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 : مقدمــــة
واقع اجملتمعات البشرية قديبها و حاضرىا يوحي بأف كل شيء يف ىذه اغبياة إال ولو ىدؼ و  أفال شك فيو  فبا

 , اؼبدربُت و غَتىم .يناة يف حد ذاهتا أىداؼ مسطرة فكذلك لإلداريُت, اؼبشرفُت,اؼبسَت غاية, فاغبي

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

 ىي مادية و بشرية .لتحقيق اؼبستهدؼ يف التخطيط من حيث الكم و النوع و  توظيفهاربديد العناصر اؼبطلوبة 

 و منها : اؼبواد اؼبستخدمة, األجهزة, اؼبعدات و األمواؿ . اؼبادية

 و منها : العاملوف, اؼبنفذوف و الفنيوف . البشرية

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

وذلك  اؼبدربوفو  اؼبشرفُتنوع اػبدمة اليت تقدمها يف خدمة  اختالؼكاؽبا و مع الرياضية دبختلف أنواعها و أش

من اجل اإلستغالؿ األمثل و ضماف فاعلية و سهولة  و سالمة استعماؽبا حىت ربقق اؽبدؼ الذي أنشئت من 

ذ وؽبا عدة مبادئ أجلو ، كما نبُت يف حبثنا ىذا أىم اؼببادئ اليت ينبغي وضعها يف اغبسباف والدراسة قبل التنفي

منها التخطيط ،التنظيم ، الرقابة ، التوجيو و التنسيق كما سنتم دراستها كل على حدة و حسب الًتتيب و 

 األنبية .

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

 مناخ فبكن لعمل العنصر البشري مع أقل جهد . فضلأاإلمكانات اؼبتاحة مع توفَت  باستخداـ

هبب على الباحث يف ؾباؿ إدارة اؼبنشآت الرياضية  أف يتعرؼ على ما كتبو األوائل يف ؾباؿ البحث العلمي  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  ُفؽبم الفضل األوؿ يف تنمية اؼبعلومات اإلدارية إ كاف

 أ



اؼبنشات ، الفصل الثاين  التسيَت االداريإُف ثالثة فصوؿ يف الفصل األوؿ  ثنايف اعبانب النظري يف حب تطرقنا

 اإلطاررقنا إُف فصلُت : الفصل األوؿ ، أما  اعبانب التطبيقي  تط رياضة كرة السلة، يف الفصل الثالث الرياضية

 نتائج الدراسة . ومناقشة ، الفصل الثاين عرض و ربليل للدراسة اؼبنهجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ب



 

2 
 

 ـــــــــــــ اإلطار العاو للدراسة اجلاىب التنهيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

           اجلاىب التنهيدي :

 اإلطار العاو للدراسة
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 : اإلشكالية -1
ربتاج إُف من يديرىا على أف يكوف لديهم العلم واػبربة يف إدارة ىذه اؼبنظمات وتظهر أنبية  اؼبنظماتإف       

ؿبدودة واؼبطلوب استخدامها بفعالية عالية حىت يبكن التوصل إُف  ةيف كوف اؼبوارد اؼبتاحة للمنظم التسيَت االداري
م ربقيق ىذه األىداؼ إال إذا كانت اإلدارة مبنية على أسس علمية ومنهج مفصل ربقيق أىداؼ اؼبنظمة وال يت

يدرس كل جوانب العمل اإلداري وال ىبتلف  ىذا العمل اإلداري باختالؼ نوع اؼبؤسسة سواء اؼبؤسسة اقتصادية 
سة اليت تعمل إنتاجية أو مؤسسة خدماتية أو رياضية، وتعد الوظائف اإلدارية العنصر الشخصي يف حياة اؼبؤس

على ربقيق أىدافها ويف سبيل ذلك تستخدـ الوسائل الصحيحة ألداء األعماؿ بقصد اغبصوؿ على أفضل 
النتائج بأقل جهود فبكنة، مع مراعاة العامل اإلنساين أي القيادات اغبازمة القادرة، وبذلك تكفل للمؤسسة قباح 

 مل فيويرضى عنو أصحاهبا وعماؽبا وموظفيها واجملتمع الذي تع
د فعاؿ يف اغبياة االجتماعية  لبناء جسم سليم ودبرور الزمن تطورت عد الرياضة منذ العصور القديبة عنصر جتو  

 وأصبح ؽبا قوانُت وأماكن ـبصصة.
يف ىذا العصر فقد صار ؽبا اىتماـ خاص نلمس ىذا من خالؿ ما وفر ؽبا من اؼبنشآت الرياضية  أما     

 الستقطاب كل من يرغب يف تطوير مواىبو الرياضية .
 من أىم أقطاب فبارسة الرياضة ؽبا أىداؼ ومهاـ عديدة . ةاضيوتعترب اؼبنشآت الري   

بالنسبة للمنشآت الرياضية يف بالدنا فقد أبدت يف السنوات اؼباضية تألقا من حيث اؼبردود واألداء ولكن  و       
شرؼ  على مستوى النتائج احملصل عليها ، والوجو غَت اؼب تدىوراؼبالحظ يف العشرية األخَتة أهنا باتت تعيش 

الذي ظهرت بو سواء يف البطولة الوطنية واؼبنافسات احمللية واؼبشاركات اػبارجية اإلفريقية والعربية ، ىذا بالرغم من 
مادي معترب من طرؼ الدولة ودعم الشركات أخرى ،ومع ىذا كلو يبقى  بدعمباىتماـ أو  ربظىأف اؼبنشآت 

 مستوى  الرياضي متدين .
 : اليت حيث قمنا بطرح التساؤؿ ا

 . كرة السلة رياضةما ىو اثر التسيير األحسن للمنشأة الرياضية في تنمية  
 التساؤالت الفرعية :

 كرة السلة؟ضعف اؼبوارد اؼبالية يؤثر على أداء رياضي   ىل -1
 كرة السلة؟االستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ؼبمارسي رياضة  ىل  -2
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 الفرضيات  : -2

 رياضةإُف تدىور )تدين(  يؤدي اؼباليةالتسيَت احملكم للمنشأة الرياضية وضعف اؼبوارد  نقصالفرضية العامة : -أ
 . كرة السلة

 الفرضية الجزئية : -ب
 .كرة السلة/ ضعف اؼبوارد اؼبالية يؤثر على أداء رياضي   1
 .كرة السلةسي رياضة  االستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ؼبمار  /2

 :أىمية الدراسة  -3
  : ىيعارضة و إمبا كاف ألسباب موضوعية     ألسباب أو صدفة إف اىتمامنا هبذا البحث َف يكن 
 يعاًف ظاىرة اندماج اؼبسَتين و وضعهم يف اؼبكاف اؼبناسب . ألنو -
 ؼبستقبل اؼبسَتين اؼبشرفُت . اىتمامنا -
 الرياضية للنهوض بالرياضة بصفة عامة .لدور اؼبسَتين و أثر اؼبنشآت  دراسة -
 رأي اؼبشرفُت من ناحية التمويل و الصيانة و االستغالؿ للمنشآت الرياضية . معرفة -
 الدراسات اليت تطرقت ؽبذا اؼبوضوع إف َف نقل منعدمة . نقص -

 أىداف الدراسة : -4

 الرياضية . ةعلى فبارسة التسيَت داخل اؼبنشا لضوءا تسليط -
 اط التحوؿ اليت مست التسيَت اإلداري يف اؼبنشآت الرياضية.أىم نق معرفة -
 عامة. بصفة الرياضةتطوير اؼبنشأة الرياضية وانعكاسو على  التسيَت الفعاؿ يف أنبية -
 دور التسيَت داخل اؼبنشآت الرياضية . معرفة -
 . البحوثمكتبتنا هبذا النوع من  إثراء -

 الموضوع : اختيارأسباب  -5
 ذاتية :األسباب ال -أ   

 اإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية . الشخصي لكل ما تقدمو ميولنا -    
 سباشيا مع زبصص اإلدارة و التسيَت الرياضي . -    
 الموضوعية :  اباألسب -ب

 الدراسات و البحوث العلمية حوؿ ىذا اؼبوضوع باألخص . قلة -
 باؼبسَت .  ما يتعلق يماللتسيَت, الس الرئيسيةمعرفة العناصر  قلة -



 

5 
 

 ـــــــــــــ اإلطار العاو للدراسة اجلاىب التنهيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اؼباسة ؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع و خاصة انو اغبديث عن التسيَت يف اإلدارة و اؼبنشآت الرياضية . اغباجة -
مع فراضيات البحث و اؼبتمثلة يف اؼبوارد اؼبالية,االستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية وافتقارىا  سباشيا -

 للمعايَت الدولية .
 ة يف تنمية الرياضة اعبزائرية .يف دور اثر اؼبنشآت الرياضي النظر -

  المصطلحات : تحديد -6
 التسيير : تعريف -أ
تلك اجملموعة من العمليات اؼبنسقة و اؼبتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط و التنظيم,الرقابة والتوجيو و ىو  ىو 

 .(1)ربديد األىداؼ و تنسيق جهود األشخاص لبلوغها  باختصار
 األىداؼ ربقيق قصد واؼبالية اؼبادية البشرية، اؼبوارد بُت للتنسيق عقالنية طريقة التسيَت  يعترب : االجرائيالتعريف 
 الرقابة اإلدارة، التنظيم التخطيط:يف تتمثل اليت السَتورة حسب الطريقة ىذه تتم اؼبرجوة

 الرياضية :  المنشآت مفهوم -ب
رياضية سبارس فيها ـبتلف الرياضات سواء الفردية او اعبماعية و لػها ادارة تسَتىا وفق  اتعبارة عن ؾبمع ىي

 برنامج معُت . 
 : كرة السلةياضة  ر  مفهوم -ج

 فبارستها والرجاؿ السيدات تطيعويس.  القدـ كرة بعد شعبيةفيالعاَف االكثر الرياضية االلعاب احدى اهنا كما
 2. ذاهتا اؼبهارية نفسهاوالقواعد القوانُت ضمن

 اؼبلعب، عنارض مرتفعة سلة يف الكرة إلدخاؿ فريق كل يسعى ، فريقُت ذبريبُت لعبة ىي : االجرائيالتعريف 
 . تفوؽ نقطة لتسجيل السلة الكرةيف الدخاؿ الفريق أعضاء يركض لفريق سلة اؼبلعب من جهة كل ويف

 السابقة : راساتالد -7
 

: كانت بعنواف" دور التسيَت اإلداري يف اؼبنشآت الرياضية يف تنمية الرياضة الكرايت دو "من ىالدراسات األول 
إعداد ""ساَف تأيدي،ؿبمد ؿبفوظ،قبيب حنانو"" ربت إشراؼ األستاذ""قندوزاف النذير""جامعة اؼبسيلة،سنة 

2006/2007 

                                                           

 .  5, ص1995يواف اؼبطبوعات اعبامعية, اعبزائر, (, د2ؿبمد رفيق الطيب : مدخل للتسيَت )ج  -1
 41، ص 1980مهدي قبم عبد اهلل : كرة السلة ، الطبعة األوُف ، دار اؼبعرفة ، ، بغداد ،  2
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سيَت األحسن للمنشأة الرياضية يف تنمية ودارت إشكالية البحث حوؿ السؤاؿ الرئيسي التاِف: " ما ىو اثر الت
 رياضة الكارايت دو ؟ " وقد توصل الباحث إُف النتائج التالية:

النقص الفادح يف اإلطارات العلمية اؼبتخصصة يف التسيَت اإلداري واؼبنشآت وىذا يؤثر سلبا على عملية التسيَت  -
 فينعكس على اؼبمارسة الرياضية وعلى الرياضة بشكل عاـ.

نقص يف كفاءة القائمُت على عملية التسيَت وغياب الدور الفعلي يف اؼبنشآت الرياضية نظرا لعدـ وجود الرجل  -
 اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب فبا يؤدي إُف ضعف اؼبستوى.

 واستعماؿ الباحث االستبياف، اؼبالحظة، اؼبقابلة واؼبعاينة كما اعتمد على اؼبنهج الوصفي

بعنواف " واقع التسيَت اإلداري للرياضة اؼبدرسية باعبزائر" حيث كانت اإلشكالية البحث  تكان  الثانية:الدراسة 
وقلة الكفاءة  وسوء التنظيم"ىل عجز الرياضة اؼبدرسية يكوف من خالؿ صفة التسيَت اإلداري  على السؤاؿ التاِف

مصطفاوي كماؿ،جامعة لدى اؼبطرين"من إعداد ""مقراف إظباعيل،جغالب اعبمعي"" ربت إشراؼ األستاذ 
 2007/2008اؼبسيلة سنة 

 وقد توصل الباحث إُف النتائج التالية:

 نقص يف اإلطارات يف ىذه العملية التسيَت-
 انعداـ القرارات اؼبالئمة للتسيَت اإلداري-

 :مناقشة الدراستين

التطرؽ إُف النقص  من خالؿ اإلطالع على الدراستُت السابقتُت نالحظ أف ىناؾ أوجو شبو بُت النتائج فتم 
الفادح يف اإلطارات العلمية اؼبتخصصة   يف تسيَت وإدارة اؼبنشآت وكذا النقص يف كفاءة القائمُت على عملية 
التسيَت وغياب الدور الفعلي يف اؼبنشآت الرياضية، وبعد مناقشتنا للدراستُت السابقتُت الحظنا أف ىناؾ اىتماـ 

 والعماؿ.من جانب اؼبسَتين  بالتسيَت اإلداري للمنشآت الرياضية
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 : تـمهيد
 اؼبرجوة . األىداؼقيق و اؼبالية قصد رب اديةالتسيَت طريقة عقالنية للتنسيق بُت اؼبوارد البشرية ،اؼب يعترب
أىداؼ اؼبؤسسة  ربقيق قصد اؼبتمثلة يف التخطيط ،التنظيم ،اإلدارة و الرقابة  الصَتورةىذه الطريقة حسب  تتم

 اؼبوارد . ـبتلفبالتوفيق بُت 
من ـبتلف العلـو باإلضافة إُف فبارسة كفاءات خاصة مثل تكوين ظبات القائد،قدرة  ؾبموعةالتسيَت بكونو  و

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

مفهـو التسيَت,  إُفالرقابة ،كما نستطيع أف ننظم عمليات التخطيط و القيادة و اؼبراقبة و نتطرؽ يف ىذا الفصل 
التسيَت, أساليب التسيَت البشري بُت احمللية و العاؼبية و ختمنا  وظائفتويات اؼبسَتين, جهاز التسيَت,اؼبسَت ،مس

 التمويل . وبالغة و ى أنبيةالفصل بعنواف ذو 
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 التسيير : مفهوم -1

 صبلة من التعاريف توضح مفهـو التسيَت كما يلي : ىناؾ
ة من العمليات اؼبنسقة و اؼبتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط اجملموع تلك : ىو األول التعريف 1-1

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

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

 (2)ذبنيد أو حشد موارد باىضة الثمن و نادرة و تشغيلها وتنفيذىا .  بواسطة

التفكَت  ومهارة: مهارات اؼبسَت تشمل اؼبهارات اإلدارية ، التكنولوجية و الشخصية ثالثال التعريف 1-3
  (3)دبنطق التنظيم . 

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

لق تركيبة نظامية ووحدة وظائف فالتسيَت ينمي القدرة على ربقيق خطة ما بعملية التنظيم و التعبئة و خ 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

 المسير: -2
اـ من خالؿ اآلخرين ،فهو اؼبخطط اؼبنشط يستطيع القياـ باألعماؿ و إقباز اؼبه يىو ذلك الشخص الذ اؼبسَت 

  (5) .اآلخريناؼبراقب ،وىو اؼبنسق عبهود اآلخرين لبلوغ غرض مشًتؾ ،وعليو فإنو يعترب مسؤوال عن أعماؿ 
 .حسبوإال فإف صفتو كمسَت،ويتحوؿ عمليا إُف منفذ و  القرارات الزباذأف تكوف للمسَت سلطة معينة  والبد

 
 

                                                           

 .5،ص1995اعبزائر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،(،2ؿبمد رفيق الطيب : مدخل للتسيَت)ج -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 يوسف بصديق: القيادة و التسيَت التباين التكاملي  -4

عبد اغبميد قاظبي و آخروف : مذكرة زبرج ،تنظيم الوظيفة التسويقية يف اؼبؤسسة اعبزائرية ،جامعة ؿبمد بوضياؼ،اؼبسيلة ،دفعة جواف  5-
 .9 -8،ص 2004/2005
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  وظائف المسيـر: 2-1
 إليو . كلةبعض الوظائف اؼبو  بتأديةوبقق  اؼبسَت فعاليتو يف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة عليو  أفاجل  من

 (1) دور . أي تؤديتصبح عشوائية و ال  فإهنا إالتوجو و  أفللمدير هبب  اإلدارية اؼبهارات
 األساسيةعتبارىا اؼبداخل و ذلك با 1907ربديد ىذه اؼبهارات سنة  اإلدارةيف  األؼباين"ىوؼ" اػببَت  استطاع

تشكل وظيفة معينة وىذه الوظائف ىي   ةلدراسة طبيعة عمل اؼبدير حيث شكلت ىذه الوظائف مربعا كل زاوي
 كالتاِف :

 القرارو ازباذ  التخطيط . 
 التنظيم . 
 و التحفز . القيادة 
 الرقابة . 
 يف الشكل التاِف : 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

إُف تطويع اؼبستقبل اجملهود إُف إرادة اؼبدير قدر اؼبستطاع  دؼ, إذف فهو عمل ربكيمي يهأىدافومستقبلو لتحقيق 
 عن وظيفة التخطيط و اعتبارىا وظيفة مستقلة . أصلهاالقرار فهناؾ اذباه متزايد  زباذاأما عن عملية 

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

 . إتقافبكفاءة و  أىدافهادؼ ربقيق , وكذا تقسيمات اؼبنظمة هباألنشطةو  األفرادالوظائف و 

                                                           

جامعة اعبزائر, دفعة  رياضية و عالقتو بفرؽ كرة القدـ,حريزي عبد الوىاب و آخروف : مذكرة زبرج بعنواف التسيَت اإلداري لألندية ال  -6
 (.   64  -56ص) 2004/2005

 و اتخاذ القرار التخطيط

 و التحفيــز القيــادة الرقـــــابـــة

 التنظيـــــم
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 القيادة و التحفيز : -ج
و االتصاؿ اؼبستمر معهم يسهل  األفرادو بلوغ وفهم سلوؾ  األفرادالتعاوف بُت  قيقيستطيع رب خالؿ القيادة  من

 على اؼبسَت إثارهتم و ربفيزىم على ربسُت األداء 
 : بــــةالرقا -د
مكونات  أىماػبطط و من  فيذو تن األىداؼنظمة من أجل التأكد من ربقيق وظيفة الرقابة تعٍت توجيو اؼب إف

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

 صفقات المسير الناجح   2-2
والطبائع اؼبكتسبة عن اؼبوىبة  واألخالؽؼبسَت الناجح ىي خليطة للصفقات اعبسمانية الطبيعية صفقات ا إف

 اؽبدؼ . إُفاليت سبكن الشخص بسهولة اختيار أفضل الطرؽ للوصوؿ  اإلدارية
و ى األخَتوىدا  األعلى،اؼبثل  إُفكلما كاف اقرب   األساسيةأكرب قدر فبكن من السمات  اؼبسَتتوفرت يف  وكلما

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

ىناؾ  أف إليو اإلشارةوي وكذا ىدوئو، فبا يبكن وخاصة الشف بَتالثقة وسهولة التع إهبادوكذا قدرتو على  اإلشرايف
فهناؾ من يستعمل أسلوب القيادة  اإلدارية،يف طرؽ اؼبنهجية من قبل اؼبديرين الناجحُت يف القيادة  ختالؼا

وىناؾ من يتوقف على رغبات اؼبرؤوسُت، وقباح كل مدير قد يكوف حبسن التسيَت وحسن التفاىم أو عن  اإلدارية
واػبوؼ يف نفوسهم وىناؾ من لو طباع حادة وعصيب ...اٍف، وعموما يبكن ذكر ثالثة أنواع من  طريق بث الرعب
 القدرات اؽبامة :

 االستداللية : القدرة -
ىو الرجل الذي يتنبأ باؼبستقبل استنادا باؼباضي واغباضر بتفكَت استدالِف ووباوؿ حل اؼبشاكل عن طريق  اؼبسَت

 الطرؽ وبالتاِف بناء اؼبستقبل . بأفضلث عن حلها الوصوؿ إُف جذر اؼبشكلة مث البح
 العقلية : المرونة -

 اؼبتغَتة . الظروؼالقدرة على تغيَت الوجهة الذىنية وتعديل السلوؾ والتكيف مع  ىي

                                                           

 (.54 -53، اؼبرجع السابق, ص ) ؿبمد رفيق الطيب  -1
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 : للمشكالت الحساسية -
 غَته ألية مشكلة . يرىيربز عدة مشكالت يف حُت ال  أفاؼبسَت الذي يبكن من  نظرة

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

 عن انتقاداتو للغَت وتقديراتو وعدـ الرضوخ ؼبطالب غَت واقعية . واإلفصاحاختلفت مع الغَت، 
 أفتتوفر يف القائد ليصبح فعاال، فعليو  أفب ما هب أىم من تعترب اؼبيزة على إقامة عالقة مع اآلخرين : القدرة -

يف الوقت  إهنائها)الرئيس،اؼبرؤوسُت،الزمالء،..اٍف (، وعليو كذلك اآلخرينيقيم اكرب قدر فبكن من العالقات مع 
 اؼبناسب حُت تصبح عبء عليو .

املُت فاؼبسَت يسخر كلما يبلك الع وبُت نظمةيعترب اؼبسَت الوسيط بُت القيادات العليا أو اؼب على االقتناع : القدرة -
كما هبب عليو إقناع مرؤوسو   األىداؼ،من طاقات وجهود لتحقيق الصاٌف العاـ ؼبنظمتو وذلك من خالؿ ربقيق 

 االلتزاـ بالقواعد والنظم . رةخبطة العمل وضرو 
 السمات المـزاجية :   2-2-3

هتب وتطفئ مصباح العقل.((، انطالقا من  يحر  روبرت اقبر سوؿ ": )) إف الغضب " يقوؿاالنفعالي :  االتزان -
القرارات الصحيحة  إُفىذا نقوؿ انو هبب على اؼبسَت الًتوي والتحكم يف انفعاالتو ليتمكن من الوصوؿ 

الشَتازي": )) أوُف الناس باؼبلك أشدىم على ىواه.(( ، ففي ميداف التسيَت  إسحاؽ أبو" اإلماـوالصائبة، ويقوؿ 
:      )قدرة الفرد على بأنوبالتسيَت أكثرىم ربكما يف انفعاالتو ويبكن تعريف االتزاف االنفعاِف أوُف الناس  أفنرى 

 يف االستجابة للمواقف االنفعالية.( . ةالتحكم يف انفعاالتو أو عدـ اؼبغاال
وجهو خالؿ فًتة حياتو جملموعة من اؼبتاعب واؼبشاكل، واؼبشكل ليس ما ي اإلنساف يتعرضتحمل المشقــة :   -

على مواجهة  قدرةتتوفر لدى اؼبسَت ال أفكيفية اؼبعاعبة وطريقة االستجابة وبالتاِف هبب   وإمباالشخص يف حد ذاتو 
 اػبسػػائر . نتالتحديات مهما كا

فًتة طويلة مع احملافظة  استمرتىي قدرة الفرد على أداء مهامو رغم ما يواجو من صعوبات ولو  اؼبثابرةالمثابرة :  -
 ئو وأفكاره للوصوؿ يف النهاية إُف مبتغاه .على مباد

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

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

 اؼبستويات اإلدارية فهي تضم اؼبستويات الثالثة لإلدارة ماعدا العماؿ . أماالعماؿ، 
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حدود الصالحيات والسلطة اؼبسموح لو دبمارستها ىناؾ عالقة طردية بُت اؼبستوى اإلداري ومسؤولية الفرد و     
 وعالقتو مع اؼبرؤوسُت وللضغوط احملتمل التعرض ؽبا .

 وتنقسم اؼبستويات إُف ما يلي : 
 بازباذ القرارات اؽبامة وتسيطر على  سَتوفربتل قمة اؽبـر التنظيمي ، حيث يقـو اؼب اإلدارة العليا: مستوى

مث تطوير ومراجعة اػبطط الطويلة  بوضعكذلك   زبصصيف معاعبة اؼبشاكل و السياسة الرئيسية ومهامهم تتمثل 
 األجل، وتقيم أداء التقسيمات الرئيسية .

 ىذه اإلدارة من مسَتين وسطاء بُت اإلدارة العليا واإلشرافية اؼبسؤولة عن  تتكوفاإلدارة الوسطى :  مستوى
ارة بإعداد اػبطط اؼبتوسطة األجل انطالقا من اػبطط أداء وظائف اإلدارة الرئيسية واؼبساعدة ، وزبص ىذه اإلد

 الطويلة األجل وربليل أداء اؼبدراء يف اؼبستوى األدىن لغرض تقسيم قابليتهم وترقيتهم ووضع سياسات األقساـ 
 من  إنطالقا: وىي اإلدارة اؼبسؤولة عن اؼبستويات الدنيا من تقسيمات اؼبؤسسة  اإلدارة اإلشرافية مستوى

إُف أدىن مستوى مثل : رئيس العماؿ وزبص اإلدارة بإعداد اػبطط التشغيلية  وصوالدير ومساعديو وظيفة اؼب
أداء األفراد يف اؼبستويات الدنيا واؼبشرفُت االتصاالت  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
 (1)يبكن هبذا الصدد التمييز بُت ثالث من اؼبستويات : 

 المسيرون القاعديون : 3-1
 تويات التنظيمية.اؼبستخدمُت و على استعماؿ اؼبوارد يف أدىن اؼبس علىباإلشراؼ  يقوموف
،حيث يتفوقوف على زمالئهم من حيث حسن األداء   تقنيةانتقاؤىم عادة بالنظر إُف خربهتم و مهارهتم ال وهبرى

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

 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 

بة التقارير ،و حضور استعماؿ و مراقبة اؼبوارد ،التأكد من حسن سَت التنظيم، يقضوف معظم أوقاهتم يف كتا
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.  العاـاؼبسَتوف ىنا مهامهم يف قمة اؽبـر التنظيمي و يقوموف برسم اؼبسار  يبارس
أنشطة اإلدارة الوسطى،والتأكد من  تنسيقملهم األساسي فيتمثل يف التخطيط و رسم السياسات العامة ، و ع أما

النهائية يف مستوى القاعدة ،وذبري ترقية ىؤالء اؼبسَتين من اإلدارة الوسطى ،وخاصة من  اؼبخرجاتسالمة   
  التخصصات األساسية أي اإلنتاج والتمويل و البيع .

 
 
 
 
 

                                                           

 .27،اؼبرجع السابق, ص  عايدة خطاب -1



 

06 
 

  التسيري الرياضيــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل األول  

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

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

 (1) نظمة إُف العديد من القوالب والصي  التنظيمية مثل :األ

 :يف حالة توِف رئيس ؾبلس اإلدارة بالشركة أو اؼبؤسسة ؼبهاـ اؼبديرية العامة هبا . المدير العام الرئيس: أوال
من  ةإلدار شخص آخر على ؾبلس ا اقًتاحإُف  يعتمدباإلشراؼ األعلى و  الرئيسيكتفي  وقد:المدير العام : ثانيا

 رئيس اإلدارة ليشرؼ على التسيَت اليومي . انبأجل تعيينو كمدير عاـ جب
 . للرئيسمؤقت أو دائم  مانعإُف تعينو يف حالة حصوؿ  ويلجأ :العضو المندوب : ثالثا
ويتم تعيينو عادة من خارج اؼبسانبُت ,نظرا ػبربتو وىو يرتبط مع الشركة بعقد  :المدير الفني )التقني (: رابعا
 مل .ع

واػبربة ؼبعاعبة اؼبشاكل  االختصاصتلجأ اؼبؤسسات الكربى إُف تشكيل عباف دراسات من ذوي  كما: خامسا
 الفنية .
 احملدودة .  اؼبسؤوليةيف اؼبؤسسات ذات  جهاز وىو :المسيرون أو المسير: سادسا

 :  الحياتالص -4-2 
 (2) التمييز بُت وضعيتُت : يبكن :المدير العام :أوال

اؼبخولة لو عادة يف  الواسعةعلى اؼبديرية العامة، فانو يبقى متمتعا بالصالحيات  اإلدارةد إشراؼ رئيس ؾبلس عن-أ
 اؼبؤسسات التجارية عموما حيث يتوُف :

 مع مراعاة السلطات اليت ىبوؽبا القانوف صراحة عبمعيات اؼبسانبُت. روؼالتصرؼ باسم اؼبؤسسة يف كل الظ- 
 ) الفقرة الثانية( من ؽ  16دير عاـ للمؤسسة جبانب رئيس ؾبلس اإلدارة فاؼبادة أما يف حالة وجود م-ب
 أناطت بو القياـ بالسلطات اآلتية: 04 -82
 صبيع العقود والصفقات وتقدًن كل العروض واؼبشاركة يف كل اؼبزايدات واؼبناقصات. إبراـ* 

                                                           

 -195، ص)1992، 2عات اعبامعية , طؿبمد الصغَت بعلي :  تنظيم القطاع العاـ يف اعبزائر ) استقاللية اؼبؤسسات (،الديواف الوطٍت للمطبو  -1
203 .) 

 . 203،اؼبرجع السابق، ص ؿبمد الصغَت بعلي  -2
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البنك والقرض وكل اغبسابات اعبارية لدى مصاٌف الصكوؾ الربيدية, ومؤسسات  َ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 ؼببال  الكفالة . االقتصادية* قبض كل اؼببال  اؼبستحقة للمؤسسات العمومية 

 . العمومية اؼبؤسسةرفع الدعوى أماـ القضاء وفبارسة السلطة السلمية على صبيع عماؿ * 
 : ـر: المسيثانياً 
ربديد صالحيات  على تمدأما يف اؼبؤسسة اؼبنظمة يف شكل شركات ذات مسؤولية ؿبدودة فإف اؼبشرع َف يع   

 ينا إذ أحاؿ األمر على القانوف األساسي للمؤسسة,اؼبسَت أو اؼبسَتين, خالفاً ؼبا فعلو بالنسبة للمدير العاـ كما رأ
  واالستغالؿللتسيَت  حياهتم(" على أف يبارس ىؤالء اؼبسَتوف صال03) الفقرة  37حينما نص يف اؼبادة  وذلك

 كما حددىا ؽبم القانوف األساسي للمؤسسة " .
حيات الواردة بالقانوف بالصال اؼبسَتصالحيات  وتقييد ربديدأف اؼبشرع عمد إُف  نصمن ىذا ال ويظهر

 األساسي. 
 التسيير: ظائفو  -5

 عدة وظائف نذكر منها: للتسيَت    
 التخطيط: -5-1
 ىو عملية التفكَت دبا هبب عملو يف اؼبستقبل وكيف ومىت يتم ىذا العمل ؟ لتخطيطا مفهوم التخطيط: -أ   
 ىو يتطلب قدراً كبَتاً من وضوح الرؤياالالزمة لبلوغها و  والطرؽ يتضمن ربديد األىداؼ ورسم اػبطوات إنو

 (1)األحداث .  باذباهيف التنبؤ  والدقة
ىو ربديد   " w.hnewman"التخطيط جزءا ىاما من ـبتلف الوظائف اإلدارية  إذ قبد التخطيط عند  يعترب

داوؿ سياسات ، وضع برامج و ضبالت ، البحث عن طرؽ و إجراءات ؿبددة ، إعداد ج اختيارأىداؼ واضحة ، 
 (2)زمنية يومية  . 

 (3) يبكننا توضيح ذلك من خالؿ الشكل التاِف : و :  خطوات عملية التخطيط – ب
 
 

                                                           

 .  12, ص 1995(, ديواف اؼبطبوعات اعبامعية, اعبزائر, 2ؿبمد رفيق الطيب : مدخل علم التسيَت)ج -1
 . 229, ص 1998زائر, , اعب2ناصر دادي عدوف : اقتصاد اؼبؤسسة للطلبة اعبامعيُت, دار احملمدية العامة, ط -2

 . 12،اؼبرجع السابق: ص  ؿبمد رفيق الطيب   3 -
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 .: خطوات عملية التسيَت ( 03رقم ) شكل
 
 
 
 

 .12للتسيَت ، ص  مدخلد .ؿبمد رفيق الطيب :  : المصدر
من خالؿ دراستو للظروؼ و اؼبعطيات وجود : و معٌت ذلك أف يدرؾ اؼبخطط الفرصة من خالل التنبؤ  إدراك -

 قدرتو، إف قدرة اؼبخطط على الرؤية و التنبؤ دبا يبكن أف تكوف عليو األمور يف اؼبستقبل و  استغالؽبافرص يبكن 
ال غٌت عنها إلعطاء زبطيطو صفة عملية بعيدة عن التمنيات و األحالـ ، و  أمورعلى فهم الواقع و إستعابو 

 و التنبؤ التقٍت . االجتماعيةو التنبؤات السياسية و  االقتصادي لتنبؤثَتة منها اللتنبؤ ؾباالت ك
 إلسًتاتيجيعلى اؼبستويات لتنظيمية كلها من القمة إُف القاعدة أي بداية من التخطيط ا يتماألىداف:  تحديد -

فعالية ، بينما الثاين يركز إُف التخطيط التشغيلي ، فاألوؿ يركز على األىداؼ الرئيسية للمؤسسة أي يركز على ال
 اؼبوارد اؼبادية و البشرية اؼبوظفة يف اؼبؤسسة , استغالؿعلى الكفاية أي على حسن 

يركز على البيئة اػبارجية أي أف ىاتو األىداؼ تكوف مرتبطة  اإلسًتاتيجي،ىناؾ فرؽ أخر و ىو التسيَت  و
 و اؼبستخدمُت . نتاجاالت اإلبالتسويق و التمويل ، أما التخطيط التشغيلي فَتتكز على ؾب

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

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

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

 تتطلب متابعة و قياسا و من مت رقابة .
 كل موازنات تقديرية .التقديرات الكمية تكوف على ش ىاتو
  (1): التخطيط الجيد في المؤسسة مزايا  - ج

 : باختصارالتخطيط اعبيد  اياىنا بعض مز  نذكر
 تغَتات البيئة : التخطيط اعبيد يساعد اؼبنظمة على  ربمل اؼبتغَتات البيئية اليت تتصف بسرعة  مواجهة

 التغيَت و عدـ االستقرار و من أىم ىاتو العوامل :

                                                           

 ( . 173 -172, ص )1998حنا نصر اهلل و آخروف : مبادئ يف العلـو اإلدارية, دار الظهراف, عماف,  -1

الفرضية  إدراؾ
من خالؿ 

 التنبؤ

 ربديد
 األىداؼ

البدائل  ربديد
العمل  أو طرؽ
 اؼبمكنة 

اػبطط  ترصبة طػاػبط ةػصياغ
إُف تقديرات  

 كمية
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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 
 مع اإلدارات اؼبختلفة  التنسيق 

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

 يةالسياسالسلطة  لؽ.ـ و من أوائل مستعملي قواعد التنظيم الفراعنة ، أي كانوا يعتمدوف على مركزية القرار من قبػ
مهمة  انطالقةببابل  لإلمرباطوريةبو ذلك حكمو  أستمررايب الذي وضع لقانونو الذي  ضبواغباكمة ، كما أف 

و القضاء ، فبا أدى إُف األمن و  اؼبسؤوليةللتنظيم ، حيث مت وضع قواعد للمعامالت البيعية و الرقابة و ربديد 
 . واالستقرار

الصينيوف التخطيط و التوجيو و الرقابة و مبدأ  أستعملأكباء العاَف ، إذ  و اإلدارة إُف ـبتلف التنظيم انتقلقد  و
قادة قادرين على ربمل اؼبسؤولية ، بذلك تكوف قد  اختيارالتخصص ، تضمنت تعاليم و مقًتحات تؤكد على 

 سانبت يف وضع بعض اؼببادئ األساسية لإلدارة .
أف كانت كلمة  دمن الوسائل اؼبستعملة فيها فبع باعتبارىا االقتصادية اؼبؤسساتو 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 

 ( 2) مية :الهياكل التنظي – ب
األربعة ، األسفل ، األعلى    االذباىاتالتنظيمي أو النظاـ يتميز دببدأ التدرج الذي وبدد العالقات كبو  اؽبيكل

يناسبو من اغبقوؽ             دوروظيفي أو قيادي ، و لكل منصب يف التنظيم  أساس، و ىذا على  اعبانبُتو 
 ويعتمدتوضح الدور الذي يقـو بو صاحب ىذا اؼبنصب بشكل رظبي.  و اليت االلتزاماتوالواجبات واالمتيازات و 

تقسيم الوظائف و اؼبهاـ يف التنظيم على تقسيم العمل التقٍت، من خالؿ وضع اؼبوارد البشرية يف اؼبناصب اؼبناسبة 
عداد التقسيم أجل تنفيذ إسًتاتيجية اؼبؤسسة اؼبرتبطة بأىدافها ،واليت يف حد ذاهتا ال تكوف إال من خالؿ إ ،من

 ما هبعلنا نالحظ : ىذالذلك،و  ؼبناسباؼبناسب للوظائف وبشكل عاـ اؽبيكل التنظيمي ا
o الًتتيب اؽبيكلي التنظيمي يأيت من منطق غاية و ىدؼ اؼبؤسسة اؼبسطر . أف 

                                                           

 .  203حنا نصر اهلل و آخروف اؼبرجع السابق : ص  -2
 . 210نفس اؼبرجع: ص  -3
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o البشري ،و اؽبيكل  اؽبيكلاؽبيكل الكلي للمؤسسة ىو يف اغبقيقة تركيب أمثل ؽبياكل متميزة و خاصة  أف
 ادي ،و اؽبيكل القانوين و اؼباِف .اؼب
o التقائها يف ربقيق و تنفيذ  انسجامهااؼبؤسسة تكوف وحدة كلية من خالؿ تداخالت ىياكلها و  أف

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

احملددة من  واالجتماعية  االقتصاديةاؼبؤسسة من جهة ،والتكاليف  ىداؼو أ اتأجل تلبية منطق التوازف بُت سياس
 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  جتماعيةا، اقتصاديةىي حقيقة تقنية ، 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 اتيةع للرباغميف اؼبؤسسة ىبض النظاـعملية 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

في الكالسيكي اؼبتميز بالتقسيم التقٍت للعمل و التسلسل اؽبرمي للسلطة التنظيمات تستجيب إُف التنظيم الوظي
 الرأسية النازلة دور مهم يف تنسيق العماؿ و اؼبراقبة و غَتىا . اإليصاالتو 
  (1)تسيير المؤسسة : فيالمركزية و الالمركزية  – د
 دـ تفويضها ؼبن دونو .اإلدارة العليا بكافة السلطات و الصالحيات و ع احتفاظنعٍت باؼبركزية   
 ونعٍت بالالمركزية تفويض درجات من السلطة إُف اؼبستويات الدنيا و اؼبرؤوسُت .  
 اؼبزايا التالية : الحتوائهاالضرورة إُف اؼبركزية  دعتالحاجة إلى المركزية :  -

o الوحدات والعاملُت يف اؼبنظمة . طاتتنسيق كافة نشا سهولة 
o اعبهد و الوقت .يف  االزدواجيةمن  التقليل 
o إدارة قوية يف قمة اؽبـر فبا يوفر القيادة اؼبطلوبة يف توجيو و تنسيق األعماؿ . توفَت 
o العليا . اإلدارةاػبربات لدى  سبركز 

 على اؼبزايا التالية : الحتوائها لكوذ الحاجة إلى الالمركزية : -
o العليامن أعباء اإلدارة  التخفيف . 
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o رة العليا للتفرغ إُف نشاطات اؼبنظمة .اعبهد و الوقت لإلدا توفَت 
o يف ازباذ القرار يف اؼبستويات اؼبختلفة . السرعة 
o وتدريب العماؿ على ربمل اؼبسؤوليات و مواجهة التحديات . إعداد 

و الشواىد تدؿ على تطبيق مزيج  لكذ أوىذا األسلوب  انتهاجمن الصعب على مسَتي اؼبؤسسات اغبديثة  إنو
 قيق أفضل وضع تنظيمي للمنظمة .من األسلوبُت لتح

 أصبحتالسلطات و  تفويضإُف 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 . واقًتاحوليات، إشراكهم على ربمل اؼبسؤ 
  (1) من  التنظيم : أنواعىنا ثالث  سنعرض: الخرائط التنظيمية في المؤسسات  أنواع -و
يكوف ىذا النوع تبعا للوظائف الرئيسية اليت سبارسها اؼبؤسسة حبيث يتم صبع كافة الوظائف  الوظيفي : التنظيم -

 ئيسي .اؼبتشاهبة ربت النشاط الر 
 التنظيم الوظيفي:  حسنات -

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

 : التنظيم الوظيفي سيئات -
 البطء يف التجارب غبل اؼبشكالت ذات اعبوانب اؼبتعددة . -
 القرار يف اإلدارة العليا . ازباذسبركز عمليات  -
 ريب ؿبدود للمدراء ) زبصص دقيق ( .تد -

 ويتضمن التخصصات اآلتية : التخصص : أساسعلى  التنظيم -
 على أساس اػبدمات . التنظيم -
 التنظيم على األساس اعبغرايف .  -
 التنظيم على أساس العمالء .  -
 التنظيم على أساس الوسيلة .  -
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 (1)وسيلة: اؽبيكل التنظيمي على أساس ال (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 . -    

   :  سيئات التنظيم حسب التخصص -
 واجية يف استخداـ اؼبوارد يف كل قسم .ازد -    

 اإلفادة احملدودة من االختصاصُت بُت األقساـ . -    
 على األىداؼ اػباصة و إنباؽبا لألىداؼ العامة . األقساـ تركيز -    

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

 (2)زبترب اؼبقدرة اإلدارية على إدارة اؼبؤسسة . 
  (3): تعريف التوجيو -5-3-1

يعرؼ التوجيو بأنو عبارة عن اعبهود اإلدارية و الفنية اليت يبذؽبا اؼبسؤوؿ يف اؼبنشأة )سواء كاف مديرا أو رئيسا     
موا بأعماؽبم بالشكل اؼبطلوب وذلك ربقيقا ألىداؼ اؼبنشأة لشعبة ( كبو اؼبوظفُت الذين يعملوف ربت إشرافو ليقو 

 هبا . يعملوفاليت 

                                                           

 . 224اؼبرجع السابق ص،حنا نصر اهلل و آخروف   - 1
فرع اؼبالية,  بيصار عبلة : مذكرة زبرج بعنواف ربسُت و تطوير التسيَت اإلداري يف اؼبؤسسة االقتصادية )من خالؿ خوصصة التسيَت(, قسم التجارة,  -2

 . 24, ص 2003كلية العلـو التجارية و العلـو االقتصادية و علـو التسيَت, جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة, 
 ( .106 -105, ص)1991عمر سعيد و آخروف : مبادئ اإلدارة اغبديثة, مكتبة دار الثقافة, عماف,  -3

 التسيَت إدارة

 الػمحاسبة إدارة الػًتخيص إدارة التوثيق إدارة
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ال يبكن القياـ بعمل التوجيو بصورة فعالة ماَف يلم اؼبدير بأصوؿ العالقات اإلنسانية ، فبعض واجبات التوجيو     
نفوس اؼبوظفُت للقياـ تعتمد على قدرة اؼبشرؼ على التعامل اإلنساين ، وعلى قدرتو على إثارة اغبماس يف 

 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 . -    
 تقبل اؼبوظفُت مسؤولية العمل . -    
 تماـ الرئيس بالفرد ويف نفس الوقت عدـ إنباؿ العمل .اى -    
 التوجيو واإلرشاد حُت حصوؿ اػبطأ من اؼبوظف يف إطار من االحًتاـ . -    
 زيادة معرفة الرئيس اؼبسؤولُت . -    
 على أنفسهم . لالعتمادإتاحة الفرصة للمرؤوسُت  -    
 راد .إهباد التكامل بُت حاجات العمل وحاجات األف -    
 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  ءةقباحو على كفاعدـ  أوويتوقف قباح التوجيو   

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

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

وظيفة التوجيو وىي القيادة و تنمية التعاوف و التحفيز و االتصاؿ الفعاؿ بُت الرئيس رئيسية ل أبعادىناؾ ثالث 
 ارتباطا وثيقا وىي : يبعضهامرتبطة  األبعادومرؤوسيو . وىذه 
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 إُف األوامرالتعليمات و  إصداردبجرد  األفضلعلى الوجو  اؼبنشأةيف  األعماؿتتم  أف يبكن ال :: القيادة أوال    
و حفز اؼبوظفُت و  اؼبنشأةالبد من توجيو اؼبوظفُت و تنسيق اجملهودات اؼبختلفة يف  إذالرئيس ،  من اؼبوظفُت

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 

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

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

 (1) . يف ربقيقو
 .(2)اؼبشًتكة  أىدافهااعبماعة وقيادهتا لتحقيق  أفرادعلى روح اؼبسؤولية بُت  ؿبافظة بأهنا"ليكرت"  ويعرفها
 أىداؼواجباهتم برغبة وضباسة بغية ربقيق  أداءوحث اؼبرؤوسُت على  التأثَت"ىي فن  األخرالبعض  ويعرفها

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

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

 سُت( .لو )اؼبرؤو 
 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 ما  األسلوبىذا  يعتمد:    كتاتوريةالدي القيادة -أ   

 . ألوامره األفراد يستجيبَف  أفالتهديد و التخويف من العواقب  إُفد يلجآ ىذا القائ

                                                           

جارية ميد قاظبي وآخروف: مذكرة زبرج  تنظيم الوظيفة التسويقية يف اؼبؤسسة اعبزائرية , قسم التجارة , كلية العلـو االقتصادية والعلـو التعبد اغب -1
 . 26, ص 2004/2005وعلـو التسيَت, جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة, دفعة جواف 

 . 26نفس اؼبرجع السابق : ص 2 -
 . 27لسابق : صاؼبرجع ا بيصار عبلة :  -3
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القيادة الديكتاتورية لكنو ىبتلف عنو من  أسلوبمع  األسلوبىناؾ شبو يف ىذا    : االتوقراطيالقيادة -ب  
 . األمراية انو يفرض ما يريده يف هن إال،  رأيهميشعر اؼبرؤوسُت باالىتماـ وظباع  توقراطياال ؼبديرا أفحيث 

 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  يعتربالديمقراطية :  القيادة -د   

حوؿ القضايا اإلدارية  اؼبرؤوسُتبآراء   االستئناسإف ىذا األسلوب يعتمد على  ،يف معظم أكباء العاَف  االنتشار
يف  اركهميشيف القضايا اليت هتمهم ، و يأخذ بآرائهم على ؿبمل اعبد و  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 إُف أبعد مدى تستمد  -

تطيعها اعبماعة و  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 -
 كل األىداؼ و تعرؼ كل اإلجابات   تضع -
 لعمل و كأنو كارثة ا 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

                                                           

 . 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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يت يبكن من خالؽبا حفز العاملُت هبا و جعلهم ينجزوف األعماؿ اؼبناطة هبم اؼبدراء دائما على الوسائل ال يبحث
من خالؿ  ؼبرؤوسيهماإلنتاجية  ةوقت فبكن و بأقل تكاليف  فبكنة ، أي أف اؼبدراء يسعوف إُف زيادة الطاق بأسرع

 .أدائهم  مستوىاالوسائل اغبافزة للعمل كي يضاعفوا من طاقتهم اإلنتاجية و ربسُت  استعماؿ
اغبفز و التحفيز على أنو " شعور أو قوة داخلية ؿبركة للفرد تدفعو إُف 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 إُف العمل جبد و نشاط . فعيوفروف حوافز تد
 : 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
إُف طبسة أقساـ رئيسية  نسافاإل احتياجاتاَف "إبرا ىاـ ماسلوا " قسم الع لقدسلم الحاجات :  نظرية – ب

 ىي :
o فسيولوجيةاعبسدية "  اغباجات . " 
o األمن و السالمة . حاجات 
o االجتماعية اغباجات . 
o االحًتاـالتقدير و  حاجات . 
o ربقيق الذات . حاجات 

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

 اتالذ تحقيق
 االحترامالتقدير و  حاجات

 االجتماعية الحاجات
 األمن و السالمة حاجات
 " الجسدية " الغريزية الحاجات

 
 



 

17 
 

  التسيري الرياضيــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل األول  

 التحفيز )الحفز( عن طريق المشاركة : أساليب-2
للفرد تكوف يف  إداريةمهاـ ووظائف  إضافة يف األسلوبىذا  يتلخصتوسيع العمل :  أسلوب -أ

 يف اؼبهاـ و الوظائف . أفقي توسع أي،  اإلدارينفس مستواه 
كأف   لألفرادالعمودية  اإلعماؿالعمل يقـو على زيادة  إثراء أسلوب إفالعمل :  إثراء أسلوب -ب

 تعطي ؽبم بعض األعماؿ اليت تتعلق بالتخطيط والتنظيم والرقابة .
يث شيوعا حب اإلدارية األساليب 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  شادواإلر التوجيو  أسلوب استخداـ -
 من عمل. يقدمو عادال عن ما أجرايتقاضى  بأنوالعادؿ للموظفُت حبيث يشعر اؼبوظف  األجر منح -
 . األعلىاؼبناصب  إُف 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 -
 واحملسوبية. احملاباةالعدالة يف معاملة اؼبوظفُت  وذبنب  ألسلوباؼبدير  إتباع -

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

 أو أخرشخص  إُفصباعة  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  إفالناس ؟ باستمرار يف االتصاؿ بُت 

 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  إُف االستماع . 
o نعرؼتتعارض مع ما  اليتاؼبعلومات  ذباىل . 
o القصور يف الرسالة . تقييم 
o اإلدراؾ اختالؼ . 
o الكلمات دبعاين ـبتلفة . فهم 
o اللفظيغَت   تصاؿااليف فهم  االختالؼ . 
o الضوضػػػاء . 

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

                                                           

 . 114،اؼبرجع السابق ص عصاـ بدوي   - 1

 ػػبلػمستػق ػػػالةرسػػ ػػلمرسػػ

 دةــالمرت ةــالتغدي

 ػهافهمػػ

 وزػالرم ربليل الـػػػاست الرسالة ارساؿ اُف رموز ربوؽبا فكػػػػرة
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 وتشمل عدة نقاط ىي : : االتصال فعالية زيادة - ج         
o التصاؿ .قبل ا األفكار توضيح 
o من االتصاؿ . قياؽبدؼ اغبقي تبيُت 
o لالتصاؿ . 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 الرسائل .  الطرؽ اغبديثة يف استخداـ 
o اؼبثل والقدوة (. باألفعاؿ األقواؿ تدعيم( 
o من يتكلم . إُفجيدا  االستماع 

 التسيير البشري بين المحلية والعالمية :  أساليب -6
 (1) وصعوبات التسيَت . القيم اختالؼ -أ 

 :يليوتشمل ما  ،مناسبة للتسيَت البشري أساليب ادإهب صعوبات -ب
 مشاكل التنظيمات . إُف للمسَتين* النظرة الضيقة 
 . 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. مادعية واالعت* تعزيز التب                  

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

 التسيَت يف الدوؿ اؼبتقدمة . مبادئ* تطور          
يف حالة تشابو  إاليَت والتنظيم بُت الدوؿ نقل تكنولوجية التس يبكن* استنتج الباحثوف انو ال          

 القيم الثقافية واغبضارية .
 طرؽ التسيَت تتماشى مع قيمة الثقافة احمللية. إهباد* يعترب الياباف مبوذجا يف          
 والثقايف للمجتمع مهمة جد صعبة. ألقيميعملية البحث يف أنسب طرؽ التسيَت للواقع  إف*          

                                                           

 ( . 76 -71, ص )199, وىراف, 1ة الفالح للنشر و التوزيع, طبوفلجة غياث : القيم الثقافية و التسيَت, مكتب -1
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 : ـلالتمويـــ -7

 مفهوم التمويل : -7-1    
 ضرورة اغبصوؿ على اؼبقابل.  معضماف  أووعد  إعطاءاليت تنعي  التينية،( كلمة sponsoringنعٍت بالتمويل ) 
تغَت  كنائسال التينيةالعصور الوسطى  وجدت ىذه الكلمة يف النصوص القانونية، وبعد ذلك وربت ثأتَت  يف

( َف يعد عموما ؽبذه الكلمة مفهـو رظبي marrai nage( و)parrainage) إُفمفهـو وشكل ىذه الكلمة 
 متفق عليو.
 بواسطتها( كوسيلة اتصاؿ مرتبطة حبدث، sponsoring leربدثت عن ) والتسويقاؼبتعلقة بالتجارة  اؼبؤلفات

مث االستفادة  على اؼبنتوج اؼبراد، اإلشهار أحداثحدث رياضي مع  أويتم ربديد اؽبدؼ اؼبنشود كتمويل رياضة ما 
 .اإلشهارمن مبل  

 
 "pierre sahnoun " يعرؼ " le sponsoring أواتصاؿ مباشر  بإحداث" ىو وسيلة اتصاؿ تسمح 

 .(1)منافسة رياضية يتابعها اؼبشاىدوف أوعالمة ذبارية مع حدث رياضي 

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

 لبتار مفهومي  ذيمفاىيم ىذا اؼبصطلح يف األدب ال
 (goosens.l(و )Paul: التمويل الرياضي ىو عبارة عن اتفاؽ بُت الطرفُت"،) 

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

 اؼبموؿ والناتج بطريقة مباشرة من فبارسة الرياضة.

 : التمويل الرياضي أنماط  -7-3   

     (2) سببُت رئيسيُت نبا : إُفاغبدث الرياضي من طرؼ شركة ما  اختيارىبضع          
 الظروؼ اؼبالئمة الستيعابو. أحداثهبد يف طبعو  أفهبب  إليو* اؽبدؼ الذي يسعى رئيس الشركة الوصوؿ         
 اغبدث. واقع أويكوف يف انسجاـ مع جاذبة  أف* اختيار اؼبنتوج الذي نريد ربطو باغبدث، هبب        

 تدخل اؼبموؿ بالطرؽ التالية : يكوف إذ

                                                           

1- H. Wardn, In Marketing sportif du 30 au 31 Mai; 1989. 
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باؼبقابل بارتداء بدالت رياضية يظهر عليها اسم اؼبموؿ           الالعبُتريق رياضي، ليقـو مساعدة مالية لف -      
 .مرئيا

 مساعدة مادية لالعب. -      
اؼبؤسسة  أويلتـز كليا باستعماؿ عتاد ىذه الشركة  األخَتوىذا  لالعب،اؼبموؿ بصنع جزء من العتاد الرياضي  يقـو

يقـو الرياضي بالدعاية للمؤسسة عن طريق  أخرىاليت يشارؾ فيها ومن جهة  خالؿ تدريباتو وخالؿ اؼبنافسات
 كتابية يف كل مرة هبد الفرصة لذلك، مؤكدا جودة اؼبنتوج الذي يدعمو.  أوتصروبات شفوية 

مساندة تظاىرة رياضية، يف ىذه اغبالة يقـو اؼبموؿ بتسديد مبل  من اؼباؿ ؼبنظمي تظاىرة رياضية معينة  -     
غَت مباشرة مع نشاط ىذا اؼبموؿ ليستفيد من جهتو من ظهور رمزه على بعض  أوء كانت ؽبا عالقة مباشرة سوا

 القبعات...اٍف . أواؼبعلقات  أووسائل التظاىرة كالتذاكر مثال 
ينة يكوف مع رياضية ةاؼبادية واؼبالية إلجراء منافس ئلاؼبسانبة يف اؼبناسبات الرياضية،يقـو اؼبموؿ بتسخَت الوسا -  

 فيها احد اؼبتنافسُت باسم اؼبؤسسة .
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 : خالصة
 أسلوب أفالتسيَت ,  أساليبوربدد طرؽ االستجابة ؼبختلف  األفراداحمللية دور كبَت يف تشكيل اذباىات  للثقافة

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

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

كاف ىناؾ   إذا إالناجحا  أخر إُفومن ؾبتمع  أخرى إُفمنطقة  منالبشري  تسيَتال يبكن ربويل طرؽ ال ,وبالتاِف
 . إليهامنها واعبهة احملوؿ  وؿالسلوؾ بُت اعبهة احمل وأمباطتشابو كبَت يف اؼبعتقدات  أوتطابق 

العمل على تكييف طرؽ التسيَت السلوؾ السائدة و  وأمباطفيجب اعتبار اعبانب الثقايف  األخرىيف اغباالت  أما
طريقة ىي االنطالؽ من الواقع وؿباولة تنظيمو يف صورة منهجية علمية وعملية  وأحسنالبشري من الواقع احمللي , 

وظائف التسيَت اليت ىي عديدة والعالقة اليت تربطها وإف للتخطيط  إُفللتسيَت البشري وفق القيم احمللية , وتطرقنا 
هم يف ـبتلف الوظائف اإلدارية للتسيَت, وكيفية اختيار القائد األمثل وصفاتو وتطرقنا إُف جزء م وىودور ىاـ 

 التمويل وختمنا الفصل بعناصر ذات أنبية مثل حملة تارىبية عن اؼبنشآت الرياضية وتطورىا .
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الثاىي:               الفصل

 امليشآت الرياضية
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  امليشآت الرياضيةــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاىي  

 تمهيد:
فقرة تعليمية يف اؼبنهج الدراسي أو تدريبية يف النشاط الرياضي أف ربقػق أىػدافها فإنػو مػن  لكي يبكن لكل 

الضػػروري تػػوافر اؼبنشػػآت الرياضػػية بشػػكل كػػاؼ فكمػػا أف األمػػاكن اؼبناسػػبة ضػػرورية مػػن أجػػل تعلػػيم نػػاجح وفبارسػػة 

 ضية.جيدة، فهي أيضا مطلوبة من أجل فبارسة ناجحة وجيدة يف الًتبية البدنية والريا

إف النقص يف األمػاكن التعليميػة واؼبنشػآت الرياضػية اؼبناسػبة واؼبالعػب ىػي أسػباب اسػتمرار الػربامج اؽبزيلػة  

للًتبيػػػػة البدنيػػػػة والرياضػػػػية وىػػػػذا ال يعػػػػٍت أف الػػػػربامج اعبيػػػػدة واؼبمارسػػػػة اعبيػػػػدة ال يبكػػػػن أف تقػػػػـو علػػػػى اإلمكانػػػػات 

لػػى األقػػل يبكػػن تػػوافر األرض الفضػػاءات الكافيػػة لتعلػػيم ؾبموعػػة واؼبنشػػآت القديبػػة والغػػَت مناسػػبة وإمبػػا يعػػٍت أنػػو ع

رياضػػية بطريقػػة فعالػػة وبعػػض الػػربامج اؼبمتػػازة الػػيت تقػػاـ علػػى اؼبنشػػآت القديبػػة بينمػػا تقػػدـ أسػػوء الػػربامج يف اؼبنشػػآت 

 اغبديثة والتجهيزات اغبديثة.

ى كفػػػاءة وفعاليػػػة اإلدارة وطريقػػػة وإف قبػػػاح اؼبنشػػػآت الرياضػػػية يف ربقيػػػق أىػػػدافها يعتمػػػد بدرجػػػة كبػػػَتة علػػػ 

تسػػػػيَتىا واؼببػػػػادئ األساسػػػػية الػػػػيت يتمسػػػػك هبػػػػا اؼبشػػػػرؼ يف التخطػػػػيط للمنشػػػػآت واإلمبكانػػػػات الرياضػػػػية حيػػػػث أف 

 اؼبشرؼ ىو أعلم دبا هبب أف ربتاج إليو اؼبنشآت من تسيَت، ازباذ القرارات.
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  امليشآت الرياضيةــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاىي  

 المنشآت الرياضية في العصر القديم: -1

 مة اؼبنشآت الرياضية إُف اإلغريق حيث أهنم أوؿ من اىتم بإقامة دورات رياضية.يرجع الفضل إلقا 

قبػػل اؼبػػيالد دورة رياضػػية يف مدينػػة  468والتسػػمية اغباليػػة للػػدورات األوؼببيػػة مػػأخوذة عػػنهم إذا أقػػاموا عػػاـ  

حضػػػروا مػػػن ـبتلػػػف اسػػػتمرت ؼبػػػدة طبسػػػة أيػػػاـ اشػػػًتؾ فيهػػػا أعػػػداد كثػػػَتة مػػػن الالعبػػػُت اإلغريػػػق الػػػذين  "اوليبميػػػا"

اؼبقاطعػػات فبػػا اضػػطر اؼبسػػؤولُت إلقامػػة إنشػػاء عػػدد مػػن اؼبالعػػب الكبػػَتة الػػيت تتسػػع السػػتيعاب لألعػػداد الػػوفَتة مػػن 

اؼبتفػرجُت الػػذين حرصػػوا علػػى متابعػػة اؼبباريػػات ومشػػاىدة وتشػػجيع األبطػػاؿ وقػػد أطلػػق علػػى اؼبلعػػب الرئيسػػي الكبػػَت 

ألمػػر علػػى مضػػمار اعبػػري، ويف أثنػػاء العصػػر الرومػػاين أطلػػق لفػػظ وكػػاف يطلػػق يف بدايػػة ا STADAMلفػػظ إسػػتاد 

 استاد على ؾبموعة من اؼبنشآت الرياضية اليت تضم اؼبالعب اآلتية:

 ملعب البنتاثون: -1-1

رياضة البنتاثوف الرومانية القديبة تقابل رياضة اػبماسي اغبديث حاليا ولكنها كانػت يف ذات الوقػت عبػارة  

 ضات ىي العدو، الوثب العاِف، قذؼ القرص...التنافس يف طبس ريا

 ملعب الهيبودروم: -1-2

وخصػص ىػذا اؼبلعػػب يف عصػر الرومػاف لسػػباقات الفروسػية والعربػات، كمػػا كػاف ىبصػص ىػػذا اؼبلعػب ىػػذا  

اؼبلعػػػػب أيضػػػػا إلقامػػػػة الرقصػػػػات أثنػػػػاء األعيػػػػاد اؼبختلفػػػػة واؼبواسػػػػم، باإلضػػػػافة السػػػػتخدامو يف التنػػػػافس بػػػػُت اػبطبػػػػاء 

 عراء.والش

 :ستراالباال -3 -1

 1 ىو مكاف للتدريب حيث خصص لتعليم وإعداد الالعبُت وتدريبهم على الفنوف الرياضية اؼبختلفة. 

                                                           

 . 59، ص1998عفاؼ ع اؼبنعم درويش: اإلمكانات يف الًتبية البدنية، منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية،  1- 
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 الليونيديون: -4 -1

وىو مكاف معد وـبصػص الستضػافة وإقامػة الالعبػُت والػزوار مػن اؼبقاطعػات البعيػدة اؼبختلفػة تقابلػو القػرى  

 1الرياضية يف العصر اغباِف.

 الكولوسيوم: -5 -1

فػوؽ حبػَتة صػناعية برومػا، ولكنػػو  "فسباسػاف"وىػو اشػهر اؼبالعػب التارىبيػة القديبػة الػذي شػيده اإلمرباطػور  

ميالدية ويعترب الكولوسيـو أوؿ استاد أقيم علػى  80توىف قبل إسباـ بناؤه واستكمل ابنو اإلمرباطور تيتسى بناؤه عاـ 

يمو اؼبػػداخل واؼبخػػارج واؼبلعػػب الرئيسػػي لػػو بيضػػاوي الشػػكل أقيمػػت أسػػس علميػػة ىندسػػية حيػػث روعػػي عنػػد تصػػم

ألػػف متفػرج، كمػػا  شبػانُت 80000مػػًتا تسػتوعب حػػواِف  48حولػو مػدرجات عبػػارة عػن أربعػػة طوابػق بلػػ  ارتفاعهػا 

ر اغبػػق لػػو بػػو مدرسػػة لتعلػػيم فنػػوف اؼبصػػارعة ومت ذبميػػل واجهتػػو مػػن اػبػػارج دبجموعػػة مػػن التماثيػػل اؼبصػػنوعة مػػن اؼبرمػػ

ىػػو بدايػػة التقػػدـ اغبقيقػػي للمنشػػآت الرياضػػية الػػيت أخػػذت كثػػَت مػػن الػػدوؿ األوروبيػػة  1890والرخػػاـ ويعتػػرب عػػاـ 

تطويرىا على أيدي خرباء متخصصُت يف ىذا اجملاؿ وخاصة أؼبانيػا، فلنػدا، ايطاليػا مث انتقلػت تكنولوجيػا التجهيػزات 

ننا متابعة ىذا التطور التكنولوجي اؽبائػل يتبػع الػدورات األوؼببيػة الرياضية إُف اقبلًتا وفرنسا وأمريكا ودوؿ أخرى ويبك

حىت أخر الدورات االوؼببية اغبديثة حيث نالحظ مػدى تنػافس الػدوؿ  1972اؼبختلفة بداية بدورة ميونيخ األوؼببية 

ويػػة اؽبامػػة ؽبػػذه ببػػاقي اجملػػاالت اغبي أيف إظهػػار مػػا لػػديها مػػن تقنيػػات حديثػػة متطػػورة يف ؾبػػاؿ اؼبنشػػآت الرياضػػية أسػػو 

 الدوؿ العظمى.

                                                           

 60: مرجع سابق ،ص عفاؼ ع اؼبنعم درويش 1
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 المنشآت الرياضية في العصر الحديث: -2

 المدن الرياضية: -2-1

تظهػػر أنبيػػة اؼبػػدف الرياضػػية، عنػػد تنظػػيم دورات أو بطػػوالت دوليػػة أو مهرجانػػات شػػباب باإلضػػافة لػػدورىا  

مالت خاصػػػة هبمػػػا يبكػػػن أف اؽبػػاـ يف إعػػػداد وذبهيػػػز الفػػػرؽ واؼبنتخبػػات القوميػػػة وللمػػػدف الرياضػػػية مواصػػفات ومشػػػت

 يلي: نوردىا فيما

 الملعب: -

 8-6متػػر وبتػوي علػى عػدد مػن  4يشتمل على ملعػب قػانوين لكػرة القػدـ وحولػو مضػمار للعػدو ومسػافة  

حارات مع التجهيزات اػباصة ؼبيداف مسابقة ألعاب القوى من الوثب بأنواعو القفز بالزانة، الرمي بأنواعػو باإلضػافة 

متفػػػػػرج ومقصػػػػػورة لكبػػػػار الػػػػػزوار وأمػػػػػاكن اإلعالميػػػػػُت،  25000تفػػػػػرجُت الػػػػػيت تتسػػػػػع ألكثػػػػر مػػػػػن إُف مػػػػدرجات اؼب

وتسػػػتعمل اؼبنطقػػػة اؼبوجػػػودة أسػػػفل اؼبػػػدرجات للخػػػدمات اؼبختلفػػػة مثػػػل اؼبػػػداخل واؼبخػػػارج، االشػػػًتاكات وصػػػاالت 

 1االستقباؿ، غرؼ التدليك ودورات اؼبياه، ورشات لصيانة واؼبخازف.

 الصالة المغطاة: -

مػًتا عػرض، وذلػك إلمكانيػة  27مًتا طوؿ  45هبب أال تقل اغبلبة اؼبوجودة يف وسط الصالة اؼبغطاة عن  

اسػتغالؽبا يف أكثػر مػن رياضػة باإلضػافة لوجػود مػػدرجات اؼبتفػرجُت وتسػتغل اؼبنطقػة أسػفل ىػذه اؼبػدرجات يف تػػوفَت 

 ؼبخازف، اػبدمات الطبية...اٍف.اػبدمات اؼبختلفة الالعبُت واإلداريُت واغبكاـ من دورات اؼبياه وا
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كمػػػا هبػػػب أف تلحػػػق هبػػػذه الصػػػالة الرئيسػػػية صػػػالة أخػػػرى سبػػػارس عليهػػػا، أنشػػػطة متنوعػػػة ومسػػػرح وغػػػرؼ  

االجتماعػػػات مػػػع صػػػالة أخػػػرى تسػػػتخدـ كمكػػػاف ؼبشػػػاىدة التلفزيػػػوف وكفتَتيػػػا مػػػع ـبتلػػػف اػبػػػدمات األخػػػرى مثػػػل 

 اؼبخازف وأماكن الصيانة.

 المالعب المفتوحة: -3

الضروري توفَت ؾبموعة من اؼبالعب اؼبفتوحة داخل اؼبدينة الرياضية وىػذه اؼبالعػب تكػوف أرضػيتها مػن من  

  اؼبسطحات اػبضراء للممارسة كرة القدـ، اؽبوكي، كرة اليد، باإلضافة لتوفَت ملعب صبباز فػٍت مفتػوح، مػع مالعػب

 1خاصة لكل ملعب.مفتوحة أخرى لكرة السلة واليد والطائرة، التنس مع توفَت مدرجات 

 حمام السباحة والغطس: -4

مػػًت باإلضػػافة غبػػوض غطػػس منفصػػل  2.10( مػػًتا بعمػػق x 21 50هبػػب تػػوفَت حػػوض السػػباحة أوؼبػػيب ) 

مػػػًت مػػن صبيػػػع اعبوانػػػب حػػىت يصػػػل إُف اؼبنتصػػػف  3.5( مػػًت بعمػػػق متػػػدرج يبػػدأ بػػػػ 15x 12ال تقػػل أبعػػػاده عػػػن )

( مػػػػػًت وحػػػػػوض آخػػػػػر لإلضبػػػػػاء قبػػػػػل 12.5x 25تػػػػػدريب )مػػػػػًت مػػػػػزود دبصػػػػػعد مػػػػػع تػػػػػوفَت حػػػػػوض لل 5.25بعمػػػػػق 

 اؼبسابقات مع توفَت مدرجات حوض السباحة األوؼبيب تستغل اؼبنطقة اؼبوجودة أسفلها كغرؼ خلع اؼبالبس.

 مناطق اإلعاشة: -5

غرفػة مػزودة باػبػدمات الفندقيػة  100وىي ؾبموعة من الغرؼ اؼبخصصة للنـو حبيػث ال يقػل عػددىا عػن  

 مركزي وصاالت لالجتماعات واعبلوس ومكتبػة مزودة بالكتب وشرائػط اؼبوسيقى وتكييف ىواء 

 والفيديو، وكافيتَتيا ومطعم رئيسي وكل ما يوفر لالعبُت احتياجاهتم طوؿ فًتة إقامتهم.
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 الخدمات المركزية: -6

رؼ الصػػحي وىػػي اؼبسػػؤولة عػػن تػػوفَت اػبػػدمات العامػػة للمنشػػآت إلمػػدادىا بالكهربػػاء واؼبيػػاه وشػػبكة الصػػ 

واالتصاالت والطرؽ الرئيسية والفرعية اؼبوجودة باؼبدينة وأماكن انتظار السيارات واؼبركز التجاري واػبدمات األخػرى 

 السياحية الربيدية االستعالمات، األمن ... اٍف.

 مفهوم المنشأة الرياضية:  -7
ي فهي تتحكم يف اؼبستقبل الرياضػي تعترب اؼبنشأة الرياضية العنصر األساسي لكل مسعى يف التطور الرياض 

 1كلو، تشكل القاعدة اليت بدوهنا ال يبكن القياـ بأي مسعى لتعميم وتوسيع اؼبمارسات الرياضية.

وبػدد  02/11/1991( اؼبػؤرخ يف 91-416ويعود مفهـو اؼبنشآت الرياضية حسب اؼبرسـو التنفيػذي ) 

الرياضػػية الػػػيت سػػػنتطرؽ إليهػػػا ىػػػي منشػػػآت ذات الطػػػابع شػػروط إحػػػداث اؼبنشػػػآت الرياضػػػية واسػػػتغالؽبا، واؼبنشػػػآت 

مػػن القػػرار الػػوزاري اؼبشػػًتؾ واؼبػػؤرخ يف  02العمػػومي والػػيت نتعػػرؼ علػػى مفهومهػػا القػػانوين خػػالؿ الرجػػوع إُف اؼبػػادة 

اؼبتعلػػػق باسػػػتعماؿ اؼبنشػػػآت الرياضػػػية العموميػػػة لغػػػرض اؼبمارسػػػات الرياضػػػية الًتبويػػػة والتنافسػػػية  03/02/1993

يػػة يف الوسػػط الًتبػػوي، واؼبقصػػود باؼبنشػػآت الرياضػػية ذات الطػػابع العمػػومي ىػػي كػػل ىيكػػل مهيػػأة للنشػػاط اعبماىَت 

الرياضػػػي التػػػابع لسػػػلطة دواويػػػن اؼبركبػػػات اؼبتعػػػددة الرياضػػػات يف الواليػػػات والقاعػػػات اؼبتعػػػددة الرياضػػػات واؼبالعػػػب 

ىذا القرار قبػد التعػرض ؽبػذا النػوع مػن اؼبنشػآت ضػمن التابعة لسلطة اإلدارة اؼبكلفة بالشبيبة والرياضة باإلضافة إُف 

مػػن القػرار الػػوزاري حيػث يبكػػن أف نفهػم مػػن خالؽبػػا أف  99إُف  88( ال سػيما اؼبػػواد مػن 05-95أحكػاـ األمػػر )

اؼبنشآت الرياضية العمومية ىي تلك اليت أقبزت باؼبسانبة اؼبالية للدولة أو اعبماعات احمللية ؽبذه اؼبنشػآت اسػتعماؿ 

ص، حيػػث يكػػوف تعاملهػػا بصػػفة ؾبانيػػة لرياضػػة النخبػػة واؼبسػػتوى العػػاِف وللًتبيػػة البدنيػػة والرياضػػية وللتنظيمػػات خػػا

الرياضػػػية للمعػػػػاقُت واؼبتخلفػػػػُت ذىنيػػػػا ولعمليػػػات تكػػػػوين اإلطػػػػارات الرياضػػػػية الػػػيت تقػػػػـو هبػػػػا اؼبؤسسػػػػات العموميػػػػة، 

                                                           

 ، اعبزائر 1991-11-2اؼبؤرخ يف  (91-416اؼبرسـو التنفيذي رقم: ) -1



 

30 
 

  امليشآت الرياضيةــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاىي  

للممارسػات الرياضػية والبدنيػة، الػيت تتػوفر فيهػا  واؼبنشآت الرياضية ىي كل منشأة مفتوحة للجمهور معػدة خصيصػا

 الشروط التقنية والصحية واألمنية الحتواء النشاطات الرياضية والبدنية.

 إدارة المنشآت الرياضية: -8

 االعتبارات الضرورية في تصميم المنشأة الرياضية: -8-1
ياضػية والشػروع يف العمليػات اػباصػة ىناؾ العديد من العناصر اليت هبب أف تراعػى عنػد تصػميم اؼبنشػأة الر  

 بالتسهيالت واإلمكانيات الرياضية اػباصة بو نذكر منها ما يلي:

احتياجػػػات اؼبسػػػتخدمُت لػػػو حيػػػث هبػػػب أف تصػػػمم اؼبنشػػػآت الرياضػػػية طبقػػػا لطبيعػػػة اسػػػتخدامها مػػػن جانػػػب  -1

 1 اؼبستخدمُت، كما هبب أو توضع متطلبات االرباد الدوِف يف االعتبار.

و يوضع أماـ اؼبهندسػُت الػذين سػوؼ يصػمموف اؼبنشػأة الرياضػية التفصػيالت الكاملػة باسػتخدامها مثػل هبب أ -2

طبيعػػة أرضػػية اؼبنشػػأة، ومتطلبػػات اإلضػػاءة، ومتطلبػػات نظػػاـ الصػػوت، وطبيعػػة االسػػتخدامات اؼبتعػػددة للحجػػرات 

 والقاعات، وللتخزين وحجرات اؼبالبس، ومساحات اؼبمارسة الرياضية.

الء الػذين سػوؼ يػديروف اؼبنشػأة الرياضػية أف ىبططػوا جيػدا لكيفيػة إدارتػو، وربقيػق أفضػل اسػتخداـ لػو على ىؤ  -3

وعمليات النظافة وركن السيارات وأساليب إزالة الفضػالت والنفايػات، وأف يضػعوا يف االعتبػار اسػتخدامات اؼبنشػأة 

 .ىدين بومن جانب اؼبعاقُت كما أف عليهم أف وبددوا اػبدمات اؼبطلوبة للمشا

 هبب أف يوضع يف االعتبار كيفية وصوؿ كل من اؼبتفرجُت واؼبستخدمُت والعاملُت إُف اؼبنشأ الرياضي. -4
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 االعتبارات الضرورية في بناء المنشأة الرياضية: -8-2
هبب بناء اؼبنشأة الرياضية على أساس أنو سيستخدـ على اؼبدى الطويػل أف بنػاءه مػن خػالؿ ذلػك قػد يكلػف  -1

 ، ولكنو سوؼ يوفر كثَتا يف اؼبستقبل.أكثر

األدوات ومػػواد البنػػاء اعبيػػدة الػػيت تسػػتخدـ يف اؼببػػٌت سػػوؼ تػػوفر كثػػَتا علػػى اؼبػػدى الطويػػل كمػػا أف اسػػتخدامها  -2

 سيكوف أفضل.

 هبب أف يوضع يف االعتبار اؼبواد اؼبتاحة حيث سيؤثر ذلك يف الوفاء بتكاليف البناء. -3

ياضػػػي سػػػوؼ يسػػػتخدـ يف مسػػػابقات دوليػػػة فيجػػػب مراعػػػاة أف تكػػػوف مواصػػػفات البنػػػاء إذا مػػػا كػػػاف اؼبنشػػػأ الر  -4

 1منفذة طبقا للقواعد اليت تصنعها االربادات الدولية.

 االعتبارات الضرورية في استخدامات المنشأة الرياضية: -8-3
 ما يلي: عند بداية تصميم اؼبنشأة الرياضية هبب أف يوضع تصور ؼبا سيكوف عليو اؼببٌت من حيث -1

 عدد األفراد الذين سيعملوف بو وعمل كل منهم. -

 تكاليف االنتفاع، وصيانتو، واغبفاظ عليو، وإجراءات األمن. -

 عدد الساعات اليت سوؼ يستخدـ خالؽبا. -

مػػا ىػػي األنشػػطة األخػػرى الػػيت يبكػػن اسػػتغالؿ اؼبنشػػأ الرياضػػي فيهػػا جبانػػب االسػػتخدامات الرياضػػية )حفػػالت،  -2

 ، واالجتماعات، مكتبة ...اٍف(.االستقباؿ

هبػػب أف تتمشػػى اسػػتخدامات اؼبنشػػأة الرياضػػية مػػع اذباىػػات اجملتمػػع وأف تكػػوف اسػػتخدامات أدواتػػو وأجهزتػػو  -3

 ومبانية آمنة وجذابة.
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هبب أف تدار اؼبنشأة الرياضية بأسلوب يضمن دخل مادي يعػوض التكػاليف صػيانتو اسػتهالكاتو وذلػك مػن    -4

 سات وتكاليف االستخداـ.خالؿ وضع السيا

تكاليف عمالة اؼبنشأة الرياضية تعترب ىي أكرب اؼبصروفات اعبارية، هبػب التأكػد مػن تغطيتهػا مػع احملافظػة علػى   -5

 كفاءة العمل، واألدوات واألجهزة.

ضػػرورة وضػػع مػػوجز لعمليػػات اؼبنشػػأة الرياضػػية وتعديلػػو عنػػد اللػػزـو مثػػل رسػػم األرضػػيات مراسػػم االسػػتخداـ،  -6

قػػوائم األدوات الرياضػػية وكيفيػػة اسػػتخدامها وواجبػػات عامػػة للعػػاملُت بػػو، ومسػػؤوليات العػػاملُت يف حالػػة الطػػوارئ و 

 ومتطلبات إدارة اؼببٌت.

وضػػع نظػػم العمػػل واسػػتغالؿ اؼبنشػػأة الرياضػػية مثػػل السػػػيطرة علػػى اعبوانػػب اؼباليػػة والتقػػارير وتػػأمُت اؼببػػٌت ضػػػد  -7

 ُت وموجز للسياسات.اغبرائق والسرقات وتدريب العامل

 وضع خطة مادية ؼبوارد اإلحالؿ والتجديد. -8

 خصائص المنشآت الرياضية: -9
 1 العتبار منشأة أهنا رياضية ال بد أف تتوفر على العنصرين التاليُت: 

أف تكػػوف مفتوحػػة للجمهػػور ويقصػػد مػػن ذلػػك عػػدـ االسػػتعماؿ علػػى فئػػة معينػػة مػػن النػػاس، وأف تكػػوف اؼبنشػػأة  -

لجميػػع، فهػػي ذات اسػػتعماؿ مشػػًتؾ بػػُت صبيػػع النػػاس سػػواء تعلػػق األمػػر بالرياضػػيُت أو اؼبتفػػرجُت أو غػػَت مفتوحػػة ل

 ذلك من الناس.

أف تكػػوف اؼبنشػػأة معػػدة للممارسػػة البدنيػػة والرياضػػية أو الًتفيهيػػة هبػػب أف تكػػوف اؼبهمػػة الرئيسػػية واألساسػػية ؽبػػذه  -

 رياضية وأما النشاطات الًتفيهية وإما النشاطُت معا.اؼبنشأة ىو أف سبارس فيها النشاطات البدنية وال
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وباعتبػػار اؼبنشػػأة معػػدة خصيصػػا ؼبثػػل ىػػذه اؼبمارسػػات ال يبنػػع مػػن إمكانيػػة أف سبػػارس فيهػػا بصػػفة تبعيػػة أو  

عرضية نشاطات أخػرى غػَت اؼبمارسػات الرياضػية والبدنيػة دبختلػف أشػكاؽبا كػأف تكػوف نشػاطات ثقافيػة أو عػروض 

ىرات ذات طابع سياسي قصد جعػل اؼبنشػآت ذات مردوديػة أحسػن، وفبارسػة ىػذه النشػاطات ال اجتماعية أو تظا

يغَت من كػوف اؼبنشػآت سبػارس فيهػا بصػفة تبعيػة منشػآت رياضػية فػاؼبهم ىػو أهنػا مفتوحػة للجمهػور ومعػدة خصيصػا 

 تبعية. للمارسات البدنية والرياضية دبختلف أشكاؽبا وأف النشاطات األخرى سبارس بصفة عرضية أو

 أسس تخطيط المنشآت الرياضية: -10
عنػػػد التخطػػػيط إلقامػػػة النػػػوادي ومراكػػػز التػػػدريب واالسػػػتاداف  1ىنػػػاؾ عػػػدة مبػػػادئ أساسػػػية هبػػػب مراعاهتػػػا 

والقػػرى الرياضػػية مػػن أجػػل االسػػتغالؿ األمثػػل وضػػماف فاعليػػة وسػػهولة وسػػالمة اسػػتعماؽبا حػػىت ربقػػق اؽبػػدؼ الػػيت 

 اؼببادئ اليت ينبغي وضعها من اغبسباف والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي:أنشئت من أجلو، ونبُت أىم ىذه 

 اختيار الموقع: -

يتوقػػػػف دراسػػػػة ىػػػػذا العنصػػػػر علػػػػى نػػػػوع اؼبنشػػػػأة الرياضػػػػية اؼبطلوبػػػػة إقامتهػػػػا، حيػػػػث ىبتلػػػػف اختيػػػػار اؼبوقػػػػع  

الرياضػػية بالواليػػات ومسػػاحتو بالنسػػبة إلنشػػاء بعػػض اؼبالعػػب الصػػغَتة عػػن مراكػػز تػػدريب الناشػػئُت وعػػن اجملتمعػػات 

واؼبػدف الكبػػَتة ويراعػي يف ذلػػك اغبجػم، الكثافػػة السػكانية والطلػػب االجتمػاعي والرياضػػي للمارسػة، ويفضػػل اختيػػار 

كيلػومًت( بالنسػبة   02كيلػومًتات( بالنسػبة للشػباب، )  04اؼبوقع الذي يبعد عن اؼبناطق السكانية دبسافة أقل عػن )

واصالت السريعة تتجو من صبيع أطراؼ اؼبدينة إُف اؼبالعب أو يبكػن قطػع لألطفاؿ حىت يسهل إنشاء شبكة من اؼب

 اؼبسافة سَتا على األقداـ.
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 وسائل المواصالت: -

واليت يستحسن أف تكػوف اؼبنشػأة الرياضػية قريبػة مػن اؼبدينػة أو القريػة بالنسػبة الختيػار موقػع اؼبلعػب واؼبػدف  

 ور والتنقل يف أيػاـ اؼبباريات الرظبيػة حىت الرياضية وهبب دراسة أقصى حد لضبط حركة اؼبر 

 تتمكن توفَت وسائل النقل للمشاىدين من وإُف اؼبلعب يف أقل وقت فبكن.

 التجانب الوظيفي للمالعب والوحدات: -

 إف وحدات نزع اؼبالبس ودوريات اؼبياه واغبمامات قريبة من أماكن اللعب. -أ

 1البعض حىت يسهل صيانتها. هبب أف تكوف صبيع اؼبالعب جبوار بعضها -ب

 تعريف اإلمكانات: -11
ىػػػي كػػػل مػػػا ومػػػن يبكػػػن أف يسػػػاىم يف ربقيػػػق ىػػػدؼ معػػػُت حػػػاِف أو مسػػػتقبلي مػػػن تسػػػهيالت  ومالعػػػب    

 وأجهزة وأدوات وميزانية وظروؼ مناخية وجغرافية ومعلومات وكػوادر متخصصػة متبعُت 

 2لك األىداؼ.األسلوب العلمي للتخطيط واإلدارة والتقوًن لتحقيق ت

 أىمية اإلمكانات في التربية الرياضية: -12
ال شػػػك أف تػػػوفَت اإلمكانػػػات وحسػػػن اسػػػتخدامها يعتػػػرب أمػػػرا حتميػػػا ال غػػػٌت عنػػػو باإلضػػػافة إُف أهنػػػا أحػػػد  

العوامل اؼبؤثرة يف تقدـ الدوؿ وتطورىػا ؼبػا ؽبػا مػن أثػر اسػتثماري يف تنميػة طاقػات األفػراد واعبماعػات، ويظهػر ذلػك 

يف ؾباؿ الًتبية البدنية والرياضية حيث يؤثر اإلمكانيات دبختلف أنواعهػا يف قبػاح أنشػطتها وربقيػق أىػدافها  واضحا

 ويبكننا التعرؼ على أنبية اإلمكانات يف ىذا اجملاؿ على النحو التاِف:

                                                           

ـ التجارية، ؿبمد بوداود عبد اليمُت: ؿباضرة يف تسَت اؼبنشآت الرياضية، قسم اإلدارة والتسيَت الرياضي، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت والعلو  - 1
 . 2006بو ضياؼ اؼبسيلة 
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ال غػػٌت عػػن وجػػود تػػوافر اإلمكانػػات يعػػد أحػػد العناصػػر األساسػػية اؼبػػؤثرة يف قبػػاح فعاليػػة العمليػػة التعليميػػة حيػػث  -

 أفنيو ومالعب وأدوات رياضية مدرسية.

إف تفريخ صفوؼ متتالية من الناشئُت لالنضماـ للفرؽ الرياضية ذات اؼبسػتوى العػاِف، والفػرؽ القوميػة يف ـبتلػف  -

 الرياضات ال يبكن أف يتم دوف توافر اإلمكانات اؼبادية والبشرية اػباصة هبذا اجملاؿ.

 ألغراض الًتبية الرياضية تضعف وال يبكن ؽبا أف ربقق أىدافها كامال يف غياب اإلمكانات. إف الربامج اؼبختلفة -

يعػػد تػػوافر اإلمكانػػات وحسػػن اسػػتخدامها علػػى اؼبسػػتوى القػػومي خاصػػة يف ؾبػػاؿ اإلعػػالـ الرياضػػي مػػن العوامػػل  -

د بصػػورة أخػرى مػػن الشػعور باالنتمػػاء البالغػة التػأثَت علػػى اؼبشػاىدين لتنميػػة ـبتلػف اعبوانػػب الثقافيػة الرياضػية فبػػا يزيػ

 للوطن.

إف تػػػوافرت اإلمكانػػػات اػباصػػػة بتقػػػدًن اؼبهػػػارات الرياضػػػية وخاصػػػة الصػػػعبة بطريقػػػة وصػػػورة بسػػػيطة سلسػػػلة تعلػػػق  -

بػػذىن اؼبتػػدرب وتسػػاعده للوصػػوؿ إُف مرحلػػة الثبػػات واإلتقػػاف واألداء اآلِف بصػػورة أقػػرب إُف اؼبثاليػػة فبػػا يسػػاعد يف 

 اء.رفع مستوى األد

إف تواجد اإلمكانػات يػوفر اعبهػد لكػل مػن الالعػب واؼبػدرب والتلميػذ واؼبعلػم حيػث تػوافر اإلمكانػات واألدوات  -

الرياضػػية وغَتىػػا مػػن ـبتلػػف اإلمكانيػػات سػػواء يف أمػػاكن التػػدريب أو اؼبػػدارس أو مػػا إُف غػػَت ذلػػك يػػؤثر يف جػػذب 

 التالميذ وغَتىم كبو فبارسة ـبتلف األنشطة الرياضية.

 توافر وتنوع اإلمكانات وخاصة األجهزة واألدوات يقلل من شعور اؼبمارسُت باؼبلل. -

إف توافر اإلمكانات خاصة يف اؼبناطق الشعبية )كالساحات الشعبية، مراكز الشػباب( وبػد مػن اؼبظػاىر السػلوكية  -

 يف ـبتلف بلداف العاَف. غَت اؼبرغوب فيها واليت تتناىف مع القيم األخالقية والعادات والتقاليد االجتماعية
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إف تػػػوافر اإلمكانػػػات يػػػؤثر باإلهبػػػاب يف نشػػػر الًتبيػػػة الرياضػػػية والتعريػػػف بأنبيتهػػػا ويرغػػػب ـبتلػػػف فئػػػات الشػػػعب  -

 اإلقباؿ على فبارستها.

إف تػػػوافر اإلمكانػػػات يف ـبتلػػػف اجملػػػاالت ومنهػػػا الًتبيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية يسػػػاعد اغبكومػػػة كبػػػو ربقيػػػق أىػػػدافها  -

 العامة.

إف تػػوفَت اإلمكانػػات عاليػػة اؼبسػػتوى سػػواء كانػػت ماديػػة أو بشػػرية لػػو األثػػر الكبػػَت يف االرتقػػاء باؼبسػػتوى الرياضػػي  -

 للممارسُت سواء من الناحية اؼبهارية أو اػبططية.

يعػػد تػػوفَت اإلمكانػػات وحسػػن اسػػتخدامها سػػواء يف اؼبؤسسػػات االجتماعيػػة العامػػة أو اإلداعيػػة العقابيػػة لػػو دوره  -

فعاؿ يف مساعدة ىذه اؼبؤسسات على فبارسة نزالئها ؼبختلػف األنشػطة الرياضػية فبػا يسػاىم يف ربقيقهػا ألىػدافها ال

 اليت أنشأت من أجلها.

 مبادئ اإلمكانات الرياضية: -13
إف مبػػادئ التخطػػيط علػػى جانػػب كبػػَت مػػن األنبيػػة إذا كػػاف ىػػدؼ اإلنشػػاء ىػػو تػػوفَت أمػػاكن ذات فعاليػػة    

دريب وفيما يلي بعض تلك اؼببادئ اليت يبكن أف يستفيد منها مسػؤوِف اإلدارة واؼبهندسػوف اؼبعمػاريوف للتعليم أو الت

يف تطػػػوير أسػػػاليب إنشػػػاء أمػػػاكن الًتبيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية، هبػػػب أف يشػػػارؾ يف التخطػػػيط اؼببػػػدئي كػػػل األشػػػخاص 

نػػػػامج رياضػػػػي وبتػػػػاج لػػػػبعض اؼبواقػػػػع الػػػػذين يعملػػػػوف أو يسػػػػتفيدوف مػػػػن اإلمكانػػػػات الرياضػػػػية يف عملهػػػػم، إف أي بر 

 1التعليمية األساسية.

 أنواع المالعب: -14
اؼبالعب على اخػتالؼ أنواعهػا يبكػن تقسػيمها طبقػا لألىػداؼ اؼبعينػة، ولكػن ال يعػٍت ىػذا أف كػل تقسػيم  

 ونوع قائم بذاتو بل هبب أف تكوف ىذه التقسيمات كلها مرتبطة ببعضها ويبكن تقسيمها إُف ما يلي:
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 ن حيث األىداف: م -أ

 مالعب تنافسية. -مالعب تروهبية  -مالعب تدريبية  -مالعب عالجية  -

 من حيث الشكل الهندسي:  -ب

 مالعب بيضوية. -مالعب دائرية  -مالعب مربعة  -مالعب مستطيلة  -

 من حيث الشكل العام:  -ج

 الفصل. -ضبامات السباحة  -اؼبالعب اؼبكشوفة  -

 من حيث اللعبة:  -د

 مالعب األلعاب الفردية والزوجية. -مالعب األلعاب اعبماعية  -مالعب اؼبنازالت  -

 من حيث القانونية:  -ىـ

 مالعب غَت قانونية. -مالعب قانونية  -

 من حيث التبعية: -و

 مالعب تابعة ؽبيئة معينة مثل النوادي ونوادي الشركات. -مالعب حكومية )مدارس وكليات، مراكز الشباب(  -

 من حيث األرضية:  -ي

نوعيػة األرض تلعػب دورا كبػَتا بالنسػبة لأللعػػاب وىػي زبتلػف حسػب كػػل لعبػة ومتطلباهتػا ويبكػن تصػػنيفها 

إُف مالعب خضراء، سوداء فحمية، اغبمرة اؼبخلوطة،،العشب االصطناعي، اإلسفلت، البالط، الرمليػة، األظبنػت، 

 اعبليدية الثلجية، اؼبائية ....اٍف.
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 ة امكانات المنشأة الرياضية:مزايا دراس -15
إف التعرؼ على اؼبزايا واألىداؼ اؼبمكن ربقيقها من دراسة إمكانات اؼبنشآت الرياضية يبكن إصباؽبػا فيمػا  

 يلي:

 الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لعمل المنشأة: -أ

نيػة واإلداريػة دبػا يسػهم حيث أف الدراسة سبكننا من تطػوير أداء اؼبنشػأة دبػا يسػمح برفػع مسػتوى كفاءهتػا الف 

 1يف تقدًن خدمات أفضل يف شكل أنشطة وأىداؼ ربققها.

 اختيار أفضل للتقييم التنظيمي للمنشأة: -ب

إف دراسة اإلمكانات يتبعو بالضرورة دراسة للتوليفػة اؼبثاليػة للصػفاة واؼبيػزات واألىػداؼ اػباصػة باؼبنشػأة إذ  

ة للتصػػػميم التنظيمػػػي والػػػذي وبقػػػق مرونػػػة تسػػػاعد اؼبنشػػػأة يف تقػػػدًن يبكػػػن مػػػن خالؽبػػػا الوصػػػوؿ إُف البػػػدائل اؼبمكنػػػ

 أنشطتها بدرجة عالية من الكفاءة.

 زيادة حماس العاملين بالمنشأة: -ج

إف ىػػذا األمػػر ضػػروري بػػال  األنبيػػة، فػػإف دراسػػة اؼبنشػػآت الرياضػػية تسػػاعد يف البحػػث عػػن سػػلوؾ ودوافػػع  

كننا مػن اإلجابػة علػى السػؤاؿ التػاِف، ؼبػاذا يتصػرؼ األفػراد بصػورة معينػة، األفراد اؼبكونُت ؽبذه اؼبنشأة وعلى ذلك يب

وىنػػاؾ حكمػػة تقػػوؿ أنػػو يبكنػػك أف تقػػود حصػػانا إُف اؼبػػاء، ولكنػػك ال تسػػتطيع أف ترغمػػو عػػن شػػرب اؼبػػاء، وىػػذا 

شػػأهنا زيػػادة ينطبػػق علػػى اإلنسػػاف لػػذا فػػإف دراسػػة اإلمكانػػات واؼبػػوارد تزودنػػا بالعوامػػل اؼبختلفػػة واألسػػباب الػػيت مػػن 

 ضباس العاملُت باؼبنشأة لالستفادة الكاملة والسليمة منهم.
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 اإلشباع األفضل للحاجات اإلنسانية: -د

إف دراسة اإلمكانات اؼبتاحة يف اؼبنشآت تساعد يف التعرؼ على كيفية ربقيق ىذا اإلشػباع بأفضػل الطػرؽ  

 ة.و الصور و بالتاِف يتحقق اإلشباع بأقل جهد فبكن وأقل تكلف

 تطوير مختلف ألوان الممارسة الرياضية: -ىـ

 من خالؿ دراسة اإلمكانات واؼبوارد اليت يبكن التواصل إُف أفضل أنواع األنشطة سواء اليت  

يقبػػل عليهػػا األفػػراد واالرتقػػاء هبػػذه األنشػػطة والوصػػوؿ بالعبيهػػا إُف رياضػػة اؼبسػػتويات العليػػا سػػعيا لتحقيػػق البطولػػة 

 نواحي الضعف وتدعيمها ونواحي القوة وتعميمها.باإلضافة للتعرؼ على 

 زيادة أعداد الممارسين: -و

فبػػػا ال شػػػك فيػػػو أف دراسػػػة اإلمكانػػػات اؼبختلفػػػة يف اؼبنشػػػأة الرياضػػػية يصػػػنع أيػػػدي اؼبسػػػؤولُت علػػػى نػػػواحي  

ألفػػػػراد الػػػنقص، فبػػػا يػػػدفعهم السػػػػتكماؽبا والتوسػػػع يف إقامتهػػػا وتوفَتىػػػا فبػػػػا يتػػػيح الفرصػػػة األكػػػرب عػػػػدد فبكػػػن مػػػن ا

 لالستمتاع باؼبشاركة يف ـبتلف األنشطة الرياضية.

 استخدام أفضل الموارد المتاحة: -ي

إف اغبجػػػم اؼبتػػػاح مػػػن اؼبػػػوارد جملتمػػػع معػػػُت أقػػػل عػػػادة مػػػن حاجػػػات أفػػػراد ىػػػذا اجملتمػػػع ومػػػن خػػػالؿ دراسػػػة  

 للمواطنُت. اإلمكانيات يبكن الوصوؿ إُف االستخداـ األمثل ؼبوارد اجملتمع دبا وبقق أقصى إشباع
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 تحقيق أفضل األىداف: -ك

إف احملصلة النهائية عبميع اؼبزايا السػابقة والػيت ربقػق مػن دراسػة اؼبػوارد واإلمكانػات ىػي الوصػوؿ إُف أفضػل  

الطرؽ فعاليػة يف مسػاعدة اؼبنشػآت علػى ربقيػق وإقبػاز األىػداؼ الػيت أنشػئت مػن أجلهػا أال وىػي اإلشػباع األفضػل 

 1للمواطنُت بأقل جهد.للحاجات اإلنسانية 
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 خالصة:
إف تطور اؼبنشآت الرياضية لن يتوقػف عنػد ىػذا اغبػد سػواء كػاف ذلػك مػن ناحيػة اػبػدمات أو مػن الناحيػة  

اإلصباليػػػة الػػػيت أصػػػبحت تصػػػمم عليهػػػا، وإف قبػػػاح تسػػػيَت ىػػػذه اؼبنشػػػآت الرياضػػػية وربقيػػػق أىػػػدافها يعتمػػػد بالدرجػػػة 

دارة اؼبسػػػَتة ؽبػػػا واؼببػػػادئ األساسػػػية الػػػيت يتمسػػػك هبػػػا اؼبشػػػرؼ يف التخطػػػيط والتسػػػيَت األوُف علػػػى كفػػػاءة وفعاليػػػة اإل

لإلمكانيػػات الرياضػػػية حيػػث أف اؼبشػػػرؼ ىػػػو أدرى وأعلػػم دبػػػا هبػػب أف ربتػػػاج إليػػػو ىاتػػو اؼبنشػػػآت مػػن تسػػػيَت أمثػػػل 

 وازباذ القرارات لتحقيق أىداؼ اؼبنشأة اؼبراد ربقيقها والوصوؿ إليها.
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 تمهيد
تعترب كرة السلة من أوسع األلعاب يف العاَف من جهة عدد اؼبتفرجُت والالعبُت ، وىي اللعبة رقػم واحػد األكثػر      

غبمػػا ودمػػا وىػػي يف تطػػور مسػػتمر ، شػػعبية يف كثػػَت مػػن الػػدوؿ العػػاَف حاليػػا ، ويبكػػن القػػوؿ أف ىػػذه اللعبػػة أمريكيػػة 
ويرجػػع ىػػذا التطػػور إُف التغيػػَت والتعػػديل اؼبسػػتمر الػػذي طػػرا علػػى قوانينهػػا ومهاراهتػػا وأسػػاليب تػػدريبها هبػػدؼ زيػػادة 
سػػػرعة إيقػػػاع اللعػػػب والتطػػػوير يف مهارهتػػػا ومػػػن مث إمتػػػاع الالعبػػػُت واؼبشػػػاىدين ، وىػػػو األمػػػر الػػػذي أدى إُف انتشػػػار 
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  كرة السلةــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   

 لمحـة تاريخـية عـن كـرة الـسلة  -1

 نشأة كرة السلة  -1-1    
ـ علػػى يػػد 0780نشػػأت كػػرة السػػلة يف مدينػػة سػػبَت قبفيلػػد بواليػػة مػػا سيشوسػػتس األمريكيػػة يف هنايػػة سػػنة  

، حيػػػث أراد أف تكػػػوف ىػػػذه جػػػيمس نايسػػػميث أسػػػتاذ الًتبيػػػة الرياضػػػية األمريكػػػي وعضػػػو صبعيػػػة الشػػػباف اؼبسػػػيحية 
اللعبػػة ؾبػػرد وسػػيلة للراحػػة النشػػطة لالعػػيب كػػرة القػػدـ األمريكيػػة خػػالؿ فصػػل الشػػتاء ،حيػػث تتوقػػف اؼبباريػػات ويػػزداد 

مػػادة معظمهػػا يهػػدؼ إُف االبتعػػاد بػػالالعبُت عػػن ( 02ىطػػوؿ األمطػػار ،وقػػد اشػػتمل أوؿ قػػانوف لكػػرة السػػلة علػػى) 
ة القػػػدـ األمريكيػػػة ،وقػػػد أقيمػػػت أوؿ مبػػػاراة بػػػُت فػػػريقُت مػػػن صبعيػػػة الشػػػباف اػبشػػػونة الػػػيت كانػػػت ظبػػػة اللعػػػب يف كػػػر 

،وكػػاف ذلػػك يف صػػالة مغلقػػة علػػق علػػى جػػدراهنا سػػلتُت كػػاف  ـ0781 اؼبسػػيحية دبدينػػة سػػيرب قبفيلػػد يف مطلػػع عػػاـ
علػػى اغبكػػم مهمػػة الصػػعود علػػى سػػلم إلخػػراج الكػػرة مػػن السػػلة عقػػب كػػل إصػػابة ناجحػػة مث يسػػتأنف اللعػػب مػػرة 

   (0)  .رى يف منتصف اؼبعلبأخ

  انتشار كرة السلة -1-2    
اجتػػػذبت كػػػرة السػػػلة الكثػػػَت مػػػن الشػػػباب يف ذلػػػك الوقػػػت مث انتقلػػػت إُف اؼبػػػدارس واعبامعػػػات األمريكيػػػة  

يف معظػػم الواليػػات األمريكيػػة ،وبػػدأ شػػباب  ةوتولػػت صبعيػػة الشػػباف اؼبسػػيحية نشػػر اللعبػػة عػػن طريػػق فروعهػػا اؼبنتشػػر 
ـ دبدينػػة سػػاف لػػويس 0813علػػى لعبػػة كػػرة السػػلة خاصػػة يف دورة األلعػػاب األوؼببيػػة الػػيت أقيمػػت سػػنة  العػػاَف يتعػػرؼ

األمريكيػػة حيػػث قػػدمت بعػػض الفػػرؽ األمريكيػػة عروضػػا لفنػػوف اللعبػػة أمػػاـ ؾبموعػػة مػػن الػػدوؿ اؼبشػػاركة يف     ىػػذه 
     (1) .امج األلعاب األوؼببيةضمن برن االدورة ،وأدت ىذه العروض إُف االعًتاؼ بلعبة كرة السلة وإدراجه

اجتمعت ىيئة فبثلي الكليػات واؼبػدارس الثانويػة ومراكػز صبعيػة الشػباف اؼبسػحية بالواليػات  0804ويف عاـ  
اؼبتحػػدة لوضػػع قػػوانُت موحػػدة لكػػرة السػػلة إذ كػػاف اؼبتبػػع حػػىت ذلػػك التػػاريخ ،إذ تشػػكل كػػل واليػػة عبنػػة خاصػػة هبػػا 

 تلفت بذلك طرؽ التطبيق من والية ألخرى  .لوضع طريقة تطبيق القوانُت ، فاخ
انتشػػػرت اللعبػػػة عػػػن طريػػػق اعبنػػػود األمػػػريكيُت يف أكبػػػاء  (0807-0803)  ويف أثنػػػاء اغبػػػرب العاؼبيػػػة األوُف 
 العاَف .

 دولة .   38اتضح أف عدد الدوؿ اليت تبنت ىذه اللعبة قد بلغت  0811ويف عاـ  
ربلُت ،ودخلت كرة السلة اؼبيداف األوؼبػيب واشػًتؾ يف ىػذه اللعبػة أقيمت األلعاب األوؼببية ب 0825ويف عاـ  

 41احتفػػل بػػذكرى مػػرور  0830-0831دولػػة كػػاف مػػن بينهػػا صبهوريػػة مصػػر العربيػػة ،ويف عػػاـ  10يف تلػػك الػػدورة 

                                                           

 .10أضبد أمُت فوزي :مرجع سابق،ص – 1
 . 15، ص  1997، القاىرة ، 2مصطفي زيداف : موسوعة تدريب كرة السلة ،دار الفكر العريب ، ط –2
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مليػوف نسػمة  81سنة على اخػًتاع لعبػة كػرة السػلة ،وكػاف مػن ضػمن اإلحصػاءات الػيت قػدمت يف  ىػذه اؼبناسػبة أف 
    (2).وا مباريات كرة السلة يف ذلك العاـ بأمريكا فقطشاىد

 يف ايطاليا . 0411فريق أمريكي لكرة السلة يف اقبلًتا و  1111ويف أثناء اغبرب العاؼبية الثانية كاف ىناؾ  
نسػخة  011.111مليوف العب كرة سلة ،كما يباع كل عػاـ مػا يزيػد علػى  11ويف أمريكا اآلف أكثر من  

 طبوع للعبة . من القانوف اؼب
ومن البلداف اليت انتشرت فيها ىذه اللعبة انتشارا واسعا الصُت الشػعبية وروسػيا ،كمػا أف صبيػع دوؿ العػاَف  

 سبارس ىذه اللعبة يف الوقت اغباضر.        
وقػػد خضػػعت قػػوانُت اللعبػػة لكثػػَت مػػن التعػػديل والتغيػػَت منػػذ نشػػأهتا حػػىت ألف ،إذ بػػدأت بثالثػػة عشػػر مػػادة  
آلف أكثر من مائة مادة ،وكاف التغَت دائما يرمػي إُف إصػالح بعػض اؼبآخػذ اؼبوجػودة ،أو العمػل          علػى وىي ا

االرتفػػاع باؼبهػػارات اؼبختلفػػة كالسػػرعة مػػثال ،وحػػىت عصػػرنا ىػػذا ،ويف كػػل اجتمػػاع اوؼبػػيب تؤلػػف عبنػػة لتعػػديل قػػانوف 
يلػي نبػذة عػن بعػض مػا تناولتػو يػد التعػديل مػن اللعبة حسب مػا هبػد مػن ظػروؼ قػد تسػتدعي ىػذا التعػديل ،وفيمػا 

 قوانُت : 
كانتػػا سػػليت خػػوخ فعػػال ، وكانتػػا معلقتػػُت علػػى اغبػػائط ،وكػػاف القػػاع موجػػودا هبػػا ، مث عػػدلتا * الســلتان : 

 حىت أصبحتا من نسيج ذي مواصفات خاصة .
نب وغػػَت ذلػػك كمخػػزف التػ كانػت يف بػػادي األمػػر عبػارة عػػن أي مسػاحة مغطػػاة ،فكػاف  * صـالة اللعــب : 

مػػػن بنايػػػات يكفػػػي ويعتػػػرب مناسػػػبا للعػػػب حػػػىت لػػػو كػػػاف بػػػو بعػػػض العمػػػد الػػػيت تسػػػند ىػػػذا البنػػػاء مث أصػػػبح اؼبعلػػػب          
 وأبعاد ومواصفات خاصة .  سذا مقايي

عػدد  4العبػُت حسػب اتفػاؽ رئيسػي الفػريقُت مث عػدؿ حػىت  أصػبح اآلف  6مث  8كاف عدد الالعبين : *
 .  01أفراد الفريق 
 كانت كرة قدـ عند اخًتاع اللعبة ،وأصبحت كرة خاصة باللعبة .الكرة :* 
كاف يف كل فريق شخص واحد ىو الػذي يتػوُف صبيػع رمياتػو اغبػرة واآلف يتػوِف       كػل * الرمية الحرة : 

 العب رمي الرميات اغبرة اليت ناؽبا ىو نتيجة ارتكاب اػبطأ ضده . 
الكرة بُت قليب اؽبجـو بعد كل ىدؼ ،مث ألغى ىػذا القػانوف وأصػبح كاف اغبكم يقـو برمي * كرة القفز : 

الفريق الذي تصاب سلة ىو الذين يتوِف إدخاؽبا من خارج اغبدود النهائيػة ،وليسػت ىػذه األمثلػة للحصػر ،ولكنهػا 
، فهػػو يػػدؿ  أمثلػػة طريفػػة ؼبػػا كانػػت عليػػو اللعبػػة يف بدايػػة أمرىػػا ،إف دؿ التغيػػَت والتبػػديل يف قواعػػد اللعبػػة علػػى شػػيء

على حيوية اللعبة وتفاعلها ،إال إف كثرة ىذا التعديل تستلـز تعديال يف تكتيػك اللعبػة الػدفاعي واؽبجػومي ،وىػذا مػا 
   .(0)وبدث حىت اآلف بالفعل

                                                           

 . 25-24،ص  2003القاىرة ،  7سيد حسن معوض : كرة السلة للجميع دار الفكر العريب ، ط  – 3
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 التطـور التـاريخي لقـانون كـرة السـلة  -2    

 أول قانون للعبة كرة السلة  -2-1     
 الذي صاغو نايسميث ،والذي يبكن إهبازه يف ما يلي :  بدأت لعبة كرة السلة بالقانوف 

      (8)ال عبػػػا يتواجػػػد مػػػنهم داخػػػل حػػػدود اؼبعلػػػب  (31)و( 21)يػػػًتاوح عػػػدد أفػػػراد الفريػػػق الواحػػػد بػػػُت  -     
 العبُت فقط . 

 يسمح ألي العب يقذؼ الكرة من أي اذباه كبو السلة بيد واحد أو بكلتا اليدين معا .  -     
 يبكن دفع الكرة يف أي اذباه بيد واحد أو بكلتا اليدين مع عدـ استخداـ قبضة اليد يف ذلك .  -     
 يشًتط على الالعب اعبري الكثرة ،ولكن يبكن أخذ خطوة واحدة عقب استالمها .  -     
 .   يستخدـ الالعب يديو فقط يف مسك الكرة وال يبكن االستعانة جبسمو يف ذلك أو لالحتفاظ هبا -     
الػػدفع باألكتػػاؼ واغبجػػز والضػػرب والعرقلػػة واإلعػػادة باليػػدين مػػن أىػػم اؼبمنوعػػات ووبػػذر علػػى الالعبػػُت  -     

 ارتكاهبا وتدخل ضمن األخطاء . 
الالعب الذي وبػاوؿ بنػاءا علػى نيػة مسػبقة إيػذاء خصػمو يطػرد مػن اؼبلعػب وتلغػى اإلصػابة الػيت أحرزىػا  -     

 وال يبسح لو دبواصلة اللعب 
ضػػرب الكػػرة بقػػبض اليػػد يعتػػرب ـبالفػػة لقواعػػد اللعػػب ، والفريػػق الػػذي يرتكػػب ثػػالث ـبالفػػات متتاليػػة  -     

 وبتسب ضده ىدؼ على شرط أال يقـو الفريق اآلخر بقطع تسلسل األخطاء بارتكاب خطأ وسطها . 
 ا تعترب ىدفا ضده . إذا استقرت الكرة على حافة السلة وقاـ أحد اػبصـو بضرهبا أو ربريكها فإهن -     
إذا أخرجػػػت الكػػػرة خػػػارج اغبػػػدود فتعػػػاد مػػػرة أخػػػرى إُف داخػػػل اؼبعلػػػب بواسػػػطة أفػػػراد الفريػػػق الػػػذي َف  -   

 يتسبب يف إخراجها . 
إذا تسػػبب العبػػاف أو أكثػػر مػػن فػػريقُت متنافسػػُت يف إخػػراج الكػػرة خػػارج اغبػػدود ،فعلػػى اغبكػػم أف يقػػـو  -    

ط مستقيم داخل حدود اؼبعلب ،وعلى أوؿ العب يتمكن من االسػتحواذ عليهػا أف بإدخاؽبا ،وذلك بتمريرىا يف خ
 يتخلص منها يف مدة ال تزيد عن طبس ثواين وإذا احتفظ هبا ؼبدة أطوؿ تصبح من حق الفريق اآلخر 

اغبكػػػم ىػػػو الشػػػخص الوحيػػػد الػػػذي يقػػػرر كػػػوف الكػػػرة يف اللعػػػب مػػػن عدمػػػو ،كمػػػا يقػػػرر أيضػػػا صػػػحة  -    
عليو أف يسجل عػدد اإلصػابات الػيت وبرزىػا كػل فريػق ،وىػو القاضػي الفاصػل يف كػل شػيء حػىت احتساب اؽبدؼ و 

 هناية اؼبباراة وال وبق ألي العب االعًتاض على قراراتو وجزاء ذلك إعالف خطأ ضده . 
عنػػد بدايػػة اؼببػػاراة يصػػطف العبػػو الفريػػق يف مواجهػػة بعضػػهما الػػبعض كػػل علػػى حػػدوده ويقػػـو اغبكػػم  -     

الكػػرة يف منتصػػف اؼبلعػػب ،وعنػػد إعطػػاء إشػػارة البػػدء يعػػود الالعػػب بأقصػػى سػػرعة باذبػػاه الكػػرة لالسػػتحواذ بوضػػع 
 . (0)عليها وبدء اللعب 

                                                           

 .17،ص 2004أضبد أمُت فوزي :كرة السلة للناشئُت ، اؼبكتبة اؼبصرية ،  –1
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 *مقــاييس الملعـب  
 .   العبُت 8قدـ لعدد   (011×51:) 0816يف سنة  - 

 العبُت . 4قدـ لعدد  (61×41)                          
 قدـ . (61×34):0811يف سنة  -   

 قدـ . (61×31:)0872يف سنة  -         
 قدـ .  (74×34)                          

 :اإلبقاء على اعتماد اؼبلعبُت ولكن ربويل القياس إُف اؼبًت . 0842يف سنة  - 
 مًتا  (13×02)                          
 مًتا  (17×04)                          

 : مث اعتماد ثالثة مقاييس للمالعب 0845يف سنة  - 
 مًتا.  (15×03)اؼبعلب اؼبتوسط                           
 مًتا . (17×04)اؼبلعب الكبَت                           
 مًتا. (13×02)اؼبلعب الصغَت                           

مًت وربسب اإلصابة بثالثػة نقػاط 5 مت رسم نصف دائرة حوؿ اؽبدؼ تبعد عنو مسافة :0874يف سنة  - 
 إذا أجريت من ىذه اؼبسافة . 

 : مت اعتماد مقياسُت للمعلب نبا :0888يف سنة  - 
 مًتا للمنافسات الدولية .  (04×17)                            
 (0)مًتا للمنافسات احمللية .  (03×15)                            

 *الالعـبون  
 العبُت . 8:  0814يف سنة  - 
 العبُت حسب اتفاؽ الفريقُت . 8إُف  4: من  0816يف سنة  - 
 العبُت حسب اتفاؽ الفريقُت .  8إُف  5: من  0811يف سنة  - 
 العبُت فقط .  5:  0813يف سنة  - 
 العبُت فقط .  4:  0817يف سنة  - 

 *وقـت المـباراة     
 يقة . دق 01: شوطُت مدة كل شوط  0814يف سنة  - 
 دقيقة .  04: شوطاف مدة كل  شوط  0816يف سنة  - 
 دقائق .  7: أربعة أشواط مدة كل شوط  0813يف سنة  - 

                                                           

 . 21فوزي :مرجع سابق ،ص أضبد أمُت  – 1
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 دقيقة .  11: شوطاف مدة كل شوط  0817يف سنة    - 
دقػائق وبينهمػا  01دقيقة يتم تقسمها إُف فًتتُت كل فًتة  11: شوطاف مدة كل شوط  0888يف سنة  - 

  (0)ة .دقيقتاف للراح
 

 التطور التاريخي لمهارات كرة السلة  -3
إف التطػػور اؼبسػػتمر لقػػانوف اللعبػػة والدراسػػات والبحػػوث الػػيت أدت إُف رفػػع اؼبسػػتوى للياقػػة البدنيػػة لالعبػػُت  

وكػػذلك التفكػػَت اؼبسػػتمر يف كسػػر اغبيػػل الدفاعيػػة واؽبجوميػػة ،كػػل ذلػػك كػػاف لػػو أثػػر بػػال  يف تطػػور فنػػوف اللعبػػة منػػذ 
ىت وقتنػػا اغبػػاِف ،فلعبػػة كػػرة السػػلة أصػػبحت تتطلػػب توقيتػػا سػػريعا يف األداء وأصػػبح الصػػراع بػػُت اؼبهػػاصبُت نشػػأهتا حػػ

  (0)واؼبدافعُت طواؿ اؼبباراة ال ينقطع وال يتسم باؽبدوء يف أي غبظة من ػبطاهتا .
ات وخلػػق مهػػارات وقػػد كػػاف نتيجػػة ىػػذا الصػػراع اؼبسػػتمر بػػُت اؼبهػػاصبُت واؼبػػدافعُت أثػػر بػػال  يف تطػػور اؼبهػػار  

جديػػػدة ، ففػػػي خػػػالؿ الثالثينيػػػات كانػػػت حركػػػات القػػػدمُت ومهاراهتػػػا تنحصػػػر يف اعبػػػري وتغػػػَت السػػػرعة والتوقػػػػف 
واالرتكػػػاز ،وكػػػذلك الوثػػػب ،وكػػػاف يتعلمهػػػػا الالعػػػب بنفسػػػو حيػػػث تفػػػرض طبيعػػػػة اللعػػػب أف يقػػػـو الالعػػػب هبػػػػذه 

ب مػػػدى أنبيتهػػػا يف متابعػػػة اػبصػػػم ومراوغتػػػو اغبركػػػات دوف أسػػػس ثابتػػػة وواضػػػحة للمػػػدربُت ودوف أف يػػػدري الالعػػػ
،ولكػػػن طبيعػػػة الصػػػراع مػػػع اػبصػػػم فرضػػػت علػػػى الالعػػػب واؼبػػػدرب التفكػػػَت يف تقنػػػُت ىػػػذه اغبركػػػات فبػػػدأت تظهػػػر 
بصػػورة أفضػػل يف األداء فأصػػبح التوقػػف يعتمػػد علػػى ثػػٍت الػػركبتُت ػبفػػض مركػػز الثقػػل واتسػػاع اؼبسػػافة بػػُت القػػدمُت 

أ االرتكػاز يأخػػذ طابعػا مغػػايرا عمػا كػػاف عليػو مػػن قبػل حيػػث أصػبح يػػتم حبجػز اػبصػػم للمحافظػة علػػى االتػزاف ،وبػػد
وعلػػػى مشػػػط القػػػػدـ لسػػػرعة أدائػػػػو ،وىكػػػذا تطػػػػورت حركػػػات القػػػدمُت يف ىػػػػذه الفػػػًتة تطػػػػورا ملحوظػػػا ،ويف خػػػػالؿ 

اسػػية األربعينيػات شػاع اسػتخداـ مهػارات التصػويب علػى السػػلة باليػدين مػن الثبػات ، فتكونػت لػدى اؼبػدافعُت حس
خاصة كبو التصويب هبذه الطريقػة ،وأصػبح مػن السػهل إحبػاط معظػم ؿبػاوالت التصػويب فبػدأ اؼبػدربوف التفكػَت يف 
أسػػلوب آخػػر يتػػيح لالعبػػُت اؼبهػػاصبُت فػػرص أكثػػر إلصػػابة اؽبػػدؼ حػػىت ظهػػرت مهػػارة التصػػويب مػػن القفػػز يف أوائػػل 

يب باليػدين حػىت يف حالػة الرميػة اغبػرة ،حيػث بػدأ اػبمسينيات ،كما بدأت أيضا يف ىذه الفًتة زبتفي مهػارة التصػو 
التصويب بيد واحد يف الظهور واختفي سباما التصويب باليدين مػع أوائػل السػتينيات حيػث ظهػرت مهػارة التصػويب 

 من أعلى إُف أسفل اليت أطلق عليها اسم التصويبة الساحقة .

                                                           

 . 23-22أضبد أمُت فوزي :مرجع سابق ،ص  – 1
 . 24أضبد أمُت فوزي :مرجع سابق ، ص  – 1
 .12-11،ص1991ـبتار ساَف :مع كرة السلة ،مؤسسة اؼبعارؼ،بَتوت،لبناف، - 2
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دى مػػا وصػػل إليػػو التقػػدـ يف اإلعػػداد وقػػد كػػاف ىػػذا نتيجػػة لتطػػور التصػػويب مػػن القفػػز ورد فعػػل طبيعػػي ؼبػػ 
البدين لالعبُت ،وَف يقف التطور يف التصويب عند ىذا اغبد ، فقػد شػوىد خػالؿ األدوار النهائيػة لبطولػة العػاَف الػيت 

تطػػور جديػػد للتصػػويب مػػن القفػػز ، حيػػث يقػػـو الالعػػب اؼبصػػوب  0861أقيمػػت دبدينػػة لوبليانػػا بيوغسػػالفيا سػػنة 
اء بعػػد أف يصػػل إُف أعلػػى ارتفػػاع حػػىت يتجنػػب بػػذلك مقاومػػة اػبصػػم إذا مػػا اسػػتطاع أف يتابعػػو بتغيػػَت اذباىػػو يف اؽبػػو 

    .(1)يف االرتقاء والوثب ألعلى 

 المهارات األساسية لكرة السلة : -4
تعد اؼبهارات األساسية لكرة السلة واحدة من أىم متطلبات أدائها وبػدوف إجادهتػا يتعػذر علػى الالعبػُت تطبيػق     
ط الفرديػػة واعبماعيػػة وبالتػػاِف الفشػػل يف تنفيػػذ الواجبػػات اؽبجوميػػة والدفاعيػػة الػػيت يكلػػف هبػػا الالعػػب خػػالؿ اػبطػػ

اؼببػػاراة ، حيػػػث أف الالعػػػب وبتػػػاج إُف تركيػػػز وسػػػرعة التحػػػرؾ بػػالكرة أو بػػػدوهنا والقػػػدرة علػػػى بنػػػاء اؽبجمػػػات وتوقػػػع 
ي أف يبتلػك الالعػب ؾبموعػة مػن اؼبهػارات اػباصػة حركات اػبصم يف نطاؽ موافق اللعب اؼبتغَت ، لذا فمػن الضػرور 

 باللعبة اؼبتميزة بالدقة واإلجادة الكبَتة يف األداء .
، واف مػن أىػم اغبقػائق العلميػػة (1)إف اؼبهػارة ىػي ) حركػة إراديػة تتضػمن توافػق العضػالت يف تنفيػذ نشػاط ىػادؼ   

طػػور فيهػػا يعتمػػد علػػى مػػدى إتقػػاف وإجػػادة اؼبهػػارات الػػيت تتميػػز األلعػػاب اؼبنظمػػة ومنهػػا لعبػػة كػػرة السػػلة وىػػو أف الت
األساسػػية يف اللعبػػة والػػتمكن مػػن أدائهػػا ربػػت صبيػػع ظػػروؼ اؼبنافسػػة اغبقيقيػػة ، ويعػػد ىػػذا اإلتقػػاف أسػػاس االرتقػػاء 

 . (2)والتفوؽ 
غبركػػة ( اؼبهػػارات األساسػػية يف كػػرة السػػلة بأهنػػا ) ؾبموعػػة أنظمػػة وأسػػاليب االنتقػػاؿ وا 0874يعػػرؼ ) ضبػػودات    

بالكرة وبدوف كرة وكذلك تعٍت تأدية التكنيػك والتكنيػك ؽبػا( ويضػيف أف اؼبهػارات األساسػية ىػي أصػل روح اللعبػة 
حيػػث تتفػػرع منهػػا مهػػارات أو أسػػاليب لتأديػػة متطلبػػات اللعبػػة، وىنػػاؾ مػػن يعػػدىا الكيفيػػة الػػيت تػػؤدي هبػػا اغبركػػات 

 . (3)أهنا ) طريقة أداء اغبركات اليت تشملها اللعبة ( ( ب0877خالؿ اللعبة حيث يعرفها ) البازي وعبد اهلل 
 

ويضػػيفاف أف اؼبعلػػم واؼبػػتعلم هبػػب أف يكونػػاف علػػى بينػػة مػػن أهنػػا عػػن طريػػق وإتقػػاف اؼبهػػارات األساسػػية يبكػػن أف     
 يغدو عدد اؼبخالفػات ؿبػدود حيػث أف الالعػب يف حداثػة عهػده باللعبػة ال يسػتطيع التفريػق بػُت اؼبخالفػة والصػواب

( علػػى أف الػػتحكم hankinson 1988( مػػع )  0871بالنسػػبة لػػألداء اؼبهػػارات األساسػػية ويتفػػق )عبػػد اهلل 
اعبيد يف اؼبهارات األساسية ىو من أىم العوامل الرئيسة الػيت يتوقػف عليهػا النجػاح يف اؽبجػـو السػريع يف كػرة السػلة 

بػػػُت الفػػػريقُت والػػػذي يعتمػػػد بػػػدوره علػػػى إسػػػًتاتيجية إذ تتحػػػدد نتيجػػػة اؼببػػػاراة طبقػػػا إُف الفػػػرؽ يف النقػػػاط اؼبسػػػجلة 
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التحػرؾ واألداء السػريع للمهػارات األساسػية اؼبكتسػػبة والػيت هبػب القيػاـ هبػا بطريقػػة متطػورة وعلػى كبػو السػعة والدقػػة  
(1()2)  . 

ارات مػػن خػػالؿ مػػا تقػػدـ فػػاف الباحػػث يبكػػن أف يوضػػح مفهػػـو اؼبهػػارات األساسػػية بتعريػػف إجرائػػي بأهنػػا اؼبهػػ     
اغبركية اؽبادفة اليت تؤدي ربت قيود قانوف لعبة كرة السلة وىي أساس االقباز خالؿ اؼببػاراة وىػي بػدورىا تتقسػم إُف 

 عدة عناصر نذكر منها :

 (:DRIBBLEالطبطبة )  4-1
من موقػع  تعد الطبطبة عنصرا أساسيا يف كرة السلة وىي الوسيلة الوحيدة اليت يستطيع فيها الالعب االنتقاؿ بالكرة

   (3) آلخر وتعتمد على االنثناء واؼبد اغباصل يف اؼبرفق والرس  اليد
( الطبطبػػػة بأهنػػػا ) عمليػػػة رفػػػع الكػػػرة علػػػى األرض بواسػػػطة اؼبرفػػػق والرسػػػ  واألصػػػابع  0871يعػػػرؼ ) معػػػوض      

ة دبالمسػػػتها ويضػػػيف هبػػػب أف ألتالمػػػس الكػػػرة راحػػػة اليػػػد ، واف تكػػػوف األصػػػابع متباعػػػدة بارزبػػػاء وىػػػي تتػػػابع الكػػػر 
ورفعها وتوجيهها إُف األسفل دوف ضرهبا عند ارتػدادىا مػن األرض ، وتعػد مػن أصػعب اؼبهػارات األساسػية اداءا ؽبػا 

 . (4)تتطلبو من توافق عضلي ، عصيب وؼ 
( أف استعماؿ واقيػات حجػب النظػر عنػد تعلػيم الطبطبػة يعػد مػن ضػرورات الػتعلم ؽبػذه 0877ويؤكد اؽبامشي )    

لفػػػرض منػػػع الالعػػػب مػػػن النظػػػر إُف الكػػػرة أثنػػػاء الطبطبػػػة ، والػػػذي يعػػػد مبػػػدءا أساسػػػيا عنػػػد تعلػػػيم مهػػػارة  اؼبعػػػارات
   (5)الطبطبة 

( علػػى أف اسػػتخداـ كفػػوؼ مصػػنعة أثنػػاء تعلػػم ىػػذه اؼبهػػارة سيسػػاعد  0881ويتفػػق الباحػػث مػػع ) ؿبجػػوب     
الكفػػوؼ بالشػكل الػذي يعمػل علػى نشػػر علػى زيػادة اإلحسػاس باغبركػة أثنػاء الطبطبػػة خاصػة إذا مػا صػممت ىػذه 

 (6)األصابع على الكرة ويبنع مالمستها براحة اليد. 
 وتنقسم الطبطبة إُف ثالثة أنواع :      

 الطبطبة العالية . -0

 الطبطبة الواطئة . -1

 الطبطبة بتغَت االذباه . -2
 حيث يستخدـ كل نوع من ىذه األنواع طبقا لظروؼ اللعب اؼبتغَتة .  

                                                           

 . 41، ص 1980مهدي قبم عبد اهلل : كرة السلة ، الطبعة األوُف ، دار اؼبعرفة ، ، بغداد ،  -1
،  1988نبيل مهدي قبم وآخروف: تدريس كرة السلة ىنقسن : التقدـ يف مراحل ) ترصبة (  ، دار الكتب لطباعة والنشر ، جامعة اؼبوصل ،  -2

 , 357ص
 .58ائز بشَت ضبودات : مرجع سابق ،صوف مؤيد عبد اهلل - 3
 . 81،80، ص 1980حسن سيد معوض : كرة السلة للجميع ، مطابع الدجوي ، القاىرة ،  4

 24، ص1988إبراىيم ؿبمد اؽبامشي : كرة السلة اغبديثة ، اؼبطبعة اغبكومية بوزارة اإلعالـ ، الربيق ، 5- 
 .162، ص 1990سلجي للحركات الرياضية ، مطابع التعليم العاِف ، جامعة بغداد ، وجيو ؿبجوب : التحليل اغبركي الفيزيائي والف6-  
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 ( :SHOOTING) التصويب - 4-2
 (1)  ويعرؼ بأهنا ) عملية دفع الكرة باذباه اؽبدؼ على شكل رمية حرة باستخداـ ذراع أو ذراعُت (.      
ويعػػد مػػن أىػػم اؼبهػػارات األساسػػية يف كػػرة السػػلة حيػػػث تتحػػدد نتيجػػة اؼببػػاراة بعػػدد النقػػاط الػػيت وبرزىػػا الفريػػػق     

مػػا أف صبيػػع اؼبهػػارات األخػػرى تصػػبح عديبػػة اعبػػدوى يف حالػػة عػػدـ نتيجػػة ادخلػػو الكػػرة يف سػػلة الفريػػق اػبصػػم ، ك
 اؼبصػادرقباح التصويب ، واىم ما هبب التأكيد عليػو يف ىػذه اؼبهػارة ىػو االىتمػاـ بقػوس طػَتاف الكػرة ، حيػث تشػَت 

إُف أف الالعب هبب أف يرمي الكرة على كبوي يرفع من قوس طَتاهنا كي يضمن سػقوط الكػرة بشػكل يكػاد يكػوف 
 (2)درجة ( وىي أفضل زاوية لدخوؿ الكرة يف السلة.  81بزاوية كبَتة تقارب ) أيموديا على مركز اغبلق ع
( أف ألدراؾ اؼبسػػػافة أثنػػػاء التصػػػويب ذو دورا مهمػػػا يف ربسػػػُت مسػػػتوى الدقػػػة وسػػػرعة  0880ويشػػػَت ) إظباعيػػػل   

 (  3)تعلم ىذه اؼبهارة .
عنصػػري الدقػػة والسػػرعة معػػا يف مهػػارة التصػػويب كػػي يػػتمكن ( علػػى ضػػرورة مػػزج 0881حيػػث يؤكػػد )سػػالمة      

 (4)الالعب من أدائها بصورة إلية.
ويرى الباحث أف التصػويب مػن أصػعب اؼبهػارات األساسػية يف كػرة السػلة مػن حيػث الدقػة اؼبطلوبػة ، حيػث أف     

أف مقػدار قػوس  ، 0860(BUNNىذه الصعوبة تزداد مع حالة األطبػاؽ مػن قبػل الالعػب اؼبػدافع حيػث يػذكر )
الذي تسلكو الكرة يتناسب عكسيا مع مقدار اؼبسافة بُت الالعػب اؼبصػوب والالعػب اؼبػدافع عنػدما يكػوف األخػَت 

 (5)قريبا من حالة األطباؽ . 
( فيمػػا يتعلػػق باعبانػػب النفسػػي وتػػأثَته علػػى الدقػػة يف التصػػويب علػػى ضػػرورة COLLINS1984كمػػا يؤكػػد )     

ور باإلحبػاط أثنػػاء التصػػويب ، ويضػػيف أف اؽبػػدوء والشػعور باالرتيػػاح فضػػال عػػن التصػػور الثقػة بػػالنفس وذبنػػب الشػػع
 (6)البصري االهبايب وتعد من أىم عوامل النجاح يف الرمية اغبرة .

 تنقسم مهارة التمرير إُف نوعُت رئيسُت نبا :     
 التصويب من الثبات . -أ              
 .التصويب من اغبركة  –ب           

                                                           

 . 143، ص 1987اضبد جابر باقر وكماؿ عارؼ ظاىر : اؼبهارات الفنية لكرة السلة ، مطابع التعليم العاِف ، بغداد ، 1-
 .23، ص 1999عة والنشر ، جامعة اؼبوصل ، ، دار الكتب للطبا 2مؤيد عبد اهلل جاسم وفائز بشَت ضبودات : كرة السلة ،ط -2

: مهارات كػرة السػلة دراسػة ذبريبيػة لػتعلم مهػارات التمريػر واحملػاور والتصػويب ، رسػالة ماجسػتَت منشػورة ، ؾبموعػة رسػائل  ؿبمد عبد الرحيم إظباعيل - 3
 .  205،ص  1991ماجستَت يف الًتبية ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،

ؿبمد عبد العزيز سالمة : دراسة لدقة التصويب اؼبميزة بالسرعة وتأثَتىا على فعاليػة التصػويب يف كػرة السػلة ، حبػث منشػور ، ؾبموعػة حبوث منشورة  4-
 . 334،ص 1990يف الًتبية الرياضية ، جامعة البصرة ،

bunn,jiwi,scieneifce,principles ofcoaching,secondeditionprenticehall,angledceifts,neiojorgy. 
1971.p254    5                                                                                                                                                   

  Doug , Collins ,shot , ting  ,tecanioues ,and indidval ,offensive ,moves flashback volumex , ins 
usa 1984 ,p41 .  6   
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ويعػػػد التصػػػويب مػػػن الثبػػػات أسػػػهل مػػػن التصػػػويب مػػػن اغبركػػػة وأكثػػػر التصػػػويبات اسػػػتخداما يف ىػػػذا النػػػوع مػػػن     
التصػػويب ىػػو التصػػويب مػػن فػػوؽ الػػرأس بيػػد واحػػدة وغالبػػا مػػا يسػػتخدمو الالعبػػوف أثنػػاء الرميػػة اغبػػرة ، وهبػػب عنػػد 

اؼبفاصػػل للجسػػم وصػػوال إُف االمتػػداد الكامػػل اؼبهػػارة التػػأثَت علػػى التوافػػق والتناسػػب وربػػط حركػػات مػػد  هتعلػػيم ىػػذ
 (1)والتأكيد على دفع الكرة برس  اليد مع متابعة األصابع غبركة اليد للكرة . 

 ما النوع الثاين ) التصويب من اغبركة ( فينقسم إُف أربعة أنواع ىي : أ

   JUMP  SHOTػ التصويب من القفز .                  0      
  LAY UP SHOTالسلمي .                   ػ التصويب   1      

   HOOK  SHOTػ التصويب اػبطايف .                    2      
   TIP IN  SHOT                   ػ التصويب باؼبتابعة .  3      
ػبصػم حيث يستخدـ كل نوع من ىذه األنواع وفقا إُف موقع الالعب اؼبصوب بالنسبة إُف اؼبدافع وسلة الفريػق ا   

 (2)، وبناءا على مدى إجادتو بكل نوع من ىذه األنواع .

 مهارة جمع الكرات المرتدة : -4-3
يتفػػق العديػػد مػػن كبػػار مػػدريب كػػرة السػػلة علػػى حقيقػػة أف الفريػػق الػػذي يػػتحكم أفػػراده يف لػػوحيت كػػرة السػػلة ىػػو      

هػػارة صبػػع الكػػرات اؼبرتػػدة ىػػي أىػػم مهػػارات الفريػػق األكػػرب فرصػػة للفػػوز بنتيجػػة اؼببػػاراة ، وعلػػى يبكػػن التأكيػػد بػػاف م
 اللعبة .

 ومن أىم القدرات اغبركية اؼبرتبطة هبذه اؼبهارة :    
سرعة رد الفعػل ، والرشػاقة ، والتوافػق العضػلي العصػيب ، والقػوة اؼبميػزة بالسػرعة ) العضػالت اؼبػادة للسػاؽ والقػدـ ، 

 لسمات الشجاعة والروح القتالية واؼببادرة . قوة عضالت الذراعُت ( كذلك من الضروري امتالؾ الالعب
 ومن جانب أخر يتضمن اعبانب الفٍت ألداء ىذه اؼبهارة النقاط الفنية اآلتية :   

 حجز الالعب القريب .  -0        
 احتالؿ اؼبكاف الصحيح .  -1        
 القفز أعلى ما يبكن يف التوقيت الصحيح الرتداد الكرة .-2      
 الكرة والتحكم فيها يف اقرب مكاف الرتدادىا من اللوحة أو اغبلقة .  مسك-3      

                                                           

 . 23،25،ص ، 1999مؤيد عبد اهلل جاسم وفائز بشَت ضبودات : مرجع سابق ،  - 1
  .   72،77، ص 1985فائز بشَت ضبودات وآخروف : مرجع سابق ،  -2
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 مهارات حركات القدمين الدفاعية والهجومية :  -4-4
تعػػد سبرينػػات العػػػدو واعبػػري واألثقػػػاؿ واغببػػاؿ واؼبػػػدرجات مػػن أىػػم وسػػػائل التػػدريب الػػػيت يبكػػن اسػػػتخدامها يف     

لسرعة لالعبػُت ، سبهيػدا الشػًتاكهم فيهػا بعػد برنػامج تنميػة كػل مػن برنامج رفع مستوى التحمل العضلي والرشاقة وا
 (1)مهارات حركات القدمُت الدفاعية واؽبجومية .

 مهارات التمرير ) المناولة ( :-5 
وىػي مػن اؼبهػارات األساسػية اؼبهمػة وتعػد الطريقػة الرئيسػية لنقػل الكػرة أثنػاء اللعبػة وتعػرؼ ) بأهنػا عمليػة رمػي       

العػػب ألخػػر بصػػورة دقيقػػة وذلػػك ذبنبػػا لقطعهػػا مػػن قبػػل الػػدافع ولغػػرض الوصػػوؿ ىػػدؼ اػبصػػم بأمػػاف ( الكػػرة مػػن 
.(2) 

وألنبيػػة ىػػذه اؼبهػػػارة فقػػد أكػػػد الكثػػَت مػػػن البػػاحثُت علػػػى ضػػرورة اسػػػتخداـ الوسػػائل الفعالػػػة يف عمليػػة الػػػتحكم     
 (3)اغبركي لتنمية دقة وسرعة أدائها خالؿ اؼبباراة .

) ىػي احػد اؼبهػارات اؽبجوميػة يف كػرة السػلة ، وىػي عمليػة انتقػاؿ الكػرة  ة( أف اؼبناولػ 0874ات ويذكر ) ضبود   
من العب مهاجم إُف العب أخر يكوف يف وضع جيد للتقدـ إُف األماـ أو القياـ بالتصػويب ، او ىػي عمليػة نقػل 

 (4)لضعيف ( .الكرة إُف الالعب الذي يكوف أكثر فاعلية بالنسبة إلحدى مناطق دفاع اػبصم ا

( ، إف اسػػػتعماؿ اؼبنػػػاوالت الكثػػػَتة والسػػػريعة ىػػػو التكتيػػػك النػػػاجح 0874ويشػػػَت كػػػل مػػػن ) اؼبفػػػيت و العػػػزاوي    
   (5)ػبلخلة وتفكيك وحدة دفاع الفريق اػبصم ، ومن مث اخًتاقو لغرض التهديف .

التمريػػػر ألنػػػو يسػػػتطيع أف وبػػػتفظ  ويف اؼبباريػػػات القويػػػة فيهػػػا مسػػػتوى متقػػػارب يكسػػػب اؼببػػػاراة الفريػػػق الػػػذي هبيػػػد   
   (6)مع هتديد سلة الفريق األخر . ةبالكرة معو يف الدقائق األخَتة من اؼبباراة لطوؿ فًتة فبكن
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ويػػرى الباحػػث أف التمريػػر يف كػػرة السػػلة ىػػي سػػالح ىجػػومي ذو حػػدين وتتحقػػق الفائػػدة مػػن ىػػذا السػػالح طبقػػا    
 تخداـ اؼبناولة أثناء اللعب .إُف براعة الفريق اؼبهاجم وإجادتو الس

وتشَت بعض اؼبصادر اغبديثة إُف أف استخداـ التمرير ىو أسهل طريقة لكػي وبػتفظ فريػق كػرة السػلة بػالكرة وىػي    
أيضػػا طريقػػة لنقػػل الكػػرة داخػػل اؼبلعػػب بشػػكل تسػػرع بكثػػَت مػػن الطبطبػػة واف اختيػػار نػػوع التمريػػرة يتوقػػف علػػى سػػَت 

 (1)قع الالعب بالنسبة لزمالئو وخصومو .اؼبباراة وؾبرياهتا وعلى مو 
 ومن حيث اؼببدأ فاف مهارات التمرير يف كرة السلة تقسم إُف نوعُت أساسُت نبا :   

 التمرير باليدين . -0

 التمرير بيد واحدة . -1

 التمرير باليدين  -5-1
 ( CHEST.PASSالتمريرة الصدرية ) -5-1-1

الما وأكثرىػػا اسػػتعماال خػػالؿ اللعػػب وأكثػػر مػػا يكػػوف اسػػتخدامها وىػػي تعػػد مػػن أسػػهل اؼبنػػاوالت أداء ، واسػػت     
مناسػػبا للمسػػػافات القصػػػَتة واؼبتوسػػػطة ونظػػػرا لسػػهولة أدائهػػػا وأنبيتهػػػا فانػػػو غالبػػػا مػػا يػػػتم تعليمهػػػا للمبتػػػدئُت خػػػالؿ 

   (2)اؼبراحل األوُف من العملية التعليمية.
 صبيع الفرؽ وتؤدى بدفع الكػرة باليػدين مػن أمػاـ الصػدر وتسمى بتمريرة الفريق ألهنا أكثر التمريرات شيوعا بُت    

وىػػي التمريػػرة اؼبسػػتعملة يف اللعػػب يف األحػػواؿ اؼبعتػػادة ، وتتطلػػب قػػوة األصػػابع والرسػػغُت ومػػدا سػػريعا مػػن الكػػوعُت  
ة وهبػػب أف يػػتمكن الالعػػب مػػن تأديتهػػا دبجػػرد اسػػتالـ الكػػرة حػػىت ليخيػػل للرائػػي أف اسػػتالـ الكػػرة وسبريرىػػا يف حركػػ

 (3)واحدة تقريبا وأحسن مستوى لتمريرىا بُت الكتف والفخذ.
وتسػػتخدـ التمريػػرة الصػػدرية يف اؼبسػػافات القصػػَتة وعنػػد أداء التمريػػرة فػػاف الكػػرة تسػػحب باليػػدين اذبػػاه الصػػدر    

اعُت بقػوة وسبسك الكرة بأطراؼ األصابع بٍت كال اؼبػرفقُت مث تؤخػذ خطػوة يف اذبػاه حركػة التمريػرة ، ودبجػرد فػرد الػذر 
تدفع الكرة من اليػدين حبركػة نظػم خػارجي مػن الرسػغُت حبيػث تصػل الكفػاف يف مواجهػة الكػرة ودبجػرد إسبػاـ التمريػرة 

 (4)ينتقل قل اعبسم لألماـ على القدـ األمامية والذراعاف فبتداف إُف أقصى حد .
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الفريػق وقػد ظبيػت باؼبناولػة الصػدرية الف أدائهػا  وألهنا أكثر اؼبناوالت شيوعا يف اللعبة ويطلق عليهػا الػبعض سبريػرة   

يبػػدأ مػػن الصػػدر وهبػػب علػػى الالعػػب أف يػػتمكن  مػػن أدائهػػا بعػػد اسػػتالـ الكػػرة مباشػػرة ، حيػػث تػػؤدي بعػػد مسػػك 
الكػػرة وسػػحبها إُف الصػػدر بالشػػكل الػػذي يظهػػر ، وكػػاف الالعػػب يقػػـو بعمػػل دائػػرة أمػػاـ اعبسػػم وتػػتم دبػػد الػػذراعُت 

   (1)كرة بقوة برس  الكتفُت وأخَتا باألصابع ، وقد تؤدى ىذه اؼبهارة من الثبات أو من اغبركة .إُف األماـ ودفع ال
وىنػػاؾ مػػن يقػػوؿ بوجػػوب اخػػذ خطػػوة يف اذبػػاه التمريػػرة حػػىت تكػػوف مضػػبوطة ، وآخػػروف يقولػػوف أف ىػػذه التمريػػرة   

اب يف األخػػػذ يكػػػال الػػػرأيُت هبػػػب أف تػػػؤدي حبركػػػة سػػػريعة مػػػن األصػػػابع والرسػػػ  دوف اخػػػذ خطػػػوة واعتقػػػد أف الصػػػو 
حسػػػب اغبالػػػػة اؼبوجػػػودة ويتفػػػػق اعبميػػػع علػػػػى وجػػػوب التػػػػدريب بػػػالكرة الطبيػػػػة قبػػػل ابتػػػػداء اؼبسػػػـو لتقويػػػػة الرسػػػػغُت 

 واألصابع واؼبرفقُت 
 حركة التمريرة :*   

سػػػفل تكػػػوف الكػػػرة يف البدايػػػة أمػػػاـ الصػػػدر وتتحػػػرؾ اليػػػداف بػػػالكرة لرسػػػم دائػػػرة مػػػن األمػػػاـ بعيػػػدا عػػػن اعبسػػػم لأل   
وللداخل  مث أعلى اؼبكاف الذي ابتدأت منو الكرة مث تستمر الكرة يف حركػة التمريػرة بػدفعها مػن أمػاـ الصػدر لألمػاـ 

الػػذراعاف بػػل  فوال تتوقػػ ا للخػػارجاف والكفػػاف تتجهػػاف أمػػا لألسػػفل وأمػػحبيػػث تنتهػػي حركػػة الػػدفع ، والػػذراعاف فبتػػد
دبتابعػػة التمريػػرة حيػػث يػػؤدي ذلػػك إُف مزيػػد مػػن السػػرعة ودقػػة تسػػتمراف يف حركتهمػػا بسػػهولة وتػػراخ ، فيمػػا يسػػمى 

 التمريرة .
وعند نزوؿ الكػرة يف اؼبرجحػة األوليػة تنثػٍت الركبتػاف قلػيال واالسػتعداد إلضػافة قػوة مػد الػركبتُت يف التمريػرة ، وعنػد    

درجػة اخػذ خطػوة يف نفػس االذبػاه القياـ بعملية الػدفع للكػرة سبتػد الػركبتُت ويتحػرؾ اعبسػم أمامهػا يف اذبػاه التمريػرة ل
   (2)إذا احتاج األمر ، وتكوف ىذه اػبطوة بأي من القدمُت .

 (3)التمريرة من فوق الرأس  -5-1-2
( وىي اؼبناولة اليت عبػا two-hand-overhead-passأما اؼبناولة ) التمريرة ( من فوؽ الرأس باليدين )    

 (  sortal 2000با مدافعا بينو وبُت زميلو ، حيث يذكر )الالعب إُف استخدامها عندما يكوف ىناؾ الع
مػػن فػػوؽ الػػرأس ، وذلػػك الف  ةإذا كنػػت مضػػطر لػػتعلم مناولػػة واحػػدة فقػػط مػػن منػػاوالت كػػرة السػػلة فػػآلتكن اؼبناولػػ

اؼببتػػدئُت ال يواجهػػوف صػػعوبة كبػػَتة يف تعلػػم ىػػذه اؼبناولػػة مػػن جهػػة ، ولصػػعوبة قطعهػػا مػػن قبػػل اػبصػػم ، مػػن جهػػة 
سػنوات وتتعػدى أنبيتهػا   01ف أف ىذه اؼبناولة مهمة جػدا لفػرؽ البنػُت والبنػات علػى حػد سػواء وبعمػر أخرى يضي
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   3-nicksorted , basket-ball tip-ins, cb , mcgraw hil companies,chicago,usa, 2001 ,p 46,47 . 
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كػػػذلك بالنسػػػبة لالعبػػػُت اؼبتقػػػدمُت حيػػػث تعػػػد مػػػن اؼبنػػػاوالت اعبيػػػدة يف تزويػػػد العػػػب االرتكػػػاز بػػػالكرات األكثػػػر 
 خطورة على سلة فريق اػبصم . 

مها للمسػػافات الطويلػػة ، وتسػػتخدـ غالبػػا يف حالػػة سبريػػر الكػػرة أعلػػى وتعػػد ىػػذه التمريػػرة أكثػػر فاعليػػة يف اسػػتخدا   
من وصػوؿ اؼبنػافس وأيضػا الوضػع الػذي تتخػذه ألداء ىػذه التمريػرة يسػاعد الالعػب علػى أداء حركػة خػداع بػالتمرير 

 بسرعة فبا يدفع اؼبنافس الف يكوف غَت قادر على الدفاع .
الكتفػػػُت ويف ارتفػػػاع الػػػرأس تقريبػػػا وتػػػدفع الكػػػرة لألمػػػاـ بفػػػرد سػػػريع وتكػػػوف الكػػػرة يف التمريػػػرة فػػػوؽ الػػػرأس خلػػػف    

للمػػرفقُت والرسػػغُت ، وتتبػػع الػػذراعاف حركػػة اذبػػاه التمريػػر والقػػدماف بعيػػدتاف عػػن بعضػػها يف وضػػع مػػريح ، وتسػػحب 
الػذراعاف  الكرة فوؽ الػرأس بالػذراعُت معػا مػع ثػٍت خفيػف يف اؼبػرفقُت مث تفػرد الػذراعاف والرسػغاف ويف الوقػت تتحػرؾ

   (1)والرسغاف لألماـ لدفع الكرة لألعلى ولألماـ .
ويتفق بعض اؼبتخصيص أف ىذه اؼبناولػة تسػتخدـ للمسػافات القصػَتة واؼبتوسػطة وذلػك لقصػر الفػًتة الزمنيػة الػيت    

 (2)يستغرقها ، وغالبا ما تستخدـ من قبل الالعبُت طواؿ القامة وخاصة إذا كاف اػبصم اقصر من اؼبناوؿ.
ولضماف سهولة االستالـ فاف اؼبناولة هبب أف تصل إُف مستوى رأس اؼبستلم أو أعلى بقليل ، ويتم تنفيػذىا مػن    

 (3)خالؿ رفع الكرة فوؽ الرأس والذراعاف فبتدتاف إُف األعلى واألصابع منتشرة ومقعرة على أسفل وجانب الكرة .
لكفػػُت تػػؤدى اؼبناولػػة بػػدفع الكػػرة إُف األمػػاـ األعلػػى باسػػتقامة االنثنػػاء يف اؼبػػرفقُت مػػع امتػػداد بسػػيط يف ا ويسػػاعد   

واألصػػابع اؼبػػؤثرة لألسػػفل ) عنػػد هنايػػة اغبركػػة ( مػػع بقػػاء النظػػر باذبػػاه اؽبػػدؼ اؼبقصػػود   ناليػػدين والرسػػغُت اؼبمػػدودي
   (4)ويفضل اخذ خطوة لألماـ باذباه اؼبناولة إلضافة قوة إُف دفع الكرة .

 *مستوى التمريرة :
ب أف تصػػل الكػػرة للمسػػتلم يف مسػػتوى رأسػػو أو أمػػاـ وجهػػو ولكػػن لػػيس أكثػػر البفاضػػا مػػن ذلػػك واألصػػعب هبػػ   

 (5)استالمها .
 ػ تدفع الكرة باألصابع والرس  مع مد الكوعُت بقوة .           
 ػ إذا كانت التمريرة ؼبسافة طويلة نوعا يأخذ اؼبمرر خطوة يف اذباه التمريرة           

 تمريرة المرتدة  ال -5-1-3
تؤدى التمريرة اؼبرتدة يف معظم اغباالت باليدين معا وتؤدى الكرة اؼبرتدة بطريقة فباثلػة لتمريػرة الصػدرية، وعنػد       

أداء ىػػذه التمريػػرة فػػاف الػػذراعُت سبتػػداف للخػػارج واألسػػفل لتوجيػػو الكػػرة لػػألرض وتػػًتؾ الكػػرة وىػػي يف ارتفػػاع الوسػػط 
االرتداد حبيث أف الكرة إُف الزميل يف ارتفاع الوسط بعد ارتدادىا ولكػي تصػل الكػرة هبػذه  تقريبا ، وينبغي أف يؤدي
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الصػػورة فانػػو مػػن الضػػروري أف تالمػػس األرض يف نقطػػة اقػػرب إُف اؼبسػػتقبل منػػو عػػن اؼبمػػرر وتعػػد التمريػػرة فعالػػة عنػػد 
 (1)التمرير إُف العب قريب من السلة ومراقب من الدفاع عن قرب .

 سك الكرة كما يف التمريرة الصدرية .ػ سب      
 ػ توجو الكرة إُف األرض لًتتد منها إُف اؼبستلم .     
أحسػػن نقطػػة تالمػػس فيهػػا الكػػرة األرض ىػػي اقػػرب مػػا يبكػػن مػػن مسػػتوى قػػدمي الػػدفاع الػػذي يعػػًتض التمريػػرة     

ارتػػداد الكػػرة إُف مػػا يقػػارب مػػن علػػى أال تالمػػس الكػػرة قريبػػا مػػن قػػدمي اؼبػػدافع يف حالػػة اؼبػػدافع قريػػب وبسػػن توجيػػو 
مساحة مًت من الزميل اؼبستلم ، أما إذا كاف اؼبدافع يف منتصف اؼبسافة فيحسن توجيػو ارتػداد الكػرة قريبػا مػن أقػداـ 

 اؼبدافع .
 وأكثر ما تستخدـ ىذه التمريرة يف : 

 رية ( .ػ حينما يكوف ىناؾ منافس بُت اؼبمرر واؼبستلم ) ال يستطيع قطع التمريرة الصد 0
 ػ حينما يكوف الفريق اؼبنافس طواؿ القامة . 1
   حينما يقطع زميل لو بالقرب منو  ز: يقـو هبا غالبا رجل االرتكا التمرير الدفعة البسيطة -5-1-4

 ػ سبسك اليداف الكرة ولكن الكفُت تكوناف ربت الكرة والكوعاف فبتداف لألسفل قليال أماـ اعبسم
فعػػػػة بسػػػيطة يف اذبػػػػاه اؼبسػػػتلم يف مسػػػػتوى جذعػػػػو وتسػػػتخدـ ىػػػػذه التمريػػػرة أيضػػػػا بكثػػػػرة      ػػػػ تػػػػدفع الكػػػرة باألصػػػػابع د

 (2)( .weaveعندما يقـو الفريق دبناورة الواؼ )

 التمريرة بيد واحدة  -5-2
 التمريرة من فوف الكتف  -5-2-1

وتسػتخدـ خصوصػا يف      (3)وتسمى اؼبناولة الطويلة كوهنػا تسػتعمل للمسػافات الطويلػة ويف اؽبجػـو السػريع .     
 اؽبجـو اػباطف ، وإذا مررت سبريرة بيدؾ اليمٌت فيجب أف تالحظ : 

 ػ امسك الكرة باليدين بالطريقة اؼبعتادة . 0
ػ خػػذ الكػػرة باليػػدين فػػوؽ الكتػػف اليمػػٌت حػػىت خلػػف األذف اليمػػٌت وتكػػوف اليػػد اليمػػٌت خلػػف الكػػرة و اليسػػرى  1

وضػػػع يكػػػوف السػػػاعد األيبػػػن عموديػػػا علػػػى األرض تقريبػػػا وسػػػاعد األيسػػػر موازيػػػا ويف ىػػػذا ال أمامهػػػا دبجػػػرد السػػػند ،
 لألرض .

ػ أثنػػاء رفػػع الكػػرة تتحػػرؾ القػػدـ اليسػػرى يف اذبػػاه اؼبسػػتلم مػػع توجيػػو الكتػػف اليسػػرى يف نفػػس االذبػػاه ، ويًتكػػز  2
 اعبسم على القدـ اليمٌت .
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رة وتبػدأ الػذراع اليمػٌت يف دفػع الكػرة جهػة اؼبسػتلم مػع ػ عند مالمسة القدـ اليسرى لألرض تًتؾ اليد اليسرى الك 3
اندفاع اعبسم يف نفس االذباه ، واخذ خطوة بالقدـ اليمٌت يف نفس االذباه ، وتكوف اليد اليمٌت خلػف الكػرة طػوؿ 

 حركة التمرير .
 (1)ػ تستمر حركة الذراع واعبسم لألماـ بعد سبرير الكرة للمتابعة . 4

ولػػة سبسػػك الكػػرة باليػػدين وترفػػع إُف أف تكػػوف فػػوؽ الكتػػف علػػى أف تكػػوف اليػػد اليمػػٌت أسػػفل للقيػػاـ هبػػذه اؼبنا    
وخلػػػف الكػػػرة أمػػػا اليػػػد اليسػػػرى تسػػػتخدـ للمسػػػاعدة يف إسػػػناد الكػػػرة ، ويف حالػػػة األداء تتحػػػرؾ الػػػذراع اليمػػػٌت اُف 

مث مرجحػة الػذراع اليمػٌت األمػاـ اػبلف مع فتل اعبذع قليال بنفس االذباه حبيث يًتكز اعبسم على القدـ اليمٌت ومن 
ودبساعدة اعبذع مع الػذراع يػتم قػذؼ الكػرة وتوجيههػا عػن طريػق رسػ  اليػد واألصػابع مػع اخػذ خطػوة باذبػاه اغبركػة 

 (3) (2)لزيادة قوة دفع الكرة .
( [ إف جعػل القػدمُت يف الوضػع الصػحيح وازبػاذ احػدنبا بقػدـ ارتكػاز sortal) 1110 ؿويشَت ]سػور طػا      

.(4) 
 

 التمريرة المرتدة  -5-2-2
وىي مثل التمريرة اؼبرتدة باليدين إال أهنا تؤدى بيد واحدة وتستخدـ للتمرير الطويل ، وتسػتخدـ غالبػا لتمريػر       

   (5)الكرة لالعيب االرتكاز .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  55،56حسن سيد معوض : مرجع سابق ، ص 1
 . 58،ص 1985فائز بشَت ضبودات وآخروف : نفس اؼبرجع ، 2

                                              . 18، ص 1999مؤيد عبد اهلل جاسم وفائز بشَت ضبودات : مرجع سابق ،  3
                                                                                                            -nicksortal,opcit,2001,p48  4     

 . 56حسن سيد معوض : مرجع سابق ، ص - 5



 

61 
 

  كرة السلةــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث   

 

 خالصة  
ؽبػػػا مشػػػوار طويػػػل كبػػػو التطػػػور  مػػػن خػػػالؿ مػػػا تطرقنػػػا إليػػػو يف ىػػػذا الفصػػػل نالحػػػظ أف كػػػرة السػػػلة اغبديثػػػة كػػػاف    

واالزدىػار الػذي وصػلت إليػػو مػن حيػث القػوانُت واؼبهػػارات وأسػاليب التػدريب ولقػد اقتحمػػت يف وقػت قليػل معظػػم 
أرجاء العاَف حىت أهنا أصبحت اللعبة األوُف يف بعض الػدوؿ وىػذا كلػو راجػع للعمػل اؼبتواصػل والػؤوب كبػو الشػموخ 

لرياضػات األخػرى ، وكػػذلك الحظنػا اؼبهػارات األساسػية ومػا مػدى مسػػانبتها والوصػوؿ إُف أحسػن صػورة ومنافسػة ا
يف األداء اؽبجػػػومي والػػػدفاعي حيػػػث أهنػػػا صػػػلب اللعبػػػة وأساسػػػها ، وكػػػذا الحظنػػػا مهػػػارة التمريػػػر ودورىػػػا وأنواعهػػػا 

 ح . وبذلك نكوف قد وصلنا إُف مفهومها العاـ وىذا ما يساعدنا على تاطَت من اجل التحسُت احملكم والناج
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 التطبيقـي اجلاىـــب
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:                    الرابع الفصـل

 اإلطار امليهجي للدراسة
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 اإلطار امليهجي للدراسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الرابع صل الف

 تمهيد:

يف ىذا الفصل سنتطرؽ إُف منهجية البحث وذلك من خالؿ منهج الدراسة وعينة البحث ، كما سنتطرؽ 
 )الدراسة (واؼبعاعبة اإلحصائية. إُف نوع اؼبتغَتات ، أدوات البحث

وبعد دراستنا للجانب النظري الذي تناوؿ الرصيد اؼبعريف اػباص دبوضوع البحث و الذي ضم فصلُت يف 
ىذه الدراسة,فسنحاوؿ االنتقاؿ اُف اعبانب التطبيقي )اؼبيداين( لدراسة اؼبوضوع دراسة ميدانية حىت نعطي 

علومات النظرية اليت تناولناىا يف الفصوؿ السابقة, و ىذا عن طريق ربليل منهجيتو العلمية,و كذلك التحقق من اؼب
 لوالية بسكرة .اعبداوؿ اإلحصائية اليت حصلنا عليها بعد تفري  أسئلة االستبياف اؼبوجهة إُف اؼبشرفُت 
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 منهج البحث : -1
ضوع الذي نود دراستو ويف دراستنا اغبالية وتبعا يرتكز استخداـ الباحث ؼبنهج ما دوف غَته على طبيعة اؼبو       

للمشكلة اؼبطروحة نرى أف اؼبنهج الوصفي ىو اؼبنهج اؼبالئم حيث يعرفو رابح تركي أنو "عبارة عن استقصاء 
ينصب يف ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة يف اغباضر قصد تشخيصها وكشف جوانبها وربديد العالقة بُت 

 . (1)عناصرىا" 
أما بشَت صاٌف الرشيدي فيعرفو بأنو " ؾبموعة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة أو       

اؼبوضوع اعتمادا على صبع اغبقائق والبيانات وتصنيفها ومعاعبتها وربليها ربليال كافيا ودقيقا الستخالص والوصوؿ 
 . (2)إُف نتائج وتعميمات عن الظاىرة أي اؼبوضوع ؿبل البحث" 

 البحث : مجتمع و عينة -2
ينظر إُف العينة على أهنا جزء من الكل أو بعض من اعبميع وتتلخص فكرة دراستها يف ؿباولة الوصوؿ إُف      

 .  تعميمات لظاىرة معينة أي دراسة بضع حاالت ال أف تقتصر على حالة واحدة
  اؼبسؤولوف على تسيَت اؼبنشآت الرياضيةوعليو فقد مت اختيار عينة حبثنا بشكل عشوائي ومشلت اؼبشرفُت     

 .     بوالية بسكرة

 مجاالت البحث : -3

 المجال المكاني : -3-1
 اؼبنشآت الرياضية لوالية بسكرة .أجريت ىذه الدراسة على مستوى     
 المجال الزماني :                                                                       -3-2
ومت توزيعها يف أوائل افريل و مت اغبصوؿ على  35منا بتوزيع استمارات موجهة إُف اؼبشرفُت ووزعنا ما يقارب ق 

 استمارة وذلك  بعد ثالثة أسابيع من الشهر نفسو .   20
مارس  01اُف غاية  2015ديسمرب  01وقد فمنا بتقسيم دراستنا كااليت : اعبانب النظري : ابتداءا من 

2016. 
 من شهر ماي نفس السنة. 04أفريل اُف غاية  01عبانب التطبيقي : أما ا

 أدوات جمع المعلومات : -4
وىو أداة من أدوات اغبصوؿ على اغبقائق والبيانات واؼبعلومات فيتم صبع ىذه البيانات عن طريق  االستبيان : -

ا اقتصاد يف اعبهد والوقت كما أهنا االستبياف من خالؿ وضع استمارة األسئلة ، ومن بُت مزايا ىذه الطريقة أهن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     تسهم يف اغبصوؿ على بيانات من العينات يف أقل وقت فبكن بتوفَت شروط التقنُت من صدؽ وثبات وموضوعية.

                                                           

 23،ص84علـو الًتبية وعلم النفس،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،اعبزائر،رابح تركي،مناىج البحث يف   1-
 .59، ص2000بشَت صاٌف الرشيدي،مناىج البحث الًتبوي،دار الكتاب اغبديث،  - 2
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 . ؿبورينُف حيث يتم تقسيمو إ سؤاؿ 14 حيث ربتوي على  استمارةوبناءا على ىذا قمنا بإعداد 
إُف غاية 01, حيث يبدأ من السؤاؿ رقم كرة السلةاؼبوارد اؼبالية يؤثر على أداء رياضي   ضعف المحور األول :

 . 05السؤاؿ رقم
, حيث كرة السلةاالستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ؼبمارسي رياضة   المحور الثاني :

 . 14غاية السؤاؿ رقم إُف  06يبدأ من السؤاؿ رقم 
 يبكن أف نقسم موضوع حبثنا حسب اؼبتغَتين التاليُت: المتغيرات المستعملة : ضبط -5
 يتمثل يف كل من :المتغير المستقل )السبب(: -5-1
 اؼبنشآت الرياضية .يف اؼبوارد اؼبالية  
 يقتصر على : المتغير التابع )النتيجة ( : -5-2 
 رياضيي كرة السلة .أداء  

 المعالجة اإلحصائية :  -6
وىي من أىم الطرؽ اؼبستخدمة عبمع البيانات واؼبعلومات اؼبختلفة من  طريقة التحليل و اإلحصاء: -6-1

اؼبراجع واؼبطبوعات واؼبوسوعات العلمية اؼبختلفة اليت ؽبا عالقة دبوضوع دراستنا، حىت تكوف لنا سندا ودعما لكي 
 جوانب العلمية والعناصر األساسية اؼبكونة ؼبوضوع دراستنا .تساىم يف الفهم األعمق واألوضح لل

لكي يتسٌت لنا التعليق والتحليل عن نتائج االستمارة بصورة واضحة  أسلوب التحليل اإلحصائي : -6-2
وسهلة قمنا باالستعانة بأسلوب التحليل اإلحصائي وىذا عن طريق ربويل النتائج اليت ربصلنا عليها من خالؿ 

 ة إُف أرقاـ على شكل نسب مئوية وىذا عن طريق إتباع العالقة التالية بػػ :االستمار 
 100× نسبػػػة التكػرار 

 النسبػػة اؼبئويػػة =
 العينة
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               اخلامس: الفصـل

 و حتليل ىتائج الدراسة عرض

 
 

 

 

 

 



 

62 
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I. : عرض و تحليل نتائج الدراسة 
 .كرة السلة يؤثر على أداء رياضي   :  ضعف اؼبوارد اؼباليةالمحور األول  

 ىي  حالة اؼبوارد اؼبالية يف منشاتكم ؟  كيفاألول :  الالسؤ 
 وما ىو تصرؼ اؼبشرؼ إذا كانت سيئة . اليةحالة اؼبوارد اؼب معرفةمن السؤال :  الغرض

  اليةحالة اؼبوارد اؼب معرفة (1رقم ) جدول
 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

 %65 13 ضعيفة
 %35 07 متوسطة

 %00 00 رضيةم
 %100 20  اجملموع

من اؼبشرفُت يروف أف حالة اؼبوارد اؼبالية يف اؼبنشأة ضعيفة واف نسبة  %65من خالؿ اعبدوؿ أف نسبة  نالحظ
إُف حالة اؼبوارد اؼبالية يف اؼبنشأة اليت يشرفوف عليها متوسطة ونالحظ أف وال مشرؼ قابل و راضي  ينظروف 35%
 يف منشأهتم و من اؼبستحسن ربسُت ىذه اؼبوارد لتقدًن األحسن .اؼبالية  اؼبواردحبالة 

 
رفُت بػ : ضعيفة أو متوسطة أو مرضية يف تصورىم غبالة اؼبوارد شالفرؽ بُت إجابات اؼب يوضح ( :8رقم ) الشكل

 اؼبالية يف اؼبنشآت الرياضية . 
حالة اؼبوارد اؼبالية يف منشأهتم و أف جل اؼبشرفُت يشكوف من  ذكره نستنتج سبق خالؿ ما من:  االستنتاج

 ربسينها يف اؼبنشآت الرياضية على وجو عاـ . يستحسنيصوروهنا بضعيفة وبالتاِف 
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 ؟ما ىي اؼبصادر األساسية اليت تعتمدوف عليها كثَتا لتمويل منشاتكم  : ثانيال السؤال
 ويل اؼبنشاة خاصة أو عامة .نوع اؼبصادر اليت يعتمد عليها اؼبشرفُت يف سب معرفةمن السؤال :  الغرض

 ويل اؼبنشاةنوع اؼبصادر اليت يعتمد عليها اؼبشرفُت يف سب معرفة (2رقم ) جدول
 المئوية  النسبة التكرارات  عدد الفئات  نوع

 %70 14 عمومية مصادر
 %30 06 خاصة  مصادر

 %100 20 اجملموع
 

من اؼبشرفُت يروف أف معظم اؼبوارد اؼبالية األساسية اليت يعتمدوف  %70خال ؿ اعبدوؿ نالحظ أف نسبة  من
مويل ىي مصادر عمومية أكثر منها مصادر خاصة و ىذا راجع إُف نظاـ اؼبنشأة وأهنا حكومية عليها كثَتا للت

عكس ذلك و ىذا راجع إُف نوع اؼبنشأة عمومية أو خاصة إذا كانت  يروف %30أكثر منها خاصة, بينما نسبة 
 كذلك أي خاصة حيث االعتماد على اؼبصادر اػباصة أكثر منها عمومية .

 

 
 

أو مصادر خاصة فيما ىبص نوع  عموميةيوضح الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت دبصادر  ( :09)رقم  الشكل
 اؼبصادر األساسية اؼبعتمد عليها يف سبويل اؼبنشآت الرياضية .

معظم اؼبشرفُت يعتمدوف على اؼبصادر العمومية لتمويل  أفخالؿ ما درسناه سالفا نستنتج  من:  االستنتاج
من  القليلأف معظم اؼبنشآت الرياضية ذات طابع حكومي أي ملك الدولة , إال  منشأهتم وىذا ما يدؿ على

 اؼبشرفُت يعتمدوف على اؼبصادر اػباصة لتمويل منشأهتم ىذا ألف ردبا اؼبنشأة ملكهم اػباص .
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 اؼبوارد اؼبالية ؼبنشاتكم كافية وتسد كل احتياجات اؼبنشاة ؟ ىلالثالث :  السؤال
 ة ما إذا كانت ىذه اؼبوارد اؼبالية للمنشاة كافية أو غَت ذلك . معرف من السؤال : الغرض

 ة ما إذا كانت ىذه اؼبوارد اؼبالية للمنشاة كافية أو غَت ذلكمعرف (3رقم ) جدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

 %00 00 نعم
 %95 19 ال
 %05 01 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 

اؼبوارد غَت كافية  من اؼبشرفُت يشكوف من اؼبوارد اؼبالية ويروف أف ىذه  %95خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف نسبة  من
و ىي نسبة ضئيلة  %05وال تسد كل احتياجات اؼبنشأة الرياضية و ىذا راجع إُف نقص ىذه اؼبوارد, بينما نسبة

غَت ذلك, باؼبقابل وال إجابة  أولديهم آراء ـبتلفة فيما يتعلق باؼبوارد اؼبالية أىي كافية  السابقةجدا مقارنة بالنسبة 
 للمنشأة الرياضية . لالزمةلية و ىي كافية و تسد كل االحتياجات ازبص القبوؿ باؼبوارد اؼبا

 
الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت بنعم أو ال أو رأي آخر يف تصورىم للموارد اؼبالية  يوضح( : 10رقم ) الشكل

 للمنشأة و ىل ىي كافية و تسد كل االحتياجات  .
فُت يشتكوف من ضعف اؼبوارد اؼبالية ؼبنشأهتم كما خالؿ ما سبق ذكره نستنتج أف معظم اؼبشر  من:  االستنتاج

اؼبنشأة و أف ىذه اؼبوارد ال تسد ولو  صربقيق كل االحتياجات اليت زب يبكنذكرنا سابقا  ويوضحوف انو ال 
 القليل من االحتياجات و بالتاِف نأمل بتحسُت ىذه اؼبوارد اؼبالية حىت يتمكن اؼبشرفُت تقدًن األحسن .

 
 



 

65 
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 تستطيعوف ربقيق أىدافكم اؼبسطرة وفق اإلمكانيات اؼبالية اؼبتوفرة لديكم ؟ ىلع : الراب السؤال
على ربقيق ما يطمحوف إليو حىت وإف كانت اإلمكانيات  قادرينما إذا كاف اؼبشرفُت  معرفةمن السؤال : الغرض

 يف اؼبنشأة غَت كافية .
 على ربقيق ما يطمحوف إليو قادرينما إذا كاف اؼبشرفُت  معرفة (4رقم ) جدول

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

 %100 20 اجملموع
 

اؼبسطرة وفق اإلمكانيات  افهممن اؼبشرفُت ال يستطيعوف ربقيق أىد %80أف نسبة  من خال ؿ اعبدوؿ نالحظ
لديهم و ىذا راجع إُف نقص اؼبوارد اؼبالية للمنشأة فبكثرهتا يستطيع اؼبشرفُت ربقيق أىدافهم  توفرةاؼبالية اؼب

آراء ـبتلفة فيما ىبص ربقيق األىداؼ اؼبسطرة وفق  لديهمو ىي نسبة ضئيلة  %20اؼبسطرة, بينما نسبة 
اإلمكانيات اؼبالية اؼبتوفرة لديهم حيث ال أحد يستطيع ربقيق األىداؼ اؼبسطرة وفق اإلمكانيات و يعتربوهنا 

 ناقصة وغَت كافية .

 
رفُت بنعم أو ال أو رأي آخر فيما  ىبص االستطاعة يف ربقيق الفرؽ بُت إجابات اؼبش يوضح( :11رقم ) الشكل

 وفق اإلمكانيات اؼبالية اؼبتوفرة لديهم . سطرةأىدافهم اؼب
اؼبسطرة و ىذا  هممن خالؿ ما سبق سالفا نستنتج أف معظم اؼبشرفُت ال يستطيعوف ربقيق أىداف : االستنتاج

 األحسن . لتقدًنالرياضية والبد من ربسينها  اؼبنشأةوى يف اإلمكانيات اؼبالية على مست نقصراجع إُف ضعف و 
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 ؟ كرة السلةتروف أف حالة اؼبنشاة تؤثر إهبابيا على أداء رياضيي   ىلالخامس : السؤل
 . كرة السلةىناؾ أثر اؼبنشاة على أداء رياضي   كاف إذا ما معرفةمن السؤال : الغرض

 كرة السلةىناؾ أثر اؼبنشاة على أداء رياضي   كاف إذا ما معرفة (5رقم ) جدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

 %80 16 نعم
 %15 03 ال
 %05 01 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
وىي أعلى نسبة من اؼبشرفُت يروف حقا أف اغبالة اليت تتميز هبا أي منشأة  %80اعبدوؿ نرى أف نسبة  حسب

ضئيلة  وىي نسبة %15أو الرياضات األخرى, و نسبة  كرة السلةتؤثر إهبابيا على أداء الرياضيُت سواء يف رياضة  
الرياضية فعلى اؼبشرفُت  نشأةيروف عكس ذلك و ىذا راجع إُف إمكانيات اؼبدربوف و اإلمكانيات اؼبتوفرة يف اؼب

لديهم آراء ـبتلفة فيما ىبص آثر اؼبنشآت الرياضية على أداء  %05تلبية ذلك يف صاٌف الرياضيُت, بينما نسبة 
 خاصة . كرة السلةرياضيي  

 
الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت بنعم أو ال أو رأي آخر فيما ىبص تأثَت حالة اؼبنشآت  يوضح( : 12رقم ) الشكل

 . كرة السلةالرياضية على أداء رياضيي رياضة  
حالة اؼبنشآت الرياضية على  تأثَتمن خالؿ ما ذكرناه سابقا نستنتج أف : معظم اؼبشرفُت يؤكدوف  : االستنتاج

سبة ضئيلة ترى عكس ذلك و الباقية ؽبا آراء ـبتلفة فيما ىبص ذلك, ومنو بينما ن كرة السلةأداء رياضيي رياضة  
 و بالتاِف يستحسن ربسُت حاالت اؼبنشآت الرياضية . كرة السلةنستنتج أف ىناؾ تأثَت على أداء رياضيي رياضة  
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  كرة السلة : االستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولية ؼبمارسي رياضة الثاني المحور
 اؼبنشاة بالوجو األمثل ؟ ؿتروف أف ىناؾ تطور يف استغال ىلالسادس :  السؤال
أمثل للمنشاة من قبل اؼبدربُت والالعبُت واحًتاـ مواعيد  استغالؿما إذا كاف ىناؾ  معرفةمن السؤال :  الغرض

 العمل وكذلك احًتاـ القانوف الداخلي للمنشاة .
 أمثل للمنشاة من قبل اؼبدربُت والالعبُت واحًتاـ مواعيد العمل استغالؿما إذا كاف ىناؾ  معرفة (6)رقم  جدول

 المئوية النسبة التكرارات ددع الفئات نوع
 %40 08 نعم
 %60 12 ال
 %00 00 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
من اؼبشرفُت يالحظوف أف ال تطور ناجم على مستوى اؼبنشأة فيما  %60اعبدوؿ نالحظ أف نسبة  خالؿ من

شأة من قبل اؼبستغلُت أسباب منها تنكر وعدـ تطبيق القانوف الداخلي للمن دةىبص اإلستغالؿ وىذا راجع إُف ع
يروف عكس ذلك,  %40ؽبا وردبا أيضا أسباب راجعة إُف اؼبشرفُت و كيفية تصرفهم مع اؼبستغلُت, بينما نسبة 

 آراء ـبتلفة يف ىذا األمر . توجدحيث ال 

 
الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت بنعم أوال أو رأي آخر فيما ىبص استغالؿ اؼبنشآت  يوضح( : 13رقم ) الشكل

 ياضية بالوجو األمثل .الر 
من خالؿ ما ذكرناه سالفا نستنتج أف: أكثر من نصف من اؼبشرفُت يشكوف بعدـ وجود تطور يف  : االستنتاج

االستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية من قبل النوادي و اؼبستغلُت بوجو عاـ, وأقل من نصف اؼبشرفُت يروف 
مثل يزيد من مردودية الرياضيُت وهبب رسخ فكرة االستغالؿ األ االستغالؿ, وبالتاِف نستنتج أف: لكذ عكس

 األمثل يف ذىن اؼبستغلُت ؽبا حىت يتمكن الطرفُت)اؼبشرفُت و اؼبستغلُت( من ربقيق أىدافهم .
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 كانت اإلجابة بنعم إُف ماذا ترجع أسباب ىذا التطور؟  إذاالسابع :  السؤال
 يف استغالؿ اؼبنشأة ومعرفة أيضا األسباب اليت أدت إُف ذلك ما إذا كاف ىناؾ تطور  معرفةمن السؤال :  الغرض

من اؼبشرفُت دعموا إجابتهم وإقًتاحاهتم بإجابات  %40اعبدوؿ السابق أي  يفخالؿ النسبة اؼبئوية السابقة  من
كم إضافية لإلجابة السابقة فيما ىبص اإلستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية فهناؾ من يقوؿ : عدـ التسيَت احمل

..اٍف  التسيَتىو اؼبتسبب يف ىذه اغبالة و ىناؾ من يقوؿ عدـ و جود مسؤولُت ذو كفاءة مهنية عالية قي ميداف 
و ىذا راجع ألسباب عديدة  لكيروف عكس ذ %60من االقًتاحات اؼبتداولة بُت اؼبشرفُت و من خالؿ نسبة 

 عدـ تطبيق الرياضيُت للقانوف الداخلي للمنشاة. -منها : 
 للكل اغبق يف اؼبمارسة و التدريب فيها . أفاؼبنشاة ملك للجميع و  أفبعُت االعتبار  األخذ ـعد -
 و اؼبستغلُت للمنشاة .  اؼبشرفُتردبا عدـ التفاىم بُت  -
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 ىناؾ عوائق إدارية تسبب يف االستغالؿ غَت اعبيد للمنشأة ؟ومن اؼبتسبب يف ذالك ؟ ىل:  الثامن السؤال
يهدؼ ىذا السؤاؿ إُف معرفة ما إذا كانت ىناؾ عوائق تسبب يف عدـ اللجوء إُف  الغرض من السؤال : 

 مع معرفة نوع ىذه العوائق وما سببها. للمنشأةاألمثل  االستغالؿ
 للمنشأةاألمثل  االستغالؿمعرفة ما إذا كانت ىناؾ عوائق تسبب يف عدـ اللجوء إُف  (7)رقم  جدول 

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %50 10  نعم
 %50 10 ال
 00% 00 آخر رأي

 %100 20 اجملموع
 

من اؼبشرفُت  %50خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف ىناؾ نسبتُت متساويتُت فيما ىبص العوائق اإلدارية فنالحظ أف  من
يروف أف ىناؾ شبة عوائق إدارية تسبب يف االستغالؿ غَت اعبيد للمنشات و نفس النسبة يروف عكس ذلك و ال 

  توجد آراء ـبتلفة فيما ىبص ذلك .  

 
 

ال أو رأي أخر ، فيما ىبص العوائق اإلدارية يف  وأ بنعم الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت حيوض:  (14رقم ) الشكل
 استغالؿ اؼبنشآت الرياضية .

أف : ىناؾ تكافئ يف آراء اؼبشرفُت فيما ىبص العوائق فهناؾ من  نستنتج هخالؿ ما سبق ذكر  من : االستنتاج
 نظرا لسوء التسيَت على مستوى اؼبنشآت الرياضية . يرجع اؼبتسبب يف ىذه العوائق ىم اؼبشرفُت وىذا
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على من يستغل اؼبنشأة  قتعتمدوف على القوانُت اؼبشرعة و اػباصة باستغالؿ اؼبنشأة و تطب ىل:  التاسع السؤال
 .؟من األندية ، اؼبنظمات...اٍف 

 لى مستغليها .القوانُت اػباصة باؼبنشأة و استغالؽبا وىل ىي مطبقة غ معرفةمن السؤال : الغرض
 لى مستغليهاالقوانُت اػباصة باؼبنشأة و استغالؽبا وىل ىي مطبقة غ معرفة (8جدول رقم ) 

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 75% 15 نعم
 20% 04  ال
 05% 01 آخر رأي

 100% 20 اجملموع
 

من اؼبشرفُت يعتمدوف علي القوانُت اؼبشرعة و اػباصة باستغالؿ   %75نسبة  أفاعبدوؿ  خالؿمن  نالحظ
يروف عكس ذلك لكوف اؼبنشأة ملك للنادي, بينما  %20ينما نسبة اؼبنشات و يطبقوهنا على اؼبستغلُت , ب

 وىي أقل نسبة ؽبا آراء ـبتلفة فيما ىبص القوانُت اؼبشرعة و اػباصة باستغالؿ اؼبنشآت الرياضية .  %05نسبة 
   

 
عة و الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت بنعم أو ال أو رأي آخر فيما ىبص القوانُت اؼبشر  يوضح( :15رقم ) الشكل

 اػباصة باستغالؿ اؼبنشآت الرياضية .
اؼبشرعة و اػباصة باستغالؿ  وانُتخالؿ ما سبق نستنتج أف: معظم اؼبشرفُت يعتمدوف على الق من: االستنتاج

اؼبنشآت الرياضية و نسبة قليلة من اؼبشرفُت يروف عكس ذلك بينما نسبة ضئيلة ؽبا آراء ـبتلفة و منو نستنتج أنو 
 ه القوانُت وتطبيقها على اؼبستغلُت للمنشآت الرياضي .هبب العمل هبذ
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 الرياضية ؟ ةتواجهوف مضايقات من طرؼ مستغلي اؼبنشأ ىلالعاشر :  السؤال
ىذا السؤاؿ إُف معرفة ما إذا كاف اؼبشرفُت على اؼبنشآت الرياضية يواجهوف  يهدؼمن السؤال:  الغرض

 . مضايقات من طرؼ من يستغل اؼبنشأة الرياضية 
معرفة ما إذا كاف اؼبشرفُت على اؼبنشآت الرياضية يواجهوف مضايقات من طرؼ من يستغل  (9جدول رقم ) 

 اؼبنشأة الرياضية
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع

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

 100% 20 اجملموع
   

من اؼبشرفُت يواجهوف مضايقات من طرؼ مستغلي اؼبنشات الرياضية وىذا  %60قبد أف نسبة   اعبدوؿ حسب
يروف عكس ذلك وىذا راجع لكوف اؼبنشأة ملك  %25ا نسبة راجع إُف تنكرىم للقانوف الداخلي للمنشأة ، بينم

 لديهم آراء ـبتلفة منها سوء تطبيق القانوف الداخلي وسوء التسيَت . %15النادي ، وأف نسبة 
  

 
 

الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت بنعم أو ال أو رأي آخر فيما ىبص اؼبضايقات الناصبة من  يوضح(: 16رقم ) الشكل
 شآت الرياضية .طرؼ مستغلي اؼبن

 ليمن اؼبشرفُت يواجهوف مضايقات من طرؼ مستغ كبَتةمن خالؿ ما سبق نستنتج أف : نسبة   : االستنتاج
اؼبنشآت الرياضية و نسبة قليلة من اؼبشرفُت يروف عكس ذلك بينما نسبة ضئيلة ؽبم آراء ـبتلفة يف ذلك وبالتاِف 

 ك .هبب التخلص من ىذه اؼبضايقات مهما كلف األمر ذل
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تعطوف األفضلية يف توزيع توقيت التدريب للنوادي اليت سبتلك عناصر من النخبة يف  ىلالحادي عشر :  السؤال
 ؟ كرة السلةرياضة  
معرفة مدى األفضلية يف توزيع توقيت التدريب على مستغلي اؼبنشأة وذلك يف ـبتلف  من السؤال : الغرض

 األصناؼ .
معرفة مدى األفضلية يف توزيع توقيت التدريب على مستغلي اؼبنشأة وذلك يف ـبتلف  (10جدول رقم ) 

 األصناؼ .
 المئوية النسبة لتكراراتا عدد الفئات نوع

 55% 11 نعم
 25% 05 ال
 20% 04 آخر رأي

 100% 20 اجملموع
 

من اؼبشرفُت يعطوف األفضلية يف توزيع توقيت التدريب للنوادي اليت  %55خالؿ اعبدوؿ أف نسبة  من نالحظ
األفضلية لرياضة  ءيروف عكس ذلك يف إعطا %25، بينما نسبة  كرة السلةسبلك عناصر من النخبة يف رياضة  

وىي أقل نسبة لديها أراء أخرى مثل إعطاء األفضلية وذلك   %20ونسبة  الطائرةأخرى مثل كرة اليد ، كرة 
 حسب أنبية النادي . 

 
 

بنعم أو ال رأي آخر فيما ىبص إعطاء األفضلية يف توزيع  فُتالفرؽ بُت إجابات اؼبشر  يوضح( :17رقم ) الشكل
 . توقيت التدريب للنوادي

خالؿ ما سبق ذكره نستنتج أف : معظم اؼبشرفُت يشاطروف فكرة إعطاء األفضلية يف توزيع  من:  االستنتاج
 عطاءتوقيت التدريب للنوادي,بينما فئة أخرى ترى عكس ذلك وفئة أخرى ؽبل آراء ـبتلفة ومنو نستنتج أف إ

 ب الدرجة اليت يتحلى هبا النادي . األفضلية يف توزيع توقيت التدريب أمرا ضروريا ال بد منو و ذلك حس
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 أـ للرياضات األخرى ؟ كرة السلةىل تراعوف يف إعطاء األولوية لرياضة   الثاني عشر : السؤال
مقارنة بالرياضات األخرى اليت تها وأنبي كرة السلةمعرفة مدى اىتماـ اؼبشرفُت برياضة   من السؤال : الغرض

 سبارس يف اؼبنشأة .
مقارنة بالرياضات األخرى اليت سبارس تها وأنبي كرة السلةمعرفة مدى اىتماـ اؼبشرفُت برياضة   (11رقم ) جدول

 يف اؼبنشأة
 المئوية لنسبةا الفئات عدد الفئات  نوع

 40% 08 نعم
 35% 07 ال
 25% 05 آخر رأي

 100% 20 اجملموع
 

نظرا ألنبيتها ، بينما  كرة السلةاألولوية لرياضة   يعطوف شرفُتمن اؼب %40من خالؿ اعبدوؿ أف نسبة  نالحظ
األولوية للرياضات أخرى وأف نسبة وىي نسبة مقاربة للنسبة األوُف يروف عكس ذلك ىؤالء يعطوف  %35نسبة 
وىي أقل نسبة لديها آراء أخرى ـبتلفة منها اعبميع يف مستوى واحد ،عندما يكوف للنادي عناصر  25%
 يف بطوالت ؿبلية ، وطنية ودولية . ركةمشا

 
ولوية الفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت بنعم أو ال أو رأي آخر يف تصورىم يف إعطاء األ يوضح( : 18رقم ) الشكل
 أو للرياضات األخرى . كرة السلةلرياضة  

 كرة السلةخالؿ ما ذكرناه سابقا نرى أف عدد كبَت من اؼبشرفُت يراعوف يف إعطاء األولوية لرياضة   من:  االستنتاج
و بعض اآلخر يروف عكس ذلك و القليل لديهم آراء ـبتلفة ومنو نستنتج أنو من األحسن واؼبهم يف إعطاء 

 مقارنة بالرياضات األخرى .  كرة السلةياضة  األولوية لر 
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 مقارنة باألنشطة األخرى ؟ كرة السلةتولوف نفس األنبية واألفضلية لرياضة   ىلالثالث عشر:  السؤال
من قبل اؼبشرفُت مقارنة بالرياضات  كرة السلة مدى األنبية واألفضلية لرياضة   معرفةمن السؤال :  الغرض

 األخرى . 
 من قبل اؼبشرفُت مقارنة بالرياضات األخرى كرة السلة مدى األنبية واألفضلية لرياضة   معرفة (12جدول رقم ) 

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 45% 09 نعم
 50% 10 ال
 05% 01 آخر رأي

 100% 20 اجملموع
 
مقارنة  كرة السلة من اؼبشرفُت ال يولوف نفس األنبية واألفضلية لرياضة   %50خالؿ اعبدوؿ نالحظ أف نسبة  من

يروف عكس ذلك وىذا راجع إُف نوع اؼبشرؼ ،  وىي نسبة قريبة من نسبة األوُف %45باألنشطة األخرى ونسبة 
من اؼبشرفُت أي إجابة واحدة لديو رأي ـبتلف عن بقية اؼبشرفُت إذ يقوؿ يف رأيو األولوية لكل  %05بينما نسبة 
 فيها عناصر لببوية . االرياضة هب

 
مقارنة  كرة السلة  اضةيالفرؽ بُت إجابات اؼبشرفُت فيما ىبص األنبية و األفضلية لر  يوضح( : 19رقم ) الشكل

 بالرياضات األخرى .
 كرة السلة خالؿ ما درسناه سابقا نستنتج أف معظم اؼبشرفُت يولوف األفضلية و األنبية لرياضة   من:  االستنتاج

 هبا إُف األفق .  الوصوؿو  يرىامقارنة باألنشطة األخرى ألف ىذه األنبية تؤدي إُف النهوض هبذه الرياضة و تطو 
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  الدراسة ىتائج  عرض و حتليل و مياقشة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     اخلامسصل الف

 .؟يف رأيكم كيف أف التسيَت احملكم للمنشأة الرياضية يدفع النوادي للحصوؿ نتائج جيػدة الرابع عشر :  الالسؤ 
معرفة رأي اؼبشرفُت على اؼبنشأة الرياضية يف التسيَت احملكم للمنشأة الرياضية وىل صحيح  الغرض من السؤال : 

 يدفع بالنوادي للحصوؿ على نتائج جيدة .
االستبياف ىناؾ عدة أراء واقًتاحات للمشرفُت يف رأيهم للتسيَت احملكم للمنشآت الرياضية  خالؿ إسثمارات من

 وكيف يدفع ىذا التسيَت النوادي للحصوؿ على نتائج جيدة ومن صبلة ىذه اآلراء نذكر منها :
 التسيَت احملكم يعٍت التنظيم ،الرقابة التنسيق والتخطيط اعبيد للمنشآت الرياضية . -
 التحكم اعبيد يف التسيَت يعطي نتائج جيدة متوقعة .عند  -
 التسيَت احملكم ىو جوىرة النتائج . -

فال بد من التسيَت اعبيد لتحقيق األحسن فبدوف تسيَت اعبيد وؿبكم ال نستطيع توقع أو ربقيق   اء... اٍف من اآلر 
ى الوجو األمثل فيجب التعامل باؼبثل : عل شأةنتائج جيدة وال استغالؿ جيد  وال تطبيق للقوانُت الداخلية للمن

 الرجل اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب .
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  الدراسة ىتائج  عرض و حتليل و مياقشة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     اخلامسصل الف

II. نتائج الدراسة  مناقشة : 
اؽبدؼ من كل عمل أو جهد فكري أو حبث علمي ىو اػبروج ببعض االستنتاجات و التوصيات و  إف

ا كمرجع أو كمنطلق لدراستو بغية إثراء حبوثهم ازباذى واالقًتاحات ، اليت يبكن أف يعتمد عليها باحثوف آخروف 
دبعلوماتنا و االستفادة منها و لو بنسبة ضئيلة ، و من خالؿ حبثنا ىذا و بعد اإلطالع على النتائج اؼبدونة و 

 احملققة قبد ما يلي :
دىور      الت إُفيعتربوف أف نقص التسيَت للمنشآت الرياضية و ضعف اؼبوارد اؼبالية يؤدي  اؼبشرفُت معظم -

 ) تدين ( الرياضة بصفة عامة .
 . اؼبشرفُتدو و ىذا رأي معظم  – كرة السلة اؼبوارد اؼبالية يؤثر على أداء رياضيي   ضعف -
أراء اؼبشرفُت فيما ىبص افتقار اؼبنشآت الرياضية للمعايَت الدولية يف تصميمها يؤثر  اختالؼ -

 على مردودية الرياضيُت .
إُف تطور الرياضة  يؤديف اإلستغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية اؼبشرفُت يعتربوف أ معظم -

 الرياضية بصفة عامة .
يتبعوف القانوف الداخلي للمنشآت الرياضية و يصفونو باألحسن و خاصة عند  اؼبشرفُت معظم -

 استغالؿ اؼبنشآت الرياضية .
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  الدراسة ىتائج  عرض و حتليل و مياقشة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     اخلامسصل الف

III. : االقتراحات و التوصيات 
 إليها و االستنتاجات اليت خرجنا هبا نوصي :ضوء النتائج اليت توصلنا  على
و أف يكونوا قادرين  ليةؤ اؼبس ربملالقرارات الالزمة و الصائبة و  ذازبااؼبسَتين و اؼبشرفُت  على -

 على أداء عملهم بشكل جيد.
 على مشريف اؼبنشآت الرياضية أف يكونوا مقتنعُت باؼبهنة ؿببُت و ـبلصُت ؽبا . هبب -
الوسائل الالزمة كي يقـو اؼبدربُت دبهامهم التدريبية على أحسن و أكمل اإلمكانيات و  توفَت -

 وجو.
أنبية الرياضات و األنشطة اليت سبارس يف ـبتلف اؼبنشآت الرياضية سواء كانت فردية أو  إدراؾ -

 صباعية مع إعطاء  حق لكل منها .
 سبارس يف منشآهتم اؼبشرفُت توزيع الوقت و اغبجم الساعي على الرياضات و األنشطة اليت على -

 ذلك حسب األولوية و األفضلية . و
إعطاء أنبية بالغة من قبل اؼبشرفُت للمدربُت و من قبل اؼبدربُت للمشرفُت و ربسُت  هبب -

 العالقة بينهم حىت تصل العالقة حسنة و ؼبا ال عالقة تكامل ألف كل منهم يف حاجة إُف األخر.
 اليت سبارس يف اؼبنشآت الرياضية . التنسيق بُت الرياضات و األنشطة ضرورة -
التعاوف بُت اؼبشرفُت و اؼبدربُت من أجل تطوير الرياضة بصفة عامة سواء الفردية منها أو  هبب -

 و الوطنية منها الدولية . ليةاعبماعية و من أجل اؼبشاركة يف اؼبنافسات احمل
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 الخاتمـــة
 

ي بال  األنبية, ساعية إُف ربسُت األفراد اؼبمارسُت من رياضيُت و اؼبنشآت الرياضية جزء أساس تعترب     

ىواة ...اٍف. عامة من خالؿ فبارسة األنشطة الرياضية اؼبختلفة لكي يبكن لكل اؼبهارات الفنية و 

التعليمية يف منهج الدراسة، التدريب األنشطة الرياضية أف ربقق أىدافها فإنو من الضروري توافر اؼبنشآت 

إُف نتائج جيدة و مرضية، و ربقيق األىداؼ و يتوقف كل ىذا   لوصوؿضية الكافية و من أجل االريا

على العملية اإلدارية اليت ىي من أىم اؼبقومات التطور الرياضي العلمي اغبديث و يعترب التسيَت احملكم 

وة وكونو مبٍت على للمنشآت الرياضية الطريقة العقالنية لتنسيق اجملهودات قصد ربقيق األىداؼ اؼبرج

وظائف تتأثر فيما بينها تتأثر فيما بينها و يعمل على تنظيم العملية اإلدارية يف صورة منهجية علمية من 

اليت عرفت ربسنا يف  كرة السلةأجل توفَت الفضاء الكايف ؼبمارسة األنشطة الرياضية بطريقة فعالة، كرياضة  

كل ىذا أف لكل من اإلدارة و عملية التسيَت   نو نستخلص م مستوى أداء األندية اعبزائرية ؽبذه الرياضة

 دور فعاؿ يف ـبتلف اؼبؤسسات و اؼبشروعات الرياضية .
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ة يف اؼبؤسسة اعبزائرية , قسم التجارة ,  عبد اغبميد قاظبي وآخروف: مذكرة زبرج  تنظيم الوظيفة التسويقي -49

كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت, جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة, دفعة جواف 
2004/2005 

: مهارات كرة السلة دراسة ذبريبية لتعلم مهارات التمرير واحملاور والتصويب ،  ؿبمد عبد الرحيم إظباعيل -50
 1991ورة ، ؾبموعة رسائل ماجستَت يف الًتبية ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،رسالة ماجستَت منش

 
 المراسيم التنفيذية :القوانين و 

 ، اعبزائر1991-11-2اؼبؤرخ يف  (91-416اؼبرسـو التنفيذي رقم: ) -43
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 محمد خيضر بسكرة  جامعـة
 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

 اإلدارة و التسيير الرياضي قسم

 

 

 استبيان  استمارة

 لدراسة موضوع:                                                 

 كرة السلة  في تنمية رياضة ـةالرياضي ــاتتسير المنش دور
 دراسة ميدانية على مستوى المنشآت الرياضية لوالية بسكرة 

 
الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية و  شهادةمتطلبات نيل  ضمنانجاز مذكرة  إطار في     

 اضي .الري التسييرو  اإلدارة تخصص الرياضية 
الهدف من ىذه  أن أعلمكمىذه االستمارة مقدمين بذلك يد العون للبحث و  بملءسيادتكم  إلى أتقدم

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

 (  في المكان الخانة المناسبة . x:ضع عالمة ) مالحظة

 

 2015/2016الجامعي : الموسم
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 ؟. يف منشأتكم  الػماليةكيف ىي حالة اؼبوارد   -:األول  السؤال
 مرضية  -                     متوسطة    -                     ضعيفة -

 األساسية اليت تعتمدوف عليها كثَتا لتمويل منشأتكم ؟. رمصادػال ىي ما -: الثاني  السؤال
    مصادر خاصػػة -عمومية                               مصادر  -

 ىل الػموارد اؼبالية لػمنشأتكم كافية و تسد كل احتياجات الػمنشأة ؟. - : الثالث السؤال
 رأي آخر......................... -                 ال         -نعم                           -

 ربقيق أىدافكم الػمسطرة و فق اإلمكانيات الػمالية اؼبتوفرة لديكم ؟. يعوفىل تستط -:الرابع السؤال
 رأي آخر......................... -ال                          -نعم                           -

 ؟. كرة السلةتؤثر اهبابيا على أداء رياضيي   اؼبنشأةىل تروف أف حالة   - :الخامس السؤال
 رأي آخر.........................  -ال                          -نعم                           -

 تروف أف ىناؾ تطور يف استغالؿ اؼبنشأة بالوجو األمثل ؟. ىل - : السادس السؤال
 رأي آخر......................... -ال                          -                       نعم  -

 اإلجابة بنعم إُف ماذا ترجع أسباب ىذا التطور ؟. انتك  إذا -:  السابع السؤال
................................................................................................ 

 يف ذلك ؟. ػمتسببومن ال للمنشأة غَت اعبيد االستغالؿىناؾ عوائق إدارية تسبب يف  ىل : الثامن الالسؤ 
 رأي آخر......................... - ال                        -                        نعم -

..................................................................................................... 
تعتمدوف على القوانُت اؼبشرعة واػباصة باستغالؿ اؼبنشأة وتطبق على من يستغل اؼبنشأة  ىل: التاسع  السؤال

 من األندية ،منظمات ... إٍف ؟ .
 رأي آخر......................... -ال                          -                      نعم -

 من طرؼ مستغلي اؼبنشأة الرياضية ؟.  مضايقاتىل تواجهوف  : العاشر الالسؤ 
 رأي آخر......................... -ال                          -                     نعم -

 
 : ىل تعطوف األفضلية يف توزيع توقيت التدريب للنوادي اليت سبتلك عناصر من النخبة يف عشر الحادي السؤال
 ؟. كرة السلة رياضة 

 رأي آخر......................... -ال                          -                     نعم -
 أـ للرياضات األخرى ؟. كرة السلة: ىل تراعوف يف إعطاء األولوية لرياضة  الثاني عاشر السؤال
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 أي آخر.........................ر  -ال                          -                     نعم -
 مقارنة باألنشطة األخرى ؟. كرة السلةىل تولوف نفس األنبية واألفضلية لرياضة   :عشر الثالث السؤال

 رأي آخر......................... -ال                          -                     نعم -
 احملكم للمنشأة الرياضية يدفع النوادي للحصوؿ على نتائج يف رأيكم كيف أف التسيَت :عشر الرابع السؤال
 جيدة ؟.

...................................................................................................... 
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