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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وله والمؤمنون ﴾﴾﴿﴿ وق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورس

 بفضل اهلل وعونه تعالى خرج هذا العمل المتواضع للنور ف الحمد هلل على فضله

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف والموجه و أستا ذالدكتور الكريم

 " رواب عمار"

 على صبره معي طيلة هذا البحث فكان خير دليل ومنبر لي في هذا الطريق

 كما أتقدم بالشكر الجزيل

 أساتذة التربية البدنية الذي لم يبخل علينا بنصائحه و توجيهاته القيمةإلى  

 كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذة الكرام الذين ساندوني في مشواري هذا

كما ال ننسى األصدق اء الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم القيمة وأخيرا أشكر كل من  
 مة طيبةساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكل

 



 

  

  إلى اللذين قال فيهما الرحمان :

 واخفض لهما جناح الذل وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغير"»

 إلى الشمعة التي أنارت دربي، إلى التي غمرتني بعطفها وحنانها وسهرت على تربيتي

 ،ولم تبخل علي بدعواتها إلى أعز وأغلى ما في الوجود

 رها"أمي الحبيبة" أطال اهلل في عم

 إلى الذي سخر وقته وعمله من أجل نجاحي

 والذي علمني بأن الدنيا أولها كفاح وأخرها نجاح

 "أبي العزيز " 

 إلى الذين أتقاسم معهم ذكريات حياتي اخوتي و أخواتي األعزاء: 

 شمس, مروان ,حليم ,احالم 

 الى عمي العزيز : فريد رحمة اهلل عليه  

 ير،رضوان ، صالح ،رياض، أكرم ،مراد, ريمة.....إلخجميع أقاربي اعمامي وعماتي و:سم

 إلى جميع األصدقاء وخاصة:

 تومي ،علي ،مهدي ،  أمين ،عبد الحق ،ياسين ،نوح ، إسالم ، عماد، رمزي .......إلخ

  إلى كل هؤالء اهدي هذا العمل المتواضع                        

 طبش كمال جمال الدين                
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  م  ق  دم        ة  

 

 

 :مقدمة 

تعترب احلركة الرياضية معيارا من معايري التقدم يف مجيع دول العامل، حيث أهنا تعتمد على جمموعة من القواعد   
 واألسس البناءة تساعدها على حتقيق النجاحات واالجنازات وطنيا ودوليا .

لالعبني خمتلف الرياضات  حيث أن العديد من البلدان ومن بني هذه األسس النوادي الرياضية اليت توجه إىل ا
وخاصة املتقدمة أعطتها أمهية بالغة من خالل توفري كل الظروف اليت جتعل منها عضوا مهما وفعاال يف تطوير 
مستوى الرياضة، وذلك من خالل ختصيص مبالغ مالية ضخمة وتنصيب إطارات تقوم بتسيري شؤوهنا وتوفري 

 املتطورة، أما بعض البلدان اليت تنتمي إىل العامل الثالث.اهلياكل واملنشآت 

ومع تعاقب السنني مل تتأخر الدولة اجلزائرية يف وضع إطار رمسي يف سبيل تطوير هذه الرياضة، فعلى مستوى 
النصوص والتشريعات مت إنشاء هياكل اإلدارة وتسيري النشاط الرياضي للنوادي واإلشراف عليه، حيث هناك 

ن اهلياكل، هياكل الدعم والتوجيه املتابعة واملتمثلة يف اهلياكل اإلدارية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة  نوعان م
 اخلاصة بالنشاط الرياضي .

وهياكل التنظيم والتسيري املتمثلة يف تنظيمات جهوية وتشمل كل من االحتادية اجلزائرية للرياضة والرابطات الوالئية 
 ت الرياضية ، ولكل هيكل مهام خاصة به .للرياضة ، واجلمعيا

وكما هو معلوم فإن التسيري اإلداري له مكانة هامة يف تطوير الرياضة املدرسية وهياكلها املختلفة، ومن هذا 
 املنطلق قمنا هبذه الدراسة ملعرفة واقع التسيري اإلداري للرياضة املدرسية، فقمنا بتقسيم هذا البحث إىل:

 :ي الجانب التمهيد -1

استعرضنا فيه أمهية البحث و اإلشكالية وكيفية صياغتها مث قدمنا الفرضيات، إضافة إىل أهداف البحث مث وضعنا 
دراستني سابقتني وحددنا  املفاهيم واملصطلحات اليت تتعلق بالبحث وتتماشى مع اإلحاطة ببعض صعوبات 

 البحث 

 :الجانب النظري  -2

 وقمنا بتقسيمه إىل ثالث فصول :

 التسيري اإلداري. -

 اإلدارة العامة واإلدارة الرياضية  . -

 االحتادية اجلزائرية للرياضة والرابطات الوالئية للرياضة ، والنوادي  الرياضية . -
 
 
 
 
 



  م  ق  دم        ة  

 

 :الجانب التطبيقي  -3

 وحيتوي هذا اجلانب فصلني ومها:

نهج املتبع واملتغريات، إضافة وهو فصل خاص مبنهجية البحث املستعملة، وقد حددت فيه املالفصل المنهجي: -أ
 إىل حتديد عينة البحث وكيفية اختيارها وكذلك األدوات والتقنيات املستخدمة.

ويتم فيه حتليل النتائج احملصل عليها ووضع خالصة لكل حمور، مث  الفصل الخاص بعرض وتحليل النتائج : -ب
 بحث يف األخري .خالصة عامة إضافة إىل جمموعة من االقرتاحات وتليها خامتة ال
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 الجانب التمهيدي 
 

 

 
 :اإلشكالية -1

أداء الرياضي اجليد يف املنافسات الرياضية من أهم الرموز اليت تسعى إليه حتقيق الزيادة بني الدول يف حتقيق 
احلكومة يف ظل العصر احلديث, نظر ملا تلعبه الرياضة من دور فعال وحيوي على املستوى الوطين والدويل يف 

 خمتلف األصعدة السياسية ,االقتصادية والثقافية واالجتماعية

مل يشهده العامل من قبل وذلك بتحطيم األرقام القياسية وأداء رفيع مل يتوقع عرف املستوى الرياضي تطور مذهال 
الوصول إليه سابقا . جاء هذا التطور متزامنا مع تغيري املفهوم الرياضي الذي كان جمرد تعب وعرق إىل مفهوم 

 واسع وشامل حيث أصبح الرياضي وحدة حتس ,تنفعل , تؤثر و تتأثر وتتعب.

طارئة اليت يشهدها العامل يف شىت امليادين فان استحداث طرق التسيري أصبح من أمهها وهذا ونظرا للتغريات ال
لسرعة التطور التكنولوجيا اجلديدة لوسائل األعالم واالتصال , وحىت املؤسسة الرياضية كغريها من املؤسسات 

 أموال وإقامة املركبات و املنشات جلبت اهتمام املختصني لتطوير فنوهنا و دروهبا ملواكبة هذا العصر , الن توفري
الرياضية الضخمة ليس كايف لتحقيق أداء الرفيع, بل ذلك حباجة إال إدارة وتنظيم لتحقيق األهداف املنشودة, 
فاملؤسسة الرياضية حتتاج إىل إداريني ذوي كفاءة وخربة عاليتني لالستفادة من اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة 

 اضية إطار حيدد وظائفها وحيدد صالحية كل فرد طبقا للوائحها وقوانينها الداخلية.  ولكل مؤسسة ري

ولقد حظيت تطبيقات العلوم املختلفة يف اجملال الرياضي باهتمام العديد من العلماء وقد بدا واضحا إسهاماهتا 
تأصيل تطبيقاته يف التغلب على املؤثرة يف كافة مناحي هذا اجملال اخلصب  ومع استمرار التقدم العلمي وبالتايل 

العديد من مشكالت هذا اجملال واليت متثلت يف عجز الرياضة املدرسية من خالل ضعف التسيري اإلداري وسوء 
 التنظيم وقلة الكفاءة لدى املؤطرين واملكونني.

ياضات فان النوادي ومبا إننا يف اجملال الرياضي وخبصوص النوادي الرياضية اليت تعترب أساس تطور يف خمتلف الر 
الرياضية كغريها من املؤسسات األخرى هلا أهداف فعليها أيضا إسراع بإدخال التقنيات احلديثة للتسيري وقبل ذلك 

 جيب الكشف عن التسيري احلايل السائد يف النوادي الرياضية وهذا ما دفعنا إىل طرح التساؤل التايل 

 ية بسكرة ؟ما هو واقع التسيري اإلداري للنوادي يف بلد

 هل للتسيري اإلداري للنوادي الرياضية  دور وتأثري على النوادي الرياضية ؟

 هل لتنظيم دور يف تطوير النوادي الرياضية  لوالية بسكرة؟

 هل كفاءة ومستوى التعليمي للمسريين اإلداريني له دور اجيايب للنوادي ؟     
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 :الفرضيات المستخدمة -2

 اإلداري دور يف التأثري االجيايب على نوادي بلدية  بسكرة .الفرضية العامة للتسيري 

 الفرضيات الجزئية:

 يساهم التسيري اإلداري اجليد يف جناح النادي واستمراره

 مسامهة التنظيم يف تطوير النوادي الرياضية 

 للكفاءة ومستوى التعليمي للمسريين اإلداريني دور اجيايب للنوادي

 أهمية البحث: - 3

 لتسيري اإلداري يف حتسني مستوى النوادي الرياضية يف بلدية بسكرة.أمهية ا 

 .إىل أي مدى وصلت مستوى مسريين النوادي من الناحية التكوينية 

 .أمهية التسيري اإلداري وكذا توضيح احلالة اليت هي عليها النوادي الرياضية من الناحية التسريية واإلدارية 

  بتسيري النوادي الرياضية. إدراك الرياضي والقارئ باالهتمام 

 أهداف البحث: -4

يرمي حبثنا هذا إىل تسليط الضوء على النوادي الرياضية يف ظل وجود تسيري إداري حمكم، ومن بني هذه األهداف 
 نذكر ما يلي:

  .معرفة واقع التسيري اإلداري للنوادي يف بلدية بسكرة 

 ة مردود هذه النوادي.الوصول إىل أمهية تسيري النادي ودور تسيري يف زياد 

 . إبراز دور الكفاءات ومستوى التعليمي للمسريين داخل النادي يف ضمان جناح استمرار النادي 

 . حماولة الوصول بتوصيات واقرتاحات لرفع مستوى النوادي من حيث التسيري اجليد والدعم العقالين 

 أسباب اختيار الموضوع -5

 ..قابلية املوضوع للدراسة واملناقشة 

 . نقص الوعي والتوجيه سواء تعلق األمر باملسريين اإلداريني 



 الجانب التمهيدي 
 

 

 . اهتمام النوادي بالنتائج وإمهاهلم ملسريين اإلداريني 

 .عدم االهتمام مسريين النوادي الرياضية  لتسيري احلديث املبين على قواعد وأسس علمية 

 نتائج .الرغبة يف تسليط الضوء على التسيري  نوادي الرياضية  تأثريها على ال 

 الدراسات السابقة: -6

حياول الباحث اإلطالع ملا وصل إليه سابقوه لتجنب التكرار وينطلق من حيث توقفوا واملواضيع                            
 اليت تطرقت إىل التسيري اإلداري يف النوادي الرياضية  يف اجملال الرياضي فاقتصرت على:

إدارة النوادي وبعض الفرق الرياضية بوالية مستغامن" كانت اإلشكالية يف التساؤل كانت بعنوان "    الدراسة األولى:
 التايل: هل التسيري اإلداري يعتمد على الطرق العلمية لتحقيق النجاح؟ 

وتوصل الباحث إىل النتائج التالية واليت كانت خاصة باملسريين ومخس رؤساء للنوادي والفرق واملدربني على 
 الشكل التايل:

النقص الفادح يف اإلطارات العلمية املتخصصة يف إدارة وتسيري الفرق الرياضية لوالية مستغامن وهذا يؤثر  المسيرين:
سلبا على عملية التسيري فينعكس سلبا على الرياضة بشكل عام وإمهال اهليكل التنظيمي ونقص مستوى الطاقم 

 اضية.اإلداري وهذا ينعكس على العمل اإلداري يف اهليئة الري

نقص يف كفاءة القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي يف النوادي والفرق الرياضية نظرا لعدم  المدربين:
وجود الرجل املناسب يف املكان املناسب مما يؤدي إىل ضعف املستوى واستعمال الباحث استمارة إستبيانية 

حتليل وترمجة النتائج وكذا املصادر واملراجع جبمع املادة  موجهة للمديرين واملسريين واستخدام اإلحصاء من أجل
اخلربية واعتمد الباحث على املنهج املسحي، كانت عينة البحث عشوائية وذلك على بعض النوادي والفرق 
الرياضية  لوالية مستغامن ووزعت عليهم االستمارات وكانت أو بعني استمارة لرؤساء الفرق والنوادي وكذا مخسون 

ربني ملختلف الرياضات  ومتثلت أهداف البحث يف الكشف عن الوجه احلقيقي للتسيري واإلدارة يف بعض للمد
النوادي الرياضية وإبراز دور التسيري واإلدارة يف بعض النوادي الرياضية بوالية مستغامن توضيح مدى عالقة التسيري 

 .1وم املختلفةواإلدارة باألندية الرياضية بوالية مستغامن وعالقاهتا بالعل

                                                           
 2005ري وإدارة بعض النوادي والفرق الرياضية، قسم الرتبية البدنية والرياضية ، عرايب مصطفى، التسي 1
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 الدراسة الثانية :

دراسة بوطايب حيي بعنوان: واقع التسيري اإلداري للمنشآت الرياضية وانعكاسه على املردود الرياضي، مذكرة 
 .2008، 3ماجستري منشورة، ختصص اإلدارة والتسيري الرياضي، جامعة اجلزائر 

 التساؤل العام:

ية لكرة القدم إىل التسيري اإلداري للمنشآت الرياضية وعدم كفاءة هل يرجع تدين مستوي مردود األندية اجلزائر 
 املسريين وجناعة نظام التسيري املايل واملوارد البشرية؟

 أهداف الدراسة:

  معاجلة إشكالية التسيري اإلداري للمنشآت الرياضية انطالقا من فكرة حتليل الوظائف والتسيري املايل
 مردود الفرق والنوادي ونتائج املنشاة الرياضية.للمنشأة نظرا ألثرها الكبري على 

 .حماولة الوصول إىل نتائج علمية ميكن هبا معاجلة أزمات تسيري املنشآت الرياضية 

 إجراءات الدراسة:

عامال  27اعتمد الباحث يف دراسة هذا املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي ، أما العينة فكانت متكونة من 
أندية كرة القدم للقسم الوطين األول،  كما استخدم الباحث استمارة االستبيان جلمع العبا ب 70وموظفا و

 .2ملعاجلة املعلومات، وهذا حلساب كل من النسب املئوية واختبار كا  spssالبيانات واستعمال نظام 

 ومن أهم النتائج  املتواصل  إليها فبهذه الدراسة:

 ة حتمية ال بد منها وعلى اخلصوص عملية إدارة الوظيفة أصبح االهتمام بالعنصر البشري يف املنظم
وحتليلها لتحديد مواصفاهتا ومتطلباهتا الدقيقة لتلبية حاجة العامل واملوظف من جهة، وحاجة املنشأة 

 الرياضية هبدف الرفع من مردود تيها الرياضية واالقتصادية.

  اهلام واألساسي لتمويل األنشطة الرياضية البد أن وأما الوظيفة املالية للمنشأة الرياضية باعتبارها املصدر
ترتكز على األسس العلمية يف عمليات تقدير امليزانية املالية اليت تغطي احتياجاهتا والتحليل املايل 
باستعمال النسب املالية للحكم على كفاءة التسيري اإلداري بصفة عامة والتسيري املايل بصفة خاصة يف 

 ياضية.املنشآت واهلياكل الر 

مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت حتت عنوان :"اإلدارة الرياضية ودورها يف حتسني تسيري املنشات الدراسة الثالثة: 
 من إعداد الطالب : شواطي  رابح  2007الرياضية " ختصص إدارة وتسيري رياضي ، دفعة 
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 اإلشكالية :

 ية؟هل لإلدارة الرياضية دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياض 

 التساؤالت الجزئية :

 .هل لإلدارة الرياضية دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟ 

 .هل للتخطيط له دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟ 

 .هل للتنظيم له دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟ 

 .هل للرقابة دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية؟ 

 رة الرياضية دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية. لإلداالفرضية العامة: 

 الفرضيات الجزئية:

  .للتخطيط دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية 

 .للتنظيم دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية 

 .للرقابة دور يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية 

 يهدف حبثنا إىل حتقيق األهداف التالية:أهداف البحث:

 رفة أثر اإلدارة الرياضية يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية.مع 

 .الكشف على أمهية مسامهة اإلدارة الرياضية يف حتسني سري املنشأة الرياضية 

 .التعرف على مدى تأثري اإلدارة الرياضية يف تنويع التسيري داخل املنشأة الرياضية 

  عليها يف حتسني تسيري املنشأة الرياضية بواسطة التعرف على املبادئ أو العناصر اليت ميكن االعتماد
 اإلدارة املنهج املستخدم : املنهج الوصفي.

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحنا نتائج الدراسة :
حبثنا اليت تقول: التخطيط ودوره يف حتسني من خالهلا فرضيات حبثنا قد حتققت ، وانطالقا من الفرضية األوىل يف 

 تسيري املنشآت الرياضية.
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( تبني لنا فعال أن التخطيط يلعب دورا مهما يف 5، 4، 3، 2، 1ومن خالل اجلداول يف احملور األول للتخطيط )
على أن حتسني تسيري املنشآت الرياضية وهذا ما يتفق مع أمهية ومبادئ التخطيط يف اجلانب النظري الذي ينص 

 أمهية التخطيط تكمن يف:

 .مواجهة حالة عدم التأكد والتغيري 

 .الرتكيز على األهداف 

  .االستفادة القصوى من اقتصاديات التشغيل 

 .تسهيل عمليات الرقابة 

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد  الفرضية الثانية:
من خالل فرضيات حبثنا قد حتققت وانطالقا من الفرضية الثانية "التنظيم ودوره يف حتسني تسيري املنشآت طرحناها 

( تبني لنا فعال أن التنظيم يلعب دورا 5، 4، 3، 2، 1الرياضية" ومن خالل اجلداول يف احملور الثاين للتنظيم )
وظيفة التنظيم يف اجملال الرياضي يف اجلانب النظري  مهما يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية وهذا ما يتفق عليه يف

الذي يعترب التنظيم يف عملية اإلدارية هو إطارها اخلارجي ففي التنظيم حتديد املسؤوليات والسلطات اليت حتدد 
املشرفني واملنفذين يف جمموعة العالقات الرمسية، فبعد حتديد األهداف واخلطط والسياسات اليت هتدف إىل حتقيق 
األهداف ال بد أن يكون هناك تنظيما مالئما . كما خيدم التنظيم اجليد االستخدام األمثل للطاقات البشرية 
واملادية للربامج الرياضية وأنشطتها وحيقق اإلشباع الكامل والرغبات اإلنسانية لألفراد وهذا ما خيدم فرضيتنا الثانية. 

يان الذي قمنا به مت الوصول إىل أغلبية احلقائق الثالثة "الرقابة الفرضية الثالثة: بعد عرض وحتليل نتائج االستب
( تبني لنا 6، 5، 4، 3، 2، 1ودورها يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية" ومن خالل اجلداول يف احملور الثالث )

يف الرقابة  فعال أن الرقابة تلعب دورا مهما يف حتسني املنشآت الرياضية وهذا ما يتفق عليه يف اجلانب النظري
 الرقابة على مستوى املؤسسة أو املنشأة.  -حسب املستويات اإلدارية واليت تشمل: 

  .الرقابة على مستوى العمليات 

 .الرقابة على مستوى األفراد 
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 تحديد المصطلحات: -7

 التسيير:

دائرية تبدأ  هو عملية حتديد األهداف وتنسيق اجلهود لألشخاص أو األفراد من أجل بلوغها حيث أنه عملية
 .2بتنظيم التخطيط، التوجيه، الرقابة

اإلدارة: هي التنسيق الفعال للموارد املتاحة من خالل العمليات املتكاملة للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 
لتحقيق أهداف العمل اجلماعي بطريقة تعكس الظروف البيئية السائدة وحتقق املسؤولية االجتماعية لذلك 

 .3العمل

 لتسيير اإلداري:ا

هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة، فبدون تسيري دقيق تعم الفوضى بشكل يهدد وجود الشيء املسري إداريا 
 . 4وهو يوفر درجة من االنتظام والتنسيق

 لتوجيه والرقابة.تلك اجملموعة من العمليات املنسقة واملتكاملة واليت تشمل أساسا التخطيط ، التنظيم ، اهو تعريف إجرائي :

هي يف األصل مجعية مؤلفة من أشخاص طبيعيني تربطهم فكرة رياضية واجتماعية جمازة قانونا، يف النوادي الرياضية :
 عملها بصفة دائمة وهلا شخصية قانونية وال تقصد الربح املادي وإذا كان جيوز هلا أن تكون حمرتفة لنشاط رياضي.

ا جمموعة من األفراد هتدف إىل تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من مجيع هو هيئة تكوهن تعريف اإلجرائي :
النواحي االجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر الرتبية الرياضية وبث الروح الوطنية بني 

 السبل لشغل أوقات األعضاء من الشباب وإتاحة الظروف املناسبة لتنمية مواهبهم وكذلك هتيئة الوسائل وتسيري
 الفراغ لألعضاء وذلك بالتخطيط الذي تضعه إدارة املركزية 

                                                           
 (.05، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص)1حممد رفيق الطيب، حمل التسيري وأساسيات ووظائف التقنيات، ج 2

3
 (.10، ص)2007حممد فوزي حلوة، مبادئ اإلدارة،دار أجناد للنشر والتوزيع، األردن،  

 2003/2004عبد القادر حاكمي، واقع التسيري اإلداري للرياضة املدرسية، تربية بدنية ورياضية، العلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر، 4
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 :تمهيد

إن الرتبية البدنية والرياضية تعمل دائما بلغة الفريق، سواء كان ذلك على مستوى مؤسساهتا وأنشطتها،  
 ومن هنا يكون التسيري اإلداري ضرورة حتمية مصاحبة للرتبية البدنية والرياضية.

منشأة ما بنجاح قيادهتا وإدارهتا يف حسن تسيريهم وكيفية تعاملهم مع  ويرتبط جناح أي مؤسسة أو 
 العوائق واملشاكل اليت تواجههم واليت هي يف سريورة دائمة.
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 :الثقافة واستجابة العمال ألساليب التسيير -1

تحدة األمريكية، تطور علم التسيري يف الغرب من خالل حبوث أجريت خاصة يف بريطانيا والواليات امل 
( "... أنه ال Shippers: 22.1983وفرنسا وأملانيا وهي جمتمعات ذات طابع مادي صناعي يرى شيربس )

5ميكن جتنب الواقع أن الكثري من علم التسيري ذا اجتاه غريب، أو هو كذلك من حيث األصل على األقل".
 

و الفيزياء باإلمكان تطبيقه يف أي منطقة يف العامل وقد اعترب التسيري كأحد العلوم الدقيقة، مثله مثل الرياضيات أ
أدى تطبيق أساليب التسيري الغربية يف الدول النامية إىل صعوبات يف تسيري مؤسسات تلك الدول، وهو ما دفع 

لتسيري الباحثني واملسريين إىل االهتمام بالثقافة السائدة حمليا، وإعادة النظر يف مدى إمكانية حتويل طرق اإلدارة وا
من بلد إىل آخر، ينتميان إىل حضارتني خمتلفتني، أما سبب ذلك فيعود إىل فشل حتويل أساليب التسيري األمريكية 

 يف احلصول على النتائج املتوقعة ن خالل تطبيقها بالدول النامية.

: 8.1983)تنتج أساليب التسيري عن تفاعل التنظيمات مع حميطها الثقايف واالقتصادي حيث أشار ليبتون 
Lupton أن "... الواقع التقين واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للمحيط اليت تعيش فيه التنظيمات هي  )

عوامل أساسية حتدد منط العالقات وأسلوب السلوك" أحد جوانب التسيري يف اجملتمعات العصرية هو الدميقراطية 
الغرب، كما أصبحت من األولويات اليت يدافع عنها  الصناعية، إذ أن املشاركة يف صنع القرار أصبح مودة يف

 املسؤولني النقابيني، من أجل حتسني مستويات رضا العمال وفعالية التنظيمات.

فالعالقة بني املسريين والعمال يف اجملتمعات العصرية عالقات رمسية يعرف كل جانب واجبه وصالحياته وطرق 
جباهتم املأجورين عليها دون اعتبار للعالقات غري الرمسية اليت تربطهم تصرفه يف خمتلف املواقف، يقوم العمال بوا

 مبسريهتم فاحلياة اخلاصة للمسريين ال تؤثر كثريا على عالقاهتم باملستخدمني يف مواقع العمل.

ار للقدرات بينما تتأثر العالقات بني املسريين والعمال يف الدول النامية بالثقافة احمللية والقيم التقليدية دون اعتب
املهنية فالعالقات األسرية والقبلية هي اليت حتدد عالقات األفراد يف مواقع العمل، ففي غالبية احلاالت يرفض بعض 

 املسريين بسبب انتمائهم إىل قبائل خمتلفة عن تلك اليت ينتمي هلا غالبية عمال املؤسسة.

 :التطور التاريخي لمفهوم التسيير -2

ؤسسات باهتمام العديد من الدراسات يف جمال العلوم اإلنسانية والعلوم االقتصادية حظي مفهوم تسيري امل 
 وقد تزامن تطور هذا املفهوم مع ظهور املداخل اإلدارية املتعددة فكانت:
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 النظرية التقليدية: -2-1

يقة دراسة تركز مفهوم التسيري يف تطبيق املنهج العلمي يف اإلدارة فاهتمت بدراسة العمل وحتليله عن طر  
احلركة والزمن من أجل القضاء على أشكال الضياع يف الوقت واختذت أسلوب القوة واحلوافز املادية وسيلة لتأمني 
تطبيق تلك املناهج وأبرز رواد هذا الفكر فريدريك تايلر الذي عمل على زرع اآللية يف اإلنسان لتحقيق الكفاءة 

 دارة والعمال.اإلنتاجية مع حماولة حتسني العالقة بني اإل

وغري بعيد عن تلك الفرتة ظهر فايول مبا يعرف اإلدارة التنظيمية اليت اهتمت بتقسيم الوظائف ومركزية  
األمر والتوجيه واالنضباط واملساواة وحصر وظائف اإلدارة يف التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة وأضاف إليها 

6آرويك مهمة الرقابة...اخل.
 

 نيوكالسيكية:النظرة ال -2-2

اهتمت اإلدارة يف هذه الفرتة باإلضافة إىل املهام املذكرة سابقا مبهمة حتسني بيئة العمل إلدراكها ألن  
األحاسيس واالجتاهات تأثر بعمق على السلوك واألداء فظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية بزعامة امييل مايو تأيد 

ا تشكل بناءا اجتماعيا يهدف إىل إشباع حاجات األفراد هذه الفكرة وصاحبها تعريف جديد للمنظمة كوهن
وركزت اإلدارة يف هذه املرحلة على حتقيق التوازن بني أفراد التنظيم الرمسي والتنظيم الغري رمسي وبدأت إىل التساهل 

 شيئا فشيئا.

 النظرية السلوكية: -2-3

اصة بعد توظيف علم النفس وعلم تعد هذه النظرة امتدادا طبيعيا ملدرسة العالقات اإلنسانية وخ 
االجتماع يف اإلدارة اليت حللت سلوك الفرد داخل اجلماعة فظهرت نظرية التحفيز اليت هتتم بالرغبة يف أداء العمل 
وأكد ماسلو هريزبريج لإلدارة مهمة حتليل اجلوانب الغري اإلنسانية املسببة للضغوط يف بيئة العمل كسياسات 

الرواتب ذاهتا وهذا ما طوره ماكالن من خالل إسهاماته بنظرية الدافع والتحفيز القائمة املشروع وظروف العمل و 
 على التحدي والتحديد.

 النظرية الحديثة: -2-4

املنظمة حسب هذه النظرة نظام يتكون من جمموعة من األجزاء اليت تعمل مع بعضها البعض يف تناسق  
 وتكامل لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف.

 إذن مهمة اإلدارة حسب هذا املدخل: 
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الرتكيز على اهلدف الذي وجد من أجله النظام ودراسة األنشطة اليت تؤدي إىل هذا اهلدف وحماولة التعرف على 
األنظمة الفردية داخل النظام األساسي واالهتمام مبقاييس األداء يف كل نظام فرعي وكيف يساهم يف حتقيق كفاءة 

 إعادة النظر بشكل مستمر يف النظام ومتابعة وإدخال ما يلزم من تعديالت عليه.النظام ككل مع ضرورة 

حتقيق الرقابة على أجزائه بتحديد املعايري واملقاييس املناسبة لألهداف املخططة وقياس ومقارنة ما حتقق فعال 
 باملعايري واملقاييس السابقة.

7ب أن يتخذ اإلجراء الصحيح واملناسب...حتديد الفروق بني املقاييس وإذا كانت مؤثرة وجوهرية جي
 

 وانطالقا من هذا التحليل نصل إىل أن التسيري يتمثل يف: 

 .تشكيل بيئة العمل 

 .وضع اإلسرتاتيجية 

 .ختصيص املوارد 

 .بناء التنظيم 

 .تنمية املديرين 

 .متابعة اإلجراءات 

 .التنبؤ باحلاجات 

بيئة وتأخذ بالتخطيط ووضع امليزانيات وتتخذ من التنظيم طريقا وتتعلق عمليات التسيري بالتأقلم مع التعقيد يف ال
 لتحقيق هذه اخلطط وتأخذ بالرقابة أسلوبا بالتأمني حتقيق اخلطط.

وتتعلق عمليات التسيري بالتأقلم مع التعقيد يف البيئة وتأخذ بالتخطيط ووضع امليزانيات وتتخذ من التنظيم طريقا 
 ة أسلوبا بالتأمني حتقيق اخلطط.لتحقيق هذه اخلطط وتأخذ بالرقاب

 :مفهوم التسيير -3

يعترب التسيري من العلوم احلديثة مقارنة بالعلوم االقتصادية واالجتماعية وكلمة التسيري العلمي هي كلمة مرادفة 
 لعلوم التسيري ظهرت بدافع احلاجة إىل حتسني مرد ودية املؤسسات حبثا عن مستوى عايل من النمو والتطور.

                                                           
7
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 مجلة التعاريف اليت درست ووضحت مفهوم التسيري ما يلي:من  

 التعريف األول:

هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة واملتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه وهو 
8باختصار وحتديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها والتسيري عملية إدارية مستمرة.

 

 

 : يوضح عملية التسيير1رقمشكل 

 

 

 

 

 

  

 

 

هذا الشكل خمطط توضيحي يبني العالقة التكاملية بني خمتلف عمليات التسيري إذا اعتربنا أن العملية تبدأ بتحديد 
ألهداف أي التخطيط فهذا ال يعين أهنا تنتهي عند الرقابة والبد أن نكشف على وجود احنرافات وتصحيح هذه 

إجراء تعديالت جذرية أو وظيفية على السياسات واإلجراءات وغريها من التخطيط مبعىن أن  االحنرافات وبالتايل
الرقابة تعود من جديد إىل التخطيط بعد تناول كل من التنظيم والتوجيه والتحفيز للكشف على النقائض 

 وتداركها.

 تعريف التسيير:1_3

يث ختتلف معاين كلمة التسيري باختالف وجهة إن الوصول إىل تعريف حمدد للتسيري لقي عدة صعوبات، ح   
نظر القائم بتعريفه، فالتسيري مثال مثل باقي العلوم األخرى طرأت عليه عدة تطورات اليت أضافت معاين جديدة 

 ملعناه، حبا لإلطالع على الكتب اليت تتكلم عن التسيري جند أن هناك تعار يف خمتلفة هلذه الكلمة فنجد أن:

                                                           
8
 .3، ص1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 1نيات،جحممد رفيق الطيب، مدخل التسيري أساسيا. وظائف. تق 

 التنظيم الرقابة

 التخطيط

 التوجيه
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: >>يرى أن التسيري هو أن تعرف بالضبط ماذا تريد مث أن تتأكد أن األفراد يؤدون بأحسن فريدريك تايلور
 وأرخص وسيلة ممكنة<<.

 .9ويقول هنري فايول: >> التسيري هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب<<

د من خالهلا حتقيق أهداف معينة ويرى"روبرتالبانيز": >> أنه إجياد واحملافظة على ظروف بيئيه ميكن لألفرا
 .10بكفاءة وفعالية<<

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نقول أن التسيري هو قيام األفراد بعملية التخطيط والتنظيم وإصدار األوامر 
 بأحسن الوسائل املمكنة وذلك من أجل حتقيق أهداف معينة بكفاءة وفعالية.

 التسيير في التربية الرياضية: 3-2

حيتاج كل عمل منظم تؤديه مجاعة من الناس إىل شخص يقود هذه اجلماعة حنو حتقيق األهداف  
املوضوعية فيهيأ هلا املناخ املالئم واإلمكانيات املطلوبة حىت حتقق األهداف بالدرجة األوىل من الكفاءة والفعالية 

وأعباء متنوعة على مستويات إدارية متفاوتة يف ونظرا لألمهية البالغة هلذا الدور الذي يؤديه املسري بدرجات خمتلفة 
خمتلف اهليئات الرياضية من جلان أوملبية واحتادات رياضية وأندية ومراكز الشباب وحىت داخل اهليئات من جلان 

11متخصصة
 

 هناك عدة تعاريف للمسير منها: -3-3

ين فهو خمطط ومنشط ومنظم هو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام باألعمال وإجناز املهام من خالل اآلخر 
ومراقب ومنسق جلهود اآلخرين لبلوغ غرض مشرتك وعليه يعترب املسري كل مسئول عن أعمال اآلخرين، وال بد أن 

 . 12تكون للمسري سلطة معينة الختاذ القرارات وإال فإنه يفقد صفته كمسري ويتحول إىل منفذ فقط

على مجاعة من املرؤوسني الذين يقومون بتأدية األعمال ولكي يستطيع أن يقوم مبهامه جيب عليه أن يشرف  
 واملهام املطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوامر واختاذ القرارات يف نطاق اختصاصه.

و املسري هو الفرد الذي يقوم بتوجيه املرؤوسني ويبني هلم الطريقة اليت يتبعوهنا يف تأدية أعماهلم وهو الذي  
حتدد ما جيب عمله ومكان العمل والزمن لتأدية الوسائل واألدوات املستخدمة للتنفيذ، يضع خطة التنفيذ أي 

واألفراد الذين يتولون تأدية كل ذلك يف ضوء التكاليف املقدرة وحتقيق درجة كافية يف اإلنتاج إضافة إىل ذلك 
                                                           

9
 ،2002، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1عصام بدوي، استثمار الوقت يف إدارة اهليئات الرياضية، ط 

10
 6حممد رفيق الطيب، مدخل التسيري أساسيات ،وظائف، تقنيات، مرجع سابق،ص 

11
 12، ص1997، دار الكتاب احلديث، مصر، 1باس،اإلدارة والتنظيم يف جمال  الرتبية البدنية والرياضية، طحممد قطب راشد، مسري ع 
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ئجه ليتمكن من اختاذ قرارات قيامه باألنشطة واملهام اليت يتوىل اإلشراف عليها وكذلك مبتابعته ورقابته لنتا
، وجيب على اجلميع أن حيصل على القدر الكايف من  13واإلجراءات لتصحيح ومعاجلة األخطاء واالحنرافات

 املعرفة ومبادئ اإلدارة قبل أن يقوم مبمارستها.

 :أدوار المسير-4

ا إذا كان هؤالء يقومون يتبع "منتز برج" سلوك عدد من املسريين يف مستوى القمة خاصة،وذلك هبدف معرفة م
 بوظائف حيث رأى أهنم يقومون بتمثيل أدوار معينة صنفها إىل ثالث جمموعات وهي:

 األدوار العقالئية:4-1

 وتتمثل يف تأمني سري العمل يف صور منتظمة وهي كاآليت: 

 :هنا جيب أن يفهم املسريون اآلخرون بأنه هو املمثل و صاحب األمر يف عمله. الواجهة 

 حيث يقوم املسري بتوجيه املرؤوسني. د:القائ 

 :جيب أن يكون املسري مهزة وصل بني عمله وبني املسريين واملسؤولني اآلخرين. الرابط 

 األدوار اإلعالمية: -4-2

 وتعين احلصول على املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املعنية وهي كما يلي: 

 .امللتقط للمعلومات اليت تفيد يف تسيري شؤون عمله 

 .موصل إطالع املرؤوسني على جمريات العمل 

 .املتحدث مع اجلهة الرمسية وصاحب النفوذ يف الداخل واخلارج 

 األدوار التقريرية: -4-3

 وتشمل اختاذ القرارات وهي على الشكل اآليت: 

 :حيث يقوم املسري باملبادرات الالزمة للتكيف والتطور. المستحدث 

 :شاكل قبل وقوعها ويقوم مبعاجلتها عند ما تقع.أي جيب تفادي امل معالج المشاكل 

 :هو الذي يوزع املهام على األشخاص املعنيني باستعمال الوسائل. هو الذي يربم العقود  موزع الموارد
 .14ويقبل االلتزامات ويقدم التنازالت للمسئولني
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 وظائف المسير: -4-4

اما ألساليب القيادة وميكننا أن نذكر األعمال اليت إن أنشطة املسري هي يف الواقع أنشطة قيادية وهذا يتطلب إمل
 يقوم هبا املسري:

 .التخطيط وحتديد السياسات 

 .تنظيم أنظمة اآلخرين 

 .تفويض السلطة واملسئولني 

 .الرقابة على النتائج املطلوبة 

 .اإلشراف على تقدمي النتائج 

  .إصدار األوامر والتعليمات 

 .تفسري وتبليغ السياسات 

  وسني يف املراكز ذات املسؤولية وحتمل العمل اإلداري.تدريب املرؤ 

 .15تنسيق مجيع اجلهود املختلفة بالعناصر املكونة للعمال اإلداريني
 

 مؤهالت المسير الناجح: -4-5

لكي ينجح كل مسري يف شغل مركزه جيب أن يواجه األعمال اليت حتت إشرافه ويسريها يف يسر وسهولة    
تنظيم واإلدارة ليستخدمهما استخداما صحيحا ويشرتط يف املسري أن يقدر احلاجة كما جيب أن يفهم مبادئ ال

إىل العالقات اإلنسانية ويعرف من تكون عليه العالقات السليمة بني مجيع العاملني معه من مستلزمات النجاح 
لطة الضرورية إىل وأن يرسم أهدافه بوضوح وخيطط ملرؤوسه اإلجراءات اليت تبيح تنفيذ هذه األهداف ويفوض الس

األشخاص الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ املراحل املختلفة للعمل ويستنبط وسائل الرقابة اليت تضمن 
 تنفيذ اخلطة ويستعرض بعض املؤهالت املميزة للمسري الناجح ونلخصها يف ما يلي:

 .امتالك الطاقة اإلدارية 

 .احملافظة على السلك اإلداري ومميزات القيادة 

 .القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم 
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 .اجلدارة يف استخدام التنظيم 

 .إبداء اآلراء السديدة 

 .ضبط النفس 

 .االستقامة 

 .القدرة على تنسيق أعمال الزمالء 

 (.16الرقابة  ) 

 أقسام المسيرين: -4-6

 ميكننا التمييز بني ثالث مستويات للمسريين كما يلي:

 المسيرون القاعديين: -4-6-1

مون باإلشراف على املستخدمني وعلى استعمال املوارد يف املستويات التنظيمية وجيري انتقائهم يقو   
بالنظر خلربهتم ومهارهتم التقنية حيث يتفوقون على زمالئهم من حيث حسن األداء، أما مهمتهم فتتمثل        

ظم أوقاهتم مع هؤالء املرؤوسني بغرض يف تأكيد أن املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ بالشكل املناسب وهم يقضون مع
 النصح واإلرشاد.  

يلعبون دور الوسطاء بني املسريين القاعديني من جهة اإلدارة العليا من جهة أخرى و   المسيرون األواسط: -4-6-2
تابة يتمثل دورهم يف تنظيم استعمال ومراقبة املوارد للتأكد من حسن تسيري التنظيم  و يقضون معظم أوقاهتم يف ك

 التقارير وحضور االجتماعات .

 اإلدارة العليا: -4-6-3

ميارس املسريون هنا مهامهم يف قمة اهلرم التنظيمي حيث يقومون برسم املسار العام للمنشآت، أما   
عملهم األساسي فيتمثل يف التخطيط و رسم السياسات العامة و تنسيق أنشطة اإلداري الوسطى  والتأكيد من 

ات النهائية يف مستوى القاعدة و جتري ترقية هؤالء املسريين من اإلدارة الوسطى و خاصة من سالمة املخرج
 . 17التخصصات األساسية أي اإلنتاج أو التحويل و البيع

 :آليات التسيير_5

ابة التسيري هو تلك اجملموعة من العمليات املنسقة واملتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط والتنظيم و التوجيه. الرق
 وهو باختصار حتديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغها وهو جوهر مهمة املسري.
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إن التنسيق شانه يف ذلك شان إحتاد القرارات، فالوظيفة التسيريية مستمرة تساير خمتلف الوظائف األخرى من 
نية املنشاة أو هيكلتها مبا تتمثل التخطيط حىت الرقابة تتناول التنظيم باعتبار جراء من العملية التسيريية، تصميم ب

18عليه هذه البنية من تقنيات إدارية، ومناصب عمل، عالقة سلطة وغريه .
 

يشكل التسيري من منظم حركي عملية دائرية فلو اعتربنا أن هذه العملية تبدأ بتحديد األهداف أي التخطيط، فإنه 
 تكشف عن وجود )أخطاء(. ال ميكن أن يعتربها تنتهي عند الرقابة ،فالرقابة البد أن

تتطلب تعديالت جذرية أو طفيفة على السياسات واإلجراءات وغريها من اخلطط، مبعىن أن الرقابة تعود من 
جديد إىل التخطيط كذلك فإن العالقة بني عملية التسيري والتنظيم هي أيضا عالقة دائرية مبنية على أساس 

 ى تطبيقاهتا تنتج التنظيم الذي ال يتواصل سريه إال بالتوجيه.التفاهم املتبادل، ذلك أن عملية التسيري لد

 :أهداف التسيير -6

 من بني اهلداف اليت يسعى التسيري احلديث الوصول إليها ما يلي:

 .ضمان سري األنشطة اإلنتاجية وفق ما جاء يف الربنامج اإلنتاجي 

 ية، رؤوس أموال، تكنولوجيا، استعماال إجياد صيغ مثلى الستعمال عوامل اإلنتاج من يد عاملة، مواد أول
 عقالنيا بدون تبذير أو نقص.

 .إنتاج املنتوج بنمط خاص مع ضمان تسويقه 

 .تلبية رغبات وحاجيات املستهلك من حيث الكم، الكيف والزمن 

 دور التسيير: -6-1

ئن، حسب سعر وظيفة اإلنتاج تتضمن إنتاج )توفري( يف املدة احملددة للكمية املطلوبة من طرف الزبا 
التكلفة، ونوعية حمددة، فاإلنتاج هو هدف كل مؤسسة أو منشأة، مع توفري منافع وخدمات للمستهلكني 
وحصول الزبائن على السلعة جيب أن يكون يف الوقت املطلوب ليس قبله وال بعده، ألن التنسيق يعرض املؤسسة 

رامة( والتسيري اجليد يستلزم أنه كلما كانت االستمرارية يف أو املنشأة إىل جتميد مايل والتأخري يعرضها إىل خمالفة )غ
 االستهالك يقابلها االستمرارية يف العمل واإلنتاج.ولذلك نرى أنه من املهام األساسية للمسري البحث عن أقل

ملنتوج تكلفة لإلنتاج والعمل، والسرية احلسنة للمؤسسة مرهونة بنوعية املادية املنتجة لذلك يستوجب دراسة حول ا
 )الشكل، النوع، اللون، اخلدمة...اخل(.
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:نماذج تسييرية ثالثة -7
19

 

 ( ثالث مناذج تسيريية متدرجة من النموذج التقليدي إىل النموذج احلديث.Milesيقدم مايلز ) :01جدول 

 منوذج املوارد البشرية منوذج العالقات اإلنسانية النموذج التقليدي

   االفرتاضات:

ية العمل املتواصل يف نفوس كراه  -
 معظم الناس.

العمل الذي يقدمه األشخاص أقل  -
 أمهية لديهم عما حيصلون عليه.

ال يوجد سوى أشخاص قالئل  -
يرغبون ويستطيعون أداء أعمال تتطلب 

 اإلبداع ومراقبة النفس.

يريد األفراد أن يشعروا بأمهيتهم وبأهنم  -
 مفيدون.

م كأشخاص يريد األفراد االعرتاف هب -
 متميزين.

احلاجات املشار إليها أعاله أكرب أمهية  -
 من املال يف جمال حتفيز األفراد.

العمل ليس مكروها أصال إمنا يريد  -
األفراد املسامهة يف حتقيق األهداف 

 يشاركون يف وضعها.

لدى معظم الناس قدرة على اإلبداع  -
والرقابة، والرقابة والتوجيه الذايت أكثر مما 

 طلبه أعماهلم االعتيادية.تت

   السياسات التسيريية:

املهمة األساسية للمسري هي مراقبة  -
 مرؤوسيه واإلشراف عليهم بشكل دقيق

على املسري أن جيزأ األعمال إىل مهام  -
 بسيطة متكررة وسهلة الفهم.

عليه أن يعد إجراءات تفصيلية  -
 ويطبقها حبزم وإنصاف.

هي إشعار   املهمة األساسية للمسري -
 كل فرد بأنه مفيد ومهم.

عليه أن حييط مرؤوسيه علما مبا جيري  -
 ويستمع العرتاضاهتم على خططه

عليه أن يسمح ملرؤوسيه مبمارسة قدر  -
من التسيري واملراقبة الذاتيني فيما يتعلق 

 بالقضايا الروتينية.

املهمة األساسية للمسري هي تعبئة  -
 تاحة.واستخدام املوارد البشرية امل

عليه أن خيلق اجلو املالئم لكي يساهم  -
 األعضاء بكل ما يستطيعون املسامهة به.

عليه أن يسمح باملشاركة الكاملة يف  -
القضايا املهمة ويوسع باستمرار ممارسة 
التوجيه الذايت والرقابة الذاتية على مستوى 

 مرؤوسيه.

   التوقعـــات:

يؤدي توسيع نفوذ املرؤوسني وممارستهم  -يؤدي تزويد املرؤوسني باملعلومات  -ية ميكن األفراد أن يتعارضوا عن نوع -
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العمل إذا كان األجر عاليا والرئيس 
 منصفا.

إذا بسطت املهام بشكل كاف ومتت  -
مراقبة املرؤوسني بدقة فإهنم ينتجون وفقا 

 للمعايري املطلوبة.

وجعلهم معنيني باختاذ القرارات العادية 
 إىل تنمية شعورهم باالنتماء واألمهية.

حاجات السابقة إىل  يؤدي إشباع -
ارتفاع معنويات املرؤوسني وتقليل 
مقاومتهم للسلطة الرمسية وتعاوهنم مبحض 

 إرادهتم.

للتوجيه والرقابة الذاتيتني إىل حتسني مباشر 
 يف كفاية العمليات.

يتحسن الرضا عن العمل كناتج عرضي  -
فيه طاقاهتم لكون املرؤوسني يستخدمون 

 بكاملها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوات األساسية للتسيير باألهداف:

20: الخطوات األساسية للتسيير باألهداف2شكل رقم
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 استعراض ومناقشة أهداف التنظيم

ترجمة األهداف إلى نتائج أساسية 
للوحدات

 مراجعة الهيكل التنظيمي

 تحديد األهداف والمهام التفصيلية

اقتراح المرؤوس  اقتراح المشرف 
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 :واقع التسيير في الجزائر -8

يالحظ يف اجلزائر أن ظهور املهنة التسيريية تأخذ نظرا لعدم وجود طلب فعال على خدمات املسري  
 هذا راجع لعدة أسباب منها:أملتمهن و 

غموض مفهوم تسيري منشآت األعمال االقتصادية، فهو خيتلط تارة مع القانون وتارة أخرى مع السياسة وأخرى 
 مع اإلدارة العامة وأخرى مع االجتهادات الشخصية.

استقاللية  واقع منشآتنا االقتصادية يف قبضة بريوقراطية وصائبة مل تسمح بظهور جزر تسيريية متميزة ذات
 مسؤولية.

تأقلم بيئة التسيري الداخلية واخلارجية مع مقتضيات النمط التجميعي لإلدارة، فذلك النمط املنجز بطبيعته ضد 
  21اإلنتاجية نظرا لرتكيزه على جتميع موارد اإلنتاج أكثر من استغالهلا.

 جتميع اجلهود يف تناسق تام حنو اهلدف.   
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 :الخــالصة

لقول يف النهاية أن التسيري اإلداري هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة فبدون تسيري دقيق تعم الفوضى ميكن ا
بشكل يهدد وجود الشيء املسري إداريا وهو يوفر درجة من االنتظام والتنسيق، وال يتم ذلك إال بوجود قيادة ذات  

 كفاءة عالية،.

ي هي جمموعة من العلميات املمتزجة واملتمثلة يف التخطيط، التنظيم، وميكن أن نقول أن عملية التسيري اإلدار 
 التوجيه، الرقابة، القرار.

 ومن أجل حتقيق األهداف املرجوة جيب أن تكون هناك سياسة إدارية ناجحة ومدروسة.
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 :تمهيد 

يعرف معظم الناس كلمة الرياضة وفقا خلرباهتم و معلوماهتم و يعتقد كثري من الناس أن الرياضة هي املرح فقط . 
ياضية  ، األعمال التجارية بينما أن الرياضة يف نفس الوقت قد تعين  عمل أو وظيفة االحرتاف ، السياحة الر 

لذلك جند أن الرياضة هلا أشكال عديدة ومن الصعب أن جند تعريف يشمل كل هذه األشكال األمر الذي جيعلنا 
عند تعريف الرياضة أن يقرتن التعريف بالشكل الذي تؤديه الرياضة ومن اجلدير بالذكر إن اللجنة احلكومية للرتبية 

الرتبية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) وهي إحدى منظمات األمم املتحدة قد وضعت البد نية و الرياضية ملنظمة 
مصطلح الرتبية البد نية و الرياضية على أساس التفريق بني الرتبية اليت تعرب عن الرتبية عن طريق البدن و األنشطة 

واليت حتكمها قواعد معينة ، وهناك  احلركية ، وبني الرياضة اليت تعرب عن املنافسة يف األنشطة البد نية البشرية
تعريفات كثرية هتدف مجيعها إىل إجياد مدلوالت واضحة للرياضة على خمتلف مستوياهتا و بأشكاهلا املتعددة 
.ولكن ما مهنا هنا هم القائمون على تنفيذ هذه األنشطة ، شأهنم شأن القائمون على تنفيذ برامج اإلنتاج و 

هم يتدرجون يف الوظائف من القيادات العليا و املتوسطة ، واملنفذون  ، والذين اخلدمات يف أي موقع ، وجند
نطلق عليهم اإلداريون الرياضيون . ونبدأ من هنا الرحلة إىل اإلدارة الرياضية مرورا باإلدارة العامة ووظائفها و 

ومدى احلاجة إىل اإلداريني  مفاهيمها واليت نأمل أن يكون فيها من املعلومات و املصطلحات اخلاصة هبذا العلم
 هبا .
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 :ـ  اإلدارة العامة 1

 مفهوم اإلدارة : 1ـ1

اإلدارة تعبري يتكرر دائما ويف مواقف خمتلفة وهي تعىن أشياء متباينة لألشخاص املختلفني فاإلدارة عند البعض  
و الندية و االحتاديات الرياضية ويف  هي جمموعة األفراد الذين يشغلون املناصب الرئاسية  و القيادية يف املؤسسات

 األعمال املختلفة يف اجملتمع .

و اإلدارة عند البعض اآلخر هي جمموعة األعمال والوظائف اليت ميارسها املسئولون يف مواقع العمل املختلفة يف 
لناس على أساسها حني يرى فريق من الناس أن اإلدارة هي تلك القواعد واإلجراءات املنظمة للعمل واليت يتعامل ا

و يف حقيقة األمر أن اإلدارة أهم و أعمق من األفكار السابقة فاإلدارة عملية إنسانية مستمرة تعمل على حتقيق 
أهداف حمددة باستخدام اجلهد البشري و باالستعانة باملوارد املادية املتاحة وقد تكون األهداف اليت تسعى اإلدارة 

ة مبعىن اعم كما قد تكون تلك األهداف سياسية أو اجتماعية أو ثقافية يف إىل حتقيقها إنتاجية أو اقتصادي
 طبيعتها .

فاإلدارة إذن نشاط إنساين متكرر ومستمر جنده يف كل املنظمات وعلى كل املستويات و اإلدارة متل العنصر 
ويف كل مظاهر النشاط  احلركي األساسي و القوة الواقعة الرئيسية يف عمليات التنمية االقتصادية و االجتماعية
 اإلنساين، و املنطق األساسي لإلدارة أهنا عملية مستمرة حتتوى على العديد من األنشطة 

 و نستخدم أشكاال متنوعة من املواد بعضها مادي  و بعضها اآلخر إنسان

ع ذلك فهو وذلك وصوال إىل أهداف حمددة ، أما اإلدارة العامة فهو مصطلح آخر له معىن قريب من اإلدارة وم
يستخدم للداللة أو اإلشارة إىل إدارة املؤسسات االجتماعية مثل املدارس و املستشفيات وميكن استخدامه أيضا 

 يف منظمات األعمال خاصة إذا كنا بصدد التطرق إىل وظائف اإلدارة العليا باملنظمة .

أفراد ممن هلم قدرات و مهارات و خربات  فاإلدارة تعرب عن النشاط اإلنساين  املرتب و املستمر و اليت يصطلح به
22متنوعة متكنهم من حتقيق أهداف حمددة .
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 ـ تعريف اإلدارة:2ـ1

وهناك عدة تعار يف لكلمة اإلدارة سردها كثري من الباحثني و الكتاب، وقبل ذلك نود أن نلقي الضوء على 
 التعريف اللفظي هلذه الكلمة.

ينظم  نشاطات و أعمال الناس الذين جتمعهم مهمة معينة ، تعىن :} خيطط  و  manageإدارة(  بدير)
: فن أو علم توجيه و تسري و إدارة عمل اآلخرين بقصد حتقيق أهداف حمددة   managementاإلدارة هي 

23، وقد تبارى املتخصصون يف وضع التعريفات اجلامعة و الشاملة ملعىن اإلدارة نسوق منها :
 

 ال بواسطة الناس .فن إجناز األعم مارى بار كر :

 فايول: يقصد باإلدارة التنبؤ و التخطيط و التنظيم و إصدار األوامر و التنسيق و الرقابة.

} إن فن اإلدارة هو املعرفة، الصحيحة ملا تريد من الرجال أن يقوموا بعمله رؤيتك أي مالحظتك فردريك تايلور:
 نا {.و مباشرتك إياهم وهم يعملونه بأفضل الطرق و أرخصها مث

 } توجيه الناس املشرتكني معا يف عمل للوصول إىل هدف مشرتك {أورد واىتيد:

وقد ذكركيمبل أن اإلدارة تشمل مجيع الواجبات و الوظائف اليت ختتص أو تتعلق بإنشاء املشروع من حيث متويله، 
الذي يعمل فيه و كذلك ووضع سياسته الرئيسية و توفري ما يلزمه من معدات و إعداد لتكوين اإلطار التنظيمي 

 اختيار الرؤساء و األفراد الرئيسني {

}إن وظيفة اإلدارة هي الوصول إىل اهلدف بأحسن الوسائل واقل التكاليف يف حدود املوارد و  لفنجستون
 التسهيالت املتاحة املمكن استخدامها {

إلدارة يقول: ميكن تعريف اإلدارة كما ورد يف قاموس العلوم االجتماعية الذي يصدر يف الو، م، أ تعريف آخر ل
أهنا العملية اخلاصة بتنفيذ غرض معني واإلشراف على حتقيقه و تعرف اإلدارة من الناحية اإلنسانية بأهنا الناتج 

 املشرتك ألنواع و درجات 
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يا هذا اجملهود خمتلفة من اجملهود االنساىن الذي يبذل يف هذه العملية، كما أن احتاد هؤالء األفراد الذين يبذلون سو 
 يف أي مشروع من املشروعات يعرف بإدارة املشروع.

وذكر أبلى عبارة يف جملة األفراد اليت تصدرها مجعية اإلدارة األمريكية أكد فيها على أمهية العالقات اإلنسانية  
عن طريق  كعامل رئيسي يف اإلدارة حيث قال: أن اإلدارة قد عرفت بألفاظ بسيطة جدا على أهنا تنفذ األعمال

جمهدات أشخاص آخرين، وان هذه الوظيفة تنقسم على األقل إىل نوعني رئيسني من املسؤولية األوىل هي 
 التخطيط و الثانية هي الرقابة.

وذكر الدكتور يف كتابه األصول العلمية لإلدارة و التنظيم إن اإلدارة عبارة عن النشاط اخلاص بقيادة، و توجيه و 
يط و تنظيم و مراقبة العمليات و التصرفات اخلاصة بالعناصر الرئيسية يف املشروع لتحقيق تنمية األفراد و ختط

 أهداف املشروع احملددة بأحسن الطرق واقل التكاليف.

 المبادئ العامة لإلدارة: 3ـ1

ظام العمل أن الوظيفة اإلدارية تنشا مع أفراد التنظيم أو اجلماعات اإلنسانية فيه وان التنظيم ن Fayolيرى فايول
السليم بني اجلماعات التنظيمية يستند على عدد من االشرتاطات املتميزة اليت يطلق عليها املبادئ أو القواعد أو 
القوانني و يرى أيضا انه من الضروري تفهم كيفية استخدام املبادئ العامة لإلدارة يف جمال التطبيق، كما يرى انه ال 

دارية اليت جيب استخدامها و اليت تعمل على تسهيل و حتسني عمل اجلماعة يوجد هناك عدد حمدد من املبادئ اإل
24و قد توصل فايول إىل عدد من املبادئ اليت يرى أهنا أكثر قابلية للتطبيق يف جمال اإلدارة. 

 

 تقسيم العمل:-1-3-1

اجية األفراد وذلك عن يرى فايول أن الغرض الرئيسي من تطبيق مبدأ تقسيم العمل هو حتسني أداء العمل ورفع إنت
طريق اجلهد املبذول ويرى أن تطبيق مبدأ تقسيم العمل يالءم مجيع األعمال اليت تشتمل على جمموعة معينة من 

 األفراد و اليت تتطلب قدرات متنوعة دون استثناء.

 السلطة و المسؤولية: - 1-3-2

و اليت يكتسبها من مركزه داخل التنظيم و بني يرى فايول انه من الضروري التفرقة بني السلطة الرمسية لإلداري 
السلطة الرمسية اليت تتكون من جمموعة من اخلصائص املميزة كالذكاء و اخلربة املعنوية العالية و القدرة على القيادة. 
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و يرى فايول أننا كلما تدرجنا يف التسلسل اإلداري كلما زادت درجة الصعوبة يف حتديد املسؤوليات، فاألعباء 
 تزايد وتتعقد كلما صعدنا إىل مركز أعلى داخل التنظيم.ت

 االمتثال للنظام: - 1-3-3

و يقصد بذلك الطاقة و القبول و اجلهد و السلوك و املظاهر اخلارجية أو املادية لالحرتام و اليت تنطوي عليها 
ظام جيب أن ال يقتصر فقط على العقود القائمة بني املؤسسة و موظفيها، ويرى فايول أن احرتام مبدأ االمتثال للن

25املستويات الدنيا يف التنظيم بل جيب أيضا أن يسود بني كبار رجال اإلدارة.
 

 وحدة القيادة:-1-3-4

و ينص املبدأ على ضرورة أن يتلقى املوظف أوامر من رئيس واحد فقط و يرى فايول أن هذا هو مفهوم أو قواعد 
العمل يف أي مشروع و أن انتهاك هذا املبدأ سيؤدى إىل اهنيار السلطة و وحدة القيادة و اليت جيب أن يسود نظام 

 اختالل العمل و تعقد مبدأ االمتثال للنظام و فقدانه األمهية.

 وحدة التوجيه:-1-3-5

و يعرب عن هذا املبدأ وجود رئيس واحد و خطة واحدة جملموعة األنشطة اليت هلا األهداف نفسها، و يعترب هذا 
الشروط األساسية للعمل الرياضي لوحدة العمل ولتنسيق القوة و تركيز اجلهود باعتبار أن اجلسم الذي له املبدأ من 

 رأسان يف اجملال االجتماعي كما هو يف اجملال احليواين يعترب وحشا و يتعذر عليه أن يعيش. 

 مكافأة األفراد:-1-3-6

ات اليت يؤدوهنا و جيب أن تكون عادلة كلما أمكن أن تعترب مكافأة األفراد هي مبثابة السعر الذي يدفع للخدم
تؤثر بدرجة كبرية على تقدم األعمال و هبذا يصبح اختيار طريقة الدفع من الوسائل اهلامة يف حتديد مكافأة 

 األفراد. 

اء تتصل املركزية بالنظام الطبيعي مثلها كمثل تقسيم العمل و معىن ذلك انه يف كل جسم سو   المركزية: -1-3-7
أكان حيوانيا أم اجتماعيا جند اإلحساسات تتجه حنو الذهن أو اجلزء املوجه و أن هذان العنصران يصدران األوامر 

 إىل مجيع أجزاء اجلسم احلي.
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 السلم اإلداري : -1-3-8

 و يتكون من سلسلة الرؤساء اليت تتفاوت من أعلى سلطة إىل اقل مستويات إدارية و يقال: إن هذا الطريق حيدد
 احلاجة إىل إجياد و سائل لنقل البيانات و املعلومات من ناحية أخرى مببدأ وحدة القيادة.

 مبدأ النظام:-1-3-9

يتوقف مبدأ النظام على القاعدة اليت تنص على ضرورة إعداد مكان لكل شيء وكل شيء يف مكانه، و تنطبق 
ل فرد و كل فرد يف مكانه، ومن الناحية اإلنسانية هذه القاعدة على النظام اإلنساين  مبعىن ضرورة إعداد مكان لك

فلكي يسود النظام االجتماعي داخل التنظيم فان املكان الذي ختتاره لوضع الفرد فيه جيب أن يكون مناسبا له  
26كما جيب أن يكون صاحلا لشغل املكان على أساس أن الشخص املالئم يف املكان املناسب.

 

 العدالة : 1-3-10

هناك فرقا بني العدالة و العدل باعتبار أن العدل هو وضع األشياء موضع التنفيذ و لكي يتمكن  يرى فايول أن
األفراد من تنفيذ واجبا هتم بكل التفاين و الوالء الذي يقدرون عليه فانه جيب معاملتهم بالعطف، وان العدالة 

 تنشا من اجلمع بني العدل و العطف.

 روح الجماعة:-1-3-11

قوة هكذا يقول فايول ومن رأيه أن على رؤساء األعمال أن يفكروا بعمق على أساس هذا املثل، ومن إ ن االحتاد 
رأيه أن االنسجام و االحتاد بني أفراد املؤسسة من القوى العظيمة فيها و يرتتب على ذلك أن اإلدارة جيب أن 

ماعة و التمسك هلا باعتبارها قوة تبذل جهدها لتحقيق هذا املثل، و بذلك فمن مصلحة التنظيم تنمية روح اجل
 تعمل على متاسك أجزاء التنظيم و بظافر اجلهود والقوى لتحقيق العدالة.

 خصائص اإلدارة:-1-4

إن اإلدارة ليست تنفيذا لألعمال بل األعمال يتم تنفيذها بواسطة اآلخرين و أن جمرد كون احد األفراد يرأس عددا 
كما أن وجود هيدراكية أو إمرباطورية من األتباع املخلصني ال يعىن بالضرورة من املرؤوسني ال جيعل منه مسئوال  

تنطوي على حتديد األهداف و حتقيقها بواسطة جهود املرؤوسني، ولكي يشارك الفرد يف اإلدارة فمن الضروري أن 
د أعضاء يتغلب على امليل حنو األشياء أو األعمال بنفسه و يبدأ يف جعل األشياء تتحقق عن طريق جهو 

اجلماعة، ومن هذا املنطلق ميكن القول: إن النشاط إلداري ـ العمل اإلداري ـ خيتلف عن النشاط التنفيذي و إذا  
 كان هو الذي حيدد األهداف بينما يقوم أفراد آخرون بتحقيقها فان هذا يضفى على اإلدارة صفة التمييز.
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رية بقاء منظمات خدمة البيئة و اليت تسعى إلشباع إن اإلدارة عملية مستمرة و مصدر استمرارها هو استمرا
حاجات اجملتمع من السلع و اخلدمات بأنواعها املختلفة الن حاجات اإلنسان دائما مستمرة و متجددة وان 

 إشباعه حلاجة معينة جيعله يسعى إلشباع حاجة أخرى فضال عن تعدد حاجته و طموحاهتم يف املستقبل.

لتحقيق األهداف نسبة ألنه عنصر ديناميكي له دوافعه وحاجاته يود إشباعها.وبالتايل االهتمام بالعنصر البشرى 
 البد لإلدارة أن تعمل على التأثري على سلوكه لتحقيق األهداف.

العمل إلداري خيتلف عن العمل الفين، فالعمل الفين يهتم باخلصائص امللموسة للمادة، أما العمل إلداري فهو 
27م باجلانبني معا.امشل من ذلك حيث يهت

 

العمل إلداري يتصف بالعمومية الن وظائفه متارس يف مجيع املنظمات مهما كانت طبيعة عملها و يف كل 
 املستويات اإلدارية.

 وظائف العمل إلداري تعترب وظائف متكاملة متناسقة و ليست وظائف منفصلة عن بعضها البعض.

ت املتاحة الختاذ القرارات من خالل التفكري و التدقيق و العمل إلداري عمل مبدع وخالق يستخدم املعلوما
 املفاضلة بني البدائل املختلفة و اختبار البديل األفضل. 

 أساسيات اإلدارة: 5ـ1

 االتصال: -1-5-1

يعرف عض الكتاب وظيفة االتصال بأهنا عملية تبادل املعلومات و تعرفها اجلمعية األمريكية لإلدارة بأهنا التصرف 
ينتهي بتبادل املعاين ويعترب االتصال من العمليات اليت حتتاج إىل ختطيط لتفصيالهتا و حتديد لإلجراءات  الذي 

كما يتطلب حصر اخلطوات الرئيسية يف ختطيطها حيث أن الغرض من عرض موضوع االتصال ليس هو املعاجلة 
تصال لتحقيق األهداف القصرية األجل و التفصيلية له و إمنا حتديد الوسيلة اليت تستخدمها اإلدارة عن طريق اال

 الطويلة هلا .
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 القرارات اإلدارية:-1-5-2

أن الوظائف األساسية لإلدارة ال ميكن أن تتنبأ وحدها و بالتايل فان العملية اإلدارية يف حد ذاهتا ال ختلق و يرتتب 
رسة عملية اختاذ القرارات تكسب الفرد على أن عملية اختاذ القرارات تنتشر يف مجيع املستويات اإلدارية . وان مما

 خربة تساعده يف الوصول إىل الوسائل  املالئمة الختاذ قرار سليم 

 المسؤوليات :  -1-5-3

إن املسؤوليات اإلدارية هي التزامات األفراد اإلداريني لألداء املالئم للوظائف اإلدارية و الواجبات  و تكون نتيجة 
 لق املنافع بطريقة ليست مباشرة.أداء  االختصاصات اإلدارية خ

إن املسؤولية مسالة فردية جيب أن تؤدى بطريقة مالئمة وان املسؤولية مشتقة من الوظيفة مبعىن أهنا موروثة يف 
 النشاط العلمي.

 السلطات : -1-5-4

و األخرية من  تعترب السلطة هي احلق الذي ميكن الفرد من الوفاء  بالتزامات  معينة وهى من مشتقات ا ملسؤولية 
مشتقات الوظيفة و تعترب السلطة من مشاكل اهليكل التنظيمي و يكون غرضها هو متكني األفراد من القيام بأعباء 

28املسؤوليات املفوضة إليهم.
 

 التنسيق : -1-5-5

ك و إن العملية املنسقة هي العملية املتجانسة و املتعادلة و املتداخلة مع بعضها البعض حنو حتقيق هدف مشرت 
لذلك نعترب أن التنسيق من األهداف األصلية لكل إدارة وهي جزء من املظاهر اإلدارية سواء كانت ختطيطا أو 

 تنظيما و تنمية كفاءات 

  اإلداريني أو توجيهها أو رقابتها.وان انعدام الفهم الكامل ملا يقوم به الفرد كثريا ما يؤدي إىل التنسيق السيئ

 ية:اإلجراءات اإلدار 1-5-6

  تعرف اإلجراءات بأهنا الوسائل اليت مبقتضاها ميكن حتريك األعمال املتكررة ودفعها لألمام.

 نظريات اإلدارة-1-6-1

 )xالنظرية التقليدية  ( نظرية  -1-6-1

 تقوم هذه النظرية على جمموعة من االفرتاضات عن حقيقة النفس البشرية و حمددات السلوك كاأليت:
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 ال حيب العمل . اإلنسان بطبعه كسول 

 . اإلنسان بطبعه خامل ال يريد حتمل املسؤولية يف العمل 

 . يفضل اإلنسان دائما أن جيد شخصا يقوده و يوضح له ماذا يعمل 

    .اإلنسان يعمل خوفا من العقاب أو احلرمان و ليس حبا يف العمل  

ؤدى إىل أن تتبع اإلدارة طريقة خاصة يف تلك هي فروض النظرية التقليدية وهى تفسري السلوك اإلنساين بطريقة ت 
 معاملة األشخاص تتفق و تلك النظرية إىل اإلنسان و طبيعته.

هناك العديد من التجارب العملية أثبتت أن أوامر كثرية تصدرها اإلدارة ال تطاع بل يتجاهلها األفراد يف االجتاه 
فون دون أن تصدر إليهم أوامر حمددة كذلك يتبني املضاد ملا تنادى به تلك األوامر. و يف أحيان أخرى قد يتصر 

للباحثني يف ميدان عالقات العمل أن اإلنسان ليس كسوال بطبعه بل هناك أفراد يعملون ساعات أطول من 
ساعات العمل املقررة، و إذا كان اإلنسان بطبعه كسوال فكيف نفسر إقبال احد املسئولني على عمله لفرتات 

يذهب إىل بيته يستمر يف العمل و ال ينقطع عن التفكري يف مشاكل العمل و حىت حني طويلة بل انه حىت حني 
 يأوي إىل فراشه.

أن تلك املظاهر للسلوك اإلنساين توضح فشل التفسري الذي تقدمه النظرية التقليدية حيث انه جيايف طبيعة  
29حث عن تفسري آخر.اإلنسان كما تتضح يف حاالت أو مواقف إنسانية متعددة لذلك البد من الب

 

 )yالنظرية الحديثة ( نظرية  -1-6-2

بالنظر إىل فشل النظرية التقليدية يف رسم صورة حقيقية لصورة اإلنسان و حمددات سلوكه فان النظرية احلديثة 
 حتاول تقدمي جمموعة أخرى من الفروض اليت تفسر بعض مظاهر السلوك اإلنساين و هي: 

 ه فهو حيب العمل و يفضله عن الفراغ .اإلنسان يرغب يف العمل لذات 

 . اإلنسان يسعى إىل حتمل املسؤولية و املخاطرة 

  اإلنسان يطلب احلرية يف العمل و التحرر من القيود وهو يفضل أن يكون قائدا و ليس تابعا 
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 ن الوعد باملكافأة و احتمال احلصول على نتائج اجيابية دافع أساسي للعمل أي أن اإلنسان ليس خوفا م
 العقاب و لكن أمال يف املكافأة.

تلك الفروض للنظرية احلديثة سامهت يف توجيه أساليب اإلدارة يف العصر احلديث جتاه ما يسمى " العالقات 
اإلنسانية " و بناء على ذلك االجتاه أصبح أسلوب القيادة و اإلشراف الدميقراطي الذي يسمح لألفراد حبرية 

 شجعت األساليب االستبدادية يف القيادة حيث أهنا تتجاىف طبيعة اإلنسان. العمل و التعبري هو األساس و

 نظرية اإلدارة التنظيمية  : -1-6-3

يف الوقت نفسه الذي بدأت فيه مبادئ اإلدارة العلمية يف و م ا حتتل مكاهنا يف الدراسات و األعمال اإلدارية  
اإلدارة و هو بذلك كان األول يف الكتابة عن نظرية  كان هنرىفايول يقدم إسهامه إىل اإلدارة عن طريق مبادئ

اإلدارة التنظيمية اليت هتتم باألعمال اإلدارية من ناحية وصف و حتليل الوظائف اإلدارية و سرد مبادئ التنظيم و 
 ختتلف هذه النظرية عن مبادئ اإلدارة التعليمية من ناحية جوهر اهتماماهتا و هو حتليل العمل اليدوي و دراسة

 الزمن و احلركة يف اإلدارة العملية و دراسة و حتليل  وظيفة اإلدارة و التنظيم يف نظرية اإلدارة التنظيمية.

 وظائف اإلدارة : -1-7

 : 30عرف هنري فايول الوظائف اإلدارية عن طريق و صف مراحل اإلدارة و قد قام بتعريف مخس وظائف 

 التخطيط : -1-7-1

وم هبا املسئول بعمل خطة للعمل ففي التخطيط على املسئول أن حيدد األهداف و و يشمل كل األنشطة اليت يق
 يوضحها .

 التنظيم : -1-7-2

و هي متثل مجيع األنشطة اليت يقوم هبا املسئول و جتميعها لتحقيق األهداف بأقل التكاليف وهى يف هذا تشمل 
 يمي املقسم إىل أعمال و سلطات و مسؤوليات .حتديد نوعية املسئولني و مواصفاهتم و تنتهي بعمل اهليكل لتنظ

 األمر: -1-7-3

ويقصد هبا هنري فايول توجيه جهود املسئولني و العاملني يف املؤسسة ، ولتحقيق هذا األمر جب على املسؤول 
أن يدرس ويعرف طبعة كل شخص و عمله على حدة و نوعية االتفاقات بينه و بني املؤسسة و كذلك جيب على 

 أن يكون لديه اتصال ذو اجتاهني مع مسئوله إىل جانب تقييم اهليكل املسؤول 
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التنظيمي و مراجعته كل فرتة من الزمن وان ال يرتدد يف تطبيق العقوبات الالزمة للمخالفني أو غري الراغبني يف 
 إتباع التعليمات 

 التنسيق: -1-7-4

 واحد لتحقيق اهلدف العام للعمل املطلوب . و يرى فيول يف هذا العمل الذي يوحد ويضع كل اجلهود يف إطار

 الرقابة: -1-7-5

 وهى العمل الذي حياول أن يتأكد من أن اجملهودات متناسقة و منسجمة مع اخلطط املوضوعة. 

 الجودة الشاملة في اإلدارة الرياضية : -1-8

العاملني يف اهليئة الرياضية تعىن اجلودة الشاملة  <<  ذلك األسلوب الذي يهدف التعاون و املشاركة من كافة 
 . 31هبدف حتسني اخلدمات و األنشطة هبا مما حيقق رضا املستفيدين من األنشطة و حتقيق أهداف اهليئة ذاهتا

 تحقيق الجودة الشاملة في الهيئة الرياضية : -1-9

من املقومات  وهي   ميكن أن حيقق أسلوب اجلودة الشاملة يف اهليئة الرياضية ، و أن حيقق أهدافه من خالل عدد
 كما يلي :

 األداء الصحيح : -1-9-1

 وهى يعين تنفيذ إجراءات العمل بشكل صحيح ومن أول ممارسة له و يف الزمن احملدد إلجنازه 

 استخدام نظم المعلومات في حل المشكالت : -1-9-2

 إلجنازه . و هو ما يعىن إجراءات العمل بشكل صحيح ، ومن أول ممارسة له و يف الزمن احملدد 

 التركيز على كل من العمليات و النتائج معا : -1-9-3

و ما يعىن االهتمام بأسلوب العمل ، و طريقة تنفيذه و التدقيق يف استمرار تطويره ، جبانب العمل على حتقيق 
 األهداف املرجوة ، وما يعىن االهتمام بالعمليات اإلدارية يف اهليئة جبانب نتائجها .

 الموارد البشرية :تنمية  -1-9-4

و هو ما يعىن العمل على رقى أداء األفراد العاملني يف اهليئة الرياضية و ذلك من خالل الدورات التدريبية لإلحاطة 
بكل ما هو جديد و متطور يف جمال التخصص الوظيفي ، وكذلك حتني الظروف احمليطة بالعمل و التأكيد على 

 . 32انتماء العاملني باهليئة الرياضية
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 :اإلدارة الرياضية  -2

 اإلدارة في التربية البد نية و الرياضية : -2-1

هناك إعداد كبرية من العاملني يف جماالت الرتبية البد نية  و الرياضية ميارسون عملية اإلدارة من خالل  وظائفهم 
 مثل :  التخصصية أو التطوعية ، و ينتشر هذا العدد على مستوى مؤسسات الرياضة مبختلف أنواعها

اللجنة االوملبية و االحتاديات الرياضة و األندية الرياضية و مراكز الشباب و أندية املؤسسات و املصانع و األندية 
 الرياضية باملؤسسات العسكرية ، خالف املدارس و املعاهد و الكليات و اجلامعات.

ز به هذا العمل وما يتطلبه من قدرات و يف ومن املهم على من ميارسون العمل االداري الرياضي أن يعرفوا ما يتمي
حالة عدم إملامهم و معرفتهم به فسيؤدى ذلك إىل أخطاء يف العمل رمبا تؤدى إىل إخفاق مؤسساهتم يف حتقيق 
أهدافها ، وهناك نظريات متعددة يف الرياضة نستطيع أن نستمد منها كقيم تساعد على توضيح دور اإلدارة يف 

ية و الرياضة فان معظم برامج الرتبية البد نية و الرياضية تدار حتت إشراف أشخاص هلم جماالت الرتبية البدن
خرباهتم و قدراهتم اليت مجعوها عن طريق تعامالهتم الشخصية وخرباهتم السابقة ، هذه اخلربات مل تعد تثمن حاليا 

لت مواضيع اإلدارة من حيث ، و عليهم أن يرجعوا إىل اجلديد من البحوث و الكتب و املعامالت اليت تناو 
التخطيط و القيادة و التوجيه و العالقات اإلنسانية و كذلك التقومي و يستطيع القادة و العاملون يف جماالت 
الرتبية البد نية و الرياضية أن حيققوا تقدما كبريا يف هذا اجملال إذا ما ربطوا أحباثهم العلمية بالنظريات العلمية و 

وج املعرفة بني اخلربة والعلم . وحتكم طبيعة العالقات بني املؤسسات الرياضة قوانني و لوائح و هذا ما نسميه بتزا
قرارات من شاهنا حتديد كل مؤسسته يف اهليكل العام ، كما تتحكم طبيعة تنظيم كل مؤسسة صحة ما يتخذ فيها 

ارة ، واملكتب التنفيذي ، واللجان الفنية ، من قرارات مثل : اجلمعية العمومية العادية و غري العادية ، و جملس اإلد
 لكننا جند يف بعض األحيان أن هناك تقف أمام اللوائح موقف العاجز وال نستطيع حلها ، 

فعلى سبيل املثال ال احلصر : مشكلة انقسام األداء يف جملس اإلدارة  ومن املفرتض أن يكون  رأي األغلبية هو 
 رأي األغلبية دائما هو الصحيح ؟  الذي يتم األخذ به و لكن هل يكون

فهناك أغلبية ـ مثال ـ تكون أكثر من النصف بواحد فقط و بالرغم من ذلك فان البعض يرى أن ذلك أفضل من 
 . 33أن يرتك القرار لفرد واحد يتخذه مبفرده

                                                           
33
 .45-44:، مرجع سابق ،ص" اإلدارة والتنظيم في التربية البدنية:" مروان عبد المجيد إبراهيم  



 الفصل الثاني                                              اإلدارة العامة واإلدارة الرياضية و االداري رياضي   

 

 

 الهيئات اإلدارية الرياضية: -2-2

 احلكومية و اهليئات األهلية .تنقسم اهليئات الرياضية إىل قسمني أساسني مها : اهليئات 

 الهيئات الحكومية-2-2-1

وهي اهليئات اليت تفوضها الدولة عنها يف تسيري و إدارة و متابعة أنشطة الرتبية البدنية و الرياضية مثل : وزارة 
الشباب و الرياضة ، جملس أعلى للشباب و الرياضة ، هيئة عامة للشباب و الرياضة ، مؤسسة عامة للشباب و 
الرياضة ، رئاسة عامة للشباب و الرياضة ، حيث ختتلف املسميات من دولة إىل أخرى إىل جانب وزارة التعليم 
اليت تقوم ـ حبكم مسؤولياهتا الرئيسية يف تربية النشء و الشباب يف قطاعات التعليم جبميع مراحله ـ و بإتاحة 

الرتبية الرياضية و األنشطة الرياضية اليت يتم  الفرص للطالب بدنيا و عقليا و روحيا ، وذلك عن طريق دروس
تنفيذها داخل و خارج املدرسة إضافة إىل خطة الدراسة املنهجية ، وبرامج األنشطة اليت يتم الرتكيز عليها خالل 
أشهر العطلة الصيفية داخل بعض املدارس أو مبراكز التدريب و إضافة اجلامعات مبا تقدمه للطالب من أنشطة 

 رياضية .

 الهيئات األهلية -2-2-2

بنظرة مبدئية خلريطة اهليئات األهلية الرياضية يف أهنا املساحة األكرب و ألمشل من حيث تعدد نوعياهتا و انتشار 
فروعها و إشباع جماالت نشاطاهتا ، ومشوهلا بكل قطاعات الشباب ، وتتمثل اهليئات األهلية يف كل مجاعة ذات 

عدة طبيعيني و اعتباريني و ال تستهدف الكسب املادي و يكون الغرض منها  تنظيم مستمر تتألف من أشخاص
حتقيق الرعاية للشباب و إتاحة الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم ، وذلك عن طريق توفري اخلدمات الرياضية 

هليئات األهلية واالجتماعية و الثقافية و الروحية و الصحية و الرتوجيية كل ذلك يف إطار السياسة العامة وهذه ا
 مثل : 

 اللجان االوملبية الوطنية ـ االحتاديات الرياضية ، األندية / مركز الشباب ـ احتاد مجعيات األنشطة الشبابية 

 أهمية اإلدارة في المجال التربية البدنية و الرياضية : -2-3

يف جمال الرتبية البدنية والرياضية هناك سؤال يرتدد كثريا عن أمهية دراسة األسس العامة لعلم اإلدارة للعاملني 
 ولإلجابة عن هذا السؤال جيب عرض احلقائق التالية:

 :تدار أي مؤسسة أو هيئة ،خدمية كانت أو رحبية  حلياة اإلنسان واإلنسان بدوره يتأثر بطريقة اإلدارة أوال
 ذه الربامج.فيها بنوع الربامج اليت تقدمها و املناخ الذي تنفذ فيه هذه الربامج و بأهداف ه
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 :تزودنا اإلدارة باملفاهيم األساسية للعلوم املتعلقة هبذا اجملال و النظريات و التقنيات و أسس التقومي  ثانيا
املوضوعي لألنشطة واألفراد والنظم. وتزودنا قبل : ذلك باخلربة اليت متكننا من اكتشاف أحسن وأنسب 

 الطرق لإلدارة السليمة .

 :ل إنسان يتخذها مهنة له يف توسيع مفاهيمه اإلدارية واستكمال ما ينقصه من تساعد اإلدارة ك ثالثا
مقومات لتحقيق النجاح يف عمله والذي ينعكس بطبيعة احلال على املؤسسة واهليئة واجلماعة اليت يديرها 

النادي  ميارس معظم قادة الرتبية البدنية والرياضية بعض أنوع العمل اإلداري سواء يف املدرسة أو رابعا :
أو اإلحتاد أو مركز الشباب . وكذلك جيب أن يكون أعلى بنية من املقومات األساسية لعملية اإلدارة 

 حىت حيققوا النجاح يف هذا اجلزء املهم من عملهم.

 :مجيع أنشطة الرتبية البدنية والرياضية عبارة عن جهد مجاعي . فاإلدارة أساسية لتنفيذ أهداف  خامسا
نمية روح العمل اجلماعي والتخطيط املسبق ألي برنامج . والعمل املشرتك التعاوين تسعى إليها . وت

 املنسق وحتقيق هذا كله يتطلب معرفة بإمكانات اإلدارة .

 : تساعد اإلدارة على حتقيق االستمرار حيث أن من أساسيات العملية اإلدارية القيام باألعمال  سادسا
ليت مل حتقق النجاح وسيزيد ذلك من فرض املمارسات الناجحة اليت حققت جناحا واستبعاد األعمال ا

 للعاملني باملؤسسة أو اهليئة وبالتايل ستظهر بصورة جيدة.     

 : تؤدي زيادة املعرفة بعناصر اإلدارة اليت حتقق عالقات إنسانية طيبة بني اجملموعات مما يؤدي إىل  سابعا
34زيادة اإلنتاج وكفاءاته يف حتقيق األهداف .

 

 تعاريف لإلدارة الرياضية : -2-4

إن الرياضة وأمهيتها كبقية شؤون احلياة األخرى حتتاج إىل إدارة و تنظيم جيدين وان االختصاصني يف شؤون اإلدارة 
الرياضة قاموا بعرض مواضيع و عمليات نظرية عامة ميكن أن تنسجم مع اجلوانب التطبيقية العلمية و هبذا فان 

عمليات حتليل و ختطيط و تقرير و مراقبة املسائل األساسية اليومية املتعلقة باجتاهات تطور  مهمتهم هذه حتدد يف
 حقل الرتبية البدنية و الرياضية على ضوء اخلربة اجملتمعة و اليت تتجمع نتيجة للعمل االدارى .
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لوصول إىل هدفني رئيسيني إن كل املساعي و اجلهود يف العمل اليت تبذل داخل هذا احلقل تسعى يف احلقيقة إىل ا
 متداخلني مع بعضيهما :

 . حتقيق إجنازات رياضية عالية 

 . حماولة جذب و احتواء الشباب ملمارسة األنشطة الرياضية بشكل متواصل و منظم 

مما ال شك فيه أن اإلجنازات يف املستويات الرياضية العالية حتقق من قبل الرياضيني أنفسهم إال أن هناك جهودا 
تضاف إىل كل اجلهود املبذولة من قبل الرياضيني من اجل احلصول على النتائج الرياضية املتقدمة . لقد  أخرى

توضح و منذ سنوات طويلة بان النتائج الرياضية املتقدمة هي مثرة اجلهود املبذولة يف العمل اجلماعي املشرتك و 
ميتد أكثر ليشمل الناحية اإلدارية ، وقد فهمت هذا ال يتمثل مبهمات املدرب مع الرياضي أو الفريق فحسب بل 

الدول املتقدمة يف عامل الرياضة أمهية هذا الدور ، وعملت على تشريع القوانني اخلاصة بذلك ألجل تطوير و محاية 
مفهوم العمل اجلماعي يف هذا احلقل ، وذلك مبسامهة الالعبني و املدربني و اإلداريني ، إن هذا يقودنا إىل وضع 

كرة األوىل من هدف املوضوع الذي حنن يصدده وهو ليس باال مكان حتقيق أي تطور ملموس يف أي حقل الف
من حقول الرتبية البدنية و الرياضية إذا مل يصاحب ذلك عمال إداريا جيدا و الذي يستند إىل مبادئ اإلدارة 

ية يف حقل الرتبية البدنية و الرياضية العلمية احلديثة و هبذا فان العمل اإلداري هو احد عوامل التطور األساس
 بشكل عام و هذا يقودنا إىل القول :

أن اإلدارة العلمية احلديثة حتقق باالستخدام العلمي للعمل اإلداري و هبذا فان الفعالية العلمية يف هذا احلقل  
ارف احلديثة للعلوم تستند و ببساطة على اخلربة املتجمعة يف العمل الذي أساسه العلم و الذي يستخدم املع

 الرياضية و اإلدارة .

أن التطور الذي طرق للرتبية البدنية و الرياضية مؤخرا جعلها تستعني باألسلوب العلمي ملعاجلة أمورها و حل 
مشاكلها فكان لزاما عليها أن تلجا إىل التنظيم املربمج و اإلدارة اجليدة كفن وعلم لتنظيم خمتلف أنشطتها ، و 

35و هذا الفن حسن التخطيط و التنظيم .هي فن وعمل 
 

 تعترب اإلدارة الرياضية من أهم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث ،ألهنا اإلدارة الفاعلة 
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 يف زيادة اإلجناز الرياضي و تطويره كما و نوعا و هي ختطيط و تنفيذ و متابعة و تقومي لكل األنشطة الرياضية .

 ة من األلعاب الرياضية تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسعى لتقدم و و اإلدارة الرياضية ألي لعب

ازدهار هذه اللعبة ، فهي تقود التقدم و تعمل جاهدة على تنشيط حوافز التغيري و تنمية عوامله و حتريك متطلباته 
36مع ظروف اجملتمع و البيئة. ، و هبذا فإهنا مطالبة بان تعد نفسها ، و هتيئ أدواهتا و وسائلها لتكون أكثر جتاوبا

 

بأهنا عملية ختطيط وقيادة و رقابة »  و اإلدارة يف اجملال الرياضي عرفها عدله عيسى مطر ، طلحة حسام الدين 
 «.جمهودات أفراد املؤسسة الرياضية ، و استخدام مجيع املوارد لتحقيق األهداف املرجوة

إلدارة تنطوي على مهام رئيسية من صياغة مهمة املؤسسة و بان ا»  و عرفها ثابت إدريس ، مجال الدين موسى 
إظهار قدرهتا و مواردها الداخلية و تقييم البيئة اخلارجية للمؤسسة و اختيار جمموعة من األهداف طويلة األجل و 

 « .العمل على حتقيقها 

 ملتكاملة و اليت هتدف إىل : و يؤكد سعيد املصري بان التعريف احلديث لإلدارة هي منظومة من األنشطة الذهنية ا

هتيئة بيئة داخلية حمفزة لألفراد و اجلماعات لتعمل بإرادهتا يف حتقيق أهداف املؤسسة و ذلك القتناعهم بان حتقيق 
 أهداف املؤسسة سيؤدي إىل حتقيق أهدافهم الذاتية يف النهاية .

يت تطرأ عليها و األعداد للتكيف معها مبا حيقق التفاعل املستمر مع البيئة اخلارجية و مع املتغريات  املستمرة ال
37أهداف املؤسسة يف األجلني القصري و الطويل .

 

فن تنسيق عناصر العمل و املنتج الرياضي يف »  و يعرفها مفىت إبراهيم يف كتابه تطبيقات اإلدارة الرياضية بأهنا 
 « .ه اهليئات اهليئات الرياضية ، و إخراجه بصورة منظمة من اجل حتقيق أهداف هذ

 «توجيه كافة اجلهود داخل اهليئة الرياضية لتحقيق أهدافها »  كما تعرف أيضا بأهنا 

و مما سبق يتضح أن الوظيفة اإلدارية  يف اهليئة الرياضية أيا كان مستواها ما هي إال أسلوب أو طريقة لتحقيق 
 مهام معينة بأحسن درجة ممكنة من الكفاية .
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ام الوظيفية بأحسن درجة من الكفاية يتم من خالل أحداث تغيري يف سلوك اإلداريني داخل يالحظ أن حتقيق امله
اهليئة الرياضية و حتسني كفاءهتم و مهاراهتم و قدراهتم يف إطار من عناصر اإلدارة أو وظائفها أو عملياهتا هبدف 

 حتقيق املصلحة العليا للهيئة .

 لة:صفات اإلدارة الرياضية العلمية الفعا-2-5

 ميكن حتديد اإلدارة الرياضية العلمية السليمة كما يلي : 

  : مبعىن ضرورة تغطية اإلدارة لكافة جوانب و جماالت العمل يف اهليئة الرياضية يف حدود الشمول
 اختصاصها .

 : و يعىن أن يتوىل  كل قسم أو جزء يف اهليئة الرياضية جانبا من التنظيم حيث يؤدى أو يقوم التكامل
م حمددة متخصصة ، مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام أو األجزاء العملية اإلدارية للهيئة الرياضية  مبها

 ككل ، ويكون ذلك يف إطار و نسق واحد ، حبيث تتحقق النتائج املرجوة .

  :و يعىن ذلك ضرورة أن تعمل اإلدارة الرياضية ليس للحاضر فقط ، و إمنا للمستقبل أيضا المستقبلية
ل أهداف . وأماين وتطلعات يف زمن آت. وعليها خالل عملها من أجل ذلك أن تنظر إىل من خال

املاضي لتستقي منه الدروس وهنا تظهر أمهية التنبؤ باملستقبل باعتباره واجبا أساسيا من واجبات اإلدارة 
 الرياضية .

 البيئة اليت تعمل من خالهلا . تتأثر : ويعين هذا أن تتميز اإلدارة الرياضية يف اهليئة باالنفتاح على االنفتاح
 هبا وتؤثر فيها .

 مكونات اإلدارة الرياضية :- 2-6

 اإلدارة الرياضية فوجد أهنا تتضمن أربع مكونات أساسية هي : konzلقد حلل اإلداري األمريكي 

  .العامل البشرى 

  .العمل اجلماعي 

 .املنظمة و اليت تعمل اإلدارة ألجلها 
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 . 38القائد اإلداري
 

 المبادئ األساسية لإلدارة الرياضية : -2-7

تطبق هذه املبادئ يف إدارة مجيع املؤسسات مبا يف ذلك الرياضة دون النظر حلجمها و طبيعتها على أساس أن 
مجيع األعمال تتشابه يف أهدافها و عملياهتا الرئيسية ، إال أن املشكلة هي يف اختيار املبادئ اليت تتفق وخدمة 

 صة بتلك اجلهة و تتلخص هذه املبادئ اليت تساعد يف خلق اإلدارة الناجحة يلي : األهداف اخلا

 مبدأ التوازن:-2-7-1

جيب أن تكون املؤسسة الرياضية متوازية لضمان النمو املناسب هلا و حتقيق الكفاية يف إدارهتا . كذلك جند أن من 
ها كما يقع على عائق الرئيس اإلداري أن حيفظ مهام الرئيس اإلداري التأكد من أن التوازن يسود املؤسسة كل

 توازن مؤسسته .

 مبدأ التوسيط:-2-7-2

 جيب استبعاد مجيع العناصر غري الضرورية لإلدارة الناجحة و حتقيق العناصر املوجودة إىل ابسط شكل هلا .

 مبدأ التخصص : -2-7-3

عني بسبب أن تركيز اجلهود يزيد من اخلربة يؤدي التخصص يف اجلهود إىل تكوين اخلرباء يف ميدان النشاط امل
 العملية ، و يطبق مبدأ التخصص تطبيقا عاما و شامال يف نواحي النشاط املختلفة .

 مبدأ التنميط:-2-7-4

جيب أن حندد أحسن طريقة و نعرب عنها بوحدات حمدودة و أمناط مث تستخدم كنموذج يف العمليات و التخطيط 
 و يف الرقابة .

 دأ الحوافز المادية :مب -2-7-5

جيب أن تناسب املكافأة مباشرة و قيمة العمل املنجز ، و يشرتط أن توضع مستويات عادلة لألعمال املنجزة و 
 أن يكفا الشخص على أساس من أجنزه من أعمال بالنسبة إىل املستويات املوضوعة 

 مبدأ العالقات اإلنسانية:-2-7-6

اإلنسانية و ضع سياسات عمل رشيدة بشرط أن يتمسك هبا اإلداريون و تتطلب املعاجلة السليمة للعالقات 
 املراقبون الن الكالم الشفوي ال قيمة له يف حل املشكالت 
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 مبدأ التخطيط:-2-7-7

39جيب أن يكون هناك ختطيط سابق للتنفيذ لكي نصل إىل عمل شيء له أمهيته بطريقة فعالة.
 

 مبدأ الرقابة: -2-7-8

 القيمة إال حيث توجد الرقابة تتضمن تنفيذ اخلطط . يصبح التخطيط قليل

 مبدأ القيادة : -2-7-9

إن القيادة احلكيمة هي أهم عامل فردي يف جناح العمليات كافة و ينطبق مدلول هذا املبدأ على املؤسسة كوحدة 
 قدر انطباقه على اإلدارة الواحدة أو مجاعة من األشخاص .

 ة :مبدأ السلطة و المسؤولي -2-7-10

إن الشخص الذي ميارس السلطة جيب أن يكون مسئوال عن تنفيذ كل األعمال داخل نطاق سلطته و بالعكس 
 فان الشخص ال يعترب مسئوال عن تنفيذ عمل مادام ليست له سلطة عليه .

 مبدأ اتخاذ القرارات:-2-7-11

، و جيب أن تتخذ القرارات بواسطة  جيب اختاذ القرارات عند أدىن مستوى تنظيمي ممكن لتسهيل القيام باألعمال
 اإلداريني و املراقبني املختصني بالنشاط املعني أو املشرفني على األشخاص الذين يقومون بتنفيذ عمل ما . 

 مبدأ استخدام القدرة اإلدارية:-2-7-12

40تنفذ روتينيا .تستخدم القدرة اإلدارية كاملة للتخفيف عن كاهل اإلداري بتحويل مجيع املسائل اليت ميكن أن 
 

 المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية: -2-8

 بان اإلدارة الناجحة تعتمد على ما يلي :« kinz»لقد شاد األمريكي 

 المهارات الفنية : 2-8-1

بأهنا التفهم الكامل و الكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات و هي تتضمن معلومات « kinz»و قد وصفها 
 ة للتعليل يف ذلك االختصاص و القدرة على كيفية استخدام التفنن يف اجملال الرياضي.خاصة و قابلية كبري 

 المهارات اإلنسانية: 2-8-2

القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض تعاون و جتانس تام يف ذلك الفريق 
41لعمل معهم بشكل فعال و بعالقة جيدة .الذي يعمل معه أيضا و تتضمن معرفة اآلخرين و القدرة على ا
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 مهارات االستيعاب الفكري : -2-8-3

القدرة على ربط األجزاء الدقيقة و هذا يعىن النظرة الشاملة و الكلية للمنظمة اليت يعملون فيها و كيفية اعتماد 
42أقسام تلك املنظمة على بعضها .

 

 مجاالت اإلدارة في التربية الرياضية : -2-9

 إدارة الرتبية الرياضية مع ثالث جماالت رئيسية و هي :تتعامل 

  الربامج 

  اإلمكانات 

 ) العاملني)القادة 

وهذه اجملاالت الثالثة للرتبية الرياضية تعترب جماالت متداخلة و غري مستقلة كل منها عن األخرى فالربنامج يظل  
ة أو كافية ال فائدة منها إن مل حيسن كلمات على الورق دون وجود اإلمكانات املتاحة مث يأخذ طريقة ضئيل

 استخدامها ، و كذلك تقع على بعض العاملني املسؤولية النهائية يف حسن استخدام اإلمكانات و تنفيذ الربامج .

 الدور اإلجرائي لإلدارة الرياضية: -2-10

ائفها أو عناصرها ، و هذه يتمثل الدور اإلجرائي من اإلدارة الرياضية يف مخسة عناصر تعكس كافة عملياهتا أو وظ
                                                   األدوار تتم يف كافة املستويات اإلدارية للمؤسسة و هي كما يلي :                                                                

اإلجراءات ، و األساليب ، و الوسائل و  ٭ وضع خطة متكاملة تشمل كل االسرتاجتيات ، و السياسات ، و
الربامج املطلوب تنفيذها يف اهليئة الرياضية و كافة القوى البشرية و اإلمكانات املادية و العينية يف فرتة زمنية 

 مستقبلية. 

اء و الرتابط ٭ وضع هيكلية لتنظيم العناصر و القوى البشرية و املادية اليت تتكون منها اهليئة الرياضية، و تنسيق األد
بينها ، حىت يتحقق التالحم و التماسك و التكامل بني األجزاء بصورة يكون هلا معىن و فعالية من أجل حتقيق 

 هدف أو عناية اهليئة الرياضية .
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٭ السعي حلث األفراد العاملني يف اهليئة الرياضية على تعديل سلوكهم مبا يسهم يف تطابق هذا السلوك مع اهلدف 
43رجو حتقيقه .العام امل

 

٭ إجياد نظام رقايب يف اهليئة الرياضية يتطابق مع العمليات و اإلجراءات على أن تتم مقارنة نتائج األعمال مع 
مستويات و معدالت األداء املطلوب حتقيقها ، مبا يضمن حسن سري العمل يف اهليئة ، مع العمل على تصحيح 

 أن حتدث . االحنرافات ، بل و العمل على منع حدوثها قبل

٭التنسيق بني كافة املستويات اإلدارية يف اهليئة الرياضية على املستوى الراسي أو األفقي، من اجل الوصول إىل 
44اهلدف احملدد بأفضل الوسائل و الفعاليات و بأقل التكاليف املمكنة.

 

 :اإلداري الرياضي   -3

عرفة يف مدركات ومبادئ اإلدارة قبل ممارستها إن اإلداري هو ذلك الشخص الذي ميلك القدرة الكافية من امل
وذلك ألن ممارسة اإلدارة يف التنظيم الرياضي املنظم تتطلب معرفة عالية تساعد على تكامل خربات الفرد و 

 اجتاهاته الثقافية .

صاصات إن الرياضي هو الفرد الذي يشغل مركزا من املراكز الرياضية ذات املسؤولية وهو هبذا الوضع يتوىل اخت
 حمددة تلقي عليه مبسؤوليات تتطلب إجنازات مهمة يف نطاق اختصاصه.

من املعروف أن اإلداري الرياضي يتوىل حتليل األعمال واملهام اليت يشرف عليها وهذا يوجب أن يكون من طراز 
 األفراد الذين يتمكنون من تفتيت املشكلة إىل أجزاءها لصنع احللول املناسبة هلا.

الفرد الذي يشعر مبا جيب عمله يف أي مستوى تنظيمي وأن يقوم بتنفيذ اجلزء املسؤول عنه يف  واإلداري هو
 الربنامج بنشاط وكفاءة كبريين.

أن معرفة العاملني بالرتبية الرياضية و إملامهم بالنواحي اإلدارية تساعدهم وبال شك على أداء عملهم بطريقة أكثر  
 كفاءة وفعالية.
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 لرياضي:صفات اإلداري ا 3-1

 ٭أن يكون من ذوي االختصاص يف جمال العمل اإلداري 

 ٭   له رغبة و ميل للعمل 

 ٭  له القدرة على املشاركة االجيابية مع مرؤوسيه و مع من معهم يف اإلدارة 

 ٭   ذا قدرة على نقل املعرفة و املهارات لالعبني 

 ٭  أن يتمتع بالعملية الشمولية .

 رياضي :واجبات اإلداري ال  -3-2

أن اإلداري الرياضي جيب أن تكون لديه العالقة اجليدة مع العاملني معه بشكل معقول معتمدا على أساس املبدأ 
45الدميقراطي يف اإلدارة أما واجباته فهي :

 

 يعني واجبات العاملني 

  يقوم بإعداد املنهاج 

  يشرف على الواجبات 

  يقيم العمل اليومي 

 ألدوات ضمان  صالحية التجهيزات و ا 

 .46تعبئة اجلهود العاملة مث توجيهها و التنسيق و اإلشراف على حسن سريها
 

 إدارة الهيئات الرياضية و تحديات القرن الحادي و العشرين : -3-3

الشك كثريا من اهليئات الرياضية يف حاجة إىل إحداث تغريات لتواكب ثورة اإلدارة الرياضية احلادثة على مستوى 
احلادي و العشرين ، ومن مث جيب عليها أن متضى قدما يف سبيل تبىن فلسفة و توجهات إدارية  العامل يف القرن

 جديدة تتماشى و متطلبات اإلنتاج الرياضي يف كافة جماالهتا و على كافة مستوياهتا .
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كر إداري اإلدارة الرياضية بشكل عام يف حاجة إلعادة صياغة الفكر اإلداري يف اجملال الرياضي و حتويله من ف
 تقليدي إىل فكر إداري حديث يتماشى و متطلبات املنتج الرياضي يف القرن احلادي و العشرين .

 وفيما يلي نضع بعض املقومات املقرتحة ملواجهة التحديات السابق اإلشارة إليها وهي كما يلي : 

 . تبين أسلوب اجلودة الشاملة 

  ة الرياضية التقليدية حيث يبدأ األمر عادة  باملداخالتالبدء من املخرجات و ليس كما تعودنا يف اإلدار 

  جيب أن يكون االبتكار هو املدخل الرئيسي للعمل يف جمال اإلدارة باهليئات الرياضية 

  ضرورة أن يكون احملك األساسي يف التقومي هو كفاءة و كم اإلنتاج اإلداري و الفين 

  شعار البحث عن التميز من األمهية أن تبىن اإلدارة باهليئات الرياضية 

 

 تغيير الفكر اإلداري في الهيئة الرياضية : -3-4

إذا ما أردنا أن نغري الفكر اإلداري باهليئة الرياضية إىل األفضل ، فان التغيري جيب أن بتم يف أربعة اجتاهات رئيسية 
47كما يلي :

 

 التغيير اإلنساني:

فراد العاملني باهليئة الرياضية و كذلك العمل على تغيري عاداهتم وهو ما يعين تغيري أفكار و اجتاهات و مفاهيم األ
 و قيمهم و دوافعهم و طموحاهتم يف العمل .

 التغيير في طبيعة أداء الوظائف :

 وهو ما يعىن تغيري الواجبات الوظيفية ، سواء على مستوى الكم ، أو على مستوى الكيف 

 التغيير التنظيمي:

لبناء اهليكلي للهيئة الرياضية بكل ما حتتويه من إدارات و أقسام ووحدات، كما يتعلق وهو ما يعىن التغيري يف ا
 أيضا بالتغيري يف العالقات الوظيفية 
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 التغيير التكنولوجي:

و يشمل استخدام كل ما هو جديد يف جمال تكنولوجيا املعلومات و التكنولوجيا التطبيقية يف اجملال الرياضي 
 بشكل عام .

 التغيير الناجح في إدارة الهيئات الرياضية: مقومات-3-5

 كي يكون التغيري ناجحا يف إدارة اهليئات الرياضية فالبد من توافر عددا من املقومات نذكر منها ما يلي :

  ، تشجيع األفكار اجلديدة املفيدة النابعة من األفراد العاملني يف اهليئة الرياضية و على كافة املستويات
رؤساء و إجياد نظام للحفز على البحث عن مثل تلك األفكار ، و إذا ما كانت قابلة توصيلها إىل ال

 للتطبيق و مثمرة 

  دعم تكامل املعارف و املعلومات و املهارات اإلدارية يف إدارة اهليئة الرياضية ، حيث جيب أن تشجع
ما املهارات فهي تكتسب جهود احلصول على املعرفة من مراجع و أحباث و دراسات اإلدارة الرياضية ، إ

من خالل التطبيق الفعلي و املمارسة اليومية و املعاشة املستمرة للمشكالت النفسية و اإلنسانية داخل 
 اهليئة ذاهتا ، أو خارجها .

 . ـ ترسيخ املرونة ، و املقدرة على التكيف ، حىت ميكن تقبل التغيري و التكيف معه 

 املنشود من حيث أهدافه و أنواعه ، ومدى تأثريه و نتائجه املتوقعة ،  االستناد إىل املعلومات حول التغيري
48وهذا يرجع أساسا إىل نظم املعلومات املتوفرة .
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 :خالصة الفصل 

اإلدارة هي عماد تقدم كافة األنشطة اإلنسانية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو إنسانية ، و بدوهنا كان 
 تقدم الذي عليه عاملنا أالن .يصعب الوصول إىل ال

و الرياضة واحدة من األنشطة اإلنسانية اليت أخذت تتوسع ، و تتفرع ، نتيجة االهتمام املتزايد هبا . وخالل هذا 
التوسع و ذلك التفرع كان من الضروري التشبث باإلطار العلمي يف تنظيمها و بذلك أصبحت اإلدارة أساسا 

 لكل جناح فيها .

الدول يف الرياضة مدى التقدم يف اإلدارة الرياضية احلديثة يف كافة أنشطتها الرياضية إذ كلما ارتقى  و يعكس تقدم
 مستوى اإلدارة فيها كلما حتسن مستواها الرياضي .

وجناح املؤسسات و اهليئات الرياضية و بالتايل جناح الرياضة ككل مرهون مبدى استخدام أسس و مبادئ اإلدارة ، 
ستويات بدءا من اجمللس األعلى للشباب و الرياضة و اللجنة االوملبية مرورا باالحتادات الرياضية و على كافة امل

املناطق التابعة هلا و إدارات األنشطة الرياضية باجلامعات و املعاهد العليا ووزارة الرتبية و التعليم ، وصوال لألندية 
 الرياضية و مراكز الشباب .
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 :تمهيد

أولت الدولة اجلزائرية اهتماما خاصا بقطاع الرياضة وذلك بعد االستقالل مباشرة، فشكلت وزارة وصية هبذا 
القطاع ولذلك كان إلزاما علينا التطرق إىل هاته اهليئة فيما خيص هياكلها من ناحية اإلدارة املركزية واملديريات 

 املتفرعة عنها.

خصصنا جانبا آخر يتطرق إىل االحتاديات الرياضية ألن مجيع النشاطات الرياضية مبختلف أنواعها تنطوي  وقد
 حتتها، ومتت دراستها من كل اجلوانب ملا هلا من تأثري على املستوى العام للرياضة.

ف احلقوق كما تضمن االحتاديات استقرار كل منشآت احلركة الرياضية وذلك بوضع قاعدة للعالقات لتعري
 والواجبات واحلتميات ملختلف الفاعلني يف احلركة الرياضية.

مل يقتصر دور األندية الرياضية و عملها يف ممارسة الرياضية فحسب بل تعدى  إىل تأثريها يف فئة الشباب 
مستواهم إىل وإعدادهم ثقافيا واجتماعيا، أما من ناحية الرياضة فهي تعترب العمود الفقري لتطوير الالعبني و رفع 

 املستوى التنافسي احمللي ، الوطين و حىت العاملي.

و مع زيادة االهتمام مبمارسة األنشطة الرياضية و تطورها سواء االحرتافية أو اهلاوية ، تطلب ذلك إعادة هيكلة و 
لى إطارات تنظيم لألندية احملتوية هلا ، حيث أصبح النادي الرياضي اليوم عبارة عن شركة أو مؤسسة، حتتوي ع

 وإداريون يف خمتلف التخصصات ، و أصبح جناحها مرتبطا بالتنظيم اإلداري ووضوح مهام القائمني فيها.
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 :االتحاديات الرياضية -1

ملا كانت االحتاديات الرياضية هي احتادات ألعاب وليست احتادات أندية فإن مهمتها أصال هي العناية واالهتمام 
ل احتاد فيما خيصه بغرض االرتفاع باملستوى البطويل للعبة، وذلك عن طريق املنافسة احلرة باأللعاب الرياضية ،ك

 الشريفة حسب القوانني والنظم واللوائح اليت يضعها احتاد اللعبة مبا يتفق والقوانني واللوائح الدولية.

نشأة االتحاديات: -1-1
49

 

ة مجيعها من امليل الفطري للحركة واحلاجة املاسة إىل ترجع أمهية األلعاب الرياضية وقيمتها إىل حقائق مستمد
ممارستها واليت ساعدت من انتشارها مما دعا إىل ضرورة ظهور هيئات تنظم وتطور هذه النشاطات الرياضية، وكان  
 كل بلد يضع للعبة القوانني والشروط اليت حتلو هلا وتناسب ظروفها والعبيها فكانت تلعب اللعبة الواحدة بقوانني

 وقواعد ختتلف متاما من بلد آلخر.

وعلى إثر ترابط شعوب األرض املختلفة نتيجة التطور واتساع نطاق التباري، اجتهت اجلهود إىل تكوين هيئات 
ومجعيات رياضية لكل لعبة ومت توحيد قوانينها وشروطها اليت متارس على أساسها، ولتكوين هذه اهليئات ليس فقط 

 ت الرياضية وإمنا أيضا عقال دارسا وفاحصا لعملية التطور.عينا حارسا على املنافسا

وقد أطلق على هذه اهليئات اسم االحتاديات الدولية، وبقيام هذه االحتاديات الدولية ملختلف األلعاب الرياضية 
اليت  انتشرت االحتاديات األهلية يف معظم دول العامل لتعاون وتتعاون مع االحتاديات الدولية كل يف هذه اللعبة

ختصه وداخل حدود الدولة بقواعد ونظم وأسس موحدة، ومنذ هذا التحول انبعثت ألعاب رياضية على أسس 
علمية جديدة جعلت منها وسيلة هادفة ذات مغزى هام ملمارستها وليس جمرد عمل مسلم مرتب كما كانت عليه 

 من قبل.

 مسؤولية االتحاديات الرياضية: -1-2

يف االحتاد القاعدة العريضة اليت تشكل اجلمعية العمومية صاحبة السلطة العمومية العليا يف متثل األندية الرياضية 
االحتاديات اليت تنتخب جملس اإلدارة من بني الشخصيات اليت ترشحها األندية، وجملس إدارة االحتاد ميثل قمة 

ظام األساسي لالحتاد وحىت يتسىن جملالس السلطة املسئولة عن إدارة االحتاد فنيا وإداريا وماليا ومدته حيددها الن
إدارة االحتاديات مباشرة مسؤوليتها على نطاق الدولة ككل ونشر ألعاهبا على مستوى واسع فإهنا تشكل جلان 
مناطق تابعة هلا ختتارها األندية األعضاء يف االحتاد واليت تقع يف احلدود اجلغرافية للدولة أو املنطقة، ويتم هذا 
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ت إشراف جملس إدارة االحتاد يف أي صورة من الصور، وتتوىل كل جلنة من هذه اللجان اختصاصات االختيار حت
جملس اإلدارة أو بعضها يف نطاق حدودها اجلغرافية حسب القوانني واللوائح اليت يضعها االحتاد ومجيع أعمال هذه 

 زءا ال يتجزأ منه.اللجان ونشاطاهتا يشرف عليها جملس اإلدارة وتنفيذ سياسته باعتبارها ج

كما يتوىل جملس إدارة االحتاد تشكيل جلان فنية دائمة من أعضاء فنيني بطريقته اخلاصة حسب نظم ولوائح 
االحتاد وهي جلان ختصصية تعاون جملس اإلدارة فنيا، كل جلنة فيما خيصها، وتنتهي مدة هذه اللجان وأيضا جلان 

ذه اللجان بالنسبة لالحتاديات، جلنة املسابقات، جلنة احلكام، جلنة املناطق بانتهاء مدة جملس اإلدارة، وأهم ه
املدربني، جلنة املنتخبات الوطنية ...، وكل جلنة من هذه اللجان حتكمها وتنظم أعماهلا لوائح توضح ما هلا وما 

الفنية الدائمة  عليها، واملفهوم العام لالحتاديات يشمل ثالثة عناصر هي: جملس إدارة االحتادية، جلان املناطق
 واألندية األعضاء يف االحتادية.

وهذه االحتاديات باعتبارها احتاديات ألعاب، فكل احتاد منها مسئول عن لعبته اليت تعينه ويقع على عاتقه تنظيم 
لى بطولتها ومنافساهتا احمللية، اإلقليمية والدولية وهو املسئول بغرض رفع املستوى البطويل والوصول بالفرق إىل أع

 مستوى ممكن يف األداء واملهارة متهيد للتنافس الدويل الذي تعترب الدورات األوملبية قمته.

كما أنه من أهم مسؤوليات هذه االحتاديات إعداد الكوادر الفنية للعبة من حكام ومدربني وقادة وإداريني بعقد 
 ي لعبة رياضية.دراسات صقل وتأهيل، فهذه الكوادر الفنية تعترب من أهم عناصر تطوير أ

وحىت تكسب االحتادية األهلية شرعيتها وتستطيع ممارسة اختصاصاهتا بصفة رمسية جيب أن يعتمد االحتاد الدويل 
للعبة قيامه بعد أن يتأكد االحتاد الدويل للعبة من قيام االحتاد الدويل األهلي قد مت مبا يتفق مع الشروط اليت نصت 

يل واليت حتتم أن يكون لكل لعبة يف كل دولة احتاد واحد يشرف على اللعبة ويدير عليها قوانني ونظم االحتاد الدو 
 شؤوهنا، وعادة ما يكون مقر هذا االحتاد عاصمة الدولة إال إذا حالت ظروف خاصة دون ذلك.

هدف االتحادية: -1-3
50

 

رب االحتاد من اهليئات اخلاصة تنظيم وتنسيق نشاط اللعبة بني أعضائه والعمل على نشرها ورفع مستواها الفين، ويعت
ذات النفع العام وتكون له شخصيته االعتبارية وميارس االحتاد نشاطه يف إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط 

 الذي يضعه اجمللس األعلى للشباب والرياضة )وزارة الشباب والرياضة( وميارس االختصاصات التالية:
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  اللعبة ورفع مستواها.وضع السياسة العامة اليت حتقق نشر 

 .إدارة شؤون اللعبة من مجيع النواحي الفنية واملالية والتنظيمية 

  وضع األسس واملبادئ لتنظيم شؤون التدريب، وشروط املدربني باالشرتاك مع اللجنة األوملبية ونقابة املهن
 لنقابة املذكورة.الرياضية بعد احلصول على موافقة هذه النقابة وعلى أن يكون املدربون أعضاء يف ا

 .احملافظة على القواعد واملبادئ الدولية للعبة ومحاية اهلواية وتنظم االحرتاف 

 . تنظيمات البطوالت العامة 

 .إعداد الفرق األهلية للتمثيل بالدها يف البطوالت واإلشراف على تدريبيها 

 اإلذن للهيئات األعضاء لالشرتاك بفرقها مع غرق أجنبية داخل وخارج الوطن. 

 .اإلشراف على تنظيم هذه املباريات إذا أقيمت حمليا، وذلك بعد موافقة جهاز الرياضة 

  تنسيق اجلهود بني اهليئات األعضاء وإسداء النصح واملشورة هلا ومتثيل الوطن يف املؤمترات واالجتماعات
 واعتماد تسجيل الالعبني أو انتقاهلم إىل أندية بالداخل أو اخلارج.

 مطي لخطة اتحادية رياضية:نموذج ن -1-3-1

 بيانات أساسية: عدد مناطق االحتادية:

 عدد أعضاء اجلمعية العمومية وتشمل: 

 .عدد األندية )  ( عضوا 

 .عدد مراكز الشباب )  ( عضوا 

 .عدد اهليئات األخرى )  ( عضوا 

 .إمجايل عدد أعضاء اجلمعية العمومية  )  ( عضوا 

 .اإلعانات املنصرفة لالحتاد العام 

 .اإلعانة املعنوية، إعادة املدربني، إعانة األدوات الرياضية 
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 .إعانات أخرى ومسامهات 

 .اإليرادات املتوقعة 

 .اشرتاك أندية وهبات 

 .إيرادات مباريات وإعانات 

 . إيرادات حفالت 

 .رسوم اعتماد شهادات 

 رسوم أخرى 

قائمة الفدراليات والجمعيات الرياضية الوطنية الجزائرية. -1-4
51

 

 .( يمثل:قائمة الفدراليات والجمعيات الرياضية الوطنية الجزائرية 2جدول)ال -

 اللجنة األوملبية اجلزائرية.

 االحتادية اجلزائرية لكرة القدم. 

 االحتادية اجلزائرية ألعاب القوى. 

 االحتادية اجلزائرية لكرة السلة.

 االحتادية اجلزائرية جلمعيات التجديف والكانوي. 

 زائرية للرياضات الكروية.االحتادية اجل 

 االحتادية اجلزائرية للمالكمة.

 االحتادية اجلزائرية للدراجات. 

 ة.الفيدرالية اجلزائرية للسباح 

 االحتادية اجلزائرية للفروسية. 

 االحتادية اجلزائرية للتنس. 

 االحتادية اجلزائرية لتنس الطاولة. 

 االحتادية اجلزائرية لكرة الطائرة. 

 االحتادية اجلزائرية للمالحة الشراعية. 

 االحتادية اجلزائرية للفنون القتالية. 

 االحتادية اجلزائرية للرياضة للجميع واجلوارية. 
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 االحتادية اجلزائرية للمبارزة.

 االحتادية اجلزائرية للرياضات املعوقني. 

 االحتادية اجلزائرية للرماية الرياضية. 

 االحتادية اجلزائرية للجمباز. 

 قال.االحتادية اجلزائرية لرفع األث 

 االحتادية اجلزائرية لكمال األجسام. 

 االحتادية اجلزائرية لكرة اليد. 

 االحتادية اجلزائرية للشطرنج. 

 االحتادية اجلزائرية للجيدو. 

 االحتادية اجلزائرية للكرايت دو. 

 االحتادية اجلزائرية للطاكواندو. 

 االحتادية اجلزائرية للمصارعة.

 االحتادية اجلزائرية للرياضة اجلامعية. 

 االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسة. 

 االحتادية اجلزائرية للرياضة والعمل. 

 االحتادية اجلزائرية للرياضة اجلوية. 

 االحتادية اجلزائرية للرياضات امليكانيكية. 

 االحتادية اجلزائرية اإلسعاف واإلنقاذ والنشاطات البحرية.

 ة الوطنية للباد متن.اجلمعي

 اجلمعية الوطنية للكنك بوكسنغ والفول كونتاكت

 اجلمعية الوطنية للبيار اجلزائري .

 اجلمعية الوطنية الرياضية للصم اجلزائر.

 اجلمعية الوطنية للرياضات واأللعاب التقليدية.

 اجلمعية الوطنية لتطوير و ترقية الرياضة النسوية.

 رياضية:مكونات االتحادية ال -1-5

 إن االحتادية الرياضية تتكون من: 

 .اجلمعية العامة 

 .املكتب االحتادي 

 .الرئيس 

 الجمعية العامة: -1-5-1

 هناك شروط جيب توافرها  يف أعضاء اجلمعية العامة منها:
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 .التمتع باجلنسية اجلزائرية 

 .التمتع باحلقوق املدنية والوطنية 

  جسمية.أال يكونوا قد تعرضوا إىل عقوبة رياضية 

 .االلتزام باالمتثال للقانون األساسي لالحتادية وأنظمتها 

 مهامها:

 .تنتخب الرئيس وأعضاء املكتب االحتادي 

 .تصادق على القانون األساسي لالحتادية 

 .تعدل القانون األساسي لالحتادية 

 .تصادق على النظام التأدييب لالحتادية 

 امج عمل االحتادية.تصادق على احلصيلة األدبية واملالية وكذا برن 

 .تصوت على امليزانية وتصادق على احلسابات 

 .حتدد اشرتاكات أعضائها 

 .تصادق على النظام الداخلي والتنظيمات العامة لالحتادية بناءا على اقرتاح من املكتب االحتادي 

 .تفصل يف االقتناءات وعقود إجيار األمالك العقارية 

 .تصادق على االقرتاضات 

 ر الرياضة املدرسية والرياضة اجلامعية باالتصال مع اهلياكل املعنية.تساهم يف تطوي 

 .تسهر على جتسيد التمثيل النسوي داخل االحتادية 
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 .52تشجع الرياضة النسوية
 

 المكتب االتحادي: -1-5-2

هو اجلهاز التنفيذي لالحتادية ويضمن التسيري اإلداري والتقين لالحتادية ويتشكل املكتب االحتادي حسب 
 عضو موزعني كالتايل: 19إىل  08صوصيات االحتادية من خ

  منتخبني بالنسبة للخرباء الذين يعينهم الوزير  3عضو منتخبا من بينهم واحد من  14إىل  06من
 املكلف بالرياضة للجمعية العامة.

  حتادي مسئويل املديريات املنهجية من بينهم األمني العام لالحتادية وينتخب املكتب اال 05إىل  02من
 من بني أعضائه املنتخبني:

 رئيسا.

 من واحد على أربعة نواب للرئيس.

 أمينا للخزينة.

وكما ميكن للمكتب االحتادي أن يتزود بلجان متخصصة مكلفة مبساعدته يف القيام بأنشطة وجيتمع املكتب 
 االحتادي مرتني على األقل يف الشهر باستدعاء من رئيسه.

ب االحتادي بأغلبية عدد األصوات املعرب عنها ويف حالة تعادل األصوات يكون ويصادق على مداوالت املكت
 صوت الرئيس مرجحا.

  الرئيس: -1-5-3

( سنوات وميثل الرئيس االحتادية يف كل 04ينتخب املكتب االحتادي للرئيس من بني أعضائه لعهدة مدهتا )
 والدولية ويتوىل على اخلصوص ما يأيت:أعمال احلياة املدنية وكذلك لدى اهليئات الرياضية الوطنية 

 .يوزع الوظائف داخل املكتب االحتادي 

 .يضبط مشروع جدول أعمال دورات املكتب االحتادي ودورات اجلمعية العامة 
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 .ينشط وينسق أعمال جمموع أجهزة االحتادية 

 .يستدعي أجهزة االحتادية ويرأس ويسري أعماهلا 

 ادية.يسهر على تطبيق قرارات األجهزة االحت 

  يعد دوريا احلصائل واخلالصات واملعلومات اخلاصة باألنشطة االحتادية ويرسل نسخة منها إىل الوزير
 املكلف بالرياضة.

 .يأمر بصرف النفقات على أساس الربامج املصادق عليها 

 يه.يعد التقرير املعنوي واملايل ويعرضه على املكتب االحتادي ويقدمه إىل اجلمعية العامة لتصادق عل 

 .يتخذ التدابري التحفظية والتأديبية طبقا للقانون والتنظيمات السارية املفعول 

 .53يقاضي لدى العدالة حلساب االحتادية
 

 أنواع االتحاديات الرياضية الوطنية: -1-6

 االتحاديات التي تسير رياضة جماعية: -1-6-1

 كرة القدم، الطائرة، والسلة ..وهي االحتاديات اليت تسري رياضة ذات طابع مجاعي مثل: احتادية  

 االتحاديات التي تسير رياضة فردية: -1-6-2

 وهي االحتاديات اليت تسري رياضة ذات طابع فردي مثل احتادية اجليدو، املالكمة، رفع األثقال.

 االتحاديات التي تسير عدة اختصاصات: -1-6-3

ألنشطة سواء الفردية أو اجلماعية مثل أي كثرة االختصاصات وتضم جمموعة من االختصاصات يف خمتلف ا
 احتادية املعوقني، احتادية الرياضة اجلماعية.

 االتحاديات المتعددة الرياضات: -1-6-4

عندما تظم رياضات خمتلفة يف أطار تنظيم وتنشيط املمارسات البدنية والرياضية، وتنشيطها ضمن قطاع نشاط 
 معني أو ضمن صنف معني من السكان.

 تحاديات المتخصصة:اال -1-6-5

 عندما تظم رياضة أو رياضات متشاهبة وتنشط ذلك.
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 مهام االتحادية الرياضية. -1-7

 .املسامهة يف تعميم الرياضة وحتسني ممارستها باستمرار مبا يف ذلك القيام بأعمال التكوين 

  إليها.تنسيق نشاطات اجلمعيات الرياضية واملؤسسات التجارية ذات التوجيه الرياضي املنظمة 

 .مجع الشروط والوسائل الكفيلة بضمان متثيل الئق يف املنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية 

 .ترقية تكوين املواهب الرياضية الشابة 

 .االنضمام للهيآت واحملافل الدولية الرياضية وضمان متثيلها فيها 

 واحملافظة على ذلك. املسامهة يف نشر األخالق الرياضية ومثل للتقارب والتفاهم والتسامح 

موارد االتحادية الرياضية: -1-8
54

 

 .االشرتاكات السنوية  ألعضائها املنخرطني فيها 

 .حقوق االنتماء وااللتزام يف اهلياكل الرياضية املنتمية 

  املداخيل املرتبطة بأنشطة االحتادية وأداء خدماهتا ال سيما املتعلقة منها بالرعاية واإلشهار والدعم وتسويق
 عروض الرياضية واملنافسات أو فرتات التدريب.ال

 .األرباح الناجتة عن عقود التجهيز الرياضي ورعايته وتسويق صورته 

 .ناتج مبيعات املنشورات واألشياء املختلفة اليت تتناول الفروع الرياضية 

 .إعانات الدولة واجلماعات احمللية 

  ات الشباب واملمارسات الرياضية.املسامهات احملتملة من الصندوق الوطين لرتقية مبادر 

 .قسط من ناتج األرباح النامجة من املنافسات 

 .القسط احملتمل الذي تدفعه املنظمات الرياضية الدولية 

 .اهلبات والوصايا 
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 .كل املوارد األخرى الناجتة عن نشاط االحتادية أو املوضوعة حتت تصرفها 

ية:المخطط الهيكلي لالتحاديات الرياضية الوطن -1-10
55

 

إن املخطط اهليكلي لالحتاديات الوطنية يضمن التسيري احلسن هلياكلها وهو يقوم بتنظيم وحتديد االختصاصات 
 واملهام وأشغال كل واحد، كما يرفع التخطيط اهليكلي من املستوى التقين واإلداري لالحتادية.

 تنظيمية هي: واملخطط اهليكلي لالحتاديات الرياضية الوطنية ينقسم إىل ثالثة مناذج

 .االحتاديات اليت تسري رياضة مجاعية 

 .االحتاديات اليت تسري رياضة فردية 

 .)االحتاديات اليت تسري عدة اختصاصات )كثرة االختصاصات 

 النموذج األول: المخطط الهيكلي لالتحاديات المسيرة لرياضة جماعية. -1-10-1

 :األمانة العامة 

 التنظيم العام: -أ

عامة أمني عام االحتادية يساعده يف مهامه معاونني يكلفان بالربيد واالتصال والتسويق ويلحق هبا يسري األمانة ال
 مصلحة مكلفة باإلدارة والوسائل. كما يساعد األمني العام معاونني يكلفان بـ:

 .الربيد 

 .االتصال 

 وتوضع حتت سلطته مصلحة اإلدارة والوسائل اليت تضم مكتبني:

  ي.مكتب التسيري اإلدار 

 .مكتب الوسائل والعتاد 
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 المهام واالختصاصات: -ب

يسري األمانة العامة أمني الذي يعد املسئول عن سري اإلدارة وتسيري الوسائل املالية االنتخابية. توضح أبرز 
 صالحيات ومهام األمني العام يف القوانني األساسية لالحتادية.

 المهام المنوطة للمكلف بالبريد: -1-ب

  الربيد الصادر والوارد.ضمان تسجيل 

 .ضمان توزيع الربيد املوجه ملختلف هياكل االحتادية 

 .ضمان نقل املراسالت 

 من المهام المنوطة بالمكلف باالتصال والتسويق: -2-ب

 .إعداد اإلعالم والنشرة الرمسية لالحتادية وطبعها وتوزيعها 

  ترقية االتصال فيما بني اهلياكل مجع املعلومات املتعلقة بالنشاطات اخلاصة باختصاص الرياضي و
 الرابطات(. -)النوادي

 .خمطط الرتويج اإلعالمي لالختصاص الرياضي 

  كشف عن املوارد املالية األخرى املرتتبة عن أعمال الرعاية واملناصرة واإلشهار خالل العروض الرياضية
 واملنافسات الوطنية والدولية.

 .االختصاص الرياضي 

 سويق صورة الرياضي والفرق الوطنية.دراسة عقود الرعاية وت 

56مصلحة اإلدارة والوسائل: -3-ب
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تكتسي مصلحة التسيري اإلداري أمهية قصوى بوصفها البنية العامة اليت حتدد خمتلف العالقات الرمسية للهياكل 
خمتلف  اإلدارية وبتعبري آخر فإن هذه املصلحة متثل نشاط موجه حنو التعاون الفعلي والتنسيق احلقيقي بني

 الطاقات البشرية العاملة قصد إجناز هدف واضح مع مستوى مقبول من الكفاءة.

 وتنقسم هذه املصلحة إىل مكتبني حتدد مهامهما على النحو اآليت:

 مكتب التسيير اإلداري: ويكلف بـ: -1-3-ب

 .حترير املراسالت 

 اللجان املتخصصة واللجان  التنظيم التقين الجتماعات اجلمعية العامة واملكتب االحتادي وخمتلف
 اخلاصة.

 .إعداد حماضر اجلمعية العامة واملكتب االحتادي واللجان 

 .مسك سجل املداوالت 

 .مسك سجل املنخرطني 

 .دراسة مطابقة االلتزامات و اخنراطات النوادي 

 .مسك امللفات اإلدارية للنوادي والرابطات 

 .احلفاظ واحملافظة على األرشيف 

 ل والعتاد: ويكلف بـ:مكتب الرسائ -2-3-ب

 .حتضري الرتبصات والدورات الرياضية 

 .التحضري املادي لالجتماعات واجلمعيات العامة 

 .اقتناء األثاث واملستلزمات والتجهيزات الالزمة هلياكل االحتادية 

 .احلفظ واالعتناء باملمتلكات املنقولة والعقارية 
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 .تسيري حظرية السيارات 

57:ير الماليمديرية المراقبة والتسي -2
 

 متارس مديرية املراقبة والتسيري املايل مهامها حتت السلطة املباشرة لرئيس االحتادية ويسريها إطار خمتص يف امليدان.

تظم مديرية املراقبة والتسيري املايل مكتبني: األول يكلف مبتابعة ومراقبة وتسيري اهلياكل التابعة والثاين يكلف 
 ات والتسيري املايل لالحتادية وهي تضم:باحملاسبة ومتابعة امليزاني

 .مكتب متابعة تسيري اهلياكل التابعة 

 .مكتب احملاسبة ومتابعة امليزانيات والتسيري املايل 

 :املديرية التقنية حتت إشراف املدير التقين الوطين وتضم 

 المدير التقني الوطني. -أ 

 مديران تقنيان مساعدان عند االقتضاء. -ب 

 ديرية التقنية الوطنية.أمانة الم -ج 

 المصالح التقنية وهي تنقسم بدورها إلى: -د 

 .مصلحة الفرق الوطنية 

 .مصلحة ترقية املواهب الشابة الرياضية والتكفل هبا 

 .مصلحة التطوير الرياضي والتكوين 

 .مصلحة التنظيم الرياضي واملنافسات 

 .مصلحة طب الرياضة 

 أما من حيث اهليكلة فهي تضم:
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 التقني الوطني: المدير -1

املدير التقين الوطين هو املسئول يف تضور وتنفيذ السياسة الرياضية لالختصاص الرياضي من القاعدة على مستوى 
النوادي واملديريات التقنية الوالئية واملديريات التقنية اجلهوية إىل أعلى مستوى من املمارسة على الصعيد الوطين 

 ادية وهذا باالتصال مع املصاحل التقنية والطبية الرياضية.الدويل بالتطابق مع أهداف االحت

معاونو المدير التقني الوطني: -2
58

 

 يساعد املدير التقين الوطين يف مهامه معاونني:

 .مدير تقين وطين معاون مكلف مبتابعة اهلياكل والتطوير والتكوين والتكفل باملواهب الرياضية الشابة 

 تابعة هياكل الفرق الوطنية.مدير تقين وطين معاون مكلف مب 

 أمانة المديرية التقنية الوطنية: -3

 تزود املديرية التقنية الوطنية بأمانة قائمة بذاهتا ويلحق هبا ثالثة مساعدون.

 المصالح التقنية: -4

م من عالوة على ذلك تضم املديرية التقنية أربعة مصاحل تقنية يسريها تقنيون من ذوي شهادات الدولة يتم اختياره
 بني الكفاءات وحبكم انتمائهم ألحد أسالك قطاع الرياضة أو احلائزين على شهادات معادلة معرتف هبا وهي:

 مصلحة الفرق الوطنية. -4-1

 مصلحة ترقية التكفل باملواهب الشابة. -4-2

 مصلحة التطوير الرياضي والتكوين. -4-3

 مصلحة التنظيم الرياضي واملنافسات. -4-4

: المخطط الهيكلي لالتحاديات المسيرة لرياضة واحدة.02موذج الن -1-10-2
59

 

 األمانة العامة. -1

 مديرية املراقبة والتسيري املايل. -2
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 املديرية التقنية الوطنية:  وتضم: -3

 .مدير تقين وطين 

 .مدير تقين وطين معاون عند االقتضاء 

 .أمانة املديرية التقنية 

 املصاحل التقنية: -4

  الوطنية:مصلحة الفرق 

 .قسم املستوى العايل 

  قسم املنتخبات الوطنية اليت ميكن أن تضم عدة منسقني تقنيني تبعا لعدد االختصاصات الرياضية
 املمارسة.

 .مصلحة ترقية والتكفل باملواهب الرياضية الشابة 

 .مصلحة التطوير الرياضي والتكوين 

 اجملمع التقين. -5

 مصلحة طب الرياضة. -6

: المخطط الهيكلي لالتحاديات المتعددة االختصاصات03ذج النمو -1-10-3
60. 

 مثال: احتادية رياضة املعوقني.

 األمانة العامة. -1

 مديرية املراقبة والتسيري املايل. -2

 املديرية التقنية الوطنية وتضم: -3
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 .املدير التقين الوطين 

 .معاون املدير التقين الوطين عند االقتضاء 

 نية الوطنية.أمانة املديرية التق 

 املصاحل التقنية. -4

 .مصلحة الفرق الوطنية واملستوى العايل 

 4-1-1- .قسم املستوى العايل 

 :قسم املنتخبات الوطنية اليت تضم عدة فروع تقنية حسب عدد االختصاصات الرياضية املمارسة 

  7إىل  5القدم من ألعاب القوى، كرة السلة على األريكة املتحركة، جيدو، السباحة، كرة اجلرس، كرة 
 العبني، احلمل بالقوة، الكرة الطائرة باجللوس، تنس الطاولة.

 .مصلحة التنظيم الرياضي واملنافسات 

 .قسم الرياضات اجلماعية 

 .قسم الرياضات الفردية 

 .قسم الرياضات القتالية 

 .مصلحة التطوير الرياضي والتكوين 

 .مصلحة ترقية والتكفل باملواهب الرياضية الشابة 

 اجملمع التقين الوطين. -5

 مصلحة طب الرياضة. -6

61:تعريف االتحاد الدولي -1-11
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هو هيئة عاملية تعمل من أجل التنظيم والتنسيق يف خمتلف احملافل الدولية، والقارية التابعة له، تضم خمتلف اهلياكل 
نشطة واملهام، تقوم بإعداد خمطط واهليئات املعنية، تعمل مبجموعة من القواعد القانونية اخلاصة لتحديد جمال األ

عام سنوي عن طريق بيانات علمية يسري على ضوئه االحتاد الرياضي املعين باللعبة يف كل دولة، وال جيوز تكوين 
 أكثر من احتاد واحد ألية لعبة رياضية.

 عالقة االتحاد الدولي باالتحاد الوطني: -1-11-1

اد الدويل باالحتاد الوطين يف ضبط القواعد القانونية والتنظيمية اليت ميكن حتديد العالقة اليت تربط كل من االحت
يسري عليها ويكيف قوانينه وفقها )االحتاد الوطين( والذي يضم املنافسات، املسابقات، اجلانب اإلداري والتنظيمي 

 وهذا بغية حتديد عمل كل خليه فيها.

فرض عقوبات على االحتاد الوطين بطرق خمتلفة حسب  واخلروج عن هذا اإلطار قد يؤدي باالحتاد الدويل إىل
 املخالفة القانونية أو العصيان ونذكر بعضها واملتمثلة يف:

 .احلرمان من املشاركة الدولية والقارية يف خمتلف املنافسات الرياضية 

 . احلرمان من املساعدات املادية والتجهيزات الرياضية 

 املية والقارية.احلرمان من املشاركة يف املنتديات الع 

 .احلرمان من تنظيم املنافسات الدولية والقارية للعبة 

 .عدم االعرتاف هبا كاحتادية رياضية للعبة 

باإلضافة إىل أن االحتاد الدويل يقوم بعدة مساعدات مادية ومالية تكون لصاحل االحتادات الرياضية احملدودة 
ن على شكل: أموال، جتهيزات رياضية، ألبسة رياضية، مدارس الدخل واملوارد )الدول الفقرية( واليت ميكن أن تكو 

تكوينية للشباب، هياكل رياضية، ... كما يقوم بعدة ندوات حتسيسية حول العامل تكون لالحتاديات الوطنية دور 
 يف تنشيطها وتنظيمها وميكن ربط العالقة يف هذا اجملال بالتكامل والتشاور وكل هذا يتم يف إطار برنامج سنوي

 شامل، كما أن االحتادية الوطنية ممثل يف اجلهاز التنفيذي للهيئة الدولية يف االختصاص الرياضي.
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 عالقة الوزارة باالتحاديات الرياضية الوطنية: -1-11-2

 إن العالقة اليت تربط الوزارة باالحتاديات الرياضية هي وصاية من طرف الوزارة على االحتاديات الرياضية.

 04-10يسجل يف إطار سياسة عمومية للرياضة وأن صالحياهتا خولت هلا من قبل القانون رقم وعمل الوزارة 
62املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية والنصوص التنظيمية املطبقة له. 2004املؤرخ يف 

 

اجب التحفظ وال حيق لالحتادية الرياضية الوطنية أي حق يف الرد على إعالن وارد من وصايتها وهذا استنادا إىل و 
من املرسوم املتعلق باملسريين الرياضيني املتطوعني واستنادا إىل كون رئاستها متارس بتفويض  05طبقا للمادة 

63وزاري.
 

كما أن االحتاديات الرياضية الوطنية ملزمة بتطبيق املراسيم الوزارية وتنظيم االحتاديات للدورات العاملية يكون حمل 
 موافقة الوصاية.

ات الرياضية تشارك يف االجتماعات املتبادلة لتقييم نشاطاهتا مقارنة باتفاقيات األهداف املوقعة مع وزارة واالحتادي
الشباب والرياضة وكذا مناقشة برامج النشاطات املستقبلية لتحديد املسامهات العمومية املتوقعة حسب األهداف 

إجناز املرافق واملنشآت الرياضية ومتويلها بغية املنفعة املتفق عليها وتقوم الوصاية بتحديد ميزانيات االحتاديات و 
العمومية باإلضافة إىل حتديد األهداف التقنية الحتاديات الرياضية الوطنية، كما تقوم الوصاية مبراقبة اجلمعيات 

نية يف ظل العامة الحتاديات الرياضية الوطنية، وهناك أفواج عمل خمتلطة بني الوصاية )الوزارة( واالحتاديات الوط
 التشاور واحرتام الصالحيات.

 _ مهام الرابطة الوالئية للرياضة:2

يف إطار املهمة العامة و احملددة يف املادة الثانية يف القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية حيث خلصت مهامه  
 كاأليت:

 .تنشيط وتنسيق أنشطة اجلمعيات الرياضية 

 الرياضية طبقا للتوجيهات االحتادية اجلزائرية للرياضة.  دراسة و إعداد و تنفيذ برامج التنمية 

 . تطوير و تعميم املمارسة الرياضية عن طريق الوسائل املناسبة للرياضات اليت مكلفة هبا 
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 .احلرص على إنشاء مجعيات رياضية 

 وافقة تنظيم املنافسات الرياضية ذات الطابع احمللي ويف حالة الضرورة منافسات وطنية و دولية بعد م
 االحتادية .

  . احلرص على تنفيذ اإلجراءات الصادرة يف ميدان احلماية الطبيعية الرياضية 

 . املسامهة يف اكتشاف املواهب الشابة و توجيهها 

 . تنظيم التكوين لفائدة الرياضيني و املؤطرين 

 . املسامهة يف الرتبية املعنوية و الرياضية للممارسني و الرياضيني 

 ر وحفظ الروح الرياضية .احلرص على نص 

 . املبادرة على حركة اإلشهار و الدعاية 

 . االشرتاك يف عملية املصادقة للمنشآت و التجهيزات الرياضية 

 . االشرتاك يف إعداد ترتيبات و شروط استعمال املنشآت الرياضية و احلرص على محايتها 

 ة املنشآت الرياضية . إدالء الرأي حول املشاريع و برامج البناء , التهيئة , صيان 

 . 64مجع و استغالل و ضبط اإلحصائيات املتعلقة بنشاطها حسب هدفها
 

 تشكيل وتنظيم الرابطة الوالئية للرياضة : 2-1

 التشكيل: -1- 2

 الرابطة الوالئية للرياضة تتشكل من :  

 . مجعية عامة 

 . جملس عند الضرورة 

 . مكتب 
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 . هياكل دائمة 

  جلان خمتصة عند الضرورة. 

  ) اجلمعية العامة للرابطة الوالئية للرياضة هي هيئة مستقلة ( 

 التنظيم : -2-2

 الرابطة الوالئية للرياضة يكون تنظيمها كما يلي: 

 .رئيس كل مجعية رياضة و ثقافية منظمة إىل الرابطة باستمرار 

 . املنسق الفين للفروع الرياضية للجمعية الثقافية الرياضية 

 لرمسني) حكام ( النشطني خالل املوسم الفارط يف حدود ممثل واحد عند كل نوع .ممثلي املنتخبني ا 

 . األعضاء القدماء للرابطة الذين مارسوا ستة كاملة على األقل 

 . ممثل مديرية ترقية الشباب 

 . 65ممثل جمللس الرياضة بالوالية
 

 عمل الجمعية العامة : -3

 و توصيات اجمللس عند الضرورة يكلف ب : يكلف املكتب بتنفيذ مداوالت اجلمعية العامة 

 . إعداد واقرتاح الربامج و املشاريع و تنفيذ اإلجراءات احملددة يف ذلك 

  احلرص على تنفيذ أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي و توصيات اجملالس و قرارات اجلمعية
 العامة .

 ة .إعداد مشروع القانون الداخلي و التنظيم الداخلي للرابط 

 . إعداد رزنامة املنافسات يف امليدان و احلرص على إجنازها 

 . االنضباط املتخذة  ضد املنظمني 
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 . إدالء القرارات يف امليدان 

 . اقرتاح مبلغ االشرتاكات حسب قرارات االحتادية 

 .دراسة اإلنضمامات و اعتمادها 

 األدبية للرابطة . إبداء الرأي يف تقارير التسيري املايل و حصيلة النشاط و الوضعية 

 . الشروع يف انتخابات و جتديد أعضاء املكتب 

 . املصادقة على احلسابات و تبين الكشف املتحصل عليه للموارد و النفقات 

 . تبين القانون الداخلي و التنظيم الداخلي للرابطة 

 . 66املصادقة على الربنامج السنوي للرابطة و السهر على تنفيذه طبقا للقانون األساسي
 

 

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية : 8حسب املادة 

جتتمع اجلمعية العامة يف دورة عادية على األقل مرة يف السنة مع إىل هناية املوسم الرياضي و ميكن أن جتتمع يف 
 دورة استثنائية كلما دعت احلاجة إىل ذلك:

 . باستدعاء من الرئيس 

 ة اجلزائرية للرياضة.بطلب من االحتادي 

 . بطلب من أغلبية أعضاء املكتب 

 . بطلب األغلبية املطلقة ألعضائها 

اجلمعية العامة أو مكتب االحتادية بعد  3/1حالة العضو الشريف لالحتادية متنح من اجلمعية العامة باالقرتاح 
67استشارة اجمللس .
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 : 9حسب املادة 

األعضاء و إذا مل يكتمل النصاب تستدعي اجلمعية  3/2ذا حضرها ال تصح  مداوالت اجلمعية العامة إال إ 
 أيام و تصح مداوالهتا حينئذ مهما كان عدد احلاضرين . 08العامة يف أجل أقصاه 

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة: 10حسب املادة 

 , صوت الرئيس يكون مرجعا .تتخذ قرارات اجلمعية العامة بأغلبية األصوات و يف حالة التساوي  

 مجلس الرابطة : -4

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة : 11حسب املادة 

 عضو منتخبني من اجلمعية العامة. 30إىل  15يتكون جملس الرابطة الذي يرتأسه رئيس الرابطة من 

 يكلف جملس الرابطة ب : 12حسب املادة 

 معية العامة .السهر على تنفيذ قرارات اجل 

 . انتخاب و جتديد مكتب الرابطة 

 . احلرص على احرتام القانون األساسي و الداخلي 

 . معاجلة كل مسألة متعلقة بعمل و تسيري الرابطة 

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة: 13حسب املادة 

ئيسه و ميكن أن جيتمع يف دورة استثنائية بناء مرات يف السنة بناء على استدعاء من ر  03جيتمع جملس الرابطة  
 على طلب :

  أعضاء مكتب . 3/2من 

 . األغلبية املطلقة للمجلس 

 .االحتادية اجلزائرية للرياضة 
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 : 14حسب املادة 

األعضاء و إذا مل يكتمل النصاب يستدعى أعضاء اجمللس  مرة  3/2ال تصح مداوالت اجمللس إال إذا حضرها  
 أيام و تصح مداوالت حينئذ مهما كان عدد احلاضرين .    08صاه ثانية يف أجل أق

 

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة : 15حسب املادة 

 تتخذ قرارات اجمللس بأغلبية األصوات و يف حالة التساوي صوت الرئيس يكون املرجع .

 _ مكتب الرابطة :5

 حتادية اجلزائرية للرياضة:من القانون األساسي لال 17حسب املادة  

نواب للرئيس عند تعذر احلضور  02يرتأس مكتب الرابطة املدير ألوالئي للرتبية , و ينتخب املكتب و من ضمنه  
 و يعوضه أحد النواب .

 : 18حسب املادة 

ني أساتذة هياكل دائمة مكلفة باملسائل الفنية و املالية و اإلدارية خمتارة من ب 04إىل  02حيتوي املكتب من 
 الرتبية البدنية و معينة من طرف مدير الرتبية هذه اهلياكل هي :

هياكل مكلفة باإلدارة و املالية حتت مسؤولية األمني العام للرابطة و هذا األخري يساعد أمني مال و مندويب 
68الدوائر و عددهم يكون حسب أمهية الوالية .

 

ردية حتت مسؤولية مدير فين مقرتح من نظرائه ليكون عضو يف هياكل مكلفة بالتنسيق الفين يف الرياضات الف
 املكتب التنفيذي

هياكل مكلفة بالتنسيق الفين يف الرياضات اجلماعية حتت مسؤولية مدير فين مقرتح من نظرائه ليكون عضو يف 
 املكتب التنفيذي .

 ساسي حتت مسؤولية مدير فين.هياكل مكلفة بالتكوين و التنشيط يف الطور األول و الثاين من التعليم األ
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 عدد املديرين الفنيني للوالية بتماشي و تطور نوع الرياضة يف الوالية .

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة : 21حسب املادة 

ء على جيتمع مكتب الرابطة مرتني يف الشهر بناء على استدعاء رئيسها , وميكن أن يستدعى يف دورة استثنائية بنا 
 طلب :

 . أغلبية أعضاء املكتب 

 . االحتادية اجلزائرية للرياضة 

 : 24حسب املادة 

 سنوات قابلة للتجديد . 04ينتخب أعضاء اجمللس و املكتب غري مسئويل اهلياكل الدائمة الفنية و املالية ملدة  

 _ رئيس الرابطة :6

 رياضة :من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية لل 25حسب املادة 

 .مدير الرتبية هو رئيس الرابطة الوالئية للرياضة 

 : يرتأس أجهزة الرابطة و ميثلها يف مجيع أعمال احلياة اليومية و هو مكلف مبا يلي 

 . التقاضي باسم اجلمعية 

 . استدعاء أجهزة اجلمعية وإدارة أعماهلا 

 جلس .اقرتاح جدول األعمال للمداولة اجلمعية العامة و عند الضرورة للم 

 . إعداد حصائل و خالصات نشاط الرابطة كل ثالثي و موافات االحتادية و اإلدارة املكلفة بنسخة منها 

 . إرسال املعلومات اخلاصة بنشاط الرابطة 

 .إعداد التقرير األديب و املايل و تقدميه للمكتب و عند الضرورة إىل اجمللس قبل عرضه على اجلمعية العامة 

 ألعضاء املنتخبني ملكتب الرابطة .توزيع املهام على ا 
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 . تعيني مسئويل اهلياكل الدائمة للرابطة 

 . 69حتديد مبلغ النفقات
 

 

 

 : 26حسب املادة 

يف حالة سوء التسيري أو عدم الكفاءة أو ارتكاب أخطاء من شأهنا التأثري على تنمية الرياضة , باستطاعة اجمللس 
و يف حالة ما إذا يتخذ هذا القرار ينصب مكتب مؤقت  توقيف عضو أو عدة أعضاء من مكتب الرابطة ,

 لصرف األعمال اجلارية حىت استدعاء مجعية عامة

 االنضمام و اإلنتخبات :  -7

 االنضمام :  -1- 7

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة: 29حسب املادة   

 رياضيةبأنه يسمح لكل عضو االنضمام لكل اجلمعيات الثقافية و ال 

 االنتخابات :  -7-2

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة: 27حسب املادة 

كل عضو  طبقا لتشكيله اجلمعية العامة كما هو يف هذا القانون األساسي ميكن له أن ينتخب أو ينتخب يف   
 خمتلف تنظيمات الرابطة .

 ائرية للرياضة:من القانون األساسي لالحتادية اجلز  28حسب  املادة 

أيام  8فإنه ال يسمح باجلمع بني وظيفة فنية و وظيفة انتخابية و على املعين أن خيتار أحدمها يف اجل  أقصاه  
.70
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 _ األحكام المالية :8

 تصوت اجلمعية العامة على ميزانية  الرابطة مرة كل سنة موارد الرابطة الوالئية للرياضة كاأليت:

 . اهلبات و الوصايا 

 االنضمام و اإلجنازات . حقوق 

  . االشرتاكات 

 . عائدات التربعات 

 . املساعدات املالية للدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات العمومية 

 . كل املوارد اخلاصة التابعة لنشاط الرابطة كاليت ختص العروض الرياضية 

اضة  فإن مبالغ اإلشراك و كيفية و عند من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للري 31كما تنص عليه املادة 
 الضرورة حصص اجلمعيات املنضمة حتدد من طرف االحتادية .

 رصيد الرابطة يوضح يف حساب مفتوح حسب القانون املعمول هبا . 32املادة  

 من القانون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة: 32وحسب ما تنص عليه املادة 

 يع النفقات الالزمة لتحقيق األهداف و املهام اليت حيددها القانون األساسي. تشمل نفقات الرابطة مج 

 : 35حسب املادة  

يلزم الرابطة الوالئية للرياضة بتقدمي مجيع الوثائق املتعلقة بالتسيري املايل و اإلداري إىل املراقبة لكل من حيول له 
 القانون ذلك.

 األحكام الختامية : -9

 نون األساسي لالحتادية اجلزائرية للرياضة:للقا 36حسب املادة 

فإنه تلزم الرابطة الوالئية للرياضة بإرسال برنامج عملها السنوي إىل االحتادية و املصاحل املؤهلة للوالية طيلة مدهتا 
 االنتخابية .
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و سيتناول التقييم ويف هذا الصدد و بعد املصادقة عليه من طرف اهليئات املعينة يعود تنفيذ الربنامج إىل الرابطة 
 الكيفي و الكمي للحصيلة السنوية , درجة االجناز و األهداف املسطرة و النتائج احملصلة عليها فعليا.

 : 37حسب املادة 

 عند هناية كل مدة انتخابية أو وقف مهمة الرئيس جترى حتويالت نظامية فيما خيص اجلوانب التالية :

  . املايل 

 كذلك حول األرشيف تنظيم هذه التحويالت إجباريا يف اجل أقصاه شهر و   العتاد اإلداري و التقين و
 حبضور ممثلي مديرية الرتبية بالوالية .

 _ األحكام االنتقالية :10

 : 38حسب املادة  

 أعضاء . 3/2التعديالت اخلاصة بالقانون األساسي للرابطة تصادق عليها اجلمعية العامة و بأغلبية 

 : 39حسب املادة 

71ق هذا القانون و كذا احلاالت الغري حمددة فيه حيددها القانون الداخلي للرابطة الوالئية للرياضة .تطبي
 

 :األندية الرياضية-3

 مفهومها:-3-1
 

هي مجعية متارس نشاطا رياضيا على املستوى الوطين و يوفر فرص االخنراط لكل شرائح اجملتمع دون متييز و ال 
املوافق ل  1411مجادى األول عام  17املؤرخ يف  90 – 31ا مبوجب قانون تفريق ،وهي مجعية منصوص عليه

 .72واملتعلق باجلمعيات 1990ديسمرب سنة  4

أو هي جتمع ألشخاص طبيعيني و / أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمددة أو غري حمددة ، ويشرتك هؤالء 
من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها ، كما جيب األشخاص يف تسخري معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غري مربح 
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أن يندرج موضوع نشاطاهتا وأهدافها ضمن الصاحل العام وأن ال يكون خمالفا للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام 
73واآلداب العامة وأحكام القوانني والتنظيمات املعمول هبا.

 

علق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و و املت 23/07/2013املؤرخ يف  05-13كما عرفه القانون رقم 
الفصل األول )النوادي الرياضية( على أنه اهليكل القاعدي للحركة الرياضية -الباب الرابع– 72تطويرها يف املادة 

 .74والذي يضمن تربية و حتسني مستوى الرياضي  من أجل حتقيق األداءات الرياضية

 تعريفها:-3-2

ن أشخاص طبيعيني تربطهم فكرة رياضية و اجتماعية جمازة قانونا،فيعملها بصفة هي يف األصل مجعية مؤلفة م
 . 75دائمة وهلا شخصية قانونية و ال تقصد الربح املادي وإذا كان جيوز هلا أن تكون حمرتفة لنشاط رياضي

 اإلطار القانوني:-3-3

منوذج القانون األساسي يتم تشكيل  و الذي حيدد 1996يونيو  06مبوجب القرار الوزاري املشرتك و املؤرخ يف  
و املتعلق باجلمعيات، و  1990ديسمرب  04املؤرخ يف  31-90نادي رياضي هاوي يسري وفـق القانون رقم 

املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية و الرياضية و تنظيميها  1995فيفري  25املؤرخ يف  09-95األمر رقم  
 اسي.و تطويرها و هذا القانون األس

 أنواع األندية الرياضية-3-4

ميكن أن  تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات)يتوفر على فروع رياضي متخصصة  تكلف بتسيري 
 االختصاصات الرياضية املمارسة  فيه( أو أحادية الرياضة )يسري اختصاص رياضي واحد(و تصنف إىل فئتني مها :

 .النوادي  الرياضية  اهلاوية 

  76الرياضية  احملرتفة. النوادي
 

النادي الرياضي اهلاوي مجعية رياضية ذات نشاط غري مربح  ،تسري  بأحكام  القانون املتعلق باجلمعيات  
77وأحكام هذا القانون ، وكذا قانونه األساسي .
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 2012يناير  15 - 1433صفر  21بتاريخ األحد  02العدد  -، يتعلق باجلمعيات ،اجلريدة الرمسية 2012يناير سنة  12افق املو  1433صفر عام  18مؤرخ يف  06 - 12قانون رقم  

74
 صل األول )النوادي الرياضية(".الف-الباب الرابع– 72و املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها "املادة  23/07/2013املوافق لـ  1434رمضان  14املؤرخ يف: 05-13القانون رقم  

75
 73، ص  2005، 1حممد سليمان األمحد ،وديع ياسني التكرييت و لؤي غامن الصمدي ، الثقافة بني القانون و الرياضة ، العراق، دار وائل، ط 

76
 الفصل األول )النوادي الرياضية(". -الباب الرابع 72و الرياضية و تطويرها "املادة  و املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية 23/07/2013املوافق لـ  1434رمضان  14املؤرخ يف: 05-13القانون رقم  
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كن أن يتخذ أحد أشكال الشركات  يعد النادي الرياضي احملرتف شركة جتارية ذات هدف رياضي  
 تية : التجارية اآل

 . املؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات املسؤولية  احملدودة 

 . الشركة الرياضية ذات املسؤولية احملدودة 

 . الشركة الرياضية ذات األسهم 

تسري الشركات املنصوص عليها أعاله  ، بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون، وكذا  قوانينها األساسية 
 أن حتدد  ، ال سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة املسامهات .اخلاصة اليت جيب 

 حتدد القوانني األساسية النموذجية للشركات املذكورة أعاله ، عن طريق التنظيم .

 مجلس إدارة النادي:-3-5

 تشكيلة النادي:-أ

لة يتشكل النادي من أعضاء مؤسسني و أعضاء منشطني و أعضاء شرفيني، متنح صفة العضو الشريف مبداو 
78اجلمعية العامة بعد اقرتاح مكتب النادي.

 

عالوة على الشروط املطلوبة يف التشريع الساري املفعول الكتساب صفة عضو ناشط يف النادي جيب التوفر على 
 إحدى صفات التالية:

 .ممارس يف النادي 

 .رياضي يف النادي 

 .عضو يف التأطري التقين 

 ري و التنظيم.عضو يف التأطري اإلداري مكلف مبهام التسي 

 .عضو يف التأطري الطيب رياضي 
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 .75نفس املرجع السابق ، املادة  

78
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 09الباب الثاين"تشكيلة النادي"،املادة  
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 .79كل منخرط خيضع ألحكام هذا القانون األساسي
 

 تفقد صفة العضوية يف النادي ب: 

 .االستقالة و االنسحاب مقدم كتابيا و املقبول من طرف مكتب النادي 

 .الوفاة أو احلل 

 .عدم دفع االشرتاكات خالل املدة احملدد للنظام الداخلي 

 80سباب خطرية مبوجب اإلجراءات و القوانني احملددة يف النظام الداخلي. الشطب أل
 

 التسيير: –التنظيم -ب

 حيتوي النادي على: 

 .اجلمعية العامة 

 .مكتب تنفيذي 

 .الرئيس 

 .81املوظفني التقنيني املوضوعني حتت تصرف النادي طبقا للتنظيم الساري املفعول
 

 (الجمعية العامة:1

82جلهاز املداول للنادي الذي جيمع كل أعضاء النادي.اجلمعية العامة هي ا 
 

 تشمل اجلمعية العامة على األعضاء التالية:  

 األعضاء املؤسسني 

 .األعضاء الشرفيني 
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 لرياضي.من القانون األساسي للنادي ا 10الباب الثاين"تشكيلة النادي"، املادة  

80
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 12الباب الثاين"تشكيلة النادي"، املادة  

81
 من القانون األساسي للنادي الرياضي 13الباب الثالث"التنظيم و التسيري"،املادة  

82
 للنادي الرياضي.من القانون األساسي  14الباب  الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل األول "اجلمعية العامة" املادة  
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 .أعضاء املكتب احلايل للنادي 

 .أعضاء مكتب الفروع الرياضية 

 التأطري اإلداري املكلف مبهام التأطري و التسيري 

  الرياضي. –التأطري الطيب 

 ألعضاء املنتخبني للرياضيني البالغني لكل فرع رياضي.ا 

 .املدير التقين للفرع الرياضي 

  10إىل  01ممثلي املنخرطني املنتخبني من قبل زمالئهم يف حدود. 

 تتكلف اجلمعية العامة مبا يلي:

 .البت يف التقرير األديب و حصائل أنشطته و تسيريه املايل 

 طرف مكتب النادي. املوافقة على الربامج املقدمة من 

 .انتخاب أعضاء مكتب النادي و جتديده 

 .انتخاب الرئيس 

 .انتخاب جلنة قبول الرتشيحات مبناسبة التجديد ألجهزة النادي 

 .املصادقة على حسابات السنة املالية املنصرمة و اعتماد احلالة التقديرية لإليرادات و النفقات 

 لعقارية و بيعها.املصادقة على اقتناء األمالك املنقولة و ا 

 فحص و قبول اهلبات و الوصايا عندما تكون متقنة باألعباء و الشروط بعد التحقق من مالءمتها 

 مع األهداف اليت يسطرها القانون األساسي للنادي.

 .دراسة الطعون املقدمة 
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  .83البت يف تقرير حمافظ احلسابات أو تقارير حمافظي احلسابات
 

  احدة يف السنة على األقل يف دورة عادية.جتتمع اجلمعية العامة مرة و 

 و جتتمع يف دورات استثنائية كلما اقتضت احلاجة و ذالك بطلب من الرئيس :

  أعضائها. 2/3من ثلثي 

  84أعضاء املكتب. 2/3من ثلثي
 

تستدعي اجلمعية العامة من طرف رئيس النادي أو بطلب من أغلبية أعضاء املكتب يرفق االستدعاء جبدول 
85و يرسل وفقا اآلجال و الكيفيات احملددة يف النظام الداخلي. األعمال

 

من أعضائها، و إذا مل يكتمل النصاب تستدعي اجلمعية  2/3ال تصح مداوالت اجلمعية العامة إال حبضور ثلثي 
86يوما و تصح مداوالهتا حينئذ مهما يكون عدد أعضاء احلاضرين. 15العامة مرة ثانية يف آجال 

 

87مبوافقة األغلبية ، يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس. تتخذ القرارات
 

88كما ال ميكن ألحد املشاركة يف االنتخابات أو أن ينتخب يف أجهزة اإلدارة إذا مل يدفع اشرتاكاته.
 

 (مكتب النـادي:2

89يدار و يسري النادي من طرف املكتب.
 

 08إىل  05ملنتخبني الفروع الرياضية، يتشكل املكتب من إضافة إىل الرئيس و املدير املنهجي للنادي و الرؤساء ا
90أعضاء منتخبني من طرف اجلمعية العامة من ضمن أعضائها.
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 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 16الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل األول "اجلمعية العامة" املادة  

84
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 17الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل األول "اجلمعية العامة" املادة  

85
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 18م و التسيري"، الفصل األول "اجلمعية العامة" املادة الباب الثالث"التنظي  

86
 من القانون األساسي للنادي الرياضي 19الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل األول "اجلمعية العامة" املادة  

87
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 20امة" املادة الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل األول "اجلمعية الع- 

88
 .من القانون األساسي للنادي الرياضي 21الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل األول "اجلمعية العامة" املادة  

89
 الرياضي. من القانون األساسي للنادي 22الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة  
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 يوزع الرئيس على أعضاء املكتب مهام :

  نائب الرئيس أو نواب الرئيس 

 األمني العام 

 أمني اخلزينة 

 . و عند االقتضاء  الكاتب و أمني اخلزينة 

 املساعدون 

 بـ : يكلف المكتب

 .ضمان احرتام أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي و تطبيق قرارات اجلمعية العامة 

 .بتسيري أمالك النادي 

  .بإعداد مشروع النظام الداخلي 

  .باقرتاح تعديالت القانون األساسي 

 .بدارسة و اقرتاح العقوبات التأديبية يف حق أي عضو يف النادي 

 ل السنوية و املتعددة السنوات للنادي.بإعداد مشاريع برامج العم 

 .91ينضم النادي لدى خمتلف الرابطات و االحتاديات الرياضية
 

  جيتمع املكتب باستدعاء من الرئيس مرتني يف الشهر على األقل، و بإمكانه أن جيتمع بطلب األغلبية
92املطلقة ألعضائه.
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 .من القانون األساسي للنادي الرياضي 23الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة  

91
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 24الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة  

92
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 26"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة الباب الثالث"التنظيم و التسيري 
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  93يرجح صوت الرئيس.يتخذ املكتب قراراته باألغلبية، و يف حالة تساوي األصوات
 

 مهام رئيس النادي:

 ميثل الرئيس يف أعمال احلياة املدنية و يتوىل ما يايل :  

 .يقاضي لدى العدالة 

 .يكتتب التأمني لضمان املخاطر اليت قد تطرأ على النادي و منخرطيه 

 .حيدد صالحيات كل نائب رئيس و مهام املساعدين 

 .يأمر بصرف نفقات النادي 

  ة النفقات البسيطة.حيدد مبلغ أدار 

 .يستدعي األجهزة و يرأس أعماهلا و يسريها 

 .يقرتح جدول أعمال اجتماعات املكتب و دورات اجلمعية العامة 

  .ينشط و ينسق أعمال مجيع األجهزة 

 .يعد دوريا النشاط و اخلالصات حول حياة النادي 

  تبت يف تسريه.حيضر التقرير املعنوي و املايل و يعرضه على اجلمعية العامة اليت 

 .ميارس السلطة السلمية على مستخدمي النادي 

 و يكلف عالوة على ذلك بـ: 

  متثيل النادي لـدى اهليئات الرياضية احمللية و اجلهويـة و الوطنيــة و الدولية طبقا للتشريع و التنظيم الساريني
94املفعول.

 

 العامة و يتوىل يف هذا اإلطار ما يلي : يكلف األمني العام بكل املسائل اإلدارية مهام األمين العام:

                                                           
93

 من القانون األساسي للنادي الرياضي 27الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة  

94
 القانون األساسي للنادي الرياضي.من  28الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة  
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 .ضبط قائمة املنخرطني 

 .ضبط قائمة كل املؤطرين 

 .معاجلة الربيد و تسيري األرشيف 

 .ضبط سجل املداوالت 

 .حترير مشاريع حماضر املداوالت مباشرة بعد املوافقة عليها 

 .حفظ نسخة من القوانني األساسية و األنظمة الداخلية 

 ذلك بـ:و يكلف عالوة على 

 .تنسيق كل العمليات اإلدارية املتعلقة بالنشاطات التقنية للنادي 

 .السهر على ضم املمارسني و الرياضيني لدى الرابطات و االحتاديات الرياضية املعنية 

 .مسك حسابات النادي وفق التنظيم الساري املفعول 

 .95تسديد االلتزامات و حقوق االنضمام لدى الرابطات و االحتاديات
 

 يكلف أمني اخلزينة بالتسيري املايل و احلسابات و هو يتوىل هبذه الصفة بـ : :مهام أمين الخزينة

 .حتصيل االشرتاكات 

 .تسيري األموال و سجل جرد األمالك العقارية و املنقولة للنادي 

 .حتضري التقارير املالية 

 .مسك حسابات النادي وفق التنظيم الساري املفعول 

  96و حقوق االنضمام لدى الرابطات و االحتاديات.تسديد االلتزامات
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 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 29الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة  

96
 من القانون األساسي للنادي الرياضي 30الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة  
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عالوة على الرئيس توقع سندات املصاريف من طرف أمني اخلزينة و يف حاالت تعذر ذلك توقع من طرف نائب 
97أمني اخلزينة.

 

 (اللجان و الفروع المخصصة :3

 يتوفر النادي يف إطار تطبيق برناجمه على :

 .فروع رياضية متخصصة 

 ضي و تقين.تأطري طيب، ريا 

 .98جلان متخصصة عند االقتضاء
 

 : هذه اللجان املتخصصة هي كاأليت 

 جلنة التوجيه التقين و التنمية الرياضية. – 1

 جلنة طبية. – 2

 جلنة املوارد املالية و الرعاية. – 3

 جلنة نشاطات األنصار و الروح الرياضية و املبادرات الثقافية و الرتفيهية. – 4

 ت اخلارجية و اإلعالم و االتصال.جلنة العالقا – 5

 جلنة التأديب. – 6

99وكل جلنة من شأهنا أن تساهم يف حتقيق أهداف النادي.
 

 تتكلف الفروع املتخصصة بـ:

 .تنظيم و تنشيط و تطوير املمارسات الرياضية يف خمتلف الفروع الرياضية املفتوحة يف النادي 

                                                           
97
 .من القانون األساسي للنادي الرياضي 31الث"التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين "مكتب النادي" املادة الباب الث 

98
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 32الباب الثالث" التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين " اللجان و الفروع املتخصصة "املادة  

99
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 33صل الثاين "اللجان و الفروع املتخصصة"، املادة الباب الثالث"التنظيم و التسيري"، الف 
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 .تنظيم و تنسيق نشاطات املنخرطني 

 كل فرع على: حيتوي       

 .مجعية عامة للفرع 

 .مكتب الفرع 

 .100رئيس الفرع
 

 األحكام المالية:-ت

 (الموارد:1

تصادق اجلمعية العامة على ميزانية النادي، فرع  بفرع حسب عدد االختصاصات الرياضية املوجودة أو املمارسة 
 يف النادي.

 ارد النادي من:زيادة على تلك املرخص هبا من طرف التشريع املعمول به تتكون مو 

 .اشرتاكات األعضاء و املنخرطني و األنصار 

 .اهلبات و الوصايا 

  قسط من ناتج التظاهرات و املنافسات الرياضية احملتملة من الدولــة، و مجع اإلعانـــات احمللية و
 املؤسسات و اهليئات العمومية و اخلاصة.

 .مدا خيل األمالك اخلاصة أو املتنازل عنها 

 عمال اإلشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقالت احملتملة للرياضيني.مدا خيل األ 

 .101كل املوارد األخرى املرخص هبا من طرف التشريع و التنظيم الساري املفعول
 

 .102توضع أرصدة النادي يف حساب مفتوح هلذا الغرض، طبقا للتنظيم الساري املفعول
 

                                                           
  .من القانون األساسي للنادي الرياضي 35الباب الثالث" التنظيم و التسيري"، الفصل الثاين " اللجان و الفروع املتخصصة " املادة 100

101
 من القانون األساسي للنادي الرياضي 39وارد " املادة الباب الرابع" األحكام املالية"، الفصل األول " امل 



                                                 االتحادية والرابطة والنوادي الرياضيةالفصل الثالث                                                                              
 

 

 103ائق املتعلقة بتسيريه عند كل طلب من السلطات املؤهلة.يلزم النادي قصد املراقبة تقدمي خمتلف الوث
 

 (المصاريف :2

104تشمل مصاريف النادي كل املصاريف الضرورية لتحقيق األهداف املنوطة من قبل قوانينه األساسية.
 

 و اليت منها نذكر :

 .األدوات الرياضية الالزمة ألداء النشاط البدين الرياضي يف األندية 

 جتهيز الالعبني وتغذيتهم. مصاريف االنتقال و 

 .اجلوائز و املكافآت للنشاط الداخلي و اخلارجي و األيام الرياضية 

 .مصاريف املنافسات الرياضية 

 .مكافآت املدربني و املشرفني 

 االنتخابات و قابلية االنتخابات:-ث

 الكتساب قابلية االنتخاب ضمن أجهزة النادي جيب على املرت شح : 

 جلزائرية.أن حيمل اجلنسية ا 

 .أن يكون عضوا يف النادي 

 .أن يتمتع حبقوقه املدنية، وأن ال يكون قد تعرض لعقوبة قضائية أو عقوبة تأديبية يف امليدان الرياضي 

 و أن يثبت :    

 ( على األقل.2إما ممارسة رياضة أو رياضات  كرياضي أو كمؤطر ملدة سنتني ) 
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 .من القانون األساسي للنادي الرياضي 40الباب الرابع" األحكام املالية"، الفصل األول " املوارد " املادة  

103
 من القانون األساسي للنادي الرياضي 41الباب الرابع" األحكام املالية"، الفصل األول " املوارد " املادة  

104
 من القانون األساسي للنادي الرياضي 42الباب الرابع" األحكام املالية"، الفصل الثاين " املصاريف " املادة  
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 اكل أو األجهزة الرياضية و الكيفيات العملية و وسائل إما ممارسة وظيفة تسيري أو إدارة ضمن اهلي
 تطبيقه.

  جيب على املرتشح لرئاسة النادي أن يقر عالوة على ذلك، برناجمه لتطوير الرياضة و الكيفيات العملية و
 وسائل تطبيقه.

 .105يضبط النظام الداخلي عند احلاجة شروط ومقاييس قابلية االنتخاب
 

 106ت يف النادي و كيفيات تنظيمها و إجرائهـــا عن طريق نظامه الداخلي.حتدد شروط حتضري االنتخابا
 

 تغيير القوانين األساسية-ج

 تقرر بأغلبية  ثلثي أعضاء اجلمعية العامة أخذ التدابري و القرارات املتعلقة بـ :الحل: -

 . تغيري القوانني األساسية 

 .اإلحتاد مع نادي آخر 

 .107حتويل الطبيعة القانونية للنادي
 

  أعضاء اجلمعية العامة على األقل. 2/3يقرر احلل اإلرادي للنادي من طرف 

  عالوة على احلل تنظم اجلمعية مبداوالهتا أيلولة األمالك العقارية و املنقولة، طبقا للتشريعو التنظيم
108الساريني املفعول

 

 عامة، مسألة ترى  إضافة إىل األحكام الصرحية املقررة أعاله يوضح النظام الداخلي للنادي، بصفة
109اجلمعية العامة ضرورة حلها يف هذا اإلطار.
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 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 43الباب اخلامس" االنتخابات و قابلية االنتخابات"، املادة  

106
 من القانون األساسي للنادي الرياضي 44الباب اخلامس" االنتخابات و قابلية االنتخابات"، املادة  

107
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 45الباب اخلامس" االنتخابات و قابلية االنتخابات"، املادة  

108
 .من القانون األساسي للنادي الرياضي 46احلل"، املادة -الباب السادس" تغيري القوانني األساسية 

109
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 47احلل"، املادة -ساسيةالباب السادس" تغيري القوانني األ 
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  يطرح النادي أو أعضائه مبا يف ذلك الرياضيني كل نزاع الذي نشأ أو  سوف ينشــأ على هيئة التحكيم
الرياضية اجلزائرية و يلزم بتطبيق القرارات التحكيمية الصادرة عنها طبقا لقانون التحكيم يف اجملال 

 الرياضي.

 رارات هيئة التحكيم الرياضية غري قابلة لالستئناف تطبيقا ملداوالت اجلمعية العامة للجنة األوملبية ق
110. 14/07/1999وتنصيب هيئة التحكيم الرياضية بتاريخ  19/05/1990اجلزائرية بتاريخ 

 

 ضت .بــدون خمالفـة لألحكام القانونية و التنظيمية السارية املفعول ال يسمح للرئيس الذي رف 

  .111تقاريره األدبية و املالية أن يرتشح لعهدة انتخابية أخرى
 

 

 متطلبات النادي الرياضي :-3

 متطلبات النادي الرياضي :-3-1

إن النادي الرياضي لديه ثالثة أنواع من املتطلبات و هذا حسب ما أشارت إليه الدكتورة عفاف عبد املنعم يف     
 ة و الرياضية :كتاب اإلمكانيات يف الرتبية البدني

 * متطلبات مالية.

 * متطلبات مادية .

 * متطلبات معلوماتية .

 متطلبات مالية : -3-1-1

تتمثل يف السيولة النقدية، حيث حتصل عليها األندية من الدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات االقتصادية 
 باإلضافة إىل املداخيل األخرى .

 متطلبات مادية :--3-1-2

 صول عليها من طرف الدولة و اهليئات املختصة، كما ميكن احلصول عليها من املؤسسات االقتصادية .ميكن احل

                                                           
110
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 48احلل"، املادة -الباب السادس" تغيري القوانني األساسية 

111
 من القانون األساسي للنادي الرياضي. 49احلل"، املادة -الباب السادس" تغيري القوانني األساسية 
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 متطلبات معلوماتية :-3-3-3

 حيتاج النادي الرياضي إىل معلومات داخلية و أخرى خارجية .

 التسيير المالي على مستوى األندية الجزائرية :-3-2

ستوى أندية كرة القدم و على مستوى القسم األول، ألن أندية القسم سنتحدث على التسيري املايل على م   
األول هي اليت متثل خنبة كرة القدم ببالدنا، فأندية القسم األول تعترب أندية كروية حمرتفة، ألهنا ذات أهداف جتارية 

 ح .على غرار األندية الرياضية للهواة اليت تعمل على تطوير املمارسات الرياضية دون هدف مرب

إن أندية القسم األول لكرة القدم حتصل على متويل من طرف وزارة الشباب و الرياضة مرورا بالفيدرالية اجلزائرية    
-95من األمر  21لكرة القدم للسماح هلا مبزاولة نشاطها اإلداري و الرياضي على حد سواء، و طبقا للمادة 

رتفة االستفادة من مساعدة و مسامهة الدولة و اجلماعات اليت تنص على أنه " ميكن للنوادي الرياضية احمل 09
 . 112احمللية على أساس دفرت شروط حمدد من طرف الوزير املكلف بالرياضة و االتصال مع الوزراء املعنيني "

و من هذا، فإن النوادي الرياضية تستفيد من متويالت صادرة من وزارة الشباب و الرياضة و من اجلماعات احمللية. 
ن هناك مصادر أخر تعتمد عليها النوادي لتغطية النقص املايل املوجود و املتمثلة يف مسامهات املسريين و لك

األنصار، مدا خيل املالعب، حقوق البث التلفزيوين، أموال حتويل الالعبني، السبونسورينغ و املبيعات األخرى 
 ال(.)بيع املنتجات اليت هلا عالقة بالنادي كاألقمصة الرياضية مث

و باملقابل، فإن النوادي الرياضية احملرتفة تقوم بصرف نفقات مالية معتربة، و تتمثل يف النفقات الفندقية، نفقات 
 النقل، أموال شراء الالعبني، رواتب الالعبني و املدربني، كراء املالعب و غريها من النفقات .

با ما جند النفقات تفوق املداخيل، و هذا ما يفسر إذن إذا قارنا هذه النفقات اليت يتحصل عليها النادي. فغال
 . 113العجز املايل على أندية كرة القدم اجلزائرية

 أهداف التسيير المالي للنادي الرياضي:-3-2

 يهدف التسيري املايل يف اهليئة الرياضية إىل:

 يزانية.ضمان عدم اخلروج عن احلدود املرسومة من قبل السلطة التشريعية عند التصرف يف امل -

                                                           
112

، يتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرياضة البدنية و الرياضة 1995فيفري  25املوافق ت  1915رمضان عام  25مؤرخ يف  09-95زائرية الشعبية، وزارة الشباب و الرياضة، أمر رقم اجلمهورية اجل 
 .13، ص21و تنظيمها، املادة 

113
 .25، ص2001كرة القدم اجلزائرية، جامعة اجلزائر، معهد ت ب ر، مذكرة ماجستري، دفعة   حالة -بقاح أكلي، دور و أمهية التسويق يف عامل كرة القدم االحرتافية 
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 ضمان التنفيذ دون إسراف و ال تبذير لألموال. -

 الدقة يف التقدير لتحقيق التوازن. -

 التنسيق بني أقسام اجلهاز اإلداري، و توفري مواءمة مهنية يف املؤسسة ذاهتا و التكامل. -

114سالمة حميط ممارسة النشاط الرياضي و حتقيق وسط يعمل فيه " الرياضي املنتج".  -
 

 

 لتخطيط اإلستراتيجي للموارد المالية في األندية الرياضية:ا-3-4

أول وظائف اإلدارة يف املؤسسة هي التخطيط، و يف نفس سياق عوامل اإلنتاج يتم ختطيط رؤوس األموال وفق 
مبادئ دقيقة، توجه تشغيل األموال إىل أحسن استغالل و استخدام، إلعطاء أجود النتائج ذات النوعية و أرقى 

 ات. اخلدم

فعملية ختطيط املوارد املالية مبنية على مبادئ أساسية، أوالها مبدأ إرضاء املستهلك. و منه على املديرين العاملني 
يف اجملال الرياضي، أن يتخذوا هذا املبدأ بعناية و استمرار حيث أن زيادة الطلب على السلعة أو اخلدمة يتم مبعيار 

وارد املالية تتطلب اختاذ قرارات واعية و رشيدة لتفادي اإلسراف يف النفقات جودهتا، و هبذا فإن وظيفة ختطيط امل
و مراقبته. فكان السبب الرئيسي لفشل معظم املشاريع الرياضية، اخللل يف ختطيط رؤوس األموال، فاخلطة املالية 

ضا أن تكون جيب أن تتطور باستمرار للوصول إىل حتقيق أحسن النتائج بأقل تكلفة ممكنة، لذلك وجب أي
واضحة و شفافة يف تصميم النفقات و حتديد األهداف، و جيب أن تقرتب و ترتبط بشكل مباشر بديناميكية 

العمل اإلنتاجي لتكون ذات مصداقية و دقة، أي رأس املال جيب أن تكون منافذه مثمرة للحصول على أقصى 
فإذا غاب مقياس اجلودة و اإلرضاء يف اخلدمة إشباع و هو السلوك العقالين ملسري قطاع املالية يف أي هيئة، 

 الرياضية أو السلعة املعروضة، يؤثر ذلك مباشرة على حجم الدخل املرتقب.

فرواد العمل التسويقي يف املؤسسة، يأيت دورهم مباشرة بعد املخططني املاليني. حيث يلتزم تدخلهم لتطوير املنتج 
 ة املالية. فهي أجنح الوسائل لتحقيق أهداف املؤسسة و الذي يرتكزالرياضي بالتأثري املباشر على أصحاب الوظيف

  115.أساسا على زيادة الدخل 
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 103، صفحة  1001عبد احلليم حممود كارجه و آخرون: حماسبة الشركات، الطبعة األوىل، دار األمل للنشر و التوزيع، عمان  
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 وختطط اإلمكانات يف اجملال الرياضي على النحو التايل:

 وضع األولويات يف استخدام املناحات املادية و التخطيط هلا حسب احلاجة. -

 ص املؤسسة.حتديد اإلمكانات حسب توفرها طبقا حلاجة و خصائ -

 املشاركة يف التخطيط من قبل كل األعضاء يف اهليئة من عمال و مستفيدين. -

 وضع إسرتاتيجية مالية معلومة وفق مقاييس املواءمة -

 الميزانية كأداة تخطيطية للنشاط في النادي الرياضي:-3-5

 متثل امليزانية، فالتعرف على عناصر و جيب مراعاة ختطيط النشاط باألندية الرياضية باعتماد الوسيلة الفاعلة و اليت
مراحل امليزانية الرمسية للنادي الرياضي، عملية دقيقة كما أهنا تبىن على وظائف مداخالت و خمرجات. ونصت 

الدراسات السالفة أن املوازنة العامة لألنشطة الرياضية حتقق التوزيع إلعداد األجهزة و املنشآت الرياضية املختلفة 
رياضية، و تعمل على توزيع الثروة و الرواتب على العاملني باهليئة. و ميكنها حتقيق االستقرار و التقدم لأللعاب ال

 يف خمتلف األلعاب الرياضية و هبذا حتصيل العائد املادي

 116.املعترب، و الفرتة احملددة للميزانية تتالءم مع تقدير اإليرادات العامة للنادي و اخلاصة باألنشطة الرياضية

إال أنه توجد بعض املتغريات الدخيلة على األعمال يف اهليئة على مستوى القسم املايل، هذه املتغريات تعيق العمل 
لعدم االعتماد على كل املبادئ احملاسبية للموازنة، كالتدفقات النقدية و عمليات التمويل املتأخرة، وعدم توفر 

بة و التوجيه الرشيد و العقالين. و مقابل هذا توجد طرق و حلول املعلوماتية الدقيقة اليت تتسىن من خالهلا الرقا
صدرت عن االجتاهات احلديثة للموازنة، حيث أوصت هذه األخرية باالهتمام مبيزانية النشاط الرياضي ضمن 

 األندية حىت ميكن حتقيق االستقرار و التطور، بتخصيص هيئة مستقلة مسئولة عن الرقابة املالية.

ادي الرياضي تتسم هي األخرى بنفس صفات ميزانية املؤسسة االقتصادية، حيث تقوم مثلها على فميزانية الن
 التوزيع و مبادئ مشرتكة تشمل منها:
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وملة يف إدارة أعمال الرياضة باستخدام أساليب إدارية مستحدثة، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة كمال الدين عبد الرمحن درويش، حممد صبحي حسانني: اجلودة و الع  - 
 29،صفحة2004

116
ار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية ، اجلزء السابع، الطبعة األوىل،. د-اإلمكانات يف اجملال الرياضي  –حسن أمحد الشافعي: املوسوعة العلمية إلدارة و فلسفة الرتبية البدنية و الرياضية  

 212،. صفحة 2004
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 عدم خصم النفقات: ألي نشاط معني أو قسم من اإليرادات نظرا لشمول املوازنة. -

على قاعدة شيوع املوازنة و  عدم ختصيص اإليرادات: أي ال يتعلق مورد معني جزئي لفرع معني بناء   -
117إمجاليتها

 

 المحاسبة المالية وسيلة لتسيير األموال في المؤسسة الرياضية:-3-6

مثلها مثل باقي املؤسسات فاهليئة الرياضية تتطلب حضور عامل إداري مهم، يهتم باحملاسبة املالية املتخصصة، 
ا حتقيق أهداف املؤسسة يتطلب تصميم حماسيب حيث ال يقتصر دور القسم اإلداري يف تشغيل األموال، و إمن

منظم و دقيق، يصدر تقارير مالية بصفة دورية، يصنف فيها كل من املوارد و االستخدامات. وهكذا يتضح أن 
للمحاسبة املالية املعمول هبا يف املؤسسة عامة و الرياضية خاصة، متثل حمرك املركز املايل ألهنا تدرس املتغريات 

فق منهج معني، يشتمل على بناء امليزانية املالية بعد تبويب املوجودات و املطالب، و تصنيفها بصفة كمية و 
باعتماد املخطط احملاسيب املتفق و املشرع به من طرف اهليئات التشريعية، إما جبانب املوارد أو االستخدامات. و 

ركيزة أساسية لتوجيه التدفقات املالية و  هبذا تعيني كل من متطلبات عمل النادي الرياضي و موجوداته املالية،
 استخدامها يف االستثمار األمثل لكي تدر مبردود رياضي بدوره جيلب رؤوس أموال مهمة للهيئة نفسها.

و عمال باملناهج العلمية للحصول على البيانات احملاسبية املطلوبة، بغية استقرار النتيجة احملصلة و تطويرها، يعتمد 
مها األسلوب اإلحصائي املعروف بالكشوف املالية، و األسلوب احملاسيب الذي يعتمد على  أسلوبني أساسني
  .118الدفاتر احملاسبية

إلصدار املعلومة احملاسبية تعرب عن حقيقة الوضعية املالية للمؤسسة، كون هذه األخرية تسمح بتحديد املسار 
نادها لصناع القرار. حيث يف اقتصاديات املؤسسة ال املعلومايت، ملعرفة اجلوهر االقتصادي لنشاط املؤسسة و إس

119يكتسي أي مفهوم صيغة عملية، إال إذا أمكن ترمجته إىل مصطلحات حماسبية.
 

هذا لصاحل داخل املؤسسة و حميطها اخلارجي، هبدف استقطاب املهتمني من مستثمرين و ممولني و غريهم توفر  
 ة األخرية تعد الركيزة األساسية املعتمدة ألمهيتها يف ترشيد القرارات.هلم املعلومات احملاسبية، و أصبحت يف اآلون
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فيمكن إعطاء صورة واضحة عن الوضعية املالية و املعامالت اجملراة يف املؤسسة. هذه األعمال جيب إجنازها كلها  
سبية و احليطة و احلذر، و بناء  على مبادئ حماسبية، كاستمرارية النشاط و دورية النتائج و استقاللية الدورات احملا

 مبدأ املعلومة اجليدة املفيدة املوفرة لقسم التسيري املايل.

هلذا إن اختاذ القرارات املالية الرشيدة، مرتبطة بنوعية املعلومة احملاسبية و درجة مصداقيتها ، بغية تشخيص الوضعية 
 120 .املالية، و هبذا توجيه رؤوس األموال و تسيريها بإحكام يف املؤسسة

 دور النادي و مهامه لخدمة الجمهور المحلي :-3-7

إذا كان الدخول يف احللقة االقتصادية ميثل بالنسبة للرياضة حدث هذه السنوات األخرية و احلدث املتعلق بكثرة 
 من طرف وسائل اإلعالم، فإن الرياضة أيضا قد صاحبت التقدم احلضري لبالدنا.

م هبا النادي الرياضي لكرة القدم تسجل يف اإلطار البلدي : التجهيزات إن النشاطات الرياضية اليت يقو    
الرياضية و احمللية املستخدمة من طرف الفريق الرياضي، املنخرطون، املشجعون للنادي: اجلمهور الرياضي، املوارد 

 و يف أغلب األوقات حىت اسم النادي يعود إىل "احلي" .

 أدوار النادي الرياضي الكروي يف اجملال الرتبوي االجتماعي و الثقايف. إذن سنحاول فيما يلي حتديد خمتلف   

 الدور التربوي للنادي :-3-7-1

إن ممارسة رياضة كرة القدم تساهم يف تربية الشبان األطفال و املراهقني و باخلصوص حينما يستفيد النادي    
 بتأطري بيداغوجي ذو كفاءة عالية .

روفة ) املتقبلة بأقل سهولة عندنا مقارنة بالدول األخرى ( نذكر تكوين الطبع و و من بني املفاهيم املع   
الشخصية، تطوير الوظائف التنفسية الكربى و الوعائية الدموية، تعلم احلياة يف اجلماعة، التنشئة االجتماعية و 

 التحضري لتسليات احلياة الكهلية .

ى مستوى نادي كرة القدم ألهنا أيضا ميكن أن تكون مرادفة حنن لسنا بصدد تقريظ املمارسات الرياضية عل   
 لبعض السلبيات كالعنف، الشوفينية، الغش و استهالك املنشطات .
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دور التأطري البيداغوجي يف هذه احلالة أن يكون جازما و قاطعا اجتاه هذه االحنرافات، إذن ممارسة رياضة كرة 
لى املربني الرياضيني العمل بطريقة صارمة جتعلهم يتفادون هذه القدم حتمل معها اإلجيابيات و السلبيات و ع

 االحنرافات اليت تعيق مسعة النادي و احلي معا.

إىل جانب املدارس و املؤسسات الرتبوية األخرى، فإن النادي الكروي مطالب هو أيضا بالقيام بدوره الرتبوي،    
فمسامهة النادي الرياضي بتأطريه التقين و البيداغوجي و  ألن هذا الدور قبل كل شئ يعترب مهمة كرمية و سامية.

يف إطاره اجلمعوي متثل مكسبا كبريا و مساندة معتربة بالنسبة ألولياء املمارسني الرياضيني، وحىت بالنسبة لألطباء 
فال و اللذين يواصلون يف احلث و الوصاية على ممارسة النشاطات الرياضية مبختلف أشكاهلا و خاصة لفئات األط

 املراهقني .

و أخريا و زيادة على هذه الوظيفة الرتبوية اليت تساهم يف التكوين األويل و الندائي للفرد فإن النادي يسعى أيضا 
إىل التكوين املتواصل، فهو يلعب دور منشط التكوين الدائم، بالسماح سواء للشباب أو الكهول للقيام بتكوينات 

 أو املدربني.: احلكام، املنشطني الرياضيني 

فبفضل إدخال بعض هؤالء األعضاء إىل حيز" املعرفة" ذات الطابع اخلاص و اليت تتطلب التحكم يف تقنيات  
املعرفة املدققة، اإلطار التأسيسي و الرتكيز على العمليات االتصالية، النادي الكروي إذن يفوق الوظيفة التقليدية 

121فة الرتبوية الدائمة و مهمة تكوين الرجال .البسيطة للرتبية الرياضية ليدخل يف الوظي
 

الدور االجتماعي للنادي -3-7-2
122

: 

مبنح جمموعة النشاطات الرياضية ذات األوقات الطويلة و اخلارجة عن األوقات الدراسية، فالنادي ميثل نقطة  
اعتهم اإلستحفاظ و استقبال لعدد كبري من األطفال و املراهقني الشبان، و خاصة أن بعض األولياء ليس باستط

 احلرص عليهم بسبب اإلجبارات املهنية و العائلية .
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إن نوادي رياضية كرة القدم تتمتع بتجهيزات رياضية و حملية مقدمة هلا من طرف اجملموعات احمللية، لكن 
اعية الستخدام هذه املنشآت يف املنظور"التوظف الكامل" فإهنا تلعب دور هياكل استقبالية و تقدم مهمة اجتم

 قيمة و ال ميكن استنكارها .

و باعتبار لعبة كرة القدم، الرياضة األكثر شعبية يف العامل، فلها لغة كونية : جنري و نلعب كرة القدم بنفس    
الطريقة يف اجلزائر، إجنلرتا، نيجرييا، الصني و أمريكا. اختالف الثقافات و العروق االجتماعية ال يؤثر على ممارسة  

بل بالعكس فهو يثري أساليب اللعب و التبادالت الثقافية و االجتماعية بني الالعبني أو البلدان، و  كرة القدم،
بالتايل يساعد يف عملية اإلدماج االجتماعي هلذا جند عدة العبني كرة القدم ذوي جنسيات و ثقافات خمتلفة 

القدم من تسهيالت يف االتصال و يلعبون يف نفس النادي الرياضي و لكن مهما قدمت اللغة املوحدة لكرة 
اإلدماج، وجب على اإلدارات املختلفة للنادي االلتزام باحلضور الدائم و الكفاءة العالية نظرا خلصوصية ذلك 
اجلمهور ) سواء الالعبني أو املشجعني املختلفني يف اجلنسيات و الثقافات ( و صعوبته يف بعض األحيان، ألنه 

 اعي، إعاقات السكن، و اختالفات األصول العرقية .جيمع إعاقات الوسط االجتم

فعال، اإلدماج االجتماعي يتطلب املزيد من الوقت و املزيد من املنشآت االستقبالية، و كذا عددا كبريا و    
متزايدا من الفاعلني الناشطني) املدارس املؤسسات، السلطات العمومية و اجلمعيات ( و رغم هذا النادي الرياضي 

 ي ال يزال  يساهم يف إنشاء هذه البناية، يعترب بناء صعب و لكن مشوق .الكرو 

 الدور الثقافي للنادي :-3-7-3

  lajaconde et platini : بأن الرياضة هي ثقافة ألن الرياضة  1985يقول"جانقالفاين" يف كتابه
، لعلم اجلمال... و هبذا إذن، ابتكار، حقا الرياضة ابتكار، فهي ابتكار لالنفعال ، للحركة، للصور، للتنشيط

 الرياضة تشارك يف إثراء تراث اإلنسانية .

 إن رياضة كرة القدم تعترب ثقافة شعبية، و مباريات كرة القدم مساء كل يوم هناية أسبوع أحسن تعبري على ذلك 

هود املبذولة من طرف املظاهرات اليت تعطي إيقاعا حيويا للحياة يف مدننا و أريافنا ما هي إال نتاجا للعمل و اجل
 النوادي الرياضية . فهذه األخرية تعترب خاليا للتنشيط، و أقطاب للنشاط االجتماعي و الثقايف .
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بفضل اآلالف من احلكام املتطوعني للنوادي الرياضية الزالت هذه النشاطات ذات الطابع الرتفيهي و املهرجاين يف  
ة الكروية متثل و هلو بالنسبة للماليني من اجلزائريني، و متثل أيضا تطور دائم و متواصل . فهذه العروض الرياضي

 من ثقافتنا.   

النشاطات الرياضية تساهم يف التقدم اإلنساين بقدر ما تسامهه النشاطات الذهنية األخرى، و لو بطريقة    
شاطات الثقافية التقليدية خمتلفة. زيادة على هذا فهي متس األشخاص اللذين مل يستطيعوا التعبري أو ممارسة الن

 األخرى فبالنسبة هلؤالء، املمارسة الرياضية متثل خطا للتقدم، و فرصة لتحقيق مشاريعهم الفردية أو اجلماعية.

و هبذا، فإن النادي الرياضي لكرة القدم هو مكان للثقافة، و له نفس التقديرات كالنادي املسرحي و كذلك    
 االهتمام كاحلفل املوسيقي أو نشاط ثقايف أخر .العرض الرياضي الكروي له نفس 

إذن، بدوره الثقايف، االجتماعي و الرتبوي، و على املستوى احمللي النادي الرياضي لكرة القدم يقوم بتنفيذ مهمة    
123مثالية نستطيع مماثلتها مبهمة املصلحة العامة.

 

 

 :خالصة

ا االحتاديات الرياضية عموما والوطنية خصوصا فيما خيص الدور تطرقنا يف هذه الدراسة األمهية البالغة اليت متيز هب
الفعال الذي تلعبه يف جمال الرياضة وترقيتها وقد خضنا يف تفاصيل العملية اإلدارية والتسيري لالحتادية الرياضية وما 

 خيص مكوناهتا، أنواعها وأهدافها.

هما، وكما تطرقنا كذلك إىل عالقتها باالحتاديات الدولية وكذا عالقتها بالوزارة الوصية ومدى التأثري والتكامل بين
 واجملاالت املشرتكة بينهما.

ومن خالل هذا الفصل فإن النادي الرياضي هو الركيزة األساسية للنمو و التقدم بالرياضة يف العصر احلديث ، لذا 
ار الوقت و اجملهود من خالل وجب منح عملية تسيريه األمهية البالغة من أجل حتقيق األهداف املرجوة باختص

 االستغالل األمثل جلميع املوارد املتوفرة )املالية و املادية و حىت املعنوية(.
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و تطرقنا إليه فيما سبق جند أن االحتادية و الرابطة الوالئية للرياضة تعمل على تنظيم املنافسات يف اجملال الرياضي 
العمل على تطوير النشاط الرياضي  الرتبوية من خالل العمل من خالل عمل برنامج سنوي يف هذا اجملال كذلك 

 على جتنب النقائص لتدعيم و اكتشاف املواهب لتشكيل الفرق الوطنية التمثيل اجلزائر يف احملافل الدولية للرياضة 
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 :تمهيد 

 

ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة بالنشاط واجملازفات ، اليت جتري وقائعها بني         
وضوعية ، اجلهد املتواصل ، التنظيم ، التخيل اخلصب ، الفطنة أحضان العلم ، هذه املغامرة تستدعي الصرب ، امل

 احلادة ، قابلية التحكم اجليد يف الظروف اجلديدة ...إىل غري ذلك من هذه العناصر الضرورية لنجاح البحث.

يف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هذه الدراسة ، ومن أجل        
احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى ، وبالتايل احلصول على 
نفس النتائج األوىل ، كما هو معروف فان ما مييز أي حبث علمي هو مدى قابليته للموضوعية العلمية ، هذا ال 

 قيقة وموضوعية .ميكن أن يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية د
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 :المنهج المستخدم -1

إن مناهج البحث عديدة ومتنوعة ومتباينة تباين املوضوعات و اإلشكاليات وال ميكن أن ننجز هذا البحث دون 
االعتماد على منهج واضح يساعد على دراسة و تشخيص اإلشكالية اليت يتناوهلا حبثنا   )ذو الوظيفة( والوصفية 

لى اتصال الباحث للميدان ودراسة ما هو قائم فيه بالفعل لذا أستخدم املنهج الوصفي الذي"يعرف إذ يعتمد ع
124بأنه جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة حمل الدراسة ".

 

يل "وميكن تعريفه بأنه ذلك العامل الذي من خالله نقوم بتحديد طبيعة وخصائص بعض الظواهر املعينة ألجل حتل
العالقات بني خمتلف املتغريات حماولني بذلك قياسها بطريقة كمية يف قالبه وأسلوبه أخصائي هادفني من خالل 

125ذلك إىل استخالص نتائج املوضوع تنبؤاته عن تطور خمتلف الظواهر".
 

ية ، كما هي ويعرف يف جمال الرتبية والتعليم بأنه كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعلمية أو النفس
قائمة من احلاضر يقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها ، أو بينها وبني ظواهر تعليمية 

126أو نفسية أو اجتماعية .
 

 ومت إتباع اخلطوات التالية :

 وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالل مجع املعلومات الكافية 

 حول موضوع الدراسة بالوصف الدقيق و التحليل ذا النتائج اجليدة  التحقق من املعلومات اجملموعة
 اعتمادا على الظروف املصاغة واحملددة سابقا بغية استخالص التعليمات ذات النتائج اجليدة .

 :الدراسة االستطالعية -2

قبل وال البحوث االستطالعية هي تلك البحوث اليت تتناول موضوعات جديدة مل يتطرق إليها أي باحث من 
 .127تتوفر عنها بيانات أو معلومات أو حىت جيهل الباحث كثريا من إبعادها وجوانبها
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ويف دراستنا حول موضوع "واقع التسيري اإلداري يف النوادي الرياضية لبلدية بسكرة " ، توجهنا إيل بعض األندية 
املعلومات واألفكار والتحقق من من اجل تقدمي االستبيان للمسريين اإلداريني  ، وهذا من اجل تشخيص ومجع 

 الفرضيات .

ومن خالل هذه الدراسة متكنا من وضع االستبيان والذي وجهناه إىل للمسريين اإلداريني للنوادي  ، ومن بني 
 األسئلة اليت وجهناها إليهم ما يلي : 

 كيف تساهم مهمتك كمسري إداري داخل النادي  ؟ 

 نوادي ؟ هل يساهم التنظيم اإلداري يف تطوير ال 

 أين تكمن أمهية الكفاءة واملستوى التعليمي ملسريين اإلداريني للنوادي ؟ 

 المجال المكاني و ألزماني :-2-1

 المجال المكاني : -2-1-1

 مت توزيع االستبيان على جمموعة من املسريين اإلداريني  ملختلف أندية بلدية بسكرة  الناشطة مبختلف  مستوياهتا   

 ألزماني :المجال  -2-1-2

 2016أفريل  16كانت بداية القيام هبذه الدراسة امليدانية يف الفرتة املمتدة بني يوم السبت 

 ، حيث مت توزيع االستبيان على املدربني . 2016ماي  08إىل غاية يوم اخلميس 

 :تحديد متغيرات الدراسة  -3

ل أنه كي تكون فرضية البحث قابلة للتحقيق تكتسي مرحلة حتديد متغريات البحث ، أمهية كبرية هلذا ميكن القو 
ميدانيا ، أنه البد من العمل على صياغة و جتميع كل متغريات البحث بشكل سليم ودقيق إذ أنه البد أن حيرص  
كل باحث حرصا شديدا على التمييز بني متغريات حبثه وبني بعض العوامل األخرى اليت من شأهنا أن تأثر سلبا 

 سته .  على مسار إجراء درا

 المتغير :

128هو ذلك العامل الذي حيصل فيه تعديل أي تغري لعالقته مبتغري آخر وهو نوعان : 
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 المتغير المستقل : –أ 

 هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع .

 المتغير التابع : -ب

 تغري مستقل.هي تلك العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباحث لقياسها ، وهي تتأثر تبعا مل

 تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي :

 * املتغري املستقل يتمثل يف :التسيري اإلداري.

 * املتغري التابع : النوادي الرياضية  .

 :عينة البحث  -4

ينظر إىل العينة على أهنا جزء من الكل أو البعض من اجملتمع تتلخص يف حماولة الوصول إىل تعميمات لظاهرة  
ة وأهداف البحث مت اختيار العينة بطريقة قصدية حيث مشلت  املسريين اإلداريني لألندية الرياضية معينة و لطبيع

 يف بلدية بسكرة   ، أي أننا مل خنصص العينة بأي خصائص أو مميزات كاملستوى الدراسي، السن، اخلربة، ...اخل.

  ية رياضية يف بلدية بسكرة ، استمارة استبيان على خمتلف مسريين اإلداريني لألند 66قمنا بتوزيع
 مسري. 60استمارة استبيان مما ستلزمنا حصر عينتنا على  60حيث متكنا من اسرتجاع 

 :إجراءات التطبيق الميداني -5 

 يف دراستنا حول موضوع " واقع التسيري اإلداري للنوادي الرياضية يف بلدية بسكرة ".

ة بسكرة  من أجل تشخيص ومجع األفكار واملعلومات ، حيث توجهنا إىل األندية الناشطة على تراب بلدي
 والتحقق من الفرضيات .

 :أدوات الدراسة - 6

 * االستبيان :

لقد استعملنا من أجل الوصول إىل احلقيقة االستبيان املوجه إىل املسريين اإلداريني ن كي حنصل على أكرب عدد 
نتائج ، وإعطاء اقرتاحات وتوضيحات لفتح اجملال أمام من املعلومات ، وللتأكد من صحة الفرضيات بعد حتليل ال

 دراسات أخرى أكثر تعمقا يف هذا املوضوع .
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129اعتمدنا يف هذا االستبيان على طرق خمتلفة يف أنواع األسئلة اليت تنقسم إىل ثالثة أنواع :
 

 األسئلة املغلقة أو حمدودة اإلجابات:

ات املمكنة أو احملتملة لكل سؤال ويطلب من املستجيب اختيار ويف هذا النوع من األسئلة حيدد الباحث اإلجاب
 أحدها أو أكثر.

 األسئلة المفتوحة أو الحرة:

يف هذا النوع من األسئلة يرتك للمبحوث حرية اإلجابة عن السؤال املطروح بطريقته ولغته وأسلوبه اخلاص الذي 
 يراه مناسبا.

 األسئلة المغلقة المفتوحة:

من األسئلة يطرح الباحث يف البداية سؤاال مغلقا أي حيدد فيه اإلجابة املطلوبة ويقيد املبحث يف مثل هذا النوع 
 باختيار اإلجابة.

 أدوات البحث

من أجل اإلحاطة باملوضوع من كل جوانبه مت استخدام استمارة االستبيان اليت تعد أداة رئيسية جلمع البيانات 
130من األشخاص . الكلية عن وقائع حمدودة وعدد كبري نسبيا

 

131وهي جمموعة األسئلة املرتابطة لطريقة منهجية.
 

وكذلك يعرف االستمارة تبيان بأنه جمموعة من األسئلة املرتبطة حول موضوع معني مث وضعها يف استمارة ترسل 
تها ميكن إىل لألشخاص املعنيني بالربيد أو تسليمها باليد متهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها وبواسط
132التوصل إىل حقائق جديدة عن املوضوع و التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غري مدعمة حبقائق.

 

ويعرف كذلك على أنه أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث حمددة عن طريق االستمارة جيري تعبئتها من 
133قبل املستجيب .
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 :حدود الدراسة  -7

دية بلدية بسكرة  وهذا حبكم قرهبا وكذا لضيق الوقت باإلضافة إىل تفادى األعباء املادية اقتصرت دراستنا على أن
 اليت تتطلبها الدراسة خارج بلدية بسكرة  من مصاريف تنقل إىل غري ذلك من تكاليف .

 المعالجة اإلحصائية -8

اإلحصاء هو الوسيلة  و األداة لغرض اخلروج بنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا طريقة اإلحصائية لبحثنا لكون 
احلقيقية اليت نعاجل هبا النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث و االستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا 

 ما يلي :

النسبة املئوية : مبا أن البحث كان خمتصرا على البيانات اليت حيتويها االستبيان فقد وجد أن أفضل وسيلة إحصائية 
 نتائج املتحصل عليها هو استخدام النسبة املئوية .ملعاجلة ال

  

134طريقة حساهبا النسب املئوية تساوي :
 

 / العينة  x100عدد التكرارات   

 %100ع            

 /ع                  x 100ت            س            س=ت

 ع: عدد العينة                                

 ت: عدد التكرارات                               

  س: النسبة املئوية                              
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 :خالصة

ميكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث ، من بني أهم الفصول اليت ضمتها دراستنا هذه ، ألنه 
غريات والعوامل اليت كان باإلمكان أن تعيق السري حيتوي على أهم العناصر األساسية اليت قادتنا إىل احتواء أهم املت

 احلسن هلذه الدراسة .

إن هذا الفصل يعترب مبثابة الدليل أو املرشد الذي ساعدنا على ختطي كل الصعوبات ، وبالتايل الوصول إىل    
 حتقيق أهداف البحث بسهولة كبرية .

بري ، منها متغريات البحث ، املنهج املتبع ، أدوات كما تناولنا فيه أهم العناصر اليت هتم دراستنا بشكل ك    
 البيانات ...اخل من العناصر اليت يعتمد عليها أي باحث  يف اجلانب التطبيقي لدراسته .
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 تسيير اإلداري ودوره في التأثير على النوادي الرياضية:المحور األول 

 السـؤال األول :

 يف النادي؟                                    ما هي مهامك يف التسيري اإلداري  

 الغـرض من السـؤال :

 معرفة مهمة املسري اإلداري يف النادي.

 :01تحليل ومناقشة السؤال رقم 

من خالل حتليل نتائج هذا السؤال وجدنا أن اإلجابة ختتلف بإخالف العضو ودوره داخل النادي فتقتصر مهمة 
ام على باقي أعضاء ودراسة الطلبات للرياضيني املنخرطني وباقي أعضاء أما بنسبة الرئيس فيما يلي توزيع امله

المني املايل فمهمته تسيري أموال النادي أما بالنسبة للمسري اإلداري يقوم بتسيري وظائف اإلدارة ) 
 ختطيط,تنظيم,توجيه,رقابة(  

 االستنتاج

باختالف املنصب وتشرتك مهمتهم يف العمل جبد من من خالل ما سبق نستنتج أن مهام املسريين ختتلف      
 اجل جناح النادي وتوفري وتسيري اجليد للمارد املالية والبشرية من خالل تطبيق وظائف اإلدارة بشكل سليم . 

 السؤال الثاني:

 كيف تساهم مهمتك كمسري داخل النادي ؟

 الغرض من السؤال :

 ــةالنسبـ التكـــرارات اإلجـــابة الســــؤال

كيف تساهم مهمتك  
 كمسري داخل النادي

 %100 60 اجيابية

 % 00 00 سلبية

 %100 60 اجملمــوع

 ( : يوضح مسامهة املسري اإلداري داخل النادي 03جدول رقم )                       
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 عـرض النتــائج :

ملسريين اإلداريني مييلون إىل اإلجابة %من ا 100من خـالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول نالحظ أن نسبـة   
 أن هلم دور اجيايب يف النادي 

 تحـليل النتــائج  :

% إال  100من خـالل نتائج اجلدول نرى أن  للمسريين اإلداريني دور فعال واجيايب داخل النادي  وما نسبة 
 تأكيدا على هذا الكالم .

 االستنتـــاج  :

ـدول أن املسريين اإلداريني يسامهون اجيابيا داخل النادي وهذا يكون بتأدية نستنتـج من خالل حتليـل نتائج اجل
 مهامهم يف أكمل وجه .

 الســؤال الثــالث:

 هل متنحكم إدارة النوادي احلرية الكاملة يف شؤون الفريق الذي متثله؟ 

 الغـرض من الســؤال  :

 النوادي متنح احلرية الكاملة الفريق . الغـرض من هـذا السـؤال هـو معرفة إذ ما كانت إدارة      

 النسبــــة التكـــرارات اإلجـــابة الســـؤال

هل متنحكم إدارة النوادي 
احلرية الكاملة يف شؤون 

 الفريق الذي متثله؟

 

 %75 45 نعــــم

 25% 15 ال

 % 100 60 اجملمـــوع

0; سلبية   

60; ايجابية  

 مساهمة المسير داخل النادي03شكل  يمثل 

 ايجابية سلبية 
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 قرار ( : يوضح مدى حرية املسري اإلداري يف اختاذ 04جدول رقم ) 

 

 عرض النتائج:

من املسريين  يتمتعون حبرية يف شؤون الفريق ، بينما   75من خـالل النتائج احملصـل عليهـا نـالحظ أن نسبـة %
 %  ال متنحهم اإلدارة حرية الكاملة يف شؤون الفريق .25نسبـة  

 تحليــل النتـــائج :

 القرار يف شؤون الفريق بالنسبة للرؤساء النوادي  .يبيـن لنا اجلدول أن املسريين اإلداريني يكنون أصحاب 

 االستنتــــاج :

 ومنه نستنتــج أنه جيب أن متنح احلرية الكاملة للمسريين يف شؤون الفريق ليصل إال أهداف  . 

 الســـؤال الرابع :

 ة؟    هل تعتربون أن املسار اإلداري املنتهج يف النوادي الرياضية يساير األهداف املرجو 

 الغـــرض من السـؤال :

 معـرفة إذا ما كان املسار اإلداري املنتهج يف النوادي الرياضية يساير األهداف املرجوة.

 النسبـــة التكـــرارات اإلجـــابة الســـؤال

هل تعتربون أن املسار 
اإلداري املنتهج يف النوادي 
الرياضية يساير األهداف 

 املرجوة؟

 %85 51 نعــم

 %15 9 ال

 %100 60 اجملمـــوع

0,75; نعم  

0,25; ال  

دائرة نسبية توضح مدى حرية المسير االداري في اتخاذ (4)شكل 
 قرار
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 ( : املسار اإلداري املنتهج يف النوادي الرياضية يساير األهداف املرجوة 05جدول رقم ) 

 

 عـــرض النتـــائج :

من خـالل اجلدول نالحظ أن املسار اإلداري املنتهج يف النوادي الرياضية يساير األهداف املرجوة ، وهذا مـا 
 15%  وهي نسبة معتربة مقارنة مع اإلجابات النافية للســؤال واملقدرة بـ  85ة واملتمثلة يف  تؤكـده النسبـة املعطـا

. % 

 تحلــيل النتـــائج :

من خـالل النتـائج احملصل عليـها نالحـظ أن املسار ما كان املسار اإلداري املنتهج يف النوادي الرياضية يساير 
 األهداف املرجوة وهذا هدف اإلدارة .

 ستنتـــاج :اال

( أن لإلدارة الرياضية دور هام وفعال يف النوادي الرياضية وهذا ملسايرة 5نستنتــج من خالل حتليلنـا للجدول رقم )
 أهداف  .

 

 

 

 

 

 

 

85; نعم  

15; ال  

 دائرة نسبية تبين اذا كان المسار االداري المنتهج في النوادي الرياضية يساير االهداف المرجوة (:5)شكل

 ال نعم



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 الســؤال الخامس  :

 * هل  للنتائج اجليدة املتحصل عليها من طرف النادي عالقة بالتسيري اإلداري ؟   

 الغــرض من الســؤال :

 فة  عالقة التسيري اإلداري بالنتائج اجليدة للنادي هو معـر  

 النسبـــة التكـــرارات اإلجــــابة الســؤال

هل  للنتائج اجليدة 
املتحصل عليها من طرف 

النادي عالقة بالتسيري 
 اإلداري ؟

 % 100 60 نعـــم

 % 00 00 ال

 % 100 60 اجملمـــوع

 اإلداري بالنتائج اجليدة للنادي ( : معـرفة  عالقة التسيري06جدول رقم )

 

 

 عـــرض النتــائج :

من خالل النتــائج املـدونة يف اجلــدول نالحـظ أن للتسيري اإلداري عالقة بالنتائج اجليدة للنوادي وهذا ما تبينه نسبة 
100 .% 

 تحلــيل النتــائج :

داري  يسـاهم بنسبة كبيـرة يف النتائج اجليدة اليت من خــالل مالحظتنــا هلـذه النتـائج  يتبيـن لنا أن التسيري اإل
 تتحصل عليها النوادي الرياضية .

60; نعم  

;  ال
0 

 دائرة نسبية تبين عالقة التسيير االداري بالنتائج الجيدة للنادي: 6شكل رقم 

 ال نعم



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 االستنتـــاج :

 ( أن التسيري اإلداري اجليد دور كبري يف حتسني نتائج الفريق .6ويف األخيـر نستنتـج  من اجلدول رقم )

 الســـؤال السادس :

 يف رأيك كيف ترى سر جناح يف التسيري اإلداري ؟

 الغــرض من الســـؤال :

 معـرفة سر جناح التسيري اإلداري يف رأى املسريين 

 عـــرض النتــائج  :

يرى املسريين اإلداريني للنوادي الرياضية أن سر جناح على املسامهة الفعالة لكل أعضاء النادي والتنسيق بني 
 مه املكلف هبا من طرف اإلدارة .         املسريين وباقي األعضاء وتضافر اجلهود كذلك وعمل كل مسري حسب مها

 تحلــيل النتــائج   :

ومن خـالل حتليلنـا للنتـائج املـوجودة يف اجلــدول جنـد  أن كل املسريين يرون ان العمل جبد و العمل اجلماعي 
 وتشاور هو سر جناح التسيري اإلداري. 

 االستنتــــاج  :

  األعضاء هو سر النجاح رياضية  .نستنتــج أن العمل اجلماعي  وتنسيق بني

 الســـؤال الســابع :

 *   هل ترى أن التسيري اإلداري السيئ ألي نادي رياضي هو من بني عوامل الفشل ؟        

 الغـــرض من الســؤال :

 معرفة إذا كان أل

 النسبــة التكـــرارات اإلجـــابة الســؤال

هل ترى أن التسيري 
نادي اإلداري السيئ ألي 

رياضي هو من بني عوامل 
 الفشل ؟

 

 % 83 50 نعم

 10 ال

 

18 % 

 % 100 25 اجملمـــوع

 ( : التسيري اإلداري السيئ ألي نادي رياضي هو من بني عوامل الفشل   07جدول رقم )

 



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 

 عـــرض النتـــائج :

لتسيري الداري السيئ من بني عوامل % ترى أن ا 83نالحـظ من خـالل اجلــدول أن نسبـة الكبرية واملقدرة  بـ:  
% يرون انه  ليس التسيري اإلداري السيئ من عوامل الفشل  وهي نسبة  17الفشل  ألي نادي ، وبنسبة أقل 

 ضئيلة.

 تحلـــيل النتـــائج   :

السيئ  % يعتربون أنا التسيري اإلداري 83انطالقا من اجلدول جنـد أن نسبـة من إجابات املسريين  واملتمثلة يف 
% هم املسريين الذين يرون انه ليس التسيري  17هو من بني عوامل فشل النادي  بشكـل أكرب ، وتليهـا نسبة 
 اإلداري السيئ من عوامل الفشل بل رمبا هناك عوامل أخرى .

 االستنتـــاج  :

ء أي نادي وبالتايل الفشل نستنتـج من خـالل عملية حتلـيل النتـائج أن التسيري اإلداري السيئ  يؤثر يف على أدا
 بشكل أكبـر مقـارنة بالعوامل األخرى 

 الســـؤال الثامن  :

 هل يؤثر التسيري اإلداري على نتائج النوادي الرياضية ؟ 

 

 

 

50; نعم  

10; ال  

دائرة نسبية تبين التسيير االداري السيئ ألي :  7شكل رقم 
 نادي رياضي هو من بين عوامل الفشل         

 نعم  

 ال



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 الغــرض من الســؤال :

 تأثري التسيري اإلداري على نتائج النوادي الرياضية 

 النسبـــة التكـــرارات اإلجــابة الســـؤال

ثر التسيري اإلداري هل يؤ 
على نتائج النوادي 

 الرياضية  ؟

 % 92 55 نعــم

 % 08 05 ال

 % 100 60 اجملمـــوع

 ( : يوضح تأثري التسيري اإلداري على نتائج النوادي الرياضية. 08جدول رقم ) 

 

 

 عــرض النتـــائج :

% ، أما نسبة 92ابوا بنعم كانت (، نالحظ أن نسبة املسريين الذين أج08من خالل نتائج اجلدول رقم )
%، و هذا ما يدل على أن نسبة اجمليبني بنعم أكثر من نسبة املسريين 08املسريين اجمليبني بال فبلغت نسبتهم 

 اجمليبني بال.  

 تحلـــيل النتــائج  :

نظم و مدى تأثريه الفعال على من خـالل النتـائج املـدونة يف اجلـدول أعـاله يظهـر لنـا جليـا أمهيـة التسيري اإلداري امل
 نتائج للنوادي الرياضية .

55; نعم  

5; ال  

دائرة نسبية توضح مدى تأثير التسيير اإلداري : 8شكل رقم 
 على نتائج النوادي الرياضية

  
 نعم

 ال



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 االستنتـــــاج :

نستنتــج يف األخيـر أنه كلما كان عمل املسريين و اإلداريني منظما و خمطط له بصورة دقيقة و مدروسة من مجيع 
 النواحي كلما كانت نتائج هذا النادي أكثر فعالية ومرضية و إجيابية.

 اهمة التنظيم في تطوير النوادي الرياضيةمس: المحور الثاني

 الســؤال األول:

 * ما رأيك يف التنظيم اإلداري؟          

 الغــرض من الســـؤال :

 معـرفة رأي املسريين يف التنظيم اإلداري.         

 النسبـــة التكـــرارات اإلجــابة الســـؤال

 

ما رأيك يف التنظيم 
 اإلداري؟

 % 84 08 جيد

 % 16 40 وسطمت

 % 20 12 ضعيف

 % 100 60 اجملموع

 ( : يوضح رأي املسريين يف التنظيم اإلداري 09جدول رقم ) 

 

8; جيد  

40; متوسط  

12; ضعيف  

 دائرة نسبية تبين رأي المسيرين في التنظيم اإلداري :  9شكل رقم 



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 عـــرض النتـــائج   :

%  من املسريين يرون  أن التنظيم اإلداري اخلاص باألندية الرياضية 67مـن خـالل اجلــدول نـالحظ  أن نسبـة  
% و اليت خصصت 13%، أما نسبة 20بات على تقدير ضعيف بلغت متوسط ،يف حني أن نسبة اإلجا

 باإلجابة على تقدير جيد. 

 تحلـــيل النتـــائج   :

% من جممــوع  العينـة املستــجوبة  توضح لنـا وبشكـل 67عنـد حتلـلينا  هلـذا اجلــدول  يتنب لنـا جليـا أن نسبـة   
 20ة متوسط.  بينمـا  تـرى   اجملمـوعة األخرى  واملقـدرة بنسبة قليلة مدقـق أن  التنظيم اإلداري للنوادي الرياضي

% يرون أن التنظيم اإلداري جيد وهي 13% إىل أن التنظيم اإلداري ضعيف  أما  النسبة املتبقية واملقدرة ب 
 اقل نسبة . 

 االستنتـــــاج :

وسط نوعا  ما يف النوادي الرياضية و رمبا يعود نستنـج من خالل قرأتنا لنتـائج اجلـدول أن التنظيم اإلداري  مت
 السبب الرئيسي يف  هذا هو التكوين الغري الكايف  للمسريين يف هذا اجملال.  

 السؤال الثاني :

 هل تؤمنون بالتنظيم اإلداري يف النوادي الرياضية ؟

 الغرض من السـؤال :

 يم يف اإلدارة الرياضية .معرفة إذا ما كان املسريين اإلداريني لديه ميل حنو التنظ

 النسبـــة التكـــرارات اإلجــابة الســـؤال

 

هل تؤمنون بالتنظيم 
اإلداري يف النوادي 

 الرياضية ؟

 

 % 92 57 نعــم

 % 08 03 ال

 

 اجملمـــوع

 

60% 
100 % 

 الرياضية  ( : يوضح ما إذا كان املسريين اإلداريني لديه ميل حنو التنظيم يف اإلدارة 10جدول رقم )

 



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 

 عرض النتـائج :

% , يف حني بلغت نسبة املسريين اجمليبني  95نالحظ من اجلدول أن نسبة املسريين احملبني بنعم بلغت ما قيمته 
 %  فقط وهي نسبة قليلة.5بال ما قيمته 

 تحليل النتائج:

ة األكرب من املسريين يف اإلدارة الرياضة من خـالل النتـائج املـدونة يف اجلـدول أعـاله يظهـر لنـا جليـا أن النسب  
 لديهم ميول و احنراف باجتاه التنظيم داخل أو ضمن اإلدارة الرياضية أو اإلدارة اخلاصة بالنادي الرياضي.

 االستنتاج:

و  و من ما سبق ميكن استنتاج أن أغلب املسريين يف اإلدارة الرياضية يؤمنون أنه بوجود التنظيم يف اإلدارة الرياضية
وضع خطة عمل مدروسة تسري هبا هذه اإلدارة، يسهل تسيري كل من املدربني و العمال يف هذه اإلدارة الرياضية 
و كذلك تسيري املال بعقالنية و صرفه يف ما خيدم األهداف املسطرة هلذا الفريق، هذا من جهة و من جهة أخرى 

 ثقة بينهم.   يزيد من التنسيق بني أفراد هذه اجلماعة و كذلك زيادة ال

 

 

 

 

 

 

 

57; نعم   

3; ال  

 دائرة نسبة تبين اذا كان  المسيرين االداريين لديه ميل نحو التنظيم في االدارة الرياضية : 10شكل رقم 

 ال نعم 



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 الســؤال الثالث :

 * هل يساهم التنظيم احلايل أو يعيق يف تطوير النوادي الرياضية   

 الغــرض من الســؤال :

 معرفة ما إذا كان التنظيم احلايل مع أو ضد النوادي الرياضية.       

 النسبـــة التكـــرارات اإلجــابة الســـؤال

 

و يساهم التنظيم احلايل أ
يعيق يف تطوير النوادي 

 الرياضية ؟

يساهم يف تطوير النوادي 
 الرياضية

40 67 % 

يعيق تطوير النوادي 
 الرياضية

11 18 % 

 % 16 09 ال أدري

 % 100 60 اجملموع

 ( : مسامهة التنظيم احلايل يف التطوير النوادي الرياضية 11جدول رقم ) 

 

يساهم في تطوير 
;  النوادي الرياضية

40 

يعيق تطوير النوادي 
11; الرياضية  

9; ال ادري  

 دائرة نسبية تبين إذا كان التنظيم الحالي مع أو ضد النوادي النوادي الرياضية  : 11شكل رقم 

 يساهم في تطوير النوادي الرياضية

 يعيق تطوير النوادي الرياضية

 ال ادري



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 عرض النتـائج :

سبة املسريين اجمليبني بأن التنظيم احلايل يساهم يف تطوير النوادي الرياضية بلغت ما قيمته نالحظ من اجلدول أن ن
% ، 18% , يف حني بلغت نسبة املسريين اجمليبني بأن التنظيم احلايل يعيق تطور النوادي الرياضية ما قيمته  66

% فقط 16أشخاص أي بنسبة  09لرياضية أما بلغ عدد املسريين الذين ال يدرون واقع التنظيم بإدارات النوادي ا
 وهي السبة األضعف.

 تحليــل النتـائج:

من خـالل اجلـدول أعاله نالحـظ أن التنظيم احلايل يف نظر أغلب املسريين يف اإلدارة الرياضية هو تنظيم بناء و   
، و هذا بفضل العالقة يساهم يف الرفع من مستوى و فعالية هذه النوادي الرياضية و تطوير أدائها حنو األحسن

املنسجمة بني العناصر اإلدارية للنادي، بينما يرى البقية أن التنظيم احلايل يعيق النوادي الرياضية و هذا نظرا إىل 
 ضعف التنسيق بني األعضاء و العناصر اإلدارية.

 االستنتاج:

 ضي.مما سبق نستنتج أنه  إذا هناك تطور ملحوظ يف مستوى التنظيم اإلداري الريا

 السؤال الرابع:

 هل يساهم التنظيم يف تطوير النوادي الرياضية؟

 الغرض من طرح السؤال:

 معرفة إذا ما كان التنظيم يساهم يف تطوير النوادي الرياضية

 النسبـــة التكـــرارات اإلجــابة الســـؤال

هل يساهم التنظيم يف 
 تطوير النوادي الرياضية؟

 

 % 100 60 نعــم

 % 00 00 ال

 % 100 60 اجملمـــوع

 ( :مسامهة التنظيم يف تطوير النوادي الرياضية 12جدول رقم ) 

 



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 

 عرض النتـائج :

نالحظ من اجلدول أن نسبة املسريين اجمليبني بأن التنظيم يساهم يف تطوير النوادي الرياضية بلغت ما قيمته 
 يساهم يف تطور النوادي الرياضية ما قيمته % , يف حني بلغت نسبة املسريين اجمليبني بأن التنظيم ال100
00.% 

 تحليــل النتـائج:

من خـالل اجلـدول أعاله نالحـظ مجيع املسريين مل خيتلفوا على أن التنظيم يساهم بشكل فعال على تطوير النادي 
 الرياضي 

 االستنتاج:

عد صحيحة فهو بالتأكيد يساعد  مما سبق نستنتج أن التنظيم الذي يكون مبنيا  على أسس علمية و مقيد بقوا
 تطوير املستوى يف األداء لدى النادي الرياضي.

 

 

 

 

 

60; نعم  

;  ال
0 

 دائرة نسبية توضح مساهمة التنظيم في تطوير النوادي الرياضية 12:شكل رقم 

 ال نعم



 الجانب التطبيقي                    الفصل الثاني:عرض وتحليل النتائج

 

  

 

 للكفاءة ومستوى التعليمي للمسيرين اإلداريين دور ايجابي في النوادي: المحور الثالث 

 السؤال األول:

 هل املسريين اإلداريني احلاليني من ذوي االختصاص؟

 الغرض من السؤال:

 ملسريين اإلداريني احلاليني من ذوي اختصاص   .معرفة إذا ما كان ا

 النسبـــة التكـــرارات اإلجــابة الســـؤال

هل املسريين اإلداريني 
احلاليني من ذوي 

 االختصاص؟

 

 % 58 35 نعــم

 % 42 25 ال

 % 100 60 اجملمـــوع

 ختصاص .( : يوضح اذا كان املسريين اإلداريني احلاليني من ذوي اال13جدول رقم ) 

 

 عــرض النتـــائج :

%  إجـابة املسريين على أن املسريين اإلداريني  58من خـالل اجلـدول نالحـظ أ، النسبـة املئويـة واملقـدرة بـ    
 % من املسريين  يـرون عكس ذلك . 42احلالني من ذوي االختصاص  ، بينمـا  هنـاك نسبـة املتقاربة  تقدر بـ:  

 ج  :تحلـــيل النتــائ

من خـالل النتـائج املـدونة يف اجلـدول أعـاله يظهـر لنـا ان املسريين احلالني يف النوادي الرياضية بوالية بسكرة من 
ذوي االختصاص و هذا بالنسبة لألندية اجلديدة ونظرا لتواجد الكفاءات بسبب املعهد إما اندية القدمية فهي 

 تعتمد على مسريين من ذوي اخلربة فقط. 

35; نعم  

25; ال  

 دائرة نسبية توضح اذا كان المسيرين الحالين من ذوي االختصاص : 13شكل 

 ال نعم
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 ستنتـــــاج :اال

نستنتــج يف األخيـر أن أغلب املسريين و خاصة يف النوادي احلديثة اإلنشاء هم مسريين ذوي اختصاص و ذوي 
 شهادات خترج، على عكس النوادي القدمية و اليت تعتمد على املسريين ذوي اخلربة.

 السؤال الثاني

 ري اإلداري؟ *  ما هي الشهادة اليت حيملها املتخصصني يف التسي        

 الغــرض من الســـؤال :

 معـرفة نوع التخصصات املعتمدة لدى اإلدارة الرياضية          

 عـــرض النتـــائج   :

مـن خـالل األجوبة املقرتحة من طرف املسريين نالحظ أن أغلب شهادات املسريين العاملني يف اإلدارة الرياضية 
 حيملون شهادة إدارة و تسيري رياضي. 

 حلـــيل النتـــائج   :ت

 عنـد حتلـلينا  هلـذه األجوبة  يتنب لنـا جليـا أن معظم املسريين حيملون شهادة االختصاص.       

 االستنتـــــاج :

نستنـج من خالل قرأتنا هلذه النتائج أن املسريين يف اإلدارة الرياضية ميتلكون شهادات يف هذا اجملال باإلضافة إىل 
 ة.  اخلربة املكتسب

 الســـؤال الثالث  :

 هل تعتربون أن كفاءة وقدرة املسريين تساعده يف تأدية مهامهم كافية لذلك؟ 

 الغــرض من الســـؤال :

 معـرفة مـا إذا كانت كفاءة و قدرة املسريين تساعده يف تأدية مهامهم كافية لذلك.    

 النسبــــة التكـــرارات اإلجــابة الســـؤال

أن كفاءة هل تعتربون 
وقدرة املسريين تساعده يف 

تأدية مهامهم كافية 
 لذلك؟

 

 % 80 58 نعــــم

 % 20 02 ال

 

 اجملمـــــوع

 

60 

 

100 % 

 ( : يوضح مدى تأثري كفاءة وقدرة املسريين يف تأدية مهامهم  14جدول رقم ) 
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 عـــرض النتـــائج :

ن أفـراد العينة تـرى أن كفاءة وقدرة املسريين تساهم وبدور كبيـر % م 97من خـالل اجلـدول يظهـر لنـا أن         
 %  فقط بأهنا ال تساعدهم يف تأدية مهامهم . 03يف تأدية مهامهم ، يف حني ترى النسبة ضئيلة واليت تقدر بـ: 

 تحلــيل النتـــائج :

% من جممـوع العينة اليت مشلها االستبيان  98يف حتليـنا هلذا اجلـدول جنـد أن النسبة األوىل واملقدرة بـ:          
ترى بأن كفاءة وقدرة املسريين تساهم وبدور كبيـر يف تأدية مهامهم وهذا يرجع  إىل انه يوجد فرق بني املسريين 

% يـرون  02ذوي اخلربة وقدرة من خالل تطبيق عناصر اإلدارة ، وباملقابل هناك نسبة ضئيلة واليت تقدر بـ 
 عكس ذلك  .

 ستنـــتاج  :اال

نستنتج مما سبق أن كفاءة وقدرة املسريين جتعل املسري أكثـرا فعالية وواقعية يف تأدية مهامه وهذا من خالل ما 
 يكتسبه من معارف و خربة عمل يف جمال تسيري اإلداري يف النوادي  . 

 الســؤال الرابع:

 نوادي لتحسني املردود؟ أال ترون بأنه جيب تأهيل مؤطرين للقيام بالتسيري اإلداري لل

 الغــرض من الســؤال :

 معرفة رأي املسريين حول تأهيل املؤطريني للقيام بتسيري اإلداري للنوادي لتحسني املردود 

 عـــرض النتــائج :

 تبني لنا النتائج أن كل أفراد العينة اليت مشلها االستبيان أهنم مؤيدين لفكرة تأهيل املؤطرين    .

58; نعم  

2; ال  

 دائرة نسبية توضح مدى تاثير كفاءة وقدرة المسيرين في تادية مهامهم : 14شكل 

 ال نعم
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 ـــائج :تحلــيل النت

يف حتليلنا إلجابات على هذا السؤال املفتوح جند أن كل العينة مع فكرة التأهيل وهذا سببه هناك نقص كبري يف 
التأهيل وتسيري املتخصصني يف هذا اجملال ويكون هذا التأهيل عن طريق دورات خاصة للمتخصصني يف هذا 

 العصرنة وتعلم اجملال وهته دورات مفيدة فهي دائم تكون من اجل مواكبة 

 االستنتـــــاج :

نستنتج يف األخري نقص الدورات واإلمكانيات يف جمال التأهيل رغم أمهيته ونتائج اجليدة والفعالة سواء يف حتسني 
 مردود هته النوادي أو تسيري اجليد واملنظم .

 السؤال الخامس:

 يأين تكمن أمهية كفاءة ومستوى التعليمي ملسريين اإلداريني للنواد

 الغــرض من الســؤال :

 معرفة أمهية كفاءة ومستوى التعليمي ملسريين اإلداريني للنوادي 

 عـــرض النتــائج  :

من خـالل النتائج  نـالحظ أن غـالبية األجـوبة كـانت أن أمهية كفاءة ومستوى التعليمي يف التنظيم والتسيري اجليد 
 والعقالين للموارد البشرية واملالية 

 ل النتـــائج :تحليـــ

حسـب النتـائج الـواردة فـي األجوبة على سؤال االستبيان املفتوح  كانت أجوبة املسريين اإلداريني للنوادي أن أمهية  
كفاءة واملستوى التعليمي تكمن يف التطبيق اجليد  والصحيح لوظائف اإلدارة  والتسيري العقالين واحملكم  للنوادي 

 الرياضية واملالية 

 تـــاج :االستن

نستنتـج من خالل حتليل نتائج أجوية على استبيان أن للكفاءة ومستوى التعليمي دور هام وهذا يساعد املسريين 
 اإلداريني للقيام بواجباهتم على أكمل وجه. 

 الســـؤال السادس :

 هل للكفاءة واملستوى التعليمي دور اجيايب يف النوادي الرياضية ؟

 الغــرض من الســؤال :

 معـرفة إذا مـا كان للكفاءة واملستوى التعليمي دور اجيايب يف النوادي الرياضية           
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 النسبـــة التكــرارات اإلجــابة الســـؤال

هل للكفاءة واملستوى 
التعليمي دور اجيايب يف 

 النوادي الرياضية ؟

 

 % 100 60 نعـــم

 % 00 00 ال

 % 100 60 اجملمـــوع

 ( : إذا مـا كان للكفاءة واملستوى التعليمي دور اجيايب يف النوادي الرياضية 15جدول رقم ) 

 

 عـــرض النتــائج :

% ،  100من املالحـظ يف اجلـدول أن للكفاءة واملستوى التعليمي دور اجيايب يف النوادي الرياضية  وهذا بنسبة 
 بينمـا النسبة معـدومـة للتـي تنفي ذلك . 

 ج  :تحــليل النتــائ

من خـالل النتـائج املعـروضة يف اجلـدول أعاله يظهر لنـا جليـا أن هنـاك عالقة  بني الكفاءة واملستوى التعليمي 
والنتائج اجيابية يف النوادي الرياضية ، كمـا أن املتحصل على شهادات العليا تكون لديه الكفاءة والرصيد العلمي 

 ملتابعة مهامه يف النادي .

 ج :االستنتــــا

نستخـلص ممـا سبـق أن الكفاءة املهنية واملستوى تعليمي يف تسيري  اإلداري للنوادي أمهية كبرية يف هذا اجملال      
وهذا ما أكده أصحاب اخلربة الن املسري املتخصص يبين عمله على أسس وقواعد صحيحة.

60; نعم  

0; ال  

 دائرة نسبية تبين إذا مـا كان للكفاءة والمستوى التعليمي دور ايجابي في النوادي الرياضية : 15شكل

 ال نعم
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 :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات -1

 مناقشة الفرضية األولى:

رض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على املسريين اإلداريني لبعض النوادي الرياضية يف بعد ع
بلدية بسكرة  وبعد عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحنا من خالهلا فرضيات حبثنا ، 

 تسيري اإلداري اجليد يف جناح النادي واستمراره .وانطالقا من الفرضية األوىل يف حبثنا اليت تقول: يساهم ال

( تبني لنا فعال أنا لتسيري الداري اجليد 2,4,5,6,7ومن خالل اإلجابة على أسئلة االستبيان يف احملور األول )
يساهم يف جناح النادي واستمراره  يلعب دورا مهما يف  تطبيق وظائف اإلدارة بشكل صحيح وهذا ما يتفق مع 

 ادئ التسيري اإلداري  يف اجلانب النظري الذي ينص على أن أمهية التسيري اإلداري  تكمن يف:أمهية ومب

 مناقشة الفرضية الثانية:

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على املسريين اإلداريني  بعض االندية الرياضية ببلدية 
عملية التحليل مت الوصول إىل أغلبية احلقائق اليت كنا قد طرحتاها من بسكرة مامهة التنظيم تطوير النوادي  وبعد 

خالل فرضيات حبثنا وانطالقا من الفرضية الثانية "مسامهة التنظيم يف تطوير النوادي" ومن خالل اجلداول يف احملور 
رياضية وهذا ما يتفق ( تبني لنا فعال أن التنظيم يلعب دورا مهما يف تطوير النوادي ال10,9.8الثاين للتنظيم )

عليه يف وظيفة التنظيم يف اجملال الرياضي يف اجلانب النظري الذي يعترب التنظيم يف عملية اإلدارية هو إطارها 
اخلارجي ففي التنظيم حتديد املسؤوليات والسلطات اليت حتدد املشرفني واملنفذين يف جمموعة العالقات الرمسية، 

سياسات اليت هتدف إىل حتقيق األهداف ال بد أن يكون هناك تنظيما فبعد حتديد األهداف واخلطط وال
مالئما.كما خيدم التنظيم اجليد االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية للربامج الرياضية وأنشطتها وحيقق 

 اإلشباع الكامل والرغبات اإلنسانية لألفراد وهذا ما خيدم فرضيتنا الثانية.

سة شواطي رابح الذي يرى أن التنظيم يلعب دورا مهما يف حتسني تسيري املنشآت الرياضية وهذا ما يتفق مع درا
يف اجملال الرياضي حيث يعترب التنظيم عملية إدارية يتم فيها حتديد املسؤوليات والسلطات اليت حتدد املشرفني 

ت اليت هتدف إىل حتقيق األهداف واملنفذين يف جمموعة العالقات الرمسية، فبعد حتديد األهداف واخلطط والسياسا
 ال بد أن يكون هناك تنظيما مالئما.
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 مناقشة الفرضية الثالثة:

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على املسريين اإلداريني يف بعض النوادي  الرياضية 
ءة واملستوى التعليمي للمسريين اإلداريني دور ببلدية بسكرة  مت الوصول إىل أغلبية احلقائق الفرضية الثالثة  "للكفا

اجيايب يف النوادي الرياضية " ومن خالل اجلداول يف احملور الثالث وإجابات على األسئلة املفتوحة 
( تبني لنا فعال أن للكفاءة واملستوى التعليمي للمسريين االداريني دور اجيايب يف النوادي 6,5,4,3,2,1)

 عليه يف اجلانب النظري يف مؤهالت املسري الناجح واليت تشمل:الرياضية وهذا ما يتفق 

لكي ينجح كل مسري يف شغل مركزه جيب أن يواجه األعمال اليت حتت إشرافه ويسريها يف يسر وسهولة كما جيب 
 أن يفهم مبادئ التنظيم واإلدارة ليستخدمهما استخداما صحيحا ويشرتط يف املسري أن يقدر احلاجة إىل العالقات

اإلنسانية ويعرف من تكون عليه العالقات السليمة بني مجيع العاملني معه من مستلزمات النجاح وأن يرسم 
أهدافه بوضوح وخيطط ملرؤوسه اإلجراءات اليت تبيح تنفيذ هذه األهداف ويفوض السلطة الضرورية إىل األشخاص 

ستنبط وسائل الرقابة اليت تضمن تنفيذ اخلطة الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ املراحل املختلفة للعمل وي
 ويستعرض بعض املؤهالت املميزة للمسري الناجح ونلخصها يف ما يلي:

 امتالك الطاقة اإلدارية.

 احملافظة على السلك اإلداري ومميزات القيادة.

 القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم.

 اجلدارة يف استخدام التنظيم.

 إبداء اآلراء السديدة.

 ضبط النفس.

 االستقامة.

 القدرة على تنسيق أعمال الزمالء
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 :خالصة

لقد رأينا من خالل دراستنا امليدانية ، وباعتمادنا على املنهج الوصفي أي باستخدام االستبيان وحتليل  
يت وظفناها النتائج وإظهار واقع التسيري اإلداري للنوادي الرياضية ببلدية بسكرة ، واستنادا للفرضيات املختلفة ال

يف هذا اجملال وبعد مناقشة وحتليل االستبيان يتبني لنا من خالل الفرضية األوىل توصلنا فعال إىل أن لتسيري اإلداري 
دور يف التأثري على النوادي الرياضية وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة املقرتحة واملطروحة يف استمارة 

يعترب التسيري هو قيام األفراد بعملية التخطيط والتنظيم وإصدار األوامر االستبيان وكذلك يف اجلانب النظري إذ 
 بأحسن الوسائل املمكنة وذلك من أجل حتقيق أهداف معينة بكفاءة وفعالية.

ومن خالل الفرضية الثانية توصلنا فعال إىل أن التنظيم يلعب دورا مهما يف حتسني  تطوير النوادي  
بة على األسئلة املطروحة يف استمارة االستبيان وكذلك يف اجلاين النظري إذ يعترب الرياضية وذلك من خالل اإلجا

 التنظيم اجليد الستخدام األمثل الطاقات البشرية واملادية كما يهدف التنظيم إىل حتديد املسؤوليات.

تلعب دورا  ومن خالل الفرضية الثالثة توصلنا إىل أن الكفاءة واملستوى التعليمي للمسريين اإلداريني  
مهما  واجيايب يف النوادي الرياضية يف وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة املطروحة يف استمارة االستبيان ، 
وهذا الن الشروط اليت وضعتها االحتادية يف تسيري النوادي اجلزائرية ان يكون للمسؤول مستوى تعليمي جيد 

التنظيم اجليد يف النوادي وهذا يعطي نتيجة اجيابية وجناح وتكمن الكفاءة واملستوى التعليمي يف مساعدة يف 
 يالرياضي للنواد

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استنتاج عام  

 

  

 

 

 عليها يعتمد أن ميكن االستنتاجات اليت ببعض خلروج هوا علمي حبث أو فكري جهد أو اهلدف منكل عمل إن
 بنسبة ولو منها االستفادة و مبعلوماتنا حبوثهم ثراء إ بغية لدراسته كمنطلق أو كمرجع اختاذه و آخرون باحثون
 : يلي نستنتج ما حملققة وا املدونة النتائج على االطالع بعد و هذا حبثنا خالل ومن ، ضئيلة
 بصفة إىل التدهور ) تدين ( الرياضة الرياضية يؤديللنوادي  التسيري نقص أن معظما ملسريين يعتربون 

 . عامة
 نقص التنظيم يأثر سلبا وهذا بعدم تطور النوادي الرياضية. 
 للكفاءة واملستوى التعليمي دور اجيايب يف تسيري النوادي الرياضية يف بلدية  أن معظم املسريين يعتربون

 بسكرة .
 له تأثري اجيايب على النوادي الرياضية يف بلدية بسكرة. اجليد التسيري 

 
ومن مجلة هذه االستنتاجات، إذا عدنا إىل اجلانب النظري جند أن املشاكل اليت تواجه التسيري اإلداري يف 

نيات العامل  متعلقة جبوانب علمية حبتة يسعون حللها، أما عندنا ال تزال متعلقة بواقع هذا التسيري اإلداري واإلمكا
 املادية والبشرية . 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقتراحات و توصيات

 

  

 

 اقتراحات و توصيات :

 على ضوء النتائج اليت توصلنا إليها و االستنتاجات اليت خرجنا هبا نوصي :
النوادي الرياضية اختاذ القرارات الالزمة و الصائبة و حتمل املسؤولية و أن  على املسريين اإلداريني  يف -

 يكونوا قادرين على أداء عملهم بشكل جيد.
 جيب على   مسريي النوادي الرياضية أن يكونوا مقتنعني باملهنة حمبني و خملصني هلا . -

 أحسن و أكمل وجه. توفري اإلمكانيات و الوسائل الالزمة كي يقوم املسريين  مبهامهم على -

إدراك أمهية الرياضات و األنشطة اليت متارس يف خمتلف النوادي الرياضية  سواء كانت فردية أو مجاعية مع  -
 إعطاء  حق لكل منها .

جيب إعطاء أمهية بالغة من قبل املسريين املسؤولني يف النوادي الرياضية  و حتسني العالقة بينهم حىت  -
  عالقة تكامل ألن كل منهم يف حاجة إىل األخر.تصل العالقة حسنة و ملا ال

 ضرورة التنسيق بني املسريين يف النادي  األنشطة وتوزيع املهام . -

جيب التعاون بني مجيع املسريين اإلداريني يف النوادي الرياضية  من أجل تطوير الرياضة بصفة عامة سواء  -
 سات احمللية و الوطنية منها الدولية .الفردية منها أو اجلماعية و من أجل املشاركة يف املناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 خاتمة

 

  

 

 خاتمة:             

من خالل دراستنا ملوضوعنا املتعلق بواقع التسيري االداري للنوادي الرياضية يف بلدية بسكرة ، 
، وتظهر هذه اإلجيابيات ة  بسكرة اإلداري دور يف التأثري االجيايب على نوادي بلديأثبتت دراستنا أن للتسيري 

 خاصة فيما يلي:

  مصاحلها. رياضية وتنظيمالتخطيط اهليكلي للنوادي 

  أجل ممارسة نشاطاهتا على أحسن وجه. للنوادي منتوفري الدعم املايل 

 .االهتمام باملواهب الشابة 

 . االهتمام باجلانب االداري يف نوادي الرياضية 

 وينية لزيادة يف كفاءة املسريين القيام بدورات تك 

وبالرغم من ذلك مل خيل التسيري االداري للنوادي الرياضية يف بلدية بسكرة  بعض النقائص وهذا 
ما أكده بعض املسريين االداريني من رؤساء النوادي وأمني املال اليت تعترب صغرية بالنظر إىل النوادي الوطنية  

 ة إىل عدم االهتمام به.األكثر شعبية يف اجلزائر  الوطني

وأخريا نأمل أن تكون هاته الدراسة قد سامهت يف إيضاح الصورة احلقيقة للدور تسيري االداري 

 .التأثري االجيايب على هته النوادي للنوادي الرياضية يف بلدية بسكرة  يف 
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