجراء منافساؼبادية واؼبالية  ئلاؼبسانبة يف اؼبناسبات الرياضية،يقـو اؼبموؿ بتسخَت الوسا -  
 فيها احد اؼبتنافسُت باسم اؼبؤسسة .

 تاريخية عن المنشآت و تطورىا : محةل -8

 الرياضية في العصر القديم :  المنشآت 8-1
يعود الفضل إذل اإلغريق الذين يعتربوف ىم األوائل الذين اىتموا بالرياضة وبنو منشآهتا منذ القدًن, وىذا بعد      
 قبل اؼبيبلد فبا اضطرىم لئلقامة و إنشاء عدد كبَت من اؼببلعب . 468ظيمو لبلعب يف عاـ تن

        ."stadum" وقد كانوا أوؿ من أطلق على اسم اؼبلعب لفظ أستاد   
اؼبنشات أوجهها وذلك لوفرهتا واىتماـ اؼبسؤولُت هبا حي  أقيمت ؾبموعة  فيو تالعصر الروماين الذي عرف وأثناء
 نشات الرياضية منها : من اؼب

 . كاف يستعملو الروماف يف إجراء منافسة البنتاثوف  الذي ملعب البنتاثون : – أ
 وقد خصص يف العصر الروماين ؼبسابقات الفروسية والعربات . ملعب الـهيبودورم : -ب
 وكاف ىبصص ىذا اؼبلعب للتدريب . الباالسترا : -ج 
ي ىبصص إلقامة البلعبُت والزوار كما ىو اغباؿ يف العصر اغبارل دبا يسمى اؼبكاف الذ وىوالليونيديون :  – د  
 الرياضية . يةبالقر 

ويعترب من أشهر اؼببلعب التارىبية، وقد أتقن ىذا اؼبلعب ووفر لو صبيع الوسائل واىتماـ من  الكولوسيوم : - ىـ
 طرؼ مهندسُت الذين  أتقنوا يف صنعو .

تماـ الكبَت من طرؼ اؼبسؤولُت باؼبنشات الرياضية يف أوروبا وطورهتا على يد بدأ االى 1890بداية عاـ  وعند
ذبهيزىا الذين استعانوا بالتكنولوجيا اؼبتطورة يف ذبهيز  إذلخرباء ومتخصصُت وبعد اىتمامهم باؼبنشات ذىبوا حىت 



 

44 
 

 الفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسيير و عالقته بالمنشآت الرياضية  

نيات والتطورات ـبتلف ىذه اؼبنشات فبا جعلتهم يف تنافس مستمر بُت معظم الدوؿ يف إظهار ـبتلف التق
 اغبديثة اليت وصلت إليها .

 المنشات الرياضية في العصر الحديث : 8-2
الذي  والرضاسبل الراحة  ـبتلف مراعاة فكرة أصبح القائموف على الرياضة يف العصر اغبدي  هبسدوف حي 
يف مدى إستعاب اكرب  على الرياضة، فأصبحوا يقيموف اؼبدف الرياضية اليت تظهر أنبيتها لُتالدوؿ للمسؤو  توفره

 عدد فبكن من الرياضيُت مع توفَت صبيع فرص الراحة ؽبم .

 لـوائح قانونية للمنشات الرياضية : 8-3
توفَت وتسهيل وإنشاء منشاة رياضية ودبقتضاىا يسمح  إذلمن القرارات اليت تسعى  صبلةوظفت الدولة  حي 

ىم يف تطوير ثقافة رياضية، وقد سهرت الدولة جاىدة ؼبعظم واليات الوطن بإنشاء مركبات ومنشات رياضية تسا
من القانوف رقم  67يف ربقيق وإنشاء ىذه اؼبنشاة وذلك وفق ؼبا نصت عليو اؼبادة األوذل، عمبل بأحكاـ اؼبادة 

بتنظيم اؼبنظومة الوطنية للًتبية والرياضة وتطويرىا الذي حدد ىذا  اؼبتعلق،و 1989يف فرباير ؼبؤرخا 98/03
  1الشروط إحداث اؼبنشاة الرياضية واستغبلؽبا . اؼبرسـو
يتضمن إنشاء وتنظيم مكاتب اؼبركبات اؼبتعددة الرياضات، وىذا ما نصت عليو  117-77للمرسـو رقم  طبقا

اؼبادة األوذل ربدث ربت تسمية مكاتب اؼبركبات اؼبتعددة الرياضات مؤسسات عمومية ذات طابع إداري 
 رلوشخصية معنوية واستغبلؿ ما

 إدارة اؼبركب الرياضي الذي يعترب منشاة رياضية عبملة من الوظائف : أواؼبكتب اإلداري  ويتكلف
o يف عملية الًتبية . اؼبسانبة 
o على نشر الروح الرياضية ونشر اؼبمارسة الرياضية . اؼبساعدة 
o جػو مبلئم للعمل وتنسيق مع ـبتلف وحدات اؼبركب . هتيئة 
o ؽبيئات ومع السلطات وذلك بالتنظيم اؼبادي .باالتصاالت مع بعض ا القياـ 
تعترب منظمات ذات طابع إداري تساىم يف رفع التحدي على صبيع اعببهات، أي أهنا  الرياضية فاؼبنشاة وبالتارل

الرياضية  اةهتتم بالفرد كشخص وعامل مهٍت وتسعى لتلبية حقوقو وهتتم بالفرد كرياضي، وذلك باستغبلؿ اؼبنش
االت مع األندية و اؼبؤسسات االقتصادية األخرى ودلك للتمويل واإلشهار، ويكوف ىذا بالتدعيم اؼبوجهة واالتص

 اؼبادي و اؼبعنوي ألقساـ الرياضة من خبلؿ التكفل بػ :
o  أطيػػػرالت . 

                                                           
 .02/11/1999: اعبريدة الرظبية لوزارة الشبيبة والرياضة باعبػػزائر  -1
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o  . اإليواء واإلطعاـ 
o  . التجهيػػز والعتػػػاد 
o  . التأميػػػن 
o  . النقػػػػل 
o التمويػػػػل . 
o ػة .الطبيػػ اؼبتابعػػة 
الذي  03/02/1993من القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف:  14-02من خبلؿ النصوص واؼبواد من  وىذا

 . 1اوبدد شروط التكفل باؼبواىب الرياضية اؼبناسبة لقياـ دراسة ورياضة
أىم عناصر اإلدارة ىو التخطيط واحد عناصر التخطيط الوسائل، وىي ربديد العناصر اؼبطلوب توظيفها  أف

 الكم و النوع، وىي مادية وبشرية.  لتحقيق اؼبستهدؼ يف التخطيط من حي
 :  2اةـاإلمكانيات المادي -

 اؼبستخدمػػة. اؼبواد 
 واؼبعدات . األجهزة 
 األمواؿ . 

منتج ىبالف الشكل البدائي الذي كانت عليو، أي أف اؼبادة  إذلأي مادة لتتحوؿ  إفالمواد المستخدمة : – أ
الشكل الذي وبتاجو الفرد يف اغبياة، فاؼبستخدـ من اؼبواد يف اإلمكانات الرياضية ىو الفرد  إذليلها اػباـ اؼبراد ربو 

 اؼبنتج النهائي. إذلالذي يتحوؿ بعد عدة متغَتات ربولو من الشكل اػباـ 
ىي كافة الرياضية، و  تواألجهزة الرياضية واؼبنشات واؼببلعب وكافة التجهيزا األدوات األجهزة والمعدات : -ب

ذاتو  بصقل البلع أوالعب  إذلالتسهيبلت اؼبتاحة لئلعداد واؼبساواة يف التعليم والتدريب لتحويل الفرد العادي 
 لبلرتفاع دبستواه الفٍت والبدين.

 أوللتمويل والشراء وعمل اؼبوازنات التقديرية يف التخطيط طويل اؼبدى وبدوهنا  ةاألزم األمواؿاألموال : -ج
 كافة اػبطط اؼبختلفة عاجزة عن ربقيق أىدافها اؼبوضوعة .  قصورىا تصبح

 
 
 

                                                           
1-Revu Règlementation de sport, ministère de la Jeunesse et de sport , mars 1992,p159.  

 . 14، ص2004 ،1ؿبمود عبد اؼبقصود وآخروف : اؼبوسوعة العلمية لئلدارة الرياضية، اإلمكانات واؼبنشات يف اجملاؿ الرياضي،ط إبراىيم -2
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   1ا. طرؽ العمل وفق توفر اإلمكانيات يف اؼبنشات الرياضية يوضح: (08رقـم) شـكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 تخطيط المنشآت الرياضية : أسس -9
لنوادي ومراكز التدريب والقرى الرياضية من ىناؾ عدة مبادئ أساسية هبب مراعاهتا عند التخطيط إلقامة ا       

 أجل االستغبلؿ األمثل وأىم ىذه اؼببادئ اليت يتم وضعها يف اغبسباف والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي :

 اختيار الموقع وإمكانية الوصول : -9-1
ار اؼبوقع ومساحتو تتوقف دراسة ىذا العنصر على نوع اؼبنشآت الرياضية اؼبطلوب إقامتها حي  ىبتلف اختي    

 بالنسبة إلنشاء بعض اؼببلعب .
 النقاط التالية : مراعاةمن خبلؿ ىذه النظرة الختيار أنسبها لنوع اؼببلعب واؼبنشآت اؼبطلوبة مع     
 أو التوسعات اؼبتوقع إضافتها. قاـمبو الكثافة السكانية مستقببل ومعرفة اؼبشروعات اليت سوؼ ت يراعى 

 بلت اؼبختلفة للموقع الذي يستحسن أف يكوف قريبا ما أمكن من اؼبدينة أو القرية وسائل اؼبواص دراسة
 . شرةمع كثرة وسهولة اؼبواصبلت اؼبختلفة إليو مبا

                                                           
1

 .14اؼبرجع السابق ,ص ود وآخروفؿبمود عبد اؼبقص إبراىيم  - 

إذل أفضل الطرؽ  الوصوؿ
 اختيار اؼبنشاة. لعمل والوسائل

أفضل 
 لتصميم

 ربقيق
 أفضل
 لؤلىداؼ

 اختيار
أفضل 

تصميم ل

للموارد  أفضل استخداـ إمكانية دراسػػة
 اؼبتاحة

  البلعبيػػنضباس  زيادة

 إشباع
 أفضل

اغباجيات 
 ـبتلف ألواف اؼبمارسات تطور
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 أف تكوف صبيع الطرؽ اؼبؤدية إذل اؼبوقع فبهدة سبهيدا جيدا ومضاءة ، سواء بالنسبة لطرؽ الوصوؿ  ضرورة
البلعبُت واغبكاـ  احةرؽ الحميطة باؼببلعب حرصا على سبلمة ور أو الدخوؿ واػبروج من اؼبلعب وصبيع الط

 واعبماىَت ورجاؿ اإلعبلـ وغَتىم .

 التجانس الوظيفي للمالعب والوحدات : -9-2
 تكوف وحدات خلع اؼببلبس ودورات اؼبياه واغبمامات قريبة من أماكن اللعب . فأ هبب 
 ت اػبضراء أو األرضيات الصلبة حىت يسهل أف تكوف صبيع اؼببلعب مفتوحة سواء ذات اؼبسطحا هبب

 صيانة أرضياهتا والتحكم يف إدارهتا .
 أف تكوف مباين اإلدارة متقاربة وسهلة االتصاؿ ببعضها . هبب 

 : عزل العوامل غير المرغوب فيها  -9-3
 عزؿ أماكن اعبمهور ااؼبتفرجُت  عن أرضيات اؼببلعب حىت ال يتسبب بعضهم يف عرقلة سَت  من البد

 اللعب .
 زبصيص أماكن ؿبددة لرجاؿ الصحافة واإلعبلـ تكفي لوضع األدوات واألجهزة الفنية حىت يتسٌت  يراعى

 ؽبم أداء أعماؽبم بكفاءة وسهولة .

 السالمة واألمن للمالعب : عوامل -9-4
 هم أف تكوف ىناؾ مساحات كافية من صبيع اعبهات الحميطة ،حىت ال يتعرض البلعبُت أثناء اندفاع هبب

 خارجها إلصابات .
 أف تكوف صبيع أدوات الصيانة للمبلعب واألدوات الرياضية بعيدة سباما عن أرض اؼبلعب خاصة يف  هبب

 األماكن اليت يشغلها .
 الصحة العامة : -9-5

 يتناسب عدد دورات اؼبياه بالنسبة لعدد اؼبًتددين على اؼبنشاة الرياضية ، مع العناية التامة  أف هبب
 اليومية والصيانة الدورية . بالنظافة

 العناية اؼبنتظمة بتسوية أرضيات اؼببلعب ونظافتها وعدـ وجود فوارغ مثل غطاء زجاجات اؼبياه  هبب
 الغازية أو بعض اغبفر حىت لو كانت بسيطة لكي ال يتعرض البلعبُت لؤلضرار .

 نواحي اإلشراف : -9-6
التصاؿ جبميع ميادين النشاط داخل اؼبنشأة ولذلك هبب أف تكوف حجرات وأماكن اإلشراؼ سهلة ا      

 يفضل دائما أف تكوف منافذ اإلشراؼ واجهاهتا من الزجاج وأف تطل على اؼببلعب مباشرة .
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 األمثل : االستغالل -9-7
من  أمكنيعترب ىذا العنصر ىو القاعدة الذىبية يف تصميم اؼبنشآت الرياضية ، حىت يبكن االستفادة ما     

ظروؼ اؼبوقع ، لتقسيم مساحتو إذل أكثر من ميداف للنشاط الرياضي مع استعماؿ أجود األصناؼ مساحة و 
واػبامات ، والبح  عن أجود أنواع األرضيات للمبلعب حىت تتحمل الضغط اؼبستمر عليها ومساعدة البلعبُت 

 يف األداء اغبركي اؼبريح .

 الناحية الجمالية : -9-8
باين على مساحة األراضي بشكل متناسق مع مراعاة الناحية اعبمالية يف التصميم هبب توزيع اؼببلعب واؼب    

 واالىتماـ بألواف طبلء اؼبنشآت بطريقة مقبولة ومتقاربة وجذابة .

 الناحية االقتصادية :  -9-9
متها الرياضية لقي ةهبب أف يكوف االقتصاد يف تكاليف اإلنشاء والتجهيز للموقع عامبل على فقد اؼبنشأ    

 اغبيوية ، لذلك ينبغي وضع خطة التنمية حسب اؼبيزانية اؼبخصصة للمشروع 

 توقع التوسع مستقبال : -9-11
العناصر األساسية اليت هبب مراعاهتا عند زبطيط وإنشاء اؼببلعب واؼبدف الرياضية يتبقى علينا  أف وضعنا بعد     
التطوير اؼبستمرة يف تكنولوجيا التجهيزات الرياضية وتعديل عمليات  مراعاةىذا العنصر اؽباـ ، لذلك هبب  مراعاة

 القوانُت الرياضية لؤللعاب اؼبختلفة .

 مسايرة التطورات : -9-11
وإقامتها بأحدث اؼبنجزات  اؼبنشأة حبي  يستفاد عند تصميم اؼبعاصرة هبب أف تكوف اؼبنشأة مسايرة للتطورات
 القدرة الكبَتة من التطور الذي وصل إليها العادل .العاؼبية من اؼبنشأة الرياضية اليت تتصف ب

 الصيانة : -9-12
االقتصادية للمنشأة ، فالتخطيط السليم لصيانة اؼبنشأة ومرافقها يبكن من استغبلؽبا  لمن أىم العوام      

ة، لسنوات أطوؿ وىي على نفس الشكل الذي أنشئت عليو ىذه اؼبنشأة ، وقد تكوف الصيانة ايومية، أسبوعي
 شهرية، سنوية   .
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 : خالصة
 أسلوب أفالتسيَت ,  أساليبوربدد طرؽ االستجابة ؼبختلف  األفرادالحملية دور كبَت يف تشكيل اذباىات  للثقافة

يف التسيَت  ناجعة أكثرالتسلطي  األسلوباؼبؤسسات اعبزائرية , فبينما كاف  إدارةالتسيَت اؼبتفتح دبا ليس فعاال يف 
 أوالسائدة يف اجملتمع ,سوء كاف داخل  األخبلقيةوؿ العماؿ للمشرؼ مرتبط بامتثالو للمعايَت قب أف حوقد اتض

 خارج العمل .
التسيَت اؼبرتبطة بواقعها االجتماعي والثقايف و اغبضاري مرتبطة دبواقع نشأهتا وتطورىا  أمباط أفاستخلصنا       

كاف ىناؾ   إذا إالناجحا  أخر إذلومن ؾبتمع  أخرى إذلقة منط منالبشري  تسيَت,وبالتارل ال يبكن ربويل طرؽ ال
 . إليهامنها واعبهة الحموؿ  وؿالسلوؾ بُت اعبهة الحم وأمباطتشابو كبَت يف اؼبعتقدات  أوتطابق 
السلوؾ السائدة والعمل على تكييف طرؽ التسيَت  وأمباطفيجب اعتبار اعبانب الثقايف  األخرىيف اغباالت  أما

طريقة ىي االنطبلؽ من الواقع وؿباولة تنظيمو يف صورة منهجية علمية وعملية  وأحسنواقع الحملي , البشري من ال
وظائف التسيَت اليت ىي عديدة والعبلقة اليت تربطها وإف للتخطيط  إذلللتسيَت البشري وفق القيم الحملية , وتطرقنا 

يفية اختيار القائد األمثل وصفاتو وتطرقنا إذل جزء مهم يف ـبتلف الوظائف اإلدارية للتسيَت, وك وىودور ىاـ 
 التمويل وختمنا الفصل بعناصر ذات أنبية مثل لحمة تارىبية عن اؼبنشآت الرياضية وتطورىا .
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 تمهيد : 
الػػػيت القػػػت استحسػػػانا وإقبػػػاال شػػػديدين مػػػن األطفػػػاؿ  تعتػػػرب رياضػػػة كػػػرة اليػػػد واحػػػدة مػػػن األنشػػػطة الرياضػػػية       

والشباب من كبل اعبنسُت فرغم عمرىػا القصػَت نسػبيا إذا مػا قورنػت بعمػر بعػض األلعػاب األخػرى فقػد اسػتطاعت 
ىػػذه الرياضػػػة أف تقفػػػز إذل مكػػػاف الصػػػدارة يف عػػػدد لػػػيس بقليػػػل مػػػن الػػػدوؿ يف بعػػػض السػػػنُت ، ىػػػذا باإلضػػػافة إذل 

 ضي وترووبي يف معظم دوؿ العادل .انتشارىا كنشاط ريا

كمػػا أف كػػرة اليػػد دبػػا تتضػػمنو مػػن مهػػارات حركيػػة متنوعػػة تتطلػػب مػػن فبارسػػها امػػتبلؾ العديػػد مػػن القػػدرات          
اغبركيػػة العامػػة واػباصػػة وبشػػكل خػػاص التوافػػق العضػػلي العصػػيب والرشػػاقة والقػػوة اؼبميػػزة بالسػػرعة كمػػا أهنػػا تتطلػػب 

 سية مضافة إذل مهارات وفنوف اللعبة الفردية واعبماعية .امتبلؾ قدرات عقلية ونف
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 نبذة تاريخية عن كرة اليد :  -1

 في العـــــالم :  -1-1
لقد أكػد اؼبؤرخػوف أف األلعػاب بػالكرة ظهػرت يف كبػو القػروف الوسػطي أي خػبلؿ القػرف الثالػ  عشػر          

مؤسػس كػرة اليػد اغبديثػة    ( H.NIELSONيلسػوف    والرابػع عشػر للمػيبلد ويعػد الػدمبركي ا ىػوعبر ن
وؿ بكػػرة القػػدـ ، بينمػػا كػػاف عنصػػر الرجػػاؿ مشػػغ 1898حيػػ  أدخػػل اللعبػػة يف مدرسػػة خاصػػة لئلنػػاث سػػنة 

سبكػػػن  1906ا نيلسػػػوف   يف اؼبشػػػاركة تكػػػوف بفػػػريقُت كػػػل فريػػػق يظػػػم سػػػبعة العبػػػُت ويف سػػػنة وحسػػػب لعبػػػة 
حػىت بػدا تنظػيم منافسػات للػذكور يف ىػذه  1911مػن أف حلػت سػنة نيلسوف من جدولة قوانُت ؽبػذه اللعبػة و 

 . 1الرياضة 

وقػػد كػػاف للمجهػػودات الػػيت بػػذلتها الػػدوؿ اإلسػػكندنافية الػػدور الكبػػَت يف تطػػوير ىػػذه الرياضػػة داخػػل           
 القاعة لكوف الظروؼ اؼبناخية كانت ربكم تأقلم قوانُت ىذه الرياضة داخل القاعة .

مؤسبر الفدرالية الدولية أللعاب القوى هبتمع ببلىاي ويعلن عن إنشػاء عبنػة تتكفػل  1926سنة ويف           
مت مػػيبلد الفدراليػػة الدوليػػة لكػػرة اليػػد ىػػواة ا  1928بسػػن قػػوانُت لعػػب دوليػػة لكػػرة اليػػد ، ومػػا إف حلػػت سػػنة 

FIHA    2األوؼببية . داـ دبناسبة األلعاب بأمسًت 

   1936 إدخاؿ كرة اليد ضمن برامج األلعاب األوؼببية سنة يقضي يف 1934ويف سنة         

 أجريت ألوؿ مرة بطولة عاؼبية ذبمع شباب يف كرة اليد وفازت هبا أؼبانيا  1938ويف سنة        

بعػػد هنايػػة اغبػػرب العاؼبيػػة الثانيػػة ، أجريػػت أوؿ مبػػارات دوليػػة بػػُت السػػويد والػػدمبارؾ  1945ويف سػػنة        
 أىداؼ . 3مقابل  8ويد بوفازت هبا الس

أقيمػػػت الػػػدورة العاؼبيػػػة الثالثػػػة لكػػػرة اليػػػد وعػػػادت ألؼبانيػػػا ، كمػػػا أقيمػػػت  1955 -1952أمػػػا يف سػػػنة           
 للفتيات . البطولة العاؼبية الثانية 1956البطولة العاؼبية للشباب ويف العاـ اؼبوارل 

         

                                                           
 . 35، اعبزائر ، ص  1992مارس  18،  559ؾبلة الوحدة الرياضية ، العدد   1

 2 Brochure. Revue De Comite .Fédération D'organisation 4eme .CANS DE H . B .Alger,1986 P19    
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لكسػػػمبورغ  14يف مدريػػػد إسػػػباين ويف  13لًتتيػػػب مػػػؤسبر انعقػػػد علػػػى ا 1972 – 1970ويف سػػػنيت             
 1وىناؾ طرأت بعض التعديبلت على قانوف لعبة كرة اليد .

 ميالد وتطور كرة اليد في الجزائر :  -1-2
وذلػػك دبراكػػز اؼبنشػػطُت أمػػا اللعػػب بصػػفة رظبيػػة  1942لقػػد كانػػت البدايػػة األوذل لكػػرة اليػػد اعبزائريػػة سػػنة         

وذلك بإحدى عشػر العػب أمػا نسػبة اللعػب بسػبعة العبػُت فكػاف ضػمن الػدورات األوذل سػنة  1946فكاف سنة 
 حىت مت تنظيم أوؿ بطولة جزائرية . 1956وما إف حلت سنة  1953

كػػػاف العػػػدد قليػػػل مػػػن اؼبمارسػػػُت ؽبػػػذا النػػػوع مػػػن   1962 – 1930ونشػػػَت ىنػػػا إذل أف ىػػػذه اؼبرحلػػػة بػػػُت          
 تميز اليت شهدهتا الببلد خبلؿ الفًتة  االستعمارية .الرياضة وذلك بسبب حالة ال

وقػػد ظهػػرت اغبركػػة الرياضػػية يف اعبزائػػر ربػػت تػػأثَت الصػػراع مػػن أجػػل اغبريػػة الػػيت رافقػػت الشػػعب قبػػل الفػػًتة          
لقػوة االسػتعمارية والػيت لعبػت دورا معتػرب يف التنظػيم والًتبيػة البدنيػة وربضػَت اعبمػاىَت خاصػة الشػباب الػذي يكػوف ا

 اغبية يف الوطن .

ا         كانت االنطبلقة الثانية لكػرة اليػد حيػ  مت تعػُت  1963ومباشرة بعد االستقبلؿ وبالضبط سنة           
 ضبناد عبد الرضباف وإظباعيل مداوي   هبدؼ إنشاء أوؿ فدرالية جزائرية لكرة اليد .

زائريػة لكػرة اليػد برئاسػة السػيد إظباعيػل مػداوي الػذي كػاف ويف تلك الفًتة كانػت بدايػة مشػوار الفدراليػة اعب         
 يف نفس الوقت رئيس رابطة اعبزائر العاصمة لكرة اليد أما أوؿ الفرؽ اليت البرطت يف الفدرالية فهم كالتارل : 

 .  L' OMSE  بولوغُت   SAINT – EVGENEا فريق  -    

    R.U.Aفريق الراسينغ عبامعة اعبزائر ا  -
     G.L.E.Aموعة البلئكية لطلبة اعبزائر العاصمة افريق اجمل  -
     HBCAفريق نادي اعبزائر لكرة اليد ا   -
     G.S.Aفريق غالية رياضة اعبزائر ا   -
 فريق من عُت الطاية .  -
 فريق سبارتو وىراف  -

                                                           
  . 35، ص  1997العريب ،  كماؿ عبد اغبميد : اؼبمارسة التطبيقية لكرة اليد ، دار الفكر   1
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ف مػن ثبلثػة رابطػػات البرطػت الفدراليػة اعبزائريػػة يف الفدراليػة العاؼبيػة والػيت كانػػت تتكػو  1963أمػا يف سػنة          
 فقط ا اعبزائر ، وىراف ، قسنطينة   .

كمػا ربصػل نفػس الفريػق   1963يف سػنة   L OMSEأما أوؿ بطولة جزائرية فكانت من نصيب فريق          
 . 1984على نفس اللقب سنة 

اؼبكتػػب الفػػدرارل مت إنشػػاء الرابطػػة الرابعػػة والػػيت سبثػػل اعبنػػوب ويف سػػبتمرب مػػن نفػػس السػػنة  1968ويف سػػنة        
يعلػػػن تنظػػػيم بطولػػػة شػػػبو وطنيػػػة ، حيػػػ  يػػػتم فيهػػػا توزيػػػع نػػػوادي اعبزائػػػر العاصػػػمة إذل ؾبمػػػوعتُت واحػػػدة يف الشػػػرؽ 
واألخػرى يف الغػرب بينمػػا البطولػة الوطنيػػة تظػم الشػػرؽ والغػرب والوسػط أمػػا اعبنػوب فكػػاف غائبػا غبداثػػة رياضػة كػػرة 

 اليد ؽبذه اؼبنطقة .

أدخلػػػػػت  1977ويف سػػػػػنة  1901مت حػػػػػل كػػػػل اعبمعيػػػػػات الػػػػػيت أنشػػػػأت إثػػػػػرى قػػػػانوف  1975ويف سػػػػنة        
   واليت تظم سبع صبعيات . ASPتعديبلت رياضية إذ بدأت بطوالت اعبمعيات النخبوية   ا 

سنة غنيػة باألحػداث كوهنػا عرفػت ظهػور ثػبلث بطػوالت جهويػة الوسػط والشػرؽ والغػرب  1984وتعد سنة       
وكانػػػت عػػػدد بطاقػػػات البلعبػػػُت آنػػػذاؾ يصػػػل إذل  1989الرابطػػػة اعبهويػػػة لورقلػػػة سػػػنة  بينمػػػا نسػػػجل ىنػػػا ظهػػػور

 بطاقة .  20000موزعة على ثبلثُت رابطة أما اليـو فعدد بطاقات البلعبُت يفوؽ  15000

علػػػى شػػػكل بطولػػػة إفريقيػػػة مث جػػػددت العهػػػد مػػػع ىػػػذه  1989ولقػػػد احتضػػػنت اعبزائػػػر الػػػدورة الثامنػػػة سػػػنة       
د إحػػػدى عشػػر سػػنة لتستضػػػيف الػػدورة الرابعػػػة عشػػر بطولػػة إفريقيػػػا لؤلمػػم يف كػػرة اليػػػد ، وذلػػك بقاعػػػة الرياضػػة بعػػ

منتخبػػا يف الصػػنفُت ذكػػػور  18وذلػػك حبضػػػور مػػاال يقػػل علػػى  2000مػػاي  8أفريػػل إذل  19حرشػػة إبتػػداءا مػػن 
 1وإناث . 

 تعريف كرة اليد :  -2
ري بػػُت فػػريقُت يتػػألف كػػل منهمػػا مػػن سػػبعة العبػػُت وطبسػػة تعتػػرب كػػرة اليػػد مػػن األلعػػاب الرياضػػية القديبػػة ذبػػ      

 2احتياطيُت ، تتصف بسرعة األداء والتنفيذ ويشارؾ فيها عدد كبَت من الرياضيُت ؽبا قواعد وقوانُت ثابتة . 

 

                                                           
1 Planification Et Entraînement D'une Equipe De H. B . De Haute Performance .O.P .V . Alger .P 6. 

 . 371، ص  اؼبرجع السابق إعداد صبيل نصيف :   2
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 خصوصيات كرة اليد :  -3
خصػص قفػزة كبػَتة دل تتوقف كرة اليد عن التطور من حي  اللعب وكفرع معًتؼ بو دوليا بل عرؼ ىذا الت        

إذل األمػػاـ بػػالنظر إذل عػػدد فبارسػػيو اؼبرتفػػع بنسػػبة قليلػػة الشػػيء الػػذي عػػزز مكانتهػػا كرياضػػة مدرسػػية أو كتخصػػص 
 رياضي على اؼبستوي الوطٍت .  

ىػػذا اللعػػب الرياضػػي يبػػارس فػػوؽ ميػػداف كبػػَت أضػػحي بتقاليػػد عريقػػة يف السػػنوات األخػػَتة إذل أف كػػرة               
رسػػػة علػػػى ميػػػداف صػػػغَت أو داخػػػل القاعػػػة فرضػػػت نفسػػػها تػػػدرهبيا ، فقػػػد أصػػػبحت بسػػػرعة كبػػػَتة إحػػػدى اليػػػد اؼبما

 األلعاب الرياضية األكثر فبارسة من بُت الرياضات األخرى .

فالتنقػػل الػػذي عرفتػػو كػػرة اليػػد دبرورىػػا مػػن اؼبيػػادين الكبػػَتة إذل اؼبيػػادين الصػػغَتة كػػاف لػػو أثػػر إهبػػايب يف          
 درسية باحتبلؽبا مكانة أكثر أنبية من الًتبية البدنية .األوساط اؼب

إف لعبػػة كػػرة اليػػد ىػػي لعبػػة أنيقػػة وتقنيػػة مػػع التنػػاوب يف اؽبجػػـو والػػدفاع ىػػذا التخصػػص اؼبرتكػػز علػػى         
 حركات فورية ومتعددة . تتطلب تركيزا جيدا ودقيقا .

أحسػػػن النتػػػائج ويسػػػمح للشػػػباب بػػػاللهو  حسػػػن الػػػتحكم التقػػػٍت والتكتيكػػػي يعػػػد أيضػػػا ضػػػرورة لتحقيػػػق      
 1صباعيا وتغَتات عديدة يف الرمت . 

 كذلك من خصوصيات كػػرة اليػػػد  :        

  السرعة يف اؽبجمات اؼبضادة 
  دقيقة من زمن اؼبقابلة . 60التحمل العاـ الضروري للحفاظ على ارتفاع مستوى القدرات ؼبدة 
 . القوة والسرعة للرمي والقذؼ 
 ه العاـ واػباص غبسن دقة الرميات و التمريرات .االنتبا 
 . 2تعد كرة اليد رياضة متكاملة تتطلب جهدا طاقوي كبَت 

 أىمية رياضة كرة اليد :  - 4
تعتػػػرب رياضػػػة كػػػرة اليػػػد مػػػن الرياضػػػات اعبماعيػػػة والػػػيت ؽبػػػا أنبيػػػة كبػػػَتة يف تكػػػوين الفػػػرد مػػػن جوانػػػب            

ات البدنيػة كاؼبداومػػة والسػرعة والقػػوة واؼبرونػة ......اخل ، كمػػا أهنػا تسػػعى عديػدة كتكوينػو بػػدنيا وربسػُت الصػػف

                                                           
1 Herst Kailer : Le Hand Ball De L'apprentissage A La  Composition , Ed Vigot .Paris . 1989 . P 25.   
2  Clavs Bayer : Formation Des Joueurs , Ed Vigot , Paris . 1995 .P 8 . 
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إذل تربيػػػة اؼبمػػػارس الرياضػػػي ؽبػػػا سػػػلوكيات وذلػػػك ببػػػ  روح التعػػػاوف داخػػػل اجملموعػػػة الواحػػػدة وكػػػذلك اؼبثػػػابرة 
 والكفاح واحًتاـ القانوف وتقبل الفوز أو اؽبزيبة .

َت يف تكػػػػػوين الشخصػػػػية حيػػػػػ  تنمػػػػي يف العبيهػػػػػا قػػػػػوة اإلرادة كمػػػػا أف رياضػػػػػة كػػػػرة اليػػػػػد ؽبػػػػا دور كبػػػػػ         
 والشجاعة والعزيبة والتصميم واألمانة بوجو خاص .

وتعد رياضة كرة اليد وسيلة مفضلة كرياضة تعويضية ألنػواع الرياضػات األخػرى ، فػإف الكثػَت مػن العػيب        
 ألعاب القوى ، فمثبل وبرزوف قباحا مرموقا يف كرة اليد  .

 1كما أف العيب كرة اليد يصلوف إذل مستويات عالية بشكل ملحوظ يف ألعاب القوى .           

وتعتػػرب رياضػػة كػػرة اليػػد ؾبػػاال خصػػبا لتنميػػة القػػدرات العقليػػة وذلػػك ؼبػػا تتطلبػػو يف فبارسػػيها مػػن قػػدرة علػػى اإلؼبػػاـ    
ة مثػػػل االنتبػػػاه اإلدراؾ والفهػػػم بقواعػػػد اللعبػػػة وخططهػػػا وطػػػرؽ اللعػػػب وىػػػذه األبعػػػاد تتطلػػػب قػػػدرات عقليػػػة متعػػػدد

 2والًتكيز والذكاء والتحصيل . 

كػػل ىػػذه اإلهبابيػػات ذبعػػل مػػن ىػػذه الرياضػػة ذات أنبيػػة كبػػَتة كغَتىػػا مػػن الرياضػػات األخػػرى وعليػػو ال بػػد أف        
 3ربضي باىتماـ اؼبدربُت . 

 قانون لعبة كرة اليد :  -5    

 الميــــدان :  -5-1     
ـ عػػرض اػبطػػوط الكػػربى علػػى اعبانػػب  20ـ طػػوؿ و  40كلو مسػػتطيل يضػػم مسػػاحة تقػػدر ب شػػ             

 اؼبرمى .اس واػبطوط الصغرى ىي خطوط تسمى خبطوط التم

 المـــــرمى :  -5-2
مًت العارضة والقائمُت هبب أف يوضػعا مػن نفػيس  2أمتار وارتفاعو  3يوضع وسط خط التهديف طولو            

ويكوف التلوين بلونُت ـبتلفػُت يبػدواف بوضػوح كمػا يكػوف اؼبرمػى مػزود بشػباؾ معلقػة بطريقػة ربػد مػن اؼبادة اػبشبية 
 سرعة ارتداد الكرة اؼبقذوفة .

                                                           
 . 22 – 20، ص  1978، دار الفكر العريب ،  2اؼبدارس ، ط  ة د.جَتد القبريوؼ ، د. تيواندرت : كرة اليد للناشئُت وتبلميذ  1
 . 21، ص  1980كرة اليد ، دار الفكر العريب ، د. كماؿ عبد اغبميد ، ؿبمد صبحي حسنُت : القياس يف    2
 . 103، ص  1994، دار الفكر العريب ،  4منَت جرسي إبراىيم : كرة اليد للجميع ، ط   3
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 مسـاحة المــرمى :  -5-3
أمتػػار أمػاـ اؼبرمػػى بػالتوازف مػع خػػط اؼبرمػى ومسػػتمر  6مػػًت مسػطر ؼبسػافة  3تكػوف ؿبػدودة خبػػط مسػتقيم           

مػًت ، اػبػط الػػذي وبػدد مسػاحة اؼبرمػػى يسػمى خػط ا مسػػاحة اؼبرمػى   عبلمػػة  6دائػرة بقيػػاس  مػع كػل طػػرؼ بربػع
مػًت مػن اعبانػب اػبػارجي خبػط  4سم طوؿ توضع أماـ مركز كل مرمى موازية مع ىػذه األخػَتة وعلػى بعػد  15من 

ؼبسػتمرة مػع كػػل طػرؼ بربػػع مػًت أمػاـ اؼبرمػػى  وا 9مػػًت و  3اؼبرمػى اػبػط اؼبتقطػػع للرميػة اغبػرة معلػػم دبسػافة تبعػد ب 
 سم .  20سم ،ونفس الشيء بالنسبة للفراغات الفاصلة بػ  15دائرة صاعدة دبرمى خطوط ، اػبط تقاس بػ 

أمتػار ، خػط  7أمتار تشكل من خػط واحػد مسػطر أمػاـ اؼبرمػى مػوازي مػع خػط اؼبرمػى علػى بعػد  7عبلمة   -   
 مًت .  3كل ناحية بػ الوسط يربط بُت اػبطوط التماس يف منتصف الطوؿ من  

سػػم عرضػػا  5ربػػدد منطقػػة التبػػادؿ كػػل اػبطػػوط  تنتمػػي للمسػػاحة الػػيت ربػػددىا ، ويبلػػغ قياسػػها  15عبلمػػة   -   
 وهبب أف يتم وضعها بطريقة جد واضحة .

 سم . 8بُت األعمدة خط اؼبرمى يوضع بنفس طوؿ الصواعد   -   

 الكـــــرة :  -5-4
أو من مادة ببلستيكية أحاديػة اللػوف وربتػوي بطبيعػة اغبػاؿ علػى ىوائيػة مػن اؼبطػاط  تصنع بغبلؼ من اعبلد        

 وهبب أف تكوف مستديرة وال هبب نفخها كثَتا كما ال هبب أف يكوف سطحها أملس والمع .

 475إذل  425سػػم " ووزهنػػا              "  60إذل  58للكبػػار الشػػباب هبػػب أف يبلػػغ قيػػاس ؿبيطهػػا بػػػ "      
 غ " .400 – 325سم " ووزهنا "  56إذل  54، للكبار الشابات هبب أف يبلغ قياس ؿبيطها بػ " غ " 

 الالعبــــين :  - 5 - 5 
الفريػػق يتكػػوف مػػن اثػػٍت عشػػر العػػب مػػنهم ايطػػاريُت ا سػػبعة العبػػُت علػػى األكثػػر مػػنهم اغبػػارس يبكػػنهم          

ة فيكونػػوف احتيػػاطيُت علػػى كرسػػي االحتيػػاط ال يقبػػل سػػوى التواجػػد دفعػػة واحػػدة علػػى أرضػػية اؼبلعػػب   ، أمػػا البقيػػ
 االحتياطيُت وأربعة مندوبُت رظبيُت يف كرسي االحتياط .
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 مكانة كرة اليد في تصنيفات األنشطة الرياضية :  -6
لقػػػػد كػػػػاف لتعػػػػدد أنشػػػػطة الًتبيػػػػة البدنيػػػػة والرياضػػػػية وتشػػػػعبها مػػػػا أوجػػػػب ظهػػػػور عديػػػػد مػػػػن طػػػػرؽ التصػػػػنيف       

CLASSIFICATION    حيػػ  عمػػد اػبػػرباء إذل إهبػػاد تصػػنيفات ـبتلفػػة كػػاف ىػػدؼ معضػػمها ىػػو ،
ؿباولػػػة  احتػػػواء معظػػػم األنشػػػطة الرياضػػػية يف إطػػػار تصػػػنيف منطقػػػي وفيمػػػا يلػػػي نعػػػرض أراء ـبتلفػػػة لػػػبعض العلمػػػاء 

 وبعض الدوؿ حوؿ تصنيف األنشطة الرياضية ومكانة كرة اليد يف ىذه التصنيفات .

 لألنشطة الرياضية ىو :   KODYMتصنيف كوديم       

 أنشطة رياضية تتضمن توافق اليد والعُت .  -
 أنشطة رياضية تتضمن التوافق الكلي للجسم .  -
 أنشطة رياضية تتضمن الطاقة الكلية للجسم .  -
 أنشطة رياضية تتضمن الحتماؿ اإلصابة أو اؼبوت .  -
 أنشطة رياضية تتضمن توقع غبركات الغَت من األفراد .  -
كػػرة اليػػد ضػػمن النػػوع األوؿ ا األلعػػاب    اعبماعيػػة   لؤلنشػػطة الرياضػػية   تشارلـــز . بوتشــر كمػػا صػػنف        

ويشػػػَت إذل أف األلعػػػاب تعتػػػرب إحػػػدى اؼبقومػػػات الرئيسػػػية ألي برنػػػامج للًتبيػػػة البدنيػػػة ولػػػذلك كػػػاف مػػػن واجػػػب 
ومػػػن الضػػػروري أ، يكػػػوف ملمػػػا بػػػأىم مػػدرس الًتبيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية أف يكػػػوف ملمػػػا إؼبامػػػا تامػػا بكثػػػَت منهػػػا، 

مبلمػػح األلعػػاب اؼبختلفػػة وقوانينهػػا وطػػرؽ تنظيمهػػا والفوائػػد الػػيت تعػػود علػػى فبارسػػيها واألجهػػزة والتسػػهيبلت 
البلزمة ؽبا وطرؽ ح  اؼبمارسػُت كمػا هبػب أف يكػوف متمتعػا بالقػدرة علػى أداء مبػوذج جيػد ؼبهػارات اللعبػة ؼبػا 

 1تعلم  اؼبمارسُت .لذلك من فائدة كبَتة على سرعة 

 خصائص العب كرة اليد : -7
ككل نوع من أنػواع الرياضػة يتميػز العػب كػرة اليػد بالعديػد مػن اػبصػائص الػيت تتناسػب مػع طبيعػة البلعػب         

 وتساىم يف إعطاء فعالية اكرب ألداء حركي فبيز ومن ىذه اػبصائص:

 الخصائص المرفولوجية : -7-1
ت لعبػػة فرديػػة أو صباعيػػة تلعػػب فيهػػا اػبصػػائص اؼبرفولوجيػػة دورا ىامػػا يف ربقيػػق النتػػائج إف أي لعبػػة سػػواء كانػػ      

أو العكس وتتوقف عليها الكثَت مػن النتػائج أو العكػس  وتتوقػف عليهػا الكثػَت مػن النتػائج الفػرؽ خاصػة إذا تعلػق 
ت الطويلػػػػػة وكػػػػػرة اليػػػػػد             األمػػػػػر باؼبسػػػػػتوى العػػػػػارل حبيػػػػػ  أصػػػػػبح الًتكيػػػػػز أكثػػػػػر فػػػػػأكثر علػػػػػى الرياضػػػػػيُت ذوي القامػػػػػا

                                                           
 . 20 – 18، ص  2001كماؿ عبد اغبميد ، ؿبمد صبحي حسا نيُت : رباعية كرة اليد اغبديثة ، مركز الكتاب والنشر ، القاىرة ، مصر ،   1
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مثلها مثل أي لعبة أخرى زبضػع لػنفس التوجػو فػالطوؿ والػوزف وطػوؿ الػذراعُت  وحػىت بعػض اؼبؤشػرات األخػرى ؽبػا 
 من االىتماـ واألنبية فبلعب كرة اليد يتميز ببنية قوية وطوؿ قامة معتربة ، كما يتميز كذلك بطوؿ 

يػػد واسػعة وسػػبلميات أصػابع طويلػة نسػػبيا والػيت تتناسػب وطبيعػػة لعبػة كػػرة  األطػراؼ وخاصػة  الػػذراعُت وكػذا كتػف 
 اليد .

 : النمــط الجسمانـي   -أ-7-1

إف الػػػنمط اعبسػػػمي أو اعبسػػػماين لبلعػػػب كػػػرة اليػػػد وىػػػو الػػػنمط العضػػػلي  الػػػذي يتميػػػز بطػػػوؿ األطػػػراؼ          
علػى السػيطرة علػى الكػرة وقػوة العضػبلت  خاصة الذراعُت مع كرب كف اليد وطوؿ سبلميات األصػابع  فبػا يسػاعد

تسػػػاىم يف إنتػػػاج قػػػوة التصػػػويب وسػػػرعة التمريػػػر وألف كػػػرة اليػػػد تعتمػػػد علػػػى نسػػػبة معتػػػربة مػػػن القػػػوة   الػػػيت  توفرىػػػا 
  1العضبلت فإف النمط العضلي ىو أنسب ؼبثل ىذا النوع من  الرياضة .

 : الطول :  أوال  -أ-7-1

صػػػة يف اؽبجػػػـو وتسػػػجيل األىػػػداؼ لػػػو أثػػػر كبػػػَت  علػػػى االرتقػػػاء ويف الػػػدفاع  يعتػػػرب عامػػػل أساسػػػي ومهػػػم وخا      
 كذلك اا الصد واسًتجاع الكرات    ونقصد ىنا مباذج  لبلعبُت الفرؽ اؼبستوى العارل " النخبة " اليت يتضح 

يلتُت               فيهػػػػا ىػػػػذه اؼبميػػػػزات بصػػػػفة كبػػػػَتة ودبػػػػا أف البلعػػػػب يبتػػػػاز بالقامػػػػة العاليػػػػة بػػػػبل شػػػػك أنػػػػو يبلػػػػك ذراعػػػػُت طػػػػو 
 تساعده على تنفيذ سبريرات سريعة وؿبكمة والدقة يف األماكن اؼبناسبة .

 ثانـــيا : الــوزن :  -أ-7-1

إف الوزف عامل مهم جدا يف كرة اليد ويظهػر ذلػك يف العبلقػة بػُت وزف اعبسػم والطػوؿ مػن خػبلؿ ىػذا         
    .  INDICاؼبؤشر اا 

وكلمػا كػاف ىػذا   INDICE DE ROBUSTESSEالطػوؿ   ÷  1000× وزف اعبسػم         
 اؼبؤشر مرتفع كلما كاف مستوى البلعبُت كذلك .

                                                           
  25، ص  1978عبد اغبميد ، زينب فهي : كرة اليد للناشئُت وتبلمذة اؼبدارس ، دار الفكر العريب ، القاىرة ،  كماؿ  1
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مػػن طػػوؿ البلعػػب وكبصػػل علػػى الػػوزف  100ولكػػي ربسػػب الػػوزف اؼبناسػػب لبلعػػب عػػادة أف نطػػرح            
ذل خفػػػة البلعػػػب وبالتػػػارل قبػػػد أف متوسػػػط الػػػوزف لبلعػػػب بالػػػدوؿ اإلحػػػدى عشػػػر مناسػػػب بػػػل سبيػػػل نوعػػػا مػػػا إ

 لصاحل سرعة االنطبلؽ واالنتقاؿ خبلؿ التحرؾ اؽبجومي والدفاعي .

ات مػػػع التسػػػعينيات قبػػػد التوجػػػو كبػػػو االىتمػػػاـ بعامػػػل الطػػػوؿ حيػػػ  نػػػينادبقارنػػػة فػػػًتة السػػػبعينات والثم       
  1نبلحظ تصاعده وتتبعو مناسبة الوزف تساعد يف االلتحاـ والقوة وسرعة اإلقباز.  

 ــــرونة : الم -7-2
إف سعة ومدى اغبركة لدى العيب كرة اليد تكوف كبَتة ، وخاصػة علػى مسػتوى الكتػف والػيت تلعػب أنبيػة       

   كبَتة يف صبيع أشكاؿ وأنواع التمرير ، حي  يكوف ارتفاع يف إمكانية األداء اغبركي وكذا قوة وسرعة التمرير 

 الخصــائص الرياضـة والفيزيولـــوجية :  -7-3
 يتميز بأنو :  والفيزيولوجيالبلعب ذو اؼبستوى العارل ا رياضة النخبة   من اعبانب الرياضي       

 . سريع : سرعة تنفيذ كبَتة جدا 
  قدرة امتبلؾ العب كرة اليد لسرعة وقوة سبكنو من أداء تقنية التمرير بفاعلية كبَتة 
  و خػبلؿ اؼبقابلػة وذلػك بتػأخر ظهػور أعػراض قادر على إهباد مصادر الطاقة تسمح لو بالحمافظة على قدرت

 التعب .
 . فبارسة كرة اليد تتطلب من البلعب قدرات ىوائية جيدة 
   دبػػػػا أف مراحػػػػػل اللعػػػػب يف كػػػػػرة اليػػػػد تتميػػػػػز بالتنػػػػاوب بػػػػػُت التمػػػػرين  والراحػػػػػة ا سبػػػػارين ال تتعػػػػػدى عشػػػػػر           

 ثواين   ىذا ما يتطلب قدرة ال ىوائية ال ضبضية لبلعب .
 كػػرة اليػػد تتطلػػب قػػدرات ال ىوائيػػة بوجػػود ضبػػض اللػػ  ويظهػػر ىػػذا جليػػا يف بعػػض مراحػػل اللعػػب يف   لعبػػة

 مقابلة ما ا حي  تكوف التمارين بشدة عالية يف وقت زمٍت طويل نسبيا ووقت الراحة قصَت جدا   .

 الصفــات الحــركية :  -7-4
اليػػػد حيػػػ  تلعػػػب دورا فعػػػاال يف األداء اغبركػػػي إف الصػػػفات اغبركيػػػة الضػػػرورية ألي العػػػب دبػػػا فيهػػػا كػػػرة       

 السليم والصحيح .

  ضروري لبلعب يف كل التحركات والقفزات اليت يقـو هبا . التوازن : 
  ىي ضرورية يف التحكم والتعامل اعبيد يف الكرة . الرشاقة : 
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 الفصل الثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كــــــرة اليد   

  مهم لكل اغبركات اؼبركبة واؼبعقدة . التنسيق : 
  تسمح بأداء حركات دقيقة وؿبكمػة ومعػٌت أف يفػرؽ ويبيػز  ضاءالتفريق والتميز بين مختلف األع :

 العب كرة اليد بُت ما سيفعلو بذراعيو .

 الخصائص النفسية :  -7-5
 يتميز العب اؼبستوى العارل بثبلث صفات نفسية ىامة ىي :              

 اؼبواجهة واؼبثابرة لبلنتصار . -
ة وأخػػػذ اؼبسػػػؤولية وإعطػػػاء كػػػل مػػػا يبلػػػك مػػػن إمكانيػػػات لتحقيػػػق يتميػػػز العػػػب كػػػرة اليػػػد حبػػػب اؼبواجهػػػ           

 االنتصار والفوز على اؼبنافس .

 التحكم يف كل انفعاالتو . -
نظػػرا ػباصػػية كػػرة اليػػد الػػيت تتميػػز باالحتكػػاؾ بػػُت البلعبػػُت فػػإف ذلػػك يفػػرض علػػى البلعػػب الػػتحكم يف   -

وكػػذلك الًتكيػػز لتحقيػػق اؽبػػدؼ اعبمػػاعي انفعاالتػػو ألف ذلػػك هبعلػػو أكثػػر حضػػور ذىػػٍت وبػػدين يف اؼبقابلػػة 
 وىو الفوز .

 الــدافعيــة :  -7-5
 1حب االنتصار والفوز هبعل من العب كرة اليد أكثر دافعية وربفز .         

ولقػػػػد أثبتػػػػت الشػػػػواىد والبحػػػػوث أف البلعبػػػػُت الػػػػذين يفتقػػػػدوف إذل السػػػػمات اػبلقيػػػػة واإلراديػػػػة يظهػػػػروف      
اهتم اغبقيقيػة كمػا يسػجلوف نتػائج أقػل مػن اؼبسػتوى يف النػواحي البدنيػة واؼبهاريػة دبستوى يقػل عػن مسػتوى قػدر 

 وكذلك اػبططية .

 الــــذكـاء :  -7-6
يقاؿ عادة أف اؼبنافسة الرياضية عبارة عن كفاح بُت ذكاء البلعب وذكاء منافسػو ويظهػر ىػذا جليػا خػبلؿ     

وقػػػات اؼببػػػػاراة والنجػػػاح فيهػػػػا يكمػػػل يف حسػػػػن تصػػػػرؼ األلعػػػاب اعبماعيػػػػة ، الػػػيت تعتمػػػػد مواقفهػػػا يف معظػػػػم أ
 2 البلعب مع ذاتو وزمبلئو .

صبلػػػة ىػػػذه اػبصػػػائص الػػػيت تتميػػػز هبػػػا كػػػرة اليػػػد وخصػػػائص البلعػػػب سػػػواء كانػػػت بدنيػػػة أو مرفولوجيػػػة أو      
 ا .نفسية ربتم على اؼبدربُت االىتماـ هبا فيما ىبص اختيار البلعبُت اليت تتوافق قدراهتم اؼبهارية مع
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 الفصل الثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كــــــرة اليد   

 دور وأىــمية األلعـاب الشـبو رياضـية في كـرة اليـد :  -8
تعترب رياضة كرة اليد الػيت تتسػم باؼببلحظػة اؼبسػتمرة والًتكيػز    واالسػتعداد الػدائم للتصػرؼ يف كػل             

ذل االشػػًتاؾ موقػػف والػػيت سبتلػػئ بػػالتغَت اؼبسػػتمر لؤلحػػداث الفرديػػة واعبماعيػػة والبلعػػب اغبػػر واؼبقيػػد باإلضػػافة إ
اؼبواقف اؼبتغَتة دائما والطموح مػن أجػل ربقيػق الفػوز والعمػل علػى رفػع  مسػتوى األداء دبثابػة أو باعتبػاره ؾبػاؿ 
حيوي للغاية ، يتم من خبللو  تكوين البلعبُت بطريقة اجتماعية ذبعلهػم يكتسػبوف خصػائص طيبػة وشخصػية 

 1متكاملة . 

عبػُت للمشػاركة يف األلعػاب الشػبو رياضػية  وكبػن نكتسػب العديػد مػن والسعادة ىػي الػدافع اغبقيقػي لبل       
عناصر رياضة كرة اليد أثناء ىذه األلعاب فمن األلعاب  الشبو رياضية تنمو لدينا الرغبػة يف التػدريب لتحسػُت 

صوؿ إذل  ربسػُت مهاراتنا الفنية وقدراتنا  اػبططية وكذا قدراتنا البدنية واليت من خبل ؽبا أو بدوهنا ال يبكننا الو 
ىذه اؼبهارات كػل ذلػك مػن أجػل ربقيػق الفػوز اؼبرغػوب فيػو وىػو مػا وبثنػا   علػى ربسػُت مهاراتنػا وقػدراتنا وإذا 

الشػػػػبو رياضػػػػية بشػػػػكل يتناسػػػػب مػػػػع كػػػػل اؼبراحػػػػل السػػػػنية   بػػػػات مػػػػن الضػػػػروري اسػػػػتخداـ أسػػػػس األلعػػػػاب   
 2ومستوى أداء قدرات  البلعبُت . 

 رة اليــد : األبعـاد التـربوية لكـ -9
نظػرا ؼبػػا تػوفره كػػرة اليػد مػػن منػاخ تربػػوي سػػليم للممارسػُت مػػن  اعبنسػُت ، لقػػد أدرجػت ضػػمن منهػػاج          

الًتبية البدنية عبميع اؼبراحل  التعليميػة ، إذ أهنػا تعتػرب منهػاج تربػوي متكامػل يكسػب التلميػذ مػن خػبلؿ درس 
َت مػػػن اؼبتطلبػػات  الًتبويػػة اعبيػػدة حيػػ  رجػػع ذلػػك إذل مػػػا الًتبيػػة الرياضػػية والنشػػاط الػػداخلي واػبػػارجي الكثػػ

تتضمنو من مكونات ىامة  ؽبا أبعادىا الضػرورية لتكػوين الشخصػية اؼبتكاملػة للتبلميػذ فهػي  زاخػرة بالسػمات 
 الًتبوي للتبلميذ فالتعاوف والعمل   اغبميدة اليت ؽبا انعكاس مباشر على التكوين

والتبعيػػػة واؼبثػػػابرة والكفػػػاح واؼبنافسػػػة الشػػػريفة واحػػػًتاـ القػػػانوف والقػػػدرة علػػػى اعبمػػػاعي وإنكػػػار الػػػذات والقيػػػادة 
 واالنتماء واالبتكار ........اخل   التصرؼ
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 الفصل الثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كــــــرة اليد   

تعد صفات وظبات تعمل رياضة كرة اليد على تأكيدىا وترسيخها يف اؼبمارسُت علػى ـبتلػف مسػتوياهتم       
  1الفنية والتعليمية .

اليد تأكيدا عمليا للعبلقػات االجتماعيػة واإلنسػانية بػُت التبلميػذ فبػا يكسػبهم كثػَتا  كما تعد رياضة كرة        
 من القيم اػبلقية والًتبوية القابلة لبلنتقاؿ إذل البيئة اليت يعشوف فيها .
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 الفصل الثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كــــــرة اليد   

 الصــة : خـ
 

يخ كػػرة اليػػد علػػى الصػػعيد الفصػػل مػػن البحػػ  النظػػري مػػا ىػػو إال إشػػارة للتعريػػف بتػػار  اإف تطرقنػػا ؽبػػذ         
العػػاؼبي والػػوطٍت حيػػ  تعػػد مػػن األلعػػاب اعبماعيػػة الػػيت يغلػػب عليهػػا طػػابع االحتكػػاؾ واالنػػدفاع البػػدين ، كمػػا 

 أهنا تتطلب تركيز جيدا يف اؽبجـو والدفاع .

 وكرة اليد ىي رياضة متكاملة تتطلب جهدا طاقوي كبَتا ، حي  تعتمد يف ىجماهتػا علػى السػرعة يف         
اؽبػدؼ وىػذا ال يكػوف إال بالتحضػَت اعبيػد علػى اؼبسػتوى ذؼ والتسديد كبو اؼبرمى لبلوغ  التنفيذ والقوة يف الق

 البدين والتقٍت والتكتيكي . 
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الفصل الرابع : 

اإلطار المنهجي 

 للدراسة
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 لفصل الرابع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المنهجي للدراسة   ا

 تمهيد:
ذل منهجية البح  وذلك من خبلؿ منهج الدراسة وعينة البح  ، كما سنتطرؽ يف ىذا الفصل سنتطرؽ إ

 إذل نوع اؼبتغَتات ، أدوات البح  االدراسة  واؼبعاعبة اإلحصائية.

يف  فصوؿ3وبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناوؿ الرصيد اؼبعريف اػباص دبوضوع البح  و الذي ضم 
عبانب التطبيقي ااؼبيداين  لدراسة اؼبوضوع دراسة ميدانية حىت نعطي فسنحاوؿ االنتقاؿ اذل ا ىذه الدراسة,

و كذلك التحقق من اؼبعلومات النظرية اليت تناولناىا يف الفصوؿ السابقة, و ىذا عن طريق  منهجيتو العلمية,
بوالية شرفُت جهة إذل اؼبدربُت و اؼبربليل اعبداوؿ اإلحصائية اليت حصلنا عليها بعد تفريغ أسئلة االستبياف اؼبو 

 الوادي
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 لفصل الرابع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المنهجي للدراسة   ا

 منهج البحث : -1

يرتكز استخداـ الباح  ؼبنهج ما دوف غَته على طبيعة اؼبوضوع الذي نود دراستو ويف دراستنا اغبالية وتبعا       

للمشكلة اؼبطروحة نرى أف اؼبنهج الوصفي ىو اؼبنهج اؼببلئم حي  يعرفو رابح تركي أنو "عبارة عن استقصاء 

ب يف ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة يف اغباضر قصد تشخيصها وكشف جوانبها وربديد العبلقة بُت ينص

 . (1)عناصرىا" 

أما بشَت صاحل الرشيدي فيعرفو بأنو " ؾبموعة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة أو       

اعبتها وربليها ربليبل كافيا ودقيقا الستخبلص اؼبوضوع اعتمادا على صبع اغبقائق والبيانات وتصنيفها ومع

 . (2)والوصوؿ إذل نتائج وتعميمات عن الظاىرة أي اؼبوضوع ؿبل البح " 

 البحث : مجتمع و عينة -2

ينظر إذل العينة على أهنا جزء من الكل أو بعض من اعبميع وتتلخص فكرة دراستها يف ؿباولة الوصوؿ إذل      

 .  ي دراسة بضع حاالت ال أف تقتصر على حالة واحدةتعميمات لظاىرة معينة أ

الرابطة اؼبدربُت الذين ينشطوف على مستوى  بعض وعليو فقد مت اختيار عينة حبثنا بشكل عشوائي ومشلت     

 لوالية الوادي.  الرياضية لكرة اليد

 مجاالت البحث : -3

 المجال المكاني : -3-1

 .والوحدات التابعة لو  بالواديركب اؼبتعدد الرياضات أجريت ىذه الدراسة على مستوى اؼب    

 المجال الزماني :                                                                       -3-2

 مارس من نفس السنة . 07ودامت اذل غاية  2016لقد مت بدء الدراسة النظرية ابتداءا من شهر جانفي 

                                                           
-
1

 23،ص84ح  يف علـو الًتبية وعلم النفس،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،اعبزائر،رابح تركي،مناىج الب  
 .59، ص2000بشَت صاحل الرشيدي،مناىج البح  الًتبوي،دار الكتاب اغبدي ،  - 2
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 لفصل الرابع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المنهجي للدراسة   ا

استمارة ومت 20 قمنا بتوزيع استمارات موجهة إذل كل من اؼبدربُت ووزعنا ما يقارب  فقد أما اعبانب التطبيقي ، 

   .2016ماي  15، لنتم ىذا اعبانب بتاريخ بعد ثبلثة أسابيع اسًتجاعها و مت  مارس  20توزيعها يف 

 أدوات جمع المعلومات : -4

نات واؼبعلومات فيتم صبع ىذه البيانات عن طريق وىو أداة من أدوات اغبصوؿ على اغبقائق والبيا االستبيان : -

االستبياف من خبلؿ وضع استمارة األسئلة ، ومن بُت مزايا ىذه الطريقة أهنا اقتصاد يف اعبهد والوقت كما أهنا 

 تسهم يف اغبصوؿ على بيانات من العينات يف أقل وقت فبكن بتوفَت شروط التقنُت من صدؽ وثبات وموضوعية

 حي  يتم تقسيمو إذل ثبلثة ؿباور  سؤاؿ 15ربوي استمارة اؼبدربُت  استمارة استبيافا قمنا بإعداد وبناءا على ىذ

إذل غاية 01كرة اليد, حي  يبدأ من السؤاؿ رقم  ضعف اؼبوارد اؼبالية يؤثر على أداء رياضي المحور األول :

 . 04السؤاؿ رقم

دولية يف تصميمها يؤثر على مردودية الرياضيُت , حي  يبدأ افتقار اؼبنشآت الرياضية للمعايَت ال المحور الثاني :

 . 10إذل غاية السؤاؿ رقم05من السؤاؿ رقم 

, كرة اليد  االستغبلؿ األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ؼبمارسي رياضة  المحور الثالث :

                                                           .    15إذل غاية السؤاؿ رقم11حي  يبدأ من السؤاؿ رقم

 متغيرات الدراسة : -5

 يبكن أف نقسم موضوع حبثنا حسب اؼبتغَتين التاليُت:

 يتمثل يف كل من :المتغير المستقل )السبب(: -5-1

 اؼبوارد اؼبالية ,اؼبنشآت الرياضية . 

 يقتصر على : المتغير التابع )النتيجة ( : -5-2 

 رياضة كرة اليداضيُت , أداء الري 
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 لفصل الرابع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المنهجي للدراسة   ا

 المعالجة اإلحصائية :  -6

  طريقة التحليل و اإلحصاء: -6-1

وىي من أىم الطرؽ اؼبستخدمة عبمع البيانات واؼبعلومات اؼبختلفة من اؼبراجع واؼبطبوعات واؼبوسوعات العلمية 

 الفهم األعمق واألوضح اؼبختلفة اليت ؽبا عبلقة دبوضوع دراستنا، حىت تكوف لنا سندا ودعما لكي تساىم يف

 للجوانب العلمية والعناصر األساسية اؼبكونة ؼبوضوع دراستنا .

 أسلوب التحليل اإلحصائي : -6-2

لكي يتسٌت لنا التعليق والتحليل عن نتائج االستمارة بصورة واضحة وسهلة قمنا باالستعانة بأسلوب التحليل  

لنا عليها من خبلؿ االستمارة إذل أرقاـ على شكل نسب مئوية اإلحصائي وىذا عن طريق ربويل النتائج اليت ربص

 وىذا عن طريق إتباع العبلقة التالية بػػ :

 100× نسبػػػة التكػرار                                   

 النسبػػة اؼبئويػػة  

 العينة                                               
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 عرض و تحليل نتائج الدراسة : .1
 . كرة اليد  ضعف الموارد المالية يؤثر على أداء رياضيالمحور االول : 

 ىل تسديد تكاليف استغبللكم للمنشآت يكوف : األول : السؤال
يف عجز وال  ياؼبوسم ردبا تكوف إدارة النادمعرفة ما إذا كاف تسديد تكاليف يف بداية  من السؤال :  الغرض

 تستطيع التسديد . 
 (1رقم ) الجدول

 المئوية  النسبة التكرارات  عدد الفئات  نوع
 30% 06 اؼبوسم  ةبداي يف
 %40 08 هناية اؼبوسم يف

 %30 06 آخر رأي
 %100 20 اجملموع

 عرض و تحليل :
يسددوف تكاليف استغبلؽبم للمنشأة يف هناية اؼبوسم ىذا من اؼبدربُت  40%النسبة  أفاعبدوؿ يظهر  حسب
يسددوهنا يف بداية اؼبوسم, و  30%القانوف الداخلي للمنشأة واالتفاقية مع اؼبشرفُت, بينما نسبة  إذلراجع 
و القوانُت اليت زبضع ؽبا و ىناؾ منشآت ىي ملك  ةؽبا آراء ـبتلفة و ىذا راجع إذل نوع اؼبنشأ %30نسبة 
 ،وىناؾ من يقوؿ بدوف تسديد التكاليف .للنادي 

أف جل اؼبدربوف تسديدىم للتكاليف االستغبلؿ تكوف يف بداية  تنتجخبلؿ ما ذكرناه سالفا نس من:  االستنتاج
عكس ما يراه البعض  وىذااؼبوسم ردبا ىذا راجع ألسباب ما أو لطبيعة القانوف الداخلي الذي للمنشأة الرياضية 

 األخر . 

 
 للمنشآت الرياضية . استغبلؿ اؼبدربُتتسديد تكاليف  يوضح( : 9قم )ر  الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 ىل التكاليف اؼبطلوبة من طرؼ إدارة اؼبنشأة مساعدة لكم ؟ . الثاني : السؤال
 ترؾ اؼبنشاة من قبل اؼبدربُت  إذلىو معرفة ما إذا كانت التكاليف باىضة , ردبا يؤدي ذلك  من السؤال : الغرض

 ( 2رقم ) الجدول
 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات  وعن

 %30 06 نعم
 %25 05 ال
 %45 09 آخر رأي
 %100 20 اجملموع 

 عرض و تحليل : 
  لنا من خبلؿ اعبدوؿ  أف نسبة يظهر  اؼبنشأة مساعدة إدارةاؼبطلوبة من  كاليفالت أفمن اؼبدربُت يروف %30
التكاليف غَت  أفمن اؼبدربُت يقولوف  %25 بةوبُت اؼبشرفُت، بينما نسبينهم  األوليةاالتفاقية  إذلراجع  وىذا ؽبم

من اؼبدربُت ؽبم  %25التكاليف اؼبطلوبة باىضة وذلك عكس الفئة السابقة، ونسبة  أفؽبم ىذا يدؿ  ةمساعد
 من يقوؿ أف للنوادي منشآت خاصة هبم . فهناؾـبتلفة فيما ىبص التكاليف اؼبطلوبة  أراء

 :  االستنتاج
خبلؿ ما سبق نستنتج أف ىناؾ عدة آراء ـبتلفة فيما ىبص التكاليف اؼبطلوبة من طرؼ إدارة اؼبنشآت  نم

الرياضية و بغض اؼبدربوف يروف عكس ذلك و من الػحسن توحيد التكاليف على وجو عاـ حىت يتسٌت للكل 
 تقبلها .

 
 اليف اليت يدفعوهنا يوضح الفرؽ بُت إجابات اؼبدربُت فيما ىبص التك ( :10رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 . اؼبنشاة غَت مناسب ألداء واجبكم ؟ يف ىل العتاد الرياضي اؼبتواجد الثالث : السؤال
 معرفة ىل بإمكاف اؼبدرب أداء واجبو وحىت وإف كاف العتاد ناقص يف اؼبنشأة . ىومن السؤال :  الغرض

 (3رقم ) الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

 %60 12 نعم
 %25 05 ال
 %15 03 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 عرض و تحليل :

 مناسب غَت اؼبنشأةالرياضي اؼبتواجد يف  ادالعت أفمن اؼبدربُت يروف  % 60نسبة  أفخبلؿ اعبدوؿ يظهر  من
ف عكس يرو  %25ردبا العتاد الرياضي قدًن وغَت صاحل للعمل بو، بينما نسبة  أف إذلواجبو وىذا راجع  ألداء

وىي نسبة ضئيلة ؽبم آراء ـبتلفة غيما ىبص العتاد الرياضي  %15نسبة  أماذلك وىذا حسب اؼبنشات، 
 اؼبتواجد يف اؼبنشات وىناؾ من يقوؿ انو يوجد القليل مناسب واألغلبية غَت مناسب وغَت كايف. 

 : أفمن خبلؿ ما ذكرنا سالفا نستنتج  : االستنتاج
اؼبتواجد يف اؼبنشآت اليت يستغلوهنا ويصفونو بالقدًن ومن األحسن  ياضيتاد الر اؼبدربُت يشتكوف من الع جل

 اؼبدربُت ومنو نستنتج أف العتاد الرياضي دورا مهما يف التنمية الرياضية. تالقياـ بتجديده وىذا ضمن متطلبا

 
 العتاد الرياضي اؼبتواجد يف اؼبنشأة الرياضية. حالة يوضح( : 11رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 كانت اإلجابة بنعم, كيف تفسروف ذلك ؟و ما ىو طلبكم ؟.  إذاالرابع : لسؤالا
 معرفة آراء و طلبات اؼبدربوف . من السؤال : الغرض
من اؼبدربُت أجابوا بنعم فبلبد أف ىناؾ تفسَتات لذلك فهناؾ من يقوؿ العتاد ناقص  %60أف نسبة  دبا

كل ما كبتاج إليو، وىناؾ من يقوؿ اف نقص العتاد يؤثر سلبا   واؼبطالبة بتجديده وىناؾ ومن يقوؿ نطالب بتوفَت
 خدمتهمعلى مردودية البلعبُت ..اخل من اآلراء اؼبختلفة واؼبطالبة بتجديد كل العتاد الرياضي القدًن وذلك يف 

 وخدمة اؼبدربُت والبلعبُت وذلك لتقدًن نتائج حسنة ومرضية .
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 افتقار المنشآت الرياضية للمعايير الدولية في تصميمها يؤثر على مردودية الرياضيينالمحور الثاني : 
 ىي حالة اؼبنشأة من الناحية اعبمالية ؟. ماالخامس : السؤال
 آراء اؼبدربوف قبل الشروع يف عملية التدريب و استخداـ ىذه اؼبنشأة . معرفةمن السؤال : الغرض

 (4رقم ) الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع

 %10 02 جيدة
 %75 15 متوسطة
 %15 03 متدىورة
 %100 20 اجملموع

 
 عرض و تحليل : 

وااللتزاـ  جيدةاغبالة اعبمالية للمنشاة الرياضية  أفمن اؼبدربُت يروف  %10نسبة  أفلنا من اعبدوؿ  يظهر
حالة اؼبنشاة  أفيبلحظ  %15نسبة  أماة متوسطة، يعتربوف أف حالة اؼبنشا %75بالحمافظة عليها، بينما نسبة 

اليت يستغلوهنا متدىورة وىدا يؤثر سلبا على مردودية البلعبُت الف اغبالة اعبمالية ؽبا دور ىاـ قبل القياـ باؼببادرة 
 والعمل يف اؼبنشاة رغم ىذا اؼبدربوف يداولوف نشاطاهتم وتدريباهتم .

  : االستنتاج
ف معظم اؼبنشآت الرياضية ذات مستوى متوسط ومرضي وؽبا تأثَت على اؼبستوى نرى أ ائجمن خبلؿ النت
 الرياضي.

 
 اؼبنشأة الرياضية من الناحية اعبمالية حالة  يوضح( :12رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 معايَت الصيانة و العتاد اؼبتواجد داخل اؼبنشأة مناسب ألداء واجبكم على أحسن وجو؟. ىلالسادس :  السؤال
 قدرة اؼبدربُت يف سبييز اؼبعايَت الدولية و معرفتها . معرفةؤال :من الس الغرض

 (5رقم ) الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

 %15 03 نعم
 %45 09 ال
 %40 08 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 عرض وتحليل:

اؼبنشاة  يفة والعتاد اؼبتواجد وىي نسبة ضئيلة قابلوف دبعايَت الصيان %15نسبة  أفخبلؿ اعبدوؿ نبلحظ  من
دبعايَت الصيانة ويروف  مرضُتوىي أعلى نسبة غَت  %45مناسب ألداء واجبهم على أحسن وجو، بينما نسبة 

نسبة  أما األحسن،يستطيعوف تقدًن  والوجو  أحسنواجبهم على  ألداءعكس الفئة األوذل ويصفوهنا بغَت مناسبة 
 يَت الصيانة والعتاد وىناؾ من يقوؿ نوعا ما مقبولة .ـبتلفة فيما ىبص معا آراءؽبم  40%

 : االستنتاج
معايَت الصيانة والعتاد الرياضي اؼبتواجد يف اؼبنشأة الرياضية غَت  أفنرى  إليهاخبلؿ النتائج اليت توصلنا  من

 إذلصوؿ العاملُت امعايَت الصيانة والعتاد الرياضي   للو  ىذينمناسب ألداء الواجب على أحسن وجو لكوف 
 األىداؼ اؼبرجوة.

 

 
 قدرة اؼبدربُت يف سبييز اؼبعايَت الدولية و معرفتها  يوضح( : 13رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 صحيح أف افتقار اؼبنشآت الرياضية للمعايَت الدولية يؤثر على مردودية الرياضيُت ؟ . ىلالسابع :  السؤال
عاؿ حىت و إف كاف  توىوؿ بالرياضيُت إذل مسما إذا كاف اؼبدرب قادر على الوص معرفةمن السؤال :  الغرض

 ىناؾ نقص على مستوى اؼبنشأة وؿبو فكرة اؼبعايَت الدولية من ذىن الرياضيُت و العمل و القبوؿ دبا ىو موجود .
 (6رقم) الجدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %85 17 نعم
 %15 03 ال
 00 00 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 ض وتحليل:عر 
الرياضية  آتمن اؼبدربوف يشكوف ويشاطروف فكرة افتقار اؼبنش %85نسبة  أفخبلؿ اعبدوؿ نبلحظ  من

يروف عكس ذلك أي يناقضوف فكرة  %15الدولية يؤثر على مردودية البلعبُت والرياضيُت، بينما نسبة  للمعايَت
 البلعبُت والرياضيُت ويطالبوف بتحسينها .  افتقار اؼبنشات الرياضية للمعايَت الدولية يؤثر على مردودية 

 : االستنتاج
اليت تفتقر للمعايَت الدولية علي مردودية  الرياضية ةذكره نستنتج أف : حقا ىناؾ آثر للمنشأ سبقخبلؿ ما  من

 الرياضيُت.
 

 
 ضيُت.الرياضية اليت تفتقر للمعاير الدولية على مردودية الريا اؼبنشآتآثر  يوضح( :14رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 اغبلوؿ اليت تقدموهنا ألداء واجبكم مع الرياضيُت ؟. ىيكانت اإلجابة بنعم ما   إذاالثامن : السؤال
 معرفة اغبلوؿ اليت يتوصل إليها اؼبدربوف بغض النظر عن اؼبعايَت الدولية . ىومن السؤال : الغرض
لسابقة فأعطوا حلوؿ ردبا تكوف من اؼبدربوف الذين يشاطروف الفكرة ا %85خبلؿ النسبة السابقة أي  من

مناسبة فمنهم من يقوؿ للوصوؿ إذل مردودية جيدة البد من توفَت العتاد وحسن التسيَت وأيضا ىناؾ من يقوؿ 
تطالب  راء..اخل، معظم اآل دربوفتصميم اؼبنشآت الرياضية اعبزائرية وفق اؼبعايَت الدولية زبدـ الرياضيُت واؼب

 عبزائرية وإعطائها وجهة جيدة وفقا للمنشات الدولية .بتحسُت اؼبنشآت الرياضية ا
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 اؼبنشأة ؟ داخلىل تستطيعوف ربقيق األىداؼ اؼبسطرة وفق اإلمكانيات اؼبتوفرة  التاسع : السؤال
لك ىذا السؤاؿ إذل معرفة قدرة اؼبدربُت يف ربقيق األىم و األىداؼ اؼبرجوة وذ يهدؼ من السؤال : الغرض

 باإلمكانيات اليت هبدىا يف اؼبنشأة .
 (7رقم ) الجدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %30 06 نعم
 %30 06 ال
 %40 08 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 عرض وتحليل:

  يستطيعوف ربقيق أىداؼ اؼبسطرة وذلك وفق اإلمكانياتُتمن اؼبدرب %30نبلحظ أف نسبة  اعبدوؿخبلؿ  من
يروف عكس ذلك وغَت قادروف على  % 30 أي نسبة ُتاؼبتوفرة داخل اؼبنشآت الرياضية، ونفس النسبة من اؼبدرب

لديهم آراء ـبتلفة يف ذلك فهناؾ من يقوؿ تقريبا وىذا بالتكيف مع كل    %40ربقيق األىداؼ، بينما نسبة 
ع اإلمكانيات اؼبتوفرة داخل اؼبنشآت اآلخر يقوؿ ربقيق بعض األىداؼ فقط وذلك سباشيا م والبعضالظروؼ 

 واؼبطالبة بتوفر اإلمكانيات دخل اؼبنشآت الرياضية حىت يتسٌت للمدربُت تقدًن األحسن وربقيق أىدافهم . 
 :  االستنتاج

ربقيق أىدافهم وفق اإلمكانيات اؼبتوفرة فيما يرى  يستطيعوفأف اؼبدربُت ال  ستنتجخبلؿ ما درسناه سابقا ن من
 .ذلكخر عكس دلك وىذا راجع إذل اإلمكانيات القليلة أو غَت مناسبة لالبعض األ

 
 اؼبتوفرة داخل اؼبنشأة الرياضة. ياتاناإلمك األىداؼ وفق ربقيق يوضح( :15رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 ىناؾ فرؽ بُت نتائج أدائكم يف منشأة تتميز باؼبعايَت الدولية و منشأة تفتقر لذلك ؟ ىلالعاشر :  السؤال
 مدى الفرؽ و التأثر و مدى ربقيق النتائج بُت اؼبنشأتُت . معرفةن السؤال :م الغرض

 (08رقم ) الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

 %100 20  نعم
 %00 00 ال
 %00 00 آخر  رأي

 %100 20 اجملموع
 عرض وتحليل:

يف منشأة تتميز  األداء نتائجالفرؽ بُت  يشاطروف فكرة دربوفمن اؼب  %100أف نسبة  دوؿمن خبلؿ اعب نرى
الدولية  َتباؼبعايَت الدولية ومنشأة تفتقر لذلك، وبالتارل ىذا مطابقا للفرضية أف افتقار اؼبنشآت الرياضية  للمعاي

 يؤثر على مردودية البلعبُت . 
 :  االستنتاج

بُت منشأة تتميز  النتائجواضح يف خبلؿ ما درسناه سالفا نستنتج أف : اؼبدربُت يؤكدوف على وجود فرؽ  من
 ذلكالدولية وأخري عكس  باؼبعايَت

 
 

 لفرؽ يف النتائج بُت منشأة رياضية تتميز باؼبعايَت الدولية وأخرى عكس دلك.  يوضح( :16رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 اليد كرة  االستغالل األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل في إعطاء األولوية لممارسي رياضة المحور الثالث : 
ىل تواجهوف صعوبات و عوائق إدارية من قبل اؼبشرفُت و إدارة اؼبنشأة عند استغبللكم  الحادي عشر : السؤال
 للمنشأة ؟

يهدؼ ىذا السؤاؿ إذل معرفة ما إذا كاف اؼبدربُت يواجهوف صعوبات و عوائق من قبل  من السؤال : الغرض
 لك .اؼبشرفُت عند استغبلؿ اؼبنشأة و ما ىو ردىم بعد ذ

 (09رقم ) الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

 %45 09 نعم
 %25 05 ال
 %30 06 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 

 عرض وتحليل:
 يواجهوف صعوبات وعوائق إدارية من قبل اؼبشرفُت وإدارة ُتأف اؼبدرب %45خبلؿ اعبدوؿ نبلحظ أف نسبة  من

يروف عكس ذلك أي ال يواجهوف أي صعوبات وعوائق إدارية، ونسبة  %25نسبة  اؼبنشاة عند االستغبلؿ، بينما
ؽبم آراء ـبتلفة فيما ىبص ذلك، فهناؾ يواجو اؼبصاعب بعض األحياف وىذا راجع إذل ظروؼ اؼبشرؼ   30%

 يف تلك الفًتة .
  : االستنتاج

 اؼبنشاةمن قبل اؼبشرفُت و إدارة من خبلؿ ما سبق نستنتج أف : اؼبدربوف يواجهوف صعوبات و عوائق إدارية 
 عند استغبلؽبم ؽبا . وذلك

 
 للصعوبات و العوائق اإلدارية اليت يواجهوهنا من قبل اؼبشرفُت . تصور اؼبدربُت: يوضح  (17رقم ) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

يسمح لكم باستغبلؿ كل ما ربتاجوف إليو من األجهزة الرياضية و الوسائل اؼبوجودة  ىلالثاني عشر :  السؤال
  اؼبنشأة يف إطار زبصصكم ؟يف

على اؼبنشأة يسمحوف للمدربُت باستغبلؿ العتاد الذي  شرفُتما إذا كاف اؼب معرفة من السؤال : الغرض
 يطمحوف إليو و ذلك يف إطار زبصصهم يف وقت استغبلؽبم للمنشأة الرياضية .

 (10رقم ) الجدول
 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع

 %40 08  نعم
 %20 04 ال
 %40 08 األحياف  بعض

 %100 20 اجملموع
 عرض وتحليل :

من اؼبدربوف ال يسمح ؽبم باستغبلؿ كل ما وبتاجوف إليو من األجهزة   %40نسبة  أف من اعبدوؿ يظهر
لديهم آراء ـبتلفة معظمهم يقوؿ    %40الرياضية والوسائل اؼبوجودة داخل اؼبنشأة يف إطار زبصصهم، ونسبة 

ال    %20بعض األحياف يسمح ؽبم باستغبلؿ كل ما وبتاجوف إليو من األجهزة الرياضية والوسائل، بينما نسبة 
الرياضية والوسائل يف أطار زبصصهم وىذا راجع إذل  هزةيسمح ؽبم أبدا باستغبلؿ كل ما وبتاجوف إليو من األج

 . القانوف الداخلي للمنشأة وحسب نوع الرياضة والنشاط الرياضي 
  : االستنتاج

 من خبلؿ ما درسناه سابق نستنتج أنو ليس دائما السماح للمدربُت باستغبلؿ كل ما وبتاجوف إليو 
 األجهزة الرياضية و الوسائل ، وذلك يف بعض األحياف فقط. من

 
كل ما وبتاجوف إليو من األجهزة الرياضية و الوسائل   ؿباستغبل السماح للمدربُتيوضح  (:18) الشكل

 ؼبوجودة يف اؼبنشاة يف إطار زبصصهم .ا
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 رأيك يف القانوف الداخلي الستغبلؿ اؼبنشأة الرياضية ؟. ماالثالث عشر:  السؤال
 الرياضية ؟. أةرأي اؼبدربُت يف قانوف استغبلؿ اؼبنش معرفةمن السؤال :  الغرض

 (11رقم ) الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع

 %30 06 مناسب
 %05 01 مناسب غَت
 %55 11 فجوات فيو
 %10 02 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 عرض وتحليل :

من اؼبدربوف  ينظروف إذل أف القانوف الداخلي الستغبلؿ اؼبنشآت  %55أف نسبة  نبلحظخبلؿ اعبدوؿ  من
وف إذل أف القانوف ينظر   %30الرياضية غَت مناسب وفيو فجوات  ومنو هبب ربديد قانوف عاـ و موحد, و نسبة 

ينظروف إذل ىذا القانوف إنو غَت مناسب و  %05الداخلي الستغبلؿ اؼبنشآت الرياضية مناسب ؽبم,و نسبة 
لديهم آراء ـبتلفة فهناؾ من يقوؿ : ىناؾ تفريط يف تطبيقو و ىناؾ من  %10هبب تغيَته وتوحيده, بينما نسبة 
 ال يتم تطبيقو . فهو غَت كفي و وجدينكر وجود ىذا القانوف  وإف 

  : االستنتاج

من خبلؿ دراستنا سابقا نستنتج أف : القانوف الداخلي الستغبلؿ اؼبنشآت الرياضية فيو فجوات و هبب تعديلو 
 على الوجو العاـ .

 
الستغبلؿ اؼبنشآت  اخلييوضح مدى الفرؽ بُت إجابات اؼبدربُت فيما ىبص القانوف الد ( :19رقم ) الشكل
 الرياضية .
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 ؟ مع إدارة اؼبنشأة قبل استغبللكم للمنشأة الرياضية عبلقتكم تبدو كيفعشر:  الرابع سؤالال
 كانت ىناؾ عبلقة أولية بُت اؼبدربُت واؼبشرفُت وما نوعها .  ذاما إ معرفةمن السؤال :  الغرض

 (12رقم ) الجدول
 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع

 %70 14 حسنة
 %00 00 سيئة
 %30 06 متذبذبة
 %100 20 اجملموع

 عرض وتحليل :
من اؼبدربوف لديهم عبلقة حسنة مع إدارة اؼبنشأة قبل البدء يف  %70 من خبلؿ اعبدوؿ أف نسبة نبلحظ

من اؼبدربوف يقولوف أف ىناؾ عبلقة متذبذبة مع إدارة اؼبنشأة و ذلك قبل  %30استغبلؿ اؼبنشأة, بينما نسبة 
و العبلقات اعبيدة مطلوبة و    الرياضيةالسيئة مع إدارة اؼبنشآت  لعبلقاتاؼبنشأة وال وجود لالبدء يف استغبلؿ 

 . أكيدة

  :  االستنتاج

من خبلؿ ما ذكر سابقا نستنتج أف : العبلقة كانت عبلقة حسنة و ىذا  من باب اؼببادئ الرياضية اليت يتصف 
 . النبيلة اليت يبتلكوهنا هبا اؼبدربوف وكذا الصفات

 

 
 استغبلؿ اؼبنشأة الرياضية . بلبإدارة اؼبنشأة الرياضية وذلك ق اؼبدربُت العبلقة اليت تربطيوضح  ( :20) الشكل
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 : ىل أثرت ىذه العبلقة يف حصولكم على اؼبنشأة للتدريب ؟عشر  مساالخ  السؤال
اؼبنشأة  وؿ اؼبدربُت على:  يهدؼ ىذا السؤاؿ إذل ما إذا كانت العبلقة ىي السبب يف حص من السؤال الغرض

 الرياضية قصد التدريب . 
 (13رقم ) الجدول

 المئوية النسبة التكرارات  عدد الفئات  نوع
 80% 16 نعم
 20% 04 ال
 00% 00 آخر  رأي

 100% 20 اجملموع
 عرض وتحليل : 

بينهم و بُت اؼبشرفُت ىي إذل أف العبلقة اعبيدة  ينظروفمن اؼبدربوف  % 80اعبدوؿ أف نسبة  لنا من خبلؿ يظهر
يقولوف ال آثر ؽبذه العبلقة يف حصوؽبم على  %20اؼبنشأة للتدريب, بينما نسبة  لىالسبب يف حصوؽبم ع

 موجودة . عَتاؼبنشأة للتدريب وبالنسبة لآلراء اؼبختلفة فيما ىبص العبلقة بُت اؼبدربوف و اؼبشرفُت 

العبلقة بُت اؼبدربُت و اؼبشرفُت أثرت يف حصوؿ اؼبدربُت على  أف : نستنتج ذكره سبقمن خبلؿ ما  :  االستنتاج
 اؼبنشاة الرياضية قصد التدريب و نستنتج أف ىذه العبلقة  البد أف تكوف حسنة .

 

  
 . دريباؼبنشآت الرياضية للت علىأثر العبلقة يف اغبصوؿ  يوضح( : 21) شكلال
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 : نتائج الدراسة  مناقشة .2
هد فكري أو حب  علمي ىو اػبروج ببعض االستنتاجات و التوصيات و اؽبدؼ من كل عمل أو ج إف

ازباذىا كمرجع أو كمنطلق لدراستو بغية إثراء حبوثهم  واالقًتاحات ، اليت يبكن أف يعتمد عليها باحثوف آخروف 

ف اؼبدربُت   واليت وجدنا فيها أ3-2-1.ومن خبلؿ اعبداوؿ رقم ادبعلوماتنا و االستفادة منها و لو بنسبة ضئيلة 

أقرو بضعف اؼبوارد اؼبادية و اؼبالية ، خاصة عند استغبلؿ اؼبنشآت الرياضية اػباصة بكرة اليد ،واليت ال سبكنهم 

كل ىذه النتائج  توافقت مع  وقدمو ،من أداء واجبهم التدرييب بأكمل وجو ،وكذلك فهم يشكوف من قلة العتاد 

كرة اليد " وىو ما   رياضي اؼبوارد اؼبالية يؤثر على أداء ضعف ف "ما جاء يف الفرضية األوذل واليت تنص على أ

 وبقق الفرضية االوذل .

   ، واليت يرى فيها اؼبدربُت أف حالة اؼبنشآت الرياضية اليت هبروف 10-9-7-6-5ومن خبلؿ اعبداوؿ رقم ا

، كما أهنا تفتقر فيها حصصهم التدريبية ليست جديدة بل ىي متوسطة ،وىم غَت راضُت ؼبستوى الصيانة 

للمعايَت الدولية يف انشائها أو زبطيطها ،وىو ما هبعل مردود الرياضيُت يف غَت مستواه ، وال ىبدـ اعبانب التدرييب 

افتقار اؼبنشآت الرياضية ،أو خبلؿ اؼبنافسات ، وىو ما يوافق ما جاء يف الفرضية الثانية و اليت جاء فيها :"

 " وىو ما وبقق الفرضية الثانية .يؤثر على مردودية الرياضيُتللمعايَت الدولية يف تصميمها 

  واليت يرى فيها اؼبدربوف أهنم يبلقوف صعوبات كبَتة من 15-14-13-12-11ومن خبلؿ اعبداوؿ رقم ا

أجل استغبلؿ اؼبنشآت الرياضية ، خاصة عند تواجد أكثر من نادي يف منشأة واحدة ، أو ازدحاـ الربنامج 

اؼبوجود يف اؼبنشأة الرياضية، م ،كما أهنم هبدوف صعوبات يف استغبلؿ الوسائل و العتاد الرياضي اؼبخصص لناديه

األمثل للمنشآت  االستغبلؿ وىم غَت راضُت عن ما هبري فيها ، وعليو فإف الفرضية الثالثة اليت تنص على أف  "

 وبقق الفرضية الثالثة .كرة اليد " وىو ما   يف إعطاء األولية ؼبمارسي رياضة يتمثل الرياضية

إذل تدىور  يؤدي اؼباليةالتسيَت الحمكم للمنشأة الرياضية وضعف اؼبوارد  نقص وعليو فإف الفرضية القائلة بأف "

 "قد ربققت . كرة اليد رياضةاتدين  
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 االستنتاج العام :  .3
 و من خبلؿ حبثنا ىذا و بعد اإلطبلع على النتائج اؼبدونة و الحمققة قبد ما يلي :

التدىور       إذلاؼبدربُت يعتربوف أف نقص التسيَت للمنشآت الرياضية و ضعف اؼبوارد اؼبالية يؤدي  معظم -

 ا تدين   الرياضة بصفة عامة .

 و ىذا رأي معظم اؼبدربُت .كرة اليد اؼبوارد اؼبالية يؤثر على أداء رياضيي   ضعف -

نشآت الرياضية للمعايَت الدولية يف تصميمها يؤثر أراء اؼبدربُت  و اؼبشرفُت فيما ىبص افتقار اؼب اختبلؼ -

 على مردودية الرياضيُت .

إذل تطور الرياضة الرياضية بصفة  يؤدياألمثل للمنشآت الرياضية  االستغبلؿاؼبشرفُت يعتربوف أف  معظم -

 عامة .

ستغبلؿ اؼبدربُت يتبعوف القانوف الداخلي للمنشآت الرياضية و يصفونو باألحسن و خاصة عند ا معظم -

 الرياضية.اؼبنشآت 
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 الفصل الخامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة    

 و اقتراحات : توصيات .4
 ضوء النتائج اليت توصلنا إليها و االستنتاجات اليت خرجنا هبا نوصي : على
و أف يكونوا قادرين على أداء عملهم  ليةو ؤ اؼبس ربملالقرارات البلزمة و الصائبة و  ذازبا اؼبدربُت على -

 بشكل جيد.
 سائل البلزمة كي يقـو اؼبدربُت دبهامهم التدريبية على أحسن و أكمل وجو.اإلمكانيات و الو  توفَت -
أنبية الرياضات و األنشطة اليت سبارس يف ـبتلف اؼبنشآت الرياضية سواء كانت فردية أو صباعية  إدراؾ -

 مع إعطاء  حق لكل منها .
ذلك  وارس يف منشآهتم اؼبشرفُت توزيع الوقت و اغبجم الساعي على الرياضات و األنشطة اليت سب على -

 حسب األولوية و األفضلية .
إعطاء أنبية بالغة من قبل اؼبشرفُت للمدربُت و ربسُت العبلقة بينهم حىت تصل العبلقة حسنة و ؼبا  هبب -

 ال عبلقة تكامل ألف كل منهم يف حاجة إذل األخر.
 ة .التنسيق بُت الرياضات و األنشطة اليت سبارس يف اؼبنشآت الرياضي ضرورة -
التعاوف بُت اؼبشرفُت و اؼبدربُت من أجل تطوير الرياضة بصفة عامة سواء الفردية منها أو اعبماعية  هبب -

 و الوطنية منها الدولية . ليةو من أجل اؼبشاركة يف اؼبنافسات الحم
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 الخاتمـــة
للمنشآت الرياضية يف تنمية  دارياإل التسيَت يلعبها اليت األدوار أىم إبراز على الدراسة ىذه يف عملنا

 . رياضة كرة اليد 

 التسيَت أف أساسها على نقوؿ أف يبكن بنتائج خرجنا اؼبيداين، باعبانب اؼبدعم النظري حبثنا خبلؿ ومن

 التسيَت يبقى لكن الرياضية، للمنشآت اإلداري اعبانب يف وفبيزا مهما دورا يلعب وظائفو وصبيع اإلداري

 ربليل خبلؿ من يتبُت حي  الرياضية؛ اؼبنشآت إدارة مستوى على وتراجع ملحوظ ينتد يعيش اإلداري

. األىداؼ بُت والتفريق الضرورية اغباجات منظور وفق البشري بالعنصر اإلىتماـ ضعف اغبالية وضعيتها

 :نبا أساسيتُت مبلحظتُت إذل اإلشارة يبكن الصدد ىذا ويف

 إداريُت من الرياضية اإلطارات يف اؼبلحوظ والنقص اؼبسَتين لدى الكافية اؼبؤىبلت إنعداـ: أوال 

 العلمي والتأطَت التأىيل إذل يفتقروف ومسَتين إداريُت إذل اللجوء إذل أدى فبا اجملاؿ ىذا يف ومسَتين

 أف يبكن ال بدائية طرؽ إستعماؿ إذل ذلك إذل أدى فبا والتسيَت اإلدارة ؾباؿ يف اغبديثة واألساليب

 .الرياضية اؼبنشآت تسيَت يف وربسن التقدـ يف شيء تصنع

 ذلك ويرجع توجيهية، رقابة التنظيم زبطيط خبلؿ من العمل إسًتاتيجية وجود انعداـ: ثانيا 

 علمية أساليب إستخداـ إذل يلجأ فبل العلمي التأىيل عن وبعيد الفكرة قليل اؼبسَت كوف إذل عادة

 .اغبدي  التسيَت وطرؽ والعملي العلمي اجملاؿ يف موالتنظي التخطيط أنبية يدرؾ ال ألنو حديثة

اؼبنشآت الرياضية جزء أساسي بالغ األنبية, ساعية إذل ربسُت األفراد اؼبمارسُت من رياضيُت و  تعتربو   

ىواة ...اخل عامة من خبلؿ فبارسة األنشطة الرياضية اؼبختلفة لكي يبكن لكل اؼبهارات الفنية و 

اسة، التدريب األنشطة الرياضية أف ربقق أىدافها فإنو من الضروري توافر التعليمية يف منهج الدر 

إذل نتائج جيدة و مرضية، و ربقيق األىداؼ و يتوقف   لوصوؿاؼبنشآت الرياضية الكافية و من أجل ا

كل ىذا  على العملية اإلدارية اليت ىي من أىم اؼبقومات التطور الرياضي العلمي اغبدي  و يعترب 
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لحمكم للمنشآت الرياضية الطريقة العقبلنية لتنسيق اجملهودات قصد ربقيق األىداؼ اؼبرجوة التسيَت ا

وكونو مبٍت على وظائف تتأثر فيما بينها تتأثر فيما بينها و يعمل على تنظيم العملية اإلدارية يف صورة 

 كرياضة كرة اليدلة،  منهجية علمية من أجل توفَت الفضاء الكايف ؼبمارسة األنشطة الرياضية بطريقة فعا

كل ىذا أف لكل من   ناليت عرفت ربسنا يف مستوى أداء األندية اعبزائرية ؽبذه الرياضة و نستخلص م

 اإلدارة و عملية التسيَت دور فعاؿ يف ـبتلف اؼبؤسسات و اؼبشروعات الرياضية .

 من بذلناه ما كل وإف جدا واسعا كاف شيقا، كاف ما بقدر اؼبوضوع ىذا أف القوؿ يبكن األخَت ويف

 البح  ىذا إقباز يف أخلصنا أننا القوؿ من يبنعنا ال ىذا ولكن ضئيلة بدت فيو مسانبتنا وكل جهد

 تنمية رياضة كرة اليد يف التسيَت دور يف اؼبقًتحة األسئلة عن إجابات إذل الوصوؿ غايتنا وكانت

 .أخرى لدراسات مقدمة دبثابة اػباسبة ىذه تكوف أف ونرجو 
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 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

 قسم اإلدارة و التسيير الرياضي

 

 استبيان  استمارة

 لدراسة موضوع:                                                 

 كرة اليد ياضةر الرياضية في تنمية  تسيير المنشأة دور 

 

 اعداد الطالب :                                                           اشراف الدكتور :      
  تريكي محمد                                                          بوعروري جعفر 

 
 
و  اإلدارةلبدنية و الرياضية فرع ا التربيةفي  الماستر شهادةمتطلبات نيل  ضمنانجاز مذكرة  إطار في

 الرياضي . التسيير
الهدف من ىذه  أن أعلمكمىذه االستمارة مقدمين بذلك يد العون للبحث و  بملءسيادتكم  إلى أتقدم

تقدمونها ستحظى بكامل السرية  التيو توسيع مجاالت البحث العلمي،و المعلومات  إثراءاالستمارة ىو 
 تقبلوا منا فائق االحترام و التقدير. أخيرا وبموضوعية ,  تمارةاالس ءملمنكم  نرجوا ،لذاو العناية

 (  في المكان الخانة المناسبة . xع عالمة ) ض :مالحظة

 2015/2016الجامعي : الموسم



 

 
 

 للمنشأة يكوف :  استغبللكم اليفتك دىل تسدي -األول :  السؤال

 ..................رآخ رأي -                م ؟هناية اؼبوس يف -              بداية اؼبوسم ؟  يف -

 من طرؼ إدارة اؼبنشأة مساعدة لكم ؟ ؼبطلوبةالتكاليف ا ىلالثاني :  السؤال

 رأي آخر...................... -ال                               -                                نعم -
 اؼبتواجد يف اؼبنشأة مناسب ألداء واجبكم ؟ العتاد الرياضي ىل -  :الثالث السؤال

 رأي آخر...................... -ال                               -                                نعم -

 كانت اإلجابة بنعم ، كيف تفسروف ذلك ؟ وما ىو طلبكم ؟  إذا -  الرابع: السؤال
.................................................................................... 

 ما ىي حالة اؼبنشأة من الناحية اعبمالية ؟  - الخامس: السؤال
 متدىورة              -متوسطػة                  -                           جيدة -

وجو ؟  أحسنمناسبة ألداء واجبكم على معايَت الصيانة والعتاد اؼبتواجد داخل اؼبنشأة  ىل -السادس: السؤال
 .........................آخررأي  -ال                           -نعم                          -

 ىل صحيح أف افتقار اؼبنشأة الرياضية للمعايَت الدولية يؤثر على مردودية الرياضيُت ؟ . - السابع: السؤال
 آخر......................... رأي -ال                          -       نعم                    -

. اإلجابة بنعم ما ىي اغبلوؿ اليت تقدمونػها ألداء واجبكم مع الرياضيُت ؟ كانت إذا -الثامن: السؤال
................................................................................................ 

 اؼبسطرة وفق اإلمكانيات اؼبتوفرة داخل اؼبنشأة ؟ . ىداؼاأل ربقيقتستعطوف  ىل -التاسع : السؤال
 آخر......................... رأي -ال                         -نعم                           -

 اؼبعايَت الدولية و منشأة تفتقر لذلك ؟ .تتميز ب شأةبُت نتائج أدائكم يف من فرؽىناؾ  ىل -العاشر : السؤال
 آخر......................... رأي -ال                          -نعم                           -

اؼبنشأة عند  إدارةتواجهوف صعوبات و عوائق إدارية من قبل اؼبشرفُت و  ىل -: الحادي عشر السؤال
 استغبللكم للمنشأة ؟ .

 آخر......................... رأي -ال                          -                          نعم -



 

 
 

كل ما ربتاجوف إليو من األجهزة الرياضية و الوسائل   باستغبلؿىل يسمح لكم  -: الثاني عشر السؤال
 زبصصكم ؟ . إطاراؼبوجودة يف اؼبنشأة يف 

   األحيافبعض  -                         ال-نعم                           -
 اؼبنشأة الرياضية ؟ . الستغبلؿما رأيك يف القانوف الداخلي  -الثالث عشر : السؤال

 رأي آخر ....... -فيو فجوات                -غَت مناسب                 -                  مناسب -
 للمنشأة ؟ . استغبللكمع إدارة اؼبنشأة قبل تبدو عبلقتكم م كيف -الرابع عشر : السؤال

 متذبذبة  -سيئة                      -                    حسنة -
 ىل أثرت ىذه العبلقة يف حصولكم على اؼبنشأة للتدريب ؟  -عشر : امسالخ السؤال

 .....................رأي آخر.... -ال                          -نعم                           -
 

 


