
 

* بسكرة محمد خيضر جامعة*   

  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  معهد

  

التسيير الرياضي و اإلدارة: قسم  

نيل شهادة طلباتضمن مت تخرج مذكرة  
الرياضية في التربية البدنية و ماستر  

:الموضوع  

 

 

 الرياضية المنشآت تسيير دور
 "كرة الطائرة" رياضة تنمية في

 والية  في ميدانية دراسة
 "بسكرة"

 
  

 الدكتور: إشراف                                                              :البطال إعداد   
 بعروري جعفر                                                           شنويف سفيان                                                                                        

 

5102/5101 الجامعية : السنة  
 



 شكر و عرفان

 

حمدا كثيرا و نشكره شكرا جزيال الذي كان فضله و عطائه كريما    اللـه نحمد
لنا    ذلل  وسهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع    ألنهنحمده  

 .الصعاب و هون علينا المتاعب
أن نتقدم بعميق الشكر و خالص التقدير إلى أستاذنا الفـاضل    يسعدنا

  االذي تفضل باإلشراف على هذه المذكرة ولم يبخل علين  جعفرعروري  و ب
 .بنصائحه و إرشاداته القيمة قط

أخي المستشار الرياضي شنوفي هشام و    يسعدنا التقدم بجزيل الشكر إلى  كما
 الذي لم يدخر أي جهد في سبيل إنجاح عملي هذا.

  نيالمدربمسيرة الدرب وكذا المشرفين و   يلةتتلمذنا على يده ط أستاذ  كل 
 .ين قدموا لنا يد المساعدةذال

كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو من    ىنتقدم بجزيل الشكر إل  و
سـم اإلدارة و  بعيد وخاصة من ساعدنا في كتابة هذه المذكرة و إلى كل ق

                                                                                 .التسييـر الرياضـي
 المستعان  اللـهو  
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 إلى من علمني أن الحـياة كفـاح و المنتصر فيها الظافر فيها بالعلم هو و نــور دربي

 ".ثـــامــروالـــدي المرحـــوم : " 

 إلى من حملتني وهـنا على وهـن و سهرت علي الليالي

 ". والـــدتي الكــريـمة"

 عــائلة"شــنوفي ""إلى خير ما يملك المرء في هذه الدنيا عائلتي الكريمة : "إخـوتي و أخـواتي و كل  

 .4102إلى جمـيع زمالئي في الدرب الدراسي و خاصة دفعة  

 إلى كل أصدقـاء الطفولة و الذين عرفتهم خالل مسيرة حياتي.

 إلى من غاب إسمــه عن ذاكـرتي وهو في قـلبـي حـلول.
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 :مقدمــــة - 
واقع اجملتمعات البشرية قدميها و حاضرها يوحي بأن كل شيء يف هذه احلياة إال وله هدف و  أنال شك فيه  مما
 .املدربني و غيهم ،يناملسي  ،املشرفني ،فاحلياة يف حد ذاهتا أهداف مسطرة فكذلك لإلداريني ،غاية
املعروف أن أهم وظائف اإلدارة التخطيط و أحد عناصر التخطيط اإلمكانات و املنشآت الرياضية و هي  منو 

 .الكم و النوع و هي مادية و بشريةلتحقيق املستهدف يف التخطيط من حيث  توظيفهاحتديد العناصر املطلوبة 
 .املعدات و األموال ،األجهزة ،منها : املواد املستخدمة و املادية
 .املنفذون و الفنيون ،: العاملونمنها و شريةالب
جيب مراعاهتا عند التخطيط إلقامة مراكز التدريب و القرى الرياضية و املنشآت  أساسيةهناك عدة مبادئ  و

وذلك  املدربونو  املشرفنينوع اخلدمة اليت تقدمها يف خدمة  اختالفالرياضية مبختلف أنواعها و أشكاهلا و مع 
 حتقق اهلدف الذ  أنشت  من ل األملل و ضمان فاعلية و سهولة  و سالمة استعماهلا حىمن اجل اإلستغال

هلا عدة مبادئ  الدراسة قبل التنفيذ و ، كما نبني يف حبلنا هذا أهم املبادئ اليت ينبغي وضعها يف احلسبان وأجله
 .األمهية على حدة و حسب الرتتيب وكل ، التوجيه و التنسيق كما سنتم دراستها  التنظيم، الرقابة ،منها التخطيط

يطلب من اإلدارة الناجحة أن تصبح عملية رشيدة حتقق أهدافها بأكفاء من املشرفني و املسيين وذلك  كما
 .ن لعمل العنصر البشر  مع أقل جهدمناخ ممك أفضلات املتاحة مع توفي ياإلمكان باستخدام
ياضية  أن يتعرف على ما كتبه األوائل يف جمال البحث العلمي جيب على الباحث يف جمال إدارة املنشآت الر  كما

و الذين سامهوا بنصيب وافر يف توضيح املفاهيم اليت تنطو  عليها العلوم يف حتديد أركاهنا و أساسياهتا و الذين  
 .فيها اإلدارة مهنة منظمة أصبح حالة  ىلكان هلم الفضل األول يف تنمية املعلومات اإلدارية إ

، الفصل دارة العامة  و اإلدارة الرياضيةإىل ثالثة فصول يف الفصل األول اإل لنايف اجلانب النظر  يف حب تطرقنا
تطرقنا ، أما  اجلانب التطبيقي الكرة الطائرة، يف الفصل اللالث سيي و عالقته باملنشآت الرياضيةاللاين مفهوم الت

 .للاين عرض و حتليل نتائج الدراسةل ا، الفصلفصل األول الطرق املنهجية للبحث: افصلني إىل
 .ساسي  هو الوصول إىل حلول مرضيةاأل غرضنا
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 :اإلشكالية -
 مبرور الزمن تطورت و تعد الرياضة منذ العصور القدمية عنصر جد فعال يف احلياة االجتماعية  لبناء جسم سليم و

 أماكن خمصصة. أصبح هلا قوانني و
يف هذا العصر فقد صار هلا اهتمام خاص نلمس هذا من خالل ما وفر هلا من املنشآت الرياضية الستقطاب   أما

 كل من يرغب يف تطوير مواهبه الرياضية.
 مهام عديدة. من أهم أقطاب ممارسة الرياضة هلا أهداف و ةتعترب املنشآت الرياضي و

لكن  األداء و يف السنوات املاضية تألقا من حيث املردود وأما بالنسبة للمنشآت الرياضية يف بالدنا فقد أبدت 
الوجه غري املشرف   على مستوى النتائج احملصل عليها، و تدهوراملالحظ يف العشرية األخرية أهنا باتت تعيش 

العربية، هذا بالرغم  املشاركات اخلارجية اإلفريقية و املنافسات احمللية و الذي ظهرت به سواء يف البطولة الوطنية و
مع هذا كله  و دعم الشركات أخرى، مادي معترب من طرف الدولة و بدعمباهتمام أو  حتظىمن أن املنشآت 

 الرياضي متدين. مستوى يبقى
 ؟ رة الطائرةالك رياضةيف تنمية  نشأة الرياضيةاملتسيري  دور ما -:كل هذا سؤال أثار فضولنا  من و
 الفرضيات: -2
 رياضةإىل تدهور )تدين(  يؤدي املاليةضعف املوارد  التسيري احملكم للمنشأة الرياضية و نقصالفرضية العامة: -أ

 .الكرة الطائرة
 : الفرضية الجزئية-ب

 .الكرة الطائرة/ ضعف املوارد املالية يؤثر على أداء رياضي 1       
 / افتقار املنشآت الرياضية للمعايري الدولية يف تصميمها يؤثر على مرودية الرياضيني.2       
 .الكرة الطائرةنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ملمارسي رياضة امل للوقت يف االستغالل األمثل /3       

عارضة و إمنا كان ألسباب موضوعية     ألسباب أو صدفة إن اهتمامنا هبذا البحث مل يكن :أهمية الدراسة -3
  :هي

 .سريين و وضعهم يف املكان املناسبيعاجل ظاهرة اندماج امل ألنه -
 ملستقبل املسريين املشرفني. اهتمامنا -
 لدور املسريين و أثر املنشآت الرياضية للنهوض بالرياضة بصفة عامة. دراسة -
 رأي املشرفني من ناحية التمويل و الصيانة و االستغالل للمنشآت الرياضية. معرفة -
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 الدراسات اليت تطرقت هلذا املوضوع إن مل نقل منعدمة. نقص -
 أهداف الدراسة: -4

 .الرياضية ةعلى ممارسة التسيري داخل املنشا لضوءا تسليط -
 الرياضية.أهم نقاط التحول اليت مست التسيري اإلداري يف املنشآت  معرفة -
 عامة. بصفة الرياضةانعكاسه على  تطوير املنشأة الرياضية و التسيري الفعال يف أمهية -
 دور التسيري داخل املنشآت الرياضية. معرفة -
 .البحوثمكتبتنا هبذا النوع من  إثراء -

 الموضوع: اختيارأسباب  -5
 األسباب الذاتية: -أ   

 اإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية. الشخصي لكل ما تقدمه ميولنا -    
 متاشيا مع ختصص اإلدارة و التسيري الرياضي. -    
 الموضوعية:  اباألسب -ب

 الدراسات و البحوث العلمية حول هذا املوضوع باألخص. قلة -
 ما يتعلق باملسري.  يماللتسيري, الس الرئيسيةمعرفة العناصر  قلة -
 املاسة ملعاجلة هذا املوضوع و خاصة انه احلديث عن التسيري يف اإلدارة و املنشآت الرياضية. احلاجة -
افتقارها  مع فراضيات البحث و املتمثلة يف املوارد املالية,االستغالل األمثل للمنشآت الرياضية و متاشيا -

 للمعايري الدولية.
 اجلزائرية.يف دور اثر املنشآت الرياضية يف تنمية الرياضة  النظر -

  :المصطلحات تحديد -6
 و  التنظيم تلك اجملموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط و هو: التسيير تعريف -أ

 (1) .تنسيق جهود األشخاص لبلوغها و حتديد األهداف باختصارهو  التوجيه و الرقابة و  
التكنولوجية و الشخصية و مهارة التفكري  ،يعرف أيضا بأنه مهارات املسري و اليت تشمل املهارات اإلدارية و  

   (2) .مبنطق التنظيم
 
 

                                                           
 .  1, ص1991(, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, 2رفيق الطيب : مدخل للتسيري )ج حممد  -1
 . 23, ص1991عايدة خطاب : اإلدارة و التخطيط اإلسرتاتيجي, دار الفكر العريب , القاهرة,  -2



4 
 

 الرياضية:  المنشآت مفهوم -ب
 دارة تساريهاإلااها  و اجلماعياة وأرياضية متارس فيها خمتلف الرياضاات ساواء الفردياة  اتعبارة عن جممع هي        

 برنامج معني . وفق         
 :رة الطائرةرياضة الك مفهوم -ج

يلعاب فيهاا فريقاان  ،هاي إحادى أكثار الرياضاات العاملياة شاعبية  Volleyball:باإلجنليزية  الكرة الطائرة
 فوق الشبكة ملنطقة اخلصم. الكرة على الفريق ضرب ،تفصل بينهما شبكة عالية

  لكل فريق ثالث حماوالت لضرب الكرة فوق الشبكة. 
حتسب نقطاة للفرياق حينماا تضارب الكارة أرضاية اخلصام، أو إتا ب ارتكااب خطاأ، أو إتا أخفاق الفرياق يف 

 .إرجاعها بشكل صحيح صد الكرة و
 م.1911م يف عا كندا كانت الواليات املتحدة األمريكية أول دولة مارست اللعبة بعد

 و إيطالياا بااألخص و أوروباا معظام دول و الربازيال الرياضة اآلن من أكثار الرياضاات شاعبية يفتعترب هذه 
 (1).أسيا بعض الدول يف قارة و روسيا ، باإلضافة إىلو صربيا هولندا

 :السابقة راساتالد - 7
   .جد دراسات سابقة أو مشاهبة للدراسة احلاليةأمل  طالبحدود إمكانيات ال يف        

 
 

 

 

 

 

 

 
 .2112املوسوعة ويكيبيديا: الكرة الطائرة، سنة  (1)



 
 

 اجلانب النظري
 
 



 
 الفصل األول

 اإلدارة الرايضية العامة و اإلدارة
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                                                                                                                                                                       :تـمهيد -
 بدوهنا كان يصعب  و إلنسانيةا ،االجتماعية السياسية، االقتصادية، ،األنشطة اإلنسانية اإلدارة عماد تقدم  كافة

تتفرع  من األنشطة اإلنسانية اليت أخذت تتوسع و ةالرياضة واحد الوصول إىل التقدم الذي عليه عاملنا اآلن و
 ذلك التفرع كان من الضروري التشبث باإلطار العلمي يف املتزايد هبا وخالل تهذا التوسع و تهتمامنتيجة اال
مدى التقدم  و تهذا يعكس تقدم الدول يف الرياضة ة أساسا لكل جناح فيها وبذلك  أصبحت اإلدار  و ،تنظيمها

اإلدارة فيها كلما حتسن  ، إذ كلما ارتقى مستوىحلديثة يف كافة أنشطتها الرياضيةيف استخدام اإلدارة الرياضية ا
بدءا من اجمللس مبادئ اإلدارة على كافة املستويات  تهذا األخري مرتهون مبدى استخدام أسس و و ،مستواتها

إدارات األنشطة  املناطق التابعة هلا و و لرياضيةمرورا باالحتاديات ا بيةاللجنة االومل الرياضة و األعلى للشباب و
 .مراكز الشباب وصوال باألندية و م والتعلي وزارة الرتبية و املعاتهد العليا و و معاتالرياضية باجلا

 العلمية لعلم اإلدارة بصفةدارية حيث حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ يعترب القرن احلايل قرن التطورات اإل و
 .عامة
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                                                                                              :اإلدارة ريفتـع -1
 :نذكر منها املفكرين الكتاب و يف لكلمة اإلدارة سردتها الكثري من الباحثني ور عدة تعا تهناك
 ذات املقطعني  الالتينية مشتقة من الكلمة  اإلدارة) ad-minoritaire )مة الغري أو تعين خد اليت

 ( 1). تقدمي العون لآلخرين
 يدير(  إدارة(( manage) ل الناس الذين جتمعهم مهمة معينةأعما ينظم نشاطات و و خيطط: تعين. 
 اآلخرين بقصد حتقيق أتهداف حمددة إدارة عمل تسيري و توجيه و: فن و علم تهي اإلدارة. 
 قد و ( عرفها ماري باركرm.parkerفن اجناز األ" :)."عمال بواسطة الناس 
 الرقابة". التنسيق و إصدار األوامر و التنظيم و التخطيط و : "يقصد باإلدارة التنبؤ وفايول 
 تيدعرفها أوي دواي  دق و (o-Tidd توجيه" )."(2)الناس املشرتكني معا للوصول إىل تهدف مشرتك 
 رقابة مجع بشري يف منطقة معينة لتحقيق تهدف  توجيه و تنسيق و تعبري اإلدارة يعين تنظيم و إن

 (3)معني.
التنفيذ،  ،: التخطيط، التنظيمن يتضمن عمليات تهامة متعددة منهاف السابقة يتضح لنا أن اإلدارة فيالتعار  من

 التعارف توجيه جهود كل األشخاص العاملني يف املشروع إذا كانت األعمال املراد اجنازتها يف التنسيق و ،الرقابة
 .ةاإلدارة العام احلالةأطلق على اإلدارة يف تهذه  ،السابقة تهي أعمال عامة

 (4) .العامة سةاجلماعية لتنفيذ السيا بذلك ميكن تعريف اإلدارة العامة بأهنا تنسيق اجملودات الفردية و و 

 :مستويات اإلدارة -2
 ( 5)ميكن تقسيم اإلدارة إىل ثالث مستويات رئيسية : 

 :(top management)العليا  اإلدارة -أ
تتمثل يف اإلدارة العليا يف جمال إدارة  يقومون بالتخطيط و اإلداريون الذين يصفون سياسة املنظمة و تهم و

 .جملس إدارهتا ل يف رئيس املؤسسة واألعما
 
 

                                                           
 . 62ص  1991إبراتهيم عبد العزيز شيما: أصول اإلدارة العامة ،توزيع املنشاة واملعارف باالسكنذرية  -1

 .62-62،ص6001، 1العريب ،القاتهرة طعصام بدوي: موسوعة التنظيم واإلدارة يف ت ب ر ،دار الفكر  -6

 . 11،ص1921إبراتهيم عبد العزيز شيما: اإلدارة العامة ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،  -1

 .02حسن شلتوت وآخرون: التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرياضية ،دار الكتاب احلديث ،القاتهرة ،ص -1
5
 . 62, ص6001, 1, طالقاتهرة’شر, مركز الكتاب للنلرياضيةدارة اسيكولوجية اإل حسني باتهي : مصطفى - 
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 :(middle management) :الوسطى اإلدارة -ب
 ايعترب تهذ مديري املناطق و يشمل تهذا املستوى رؤساء األقسام و الذي يلي اإلدارة العليا و ىاملستو  تهو و

ما تقوم بتنفيذه  خطط، و املستوى مبثابة حلقة الوصل بني ما تريد حتقيقه اإلدارة العليا من سياسات عامة و
 .كون اكرب من اإلدارة العليابالتايل فان عدد اإلداريني يف اإلدارة الوسطى غالبا ما ي اإلشرافية، واإلدارة 

 اإلدارة اإلشرافية:  -ج
تهم يتعاملون مع املنفذين )العمال( مباشرة، من  يف اإلداريني الذين يقومون بالرقابة املباشرة على األداء و تتمثل و 
بالتايل توفر املهارات الفنية هلذا املستوى اإلداري يدعم واجبهم  أتهم الوظائف يف عملهم و أحد فان الرقابة مت

 يؤكده. الوظيفي و
التنظيم  أن اإلدارة يف تهذه املستويات ال ختتلف من ناحية اإلعمال، فكلها تشرتك يف وضع السياسات و الواقع و
 أخر. من مستوى إىلالرقابة غري أن أمهية تهذه األعمال ختتلف  التنفيذ و و

العليا ختتص بأعمال التخطيط منها تتوىل اإلدارة الوسطى التنفيذ عن طريق اإلدارة املباشرة )طبقة  فاإلدارة
 املشرفني(.

 (6) اإلدارة: نظريات -3

 ( :xالتقليدية )نظرية  النظرية
 :السلوك كاأليت حمددات س البشرية وتهذه النظرية على جمموعة من االفرتاضات عن حقيقة النف تقوم

 العمل. حيببطبعه كسول ال  اإلنسان -
 حتمل املسؤولية يف العمل. يريدبطبعه خامل ال  اإلنسان -
 يوضح له ماذا يعمل. اإلنسان دائما أن جيد شخصا يقوده و بفضل -
الوسائل األساسية لدفع اإلنسان على العمل، أي أن اإلنسان يعمل خوفا من  نالتهديد به م أو العقاب -

 ليس حبا يف العمل. العقاب أو احلرمان و
د على شيء تهام دون الفر  يؤمناإلنسان حني يعمل حيث ال  لىالدقيقة ع الشديدة و رقابةمن ال البد -

 .إشراف متابعة و
ل أي أن الفرد على استعداد للتضحية بأي شيء يف سبيل تهي أتهم حوافز العم يةاملزايا املاد األجر و إن -

 املزايا املادية األخرى. احلصول على مزيد من األجر و

                                                           
 ( . 13 -11, ص)1مروان عبد اجمليد إبراتهيم : اإلدارة و التنظيم يف الرتبية البدنية و الرياضية, دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع, ط -1
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خاصة  قةأن تتبع اإلدارة بطري إىلتهي تفسري السلوك اإلنساين بطريقة تؤدي  تلك تهي الفروض النظرية التقليدية و
    .بيعتهط تلك النظرية إىل اإلنسان و يف معاملة األشخاص تتفق و

قد يتصرفون  بل جتهلها األفراد و تطاعالعديد من التجارب العلمية أثبتت أن أوامر كثرية تصدرتها اإلدارة ال  تهناك
أوامر حمددة   يهميتصرفون دون أن تصدر إل قديف بعض األحيان  يف االجتاه املضاد ملا تنادي به تلك األوامر، و

كذلك يتبني للباحثني يف ميدان عالقات العمل إن اإلنسان ليس كسول بطبعه بل تهناك أفراد يعملون ساعات 
إذا كان اإلنسان بطبعه كسوال فكيف نفسر إقبال احد املسؤولني على عمله  و ررة،أطول من ساعات العمل املق

 .ينقطع عن التفكري يف مشاكل العملال  العمل و لفرتات طويلة بل انه حىت حني يذتهب إىل بيته يستمر يف
تهو الدافع الوحيد له على العمل، فكيف نفسر رفض بعض  كان األجر تهو احملدد األساسي لسلوك الفرد و  إذا و

 overtimeجر أعلى )أتهم بذلك يرفضون فرصة احلصول على معدالت  األشخاص العمل لفرتات إضافية و
rate.) 

تلك املظاتهر للسلوك اإلنساين توضح فشل التفسري الذي تقدمه النظرية التقليدية جيايف يف طبيعة اإلنسان كما  إن
 مواقف إنسانية متعددة. تتضح يف حاالت و

 (: y)نظرية  الحديثةالنظرية  -ب
يعة اإلنسان و بالنظرية احلديثة حتاول تقدمي جمموعة أخرى من الفروض اليت تعمل على رسم صورة حقيقية لط إن

 :حمددات سلوكه و تهي
 .فهو حيب العمل و يفضله عن الفراغاإلنسان يرغب يف العمل لذاته  -
 .عى إىل حتمل املسؤولية و املخاطراإلنسان يس -
 .بعاليس تاتهو يفضل أن يكون قائدا و  اإلنسان يطلب احلرية يف العمل و التحرر من القيود و -
احلصول على نتائج اجيابية دافع أساسي للعمل أي أن اإلنسان يعمل ليس الوعد باملكافأة أو احتمال  -

 .ن العقاب و لكن أمال يف املكافأةم فاخو 
إذ يكفي أن حتدد األتهداف املطلوب ، ليس تهناك ضرورة للرقابة الدقيقة على اإلنسان يف أثناء العمل -

 .باختيار أفضل السبل و الوسائلير تهو جد و، يرتك الفرد اختيار السبل الوصول إليها حتقيقها و
جر و لكنه يعمل أيضا إلشباع حاجات و رغبات أخرى خالف األجر و أالفرد يعمل للحصول على  -

جل احلصول على مراكز أو من  صدقاءنتماء إىل جمموعة من األإلاملزايا املادية و تهو يعمل من اجل ا
 .الرضا على االجناز الشخصياجتماعية مرموقة و 
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ه ما يسمى )بالعالقات الفروض النظرية احلديثة سامهت يف توجيه أساليب اإلدارة يف العصر احلديث جتا تهذه
 .اإلنسانية(

حبرية العمل و التعبري اإلشراف الدميقراطي الذي يسمح لألفراد  القيادة و وببناءا على ذلك االجتاه أصبح أسل و
 .تهو األساس

حيث إن مفاتهيم التعاون و التفاعل  ،إلدارة نظاما اجتماعيا متكامالجمموعة النظم االجتماعية ترى يف ا نإ
االجتماعي تعمل على حتريك فلسفة اإلدارة ناحية اكتشاف العوامل و الظروف املساعدة على جتميع األفراد و 

 .كأفراد متفرقني  و ليس جماعاتإجياد روابط وثيقة بينهم ك
ة تهي التفاعل بني املنظمة و بني املناخ احمليط و يبحث عن عوامل يأخذ تهذا املدخل يف االعتبار ناحية أساسي و

يتميز تفكري جمموعة النظم االجتماعية بالشمول و التكامل و يعمل على  و ،التغيري و التكييف يف تلك العالقات
حبيث توثيق عالقات اجلماعات و زيادة درجة التفاعل بينها  البحث عن وسائل إدماج  الفرد كعضو يف مجاعة و

 (7) .ماعات و يلغي التناقض فيما بينهاتصبح أتهداف املنظمة مندجمة يف أتهداف اجل
 :administrative mangement thesry)اإلدارة التنظيمية ) نظرية -ج
عمال األ دارة العلمية يف الواليات املتحدة حتتل مكاهنا يف الدراسات والوقت نفسه الذي بدأت فيه مبادئ اإل  يف

( يقدم إسهامه إىل اإلدارة عن طريق مبادئ اإلدارة  henry Fayol) فايول هنريكان  -اإلدارية
management principal) ) بذلك كان األول يف الكتابة عن نظرية اإلدارة التنظيمية اليت هتتم  تهو و

تهذه  ختتلف و ( principales of mgمبادئ التنظيم ) سرد و ( fonction manjlعمال اإلدارية )باأل
احلركة  دراسة الزمن و تهو حتليل العمل اليدوي و اإلدارة التعليمية من ناحية جوتهر اتهتماماته و ئالنظرية عن مباد

 .يف نظرية اإلدارة التنظيمية ةاإلدارة التنظيم يفةحتليل وظ دراسة و يف اإلدارة العملية و

 .مستوى العمل فيها قيمتها و عفهتمني بدامل "احد العاملني يف حقل اإلدارة ملدة طويلة وفايولكان "  لقد
 
 
 
 

                                                           
 . 13املرجع السابق ص  نفس  -1
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 :وظائف اإلدارة – 4
 :التخطيط 4-1

يشمل كل األنشطة اليت يقوم هبا املسؤول بوضع خطة العمل ففي التخطيط على املسؤول أن حيدد  و   

 (8) .يوضحها األتهداف و

 :التنظيم 4-6
تهي يف تهذا  و ،لتحقيق األتهداف بأقل التكاليف هاجتميع ميثل مجيع األنشطة اليت يقوم هبا املسؤول و تهو و   

أعمال و سلطات و  ىلتنهي بعمل اهليكل التنظيمي املقسم إ تشمل حتديد و نوعية املسؤولني و مواصفاهتم و
 (9) .مسؤوليات

 :األمـر 4-1
على  بلتحقيق تهذا األمر جي و ،ةالعملني يف الـمؤسس "تهنري فايول" توجيه جهود املرؤوسني وهبا  ويقصد   

 و ،نوعية اإلنفاقات بينه و بني املؤسسة و ،طبيعة كل شخص و عمله على حدة عرفي املسؤول أن يدرس و
ظيمي و كذلك جيب على املسؤول أن يكون لديه اتصال ذو اجتاتهني مع مرؤوسيه إىل جانب تقييم الـهيكل التن

غري الراغبني يف إتباع و أن ال يرتدد يف تطبيق العقوبات الالزمة للمخالفني أو  ،مراجعته كل فرتة من الزمن
                                (10).التعليمات

 :التنسيق 4-1
يف تهذا العمل الذي يوجد و يضع كل اجلهود يف إطار واحد لتحقيق اهلدف العام  " Fayolيرى "فايول  و   

  (11).املطلوب لللعم

 :الرقابـة 4-3

  (12).اسقة و منسجمة مع اخلطط املوضوعةالذي حياول أن يتأكد من أن اجملهودات متن العمل تهـي و   

 

 

                                                           
 . 31، ص6006,عمان ،1الدولية للنشر و التوزيع، .دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط يةالعلم دارالبطوالت واملنافسات الرياضية، المروان عبد اجمليد إبراتهيم: إدارة  -1
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 (13):مفهومها اإلدارة الرياضية و -5

أمهيتها كبقية شؤون احلياة األخرى حتتاج إىل إدارة و تنظيم جيدين و إن االختصاصيني يف شؤون  إن الرياضة و   
 الرياضية قاموا بعرض  مواضيع و عمليات نظرية عامة يـمكن أن تنسجم مع اجلوانب التطبيقية العملية.اإلدارة 

األساسية اليومية الـمتعلقة  ـمسائلو تقرير و مراقبة ال طيطبـهذا فإن مهمتهم تهذه حتدد يف عمليات حتليل و خت
 .مل اإلدارياليت تتجمع نتيجة الع الـمجتمعة وباجتاتهات تطور حقل الرتبية البدنية و الرياضية على ضوء اخلربة 

دفني يف العمل اليت تبذل داخل تهذا احلقل تسعى يف احلقيقة إىل الوصول إىل ته دعي و اجلهو إن كل الـمسا     
 .رئيسيني متداخلني مع بعضهما

 .إجنازات رياضية عالية حتقيق -
 . متواصل و منظمشطة الرياضية بشكل جذب واحتواء الشباب ملمارسة األن حماولة -

إال أن تهناك  أنفسهم، الرياضينيمماال شك فيه أنا اإلجنازات يف الـمستويات الرياضية العالية حتقق من قبل    
 .مةجهود أخرى تضاف إىل كل اجلهود الـمبذولة من قبل الرياضيني من أجل احلصول على النتائج الرياضية املتقد

النتائج الرياضية الـمتقدمة تهي ثـمرة اجلهود الـمبذولة يف العمل اجلماعي تضح منذ سنوات طويلة بأن إلقد  و    
 املشرتك.

قد  أكثر ليشمل الناحية اإلدارية و ميتدتهذا ال يتمثل مبهمات املدرب مع الرياضي أو الفريق فحسب بل  و     
وانني اخلاصة بذلك ألجل و عملت على تشريع الق ،ورفهمت الدول الـمتقدمة يف عالـم الرياضة أتهـمية تهذا الد

 حـماية مفهوم العمل اجلماعي يف تهذا احلقل. تطوير و
الرياضية إذا لـم يصاحب  وإذا ليس باإلمكان حتقيق أي تطور ملموس يف أي حقل من حقول الرتبية البدنية     

العمل اإلداري تهو أحد بـهذا فإن  العلمية احلديثة و دارةذلك عمال إداريا جيدا و الذي يستند إىل مبادئ اإل
تهذا يقودنا إىل القول أن اإلدارة العلمية  و ،بية البدنية و الرياضية شكل عامعوامل التطور األساسية يف حقل الرت 

 تتحقق باالستخدام العلمي للعمل اإلداري. يثةاحلد
داة الفاعلة يف زيادة اإلجناز تعترب اإلدارة الرياضية من أتهم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث ألنـها األ و    

 و متابعة و تقويـم لكل األنشطة الرياضية. نفيذكما و نوعا و تهي ختطيط و ت  تطورهالرياضي و 

                                                           
 ( .   31-30-19, ص)6000, 1إبراتهيم : اإلدارة و التنظيم يف الرتبية البدنية و الرياضية, دار الفكر للطباعة و النشر, و التوزيع, عمان, ط جميد عبد ا نمروا  -6
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ازدتهار           الرياضية ألي لعبة من األلعاب الرياضية تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسعى للتقدم و اإلدارة و
هلذا  و عمل جاتهدة على تنشيط حوافز التغيري و تنمية عوامله و حتريك متطلباته،ت و فهي تقود التقدم تهذه اللعبة،

 أكثر جتاوبا مع ظروف الـمجتمع و البيئة. تكونوسائلها ل أدواهتا و تـهيئ و فإنـها مطالبة بأن تعد نفسها،
 ور التالية:التأكيد على األم جيبعند التكلم عن موضوع اإلدارة يف حقل من احلقول فإنه  و      
 تهذا يعين كل من سيقاد يف الفعالية موضوعة اإلدارة. الفعالية اإلدارية و موضوع -
 تهي تعين كل من سيقود. القيادية و اإلدارة -
مقرتحات كثرية من  تهناك آراء و يعين العملية اإلدارية و قيادهتا أو إدارهتا و أخريا العالقة بني املوضوعية و و     

 يف جمال اإلدارة الرياضية يؤكدون بأن األسس اإلدارية يف صيغ التفاتهم تعتمد على ما يلي: نياختصاصي
 لتحديد األتهداف. االجتماع -
 احلر املفتوح. النقاش -
 بدال من التحدث. اإلصغاء -
 الوضوح يف طريقة التفاتهم.  و الصراحة -
 الزمان املناسب. القرارات يف املكان املناسب و صنع -

 the constituents of the sport management:(14))  مكونات اإلدارة الرياضية   -6
 تهي: الرياضية فوجد أهنا تتضمن أربعة مكونات أساسية و اإلدارة"""kanzلقد حلل اإلداري األمريكي "   

 .البشري العامل -
 .اجلماعي العمل -
 .اليت تعمل اإلدارة ألجلها و املنظمة -
 اإلداري. القائد -

 (15) المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية: -7

 :دارة الرياضية تعتمد على ما يلياإل بأنkanz"لقد أشار اإلداري األمريكي "   
تهي  و ،الكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات" بأهنا التفهم الكامل و kanzقد وضعها" : و الـمهارات الفنية -أ

التنفيذ يف  استخدامو القدرة على كيفية  ،يف ذلك االختصاص ة كبرية للتحليلتتضمن معلومات خاصة و قابلي
 .ل الرياضيالـمجا

                                                           
 . 31ص  السابقنفس املرجع  - 14

 .36نفسه، صاملرجع  -6
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 الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض تعاون و لقابليةا : الـمهارات اإلنسانية -ب
معهم بشكل  ملو تتضمن معرفة اآلخرين و القدرة على الع ، ذلك الفريق الذي يعمل معه أيضاجتانس تام يف

 .فعال وبعالقة جيدة
الكلية للمنظمة  تهذا يعين النظرة الشاملة و القدرة على ربط األجزاء الدقيقة و : كريالف عابـمهارات اإلست -ج

 .ام تلك الـمنظمة على بعضها البعضكيفية اعتماد أقس اليت يعملون فيها و
 أتهم الوظائف اإلدارية يف أي مـجتمع يسعى لرعاية شبابه و الرتبية البدنية و الرياضية تعترب األصعب و إدارة إن   

مجيع العاملني فـي مـجاالهتا  و ،الـموظفني الـمشرفني و الرواد و بذلك فهي تعتمد يف الدرجة األوىل على القادة و
 و ميادينها الـواسعة.

األدوات بالدرجة  الـمعدات والـمرافق و  على الـمنشآت و و مد على الـمؤسسة بالدرجة الثانيةتعت كما و    
 الثالثـة.

اليت  تدريب السلوك اإلنساين و العلم يف تنظيم و استخدامسبق ذكره فإن اإلدارة  تعين  مامن منطلق مـ و   
 .عالية لتحقيق اإلجنازات الرياضيةالبشرية بكفاءة  يسعى الستخدام العناصر الـمادية و

                                                           the Basic principales of S-M):) (16) المبادئ األساسية لإلدارة الرياضية -8

على أساس أن  يعتهاحلجمها و طب ظرنالتهذه املبادئ يف إدارة مجيع املؤسسات مبا يف ذلك الرياضة دون  تطبق
خدمة  الـمشكلة يف اختيار املبادئ اليت تتفق وإال أن  ،عمليتها الرئيسية مجيع األعمال تتشابه يف أتهدافها و

 تساعد يف خلق اإلدارة الناجحة يف ما يلي: اليت األتهداف اخلاصة بتلك اجلهة أو تتلخص تهذه املبادئ 
ابتداء من اللجنة األولـمبية أو االحتادات أو  ،تكون الـمؤسسة الرياضية أيا كانتجيب أن   :التوازن مبـدأ -أ

حتقيق الكفاية يف إدارتـها كذلك جند أن من مهام الرئيس  الرياضية متوازية لضمان النمو الـمناسب لـها و األندية
 .،كما يقع على عاتق الرئيس اإلداري أن حيفظ توازن مؤسستهن أن التوازن يسود الـمؤسسة كلهااإلداري التأكد م

غري الضرورية لإلدارة الناجحة و حتقيق العناصر املوجودة إىل  صرجيب استبعاد مجيع العنا  :التبسيط مبدأ -ب
  .أبسط شكل لـها

    إىل تكوين اخلرباء يف ميدان النشاط الـمعني بسبب أن  وديؤدي التخصص يف اجله :التخصص مبدأ  -ج 
 و ،نواحي النشاط الـمختلفة يفشامال  يطبق مبدأ التخصص تطبيقا عاما و اجلهود يزيد من اخلربة العملية، و تركيز

يقرتن التخصص يف الوقت احلاضر باإلجناز و يستند مبدأ التخصص على احلقيقة اليت تقول : "إن القلة من 
                                                           

 ( .32-33-31-31نفس املرجع السابق،ص) -1
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تتمكن من أجناز أشياء قليلة بدقة إن كان مـجال  ألفراداألفراد تتمكن من إجناز أشياء عدة بدقة بينما الكثرة من ا
 .نشاطهم صغريا نسبيا "

ثـم تستخدم كنموذج  جيب أن حندد أحسن طريقة و نعرب عنها بوحدات مـحدودة أو أنـماط، :التنميط مبدأ -د
 .يف العمليات و يف التخطيط و الرقابة

و يشرتط أن توضع  قيمة العمل الـمنجز، جيب أن تتناسب الـمكافأة مباشرة و :الحوافز الـمادية مبدأ -هـ
أن يكافئ الشخص على أساس ما أجنزه من أعمال بالنسبة للمستويات  ولألعمال الـمنجزة  لةمستويات عاد

 .الـموضوعة
 للعالقات اإلنسانية يف املؤسسة هااإلدارة أو تفشل على حسب معاجلت تنجح: العالقات اإلنسانية مبدأ -و
ألنه على ازدتهارتها  المها يرغب يف ازدتهار الـمؤسسة،ك  األشخاص إىل األتهداف نفسها و تسعى اإلدارة و و 

األشخاص يف اتصاالتـهم  و األشخاصيتوقف أمن كل منهما،كالتهـما املعادلة العادلة فاإلدارة يف معامالتـها مع 
 .باإلدارة

 للعالقات اإلنسانية وضع سياسات عمل رشيدة بشرط أن يتمسك هبا اإلداريون و السليمة عاجلةامل تتطلب* 
 .قيمة له يف حل الـمشكالت الـمراقبون ألن الكالم الشفوي ال

نصل إىل عمل شيء له أتهـمية بطريقة فعالة حيل  جيب أن يكون تهناك ختطيط سابق للتنفيذ التخطيط: مبدأ -ذ
بذلك يقلل من االعتماد على عنصر احلظ، جبانب أنه يتوقع حل  التخمني، و التخطيط مـحل احلدس و

 .حدوثهايف كثري من احلاالت يعمل على منع  الـمشاكل و
الزمن الواجب  مكان التنفيذ و الكيفية اليت ينفذ هبا و ينطوي التخطيط على اختاذ قرار حيدد ما جيب عمله و و

 .تتابعه لحيدد مراح قب العمل وا، ألن التخطيط ير أن ينفذ فيه
على جيب  قليل القيمة إال حيث توجد الرقابة لتضمن تنفيذ اخلطط، التخطيطيصبح  :الرقابـة مبدأ -ح

إصدار التعليمات لتنفيذتها أن يكون لديهم من الوسائل ما  األشخاص القائمني بالعمل بعد إعداد اخلطط و
 .من مالحظة سري العمل يـمكنهم من ضمان التنفيذ و

عامل فردي يف جناح العمليات كافة و ينطبق مدلول تهذا املبدأ  مإن القيادة احلكيمة تهي أته :القيـادة مبدأ -ط
تنطوي القيادة احلكيمة  على املؤسسة كوحدة )قدر انطباقه ( على اإلدارة الواحدة أو جـماعة من األشخاص و

على امتالك  و الـمهمة الـموضوعة، ازالـمثابرة ليتم اجن على وعلى القدرة على عمل ما يقدر الشخص عمله، 
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الرقابة  على الـمهارة يف قيادة جهود األشخاص و و والء اآلخرين، شخصية و القدرة على كسب التعاون وال
 .عليها

السلطة جيب أن يكون مسؤوال عن تنفيذ كل  رسإن الشخص الذي يـما :الـمسؤولية السلطة و مبدأ -ك 
بالعكس فإن الشخص ال يعترب مسؤوال عن تنفيذ عمل ما دام ليست له سلطة عليه  أعمال داخل نطاق سلطته و

اعتبار الشخص مسؤوال عن نتائج معينة إال إذا كانت له سلطة القيادة و اإلشراف على الوسائل اليت  ميكنال 
 .تستخدم للوصول إىل حتقيقها

جيب أن  مي مـمكن لتسهيل القيام باألعمال، واختاذ القرار عند أدىن مستوى تنظي جيب اتخاذ القرار : مبدأ -ل
الذين  خاصعني أو الـمشرفني على األشاملتتخذ القرارات بواسطة اإلداريني و الـمراقبني الـمختصني بالنشاط 

تدريب إداري للمستقبل ألنه يف  ن اإلدارة إعداد وماحلاالت غري العادية فيتطلب  يفيقومون بتنفيذ عمل ما، إال 
 ة. القدرة يف احلكم على صالحية األفراد للقيام بـمهام معين القيادة الصحيحة و ظهرت تهذه احلالة

تستخدم القدرة اإلدارية كاملة للتخفيف عن كاتهل اإلداري بتحويل جـميع  :استخدام القدرة اإلدارية مبدأ -م
داريني يتحررون من التفصيالت لو طبق تهذا الـمبدأ فإن اإل الـمسائل اليت يـمكن أن تنفذ روتينيا إىل اآلخرين، و

 يتمكنون بواسطة التقارير الـمرفوعة إليهم من مرؤوسيهم تتبع جـميع األعمال و اليت تستغرق معظم وقتهم، و
شأنـها بينما يركز اتهتماماته على  فيرتك اإلداري األشياء اليت تسري يف مـجراتها الطبيعي و وظائف املسؤولني عنها،
اخلطط الـموضوعة لبحث وسائل معاجلتها و  فق وتالـمستويات الـموضوعية، أو اليت الت املسائل اليت تتفاوت و

 بيان كيفية التصرف فيها.
                                                                                                                                                                                                                                             (17) اإلدارة و مجاالتـها في الميدان الرياضي: -9

 :سة أساسية يـمكن حتديدتها كاآليتيف اجملال الرياضي على عناصر مخالعمل اإلداري  يقوم
 تهي اليت يصنفها الـمختصون يف الـمجاالت الرياضية الـمتعددة الشاملة فهناك رياضة األقوياء و و :البرامـج -أ

 االختيارية الروتينية والرياضة  و اإلجباريةالـمستويات الثالثة وتهي الرياضة  ىعل لـموتهوبنيلرياضة ا رياضة الـمعاقني،
 رياضة الـمستويات.

للمراحل  فقافئاتـهم و  حتدد نوعياهتم و شخاص الذين تقدم لـهم تهذه الربامج وألل تهـم الـمستفيدون: -ب
اليت جترى عليهم إذا   أيضا وفقا لنتائج اختبارات االنتقاء و ، ولسن البداية لكل لعبة من األلعاب فقاالعمرية أو و 

                                                           
 . 12, ص  6001بعنوان التسيري اإلداري والتنظيم يف األندية الرياضية, جامعة اجلزائر, قسم الرتبية البدنية و الرياضية, دفعة  مذكرةعبد اجلبار وآخرون :  عوادي  -1
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يتعلق بإعدادتهم للمستويات العالية أما باقي الـمستويات فيقصد به االختبارات اليت تثبت قدرتـهم على كان ذلك 
 .يف برنامج معني شراكاإل
مدى ما يسند  متطوعني و يشمل تهذا العنصر مجيع قيادات العمل الرياضي من قادة مهنيني و و :القــادة -ج

ار اجليد للقادة يعد من أتهم مقومات تيالشك أن اإلخ خربته و مؤتهالته و إىل كل منهم من أعمال وفقا لقدراته و
 تهو يف األساس التعامل مع اإلنسان و حيث أن العمل يف الـمجال الرياضي و النجاح ألي عمل من األعمال و

ثالثة د من اإلجابة على القائد الذي يعمل مع الشباب أن يتأك اختيارتهو أصعب أنواع التعامل لذلك فإنه جيب 
 :أسئلة تهي

 ماذا يريد القائد ؟.  -ماذا يستطيع القائد ؟.  -تهو القائد ؟.  من -
متاشيا مع املبادئ العامة لإلدارة العلمية فإنه طالـما توجد جـماعة لـها تهدف معني فالبد أن يكون هلا قائد  و   

أحدتهم "، فالثالثة تهم جمموعة من األفراد يقودتها، فقد قال رسول اهلل )ص( يف تهذا اجملال "إذا سافر ثالثة فليؤمر 
 من دواعي اختيارتها: لتسيري اجلماعة ثـم فالقيادة ضرورة و قائداالسفر تهدف لذلك فعليهم أن خيتاروا من بينهم  و

 القائد الـمناسب ويف الـمكان الـمناسب. اختيار 
 تكون له القدرة على تنمية صف ثان. أن 
 معايري موضوعية لعملية االختيار. وجود 
 العلمي. التأتهيل 
 اإلداري التأتهيل. 
  الشخصية. املوضوعات السلوكية و   

 يف ذلك األدوات و مباتاجها إىل التنفيذ حنتهذا العنصر مجيع املنشآت الرياضية اليت  يشملو  :المنشآت -ج 
السالمة للممارسني فال  توفري األمن و استحداث و األجهزة عن تطوير و يدخل على تهذه املنشآت و األجهزة و

لكن جيب أن تكون اتهتماماتنا بالكيف  املنشآت و و جهزةجيب أن تكون اتهتماماتنا متجهة إىل الكم يف تهذه األ
االستفادة يف خدمة أكرب عدد من املمارسني من خمتلف  خضوعها للمواصفات و من حيث تكاملها مع بعضها و

 النوعيـات.
تهي  حتقيق أتهدافها فهي اليت تسبب النجاح و خطة و يتلعب امليزانيات دورا أساسيا يف تنفيذ أ :الميزانيات -د

 حجمها و لذلك فإنه من الواجب أن حتدد امليزانيات وفقا ملصدرتها و يانأيضا اليت تسبب الفشل يف بعض األح
ضح يعرب عن تنفيذ جزء من اخلطة املوضوعة قواعد صرفها مع العلم أن كل مبلغ صرف البد أن يكون له مردود وا

 حتديد امليزانيات املتاحة احلجم. إال أننا أصبحنا بعيدين كل البعد عن العمل املوضوعي و



07 
 

 (18) صفات اإلدارة الرياضية العلمية الفعالة: -11
 :يليحتديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية السليمة كما  ميكن

 .جماالت العمل يف اهليئة الرياضية يف حدود اختصاصاهتا ضرورة تغطية لكافة جوانب و مبعىن :الشمول -أ
    حيث يؤدي أو يقوم مبهام  ،من التنظيميعين أن يتوىل كل قسم أو جزء يف اهليئة الرياضة جانب   : التكامل -ب

 كوني و للهيئة الرياضية ككل،األجزاء العملية اإلدارية  أن تكتمل كافة األقسام و مراعاة مع متخصص، حمددة
 .نسق واحد حبيث حتقق النتائج املرجوة ذلك يف إطار و

إمنا للمستقبل أيضا من  و ،حاضر فقطلليعين ذلك ضرورة أن تعمل اإلدارة الرياضية ليس   : الـمستقبلية -ج
املاضي لتستقي  إىلظر عملها من أجل ذلك تن خاللعليها  و ،أماين و تطلعات يف زمن آت خالل أتهداف و

 تهنا تظهر أمهية التنبؤ باملستقبل باعتباره واجبا أساسيا من واجبات اإلدارة الرياضية. و ،منه الدروس
تتأثر هبا و  ،على البيئة اليت تعمل من خالهلا باالنفتاح يعين أن تتحيز اإلدارة الرياضية يف اهليئة  :االنفتاح -د

 تؤثـر فيـها.

 (19) :لإلدارة الرياضيةالدور اإلجرائي -11
تهذه  يتمثل الدور اإلجرائي يف اإلدارة الرياضية يف مخسة عناصر تعكس كافة عملياهتا أو وظائفها أو عناصرتها و   

 تهي كما يلي: الرياضية و للمؤسسةاألدوار يف كافة املستويات اإلدارية 
الوسائل و  األساليب و اإلجراءات و السياسات و وضع خطة متكاملة تشمل كل من اإلسرتاتيجيات و -

العينية يف فرتة زمنية  ات املادية وياإلمكان افة القوى البشرية وو ك الربامج الـمطلوب تنفيذتها يف اهليئة الرياضية 
 مستقبلية.

ابط الرت  تنسيق األداء و و املادية اليت تتكون منها اهليئة الرياضية، وضع تهيكلة لتنظيم عناصر القوى البشرية و -
فاعلية من أجل حتقيق  يكون هلا معىن و رةبني األجزاء بصو  التكامل والتماسك  حىت يتحقق التالحم و بينهما،

 .الـهيئة الرياضية عنايةتهدف أو 
السعي حلث األفراد العاملني يف اهليئة الرياضية على تعديل سلوكهم مبا يسهم يف تطابق تهذا السلوك مع اهلدف  -

 .حتقيقهالعام املرجو 

                                                           
 (19،12، ص) طبعةكز الكتاب للنشر مصر، بدون :تطبيقات اإلدارة الرياضية ، مر مفيت إبراتهيم محاد  -1

 (.19-60السابق،ص) املرجعنفس   -6 



08 
 

على أن تتم مقارنة نتائج األعمال مع  اإلجراءات، نظام رقايب يف اهليئة الرياضية يطابق مع العمليات و جيادإ -
مع العمل على تصحيح  بـما يضمن حسن سري العمل يف اهليئة، حتقيقها، ملطلوبمعدالت األداء ا مستويات و
 .العمل على منع حدوثها قبل أن حتدث بل و االحنرافات،

التنسيق بني كافة الـمستويات اإلدارية يف اهليئة الرياضية على الـمستوى الرأسي أو األفقي من أجل الوصول إىل  -
 بأقل التكاليف الـممكنة. الفعاليات و اهلدف الـمحدد بـأفضل الوسائل و

   (20) :الرياضيةاإلدارة  الشاملة و الجودة-12

املشاركة بني كافة العاملني يف اهليئة الرياضية  الذي يهدف إىل التعاون و" اجلودة الشاملة " ذلك األسلوب ينتع
 اهليئة ذاتـها. افحتقيق أتهد األنشطة هبا مما حيقق رضا املستفيدين من األنشطة و هبدف حتسني اخلدمات و

 الرياضية: يئةالجودة الشاملة في الـه قتحقي-13
 تهي كما يلي: اضية من خالل توافر عدد من املقومات والري ئةيتحقق أسلوب اجلودة الشاملة يف اهلي   

يف الزمن احملدد  و أول ممارسة له، من وتهو يعين تنفيذ إجراءات العمل بشكل صحيح  و :الصحيح األداء -أ
 إلجنـازه.

 و  ،طريقة تنفيذه بأسلوب العمل و االتهتمامتهو ما يعين  و  :النتائج معا على كل العمليات و التركيز - ب
إلدارية بالعمليات ا االتهتمامتهو ما يعين  و ،تهداف املرجوةاألجبانب العمل على حتقيق  ،التدقيق يف استمرار تطويره

 .يف اهليئة جبانب نتائجها
ذلك من  الرياضية و هيئةـتهو ما يعين العمل على رقي أداء األفراد العاملني يف ال و :ريةالبش مواردـال تنمية - ج

كذلك حتسني  و ،التخصص الوظيفي لمتطور يف جما ما تهو جديد و لالتدريبية لإلحاطة بكخالل الدورات 
 .العاملني باهليئة الرياضية ماءتانعلى  التأكيد و ،بالعمل محيطةـالظروف ال

 وظائف اإلدارة الرياضية: -14
 كما يلي:تهي   و اتإن اإلدارة الرياضية كباقي اإلدارات األخرى هلا وظائف تؤديها أو عملي    

o الـتخطيط . 
o الـتنظيـم. 
o الـتنسيـق. 
o الـرقـابـة. 

                                                           
 (.61-60السابق ،ص) رجعنفس امل  -1  
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o القيـــادة.  
 وضع و وظائف اإلدارة ميكن أن تضم باإلضافة إىل ما سبق كل من التوجيه، أوالبعض أن عمليات  يرى و

 األوامر. دارإص امليزانيات و

 (21)التخطيط:  -14-1

 التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة و له أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى و له عدة تعاريف: 
 هلذا املستقبل". االستعدادمع  تقبلعرفه فايول "إن التخطيط تهو يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املس فقد
و يعرفه إبراتهيم سعد الدين تهو "مـجموعة النشاط و الرتتيبات و العمليات الالزمة إلعداد و اختاذ القرارات     

 ". ثلىوفقا لطريقة م ةالـمتصلة بتحقيق أتهداف مـحدد
رسم اخلطط و الربامج  يسعى الـمشروع إىل حتقيقها و اليتالسلمي " التخطيط تهو حتديد األتهداف  رفهيعو     
العامل احمليط  ملناخالقيود اليت تفرضها ظروف ا أخذا يف االعتبار اإلمكانيات و فيلة بتحقيق تلك األتهداالكف

 بالـمشروع ".

 :التخطيط يامزا و أهمية -14-1-1
بدون التخطيط تصبح األمور  و حيدد مسارتها، تهو الذي يرسم صورة العمل يف شىت الـمجاالت و التخطيط    

 من أتهم مزاياه: العمل العشوائي غري اهلادف ومرتوكة للقدر أو 
كذا توضيح األتهداف لكي يسعوا  الطريق الذي جيب أن يسلكه مجيع األفراد عند تنفيذ األعمال و يوضح -

 إىل حتقيقها.
 لكل الظروف و دادبذالك يـمكن االستع نوعا و مقدما مجيع الـموارد الالزم استخدامها كما و يبني -

 .تاالحتماال
 .االستقرار والعمل على تلفها قبل حدوثها مـما يزيد الشعور باألمان  على التخلص من الـمشاكل و يساعد -
 الـموارد. األموال و بواسطته التنبؤ باالحتياجات البعيدة من حيث العمال و يـمكن -
 د.املنشأة إىل أدىن ح تكاليفمـما يؤدي إىل ختفيض  تاحةاألمثل لإلمكانات امل الستغاللعلى  يعمل -
يتم عن طريق التنسيق األويل الذي يتم بني  التنسيق بني األنشطة املختلفة و لىمساعدة كبرية ع يساعد -

 اخلطط.
اجلميع إىل أن األمور اليت هتمهم قد  يطمئناجلماعات، ففي ظل التخطيط  األمن النفسي لألفراد و حيقق -

 أعدت عدتـها. حسب حسابـها و

                                                           
 (.12-12،        ص)1،6001،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،ط لرياضيةإبراتهيم حممود عبد املقصود وآخرون :املوسوعة العلمية لإلدارة ا  -1
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  (22) مراحل التخطيط: -14-1-2

 اهلدف بوضوح. حتديد -
 املعلومات املتصلة باملشروع. احلقائق و مجع -
 املعلومات يف أبواب متجانسة. تبويب -
 تهذه املعلومات. حتليل -
 فروض العمل على حتقيق اهلداف. وضع -
 عدد من اخلطط البديلة. وضع -
 اختيار األصلح منها. اخلطط و دراسة -
 الرتتيب الزمين. الربامج التنفيذية وفقا لألولوية يف التنفيذ و وضع -

  (23) :أنوع التخطيط -14-1-3
 يتعلق باألتهداف العامة للمنظمة و الذي وتهو(: strategic planning) التخطيط اإلستراتيجي -أ

 بسبل الوصول إىل تهذه األتهداف يف ظل املوارد املتاحة.
وتهوا لذي يتعلق مباشرة بالنشاطات الوظيفية  (:functional planningالتخطيط الوظيفي  ) -ب

 التمويل. ، التسويق،جاإلنتا  :للمنظمة مثل

 planning)   (Ghehequitements of: (24)  تخطيطال مقومات -14-1-4

 ميكن من مث فإن من الالزم أن تقوم على أسس سليمة مدروسة و التخطيط عملية متعددة اجلوانب و عملية
 إمجاهلا فيما يلي:

من مث فإنه                     من كل ختطيط تهو حماولة حتديد وحتقيق غرض معني و اهلدف :تحديد الهدف -أ 
  تهدف التخطيط بوضوح.      ددمن الالزم أن حي

يكفي يف التخطيط أن يكون للدولة أتهداف عامة ينبغي حتقيقها بل جيب                الللتنفيذ الخطة:  موارد -ب
 وأن يكون لدى الدولة الوسائل الكفيلة بتنفيذتها. أن يكون يف وسعها تنفيذ تلك األتهداف قابلة للتحقيق،

                                                           
22

  .12املرجع السابق، ص نفس  -
 . 31،ص6003و النشر والتوزيع، اجلزائر ،بدون طبعة،  باعةاإلدارة ،دار تهومه للط دئمجال الدين لعويسات: مبا -23
 .90ص ،1،6000مروان عبد اجمليد إبراتهيم: اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية و الرياضية،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان،ط -24
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لك الدولة الوسائل متت قابلة للتنفيذ و قد تكون األتهداف حمدودة و اإلدارية الالزمة للتنفيذ: األهداف -ج 
هلذا من الالزم إعداد  لكنها ال متتلك اجلهاز اإلداري لتنفيذ املشروعات و و مصادر الثروة الطبيعية، املادية و

 تكوين ذلك اجلهاز. ضيهاتيقغري الفنية اليت ال حتديد خمتلف أنواع الوظائف الفنية و اجلهاز اإلداري و
يقتضي تقدمي بعضها على البعض األخر تبعا ألمهية كل  ليماالتنفيذ سلكي يكون  و أولوية التنفيذ: بحث -د  

 يف حتقيق األتهداف. رمدى تأثريه املباش منها و
مقومات التخطيط بل لقد ارتبطت كمية  برزتهذا العنصر من أ يعترب و الوقت الالزم للتنفيذ: تحديد - هـ 
 مثل: مشروعات السنوات اخلمس أو السنوات العشر. ذالعام بزمن التنفي لتخطيطا

 (25) (:principales and Essentials of planning) مبادئ وأساسيات التخطيط -14-1-5

 من خالل أربعة مبادئ أساسية للتخطيط تهي: لتخطيططبيعة ا ميكن أن نفهم أمهية و
 مبادئ املسامهة يف حتقيق األتهداف.  -ا        
 أسبقية التخطيط. مبادئ أولوية و  -ب       
 مبدأ مشولية التخطيط.  –ج        
 مبدأ فاعلية التخطيط.   -د        

  في مشروعاتـها: التخطيط في الهيئة الرياضية و -14-1-6
فيذتها      الفوائد للهيئة الرياضية فهو يسهم بفاعلية يف إجناز املشروعات املزمع تن نالتخطيط حيقق عددا م ألن

 (26) :يليمن تهذه الفوائد ما  أيا كان حجمها و
 القرارات.   اختاذالعشوائية يف  جتنب االرجتال و -ا 

 العمل باهليئة الرياضية أو املشروع الرياضي.  إجنازحتديد مراحل العمل يف  -ب
 حتديد مراحل العمل يف إجنازه باهليئة الرياضية أو املشروع الرياضي. -ج
 لألتهداف املوضوعة للهيئة أو املشروع الرياضي. االتهتمامتوجيه  -د
 يف كل من بيئة اهليئة الرياضية واملشروع الرياضي.  ستقبليةتشجيع النظرة امل -تهـ
 املشروع الرياضي. مستويات العمل يف اهليئة و حتقيق االتصال الفعال بني األفراد و -و
 توزيعها. سبل احلصول عليها وكذلك  و اإلمكانات مسبقا، حتديد املوازنات و -ز

                                                           
 . 93نفس املرجع السابق، ص -25
 . 62نفس املرجع السابق، ص -2
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 يف إتهدار املوارد. االقتصاد -ح
 حتقيق التنسيق الفعال بني األنشطة اإلدارية لألفراد العاملني يف اهليئة الرياضية أو املشروع الرياضي. -ط

 مشروعاتـها: الفعال في الهيئة الرياضية و لتخطيطخصائص ا -14-1-2
وإمنا البد من توافر عدد من  مثمرا، اهليئات الرياضية يعترب ختطيطا فعاال و يفليس كل ما يتم ختطيطه    

 يصبح ختطيطا فعاال. اخلصائص فيه حىت يـمكن أن يؤيت ثـماره، و

 (27) تهذه اخلصائص ما يلي: من و

 األتهداف اليت تضعها اهليئة الرياضية لنفسها أو للمشروع التابع هلا. واقعية 
 تكون األتهداف ذات قيمة حيوية للهيئة الرياضية. أن 
 مبعىن مشوله لكافة النقاط  املزمع تنفيذه، شروعيكون التخطيط شامال لكافة أنشطة اهليئة الرياضية أو امل أن

 اهلامة.
 دقة املعايري املوضوعة يف التخطيط. و كفاءة 
 كذلك السري يف اإلجراءات. يضع التخطيط يف اعتباره أن يكون حتقيق األتهداف متدرجا، و أن 
 كذلك التنسيق بني اخلطط  و وجود تنسيق فعال بني اإلدارات املختلفة داخل اهليئة الرياضية، ضرورة

 املختلفة.
 قدر اإلمكان. البساطة ويتسم التخطيط بالوضوح  أن 
 املال قدر اإلمكان ) االقتصادية (. اجلهد و الوقت و توفري 
 من األمور ما جيعل اخلطة األصلية غري صاحلة إذا أستجد طة البديلة للعمل هبااخل وضع. 

 :التنظيم -14-2
ألي  ميكناإلنسان قدميا فال  ابتدعهالذي  املميزة حلياتنا اليومية يف الوقت احلاضر تهو التنظيم و صائصاخل من

يسري بكفاءة عالية دون تنظيم، فهو يساعد على توفري الوسائل اليت يتمكن األشخاص من  نأ اإلعمالعمل من 
 .أتهدافخالهلا بالعمل مع بعضهم لغرض حتقيق 

 مفهوم التنظيم:  14-2-1
يعرف كذلك " نسق العالقة بني  يعين التنظيم " جتمع تهيكلي من األفراد يهدف إىل حتقيق تهدف مشرتك " و 

" التنظيم كل جتمع إنساين يهدف إىل حتقيق تهدف  mooneyو قد عرفه  (28)البعض " أجزاء تكمل بعضها 
 مشرتك.

                                                           
 .69نفس املرجع السابق، ص -3
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حتديد و تفويض املسؤولية و  معبأنه عملية حتديد و جتمع العمل الذي ينبغي أداؤه  louis.a.allon يرى و
  (29)من العمل أكرب فاعلية لتحقيق األتهداف. األشخاصو إقامة العالقات لغرض متكني  لسلطةا

 (30) أنواع التنظيم: 14-2-2

 :تهناك نوعني للتنظيم نذكرمها
 : الرسمي التنظيم -أ

التكويين للمؤسسة بشكلها اهلندسي الذي حيدد العالقة و املستويات األعمال اليت يقوم هبا  التنظيمذلك  تهو و
الرمسي أن يكون على شكل تهرم ذي قاعدة عريضة كضم  التنظيم، و يتوفر يف االختصاصاتالفرد و توزيع 

الوحدات على املستوى التنفيذي، و بعده القاعدة تدعم التكوين اهلرمي املتدرج ألعلى يف شكل أقسام و إدارات 
 و مصاحل و تهكذا حىت قمة التنظيم حيث ترتكز يف شخص ميارس السلطة الكاملة للمؤسسة أو اهليئة.

  :ير الرسميالتنظيم غ -ب
اخلاصة باألفراد و اليت ال ميكن اإلفصاح عنها بطريقة خمصصة  االعتباراتتهو ذلك التنظيم الذي يهتم بالدوافع و  

العاملني يف املؤسسة، و عليه أن التنظيم غري الرمسي ال  األفراد احتياجاتعلى أساس تولدتها تلقائيا و تتبع من 
يتفق بالضرورة مع املخطط الرمسي و تهو يهتم بالتنظيم كما تهو كائن، ال كما جيب أن يكون و اجلماعة الصغرية 

 تهي حتد عناصر التنظيم غري رمسي.

 (31) :رياضيةعناصر التنظيم الجيد في الهيئة ال 14-2-3

 ر اليت جيب توافرتها يف التنظيم اجليد و تهي كما يلي:يلي حتدد العناص فيما
 .تهيكلية واضحة للتنظيم وجود -
 أو الفروع يف التنظيم. األقساممسؤوليات حمددة على رؤساء  توزيع -
 تناسب املسؤوليات مع السلطات. ضرورة -
 مصدر األوامر لألفراد العاملني. توحيد -
 ختطي الرؤساء املباشرين. عدم -
 بني الرؤساء مهما كانت بسيطة. اخلالفات حل -

 
                                                                                                                                                                                     

 . 11نفس املرجع السابق، ص - 28
 .33، ص1،6006،ط يع ، عمانمروان عبد اجمليد إبراتهيم : إدارة البطوالت واملنافسات الرياضية ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوز  - 29
 ( .21-20،   ص)6000، 1لفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ،ط دارامروان عبد اجمليد إبراتهيم :اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية والرياضية ،  - 30
 . 11نفس املرجع السابق، ص - 31
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 (32) :ضيةالتنظيم الجيد في الهيئة الريا عخطوات وض 14-2-4
 أتهداف اهليئة أو املؤسسة الرياضية. حتديد -
 كافة أعمال اهليئة الرياضية و تصنيفها.  حتديد -
األقسام أو األدوات أو الفروع طبقا لتصنيف األعمال و حتديد أتهدافها، و حتديد اختصاصاهتا  ختصيص -

 و سلطاهتا.
 لوائح العمل التنظيمية. وضع -
 سياسات و إجراءات يف كل قسم أو إدارة أو فرع. وضع -
 النظم الرقابية و حمتويات التقارير الدورية. وضع -

 (33) التنسيق: 14-3
األفراد و الوحدات يف  نشطةأحد العناصر اهلامة يف العملية التنظيمية و تهو عبارة عن حتقيق التكامل أل التنسيق

" بأنه ترتيب منظم للجهود  james d.moony و قد عرفه  رتكاهلدف املش اجتاهشكل منظم حبيث تعمل يف 
 اجلماعية مما يؤدي إىل وحدة التصرف لتحقيق اهلدف املشرتك.

 اسيات أو مبادئ التنسيق: : أس 14-3-1
 أو مبادئ رئيسية تهي: أساسياتتهناك ثالث      

 :  unity of command  :وحدة األمر  -أ
 احليوانال يسأل إال أمام رئيس واحد، و كما يرى فايول أن اجلسم ذو الرأسني سواء يف عامل البشر أو  املرؤوس إن

ملبدأ األمر ألنه ال  احلاضريف الوقت  انتقادو يوجد  االستمرارو غريب، و سوف جيد صعوبة يف البناء و  ذأمر شا
 مع األوضاع اإلدارية املعقدة. يتالءم
 .وسيف الوقت احلاضر مزيدا من املرونة بني الرئيس و املرؤ  املسؤولنييطلب  حيث

 : scalar chooin  :التسلسل اإلداري -ب
تسلسل األمر، يقوم تهذا لإليه جيدا  أشار حيثفايول  نريهبا ته ىناد اليتاإلداري أحد املبادئ  التسلسل يعترب

 .و تنساب يف أسفل يف شكل تسلسل إداري مستقيم قمةاملبدأ على أن السلطة اإلدارية يف التنظيم تبدأ يف ال
و يساعد مبدأ التسلسل اإلداري على التنسيق ألن املسؤولني تهم الذين يعرفون األسباب اخلفية للقرارات  

   .الرئيسية

                                                           
 . 16نفس املرجع السابق، ص - 32
 ( . 126 -121-120نفس املرجع السابق،ص) -33
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من  عدديشرف على  يف أي تهيكل تنظيمي أن املسؤول يوجه و نالحظنطاق اإلشراف اإلداري:  -ج
خمتلف األنشطة و حتقيق التكامل بني  نيو جيب على املسؤول أن تكون لديه القدرة يف التنسيق ب وسنياملرؤ 

 .نطاق اإلشراف املناسب اختيار هموحدات العمل بالتنظيم لذلك من امل
و يتوقف تهذا على املسؤول و موقعه يف التنظيم و عدد  االتساعاإلداري بالضيق أو  شرافاإل نطاقيتصف  قد و

 أفراد الوحدات اليت يشرف عليها.
 : الرقابة 14-4
 الرقابة مع كلمة املتابعة. تتساوىالناحية اللفظية  من

 مفهوم الرقابة: 14-4-1
تهي متابعة األعمال و معرفة العابات و املشكالت اليت تواجه الفرد أثناء العمل و تبدأ مند بداية عملية  الرقابة

 التخطيط و تنتهي عند حل املشكلة.
تعرف على أهنا:" تهي التعرف على مدى حتقيق األتهداف املوضوعة أو عملية التأكد من مدى حتقيق  كما

  (34)األتهداف املوضوعة ". 

املناسب  دأي أخطاء يف املوع اكتشافتنفيذ كل الواجبات بطريقة سليمة و حماولة  منالتأكد كذلك "   وتهي

 (35).السبل حللها " إلجياد

  (36): الرياضيةفوائد الرقابة ) المتابعة ( في اإلدارة  14-4-2

 تحقيق الرقابة:  -أ
 تعمل على محاية اهليئة الرياضية من األخطاء اليت قد تتعرض هلا من العاملني فيها. حيت

 تحقيق تنمية الكفاية : -ب
املوضوعة و اخلطط قيد التنفيذ تسري دون احنرافات  داريةالنظم اإل وكهدف إىل التأكد من أن السياسات   حيث

ك فوائد أخرى لرقابة اإلدارة الرياضية نلخصها يف تهنا من أجل حتقيق األتهداف بأكرب قدر ممكن من الكفاية، و
 اآليت:
 يف حتقيق األتهداف بفاعلية أكرب و يف زمن أقل. تساتهم -

                                                           
 96،ص 6001، بدون طبعة ،  سكندريةاإل . 96،ص 6001الطباعة والنشر ،  ياوالقانوين يف الرتبية البدنية والرياضية ، دار الوفاء لدن داريأمحد الشافعي : القرار اإل حسن - 34
  . 
 .   12، ص 6001،  1عصام بدوي :موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرياضية ،دار الفكر العريب ، القاتهرة ، ط -35
 ( . 161-161السابق ،ص) املرجع نفس -36
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 و تشجيع األفراد على القيام بأدوارتهم. حث -
 أسباب اخلطأ و اإلخفاق و تتعرف على وسائل التصحيح و العالج. حتلل -
 و االحنرافات قبل حدوثها أو بدايتها لإلسراع بعالجها.  ءاألخطا تكشف -
 على معوقات العمل و املشكالت اليت تعرتض العمليات اإلدارية. التعرف -

  (37)خطوات الرقابة ) المتابعة (:  14-4-3
   اليت جيب إتباعها لتحقيق رقابة ) متابعة ( فعالية حتددتها يف ما يلي: اخلطوات

 معايري الرقابة. وضع -
 .عالف جنازهاألداء من خالل قياس ما مت إ تقومي -
 مبعايري األداء. نتائجو حتديد درجته و ذلك من خالل مقارنة ال ،ما إذا كان تهناك احنرافا حتديد -
 و حتليل تهذه األسباب. االحنراف أسباب حتديد -
 بني النتائج اليت مت حتقيقها و النتائج املتوقعة للخطة. االختالفات تصحيح -

أن تتناسب املعايري الرقابية مع اهلدف من العملية مبا حيقق سرعة و دقة قياس  جيبالمعايير الرقابية:  14-4-4
 (38) يلي: كما تهيأنواع للمعايري الرقابية و  تهناكالرقابة أكرب درجة كفاية ممكنة و  فحىت تتحقق أتهدا األداء

 رقابي: كمعيار هدافاأل -أ
حتقيق اهلدف من وجودتها تهو معيار جناحها أو سعي الرقابة تهنا  تهو األساس األول لقيام اهليئة الرياضية، و اهلدف

 إىل تقييم درجات حتقيق األتهداف.
 و األجواء و السياسات كمعيار رقابي: ماللوائح و النظ -ب

بتنفيذتها يعكس  االلتزاماهليئة أو املشروع الرياضي أو  أتهدافو النظم و السياسات كلها وسائل لتحقيق  اللوائح
 بقدر كبري مدى النجاح يف حتقيق األتهداف.

 الزمن كمعيار رقابي:  -ج
يتم تقسيمها إىل مراحل زمنية يعترب كل منها مرحلة و بيان ما مت إجنازه يف هناية كل مرحلة  مااملشروعات غالبا  ال

 جيعل من الزمن معيارا رقابيا.
 
 
 

                                                           
 . 161ص ،السابق رجعامل نفس - 37
 . 162ص ،السابق رجعامل نفس - 38
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 :قيادةال -14-5
 :اإلدارية قيادةال -14-5-1
فحياة  اإلدارةتهي روح  اإلداريةن القيادة إف اإلداريالزما حلسن تكوين اجلهاز  أسسهكان التنظيم بعناصره و   ذاإ   

 أنو  اإلداريةو قبل كل شيء على خصائص قيادهتا  أوالعليه بل تتوقف  ماملنظمة ال تنبعث من اهليكل الذي تقو 
 سهلة ميسرة. اإلداريةالشك مهمة القيادة  جيعل و اإلدارة أوالسليم للمصلحة  مالتنظي
الذي يدفع مجاعة  أو اآلخرينيف  التأثري يستطيعالذي  الفرد" أهناعلى  تعرفالقيادة:   تعريف -14-5-2

 (39).حمددة " أتهدافحتقيق  إىلمعينة 

 أتهدافاليت حتقق  املناطة هبم و األعمالينفذون  همجعل و اآلخرينيف  التأثري قوة" أهناتعرف على  كما

 (40).املنشاة"

 المشروعات الرياضية: أو اإلدارة أوطبيعة القيادة في الهيئة -14-5-3
 و الفنية و تهي تتطلب قدرات و كفاءات  اإلداريةالعملية القيادية يف اهليئة الرياضية بتعدد املناصب  تتميز

 غري ناجحني. وآخرينتهو ما يفسر وجود قادة ناجحني  ، و ددةمتع
 رئيس القسم و كل من يقود  أو اإلدارةمدير  أوالنادي  أومدير االحتاد  و اإلدارةتهو رئيس جملس  القائد

 أو رباملد أواملدير الفين  أيضااملشروع الرياضي كما قد يكون القائد  أو اإلدارة أواهليئة  إطارمجاعة يف 
 (41)يعملون متطوعون.الذين  أولئك

 القيادة  في المجال الرياضي: أنواع -14-5-4
تدريب خاص لكي يكون قادر على  تهو الشخص الذي أعد عن طريق دراسات معينة و القائد المهني: -أ   

 اهليئات الرياضية نظري أجر أو راتب مادي. العمل يف املؤسسات و
 ضيةالتطوع للعمل يف املؤسسات الريا الرغبة و الوقت وتهو الشخص الذي لديه من  :القائد المتطوع -ب  

 لديه مهارة أو إتقان لشكل معني. ونبدون أجر وغالبا ما تك
   نشاطاهتم    تنظيم أعماهلم و و ادهتمقي يتوىل و  اجلماعةتهو القائد الذي خيتار من بني  :طبيعيالقائد ال -ج
 (42) القائد املعين.تهو حلقة الوصل بينهما وبني  و  إجتماعتهم و

                                                           
39
 ( .     110 -60، ص)6001، 1حممود عبد املقصود وآخرون : ، دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر ،اإلسكندرية، ط إبراتهيم - 
 .  102عمرو سعيد وآخرون : مبادئ اإلدارة  احلديثة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون طبعة ، ص  - 40
 .  29نفس املرجع السابق ،ص - 41
 .  29، ص6001الشافعي : القرار اإلداري والقانوين يف الرتبية البدنية و الرياضية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ،بدون طبعة ،حسن أمحد  - 42
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 (43) :القيادة أساليب 14-5-5
 (: االتوقراطي)  االستبداديالقائد  -أ

 اآلخرينيلزم  بالسلطة و ينفرد و ،للتابعني لتنفيذتها التعليمات: تهو القائد الذي يصدر االستبدادي القائد 
 بتنفيذ اخلطة اليت يضعها.

 التخويف. التهديد و أساليبتهذا النوع من القادة  يستخدم 
 ينظرون إليه على أنه  الغدر، و باخلوف من البطش و االستبداديالتابعون الذين يعملون مع القائد  عرشي

 .شيءميلك كل 
 .جيذب القائد االستبدادي بعضا من التابعني يلتفون حوله و يؤيدونه يف كل أفعاله 

 القائد البيروقراطي: -ب
 يبذلاملضمون و  أوعند التنفيذ على حساب كفاءة احملتوى  لبالشك االتهتمامتهذا القائد على  يعمل و 

 .أتهدافهمن اجل ذلك اجلهد و املال و الوقت و يدفع العاملني معه لتحقيق 
 اآلخرينو يذكر التابعني و  اآلخرينله مكانة خاصة تؤكد متيزه على  أندائما الظهور على  حياول 

 .اآلخرينيفعل من خالهلا ما يعجز عنه  أنته اليت يستطيع سلط وبعالقاته الواسعة 
 اآلخرينما يهرب مثل تهذا القائد من املسؤولية و يوزع العمل على  غالبا. 
 اآلخرينمن املعاونني يعملون كوسيلة اتصال بينه و بني  هازما يكون لديه ج غالبا. 

 :الفوضويالقائد  -ج
 و تتخذ  األتهدافرقابة حيث يرتك مجاعة العمل حتدد  أوبال توجيه  األمور يرتكتهذا النوع من القائد  و

 .القرارات
 الود و ترك زمام املبادرة و سامحالسلبية و الت :صفات تهذا القائد من. 
 رف كل فرد الواجبات املطلوبة منهال يعن املسؤوليات غري حمددة و تفكك ألتتميز بالضعف و ال اجلماعة. 

 : الديمقراطي القائد -د
و من مث  املناقشة و االستشهاد باحلقائق و املعلومات أساليبالقيادة يعتمد على  أمناطالنوع من  تهذا -

 .اجلماعة و االستفادة منها أفراد بآراءاالمتناع و االتهتمام 
احلفاظ على كرامتهم و حاجتهم  أواجلماعة  أفرادعلى مشاعر  ظالنمط من القيادة يعتمد على احلفا تهذا -

 .مث احلصول على املشاركة الفعالة و من ،البشرية
على سلطاته حيث يعتمد على  زو تهو ال يرتك ،اجلماعة أفرادحد أالقائد يف تهذا النمط على انه  يظهر -

 .بصورة صحيحة األمورو يفسر  ،يعيش الواقع معهم أوكعضو هبا   تأثريهدرجة 
                                                           

 ( .21 – 20نفس املرجع السابق ص ) -43
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 لألساليبلقيادة اجيابية بشكل عام ا أنواع أكثرالقيادة الدميقراطية  أنالعديد من الدراسات على  أكدت -
 :التالية

 اجلماعة أفرادلدى  اإلبداعيف حتسني مهارات االبتكار و  تسهمظروف تنظيمية مناسبة  توفر. 
 األخرى األمناطفعالية من  أكثراجلماعة بصورة  أفرادعلى حد الصراعات و اخلالفات بني  املقدرة. 
 و السعي حنو حتقيقها األتهدافاجلماعة لتطوير  أفرادطاقات  إطالق. 
 اجلماعة لتعلم القيادة . ألفراد ةالفرص إتاحة 

 :القائد الرياضي الفعال -14-5-6
 :القائد الرياضي الفعال فيما يلي صفات نعدد
 مجاعة  أفرادو حيدد اجتاه العمل و يوزع املسؤوليات و الصالحيات على باقي  األشخاصجهود  يدفع

 .العمل
 من مهام إليهماجلماعة على تنفيذ ما يوكل  أفراد حيفز. 
 املشرتكة للجماعة األتهدافجل حتقيق أعلى حل املشكالت و يتخذ القرارات من  يعمل. 
 تعهدات العمل حيرتم. 
 و رباطة اجلأش ،و قوة الشخصية، باحلكمة يتسم. 

 :عناصر سلطة القائد-14-5-7
 .العمل أمهية حاملتبادل و املعاملة احلسنة و توضي حرتاماال خالل من: الثقـة -أ     
 .استخدام الضغط، ة مركزة و متكررةبصور  العمل تبواجبا التذكريالتحذيـر:  -ب    
و بني حتقيق بعض الرغبات  الربط بني االجناز ونظام لتحقيق املكافئة للسلوك  إجياد: ماتالمعلو  تبادل -ج    

 .اهلامة
 .مساعدة  أفراد اجلماعة يف حتقيق إهناء أعمال حمددة لدى اجنازه مثل :الرؤساء صالحياتاستخدام  -د      
 . حمددة يزاتباملنع أو احلرمان من مم التهديد: الجزاء -هـ     
قانون الشباب و الرياضة عمل اهليئات الرياضية اليت تعمل يف  ينظم: االتصال في الهيئات الرياضية -14-6

 .ببعضها البعض تإطار تهذا القانون و يوضح عالقة كل من تهذه اهليئا
عن السيادة العامة للشباب و الرياضة و تهي اليت تقوم بشهر  املسؤولةاجلهة  تهيتعترب وزارة الشباب و الرياضة  و

 .الرياضة لعاملة يف جمال الشباب واهليئات ا
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 :تعرف االتصال -14-6-1
مشروع رياضي و عليه ميكن تعريفه "تهو  أو إدارة أوتهيئة  أيلتحقيق النجاح يف  مهمة وسيلة تهو االتصال   

 (44).ال من شانه أن يؤثر يف األفرادوسيلة من الوسائل " و االتصال اجليد يف اجمل بأي املعلوماتتوصيل 
حمددة  معلوماتأيضا "تهو إرسال معلومات و فهمها من شخص آلخر إذن تهدف االتصال تهو احلصول على  و

 (45)مجاعة أخرى".  أو شخص إىل مجاعة أومن شخص  لكتهذه املعلومات وذ مو فه
 :االتصال أنواع -14-6-2

 .مباشر ( غري) صيوسائل االتصال غري الشخ -أ
 .االتصال الشخصي )املباشر ( رسائل -ب
 .( شخصياالتصال غري املباشر )غري  رسائل -ج

التغذية  توفرال  ،و الرسائل و التعليمات من أمثلة ذلك املذكرات ويتم فيه مقابلة املستقبل وجها لوجه  ال و
حيث  ،االتهتمام الالزم لالتصال غري الشخصية يعطياملرتدة الفورية بني املرسل و املستقبل فان املرسل قد ال 

عدم استعمال االتصاالت غري الشخصية يف أي رسالة معقدة  بكما جي  ،ختتلط االتصاالت املهمة مع غري املهمة
 .تتطلب توضيحا من املرسل للمستقبلطويلة و اليت ميكن أن  أو

 :رسائل االتصال المباشر )الشخصي ( -14-6-3
لوجه مثل احملادثات التليفزيونية و تهذا يوفر ميزة التغذية املرتدة  وجهااملرسل مع املستقبل و  لتقاءإو يتم فيها    

أخذ وعطاء بني  تتطلبعاجلة و أمور  بأمورو يتطلب استخدام تهذا النوع من االتصال عند التعامل  لفوريةا
 املرسل و املستقبل.

 (46): المشروعات الرياضية أواإلدارة  أومعوقات االتصال الفعال في الهيئة -14-6-4
 :يليتعيق االتصال نذكر منها ما  أنتهناك عددا من املعوقات اليت ميكن  إن   

 . الضوضاء  -
 .اللغات و اللهجات اختالف -
 .استخدام السلطات سوء -
 .الفهم اجليد للمصطلحات الفنية عدم -

                                                           
 .  93نفس املرجع السابق, ص  -44
  (.112 -113-116نفس املرجع السابق, ص)  -45

 . 92نفس املرجع السابق, ص 46 -
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 .و التهديد و اخلوف و الشك القلق -
 .وجود رغبات شخصية الشخصي و العداء -
 .السيئة يف إدارة األفراد العادات -
 .و اجلنب و الشعور باالغرتاب التحفظ -
لوظيفة البعيدة عن التخصص ا أواقل من الالزم  أومن الالزم  أكثريكون  نالوظيفي غري املباشر كأ العبء -

 .املهين
 .التملق -

النمو و النجاح يف التنظيم اإلداري الرياضي اجليد يتطلب نظم راقية يف االتصال على اعتبار تهذا األخري فنا  إن 
 .ثرة يف اإلدارة الرياضية الفعالةمن الفنون املؤ 

ن الفعالية و الكفاءة اليت يتخذ هبا املديرون و إ و اإلداريةتهو جوتهر العملية  القرار: اتخاذ القرار -14-7

 (47) .ية اليت يقومون عليها يف أعماهلمكفاءة العملية اإلدار الالرؤساء قراراهتم حتدد بدرجة كبرية فاعلية و 

  :أركان أساليب اتخاذ القرار -14-7-1
ري النص تكون وليد حاجة واقعية و ليس من الضرو  أنو اليت ينبغي  أسبابه وقرار له بواعثه  فكل: السبب -أ 

 .على السبب يف صدر القرار
الذين ميسهم  إىل اإلدارةنقل تهذه  و ينبغي محل إمنا و دارةاإل إرادةعن  ريعرب القرا أنيكفي  ال: الشكل -ب

 إصدارهاملتبعة يف  اإلجراءاتيقومون على تنفيذه و يتعلق على الشكل تهنا مبظهر القرار اخلارجي و  أوالقرار 
 .)كتابة شفاتهة نسبيا (

 .القرار اختاذبالتفويض مدى سالمة  أو باألصالة إصدارهمبعىن صدور القرار ممن ميلك سلطة  :االختصاص -ج
 .حيدثه ذيهبا مشروعية موضوع القرار أو األثر القانوين ال يقصد :المشروعية  -د
نتيجة يسعى لتحقيقها تهذه الغاية ينبغي أن تكون  و إليهايفرض أن يكون لكل قرار غاية يهدف  و الغاية : -هـ
 .إطار مصلحة عامة يف

 : القرار اتخاذطبيعة  -14-7-2
 املشاعر غري الطيبة شأنه يف  يكون مرتبطا دائما بالتوتر و ختلفةالتنظيمات الرياضية امل يفالقرارات  اختاذ

 (48) .يف اجملاالت األخرى تنظيماتذالك شأن كافة ال
                                                           

 (.   12 -12 -13املرجع السابق, ص) نفس 47-
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 أساليبكذلك  األمهية أن يكون قائد العمل واعيا لكافة اخليارات املطروحة أمامه يف اختذ القرار و من 
 :من العناصر التالية متأكداعلى القائد الرياضي أن يكون  انك  لذا ،اختاذتها

 .حياول أن حيققه من اختاذ القرار يكون متأكد متاما مما أن -
 .ة اليت ميكن أن يسفر عنها القراريكون واعيا للنتائج املختلف أن   -
 .كان ذلك ضروريا  ماالقرار إذا  اختاذأو اجلهات املطلوب إشراكها يف  الشخصيات   -
 .القرار الختاذبالصالحيات املطلوبة  الوعي   -
 .القرار اختاذ توقيت   -

 :إتخاذ القرار قطر  -14-7-3
 نذكر منها:تهناك عدة طرق خمتلفة لالختاذ القرار     

 .دون مناقشة جمموعة العمل املعينةإختاذ القرار من خالل الصالحيات  -أ 
 .صالحيات بعد مناقشة جمموعة العملإختاذ القرار من خالل ال -ب
 . لقرار من خالل جلنة مشاركة صغريةإختاذ ا -ج
 . ى لألعضاءمن خالل الغالبية العظمإختاذ القرار  -د
 .إختاذ القرار باإلمجاع -تهـ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 ( .91 -90 -29ص) سابق،املرجع ال نفس 48
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 :خالصة -
 ، ونظرياهتا وظائفها،توياهتاإىل تعريف اإلدارة العامة و ما يتعلق باإلدارة من مس الفصلتهذا  لمن خال تطرقنا   

ذات أمهية بالغة ، املهارات و املبادئ األساسية و ختمنا الفصل بعناوين إىل اإلدارة الرياضية و مفهومها، مكوناهتا
 يه، وتوجالتنظيم، التنفيذ، الرقابة، التنسيق ،ات تهامة متعددة منها: التخطيطحيث تعترب اإلدارة فن يتضمن عملي

 .هبا نيجهود كل األشخاص العامل

ي جناز الرياضاإلدارة الرياضية من أتهم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث ألهنا األداة الفاعلة يف زيادة اإل و
يف نفس الوقت و العالقة  لرياضية، و تهي ختطيط و تنفيذ و متابعة و تقومي لكل األنشطة او تطوره كما و نوعا

 .اإلدارتني العامة و الرياضية بني

نستخلص من تهذا الفصل أن لإلدارة العامة و اإلدارة الرياضية دور فعال يف خمتلف املؤسسات و املشروعات  و
 .مهما كان طبعها

 



 
 الفصل الثاين

املنشآت الرايضية ـرتسييـ  
 



 

43 
 

 :تـمهيد -
 .املرجوة األهدافو املالية قصد حتقيق  اديةامل ،نية للتنسيق بني املوارد البشريةالتسيري طريقة عقال يعترب
أهداف املؤسسة  حتقيق قصداإلدارة و الرقابة  ،التنظيم ،املتمثلة يف التخطيط الصريورةهذه الطريقة حسب  تتم

 .املوارد خمتلفبالتوفيق بني 
قدرة  من خمتلف العلوم باإلضافة إىل ممارسة كفاءات خاصة مثل تكوين مسات القائد، جمموعةالتسيري بكونه  و

 .اخل... التأثريقدرة  ،و معرفة املهام االتصال
التنظيم و اإلدارة و  ياتهلذا أن خنطط عمل ،ما بينها وتكون وحدة متماسكةيمبين على وظائف تتأثر ف والتسيري

 ،مفهوم التسيري إىلنستطيع أن ننظم عمليات التخطيط و القيادة و املراقبة و نتطرق يف هذا الفصل ،كما الرقابة
أساليب التسيري البشري بني احمللية و العاملية و ختمنا  ،التسيري وظائف، جهاز التسيري ،مستويات املسريين ،املسري

 .التمويل وبالغة و ه أمهيةالفصل بعنوان ذو 
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 :التسيير مفهوم -1
 :اريف توضح مفهوم التسيري كما يليمجلة من التع هناك

 اجملموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط و تلك : هواألول التعريف 1-1
 (1). لبلوغها األشخاصحتديد األهداف و تنسيق جهود  باختصارهو  التنظيم الرقابة و التوجيه و

:إدارة أعمال املؤسسة هي عملية يشرتك فيها العلم و الفن و تقنية قيادة شؤون التنظيم  الثاني التعريف 1-2
عن طريق أعمال ختطيط و تدبري و تنشيط و مراقبة تسمح هلذه اإلدارة بتحديد و إجناز األهداف 

 (2). لثمن و نادرة و تشغيلها وتنفيذهاجتنيد أو حشد موارد باهضة ا بواسطة

التفكري  مهارة و، التكنولوجية و الشخصية ت املسري تشمل املهارات اإلدارية: مهاراثالثال التعريف 1-3
  (3). مبنطق التنظيم

الضخمة  املؤسساتو اجلزئيات فبدون تسيري دقيق فإن  عقيد: التسيري هو مسايرة التالرابع التعريف 1-4
 (4)و التوافق.  االنتظاماملعقدة تتعرض ألن تصبح فوضوية بشكل يهدد وجودها احلقيقي وهو يوفر درجة من 

ة ووحدة وظائف فالتسيري ينمي القدرة على حتقيق خطة ما بعملية التنظيم و التعبئة و خلق تركيبة نظامي إذن
فردية ذات نوعية عالية و يعمل على توصيل اخلطة  ،كما يفي بإسناد مجلة النشاطات لقدراتلتنفيذ شروط اخلطة

 .مع حتديد مسؤولية التكلف باخلطـة الفردياتهاته  دراكإل
يستطيع القيام باألعمال و إجناز املهام من خالل اآلخرين  يهو ذلك الشخص الذ املسري هو المسير: من -2
عليه فإنه يعترب مسؤوال عن  و ،غرض مشرتك ق جلهود اآلخرين لبلوغهو املنس و ،فهو املخطط املنشط املراقب ،

  (5) .اآلخرينأعمال 
 يتحول عمليا إىل منفذ و و إال فإن صفته كمسري، و القرارات الختاذأن تكون للمسري سلطة معينة  والبد

 .حسب
 (6) وظائف المسيـر: 2-1
 .إليه كلةبعض الوظائف املو  بتأديةحيقق  املسري فعاليته يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة عليه  أناجل  من

 .دور أي تؤديتصبح عشوائية و ال  فإهنا إالتوجه و  أنللمدير جيب  اإلدارية املهارات

                                                           
 .1،ص1991املطبوعات اجلامعية ، ،ديوان(،اجلزائر 2حممد رفيق الطيب : مدخل للتسيري)ج -1
2- Mourad ben achenho,wers une nouvelle culture manage ralle, Alger,opu,1996,p12 
 .22،ص1991عايدة خطاب: اإلدارة و التخطيط اإلسرتاتيجي،القاهرة دار الفكر العريب ، -3
 . 7،ص 271بصديق: القيادة و التسيري التباين التكاملي ،جريدة النبأ،اجلزائر ،العدد يوسف  -4

 .9 -9،ص 2002/2001احلميد قامسي و آخرون : مذكرة خترج ،تنظيم الوظيفة التسويقية يف املؤسسة اجلزائرية ،جامعة حممد بوضياف،املسيلة ،دفعة جوان  عبد 5-

 (.   62  -16ص) 2002/2001جامعة اجلزائر, دفعة  كرة خترج بعنوان التسيري اإلداري لألندية الرياضية و عالقته بفرق كرة القدم,حريزي عبد الوهاب و آخرون : مذ   -6
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 األساسيةو ذلك باعتبارها املداخل  1907حتديد هذه املهارات سنة  اإلدارةيف  األملاين"هوف" اخلبري  استطاع
هذه الوظائف هي   تشكل وظيفة معينة و ةعا كل زاويلدراسة طبيعة عمل املدير حيث شكلت هذه الوظائف مرب

 :كالتايل
 القرارو اختاذ  التخطيط. 
 التنظيم. 
 و التحفز القيادة. 
 الرقابة. 

 :يف الشكل التايل وظائفنوضح هذه ال و
  وظائف المسير (:11): رقم شكل

 
 
 
 
 
 :و اتخاذ القرار التخطيط -أ

املنظمة عمل ذهين موضوعه التدريبات اليت فيها املدير يف حاضره مستفيدا من ماضيه كي يوجه هبا ظروف  يف
إىل تطويع املستقبل اجملهود إىل إرادة املدير قدر املستطاع  دفإذن فهو عمل حتكيمي يه ،أهدافهمستقبله لتحقيق 

 .التخطيط و اعتبارها وظيفة مستقلةعن وظيفة  أصلهاالقرار فهناك اجتاه متزايد  اختاذأما عن عملية 
 :ظيـمنالت -ب

وظيفة التنظيم جتهيز املنشأة باملوارد البشرية و املادية و املالية و املعلوماتية و بناء العالقات بني خمتلف  تتضمن
 .إتقانبكفاءة و  أهدافهاوكذا تقسيمات املنظمة هبدف حتقيق  ،األنشطةو  األفرادالوظائف و 

 :القيادة و التحفيز -ج
و االتصال املستمر معهم يسهل  األفرادو بلوغ وفهم سلوك  األفرادالتعاون بني  قيقيستطيع حت خالل القيادة من

  .على املسري إثارهتم و حتفيزهم على حتسني األداء
 

و اتخاذ القرار التخطيط  

و التحفيــز القيــادة الرقـــــابـــة  

 التنظيـــــم
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 : بــــةالرقا -د
مكونات  أهماخلطط و من  فيذو تن األهدافوظيفة الرقابة تعين توجيه املنظمة من أجل التأكد من حتقيق  إن

وتشخيص مسبباهتا ومن مت إجراء  األبعادحتديد  ذلكالفعلي و اخلطط و يتطلب  األداءهذه الوظيفة املقارنة بني 
 الفعلي أو كالمها معا . األداءالتعديالت يف اخلطط أو 

 (7) صفقات المسير الناجح :  2-2
الطبائع املكتسبة عن املوهبة  و األخالق وصفقات املسري الناجح هي خليطة للصفقات اجلسمانية الطبيعية  إن

 .اهلدف إىلاليت متكن الشخص بسهولة اختيار أفضل الطرق للوصول  اإلدارية
 األخريا ذه و األعلى،املثل  إىلكلما كان اقرب   األساسيةأكرب قدر ممكن من السمات  املسريتوفرت يف  كلما و

 :أهم هذه السمات جند كافة الشروط وجيمع   ألنههو من النادر 
 :اإلبداعية والعقلية  القدرات 2-2-1
الفكر  اإلشراف،الفطنة،  الذكاء و و اإلدراكأهم اخلصوصيات اليت يقم هبا املسري احلديث أنه يتميز حبسن  من

 أن إليه اإلشارةكذا هدوئه، مما ميكن  خاصة الشفوي و و بريسهولة التع الثقة و إجيادكذا قدرته على  و اإلشرايف
فهناك من يستعمل أسلوب القيادة  اإلدارية،يرين الناجحني يف القيادة يف طرق املنهجية من قبل املد ختالفهناك ا
حسن التفاهم أو  جناح كل مدير قد يكون حبسن التسيري و هناك من يتوقف على رغبات املرؤوسني، و و اإلدارية

 .عصيب ...اخل هناك من له طباع حادة و اخلوف يف نفوسهم و عن طريق بث الرعب و
 :ثالثة أنواع من القدرات اهلامةر عموما ميكن ذك و 

 :االستداللية القدرة -
حياول حل املشاكل عن طريق  احلاضر بتفكري استداليل و هو الرجل الذي يتنبأ باملستقبل استنادا باملاضي و املسري

 .الطرق وبالتايل بناء املستقبل بأفضلالوصول إىل جذر املشكلة مث البحث عن حلها 
 :العقلية المرونة -

 .املتغرية الظروفالقدرة على تغيري الوجهة الذهنية وتعديل السلوك والتكيف مع  هي
 :للمشكالت الحساسية -

 .غريه ألية مشكلة يرىيربز عدة مشكالت يف حني ال  أناملسري الذي ميكن من  نظرة
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 :المهارات االجتماعية 2-2-2  
 التعبري عن أرائه و الصراع، عليه بالدفاع عن حقه ومواجهة  يتمكن املسري من فرض ذاته و حىت: تأكيد الذات  -

 .عدم الرضوخ ملطالب غري واقعية تقديراته و عن انتقاداته للغري و اإلفصاح ون اختلفت مع الغري، إ
 أنتتوفر يف القائد ليصبح فعاال، فعليه  أنما جيب  أهم من تعترب امليزة :على إقامة عالقة مع اآلخرين القدرة -

يف  إهنائهاعليه كذلك  و الزمالء،..اخل ( املرؤوسني، الرئيس، )اآلخرينر ممكن من العالقات مع يقيم اكرب قد
 .الوقت املناسب حني تصبح عبء عليه

العاملني فاملسري يسخر كلما  بني و نظمةيعترب املسري الوسيط بني القيادات العليا أو امل :على االقتناع القدرة -
كما جيب عليه إقناع   األهداف،ذلك من خالل حتقيق  الصاحل العام ملنظمته وجهود لتحقيق  ميلك من طاقات و

 .النظم االلتزام بالقواعد و رةضرو  مرؤوسه خبطة العمل و
 :السمات المـزاجية  2-2-3

 .هتب وتطفئ مصباح العقل(( ريح روبرت اجنر سول ": )) إن الغضب " يقول: االنفعالي االتزان -
القرارات  إىلالتحكم يف انفعاالته ليتمكن من الوصول  انطالقا من هذا نقول انه جيب على املسري الرتوي و 

  .الناس بامللك أشدهم على هواه.(( الشريازي": )) أوىل إسحاق أبو" اإلمامالصائبة، ويقول  الصحيحة و
:      بأنهميكن تعريف االتزان االنفعايل  نفعاالته وأوىل الناس بالتسيري أكثرهم حتكما يف ا أنففي ميدان التسيري نرى 

 .يف االستجابة للمواقف االنفعالية( ة)قدرة الفرد على التحكم يف انفعاالته أو عدم املغاال
املشكل ليس ما يوجهه  املشاكل، و خالل فرتة حياته جملموعة من املتاعب و اإلنسان يتعرض: تحمل المشقــة  -

على  قدرةتتوفر لدى املسري ال أنبالتايل جيب  طريقة االستجابة و كيفية املعاجلة و  إمنا والشخص يف حد ذاته 
 .اخلســائر نتمواجهة التحديات مهما كا

فرتة طويلة مع احملافظة  استمرتلو  هي قدرة الفرد على أداء مهامه رغم ما يواجه من صعوبات و املثابرة :المثابرة  -
 .النهاية إىل مبتغاه ره للوصول يفأفكا على مبادئه و

 :مستوى اإلداري الذي يشغله المسيرال 2-3
ذلك  و ،مل كل الطبقات املوجودة يف اهلرمجند مستويات تنظيمية تش معظم املنظمات هلا أشكال هرمية و     

هو الرئيس الذي يشرف على جمموعة من األشخاص  أو القمة أين يوجد شخص واحد آال و ولمن املستوى األ
هكذا إىل  معاونني و كل مدير تكون له جمموعة من املساعدين و اجملموعة تدير عمل جمموعة املديرين وهذه  و

 .الاملستويات اإلدارية فهي تضم املستويات الثالثة لإلدارة ماعدا العم أماأن نصل إىل العمال، 
 السلطة املسموح له مبمارستها و هناك عالقة طردية بني املستوى اإلداري ومسؤولية الفرد وحدود الصالحيات و

 .للضغوط احملتمل التعرض هلا وسني وعالقته مع املرؤ 
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 :تنقسم املستويات إىل ما يلي و 
 تسيطر على  باختاذ القرارات اهلامة و سريون، حيث يقوم املحتتل قمة اهلرم التنظيمي اإلدارة العليا: مستوى

مراجعة اخلطط  مث تطوير و بوضعكذلك   ختصص املشاكل ومهامهم تتمثل يف معاجلة  السياسة الرئيسية و
 .تقيم أداء التقسيمات الرئيسية الطويلة األجل، و

 اإلشرافية املسؤولة عن  هذه اإلدارة من مسريين وسطاء بني اإلدارة العليا و تتكون: اإلدارة الوسطى مستوى
بإعداد اخلطط املتوسطة األجل انطالقا من ختص هذه اإلدارة  ، واملساعدة أداء وظائف اإلدارة الرئيسية و

وضع  ترقيتهم و حتليل أداء املدراء يف املستوى األدىن لغرض تقسيم قابليتهم و اخلطط الطويلة األجل و
 .سياسات األقسام

 من  إنطالقاهي اإلدارة املسؤولة عن املستويات الدنيا من تقسيمات املؤسسة  : و اإلدارة اإلشرافية مستوى
ختص اإلدارة بإعداد اخلطط التشغيلية  : رئيس العمال وإىل أدىن مستوى مثل وصوالمساعديه  دير ووظيفة امل

شرفني االتصاالت امل أداء األفراد يف املستويات الدنيا و متابعة واملفصلة اعتمادا على اخلطط املتوسطة األجل 
 .املباشرة بينهم

 .للتنظيم الهرمي الشكل :(12) :رقم الشكل
 

 
 رئيس                                                      

 المصلحة                                                    

 المصلحة وكالء                                                

 المحاسبون                                                  

 اإلدارات مديرو                                                

 األقسام رؤساء                                                  

 المساعدون رؤساء                                                

 العاملين                                                     
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 (8) .ميكن هبذا الصدد التمييز بني ثالث من املستويات :المسيرين مستويات -3

املستخدمني و على استعمال املوارد يف أدىن املستويات  علىباإلشراف  يقومون :المسيرون القاعديون 3-1
 التنظيمية.

حيث يتفوقون على زمالئهم من حيث حسن األداء   ،تقنيةانتقاؤهم عادة بالنظر إىل خربهتم و مهارهتم ال جيرى و
الكيف و  ،تنفذ بالشكل املناسب من حيث الكممن أن املهام املوكلة ملرؤوسيهم  التأكدأما مهمتهم فتتمثل يف 

 . املرؤوسني بغرض النصح و اإلرشاد التوقيت و هم يقضون معظم أوقاهتم مع هؤالء
دور الوسطاء بني املسريين القاعديني من جهة و اإلدارة  يلعبون األواسط )اإلدارة الوسطى(: المسيرون  3-2

 التأكد من حسن سري التنظيم، يقضون ،تنظيم استعمال و مراقبة املوارد و يتمثل دورهم يف العليا من جهة أخرى،
 و حضور االجتماعات و إجراء اتصاالت و تأمني احلصول على املعلومات ،معظم أوقاهتم يف كتابة التقارير

 .حاتالضرورية و توزيعها على اجلهات املعنية مع تقدمي الشروحات و اإليضا
 للمنشأة.  العاماملسريون هنا مهامهم يف قمة اهلرم التنظيمي و يقومون برسم املسار  ميارساإلدارة العليا : 3-3
التأكد  و أنشطة اإلدارة الوسطى، تنسيق ، و التخطيط و رسم السياسات العامةعملهم األساسي فيتمثل يف أما

خاصة من  و ،ؤالء املسريين من اإلدارة الوسطىجتري ترقية ه و ،النهائية يف مستوى القاعدة املخرجاتمن سالمة 
 .التمويل و البيع التخصصات األساسية أي اإلنتاج و

 التسيـير: جهاز -4

 (9): ( المسير –العام  رجهاز التسيير )المدي-4-1
 على التقنيات و اعتمدبالقانون التجاري حيث  التسيريالعمومية لدى تنظيمه جلهاز  املؤسسات قانونتأثر  لقد

تلجأ هذه األخرية يف إطار تنظيمها ألجهزة تسيريها يف خمتلف  و ،يف الشركات التجارية اخلاصة ئدةاملفاهيم السا
 :الصيغ التنظيمية مثل األنظمة إىل العديد من القوالب و

 .ؤسسة ملهام املديرية العامة هبايف حالة تويل رئيس جملس اإلدارة بالشركة أو امل :المدير العام رئيسال: أوال
 إلدارةشخص آخر على جملس ا اقرتاحإىل  يعتمدباإلشراف األعلى و  الرئيسيكتفي  قد و :المدير العام :ثانيا

 .اليوميإلدارة ليشرف على التسيري رئيس ا انبمن أجل تعيينه كمدير عام جب
 .للرئيسمؤقت أو دائم  مانعإىل تعينه يف حالة حصول  يلجأ و :العضو المندوب :ثالثا
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هو يرتبط مع الشركة بعقد  نظرا خلربته و، يتم تعيينه عادة من خارج املسامهني و المدير الفني )التقني (: :رابعا
 .عمل

خلربة ملعاجلة املشاكل ا و االختصاصتلجأ املؤسسات الكربى إىل تشكيل جلان دراسات من ذوي  كما :خامسا
 .الفنية

 . احملدودة املسؤوليةيف املؤسسات ذات  جهاز هو و :المسيرون أو المسير: سادسا
 (10): الحياتالص -4-2 

 :التمييز بني وضعيتني ميكن :المدير العام :أوال
املخولة له عادة  الواسعةعلى املديرية العامة، فانه يبقى متمتعا بالصالحيات  اإلدارةعند إشراف رئيس جملس  -أ

 :ؤسسات التجارية عموما حيث يتوىليف امل
 مع مراعاة السلطات اليت خيوهلا القانون صراحة جلمعيات املسامهني. روفالتصرف باسم املؤسسة يف كل الظ

 ) الفقرة الثانية( من ق  16أما يف حالة وجود مدير عام للمؤسسة جبانب رئيس جملس اإلدارة فاملادة  -ب
 أناطت به القيام بالسلطات اآلتية: 02 -92
 املناقصات. املشاركة يف كل املزايدات و تقدمي كل العروض و الصفقات و مجيع العقود و إبرام* 

كل احلسابات  القرض و مؤسسات البنك و و، صكوك الربيديةلدى مصاحل ال ريهتسي * فتح أي حساب و
 ضمن الشروط القانونية اجلاري هبا العمل.  اإليداعالتسبيقات أو حسابات  اجلارية و

 غريها من األوراق املالية. الصكوك و * توقيع كل السندات و
 .ملبالغ الكفالةب القيام بكل سح و االقتصادية* قبض كل املبالغ املستحقة للمؤسسات العمومية 

 .العمومية املؤسسةممارسة السلطة السلمية على مجيع عمال  * رفع الدعوى أمام القضاء و
 :ـر: المسيثانيا  
حتديد صالحيات  على تمدأما يف املؤسسة املنظمة يف شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة فإن املشرع مل يع   

 ،خالفاً ملا فعله بالنسبة للمدير العام كما رأينا إذ أحال األمر على القانون األساسي للمؤسسة ،املسري أو املسريين
  االستغالل وللتسيري  حياهتم(" على أن ميارس هؤالء املسريون صال02) الفقرة  27حينما نص يف املادة  وذلك

 .ؤسسة "كما حددها هلم القانون األساسي للم
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بالصالحيات الواردة بالقانون  املسريصالحيات  تقييد و حتديدأن املشرع عمد إىل  نصمن هذا ال يظهر و
 األساسي. 

 التسيير: ظائفو  -5
 عدة وظائف نذكر منها: للتسيري    

 التخطيط: -5-1
 مىت يتم هذا العمل ؟ كيف و هو عملية التفكري مبا جيب عمله يف املستقبل و لتخطيطا مفهوم التخطيط: -أ   
 هو يتطلب قدراً كبرياً من وضوح الرؤيا الالزمة لبلوغها و الطرق و رسم اخلطوات يتضمن حتديد األهداف و إنه

 (11). األحداث باجتاهيف التنبؤ  الدقة و
هو حتديد   " w.hnewman"التخطيط جزءا هاما من خمتلف الوظائف اإلدارية  إذ جند التخطيط عند  يعترب

، إعداد جداول ، البحث عن طرق و إجراءات حمددةوضع برامج و محالت ،سياسات اختيار، أهداف واضحة
 (12). زمنية يومية

 (13) :توضيح ذلك من خالل الشكل التايل ميكننا و : خطوات عملية التخطيط – ب
 .خطوات عملية التسييريبين  :(13) :رقم شكل

 
 
 
 

 .12، ص للتسيري مدخل: د .حممد رفيق الطيب : المصدر
: و معىن ذلك أن يدرك املخطط من خالل دراسته للظروف و املعطيات وجود الفرصة من خالل التنبؤ إدراك -

 قدرته، إن قدرة املخطط على الرؤية و التنبؤ مبا ميكن أن تكون عليه األمور يف املستقبل و استغالهلافرص ميكن 
، و للتنبؤ لية بعيدة عن التمنيات و األحالمال غىن عنها إلعطاء ختطيطه صفة عم أمورعلى فهم الواقع و إستعابه 

 .و التنبؤ التقين ةاالجتماعيو التنبؤات السياسية و  االقتصادي لتنبؤجماالت كثرية منها ا
 إلسرتاتيجيلتنظيمية كلها من القمة إىل القاعدة أي بداية من التخطيط ااعلى املستويات  يتماألهداف:  تحديد -

، بينما الثاين يركز ية للمؤسسة أي يركز على الفعالية، فاألول يركز على األهداف الرئيسإىل التخطيط التشغيلي
هناك فرق أخر و هو التسيري  و ،املوارد املادية و البشرية املوظفة يف املؤسسة استغاللعلى الكفاية أي على حسن 
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، أما التخطيط تكون مرتبطة بالتسويق و التمويل كز على البيئة اخلارجية أي أن هاته األهدافتير  اإلسرتاتيجي،
 .و املستخدمني نتاجالتشغيلي فريتكز على جماالت اإل

البد من حصر أهم الطرق املتاحة للوصول إىل األهداف و ذلك متهيدا  :البدائل و طرق العمل الممكنة تحديد -
 .أنسبها اختيارلتقوميها و 

عليه  هيصياغة هاته اخلطط املؤسسة على سد الثغرة بينما تريده من جهة و ما  تساعد: الخطط الفرعية صياغة -
 .من جهة أخرى

 .يقابل مفهوم تسلسل األهداف اشتقاقهامفهوم تفرع اخلطط و  هذا ما جيعلنا خنلص إىل أن و
لب و هنا ترتجم اخلطط إىل أرقام هي عبارة عن وحدات عينية و نقدية تتط :الخطط إلى تقديرات كمية ترجمة -

 .ية تكون على شكل موازنات تقديريةالتقديرات الكم هاته، رقابةال مثمتابعة و قياسا و من 
  (14): التخطيط الجيد في المؤسسة مزايا  - ج

 :باختصارالتخطيط اجليد  اياهنا بعض مز  نذكر
 التخطيط اجليد يساعد املنظمة على  حتمل املتغريات البيئية اليت تتصف بسرعة تغريات البيئة مواجهة :

 :االستقرار و من أهم هاته العواملالتغيري و عدم 
o الرتبوية العوامل.  
o و التكنولوجية هذه العوامل خارجية االقتصادية، و الثقافية، السياسية و القانونية االجتماعية العوامل.  

 :عوامل داخلية نذكر منها هناك و
o اإلنتاجية، البشرية، املادية، املالية العوامل. 
 املنافسني مواجهة. 
 مع اإلدارات املختلفة التنسيق.  

 :التنظيم  5-2
  (15) :تطورها التنظيم و اإلدارة  و اياتبد – أ

سنة  1000هذه املمارسة إىل  عوداحلقيقة متت ممارسة عملية اإلدارة أو التنظيم عرب تاريخ قبل كوهنا مستقلة و ت يف
 السياسيةالسلطة  ل، أي كانوا يعتمدون على مركزية القرار من قبـمستعملي قواعد التنظيم الفراعنة و من أوائل ،ق.م

مهمة  انطالقةببابل  لإلمرباطوريةبه ذلك حكمه  أستمررايب الذي وضع لقانونه الذي  محو، كما أن احلاكمة
 و ، مما أدى إىل األمنو القضاء املسؤولية، حيث مت وضع قواعد للمعامالت البيعية و الرقابة و حتديد للتنظيم

 .االستقرار
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توجيه و الرقابة و مبدأ صينيون التخطيط و الال أستعمل، إذ اإلدارة إىل خمتلف أحناء العامل و التنظيم انتقلقد  و
، بذلك تكون قد قادة قادرين على حتمل املسؤولية اختيار، تضمنت تعاليم و مقرتحات تؤكد على التخصص

 .ضع بعض املبادئ األساسية لإلدارةسامهت يف و 
أن كانت كلمة  دمن الوسائل املستعملة فيها فبع باعتبارها االقتصادية املؤسساتو قد عرف التنظيم تطورا مع 

 التطور ومعىن أوسع مع كرب حجم املؤسسات  تذا أصبحت ،التنظيم تعين مجع عوامل اإلنتاج املختلفة
 حقل التنظيم تتعد أشكال الفعالية اليت تقدر أو حتدد. اتسع، فكلما البشرية شاهدتهالتكنولوجي الذي 

 ( 16) :الهياكل التنظيمية – ب
 و ، األعلىاألربعة، األسفل االجتاهاتالتنظيمي أو النظام يتميز مببدأ التدرج الذي حيدد العالقات حنو  اهليكل
 الواجبات و و يناسبه من احلقوق دور، و لكل منصب يف التنظيم وظيفي أو قيادي أساس، و هذا على اجلانبني

تقسيم  يعتمد وو اليت توضح الدور الذي يقوم به صاحب هذا املنصب بشكل رمسي.  االلتزاماتاالمتيازات و 
 من ،ارد البشرية يف املناصب املناسبةالوظائف و املهام يف التنظيم على تقسيم العمل التقين، من خالل وضع املو 

من خالل إعداد التقسيم اليت يف حد ذاهتا ال تكون إال  و ،يجية املؤسسة املرتبطة بأهدافهاأجل تنفيذ إسرتات
 :ما جيعلنا نالحظ هذا و لذلك، ملناسببشكل عام اهليكل التنظيمي ا املناسب للوظائف و

o منطق غاية و هدف املؤسسة املسطر الرتتيب اهليكلي التنظيمي يأيت من أن. 
o اهليكل  و ،البشري اهليكلاهليكل الكلي للمؤسسة هو يف احلقيقة تركيب أمثل هلياكل متميزة و خاصة  أن

 .قانوين و املايلو اهليكل ال ،املادي
o التقائها يف حتقيق و تنفيذ  انسجامهااملؤسسة تكون وحدة كلية من خالل تداخالت هياكلها و  أن

 .طط اإلسرتاتيجية بطريقة متكاملةاخل
 :ن هيكل اإلدارة للمؤسسة و خصائصهتكوي مقياس -ج

من  مرتبطة والوحدات حسب مستويات متتالية،  بتكوين هيكل إداري ملؤسسة ما و الذي ينطلق من ترتي يعد
احملددة  االجتماعية و االقتصاديةالتكاليف  و ،املؤسسة من جهة هدافو أ اتأجل تلبية منطق التوازن بني سياس

 .من جهة أخرى
 :أنهذا ال خيضع لنظرية عملية ألهنا غري موجودة و هذا بسبب  أن إال

o أو املعايري اليت بسبب العدد املعترب من املؤشرات منفردة  اجتماعية ،اقتصادية ،هي حقيقة تقنية املؤسسة
 .أغلب األحيان غري قابلة للتقييم متيزها و اليت يف

o للعلومتعود  ،اجتماعية ز جبوانب بسيكولوجية وفإن هذه األخرية تتمي ،حالة هيكلة الوسائل البشرية يف 
 .ةاإلنساني
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فقط بعدد معني من ميكن أن تكون موجهة  و أساسا اتيةيف املؤسسة خيضع للرباغم النظامعملية إعداد  إن
 .اجلغرافيا ،الزبائن ،الوظيفية، املنتج ،اخلصائص و منها: اهلرمية

 معظمإال أن  ،ظرة سياسية أو تصور لسريها العاممن ن ،تنظيمهاطرق  يرتبط بشكل كبري حبقيقة املؤسسة و كما
 التنظيمات تستجيب إىل التنظيم الوظيفي الكالسيكي املتميز بالتقسيم التقين للعمل و التسلسل اهلرمي للسلطة و

 .تنسيق العمال و املراقبة و غريهاالرأسية النازلة دور مهم يف  اإليصاالت
  (17):تسيير المؤسسة فيالمركزية و الالمركزية  – د
 .لصالحيات و عدم تفويضها ملن دونهاإلدارة العليا بكافة السلطات و ا احتفاظنعين باملركزية   
 .ىل املستويات الدنيا و املرؤوسنينعين بالالمركزية تفويض درجات من السلطة إ و  
 :املزايا التالية الحتوائهاالضرورة إىل املركزية  دعت: الحاجة إلى المركزية -

o العاملني يف املنظمة الوحدات و طاتتنسيق كافة نشا سهولة. 
o يف اجلهد و الوقت االزدواجيةمن  التقليل. 
o طلوبة يف توجيه و تنسيق األعمالإدارة قوية يف قمة اهلرم مما يوفر القيادة امل توفري. 
o العليا اإلدارةاخلربات لدى  متركز. 

 :على املزايا التالية الحتوائها لكذ و :الحاجة إلى الالمركزية -
o العليامن أعباء اإلدارة  التخفيف. 
o لعليا للتفرغ إىل نشاطات املنظمةاجلهد و الوقت لإلدارة ا توفري. 
o اذ القرار يف املستويات املختلفةيف اخت السرعة. 
o مواجهة التحدياتمل املسؤوليات و تدريب العمال على حت و إعداد. 

و الشواهد تدل على تطبيق مزيج  لكذ أوهذا األسلوب  انتهاجمن الصعب على مسريي املؤسسات احلديثة  إنه
 .لتحقيق أفضل وضع تنظيمي للمنظمة من األسلوبني

 أصبحت السلطات و تفويضإىل التشديد على ضرورة  ثةاإلدارة احلدي أساليباجتهت  :تفويض الصالحيات -هـ
العاملني  تنمية و كفاءة املنظمة و فعاليةو القائد الناجح و ذالك لقدرهتا على زيادة  ،هذه ميزة من مميزات املنظمة

 .احللول و الوسائل لتطوير املنظمة اقرتاح وو إشراكهم على حتمل املسؤوليات، 
  (18) :من التنظيم أنواعهنا ثالث  سنعرض: الخرائط التنظيمية في المؤسسات أنواع -و

ئف يكون هذا النوع تبعا للوظائف الرئيسية اليت متارسها املؤسسة حبيث يتم مجع كافة الوظا :الوظيفي التنظيم -
 .املتشاهبة حتت النشاط الرئيسي
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 التنظيم الوظيفي:  اتإيجابي -
 .العاملني تتطوير خربا -
  .وضوح يف املسار الوظيفي للعاملني -
 .التنسيق داخل كل قسم سهولة -

 :التنظيم الوظيفي سلبيات -
 .ل املشكالت ذات اجلوانب املتعددةالبطء يف التجارب حل -
 .القرار يف اإلدارة العليا اختاذمتركز عمليات  -
 .ريب حمدود للمدراء ) ختصص دقيق (تد -

 :يتضمن التخصصات اآلتية و التخصص : أساسعلى  التنظيم -
 .على أساس اخلدمات التنظيم -
 على األساس اجلغرايف.التنظيم   -
 .التنظيم على أساس العمالء  -
 .التنظيم على أساس الوسيلة  -

 (19) الهيكل التنظيمي على أساس الوسيلة :(14) :رقم الشكل
 
 
 
 
 

 :مزايا التنظيم حسب التخصص -
 .مع التغريات يف البيئة التجاوب سرعة -    
 .سيق فاعل بني األقسام، النشاطاتتن -    
 .تقييم دقيق ألداء األقسام -    
 .تدريب واسع يف املهارات اإلداريةتوفري  -    

   :  ات التنظيم حسب التخصصسلبي -
 .ية يف استخدام املوارد يف كل قسمازدواج -    
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 .ختصاصني بني األقسامدودة من االاإلفادة احمل -    
 .اخلاصة و إمهاهلا لألهداف العامةعلى األهداف  األقسام تركيز -    

  (20) :التوجيه -5-3
 وظيفةمنه فان وظيفة التوجيه  و، هتتم وظيفة التوجيه بتوجيه اجلهود البشرية حنو حتقيق األهداف التنظيمية   

 . قدرة اإلدارية على إدارة املؤسسةعملية ختترب امل
  (21):تعريف التوجيه -5-3-1

يعرف التوجيه بأنه عبارة عن اجلهود اإلدارية و الفنية اليت يبذهلا املسؤول يف املنشأة )سواء كان مديرا أو رئيسا     
 ذلك حتقيقا ألهداف لشعبة ( حنو املوظفني الذين يعملون حتت إشرافه ليقوموا بأعماهلم بالشكل املطلوب و

 .هبا يعملوناملنشأة اليت 
، فبعض واجبات التوجيه املدير بأصول العالقات اإلنسانيةال ميكن القيام بعمل التوجيه بصورة فعالة مامل يلم     

يام على قدرته على إثارة احلماس يف نفوس املوظفني للق ، ودرة املشرف على التعامل اإلنساينتعتمد على ق
 . فاعلية بإعماهلم بكل كفاءة و

 :             اعاة بعض االعتبارات اهلامة منهاإرشادهم البد من مر  ينجح الرئيس يف التوجيه ملوظفيه و لكي و
 .بان اإلدارة هي التعامل مع البشراإلميان لدى الرئيس  -    

 .تقبل املوظفني مسؤولية العمل -    
 .يف نفس الوقت عدم إمهال العمل د واهتمام الرئيس بالفر  -    
 .أ من املوظف يف إطار من االحرتاماإلرشاد حني حصول اخلط التوجيه و -    
 .زيادة معرفة الرئيس املسؤولني -    

 .على أنفسهم لالعتمادإتاحة الفرصة للمرؤوسني  -    
 .حاجات األفراد بني حاجات العمل و إجياد التكامل -    
 أن يكون قدوة ملرؤوسيه. -    
 .اختاذ القرار إشراك املرؤوسني يف -    
 .ممن القيام بعمله متزويد املرؤوسني بكافة املعلومات اليت متكنه -    
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 .اإلداريةالوحدة  ألعمالتوافر النظرة الشاملة  -    
 .سلطة بشكل مناسبتفويض ال -    

على وضوح فالتوجيه يتوقف  ،فاعليتها التخطيط و التنظيم و ءةعدم جناحه على كفا أويتوقف جناح التوجيه  و  
على  أيضايتوقف  وللسياسات اليت وضعت  املوظفني، كما يتوقف على مدى فهم نيجلميع املوظف األهداف

 .                                                                                                         العمل خطةو الربامج الزمنية املوضوعة و  اتالتفصيلية لتنفيذ العملي اإلجراءاتمالئمة  مدى دقة و
  (22): مكونات التوجيه -5-3-2

بصفة عامة ميكن القول بان  ، واملشروع أهدافتعددت النظريات املفسرة لكيفية توجيه املوظفني حنو حتقيق     
 هي القيادة و تنمية التعاون و التحفيز و االتصال الفعال بني الرئيس و رئيسية لوظيفة التوجيه و أبعادهناك ثالث 

 . مرؤوسيه
 :هي ارتباطا وثيقا و يبعضهامرتبطة  األبعادهذه  و
 إىل األوامرالتعليمات و  إصدارمبجرد  األفضلعلى الوجه  املنشأةيف  األعمالتتم  أن ميكن ال :: القيادةأوال -

حفز املوظفني و  و املنشأةالبد من توجيه املوظفني و تنسيق اجملهودات املختلفة يف  إذ، من الرئيس املوظفني
هذا يتطلب وجود شخص  و املنشاةاملطلوبة منهم و تدعيم االتصال الفعال داخل  األعمال أداءتشجيعهم على 

ص هو ما يطلق عليه اسم الشخ او هذ األعمال هذه أداءلديه سلطات رمسية متكنه من  حيظى باحرتام املوظفني و
 .) القائد(

 :القيادة تعريف* 
هناك فرق  و املنشاة أهدافاملناطة هبم و اليت حتقق  األعمالو جعلهم ينفذون  اآلخرينعلى  تأثريقوة  القيادة  

 .الرئيس بني القائد و
يف الناس و جعلهم يتعاونون لتحقيق هدف  للتأثريالنشاط الذي ميارسه شخص  بأهنا"اوردي تيد"  يعرفها و

 (23) يرغبون يف حتقيقه.
 (24) .املشرتكة أهدافهاقيادهتا لتحقيق  اجلماعة و أفرادعلى روح املسؤولية بني  حمافظة بأهنا"ليكرت"  يعرفها و
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 أهدافمحاسة بغية حتقيق  واجباهتم برغبة و أداءوحث املرؤوسني على  التأثري"هي فن  األخرالبعض  يعرفها و
 (25)اجلماعة ". 

 :القائد مفهوم - 1   
وجدت  إذالقيادة عبارة عن صفات شخصية  أنمن يعتقد  نهمالقائد فم ملقد اختلف العلماء يف تعريف مفهو    

 .يف شخص ما فانه يصبح قائدا
نفسه و التابعني  القيادة عبارة عن تفاعل بني عدد من العوامل املعقدة يف القائد أن األخرحني يرى البعض  يف

 .له )املرؤوسني(
 .ملرؤوسني من قبل القادة واملدراءعلى ا التأثريتستعمل للقيادة و  أساليبعدة  هناك :القيادة أساليب  -2

 :نذكر ما يلي األساليبهذه  من و

كثريا ما  ، وتركيز السلطة يف يد القائد وحده يف القيادة على األسلوبهذا  يعتمد :كتاتوريةالدي القيادة -أ   

 .ألوامره األفراد يستجيبمل  أنالتهديد و التخويف من العواقب  إىليلجآ هذا القائد 
القيادة الديكتاتورية لكنه خيتلف عنه من  أسلوبمع  األسلوبهناك شبه يف هذا  :االتوقراطيالقيادة -ب  

 .األمرانه يفرض ما يريده يف هناية  إال، رأيهممساع  يشعر املرؤوسني باالهتمام و توقراطياال ملديرا أنحيث 
 أصحاباخلرباء و  القيادة مع مثقفني و أساليبمن  األسلوب هذايستعمل  قيادة عدم التدخل:-ج  

مث يرتكون  األفراداملطلوب اجنازها من قبل  األهدافحتدد الوظائف و  األسلوب، يف هذا التخصصات الفنية العالية
 .الجنازها

على أنه أسلوب القيادة يف املستقبل و بدا هذا األسلوب يف  سلوباألهذا  يعترب: الديمقراطية القيادة -د   
حول القضايا اإلدارية  املرؤوسنيبآراء   االستئناسإن هذا األسلوب يعتمد على  ،يف معظم أحناء العامل االنتشار
يف  اركهم، و يأخذ بآرائهم على حممل اجلد و يشيف القضايا اليت هتمهم املرؤوسني، و يشارك القائد املختلفة

 ز و تشجيع هلم.يفحتصياغة القرارات النهائية و يعترب ذلك األسلوب 
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   (26)  :بين القيادة و الرئاسة الفرق -1
 القيادة و الرئاسةالفرق بين  :(15) :رقم الشكل

 
 

تنبع من اجلماعة تستمر إىل أبعد مدى تستمد  -
تطيعها اجلماعة و  التأثريسلطاهتا من قدراهتا على 

 تتقبلها.
تدرب و تنصح و تفجر احلماس تستشري و تطلب  -

تشجع العمل  اةالنصيحة جتعل العمل و كأنه مبار 
 اجلماعي.

 النظام  باستمرارو مفروضة تستمر  مقررة -
من وضعية الرمسي تطيعها اجلماعة  سلطاهتا تستمد

  .حبكم املنصب
  .و تأمر تدفع -
  .كل األهداف و تعرف كل اإلجابات  تضع -
  .العمل و كأنه كارثة جتعل -
  .العمل الفردي تشجع -

 : : التحفيزثانيا -
ز يحفتألن موضوع ال ، وعلم اإلدارة أركانز من املواضيع اإلدارية اليت تشكل ركنا أساسيا من يحفتموضوع ال يعترب

 .أو وضع قانون حمدد هلا هامن املواضيع اإلنسانية اليت يصعب قياس
ز العاملني هبا و جعلهم ينجزون األعمال املناطة هبم يفحتاملدراء دائما على الوسائل اليت ميكن من خالهلا  يبحث
من خالل  ملرؤوسيهماإلنتاجية  ة، أي أن املدراء يسعون إىل زيادة الطاقوقت ممكن و بأقل تكاليف  ممكنة بأسرع

 .أدائهم مستوىافزة للعمل كي يضاعفوا من طاقتهم اإلنتاجية و حتسني الوسائل احمل استعمال
احلفز و التحفيز على أنه " شعور أو قوة داخلية حمركة للفرد تدفعه إىل القيام بأعمال  يعرف :التحفيز تعريف -1

 .تشجع حاجاته " وحتقق له رغباته 
بذلك  هماألفراد النفسية و املادية و العمل على توفري املمكن  منها ف احتياجاتاملدير الناجح أن يعي  على

 .شاطنالعمال إىل العمل جبد و  فعيوفرون حوافز تد
 : التحفيز نظريات -2
زيادة األجر   املديح و الثناء و الرتقية و و أةاملكاف أسلوبهذه النظرية على  ترتكز :التواب و العقاب نظرية - أ

 .ل ما أوكل إليه من واجبات و مهامللمكافأة عندما حيقق العام أسلوبك

                                                           
 . 21، ص  2001القاهرة ،   1لفكر العريب, طدار ا عصام بدوي : موسوعة التنظيم و اإلدارة يف الرتبية البدنية و الرياضية,  1-

 الرئاسة القيادة
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إىل مخسة أقسام رئيسية  نساناإل احتياجاتقسم العامل "إبرا هام ماسلوا "  لقد: سلم الحاجات نظرية – ب
   :هي

o فسيولوجيةاجلسدية "  احلاجات ". 
o األمن و السالمة حاجات. 
o االجتماعية احلاجات. 
o االحرتامالتقدير و  حاجات. 
o حتقيق الذات حاجات. 

 ترتيب حاجات اإلنسان كما ذكرها "ماسلو" : (10) :رقم شكل
 
 الذات تحقيق   

 االحترامالتقدير و  حاجات                                            
 االجتماعية الحاجات                                                

 األمن و السالمة حاجات                                            
" الجسدية " الغريزية الحاجات            

                                               
 :لتحفيز )الحفز( عن طريق المشاركةا أساليب -2

للفرد تكون يف  إداريةوظائف  مهام و إضافة يف األسلوبهذا  يتلخص: توسيع العمل أسلوب -أ
 .يف املهام و الوظائف أفقيتوسع  أي، اإلدارينفس مستواه 

كأن   لألفرادالعمودية  عمالاألالعمل يقوم على زيادة  إثراء أسلوب إن: العمل إثراء أسلوب -ب
 .الرقابة التنظيم و تعطي هلم بعض األعمال اليت تتعلق بالتخطيط و

شيوعا حبيث  اإلدارية األساليب أكثرمن  أصبح األسلوبهذا  إن :باألهداف اإلدارة أسلوب - ج
 .ق واسع يف معظم الشركات العامليةعلى نطا مليستع أصبح

 :حفز الموظفين طرق -2
 اجنازه: و لعملا أداءاملوظفني يف  بنيبعض الطرق اليت تشجع على التعاون  نذكر

 .يقومون به الذيالعمل  بأمهية إشعارهميف املؤسسة عن طريق  بأمهيتهماملوظفني  إشعار -
 .األوامر إصداربدال من  األعمالعند الطلب من املوظفني اجناز  اإلرشاد، التوجيه أسلوب استخدام -
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 من عمل. يقدمه عادال عن ما أجرايتقاضى  بأنهالعادل للموظفني حبيث يشعر املوظف  األجر منح -
 .األعلىاملناصب  إىل ثنائيةبعض احلوافز املعنوية، مثل توفري فرص الرتقيات االست توفري -
 .الصحية خمتلف جماالهتا االجتماعية و يف اإلضافية زاياامل بعض اخلدمات و توفري -
 .احرتام معاملتهم بكل تقدير و روح الصداقة من قبل الرئيس للموظفني يف العمل و إظهار -
 احملسوبية. و احملاباةجتنب  والعدالة يف معاملة املوظفني  ألسلوباملدير  إتباع -

 (27): : االتصالثالثا -
، إذن هدف االتصال هو ألخرفهمها من شخص  معلومات و إرسال هو: االتصال تعريف -1

 أو أخرشخص  إىلمجاعة  أوذلك من شخص  فهم هذه املعلومات و معلومات حمددة و لىاحلصول ع
 .أخرىمجاعة 

  .االتفاق املتبادل أوهدف االتصال هو ذلك الفهم العام البسيط  كان إذا
 ؟ ل باستمرار يف االتصال بني الناستوجد مشاك إذن اذافلم
طلب يت الناس يف عملية حساسة جدا و أكثر أو، االتصال يشمل اثنني أنهو  األسبابأخر هذه  إن

 .ذلك التعريف على هذه العملية
 ، املستقبل.الرسالة ،املرسل :يلي عملية االتصال ما تشمل واالتصال :  عملية -2

 (: عمليــــة االتصـــال10) :رقــم شكل
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 . 112عصام بدوي: املرجع السابق ، ص  - 27

ــلمرســ ـــالةرســ  ــبلـمستـق   

دةــالمرت ةــالتغدي  

ـهافهمــ  

اىل رموز حتوهلا فكــــرة الرسالة ارسال  المـــاست  وزـالرم حتليل   
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 (28): معوقات االتصال  -2   
 :يليتشمل ما  و :االتصال الشخصي معوقات - أ       

o نسمعه أنما نتوقع  إىل االستماع. 
o نعرفتتعارض مع ما  اليتاملعلومات  جتاهل. 
o القصور يف الرسالة تقييم. 
o اإلدراك اختالف . 
o الكلمات مبعاين خمتلفة فهم. 
o اللفظيغري   االتصاليف فهم  االختالف. 
o الضوضـــاء. 

 :يلي ما تشمل و :المعوقات التنظيمية - ب         
o اإلدارة مستويات . 
o عليهم اإلشرافالذين يتم  األفرادعدد  كثرة. 
o يف القيادة التغيري. 
o املدير تفسريات. 

 :تشمل عدة نقاط هي و :االتصال فعالية زيادة - ج         
o قبل االتصال األفكار توضيح. 
o من االتصال قياهلدف احلقي تبيني. 
o لالتصال اإلنسانية وللبيئة املادية  الرجوع. 
o يف ختطيط االتصال اآلخرينمع  التشاور. 
o مع حمتواها أسلوهبا وهلجة الرسالة  تناسب. 
o املعلومات املفيدة نقل. 
o على التغذية املرتدة حصولاالتصال لل متابعة. 
o الطرق احلديثة يف الرسائل استخدام . 
o القدوة (. )املثل و باألفعال األقوال تدعيم 
o من يتكلم إىلجيدا  االستماع. 

 
 

                                                           
 . 112املرجع السابق ص نفس  - 28
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  (29) :العالمية التسيير البشري بين المحلية و أساليب -0
 .صعوبات التسيري و القيم اختالف -أ 

 :يليتشمل ما  و ،مناسبة للتسيري البشري أساليب ادإجي صعوبات -ب
 .مشاكل التنظيمات إىل للمسريين* النظرة الضيقة 
 .للمسريين* اخللفية الثقافية 

 .فشل حتويل تكنولوجية التسيري   -ج
 :هي انعكاسات سلبية وهلا عدة  و ،حتويل تكنولوجية التسيري إفرازاتبعض  -د          

 . تبادل اخلربات يف املغرب العريب *صعوبة                  
 على الغري يف املغرب العريب. ماداالعت * تعزيز التبعية و                    

 .االختالف بني الدول العربية تعزيز*          
 :هي تشمل عدة نقاط العاملية، و ية وطرق التسيري بني احملل - هـ 

 .التسيري يف الدول املتقدمة مبادئ* تطور          
تشابه  يف حالة إالالتنظيم بني الدول  نقل تكنولوجية التسيري و ميكن* استنتج الباحثون انه ال          

 .احلضارية القيم الثقافية و
 احمللية.طرق التسيري تتماشى مع قيمة الثقافة  إجياد* يعترب اليابان منوذجا يف          
 الثقايف للمجتمع مهمة جد صعبة. و ألقيميعملية البحث يف أنسب طرق التسيري للواقع  إن*          

 :التمويــــل -0
 معضمان  أووعد  إعطاء ينعاليت ت التينية،( كلمة sponsoringنعين بالتمويل ) :التمويلمفهوم  -0-1    

 ضرورة احلصول على املقابل. 
تغري  كنائسال التينيةحتت ثأتري  بعد ذلك و العصور الوسطى  وجدت هذه الكلمة يف النصوص القانونية، و يف

( مل يعد عموما هلذه الكلمة مفهوم رمسي marrai nage( و)parrainage) إىلشكل هذه الكلمة  مفهوم و
 متفق عليه.

 بواسطتها( كوسيلة اتصال مرتبطة حبدث، sponsoring leحتدثت عن ) التسويق واملتعلقة بالتجارة  املؤلفات
على املنتوج املراد، مث االستفادة  اإلشهار أحداثحدث رياضي مع  أويتم حتديد اهلدف املنشود كتمويل رياضة ما 

 .اإلشهارمن مبلغ 
 "pierre sahnoun " يعرف " le sponsoring أواتصال مباشر  بإحداث" هو وسيلة اتصال تسمح 

 (30).منافسة رياضية يتابعها املشاهدون أوع حدث رياضي عالمة جتارية م
                                                           

 ( . 76 -71, ص )199, وهران, 1بوفلجة غياث : القيم الثقافية و التسيري, مكتبة الفالح للنشر و التوزيع, ط -29
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املساعدة الفعلية لظاهرة  إىلتوسع مفهوم هذا املصطلح من حني آلخر  لقد: مفهوم التمويل الرياضي  -0-2  
 خنتار مفهومي  ذيلقد تعددت مفاهيم هذا املصطلح يف األدب ال ما كما نسمع عنه اليوم و

 (goosens.l(و )Paul) " ي هو عبارة عن اتفاق بني الطرفنيالتمويل الرياض: 
 معتربة للطرف الثاين. قروض أويدعى )املمول( يقدم املال  *  الطرف األول و        
املقابل الذي يطلبه  أواالتصال  إمكانيات*  أما الطرف الثاين )املمول( يقدم خدمات تتمثل يف         
 ارسة الرياضة.الناتج بطريقة مباشرة من مم املمول و

    : (31)التمويل الرياضي أنماط  -0-2   
 :سببني رئيسيني مها إىلاحلدث الرياضي من طرف شركة ما  اختيارخيضع          

 الظروف املالئمة الستيعابه. أحداثجيد يف طبعه  أنجيب  إليه* اهلدف الذي يسعى رئيس الشركة الوصول        
 احلدث. واقع أويكون يف انسجام مع جاذبة  أن* اختيار املنتوج الذي نريد ربطه باحلدث، جيب        

 :ليةتدخل املمول بالطرق التا يكون إذ
باملقابل بارتداء بدالت رياضية يظهر عليها اسم املمول           الالعبنيمساعدة مالية لفريق رياضي، ليقوم  -      
 .مرئيا

 اعدة مادية لالعب.مس -      
املؤسسة  أويلتزم كليا باستعمال عتاد هذه الشركة  األخريهذا  و لالعب،املمول بصنع جزء من العتاد الرياضي  يقوم

يقوم الرياضي بالدعاية للمؤسسة عن طريق  أخرىمن جهة  خالل املنافسات اليت يشارك فيها و خالل تدريباته و
 كتابية يف كل مرة جيد الفرصة لذلك، مؤكدا جودة املنتوج الذي يدعمه.  أوتصرحيات شفوية 

مساندة تظاهرة رياضية، يف هذه احلالة يقوم املمول بتسديد مبلغ من املال ملنظمي تظاهرة رياضية معينة  -     
ه على بعض غري مباشرة مع نشاط هذا املمول ليستفيد من جهته من ظهور رمز  أوسواء كانت هلا عالقة مباشرة 

 .القبعات...اخل أواملعلقات  أووسائل التظاهرة كالتذاكر مثال 
معينة  رياضية ةاملالية إلجراء منافس املادية و ئليقوم املمول بتسخري الوسا املسامهة يف املناسبات الرياضية، -  

 .يها احد املتنافسني باسم املؤسسةيكون ف
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1- H. Wardn, In Marketing sportif du 30 au 31 Mai; 1989. 
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 :تاريخية عن المنشآت و تطورها محةل -8
 : الرياضية في العصر القديم المنشآت -8-1

هذا  و ،بنو منشآهتا منذ القدمي يعود الفضل إىل اإلغريق الذين يعتربون هم األوائل الذين اهتموا بالرياضة و     
 .امة و إنشاء عدد كبري من املالعبقبل امليالد مما اضطرهم لإلق 269ب يف عام اعلألل بعد تنظيمه

"stadum" فيه تالعصر الروماين الذي عرف أثناء و كانوا أول من أطلق على اسم امللعب لفظ أستادقد   و 
 : ت الرياضية منهاأاهتمام املسؤولني هبا حيث أقيمت جمموعة من املنش ذلك لوفرهتا و ا وجوهتت أاملنش

 .كان يستعمله الرومان يف إجراء منافسة البنتاثون  الذي :ملعب البنتاثون – أ
 .العربات قد خصص يف العصر الروماين ملسابقات الفروسية و و :الـهيبودورمملعب  -ب

 .كان خيصص هذا امللعب للتدريب و :الباالسترا -ج 
الزوار كما هو احلال يف العصر احلايل مبا  املكان الذي خيصص إلقامة الالعبني و هو و: الليونيديون – د  

 .الرياضية يةيسمى بالقر 
اهتمام  وفر له مجيع الوسائل و قد أتقن هذا امللعب و يعترب من أشهر املالعب التارخيية، و و :الكولوسيوم - هـ

 .ف مهندسني الذين  أتقنوا يف صنعهمن طر 
طورهتا على يد  بدأ االهتمام الكبري من طرف املسؤولني باملنشات الرياضية يف أوروبا و م1990بداية عام  عند و

جتهيزها الذين استعانوا بالتكنولوجيا املتطورة يف  إىلبعد اهتمامهم باملنشات ذهبوا حىت  متخصصني و خرباء و
لتطورات ا جتهيز خمتلف هذه املنشات مما جعلتهم يف تنافس مستمر بني معظم الدول يف إظهار خمتلف التقنيات و

 .احلديثة اليت وصلت إليها
 :لمنشات الرياضية في العصر الحديثا 8-2
الذي  الرضا وسبل الراحة  خمتلف مراعاة فكرة أصبح القائمون على الرياضة يف العصر احلديث جيسدون حيث 

على الرياضة، فأصبحوا يقيمون املدن الرياضية اليت تظهر أمهيتها يف مدى إستعاب اكرب  لنيالدول للمسؤو  توفره
 .ني مع توفري مجيع فرص الراحة هلمعدد ممكن من الرياضي

 :قانونية للمنشات الرياضية لـوائح 8-3
مبقتضاها يسمح  ة رياضية وأإنشاء منش تسهيل و توفري و إىلمن القرارات اليت تسعى  مجلةوظفت الدولة  حيث

قد سهرت الدولة  ت رياضية تساهم يف تطوير ثقافة رياضية، وأمنش ملعظم واليات الوطن بإنشاء مركبات و
من  67ذلك وفق ملا نصت عليه املادة األوىل، عمال بأحكام املادة  ة وأإنشاء هذه املنش جاهدة يف حتقيق و
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تطويرها الذي  الرياضة و بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية و املتعلق و ،1999يف فرباير ملؤرخا 99/02القانون رقم 
                                            (32).استغالهلا ة الرياضية وأحدد هذا املرسوم لشروط إحداث املنش

هذا ما نصت عليه  تنظيم مكاتب املركبات املتعددة الرياضات، و يتضمن إنشاء و 117-77للمرسوم رقم  طبقا
 املادة األوىل حتدث حتت تسمية مكاتب املركبات املتعددة الرياضات مؤسسات عمومية ذات طابع إداري و

  (33).استغالل مايل شخصية معنوية و
 :ة رياضية جلملة من الوظائفأ منشإدارة املركب الرياضي الذي يعترب أواملكتب اإلداري  يتكلف و

o يف عملية الرتبية املسامهة. 
o نشر املمارسة الرياضية الرياضية وعلى نشر الروح  املساعدة. 
o تنسيق مع خمتلف وحدات املركب جـو مالئم للعمل و هتيئة. 
o ذلك بالتنظيم املادي السلطات و مع باالتصاالت مع بعض اهليئات و القيام. 

تعترب منظمات ذات طابع إداري تساهم يف رفع التحدي على مجيع اجلبهات، أي أهنا  الرياضية فاملنشاة بالتايل و
 ةأذلك باستغالل املنش هتتم بالفرد كرياضي، و تسعى لتلبية حقوقه و عامل مهين و هتتم بالفرد كشخص و

يكون  اإلشهار، و لك للتمويل وذ مع األندية و املؤسسات االقتصادية األخرى و االتصاالت الرياضية املوجهة و
 :قسام الرياضة من خالل التكفل بـهذا بالتدعيم املادي و املعنوي أل

o  أطيـــرالت. 
o  اإلطعام اإليواء و. 
o  العتـــاد التجهيــز و. 
o  التأميـــن. 
o  النقــــل. 
o  التمويــــل. 
o  الطبيـــة املتابعــة. 

الذي  02/02/1992من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف:  12-02املواد من  من خالل النصوص و هذا و
 (34).رياضةال دراسة وبالقيام لحيدد شروط التكفل باملواهب الرياضية املناسبة ل

                                                           
 .02/11/1999اجلريدة الرمسية لوزارة الشبيبة والرياضة باجلــزائر :  -1

 .1999نفس املرجع السابق :  -2

1-Revu Règlementation de sport, ministère de la Jeunesse et de sport , mars 1992,p159.  
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املطلوب هي حتديد العناصر  و الوسائلهي حد عناصر التخطيط أ و ،أهم عناصر اإلدارة هو التخطيط نإ 
 بشرية. هي مادية و الكم و النوع، و ثتوظيفها لتحقيق املستهدف يف التخطيط من حي

   (35):ةـاإلمكانيات المادي -2
 املستخدمــة. املواد 
 املعدات و األجهزة. 
 األموال. 

منتج خيالف الشكل البدائي الذي كانت عليه، أي أن املادة  إىلأي مادة لتتحول  إن :المواد المستخدمة – أ
الشكل الذي حيتاجه الفرد يف احلياة، فاملستخدم من املواد يف اإلمكانات الرياضية هو الفرد  إىلاخلام املراد حتويلها 

 املنتج النهائي. إىلالذي يتحول بعد عدة متغريات حتوله من الشكل اخلام 
 الرياضية، و تكافة التجهيزا املالعب و ت وأاملنش األجهزة الرياضية و و ألدواتا :األجهزة والمعدات -ب

صقل  أوالعب  إىلالتدريب لتحويل الفرد العادي  املساواة يف التعليم و هي كافة التسهيالت املتاحة لإلعداد و
 البدين. ذاته لالرتفاع مبستواه الفين و بالالع

 أوبدوهنا  عمل املوازنات التقديرية يف التخطيط طويل املدى و الشراء و للتمويل و ةزمالال األموال :األموال -ج
 .عاجزة عن حتقيق أهدافها املوضوعةقصورها تصبح كافة اخلطط املختلفة 

 ( 36). .طرق العمل وفق توفر اإلمكانيات في المنشات الرياضية يوضح (:18رقـم) شـكل
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                           

 . 12، ص2002 ،1رون : املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، اإلمكانات واملنشات يف اجملال الرياضي،طحممود عبد املقصود وآخ إبراهيم -2
36
 .13ص ،السابق المرجع نفس - 

إىل أفضل الطرق  الوصول
املنشاة. لعمل والوسائل  

 اختيار
أفضل 
 لتصميم
 تنظيمي

 حتقيق
 أفضل

 لألهداف

 اختيار
أفضل 
لتصميم 
 تنظيمي

إمكانية دراســة  

 املنشــــاة

للموارد  أفضل استخدام
 املتاحة

  الالعبيــنمحاس  زيادة

 إشباع
 أفضل

احلاجيات 
 اإلنسانية

خمتلف ألوان املمارسات تطور  
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 :تخطيط المنشآت الرياضية أسس - 9
القرى الرياضية من  مراكز التدريب و هناك عدة مبادئ أساسية جيب مراعاهتا عند التخطيط إلقامة النوادي و   

 :الدراسة قبل التنفيذ فيما يلي أهم هذه املبادئ اليت يتم وضعها يف احلسبان و أجل االستغالل األمثل و
 :إمكانية الوصول اختيار الموقع و -9-1

احته مس تتوقف دراسة هذا العنصر على نوع املنشآت الرياضية املطلوب إقامتها حيث خيتلف اختيار املوقع و    
 .بالنسبة إلنشاء بعض املالعب

 :اليةالنقاط الت مراعاةاملنشآت املطلوبة مع  من خالل هذه النظرة الختيار أنسبها لنوع املالعب و    
 أو التوسعات املتوقع إضافتها. قاممعرفة املشروعات اليت سوف ت منو الكثافة السكانية مستقبال و يراعى 

 وسائل املواصالت املختلفة للموقع الذي يستحسن أن يكون قريبا ما أمكن من املدينة أو القرية مع   دراسة
 .شرةسهولة املواصالت املختلفة إليه مبا كثرة و

 سواء بالنسبة لطرق الوصول مضاءة أن تكون مجيع الطرق املؤدية إىل املوقع ممهدة متهيدا جيدا و ضرورة ،
 الالعبني و احةر  مجيع الطرق احمليطة باملالعب حرصا على سالمة و اخلروج من امللعب و أو الدخول و

 .غريهم رجال اإلعالم و اجلماهري و احلكام و
 :الوحدات التجانس الوظيفي للمالعب و -9-2

 احلمامات قريبة من أماكن اللعب دورات املياه و تكون وحدات خلع املالبس و نأ جيب. 
 أن تكون مجيع املالعب مفتوحة سواء ذات املسطحات اخلضراء أو األرضيات الصلبة حىت يسهل  جيب

 .التحكم يف إدارهتا صيانة أرضياهتا و
 االتصال ببعضهاسهلة  أن تكون مباين اإلدارة متقاربة و جيب. 

 :عزل العوامل غير المرغوب فيها -3-  9
 رقلة سري عزل أماكن اجلمهور )املتفرجني( عن أرضيات املالعب حىت ال يتسبب بعضهم يف ع من البد

 .اللعب
 األجهزة الفنية حىت  اإلعالم تكفي لوضع األدوات و ختصيص أماكن حمددة لرجال الصحافة و يراعى

 .سهولة أعماهلم بكفاءة ويتسىن هلم أداء 
 :األمن للمالعب السالمة و عوامل -9-4

 اء اندفاعهم حىت ال يتعرض الالعبني أثن ،ات كافية من مجيع اجلهات احمليطةأن تكون هناك مساح جيب
 .خارجها إلصابات
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 لعب خاصة األدوات الرياضية بعيدة متاما عن أرض امل أن تكون مجيع أدوات الصيانة للمالعب و جيب
 .يف األماكن اليت يشغلها

 :الصحة العامة -9-5
 مع العناية التامة بالنظافة املرتددين على املنشاة الرياضية يتناسب عدد دورات املياه بالنسبة لعدد أن جيب ،

 .الصيانة الدورية اليومية و
 زجاجات املياه عدم وجود فوارغ مثل غطاء  نظافتها و العناية املنتظمة بتسوية أرضيات املالعب و جيب

 .ة لكي ال يتعرض الالعبني لألضرارالغازية أو بعض احلفر حىت لو كانت بسيط
 :نواحي اإلشراف -9-0

لذلك  أماكن اإلشراف سهلة االتصال جبميع ميادين النشاط داخل املنشأة و جيب أن تكون حجرات و      
 .تطل على املالعب مباشرةأن  يفضل دائما أن تكون منافذ اإلشراف واجهاهتا من الزجاج و

 :األمثل االستغالل -9-0
من مساحة  أمكن، حىت ميكن االستفادة ما ذهبية يف تصميم املنشآت الرياضيةيعترب هذا العنصر هو القاعدة ال   
، اخلامات ، لتقسيم مساحته إىل أكثر من ميدان للنشاط الرياضي مع استعمال أجود األصناف وظروف املوقع و
لالعبني يف األداء مساعدة ا أجود أنواع األرضيات للمالعب حىت تتحمل الضغط املستمر عليها و البحث عن و

 .احلركي املريح
 :الناحية الجمالية -9-8
 املباين على مساحة األراضي بشكل متناسق مع مراعاة الناحية اجلمالية يف التصميم و جيب توزيع املالعب و   

 .جذابة متقاربة و بطريقة مقبولة واالهتمام بألوان طالء املنشآت 
 : الناحية االقتصادية -9-9

ياضية لقيمتها الر  ةالتجهيز للموقع عامال على فقد املنشأ جيب أن يكون االقتصاد يف تكاليف اإلنشاء و    
  .، لذلك ينبغي وضع خطة التنمية حسب امليزانية املخصصة للمشروعاحليوية

 :توقع التوسع مستقبال -9-11
املدن الرياضية يتبقى  إنشاء املالعب و العناصر األساسية اليت جيب مراعاهتا عند ختطيط و أن وضعنا بعد     

 عمليات التطوير املستمرة يف تكنولوجيا التجهيزات الرياضية و مراعاة، لذلك جيب هذا العنصر اهلام مراعاةعلينا 
 .وانني الرياضية لأللعاب املختلفةتعديل الق
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إقامتها بأحدث  و املنشأة حبيث يستفاد عند تصميم املعاصرة أن تكون املنشأة مسايرة للتطورات جيب -9-11
 .من التطور الذي وصل إليها العاملاملنجزات العاملية من املنشأة الرياضية اليت تتصف بالقدرة الكبرية 

 :الصيانة -9-12
مرافقها ميكن من استغالهلا لسنوات  لصيانة املنشأة و، فالتخطيط السليم االقتصادية للمنشأة لمن أهم العوام   

، قد تكون الصيانة )يومية، أسبوعية، شهرية ، وشكل الذي أنشئت عليه هذه املنشأةهي على نفس ال أطول و
 .سنوية (
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 : خالصة
 .التسيري أساليبحتدد طرق االستجابة ملختلف  و األفراداحمللية دور كبري يف تشكيل اجتاهات  للثقافة   

 اعةجن أكثرالتسلطي  األسلوبفبينما كان ، املؤسسات اجلزائرية إدارةالتسيري املتفتح مبا ليس فعاال يف  أسلوب نإ
كان    ءاسو ، السائدة يف اجملتمع األخالقيةقبول العمال للمشرف مرتبط بامتثاله للمعايري  أن حقد اتض يف التسيري و

 .خارج العمل أواخل د
 و، تطورها الثقايف و احلضاري مرتبطة مبواقع نشأهتا و التسيري املرتبطة بواقعها االجتماعي و أمناط أناستخلصنا    

كان هناك   إذا إالناجحا  أخر إىلمن جمتمع  و أخرى إىلمنطقة  منالبشري  تسيريبالتايل ال ميكن حتويل طرق ال
 .إليهااجلهة احملول  منها و ولالسلوك بني اجلهة احمل أمناط وتشابه كبري يف املعتقدات  أوتطابق 

العمل على تكييف طرق التسيري  السلوك السائدة و أمناط وفيجب اعتبار اجلانب الثقايف  األخرىيف احلاالت  أما
 نظيمه يف صورة منهجية علمية وحماولة ت طريقة هي االنطالق من الواقع و أحسن و، البشري من الواقع احمللي

إن  العالقة اليت تربطها و وظائف التسيري اليت هي عديدة و إىلتطرقنا  و ،عملية للتسيري البشري وفق القيم احمللية
 صفاته و كيفية اختيار القائد األمثل و و، جزء مهم يف خمتلف الوظائف اإلدارية للتسيري هو وللتخطيط دور هام 

 .تطورها ختمنا الفصل بعناصر ذات أمهية مثل حملة تارخيية عن املنشآت الرياضية و يل وتطرقنا إىل التمو 
 

 



 
 الثالث الفصل

 الكرة الطائرة
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 :تمهيد -

ف تعترب الكرة الطائرة من بني الرياضيات اجلماعية األكثر شعبية يف العامل و ذلك للدور الذي تلعبه يف التخفي   
فلقد حتولت هذه اللعبة  ،من جوانب عدةاحل تطورت فيها ، و قد مرت بعدة مر من الضغوطات النفسية و اليومية

متطلبات و تتضمن الكرة الطائرة جمموعة من املهارات احلركية اليت تتباين يف من لعبة تروحيية إىل لعبة اوملبية ذات 
مهارات هجومية تتضمن اإلرسال و اإلعداد و الضربات  إىل تنقسم درجة تعقيدها و نوعها و أهدافها و

 و مهارات دفاعية تتضمن الدفاع عن اإلرسال و الصد و الدفاع عن امللعب. الساحقة،
قصد  من األطفالجلذب عدد هائل  جامنضع بر و جناح الكرة الطائرة مستقبال كان لزاما و  جل ازدهارأفمن    

من األلعاب احملببة لدى الناشئني ألهنا حتتوي على  ، و تعترب الكرة الطائرة املصغرةجعلها الرياضة العاملية رقم واحد
تسمح لنا أثناء التدريب بالعمل على  ،من احلماس جوا العاب مصغرة يف مساحات صغرية و هذا ما يضفي عليها

بتوظيف قدرات الالعب و احلاجيات املسطرة كأهداف يف تدريب  هدف حمدد حيث ميكن قياس أهدافها
 الالعب الناشئ.

فمن الواجب معرفة كل اجلوانب العلمية و التدريبية هلذه الطريقة احلديثة حىت تتم بالشكل الصحيح و الفعال و 
 .ةحتقق األهداف املرجو 
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  :الكـــرة الطــائرة -
 تعريف الكرة الطّائرة:  -1

م و تقسمه شبكة إىل 9م و عرضه 81يبلغ طوله  كرة الطّائرة رياضة مجاعية يتقابل فيها فريقني فوق امليدان الذي
حماولة إسقاط م لإلناث، و اهلدف من هذه هو 3.22م للذّكور و 2..3لّشبكة هو و ارتفاع ا ،جزئني متساويني

الكرة من جهة اخلصم و تفادي سقوطها يف اجلزء اخلاص به، و تتحّرك الكرة فوق الّشبكة، يبدأ الّلعب  عن طريق 
إىل منطقة الفريق اخلصم و هو ما  الاّلعب اخللفي األمين حيث يبدأ بضرب الكرة، و ذلك بإرساهلا فوق الّشبكة

لكرة ثالث مرّات دون حساب ملسة الّصد إن وجدت، و ال ميكن يسّمى باإلرسال، و لكل فريق احلق يف ملس ا
أو عدم حتقيق إرسال  لالعب واحد ملس الكرة مرّتني متتاليتني و يستمر الّلعب حىّت تالمس الكرة األرض

  (1).صحيح

  لمحة تاريخية عن كرة الطّائرة في العالم: -2
الّّتبية البدنية و املدير الّسابق جلمعية الّشباب املسيحية و قد يرجع منشأ الكرة الطّائرة إىل "وليام مورغان" مدّرس  

و قد شاهد هذه الّلعبة "هالستد"، حيث اقّتح تغيري امسها  إىل الكرة الطّائرة، نظرا  أطلق عليها إسم "مانتونات"
 (2).8191 عامكان هذا  أماما لعبور الّشبكة وب هي طريان الكرة عاليا، خلفا، و ألّن الفكرة األساسية لّلع

و قد عملت مجعية الّشباب املسيحية على الّتعريف هبذه الّلعبة عرب كافّة أحناء العامل لتنتشر بذلك بشكل كبري و 
الّصني و  مثّ يف املشرق و اإلحّتاد السوفييت و  8911، لتظهر بكوبا سنة 8911سريع حيث احتضنتها كندا سنة 

 .املغربىل إفريقيا عن طريق مصر و تونس و وصلت الكرة الطّائرة إ 8932يف سنة و  ،(3)م8982اليابان سنة 
  (4).م الّلجنة األوملبية الوطنية ألمريكا الوسطى تدخل الكرة الطّائرة للّرجال يف األلعاب األوملبية يف كوبا8939 يف

 

 

 

 

 .(FIVB) منشورات اخلارجية للكرة الطائرة، القانون الرمسي للكرة الطائرة املعتمد من طرف -(1)
 .3111( للفدرالية العاملية للكرة الطائرة املنعقد يف املدينة اإلسبانية "سفيل" 32املنشور الصادر يف املؤمتر )

 .  88، ص8999، القاهرة، مصر، 8 ، تعليم ، تدريب ، حتليل ، قانون، دار الفكر العريب، الطبعةصطفى طه: الكرة الطائرة: تاريخعلي م-(2)
 .  3112، نوفمرب بوجليدة: دروس نظرية يف الكرة الطائرة، قسم اإلدارة و التسيري الرياضي، السنة الرابعةحسان -(3)
  22-22، ص.899عصام الوشاحي: الكرة الطائرة احلديثة مفتاح الوصول إىل املستوى العاملي، دار الفكر العريب، بدون طبعة، القاهرة، مصر،  -(4)
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( و مّت FIVBر باريس الذي مّت فيه تأسيس الفيدرالية الّدولية للكرة الطّائرة )عقد مؤمت م89.2أفريل 31يف 
م الذي أظهر خالفات 89.2توحيد القواعد و ظهر القانون الّدويل احلايل و ذلك عقب مؤمتر "بودابست" سنة 

  (1).بني الّدول و شّدة احلاجة إىل الّتوحيد

 للذّكور.م: تنظيم أّول بطولة أوربية 89.1سنة  -
 م: تنظيم أّول بطولة عاملية للذّكور و أّول بطولة عاملية لإلناث.89.9سنة  -
   .م: إجراء ثان بطولة عاملية للذّكور و أول بطولة عاملية لإلناث8913سنة  -
   (2).م: اإلعّتاف بالكرة الطّائرة كرياضة  أوملبية8912سنة  -

 الطائرة تؤّسس الكأس األوربية لنادي األبطال.م: الكنفدرالية األوربية للكرة 8921سنة  -
                                                                                       .: الفيدرالية الدولية للكرة الطائرة تؤسس الرابطة العاملية للكرة الطائرةم8991سنة  -
 ( يعّتف هبا كرياضة أوملبية.2×2) Beach-Volleyم: كرة الطّائرة الّشاطئية 8992 نةس -
    ، و ألّول مرة يف برنامج األلعاب األوملبية بأطلنطا (3×3) م: ظهور رياضة الكرة الطّائرة الّشاطئية8992 سنة -

  (3).)ذكور / إناث(

 لمحة تاريخية عن كرة الطّائرة في الجزائر:  -3
طرف املستوطنني، و نادرا ما متارس من طرف اجلزائريني، و يف قبل اإلستقالل كانت كرة الطّائرة متارس من      
، و يف نفس الّسنة مّت إنشاء "م مّت إنشاء الفيدرالية اجلزائرية للكرة الطّائرة على يد الدّكتور "بوركايب 8923سنة 

ألخرية فقد إنشاء املنتخب الوطين لإلناث، أّما يف الّسنوات امت سنتني بعد ذلك  املنتخب الوطين للذّكور و
 و هذه بعض نتائج املشاركات للفريق الوطين يف احملافل الّدولية: أصبحت متارس يف أغلبية الّّتاب الوطين

و يف نفس السنة  م: أّول مشاركة للفريق الوطين ذكور يف كأس العامل و احتّل املركز الّتاسع8998 سنة -
 (4).الثاين عشر املركز حتلنإ ة العامل وأّول مشاركة للفريق الوطين  للّناشئات يف بطولم: 8998

 حتّل املركز الثاين عشر.إم: أّول مشاركة للفريق الوطين ذكور يف األلعاب األوملبية و 8993 سنة -
 
 
 

 .1، ص، القاهرة، مصر، بدون سنة8بعة، الطائرة املصغرة، دار الفكر العريب: الكرة الطعصام الوشاحي(1)
(2)WWW.BADANIA.NET   

 .1: مرجع سابق صحسان بوجليدة(3)
 .11فتاح الوصول إىل املستوى العاملي، مرجع سابق ص: الكرة الطائرة احلديثة  مم الوشاحيعصا (4)
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(1).م: أّول مشاركة للفريق الوطين يف البطولة العاملية و احتّل املركز الثالث عشر.899 سنة - 
 

 أّما بالّنسبة للمحافل القارية:* 
 )البلد املنّظم كوت ديفوار (.إحتالل اجلزائر املركز الثاينم: 8919 سنة -
 )البلد املنّظم مصر(.م: اجلزائر حتتل املرتبة األوىل8998 سنة -
 )البلد املنّظم اجلزائر(.م: اجلزائر حتتل املرتبة األوىل على الّتوايل8992 سنة -
 .يا()البلد املنّظم نيجري .م: اجلزائر حتتل املركز الثالث8992 سنة -
  :أّما بالّنسبة لألندية* 

(2).م: مولودية اجلزائر تفوز بالبطولة اإلفريقية لألندية8911 سنة
  

 ممّيزات و خصائص الكرة الطّائرة: -4
ما مييز الكرة الطّائرة عن باقي األلعاب املشاهبة أهّنا تعتمد على القدرات العقلية بقدر ما تعتمد على الّتكوين      

حركات الكرة الطّائرة جند أّن الاّلعب يفّكر و يوافق بني جهازيه العصيب و العضلي و يعرف   البدين، ففي كل
كيف حيّلل مواقف اللعب، مىت يسرع و مىت يبطئ و أين يتم تغيري الاّلعبني ملراكزهم و مىت و كيف يتمّكن من 

 ظ من الوقوف يف وضع نصفلعب الكرة املرتّدة من الّشبكة يف الوقت املناسب، و هل يتم الدفاع املنخف
 (3).أم من الّطريان أماما حسب متطّلبات املوقف القرفصاء

أو األماكن  تعترب الكرة الطّائرة شعبية جدا و تلعب يف الكثري من األماكن مثل املنتزهات أو على الّشواطئ -
 األخرى.

 (4).للمتفّرجنيالكرة الطّائرة هلا جاذبية شعبية عظيمة و تعترب شّيقة و مثرية  -

  (5).تتضمن انسجام أو اسّتخاء كامل بدون أي خطر من اإلصابات -

تعترب لعبة من األلعاب اجلماعية اليت تناسب مجيع األعمار و تصلح مزاولتها لكال اجلنسني كما ميكن ممارستها  -
 .متطّلبات البدنية العامليةبطرق خمتلفة من اجلنسني لقضاء وقت الفراغ باإلضافة إىل أهّنا لعبة أوملبية هلا 

 
 

(1) Revue Edit pour la fédération Algérienne de volley-ball , Smath, 1988 . 
 (2)WWW.Volley-boll.com                                                                                                                   

  81-82ص ،في السيد: مرجع سابقزغلول/حممد لطحممد سعد (3) 
 11، مرجع سابق ص فتاح الوصول إىل املستوى العاملي: الكرة الطائرة احلديثة  معصام الوشاحي (4)
 22، ص 8998كر العريب، بدون طبعة ، القاهرة، مصر، ، دار الفبادئ التعليمية يف الكرة الطائرة: املعصام الوشاحي (5)
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 كرة الطّائرة أصغر ملعب يف األلعاب اجلماعية.يعترب ملعب   -
 تعترب الّلعبة اجلماعية الوحيدة اليت تلعب و ال تلمس الكرة األرض. -
 (2).ميكن إعادة الكرة و لعبها حىّت ولو كانت خارج امللعب -
 يعترب ملعب الكرة الطّائرة أكرب هدف يف األلعاب اجلماعية ميكن الّتصويب عليه. -
يف املراكز اخللفية  "Libiroأن يلعب يف مجيع املراكز األمامية و اخللفية ماعدا الّلعب احلر " ميكن لالعب -

 فقط.
 .ضربة اإلرسال جلميع أفراد الفريقحتمية أداء  -
 (3).يعّد الّشوط وحدة مستقلة بذاهتا -
 سهلة الّتكاليف. -
 .نتهي املباراة بفوز أحد الفريقنيال بّد أن ت -
 . لطّائرة ليس هلا وقت حمّددلكرة العبة ا -
 أهّم القوانين الخاّصة بالكرة الطّائرة:  -5

، جيب أن يكون مسّطح و بلون فاتح م19× م 81ة عن مستطيل مقاساته ملعب الكرة الطّائرة هو عبار      
اخلط حتت ، ميتّد هذا إىل جزئني متساويني خاّصة يف املالعب املغطّاة، يقسم حمور خط املنتصف أرض امللعب

م 19منطقة اهلجوم طوهلا  تسمى و األمامية املنطقة منطقتني الّشبكة حىت اخلطوط اجلانبية و تقسم كل جزء  إىل
كون تعموديا فوق خط املنتصف و ، و توضع شبكة م12م، عرضها 19املنطقة اخللفية طوهلا  م و12و عرضها 

 م إىل9.11من  م و طوهلا18ات و يكون عرضها م للّسّيد.3.3م للّرجال و 2..3حافّتها العليا بارتفاع 
 (4).و يثّبت على الّشبكة شريطان بالّلون األبيض م ،81

 
 

 
 
 

 2.، ص8992، عمان، األردن، 8خطايبية: موسوعة الكرة الطائرة احلديثة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة  أكرم زاكي (1)
 .82-81صعلي مصطفى طه: مرجع سابق   (3)- (2)

(4) WWW.BADANIA-NET  
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يون مربّعة سوداء بقياس ، و هي مصنوعة بعم، و يعتربان جزءا من الّشبكة8سم و بطول 1عموديا مها بعرض 
ملم 8م و بقطر 8.11للشبكة عصتان هوائيتان بطول ، و يثبت يف كل شريط من األشرطة اجلانبية سم81

 (1).اثلةمصنوعان من األلياف الّزجاجية أو بأي مادة مم
م خارج اخلّطني اجلانبيني و مها بارتفاع 18م إىل 1.1عان على مسافة تّتاوح ما بني القائمان املثبتان للشبكة يوض

 و أملسان. م و يفضل أن يكون القائمان قابالن للّتعديل و يكونان مستديران 3.11
،    سم22إىل  21و يكون حميطها من  أما الكرات فتكون مستديرة مصنوعة من جلد مرن أو جلد اصطناعي

                        FIBV)) (2).و جيب أن تكون مطابقة ملقاييس اإلحّتاد الّدويل للكرة الطّائرة ،غ311إىل  321ووزهنا من 
   العبني أساسيني  12، و مدّرب و مساعده و ممّرض وطبيب العب كحد أقصى 83جيب أن يتكّون الفريق من 

تتأّلف املباراة من  ،العبني( 12هذا العدد القانوين ) اطيني و ال جيوز أن تبدأ املباراة أو تنتهي بأقل مناحتي 12و 
، بل يفوز أحد الفريقني وز أن تنتهي املباراة بالّتعادلأشواط قبل اآلخر و ال جي 12يفوز فيها من حيرز  أشواط 11

 (3).نقطة لكل شوط و بفارق نقطتني 31، (3-2(، )8-2(، )1-2الّتالية : )بإحدى الّنتائج 
يدير املباراة حكم أساسي يساعده قاضي و مسّجل رمسي و مراقبان للخطوط يف كل جهة  يتخلل الّلعب     

، حيق لكل ائق يف الّشوطني الرابع و اخلامسدق 1و  دقيقة يف األشواط الّثالثة األوىل 3أوقات لالسّتاحة مّدهتا 
ثانية و له احلق يف وقتان مستقطعان فنيان يف كل شوط  21ني يف كل شوط مبدة فريق طلب وقت مستقطع مّرت

 (4).82الّنقطة  و 1يف الّنقطة 
  :المهارات األساسية في الكرة الطّائرة -6
يف رياضة الكرة الطائرة احلديثة ميّثل اإلرسال أحد املهارات على األقل اليت  :(SERVICEاإلرسال : ) -1

، و يقول درّبني و مساعديهم وكذا الالعبنياإلعتبار و تكون حمور إهتمام لكثري من امل عني جيب أن توضع يف
، تستطيع أن استخدم بطريقة مالئمة أو مناسبة البعض أّن اإلرسال أحد األسلحة املؤثّرة و الفّعالة الذي إذا ما

 (5).تشق طريقك من خالله يف املباراة

 
(1) WWW.BADANIA-NET 

 .9: مرجع سابق صبوجليدة حسان  (2)
 .1.، ص3113، القاهرة، مصر، 8إبراهيم مرزوق: املوسوعة الرياضية، الدار الثقافية للنشر، الطبعة  (4) - (3)

 ، مصر،زكي حممد حممد حسان: التدريبات املوقفية )العالجية ( يف الكرة الطائرة، املكتبة املصرية للطباعة و النشر، بدون طبعة، اإلسكندرية (1)
 .21-22، ص 3112 
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حيث املتواجد يف منطقة اإلرسال  (18و هو حركة وضع الكرة يف اللعب بواسطة الالعب اخللفي األمين )رقم     
، و جيب على املرسل ذف الكرة مرّة واحدة، أو بأي جزء من الّذراع و يسمح بقجيب أن يضرب الكرة بيد واحدة

 (1) (ligne de fond) وعدم ملس امللعب )خط العمق( ،لإلرسال بالقفزرسال أو اإلرتقاء عند حلظة اإل
و من الطّبيعي أن خيتار املرسل بني أسلوبني ألداء اإلرسال إما من الثّبات أو الوثب و سرعة الكرة املرسلة و     

   (2).قّوهتا من العوامل اهلامة ألداء إرسال مؤثّر
 (3).، و فرصة الفريق األوىل ليسّجل نقطةبه اللعب يف لعبة الكرة الطّائرةاإلرسال هو األداء أو الّتصّرف الذي يبدأ 

نستطيع من خالل التكتيك الّصحيح ألداء ضربات اإلرسال من حيث الطّريقة أن نقسم  :أنواع اإلرسال -1.1
 اإلرسال إىل نوعني:

اإلرسال من األعلى يتم بواسطة ضرب الكرة باليد املفتوحة بعد قذفها إىل  اإلرسال من األعلى: -1.1.1
األعلى، حبيث تقابل اليد الكرة و هي أعلى من مستوى الكتف و تكون رجل متقّدمة على األخرى حسب املنّفذ 

سال من يشبه عملية اإلرسال يف لعبة التنس الذي يسمى بإرسال التنس و ينقسم اإلر  باليمىن أو باليسرى، و
 األعلى إىل ما يلي:

 اإلرسال المتأرجح: -أ
، حيث تنّفذ احلركة بعد حركة دائرية من األسفل إىل لكتفان يف وضعية متعامدة للّشبكةيف هذا اإلرسال يكون ا

  .األعلى مع إبقاء الّذراع مستقيمة
 اإلرسال المتموج الطّافئ:  - ب

 (4).رة و هذا ملنع دوراهنا حول نفسهاالّتوازن العمودي للكيتم بتنفيذ ضربة موّجهة حنو اخلصم مع تفادي 

 

 

 
 
 
 .81بوجليدة حسان: مرجع سابق، ص  (1)
 .19 حممد سعد زغلول/حممد لطفي السيد:مرجع سابق، ص (2)
 .8.8 عصام الوشاحي: املبادئ التعليمية يف الكرة الطائرة، مرجع سابق، ص (3)

 . 21 علي مصطفى طه: مرجع سابق ص (4)
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ّّ اإل -ج  حق: ارسال ال
يتم بتنفيذ ضربة بعد القيام بقفزة إىل األعلى "اإلرتقاء" الذي يتبع حركة اليد حيث أنّه حيّقق فكرة اإلرسال و هو 

 .عبارة عن هجوم
و يتم بواسطة  هو اإلرسال العادي البسيط و يعترب من أسهل أنواع اإلرسال اإلرسال من األسفل : -1-1-2

اربة تّتجه من األسفل إىل ، حبيث أن اليد الضّ قبوضة بعد تركها من اليد األخرىاملفتوحة أو املضرب الكرة باليد 
، يستعمله املبتدئني لسهولة أدائه و عدم حاجته إىل قّوة كبرية فهو يف أغلب األحيان مضمون الّنجاح إاّل األعلى

نقطة ضعف فيه إالّ أّن الالعب يستطيع توجيه  هذه و ،املنافس استقباله و الّدفاع عنه أّن من الّسهل على الفريق
، و يتم فيه قذف الكرة باليد عب اخلالية يف ملعب الفريق اخلصمإىل أماكن اللّ  هذا الّنوع من اإلرسال بسهولة

 ينقسم اإلرسال إىل ثالثة أنواع هي من األسفل إىل األعلى كما يلي: و (1).بارتفاع مستوى الكتف
 اإلرسال القاعدي: -أ

 (2).يكون تنفيذ ضربة اإلرسال بعد حتريك أو إرجاع اليد املستعّدة لإلرسال إىل اخللف مث إىل األمام
  اإلرسال الجبهي من األسفل: -ب

  (3).يكون فيه الذراع الفعال مستقيم حبيث يؤدي حركة إىل األمام ،حيث اليد تضرب الكرة على مستوى احلزام
 اإلرسال الجانبي من األسفل: -ج

إىل األمام، و من  اللعب املنّفذ يوجه الكتفني بتعامد مع الّشبكة، و اليد املنفذة تؤدي حركة جانبية من اخللف
 (4).األسفل إىل األعلى

 تدريب اإلرسال: -1-2
اإلرسال هي لعبة البداية أو وضع الكرة يف اللعب، كما هو مفتاح الّنجاح يف الكرة الطّائرة  و كّلما جنح الالعبون 

 (5).امللعب  و بالّتايل ربح املباراةيف تأدية هذه املهارة بنجاح أصبح للفريق املرسل صفة املبادرة  و تسيري 

 
 
 
 28-21: مرجع سابق صعلي مصطفى طه (1)

 .1.، ص8999، القاهرة، مصر، 8القانون الدويل، دار الفكر العريب، الطبعة  -: املبادئ لأللعاب اإلعداديةعبد اجلواد حسن (2) 
 .28علي مصطفى طه : مرجع سابق ص (4)- (3)
 333ص ،8991اإلسكندرية، مصر، اخلططية، منشأة املعارف، بدون طبعة،  : الكرة الطائرة بناء املهارات الفنية وكي حممد حممد حسنز   (5)
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أن يؤدي إرساال  البد من أن يأخذ كل العب من الفريق دوره يف ضربات اإلرسال و الّتأكيد على كل مرسل
جيدا و مؤثّرا من بداية املباراة إىل هّنايتها، و يّتضح لنا من العامل األول وجوب ممارسة اإلرسال بانتظام لكل 

ناء و هناية ثلثاين فيشري إىل أن التدريب على اإلرسال  جيب أن يتم يف بداية و أالعامل ا أما العب يف الفريق،
الّتدريب، فعند بداية اللعب البد و أن يتعامل الالعب املرسل مع الشد العصيب و قبل املنتصف يكون اإلعتماد 

  (1).إىل زيادة الّتوتّر على شّدة اللعب و اليت تؤّدي
ريب  حتسني مهارة اإلرسال ، و ذلك من خالل تصحيح املدّرب ألي خطأ حيدث ميّثل الغرض من هذا الّتد   

و تكون إرساالت فاشلة خارج أو  يف األداء املهاري لإلرسال، خاصة عندما ترسل الكرة أكرب عدد من املرّات
هبدف منع ليت ميتاز هبا كل العب على تصحيح أخطاء اإلرسال و ا يتضمن الغرض تركيز املدّرب امللعب أيضا، و

     (2).الاّلعبني من ارتكاب أو تكرير أي خطأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .21-19حممد سعد زغلول/حممد لطفي السيد: مرجع سابق، ص   (1)
 .831، ص8991زكي حممد حممد حسن: الكرة الطائرة إسّتاتيجيات الدفاع و اهلجوم، منشأة املعارف، بدون طبعة، اإلسكندرية، مصر،   (2)
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 عملية تدريب ضربة اإلرسال: -1.2.1
 يوضح: عملية تدريب ضربة إرسال. :(09) شكل رقم: -

      

                                                                                                        
 

 2-8  العاملي، مرجع سابق، صاملصدر: عصام الوشاحي: الكرة الطائرة احلديثة مفتاح الوصول إىل املستوى 
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 أهّمية و مميزات اإلرسال: -
ترجع أمهية اإلرسال إىل أنّه أحد املهارات األساسية ذات الطّابع اهلجومي، حيث أن الفريق ال يستطيع حتقيق      

جمرد عبور الكرة فوق الّنقاط بدون اإلحتفاظ به، فيجب على العيب كرة الطّائرة أن يدركوا أن اإلرسال ليس 
الّشبكة و لكن جيب على العيب الفريق أن جييدوا أداء اإلرسال بطريقة جيدة و دقيقة، و يستطيع الفريق إحراز 

  (1).و بدون الّتأثري من زمالئه و العيب اخلصم الّنقاط من خالل اإلرسال، و العب اإلرسال يكون أداؤه مستقل
 األخطاء الّشائعة في اإلرسال: -1-4
 ضرب الكرة بأصابع اليد.  -
 عدم ضرب الكرة بالقوة الاّلزمة مما يؤدي إىل عدم عبورها الّشبكة. -
 قذف الكرة بعيدا إىل األمام حيث ال يستطيع الاّلعب ضرهبا باليد كاملة. -
 ، وأثناء الّضرب على القدم األمامية.األرجحة للخلف على القدم اخللفيةعدم نقل اجلسم أثناء  -
 (2).القذف املبّكر قبل أرجحة الّذراع خلفا -
                        االمتدادقذف الكرة بعيدا عن اجلسم أو خلفه أو جبانبه مما يؤّدي باملرسل إىل تغيري وضع  -
 الّسيطرة عليها. و
 عدم امتداد اجلسم و الّذراع أثناء الّضرب. -
 كة الّضرب.عدم القدرة على الّتوقيت بني سرعة الكرة و حر  -
 أرجحة الّذراع بقوة كبرية لضرب الكرة مما يؤدي إىل خروج الكرة خارج امللعب. -
  (3).، و عدم متابعة اجلسم الستمرارية احلركةلعب بعد القيام باإلرسال مباشرةعدم الّدخول إىل امل -
  

 
 
 
 
 

 .21، ص8999، القاهرة، مصر، 8أمحد عبد الدامي الوزير/علي مصطفى طه: دليل املدرب يف الكرة الطائرة، دار الفكر العريب، طبعة (8) 
 ، 8992زكي حممد حممد حسن: الكرة الطائرة أسس و مواهب و أداء، منشأة املعارف، بدون طبعة، اجلزء األول، اإلسكندرية، مصر،   (3)- (2)
 .1.ص 
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 (Récéption) اإلستقبال: -2
أو الّزميل يف  هو استقبال الكرة املرسلة من الاّلعب املرسل من الفريق املنافس لتهيئتها إىل الاّلعب املعد     

المتصاص سرعتها و قوهتا و متريرها من األسفل إىل األعلى بالّساعدين، أو من األسفل بالّتمرير  امللعب، و ذلك
 (1).وضعية الاّلعب املستقبل و سرعتها وإىل أعلى حسب قوة الكرة 

 أهمية اإلستقبال: -2-1
يعترب الّدفاع عن اإلرسال من املهارات الّدفاعية ذات أمهية كبرية يف الكرة الطّائرة فمنذ نشأهتا و حىت وقتنا      

 من األعلى أو الّذراعني، بعد أن كانت تؤدى احلاضر، تنّوعت و تتابعت طرق استقبال الكرة سواء بالكتفني
و تؤدى باستخدام الّسطح الّداخلي  Beggerأصبحت طريقة متبعة بالّذراعني من األسفل يطلق عليها 

 (2).لزميل و بدون حدوث أخطاءلللّساعدين، و ذلك لضمان استالم الكرة بطريقة جيدة و توصيلها 
 طريقة استقبال اإلرسال: -2.2   

مث يبدأ يف ميل اجلذع قليل إىل  الستقبال الكرة مع مواجهة الكرة متام،يتخذ الالعب الوقوف الّصحيح       
األمام بسرعة مساوية لسرعة اندفاع الكرة، حيث يقف الاّلعب و القدمان متباعدتان أوسع من احلوض و الرّكبتان 

توجيه الَنظر  فني والرّأس يكون عموديا على مستوى الكت مع احلوض منثنيتان قليال، و تشّكالن زاوية قائمة تقريبا
عن بعضهما مبسافة حوايل اتساع الكتفني و ممدودتان لألمام و مائلتان إىل  الذراعني متباعدتني و إىل املنافس

 (3).األسفل
  

 
 
 
 
 
 
 

 .28علي مصطفى طه: مرجع سابق، ص( 8) 
 .838، ص8992خمتار سامل: حول الكرة الطائرة منشورات مؤسسة املعارف، بدون طبعة، بريوت، لبنان،   (2)
 علي مصطفى طه: مرجع سابق،   (3)
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 أنواع اإلستقبال: -2-3
 اإلستقبال من األسفل: -أ

أو اإلرجاع مبقّدمة اليدين، و يكون الالعب مقابل للكرة من  اإلستعمالهو األكثر استعماال و تكون مساحة 
 توجيهها مع ضرورة استقامة اليدين 

 اإلستقبال من األعلى: -ب
 هو استقبال الكرة القادمة من اخلصم مبقّدمة اليدين، و هذا من وضعية عالية "فوق الرّأس "

 اإلستقبال الجانبي: -ج
 ذا عندما يكون اّّتاه الكرة على جانب اجلسم يكون بيد واحدة أو بكلتا اليدين، و ه

 اإلستقبال مع اإلنبطاح: -د
يكون استقبال الكرة بعد القيام  يكون بيد واحدة أو بكلتا اليدين و هذا عند حماولة إنقاذ الكرة من زاوية ميتة، و

 (1).بانبطاح أو ارمتاء حنو األرض
 األخطاء الّشائعة في اإلستقبال: -2-4
الزّائدة للّذراعني أماما، و لألعلى للعب الكرة مما يؤدي إىل زيادة قوة و سرعة طريان الكرة خارج األرجحة  -

 حدود امللعب.
 عدم تساوي الّسطح الّداخلي للّساعدين عند ضرب الكرة، مما يؤّدي إىل طرياهنا جانبا. -
 املسافة.وضع الّذراعني مبستوى عال جدا، مما جيعل طريان الكرة عموديا و قصري  -
 ثين الالعب للمرفقني أثناء ضرب الكرة مما يؤدي إىل طرياهنا خلفا. -
 (2).عدم احملافظة على استقامة الّظهر )مبعىن وضع منخفض على الرّكبتني لثين منطقة فوق الوسط( -
 ضرب الكرة باليد على سطح الّساعدين، مما يؤدي إىل طرياهنا ألحد اجلانبني. -
 (3).الكرة على الّساعدين كبرية، مما يؤدي إىل طرياهنا ملسافة قصرية عملية امتصاص قوة -
  

 
 

DATTAX : Le Volley-ball Du smache ou match p 84-85. (1) 
 .282زكي حممد حممد حسن: التدريبات املوقفية )العالجية( يف الكرة الطائرة، مرجع سابق، ص (3)  

 . 28علي مصطفى طه: مرجع سابق، ص  (3)
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 الّتمرير: -3
يعترب الّتمرير من أهم العناصر األساسية و الرّئيسية لتكتيك رياضة كرة الطّائرة، فبدون إتقان هذا العنصر ال      

يستطيع الالعب أن يوجه الكرة إىل زميله بطريقة صحيحة، كما ال يستطيع اإلعداد للهجوم بالّسحق، نستطيع أن 
و متركز جيد بدون كرة و حتريك كبري للّذراعني  يتطّلب تنقل سريعنقول أن التمرير هو قاعدة الالعب حبيث 

 (1).أن يكون هناك لعب خاصة حترك جيد لألصابع، فبدوهنا ال ميكن
 أهّمية الّتمرير: -3-1

، حيث يتوّقف جناح الفريق على مدى قدرة العبيه يف السيطرة و هو األساس يف لعب الكرة الطّائرةالّتمرير      
هو  توجيه الكرة يف كل اإلّّتاهات و بطريقة صحيحة و قانونية  خاصة تلك اليت مترر حنو املعد والّتحكم و 

اللعب، يستخدم يف مهارة الّتمرير أطراف  و اهلجوم اليت يستخدمها الفريق املهارة األهم بالنسبة خلطط الّدفاع
كن أن نعترب اإلعداد متريرا، و لكن أي جزء من اجلسم و مي من األصابع و األيدي و األذرع على األغلب أكثر

 (2).بأكثر دقة  نظرا لضرورة سري الكرة يف طريق حمدودة يف اهلواء و مرتبطة بالّضربة اهلجومية
لوصول الكرة  و الّتمرير من األعلى باألصابع، هي الّلمسة اهلامة اليت جيب أن تتقن إتقانا تاما، األمر الذي يؤدي

 (3).من إحراز نقطة أو كسب إرسال إىل الّزميل بطريقة متّكنه
 أنواع الّتمرير: -3-2

لقد تنوع و تعدد التمرير يف الكرة الطّائرة، حيث ميكن أن نقّسم الّتمرير من حيث طريقة أدائه إىل مترير من      
ر من متري إىل مترير من األعلى و الثّبات و مترير من احلركة، و نقّسمه من حيث املستوى الذي تصل فيه الكرة

إىل مترير باليدين أو مترير باليد الواحدة، و عموما  كما ميكن تقسيمه من حيث استخدام اليد أو اليدين األسفل،
 (4)ميكننا أن نقّسم التمرير إىل نوعني مها:

 
 
 
 

(1) SILLANY-ROBERT : Le ROBERT DE SPORT. DICTIONNAIRE, 1990,P 416. 
 ..1، ص.899، مصر، 3، اجلزء8زينب فهمي و آخرون: الكرة الطائرة، دار املعارف، الطبعة  (2)

 .29حممد سعد زغلول/حممد لطفي السيد: مرجع سابق، ص (2)   
 .28علي مصطفى طه: مرجع سابق، ص  (4)
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 :التمرير العالي -3-2-1
 :و يشتمل على     

 :الّصدرية(: )الّتمريرة التمرير إلى األمام -أ   
التمريرة الّصدرية هي األكثر استعماال يف اللعب للمسافات القصرية و الّطويلة، فإتقاهنا هو اخلطوة األوىل حنو      

 81، و عند وصول الكرة إىل ارتفاع الّتكورالّتقدم و اإلندماج و ذلك برفع الالعب لذراعيه أمام الوجه يف وضع 
س، تتحّرك اليدان إىل األعلى الستقبال الكرة و عندما تالمسها األصابع تقوم سم تقريبا على مستوى الرّأ 31إىل 

 الّذراعان حبركة رجوعية خفيفة متهيدا لدفعها إىل اإلّّتاه املرغوب فيه.
 التمرير إلى األمام بعد الّدوران: -ب 

على أن يعود اجلسم إىل و فيه يدور الالعب على مشط القدم األمامية لوجه الالعب الذي سيعد له الكرة      
 وضع االتزان.

 إلى األمام من وضع الطعن: التمرير -ج
اق مع الفخذ يف الرجل األمامية بزاوية قائمة ، على سفيه متتد الرجل اخللفية اىل اقصى مداها بينما تكون ال     

 (1).إىل وضع االستقبال األصلي الالعب العودة بأقصى سرعة
 التمرير للجانبين: -د

 يقف الالعب مواجها للّشبكة و ظهره للّشبكة، و يرفع الكرة بعد ثين اليد يف اإلّّتاه املعاكس الّّتاه الكرة،     
 و هي متريرة صعبة حتتاج إىل تدريب مكّثف.

 التمرير مع الّدحرجة: -ه
قوهتا  يلزم يستخدم هذا الّنوع عند استقبال كرة قوية و سريعة نتيجة ضربة هجومية و املقصود امتصاص      

 (2).الالعب مرونة حبيث يؤّديها دون أن يصاب بأذى، و ميكنه العودة إىل الوضع األصلي بأقصى سرعة
 
 
 
 

 .1.ص-29ص-31، ص8992، بدون بلد، 8الكرة الطائرة، دار الشمال للنشر و الطباعة، الطبعة-املوسوعة الرياضية: كرة السلة (8) 
 .22-23،صعلي مصطفى طه: مرجع سابق   (2)
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 التمرير مع الوثب: -و
عبارة عن عملية خداع ملواجهة عملية الّصد اليت يقوم هبا الفريق املضاد بشكل يظهر وثبة الالعب ألداء      

 (1).التمرير، كأن ينوي أداء ضربة هجومية فيقوم بإعدادها للّزميل اآلخر

 التمرير من األسفل: -3-2-2
األسفل بالّساعدين بأهّنا حركة إجيابية للّرجلني باّّتاه اهلدف، و ذلك مبواجهة  نطلق على مهارة الّتمرير من     

الالعب للكرة متحرّكا إليها بالّسرعة املناسبة اليت تتفق مع مسافة أو بعد الكرة، و كذلك يف اإلّّتاه الذي ستلعب 
ه إىل حد كبري على مهارته يف مترير الكرة إليه الكرة دافعا إياها بيديه بالقدر املناسب و يتوّقف جناح الفريق أو فشل

حيث أهّنا أأمن الطّرق يف مجيع حاالت و مواقف اللعب و جيب أن منيز بني ثالثة أنواع  من األسفل بالّساعدين
 (2).من التمرير من األسفل

 التمرير باليدين )يتم التنفيذ بطرق مختلفة(: -أ
إىل أعلى امتداد األصابع فتالمس الكرة اجلزء العرضي من جيرى بتالصق الكفني جنبا إىل جنب، و يتجهان  -

 مؤّخرة اليدين قرب الّرسغ.
 يتالسق الكفني جنبا إىل جنب و يتجهان إىل األسفل مع امتداد األصابع فتالمس الكرة ظهر الكّفني. -
سطح اإلهبامني  ، فتالمسن حول أصابع اليد األخرىثناء أصابع إحدى اليدينيتالسق الكّفني وجها لوجه مع إ -

 .و الّسّبابتني
 التمرير باليد الواحدة: -ب

 .تستعمل عادة للّتخّلص من موقف حرج، خاصة يف الضروف اليت ال تسمح باستخدام اليدين معا
يتم ذلك عند وصول الكرة إىل مكان قريب من اللعب حبيث ميّررها الاّلعب بالطّريقة التمرير مع االنبطاح:  -جـ

 (3).إلنقاذها من الّسقوط على األرض، فيالمس الكرة قبل وصوهلا إىل األرض فريفعها قليالالعادية فيندفع 
  

 
 
 
 .1.املوسوعة الرياضية: مرجع سابق، ص  (1)
 ..2حممد سعد زغلول/حممد لطفي السيد: مرجع سابق، ص  (2)
 .1.املوسوعة الرياضية: مرجع سابق، ص  (3)
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ّّحق: -4  ال
الطّائرة و رونقها، و الغرض من الّسحق هو ضرب الكرة أو إرساهلا إىل ملعب الفريق  يعترب الّسحق روح الكرة -

 (1).املنافس بطريقة قانونية حبيث يفشل هذا األخري يف إعادهتا
السحق و هو توجيه قوي للكرة يؤّديه الاّلعب و هو يف اهلواء بعد ارتقاء عمودي مبحاذاة الّشبكة و تكون  -

 (2).حركاته منسجمة
إن الّضربات الّساحقة هي أحد الوسائل الرّئيسية اهلامة يف إحراز الّنقاط و استخدامها غالبا ما يكون من  -

 (3).: القوة و الّتوجيهلثّالثة و يؤثّر فيها عاملني مهااللمسة ا
نافس أو هو عبارة عن ضرب الكرة بإحدى اليدين بقوة لتعديتها بالكامل فوق الّشبكة، إىل ملعب الفريق امل - 

 .بطريقة قانونية
ّّحق: -4-1  أهمية ال

 اهلدف من الّضرب الّساحق يف لعبة الكرة الطّائرة هو احلصول على نقاط املباراة  أو احلصول على اإلرسال و     
القامة، الثّقة بالّنفس، و ارتفاع  و حسن الّتصّرف و تتطّلب هذه املهارة نوعية معّينة من الاّلعبني يتمّيزون بالّسرعة

و الّتوافق العصيب العضلي، و القوة اإلنفجارية العالية  و قوة عضالت الّرجلني و الّسرعة احلركية الفائقة و الّرشاقة
 يف الوثب و الّضرب و الّدقة يف األداء احلركي و توجيه ضربات إىل نقطة معّينة باإلضافة إىل اهلبوط الّصحيح. 

و قدراهتم  ن يقوموا بأداء مثل هذه املهارات نظرا الختالف تكوينهم اجلسميأ و هلذا ال يستطيع مجيع الاّلعبني
احلركية، فيفّضل تدريب مجيع أفراد الفريق ألداء هذه املهارة مثّ اختيار أفضل الاّلعبني للقيام مبهام أدائها أثناء 

 (4).املباريات
 
 
 
 
 

 .8.املوسوعة الرياضية: مرجع سابق، ص  (1)
 .31حسن عبد اجلواد: مرجع سابق، ص  (2)
 ..2حممد سعد زغلول/حممد لطفي السيد: مرجع سابق، ص  (3)

 .818علي مصطفى طه: مرجع سابق، ص (4)
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ّّحق:  -4-2  أنواع ال
ّّحق األمامي:  -أ    ال

يكون توجيه  ، وتماما كبريا خاّصة عند املبتدئني، لذلك ّتد املدرّبني يعطونه اههو أسهل أنواع الّسحق و أمّههم
  (1).الكرة عند أدائها يف خط مستقيم مع خط جري الاّلعب الّضارب

ّّحق الجانبي:  -ب    ال
و الكرة و يكون اإلقّتاب يأخذ اخلطوة و الوثبة  يؤّدى هذا الّنوع من الّسحق عندما يكون الاّلعب بني الّشبكة

يطلق عليه بعض املدرّبني "الّضرب اخلطايف" أو "الّضرب باملوازاة مع الّشبكة و يتم اإلرتقاء يف الّضرب األمامي و 
 .بدوران الّذراع"

ّّحق الخلفي: -ج    ال
يؤّدى عندما يكون الّظهر موّجه للشبكة فيوثب الاّلعب و يدور  يف اهلواء حىت يواجه الّشبكة مث يقوم بضرب 

 (2).حيث األداء الكرة بقوة و بسرعة يف أعلى أجزائها، و يعترب من أصعب أنواع الّسحق من
  الّصد: -5

طريق الوثب إىل أقصى ، يعترب الّصد الّنواة األساسية جملموع الّتصرّفات اليت يقوم هبا الفريق للّدفاع عن امللعب     
إرتقاء مع مد الّذراعني عاليا إىل األمام قليال حيث يقابل احلائط  اّّتاه الكرة عند أداء السحق من قبل اخلصم  

أو العبني أو ثالث العبني شرط أن يكون يف  بكة أو قريب منها، و قد يقوم بعملية الّصد العبمبواجهة الشّ 
 (3).املنطقة األمامية

 أو هو اإلعّتاض للكرة املضروبة سحقا من ملعب الفريق املنافس فوق احلافة العليا للّشبكة. -
  أهّمية الّصد: -5-1

اهلامة يف عملية الّدفاع عن امللعب أمام الّضربات اهلجومية املختلفة على يعترب الّصد من املهارات األساسية و      
الّشبكة و هو وسيلة إلحباط عزم الفريق املنافس من خالل منع مهامجيه من ضرب الكرة الّساحقة فوق 

 (4).الّشبكة
  
 .31حسن عبد اجلواد: مرجع سابق، ص (1)

 92، ص8912عقيل عبد اهلل :الكرة الطائرة التكتيك و التكنيك الفردي،كلية الّتبية البدنية و الرياضية، جامعة بغداد، بغداد،   (2)
 ..9حسن عبد اجلواد: مرجع سابق، ص  (3)

 .822علي مصطفى  طه: مرجع سابق، ص (4)
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 أنواع الّصد: -5-2
قريبة من الّشبكة، و  عند أداء الّصد اهلجومي تكون األيدي املكونة حلائط الّصد متوازنة الّصد الهجومي: -أ

 فيها انثناء حنو ملعب املنافس فتتحّرك الذراعان و اليدان أثناء الّصد حملاولة ضرب الكرة يف ملعب املنافس.
ريق املدافع، بعد أن تكون قد و فيه يتم سقوط الكرة بعد عملية الّصد يف نفس ملعب الف الّصد الدفاعي: -ب

 قلت قوهتا و فقدت خطورهتا حبيث ميكن للفريق أن يستغّلها يف اإلعداد لضربات ساحقة.
 ينقسم إىل ثالثة أقسام هي: أشكال الّصد: -5-3
 (1).الّصد بثالثة العبني -2- .الّصد بالعبني-3- .الّصد بالعب واحد-8
 اإلعداد: -6

نعين به إعداد أو ّتهيز أو حتضري الكرة لالعب املهاجم، بطريقة مالئمة أو مناسبة مستخدمني يف ذلك      
 املهارة املالئمة أو املناسبة أيضا لتنفيذ هذا العمل. 

 Overفوق الرّأس  و يف احلقيقة فإنه معظم أنواع اإلعداد اليت تنفذ جند أهّنا عادة ما تستخدم التمرير من أعلى
Head Pass Forword  أو من األعلى للخلفTobackword   و لكن هذا ال مينع أنّه يف أحيانا

 (2).ذلك كله هبدف إعداد الكرة و  Forearm passأخرى قد نلجأ إىل استخدام من األسفل )بالّساعدين(
 أهّمية اإلعداد: -6-1

مهارة اإلعداد من املهارات الّضرورية اهلامة يف الكرة الطّائرة، و هي اخلطوة اليت يرتكز عليها املهاجم      
فإجادة التمريرات العلوية يساعد  نقاط يف املباراة، و يعتمد اإلعداد كليا على التمرير من األعلىالللحصول على 

 على أداء اإلعداد اجليد.
و يعترب اإلعداد من أكثر مواقف اللعب احلساسة و املهمة حيث يتوقف عليه هجوم الفريق و طريقة أدائه، ولذا   

  (3).على إجادة أنواع اإلعداد يف مجيع مواقف اللعب املختلفة جيب على املدرّبني هتيئة العبيهم
 
 
 
 .822علي مصطفى طه: مرجع سابق، ص  (1)
العقل املفكر للفريق، املكتبة املصرية للطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية،          -زكي حممد حممد حسن : صانع األلعاب يف الكرة الطائرة  (2)

 .2م ،ص.311مصر، 
 .829(  علي مصطفى  طه: نفس املرجع ،ص2)
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 أنواع اإلعداد: -6-2
 اإلعداد األمامي: -أ

من وقفة  استعماال لسهولة أدائه، و هو أساس جلميع أنواع اإلعداد األخرى، و يؤّدىهو أكثر اإلعداد    
  .يف هناية احلركة اإلستعداد مع مالحظة عملية امتداد الّذراعني و الّرجلني، مع احملافظة على توازن اجلسم

 اإلعداد الخلفي من فوق الّرأس: -ب
ال يرى اهلدف  لية من اإلحساس باحلركة، حيث أّن الاّلعبيستعمل يف األغراض اخلططية و يتطّلب درجة عا   

 املراد الّتوجيه إليه حلظة أداء اإلعداد و هو يشبه اإلعداد األمامي يف طريقة األداء.
 اإلعداد الجانبي: -جـ
  يستعمل عند الّرمية، يستخدم عندما يكون الاّلعب قريبا من الّشبكة، و ال يوجد مكان ووقت كايف للّدوران   

 اخلداع حيث يقف الاّلعب وقفة اإلستعداد جانبا الّّتاه اإلعداد.
 اإلعداد بالوثب: -د

يستعمل هذا اإلعداد للكرات العالية يف عملية اخلدع اهلجومية، و يعتمد على استعمال الّذراعني و األصابع، و    
  (1).املناسبيستخدم فيه الوثب بالّرجلني، و على الاّلعب مالقاة الكرة يف الوقت 

(2) :الفرق بين الّتمرير من األعلى باألصابع و اإلعداد -7

 اإلعداد. الفرق بين التمرير من األعلى باألصابع و يوضح: (01) :الجدول رقم   
 
 
 .2. املوسوعة الرياضية: مرجع سابق، ص  (1) 
 .28مرجع سابق، ص حممد سعد زغلول/حممد لطفي السيد: (2)
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 (1):المهارات األساسية في الكرة الطّائرةتصحيح أخطاء  -8
 الّتصحيح النتائج املتوقّعة األخطاء الّشائعة املهارة  

الفشل يف توجيه الكرة  - اإلرسال
 .للمكان الّصحيح

ملس الكرة للّشبكة أو  -
 .خروجها خارج امللعب

ا قرب ملس الكرة أسفل منتصفه -
، مرجحة هناية مرجحة الّذراع أماما

خلفا جيدا قبل املرجحة الّذراع 
 .األمامية مع إعطاء القّوة للكرة

اإلرسال من 
 األعلى

الفشل يف رفع الكرة من  -
 .اليد
قذف غري مناسب للكرة  -

 .من حيث اإلرتفاع
قذف الكرة بعيدا عن  -

 .اجلسم
رد الّذراع عند مرجعيته  -

 .خلفا أثناء الّتمهيد للحركة
 .مرجحة الّذراع للخارج -
الكرة من أسفل مالقاة  -

 .عند ضرهبا

خطأ قانوين يفقد  -
 .اإلرسال

يف مستوى  ضرب الكرة -
منخفض و مالمستها 

 للّشبكة
ضرب الكرة لألسفل و  -

عدم إمكان عبورها 
 .الّشبكة

 .طريان ضعيف للكرة -
طريان الكرة خارج  -

 احلدود
 و لألعلىطريان الكرة  -

 .عبورها الّشبكة

ضرهبا  هلواء قبلاترفع الكرة يف  -
 .باليد الّضاربة

إقذف الكرة يف اّّتاه فوق كتف  -
 .الّذراع الّضاربة

إقذف الكرة أمام اجلسم مباشرة  -
ألعلى حبيث يكون اّتاه طرفيها 

 .ع الضاربةا فوق كتف الذر 
إثين املرفق قبل الّضرب حبيث  -

تكون حافة اإلهبام عند األذن 
 .تقريبا

 .مترجح الّذراع جبوار اجلسم -
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اإلعداد أو 
 الّتمرير من أعلى

الفشل يف مالمسة الكرة  -
 بأطراف األصابع

 محل الكرة حلظة -
إعادة الكرة للمنافس من  -

 اللمسة األوىل

 فقد الّتحّكم يف الكرة-
خطأ مسك الكرة و فقد -

 اإلرسال أو فقد نقطة
فقد فرصة ضربة ساحقة -

 بالكرة

إملس الكرة بأطراف األصابع مع -
 ليدين قليالثين أصابع ا

إملس الكرة ملسا سريعا   حاّدا و -
ّتّنب سحب الكرة عند مالمستها 

 باألصابع
إرمي الكرة عاليا يف اهلواء و قريبه -

 من الّشيكة

الفشل يف توجيه الكرة  - الّتمرير من أسفل
 للمكان الّصحيح

ملس الكرة بالّشبكة أو -
 خروج الكرة خارج امللعب

 ثبت وضع زاوية الّذراعني-
 بالّنسبة للجسم حلظة لعب الكرة

ثبت األذرع مفرودة بدون اشّتاك -
فعلي يف احلركة مع فرد اجلذع و 
الرّكبتني فقط راعي املرونة عند 

 استالم اإلرسال القوي
الفشل يف ضرب الكرة من - الّضربة الّساحقة

 قّمتها
اإلندفاع يف خطوات -

 اإلقّتاب أماما
القدمان مضمومتان عند -

 للوثب اإلرتقاء

وصول الكرة عالية -
للمنافس و ضعف قوة 

 الّضربة الّساحقة
ملس الّشبكة أو تعدية -

 خط املنتصف
 عدم اإلتّزان يف اهلواء-

الوثب عاليا بدرجة كافية حىت -
 تالمس اليد الكرة قمتها تقريبا

اّتساع خطوة اإلقّتاب الثّانية -
تكون مع ثين الرّكبتني جيدا 

سم خلف لألسفل أو وقوع ثقل اجل
 عقيب القدمني

وضع القدمني يكون مفتوحا -
 وضع املشي قليال باّتساع الكتفني

 تصحيح أخطاء المهارات األساسية في الكرة الطائرة. يوضح:: (02) :الجدول رقم
 
 
 . 31.-ص 89.، 3113،اإلسكندرية، مصر، ط 3إلني وديع فرج: خربات يف األلعاب للكبار و الصغار، منشأت املعارف ، الطبعة  (1) 
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  :الخـالصــة -
 ليس من قبيل املصادفة، و ليس أيضا ائرة و الذي مشل مجيع أحناء العاملاملستمر للعبة الكرة الطّ  االنتشارإّن     

املقنع به، فهذا أمر وارد إالّ أّن الّلعبة من بداية نشأهتا و ج اقة، و ليس من خالل الّتويمن خالل املنافسات الربّ 
خمتلف  عن مّيزهتا من خصائص خاصة هب نظرا ملا تتمّتع تطّورها الزالت حتتفظ خبصائصها اليت ميزهتا كلعبة أوملبية

 األخرى. اجلماعية األلعاب
اليت حتتلها هذه الرياضة  األساسية يف الكرة الطائرة، إتضحت لنا املكانةألهم املهارات  استعراضنا من خالل و  

 حيث ال ميكن فصل أية مهارة عن أخرى، بل جيب اإلملام جبميع هذه املهارات.
 



 
 اجلانب التطبيقي
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 تمهيد: -

، كما سنتطرق إىل عينة البحث يف هذا الفصل سنتطرق إىل منهجية البحث وذلك من خالل منهج الدراسة و
 املعاجلة اإلحصائية. و ، أدوات البحث )الدراسة (نوع املتغريات

هذه بعد دراستنا للجانب النظري الذي تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع البحث و الذي ضم فصلني يف  و
)امليداين( لدراسة املوضوع دراسة ميدانية حىت نعطي منهجيته  اجلانب التطبيقي إىلفسنحاول االنتقال ، الدراسة
و هذا عن طريق حتليل  ،و كذلك التحقق من املعلومات النظرية اليت تناولناها يف الفصول السابقة، العلمية

يف والية االستبيان املوجهة إىل املدربني و املشرفني اجلداول اإلحصائية اليت حصلنا عليها بعد تفريغ أسئلة 
                                                                                                            .بسكرة

 :منهج البحث -1 

تبعا  يف دراستنا احلالية و يرتكز استخدام الباحث ملنهج ما دون غريه على طبيعة املوضوع الذي نود دراسته و
للمشكلة املطروحة نرى أن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم حيث يعرفه رابح تركي أنه "عبارة عن استقصاء 

حتديد العالقة بني  كشف جوانبها و ينصب يف ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف احلاضر قصد تشخيصها و
  (1) .عناصرها"

فيعرفه بأنه " جمموعة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع أما بشري صاحل الرشيدي 
الوصول  دقيقا الستخالص و حتليها حتليال كافيا و معاجلتها و تصنيفها و البيانات و اعتمادا على مجع احلقائق و

  (2) .تعميمات عن الظاهرة أي املوضوع حمل البحث" إىل نتائج و
 :عينة البحث -2

تتلخص فكرة دراستها يف حماولة الوصول إىل  ينظر إىل العينة على أهنا جزء من الكل أو بعض من اجلميع و
 تعميمات لظاهرة معينة أي دراسة بضع حاالت ال أن تقتصر على حالة واحدة.

و كذا ، الذين ينشطون على مستوى الوحدات مشلت املدربني عليه فقد مت اختيار عينة حبثنا بشكل عشوائي و و
 . ولون على تسيري املنشآت الرياضيةاملشرفني املسؤ 

 
 

    
                                                           

-
1

 32،ص48رابح تركي،مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلم النفس،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،  
 .95، ص3222احلديث،بشري صاحل الرشيدي،مناهج البحث الرتبوي،دار الكتاب   - 3
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 :مجاالت البحث -3
 :المجال المكاني -3-1

 .الوحدات التابعة له و ببسكرةأجريت هذه الدراسة على مستوى ديوان املركب املتعدد الرياضات 
 :                                                                      المجال الزماني -3-2

للمدربني  82استمارة منها  59وزعنا ما يقارب  قمنا بتوزيع استمارات موجهة إىل كل من املدربني و املشرفني و
من طرف  32ني و استمارة من طرف املدرب 32مت توزيعها يف أوائل افريل و مت احلصول على  للمشرفني و 29و 

 .  بعد ثالثة أسابيع من الشهر نفسه ذلك املشرفني و
 :أدوات جمع المعلومات -4
 :االستبيان -
يان املعلومات فيتم مجع هذه البيانات عن طريق االستب البيانات و هو أداة من أدوات احلصول على احلقائق و و

الوقت كما أهنا تسهم يف  الطريقة أهنا اقتصاد يف اجلهد ومن بني مزايا هذه  ، ومن خالل وضع استمارة األسئلة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     موضوعية. ثبات و احلصول على بيانات من العينات يف أقل وقت ممكن بتوفري شروط التقنني من صدق و

 .حيث يتم تقسيمه إىل ثالثة حماور سؤال 59بناءا على هذا قمنا بإعداد استمارتني حتوي استمارة املدربني  و
إىل غاية  25حيث يبدأ من السؤال رقم، ضعف املوارد املالية يؤثر على أداء رياضي الكرة الطائرة :المحور األول

 .28 السؤال رقم
يبدأ  حيث، افتقار املنشآت الرياضية للمعايري الدولية يف تصميمها يؤثر على مردودية الرياضيني :المحور الثاني

 .52 إىل غاية السؤال رقم 29من السؤال رقم 
 ،االستغالل األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ملمارسي رياضة الكرة الطائرة :المحور الثالث

                                                          .   59 إىل غاية السؤال رقم 55حيث يبدأ من السؤال رقم
 .حيث مت تقسيمه إىل حمورين سؤال 58حتوي استمارة املشرفني  و

إىل غاية  25حيث يبدأ من السؤال رقم ،املوارد املالية يؤثر على أداء رياضي الكرة الطائرة ضعف المحور األول :
 .29السؤال رقم

 ،الكرة الطائرةاالستغالل األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولوية ملمارسي رياضة  :المحور الثاني
 .58إىل غاية السؤال رقم  20حيث يبدأ من السؤال رقم 

 ميكن أن نقسم موضوع حبثنا حسب املتغريين التاليني: المتغيرات المستعملة : ضبط -5
 :منيتمثل يف كل المتغير المستقل )السبب(: -5-1
 .املنشآت الرياضية ،املوارد املالية 
 .رة الطائرةو رياضة الك ،:  أداء الرياضينييقتصر علىالمتغير التابع )النتيجة ( : -5-2 
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 المعالجة اإلحصائية : -6

  طريقة التحليل و اإلحصاء: -6-1
املوسوعات  املطبوعات و املعلومات املختلفة من املراجع و هي من أهم الطرق املستخدمة جلمع البيانات و و

 دعما لكي تساهم يف الفهم األعمق و العلمية املختلفة اليت هلا عالقة مبوضوع دراستنا، حىت تكون لنا سندا و
 .األساسية املكونة ملوضوع دراستناالعناصر  األوضح للجوانب العلمية و

 :أسلوب التحليل اإلحصائي -6-2
سهلة قمنا باالستعانة بأسلوب التحليل  نتائج االستمارة بصورة واضحة والتحليل عن  لكي يتسىن لنا التعليق و

هذا عن طريق حتويل النتائج اليت حتصلنا عليها من خالل االستمارة إىل أرقام على شكل نسب  اإلحصائي و
 :طريق إتباع العالقة التالية بــ هذا عن مئوية و

 
 522× التكـرار  نسبـــة                                        

 النسبــة املئويــة =           
 العينة                                                  
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  نيحمور  هناك: للمشرفين بالنسبة1- 
 .الكرة الطائرة:  ضعف املوارد املالية يؤثر على أداء رياضي المحور األول 

 29السؤال رقم  ىلإ 25يبدأ من السؤال رقم  حيث
 .الكرة الطائرة: االستغالل األمثل للمنشآت الرياضية يتمثل يف إعطاء األولية ملمارسي رياضة الثاني المحور

   58إىل السؤال رقم 20السؤال رقم  حيث يبدأ من
 ؟ حالة املوارد املالية يف منشاتكم هي كيف: األول الالسؤ 

 .ما هو تصرف املشرف إذا كانت سيئة و اليةحالة املوارد امل معرفة: من السؤال الغرض
 : يبين حالة الموارد المالية.(3) :رقم جدول

 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %09 52 ضعيفة

 %29 25 متوسطة
 %22 22 مرضية
 %522 32  اجملموع
ن نسبة أ من املشرفني يرون أن حالة املوارد املالية يف املنشأة ضعيفة و %09من خالل اجلدول أن نسبة  نالحظ

 ال مشرف قابل و نالحظ أن و إىل حالة املوارد املالية يف املنشأة اليت يشرفون عليها متوسطة و ينظرون 29%
 .حتسني هذه املوارد لتقدمي األحسناملالية يف منشأهتم و من املستحسن  املواردراضي حبالة 

 
ارد : ضعيفة أو متوسطة أو مرضية يف تصورهم حلالة املو رفني بـشالفرق بني إجابات امل يوضح :(1) :رقم الشكل

 . املالية يف املنشآت الرياضية
أن جل املشرفني يشكون من حالة املوارد املالية يف منشأهتم و  ذكره نستنتج سبق خالل ما من: االستنتاج
 .ى وجه عامحتسينها يف املنشآت الرياضية عل يستحسنبالتايل  ضعيفة واليصوروهنا ب
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 ؟مدون عليها كثريا لتمويل منشاتكمما هي املصادر األساسية اليت تعت :ثانيال السؤال
 . يف ومويل املنشاة خاصة أو عامةنوع املصادر اليت يعتمد عليها املشرفني معرفة: من السؤال الغرض
 .األساسية للتمويل المصادر يبين: (4) :رقم جدول

 المئوية  النسبة التكرارات  عدد الفئات  نوع
 %52 58 عمومية مصادر
 %22 20 خاصة  مصادر
 %522 32 اجملموع

 

من املشرفني يرون أن معظم املوارد املالية األساسية اليت يعتمدون  %52خال ل اجلدول نالحظ أن نسبة  من
أهنا حكومية  عليها كثريا للتمويل هي مصادر عمومية أكثر منها مصادر خاصة و هذا راجع إىل نظام املنشأة و

ت عكس ذلك و هذا راجع إىل نوع املنشأة عمومية أو خاصة إذا كان يرون %22بينما نسبة  ،أكثر منها خاصة
 كذلك أي خاصة حيث االعتماد على املصادر اخلاصة أكثر منها عمومية.

 

 
أو مصادر خاصة فيما خيص نوع املصادر  عموميةيوضح الفرق بني إجابات املشرفني مبصادر  :(2) :رقم الشكل

 .عليها يف ومويل املنشآت الرياضيةاألساسية املعتمد 
معظم املشرفني يعتمدون على املصادر العمومية لتمويل  أنخالل ما درسناه سالفا نستنتج  من: االستنتاج
من  القليلإال  ،هذا ما يدل على أن معظم املنشآت الرياضية ذات طابع حكومي أي ملك الدولة منشأهتم و

 املشرفني يعتمدون على املصادر اخلاصة لتمويل منشأهتم هذا ألن رمبا املنشأة ملكهم اخلاص.
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 تسد كل احتياجات املنشاة؟ املوارد املالية ملنشاتكم كافية و هل: الثالث السؤال
 . ملالية للمنشاة كافية أو غري ذلكمعرفة ما إذا كانت هذه املوارد ا من السؤال: الغرض
 .المنشآت للموارد المالية احتياجاتيبين  :(5) :رقم جدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %22 22 نعم
 %59 55 ال

 %29 25 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
يرون أن هذه املوارد غري   من املشرفني يشكون من املوارد املالية و  %59خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  من

و هي نسبة  %29بينما نسبة ،ال تسد كل احتياجات املنشأة الرياضية و هذا راجع إىل نقص هذه املوارد كافية و
 باملقابل و، غري ذلك أولديهم آراء خمتلفة فيما يتعلق باملوارد املالية أهي كافية  السابقةضئيلة جدا مقارنة بالنسبة 

 .للمنشأة الرياضية لالزمةال إجابة ختص القبول باملوارد املالية و هي كافية و تسد كل االحتياجات ا
 

 
الفرق بني إجابات املشرفني بنعم أو ال أو رأي آخر يف تصورهم للموارد املالية للمنشأة  يوضح: (3) :رقم الشكل

 و هل هي كافية و تسد كل االحتياجات.
خالل ما سبق ذكره نستنتج أن معظم املشرفني يشتكون من ضعف املوارد املالية ملنشأهتم كما  من: االستنتاج

لو  املنشأة و أن هذه املوارد ال تسد و صكل االحتياجات اليت ختحتقيق   ميكنيوضحون انه ال  ذكرنا سابقا  و
 .حىت يتمكن املشرفني تقدمي األحسنالقليل من االحتياجات و بالتايل نأمل بتحسني هذه املوارد املالية 
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 ؟مكانيات املالية املتوفرة لديكمتستطيعون حتقيق أهدافكم املسطرة وفق اإل هل: الرابع السؤال
اإلمكانيات إن كانت  على حتقيق ما يطمحون إليه حىت و قادرينما إذا كان املشرفني  معرفة :من السؤال الغرض

 .يف املنشأة غري كافية
 .المتوفرةالمالية  اإلمكانياتوفق  األهداف تحقيقيبين  :(6) :رقم جدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %22 22  نعم
 %42 50 ال

 %32 28 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
املسطرة وفق اإلمكانيات  افهممن املشرفني ال يستطيعون حتقيق أهد %42أن نسبة  من خال ل اجلدول نالحظ
لديهم و هذا راجع إىل نقص املوارد املالية للمنشأة فبكثرهتا يستطيع املشرفني حتقيق أهدافهم  توفرةاملالية امل
آراء خمتلفة فيما خيص حتقيق األهداف املسطرة وفق  لديهمو هي نسبة ضئيلة  %32بينما نسبة  ،املسطرة

ات و يعتربوهنا اإلمكانيات املالية املتوفرة لديهم حيث ال أحد يستطيع حتقيق األهداف املسطرة وفق اإلمكاني
 .ناقصة وغري كافية

 
الفرق بني إجابات املشرفني بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص االستطاعة يف حتقيق  يوضح :(4) :رقم الشكل

 .املتوفرة لديهم وفق اإلمكانيات املالية سطرةأهدافهم امل
املسطرة و هذا  هممن خالل ما سبق سالفا نستنتج أن معظم املشرفني ال يستطيعون حتقيق أهداف :االستنتاج

   .األحسن لتقدميالبد من حتسينها  الرياضية و املنشأةنيات املالية على مستوى يف اإلمكا نقص راجع إىل ضعف و
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 ؟ رة الطائرةترون أن حالة املنشاة تؤثر إجيابيا على أداء رياضيي الك هل :الخامس السؤل
 .رة الطائرةهناك أثر املنشاة على أداء رياضي الك كان إذا ما معرفة :من السؤال الغرض
 .رة الطائرةأثر المنشاة على أداء رياضي الك: يبين (7) :رقم جدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %42 50 نعم
 %59 22 ال

 %29 25 آخر رأي
 %522 32 اجملموع
هي أعلى نسبة من املشرفني يرون حقا أن احلالة اليت تتميز هبا أي منشأة  و %42اجلدول نرى أن نسبة  حسب

وهي نسبة  %59و نسبة  ،أو الرياضات األخرى رة الطائرةعلى أداء الرياضيني سواء يف رياضة الكتؤثر إجيابيا 
الرياضية فعلى  نشأةضئيلة يرون عكس ذلك و هذا راجع إىل إمكانيات املدربون و اإلمكانيات املتوفرة يف امل

لديهم آراء خمتلفة فيما خيص آثر املنشآت الرياضية  %29بينما نسبة  ،املشرفني تلبية ذلك يف صاحل الرياضيني
 .خاصة كرة الطائرةعلى أداء رياضيي ال

 
الفرق بني إجابات املشرفني بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص تأثري حالة املنشآت  يوضح: (5) :رقم الشكل

 .رة الطائرةالرياضية على أداء رياضيي رياضة الك
حالة املنشآت الرياضية على أداء  تأثري: معظم املشرفني يؤكدون خالل ما ذكرناه سابقا نستنتج أن من :االستنتاج

منه  و ،بينما نسبة ضئيلة ترى عكس ذلك و الباقية هلا آراء خمتلفة فيما خيص ذلك ،رة الطائرةرياضيي رياضة الك
تايل يستحسن حتسني حاالت املنشآت و بال رة الطائرةنستنتج أن هناك تأثري على أداء رياضيي رياضة الك

 .الرياضية
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 ؟املنشاة بالوجه األمثل لترون أن هناك تطور يف استغال هل: السادس السؤال
احرتام مواعيد  الالعبني و أمثل للمنشاة من قبل املدربني و استغاللما إذا كان هناك  معرفة: من السؤال الغرض

 .ةأاحرتام القانون الداخلي للمنش كذلك العمل و
 .في استغالل المنشآت الرياضية التطوريبين  :(8) :رقم جدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %82 24 نعم
 %02 53 ال

 %22 22 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
من املشرفني يالحظون أن ال تطور ناجم على مستوى املنشأة فيما  %02اجلدول نالحظ أن نسبة  خالل من

عدم تطبيق القانون الداخلي للمنشأة من قبل  أسباب منها تنكر و دةهذا راجع إىل ع خيص اإلستغالل و
يرون  %82بينما نسبة  ،رمبا أيضا أسباب راجعة إىل املشرفني و كيفية تصرفهم مع املستغلني املستغلني هلا و

 .آراء خمتلفة يف هذا األمر توجدحيث ال  ،ذلكعكس 

 
املنشآت  الفرق بني إجابات املشرفني بنعم أوال أو رأي آخر فيما خيص استغالل يوضح: (6) :رقم الشكل

 .الرياضية بالوجه األمثل
من خالل ما ذكرناه سالفا نستنتج أن: أكثر من نصف من املشرفني يشكون بعدم وجود تطور يف  :االستنتاج

أقل من نصف املشرفني يرون  و ،االستغالل األمثل للمنشآت الرياضية من قبل النوادي و املستغلني بوجه عام
جيب رسخ فكرة االستغالل  األمثل يزيد من مردودية الرياضيني و االستغاللبالتايل نستنتج أن:  و ،لكذ عكس

 . و املستغلني( من حتقيق أهدافهم)املشرفني األمثل يف ذهن املستغلني هلا حىت يتمكن الطرفني
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 كانت اإلجابة بنعم إىل ماذا ترجع أسباب هذا التطور؟  إذا: السابع السؤال
معرفة أيضا األسباب اليت أدت إىل ذلك  ما إذا كان هناك تطور يف استغالل املنشأة و معرفة: من السؤال الغرض

إقرتاحاهتم بإجابات  من املشرفني دعموا إجابتهم و %82اجلدول السابق أي  يفخالل النسبة املئوية السابقة  من
: عدم التسيري احملكم هو للمنشآت الرياضية فهناك من يقول إضافية لإلجابة السابقة فيما خيص اإلستغالل األمثل

  .اخل... التسيري ميدان يفجود مسؤولني ذو كفاءة مهنية عالية احلالة و هناك من يقول عدم و هذه املتسبب يف 
هذا راجع ألسباب عديدة و  لكيرون عكس ذ %02االقرتاحات املتداولة بني املشرفني و من خالل نسبة  من

 : منها
 عدم تطبيق الرياضيني للقانون الداخلي للمنشاة. -
 .احلق يف املمارسة و التدريب فيهاللكل  أناملنشاة ملك للجميع و  أنار بعني االعتب األخذ عدم -
 . و املستغلني للمنشاة املشرفنيرمبا عدم التفاهم بني  -
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 ؟من املتسبب يف ذالك و ؟يف االستغالل غري اجليد للمنشأة هناك عوائق إدارية تسبب هل: الثامن السؤال
يهدف هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كانت هناك عوائق تسبب يف عدم اللجوء إىل  :الغرض من السؤال 

 ما سببها. مع معرفة نوع هذه العوائق و للمنشأةاألمثل  االستغالل
 .التي تتسبب في االستغالل غير الجيد للمنشأة العوائقيبين : (9) :رقم جدول 

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %92 52  نعم
 %92 52 ال

 00% 22 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 

من املشرفني  %92خالل اجلدول نالحظ أن هناك نسبتني متساويتني فيما خيص العوائق اإلدارية فنالحظ أن  من
 يرون أن هناك مثة عوائق إدارية تسبب يف االستغالل غري اجليد للمنشات و نفس النسبة يرون عكس ذلك و ال

 .   خمتلفة فيما خيص ذلكتوجد آراء 

 
رية يف ، فيما خيص العوائق اإلداال أو رأي أخر وأ بنعم الفرق بني إجابات املشرفني حيوض: (8) :رقم الشكل

 .استغالل املنشآت الرياضية

: هناك تكافئ يف آراء املشرفني فيما خيص العوائق فهناك من يرجع أن نستنتج هخالل ما سبق ذكر  من :االستنتاج
 .سيري على مستوى املنشآت الرياضيةهذا نظرا لسوء الت املتسبب يف هذه العوائق هم املشرفني و

 

 



88 
 

على من يستغل املنشأة  قتعتمدون على القوانني املشرعة و اخلاصة باستغالل املنشأة و تطب هل:  التاسع السؤال
 ؟، املنظمات...اخلمن األندية

 .لى مستغليهاعهل هي مطبقة  القوانني اخلاصة باملنشأة و استغالهلا و معرفة :من السؤال الغرض
 .المشرعة و الخاصة باستغالل المنشآت الرياضية القوانين: يبين (11) :جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 75% 59 نعم
 20% 28  ال

 05% 25 آخر رأي
 100% 32 اجملموع

 
من املشرفني يعتمدون علي القوانني املشرعة و اخلاصة باستغالل   %59نسبة  أناجلدول  خاللمن  نالحظ

بينما نسبة  ،يرون عكس ذلك لكون املنشأة ملك للنادي %32بينما نسبة  ،ت و يطبقوهنا على املستغلنيأاملنش
 هي أقل نسبة هلا آراء خمتلفة فيما خيص القوانني املشرعة و اخلاصة باستغالل املنشآت الرياضية.  و 29%

   

 
الفرق بني إجابات املشرفني بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص القوانني املشرعة و  يوضح :(9) :رقم الشكل

 .خلاصة باستغالل املنشآت الرياضيةا
املشرعة و اخلاصة باستغالل  واننيخالل ما سبق نستنتج أن: معظم املشرفني يعتمدون على الق من :االستنتاج

املنشآت الرياضية و نسبة قليلة من املشرفني يرون عكس ذلك بينما نسبة ضئيلة هلا آراء خمتلفة و منه نستنتج أنه 
 .ةتطبيقها على املستغلني للمنشآت الرياضي جيب العمل هبذه القوانني و
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 الرياضية؟ ةتواجهون مضايقات من طرف مستغلي املنشأ هل: العاشر السؤال
هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كان املشرفني على املنشآت الرياضية يواجهون  يهدفمن السؤال:  الغرض

 .طرف من يستغل املنشأة الرياضية مضايقات من
 المنشأة الرياضية. ليستغمن طرف م المضايقات: يبين (11) :جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 60% 53 نعم
 25% 29 ال

 15% 22 آخر رأي
 100% 32 اجملموع

   
 من املشرفني يواجهون مضايقات من طرف مستغلي املنشات الرياضية و %02جند أن نسبة   اجلدول حسب

هذا راجع لكون املنشأة  يرون عكس ذلك و %39بينما نسبة ، تنكرهم للقانون الداخلي للمنشأة هذا راجع إىل
 سوء التسيري. لديهم آراء خمتلفة منها سوء تطبيق القانون الداخلي و %59أن نسبة  ملك النادي، و

  

 
 

 الفرق بني إجابات املشرفني بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص املضايقات النامجة يوضح(: 11) :رقم الشكل
 .من طرف مستغلي املنشآت الرياضية

 ليمن املشرفني يواجهون مضايقات من طرف مستغ كبرية: نسبة  من خالل ما سبق نستنتج أن :االستنتاج
بالتايل  املنشآت الرياضية و نسبة قليلة من املشرفني يرون عكس ذلك بينما نسبة ضئيلة هلم آراء خمتلفة يف ذلك و

 .مهما كلف األمر ذلكذه املضايقات جيب التخلص من ه
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تعطون األفضلية يف توزيع توقيت التدريب للنوادي اليت ومتلك عناصر من النخبة يف  هل: الحادي عشر السؤال
 ؟ كرة الطائرةرياضة ال
ذلك يف خمتلف  معرفة مدى األفضلية يف توزيع توقيت التدريب على مستغلي املنشأة و :من السؤال الغرض

 .األصناف
 .التي تملك عناصر نخبة التدريب للنوادي توقيتتوزيع  في األفضلية: يبين (12) :جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 55% 55 نعم
 25% 29 ال

 20% 28 آخر رأي
 100% 32 اجملموع

 
للنوادي اليت من املشرفني يعطون األفضلية يف توزيع توقيت التدريب  %99خالل اجلدول أن نسبة  من نالحظ

فضلية لرياضة األ ءيرون عكس ذلك يف إعطا %39، بينما نسبة رة الطائرةوملك عناصر من النخبة يف رياضة الك
هي أقل نسبة لديها أراء أخرى مثل  و  %32نسبة  ، كرة السلة )الرياضات اجلماعية ( وأخرى مثل كرة اليد
 . ذلك حسب أمهية النادي إعطاء األفضلية و

 
 

يف  رأي آخر فيما خيص إعطاء األفضلية أو بنعم أو ال فنيالفرق بني إجابات املشر  يوضح :(11) :رقم الشكل
 .توزيع توقيت التدريب للنوادي

يف توزيع توقيت  : معظم املشرفني يشاطرون فكرة إعطاء األفضليةخالل ما سبق ذكره نستنتج أن من: االستنتاج
األفضلية  عطاءمنه نستنتج أن إ آراء خمتلفة و افئة أخرى هل عكس ذلك وبينما فئة أخرى ترى ، التدريب للنوادي

 . سب الدرجة اليت يتحلى هبا النادييف توزيع توقيت التدريب أمرا ضروريا ال بد منه و ذلك ح
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 ؟أم للرياضات األخرى رة الطائرةهل تراعون يف إعطاء األولوية لرياضة الك :الثاني عشر السؤال
مقارنة  رة الطائرةرياضة الك أمهية و رة الطائرةمعرفة مدى اهتمام املشرفني برياضة الك :من السؤال الغرض
 .ات األخرى اليت ومارس يف املنشأةبالرياض
 رة الطائرة.لرياضة الك األولوية إعطاء: (13) :رقم جدول

 المئوية لنسبةا الفئات عدد الفئات  نوع
 40% 24 نعم
 35% 25 ال

 25% 29 آخر رأي
 100% 32 اجملموع

 
، بينما نظرا ألمهيتها رة الطائرةاألولوية لرياضة الك يعطون شرفنيمن امل %82من خالل اجلدول أن نسبة  نالحظ
أن  هي نسبة مقاربة للنسبة األوىل يرون عكس ذلك هؤالء يعطون األولوية للرياضات أخرى و و %29نسبة 
عندما يكون للنادي عناصر ، تلفة منها اجلميع يف مستوى واحدهي أقل نسبة لديها آراء أخرى خم و %39نسبة 
 .دولية ، وطنية ويف بطوالت حملية ركةمشا

 
 

الفرق بني إجابات املشرفني بنعم أو ال أو رأي آخر يف تصورهم يف إعطاء األولوية  يوضح: (12) :رقم الشكل
 .األخرى أو للرياضات رة الطائرةلرياضة الك
رة خالل ما ذكرناه سابقا نرى أن عدد كبري من املشرفني يراعون يف إعطاء األولوية لرياضة الك من: االستنتاج

املهم يف  منه نستنتج أنه من األحسن و و بعض اآلخر يرون عكس ذلك و القليل لديهم آراء خمتلفة والطائرة 
 . مقارنة بالرياضات األخرى رة الطائرةإعطاء األولوية لرياضة الك
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 ؟مقارنة باألنشطة األخرى رة الطائرةاألفضلية لرياضة الك تولون نفس األمهية و هل: الثالث عش السؤال
ملشرفني مقارنة بالرياضات من قبل ا رة الطائرةاألفضلية لرياضة الك مدى األمهية و معرفة: من السؤال الغرض
 . األخرى

 .رة الطائرةو األفضلية لرياضة الك األهمية: يبين (14) :جدول رقم 
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 45% 25 نعم
 50% 52 ال

 05% 25 آخر رأي
 100% 32 اجملموع

 
  رة الطائرةاألفضلية لرياضة الك من املشرفني ال يولون نفس األمهية و %92خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  من

هذا راجع إىل  قريبة من نسبة األوىل يرون عكس ذلك وهي نسبة  و %89نسبة  مقارنة باألنشطة األخرى و
من املشرفني أي إجابة واحدة لديه رأي خمتلف عن بقية املشرفني إذ يقول يف رأيه  %29، بينما نسبة نوع املشرف

 .فيها عناصر خنبوية ااألولوية لكل الرياضة هب

 
 

 رة الطائرةالك اضةالفرق بني إجابات املشرفني فيما خيص األمهية و األفضلية لري يوضح: (13) :رقم الشكل
 .مقارنة بالرياضات األخرى

رة الطائرة األمهية لرياضة الك خالل ما درسناه سابقا نستنتج أن معظم املشرفني يولون األفضلية و من: االستنتاج
 . هبا إىل األفق الوصول و يرهانهوض هبذه الرياضة و تطو مقارنة باألنشطة األخرى ألن هذه األمهية تؤدي إىل ال
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 ؟ائج جيـدةيف رأيكم كيف أن التسيري احملكم للمنشأة الرياضية يدفع النوادي للحصول نت: الرابع عشر السؤال
صحيح هل  معرفة رأي املشرفني على املنشأة الرياضية يف التسيري احملكم للمنشأة الرياضية و :الغرض من السؤال 

 .بالنوادي للحصول على نتائج جيدة يدفع
اقرتاحات للمشرفني يف رأيهم للتسيري احملكم للمنشآت الرياضية  خالل إسثمارات االستبيان هناك عدة أراء و من
 من مجلة هذه اآلراء نذكر منها : كيف يدفع هذا التسيري النوادي للحصول على نتائج جيدة و و
 .التخطيط اجليد للمنشآت الرياضية الرقابة التنسيق و ،ظيمالتسيري احملكم يعين التن -
 .التسيري يعطي نتائج جيدة متوقعة عند التحكم اجليد يف -
 .التسيري احملكم هو جوهرة النتائج -

حمكم ال نستطيع توقع أو  فال بد من التسيري اجليد لتحقيق األحسن فبدون تسيري اجليد و  اء... اخل من اآلر 
لوجه األمثل فيجب التعامل على ا شأةال تطبيق للقوانني الداخلية للمن ال استغالل جيد  و جيدة وحتقيق نتائج 

 .الرجل املناسب يف املكان املناسب: باملثل
 
 حماور ثالث هناك: نللمدربي بالنسبة -2

 .الكرة الطائرة رياضي املوارد املالية يؤثر على أداء ضعف: األول المحور
  28إىل السؤال رقم  25يبدأ من السؤال رقم  حيث

 .يمها يؤثر على مردودية الرياضيني: افتقار املنشآت الرياضية للمعايري الدولية يف تصمالثاني المحور
   52إىل السؤال رقم 29قم يبدأ من السؤال ر  حيث

 .الكرة الطائرةيف إعطاء األولية ملمارسي رياضة  يتمثل األمثل للمنشآت الرياضية االستغاللالثالث:  المحور
 59إىل السؤال رقم  55السؤال رقم يبدأ من  حيث
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 :د تكاليف استغاللكم للمنشآت يكونهل تسدي :األول السؤال
 رأي آخر............. -        يف هناية املوسم؟ -      بداية املوسم ؟  يف -
ال  يف عجز و يمعرفة ما إذا كان تسديد تكاليف يف بداية املوسم رمبا تكون إدارة الناد : من السؤال الغرض

 . تستطيع التسديد
 : يبين تسديد تكاليف اإلستغالل.(15) :رقم الجدول

 المئوية  النسبة التكرارات  عدد الفئات  نوع
 30% 20 املوسم  ةبداي يف
 %82 24 هناية املوسم يف

 %22 20 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
من املدربني يسددون تكاليف استغالهلم للمنشأة يف هناية املوسم هذا  40%النسبة  أناجلدول يظهر  حسب
و  ،يسددوهنا يف بداية املوسم 30%بينما نسبة  ،االتفاقية مع املشرفني القانون الداخلي للمنشأة و إىلراجع 
هلا و هناك منشآت هي ملك  و القوانني اليت ختضع ةهلا آراء خمتلفة و هذا راجع إىل نوع املنشأ %22نسبة 
 .ناك من يقول بدون تسديد التكاليفه و ،للنادي

 

 
 

الفرق بني إجابات املدربني بداية املوسم أو هناية املوسم أو رأي آخر فيما خيص  يوضح: (1) :رقم الشكل
 .للمنشآت الرياضيةهلم تسديد تكاليف استغال

أن جل املدربون تسديدهم للتكاليف االستغالل تكون يف بداية  تنتجخالل ما ذكرناه سالفا نس من: االستنتاج
عكس ما يراه البعض  هذا واملوسم رمبا هذا راجع ألسباب ما أو لطبيعة القانون الداخلي الذي للمنشأة الرياضية 

 . األخر
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 طرف إدارة املنشأة مساعدة لكم؟ هل التكاليف املطلوبة من  :الثاني السؤال
 ة من قبل املدربني أترك املنش إىلرمبا يؤدي ذلك  ،هو معرفة ما إذا كانت التكاليف باهضة :من السؤال الغرض

 .المنشأة الرياضية إدارةالمطلوبة من طرف  التكاليف يبين :(16) :رقم الجدول
 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع
 %22 20 نعم
 %39 29 ال

 %89 25 آخر رأي
 %522 32 اجملموع 
 
  لنا من خالل اجلدول أن نسبة يظهر  30%املنشأة مساعدة إدارةاملطلوبة من  كاليفالت أنمن املدربني يرون  

التكاليف  أنمن املدربني يقولون  %39 بةبني املشرفني، بينما نس بينهم و األوليةاالتفاقية  إىلراجع  هذا و هلم
من املدربني  %39نسبة  ذلك عكس الفئة السابقة، و التكاليف املطلوبة باهضة و أنهلم هذا يدل  ةغري مساعد

 .يقول أن للنوادي منشآت خاصة هبم من فهناكخمتلفة فيما خيص التكاليف املطلوبة  أراءهلم 
 

 
 
 
 
 
 
 

يوضح الفرق بني إجابات املدربني بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص التكاليف اليت يدفعوهنا  :(2) :رقم الشكل
 .ل هي مساعدة هلمو ه

خالل ما سبق نستنتج أن هناك عدة آراء خمتلفة فيما خيص التكاليف املطلوبة من طرف إدارة  من:  االستنتاج
ى وجه عام حىت يتسىن ـحسن توحيد التكاليف علاملنشآت الرياضية و بغض املدربون يرون عكس ذلك و من ال

 .للكل تقبلها
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  ؟املنشاة غري مناسب ألداء واجبكم يف هل العتاد الرياضي املتواجد :الثالث السؤال
 .إن كان العتاد ناقص يف املنشأة حىت و و معرفة هل بإمكان املدرب أداء واجبه هو: من السؤال الغرض

 .الرياضي المتواجد في المنشأة الرياضية العتاد: يبين (17) :رقم الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %02 53 نعم
 %39 29 ال

 %59 22 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 مناسب غري املنشأةالرياضي املتواجد يف  ادالعت أنمن املدربني يرون  % 02نسبة  أنخالل اجلدول يظهر  من
يرون عكس  %39غري صاحل للعمل به، بينما نسبة  رمبا العتاد الرياضي قدمي و أن إىلهذا راجع  واجبه و ألداء
يما خيص العتاد الرياضي فهي نسبة ضئيلة هلم آراء خمتلفة  و %59نسبة  أمات، أوهذا حسب املنش ،ذلك

 غري كايف.  واألغلبية غري مناسب  هناك من يقول انه يوجد القليل مناسب و ت وأاملتواجد يف املنش

 
الفرق بني إجابات املدربني بنعم أوال أو رأي اخر فيم خيص العتاد الرياضي املتواجد  يوضح: (13) :رقم الشكل

 يف املنشأة الرياضية.
 :أنمن خالل ما ذكرنا سالفا نستنتج  :االستنتاج

من األحسن  يصفونه بالقدمي و املتواجد يف املنشآت اليت يستغلوهنا و ياضياملدربني يشتكون من العتاد الر  جل
يف التنمية  مهم دور له منه نستنتج أن العتاد الرياضي اي املدربني و هذا ضمن متطلب القيام بتجديده و

 الرياضية.
 و ما هو طلبكم ؟ كيف تفسرون ذلك ؟  ،كانت اإلجابة بنعم  إذا :الرابع السؤال
 .معرفة آراء و طلبات املدربون من السؤال : الغرض

 من املدربني أجابوا بنعم فالبد أن هناك تفسريات لذلك فهناك من يقول العتاد ناقص و %02أن نسبة  مبا
هناك من يقول ان نقص العتاد يؤثر سلبا  من يقول نطالب بتوفري كل ما حنتاج إليه، و هناك و املطالبة بتجديده و
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 و خدمتهمذلك يف  بتجديد كل العتاد الرياضي القدمي واملطالبة  على مردودية الالعبني ..اخل من اآلراء املختلفة و
 .مرضية ذلك لتقدمي نتائج حسنة و الالعبني و خدمة املدربني و

 
 ة املنشأة من الناحية اجلمالية؟هي حال ما :الخامس السؤال
 آراء املدربون قبل الشروع يف عملية التدريب و استخدام هذه املنشأة . معرفةمن السؤال : الغرض

 .المنشأة الرياضية من الناحية الجمالية حالة: يبين (18رقم ) الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع

 %52 23 جيدة
 %59 59 متوسطة
 %59 22 متدهورة
 %522 32 اجملموع

 
االلتزام  و جيدةاحلالة اجلمالية للمنشاة الرياضية  أنمن املدربني يرون  %52نسبة  أنلنا من اجلدول  يظهر

حالة املنشاة  أنيالحظ  %59نسبة  أمايعتربون أن حالة املنشاة متوسطة،  %59باحملافظة عليها، بينما نسبة 
ا يؤثر سلبا على مردودية الالعبني الن احلالة اجلمالية هلا دور هام قبل القيام باملبادرة ذه اليت يستغلوهنا متدهورة و

 .تدريباهتم املدربون يداولون نشاطاهتم والعمل يف املنشاة رغم هذا  و
 

 
 

 الفرق بني إجابات املدربني فيما خيص املنشأة الرياضية من الناحية اجلمالية يوضح :(15) :رقم الشكل
هلا تأثري على  مرضي و نرى أن معظم املنشآت الرياضية ذات مستوى متوسط و ائجمن خالل النت :االستنتاج

 املستوى الرياضي.
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 ناسب ألداء واجبكم على أحسن وجه؟معايري الصيانة و العتاد املتواجد داخل املنشأة م هل: السادس السؤال
 .ييز املعايري الدولية و معرفتهاقدرة املدربني يف وم معرفة :من السؤال الغرض

 .الصيانة و العتاد المتواجد داخل المنشأة الرياضية معايير: يبين (19) :رقم الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %59 22 نعم
 %89 25 ال

 %82 24 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
ة أاملنش يفالعتاد املتواجد  هي نسبة ضئيلة قابلون مبعايري الصيانة و و %59نسبة  أنخالل اجلدول نالحظ  من

يرون  مبعايري الصيانة و ضنيرا نسبة غريهي أعلى  و %89مناسب ألداء واجبهم على أحسن وجه، بينما نسبة 
 أما األحسن،يستطيعون تقدمي  ال ووجه  أحسنواجبهم على  ألداءناسبة امليصفوهنا بغري  عكس الفئة األوىل و

 .هناك من يقول نوعا ما مقبولة العتاد و خمتلفة فيما خيص معايري الصيانة و آراءهلم  %82نسبة 
 

 
 

 أخر فيما خيص معايري الصيانة و رأي أو ال أوالفرق بني إجابات املدربني بنعم  يوضح: (16) :رقم الشكل
 املتواجد يف املنشأة الرياضية. لرياضيالعتاد ا

العتاد الرياضي املتواجد يف املنشأة  معايري الصيانة و أننرى  إليهاخالل النتائج اليت توصلنا  من :االستنتاج
( لرياضيالعتاد ا العاملني )معايري الصيانة و هذينالرياضية غري مناسب ألداء الواجب على أحسن وجه لكون 

 ألهداف املرجوة.للوصول هامني بغية ا
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 ة يؤثر على مردودية الرياضيني؟ صحيح أن افتقار املنشآت الرياضية للمعايري الدولي هل: السابع السؤال
عال حىت و إن كان  توىما إذا كان املدرب قادر على الوصول بالرياضيني إىل مس معرفة: من السؤال الغرض

 . و العمل و القبول مبا هو موجودحمو فكرة املعايري الدولية من ذهن الرياضيني هناك نقص على مستوى املنشأة و
 .المنشأة الرياضية للمعايير الدولية افتقار : يبين(21): رقم الجدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %49 55 نعم
 %59 22 ال

 22 22 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
الرياضية  آتيشاطرون فكرة افتقار املنش من املدربون يشكون و %49نسبة  أنخالل اجلدول نالحظ  من

لك أي يناقضون فكرة يرون عكس ذ %59الرياضيني، بينما نسبة  الدولية يؤثر على مردودية الالعبني و للمعايري
 .  طالبون بتحسينهاي الرياضيني و ت الرياضية للمعايري الدولية يؤثر على مردودية الالعبني وأافتقار املنش

 
الرياضية  املنشآتالفرق بني إجابات املدربني بنعم أوال أو رأي أخر فيما خيص آثر  يوضح :(17رقم ) الشكل

 اليت تفتقر للمعاير الدولية على مردودية الرياضيني.
اليت تفتقر للمعايري الدولية علي  الرياضية ة: حقا هناك آثر للمنشأهذكره نستنتج أن سبقخالل ما  من :االستنتاج

 مردودية الرياضيني.
 هنا ألداء واجبكم مع الرياضيني؟احللول اليت تقدمو  هيكانت اإلجابة بنعم ما   إذا :الثامن الالسؤ 

 .بغض النظر عن املعايري الدولية معرفة احللول اليت يتوصل إليها املدربون هو :من السؤال الغرض
من املدربون الذين يشاطرون الفكرة السابقة فأعطوا حلول رمبا تكون  %49خالل النسبة السابقة أي  من

أيضا هناك من يقول  حسن التسيري و مناسبة فمنهم من يقول للوصول إىل مردودية جيدة البد من توفري العتاد و
تطالب  راء..اخل، معظم اآل دربونامل تصميم املنشآت الرياضية اجلزائرية وفق املعايري الدولية ختدم الرياضيني و

 .جيدة وفقا للمنشات الدولية إعطائها وجهة بتحسني املنشآت الرياضية اجلزائرية و
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 ؟املنشأة داخلهل تستطيعون حتقيق األهداف املسطرة وفق اإلمكانيات املتوفرة  :التاسع السؤال
ذلك  ألهم و األهداف املرجوة وهذا السؤال إىل معرفة قدرة املدربني يف حتقيق ا يهدف :من السؤال الغرض

 .إلمكانيات اليت جيدها يف املنشأةبا
 .األهداف المسطرة وفق اإلمكانيات المتوفرة تحقيق: يبين (21) :رقم الجدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %22 20 نعم
 %22 20 ال

 %82 24 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
ذلك وفق  من املدربون يستطيعون حتقيق أهداف املسطرة و %22نالحظ أن نسبة  اجلدولخالل  من

 يرون عكس ذلك و % 22نفس النسبة من املدربون أي نسبة  اإلمكانيات املتوفرة داخل املنشآت الرياضية، و
هذا  لديهم آراء خمتلفة يف ذلك فهناك من يقول تقريبا و   %82غري قادرون على حتقيق األهداف، بينما نسبة 

ذلك وماشيا مع اإلمكانيات املتوفرة  اآلخر يقول حتقيق بعض األهداف فقط و البعض وبالتكيف مع كل الظروف 
حتقيق  املطالبة بتوفر اإلمكانيات دخل املنشآت الرياضية حىت يتسىن للمدربني تقدمي األحسن و داخل املنشآت و

 . هدافهمأ
 

 
 

 األهداف وفق حتقيق الفرق بني إجابات املدربني بنعم أوال أو رأي أخر فيما خيص يوضح :(19) :رقم الشكل
  املتوفرة داخل املنشأة الرياضة. ياتاناإلمك

حتقيق أهدافهم وفق اإلمكانيات املتوفرة  يستطيعونأن املدربني ال  ستنتجخالل ما درسناه سابقا ن من: االستنتاج
 .ذلكهذا راجع إىل اإلمكانيات القليلة أو غري مناسبة ل لك وذفيما يرى البعض األخر عكس 
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 ؟ايري الدولية و منشأة تفتقر لذلكهناك فرق بني نتائج أدائكم يف منشأة تتميز باملع هل: العاشر السؤال
 .مدى حتقيق النتائج بني املنشأتنيمدى الفرق و التأثر و  معرفة :من السؤال الغرض

 .في منشأة تتميز بالمعايير الدولية و أخرى تفتقر لذلك ألداءبين نتائج ا الفرق : يبين(22) :رقم الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %522 32  نعم
 %22 22 ال

 %22 22 آخر  رأي
 %522 32 اجملموع

 
يف منشأة تتميز  األداء نتائجيشاطرون فكرة الفرق بني  دربونمن امل  %522أن نسبة  دولمن خالل اجل نرى

دولية ال ريبالتايل هذا مطابقا للفرضية أن افتقار املنشآت الرياضية  للمعاي منشأة تفتقر لذلك، و باملعايري الدولية و
 . يؤثر على مردودية الالعبني

 

 
 

الفرق بني إجابات املدربني بنعم أوال أو رأي أخر فيما خيص الفرق يف النتائج بني  يوضح :(11) :رقم الشكل
 أخرى عكس دلك.  منشأة رياضية تتميز باملعايري الدولية و

بني منشأة  النتائجاملدربني يؤكدون على وجود فرق واضح يف  خالل ما درسناه سالفا نستنتج أن من: االستنتاج
 .ذلكعكس  ىأخر  ولية والد باملعايريتتميز 
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ة املنشأة عند استغاللكم هل تواجهون صعوبات و عوائق إدارية من قبل املشرفني و إدار  :الحادي عشر السؤال
 ؟للمنشأة
يهدف هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كان املدربني يواجهون صعوبات و عوائق من قبل  :من السؤال الغرض

 .ما هو ردهم بعد ذلكل املنشأة و املشرفني عند استغال
 .الصعوبات و العوائق اإلدارية من قبل المشرفين مواجهة : يبين(23) :رقم الجدول

 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات نوع
 %89 25 نعم
 %39 29 ال

 %22 20 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 
 عوائق إدارية من قبل املشرفني و أن املدربون يواجهون صعوبات و %89خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  من

عوائق إدارية،  يرون عكس ذلك أي ال يواجهون أي صعوبات و %39ة عند االستغالل، بينما نسبة أإدارة املنش
ع إىل هذا راج بعض األحيان و يف يواجه املصاعب من هلم آراء خمتلفة فيما خيص ذلك، فهناك  %22نسبة  و

 .ظروف املشرف يف تلك الفرتة
 

 
 
: يوضح الفرق بني إجابات املدربون بنعم أو ال أو رأي آخر يف تصورهم للصعوبات و (11) :رقم شكلال

 .نيالعوائق اإلدارية اليت يواجهوهنا من قبل املشرف
: املدربون يواجهون صعوبات و عوائق إدارية من قبل املشرفني و إدارة من خالل ما سبق نستنتج أن :االستنتاج

 .عند استغالهلم هلا وذلك ةأاملنش
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يسمح لكم باستغالل كل ما حتتاجون إليه من األجهزة الرياضية و الوسائل املوجودة يف  هل: الثاني عشر السؤال
 ؟ار ختصصكماملنشأة يف إط

على املنشأة يسمحون للمدربني باستغالل العتاد الذي يطمحون  شرفنيما إذا كان امل معرفة :من السؤال الغرض
 .وقت استغالهلم للمنشأة الرياضية إليه و ذلك يف إطار ختصصهم يف

 .باستغالل كل الوسائل الموجودة في المنشأة السماح : يبين(24) :رقم الجدول
 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع
 %82 24  نعم
 %32 28 ال

 %82 24 األحيان  بعض
 %522 32 اجملموع

 
من املدربون ال يسمح هلم باستغالل كل ما حيتاجون إليه من األجهزة الرياضية  %82نسبة  أن من اجلدول يظهر

لديهم آراء خمتلفة معظمهم يقول بعض    %82نسبة  الوسائل املوجودة داخل املنشأة يف إطار ختصصهم، و و
ال يسمح   %32الوسائل، بينما نسبة  األحيان يسمح هلم باستغالل كل ما حيتاجون إليه من األجهزة الرياضية و

هذا راجع إىل  الوسائل يف أطار ختصصهم و الرياضية و هزةهلم أبدا باستغالل كل ما حيتاجون إليه من األج
 . حسب نوع الرياضة والنشاط الرياضي و القانون الداخلي للمنشأة

 
 

كل ما حيتاجون إليه من   ليوضح الفرق بني إجابات املدربون فيما خيص السماح هلم باستغال (:12) :الشكل
 .وجودة يف املنشاة يف إطار ختصصهماألجهزة الرياضية و الوسائل امل

 من خالل ما درسناه سابق نستنتج أنه ليس دائما السماح للمدربني باستغالل كل ما حيتاجون إليه  :االستنتاج
 ذلك يف بعض األحيان فقط. ، وة و الوسائلاألجهزة الرياضي من
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 ؟خلي الستغالل املنشأة الرياضيةرأيك يف القانون الدا ماالثالث عشر:  السؤال
 ؟الرياضية أةرأي املدربني يف قانون استغالل املنش معرفة: من السؤال الغرض

 .الداخلي الستغالل المنشأة الرياضية القانون: يبين (25) :رقم الجدول
 المئوية النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع

 %22 20 مناسب
 %29 25 مناسب غري
 %99 55 فجوات فيه

 %52 23 آخر رأي
 %522 32 اجملموع

 

من املدربون  ينظرون إىل أن القانون الداخلي الستغالل املنشآت  %99أن نسبة  نالحظخالل اجلدول  من
ينظرون إىل أن   %22و نسبة  ،منه جيب حتديد قانون عام و موحد فيه فجوات  و الرياضية غري مناسب و

إنه غري  ينظرون إىل هذا القانون %29و نسبة ، القانون الداخلي الستغالل املنشآت الرياضية مناسب هلم
و هناك تفريط يف تطبيقه  لديهم آراء خمتلفة فهناك من يقول %52بينما نسبة  ،توحيده مناسب و جيب تغيريه و

 .تطبيقهفهو غري كفي و ال يتم  وجدإن  و هناك من ينكر وجود هذا القانون

 
الستغالل املنشآت  اخلييوضح مدى الفرق بني إجابات املدربني فيما خيص القانون الد :(13): رقم الشكل
 .الرياضية

: القانون الداخلي الستغالل املنشآت الرياضية فيه فجوات و من خالل دراستنا سابقا نستنتج أن :االستنتاج
 .جيب تعديله على الوجه العام
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 ؟مع إدارة املنشأة قبل استغاللكم للمنشأة الرياضية عالقتكم تبدو كيفعشر:  الرابع السؤال
 .ما نوعها املشرفني و كانت هناك عالقة أولية بني املدربني و  ذاما إ معرفة: من السؤال الغرض

 .مع إدارة المنشآت الرياضية فبل االستغالل العالقة: يبين (26) :رقم الجدول
 المئوية  النسبة التكرارات عدد الفئات  نوع

 %52 58 حسنة
 %22 22 سيئة

 %22 20 متذبذبة
 %522 32 اجملموع

 
من املدربون لديهم عالقة حسنة مع إدارة املنشأة قبل البدء يف  %52 من خالل اجلدول أن نسبة نالحظ

من املدربون يقولون أن هناك عالقة متذبذبة مع إدارة املنشأة و ذلك قبل  %22بينما نسبة  ،استغالل املنشأة
و العالقات اجليدة مطلوبة و    الرياضيةالسيئة مع إدارة املنشآت  لعالقاتال وجود ل البدء يف استغالل املنشأة و

  .أكيدة

 
 

 يوضح مدى الفرق بني إجابات املدربون فيما خيص العالقة اليت تربطهم بإدارة املنشأة الرياضية و :(14) الشكل
 .استغالل املنشأة الرياضية بلذلك ق

من باب املبادئ الرياضية اليت  العالقة كانت عالقة حسنة و هذا أنمن خالل ما ذكر سابقا نستنتج  :االستنتاج
 .كذا الصفات املدربون و يتصف هبا املشرفون و
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 ؟ة يف حصولكم على املنشأة للتدريبهل أثرت هذه العالق :عشر مساالخ السؤال
املنشأة  : يهدف هذا السؤال إىل ما إذا كانت العالقة هي السبب يف حصول املدربني علىمن السؤال الغرض

 .الرياضية قصد التدريب
 .العالقة في الحصول على المنشأة الرياضية للتدريب اثريبين  :(27) :رقم الجدول

 المئوية النسبة التكرارات  عدد الفئات  نوع
 80% 50 نعم
 20% 28 ال

 00% 22 آخر  رأي
 100% 32 اجملموع

 

إىل أن العالقة اجليدة بينهم و بني املشرفني هي  ينظرونمن املدربون  % 42اجلدول أن نسبة  لنا من خالل يظهر
يقولون ال آثر هلذه العالقة يف حصوهلم على املنشأة  %32بينما نسبة  ،املنشأة للتدريب لىالسبب يف حصوهلم ع

 .موجودة عريبالنسبة لآلراء املختلفة فيما خيص العالقة بني املدربون و املشرفني  للتدريب و

 
مدى الفرق بني إجابات املدربني  بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص أثر العالقة يف  يوضح: (15) :الشكل

 .دريباملنشآت الرياضية للت علىاحلصول 

أن العالقة بني املدربني و املشرفني أثرت يف حصول املدربني على  نستنتج ذكره سبقمن خالل ما  :االستنتاج
 .هذه العالقة  البد أن تكون حسنة أنة الرياضية قصد التدريب و نستنتج أاملنش

 

 



998 
 

 :نتائج الدراسة مناقشة -3
تنتاجات و التوصيات و اهلدف من كل عمل أو جهد فكري أو حبث علمي هو اخلروج ببعض االس إن

اختاذها كمرجع أو كمنطلق لدراسته بغية إثراء حبوثهم  و، اليت ميكن أن يعتمد عليها باحثون آخرون االقرتاحات
ئج املدونة و مبعلوماتنا و االستفادة منها و لو بنسبة ضئيلة، و من خالل حبثنا هذا و بعد اإلطالع على النتا

 :احملققة جند ما يلي
     التدهور إىلاملدربني يعتربون أن نقص التسيري للمنشآت الرياضية و ضعف املوارد املالية يؤدي  معظم -

 .) تدين ( الرياضة بصفة عامة
 .و هذا رأي معظم املدربني الكرة الطائرةاملوارد املالية يؤثر على أداء رياضيي  ضعف -
يمها يؤثر أراء املدربني  و املشرفني فيما خيص افتقار املنشآت الرياضية للمعايري الدولية يف تصم اختالف -

 .على مردودية الرياضيني
إىل تطور الرياضة الرياضية بصفة  يؤدياملشرفني يعتربون أن اإلستغالل األمثل للمنشآت الرياضية  معظم -

  .عامة
صة عند استغالل خا املدربني يتبعون القانون الداخلي للمنشآت الرياضية و يصفونه باألحسن و معظم -

 .املنشآت الرياضية
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 :الخاتمـــة -
املنشآت الرياضية جزء أساسي بالغ األمهية, ساعية إىل حتسني األفراد املمارسني من رياضيني و هواة  تعترب

...اخل. عامة من خالل ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة لكي ميكن لكل املهارات الفنية و التعليمية يف 
لضروري توافر املنشآت الرياضية منهج الدراسة، التدريب األنشطة الرياضية أن حتقق أهدافها فإنه من ا

إىل نتائج جيدة و مرضية، و حتقيق األهداف و يتوقف كل هذا  على  لوصولالكافية و من أجل ا
العملية اإلدارية اليت هي من أهم املقومات التطور الرياضي العلمي احلديث و يعترب التسيري احملكم 

ات قصد حتقيق األهداف املرجوة وكونه مبين على للمنشآت الرياضية الطريقة العقالنية لتنسيق اجملهود
وظائف تتأثر فيما بينها تتأثر فيما بينها و يعمل على تنظيم العملية اإلدارية يف صورة منهجية علمية من 

اليت عرفت حتسنا  الكرة الطائرةأجل توفري الفضاء الكايف ملمارسة األنشطة الرياضية بطريقة فعالة، كرياضة 
كل هذا أن لكل من اإلدارة و عملية   ناألندية اجلزائرية هلذه الرياضة و نستخلص ميف مستوى أداء 

 التسيري دور فعال يف خمتلف املؤسسات و املشروعات الرياضية .
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 :و اقتراحات توصيات -
 :االستنتاجات اليت خرجنا هبا نوصيضوء النتائج اليت توصلنا إليها و  على

 و أن يكونوا قادرين  ليةؤ املس حتملالقرارات الالزمة و الصائبة و  ذاختااملسريين و املشرفني  على
 على أداء عملهم بشكل جيد.

 على مشريف املنشآت الرياضية أن يكونوا مقتنعني باملهنة حمبني و خملصني هلا . بجي 
 اإلمكانيات و الوسائل الالزمة كي يقوم املدربني مبهامهم التدريبية على أحسن و أكمل  توفري

 وجه.
 أمهية الرياضات و األنشطة اليت متارس يف خمتلف املنشآت الرياضية سواء كانت فردية أو  إدراك

 عية مع إعطاء  حق لكل منها .مجا
 املشرفني توزيع الوقت و احلجم الساعي على الرياضات و األنشطة اليت متارس يف منشآهتم  على

 ذلك حسب األولوية و األفضلية . و
 إعطاء أمهية بالغة من قبل املشرفني للمدربني و من قبل املدربني للمشرفني و حتسني العالقة  جيب

 حسنة و ملا ال عالقة تكامل ألن كل منهم يف حاجة إىل األخر. بينهم حىت تصل العالقة
 التنسيق بني الرياضات و األنشطة اليت متارس يف املنشآت الرياضية . ضرورة 
 التعاون بني املشرفني و املدربني من أجل تطوير الرياضة بصفة عامة سواء الفردية منها أو  جيب

 و الوطنية منها الدولية . ليةاحملاجلماعية و من أجل املشاركة يف املنافسات 
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 التعليم العالي و البحث العلمي وزارة

 -بسكرة – خيضرمحمـد  جامعـة

 معهد التربية البدنية والرياضية
 اإلدارة و التسيير الرياضي قسم

 

 استبيان استمارة

 لدراسة موضوع:

 في تنمية رياضة ـةالرياضي تأــر المنشيتسي دور

 الكرة الطائرة
 

و  اإلدارة تخصصالبدنية و الرياضية  التربيةفي  الماستر شهادةمتطلبات نيل  ضمنانجاز مذكرة  إطار في
 .الرياضي التسيير

الهدف من هذه  أن أعلمكمهذه االستمارة مقدمين بذلك يد العون للبحث و  بملءسيادتكم  إلى أتقدم
تحظى بكامل السرية تقدمونها س التيو المعلومات  و توسيع مجاالت البحث العلمي، إثراءاالستمارة هو 

 تقبلوا منا فائق االحترام و التقدير. أخيرا و ،بموضوعية تمارةاالس ءمنكم مل نرجوا لذا ،العناية و

 .في المكان الخانة المناسبة ( xضع عالمة )  :مالحظة

 

 0251/ 0251: الجامعي الموسم



 :الخـاصة بالمـدربـين االستمارة -

 للمنشأة يكون:  استغاللكم اليفتك دل تسديه -  األول: السؤال

 ....................رآخ رأي - هناية املوسم                 يف -           ملوسمبداية ا يف -

 من طرف إدارة املنشأة مساعدة لكم؟ ملطلوبةالتكاليف ا هلالثاني:  السؤال

 رأي آخر...................... -ال                               -                                نعم -
 ؟املنشأة غري مناسب ألداء واجبكم العتاد الرياضي املتواجد يف هل -  :الثالث السؤال

 آخر...................... رأي -ال                               -                                نعم -

 ؟ما هو طلبكم كانت اإلجابة بنعم، كيف تفسرون ذلك؟ و  إذا -  الرابع: السؤال
.................................................................................... 

 ؟ الة املنشأة من الناحية اجلماليةما هي ح - الخامس: السؤال
 متدهورة              -متوسطـة                  -                           جيدة -

؟ وجه أحسنالعتاد املتواجد داخل املنشأة مناسبة ألداء واجبكم على  معايري الصيانة و هل -السادس: السؤال
 .........................آخررأي  -ال                           -نعم                          -

 ولية يؤثر على مردودية الرياضيني؟ هل صحيح أن افتقار املنشأة الرياضية للمعايري الد - السابع: السؤال
 آخر......................... رأي -ال                          -نعم                           -

 ؟ونـها ألداء واجبكم مع الرياضينياإلجابة بنعم ما هي احللول اليت تقدم كانت إذا - الثامن: السؤال
................................................................................................ 

 كانيات املتوفرة داخل املنشأة؟ املسطرة وفق اإلم هدافاأل حتقيقتستعطون  هل -  :التاسع السؤال
 آخر......................... رأي -ال                         -نعم                           -

  الدولية و منشأة تفتقر لللك؟ تتميز باملعايري شأةبني نتائج أدائكم يف من فرقهناك  هل -  :العاشر السؤال
 آخر......................... رأي -ال                          -نعم                           -
 



ملنشأة عند ا إدارةتواجهون صعوبات و عوائق إدارية من قبل املشرفني و  هل -: الحادي عشر السؤال
 استغاللكم للمنشأة؟ 

 آخر......................... رأي -ال                          -نعم                           -
كل ما حتتاجون إليه من األجهزة الرياضية و الوسائل املوجودة   باستغاللهل يسمح لكم  -:الثاني عشر السؤال

 ختصصكم؟  إطاريف املنشأة يف 
   األحيانبعض  -                         ال-نعم                           -

 املنشأة الرياضية؟  الستغاللما رأيك يف القانون الداخلي  -الثالث عشر : السؤال
 ........رأي آخر  -فيه فجوات                -غري مناسب                 -                  مناسب -

 للمنشأة؟  استغاللكمتبدو عالقتكم مع إدارة املنشأة قبل  كيف -الرابع عشر : السؤال
 متلبلبة  -سيئة                      -                    حسنة -

 ؟ ة يف حصولكم على املنشأة للتدريبهل أثرت هله العالق -عشر : امسالخ السؤال
 رأي آخر......................... -ال                          -نعم                           -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الخاصة بالمشرفين االستمارة -

  ؟يف منشأتكم الـماليةكيف هي حالة املوارد   -:األول  السؤال
 مرضية  -                     متوسطة    -                     ضعيفة -

 ون عليها كثريا لتمويل منشأتكم؟األساسية اليت تعتمد رمصادـال هي ما -: الثاني  السؤال
    مصادر خاصــة -عمومية                               مصادر  -

 ية و تسد كل احتياجات الـمنشأة؟هل الـموارد املالية لـمنشأتكم كاف - : الثالث السؤال
 رأي آخر......................... -ال                          -نعم                           -

 مكانيات الـمالية املتوفرة لديكم؟حتقيق أهدافكم الـمسطرة و فق اإل يعونهل تستط -:الرابع السؤال
 خر.........................رأي آ -ال                          -نعم                           -

 ؟الكرة الطائرةتؤثر اجيابيا على أداء رياضيي  املنشأةهل ترون أن حالة   - الخامس: السؤال
 رأي آخر.........................  -ال                          -نعم                           -

 استغالل املنشأة بالوجه األمثل؟ترون أن هناك تطور يف  هل - : السادس السؤال
 رأي آخر......................... -ال                          -                       نعم  -

 إىل ماذا ترجع أسباب هلا التطور؟ اإلجابة بنعم انتك  إذا -: السابع السؤال
................................................................................................ 

 يف ذلك؟ ـمتسببمن ال و للمنشأة غري اجليد االستغاللهناك عوائق إدارية تسبب يف  هل :الثامن السؤال
 آخر......................... رأي - ال                        -                        نعم -

..................................................................................................... 
ة تطبق على من يستغل املنشأ تعتمدون على القوانني املشرعة واخلاصة باستغالل املنشأة و هل: التاسع السؤال

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

  من طرف مستغلي املنشأة الرياضية؟ مضايقاتهل تواجهون  :العاشر السؤال
 آخر......................... رأي -ال                          -                     نعم -

: هل تعطون األفضلية يف توزيع توقيت التدريب للنوادي اليت متتلك عناصر من النخبة يف عشر الحادي السؤال
 ؟الكرة الطائرةرياضة 



 رأي آخر......................... -ال                          -                     نعم -
 أم للرياضات األخرى؟ كرة الطائرة: هل تراعون يف إعطاء األولوية لرياضة الالثاني عاشر السؤال

 رأي آخر......................... -ال                          -                     نعم -
 

 مقارنة باألنشطة األخرى؟ كرة الطائرةاألفضلية لرياضة ال هل تولون نفس األمهية و :عشر الثالث السؤال
 رأي آخر......................... -ال                          -                     نعم -

النوادي للحصول على نتائج يف رأيكم كيف أن التسيري احملكم للمنشأة الرياضية يدفع  :عشر الرابع السؤال
 جيدة؟
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 ملخص المذكرة:

 عنوان الدراسة: دور تسيير المنشأت الرياضية في تنمية رياضة كرة الطائرة

 تسليط الضوء على ممارسة التسيير داخل المنشآت الرياضية .    ـ : أهداف الدراسة

 الرياضية . تأهم نقاط التحول التي مست التسيير اإلداري في المنشآ معرفة -

 على الرياضة الجزائرية . سهتطوير المنشآت الرياضية و انعكا يالتسيير الفعال ف أهمية -

 الرياضية . تدور التسيير داخل المنشآ معرفة -

 مكتبتنا بهذا النوع من البحوث. إثراء -

 ؟رة الطائرة ؟الك رياضةمنشأة الرياضية في تنمية التسيير  دور ما : الدراسة مشكلة

 : الدراسة فرضيات

الكرة الرياضية و ضعف الموارد المالية يؤدي إلى تدهور رياضة  للمنشآتنقص التسيير المحكم :   العامة الفرضية

 . الطائرة

 : الجزئية الفرضيات

 . الكرة الطائرةالمالية يؤثر على أداء رياضي  الموارد ضعف .1

 المنشآت الرياضية للمعايير الدولية في تصميمها يؤثر على مردودية الرياضيين. افتقار .2

 . ةالكرة الطائراألمثل للمنشآت الرياضية يتمثل في إعطاء األولوية لممارسي رياضة  اإلستغالل .3

 : لميدانيةالدراسة ا إجراءات

 ائيعينة بحثنا بشكل عشو اختيارإلى العينة على أنها جزء من الكل أو بعض من الجميع ، و عليه فقد تم  ينظر:  العينة

 و شملت المشرفين و المدربين

 أوائل أفريل إلى غاية ثالثة أسابيع من الشهر نفسه تقريبا . من :الزمني الالمج

 و الوحدات التابعة له.ببسكرة دراستنا على مستوى ديوان المركب المتعدد الرياضات  أجريت :المكاني المجال

تركي " أنه " عبارة عن  رابحفي بحثنا المنهج الوصفي و هو المنهج المالئم حيث عرفه "  استخدمنا:  المتبع المنهج

استقصاء ينصب في ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر قصد تشخيصها و كشف جوانبها و تحديد العالقة 

 بين عناصرها .

 من أدوات الحصول على الحقائق و البيانات و المعلومات . أداةو هو  االستبيان:  المستعملة في الدراسة األدوات

 و هذا رأي معظم المدربين . الكرة الطائرةالموارد المالية يؤثر على أداء رياضيي  ضعف - : إليها المتوصل النتائج

المدربين يعتبرون أن نقص التسيير للمنشآت الرياضية و ضعف الموارد المالية يؤدي إلى التدهور ) تدني (  معظم -

 الرياضة بصفة عامة .

 على أحسن وأكمل وجه .الالزمة لكي يقوم المدربين بمهامهم التدريبية  ـ توفير األمكانيات: و اقتراحات توصيات

المسيرين و المشرفين إتخاد القرارات الالزمة و الصائبة و تحمل المسئولية و أن يكونوا قادرين على أداء عملهم  على-

   تــــــــم بعــون اللـــه وحفظـــــه                                                                                     بشكل جيد.


