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 كلمــة شكــر:

 املبتغى وأعانين سهل يل محده ألنهاال الذي كان فضله و عطائه كرميا شكره شكرا جزيامحدا كثريا و  اللـهمحد ا
 .املتاعب االصعاب و هون علي رغم كذل و لعلى إمتام هذا العم

أن أتقدم بعميق الشكر و خالص التقدير إىل أستاذي الفاضل بقار ناصر الذي تفضل باإلشراف على  يسعدين
 هذه املذكرة ومل يبخل عليا بنصائحه و إرشاداته القيمة قط.

وكذا املشرفني الدراسي  يده طيلة مسرية الدرب  ىزيل الشكر إىل كل استاذ درس  علكما يسعدين التقدم جب
 يد املساعدة والزمالء واالصدقاء مجيعهم.الذين قدموا يل 

تقدم جبزيل الشكر إىل كل من قدم يل يد املساعدة من قريب أو من بعيد وخاصة من ساعدين يف كتابة هذه ا و
 املذكرة و إىل كل قسـم اإلدارة و التسييـر الرياضـي.

 
 املستعان اللـهو 

 

 



 

 

                                                                                     

 إىل رمش احلنان وعنىان األمىمح   ....

 إىل  انيت أرضعتين مه نثنها ، وغذتين مه حناهنا

 هثح انزب  وكمال  انىد  وصفاء انقهةإىل  

 عين  ..     واملشتاقح دائما يل  ..       واحلنىوح أتدا عهً       .. إىل احلائزج دوما                            

 .  الغالية       أمي

 وٌتهفظ حكما            .وٌفٍض كزما وٌنساب مساحح .وٌتدفق حهما .وٌتقد قىج .نقدح عشماإىل انذي ٌ              

 .العزيز           أبي 

   :  إخىتً وأخىاتًٍاج إىل مه كاوىا والسانىا سندا يل يف احل

 . خىايل وأعمامً وسوجاهتم وأتنائهم إىل جدي وجدتً حفظهما اهللإىل أ

 اىل كم األحثاب واألصدقاء

 . ويف كم مكان..وسىرٌا انطاهزج يف اجلشائز وفهسطني  ئناأرواح شهداإىل 

 .. .إىل كم مه عهمين حزفا..

                                                  طٍثح كم مه أعاوين حتى تكهمح إىل                                                                                      

 اجلهد املتواضعأهدي هذا                                         
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 :دمةـــــــــــــمق

 اصبح اذ مضى وقت أي من اكثر وذلك كبرية مهيةأ تكتسي ىذا عصرنا يف الرياضة صبحتأ لقد
 جانب اىل وذلك. والدول الشعوب تطور مدى نقيس ان بواسطتها ميكن اليت ادلعايري أحد جعلها باإلمكان
 عند هبا االىتمام يكون فالرياضة. ذلك وغري ادلعيشي وادلستوى والصحة كاالقتصاد االساسية االخرى ادلقاييس
 تطور مدى دلعرفة االساسي ادلقاييس تعترب واليت سابقا ادلذكورة ادلعايري خيص فيما اما معينة، درجة اىل الوصول

 من والرئيسي األساسي احملرك ىي البلدان من بلد أي يف والرياضية البدنية الًتبية اصبحت لذلك الشعوب ىذه
 منها جتعل اسس عدة على تقوم(.  البدنية الًتبية)  فهي عامة بصفة الرياضة ميدان يف ادلسجل التقدم معرفة أجل

   .وكيفا كما وذلك ادلمارسة مستوى تطوير يف فعالة وسيلة

 حيث الرياضية ادلؤسسات تسمية على يصطلح ما والرياضية البدنية الًتبية دعائم بني من اصبح وعليو
 وىو ادلستقبل يف بارزا رياضيا يصبح ان ميكنو الذي ادلسار يف وتوجيهو للرياضي االوىل اخلطوات وضع على تعمل

 ان ىو ادلالحظ والشيء، كذلك الوطنية وبالتايل واجلهوية احمللية الرياضية ادلنتجات بناء يف يساىم ان ميكن ما
. عامة بصفة الرياضي والنشاط البدنية بالًتبية الواضح االىتمامىو  منها ادلتطورة الدول السيما البلدان من العديد
 العتاد توفري وكذلك وادلدربني ادلتخصصني ادلؤطرين توفري ومنها واجليدة الصحيحة باألسس بتدعيمو وذلك

 ذلا ادلخصصة وادليزانيات االعتمادات خالل من ذلك ويظهر. ادلستحقة االمهية وإعطائها الالزمة الرياضية واذلياكل
 العامل دول من الكثري جعل ما وىو شؤوهنا بتسيري تقوم إطارات نييوتع ،أجلها من تنظم اليت وادللتقيات والربامج
ىناك عدد غري كاف من ادلنشآت واذلياكل الرياضية  الرياضي النشاطوادلالحظ أن يف ميدان . خطواهتا تتبع الثالث

. الرياضي النشاط تطور علىدما قد يُؤثر  ،حديثة رياضي أو أجهزة تدريب عتاد ادلتطورة وبعض منها ال تتوفر على
 احملافظة ىو ادلرجوة، وبالتايل يبقى مسعاىا الوحيد النتائج حتقيق او ادلمارسة مستوى رفع عن بعيدة جعلها ما وىذا
 وصحتو. الفرد قوام على

 الشابة ادلواىب قدرات مسايرةيساعد ال حمالة يف  اجملهزة بالوسائل احلديثة ضيةالريا اذلياكل وفرةإن 
 أن ادلستقبل يف تستطيع حىت ،فشيئا شيئا مستواىا لتطوير قدراهتا ومعرفة ادلالئم لالختصاص توجيههاو   واكتشافها

 للًتبية قويا دفعا يعطي ما ىذا ،االختصاصات خمتلف يف جيد بشكل الوطنية ادلنتخبات تدعيم يف لبنة تكون
الرياضية بصفة عامة ورياضة   ادلمارسة على اإلقبالعلى  يزيد ادم اجلميع، اىتمام حملكي تكون  والرياضية البدنية

  كرة اليد بصفة خاصة.

 يف فصول ثالثة إىل وينقسم النظري اجلانب وفينا ىذا، يبدأ باجلانب التمهيدي مث بابني: الباب االول حبث يفو 
 الباب الثاين وىو أما اليد، كرة الثالث لفصلا يف ،الرياضية اإلدارة الثاين الفصل الرياضية، ادلنشآت األول الفصل
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 حتليل و عرض الثاين الفصل للبحث، ادلنهجية الطرق األول الفصل: مها فصلني إىل فيو تطرقنا  التطبيقي اجلانب
 .ومناقشتها الدراسة نتائج

 



 :قائمة الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عناوين الجداول

 79 ام الللتدريبات مناسب  ميثل تواجد العتاد يف املنشآت الرياضية 01
 80 ميثل االمكانيات املتوفرة يف املنشآت مناسبة لتحقيق االهداف املسطرة 02
 81 مدى اعتماد علي وسائل عمل حديثة داخل املنشآت  03
 82 نقص اهلياكل والوسائل الرياضية حتقيق االهداف ميثل ميكن ان يعيق 04
 84 ميثل الرغبة يف تطوير رياضة كرة اليد عند توفر اهلياكل الرياضية  05
 84 ميثل املالعب املتواجدة كافية ام فيه نقص 06
 85 ميثل اهلياكل املتواجدة بإمكاهنا ان تساعد الرياضني يف حتسني مستواهم 07
 87 املتواجدة ميكن ان تغطي احتياجات رياضة كرة اليدميثل املوارد املالية  08
 87 ميثل معرفة هل فيه ميزانية خمصص للعبة كرة اليد داخل املنشآت  09
 88 ميثل وفق االمكانيات املتوفرة هل يستطيعون حتقيق اهدافهم املسطرة 10
 89 املالية ميثل هل فيه قدرة علي ازالة الصعوبات اليت تواجه املسريين يف تسري املوارد 11
 90 ميثل مصادر متويل املنشآت الرياضية  12
 91 ميثل ضعف املتابعة املالية هل تؤثر علي سري الربامج الرياضية 13
 92 ميثل يوجد فيه ميزانية يف ظروف االستعجالية 14
 93 ميثل مدى استغالل وسائل اهلياكل الرياضية من قبل املمارسني 15
 94 ميثل عند استغالل املنشآت يوجد فيه اجراءات ادارية متبعة  16
 95 ميثل عند استغالل اهلياكل فيه تسهيالت من قبل املسريين ام ال  17
 96 ميثل مدى توفري ظروف عمل مناسبة عند استغالل املنشأة من قبل املسريين  18
 97 ميثل املدة الزمنية املخصصة الستغالل املنشآت كافية ام ال 19
 89 الرياضية استغالل عقالين ام غري عقالين ميثل استغالل اهلياكل  20
 99 ميثل املسريين يسمحون باستغالل مجيع االجهزة املتوفرة ام ال  21
 



 قائمة االشكال

رقم 
 الشكل

 الصفحة عناوين االشكال

 79 مناسب ملتطلبات التدريب الرياضي. العتاد يف املنشآت الرياضية دائرة متثل نسبة 01
 81 .االمكانيات املتوفرة يف املنشآت مناسبة لتحقيق االهداف املسطرة دائرة متثل نسبة 02
 82  .عمل حديثة داخل املنشآتمدى اعتماد علي وسائل دائرة متثل نسبة  03
 83 .تحقيق االهدافلان يعيق نقص اهلياكل والوسائل الرياضية  يةنامكنسبة اثل دائرة مت 04
 85 دائرة متثل نسبة املالعب املتواجدة كافية ام فيه نقص. 05
 86 مستواهمدائرة متثل نسبة اهلياكل املتواجدة اليت بإمكاهنا ان تساعد الرياضني يف حتسني  06
 88 دائرة متثل نسبة امليزانية املخصص للعبة كرة اليد داخل املنشآت. 07
 89 االمكانيات املتوفرة لتحقيق االهداف املسطرة لدى املسريين. دائرة متثل نسبة 08
 90 .دائرة متثل نسبة القدرة علي ازالة الصعوبات اليت تواجه املسريين يف تسري املوارد املايل 09
 91 .دائرة متثل نسبة مصادر متويل املنشآت الرياضية الدائمة 10
 92 دائرة متثل نسبة ضعف املتابعة املالية ومدى تأثريها علي سري الربامج الرياضية. 11
 93 ان كان يوجد فيه ميزانية يف ظروف االستعجالية. نسبة متثل دائرة  12
 94 .مدى استغالل وسائل اهلياكل الرياضية من قبل املمارسني نسبة متثل دائرة 13
 95 .االجراءات االدارية املتبعة عند استغالل املنشآت نسبة متثل دائرة 14
مدى توفري ظروف عمل مناسبة عند استغالل املنشأة من قبل  نسبة متثل دائرة  15

 املسريين.
96 

 97 املدة الزمنية املخصصة الستغالل املنشآت كافية ام ال. نسبة متثل دائرة  16
 98 استغالل اهلياكل الرياضية استغالل عقالين ام غري عقالين. نسبة متثل دائرة 17
 99 املسريين الذين يسمحون باستغالل مجيع االجهزة املتوفرة. نسبة متثل دائرة 18
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 اإلشكالية: -1
تُعد الرياضة عنصرا قويا يف اعداد املواطن الصاحل وتزويده خبربات ومهارات واسعة سبكنو من التكيف مع  

تظهر يف النسيج  جمتمعو حىت أصبحت املمارسة الرياضية حقيقة زبًتق االعراف وتصبح شيئا فشيئا حقيقة
 االجتماعي.

ورمن يف عهد ربظى فيو أوقات الفراغ بقسط متزايد من أوقاتنا أصبح من املفيد أن تكون الرياضة  
والتسلية مكانة مرموقة لنشاط الفرد خالل ىذه االوقات، فقد أثبت ومن منظور علمي العالقة اجلوىرية واجلدية 

لنفسي، فاألحباث العلمية املعاصرة يف علم النفس املعاصر تأكد على بني اجلانب الفيزيولوجي لإلنسان وجانبو ا
وجود رابطة قوية بني اجلسم والعقل نظرا للتكامل واالنسجام والتداخل بينهما، حيث يقول العامل شارلن بيوتشر:  

عالية واالجتماعية، " إن الًتبية الرياضية ىي ميدان ذبرييب ىدفو تكوين املواطن الالئق من الناحية العقلية واالنف
    1وذلك عن طريق الوان النشاط الرياضي، فما يؤثر يف اجلسم يؤثر بطريقة آلية يف العقل والعكس يفرض نفسو "

والدولة اجلزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى املمارسة الرياضية أنشأت وتعلقت بضرورة توفري وهتيئة   
عب كرة القدم واضحضائر املتعددة الرياضات والقاعات دبتتلف انواعها، املنشآت الرياضية العمومية املتمثلة يف مال

وىذا ما تعززه بعض النصوص القانونية املتعلقة هبذا الشأن، حيث جاء يف بعض مضموهنا ان الدولة تسهر دبشاركة 
ياضية والبدنية اجلماعات احمللية وبعد استشارات ىياكل التنظيم والتنشيط، ومن أجل ترقية وتنمية املمارسة الر 

وتعمل على هتيئة املنشآت الرياضية املتنوعة واملكيفة مع متطلبات خمتلف أشكال املمارسة الرياضية للمتطط 
 الوطين للتنمية الرياضية. 

يومنا ىذا،  إن املتتبع ملراحل التطور والنمو اليت مرت هبا رياضة كرة اليد يف اجلزائر منذ االستقالل إىلو   
ت تتتبط يف العديد من املشاكل واملعوقات اليت الزمتها على امتداد ىذه الفًتة كنقص التأطري يدرك أهنا كان

ت خمتلف ينالرياضية، حيث ب آتالرياضية وانتشار مظاىر اإلمهال والتسيب وسوء استعمال املنش آتواملنش
 سوءقص املنشآت الرياضية و الدراسات واألحباث أن أىم ما يعرقل عجلة التنمية رمو األىداف املسطرة هلا ىو ن

 لرفع من مستوي رياضة كرة اليد. ان وجدت استعماهلا

جيب زيادة مستوى رياضة كرة اليد، ومع اشتداد املنافسة  تراجع إىلميكن ان تؤدي كل ىذه املعوقات وغريىا       
املتتصني بالبحث عن  اىتمام ةاديز ، ىذا ما ادى اىل لرياضة األصلحالن البقاء لمستوي رياضة كرة اليد  ورفع

رياضة كرة اليد وأمهها املنشآت الرياضية اليت تعترب العنصر املركزي يف  ىالطرق واألساليب اليت سبكن من رفع مستو 
 تطور ىذه الرياضة.

                                                           
دنية والرياضية  براىيمي حممد: عملية تسيري املنشآت والوسائل الرياضية يف املؤسسات التعليمية، )مذكرة ماجيستري  (، جامعة اجلزائر معهد الًتبية الب 1

 .08، ص 2007_ 2006سيدي عبد اهلل، 
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ة الرياضية وسبثل أكرب الوظائف االساسية، والرتباط أاالدارة الرياضية أحد األركان األساسية يف املنشد كما تع      
باىتمام ودعم مادي من طرف  ظىاملنشآت بكل العمليات اإلدارية وىذا بالرغم من ان املنشآت الرياضية رب

ىذا اال ان لعبة كرة اليد جيب العمل والسهر املتواصل للتحقيق اكرب مستوى هلا لدى دمارسيها، وعند  الدولة،
وانطالقا من أمهية املنشآت الرياضية ودورىا ، دمارستها يتطلب دائما توفري ىياكل واجهزة متطورة ومنشآت رياضية

  يف تطوير رياضة كرة اليد نطرح التساؤل التايل:

 هل للمنشآت الرياضية دور في تطوير رياضة كرة اليد؟ -         

 االسئلة الجزئية:

 ىل نقص الوسائل واهلياكل الرياضية يؤثر سلبا علي رياضة كرة اليد يف الوادي.  .1
 املالية اخلاصة بتسيري املنشآت الرياضية تؤثر سلبا علي تطوير رياضة كرة اليد.ىل نقص املوارد  .2
 ما مدي استغالل املنشآت الرياضية من طرف دمارسي رياضة كرة اليد. .3

 فرضيات الدراسة:-2

 الفرضية العامة: -2-1

 للمنشآت الرياضية دور كبير في تطوير رياضة كرة اليد في والية الوادي. 

 الفرضيات الفرعية: -2-2

 نقص الوسائل واهلياكل الرياضية يؤثر سلبا علي تطور رياضة  كرة اليد يف والية الوادي.. 1
 نقص املوارد املالية اخلاصة بتسيري املنشآت الرياضية يؤثر سلبا علي تطوير رياضة كرة اليد يف الوادي.. 2

 بة كرة اليد يف والية الوادي.ىناك استغالل جيد للمنشآت الرياضية من طرف دمارسي لع. 3

 همية الدراسة :أ -3

ظاىرة تدين  ةعاجلجيب مانو  جلب اىتمامنا هلذا املوضوع اسباب جد موضوعية وىذه االسباب ىيما        
، ألن رياضة كرة اليد هلا امهية داخل اجملتمع ىذا ما اوجب معاجلتها، وجيب علينا ايضا رياضة كرة اليد ىمستو 

، ألن املنشآت الرياضية تعمل على تطوير ىذه املنشآت الرياضية ودمارسة التسيري داخل املنشأة ىعل تسليط الضوء
تطوير  ىثره علأدور املنشآت و الرياضة وما يساىم يف ذلك ىو التسيري اجليد داخل املنشآت الرياضية، ومراعاة 
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امهية املنشآت ، وسبب دراستنا أيضا ىو ، وما تقدمو من دور يف تطوير رياضة كرة اليدوتنمية رياضة كرة اليد
 .، أي اجملال الذي ميكن ان تسامها بو املنشآت لتطوير رياضة كرة اليدالرياضية يف تطوير رياضة كرة اليد

 هداف البحث:أ -4
 ؛ان اهلدف املقصود من البحث ىو دراسة دور املنشآت الرياضية يف تطوير رياضة كرة اليد 
  ؛ تنجم عن سوء تسيري املنشأةالتغلب علي الصعوبات اليت 
 ؛حماولة ابراز امهية توفر اهلياكل والوسائل داخل املنشأة 
  ؛الوصول ايل ربقيق آلية تطوير رياضة كرة اليد 
   ىم نقاط تطور املنشآت الرياضية يف النهوض برياضة كرة اليد.  أمعرفة 

 أسباب اختيار الموضوع: -5

  ؛عن املنشآت ودورىا يف تطوير الرياضةالرغبة يف دراسة ىذا املوضوع وخاصة 
  قلة الدراسات والبحوث العلمية حول ىذا املوضوع باألخص، وقلة معرفة العناصر الرئيسية لتطوير ىذه

 ؛الرياضة
 حماولة التعرف على أىم املشاكل والعراقيل اليت تعرقل تطور رياضة كرة اليد؛ 
  ؛اليدالوقوف على ما ميكن أن تقدمو املنشآت لرياضة كرة 
 ؛سباشينا مع زبصص االدارة والتسيري الرياضي، وكذا سباشينا مع فرضيات البحث 
 .توضيح دور الوسائل واهلياكل يف املنشآت الرياضية 

 الدراسات السابقة والمشابهة: -6

 من بني الدراسات نذكر ما يلي:

الرياضية في المؤسسات عملية تسيير المنشآت و الوسائل ، 2007، سنة: براىيمي حممدالدراسة االولى
فراد خمتارة من بني قاعدة أوالثانية جمموعة  ، حيث تضمنت عينة البحث انطالق من الفرضية االوىلالتعليمية

ستاذ ومت توزيع أ 22بلغ عددىم  ىكل االساتذة الذ  ىوسع سبثل اجملتمع فقد مت استعمال طريقة املسح الشامل علأ
كل التالميذ الذين بلغ   ىضية الثالثة استعمل طريقة املسح الشامل علاالستمارات عليهم، وانطالقا من الفر 

ولقد اعتمد الباحث يف دراستو على املنهج الوصفي ألنو تلميذ ومت توزيع االستمارات عليهم،  289عددىم 
 النتائج التالية:اىل حيث سبكن من الوصول اساسي يف دراستو، 

  رفع املردود الرياضي لتالميذ التعليم الثانويتوفر املنشآت والوسائل الرياضية يساىم يف. 
 حسن تسيري املنشآت و الوسائل الرياضية يؤدي ايل رفع املردود الرياضي للتالميذ. 
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 .درجة ربكم املؤطرين يف املنشآت والوسائل الرياضية يلعب دورا ىاما يف رفع املردود الرياضي للتالميذ 
مدى فاعلية المنشآت والوسائل الرياضية في مرحلة ، 2011سنة  ،دراسة ربوح خلضر الدراسة الثانية:
استاذا من والية اجللفة وىي مجيع اساتذة الوالية ، اما  190عينتني العينة االويل  ى، وطبقت علالتعليم المتوسط

يف ، واستتدم استمارة مستتدما يف حبثو طريقة توزيع االستبيان 547العينة الثانية وىي التالميذ حيث مت توزيع 
 حيث توصل ايل النتائج التالية: منهج البحث املنهج الوصفي،

 قلة الوسائل واملنشآت الرياضية يف مرحلة التعليم املتوسط يضعف الوصول ايل االىداف املرجوة.  
 ميكن ربقيق االىداف اخلاصة بالًتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم املتوسط بتوفري جيد للمنشآت.  
 الوسائل والعتاد الرياضي علي  تفعيل االنشطة الرياضية يف مرحلة التعليم املتوسط يعمل وجود. 
 الرياضية يف مرحلة التعليم  البدنية للمنشآت والوسائل البيداغوجية الرياضية دور يف ربقيق اىداف الًتبية

 .املتوسط
، الرياضية والمتابعة المالية لهاآليات تمويل المنشآت ، 2012: دراسة نايت ابراىيم حممد، الدراسة الثالثة

ولقد  وطبق جمتمع البحث علي جمموعة من املديرين املاليني ملتتلف املنشآت الرياضية لبعض واليات الوطن،
 حيث توصل ايل النتائج  التالية: استتدم الباحث يف حبثو ىذا املنهج الوصفي التحليلي،

  استمراريتها مرىون دبا تساىم بو خمتلف اليات التمويل يف ربقيق تسيري املنشأة الرياضية وذماحها وبقاء
 .اىدافها من جهة، ودبا تعمل بو املتابعة املالية املنظمة علي رفع مستواىا من جهة اخرى

  ليات سبويل املنشأة الرياضية تساىم يف ربقيق اىداف ادارهتاآان.  
  ى تسيري ادارة املنشأة الرياضيةىناك متابعة يف املنظومة الرياضية تعمل علي رفع مستو. 

االدارة الرياضية ودورها في تحسين تسيير  ،2007: دراسة شواطي رابح، خلفات عمر سنة الدراسة الرابعة
ولقد اعتمد ، حيث مت تعيني جمتمع حبثو جمموعة من االداريني يف بعض املنشآت الرياضية، المنشآت الرياضية

 وتوصل ايل:صفي، الباحث أيضا يف دراستو املنهج الو 

 ؛لإلدارة الرياضية دور يف ربسني تسيري املنشآت الرياضية 
 ؛ان التتطيط يلعب دورا مهما يف ربسني تسيري املنشآت الرياضية 
 ؛ان التنظيم ىو اآلخر يلعب دورا مهما يف ربسني تسيري املنشآت الرياضية 
 ضية.ايضا ان الرقابة تلعب دورا مهما يف ربسني تسيري املنشآت الريا 

 التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل قراءتنا جململ الدراسات السابقة وجدنا أهنا تتشابو إىل حٍد بعيد مع موضوع حبثنا، أن من بني أىم 

 النقاط اليت توصلت إليها تلك الدراسات ىي:
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  مرحلة التعليم ىداف الًتبية الرياضية يف أللمنشآت و الوسائل البيداغوجية الرياضية دور يف ربقيق
 .املتوسط

  ليات التمويل يف ربقيق آتسيري املنشأة الرياضية وذماحها وبقاء استمراريتها مرىون دبا تساىم بو خمتلف
 .اىدافها من جهة، ودبا تعمل بو املتابعة املالية املنظمة علي رفع مستواىا من جهة اخرى

  الرياضي لتالميذ التعليم الثانويتوفر املنشآت و الوسائل الرياضية يساىم يف رفع املردود. 
 المفاهيم والمصطلحات: -7

والذي يعين اخراج امليزة او الفائدة الكامنة  volupe: ىو مصطلح مشتق من اصل التيين التطوير .1
 داخل اي شيء.

ىذا  ىرت بشكل متتابع ىدفو التعديل والتحديث، وعلو  حالة طُ أو : يعين نشاط عملية اما المفهوم العام
 ن التطوير ىو نشاط  ىادف للتغيري االجيايب لالرتقاء باضحالة املدروسة رمو االفضل.إاالساس ف

 : ىي الطرق واملناىج يف تسيري املؤسسة.االساليب .2
ىي اضحقل الذي يهتم دبجموع األفراد الذين يتحملون املسؤولية يف إدارة وقيادة االنسجام يف  اإلدارة: .3

سواء كان ذلك من خالل اإلذمازات الفعالة والكافية لتحقيق أبسط  توحيد جهود ىذه األفراد
 .  1االحتماالت يف النجاح

ىي عبارة عن جممعات رياضية سبارس فيها خمتلف الرياضات سواء الفردية أو  المنشآت الرياضية: .4
  .2اجلماعية وىذه املنشأة هلا إدارة تسريىا وفق برنامج معني

 ليو الرياضة.إاهنا : ذلك الواقع املادي املؤسسايت الذي تعهد  ىتعرف عل التعريف االصطالحي:

فضل صورة وذلك اذا اتبعت جوانب أ اهنا: وحدة فنية اجتماعية املفروض ان تدار للوصول اىل ىوتعرف عل
خر ويتأثر بو وىي االىداف اليت تكون معروفة و رئيسية متداخلة يف بعضها حبيث يؤثر كل جانب منها يف األ

 للموارد البشرية واملادية والعمليات االدارية كالتتطيط والتنظيم والتوجيو واملتابعة. واضحة

ىي اهلياكل وامليادين اليت يتم فيها دمارسة النشاط البدين الرياضي بكافة انواعو دبا يف ذلك من  التعريف االجرائي:
سس و معايري دولية وان تتماشي أ ىة الرياضية قائمة علأمعدات وذبهيزات ضرورية، حيث جيب ان تكون املنش

 مردوده. ىمع التطورات اضحادثة وتعترب االساس يف دمارسة النشاط البدين الرياضي وتأثر عل

                                                           
 .211،  ص1995، القاىرة،  3حممد صبحي حسانني : القياس والتقومي يف الًتبية البدنية والرياضية ، دار الفكر العريب، ط  1
،  2004/2005(، اجلزائر، زبرج حريزي عبد اهلادي وآخرون : التسيري اإلداري يف األندية الرياضية وعالقتو دبردودية فرق كرة القدم ، )مذكرة 2

 .06ص
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 تمهيد:
 عمل تسهيل يف تساىم فعال عامل العمل، حبيث تعترب ووسائل اإلمكانيات غلب توفَت  مشروع أي جاحلن

 التكوين فإن ولذا فعاال دافًعا يكون أن شأنو من مالئمة عمل وسائل توفر فإن وعليو ادلؤطرين وادلوظفُت،
 )الرياضة( ادليدان ىذا يف العاملة اإلطارات ربظى أن غلب واحدة. وذلذا حلقيقة متكاملُت جانبُت والتجهيزات

 وذلك الالزم الرياضي والعتاد ادلنشآت توفَت فيها دبا مالئمة عمل ظروف بتوفَت وذلك الدولة، طرف من باالىتمام
يق عراقيل، وان صلاح ادلنشآت الرياضية يف ربق تصادفهم أن دون من مالئمة ظروف يف العمل ذلم يتسٌت حىت

كفاءة وفعالية االدارة وطريقة تسيَتىا وادلبادئ االساسية اليت يتمسك هبا ادلشرف   ىبدرجة كبَتة علاىدافها يعتمد 
من تسيَت  ةأليو ادلنشإعلم دبا غلب ان ربتاج أنات الرياضية، حيث ان ادلشرف ىو يف زبطيط ادلنشآت واالمكا

 .وازباذ القرار
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  :ضيةلمحة تاريخية عن المنشآت الريا / 1

  :الرياضية في العصر القديم آتالمنش/ 1_1

قامة دورات رياضية والتسمية ىتم إلاول من أهنم أشآت الرياضية لإلغريق، حيث يرجع الفضل إلقامة ادلن
ستمرت دلدة ا، دورة رياضية يف مدينة اودلبيا قبل ادليالد 468ذ أقاموا عام إودلبية مأخوذة عنهم احلالية للدورات األ

من  نشاء عددإعات، شلا اضطر ادلسؤولُت إلقامة شًتك فيها اعداد كثَتة من الالعبُت من سلتلف ادلقاطامخسة ايام 
متابعة ادلباريات  وقد اطلق  ىَتة من ادلتفرجُت الذين حرصوا علعداد وفأ بستيعاالادلالعب الكبَتة اليت تتسع 

رلموعة من  ىاستاد علواثناء العصر الروماين اطلق لفظ    stadamادللعب الرئيسي الكبَت لفظ استاد   ىعل
 : 1ادلنشآت الرياضية اليت تضم ادلالعب االتية

 ؛ملعب البنتاثون: الذي كان يستعملو الرومان يف إجراء منافسة البنتاثون (1

  ؛ملعب اذليبودروم: وقد خصص يف العصر الروماين دلسابقات الفروسية والعربات (2

  ؛وكان ؼلصص ىذا ادللعب للتدريبا: الباالسًت  (3

حلايل دبا يسمى الليونيديون: وىو ادلكان الذي ؼلصص إلقامة الالعبُت والزوار كما ىو احلال يف العصر ا (4
 ؛بالقرية الرياضية

الكولوسيوم: وىو اشهر ادلالعب التارؼلية القدؽلة، وقد أتقن ىذا ادللعب ووفر لو مجيع الوسائل واىتمام  (5
 ؛الذين  أتقنوا يف صنعو ف مهندسُتمن طر 

بدأ االىتمام الكبَت من طرف ادلسؤولُت بادلنشآت الرياضية يف أوروبا وطورهتا على يد  1890وعند بداية عام 
ستعانوا بالتكنولوجيا ادلتطورة يف ذبهيز اآت ذىبوا حىت إىل ذبهيزىا الذين خرباء ومتخصصُت وبعد اىتمامهم بادلنش

هم يف تنافس مستمر بُت معظم الدول يف إظهار سلتلف التقنيات والتطورات احلديثة سلتلف ىذه ادلنشآت شلا جعلت
 . 2اليت وصلت إليها

 

 

 

 

 

                                                           

 . 95، ص 1998عفاف ع ادلنعم درويش: االمكانات يف الًتبية البدنية، منشاة ادلعارف االسكندرية،  1
 .96،ص 2008_ 2007عمر دمانة:  دور تنظيم ادارة ادلوارد البشرية يف تطوير ادلنشآت الرياضية، )مذكرة ماجستَت(، جامعة اجلزائر،  2
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  : المنشآت الرياضية في العصر الحديث/ 2_1

o الرياضية المدن: 
 وذبهيز اعداد يف اذلام لدورىا باإلضافة دولية بطوالت وأ دورات تنظيم عند الرياضية ادلدن عليةأ تظهر

  :يلي فيما نوردىا نأ ؽلكن خاصة اتمواصف الرياضية وللمدن القومية وادلنتخبات الفرق

o الملعب: 

 مع حارات 8_6 من عدد ىعل ػلتوي للعدو مضمار وحولو لقدما لكرة قانوين ملعب ىعل يشتمل
 متفرج 25000 من ألكثر تتسع  اليت ادلتفرجُت دلدرجات باإلضافة ىالقو  العاب دليدان اخلاصة  هيزاتالتج

 ادلختلفة. للخدمات ادلدرجات سفلأ ادلنطقة وتستعمل يُتعالماإل ماكنأو  الزوار لكبار ومقصورة

o  المغطاة الصالة: 

 إلمكانية وذلك ا،مًت  27وعرض طول مًتا 45 عن ادلغطاة الصالة وسط يف ادلوجودة احللبة تقل اال غلب
 الرئيسية الصالة هبذه تلحق نأ غلب كما متفرجُت مدرجات لوجود ةباإلضاف رياضة من كثرأ يف استغالذلا

  متنوعة. نشطةأ عليها سبارس ىاخر  الةص

o  المفتوحة المالعب:  

 من ارضيتها تكون ادلالعب وىذه الرياضية ادلدينة داخل ادلفتوحة ادلالعب من رلموعة توفَت الضروري من
 مع مفتوح فٍت مجباز ملعب لتوفَت باإلضافة اليد، كرة اذلوكي، القدم، كرة للممارسة اخلضراء ادلسطحات

  .1ملعب لكل خاصة مدرجات توفَت مع  والتنس والطائرة السلة كرةل ىاخر  حةمفتو  العبم

o  والغطس السباحة حمام:  

 تقل ال منفصل غطس حلوض باإلضافة مًتا، 2.10 بعمق مًتا 50×21 ودليبأ سباحة حوض توفَت غلب
  ادلسابقات. قبل لإلمحاء اخر وحوض متدرج بعمق مًتا 12×15 بعادهأ

 

 

 

 

 

                                                           

 .60عفاف عبد ادلنعم درويش:  مرجع سابق، ص  1
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o  االعاشة مناطق:  

 الفندقية باخلدمات مزودة غرفة 100 عن عددىا يقل ال حبيث للنوم ادلخصصة الغرف من رلموعة وىي
 يوفر ما وكل رئيسي ومطعم والكافيتَتيا والفيديو موسيقى وشرائط ومكتبة واجللوس لالجتماع وصاالت
  .1احتياجاهتم لالعبُت

o  المركزية الخدمات:  

 الصحي الصرف وشبكة وادلياه بالكهرباء إلمدادىا للمنشآت العامة اخلدمات توفَت عن ادلسؤولة وىي
 واخلدمات التجاري وادلركز السيارات االنتظار ماكنأو  بادلدينة وادلوجودة والفرعية ةالرئيسي والطرق واالتصاالت

   ...اخل. االستعالمات الربيدية السياحية االخرى

 :الرياضية المنشآت تعريف /2
 ،الرياضي ادلستقبل يف تتحكم فهي يالرياض التطور يف مسعى لكل االساسي العنصر الرياضية ادلنشآت تعترب

 .الرياضية ادلمارسة وتوسيع لتصميم مسعى يأب القيام ؽلكن ال بدوهنا اليت دةالقاع تشكل

 وحجرات وادوات مالعب من شكاذلاأ كافة ىعل والرياضية البدنية االنشطة يوف سبارس مكان ىي الرياضية فادلنشآت
 وادلتطلبات االمكانيات كافة ىعل وربتوي مغطاة، وأ مكشوفة كانت سواء وملحقة...اخل، ومباين وسلازن

 الرياضية. والتجهيزات

 ىذه ىمأ ومن الرياضية ادلنشأة تناولت يتال التعريفات من العديد وىناك :خاصة بصفة الرياضية ادلنشأة تعريف
 يلي: ما التعريفات

 يةرياض ومعدات هيزاتذب ويضم كثرأ وأ مبٌت ىعل وربتوي  الرياضية الوسائل حدثبأ رلهز مكان كل ىي
 وبناءه. اغلابية بطريقة وقدراهتم مواىبهم وتنمية الشباب ىدافأو  طموحات ربقيق جلأ من متكاملة

    .2اخرى منشأة أي او استاد او صالة او ملعب كان سواء متكامل بناء يضم الذي  الفسيح الواسع ادلكان ذلك وأ

 ػلدد 1991_11_02 يف ادلؤرخ (91_416) التنفيذي ادلرسوم حسب الرياضية ادلنشآت مفهوم ويعود
 الطابع تذا منشآت ىي اليها ستتطرق اليت الرياضية ادلنشآت و واستغالذلا، الرياضية ادلنشآت إحداث شروط

 يف ادلؤرخو  ادلشًتك الوزاري القرار من 02 ادلادة اىل الرجوع خالل القانون مفهومها ىعل تتعرف واليت العمومي
 والتنافسية الًتبوية الرياضية ادلمارسات لغرض العمومية الرياضية دلنشآتا ستعمالإب ادلتعلق  1993_02_03

                                                           

 .67، ص 1999،  1بوفلجة غياث : القيم الثقافية  يف التسيَت، مكتبة الفالح ، ط 1
 . 67، ص2015، 1ز عبد احلميد ، عبده زلمود عبد احلليم: استثمار ادلنشآت الرياضية يف الوطن العريب،  دار العلم واالؽلان ،  ط مؤمن عبد العزي 2
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 للنشاط مهيأ ىيكل كل ىي العمومي الطابع ذات الرياضية بادلنشآت وادلقصود الًتبوي، الوسط يف اجلماىَتية
 التابعة وادلالعب اضاتالري ادلتعددة والقاعات الواليات يف النشاطات ادلتعددة ادلركبات دواوين لسلطة التابع الرياضي
 احكام ضمن ادلنشآت من النوع ذلذا التعرض صلد القرار ىذا اىل باإلضافة والرياضة بالشبيبة ةادلكلف االدارة لسلك
 ادلنشآت نأ خالذلا من نفهم نأ ؽلكن حيث يالوزار  القرار من 99 ايل 88 من ادلواد سيما ال (05_95) االمر

 خاص، ستعمالإ ادلنشآت ذلذه احمللية اجلماعات وأ للدولة ادلالية بادلساعلة اصلزت اليت تلك ىي العمومية، الرياضية
 الرياضية وللتنظيمات والرياضية البدنية وللًتبية العايل وادلستوى النخبة لرياضة رلانية بصفة تعاملها يكون حيث

 الرياضية وادلنشآت العمومية، ادلؤسسات هبا تقوم اليت الرياضية االطارات تكوين ولعمليات ذىنيا وادلتخلفُت للمعاقُت
 والصحية التقنية شروطال فيها تتوفر اليت والبدنية، الرياضية دلمارسة خصيصا معدة للجمهور مفتوحة ةأمنش كل ىي

 .1والبدنية الرياضية النشاطات حتواءإل واالمنية

 ية:ت الرياضخصائص المنشآ/ 3

 العنصرين التاليُت:  ىعلن تتوفر أهنا رياضية ال بد أة أالعتبار منش

 ة أن تكون ادلنشأة معينة من الناس و فئ ىر ويقصد من ذلك عدم االستعمال علن تكون مفتوحة للجمهو أ
و غَت أو ادلتفرجُت أمفتوحة للجميع فهي ذات استعمال مشًتك بُت مجيع الناس سواء تعلق االمر بالرياضيُت 

 ذلك من الناس.

 ة الرئيسية واالساسية ذلذه ن تكون ادلهمأو الًتفيهية غلب أعدة للممارسة البدنية والرياضية ة مأون ادلنشن تكأ
 ن سبارس فيها الرياضة. أة ىو أادلنش

و عرضية أها بصفة تبعية ن سبارس فيأمكانية إدلثل ىذه ادلمارسات ال ؽلنع من  ة معدة خصيصاأبار ادلنشعتإوب
و او عروض اجتماعية أن تكون نشاطات ثقافية أدبختلف اشكاذلا كان  ات الرياضيةغَت ادلمارس ىنشاطات اخر 

حسن وشلارسة ىذه النشاطات ال يغَت من كون أة ذات مردودية أات ذات طابع سياسي قصد جعل ادلنشتظاىر 
صيصا للممارسات ة سبارس فيها بصفة تبعية منشآت رياضية فادلهم ىو اهنا مفتوحة للجمهور ومعدة خأنشادل

 . 2ن النشاطات االخرى سبارس بصفة عرضيةأشكاذلا و أة دبختلف الرياضي

 

 

                                                           

  اجلزائر. ،1991_11_2 يف ادلؤرخ (91_416) رقم: التنفيذي ادلرسوم 1

 .اجلزائر . 91_11_2( ،ادلؤرخ يف 91_416ادلرسوم التنفيذي رقم ) 2
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 نواع المنشآت الرياضية وتقسيماتها:أ /4

ظهرت عدة تصنيفات للمنشآت الرياضية طبقا لنوعية ادلعايَت ادلستخدمة يف التصنيف وكان اذلدف منها ىو 
تصميمي لكل نوعية متميزة من اظلاط ادلنشآت مكانية تطبيق منطلق ومدخل إلة التمييز لتسهيل ادلعاجلة و زلاو 

 :1الرياضية وفيها استعراض مبسط لتصنيفات ادلنشآت الرياضية دلا يلي

 1 :طبقا للغرض من المدينة الرياضية والمنشآت الرياضية 

 والتصميم.وتقسم كمركز إلقامة ادلباريات احمللية او الدولية، وؼلتلف كل منهم يف مقاسات ادلالعب والنظم ادلتبعة 

 2 طبقا لموقع المنشأة الرياضية: 

ودلبية او يف اطار توسعات دلنشآت أر موقع بأكملو كمدينة رياضية او ختيار ادلوقع ىل يقع يف اطاإؼلتلف 
رياضية قائمة او ىل ىي منشآت رياضية ملحقة دبنشآت اخرى قائمة او غَت قائمة مثل الصاالت وادلنشآت 

 .ة _ الفنادق_ ادلدارس _اجلامعاتقرى السياحيالرياضية ادللحقة منشآت ال

 3 طبقا لنوعية التغطية : 

 وتنقسم بدورىا ايل:

  ؛مالعب مفتوحة 
 ؛مالعب مغطاة وصاالت مغطاة 
 ؛ستادات الرياضيةاال 
 ؛ادلالعب الرياضية 
 صاالت االلعاب والصاالت الرياضية. 
 4  المعمارية:طبقا لنوعية اللعبة الرياضية التي تمارس داخل المنشأة 

ادلنشآت ادلعمارية الرياضية اليت سبارس  ىرض اعتبارات تصميمية وزبطيطية علوىي بدورىا متعددة وتف
 بداخلها تلك االلعاب الرياضية وسنتناول فيما يلي بعض التصنيفات ادلختارة للمنشآت ادلعمارية الرياضية وىي:

 ؛صاالت االلعاب الرياضية 1

 ؛ات ادلغطاةالعب ادلغطاة وادلدرجادل 2

 ؛ادلالعب ادلفتوحة 3
                                                           

 .103،ص  2011، عمان ،  1الوشاح : زلمد عبد اهلل الشقارين: ادلنشآت وادلالعب الرياضية، مكتبة اجملتمع العريب ، ط  زلمد حسن 1
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 االستادات الرياضية. 4

 ىم االلعاب واالنشطة الرياضية اليت سبارس داخل كل منها واعليتها.أيضاح إمع 

 صاالت االلعاب الرياضية: (1

 غراض التالية:ون متعددة االستعماالت وتكون لألوىي صاالت غالبا ما تك

كرة الطائرة _ اذلوكي _ ريشة طائرة _ اجلمباز _ ادلصارعة _ ملعب كرة اليد _ ملعب كرة السلة _ ملعب  
 اجلودو _ ادلالكمة _ الكاراتيو _ رفع االثقال .

 صاالت ادلغطاة وادلدرجات ادلغطاة: (2

ناخية غَت معوقة دلزاولة روف مظاضية وااللعاب الرياضية يف اطار مكانية مزاولة االنشطة الريساسا إلأوتصمم 
اجلليد  ىالعديد من االلعاب الرياضية مثل: التزحلق عل اع كبَت يف درجة احلرارة وسبارس فيهاوارتف ضطلفااالنشاط 

 _ العاب القوى اخلفيفة _ اجلمباز _ ركوب الدراجات _ السباحة _ كرة القدم.

 وذلا عدة انواع مثل :  ادلالعب ادلفتوحة ادلكشوفة: (3
 ؛ملعب كرة القدم 
 ؛مالعب كرة السلة خاصة بالتدريب 
 ؛عب كرة اليد خاصة للتدريبمال 
 ؛مالعب ىوكي  
 مالعب تنس. 

 وتصنف طبقا دلا يلي: االستادات الرياضية: (4
 ؛استادات االلعاب االودلبية والبطوالت الدولية 
 ؛يات احمللية الكربىر ادلبا استاد 
 ؛احمللية علي مستوى ادلدن الكربى استاد ادلباريات 
 1استادات التدريب. 

 
 

 

                                                           

 .69، ص 2015،  1مؤمن عبد العزيز عبد احلميد، عبو زلمود عبد احلليم: استثمار ادلنشآت الرياضية يف الوطن العريب، دار العلم واالؽلان ، ط 1
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 5  المنشآت الرياضية حسب:وهناك من يصنف 
 االىداف : .1

 تنافسية ، تدريبية، تروػلية، تعليمية ، عالجية ،...اخل.

 الشكل العام: .2

 منشآت خارجية مكشوفة، منشآت داخلية مغطاة.

 الرياضة: .3
 )...،رياضة مجاعية) قدم، سلة،يد 
 اسكواتش،...(رياضة زوجية) تنس ، 
  ياضات فردية )العاب القوى(ر 
  مصارعة،...(رياضات ادلنازالت( 
 )..،رياضات مائية)سباحة ، غطس 
 )... ، رياضات استعراض و ايقاعية )مجباز 
 )... ،رياضات اطفال )مالعب احلي 
 القانونية: .4
 ؛منشآت ذات مالعب قانونية 
 منشآت ذات مالعب غَت قانونية. 

 التبعية: .5
 )... ، منشآت حكومية ) مدارس ، جامعات 
  ، اندية،...(منشآت اىلية، خاصة ) شركات 
 )...، منشآت ذبارية )مراكز رياضية متخصصة عن الدفاع عن النفس ، لياقة بدنية 

 نوعية االرضية : .6

نوعية وطبيعة النشاط الرياضي ) زراعة طبيعية، صناعية مدكوكة، اسفلت بالط، خشبية ، جلدية،  ىتعتمد عل
 .1رملية، ...اخل

 

                                                           

 .69، ص  مرجع سابقمؤمن عبد العزيز عبد احلميد، عبده زلمود عبد احلليم:  1
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 :عند تخطيط المنشأة الرياضية مراعاتهاالشروط الواجب  /5

كي ربقق ادلنشأة الرياضية اذلدف الذي أقيمت من أجلو ال بد أن تستغل االستغالل األمثل لكل 
 :ا عند التخطيط إلقامة ىذه ادلنشآت وىيتها، ولضمان ذلك وضع ادلختصون شروط ال بد من مراعاتهمكانياإ

 : اإلشراف /1_5   

أماكن اإلشراف ومجيع ادلالعب وأماكن النشاط يف ادلنشأة، وأن تكون  غلب مراعاة سهولة االتصال بُت
 .1واجهتها من الزجاج ومطلة مباشرة على ادلالعب دبا يضمن تتبع اإلشراف ادلستمر عليها

 :اختيار الموقع/ 2_5

باب يتوقف اختيار ادلوقع ومساحتو على نوع ادلنشأة الرياضية ادلطلوب إقامتها، ال بد من إقامة مركز ش
يتطلب موقًعا ومساحة سباًما كما ىو احلال عند إستاد كبَت أو حديقة أطفال، وىناك بعض النقاط ادلطلوب 

 :ا وىيتهمراعا

 ؛مراعاة بعد ادلوقع عن ادلناطق السكانية .1

 ؛التعرف على ادلشروعات ادلستقبلية ادلتوقع إضافتها يف ادلدينة .2

 ؛قعوسائل ادلواصالت ادلختلفة وسهولة وصوذلا للمو  .3

 .؛غط ادلرور أيام ادلباريات الرمسيأقصى حد لض .4

 .صالحية الطرق ادلؤدية للوصول إىل ادلوقع من حيث سبهيدىا وإعدادىا .5

 :التكامل بين الملعب ووحداته  /2_5    

  مراعاة أن تكون وحدات خلع ادلالبس ودورات ادلياه واحلمامات حىت يسهل صيانة أرضيتها و التحكم يف
 .أيضا بالنسبة للمالعب ادلغطاةا وىذا تهإدار

   مجيع األجهزة واألدوات اليت تستعمل يف نوع واحد من الرياضات حىت يسهل على الالعب مواصلة
 .تدريبو

   غلب مراعاة أن تكون اإلدارة رلمعة يف مبٌت واحد أو مباين قريبة من بعضها البعض لضمان سَت العمل
 .بسهولة

                                                           

 .51، ص1981زكي منكوش: الرقابة و التخطيط يف ادلشروع، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة  1
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 :التخصيص/ 3_5   

  ابهأماكن للرياضة اليت ربتاج إىل اذلواء مثل الرماية، اجلمباز...اخل، بعيًدا عن األماكن اليت غلب زبصيص 
 .لالعبُتالضوضاء، لضمان النتائج اجليدة 

  ضرورة زبصيص أماكن مغلقة لألجهزة واألدوات الكهربائية بعيًدا عن متناول الصغار والكبار ذبنبا لوقوع
 .احلوادث

 :عوامل األمن والسالمة  /4_5

  غلب ترك مساحة كافية لدخول ادللعب حىت ال يتعرض الالعبُت للخطر سواء نتيجة اندفاعهم أو عند
 .اللعب أو عند نزول بعض اجلماىَت نتيجة محاسهم الزائد إىل أرضية ادليدان

 ن تفتح األبواب ضرار منها، كما غلب أاصلبة أو مشفرة من احملتمل حدوث  أعلية عدم وجود أية حواف
 .ادلؤدية للمالعب ادلفتوحة أو ادلغلقة للخارج

 يراعى البعد التام لصنابَت وخراطيم ادلياه وأدوات الصيانة والنظافة عن ادلالعب. 

 :قواعد الصحة العامة /5_5 

وذلك من خالل مراعاة الشروط الصحية للبناء من ارتفاع او مساحة او هتوية او اضاءة او اماكن اجللوس 
 .1للجماىَت. وكذا البعد عن مصادر التلوث وانتشار االمراض واالوبئة وزمحة ادلواصالت

  غلب أن يتناسب عدد دورات ادلياه بالنسبة لعدد ادلًتددين على ادلنشأة مع مراعاة القواعد الصحية
 .النظافة اليومية، الصيانة الدورية ،صادر الشرب، الصرف الصحي ادلغطىدل

  بتسوية أرضيات ادلالعب منًعا حلدوث اإلصاباتغلب االىتمام. 

  االىتمام بالتهوية واإلضاءة لكل ادلالعب ادلفتوحة وادلغطاة ودورات ادلياه واحلمامات وحجرات خلع
 . 2ادلالبس وغرف التدليك

 

 

                                                           

 .71، ص مرجع سابقمؤمن عبد العزيز عبد احلميد، عبده زلمود عبد احلليم:   1
 .20ش: مرجع سابق، صعفاف عبد ادلنعم دروي 2
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 :االستغالل األمثل /7_5   

ملعب مع استخدام أجود  غلب االستفادة ما أمكن من ادلنشأة حيث مساحة ادلوقع تنقسم إىل أكثر من
اخلدمات يف إنشاء ادللعب، وخاصة األرضيات حىت تتحمل الضغط ادلستمر عليها، دبا يضمن األداء احلركي 

 .ادلناسب واألمن لالعبُت

 : الناحية الجمالية  /8_5     

والذوق غلب مراعاة الناحية اجلمالية عند تصميم ادلنشآت الرياضية من حيث مجال الشكل وادلظهر 
 .وادلسطحات اخلضراء ادلتنوعة والزىور والنفورات...اخل

 :الجوانب االقتصادية /9_5      

غلب أن ال تكون اجلوانب االقتصادية معوقا يعقد أعلية ادلنشأة، لذلك غلب زبصيص ميزانية سلصصة إلقامة 
ثانية عقب التأكد من سالمة ادلنشأة مع وضع خطة زلكمة الستكمال العمل على مراحل حبيث تبدأ ادلرحلة ال

 .ادلرحلة السابقة ذلا

 : توسيع الموقع مستقبال  /10_5     

إن عملية التوسيع يف ادلنشآت أو تطويرىا مستقبال أمر وارد لذلك غلب أن يقدر ادلهندسون مراعاة ذلك 
د الطوابق الرئيسية حبيث ؽلكن تعديل ادلالعب والتوسيع يف ادلنشأة فيها بإضافة مسطحات جديدة أو زيادة عد

 للمبٌت، دبا ؽلكنهم من إجرائها إذا لزم األمر لذلك.

فيما  23شوال  1396حسب قانون الًتبية البدنية والرياضية ادلؤرخ يف : يئة المنشآت الرياضيةتهبناء و /6
 :يئة ادلنشآت الرياضية ما يليتهؼلص بناء و

والسكنية احلضرية الريفية، غلب أن تتضمن مساحات اللعب : كل بناء للمجموعات الكربى االقتصادية 57ادلادة 
  .وادلنشآت الرياضية ادلتنوعة وادلكيفة مع األوضاع احمللية

: كل بناء دلؤسسات التعليم أو التكوين غلب أن تتضمن منشآت الرياضية اليت ال بد منها لتعليم الًتبية 58ادلادة 
 .ساتالبدنية والرياضية جلميع ادلهتمُت لتك ادلؤس
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يئة ادلنشآت الرياضية ومساحات اللعب وذلك يف إطار ته:ػلدد الوزير ادلكلف بالرياضة برامج بناء و59ادلادة 
. وزبضع مشاريع البناء واإلصالح وإعادة التهيئة للتصديق  النظام اجلاري بو العمل وبعد أخذ رأي الوزير ادلعُتن

 .ادلسبق من قبل الوزير ادلكلف بالرياضة

االمكانات يف ادلنشاة الرياضية ىي كل ما ؽلكن ان يساىم يف ربقيق  :الرياضية آتامكانات المنش /7
مكانات دورا كبَتا يف سَت ىدف من اىداف ىذه االخَتة من تسهيالت ومالعب واجهزة وادوات وتلعب اال

 :ربقيق اىدافها اليت من بينها ىعلة الرياضية وتساىم يف تطويرىا وتعمل أادلنش
والظروف الالزمة  رفع مستواه من خالل توفَت الوسائل ىتربية الشباب وتكوينو والعمل عل االسهام يف عملية (1

 تطويره.  ىاالساسية اليت تساعده عل

كرب عدد شلكن من ادلواطنُت دلمارسة أل نشر الروح الرياضية وذلك بفسح اجملال االقصى ىادلساعدة عل (2
 النشاطات البدنية والرياضية. 

 ين الرياضُت وكذا مستخدمي التأطَت وربسُت مستواىم وذبديد ادلعارف. تكو  (3

 استقبال الرياضيُت من ادلنتخبات احمللية واجلهوية والوطنية و وضع الوسائل الضرورية ربت تصرفهم.  (4

 . 1ربسُت اداء الرياضي ومردوده لرياضة ورفع مستواىا باإلضافة اىلنو ان يساىم يف تطوير اأكل ىذه من ش (5

 :النحو التايل ىاجملال الرياضي عليد انواع االمكانات يف دؽلكن ربو 

ياب العنصر البشري يعٍت عدم  وىي احملرك الرئيسي للمنشآت الرياضية فغ: االمكانات البشرية /1_7         
 :نشآت وتنقسم ىي االخرى ايل اقسامتلك ادل ىجدو 

I.  شلارسون 

II.  ادلنفذون 

III.  الفنيون 
 

 

 

                                                           

لعلوم التجارية ، بوداود عبد اليمُت : زلاضرة يف تسيَت ادلنشآت الرياضية ، قسم االدارة والتسيَت الرياضي ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت وا 1
 .68، ص 2006سلمد بوضياف ادلسيلة، 



 المنشآت الرياضية                                                                                        الفصل األول :

 

 

23 

IV. 1العمال ادلهنيُت 

: وىي رلموعة من االماكن واالجهزة وادلعدات ادلخصصة دلمارسة سلتلف انواع االمكانات المادية /2_7      
 النشاطات الرياضية وتنقسم بدورىا ايل: 

I.  اماكن ادلمارسة 

II.  ادلنشآت 

III. االجهزة وادلعدات  

تتمكن من ربقيق  راس مال حىت ن االمكانات ادلادية والبشرية اىلربتاج كل م :امكانات التمويل /3_7        
ة أالرياضي ادلطلوب اصلازه، وادلنش االىداف اليت تصبو اليها وؼلتلف حجم االموال حسب طبيعة وحجم ادلشروع

س ادلال عبارة عن سيولة نقدية يف شكل ميزانية تتفق يف رواتب الشهرية وادلكافآت ادلالية أالرياضية ادلراد تسيَتىا فر 
 جل شلارسة النشاطات الرياضية. ألضرورية الواجب توافرىا من ات وادلتطلبات اوكل االجهزة وادلعد

:  قصد هبا كل ادلوارد اليت تساعد يف شلارسة النشاطات الرياضية لكنها ال تدخل االمكانات الطبيعية /4_7     
ا اما االمكانات ضمن  االمكانات ادلادية  كون ىذه االخَتة ىي من صنع االنسان كاألجهزة وادلعدات وغَتى
د منها يف شلارسة الطبيعية فهي من صنع اخلالق عز وجل  وصلد منها اجلبال الصحراء البحار اذ يستعمل كل مور 

 : الطبيعية تتمتع خبصائص من بينها ضوء ما سبق فإننا  صلد االمكانات ىرياضة معينة عل

 اشغال يقوم هبا االنسان  ىلبعض احلاالت اوال ربتاج يف  االمكانات الطبيعية: ىبة من اهلل سبحانو وتعاىل
 حيت تتناسب جيدا مع ما سيمارس من رياضة داخلها. 

 س مال غَت قابلة للهالك وخاصة مع توفَت بعض احلماية ذلا.  أعكس ر  ىاالمكانات الطبيعية: عل 

 : امكانات المعلومات /5_7

سات حسن استغالل وسَت االمكانات السابقة اذ صلد ان صلاح ادلناف ىيساعد ىذا النوع من االمكانات عل
 : لومات سلتلفة وىي كثَتة من بينهاما توفره ادلنشآت الرياضية من مع ىالرياضية يتوقف بشكل كبَت عل

  .معلومات حول اماكن شلارسة النشاطات الرياضية 

  .معلومات حول االدوات واالجهزة ادلستخدمة يف تلك النشاطات 

                                                           

النشر و الطباعة  دار الوفاء لدنيا، ضة و التخطيط يف اجملال الرياضي(دارة و الرياحسن امحد الشافعي )ادلوسوعة العلمية لإل: عبد ادلقصود إبراىيم 1
  41،ص  1989، اإلسكندرية مصر
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  .معلومات فنية حول ادلهارات ادلوجودة لدي الالعبُت 

 .معلومات ادارية حول التنظيم والتخطيط...اخل 

  .معلومات حول سالمة وامن االجهزة ادلعدات وادلنشآت يف حد ذاهتا 

  .معلومات خاصة باألرقام والنتائج عند وجود منافسات 

 :الرياضية والمنشآت العتاد توفير /8

 وادلعدات التجهيزات يف بنقص الوطٍت الًتاب كافة عرب ادلتواجدة الرياضية ادلنشآت سلتلف تتميز
 إىل النقص إرجاع ىذا وؽلكن األخَتة تلك على الوطنية للسوق الكلي التوفر لعدم نظًرا وىذا الرياضية،

 :علا أساسيُت عاملُت

I. الرياضية والتجهيزات للمعدات وطنية صناعة غياب. 

II. بعض  نقدم وىنا والتسويق االستَتاد احتكار بيدىا اليت ادلؤسسات طرف من االستَتاد اطلفاض
 .االستَتاد يف االطلفاض لنسبة ادلوضحة األرقام

 دببلغ أي فرنسي فرنك 15.000.000 دببلغ الرياضية ادلستوردة التجهيزات قدنرت 1986 سنة يف
 يعادل ما أي فرنسي فرنك 2.000.000 دببلغ قدنر 1992 سنة ويف دج، 67.000.000

 . 1الدولة موارد العجز باطلفاض ىذا نفسر أن وؽلكن دج 9.000.000

 الرياضية: والتجهيزات ادلنشآت توفَت على تنص اليت ادلواد من رلموعة عرض يلي فيما

 ومصاحل الًتقية والتنشيط التنظيم ىياكل استشارة وبعد احمللية اجلماعات دبشاركة الدولة : تسهر88 ادلادة
 سلتلف مع متطلبات وادلكينفة ادلتنوعة الرياضية ادلنشآت يئةته على والرياضية البدنية ادلمارسات وتنمية

 .الرياضية للتنمية الوطٍت للمخطط طًبقا الرياضية ادلمارسة أشكال

 ادلنشآت الرياضية على والتكوين والتعليم الًتبية ومؤسسات السكنية ادلناطق ربتوي أن :غلب89 ادلادة
 .األمنية وادلقاييس التقنية للمواصفات طًبقا ادلنشأة اللعب ومساحات

 .الشروط تقيس رياضية منشآت إصلاز إدارية أو اقتصادية رلموعة كل أيًضا وؽلكن

                                                           

 .153، ص 1993ديسمرب  22و21اجللسات الوطنية للرياضة بقصر األمم، أيام   1
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 إطار يف السكانية الريفية، ادلناطق وكذا ادلرتفعة، السكانية الكثافة ذات واألحياء البلديات :تستفيد90 ادلادة
 مع مكيفة منشآت رياضية إصلاز ضمان إىل السيما فدته خاصة تدابَت من للتنمية، الوطٍت ادلخطط

 ىذا إصلاز إطار يف اجلماعات احمللية جهود وتساند الدولة تشجع تواجدىا، مكان وخصوصيات متطلبات
 .مالية دبساعدات دعمها طريق عن ادلنشآت، من النمط

 سلصصة الستقبال مساحات على األراضي شغل وسلططات العمرانية ادلخططات ربتوي أن : غلب91 ادلادة
 .1خاصة أحكام ذات حاالت عدا ما ادلساحات ىذه زبصص تغَت وؽلنع رياضية منشآت

 القاعدية شلتلكات اذلياكل صيانة على العمومية ادلؤسسات دبساعلة احمللية واجلماعات الدولة : تسهر92 ادلادة
 .التقنية للمواصفات مطابقة وجعلها وظيفًيا واستثمارىا العمومية الرياضية

 العمومية ادلنجزة ادلنشآت استغالل عن التنازل التنظيم طريق عن زلددة لكيفيات وًفقا :ؽلكن93 ادلادة
 البدنية للًتبية للمنظومة الوطنية والتنشيط التنظيم ىياكل لفائدة احمللية، اجلماعات أو للدولة، ادلالية بادلساعلة
 .الغرض ذلذا زلدثة مؤسسة أو ىيئة كل ولفائدة والرياضية

 التقنية واألمنية ادلصادقة على الرياضية االربادات يف ادلساعلة احمللية واجلماعات الدولة : سهر94 ادلادة 
 عن تطبيقها وكيفيات اخلصوصية وادلقاييس ادلصادقة إجراءات ربدد .للجمهور ادلقًتحة الرياضية للمنشآت

 .التنظيم طريق

 إصلاز الساري ادلفعول التشريع إطار يف واخلاص، العام بالقانون وادلعنيُت الطبيعيُت لألشخاص :ؽلكن  95ادلادة
 شبكة وتطوير ادلمارسات الرياضية أشكال تكثيف إىل يهدف الًتفيهية، أو الرياضية ادلنشآت واستغالل
 طريق عن ادلادة ىذه يف دلذكورةا الرياضية ادلنشآت واستغالل إنشاء شروط ربدد .الوطنية الرياضية ادلنشآت
 .التنظيم

 تغَت زبصصها وكذا والعمومية الرياضية وادلنشآت للتجهيزات اجلزئي أو الكلي اإللغاء :ؼلضع 96 ادلادة
 نفس الناحية. يف معادلة دبنشأة تعويضها يشرط أن ؽلكنو الذي بالرياضة ادلكلف الوزير لرخصة

 ترقية ادلمارسات ضمانال وتشجيعها الرياضي والعتاد التجهيزات صناعة إحداث على الدولة :ربث 97 ادلادة 
 :رلانًيا والرياضية البدنية

 العايل وادلستوى النخبة لرياضة. 

 األولوية ذلم واجلامعي وادلدرسي ادلدرسي قبل ما أوساط يف والرياضية البدنية للًتبية. 

                                                           

 .1993ديسمرب  22_ 21( من اجللسات الوطنية للرياضة بقصر األمم نادي الصنوبر أيام 91، 90، 89، 88ادلواد ) 1
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 عقلًيا وادلختلُت للمعوقة الرياضية للتنظيمات. 

 1عمومية مؤسسات ابه تقوم اليت الرياضية اإلطارات تكوين لعمليات . 

 التمويل: اخلامس الباب

 :يف اتهمسؤوليا العمومية واجلمعيات وادلؤسسات احمللية واجلماعات الدولة :تضمن 99 ادلادة 

 والرياضية البدنية الًتبية تعليم: التالية األنشطة سبويل. 

 العايل وادلستوى النخبة رياضة ة:ادلنافس رياضة. 

 التأطَت يف وادلتخصصُت الرياضيُت مستوى وربسُت التقنيات وذبديد التكوين. 

 الرياضية الطبية واجلماعات الوقاية عمليات. 

 وظيفًيا واستثمارىا الرياضية ادلنشآت إصلاز. 

 الرياضي والتكنولوجي العلمي ادليدان يف للبحث وبرامج سلططات ربقيق. 

 بإصلاز برامج اخلاصة وادلالية وادلنشآتية والتقنية والعلمية البشرية الوسائل وضع الدولة :تضمن 100 ادلادة
 يؤول .والعلمي ادلستوى الدويل ذات ادلنافسات يف الوطن لتمثيل ادلؤىلة والنخب الرياضيُت ربضَت وسلططات

 الوطنية االرباديات الرياضية دبساعلة احمللية واجلماعات الدولة إىل العايل ادلستوى ذات النخبة برياضة التكفل
 .األودلبية واللجنة ادلعينة

 البدنية و الرياضية ادلمارسة سبول يف واخلاصة العمومية واذليئات وادلؤسسات اإلدارات :تساىم 101 ادلادة
 .بو ادلعمول أو التشريع للتنظيم طًبقا االجتماعية اخلدمات إطار يف حقوقهم وربمي العمال لفائدة ادلنظمة

 وترقية ورعاية دعم عمليات سبويل ؼلص فيما التدخل واخلواص العموميُت للمتعاملُت ؽلكن : 102 ادلادة
 ورعايتها ادلمارسات الرياضية لتمويل ادلخصصة للمبالغ األقصى احلد يضبط .والرياضية البدنية ادلمارسات

 .بو ادلعمول للتشريع طًبقا للضريبة اخلاضع الربع لتحديد خصمها تقبل اليت

 لباس ادلختوم بو اإلشهار وكذا الرياضية ادلنشآت داخل ادلوجودة اإلشهار مواقع تسويق :يسند 103 ادلادة
 حسب يف اخلارج الوطٍت التمثيل مستوى على أو الوطٍت الًتاب يف ادلنظمة ادلنافسات خالل الرياضيُت،

                                                           

 .1993ديسمرب  22،21( من اجللسات الوطنية الرياضية بقصر األمم _نادي الصنوبر _ أيام 98، _ 92ادلواد ) 1
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 الرابطات الرياضية، األودلبية، االربادات الوطنية اللجنة الوطنية، الرياضية اجلمعيات :يلي كما ادلنافسة طبيعة
  .1الرياضية النوادي الرياضية،

 الرياضية. العروض عن النامجة األخرى احلقوق كل ملكية :تؤول 104 ادلادة

 :العمومية الرياضية المنشآت ستعمالإ /9
 سلتلف طرف من واالستعمال باالستفادة اخلاصة الرياضية ادلنشآت عمل وبرامج سلططات ربديد مت لقد    

 .الرياضية ادلنشآت كيفية استعمال نبُت أن ضلاول النقطة ىذه ويف الرياضية، للنشاطات ادلمارسة األصناف
 يف ىذا ويتم رياضية، سنة كل يف بداية وىذا بالتفصيل منشأة لكل لالستعمال سنوي سلطط ربديد يتم

  :2التايل الشكل مرتبة على وىي ادلستعملة والنوادي الفرق كل مع وتفاىم توافق

 ادلنافسات. أجل من الرياضية ادلنشآت استعمال 

 الدولية الرياضية التظاىرات. 

 التدريبات. أجل من الرياضية ادلنشآت استعمال 

 اإلطارات. تكوين أجل من الرياضية ادلنشآت استعمال 

 العمومية الرياضية ادلنشآت لعمل واإلداري القانوين النظام: 

 تساعد أن على كثَتا أهنا هتتم يف لوحظت والرياضة، الشباب وزارة رأسها وعلى اجلزائرية الدولة إن
 ادلنشآت بتوفَت ذلك إال يتسٌت وال الرياضية النشاطات سلتلف شلارسة على اجلزائري اجملتمع يف كبَتة شرػلة

 .الالمركزية من احلد وإال السكنية ادلناطق كافة عرب ختالفهاإب الرياضية

 وتنظمها، والرياضية البدنية للًتبية الوطنية ادلنظومة بتوجيو : ادلتعلق 09 -95 األمر من 89 ادلادة
 ادلناطق أن ربتوي غلب أنو على تنص حيث ادلسعى، وىذا التوجيو ذلذا األساسي القانوين الدعم يعترب

 للمواصفات طًبقا اللعب ادلنشأة ومساحات الرياضية وادلنشآت والتكوين والتعليم الًتبية ومؤسسات السكنية
 .3الشروط بنفس رياضية إصلاز منشأة وإدارية اقتصادية رلموعة لكل أيًضا وؽلكن األمٍت، وادلقاييس التقنية

 ادلنشأة ىذه انتشار حبدود تتوقف الرياضية ادلمارسة حدود أن ادلادة ىذه يف جاء ما خالل من نستخلص

                                                           

لتمويل" من اجللسات الوطنية الرياضية بقصر األمم، نادي الصنوبر، أيام (من الباب اخلامس "ا104، 103، 102، 101، 100، 99ادلواد ) 1
 .1993ديسمرب  22، 21

 . 47الباب الرابع ،ص 76،81ادلرسوم رقم : 1396شوال  23قانون الًتبية البدنية و الرياضية ادلؤرخ يف  2
 .1989الفصل السادس، سنة  الرابع،وزارة الشبيبة والرياضة: قانون الًتبية البدنية والرياضية، الباب  3
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 مفهوم يتحقق أن ذلذا ؽلكن رياضي نشاط مزاولة فيها يرغب من يوجد اليت السكنية ادلناطق سلتلف عرب
 اجلزائرية الدولة تشًتط ادلادة السابقة، نفس يف جاء ما خالل ومن .حقيقية بصفة الرياضية للممارسة التنمية

 احلفاظ أجل من وذلك األمنية التقنية وادلقاييس للمواصفات طًبقا مسخرة الرياضية ادلنشأة ىذه تكون أن
 كذلك ادلمارس، الرياضي النشاط أشكال قانوين دلختلف معيار إعطاء أجل من الرياضيُت سالمة على

 رلموعة لكل األخضر الضوء أعطت حيث ادلنشأة الرياضية من التكثيف إىل تتجو اليت الدولة جهود
 .ادلادة ىذه يف ذكرت اليت بنفس ادلقاييس رياضية منشأة بإصلاز وإدارية اقتصادية

 :الجزائر في العمومية الرياضية المنشآت تسير نمط حول عامة نظرة /10

 ىي الرياضات ادلتعددة احلظائر يف خصوصا وادلتمثلة الدولة ميزانية ضمن احملولة الوالئية ادلنشآت سبثل
 ادلدرسية، واجلماىَتية، الرياضية التنافسية ادلمارسة وتسيَت تنظيم يف مهامها تنحصر إدارية عمومية مؤسسات
 دلمارسة اخلاصة ادلالعب يف الرياضية أيًضا ادلنشآت وتشكل العسكرية اذليئات إىل أيًضا باإلضافة اجلامعية،

 أغلب عليو يكون أن ؽلكن الذي ادلشكل ىو ىذاالرياضات،  ادلتعددة القاعات يف القدم كرة رياضة
 وليكن الرياضية ادلنشآت تسيَت نظام حول مثال الوطٍت، نأخذ الًتاب بكافة ادلتواجدة الرياضية ادلنشآت

 ىذه بتسيَت ادلتعلقة اجلوانب أىم نستخلص أن وسنحاول الرياضات للواليات، ادلتعدد الرياضي ادلركب
 الرياضي. ادلنشآت

 

 الرياضات:  المتعددة للحظائر الرياضية للمنشأة واإلداري الداخلي النظام /1_10

 من بناء ىو القسم إنم، وأقسا وحدات عدة إىل مقسمة الرياضات ادلتعدد ادلركب مكتب ريةيمد
 طرف من ىذا القسم ويسَت ادلركب، إلدارة العام للعمل األعلية من الطبيعة نفس لو بأعمال مكلف القيادة
 تسَت الرياضية، من ادلنشآت وحدة كل إطار يف تقام بأعمال مكلفة ىيئة فهي الوحدة أما القسم، رئيس

 .1الوحدة رئيس طرف من الوحدة

 :علا قسمُت على ربتوي الرياضات ادلتعدد ادلركب مكتب وإدارة

 ؛للمكتب ادلالية ادلوارد بتسيَت مكلف: وادلالية اإلدارة .قسم 1

 ادلتعدد ادلركب ىياكل يئةتهو والتصليح الصيانة أعمال بضمان مكلف :التقٍت القسم .2

                                                           

( ادلتضمن إنشاء مكتب و تنظيم مكتب احلضائر ادلتعددة  1977أوت06) 177_77اجلريدة الرمسية اجلزائرية: وزارة الشباب و الرياضة، األمر  1
 .32،ص03الرياضات، ادلادة 
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 . 1الرياضات

  :الرياضات المتعدد للحظائر المالي التنظيم /2_10

 احلظائر ادلتعددة تسيَت أجل من الالزمة لألموال ادلكونة الرئيسية ادلصادر ربديد العنصر ىذا يف ضلاول
 يلتقون مستعملي األموال وأن الشكل على مهيكلة احملاسبة أن إىل نشَت ذلك إىل التطرق وقبل الرياضات،

 ادلتعددة ادلركبات وميزانية مكتب األموال أما قوة، بكل للقانون وًفقا مهامو ؽلارس الذي زلاسب رجل مع
 :يلي شلا تتكون الرياضات

 :ليادلداخ طريق عن

I. عادية ليمداخ: 

 الرياضية ادلرافق ىذه يف تنظم وثقافية رياضية تظاىرات إقامة طريق عن يكتسب ليادلداخ من نصيب
 .اإلمجالية ليخاادلد من 25 % سوى سبثل ال واليت

 ادلؤسسات طريق وعن احمللية واجلماعات الدولة طرف من تقدم والعمل للتجهيز ادلخصصة األموال  -
 .الوطنية الشعبية أو العمومية والتنظيمات

II. عادية غَت مداخيل ىناك:  

 النفقات إىل بإضافة والتشغيل العمل والتجهيز ونفقات مصاريف منها وادلصاريف النفقات عن ناذبة
 .إدارة ادلكتب طرف من ادلسطرة األىداف بلوغ أجل من الضرورية

 من الرياضات ادلتعددة ادلركبات عليها تعتمد اليت واألموال للميزانية ادلكونة العناصر كل ىي ىذه إذن
 ونالحظ وأصنافها دبختلف أشكاذلا اجلزائرية الرياضة مصاحل خدمة يف تبقى حىت ادلنشآت ىذه تسيَت أجل

 ميزانية زبصيص خالل من احمللية الدولة واجلماعات مساعدات على يعتمد ادلؤسسات ذلذه ادلايل التمويل أن
 .والصيانة للتجهيز زبصص اليت ادلساعدات تقدمي إىل بإضافة

 

 

 

 

 

                                                           

( ادلتضمن إنشاء و تنظيم مكتب احلضائر 1977أوت  06) 177_77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية: وزارة الشباب و الرياضة، األمر  1
 .34.ص 7_6ادلتعددة الرياضات ،للمادة 
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 :إليها ألت التي الوضعية و العمومية الرياضية المنشآت تسير نمط/ 11

 :العمومية الرياضية المنشآت وضعية  

 التجهيزات رلال فإن الدولة ومساعدات إيرادات على أساًسا سبويلو يشمل الذي التسيَت ظلط خالل من
 النقاط يف األوضاع إىل ىذه أدت اليت األسباب إدراج وؽلكن وعديدة ضخمة صعوبات يعرف والصيانة

 :التالية

 تكاليف استعمال يف ارتفاع عنو نتج قد كان الذي التسيَت عملية تدىور يف الدولة مساعدة نقص زاد 
 ) وادلاء الكهرباء الطاقة، (األجهزة

 الرياضية. ادلنشآت يف اإليرادات نقص إىل أدت الضرائب نسبة  

 زاد من وما التجهيزات، وكذا الرياضية ادلنشآت حالة يف كبَت تدىور العناصر ىذه رلموع عن نتج 
 .1التجهيزات ذلذه الصيانة غياب تفاقمها

  :الرياضية والتجهيزات العتاد توفير

 وادلعدات التجهيزات يف بنقص الوطن، كافة واليات عرب ادلتواجدة الرياضية ادلنشآت سلتلف تتميز
 إىل النقص ىذا إرجاع وؽلكن األخَتة تلك على للسوق الوطنية الكلي التوفر لعدم نظرا وىذا الرياضية
 :علا رئيسيُت عاملُت

 الرياضية والتجهيزات للمعدات وطنية صناعة غياب. 

 ىذا نفسر أن ؽلكن والتسويق االستَتاد احتكار بيدىا اليت ادلؤسسات طرف من االستَتاد اطلفاض 
الذي  العجز ىذا من التخفيض أجل من األعمال ببعض القيام وؽلكن الدولة موارد العجز باطلفاض

 :وىي الرياضي التطبيق لتنمية التوقف عامل يعترب

 استَتاد  تشجيع أجل من اجلمارك خصوصا االقتصاد ووزارة والرياضة الشباب وزارة بُت اتفاقية إعادة
 الًتخيص  .مستوى أعلى مجركي نظام مع سلتلفة، شركات إنشاء تشجيع .الرياضية والتجهيزات ادلوارد

 لقطاع والتجارية الصناعية العمومية ادلؤسسات حث  .اجلمركية الرسوم وزبفيض الرياضي، العتاد باالستَتاد
 .الرياضي إنتاج العتاد يف االستثمار والرياضة، الشباب

 

                                                           

 .35عفاف عبد ادلنعم درويش: مرجع سابق،  ص  1
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 :الجزائر في العمومية الرياضية المنشآت لبعض الجديد التنظيم -

 وضلن ذلذا انهئوش تسيَت يف جديًدا نظاًما سبارس اجلزائر يف الرياضية ادلنشآت بعض أصبحت لقد
 وادلتمم لسنة ادلعدل التنفيذي ادلرسوم يف ادلثال سبيل على جاء ما خالل من ذلك توضيح ضلاول السبب
 ادلركب مكتب أن .1ادلرسوم ىذا من الثانية ادلادة يف جاء حيث األودليب، ادلركب إحداث ادلتضمن لألمر

 يتمتع وذباري طابع صناعي ذات عمومية مؤسسة وىو ادلركب النص، صلب يف يدعى الذي األودليب
 2.ادلايل واالستقالل ادلالية بالشخصية

وىي  اإلمكانيات ىي التخطيط وعناصر التخطيط ىو اإلدارة عناصر أىم إن :اإلمكانيات مفهوم
ادلطلوبة ونوعيتها(  والنوع )الكمية الكم حيث من التخطيط، ربقيق وظيفتها اليت ادلطلوبة العناصر ربديد
 .بشرية أو مادية وىي

 ادلادية. اإلمكانيات .1

 .ومعدات أجهزة .2

 .األموال .3

 أي كانت عليو الذي البياين الشكل ؼلالف منتج إىل لتحول تستخدم مادة أي إن :ةادلستخدم ادلواد -1
 اإلمكانيات ادلواد يف من فادلستخدم حياتو، يف الفرد ػلتاجو الذي الشكل إىل ربويلها ادلراد اخلام ادلادة أن

 يتحول أي النهائي ادلنتجإىل  اخلام الشكل من كتحولو متغَتات عدة بعد يتحول الذي الفرد ىو الرياضية
 .النهائي ادلنتج ىو فالالعب العب إىل عادي فرد من

 وىي .التجهيزات الرياضية وكافة ادلالعب ادلنشآت، الرياضية، األجهزة األدوات، :وادلعدات األجهزة -2
 صقل أو العبإىل  العادي الفرد لتحويل والتدريب التعليم على وادلساعدة اإلعداد ادلاضلة التسهيالت كافة

 .والبدين الفٍت دبستواىا لالرتفاع ذاتو الالعب

 انهدوبو  .ادلدى طويل التخطيط يف التقديرية ادلوازنات وعمل والشراء للتمويل الالزمة األموال :األموال -3
 . 3عةو ادلوض أىدافها ربقيق عن عاجزة ادلختلفة اخلطط كافة تصبح بقصورىا أو

                                                           

 .153ص  1993ديسمرب  22_21كتاب اجللسات الوطنية للرياضة بقر األمم ،أيام   1
 .36نفس ادلرجع، ص 2
و الطباعة، إبراىيم عبد ادلقصود: حسن امحد الشافعي ادلوسوعة العلمية لإلدارة و الرياضة و التخطيط يف اجملال الرياضي، دار الوفاء لدنيا النشر  3

 . 41،ص  1989اإلسكندرية، مصر، سنة 
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 وىم كافة واحلكام اإلداريُت وحىت ادلخططُت من بدًءا ادلختلفة اإلدارية ادلستويات مجيع :العاملون 
 التخطيط الشامل عن ادلسؤولة ىي العليا اإلدارة فمستويات ذلا، ؼلطط اليت األىداف لتحقيق العاملُت

 عن ادلسؤولة وىي الوسطى اإلدارة مستويات أما.الرياضي للمجال العامة والفلسفة العليا لألىداف
 حسب قطاع لكل ادلوضوعة، اخلطط حسب بالتنفيذ اليت تقوم الدنيا، اإلدارة مث والتنفيذ اإلشراف

 ادلختلفة اإلداريُت مساعدي من ،اجملال إليها ػلتاج اليت اإلدارية ادلتنوعة الفئات ىذه وتتضمن حاجتو
 .وىم احلكام النشاط مسَتي من كذلك

 وإعداد الفرق وتدريب تعليم من ادلوضوعة اخلطط بتنفيذ يقومون الذين ادلديرون وىم :ادلنفذون 
 ادلختلفة.

  وعلى.ادلختلفة الرياضية لألجهزة الصيانة وعمال الطب مثل ادلختلفة اجملاالت يف الفنيون: ادلختصون 
 اإلمكانيات الضرورية عليو تكون أن غلب دبا علم على يكون أن معُت جملال ؼلطط أن فرد كل

 .التخطيط ىذا من ادلرجوة األىداف وربقيق لو خطط ما إصلاز لو ليمكن توظيفها وادلطلوبة

 :الرياضية المنشآت صيانة /12
 جهة ومن الالمركزية دلبادئ طًبقا احمللية اجلماعات أي القاعدة دلؤسسات الرياضية ادلنشآت صيانة مهمة تناط

 اليت األغراض لغَت رياضية منشأة أي تستخدم أن ؽلكن فال الرياضي، الًتاث على احلفاظ يتسٌت حىت أخرى
   :البدنية الًتبية قانون من 60 رقم ادلادة وحسب بالرياضة، ادلكلفة الوزارة موافقة دون البداية من ذلا خصصت

 والوحدات والتكوين التعليم مؤسسات تتبع أو أودلبيا طابًعا تكتسي اليت غَت الرياضية ادلنشآت تكون أن ؽلكن
 .1العمل بو اجلاري للنظام طًبقا وتسَتىا بصيانتها تتكفل اليت البلديات لفائدة تنازالت موضوع واإلدارية االقتصادية

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 47الباب الرابع ،ص 76،81ادلرسوم رقم : 1396شوال  23 قانون الًتبية البدنية و الرياضية :ادلؤرخ يف  1
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 خالصة

ن تطوير ادلنشآت لن يتوقف عند ىذا احلد سواء كان من الناحية اخلدمات او من الناحة االمجالية اليت إ
كفاءة   ىاىدافها يعتمد بالدرجة االول عل ادلنشآت الرياضية يف ربقيقاصبحت تصمم عليها وان صلاح تسيَت ىذه 

وادلبادئ االساسية اليت يتمسك هبا ادلشرف يف التخطيط والتسيَت إلمكانات الرياضية  ،وفعالية االدارة ادلسَتة ذلا
القرارات لتحقيق اذ حيث ان ادلشرف ىو ادرى واعلم دبا غلب ان ربتاج اليو ىاتو ادلنشآت من تسيَت وامثل وازب

 ة ادلراد ربقيقها والوصول اليها .أاىداف ادلنش
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 تمهيد 
بدوهنما  و اإلدارة والتسيري عماد تقدم كافة األنشطة اإلنسانية ،االقتصادية، السياسية، االجتماعية، اإلنسانية،  

تتوسع  ،من األنشطة اإلنسانية اليت أخذت كان يصعب الوصول إىل التقدم الذي عليه عاملنا اآلن والرياضة واحد
تشبث باإلطار العلمي يف وخالل هذا التوسع وذلك التفرع كان من الضروري ال ،وتتفرع نتيجة االهتمام املتزايد هبا

أصبحت اإلدارة والتسيري أساسا لكل جناح فيها وهذا يعكس تقدم الدول يف الرياضة مدى  وبذلك، تنظيمها
، إذ كلما ارتقى مستوى لرياضي يف كافة أنشطتها الرياضيةاإلدارة الرياضية احلديثة والتسيري االتقدم يف استخدام 

وهذا األخري مرهون مبدى استخدام أسس ومبادئ اإلدارة والتسيري  ،اإلدارة فيها كلما حتسن مستواها التسيري و
االوملبية مرورا باالحتاديات الرياضية على كافة املستويات بدءا من اجمللس األعلى للشباب والرياضة واللجنة 

واملناطق التابعة هلا وإدارات األنشطة الرياضية باجلامعات واملعاهد العليا ووزارة الرتبية والتعليم ووصوال باألندية 
 ومراكز الشباب .

إلدارة اويعترب القرن احلايل قرن التطورات يف االدارة حيث حدثت تطورات عظيمة يف املبادئ العلمية لعلم 
 بصفة عامة.
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 :ومستوياتها مفهوم االدارة/ 1
 تعريف االدارة: -1-1

 هناك عدة تعاريف لكلمة اإلدارة نذكر منها:
  اإلدارة مشتقة من الكلمة  الالتينية ذات املقطعني) ad-minoritaireمة الغري أو تقدمي ( اليت تعين خد

 .1العون لآلخرين
 هي: فن و علم وتوجيه وتسيري وإدارة عمل اآلخرين بقصد حتقيق أهداف حمددة. اإلدارة 
 ( وقد عرفها أوي دواي تيدo-Tiddتوجيه الناس املشرتكني معا للوصول إىل هدف مشرتك" )2. 
 3إن اإلدارة تعين تنظيم وتنسيق وتوجيه مجيع البشر يف منطقة معينة لتحقيق هدف معني. 
فن يتضمن عمليات هامة متعددة منها: التخطيط، التنظيم، التنفيذ، "التعارف السابقة يتضح لنا أن اإلدارة  من   

الرقابة، التنسيق وتوجيه جهود كل األشخاص العاملني يف املشروع. وبذلك ميكن تعريف اإلدارة العامة: بأهنا 
 .4واجلماعية لتنفيذ السياسة العام تنسيق اجملهودات الفردية

 مستويات اإلدارة: -2 -1
 :ميكن تقسيم اإلدارة إىل ثالث مستويات رئيسية    
(: وهم اإلداريون الذين يصفون سياسة املنظمة ويقومون بالتخطيط top management)اإلدارة العليا  -أ

 وتتمثل يف اإلدارة العليا يف جمال إدارة األعمال يف رئيس املؤسسة وجملس إدارهتا.
ويشمل هذا ، املستوى الذي يلي اإلدارة العليا(: وهو middle managementالوسطى )اإلدارة  -ب

املستوى رؤساء األقسام ومديري املناطق، ويعترب هذا املستوى مبثابة حلقة الوصل بني ما تريد حتقيقه اإلدارة العليا 
د اإلداريني غالبا ما يكون اكرب من ، وبالتايل فإن عداإلشراقيةمن سياسات عامة وخطط، وما تقوم بتنفيذه اإلدارة 

 اإلدارة العليا.
وتتمثل يف اإلداريني الذين يقومون بالرقابة املباشرة على األداء وهم يتعاملون مع املنفذين : اإلشراقيةاإلدارة  -ج 

املستوى وبالتايل توفر املهارات الفنية هلذا ، أحد أهم الوظائف يف عملهم )العمال( مباشرة، من مث فإن الرقابة
 .5اإلداري يدعم واجبهم الوظيفي ويؤكده

 
 

                                                           

 . 26، ص 1993إبراهيم عبد العزيز شيما: أصول اإلدارة العامة، توزيع املنشاة واملعارف، االسكندرية،  1
 .28ص27، ص2001القاهرة، ، ، 1عصام بدوي: موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرياضية، دار الفكر العريب، ط 2
 .41، ص1983عصام بدوي: اإلدارة العامة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، 3
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 :اإلدارة الرياضيةمفهوم  /2
إن الرياضة وأمهيتها كبقية شؤون احلياة األخرى حتتاج إىل إدارة وتنظيم جيدين وإن االختصاصيني يف شؤون 

 التطبيقية العملية.اإلدارة الرياضية قاموا بعرض مواضيع وعمليات نظرية عامة يـمكن أن تنسجم مع اجلوانب 
بـهذا فإن مهمتهم هذه حتدد يف عمليات حتليل وختطيط وتقرير ومراقبة الـمسائل األساسية اليومية الـمتعلقة 

 .نتيجة العمل اإلداريباجتاهات تطور حقل الرتبية البدنية والرياضية على ضوء اخلربة الـمجتمعة واليت تتجمع 
 تبذل داخل هذا احلقل تسعى يف احلقيقة إىل الوصول إىل هدفني إن كل الـمساعي واجلهود يف العمل اليت

 رئيسيني متداخلني مع بعضهما.
 .حتقيق إجنازات رياضية عالية 
  .حماولة جذب واحتواء الشباب ملمارسة األنشطة الرياضية بشكل متواصل ومنظم 
ال شك فيه أنا اإلجنازات يف الـمستويات الرياضية العالية حتقق من قبل الرياضيني أنفسهم، إال أن هناك  مما

 جهود أخرى تضاف إىل كل اجلهود الـمبذولة من قبل الرياضيني من أجل احلصول على النتائج الرياضية املتقدمة.
ميتد أكثر ليشمل الناحية اإلدارية وقد فهمت وهذا ال يتمثل مبهمات املدرب مع الرياضي أو الفريق فحسب بل 

الدول الـمتقدمة يف عالـم الرياضة أهـمية هذا الدور، وعملت على تشريع القوانني اخلاصة بذلك ألجل تطوير 
إذا ليس باإلمكان حتقيق أي تطور ملموس يف أي حقل من حقول ، فهوم العمل اجلماعي يف هذا احلقلوحـماية م

لرياضية إذا لـم يصاحب ذلك عمال إداريا جيدا والذي يستند إىل مبادئ اإلدارة العلمية احلديثة الرتبية البدنية وا
وبـهذا فإن العمل اإلداري هو أحد عوامل التطور األساسية يف حقل الرتبية البدنية  والرياضية بشكل عام، وهذا 

 لمي للعمل اإلداري.يقودنا إىل القول أن اإلدارة العلمية احلديثة تتحقق باالستخدام الع
وتعترب اإلدارة الرياضية من أهم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث ألنـها األداة الفاعلة يف زيادة اإلجناز 

واإلدارة الرياضية ألي لعبة ، عة وتقويـم لكل األنشطة الرياضيةالرياضي وتطوره كما ونوعا وهي ختطيط وتنفيذ ومتاب
تعترب عنصرا أساسيا من العناصر اليت تسعى للتقدم واالزدهار هذه اللعبة، فهي تقود التقدم من األلعاب الرياضية 

وتعمل جاهدة على تنشيط حوافز التغيري وتنمية عوامله وحتريك متطلباته، وهلذا فإنـها مطالبة بأن تعد نفسها، 
 وتـهيئ أدواهتا ووسائلها لتكون أكثر جتاوبا مع ظروف الـمجتمع والبيئة.

أخريا العالقة بني املوضوعية وقيادهتا أو إدارهتا ويعين العملية اإلدارية وهناك آراء ومقرتحات كثرية من و 
 اختصاصيني يف جمال اإلدارة الرياضية يؤكدون بأن األسس اإلدارية يف صيغ التفاهم تعتمد على ما يلي:

 ؛االجتماع لتحديد األهداف -
 ؛النقاش احلر املفتوح -
 ؛التحدثاإلصغاء بدال من  -
 .1لصراحة والوضوح يف طريقة التفاهما -
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 وتعرف االدارة الرياضية بأنها:
عمليــة ختطــيط وقيــادة ورقابــة جمهــودات أفــراد املؤسســة الرياضــية واســتخدام مجيــع »تعــرف اإلدارة الرياضــية بأهنــا :  -

 .«املوارد لتحقيق األهداف احملددة

فــن تنســيق عناصــر العمــل واملنــتج الرياضــي يف اهليئــات الرياضــية وإخراجــه  »كمــا تعــرف اإلدارة الرياضــية بأهنــا:  -
 .«بصورة منظمة من أجل حتقيق هذه اهليئات

 .«توجيه كافة اجلهود داخل اهليئة الرياضية لتحقيق أهدافها »الرياضية أيضا بأهنا:  اإلدارة وتعرف -

املهــارات املرتبطــة بــالتخطيط والتنظــيم والتوجيــه  »" وآخــرون إىل اإلدارة الرياضــية بأهنــا: Kelly كــم أشــار" كيلــي  -
 1.«واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم خدمة رياضية أو أنشطة بدنية أو تروحيية 

 أهمية اإلدارة الرياضية: / 3 -
الوظــائف األساســـية تعمــل اإلدارة الرياضــية باســتغالل املــوارد البشــرية واملاديــة املتاحـــة وذلــك عــن طريــق بعــ  
اءات والقواعـد يف لإلدارة لتخطيط يشمل حتديد األهداف ووضع السياسات وتصميم الربامج ورسم القواعد واإلجـر 

أمـــا التنظـــيم فيحـــدد األعمـــال واألنشـــطة املطلوبـــة لبلـــوق األهـــداف منســـجمة لتحقيـــق األهـــداف  إطـــار زمـــين معـــني،
أهـــم جمـــاالت االســـتثمار احلقيقـــي للثـــروة  ثـــل اجملـــال الرياضـــيومين أن القـــدرة نفـــذت واألهـــداف حققـــت، والتأكـــد مـــ

البشـــرية حيــــث حيــــوي العديــــد مـــن العمليــــات الرتبويــــة ذات االجتاهــــات واجلوانـــب املتشــــعبة، والــــيت هتــــدف إىل تربيــــة 
اجملـال األجيال إلثراء كل جماالت احلياة والنشاط ميثل حمركا حيول الطاقة الكامنة لـدى الفـرد إىل طاقـة منتجـة ويتميـز 

الرياضي على سائر اجملاالت األخرى أنه جمال التفاعل واملمارسة الذي يدور حول تعـديل سـلوك الكـائن البشـري يف 
اد حنـو اجملتمـع إجيابية لدى األفر  ة املناخ املالئم وتكوين اجتاهاتاالجتاه املرغوب وخلق املواطن الصاحل عن طريق هتيئ

 .الذين يعيشون فيه
ة البدنيـة والرياضـية يعـد مـن أجنـح جمـاالت الرتبيـة تـأثريا يف األفـراد وتـرتبط أهدافـه الرتبويـة إىل الرتبيـ لعليـه فمجـا

حد كبري، حيـث تـرتجم هـذه األهـداف إىل ممارسـا ت واقعيـة ملموسـة تصـبح عـادات متأصـلة لـدى الفـرد، ومـن هنـا 
لــدى الفــرد وحــ  حتقيــق الرتبيــة البدنيــة  يتضــح أمهيــة هــذا النــوع مــن الرتبيــة يف حتقيــق النمــو الشــامل املتكامــل املتــزن

والرياضية من حتقيق أهـدافها املنشـودة البـد إتبـاع األسـلوب العلمـي يف تنفيـذ أنشـطتها ويسـتلزم األسـلوب التخطـيط 
والتنظــيم والتوجيــه واملتابعــة مــن خــالل سياســات وقــرارات وإجــراءات موضــوعية حتــدد اإلطــار العــام للعمــل ويــتمكن 

، والــيت يعمــل هبــا ا مــن التخطــيط والتنظــيم، وصــوال لتحقيــق األهــداف، فلــو تناولنــا احلركــة الرياضــيةتضــاهالعــاملون مبق
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فلضـــمان أي جمـــال مـــن جماالهتـــا يســـتلزم إملـــام  قطـــاع ضـــخم مـــن العـــاملني يف األنديـــة واالحتـــادات واجلـــان والـــوزارات،
وعـي باألهـداف املوضـوعة حـ  يتسـ   العاملني هبا باألسس والوظائف اليت حتكم العمل كما يتطلب ذلـك درايـة و

فــــاملعلمون واملوجهــــون واملوظفــــون واملشــــرفون والرياضــــيون ، للعــــاملني مبختلــــف مســــتوياهتم الثقافيــــة يف حتقيــــق أهدافــــه
 ..1واملدربون واإلداريون واحملكمون كل يف جمال عمله لتحقيق أهداف إدارته 

 :الفكر اإلداري في المجال الرياضيتطور   /4
تطور الفكر اإلداري ارتباطا وثيقا مبا حيدث من تطوير يف الفكر اإلداري على مستوى الدولـة ككـل ويف يرتبط 

حققـه الفكـر اإلداري مـن تطـور،  خمتلف قطاعاهتا بل وإنه ميكن القول أن الرياضة مبجاالهتـا املختلفـة إ ـا تعكـس مـا
 ية .فهي حتقق يف قيمتها ما قد ال حتققه جماالت أخرى من مكانة دول

أما عن تطور الفكر اإلداري الرياضي يف الوطن العريب فإنه مل يظهر إال منذ فرتة قصرية وهذا يعين أننـا نتحمـل 
املســؤولية علــى مــن يؤرخــون للفكــر اإلداري الرياضــي ولكــن عــدم ثبــات القــوانني وكثــرة التشــريعات وتغيــري اإلدارات 

ر باملبـدعني، وهـواة العمـل التطـوعي، مـا أدى إىل انشـغاهلم بـأمور العليا جعل من الرياضة يف الوطن العريب جمـاال يزخـ
 .خيه وما يطرأ عليه من تطور وتقدمبعيدة كل البعد عن دعم الفكر اإلداري الرياضي وتسجيل تار 

وإذا قارنا اجملال الرياضي بأي جمال آخر يف جماالت احلياة يف الوطن العريب جنـد أنـه مل حيظـى باالهتمـام الكـايف 
لمـــاء اإلدارة لكـــي يطبقـــوا فيـــه مبــادئهم ونظريـــاهتم، وإنـــه كـــذلك مـــن اجملــاالت الـــيت تركـــت للخـــربة الشخصـــية، مــن ع

 .2اخلاصةواالنتماءات السياسة والرغبة يف حتقيق املنفعة 

 مكونات اإلدارة الرياضية:  /5
 :أربع مكونات أساسية وهي" اإلدارة الرياضية فوجد أهنا تتضمن kanzلقد حلل اإلداري األمريكي "

 ؛العامل البشري -أ   

 ؛العمل اجلماعي -ب 

 ؛املنظمة واليت تعمل اإلدارة ألجلها -ج 

 القائد اإلداري. –د 
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 :ات األساسية في اإلدارة الرياضيةالمهار  /6

 :دارة الرياضية تعتمد على ما يلي" بأن اإلkanz"لقد أشار

 المهارة الفنية: – 1

" بأهنا التفهم الكامل والكفاءة يف نوع خاص من الفعاليات، وهـي تتضـمن معلومـات kanz"وقد وصفها 
 .تخدام التقنني يف اجملال الرياضيكيفية اس  ىخاصة وقابلية كبرية للتحليل يف ذلك االختصاص، والقدرة عل

 المهارات اإلنسانية : – 2

ن وجتـــانس تــام يف ذلـــك الفريـــق القابليــة للعمـــل بشــكل فعـــال كمجموعـــة واحــدة مـــن العـــاملني لغــرض تعـــاو 
 معرفة اآلخرين والقدرة على العمل معهم بشكل فعال وبعالقة جيدة. نالذي يعمل معه أيضا، وتتضم

 :مهارات االستعداد الفكري – 3

القــدرة علـــى ربـــط األجـــزاء الدقيقـــة وهـــذا يعـــين النظــرة الشـــاملة والكليـــة للمنظمـــة الـــيت يعملـــون فيهـــا وكيفيـــة 
 .املنظمة على بعضها البع  سام تلكاعتماد أق

 مجاالت اإلدارة الرياضية: /7

 تتعامل إدارة الرتبية الرياضية مع الثالثة جماالت رئيسية وهي:

 ؛الربامج  – 1

 ؛اإلمكانات – 2

 العاملني. – 3

الرياضــية تعتــرب جمــاالت متداخلــة وغــري مســتقلة كــل منهــا عــن األخــرى، البدنيــة و وهــذه اجملــاالت الثالثــة للرتبيــة 
كافيـة ال فائـدة منهـا غـري  فالربنامج يظل كلمات على الورق دون وجود اإلمكانات املتاحة مث يأخذ طريقة ضـئيلة أو 

 .1امجإن مل حيسن استخدامها، وكذلك تقع على املسؤولية النهائية يف حسن استخدام اإلمكانات وتنفيذ الرب 

 

 

                                                           
 . 51، 51مروان عبد اجمليد إبراهيم : مرجع سابق ، ص 1



 االدارة الرياضية                                                                                           اني الفصل الث

 

 
41 

 :/  صفات اإلدارة الرياضية الفعالة8

 :يمة كما يليميكن حتديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية السل

 .يئة الرياضية يف حدود اختصاصاهتامبع  تغطية اإلدارة لكافة جوانب وجماالت العمل يف اهل الشمول: – 1

مـن التنظـيم حيـث يـؤدي مهـام حمـددة متخصصـة : ويعين أن يتوىل كـل جـزء يف اإلدارة الرياضـية جانـب التكامل -2
 .ككل حبيث تتحقق النتائج املرجوة  مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام اإلدارية للهيئة الرياضية

أن تعمــــل اإلدارة الرياضـــية لــــيس للحاضـــر فقــــط بـــل للمســــتقبل أيضـــا مــــن خــــالل  ك: وتعــــين كـــذلالمستتتتيةلية – 3
ة التنبــــؤ باملســــتقبل باعتبــــاره واجبــــا أساســــيا مــــن واجبــــات اإلدارة أهــــادف وتطلعــــات يف زمــــن آت وهنــــا تظهــــر أمهيــــ

 الرياضية.

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

 :الهيئات الرياضية اإلدارية /9

 .يئات احلكومية واهليئات األهلية: اهلأساسني مهات الرياضية إىل قسمني تنقسم اهليئا

 الهيئات الحكومية: 

وزارة الشـباب  :ة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية مثـلوهي اهليئات اليت تفوضـها الدولـة يف تسـيري وإدارة ومتابعـة أنشـط
الرياضــة، حيــث والرياضــة، جملــس األعلــى للشــباب والرياضــة، هيئــة عامــة للشــباب والرياضــة، رئاســة عامــة للشــباب  و 

ختتلــف املســميات مــن دولــة إىل أخــرى إىل جانــب وزارة التعلــيم الــيت تقــوم حبكــم مســؤولياهتا الرئيســة يف تربيــة النشــئ 
إتاحــة الفرصــة للطــالب ملمارســة األنشــطة الرياضــية  انــب األنشــطة يف قطاعــات التعلــيم  ميــع مراحلــه، و  والشــباب

يا وعقليــا وروحيــا، وذلــك عــن طريــق دروس الرتبيــة الرياضــية واألنشــطة األخــرى لتحقيــق النمــو املتكامــل للطــالب بــدن
الرياضـــية الـــيت يـــتم تنفيـــذها داخـــل وخـــارج املدرســـة، إضـــافة إىل خطـــة الدراســـة املنهجيـــة، وبـــرامج األنشـــطة الـــيت يـــتم 
اك الرتكيــــز عليهــــا خــــالل أشــــهر العطلــــة الصــــيفية داخــــل بعــــ  املــــدارس أو مبراكــــز التــــدريب وإضــــافة إىل ذلــــك فهنــــ

 اجلامعات مبا تقدمه للطالب من أنشطة رياضية.
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 الهيئات األهلية: 

بنظــرة مبدئيــة خلريطــة اهليئــات األهليــة الرياضــية يف أهنــا حتتــل املســاحة األكــرب واألهتــل مــن حيــث تعــدد نوعياهتــا 
والشـباب، وتتمثـل اهليئـات األهليـة يف كـل  وانتشار فروعها وإشباع جماالت نشـاطاهتا، وهتولـه لكـل قطاعـات النشـئ
الكســــــــب               فأو اعتبــــــــاريني وال تســــــــتهد مجاعــــــــة ذات تنظــــــــيم مســــــــتمر تتــــــــألف مــــــــن أشــــــــخاص عــــــــدة طبيعيــــــــني

املــادي، ويكــون الغــرض منهــا حتقيــق الرعايــة للشــباب وإتاحــة الظــروف املناســبة لتنميــة ملكــاهتم، وذلــك عــن طريــق 
 ة والثقافية والروحية والصحية والرتوحيية كل ذلك يف إطار السياسة العامة وهذهاخلدمات الرياضية واالجتماعي

، إحتــاد مجعيــات األنشــطة اهليئــات األهليــة : مثــل  اللجــان األوملبيــة، االحتــادات الرياضــية، األنديــة، مراكــز الشــباب 
  .1) .الشبايب

 :   المةادئ األساسية لإلدارة الرياضية /10
إدارة مجيع املؤسسات مبا يف ذلك الرياضة دون نظر حلجمها وطبيعتها على أساس أن تطبق هذه املبادئ يف 

إال أن الـمشكلة يف اختيار املبادئ اليت تتفق مع خدمة  مجيع األعمال تتشابه يف أهدافها وعمليتها الرئيسية،
 حة يف ما يلي:اليت تساعد يف خلق اإلدارة الناج األهداف اخلاصة بتلك اجلهة أو تتلخص هذه املبادئ 

ابتداء من اللجنة األولـمبية أو االحتادات أو  ،تكون الـمؤسسة الرياضية أيا كانتجيب أن : مةتدأ التوازن -أ
 األندية الرياضية متوازية لضمان النمو الـمناسب لـها وحتقيق الكفاية يف إدارتـها.

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

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

 جيب أن حندد أحسن طريقة و نعرب عنها بوحدات مـحدودة أو  ط. :مةدأ التنميط -د
ويشرتط أن توضع  : جيب أن تتناسب الـمكافأة مباشرة وقيمة العمل الـمنجز،مةدأ الحوافز التمادية -هت

أساس ما أجنزه من أعمال بالنسبة للمستويات مستويات عادلة لألعمال الـمنجزة وأن يكافئ الشخص على 
 .الـموضوعة

 : تنجح اإلدارة أو تفشل على حسب معاجلتها للعالقات اإلنسانية يف املؤسسة.مةدأ العالقات اإلنسانية -و
ينطوي التخطيط على اختاذ قرار حيدد ما جيب عمله والكيفية اليت ينفذ هبا ومكان التنفيذ مةدأ التخطيط:  -ذ

 الواجب أن ينفذ فيه ، ألن التخطيط يراقب العمل وحيدد مراحل تتابعه.والزمن 
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جيب على األشخاص القائمني بالعمل بعد إعداد اخلطط وإصدار التعليمات لتنفيذها أن  :مةدأ الرقابتة -ح
 .ن التنفيذ و من مالحظة سري العمليكون لديهم من الوسائل ما يـمكنهم من ضما

وعلى  ،ة على كسب التعاون ووالء اآلخرينالقيادة على امتالك الشخصية و القدر تنطوي  :مةدأ الييتادة -ط
 الـمهارة يف قيادة جهود األشخاص والرقابة عليها.

إن الشخص الذي يـمارس السلطة جيب أن يكون مسؤوال عن تنفيذ كل أعمال  :مةدأ السلطة والتمسؤولية -ك 
 داخل نطاق سلطته وبالعكس.

جيب اختاذ القرار عند أدىن مستوى تنظيمي مـمكن لتسهيل القيام باألعمال، وجيب أن :مةدأ اتخاذ اليرار  -ل
تتخذ القرارات بواسطة اإلداريني و الـمراقبني الـمختصني بالنشاط معني أو الـمشرفني على األشخاص الذين 

 دارة إعداد وتدريب إداري.يقومون بتنفيذ عمل ما، إال يف احلاالت غري العادية فيتطلب فن اإل
تستخدم القدرة اإلدارية كاملة للتخفيف عن كاهل اإلداري بتحويل جـميع  :مةدأ استخدام اليدرة اإلدارية -م

 .1مكن أن تنفذ روتينيا إىل اآلخرينالـمسائل اليت يـ
 وظائف اإلدارة الرياضية : /11
 إن اإلدارة الرياضية كباقي اإلدارات األخرى هلا وظائف تؤديها أو عمليات وهي كما يلي:    

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

وضع  و ويرى البع  أن عمليات أو وظائف اإلدارة ميكن أن تضم باإلضافة إىل ما سبق كل من التوجيه،
 وإصدار األوامر.امليزانيات 

 التخطيط:  11-1-1
التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة و له أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى: ويعرفه 
السلمي " التخطيط هو حتديد األهداف اليت يسعى الـمشروع إىل حتقيقها ورسم اخلطط و الربامج الكفيلة بتحقيق 

 اإلمكانيات والقيود اليت تفرضها ظروف املناخ العامل احمليط بالـمشروع ".تلك األهداف أخذا يف االعتبار 
  مراحل التخطيط: -11-1-2
 ؛حتديد اهلدف بوضوح -
 ؛مجع احلقائق واملعلومات املتصلة باملشروع -
 ؛تبويب املعلومات يف أبواب متجانسة -
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 ؛حتليل هذه املعلومات -
 ؛وضع فروض العمل على حتقيق اهلداف -
 ؛من اخلطط البديلة وضع عدد -
 ؛دراسة اخلطط واختيار األصلح منها -
 .1وضع الربامج التنفيذية وفقا لألولوية يف التنفيذ والرتتيب الزمين -

 :أنوع التخطيط -11-1-3
وهو الذي يتعلق باألهداف العامة للمنظمة وبسبل الوصول إىل هذه األهداف يف التخطيط اإلستراتيجي:  -أ

 ظل املوارد املتاحة.
 وهو الذي يتعلق مباشرة بالنشاطات الوظيفية للمنظمة مثل اإلنتاج، التسويق، :التخطيط الوظيفي -ب

 ..2التمويل
  ميومات التخطيط: -11-1-4

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

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

ال يكفي يف التخطيط أن يكون للدولة أهداف عامة ينبغي حتقيقها بل جيب               موارد للتنفيذ الخطة:  -ب
 وأن يكون لدى الدولة الوسائل الكفيلة بتنفيذها. ألهداف قابلة للتحقيق،أن يكون يف وسعها تنفيذ تلك ا

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

 .3وحتديد خمتلف أنواع الوظائف الفنية وغري الفنية اليت يقضيها تكوين ذلك اجلهاز
                                                                                        :مةادئ وأساسيات التخطيط -11-1-5

 ميكن ان نفهم أمهية وطبيعة التخطيط من خالل أربعة مبادئ أساسية للتخطيط هي:
 ؛مبادئ املسامهة يف حتقيق األهداف  -ا        
 ؛مبادئ أولوية وأسبقية التخطيط  -ب       
 ؛مبدأ هتولية التخطيط  –ج        
 مبدأ فاعلية التخطيط.   -د        
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 التنظيم: -11-2
إن يسري  اخلصائص املميزة حلياتنا اليومية يف الوقت احلاضر هو التنظيم فال ميكن ألي عمل من اإلعمال من

، فهو يساعد على توفري الوسائل اليت يتمكن األشخاص من خالهلا بالعمل مع بعضهم بكفاءة عالية دون تنظيم
 لغرض حتقيق أهداف.

 مفهوم التنظيم:  11-2-1
كلي من األفراد يهدف إىل حتقيق هدف مشرتك " ويعرف كذلك " نسق العالقة بني يعين التنظيم " جتمع هي
" التنظيم كل جتمع إنساين يهدف إىل حتقيق هدف  mooneyو قد عرفه  1أجزاء تكمل بعضها البع  "

 مشرتك.
ية و بأنه عملية حتديد و جتميع العمل الذي ينبغي أداؤه مع حتديد و تفوي  املسؤول louis.a.allonويرى 

  .2السلطة و إقامة العالقات لغرض متكني األشخاص من العمل أكرب فاعلية للتحقيق األهداف
  أنواع التنظيم: 11-2-2

 التنظيم الرسمي:  - أ
وم هبا وهو ذلك التنظيم التكويين للمؤسسة بشكلها اهلندسي الذي حيدد العالقة و مستويات األعمال اليت يق

ضم يتوفر يف التنظيم الرمسي أن يكون على شكل هرم ذي قاعدة عريضة ك، و الفرد و توزيع االختصاصات
، و بعده القاعدة تدعم التكوين اهلرمي املتدرج ألعلى يف شكل أقسام و إدارات الوحدات على املستوى التنفيذي

 و مصاحل و هكذا ح  قمة التنظيم حيث ترتكز يف شخص ميارس السلطة الكاملة للمؤسسة أو اهليئة .
 نظيم غير الرسمي: الت - ب

االعتبارات اخلاصة باألفراد و اليت ال ميكن اإلفصاح عنها بطريقة لذي يهتم بالدوافع و هو ذلك التنظيم ا
، و عليه أن التنظيم غري جات األفراد العاملني يف املؤسسةخمصصة على أساس تولدها تلقائيا و تتبع من احتيا

، ال كما جيب أن يكون و اجلماعة و هو يهتم بالتنظيم كما هو كائن الرمسي ال يتفق بالضرورة مع املخطط الرمسي
 .3الصغرية هي حتد عناصر التنظيم غري رمسي

  عناصر التنظيم الجيد في الهيئة الرياضية: 11-2-3
 فيما يلي حتدد العناصر اليت جيب توافرها يف التنظيم اجليد و هي كما يلي:

 ؛وجود هيكلية واضحة للتنظيم -
 ؛مسؤوليات حمددة على رؤساء األقسام أو الفروع يف التنظيمتوزيع  -

                                                           
 . 41حسني شلتوت واخرون:  مرجع سابق، ص 1
، 2002،،عمان 1طع، مروان عبد اجمليد إبراهيم: إدارة البطوالت واملنافسات الرياضية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزي 2
 .55ص

 .61ص 60، صمرجع سابق اجمليد إبراهيم: اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية والرياضية، مروان عبد 3
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 ؛ضرورة تناسب املسؤوليات مع السلطات -
 ؛توحيد مصدر األوامر لألفراد العاملني -
 ؛عدم ختطي الرؤساء املباشرين -
 حل اخلالفات بني الرؤساء مهما كانت بسيطة. -

  خطوات وضع التنظيم الجيد في الهيئة الرياضية:  11-2-4
 ؛أهداف اهليئة أو املؤسسة الرياضية حتديد -
 ؛حتديد كافة أعمال اهليئة الرياضية و تصنيفها -
ختصيص األقسام أو األدوات أو الفروع طبقا لتصنيف األعمال وحتديد أهدافها، واختصاصاهتا و  -

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

 :التنسيق 11-3

التنسيق أحد العناصر اهلامة يف العملية التنظيمية و هو عبارة عن حتقيق التكامل ألنشطة األفراد و الوحدات 
 .1يف شكل منظم حبيث تعمل يف اجتاه اهلدف املشرتك

 : : أساسيات أو مةادئ التنسيق 11-3-1
 هناك ثالث أساسيات أو مبادئ رئيسية هي:     

: إن املرؤوس ال يسأل إال أمام رئيس واحد، وكما يرى فايول أن اجلسم ذو الرأسني سواء يف عامل وحدة األمر  -أ
البشر أو احليوان أمر شاد و غريب، وسوف جيد صعوبة يف البناء واالستمرار ويوجد انتقاد يف الوقت احلاضر ملبدأ 

 ألنه ال يتالءم مع األوضاع اإلدارية املعقدة.األمر 
 حيث يطلب املسؤولني يف الوقت احلاضر مزيدا من املرونة بني الرئيس و املرؤوس.

حيث أشار إليه جيدا  يعترب التسلسل اإلداري أحد املبادئ اليت نادي هبا هنري فايول :التسلسل اإلداري -ب
سفل يف شكل طة اإلدارية يف التنظيم تبدأ يف القمة و تنساب يف أ، يقوم هذا املبدأ على أن السلتسلسل األمر

 .تسلسل إداري مستقيم
نالحظ يف أي هيكل تنظيمي أن املسؤول يوجه ويشرف على عدد من املرؤوسني نطاق اإلشراف اإلداري:  -ج

ني وحدات العمل و جيب على املسؤول أن تكون لديه القدرة يف التنسيق بني خمتلف األنشطة و حتقيق التكامل ب
 بالتنظيم لذلك من املهم اختيار نطاق اإلشراف املناسب وقد يتصف نطاق اإلشراف املناسب . 

 من الناحية اللفظية تتساوى الرقابة مع كلمة املتابعة.: الرقابة 11-4
                                                           

 .62ص42مرجع سابق، ص:  اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية والرياضيةمروان عبد اجمليد ابراهيم:  1
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 مفهوم الرقابة: 11-4-1
أثناء العمل و تبدأ منذ بداية عملية  معرفة الغيابات و املشكالت اليت تواجه الفردالرقابة هي متابعة األعمال و 

 التخطيط و تنتهي عند حل املشكلة.
هي التعرف على مدى حتقيق األهداف املوضوعة أو عملية التأكد من مدى حتقيق  كما تعرف على أهنا:"
  .1األهداف املوضوعة "

كذلك " التأكد من تنفيذ كل الواجبات بطريقة سليمة و حماولة اكتشاف أي أخطاء يف املوعد املناسب   وهي
 .إلجياد السبل حللها "

 فوائد الرقابة ) المتابعة ( في اإلدارة الرياضية:  11-4-2
 تحييق الرقابة:  -أ

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

حيث كهدف إىل التأكد من أن السياسات و النظم اإلدارية املوضوعة و اخلطط قيد التنفيذ تسري دون 
اإلدارة الرياضية  لكفاية، وهناك فوائد أخرى لرقابةاحنرافات من أجل حتقيق األهداف بأكرب قدر ممكن من ا

 نلخصها يف اآليت:
 ؛تساهم يف حتقيق األهداف بفاعلية أكرب و يف زمن أقل -
 ؛حث و تشجيع األفراد على القيام بأدوارهم -
 ؛حتلل أسباب اخلطأ واإلخفاق و تتعرف على وسائل التصحيح و العالج -
 ؛واالحنرافات قبل حدوثها أو بدايتها لإلسراع بعالجها تكشف األخطاء -
 عرتض العمليات اإلدارية.التعرف على معوقات العمل واملشكالت اليت ت -

 خطوات الرقابة ) المتابعة (:  11-4-3
 اخلطوات اليت جيب إتباعها لتحقيق رقابة ) متابعة ( فعالية حتددها يف ما يلي: 

 ؛وضع معايري الرقابة -
 ؛تقومي األداء من خالل قياس ما مت إجنازه فعال -
 ؛ما إذا كان هناك احنرافا، و حتديد درجته و ذلك من خالل مقارنة النتائج مبعايري األداء حتديد -
 ؛حتديد أسباب االحنراف و حتليل هذه األسباب -
 .2تصحيح االختالفات بني النتائج اليت مت حتقيقها و النتائج املتوقعة للخطة -
 

                                                           
 . 92، ص2003حسن أمحد الشافعي: القرار اإلداري والقانوين يف الرتبية البدنية والرياضية، دار الوفاء لدنيا، اإلسكندرية،  1
 .  38، ص2001، القاهرة، 1عصام بدوي: موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرياضية، دار الفكر العريب، ط 1
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 :الييادة-11-5
ن القيادة إزما حلسن تكوين اجلهاز اإلداري فال بعناصره و أسسهذا كان التنظيم إ الييادة اإلدارية:-11-5-1

اإلدارية هي روح اإلدارة فحياة املنظمة ال تنبعث من اهليكل الذي تقوم عليه بل تتوقف أوال و قبل كل شيء على 
ة سهلة همة القيادة اإلداريخصائص قيادهتا اإلدارية و أن التنظيم السليم للمصلحة أو اإلدارة جيعل وال شك م

 .ميسرة
تعرف على أهنا "الفرد الذي يستطيع التأثري يف اآلخرين أو الذي يدفع مجاعة معينة تعريف الييادة: -11-5-2

 .1إىل حتقيق أهداف حمددة "
كما تعرف على أهنا "قوة التأثري يف اآلخرين و جعلهم ينفذون األعمال املناطة هبم واليت حتقق أهداف    
 .2ة"أاملنش
 طةيعة الييادة في الهيئة أو اإلدارة أو المشروعات الرياضية:-11-5-3
  ،تتميز العملية القيادية يف اهليئة الرياضية بتعدد املناصب اإلدارية والفنية وهي تتطلب قدرات وكفاءات متعددة

 وهو ما يفسر وجود قادة ناجحني وآخرين غري ناجحني.
  االحتاد أو النادي أو مدير اإلدارة أو رئيس القسم وكل من يقود مجاعة القائد هو رئيس جملس اإلدارة ومدير

يف إطار اهليئة أو اإلدارة أو املشروع الرياضي كما قد يكون القائد أيضا املدير الفين أو املدرب أو أولئك الذين 
 .3يعملون متطوعون

 أنواع الييادة  في المجال الرياضي: -11-5-4
الشخص الذي أعد عن طريق دراسات معينة وتدريب خاص لكي يكون قادر على هو  اليائد المهني: -أ   

 العمل يف املؤسسات واهليئات الرياضية نظري أجر أو راتب مادي.
: هو الشخص الذي لديه من الوقت والرغبة والتطوع للعمل يف املؤسسات الرياضية بدون اليائد المتطوع -ب  

 إتقان لشكل معني.أجر وغالبا ما تكون لديه مهارة أو 
هو القائد الذي خيتار من بني اجلماعة  ويتوىل قيادهتم وتنظيم أعماهلم ونشاطاهتم    اليائد الطةيعي: -ج

 وإجتماعاهتم وهو حلقة الوصل بينهما وبني القائد املعين. 
 
 
 
 

                                                           
 .     20، ص2003،اإلسكندرية، 1إبراهيم حممود عبد املقصود وآخرون :  دار الوفاء، ط 1
 .107عمرو سعيد وآخرون : مبادئ اإلدارة  احلديثة، مكتبة دار الثقافة، عمان ، ص 2
 . 89، ص2003سكندرية ، ،حسن أمحد الشافعي : القرار اإلداري والقانوين يف الرتبية البدنية و الرياضية ، دار الوفاء لدنيا ، اإل 3
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 : أساليب الييادة 11-5-5
 القائد الذي يصدر التعليمات للتابعني لتنفيذها،القائد االستبدادي: هو اليائد االستةدادي ) االتوقراطي( :  -أ

 وينفرد بالسلطة ويلزم اآلخرين بتنفيذ اخلطة اليت يضعها.
 .يستخدم هذا النوع من القادة أساليب التهديد والتخويف 
 التابعون الذين يعملون مع القائد االستبدادي باخلوف من البطش والغدر، وينظرون إليه على أنه ميلك   يشعر

 كل شيء.
 تفون حوله ويؤيدونه يف كل أفعالهجيذب القائد االستبدادي بعضا من التابعني يل. 

 اليائد الةيروقراطي: -ب
 ب كفاءة احملتوى أو املضمون و يبذل من ويعمل هذا القائد على االهتمام بالشكل عند التنفيذ على حسا

 و يدفع العاملني معه لتحقيق أهدافه.، اجل ذلك اجلهد و املال و الوقت
  حياول دائما الظهور على أن له مكانة خاصة تؤكد متيزه على اآلخرين و يذكر التابعني واآلخرين بعالقاته

 نه اآلخرين.الواسعة و سلطاته اليت يستطيع أن يفعل من خالهلا ما يعجز ع
 .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 
 اليائد الفوضوي:-ج
  األهداف وتتخذ و هذا النوع من القائد يرتك األمور بال توجيه أو رقابة حيث يرتك مجاعة العمل حتدد

 القرارات.
 :السلبية والتسامح والود وترك زمام املبادرة. من صفات هذا القائد 
 اجلماعة تتميز بالضعف و التفكك الن املسؤوليات غري حمددة وال يعرف كل فرد الواجبات املطلوبة منه. 
 : اليائد الديميراطي-د. 
 ،و من مث االمتناع ،النوع من أ اط القيادة يعتمد على أساليب املناقشة واالستشهاد باحلقائق واملعلومات هذا -

 و االهتمام بآراء أفراد اجلماعة واالستفادة منها.
هذا النمط من القيادة يعتمد على احلفاظ على مشاعر أفراد اجلماعة أو احلفاظ على كرامتهم و حاجتهم  -

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

 .و يفسر األمور بصورة صحيحة ،تأثريه كعضو هبا أو يعيش الواقع معهم
يادة اجيابية بشكل عام لألساليب أكثر أنواع الق أكدت العديد من الدراسات على أن القيادة الدميقراطية -

 التالية:
 كار و اإلبداع لدى أفراد اجلماعةتوفر ظروف تنظيمية مناسبة تسهم يف حتسني مهارات االبت، 
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  ة أكثر فعالية من األ اط األخرىاملقدرة على حد الصراعات و اخلالفات بني أفراد اجلماعة بصور، 
 السعي حنو حتقيقها إطالق طاقات أفراد اجلماعة لتطوير األهداف و، 
 .إتاحة الفرصة ألفراد اجلماعة لتعلم القيادة 

 :القائد الرياضي الفعال فيما يلي تعدد صفات اليائد الرياضي الفعال:-11-5-6
 ؛يدفع جهود األشخاص و حيدد اجتاه العمل و يوزع املسؤوليات و الصالحيات على باقي 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 
 و قوة الشخصية.، يتسم باحلكمة 
 عناصر سلطة اليائد:-11-5-7
 ؛االحرتام املتبادل و املعاملة احلسنة و توضيح أمهية العمل من خاللالثيتة:  -أ     
 ؛استخدام الضغط ،العمل بصورة مركزة و متكررة التذكري بواجباتالتحذيتر:  -ب     
: إجياد نظام لتحقيق املكافئة للسلوك و الربط بني االجناز و بني حتقيق بع  تةادل المعلومات -ج     
  ؛الرغبات
  ؛مثل: مساعدة  أفراد اجلماعة يف حتقيق إهناء أعمال حمددة لدى اجنازه صالحيات الرؤساء:استخدام  -د      
 التهديد باملنع أو احلرمان من مميزات حمددة. الجزاء:  -هت     
ينظم قانون الشباب و الرياضة عمل اهليئات الرياضية اليت تعمل يف االتصال في الهيئات الرياضية :   -11-6

 انون و يوضح عالقة كل من هذه اهليئات ببعضها البع .إطار هذا الق
وتعترب وزارة الشباب والرياضة هي اجلهة املسؤولة عن السيادة العامة للشباب والرياضة وهي اليت تقوم بشهر 

 اهليئات العاملة يف جمال الشباب و الرياضة.
يف املنشأة وداخل نطاقها، سواء كان ذلك بني  دارينيهو الذي يتم بني االتعرف االتصال : -11-6-1

أقسامها أو فروعها املختلفة أو العاملني يف مجيع مستوياهتم، أي اليت تتم داخل املنظمة سواء على شكل اتصال 
داخلي نازل على شكل أوامر وتوجيهات وقرارات وتعليمات من أعلى إىل أسفل التنظيم أو على شكل اتصال 

يم إىل أعاله على شكل شكاوي وتقارير واقرتاحات وطلب إجازات أو ترقيات أو طلب صاعد من أسفل التنظ
األفقي بني املدراء من نفس املستوى أو رؤساء األقسام من نفس املستوى  االتصالمعلومات، أو قد تكون على 

 .1بغرض التنسيق والتشاور والتعاون من أجل أهداف املنشأة وحتقيقها
 مبثابة خطوط تربط أوصال البناء أو اهليكل التنظيمي ألي منشأة ربطا لصحن انه "ويرى حممد فريد ا     

الوقت عملية االتصال  ديناميكيا ، فليس من املمكن أن نتصور مجاعة أيا كان نشاطها دون أن نتصور يف نفس
                                                           

 .59ص 58، ص 2009حممد أبو مسرة، اإلتصال اإلداري واإلعالمي، دار أسامة، األردن،  1
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قيامهما هلا درجة من التكامل تسمح ب اليت حتدث بني أقسامها وبني أفرادها وجتعل منهما وحدة عضوية
التنظيم غري الرمسي الذي قد  فاالتصال يف أي منشأة أو منظمة حيدث وفق التنظيم الرمسي وأيضا يف، بنشاطهم

حيسون ولكنه على أية حال ذات أثر قد يفوق يف شدته  حيس به املسئولون يف املنشأة أو حيسون  زء منه أو ال
  .  1االتصال عن طريق التنظيم الرمسي"

وسيلة مهمة لتحقيق النجاح يف أي هيئة أو إدارة أو مشروع رياضي و عليه ميكن تعريفه "هو االتصال هو و 
 توصيل املعلومات بأي وسيلة من الوسائل " و االتصال اجليد يف اجملال من شانه أن يؤثر يف األفراد.

 أنواع االتصال : -11-6-2
 اإلتصاالت الرمسية وغري الرمسية:ميكن أن تقسم اإلتصاالت إىل نوعني أساسيني مها: 

 اإلتصاالت الرمسية: -
وهي اإلتصاالت اليت حتدث يف إطار األسس والقوانني اليت حتكم املنظمة أو املؤسسة وأثناء حدوثها تتبع     

سارية وفعالة ، جيب  قنوات وطرق وأساليب حمددة من قبل اهليكل التنظيمي الرمسي، ولكي تكون هذه اإلتصاالت
أن تكون مجيع وسائله وقنواهتا واضحة ومعروفة جلميع األعضاء الذين يتبعون هذا التنظيم أو موجودين داخل إطار 
املؤسسة وتكون هذه الطرق والقنوات هلا فعالية وأمهية يف نقل املعلومات، كما وجيب على أصحاب املناصب 

زا لالتصال أن يدركوا أمهية أدوارهم يف عملية نقل املطالب والتعليمات اخلاصة يف هذا التنظيم واليت تعترب مرك
اخلاصة أو املعلومات، أيضا جيب أن تتم هذه اإلتصاالت حسب ختطيط السلطة املسؤولة ، أي أن ال يقوم 

 .2باالتصال إال من هو خمتص بذلك، وأن ال يقوم بتجاوز املسؤولني عنه باملستويات األعلى أو األدىن
واالتصاالت الرمسية اليت حنن بصدد احلديث عنها تكون مؤثرة بالدرجة اليت تكون فيها مقبولة لدى مجيع     

العاملني يف املنظمة أو املؤسسة ووجود هذا القبول أو عدم وجوده يعتمد على العوامل واالرتباطات اإلنسانية 
ود التفاهم أو الوالء أو العداء وعدم التقبل املختلفة ليت تسيطر على الوضع داخل املؤسسات املختلفة، مثل وج

واملعارضة، باإلضافة إىل ذلك كرب حجم املنظمة أو املؤسسة واإلجتاه حنو العمليات التخصصية تؤدي إىل زيادة 
احلاجة إىل القيام باإلتصاالت الرمسية املخططة واملنظمة واليت تستطيع أن تفيد من خالل املعوقات اليت يفرضها 

 بني مركز املنظمة أو املؤسسة والفروع املختلفة. ةوتؤدي إىل اختصار املسافالتخصص، 
 اإلتصاالت غري الرمسية: -
ال ختضع للتنظيم  ، فهذه اإلتصاالتأنواع اإلتصاالت شيوعا يف العاملمتثل اإلتصاالت غري الرمسية أحد أكثر      

الرمسي، وال تتحكم هبا اطر تنظيمية، حيث تنساب املعلومات واملعاين يف اإلتصاالت غري الرمسية خارج نطاق 
التنظيم غري الرمسي ما ينجم عنه سرعة ومرونة عاليتني يف نقل املعلومات وتبادهلا بني أكرب عدد من الناس، وتعد 

                                                           
 .225القاهرة, ص  1998حممد فريد الصحن, العالقات العامة)املبادئ والتطبيق( ،الدار اجلامعية,   1
 . 38ص  37، ص  2003، جامعة اجلزائر، اإلتصال ودوره يف كفاءة املؤسسة اإلقتصادية :ناصر دادي عدون 2
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 مجيع قنوات اإلتصال األخرى، ما يتيح قدرا عاليا من التغذية العكسية اليت قنوات اإلتصال غري الرمسية األقصر بني
تكون أشبه بالفورية، وهو ما يضفي قيمة نوعية راقية على هذا النوع من اإلتصاالت وغالبا ما تعتمد اإلتصاالت 

  .1ية أيضاغري الرمسية على الوسائل الشفوية يف اإلتصال، عالوة على اعتمادها على الوسائل التحرير 
 معوقات االتصال الفعال في الهيئة أو اإلدارة أو المشروعات الرياضية:-11-6-3

 إن هناك عددا من املعوقات اليت ميكن أن تعيق االتصال نذكر منها ما يلي: 
 المعوقات التنظيمية -
 : المعوقات الفنية والمادية -
تصال، وذلك عن طريق استخدام الكلمات والرموز االدة األساسية للتعبري عن موضوع معوقات اللغة: وهي املا-

 وهنا تكمن العقبة اليت تشكل عائقا أمام حتقيق اتصال فعال.
  .معوقات احلالة النفسية -
  .املعوقات اإلدراكية -
  .معوقات بيئية-
خطوة  هتمام بكلل: من أجل حتقيق فاعلية عملية االتصال البد من االتصاعوقات املرتبطة مبراحل عملية االامل-

تصال وإعطائها العناية الكافية ويف حالة حدوث أي تداخل أو عدم فهم أو عدم ومرحلة من خطوات ومراحل اال
تصال يف معوقات تتعلق حيث تتمثل معوقات مراحل عملية االتصال، فإن ذلك قد يصبح عائقا لعملية االوضوح 

 .تغذية العكسيةبـ: املرسل، التحويل، الرسالة، النقل، املستلم وال
: القرار هو جوهر العملية اإلدارية وان الفعالية و الكفاءة و اليت يتخذ هبا املديرون و اتخاذ اليرار -11-7

 .2الرؤساء قراراهتم حتدد بدرجة كبرية فاعلية وكفاءة العملية اإلدارية اليت يقومون عليها يف أعماله

 

 

 

 
 

                                                           
 .93 ص 89، ص 2009اإلتصال يف املنظمات العامة، دار اليازوري، األردن،  :بشري العالق 1
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 خالصة

إىل تعريف اإلدارة  و ما يتعلق باإلدارة من مستوياهتا و نظرياهتا و وظائفها ، تطرقنا من خالل هذا الفصل  
و إىل اإلدارة الرياضية و مفهومها ، مكوناهتا ، املهارات و املبادئ األساسية وختمنا الفصل بعناوين ذات أمهية 

التنفيذ ، الرقابة ، التنسيق،  بالغة حيث تعترب اإلدارة فن يتضمن عمليات هامة متعددة منها : التخطيط التنظيم ،
 وتوجيه جهود كل األشخاص العاملني هبا.

وكذلك تطرقنا ملفهوم التسيري ومن هو املسري و وظائف املسري ) التخطيط التنظيم والقيادة الرقابة ( وصفات 
الفصل بوظائف التسيري املسري الناجح وكذلك تطرقنا ايل جهاز التسيري ومها املدير العام واملسري ويف االخري ختمنا 

التنظيم والتوجيه والقيادة والتنظيم و اإلدارة الرياضية والتسيري الرياضي من أهم مقومات التطور الرياضي العلمي 
احلديث ألهنما األداة الفاعلة يف زيادة اإلجناز الرياضي و تطوره كما و نوعا ، و هي ختطيط و تنفيذ و متابعة و 

 ضية يف نفس الوقت و العالقة بني اإلدارة و الرياضية والتسيري.تقومي لكل األنشطة الريا

الرياضي دور فعال يف خمتلف املؤسسات واملشروعات مهما  هذا الفصل أن لإلدارة والتسيري  ونستخلص من 
 كان طبعها.
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 تمهيد :

تعد رياضة كرة اليد واحدة من األنشطة الرياضية اليت القت استحسانا وإقباال شديدين من األطفاؿ 
والشباب ومن كال اجلنسُت فرغم عمرىا القصَت نسبيا إذا ما قورنت بعمر بعض األلعاب األخرى فقد استطاعت 

، ىذا باإلضافة إذل الدوؿ يف بعض السنُتيس بقليل من ىذه الرياضة أف تقفز إذل مكاف الصدارة يف عدد ل
 .ياضي وتروػلي يف معظم دوؿ العادلانتشارىا كنشاط ر 

متالؾ العديد من القدرات احركية متنوعة تتطلب من شلارسها  كما أف كرة اليد دبا تتضمنو من مهارات
طلب ة بالسرعة كما أهنا تتاحلركية العامة واخلاصة وبشكل خاص التوافق العضلي العصيب والرشاقة والقوة ادلميز 

 .وفنوف اللعبة الفردية واجلماعية افة إذل مهاراتضامتالؾ قدرات عقلية ونفسية م
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 :نتشار كرة اليدا /1

الرياضية اليت القت استحسانا واقباال شديدين من االطفاؿ والشباب من كلى كرة اليد واحدة من االنشطة 
 عدد كبَت مكاف الصدارة يف اعت يف عدد من السنُت أف تقفز اذلنسبيا فإهنا استطاجلنسُت، فرغم عمرىا القصَت 

 انتشارىا كنشاط رياضي وتروػلي يف معظم دوؿ العادل. من الدوؿ باإلضافة اذل

تأسيس االرباديات  لكرة اليد من اجلنسُت شلا دعا اذلزدياد اعداد ادلمارسُت ومجهور ادلشاىدين فقد كاف ال
نها زلليا او  ترعى شووف ىذه الرياضة، كما نظمت ذلا لقااات على اختالؼ ادلستويات سواا كاف موالنوادي اليت

 ودلبيا.دوليا او قاريا او أ

توفَت رلموعات كبَتة من ادلدربُت، ادلنظمُت االداريُت  ىذه الرياضة زلفزا للمسوولُت على وكاف النتشار
ف ضرورة تعليم الناشئ والشاب وادلمارسُت علي اختالؼ واحلكاـ ادلتخصصُت يف ىذه الرياضة، وذلك كضما

اعمارىم وادرجت كرة اليد ضمن خطة الدراسة يف معظم كليات واقساـ ومعاىد الًتبية البدنية والرياضية يف عدد  
 كبَت من الدوؿ العادل، فكاف نتاجا ذلك توفَت مدربُت متخصصُت لتعليم وتدريب شلارسُت لكرة اليد.

شار اللعبة وزيادة عدد شلارسيها إذ االثر الكبَت على انت 1972عاـ  ادليادكرة اليد ضمن   لقد كاف إلدراج
تكوين فرؽ سبثلها يف ىذه الدورات اليت تقاـ كل اربع سنوات ومن ادلعروؼ اف  عملت العديد من الدوؿ على

تكوين الفرؽ القومية يتطلب قاعدة عريضة من شلارسُت، فكاف نتاج ذلك انشاا مراكز التدريب يف االندية 
ُت ذلذه الرياضية والساحات الشعبية، وادلدارس واجلامعات إلتاحة الفرص دلمارسة اكثر عدد شلكن من شلارس

 . 1الرياضة

 :نبذة تاريخية عن كرة اليد/ 2
  

لقد أكد ادلورخوف أف األلعاب بالكرة ظهرت يف ضلو القروف الوسطي أي خالؿ القرف الثالث عشر والرابع 
موسس كرة اليد احلديثة حيث أدخل (  ( H.NIELSONعشر للميالد ويعد الدظلركي ) ىوجلر نيلسوف (  

         ، بينما كاف عنصر الرجاؿ مشغوؿ بكرة القدـ وحسب لعبة 1898لإلناث سنة ة يف مدرسة خاصة اللعب
سبكن نيلسوف من جدولة  ،1906يق يظم سبعة العبُت ويف سنة ) نيلسوف ( يف ادلشاركة تكوف بفريقُت كل فر 

 . 2حىت بدا تنظيم منافسات للذكور يف ىذه الرياضة  1911قوانُت ذلذه اللعبة ومن أف دخلت سنة 

                                                           
 .17، ص2001، القاىرة  1الكتاب للنشر، ط، مركز 1كماؿ عبد احلميد امساعيل، زلمد صبحي حسنُت: رباعية كرة اليد احلديثة، ج  1
 .35، ص 1992مارس  18، اجلزائر559رللة الوحدة الرياضية: العدد   2
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وقد كاف للمجهودات اليت بذلتها الدوؿ اإلسكندنافية الدور الكبَت يف تطوير ىذه الرياضة داخل القاعة 
 .قوانُت ىذه الرياضة داخل القاعة لكوف الظروؼ ادلناخية كانت ربكم تأقلم

سن قوانُت موسبر الفدرالية الدولية أللعاب القوى غلتمع بالىاي ويعلن عن إنشاا جلنة تتكفل ب 1926ويف سنة 
(  FIHA، مت ميالد الفدرالية الدولية لكرة اليد ىواة ) 1928لعب دولية لكرة اليد، وما إف حلت سنة 

 .1بأمسًتداـ دبناسبة األلعاب األودلبية

 .1936يقضي يف إدخاؿ كرة اليد ضمن برامج األلعاب األودلبية سنة  1934ويف سنة 

 ذبمع شباب يف كرة اليد وفازت هبا أدلانيا.  أجريت ألوؿ مرة بطولة عادلية 1938ويف سنة  

ازت هبا ، أجريت أوؿ مبارات دولية بُت السويد والدظلارؾ وفعد هناية احلرب العادلية الثانيةب 1945ويف سنة  
 .أىداؼ 3مقابل  8السويد ب

أقيمت الدورة العادلية الثالثة لكرة اليد وعادت ألدلانيا، كما أقيمت البطولة العادلية  1955 -1952يف سنة  أما 
 البطولة العادلية الثانية للفتيات. 1956للشباب ويف العاـ ادلوارل 

أت لكسمبورغ وىناؾ طر  14يف مدريد إسباين، ويف  13انعقد على الًتتيب موسبر  1972 – 1970ويف سنيت  
 .2عديالت على قانوف لعبة كرة اليدبعض الت

 :ميالد وتطور كرة اليد في الجزائر /3

اللعب بصفة رمسية  ، وذلك دبراكز ادلنشطُت أما1942لقد كانت البداية األوذل لكرة اليد اجلزائرية سنة 
األوذل سنة وذلك بإحدى عشر العب أما نسبة اللعب بسبعة العبُت فكاف ضمن الدورات  ،1946فكاف سنة 

 .حىت مت تنظيم أوؿ بطولة جزائرية 1956، وما إف حلت سنة 1953

 كاف العدد قليل من ادلمارسُت ذلذا النوع من الرياضة،  1962 – 1930ونشَت ىنا إذل أف ىذه ادلرحلة بُت 
 .االستعمارية البالد خالؿ الفًتةوذلك بسبب حالة التميز اليت شهدهتا 

قت الشعب قبل الفًتة يف اجلزائر ربت تأثَت الصراع من أجل احلرية اليت رافوقد ظهرت احلركة الرياضية 
، واليت لعبت دورا معترب يف التنظيم والًتبية البدنية وربضَت اجلماىَت خاصة الشباب الذي يكوف القوة االستعمارية

                                                           
1 Brochure. Revue De Comite .Fédération D'organisation 4eme .CANS DE H . B .Alger,1986 
P19. 
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حيث مت تعُت         ،كرة اليدانت االنطالقة الثانية لك  1963، ومباشرة بعد االستقالؿ وبالضبط سنة احلية يف الوطن
 .ا أوؿ فدرالية جزائرية لكرة اليد)محناد عبد الرمحاف وإمساعيل مداوي( هبدؼ إنشا

، الذي كاف يف اليد برئاسة السيد إمساعيل مداويويف تلك الفًتة كانت بداية مشوار الفدرالية اجلزائرية لكرة    
 : اطلرطت يف الفدرالية فهم كالتارلأما أوؿ الفرؽ اليت  ،اليدرابطة اجلزائر العاصمة لكرة نفس الوقت رئيس 

 ؛L' OMSE( بولوغُت   SAINT – EVGENEفريق )  -
 ؛( R.U.Aفريق الراسينغ جلامعة اجلزائر )  -
 ؛( G.L.E.Aفريق اجملموعة الالئكية لطلبة اجلزائر العاصمة )  -
 ؛( HBCAفريق نادي اجلزائر لكرة اليد )   -
 ؛( G.S.Aرياضة اجلزائر )  فريق غالية  -
 ؛فريق من عُت الطاية  -
 فريق سبارتو وىراف. -

     اطلرطت الفدرالية اجلزائرية يف الفدرالية العادلية واليت كانت تتكوف من ثالثة رابطات فقط 1963أما يف سنة  
  1963يف سنة   L OMSE. أما أوؿ بطولة جزائرية فكانت من نصيب فريق ) اجلزائر ، وىراف ، قسنطينة (

 .1984كما ربصل نفس الفريق على نفس اللقب سنة 

رارل ، ويف سبتمرب من نفس السنة ادلكتب الفدرابطة الرابعة واليت سبثل اجلنوبمت إنشاا ال 1968ويف سنة   
، حيث يتم فيها توزيع نوادي اجلزائر العاصمة إذل رلموعتُت واحدة يف الشرؽ يعلن تنظيم بطولة شبو وطنية

واألخرى يف الغرب بينما البطولة الوطنية تظم الشرؽ والغرب والوسط أما اجلنوب فكاف غائبا حلداثة رياضة كرة 
 1977ويف سنة  ،1901نشأت إثرى قانوف امت حل كل اجلمعيات اليت  1975نة ويف س ،قةاليد ذلذه ادلنط

وتعد سنة  ،اليت تظم سبع مجعيات( و  ASP) بدأت بطوالت اجلمعيات النخبوية أدخلت تعديالت رياضية إذ 
بينما نسجل ىنا  سنة غنية باألحداث كوهنا عرفت ظهور ثالث بطوالت جهوية الوسط والشرؽ والغرب، 1984
موزعة على  15000وكانت عدد بطاقات الالعبُت آنذاؾ يصل إذل  ،1989الرابطة اجلهوية لورقلة سنة ظهور 

سنة  ولقد احتضنت اجلزائر الدورة الثامنة، بطاقة  20000عبُت يفوؽ اقات الالثالثُت رابطة أما اليـو فعدد بط
مث جددت العهد مع ىذه الرياضة بعد إحدى عشر سنة لتستضيف الدورة  ،على شكل بطولة إفريقية 1989

. 2000ماي  8أفريل إذل  19دااا من بتا، وذلك بقاعة حرشة بطولة إفريقيا لألمم يف كرة اليدالرابعة عشر 
 منتخبا يف الصنفُت ذكور وإناث.  18وذلك حبضور ماال يقل على 
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تعترب كرة اليد من األلعاب الرياضية القدؽلة ،ذبري بُت فريقُت يتألف كل منهما من سبعة : تعريف كرة اليد/ 4
وقوانُت العبُت ومخسة احتياطيُت ، تتصف بسرعة األداا والتنفيذ ويشارؾ فيها عدد كبَت من الرياضيُت ذلا قواعد 

 ثابتة.
 : خصوصيات كرة اليد /5

ذا التخصص قفزة كبَتة إذل دل تتوقف كرة اليد عن التطور من حيث اللعب وكفرع معًتؼ بو دوليا بل عرؼ ى
كتخصص   ، بالنظر إذل عدد شلارسيو ادلرتفع بنسبة قليلة الشيا الذي عزز مكانتها كرياضة مدرسية أواألماـ

ذا اللعب الرياضي ؽلارس فوؽ ميداف كبَت ، أضحي بتقاليد عريقة يف السنوات ، ىرياضي على ادلستوي الوطٍت
األخَتة إذل أف كرة اليد ادلمارسة على ميداف صغَت أو داخل القاعة فرضت نفسها تدرغليا ، فقد أصبحت بسرعة  

رة اليد دبرورىا من كبَتة إحدى األلعاب الرياضية األكثر شلارسة من بُت الرياضات األخرى ،فالتنقل الذي عرفتو ك
ة أكثر أعلية من الًتبية ادليادين الكبَتة إذل ادليادين الصغَتة كاف لو أثر إغلايب يف األوساط ادلدرسية باحتالذلا مكان

إف لعبة كرة اليد ىي لعبة أنيقة وتقنية مع التناوب يف اذلجـو والدفاع ىذا التخصص ادلرتكز على حركات ، البدنية
لب تركيزا جيدا ودقيقا،  حسن التحكم التقٍت والتكتيكي يعد أيضا ضرورة لتحقيق أحسن فورية ومتعددة ،تتط

 . و مجاعيا وتغَتات عديدة يف الرمتالنتائج ويسمح للشباب بالله

 : كذلك من خصوصيات كػػرة اليػػػد       

 السرعة يف اذلجمات ادلضادة.  
 دقيقة من زمن ادلقابلة 60ت دلدة التحمل العاـ الضروري للحفاظ على ارتفاع مستوى القدرا. 
 االنتباه العاـ واخلاص حلسن دقة الرميات و التمريرات. و القوة والسرعة للرمي والقذؼ 

 :أهمية رياضة كرة اليد - 6

تعترب رياضة كرة اليد من الرياضات اجلماعية واليت ذلا أعلية كبَتة يف تكوين الفرد من جوانب عديدة كتكوينو  
بية ادلمارس ، كما أهنا تسعى إذل تر لسرعة والقوة وادلرونة ......اخلالصفات البدنية كادلداومة وابدنيا وربسُت 

القانوف  وذلك ببث روح التعاوف داخل اجملموعة الواحدة وكذلك ادلثابرة والكفاح واحًتاـ ،الرياضي ذلا سلوكيات
تكوين الشخصية ،حيث تنمي يف العبيها قوة  كما أف رياضة كرة اليد ذلا دور كبَت يف،  وتقبل الفوز أو اذلزؽلة
وتعد رياضة كرة اليد وسيلة مفضلة كرياضة تعويضية  ،زؽلة والتصميم واألمانة بوجو خاصاإلرادة والشجاعة والع

كما أف ،رزوف صلاحا مرموقا يف كرة اليد، فمثال ػلفإف الكثَت من العيب ألعاب القوىألنواع الرياضات األخرى ، 
 .1الية بشكل ملحوظ يف ألعاب القوىيد يصلوف إذل مستويات عالعيب كرة ال

                                                           
 .22ص  20، ص 1978،دار الفكر العريب  2طجَتد الصلريوؼ، تيواندرت: كرة اليد للناشئُت وتالميذة  ادلدارس،   1
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قدرة على اإلدلاـ  وتعترب رياضة كرة اليد رلاال خصبا لتنمية القدرات العقلية وذلك دلا تتطلبو يف شلارسيها من
وخططها وطرؽ اللعب وىذه األبعاد تتطلب قدرات عقلية متعددة مثل االنتباه اإلدراؾ والفهم  ،بقواعد اللعبة

 .1والًتكيز والذكاا والتحصيل 

 ىكبَتة كغَتىا من الرياضات األخرى، وعليو ال بد أف ربضكل ىذه اإلغلابيات ذبعل من ىذه الرياضة ذات أعلية  
 .   2باىتماـ ادلدربُت 

 : ليد قانون لعبة كرة ا /7

 الميــــدان :  -7-1    

اف اطوؿ تكوف من منطقيت مرمى ومنطقة للعب، ـ وي20ـ وعرض 40يكوف ادللعب مستطيل الشكل بطوؿ 
اخلطوط تسمي خطي اجلانب واقصرىا اخلطاف اللذاف يشَت اليهما خطى ادلرمى)بُت القائمُت( ويصل خط 

 .3ادلرمى خبط ادلنطقة )نصف دائرة اماـ ادلرمى(ادلنتصف بُت نقطيت منتصف خط اجلانب، وربدد منطقة 

 المـــــرمى :  -7-2

مًت، العارضة والقائمُت غلب أف يوضعا من نفيس  2أمتار وارتفاعو  3يوضع وسط خط التهديف طولو 
 د من،كما يكوف ادلرمى مزود بشباؾ معلقة بطريقة ربوين بلونُت سلتلفُت يبدواف بوضوحادلادة اخلشبية ويكوف التل

 .سرعة ارتداد الكرة ادلقذوفة

 : مسـاحة المــرمى -7-3

ع كل أمتار أماـ ادلرمى بالتوازف مع خط ادلرمى ومستمر م 6مًت مسطر دلسافة  3تكوف زلدودة خبط مستقيم 
، اخلط الذي ػلدد مساحة ادلرمى يسمى خط ) مساحة ادلرمى ( عالمة من     مًت 6طرؼ بربع دائرة بقياس 

ًت من اجلانب اخلارجي خبط م 4ع أماـ مركز كل مرمى موازية مع ىذه األخَتة وعلى بعد سم طوؿ، توض 15
مًت أماـ ادلرمى  وادلستمرة مع كل طرؼ بربع  9مًت و  3اخلط ادلتقطع للرمية احلرة معلم دبسافة تبعد ب  ،ادلرمى

 سم.  20ونفس الشيا بالنسبة للفراغات الفاصلة بػ  ،سم 15دبرمى خطوط ، اخلط تقاس بػ دائرة صاعدة 

، خط الوسط أمتار 7زي مع خط ادلرمى على بعد أمتار تشكل من خط واحد مسطر أماـ ادلرمى موا 7عالمة 
 مًت.  3يربط بُت اخلطوط التماس يف منتصف الطوؿ من كل ناحية بػ 

                                                           
 .21، ص 1980يف كرة اليد، دار الفكر العريب، كماؿ عبد احلميد، زلمد صبحي حسنُت: القياس    1
 .103، ص 1994،، 4منَت جرسي إبراىيم: كرة اليد للجميع، دار الفكر العريب ط   2
 .10، ص 1999زلمد اذلوين: القانوف الدورل لكرة اليد، دار النشر، الكويت،  3



 كرة اليد                                                                                                          الثالث:  الفصل
 

 
61 

ب أف سم عرضا وغل 5للمساحة اليت ربددىا ، ويبلغ قياسها  ربدد منطقة التبادؿ كل اخلطوط  تنتمي 15عالمة 
 .يتم وضعها بطريقة جد واضحة

 .مس 8بُت األعمدة خط ادلرمى يوضع بنفس طوؿ الصواعد 

 الكـــــرة :  -7-4

تصنع بغالؼ من اجللد أو من مادة بالستيكية أحادية اللوف وربتوي بطبيعة احلاؿ على ىوائية من ادلطاط،  
 .ال غلب أف يكوف سطحها أملس والمعكوف مستديرة وال غلب نفخها كثَتا كما وغلب أف ت

، للكبار غ " 475إذل  425"   سم " ،ووزهنا    60إذل  58للكبار الشباب غلب أف يبلغ قياس زليطها بػ " 
 .غ "400 – 325ووزهنا "  سم "، 56إذل  54الشابات غلب أف يبلغ قياس زليطها بػ " 

  :الالعبــــين - 5 - 7

العبُت و حارساف للمرمى  10العبا غلب ادراجهم يف استمارة التسجيل بُت  12يتكوف فريق كرة اليد من 
 للتواجد داخل ادللعب يف نفس الوقت. 07وال يسمح الكثر من 

واف نقص عدد افراد العبُت لكل فريق علي االقل يف ادللعب عند بدأ ادلباراة وتستمر ادلباراة حيت  05غلب تواجد 
 العبُت. 05الفريق عن 

غلب علي كل فريق لبس زي مغاير للفريق اآلخر وتكوف االرقاـ واضحة علي القمصاف اما احلارساف يرتدياف 
 1لباسُت مغايرين لكل فريق.

العيب ادللعب  عب للعب يف اي وقت وىذا ينطبق علىاف يكوف الؽلكن حلارس ادلرمى  :حارس المرمى_ 6_ 7
 .ايضا باستطاعتهم اف يستخلفوا حارس ادلرمى وىذا يف احلاالت اخلاصة

 :يسمح لحارس المرمى_  7_7

 .دلس الكرة بأي جزا من جسمو يف حالة دافع داخل ادلنطقة 
 .التحرؾ بالكرة داخل منطقة ادلرمى بدوف قيد 
  .ترؾ منطقة مرماه بدوف كرة واالشًتاؾ باللعب مع االخرين 

 يسمح له باالتي: ال*
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 ؛للخطر عند الدفاع عن ادلرمى تعريض اي منافس 
 ؛دلس الكرة ثانية خارج ادلنطقة بعد رمية ادلرمى ما دل يلمسها اي العب آخر 
 ؛االرض خارج منطقة مرماه طادلا ىو بداخلها الكرة وىي مستقرة او متدحرجة على دلس  
 ؛العودة من منطقة اللعب بالكرة ارل منطقة ادلرمى 
 .دلس الكرة بقدميو او ساقو اسفل الركبة عندما تكوف مستقرة علي االرض 

 :الحكام _ 8_ 7

يقود مباراة كرة اليد اثناف من احلكاـ وبعض اذليئات القومية تسمح بإقامة ادلباراة يف وجود حكم واحد فقط 
بدا ادلباراة بوقت قصَت ويف  يف حاالت خاصة، كأف يصاب احلكم الثاين دبرض ؽلنعو من ادلشاركة يف ادلباراة قبل

قرار بعد اخذ وقت  نساراة، فيتم التوصل فيما بينهما بحالة ما اذا اختلف احلكماف يف اية مسألة تتعلق بادلب
واختلفا حوؿ نوع  ف واحد معا يف حق الفريق ادلخالفمستقطع لفًتة قصَتة واذا أعطى احلكماف قرارا يف آ

مالحظتهما  اذ القرارات الصائبة بناا علىحكمي ادلباراة ازب عليهم توقيع العقوبة القصوى وعلى العقوبة، فإف
عن قواعد  بشأف سَت ادلباراة، وتكوف قراراهتما حامسة ال رجعية فيها، وال يعاد النظر فيها اال اذا كانت خارجة

 من مجيع اجلوانب ويقفاف يف وضع ارض ادللعب، حبيث يستطيعاف مراقبة الالعبُت اللعب ويقف احلكماف على
احد اخلطوط اجلانبية للملعب  كل منهما مراقبة سَت ادلباراة علىيتسٌت ل ر ادللعب، حىتمائل يف مواجهة قط

 وػلدث تبادؿ تلقائي بُت موقعهما عندما يفقد الالعبوف االحتفاظ بالكرة.

د. 5جانيب ادللعب كل  غيَت اماكنهما علىريبا ويقوماف بتد تق 10كما يقـو احلكماف بتبديل مواقعهما كل 
 اؿ مرئي بُت الالعبُت واحلكاـ علىيكوف ىناؾ اتص اشارة يدوية حىت 18ورل لكرة اليد ولقد حدد االرباد الد

ارض ادللعب، وؼلرج احلكم الكارت االصفر لينذر الالعب الذي ارتكب سلالفة ؽلكن التسامح عنها، بينما ؼلرج 
كما يطلق احلكم  دلباراة،لالعب الذي ارتكب خطأ جسيما يستحيل معو اف يستأنف االكارت االمحر لطرد ا

جانب  بُت او ليعلن استئناؼ اللعب، واذلصفارتو يف حالة ما اذا حدثت سلالفات اثناا ادلباراة من جانب الالع
ثل افساح الطريق رمسية محكمي ادلباراة، ىناؾ ايضا مسجل االىداؼ وادليقايت وعلا ؼلتصاف بالقياـ ببعض ادلهاـ ال

االعالف عن انتهاا الوقت يتمكن الالعبوف من احراز االىداؼ وايقاؼ ادلباراة لفًتة او بدئها و  ادلود للمرمى حىت
يتسٌت ذلما اخبار حكمي ادلباراة بأي  يت غللس عليها العبو االحتياط حىتمراقبة ادلقاعد ال الًتتيب، وعليهما ايضا

وغللساف بُت منطقيت تبديل الالعبُت وؽلكن وجود ثالث حكاـ عن  داؿ الالعبُتطاا ربدث اثناا استباخ
 .       1ادلباريات القوية
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 :زمن اللعبة_ 9_ 7

سنة فما فوؽ شوطُت مدة كل منهما  16يكوف زمن اللعبة جلميع فرؽ الذكور واالناث دلن تكوف اعمارىم 
 د.10د بينهما فًتة راحة دلدة 30

 12_ 08د جملموعة االعمار 20سنة و  16_ 12د جملموعة االعمار 25لفرؽ الشباب يكوف زمن اللعب 
 د.10د للشوط ويف كال احلاالت فًتة راحة 15سنوات يكوف زمن اللعبة  08سنة  اما الصغار اقل من 

 :تسجيل االهداف_ 10_ 7

 الفة يف قواعد اللعبة.ػلتسب اذلدؼ اذا عربت الكرة خط ادلرمى دوف اف يرتكب الرامي او احد زمالئو سل 
 .ػلتسب اذلدؼ اذا دخلت الكرة ادلرمى بالرغم من ارتكاب ادلدافع سلالفة 
 .ال ػلتسب اذلدؼ اذا اوقف احلكماف او ادليقايت ادلباراة قبل اف تدخل الكرة 
 .اذا سجل الالعب ىدفا يف مرماه ػلتسب ىدفا للفريق ادلنافس 
  الفائز واذا تساوى الفريقاف يف االىداؼ فيعد تعادؿ.الفريق الذي لو اكرب عدد من االىداؼ ىم 

 :الرمية الجانبية_ 11_ 7

سبنح الرمية اجلانبية اذا عربت الكرة بكاملها خط اجلانب بدوف صافرة احلكم، وتودى من ادلنطقة اليت 
الرامي اثناا  خرجت منها الكرة، غلب علي الرامي وضع احد قدميو علي اخلط اجلانيب وال يكوف ادلنافس قريبا من

  .1التنفيذ

 :الرمية الحرة_ 12_ 7

 احلرة يف احلاالت التالية:سبنح الرمية 

  الدخوؿ الغَت القانوين يف ادللعب؛التبديل اخلاطئ او 
 ات العيب ادللعب يف منطقة ادلرمى؛سلالف 
 سلالفات حارس ادلرمى؛ 
 سلالفات اثناا لعب الكرة؛ 
 ادلرمى اخلارجي او اخلط اجلانيب؛ تعمد العب الكرة عرب خط 
 اللعب السليب؛ 
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 رياضي؛ السلوؾ الغَت 
 .تأدية الرمية احلرة بدوف صافرة احلكم 

 :امتار 07رمية _ 13_  7

 سبنح يف احلاالت االتية:

 ؛دخوؿ العب ادللعب منطقة مرماه 
 ؛دخوؿ حارس ادلرمى بالكرة داخل منطقة مرماه 
 حارس ادلرمى وقاـ ىذا االخَت بلمسها. تعمد الالعب ارجاع الكرة اذل 

 :رمية الحكم_ 14_  7

 تستأنف ادلباراة برمية احلكم اذا:

 ؛اذا ارتكب العبو الفريق يف ادللعب خطأ يف قواعد اللعبة يف نفس الوقت 
 ؛اذا المست اي  عائق مثبت فوؽ ادللعب 
 ؛اذا توقفت اللعب دوف وجود سلالفة ودل تكن الكرة حبوزة احد الفريقُت 
 .تنفيذ رمية احلكم من منتصف ادللعب بُت العبُت فقط اما االخروف يبقوف بعيدا 

 :العقوبات _ 15_  7

 علها:االنذارات يف بعض احلاالت أ تعطى

 السلوؾ الغَت رياضي؛ 
 لتبديل اخلاطئ او الغَت القانوين؛ا 
 اا ادلتعلقة بالدخوؿ علي ادلنافس؛تكرار االخط 
  عندما يكوف القرار عند الفريق ادلهاجم.عدـ وضع الكرة علي االرض 

 يعطى االستبعاد يف احلاالت االتية:

 و ادلشاركة يف اللعب داخل ادللعب؛عند دخوؿ العب ال ػلق ل 
 السلوؾ الغَت رياضي؛ 
 .تكوف البطاقة احلمراا مستحقة لالعب يف حالة االعتداا علي ادلنافس 
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 : الرياضيةليد في تصنيفات األنشطة مكانة كرة ا /8

، حيث ا أوجب ظهور عديد من طرؽ التصنيفلقد كاف لتعدد أنشطة الًتبية البدنية والرياضية وتشعبها م
عمد اخلرباا إذل إغلاد تصنيفات سلتلفة كاف ىدؼ معظمها ىو زلاولة  احتواا معظم األنشطة الرياضية يف إطار 

وبعض الدوؿ حوؿ تصنيف األنشطة الرياضية تصنيف منطقي ،وفيما يلي نعرض أراا سلتلفة لبعض العلماا 
 .مكانة كرة اليد يف ىذه التصنيفاتو 

 :لألنشطة الرياضية هو   KODYMتصنيف كوديم    

 ؛رياضية تتضمن توافق اليد والعُت أنشطة  -
 ؛ياضية تتضمن التوافق الكلي للجسمأنشطة ر   -
 ؛ياضية تتضمن الطاقة الكلية للجسمأنشطة ر   -
 ؛تتضمن الحتماؿ اإلصابة أو ادلوت أنشطة رياضية  -
 .من توقع حلركات الغَت من األفرادأنشطة رياضية تتض  -

ويشَت  ،اجلماعية ( لألنشطة الرياضية    كرة اليد ضمن النوع األوؿ ) األلعاب  . بوتشر تشارلـزكما صنف 
ولذلك كاف من واجب مدرس الًتبية  ،يسية ألي برنامج للًتبية البدنيةإذل أف األلعاب تعترب إحدى ادلقومات الرئ

البدنية والرياضية أف يكوف ملما إدلاما تاما بكثَت منها، ومن الضروري أف يكوف ملما بأىم مالمح األلعاب 
ت الالزمة ذلا وطرؽ حث ادلختلفة وقوانينها وطرؽ تنظيمها والفوائد اليت تعود على شلارسيها واألجهزة والتسهيال

كوف متمتعا بالقدرة على أداا ظلوذج جيد دلهارات اللعبة دلا لذلك من فائدة كبَتة على ،كما غلب أف يادلمارسُت
 .1سرعة تعلم  ادلمارسُت 

 :خصائص العب كرة اليد /9

نوع من أنواع الرياضة يتميز العب كرة اليد بالعديد من اخلصائص اليت تتناسب مع طبيعة الالعب  ككل
 وتساىم يف إعطاا فعالية اكرب ألداا حركي شليز ومن ىذه اخلصائص:

 :الخصائص المرفولوجية -9-1

دورا ىاما يف ربقيق النتائج أو  إف أي لعبة سواا كانت لعبة فردية أو مجاعية تلعب فيها اخلصائص ادلرفولوجية
العكس وتتوقف عليها الكثَت من النتائج أو العكس  وتتوقف عليها الكثَت من النتائج الفرؽ خاصة إذا تعلق األمر 
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بادلستوى العارل، حبيث أصبح الًتكيز أكثر فأكثر على الرياضيُت ذوي القامات الطويلة وكرة اليد مثلها مثل أي 
وحىت بعض ادلوشرات األخرى ذلا من االىتماـ  وجو فالطوؿ والوزف وطوؿ الذراعُتس التلعبة أخرى زبضع لنف

، كما يتميز كذلك بطوؿ األطراؼ وخاصة  الذراعُت ميز ببنية قوية وطوؿ قامة معتربة، فالعب كرة اليد يتواألعلية
 .ة  اليدطبيعة لعبة كر وكذا كتف يد واسعة وسالميات أصابع طويلة نسبيا واليت تتناسب مع 

 : النمــط الجسمانـي  -أ-9-1

الذي يتميز بطوؿ األطراؼ خاصة العب كرة اليد وىو النمط العضلي إف النمط اجلسمي أو اجلسماين ل
، وقوة العضالت تساىم على السيطرة على الكرة الذراعُت مع كرب كف اليد وطوؿ سالميات األصابع  شلا يساعد

يف إنتاج قوة التصويب وسرعة التمرير، وألف كرة اليد تعتمد على نسبة معتربة من القوة اليت  توفرىا العضالت فإف 
 . 1النمط العضلي ىو أنسب دلثل ىذا النوع من  الرياضة 

 : الطول :  أوال  -أ-9-1

كذلك يعترب عامل أساسي ومهم وخاصة يف اذلجـو وتسجيل األىداؼ لو أثر كبَت  على االرتقاا ويف الدفاع  
ضح فيها ىذه ونقصد ىنا ظلاذج  لالعبُت فرؽ ادلستوى العارل " النخبة " اليت يت ،)) الصد واسًتجاع الكرات ((

ال شك أنو ؽللك ذراعُت طويلتُت  تساعده على تنفيذ ودبا أف الالعب ؽلتاز بالقامة العالية ب ،ادلميزات بصفة كبَتة
 .كمة والدقة يف األماكن ادلناسبةسبريرات سريعة وزل

 : ثانـــيا : الــوزن -أ-9-1

،ولكي ربسب الوزف إف الوزف عامل مهم جدا يف كرة اليد ويظهر ذلك يف العالقة بُت وزف اجلسم والطوؿ 
الالعب وضلصل على الوزف وبالتارل صلد أف متوسط الوزف لالعب من طوؿ  100ادلناسب لالعب عادة أف نطرح 

اؿ خالؿ التحرؾ بالدوؿ اإلحدى عشر مناسب بل سبيل نوعا ما إذل خفة الالعب لصاحل سرعة االنطالؽ واالنتق
 .اذلجومي والدفاعي

ؿ حيث نالحظ تصاعده نيات مع التسعينيات صلد التوجو ضلو االىتماـ بعامل الطو ينادبقارنة فًتة السبعينات والثم
 . 2وتتبعو مناسبة الوزف تساعد يف االلتحاـ والقوة وسرعة اإلصلاز 

 المــــرونة :  -9-2
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، وخاصة على مستوى الكتف واليت تلعب أعلية كبَتة ة لدى العيب كرة اليد تكوف كبَتةإف سعة ومدى احلرك
 .ا احلركي وكذا قوة وسرعة التمريراألدا، حيث يكوف ارتفاع يف إمكانية شكاؿ وأنواع التمريريف مجيع أ

 

 الخصــائص الرياضـية والفيزيولـــوجية :  -8-3

 : الرياضي والفيزيولوجي يتميز بأنوالالعب ذو ادلستوى العارل ) رياضة النخبة ( من اجلانب 

 سرعة تنفيذ كبَتة جداسريع :. 
 لتمرير بفاعلية كبَتةداا تقنية اقدرة امتالؾ العب كرة اليد لسرعة وقوة سبكنو من أ. 
  بلة وذلك بتأخر ظهور أعراض قادر على إغلاد مصادر الطاقة تسمح لو باحملافظة على قدرتو خالؿ ادلقا

 .التعب
 طلب من الالعب قدرات ىوائية جيدةشلارسة كرة اليد تت. 
  ى عشر            والراحة ) سبارين ال تتعد يد تتميز بالتناوب بُت التمريندبا أف مراحل اللعب يف كرة ال

 .قدرة ال ىوائية ال محضية لالعب ثواين ( ىذا ما يتطلب
  لعبة كرة اليد تتطلب قدرات ال ىوائية بوجود محض اللنب ويظهر ىذا جليا يف بعض مراحل اللعب يف

 .يل نسبيا ووقت الراحة قصَت جدا (مقابلة ما ) حيث تكوف التمارين بشدة عالية يف وقت زمٍت طو 
 : الصفــات الحــركية -9-4

يف األداا احلركي السليم إف الصفات احلركية الضرورية ألي العب دبا فيها كرة اليد حيث تلعب دورا فعاال 
 .والصحيح

  ؛التحركات والقفزات اليت يقـو هبا: ضروري لالعب يف كل التوازن 
  ؛التحكم والتعامل اجليد يف الكرة : ىي ضرورية يفالرشاقة 
  ؛عقدة: مهم لكل احلركات ادلركبة وادلالتنسيق 
  تسمح بأداا حركات دقيقة وزلكمة ومعٌت أف يفرؽ وؽليز التفريق والتميز بين مختلف األعضاء :

 .كرة اليد بُت ما سيفعلو بذراعيو  العب
 : الخصائص النفسية -9-5

 : العارل بثالث صفات نفسية ىامة ىييتميز العب ادلستوى       
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يتميز العب كرة اليد حبب ادلواجهة وأخذ ادلسوولية وإعطاا كل ما ؽللك من  :وادلثابرة لالنتصارادلواجهة  -
 .قيق االنتصار والفوز على ادلنافسإمكانيات لتح

على  : نظرا خلاصية كرة اليد اليت تتميز باالحتكاؾ بُت الالعبُت فإف ذلك يفرضالتحكم يف كل انفعاالتو -
لتحقيق  ألف ذلك غلعلو أكثر حضور ذىٍت وبدين يف ادلقابلة وكذلك الًتكيز ،الالعب التحكم يف انفعاالتو

 .اذلدؼ اجلماعي وىو الفوز
 : الــدافعيــة -9-5

ولقد أثبتت الشواىد والبحوث أف  العب كرة اليد أكثر دافعية وربفزحب االنتصار والفوز غلعل من 
الالعبُت الذين يفتقدوف إذل السمات اخللقية واإلرادية يظهروف دبستوى يقل عن مستوى قدراهتم احلقيقية كما 

 .البدنية وادلهارية وكذلك اخلططيةيسجلوف نتائج أقل من ادلستوى يف النواحي 

 : الــــذكـاء -9-6

ىذا جليا خالؿ  ، ويظهراح بُت ذكاا الالعب وذكاا منافسوعادة أف ادلنافسة الرياضية عبارة عن كف يقاؿ
حسن تصرؼ الالعب مع ، اليت تعتمد مواقفها يف معظم أوقات ادلباراة والنجاح فيها يكمل يف األلعاب اجلماعية

 .ذاتو وزمالئو

مجلة ىذه اخلصائص اليت تتميز هبا كرة اليد وخصائص الالعب سواا كانت بدنية أو مرفولوجية أو نفسية 
 .1ربتم على ادلدربُت االىتماـ هبا فيما ؼلص اختيار الالعبُت اليت تتوافق قدراهتم ادلهارية معا

 ميادين كرة اليد: -10

 القانوف يف شكلُت أساسُت علا:سبارس من حيث ميداف اللعب وعدد ادلمارسُت ونصوص مواد 

 "كرة اليد للميداف " كرة اليد بأحد عشر فردا. 
 "كرة اليد للصالة " كرة اليد بسبعة أفراد. 

 كرة اليد للميدان:  -10-1

ارسة كرة وتعترب ىذه الرياضة ىي األصل الذي اشتق منو فكرة شل ،يطلق عليها اسم كرة اليد بأحد عشر فردا
وسبارس كرة اليد للميداف على ملعب كرة القدـ، مع وجود اختالفات يف طريقة زبطيط  ،أفراداليد للصالة سبعة 

 ادلناطق الداخلية دليداف اللعب طبقا لنصوص مواد القانوف اخلاص هبا.
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ينص قانوف كرة اليد للميداف على أف ادلباراة تلعب دبا ال يزيد على أحد عشر العبا دبا يف ذلك حارس ادلرمى ىذا 
باإلضافة إذل الالعبُت البدالا، كما أف ادلباراة تلعب من شوطُت كل منهما مخسة وأربعُت دقيقة، بينما فًتة الراحة 

 عشر دقائق.

وكاف ذلك  ـ،1936 ولقد أدرجت كرة اليد للميداف ضمن برامج األلعاب االودلبية ألوؿ مرة يف دورة برلُت 
وتكاد تقتصر شلارسة كرة اليد للميداف حاليا على بعض دوؿ  ،اتألوؿ واألخَت ذلا يف ىذه الدور ىو اإلدراج ا

أوروبا وبعض الدوؿ األخرى يف فصلي الربيع والصيف، حيث ضعف احلماس ضلو شلارسيها من الشباب وقل إقباؿ 
 ا، كما أف تنظيم مبارياهتا أصبح زلدودا وذلك العتبارات كثَتة أدت إذل ربوؿ ادلمارسُتياهتادلشاىدين على مبار 

 .1من اجلنسُت إذل شلارسة كرة اليد للصالة

إف كرة اليد بسبعة أفراد واليت تعرؼ حاليا باسم كرة اليد للصالة، كانت سبارس ربت  كرة اليد للصالة:  -10-2
اسم كرة اليػػد للملعب الصغَت يف الوقت الذي كانت سبارس فيو كرة اليد للميداف يف وسط أوروبا، وسبارس كرة اليد 

على ادلستوى حاليا داخل مالعب مغلقة، وذلك على ادلستويُت الدورل واألودليب وعلى ادلالعب ادلفتوحة للصالة 
وملعب كرة اليد للصالة يبلغ طولو أربعوف مًتا، وعرضو عشروف مًتا، وذلك بالنسبة ، احمللي يف بعض الدوؿ

دقيقة للرجاؿ، ومخس وعشروف لإلناث بينما للمباريات الدولية، وتلعب مبارياهتا على شوطُت كل منهما ثالثوف 
 عشر دقائق للراحة.

وزبطط ادلناطق الداخلية للملعب لنصوص مواد القانوف اخلاص هبا، كما يتكوف الفريق من اثٍت عشر 
العبا، عشرة منهم للميداف وحارساف للمرمى، وتلعب ادلباراة دبا ال يزبد على سبعة العبُت منهم ستة للميداف 

ولقد أصبحت  ، على أف يكوف احدىم حارس مرمى آخراسة ادلرمى، وباقي الالعبُت احتياطي للتبديل وواحد حلر 
كرة اليد سبعة أفراد شائعة االنتشار على ادلستويات اإلقليمية والقارية والدولية واالودلبية، وكاف أوؿ إدراج ذلا ضمن 

 .2حىت اآلف وما زالت 1972برنامج األلعاب االودلبية يف دورة ميونيخ عاـ 

 :الشـبه رياضـية في كـرة اليـد دور وأهــمية األلعـاب /11

عترب رياضة كرة اليد اليت تتسم بادلالحظة ادلستمرة والًتكيز واالستعداد الدائم للتصرؼ يف كل موقف واليت ت 
سبتلئ بالتغَت ادلستمر لألحداث الفردية واجلماعية والالعب احلر وادلقيد باإلضافة إذل االشًتاؾ للمواقف ادلتغَتة 
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، يتم من بة أو باعتباره رلاؿ حيوي للغايةمستوى األداا دبثا عدائما والطموح من أجل ربقيق الفوز والعمل على رف
 .1خاللو  تكوين الالعبُت بطريقة اجتماعية ذبعلهم يكتسبوف خصائص طيبة وشخصية متكاملة 

والسعادة ىي الدافع احلقيقي لالعبُت للمشاركة يف األلعاب الشبو رياضية  وضلن نكتسب العديد من عناصر 
الشبو رياضية تنمو لدينا الرغبة يف التدريب لتحسُت مهاراتنا  ىذه األلعاب فمن األلعابناا رياضة كرة اليد أث

 ،أو بدوهنا ال ؽلكننا الوصوؿ إذل ربسُت ىذه ادلهارات ذلاذا قدراتنا البدنية واليت من خالالفنية وقدراتنا  اخلططية وك
مهاراتنا وقدراتنا وإذا بات من الضروري كل ذلك من أجل ربقيق الفوز ادلرغوب فيو وىو ما ػلثنا على ربسُت 

 .2استخداـ أسس األلعاب الشبو رياضية بشكل يتناسب مع كل ادلراحل السنية ومستوى أداا قدرات  الالعبُت  

 : األبعـاد التـربوية لكـرة اليــد -12

لبدنية منهاج الًتبية ا، لقد أدرجت ضمن من مناخ تربوي سليم للممارسُت من اجلنسُتنظرا دلا توفره كرة اليد 
، إذ أهنا تعترب منهاج تربوي متكامل يكسب التلميذ من خالؿ درس الًتبية الرياضية جلميع ادلراحل التعليمية

الًتبوية اجليدة، حيث رجع ذلك إذل ما تتضمنو من مكونات  لي واخلارجي الكثَت من ادلتطلباتوالنشاط الداخ
يت ذلا انعكاس زاخرة بالسمات احلميدة ال شخصية ادلتكاملة للتالميذ فهيال ىامة  ذلا أبعادىا الضرورية لتكوين

الًتبوي للتالميذ فالتعاوف والعمل اجلماعي وإنكار الذات والقيادة والتبعية وادلثابرة والكفاح  مباشر على التكوين
 .االبتكار...اخلواالنتماا و  ًتاـ القانوف والقدرة على التصرؼوادلنافسة الشريفة واح

عد صفات ومسات تعمل رياضة كرة اليد على تأكيدىا وترسيخها يف ادلمارسُت على سلتلف مستوياهتم ت
.  كما تعد رياضة كرة اليد تأكيدا عمليا للعالقات االجتماعية واإلنسانية بُت التالميذ شلا 3الفنية والتعليمية 

 .4لبيئة اليت يعشوف فيها يكسبهم كثَتا من القيم اخللقية والًتبوية القابلة لالنتقاؿ إذل ا

 

 

 

 

                                                           
 .36سابق، ص  كماؿ عبد احلميد، زلمد حسن عالوي: ادلمارسة التطبيقية لكرة اليد، مرجع  1
 .37ادلرجع نفسو، ص كماؿ عبد احلميد، زلمد حسن عالوي: ادلمارسة التطبيقية لكرة اليد،    2
 .18كر العريب ، القاىرة، ص كماؿ عبد احلميد إمساعيل، زلمد صبحي حسنُت: كرة اليد ) تدريب ، مهارات ، قياسات (، دار الف   3
 .20نفس ادلرجع، ص   4
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 خـالصــة :

تطرقنا ذلذا الفصل من البحث النظري ما ىو إال إشارة للتعريف بتاريخ كرة اليد على الصعيد العادلي  ناإن
لب ، كما أهنا تتططابع االحتكاؾ واالندفاع البدين والوطٍت حيث تعد من األلعاب اجلماعية اليت يغلب عليها

 .اذلجـو والدفاعتركيز جيدا يف 

، حيث تعتمد يف ىجماهتا على السرعة يف التنفيذ متكاملة تتطلب جهدا طاقوي كبَتا وكرة اليد ىي رياضة
دلستوى البدين والتقٍت اذلدؼ وىذا ال يكوف إال بالتحضَت اجليد على ا القوة والتسديد ضلو ادلرمى لبلوغو 

 . والتكتيكي
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 تمهيد

بعد زلاوليت جاىدا تغطية معظم اجلوانب النظرية للبحث، سأحاول يف ىذا اجلزء ان احيط بادلوضوع من 
واالداريني العاملني طريق توزيع االستبيان علي ادلسريين  اجلانب التطبيقي، وذلك بالقيام بدراسة ميدانية عن

كرة اليد نشاطها يف والية الوادي، بعدما طرحتو علي االساتذة احملكمني الرياضية اليت متارس فيها رياضة   بادلنشآت
يف اجلامعة، وحبكم طبيعة موضوعي وبغرض ربقيق اىدافو استعملت ادلنهج الوصفي وقمت بتحديد رلتمع البحث 

 مث العينة. 
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 : منهج البحث

يرتكز استخدام الباحث دلنهج ما دون غريه على طبيعة ادلوضوع الذي نود دراستو ويف دراستنا احلالية وتبعا 
للمشكلة ادلطروحة، نرى أن ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج ادلالئم حيث يعرفو رابح تركي أنو "عبارة عن استقصاء 

يصها وكشف جوانبها وربديد العالقة بني ينصب يف ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة يف احلاضر قصد تشخ
   .1عناصرىا

أما بشري صاحل الرشيدي فيعرفو بأنو " رلموعة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة أو 
ادلوضوع اعتمادا على مجع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وربليها ربليال كافيا ودقيقا الستخالص والوصول 

 .2وتعميمات عن الظاىرة أي ادلوضوع زلل البحث إىل نتائج
ادلنهج الوصفي ال يقف عند رلرد مجع البيانات واحلقائق، بل يتجو ايل تصنيف ىذه احلقائق وتلك البيانات، 
وتصنيفها وربليلها وتفسريىا واستخالص داللتها، وربديدىا بالصورة اليت ىي عليها كميا وكيفيا هبدف الوصول 

 .3ية ديكن تعميمهاايل نتائج هنائ
ويعتمد علي التحديد الكمي وىو يهدف ايل اكتشاف الوقائع و وصف الظواىر وصفا دقيقا وربديد 
خصائصها كيفيا وكميا، وىي بذلك تقوم بكشف احلالة السابقة للظواىر، وكيف وصلت ايل صورهتا احلالية، 

 .4وحاضرىا وكذا مستقبلها ورباول التنبؤ دبا سيكون يف ادلستقبل، فهي هتتم دباضي الظاىرة
 مجتمع البحث:

يتمثل رلتمع حبثنا يف رلموعة مدراء ومسريي ادلنشآت وادلركبات الرياضية والية الوادي سواء من حيمل صفة 
 مدير او مكلف.

      عينة البحث : -
ينظر إىل العينة على أهنا جزء من الكل أو بعض من اجلميع وتتلخص فكرة دراستها يف زلاولة الوصول إىل 

 .5تعميمات لظاىرة معينة أي دراسة بضع حاالت ال أن تقتصر على حالة واحدة
جلهد ودلعرفتنا  لقد اخذنا بعني االعتبار عند اختيارنا لعينة حبثنا قربنا من مكان العمل مما يوفر علينا الوقت وا

كذلك لكافة ربوع الوالية مما سهل علينا عملية االتصال بادلسريين، وتتمثل عينة حبثنا يف رلموعة من ادلشرفني 
ادلوجودة يف والية الوادي، وىي تتمثل يف ادلركبات اجلوارية والقاعات  ني علي تسيري ادلنشآت الرياضيةوادلسؤول

                                                           
 .23، ص1984رابح تركي: مناىج البحث يف علوم الرتبية وعلم النفس، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،1
 .59، ص2000بشري صاحل الرشيدي: مناىج البحث الرتبوي، دار الكتاب احلديث،  2
 .180، ص 1998زلمد شفيق: االنسان واجملتمع ، ادلكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،  3
 .125،ص 1990اجلزائر ،  2عمار خبوش: دليل الباحث يف ادلنهجية وكتابة البحوث اجلامعية، مكتبة الوطنية ، للكتاب،ط 4
جلزائر معهد بقار ناصر: اختالف اذباىات  مديري  ادلؤسسات الرتبوية  حنو مادة الرتبية البدنية وفق متغريات اجتماعية، )مذكرة  ماجستري(، جامعة ا 5

 .147ص 2014_ 2013الرتبية البدنية والرياضية سيدي عبد اهلل، 
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: كما يرى زلمد نصر الدين رضوانقصدية )غرضية(   ىي عينة عينة حبثناو ، يةادلتعددة النشاطات ادلوجودة يف الوال
 30وقد احصينا  ،ات وادلشكالت والقضايا القوميةتستخدم العينات الغرضية يف دراسات االذباىات حنو ادلوضوع

    استبيان. 25مسؤوال علي مستوى والية الوادي، وبعد توزيع االستبيان مت اسرتجاع 

 :حثمجاالت الب
 :المجال المكاني

التابعة لديوان ادلركبات لوالية  اجلوارية ادلركبات والقاعات ادلتعددة النشاطات  احنصر اجملال ادلكاين لبحثنا
رياضة كرة اليد بوالية الوادي  الوادي، وتركزت ىذه الدراسة خصوصا يف الفروع االدارية للمنشآت اليت متارس فيها

 .مسؤويل ىذه ادلنشآتو 
 :                                                                      المجال الزماني

استمارة ومت توزيعها يف  30قمنا بتوزيع استمارات موجهة إىل ادلسؤولني عن ادلنشآت، و وزعنا ما يقارب 
ستبيانات مل نستلمها ا 05، حيث ك  بعد أسبوع واحد من الشهر نفسووذل 25فريل ومت احلصول على أوائل أ

   لعدم احرتام ادلسؤولني للفرتة ادلمنوحة ذلم وضيق الوقت.
 وسائل وتقنيات البحث : 

بغرض اشباع حاجياتنا من ادلعلومات ، وربصيل كل ادلعطيات الالزمة ، جلانا ايل استعمال الوسيلة ادلناسبة 
 اليت تؤدي ايل غرض الدراسة اال وىي االستبيان. 

 :االستبيان

يعرف االستبيان بأنو منوذج يضم رلموعة من األسئلة توجو اىل افراد من اجل احلصول على معلومات حول 
موضوع او مشكلة او موقف، ويتم تنفيذ االستمارة إما عن طريق ادلقابلة الشخصية او ترسل اىل ادلبحوثني عن 

 طريق الربيد.

، من خالل ربديد رلموعة اسئلة لقيام بدراسة مسحيةع البيانات وايعترب االستبيان احد االدوات اذلامة جلم
، عية االجابة مسبقا. ومتثل اسئلة االستبيان اسئلة مغلقة كون الباحث حيدد نو توبة يقوم ادلبحوث االجابة عليهامك

 وعموما ما تأخذ شكل نعم او ال.

كال اخرى كان تكون اسئلة ، كما تأخذ اسئلة االستبيان اشمدناه يف بناء استمارتناوىذا بالتحديد ما اعت 
مفتوحة او نصف مفتوحة ، حيث يعتمد اجراء االستبيان علي توزيع استمارات االسئلة علي اكرب عدد ممكن من 

مث  ادلشرف اذتسالستنادا ايل توجيهات اادبا خيدم حبثنا ، حيث مت تصميم االسئلة وربديد زلاورىا 1رلتمع الدراسة
                                                           

 .63، ص 1979، الكويت  امحد بدر: اصول البحث العلمي ومناىجو ، وكالة ادلطبوعات 1
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ومشلت ثالثة زلاور رئيسية تفرعت  ،معهدنا وكذا قسم علم النفس واالجتماععرضنا االستبيان على اساتذة من 
 : التايل نحوالسؤاال علي  21ايل 

وقد  .{علي تطوير رياضة كرة اليد بالواديو تأثريىا ائل واذلياكل الرياضية يتعلق بنقص الوس}: المحور االول
 .اسئلة احتوي ىذا احملور علي سبعة

نقص ادلوارد ادلالية اخلاصة بتسيري ادلنشآت الرياضية يؤثر سلبا علي تطوير رياضة كرة بـ: يتعلق }: المحور الثاني
 حيث يشتمل ىذا احملور علي سبعة اسئلة.  .{اليد

عرب صياغة  .{استغالل ادلنشاة الرياضية من طرف ممارسي رياضة كرة اليد بالواديتناول} مدى  :المحور الثالث
 سبعة اسئلة كذلك.

 التحليل والمعالجة االحصائية:اسلوب 

 1الدراسة االحصائية لنتائج االستبيان:

معطيات كمية تؤدي بنا ايل صياغة مؤشرات احصائية ذات داللة  ىىدف الدراسة ادليدانية احلصول عل
تساعدنا علي التحليل والتفسري بطريقة علمية للنتائج الصادرة عن استمارات االستبيان، وللقيام بالدراسة 

 حصائية قمنا بانتقاء مؤشر النسبة ادلئوية لإلشارة للنوعية. اال

 قانون النسبة ادلئوية:

استخدمنا يف حبثنا ىذا ادلؤشر للداللة الشكلية عن فرضيات البحث، وديكننا حساب النسبة ادلئوية علي النحو 
 : 2التايل

  x 100النسبة ادلئوية = عدد التكرارات 

 

                                                           
/ 2006ىيم، شريفي سلمي: اساسيات التمويل واالدارة ادلالية يف ادلؤسسات الرياضية، )رسالة ماجيستري(، معهد الرتبية البدنية والرياضية دايل ابرا 1

  .96، ص 2007
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 نتائجالوتحليل  ومناقشة عرضالفصل الثاني :

 عرض وتحليل النتائج:  -1
تطوير رياضة كرة اليد بوالية  ىالمحور االول: نقص الوسائل والهياكل الرياضية يؤثر سلبا عل -

 الوادي.

 = ىل العتاد الرياضي ادلتواجد يف ادلنشأة مناسب دلتطلبات التدريب الرياضي؟السؤال االول

 نعم
 
 ال

 
 
 

= معرفة ىل العتاد ادلتواجد يف ادلنشأة الرياضية مناسب ألداء الواجبات التدريبية بالنسبة للمشرفني الهدف منه 
 الرياضيني وادلدربني داخل ادلنشأة.

 01جدول رقم 

 

  

 

 

 

 01دائرة نسبية رقم 

 

36% 

64% 

 ال نعم

 %النسبة  التكرار اجلواب
 %69 >9 نعم 

 %97 69 ال
 699 58 اجملموع
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 اليت الرياضية بادلنشأة ادلوجود العتاد ان يرون االداريني غالبية ان نالحظ اعاله اجلدول اللخ من :التحليل
منهم يؤكدون ان العتاد  64%،يف حني صلد نسبة  36%هبا مناسب ألداء الواجبات التدريبية بنسبة يعملون 

 ريبية علي اكمل وجو.ادلوجود بادلنشأة الرياضية اليت يعملون هبا غري مناسب لألداء الواجبات التد

من اجلدول ومن التحليل السابق نستنتج انا االداريني اشاروا ايل انا العتاد ادلوجود بادلنشآت اليت  االستنتاج:
يعملون هبا غري مناسب ألداء الواجبات التدريبية جتاه مستغلي ىذه ادلنشآت، وىو ما يعين بأن العتاد ادلتواجد يف 

الوادي ال يليب كل متطلبات التدريب احلديث يف كرة اليد غري لتحقيق اىداف ادلدربني  ادلنشآت الرياضية يف والية
او ادلشرفني الرياضيني، اي ىناك نقص يف العتاد الرياضي و جيب العمل قدر االمكان علي توفري العتاد يف 

 ادلنشآت الرياضية.

 فق االمكانيات ادلتوفرة داخل ادلنشأة؟ ىل ترون انو من ادلمكن حتقيق االىداف ادلسطرة  و  السؤال الثاني:

 نعم
 
 ال

 
 
 

= معرفة ما اذا كان ادلشرفني وادلسريين قادرين علي حتقيق اىداف ادلنشأة حيت وان كانت االمكانيات الهدف منه
 غري متوفرة يف ادلنشأة ام ال.

 02جدول رقم 

 % النسبة التكرار اجلواب
 %59 98 نعم 

 %9; 59 ال
 699 58 اجملموع
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 02دائرة نسبية رقم 

 
من ادلشرفني قادرين علي حتقيق ىدف ادلنشأة وفق %59= من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة التحليل

غري قادرين علي حتقيق اىداف ادلنشأة وفق االمكانيات  %9;االمكانيات ادلتوفرة  لديهم داخل ادلنشأة، ونسبة 
 ادلتوفرة داخل ادلنشأة. 

اجلدول نستنتج ان ادلسريين يف والية الوادي يرون انو من غري ادلمكن حتقيق اىداف ادلنشأة اال اذا  من االستنتاج:
توفرت االمكانيات واالدوات احلديثة داخل ادلنشأة، ىذا ما يعين انو جيب توفري كل الوسائل احلديثة يف التدريب 

 علي حتقيق اىدافهم ادلسطرة.   او ادلمارسة الرياضية لتمكني مدريب الفرق الرياضية لكرة اليد

  = ىل يتم االعتماد علي وسائل وادوات عمل حديثة يف ادلنشأة الرياضية؟السؤال الثالث

 نعم
 
 ال

 
 
 

 ام ال. معرفة اعتماد ادلشرفني علي وسائل وادوات عمل حديثة داخل ادلنشأة :الهدف منه 

 03جدول رقم 

 % النسبة التكرار اجلواب
 %65 ;9 نعم
 %;9 :6 ال

 699 58 اجملموع
 

20% 

80% 

 ال نعم
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 03دائرة نسبية رقم 

 
من ادلشرفني يعتمدون علي وسائل عمل حديثة، وان  32%خالل اجلدول نالحظ ان نسبة من التحليل: 

 من ادلشرفني ال يعتمدون علي وسائل عمل حديثة داخل ادلنشأة. 68%نسبة

سريين ال يعتمدون علي وسائل عمل حديثة وذلك لعدم من اجلدول والتحليل السابق تبني ان اغلبية ادل االستنتاج:
توفرىا داخل منشآهتم، اي انو جيب توفري وسائل عمل حديثة حيت يتم العمل هبا من قبل ادلشرفني او مدريب 

 الفرق الرياضية.

  ليد؟ىل ترون ان نقص الوسائل واذلياكل الرياضية يعيق حتقيق االىداف ادلسطرة يف لعبة كرة ا السؤال الرابع:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 .معرفة امهية العتاد والوسائل التدريبية احلديثة وادلناسبة يف حتقيق االىداف ادلسطرة يف لعبة كرة اليدالهدف منه: 

 04جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %7; 56 نعم
 %69 97 ال

 699 58 اجملموع
 

 

32% 

68% 

 ال نعم
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 04دائرة نسبية رقم 

 

 

من ادلشرفني يرون انو عند نقص الوسائل واذلياكل الرياضية   84%حظ ان نسبة خالل اجلدول نال من التحليل:
من ادلشرفني يرون انو عند نقص الوسائل واذلياكل الرياضية  16%يعيق االىداف ادلسطرة يف لعبة كرة اليد، ونسبة 

 ال يعيق االىداف ادلسطرة يف لعبة كرة اليد.

ابق والتحليل انو عندما يكون ىناك نقص او عدم توفر الوسائل تبني لنا من خالل اجلدول الس االستنتاج:
واذلياكل الرياضية داخل ادلنشآت ىذا من شأنو ان يعيق حتقيق اىداف لعبة كرة اليد، اي جيب السهر على توفري 

 ىذه الوسائل واذلياكل داخل ادلنشآت.

يف تطوير رياضة كرة اليد من طرف  ىل توفر الوسائل واالجهزة الرياضية يزيد من الرغبة السؤال الخامس:
  ادلشرفني الرياضيني؟

 نعم
 
 ال

 
 
 

معرفة انو كلما توفرت الوسائل واالجهزة الرياضية يف ادلنشآت ىل يزيد ذلك من الرغبة يف تطوير  :الهدف منه
 رياضة كرة اليد من طرف ادلشرفني الرياضيني ام ال.

 

 

 

84% 

16% 

 ال نعم
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 05جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %699 58 نعم
 %99 99 ال

 699 58 اجملموع
من ادلسريين يرون انو عند توفر الوسائل واالجهزة الرياضية  100%من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة التحليل: 

من ادلسريين يرون انو عند عدم توفر  00%يزيد من رغبة ادلشرفني الرياضيني من تطوير رياضة كرة اليد، ونسبة 
 زة الرياضية ال يزيد من رغبة ادلشرفني الرياضيني من تطوير رياضة كرة اليد.الوسائل واالجه

من خالل اجلدول والتحليل اكد ادلسريين على ان للوسائل واالجهزة دور كبري يف تطوير رياضة كرة االستنتاج: 
ل يف زيادة الرغبة من اليد من قبل شلارسيها، ونستنتج انو للوسائل واالجهزة الرياضية داخل ادلنشآت دور جّد فعا

 قبل ادلشرفني وكذلك شلارسي رياضة كرة اليد وبتايل تطويرىا.  

  ىل تتوفر ادلنشأة الرياضية علي عدد كاف من ادلالعب دلمارسة رياضة كرة اليد؟ السؤال السادس:

 نعم
 
 ال

 
 
 

من مالعب كرة اليد ام ىناك  معرفة ادلنشآت ادلتواجدة يف والية الوادي ىل تتوفر علي عدد كاف :الهدف منه
 نقص.

 06جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %65 ;9 نعم
 %;9 :6 ال

 699 58 اجملموع
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 05دائرة نسبية رقم 

 
من ادلسريين يرون ان ادلنشآت اليت يعملون هبا تتوفر علي  %65من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة   التحليل:

من ادلسريين يرون ان ادلنشآت اليت يعملون هبا ال تتوفر علي عدد كاف  %;9عدد كاف من ادلالعب، ونسبة  
 من ادلالعب.

من خالل اجلدول والتحليل نستنتج ان ادلسريين يؤكدون ان ادلالعب ادلتواجدة غري كافية دلمارسة  االستنتاج:
 اجل تطوير رياضة كرة اليد. رياضة كرة اليد، وىذا ما يتحتم علي اجلهات الوصية توفري اكرب عدد من ادلالعب من

ىل تعتقدون ان الوسائل واذلياكل الرياضية ادلوجودة يف ادلنشآت بإمكاهنا ان تساعد شلارسي  السؤال السابع:   
  كرة اليد يف حتسني مستواىم؟

 نعم
 
 ال

 
 
 

 

ة كرة اليد يف حتسني معرفة ىل بإمكان الوسائل واذلياكل الرياضية ادلتوفرة ان تساعد شلارسي رياض :الهدف منه
 وتطوير مستواىم.

 07جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %57 99 نعم
 %9: >6 ال

 699 58 اجملموع

32% 

68% 

 ال نعم
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 06دائرة نسبية رقم 

 
من ادلسريين يرون ان الوسائل واذلياكل الرياضية ادلوجودة يف  %57من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:

من ادلسريين   %9:د الرياضني ادلمارسني لكرة اليد يف تطوير مستواىم، يف حني نسبةادلنشأة بإمكاهنا ان تساع
يرون ان الوسائل واذلياكل الرياضية ادلوجودة يف ادلنشأة ليس بإمكاهنا  ان تساعد الرياضيني ادلمارسني لكرة اليد يف 

 تطوير مستواىم.

ادلسريين يرون انا للوسائل الرياضية واذلياكل ادلوجودة  يتبني انو من خالل اجلدول والتحليل السابق ان االستنتاج:
يف ادلنشأة دور كبري يف تطوير وحتسني من مستوى الرياضيني ادلمارسني للعبة كرة اليد، ونستنتج انا الوسائل 

  الرياضية تزيد يف رفع من مستوى الرياضيني وذلك عند توفرىا داخل ادلنشأة الرياضية.

موارد المالية الخاصة بتسيير المنشآت الرياضية يؤثر سلبا علي نقص الالمحور الثاني:  -
 تطوير رياضة كرة اليد بوالية الوادي.

  ىل ادلوارد ادلالية دلنشأتكم تغطي مجيع احتياجات رياضة كرة اليد؟ السؤال االول:

 نعم
 
 ال

 
 
 

ادلوجودة يف والية الوادي ىل تغطي احتياجات معرفة ادلوارد ادلالية اليت تتوفر عليها ادلنشآت الرياضية  :الهدف منه
 شلارسة رياضة كرة اليد.

 

 

24% 

76% 

 ال نعم
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 08جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %97 96 نعم
 %9> 57 ال

 699 58 اجملموع
من ادلسريين يرون ان ادلوارد ادلالية اليت دتول ادلنشأة  04%من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  تحليل النتائج: 

من ادلسريين يرون ان ادلوارد ادلالية يف منشأهتم غري كافية لتغطية احتياجات  96%هبا كافية، اما نسبة  اليت يعملون
 رياضة كرة اليد.

من خالل اجلدول والتحليل السابق نالحظ ان ادلسريين يرون ان ادلوارد ادلالية يف ادلنشآت الرياضية ال  االستنتاج:
اليد مع باقي الرياضات االخرى الفردية منها واجلماعية، ىذا يعين ان  تغطي مجيع احتياجات شلارسي رياضة كرة

 ىناك نقص يف ادلوارد ادلالية داخل ادلنشآت الرياضية ىذا ما يعيق من تطوير رياضة كرة اليد. 

  اذا كانت االجابة ب "ال" ىل ختصصون جزء من ادليزانية للعبة كرة اليد؟ السؤال الثاني:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 معرفة اذا ما كان ىناك جزء من ادليزانية سلصص للعبة كرة اليد. :هدف منهال 

 09جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %66.; 95 نعم
 %:6.9> 55 ال

 699 57 اجملموع
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 07دائرة نسبية رقم 

 
يزانية للعبة  من ادلسريين وادلشرفني خيصصون جزء من ادل 8.33%من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:

 من ادلسريين وادلشرفني ال خيصصون جزء من ادليزانية للعبة كرة اليد.  91.67%كرة اليد، ونسبة

من خالل اجلدول والتحليل السابق تبني ان ادلسريين ال خيصصون جزء من ادليزانية للعبة كرة اليد، شلا  االستنتاج:
 يؤثر علي تطور لعبة كرة اليد. 

  تستطيعون حتقيق اىدافكم ادلسطرة وفق االمكانيات ادلالية ادلتوفرة لديكم؟ىل  السؤال الثالث:

 نعم
 
 ال

 
 
 

معرفة ما اذا كانت االمكانيات ادلالية ادلتوفرة داخل ادلنشآت حتقق اىداف ادلسريين ادلسطرة مبا فيها  :الهدف منه
 لعبة كرة اليد.

 10دول رقم ج

 %النسبة التكرار اجلواب
 %;5 :9 نعم
 %5: ;6 ال

 699 58 اجملموع
 

 

8% 

92% 

 ال نعم
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 08دائرة نسبية رقم 

 
من ادلسريين يرون ان االمكانيات ادلالية ادلتوفرة لديهم حتقق  %;5من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:

 من ادلسريين يرون ان االمكانيات ادلالية ادلتوفرة لديهم ال حتقق االىداف ادلسطرة %5:اىدافهم ادلسطرة، ونسبة 
 مبا فيها تطوير لعبة كرة اليد.

من خالل اجلدول والتحليل السابق نالحظ ان ادلسريين ال يستطيعوا ان حيققوا اىدافهم ادلسطرة وفق  االستنتاج:
 االمكانيات ادلالية ادلتوفرة لديهم داخل ادلنشأة، وذلك رغم سياسة التخطيط والتسيري الرشيدتني

 رياضية دلنشأتكم بادلتابعة إلزالة الصعوبات اليت تواجو تسيري ادلوارد ادلالية؟ىل تقوم االدارة ال السؤال الرابع:

 نعم
 
 ال

 
 
 

معرفة ما اذا كان بإمكان االدارة الرياضية يف والية الوادي مبقدورىا ازالة الصعوبات اليت تواجههم يف  :الهدف منه
 تسيري ادلوارد ادلالية.

 11دول رقم ج

 %النسبة التكرار اجلواب
 %77 66 نعم
 %89 67 ال

 699 58 اجملموع
 

28% 

72% 

 ال نعم



 النتائجومناقشة عرض وتحليل                                            الفصل الثاني:                                         

 

 

90 

 09دائرة نسبية رقم 

 
من ادلسريين قادرين علي ازالة الصعوبات اليت تواجههم يف  %77من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:

ادلوارد من ادلسريين غري قادرين علي ازالة الصعوبات اليت تواجههم يف تسيري  %89تسيري ادلوارد ادلالية، نسبة 
 ادلالية.

من خالل اجلدول والتحليل السابق نالحظ ان ادلسريين الذين يعملون يف ادلنشآت الرياضية غري  االستنتاج:
قادرين علي العمل علي ازالة الصعوبات اليت تواجههم داخل ادلنشآت يف تسيري ادلوارد ادلالية، الن الصعوبات 

 ة لعبة كرة اليد. ادلالية تؤثر علي حتسني مستوى الرياضة وخاص

  ىل لديكم مصادر دائمة ومستمرة لتمويل منشأتكم؟ السؤال الخامس:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 معرفة مصادر دتويل ادلنشآت ىل ىي دائمة ام ال. :الهدف منه

 12جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %59 98 نعم
 %9; 59 ال

 699 58 اجملموع
 

44% 

56% 

 ال نعم
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 10دائرة نسبية رقم 

 
من ادلسريين يرون ان منشأهتم اليت يسريوهنا ليس لديها  %9;من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:

 من ادلسريين يرون ان منشأهتم اليت يعملون هبا لديها مصادر دتويل دائمة. %59مصادر دتويل دائمة، ونسبة 

دة علي مستوى تراب والية من خالل النتائج ادلتحصل عليها، نستنتج ان اغلب ادلنشآت ادلتواج االستنتاج:
الوادي ليست لديها مصادر دتويل دائمة ومستمرة ماعدا ادليزانية ادلخصصة من قبل الوالية واليت تكون عادة يف 

 بداية السنة ادلالية.   

  ىل ضعف ادلتابعة ادلالية يؤثر علي سريورة الربامج الرياضية للمنشأة؟ السؤال السادس:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 معرفة ما اذا كان ضعف ادلتابعة ادلالية بإمكانو ان يؤثر علي سري الربامج الرياضية للمنشآت. :هالهدف من

 13جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %9; 59 نعم
 %59 98 ال

 699 58 اجملموع
 

 

20% 

80% 

 ال نعم
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 11دائرة نسبية رقم 

 
تابعة ادلالية يؤثر علي سري من ادلسريين يرون انو ضعف ادل 80%من خالل اجلدول نالحظ نسبة  التحليل: 

من ادلسريين يرون ان ضعف ادلتابعة ادلالية ال يؤثر علي سري برامج  ادلنشأة  20%الربامج الرياضية، نسبة 
 الرياضية.

من خالل اجلدول والتحليل السابق نالحظ ان ادلسريين يؤكدون ان ضعف ادلتابعة ادلالية داخل  االستنتاج:
لي سري الربامج الرياضية، وىذا ما يتوجب على اجلهات الوصية السهر علي متابعة ادللف ادلنشآت الرياضية يؤثر ع

 ادلايل للمنشأة واعطائو االولوية دلا لو من امهية يف خدمة وتطوير الرياضة وخاصة لعبة كرة اليد. 

  ىل ىناك ميزانية اضافية لتمويل ادلنشأة يف الظروف االستعجالية؟ السؤال السابع:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 معرفة ما اذا كانت ىناك ميزانية اضافية يف الظروف االستعجالية. :الهدف منه

 14جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %97 69 نعم
 %69 >9 ال

 699 58 اجملموع
 

80% 

20% 

 ال نعم
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 12دائرة نسبية رقم 

 
ة اضافية يف الظروف من ادلسريين يرون ان للمنشأة ميزاني 64%من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل: 

 من ادلسريين يرون انو ليس ىناك ميزانية اضافية يف الظروف االستعجالية.  36%االستعجالية، ونسبة 

من خالل اجلدول والتحليل السابق تبني انا للمنشآت الرياضية ميزانية سلصصة يف الظروف  االستنتاج:
 من طرف اجلهات ادلعنية. االستعجالية، وخاصة أثناء التظاىرات وادلناسبة الوطنية 

 .هناك استغالل جيد للمنشآت من طرف ممارسي لعبة كرة اليد بوالية الوادي المحور الثالث: -

  ىل ىناك استغالل دائم ذلياكل ادلنشأة من قبل شلارسي رياضة كرة اليد؟ السؤال االول:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 قبل شلارسي رياضية كرة اليد يف والية الوادي. معرفة مدى استغالل وسائل واجهزة ادلنشآت من :الهدف منه

 15جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %5: ;6 نعم
 %;5 :9 ال

 699 58 اجملموع
 

64% 

36% 

 ال نعم
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 13دائرة نسبية رقم 

 
من ادلسريين يرون انو ىناك استغالل جيد للوسائل االجهزة  72%من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:

من ادلسريين يرون انو ليس ىناك استغالل جيد   28%ة من طرف شلارسي رياضة كرة اليد، ونسبةادلتوفرة يف ادلنشأ
 للوسائل واالجهزة ادلتوفرة يف ادلنشأة من طرف شلارسي رياضة كرة اليد.

يل والسابق تبني ان ىناك استغالل دائم لوسائل واجهزة ادلنشآت الرياضية من خالل اجلدول والتحل االستنتاج:
من قبل شلارسي رياضة كرة اليد، وىذا ما يدل على الرغبة الكبرية من قبل ادلشرفني الرياضيني وكذا ادلمارسني يف 

 االقبال علي ادلمارسة الدائمة.

  ل ادلنشأة دلمارسة رياضة كرة اليد؟ىل ىناك اجراءات ادارية متبعة عند استغال السؤال الثاني:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 معرفة ما اذا كان ىناك اجراءات ادارية او قانونية متبعة عند استغالل ادلنشأة. :الهدف منه

 16جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %7; 56 نعم
 %69 97 ال

 699 58 اجملموع
 

72% 

28% 

 ال نعم
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 14دائرة نسبية رقم 

 
من ادلسريين يرون انو ىناك اجراءات ادارية وقوانني متبعة  84%ول نالحظ ان نسبة من خالل اجلد التحليل:

من ادلسريين  يرون انو ال توجد اجراءات  16%عند استغالل ادلنشأة من طرف شلارسي رياضة كرة اليد، ونسبة 
 ادارية وقوانني متبعة عند استغالل ادلنشأة من طرف شلارسي رياضة كرة اليد.

من النتائج السابقة نستنتج ان ىناك اجراءات ادارية وقوانني متبعة من قبل ادلسريين كذا استغالل  االستنتاج:
ادلنشآت الرياضية من قبل ادلمارسني عامة وشلارسي رياضة كرة اليد خاصة، ىذا ما جيعل استغالل ادلنشآت 

 استغالل منظم وجيد.  

  تسهيل استغالل اذلياكل الرياضية للمنشأة؟ىل تقوم االدارة بإزالة الصعوبات ل السؤال الثالث:

 نعم
 
 ال

 
 
 

 معرفة ما اذا كان ىناك تسهيالت ادارية يف حال وجود صعوبات تعيق استغالل ادلنشأة. :الهدف منه

 17جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %5> 56 نعم
 %;9 95 ال

 699 58 اجملموع

84% 

16% 

 ال نعم
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من ادلسريين يقومون بإزالة الصعوبات لتسهيل استغالل  92%سبة من خالل اجلدول نالحظ ان ن التحليل: 
من ادلسريين ال يقومون بإزالة الصعوبات لتسهيل  08%اذلياكل الرياضية يف ادلنشآت اليت يسريوهنا، ونسبة 

 استغالل اذلياكل الرياضية بادلنشآت اليت يسريوهنا ويلتزمون بتطبيق القوانني حبذافريىا.

ل اجلدول والتحليل السابق نستنتج انو اغلب ادلسريين يعملون علي تسهيل استغالل ادلنشآت من خال االستنتاج:
الرياضية والعمل علي ازالة الصعوبات اليت تواجو الرياضيني ادلمارسني يف استغالل اذلياكل الرياضية، ىذا ما يزيد 

 من حتفيز الرياضني يف استغالل ادلنشآت الرياضية. 

  تسهرون علي توفري ظروف عمل مناسبة عند استغالل منشأتكم من قبل ادلمارسني؟ ىل السؤال الرابع:

 نعم
 
 ال

 
 
 

معرفة ما اذا كان ادلسريين وادلشرفني يعملون علي توفري ظروف عمل وجو مناسب عند استغالل  :الهدف منه
 ادلنشأة من قبل الرياضيني.

 18جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %;; 55 نعم
 %65 96 ال

 699 58 اجملموع
 15دائرة نسبية رقم 

 

88% 

12% 

 ال نعم
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من ادلسريين يعملون علي توفري ظروف عمل وجو مناسب  %;;من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:
من ادلسريين وادلشرفني ال يعملون علي توفري ظروف عمل  %65عند استغالل ادلنشأة من قبل الرياضيني، ونسبة 

 ل ادلنشأة من قبل الرياضيني.وجو مناسب الستغال

من خالل اجلدول والتحليل السابق تبني ان مجيع ادلسريين يؤكدون علي اهنم يعملون قدر ادلستطاع  االستنتاج:
علي توفري ظروف عمل مناسبة من اجل استغالل ادلنشآت الرياضية، ىذا ما يزيد من الرغبة يف استغالل ادلنشآت 

 يف حني يكتفي بعض ادلسريين علي تسليم ادلهام دلستغلي ادلنشأة وكفى. من طرف شلارسي لعبة كرة اليد،

  ىل ادلدة الزمنية ادلخصصة الستغالل ادلنشأة يف شلارسة رياضة كرة اليد كافية؟ السؤال الخامس:

 نعم
 
 ال

 
 
 

طرف شلارسي رياضة   معرفة رأي ادلسريين وادلشرفني يف ادلدة الزمنية ادلخصصة الستغالل ادلنشأة من :الهدف منه
 كرة اليد.

 19جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %69 >9 نعم
 %97 69 ال

 699 58 اجملموع
 16دائرة نسبية رقم 

 

36% 

64% 

 ال نعم
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من ادلسريين يرون انو ادلدة ادلخصصة للممارسة رياضة كرة  %69من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:
 ادلسريين يرون ان ادلدة الزمنية ادلخصصة للممارسة كرة اليد غري كافية. من %97اليد يف ادلنشأة كافية، ونسبة 

من خالل اجلدول والتحليل والسابق تبني ان ادلدة الزمنية وكذا عدد احلصص التدريبية ادلخصصة  االستنتاج:
ر ىذا الستغالل ادلنشآت الرياضية من طرف شلارسي رياضة كرة اليد غري كافية حسب رأي ادلسريين، وما يرب 

 النقص ىو ازدحام جدول استغالل ادلنشآت من قبل الرياضات االخرى مثل كرة السلة وكرة الطائرة.

ىل ترون ان ىناك استغالل عقالين ذلياكل ادلنشأة لتحسني ادلردود الرياضي يف رياضة كرة  السؤال السادس:
 اليد؟

 نعم
 
 ال

 
 
 

ين ام غري عقالين لتحسني ادلردود الرياضي يف رياضة كرة اليد معرفة استغالل ىياكل ادلنشآت عقال :منه الهدف
 يف والية الوادي.

 20جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 %9: >6 نعم
 %57 99 ال

 699 58 اجملموع
 17دائرة نسبية رقم 

 

76% 

24% 

 ال نعم
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اكل ادلنشأة من ادلسريين يرون ان ىناك استغالل عقالين ذلي76%من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:
من ادلسريين يرون انو ليس ىناك استغالل عقالين  24%لتحسني ادلردود الرياضي يف رياضة كرة اليد، ونسبة 

 ذلياكل ادلنشأة لتحسني ادلردود الرياضي يف رياضة كرة اليد.

كرة اليد   من خالل اجلدول والتحليل السابق نالحظ انو اغلب ادلسريين يالحظون انو شلارسي رياضة االستنتاج:
يستغلون ىياكل واجهزة ادلنشآت الرياضية استغالل عقالين، ىذا ما يساعدىم يف حتسني ادلردود الرياضي يف 

 رياضة كرة اليد.

  ىل يسمح باستغالل مجيع االدوات والوسائل الرياضية ادلوجودة يف ادلنشأة؟ السؤال السابع:

 نعم
 
 ال

 
 
 

ريين يسمحون للممارسني باستغالل مجيع االدوات واالجهزة الرياضية ادلوجودة = معرفة ما اذا كان ادلسالهدف منه
 يف ادلنشأة.

 21جدول رقم 

 %النسبة التكرار اجلواب
 % ;9 :6 نعم
 %65 ;9 ال

 699 58 اجملموع
 

 18دائرة نسبية رقم 

 

68% 

32% 

 ال نعم
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الوسائل واالجهزة من ادلسريين يسمحون باستغالل مجيع  68%من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  التحليل:
من ادلسريين ال يسمحون باستغالل مجيع الوسائل واالدوات ادلوجودة يف   32%ادلوجودة يف ادلنشأة، ونسبة 

 ادلنشأة ويقدمون بعضا منها فقط.

من خالل اجلدول والتحليل السابق تبني ان اغلب ادلسريين يسمحون باستغالل مجيع اذلياكل  االستنتاج:
داخل ادلنشآت الرياضية، ىذا ما يزيد من رغبة ادلمارسني يف حتفيزىم لزيادة ادلردود الرياضي واالجهزة ادلوجودة 

 وخاصة يف لعبة كرة اليد.  

 مناقشة نتائج الدراسة: -2

استنادا للعرض السابق يف دراستنا دلدى صحة فرضيات البحث من خالل نتائج التحليل االحصائي، نسعى ايل 
، وفيما يلي نتائج لفرضيات حبثناليها ومناقشتها دلعرفة مدى اتفاقها او معارضتها تفسري النتائج ادلتحصل ع

 الدراسة= 

 .{تطور رياضة  كرة اليد يف والية الوادي ىواذلياكل الرياضية يؤثر سلبا علنقص الوسائل }الفرضية االولى:

 :. 9. 8. 7. 6.  5 .6عموما ديكن القول من ىذا ادلنطلق وعلي ضوء القراءات االحصائية للجداول 
ادلسريين وادلشرفني للمنشآت الرياضية علي مستوى  ب كلها يف اجتاه الفرضية، حيث انوحتليلها واليت ىي تص

ستغلي منشآهتم اليت يعملون هبا ىذا ما يعين دل اذلياكل الرياضية غري مناسبةان العتاد والوسائل و  رونالوادي يوالية 
وخاصة رياضة كرة  اتيهدف ايل تطوير الرياض ريين داخل ادلنشآت والذيف ادلسانو غري مناسب لتحقيق ىد

ادلسريون انو عندما يكون فيو نقص وعدم توفر الوسائل واذلياكل  رىناحية اخرى ويف نفس السياق ي اليد، ومن
 مستواىا. رفعو تطوير اللعبة  ادلتمثلة يفقيق اىداف لعبة كرة اليد الرياضية داخل ادلنشآت ىذا من شأنو ان يعيق حت

عملية تسيري ادلنشآت والوسائل " ، 2007براهيمي محمد سنة ان نتائج دراستنا تتفق مع نتائج دراسة 
، حيث توصلت ايل توفر ادلنشآت والوسائل الرياضية يساىم يف رفع ادلردود " الرياضية يف ادلؤسسات التعليمية
 الرياضي لتالميذ التعليم الثانوي.

ادلتحصل عليها اثبتت صحة الفرضية االوىل وىو ان نقص الوسائل واذلياكل الرياضية يؤثر  ان كل ىذه ادلعطيات
 سلبا علي تطوير رياضة كرة اليد بوالية الوادي.

تطوير رياضة كرة اليد بوالية  ى ادلنشآت الرياضية يؤثر سلبا علنقص ادلوارد ادلالية اخلاصة بتسيري}الفرضية الثانية: 
 {الوادي
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وحتليلها واليت  67. 66. 65. 66. 69. >. ;االحصائية للجداول  النتائج نطلق وعلي ضوءمن ىذا ادل
يف ادلنشآت ادلالية ان ادلوارد  رونتصب كلها يف اجتاه الفرضية حيث ان مسريي ادلنشآت الرياضية يف والية الوادي ي

خل لموارد ادلالية دالنقص  ناكى ي رياضة كرة اليد ىذا ما يعين انالرياضية ال تغطي مجيع احتياجات شلارس
ال اهنا ادلنشآت الرياضية  ؤكد مسريوعليها سلبا، ويف نفس السياق ييؤثر يعيق تطوير رياضة كرة اليد شلا  ادلنشآت

شلا يؤثر سلبا على ىذا ما يؤدي ايل نقص ادلوارد ادلالية داخل ادلنشآت ومستمرة مصادر دتويل دائمة  علىتتوفر 
 اليد.النهوض برياضة كرة 

آليات دتويل ادلنشآت الرياضية " ، 2012نايت ابراهيم محمد سنة ان نتائج دراستنا تتفق مع نتائج دراسة 
 ، حيث توصلت ايل ان آليات دتويل ادلنشآت الرياضية تساىم يف حتقيق االىداف." وادلتابعة ادلالية ذلا

ص ادلوارد ادلالية اخلاصة بتسيري ادلنشآت اذن ىذه ادلعطيات ادلتحصل عليها اثبتت صحة الفرضية الثانية نق
 الرياضية يؤثر سلبا علي تطوير رياضة كرة اليد يف والية الوادي.

 .ىناك استغالل جيد للمنشآت الرياضية من طرف شلارسي لعبة كرة اليد يف والية الواديالفرضية الثالثة: 

  56. 59. >6. ;6. :6. 69. 68اي انو من ىذا ادلنطلق وعلي ضوء القرارات االحصائية للجداول 
وحتليلها واليت تصب كلها يف اجتاه الفرضية ، علي ان مسريي ادلنشآت الرياضية يف والية الوادي يرون انو يوجد 
استغالل دائم لوسائل واجهزة ادلنشآت الرياضية من قبل شلارسي رياضة كرة اليد يف والية الوادي، ويف نفس 

ي رياضة كرة اليد يستغلون اذلياكل الرياضية للمنشآت استغالل عقالين ىذا ما السياق يالحظون ايضا ان شلارس
، وجتدر االشارة اىل ان ىناك نقص يف عدد شآت قدر االمكان يف والية الوادييساعدىم علي استغالل ادلن

الل منشآهتم احلصص وادلدة الزمنية ادلخصصة دلمارسة تدريبات لعبة كرة اليد مربرين ذلك اىل ازدحام جدول استغ
 وىذا ال يعين ان ىناك نقص يف استغالل ادلنشآت الرياضية واجهزهتا.

اذن ىذه ادلعطيات ادلتحصل عليها اثبتت صحة الفرضية الثالثة ىناك استغالل جيد للمنشآت الرياضية من طرف 
 شلارسي لعبة كرة اليد يف والية الوادي. 
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 عامة: خالصة/ 3

ا من خالل االستمارات ءة احصائيات جلداول وحتليل للنتائج ادلتحصل عليهقمنا بو من قرا ماضوء  ىعل
نية يف اطارىا ادلسريين وادلشرفني علي ادلنشآت الرياضية لوالية الوادي، وىذا لوضع الدراسة ادليدا ىادلوزعة عل

الفرضيات  حتقق صحة الفرضيات اليت قام علي اساسها البحث، واليت اثبتت فعال صحة ىالسليم، ومعرفة مد
 ، حيث ان الفرضيات الثالث توصلت اىل النتائج التالية=الثالث اليت قمنا بصياغتها

 نقص الوسائل والهياكل الرياضية يؤثر سلبا على تطور رياضة كرة اليد في والية الوادي ()الفرضية االوىل
وى والية الوادي يرون ان العتاد حيث توصلنا يف ىذه الفرضية ان ادلسريين وادلشرفني للمنشآت الرياضية على مست

والوسائل واذلياكل الرياضية غري مناسبة دلستغلي منشآهتم اليت يعملون فيها وىذا يرجع سببو لنقص ىاتو الوسائل 
 ىذا من شأنو يؤثر سلبا على تطور رياضة كرة اليد يف الوادي. وعليو مت الوصول اىل حتقيق ىذه الفرضية وصحتها.

قص الموارد المالية الخاصة بتسيير المنشآت الرياضية يؤثر سلبا على تطوير رياضة  ) نالفرضية الثانية
درسنا يف ىذه الفرضية ان ادلوارد ادلالية يف ادلنشآت الرياضية يف والية الوادي ال  كرة اليد في والية الوادي (

وإن نقص ادلوارد ادلالية داخل  تغطي مجيع احتياجات شلارسي رياضة كرة اليد يف الوالية وىذا حسب رأي ادلسريين،
ادلنشآت الرياضية يعيق تطوير رياضة كرة اليد ويؤثر عليها سلبا، حيث دتكنا من الوصول اىل حتقيق الفرضية الثانية 

 وصحتها.

) هناك استغالل جيد للمنشآت الرياضية من طرف ممارسي لعبة كرة اليد في والية الفرضية الثالثة 
ول يف ىذه الفرضية انو يوجد استغالل دائم لوسائل واجهزة ادلنشآت الرياضية من قبل دتكنا من الوص الوادي (

شلارسي رياضة كرة اليد يف والية الوادي، وىذا حسب رأي ادلسريين وانو يوجد فيو استغالل جيد للهياكل 
حصل عليها أدت اىل واالجهزة الرياضية داخل ادلنشآت الرياضية من قبل ادلمارسني للرياضة، ىذه ادلعطيات ادلت

 حتقيق الفرضية الثالثة وصحتها. 

صحة الفرضية العامة التي ترى بأن للمنشآت الرياضية دور كبير في  اثبتت ىذه الدراسة على وبالتايل  
وعليو فإن الدور الفعال الذي تلعبو ادلنشآت الرياضية يف تطوير رياضة كرة اليد، دور ىام  تطوير رياضة كرة اليد.

و الفعال داخل ادلنشأة الرياضية  أشأة وادلشرفني ودورىم اذلام ري الفعال من قبل ادلسريين للمنيخالل التس وذلك من
ىدافها اليت أادلنشأة حتقق  ولكييعترب اساسي ذلدف ادلنشأة الذي يسعى لتطوير الرياضة وخاصة رياضة كرة اليد، 

الوصول  ىشلا يساعد علختطيط جيد  زلكم و ريتنظيم مستمر وتسي جلها حتتاج بشكل ضروري اىلأانشئت من 
 ، وىذا مامن مستواىا حتسنيضة كرة اليد و رياكل الرياضات وخاصة تطوير ما تصبوا اليو ادلنشأة وىو تطوير   ىلا

 خلصنا اليو من خالل كال الدراستني النظرية وادليدانية. 



 النتائجومناقشة عرض وتحليل                                            الفصل الثاني:                                         
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 : توصيات و اقتراحات/4

 : االستنتاجات اليت خرجنا هبا نوصيعلى ضوء النتائج اليت توصلنا إليها و   

 لية و أن يكونوا قادرين على أداء و ادلشرفني اختاذ القرارات الالزمة و الصائبة و حتمل ادلسؤ ريين و على ادلس
 .عملهم بشكل جيد

  زلبني و سللصني ذلاو جيب على مشريف ادلنشآت الرياضية أن يكونوا مقتنعني بادلهنة . 
 الالزمة كي يقوم ادلشرفني مبهامهم على أحسن و أكمل وجو توفري اإلمكانيات و الوسائل. 
  إدراك أمهية الرياضات و األنشطة اليت دتارس يف سلتلف ادلنشآت الرياضية سواء كانت فردية أو مجاعية مع

 . إعطاء حق لكل منها وخاصة رياضة كرة اليد
  اليت دتارس يف منشآهتم و ذلك على ادلشرفني توزيع الوقت و احلجم الساعي على الرياضات و األنشطة

 . حسب األولوية واالفضلية
 جيب إعطاء أمهية بالغة من قبل ادلشرفني لرياضة كرة اليد وحتسني عالقتهم مع مستغلي منشآهتم اليت يسريوهنا. 
 ضرورة التنسيق بني الرياضات و األنشطة اليت دتارس يف ادلنشآت الرياضية . 
 ي ادلنشآت من أجل تطوير الرياضة بصفة عامة سواء الفردية منها أو جيب التعاون بني ادلشرفني ومستغل

 . اجلماعية و من أجل ادلشاركة يف ادلنافسات احمللية والوطنية منها الدولية
 ىداف ادلنشآت اليت انشئت من أحتقيق  ىادلنشآت اليت يسريوهنا والعمل علمهية أشرفني ادراك ادل ىجيب عل

 جلها.أ
 ة التعامل مع اذلياكل واالجهزة ادلتوفرة يف ادلنشأة من حتسني شلارسة الرياضة داخل ادلنشأة.معرفة ادلسريين كيفي 
 .فتح رلال واسع للرياضيني من اجل استغالل ادلنشآت الرياضية استغالل جيد 

 



 
 ائمة المراجعق
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 ستبيـــــــــــــــــــــــــــان(ا)
 

 سيدي حتية طيبة وبعد...

 .دور المنشآت الرياضية في تطوير رياضة كرة اليديف اطار القيام بدراسة بعنوان : 

، وهي دراسة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت، وبصفتك الشخص عبد المنعم مناصرمن اعداد الطالب : 
بيان بعناية. املؤهل بتزويدنا باملعلومات املناسبة يف هذا املوضوع، نرجو منكم سيدي االجابة عن أسئلة االست

 ونتعهد لكم حبفظ سرية إجابتكم اليت لن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي.

 ولكم منا جزيل الشكر والعرفان:

 

  في المكان المناسب(  xة : ضع عالمة )مالحظ

 

 

 معلومات اولية :

 الوظيفة:                                            اجلنس:

 :صفة املنصب                                             السن :
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 .الواديوالية : نقص الوسائل والهياكل الرياضية يؤثر سلبا علي تطوير رياضة كرة اليد ب المحور االول

 

  ؟ تطلبات التدريب الرياضيجد يف املنشاة مناسب مل:هل العتاد الرياضي املتوا 1س

 نعم
 
 ال

 
 
 

  حتقيق االهداف املسطرة وفق االمكانيات املتوفرة داخل املنشاة؟ ترون انه من املمكن: هل  2س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  حديثة يف املنشاة الرياضية ؟يتم االعتماد علي وسائل وادوات عمل : هل 3س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  يف لعبة كرة اليد ؟ هداف املسطرةالرياضية يعيق حتقيق اال ترون ان نقص الوسائل واهلياكل : هل 4س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  الرياضني ؟ املشرفني كرة اليد من طرف: هل توفر الوسائل واالجهزة يزيد من الرغبة يف تطوير رياضة  5س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  ملمارسة لعبة كرة اليد ؟من املالعب  ة الرياضية علي عدد كاف:  هل تتوفر املنشأ6س 

 نعم
 
 ال
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يف  ممارسي كرة اليد بإمكاهنا ان تساعد  آتياكل الرياضية املوجودة يف املنشدون ان الوسائل واهلتعتق: هل 7س 
  حتسني مستواهم ؟

 نعم
 
 ال

 
 
 

 

سلبا علي تطوير رياضة كرة : نقص الموارد المالية الخاصة بتسيير المنشآت الرياضية يؤثر  المحور الثاني 
 .الواديوالية ب اليد 

  : هل املوارد املالية ملنشأتكم تغطي مجيع احتياجات رياضة كرة اليد ؟1س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  : اذا كانت االجابة ب "ال" هل ختصصون جزء من امليزانية للعبة كرة اليد ؟2س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  : هل تستطيعون حتقيق اهدافكم املسطرة وفق االمكانيات املالية املتوفرة لديكم ؟3س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  باملتابعة إلزالة الصعوبات اليت تواجه تسيري املوارد املالية ؟ملنشأتكم : هل تقوم االدارة الرياضية 4س 

 نعم
 
 ال
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  : هل لديكم مصادر دائمة ومستمرة لتمويل منشأتكم ؟5س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  ؟ الرياضية للمنشأةيؤثر علي سريورة الربامج : هل ضعف املتابعة املالية 6س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

 ة يف الظروف االستعجالية؟ ناك ميزانية اضافية لتمويل املنشأ: هل ه7س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

 

 .الواديمن طرف ممارسي لعبة كرة اليد بوالية  : هناك استغالل جيد للمنشآتالمحور الثالث

 

  ممارسي رياضة كرة اليد ؟ة من قبل هناك استغالل دائم هلياكل املنشأ : هل1س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  : هل هناك اجراءات ادارية متبعة عند استغالل املنشاة ملمارسة رياضة كرة اليد ؟2س 

 نعم
 
 ال
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 ة ؟ استغالل اهلياكل الرياضية للمنشأ زالة الصعوبات لتسهيلهل تقوم االدارة بإ: 3س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  ؟من قبل املمارسنيتسهرون علي توفري ظروف عمل مناسبة عند استغالل منشأتكم  هل: 4س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  ؟ املدة الزمنية املخصصة الستغالل املنشأة يف ممارسة رياضة كرة اليد كافية: هل 5س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  ؟ترون ان هناك استغالل عقالين هلياكل املنشأة لتحسني املردود الرياضي يف رياضة كرة اليد : هل 6س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  ة؟أسائل الرياضية املوجودة يف املنش: هل يسمح باستغالل مجيع االدوات و الو 7س 

 نعم
 
 ال

 
 
 

  

 



 :ةـــــــــــــــخص الدراســــــــــــــــمل

     دور املنشآت الرياضية يف تطوير رياضة كرة اليد )دراسة ميدانية ملنشآت والية الوادي(عنوان الدراسة: 
حماولة ابراز امهية توفر اهلياكل  ، وهو دراسة دور املنشآت الرياضية يف تطوير رياضة كرة اليد  هدف الدراسة:

معرفة اهم  نقاط تطور املنشآت الرياضية يف النهوض برياضة كرة اليد.    ،وكذلك والوسائل داخل املنشأة 
                                    هل للمنشآت الرياضية دور يف تطوير رياضة كرة اليد؟ مشكلة الدراسة:

      ة: للمنشآت الرياضية دور كبري يف تطوير رياضة كرة اليد يف والية الوادي.فرضية عام -فرضيات الدراسة: 
     نقص الوسائل واهلياكل الرياضية يؤثر سلبا علي تطور رياضة  كرة اليد يف والية الوادي. لفرضيات اجلزئية: ا-
        ياضة كرة اليد يف الوادي.نقص املوارد املالية اخلاصة بتسيري املنشآت الرياضية يؤثر سلبا علي تطوير ر   -
                     هناك استغالل جيد للمنشآت الرياضية من طرف ممارسي لعبة كرة اليد يف والية الوادي. -
 وتتمثل يف جمموعة من املشرفني واملسؤولني علي تسيري املنشآت الرياضية املوجودة يف والية جراءات الدراسة:ا-

املركبات اجلوارية والقاعات املتعددة النشاطات املوجودة يف الوالية، وعليه فقد مت اختيار الوادي، وهي تتمثل يف 
                                                                                 .  عينة حبثنا قصدية )غرضية(

احنصر اجملال املكاين لبحثنا هذا القاعات املتعددة النشاطات واملركبات اجلوارية التابعة لديوان  المجال المكاني:
املركبات لوالية الوادي، وتركزت هذه الدراسة خصوصا يف الفروع االدارية للمنشآت اليت متارس فيها رياضة كرة 

                                                                                اليد ومسؤويل هذه املنشآت.
                    يف بداية شهر افريل ومت احلصول على االستمارات بعد اسبوع من توزيعها. المجال الزماني:

        ويف دراستنا احلالية وتبعا للمشكلة املطروحة، نرى أن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم. لمنهج المتبع:ا
       االستبيان و هو أداة من أدوات احلصول على احلقائق و البيانات واملعلومات. هي:  اة المستعملةاالد

: إن الدور الفعال الذي تلعبه املنشآت الرياضية يف تطوير رياضة كرة اليد، دور هام النتائج المتوصل اليها
لتطوير الرياضة وخاصة رياضة كرة اليد،   هتدف ألن املنشأة،  واهلياكل الرياضيةتوفري املنشآت  وذلك من خالل

اليت تساعد بدورها بالنهوض توفري اهلياكل واالجهزة  املسطرة من خالل  اهدافها كما تسعى اىل حتقيق
                                                                 واالهتمام بالرياضة عموما وكرة اليد خصوصا .

    وتتمثل يف اآليت ات:اقتراحات وتوصي

 .فتح جمال واسع للرياضيني من اجل استغالل املنشآت الرياضية استغالل جيد   
 الشرفني ادراك امهية املنشآت اليت يسريوهنا والعمل علي حتقيق اهداف املنشآت اليت انشئت  جيب على

    اجلها. من
 يف املنشأة من حتسني ممارسة الرياضة داخل معرفة املسريين كيفية التعامل مع اهلياكل واالجهزة املتوفرة                                                                                                        

            .توفري اإلمكانيات و الوسائل الالزمة كي يقوم املشرفني مبهامهم على أحسن و أكمل وجه،و  املنشأة
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