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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ﴿﴿ وق ل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾﴾

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

 الكريم  كتوردالالموجه و   المشرف و  ىأتقدم بالشكر الجزيل إل
  "عبد المالك شتيوي" 

في هذا    يفكان خير دليل ومنبر ل  طيلة هذا البحث  يعلى صبره مع
 الطريق

 كما أتقدم بالشكر الجزيل
 ى أساتذة التربية البدنية الذي لم يبخل علينا بنصائحه و توجيهاته القيمة  إل

الذين ساندوني في  األساتذة الكرام    ىكما أتقدم بجزيل الشكر إل
 مشواري هذا  

الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم القيمة وأخيرا أشكر  كما ال ننسى األصدق اء  
 كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة

 مقران عماد الدين



 
  إىل اللذين قال فيهما الرمحان :

 "واخفض هلما جناح الذل وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغري  "
 إىل الشمعة اليت أانرت دريب،إىل اليت غمرتين بعطفها وحناهنا وسهرت على تربييت

 ،ومل تبخل علي بدعواهتا إىل أعز وأغلى ما يف الوجود
 أطال هللا يف عمرها "أمي احلبيبة"

 
 لذي سخر وقته وعمله من أجل جناحيإىل ا

 والذي علمين أبن الدنيا أوهلا كفاح وأخرها جناح
  " أيب العزيز"

 

 إىل الذين أتقاسم معهم ذكرايت حيايت إخويت و أخوايت األعزاء: 
 
 

 ............إخل،خليل ،عبد اجلليل ،  مهديمجيع أقاريب:
 إىل مجيع األصدقاء وخاصة:

 .......إخل  ، زهري، فارس، رفيقمجال،عادل ،مروان ،  صديقي و أخي العزيز سامي

 

 

 

 

  إىل كل هؤالء اهدي هذا العمل املتواضع
 
 

 مقران عماد الدين
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 أ 

 :مقدمة
 و هدف وله إال احلياة هذه يف شيء كل  أبن يوحي حاضرها و قدميها البشرية اجملتمعات واقع أن فيه شك ال مما

 . غريهم و املدربني, املسريين,املشرفني, لإلداريني فكذلك مسطرة أهداف ذاهتا حد يف فاحلياة, غاية
 هي و الرايضية املنشآت و اإلمكاانت التخطيط عناصر أحد و التخطيط اإلدارة وظائف أهم أن املعروف من

 . بشرية و مادية هي و النوع و الكم حيث من التخطيط يف املستهدف لتحقيق توظيفها املطلوبة العناصر حتديد
 . األموال و املعدات, األجهزة, املستخدمة املواد:  منها و املادية

 . الفنيون و املنفذون, العاملون:  منها و البشرية
 املنشآت و الرايضية القرى و التدريب مراكز إلقامة التخطيط عند مراعاهتا جيب أساسية مبادئ عدة هناك و

 وذلك املدربون و املشرفني خدمة يف تقدمها اليت اخلدمة نوع اختالف مع و أشكاهلا و أنواعها مبختلف الرايضية
 من أنشئت الذي اهلدف حتقق حىت استعماهلا سالمة و  سهولة و فاعلية ضمان و األمثل االستغالل اجل من

 مبادئ عدة وهلا التنفيذ قبل والدراسة احلسبان يف وضعها ينبغي اليت املبادئ أهم هذا حبثنا يف نبني كما  ، أجله
 األمهية و الرتتيب حسب و حدة على كل  دراستها سنتم كما  التنسيق و التوجيه ، الرقابة ، ،التنظيم التخطيط منها

. 
 وذلك املسريين و املشرفني من أبكفاء أهدافها حتقق رشيدة عملية تصبح أن الناجحة اإلدارة من يطلب كما

 . جهد أقل مع البشري العنصر لعمل ممكن مناخ أفضل توفري مع املتاحة اإلمكاانت ابستخدام
 العلمي البحث جمال يف األوائل كتبه  ما على يتعرف أن  الرايضية املنشآت إدارة جمال يف الباحث على جيب كما

  الذين و أساسياهتا و أركاهنا حتديد يف العلوم عليها تنطوي اليت املفاهيم توضيح يف وافر بنصيب سامهوا الذين و
 . منظمة مهنة اإلدارة فيها أصبحت حالة إىل اإلدارية املعلومات تنمية يف األول الفضل هلم كان

 الفصل ، الرايضية اإلدارة و  العامة اإلدارة األول الفصل يف فصول ثالثة إىل حبثنا يف النظري اجلانب يف تطرقنا
  التطبيقي اجلانب  أما السباحة، تطوير رايضة  الثالث الفصل يف ، الرايضية ابملنشآت عالقته و التسيري  الثاين
 غرضنا الدراسة نتائج حتليل و عرض امساخل الفصل ، للبحث املنهجية الطرق رابعال الفصل:  فصلني إىل تطرقنا

 . مرضية حلول إىل الوصول هو  األساسي
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 التمهيدي انباجل
 الدراسة :اشكالية  -1
تعد الرايضة منذ العصور القدمية عنصر جد فعال يف احلياة االجتماعية لبناء جسم سليم ومبرور الزمن تطورت  

 وأصبح هلا قوانني وأماكن خمصصة.
يف هذا العصر فقد صار هلا اهتمام خاص نلمس هذا من خالل ما وفر هلا من املنشآت الرايضية الستقطاب   أما 

 كل من يرغب يف تطوير مواهبه الرايضية .
أما ابلنسبة للمنشآت الرايضية ,الرايضة هلا أهداف ومهام عديدة  من أهم أقطاب ممارسة ةوتعترب املنشآت الرايضي

يف بالدان فقد أبدت يف السنوات املاضية أتلقا من حيث املردود واألداء ولكن املالحظ يف العشرية األخرية أهنا 
على مستوى النتائج احملصل عليها ، والوجه غري املشرف الذي ظهرت به سواء يف البطولة  تدهورابتت تعيش 

ابهتمام أو  حتظىواملشاركات اخلارجية اإلفريقية والعربية ، هذا ابلرغم من أن املنشآت الوطنية واملنافسات احمللية 
 .الرايضي متدينكله يبقى مستوى    مادي معترب من طرف الدولة ودعم الشركات أخرى ،ومع هذا بدعم

من أمهها وهذا  ونظرا للتغريات الطارئة اليت يشهدها العامل يف شىت امليادين فان استحداث طرق التسيري أصبح
املؤسسة الرايضية كغريها من املؤسسات  واالتصال, وحىتلسرعة التطور التكنولوجيا اجلديدة لوسائل األعالم 

,الن توفري أموال وإقامة املركبات واملنشات  جلبت اهتمام املختصني لتطوير فنوهنا و دروهبا ملواكبة هذا العصر
بل ذلك حباجة إال إدارة وتنظيم لتحقيق األهداف  لتحقيق أداء الرفيع,الرايضية الرايضية الضخمة ليس كايف 

فاملؤسسة الرايضية حتتاج إىل إداريني ذوي كفاءة وخربة عاليتني لالستفادة من اإلمكانيات املادية  املنشودة,
وانينها والبشرية املتاحة ولكل مؤسسة رايضية إطار حيدد وظائفها وحيدد صالحية كل فرد طبقا للوائحها وق

   .الداخلية
ولقد حظيت تطبيقات العلوم املختلفة يف اجملال الرايضي ابهتمام العديد من العلماء وقد بدا واضحا إسهاماهتا 
املؤثرة يف كافة مناحي هذا اجملال اخلصب  ومع استمرار التقدم العلمي وابلتايل أتصيل تطبيقاته يف التغلب على 

ليت متثلت يف عجز الرايضة من خالل ضعف التسيري اإلداري وسوء التنظيم العديد من مشكالت هذا اجملال وا
 .الكفاءة لدى املؤطرين واملكونني وقلة
 يف عارفاملو  علوماتاملو  رباتاخلو  العلمي ملستوىاب كبري حد إىل يرتبط السباحة التسيري يف تطوير رايضة  جناح إن

 ازداد كلما العايل التخصصي العلمي ابلتأهيل متيز فكلما ، فيه ابلعمل يتخصص الذي الرايضي النشاط نوع
 أقصى إىل الرايضي األداء مستوى تطوير على قادرا كان كلما  تطبيقها وطرق والعلمية النظرية للمعارف إتقانه
 .ةجمال اإلدار  يف احلاصلة التسيري و التطورات لعلم املختلفة والعلمية النظرية ابألسس يلم أن فالبد ، درجة

 : التايل التساؤلخري اىل طرح األ يف ناتوصل من خالل ما سبقو  
 السباحة ؟رايضة تطوير  على للمنشأة الرايضية اجليدالتسيري  كيف أيثر  -
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 والذي تندرج حتته التساؤالت اجلزئية التالية :
 السباحة ؟ ممارسة وارد املالية يؤثر علىضعف املهل   /1
 ؟ودية الرايضيني ديؤثر على مر يف تصميمها  صحيحةضية للمعايري الافتقار املنشآت الرايهل  /2 
 ؟ السباحة ممارسي رايضة زايدة يساعد على االستغالل األمثل للمنشآت الرايضيةهل  /3 

 الفرضيات  : -2
 الفرضية العامة :  -2-1
 .بتوفري املوارد املادية واملالية والتنظيمية السباحة رايضة يساعد على تطويرللمنشأة الرايضية  يدالتسيري اجل 

 الفرضية اجلزئية :  -2-2
 . السباحة ممارسة وارد املالية يؤثر علىضعف امل /1       
 ودية الرايضيني .ديف تصميمها يؤثر على مر  الصحيحة افتقار املنشآت الرايضية للمعايري /2       
 .الرايضية يساعد على تطوير مستوي ممارسي رايضة السباحةاالستغالل األمثل للمنشآت  /3       

  أمهية الدراسة : -3
  : هيإمنا كان ألسباب موضوعية  صدفة إن اهتمامنا هبذا البحث مل يكن

 يعاجل ظاهرة اندماج املسريين و وضعهم يف املكان املناسب . ألنه -
 ستقبل املسريين املشرفني .مب اهتمامنا -
 لدور املسريين و أثر املنشآت الرايضية للنهوض ابلرايضة بصفة عامة . دراسة -
 للمنشآت الرايضية .االمثل من انحية التمويل و الصيانة و االستغالل واالداريني رأي املشرفني  معرفة -
 . قت هلذا املوضوع الدراسات اليت تطر  نقص -

 أهداف الدراسة : -4
 الرايضية . ةعلى ممارسة التسيري داخل املنشا لضوءا تسليط -
 أهم نقاط التحول اليت مست التسيري اإلداري يف املنشآت الرايضية. معرفة -
 عامة. بصفة الرايضةتطوير املنشأة الرايضية وانعكاسه على  التسيري الفعال يف أمهية -
 دور التسيري داخل املنشآت الرايضية . معرفة -
 يد بتطوير رايضة السباحة.دراسة عالقة التسيري اجل -
 . البحوثمكتبتنا هبذا النوع من  إثراء -
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 املوضوع : اختيارأسباب  -5
 األسباب الذاتية : : أ   

 اإلدارة العامة و اإلدارة الرايضية . الشخصي لكل ما تقدمه ميولنا -    
 متاشيا مع ختصص اإلدارة و التسيري الرايضي . -    
 املوضوعية :  اباألسب : ب

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

 للمعايري الدولية .
 يف دور اثر املنشآت الرايضية يف تنمية الرايضة اجلزائرية . النظر -
 الدراسات السابقة : -6

 املنشآتايضية ودورها يف حتسني تسيري " اإلدارة الر  مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت حتت عنوان : -6-1
 2007الرايضية " ختصص ادارة وتسيري رايضي، دفعة 

 شواطي رابح  من اعداد الطالب :

 اإلشكالية : هل لإلدارة الرايضية دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية ؟.

 الفرضية العامة:

 لإلدارة الرايضية دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية.

 الفرضيات اجلزئية:

 للتخطيط دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية. -

 للتنظيم دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية. -

 للرقابة دور يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية. -

 أهداف البحث:

 يهدف حبثنا إىل حتقيق األهداف التالية:
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 أثر اإلدارة الرايضية يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية. معرفة -

 الكشف على أمهية مسامهة اإلدارة الرايضية يف حتسني سري املنشأة الرايضية. -

 التعرف على مدى أتثري اإلدارة الرايضية يف تنويع التسيري داخل املنشأة الرايضية. -

 اد عليها يف حتسني تسيري املنشأة الرايضية بواسطة اإلدارةالتعرف على املبادئ أو العناصر اليت ميكن االعتم -

 املنهج املستخدم : 

 املنهج الوصفي.

 نتائج الدراسة :

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان تبني لنا فعال أن التخطيط يلعب دورا مهما يف حتسني تسيري املنشآت 
النظري الذي ينص على أن أمهية التخطيط الرايضية وهذا ما يتفق مع أمهية ومبادئ التخطيط يف اجلانب 

 تكمن يف:

 مواجهة حالة عدم التأكد والتغيري. -

 الرتكيز على األهداف. -

 االستفادة القصوى من اقتصادايت التشغيل. -

 تسهيل عمليات الرقابة. -

 الفرضية الثانية:

يف حتسني تسيري املنشآت الرايضية  بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان تبني لنا فعال أن التنظيم يلعب دورا مهما
وهذا ما يتفق عليه يف وظيفة التنظيم يف اجملال الرايضي يف اجلانب النظري الذي يعترب التنظيم يف عملية اإلدارية 

هو إطارها اخلارجي ففي التنظيم حتديد املسؤوليات والسلطات اليت حتدد املشرفني واملنفذين يف جمموعة 
د حتديد األهداف واخلطط والسياسات اليت هتدف إىل حتقيق األهداف ال بد أن يكون العالقات الرمسية، فبع
.كما خيدم التنظيم اجليد االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية للربامج الرايضية  هناك تنظيما مالئما

 لثانية.وأنشطتها وحيقق اإلشباع الكامل والرغبات اإلنسانية لألفراد وهذا ما خيدم فرضيتنا ا
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 الفرضية الثالثة:

بعد عرض وحتليل نتائج االستبيان تبني لنا فعال أن الرقابة تلعب دورا مهما يف حتسني املنشآت الرايضية وهذا 
 ما يتفق عليه يف اجلانب النظري يف الرقابة حسب املستوايت اإلدارية واليت تشمل:

 الرقابة على مستوى املؤسسة أو املنشأة. -

 على مستوى العمليات.الرقابة  -

 الرقابة على مستوى األفراد. -
  املصطلحات : حتديد -7
,  تلك اجملموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط و التنظيم هوالتسيري : مفهوم  -أ

 .(1)حتديد األهداف و تنسيق جهود األشخاص لبلوغها  ابختصارالتوجيه و هو  الرقابة و
يعرف أيضا أبنه مهارات املسري و اليت تشمل املهارات اإلدارية, التكنولوجية و الشخصية و مهارة التفكري مبنطق  و

 . (2)التنظيم 
 : للتسيري التعريف اإلجرائي

ولكن هتتم هذه الطريقة يف  هو طريقة عقالنية التنسيق بني املوارد البشرية واملادية قصد حتقيق األهداف احملددة ،
 اإلدارة، الرقابة قصد حتقيق أهداف املؤسسة وابلتوفيق بني خمتلف املوارد". , عملية التخطيط ، التنظيم

 الرايضية :  املنشآت مفهوم -ب
رايضية متارس فيها خمتلف الرايضات سواء الفردية او اجلماعية و لـها ادارة تسريها وفق  اتعبارة عن جممع هي

  3برانمج معني .
 : السباحة مفهوم -ج
اليت يستخدم فيها الفرد جسمه للتحرك خالل الوسط املائي الذي سباحة هي احدى األنشطة املائية املتعددة ال

 4كليا عن الوسط الذي اعتاد التحرك فيه ) األرض( .  يعد غريبا نوعا ما عليه بصفته وسطا خيتلف

                                                 

 1-  حممد رفيق الطيب : مدخل للتسيري )ج2( , ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, 1995, ص5 . 

23, ص1985, دار الفكر العريب , القاهرة,  عايدة خطاب : اإلدارة و التخطيط اإلسرتاتيجي -2  

  3   يوسف بصديق: القيادة و التسيير التباين التكاملي ،جريدة النبأ،الجزائر ،العدد271،ص 27

   وفيقة مصطفى سامل : الرايضات املائية , منشأة املعارف, اإلسكندرية سنة 1997 , ص 10 - 114
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فالوضع الذي يتخذه يف املاء خمتلف كليا عنه يف األرض ابإلضافة اىل أتثريات ضغط املاء على جسم السباح واليت 
قد حتدث عنه تغريات فيزيولوجية يف األجهزة الداخلية ابإلضافة اىل التأثريات النفسية يف هذا الوسط الغريب 

 رضه للكثري من االنفعاالت .وتع
 التعريف اإلجرائي : 

السباحة هي حركة الكائنات احلية يف املاء دون املشي يف القاع .وتعترب السياحة نشاطا ميارس بشكل كبري للرتفيه 
 وكذلك كرايضة عاملية وأوملبية.
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 : تـمهيد
السياسية ،االجتماعية ،اإلنسانية ،وبدوهنا كان ، ةاإلنسانية، االقتصادياإلدارة عماد تقدم كافة األنشطة      

يصعب الوصول إىل التقدم الذي عليه عاملنا اآلن والرايضة واحد من األنشطة اإلنسانية اليت أخذت. تتوسع 
وتتفرع نتيجة االهتمام املتزايد هبا وخالل هذا التوسع وذلك التفرع كان من الضروري التشبث ابإلطار العلمي يف 

بذلك  أصبحت اإلدارة أساسا لكل جناح فيها وهذا يعكس تقدم الدول يف الرايضة مدى التقدم يف تنظيمها ،و 
استخدام اإلدارة الرايضية احلديثة يف كافة أنشطتها الرايضية ، إذ كلما ارتقى مستوى اإلدارة فيها كلما حتسن 

املستوايت بدءا من اجمللس األعلى  مستواها ،وهذا األخري مرهون مبدى استخدام أسس ومبادئ اإلدارة على كافة
للشباب والرايضة واللجنة االوملبية مرورا ابالحتادايت الرايضية واملناطق التابعة هلا وإدارات األنشطة الرايضية 

العليا ووزارة الرتبية والتعليم ووصوال ابألندية ومراكز الشباب                                واملعاهدابجلامعات 
القرن احلايل قرن التطورات اإلدارية حيث حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ العلمية لعلم اإلدارة بصفة  ويعترب
 . عامة
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 تـعريف اإلدارة :-1
 : هناك عدة تعاريف لكلمة اإلدارة سردها الكثري من الباحثني والكتاب واملفكرين نذكر منها

دمة الغري أو تقدمي اليت تعين خ (ad-minoritaire ( اإلدارة مشتقة من الكلمة  الالتينية ذات املقطعني•
 1العون لآلخرين.

 . تعين خيطط وينظم نشاطات وأعمال الناس الذين جتمعهم مهمة معينة : (manage ) (إدارة )يدير•
 . قصد حتقيق أهداف حمددة: فن و علم توجيه وتسيري وإدارة عمل اآلخرين ب اإلدارة هي•
 ."فن اجناز اإلعمال بواسطة الناس" :(m.parker) وقد عرفها ماري ابركر•
 .": "يقصد ابإلدارة التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابةفايول •
 2.توجيه الناس املشرتكني معا للوصول إىل هدف مشرتك Tidd) "-(oوفد عرفها أوي دواي تيد•
 3.إن تعبري اإلدارة يعين تنظيم وتنسيق وتوجيه ورقابة مجع بشري يف منطقة معينة لتحقيق هدف معني•

من التعارف السابقة يتضح لنا أن اإلدارة فن يتضمن عمليات هامة متعددة منها : التخطيط، التنظيم, التنفيذ، 
إذا كانت األعمال املراد اجنازها يف التعارف الرقابة ،التنسيق وتوجيه جهود كل األشخاص العاملني يف املشروع 

 .السابقة هي أعمال عامة ،أطلق على اإلدارة يف هذه احلالة اإلدارة العامة
               4واجلماعية لتنفيذ السياسة العامة. وبذلك ميكن تعريف اإلدارة العامة أبهنا تنسيق اجملودات الفردية 

 مستوايت اإلدارة : -2
 : إلدارة إىل ثالث مستوايت رئيسيةميكن تقسيم ا

 :: (top management) اإلدارة العليا -أ
وهم اإلداريون الذين يصفون سياسة املنظمة ويقومون ابلتخطيط وتتمثل يف اإلدارة العليا يف جمال إدارة األعمال يف 

 . رئيس املؤسسة وجملس إدارهتا
 :: (middle management) اإلدارة الوسطى -ب

توى الذي يلي اإلدارة العليا ويشمل هذا املستوى رؤساء األقسام ومديري املناطق ويعترب هذا املستوى وهو املس
مبثابة حلقة الوصل بني ما تريد حتقيقه اإلدارة العليا من سياسات عامة وخطط، وما تقوم بتنفيذه اإلدارة اإلشرافية، 

 . يكون اكرب من اإلدارة العليا وابلتايل فان عدد اإلداريني يف اإلدارة الوسطى غالبا ما
 : اإلدارة اإلشرافية  -ج

                                                
  1 .إبراهيم عبد العزيز شيما: أصول اإلدارة العامة ،توزيع املنشاة واملعارف ابالسكنذرية1993، ص 26

  2عصام بدوي: موسوعة التنظيم واإلدارة يف ت ب ر ،دار الفكر العريب ،القاهرة ط1 ،2001،ص28-27
  3حسن شلتوت وآخرون: التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرايضية ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة 2000،ص08

  4. مصطفى حسني ابهي : سيكولوجية اإلدارة الرايضية, مركز الكتاب للنشر القاهرة, ط1, 2001, ص27
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وتتمثل يف اإلداريني الذين يقومون ابلرقابة املباشرة على األداء وهم يتعاملون مع املنفذين )العمال( مباشرة، من مت 
يدعم واجبهم الوظيفي فان الرقابة أحد أهم الوظائف يف عملهم وابلتايل توفر املهارات الفنية هلذا املستوى اإلداري 

 . ويؤكده
والواقع أن اإلدارة يف هذه املستوايت ال ختتلف من انحية اإلعمال، فكلها تشرتك يف وضع السياسات والتنظيم 

 .والتنفيذ والرقابة غري أن أمهية هذه األعمال ختتلف من مستوى إىل أخر
ى التنفيذ عن طريق اإلدارة املباشرة )طبقة فاإلدارة العليا ختتص أبعمال التخطيط منها تتوىل اإلدارة الوسط

 .(املشرفني
 3 - نظرايت اإلدارة : 

 (:x)نظرية النظرية التقليدية  -ا
 : عن حقيقة النفس البشرية وحمددات السلوك كاأليت تقوم هذه النظرية على جمموعة من االفرتاضات

 . اإلنسان بطبعه كسول ال حيب العمل-
 . اإلنسان بطبعه خامل ال يريد حتمل املسؤولية يف العمل-
 . بفضل اإلنسان دائما أن جيد شخصا يقوده ويوضح له ماذا يعمل-
العقاب أو التهديد به من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان على العمل، أي أن اإلنسان يعمل خوفا من العقاب -

 . أو احلرمان وليس حبا يف العمل
ابة الشديدة والدقيقة على اإلنسان حني يعمل حيث ال يؤمن الفرد على شيء هام دون متابعة البد من الرق-

 . وإشراف
إن األجر واملزااي املادية هي أهم حوافز العمل أي أن الفرد على استعداد للتضحية أبي شيء يف سبيل احلصول -

ية التقليدية وهي تفسري السلوك اإلنساين تلك هي الفروض النظر ,  على مزيد من األجر واملزااي املادية األخرى
ته. النظرية إىل اإلنسان وطبيع بطريقة تؤدي إىل أن تتبع اإلدارة بطريقة خاصة يف معاملة األشخاص تتفق وتلك

هناك العديد من التجارب العلمية أثبتت أن أوامر كثرية تصدرها اإلدارة ال تطاع بل جتهلها األفراد وقد يتصرفون 
املضاد ملا تنادي به تلك األوامر، ويف بعض األحيان قد يتصرفون دون أن تصدر إليهم أوامر حمددة  يف االجتاه 

كذلك يتبني للباحثني يف ميدان عالقات العمل إن اإلنسان ليس كسول بطبعه بل هناك أفراد يعملون ساعات 
ال احد املسؤولني على عمله أطول من ساعات العمل املقررة، وإذا كان اإلنسان بطبعه كسوال فكيف نفسر إقب

 . لفرتات طويلة بل انه حىت حني يذهب إىل بيته يستمر يف العمل وال ينقطع عن التفكري يف مشاكل العمل
وإذا كان األجر هو احملدد األساسي لسلوك الفرد وهو الدافع الوحيد له على العمل، فكيف نفسر رفض بعض 

     overtime)ضون فرصة احلصول على معدالت اجر أعلىاألشخاص العمل لفرتات إضافية وهم بذلك يرف
rate.)1 

                                                
  1   مروان عبد اجمليد إبراهيم : اإلدارة و التنظيم يف الرتبية البدنية و الرايضية, دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع, ط1, ص)34- 35(
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إن تلك املظاهر للسلوك اإلنساين توضح فشل التفسري الذي تقدمه النظرية التقليدية جيايف يف طبيعة اإلنسان كما 
 .تتضح يف حاالت ومواقف إنسانية متعددة

 :y) النظرية احلديثة )نظرية-ب
إن النظرية احلديثة حتاول تقدمي جمموعة أخرى من الفروض اليت تعمل على رسم صورة حقيقية لطبيعة اإلنسان و 

 : حمددات سلوكه و هي
 . اإلنسان يرغب يف العمل لذاته فهو حيب العمل و يفضله عن الفراغ -
 . اإلنسان يسعى إىل حتمل املسؤولية و املخاطر -
 . اإلنسان يطلب احلرية يف العمل و التحرر من القيود وهو يفضل أن يكون قائدا و ليس اتبعا -
الوعد ابملكافأة أو احتمال احلصول على نتائج اجيابية دافع أساسي للعمل أي أن اإلنسان يعمل ليس خوفا من  -

 . العقاب و لكن أمال يف املكافأة
اإلنسان يف أثناء العمل, إذ يكفي أن حتدد األهداف املطلوب حتقيقها و ليس هناك ضرورة للرقابة الدقيقة على  -

 . وهو جدير ابختيار أفضل السبل و الوسائل يرتك الفرد اختيار السبل الوصول إليها,
الفرد يعمل للحصول على اجر و لكنه يعمل أيضا إلشباع حاجات و رغبات أخرى خالف األجر و املزااي  -

اجل االنتماء إىل جمموعة من األصدقاء و من اجل احلصول على مراكز اجتماعية مرموقة و  املادية و هو يعمل من
 . الرضا على االجناز الشخصي

هذه الفروض النظرية احلديثة سامهت يف توجيه أساليب اإلدارة يف العصر احلديث جتاه ما يسمى )ابلعالقات 
 .)اإلنسانية

ادة واإلشراف الدميقراطي الذي يسمح لألفراد حبرية العمل و التعبري و بناءا على ذلك االجتاه أصبح أسلوب القي
 . هو األساس

أن جمموعة النظم االجتماعية ترى يف اإلدارة نظاما اجتماعيا متكامال ,حيث إن مفاهيم التعاون و التفاعل 
جتميع األفراد و االجتماعي تعمل على حتريك فلسفة اإلدارة انحية اكتشاف العوامل و الظروف املساعدة على 

 . إجياد روابط وثيقة بينهم كجماعات و ليسو كأفراد متفرقني
أيخذ هذا املدخل يف االعتبار انحية أساسية هي التفاعل بني املنظمة و بني املناخ احمليط و يبحث عن عوامل  و

التكامل و يعمل على  يتميز تفكري جمموعة النظم االجتماعية ابلشمول و والتغيري و التكييف يف تلك العالقات, 
البحث عن وسائل إدماج  الفرد كعضو يف مجاعة وتوثيق عالقات اجلماعات و زايدة درجة التفاعل بينها حبيث 

 () تصبح أهداف املنظمة مندجمة يف أهداف اجلماعات و يلغي التناقض فيما بينها .

                                                
 1نفس املرجع السابق ص 37-36 
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 : administrative mangement thesry)اإلدارة التنظيمية ) نظرية -ج
الوقت نفسه الذي بدأت فيه مبادئ الدارة العلمية يف الوالايت املتحدة حتتل مكاهنا يف الدراسات واإلعمال   يف

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

هذه  وختتلف (principales of mgمبادئ التنظيم ) وسرد   fonction manjlابإلعمال اإلدارية )
اإلدارة التعليمية من انحية جوهر اهتماماته وهو حتليل العمل اليدوي ودراسة الزمن واحلركة يف  ئالنظرية عن مباد

 اإلدارة التنظيم يف نظرية اإلدارة التنظيمية . يفةاإلدارة العملية ودراسة وحتليل وظ
 . قيمتها ومستوى العمل فيها عف"احد العاملني يف حقل اإلدارة ملدة طويلة واملهتمني بدفايولكان "  لقد

وظائف اإلدارة : – 4   
:التخطيط 4-1  
 ويشمل كل األنشطة اليت يقوم هبا املسؤول بوضع خطة العمل ففي التخطيط على املسؤول أن حيدد األهداف    

 (1) . ويوضحها
: التنظيم 4-2  

وهي يف هذا تشمل  ميثل مجيع األنشطة اليت يقوم هبا املسؤول وجتميعها لتحقيق األهداف أبقل التكاليف ، وهو
أعمال و سلطات و  ىلمواصفاهتم وتنهي بعمل اهليكل التنظيمي املقسم إحتديد و نوعية املسؤولني و 

 (2).مسؤوليات
:األمـر 4-3  

على  با األمر جي،ولتحقيق هذ ة"هنري فايول" توجيه جهود املرؤوسني والعملني يف الـمؤسسهبا  ويقصد     
املؤسسة, وكذلك بينه و بني نوعية اإلنفاقات ،وطبيعة كل شخص و عمله على حدة  عرفاملسؤول أن يدرس وي  

                                (3) وهـي العمل الذي حياول أن يتأكد من أن اجملهودات متناسقة و منسجمة مع اخلطط املوضوعة   
 :التنسيق 4-4

يف هذا العمل الذي يوجد و يضع كل اجلهود يف إطار واحد لتحقيق اهلدف العام  " Fayolويرى "فايول     
  ) 43)املطلوب . لللعم

 : الرقابـة 4-5
 

                                                
  53، ص2002,عمان ،1البطوالت واملنافسات الرايضية، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، .دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط مروان عبد اجمليد إبراهيم: إدارة -1
 .   54نفس املرجع السابق, ص 2
326 -25 توزيع, بدون طبعة, اإلسكندرية, صعلي الشريف :اإلدارة املعاصرة, الدار اجلامعية للطباعة و النشر و ال    . 
4 27نفس املرجع السابق, ص. 
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  1الذي حياول أن يتأكد من أن اجملهودات متناسقة و منسجمة مع اخلطط املوضوعة . العمل وهـي   

 1)اإلدارة الرايضية ومفهومها : -5
صاصيني يف شؤون إن الرايضة وأمهيتها كبقية شؤون احلياة األخرى حتتاج إىل إدارة و تنظيم جيدين و إن االخت 

يقية العملية.اإلدارة الرايضية قاموا بعرض  مواضيع و عمليات نظرية عامة يـمكن أن تنسجم مع اجلوانب التطب  
ية اليومية الـمتعلقة األساس ـمسائلرير و مراقبة الو تق طيطبـهذا فإن مهمتهم هذه حتدد يف عمليات حتليل و خت

مع نتيجة العمل اإلداري .ابجتاهات تطور حقل الرتبية البدنية و الرايضية على ضوء اخلربة الـمجتمعة واليت تتج  
صول إىل هدفني يف العمل اليت تبذل داخل هذا احلقل تسعى يف احلقيقة إىل الو  دإن كل الـمسا عي و اجلهو   

ني متداخلني مع بعضهما .رئيسي  
 إجنازات رايضية عالية . حتقيق -
 2جذب واحتواء الشباب ملمارسة األنشطة الرايضية بشكل متواصل و منظم .  حماولة -

أنفسهم ،إال أن هناك جهود  الرايضينيمماال شك فيه أان اإلجنازات يف الـمستوايت الرايضية العالية حتقق من قبل 
ولقدا  . مةالـمبذولة من قبل الرايضيني من أجل احلصول على النتائج الرايضية املتقدأخرى تضاف إىل كل اجلهود 

-كاملشرت  مبذولة يف العمل اجلماعيتضح منذ سنوات طويلة أبن النتائج الرايضية الـمتقدمة هي ثـمرة اجلهود الـ
 . حماولة جذب واحتواء الشباب ملمارسة األنشطة الرايضية بشكل متواصل و منظم

مماال شك فيه أان اإلجنازات يف الـمستوايت الرايضية العالية حتقق من قبل الرايضيني أنفسهم ،إال أن هناك جهود 
 . أخرى تضاف إىل كل اجلهود الـمبذولة من قبل الرايضيني من أجل احلصول على النتائج الرايضية املتقدمة

دمة هي ثـمرة اجلهود الـمبذولة يف العمل اجلماعي ولقدا تضح منذ سنوات طويلة أبن النتائج الرايضية الـمتق 
 .املشرتك

وهذا ال يتمثل مبهمات املدرب مع الرايضي أو الفريق فحسب بل ميتد أكثر ليشمل الناحية اإلدارية وقد فهمت  
الدول الـمتقدمة يف عالـم الرايضة أهـمية هذا الدور ،و عملت على تشريع القوانني اخلاصة بذلك ألجل تطوير 

 . وحـماية مفهوم العمل اجلماعي يف هذا احلقل
إذا ليس ابإلمكان حتقيق أي تطور ملموس يف أي حقل من حقول الرتبية البدنية و الرايضية إذا لـم يصاحب ذلك 

عمال إداراي جيدا و الذي يستند إىل مبادئ اإلدارة العلمية احلديثة وبـهذا فإن العمل اإلداري هو أحد عوامل 
اسية يف حقل الرتبية البدنية و الرايضية شكل عام ،وهذا يقودان إىل القول أن اإلدارة العلمية احلديثة التطور األس

 . تتحقق ابالستخدام العلمي للعمل اإلداري
وتعترب اإلدارة الرايضية من أهم مقومات التطور الرايضي العلمي احلديث ألنـها األداة الفاعلة يف زايدة اإلجناز 

 . ره كما و نوعا و هي ختطيط و تنفيذ و متابعة و تقويـم لكل األنشطة الرايضيةالرايضي و تطو 
                                                

  1   نفس املرجع السابق، ص56
 

 2  مروان عبد ا جميد إبراهيم : اإلدارة و التنظيم يف الرتبية البدنية و الرايضية, دار الفكر للطباعة و النشر, و التوزيع, عمان, ط1, 2000, ص)51-50-49 ( 
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واإلدارة الرايضية ألي لعبة من األلعاب الرايضية تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسعى للتقدم وازدهار          
عوامله و حتريك متطلباته ،وهلذا  هذه اللعبة ،فهي تقود التقدم ويعمل جاهدة على تنشيط حوافز التغيري و تنمية

 . فإنـها مطالبة أبن تعد نفسها ،وتـهيئ أدواهتا ووسائلها لتكون أكثر جتاواب مع ظروف الـمجتمع و البيئة
 : وعند التكلم عن موضوع اإلدارة يف حقل من احلقول فإنه جيب التأكيد على األمور التالية

 . سيقاد يف الفعالية موضوعة اإلدارةموضوع الفعالية اإلدارية وهذا يعين كل من -
 . اإلدارة القيادية وهي تعين كل من سيقود-
وأخريا العالقة بني املوضوعية وقيادهتا أو إدارهتا ويعين العملية اإلدارية وهناك آراء ومقرتحات كثرية من  

 : تمد على ما يلياختصاصيني يف جمال اإلدارة الرايضية يؤكدون أبن األسس اإلدارية يف صيغ التفاهم تع
 . االجتماع لتحديد األهداف-
 . النقاش احلر املفتوح-
 . اإلصغاء بدال من التحدث-
  . الصراحة والوضوح يف طريقة التفاهم-
  .1صنع القرارات يف املكان املناسب والزمان املناسب-
 :  (the constituents of the sport management)مكوانت اإلدارة الرايضية   -6
 الرايضية فوجد أهنا تتضمن أربعة مكوانت أساسية وهي : اإلدارة"""kanzلقد حلل اإلداري األمريكي "  

 البشري . العامل -
 اجلماعي . العمل -

 . املنظمة واليت تعمل اإلدارة ألجلها-
  .القائد اإلداري -

 
 
 
 
 
 
 
 

 املهارات األساسية يف اإلدارة الرايضية: -7
()( 

                                                
  1 مروان عبد اجمليد ابراهيم مرجع سبق ذكره ص 57
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 اإلدارة الرايضية تعتمد على ما يلي : أبنkanz"لقد أشار اإلداري األمريكي "   
" أبهنا التفهم الكامل والكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات ،وهي kanzوقد وضعها" : الـمهارات الفنية -أ

التنفيذ يف  استخدامتتضمن معلومات خاصة و قابلية كبرية للتحليل يف ذلك االختصاص ،و القدرة على كيفية 
 الـمجال الرايضي .

: القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض تعاون  الـمهارات اإلنسانية -ب
وجتانس اتم يف ذلك الفريق الذي يعمل معه أيضا ،و تتضمن معرفة اآلخرين و القدرة على العمل معهم بشكل 

 . فعال وبعالقة جيدة
: القدرة على ربط األجزاء الدقيقة وهذا يعين النظرة الشاملة والكلية للمنظمة  ـعاب الفكريمهارات اإلست -ج

 . اليت يعملون فيها وكيفية اعتماد أقسام تلك الـمنظمة على بعضها البعض
وبذلك إن إدارة الرتبية البدنية و الرايضية تعترب األصعب وأهم الوظائف اإلدارية يف أي مـجتمع يسعى لرعاية شبابه 

فهي تعتمد يف الدرجة األوىل على القادة والرواد والـمشرفني والـموظفني ،ومجيع العاملني فـي مـجاالهتا و ميادينها 
 .الـواسعة

   .كما وتعتمد على الـمؤسسة ابلدرجة الثانية ،وعلى الـمنشآت والـمرافق و الـمعدات واألدوات ابلدرجة الثالثـة
ومن منطلق مـما سبق ذكره فإن اإلدارة  تعين استخدام العلم يف تنظيم وتدريب السلوك اإلنساين واليت يسعى 

   .1الستخدام العناصر الـمادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق اإلجنازات الرايضية
                                                                :  (M)-the Basic principales of S  املبادئ األساسية لإلدارة الرايضية -8

على أساس أن مجيع  يعتهاحلجمها و طب ظرهذه املبادئ يف إدارة مجيع املؤسسات مبا يف ذلك الرايضة دون ن تطبق
دمة األهداف األعمال تتشابه يف أهدافها وعمليتها الرئيسية ،إال أن الـمشكلة يف اختيار املبادئ اليت تتفق وخ

 تساعد يف خلق اإلدارة الناجحة يف ما يلي: اليت اخلاصة بتلك اجلهة أو تتلخص هذه املبادئ 
جيب أن تكون الـمؤسسة الرايضية أاي كانت ،ابتداء من اللجنة األولـمبية أو االحتادات أو   : التوازن مبـدأ -أ

الرايضية متوازية لضمان النمو الـمناسب لـها وحتقيق الكفاية يف إدارتـها كذلك جند أن من مهام الرئيس  األندية
 . اإلداري أن حيفظ توازن مؤسسته

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

: يؤدي التخصص يف اجلهود إىل تكوين اخلرباء يف ميدان النشاط الـمعني بسبب أن     مبدأ التخصص  -ج 
تركيز اجلهود يزيد من اخلربة العملية، ويطبق مبدأ التخصص تطبيقا عاما وشامال يف نواحي النشاط الـمختلفة 

قيقة اليت تقول : "إن القلة من ،ويقرتن التخصص يف الوقت احلاضر ابإلجناز و يستند مبدأ التخصص على احل
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األفراد تتمكن من إجناز أشياء عدة بدقة بينما الكثرة من األفراد تتمكن من أجناز أشياء قليلة بدقة إن كان مـجال 
 ." نشاطهم صغريا نسبيا

: جيب أن حندد أحسن طريقة و نعرب عنها بوحدات مـحدودة أو أنـماط ،ثـم تستخدم كنموذج مبدأ التنميط -د
 .  العمليات و يف التخطيط و الرقابةيف
: جيب أن تتناسب الـمكافأة مباشرة وقيمة العمل الـمنجز ،و يشرتط أن توضع  مبدأ احلوافز الـمادية -هـ

مستوايت عادلة لألعمال الـمنجزة وأن يكافئ الشخص على أساس ما أجنزه من أعمال ابلنسبة للمستوايت 
 الـموضوعة

 . تنجح اإلدارة أو تفشل على حسب معاجلتها للعالقات اإلنسانية يف املؤسسة انية :مبدأ العالقات اإلنس -و
وتسعى اإلدارة واألشخاص إىل األهداف نفسها وكالمها يرغب يف ازدهار الـمؤسسة ،ألنه على ازدهارها يتوقف  

  ص يف اتصاالتـهم ابإلدارةأمن كل منهما ،كالهـما املعادلة العادلة فاإلدارة يف معامالتـها مع األشخاص واألشخا
تتطلب املعاجلة السليمة للعالقات اإلنسانية وضع سياسات عمل رشيدة بشرط أن يتمسك هبا اإلداريون  *

 . والـمراقبون ألن الكالم الشفوي ال قيمة له يف حل الـمشكالت
بطريقة فعالة حيل  : جيب أن يكون هناك ختطيط سابق للتنفيذ نصل إىل عمل شيء له أهـميةمبدأ التخطيط -ذ

التخطيط مـحل احلدس والتخمني ، وبذلك يقلل من االعتماد على عنصر احلظ، جبانب أنه يتوقع حل الـمشاكل 
 . ويف كثري من احلاالت يعمل على منع حدوثها

أن  وينطوي التخطيط على اختاذ قرار حيدد ما جيب عمله والكيفية اليت ينفذ هبا ومكان التنفيذ والزمن الواجب   
 .ينفذ فيه ، ألن التخطيط يرقب العمل وحيدد مراحل تتابعه

: يصبح التخطيط قليل القيمة إال حيث توجد الرقابة لتضمن تنفيذ اخلطط ،جيب على  مبدأ الرقابـة -ح
األشخاص القائمني ابلعمل بعد إعداد اخلطط وإصدار التعليمات لتنفيذها أن يكون لديهم من الوسائل ما 

 . مان التنفيذ و من مالحظة سري العمليـمكنهم من ض
: إن القيادة احلكيمة هي أهل عامل فردي يف جناح العمليات كافة و ينطبق مدلول هذا املبدأ  مبدأ القيـادة -ط

على املؤسسة كوحدة )قدر انطباقه ( على اإلدارة الواحدة أو جـماعة من األشخاص  وتنطوي القيادة احلكيمة 
ا يقدر الشخص عمله ، وعلى الـمثابرة ليتم اجناز الـمهمة الـموضوعة ،وعلى امتالك على القدرة على عمل م

 .1الشخصية و القدرة على كسب التعاون ووالء اآلخرين ،وعلى الـمهارة يف قيادة جهود األشخاص والرقابة عليها
ن تنفيذ كل : إن الشخص الذي يـمارس السلطة جيب أن يكون مسؤوال ع مبدأ السلطة والـمسؤولية -ك 

أعمال داخل نطاق سلطته وابلعكس فإن الشخص ال يعترب مسؤوال عن تنفيذ عمل ما دام ليست له سلطة عليه 
ال ميكن اعتبار الشخص مسؤوال عن نتائج معينة إال إذا كانت له سلطة القيادة و اإلشراف على الوسائل اليت 

 . تستخدم للوصول إىل حتقيقها
                                                

  1 عوادي عبد اجلبار وآخرون : مذكرة بعنوان التسيري اإلداري والتنظيم يف األندية الرايضية, جامعة اجلزائر, قسم الرتبية البدنية و الر ايضية, دفعة  2004 ص20



اإلدارة الرايضية   األول                                                                                                        اإلدارة العامة و  الفصل  
 

 34 

:جيب اختاذ القرار عند أدىن مستوى تنظيمي مـمكن لتسهيل القيام ابألعمال، وجيب أن  مبدأ اختاذ القرار -ل
تتخذ القرارات بواسطة اإلداريني و الـمراقبني الـمختصني ابلنشاط معني أو الـمشرفني على األشخاص الذين 

إداري للمستقبل ألنه يف  يقومون بتنفيذ عمل ما، إال يف احلاالت غري العادية فيتطلب فن اإلدارة إعداد وتدريب
 . هذه احلالة تظهر القيادة الصحيحة والقدرة يف احلكم على صالحية األفراد للقيام بـمهام معني

تحويل جـميع : تستخدم القدرة اإلدارية كاملة للتخفيف عن كاهل اإلداري ب مبدأ استخدام القدرة اإلدارية -م
رون من التفصيالت اليت خرين، ولو طبق هذا الـمبدأ فإن اإلداريني يتحر الـمسائل اليت يـمكن أن تنفذ روتينيا إىل اآل

يع األعمال ووظائف تستغرق معظم وقتهم، ويتمكنون بواسطة التقارير الـمرفوعة إليهم من مرؤوسيهم تتبع جـم
اته على املسائل ز اهتماماملسؤولني عنها ،فيرتك اإلداري األشياء اليت تسري يف مـجراها الطبيعي وشأنـها بينما يرك

اجلتها و بيان كيفية اليت تتفاوت والـمستوايت الـموضوعية، أو اليت التفق واخلطط الـموضوعة لبحث وسائل مع
  . التصرف فيها

  اإلدارة و جماالتـها يف امليدان الرايضي: -9
العمل اإلداري يف اجملال الرايضي على عناصر مخسة أساسية يـمكن حتديدها كاآليت : يقوم  

: وهي اليت يصنفها الـمختصون يف الـمجاالت الرايضية الـمتعددة الشاملة فهناك رايضة األقوايء  الربامـج -أ
ورايضة الـمعاقني ،لرايضة الـموهوبني عل الـمستوايت الثالثة وهي الرايضة اإلجبارية والرايضة االختيارية الروتينية 

 .ورايضة الـمستوايت
خاص الذين تقدم لـهم هذه الربامج وحتدد نوعياهتم وفئاتـهم وفقا للمراحل العمرية : وهـما ألشالـمستفيدون -ب

أو وفقا لسن البداية لكل لعبة من األلعاب ، وأيضا وفقا لنتائج اختبارات االنتقاء واليت جترى عليهم إذا كان ذلك 
اليت تثبت قدرتـهم على اإلشراك  يتعلق إبعدادهم للمستوايت العالية أما ابقي الـمستوايت فيقصد به االختبارات

 . يف برانمج معني
: ويشمل هذا العنصر مجيع قيادات العمل الرايضي من قادة مهنيني ومتطوعني ومدى ما يسند إىل  القــادة -ج

كل منهم من أعمال وفقا لقدراته ومؤهالته وخربته والشك أن اإلخبار اجليد للقادة يعد من أهم مقومات النجاح 
األعمال وحيث أن العمل يف الـمجال الرايضي وهو يف األساس التعامل مع اإلنسان وهو أصعب  ألي عمل من

 : أنواع التعامل لذلك فإنه جيب اختيار القائد الذي يعمل مع الشباب أن يتأكد من اإلجابة على ثالثة أسئلة هي
 .ماذا يريد القائد ؟  -ماذا يستطيع القائد ؟.  -من هو القائد ؟. -
شيا مع املبادئ العامة لإلدارة العلمية فإنه طالـما توجد جـماعة لـها هدف معني فالبد أن يكون هلا قائد ومتا 

يقودها، فقد قال رسول هللا )ص( يف هذا اجملال "إذا سافر ثالثة فليؤمر أحدهم "، فالثالثة هم جمموعة من األفراد 
 : سيري اجلماعة ثـم فالقيادة ضرورة ومن دواعي اختيارهاوالسفر هدف لذلك فعليهم أن خيتاروا من بينهم قائدا لت

 . اختيار القائد الـمناسب ويف الـمكان الـمناسب
 . أن تكون له القدرة على تنمية صف اثن
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 .وجود معايري موضوعية لعملية االختيار
 . التأهيل العلمي
 . التأهيل اإلداري

   . املوضوعات السلوكية والشخصية 
مل هذا العنصر مجيع املنشآت الرايضية اليت حيتاجها إىل التنفيذ مبا يف ذلك األدوات :ويشاملنشآت -ج 

واألجهزة ويدخل على هذه املنشآت واألجهزة عن تطوير واستحداث وتوفري األمن والسالمة للممارسني فال جيب 
ماماتنا ابلكيف من أن تكون اهتماماتنا متجهة إىل الكم يف هذه األجهزة واملنشآت ولكن جيب أن تكون اهت

حيث تكاملها مع بعضها وخضوعها للمواصفات واالستفادة يف خدمة أكرب عدد من املمارسني من خمتلف 
 . النوعيـات

: تلعب امليزانيات دورا أساسيا يف تنفيذ أي خطة وحتقيق أهدافها فهي اليت تسبب النجاح وهي  امليزانيات -د
أيضا اليت تسبب الفشل يف بعض األحيان لذلك فإنه من الواجب أن حتدد امليزانيات وفقا ملصدرها وحجمها 

فيذ جزء من اخلطة وقواعد صرفها مع العلم أن كل مبلغ صرف البد أن يكون له مردود واضح يعرب عن تن
  . املوضوعة إال أننا أصبحنا بعيدين كل البعد عن العمل املوضوعي وحتديد امليزانيات املتاحة احلجم

  صفات اإلدارة الرايضية العلمية الفعالة :-10
 : يليحتديد صفات اإلدارة الرايضية العلمية السليمة كما  ميكن

 ضرورة تغطية لكافة جوانب وجماالت العمل يف اهليئة الرايضية يف حدود اختصاصاهتا . مبعىن: الشمول -أ
    ويعين أن يتوىل كل قسم أو جزء يف اهليئة الرايضة جانب من التنظيم ،حيث يؤدي أو يقوم مبهام :  التكامل -ب

 كونلهيئة الرايضية ككل ،ويأن تكتمل كافة األقسام واألجزاء العملية اإلدارية ل مراعاة مع متخصص ، حمددة
 ذلك يف إطار ونسق واحد حبيث حتقق النتائج املرجوة .

ويعين ذلك ضرورة أن تعمل اإلدارة الرايضية ليس احلاضر فقط ،وإمنا للمستقبل أيضا من :  الـمستقبلية -ج
عملها من أجل ذلك تنظر اىل املاضي لتستقي منه  خاللخالل أهداف وأماين و تطلعات يف زمن آت ،وعليها 

 1الدروس ،وهنا تظهر أمهية التنبؤ ابملستقبل ابعتباره واجبا من أساسيا من واجبات اإلدارة الرايضية.
خالهلا ،تتأثر هبا و على البيئة اليت تعمل من  ابالنفتاح ويعين أن تتحيز اإلدارة الرايضية يف اهليئة :االنفتاح -د

 .  يـهاتؤثـر ف
  : الدور اإلجرائي لإلدارة الرايضية-11
يتمثل الدور اإلجرائي يف اإلدارة الرايضية يف مخسة عناصر تعكس كافة عملياهتا أو وظائفها أو عناصرها وهذه     

 الرايضية وهي كما يلي: للمؤسسةاألدوار يف كافة املستوايت اإلدارية 

                                                
  1 مفيت إبراهيم محاد :تطبيقات اإلدارة الرايضية ، مركز الكتاب للنشر مصر، بدون طبعة ، ص18,19
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اإلسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات واألساليب والوسائل و الربامج وضع خطة متكاملة تشمل كل من  -
 الـمطلوب تنفيذها يف اهليئة الرايضية وكافة القوى البشرية واإلمكاانت املادية والعينية يف فرتة زمنية مستقبلية.

سيق األداء والرتابط بينهما وضع هيكلة لتنظيم عناصر القوى البشرية واملادية اليت تتكون منها اهليئة الرايضية ،وتن -
يكون هلا معىن وفاعلية من أجل حتقيق هدف أو  رةبني األجزاء بصو  والتكامل،حىت يتحقق التالحم والتماسك 

 الـهيئة الرايضية . عناية
السعي حلث األفراد العاملني يف اهليئة الرايضية على تعديل سلوكهم مبا يسهم يف تطابق هذا السلوك مع اهلدف  -
 . م املرجو حتقيقهالعا
إجياد نظام رقايب يف اهليئة الرايضية يطابق مع العمليات واإلجراءات ،على أن تتم مقارنة نتائج األعمال مع  -

مستوايت ومعدالت األداء املطلوب حتقيقها ،بـما يضمن حسن سري العمل يف اهليئة ،مع العمل على تصحيح 
 . االحنرافات ،بل والعمل على منع حدوثها قبل أن حتدث

بني كافة الـمستوايت اإلدارية يف اهليئة الرايضية على الـمستوى الرأسي أو األفقي من أجل الوصول إىل التنسيق  -
  . اهلدف الـمحدد بـأفضل الوسائل والفعاليات وأبقل التكاليف الـممكنة

  : الرايضيةالشاملة واإلدارة  اجلودة-12
التعاون واملشاركة بني كافة العاملني يف اهليئة الرايضية " اجلودة الشاملة " ذلك األسلوب الذي يهدف إىل ينتع   

 اهليئة ذاتـها . افهبدف حتسني اخلدمات واألنشطة هبا مما حيقق رضا املستفيدين من األنشطة وحتقيق أهد
 : حتقيق اجلودة الشاملة يف الـهيئة الرايضية-13

 : يتحقق أسلوب اجلودة الشاملة يف اهليئة الرايضية من خالل توافر عدد من املقومات وهي كما يلي 
  األداء الصحيح : وهو يعين تنفيذ إجراءات العمل بشكل صحيح ومن أول ممارسة له ،ويف الزمن احملدد إلجنـازه -أ

: وهو ما يعين االهتمام أبسلوب العمل وطريقة تنفيذه ،والتدقيق  الرتكيز على كل العمليات والنتائج معا -ب 
يف استمرار تطويره ،جبانب العمل على حتقيق أهداف املرجوة ،وهو ما يعين االهتمام ابلعمليات اإلدارية يف اهليئة 

  .1جبانب نتائجها
ملني يف الـهيئة الرايضية وذلك من : وهو ما يعين العمل على رقي أداء األفراد العا تنمية الـموارد البشرية -ج 

خالل الدورات التدريبية لإلحاطة بكل ما هو جديد ومتطور يف جمال التخصص الوظيفي ،وكذلك حتسني 
 . الظروف الـمحيطة ابلعمل ،و التأكيد على انتماء العاملني ابهليئة الرايضية

 : وظائف اإلدارة الرايضية-14
 : ت األخرى هلا وظائف تؤديها أو عمليات وهي كما يليإن اإلدارة الرايضية كباقي اإلدارا

  . الـتخطيط
 . الـتنظيـم

                                                
  1 نفس املرجع السابق ص 21-20
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 . الـتنسيـق
 . الـرقـابـة
ــادة   . القيـ

،ووضع امليزانيات  ويرى البعض أن عمليات أو وظائف اإلدارة ميكن أن تضم ابإلضافة إىل ما سبق كل من التوجيه
.وإصدار األوامر   

 التخطيط :  -14-1
تعار يف : التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة و له أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى و له عدة   

هلذا املستقبل". االستعدادع م تقبلعرفه فايول "إن التخطيط هو يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املس فقد  
ختاذ القرارات رتتيبات و العمليات الالزمة إلعداد و او يعرفه إبراهيم سعد الدين هو "مـجموعة النشاط و ال    

". ثلىالـمتصلة بتحقيق أهداف مـحدد وفقا لطريقة م  
م اخلطط و الربامج يسعى الـمشروع إىل حتقيقها ورس اليتالسلمي " التخطيط هو حتديد األهداف  رفهو بع    

الكفيلة بتحقيق تلك األهداف أخذا يف االعتبار اإلمكانيات والقيود اليت تفرضها ظروف املناخ العامل احمليط 
 ابلـمشروع ".1

 : أمهية ومزااي التخطيط-14-1-1
التخطيط هو الذي يرسم صورة العمل يف شىت الـمجاالت وحيدد مسارها ،وبدون التخطيط تصبح األمور مرتوكة  

 : للقدر أو العمل العشوائي غري اهلادف ومن أهم مزاايه
يوضح الطريق الذي جيب أن يسلكه مجيع األفراد عند تنفيذ األعمال وكذا توضيح األهداف لكي يسعوا إىل -

 . حتقيقها
 .يبني مقدما مجيع الـموارد الالزم استخدامها كما ونوعا وبذالك يـمكن االستعداد لكل الظروف واالحتماالت-
 . يساعد على التخلص من الـمشاكل والعمل على تلفها قبل حدوثها مـما يزيد الشعور ابألمان واالستقرار-
 . يـمكن بواسطته التنبؤ ابالحتياجات البعيدة من حيث العمال واألموال والـموارد-
 .دىن حديعمل على الستغالل األمثل لإلمكاانت املتاحة مـما يؤدي إىل ختفيض تكاليف املنشأة إىل أ-
 .يساعد مساعدة كبرية على التنسيق بني األنشطة املختلفة ويتم عن طريق التنسيق األويل الذي يتم بني اخلطط-

- يت هتمهم قد حسب حيقق األمن النفسي لألفراد واجلماعات ، ففي ظل التخطيط يطمئن اجلميع إىل أن األمور ال
  حسابـها وأعدت عدتـها

  مراحل التخطيط : -14-1-2  .
 اهلدف بوضوح . حتديد -
 احلقائق واملعلومات املتصلة ابملشروع. مجع -

                                                
  1 إبراهيم حممود عبد املقصود وآخرون :املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،ط،2003  ص)17-16(.
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 املعلومات يف أبواب متجانسة . تبويب -
 هذه املعلومات . حتليل -
 فروض العمل على حتقيق اهلداف . وضع -
 عدد من اخلطط البديلة . وضع -
 اخلطط واختيار األصلح منها. دراسة -
  1الربامج التنفيذية وفقا لألولوية يف التنفيذ والرتتيب الزمين . وضع -

   : أنوع التخطيط -14-1-3
يتعلق ابألهداف العامة للمنظمة  الذي وهو(: strategic planning) التخطيط اإلسرتاتيجي -أ

 وبسبل الوصول إىل هذه األهداف يف ظل املوارد املتاحة.
( :وهوا لذي يتعلق مباشرة ابلنشاطات الوظيفية functional planningالتخطيط الوظيفي  ) -ب

 2، التسويق ،التمويل. جللمنظمة مثل اإلنتا 
  :planning)   (Ghehequitements of  تخطيطال مقومات -14-1-4

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

من كل ختطيط هو حماولة حتديد وحتقيق غرض معني ومن مث فإنه                     اهلدف حتديد اهلدف : -أ 
  هدف التخطيط بوضوح .      ددمن الالزم أن حي

 امة ينبغي حتقيقها بل جيب      يكفي يف التخطيط أن يكون للدولة أهداف ع الللتنفيذ اخلطة :  موارد -ب
 لدولة الوسائل الكفيلة بتنفيذأن يكون يف وسعها تنفيذ تلك األهداف قابلة للتحقيق ،وأن يكون لدى ا

قد تكون األهداف حمدودة وقابلة للتنفيذ ومتتلك الدولة الوسائل املادية  اإلدارية الالزمة للتنفيذ : األهداف -ج 
ومصادر الثروة الطبيعية ,ولكنها ال متتلك اجلهاز اإلداري لتنفيذ املشروعات وهلذا من الالزم إعداد اجلهاز اإلداري 

  تكوين ذلك اجلهاز . يقضيهاوحتديد خمتلف أنواع الوظائف الفنية وغري الفنية اليت 
ولكي يكون التنفيذ سليما يقتضي تقدمي بعضها على البعض األخر تبعا ألمهية كل  حبث أولوية التنفيذ : -د 

 . منها ومدى أتثريه املباشر يف حتقيق األهداف
:ويعترب هذا العنصر من أبرز مقومات التخطيط بل لقد ارتبطت كمية  حتديد الوقت الالزم للتنفيذ - هـ

 التنفيذ مثل : مشروعات السنوات اخلمس أو السنوات العشرالتخطيط العام بزمن 
  (:principales and Essentials of planning) مبادئ وأساسيات التخطيط -14-1-5

 من خالل أربعة مبادئ أساسية للتخطيط هي : لتخطيطميكن أن نفهم أمهية وطبيعة ا
                                                

  1نفس املرجع السابق، ص18.
  2 مروان عبد اجمليد إبراهيم: اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية و الرايضية،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان،ط1،2000، ص90
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 مبادئ املسامهة يف حتقيق األهداف .  -ا        
 مبادئ أولوية وأسبقية التخطيط .  -ب       
 مبدأ مشولية التخطيط .  –ج        
 مبدأ فاعلية التخطيط .   -د        

 التخطيط يف اهليئة الرايضية ويف مشروعاتـها : -14-1-6
الفوائد للهيئة الرايضية فهو يسهم بفاعلية يف إجناز املشروعات املزمع تنفيذها       نالتخطيط حيقق عددا م ألن

  : يليأاي كان حجمها ومن هذه الفوائد ما 
 القرارات .   اختاذجتنب االرجتال والعشوائية يف  -ا 

 العمل ابهليئة الرايضية أو املشروع الرايضي .  إجنازحتديد مراحل العمل يف  -ب
 مراحل العمل يف إجنازه ابهليئة الرايضية أو املشروع الرايضي .حتديد  -ج
 لألهداف املوضوعة للهيئة أو املشروع الرايضي . االهتمامتوجيه  -د
 يف كل من بيئة اهليئة الرايضية واملشروع الرايضي .  ستقبليةتشجيع النظرة امل -هـ
 هليئة واملشروع الرايضي .حتقيق االتصال الفعال بني األفراد ومستوايت العمل يف ا -و
 حتديد املوازانت واإلمكاانت مسبقا ،وكذلك سبل احلصول عليها وتوزيعها . -ز
 يف إهدار املوارد . االقتصاد -ح
 .1حتقيق التنسيق الفعال بني األنشطة اإلدارية لألفراد العاملني يف اهليئة الرايضية أو املشروع الرايضي  -ط

 الفعال يف اهليئة الرايضية ومشروعاتـها : لتخطيطخصائص ا -14-1-7
اهليئات الرايضية يعترب ختطيطا فعاال ومثمرا ،وإمنا البد من توافر عدد من اخلصائص  يفليس كل ما يتم ختطيطه    

 فيه حىت يـمكن أن يؤيت ثـماره، ويصبح ختطيطا فعاال .
  هذه اخلصائص ما يلي : ومن

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

 اهلامة .
 التخطيط .ودقة املعايري املوضوعة يف  كفاءة 
 يضع التخطيط يف اعتباره أن يكون حتقيق األهداف متدرجا، وكذلك السري يف اإلجراءات . أن 
 وجود تنسيق فعال بني اإلدارات املختلفة داخل اهليئة الرايضية ،وكذلك التنسيق بني اخلطط  ضرورة

 املختلفة .

                                                
  1  مروان عبد اجمليد إبراهيم , مرجع سبق ذكره ص 92-91
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 قدر اإلمكان . والبساطةيتسم التخطيط ابلوضوح  أن 
 اخلطة البديلة للعمل هبا إذا أستجد من  وضع الوقت واجلهد واملال قدر اإلمكان ) االقتصادية (. توفري

 1. األمور ما جيعل اخلطة األصلية غري صاحلة وطاملا أن عملية
: التنظيم -14-2  
ألي عمل  ميكندميا فال اإلنسان ق ابتدعهاملميزة حلياتنا اليومية يف الوقت احلاضر هو التنظيم والذي  صائصاخل من
ن األشخاص من يسري بكفاءة عالية دون تنظيم ، فهو يساعد على توفري الوسائل اليت يتمك إن اإلعمالمن 

. أهدافخالهلا ابلعمل مع بعضهم لغرض حتقيق   
مفهوم التنظيم :  14-2-1  

سق العالقة بني التنظيم " جتمع هيكلي من األفراد يهدف إىل حتقيق هدف مشرتك " ويعرف كذلك " ن يعين 
 أجزاء تكمل بعضها البعض

 حتديد و تفويض املسؤولية  معأبنه عملية حتديد و جتمع العمل الذي ينبغي أداؤه  louis.a.allon ويرى
 2مل أكرب فاعلية للتحقيق األهداف .من الع األشخاصو إقامة العالقات لغرض متكني  لسلطةاو 

  أنواع التنظيم : 14-2-2
 : الرمسي التنظيم -أ

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

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

  : التنظيم غري الرمسي -ب
اح عنها بطريقة خمصصة اخلاصة ابألفراد و اليت ال ميكن اإلفص االعتباراتهو ذلك التنظيم الذي يهتم ابلدوافع و  

لتنظيم غري الرمسي ال العاملني يف املؤسسة ، و عليه أن ا األفراد احتياجاتعلى أساس تولدها تلقائيا و تتبع من 
و اجلماعة الصغرية  لتنظيم كما هو كائن ، ال كما جيب أن يكونيتفق ابلضرورة مع املخطط الرمسي و هو يهتم اب

 هي حتد عناصر التنظيم غري رمسي .
: رايضيةعناصر التنظيم اجليد يف اهليئة ال 14-2-3  
يلي حتدد العناصر اليت جيب توافرها يف التنظيم اجليد و هي كما يلي : فيما  

 هيكلية واضحة للتنظيم . وجود -

                                                
  1 نفس املرجع السابق ص 92-91

  2 مروان عبد اجمليد إبراهيم :اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية والرايضية ، دارا لفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ،ط1، 2000،   ص)61-60( .
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 أو الفروع يف التنظيم . األقساممسؤوليات حمددة على رؤساء  توزيع -
 تناسب املسؤوليات مع السلطات . ضرورة -
 مصدر األوامر لألفراد العاملني . توحيد -
 ختطي الرؤساء املباشرين . عدم -
 بني الرؤساء مهما كانت بسيطة . اخلالفات حل -

  : ضيةالتنظيم اجليد يف اهليئة الراي عخطوات وض 14-2-4
 أهداف اهليئة أو املؤسسة الرايضية . حتديد -
 كافة أعمال اهليئة الرايضية و تصنيفها .  حتديد -

ختصيص األقسام أو األدوات أو الفروع طبقا لتصنيف األعمال و حتديد أهدافها ، و حتديد اختصاصاهتا و -
 . سلطاهتا

 . وضع سياسات و إجراءات يف كل قسم أو إدارة أو فرع-
  .1وضع النظم الرقابية و حمتوايت التقارير الدورية-
 

  : التنسيق 14-3
األفراد و الوحدات يف  نشطةأحد العناصر اهلامة يف العملية التنظيمية و هو عبارة عن حتقيق التكامل أل التنسيق

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

: أساسيات أو مبادئ التنسيق :  14-3-1  
أو مبادئ رئيسية هي : أساسياتهناك ثالث        

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

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

 : scalar chooin التسلسل اإلداري :  -ب
سل األمر ، يقوم هذا إليه جيدا تسل أشار حيثفايول  نريهبا ه اندي اليتاإلداري أحد املبادئ  التسلسل يعترب

لسل إداري مستقيم ... و اب يف أسفل يف شكل تسو تنس قمةاملبدأ على أن السلطة اإلدارية يف التنظيم تبدأ يف ال
ية للقرارات الرئيسية سباب اخلفيساعد مبدأ التسلسل اإلداري على التنسيق ألن املسؤولني هم الذين يعرفون األ  

                                                
  1 نفس املرجع السابق ص 64-63  
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 وسنين املرؤ م عدديف أي هيكل تنظيمي أن املسؤول يوجه ويشرف على  نالحظنطاق اإلشراف اإلداري :  -ج
كامل بني وحدات العمل خمتلف األنشطة و حتقيق الت نيو جيب على املسؤول أن تكون لديه القدرة يف التنسيق ب

نطاق اإلشراف املناسب وقد يتصف نطاق اإلشراف املناسب .  اختيار همابلتنظيم لذلك من امل  
 التنظيم و عدد و موقعه يف و يتوقف هذا على املسؤول االتساعاإلداري ابلضيق أو  شرافيتصف نطاق  اإل وقد

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

مفهوم الرقابة : 14-4-1  
دأ مند بداية عملية و املشكالت اليت تواجه الفرد أثناء العمل و تب هي متابعة األعمال و معرفة العاابت الرقابة

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

 
1
 األهداف املوضوعة ").1(

املناسب  دوعأي أخطاء يف امل اكتشافتنفيذ كل الواجبات بطريقة سليمة و حماولة  منكذلك " التأكد   وهي
 إلجياد السبل حللها " .

:  الرايضيةفوائد الرقابة ) املتابعة ( يف اإلدارة  14-4-2  
حتقيق الرقابة :  -أ     

فيها .تعمل على محاية اهليئة الرايضية من األخطاء اليت قد تتعرض هلا من العاملني  حيت  
حتقيق تنمية الكفاية : -ب  

ري دون احنرافات املوضوعة و اخلطط قيد التنفيذ تس داريةالنظم اإل وكهدف إىل التأكد من أن السياسات   حيث
ية نلخصها يف من أجل حتقيق األهداف أبكرب قدر ممكن من الكفاية ، وهناك فوائد أخرى لرقابة  اإلدارة الرايض

 اآليت :
 ألهداف بفاعلية أكرب و يف زمن أقل .يف حتقيق ا تساهم -
 و تشجيع األفراد على القيام أبدوارهم . حث -
 أسباب اخلطأ و اإلخفاق و تتعرف على وسائل التصحيح و العالج . حتلل -
 و االحنرافات قبل حدوثها أو بدايتها لإلسراع بعالجها.  ءاألخطا تكشف -
 على معوقات العمل و املشكالت اليت تعرتض العمليات اإلدارية . التعرف -

 14-4-3 خطوات الرقابة ) املتابعة ( :

                                                
، بدون طبعة ،  سكندرية. اإل 92،ص 2003الطباعة والنشر ،  ياوالقانوين يف الرتبية البدنية والرايضية ، دار الوفاء لدن داريأمحد الشافعي : القرار اإل حسن 1

 .   92،ص 2003
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  اخلطوات اليت جيب إتباعها لتحقيق رقابة ) متابعة ( فعالية حتددها يف ما يلي :الرقابة
 . وضع معايري الرقابة-
 . تقومي األداء من خالل قياس ما مت إجنازه فعال-
 . ا إذا كان هناك احنرافا، و حتديد درجته و ذلك من خالل مقارنة النتائج مبعايري األداءحتديد م-
 . حتديد أسباب االحنراف و حتليل هذه األسباب-

 . تصحيح االختالفات بني النتائج اليت مت حتقيقها و النتائج املتوقعة للخطة-
 
 
 

أن تتناسب املعايري الرقابية مع اهلدف من العملية مبا حيقق سرعة و دقة قياس  جيباملعايري الرقابية:  14-4-4
1) يلي : كما  هيأنواع للمعايري الرقابية و  هناكالرقابة أكرب درجة كفاية ممكنة و  فحىت تتحقق أهدا األداء

1

) 

 : األهداف كمعيار رقايب -أ
وحتقيق اهلدف من وجودها هو معيار جناحها أو سعي الرقابة هنا  اهلدف هو األساس األول لقيام اهليئة الرايضية ،

 . إىل تقييم درجات حتقيق األهداف
 : اللوائح و النظم و األجواء و السياسات كمعيار رقايب -ب

اللوائح و النظم و السياسات كلها وسائل لتحقيق أهداف اهليئة أو املشروع الرايضي أو االلتزام بتنفيذها يعكس 
 . ري مدى النجاح يف حتقيق األهدافبقدر كب

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

 . جيعل من الزمن معيارا رقابيا
 : القيادة 14-5
 : القيادة اإلدارية 14-5-1

روح اإلدارة  بعناصره و أسسه  الزما حلسن تكوين اجلهاز اإلداري فان القيادة اإلدارية هيإذا كان التنظيم    
صائص قيادهتا فحياة املنظمة ال تنبعث من اهليكل الذي تقوم عليه بل تتوقف أوال و قبل كل شيء على خ

.ةية سهلة ميسر اإلدارية و أن التنظيم السليم للمصلحة أو اإلدارة جيعل وال شك مهمة القيادة اإلدار    
الذي يدفع مجاعة  أو اآلخرينيف  التأثري يستطيعالذي  الفرد" أهناعلى  تعرفالقيادة :   تعريف 14-5-2

 معينة إىل حتقيق أهداف حمددة " .2

                                                
 . 94-93ص ،سابق رجعم أمحد الشافعي حسن 1

  2 إبراهيم حممود عبد املقصود وآخرون : ، دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر ،اإلسكندرية، ط1، 2003، ص)20- 110( 
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   كما تعرف على أهنا "قوة التأثري يف اآلخرين و جعلهم ينفذون األعمال املناطة هبم و اليت حتقق أهداف 
 املنشاة"1. 

املشروعات الرايضية : أو اإلدارة أوطبيعة القيادة يف اهليئة -14-5-3  
 و الفنية و هي تتطلب قدرات و كفاءات  اإلداريةالعملية القيادية يف اهليئة الرايضية بتعدد املناصب  تتميز

 .غري انجحني  وآخرين، وهو ما يفسر وجود قادة انجحني  ددةمتع
 رئيس القسم و كل من يقود  أو اإلدارةمدير  أوالنادي  أوومدير االحتاد  اإلدارةهو رئيس جملس  القائد

 أو رباملد أواملدير الفين  أيضااملشروع الرايضي كما قد يكون القائد  أو اإلدارة أواهليئة  إطارمجاعة يف 
 الذين يعملون متطوعون . أولئك

أنواع القيادة  يف اجملال الرايضي14-5-4   
هو الشخص الذي أعد عن طريق دراسات معينة وتدريب خاص لكي يكون قادر على  املهين :القائد  -أ   

 . العمل يف املؤسسات واهليئات الرايضية نظري أجر أو راتب مادي
الرايضية بدون  :هو الشخص الذي لديه من الوقت والرغبة والتطوع للعمل يف املؤسسات  القائد املتطوع -ت

  ارة أو إتقان لشكل معنيأجر وغالبا ما تكون لديه مه
ماهلم ونشاطاهتم   وتنظيم أع ادهتمقي ويتوىل  اجلماعةهو القائد الذي خيتار من بني  :  طبيعيالقائد ال -ج

 وإجتماعتهم وهو حلقة الوصل بينهما وبني القائد املعن2
 14-5-5 أساليب القيادة : 

  : (القائد االستبدادي ) االتوقراطي -أ
: هو القائد الذي يصدر التعليمات للتابعني لتنفيذها ،وينفرد ابلسلطة ويلزم اآلخرين بتنفيذ  االستبداديالقائد •

 . اخلطة اليت يضعها
 . يستخدم هذا النوع من القادة أساليب التهديد والتخويف•
على أنه ميلك كل  يسعر التابعون الذين يعملون مع القائد االستبدادي ابخلوف من البطش والغدر، وينظرون إليه•

 . شيء
 . جيذب القائد االستبدادي بعضا من التابعني يلتفون حوله ويؤيدونه يف كل أفعاله•

 :القائد البريوقراطي -ب
ويعمل هذا القائد على االهتمام ابلشكل عند التنفيذ على حساب كفاءة احملتوى أو املضمون و يبذل من اجل •

 . العاملني معه لتحقيق أهدافهذلك اجلهد و املال و الوقت , و يدفع 

                                                
  1 عمرو سعيد وآخرون : مبادئ اإلدارة  احلديثة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون طبعة ، ص107  . 

  2 حسن أمحد الشافعي : القرار اإلداري والقانوين يف الرتبية البدنية و الرايضية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ،بدون طبعة ،2003، ص89 
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حياول دائما الظهور على أن له مكانة خاصة تؤكد متيزه على اآلخرين و يذكر التابعني و اآلخرين بعالقاته •
 . الواسعة و سلطاته اليت يستطيع أن يفعل من خالهلا ما يعجز عنه اآلخرين

 . غالبا ما يهرب مثل هذا القائد من املسؤولية و يوزع العمل على اآلخرين•
 . غالبا ما يكون لديه جهاز من املعاونني يعملون كوسيلة اتصال بينه و بني اآلخرين•
 : القائد الفوضوي-ج
  تتخذ القرارات و هذا النوع من القائد يرتك األمور بال توجيه أو رقابة حيث يرتك مجاعة العمل حتدد األهداف و•
 . من صفات هذا القائد :السلبية و التسامح و الود و ترك زمام املبادرة•
 . اجلماعة تتميز ابلضعف و التفكك الن املسؤوليات غري حمددة و ال يعرف كل فرد الواجبات املطلوبة منه•
  : القائد الدميقراطي-د
 و املعلومات , و من مث االمتناع املناقشة و االستشهاد ابحلقائقهذا النوع من أمناط القيادة يعتمد على أساليب -

 . و االهتمام آبراء أفراد اجلماعة و االستفادة منها
هذا النمط من القيادة يعتمد على احلفاظ على مشاعر أفراد اجلماعة أو احلفاظ على كرامتهم و حاجتهم البشرية -

 . , و من مث احلصول على املشاركة الفعالة
هر القائد يف هذا النمط على انه احد أفراد اجلماعة , و هو ال يرتكز على سلطاته حيث يعتمد على درجة يظ-

 . أتثريه كعضو هبا أو يعيش الواقع معهم , و يفسر األمور بصورة صحيحة
 :ب التاليةأكدت العديد من الدراسات على أن القيادة الدميقراطية  أكثر أنواع القيادة اجيابية بشكل عام لألسالي

 . توفر ظروف تنظيمية مناسبة تسهم يف حتسني مهارات االبتكار و اإلبداع لدى أفراد اجلماعة•
 .املقدرة على حد الصراعات و اخلالفات بني أفراد اجلماعة بصورة أكثر فعالية من األمناط األخرى•
 . إطالق طاقات أفراد اجلماعة لتطوير األهداف و السعي حنو حتقيقها•
 . إاتحة الفرصة ألفراد اجلماعة لتعلم القيادة•

 : القائد الرايضي الفعال14-5-6
 : نعدد صفات القائد الرايضي الفعال فيما يلي

 . يدفع جهود األشخاص و حيدد اجتاه العمل و يوزع املسؤوليات و الصالحيات على ابقي أفراد مجاعة العمل•
 .  حيفز أفراد اجلماعة على تنفيذ ما يوكل إليهم من مهام•
 .  يعمل على حل املشكالت و يتخذ القرارات من اجل حتقيق األهداف املشرتكة للجماعة•
 . حيرتم تعهدات العمل•
 . يتسم ابحلكمة ,و قوة الشخصية, و رابطة اجلأش•

 : عناصر سلطة القائد14-5-7
 . املتبادل و املعاملة احلسنة و توضيح أمهية العمل: من خالل االحرتام  الثقـة -أ
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 . التذكري بواجبات العمل بصورة مركزة و متكررة ,استخدام الضغط التحذيـر: -ب
  إجياد نظام لتحقيق املكافئة للسلوك و الربط بني االجناز و بني حتقيق بعض الرغبات اهلامة تبادل املعلومات: -ج
 . مثل: مساعدة  أفراد اجلماعة يف حتقيق إهناء أعمال حمددة لدى اجنازه استخدام صالحيات الرؤساء : -د

  . التهديد ابملنع أو احلرمان من مميزات حمددة اجلزاء : -هـ     
: ينظم قانون الشباب و الرايضة عمل اهليئات الرايضية اليت تعمل يف  الرايضية اهليئات يف االتصال  14-6

 . قة كل من هذه اهليئات ببعضها البعضإطار هذا القانون و يوضح عال
ي اليت تقوم بشهر و تعترب وزارة الشباب و الرايضة هي اجلهة املسؤولة عن السيادة العامة للشباب و الرايضة و ه

  . اهليئات العاملة يف جمال الشباب و الرايضة
تعرف االتصال : -14-6-1  

كن تعريفه "هو مشروع رايضي و عليه مي أو إدارة أوهيئة  أيلتحقيق النجاح يف  مهمة وسيلة هو االتصال      
)1

1

 توصيل املعلومات أبي وسيلة من الوسائل " و االتصال اجليد يف اجملال من شانه أن يؤثر يف األفراد .)
ددة حم معلوماتأيضا "هو إرسال معلومات و فهمها من شخص آلخر إذن هدف االتصال هو احلصول على  و

 و فهم هذه املعلومات وذلك من شخص أو مجاعة إىل شخص أو مجاعة أخرى".

 : أنواع االتصال 14-6-2
 (. وسائل االتصال غري الشخصي )غري مباشر -أ

 (. ررسائل االتصال الشخصي )املباش -ب
 (. يئل االتصال غري املباشر )غري شخصرسا -ج

املذكرات و الرسائل و التعليمات, ال توفر التغذية املرتدة وال يتم فيه مقابلة املستقبل وجها لوجه و من أمثلة ذلك 
الفورية بني املرسل و املستقبل فان املرسل قد ال يعطي االهتمام الالزم لالتصال غري الشخصية, حيث ختتلط 
االتصاالت املهمة مع غري املهمة, كما جيب عدم استعمال االتصاالت غري الشخصية يف أي رسالة معقدة أو 

 . و اليت ميكن أن تتطلب توضيحا من املرسل للمستقبلطويلة 
 : (رسائل االتصال املباشر )الشخصي14-6-3

فيها التقاء املرسل مع املستقبل و وجها لوجه مثل احملاداثت التليفزيونية و هذا يوفر ميزة التغذية املرتدة  و يتم 
الفورية و يتطلب استخدام هذا النوع من االتصال عند التعامل أبمور عاجلة و أمور تتطلب أخذ وعطاء بني 

 .املرسل و املستقبل
املشروعات الرايضية :  أواإلدارة  أو معوقات االتصال الفعال يف اهليئة-14-6-4  

 : إن هناك عددا من املعوقات اليت ميكن أن تعيق االتصال نذكر منها ما يلي
  . الضوضاء -

                                                
 .  95نفس املرجع السابق, ص  1
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 . اختالف اللغات و اللهجات-
 . سوء استخدام السلطات-
 . عدم الفهم اجليد للمصطلحات الفنية-
 . القلق و التهديد و اخلوف و الشك-
 . العداء الشخصي ووجود رغبات شخصية -
 . العادات السيئة يف إدارة األفراد -
 . التحفظ و اجلنب و الشعور ابالغرتاب -
العبء الوظيفي غري املباشر كأن يكون أكثر من الالزم أو اقل من الالزم أو الوظيفة البعيدة عن التخصص  -

 . املهين
  .1التملق- 

إن النمو و النجاح يف التنظيم اإلداري الرايضي اجليد يتطلب نظم راقية يف االتصال على اعتبار هذا األخري فنا من 
 . الفنون املؤثرة يف اإلدارة الرايضية الفعالة

اليت يتخذ هبا املديرون و  ووان الفعالية و الكفاءة  اإلداريةهو جوهر العملية  القرار: اختاذ القرار -14-7
 رؤساء قراراهتم حتدد بدرجة كبرية فاعلية و كفاءة العملية اإلدارية اليت يقومون عليها يف أعماهلمال

  : أركان أساليب اختاذ القرار14-7-1
فكل قرار له بواعثه وأسبابه و اليت ينبغي أن تكون وليد حاجة واقعية و ليس من الضروري النص  السبب :-أ 

 . على السبب يف صدر القرار
ال يكفي أن يعرب القرار عن إرادة الدارة وإمنا ينبغي محل و نقل هذه اإلدارة إىل الذين ميسهم القرار  الشكل :-ب

أو يقومون على تنفيذه و يتعلق على الشكل هنا مبظهر القرار اخلارجي و اإلجراءات املتبعة يف إصداره )كتابة 
 (. شفاهة نسبيا

 .مبعىن صدور القرار ممن ميلك سلطة إصداره ابألصالة أو ابلتفويض مدى سالمة اختاذ القرار االختصاص :-ج
 . يقصد هبا مشروعية موضوع القرار أو األثر القانوين الذي حيدثهاملشروعية : -د
اية ينبغي أن تكون يف ويفرض أن يكون لكل قرار غاية يهدف إليها ونتيجة يسعى لتحقيقها هذه الغ الغاية : -هـ

  . إطار مصلحة عامة
: القرار اختاذطبيعة  -14-7-2  
 يكون مرتبطا دائما ابلتوتر واملشاعر غري الطيبة شأنه يف ذالك  ختلفةالتنظيمات الرايضية امل يفالقرارات  اختاذ

  يف اجملاالت األخرى . تنظيماتشأن كافة ال

                                                
  1 نفس املرجع السابق ص 114-113-112
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من األمهية أن يكون قائد العمل واعيا لكافة اخليارات املطروحة أمامه يف اختذ القرار وكذلك األساليب اختاذها •
 : ،لذا كان على القائد الرايضي أن يكون متأكدا من العناصر التالية

 . أن يكون متأكد متاما مما حياول أن حيققه من اختاذ القرار-
 . أن يكون واعيا للنتائج املختلفة اليت ميكن أن يسفر عنها القرار-
 . الشخصيات أو اجلهات املطلوب إشراكها يف اختاذ القرار إذا ما كان ذلك ضروراي-
 . الوعي ابلصالحيات املطلوبة الختاذ القرار-
 . توقيت اختاذ القرار -

 . : هناك عدة طرق خمتلفة لالختاذ القرار طرق إختاذ القرار 14-7-3
 . إختاذ القرار من خالل الصالحيات دون مناقشة جمموعة العمل املعينة -أ  

 . إختاذ القرار من خالل الصالحيات بعد مناقشة جمموعة العمل -ب
  . إختاذ القرار من خالل جلنة مشاركة صغرية -ج
  . ألعضاءإختاذ القرار من خالل الغالبية العظمى ل -د
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  الفصل : خالصة
تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل تعريف اإلدارة العامة و ما يتعلق ابإلدارة من مستوايهتا ن نظرايهتا وظائفها ، و 
إىل اإلدارة الرايضية و مفهومها ، مكوانهتا ، املهارات و املبادئ األساسية و ختمنا الفصل بعناوين ذات أمهية 
ابلغة حيث تعترب اإلدارة فن يتضمن عمليات هامة متعددة منها : التخطيط التنظيم ، التنفيذ ، الرقابة ، التنسيق ، 

 . وتوجيه جهود كل األشخاص العاملني هبا
و اإلدارة الرايضية من أهم مقومات التطور الرايضي العلمي احلديث ألهنا األداة الفاعلة يف زايدة اإلجناز الرايضي 

طوره كما و نوعا ، و هي ختطيط و تنفيذ و متابعة و تقومي لكل األنشطة الرايضية يف نفس الوقت و العالقة و ت
 . بني اإلدارتني العامة و الرايضية

و نستخلص من هذا الفصل أن لإلدارة العامة و اإلدارة الرايضية دور فعال يف خمتلف املؤسسات و املشروعات 
 .مهما كان طبعها
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 : تـمهيد

 . يعترب التسيري طريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية ،املادية و املالية قصد حتقيق األهداف املرجوة
الرقابة  قصد حتقيق أهداف املؤسسة تتم هذه الطريقة حسب الصريورة املتمثلة يف التخطيط ،التنظيم ،اإلدارة و 

 . ابلتوفيق بني خمتلف املوارد
و التسيري بكونه جمموعة من خمتلف العلوم ابإلضافة إىل ممارسة كفاءات خاصة مثل تكوين مسات القائد،قدرة 

 .االتصال و معرفة املهام ،قدرة التأثري ...اخل
متماسكة ،هلذا أن خنطط عمليات التنظيم و اإلدارة و  والتسيري مبين على وظائف تتأثر فبما بينها وتكون وحدة

الرقابة ،كما نستطيع أن ننظم عمليات التخطيط و القيادة و املراقبة و نتطرق يف هذا الفصل إىل مفهوم التسيري, 
تمنا املسري ،مستوايت املسريين, جهاز التسيري,وظائف التسيري, أساليب التسيري البشري بني احمللية و العاملية و خ

 الفصل بعنوان ذو أمهية ابلغة و هو التمويل .
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 التسيري : مفهوم -1
 توضح مفهوم التسيري كما يلي : التعارفمجلة من  هناك

اجملموعة من العمليات املنسقة و املتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط والتنظيم الرقابة  تلك : هو األول التعييف
 (1). لبلوغها  األشخاصحتديد األهداف و تنسيق جهود  ابختصارو التوجيه وهو 

:إدارة أعمال املؤسسة هي عملية يشرتك فيها العلم و الفن و تقنية قيادة شؤون التنظيم عن طريق  الثاين التعييف
شد جتنيد أو ح بواسطةأعمال ختطيط و تدبري و تنشيط و مراقبة تسمح هلذه اإلدارة بتحديد و إجناز األهداف 

 (2)موارد ابهضة الثمن و اندرة و تشغيلها وتنفيذها . 

التفكري مبنطق  ومهارة: مهارات املسري تشمل املهارات اإلدارية ، التكنولوجية و الشخصية ثالثال التعييف
  (3). التنظيم

الضخمة املعقدة  املؤسساتو اجلزئيات فبدون تسيري دقيق فإن  عقيد: التسيري هو مسايرة التاليابع التعييف
 (4)و التوافق.  االنتظامتتعرض ألن تصبح فوضوية بشكل يهدد وجودها احلقيقي وهو يوفر درجة من 

فالتسيري ينمي القدرة على حتقيق خطة ما بعملية التنظيم و التعبئة و خلق تركيبة نظامية ووحدة وظائف لتنفيذ  إذن
ت فردية ذات نوعية عالية و يعمل على توصيل اخلطة شروط اخلطة ،كما يفي إبسناد مجلة النشاطات لقدرا

 مع حتديد مسؤولية التكلف ابخلطـة . الفردايتهاته  دراكإل
 ،و إجناز املهام من خالل اآلخرين يستطيع القيام ابألعمال يهو ذلك الشخص الذ املسري هو انمسري: من -2

فهو املخطط املنشط املراقب ،وهو املنسق جلهود اآلخرين لبلوغ غرض مشرتك ،وعليه فإنه يعترب مسؤوال عن 
  (5) .اآلخرينأعمال 

 .حسبوإال فإن صفته كمسري،ويتحول عمليا إىل منفذ و  القرارات الختاذأن تكون للمسري سلطة معينة  والبد
 (6) وظائف انمسيـي: 2-1

 إليه . كلةبعض الوظائف املو  بتأديةاملسري فعاليته يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة عليه حيقق   أناجل  من
 دور . أي تؤديتصبح عشوائية و ال  فإهنا إالتوجه و  أنللمدير جيب  اإلدارية املهارات

                                                
 .5،ص1995(،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،2حممد رفيق الطيب : مدخل للتسيري)ج 1
2  Mourad ben achenho,wers une nouvelle culture manage ralle, Alger,opu,1996,p12 
 .23،ص1985عايدة خطاب: اإلدارة و التخطيط اإلسرتاتيجي،القاهرة دار الفكر العريب ، 3
 . 7،ص 271يوسف بصديق: القيادة و التسيري التباين التكاملي ،جريدة النبأ،اجلزائر ،العدد  4
 .8،ص 2004/2005عبد احلميد قامسي و آخرون : مذكرة خترج ،تنظيم الوظيفة التسويقية يف املؤسسة اجلزائرية ،جامعة حممد بوضياف،املسيلة ،دفعة جوان  5
  -56ص) 2004/2005جامعة اجلزائر, دفعة  خترج بعنوان التسيري اإلداري لألندية الرايضية و عالقته بفرق كرة القدم, حريزي عبد الوهاب و آخرون : مذكرة6

64   .) 
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 ساسيةاألو ذلك ابعتبارها املداخل  1907حتديد هذه املهارات سنة  اإلدارةيف  األملاين"هوف" اخلبري  استطاع
تشكل وظيفة معينة وهذه الوظائف هي   ةلدراسة طبيعة عمل املدير حيث شكلت هذه الوظائف مربعا كل زاوي

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

 يف الشكل التايل : وظائفنوضح هذه ال و
 وظائف املسري  (:01رتقم ) شكل                                  

 
 
 
 
 
 و اختاذ القيار : التخطيط -أ

املنظمة عمل ذهين موضوعه التدريبات اليت فيها املدير يف حاضره مستفيدا من ماضيه كي يوجه هبا ظروف  يف
إىل تطويع املستقبل اجملهود إىل إرادة املدير قدر املستطاع  دف, إذن فهو عمل حتكيمي يهأهدافهمستقبله لتحقيق 

 عن وظيفة التخطيط و اعتبارها وظيفة مستقلة . أصلهاالقرار فهناك اجتاه متزايد  اختاذأما عن عملية 
 : ظيـمشالت -ب

ة و املالية و املعلوماتية و بناء العالقات بني خمتلف وظيفة التنظيم جتهيز املنشأة ابملوارد البشرية و املادي تتضمن
 . إتقانبكفاءة و  أهدافهاوكذا تقسيمات املنظمة هبدف حتقيق  واألنشطةو  األفرادالوظائف و 

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

 على املسري إاثرهتم و حتفيزهم على حتسني األداء 
 : بــــ اليتقا -د
مكوانت هذه  أهماخلطط و من  فيذو تن األهدافوظيفة الرقابة تعين توجيه املنظمة من أجل التأكد من حتقيق  إن

وتشخيص مسبباهتا ومن مت إجراء  ألبعاداحتديد  ذلكالفعلي و اخلطط و يتطلب  األداءالوظيفة املقارنة بني 
 1الفعلي أو كالمها معا . األداءالتعديالت يف اخلطط أو 

                                                
  1 حريزي عبد الوهاب و آخرون : مرجع سابق ص 81-80

رو اختاذ القيا التخطيط  

ــ  و التحفيــز القيــادة اليتقـــــابـ  

ـــــم  التشظي
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  صفقا  انمسري الشاجح :  2-2

والطبائع املكتسبة عن املوهبة  واألخالقصفقات املسري الناجح هي خليطة للصفقات اجلسمانية الطبيعية  إن
 اهلدف . إىلاليت متكن الشخص بسهولة اختيار أفضل الطرق للوصول  اإلدارية
هو  األخريوهدا  األعلى،املثل  إىلكلما كان اقرب   األساسيةأكرب قدر ممكن من السمات  املسريتوفرت يف  وكلما

 جيمع كافة الشروط وأهم هذه السمات جند : ألنهمن النادر 
 : واإلبداعي العقلي   القدرا   2-2-1

الفكر  اإلشراف،والذكاء والفطنة،  اإلدراكأهم اخلصوصيات اليت يقم هبا املسري احلديث أنه يتميز حبسن  من
هناك  أن إليه اإلشارةوخاصة الشفوي وكذا هدوئه، مما ميكن  بريالثقة وسهولة التع إجيادوكذا قدرته على  اإلشرايف

فهناك من يستعمل أسلوب القيادة  اإلدارية،قيادة يف طرق املنهجية من قبل املديرين الناجحني يف ال ختالفا
وهناك من يتوقف على رغبات املرؤوسني، وجناح كل مدير قد يكون حبسن التسيري وحسن التفاهم أو عن  اإلدارية

طريق بث الرعب واخلوف يف نفوسهم وهناك من له طباع حادة وعصيب ...اخل، وعموما ميكن ذكر ثالثة أنواع من 
 ة :القدرات اهلام

 االستداللي  : القدرة -
هو الرجل الذي يتنبأ ابملستقبل استنادا ابملاضي واحلاضر بتفكري استداليل وحياول حل املشاكل عن طريق  املسري

 الطرق وابلتايل بناء املستقبل . أبفضلالوصول إىل جذر املشكلة مث البحث عن حلها 
 العقلي  : انميون  -

 املتغرية . الظروفالقدرة على تغيري الوجهة الذهنية وتعديل السلوك والتكيف مع  هي
 : للمأكال  احلساسي  -

 غريه ألية مشكلة  يرىيربز عدة مشكالت يف حني ال  أناملسري الذي ميكن من  نظرة
 انمهارا  االجتماعي  :  2-2-2
يتمكن املسري من فرض ذاته ومواجهة الصراع، عليه ابلدفاع عن حقه والتعبري عن  حىتأتكيد الذا  :   -

 عن انتقاداته للغري وتقديراته وعدم الرضوخ ملطالب غري واقعية . واإلفصاحأرائه وان اختلفت مع الغري، 
تتوفر يف القائد ليصبح فعاال،  أنما جيب  أهم من تعترب امليزة على إتقام  عالتق  مع اآلخيين : القدرة -

يف  إهنائها)الرئيس،املرؤوسني،الزمالء،..اخل (، وعليه كذلك اآلخرينيقيم اكرب قدر ممكن من العالقات مع  أنفعليه 
 1الوقت املناسب حني تصبح عبء عليه .

ني فاملسري يسخر  العامل وبني نظمةيعترب املسري الوسيط بني القيادات العليا أو امل على االتقتشاع : القدرة -
كما جيب عليه   األهداف،كلما ميلك من طاقات وجهود لتحقيق الصاحل العام ملنظمته وذلك من خالل حتقيق 

 1االلتزام ابلقواعد والنظم . رةإقناع مرؤوسه خبطة العمل وضرو 
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 السما  انمـزاجي    2-2-3
هتب وتطفئ مصباح العقل.((،  ريح روبرت اجنر سول ": )) إن الغضب " يقولاالنفعايل :  االتزان -

القرارات  إىلانطالقا من هذا نقول انه جيب على املسري الرتوي والتحكم يف انفعاالته ليتمكن من الوصول 
الشريازي": )) أوىل الناس ابمللك أشدهم على هواه.(( ، ففي  إسحاق أبو" اإلمامالصحيحة والصائبة، ويقول 

      أبنهلتسيري أكثرهم حتكما يف انفعاالته وميكن تعريف االتزان االنفعايل أوىل الناس اب أنميدان التسيري نرى 
 يف االستجابة للمواقف االنفعالية.( . ة)قدرة الفرد على التحكم يف انفعاالته أو عدم املغاال

واملشكل ليس ما  واملشاكلخالل فرتة حياته جملموعة من املتاعب  اإلنسان يتعرضحتمل انمأقــ  :   -
على  قدرةتتوفر لدى املسري ال أنكيفية املعاجلة وطريقة االستجابة وابلتايل جيب   وإمنايوجهه الشخص يف حد ذاته 

 اخلســائر . نتمواجهة التحدايت مهما كا
فرتة طويلة مع  استمرتهي قدرة الفرد على أداء مهامه رغم ما يواجه من صعوابت ولو  املثابرةانمثابية :  -

 احملافظة على مبادئه وأفكاره للوصول يف النهاية إىل مبتغاه .
 انمستوى اإلداري الذي يأغل  انمسري : 2-3
معظم املنظمات هلا أشكال هرمية وجند مستوايت تنظيمية تشمل كل الطبقات املوجودة يف اهلرم ،وذلك من  

أو القمة أين يوجد شخص واحد آال وهو الرئيس الذي يشرف على جمموعة من األشخاص وهذه  ولاملستوى األ
اجملموعة تدير عمل جمموعة املديرين وكل مدير تكون له جمموعة من املساعدين ومعاونني وهكذا إىل أن نصل إىل 

 ال .املستوايت اإلدارية فهي تضم املستوايت الثالثة لإلدارة ماعدا العم أماالعمال، 
هناك عالقة طردية بني املستوى اإلداري ومسؤولية الفرد وحدود الصالحيات والسلطة املسموح له مبمارستها 

 وعالقته مع املرؤوسني وللضغوط احملتمل التعرض هلا .
 وتنقسم املستوايت إىل ما يلي : 
 ابختاذ القرارات اهلامة وتسيطر على  سريونحتتل قمة اهلرم التنظيمي ، حيث يقوم امل اإلدارة العليا: مستوى

مث تطوير ومراجعة اخلطط الطويلة  بوضعكذلك   ختصصالسياسة الرئيسية ومهامهم تتمثل يف معاجلة املشاكل و 
 األجل، وتقيم أداء التقسيمات الرئيسية .

 املسؤولة عن  هذه اإلدارة من مسريين وسطاء بني اإلدارة العليا واإلشرافية تتكوناإلدارة الوسطى :  مستوى
أداء وظائف اإلدارة الرئيسية واملساعدة ، وختص هذه اإلدارة إبعداد اخلطط املتوسطة األجل انطالقا من اخلطط 

 .ضع سياسات األقسامالطويلة األجل وحتليل أداء املدراء يف املستوى األدىن لغرض تقسيم قابليتهم وترقيتهم وو 
 من  إنطالقاملسؤولة عن املستوايت الدنيا من تقسيمات املؤسسة : وهي اإلدارة ا اإلدارة اإلشيافي  مستوى

إىل أدىن مستوى مثل : رئيس العمال وختص اإلدارة إبعداد اخلطط التشغيلية  وصوالوظيفة املدير ومساعديه 
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 أداء األفراد يف املستوايت الدنيا واملشرفني االتصاالت ومتابعةاملفصلة اعتمادا على اخلطط املتوسطة األجل 
 املباشرة بينهم .

 
 1للتنظيم . اهلرمي الشكل ( :02رتقم ) الأكل

 
 
 رئيس

 انمصلح 
انمصلح  وكالء  

 احملاسبون
اإلدارا  مدييو  

األتقسام رؤساء  
انمساعدون رؤساء  

 العاملني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميكن هبذا الصدد التمييز بني ثالث من املستوايت :  : انمسريين مستوضا  -3  

                                                
  1  عايدة خطاب: اإلدارة و التخطيط اإلسرتاتيجي مرجع سابق ص 16-15
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املستخدمني و على استعمال املوارد يف أدىن املستوايت  علىابإلشراف  يقومونالقاعديون :انمسريون  3-1
 التنظيمية.

من حيث حسن األداء   ،حيث يتفوقون على زمالئهم تقنيةانتقاؤهم عادة ابلنظر إىل خربهتم و مهارهتم ال وجيرى
ث الكم ،الكيف و من أن املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ ابلشكل املناسب من حي التأكدأما مهمتهم فتتمثل يف 

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

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

.حاتالضرورية و توزيعها على اجلهات املعنية مع تقدمي الشروحات و اإليضا  
للمنشأة.  العامر املسريون هنا مهامهم يف قمة اهلرم التنظيمي و يقومون برسم املسا ميارساإلدارة العليا : 3-3  
سطى،والتأكد من أنشطة اإلدارة الو  تنسيقعملهم األساسي فيتمثل يف التخطيط و رسم السياسات العامة ، و  أما

ى ،وخاصة من النهائية يف مستوى القاعدة ،وجتري ترقية هؤالء املسريين من اإلدارة الوسط املخرجاتسالمة   
 التخصصات األساسية أي اإلنتاج والتمويل و البيع .

التسيـري: جهاز -4  
( :  انمسري–العام  يجهاز التسيري )انمدي-4-1  

على التقنيات  تمداعابلقانون التجاري حيث  التسيريالعمومية لدى تنظيمه جلهاز  املؤسسات قانونأتثر  لقد
زة تسيريها يف خمتلف يف الشركات التجارية اخلاصة ،وتلجأ هذه األخرية يف إطار تنظيمها ألجه ئدةواملفاهيم السا

 األنظمة إىل العديد من القوالب والصيغ التنظيمية مثل :
رية العامة هبا .ابلشركة أو املؤسسة ملهام املدي:يف حالة تويل رئيس جملس اإلدارة  انمديي العام اليئيس: أوال  
من  إلدارةلى جملس اشخص آخر ع اقرتاحإىل  يعتمدابإلشراف األعلى و  الرئيسيكتفي  وقد:انمديي العام : اثنيا

رئيس اإلدارة ليشرف على التسيري اليومي . انبأجل تعيينه كمدير عام جب  
. للرئيسمؤقت أو دائم  مانعإىل تعينه يف حالة حصول  ويلجأ :العضو انمشدوب : اثلثا  
.رتبط مع الشركة بعقد عمله وهو يويتم تعيينه عادة من خارج املسامهني ,نظرا خلربت :انمديي الفين )التقين (: رابعا  

ة املشاكل واخلربة ملعاجل االختصاصتلجأ املؤسسات الكربى إىل تشكيل جلان دراسات من ذوي  كما: خامسا
فنية .ال  

 سادسا: انمسري أو انمسريون: وهو جهاز يف املؤسسات ذات املسؤولية احملدودة .1 
:  الحيا الص -4-2   

التمييز بني وضعيتني : ميكن :انمديي العام :أوال  
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املخولة له عادة يف  عةالواسعلى املديرية العامة، فانه يبقى متمتعا ابلصالحيات  اإلدارةعند إشراف رئيس جملس -أ
 املؤسسات التجارية عموما حيث يتوىل :

عيات املسامهني.مع مراعاة السلطات اليت خيوهلا القانون صراحة جلم روفالتصرف ابسم املؤسسة يف كل الظ-   
) الفقرة الثانية( من ق  16أما يف حالة وجود مدير عام للمؤسسة جبانب رئيس جملس اإلدارة فاملادة -ب  

أانطت به القيام ابلسلطات اآلتية: 04 -82  
مجيع العقود والصفقات وتقدمي كل العروض واملشاركة يف كل املزايدات واملناقصات. إبرام*   

اابت اجلارية لدى مصاحل الصكوك الربيدية, ومؤسسات البنك والقرض وكل احلس ريه* فتح أي حساب وتسي
ة اجلاري هبا العمل. ضمن الشروط القانوني اإليداعوالتسبيقات أو حساابت   

 * توقيع كل السندات والصكوك وغريها من األوراق املالية.
فالة .والقيام بكل سحب ملبالغ الك االقتصادية* قبض كل املبالغ املستحقة للمؤسسات العمومية   

 * رفع الدعوى أمام القضاء وممارسة السلطة السلمية على مجيع عمال املؤسسة العمومية .1
: ـيانمسي: اثنيا    
ديد صالحيات حت على تمدأما يف املؤسسة املنظمة يف شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة فإن املشرع مل يع   

ن األساسي للمؤسسة,املسري أو املسريين, خالفاً ملا فعله ابلنسبة للمدير العام كما رأينا إذ أحال األمر على القانو   
  تغاللواالسللتسيري  حياهتمعلى أن ميارس هؤالء املسريون صال ("03) الفقرة  37حينما نص يف املادة  وذلك

 كما حددها هلم القانون األساسي للمؤسسة " .
لقانون ابلصالحيات الواردة اب املسريصالحيات  وتقييد حتديدأن املشرع عمد إىل  نصمن هذا ال ويظهر

 األساسي. 
التسيري: ظائفو  -5  

عدة وظائف نذكر منها: للتسيري      
التخطيط: -5-1  
 هو عملية التفكري مبا جيب عمله يف املستقبل وكيف ومىت يتم هذا العمل ؟ لتخطيطا مفهوم التخطيط: -أ   
 الالزمة لبلوغها وهو يتطلب قدراً كبرياً من وضوح الرؤاي والطرق يتضمن حتديد األهداف ورسم اخلطوات إنه

 2األحداث . ابجتاهيف التنبؤ  والدقة
هو حتديد   " w.hnewman"التخطيط جزءا هاما من خمتلف الوظائف اإلدارية  إذ جند التخطيط عند  يعترب

سياسات ، وضع برامج و محالت ، البحث عن طرق و إجراءات حمددة ، إعداد جداول  اختيارأهداف واضحة ، 
 3زمنية يومية  .

                                                
  1 حممد الصغري بعلي :  تنظيم القطاع العام يف اجلزائر ) استقاللية املؤسسات (،الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية , ط2، 1992، ص)195- 203 (.

  2 حممد رفيق الطيب : مدخل علم التسيري)ج2(, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, 1995, ص 12 . 
  3 انصر دادي عدون : اقتصاد املؤسسة للطلبة اجلامعيني, دار احملمدية العامة, ط2, اجلزائر, 1998, ص 229 
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  ميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل التايل : و :  خطوا  عملي  التخطيط – ب
 .: خطوات عملية التسيري ( 03رتقم ) شكل

 
 
 
 

 
 

: و معىن ذلك أن يدرك املخطط من خالل دراسته للظروف و املعطيات وجود الفيص  من خالل التشبؤ  إدراك -
 قدرته، إن قدرة املخطط على الرؤية و التنبؤ مبا ميكن أن تكون عليه األمور يف املستقبل و  استغالهلافرص ميكن 

األحالم ، و  ال غىن عنها إلعطاء ختطيطه صفة عملية بعيدة عن التمنيات و أمورعلى فهم الواقع و إستعابه 
 و التنبؤ التقين . االجتماعيةو التنبؤات السياسية و  االقتصادي لتنبؤللتنبؤ جماالت كثرية منها ا

 إلسرتاتيجيعلى املستوايت لتنظيمية كلها من القمة إىل القاعدة أي بداية من التخطيط ا يتماألهداف:  حتديد -
إىل التخطيط التشغيلي ، فاألول يركز على األهداف الرئيسية للمؤسسة أي يركز على الفعالية ، بينما الثاين يركز 

 املوارد املادية و البشرية املوظفة يف املؤسسة , استغاللعلى الكفاية أي على حسن 
هاته األهداف تكون مرتبطة يركز على البيئة اخلارجية أي أن  اإلسرتاتيجي،هناك فرق أخر و هو التسيري  و

 و املستخدمني . نتاجابلتسويق و التمويل ، أما التخطيط التشغيلي فريتكز على جماالت اإل
البد من حصر أهم الطرق املتاحة للوصول إىل األهداف و ذلك متهيدا  البدائل و طيق العمل انممكش  : حتديد -

 . أنسبها اختيارلتقوميها و 
عليه  هيصياغة هاته اخلطط املؤسسة على سد الثغرة بينما تريده من جهة و ما  تساعداخلطط الفيعي  :  صياغ  -

 من جهة أخرى .
 يقابل مفهوم تسلسل األهداف . اشتقاقهاهذا ما جيعلنا خنلص إىل أن مفهوم تفرع اخلطط و  و

ية و نقدية تتطلب و هنا ترتجم اخلطط إىل أرقام هي عبارة عن وحدات عين اخلطط إىل تقدييا  كمي  :  تيمج  -
 متابعة و قياسا و من مت رقابة .

 1التقديرات الكمية تكون على شكل موازانت تقديرية . هاته
  : التخطيط اجليد يف انمؤسس  مزاضا  - ج

 : ابختصارالتخطيط اجليد  اايهنا بعض مز  نذكر

                                                
  1 حنا نصر هللا و آخرون : مبادئ يف العلوم اإلدارية, دار الظهران, عمان, 1998, ص 172- 173
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من خالل 

 التنبؤ

 حتديد
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 تغريات البيئة : التخطيط اجليد يساعد املنظمة على  حتمل املتغريات البيئية اليت تتصف بسرعة  مواجهة
 التغيري و عدم االستقرار و من أهم هاته العوامل :

o الرتبوية  العوامل 
o و التكنولوجية هذه العوامل خارجية  االقتصاديةو الثقافية ، السياسية و القانونية ،  االجتماعية العوامل 

 عوامل داخلية نذكر منها : هناكو 
o اإلنتاجية ، البشرية ، املادية ، املالية . العوامل 
 املنافسني . مواجهة 
 1مع اإلدارات املختلفة  التنسيق 

 التشظيم :  5-2
  التشظيم و اإلدارة  وتطورها : اضا بد – أ

سنة  5000هذه املمارسة إىل  عوداحلقيقة متت ممارسة عملية اإلدارة أو التنظيم عرب اتريخ قبل كوهنا مستقلة و ت يف
 السياسيةالسلطة  لق.م و من أوائل مستعملي قواعد التنظيم الفراعنة ، أي كانوا يعتمدون على مركزية القرار من قبـ

مهمة  انطالقةببابل  لإلمرباطوريةبه ذلك حكمه  أستمرلذي رايب الذي وضع لقانونه ا محواحلاكمة ، كما أن 
و القضاء ، مما أدى إىل األمن و  املسؤوليةللتنظيم ، حيث مت وضع قواعد للمعامالت البيعية و الرقابة و حتديد 

 . واالستقرار
الصينيون التخطيط و التوجيه و الرقابة و مبدأ  أستعملو اإلدارة إىل خمتلف أحناء العامل ، إذ  التنظيم انتقلقد  و

قادة قادرين على حتمل املسؤولية ، بذلك تكون قد  اختيارالتخصص ، تضمنت تعاليم و مقرتحات تؤكد على 
 سامهت يف وضع بعض املبادئ األساسية لإلدارة .

أن كانت كلمة  دستعملة فيها فبعمن الوسائل امل ابعتبارها االقتصادية املؤسساتو قد عرف التنظيم تطورا مع    
التكنولوجي  والتطورمعىن أوسع مع كرب حجم املؤسسات  تذا ،أصبحتالتنظيم تعين مجع عوامل اإلنتاج املختلفة

 حقل التنظيم تتعد أشكال الفعالية اليت تقدر أو حتدد. اتسعالبشرية ، فكلما  شاهدتهالذي 
  اهلياكل التشظيمي  : – ب

األربعة ، األسفل ، األعلى    االجتاهاتالنظام يتميز مببدأ التدرج الذي حيدد العالقات حنو  التنظيمي أو اهليكل
يناسبه من احلقوق             دوروظيفي أو قيادي ، و لكل منصب يف التنظيم  أساس، و هذا على  اجلانبنيو 

 ويعتمدو اليت توضح الدور الذي يقوم به صاحب هذا املنصب بشكل رمسي.  االلتزاماتوالواجبات واالمتيازات و 
 ،تقسيم الوظائف و املهام يف التنظيم على تقسيم العمل التقين، من خالل وضع املوارد البشرية يف املناصب املناسبة

خالل إعداد التقسيم  أجل تنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة املرتبطة أبهدافها ،واليت يف حد ذاهتا ال تكون إال من من
 ما جيعلنا نالحظ : هذالذلك،و  ملناسباملناسب للوظائف وبشكل عام اهليكل التنظيمي ا

                                                
  1 نفس املرجع السابق : ص 203 



 تقت  لانمشأت  اليضايي الفصل الثاين                                                                                                      التسيري وعال
 

 62 

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

 املادي ،و اهليكل القانوين و املايل .
o التقائها يف حتقيق و تنفيذ  انسجامهااملؤسسة تكون وحدة كلية من خالل تداخالت هياكلها و  أن

 اخلطط اإلسرتاتيجية بطريقة متكاملة .
 تكوين هيكل اإلدارة للمؤسس  و خصائص  : مقياس -ج

من  ومرتبطةالوحدات حسب مستوايت متتالية،  بتكوين هيكل إداري ملؤسسة ما و الذي ينطلق من ترتي يعد
احملددة من  واالجتماعية  االقتصاديةاملؤسسة من جهة ،والتكاليف  هدافو أ اتأجل تلبية منطق التوازن بني سياس

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

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

o للعلومحالة هيكلة الوسائل البشرية ،فإن هذه األخرية تتميز جبوانب بسيكولوجية واجتماعية ،تعود  يف 
 . ةاإلنساني

ميكن أن تكون موجهة فقط بعدد معني من  و أساسا اتيةيف املؤسسة خيضع للرباغم النظامعملية إعداد  إن
 اخلصائص و منها : اهلرمية ،الوظيفية ، املنتج ،الزابئن ،اجلغرافيا .

 معظم،إال أن  يرتبط بشكل كبري حبقيقة املؤسسة وطرق تنظيمها ،من نظرة سياسية أو تصور لسريها العام كما
التنظيمات تستجيب إىل التنظيم الوظيفي الكالسيكي املتميز ابلتقسيم التقين للعمل و التسلسل اهلرمي للسلطة 

 الرأسية النازلة دور مهم يف تنسيق العمال و املراقبة و غريها . اإليصاالتو 
 تسيري انمؤسس  :  يفانميكزي  و الالميكزي   – د
 اإلدارة العليا بكافة السلطات و الصالحيات و عدم تفويضها ملن دونه . احتفاظنعين ابملركزية   
 ونعين ابلالمركزية تفويض درجات من السلطة إىل املستوايت الدنيا و املرؤوسني .  
 املزااي التالية : الحتوائهاالضرورة إىل املركزية  دعتاحلاج  إىل انميكزي  :  -

o الوحدات والعاملني يف املنظمة . طاتتنسيق كافة نشا سهولة 
o يف اجلهد و الوقت . االزدواجيةمن  التقليل 
o إدارة قوية يف قمة اهلرم مما يوفر القيادة املطلوبة يف توجيه و تنسيق األعمال . توفري 
o العليا . اإلدارةاخلربات لدى  متركز 

 على املزااي التالية : الحتوائها لكوذ احلاج  إىل الالميكزي  : -
o العليامن أعباء اإلدارة  التخفيف . 
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o اجلهد و الوقت لإلدارة العليا للتفرغ إىل نشاطات املنظمة . توفري 
o يف اختاذ القرار يف املستوايت املختلفة . السرعة 
o وتدريب العمال على حتمل املسؤوليات و مواجهة التحدايت . إعداد 

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

 أصبحتالسلطات و  تفويضإىل التشديد على ضرورة  ثةاإلدارة احلدي أساليباجتهت  تفويض الصالحيا  : -هـ
العاملني و  تنميةو كفاءة املنظمة و  فعاليةهذه ميزة من مميزات املنظمة ،و القائد الناجح و ذالك لقدرهتا على زايدة 

 احللول و الوسائل لتطوير املنظمة . واقرتاحإشراكهم على حتمل املسؤوليات، 
 من  التنظيم :  أنواعهنا ثالث  سنعرض: اخليائط التشظيمي  يف انمؤسسا   أنواع -و

املؤسسة حبيث يتم مجع كافة الوظائف  يكون هذا النوع تبعا للوظائف الرئيسية اليت متارسها الوظيفي : التشظيم -
 املتشاهبة حتت النشاط الرئيسي .

 التشظيم الوظيفي:  حسشا  -
 العاملني . تتطوير خربا -
 وضوح يف املسار الوظيفي للعاملني  -
 التنسيق داخل كل قسم . سهولة -

 : التشظيم الوظيفي سيئا  -
 املتعددة .البطء يف التجارب حلل املشكالت ذات اجلوانب  -
 القرار يف اإلدارة العليا . اختاذمتركز عمليات  -
 تدريب حمدود للمدراء ) ختصص دقيق ( . -

 ويتضمن التخصصات اآلتية : التخصص : أساسعلى  التشظيم -
 على أساس اخلدمات . التنظيم -
 التنظيم على األساس اجلغرايف .  -
 التنظيم على أساس العمالء .  -
 1أساس الوسيلة . التنظيم على  -
 
 
 
 

                                                
  1  نفس املرجع السابق : ص204 -205
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 : اهليكل التنظيمي على أساس الوسيلة (04رتقم ) الأكل
 
 
 
 
 

: مزاضا التشظيم حسب التخصص -  
مع التغريات يف البيئة . التجاوب سرعة -      
النشاطات . تنسيق فاعل بني األقسام ، -      
تقييم دقيق ألداء األقسام . -      
توفري تدريب واسع يف املهارات اإلدارية . -      
   :  سيئا  التشظيم حسب التخصص -
ازدواجية يف استخدام املوارد يف كل قسم . -      

اإلفادة احملدودة من االختصاصني بني األقسام . -      
على األهداف اخلاصة و إمهاهلا لألهداف العامة . األقسام تركيز -      
  :التوجي  -5-3
عملية  وظيفةهتتم وظيفة التوجيه بتوجيه اجلهود البشرية حنو حتقيق األهداف التنظيمية .ومنه فان وظيفة التوجيه    

 ختترب املقدرة اإلدارية على إدارة املؤسسة . 
 :  تعييف التوجي  -5-3-1

نه عبارة عن اجلهود اإلدارية و الفنية اليت يبذهلا املسؤول يف املنشأة )سواء كان مديرا أو رئيسا يعرف التوجيه أب    
لشعبة ( حنو املوظفني الذين يعملون حتت إشرافه ليقوموا أبعماهلم ابلشكل املطلوب وذلك حتقيقا ألهداف املنشأة 

ة مامل يلم املدير أبصول العالقات اإلنسانية ، فبعض ال ميكن القيام بعمل التوجيه بصورة فعال   .هبا  يعملوناليت 
واجبات التوجيه تعتمد على قدرة املشرف على التعامل اإلنساين ، وعلى قدرته على إاثرة احلماس يف نفوس 

 1املوظفني للقيام إبعماهلم بكل كفاءة وفاعلية . 
 االعتبارات اهلامة منها :              ينجح الرئيس يف التوجيه ملوظفيه وإرشادهم البد من مراعاة بعض ولكي
 اإلميان لدى الرئيس ابن اإلدارة هي التعامل مع البشر . -    
 تقبل املوظفني مسؤولية العمل . -    

                                                
 1بيصار عبلة : مذكرة خترج بعنوان حتسني و تطوير التسيري اإلداري يف املؤسسة االقتصادية )من خالل خوصصة التسيري(, قسم التجارة, فرع املالية, كلية العلوم 

. 24, ص 2003التجارية و العلوم االقتصادية و علوم التسيري, جامعة حممد بوضياف املسيلة,   
 

التسيري إدارة  

التوثيق إدارة الـرتخيص إدارة  الـمحاسبة إدارة   
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 اهتمام الرئيس ابلفرد ويف نفس الوقت عدم إمهال العمل . -    
 االحرتام .التوجيه واإلرشاد حني حصول اخلطأ من املوظف يف إطار من  -    
 زايدة معرفة الرئيس املسؤولني . -    
 على أنفسهم . لالعتمادإاتحة الفرصة للمرؤوسني  -    
 إجياد التكامل بني حاجات العمل وحاجات األفراد . -    
 أن يكون قدوة ملرؤوسيه. -    
 إشراك املرؤوسني يف اختاذ القرار . -    
 . ممن القيام بعمله متزويد املرؤوسني بكافة املعلومات اليت متكنه -    
 .اإلداريةالوحدة  ألعمالتوافر النظرة الشاملة  -    
 تفويض السلطة بشكل مناسب . -    

التخطيط و التنظيم وفاعليتها ،فالتوجيه يتوقف على وضوح  ءةعدم جناحه على كفا أوويتوقف جناح التوجيه   
على  أيضايتوقف  وللسياسات اليت وضعت  املوظفني، كما يتوقف على مدى فهم  نيجلميع املوظف فاألهدا

                                                                                                         1العمل .  خطةو الربامج الزمنية املوضوعة و  اتالتفصيلية لتنفيذ العملي اإلجراءاتمدى دقة ومالئمة 
 :  مكوان  التوجي  -5-3-2

املشروع ، وبصفة عامة ميكن القول ابن  أهدافتعددت النظرايت املفسرة لكيفية توجيه املوظفني حنو حتقيق     
رئيسية لوظيفة التوجيه وهي القيادة و تنمية التعاون و التحفيز و االتصال الفعال بني الرئيس  أبعادهناك ثالث 

 ارتباطا وثيقا وهي : يبعضهامرتبطة  األبعادومرؤوسيه . وهذه 
 إىل األوامرالتعليمات و  إصدارمبجرد  األفضلعلى الوجه  املنشأةيف  األعمالتتم  أن ميكن ال :: القيادة أوال    

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

الشخص هو ما يطلق عليه اسم  او هذ األعمال هذه أداءحيظى ابحرتام املوظفني ولديه سلطات رمسية متكنه من 
 ) القائد( .

 القيادة : تعييف -1
وهناك فرق  املنشاة أهدافاملناطة هبم و اليت حتقق  األعمالو جعلهم ينفذون  اآلخرينعلى  أتثريقوة  القيادة     

 بني القائد والرئيس  .
يف الناس و جعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون  للتأثريالنشاط الذي ميارسه شخص  أبهنا"اوردي تيد"  ويعرفها

  . يف حتقيقه

                                                
  1 عمر سعيد و آخرون : مبادئ اإلدارة احلديثة, مكتبة دار الثقافة, عمان, 1991, ص)105- 106( .
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 املشرتكة. أهدافهااجلماعة وقيادهتا لتحقيق  أفرادعلى روح املسؤولية بني  حمافظة أبهنا"ليكرت"  ويعرفها
 أهدافواجباهتم برغبة ومحاسة بغية حتقيق  أداءوحث املرؤوسني على  التأثري"هي فن  األخرالبعض  ويعرفها

 1اجلماعة ". 

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

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

 2له )املرؤوسني( .
 على املرؤوسني من قبل القادة واملدراء . التأثريتستعمل للقيادة و  أساليبعدة  هناك القيادة : أساليب -2
 نذكر ما يلي : األساليبهذه  ومن

يف القيادة على تركيز السلطة يف يد القائد وحده ، وكثريا ما  األسلوبهذا  يعتمد:    كتاتوري الدي القيادة -أ   
 . ألوامره األفراد يستجيبمل  أنالتهديد و التخويف من العواقب  إىليلجآ هذا القائد 

القيادة الديكتاتورية لكنه خيتلف عنه من  أسلوبمع  األسلوبهناك شبه يف هذا    : االتوتقياطيالقيادة -ب  
 . األمرانه يفرض ما يريده يف هناية  إال،  رأيهميشعر املرؤوسني ابالهتمام ومساع  توقراطياال ملديرا أنيث ح
 أصحابالقيادة مع مثقفني واخلرباء و  أساليبمن  األسلوب هذايستعمل   تقيادة عدم التدخل:-ج  

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

على أنه أسلوب القيادة يف املستقبل و بدا هذا األسلوب يف  سلوباألهذا  يعتربالدميقياطي  :  القيادة -د   
ية حول القضااي اإلدار  املرؤوسنيآبراء   االستئناسإن هذا األسلوب يعتمد على  ،يف معظم أحناء العامل  االنتشار

يف  اركهميف القضااي اليت هتمهم ، و أيخذ آبرائهم على حممل اجلد و يش املرؤوسنياملختلفة ، و يشارك القائد 
 صياغة القرارات النهائية و يعترب ذلك األسلوب حفز و تشجيع هلم.

 
 

 
 بني القيادة و اليائس    : الفيق -3

                                                
  1 نفس املرجع السابق : ص 107 .    

جارية وعلوم التسيري, جامعة حممد لوم التعبد احلميد قامسي وآخرون: مذكرة خترج  تنظيم الوظيفة التسويقية يف املؤسسة اجلزائرية , قسم التجارة , كلية العلوم االقتصادية والع2
26, ص 2004/2005بوضياف املسيلة, دفعة جوان    
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 1الفرق بني القيادة و الرائسة ( :05رتقم ) الأكل                  

 
 

تمد تنبع من اجلماعة تستمر إىل أبعد مدى تس -
جلماعة و تطيعها ا التأثريسلطاهتا من قدراهتا على 

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

عمل تشجع ال اةالنصيحة جتعل العمل و كأنه مبار 
 اجلماعي.

النظام  ابستمرارو مفروضة تستمر  مقررة -  
ا اجلماعة سلطاهتا  من وضعية الرمسي تطيعه تستمد

 حبكم املنصب 
و أتمر  تدفع -  
كل األهداف و تعرف كل اإلجاابت   تضع -  
العمل و كأنه كارثة  جتعل -  
العمل الفردي  تشجع -  

: : التحفيز اثنيا  
موضوع احلفز من  علم اإلدارة ، وألن أركانموضوع احلفز من املواضيع اإلدارية اليت تشكل ركنا أساسيا من  يعترب

أو وضع قانون حمدد هلا . هااملواضيع اإلنسانية اليت يصعب قياس  
ة هبم عمال املناطاملدراء دائما على الوسائل اليت ميكن من خالهلا حفز العاملني هبا و جعلهم ينجزون األ يبحث
من خالل  وسيهمملرؤ اإلنتاجية  ةوقت ممكن و أبقل تكاليف  ممكنة ، أي أن املدراء يسعون إىل زايدة الطاق أبسرع

. أدائهم مستواىالوسائل احلافزة للعمل كي يضاعفوا من طاقتهم اإلنتاجية و حتسني  استعمال  
خلية حمركة للفرد تدفعه إىل القيام احلفز و التحفيز على أنه " شعور أو قوة دا يعرفالتحفيز :   تعييف -1

 تشجع حاجاته " . وأبعمال حتقق له رغباته 
بذلك  همنها فاألفراد النفسية و املادية و العمل على توفري املمكن  م احتياجاتاملدير الناجح أن يعي  على

العمال إىل العمل جبد و نشاط . فعيوفرون حوافز تد  
 : التحفيز نظيضا  -2
رتقية وزايدة األجر  واملديح و الثناء و ال أةاملكاف أسلوبهذه النظرية على  ترتكز : التواب و العقاب نظيي  - أ

للمكافأة عندما حيقق العامل ما أوكل إليه من واجبات و مهام . أسلوبك  
 
 
 

                                                
  1 عصام بدوي : موسوعة التنظيم و اإلدارة يف الرتبية البدنية و الرايضية, دار الفكر العريب, ط1  القاهرة ، 2001 ، ص 41 .

 الرائسة القيادة
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رئيسية هي  إىل مخسة أقسام نساناإل احتياجاتقسم العامل "إبرا هام ماسلوا "  لقدسلم احلاجا  :  نظيي  – ب
: 

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

 1ترتيب حاجات اإلنسان كما ذكرها "ماسلو" : (06)رتقم  شكل
 
 

الذا  حتقيق  
االحرتامالتقديي و  حاجا   

االجتماعي  احلاجا   
األمن و السالم  حاجا   
" اجلسدي  " الغييزي  احلاجا   

 
 التحفيز )احلفز( عن طييق انمأارك  : أساليب -2

للفرد تكون يف  إداريةمهام ووظائف  إضافة يف األسلوبهذا  يتلخصتوسيع العمل :  أسلوب -أ
 يف املهام و الوظائف . أفقيتوسع  أي،  اإلدارينفس مستواه 

كأن   لألفرادالعمودية  اإلعمالالعمل يقوم على زايدة  إثراء أسلوب إنالعمل :  إثياء أسلوب -ب
 تعطي هلم بعض األعمال اليت تتعلق ابلتخطيط والتنظيم والرقابة .

شيوعا حبيث  اإلدارية األساليب أكثرمن  أصبح األسلوبهذا  إن : لاألهداف اإلدارة أسلوب - ج
 على نطاق واسع يف معظم الشركات العاملية . مليستع أصبح

 حفز انموظفني : طيق -3
 واجنازه: لعملا أداءاملوظفني يف  بنيبعض الطرق اليت تشجع على التعاون  نذكر

 .يقومون به الذيالعمل  أبمهية إشعارهميف املؤسسة عن طريق  أبمهيتهماملوظفني  إشعار -
 . األوامر إصداربدال من  األعمالعند الطلب من املوظفني اجناز  واإلرشادالتوجيه  أسلوب استخدام -

                                                
  1املرجع السابق ، ص 113 .
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 من عمل. يقدمه عادال عن ما أجرايتقاضى  أبنهالعادل للموظفني حبيث يشعر املوظف  األجر منح -
 . األعلىاملناصب  إىل ثنائيةبعض احلوافز املعنوية، مثل توفري فرص الرتقيات االست توفري -
 خمتلف جماالهتا االجتماعية والصحية . يف اإلضافية زاايبعض اخلدمات وامل توفري -
 روح الصداقة من قبل الرئيس للموظفني يف العمل ومعاملتهم بكل تقدير واحرتام . إظهار -
 واحملسوبية. احملاابةالعدالة يف معاملة املوظفني  وجتنب  ألسلوباملدير  إتباع -

 : االتصال : اثلثا 
، إذن هدف االتصال هو  ألخرمعلومات وفهمها من شخص  إرسال هواالتصال :  تعييف -1

 أو أخرشخص  إىلمجاعة  أومعلومات حمددة وفهم هذه املعلومات وذلك من شخص  لىاحلصول ع
 1. أخرىمجاعة 

توجد مشاكل  إذن اذااالتفاق املتبادل .فلم أوهدف االتصال هو ذلك الفهم العام البسيط  كان  إذا
الناس  أكثر أواالتصال يشمل اثنني ،  أنهو  األسبابأخر هذه  إنالناس ؟  ابستمرار يف االتصال بني

 يف عملية حساسة جدا ويتطلب ذلك التعريف على هذه العملية .
 املرسل ،الرسالة ، املستقبل. : يلي عملية االتصال ما وتشملاالتصال :  عملي  -2

ــــة االتصـــال ( :07رتقــم ) شكل  عملي
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

 
                                                

  1 عمر سعيد و آخرون : مبادئ اإلدارة احلديثة, مكتبة دار الثقافة, عمان, 1991, ص)120(

ــلمرســ ـــالةرســ  ــبلـمستـق   

دةــانميت  ــالتغدي  

ـهافهمــ  

ـــرة موزاىل ر  حتوهلا فكـ الرسالة ارسال  ــاست  المـ زو ـالرم حتليل   
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 : معوتقا  االتصال   -3
 : يليوتشمل ما  االتصال الأخصي : معوتقا  - أ       

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

 : يلي ما وتشمل انمعوتقا  التشظيمي  : - ب         
o اإلدارة مستوايت . 
o عليهم . اإلشرافالذين يتم  األفرادعدد  كثرة 
o يف القيادة . التغيري 
o املدير . تفسريات 

 وتشمل عدة نقاط هي : : االتصال فعالي  زضادة - ج         
o قبل االتصال . األفكار توضيح 
o من االتصال . قياهلدف احلقي تبيني 
o لالتصال . واإلنسانيةللبيئة املادية  الرجوع 
o يف ختطيط االتصال . اآلخرينمع  التشاور 
o مع حمتواها . وأسلوهباهلجة الرسالة  تناسب 
o املعلومات املفيدة . نقل 
o على التغذية املرتدة . حصولاالتصال لل متابعة 
o الطرق احلديثة يف الرسائل .  استخدام 
o املثل والقدوة (. ابألفعال األقوال تدعيم( 
o 1من يتكلم . إىلجيدا  االستماع 

 
 التسيري البأيي بني احمللي  والعانمي  :  أساليب -6

 وصعوابت التسيري . القيم اختالف -أ 

                                                
  1 نفس المرجع السابق ص123- 124
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 :يليوتشمل ما  ،مناسبة للتسيري البشري أساليب ادإجي صعوابت -ب
 مشاكل التنظيمات . إىل للمسريين* النظرة الضيقة 

 . للمسريين* اخللفية الثقافية 
 فشل حتويل تكنولوجية التسيري .   -ج
 حتويل تكنولوجية التسيري ،وهلا عدة انعكاسات سلبية وهي : إفرازاتبعض  -د          

 *صعوبة تبادل اخلربات يف املغرب العريب .                   
 على الغري يف املغرب العريب. ماد* تعزيز التبعية واالعت                    

 . االختالف بني الدول العربية تعزيز*          
 طرق التسيري بني احمللية والعاملية، وتشمل عدة نقاط هي : - هـ 

 التسيري يف الدول املتقدمة . مبادئ* تطور          
يف حالة تشابه  إالنقل تكنولوجية التسيري والتنظيم بني الدول  ميكن* استنتج الباحثون انه ال          

 القيم الثقافية واحلضارية .
 طرق التسيري تتماشى مع قيمة الثقافة احمللية. إجياد* يعترب الياابن منوذجا يف          
 1والثقايف للمجتمع مهمة جد صعبة. ألقيميعملية البحث يف أنسب طرق التسيري للواقع  إن*          

 : التمويــــل -7
 معضمان  أووعد  إعطاءاليت تنعي  التينية،( كلمة sponsoringنعين ابلتمويل ) مفهوم التمويل : -7-1    

 ضرورة احلصول على املقابل. 
تغري  كنائسال التينيةالعصور الوسطى  وجدت هذه الكلمة يف النصوص القانونية، وبعد ذلك وحتت أثتري  يف

( مل يعد عموما هلذه الكلمة مفهوم رمسي marrai nage( و)parrainage) إىلمفهوم وشكل هذه الكلمة 
 ق عليه.متف

يتم  بواسطتها( كوسيلة اتصال مرتبطة حبدث، sponsoring leحتدثت عن ) والتسويقاملتعلقة ابلتجارة  املؤلفات
على املنتوج املراد، مث االستفادة من  اإلشهار أحداثحدث رايضي مع  أوحتديد اهلدف املنشود كتمويل رايضة ما 

 .اإلشهارمبلغ 
 "pierre sahnoun " يعرف " le sponsoring أواتصال مباشر  إبحداث" هو وسيلة اتصال تسمح 

 . منافسة رايضية يتابعها املشاهدون أوعالمة جتارية مع حدث رايضي 
 

                                                
  1 بوفلجة غياث : القيم الثقافية و التسيري, مكتبة الفالح للنشر و التوزيع, ط1, وهران, 199, ص )71- 76( 
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املساعدة الفعلية  إىلتوسع مفهوم هذا املصطلح من حني آلخر  لقدمفهوم التمويل اليضايي :   -7-2    
 خنتار مفهومي  ذيلظاهرة ما كما نسمع عنه اليوم ولقد تعددت مفاهيم هذا املصطلح يف األدب ال

 (goosens.l(و )Paul: التمويل الرايضي هو عبارة عن اتفاق بني الطرفني"،) 
 معتربة للطرف الثاين. قروض أو*  الطرف األول ويدعى )املمول( يقدم املال         

الذي يطلبه املقابل أواالتصال  إمكانيات*  أما الطرف الثاين )املمول( يقدم خدمات تتمثل يف           
 املمول والناتج بطريقة مباشرة من ممارسة الرايضة1

    التمويل اليضايي: أمناط  -7-3   
 سببني رئيسيني مها : إىلاحلدث الرايضي من طرف شركة ما  اختيارخيضع          
 الظروف املالئمة الستيعابه. أحداثجيد يف طبعه  أنجيب  إليه* اهلدف الذي يسعى رئيس الشركة الوصول         
 احلدث. واقع أويكون يف انسجام مع جاذبة  أن* اختيار املنتوج الذي نريد ربطه ابحلدث، جيب        

 تدخل املمول ابلطرق التالية : يكون إذ
   ابملقابل ابرتداء بدالت رايضية يظهر عليها اسم املمول           الالعبنيمساعدة مالية لفريق رايضي، ليقوم  -    

 .مرئيا
 مساعدة مادية لالعب. -      
املؤسسة  أويلتزم كليا ابستعمال عتاد هذه الشركة  األخريوهذا  لالعب،املمول بصنع جزء من العتاد الرايضي  يقوم

يقوم الرايضي ابلدعاية للمؤسسة عن طريق  أخرىيباته وخالل املنافسات اليت يشارك فيها ومن جهة خالل تدر 
 مؤكدا جودة املنتوج الذي يدعمه. لذلككتابية يف كل مرة جيد الفرصة   أوتصرحيات شفوية 

هرة رايضية معينة مساندة تظاهرة رايضية، يف هذه احلالة يقوم املمول بتسديد مبلغ من املال ملنظمي تظا -     
غري مباشرة مع نشاط هذا املمول ليستفيد من جهته من ظهور رمزه على بعض  أوسواء كانت هلا عالقة مباشرة 
 القبعات...اخل . أواملعلقات  أووسائل التظاهرة كالتذاكر مثال 

معينة يكون  رايضية ةاملادية واملالية إلجراء منافس ئلاملسامهة يف املناسبات الرايضية،يقوم املمول بتسخري الوسا -  
 فيها احد املتنافسني ابسم املؤسسة .

 
 
 
 
 
 اترخيي  عن انمشأآ  و تطورها :  حمل -8

                                                
1 H. Wardn, In Marketing sportif du 30 au 31 Mai; 1989  
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 اليضايي  يف العصي القدمي :  انمشأآ  8-1
يعود الفضل إىل اإلغريق الذين يعتربون هم األوائل الذين اهتموا ابلرايضة وبنو منشآهتا منذ القدمي, وهذا بعد      

 قبل امليالد مما اضطرهم لإلقامة و إنشاء عدد كبري من املالعب . 468تنظيمه لالعب يف عام 
  ."stadum" وقد كانوا أول من أطلق على اسم امللعب لفظ أستاد 

ا حيث أقيمت جمموعة املنشات أوجهها وذلك لوفرهتا واهتمام املسؤولني هب فيه تالعصر الروماين الذي عرف ناءوأث
 من املنشات الرايضية منها : 

. كان يستعمله الرومان يف إجراء منافسة البنتاثون  الذي ملعب البشتاثون : – أ  
وقد خصص يف العصر الروماين ملسابقات الفروسية والعرابت . ملعب الـهيبودورم : -ب  
وكان خيصص هذا امللعب للتدريب . الباالسرتا : -ج   
حلايل مبا يسمى املكان الذي خيصص إلقامة الالعبني والزوار كما هو احلال يف العصر ا وهوالليونيديون :  – د  

الرايضية . يةابلقر   
ع الوسائل واهتمام من ويعترب من أشهر املالعب التارخيية، وقد أتقن هذا امللعب ووفر له مجي الكولوسيوم : - هـ

 طرف مهندسني الذين  أتقنوا يف صنعه .
ورهتا على يد بدأ االهتمام الكبري من طرف املسؤولني ابملنشات الرايضية يف أورواب وط 1890بداية عام  وعند

كنولوجيا املتطورة يف جتهيز جتهيزها الذين استعانوا ابلت إىلنشات ذهبوا حىت خرباء ومتخصصني وبعد اهتمامهم ابمل
قنيات والتطورات احلديثة خمتلف هذه املنشات مما جعلتهم يف تنافس مستمر بني معظم الدول يف إظهار خمتلف الت

 اليت وصلت إليها .
 احلديث جيسدون ضة يف العصرأصبح القائمون على الراي حيثانمشأا  اليضايي  يف العصي احلديث : 8-2

وا يقيمون املدن على الرايضة، فأصبح لنيالدول للمسؤو  توفرهالذي  والرضاسبل الراحة  خمتلف مراعاة فكرة
يع فرص الراحة هلم .الرايضية اليت تظهر أمهيتها يف مدى إستعاب اكرب عدد ممكن من الرايضيني مع توفري مج  

اليضايي  :لـوائح تقانوني  للمشأا   8-3  
ومبقتضاها يسمح  توفري وتسهيل وإنشاء منشاة رايضية إىلمن القرارات اليت تسعى  مجلةوظفت الدولة  حيث

سهرت الدولة جاهدة  ملعظم والايت الوطن إبنشاء مركبات ومنشات رايضية تساهم يف تطوير ثقافة رايضية، وقد
من القانون رقم  67يف حتقيق وإنشاء هذه املنشاة وذلك وفق ملا نصت عليه املادة األوىل، عمال أبحكام املادة 

لذي حدد هذا املرسوم بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية والرايضة وتطويرها ا املتعلق،و 1989يف فرباير ملؤرخا 98/03
 لشروط إحداث املنشاة الرايضية واستغالهلا .)1(

                                                
.02/11/1999اجلريدة الرمسية لوزارة الشبيبة والرايضة ابجلــزائر :  -1  
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ت عليه يتضمن إنشاء وتنظيم مكاتب املركبات املتعددة الرايضات، وهذا ما نص 117-77للمرسوم رقم  طبقا
ع إداري املادة األوىل حتدث حتت تسمية مكاتب املركبات املتعددة الرايضات مؤسسات عمومية ذات طاب

 وشخصية معنوية واستغالل مايل)1(.
ف :ضي الذي يعترب منشاة رايضية جلملة من الوظائإدارة املركب الراي أواملكتب اإلداري  ويتكلف  
o يف عملية الرتبية . املسامهة 
o على نشر الروح الرايضية ونشر املمارسة الرايضية . املساعدة 
o جـو مالئم للعمل وتنسيق مع خمتلف وحدات املركب . هتيئة 
o ابالتصاالت مع بعض اهليئات ومع السلطات وذلك ابلتنظيم املادي . القيام 

مجيع اجلبهات، أي أهنا  تعترب منظمات ذات طابع إداري تساهم يف رفع التحدي على الرايضية فاملنشاة تايلوابل
الرايضية  اةستغالل املنشهتتم ابلفرد كشخص وعامل مهين وتسعى لتلبية حقوقه وهتتم ابلفرد كرايضي، وذلك اب

هذا ابلتدعيم  املوجهة واالتصاالت مع األندية و املؤسسات االقتصادية األخرى ودلك للتمويل واإلشهار، ويكون
 املادي و املعنوي ألقسام الرايضة من خالل التكفل بـ :

o  أطيـــرالت . 
o  . اإليواء واإلطعام 
o  . التجهيــز والعتـــاد 
o  . ــن  التأميـ
o  . ــل  النقــ
o ــلالتمويــ . 
o ــة . املتابعــة  الطبيـ

الذي حيدد  03/02/1993من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف:  14-02من خالل النصوص واملواد من  وهذا
 شروط التكفل ابملواهب الرايضية املناسبة لقيام دراسة ورايضة)2(.

توظيفها  أهم عناصر اإلدارة هو التخطيط واحد عناصر التخطيط الوسائل، وهي حتديد العناصر املطلوب أن
الكم و النوع، وهي مادية وبشرية. ثلتحقيق املستهدف يف التخطيط من حي  

:  ـاإلمكانيا  انمادي -4  
 املستخدمــة. املواد 
 واملعدات . األجهزة 
 األموال . 

                                                
.1999نفس املرجع السابق :  -1  

2-Revu Règlementation de sport, ministère de la Jeunesse et de sport , mars 1992,p159.  
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ي أن املادة منتج خيالف الشكل البدائي الذي كانت عليه، أ إىلأي مادة لتتحول  إنانمواد انمستخدم  : – أ
كاانت الرايضية هو الفرد الشكل الذي حيتاجه الفرد يف احلياة، فاملستخدم من املواد يف اإلم إىلاخلام املراد حتويلها 

املنتج النهائي. إىلالذي يتحول بعد عدة متغريات حتوله من الشكل اخلام   
ية، وهي كافة الرايض تواألجهزة الرايضية واملنشات واملالعب وكافة التجهيزا األدوات األجهزة وانمعدا  : -ب

ذاته  بصقل الالع أو العب إىلالتسهيالت املتاحة لإلعداد واملساواة يف التعليم والتدريب لتحويل الفرد العادي 
 لالرتفاع مبستواه الفين والبدين.

 أوى وبدوهنا للتمويل والشراء وعمل املوازانت التقديرية يف التخطيط طويل املد ةاألزم األموالاألموال : -ج
 قصورها تصبح كافة اخلطط املختلفة عاجزة عن حتقيق أهدافها املوضوعة .1

 شـكل رتقـم)08( :يوضح طرق العمل وفق توفر اإلمكانيات يف املنشات الرايضية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ختطيط انمشأآ  اليضايي  : أسس -9  
ى الرايضية من هناك عدة مبادئ أساسية جيب مراعاهتا عند التخطيط إلقامة النوادي ومراكز التدريب والقر        

ذ فيما يلي :أجل االستغالل األمثل وأهم هذه املبادئ اليت يتم وضعها يف احلسبان والدراسة قبل التنفي  
اختيار انموتقع وإمكاني  الوصول : -9-1  

يار املوقع ومساحته تتوقف دراسة هذا العنصر على نوع املنشآت الرايضية املطلوب إقامتها حيث خيتلف اخت    
 ابلنسبة إلنشاء بعض املالعب .

لية :االنقاط الت مراعاةمن خالل هذه النظرة الختيار أنسبها لنوع املالعب واملنشآت املطلوبة مع       
                                                

  1 - إبراهيم حممود عبد املقصود وآخرون : املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية، اإلمكاانت واملنشات يف اجملال الرايضي،ط1، 2004، ص14 

ق إىل أفضل الطر  الوصول
املنشاة. لعمل والوسائل  اختيار 

أفضل 
 لتصميم
 تنظيمي

 حتقيق
 أفضل

 لألهداف

 اختيار
أفضل 
لتصميم 
 تنظيمي

إمكانية دراســة  
 املنشــــاة

ارد للمو  أفضل استخدام
 املتاحة

  الالعبيــنمحاس  زايدة

 إشباع
 أفضل

 احلاجيات
 اإلنسانية

املمارسات خمتلف ألوان تطور  
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 أو التوسعات املتوقع إضافتها. قاممنو الكثافة السكانية مستقبال ومعرفة املشروعات اليت سوف ت يراعى 

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

 مجيع الطرق املؤدية إىل املوقع ممهدة متهيدا جيدا ومضاءة ، سواء ابلنسبة لطرق الوصول أن تكون  ضرورة
الالعبني واحلكام  احةأو الدخول واخلروج من امللعب ومجيع الطرق احمليطة ابملالعب حرصا على سالمة ور 

 واجلماهري ورجال اإلعالم وغريهم .
التجانس الوظيفي للمالعب والوحدا  : -9-2  

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

 صيانة أرضياهتا والتحكم يف إدارهتا .
 أن تكون مباين اإلدارة متقاربة وسهلة االتصال ببعضها . جيب 

: زل العوامل غري انميغوب فيها ع -9-3  
 عزل أماكن اجلمهور )املتفرجني( عن أرضيات املالعب حىت ال يتسبب بعضهم يف عرقلة سري  من البد

 اللعب .
 ختصيص أماكن حمددة لرجال الصحافة واإلعالم تكفي لوضع األدوات واألجهزة الفنية حىت يتسىن  يراعى

 هلم أداء أعماهلم بكفاءة وسهولة .
السالم  واألمن للمالعب : عوامل -9-4  

 أن تكون هناك مساحات كافية من مجيع اجلهات احمليطة ،حىت ال يتعرض الالعبني أثناء اندفاعهم  جيب
 خارجها إلصاابت .

 أن تكون مجيع أدوات الصيانة للمالعب واألدوات الرايضية بعيدة متاما عن أرض امللعب خاصة يف  جيب
 األماكن اليت يشغلها .

الصح  العام  : -9-5  
 يتناسب عدد دورات املياه ابلنسبة لعدد املرتددين على املنشاة الرايضية ، مع العناية التامة  أن جيب

 ابلنظافة اليومية والصيانة الدورية .
 العناية املنتظمة بتسوية أرضيات املالعب ونظافتها وعدم وجود فوارغ مثل غطاء زجاجات املياه  جيب

 1فر حىت لو كانت بسيطة لكي ال يتعرض الالعبني لألضرار .الغازية أو بعض احل
 
 

                                                
  1 نفس المرجع السابق ص 16-15
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نواحي اإلشياف : -9-6  
ذلك جيب أن تكون حجرات وأماكن اإلشراف سهلة االتصال جبميع ميادين النشاط داخل املنشأة ول      

 يفضل دائما أن تكون منافذ اإلشراف واجهاهتا من الزجاج وأن تطل على املالعب مباشرة .1
األمثل : االستغالل -9-7  

من  أمكنفادة ما يعترب هذا العنصر هو القاعدة الذهبية يف تصميم املنشآت الرايضية ، حىت ميكن االست    
األصناف  مساحة وظروف املوقع ، لتقسيم مساحته إىل أكثر من ميدان للنشاط الرايضي مع استعمال أجود

اعدة الالعبني ب حىت تتحمل الضغط املستمر عليها ومسواخلامات ، والبحث عن أجود أنواع األرضيات للمالع
 يف األداء احلركي املريح .

الشاحي  اجلمالي  : -9-8  
ة يف التصميم جيب توزيع املالعب واملباين على مساحة األراضي بشكل متناسق مع مراعاة الناحية اجلمالي    

ة .واالهتمام أبلوان طالء املنشآت بطريقة مقبولة ومتقاربة وجذاب  
الشاحي  االتقتصادي  :  -9-9  

ايضية لقيمتها احليوية الر  ةجيب أن يكون االقتصاد يف تكاليف اإلنشاء والتجهيز للموقع عامال على فقد املنشأ    
لذلك ينبغي وضع خطة التنمية حسب امليزانية املخصصة للمشروع    
توتقع التوسع مستقبال : -9-10  

رايضية يتبقى علينا العناصر األساسية اليت جيب مراعاهتا عند ختطيط وإنشاء املالعب واملدن ال أن وضعنا بعد     
زات الرايضية وتعديل عمليات التطوير املستمرة يف تكنولوجيا التجهي مراعاةهذا العنصر اهلام ، لذلك جيب  مراعاة

 القوانني الرايضية لأللعاب املختلفة .
وإقامتها أبحدث  أةاملنش حبيث يستفاد عند تصميم املعاصرة مسايرة للتطورات جيب أن تكون املنشأة -9-11

ليها العامل .املنجزات العاملية من املنشأة الرايضية اليت تتصف ابلقدرة الكبرية من التطور الذي وصل إ  
 

الصيان  : -9-12  
ن استغالهلا االقتصادية للمنشأة ، فالتخطيط السليم لصيانة املنشأة ومرافقها ميكن م لمن أهم العوام      

ية، أسبوعية، لسنوات أطول وهي على نفس الشكل الذي أنشئت عليه هذه املنشأة ، وقد تكون الصيانة )يوم
 شهرية، سنوية ( .

 
 

 
                                                

  1 نفس المرجع السابق ص18-17
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: الفصل خالص   
 أسلوب أنالتسيري ,  اليبأسوحتدد طرق االستجابة ملختلف  األفراداحمللية دور كبري يف تشكيل اجتاهات  للثقافة

يف التسيري  انجعة أكثرسلطي الت األسلوباملؤسسات اجلزائرية , فبينما كان  إدارةالتسيري املتفتح مبا ليس فعاال يف 
 أووء كان داخل مع ,سالسائدة يف اجملت األخالقيةقبول العمال للمشرف مرتبط ابمتثاله للمعايري  أن حوقد اتض

 خارج العمل .
ة مبواقع نشأهتا وتطورها التسيري املرتبطة بواقعها االجتماعي والثقايف و احلضاري مرتبط أمناط أناستخلصنا       

كان هناك   إذا إالحا انج أخر إىلومن جمتمع  أخرى إىلمنطقة  منالبشري  تسيري,وابلتايل ال ميكن حتويل طرق ال
. ليهاإمنها واجلهة احملول  ولالسلوك بني اجلهة احمل وأمناطتشابه كبري يف املعتقدات  أوتطابق   

ييف طرق التسيري السلوك السائدة والعمل على تك وأمناطفيجب اعتبار اجلانب الثقايف  األخرىيف احلاالت  أما
هجية علمية وعملية ه يف صورة منطريقة هي االنطالق من الواقع وحماولة تنظيم وأحسنالبشري من الواقع احمللي , 

القة اليت تربطها وإن للتخطيط وظائف التسيري اليت هي عديدة والع إىلللتسيري البشري وفق القيم احمللية , وتطرقنا 
صفاته وتطرقنا إىل جزء مهم يف خمتلف الوظائف اإلدارية للتسيري, وكيفية اختيار القائد األمثل و  وهودور هام 

ها .لفصل بعناصر ذات أمهية مثل حملة اترخيية عن املنشآت الرايضية وتطور التمويل وختمنا ا  
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 :متهيد

 أي ممارسة الفرد يستطيع ال إتقاهنا وبدون ، هلا األول األساس وتعترب املائية الرايضات أنواع إحدى السباحة
 .املائي اجملال يف نشاط

 اجلسم ووضع املائي الوسط حيث من األخرى الرايضية األنشطة ابقي عن طبيعتها يف السباحة رايضة وختتلف
 يف الرأس وحركة والرجلني، الذراعني ضرابت من املركب احلركي واألداء التنفس عملية وانتظام املاء على األفقي
 اختالفا خيتلف الذي املائي الوسط مع التعامل على الفرد قدرة يف العوامل هذه كل وتتمثل ، منتظم توقيت

 املاء جيعل حىت السباحة حركات يتعلم أن اإلنسان على الضروري فمن لذا .هفي يعيش الذي اليابس عن كليا
 إىل األمر احتاج لو فيما اآلخرين وحياة صيانة على واحلفاظ والرتفيهية الصحية بفوائده يستمتع طبيعيا مكاان
 .ذلك
 حتقيق املتسابق  يؤهل مستوى على أصبح حىت هذا يومنا إىل القدم منذ للسباحة الرايضي األداء تطور وقد

 توضح اليت احلركة ميكانيكية قوانني يساير مبا اجلسم أوضاع وأنسب أفضل بدراسة وذلك املستوايت أفضل
 دورا لتؤدي التطور يف السباحة لرايضة املنظمة القواعد بدأت لذا صورها، أفضل يف لإلنسان احلركية املقدرة

 رايضة ملمارسة السباحني لدى اإلمكانيات أقصى واستغالل الرقمية املستوايت أفضل إىل لالرتقاء ابرزا
 .السباحة
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 :السباحة عن اترخيية نبذة1-
 هي ما إىل وصلت أن إال مجة وتغريات عدة تطورات شهدت بل اليوم عليه املتعارف ابلشكل السباحة تكن مل

 :التايل ابلشكل التغريات هذه سرد وسنحاول عليه
 :القدمي العامل يف السباحة 1-1-

 .حتديد وبدون اجلنسني ولكال األعمار جلميع ممارستها إبمكانية تنفرد اليت الفعاليات من السباحة رايضة إن
 ابلنسبة احلال كذلك .ابلسباحة جسمه وينشط ممتعا وقتا يقضي أن ميكن والشيخ أمه رحم يف يسبح فاجلنني
 واملتعة للرتويح وسيلة بصفتها واحلرب السلم يف مفيدة فهي للجميع رايضة وهي مجيلة رايضة فالسباحة لإلانث

 من وليس واخلطر احلرب وقت وسالح السلم وقت
 إن.الفرد لقابليات وفقا تكيفها ميكن وإمنا املنافسات يف تظهر اليت والسرعة ابلقوة متارس أن للسباحة الضروري

 ممكن حد ألقصى السابقة ابخلربات االنتفاع يف منا حماولة واستنتاجات آراء من السباحة عن تقدم مبا اإلملام
 على يدلنا ما للخليقة األوىل العصور عن التارخيية احلقائق من منلك ال أننا وحيث املاضي، إىل للعودة دفعنا
 االستنتاج إىل جلأان لذا السباحة؟ اإلنسان تعلم وأين ومىت كيف إىل خالهلا من نتوصل لكي السباحة نشأة

 كانت فقد العصر ذلك يف حلياته األساسية الوسائل من وسيلة لكوهنا للسباحة اإلنسان تعلم لضرورة املنطقي
 حياته على احملافظة لغرض وكائناهتا الطبيعة مع صراع املستمر والقتال الدائم الصراع بطابع تتسم اإلنسان حياة

 .ذلك يف لتساعده األنشطة من أنواع وممارسة بدنية قوة منه تتطلب واليت احلياة يف حاجاته أتمني وألجل
 احلياة أجربته إذا حياته وإنقاذ ثرواته واستثمار البحار سواحل من التقرب األول لإلنسان السباحة يسرت لقد

 كالفيضاانت منها اهلروب أو الطبيعية للكوارث للتصدي أو به احمليطة الكائنات مع الصراع إىل الصعبة
 فيه الغوص أو املاء إىل الدخول منه تتطلب اليت البدائية بطرقه للصيد املاء إىل جلأ أنه كما واحلرائق والزالزل
 إىل هبا القدمية واألمم احلضارات اهتمام مدى ترينا التارخيية األزمنة يف السباحة عليه كانت ما إىل ونظرة أحياان

 هذه أمم ومن ذلك وراء من األهداف تباينت وإن تعلمها بضرورة مواطنيها األمم هذه بعض إلزام حد
 أصالتها على تدل آاثر ترك على حرصتا اللتان النيل ووادي الرافدين وادي حضارة عراقة وأكثرها احلضارات

 .1ورايضية ثقافية علوم من ميلكانه وما
 مؤلفات فهي عنها كتبت وإن الرافدين وادي حضارة يف الرايضية احلياة ماضي عن املصادر غياب من وابلرغم
 فمن والوقائع األحداث حبكم مضطرا العرب أبجماد أشادت أهنا إال وحسادها العربية احلضارة منافسو كتبها

 .2اإلنسانية وعطاءاهتم أسالفنا اجنازات حنو مسؤوليتنا نعي أن مجيعا العرب حنن بنا األحرى
 مظاهرها يف اختلفت ولكنها األوىل، احلضارات معظم حال حاهلا زراعية الرافدين وادي يف احلضارة بدأت لقد

 ألبناء والتعليم الرتبية من اهلدف هو احلريب اإلعداد وكان والفتوحات، احلرب إىل مييلون فكانوا ومستحداثهتا
                                                

.40-39،ص 1990دار الفكر العريب ،القاهرة ، 2أسامة راتب ،ط1   
اعة و النشر ،مصر عبد املناف لسيد الطوخي ، توفيق سالمة :الرتبية الرايضية عند االغريق و عالقتها  ابلرايضة يف مصرالفرعونية ،دار الفكر احلديث للطب 2

 12ص
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 القول ميكننا لذا جسماين، تدريب إىل حيتاج احملارب فإعداد البدنية، ابلرتبية االهتمام على ساعد مما الشعب
 وكان الفقراء، ألبناء ابلنسبة القدمية البالد هذه يف رايضيا كان الذي الوحيد جهو الربانم احلريب التدريب ابن

 الدور لآلشوريني كان وقد واللهو الرتويح أجل من ال العملية قيمتها أجل من السباحة ميارسون اجلنود بعض
 مل لكنهم ضروراي تعلمها وعدوا احملاربني إلعداد البدنية براجمهم ضمن أدخلوها حيث السباحة ممارسة يف الكبري
 650 و 880 بني ما إىل اترخيها يرجع اليت األثرية النقوش تلك هو قولنا ودليل .فيها املنافسات إبقامة يهتموا

 .امليالد قبل
 بعضهم وكان سباحتهم، أثناء يف اجلنود من جمموعة توضحان اآلشوريني عهد من مصوراتن وثيقتان فهناك
 من فإن آنذاك، املستعملة للوسائل معرفتهم على يدل الذي "القربة" ابهلواء املنفوخة احليواانت جبلود مزودا

 .تعلمه حسب كل  الصدر وسباحة احلرة السباحة مها بطريقتني يسبحون كانوا أهنم املعتقد
 آاثرهم يف وجدت فقد الرومانية، احلمامات من انتظاما أكثر عندهم وكانت ابحلمامات اآلشوريني اشتهر كما

 وفيها الثمني ابملوزاييك جدراهنا ومغطاة  االتساع خمتلفة وهي .القدمية العصور يف العرب بناها فخمة محامات
 .املياه بتعديل تسمح طريقة

 كدجلة عظيمني هنرين بني احملصورة األرض يف عاشت اليت الشعوب تكون أن الطبيعي من أنه القول و ميكننا
 فيضاانت من النفس و حلماية واالقتصادية العسكرية منها متباينة ألغراض السباحة مارست قد والفرات،

 .اخل...النهريني هذين
 وال كانت اليت العراق فرتبة ، وجدت اليت والصور النقوش من احلاضر الوقت يف معلوماتنا استقينا إذا وحنن
 .1الغنية القدمية احلضارة من أكثر تصيب أن املستقبل يف أنمل جتعلنا الكنوز هذه إلخراج خصبة تزال

 ساعد كما النيل هنر على الواقعة القرى يف السباحة القدماء املصريون زاول فقد النيل وادي حضارة عن أما
 دلت وقد ، اإلعداد و للرتبية وسيلة السباحة لرايضة املصريني ممارسة على مناخها وطبيعة اجلغرايف موقعها
 املصريني اهتمام إىل يشري ما أقدم على أهنا امليالد قبل سنة آالف 4 إىل اترخيها يرجع اليت القدمية النقوش

 أخرى آاثر وهناك احلالية احلرة السباحة يف حركة الرجلني تشبه عندهم الرجلني حركات كانت وقد ، ابلسباحة
 ويف طفو وضع يف فتاة ميثل اخلشب من متثال إىل إضافة وأيب سنبل حسن بين معابد جدران على موجودة

 م .ق 3000 "إىل اترخيه يرجع الطفو على ليساعدها "القربة ابهلواء منفوخ حيوان جلد يدها
 يف ذلك ميتلكوهنا، كانوا اليت اإلقطاعيات داخل للسباحة محامات إقامة إىل البلدان من كثري اهتمام بلغ لقد

 حوض الفراعنة امللوك ألحد كان  "م.ق 2900 " حوايل ففي وقوهتا عظمتها أبوج تتمتع كانت الذي العهد
 للنساء واآلخر ، للرجال أحدمها قسمني إىل مقسم عظيم سباحة

                                                
 1 عبد المناف السيد الطوخي، توفيق سالمة، مرجع سابق، 42-41
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 اترخيه  يرجع سينو قبو يف حجر على عثر مصر يف وهناك أيضا، السباحة متارس كانت املرأة أن إىل  يشري مما
 "نيبو" اخلدم أحد إسم عليه نقش "م.ق 2400 " السادسة األسرة هناية إىل

 اختفت، مث والوسطى القدمية مصر يف مرات عدة التسمية هذه تكررت وقد سباحة، ابهلريوغليفية نيب ومعىن
 متخصصون، مدرسون التعليم ذلك على يشرف كان حيث ألوالدهم السباحة بتعليم وامللوك النبالء واهتم 

 فقد احلروب، يف استخدمت أهنا إذ واحلربية التعليمية الربامج يف أساسيا ركنا حتتل كانت السباحة أن ويذكر
 ما حد إىل تشبه بطريقة األهنار أحد يعربون وهم جلنود صور قادش معركة يف "الثاين رمسيس" آاثر يف وجدت
 املعركة هذه نقوش تدل كما احلرة، والسباحة اجلنب على والسباحة الظهر على األولية السباحة اآلن يعرف
 ملكهم قدم مفصل على قبضوا اجلنود بعض أن يوضح منها قسم فكان لإلنقاذ، األوىل البدائية الطريقة على

 الشاطئ على واقفون اجلنود من آخر وقسم وعيه، إىل إرجاعه يف اإلسراع يف رغبة لألسفل ورأسه مقلواب ومحلوه
  .أيضا اإلنقاذ عمليات عرفوا أهنم يعين وهذا اآلخر البعض ملساعدة أيديهم ميدون
 دالئل وهناك سباحا، البحار غمار وخوض احملاربني إلعداد ابرزة مكانة السباحة احتلت اإلغريق وعند

 -هريو  كأسطورة السباحة يف البطولة حوادث فيها ترد اليت اليواننية القصص من كثريا لنا تروي كثرية وأساطري
 وكان . هريو إىل للذهاب ونصفا ميال البالغ الدردنيل مضيق عرض يقطع أندر – يل كان حيث "أندر

 شواطئ قرب املعابد تقام كانت حيث احلمامات يف دينية طقوس شكل على الرايضة ميارسون اليواننيون
 .1والينابيع البحريات

 املدينة خارج بنائها يفضلون كانوا ابجلمنيزيوم تعرف الرايضية األلعاب ملمارسة خاصة أبنية لإلغريق وكانت
 وكذلك الدولة، من مسئولني إبشراف الرايضة فيها متارس األشجار من صغرية غابة حتيطها األهنار من ابلقرب

 اخلامس القرن يف وذلك "جيمنازيوم" األبنية هذه يف السباحة عرفوا قد أهنم شك وال وأثينا اسربطة احلال كان
 السباحة محام يف النسوة من مجاعة متثل اللوفر مبتحف حمفوظة قدر على رسوم وجدت إذ تقريبا امليالد قبل

 .2املاء يف للقفز تستعد واألخرى تسبح إحداهن
 تشبه واليت اإلغريق لدى مستخدمة كانت اليت الطقوس عن فكرة األواين على اكتشفت اليت النقوش وتعطينا
 الصدر على السباحة أما ظهره، على يسبح شخص عن شيئا أفالطون ذكر فقد والظهر، احلرة السباحة
 السريعة السباحة عرفوا كما  املاء يف والوقوف الطفو عرفوا ولكنهم أقل بدرجة استخدامها فكان واجلانب
 ، أن اإللياذة يف هومريوس كتب فقد ينظمها كان اليت املنافسات نشاط جوانب من مهما جانبا واحتلت

                                                
  1 اسامة راتب، مرجع سابق،ص 40-39

  2 عبد املناف السيد الطوخي، توفيق سالمة، مرجع سابق، ص44-43
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"Ge cian. Hermin Games"وإن ماهرا سباحا كان اوليوس أن اإللياذة يف هومريوس كتب فقد 
  .اليوانن يف اهلومريي العصر يف بدأت السباحة يف املنافسات

 وكانت الرجل يتلقاه الذي الربانمج مع يتفق احلكومة تضعه رايضيا برانجما تتلقى املرأة كانت اسربطة ويف
 .النشاطات هذه إحدى السباحة ممارسة تتضمن

 واعتربوها السباحة حيبون كانوا الرومان أن تثبت عديدة سجالت وهناك روما هنضة يف واسعة شهرة وللسباحة
 فعاليات فاحتلت حرفة، أمسى أهنا على احلرب إىل الرومان نظر حيث العسكري اإلعداد من مهما جزءا

 العامة احلمامات إبقامة املهتمني أوائل من فروما .الشباب إلعداد الرتبية برانمج من مهما جانبا اجليش
 الكنيسة وسيطرة املسيحي الدين ظهور عند أما والعالجية، الرتوحيية لألغراض السادة قصور يف واملغاطس

 أماكن من الرومانية احلمامات واعتربت الرايضة أنواع سائر أمهلت كما السباحة أمهلت فقد أوراب على والدين
 مظلمة مرحلة الفرتة هذه اعتربت لذا السباحة حترمي حد إىل وصل كبري حد إىل املسيحية حرمتها اليت الكفر

 .واألمراض األوبئة وانتشار الصحة تدهور إىل أدى مما عامة البدنية للرتبية ابلنسبة
 منهم القريبة والبحار األهنار وجود لعدم رمبا السباحة مارسوا قد كوهنم يؤيد ما يوجد فال احلجاز عرب أما

 لقرب اللؤلؤ وصيد والتجارة ابملالحة واشتغلوا والغطس السباحة عرفوا فقد والشرق، اجلنوب عرب بعكس
  بسببعسكر  بدنية تربية أبنائها تربية على اإلسالم قبل العربية القبائل أكدت د .اخلليجية السواحل من مدهنم

 لقد اكدت القبائل العربية قبل االسالم على تربية ابنائها تربية بدنية عسكرية بسبب ظروف التنافس والتناحر
 .أشداء مقاتلني خللق والسباحة والقتال اخليل ركوب على مركزا اهتمامهم كان لذلك بينهم،

 املسلمني حلاجة السباحة فيها مبا البدنية ابلرتبية العناية ازدادت اإلسالم ظهور وعند ميالدي السابع القرن ويف
 األحاديث يف جاء وقد وتعلمها مزاولتها على اإلسالم وحث اإلسالمية الدعوة ونشر احلروب أثناء يف إليها

 يعلمه أن والده على الولد حق" ،"والرماية السباحة أبناءكم علموا" : وسلم عليه هللا صلى للرسول الشريفة
 بني الرجل مشي" :خصال أربعة إال سهو أو هلو فهو هللا ذكر من ليس شيء كل) ،"والقراءة والرماية السباحة
 مارسوا العربية اجلزيرة يف العرب إن :قيل ولقد ،"السباحة وتعليمه أهله ومالعبته فرسه، وأتديبه القرصني
 بئر يف السباحة يتعلم كان وسلم عليه هللا صلى النيب وأن واألمطار السيول من املتجمعة املياه يف السباحة

 .1اجلزيرة يف غريها توفر لعدم صغري
 ومن الرايضي النشاط أنواع ميارس كان الذي وسلم عليه هللا صلى النيب سرية على األوائل املسلمون واستمر
 أقطار يف البدنية الرايضة بعثت وقد الكثرة، غزواهتم يف دائما البحر يستخدمون فكانوا السباحة، ضمنها
 .السباحة وكذلك والقنص الفروسية تقاليد معهم أدخلوا الذين املسلمني قبل من فتحها بعد عديدة

 وقد الرتويح، لغرض متارس كانت اليت ابلسباحة املسلمني العرب اهتمام يقل فلم الالحقة العصور يف أما
 .السباحة عروض فيها وتقدم البهرجة على تدل برك على العباسيني اخللفاء قصور بعض احتوت

                                                
  1 ابراهيم رحومة زايد، اكرام سعد ابراهيم، حممد مفتاح الوسيع السباحة، منشاة دار املعارف سنة 1988ص10-9
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 يف تقام وكانت السباحة، الشباب من كثري فيه تعلم سامراء، يف للسباحة حوضا املستكفي اخلليفة بين وقد
 .هلم تشجيعا للفائزين جوائز وختصص العباسي اخلليفة حيضرها دجلة هنر يف للسباحة سباقات الوقت ذلك

 :احلديث العامل يف السباحة اتريخ 2-1- 
 عام ابلسباحة يعنت كتاب أول ظهر إذ للسباحة احلديث التاريخ بداية ميالدي عشر السادس القرن بعد

 طريق عن السباحة الفرد يتعلم كيف يبني وفيه ،"وينمان نيكوالس" أعده "السباحة يف حمادثة" عنوانه 1538
 سباحة انتشار إىل يشري مما السباحة حركات ألداء مثاال الضفدعة املعلم اختذ وقد وتلميذ معلم بني حمادثة
 شكل اجلسم يتخذ إذ الدينية النواحي من كناحية متارس أهنا ذكر فقد غريها دون هبا واهتمامهم الصدر

  .الصدر سباحة مراحل من مرحلة يف الصليب
 طريقة  كبري حد إىل تشبه بطريقة فيه تكلم "تيفينو" للفرنسي "السباحة فن" بعنوان آخر كتاب ظهر مث

 .الصدر سباحة
 السباحة  لتعليم الفردية الطرق واستخدمت السويد يف العامل يف للسباحة اندي أول أتسس 1796 عام ويف
 املدرب تساعد  1798 عام األجهزة بعض األملان إخرتع أن إىل حدة على تدريباته ميارس فرد كل فكان فيه

 .الفائدة وحمدودة جدا جمهدة الفردية الطريقة أن إذ السباحني تدريب على
 بدأت مث كثرية،  مؤلفات وظهرت خاص بشكل العشرين والقرن عشر التاسع القرن يف السباحة انتشار وازداد

 سطح حتت املتتابعة الذراعني حركات السباحني بعض استعمل عندما والتطور ابلتغري الصدر سباحة حركات
 فيها اشرتك قدما 130 طوله حوض يف عام سباق أول أقيم 1840 عام الصدر سباحة بطريقة والرجلني املاء

 السباحة بني ختلط بطريقة يسبح كان الذي "جل فالينج" السباح منهم وبرز الشمالية أمريكا هنود بعض
 ينافسوهنم كانوا الذين االجنليز أما خشنة، بطريقة يسبحون كانوا اهلنود ابن النقاد بعض وذكر والصدر، احلرة
 اخلطوة كانت 1855 عام ويف .احلرة السباحة إىل ذلك بعد تطورت اليت اخلاصة بطريقتهم يسبحون كانوا  فقد

 وظهور اجلانبية السباحة إىل اجلسم وضع تغري حيث املاء خارج للذراعيني الرجوعية احلركة لظهور األوىل
 .املاء خارج واحدة ذراع ضرابت

 وأقام اندي فيه اشرتك "لربيطانيا السباحة إحتاد" أتسس إذ إجنلرتا يف احلقيقية السباحة بدأت 1869 عام ويف
 .واجلانب  الصدر السباحة بطريقة التاميز هنر يف ميل ملسافة مسابقة أول العام نفس يف

 أن أثبتت حيث لألمام ودفعها السباحة تطور يف أثر 1875 عام املانش "ماثيوديب" الكابنت لعبور وكان
 دقيقة 45 و ساعة 21 ب املسافة قطع إذ طويلة مدة املاء سطح على احلياة وسيلة له اكتملت اإلنسان
 اإجنلرت  يف 1887 عام فكان ايردة مائة وملسافة سباحة حوض يف أقيم سباق أول أما .صدر سباحة
 أول أما 1888 عام للسباحة األمريكي اإلحتاد وأتسس 1883 عام وسباقاهتا احلرة السباحة أمريكا وعرفت

 .1مبدة قبله أتسس فقد للسباحة اندي
                                                

  1  قاسم حسن حسني ,افتخار امحد :مبادئ و أسس السباحة , دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع عمان 2000 ص11
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  100-500-1200  مسافات وبثالث 1896 احلديثة األوملبية الدورات برامج السباحة دخلت وقد
 .رجلني حركة وبدون طاحونة بذراعني احلرة السباحة وبطريقة

جبانب السباحة احلرة  الصدر سباحة مرة ألول فيها أدخلت وقد الثالثة االوملبية الدورة أقيمت 1904 عام ويف
، وكانت تؤدي و الذقن خارج املاء و الذراعان فوق سطح املاء بدائرة   " 302.33 "ايردة ما يعادل  440

و الرجالن تدفع للخارج يف اتساع كبري مث تضم ، ويف حركتها الرجوعية   كبرية للخلف مث تضم اسفل الصدر
و  حركة الرجلنياجلسم نتيجة اتساع  كبرية يفكاان يضمان على البطن بدرجة كبرية وبذلك حتدث متوجات  

 1الذراعني.
 الدولية املسابقات تنظيم وبدا لندن يف "F.I.N.A" للسباحة الدويل اإلحتاد أتسس 1908 عام ويف

 سباق مسافة أصبحت اجلديد القانون ووفق املاء وكرة والغطس للسباحة دولية قوانني وضع أن بعد واألوملبية
 .نفسه العام يف األوملبية لندن دورة من ابتداء ايردة 440 من بدال مرت 200 الصدر سباحة

 مجعية مدرب "سان كور جورج" استخدم فقد .األخرى جوانبها تطور مع السباحة تدريب طرق وتطورت
 أضاف مث احلرة، السباحة بطريقة اجلماعي التدريب يف مستحدثة طريقة للسباحة األمريكية املسيحية الشبان

 .الصدر سباحة إطالقا ميس مل ولكنه اجلانب سباحة على تدريبا وضع وأخريا الظهر، سباحة طريقة تدريبه إىل
 األداء أن إال ."املعكوسة الصدر بسباحة" تسمى وكانت الصدر كسباحة تؤدى الظهر سباحة طريقة وكانت
 مما 1912 عام األوملبية استوكهومل دورة يف املتبادلة الذراعيني حركة "هينر" يدعى سباح استخدم أن بعد تطور
 من الطريقة أداء هو واحد شرط على آنذاك القانون ينص كان الذي الوقت يف السباق من إخراجه إىل أدى
 .فقط الظهر على الطفو وضع
 .فقط حرة السباحة ايردة 100 ملسافة للنساء السباحة سباقات مرة ألول دخلت األوملبية الدورة هذه ويف

 دورة أقيمت مث السباحة، يف أوملبية بطلة أول أصبحت وبذلك "دوراك فاين" االسرتالية السباحة فيها فازت
 حيث من الصدر سباحة أداء فيها تطور ، 1920 عام هولندا يف "Antwerpen األوملبية أنتفربن
 التطور يف احلرة السباحة واستمرت .وضع اجلسم رفع على ساعد مما والرجلني الذراعني حركات مدى تقصري

 يف احلرة سباحي مقدمة يف ظل الذي "وميلر جوين األمريكي السباح يد على احلايل األداء إىل وصلت حىت
 وضع عن قليال املائل اجلسم ووضع لألمام مرختية ذراعني حبركات طريقته متيزت وقد طويلة، ملدة العامل

 1للرجلني القوية التبادلية احلركة أداء إىل إضافة ،االنبطاح
 السباحة بطريقة ايردة مائة ملسافة واحد سباق على اقتصرت فقد للنساء األوملبية السباحة لسباقات ابلنسبة أما

 يف النساء لسباحة سباقات ضمن م 200 ملسافة الصدر سباحة أدخلت حيث 1924 عام لغاية احلرة
  .ابريس أوملبياد

                                                
  1 نفس املرجع السابق ص21-20
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 على السباحة بعنوان كتااب فنشر املفضلة رايضته خدمة يف يبقى أن "ويسملر جوين" األمريكي السباح وأراد
بسرعة و ذلك يف عام احلرة  السباحة أداء على تساعد اليت األساسية النقاط فيه شرح "األمريكية الطريقة

19301    
 أصبح حىت الصدر سباحة أداء تغري فقد .للسباحة األخرى الطرق تطورت احلرة السباحة طريقة تطورت وكما
 .القدمية الطريقة به تتميز كانت  الذي مباشرة اخللف إىل الدفع من أكثر للخارج الدفع على يركز الرجلني دفع

 تدفع رجاله وكانت أفضل بطريقة الذراعني حركات يؤدي كان الذي "رادمياخر" األملاين السباح جاء مث
 السابقة الطرق كل مميزات بيم "بنتش" األملاين مجع السباح وبعده الركبتني من تضم مث كبري بشكل للجانبني

 .معتدلة بطريقة البطن أسفل وسحبها الذراعني ابتساع وتتميز اآلن حىت تستخدم زالت ما جديدة طريقة وكون
 املتفرجني قبل من مشاهدهتا إمكانية وعدم ظهورها عدم خطر إىل 1950 عام الصدر سباحة وتعرضت

 .املاء سطح حتت السباحة بطريقة أكرب بسرعة السباحة إبمكاهنم أن السباحون الحظ عندما
ان يلمس السباح  انه بدالمن يف سباقات سباحة الصدر 1925-1935 كما لوحظ خالل املدة الواقعة بني

خط النهاية بيديه معا حتت سطح املاء ، فقد اخرجهما يف حلقة دائرية امامية من فوق سطح املاء ،مث استعمل 
هذه الطريقة يف اثناء سباحته يف سباق السباحة على الصدركان قد تعرض بسببها اىل الغاء  "هوينجر"السباح 

 حركة متاثلية للذاعني.سباقة لوال ان القانون مل ينص انذاك اال على 
الرجلني الضفدعية إىل  حركة فيها تغريت أن إىل الصدر سباحة طريقة من شكال متثل الطريقة هذه وظلت

الصدر  سباحة متاما عن وخمتلفة مستقلة طريقة وأصبحت هبذا الدولفينية العمودية حركة الرجلني التموجية
 .الرجلني أو حلركات الذراعني بةابلنس وذلك الدولفينية الفراشة أو بسباحة ومسيت 

 دورة وظهرت معاملها يف ، 1952 عام الصدر سباحة وبني بينهما وفرق للسباحة الدويل اإلحتاد اعتمدها وقد
  الفراشة الدولفينية سباحة وعليه تعد احلرة، السباحة أرقام أرقامها من واقرتبت ، 1946 األوملبية عام طوكيو

 .احلرة السباحة بعد سباحة طريقة اثين أسرع
 اخلاص بسباحة  القانون تغري الفراشة، وسباحة الصدر سباحة بني للسباحة الدويل اإلحتاد فصل أن وبعد

 سطح فوق على األقل السباح رأس من جزء يظهر أن شرط هبا املاء مسموحا حتت السباحة الصدر وأصبح
 .املاء سطح فوق حركة الذراعني فقط، ومينع والدوران البدء بعد املاء حتت حركة كاملة أبداء املاء، ويسمح

 حركة تقصري سعة :وهي اجلديدة الطريقة معامل السابق، وظهرت الصدر أداء سباحة تغري فقد للقانون ووفقا
 عموداي وضعا الساعدان والكفان تشكل الذراعني حىت حركة استمرار جانب سرعتها، إىل الرجلني وزايدة

 احلركة بدء عند املاء سطح فوق الشهيق تؤدي عملية أن كما .تقريبا االنسياب فرتة وانعدام القاع، تقريبا ابجتاه
 1.للذراعني الرجوعية

                                                
23-22،مرجع سابق ص  ،افتخار احمد قاسم حسن حسين 1  
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 روما بعد دورة أدائها يف تغريات (ابسرتنسكي) األمريكي السباح وأحدث الصدر، سباحة تطور واستمر
إىل  ذلك يؤدي بسرعة مما تؤدي ابلذراعنيالسحب  عملية أن طريقته يف وتتلخص ، 1960عام  األوملبية
 .كبرية بسرعة وتضم ابتساع كبري الرجلني حركة املاء ، وتؤدي خارج اجلسم العلوي من القسم خروج

انسياب  مدة يعد هناك ومل صغري، حركي ومبجال والقوة ابلسرعة والرجلني الذراعني حركات متيزت ذلك بعد
املاء  السطح فوق يتم وأصبح الشهيق السباق، مسافة كنة خاللمم سرعة أكرب احلصول على لغرض واضحة

 1.املاء سطح حتت الذراعني والزفري سحب هناية عند

 :اجلزائر يف السباحة تطور 3-1-
 أصل املشاركني من معظم كان أين الفرنسي، االستعمار عهد إىل اجلزائر يف احلديثة السباحة ظهور يعود

 يف ويشاركوا يفرضوا وجودهم أن الكربى يسكنون املدن كانوا اجلزائرينيمن  قليلة فئة أوريب، واستطاعت
 .أوراب يف وحىت إفريقيا اجلزائر ومشال يف الرايضية املقامة التظاهرات

 يف مدينة اندي السباح وجد فإن هللا سعد رابح األستاذ طرف من املعدة واحلاضر( )املاضي مقاالت وحسب
من  كانوا ، الذين"ابلعروسي"، "العرييب" ،"محو بن" جند بينهم كبار من سباحني أجنب (c.n.r)، غليزان

 مبثابة اعترب الذي "مصطفى بلحاج" ابلغرب اجلزائري، فنجد تقام كانت اليت للبطوالت احمللية املنشطني بني
 الرقم حيطم أنبلحاج  استطاع حيث " janny Alex"األربعينيات  العاملي، يف للبطل املنافس األول

 .حرة سباحة م 200 و م 100 إفريقيا يف مشال يكون بطل أنواع وأن أربع م 400يف  القياسي األوريب
 "بن شعيب بسكارة" والسباح سكيكدة، منطقة بطل على حتصل الذي "سليمان بن" أتلق إل نشري وكذالك

الثورة  اندالع مشال إفريقيا وعند بطل مرات وعدة 1936لسنة  األشبال صنف فرنسا يف بطل كان الذي
 يدعونه كان الوطين الذي جبهة التحرير نداء السباحني إىل بينهم ومن الرايضيني اجلزائريني لبا التحريرية

 .اجلزائرية ابلثورة وااللتحاق لواء فرنسا، الرايضية حتت املشاركات وقف عن الرايضيني املسلمني
يف  أول رابطة وأنشئت يف اجلزائر للسباحة مكتب مؤقت أول ، أنشأ 26/06/1962و بعد االستقالل ، يف 

اجلزائرية  أنشئت الفيدرالية نفس الشهر ويف وبعدها .العاصمة رابطة اجلزائر هي وكانت . 09/10/1962
للسباحة  لالحتادية العاملية أصبح رئيسا الذي "العرفاوي مصطفى"هلا  رئيس أول وكان (F.A.N)للسباحة ،

.(F.I.N.A)2املمارسني ،  أغلب مجعية وطنية، حيث  82موزعني علىسباحا  رايضيا 

مجعية رايضية اما  20ممارسا لسباحة  973اسفر وجود  1964و يف احصاء قامت به الفدرالية سنة 
 مجعية وطنية، حيث اغلب املمارسني ، 82رايضيا سباحا موزعني على  4313تبني وجود  1987احصائية 

                                                
23،مرجع سابق ص ،افتخار احمد قاسم حسن حسين 1  

 
2- Rabah Saadalah , passé et présent, parus dans le soir d'Alger le 02/10/1999, alger. 
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 مستوى الرايضية على عدد اجلمعيات فإن 2001 عام ويفسنوات ،  عشر سنهم عن يقل 2701 أي
 14 فهي بعدد املنتمية للفيدرالية الرايضية عدد الرابطات رايضي، أما 2065 على حيتوي اندي 17العاصمة 

  .الوطين املستوى موزعة على رابطة
 الذي "عبد الرزاق بلة" :منهم مستوايت ونذكر عدة على وشرفوا اجلزائر مثلوا جيل االستقالل السباحني إن
 ، "فارس عطار"، و"سفيان شكور بن" الصدر، و على سباحة م 100 يف القياسي اإلفريقي الرقم حبوزته 
يف  اثنية 49.56 قدره وقت يف حرة سباحة م 100 اإلفريقي يف البطل "عدادي مهدي"و

10/05/2001  
 هناك هبا، كما لبأس عاملية مكانة اإلفريقيني ذو أحسن الباحثني من حاليا يعترب والذي "إيالس سليم" .بفرنسا

 على سباحة 100 يف الوطين القياسي حبوزهتا الرقم واليت "مسرية قويدري" و "مهدية بلة" :اإلانث عند 
 1985سنة  منذ الظهر 

 السباحة:مفهوم -2
خالل الوسط املائي الذي السباحة هي احدى األنشطة املائية املتعددة اليت يستخدم فيها الفرد جسمه للتحرك 

 1يعد غريبا نوعا ما عليه بصفته وسطا خيتلف كليا عن الوسط الذي اعتاد التحرك فيه ) األرض( .
فالوضع الذي يتخذه يف املاء خمتلف كليا عنه يف األرض ابإلضافة اىل أتثريات ضغط املاء على جسم السباح 

لداخلية ابإلضافة اىل التأثريات النفسية يف هذا الوسط واليت قد حتدث عنه تغريات فيزيولوجية يف األجهزة ا
 يب وتعرضه للكثري من االنفعاالت الغر 
  :السباحة فوائد -3

العضلية  مجيع اجملموعات تشغيل على تعمل فهي الرايضات رايضة هي السباحة رايضة أن على كثريون اتفق
 اإلنسان وحركاته على تسيطر أصبحت اآللة أن حتريكها بعد إىل أمس احلاجة يف حنن اجلسم اليت يف العاملة
 جسمه يشغله وحيرك عما فيها يبتعد خلق حلظات إىل ماسة حاجة يف لذا هو كثرية، يف أحيان تفكريه وحىت
 واملفاصل فأمراض القلب األمراض من كثريا الذي خلق العصر هذا يف مشاغله ومهومه عن بعيدا وعقله

 إىل ابالجتاه األعداء هؤالء التغلب على استطعنا لو فحبذا هذا الزمن تراكمات من مناذج النفسية هي واملتاعب
 ومرونة جسمه عضالته وتناسق وتنمية اإلنسان سالمة وصحة على كبرية هلا أتثريات مفيدة هادفة رايضة مجيلة

اجلسم   عضالت وتشرك اهلضم وتساعد على الدوري اجلهاز التنفس وتنشيط عملية تنظم مفاصله، فالسباحة
 عظمة الظهر وتقوس احنناء خصوصا اجلسم يف التشوهات تزيل ما الفقري وكثريا العمود عضالت وخاصة كافة

                                                
  1 وفيقة مصطفى سامل : الرايضات املائية , منشأة املعارف, اإلسكندرية سنة 1997 , ص 10 -11
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 وميكن املثايل التكوين اجلسمي أخرى لنمو تعادهلا ال اليت الكاملة الرايضة هنا عدت ومن ،"الكساح" الساق
 1 :كاأليت فوائدها إدراج

 :اجلسمية الفوائد-3-1
 تناسق فيه منوا متزان الفرد تكسب اليت املائية التمارين أتثري خالل من العام اجلسمي التكوين يف دورها للسباحة
  .ورشاقة

 .حركاته الفرد ورشاقة حتمل زايدة إىل ابإلضافة الفقري العمود ومرونة العضالت منو على كبري أتثري وللسباحة
  .مستمرين وارختاء منتظمة وبشدة بصورة تعمل ألهنا ونظرا عضالته وأطرافه يف التحكم الفرد تعلم فهي

 :الفسيولوجية الفوائد -3-2
 اتساع مث الصدرعضالت  وتقوية توسيع على تعمل فهي اجلسم وأعضاء أجهزة على كبريا أتثريا السباحة تؤثر

احليوية  السعة إىل مث الرئتني زايدة مرونة إىل يؤدي الزفري مما بعملية للقيام اهلواء من كمية الستعاب اكرب الرئتني
  .املنتظم التنفس الصدرية أثناء العضالت وانبساط النقباض

 أتثرياهتا إىل القلب ابإلضافة عضلة حجم وزايدة الدوري اجلهاز قدرة زايدة على كبريا أتثريا للسباحة أن كما
 2.اهلضم عملية تسهيل إىل يؤدي مما الداخلية للبطن األعضاء على

 :واالجتماعية الرتوحيية الفوائد33-
 مع السباحني جيدة عالقات إجياد على تعمل فهي االجتماعية، الناحية تعميق يف مهم دور السباحة لرايضة

 كما بينهم األلفة والتعاون روح إضفاء على مما يعمل مجيل بنشاط عند االشرتاك األسرة أفراد اآلخرين وبقية
 اجتماعية جيدة عالقات يوجد الضرورة مما حالة يف يساعدهم اآلخرين أو إنقاذ الفرد حياول عندما يظهر ذلك

 .السباحني على وجوه واضحا يظهر ومرح سرور السباحة من تبثه عما فضال
 يف الفراغ بقضاء وقت والتمتع والتسلية والرتفيه اللعب بغرض ممارستها عند للسباحة الرتوحيية الفوائد وتتجلى
 بدين نشاط ممارسة عن طريق للفرد الفراغ وقت حل مشكلة يف تساهم فهي للنفس، وحمبب بدين مفيد نشاط
 3ممارسيه. على والنشاط ابلصحة واحليوية يعود

 :الصحية الفوائد -3-4
 إلزالة التوترو كراحة السباحة ممارسة كثرية حاالت يف ينصح إذ العضلي التعب إزالة على السباحة رايضة تعمل
االستحمام  مثل اجليدة العادات الصحية على النظام والتعود إىل الفرد تدفع كوهنا إىل ابإلضافةلالعبني  اجيابية

عن  انهيك اجلسم أعضاء وسائر والعني واألذن األنف بنظافة واالعتناء حوض السباحة إىل النزول وبعد قبل
  .للفرد العامة الصحة حيسن مما والشمس الطلق اهلواء أمهية

 :والعقلية النفسية الفوائد -3-5
                                                

     1  اسامة راتب ،مرجع سابق ،ص 37. 
 25-24،مرجع سابق ، ص  افتخار امحد   :حسني حسن قاسم  2
 12وفيقة مصطفى سامل، مرجع سابق ، ص 3
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 أداء من خالل العصيب اجلهاز تنمية على تعمل أهنا إذ العقلية الصحة الفرد اكتساب على السباحة تعمل
 التوترات تزيل النفسية فهي الناحية على أتثري من هلا إىل ما ابإلضافة اثبتة قوانني توافقية وحتت مهارات
 ابإلضافة القيادة على القدرة اجلماعة وتنمي متاسك من وتزيد اخلوف وتبعد الشجاعة واألقدام وتنمي العصبية

 1البيئة. مع اآلخرين والتكيف على مساعدة والقدرة ابلنفس ابلثقة إىل الشعور

 :العالجية الفوائد -3-6
 حتت يكون ذلك أن على منه جزء يف أو اجلسم يف عاهة هلم ملن املهمة العالجية الطرق من السباحة تعد

 .خاصة أحواض يف وأحياان الطبيعي العالج أخصائيني يف إشراف
 هلم وتقدمي خاصة مناهج بوضع مساعدهتم فيمكن السمع وضعاف ابلشلل واملصابون املكفوفون أما

 2.الالزمة والنفسية العالجية املساعدات

 :ابأليت السباحة فوائد تلخيص وميكن
 مقاومة األمراض على اجلسم قدرة رفع مث االجنازية اإلنسان قدرات وحتسني العامة الصحة على احلفاظ 1-

  ."الضعيف املؤمن من هللا إىل وأحب خري القوي املؤمن"الشريف  تيمنا ابحلديث
 رفع قدراهتم يف واملسامهة األمة عماد يشكلون الذين الشباب جليل وخاصة السليم البدين النمو حتقيق 2-

 خالل فتنمو مطاولة القوة متأخرة، أما مراحل يف السرعة واملرونة مثاملطاولة  تنمية على تعمل البدنية فهي
  .األثقال متارين خالل ومن التدريب مراحل
 من الشخصية، وذلك القدرات على التعرف بعد االجناز قدرات ورفع الرايضة ممارسة يف الرغبة إشباع 3-
  .األعمار واملستوايت جلميع دةاحملد املسابقات والبطوالت يف اآلخرين قدرات مقارنتها مع خالل
 .واإلرادة والطموح ابلنفس الثقة مثل اإلنسان لدى الشخصية الصفات تنمية 4-
 .ولكال اجلنسني سن أي يف ممارستها ميكن حيث معني جنس أو سن على السباحة ممارسة اقتصار عدم 5-
 أتثري املوانع أضعفت حيث ذلك يف السباحة مسامهة اترخييا ثبت وقد الوطن عن للدفاع االستعداد رفع 6-

 املائية احلدود يعرب يستطيع أن السباحة جييد فمن العسكري عملية التأهيل يف مهما دورا املائية، وأخذت
 بكامل الربك املائية يف طويلة يبقى مدة أن إىل املقاتل حيتاج قد كما منه، للتخلص أو العدو ملتابعة واألهنار

  .السباحة جييد كان لو فيما مواجهة املواقف على اقدر يكون وبذلكوأسلحته  العسكرية قيافته
 بني تعميق الصداقة ويف والعاملية القارية احملافل يف القطر ومتثيل الوطنية السمعة رفع يف السباحة تساهم 7-

 فتوفر مسابقة 29 يبلغ عددها االوملبية اليت السباحة ملسابقات العدد الكبري يف املهم ويكمن دورها الشعوب
 .املتنافسة الدول بني متقدمة احتالل مراكز يف يساهم مما األومسة كبري من عدد إلحراز إمكانية أفضل

                                                
  . 15ص ،  1999والتوزيع، للنشر اهلدى األول، دار السباحة، اجلزء رايضة دليل :فضلي صالح طارق الفاتح، مصطفى وجدي -2
   26، صبق ذكرهس مرجع, امحد حسني افتخار حسن قاسم -3
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 جتد نفسها ومل إنقاذ تستطع مل ذهبت أرواح من فكم الغري وإنقاذ النفس إنقاذ خالل من الغرق خطر دفع 8-
 .ينقذها من

 وكرة الغطس الرايضة مثل أنواع بعض وملمارسة الصيد مثل املهن بعض ملمارسة أساسيا شرطا السباحة تعد 9-
 أنواع ملعظم وذلك للتدريب وسائل العامة من تستخدم وسيلة كما والغوص املاء على والتزجل والتجديف املاء

 الرايضية. النشاطات

 :السباحة جماالت -4
 :فهناك .الغرض ابختالف السباحة جماالت ختتلف

 :التنافسية السباحة -4-1
 وطريقة عدد السباقات حيث من وذلك للسباحة الدويل االحتاد قبل من ومعرفة حمددة لقواعد وفقا ومتارس

 نفسيا واستعدادا جهد التنافسية بذل أقصى السباحة وتتطلب األنواع من نوع لكل والدوران السباحة والبدء
  .املقررة للمسافة ممكن زمن أقصى تسهيل حملاولة وعقليا وبدنيا

 واجلهد من الوقت كثري بذل منه تتطلب ومستمر مقنن تدرييب لربانمج السباح خيضع أن وجب ذلك ولتحقيق
 أسلوب يف كبري يؤثر بشكل السباحة التنافسية تدريب نظام أن أسلوب ابلذكر وجدير .النتائج لتحقيق أفضل

  .اخل...الصحية الناحية النوم،التغذية،  اليومية، احلياة نظام من حيث املمارس الفرد حياة
 :هي الدويل، السباحة احتاد قانون حسب التنافسية السباحة ومسابقات

 م للنساء(.800م للرجال و 1500-م400-م200-م100 -م 50احلرة ) السباحة مسابقات 1-
 م.200-م100الظهر  سباحة مسابقات 2-
 م.200-م100الصدر سباحة مسابقات 3-
 م.200-م100الفراشة  سباحة مسابقات 4-
 م.400-م200املتنوع  الفردي مسابقات 5-
 م رجال و نساء(.200× 4م رجال و نساء( )100 4×احلرة ) التتابع مسابقات 6-
 1م رجال و نساء(.100 ×4املتنوع ) التتابع مسابقات -7

 :التعليمية السباحة -4-2
 املراحل املتقدمة إىل لالنتقال عنه غىن ال أساس فهي السباحة، جماالت أهم من واحدة التعليمية السباحة
 والتكيف املاء بدءا مبصادقة السباحة مهارات ملمارسة األساس كوهنا إىل ابإلضافة .العاملي االجناز إىل للوصول

 الصدر والظهر على السباحة السباحة التمهيدية مثل ومهارات املاء يف والوقوف واالنسياب إىل الطفو معه

                                                
  1قاسم حسن حسني، افتخار أمحد، مرجع سابق، ص 29-28 
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 حتقيق ضمن الفراشة(، وذلك الصدر، الظهر، األربعة )احلرة، التنافسية السباحة طرق الفرد اكتساب إىل وصوال
 1األمن والسالمة. وحتقيق الرتويح مها مهمني مبدأين

 :العالجية السباحة -4-3
 زمن منذ فهي تستخدم .وعالجها التشوهات بعض من لوقاية السباحة ملمارسة املهمة األهداف إحدى وهي
 من جزءا السباحة أصبح برانمج حىت يوم بعد يوما االستخدامات هذه تزايدت العالجية، وقد للنواحي بعيد

 .والتشوه العوق حاالت من لكثري العالج برامج
 مقارنة ابألنشطة العالجية قيمتها حيث من األوىل املرتبة متثل تكاد السباحة رايضة أن على اخلرباء جيمع

 املاء يف اجلسم أن وزن حيث اليابسة من اكرب املاء بصورة يف احلركة على القدرة للمعوق الن األخرى، وذلك
 األمل أن كما ابالتزان، اقل لالحتفاظ جهدا يبذل فهو لذا املزاح، السائل وزن وزنه يساوي من جزءا يفقد
 اليت النفسية الناحية إىل ابإلضافة .يف املاء كبرية بدرجة يقل جسمه وزن بسبب األرض على منه يعين الذي
 اجتاهات لديه ينمي مما املاء يف حتركه وسهولة ملهارات السباحة تعلمه إمكانية يرى عندما املعوق ثقة من تزيد

 ظروف يف اآلخرين على فرصة التعرف للمريض توفر السباحة أن رايضة كما اآلخرين، وحنو نفسه حنو إجيابية
  .فيه يعيش الذي اجملتمع يف النفسي والتوافق االجتماعي التكيف زايدة على مما يساعد للطبيعة اقرب ممارسة
 هذه مع للتعامل مميزة ويتطلب ورمبا خاصة عناية تتطلب اليت األمور من السباحة واملرضى املعوقني تعليم ويعد
 الطبيب وإرشادات توجيهات االستفادة من عادة ويفضل حالتهم خلصائص الواعي التفهم األفراد من الفئة

  .منه املطلوب اجلهد وكمية الشخص اليت تالؤم السباحة طرق حتديد يف املعلم وبني بينه والتعاون املختص
 القارئ يدي نضع بني املتعددة جماالهتا من الفائدة وحتقيق السباحة أمهية من الباب هذا يف تقدم ما والستثمار

 عمليات أن إذ الدوري التنفسي، جلهاز البدنية القابليات تطوير على تعمل اليت العالجية التمارين بعض
 وميكن .الرئتني إىل الداخل كمية اهلواء يف التحكم نتيجة الصدر عضالت تقوي املتكررة والزفري الشهيق
 كبرية قوة استخدام مع بطيئة تكون حركاهتا األوىل فاجملموعة فائدته، حسب كال التمارين هذه تصنيف
 اجملموعة متارين أما .الشهيق عملية أثناء كمية اهلواء لزايدة الرئتني أنسجة حتفيز هنا وفائدهتا عميق، وتنفس
 التنفس عملية لتنظيم كبري جهد إىل حنتاج ال عندئذ خارج املاء الرأس الن أسهل يكون التنفس فان الثانية،

 لتقوية ضروري ثالث أو لدورتني التنفس توقف فان الوقوف، وضع تؤدي من اليت الثالثة اجملموعة متارين أما
 من يزيد التنفس وقف الن القلب أبمراض للمصابني التمارين هذه ابستخدام ال ينصح انه إال الصدر عضالت

  .القلب ضغط
 وأمراض تشوهات القوائم ملعاجلة التمارين هذه تؤدي أن وميكن املختلط، الوضع من فتؤدي الرابعة اجملموعة أما

 :الرتوحيية السباحة 2القوة. لبناء وأخريا للرتويح، أو التنفسي الدوري اجلهاز

                                                
 .21وجدي مصطفى الفاتح، طارق صالح فضلي، مرجع سبق ذكره  ،ص1

 2 قاسم حسن حسني افتخار ,مرجع سبق ذكره ،ص 29-28.
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 :الرتوحيية السباحة -4-4
 املنافسة عن بعيدة وألغراض تروحيية الفراغ وقت وأشغال النفس هتدئة لغرض الفرد ميارسها اليت السباحة هي

 النفسية الناحية من املتكاملة الشخصية يف خلق مهما شيئا تعد الفرد قبل من تروحيية هواية فممارسة والعالج،
 .واالجتماعية

 عناء بعد احلياة هبيجا على لوان تضفي أن تستطيع واليت املهمة الرتوحيية األنشطة من السباحة رايضة وتعد
 الفرد تلزم ال تروحيي نشاط اليومية، والسباحة احلياة راتبة يصاحب الذي والتوتر الضغط من للتحرر العمل

 ميارسها فهو والطريقة الوقت اختيار حرية للفرد وإمنا ترتك للسباحة معينة طريقة أو حمددة قواعد إبتباع املمارس
 مييل طوعي نشاط أهنا ابعتبار ومرح وسعادة ضحك من وما يصاحبها والرتفيه واللهو والتسلية اللعب بغرض

 به. ويستمتع إليه

 :السباحة يف املؤثرة والعوامل األسس -5
 :والسالمة األمن وعوامل أسس -5-1

 املتعلمني واملمارسني تعرض عدم تضمن اليت الوسائل توفري السباحة رايضة ممارسة عند يراعى أن جيب
 العناية توفر وعدم اإلمهال والتهور نتيجة الغرق حاالت أو اإلصاابت حتدث ما وكثري واملخاطر للحوادث

 احلوادث جتنب يضمن مما مراعاهتا جيب املهمة اليت االعتبارات بعض أييت وفيما والسالمة األمن لعوامل الالزمة
 .الغرق وحاالت واإلصاابت

 :الصحية األمن عوامل *
 وعدم السماح السباحة برانمج تعلم يف املشرتكني جلميع الصحية احلالة وفحص الطيب الكشف إجراء 1-

 خشية املاء إىل واجللدية ابلنزول الصدرية األمراض مثل املعدية األمراض من نوع أي لديهم الذين للمتعلمني
 .زمالئهم بقية إىل العدوى نقل

 .لالستعمال دائما مهيأة أولية إسعاف أدوات هناك تكون أن ينبغي 2-
 .عميق خبدش مصااب أو جمروحا اجلسم كان إذا املاء إىل ابلنزول يسمح ال 3-
 .ابلطعام ممتلئة واملعدة املاء إىل ابلنزول للمتعلمني السماح عدم 4-
 أو قطع احللوى" الفم يف شيء أي يضعون أو أيكلون وهم املاء إىل ابلنزول للمتعلمني السماح عدم 5-
 ."العلك
واإلصاابت   العضلي التقلص لتجنب وذلك السباحة حوض إىل الدخول قبل الكايف اإلمحاء أخذ 6-

 1.واإلرهاق

 .االغتسال مث جيف حىت االنتظار واألفضل متعرقا اجلسم كان إذا احلوض إىل النزول عدم- 7
 .احلوض إىل النزول قبل املياه دورة إىل والذهاب دوش أخذ 8-

                                                
  1 قاسم حسن حسني افتخار ,مرجع سبق ذكره ص 31-30
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 .معقمة مبواد للماء النزول قبل األقدام تعقيم 9-
 إحداث ذلك على يعمل حيث البارد املاء يف وخاصة املاء داخل حركة بدون طويلة مدة الوقوف جتنب 10-

  .اجلسم حرارة درجة هبوط إىل ابإلضافة عضلية تقلصات
 تبديل مع أمهية واإلبط والصدر الوجه خاصة مبتال اجلسم ترك وعدم السباحة بعد جيدا اجلسم تنشيف 11-
 عقب ابردا اجلو كان دافئ إذا شراب تناول للمتعلم وميكن السباحة من االنتهاء عقب "املايوه" املبللة املالبس
 .املسبح من اخلروج

 :السباحة حوض يف والسالمة األمن *
 .املصقولة األرضية وجتنب للحوض احمليط املمر يف زلقة أرضية وجود عدم 1-
 .والرطوبة واحلرارة والتهوية اإلضاءة مبصادر االعتناء جيب 2-
 بوضوح للسباحني ويكتب املهارة درجة أساس على السباحة حوض أرضية وعمق شكل ويوضح حيدد 3-
  .احلوض حلافة اخلارجي املمر على احلوض عمق
 مياه وتعقيم وتصفية بتجهيز املكائن اخلاصة" ابستمرار وصيانته دورية بصورة السباحة حلوض فحص إجراء 4-

 .واجلدران والقاع األرضية لبالط ابلنسبة وكذلك "احلوض
 فرتات يف واملعقماتابملطهرات  املياه واحلواجز ودورات األقدام وأحواض اخلارجية املمرات معاجلة جيب 5-

 .منتظمة
 من ملاء احلوض الكيميائي الرتكيب صالحية لالطمئنان على املستمرين والكشف الفحص إجراء جيب 6-

 1اخل....واحلرة والبكرتاي املتبقي الكلور اختبار حيث

 :للسباحني والسالمة األمن أسس* 
 .الضرورة عند ملساعدتك زمالئك مع دائما وأسبح مبفردك السباحة جتنب1-
 .واإلنقاذ املختص ابملراقبة الشخص أو املدرس وتوجيه إشراف حتت تكون اليت املنطقة يف السباحة جيب2-
  فيها. السباحة اليت ترغب املنطقة يف أو السلم بطريق املاء إىل ابلنزول اخلاصة والتعليمات القواعد إتباع3-
 حالة أو يف السباحة على قدرتك عدم حالة يف الذراعني وإشارات ابلتلويح واملساعدة النجاة أطلب-4 

 .التسلية وجملرد جدية غري بطريقة املساعدة طلب وجتنب املفاجئة لإلصابة التعرض
 تعرضك قد األلعاب اليت ممارسة أو احلمام أرضية حول اجلري وكذلك املاء يف والصخب التهريج جتنب 5-

 .السباحة حلوض احمليطة املمرات يف أو الضحلة املنطقة يف سواء للخطر
  .املعروفة غري املناطق يف املاء إىل القفز عدم 6-
  .السباحة ملهارة بديال عليها واالعتماد املساعدة الطفو أدوات استخدام عدم 7-

                                                
  1 اسامة راتب مرجع سبق ذكره ص 74-73 
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 التعب أو اإلمحاء الكايف عدم نتيجة وذلك لألطراف عضلي بتقلص اإلصابة األحيان بعض يف حيدث 8-
 جسمه وجيعل سباحته السباح طريقة يغري أن جيب اإلصابة هذه مثل حدوث وعند ابلربد والشعور واإلرهاق
 .للعضالت السريع االمتداد يتطلب دائما الذي العضلي التقلص من للتخلص بتدليكها يقوم مث مسرتخيا

 .أوامره وأطع املدرس تعليمات طبق 9-
 حلني وصول للغرق التعرض حالة يف املفيدة الطرق من ممكنة مدة أطول الطفو على القدرة تعد 10-

 1املتكرر. الطفو والسالمة وخاصة لألمن املهمة املهارات من الطفو أن عن فضال لإلنقاذ الالزمة املساعدات

  :الغرقى إنقاذ *
 تقدمي وعندئذ ميكن السريعة املساعدة يد إليها متتد اليت األماكن يف الطارئة الغرق حاالت معظم حتدث

  :التايل النحو على املناسبة املساعدة
 إحدى الذراعني ومد احلافة على االنبطاح فيمكن احلافة من قريبا مساعدته املراد الشخص يكون عندما 1-

  .الرسغ والذراع من الغريق ويسحب بقوة األخرى ابليد احلوض حافة ومسك إنقاذه املراد للشخص
 ابالستعانة أبدوات إنقاذه فيمكن الذراع متناول من ابعد مدى يف مساعدته املراد الشخص يكون عندما 2-

 املمتدة األداة احد طريف مبسك له يسمح حبيث اخل،...اإلنقاذ عصى مثل الغريق إىل إيصاهلا ميكن مساعدة
  .احلوض حافة حنو ببطء ويسحب حنوه
 أن شيء فيمكن أي أو الذراع مبد إليه الوصول ميكن ال مدى يف مساعدته املراد الشخص يكون عندما 3-
 للغريق بوصوهلا يسمح النجاة حببل متصلة "النجاة أطواق "الطفو أدوات إحدى له تلقى

 ابملياه به خاصة ميسك إليه شيء إلقاء يصعب بعيدة مسافة على مساعدته املراد الشخص يكون عندما 4-
 بطول ببطء بسحبه يبدأ ميسك به وعندما حنوه اجملداف مد مث القارب ابستخدام إليه الوصول فيمكن املفتوحة
 2مبؤخرته. اإلمساك يستطيع حىت القارب

  :امليكانيكية األسس 2-5-
 املاء لوزن ارمخيدس، مساوية العامل قبل من سنة 220 من أكثر قبل اكتشف ملبدأ وفقا الطفو قوة مقدار يكون
 فان نفسه اجلسم وزن من أكثر ماء وزنه اجلسم أزاح إذا انه يعين وهذا جزئيا أو كليا املغمور اجلسم يزحيه الذي
 اجلسم يكون عندما ذلك ويتحقق الطفولقوة  مقدار أقصى غالبا اإلنسان وجلسم كالفلني، سيطفو اجلسم
 3نفسه. املغمور اجلسم ذلك حلجم حجم مساو املاء، من ممكن حجم اكرب يزيح وبذلك كليا مغمورا

   : )الوظيفية( الفسيولوجية والعوامل األسس5 -3-
 الختالف األخرىابألنشطة  قورنت لو فيما املعقدة الفسيولوجية االستجاابت ذات األنشطة من السباحة تعد
 تعمل كبرية عضلية السباحة جمموعات يف تشرتك كما .األلعاب بقية عن خمتلفا أفقيا وضعا واختاذ األداء بيئة

                                                
  1 قاسم حسن حسني افتخار ,مرجع سبق ذكره ص48
  2 أسامة كامل راتب , مرجع سبق ذكره ص 79-78

  3  قاسم حسني افتخار أمحد , مرجع سبق ذكره ص51
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 واقعها يف ترتبط حركي نشاط وهي كأي املقطوعة، املسافة وحسب واالرختاء الشد لعمليات عال إبيقاع
 وأجهزة اجلسم على كبري اثر ذات فهي حبق املمارس النشاط متطلبات وفق تتكيف اليت احليوية ابألجهزة
  .للسباحة الوظيفية التأثريات ومن احليوية اإلنسان

 عمليات الكبري يف الدور له الذي العضلي لالنقباض العصيب للضبط والعضلي العصيب اجلهاز بني اجلمع 1-
 لتظهر املطلوبة لتقوم ابحلركات اجلسم أجهزة لكل احلقيقية اإلاثرة مصدر هو العصيب اجلهاز أن إذ السباحة،

  .العضلي اجلهاز يف احلركة
 مقاومة علىللتغلب  السباح حيتاجها منها جزء الن نظرا السباحة يف املبذولة احلرارية السعرات عدد زايدة 2-
 يذهب االنسيايب املاء وعند حترك .به احمليط واملاء جسمه تدفئة السباح حياول إذ احلرارة، درجة واخنفاض املاء
  .البارد املاء ليبدل الدافئ املاء

 :والرتبوية النفسية والعوامل األسس 4-5-
 وتنظيمها بشعوره، السباح شخصية بربط اخلصوصية وتكمن .التصرف ونتائج دقة جراء السباحة تتحقق

 يف املرء وجيد لكامل الشخصية، النفسية الوحدة إىل حتتاج أبهنا يظهر السباحة يف التصرف معايري فبواسطة
 أفراد مجيع قبل من تتطلب مزاولتها احلياة عنصر السباحة أن تؤكد جديدة صياغة السباحة على التدريب
 1وقدراته. تعدادهواس ووعيه وعقله وفكره جسمه لتقوية اجملتمع

ان منوذج التطور يف السباحة يتكون بواسطة النظرة إىل علم النفس الرايضي الذي يظهر من متطلبات االجناز 
الرايضي يف التدريب واملنافسات. فقابلية الرايضي إىل التوجيه الشعوري وسلوكه يتم عن طريق تعلم السباح 

 تعدد جوانب التدريب وهدفه وشعوره. 

 :التحليل الفين للسباحةمبادئ  -6
األداء  مدلول من ويفهم السباحة، يف التعلم عملية عليه تبىن الذي األساس الفين األداء يعترب
 لإلمكانيات واملرشد األمثل االستخدام على القائمة احلركية لألفعال ديناميكي نظام أنه)التكنيك(الفين

 يف التعلم عملية خالل  جيب فإنه املفهوم هذا ضوء ويف حمدد، حركي واجب حلل املوجهة احلركية والقدرات
 على بناءا املساعدة ابألدوات االستعانة مع توجيهها وكيفية أدائها املطلوب احلركات تتابع معرفة السباحة
 إىل هتدف واليت السباح يؤديها اليت احلركات واجتاه شكل وتوضيح تفسري به يقصد والذي لألداء الفين التحليل
 التحليل ويستند الزمن، على للتغلب االقتصادية احلركة حيث من وجه أكمل على لألداء النهائية الصورة إخراج
 ملسافة السباح قطع وهو إليه هتدف الذي الغرض حتقيق تكفل العلمية املبادئ من جمموعة على لألداء الفين

  :اآليت يف تتلخص واليت ممكن زمن أقل يف السباق
  .اجلسم وضع 1-
 .لألمام اجلسم حركة إعاقة يف يتسبب ما كل من التخلص 2-

                                                
  1 حممود حسني علي البيك ,مصطفى كاظم , املنهاج الشامل ملعلمي ومدريب السباحة ,منشأة املعارف اإلسكندرية1997  ص127 
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 .أماما اجلسم تقدم اليت احلركات مجيع من االستفادة 3-
 .واالتزان االسرتخاء 4-
 .والتوقيت اإليقاع 5-

 :اجلسم وضع 1-6-
 الشكل ذلك يساهم حيث سليم، وضع من يتخذه ما مقدار على املاء يف االنسيابية اجلسم حركة تتوقف

 الطفو، على ابملقدرة األفقي الوضع هذا حتقيق ويتوقف أفضل، بشكل لألمام السباح تقدم يف االنسيايب
 اجلسمي، ابلتكوين الطفو خاصية وترتبط "املاء سطح فوق جزئيا أو كليا اجلسم بقاء" أبنه تعريفه ميكن والذي

 يدخل اليت األجسام عن الطفو خاصية فيها تقل والعضالت العظام من عالية نسبة على حتتوي اليت فاألجسام
 أقل ملقاومة يتعرضون عالية طفو خباصية يتميزون الذين السباحني أن حيث الدهون من عالية نسبة تركيبها يف
 1.أسرع بصورة لألمام تقدمهم فرص من يزيد مما احلجم نفس لديهم الذين األثقل السباحني من

 :اجلسم حركة إعاقة يف يتسبب ما كل من التخلص 2-6-
 اليت زايدة املقاومة إىل والذراعني الرجلني حركات أثناء االنسيايب وشكله األفقي اجلسم بوضع اإلخالل يؤدي

 بصورة يعتمد الذي الزمن من حيث جيدة غري مستوايت حتقيق وابلتايل سرعته من يقلل مما السباح هلا يتعرض
 .للسباح احملركة القوى زايدة منها األخرى( أكثر املقاومات )أو املقاومات تلك من اإلقالل على جوهرية

 :أماما السباح تقدم تسبب اليت احلركات مجيع من االستفادة 3-6-
 السباح سرعة ولكي تزيد الرجلني وحركة الذراعني حركة عن وتنتج أمام، للسباح الدافعة القوة هي احملركة القوى
 العضلة القوة زايدة هي ذلك السباح يف ووسيلة املقاومات تقليل على ابإلضافة احملركة القوى زايدة من البد

 العالية الطفو وخاصة السليم األفقي من الوضع للجسم االنسيايب الشكل وحتقيق املاء، مقاومة على للتغلب
 عالية. رقمية مستوايت وحتقيق بشكل أفضل الدافعة القوى من االستفادة على يساعد مما للجسم

 :االسرتخاء 4-6-
 بني العمل يرتبط بتبادل حمدد وترتيب نسق وفق والرأس والذراعني الرجلني عمل بني التوافق يتم السباحة خالل

 املشرتكة غري العضلية االسرتخاء للمجموعات حيقق ومبا املؤداة، احلركة لطبيعة طبقا املختلفة العضلية اجملموعات
 جيب فإنه لذلك التعب، ظهور أتخري على يساعد مما للمجهود واقتصادا والطاقة للوقت توفريا الوقت ذلك يف

 عدم إىل ابإلضافة للذراعني، الرجوعية كاحلركة احلركة، من غري الفعال اجلزء يف العضالت اسرتخاء على الرتكيز
 .املطلوبة احلركة أداء تتطلبها طبيعة ال عضالت اشرتاك

 :االتزان 5-6-
 الذراعني منشأ حركات اجلذع ويعترب لألمام، االجتاه يف للسباح خاصة أمهية األفقي الوضع يف اجلسم اتزان ميثل

 يف تغريات وأي احملركة تعمل العضالت وحيث احلركة تبدأ حيث الفخذ أو الكتف مفصل من سواء والرجلني
                                                

  1 قاسم حسني افتخار أمحد , مرجع سابق ذكره ص85- 87-86
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 يؤثر مما معا والرجلني ابلذراعني املنتجة احلركة على كمية لتأثريه ابحلركة إخالل يسبب احملدد اجملال عن اجلذع
 .لألمام السباح تقدم على سلبا

 :والتوقيت اإليقاع 6-6-
 أو )ضربة كل حركة تستغرق حيث للحركة الديناميكي التكوين أبنه السباحة لطرق احلركي التوقيت عن يعرب

 والرجلني الذراعني بني العمل خالهلا يتبادل حيث ومركبة، متكررة احلركات هذه وتكون معينة زمنية شدة(فرتة
 العمل تبادل أي للعضالت انقباض وانبساط الزمنية الفرتات هذه خالل الرأس)التنفس(وحيدث وأحياان

 احملدد الزمين مسارها خالل العضلية القوة للمجموعات بذل وفق انسيابيا التبادل هذا كان فكلما وإشرافه،
 1.أفضل وأسرع بصورة يتم احلركات مسار كان وكلما

 تفهم على يساعد املدرب سوف السابق العرض ضوء يف السباحة حركات حتليل أبن القول ميكن سبق مما
 بنوع اخلاصة األداء مراحل طبقا حملددات هلا املناسبة التعليم أساليب اختيار السباحة يف التعلم عملية واستيعاب
 .السباحة

 :السباحة لطرق الفين التحليل 7-
 :الزحف سباحة 1-7-

 املاء، أسفل داخل واىل أعلى إىل حركتها أبداء للرجلني تسمح بدرجة أسفل إىل مائال اجلسم وضع يكون
 حتت غاطسا يكون املاء أو سطح على عاليا اجلسم وضع يكون أن فإما السباحني، بني امليل درجة وختتلف
 عظام ثقل إىل املاء يف اجلسم اختالف وضع ويرجع السباح، وسرعة العظام وزن ذلك يف ويؤثر املاء، سطح

 خفتها. أو السباح

  :الذراعني 1-1-7-
 كامال فرد الذراع وقبل الدخول نقطة قبل قليال ثين مع الرأس والكتف بني اجلسم أمام نقطة يف الذراع يدخل
 .درجة  30-40بدرجة  اخلارج اجتاه يف مييل والكف الدخول ابألصابع ويكون

Stretch " حركة النمط " كلمة استخدام بفضل املاء حتت الذراع بفرد السباح يقوم الذراع دخول بعد 
 عملية مث املاء مبقاومةانزالق  كلمة من أفضل Glide ابإلحساس املسك عملية تبدأ متاما، تتوقف ال الذراع
 .والدفع الشد

 لعودة وتوجد طريقتان أخرى شدة أبداء له يسمح الذي الوضع يف الذراع وضع إىل الرجوعية احلركة هتدف
 .اليد مبرجعة واألخرى العايل ابملرفق إحدامها الرجوعية احلركة خالل الذراع

 :العايل ابملرفق الرجوع 2-1-7-
 احلالة هذه يف ألعلى ولألمام مث املاء سطح من أوال املرفق خبروج وتبدأ العايل، ابملرفق الرجوع السباحني يفضل
  .الثانية للشدة استعداد للراحة كامل اسرتخاء حالة يف الذراع تكون أن جيب

                                                
  1 علي البيك, عصام حلمي ,مرجع سبق ذكره ص 23-22 
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  :اليد مبرجحة الرجوع 3-1-7-
 على ويالحظ ذلك املرفق، وليس لألمام الذراع حركة تقود اليت هي اليد أبن احلالة هذه يف األداء خيتلف

 أهنت األخرى أن تكون قبل املاء الذراعني إحدى تدخل الطويلة، املسافات سباحي من أكثر السرعة سباحي
  .املاء حتت حركتها

 :الرجلني ضرابت 4-1-7-
 السباح دفع وأيضا يف ابملاء االنسيايب األفقي الوضع على احملافظة يف كبرية بدرجة الرجلني ضرابت تسهم

 من كرابجيه حبركة ألعلى وألسفل وابلتناوب ابستمرار املاء سطح عند الرجلني ضرابت وتؤدي لألمام،
 الناشئني، عند املسافة هذه تقل حني يف العالية املستوايت العيب عند سم 60- 50 بني ما القدمني مبسافة

 1السباح رجل طول على غالبا الضربة عمق يتوقف حيث

  :والرجلني الذراعني بني التوافق 5-1-7-
 و ضرابت 06 هي أنواع ثالثة يالحظ حيث ابلذراعني، الواحدة للدورة تبعا الرجلني ضرابت توقيت خيتلف
 بقدر للتدريب مكتسبا نتيجة ليس التوافق وهذا ابلذراعني، كاملة دورة كل مع للرجلني وضربتان ضرابت 04

 كان كلما والعكس الرجلني زادت ضرابت السرعة إىل مييل السباح كان فكلما للسباح، خاصة طبيعة هو ما
  .الرجلني ضرابت عدد يقل الطويلة املسافات يف متفوقا السباح

  :التنفس 6-1-7-
 اجلانبني، اجلسم على دوران توازن على يساعد وهذا التدريب أثناء اجلهتني على للتنفس السباح تعويد يفضل

 إىل ذلك يؤدي حيث ضرابت ابلذراع ثالثة كل التنفس ابستخدام السباق مسافة السباح يقطع أن يفضل وال
 التدريب أثناء ضرابت ثالث كل يكون التنفس أن يفضل لذلك السباق، بداية يف خاصة األوكسجني نقص
 منتظما. يكون السباق خالل ولكن

 :الصدر سباحة 2-7-
 يف امليل وختتلف درجة املقاومة، قلت كلما أفقيا اجلسم وضع كان وكلما أسفل، إىل مائال أفقيا اجلسم يكون

 أداء من السباح حىت يتمكن وذلك اكرب فتكون والظهر، البطن على الزحف سباحة يف عنها الصدر سباحة
 2املاء. داخل بفاعلية الرجلني ضرابت

 األخرية، خالل الفرتة تطورت أهنا غري السرعة، ترتيب حيث من السباحة طرق أبطأ الصدر سباحة تعترب كما
 :يلي كما الطريقة هلذه أسلوبني متييز وميكن

 :السطحية الصدر سباحة 1-7-

                                                
 12-10 ص ، 1994 القاهرة، العريب، الفكر دار العليا، للمستوايت السباحة تدريب :الفتاح عبد أمحد العال أبو  -1
 273وفيقة مصطفى سامل، مرجع سبق ذكره ،ص 2
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 برفع ويتم التنفس الشدة خالل املاء حتت الكتفان وتكون املاء سطح من مقربة على املقعدة وضع يكون
  .حاليا لطريقة هذه اختفت وقد والرجلني، اجلذع وضع يتغري ال حبيث الرأس وخفض

  :الدلفينية الصدر سباحة 2-7-
 الطريقة تعترب نظرا ألهنا الطبيعية( أيضا)الطريقة عليها ويطلق الشائعة الطريقة هي حاليا الطريقة هذه وتعترب

 رفع بواسطة املاء من خبروج الوجه وتؤدى السباحة، تعليمه مبجرد مبتدئ طفل أي هبا يسبح اليت التلقائية
 األخري اجلزء خالل الشهيق يؤخذ الصدر مث أسفل للداخل الذراعني ضم حركة عند ولألمام ألعلى الكتفني

 الذراعني أماما. فرد مع للماء الرأس وتعود للداخل الذراعني لضم

  :الدولفينية الصدر تفوق أسباب 1-2-7-
 املقاومة مع تقليل الدفع قوة زايدة على اعتمادها إىل الدولفينية الصدرية السباحة لتفوق الرئيسي السبب يرجع
  :يلي ما على بناءا

 يف خروج يتسبب مما ألسفل والرجلني الذراعني دفع قوة بوجود الدولفينية الصدر سباحة طريقة تتميز 1-
 تقليل مت ما السباحة إذا فاعلية وتقل معتمد، غري طبيعي بشكل ولألمام األعلى االجتاه يف والكتفني الرأس

  .السطحية سباحة الصدر يف املاء حتت الكتفني اخنفاض على احلفاظ هبدف ألسفل الدفع حركات
 إىل يؤدي الرجوعية مما احلركة خالل املاء فوق ولألمام ألعلى الكتفني رفع يف الدولفينية احلركة تتسبب 2-
  .السطحية سباحة الصدر يف األمامي االجتاه يف والرجلني الذراعني دفع عن تنتج اليت املقاومة تقليل
 للرجلني، احلركة الرجوعية عن الناجتة املقاومة زايدة تقليل إىل التنفس عملية خالل املقعدة ختفيض يؤدي 3-
 مما املاء سطح من قريبة تكون املقعدة املسطحة الصدر سباحة يف بينما الفخذ، مفصل انثناء درجة تقل حيث
 املاء، سطح حتت القدمان تكون حىت احلركة الرجوعية خالل ولألمام ألسفل الفخذين دفع إىل السباح يضطر
 احلركة هناية قرب )فرملة( قصرية لفرتة السباح حركة توقف حدوث ظاهرة وإىل املقاومة زايدة إىل يؤدي مما وهذا

 الكتفان تظهر ذلك ولضبط الالزم، من أكثر املاء خارج الكتفني رفع يف املبالغة ويراعى عدم للرجلني الرجوعية
وليس  ولألمام ألعلى االجتاه يف الصدر رفع يكون أن وجيب الصدر برؤية تسمح ال بدرجة املاء ولكن خارج
 1.وللخلف ألعلى

 :الرجلني ضرابت 2-2-7-
 طريقة الدفع بذلك فسمية الواسعة الدفع بطريقة تؤدى فكانت ،الرجلني ضرابت أداء يف كبري تغري حدث
 حلركة الركبتني استعداد بثين وتبدأ تقريبا، الكتفني اتساع يف ضيقة الضرابت تكون وفيها الكرابجية، أو الضيقة
 أكثر هادئة بطريقة العقبني ألعلى وسحب اإلمكان، بقدر ضيقة الركبتني بني املسافة تكون أن بشرط الدفع،

 املقعدة، قرب والعقبني مباشرة سطح املاء حتت ومفرودتني أفقيتان الساقان تكون الركبتني ثين وعند بقوة، منها
  .متاما للخارج مفتوحتني القدمني وتكون

                                                
 1أبو العالء أحمد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره ، ص 16 
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 حىت الدفع هناية حركة يف الرجلني ضم وجيب وبسرعة، بقوة واخلارج اخللف إىل قوية بدفعة الدفع مرحلة تبدأ
 1متاما. مفرودة أفقي وضع يف الساقان تصل

 :الذراعني ضرابت 3-2-7-
 الكفني عموديتني وصول عند سم، 20 اىل 15 بني يرتاوح وبعمق متاما، الذراعني فرد بعد الشد مرحلة تبدأ
 راحة واجتاه الصدر مباشرة، حتت الكوعني تكون حبيث والكوعني، ابلكفني الدفع مرحلة تبدأ الكتفني، حتت

 حركة يف الذراعني مبد املرحلة الرجوعية تبدأ الصدر، وأعلى الذقن أسفل الكفني وصول عند أعلى إىل اليدين
 أن ويفضل أسفل، إىل اليدين راحة وضع إىل فرد الذراعني هناية يف تصالن حىت الكفني استدارة مع لألمام مط
  .والدفع الشد ملرحليت قوة الذراعني لتوفري ابسرتخاء الرجوعية املرحلة تتم

  :التنفس 4-2-7-
 لسطح الذقن مالمسة تكون حبيث الفم، من هواء كمية اكرب أبخذ ابلذراعني الدفع مرحلة أثناء الشهيق يتم

  .وبقوة ببطء الزفري طرد وجيب ابلذراعني، الشد مرحلة أثناء الزفري ويتم املاء،
 ضربتني للذراعني، كل التنفس االوملبيني السباحني بعض ويستخدم للذراعني، ضربة كل مرة التنفس اخذ ويتم
 خربة. وذو مدرب جيدا سباح إىل وحيتاج أصعب، ولكنه أفضل ضربتني كل التنفس أداء أن شك وال

 :والرجلني الذراعني ضرابت توافق 5-2-7-
  :وهي الصدر سباحة يف والذراعني الرجلني ضرابت أداء لتوقيت طرق ثالث توجد

 :املستمرة الطريقة *
 .ابلرجلني الدفع حركة مع متماثالن الذراعان تبدأ
 :االنزالق طريقة *

 .ابلذراعني البدء وقبل الرجلني حركة إكمال بعد لالنزالق قصرية فرتة توجد
 :التداخل طريقة *

 وميكن سباحي العامل، معظم التداخل طريقة ويستخدم للداخل، الرجلني ضم حركة أثناء حركتهما الذراعان تبدأ
 وعند التعب سرعة أهنا تسبب كما السباحني بعض لدى الرجلني ضرابت ضعف على التغلب الطريقة هبذه

 متيز حالة ويف للداخل، ابلرجلني حركة الضم أداء عند للخارج حركتهما الذراعان تبدأ الطريقة هذه استخدام
 2الرجلني. ضم املاء بعد مسك عملية تتم أن ميكن الرجلني بقوة الصدر سباحي

  :الفراشة سباحة 3-7-

                                                
  273ص ، سبق ذكره  مرجع سامل، مصطفى وفيقة1 
 20-  19ص ،سبق ذكره  مرجع الفتاح، عبد أمحد العالء أبو 2



تطوير رايضة السباحة              الفصل الثالث                                                                                                   
 

 103 

 تكون سباحة الفراشة ويف كبري، بشكل الزحف سباحة يف اجلسم بوضع الفراشة سباحة يف اجلسم وضع يتشابه
 وكذلك أسفل، واىل إىل أعلى رأسية تؤدى فهي الرجلني ضرابت أداء عند واحلوض اجلذع من حركة هناك
  .املاء يف أسفل وإىل املاء خارج أعلى إىل تتحرك فهي الرأس حركة

 1املاء. لسطح مالمسة الذقن تكون حبيث كثريا، ترتفع أال يفضل الرأس حركة إىل وابلنسبة

 :الذراعني ضرابت 1-3-7-
 املاء، مع سطح درجة 45 وبزاوية للخارج الكفني مواجهة مع قليال الكتفني اتساع خارج الذراعان تدخل
 ضربة هناية وبعد ابليدين للخارج، الضغط يتم ألسفل األوىل الرجلني ضربة هناية ومع للخارج اليدان تتجه

 مث ذلك، أثناء للخارج موجهتني االحتفاظ ابلكفني مع وألسفل للخارج اليدان تتحرك ألسفل األوىل الرجلني
 الرأس أسفل اليدين مرور ومبجرد الداخل، تدرجييا لتواجه الكفني اجتاه تغيري مع للداخل الشد اليدان تبدأ

 حىت وللخلف للخارج الكفني إدارة مع املاء سطح يف اجتاه وألعلى وللخارج للخلف الشد حركة تستمر
 لألمام الذراعني رجوع حركة وتتم املقاومة، لتقليل الصغرية املاء ابألصبع من وابخلروج ابجلانب املاء مغادرة

 .لألمام للخارج مسار يف حالة اسرتخاء يف والعضالت
 :الدولفينية الرجلني ضرابت 2-3-7-

 عند األوىل وتتم الضربة ابلذراعني ضربة كل مع وأعلى ألسفل ضربتني الدولفني سباحة يف الرجالن تضرب
 املاء، من للخروج الشد هناية يف الذراعني ألعلى اجتاه حركة مع الثانية الضربة تتم بينما للخارج، الذراعني حركة
 االعتقاد إىل اخلرباء بعض يدعو ما وهذا الثانية الضربة منه يف أطول األوىل للضربة السفلى الرجلني ضربة وتعترب

 قوته السباح يركز أن يعين ال هذا أن غري الثانية، للضربة ابلنسبة منها األوىل أقوى الضربة عند الدافعة القوة ابن
الوجه  إن إىل األوىل الضربة قوة زايدة بسبب الدرجة بنفس الضربتني بكلتا االهتمام األوىل وجيب الضربة يف

 االجتاه يف الرأس والكتفان تكون بينما الضربة يف بقوة واحلوض اجلذع حركة يشرك ومما املاء يف يكوانن والرأس
 .الثانية الضربة عند األعلى

 :التنفس 3-3-7-
 املاء اليدين حركة دفع خالل التنفس ويتم للداخل، ابلذراعني الشد اكتمال بعد املاء من الرأس خترج أن جيب

 حلظة قبل للماء الرأس وجيب عودة الرجوعية للحركة األول النصف يف الذراعني رجوع حركة وبداية ألعلى
 2ابليدين. الدخول

 للتنفس الرأس عن خروج الناجتة املقاومة لتقليل ابلذراعني دورتني كل مرة مبعدل التنفس يتم ابن دائما ينصح
 سباق يف انه غري مرت 100 دورتني لسباق كل التنفس يتم أن السهل من يكون وقد ابلذراعني، دورة كل مع

                                                
  276ص ،سبق ذكره مرجع سامل، مصطفى وفيقة  1
   220،ص  1998القاهرة، العريب، الفكر دار للسباحة، العلمية األسس :زكي حممد على راتب، كامل أسامة 2
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 ذراعني مترين أداء ميكن لذلك إىل األوكسجني العضالت حاجة لزايدة كثريا التنفس كتم يصعب مرت 200
 1تنفس. بدون مرة مث التنفس مع ابلذراعني ثالث دورات أو تنفس بدون مرة مث مرة كل يف التنفس مع

 :الظهر سباحة 4-7-
 الظهر يف سباحة اجلسم وضع وخيتلف ألسفل، قليلة بدرجة مائال أفقيا الظهر سباحة يف اجلسم وضع يكون

 يف الرأس وتكون املاء، والرجلني داخل املقعدة تكون حيث أعمق اجلسم وضع فيكون الزحف، سباحة يف عنه
 2املاء. خارج فقط والوجه األذنني حىت املاء

 :الذراعني ضرابت 1-4-7-
 مواجه أوال والكف الصغرية ابألصبع الدخول ويبدأ الكتف أمام تقع نقطة ويف الرأس أمام املاء اليد تدخل

 .مفرودا الذراع يكون أن جيب كما املقاومة، لتقليل للخارج
 القوة االنثناء إلعطاء يف املرفق يبدأ وللخارج ولألسفل لألمام الذراع حركة استمرار مع ألسفل الكف يدور

 من األخري اجلزء يف لألمام وألسفل املاء اليد وتدفع ،° 90 زاوية من أكثر املرفق يثىن أن جيب وال الدافعة
  .الفخذ أسفل متاما املرفق يفرد حيث ابملاء الذراع حركة

 على ويساعد حتت املاء، األخرية الذراع حركة هناية بعد الكتف بدحرجة املاء من اليد برفع الرجوعية احلركة تتم
 ملواجهة للداخل الكف الذراع إبدارة رجوع حركة وتبدأ الدخول، حبركة األخرى الذراع قيام الكتف خروج
 ألعلى مسارها الذراع تتخذ من املاء اليد خروج وبعد مقاومة، وأبقل املاء من اليد خروج لسهولة الفخذ
 التالية. والشدة املاء لدخول استعدادا للراحة فرصة أتخذ حىت العضالت اسرتخاء مع ألسفل مث واألمام

  :الرجلني ضرابت 2-4-7-
 انثناء بزايدة سباحة الزحف ضرابت عن ختتلف وهي أعلى، إىل أسفل من تبادلية حبركة الرجلني ضرابت تؤدى

 سباحة يف تكون فبينما ألسفل، يف حركتها امتداد أكثر الركبة تكون بينما ألعلى الرجل حركة يف الركبة مفصل
 وذلك سم، 60 إىل 45 بني وترتاوح أعمق سباحة الظهر يف تكون سم، 40 اىل 35 من البطن على الزحف
 الظهر. سباحة يف اجلسم وضع عمق إىل راجع

 أربع أو من ضربتني أكثر ابلذراعني دورة كل مع للرجلني ضرابت 06 على يعتمدون الظهر سباحي ومعظم
 أننا غري دافعة كقوة أكثر الرجلني بدرجة ضرابت على الظهر سباح ويعتمد الزحف، سباحة يف كما ضرابت

 تستهلكها اليت للطاقة توفريا مرت 200 إهناء سباقات يف الرجلني ضرابت قوة على الرتكيز يزداد أن ننصح ال
 3السباق مسافة طالت كلما الكبرية الرجلني عضالت

 
 

                                                
   23صبق ذكره س مرجع الفتاح، عبد امحد العالء أبو  1
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 :التنفس 3-4-7-
 إحدى بداية خروج مع الشهيق أخذ ويتم الذراعني إحدى حركة والزفري(مع )الشهيق التنفس تنظيم يفضل

 املاء شد احلركة بداية الزفري مع يتم و للماء، الكف مسك وبداية املاء الذراع دخول حىت املاء خارج الذراعني
 يراعى األيسر، الذراع حركة مع الشهيق والزفري تنظيم نتبع املاء، خارج الذراع خروج وبداية الدفع هناية حىت
 1معا. الفم واألنف من الزفري وإخراج الفم من الشهيق أخذ التنفس أثناء

 :السباحة حلمامات القانونية املواصفات 9-
 والغرض فيه امليل ودرجة ومقاساته وحجمه شكله وكذلك للسباحة، املعد احلوض نوع على التصميم يتوقف

  .القفز سلم وجود على وتتوقف ختتلف امليل درجة أن ومراعاة إقامته من
  .أدىن حبد مرت 1،80 العمق أدىن، حبد مرت 21 العرض مرت، 50 الطول :األبعاد 1-
 :احلارات عدد 2-
  8و1 احلارتني كم كل خارج سم 50 وترتك األقل، على مرت 2،5 عرضها حارات، 8 السباحة حبمام توجد
 :االبتداء منصات 3-

 .مرت 0،75 اىل 0،50 من املاء سطح فوق ارتفاعها -
  . أدىن حبد مرت x 0،5 0،5السطح  مساحة -
 .أقصى حبد درجات 10 عن يزيد ال السطح احندار -
 املاء سطح فوق مرت 0،60 اىل 0،30 من ابرتفاع تكون أن جيب الظهر سباحة لبد اليد مقابض -

 .خارجة تربز وال النهاية حائط مع متوازية تكون أن وجيب وعموداي، أفقيا
 :الرتقيم 4-
 والرقم للحكام، واضحة ومرئية تكون أن على جوانب األربعة من االبتداء منصات من منصة كل ترقم أن جيب

  .احلمام مواجهة عند األمين اجلانب على يكون أن جيب ( 01 
 :احلوائط 5-

 غري مواد صلبة من مبنية وتكون املاء سطح منع زوااي تصنع أن وجيب وعمودية، متوازية تكون أن جيب -أ
 أثناء والدفع من اللمس للمتسابق يتمكن حىت املاء سطح حتت من مرت 0،8 ملسافة وممتدة لالنزالق، مسببة

  .خماطر بدون الدوران
 أن تغطي على الكلية للمساحة السمك يف مرت 0،01 عن تزيد أال جيب االليكرتونية اللمس لوحات -ب

  .املاء سطح حتت 0،8 و فوق، مرت 0،3 ومتتد حارة، لكل النهاية حائط
 مرت 1،2عن  املاء سطح حتت عمقه يقل ال أن على احلمام حوائط امتداد على للراحة إفريز بعمل يسمح -ج

 .مرت 0،15 إىل 0،10 وبعرض

                                                
  1علي البيك، عصام حلمي، مرجع سبق ذكره ، ص 110 
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 جيب حائط النهاية على الصرف قنوات أنشئت وإذا األربعة، احلمام حوائط على صرف قنوات عمل ميكن -د
 احلمام جيهز جيب أن كما املاء، سطح فوق مرت 0،3 ارتفاعها املطلوب اللمس لوحات بربط تسمح أن

 املطلوب املاء مستوى على )حمابس( للمحافظة للقفل بصمام

 :احلارات حبال 6-
 النهاية، يف حوائط جتويف داخل حلقات بواسطة هناية حائط كل على وتثبت احلوض بطول متتد أن جيب

 العوامات تدهن تكزن لون أن وجيب م، 0،10 إىل م 0،05 من متالصقة عوامات من حبل كل ويتكون
  .العوامات ابقي عن مميز بلون احلمامات هناييت من أمتار 5 امتداد وعلى
  :البدء إلغاء حبل 7-
 القوائم مع أن يتصل وجيب البدء، منصة من مرت 15 مسافة على قوائم على ومثبت احلوض عرب مديل يكون

 .اللزوم عند بسرعة إلسقاطه آبلة
  :الظهر لسباحة تنبيه عالمات 8-
 قوائم أعمدة ومثبتة على املاء سطح مستوى من مرت 1،8 ابرتفاع احلمام عرب حبال من مدالة أعالم عن عبارة
  .هناية حائط كل من مرت5 بعد على
 :املاء 9-
 مستوى  يكون أن جيب كما األقل، على مئوية درجة 24 + املاء حرارة درجة تكون أن جيب 

 .حركة أية به وليس اثبت املسابقات أثناء املاء
 :اإلضاءة 10-

 .املربع القدم على مشعة 100 الدوران وهناايت االبتداء منصات عند تكون أن جيب
 :احلارة راايت 11-

 إىل  0،20 بعرض حارة كل منتصف ومن احلمام أرضية على ومتباين قامت بلون تكون أن جيب
 م 46 وبطول أقصى حبد مرت 30،0
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 :الفصل خالصة
 املائي الوسط  خالل للتحرك جسمه الفرد فيها يستخدم اليت املتعددة املائية األنشطة إحدى السباحة تعد

 فالوضع )األرض( فيه التحرك اعتاد الذي الوسط عن كليا خيتلف وسطا بصفته عليه ما نوعا غريبا يعد الذي
 قد واليت السباح جسم على املاء ضغط أتثريات إىل ابإلضافة األرض يف عنه كليا خمتلف املاء يف يتخذه الذي

 الغريب الوسط هذا يف النفسية التأثريات إىل ابإلضافة الداخلية األجهزة يف فسيولوجية تغريات عنه حتدث
 .أيضا الشدة خمتلفة أتثريات ذات تكون أن ميكن أفكار من الناس يتناقله وما .االنفعاالت من لكثري وتعرضه

 النوع من فهي اجلسم أجزاء جلميع بدنية كفاءة تتطلب اليت احلركية املهارات من واحدة السباحة أن كما
 العوامل مث التعلم ونظرايت لقوانني تتعرض اليت العلمية للمبادئ طبقا تعلم أن ينبغي الذي املتكامل الوظيفي

 .فيه املؤثرة والظروف
 اختالف بسبب اجلسم وزن من التقليل على املاء يساعد إذ اجلسم عضالت جلميع طبيعي مدلك املاء ويعترب

 كما القلب سعة وزايدة الدموية الدورة تنشيط يتم املائية التمارين فبواسطة واملاء اإلنسان جسم بني الكثافة
 اهلواء من كمية أكرب الستيعاب الرئتان اتساع خالل من والزفري الشهيق عملية تنشيط يف السباحة تساعد
 أهنا كما .النفسية والراحة احلياة مهوم وإزالة ممتعة، أوقات قضاء يف ترفيهية وسيلة وهي الصدر عضالت وتقوية

 اجيايب بشكل تؤثر واليت خاص، بشكل اجلسمية واخللية عام بشكل اإلنسان جسم على يقع خاصا حافزا متثل
 ابلقلب يسمى ما بناء إىل تؤدي مؤثرة وبتدريبات ومنتظم دائم بشكل فممارستها املختلقة اجلسم أجهزة يف

 وابلتايل البدنية اللياقة تطوير إىل يؤدي مما عملها يف اقتصادية تكون أن الدموية الدورة يساعد الذي الرايضي
 .احلركي األداء حتسني
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 متهيد : 
منهجية يبين عليها الباحث قاعدته األساسية يف االنطالق يف عملية  لكل دراسة أو حبث علمي أسس     

البحث والدراسة، وتكون هذه األسس املنهجية مبثابة املرشد الذي يتبناه الباحث حىت تتسم دراسته ابلدقة 
 العلمية، ومما الشك فيه أن تقدمي أي حبث يف علم من العلوم يقاس بدرجة الدقة اليت يصل إليها يف حتديد

يقة استعمال خمتلف األدوات مفاهيمه ويف دقة األدوات املستخدمة لقياسه، فعلى الباحث أن يدرك طر 
 هبذه العملية وكيفية توظيفها يف حبثه.,ةاخلاص

وحنن يف هذا الفصل سنحاول تبيني خمتلف هذه اإلجراءات اليت جيب علينا االعتماد عليها من اجل الوصول إىل 
ل على نتائج علمية مشبعة إبسناد علمي ميكن الوثوق به، كما ميكننا تعميمها على حل مشكلة البحث، واحلصو 

بقية جمتمع البحث، وكما هو معروف فإن الذي مييز أي حبث علمي، هو مدى قابليته للموضوعية العلمية وهذا 
 يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة، منهجية علمية دقيقة وموضوعية.
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 الدراسة االستطالعية: -1
مث اتصلنا املنشأة اليت سيتم على مستواها البحث حيث أخذان اإلذن من مدراء  للمنشآتقمنا بدراسة استطالعية 

ابملدربني وكان هذا بغرض التعرف على مدى وضوح األدوات املستعملة إلجراء هذه الدراسة ، حيث متت وفق 
 ثالث مراحل:

 األوىل: اطلعنا على عدة مصادر ومراجع قصد مجع أكرب عدد ممكن من املعلومات ومن مث اختيار األسئلة. املرحلة
 املرحلة الثانية: تعديل وحتكيم االستبيان من طرف األستاذ املشرف.

يني  اإلدار  املدربني و لكي يتم اإلجابة عنها من طرف سؤال30املرحلة الثالثة: توزيع االستبيان الذي يتكون من
 وذلك بعد:

 شرح كيفية اإلجابة واهلدف من الدراسة و التأكد من مدى فهم األسئلة -
 مالحظة كيفية تعامل املدربني مع أسئلة االستبيان. -
 املنهج املستخدم: -2

مل يعد األساس يف التقدم العلمي هو احلصول على الكم املعريف أكثر، وإمنا الوسيلة اليت متكننا من احلصول على 
ذا الكم وحىت يستطيع الباحث اإلجابة على تساؤالت دراسته فإنه جيب أن خيتار منهجا مناسبا يتماشى مع ه

 طبيعة الدراسة والظاهرة املراد الكشف عن حقيقتها.
وبناءا على ذلك فقد مت اختياران للمنهج الوصفي، الذي يعترب طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن 

                         1.لومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقةطريق مجع مع
ات سكما هتتم الدراسة الوضعية بتحديد الظروف والعالقات اليت توحد بني الوقائع واملظاهر كما هتتم جبديد املمار 

األفراد واجلماعات وطريقة منوها وتطورها، كما الشائعة للتعرف على االجتاهات وامليول واآلراء واالعتقادات من 
، الرايضية وغريها يف مجاعة معينة أو يف جمتمع  ، االقتصادية ، السياسية هتتم أيضا بدراسة الظروف االجتماعية

 معني.
لذلك فاملنهج الوصفي أسلوب فعال يف مجع البياانت واملعلومات وبيان الطرق واإلمكاانت اليت تساعد يف تطوير  

الوضع إىل ما هو أفضل، فهذا املنهج يزود الباحث بوصف للمتغريات اليت تتحكم يف الظواهر قيد الدراسة سواء 
 2تلك الظواهر تربوية أو اجتماعية أو نفسية...اخل

 
 
 
 

                                     
 . 140ص ،1999، اجلزائر، 2عمار بوحوش وحممد حممود الذنيبات: مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط  1
   96، ص2002، عمان، األردن،1كامل حممد املغريب: أساليب البحث العلمي، الدار العلمية الدولية لنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  2
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 اجملال املكاين و الزماين: -3
 ومدريب املسبح األومليب والنصف أومليب ببلدية بسكرة مت توزيع االستبيان على إداريي اجملال املكاين:
استمارة منها  45قمنا بتوزيع استمارات موجهة إىل كل من املدربني و اإلداريني ووزعنا ما يقارب  اجملال الزماين:

استمارة من طرف املدربني و  20ومت توزيعها يف أوائل افريل و مت احلصول على  إلدارينيل  22للمدربني و 23
 .وذلك  بعد ثالثة أسابيع من الشهراإلداريني من طرف  20

  :متغريات الدراسة  -4
 :ميكن أن نقسم موضوع حبثنا حسب املتغريين التاليني

الذي من الواضح ان يؤدي ايل نتيجة ما ، كما يتم حتديده يف هذه الدراسة  هو املتغرياملتغري املستقل )السبب(:
                                                                                . الرايضية املنشآتبتسيري 

املتغري املستقل عليه و املتمثل  أتثريهو املتغري الذي يتم معرفته من خالل معرفة مقدار : املتغري التابع )النتيجة ( 
                                                                                                                                             .رايضة السباحة  ليف دراستنا 

 جمتمع البحث :                                                                            – 5
اصر احملددة مسبقا واليت ترتكز عليها على انه :" جمموعة منتهية او غري منتهية من العنGRAWTZيعرفه 

                                                                                                      1املالحظات
ومدريب السباحة ببلدية  املنشآت الرايضية إدارينيوقد مت اختيار جمتمع حبثنا من اجملتمع احملدد ، الذي يتمثل يف 

 بسكرة .
 األومليب.املسبح  -
 املسبح النصف أومليب -

 عينة البحث وكيفية حتديدها : – 6
ينظر إىل العينة على أهنا جزء من الكل أو البعض من اجملتمع تتلخص يف حماولة الوصول إىل تعميمات لظاهرة 

                                                         معينة                                                    
مستوى الوحدات  الذين ينشطون على  ومشلت املدربني عشوائيةبطريقة  العينةولطبيعة وأهداف البحث مت اختيار 

     . املسؤولني على تسيري املنشآت الرايضيةو كذا اإلداريني 
 
 
 
 

                                     
  .298، ص 2004موريس اجنرس ، منهجية البحث العلمي ، ترمجة بوزيد صحراوي واخرون ، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ،  1
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 أدوات الدراسة :  -7
عرف أبنه: "جمموعة مؤشرات ميكن عن طريقها اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة عن طريق * االستبيان: 

االستقصاء التجرييب أي إجراء حبث ميداين على جمموعة حمددة من الناس وهي وسيلة االتصال الرئيسية بني 
  املبحوثا من الباحث واملبحوث وحتتوي على جمموعة من األسئلة ختص القضااي اليت يريد الباحث معلومات عنه

كما يرى قرافتز أن االستبيان هو وسيلة اتصال أساسية بني الباحث واملبحوث، ويتضمن سلسلة من األسئلة 
املتعلقة ابملشاكل اليت حوهلا نرجو من الباحث معلومات فاالستبيان هو وسيلة جلمع املعلومات يف ميدان 

  1االستفساراتالعالقات اإلنسانية، خاصة لكشف الرأي، القيم، السلوك، 
 . سؤال حيث يتم تقسيمه إىل ثالثة حماور 15علىوبناءا على هذا قمنا إبعداد استمارتني حتوي استمارة املدربني 

 : إىل غاية السؤال 01ضعف املوارد املالية يؤثر على ممارسة السباحة حيث يبدأ من السؤال رقم احملور األول
 04رقم
 : الرايضيني , حيث  ةمرد وديافتقار املنشآت الرايضية للمعايري الصحيحة يف تصميمها يؤثر على  احملور الثاين

 . 10إىل غاية السؤال رقم05يبدأ من السؤال رقم 
 : سي رايضة السباحة ر االستغالل األمثل للمنشآت الرايضية يساعد على تطوير مستوى مما احملور الثالث

.                                                                  15رقمإىل غاية السؤال 11السؤال رقم
 .ثالث حماورسؤال حيث مت تقسيمه إىل 15على  اإلداريني وي استمارةتوحت
 : إىل غاية 01ضعف املوارد املالية يؤثر على أداء رايضي السباحة حيث يبدأ من السؤال رقم احملور األول

 . 05السؤال رقم
  حيث  افتقار املنشآت الرايضية للمعايري الصحيحة يف تصميمها يؤثر على مردودية الرايضينيالثاين : احملور

 .09اىل السؤال رقم  06يبدأ من السؤال رقم 
 السباحة, حيث يبدأ االستغالل األمثل للمنشآت الرايضية يتمثل يف إعطاء األولوية ملمارسي  : لثاحملور الثا

 . 15إىل غاية السؤال رقم  10من السؤال رقم

 

 

                                     
،بن عكنون ، اجلزائر ،  2عمار بوحوش ، حممد حممود الذنيبات ، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط 1

 .64، ص1999
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 ضبط الشروط العلمية لألداة :  –8
للتأكد من صدق أداة الدراسة )االستبيان( قمنا ابستخدام صدق احملكمني كأداة  األداة:صدق  -8-1

وعة من أساتذة القسم للتأكد من أن االستبيان يقيس ما اعد إليه ، حيث قمت بتوزيع االستبيان على جمم
وضوح فقراته ومدى كفايتها ومناسبتها للمحاور املقرتحة ، وابالعتماد على املالحظات  ليحكموا مدى

والتوجيهات اليت أبداها احملكمون ، قمت إبجراء التعديالت اليت اتفق عليها معظم األساتذة ، حيث مت 
 تصحيحه وإعادة صياغة بعض اجلمل.

عد الصدق يف عملية تقنني االستمارة ، وهو يعين أن متثل العامل الثاين يف األمهية بثبات األداة :  -2 -8
 يكون االستبيان على درجة عالية من الدقة واإلتقان فيما وضع لقياسه .

  املدربني  الذين ينشطون على مستوى الوحدات ، و كذا اإلداريني  املسؤولني على قمت بتوزيع االستمارة
     . على تسيري املنشآت الرايضية

 ارنة النتائج األوىل والثانية تبني أن هناك تطابق كلي بينهما ، وعليه استنتجت ان هذا بعد معاجلة ومق
 االستبيان يتمتع بثبات عايل.

 إجراءات التطبيق امليداين :-9
  من أجل دراسة ثبات االختبار استخدمنا األسلوب اإلحصائي املتمثل يف النسب املئوية كأسلوب خيدم

 ن و ذلك ابتباع القانون التايل :املوضوع كي أيخذ الشكل املقن
  قمنا حبساب عدد تكرارات األجوبة اخلاصة بكل سؤال مث قمنا حبساب النسبة املئوية ألجوبة كل سؤال و

 استعملنا يف ذلك العالقة اآلتية:  
                                                              

 100النسبة املئوية =         العدد الفاعل *                                 
  اإلمجايلالعدد                                                            
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 خالصة الفصل :
لقد مشل حمتوي هذا الفصل اإلجراءات امليدانية، فكان االستطالع متهيدا للعمل امليداين ابإلضافة علي    

 ، عينات البحث وجماالته وكذا الدراسة اإلحصائية.االستبياناإلجراءات األخرى للبحث فيما خيص 
ة علمية ترتكز عليها حيث أن هذه اإلجراءات تعترب أسلوب منهجي يف أي حبث يسعي إيل أن يكون دراس

 دراسات أخري، ابإلضافة إيل أهنا تساعد الباحث علي حتليل النتائج اليت يتوصل إليها، هذا من جهة ومن جهة
 .أخرى جتعلنا نثبت تدرج العمل امليداين يف األسلوب املنهجي الذي هو أساس كل حبث علمي
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 : : هناك ثالث حماور ابلنسبة للمدربني
 ممارسة السباحة. احملور األول : ضعف املوارد املالية يؤثر على

 . 04إىل السؤال رقم  01حيث يبدأ من السؤال رقم 
 : يكون من طرف املسري هل تسديد تكاليف استغاللكم للمنشآت السؤال األول :

تكاليف يف بداية املوسم رمبا تكون إدارة النادي يف عجز وال المعرفة ما إذا كان تسديد   الغرض من السؤال :
  . تستطيع التسديد

 (1اجلدول رقم )                                        
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات

 %30 06 يف بداية املوسم
 70% 14 يف هناية املوسم

 100% 20 اجملموع
يسددون تكاليف استغالهلم للمنشأة يف هناية املسريين من  70أن نسبة % لنا يظهر (1رقم ) حسب اجلدول

يسددوهنا يف بداية  30بينما نسبة % اإلدارينيا هذا راجع إىل القانون الداخلي للمنشأة واالتفاقية معو  املوسم
  .املوسم

  
 

: يوضح الفرق بني إجاابت املدربني بداية املوسم أو هناية املوسم فيما خيص تسديد ( 09الشكل رقم )
 . تكاليف استغالهلم للمنشآت الرايضية

هناية من خالل ما ذكرانه سالفا نستنتج أن جل املدربون تسديدهم للتكاليف االستغالل تكون يف  االستنتاج :
 .ية وهذا عكس ما يراه البعض األخراملوسم رمبا هذا راجع ألسباب ما أو لطبيعة القانون الداخلي للمنشأة الرايض

 

النسبة المئوية

في بداية الموسم

في نهاية الموسم
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 . هل التكاليف املطلوبة من طرف إدارة املنشأة مساعدة لكم ؟ السؤال الثاين :
  ., رمبا يؤدي ذلك إىل ترك املنشاة من قبل املدربني ابهظةهو معرفة ما إذا كانت التكاليف  الغرض من السؤال :

 (2اجلدول رقم )
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات

 %75 15 نعم
 25% 05 ال 

 100% 20 اجملموع
 

من املسريين يرون أن التكاليف املطلوبة من ادارة املنشأة  75%أن نسبة ( يظهر لنا2رقم ) لاجلدو حسب 
من  %25بينما نسبة  اإلدارينياالتفاقية األولية بينهم وبني  و استغالل أروقة احلوض وهذا راجع إىل مساعدة هلم

  .وذلك عكس الفئة السابقة ابهظةيقولون أن التكاليف غري مساعدة هلم هذا يدل أن التكاليف املطلوبة  سريينامل

  
بنعم أو ال فيما خيص التكاليف اليت يدفعوهنا و هل  املسريين( : يوضح الفرق بني إجاابت 10الشكل رقم )

 . هي مساعدة هلم
من خالل ما سبق نستنتج أن هناك عدة آراء خمتلفة فيما خيص التكاليف املطلوبة من طرف إدارة  االستنتاج :

يرون عكس ذلك و من الـحسن توحيد التكاليف على وجه عام حىت يتسىن  سرييناملاملنشآت الرايضية و بغض 
 . للكل تقبلها

 
 
 
 

النسبة المئوية

نعم

ال
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 . هل العتاد الرايضي املتواجد يف املنشاة غري مناسب ألداء واجبكم ؟ السؤال الثالث :
 . هو معرفة هل إبمكان املدرب أداء واجبه وحىت وإن كان العتاد انقص يف املنشأة الغرض من السؤال :

 (3اجلدول رقم )                                          
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات

 25% 05 نعم 
 60% 12 ال 

 15% 03 رأي أخر
 100% 20 اجملموع

من املدربني يرون أن العتاد الرايضي املتواجد يف املنشأة غري  % 25يظهر أن نسبة  (3رقم ) من خالل اجلدول
، أما ان العتاد صاحل للعمل يرون  %60، بينما نسبة قليلد الرايضي مناسب ألداء واجبه وهذا راجع إىل أن العتا

وهي نسبة ضئيلة هلم آراء خمتلفة غيما خيص العتاد الرايضي املتواجد يف املنشات وهناك من يقول انه  %15نسبة 
 يوجد القليل وغري كايف.

 

 
 
( : يوضح الفرق بني إجاابت املدربني بنعم أوال أو رأي اخر فيم خيص العتاد الرايضي 11الشكل رقم ) 

 .املتواجد يف املنشأة الرايضية
 : من خالل ما ذكران سالفا نستنتج أن االستنتاج :

ومنه نستنتج أن  صاحلة ألداء عملهم العتاد الرايضي املتواجد يف املنشآت اليت يستغلوهنايرون أن جل املدربني 
 العتاد الرايضي دورا مهما يف التنمية الرايضية.

 
 
 
 

النسبة المئوية

نعم

ال

رأي أخر
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 .:إذا كانت اإلجابة بنعم, كيف تفسرون ذلك ؟و ما هو طلبكم ؟ السؤال الرابع
 . : معرفة آراء و طلبات املدربون الغرض من السؤال

من املدربني أجابوا بنعم فالبد أن هناك تفسريات لذلك فهناك من يقول العتاد انقص واملطالبة  %25مبا أن نسبة 
بتجديده وهناك ومن يقول نطالب بتوفري كل ما حنتاج إليه، وهناك من يقول ان نقص العتاد يؤثر سلبا على 

وذلك لتقدمي نتائج  سباحنيربني والخدمة املديف وذلك  همن اآلراء املختلفة واملطالبة بتجديدالسباحني مردودية 
 حسنة ومرضية .
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 . يف تصميمها يؤثر على مردودية الرايضيني صحيحةافتقار املنشآت الرايضية للمعايري ال احملور الثاين :

 . 10إىل السؤال رقم 05حيث يبدأ من السؤال رقم 
 .الناحية اجلمالية ؟ما هي حالة املنشأة من السؤال اخلامس :

 . معرفة آراء املدربون قبل الشروع يف عملية التدريب و استخدام هذه املنشأةالغرض من السؤال :
 (4اجلدول رقم )

 النسبة املئوية عدد التكرارات  نوع الفئات
 10% 02 جيدة

 75% 15 متوسطة 
 15% 03 متدهورة
 100% 20 اجملموع

من املدربني يرون أن احلالة اجلمالية للمنشاة الرايضية جيدة  %10أن نسبة يظهر  (04رقم ) اجلدولخالل من 
يالحظ أن حالة  %15يعتربون أن حالة املنشاة متوسطة، أما نسبة  %75وااللتزام ابحملافظة عليها، بينما نسبة 

مالية هلا دور هام قبل القيام الن احلالة اجل سباحنية وهدا يؤثر سلبا على مردودية الاملنشاة اليت يستغلوهنا متدهور 
 ابملبادرة والعمل يف املنشاة رغم هذا املدربون يداولون نشاطاهتم وتدريباهتم .

 

 
 
 

   ية اجلمالية( :يوضح الفرق بني إجاابت املدربني فيما خيص املنشأة الرايضية من الناح12الشكل رقم )
من خالل النتائج نرى أن معظم املنشآت الرايضية ذات مستوى متوسط ومرضي وهلا أتثري على  االستنتاج :

 املستوى الرايضي.
 

النسبة المئوية

جيدة

متوسطة

متدهورة
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حسن وجه؟.معايري الصيانة و العتاد املتواجد داخل املنشأة مناسب ألداء واجبكم على أ هلالسادس :  السؤال  
و معرفتها . صحيحةقدرة املدربني يف متييز املعايري ال معرفةمن السؤال : الغرض  

(6رقم ) اجلدول  
 النسبة املئوية عدد التكرارات  نوع الفئات 

 %15 03 نعم
 45% 09 ال 

 40% 08 رأي أخر
 100 20 اجملموع

 يفوهي نسبة ضئيلة قابلون مبعايري الصيانة والعتاد املتواجد  %15نسبة  أننالحظ  (06رقم ) خالل اجلدول من
مبعايري الصيانة  مرضنيوهي أعلى نسبة غري  %45، بينما نسبة  املنشاة مناسب ألداء واجبهم على أحسن وجه
 أما األحسن،يستطيعون تقدمي  والوجه  أحسنواجبهم على  ألداءويرون عكس الفئة األوىل ويصفوهنا بغري مناسبة 

 خمتلفة فيما خيص معايري الصيانة والعتاد وهناك من يقول نوعا ما مقبولة . آراءهلم  %40نسبة 
 

 
 

 الصيانة أخر فيما خيص معايري رأي أو أوالالفرق بني إجاابت املدربني بنعم  يوضح( : 13رقم ) الشكل
املتواجد يف املنشأة الرايضية. لرايضيوالعتاد ا  

ملتواجد يف املنشأة الرايضية معايري الصيانة والعتاد الرايضي ا أننرى  إليهاخالل النتائج اليت توصلنا  من: االستنتاج
 إىلي ( للوصول العاملني )معايري الصيانة والعتاد الرايض هذينغري مناسب ألداء الواجب على أحسن وجه لكون 

 األهداف املرجوة.
 
 

النسبة المئوية

نعم

ال

رأي أخر



عرض وحتليل النتائج الفصل اخلامس                                                                                                                   

 

 123 

 
ودية الرايضيني ؟ .يؤثر على مرد صحيحةصحيح أن افتقار املنشآت الرايضية للمعايري ال هلالسابع :  السؤال  
 و إن كان عال حىت توىما إذا كان املدرب قادر على الوصول ابلرايضيني إىل مس معرفةمن السؤال :  الغرض

ول مبا هو موجود .و القبهناك نقص على مستوى املنشأة وحمو فكرة املعايري الدولية من ذهن الرايضيني و العمل   
(7رقم) اجلدول  

 النسبة املئوية عدد التكرارات  نوع الفئات 
 85% 17 نعم 
 15% 03 ال 

 00% 00 رأي أخر
 100% 20 اجملموع

الرايضية  آتمن املدربون يشاطرون فكرة افتقار املنش %85نسبة  أننالحظ  (07رقم ) خالل اجلدول من
يرون عكس ذلك أي يناقضون فكرة  %15بينما نسبة  والرايضينيالدولية يؤثر على مردودية الالعبني  للمعايري

 .افتقار املنشات الرايضية للمعايري الدولية يؤثر على مردودية الالعبني والرايضيني ويطالبون بتحسينها 
 

 
 
 

 
الرايضية  شآتاملنالفرق بني إجاابت املدربني بنعم أوال أو رأي أخر فيما خيص آثر  يوضح( :14رقم ) الشكل

على مردودية الرايضيني. صحيحةال للمعايرياليت تفتقر   
قر للمعايري الدولية علي اليت تفت الرايضية ةذكره نستنتج أن : حقا هناك آثر للمنشأ سبقخالل ما  من: االستنتاج

 مردودية الرايضيني.
 

النسبة المئوية

نعم

ال

رأي أخر
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 احللول اليت تقدموهنا ألداء واجبكم مع الرايضيني ؟. هيكانت اإلجابة بنعم ما   إذاالثامن : السؤال
 .صحيحةمعرفة احللول اليت يتوصل إليها املدربون بغض النظر عن املعايري ال هومن السؤال : الغرض

عطوا حلول رمبا تكون من املدربون الذين يشاطرون الفكرة السابقة فأ %85خالل النسبة السابقة أي  من
مناسبة فمنهم من يقول للوصول إىل مردودية جيدة البد من توفري العتاد وحسن التسيري وأيضا هناك من يقول 

تطالب  راء..اخل، معظم اآل دربونتصميم املنشآت الرايضية اجلزائرية وفق املعايري الدولية ختدم الرايضيني وامل
 وإعطائها وجهة جيدة وفقا للمنشات الدولية .بتحسني املنشآت الرايضية اجلزائرية 
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نشأة ؟امل داخلهل تستطيعون حتقيق األهداف املسطرة وفق اإلمكانيات املتوفرة  التاسع : السؤال  
رجوة وذلك هذا السؤال إىل معرفة قدرة املدربني يف حتقيق األهم و األهداف امل يهدف من السؤال : الغرض

 ابإلمكانيات اليت جيدها يف املنشأة .
(9رقم ) اجلدول  

 النسبة املئوية عدد التكرارات  نوع الفئات
 30% 06 نعم
 30% 06 ال

 40% 08 رأي أخر
 100% 20 اجملموع

من املدربون يستطيعون حتقيق أهداف املسطرة وذلك وفق  %30نالحظ أن نسبة  (09رقم ) اجلدولخالل  من
يرون عكس ذلك وغري  % 30اإلمكانيات املتوفرة داخل املنشآت الرايضية، ونفس النسبة من املدربون أي نسبة 

لديهم آراء خمتلفة يف ذلك فهناك من يقول تقريبا وهذا ابلتكيف   %40بينما نسبة  األهدافقادرون على حتقيق 
اآلخر يقول حتقيق بعض األهداف فقط وذلك متاشيا مع اإلمكانيات املتوفرة داخل  والبعضمع كل الظروف 

  .املنشآت واملطالبة بتوفر اإلمكانيات دخل املنشآت الرايضية حىت يتسىن للمدربني تقدمي األحسن وحتقيق أهدافهم
 

 
 

األهداف وفق  قحتقيالفرق بني إجاابت املدربني بنعم أوال أو رأي أخر فيما خيص  يوضح( :15رقم ) الشكل
  .املتوفرة داخل املنشأة الرايضة اإلمكانيات

م وفق اإلمكانيات املتوفرة حتقيق أهدافه يستطيعونأن املدربني ال  ستنتجخالل ما درسناه سابقا ن من:  االستنتاج
.ذلكفيما يرى البعض األخر عكس دلك وهذا راجع إىل اإلمكانيات القليلة أو غري مناسبة ل  

 

النسبة المئوية

نعم

ال

رأي أخر
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نشأة تفتقر لذلك ؟و مصحيحة هناك فرق بني نتائج أدائكم يف منشأة تتميز ابملعايري ال هلالعاشر :  السؤال  
مدى الفرق و التأثر و مدى حتقيق النتائج بني املنشأتني . معرفةمن السؤال : الغرض  

(10رقم ) اجلدول  
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات 

 100% 20 نعم
 00% 00 ال

 00% 00 رأي أخر
 100% 20 اجملموع

يف منشأة تتميز  األداء نتائجيشاطرون فكرة الفرق بني  دربونمن امل  %100أن نسبة  دولمن خالل اجل نرى
الدولية  ريوابلتايل هذا مطابقا للفرضية أن افتقار املنشآت الرايضية  للمعاي لذلكابملعايري الدولية ومنشأة تفتقر 

 يؤثر على مردودية الالعبني
 
 

 
 
 

 النتائج بني الفرق بني إجاابت املدربني بنعم أوال أو رأي أخر فيما خيص الفرق يف يوضح( :16رقم ) الشكل
وأخرى عكس دلك.  صحيحةة رايضية تتميز ابملعايري المنشأ  

بني  النتائج خالل ما درسناه سالفا نستنتج أن : املدربني يؤكدون على وجود فرق واضح يف من:  االستنتاج
ذلكوأخري عكس  ةصحيحال ابملعايريمنشأة تتميز   
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  يساعد على تطوير مستوي ممارسي رايضة السباحة ةالرايضي للمنشآتاألمثل  االستغالل الثالث: احملور
.15إىل السؤال رقم  11يبدأ من السؤال رقم  حيث  

ند استغاللكم هل تواجهون صعوابت و عوائق إدارية من قبل املشرفني و إدارة املنشأة ع احلادي عشر : السؤال
 للمنشأة ؟

من قبل  يهدف هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كان املدربني يواجهون صعوابت و عوائق من السؤال : الغرض
 املشرفني عند استغالل املنشأة و ما هو ردهم بعد ذلك .
(11رقم ) اجلدول  

 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات 
 40% 08 نعم
 30% 06 ال

 30% 06 رأي أخر
 100% 20 اجملموع

أن املدربون يواجهون صعوابت وعوائق إدارية من قبل  40%نالحظ أن نسبة  (11رقم) خالل اجلدول من
ال يواجهون أي صعوابت وعوائق يرون عكس ذلك أي 30%بينما نسبة  االستغاللاملشرفني وإدارة املنشاة عند 

فهناك يواجه املصاعب بعض األحيان وهذا راجع إىل  ذلكهلم آراء خمتلفة فيما خيص   %30إدارية، ونسبة 
 ظروف املشرف يف تلك الفرتة .

 
 

: يوضح الفرق بني إجاابت املدربون بنعم أو ال أو رأي آخر يف تصورهم للصعوابت و العوائق  (17رقم ) الشكل
 اإلدارية اليت يواجهوهنا من قبل املشرفني .

ل املشرفني و إدارة من خالل ما سبق نستنتج أن : املدربون يواجهون صعوابت و عوائق إدارية من قب : االستنتاج
عند استغالهلم هلا . وذلك املنشاة  
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وسائل املوجودة يف يسمح لكم ابستغالل كل ما حتتاجون إليه من األجهزة الرايضية و ال هلالثاين عشر :  السؤال
 املنشأة يف إطار ختصصكم ؟

تاد الذي يطمحون على املنشأة يسمحون للمدربني ابستغالل الع شرفنيما إذا كان امل معرفة من السؤال : الغرض
لك يف إطار ختصصهم يف وقت استغالهلم للمنشأة الرايضية .إليه و ذ  

(12رقم ) اجلدول  
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات

 40% 08 نعم 
 20% 04 ال

 40% 08 بعض األحيان
 100% 20 اجملموع
من املدربون ال يسمح هلم ابستغالل كل ما حيتاجون إليه من   %40نسبة  أن (12رقم ) من اجلدول يظهر

لديهم آراء خمتلفة معظمهم    %40األجهزة الرايضية والوسائل املوجودة داخل املنشأة يف إطار ختصصهم، ونسبة 
   %20يقول بعض األحيان يسمح هلم ابستغالل كل ما حيتاجون إليه من األجهزة الرايضية والوسائل، بينما نسبة 

الرايضية والوسائل يف أطار ختصصهم وهذا راجع إىل  هزةال يسمح هلم أبدا ابستغالل كل ما حيتاجون إليه من األج
 القانون الداخلي للمنشأة وحسب نوع الرايضة والنشاط الرايضي . 

 

 
 

 
اجون إليه من كل ما حيت  ليوضح الفرق بني إجاابت املدربون فيما خيص السماح هلم ابستغال (:18) الشكل

ختصصهم.األجهزة الرايضية و الوسائل املوجودة يف املنشاة يف إطار   
ل ما حيتاجون إليه من خالل ما درسناه سابق نستنتج أنه ليس دائما السماح للمدربني ابستغالل ك االستنتاج:  

وذلك يف بعض األحيان فقط. الوسائل،األجهزة الرايضية و  من  
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رأيك يف القانون الداخلي الستغالل املنشأة الرايضية ؟. ماعشر: الثالث  السؤال  
الرايضية ؟. أةرأي املدربني يف قانون استغالل املنش معرفةمن السؤال :  الغرض  

(13رقم ) اجلدول  
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات

 30% 06 مناسب 
 05% 01 غري مناسب
 55% 10 فيه فجوات

 10% 02 رأي أخر
 100% 20 اجملموع

من املدربون  ينظرون إىل أن القانون الداخلي الستغالل  %55أن نسبة  نالحظ (13رقم ) خالل اجلدول من
ينظرون إىل أن   %30املنشآت الرايضية غري مناسب وفيه فجوات  ومنه جيب حتديد قانون عام و موحد و نسبة 

ينظرون إىل هذا القانون إنه غري مناسب  %05القانون الداخلي الستغالل املنشآت الرايضية مناسب هلم,و نسبة 
لديهم آراء خمتلفة فهناك من يقول : هناك تفريط يف تطبيقه و هناك  %10و جيب تغيريه وتوحيده, بينما نسبة 

 كفي و ال يتم تطبيقه .فهو غري   وجدمن ينكر وجود هذا القانون  وإن 
 

 
 
 

 اخليد: يوضح مدى الفرق بني إجاابت املدربني فيما خيص القانون ال( 91رقم ) الشكل 
ة .الستغالل املنشآت الرايضي  

ية فيه فجوات و من خالل دراستنا سابقا نستنتج أن : القانون الداخلي الستغالل املنشآت الرايض : االستنتاج
 جيب تعديله على الوجه العام .

 

النسبة المئوية
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؟ ةمع إدارة املنشأة قبل استغاللكم للمنشأة الرايضي عالقتكم تبدو كيفعشر:  الرابع السؤال  
كانت هناك عالقة أولية بني املدربني واملشرفني وما نوعها .  ذاما إ معرفةمن السؤال :  الغرض  

(14رقم ) اجلدول  
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات 

 70% 14 حسنة
 00% 00 سيئة 

 30% 06 متذبذبة
 100% 20 اجملموع
من املدربون لديهم عالقة حسنة مع إدارة املنشأة قبل البدء  %70 أن نسبة (14رقم ) من خالل اجلدول نالحظ

من املدربون يقولون أن هناك عالقة متذبذبة مع إدارة املنشأة و ذلك قبل  %30يف استغالل املنشأة, بينما نسبة 
و العالقات اجليدة مطلوبة و    الرايضيةالسيئة مع إدارة املنشآت  لعالقاتالبدء يف استغالل املنشأة وال وجود ل

  أكيدة
 

 
 

 
 

دارة املنشأة ( : يوضح مدى الفرق بني إجاابت املدربون فيما خيص العالقة اليت تربطهم إب20) الشكل
استغالل املنشأة الرايضية . بلالرايضية وذلك ق  

ادئ الرايضية من خالل ما ذكر سابقا نستنتج أن : العالقة كانت عالقة حسنة و هذا  من ابب املب :  االستنتاج
 اليت يتصف هبا املشرفون و املدربون وكذا الصفات .
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: هل أثرت هذه العالقة يف حصولكم على املنشأة للتدريب ؟عشر  مسااخل  السؤال  
املنشأة  لى:  يهدف هذا السؤال إىل ما إذا كانت العالقة هي السبب يف حصول املدربني ع من السؤال الغرض

 الرايضية قصد التدريب . 
(15رقم ) اجلدول  

 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية
 نعم 16 %80
 ال 04 %20
 رأي اخر 00 %00

 اجملموع 20 %100
 

إىل أن العالقة اجليدة بينهم و بني  ينظرونمن املدربون  % 80أن نسبة  (15رقم) اجلدول لنا من خالل يظهر
يقولون ال آثر هلذه العالقة يف حصوهلم  %20املنشأة للتدريب, بينما نسبة  لىاملشرفني هي السبب يف حصوهلم ع

 موجودة . عريعلى املنشأة للتدريب وابلنسبة لآلراء املختلفة فيما خيص العالقة بني املدربون و املشرفني 
 

 
 

يما مدى الفرق بني إجاابت املدربني  بنعم أو ال أو رأي آخر ف يوضح( : 21) الشكل 
. دريباملنشآت الرايضية للت علىخيص أثر العالقة يف احلصول   

 حصول املدربني على أن : العالقة بني املدربني و املشرفني أثرت يف نستنتج ذكره سبقمن خالل ما  :  االستنتاج
 املنشاة الرايضية قصد التدريب و نستنتج أن هذه العالقة  البد أن تكون حسنة .

 

النسبة المئوية
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:  حموران هناك:  إلدارينيل ابلنسبة  
.السباحة ممارسة  :  ضعف املوارد املالية يؤثر علىاحملور األول    

. 05السؤال رقم  ىلإ 01يبدأ من السؤال رقم  حيث  
هي  حالة املوارد املالية يف منشاتكم ؟  كيفاألول :  الالسؤ   

وما هو تصرف املشرف إذا كانت سيئة . اليةحالة املوارد امل معرفةمن السؤال :  الغرض  
 (16رقم ) جدول

 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية
 ضعيفة 13 %65
 متوسطة 07 %35
 مرضية 00 %00

 اجملموع 20 %100
يرون أن حالة املوارد املالية يف املنشأة ضعيفة  إلدارينيمن ا %65أن نسبة  ( نالحظ16رقم ) من خالل اجلدول

قابل اداري إىل حالة املوارد املالية يف املنشأة اليت يشرفون عليها متوسطة ونالحظ أن وال  ينظرون %35وان نسبة 
 املالية يف منشأهتم و من املستحسن حتسني هذه املوارد لتقدمي األحسن . املواردالة و راضي حب

 

 
 تصورهم حلالة رفني بـ : ضعيفة أو متوسطة أو مرضية يفشالفرق بني إجاابت امل يوضح( : 22رقم ) الشكل

 املوارد املالية يف املنشآت الرايضية . 
 منشأهتم و أن جل املشرفني يشكون من حالة املوارد املالية يف ذكره نستنتج سبق خالل ما من:  االستنتاج

حتسينها يف املنشآت الرايضية على وجه عام . يستحسنيصوروهنا بضعيفة وابلتايل   
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؟ما هي املصادر األساسية اليت تعتمدون عليها كثريا لتمويل منشاتكم  : ثاينال السؤال  
ة أو عامة .يعتمد عليها املشرفني يف متويل املنشاة خاص نوع املصادر اليت معرفةمن السؤال :  الغرض  

(17رقم ) جدول  
 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية

 مصادر عمومية 14 %70
 مصادر خاصة 06 %30

 اجملموع 20 %100
يرون أن معظم املوارد املالية األساسية اليت  إلدارينيمن ا %70نالحظ أن نسبة  (17رقم ) خال ل اجلدول من

يعتمدون عليها كثريا للتمويل هي مصادر عمومية أكثر منها مصادر خاصة و هذا راجع إىل نظام املنشأة وأهنا 
عكس ذلك و هذا راجع إىل نوع املنشأة عمومية أو خاصة  يرون %30بينما نسبة  خاصةحكومية أكثر منها 

 حيث االعتماد على املصادر اخلاصة أكثر منها عمومية إذا كانت كذلك أي خاصة

 
 
 

ص نوع أو مصادر خاصة فيما خي عموميةمبصادر  إلداريني( : يوضح الفرق بني إجاابت ا23رقم ) الشكل
 املصادر األساسية املعتمد عليها يف متويل املنشآت الرايضية .

مومية لتمويل يعتمدون على املصادر الع إلدارينيمعظم ا أنخالل ما درسناه سالفا نستنتج  من:  االستنتاج
من  لالقليمنشأهتم وهذا ما يدل على أن معظم املنشآت الرايضية ذات طابع حكومي أي ملك الدولة , إال 

يعتمدون على املصادر اخلاصة لتمويل منشأهتم هذا ألن رمبا املنشأة ملكهم اخلاص . إلدارينيا  
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املالية ملنشاتكم كافية وتسد كل احتياجات املنشاة ؟املوارد  هلالثالث :  السؤال  
معرفة ما إذا كانت هذه املوارد املالية للمنشاة كافية أو غري ذلك .  من السؤال : الغرض  

 (18رقم ) جدول
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات

 00% 00 نعم
 95% 19 ال

 05% 01 رأي أخر
 100% 20 اجملموع

يشكون من املوارد املالية ويرون أن هذه إلداريني من ا  %95نالحظ أن نسبة  (18رقم ) خالل اجلدول من
و  %05املوارد غري كافية وال تسد كل احتياجات املنشأة الرايضية و هذا راجع إىل نقص هذه املوارد, بينما نسبة

غري ذلك,  أوما يتعلق ابملوارد املالية أهي كافية لديهم آراء خمتلفة في السابقةهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة ابلنسبة 
 للمنشأة الرايضية . لالزمةابملقابل وال إجابة ختص القبول ابملوارد املالية و هي كافية و تسد كل االحتياجات ا

 

 
 

موارد املالية بنعم أو ال أو رأي آخر يف تصورهم لل إلدارينيالفرق بني إجاابت ا يوضح( : 24رقم ) الشكل
 للمنشأة و هل هي كافية و تسد كل االحتياجات  .

ية ملنشأهتم كما يشتكون من ضعف املوارد املال إلدارينيخالل ما سبق ذكره نستنتج أن معظم ا من:  االستنتاج
ارد ال تسد ولو املنشأة و أن هذه املو  صحتقيق كل االحتياجات اليت خت ميكنذكران سابقا  ويوضحون انه ال 

تقدمي األحسن .ب إلدارينيالقليل من االحتياجات و ابلتايل أنمل بتحسني هذه املوارد املالية حىت يتمكن ا  
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ديكم ؟تستطيعون حتقيق أهدافكم املسطرة وفق اإلمكانيات املالية املتوفرة ل هلالرابع :  السؤال  
انت اإلمكانيات على حتقيق ما يطمحون إليه حىت وإن ك قادرينذا كان املشرفني ما إ معرفةمن السؤال : الغرض

 يف املنشأة غري كافية .
(19رقم ) جدول  

 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية
 نعم 00 %00
 ال 16 %80
 رأي أخر 04 %20

 اجملموع 20 %100
املسطرة وفق  افهمال يستطيعون حتقيق أهد إلدارينيمن ا %80أن نسبة  (14رقم) ل اجلدولالمن خ نالحظ

حتقيق  إلدارينيلديهم و هذا راجع إىل نقص املوارد املالية للمنشأة فبكثرهتا يستطيع ا توفرةاإلمكانيات املالية امل
آراء خمتلفة فيما خيص حتقيق األهداف املسطرة  لديهمو هي نسبة ضئيلة  %20أهدافهم املسطرة, بينما نسبة 

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

 
 

تطاعة يف بنعم أو ال أو رأي آخر فيما  خيص االس إلدارينيالفرق بني إجاابت ا يوضح( :25رقم ) الشكل
وفق اإلمكانيات املالية املتوفرة لديهم . سطرةحتقيق أهدافهم امل  

املسطرة و هذا  همفال يستطيعون حتقيق أهدا إلدارينيمن خالل ما سبق سالفا نستنتج أن معظم ا : االستنتاج
األحسن . لتقدميها الرايضية والبد من حتسين املنشأةيف اإلمكانيات املالية على مستوى  نقصراجع إىل ضعف و   
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؟ السباحةترون أن حالة املنشاة تؤثر إجيابيا على أداء رايضيي  هلاخلامس : السؤل  
السباحة.هناك أثر املنشاة على أداء رايضي  كان  إذا ما معرفةمن السؤال : الغرض  

(20رقم ) جدول  
الفئاتنوع  عدد التكرارات النسبة املئوية  

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

 اجملموع 20 %100
يرون حقا أن احلالة اليت تتميز  إلدارينيوهي أعلى نسبة من ا %80نرى أن نسبة  (20رقم ) اجلدول من خالل

وهي نسبة ضئيلة يرون عكس ذلك  %15, و نسبة السباحةهبا أي منشأة تؤثر إجيابيا على أداء الرايضيني رايضة 
تلبية ذلك يف صاحل  إلدارينيالرايضية فعلى ا نشأةو هذا راجع إىل إمكانيات املدربون و اإلمكانيات املتوفرة يف امل

 السباحة.لديهم آراء خمتلفة فيما خيص آثر املنشآت الرايضية على أداء رايضيي  %05بينما نسبة  الرايضيني
 

 
 
 

ري حالة بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص أتثاإلداريني الفرق بني إجاابت  يوضح( : 26رقم ) الشكل
. السباحة املنشآت الرايضية على أداء رايضيي رايضة  

آت الرايضية على حالة املنش أتثرييؤكدون  إلدارينيمن خالل ما ذكرانه سابقا نستنتج أن : معظم ا : االستنتاج
ومنه  ذلكيما خيص بينما نسبة ضئيلة ترى عكس ذلك و الباقية هلا آراء خمتلفة ف السباحة أداء رايضيي رايضة

الت املنشآت الرايضية .و ابلتايل يستحسن حتسني حا السباحةنستنتج أن هناك أتثري على أداء رايضيي رايضة   
 

النسبة المئوية

نعم

ال

رأي أخر



عرض وحتليل النتائج الفصل اخلامس                                                                                                                   

 

 137 

 ية الرايضيني احملور الثاين : افتقار املنشآت الرايضية للمعايري الصحيحة يف تصميمها يؤثر على مردود
 تتوفر املنشأة الرايضية على خمارج جندة يف حالة وقوع حادثهل  السؤال السادس :

تتوفر على خمارج جندةمعرفة اذا كانت املنشأت الرايضية  الغرض من السؤال :  
 (21)جدول رقم 

 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية
 نعم 20 %100

 ال 00 %00
 اجملموع 20 %100

حتتوي على الرايضية  املنشآت اإلداريني يرون أنأي جل  100%ةنرى أن نسب (21من خالل اجلدول رقم )
 للمعايري الدولية وفقا خمارج جندة 

 

 
 

هل املنشأت الرايضية تتوفر على  ( : يوضح الفرق بني إجاابت اإلداريني بنعم أو ال فيما27الشكل رقم )
  خمارج جندة

حتتوي على الرايضية  املنشآتاالستنتاج : من خالل ما ذكرانه سابقا نستنتج أن : معظم اإلداريني يؤكدون ابن 
 خمارج جندة وهذا وفقا للمعايري الدولية 
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ماهي حالة أرضية حميط املسبحالسؤال السابع :    
حالة أرضية املسبحمعرفة  الغرض من السؤال :  

(22اجلدول رقم )  
املئويةالنسبة   نوع الفئات عدد التكرارات 
 جيدة  05 %25
 مقبولة  15 %75
 رديئة 00 %00

 اجملموع 20 %100
أن حالة أرضية املسبح وهي أعلى نسبة من اإلداريني يرون 75%( نرى أن نسبة 22من خالل اجلدول رقم )

 متلك أرضية حميط جيدة. الرايضية  ةوهي نسبة ضئيلة يرون عكس ذلك أي ان املنشأ %25نسبة أما مقبولة 
  

  
 

املنشآت معايري الصحيحة  ( : يوضح الفرق بني إجاابت اإلداريني بنعم أو ال فيما خيص 28الشكل رقم )
 . حالة أرضية حميط املسبح الرايضي

مقبولة نظرا أبن حالة حميط املسبح االستنتاج : من خالل ما ذكرانه سابقا نستنتج أن : معظم اإلداريني يؤكدون 
 لغياب الرتميم
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 البناء اهلندسي يشكل عائق ابلنسبة للسباحني  السؤال الثامن : هل
 ان كان البناء اهلندسي يشكل عائق للسباحني: معرفة  الغرض من السؤال

 (23اجلدول رقم )                          
 النسبة املئوية عدد التكرارات نوع الفئات

 10% 02 نعم
 90% 18 ال

 100% 20 اجملموع
 

البناء اهلندسي للمسبح ال   من اإلداريني يالحظون أن90%( نالحظ أن نسبة 23من خالل اجلدول رقم )
 أن الشكل اهلندسي يشكل عائقأي يرون عكس ذلك  %10, بينما نسبة  يشكل عائق ابلنسبة للسباحني 

 

 
 

 الشكل اهلندسي للمنشأة   خيص اإلداريني بنعم أو ال فيماجاابت ( : يوضح الفرق بني إ29الشكل رقم )
أن الشكل اهلندسي للمنشأة ال االستنتاج : من خالل ما ذكرانه سابقا نستنتج أن : معظم اإلداريني يؤكدون 

 يشكل عائق
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 تتوفر املنشأة على حوض للصغار وحوض للكبار السؤال التاسع : هل
 كانت املنشأة تتوفر على حوض للمبتدئني واحملرتفني  معرفة ان الغرض من السؤال :

(21اجلدول رقم )  
 نوع الفئات  عدد التكرارات النسبة املئوية

 نعم 00 %00
 ال 20 %100
 اجملموع 20 %100

املنشأة ال حتتوي على حوض يرون أن  من اإلداريني 100%( نالحظ أن نسبة 24من خالل اجلدول رقم )
 للصغار 

 

 
 
 

  خيص وجود حوض للصغار والكبار  ( : يوضح الفرق بني إجاابت اإلداريني بنعم أو ال فيما30رقم )الشكل 
 يرون انه ال وجود حلوض للصغاراالستنتاج : من خالل ما ذكرانه سابقا نستنتج أن : معظم اإلداريني  
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 ممارسي رايضة السباحة ىمستو االستغالل األمثل للمنشآت الرايضية يساعد على تطوير احملور الثالث : 
 هل ترون أن هناك تطور يف استغالل املنشأة ابلوجه األمثل : لعاشر السؤال ا

احرتام مواعيد أمثل للمنشاة من قبل املدربني والالعبني و  استغاللما إذا كان هناك  معرفةمن السؤال :  الغرض
 العمل وكذلك احرتام القانون الداخلي للمنشاة .

 )25)رقم  جدول
 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية

 نعم 08 %40
 ال 12 %60
 رأي أخر 00 %00

 اجملموع 20 %100
يالحظون أن ال تطور انجم على مستوى  إلدارينيمن ا %60نالحظ أن نسبة  (25رقم ) اجلدول خالل من

أسباب منها تنكر وعدم تطبيق القانون الداخلي للمنشأة من  دةوهذا راجع إىل ع االستغاللاملنشأة فيما خيص 
يرون  %40و كيفية تصرفهم مع املستغلني, بينما نسبة  إلدارينيقبل املستغلني هلا ورمبا أيضا أسباب راجعة إىل ا

 آراء خمتلفة يف هذا األمر . توجدحيث ال  ذلكعكس 

 
 

غالل املنشآت بنعم أوال أو رأي آخر فيما خيص است إلدارينيالفرق بني إجاابت ا يوضح( : 13رقم ) الشكل
.الرايضية ابلوجه األمثل   

وجود تطور يف  يشكون بعدم إلداريني: أكثر من نصف من ا من خالل ما ذكرانه سالفا نستنتج أن : االستنتاج
يرون  إلدارينيوأقل من نصف ا عاماالستغالل األمثل للمنشآت الرايضية من قبل النوادي و املستغلني بوجه 

فكرة االستغالل  الرايضيني وجيب رسخ ةمرد ودياألمثل يزيد من  االستغالل:  وابلتايل نستنتج أن ذلك عكس
هدافهم .و املستغلني( من حتقيق أ إلدارينياألمثل يف ذهن املستغلني هلا حىت يتمكن الطرفني)ا  
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 ىل ماذا ترجع أسباب هذا التطور؟كانت اإلجابة بنعم إ  إذا:  ادي عشراحل السؤال
ما إذا كان هناك تطور يف استغالل املنشأة ومعرفة أيضا األسباب اليت أدت إىل  معرفةمن السؤال :  الغرض

 .ذلك
إبجاابت  واقرتاحاهتمدعموا إجابتهم  إلدارينيمن ا %40اجلدول السابق أي  يفخالل النسبة املئوية السابقة  من

األمثل للمنشآت الرايضية فهناك من يقول : عدم التسيري احملكم  االستغاللإضافية لإلجابة السابقة فيما خيص 
..اخل  التسيريهو املتسبب يف هذه احلالة و هناك من يقول عدم و جود مسؤولني ذو كفاءة مهنية عالية قي ميدان 

و هذا راجع ألسباب عديدة  لكيرون عكس ذ %60الل نسبة و من خ إلدارينيمن االقرتاحات املتداولة بني ا
 عدم تطبيق الرايضيني للقانون الداخلي للمنشاة. -منها : 

 للكل احلق يف املمارسة و التدريب فيها . أناملنشاة ملك للجميع و  أنبعني االعتبار  األخذ عدم -
 و املستغلني للمنشاة .  إلدارينيارمبا عدم التفاهم بني  -
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ملتسبب يف ذالك ؟هناك عوائق إدارية تسبب يف االستغالل غري اجليد للمنشأة ؟ومن ا هل:  ين عشرالثا السؤال  

ء إىل يهدف هذا السؤال إىل معرفة ما إذا كانت هناك عوائق تسبب يف عدم اللجو  الغرض من السؤال : 
مع معرفة نوع هذه العوائق وما سببها. للمنشأةاألمثل  االستغالل  

(26)رقم  جدول   
 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية 

 نعم 10 %50
 ال 10 %50
 رأي أخر 00 %00

 اجملموع 20 %100
 %50نالحظ أن هناك نسبتني متساويتني فيما خيص العوائق اإلدارية فنالحظ أن  (26رقم ) خالل اجلدول من

يرون أن هناك مثة عوائق إدارية تسبب يف االستغالل غري اجليد للمنشات و نفس النسبة يرون إلداريني من ال
 عكس ذلك و ال توجد آراء خمتلفة فيما خيص ذلك .   

 
 

 
 

 
وائق ال أو رأي أخر ، فيما خيص الع وأ بنعم إلدارينيالفرق بني إجاابت ا يوضح( : 23رقم ) الشكل

.اإلدارية يف استغالل املنشآت الرايضية   
لعوائق فهناك من فيما خيص ا إلدارينيأن : هناك تكافئ يف آراء ا نستنتج هخالل ما سبق ذكر  من : االستنتاج

الرايضية . وهذا نظرا لسوء التسيري على مستوى املنشآت إلدارينييرجع املتسبب يف هذه العوائق هم ا  
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على من يستغل  قبتعتمدون على القوانني املشرعة و اخلاصة ابستغالل املنشأة و تط هل:  ثالث عشرال السؤال

.؟املنشأة من األندية ، املنظمات...اخل   
يها .لى مستغلعالقوانني اخلاصة ابملنشأة و استغالهلا وهل هي مطبقة  معرفةمن السؤال : الغرض  

(27جدول رقم )   
 نوع الفئات  عدد التكرارات النسبة املئوية

 نعم  20 %100
 ال  00 %00

 رأي أخر 00 %00
 اجملموع 00 %100

يعتمدون علي القوانني املشرعة و اخلاصة  إلدارينيمن ا  100%نسبة  أن (27رقم ) اجلدول خاللمن  نالحظ
  وال اداري يرى عكس ذلك. ابستغالل املنشات و يطبقوهنا على املستغلني , بينما

 
 

 
انني املشرعة بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص القو  إلدارينيالفرق بني إجاابت ا يوضح( :33رقم ) الشكل

 و اخلاصة ابستغالل املنشآت الرايضية .
اصة ابستغالل املشرعة و اخل واننييعتمدون على الق كل اإلدارينيخالل ما سبق نستنتج أن:   من: االستنتاج

ى املستغلني للمنشآت ا علوهنطبقيهبذه القوانني و  مجيع اإلداريني يعملون نستنتج أن ومنه املنشآت الرايضية
. ةالرايضي  
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الرايضية ؟ ةتواجهون مضايقات من طرف مستغلي املنشأ هل:  الرابع العاشر السؤال  
هون على املنشآت الرايضية يواج إلدارينيهذا السؤال إىل معرفة ما إذا كان ا يهدفمن السؤال:  الغرض

 مضايقات من طرف من يستغل املنشأة الرايضية  .
(28جدول رقم )   

 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية
 نعم 12 %60
 ال 05 %25
 رأي أخر 03 %15

 اجملموع 20 %100
يواجهون مضايقات من طرف مستغلي املنشات  إلدارينيمن ا %60جند أن نسبة   (28رقم ) اجلدول حسب

يرون عكس ذلك ، و نسبة  %25الرايضية وهذا راجع إىل تنكرهم للقانون الداخلي للمنشأة ، بينما نسبة 
 لديهم آراء خمتلفة منها سوء تطبيق القانون الداخلي وسوء التسيري . 15%

 

 
 

ات النامجة من بنعم أو ال أو رأي آخر فيما خيص املضايق إلدارينيالفرق بني إجاابت ا يوضح(: 43رقم ) الشكل
 طرف مستغلي املنشآت الرايضية .

 ليرف مستغيواجهون مضايقات من ط إلدارينيمن ا كبريةمن خالل ما سبق نستنتج أن : نسبة   : االستنتاج
تلفة يف ذلك وابلتايل يرون عكس ذلك بينما نسبة ضئيلة هلم آراء خم إلدارينياملنشآت الرايضية و نسبة قليلة من ا

 جيب التخلص من هذه املضايقات مهما كلف األمر ذلك .
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تلك عناصر من النخبة يف للنوادي اليت مت تعطون األفضلية يف توزيع توقيت التدريب هلعشر :  امساخل السؤال
؟السباحةرايضة   
أة وذلك يف خمتلف معرفة مدى األفضلية يف توزيع توقيت التدريب على مستغلي املنش من السؤال : الغرض

 األصناف .
(29جدول رقم )   

 نوع الفئات عدد التكرارات النسبة املئوية
 نعم  20 %100

 ال 00 %00
 رأي أخر 00 %00

 اجملموع 20 %100
 

يعطون األفضلية يف توزيع توقيت التدريب  اإلدارينيمن   %100أن نسبة (29رقم ) نالحظ من خالل اجلدول
 . سباحةللنوادي اليت متلك عناصر من النخبة يف رايضة ال

 
 

بنعم أو ال رأي آخر فيما خيص إعطاء األفضلية يف  اإلداريني( :يوضح الفرق بني إجاابت 35) الشكل رقم
 . توزيع توقيت التدريب للنوادي

يشاطرون فكرة إعطاء األفضلية يف توزيع توقيت كل اإلداريني االستنتاج : من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن :  
ضروراي ال بد منه و ذلك حسب التدريب للنوادي, ومنه نستنتج أن إعطاء األفضلية يف توزيع توقيت التدريب أمرا 

 . الدرجة اليت يتحلى هبا النادي
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 :نتائجال ضوء على فرضياتال مناقشة 
 :األوىل الفرضية مناقشة

 يفالسباحة  نوادي لبعض االداريني دربني وامل على وزع والذي به قمنا الذي االستبيان نتائج وحتليل عرض بعد
 ، حبثنا فرضيات خالهلا من طرحنا قد كنا  اليت احلقائق أغلبية إىل الوصول مت التحليل عملية وبعد  بسكرة بلدية

 ضعف املوارد املالية يؤثر على ممارسة السباحة :حتت عنوان حبثنا يف األوىل الفرضية من وانطالقا
 أان فعال لنا تبني( 4, 3,1) األول احملور يف اليت كانت موجهة لإلداريني االستبيان اسئلة على االجابة خالل ومن

أن  ويرونمن ضعف هذه املوارد  يشكون اإلدارينيحيث جل  ضعف املوارد املالية يؤثر على رايضة السباحة
 . االداري التسيري ومبادئ أمهية مع يتفق ما وهذاحتقيق األهداف املرجوة  بضعفها ال يستطعون

 :الثانية الفرضية مناقشة
 للمعايري الرايضية املنشآت افتقار " الثانية الفرضية من وانطالقا به قمنا الذي االستبيان نتائج وحتليل عرض بعد

 موجهة كانت  اليت االستبيان اسئلة على االجابة خالل ومن " الرايضيني مردودية على يؤثر تصميمها يف الصحيحة
 تصميمها يف الصحيحة للمعايري الرايضية املنشآت افتقار أن فعال لنا تبني ( 8, 7,6) ثاينال احملور يف لإلداريني

  .الرايضيني مردودية على يؤثر
 :الثالثة الفرضية مناقشة

 األمثل االستغاللالثالثة اليت تنص : الفرضية  من وانطالقا به قمنا الذي االستبيان نتائج وحتليل عرض بعد
 االستبيان اسئلة على االجابة خالل ومن السباحة رايضة ممارسي مستوي تطوير على يساعد الرايضية للمنشآت

أن تطوير مستوى ممارسي رايضة   فعال لنا تبني(  12, 11,10) لثالثا احملور يف لإلداريني موجهة كانت  اليت
 األمثل االستغالل يف تطورل وجودحيث كانت إجابة اإلداريني أنه ال السباحة يعتمد على االستغالل األمثل 

 الرايضيني ودية مرد من يزيد األمثل االستغالل حيث  عام بوجه املستغلني و النوادي قبل من الرايضية للمنشآت
 حتقيق من( املستغلني و اإلداريني)الطرفني يتمكن حىت هلا املستغلني ذهن يف األمثل االستغالل فكرة رسخ وجيب

 . أهدافهم
 على :من خالل مناقشة الفرضيات الثالث يتضح لنا أن الفرضية العامة واليت كانت تنص 

حتققت  والتنظيمية واملالية املادية املوارد بتوفري السباحة رايضة تطوير على يساعد الرايضية للمنشآت اجليد التسيري
حيث وجدان ان توفري املوارد املالية واملادية والتنظيمية والتسيري احملكم للمنشآت الرايضية املبين على أسس علمية 

 والتخطيط  التنظيم  الذي يرى أن يتفق مع دراسة شواطي رابحيساعد على تطوير رايضة السباحة وهذا ما 
يتم فيها  إدارية عملية التنظيم يعتربحيث  الرايضي اجملال يف الرايضية املنشآت تسيري حتسني يف مهما دورا يلعب
 األهداف حتديد فبعد الرمسية، العالقات جمموعة يف واملنفذين املشرفني حتدد اليت والسلطات املسؤوليات حتديد

 . مالئما تنظيما هناك يكون أن بد ال األهداف حتقيق إىل هتدف اليت والسياسات واخلطط
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 يعتمد أن ميكن اليت ، االستنتاجات ببعض اخلروج هو علمي حبث أو فكري جهد أو عمل كل  من اهلدف إن
 لو و منها االستفادة و مبعلوماتنا حبوثهم إثراء بغية لدراسته كمنطلق  أو كمرجع  اختاذها و آخرون ابحثون عليها
 : يلي مانستنتج  احملققة و املدونة النتائج على االطالع بعد و هذا حبثنا خالل من و ، ضئيلة بنسبة

      التدهور إىل يؤدي املالية املوارد ضعف و الرايضية للمنشآت التسيري نقص أن يعتربون املدربني معظم -
 . عامة بصفة الرايضة(  تدين) 
 .املدربني معظم رأي هذاسباحة, ال رايضيي أداء على يؤثر املالية املوارد ضعف -
 يؤثر تصميمها يف الدولية للمعايري الرايضية املنشآت افتقار خيص فيما داريني اإل و  املدربني أراء اختالف -

 .الرايضيني مردودية على
 . عامة بصفة الرايضة تطور إىل يؤدي الرايضية للمنشآت األمثل االستغالل أن يعتربون إلدارينيا معظم -
 .التنظيمية و واملالية املادية املوارد بتوفري السباحة رايضة تطوير على يساعد الرايضية للمنشأة اجليد التسيري -
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 :و توصيات  اقرتاحات
 ضوء النتائج اليت توصلنا إليها و االستنتاجات اليت خرجنا هبا نوصي : على

و أن يكونوا قادرين على أداء  ةوليؤ املس حتملالقرارات الالزمة و الصائبة و  ذاختااملسريين و املشرفني  على -
 عملهم بشكل جيد.

 على مشريف املنشآت الرايضية أن يكونوا مقتنعني ابملهنة حمبني و خملصني هلا . جيب -
 اإلمكانيات و الوسائل الالزمة كي يقوم املدربني مبهامهم التدريبية على أحسن و أكمل وجه. توفري -
يف خمتلف املنشآت الرايضية سواء كانت فردية أو مجاعية مع أمهية الرايضات و األنشطة اليت متارس  إدراك -

 إعطاء  حق لكل منها .
ذلك  واملشرفني توزيع الوقت و احلجم الساعي على الرايضات و األنشطة اليت متارس يف منشآهتم  على -

 حسب األولوية و األفضلية .
 للمشرفني و حتسني العالقة بينهم إعطاء أمهية ابلغة من قبل املشرفني للمدربني و من قبل املدربني جيب -

 حىت تصل العالقة حسنة و ملا ال عالقة تكامل ألن كل منهم يف حاجة إىل األخر.
 التنسيق بني الرايضات و األنشطة اليت متارس يف املنشآت الرايضية . ضرورة -
التعاون بني املشرفني و املدربني من أجل تطوير الرايضة بصفة عامة سواء الفردية منها أو اجلماعية  جيب -

 و الوطنية منها الدولية . ليةو من أجل املشاركة يف املنافسات احمل
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 اخلامتـــة
. اخل... هواة و رايضيني من املمارسني األفراد حتسني إىل ساعية, األمهية ابلغ أساسي جزء الرايضية املنشآت تعترب
 الدراسة، منهج يف التعليمية و الفنية املهارات لكل ميكن لكي املختلفة الرايضية األنشطة ممارسة خالل من عامة

 الوصول أجل من و الكافية الرايضية املنشآت توافر الضروري من فإنه أهدافها حتقق أن الرايضية األنشطة التدريب
 املقومات أهم من هي اليت اإلدارية العملية على  هذا كل  يتوقف و األهداف حتقيق و مرضية، و جيدة نتائج إىل

 اجملهودات لتنسيق العقالنية الطريقة الرايضية للمنشآت احملكم التسيري يعترب و احلديث العلمي الرايضي التطور
 العملية تنظيم على يعمل و بينها فيما تتأثر بينها فيما تتأثر وظائف على مبين وكونه املرجوة األهداف حتقيق قصد

 كرايضة  فعالة، بطريقة الرايضية األنشطة ملمارسة الكايف الفضاء توفري أجل من علمية منهجية صورة يف اإلدارية
 عملية و اإلدارة من لكل أن هذا كل  من نستخلص و اجلزائرية األندية أداء مستوى يف حتسنا عرفت اليت سباحةال

 . الرايضية املشروعات و املؤسسات خمتلف يف فعال دور التسيري
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 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة                                      

 – بسكرة – خيضر حممد جامعة

 والرايضية البدنية الرتبية معهد

 الرايضي والتسيري االدارة قسم

 

 

 و البدنية النشاطات تقنيات و علوم يف املاسرت شهادة لنيل مذكرة اجناز يف به نقوم الذي امليداين البحث إطار يف
.  حةالسبا رايضة تطوير يف الرايضية املنشآت تسيري دور: عنوانحتت (  رايضي وتسيري إدارة)  ختصص الرايضية

 االستمارة هذه من اهلدف أن أعلمكم و للبحث العون يد بذلك مقدمني االستمارة هذه مبلء سيادتكم إىل أتقدم
 نرجوا لذا ، العناية و السرية بكامل ستحظى تقدموهنا اليت املعلومات و العلمي، البحث جماالت توسيع و إثراء هو

 .التقدير و االحرتام فائق امن تقبلوا أخريا و,  مبوضوعية االستمارة ملء منكم

 املناسبة اخلانة املكان يف(   x)  عالمة ضع:  مالحظة
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 احملور األول : ضعف املوارد املالية يوثر على ممارسة السباحة 

 يكون :  من طرف املسري  لمنشأةهل تسديد تكاليف استغاللكم ل - السؤال األول :

               يف هناية املوسم ؟   -يف بداية املوسم ؟                -

 ؟املطلوبة من طرف ادارة املنشاة تساعدك يف بداية التدريبات تكاليفالهل تسديد :  السؤال الثاين

                               ال -                            نعم -
 هل العتاد الرايضي املتواجد يف املنشأة غري مناسب ألداء واجبكم ؟ -  السؤال الثالث:

 رأي آخر...................... -ال                               -                              نعم  -

 كيف تفسرون ذلك ؟ وما هو طلبكم ؟إذا كانت اإلجابة بنعم ،   -  السؤال الرابع:
....................................................................... 

  تصميمها يوثر على مردودية الرايضيني الرايضية للمعايري الصحيحة يف  املنشآتاحملور الثاين : افتقار 
 ؟ ما هي حالة املنشأة من الناحية اجلمالية  - السؤال اخلامس:

 متدهورة              -       متوسطـة                  -جيدة                               -
                  ؟ هل معايري الصيانة والعتاد املتواجد داخل املنشأة مناسبة ألداء واجبكم على أحسن وجه  -السؤال السادس:

  أخر ......... رأي -           ال                           -           نعم                           -
 يؤثر على مردودية الرايضيني ؟ .الصحيحة هل صحيح أن افتقار املنشأة الرايضية للمعايري  - السؤال السابع:

 آخر...........رأي  -                     ال                  -          نعم                           -
. إذا كانت اإلجابة بنعم ما هي احللول اليت تقدمونـها ألداء واجبكم مع الرايضيني ؟  -السؤال الثامن:

................................................................................ 
 املتوفرة داخل املنشأة ؟ . هل تستعطون حتقيق األهداف املسطرة وفق اإلمكانيات -السؤال التاسع :

 رأي آخر................. -ال                         -نعم                           -
 



 
 

 و منشأة تفتقر لذلك ؟ الصحيحة هل هناك فرق بني نتائج أدائكم يف منشأة تتميز ابملعايري -السؤال العاشر :
 رأي آخر......................... -                        ال  -نعم                           -
  : يساعد على تطوير مستوي ممارسي رايضة السباحة  ةالرايضي للمنشآتاألمثل  االستغاللاحملور الثالث 

هل تواجهون صعوابت و عوائق إدارية من قبل املشرفني و إدارة املنشأة عند استغاللكم  -: السؤال احلادي عشر
 نشأة ؟ .للم
 رأي آخر......................... -ال                          -نعم                           -

هل يسمح لكم ابستغالل كل ما حتتاجون إليه من األجهزة الرايضية و الوسائل املوجودة  -: عشر  السؤال الثاين
 يف املنشأة يف إطار ختصصكم ؟ .

  بعض األحيان  -ال                         -نعم                           -
 ما رأيك يف القانون الداخلي الستغالل املنشأة الرايضية ؟ . -السؤال الثالث عشر :

 رأي آخر ....... -فيه فجوات                -غري مناسب                 -مناسب                   -
 كيف تبدو عالقتكم مع إدارة املنشأة قبل استغاللكم للمنشأة ؟ .  -ال الرابع عشر :السؤ 

 متذبذبة  -سيئة                      -حسنة                    
 هل أثرت هذه العالقة يف حصولكم على املنشأة للتدريب ؟  -السؤال اخلامس عشر :

 رأي آخر......................... -                      ال    -نعم                           -
 

 

 

 

 

 

 



 

 : هنالك ثالث حماور  ابإلدارينياالستمارة اخلاصة 

  احملور األول: ضعف املوارد املالية يوثر على ممارسة السباحة 

 ؟. كيف هي حالة املوارد الـمالية يف منشأتكم   -السؤال األول :
 مرضية  -متوسطة                         -            ضعيفة                 -

 الـمصادر األساسية اليت تعتمدون عليها كثريا لتمويل منشأتكم ؟. ما هي -: السؤال الثاين 
    مصادر خاصــة -مصادر عمومية                                -

 تسد كل احتياجات الـمنشأة ؟. هل الـموارد املالية لـمنشأتكم كافية و - السؤال الثالث :
 رأي آخر.............. -             ال                         -             نعم                           -

 سطرة و فق اإلمكانيات الـمالية املتوفرة لديكم ؟.حتقيق أهدافكم امل هل تستطيعون -:السؤال الرابع
 رأي آخر......................... -ال                          -          نعم                 -

 ؟. السباحة ممارسي هل ترون أن حالة  املنشأة تؤثر اجيابيا على أداء - السؤال اخلامس:
 رأي آخر.........................  -ال                          -نعم                           -
 ثر على مردودية الرايضيني ؤ الرايضية للمعايري الصحيحة يف تصميمها ي املنشآتور الثاين : افتقار احمل 

 حادث وقوع حالة يف جندة خمارج على الرايضية املنشأة تتوفر هل - : السادسالسؤال 
  ال  -                      نعم  -

 املسبح حميط أرضية حالة ماهي:   -  : سابعالسؤال ال
 رديئة -            مقبولة -                      جيدة -

 للسباحني ابلنسبة عائق يشكل اهلندسي البناء هل - : السؤال الثامن
 ال    -نعم                      -

 
 للكبار وحوض للصغار حوض على الرايضية املنشأة تتوفر هل - : تاسعالسؤال ال

 ال -عم                      ن -
 
 



  : الرايضية يتمثل يف اعطاء األولوية ملمارسي رايضة السباحة  للمنشآتاألمثل  االستغاللاحملور الثالث 
 هل ترون أن هناك تطور يف استغالل املنشأة ابلوجه األمثل ؟. - :  لعاشرالسؤال ا -
 رأي آخر......................... -      ال                    -نعم                         -

 
 إذا كانت اإلجابة بنعم إىل ماذا ترجع أسباب هذا التطور ؟. -: احلادي عشرالسؤال 

................................................................................................ 
 تسبب يف االستغالل غري اجليد للمنشأة ومن الـمتسبب يف ذلك ؟.هل هناك عوائق إدارية  :الثاين عشر السؤال

 رأي آخر......................... -ال                         -نعم                         -
..................................................................................................... 

هل تعتمدون على القوانني املشرعة واخلاصة ابستغالل املنشأة وتطبق على من يستغل :  ثالث عشرؤال الالس
 منظمات ... إخل ؟ . املنشأة من األندية ،

 رأي آخر......................... -ال                          -نعم                       -
 ضايقات من طرف مستغلي املنشأة الرايضية ؟. هل تواجهون م : لرابع عشرالسؤال ا

 رأي آخر......................... -ال                          -نعم                      -
: هل تعطون األفضلية يف توزيع توقيت التدريب للنوادي اليت متتلك عناصر من النخبة يف اخلامس عشرالسؤال 

 ؟. السباحة رايضة
 رأي آخر.................... -ال                          -                 نعم     -
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2 )امللحق رقم
 تسهيل املهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 ملخص الدراسة

 

 :دور تسيري املنشآت الرايضية يف تطوير رايضة السباحة عنوان الدراسة     
  :هدف الدراسة                                                                                                 

 داخل املنشآت الرايضيةومعرفة دوره  السباحة رايضة بتطوير اجليد التسيري عالقةدراسة 
 السباحة رايضة تطوير على الرايضية للمنشأة اجليد التسيري أيثر كيف: سةمشكلة الدرا 
 فرضيات الدراسة: 

 الفرضية العامة:    
                                                                                                                              .والتنظيمية واملالية املادية املوارد بتوفري السباحة رايضة تطوير على يساعد الرايضية للمنشأة اجليد التسيري      

                                                                                                 الفرضيات اجلزئية:

 . السباحة ممارسة على يؤثر املالية املوارد ضعف -      

 . الرايضيني وديةدمر  على يؤثر تصميمها يف الصحيحة للمعايري الرايضية املنشآت افتقار -      

 .السباحة رايضة ممارسي مستوي تطوير على يساعد الرايضية للمنشآت األمثل االستغالل -
  :تسيري على املسؤولني اإلداريني كذا  و الوحدات مستوى على ينشطون الذين املدربني ومشلتعينة الدراسة 

   .  ببلدية بسكرة الرايضية املنشآت
 :يف أوائل أفريلقمنا بتوزيع االستبيان  اجملال الزمين. 
 : بسكرة ببلدية أومليب والنصف األومليب املسبح ومدريب إداريي اجملال املكاين 
  :مت استخدام املنهج الوصفي.املنهج 
  االستبيان  :املستعملة يف الدراسةاألدوات  
 نتائج الدراسة: 

 التنظيمية و واملالية املادية املوارد بتوفري السباحة رايضة تطوير على يساعد الرايضية للمنشأة اجليد التسيري. 
 السباحة ممارسة على يؤثر املالية املوارد ضعف . 

 وتوصيات اقرتاحات: 
 أداء على قادرين يكونوا أن و ةاملسؤولي حتمل و الصائبة و الالزمة القرارات اختاذ املشرفني و املسريين على 

 .جيد بشكل عملهم
 حىت بينهم العالقة حتسني و للمشرفني املدربني قبل من و للمدربني املشرفني قبل من ابلغة أمهية إعطاء جيب 

 .األخر إىل حاجة يف منهم كل  ألن تكامل عالقة ال ملا و حسنة العالقة تصل
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