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 شكر وعرفان
 

 عمال بقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم :
 " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل."

  عو و ا ال و ونقنا هننياه ى ا اللما الماوا    نشكر ونحمد اهلل
 إلى السيد    واالمانانكما يسلدنا أن ناقدم بأسمى الاقدير  

  الم كرةالمشرف على بحثنا ال و ميد لنا الطريق هنتمام ى ه  والدكاور  
 ".بن عميروش سليمان"  

اللون  كما ال يفوتنا أن ناقدم بجويا الشكر واللرن ان إلى كا من قدم لنا يد  
من بليد ال ين لم يبخلوا علينا بإرشاداتيم وتوصياتيم    أووالمساعدة سواه من قريب  

 القيمة والاي بواسطايم سمح لنا بالسير  
 واللما على النيج السليم.

 " ن اهلل ني عون اللبد مادام اللبد ني عون أخيو ".
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 مقدمة:
كبًن كفعػاؿ بالنسػبة لإلنسػاف حيػث كػاف   ظهورىػا مػع ط البارزة منذ القدـ ظتا عتا دكر  ياضة بصفة عامة أحد النقاتعترب الر      

لعلمػي أجريػت عليهػا تغػًنات تتناسػب مػع متطلبػات الفػرد مػن خػالؿ مسػايرة التطػور االوقػت  اسػتمرارك مع  ، ظهور اإلنساف

 كالتكنولوجي .

ألننػا مػػا نلحظػو اليػػـو يف البلػػداف ،ـ كازدىػػار األمػم كاجملتمعػػات دبالرياضػة كمؤشػػر لقيػاس تقػػ ا ي يعتػرب االىتمػػاـكيف كقتنػا اضتػػ   

، كىػذا خػًن  دليػل علػ  أف الرياضػة مػورد ىػاـ ال   أكساط اجملتمع عل  حػد سػواءو أف الرياضة حتتل مكانة كبًنة يفاظتتقدمة ى

باإلضػافة إىل أاػا مػورد , اضتسػنة كالػيت بواسػطتها لتػدث التعػارؼ بػٌن البلػداف ك تسػود القػيم كاألخػالؽ, االستغناء عنػو  نتكن

ىػػاـ يغطػػػي أجػػزاء كبػػًنة  مػػػن نفقػػات تلػػك اجملتمعػػػات كيرجػػع الفلػػل لكػػػل ىػػذه اإلكتابيػػات الػػػيت سػػبق ذكرىػػػا إىل  اقتصػػادم

اضػػػة بالدرجػػػػة األكىل مػػػن خػػػالؿ القواعػػػد الصػػػػارمة الػػػيت كضػػػعتها للنهػػػػوض اعتيئػػػات ك السػػػلطات القائمػػػة كالسػػػػاىرة علػػػ  الري

 .و األماـ ك استمرار السًن اضتسنبالرياضة ك التقدـ ؿت

رغم توفر طاقػة شػبانية ىائلػة ،اظتستول  اؿتطاطكاظتتتبع لواقع الرياضة يف اصتزائر يصاب بالدىشة  الكبًنة للنتائج اظتتذبذبة ك    

 الػذين،كخاصة مػن جانػب اظتسػؤكلٌن ك اعتيئػات العموميػة كاطتاصػة , إذا ما كجدت السند كاظتساعدة  قادرة عل  رفع التحدم

ستول الرياضة اصتزائرية ،خاصة إذا ما تكاثفت اصتهود بٌن اظتعنيٌن هبػذا اجملػاؿ كاظتالحػو يف كقتنػا اضتػا ي ىػو بإمكاام الدفع مب

نهػػػا اظتشػػػاكل الػػػيت تعػػػاين م إىلكيرجػػػع السػػػبب يف ذلػػػك  نتػػػائج ، ف حتقيػػػق ة القػػػدـ  يف اصتزائػػػر دك كثػػػرة النػػػوادم الرياضػػػية لكػػػر 

 التعريف. الرياضة اصتزائرية الغنية عن

 ،ة كػرة القػدـ اصتزائريػة يجي ك األثػر الكبػًن يف تطػوير أنديػتخطيط اإلسػرتاتال ذم يلعبوىو الدكر ال باالىتماـاصتدير  الشيء    

 للنهػوض بالرياضػة ،ين ،كتوقعػا م اظتسػتقبلية لتحسػٌن النتػائج ك لتحقيػق األىػداؼ من خالؿ التسيًن اضتسػن للرؤسػاء كاظتسػًن 

 ألاما كظيفتاف أساسيتاف  يف  اإلدارة الرياضية.،لك من خالؿ التنظيم كالتوجيو داخل النادم ككذ

يط اإلسػػرتاتيجي يف كالشػػيء الػػذم نػػود الوصػػوؿ إليػػو مػػن خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة ىػػو التعػػرؼ علػػ  الػػدكر الػػذم يلعبػػو التخطػػ    

 توجيو كتنظيم أندية كرة القدـ اصتزائرية .

 أ



 

التخطػػػيط اإلسػػػرتاتيجي ك دكره يف توجيػػػو كتنظػػػيم أنديػػػة كػػػرة القػػػدـ اصتزائريػػػة،حيث قمنػػػا  إىلكعتػػػذا سػػػنتطرؽ يف ذثنػػػا ىػػػذا     

 جانب تطبيقي.ك جانب نظرم : جانبٌن  إىلبتقسيم ذثنا 

 ث فصوؿ :ذيث لتتوم اصتانب النظرم  عل  ثال 

 .األنديةيف  اإلسرتاتيجيالتخطيط  أثر: حتت عنواف  الفصل األكؿ 

 . أندية كرة القدـ اصتزائريةتطور حتت عنواف   : الفصل الثاين 

 يف فصلٌن: هكخصصنا اصتانب التطبيقي كالذم تناكلنا     

 الطرؽ اظتنهجية للبحث . : الثالثالفصل  

  الدراسة . شة نتائجعرض كحتليل ك مناق :  الرابعالفصل  
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 اجلانب التنهيدي

                                                                              

 :شكالية اإل - 0

ة مػػن ملكػػت مػػن خالعتػػا قلػػوب الشػػعوب كأصػػبحت كاحػػد , لقػػد عرفػػت كػػرة القػػدـ منػػذ ظهورىػػا كلعبػػة تطػػورات ملحوظػػة    

جػػل تطويرىػػا أكثػػر حػػت أاػػا انتقلػػت مػػن مرحلػػة اظتمارسػػة كهوايػػة إىل أمػػن  ، اىتمامػػا م اليوميػػة كسػػخرت عتػػا كػػل اإلمكانيػػات

ت عليهػا لػدخأك  ، ت ك اظتركبػاتجلهػا اظتنشػ ة لكسب لقمة العيش فشػيدت مػن أمرحلة أكثر تنظيما دتثلت يف ؽتارستها كمهن

كانتقلػت مػن اظتمارسػة اةليػة إىل  ، إقليميػة كقاريػة نظمت عتا دكرات كبطوالت عاظتيػة ك طرؽ عملية حديثة تتماش  مع تطورىا 

 الدكلية حت مشلت كل أؿتاء العامل كأصبحت بذلك الرياضة األكثر شعبية يف العامل .

تكػػوين ككػػذا األنديػػة فتحػػاكؿ اظتعاىػػد ك مراكػػز ال , كتعتػػرب اصتزائػػر مػػن بػػٌن الػػدكؿ الػػيت أكلػػت اىتمامػػا كبػػًنا عتػػذه الرياضػػة      

حػت ، كواػا دتثػل إطػارا ىامػا مػن انشػغاالت الشػباب ؽتػا جعػل االىتمػاـ يػزداد يػـو بعػد يػـو , إعطاء دفع جديد عتذه الرياضة 

ظهرت الفدرالية اصتزائرية لكرة القدـ بعػد االسػتقالؿ ت تلتهػا اإلصػالحات الرياضػية إلعطػاء دفػع جديػد كخطػوات نوعيػة لكػرة 

كبوسػػائل اسػرتجاع كبػػًنة  ،كػػرة القػدـ ـتبويػػوف يتػدربوف بصػفة أك بطريقػػة منتظمػة كشػػبو احرتافيػة  ايػة , فأصػػبح العبػو القػدـ اصتزائر 

الطموحػػػات كاألىػػػداؼ كالػػػيت مل تػػػرؽ إىل ،إال أف كػػػل االىتمػػػاـ هبػػػذه الطريقػػػة مل يعػػػط ذتػػػاره مػػػن خػػػالؿ النتػػػائج اةصػػػل عليهػػػا 

كىػػذا , سياسػػة مدركسػػة لتحديػػد اإلسػػرتاتيجية  انتهػػاجالػػذم حػػتم علػػ  األنديػػة مل تعطػػي النتػػائج اظترجػػوة , الشػػيء اظتسػػطرة , ك 

بغية حتسٌن النتائج كحتقيػق األىػداؼ كالتنبػؤ باالااىػات اظتسػتقبلية اظتػؤثرة يف األنديػة كحتديػد مػا كتػب عملػو للتكيػف مػع ىػذه 

 تساؤؿ الرئيسي التا ي : كعليو قمنا طرح الللوصوؿ إىل تنظيم جيد كفعاؿ داخل ىذه األندية . تاالااىا

 ؟ دكر مهم يف توجيو كتنظيم أندية كرة القدـ اصتزائرية االسرتاتيجيللتخطيط ىل 

 : التساؤالت الفرعية حتديد 

 ىل ىناؾ ختطيط اسرتاتيجي عل  مستول النوادم لكرة القدـ ؟ -

 . دـ داخل األندية ؟ىل نتكن للتخطيط االسرتاتيجي أف يساعد عل  توسيع قاعدة اظتمارسٌن نشاط كرة الق -

 .يف حتقيق األىداؼ كحتسٌن النتائج ؟ كافيةك اظترافق الرياضية   اظتالية ىل لإلمكانيات  -
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 فرضيات الدراسة :  -2
 كحل مسبق عتذه اإلشكالية نتكننا طرح الفرضية التالية:الفرضية العامة :

 .زائريةللتخطيط اإلسرتاتيجي دكر مهم يف توجيو كتنظيم أندية كرة القدـ اصت

 الفرضيات اصتزئية :  

 ىناؾ ختطيط اسرتاتيجي عل  مستول النوادم لكرة القدـ يوجد  -

  .نتكن للتخطيط االسرتاتيجي أف يساعد عل  توسيع قاعدة اظتمارسٌن لنشاط كرة القدـ داخل األندية -

 كاظترافق  الرياضية دكر يف حتقيق األىداؼ كحتسٌن النتائج . اظتالية  تإلمكانيال -

 أهمية البحث : -3
مل تعد  أندية كرة القدـ اضتديثة تلجأ إىل األساليب التقليدية الػيت تعتمػد علػ  طريقػة التجربػة كاطتطػأ , بػل أاػا تقػـو بإعػداد    

أم امػع بشػكل معػٌن  ،متقدـ لكافة األمور اظتتعلقة هبا لتحقيق ؾتاحها , كلنجاح أم عمل يلزمو غتموعػة مػن عناصػر االؾتػاز

كمنو تربز عملية التخطيط كإحػدل العمليػات للوصػوؿ إىل حتقيػق األىػداؼ اظترجػوة مػن اظتشػركع القػائم , ق النتائجيؤدم لتحقي

تػػربز األقتيػػة يف موضػػوع  , أك اظتػػراد القيػػاـ بػػو , فػػالتخطيط ىػػو الوظيفػػة اإلداريػػة الػػيت تسػػبق رتيػػع الوظػػائف األخػػرل كيػػؤثر فيهػػا

و التخطػيط االسػرتاتيجي يف النهػوض بالرياضػة بصػفة عامػة كتنظػيم كتطػوير أنديػة كػرة دراسػتنا يف إبػراز الػدكر الفعػاؿ الػذم يلعبػ

 .بصفة خاصة اصتزائرية القدـ

ف البحػوث مػن فراغا يف مكتبتنا ، فمن اظتالحػو أ ادم الرياضية كلعل ىذا البحث نتألباإلضافة إىل الدكر الذم يقدمو للنو     

ا اظتنشػػود يف بالدنػػػا باظتقابػػػل إف مثػػل ىػػػذه البحػػػوث يف اجملتمعػػات اظتتقدمػػػة حظيػػػت كبالتػػا ي مل تأخػػػذ دكرىػػػ ىػػذا النػػػوع قليلػػػة ،

 بالعناية الالزمة .
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 أهداف البحث : -4
 الوصوؿ إىل معرفة دكر التخطيط االسرتاتيجي يف حتقيق أىداؼ أندية كرة القدـ اصتزائرية . -

 ىداؼ اظتستقبلية كحتسٌن نتائج أندية كرة القدـ اصتزائرية يف حتقيق األاظتالية ك اظترافق الرياضية إبراز دكر اإلمكانيات  -

 إبراز اكتابيات التخطيط االسرتاتيجي كفوائده . -

 توضيح العالقات بيت التخطيط االسرتاتيجي كالرياضة . -

 المفاهيم العامة والمفتاحية في البحث : -5

   اإلستراتيجية :. 2-0

ذا اإلطار تكػوين التشػكيالت , كتوزيػع اظتػوارد اضتربيػة بصػورة معينػة كحتريػك كلمة مستمدة من العمليات العسكرية كتعين يف ى

ظتواقػع ن مأزؽ أك حصار أك انقلاض عل  العدك مباغتتػو كلتحسػٌن اواجهة حتركات العدك أك اطتركج مالوحدات العسكرية , ظت

 1  أك انتهاز فرص ضعف العدك 

  التخطيط :. 2-5

 سؤكؿ بعمل خطة العمل .يشمل كل األنشطة اليت يقـو هبا اظت

الوظيفػة اإلداريػة الػيت تتلػمن االختيػار بػٌن البػدائل بالنسػبة ألىػداؼ اظتشػركع كسياسػتو  كإجػراءات العمػل  كىو يعرؼ بأنو    

 فيو كبراغتو , فإذا مل تكن ىناؾ أىداؼ أك سياسات أك إجراءات أك برامج بديلة فإنو من الصعب أف يكوف ىناؾ ختطيط .

 2  التنبؤ باظتستقبل كاالستعداد لو إف التخطيط ىو  يط عند ىنرم فيوؿ :تعريف التخط

 التخطيط االستراتيجي :. 2-0

 كقػت ػتػدد كيكػوف ميػداف كاحػد مػن ميػادين العمػل يف أف التخطيط االسرتاتيجي يركز علػ  ;<<6ذكر إبراىيم عبد العزيز ي 

 3  األكثر عمومية 

                                                 
 16, ص  2003,اإلسكندرية :  1دنيا الطباعة كالنشر ، ط إبراىيم عبد اظتقصود: " اظتوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية "، دار الوفاء،ل  (  1
,  2006ورة ( , قسم اإلدارة كالتسيًن الرياضي ، اظتسيلة  النمس بوزيد كحدباكم أزتد :" مكانة التخطيط اإلسرتاتيجي يف اظتؤسسات الرياضية اصتزائرية "، كلية التجارة ، مذكرة ليسانس ) غًن منش 2

 ( . 10ص ) 
 (. 27, ص ) 1999ىيم زتاد: " تطبيقات اإلدارة الرياضية "، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة األكىل،  القاىرة مفت إبرا 3
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 التنظيم :. 2-0

التمثيػل حتديػد نوعيػة اظتسػؤكلٌن  ايت يقـو هبا اظتسؤكؿ كحتديدىا لتحقيق األىػداؼ بأقػل تكلفػة, كىػو هبػذنتثل رتيع األنشطة ال 

 كمواصفا م كتنتهي بعمل ىيكل تنظيمي مقسم إىل أعماؿ كمسؤكليات .

 : التوجيه. 2-2

مػػػػػػات ك األكامػػػػػػػر عتػػػػػػػم ىػػػػػػو الوظيفػػػػػػػة الػػػػػػيت تتعلػػػػػػػق بػػػػػػػاألفراد العػػػػػػاملٌن يف اظتنظمػػػػػػػة كتنطػػػػػػػوم علػػػػػػ  إرشػػػػػػػادىم كإصػػػػػػػدار التعلي 

  4  كفاءة كفعاليةب ،كتوظيف طاقا م كقدرا م كمهارا م بطريقة حتقق عتم الرضا ك تلمن حتقيق األىداؼكحتفيزىم

  النادي الرياضي :. 2-2    

شػػاط رياضػػي كحتديػػد ىيكػػل مػػن ىياكػػل التسػػيًن كإلنشػػائو يتطلػػب غتموعػػة مػػن الصػػفات تتمثػػل يف اظتنشػػطٌن كاظتسػػًنين لكػػل ن

   5 كتنظيم اظتنافسات كالتدريبات , األجهزة الرياضية  قات كافية الستعماؿأك 

 الدراسات السابقة أو المشابهة : -6
أك لتجنػػب التكػػرار لينطلػػق مػػن حيػػث توقفػػوا كاظتواضػػيع الػػيت تطرقػػت للتخطػػيط  لباحػػث االطػػالع ظتػػا كصػػل إليػػو سػػابقوهلتػػاكؿ ا

الدراسػػػة األكىل كالػػػيت حتمػػػل عنػػػواف"  ، اجملػػػاؿ الرياضػػػي فقػػػد كاجهنػػػا دراسػػػتٌنأمػػػا يف ،االسػػػرتاتيجي يف اجملػػػاؿ االقتصػػػادم كثػػػًنة

 التخطيط االسرتاتيجي لالحتادات الرياضية الفلسطينية لقطاع البطولة " 

 كجاءت اإلشكالية كما يلي :

طتاصػػة ىػػل قامػػت االحتػػادات الرياضػػية الفلسػػطينية موضػػوع الدراسػػة بتطبيػػق التخطػػيط كعناصػػره , لتحقيػػق أىػػدافها ا -

 . لقطاع البطولة ؟

 أما النتائج اظتتوصل إليها ىي :

ػتػػددة لنشػػاط االحتػػادات يف قطػػاع البطولػػة كعػػدـ قابليتهػػا للتعػػديل كػػل فػػرتة حػػت تتماشػػ  مػػع تغػػًنات  أىػػداؼكجػػود  -

 اجملتمع الفلسطيين .
                                                 

 ( .21, ص )  2006حسٌن حرًن : " مبادئ اإلدارة اضتديثة ", دار اضتامد للنشر كالتوزيع , عماف , الطبعة األكىل ,  4
 39، ص2004ادات الرياضية الفلسطينية"،الطبعة األكىل،دار الوفاؽ لدنيا الطباعة كالنشر،قسم الرتبية البدنية ك الرياضية،جامعة األقص ،عمر نصر اهلل قشطة :"التخطيط االسرتاتيجي لالحت 5
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 نتكن توسيع قاعدة اظتمارسٌن للعبة حت نتكن اختبار اظتستويات العليا . -

 اظتؤىلٌن عمليا إلدارة نشاط االحتاد عل  اظتؤىلٌن علميا .االعتماد عل   -

 كظتبية يف كضع تصور طتطة نشاط .طينية ك اللجنة األعدـ مسؤكلية كزارة الشباب ك الرياضة الفلس -

 حتاد الرياضي كعدـ مراعاة مقرتحات اظتدرسٌن يف التخطيط لإلنشاء كاالحتاد .اإل -

 الرياضية الفلسطينية  الت مغطاة كافية ؼتصصة لنشاط االحتاداتكزترياضية  كمنش تعدـ كجود مالعب مفتوحة  -

أمػػػػا العينػػػػة اظتختػػػػارة فكانػػػػت العينػػػػة العمديػػػػة كقػػػػد اشػػػػتملت علػػػػ  رؤسػػػػاء كأعلػػػػاء اجملػػػػالس كإدارات االحتػػػػادات الرياضػػػػية      

 ة فلسطينية .حتادات رياضيا 9علو , عدد االحتادات  5:حجمها الفلسطينية كاظتتواجدين داخل أراضي فلسطٌن 

يف اظتؤسسػػات الرياضػػية اصتزائريػػة " )ديػػواف اظتركػػب  يأمػػا الدراسػػة الثانيػػة كالػػيت حتمػػل عنػػواف " مكانػػة التخطػػيط  اإلسػػرتاتيج     

  اظتتعدد الرياضات باظتسيلة (

 ة ؟مدل نتكن تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف اظتؤسسات الرياضية اصتزائري أم إىل كاآليت :  اإلشكاليةككانت 

 أما النتائج اظتتوصل إليها فهي :  

 كشف حجب مستقبل اطتاص بشكل اظتنظمة . -

 تصور توجهات كمسار اظتنظمة يف اظتستقبل . -

 رؤية رسالة األىداؼ للمنظمة مستقبال . -

 ختيل غتاؿ األعماؿ كاألنشطة اليت تدخل يف اظتنظمة . -

تمارة االسػػػػػتبياف صتمػػػػػع اظتعلومػػػػػات كالبيانػػػػػات , كالعينػػػػػة كمػػػػػن األدكات اسػػػػػ ،ـ يف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة اظتػػػػػنهج الوصػػػػػفيكاسػػػػػتخد   

 مشرفٌن . >اظتستخدمة ىي العينة العمدية , ككانت حجمها 

 التعليق عل  نتائج الدراستٌن :

دكر التخطػيط االسػرتاتيجي يف نشػاط االحتػادات "نتكن القوؿ عل  أف النتائج اظتتوصل إليها يف الدراسة األكىل ختػ   -

ت الرياضػػية , كعػػدـ نلػػج اإلداريػػٌن إلقتػػاعتم مقرتحػػات اظتدرسػػٌن ؽتػػا وصػػلت إىل الػػنق  يف اظتنشػػ " كقػػد تالفلسػػطينية
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نػو نتكػن تفػادم ذلػك بتوسػيع دائػرة اظتمارسػٌن ت الفلسػطينية , كقػد رأت الدراسػة أانعكس سػلبا علػ  نشػاط االحتػادا

 كاالعتماد عل  اظتؤىلٌن علميا .

ستقبلية اظتتوقعة للمنظمة كالتبصر مبالػتها كىذا بغية حتقيػق النتػائج اظترجػوة علػ  ما الدراسة الثانية فقد رأت اظتكانة اظتأ -

 اظتدل الطويل .

 أوجه الشبه واالختالف :  

مكانػػة كدكر التخطػػيط  كتنػػاكال، ةديالقصػػا علػػ  اظتػػنهج الوصػػفي كالعينػػة كانػػت أكجػػو الشػػبو بػػٌن الدراسػػتٌن ىػػي : اعتمادقتػػ     

 .االسرتاتيجي 

تناكلػػػت مكانػػػة فالدراسػػػة األكىل قطػػػاع البطولػػػة أمػػػا الدراسػػػة الثانيػػػة  بػػػٌن الدراسػػػتٌن ىػػػي : تناكلػػػتخػػػتالؼ اال أمػػػا أكجػػػو     

 التخطيط يف اظتؤسسات الرياضية اصتزائرية كاختلفا يف حجم العينة , غتتمع البحث كالنتائج .

 ة يف الدراستٌن كاليت بدأت دراستنا منها :لأما النقاط اظتهم

 مية الختيار اللجاف اظتسًنة للمؤسسات الرياضية .عدـ كضع أسس عل -

 كضع ؼتطط قصًن اظتدل كانتظار النتائج . -

 االىتماـ بتوسيع قاعدة اظتمارسٌن للنشاط الرياضي . -

 االىتماـ بالدكرات التدريسية لتنمية اظتهارات ك اظتعارؼ . -

 صعوبات البحث :  -7
عتػػذا سػػنكتفي بػػذكر أىػػم  ،أم دراسػػة ال ختلػػو مػػن الصػػعوبات ك اظتشػػاكل إجػػراءالبػػد أف نػػذكر بأنػػو مػػا مػػن ػتاكلػػة ذػػث أك     

 .الصعوبات األساسية اليت كاجهتنا يف ؼتتلف مراحل إؾتاز ىذا البحث ،سواء كاف عل  اظتستول النظرم أك التطبيقي

 : فأما الصعوبات عل  اظتستول النظرم دتثلت يف 

كخاصة عل  مستول مكتبتنا يف القسم، األمر الذم جعلنػا نتنقػل  ،نق  اظتراجع كالبحوث اليت تناكلت ىذا اظتوضوع  -

 حيث كاجهتنا بعض اظتشاكل. اظتكاتب األخرل ، إىل
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 اجلانب التنهيدي

 . داخل اظتكتبة ك غًنىا من اظتشاكل اإلدارية االكتظاظ -    

 نق  اظتراجع حوؿ ىذا اظتوضوع ك خاصة باللغة العربية. -    

 .اللغة العربية إىلالرترتة من اللغة الفرنسية  -    

 يلي مافيما عل  اظتستول التطبيقي دتثلت الصعوبات أ: 

منهػػػا مل يػػػتم   اظتوزعػػػة علػػػ  الرؤسػػػاء كاظتسػػػًنين ،حيػػػث أف الػػػبعض  االسػػػتمارات اسػػػرتجاعسػػػجلنا صػػػعوبات كبػػػًنة يف   -

 بعد مدة طويلة. إال اسرتجاعها

 الصدؽ يف اإلجابة عل  األسئلة .بعض الرؤساء كاظتسًنين مل يلتزموا  االستبيافعند توزيع   -    

   .الصعوبات اظتالية جراء التنقل لطرح االستبياف لرؤساء كمسًنم األندية اليت جرت دراستنا حوعتا -

 صعوبة اإلجابة عل  االستبياف من طرؼ الرؤساء كاظتسؤكلٌن يف غتاؿ التسيًن الرياضي . -

  .اضي اجملاؿ الري نق  اظتراجع اطتاصة بالتخطيط االسرتاتيجي يف -
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 اييي الفصل األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخطيط االسرت

 تمهيد : 

كرة القدـ اضتديثة تلجأ إىل األساليب التقليدية الػيت تعتمػد علػ  طريقػة التجربػة كاطتطػأ، بػل أاػا تقػـو بإعػداد أندية   مل تعد     

تعلقة بنشاطات كحتقيق ؾتاحها، فالتاريخ ال كتب أف ننساه كاضتاضر كتػب أف نعيشػو كاظتسػتقبل كتػب أف مقدـ لكافة األمور اظت

 نبين لو .

فلنجػػاح أم عمػػل يلزمػػو غتموعػػة مػػن عناصػػر االؾتػػاز الػػيت امػػع بشػػكل معػػٌن يػػؤدم إىل حتقيػػق فاعليػػة ىػػذا العمػػل , ااػػاه      

رب من أىم تلك العوامل اإلنتاجية، كيتميز بصفات خاصة اعلنا نوليػو اىتمامػا حتقيق أىدافها اظترسومة كأف العنصر البشرم يعت

خاصػػا , كمػػن ىنػػا تػػربز عمليػػة التخطػػيط كإحػػدل العمليػػات اإلداريػػة اعتامػػة يف األنديػػة , كعمليػػة التخطػػيط االسػػرتاتيجي ىػػذه 

وعػػة مػػن القػػرارات تػػرتبط مبجموعػػة مػػن تعتمػػد أساسػػا علػػ  مػػدل إمكانيػػة تػػوفًن غتموعػػة مػػن البػػدائل الػػيت تػػؤدم إىل اؾتػػاز غتم

اظتوضوعات , مثل العمل اظتطلوب أدائو ككيفية تنفيػذه , اظتسػؤكؿ عػن أدائػو كتكػوف اعتيئػة اظتسػؤكلة عػن التخطػيط االسػرتاتيجي 

 مدركة دتاـ اإلدراؾ أف ما تزرعو اليـو حتصده غدا . 

رية كالػيت حتكمهػا قواعػد معينػة ، كىنػاؾ تعريفػات كثػًنة البشػ ةكبػٌن الرياضػة الػيت تعػرب عػن اظتنافسػة يف األنشػطة البػد نيػ

 ػػػدؼ رتيعهػػػا إىل إكتػػػاد مػػػدلوالت كاضػػػحة للرياضػػػة علػػػ  ؼتتلػػػف مسػػػتويا ا ك بأشػػػكاعتا اظتتعػػػددة .كلكػػػن مػػػا قتنػػػا ىنػػػا ىػػػم 

ننجػػدىم القػػائموف علػػ  تنفيػػذ ىػػذه األنشػػطة ، شػػأام شػػأف القػػائموف علػػ  تنفيػػذ بػػرامج اإلنتػػاج ك اطتػػدمات يف أم موقػػع ، ك 

يتدرجوف يف الوظائف من القيادات العليا ك اظتتوسطة ، كاظتنفذكف  ، كالذين نطلق عليهم اإلداريوف الرياضػيوف . كنبػدأ مػن ىنػا 

الرحلة إىل اإلدارة الرياضية مركرا باإلدارة العامة ككظائفها ك مفاىيمها كاليت نأمل أف يكوف فيهػا مػن اظتعلومػات ك اظتصػطلحات 

 لعلم كمدل اضتاجة إىل اإلداريٌن هبا .اطتاصة هبذا ا
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 اييي الفصل األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخطيط االسرت

 مفهوم التخطيط :  -1
إف تعريػػػػػف التخطػػػػػيط يتفػػػػػاكت بتفػػػػػاكت عوامػػػػػل كظػػػػػركؼ اظتكػػػػػاف كالزمػػػػػاف ،كمتتلػػػػػف بػػػػػاختالؼ كجهػػػػػات النظػػػػػر كتبػػػػػاين     

الزمػاف كاظتكػاف االىتمامات كاظتصاحل إذ أنو ال يوجد تعريف جامع ظتفهـو التخطيط فاألمر متوقف عل  اعتدؼ منػو أكال كعلػ  

ثانيػػػا , كلكػػػن ىنػػػاؾ عامػػػل مشػػػرتؾ يتفػػػق عليػػػو البػػػاحثٌن اظتهتمػػػٌن يف ىػػػذا اجملػػػاؿ , حيػػػث توجػػػد أسػػػس كمبػػػادئ تؤخػػػذ بعػػػٌن 

اضتسػػباف عنػػد تعريػػف التخطػػيط كىنػػاؾ اخػػتالؼ ػتػػدكد بػػٌن التعػػاريف الػػيت يلػػعها البػػاحثٌن , كلكػػن ىػػذا االخػػتالؼ غالبػػا مػػا 

ؼ مػػن كراء حتديػػد اظتفهػػـو , كقػػد كضػػعت عػػدة تعريفػػات للتخطػػيط انطالقػػا مػػن كجهػػات يكػػوف راجػػع إىل طبيعػػة النظػػر كاعتػػد

 النظر اظتختلفة كنستعرض لبعض منها :

 يعرفو فايوؿ " إف التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكوف عليو اظتستقبل مع االستعداد عتذا اظتستقبل ". -

تيبػات كالعمليػػات الالزمػػة إلعػػداد كاختػاذ القػػرارات اظتتصػػلة بتحقيػػق كيعرفػو إبػػراىيم سػػعد الػدين " ىػػو غتموعػػة النشػػاط كالرت  -

أىداؼ ػتددة , كفقػا لطريقػة مثلػ  , كأف التخطػيط القػومي ىػو غتموعػة التنظيمػات كالرتتيبػات الػيت اختػًنت لتحقيػق 

 األىداؼ االقتصادية ك االجتماعية كالسياسية باجملتمع يف زمن معٌن ".

و حتديد األىداؼ اليت يسع  اظتشركع إىل حتقيقها كرسم اطتطػوط كالػربامج الكفيلػة بتحقيػق كيعرفو السلمي " التخطيط ى -

 تلك األىداؼ , آخذا بعٌن االعتبار اإلمكانيات كالقيود اليت تفرضها ظركؼ اظتناخ العامل اةيط باظتشركع " .

ر كخػػػربات اظتاضػػػي كاالسػػػتعداد عتػػػذا كيعرفػػػو إبػػػراىيم عبػػػد اظتقصػػػود أنػػػو " اسػػػتقراء للمسػػػتقبل مػػػن خػػػالؿ إمكانػػػات اضتاضػػػ -

اظتستقبل بوضع أمثل اضتلوؿ لو بكافة الوسائل اظتمكنػة لتحقيػق األىػداؼ البعيػدة كالقريبػة , ككضػع بػدائل ألم صػعوبات 

ػتتملػة عػن طريػق حتديػػد السياسػات الكفيلػة لتحقيػق ىػػذه األىػداؼ مػع كضػع الػػربامج الزمنيػة عتػذه السياسػات يف إظهػػار 

1.تاحة كاظترتقبة اإلمكانيات اظت
 

 تعريف التخطيط في المجال الرياضي : .1-1
 نستخل  من التعاريف السابقة اليت عرضناىا تعريف كجيز للتخطيط يف اجملاؿ الرياضي كاآليت :    

                                                 

 . ( 17 , 16,ص )  2003, اإلسكندرية :  1إبراىيم عبد اظتقصود: " اظتوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية "، دار الوفاء ،لدنيا الطباعة كالنشر ، ط  1



 

6: 

 

 اييي الفصل األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخطيط االسرت

ىػػو التنبػػؤ مبػػا سػػيكوف يف اظتسػػتقبل لتحقيػػق ىػػدؼ مطلػػوب حتقيقػػو يف اجملػػاؿ الرياضػػي كاالسػػتعداد بعناصػػر العمػػل , كمواجهػػة 

 1 التنفيذ كالعمل عل  تذليلها , يف إطار زمن ػتدد كالقياـ مبتابعة كافة اصتوانب يف التوقيت اظتناسب  معوقات

 أهمية التخطيط :. 1-2
 يلعب التخطيط دكر فعاؿ يف اختاذ القرارات اإلدارية كتوجد أربع أسباب توضح أقتية التخطيط :    

 أكال : مواجهة حالة عدـ التأكد كالتغيًن  

التخطػػيط أمػػرا ضػػركريا ظتواجهػػة التغػػًن كعػػدـ التأكػػد الػػذم ينطػػوم عليػػو اظتسػػتقبل فاظتسػػؤكؿ ال يسػػتطيع كضػػع األىػػداؼ أصػػبح 

 فقط كإفتا عليو أف يعرؼ طبيعة الظركؼ اظتستقبلية كالتغًنات اةتملة كالنتائج اظتتوافقة , كعالقة ذلك باألىداؼ .

 الرتكيز عل  األىداؼ   ثانيا :

يف اظتقػاـ األكؿ إىل اؾتػاز أىػداؼ كبػذلك يركػز التخطػيط علػ  إعػداد اطتطػط الفرعيػة كيػربط بعلػها بػبعض , فالتخطيط موجػو 

كتقليل درجة اضترية يف ىذه اطتطة كمدخل لاللتزاـ هبا كحتقيق اعتدؼ , كيدفع ذلك اظتسؤكلٌن إىل أخد الظػركؼ اظتسػتقبلية يف 

 تماش  مع الظركؼ مبا يلمن حتقيق أىداؼ اظتؤسسة .اظتساؽ , كمراجعة ىذه اطتطط دكريا كتنفيذىا مبا ي

 االستفادة القصول من اقتصاديات التسويق  ثالثا :

يسػػاعد التخطػػيط علػػ  حتديػػد أكثػػر الوسػػائل كالعمليػػات كغايػػة لتحقيػػق اعتػػدؼ كبػػذلك تػػؤدم إىل ختفػػيض التكػػاليف كنتكػػن 

 مالحظة اقتصاديات التخطيط يف غتاؿ االؾتاز .

 ية الرقابة تسهيل عمل رابعا :

ترجع أقتية التخطيط يف ىذا اجملػاؿ إىل أف اظتػدير ال نتكػن متابعػة أعمػاؿ مرؤكسػيو بػدكف أف يكػوف لديػو أىػداؼ ؼتططػة كعلػ  

 2 ضوئها نتكن التعرؼ عل  مستول االؾتاز باظتقارنة هبذه األىداؼ 

 

 
                                                 

 ( . 27, ص ) 1999مفت إبراىيم زتاد: " تطبيقات اإلدارة الرياضية "، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة األكىل ، القاىرة  1
 ( . 10النمس بوزيد كحدباكم أزتد :" مكانة التخطيط اإلسرتاتيجي يف اظتؤسسات الرياضية اصتزائرية "، ) غًن منشورة ( , مرجع نفسو, ص )  2
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 مزايا التخطيط :. 1-3

اعتدؼ الرئيسي بالعمل اصتمػاعي كالػذم أنشػمل اظتشػركع مػن أجلػو كيتحقػق  إف اظتزايا الرئيسية للتخطيط ىي اظتساعدة يف حتقيق

 بػ :

 يساعد عل  التخل  من اظتشاكل كالعمل عل  تالقيها قبل حدكثها ؽتا يزيد الشعور باألماف كاالستقرار . -

 توحيد اصتهود اصتماعية لبلوغ األىداؼ . -

 كاألمواؿ كاظتوارد .نتكن بواسطتو التنبؤ باالحتياجات البعيدة من حيث العماؿ  -

 يعمل عل  االستغالؿ األمثل لإلمكانات اظتتاحة ؽتا يؤدم إىل ختفيض تكاليف اظتنشأة إىل حد أدىن . -

 اظتساعدة يف االتصاؿ ألنو يعتمد عل  االنسياب اظتنتظم للمعلومات من خارج اظتنظمة كيف داخلها . -

 ألىداؼ كاظتعايًن .اظتساعدة يف الرقابة بطريقة فعالة , ألف التخطيط لتدد ا -

لتقػػق األمػػن النفسػػي لألفػػراد كاصتماعػػات , ففػػي ظػػل التخطػػيط يطمػػئن اصتميػػع إىل أف األمػػور الػػيت  مهػػم قػػد حسػػب  -

 حساهبا كأعدت عد ا .

 .مراحل التخطيط : 1-4
 حتديد اعتدؼ بوضوح . -

 رتع اضتقائق كاظتعلومات اظتتصلة باظتشركع . -

 تبويب اظتعلومات يف أبواب متجانسة . -

 حتليل ىذه اظتعلومات . -

 كضع فركض العمل عل  حتقيق األىداؼ . -

 كضع عدد من اطتطط البديلة . -

 دراسة اطتطط كاختيار األفلل منها . -
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1 كضع برامج التنفيذ كفقا لألكلوية يف التنفيذ كالرتتيب الزمين  -
 

 .أنواع التخطيط : 1-5
 ما تتطلبو اظتؤسسة اليت تقـو هبذا التخطيط كىي:  ينقسم التخطيط إىل ثالث أنواع كلكل منها أقتية كمدل تأثًن

ىػػو العمليػػة اإلداريػػة الػػيت يػػتم فيهػػا حتديػػد األكلويػػات كتكػػوين الػػربامج , كرسػػم السياسػػات الػػيت  التخطػػيط االسػػرتاتيجي : –أ 

ة بالبيئػة مػن خػارج حتكم سلوؾ اظتؤسسة كاستخداـ اظتوارد اظتختلفة اظتادية كالبشرية لتحقيق أىدافها , كيتطلب معلومات خاصػ

 اظتؤسسة .

ـ " أف التخطيط االسرتاتيجي يركز عل  ميداف كاحػد مػن ميػادين عمػل يف كقػت ػتػدد  9<<6كيذكر إبراىيم عبد العزيز سنة 

 كيكوف أكثر عمومية ".

ـ انػػػػو" مسػػػػاندة التخطػػػػيط  8<<6التخطػػػػيط التكتيكػػػػي : كيػػػػذكر عبػػػػد الغفػػػػار حنفػػػػي ك عبػػػػد السػػػػالح أبػػػػو قحػػػػف  –ب 

تيجي للمؤسسػػػة ككػػػل كللخطػػػط اإلسػػػرتاتيجية اطتاصػػػة مبيػػػادين النشػػػاط اظتختلفػػػة , كالتسػػػويق كاإلنتػػػاج كيقػػػـو بتقيػػػيم االسػػػرتا

صالحية البدائل اظتختلقة مػن األىػداؼ كيتميػز باظتركنػة يف اختيػار اإلجػراءات , كمراجعػة البػدائل اإلسػرتاتيجية كلتتػاج للتنسػيق 

 غيلية" .بٌن رغبات اإلدارة العليا كاإلدارة التش

ـ " أاػػػػا  ػػػػدؼ ظتسػػػػاندة التخطػػػػيط التكتيكػػػػي كحتديػػػػد تفاصػػػػيلو  9<<6التخطػػػػيط التشػػػػغيلي : يػػػػذكر إبػػػػراىيم شػػػػيحة  –ج 

كمتت  بوضع اطتطط لألنشطة اظتتكررة كالقابلة للقياس ,كذلك علػ  شػكل نتػائج متوقعػة كيػتم يف اظتسػتويات الػدنيا للمؤسسػة 

ـ بػػاطتطط الشػػهرية كاألسػبوعية كاليوميػػة كتوضػػع يف شػكل معػػايًن , كموازنػػات تقديريػػة , كيهػتم مػػديركا اإلدارات كرؤسػػاء األقسػا

 تسمح بتحديد النتائج بطريقة ػتددة ".

 مبادئ التخطيط الفعال : 1-6 
ىنػػاؾ عػػدة مبػػادئ كتػػب مراعا ػػا لكػػي يكػػوف التخطػػيط ذا فاعليػػة ،كأقتيػػة يف اظتؤسسػػة كىػػي كمػػا ذكرىػػا علػػي ػتمػػد منصػػور    

 ـ كىي :  <<<6ك فريد النجار    ـ <<<6 ةسن

                                                 
 ( 18يم ػتمود عبد اظتقصود: مرجع سبق ذكره , ص ) إبراى 1
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إعداد تنبؤ دقيق ألنو مصدر افرتاضات التخطيط بالنسبة للمؤسسة كالذم تبىن عليو خطط اإلدارة كتعليم القػائمٌن بػالتنبؤ  - 

 باظتعلومات اظتطلوبة من اظتديرين .

ـ مػن اظترؤكسػٌن للخطػة ك اظتشػاركة يف اضتصوؿ عل  قبوؿ اطتطػة ألاػا تنفػذ مػن خػالؿ البشػر ك القبػوؿ ك اضتمػاس ك االلتػزا - 

 عملية التخطيط  .

 أف تكوف اطتطة سليمة ألف التخطيط ىو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ااية معينة ك يتحقق ذلك خبطة سليمة ك فعالة. - 

اص إكتػػػاد تنظػػػيم فعػػػاؿ لعمليػػػة التخطػػػػيط ألف التخطػػػيط مسػػػؤكلية اإلدارة يف رتيػػػع مسػػػػتويا ا ك إعػػػداد خطػػػط مػػػن أشػػػػخ - 

 متخصصٌن يف التخطيط ت حتويلها إلدارة اظتؤسسة لتنفيذىا ىو طريق ملموف .

 اظتوضوعية يف التخطيط كيكوف حتقيقو ؽتكن حدكثو دكف خياؿ. - 

 التحديد اظتسبق ظتعايًن التخلي عن مشركع اطتطة ككتب لكل مشركع مؤشر زمين ك ما ي ترتبط بو اطتطة حت ال تفشل. - 

 ط ومشاكله :معوقات التخطي 0-1

تػػربز معوقػػات التخطػػيط ك اظتشػػاكل ك الصػػعوبات الػػيت تػػؤدم يف أغلػػب األحيػػاف يف عػػدـ ؾتػػاح التخطػػيط ك عػػدـ حتقيػػق  -  

 األىداؼ اليت تسع  اظتؤسسة لتحقيقها كىي:

 عدـ مشولية التخطيط حيث يتم التخطيط لنشاط معٌن دكف التخطيط لنشاط آخر مرتبط ارتباطا كثيقا بو. -  

 دـ أك ضعف اظتتابعة من األجهزة التخطيطية إلجراء اظتراقبة الفعالة عل  األعماؿ اظتنفذة.ع -  

 عدـ كجود عالقة بٌن األجهزة التخطيطية كاألجهزة التنفيذية حيث انفصاعتما عن بعلهما يف مستويات اإلدارة . -  

 نق  أك عدـ دقة اظتعلومات اطتاصة باظتشركع . -  

 زة التنفيذية كال تكوف مدربة تدريبا كافيا.عدـ كفاءة األجه -  

عػػدـ كجػػود تنظػػيم سػػليم لألجهػػزة التنفيذيػػة يف توزيػػع كتقسػػيم األعمػػاؿ علػػ  الوحػػدات كفػػق األسػػس العلميػػة الصػػحيحة  -  

 1كتأمٌن الرتابط فيما بينها .

                                                 
 ( . 40 – 39عمر نصر اهلل قشطة :"مرجع سبق ذكره, ص )  1
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  اظتعدات اظتتاحة لالستخداـ معوقات داخلية كتتمثل يف اضتدكد القصول من الطاقة اإلنتاجية , ككفاءات األفراد ك  -  

معوقػػات خارجيػػة كتتمثػػل يف القػػوانٌن كاللػػوائح العامػػة كاالعتبػػارات السياسػػية كاالجتماعيػػة الػػيت ال تسػػتطيع اإلدارة التفاعػػل  -  

 1 معها 

 عناصر التخطيط : 0-0

ألىػػداؼ اظتطلػػوب الوصػػوؿ التخطػػيط ىػػو إذف عمػػل افرتاضػػات ظتػػا تكػػوف عليػػو األحػػواؿ يف اظتسػػتقبل، ت كضػػع خطػػة تبػػٌن ا   

إليهػػػا , كالعناصػػػر الواجػػػب اسػػػتخدامها ككيفيػػػة اسػػػتخداـ ىػػػذه العناصػػػر كخػػػط السػػػًن للمراحػػػل اظتختلفػػػة الواجػػػب اظتػػػركر هبػػػا , 

 كالوقت الالـز لتنفيذ األعماؿ كعل  ىذا نتكن تقسيم التخطيط إىل عناصره اآلتية :

 . حتديد األىداؼ اظتطلوب الوصوؿ إليها باصتهد اصتماعي -

 رسم السياسات أم القواعد اليت حتكم تصرفات اظترؤكسٌن يف استخدامهم للعناصر اظتذكورة .  -

 حتديد العناصر ) كما كنوعا ( الواجب استخدامها لتحقيق األىداؼ سواء كانت ىذه العناصر مادية أك بشرية . -

 . إقرار اإلجراءات أم اطتطوات التفصيلية اليت تتبع يف تنفيذ ؼتتلف العمليات -

 كضع الربامج الزمنية أم ترتيب األعماؿ اظتطلوب القياـ هبا ترتيبا زمنيا . -

 احتياجات التخطيط : 0-0

 التعاكف كالثقة اظتتبادلة بٌن اظتخططٌن كبٌن اظتنفذين الذين ينفذكف اطتطة . - 

 توافر األشخاص اظتؤىلٌن الذين يصلحوف لتو ي األعماؿ التخطيطية . - 

 نب اإلدارة العليا عند رتع اضتقائق كاظتعلومات .التسهيالت من جا - 

 استعداد اإلدارة الختاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ اطتطة . - 

 حتديد دكر اإلدارة يف مراجعة اطتطة كالتعديل يف ىيكل تنظيم لكي يتناسب مع الظركؼ السائدة . - 

                                                 
 ( . 41عمر نصر اهلل قشطة :"مرجع سبق ذكره, ص )  1
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كبٌن اإلداريػٌن يف رتيػع اظتسػتويات لكػي نلػمن التفػاىم اظتتبػادؿ  االتصاؿ اظتتبادؿ كالتعاكف اظتثمر بٌن اطترباء كاالستشاريٌن - 

 بينهم . 

اسػػتعداد اإلدارة ظتراجعػػة اطتطػػة كتعػػديلها إذا لػػـز األمػػر ك خاصػػة يف حالػػة تغػػًن الظػػركؼ اةيطػػة كالػػيت مػػن الصػػعب توقعهػػا  - 

 1 كقت إعداد اطتطة 

 اإلستراتيجية :  -2

 مفهوم اإلستراتيجية: 2-1
كتعػػػين فنػػػوف اضتػػػرب  strotegosإىل الكلمػػػة اليونانيػػػة اسػػػرتاتيجوس  strategyاب أصػػػل كلمػػػة إسػػػرتاتيجية يرجػػػع الكتػػػ   

 رؾ.كإدارة اظتعا

اإلسػػرتاتيجية علػػ  أاػػا علػػم ختطػػيط كتوجيػػو  websters new world dictionaryكيعػػرؼ قػػاموس كيبسػػرت  - 

 العمليات العسكرية. 

تيجية علػػ  أاػػا تعػػػين علػػم أك فػػن اضتػػرب أك كضػػع اطتطػػط كإدارة العمليػػػات اإلسػػرتا Almawridكيشػػًن قػػاموس اظتػػورد  - 

 اضتربية.

ك علػػػ  نفػػػس الػػػنهج ؾتػػػد أف قػػػاموس أكسػػػفورد يبػػػٌن معػػػىن اإلسػػػرتاتيجية علػػػ  أسػػػاس الفػػػن اظتسػػػتخدـ يف تعبئػػػة كحتريػػػك  - 

 2.اظتعدات اضتربية مبا نتكن من السيطرة عل  اظتوقف ك العدك بصورة شاملة 

 يم السابقة ىي مفاىيم عامة ىناؾ مفاىيم خاصة لبعض الفقهاء اظتختصٌن يف األعماؿ اإلدارية ك اإلسرتاتيجية.ىذه اظتفاى

عرفها توماس بأاا " خطط كأنشطة اظتنظمة اليت يػتم كضػعها بطريقػة تلػمن خلػق درجػة مػن التطػابق بػٌن رسػالة اظتنظمػة ك  - 

 3 ا بصورة فعالة ك ذات كفاءة عالية " أىدافها،كبٌن ىذه الرسالة ك البيئة اليت تعمل هب

                                                 
 ( .  25 – 19إبراىيم ػتمود عبد اظتقصود : "مرجع سبق ذكره, ص )  1
 ( . 15, ص )  2006سرتاتيجي بقياس األداء اظتتوازف"، اظتكتبة العصرية اظتنصورة ، عبد اضتميد عبد الفتاح اظتغريب :" التخطيط اال 2
 ( . 26, ص )  2000إشتاعيل ػتمد السيد :" اإلدارة اإلسرتاتيجية "، مفاىيم عامة كحاالت تطبيقية ، الدار اصتامعية ، اإلسكندرية  ،  3
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بأاػا " دتثػل إعػداد األىػداؼ ك الغايػات األساسػية طويلػة األجػل ظتؤسسػة   ALFRED CHANDLER كيعرفهػا - 

 ، ك اختيار خطط  العمل كختصي  اظتوارد اللركرية ".

ارات " أف اإلسػػػرتاتيجية ىػػػي غتموعػػػة القػػػر  PHILIPPEDWOOTك  HARFARDكمػػػا ؾتػػػد لػػػدل مدرسػػػة   - 

اظتهمػػة لالختيػػارات الكػػربل للػػنظم اظتتعلقػػة باظتؤسسػػة يف غتموعهػػا ، ك الراميػػة إىل تكييػػف اظتؤسسػػة مػػع التغػػًن ك كػػذا الغايػػات 

األساسػػية ، ك اضتركػػات مػػن أجػػل الوصػػوؿ إليهػػا ، ك القػػرارات األساسػػية الختيػػار اعتيكػػل التنظيمػػي ، ك األخػػذ بعػػٌن االعتبػػار 

 .تطبيق اإلسرتاتيجية "

 من ىذه التعاريف ، ؾتد بأف ىناؾ أبعاد رئيسية كتب أف يتلمنها مفهـو اإلسرتاتيجية ك ىي : ك - 

 اإلسرتاتيجية : أسلوب مرتابط ك موحد ك عامل للقرارات . - 

 اإلسرتاتيجية : ىي كسيلة لتحديد رسالة اظتنظمة يف ظل أىدافها طويلة األجل ك الربامج ك أكلويات التخص  للموارد . - 

 اإلسرتاتيجية : كسيلة لتعريف اجملاؿ التنافسي . -  

   اإلسرتاتيجية : ىي استجابة للفرص ك التهديدات اطتارجية ، ك نقاط القوة ك اللعف الداخلية لتحقيق ميزة تنافسية   - 

 اإلسرتاتيجية : ىي نظاـ لتوزيع اظتهاـ ك اظتسؤكليات اإلدارية للمنظمة . - 

 1 لكافة األطراؼ اظترتبطة باظتنظمة  اإلسرتاتيجية : ىي تعريف -  

 شروط وضع اإلستراتيجية :  5-5

ال نسػػتطيع أف نفػػرؽ بػػٌن إسػػرتاتيجية جيػػدة ك أخػػرل سػػيئة ، عػػن طريػػق النتػػائج اصتزئيػػة أك النهائيػػة ألف ىنػػاؾ إمكانيػػة كجػػود    

جيػدة كمالئمػة ك معػدة بشػكل ػتكػم ، إسرتاتيجية غػًن مالئمػة ، كرغػم ذلػك تعطػي نتػائج مقبولػة ، كباظتقابػل فػإف إسػرتاتيجية 

 قد ال تعطي النتائج اظترجوة،كللخركج من ىذا اظتأزؽ كتب توفر الشركط التالية:

 أف تكوف اإلسرتاتيجية ػتددة ك كاضحة. - 

 أف تستفيد كتستعمل الفرص اظتمنوحة من اةيط الوطين كالدك ي. - 

                                                 
 ( . 29الزىرة سهيل ك آخركف : " مرجع سبق ذكره, ص )  1
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 مقبولة.أف تكوف مالئمة إلمكانيات اظتؤسسة كمستول ؼتاطرة - 

 أف تكوف ؼتتلف شركط اإلسرتاتيجية متناسقة مع االااىات العامة ظتختلف أقساـ اظتؤسسة. - 

 أف تتناسب يف درجة مالءمتها لنظاـ قيم إطارات اإلدارة يف ؼتتلف اظتستويات ك تساىم يف حتفيز االلتزاـ العاـ. - 

 تمع.أف تكوف مالئمة  ظتستول مقبوؿ من اظتساقتة يف إفادة اجمل - 

 1 ضركرة كجود مؤشرات أك مقاييس ظتتابعة نسب تنفيذ اإلسرتاتيجية  - 

 التخطيط اإلستراتيجي:-0 

تعتػػرب مرحلػػة التخطػػيط اإلسػػرتاتيجي حجػػر األسػػاس لتكػػوين كتنفيػػذ اإلسػػرتاتيجيات الػػيت نتكػػن مػػن خالعتػػا حتقيػػق رسػػائل  - 

ئل كاختيػػػار البػػػديل األفلػػػل،بل إف التأكػػػد مػػػن مػػػدل مالئمػػػة اظتؤسسػػػة كأىػػػدافها ،كليسػػػت العمليػػػة ببسػػػاطة غتػػػرد دراسػػػة للبػػػدا

 اإلسرتاتيجية اظتختارة يتطلب من اظتديرين قدر كبًن من االىتماـ إىل كافة اصتوانب كاألكضاع اطتاصة باظتؤسسة.

 مفهوم التخطيط االستراتيجي :  0-0

ا كمبسػػارىا الرئيسػػي كحتديػػد العمليػػات كاألنشػػطة التخطػػيط االسػػرتاتيجي :ىػػو التصػػميم كالتبصػػًن برسػػالة الشػػركة كبأىػػدافه –أ 

 2 كاألعماؿ الالزمة لتحقيق ذلك 

بأنػو " تصػور اظتسػتقبل اظترغػوب فيػو كالوسػائل الػيت تسػمح ببلوغػو كلػذلك فهػو عمليػة مسػتمرة تسػتلـز  Ackoffيعرفو  –ب 

الػيت تكػوف فيهػا احتمػاالت حتقيػق النتػائج  بناء كتقسيم غتموعة من القرارات اظترتابطة الػيت تسػبق الفعػل كتتػدخل يف الوضػعيات

   3 اظترغوبة ضعيفة هبدؼ رفع احتماالت حتقيق النتيجة" 

إف التخطػػيط االسػػرتاتيجي ىػػو العمليػػة اإلداريػػة الػػيت يػػتم فيهػػا حتديػػد األكلويػػات كتكػػوين الػػربامج كرسػػم السياسػػات الػػيت  –ج 

لبشػرية لتحقيػق أىػدافها كيتطلػب معلومػات خاصػة بالبيئػة مػن خػارج حتكم سلوؾ اظتؤسسػة كاسػتخداـ اظتػوارد اظتختلفػة اظتاديػة كا

 اظتؤسسة . 

                                                 
 ( . 29, ص )  2001ناصر دادم عدكاف : " اإلدارة كالتخطيط اإلسرتاتيجي" ، ديواف اظتطبوعات اصتامعية ، بن عكنوف ، اصتزائر ،  1
 ( . 23, ص )  1999أزتد ماىر: " دليل اظتدير خطوة خبطوة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية"،  الدار اصتامعة ، اإلسكندرية، مصر،  2
 . 2005/    2004:" ػتاضرات يف مقياس اإلدارة اإلسرتاتيجية " إدارة أعماؿ ، السنة الرابعة ، قسم علـو التسيًن، جامعة بسكرة ،  عبد اظتليك مزىودة 3
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 إف التخطيط االسرتاتيجي يركز عل  ميداف كاحد من ميادين العمل يف كقت ػتدد كيكوف أكثر عمومية  –د 

ظتالئمػة لتحقيػق األىػداؼ يعين حتديد دكر اظتؤسسة يف اجملتمع كطريقة استخداـ اظتوارد كالعمليات التشػغيلية كاإلجػراءات ا –ق 

 1.اظترسومة لإلسرتاتيجية 

 مالمح التخطيط االستراتيجي : 3-2
ينبغي أف نؤكد عل  حقيقة أساسية يف اإلدارة اإلسرتاتيجية كىي أف التخطػيط االسػرتاتيجي لػيس تنبػؤ , ألنػو يصػعب التنبػؤ    

سػػرتاتيجي ىػػو ػتاكلػػة لتصػػور شػػكل اظتؤسسػػة يف اظتسػػتقبل بدقػػة بسػػبب السػػرعة الكبػػًنة يف التغػػًنات البيئيػػة , كإفتػػا التخطػػيط اال

 كحتقيق ىذا التصور , كمبعىن آخر التخطيط االسرتاتيجي ىو كيف ننظر للمستقبل كنبنيو .

 كبالنسبة ظتالمح التخطيط االسرتاتيجي فإنو نتكن إكتازىا فيما يلي : 

 أنو نظاـ متكامل يتكوف بشكل معتمد كخبطوات متعارؼ عليها . -

 نظاـ لتحديد مسار اظتؤسسة كحتديد أىدافها . أنو -

 أنو نظاـ لتحديد غتاالت دتييز اظتؤسسة ك أنشطتها اإلبداعية . -

 أنو أسلوب منهجي لقياس فعالية أقساـ ككحدات اظتؤسسة . -

 أنو أسلوب كاقعي لتقسيم كمراجعة خطط العمل للتعرؼ عل  نقاط القوة كاللعف . -

 2 درة عل  االستمرار كأكثر قدرة عل  التنبو للتغيًن كاالنسجاـ معو أنو أسلوب علمي كتعل اظتؤسسة قا -

 التخطيط االستراتيجي والتخطيط طويل و متوسط وقصير األجل : 3-3
سػػنوات ( كىػػو  65يغطػػي التخطػػيط طويػػل األجػػل فػػرتة زمنيػػة طويلػػة تشػػمل عػػدة سػػنوات كأحيانػػا عػػدة عقػػود ) عقػػد       

ديػػػة كالتوسػػػيع يف قاعػػػدة اظتمارسػػػٌن للنشػػػاط كتقػػػدًن أجيػػػاؿ جديػػػدة مػػػن الفئػػػات الشػػػبانية , يػػػرتبط عػػػادة باألنشػػػطة اعتامػػػة لألن

ىي اظتسؤكلة عادة عن التخطيط طويل اظتػدل يف معظػم األنديػة , يف حػٌن التخطػيط متوسػط األجػل لفػرتة زمنيػة  اكاإلدارة العلي

                                                 
 ( . 37عمر نصر اهلل قشطة : "مرجع سبق ذكره, ص )  1
 .(  69عمار بوحوش :"نظريات اإلدارة اضتديثة "، دار الغرب اإلسالمي ,جامعة اصتزائر، ص )  2
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لوسط  , كاطتطػة اظتتوسػطة كقػد تشػمل إقامػة منشػأة كجػزء أعواـ كتستلـز كجود ترابط بٌن اإلدارة العليا كا :ترتاكح بٌن عاـ ك 

 من خطة طويلة األجل خاصة بالنادم الرياضي .

أمػػػا التخطػػػيط القصػػػًن األجػػػل فيغطػػػي فػػػرتة زمنيػػػة أقػػػل مػػػن سػػػنة عػػػادة كيركػػػز علػػػ  األنشػػػطة اليوميػػػة القائمػػػة علػػػ  تقسػػػيم  -

كيز علػ  األنشػطة الالزمػة لتحقيػق أعمػاؿ معينػة يف كمتابعة عمليات التقدـ ؿتو أىداؼ متوسطة كطويلة األجل مبعىن الرت 

إطار زمين ال يتجاكز سنة كاحدة , إال أف رغم التباين بٌن اظتستويات للتخطيط السابقة فإنو ينبغي أف يكػوف تكامػل بػٌن 

1 اطتطط الثالثة 
 

 معوقات التخطيط االستراتيجي : 0-0

ناؾ عقبػات اعػل التخطػيط االسػرتاتيجي أمػرا صػعبا كفيمػا يلػي بعػض إف استخداـ التخطيط االسرتاتيجي ليس أمرا ىينا فه   

 العقبات اليت قد تعيق عملية التخطيط االسرتاتيجي .

 عدـ رغبة اظتديرين أك ترددىم يف استخداـ ىذا األسلوب كذلك يرجع لألسباب التالية : – 6

 اعتقاد اظتدير بعدـ توافر الوقت الكايف للتخطيط االسرتاتيجي . –أ 

 اعتقاد اظتدير بأاا ليست مسؤكلية . – ب

 . ياعتقاد اظتدير بأنو ال يكافمل عل  عملية التخطيط اإلسرتاتيج –ج 

 البيئة اطتارجية اظتلطربة ؽتا قد كتعل التخطيط متقدما قبل أف يبدأ لألسباب التالية : – 7

 التغًن السريع يف عناصر البيئة ) قانونية , سياسية , اقتصادية ( . –أ 

 ارتفاع تكلفة متابعة ىذا التغًن عن قرب كبصورة مستمرة . –ب 

 مشاكل التخطيط االسرتاتيجي ترتؾ انطباعا سيئا يف ذىن اظتدير لألسباب التالية :  – 8

 مشاكل كضع نظاـ للتخطيط االسرتااي كغموضو ال اعل اظتدير متقبل للفكرة . –أ 

 اإلسرتاتيجية ال اعل اظتدير مقدرا ألقتية الفكرة . مشاكل رتع البيانات كحتليلها لوضع اطتطط –ب 

                                                 
 ( 116, ص )  2006حسن حرًن :"مبادئ اإلدارة اضتديثة" ، الطبعة األكىل , دار اضتامد للنشر ك التوزيع ، عماف ،  1
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 كجود خطأ يف إدارة اطتطط اإلسرتاتيجية جبعل اظتدير يعتقد أف الفكرة غًن غتدية . –ج 

 ضعف اظتوارد اظتتاحة مثل : – 9

 صعوبة اضتصوؿ عل  اظتوارد األكلية . –أ 

 صعوبة جلب التكنولوجيا كاألساليب الفنية . –ب 

 القدرات اإلدارية . نق  يف –ج 

 التخطيط لتتاج إىل كقت كتكلفة كبًنة كذلك لألسباب التالية :  – :

 تستغرؽ اظتناقشات حوؿ رسالة كأىداؼ الشركة كقتا طويال من اإلدارة العليا . –أ 

   1.األمر لتتاج إىل كم ىائل من اظتعلومات كاإلحصاءات اظتكلفة  –ب 

 مقومات التخطيط االستراتيجي :  0-2

ىنػػاؾ عػػدة عناصػػر رئيسػػية كتػػب التفكػػًن فيهػػا قبػػل البػػدء بوضػػع اإلسػػرتاتيجيات , كىػػذه العناصػػر تعتػػرب كمػػدخالت ىامػػة تػػؤثر 

 عل  فاعلية التخطيط االسرتاتيجي كتتمثل يف :

البػػػد مػػػن كضػػػع نظػػػاـ التخطػػػيط االسػػػرتاتيجي , كلتتػػػوم ىػػػذا األخػػػًن علػػػ  اطتطػػػوات اظتتبعػػػة يف التخطػػػيط االسػػػرتاتيجي  –أ 

اظتناسبة للمشركع , كما حتتوم عل  أسلوب مشاركة اظتديرين يف كضػع اإلسػرتاتيجية كمػدل االسػتعانة خبػرباء خػارجيٌن , كمنػو ك 

نالحػػو أف النظػػاـ كتػػب أف يكػػوف مػػرف للغايػػة , كذلػػك ألنػػو يف كػػل مػػرة يواجػػو اظتشػػركعات  ديػػدات أك فرصػػة كنريػػد أف ؿتػػدد 

   2 اتيجيا إسرتاتيجية لتددىا , كعليو أف ختطط اسرت 

 كىذا األخًن ال يتبع يف الغالب دكرة التخطيط السنوية كإفتا ينشأ كفقا للظركؼ كاالحتياج .  

دراسة كسائل كأىداؼ اظتشركع : حيث أف األىداؼ العامة للمشػركع حتػدد شػكل اظتشػركع يف اظتسػتقبل  كحتػدد الوضػع  –ب 

ظتديرين إىل تلك االسػرتاتيجيات الػيت نتكػن أف تسػاعد اظتشػركع علػ  اظترغوب حتقيقو فيجب دراستها جيدا ذلك أاا قد ترشد ا

 حتقيق الصورة اليت يود حتقيقها لنفسو .

                                                 
 ( . 13,  12, ص )  2002/ 2001نادية العارؼ :" التخطيط االسرتاتيجي كالعوظتة "، كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ، الدار اصتامعية ، 1
 ( . 40,  39سابق, ص )  أزتد ماىر :" مرجع 2
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 دراسة سياسات اظتشركع : حيث أف السياسات ىي للتصرؼ فاألصل يكوف بلركرة اانس  –ج 

ات اظتشػاركة بصػورة مسػتمرة , اسرتاتيجيات اظتشركع مػع سياسػتو , فػإذا كانػت السياسػات تػن  علػ  تقػدًن نشػاط يرضػي رغبػ

فقػػد نقػػرتح الظػػركؼ الػػيت نتػػر هبػػا اظتشػػركع إسػػرتاتيجية التنويػػع كالتشػػكيل يف بعػػض األحيػػاف كعنػػدما تكػػوف الظػػركؼ الػػيت نتػػر هبػػا 

اظتشركع حػادة فقػد يلػطر إىل اختيػار إسػرتاتيجية معارضػة , أك غػًن منسػجمة جزئيػا مػع السياسػات اظتوضػوعة ككتػب أف نقػوؿ 

ار مػػػن ىػػػذا ألف اإلسػػػرتاتيجية ىػػػي حتػػػرؾ مرحلػػػي مؤقػػػت يسػػػع  إىل حتسػػػٌن موقػػػف اظتشػػػركع مادامػػػت اإلسػػػرتاتيجية أنػػػو ال خيػػػ

 تستحق ىذا  النفع فال مانع من أف نغض النظر مؤقتا عل  مثل ىذا التعارؼ .

مػػػػارىم , تعلػػػػيمهم أخػػػػذ توجيهػػػػات اإلدارة كفلسػػػػفتها يف اضتسػػػػباف : إف تركيبػػػػة اإلدارة العليػػػػا مػػػػن اظتػػػػديرين مػػػػن حيػػػػث أع –د 

كدكافعهم كأسلوب عملهم تؤثر بدرجة كبًنة عل  كضع اإلسرتاتيجية , كما انو ال نتكػن إنكػار دكر الفػن الشخصػي كاالبتكػار 

 1 الفردم للمديرين يف كضع اإلسرتاتيجية كعليو كجب أخذ ىذه االعتبارات يف اضتسباف 

 فوائد التخطيط االستراتيجي :  3-6
 ط االسرتاتيجي إىل حصوؿ اظتنش ت عل  العديد من الفوائد منها :تؤدم ؽتارسة التخطي

 2 يزكد اظتنش ت مبرشد حوؿ ما الذم تسع  لتحقيقو . -

 يزكد اظتسؤكلٌن بأسلوب للتفكًن للمنشأة ككل  . -

 يساعد اظتنشأة عل  توقع التغًنات يف البيئة اةيطة هبا ككيفية التأقلم معها . -

 توزيع اظتوارد اظتتاحة كحتديد طرؽ استخدامها .يساعد اظتنشأة عل  ختصي  أم  -

 اظتديرين لرياح التغيًن كالتهديدات كالفرص اةيطة  ةيزيد الوعي هبا كسياسي -

 يقدـ اظتنطق السليم يف تقسيم اظتوازنات اليت يقدمها اظتديركف . -

 ينظم التسلسل يف اصتهود التخطيطية عرب اظتستويات اإلدارية اظتختلفة . -

 ر خالقا كمبتكرا كيبادر بوضع األىداؼ كليس متلقيا عتا .كتعل اظتدي -

                                                 
 ( . 40,  39ازتد ماىر : " مرجع سبق ذكره, ص )  1
 ( . 119 – 117عبد اضتميد عبد الفتاح اظتغريب: " مرجع سبق ذكره  ص)  2
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  يوضح صورة اظتنشأة أماـ كافة رتاعات اظتصاحل  -
 

 مراحل خطوات التخطيط االستراتيجي :  3-7
مبجموعػة مػن اظتراحػل أك اطتطػوات كعلػ  الػرغم مػن تفػاكت خطػوات التخطػيط االسػرتاتيجي  يدتر عملية التخطيط اإلسرتاتيج

 إال أنو نتكن صياغة اإلطار التا ي ظتراحل التخطيط االسرتاتيجي : من كاتب آلخر

 حتديد رسالة كأىداؼ اظتنشأة . -

 حتديد اطتصائ  كالسمات للمنشأة . -

 حتديد البيئة اطتارجية اضتالية كإعداد التنبؤات بالبيئة اظتستقبلية  -

 القياـ مبراجعة اظتوارد كالرتكيز عل  جوانب اللعف كالقوة الداخلية . -

 تنمية االسرتاتيجيات البديلة كالتكتيكية كالتصرفات األخرل . -

 تقسيم كاختيار اإلسرتاتيجيات  -

 االتساؽ  لاختيار مد -

1 إعداد اطتطط البديلة  -
 

 إجراءات التخطيط االستراتيجي : 3-8
نشػػاط معػػٌن  إذا كانػػت إجػػراءات التخطػػيط االسػػرتاتيجي تتعلػػق مبجموعػػة قواعػػد كطػػرؽ كتقنيػػات تسػػمح بتكػػوين كإعػػداد    

كتوجيهها حت اعتدؼ اظتنشود , فإف إجراءات التخطػيط االسػرتاتيجي امػع عمليػة فكريػة لعػدد مػن اظتصػاحل الوظيفيػة كالعمليػة 

 يطرحوف من خالعتا األسئلة التالية كيعدكف اإلجابة عليها :

 اظتالئمة كاظتناسبة لدراسة اةيط .ماذا يالئمنا أف نفعل ؟ أك أين نتكن أف نذىب ؟ كىذا يستدعي التحديات كالفرص  –أ 

مػػػاذا نسػػػػتطيع أف نفعػػػل ؟ أك أيػػػػن نسػػػتطيع أف نػػػػذىب ؟ كاإلجابػػػة بتحديػػػػد نقػػػاط القػػػػوة كاللػػػعف للمؤسسػػػػة بدراسػػػػة  –ب 

 مؤسسة كطاقا ا .
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 ماذا تريد أف تفعل ؟ أين تريد أف تفعل ؟ كىذا ؾتيب عنو بقيم كطموحات اظتسًنين للمؤسسة . -ج 

 أين ستذىب ؟ كيف ىذه اظترحلة يتم حتديد اإلسرتاتيجيات كاطتطط العملية .  ماذا ستفعل ؟ –د 

ىػػذه اإلجػػراءات تتطػػابق مػػع اظتنهجيػػة العامػػة للمؤسسػػات ك لكػػن ال توجػػد منهجيػػة متطابقػػة أك موحػػدة يف كػػل مكػػاف  كزمػػاف 

بٌن أكثر من مدرسػة يف ىػذا  فكل مؤسسة تكيف ىذه اإلجراءات مع ىيكلها ك تنظيمها ، كحت اصتانب النظرم ؾتده موزعا

 اجملاؿ.

فػإف أنظمػة التخطػيط الرشتيػة  ال تكػوف إال نوعػا مػن بػٌن  Harvard business coolكىكػذا ففػي تصػور مدرسػة    

 1 أفلل  كجهٌن بٌن إعداد اإلسرتاتيجية ك تنفيذىا 

 ـ اإلدارة الرياضية :4

 و الرياضية :  ة.  اإلدارة في التربية البد ني4-1
التخصصػية  مك الرياضػية نتارسػوف عمليػة اإلدارة مػن خػالؿ  كظػائفه  ةداد كبًنة من العاملٌن يف غتاالت الرتبية البػد نيػىناؾ إع

 أك التطوعية ، ك ينتشر ىذا العدد عل  مستول مؤسسات الرياضة مبختلف أنواعها مثل : 

باب ك أنديػػة اظتؤسسػػات ك اظتصػػانع ك األنديػػة الرياضػػية الرياضػػة ك األنديػػة الرياضػػية ك مراكػػز الشػػ تاللجنػػة االكظتبيػػة ك االحتاديػػا

 .ك اظتعاىد ك الكليات ك اصتامعات باظتؤسسات العسكرية ، خالؼ اظتدارس

كمن اظتهم عل  من نتارسوف العمل االدارل الرياضي أف يعرفوا ما يتميز بػو ىػذا العمػل كمػا يتطلبػو مػن قػدرات ك يف حالػة عػدـ 

ذلػػػك إىل أخطػػػاء يف العمػػػل رمبػػػا تػػػؤدل إىل إخفػػػاؽ مؤسسػػػا م يف حتقيػػػق أىػػػدافها ، كىنػػػاؾ  إظتػػػامهم ك معػػػرفتهم بػػػو فسػػػيؤدل

نظريػػػات متعػػػددة يف الرياضػػػة نسػػػتطيع أف نسػػػتمد منهػػػا كقػػػيم تسػػػاعد علػػػ  توضػػػيح دكر اإلدارة يف غتػػػاالت الرتبيػػػة البدتيػػػة ك 

عتػم خػربا م ك قػدرا م الػيت رتعوىػا عػن طريػق  ك الرياضية تدار حتت إشراؼ أشخاص ةالرياضة فاف معظم برامج الرتبية البد ني

اصتديػػد مػػن البحػػوث ك  إىلتعػػامال م الشخصػػية كخػػربا م السػػابقة ، ىػػذه اطتػػربات مل تعػػد تػػثمن حاليػػا ، ك علػػيهم أف يرجعػػوا 
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كػػذلك الكتػػب ك اظتعػػامالت الػػيت تناكلػػت مواضػػيع اإلدارة مػػن حيػػث التخطػػيط ك القيػػادة ك التوجيػػو ك العالقػػات اإلنسػػانية ك  

ك الرياضػػية أف لتققػػوا تقػػدما كبػػًنا يف ىػػذا اجملػػاؿ إذا مػػا ربطػػوا  ةالتقػػوًن ك يسػػتطيع القػػادة ك العػػاملوف يف غتػػاالت الرتبيػػة البػػد نيػػ

أذاثهم العلمية بالنظريات العلمية ك ىػذا مػا نسػميو بتػزاكج اظتعرفػة بػٌن اطتػربة كالعلػم . كحتكػم طبيعػة العالقػات بػٌن اظتؤسسػات 

نٌن ك لػػوائح ك قػػرارات مػػن شػػااا حتديػػد كػػل مؤسسػػتو يف اعتيكػػل العػػاـ ، كمػػا تػػتحكم طبيعػػة تنظػػيم كػػل مؤسسػػة الرياضػػة قػػوا

صػػػحة مػػػا يتخػػػذ فبهػػػا مػػػن قػػػرارات مثػػػل : اصتمعيػػػة العموميػػػة العاديػػػة ك غػػػًن العاديػػػة ، ك غتلػػػس اإلدارة ، كاظتكتػػػب التنفيػػػذم ، 

 قف أماـ اللوائح موقف العاجز كال نستطيع حلها ، كاللجاف الفنية ، لكننا ؾتد يف بعض األحياف أف ىناؾ ت

فعلػػ  سػػبيل اظتثػػاؿ ال اضتصػػر : مشػػكلة انقسػػاـ األداء يف غتلػػس اإلدارة  كمػػن اظتفػػرتض أف يكػػوف  رأم األغلبيػػة ىػػو الػػذم يػػتم 

 األخذ بو ك لكن ىل يكوف رأم األغلبية دائما ىو الصحيح ؟ 

احػد فقػط ك بػالرغم مػن ذلػك فػاف الػبعض يػرل أف ذلػك أفلػل مػن أف يػرتؾ فهنػاؾ أغلبيػة ػ مػثال ػ تكػوف أكثػر مػن النصػف بو 

 1القرار لفرد كاحد يتخذه مبفرده .

 ـ الهيئات اإلدارية الرياضية 2ـ-4
 تنقسم اعتيئات الرياضية إىل قسمٌن أساسٌن قتا : اعتيئات اضتكومية ك اعتيئات األىلية .

 الهيئات الحكومية  1-ـ2ـ-4
ك الرياضية مثل : كزارة الشباب ك  ةضها الدكلة عنها يف تسيًن ك إدارة ك متابعة أنشطة الرتبية البدنيكىي اعتيئات اليت تفو 

الرياضة ، غتلس أعل  للشباب ك الرياضة ، ىيئة عامة للشباب ك الرياضة ، مؤسسة عامة للشباب ك الرياضة ، رئاسة عامة 

خرل إىل جانب كزارة التعليم اليت تقـو ػ ذكم مسؤكليا ا للشباب ك الرياضة ، حيث ختتلف اظتسميات من دكلة إىل أ

الرئيسية يف تربية النشء ك الشباب يف قطاعات التعليم جبميع مراحلو ػ ك بإتاحة الفرص للطالب بدنيا ك عقليا ك ركحيا ، 

ة إضافة إىل خطة الدراسة كذلك عن طريق دركس الرتبية الرياضية ك األنشطة الرياضية اليت يتم تنفيذىا داخل ك خارج اظتدرس
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اظتنهجية ، كبرامج األنشطة اليت يتم الرتكيز عليها خالؿ اشهر العطلة الصيفية داخل بعض اظتدارس أك مبراكز التدريب ك 

 إضافة اصتامعات مبا تقدمو للطالب من أنشطة رياضية .

 .الهيئات األهلية 4-2-2
أاا اظتساحة األكرب ك األمشل من حيث تعدد نوعيا ا ك انتشار فركعها ك بنظرة مبدئية طتريطة اعتيئات األىلية الرياضية يف 

إشباع غتاالت نشاطا ا ، كمشوعتا بكل قطاعات الشباب ، كتتمثل اعتيئات األىلية يف كل رتاعة ذات تنظيم مستمر تتألف 

يق الرعاية للشباب ك إتاحة ك اعتباريٌن ك ال تستهدؼ الكسب اظتادم ك يكوف الغرض منها حتق من أشخاص عدة طبيعيٌن

الظركؼ اظتناسبة لتنمية ملكا م ، كذلك عن طريق توفًن اطتدمات الرياضية كاالجتماعية ك الثقافية ك الركحية ك الصحية ك 

 الرتككتية كل ذلك يف إطار السياسة العامة كىذه اعتيئات األىلية مثل : 

 األندية / مركز الشباب ػ احتاد رتعيات األنشطة الشبابية الرياضية ،  تاللجاف االكظتبية الوطنية ػ االحتاديا

 أهمية اإلدارة في المجال التربية البدنية و الرياضية : 4-3
ىناؾ سؤاؿ يرتدد كثًنا عن أقتية دراسة األسس العامة لعلم اإلدارة للعاملٌن يف غتاؿ الرتبية البدنية كالرياضية كلإلجابة عن 

 التالية: ىذا السؤاؿ كتب عرض اضتقائق

 أوال:

ضتياة اإلنساف كاإلنساف بدكره يتأثر بطريقة اإلدارة فيها بنوع الربامج  –خدمية كانت أك رذية –تدار أم مؤسسة أك ىيئة 

 1.اليت تقدمها ك اظتناخ الذم تنفذ فيو ىذه الربامج ك بأىداؼ ىذه الربامج

 ثانيا:

هبذا اجملاؿ ك النظريات ك التقنيات ك أسس التقوًن اظتوضوعي لألنشطة تزكدنا اإلدارة باظتفاىيم األساسية للعلـو اظتتعلقة 

 كاألفراد كالنظم. كتزكدنا قبل : ذلك باطتربة اليت دتكننا من اكتشاؼ أحسن كأنسب الطرؽ لإلدارة السليمة .

 ثالثا:
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مقومات لتحقيق النجاح يف  تساعد اإلدارة كل إنساف يتخذىا مهنة لو يف توسيع مفاىيمو اإلدارية كإستكماؿ ما ينقصو من

 عملو كالذم ينعكس بطبيعة اضتاؿ عل  اظتؤسسة كاعتيئة كاصتماعة اليت يديرىا .

 رابعا : 

نتارس معظم قادة الرتبية البدنية كالرياضية بعض أنوع العمل اإلدارم سواء يف اظتدرسة أكالنادم أك اإلحتاد أك مركز الشباب . 

 اظتقومات األساسية لعملية اإلدارة حت لتققوا النجاح يف ىذا اصتزء اظتهم من عملهم.ككذلك كتب أف يكوف أعل  بنية من 

 خامسا: 

رتيع أنشطة الرتبية البدنية كالرياضية عبارة عن جهد رتاعي . فاإلدارة أساسية لتنفيذ أىداؼ تسع  إليها . كتنمية ركح 

التعاكين .اظتنسق كحتقيق ىذا كلو يتطلب معرفة بإمكانات  العمل اصتماعي كالتخطيط اظتسبق ألم برنامج . كالعمل اظتشرتؾ

 اإلدارة .

 سادسا : 

تساعد اإلدارة عل  حتقيق اإلستمرار حيث اف من أساسيات العملية اإلدارية القياـ باألعماؿ اليت حققت ؾتاحا كإستبعاد 

باظتؤسسة أك اعتيئة كبالتا ي ستظهر بصورة  فرض اظتمارسات الناجحة للعاملٌن األعماؿ اليت مل حتقق النجاح كسيزيد ذلك من 

 جيدة.     

 سابعا : 

تؤدم زيادة اظتعرفة بعناصر اإلدارة اليت حتقق عالقات إنسانية طيبة بٌن اجملموعات ؽتا يؤدم إىل زيادة اإلنتاج ككفاءاتو يف 

 1.حتقيق األىداؼ 

 . تعاريف لإلدارة الرياضية :4-4
اضتيػػاة األخػػرل حتتػػاج إىل إدارة ك تنظػػيم جيػػدين كاف االختصاصػػٌن يف شػػؤكف اإلدارة الرياضػػة  إف الرياضػػة كأقتيتهػػا كبقيػػة شػػؤكف

قاموا بعرض مواضيع ك عمليات نظرية عامة نتكن أف تنسجم مع اصتوانب التطبيقية العلمية ك هبذا فاف مهمػتهم ىػذه حتػدد يف 
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ة اظتتعلقػػة باااىػػات تطػػور حقػػل الرتبيػػة البدنيػػة ك الرياضػػية عمليػػات حتليػػل ك ختطػػيط ك تقريػػر ك مراقبػػة اظتسػػائل األساسػػية اليوميػػ

 عل  ضوء اطتربة اجملتمعة ك اليت تتجمع نتيجة للعمل االدارل .

إف كل اظتساعي ك اصتهود يف العمل اليت تبذؿ داخل ىذا اضتقل تسع  يف اضتقيقة إىل الوصوؿ إىل ىدفٌن رئيسيٌن          

 :  امتداخلٌن مع بعليهم

 ؾتازات رياضية عالية .حتقيق إ 

 . ػتاكلة جذب ك احتواء الشباب ظتمارسة األنشطة الرياضية بشكل متواصل ك منظم 

ؽتػػا ال شػػك فيػػو أف اإلؾتػػازات يف اظتسػػتويات الرياضػػية العاليػػة حتقػػق مػػن قبػػل الرياضػػيٌن أنفسػػهم إال أف ىنػػاؾ جهػػودا          

 من اجل اضتصوؿ علػ  النتػائج الرياضػية اظتتقدمػة . لقػد توضػح ك منػذ أخرل تلاؼ إىل كل اصتهود اظتبذكلة من قبل الرياضيٌن

سػػنوات طويلػػة بػػاف النتػػائج الرياضػػية اظتتقدمػػة ىػػي ذتػػرة اصتهػػود اظتبذكلػػة يف العمػػل اصتمػػاعي اظتشػػرتؾ ك ىػػذا ال يتمثػػل مبهمػػات 

الػػدكؿ اظتتقدمػػة يف عػػامل الرياضػػة اظتػػدرب مػػع الرياضػػي أك الفريػػق فحسػػب بػػل نتتػػد أكثػػر ليشػػمل الناحيػػة اإلداريػػة ، كقػػد فهمػػت 

أقتية ىذا الدكر ، كعملػت علػ  تشػريع القػوانٌن اطتاصػة بػذلك ألجػل تطػوير ك زتايػة مفهػـو العمػل اصتمػاعي يف ىػذا اضتقػل ، 

كذلك مبساقتة الالعبٌن ك اظتدربٌن ك اإلداريٌن ، إف ىذا يقودنا إىل كضع الفكرة األكىل من ىدؼ اظتوضػوع الػذم ؿتػن يصػدده 

حتقيػق أم تطػػور ملمػوس يف أم حقػػل مػػن حقػوؿ الرتبيػػة البدنيػة ك الرياضػػية إذا مل يصػاحب ذلػػك عمػػال  فلػػيس بػاال مكػػا كىػو

إداريا جيدا ك الذم يستند إىل مبػادئ اإلدارة العلميػة اضتديثػة ك هبػذا فػاف العمػل اإلدارم ىػو احػد عوامػل التطػور األساسػية يف 

 ـ ك ىذا يقودنا إىل القوؿ : أف اإلدارة حقل الرتبية البدنية ك الرياضية بشكل عا

العلمية اضتديثة حتقق باالستخداـ العلمي للعمل اإلدارم ك هبػذا فػاف الفعاليػة العلميػة يف ىػذا اضتقػل تسػتند ك ببسػاطة          

 رة .عل  اطتربة اظتتجمعة يف العمل الذم أساسو العلم ك الذم يستخدـ اظتعارؼ اضتديثة للعلـو الرياضية ك اإلدا
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أف التطور الذم طرؽ للرتبية البدنية ك الرياضية مؤخرا جعلها تستعٌن باألسلوب العلمي ظتعاصتة أمورىا ك حل         

مشاكلها فكاف لزاما عليها أف تلجا إىل التنظيم اظتربمج ك اإلدارة اصتيدة كفن كعلم لتنظيم ؼتتلف أنشطتها ، ك ىي فن 

 1تنظيم .كعمل ك ىذا الفن حسن التخطيط ك ال

 تعترب اإلدارة الرياضية من أىم مقومات التطور الرياضي العلمي اضتديث ،ألاا اإلدارة الفاعلة         

 .يف زيادة اإلؾتاز الرياضي ك تطويره كما ك نوعا ك ىي ختطيط ك تنفيذ ك متابعة ك تقوًن لكل األنشطة الرياضية 

 ة تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسع  لتقدـ ك ك اإلدارة الرياضية ألم لعبة من األلعاب الرياضي

ازدىار ىذه اللعبة ، فهي تقود التقدـ ك تعمل جاىدة علػ  تنشػيط حػوافز التغيػًن ك تنميػة عواملػو ك حتريػك متطلباتػو ، ك هبػذا 

  2.لبيئةفإاا مطالبة باف تعد نفسها ، ك  يء أدكا ا ك كسائلها لتكوف أكثر ااكبا مع ظركؼ اجملتمع ك ا

بأاػػا عمليػػة ختطػػيط كقيػػادة ك رقابػػة غتهػػودات   » ك اإلدارة يف اجملػػاؿ الرياضػػي عرفهػػا عدلػػة عيسػػ  مطػػر ، طلحػػة حسػػاـ الػػدين

 .«أفراد اظتؤسسة الرياضية ، ك استخداـ رتيع اظتوارد لتحقيق األىداؼ اظترجوة

اـ رئيسػػية مػػن صػػياغة مهمػػة اظتؤسسػػة ك إظهػػار بػػاف اإلدارة تنطػػوم علػػ  مهػػ  »ك عرفهػػا ثابػػت إدريػػس ، رتػػاؿ الػػدين موسػػ  

قػػدر ا ك مواردىػػػا الداخليػػػة ك تقيػػيم البيئػػػة اطتارجيػػػة للمؤسسػػػة ك اختيػػار غتموعػػػة مػػػن األىػػػداؼ طويلػػة األجػػػل ك العمػػػل علػػػ  

 . «حتقيقها 

 ؼ إىل : ك يؤكد سعيد اظتصرم باف التعريف اضتديث لإلدارة ىي منظومة من األنشطة الذىنية اظتتكاملة ك اليت  د

  يئة بيئة داخليػة ػتفػزة لألفػراد ك اصتماعػات لتعمػل بإراد ػا يف حتقيػق أىػداؼ اظتؤسسػة ك ذلػك القتنػاعهم بػاف حتقيػق 

 أىداؼ اظتؤسسة سيؤدم إىل حتقيق أىدافهم الذاتية يف النهاية .

 عػػػداد للتكيػػػف معهػػػا مبػػػا لتقػػػق التفاعػػػل اظتسػػػتمر مػػػع البيئػػػة اطتارجيػػػة ك مػػػع اظتتغػػػًنات  اظتسػػػتمرة الػػػيت تطػػػرأ عليهػػػا ك األ

3أىداؼ اظتؤسسة يف األجلٌن القصًن ك الطويل .
 

                                                 
 .57،ص:2002لدكلية للنشر،كدار الثقافة للنشر، الطبعة األكىل ،عماف،د/مركاف عبد اجمليد إبراىيم : "اإلدارة البطوالت كاظتنافسات الرياضية" ، الدار العلمية ا 1
 .58،ص:   د/مركاف عبد اجمليد إبراىيم :" مرجع سبق ذكره 2
 . 24-23عمر نصر اهلل قشطو:" التخطيط اإلسرتاتيجي لالحتادات الرياضية الفلسطينية" ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،اإلسكندرية،ص: 3
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الرياضػػػي يف اعتيئػػػات  جك اظتنػػػت لفػػػن تنسػػػيق عناصػػػر العمػػػ  »ك يعرفهػػػا مفػػػت إبػػػراىيم يف كتابػػػو تطبيقػػػات اإلدارة الرياضػػػية بأاػػػا 

 . «الرياضية ، ك إخراجو بصورة منظمة من اجل حتقيق أىداؼ ىذه اعتيئات 

 «توجيو كافة اصتهود داخل اعتيئة الرياضية لتحقيق أىدافها   »عرؼ أيلا بأاا كما ت

ك ؽتػػا سػػبق يتلػػح أف الوظيفػػة اإلداريػػة  يف اعتيئػػة الرياضػػية أيػػا كػػاف مسػػتواىا مػػا ىػػي إال أسػػلوب أك طريقػػة لتحقيػػق مهػػاـ معينػػة 

 بأحسن درجة ؽتكنة من الكفاية .

رجة من الكفاية يتم من خالؿ أحداث تغيًن يف سلوؾ اإلداريٌن داخل اعتيئة يالحو أف حتقيق اظتهاـ الوظيفية بأحسن د

الرياضية ك حتسٌن كفاء م ك مهارا م ك قدرا م يف إطار من عناصر اإلدارة أك كظائفها أك عمليا ا هبدؼ حتقيق اظتصلحة 

 العليا للهيئة .

 . صفات اإلدارة الرياضية العلمية الفعالة: 4-5
 دارة الرياضية العلمية السليمة كمايلي : نتكن حتديد اإل

 الشمول : 

 مبعىن ضركرة تغطية اإلدارة لكافة جوانب ك غتاالت العمل يف اعتيئة الرياضية يف حدكد اختصاصها .

 التكامل 

مع ك يعىن أف يتوىل  كل قسم أك جزء يف اعتيئة الرياضية جانبا من التنظيم حيث يؤدل أك يقـو مبهاـ ػتددة متخصصة ، 

مراعاة أف تكمل كافة األقساـ أك األجزاء العملية اإلدارية للهيئة الرياضية ككل ، كيكوف ذلك يف إطار ك نسق كاحد ، ذيث 

 تتحقق النتائج اظترجوة .

 المستقبلية 

ك يعىن ذلك ضركرة أف تعمل اإلدارة الرياضية ليس للحاضر فقط ، ك إفتا للمستقبل أيلا من خالؿ أىداؼ . كأماين 

كتطلعات يف زمن آت. كعليها خالؿ عملها من أجل ذلك أف تنظر إىل اظتاضي لتستقي منو الدركس كىنا تظهر أقتية التنبؤ 

 باظتستقبل باعتباره كاجبا أساسيا من كاجبات اإلدارة الرياضية . 
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 1من خالعتا . تتأثر هبا كتؤثر فبها .االنفتاح كيعين ىذا أف تتميز اإلدارة الرياضية يف اعتيئة باالنفتاح عل  البيئة اليت تعمل 

 . مكونات اإلدارة الرياضية :4-6
 اإلدارة الرياضية فوجد أاا تتلمن أربع مكونات أساسية ىي :  ) konz (لقد حلل اإلدارم األمريكي 

 العامل البشرل.  

 العمل اصتماعي.  

 اظتنظمة ك اليت تعمل اإلدارة ألجلها. 

  2.القائد اإلدارم 

 ئ األساسية لإلدارة الرياضية :. المباد4-7
تطبق ىذه اظتبادئ يف إدارة رتيع اظتؤسسات مبا يف ذلك الرياضة دكف النظر ضتجمها ك طبيعتها عل  أساس أف رتيع األعماؿ 

تتشابو يف أىدافها ك عمليا ا الرئيسية ، إال أف اظتشكلة ىي يف اختيار اظتبادئ اليت تتفق كخدمة األىداؼ اطتاصة بتلك 

 هة ك تتلخ  ىذه اظتبادئ اليت تساعد يف خلق اإلدارة الناجحة يلي : اصت

 .مبدأ التوازن: 4-7-1
كتب أف تكوف اظتؤسسة الرياضية متوازية للماف النمو اظتناسب عتا ك حتقيق الكفاية يف إدار ا . كذلك ؾتد أف من مهاـ 

 عل  عائق الرئيس اإلدارم أف لتفو توازف مؤسستو . الرئيس اإلدارم التأكد من أف التوازف يسود اظتؤسسة كلها كما يقع

 .مبدأ التوسيط:4-7-2
 كتب استبعاد رتيع العناصر غًن اللركرية لإلدارة الناجحة ك حتقيق العناصر اظتوجودة إىل ابسط شكل عتا .

                                                 
 .19-18،ص : اىيم زتاد:" مرجع سبق ذكرهمفيت إبر  1
 .60،ص:  د/ مركاف عبد اجمليد إبراىيم:" مرجع سبق ذكره 2
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 .مبدأ التخصص :4-7-3
تركيز اصتهود يزيد من اطتربة العملية ، ك  يؤدم التخص  يف اصتهود إىل تكوين اطترباء يف ميداف النشاط اظتعٌن بسبب أف

 يطبق مبدأ التخص  تطبيقا عاما ك شامال يف نواحي النشاط اظتختلفة .

 مبدأ التنميط:  4-7-4
كتب أف ؿتدد أحسن طريقة ك نعرب عنها بوحدات ػتدكدة ك أفتاط ت تستخدـ كنموذج يف العمليات ك التخطيط ك يف 

 الرقابة .

 ز المادية :. مبدأ الحواف4-7-5 
كتب أف تناسب اظتكافأة مباشرة ك قيمة العمل اظتنجز ، ك يشرتط أف توضع مستويات عادلة لألعماؿ اظتنجزة ك أف يكفا 

 الشخ  عل  أساس من أؾتزه من أعماؿ بالنسبة إىل اظتستويات اظتوضوعة 

 .  مبدأ العالقات اإلنسانية: 4-7-6
نية ك ضع سياسات عمل رشيدة بشرط أف يتمسك هبا اإلداريوف ك اظتراقبوف الف تتطلب اظتعاصتة السليمة للعالقات اإلنسا

 الكالـ الشفوم ال قيمة لو يف حل اظتشكالت 

 . مبدأ التخطيط:4-7-7
  1كتب أف يكوف ىناؾ ختطيط سابق للتنفيذ لكي نصل إىل عمل شيء لو أقتيتو بطريقة فعالة.

 . مبدأ الرقابة: 4-7-8
 قيمة إال حيث توجد الرقابة تتلمن تنفيذ اطتطط .يصبح التخطيط قليل ال

 . مبدأ القيادة :4-7-9
إف القيادة اضتكيمة ىي أىم عامل فردم يف ؾتاح العمليات كافة ك ينطبق مدلوؿ ىذا اظتبدأ عل  اظتؤسسة كوحدة قدر 

 انطباقو عل  اإلدارة الواحدة أك رتاعة من األشخاص .

                                                 
 .55،ص:  مركاف عبد اجمليد إبراىيم : " مرجع سبق ذكره 1
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  . مبدأ السلطة و المسؤولية :4-7-11
إف الشخ  الذم نتارس السلطة كتب أف يكوف مسؤكال عن تنفيذ كل األعماؿ داخل نطاؽ سلطتو ك بالعكس فاف 

 الشخ  ال يعترب مسؤكال عن تنفيذ عمل ماداـ ليست لو سلطة عليو .

 : تمبدأ اتخاذ القرارا 4-7-11
بواسطة اإلداريٌن  ت، ك كتب أف تتخذ القراراعند أدىن مستول تنظيمي ؽتكن لتسهيل القياـ باألعماؿ  تكتب اختاذ القرارا

 ك اظتراقبٌن اظتختصٌن بالنشاط اظتعٌن أك اظتشرفٌن عل  األشخاص الذين يقوموف بتنفيذ عمل ما . 

 .  مبدأ استخدام القدرة اإلدارية: 4-7-12
 1ف تنفذ ركتينيا .تستخدـ القدرة اإلدارية كاملة للتخفيف عن كاىل اإلدارم بتحويل رتيع اظتسائل اليت نتكن أ

 . المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية: 4-8
 باف اإلدارة الناجحة تعتمد عل  ما يلي :  «kinz»لقد شاد األمريكي 

 . المهارات الفنية :4-8-1
بأاا التفهم الكامل ك الكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات ك ىي تتلمن معلومات خاصة ك  «kinz»ك قد كصفها 

 .كبًنة للتعليل يف ذلك االختصاص ك القدرة عل  كيفية استخداـ التفنن يف اجملاؿ الرياضي  قابلية

 المهارات اإلنسانية:  2ـ8ـ4
القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعاؿ كمجموعة كاحدة من العاملٌن لغرض تعاكف ك اانس تاـ يف ذلك الفريق الذم يعمل 

 2عل  العمل معهم بشكل فعاؿ ك بعالقة جيدة . معو أيلا ك تتلمن معرفة اآلخرين ك القدرة

 . مهارات االستيعاب الفكري :4-8-2
القدرة عل  ربط األجزاء الدقيقة ك ىذا يعىن النظرة الشاملة ك الكلية للمنظمة اليت يعملوف فيها ك كيفية اعتماد أقساـ تلك 

 اظتنظمة عل  بعلها .
                                                 

  .56،ص:  مركاف عبد اجمليد إبراىيم : " مرجع سبق ذكره 1
  .60،ص: مرجع نفسو2 
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 . مجاالت اإلدارة في المجال الرياضي :4-9
 مل إدارة الرتبية الرياضية مع ثالث غتاالت رئيسية ك ىي : تتعا

  الربامج 

  اإلمكانات 

  (القادة )العاملٌن 

كىذه اجملاالت الثالثة للرتبية الرياضية تعترب غتاالت متداخلة ك غًن مستقلة كل منها عن األخرل فالربنامج يظل كلمات عل  

ضئيلة أك كافية ال فائدة منها إف مل لتسن استخدامها ، ك كذلك تقع  الورؽ دكف كجود اإلمكانات اظتتاحة ت يأخذ طريقة

  1عل  بعض العاملٌن اظتسؤكلية النهائية يف حسن استخداـ اإلمكانات ك تنفيذ الربامج .

 . الدور اإلجرائي لإلدارة الرياضية: 4-11
ا أك كظائفها أك عناصرىا ، ك ىذه األدكار يتمثل الدكر اإلجرائي من اإلدارة الرياضية يف ستسة عناصر تعكس كافة عمليا 

                                           تتم يف كافة اظتستويات اإلدارية للمؤسسة ك ىي كما يلي :                                                                        

اسات ، ك اإلجراءات ، ك األساليب ، ك الوسائل ك الربامج اظتطلوب كضع خطة متكاملة تشمل كل االسرتاايات ، ك السي ٭

 تنفيذىا يف اعتيئة الرياضية ك كافة القول البشرية ك اإلمكانات اظتادية ك العينية يف فرتة زمنية مستقبلية. 

نسيق األداء ك الرتابط بينها ، كضع ىيكلية لتنظيم العناصر ك القول البشرية ك اظتادية اليت تتكوف منها اعتيئة الرياضية، ك ت ٭ 

حت يتحقق التالحم ك التماسك ك التكامل بٌن األجزاء بصورة يكوف عتا معىن ك فعالية من أجل حتقيق ىدؼ أك عناية اعتيئة 

 الرياضية .

العاـ اظترجو السعي ضتث األفراد العاملٌن يف اعتيئة الرياضية عل  تعديل سلوكهم مبا يسهم يف تطابق ىذا السلوؾ مع اعتدؼ  ٭

 2حتقيقو .
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إكتاد نظاـ رقايب يف اعتيئة الرياضية يتطابق مع العمليات ك اإلجراءات عل  أف تتم مقارنة نتائج األعماؿ مع مستويات ك  ٭

معدالت األداء اظتطلوب حتقيقها ، مبا يلمن حسن سًن العمل يف اعتيئة ، مع العمل عل  تصحيح االؿترافات ، بل ك 

 دكثها قبل أف حتدث .العمل عل  منع ح

التنسيق بٌن كافة اظتستويات اإلدارية يف اعتيئة الرياضية عل  اظتستول الراسي أك األفقي، من اجل الوصوؿ إىل اعتدؼ اةدد  ٭

 1.ك بأقل التكاليف اظتمكنة تبأفلل الوسائل ك الفعاليا

 اإلداري الرياضي : -5
فية من اظتعرفة يف مدركات كمبادئ اإلدارة قبل ؽتارستها كذلك ألف إف اإلدارم ىو ذلك الشخ  الذم نتلك القدرة الكا

 ؽتارسة اإلدارة يف التنظيم الرياضي اظتنظم تتطلب معرفة عالية تساعد عل  تكامل خربات الفرد ك اااىاتو الثقافية .

يتوىل اختصاصات ػتددة تلقي إف الرياضي ىو الفرد الذم يشغل مركزا من اظتراكز الرياضية ذات اظتسؤكلية كىو هبذا الوضع 

 عليو مبسؤكليات تتطلب إؾتازات مهمة يف نطاؽ اختصاصو.

من اظتعركؼ أف اإلدارم الرياضي يتوىل حتليل األعماؿ كاظتهاـ اليت يشرؼ عليها كىذا يوجب أف يكوف من طراز األفراد الذين 

 يتمكنوف من تفتيت اظتشكلة إىل أجزاءىا لصنع اضتلوؿ اظتناسبة عتا.

إلدارم ىو الفرد الذم يشعر مبا كتب عملو يف أم مستول تنظيمي كأف يقـو بتنفيذ اصتزء اظتسؤكؿ عنو يف الربنامج بنشاط كا

 ككفاءة كبًنين.

أف معرفة العاملٌن بالرتبية الرياضية ك إظتامهم بالنواحي اإلدارية تساعدىم كبال شك عل  أداء عملهم بطريقة أكثر كفاءة 

 كفعالية.

 اإلداري الرياضي:صفات  5-1
 أف يكوف من ذكم االختصاص يف غتاؿ العمل اإلدارم    ٭

 لو رغبة ك ميل للعمل    ٭
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 لو القدرة عل  اظتشاركة االكتابية مع مرؤكسيو ك مع من معهم يف اإلدارة   ٭

 ذا قدرة عل  نقل اظتعرفة ك اظتهارات لالعبٌن    ٭

 أف يتمتع بالعملية الشمولية .  ٭

 ت اإلداري الرياضي :.  واجبا5-2
أف اإلدارم الرياضي كتب أف تكوف لديو العالقة اصتيدة مع العاملٌن معو بشكل معقوؿ معتمدا عل  أساس اظتبدأ الدنتوقراط  

  1يف اإلدارة أما كاجباتو فهي :

  يعٌن كاجبات العاملٌن 

  يقـو بإعداد اظتنهاج 

  يشرؼ عل  الواجبات 

  يقيم العمل اليومي 

 التجهيزات ك األدكات  ةضماف  صالحي 

 2.تعبئة اصتهود العاملة ت توجيهها ك التنسيق ك اإلشراؼ عل  حسن سًنىا
 

 .  إدارة الهيئات الرياضية و تحديات القرن الحادي و العشرين :5-3
العامل يف  الشك كثًنا من اعتيئات الرياضية يف حاجة إىل إحداث تغًنات لتواكب ثورة اإلدارة الرياضية اضتادثة عل  مستول

القرف اضتادم ك العشرين ، كمن ت كتب عليها أف دتل  قدما يف سبيل تبىن فلسفة ك توجهات إدارية جديدة تتماش  ك 

 متطلبات اإلنتاج الرياضي يف كافة غتاال ا ك عل  كافة مستويا ا .

ضي ك حتويلو من فكر إدارم تقليدم إىل اإلدارة الرياضية بشكل عاـ يف حاجة إلعادة صياغة الفكر اإلدارم يف اجملاؿ الريا

 فكر إدارم حديث يتماش  ك متطلبات اظتنتج الرياضي يف القرف اضتادم ك العشرين . 

 كفيما يلي نلع بعض اظتقومات اظتقرتحة ظتواجهة التحديات السابق اإلشارة إليها كىي كما يلي : 
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 تبين أسلوب اصتودة الشاملة . -

 تعودنا يف اإلدارة الرياضية التقليدية حيث يبدأ األمر عادة  باظتدخالت  البدء من اظتخرجات ك ليس كما -

 كتب أف يكوف االبتكار ىو اظتدخل الرئيسي للعمل يف غتاؿ اإلدارة باعتيئات الرياضية  -

 ضركرة أف يكوف اةك األساسي يف التقوًن ىو كفاءة ك كم اإلنتاج اإلدارم ك الفين  -

 اعتيئات الرياضية شعار البحث عن التميز من األقتية أف تبىن اإلدارة ب -

 . تغيير الفكر اإلداري في الهيئة الرياضية :5-4
 1إذا ما أردنا أف نغًن الفكر اإلدارم باعتيئة الرياضية إىل األفلل ، فاف التغيًن كتب أف بتم يف أربعة اااىات رئيسية كما يلي

 :التغيًن اإلنساين -أ 

ت ك مفاىيم األفراد العاملٌن باعتيئة الرياضية ك كذلك العمل عل  تغيًن عادا م ك كىو ما يعين تغيًن أفكار ك اااىا

 قيمهم ك دكافعهم ك طموحا م يف العمل 

 :التغيًن يف طبيعة أداء الوظائف  -ب 

 كىو ما يعىن تغيًن الواجبات الوظيفية ، سواء عل  مستول الكم ، أك عل  مستول الكيف 

  :التغيًن التنظيمي -ج 

، كما يتعلق أيلا ككحدات  التغيًن يف البناء اعتيكلي للهيئة الرياضية بكل ما حتتويو من إدارات ك أقساـكىو ما يعىن

 بالتغيًن يف العالقات الوظيفية 

  :التغيًن التكنولوجي -د 

 اـ ك يشمل استخداـ كل ما ىو جديد يف غتاؿ تكنولوجيا اظتعلومات ك التكنولوجيا التطبيقية يف اجملاؿ الرياضي بشكل ع

 . مقومات التغيير الناجح في إدارة الهيئات الرياضية: 5-5
 كي يكوف التغيًن ناجحا يف إدارة اعتيئات الرياضية فالبد من توافر عددا من اظتقومات نذكر منها ما يلي : 
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يات ، توصيلها إىل ػ تشجيع األفكار اصتديدة اظتفيدة النابعة من األفراد العاملٌن يف اعتيئة الرياضية ك عل  كافة اظتستو 6

 الرؤساء ك إكتاد نظاـ للحفز عل  البحث عن مثل تلك األفكار ، ك إذا ما كانت قابلة للتطبيق ك مثمرة 

ػ دعم تكامل اظتعارؼ ك اظتعلومات ك اظتهارات اإلدارية يف إدارة اعتيئة الرياضية ، حيث كتب أف تشجع جهود اضتصوؿ عل  7

ات اإلدارة الرياضية ، إما اظتهارات فهي تكتسب من خالؿ التطبيق الفعلي ك اظتمارسة اظتعرفة من مراجع ك أذاث ك دراس

 اليومية ك اظتعاشة اظتستمرة للمشكالت النفسية ك اإلنسانية داخل اعتيئة ذا ا ، أك خارجها .

 .ػ ترسيخ اظتركنة ، ك اظتقدرة عل  التكيف ، حت نتكن تقبل التغيًن ك التكيف معو 8

د إىل اظتعلومات حوؿ التغيًن اظتنشود من حيث أىدافو ك أنواعو ، كمدل تأثًنه ك نتائجو اظتتوقعة ، كىذا يرجع ػ االستنا9

 1أساسا إىل نظم اظتعلومات اظتتوفرة .
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 الخالصة :

كيػػػز علػػػ  إف التخطػػػيط االسػػػرتاتيجي يػػػؤدم لتكامػػػل األىػػػداؼ كمنػػػع ظهػػػور التعػػػارض بػػػٌن األىػػػداؼ الفرعيػػػة كيػػػؤدم للرت      

 األىداؼ العامة لألندية كاظتؤسسات الرياضية , كحتقيقها كإعداد كوادر لإلدارة العليا من خالؿ تنمية الفكر الشامل لو .

كيعتػػػرب التخطػػػيط االسػػػرتاتيجي رسػػػم لسياسػػػة العمػػػل داخػػػل األنديػػػة كاظتؤسسػػػات الرياضػػػية كمسػػػتويا ا اإلداريػػػة الثالثػػػة )      

الوسػػػط  , اإلدارة التنفيذيػػػة ( , كحتقيػػػق التنسػػػيق كتوزيػػػع اظتهػػػاـ يف العمػػػل داخػػػل األنديػػػة كاظتؤسسػػػات  اإلدارة العليػػػا , اإلدارة

الرياضية مع كجود قابلية التعديل كالتغيًن يف اإلسرتاتيجية , عندما يتطلب األمػر ذلػك عػن طريػق اظتفاضػلة بػٌن ؽتيػزات كعيػوب 

 ضية .البدائل اإلسرتاتيجية اظتوجودة أماـ األندية الريا

ك يعكػػس تقػػدـ الػػدكؿ يف الرياضػػة مػػدل التقػػدـ يف اإلدارة الرياضػػية اضتديثػػة يف كافػػة أنشػػطتها الرياضػػية إذ كلمػػا ارتقػػ  مسػػتول 

كؾتػػاح اظتؤسسػػات ك اعتيئػػات الرياضػػية ك بالتػػا ي ؾتػػاح الرياضػػة ككػػل مرىػػوف مبػػدل  اإلدارة فيهػػا كلمػػا حتسػػن مسػػتواىا الرياضػػي 

ك اللجنػة االكظتبيػة مػػركرا  ةرة ، علػ  كافػة اظتسػتويات بػدءا مػػن اجمللػس األعلػ  للشػباب ك الرياضػاسػتخداـ أسػس ك مبػادئ اإلدا

باالحتػػػادات الرياضػػػية ك اظتنػػػاطق التابعػػػة عتػػػا ك إدارات األنشػػػطة الرياضػػػية باصتامعػػػات ك اظتعاىػػػد العليػػػا ككزارة الرتبيػػػة ك التعلػػػيم ، 

 كصوال لألندية الرياضية ك مراكز الشباب .
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 الفصل الثان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أندية كرة القدم

 تمهيد : 
لقد انتشرت األلعاب الرياضية كألػواف ؽتارسػة النشػاطات البدنيػة انتشػارا كاسػعا بػٌن اصتمػاىًن يف اجملتمػع اصتزائػرم , كخاصػة     

دم الرياضػية اصتديػدة ،بغػرض اسػتقباؿ األفػراد العشرية األخًنة ىذا ما تطلب كنتيجة حتمية عل  الدكلة إنشاء الكثػًن مػن النػوا

اظتمارسػػٌن للنشػػاط البػػدين كخاصػػة نشػػاط كػػرة القػػدـ، كإنشػػاء ىػػذه النػػوادم الرياضػػية لغػػرض تنظػػيم دكرات كمنافسػػات رياضػػية 

ظتعنويػػة كتسػػيًنىا علػػ  ضػػوء قػػانوف اظتمارسػػة الرياضػػية يف األكسػػاط اصتمعويػػة بػػأكثر جديػػة لتػػوفًن اظتمارسػػة الصػػحية مػػن الناحيػػة ا

 كالعقلية كالبدنية  لألفراد كاظتمارسٌن  كىذا ما تطلب تأسيس كقياـ النوادم الرياضية .
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 الفصل الثان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أندية كرة القدم

 تعريف كرة القدم : -1

 التعريف اللغوي : 1-1
( مػا  Foot balle( ىػي كلمػة التينيػة كتعػين "ركػل الكػرة بالقػدـ " , فػاألمريكيوف يعتػربكف  ) Foot balleكػرة القػدـ ) 

 1  (  Soccerم  عندىم )  ريڤيب ( أك كرة القدـ األمريكية , أما كرة القدـ اظتعركفة كاليت سنتحدث عنها تسم  ) يس

 التعريف االصطالحي : 1-2
العبػػػا يسػػتعملوف الكػػػرة ،كيف اايػػػة كػػل طػػػرؼ مػػػن طػػريف اظتلعػػػب مرمػػػ   11ىػػي لعبػػػة تػػتم بػػػٌن فػػػريقٌن يتػػألف كػػػل منهمػػػا مػػن 

ؿ الكرة يف مرمػ  خصػمو عػرب حػارس اظترمػ  , بغيػة تسػجيل ىػدؼ كالتفػوؽ علػ  الفريػق اظتنػافس ىدؼ, لتاكؿ كل فريق إدخا

, كيػػػتم حتريػػػك الكػػػرة باألقػػػداـ كالػػػرأس , كخػػػالؿ اللعػػػب ال يسػػػمح إال ضتػػػارس اظترمػػػ  أف نتسػػػك الكػػػرة بيديػػػو داخػػػل اظتنطقػػػة , 

 .2 كتعرؼ مبنطقة اصتزاء  

كحكمػػػي التمػػػاس , كحكػػػم رابػػػع ظتراقبػػػة الوقػػػت , كتوقيػػػت اظتبػػػاراة ىػػػو  ك يشػػػرؼ علػػػ  حتكػػػيم ىػػػذه اظتبػػػاراة حكػػػم كسػػػط    

دقيقة ،كإذا انتهت اظتباراة بالتعػادؿ ) يف حالػة مقابلػة كػأس  15دقيقة كبينهما فرتة راحة تقدر ب  45شوطٌن , لكل شوط 

 دقيقة(. 15يكوف ىناؾ شوطٌن إضافيٌن كقت كل كاحد منهما 

 3  إجراء ضربات اصتزاء   كيف حالة التعادؿ يلطر اضتكم إىل  

 التعريف اإلجرائي :  1-3
العبػا يف ميػداف مسػتطيل الشػكل صػاحل للعػب ,  11كرة القدـ لعبة رتاعية تلعب بٌن فريقٌن يتكوف كل كاحػد منهمػا مػن    

لتاكؿ كل كاحد منهما تسجيل أكرب عدد من األىداؼ يف مرم  اطتصم , حيث يدير  اللقػاء حكػم كسػط ميػداف كحكمػٌن 

دقيقػة مػػع  45دقيقػة كىػي مقسػػمة لشػوطٌن كػل كاحػػد يػدـك  90مسػاعدين علػ  الطػرفٌن كػتػػافو اللقػاء , تػدـك مػػدة اللقػاء 

                                                 
 ( . 5, ص )   1986ركجي رتيل :" كرة القدـ" ، طبعة أكىل , دار النقائ ،بًنكت ،لبناف، 1
 ( .  217, ص )  1999عبور ، بًنكت ، لبناف ،  -رشيد فرحات كآخركف :" موسوعة كنوز اظتعرفة الرياضية" ، طبعة ثانية , دار النظًن 2
 ( . 11, ص )  1988نية , مكتبة اظتعارؼ ، بًنكت ، سامل ؼتتار :"كرة القدـ لعبة اظتاليٌن" ، طبعة ثا 3
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دقيقة ،باإلضافة الحتساب الوقت اللائع , تستعمل كرة جلديػة يف اظتلعػب, ألبسػة الفػريقٌن ؼتتلفػة  15اسرتاحة بينهما ظتدة 

 عن بعلهما .

راس عػػن بػػاقي الالعبػػٌن , كاخػػتالؼ لبػػاس اضتكػػم , كتتكػػوف ألبسػػة الالعبػػٌن مػػن " تبػػاف, باإلضػػافة إىل اخػػتالؼ لبػػاس اضتػػ 

 قمي  , جوارب , حذاء خاص باللعبة " .

 تاريخ كرة القدم : 1-4

 عالميا :4-1 -1
ة إف رياضة كرة القدـ بلغت من الشهرة حدا مل تبلغو األلعػاب الرياضػية األخػرل , كمػا اكتسػبت شػهرة كبػًنة ظهػرت يف شػد 

اإلقباؿ ،كؽتارستها كالتسابق عل  مشاىدة مباريا ا كلقد مػرت لعبػة كػرة القػدـ بتطػورات عػدة منػذ القػدـ ،إىل أف اسػتطعنا أف 

نراىا يف الوقت اضتا ي هبذه الصػورة اضتديثػة كنسػتمتع مبشػاىد ا يف اظتيػادين كعػرب التلفػاز، أك حػت شتػاع التعليػق عػرب اظتػذياع , 

ة القدـ كجدنا أف يف بدايتها كانت تتسم باالرااؿ كال تقـو علػ  أسػس مػن الفػن كالدراسػة أك التهػذيب كإذا رجعنا لتاريخ كر 

, مثلها مثل أم رياضة أخرل،  كقد اتفق رتيع خرباء الرياضة كاظتؤرخٌن الطبيعيػٌن علػ  أف كػرة القػدـ بػدأت دتػارس منػذ زمػن 

الصػػٌن كانػػت دتػػارس لعبػػة مشػػاهبة لكػػرة القػػدـ , ككػػانوا يعتربكاػػا  بعيػػد كذلػػك بػػٌن رجػػاؿ اصتيػػوش ، كلتػػدثنا التػػاريخ أف جيػػوش

 جزءا من التدريب العسكرم .

 كما أف اصتيوش الركمانية مارستها أيلا كما نقلها عنهم الشعب االؾتليزم .  -

 1 ىل اللعبة ترجع إىل عصر معٌن أـ أاا شائعة ذيث ال نتكن حصر معرفة بدايا ا ؟ 

فقػاؿ البػػاحثوف أف كػػرة القػػدـ كجػػدت يف القػػرنٌن الثالػػث كالرابػػع قبػل اظتػػيالد كأسػػلوب تػػدريب عسػػكرم يف الصػػٌن علػػ  كجػػو  

ؽ ـ ( كما كرد يف أحػد مصػادر التػاريخ الصػيين ،ككانػت اللعبػة تػذكر باسػم  250ك  206اطتصوص , يف فرتة مابٌن سنة ) 

قػدما مكسػوا بػاضترائر اظتزركشػة  30ائمٌن عظيمػٌن يزيػد ارتفاعهمػا عػن " ركػل الكػرة " ككػل مػا عػرؼ مػن تفاصػيل أف ىنػاؾ قػ

                                                 
 ( . 8, ص )  1994ػتمد عبده صاحل الوحش ك مفت إبراىيم ػتمد :" أساسيات كرة القدـ"، دكف طبعة  , دار اظتعرفة ، القاىرة ، مصر ،  1
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كبينهمػػا شػػبكة خيػػوط حريريػػة , يتوسػػطها ثقػػب تسػػتدير مػػدار يقػػدر بقػػدـ كاحػػد كاعتػػدؼ يوضػػع أمػػاـ إمرباطػػور يف اضتفػػالت 

 1  العامة 

 : ظهور كرة القدـ باشتٌن ) السوكر ك الريڤيب  ( ككضع قانوف ىاكر للتسلل . 1830 -

 ( عشر لكرة القدـ . 13: كضع جامعة كامربيدج للقواعد )  1845 -

 : كضع عدة قوانٌن جديدة باسم قواعد كامربيدج . 1848 -

 : أسس أكؿ نادم لكرة القدـ بربيطانيا كىو نادم ) شيغليد يونايتد ( . 1855 -

 قواعد حتت اسم " اللعبة السهلة " . 10: أنشأت  1862 -

 أكتوبر ( . 26ة ) االحتاد االؾتليزم ككاف يـو : أسس أكؿ احتاد كطين للعب 1863 -

 مرت . 2: حتديد ارتفاع العارضة بػػ  1875 -

 : أكؿ استعماؿ للصفارة من طرؼ اضتكم 1878 -

 : طبقت رمية التماس . 1890 -

 :ظهور يف اظتيداف حكم اظتقابلة مع مساعديو.  1891 -

 :تأسيس اإلحتاد الدك ي لكرة القدـ ) الفيفا (. 1904 -

 فرؽ كفازت  هبا إؾتلرتا . 6:أكؿ بطولة أكظتبية شارؾ فيها  1908  -

 :حتديد قانوف التسلل . 1925  -

 فريق. 13(مبشاركة 2-4:األرغوام تنظم أكؿ كأس عاظتية كتفوز هبا ضد األرجنتٌن بػ )  1930  -

 :تقرير كضع األرقاـ عل  ظهور الالعبٌن . 1939  -

 .:تنظيم الدكرة العربية األكىل 1953  -

 :تنظيم كأس اإلحتاد األكريب . 1959  -

                                                 
  ( . 11ؼتتار سامل  : " مرجع سبق ذكره , ص )  1
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 :تنظيم كأس رابطة األبطاؿ األكربية. 1961  -

:بعد انتهاء  دكرة مكسيكو لكرة القدـ )كأس العامل( قرر كضػع البطاقػة الصػفراء ك اضتمػراء كأصػبحت اللعبػة  1970  -

 كاضحة ك سهلة صتميع الرياضيٌن حت التسعينات ؾتد ىناؾ بعض التطورات.

:قرر منع مسك الكرة باليدين من طرؼ اضتػراس عنػدما يرجعهػا الالعػب الزميػل بالرجػل كيسػمح مبسػكها عنػد 1994  -

 إرجاعها بالرأس أك الصدر ماعدا اليدين .

: استحداث اعتدؼ الذىيب يف كأس العامل اليت جرت بفرنسا ،كيعين بعػد انتهػاء الوقػت الرشتػي ك أثنػاء الوقػت 1998  -

ركر للربات الرتجيح فػأم فريػق يسػجل ىػدؼ كاحػد يفػوز مباشػرة باظتبػاراة   فػوز فرنسػا بالكػأس كسػطوع اإلضايف كقبل اظت

 ؾتم الالعب اصتزائرم األصل زين الدين زيداف .

: تنظػػيم كػػأس العػػامل مػػن طػػرؼ دكلتػػٌن مستلػػيفتٌن قتػػا كوريػػا اصتنوبيػػة كاليابػػاف، كاسػػتحداث بالنسػػبة لتشػػديد 2002  -

 1 بٌن الالعبٌن أثناء اظتباراة ،ك العرقلة من اطتلف تؤدم إىل البطاقة اضتمراء  العقوبة يف االحتكاؾ

: إلغػػػاء العمػػػل باعتػػػدؼ الػػػذىيب كألكؿ مػػػرة يف كػػػرة القػػػدـ متتػػػار بلػػػد إفريقػػػي لتنظػػػيم كػػػأس العػػػامل كىػػػو جنػػػوب 2006  -

 .  2010إفريقيا لعاـ 

 تاريخ كرة القدـ يف العامل العريب : 1-4-2

ـ ،كانظػم إىل اإلحتػاد الػدك ي ) الفيفػا ( يف نفػس العػاـ  1956تأسس اإلحتاد العػريب السػعودم عػاـ  أكال  السعودية : -

ـ كأشػهر األنديػة ) اعتػالؿ ، النصػر ، األىلػي ،  1989ـ كفػازت بكػأس العػاـ للشػباب  1960،كيبدأ الػدكرم عػاـ 

 االحتاد ( .

ـ  ،كبػػدأ  1966إىل اإلحتػػاد الػػدك ي ) الفيفػػا ( سػػنة ـ كانظػػم  1951ثانيػػا  البحػػرين : تأسػػس اإلحتػػاد البحػػريين عػػاـ  -

 ـ كمن أشهر األندية ىي ) اةرؽ، الرفاع ، البحرين ( . 1957الدكرم  سنة 

                                                 
 منشورة(  دين : " دكر رياضة كرة القدـ يف تنمية اصتانب االجتماعي لدل اظتراىقٌن " ، قسم اإلدارة ك التسيًن الرياضي، مذكرة الليسانس،    )غًنزعيرت هباء الدين  ك ركا ذي  نور ال 1
 ( . 13,  12,  ص )  2006/2007،
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ـ كمػن أشػهر األنديػة  1972ـ كبدأ الدكرم عاـ  1972ـ كانظم للفيفا عاـ  1951ثالثا  اإلمارات : تأسس عاـ  -

 1 ) النصر , الوصل , العٌن , الشارقة ( 

ـ , كمػػن أشػػهر  1962ـ كانظػػم لإلحتػػاد الػػدك ي للفيفػػا سػػنة  1952ابعػػا  الكويػػت : تأسػػس اإلحتػػاد الكػػوييت عػػاـ ر  -

 أنديتو ) القادسية , كاظمة , الًنموؾ , الكويت ( .

ـ  1962ـ كبػػػدأ الػػػدكرم القطػػػرم عػػػاـ  1970ـ كانظػػػم للفيفػػػا عػػػاـ  1963خامسػػػا  قطػػػر : تأسػػػس اإلحتػػػاد عػػػاـ  -

 ية ) السد ، الرياف ، الغرافة ، العريب ، الوكرة  ( .كأشهر األندية القطر 

ـ كبػػػدأ الػػػدكرم يف  1962ـ كانظػػػم لإلحتػػػاد الػػػدك ي سػػػنة  1956سادسػػػا  تػػػونس : تأسػػػس اإلحتػػػاد التونسػػػي عػػػاـ  -

 ـ كأشهر األندية ) الرتجي ، النادم اإلفريقي ،النجم الساحلي,  البنػزريت ( . 1957اظترحلة األكىل كالثانية سنة 

 ـ  كانظم لإلحتاد يف نفس العاـ كأشهر األندية 1963ا  السوداف : تأسس اإلحتاد عاـ سابع -

 ) اعتالؿ ، اظتريخ ، التحرير (. 

 1957ـ كانظم للفيفا بعػد عػاـ كبػدأ الػدكرم ككػأس العػرش سػنة  1955ثامنا  اظتغرب : تأسس اإلحتاد اظتغريب سنة  -

 اظتلكي ( . ـ كمن أشهر األندية ) الرجاء ، الوداد ، اصتيش

ـ كبػدأ الػدكرم اصتزائػرم ككػأس  1963ـ كانظم إىل الفيفا عػاـ  1962تاسعا  اصتزائر : تأسس اإلحتاد اصتزائرم عاـ  -

 2 ـ كمن أشهر األندية ) مولودية اصتزائر , احتاد العاصمة  شبيبة القبائل , مولودية كىراف (  1963اصتزائر عاـ 

 لقدم الجزائرية :تلخيص التطور التاريخي لكرة ا 1-4-3
 : فتح قسم خاص بكرة القدـ باصتزائر . 1917 -

 : ميالد أكؿ نادم جزائرم . 1921 -

 : تكوين فريق جبهة التحرير الوطين لألفالف بتونس, حيث أصبح اظتمثل الشرعي يف اةافل الدكلية . 1958 -

 : تأسيس الفيدرالية اصتزائرية لكرة القدـ برآسة ػتمد معوش . 1962   -

                                                 
 ( . 13, 12ػتمد عبده صاحل الوحش  ك  مفيت إبراىيم ػتمد : مرجع سبق ذكره , ص )  1
 ( . 13,  12, ص ) نفس اظترجع 2
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 تنظيم أكؿ بطولة كطنية كفاز هبا احتاد العاصمة . : 1963 -

 : أكؿ مشاركة جزائرية يف األلعاب اإلفريقية ك اظتتوسطية . 1967 -

 : تأىل الفريق الوطين كألكؿ مرة لنهائيات كأس إفريقيا بأثيوبيا . 1968 -

 : حصوؿ الفريق الوطين عل  أكؿ ميدالية يف األلعاب اظتتوسطة . 1975 -

 دية اصتزائر ألكؿ مرة بكأس إفريقيا لألندية البطلة .: فوز مولو  1976 -

 : أكؿ مشاركة يف األلعاب األكظتبية كتنشيط أكؿ اائي  لكأس أمم إفريقيا . 1980 -

 : أكؿ تأىل للفريق الوطين لكأس العامل باسبانيا . 1982 -

 : ثاين تأىل للفريق الوطين لكأس العامل باظتكسيك . 1986 -

 ريقية لألمم أماـ نيجًنيا .: فوز بأكؿ كأس إف 1990 -

 1 : تنظيم أكؿ بطولة احرتافية باصتزائر  1999 -

 : أكؿ نادم جزائرم حتصل عل  كأس الكاؼ ثالث مرات متتالية .) شبيبة القبائل ( . 2002 -

 : حتصل نادم كفاؽ سطيف عل  كأس رابطة أبطاؿ العرب 2007 -

 العرب لثاين مرة عل  التوا ي كفوزه هبا . :تأىل نادم كفاؽ سطيف إىل اائي كأس رابطة أبطاؿ2008   -

 النوادي الرياضية :  -2

 مفهوم النادي :  2-1
 2" رتعية ثقافية , سياسية , سياحية , إطار أين يعقد اجتماع للكالـ , للعب , للقراءة ". -

 3 " دائرة أين يلتقي األعلاء ". -

                                                 
 ( . 31 – 29ػتمد عبده صاحل الوحش ك مفيت إبراىيم ػتمد : " مرجع سبق ذكره, ص )  1

2 LA rousse : " dictionnaire de français "- imprime en France – edition – 2001 , p ( 76 ). 
3 Le robert, " imprime en italie " par G canale et .c.s.p.u.borgarot. p (129). 



 

:7 

 

 الفصل الثان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أندية كرة القدم

 تعريف النادي : 2-2-1
شػػائو يتطلػػب غتموعػػة مػػن الصػػفات تتمثػػل يف اظتنشػػطٌن كاظتسػػًنين لكػػل نشػػاط رياضػػي، ىيكػػل مػػن بػػٌن ىياكػػل التسػػيًن , كإلن

 كحتديد أكقات كافية الستعماؿ األجهزة الرياضية ،كتنظيم اظتنافسات كالتدريبات.

 تكوين النادي :  2-2-2 
 لتكوين نادم كتب أف تتوفر بعض الشركط اليت نلخصها فيما يلي :

 ط .جعل االسم اضتقيقي للنادم فق -

 إضافة لعنواف اظتقر . -

 اعتدؼ ال يكوف ؼتالفا للقانوف األساسي , كىذا يكوف بفلل أعلاء النادم الذين يتمتعوف ذقوؽ  -

 1 ككاجبات     

 النادي الجزائري لكرة القدم :  2-2-3 
 إطػار الرتقيػة اطتلقيػة ،ككػذا النادم اصتزائرم لكرة القدـ رتعيػة تعػىن باالىتمػاـ بالنشػاط الرياضػي ،كتسػيًن كتنظػيم الرياضػة يف   

تطػػوير اظتسػػتول كجعلػػو يػػتالءـ مػػع مسػػتلزمات كتطلعػػات اصتمػػاىًن الرياضػػية ، كقػػد تأسػػس أكؿ نػػادم رشتػػي لكػػرة القػػدـ بتػػاريخ 

ـ ، ك اظتتمثػػل يف عميػػد األنديػػة "مولوديػػة اصتزائر"مػػع العلػػم أف ىنػػاؾ مػػن يقػػوؿ أف النػػادم الرياضػػي لقسػػنطينة 1921أكت 07

 ـ.1921سس قبل ىو الذم تأ

 اإلطار القانوني للنادي : 2-2-4   
ـ  1990ديسػػػمرب  04اظتػػؤرخ يف  31-90النػػادم اصتزائػػرم لكػػرة القػػدـ ىػػػو رتعيػػة منصػػوص عليهػػا مبوجػػػب القػػانوف رقػػم : 

بيػػة ـ اظتتعلػػق بتوجيػػو اظتنظومػػة الوطنيػػة للرت  1995فيفػػرم  23اظتػػؤرخ يف  09-95اظتتعلػػق باصتمعيػػات , كمبوجػػب األمػػر رقػػم : 

 05اظتػػػؤرخ يف  01-96منػػو مبقتلػػ  اظترسػػـو الرئاسػػي رقػػم  18-17البدنيػػة كالرياضػػية كتنظيمهػػا كتطويرىػػا , كخاصػػة اظتػػػواد 

ـ  1990أفريػل  30اظتػؤرخ يف  90/118ـ اظتتلمن تعيٌن أعلاء اضتكومػة كمبقتلػ  اظترسػـو التنفيػذم رقػم  1996جانفي 

                                                 
ص  2003اضية , مذكرة ليسانس ) غًن منشورة (  اصتزائر، بن أكلي كرًن كآخركف: " اظتمارسة الرياضية يف األندية كأثرىا عل  التحصيل الدراسي يف الطور الثانوم "، معهد الرتبية البدنية كالري 1
(11. ) 
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ـ الػػذم لتػػدد صػػالحيات كزيػػر الشػػباب كالرياضػػة  1990ديسػػمرب  22يف  اظتػػؤرخ 284-90اظتػػتمم باظترسػػـو التنفيػػذم رقػػم 

ـ الػػذم لتػػدد صػػالحيات كزيػػر الداخليػػة كاصتماعيػػة  1994أكت  10اظتػػؤرخ يف  94/247,كمبقتلػػ  اظترسػػـو التنفيػػذم رقػػم 

 1 اةلية كالبيئة كاإلصالح اإلدارم 

 شروط الدخول إلى النادي : 2-2-5 
رتعية رياضية فإنو يستلـز شركط خاصة باالـتراط ، ىذه الشركط تتمثػل يف احػرتاـ حريػة االـتػراط  كوف النادم الرياضي نتثل   

كاالنسػػػحاب ,كمػػػا يسػػػتوجب احػػػرتاـ حريػػػة االسػػػتقالة ك الطػػػرد، إضػػػافة إىل كجػػػود أعلػػػاء اظتػػػداكالت كاإلدارة كاصتمعيػػػة العامػػػة 

 2 بعقد اجتماع يستليفوف فيو اظتنخرطٌن التكوينية ،كبعد حترير القانوف األساسي يقـو األعلاء اظتؤسسٌن

 هياكل النادي : 2-2-6
 إف النادم اصتزائرم لكرة القدـ يتكوف من اعتياكل التالية :

 اصتمعية العامة : كىي اعتيئة التشريعية يف اعتيكل التنظيمي للنادم . -

 مكتب النادم : كىو اصتهاز التنفيذم للنادم . -

 رئيس النادم . -

 ف اظتوضوعوف حتت تصرؼ النادم طبقا للتنظيم السارم اظتفعوؿ .اظتوظفوف التقنيو  -

 اللجاف اظتختصة : تعمل عل  دعم ىياكل النادم يف ؽتارسة مهامو . -

 مهام النادي : 2-2-7
 من بٌن اظتهاـ الرئيسية للنادم  

 االىتماـ بالنشاط الرياضي . -

 ية العالية .تسيًن كتنظيم الرياضة يف إطار الرتبية اطتلقية كالركح الرياض -

 تطوير اظتستول كجعلو يتالءـ مع تطلعات اصتماىًن الرياضية . -
                                                 

 .1996يونيو  04رياضة، كزارة الداخلية، قرار كزارم مؤرخ يف اصتمهورية اصتزائرية الدنتقراطية الشعبية ، كزارة الشباب كال 1
 (.12, ص )مرجع سبق ذكرهبن آكلي كرًن كآخركف: "  2
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 1 االىتماـ بالتكوين منذ الفئات الصغرل  -

 اإلطارات الفنية واإلدارية للنادي : -3
 مهمػا كانػػت قػػدرة حجػػم النػادم الرياضػػي فإنػػو ال نتكػػن االسػػتغناء عػن اإلشػػراؼ الفػػين لػػو ففػي بدايػػة تػػاريخ الرياضػػة كانػػت    

الوظائف التقنيػة كالفنيػة كاإلداريػة ملػمونة مػن طػرؼ اظتسػًنين اظتنتخبػٌن، لكػن تعقػد الوظػائف  كتطػور النشػاط قػادت آليػا إىل 

 توزيع الوظائف الفنية كاإلدارية عل  أشخاص عديدة كؼتتلفة كنذكر من الوظائف :

 الوظائف البيداغوجية :  -

العديػد مػن النػوادم ىػذه الوظػائف التدريسػية كالتعليميػة , كالتنشػيط الرياضػي ىي اليت تبػدك إىل إشػراؼ مواقػف عتػا , ففػي     

 ال تزاؿ ملمونة تطوعيا , بينما يف بعض النوادم األخرل ىذه اظتهاـ تعود إىل موظفٌن أجراء .

ؼتتصػػػػة يف ىػػػػذه إف اظتسػػػػًنين الػػػػذين الحظػػػػوا تطػػػػور اظتهػػػػاـ اإلداريػػػػة ) األمانػػػػة , اةاسػػػػبة , ....ا  ( قػػػػاموا بتنصػػػػيب إطػػػػارات 

 الوظائف كاليت تستدعي االحرتاؼ .

لكػػػن األنديػػػة الكبػػػًنة فقػػػط ىػػػي الػػػيت تسػػػتطيع علػػػ  ىػػػذه الوظػػػائف , كيف معظػػػم األحيػػػاف األمػػػٌن اظتنتخػػػب أك أمػػػٌن اظتخػػػزف , 

 كأعلاء اظتكتب ىم الذين يتطوعوف للماف ىذه الوظائف .

ت التقنيػة األخػرل ،مثػل اظتيػداف الطػيب فبقػدر ازديػاد اظتمارسػة كلقد ظهػرت ىنػاؾ ضػركرة للػتخل  شػيئا فشػيئا يف القطاعػا     

تػػزداد اضتاجػػػة لإلسػػػعافات الطبيػػػة كاالسػػػرتخاء العلػػلي , كىنػػػا أيلػػػا االختيػػػار بػػػٌن اظتتطػػوعٌن كاظتػػػوظفٌن األجػػػراء يتوقػػػف علػػػ  

 اإلمكانيات اظتالية للنادم .

يلػا االختصػاص يف الوظػائف الػيت تسػند عامػة إىل اإلطػارات إف النوادم اليت حققت تطورا ىاما يف غتاؿ االتصاؿ ،ىذا أ     

 2 األجراء الذم يتدخلوف يف العالقات مع الصحافة كالبحث عن اظتمولٌن ... ا   

ىػػذه النظػػرة السػػريعة حػػوؿ ىػػذه اظتمارسػػات كتطورىػػا , تسػػمح لنػػا بقيػػاس األقتيػػة اظتػػأخوذة يف النػػوادم مػػن طػػرؼ اإلشػػراؼ     

 الفين ك اإلدارم .
                                                 

1 Kamel lemoui – Foot ball, Technique jeu, entraînement , information , alger,1989. 
2 Mechel leblanc :" Le club de lan 2000 , " INSEP, publication, France , 2000, p(155). 
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 استظهار الدور التربوي واالجتماعي والثقافي للنادي : -4

 الدور التربوي للنادي : 4-1
إف اظتمارسػػػة الرياضػػػية إذا مػػػا اسػػػتفادت مػػػن إشػػػراؼ بيػػػداغوجي تشػػػارؾ يف تربيػػػة الطفػػػل كاظتراىػػػق كتنمػػػي فيػػػو بعػػػض اظتبػػػادئ  

ظػػػائف التنفسػػػية الكػػػربل كالقلبيػػػة , كتكػػػوين الشخصػػػية كتطويرىػػػا ,ك تكػػػوين الطبػػػع لػػػدل الشػػػخ  باإلضػػػافة إىل تطػػػوير الو 

 كتكوين اضتياة االجتماعية اظتشرتكة كالتهيئة للرتقية .

كمػػا نتكػػن القػػوؿ بػػأف الرياضػػة ىػػي مرادفػػة للعنػػف كالغػػش كتنػػاكؿ اظتنشػػطات , فبالرياضػػة نتكػػن القلػػاء علػػ  ىػػذه اآلفػػات , 

 1 كبالتا ي يكمن الدكر البيداغوجي للنادم كالذم يكوف موجب اااىها 

ىذه اظتهمة الرتبوية مهمة شريفة كتب عل  النادم أخذىا بعٌن االعتبار كامتداد للمدرسة كالثانوية يف سياؽ مػا قبػل الدراسػة 

 , كأخذ الشباب عل  عاتقها خارج كأثناء الدراسة , فالنوادم تأيت باإلشراؼ التقين الذم يرضي بو اآلباء .

د مػا يسػمح للشػػباب كالكبػار بتكػوين اضتكػػاـ كاظتنشػطٌن كاظتػدربٌن فهػػو إذا كمػا يسػع  النػادم أيلػػا للتكػوين اظتتواصػل , عنػػ

 تكوين إنساين متواصل .

 الدور االجتماعي للنادي : 4-2
 يلعب النادم دكرا اجتماعيا ىاما فهو يعود بالفائدة عل  ؼتتلف الشرائح االجتماعية ،كمن أىم األدكار :

خارج عالقات الدراسة لألطفاؿ ،أم النػادم سيسػتقبل عػدد كبػًن  إعطاء نشاطات رياضية عل  اظتدل الطويل تكوف -

 من األطفاؿ كاظتراىقٌن كىذا  يساعد األكلياء الذين يقوموف بأعماعتم .

النػػوادم حتتػػوم علػػ  مرافػػق رياضػػية كػتػػالت متقدمػػة يف أغلػػب األحيػػاف مػػن البلػػديات ،كيكػػوف اسػػتخداـ ىػػذه اظترافػػق  -

 شباب كيؤمن مهمة اجتماعية شريفة .دكر فعاؿ يف استقباؿ األطفاؿ ك ال

                                                 

 (.14, ص )نفسوبن أكلي كرًن ك آخركف: " اظتمارسة الرياضية يف األندية كأثرىا عل  التحصيل الدراسي يف الطور الثانوم"، مرجع 
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كقػػد ؾتػػد يف بعػػض البلػػداف الػػيت شػػعوهبا مػػن جنسػػيات ؼتتلفػػة , فالنػػادم ىنػػا مثػػل اظتدرسػػة علػػيهم اسػػتقباؿ ىػػؤالء الشػػباب    

بػػالرغم مػػن اخػػتالفهم يف اللغػػة كالثقافػػات , فالرياضػػة يف ىػػذا السػػياؽ تعتػػرب اللغػػة العاظتيػػة , كلقػػد زاؿ ىػػذا االخػػتالؼ العػػريف 

 كالثقايف بشكل كبًن ،كالفلل يف ذلك يعود إىل النادم الرياضي كاظتدرسة , كاظتدرسة بقدر أقل .

لقػػد سػػعت بعػػض الػػدكؿ إىل تشػػيد اآلالؼ مػػن اظتالعػػب يف األحيػػاء مفتوحػػة للجميػػع ردا علػػ  طلػػب الشػػباب , لكػػن رغػػم 

ؼ هبػػا , كالػػيت تقػػدـ عتػػم تػػأطًن تقػػين مفيػػد , ىػػذه التعػػديالت فػػإف اظتشػػكل يبقػػ  مطػػركح يف غيػػاب اصتمعيػػات الرياضػػية اظتعػػرت 

مثػػل مػػا قػػاـ بػػو اظتالكػػم األمريكػػي " الكلونػػديلي " بإنشػػاء رتعيػػة تػػدع  " رياضػػة ،إدمػػاج شػػباب " , ؽتػػا سػػاعد علػػ  إنشػػاء 

 رتعيات أخرل يف ؼتتلف أؿتاء العامل.

اسػػتقباؿ الشػباب كخاصػػة مػنهم الػػذين  كلكػن اإلدمػاج االجتمػػاعي بفلػل الرياضػػة يتحقػق مبجهػػودات النػوادم الػػيت تبػذعتا يف

 1.يعانوف من مشاكل 

 الدور الثقافي للنادي :  4-3
الرياضػػة ثقافػػة ألاػػا تولػػد انفعػػاؿ , اصتمػػاؿ , اضتركػػة , الصػػورة , النشػػاط , كمػػن ىػػذا اظتنطلػػق فهػػي تشػػارؾ يف إثػػراء تػػراث     

كػػػز علػػػ  النػػػوادم , سػػػواء كانػػػت يف اظتػػػدف أك القػػػرل اإلنسػػػانية , فالرياضػػػة ثقافػػػة للشػػػعوب , ككػػػل النشػػػاطات الػػػيت اػػػرم ترت

،فالنػػػػادم ىػػػػو خليػػػػة التنشػػػػيط كقطػػػػب النشػػػػاطات االجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة , كىػػػػذا الفلػػػػل يعػػػػود بالدرجػػػػة األكىل إىل اظتسػػػػًنين 

 اظتتطػػوعٌن يف النػػادم الػػذين يسػػهركف علػػ  مواصػػلة ىػػذه النشػػاطات , ذات الطػػابع اضتفلػػي كاالسػػتعراض الرياضػػي الػػذم نتثػػل

 الرتفيو كالتسلية للماليٌن من اظتتتبعٌن كاظتتفرجٌن  .

فاظتنافسػػػة كاظتمارسػػػػة الرياضػػػػية ال متتلفػػػاف عػػػػن أم نشػػػػاط ثقػػػايف , فتسػػػػاىم الرياضػػػػة يف تطػػػوير شخصػػػػية اإلنسػػػػاف , كتلػػػػتمس 

يف ينبغػي األشخاص الذين يرغبوف يف تطوير كحتقيق مشركع شخصي أك اجتمػاعي , كعتػذا فػإف النػادم الرياضػي ىػو كسػط ثقػا

 العناية بو مثل النادم اظتسرحي ،فاالستعراض الرياضي مثل األكبرا 

                                                 
 (.14بن آكلي كآخركف : " مرجع سبق ذكره ص ) 1
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خالصػػة القػػوؿ أف دكر النػػادم الرياضػػي ال ينحصػػر فقػػط يف اظتيػػداف الرياضػػي، بػػل يتعػػداه إىل أدكار عديػػدة كىامػػة تتمثػػل يف    

 توفرت كل اإلمكانيات اللركرية . تربية الشباب كتزكيدىم بالثقافة , كما يسهل عتم االندماج االجتماعي خاصة إذا

 مشروع النادي :  -5
إف القوانٌن األساسية للنادم تشكل السند الشرعي لعقػد كػل شػخ  منخػرط , كالقػانوف الػداخلي للنػادم يػدؿ علػ  الشػكل 

سػوابق  كال  اطتاص لعمل اصتمعية بتطبيق ىذه القوانٌن األساسية , فنجد ىذه القوانٌن غًن كافية يف خلق نشػاط ,فمػا ىػي إال

نتكػػن االسػػتغناء عػػن السػػوابق يف العمػػل الػػذم يػػأيت مػػن طػػرؼ اظتسػػًنين ك اظتػػؤطرين اظتنتخبػػٌن , فعلػػيهم حقػػا بتأسػػيس مشػػركع 

 1 النادم الذم نتكن تعريفو كوسيلة نظرية اليت تسمح بالنشاط  

ذه األىػػػداؼ يف سػػياؽ البيئػػػة كتػػب أف لتتػػوم ىػػػذا اظتشػػركع علػػػ  أىػػداؼ عامػػػة الػػيت تػػػدؿ علػػ  اااىػػػات النػػادم , كتنجػػػز ىػػ

 االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية اليت ينشط فيها النادم .

 األهداف العامة للنادي : -6
 األىداؼ العامة للنادم مرتبطة بالوقت لتحقيقها كؾتد نوعٌن :

 أهداف المدى الطويل : 6-1
 التدريب كاإلتقاف الرياضي إىل أعل  مستول من اظتمارسة . -

 سؤكلية للشباب بالنشاطات اصتمعوية كتكوين اضتكاـ الشباب .تعليم اظت -

 االندماج االجتماعي للشباب اظتنحرفٌن. -

 تنشيط رياضة اضتي . -

 استقباؿ اصتمهور الراشد يف النشاطات البدنية كقت الفراغ للجميع . -

اصػة األكثػر كاقعيػة كالػيت كتػب إىل جانب األىداؼ العامة ذات اظتدل الطويل اليت تشكل شتعة النادم مػن أجػل األىػداؼ اطت

 . حتقيقها عل  اظتدل القصًن أم يف اظتوسم الرياضي , كذلك بأخذ بعٌن االعتبار اظتوارد اظتالية للنادم

                                                 
1 Michle leblanc " Le club de lan 2000 ", opcit , p (187 ) 
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 أهداف المدى القصير: 6-2
 خلق نشاطات جديدة للنادم . -

 استقباؿ اظتزيد من اظتنخرطٌن اصتدد . -

 تنظيم تظاىرات رياضية . -

 بناء نادم قوم . -

 تمع ذك ىدؼ رياضي .بناء غت -

 إنشاء العالقات الداخلية . -

 القياـ ذمالت ضد تعاطي اظتنشطات . -

 تطوير نظاـ النادم . -

 اكتساب لقب رمزم . -

 1 مفاكضة كاتفاقية مع شريك  -

 تطور أندية كرة القدم الجزائرية : -7
 ية قطعتها من خالؿ سًن ا التطورية:يقسم اظتختصوف كاظتتبعوف مشوار أندية كرة القدـ اصتزائرية إىل أربع مراحل رئيس

 انطالقة جزئية في ظروف صعبة . 1962 – 1895المرحلة األولى:  7-1
تعتػػرب رياضػػة كػػرة القػػدـ مػػن بػػٌن أكىل الرياضػػات الػػيت ظهػػرت كالػػيت اكتسػػبت شػػعبية كبػػًنة ،ال نظػػًن عتػػا كىػػذا بفلػػل الشػػيخ "  

رشتػػي لكػػرة القػػدـ يتمثػػل يف عميػػد األنديػػة اصتزائريػػة مولديػػة ـ أكؿ فريػػق  1895عمػػر ػتمػػود علػػي رايػػس " الػػذم أسػػس عػػاـ 

ـ بعػػػد  1921ىػػػو أكؿ نػػػادم تأسػػػس قبػػػل سػػػنة  CSCاصتزائػػػر , غػػػًن أف ىنػػػاؾ مػػػن يقػػػوؿ أف النػػػادم الرياضػػػي لقسػػػنطينة 

تأسػػػػيس مولوديػػػػة اصتزائػػػػر تأسسػػػػت عػػػػدة أنديػػػػة أخػػػػرل منهػػػػا : غػػػػا ي معسػػػػكر اإلحتػػػػاد اإلسػػػػالمي لػػػػوىراف , اإلحتػػػػاد الرياضػػػػي 

  إلسالمي للبليدة ,كاإلحتاد الرياضي اإلسالمي للجزائر .ا

                                                 
 (. 16،  ص )  مرجع سبق ذكرهآخركف :" بن أكلي كرًن ك  1
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ـ الػذم كػاف يلعػب يف صػفوفو " سػوفاف ,  1958أفريػل  18كقد عرفت الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحريػر الػوطين   

 لية .زكبا , كرنتوا , أبًنا .....ككاف ىذا الفريق نتثل اصتزائر يف ؼتتلف اظتنافسات العربية منها ك الدك 

 المرحلة الثانية: أندية كرة القدم تتنفس الصعداء : 7-2
مباشػػرة بعػػد اسػػرتجاع االسػػتقالؿ الػػوطين شػػهدت أنديػػة كػػرة القػػدـ يف بالدنػػا مرحلػػة جديػػدة حيػػث نظمػػت أكؿ دكرة كركيػػة    

الػدكرة أنديػة ـ كت تأسس غتلس الرياضة حتت إشراؼ الدكتور ػتمػد معػوش كقػد شػاركت يف ىػذه  1962أكتوبر  31بتاريخ 

الػػوداد البيلػػاكم ) اظتغػػرب ( , كالرتجػػي التونسػػي ) تػػونس ( , إحتػػاد طػػرابلس ) ليبيػػا ( كقػػد نظمػػت أكؿ بطولػػة جزائريػػة خػػالؿ 

ـ  1963إذ فاز هبا فريق اإلحتاد الرياضي اإلسػالمي للجزائػر , كنظمػت أكؿ كػاس للجمهوريػة سػنة   1962/1963اظتوسم 

م مثػػل اصتزائػػر أحسػػن دتثيػػل يف اظتنافسػػات كالكػػؤكس اإلفريقيػػة كاآلفركآسػػيوية , ككانػػت أكؿ كفػػاز هبػػا نػػادم كفػػاؽ سػػطيف كالػػذ

( , كقػػد أىػػدل فريػػق مولوديػػة اصتزائػػر أكؿ   1-2ـ ضػػد بلغاريػػا لصػػاحل اصتزائػػر )  1963مقابلػػة للفريػػق الػػوطين اصتزائػػرم سػػنة 

 1 ـ  1976كأس للوطن كىذا يف منافسة األندية اإلفريقية البطلة سنة 

 المرحلة الثالثة: الفترة الذهبية. 7-3
ـ الػيت شػهدت قفػزة نوعيػة مػن تػاريخ ظهػور كتطػور أنديػة   1976بعد فػرتة السػتينات جػاءت مرحلػة اإلصػالح الرياضػي مػن   

كػػرة القػػدـ اصتزائريػػة ،بفلػػل مػػا تػػوفر عتػػا مػػن إمكانيػػات ماديػػة كتجهيػػزات ضػػركرية كتشػػييد اظتالعػػب يف ؼتتلػػف كاليػػات الػػوطن  

 ـ . 1972جويلية الذم دشن سنة  05كملعب 

كيف ىذه اظترحلة باشر اظتسؤكلوف علػ  مسػتول كػرة اظتسػتديرة سياسػة التغيػًن يف أسػلوب التػأطًن الرياضػي , إذ ل إدمػاج جػل    

األنديػػة يف مؤسسػػات اقتصػػادية كطنيػػة كػػربل , علػػ  سػػبيل اظتثػػاؿ ال للحصػػر ضػػم مولوديػػة اصتزائػػر إىل شػػركة سػػونا طػػراؾ حيػػث 

, ىػػذا مػػن ناحيػػة , أمػػا مػػن ناحيػػة أخػػرل فقػػد ل إدمػػاج الػػبعض مػػن األنديػػة   MCAلػػت إىل اسػػم مولوديػػة نفػػط اصتزائػػر حتو 

 الوطنية إىل سلطة اجملالس الشعبية البلدية , كلقد كاف اعتدؼ من التحوؿ توفًن اإلمكانيات اظتادية كالرياضية النخبوية .

                                                 
 (.22، ص )  2005/2006، العايب بشًن كسنوسي مهدم:" أقتية اإلعداد النفسي لالعب كرة القدـ"، معهد الرتبية البدنية , مذكرة ليسانس ) غًن منشورة ( ، اصتزائر 1
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ة الكػربل بصػمتو علػ  السػاحة اظتاليػة للفػرؽ , إذ تررتػت بتتػويج مولديػة اصتزائػر كلقد ترؾ دعػم اظتؤسسػات االقتصػادية الوطنيػ  

ـ , كفػػػػوز شػػػػبيبة القبائػػػػل بالكأسػػػػٌن اإلفػػػػريقيتٌن لألنديػػػػة اإلفريقيػػػػة البطلػػػػة  1976بالكػػػػأس اإلفريقيػػػػة لألنديػػػػة البطلػػػػة يف سػػػػنة 

سػػػطيف كفػػػوزه بكػػػأس األنديػػػة  ـ عػػػالكة علػػػ  جػػػدارة كفػػػاؽ 1983ـ ككػػػذا بالكػػػأس اظتمتػػػاز سػػػنة  1990ـ ك  1981سػػػنة

 ـ . 1989ـ كالكأس اآلفركأسيوية سنة  1988اإلفريقية البطلة سنة 

كهبػػػذا تعتػػػرب ىػػػذه اظترحلػػػة الذىبيػػػة يف تػػػاريخ أنديػػػة كػػػرة القػػػدـ اصتزائريػػػة حسػػػب العديػػػد مػػػن اظتتبعػػػٌن كاظتختصػػػٌن لعػػػامل الكػػػرة   

 1  مشاركتها يف اظتنافسات اصتهوية القارية كالدكليةاظتستديرة، كىذا ما يفسر مشاركة منتخبات جزائرية عل  خالؼ 

 المرحلة الرابعة: أندية كرة القدم الجزائرية في أزمة  7-4
ـ فػػإف أنديػػة كػػرة القػػدـ تراجػػع  2008 –ـ  1991أمػػا خبصػػوص اآلكنػػة األخػػًنة كباللػػبط يف الفػػرتة األخػػًنة اظتمتػػدة بػػٌن     

 تخبنا الوطين عل  الصعيد الدك ي ك القارم .مستواىا ك نتائجها كىذا ما أثر عل  شتعة من

ـ  1995ـ ك كػػأس الكػػؤكس اإلفريقيػػة  1991فباسػػتثناء شػػبيبة القبائػػل الػػيت أحػػرزت الكػػأس اإلفريقيػػة لألنديػػة البطلػػة سػػنة   

كانػت سػلبية ـ بالقػاىرة فعػن مشػاركة األنديػة اصتزائريػة   1997كإحراز مولودية كىراف عل  كأس األندية العربية اظتقامة يف أكت 

مػػن منافسػػيت كػػأس األنديػػة الفػػائزة  16للغايػػة خصوصػػا بعػػد إقصػػاء كػػل مػػن فريػػق مولوديػػة كىػػراف كشػػباب قسػػنطينة يف الػػدكرة 

ـ ,ت إحػػػراز شػػػبيبة القبائػػػل لكػػػأس الكػػػاؼ لثالثػػػة مػػػرات  1998بػػػالكؤكس ككػػػذا األنديػػػة البطلػػػة علػػػ  التػػػوا ي يف شػػػهر أفريػػػل 

اظ هبػػا يف خزانػػة الشػػبيبة ,ت إحػػراز كفػػاؽ سػػطيف كػػأس رابطػػة أبطػػاؿ العػػرب سػػنة كاالحتفػػ 2004, 2003, 2002متتاليػػة 

 2 ـ  كىكذا فلقد أصاب السبات األندية الوطنية  2008ـ ك االحتفاظ هبا يف  2007
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 الخالصة :
حيػث قػدمت  لعبت الرياضة دكرا يف حتقيق التوازف االجتماعي عن طريق التخفيف مػن حػدة الصػراع كالتنػافس االجتمػاعي    

لإلنسػانية غتػاال شػريفا كإطػارا سػاميا للمنافسػة كالصػراع النظيػف , كمػن بػٌن الرياضػات اصتماعيػة كػرة القػدـ , الػيت تعتػرب األكثػر 

شػػػعبية يف العػػػامل , كذلػػػك للػػػدكر الفعػػػاؿ الػػػذم تلعبػػػو يف التخفيػػػف مػػػن األزمػػػات النفسػػػية للشػػػعوب , كبعػػػد مركرىػػػا مبختلػػػف 

 عتا مكانة مرموقة يف السنوات األخًنة كغًنىا من الرياضات .مراحلها التارمتية أصبحت 

ذيػػػث تعػػػد أكثػػػر الرياضػػػات اسػػػتقطابا للجمهػػػور , عػػػرب ؼتتلػػػف دكؿ العػػػامل , الشػػػيء الػػػذم أىلهػػػا إىل أف تكػػػوف لػػػديها       

مػػن األنديػػة كمراكػػز  نػػوادم ؼتتلفػػة , تقػػـو مبختلػػف اظتهػػاـ اظتفوضػػة عتػػا مػػن أجػػل اظتسػػاقتة يف تطويرىػػا , كبػػذلك أنشػػأت العديػػد

التكوين كبنيت اظتعاىد ك اظتدارس كاظترافق الرياضية، كذلك لتأطًن الالعبٌن كاإلطػارات مػن أجػل حتسػٌن اظتسػتول الفػين كالبػدين 

 للرياضة , كتوعية الالعبٌن من أجل تفادم رتيع السلوكات العدكانية كالعنيفة أثناء اظتنافسات الرياضية .    
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      : الثالثالفصل 
 اإلطار المنهجي للدراسة
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 الفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار املههي  للدراسة

 تمهيد:
نتكػن كصػػف البحػػث العلمػػي علػػ  أنػػو مغػػامرة شػػاقة مليئػػة بالنشػاط كاجملازفػػات الػػيت اػػرم كقائعهػػا بػػٌن أحلػػاف العلػػم، ىػػذه    

تنظػػػػيم، التخيػػػل اطتصػػػػم، الفطنػػػة اضتػػػػادة، قابليػػػة الػػػػتحكم اصتيػػػػد يف اظتغػػػامرة تسػػػػتدعي الصػػػرب، اظتوضػػػػوعية، اصتهػػػد اظتتواصػػػػل، ال

 ا ، إىل غًن ذلك من ىذه العناصر اللركرية للنجاح...الظركؼ اصتيدة.

كيف ىػػذا الفصػػل سػػنحاكؿ أف نوضػػح أىػػم اإلجػػراءات اظتيدانيػػة الػػيت اتبعناىػػا يف ىػػذه الدراسػػة ،مػػن أجػػل اضتصػػوؿ علػػ  نتػػائج 

عتبارىا نتائج موضػوعية قابلػة للتجريػب مػرة أخػرل، كبالتػا ي اضتصػوؿ علػ  نفػس النتػائج األكىل كمػا علمية نتكن الوثوؽ هبا ،كا

ىػػػو معػػػركؼ ،فػػػإف الػػػذم نتيػػػز أم ذػػػث علمػػػي ىػػػو مػػػدل قابليتػػػو للموضػػػوعية العلمية،كىػػػذا ال نتكػػػن أف يتحقػػػق إال إذا أتبػػػع 

                  صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة كموضوعية.                      
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 الفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار املههي  للدراسة

 مجتمع و عينة الدراسة : -1
تعػرؼ العينػة القصػدية ك ,  قصػديةحرصا عل  الوصوؿ إىل نتائج أكثر دقة كموضوعية كمطابقة للواقع حيث قمنا باختيار عينػة 

كلهػػا إىل العينػػة ، الػػيت يقػػـو حتػػت أشتػػاء متعػػددة مثػػل العينػػة الغرضػػية، أك العينػػة العمديػػة، أك العينػػة النمطيػػة، كىػػي أشتػػاء تسػػًن  

الباحث باختيار مفردا ا بطريقة حتكيمية ال غتاؿ للصدفة ، بػل يقػـو ىػو شخصػيا باقتنػاء اظتفػردات اظتمثلػة أكثػر مػن غًنىػا مبػا 

 1.يبحث عنو من معلومات كبيانات كىذا إلدراكو اظتسبق كمعرفتو اصتيدة يف غتتمع البحث كالعناصر اعتامة

 لدراسة دتثلت يف أندية الرابطة اصتهوية باتنة لكرة القدـ .كعليو فإف عينة ا

  2مجتمع الدراسة 
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 (02كثيقة مقدمة من طرؼ الرابطة اصتهوية باتنة )ملحق رقم  
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 الفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار املههي  للدراسة

 عينة الدراسة :
 اسم النادي الرقم
 نادي  تازقاغت  01
 نادي بابار 02
 نادي الزمالة  03
 نادي الدوسن  04
 نادي فرفار  05
 نادي اريس 06
 راس الميعادنادي  07
 نادي بن سرور 08
 د بوضيافنادي محم 09
 نادي سيدي خالد  10
 نادي  ليوة  11
 نادي رادس باتنة 12

 الدراسة االستطالعية: -2
البحوث االستطالعية ىي تلػك البحػوث الػيت تتنػاكؿ موضػوعات جديػدة، مل يتطػرؽ إليهػا أم باحػث مػن قبػل كال تتػوفر عنهػا 

 1 بيانات أك معلومات أك حت كتهل الباحث كثًنا من أبعادىا كجوانبها 

يف ىػػذه الدراسػػة كالػػيت تتنػػاكؿ موضػػوع :"التخطػػيط اإلسػػرتاتيجي كدكره يف توجيػػو كتنظػػيم أنديػػة كػػرة القػػدـ اصتزائريػػة"توجهنا إىل 

رؤساء كمسًنم نوادم القسم األكؿ لكرة القدـ،من أجل مقابلة بعض الرؤساء ك اظتسًنين ألندية القسم األكؿ،كىذا مػن أجػل 

 اليت ترتبط مبوضوع ذثنا كانشغالنا اظتطركح. تشخي  كرتع األفكار كاظتعلومات

 أ ـ المجال المكاني والزماني:

نػػػػػػوادم كػػػػػػرة القػػػػػػدـ الرابطػػػػػػة اصتهويػػػػػػة باتنػػػػػػة للموسػػػػػػم الرياضػػػػػػي سػػػػػػًنم مباجملػػػػػػاؿ اظتكػػػػػػاين: مشلػػػػػػت دراسػػػػػػتنا اظتيدانيػػػػػػة اظتتعلقػػػػػػة 

2015/2016  . 
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االكؿ مػػػن جػػػانفي اىل غايػػػة شػػػهر مػػػام ، كجػػػاـ  فػػػرتة اظتمتػػػدة اجملػػػاؿ الزماين:كانػػػت بدايػػػة القيػػػاـ هبػػػذه الدراسػػػة اظتيدانيػػػة يف ال 

 ؼتططها كاليت :

 2016مارس  20جانفي اىل غاية  04اصتانب النظرم: من 

 .  2016مام  04مارس اىل غاية  24اصتانب التطبيقي : من 

 ب ـ ضبط متغيرات الدراسة:

ن القػػوؿ أنػػو كػػي تكػػوف فرضػػية البحػػث قابلػػة للتحقيػػق تكتسػػي مرحلػػة حتديػػد ك ضػػبط متغػػًنات البحػػث أقتيػػة كبػػًنة عتػػذا نتكػػ   

ميدانيا:أنو ال بد من العمل عل  صياغة كاميع كل متغػًنات البحػث بشػكل سػليم كدقيػق،إذ أنػو ال بػد أف لتػرص كػل باحػث 

ء حرصػػا شػػديدا علػػ  التمييػػز بػػٌن متغػػًنات ذثػػو كبػػٌن بعػػض العوامػػل األخػػرل،اليت مػػن شػػأاا أف تػػؤثر سػػلبا علػػ  مسػػار إجػػرا

 دراستو.

 اظتتغًن:ىو ذلك العامل الذم لتصل فيو تعديل أم تغًن لعالقتو مبتغًن آخر كىو نوعاف: 

 1 اظتتغًن اظتستقل:كىو عبارة عن تلك العوامل أك الظواىر اليت يسع  الباحث لقياسها كىي تتأثر تبعا ظتتغًن مستقل 

 كتتمثل متغًنات ذثنا أننا تناكلنا متغًنين مستقلٌن كقتا:

 ظتتغًن اظتستقل األكؿ : كيتمثل يف التخطيط االسرتاتيجي .ا

 اظتتغًن التابع: كيتمثل يف أندية كرة القدـ.

 المنهج المستخدم:  -3
 تطرقنا يف دراستنا ىذه إىل استخداـ اظتنهج الوصفي إلجراء ىذا البحث اظتيداين ك الذم يتطابق مع مثل ىذه البحوث .

بأنػػو كػػل استقصػػاء ينصػػب علػػ  ظػػاىرة مػػن الظػػواىر 1نهج الوصػػفي يف غتػػاؿ الرتبيػػة كالتعلػػيم تعريػػف اظتػػنهج الوصػػفي: يغػػرؼ اظتػػ

التعليمية أك النفسية , كما ىي قائمة من اضتاضر بقصػد تشخيصػها ككشػف جوانبهػا كحتديػد العالقػات بػٌن عناصػرىا أك بينهػا 

 كبٌن ظواىر تعليمية أك نفسية أك اجتماعية .

                                                 
1
 Maurice  Angers : " initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines " , 2eme  édition , ces mc , quebec , 1999 
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 أدوات الدراسة: -4
اظتوضػػػػوعية كالدقػػػػة الالزمػػػػة ألم دراسػػػػة علميػػػػة ال بػػػػد مػػػػن اسػػػػتعماؿ بعػػػػض األدكات العلميػػػػة كالوسػػػػائل التقنيػػػػة الػػػػيت إلضػػػػفاء  

بواسػػػطتها يصػػػل الباحػػػث إىل كشػػػف النقػػػاب عػػػن الظػػػاىرة ػتػػػل االىتمػػػاـ كالدراسػػػة كقػػػد اسػػػتخدمنا يف دراسػػػتنا ىػػػذه أداة مػػػن 

 األدكات إال كىو االستبياف. 

األسػػئلة اظترتبطػػة بطريقػػة منهجيػػة, كىػػو كػػذلك كسػػيلة صتمػػع اظتعلومػػات, يسػػتعمل كثػػًنا يف ذػػوث االسػػتبياف: ىػػو غتموعػػة مػػن 

العلػػـو االجتماعيػػة كىػػذه الطريقػػة يف اضتصػػوؿ علػػ  اظتعلومػػات مػػن اظتصػػدر يػػتم كضػػع أسػػئلة يف اسػػتمارة ترسػػل إ ي األشػػخاص 

 2 اظتعنيٌن كىذا للحصوؿ عل  أجوبة

 الستبياف كىي:كتوجد ثالث أنواع من األسئلة يف ا

 أ ـ األسئلة المغلقة: 

يتم حتديد إجابات مسبقة تعتمد عل  أفكار الباحث ك أغراض البحث كالنتائج اليت تطمػح للوصػوؿ إليهػا،كتكوف اإلجابػة يف 

 معظم األحياف ػتددة)نعم،ال، أحيانا(كعل  اظتستجوب أف متتار اإلجابة الصحيحة.

 ب ـ األسئلة المفتوحة: 

رية للمستجوب لإلجابة كما شاء ،أما باختصار أك بالتفصيل ككذلك نعطي لو مطلق اضترية بذكر أم كتعط  كل اضت   

 معلومة تعتقد أاا متعلقة بالسؤاؿ مهما كانت طبيعتها أك أغراضها.

 ج ـ األسئلة نصف المفتوحة:

وف فيػػو اضتريػػة للمسػػتجوبٌن يف لتتػػوم ىػػذا النػػوع مػػن األسػػئلة علػػ  نػػوعٌن، النصػػف األكؿ يكػػوف مغلػػق، ك النصػػف الثػػاين تكػػ

 إعطاء آرائهم اطتاصة.

(مػػن الرابطػػة اصتهويػة باتنػػة كيتكػوف االسػػتبياف الػذم اعتمػػدنا عليػو يف رتػػع اظتعلومػات، لػػدل مسػًنم أنديػػة كػرة القػػدـ اصتزائريػة )

 سؤاال، مقسما إىل ثالث ػتاكر رئيسية، ذيث أف لكل ػتور غتموعة من األسئلة: 23

                                                                                                                                                                       
 ( . 144, ص )  1999قاىرة , ػتمد حسن عالكم ك أسامة كامل راتب : " البحث العلمي يف الرتبية الرياضية " , دار الفكر العريب , مدينة نصر , ال 1
 ( 80, ص )  1974الزكابعي كالغناـ : " مناىج البحث يف الرتبية البدنية " , اصتزء األكؿ , مطبعة العاين , بغداد ,  2

 



 

;> 

 

 الفصل الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار املههي  للدراسة

 تدرس الفرضية األكىل. 07ىلإ01األسئلة من- 

 تدرس الفرضية الثانية. 14إىل08األسئلة من-

 تدرس الفرضية الثالثة 23أىل 15األسئلة من -

 األداة اإلحصائية:

إف اعتدؼ الرئيسي من الدراسة اإلحصائية،ىوػتاكلة التوصل إىل مؤشرات كميػة ،دالػة علػ  التحليػل كالتفسػًن كاضتكم،كاظتعادلػة 

 ( / اجملموع الكلي . 100عملة ىي كاآليت، النسبة اظتئوية  ) عدد األجوبة * اإلحصائية اظتست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

<5 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      : الرابعالفصل 
عرض و تحليل و مناقشة 

 نتائج الدراسة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

I.  : عرض وتحليل نتائج الدراسة 
 لقدم المحور األول :التخطيط االستراتيجي على مستوى نوادي كرة ا

 السؤاؿ األكؿ : ىل لديكم نظرة عل  التخطيط االسرتاتيجي عل  مستول نوادم كرة القدـ؟ 
 الغرض من السؤاؿ :

 التعرؼ عل  مدل دراية مسًنم النوادم الرياضية  لتخطيط االسرتاتيجي للنوادم الرياضية لكرة القدـ
 يط االسرتاتيجي للنوادم الرياضية لكرة القدـ.: يبٌن مدل دراية مسًنم النوادم الرياضية  لتخط 56اصتدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % 655 67 نعم

 % 5 5 ال 

 % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج : 

أجػػابوا بػػػػ " نعػػم " , أم أف مسػػًنم النػػوادم الرياضػػية غتملهػػم علػػ    %655أف نسػػبة  56نالحػػو مػػن خػػالؿ اصتػػدكؿ رقػػم 
 ية بالتخطيط االسرتاتيجي عل  مستول نواديهم  الرياضية لكرة القدـ  , كىم مطلعوف عليو كيعرفوف كل اطتطط .درا

 فهي تدؿ عل  أف كل مسًنم النوادم الرياضية يعرفوف ماىية اطتطط االسرتاتيجية لنواديهم  .   % 5أما نسبة 
 االستنتاج : 

ل اظتعرفة عن اطتطط االسرتاتيجية لنواديهم الرياضية يف كرة القػدـ يسػًن النػوادم نستنتج أف مسًنين النوادم كرة القدـ لديهم ك
 الرياضية كىذا راجع إىل اظتستول التعليمي كالشهادات اليت لتملواا .

 كتطوير الفكر اإلدارم للجاف اظتسًنة يؤثر إكتابا  يف عملية التوجيو كالتنظيم داخل األندية . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

<7 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما ىي اظتميزات اظتطلوبة يف اختيار اطتطط االسرتاتيجية للمسًنين يف كرة القدـ ؟ . السؤاؿ الثاين :
 الغرض من السؤاؿ : التعرؼ عل  اظتميزات اظتطلوبة يف اختيار اطتطط االسرتاتيجية للمسًنين يف كرة القدـ  

 .يف كرة القدـ  : يوضح اظتميزات اظتطلوبة يف اختيار اطتطط االسرتاتيجية للمسًنين 57اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % ;;.;6 7 اظتؤىالت العلمية

 % :7 8 اطتربة ك اظتمارسة 

 % 88.=: > االثناف معا 

 % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :
تسػػػػػاىم يف اطتطػػػػػط مػػػػػن اظتسػػػػػتجوبٌن رأكا أف اظتػػػػػؤىالت العلميػػػػػة  % ;;.;6نالحػػػػػو أف نسػػػػػبة  57مػػػػػن خػػػػػالؿ اصتػػػػػدكؿ 

أجػػابوا بػػأف ميػػزة اطتػػربة كاظتمارسػػة بأاػػا مهمػػة يف   % :7االسػػرتاتيجية للمسػػًنين يف كػػرة القػػدـ داخػػل النػػادم ، كأف نسػػبة  
أجابوا باالثنٌن معا كػوف أف اظتيػزتٌن مهمتػٌن كمتكػاملتٌن مػع بعلػهما   %  88.=:اختيار اطتطط االسرتاتيجية , كأف نسبة 

 طط االسرتاتيجية .البعض يف اختيار اطت
 االستنتاج :

كمنػػػو نسػػػتنتج أف اظتػػػؤىالت العلميػػػة كاطتػػػربة كاظتمارسػػػة صػػػفتاف متكاملتػػػاف يف تطػػػوير اطتطػػػط االسػػػرتاتيجية  ظتسػػػًنم النػػػوادم    
م الرياضية ، فالتخطيط اإلسرتاتيجي اصتيد كالفعاؿ يتطلب كجود مسًنين  تتوفر فيهم الصػفات الالزمػة لتنفيػذىا ، كالػيت تسػاى

 يف حتقيق األىداؼ ك النتائج اظترجوة داخل النادم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

<8 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤاؿ الثالث: ىل ىناؾ دكرات تكوينية يف طرؽ كبرامج تنفيذ اظتخططات االسرتاتيجية للمسًنين ؟.
 الغرض من السؤاؿ:

 إبراز  أقتية الدكرات التكوينية لتنفيذ اظتخططات االسرتاتيجية للمسًنين.
 لتنفيذ اظتخططات االسرتاتيجية للمسًنين أقتية  الدكرات التكوينية  : يبٌن58اصتدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % 88.88 9 نعم

 % ;;.;; = ال 

 % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل  كمناقشة النتائج:

نعػم " كىػذا راجػع إىل أقتيػة كدتثل الثلث كانت إجابا م بػػ "  %88.88ؾتد أف نسبة  58من خالؿ مالحظتنا للجدكؿ رقم
    %;;.;;عنصر التخطيط االسرتاتيجي  داخل النادم لتنمية مهارات كمعارؼ اظتسًنين ، أما النسبة الثانيػة الػيت تقػدر ب

كانت إجابا م بػػ" ال " تعتػرب ىػذه النسػبة كبػًنة مقارنػة بػاألكىل حيػث أف اظتسػًنين أقتلػوا عنصػر التكػوين كأقتيتػو ك يػركف أف ال 
 دة ترج  من ىذه الدكرات.فائ

أمػػػا اجمليبػػػوف بػػػػ " نعػػػم "  فػػػًنكف أقتيػػػة ىػػػذه الػػػدكرات يف اكتسػػػاب خطػػػط جديدة،كمسػػػايرة التطػػػورات اضتاصػػػلة باإلضػػػافة إىل 
 االحتكاؾ ك اكتساب اطتربة لتنمية اظتهارات كاظتعارؼ للمسًنين.

 االستنتاج:
أقتية يف إقامة دكرات تكوينية ، لتنميػة مهػارات ك معػارفهم ،كنتكػن  كمنو نستنتج أف أغلبية مسًن نوادم كرة القدـ  ال يركف   

 عتذه الدكرات التكوينية أف تساىم يف تطوير الفكر اإلدارم للمسًنين  يف النادم لتحقيق ختطيط إسرتاتيجي جيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

<9 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا كانت االجابة بنعم ، فيما تكمن أقتيتها ؟ -

 التكوينية . الغرض من السؤاؿ : معرفة أقتية الدكرات
 : يوضح مدل معرفة اظتسًنين فيما تكمن  اقتية الدكرات التكوينية : 59جدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 %88.88 9 اكتساب خطط جديدة 

 %>;.96 : االحتكاؾ ك اكتساب اطتربة 

 %:7 8 مسايرة التطورات اطتاصة 

 %5 5 حاالت أخرل 

 % 655 67 اجملموع 

 االستنتاج:
اجمليبوف بػ " نعم "  فًنكف أقتية ىذه الدكرات يف اكتساب خطط جديدة،كمسايرة التطورات اضتاصلة باإلضػافة إىل االحتكػاؾ  

 ك اكتساب اطتربة لتنمية اظتهارات كاظتعارؼ للمسًنين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

<: 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ السؤاؿ الرابع : ىل يستخدـ النادم عنصر التخطيط االسرتاتيجي لنشاطاتو
 الغرض من السؤاؿ: معرفة أقتية عنصر التخطيط االسرتاتيجي داخل النادم.

 : يبٌن معرفة مدل استخداـ عنصر التخطيط داخل النادم. :5اصتدكؿ رقم
  

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
  %;;.;; = نعم

 %88.88 9 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج:

أجػابوا بػػ" نعػم " أم أف جػل  اظتسػًنين يعرتفػوف بأقتيػة التخطػيط   %;;.;;أف نسبة :5خالؿ اصتدكؿ رقم نالحو من    
االسػػرتاتيجي داخػػل النػػادم ، ألنػػو عنصػػر مهػػم كضػػركرة حتميػػة كيسػػتخدمونو يف نشػػاطا م كلػػو دكر فعػػاؿ يف حتديػػد أىػػداؼ 

أجػػػابوا بػػػػ " ال " ،أم أف مسػػػًنم  %88.88بينمػػػا نسػػػبة النػػػادم كمواكبػػػة التطػػػورات اضتديثػػػة كحتقيػػػق األىػػػداؼ اظتسػػػتقبلية ،
 النوادم الرياضية ال يركف فائدة يف استخداـ التخطيط االسرتاتيجي داخل النادم.

 االستنتاج : 
كمنو نستنتج أف مسًنم النوادم الرياضية لكرة القدـ  متتلفوف من حيث آرائهػم كإجابػا م حػوؿ اسػتخداـ عنصػر التخطػيط   

لنشػػػػاطات النػػػػادم ،كىػػػػذا راجػػػػع إىل اخػػػػتالؼ يف تصػػػػورا م اظتسػػػػتقبلية كعػػػػدـ معرفػػػػة الػػػػدكر البػػػػارز الػػػػذم يلعبػػػػو  االسػػػػرتاتيجي
 التخطيط االسرتاتيجي  يف عمليات االدارة اضتديثة  داخل األندية .

 اذا كانت االجابة بنعم .فكيف ترون التخطيط االستراتيجي برأيكم ؟
 ن حول التخطيط االستراتيجي :الغرض من السؤال : معرفة رأي المسيري

معظم من اجابوا  بنعم من مسًنم النوادم الرياضية لكرة القدـ ، يركف أف لتخطيط االسرتاتيجي أقتية كبًنة داخل ىذه 
 النوادم ، ظتا لو من أىداؼ كاضحة من بينها التنظيم ك التسيًن اصتيد .

 
 
 
 
 
 



 

<; 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لق بالتخطيط االسرتاتيجي لنشاطاتو ؟.السؤاؿ اطتامس : ىل يواجو النادم حاليا مشاكل تتع
 الغرض من السؤاؿ : معرفة مكاف التخطيط االسرتاتيجي داخل النادم كاظتشاكل اليت تقع يف غيابو .

 : يبٌن ىل يواجو النادم حاليا مشاكل تتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي لنشاطاتو أـ ال .  ;5اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة  
  % ;;.96 : نعم

 % 88.=: > ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج : 

من غتمػوع العينػة الػيت   % ;;.96كباستعراض النتائج اظترسومة عليو نتكن مالحظة أف نسبة  ;5من خالؿ اصتدكؿ رقم     
دركوف أقتيػػػػة التخطػػػػيط االسػػػػرتاتيجي كانػػػػت إجػػػػابتهم بػػػػػ" نعػػػػم " ،كىػػػػذا راجػػػػع إىل أف معظػػػػم مسػػػػًنم النػػػػوادم الرياضػػػػية  يػػػػ

,كاظتشػػػاكل الػػػيت تقػػػع يف غيابػػػو كيػػػركف أف النػػػادم حاليػػػا يواجػػػو مشػػػكلة تتعلػػػق بػػػالتخطيط االسػػػرتاتيجي  لنشػػػاطاتو , أمػػػا نسػػػبة 
 أجابوا بػ " ال " فإام يركف أام ال يواجهوف أية مشاكل متعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي لنشاطات النادم . % 88.=:

 اج :االستنت
كمنو نستنتج أف أكثر اظتسًنين ال تواجههم أية مشاكل داخػل أنػديتهم كاظتتعلقػة بنشػاطات التخطػيط االسػرتاتيجي كىػذا مػا    

 ينعكس إكتابا عل  التنظيم اصتيد كالفعاؿ داخل النادم لتحسٌن النتائج كحتقيق األىداؼ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

<< 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف النادم , من ىو اظتسؤكؿ عن ذلك ؟ . السؤاؿ السادس : يف حالة كجود ختطيط اسرتاتيجي
 الغرض من السؤاؿ :

 معرفة اصتهة اظتسؤكلة عن التخطيط االسرتاتيجي يف النادم يف حالة كجوده .
 : يبٌن يف حالة كجود ختطيط اسرتاتيجي يف النادم من ىي اصتهة اظتسؤكلة عن ذلك . >5اصتدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
  % 5 5 يس مبفردهالرئ

  % 5 5 الرئيس كمسًن اظتاؿ 

  % 88.=  6 ىيئة ؼتتصة 

  % ;;.6< 66 اظتكتب كلو 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

تشػػػػًن إىل أف الػػػػرئيس مبفػػػػرده لػػػػيس ىػػػػو اظتسػػػػؤكؿ عػػػػن التخطػػػػيط  % 5أف نسػػػػبة  >5نالحػػػػو فتػػػػن خػػػػالؿ اصتػػػػدكؿ رقػػػػم    
تشػػًن إىل  % 88.=م ،كنفػػس الشػػيء بالنسػػبة لالختيػػار الثػػاين كىػػو الػػرئيس ك مسػػًن اظتػػاؿ , أمػػا نسػػبة االسػػرتاتيجي يف النػػاد

 كجود ىيئة ؼتتصة داخل األندية تتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي كاظتسؤكلة عنو , كتشًن نسبة
سػرتاتيجي لنشػاطات أف جل مسًنم األندية يركف أف اظتكتب كلو داخل النػادم ىػو اظتسػؤكؿ عػن التخطػيط اال % ;;.6< 

 النادم كىذا يبٌن مدل مسؤكلية ككعي مسًنم األندية يف كوف التخطيط مسؤكلية رتاعية .
 االستنتاج :

كمنػػو نسػػتنتج أف أغلبيػػة اظتسػػًنين يلتزمػػوف كيػػدركوف أف التخطػػيط االسػػرتاتيجي مسػػؤكلية رتاعيػػة كضػػركرة حتميػػة لتبػػادؿ اآلراء   
االسػػرتاتيجي لتحقيػػق توجيػػو كتنظػػيم جيػػد داخػػل  كتػػب كلػػو يشػػارؾ يف عمليػػة التخطػػيطكاألفكػػار , كىػػذا مػػا يػػدؿ علػػ  أف اظت

 النادم ،للوصوؿ إىل تصوراتو كأىدافو اضتالية كاظتستقبلية .   
 
 
 
 
 
 
 



 

<= 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤاؿ السابع : ىل التخطيط االسرتاتيجي يساعد عل  تطوير النادم ؟ .
 يجي يف تطوير النادم .الغرض من السؤاؿ :معرفة مدل مساقتة التخطيط االسرتات

 : يبٌن مدل مساقتة التخطيط االسرتاتيجي يف تطوير النادم . =5اصتدكؿ رقم 
    

 النسبة اظتئوية التكرار اإلجابة
   %88.=: > نعم

   % 5 5 ال 

  % ;;.96 : أحيانا 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة اصتدكؿ : 

مػن اظتسػًنين أجػابوا بػػ   " نعػم " , كىػذا يػدؿ علػ    % 88.=:ؾتد أف نسبة  =5رقم من خالؿ قراءتنا لنتائج اصتدكؿ     
أف التخطػيط االسػرتاتيجي يسػاعد علػ  تطػوير النػوادم الرياضػية , كمػن خػالؿ اصتػدكؿ كػذلك نالحػو أف اإلجابػات بػػػ " ال "  

تيجي يف تطػػوير نػػوادم كػػرة القػػدـ  , أمػػا كانػػت منعدمػػة مبعػػىن أنػػو ال يوجػػد مػػن اظتسػػًنين مػػن ال يػػدركوف دكر التخطػػيط االسػػرتا
ذيػػث يػػرل مسػػًنم األنديػػة أف التخطػػيط االسػػرتاتيجي يسػػاعد يف بعػػض   % ;;.96اإلجابػػة بػػػ " أحيانػػا " فكانػػت نسػػبة 
 األحياف يف تطوير النوادم الرياضية .

 يف حالة االجابة بنعم : 
سػػػػػػػػػاس باظتسػػػػػػػػػؤكلية , كالعمػػػػػػػػػل أكثػػػػػػػػػر             أمػػػػػػػػػا اجمليبػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػ " نعػػػػػػػػػم " فػػػػػػػػػيكمن ذلػػػػػػػػػك يف اكتسػػػػػػػػػاب اطتػػػػػػػػػربات ك اإلح -

 كاكتساب خطط ك أفكار جديدة  كالتكوين اصتيد  , ك توعية اإلداريٌن كإكتاد اضتلوؿ للمشاكل الصعبة 
 االستنتاج :  
ًنة كمنو نستنتج أف التخطيط االسرتاتيجي يساىم يف زيادة اطتربات كاكتساب أفكار جديدة كالعمػل هبػا , ألف اللجػاف اظتسػ   

يف النػػػػادم  يف حاجػػػػة إىل ىػػػػذه اطتػػػػربات للتصػػػػميم كالتبصػػػػًن برسػػػػالة النػػػػادم كبأىدافػػػػو كمسػػػػاره الرئيسػػػػي كحتديػػػػد العمليػػػػات 
 كاألنشطة ك األعماؿ الالزمة لتحقيق ذلك ،كىذا ما يؤدم اىل تطوير النوادم الرياضية لكرة القدـ .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نديةالمحور الثاني : توسيع قاعدة الممارسين داخل األ
 السؤاؿ الثامن : يف رأيكم ىل التخطيط االسرتاتيجي يساعد عل  توسيع قاعدة اظتمارسٌن داخل النادم ؟ .

 الغرض من السؤاؿ :
 معرفة مدل مساىم التخطيط االسرتاتيجي يف زيادة قاعدة اظتمارسٌن داخل النادم .

 اعدة اظتمارسٌن داخل النادم .: يبٌن مدل مساقتة التخطيط االسرتاتيجي يف توسيع ق <5اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % 655 67 نعم

  %  0 0 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة اصتدكؿ :

أجػابوا بػػ " نعػم " مػن مسػًنم النػوادم كػوام ذاجػة   % 655ؾتػد أف نسػبة  <5مػن خػالؿ قراءتنػا لنتػائج اصتػدكؿ رقػم     
االسػػرتاتيجي اصتيػد يف اسػتقطاب ك زيػػادة اظتمارسػٌن داخػل النػػادم  , كمػن خػالؿ اصتػػدكؿ كػذلك نالحػػو أف ماسػة للتخطػيط 

 اإلجابات بػ " ال " كانت منعدمة مبعىن أنو ال يوجد من اظتسًنين من ال لتتاج إىل التخطيط االسرتاتيجي .
 االستنتاج :

خطيط االسرتاتيجي يف زيادة قاعػدة اظتمارسػٌن داخػل النػادم كىػذا مػا كمنو نستنتج أف رتيع اظتسًنين كاعوف مبدل أقتية الت    
 كتعل األندية منظمة كموجهة الستقطاب اظتمارسٌن .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

=5 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤاؿ التاسع : ىل لسمعة النادم كنتائجو دكر يف استقطاب اظتمارسٌن داخل النادم ؟ .
 الغرض من السؤاؿ :

 اب اظتمارسٌن داخل النادم تأثًن شتعة النادم كنتائجو يف استقط
 يبٌن تأثًن شتعة النادم كنتائجو يف استقطاب اظتمارسٌن داخل النادم . 65اصتدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % :> <5 نعم

  %  0 0 ال 

  % :7 58 أحيانا 

  %  655 67 اجملموع

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

كىػذا يػدؿ علػ  مسػًنم األنديػة علػ  75 % أف نسبة الػذين أجػابوا بػػ "نعػم" دتثػل   65رقم  نالحو من خالؿ اصتدكؿ     
 دراية بأف لسمعة النادم ك نتائجو تأثًن يف زيادة ك استقطاب أكرب عدد من اظتمارسٌن .

 نادم .بينما اإلجابات بػ "ال" فكانت منعدمة ، مبعىن أنو ال يوجد من اظتسًنين من ال يدرؾ تأثًن شتعة ال   
فػػػًنل مسػػػًنم األنديػػػة أف شتعػػػة النػػػادم ك نتائجػػػو أحيانػػػا تلعػػػب دكرا يف  %:7بينمػػػا الػػػذين أجػػػابوا ب "أحيانا"فتمثػػػل نسػػػبة 

 استقطاب اظتمارسٌن داخل النادم.
 االستنتاج:

رسػػٌن داخػػل كمنػػو نسػػتنتج أف أغلبيػػة مسػػًنم النػػوادم الرياضػػية يػػدركوف أف لسػػمعة ك نتػػائج النػػادم دكر يف اسػػتقطاب اظتما    
النادم , كىذا ما يػدؿ علػ  امػتالؾ اللجػاف اظتسػًنة ختطػيط اسػرتاتيجي فعػاؿ يػنعكس إكتابػا يف عمليػة التنظػيم اصتيػد ،كالتوجيػو 

 الفعاؿ لتحقيق أىداؼ النادم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

=6 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسٌن داخل األندية ؟.السؤاؿ العاشر:  ىل تركف بأف ظتشاركة النادم يف اظتنافسات اإلقليمية ك القارية دكر يف زيادة اظتما
 الغرض من السؤاؿ: معرفة تأثًن مشاركة النادم يف اظتنافسات اإلقليمية كالقارية يف زيادة اظتمارسٌن داخل األندية.

 : يبٌن مدل تأثًن مشاركة النادم يف اظتنافسات القارية ك اإلقليمية يف زيادة اظتمارسٌن داخل األندية. 66اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  ر التكرا اإلجابة 
 % 655 67 نعم

  %  0 0 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل ك مناقشة النتائج: 

مػن اظتسػًنين أجػابوا بػػ " نعػم " كػوام علػ  علػم بأقتيػة تػأثًن %655ؾتد أف نسػبة  66من خالؿ قراءتنا للجدكؿ رقم        
دة اظتمارسػٌن داخػل األنديػة، كمػن خػالؿ اصتػدكؿ نالحػو أف اإلجابػات مشاركة النادم يف اظتنافسات القارية ك اإلقليمية يف زيا

بػ " ال " كانت منعدمة ، مبعىن أنو ال يوجد من اظتسًنين من يركف أف مشػاركة النػادم يف اظتنافسػات اإلقليميػة ك القاريػة ال تػؤثر 
 يف زيادة اظتمارسٌن داخل األندية.

 االستنتاج:
لنػادم يف اظتنافسػات اإلقليميػػة كالقاريػة كأثرىػا البػػالة يف زيػادة اظتمارسػٌن , كىػػذا مػا يػدؿ علػػ  كمنػو نسػتنتج أقتيػة  مشػػاركة ا    

أف اظتسػػًنين يعملػػوف كفػػق ختطػػيط مناسػػب كأسػػس حديثػػة لتطػػوير النػػادم للوصػػوؿ إىل حتقيػػق أىدافػػو ك علػػ  كجػػو اطتصػػوص 
 زيادة عدد اظتمارسٌن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

=7 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدكرات النتقاء الالعبٌن اظتوىوبٌن؟.السؤاؿ اضتادم عشر: ىل يقـو النادم 
 الغرض من السؤاؿ: معرفة ىل يقـو النادم بدكرات النتقاء الالعبٌن اظتوىوبٌن.

 :يبٌن قياـ النادم بدكرات النتقاء الالعبٌن اظتوىوبٌن .67اصتدكؿ رقم
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % ;;.;; = نعم

 % 88.88 4 ال 

  % 5 5 أحيانا 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل ك مناقشة النتائج:

أجػػػابوا بػػػ" نعػػم "، مبعػػػىن أف النػػادم يقػػـو بػػػدكرات  %;;.;;ؾتػػد أف نسػػبة  67مػػن خػػالؿ حتليػػػل نتػػائج اصتػػدكؿ رقػػػم      
ا بػػ"ال" أجػابو   %88.88تكوينية النتقاء الالعبٌن اظتوىوبٌن،كىذا ما يربز أقتيػة ىػذه الػدكرات عنػد مسػًنم األنديػة،أما نسػبة 

 فذلك يعين أنو حسب رأم اظتسًنين ال أقتية من القياـ هبذه الدكرات.
 ككانت اإلجابة بػ " أحيانا " منعدمة  مبعىن أنو ال يوجد من اظتسًنين الذين ال لتتاجوف ظتثل ىذه الدكرات.     

ة  أكثػػر الصػػفات اختيػػارا تليهػػا عامػػل أمػػا اجمليبػػوف بػػػ " نعػػم " فيلػػعوف بعػػض الشػػركط يف عمليػػة االنتقػػاء ك كانػػت صػػفة اظتهػػار 
 السن،كيأيت بعدقتا الصفات البدنية، كتأيت صفات أخرل يف اظتقاـ األخًن.

 يف حالة االجابة بنعم : 
ـ اطتصػائ  ÷أما اجمليبوف بػ " نعم "  فنجػد أغلبيػتهم أضتػو علػ  تػوفر  السػن ك اظتهػارة ك الصػفات البدنيػة  كالػذين يعتػربكف مػا 

 عليها يف عملية االنتقاء ., اليت االعتماد 
 االستنتاج:

كمنو نستنتج أف معظم اظتسًنين يتفقػوف علػ  أقتيػة عمليػة االنتقػاء كفػق شػركط معينػة تعػود بالفائػدة علػ  النػادم كىػذا مػا      
 يدؿ عل  التخطيط اإلسرتاتيجي اصتيد لإلدارة اظتسًنة .

 
 
 
 
 
 



 

=8 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسػػيع قاعػػدة اظتمارسػػٌن داخػػل النػػادم ضػػركرة لالسػػتفادة مػػنهم مسػػتقبال ضػػمن السػػؤاؿ الثػػاين عشػػر: ىػػل تعتػػرب اإلدارة اضتاليػػة ت
 ختطيطها االسرتاتيجي؟.

الغرض من السؤاؿ: معرفة مدل اعتبػار اإلدارة اضتاليػة توسػيع قاعػدة اظتمارسػٌن داخػل النػادم لالسػتفادة مػنهم مسػتقبال ضػمن 
 ختطيطها اإلسرتاتيجي.

ارة اضتاليػػػة تعتػػػرب توسػػػيع قاعػػػدة اظتمارسػػػٌن داخػػػل النػػػادم ضػػػركرة لالسػػػتفادة مػػػنهم : يبػػػٌن مػػػا إذا كانػػػت اإلد 68اصتػػػدكؿ رقػػػم
 مستقبال .

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % 655 67 نعم

  %  0 0 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

سػػًنين أجػػابوا بػػػ " نعػػم " كػػوام يػػدركوف بػػأف مػػن اظت  % 655ؾتػػد أف نسػػبة  68مػػن خػػالؿ قراءتنػػا لنتػػائج اصتػػدكؿ رقػػم    
عملية توسيع قاعدة اظتمارسٌن ضػركرة لالسػتفادة مػنهم مسػتقبال، كالػيت تعتػرب عنصػر مهػم للنهػوض بالنػادم كالػيت تسػاعد علػ  
ن التسػػيًن كالتنظػػيم اصتيػػد , كمػػػن خػػالؿ اصتػػدكؿ كػػػذلك نالحػػو أف اإلجابػػات بػػػػ " ال " كانػػت منعدمػػة مبعػػػىن أنػػو ال يوجػػد مػػػ

 اظتسًنين ال لتتاج إىل عملية توسيع قاعدة اظتمارسٌن داخل النادم 
 االستنتاج : 

كمنػػو نسػػتنتج أف رتيػػع اظتسػػًنين لتتػػاجوف إىل توسػػيع قاعػػدة اظتمارسػػٌن داخػػل النػػادم لالسػػتفادة مػػنهم يف اظتسػػتقبل ضػػمن    
 ختطيطها االسرتاتيجي اظتوضوع .   

  
 
 
 
 
 
 
 



 

=9 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم ظتشػاركة النػادم يف النشػاطات كالػدكرات اطتًنيػة دكر يف اسػتقطاب اظتمارسػٌن داخػل النػادم السؤاؿ الثالث عشر : ىل بػرأي
 كتوسيعو أكثر ؟ .

 الغرض من السؤاؿ :
 أثر مشاركة النادم يف النشاطات كالدكرات اطتًنية كدكره يف استقطاب اظتمارسٌن داخل النادم ك توسيعو أكثر.   

لنػػػادم يف النشػػػاطات كالػػػدكرات اطتًنيػػػة كدكره يف اسػػػتقطاب اظتمارسػػػٌن داخػػػل النػػػادم : يبػػػٌن أثػػػر مشػػػاركة ا 69اصتػػػدكؿ رقػػػم 
 كتوسيعو أكثر .

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % 5: ; نعم

   % 5 0 ال 

  % 5: ; أحيانا

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

لكل من    " نعم" ك " أحيانػا "  كىػذا مػا   %5:سًنين كانت نسبة نالحو أف إجابات اظت 69من خالؿ اصتدكؿ رقم     
يػػدؿ علػػ  أف اجمليبػػٌن يػػدركوف أقتيػػة مشػػاركة النػػادم يف النشػػاطات كالػػدكرات اطتًنيػػة يف اسػػتقطاب اظتمارسػػٌن كتوسػػيع النػػادم 

 كالدكرات اطتًنية . أكثر , أما اإلجابة بػ " ال " فكانت منعدمة كىذا إلدراؾ اظتسًنين أقتية مثل ىذه النشاطات
 االستنتاج :

كمنو نستنتج أف جل اظتسػًنين يولػوف أقتيػة كبػًنة ظتثػل ىػذه النشػاطات كالػدكرات اطتًنيػة ، لتوسػيع النػادم كاسػتقطاب أكػرب     
 عدد من اظتمارسٌن .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

=: 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النادم ؟ . السؤاؿ الرابع عشر : ما ىي تصوراتكم اظتستقبلية يف توسيع كزيادة عدد اظتمارسٌن داخل
 الغرض من السؤاؿ : معرفة أقتية التصورات اظتستقبلية يف توسيع كزيادة عدد اظتمارسٌن داخل النادم .

 التحليل :
مػػن خػػالؿ رتػػع اظتعلومػػات كالبيانػػات نسػػتنتج أف اإلجابػػات تتمحػػور يف معظمهػػا علػػ  أف التصػػورات اظتسػػتقبلية ىػػي عمليػػة    

دؼ إىل توسيع كزيادة عدد اظتمارسٌن داخل النػادم , كذلػك بتػوفًن شػركط مػن أقتهػا تػوفًن تنظيمية كتوجيهية كإدارية ذتة ،  
اظترافق الرياضية عالية اصتودة ،كاألجهزة البيداغوجية كاليد العاملة اظتؤىلة من إداريػٌن كمػربيٌن , كالتخطػيط اةكػم كاالستشػارة , 

ظتنشػ ت الرياضػية كمػدارس التكػوين , ناىيػك عػن التعريػف بالنػادم كذلػك توفًن الظركؼ اظتناسبة باإلضافة إىل االىتماـ ببنػاء ا
 من خالؿ تسويق األلبسة كاألدكات اطتاصة بو. 

 االستنتاج :
كمنو نستنتج أف أغلبية اظتسًنين لديهم تصورات مستقبلية , كىذا ما يدؿ عل  امتالكهم ختطيط اسػرتاتيجي جيػد ألف ىػذه    

 جيو كتنظيم مستقبلي ,  دؼ إىل توسيع كزيادة عدد اظتمارسٌن داخل النادم  .التصورات ىي عملية تسيًن كتو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كفاية الموارد  المالية و المرافق الرياضية  داخل الناديالمحور الثالث :  
 ؟. السؤاؿ اطتامس عشر : ىل اإلمكانيات اليت نتتلكها النادم بأنواعها تعتربكاا كافية لتغطية نشاطاتو

 الغرض من السؤاؿ :معرفة ىل اإلمكانيات اليت نتتلكها النادم كافية لتغطية نشاطاتو .
 : يبٌن اإلمكانيات اليت نتتلكها النادم بأنواعها كىل ىي كافية لتغطية نشاطاتو . :6اصتدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
  % 5 5 نعم

 % 655 67 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

مػػن اظتسػػًنين أجػػابوا بػػػ" ال  " إدراكػػا مػػنهم بػػالنق   % 655ؾتػػد أف نسػػبة  :6مػػن خػػالؿ قراءتنػػا لنتػػائج اصتػػدكؿ رقػػم     
الكبػػًن لإلمكانيػػات بكػػل أنواعهػػا، كالػػيت تػػؤثر علػػ  السػػًن اضتسػػن لنشػػاطا م كالػػيت تعتػػرب غػػًن كافيػػة، ؽتػػا يػػؤثر سػػلبا يف حتقيػػق 

ظترجوة , أما اإلجابة بػ " نعم " فكانت منعدمة كذلك ظتعرفة اظتسًنين لدكر اإلمكانيات بكػل أنواعهػا لتغطيػة نشػاطات النتائج ا
 النادم .

 االستنتاج :
كمنػػو نسػػتنتج أف اظتسػػًنين يعطػػوف أقتيػػة بالغػػة لإلمكانيػػات بكػػل أنواعهػػا لتغطيػػة نشػػاطا م الػػيت تعتػػرب أىػػم عنصػػر لتحقيػػق     

 األىداؼ .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤاؿ السادس عشر : ىل تركف أف اإلمكانيات اظتالية كاظترافق الرياضية تساىم يف حتقيق نتائج ناديكم ؟ .
 الغرض من السؤاؿ :

 معرفة مدل مساقتة اإلمكانيات اظتالية  كاظترافق الرياضية يف حتقيق نتائج النادم .
 اظترافق الرياضية يف حتقيق نتائج النادم .: يبٌن مدم مساقتة اإلمكانيات اظتالية  ك  ;6اصتدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % 655 67 نعم

  %  0 0 ال 

  % 5 5 أحيانا 

 % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

م ذاجػة ماسػة إىل مػن اظتسػًنين أجػابوا بػػ " نعػم " كػوا  % 655ؾتػد أف نسػبة  ;6من خالؿ قراءتنا لنتائج اصتػدكؿ رقػم    
اإلمكانيات اظتالية  كاظترافق الرياضية اليت تعترب العنصػر األىػم للنهػوض بالنػادم كحتقيػق أفلػل النتػائج , ككانػت اإلجابػة بػػ " ال 

 ." ك " أحيانا " منعدمة  إدراكا من اظتسًنين إىل استحالة حتقيق النتائج يف ظل غياب اإلمكانيات اظتالية  كاظترافق الرياضية 
 االستنتاج :

كمنو نستنتج أف كل اظتسًنين يدركوف أقتية اإلمكانيات اظتالية  كاظترافق الرياضية ضػمن عمليػة توجيهيػة كتنظيميػة  ػدؼ إىل     
 حتسٌن النتائج كحتقيق األىداؼ اظترجوة كاظتسطرة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

== 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاء مرافق خاصة بالنادم ؟ .السؤاؿ السابع عشر : ىل حتظ  مشاريعكم اظتستقبلية بربغتة ؼتططات إلن
 الغرض من السؤاؿ : معرفة أف اظتشاريع  اظتستقبلية حتظ  بربغتة ؼتططات إلنشاء مرافق خاصة بالنادم .

 : يبٌن إمكانية برغتة ؼتططات مستقبلية إلنشاء  مرافق خاصة بالنادم . >6اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
  % :> < نعم

  % :7 8 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

،كىػػذا  % :>تبػػٌن لنػػا أف نسػػبة مسػػًنم النػػوادم الرياضػػية الػػذين أجػػابوا بػػػ " نعػػم " ىػػي  >6مػػن خػػالؿ اصتػػدكؿ رقػػم       
كفػػػاءة دليػػػل علػػػ  أنػػػو توجػػػد ىنػػػاؾ ؼتططػػػات إلنشػػػاء مرافػػػق خاصػػػة بالنػػػادم ضػػػمن اظتشػػػاريع اظتسػػػتقبلية  كىػػػذا مػػػا يػػػدؿ علػػػ   

أجػػػابوا بػػػػ " ال " كذلػػػك راجػػػع إىل عػػػدـ  % :7اظتسػػػًنين لوضػػػع تصػػػورات مسػػػتقبلية تسػػػاىم يف تطػػػوير النػػػادم , أمػػػا نسػػػبة   
 إدراؾ اظتسًنين ألقتية التخطيط اظتستقبلي للمنش ت اطتاصة بالنادم .

 االستنتاج :
إنشػػاء مرافػػق خاصػػة بالنػػادم, كىػػذا مػػا يػػدؿ  كمنػػو نسػػتنتج أف جػػل مسػػًنم  األنديػػة يلػػعوف ضػػمن ؼتططػػا م اظتسػػتقبلية      

 عل  كفاءة ككعي اللجاف اظتسًنة كالنظرة البعيدة لديهم لتحقيق تنظيم جيد داخل النادم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

=> 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داخل مراكز تكوين النادم يف حتقيق أىدافو؟. يالسؤاؿ الثامن عشر: ىل يساىم التخطيط االسرتاتيج
 مساقتة التخطيط االسرتاتيجي داخل مراكز تكوين النادم يف حتقيق األىداؼ .الغرض من السؤاؿ : معرفة مدل 

 داخل مركز تكوين النادم يف حتقيق األىداؼ. ي: يبٌن مدل مساقتة التخطيط االسرتاتيج =6اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 %  8.88= 65 نعم

  % ;;.;6 7 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 يل كمناقشة النتائج :حتل

من اظتسػًنين أجػابوا بػػ" نعػم " كىػذا دليػل علػ  كفػاء م كإدراكػا   % 8.88=تبٌن لنا نسبة  =6من خالؿ اصتدكؿ رقم      
 منهم مبساقتة التخطيط الفعاؿ داخل مراكز تكوين النادم لتحقيق األىداؼ .

 " ألف يف نظػػرىم أف التخطػػيط االسػػرتاتيجي داخػػل مراكػػز كانػػت إجػػابتهم بػػػ " ال   %;;.;6أمػػا النسػػبة الثانيػػة كالػػيت تقػػدر 
 تكوين النادم ليست لو عالقة يف حتقيق األىداؼ .

 االستنتاج :
كمنو نستنتج أف أغلبية اظتسًنين عل  يقٌن مبساقتة التخطيط االسرتاتيجي يف توجيو ك تنظيم األندية داخػل مراكػز التكػوين     

 ق  أىدافو .   كالفائدة اليت تعود عليو يف حتقي
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

>5 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤاؿ التاسع عشر : ىل اإلعانات كاظتساقتات اظتالية  اليت تتلقواا من اظتمولٌن كافية لتسيًن شؤكف النادم ؟ .
 الغرض من السؤاؿ :معرفة ىل أف اظتساقتات اظتالية  كاإلعانات اظتمنوحة من اظتمولٌن كافية لتسيًن شؤكف النادم .

 : يبٌن مدل اظتساقتات اظتالية  كاإلعانات اظتمنوحة من اظتمولٌن كىل ىي كافية لتسيًن شؤكف النادم . <6اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
  % 5 5 نعم

 % 655 67 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

ين كانػػػت نسػػػبة إجابػػػا م منعدمػػػة بالنسػػػبة لإلجابػػػة بػػػػ " نعػػػم " ؾتػػػد أف اظتسػػػًن  <6مػػن خػػػالؿ حتليػػػل نتػػػائج اصتػػػدكؿ رقػػػم       
كىػذا مػا   % 655إدراكا منهم بػالنق  الكبػًن لإلعانػات اظتقدمػة مػن طػرؼ اظتمػولٌن , أمػا اإلجابػة بػػ " ال " فكانػت بنسػبة 
 كالػػيت يعتربكاػػا غػػًن  يػػدؿ علػػ  صػػعوبة تسػػيًن النػػادم يف ظػػل نقػػ  اإلعانػػات ك اظتسػػاقتات اظتاليػػة  اظتقدمػػة مػػن طػػرؼ اظتمػػولٌن

 كافية .
أمػػػا اجمليبػػػوف بػػػػ ال : يعتػػػربكف أف الصػػػعوبات الػػػيت يتلقواػػػا مػػػن خػػػالؿ نقػػػ  التمويػػػل  كثػػػًنة ك ؼتتلفػػػة ، كمػػػن بينهػػػا اللجػػػوء اىل 

 االستدانة ، العزكؼ عن اظتمارسة الرياضية 
 االستنتاج :

ات ماليػػػة كافيػػػة  تسػػػمح عتػػػم بالتسػػػيًن اضتسػػػن لشػػػؤكف كمنػػػو نسػػػتنتج أف معظػػػم مسػػػًنم األنديػػػة ال يتحصػػػلوف علػػػ  إعانػػػ      
 النادم ،كىذا ما يؤثر سلبا عل  عملية التخطيط اإلسرتاتيجي للنادم.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤاؿ العشركف : ىل تساىم اإلدارة اضتالية يف عملية التمويل ؟. 
 الغرض من السؤاؿ :

 معرفة مدل مساقتة اإلدارة اضتالية يف عملية التمويل .
 : يبٌن مدل مساقتة اإلدارة اضتالية يف عملية التمويل . 75دكؿ رقم اصت
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
  % 8.88= 65 نعم

  %  0 0 ال 

  % ;;.;6 7 أحيانا 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

بٌن كانػػت إجػػابتهم بػػػ " نعػػم " كذلػػك بػػأف مػػن اظتسػػتجو   % 8.88=أف نسػػبة  75نالحػػو مػػن خػػالؿ اصتػػدكؿ رقػػم       
مسًنم النوادم يسػاقتوف يف عمليػة دتويػل النػوادم ،كىػذا مػن أجػل مصػلحة النػادم  ككانػت النسػبة منعدمػة باإلجابػة بػػ " ال " 
،كىذا يعين أف مسًنم األندية يف خدمة مصلحة فرقهم كلو كاف ذلك عل  حسػاب اظتػاؿ اطتػاص , ككانػت نسػبة اإلجابػة بػػ "  

كىذا مػا يػدؿ علػ  إمكانيػة مسػاعدة الفريػق يف أحلػك الظػركؼ كلػو بنسػبة قليلػة يف حالػة   % ;;.;6أحيانا " تقدر بنسبة 
 غياب عملية التمويل .

 االستنتاج :
كمنػػو نسػػتنتج أف معظػػم اظتسػػًنين يسػػاقتوف يف عمليػػة دتويػػل النػػادم , كىػػذا ضػػمن ختطػػيطهم االسػػرتاتيجي الػػذم يهػػدؼ        

 كتنظيم جيد داخل أنديتهم لتحسٌن  نتائجهم ك حتقيق أىدافهم اظتستقبلية.إىل توجيو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة نتائج الدراسة الفصل الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤاؿ الواحد كالعشركف : ما ىي خططكم اإلسرتاتيجية يف جلب أكرب عدد ؽتكن من اظتمولٌن ؟.
 الغرض من السؤاؿ : معرفة اطتطط اإلسرتاتيجية يف جلب أكرب عدد من اظتمولٌن .

 التحليل : 
ؿ رتع البيانات كاظتعلومات نستنتج أف مسػًنم األنديػة يسػتعملوف عػدة طػرؽ صتلػب أكػرب عػدد مػن اظتمػولٌن أقتهػا من خال    

استقرار الفريق التاـ , باإلضافة إىل النتائج االكتابية كمشاركة النادم يف اظتنافسات اإلقليميػة كالقاريػة ،كىػذا مػا يشػجع اظتمػولٌن 
كف نسػػياف شتعػػة الفريػػق كالعالقػػات الشخصػػية كاإلشػػهار عػػن طريػػق اإلعػػالف علػػ  األقمصػػػة باإلضػػافة إىل التسػػيًن اظتنػػتظم , د

 كاللوحات اإلشهارية يف اظتالعب , باإلضافة إىل كسائل اإلعالـ السمعية كالبصرية كاظتكتوبة .
 االستنتاج : 

مػولٌن لزيػادة عمليػة التمويػل داخػل كمنو نستنتج أف كفاءة كحنكة اظتسًنين يف إطار خططهم صتلب أكرب عدد ؽتكن من اظت    
النػػادم ،كىػػو مػػا يػػنعكس إكتابػػا علػػ  النػػادم لتحقيػػق تصػػوراتو اظتسػػتقبلية ،كالوصػػوؿ إىل تنظػػيم جيػػد كمػػن ت حتقيػػق األىػػداؼ 

 كالطموحات .
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 عملية التمويل ؟  السؤاؿ الثاين كالعشركف : ىل تركف بأف التخطيط االسرتاتيجي داخل النادم يساىم يف زيادة
 الغرض من السؤاؿ : معرفة أثر التخطيط االسرتاتيجي داخل النادم كمساقتتو يف زيادة عملية التمويل .

 : يبٌن أف التخطيط االسرتاتيجي داخل النادم يساىم يف زيادة عملية التمويل . 76اصتدكؿ رقم 
 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
 % 655 67 نعم

  %  0 0 ال 

  % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

مػن اظتسػػتجوبٌن كانػػت إجػػابتهم بػػ " نعػػم " كذلػػك لكفػػاءة كإدراؾ   % 655أف نسػػبة  76نالحػو مػػن خػػالؿ اصتػدكؿ رقػػم 
 اظتسؤكلٌن بأف التخطيط االسرتاتيجي داخل النادم يساىم يف زيادة التمويل .

لنسبة منعدمة ،كذلك العتقػاد مسػًنم النػوادم أف التخطػيط االسػرتاتيجي ليسػت لػو عالقػة أما الذين أجابوا بػ " ال " فكانت ا
 بالتمويل داخل النادم .

 االستنتاج :
كمنػػو نسػػتنتج  بػػأف كػػل اظتسػػًنين يػػدركوف أقتيػػة التخطػػيط االسػػرتاتيجي كأثػػره الػػذم يػػنعكس إكتابػػا علػػ  عمليػػة التمويػػل لتحقيػػق 

 األىداؼ ك حتسٌن النتائج.
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 السؤاؿ الثالث كالعشركف : ىل خططتم يف حتويل النادم إىل شركة ذات أسهم ؟ .
 الغرض من السؤاؿ :

 معرفة اطتطط يف حتويل النادم إىل شركة ذات أسهم .
 : يبٌن اطتطط الكفيلة يف حتويل النادم إىل شركة ذات أسهم . 77اصتدكؿ رقم 

 

 النسبة اظتئوية  التكرار  اإلجابة 
  %55 5 نعم

  % 655 67 ال 

 % 655 67 اجملموع 

 
 حتليل كمناقشة النتائج :

كىػذا  %655يبٌن لنا أف نسبة مسًنم النوادم الرياضية الذين أجابوا بػ " ال "  ىي النسػبة  77من خالؿ اصتدكؿ رقم      
هػػا ، لعػػب النػػوادم اظتنلػػوية يف دليػػل علػػ  عػػدـ التفكػػًن يف حتويػػل النػػادم اىل شػػركة ذات أسػػهم ، كىػػذا العتبػػارات ، مػػن بين

 األقساـ اصتهوية ، كاليت ال دتلك اظتؤىالت الكافية ، عدـ كجود اظتالعب الكبًنة ك اظتتوفرة عل  رتيع اظتستلزمات ...
 االستنتاج :

 كمنو نستنتج أف كل اظتسًنين مل يفكركا ضمن ختطيطهم اإلسرتاتيجي يف حتويل النادم إىل شركة ذات أسهم     
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II. : االستنتاج العام 

بعػػد حتليلنػػا كمناقشػػتنا ألسػػئلة االسػػتبياف بغػػرض اضتصػػوؿ علػػ  اظتعلومػػات الالزمػػة اطتاصػػة مبسػػًنم النػػوادم الرياضػػية لكػػرة     

القدـ أردنا الوصػوؿ إىل بعػض اضتقػائق الػيت كنػا نصػبوا إليهػا كالػيت ل تسػطًنىا مسػبقا يف فرضػيات دراسػتنا , كالػيت دارت حػوؿ 

 " ؟ دكر مهم يف توجيو كتنظيم أندية كرة القدـ اصتزائرية االسرتاتيجيللتخطيط ىل  شكالية التالية : "اإل

كجػػدنا أف معظػػم اظتسػػًنين يػػدركوف أقتيػػة التخطػػيط االسػػرتاتيجي كيلتزمػػوف بتنفيػػذه كالػػذم بػػدكره يسػػاىم يف التسػػيًن اضتسػػن     

أف التخطػيط االسػرتاتيجي نتكػن أف يسػاعد علػ  تطػوير الفكػر اإلدارم  للنادم الرياضي مػن توجيػو كتنظػيم , ككػذلك تبػٌن لنػا

للجػػاف اظتسػػًنة داخػػل ىػػذه األنديػػة كمنػػو ل حتقيػػق الفرضػػية األكىل إذ أف أغلػػب اظتسػػًنين ذاجػػة ماسػػة إىل القػػانوف الػػذم يسػػًن 

النػػػػػادم , لتحقيػػػػػق أىػػػػػدافهم النػػػػػوادم الرياضػػػػػية كدكرات لتنميػػػػػة مهػػػػػارا م كمعػػػػػارفهم  كإدراؾ أقتيػػػػػة عنصػػػػػر التخطػػػػػيط داخػػػػػل 

 كتصورا م اظتستقبلية .

كتبػػٌن لنػػا كػػذلك أف التخطػػيط االسػػرتاتيجي يسػػاعد علػػ  توسػػيع قاعػػدة اظتمارسػػٌن داخػػل النػػادم كمنػػو ل حتقيػػق الفرضػػية     

بعمليػػػػة الثانيػػػة , فاللجػػػػاف اظتسػػػػًنة للنػػػػادم كتػػػػب عليهػػػا التفكػػػػًن كالتخطػػػػيط السػػػػتقطاب أكػػػػرب عػػػدد مػػػػن اظتمارسػػػػٌن , كالقيػػػػاـ 

 توجيههم كتنظيمهم كتكوينهم لالستفادة منهم مستقبال .

كرأينا أف لإلمكانيات اظتالية  كاظترافق الرياضػية دكر يف حتقيػق األىػداؼ كحتسػٌن النتػائج كمنػو ل حتقيػق الفرضػية الثالثػة , ألف    

ويل باإلضػافة ضتجػم اإلعانػات كاظتسػاعدات حتقيق األىداؼ كحتسٌن النتائج مرتبط مبدل توفر اعتياكل كاظتنش ت، كبعملية التم

 اظتالية ، ككذلك مرتبط بعملية تنظيم كالتوجيو داخل النادم .

 كيف األخًن حتصلنا عل  عدة استنتاجات كنذكر منها :  

 أف التخطيط االسرتاتيجي يساعد عل  تطوير الفكر اإلدارم للجاف اظتسًنة يف أندية كرة القدـ اصتزائرية . -

 االسرتاتيجي يساعد عل  توسيع قاعدة اظتمارسٌن لنشاط كرة القدـ داخل األندية .أف التخطيط  -

 أف لإلمكانيات اظتالية كاظترافق الرياضية دكر يف حتقيق األىداؼ كحتسٌن النتائج . -

 كمنو ل حتقيق الفرضيات اظتقرتحة .   
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يف توجيو كتنظيم أندية كرة القدـ اصتزائريػة"، كدراسػة كلقد حاكلنا من خالؿ ذثنا ىذا إظهار "دكر التخطيط االسرتاتيجي      

نػػوع العالقػػة الػػيت تػػربطهم ببعلػػهم الػػبعض , فكانػػت النتػػائج تػػوحي بأاػػا عالقػػة تكامليػػة , إذ أنػػو ال نتكػػن ألم مسػػًن القيػػاـ 

مػاعي كذلػك للػػماف بأنشػطة مػا مل تتػوفر ىػػذه الوظػائف ، كذلػك باالعتمػاد علػػ  اللجػاف اظتسػًنة للنػادم , كالقيػػاـ بالعمػل اصت

 سًنكرة العمل اإلدارم للنادم .

فكانت الفكرة العامة اليت استوحيناىا من خػالؿ ذثنػا ىػذا اسػتنادا علػ  الدراسػات التطبيقيػة الػيت قمنػا هبػا كبعػد التحليػل      

توجيػو كالتنظػيم داخػل كاستخالص النتائج اظتتحصػل عليهػا، كجػدنا أف التخطػيط االسػرتاتيجي اصتيػد لػو أقتيػة بالغػة يف عمليػة ال

النادم ،كيرجع الفلل يف حتقيق نتائج النوادم الرياضية إىل التسيًن األمثل كالفعاؿ من طرؼ اللجػاف اظتسػًنة كالػيت تعمػل علػ  

 توفًن كامل اإلمكانيات اظتادية كاظترافق الرياضية كالطاقات البشرية .

اإلدارم بصػفة خاصػة , كىػذا اظتوضػوع مػا ل  ي بصفة عامػة ،كالتسػيًنكرغم أف ذثنا يتناكؿ موضوعا مهما يف اجملاؿ الرياض    

اإلشارة إىل أقتيتو ك دكره الذم تطرقنا إليو يف اصتانب النظرم للبحث ,ك أصبح اليػـو احػد العناصػر األساسػية الػيت ال بػد علػ  

 القائمٌن يف غتاؿ اإلدارة كالتسيًن أف يولوا لو العناية الالزمة .

 ح الباب أماـ ذوث أخرل كاىتمامات آتية لدراسة ىذا اظتوضوع من جوانب كزكايا عديدة  .إال أننا نفت   
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III. : االقتراحات 
بعػػػد تطرقنػػػا يف ىػػػذا البحػػػث اظتتواضػػػع كاإلشػػػارة إىل" التخطػػػيط االسػػػرتاتيجي كدكره يف توجيػػػو ك تنظػػػيم أنديػػػة كػػػرة القػػػدـ      

 لنظرية كاظتيدانية جاءت اقرتاحاتنا كما يلي :اصتزائرية" , كاعتمادا عل  الدراسة ا
 ضركرة أف يكوف القائموف عل  اإلدارة الرياضية بصفة عامة ذكم كفاءة كخربة يف غتاؿ ختصصهم . -
 ضركرة إعطاء اىتماـ أكثر للنوادم الرياضية . -

 الفئة اضتساسة يف اجملتمع .ضركرة االىتماـ بفئة الشباب ،كتلبية رغبا م يف غتاؿ الرياضة كالرتكيح ألام يعتربكف  -

 ضركرة أف يكوف مسًنم النوادم الرياضية متخصصٌن يف اجملاؿ الرياضي . -

 ينبغي عل  مسًنم  األندية برغتة دكرات تكوينية كتدريبية خاصة باللجاف اظتسًنة لتنمية مهارا م كمعارفهم . -

 ط االجتماعي النتقاء العبٌن موىوبٌن.إحياء التظاىرات الرياضية ذات الصبغة التنافسية الرياضية يف الوس -

 ضركرة تشديد الرقابة عل  األمواؿ اليت تصرؼ من طرؼ اظتسًنين من اصتهة الوصية . -

 مساعدة النوادم كتشييد اظترافق كاظتنش ت ك العناية هبم.  -

 ضبط القوانٌن اضتالية بطريقة أدؽ خاصة فيما يتعلق بتأسيس رتعية أك نادم رياضي. -

 الرياضية ك ذلك طتلق التنافس بينهم كزرع فيهم حب التفوؽ ك الشهرة.       تدعيم النوادم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

>< 

 

 اتمة:خ
من خالؿ الدراسة اليت قمنا هبا فيما مت  إظهار "دكر التخطيط االسرتاتيجي يف توجيو ك تنظيم أندية كرة القدـ      

لبعض ك النتائج اظتستوحاة من ىذه الدراسة بأف ىناؾ عالقة تكامل اصتزائرية " , ككذا إكتاد العالقة اليت تربطهم ببعلهم ا

بٌن ىذه الوظائف ) التخطيط االسرتاتيجي , التوجيو , التنظيم  ( ك)أندية كرة القدـ(  فنجد أف أم نشاط أك تنظيم تقـو 

 بو النوادم الرياضية يكوف مراقب من طرؼ اظتسًنين من حيث التسيًن كالتوجيو .

جة اعتامة اليت استنتجناىا من خالؿ ذثنا باالعتماد عل  الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا كبعد حتليلها كجدنا أف كالنتي     

معرفة التخطيط االسرتاتيجي الذم يلبط ك يوجو النوادم الرياضية من طرؼ اظتسًنين لو دكر ىاـ  يف ضماف السًن اضتسن 

تأثًن عل  النتائج اةصل عليها نتيجة لدراية اللجاف اظتسًنة ألقتية  التخطيط ك التنظيم اةكم ألم نادم رياضي ,كما لو 

 االسرتاتيجي دراية جيدة .

كرغم أقتية اظتوضوع اظتتناكؿ من طرفنا يف اجملاؿ الرياضي عامة كالتسيًن اإلدارم الرياضي بصفة خاصة كما ل اإلشارة إليو      

ذم يلعبو التخطيط االسرتاتيجي يف غتاؿ التسيًن الرياضي , كاظتتطرؽ إليو يف اصتانب كإبراز األقتية اليت يكسبها كالدكر ال

النظرم للبحث أصبح أحد العناصر األساسية كاليت البد من أف نوليها اىتماما كعناية كبًنين من طرؼ القائمٌن يف غتاؿ 

وح لدراسات جوانب كزكايا عديدة كما كتب اإلدارة الرياضية ،إال أننا كتب أف نقوؿ بكل حتفو يبق  ىذا اظتوضوع مفت

 االىتماـ كالعناية بالدراسة يف ىذا اظتوضوع .           
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