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 .تكويين يف دراسة املاجستريالذين قاموا بتأطريي و 

 . هدا البحث كل من ساهم  يف إجناز  أشكر -
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   :مقدمة
باتت الرياضة ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد عالمية ال تعترف بالحدود، فغدت في 
تطور مستمر و ارتقى بها اإلنسان فتطورت بشكل ملحوظ بسبب اهتمام و تركيز الباحثين 

  .من مختلف التخصصات اإلنسانية و العلمية و ذلك بوضع أسس علمية
لمجال الرياضي أهم مجاالت االستثمار الحقيقي للفرد، فيه العديد من العمليات ا

التربوية والتي تهدف إلى تربية األجيال إلثراء كل مجاالت الحياة، فهو نشاط كأنه محركا 
لهذا أبدت كل دول العالم اهتماما كبيرا . )1(يحول الطاقة البشرية لدى الفرد إلى طاقة منتجة

فيظهر ذلك من خالل ما وفرته من عوامل مساعدة لممارسة النشاط بهذا المجال، 
الرياضي و البدني، وما استحدثته من منشآت رياضية ضخمة مجهزة تماما و انتهاج 
األسلوب العلمي في إدارتها لتلك الهيئات، و ذلك وفق ما يفرضه عصر التغيير السريع 

بمختلف النشاطات الرياضية، فيلقب وبضبط القوانين الخاصة . من متطلبات اوالتكنولوجي
اإلدارة وتبرز أهمية اإلدارة في المنظمات الفعالة فهي وراء نجاح أو  رهذا العصر بعص

  .فشل المنظمة، فهي حجر األساس لبناء أي مجتمع و تقدمه
وفي دراستنا هذه سنحاول إبراز التسيير اإلداري و عالقته باألداء الرياضي في 

ير الذي يمكن أن توقعه القوانين في التسيير اإلداري الرياضي مستوى النخبة والتأث
وبهذا سنقسم بحثنا هذا إلى بابين، األول به   .النخبوي من أجل تحقيق النتائج الرياضية

  .ثالث فصول نظرية، والثاني نخصصه للجانب التطبيقي و به فصلين
داري عبر في الباب األول، الفصل األول منه سنتطرق فيه لتطور الفكر اإل

الحضارات، محاولين إبراز مساهمتها في تطور الفكر اإلداري، كما سنرى أهم مراحل 
  .هذا التطور في المجال الرياضي

الفصل الثاني خاص بالتسيير اإلداري و مبادئه، بحيث سنعرف فيه التسيير ونبين أهم 
صة في المجال الوظائف اإلدارية بما فيها، التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، خا

  . الرياضي
الفصل الثالث نخصصه للتشريع القانوني الجزائري لتسيير النوادي الجزائرية النخبوية، 
الذي سنحاول فيه إبراز مفهوم القانون و أهميته و تطور القانون الرياضي في الجزائر 

 ياضيةوطرق تفسير القوانين، كما سنتكلم عن المنظمات الرياضية الدولية والمنظمات الر

  
  
  .25، ص1994الطبعة األولى مرآز الكتاب للنشر، القاهرة ,عدلة عيسى مطر، اإلدارة الرياضية.طلحة حسام الدين، د) 1(



  .الوطنية مع تسليط الضوء على النوادي الرياضية الجزائرية
أما الباب الثاني خاص بالجانب التطبيقي فسنقسمه إلى فصلين، األول خاص بالجانب 

  .الثاني خاص بمناقشة النتائج التي تحصلنا عليها المنهجي أما

   :اإلشكالية  
تحقيق الريادة بين الدول في بتحقيق أداء رياضي جيد في المنافسات الرياضية من 
أهم الرموز الذي تسعى إليه الحكومات في ظل العصر الحديث، نظرا لما تلعبه الرياضة 

ولي في مختلف األصعدة السياسية، من دور فعال و حيوي علـى المستوى الوطني والد
  .االقتصادية والثقافية واالجتماعية

عرف المستوى الرياضي تطورا مذهال لم يشهده العالم من قبل وهذا بتحطيم أرقام 
جاء هذا التطور متزامنا مع تغيير المفهوم . قياسية و أداء رفيع لم يتوقع تحقيقهما سابقا
ى مفهوم أوسع وشامل حيث أصبح الرياضي الرياضي، الذي كان مجرد جهد وعرق إل
 .وحدة تحس، تنفعل، تؤثر، وتتأثر و تتعب

جلبت الرياضة اهتمام مختصين في شتى الميادين العلمية، الطبية، اإلنسانية 
التدريب الرياضي . واالجتماعية مما جعل منها مجال متعدد األبعاد، ومتعدد التخصصات

القوة العضلية، السرعة، التحمل، المرونة ( بدنية الحديث يسعى لتطوير وتنمية القوى ال
كالمهارات الحركية الرياضية والقدرات ( والقوى الفنية ) وغيرها من الصفات البدنية

والقوى النفسية، العقلية واالجتماعية، هذا ما يقتضي وجود عدة أخصائيين في ) الخططية
غير مباشرة في مستوى أداء شتى الميادين والمجاالت التي تتدخل بطريقة مباشرة أو 

تعدد االختصاصيين حول رياضي النخبة والعدد الكبير من العاملين في . رياضي النخبة
المنشآت الرياضية الضخمة التي استحدثت نظرا ألهمية المجال الرياضي، وضع يحتاج 

  .لتسيير إداري محكم
ن استحداث طرق ونظرا للتغيرات الطارئة التي يشهدها العالم في شتى الميادين فإ

ا الجديدة لوسائل اإلعالم يالتسيير أصبح من أهمها وهذا لسرعة تطور التكنولوج
واالتصال، وحتى المؤسسة الرياضية كغيرها من المؤسسات جلبت اهتمام المختصين 
لتطوير فنونها ودروبها لمواكبة هذا العصر،  ألن توفير األموال و إقامة المركبات 

ضخمة ليس كافي لتحقيق أداء رفيع المستوى، بل ذلك بحاجة إلى والمنشآت الرياضية ال
إدارة و تنظيم لتحقيق األهداف المنشودة، فالمؤسسة الرياضية تحتاج إلى إداريين ذوي 



كفاءة و خبرة عاليتين لالستفادة من اإلمكانيات المادية و البشرية المتاحة، ولكل مؤسسة 
  .ة كل فرد طبقا للوائحها و قوانينها الداخليةرياضية إطار يحدد وظائفها  ويحدد صالحي

بهذا فلتحقيق األهداف المنشودة للرياضة البد من إتباع األسلوب العلمي في تنفيذ 
وقرارات  أنشطتها والذي يستلزم التخطيط، التنظيم، التوجيه والمتابعة من خالل سياسات

يط والتنظيم، وصوال وإجراءات موضوعة، تحدد اإلطار العام للعمل للتمكن من التخط
  .)1(لتحقيق األهداف

اإلدارة الجزائرية كغيرها من اإلدارات تعاني من الحواجز البيروقراطية على كل 
األصعدة، وهذا ما يبدو واضحا من خالل احتجاجات المواطنين المتزايدة عن سوء 

. اع الوقتاالستقبال و التوجيه، النوعية الرديئة للخدمات المقدمة لهم باإلضافة إلى ضي
وإن كانت هذه المساوئ تشكل خطورة في السابق، فإن ذلك يزيد حدة في هذه السنوات 
األخيرة، وهذا نظرا للتطورات العديدة والسريعة التي يعرفها العالم في جل الميادين 
العلمية والتكنولوجية، االقتصادية والتجارية، السياسية وحتى االجتماعية، هذا باإلضافة 

ح العالمي واتساع مجال التبادل والتعامل بين الدول، األمر الذي أجبر العديد من إلى التفت
الدول على إعادة نظر شاملة في مبادئها وفي نظم تسييرها، وهذا حتى تساير هذه 

التفتح سمح بدخول مؤسسات متعددة الجنسيات بأحدث طرق التسيير . التطورات المهمة
التغيرات ال بد من المؤسسات الجزائرية اإلسراع في  لمواكبة. اإلداري بنشوء المناجمنت

تحديث اإلدارة، و بما أننا في المجال الرياضي وبالخصوص الرياضة األكثر شعبية في 
بالدنا أال وهي كرة القدم، فإن المؤسسات الرياضية كغيرها من المؤسسات لها أهدافها 

وقبل ذلك يجب . أي المناجمنت فعليها أيضا اإلسراع بإدخال التقنيات الحديثة للتسيير
الكشف عن التسيير الحالي السائد في األوساط الرياضية النخبوية لكرة القدم بجانبه 

وهذا وضع دفعنا إلى طرح التساؤالت . التشريعي ومدى تأثيره في المردود الرياضي
  :التالية

 ما هو واقع التسيير اإلداري في النوادي الجزائرية لمستوى النخبة؟ 

لتسيير الحالي لألندية الرياضية لمستوى النخبة الجزائرية له تأثير على المردود هل ا 
  الرياضي؟

ما هي عالقة الجانب التشريعي الحالي للتسيير اإلداري باألداء الرياضي النخبوي  
 لرياضة كرة القدم

  .25عدلة عيسى مطر، مرجع سابق، صطلحة حسام الدين، ) 1(



  :الفرضية العامة

ساهم في سوء مستوى لنوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية لداري الحالي اإلالتسيير 
  .األداء الرياضي

  

  :الفرضيات الجزئية
  
التخطيط اإلداري الحالي في النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية له انعكاس سلبي  - 1

   على مستوى األداء الرياضي

ية لكرة القدم الجزائرية له انعكاس سلبي اإلداري الحالي في النوادي النخبو التنظيم - 2

  على مستوى األداء الرياضي

اإلداري الحالي في النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية له انعكاس سلبي  التوجيه - 3

  على مستوى األداء الرياضي

لنوادي النخبوية لكرة القدم للتسيير اإلداري الحالي ل يلجانب القانوني التشريعا - 4

 رية له انعكاس سلبي على مستوى األداء الرياضيالجزائ

  

  

  

  

  

 



  :متغيرات البحث
المتغير الذي يفسر لنا الظاهرة، فهو السبب  هو :)التسيير اإلداري( المتغير المستقل

االفتراضي للمتغير التابع، و قد يكون المتغير المستقل في دراسة معينة هو نفسه متغير 
  . التسيير اإلداري يعتبر المتغير المستقل، بالتالي )1(تابع في دراسة أخرى

  هو النتيجة و المتغير الذي يعتمد على متغير سابق له : )األداء الرياضي( المتغير التابع
في بحثنا هذا األداء و  ،)2(، فهو الظاهرة وهو هدف الدراسة و البحث)المتغير المستقل(

  .الرياضي هو المتغير التابع
  

  :أسباب اختيار البحث

  :اب موضوعيةأسب
  .أهمية موضوع التسيير اإلداري في الرياضة 
 .الدور الذي تلعبه اإلدارة و التسيير في تحسين مستوى النوادي الرياضية 

الكشف عن الحواجز البيروقراطية للتسيير اإلداري الرياضي أو مدى  
 .مرونة اإلدارة في األوساط النخبوية

 .دم الجزائريةالمساهمة في الرفع من مستوى رياضة كرة الق 

 .نقص التطرق إلى مثل هذه المواضيع 

  : أسباب ذاتية
 .الرغبة في دراسة هذا الموضوع 

 .تحفيز المسؤولين لالهتمام أكثر بهذا الموضوع 

  
 
  
  
  
  
المعاصر، دمشق،  ، دار الفكر1رية و ممارسته العملية، طرجاء وحيد الدويدري، البحث العلمي، أساسياته النظ) 1(

  .105، ص2000
، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات 1لوسي و آخرون، ترجمة سعدج الحسني، مراجعة عادل عبد الكريم ياسين، ط(2) 

  34ص.2004العربية المتحدة، 



  

  أهداف البحث
  الكشف على مدى تماشي التسيير اإلداري الحالي النخبوي مع التغيرات العالمية -
  .األداء لرياضي النخبة في كرة القدمإظهار أهمية التسيير اإلداري في رفع مستوى  -
الكشف عن كيفية تأثير البعد القانوني التشريعي في التسيير اإلداري الرياضي في  -

  .األوساط النخبوية لكرة القدم
  .إظهار أهمية البعد القانوني التشريعي في التسيير اإلداري و النقائص الموجودة -
  .ام بالجانب القانونيترسيخ االتجاهات اإليجابية نحو االهتم -
أو مدى مرونة اإلدارة الرياضية في تأطير رياضة  ةالكشف عن الحواجز البيروقراطي -

  .كرة القدم
اإلشارة إلى ضرورة وجود أخصائيين في اإلدارة الرياضية من أجل تسيير ناجع  -

  .وفعال
النخبوي أللعاب إظهار أهمية العالقة الموجودة بين التسيير اإلداري و األداء الرياضي  -

  .القوى
  .توسيع المفاهيم اإلدارية عند اإلداريين لتحقيق النجاح في عملهم -
  

  :أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث الذي يدور موضوعه حول التسيير اإلداري وفعاليته في 

  :رفع من مستوى األداء لرياضي النخبوي لكرة القدم فيما يلي
بين العمليات اإلدارية باإلضافة إلى أهمية الدراية  إبراز أهمية القانون في التنسيق

التامة بالمبادئ العامة لإلدارة من أجل التقدم و النجاح للهيئة الرياضية بالتالي اكتشاف 
أنسب وأحسن الطرق لإلدارة السليمة و الفعالة و الناجعة، كذا إبرز أهمية التسيير اإلداري 

  .في زيادة اإلنجاز الرياضي و تطويره
ما تكمن األهمية في محاولة إظهار ما يجب على المسيرين من مهام و أعمال تهدف إلى ك

ترقية وتطوير مستوى النخبة الوطنية و بعدها إبراز مدى مرونة اإلدارة في األوساط 
  .ةالرياضية النخبوية لكرة القدم، والكشف عن الحواجز البيروقراطي

  



  

  :تحديد المصطلحات
سايرة التعقيد و الجزئيات التي تواجه اإلدارة، فبوجود  تسيير هو م :التسيير اإلداري

دقيق فإن المؤسسات خاصة الضخمة و المعقدة منها، تتخلص من  الفوضى التي قد تهدد 
  .وجودها الحقيقي، و يوفر درجة من االنتظام و التنسيق

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الرياضي : القانون الرياضي
  )1(والرياضيين 

المتعلق بالتربية البدنية  10- 04من قانون رقم  22حسب المادة  :رياضة النخبة
والرياضية رياضي النخبة و المستوى العالي تتمثل في التحضير و المشاركة في 
المنافسات المتخصصة الهادفة إلى تحقيق أداء يقيم على أساس المقاييس التقنية الوطنية 

كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا " ، إدا رياضي النخبة هو )2(يةوالدولية و العالم
  ". أو دولي-وطني-أداء رياضي ذات مستوى عالمي

هي عملية تخطيط و قيادة و رقابة مجهودات أفراد المؤسسة  :اإلدارة الرياضية
  )3(.الرياضية و استخدام جميع الموارد لتحقيق األهداف المحددة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .2005، اإلمارات العربية المتحدة،1ضي، طعدنان أحمد ولي العزاوي، نظرية القانون الريا د الشعالي،خليفة راش )1(
 .يتعلق بالتربية البدنية و الرياضية 2004أوت  19مؤرخ 04-10قانون رقم  )2(
  .25عدلة عيسى مطر، مرجع سابق، صطلحة حسام الدين، ) 3( 



  :الدراسات السابقة
ليس هناك دراسات سابقة بل وجدنا بعض الدراسات  رغم أهمية الموضوع إال أنه

  :المشابهة من أهمها مايلي
دراسة قام بها محمد أحمد على منصر بعنوان تسيير االتحاديات الرياضية و مدى  - 1

وهدفت ) حالة رياضي النخبة في ألعاب القوى(تطبيق اإلعداد النفسي لرياضي النخبة 
 :الدراسة كما يلي

 د النفسي لرياضي النخبة في ألعاب القوى و محاولة الربط بينإظهار أهمية اإلعدا -

المهام النظرية لالتحادية و مدى تطبيق هذه المهام في الميدان، كما هدفت دراسة الباحث 
محاولة البحث عن المهام النظرية لالتحادية ومدى تطبيق هذه المهام في الميدان، وكذلك 

د أخصائيين نفسيين رياضيين لمتابعة و تأطير البحث عن األسباب الحقيقية في عدم وجو
  .رياضي النخبة في ألعاب القوى و ما هي سبل معالجة اإلشكال

اإلشارة إلى المتابعة الشاملة لرياضي النخبة من قبل المسير، المدرب، الطبيب،  -
 .األخصائي النفسي الرياضي لضمان التحضير التكامل للرياضيين

وصفي التحليلي اإلحصائي للبحث في عالقة تسيير االتحاديات لقد استخدم الباحث المنهج ال
الرياضية و اإلعداد النفسي الرياضي من خالل الدور الذي يلعبه األخصائي النفسي في 
هذا الجانب باستخدام استمارة االستبيان و المقابلة الشخصية، و آراء المسيرين و 

دية الجزائرية أللعاب القوى وعددهم المدربين، بحيث كان حجم العينة جميع مسيري االتحا
رياضي نخبة في ألعاب القوى، بحيث قد أسفرت نتائج  36مدرب و  28مسير، وعدد  11

  :الدراسة إلى
أهمية وعي المسيرين بالجانب النفسي لرياضي النخبة و أن القوانين و المراسيم المسيرة 

هم من جميع للحركة الرياضية تنص على ضرورة متابعة الرياضيين و إعداد
، كما أشارت إلى عدم وجود سياسة تكوين )النفسية, البدنية، المهارية، الخططية(الجوانب

يتخذها المسيرين للحركة الرياضية الوطنية، باعتبار أن قرار المسيرين هو األساس في 
تكوين هدا اإلطار المختص أو استقدامه من الخارج و بهده الطريقة يمكن الوصول إلى 

اضي النخبة بشكل متكامل و منسجم نفسيا وبدنيا، فعدم وجود أخصائي نفسي إعداد ري
كما أنه على المسيرين أن يحرصوا على أن تكون .يؤثر سلبا على النتائج الرياضية

مقاييس وإعداد رياضي النخبة مدروسة وفق ما تتطلبه المنافسات العالمية الرفيعة 
  .المراد الوصول إليها المستوى من أجل أن يحقق الرياضيين النتائج



: دراسة قام بها ديلمي محمد تحت إشراف األستاذ الدكتور د عبد اليمين بوداود بعنوان - 2
القيادة اإلدارية و انعكاساتها على مردود و فعالية العملية اإلدارية على مستوى األندية 

  : الرياضية لكرة القدم الجزائرية بحيث كان هدف الدراسة 
ئد اإلداري داخل النادي الرياضي، توضيح العالقة التي يجب أن تكون ما إبراز دور القا

ومعرفة الدور الذي تلعبه القيادة اإلدارية في نجاح عملية التسيير .بين القائد و مرؤوسيه
على مستوى األندية الرياضية لكرة القدم الجزائرية، بحيث كان المنهج المتبع من طرف 

عضو  25ستخدم االستبيان كأداة للبحث وكان حجم العينة الباحث المنهج الوصفي، كما ا
، بحيث أسفرت الدراسة إلى النتائج قمدربين و أربع رؤساء فر 8من أعضاء األندية و 

دور العملية اإلدارية في تجسيد و تفسير و تطبيق األهداف و السياسات : التالية
ايتها مرتبطة ارتباطا وثيقا واستراتيجيات األندية الرياضية، و أن تنفيذ القرارات ونه

بمبادئ و أحكام و قواعد أنشئها القانون، بالتالي تطبيق عناصر العملية اإلدارية وفق 
  .معايير علمية مدروسة يرجع باإليجاب على نجاح وفعالية العملية اإلدارية

تأثير "دراسة قام بها قوراية أحمد تحت إشراف الدكتور بن عكي محند آكلي، بعنوان  - 3
ادة على مردود الرياضيين الجزائريين دراسة وصفية لمالمح القائد الرياضي القي

 :بحيث كان هدف الدراسة" الرفيع المستوى

دراسة أساليب القيادة و أثرها على النتائج الرياضية، و إبراز العالقة بين األساليب القيادية 
 .للمدرب و النتائج الرياضية ودلك بإجراء دراسة ميدانية

مدرب يمارسون مهنة  16 ن المنهج المتبع المنهج الوصفي و كان حجم العينة بحيث كا
  :التدريب و استعمل الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات، وكانت نتائج الدراسة كالتالي

  .للقيادة الرياضية انعكاس على النتائج المسجلة أثناء الموسم الرياضي -
هج من طرف المدرب ايجابيا على انعكاس األسلوب الديمقراطي كأسلوب منت  -

كأسلوب منتهج من طرف  يبينما األسلوب األوتوقراط.النتائج الرياضية للفريق
 .المدربين  يعود سلبا على النتائج الرياضية للفريق

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :باب األولال
 الجانب النظري

  تطور الفكر اإلداري :الفصل األول 
  

 التسيير اإلداري ومبادئه :الفصل الثاني 
  

التشريعات وتسيير  :الفصل الثالث 
 لكرة القدم الجزائرية النخبوية النوادي

                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  األّولل ـالفص
 تطور الفكر اإلداري



   :تمهيد
رع من فروع تعتبر اإلدارة من حيث الممارسة قديمة قدم اإلنسان، وكونها ف

القرن، و بفضل مجموعة من المفكرين و بجهودهم في وضع  المعرفة فهي وليدة هذا
باباخ، توصلوا لما يسمى   سأسس علمية للوظيفة اإلدارية منهم تايلور، فايول تشارل

دارة جزء من التي تسعى إليها أي مؤسسة، فاإل ودلك لتحقيق األهدافباإلدارة العلمية، 
ازدهرت، فال يمكن الكالم عن الفكر اإلداري دون الرجوع إلى العالمية التي  تالحضارا

القدرة اإلدارية للحضارات القديمة، ألن الفكر اإلداري الحديث لم يكتب له الظهور إال 
  )1(.بالتأثر بما سبقه

دارة ممارسة من طرف اإلنسان قديما، إذ كانوا يقومون بالتخطيط أي وضع لقد كانت اإل 
الخطط، و اتخاذ قرارات خاصة في حالة الحرب، غير أنها لم تظهر كعلم إال في أواخر 
القرن الماضي، إذ اهتم بها اإلنسان كفكر و كفلسفة اجتماعية حياتية، فال يمكننا الحديث 

اإلدارة في الحضارات القديمة، لهذا سنتطرق في هذا  عن اإلدارة كعلم دون التعرف على
  .الفصل لتطور الفكر اإلداري بصفة عامة ثم تطور هذا الفكر في المجال الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  15ص. 2004، دار وائل للنشر و التوزيع،  عمان، 1فائق حسني أبو حليمة، الحديث في اإلدارة الرياضية، ط) 1(

        



  :ور الفكر اإلداريأهمية دراسة تط -1
دراسة تطور الفكر اإلداري مهم، ألنه يساعد على شرح الماضي لممارساته  

 لحاضر المختلفة التي كانت سائدة فيه، بالتالي هدا يعود باإليجاب لفهم اوأنماط التفكير 
تحديات، بالتالي التنبؤ بالمستقبل و متطلباته  ما يجري فيه من تغيرات من مشاكل وو

المختلفة، هذا ما يمكن من التأثير على أحداثه و مواقفه المرتقبة، و ذلك يؤدي وتحدياته 
للتقليل من االنحرافات أو جوانب الخلل في الممارسات أو التصرفات و اإلنجاز، كذا 

  )1(.التقليل من المشكالت التي تؤثر على إنتاج المنظمة
الفكر اإلداري على تطور الفكر اإلداري الرياضي مرتبط بما يحدث من تطور في 

مستوى الدولة ككل وفي مختلف قطاعاتها، بل يمكن القول بأن الرياضة بمجاالتها المختلفة 
إنما تعكس مدى ما حققه الفكر اإلداري من تطور، لكن في الدول النامية منها الجزائر 

وير تهتم بأنشطة المجال الرياضي التطبيقية نفسها، و تعتبر اإلدارة عنصرا ثانويا، فتط
د مدة قصيرة في المجال الرياضي خاصة في الوطن العربي، الفكر اإلداري ظهر من

والمسؤولية قد تكون بسبب من يؤرخون للفكر اإلداري، أيضا عدم ثبات القوانين و كثرة 
التشريعات و تغيير اإلدارات العليا جعل من الرياضة في الوطن العربي مجاال يزخر 

  )2(.تطوعي شكال و الموضوع إلزامابالمبدعين و هواة العمل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  . 16ص فائق حسني أبو حليمة، مرجع سابق،) 1(
 1997، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة، 1طلحة حسام الدين، عدلة عيسى مطر، مقدمة في اإلدارة الرياضية، ط) 2(

  .19ص
  



    : مساهمة الحضارة القديمة في تطور الفكر اإلداري -2
ء األهرامات في مصر القديمة، و نظم اإلدارة الحكومية للبابليين وبناء لو ننظر لبنا

 ور الصين العظيم، و إدارة اإلمبراطورية الرومانية الكبيرة، و مبادئ التنظيم فيها،ص
ج لها أفالطون، ّوأيضا مبادئ اإلدارة التي تحدث عنها سقراط، أسس التخصص التي ر

، كذلك دراسات القيادة التي نبواسطة الفينيقيي البحريةاستخدام اإلدارة للتحكم في التجارة 
قام بها الفارابي، فهذا ما يبين لنا ممارسة اإلدارة عمليا منذ حوالي ثالثة آالف سنة قبل 

  .الميالد، لكن االهتمام باإلدارة كدراسة بدأ مند مئة عام فقط
  :م.ق 3000السومريون  2-1

على وثائق مكتوبة، تدل على أن مرية لقد عثر باحثون في تراث الحضارة السو
السومريون قد مارسوا لونا من الرقابة اإلدارية، فقد كان لكهنة معابدهم نظام ضريبي 

السلع الدنيوية، فقد اتبع الكهنة السومريون   محكم جمعوا به و أداروا كميات ضخمة من
التي يمارسها مختلف  نظام الكتابة ودلك بتسجيل كافة البيانات المتعلقة بكافة المعامالت

وبهذا كان إبداع . الكهنة المسئولين عن الثروات  الضخمة التي تملكها المؤسسة  الدينية
الكتابة السومرية الستخدامها بهدف الرقابة اإلدارية ال للطقوس الدينية أي أنها وجدت 

  .)1(الحتياجات إدارية
  :م.ق 2700المصريون 2-2

مة  أبدع اآلثار، فقامت ببناء األهرامات، التي لقد تركت الحضارة المصرية القدي
قيمة  ن، كما أدرك المديرون من قدماء المصريي)2(تعتبر دليل لكفاءتهم و معرفتهم اإلدارية

التخطيط و اإلئتناس بمشورة المستشارين كما تدل عليه الفقرة التالية من إحدى 
على ... ك دون مواراةصارح القوم عن مهمت" المحفوظات بعنوان نصيحة والد لولده 

و ينبغي للقائد أن " المرء أن يقول بصراحة مايعرف و يعترف بصراحة بما اليعرف
كان . و ماأعظم العظيم الذي يأتنس بمستشارين عظماء.. يدخل في حسبانه األيام القادمة

المصريون القدماء على علم بكثير من المبادئ والمفاهيم اإلدارية السليمة، فلقد عرفوا 
الوظائف بالتفصيل، الدليل على  سلطة و المسؤولية بالمفهوم اإلداري، و كذا توصيفال

  .)3(هده التعليمات التي تعتبر عقد تعيين أي وزير أو مدير
  
تاريخ الفكر اإلداري، : ، بعنوان741عبد العظيم من جمهورية مصر، ورقة دراسية منشورة للمشارآة رقم  محمد) 1(

  9ص 2007آاديمية الرياضية العراقية، منشورات إلكترونية لأل
  20ص فائق حسني أبو حليمة، مرجع سابق،) 2(
  .9سابق، ص صدرمحمد عبد العظيم، م) 3(



أنه مسؤول عن حضور موظفي اإلقليم كما أنه المسئول عن صرفهم و عليهم أن  -
 .يبلغوه بشؤون إقليمهم

 .على صاحب االلتماس أن يقدمه مكتوبا -

 م.ق1800: البابليون 2-3

تعتبر الحضارة البابلية من أرقى الحضارات، كانت المعامالت التجارية فيها توثق 
توثيقا محكما على ألواح كوسيلة للرقابة، و لقد جاء فيها عدم إمكان تفويض المسئولية 
بحيث أنه إن لم يتم العمل بصورة سليمة فان المسئولية يتحملها المشرف على العمال ، 

ما تتضمنه من مواد الرقابة على األسعار و عقوبات الجرائم أقدم ب) األشنونة(فتعتبر 
فحضارة بابل وضعت قانون حموارابي الذي يقع حكمه بسن عام . قانون عرفته بابل

قبل الميالد، الذي يعتبر من أقدم القوانين، و هو الدليل بإسهام بابل  في  1700و 2000
و المسؤولية و تحديد الحد األدنى لألجور  مجال الفكر اإلداري و خاصة ما يتعلق بالرقابة
  :و الدليل ما نص عليه هذا القانون من أحكام منها

إذا استأجر اإلنسان عامال من عمال الحقول وجب عليه أن يدفع له ثمانية مكاييل  -
  .من القمح كل عام

  إن البناء الذي يبنى بيتا ويتهدم على ساكنه و يقتله، جزاءه الموت  -
قبل الميالد  فشهدت بابل  604أصبح نبوخذ  ملكا للبالد في عام  يو راببعد حكم حم

ازدهارا أيضا، فكانت تمارس الرقابة على اإلنتاج و المكافئة التشجيعية في مصانع 
النسيج، إذ كانت تتوقف كمية الطعام على قدر إنتاج المرأة في المصنع، فاألجر كان في 

  .)1(صورة طعام
  م.ق 1491: العبرانيون 2-4

لقد كان النبي موسى عليه السالم قائدا أو مديرا لقدرته على الحكم و التشريع 
على ذلك القرار الذي اتخذه موسى بالفرار بقومه من  وإقامة العالقات اإلنسانية، والدليل

  .مصر، و ما استلزم تنفيذ ذلك من تخطيط و تنظيم
  

  
  
  
  
  .9سابق، ص صدرمحمد عبد العظيم، م) 1(



  م.ق 500: نيونالصي 2-5

لقد عرف الصينيون بحكمتهم، و كذا بفالسفتهم الذين ساهموا في مجال اإلدارة 
الذي يرى أن القوانين ال تكفي وحدها إلدارة األعمال، فكتب ليوضح  منشوسيوسمنهم 

كل من يؤدي عمال في هذا العالم : " الحاجة إلى وجود النظم و أساليب لنجاح اإلدارة فقال
  ..."ديه نظام، من الوزراء و قادة الجيش، إلى المئات من ذوي الحرف البد أيكون ل

الذي أدرك الحاجة للتخطيط و التوجيه و التنظيم، من "صن تزو" أيضا المفكر
مقر قيادته قبل  يأن القائد الذي يكسب المعركة إنما يمارس عمليات حسابية ف:"كتاباته
ترط امتحان الخدمة المدنية، و روي أن كانت الحضارة الصينية أول من اش...". المعركة

كان يجري اختبارات كل ثالثة سنوات للعاملين من أجل الترقية و االستمرار في  شن
  )1(الخدمة

  م.ق 350: اإلغريق 2-6
فكرة البحث  ىإل القد بحث اإلغريق على كل ألوان المعرفة و األفكار حتى اهتدو

، ولقد كان أعالم اإلدارة )2(لفكر اإلنسانيالعلمي و أدخلوا العلم في كثير من مجاالت ا
في  صمبدأ التخص) الجمهورية(عندهم أفالطون و سقراط، بحيث أعلن أفالطون في كتابه

العلم، أما سقراط أعلن كلية اإلدارة و سريان مبادئها في كل مجال، ودليل ذلك ما قاله في 
ن فإنه إذا عرف ما يحتاج إليه مهما كان الشيء الذي يرأسه اإلنسا" حديثه مع أحد تالميذه 

و استطاع أن يهيئه فإنه سيكون رئيسا صالحا سواء كان عليه أن يدير شؤون فرقة 
بوضوح على أنه عرف وآمن  أكسينوفونولقد دل )3(" موسيقية أو أسرة أو مدينة أو جيش

ثل هل اإلدارة فن أو مهنة م: " بأن اإلدارة فن مستقل يتميز عن غيره من الفنون بقوله
إن من يبرع في البناء يمكن أن :" ، كما قال كريبتوبولوس" الطب أو نقش النحاس أو البناء

لكنها عنصر .... يبرع في مهنة أخرى و كذلك الحال بالنسبة لمن يبرع في اإلدارة 
مشترك بين كافة المهن، زراعية أو سياسية أو محلية أو عسكرية، فإن تفوق فيها البد أن 

  .)4("توجيه اآلخرين يكون قادرا على
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  :الهند 2-7

فيشنوجوبتا يسمى أيضا الذي  كوتيليا البراهمي، و ظهر في الهند عالم كبير يدعى
     عام " أرناسترا" الذي ساهم في نمو اإلمبراطورية الهندية ، أهم مؤلفاته وهو الرائد

، الذي يتعلق بإدارة الدولة سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، فيناقش في مؤلفه م.ق 321
، يتناول تنظيم و إدارة الصناعة ل من الملك ووزراءه و مستشاريه، وأيضا واجبات ك
المحاكم، و الحكم المحلي، العادات االجتماعية، الضرائب ،حقوق المرأة،  ،القانون التجارة،

  . المصانع، األسواق، إلى غير ذلك
  م.ق 280:روما 2-8

لقد تميزت اإلمبراطورية الرومانية بمساهمات معتبرة في الفكر اإلداري، فعندما 
ي التنظيم يرتكز على تنظيم بإدخال أسلوب جديد ف مأصبح  ديوكيلتيان إمبراطورا لروما قا

، فأعاد تنظيم اإلمبراطورية عن طريق تقسيمها إلى فئة من )1(مطرد متتابع السلطة
المقاطعات التي قسمها بدورها إلى وحدات أصغر، فأصبح بذلك أكثر قوة، وأسس التنظيم 

  .  )2(في المحاوالت لسعي لتثبيت السلطة المركزية اهذه الزالت تتبع حالي
 : مة الحضارة اإلسالمية في تطور الفكر اإلداريمساه  -3
  :اإلدارة في عهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم 1 -3

إن القرآن الكريم و ما ورد عن النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم من أحاديث 
من -وأعمال و ما نقل إلينا من الخلفاء الراشدين و السلف الصالح رضوان اهللا عليهم

الفكر اإلداري أنذاك، و بما أن اإلدارة نشاط يتعلق بموارد بشرية، وتقوم  أعمال يوحي لنا ب
على العالقات اإلنسانية، أي ما يحكم الناس بعضهم لبعض، فالقرآن الكريم نجد فيه كل 

و أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء  " هذه األمور، فيقول اهللا تعالى في سورة النحل 
إن هذا ) "9آية (كما يقول تعالى في سورة اإلسراء " ينوهدى و رحمة و بشرى للمسلم

، كما نجد آيات تحث على التخطيط و أخرى لها عالقة ..."القرآن يهدي للتي هي أقوم
بالتنظيم، و أخرى تتعلق باإلشراف و التوجيه، فيقول اهللا تعالى في حثه على التخطيط في 

ن قوة و من رباط الخيل، ترهبون به و أعدوا لهم ما استطعتم م) " 60آية (سورة األنفال
  ...".عدو اهللا وعدوكم و آخرون من دونهم ال تعلمونهم اهللا يعلمهم

المؤمنون و المؤمنات ) " 71آية (أما التنظيم يقول اهللا تعالى في سورة التوبة 
بعضهم أولياء بعضن يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصالة و يؤتون 

، كما  حث اهللا سبحانه و تعالى على التوجيه السديد ..."يعون اهللا و رسولهالزكاة و يط



أدع إلى ) "125آية (القائم على المثل العليا في آيات منها قوله تعالى في سورة النحل 
  ...".سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن

  : د الرسول صلى اهللا عليه و سلماألسس اإلدارية للدولة اإلسالمية في عه 1- 3-1
عندما هاجر الرسول صلى اهللا عليه و سلم إلى المدينة المنورة أرسى قواعد دولته 

  : على أسس إدارية
  . نصارىاألمر بالمؤاخاة بين المهاجرين و ال -
  .والخراج وضع نظام مالي للدولة بتحديد مصادر الدخل بالزكاة و الغنائم و الجزية -
  .رج الرئاسي و توفير القيادة و الرئاسة و االلتزام بمبدأ الشورىمبدأ التد -
إن اهللا يحب إذا "اهللا عليه و سلم  أداء الخدمة بإخالص و أمانة إذ قال رسول اهللا صلى -

  "عمل أحدكم  عمال أن يتقنه 
  :اإلدارة في عهد الخلفاء الراشدين 3-2

 في  ده عليه و سلم من بعالرسول صلى اهللالقد سار الخلفاء الراشدين على هدي 
سالم من حيث برزت الجوانب التطبيقية لمبادئ اإل ،عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

من تعسف  العام وواجباته و حمايته و حماية المواطن األفراد و مهمة الموظفالدولة و
صل سلطة التنفيذية، كما فصلت السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، فعين قضاة لفال

النزاعات بين الناس مستقلين عن الوالة ، يعملون على تحقيق العدل في قضايا المسلمين، 
و هذا في عهد عمر بن الخطاب، لهذا سمي بالفاروق، ألنه كان يعرف بإقامة العدل بين 

كان رضي اهللا عنه يفّوض بعض من سلطاته للعمال و يراقب عملهم في حدود . الناس
تفق مع الالمركزية اإلدارية حاليا، كما كان يختار العمال بوضع ذلك التفويض، هذا ما ي

هذا األمر ال يصلح : ""الرجل المناسب في المكان المناسب فكثيرا ما قال رضي اهللا عنه
  "فيه إال اللين في غير ضعف و القوي في غير عنف

مارس الخلفاء الراشدون و السلف الصالح العملية اإلدارية قبل أن تعرف لها 
صول علمية، و الدليل على ذلك التطلع الذي وصلوا إليه ببناء حضارة عربية متقدمة أ

أنذاك مقارنة مع الدول األوربية التي كانت تعيش في تخلف، هذا راجع ألفكارهم 
 .)1(وممارستهم وتدبيرهم  الحكيم لشؤون الدولة، و سياستها
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  :اإلصالح اإلداريحرآة  -4
قام بهذه الحركة مجموعة من العلماء من بينهم العالم اإلداري ودرو ولسون بحيث  

  :لخص حركة اإلصالح اإلداري باآلتي 
  .أي أنها يجب أن تقوم على دراسات علمية، الكتشاف أفضل األساليب ،علمية اإلدارة 
  .استقاللية اإلدارة، بحيث يكون لها علم مستقل 
و بمعناه استفادة اإلدارة العامة من إدارة الدول األخرى دون التأثر  ،لمقارنةاإلدارة ا 

  .بأوضاعها السياسية و اعتباراتها الحزبية
  

  :أثر الحركة العلمية على تطوير اإلدارة 4-1
في بداية القرن العشرين حققت دول الغرب تقدما ملحوظا خاصة في المجال 

مشاريع ضخمة ،لكن تعددت مشاكل التنظيم و  ، وأخذت بانجازيالصناعي والتكنولوج
اإلدارة، هذا ما أدى بعلماء الفكر اإلداري بمواجهتها بالمنهج العلمي للوصول إلى قواعد 

  :وكان هدف الحركة العلمية في.تشكل علم اإلدارة
  .تأكيد أسلوب البحث العلمي في اإلدارة -
 .بتة، واضحةاإلدارة الجيدة تعتمد على أصول و قوانين و توجيهات ثا -

 .وجود طريقة مثلى ألداء أي عمل إداري أو انتاجي -

الهدف األساسي هو ترشيد كل حركة تدخل في تكوين أي عملية و التوصل إلى  -
  )1(.أحسن طريقة إلنجازها
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  :الفكر اإلداريفي تطور  مساهمة الحضارة الغربية منذ النهضة الصناعية - 5
  : المدرسة الكالسيكية - 5-1

  :ظهرت المدرسة الكالسيكية في الفترة بعد الثورة الصناعية و من نظرياتها ما يلي
  : نظرية اإلدارة العلمية -5-1-1

اإلدارة العلمية من النظريات التي ظهرت أعقاب الثورة الصناعية، و كان مؤسس 
إذ ألف كتاب بعنوان ) 1856- 1915(تايلور  هذه النظرية المهندس األمريكي فريدريك

، فعمل تايلور من أجل اكتشاف أساليب فنية جديدة 1911مبادئ اإلدارة العلمية نشر عام 
آخذا بعين االعتبار الحركة و الزمن، بهدف  لإلنتاج، فقام بدراسة أسلوب أداء العمال

  :ومن أهم أفكار تايلور )1(ا،اختيار أفضل الطرق و أسرعه
 .الكفاية اإلنتاجية تحقيق •

 .التخصص و تقسيم العمل و الفصل بين العمل الفكري و التنفيذي •

 .االختيار العلمي للعاملين، مع تدريبهم للتوصل ألعلى مستوى أداء •

 .إعطاء أهمية للحوافز لدورها الكبير في رفع اإلنتاج •

مشهورا كان هنري فايول هو اآلخر في فرنسا ينادي بمبادئ اإلدارة، فألف كتابا 
، وكان أول من دعى إلى وحدة أسس 1916اإلدارة العامة الصناعية، صدر عام "بعنوان 

التنظيم في اإلدارة العامة و إدارة األعمال الخاصة، كما دعى إلى تقسيم نشاطات في إدارة 
  :األعمال إلى ستة أقسام

اطات محاسبية، نشاطات فنية إنتاجية، نشاطات تجارية، نشاطات أمنية، نشاطات مالية، نش
  ) تخطيط، تنظيم، رقابة، قيادة، اتخاذ القرارات و االتصال اإلداري(نشاطات إدارية

  :)2(مايليركزت عليه اإلدارة العلمية  من أهم ماهكذا 
تحقيق الكفاية اإلنتاجية و ذلك بالزيادة في كمية اإلنتاج و بأقل تكلفة، ولتحقيق ذلك  

  :يجب توفر أربع مبادئ
  .مية للعمل، أي تحليل العمل، تقسيم العمل، دراسة الزمن و الحركةالدراسة العل 

  
  
  
  
  
  
  

طبعة أولى، عالم الكتب للنشر و التوزيع  حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ، إدارة المؤسسات التربوية، )1(
 1، ص2004والطباعة، القاهرة، 

  



  .االختيار العلمي للقوى العاملة، والقيام بتدريب العمال 
  .مة بين الدراسة العلمية للعمل و االختيار العلمي للعمالالموائ 
  .التنسيق بين اإلدارة و العمال 
وذلك بالمالحظة و التجربة و خضوع العمل للعلم و المعرفة بدال من : البحث العلمي 

  .االعتماد على اآلراء التقليدية
على قوانين بحيث يقول تايلور أن اإلدارة الرشيدة علم يعتمد : القواعد و األصول 

  . وقواعد و أصول واضحة، يجب اكتشافها محل التخمين
  :نظرية المبادئ اإلدارية5-1-2

  :)1(قام فايول بوضع أسس لإلدارة بحيث تقتصر على قواعد و مبادئ إدارية منها
  .تقسيم العمل و التخصص، فهو ضرورة لالستخدام األمثل للقوى العاملة 
جوب تحديد السلطة بعدها يتم تخويل صاحبها فيرى فايول و: المسئولية و السلطة 

 .السلطة المناسبة

 .أو تلقي األوامر من رئيس واحد مبدأ وحدة األمر 

 .مبدأ تدرج السلطات أي التدرج في المستويات من قمة الهرم التنظيمي إلى قاعدته 

االستقرار الوظيفي في الموارد البشرية، ألن الموظف يجب منحه وقتا لالعتياد على  
 .له ليتمكن من أدائه بنجاحعم

 .خضوع األفراد للمصلحة العامة أي تكون قبل مصلحة الفرد 

   :النظرية البيروقراطية 5-1-3
أول من ساهم في تطوير اإلدارة العامة و التنظيم ) 1920،1864(ماكس فيبر 

يا الحكومي، لوضعه نظرية البيروقراطية في التنظيم البيروقراطي، الذي يعتبر نموذجا مثال
للتنظيم، وأكثر النظم مالئمة لتحقيق السيطرة على المجتمعات الكبيرة، ويعتبر أكثر 

   .التنظيمات كفاءة و دقة في تحقيق األهداف المحددة
  :مفهوم البيروقراطية 5-1-3-1

  :البيروقراطية كلمة شائعة االستعمال، و لها معنيان رئيسيان
حايد، فتعني البيروقراطية التنظيمات هو معنى علمي وم: في معنى أول للبيروقراطية

  و اإلدارة المكتبية، أي أنها تلك التي تتم عن طريق األشخاص الذين يتولون اإلدارية
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فالبيروقراطية موجودة إذا في كل الدول، ألن في كل دولة . الوظيفة التنفيذية في الدولة
) بيروقراطية(لطات أساسية، تملك سلطة التقرير، إضافة لوجود أجهزة إدارية توجد س

عند ماكس فيبر هو ذلك النظام الذي . )1(ضرورية لتطبيق القوانين التي تصدرها السلطة
يبحث عن الدقة و السرعة، الوضوح، االستقرار، كذلك تأدية المهام بطريقة منتظمة وفقا 

    . )2(لسلطة و المسؤولياتللوائح و القوانين و تحديد ا
الحظ الباحثون أن نقطة البداية عند فيبر أنه ينظر إلى البيروقراطية باعتبارها مجموعة 
األنماط القانونية للسلطة، التي تمارسها المنظمات، إذ قام فيبر بتقسيم السلطات إلى ثالثة 

  :)3(أنواع
 henry Ford, marsal(وهي تركز على شخصية القائد :السلطة الشخصية 

Dassault, Francis  Bouygues, etc. .( هذا النوع من السلطة الذي يركز على
  . شخص واحد يعتبر بناء غير مستقر، و التتابع و الوراثة فيها مشكل

و القائد فيها يكتسب سلطته  وهي مبنية على التقاليد و العادات، :السلطة التقليدية 
  .دة هي التي قررت امتداد هذه السلطةو العا. بالوراثة من نظامه االجتماعي  

ة، و التي تعتبر رسمية، فتجعل يفتمارس في المنظمات البيروقراط :السلطة القانونية 
المجتمع أكثر عقالنية و استقرارا، و سلطة القائد ترتكز على الحماية القانونية خاصة، 

  .  وحسب فيبر السلطة القانونية هي األكثر فعالية للتنظيم
  :ئص هذا النموذج البيروقراطي لماكس فيبرومن خصا 

 .التخصص في العمل لزيادة الفعالية 

 .تدرج الوظائف في مستويات السلطة 

    .تسجيل كل القواعد و القرارات و اللوائح كتابة 
فصل اإلدارة عن الملكية، أي فصل بين الممتلكات العامة، و الممتلكات الخاصة  

 .لشاغل الوظيفة

  ت تعطى حسب الكفاءةالتعيينات و الترقيا 
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  76،ص2007
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  : تعرض نموذج ماكس فيبر إلى انتقادات نذكرها فيما يلي

  .إغفال تصوير الجانب غير رسمي من البيروقراطية -
 .إغفال جانب الموارد البشرية و الحاجات المختلفة لهم -

 تطبيق القواعد و اللوائح التنظيمية و إن كان في جوهرها عدالة بين األفراد إال أنها -
  .ر جمود في التعاملمصد

في معنى ثاني تشير البيروقراطية إلى االنحرافات التي تصيب القيادات اإلدارية القائمة 
على توجيه سير العمل للبيروقراطية في األجهزة اإلدارية المختلفة، وتتمثل في التعقيدات 

  .المكتبية و اإلدارية داخل األجهزة اإلدارية و أجهزة القطاع العام
دكتور أحمد رشيد البيروقراطية بمعناه القبيح و التي يطلق عليها اصطالح الفساد  فيعرف ال

اإلداري، بقوله سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير 
شرعية  و بدون وجه حق، ونتيجته ليست مقصورة على خرق القوانين و النظم المعمول 

  .)1(ن الثقة في قيادته و في النظام السياسيبها، بل إنه يؤدي إلى فقدان المواط
  :فيرى حسين عثمان أن أهم صور البيروقراطية بمعناها المستهجن مايلي

  .إعطاء مقابل للحصول على خدمة عامة، ودون وجه  حق -
 .الحصول على مقابل نتيجة إنهاء اإلجراءات، التراخيص مثال -

ئوية من العمليات التي عموالت الكبار، أي الحصول على عموالت تمثل نسبة م -
 .تقوم بها اإلدارة في مجاالت التنمية

  : من مظاهر البيروقراطية :مظاهر البيروقراطية 5-1-3-2
  .واإلسترشاء االختالس، اإلسراف، و -
و هو من أبرز مظاهر الديمقراطية، كمثال توظيف : التحايل على النصوص القانونية -

ن خبرات خاصة و بدون امتحان، التمسك أقارب رغم منع القانون ذلك، توظيف دو
  باإلجراءات الجامدة و التعقيدات المكتبية

  .المحاباة و اإلهمال -
  
  
  
  
  .81ص  حسين عثمان محمد عثمان، مرجع سابق،) 1( 



  :مدرسة العالقات اإلنسانية 5-2
أواخر الثالثينات من وات مدرسة العالقات اإلنسانية في أواخر العشرين ظهرت      

الذي  تايلورالذي عارض أساليب  إلتون مايو رن الماضي، و رواد هذه المدرسة همقال
بالحاجات الشخصية للعمل ألنه  مايواعتبر اإلنسان آلة وأهمل الجانب اإلنساني، لهذا اهتم 

، ولقد اهتمت تايلوريرى فيها عائد على اإلنتاج أكثر من الحافز االقتصادي لإلنتاج عند 
بدراسة العالقات اإلنسانية في اإلدارة، فقامت بدراسات عديدة  فوليت رماري باركالسيدة 

  .  في هذا المجال فهي تؤكد على معاملة العامل كإنسان له حق في الحياة
  ريكسونو  (Rothlis Berger)روتشلزمع زمالئه الباحثين منهم  مايوأجرى  
ألف  25م حوالي بالشركة األمريكية التي تض هاوثورنفي مصنع  هاوثورنتجارب 

عامل، توصلوا إلى نتيجة إيجابية بأن مشاعر العمال واحتياجاتهم االجتماعية، لها دور 
  :، و من أهم مبادئ التي خرج بها رواد هذه المدرسة هي)1(كبير في الزيادة في اإلنتاج

تتضمن العالقات اإلنسانية إشباع حاجات العاملين االجتماعية والنفسية لتحقيق أفضل  -
  .نتاجإ

تعتبر الحوافز المادية غير كافية لتحقيق الزيادة في اإلنتاج، لهذا ترى أن الحوافز غير  -
  .المادية لها دور رئيسي في شعور العمال بالرضي، و تحفيزهم

  .أن معنويات العاملين وعالقات العمل تؤدي للزيادة في اإلنتاج -
  .ات اإلنسانيةالقيام بتدريب الرؤساء والمشرفين في مجال العالق -
  .تحسين االتصال و التركيز على ديناميكية التنظيم غير الرسمي -
  : النظريات الحديثة في اإلدارة 5-3

  :ظهرت عدة نظريات في العصر الحديث منها
  :مدرسة النظم 5-3-1

  .نعرف النظام، ونوضح عناصره مفهوم مدرسة النظم لمعرفة
لمجردة عبارة عن تكوين منظم ومركب النظام في صورته ا :تعريف النظام 5-3-1-1

  . )2(من عدة عناصر أو أجزاء تنتظم معا في تكوين متناسق لتحقيق أهداف محددة
  
  
  .19محمد صبري حافظ، مرجع سابق، ص حافظ فرج أحمد،) 1( 
  .12، ص1985، دار الفكر العربي، دون بلد، 1عايدة سيد خطاب، اإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي، ط) 2(



منظمة عبارة عن نظام يتكون من مجموعة من األجزاء أو األنظمة الفرعية، التي  أية
يعتمد كل جزء منها على اآلخر، وتتداخل العالقات فيما بينها وبين البيئة الخارجية لتحقيق 

فهذه النظرية من أحدث النظريات في المجال . األهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها
جزاء التنظيم يجب أن تكون متماسكة، من أجل تحقيق نتائج اإلداري، إذ ترى أن أ

  .وإنجازات، فحدوث خلل في جزء تتأثر األجزاء األخرى به
  :)1(تعتمد نظرية النظم على ثالثة عناصر :عناصر النظام 5-3-1-2

  :التي يستقبلها النظام، بحيث تحصل المنظمة عليها من البيئة منها :المدخالت  
رؤوس األموال، اآلالت ، المعدات، التجهيزات، ل في المواد، تتمث :مدخالت مادية

  .وغيرها
  .يعني األفراد و ما يرتبط بهم من رغبات، اتجاهات، عالقات إنسانية :مدخالت بشرية
تتمثل في األهداف والسياسات والمعلومات عن المجتمع و تكوينه،  :مدخالت معنوية

  .والفرص المتاحة والقيود المفروضة
  .تتمثل في أساليب اإلنتاج و المعرفة الفنية المتاحة في التنظيم :كنولوجيةمدخالت ت

و تتمثل في عدد من العمليات التي تأخذ شكل عمليات اتصال، قيادة،  :تحيل العمليات 
اتخاذ قرارات، جمع معلومات، عمليات التحفيز لألفراد و الجماعات، الرقابة، 

ل و األنشطة التي تتم داخل التنظيم، لتحويل التصحيح، التطوير، التحديث، أنواع العم
 ..الموارد و تغيير شكلها لتحويلها في صورة مختلفة

تتمثل المخرجات فيما تقدمه المنظمة للمجتمع من إنتاج مادي أو معنوي، : المخرجات 
  .مع البيئة المحيطة بها قو تسعى معظم األنظمة إلى التكيف و التواف

  :المدرسة الموقفية 5-3-2

رسة فيما يتعلق بأنماط القيادة هو التحول من فكرة االهتمام بالقائد في حد رى هذه المدت
 )2(ذاتها، و التوسع في إدخال عناصر الموقف القيادي و مدى مالئمته لسلوك القائد،

فالمدير ال يستطيع تحقيق هذه المهام إال بالفهم الجيد لطبيعة العمل و األهداف، و أن هذا 
ليه اختيار التنظيم اإلداري المناسب، و استعمال المكافآت ووسائل الرقابة الفهم يسهل ع

    .)3(النفسية نوأساليب التدريب و القيادة المناسبين كما من واجبه فهم حاجات العاملي
  
  
  .13عايدة سيد خطاب،  مرجع سابق، ص) 1(
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ترى هذه المدرسة أّن أي تصرف من تصرفات اإلدارة يتكون حسب المتغيرات والعوامل 
  .الخاصة بالموقف المعين، و على اإلدارة أن تتالءم مع البيئة

  :اإلدارة باألهداف 5-3-3

  )1954(أن اإلدارة باألهداف تعود إلى بيتر دروكريقول أغلب المختصين في اإلدارة، 
اف قد وجدت منذ األيام المبكرة للتعاون بين بنى اإلنسان، حيث أشار أن اإلدارة باألهد

  :)1(فخرج دروكر بعناصر لإلدارة باألهداف هي 
  .إرساء أهداف واضحة، موجزة و مفهومة -
  .لهيئةأن يشارك في عملية تحديد األهداف كل من يعمل في ا -
  .أن يكون تقييم النتائج على أساس النتائج -
إلدارة باألهداف جاءت لتعالج مشكلة خاصة في المنظمات الرياضية التي تتعلق بشكاوي ا

المديرين من مطالبتهم بتنفيذ خطط و تحقيق أهداف لم يشتركوا فيها و لم يأخذوا رأيهم 
د على وضع أهداف واقعية يمكن فيها، لهذا اإلدارة باألهداف هي فلسفة إدارية تعتم
  .فتحقيقها، و كذلك وضع برامج تنفيذية لتحقيق هذه األهدا

  :)2(يتميز أسلوب اإلدارة باألهداف الذي يصلح كأسلوب إشرافي ب
  معرفة المرؤوس -
يساعد المديرين على استعمال قدراتهم الخالقة في عملهم، و يحقق حرية كبيرة في  -

 .ستمر لهم إلعدادهم للمستقبلتدريب م اتخاذ القرارات، فهي

 .بمرور الزمن يصبح المرؤوس أكثر خبرة في صناعة القرارات -

مكافأة العاملين على حسب أداء عملهم و النجاح في تحقيق األهداف المطالبين  -
  .بتحقيقها

  :الجودة الشاملة و اإلدارة الرياضية 5-3-4

ن و المشاركة من كافة العاملين تعني الجودة الشاملة ذلك األسلوب الذي يهدف إلى التعاو
، بهدف تحسين الخدمات و األنشطة بها مما يحقق رضا المستفيدين في الهيئة الرياضية

  .من األنشطة و تحقيق أهداف الهيئة ذاتها
  
  
    القاهرة،       ،، دار الفكر العربي1عصام بدوى، موسوعة التنظيم و اإلدارة في التربية البدنية و الرياضية، ط) 1(
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توافر عددا من المقومات و هي كما  بو تحقيق الجودة الشاملة في الهيئة الرياضية يج
  :يلي
يقصد به تنفيذ إجراءات العمل بشكل صحيح، و من أول ممارسة له، : األداء الصحيح 

  .و في الزمن المحدد إلنجازه
و هو يعني تنفيذ إجراءات العمل بشكل  :تخدام نظم المعلومات في حل المشكالتاس 

  .صحيح، و من أول ممارسة له، و في الزمن المحدد إلنجازه
أي االهتمام بأسلوب العمل، و طريقة تنفبذه،  :التركيز على العمليات و النتائج معا 

ارية في الهيئة بجانب والتدقيق قي استمرار تطويره، أي االهتمام بالعمليات اإلد
  .نتائجها

و هو يعني العمل على رقي أداء األفراد العاملين في الهيئة  :تنمية الموارد البشرية 
الرياضية و ذلك باالهتمام بالتدريبات لمسايرة التغيرات و التطور في مجال التخصص 

  .)1(الوظيفي، تحسين الظروف المحيطة بالعمل
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   :مفهوم اإلدارة -6
حيث " Administrate" األصل اللغوي للكلمة هو التيني، فجاء المفهوم من الكلمة 

 معناه تقديمو  to Saveالكلمة تعني  ministrate=Saveو المقطع  to=Adالمقطع 
  .)1(خدمة

يخطط و ينظم نشاطات أو : ، تعنيmanageإدارة، يدير، : أما المعنى اللفظي للكلمة فهو
  .)2(أعمال الناس الذين تجمعهم مهمة معينة

فن أو علم توجيه و تسيير و إدارة عمل اآلخرين : يعني: managementاإلدارة هي 
  )3(.بقصد تحقيق أهداف محددة

  :ا مفهوم اإلدارة من طرف العديد من الباحثين في هذا المجالتعددت المفاهيم التي تبين لن
أنها عملية تسعى إلى التنظيم و التوجيه و التنسيق و الرقابة ألجل  :فيعرفها فايول 

  .الوصول إلى هدف معين
  )4(.تقول أن اإلدارة هي فن انجاز األعمال بواسطة الناس ماري باركر 
عبارة عن تنسيق الموارد المختلفة من : نهابعرفها بأ الدكتور جمال الدين لعويسات 

  )5(.خالل عمليات التخطيط و التوجيه و الرقابة، قصد الوصول إلى أهداف مرسومة

أنها الجهاز التنفيذي و المكلف بتطبيق قوانين الدولة و تقديم : عرفها عمار بوحوش 
ف التي الخدمات الضرورية للمواطنين، ذلك في إطار القوانين المرسومة و األهدا

 .)6(وضعتها القيادة السياسية و اإلقتصاددية و االجتماعية
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على أنها عملية تنفيذ األعمال بواسطة آخرين : عرفها حسن شلتون و حسن معوض 
  )1(.عن طريق تخطيط و تنظيم و توجيه و رقابة مجهوداتهم

ج التي وجدت اإلدارة أنها ذلك العضو المسؤول عن تحقيق النتائ يعرف سيد الهواري 
كما يرى سيد الهواري أن لتحقيق اإلدارة نتائج يجب . من أجلها أي مؤسسة أو هيئة

  : )2(أن تلتزم أساسا ب
  .اختيار أفضل العناصر المالئمة لتحقيق النتائج المقررة -
 .استخدام تلك العناصر أفضل استخدام ممكن -

 .األجل الطويل االستمرارية في تحقيق التوازن بين متطلبات األجل القصير و -

  :رىاإلدارة و العلوم األخ -7
إن العلم بناء متكامل يتكون من أجزاء متداخلة تتأثر ببعضها  و تؤثر في بعضها 

علم النفس يستعين بالعلوم الطبية،  و العالقة الوثيقة التي توجد بين  مثال فنجد, البعض
لم اإلدارة و التاريخ و االقتصاد فع ،العلوم اإلنسانية و بعضها، لدليل على التأثر و التأثير

العلوم الطبية و النفسية  كذلك الرياضة ترتبط بكثير من ،، تربطهم روابط وثيقةالقانونو
  )3(.االجتماعيةو

  :مستويات اإلدارة -8
بعد دخول عهد الثورة الصناعية اتسعت المشروعات و تطورت المؤسسات، هذا 

با لترتيبهم في مستويات من األعلى إلى ما زاد من عدد اإلداريين، كما كان هذا سب
  :األدنى، هذه المستويات هي

  : اإلدارة العليا 8-1

تقع اإلدارة العليا في قمة الهرم التنظيمي، يتم على مستواها وضع سياسة المنظمة، 
ففيها مجموعة من اإلداريين يقومون بوضع السياسة و الخطط العامة للمنظمة، من أجل 

  . الوصول إليه تحقيق الهدف المراد
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رات اإلدارية الذهنية فيها هي األساس قبل اإلدارة العليا تمثل عقل المؤسسة، فالمها
المهارات اإلنسانية و المهارات الفنية، فهي التي تقوم برسم السياسات العامة والقواعد 

  .والقوانين، مع وضع األهداف، تحديد الخطط، اإلشراف عليها و متابعة تنفيذها
  :اإلدارة الوسطى 8-2

العليا و اإلدارة اإلشرافية المباشرة، تعتبر اإلدارة الوسطى همزة وصل بين اإلدارة 
ويشمل هذا المستوى رؤساء األقسام، مديري المناطق، و غالبا ما يكون عددهم أكبر من 
اإلدارة العليا، فهي إدارة تتكفل بوضع برامج و خطط تفصيلية، فذلك حسب الخطط 

اشرة على تطبيقها، والسياسات العامة التي وضعتها اإلدارة العليا و التي تعمل اإلدارة المب
  )1(.و تنفيذها باعتبارها المسئولة على ذلك

  :اإلدارة اإلشرافية 8-3

تمثل اإلدارة اإلشرافية مختلف أفراد المؤسسة و الذين يشغلون وظائف التنفيذ، و يقومون 
  .)2(بالرقابة على األداء، أي يتعاملون مع المنفذ
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  :تطور الفكر اإلداري في المجال الرياضي -9
ر اإلداري بشكل عام، ري الرياضي ال يختلف عن تطور الفكتطور الفكر اإلدا 

يكمن االختالف، إذ أنه يزخر بأنشطة متنوعة و مستويات عمل  اضي هنعدا المجال الريا
  .إداري متباينة

تطور الفكر اإلداري الرياضي مرتبط ارتباطا وثيقا لما يحدث من تطوير الفكر 
في مختلف قطاعاتها، لكن في الدول النامية نجد لدولة ككل، واإلداري على مستوى ا
تعتبر اإلدارة عنصرا ثانويا، الرياضي ناقص، و دارة في المجاللألسف االهتمام باإل

واالهتمام بها لم يظهر سوى منذ زمن قصير، هذا بسبب المؤرخين للفكر اإلداري 
جعل من  ،كثرة التشريعات وتغيير اإلدارات العلياياضي، مع أن عدم ثبات القوانين والر

اإللزام طوعي شكال وعين وهواة العمل التالرياضة في الوطن العربي مجاال يذخر بالمبد
 تسجيل تاريخه، بتطوير الفكر اإلداري الرياضي و موضوعا، هذا ما أدى لعدم اهتمامهم

نجد علماء اإلدارة لم يعطوا أهمية بالغة لإلدارة في المجال الرياضي، لكي مع األسف 
 يطبقوا فيه مبادئهم ونظرياتهم فترك للخبرة الشخصية والرغبة في تحقيق المنفعة الخاصة

  . )1(واالنتماءات السياسية

اإلدارة في المجال الرياضي قد وجدت منذ مدة طويلة، يظهر ذلك في إقامة دورات   
األلعاب األولمبية القديمة و الحديثة، بحيث يتضح أنها كانت جهود متفرقة من أفراد 

ولمبية وجماعات نسقت اإلدارة فيما بينها لتحقيق الهدف، و هو تنظيم و إقامة الدورات األ
و استمرت حتى اآلن مرة كل أربع سنوات، فوجود في  1896الحديثة، التي بدأت عام 

هذه الدورات منظمين، مروجين، إداريين، مدربين، دليل على وجود مفهوم اإلدارة 
الرياضية، لكن حاليا يختلف األمر تماما، فالعمل في مجال اإلدارة الرياضية يتطلب دراسة 

و اإلدارة، و التخطيط الرياضي، و اإلمكانات في القطاعات  نظريات و فنون العمل
الرياضية، واالتصال اإلداري و القوانين، اللوائح التنظيمية واإلدارية في المجال الرياضي 
والقيادة اإلدارية في المجال الرياضي والسلوك التنظيمي واإلشراف، التوجيه، المتابعة، 

  .)2(التسويق الرياضي
  

  
  .20سام الدين، عدلة عيسى مطر، مرجع سابق، صة ححطل) 1( 
  .15عصام بدوى، مرجع سابق، ص) 2(

  :تعريف اإلدارة الرياضية 9-1



مع تنوع مصادر المعرفة اإلدارية بين الخبرة و الدراسة لعلم اإلدارة العامة، أصبح 
في تعريف  من الصعب وضع تعريف محدد لإلدارة الرياضية بما أن العلماء اختلفوا

و مع ذلك نذكر بعض التعريفات . إلختالف وجهات نظرهم في التعريف بها.ارةاإلد
  .لإلدارة الرياضية  التي وضعها دارسوا اإلدارة الرياضية

فيقول طلحة حسام الدين، أن اإلدارة من هذا المنطلق هي نشاط له مضمون ، 
متاح من  ويحتوي على مكونات رئيسية، و يقوم به أفراد قادرون على استخدام ما هو

وعصام بدوى هنا، يقوم بتحليل مكونات . موارد، لتوجيه العاملين نحو أهداف محددة
اإلدارة و توصيفها أكثر من أن يعرفها، و يقول من هذا التوصيف، تعريف اإلدارة 

  .الرياضية أمرا مقبوال
فيعرف طلحة حسام الدين اإلدارة الرياضية أنها عملية تخطيط و قيادة و رقابة 

  )1(.دات أفراد المؤسسة الرياضية و استخدام جميع الموارد لتحقيق األهداف المحددةمجهو

أن اإلدارة    D sens kelly. blantenK and beitel (1990)و لقد عرف كل من 
الرياضية على أنها المهارات المرتبطة بالتخطيط، و التنظيم و التوجيه و المتابعة 

  .داخل هيئة تقدم خدمة رياضية أو أنشطة بدنية أو ترويحيةوالميزانيات و القيادة و التقييم 
فلما كان النقص في الخبرات الهيئات الرياضية، و تنظيم إدارة بطولة أو مسابقة، أو إستاد 
أو فريق بدأ برنامج اإلدارة الرياضية، بحيث بدأت جامعة أوهايدو بدراسات الماجستير في 

ل دراسة في أمريكا و بعدها بدأت جامعات ، و كانت أو1966اإلدارة الرياضية عام 
  )2(.أحرى عديدة في تنظيم دراسات في هذا المجال

عصام بدوى يقول أن اإلدارة هي عملية إنسانية، اجتماعية، تتناسق فيها جهود العاملين 
في المنظمة أو الهيئة كأفراد و جماعات لتحقيق األهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها، 

أفضل استخدام ممكن لإلمكانات المادية و البشرية و الفنية المتاحة متوخين في ذلك 
  )3(.للهيئة

أما اإلداري فهو اإلنسان الذي يوجه جهود اآلخرين معه لتحقيق األهداف المتفق عليها، 
  ومستعمال العمليات اإلدارية و المهارات اإلدارية مع التوظيف األمثل للقدرات واإلمكانات

  

 .8دين، مرجع سابق، صطلحة حسام ال) 1(
  .17عصام بدوى، مرجع سابق، ص) 2(
 20عصام بدوى، نفس مرجع ، ص) 3(
 
  



  .و هي تخطيط، تنفيذ، متابعة، تقويم، لكل األنشطة الرياضية 
  :أهمية اإلدارة في المجال الرياضي 9-2

يستوعب سوق العمل بالمجال الرياضي أعداد كبيرة من خريجي التربية الرياضية للعمل 
و رغم كون موهبة القيادة تعتبر أحد متطلبات . دارة الهيئات و المؤسسات الرياضيةفي إ

غير أن . العمل اإلداري في المجال الرياضي كما هو الخال في إدارة المجاالت األحرى
  .الصقل و التأهيل و التدريب و الدراسة تعتبر من األهمية كمكان لصقل هذه الموهبة

إلدارة الرياضية أمر ضروري لتحقيق النجاح في العمل مما يمكن القول أن دراسة ا
  )1(. اإلداري أيا كان المجال الحادث فيه

فجميع أنشطة التربية البدنية و الرياضية عبارة عن جهد جماعي، فاإلدارة أساسية من 
تنمية روح الجماعة و التخطيط المسبق ألي برنامج، و االشتراك و التنسيق والتعاون  أجل

  .و هذا يتطلب معرفة بإمكانات اإلدارة في العمل،
تعتبر اإلدارة الرياضية من أهم مقومات التطور الرياضي العلمي الحديث فهي تساعد في 

  .زيادة اإلنجاز الرياضي و تطويره كما و نوعا
  :صفات اإلدارة الرياضية العلمية الفعالة 9-3

  :)2(لييمكن تحديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية السليمة كما ي
بمعنى ضرورة تغطية اإلدارة لكافة جوانب و مجاالت العمل في الهيئة  :الشمول 

  .الرياضية في حدود اختصاصاتها
ويقصد به تولي كل قسم أو جزء في الهيئة الرياضية لمهام متخصصة، مع  :التكامل 

مع  ،ة الرياضية ككلئمراعاة أن تكمل كافة األقسام أو األجزاء العملية اإلدارية للهي
  .مراعاة التنسيق لتحقيق النتائج المرجوة

يقصد بذلك ضرورة أن تعمل اإلدارة الرياضية ليس للحاضر فقط، و إنما  :المستقبلية 
للمستقبل أيضا من خالل أهداف و أماني و تطلعات في زمن آت، و عليها خالل 

مية عملها من أجل ذلك أن تنظر إلى الماضي لتستقي منه الدروس، و هنا تظهر أه
  .التنبؤ بالمستقبل باعتباره واجبا أساسيا من واجبات اإلدارة الرياضية

يعني هذا أن تتميز اإلدارة الرياضية في الهيئة باالنفتاح على البيئة التي  :االنفتاح 
  تعمل من خاللها، بحيث تتأثر بها و تؤثر فيها

، دار الفكر للطباعة و النشر، 1لبدنية و الرياضية، طمروان عبد المجيد إبراهيم، اإلدارة و التنظيم في التربية ا) 1(
  .46، بدون بلد، ص2000

  .18مفتي إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص) 2(



  :خالصة

تطور الفكر اإلداري الرياضي مرتبط بما يحدث من تطور في الفكر اإلداري على 
تها المختلفة مستوى الدولة ككل وفي مختلف قطاعاتها، بل يمكن القول بأن الرياضة بمجاال

إنما تعكس مدى ما حققه الفكر اإلداري من تطور، لكن في الدول النامية منها الجزائر 
تهتم بأنشطة المجال الرياضي التطبيقية نفسها، و تعتبر اإلدارة عنصرا ثانويا، فتطوير 

ذ مدة قصيرة في المجال الرياضي خاصة في الوطن العربي، الفكر اإلداري ظهر من
قد تكون بسبب من يؤرخون الفكر اإلداري، هذا وعدم ثبات القوانين و كثرة  والمسؤولية

ينقصه مجاال التشريعات و تغيير اإلدارات العليا جعل من الرياضة في الوطن العربي 
  .لمتخصصينا

فاإلدارة الرياضية تستخدم عناصر اإلدارة و نظرياتها و تستفيد من تطور الفكر 
اجتماعي وتربوي، و ثقافي و اقتصادي للمجتمع، والمجال  اإلداري لكي تحقق أفضل عائد

الرياضي أيضا يدخل كعامل مساعد في نجاح المنظمات األخرى االقتصادية والصناعية 
  .)1(والتجارية والمؤسسات الحكومية والسياسية والتربوية والتعليمية
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  الثانيل ـالفص
التسيير اإلداري و مبادئه



 
 

  :تمهيد
يتضمن التسيير كل من التخطيط و التنظيم و التوجيه و مراقبة النشاط الرياضي، من      

أجل الوصول لتحقيق األهداف الموضوعة، هذه المبادئ تعتبر الوسيلة لرقي المجتمعات، 
بتطبيقها بمسايرة التغيرات المعاصرة في ظل  بنجاح مؤسساتها و مشروعاتها، ذلك

  . العولمة والتكنولوجية، من أجل الوصول ألرقى المستويات، و مواكبة التطور الحاصل
سنتطرق في هذا الفصل لهذه المبادئ بقليل من التفصيل، لنوضح مدى أهمية هذه 

  .الوظائف اإلدارية في نجاح المنظمات
  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :سييرتعريف الت -1
التسيير هو تلك المجموعة من العمليات المشتقة والمتكاملة التي تشمل أساسا 
التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، فهو باختصار عملية تحديد األهداف وتنسيق جهود 

   )1( .األشخاص لبلوغها
ظام الذي يدخل األهداف الشاملة الن فإن التسيير هو mattis ماتس  حسب

خصية، وهذا باختيار طرق التنظيم وأساليب التسيير التي تسمح بالتحام كل المصلحة الشو
  )2( .فرد من المؤسسة بالعمل

من خالل هذين التعريفين و أخرى اطلعنا عنها يمكننا القول بأن التسيير تلجأ إليه 
اإلدارة لتنظيم مختلف أنشطتها التي نظمتها تنظيما سليما وتستعين به في حركة تطورها 

  .في ذلك أحدث األسس والنظريات العلمية للتسيير آخذة
  ):المدير(المسير  -2

 المسير هو الفرد الذي يشعر بما يجب عمله وكيفية عمله في أي مستوى تنظيمي،
   )3( .عنه من البرامج بنشاط وكفاءة كبيرة و أن يقوم بتنفيذ الجزء المسئول

ولكن بالقيادات،  د باألغلبيةالمسير هو هيكل المجتمع ال يتحدفإن  دروكرأما حسب 
إنما المسيرون هم فئة قليلة تسير األغلبية بحيث يساهمون في توفير الجو المناسب الذي 
يساعد على االستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة مع التحديد المستمر الذي يؤدي إلى 

   )4(. تحسين وتنظيم اإلجراءات في عدة مجاالت
رات خاصة في اإلدارة ويتمتعون بسلطات رسمية يمتلك المديرون مهارات وقد

وخاصة في تسيير عمل اآلخرين ، ومن أمثلة مسميات المديرين أو اإلداريين في الهيئات 
 المدير التنفيذي، المدير العام، مساعد المدير، المدير، رئيس قسم أو: الرياضية ما يلي

، المدرب الرياضي العام )اإلداري الفني(وحدة، مراقب القسم، المدير الرياضي رئيس
  .)المدير الفني(

 
  

 .4ص  ،1995محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) 1(
 . 10، ص1980سليمان الطماوي، مبادئ اإلدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، ) 2(
  د الشافعي، الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، منشأة المعارف، إبراهيم أحمد عبد المقصود و حسن أحم) 3(

  .20ص  ،1999اإلسكندرية، 
طريق شوقي، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة، بدون طبعة، مكتبة غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : ذآر من طرف) 4(

 .34، ص 1993



ليست متناقضة فكل من يقوم  رغم تعدد التعاريف الخاصة بالمدير إال أننا تالحظ أنها
  .  بعمليات التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة فهو مدير إدارة

  :طبيعة عمل المسير -3
 .إتباع حاجات الوسط االجتماعي الخارجي والداخلي 
  .السعي لتحقيق أهداف المشروع 
 .التخطيط وتحديد السياسات واإلجراءات 

 .واستخدام خبراته بى االستيعاالتحصيل واالتصال بالعاملين و القدرة عل 

 .التنسيق بين مختلف األعمال والمهام 

 .تفويض السلطة 

 .إبالغ الرؤساء العمل من خالل تقارير 

وذلك بتسهيل عمليات التوجيه للمديرين  تحفيز العاملين و تشجيعهم لتنفيذ أعمالهم 
  .)1( وتحديد مسار جهود المرؤوسين نحو تحقيق أهداف الهيئة

  :ت اإلدارية للمسيرينالمهارا -4
المهارات الفكرية، المهارات : فإن المهارات اإلدارية للمسيرين هي كاتزوفقا لرأي 

  .اإلنسانية و المهارات الفنية
تشمل المعرفة واإلجراءات واألساليب المرتبطة بنوع النشاط كأن  :المهارات الفنية 4-1

اط الرياضي، وإلى مستوى يكون المدير الرياضي دارسا وممارسا ألي نوع من النش
  .بات العمل اإلداري في هذا النشاطيسمح له بإمكان استيعاب متطل

  :من بين المهارات الفكرية الخاصة بالمسيرين نذكر ما يلي  :المهارات الفكرية 4-2
 .القدرة على التحليل و التفكير المرتب 

 .القدرة على االبتكار و التصور 

 .القدرة على االتصال 
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  يذكر طريق شوقي و طلحة حسام الدين مهارات :مهارات العالقات اإلنسانية 4-3
    )1( :العالقات اإلنسانية الخاصة بالمسيرين كما يلي

 قدرة التأثير في الناس 

 الصدق القيم األخالقية و 

  الشجاعة والقدرة على المواجهة 
  . العمل وااللتزام بالقواعد والنظم القدرة على إقناع مرؤوسيه بخطة 

هذه المهارات هامة جدا لجميع المستويات اإلدارية في المؤسسات أو المنظمات الرياضية 
فهي األساس الذي من خالله يقوم المديرون بوضع السياسات وتنفيذ األعمال لتحقيق 

  .األهداف الموضوعة
  .الفكرية الختالف في استخدام المهاراتالشكل يوضح مدى اوهذا 

فمديري المستوى اإلشرافي األول يستخدمون المهارات الفنية في تحسين األداء الرياضي 
و تقديم خدمات للنادي الرياضي بينما مجلس إدارة النادي يستخدمون المهارات الفنية اقل 

  .و المهارات الفكرية أكثر
نسانية مع أن العالقات فيستخدمون المهارات الفنية و المهارات اإل, أما اإلدارة الوسطى

 )2(ة تستخدم في كل المستويات بصفة متوازيةياإلنسان

  
  الحجم و نوع المهارات لكل مستوى إداري): 1(جدول رقم 

  اإلدارة العليا 

  اإلدارة الوسطى

  اإلدارة اإلشرافية

  ون الفنيونالمتخصص
 
 
 
  

  
  .72طلحة حسام الدين وآخرون، مرجع سابق، ص ) 1(
آمال الدين عبد الرحمن درويش، محمد صبحي حسانين، موسوعة متجهات اإلدارة الرياضية في مطلع القرن الجديد، )2(

، 2004، القاهرة، دار الفكر العربي 1الجودة و العولمة في إدارة أعمال الرياضة باستخدام أساليب إدارية مستحدثة، ط
 .48ص

  

 

 المهارات   المهارات     المهارات

  الفكرية   اإلنسانية         الفنية

 



  :أدوار المسيرين -

  من اجل تحقيق الفعالية في التسيير بالهيكل التنظيمي للمؤسسة يجب على المسيرين أن 
  .بالمسؤوليةبأكمل وجه بإحساس  منظمة و جيدة أي ديةتأأدوارهم و وظائفهم  يؤدوا

  
  
  
  

  

  
  
  

     
  
  

  

 .)1(أدوار المدير): 1(رقمشكل 
  

سير العمل بانتظام ر يعتبر كقائد و حلقة وصل لضمان فالمدي :دوار التفاعليةاأل 5-1
  .واطراد

  .المراسل الناطق باسم المنظمة, هو المراقب إذ أن المسير :األدوار المعلوماتية 5-2
  .)2(و التفاوضبمعالجة المشاكل و توزيع الموارد   فيقوم المسير: ألدوار القراريةا 5-3

إحتصاص المسير الدور  تختلف حسب اختصاص كل مسير لهذا يحددإن هذه األدوار 
 ر التقريري، أما مسؤول المبيعات فمسؤول اإلنتاج يركز على الدو ،يأديهأن ي يجب الذ
  .يركز على الدور التفاعليو

مام عليها فقد يكون على وظيفة التنظيم أو ينتقل إلى وظائف أخرى و يختلف تركيز اإلهت
  .توفر لديها تخطيط مدروستوجيه فالهيئات الرياضية يجب أن يابة و الكالتخطيط أو الرق

  
 
  
  14، ص1999خليل حسن الشماع، مبادئ اإلدارة، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، )1(
 .13خليل حسن الشماع، نفس المرجع ، ص) 2(
 
  

  من هو
 المدير

  موزع الرأس
 الوارد

  معالج
 االرتباآات

  المتظم
 لبرامج العمل

 الناطق
 المرسال

  المراقب

 حلقة الوصل

 القائد

 المفاوض



  :وظائف أو مبادئ  التسيير -6
األنشطة   المؤسسة مجموعة من الوظائف أو تستخدم إلدارة لتسيير المنضمة أو

 .ها يمكن تحقيق األهداف الموضوعةيات التي من خاللالمتقابلة والتي هي عبارة عن عمل
  .فالعمليات اإلدارية تشكل أجزاء أساسية للوظائف اإلدارية

        :التخطيط 6-1
لتحقيق  عليها سلك الطريق الصحيحإن المؤسسات التي تبحث عن التقدم و التطور 

و التخطيط يسمح لنا بضمان برمجة  ،لك و هو وضع إستراتيجية واضحة ألهداف محددةذ
أعمالنا، فالتخطيط هو البحث عن أفضل البدائل الممكنة لتحقيق هدف معين في مدة معينة 

ما وو في حدود اإلمكانات المتاحة تحت المالبسات و الظروف القائمة، فما معنى التخطيط 
  ما هي خطواته و أساليبه و أنواعه؟هي أهميته و 

  :تعريف التخطيط 6-1-1

   :منها اإلدارة حول تعريف التخطيط هناك أراء مختلفة لعديد من علماء
فايول بأن التخطيط يشمل التوقع لما سيكون عليه المستقبل مع االستعداد لهذا  يرى
  )1( .المستقبل

هداف المشروع و الطرق أن التخطيط هو عملية تحديد أ    bennettبينتيقول 
  .المناسبة إلرشاد األفراد في القيام بعملهم لتحقيق هذه األهداف

التخطيط أنه مرحلة التفكير في المستقبل و التنبؤ بالمشكالت  ييعرف سيد الهوا ر
  )2( .و اإلمكانات و االحتياجات لهذا المستقبل

ته بتحديد خط بأنه عمل ذهني و مجهود فكري تتعلق وظيف أمين ساعاتييعرفه 
   )3(.سير العمل في المستقبل

أن التخطيط نشاط يتعلق بالمستقبل و باالفتراضات  إبراهيم درويشويرى 
والقرارات التي سوف تحكم هذا المستقبل و تطبق فيه، و ذلك في إطار البدائل الممكنة 

  )4(.التي يجب تقييمها الختيار البديل،  و الوسيلة التي تحققه

  
  .59وى، مرجع سابق، ص عصام بد) 1(
، 235فوزي، من آلية التربية الرياضية جامعة المنيا جمهورية مصر ، ورقة دراسية منشورة للمشارآة رقم  محمد) 2(

 .97ص،  2007، منشورات إلكترونية لألآاديمية الرياضية العراقية، التخطيط: بعنوان
  .80أمين ساعاتي، مرجع سابق، ص)3(
  .188مان، مرجع سابق، ص حسين عثمان محمد عث) 4(



فالتخطيط عنصر أساسي من العناصر اإلدارية و له أولوية على جميع عناصر اإلدارية 
األخرى،  قبل تنفيذ أي عمل، و التي تنتهي باتخاذ قرارات حول ما الذي يجب عمله 

  .)1(وكيف و متى
يط عن التنبؤ و التخط  kockooshkenكوكوشكين أما في المجال الرياضي فيقول 

لتطوير التربية البدنية و الرياضية أنه تنبؤ مدروس لتطوير النتائج و هذا التطوير يقوم 
على أساس اإلمكانات الموضوعية و المتوفرة و ال يعتبر التنبؤ كشرط فق أولي للتخطيط 

  )2(المثالي، و لكنه أيضا واحد من أسس تنظيم األنشطة الرياضية و تطويرها
ن التخطيط في المجال الرياضي خاصة في المستويات اإلدارية ويري طلعة حسام الدين أ

ووضع الخطط وتحديد يستوفي ترتيب األفكار إستراتيجيا العليا يجب أن يكون تخطيطا 
مكونات المنظمة  ابيا في كلداث تغييرا إيجن من إحات التنفيذية التي تمكّتفاصيل اإلجراء

منظمة رياضية يعتبر تخطيطا في أي والتخطيط . الرياضية حسب سياسة الدولة
   )3(.إستراتيجيا في مستوي اإلدارات التنفيذية يقرن الفرعية

  :أهمية التخطيط 6-1-2

إن للتخطيط دورا فعاال لتحقيق أهداف الهيئات الرياضية حيث أنه يهم بتحديد 
األهداف محلية أو قومية ، فالوصول بالالعبين إلى المستويات العالية من خالل التدريب 
الجيد يعد من األهداف القومية، فبواسطة التخطيط يمكن تحديد األهداف المرسومة من 
أجل توسيع قاعدة الممارسين و إيجاد أنشطة رياضية جديدة و االشتراك في الدورات 

  )4( .الرياضية المختلفة و تحقيق الفوز و الحصول على البطوالت
ك من المزايا و الفوائد التي تعود على و بهذا يمكن القول أن التخطيط له أهمية يظهر ذل

  :المنظمة منها
توضح الطريق الذي يجب أن يسلكه جميع األفراد عند تنفيذ األعمال، كذا توضيح  -

 .األهداف و عدم تناقضها مع أهدافهم الشخصية لكي يسعوا لتحقيقها

  
  
  .58عصام بدوى، مرجع سابق، ص) 1(
شافعي، الموسوعة العلمية اإلدارية الرياضية، التخطيط في المجال الرياضي، إبراهيم عبد المقصود، حسن أحمد ال) 2(
  .104، ص1999، منشأة المعارف اإلنجليزية، 1ط
  .31طلحة حسام الدين، مرجع سابق، ص ) 3(
سمير عبد المجيد علي، إدارة الهيئات الرياضية، النظريات الحديثة وتطبيقاتها، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ) 4(

  .24، ص1999



يساعد على االستغالل األمثل للموارد، بالتالي تنفيذ العمل بأقل جهد ومال وأقصر  -
  .وقت

  .يحدد جميع الموارد الالزمة المادية منها و البشرية من حيث الكم و النوع -
  .يمكن من التنبؤ بالمشكالت المستقبلية عند التنفيذ، ووضع الحلول الالزمة لها -
ني لتنفيذ الخطط، كما أنه يساعد المدير على التجاوب مع التغيير يضع برنامج زم -

  )1( .ويعمل على توحيد األهداف

  .يرسم السياسات و القواعد -
  :لهذا من أجل تخطيط جيد يجب مراعاة االعتبارات اآلتية

أن تكون السياسات التي تضعها اإلدارة مفهومة و معروفة من جميع األفراد، أن تكون  -
ث تسمح لألفراد بالتصرف في حالة حدوث تغيرات داخل المشروع أو خارجه مرنة بحي

  .وأن تكون محددة األلفاظ و المفهوم حتى ال تقبل التأويل
كما يجب أن يشترك جميع العاملين داخل المشروع في وضع سياسات المشروع  -

ليهم، إنما بطريقة منظمة، حتى يشعر األفراد أن هذه السياسات ليست ممالة أو مفروضة ع
هي سياستهم التي شاركوا في وضعها، فيتعاونون في تنفيذها بنجاح حسب الخطة 

  .الموضوعة
أن تراعى االعتبارات السابقة عند وضع الميزانيات التقديرية، ألن هذه األخيرة تسهل  -

  .عملية االتصال بين المستويات اإلدارية و بين الرؤساء و المرؤوسين
إلجراءات و البرامج الزمنية أن تكون واضحة و صريحة أن يراعي عند وضع ا -

  )2(.ومفهومة من جميع العاملين، كما يجب أن تكون مكتوبة
  :خطوات التخطيط  3- 6-1

يمر التخطيط ألي منظمة رياضية بأربع خطوات رئيسية، تعتبر األساس ألي خطط 
  :فرعية مهما اختلف النشاط و هي

الغايات التي ترغب اإلدارة في تحقيقها وترتبط  تعبر األهداف عن: تحديد األهداف -
  )3(.أساسا بالمستقبل، و تمثل ركنا أساسيا من العملية التخطيطية

  
  . 33طلحة حسام الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
  .60عصام بدوى، مرجع سابق، ص) 2(
 .25سمير عبد المجيد، مرجع سابق، ص) 3(
 
  



   .قف الحالي من األهداف المحددةيقصد به تحديد المو: تحديد الموقف الحالي -

فدراسة العوامل المرتبطة بالبيئة الخارجية المحيطة : تحديد العوامل المساعدة و العميقة -
بالمنظمة الرياضية، و كذا البيئة الداخلية للمنظمة تعتبر من عوامل نجاح أي تخطيط، ذلك 

 .سة جميع احتماالتهابدراسة التوقعات للتغيرات التي قد تطرأ للبيئة مستقبال بدرا

تكون قابلة للتنفيذ و باختيار أفضل  تاختيار التصرف المناسب، وذلك باتخاذ قرارا -
  )1(.البدائل

  :أنواع التخطيط 4- 6-1
  :تختلف المراجع في تقسيمها  ألنواع التخطيط، ونحن سنذكر التقسيم اآلتي

  :)2( تخطيط من حيث الزمن  ) أ

  :عينينقسم هذا النوع من التخطيط إلى نو
و يقصد به إعداد خطة يستغرق تنفيذها فترة طويلة، تتراوح ما  :تخطيط طويل األجل 

سنة عادة، هو تخطيط يكون في المشروعات الضخمة، مثال إعداد براعم  20- 15بين 
وناشئين للوصول إلى المنتخب الوطني في أي لعبة من األلعاب الرياضية، فالنتائج تظهر 

  .بعد فترة طويلة
سنوات،  7و  4و هو تخطيط يغطي عادة فترة تتراوح بين  :وسط األجلتخطيط مت 

  .سنوات 5غير أنه غالبا يستغرق تنفيذها 
يقصد به الخطط السنوية و فيها تفصيالت عن اإلجراءات  :تخطيط قصير األجل 

  .والوسائل و السياسات
  :)3(التخطيط من حيث النشاط    ) ب

  .لهياكل التنظيمية، و تبسيط اإلجراءاتبهذا التخطيط يتم وضع ا :تخطيط التنظيميال 
يهتم التخطيط البشري بدراسة الموارد البشرية و تحديد عددها،  :تخطيط البشريال 

  .وكيف يتم الحفاظ عليها

  .و يقصد به الخطط المالية أي الميزانيات، اإليرادات للمنشآت: تخطيط الماليال 
 .كفاءات، زيادة تقديم الخدماتو يهدف لتنظيم طرق العمل، رفع ال: تخطيط التطوريال 

   
  
  .37طلحة حسام الدين، مرجع سابق، ص) 1(
  . 46فائق حسني أبو حليمة، مرجع سابق، ص) 2(
 79أمين ساعاتي، مرجع سابق، ص) 3(
  



  :)1(يذكر إبراهيم عبد المقصود نوعين هما

  .ويسمى بالخطة الرئيسية، وتكون على مستوى المشروع ككل :رئيسيالتخطيط ال 
ويسمى بالخطة الفرعية و تكون على مستوى األقسام الفرعية  :فرعياليط تخطال 

  .للمشروع
  :تقسيمات أخرى) ج

  .إن القوانين واجبة التطبيق: القوانين 
  .و هي خطط ضرورية للقيام بالواجبات المهنية: اإلجراءات 
و هي تهدف لتوجيه الفكر و العمل اإلداري عند اتخاذ قرار معين، دون  :السياسات 
  )2(.عارضة األهداف النهائية للمنشآتم
  :)3(يحددها حسن أحمد توفيق :تخطيط على حسب المستوى) د

  .يتم على مستوى الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية :التخطيط القومي 
يتم على مستوى الوحدة اإلدارية، بحيث توجد عدة خطط منها  :اإلداريالتخطيط  

، الخطط الخاصة بالسياسات، الخاصة باللوائح، الخاصة الخطط الخاصة باألهداف
  . بالبرامج، الخاصة بالموازنات

توجد عدة أساليب تساعد على التخطيط اإلداري، منها طريقة : أساليب التخطيط 4-1-5
PERT programme and review technique   شائعة تفيد تقييم ) تقييم(فهي طريقة

  :تعتمد علىومراجعة البرنامج، فهي طريقة 
تحديد كل من الهدف، و إعداد قائمة بالعناصر المطلوبة مع تحديد شكل العالقات بين  -

  .هذه العناصر، تقدير الوقت الالزم إلتمام مهام كل عنصر، مع تحديد بداية و نهاية الخطة
  
  
  
  
  
  
، دار الوفاء لدنيا 1، التخطيط، طإبراهيم عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية) 1(

  18، ص 2003الطباعة و النشر، اإلسكندرية، 
  .32مفتي إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص ) 2(
 .22ذآره عصام بدوى، مرجع سابق، ص) 3(
 
  



 
 
 

 مباريات تجريب       
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستويات معيارية لخطط التدريبوضع                                      
 
 
 
 

 )1(في تحليل شبكات العمل  pertبرت نموذج  ):2(الشكل رقم 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 .47طلحة حسام الدين، مرجع سابق، ص ) 1(

 المبارة النهائية

التدريب على الخطة النهائية 
 وبداخلها

 التدريب على خطط 
 اللعب المناسبة

  اراختي
 المهارات 

  تدريبات
  اإلعداد
 المهاري

  تحديد حرآات
 التدريب 

  جرعاتتحديد 
 التدريب 

قياس المستوى 
 البدني

اختيار 
العناصر 
 البدنية

  تدريبات
  اإلعداد

 هاريالم



  :التنظيم -7
يعتبر التنظيم من العمليات اإلدارية ومن العناصر األساسية لإلدارة، و هو الوسيلة 

من العمل معا بكفاءة، فما معنى التنظيم، و ما هي أهميته،  التي يتمكن األفراد بواسطتها
  .وما هي هياكله و أنواعه

  :تعريف التنظيم 7-1
يقصد بالتنظيم بناء الهياكل الداخلية لألعمال، و ارتباطها بعضها ببعض، فيعرف لويس  

 أنه عملية تحديد و تجميع العمل الذي ينبغي أدائه، مع تحديد و تفويض: ألن التنظيم
المسؤولية و السلطة، و إقامة العالقات لغرض تمكين األشخاص من العمل بأكبر فاعلية 

أنه تحديد أوجه النشاط الالزمة لتحقيق أي هدف  ليندال إيرويكلتحقيق األهداف، و يعرفه 
  .)1(و ترتيبها في مجموعات بحيث يمكن إسنادها إلى أشخاص

ة، يظهر فيه خطوط المسؤولية بوضوح، أنه أحد عناصر اإلدار: يعرفه عبد الحميد شرف
كما أنه يحدد الواجبات المطلوب إنجازها لكل عضو من أعضاء التنظيم، و جمعها في 

  .)2(نحو الهدف المطلوب تحقيقه   تناسق تام و توجيهها
بأن التنظيم  شكل أو تجمع إنساني يهدف إلى  جيمس موني آالن رايلييرى كل من  

  )3(تحقيق هدف مشترك 
هو الشكل الذي تتعاون فيه الجهود اإلنسانية ألجل تحقيق غرض عام، : يف آخرتعر

  )4(.تمارس من خالله السلطة و التنسيق و الرقابة
  .يضع التنظيم أسس و إجراءات واضحة و قياسية في المنظمة إلنجاز األعمال

  
  
  
  
 
  
  
 .46فائق حسني أبو حليمة، مرجع سابق، ص) 1(
  .17، ص1997، مرآز الكتاب للنشر، القاهرة، 1يم في التربية الرياضية، طعبد الحميد شرف، التنظ)2(
  .90، ص2007مصدر سابق، محمد فوزي، التنظيم، ) 3(
، دار الشروق للنشر 1زيد منير عبوي، سامي محمد هشام حريز، مدخل إلى اإلدارة العامة بين النظرية و التطبيق، ط) 4(

  324، ص2006و التوزيع، عمان، 



  :ية التنظيمأهم 7-2
  .يهتم التنظيم بتقسيم العمل بين أعضاء المنظمة -
  .يعتمد التنظيم على إرساء أسس نمطية بالنسبة إلجراء مختلف األعمال -
يهيئ التنظيم الكيفية التي يتم بها إرساء و استقبال القرارات الصادرة من مراكز السلطة  -

  .المختلفة
رات، و استقبالها في مختلف األقسام في المنظمة، يعتبر التنظيم ذات أهمية في نقل القرا

  .بما يوفر نظام لالتصال بنوعيه الرسمي بين األفراد في المنظمة
  .كما يحقق التنظيم التنمية و التأهيل و التدريب ألعضاء التنظيم أو العاملين في المنظمة

ية مؤهالتهم كما أنه من خالل التنظيم يتحصل األفراد على تدريب و تأهيل من أجل تنم
  .وكفاءاتهم

  :)1(دعامات التنظيم 7-3
تحتاج الهيئات إلى مقومات حتى تتمكن من االستمرار في أداء نشاطها، و تحقيق أهدافها 

  :بنجاح و كفاءة، يرى محمد سعيد أحمد أن هذه الدعامات هي
 و هي مجموعة من األفراد العاملين في الهيئة، و هي مهمة ألثرها: الدعامة البشرية •

  .الفعال في عمليات اإلنجاز و تحقيق التعاون في المنظمة للقيام بالعمل
يعني الشكل التنظيمي و الذي على أساسه يتم توزيع السلطات : الدعامة التنظيمية •

 .والمسؤوليات، وتحدد األعمال كمسند إلى كل وحدة من الوحدات

ة في ممارسة نشاطها، ألن يقصد بها القانون الذي تستند إليه الهيئ: الدعامة القانونية •
 .التشريع يحدد نشاط المنظمة و أهدافها

أي الجانب التمويلي للمشروع الذي يساعده على تحقيق أهدافه، إذ أن :الدعامة المالية •
الموارد المالية تتيح للمنظمة تدبير ما يلزم من معدات و استخدام الخبرات والمهارات 

  البشرية
   :مبادئ التنظيم 7-4

  :مبادئ للتنظيم ذكرها العديد من الباحثين في المجال نذكر منها توجد عدة
 .أي النص عليه صراحة :مبدأ تحديد الهدف 
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فعلى كل العاملين في الهيئة معرفة األهداف و المشاركة في  :مبدأ وحدة الهدف 
 .تحقيقها

د الذي يمكن، و يسمح بتحقيق األهداف بفاعلية وكفاءة دراسة التنظيم الجي :مبدأ الكفاءة 
  .وبأقل تكاليف و في حدود اإلمكانيات المادية و البشرية المتاحة

فيتم تقسيم العمل و ذلك حسب الكفاءة والتخصص  :مبدأ تقسيم العمل و التخصص فيه 
  .في المجال الرياضي

، و تحقيق التوازن بين أي تحقيق التوازن فيما بين السلطات مثال :مبدأ التوازن 
  .وحدات التنظيم، و ذلك بعملها بتكافؤ و تناسق و تحقيق األهداف

  .أي تنظيم و تقسيم الواجبات بين العاملين: مبدأ ضرورة التنظيم 
و يقصد به أن يكون تلقي األوامر من رئيس واحد من أجل تفادي  :مبدأ وحدة القيادة 

  .الخلط و الفوضى
كل سلطة رئيس أو مرؤوس تكون واضحة، و كل يعمل في  يعني :مبدأ تدرج السلطة 

  .حدود سلطته، هذا لتكون العملية التنظيمية جيدة
فيجب أن يكون التنظيم مرنا، يسمح بمواجهة التغيرات التي تحدث  :مبدأ المرونة 

  .داخل المشروع و خارجه
لكافي من تفويض السلطة في المستويات اإلدارية يكون بالقدر ا: مبدأ تفويض السلطة 

  .أجل تحقيق النتائج المستهدفة، و من أجل أن يتم تنفيذ األعمال في أقصر وقت
  :أنواع و أشكال التنظيم 7-5

عنصر أساسي في أية منظمة يشمل خصائص لها طابع االنتظام واالستقرار  التنظيم هو
  :، و للتنظيم أنواع نذكر منها.والثبات

  :التنظيم الرسمي 7-5-1
ي هو الترتيبات والتنظيم الذي يحصل نتيجة جهود وقرارات رسمية التنظيم الرسم"

يتمثل التنظيم الرسمي فيما حدده القانون في الهيئات الرياضية .متعمدة، تحددها اإلدارة
واللوائح، ويتجسد أيضا في عالقة المجلس األعلى، جهاز الرياضة كجهة إدارية مركزية 

  شكل التنظيم الرسمي على سبيل المثال، سواء في بالهيئات الرياضية المختلفة، و يتجسد م
  

اللجنة األولمبية أو االتحادات أو األندية في تحديد عدد أعضاء المجلس و مواقعهم 
  .)1("وسلطات المجلس والمكتب التنفيذي



  :التنظيم غير الرسمي 7-5-2

هو التنظيم و الترتيبات التي تحدث عفويا نتيجة تفاعل األعضاء مع بعضهم 
عض خالل عملهم، فإذا تفاعل مجموع من األفراد لفترة ما و ألي سبب، يؤدي التفاعل الب

إلى حدوث نوع من الترتيبات و االنتظام فيما بينهم، فيتم توزيع لألدوار بينهم، و تنامي 
  .قيم و معايير سلوك يلتزمون بها، و غير ذلك من انتظام يسمح للنظر إليهم كجماعة

 هورثونكما أظهرت تجارب . حالة حتمية ال يمكن تجنبهاحصول هذا االنتظام هو 
  )2( .أهمية و قوة هذا التنظيم التي قد تزيد عن قوة التنظيم الرسمي

مسؤولية اإلدارة بالنسبة لهذا التنظيم هي االنتباه لوجوده و ألهميته و لتأثيره على 
  .لرسميالتنظيم الرسمي، و التأكد من أن أهدافه ال تناقض أهداف التنظيم ا

   :التنظيم الوظيفي 7-5-3
يبنى هذا التنظيم على أساس التخصص الوظيفي للوحدة األساسية المكونة له، لذلك يأخذ 
بمبدأ تقسيم العمل أكثر من أي شكل آخر من أشكال التنظيم، و هو يساعد على تنمية روح 

  .)3(الفريق و الربط بين الوحدات اإلدارية

  :متطلبات التنظيم 7-6

ح التنظيم بشكل جيد و ذلك في المؤسسة الرياضية، و لكي يكون فعاال من لنجا 
  .أجل تحقيق أهداف الهيئة يجب إتباع بعض المتطلبات التي تحميه من غيابات المستقبل

إن الموارد البشرية هي األساس في التنظيم، إذ ال يمكن  :اإلمكانات البشرية 7-6-1
الذي يعتبر مهما جدا، و األساس في إنجاز  إقامة تنظيم بدون توفر العنصر البشري

   .المشاريع
  
  
  
 
 
  
  
 1991، المكتبة األآاديمية للنشر، القاهرة،1، ج1حليم المنيري، عصام بدوى، اإلدارة في الميدان الرياضي، ط) 1(

  .62ص
  .64ص ، 2007، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع، عمان، 1محمود فوزي حلوة، مبادئ اإلدارة، ط) 2(
إبراهيم محمود عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، التنظيم في المجال ) 3(

 .14، ص2003، دار الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية، 1الرياضي، ط



هو الذي يقوم على ترتيب و تحديد العالقات بين وحدات  :الهيكل التنظيمي 7-6-2
ئف المنظمة، فيجب أن يتناسب الهيكل التنظيمي مع طبيعة و حجم المنظمة وأقسام ووظا

  .)1(الرياضية ليكون التنظيم ناجحا
إن تسيير أي منظمة أو هيئة رياضية يتم تحت سلطة القانون كالنظام  :القانون 7-6-3

الداخلي للمنظمة أو القانون األساسي أو اللوائح و التنظيمات، فتسييرها و عملها يتم 
  .بموجب القانون، أي في حدود ما بنص به القانون

فلتحقيق تنظيم جيد ، يجب أن يكون تمويل مالي كافي للمشروع  :الموارد المالية 7-6-4
  .من أجل تحقيق ذلك التنظيم و جعله ممكن للتطبيق

  : عناصر التنظيم 7-7
  :يشتمل التنظيم على عناصر رئيسية أهمها

  .هداف التي تم تحديدها في مرحلة التخطيطو هي األ :تحليل األهداف 7-7-1
  :و يتطلب ذلك :وضع هيكل تنظيمي 7-7-2

  .تحديد العمل الذي يجب إنجازه لتحقيق األهداف 
تقسيم العمل إلى أجزاء أو وحدات أو تقسيمات في إدارات أو مراقبات بحيث يمكن  

  .إسناد هذه األعمال إلى أشخاص
جميع األجزاء أو وحدات العمل مرة أخرى، يتم ت :تصوير الهيكل التنظيمي 7-7-3

بحيث يمكن اإلشراف الفعال عليها، فالخرائط التنظيمية هي تصور للهيكل التنظيمي أي 
  )2(توضيحه، و رسمه بعد أن يتم تصميمه

   :بحيث يتضمن مضمونه لكل هيئة رياضية على العوامل اآلتية 
  . الهدف الذي تسعى إليه هذه الهيئة 
  .اضية التي يتم بها تصميم هذا الهيكلحجم الهيئة الري 
  .طبيعة العمل في الهيئة الرياضية 
  .اإلمكانات المادية و البشرية المتوفرة 

   .تحديد السلطات و المسؤوليات
لهذا فالهيكل التنظيمي لنادي رياضي مثال يختلف عنه الهيكل التنظيمي، إلتحاد رياضي 

 .لنشاط معين

  
  . 90سابق، صمصدر محمد فوزي، التنظيم، ) 1(
  .17عبد الحميد شرف،  مرجع سابق، ص) 2(



  :التوجيه -8
يعتبر التخطيط و التنظيم كمراحل تجهيزية تم تنفيذ األعمال ألن مجموعات من 
األفراد، يعملون لتحقيق األهداف المنظمة، و من أجل أن يتم عملها في أحسن وجه 

طط و األنظمة أو حتى يكونون يستوجب أن يكون توجيه، ألنه قد ال يفهم العاملون الخ
فيذ ها، أو قد يختارون أن يخالفون ما جاء فيها لذلك على اإلدارة غير قادرين على تن

  .العمل على التأكد من التأثير السليم في العاملين بالتوجيه
فوظيفة التوجيه تتضمن الكيفية التي تتمثل بها اإلدارة من تحقيق التعاون بين العاملين في 

و حفزهم للعمل بأقصى طاقاتهم و توفير بيئة عمل مالئمة، وذلك من خالل القيادة المنشأة 
و الحفز و االتصال و ذلك لفهم طبيعة السلوك اإلنساني و محاولة توجيهه إللى تحقيق 

  )1(.أهداف المنشأة بفعالية و كفاءة
   :تعريف التوجيه 8-1

  :للتوجيه نذكر منها فهناك عدة تعاري
يعرف التوجيه أنه عملية التعامل مع العامل اإلنساني، و هي : يتعريف محمود فوز

مطلوبة بسبب الخصائص المميزة لإلنسان، التي تجعلها وظيفة أساسية لإلدارة، فهي تشمل 
القيادة و التحفيز و حسن التواصل و غيرها من عمليات التأثير على العاملين، بهدف 

  )2(.التأكد من تحقيق أهداف المنظمة
  :مية التوجيهأه 8-3

يجعل التوجيه وظيفة اإلنسان أساسية لإلدارة، يعتبر التوجيه ضروري و أساسي 
  لإلدارة، بواسطته يتم توجيه اإلنسان إلى تطبيق و تنفيذ ما هو مطلوب منه، فكيف ذلك؟

اإلنسان له خصائص و حاجات عديدة، كاإلرادة مثال في فعل ما يختاره حتى و لو كان 
ب منه، فالتوجيه يعمل على أن يختاره األفراد تنفيذ ما هو مطلوب يعارض ما هو مطلو

توظيف عمليات التعلم و اإلبداع في المنظمة يجعل العاملون يتخذون أحسن القرارات . منه
  .في تصحيح األخطاء التي تقع باتجاه حماية مصالح المنظمة
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تسعى وظيفة التوجيه لتسخير قدرات اإلنسان لضمان تكيف المنظمة و تغيير لخططها 
   .وأنظمتها، بما يضمن لها البقاء و النمو

  :االتصال و دوره في تبادل المعلومات 8-4
يستعمل اإلتصال في حياتنا اليومية و يمارس، باعتباره سلوك يقوم به اإلنسان 

  .بصفة طبيعية
  : تعريف اإلتصال

بينس اإلتصال أنه عملية نقل و فهم المعلومات من شخص آلخر، أما  ديفريعرف 

bennis ألفكار من شخص إلى آخر ويشمل فيعرفه أنه عملية تبادل وتدفق المعلومات وا
  )1( .إرسال فكرة أو حقيقة، أو معلومة من مرسل إلى مستقبل

اإلدارة، تعتمد نسبة كبيرة من النشاطات و األعمال اإلدارية على اإلتصال فيما بين 
فلنمو ونجاح التنظيم اإلداري . لذلك فإن نوعية اإلتصال تؤثر بصفة مباشرة على األداء

  .ر نظم راقية في اإلتصالالرياضي يجب توف
  :أنواع اإلتصال

هو اإلتصال الذي يعتمد على التسلسل الهرمي في  :)من أعلى إلى أسفل(اإلتصال النازل 
شكل أوامر، توجيهات، تعليمات من الرئيس إلى مرؤوسيه كما هو الحال في اإلدارة 

  .البيروقراطية كاإلدارة الجزائرية

تبدأ هذه االتصاالت من المستويات الدنيا إلى : )لىمن أسفل إلى أع(اإلتصال الصاعد  
مستويات العليا، بواسطة هذا اإلتصال يقوم المرؤوسين بإيصال المعلومات لرؤسائهم، ال

 )2(ونقل مالحظاتهم عن العمل، ذلك على شكل شكاوي، تقارير، لقاءات مباشرة، اقتراحات
لهذا النوع من اإلتصال دور . و هذا النوع من اإلتصال ليبعث الثقة في نفوس األفراد

  .                     أساسي في تحفيز األفراد و تشجيعهم على أداء العمل بصفة جيدة
بين األفراد و الجماعات اإلتصال يتم هذا إذ  يقصد به االتصاالت الجانبية: اإلتصال األفقي

تصال من أهم أنواع  يعتبر هذا اإل.)3(في المستويات المتقابلة، إذ يهدف إلى تنسيق العمل
 .االتصاالت
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   :التحفيز 8-5

يعتبر التحفيز مطلبا مهما داخل المؤسسة، إذ يعتبر مجموعة من الوسائل المختلفة التي 
تستعملها المؤسسة لحث العمال و تشجيعهم على زيادة العمل و الوصول إلى ما خطط له، 

ادة في األجر، أو و تساعد الحوافز في دفعهم نحو زيادة العمل، من خالل تشجيع أدائه بزي
  .األجور التشجيعية و المكافآت و العالوات

هو مجموعة العوامل التي تعمل على إثارة القوة الحركية في اإلنسان، و التي تؤثر على "
  .)1("سلوكاته و تصرفاته

هو القوة التي تحرك و تستشير الفرد لكي يؤدي عمله، و هو قوة الحماس أو الرغبة "
  .)2("للقيام بمهام العمل

  :تصنيف الحوافز 8-5-1

هي تلك الحوافز التي تأتي على شكل نقدي أو عيني أو تقويم على : الحوافز المادية 
أساس تطبيق مختلف أشكال و نظم دفع األجور، ويمثل أهم حافز مادي، زيادة 

  . العالوات والمكافآت لتشجيع استخدام األساليب الفنية الحديثة لتطوير العمل
و األمان أثناء العمل و العالقات  فهي تشمل عوامل الراحة :ويةالحوافز المعن 

االجتماعية مع الرئيس و الزمالء و المرؤوسين و التي تجعل العامل أكثر والء 
  .)3(للمؤسسة

  :القيادة اإلدارية -9
تعتبر القيادة جوهر العملية اإلدارية و قلبها النابض، و هي مفتاح اإلدارة و محور 

ية، فهي ال تقتصر على التأكد من قيام المنظمة بواجباتها فحسب بل تتعدى العملية اإلدار
ذلك، فتعمل على بعث الحماس في نفوس العاملين، و تغرس فيهم روح التعاون و العمل 

  .المشترك بالدوافع و الحوافز
فالقيادة تقوم بتوجيه األفعال وفقا للظروف المحيطة بها، فتكمن أهمية القيادة في حياة 

  .منظمات في دورها المهم في تنفيذ و تحقيق األهداف، و اختبارها و تنميتهاال
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  :مفهوم القيادة 9-1

تصدى العديد من الباحثين والمفكرين لموضوع القيادة فبحثوا في أسرارها 
  .ومجاالتها النظرية و التطبيقية، فاختلفت تبعا لذلك تعريفات القيادة

لقدرة على إحداث تأثير في األشخاص عن القيادة أنها ا أودنيل كانتل ويعرف 
  .طريق االتصال بهم، و توجيههم لتحقيق أحد األهداف

أن القيادة هي االرتفاع ببصيرة اإلنسان و مستوى أدائه إلى : بيتر دراكرويعرف 
  )1( .مستويات أعلى، و بناء شخصيته بحيث يتعدى الحدود العادية

ة أو المهارة في التأثير على أن القيادة هي نوع من القدر KOHNكوهنيرى 
، فالقيادة هي عملية  )2(المرؤوسين، بحيث يرغبون  في أداء و إنجاز ما يحدده القائد

التأثير على سلوك األفراد و الجماعات، ذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق 
  )3( .أهداف محددة

  :القيادة خصائص 9-2

  .وتوجيهها نحو الهدف والسعي لبلوغ هذا الهدف تختص بالتأثير على نشاط الجماعة، - 
تفيد التأثير في األشخاص من أجل كسب طاعتهم و احترامهم و والئهم وتعاونهم  -

  .كوسيلة للوصول إلى هدف معين
  .التنسيق بين األفراد و الجماعات و ذلك بتوجيههم نحو تحقيق األهداف المنشودة -
أن القيادة هي عالقة تبادلية للسلطة  KOHNهنكوو  اكاردونو  أمروسيويتفق كل من  -

و المصلحة المشتركة بين أولتك الذين اختاروا ألن يقودوا و أولئك الذين قرروا أن 
يتبعوهم، ألن األفراد في المنظمة ينجزون األعمال برضا للتنظيم إذا ما كان لهم بعض 

جات األفراد في المنظمة، المنافع من إنجاز هذه األشياء، لذلك على اإلدارة البحث عن حا
  )4( .و البحث عن الوسائل التي تساعد على تحقيقها

  
 
  

  
إبراهيم محمود عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمية، القيادة اإلدارية في التربية و البدنية، دار ) 1(

 .10، ص2003الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية، 
  .10، ص2001محاضرات في السلوك التنظيمي،الدار الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، عبد السالم أبو قحف، ) 2(
  ) 1. (89نداء محمد الصوص، مرجع سابق، ص) 3(ا
  .77علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص) 4(



   :القائد و المدير 9-3
المفهومين، الستخدامهما  يجد الباحثين في مجال القيادة واإلدارة صعوبات، للتمييز بين

بطرق متعددة، ولقد أكد الكثير من الباحثين الفرق بينهما، عبد الباقي، حنفي، سالمة، 
  .حافظ فرج

  )1( .التمييز بين القائد و المدير ):2(جدول رقم 
  المديرون  القادة

، بغض ةيسعون دائما إلى عمل األشياء الصحيح -
  .دةالنظر عن القواعد و اإلجراءات الموجو

  .يأخذون بزمام األمور في المواقف -
يركزوا على  يعملوا باإلستراتيجيات التي يخلقوها -

  .جوانب العمل فيما بين األفراد
التأثير على األفراد بجذبهم نحو تحقيق األهداف،  -

  .باستعمال التحفيز و االتصال
  .يخططون للحاضر و المستقبل للمؤسسة  -
  .اإلصالح يدعون للتغيير و التطوير و -

صحيحة  يحاولون دائما عمل األشياء بطريقة -
  .وتبعا للقواعد و اإلجراءات الموجودة

  .يتعلموا العيش مع المواقف -
يطبقوا نتائج هذه اإلستراتيجيات، ويركزوا على  -

  .المهام اإلدارية
ستعملون السلطة المشروعة كوسيلة لدفع األفراد ي -

  .نحو األهداف المطلوبة
  .ون بالمستقبل و يهتمون بالحاضرال يبال -
  .يحافظوا على الوضع الراهن للمؤسسة -
  

  :أساليب القيادة 9-4
يوجد العديد من اآلراء حول األساليب القيادية، فأعطيت العديد من المسميات بما 

  :المديرين، في ميادين العمل المختلفة، و من هذه األساليب أو األنماط تيتناسب و سلوكيا
  :يادة الديمقراطيةالق 9-4-1

اتجاه الجماعة، خاصة رغبته  ههذا النوع من القيادة يحاول القائد فيه إظهار سلوكات
في التعاون و المشاركة معهم في رسم الخطط، وتحديد األهداف، فهذا النوع من القيادة 
اذ يهتم بالعالقات اإلنسانية، كأسلوب تسيير العمل، فيشترك العاملين في المسؤوليات، واتخ

  .القرارات، ألن القائد يحترمهم ويقدر مواهبهم، فيشركهم في المسؤولية
يعتبر الباحثين هذا النمط أكثر األساليب إيجابية، التي تساهم في تحسين مهارات االبتكار 
واإلبداع لدى أفراد الجماعة، غير أن هذا النمط قد ال يصلح في بعض المواقف، فيكون 

 . م نمط آخرغير مناسب لذلك يجب استخدا

  
  
  .79علي عياصرة، محمد محمود العودة الفاضل، مرجع سابق، ص) 1(



  ):التسلطية(القيادة الدكتاتورية  9-4-2

يعمل القائد في هذا النمط و األسلوب على تركيز السلطة بيده، فال يهتم بالعالقات  
قرارات، فيشرف اإلنسانية، بالتالي ال يشرك العاملين في الخطط و اإلجراءات، و اتخاذ ال

عليها بنفسه من دون استشارة الجماعة، إال نادرا عندما يلزم الموقف ذلك، يعاب على هذا 
النمط إهمال المرؤوسين أو تماطل و تراخي المرؤوسين للعمل على تحقيق األهداف، مما 

  .يؤدي لعدم اإلنتاج بسبب عدم موافقتهم مثال حول السياسات و الهدف
  :وقراطيةالقيادة البير 9-4-3

هي القيادة التي يعتمد فيها القائد على تطبيق الحرفي للقوانين، فيكون أكثر سلطة، 
  .و يدفع العاملين معه لتحقيق أهدافه

   :القيادة الفوضوية 9-4-4
يتصرف القائد في هذا األسلوب بفوضوية، بحيث ال يبالي في تسيير العمل من 

ينجح هذا األسلوب في (ذا القائد سلبي فيهاتحديد لألهداف، و اتخاذ للقرارات، فيكون ه
  )1( )حاالت اإلشراف على الفينيقيين المختصين

إن نجاح أية إستراتيجية جديدة بدون البحث في تكوينها، يعتمد  :القيادة المبدعة 9-4-5
على أسلوب القائد في القيادة بصورة عاطفية نحو النجاح، لقد ظل اإلبداع يستخدم إما 

 .، أو إستراتيجية لعملية التغيير، ولهذا على القائد دفع مؤسسته نحو النجاحكقيمة للمؤسسة

  )2(خصائص القائد و مميزات القائد المبدع ):3(جدول رقم 

 
 
  
  .68فائق حسني أبو حليمة، مرجع سابق، ص) 1(
  24، ص ،2008، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة1، ط21برافين جوبتا، أحمد العربي، اإلبداع في القرن ) 2(

 القائد المبدع  خصائص القيادة

يصل إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات، يتفاعل مع مجموعات العمل و الموظفين   التعلم
  .و العمالء و الموردين

 يستمع جيدا لجميع األفكار  الستماعا
  يتولى المخاطر و ينفذ المهام بأسلوب مختلف و أفضل  األسلوب الشخصي
  يشجع العمل بأسلوب مختلف و أفضل  التفاعل مع العاملين
  .يطلب المشاركة في وضع حلول إبداعية  التفاعل مع الموردين

  ل المدىيطلب الدعم من أجل أداء طوي التفاعل مع حاملي األسهم
  يكافئ على النجاح و يتفهم مراحل الفشل و يشجع إجراء التجارب  توفير التغذية الراجعة

  .يقدم نفسه كقدوة و كشخص نشيط و متحمس و إيجابيي من خالل عمله  السلوك



  :الرقابة -10
تمارس الرقابة على األشياء و األعمال التي يؤديها األفراد في المنظمة، من أجل 

عنها، وفي حالة  التأكد من أن الخطط المرسومة قد حققت األهداف المبتغاة دون االنحراف
  .لمعالجة ذلك حدوث أي انحراف تتخذ اإلجراءات الضرورية

  :تعريف الرقابة 1- 10

  :ذكر مفتي إبراهيم في كتابه بعض التعريفات للرقابة منها
  .الرقابة هي التأكد من أن ما تم عمله يتماشى مع ما تم التخطيط له مسبقا

  .)1(كما يقول أن الرقابة هي عملية تقويم و ذلك بمقارنة ما هو موجود بما يجب أن يكون
الرقابة هي عملية التحقق من أن ما يحدث يطابق الخطة المقررة، أن  هنري فايوليرى 

إلى أن الرقابة عنصر حيوي  Terryيشير والتعليمات الصادرة و المبادئ المعتمدة، و 
عناصر اإلدارة، و تهدف إلى التحقق من أن العمل الواجب أداءه قد تم أداؤه على وجه  من

  .)2(مرض
تقويم مستمرة تقوم بها اإلدارة بنفسها، أو بواسطة  أن الرقابة عملية عصام بدوىيقول 

موظفيها للتأكد من أن العمل المنجز داخل المنظمة يتم وفقا للخطط الموضوعة والسياسات 
  .)3(المرسومة والبرامج المعدة

فالرقابة إذا تفيد الكشف عن االنحرافات وتصحيحها، و تقوم بهياكل المستويات 
النحرافات يتم قياسها ال باستعمال الضغوطات و الكشف عن اإلدارية، والكشف عن هذه ا

هذه االنحرافات يتم بقياسها و تصحيحها، ال باستعمال الضغوطات، في هذا الشأن يرى 
  . أن أفضل أنواع المتابعة هي الرقابة الذاتية، النتقاء الضغوط فيها عصام بدوى

  
  
 
  
 
 
  
  

  .123مفتي إبراهيم حماد، مرجع سابق، ) 1( 
  .92، ص 237 رقم مشارآة مصدر سابق، محمد فوزي، )2(
  .76عصام بدوى، مرجع سابق، ص ) 3(



  ):المتابعة(أهداف الرقابة  2- 10

  :يتفق العديد من العلماء على األهداف التالية

تحقق الرقابة الوقائية ألن لها الدور الوقائي بحيث تحمي المنظمة من األخطاء التي  
  .بكر عن المشاكل و المعوقات التي تعترض سير العملتتعرض لها، وذلك بالكشف الم

  .التأكد من أن اللوائح و القوانين والقرارات يتم تطبيقها و احترامها 
تهدف إلى التأكد أن العمل التنفيذي يسير دون انحراف لما هو مخطط له من أجل  

  .تحقيق األهداف
  .ة المقررةالتأكد من أن السياسات المالية يتم التصرف فيها وفقا للخط 
  .التأكد من عدم التعسف في استخدام السلطة، بمراعاة حقوق العاملين 
  .التأكد من الحد من اإلسراف 
  .ترشيد عملية اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق منها بالسياسة العامة و بأهدافه 
التأكد من المستويات اإلدارية المختلفة، تقوم بمتابعة لكل من األعمال التي تشرف  

  .هاعلي
  :خطوات الرقابة 3- 10

يتفق العديد من الباحثين منهم محمد فوزي، إبراهيم حماد، إبراهيم شيحة، إلى تقسيم 
  :الرقابة إلى المراحل التالية

 .تحديد المعايير أو المقاييس الرقابية 

تقويم األداء من خالل قياس ما تم إنجازه فعال، أي مقارنة النتائج المحققة بالمعايير  
ة، االجتماعية و االقتصادية، وهذا التقييم يتم عن طريق وسائل متنوعة، الموضوع

 التقارير اإلدارية و الشكاوي والتفتيش

تحديد إذا كان هناك انحرافات، ة تحديد درجته، ذلك من خالل مقارنة النتائج بمعايير  
في عملية المقارنة صعبة، ألن العديد من المعايير الرقابية يصعب وضعها .  األداء

صورة ملموسة مثل رضا العمال و العاملين والروح المعنوية، و نشاط االبتكارات، 
 . 0والهدف من التقييم المقارنة بين المخطط و األداء الفعلي هو

  .)1(تحديد أسباب االنحراف و العمل على تصحيحها 
  
  اضية الرقابة وعملية اتخاذ القرار في إبراهيم عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمية لإلدارة الري) 1(

 .30، ص2003، دار الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية، 1المجال الرياضي، ط



هناك من الباحثين من يضيف مرحلة أخرى كحليم المنيري، علي الشريف، وهو التقييم  
  .والتعديل، و الذي يؤكد تقسيم ذكره أحمد عاشور وهو التقويم و التصحيح

  :لمقومات األساسية لنجاح الرقابةا 4- 10

  :لكي تنجح عملية الرقابة يجب
 .أن تتناسب خطة الرقابة مع طبيعة النشاط و احتياجاته 

مرونة الخطة الرقابية و يقصد بها التواؤم مع الواقع في حالة حدوث بعض التغيرات،  
 .و لكن البد أن ال تكون المرونة على حساب دقة العمل و مالئمته

 النظام الرقابي مفهوما و أهدافه واضحةأن يكون  

 .وضع معدالت ومعايير رقابية يقاس على أساسها األداء و األعمال 

االبتعاد عن تصيد األخطاء و استخدام التشجيع والبحث عن العمل الجيد والعمل على  
 .اإلصالح و معالجة المشاكل

 .حيحهاأن تكون الرقابة موضوعية إلستعاب األخطاء، ليسعى المخطئ لتص 

 .)1(يجب أن تكون الرقابة على فترات متقاربة و في الوقت المناسب 

 .ممارسة الرقابة بعيدا عن الضغوطات وذلك ببث أجواء التعاون 

 .تطوير أساليب و نظم الرقابة، مع تطوير أساليب نظم العمل 

  :أنواع الرقابة 5- 10

ة أنواع، و من هذه حيث صنفها العلماء إلى عدالرقابة بعدة أشكال ب ةيمكن ممارس
 :التقسيمات مايلي

  :الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية 1- 5- 10

  :الرقابة الخارجية 

تعتبر الرقابة الخارجية مفروضة على أعمال المنظمة أو الوحدة اإلدارية من خارجها 
 وذلك بقصد تقييم األعمال و اإلنجاز مثل الرقابة المالية و الرقابة القضائية و الرقابة

  .)2(اإلدارية
  
 
 
  
  
  .125مفتي إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص ) 1(
  .107محمود فوزي حلوة، مرجع سابق، ص) 2(



  :الرقابة الداخلية 

وهي عملية مراقبة نشاطات المنظمة بواسطة جهاز الرقابة الداخلية، والذي يكون موجودا 
  .داخل المنظمة مع منح هذا الجهاز استقالل للعمل دون التأثير عليه

  :ومن مهمات الرقابة الداخلية
  .تقييم أوجه النشاطات الداخلية -
المحافظة على أصول المنظمة مع فحص مدى تطابق النشاطات مع السياسات  -

  .تواإلجراءا
  .تقييم درجة كفاءة األداء اإلداري و استخدام الموارد -

 :الرقابة الوقائية و الرقابة المعالجة  2- 5- 10

بها تخفيض حجم الخلل والخطأ وتقليل المعالجات و يقصد  :ةالرقابة الوقائي 
والتضحيات، وتتمثل في وضع القواعد والتعليمات والمعايير، تحديد أسلوب التوظيف 
وبرامج التدريب والتطوير، ذلك أن جميع هذه المتغيرات توجه سلوكيات األفراد 

  .العاملين والمدراء و تحد من التصرفات غير الضرورية

يقصد بها معالجة األعمال و السلوكات التي ال تتطابق مع اآلراء  :ةالرقابة المعالج 
 .)1(المطلوبة و العمل على مطابقة األنشطة مع المعايير و األنماط الموضوعية

  : القراراتاتخاذ  - 11

إن عملية اتخاذ القرارات عملية مستمرة و متغلغلة في الوظائف األساسية لإلدارة، ألن 
هذه العملية يقوم بها كل مدير و تتم في جميع .  خاذ القراراتوجودها جاء نتيجة الت

  .المستويات اإلدارية
  :تعريف إتخاذ القرارات 1- 11

يمكن تعريف عملية اتخاذ القرارات بأنها االختيار القائم على أساس بعض المعايير مثل 
اج اكتساب حصة أكبر من السوق، تخفيض التكاليف و توفير الوقت، زيادة حجم اإلنت

والمبيعات، و هذه المعايير عديدة ألن جميع القرارات تتخذ و في ذهن القائم بالعملية 
بعض هذه المعايير، و يتأثر اختيار البديل األفضل إلى حد كبير بواسطة المعايير 

 .المستخدمة

  
  
  .108ص  محمد فوزي حلوة، مرجع سابق،) 1( 



  :خطوات عملية اتخاذ القرار 2- 11

دارة في تحديد خطوات أو مراحل عملية اتخاذ القرار، منهم يقتصر على يختلف علماء اإل
  :ثالثة خطوات و منهم من يذكر أكثر وهي

  تحديد المشكلة 
  تحليل المشكلة 
  تحديد الحلول البديلة أي تحديد البدائل 
  .تقييم كل بديل 
  .اختيار أفضل حل 
  ..تحويل القرار إلى عمل فعال 

  
   :خالصة

ر أو مفهوم التسيير اإلداري، كما تطرقنا لتعريف المسيتناولنا في هذا الفصل 
، رأهمية مبادئ التسييلنجاح العمل اإلداري، وخبرات المسير المدير فأوضحنا مدى أهمية 

ات اإلدارة الرياضية المعاصرة، ظهرت في أدبيالتي أو العمليات اإلدارية هذه التسمية 
بحيث يالزم كل عملية اتخاذ القرار  الرقابة،العمليات في اإلدارة تبدأ بالتخطيط و تنتهي بو

ظي باهتمام  كبير في الرشيد، هذه العمليات مهمة جدا خاصة في المجال الرياضي الذي ح
لكفاءات لتطوير األداء اإلداري، وهذا باستعمال تحتاج دول العالم، كما أن المنظمات 

ات الحديثة في المنظمات األساليب الحديثة لتحقيق أهدافها، لذلك يجب األخذ باالتجاه
اإلدارية التي تهدف إلى التغيير نحو األفضل في العملية اإلدارية، هذا التغيير الذي شهده 
العالم و ما زال يشهده في ظل العولمة والتطور التكنولوجي السريع، إضافة يجب توفر 

والي في الفصل الم. تشريعات تسهل هذا التسيير و تتماشى مع تغيرات العصر الحالي
سنحاول تسليط الضوء على الجانب القانوني التشريعي لتسيير النوادي الرياضية 

  . الجزائرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثل ـالفص
التشريعات وتسيير النوادي 

 وية لكرة القدم الجزائرية  النخب



 

  :تمهيد
تحتل مكانة هامة في المجتمع، ألنها وسيلة من الوسائل العلمية  إن الرياضة

وية التي تستخدم مظاهرها المختلفة إلعداد اإلنسان بدنيا وفكريا،  فتعددت األنشطة الترب
الرياضية واختلفت وقسمت الرياضات إلى فردية وجماعية و من ضمن هذه األخيرة كرة 
القدم التي احتلت مكانة جد هامة فأصبحت أشهرها في كل بلدان العالم، فصخرت لهذه 

قامت الجزائر بإنشاء العديد من المنشآت من . ولة واألنديةاللعبة إمكانات كبيرة من الد
الرياضية منها النوادي، هذه األخيرة التي تتطلب تسييرا إداريا محكما،  لكن تسييرها 
يحتاج إلى قوانين تضبطه وتنظمه كمهنة ال تكون مباحة إأل للمختصين والمؤهلين علميا 

سه من الواقع بجعل كل من مارس من كليات التربية الرياضية، لوضع حد لما تلم
الرياضة يصبح مدربا أو إداريا، وهذا كي يكون التسيير ناجحا ويتماشى مع متطلبات 

  .العصر الحالي
من خالل هذا الفصل سنعطي نظرة شاملة حول القانون بصفة عامة والقانون 
ي الرياضي بصفة خاصة محاولين تسليط الضوء على القوانين الخاصة بتسيير النواد

  .النخبوية لكرة القدم الجزائرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ماهية القانون -1
إن الفرد ال يستطيع العيش منفردا عن غيره دون أن يختلط بالعالم الخارجي وما 
يدور حوله، لذا يترتب على هذا االختالط نشوء عالقات متعددة و متنوعة ال يسهل تباينها 

ما عليه من حقوق وواجبات اتجاه غيره، فالقانون إال بواسطة قواعد قانونية، تبين للفرد 
بهذا سوف نتطرق لتعريف القانون بصفة . ضروري لتنظيم سلوك األفراد في المجتمع

  .  عامة و القانون الرياضي بصفة خاصة، وظيفته، خصائص قواعده و قانونيتها
   :تعريف القانون 1-1

صد بها العصا المستقيمة، و يق kanunأصل كلمة قانون، هي كلمة يونانية األصل 
أي تدل على االستقامة في القواعد و المبادئ، فالقانون لغة معناه الخط المستقيم الذي 

و من هنا يتضح لنا أن كلمة قانون تستخدم كمقياس أو معيار . يعتبر مقياس لالنحراف
أو  تقاس به انحرافات الخارجين على القانون، الذين يعتبر سلوكهم منحنيا أو منحرفا

   )1( .معوجا أي أنه ليس مستقيما كالقانون
يستعمل لفظ القانون في علم القانون للداللة على أحد المعنيين، فالمعنى العام أن القانون قد 
يستعمل للداللة على القواعد الملزمة التي تنظم عالقات األفراد في الجماعة بصرف النظر 

  . تشريعيةعن مصدرها، إن كان الدين أو العرف، أو هيئة 
يطلق لفظ القانون على القواعد الملزمة، التي تضعها السلطة التشريعية، : المعنى الخاص

  ...بهدف تنظيم أمر معين فنقول مثال القانون المدني، القانون التجاري، قانون العقوبات
   )2( .وتصاغ القوانين عادة في شكل موارد أو نصوص قانونية

  :الرياضيفي المجال تعريف القانون  1-2
ال يوجد تعريفا جامعا مانعا للقانون الرياضي، إال أن المتخصصين في المجال الرياضي  

  :والقانون حاولوا وضع تعريف يكون أكثر واقعية
   
 
 
 
 
 
  
أسحق إبراهيم منصور، نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، دون طبعة، ديوان المطبوعات ) 1(

  .25، ص 1999ة، الجزائر، الجامعي
  .14، ص1999، دار ريحانة، الجزائر، 2عمار بوضياف، مدخل للعلوم القانونية، ط) 2(



قانون التربية البدنية و الرياضية، على أنه مجموعة القواعد  حسن أحمد الشافعي فيعرف
مهور، القانونية التي تنظم عالقة األفراد العاملين في المجال الرياضي، العب، إداري، ج

  )1( .سواء كانت قواعد مكتوبة تسمى تشريعا أو عرفا
كما عرف القانون الرياضي أنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الرياضي 

  )2( .والرياضيين، أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم و تحكم المعامالت الرياضية
  :وظيفة القانون 1-3

القرن العشرين، و األمم المتحدة، و العولمة، فلم يعد إن المجتمع الحديث مجتمع 
قبيلة، إذ أصبح للقانون وظائف عدة على صعيد األفراد و صعيد الدولة، و النظام، 
كالمحافظة على المصالح االقتصادية واالجتماعية و السياسية و الثقافية، فالقانون يسعى 

المجتمع و إقامة التوازن بينهما، لتوفير األمن و االستقرار، ضمان الحرية لألفراد و 
وحماية الموارد البشرية و االقتصادية التي تشكل الثروة القومية للبالد، للنهوض بها على 

و كذا . حماية النظم االجتماعية، بمنع الجرائم من خالل القانون الجنائي. الصعيد الدولي
   )3( .حماية النظام السياسي للدولة من خالل القوانين الدستورية

  :خصائص القاعدة القانونية 1-4

نستخلص من تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك األفراد في 
  :المجتمع، و تقترن بجزاء، عند مخالفتها، وفيما يلي بعض خصائص القاعدة القانونية

   :القاعدة القانونية هي قواعد السلوك تحكم الروابط االجتماعية 1-4-1
كقاعدة قانونية اجتماعية يخاطب المجتمع في زمن معين و في مكان معين،  القانون

فوجود المجتمع يعني وجود القانون، فهو الذي ينظم سلوك األفراد داخل الجماعة، ليحدد 
  .حقوقهم و واجباتهم، ويختلف في تقدمه من مجتمع آلخر

  
  
  
  

  
، دار الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية، 1ي في الرياضة، طحسن أحمد الشافعي، المنظور القانوني عانة و الجنائ) 1 (

 .12، ص2004
، بدون طبعة، إمارات 1ط, خليفة راشد الشعالي، عدنان أحمد ولي العزاوي، مساهمة في نظرية القانون الرياضي) 2(

  .30، ص2005العربية المتحدة، 
  .17، ص1999ر وائل للطباعة و النشر، عمان، سليمان الناصري، مدخل لدراسة القانون دراسة مقارنة، دا) 3(



   :القواعد القانونية عامة و مجردة 1-4-2
يقصد بالتعميم أن القاعدة القانونية ال تخص شخصا معينا بذاته، أو موضوع محدد 

ويقصد . بذاته، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها
شخص محدد، مثال القانون  ونية، أن الخطاب ال يتوجه إلىبالتجريد في القاعدة القان

  .الخاص بالمدربين في الرياضة موجه لجميع المدربين بدون استثناء

   :القواعد القانونية ملزمة 1-4-3
يقصد باإللزام أن القاعدة القانونية واجبة التطبيق من طرف المخاطبين بها، و هي 

ن يمتنع عن تنفيذها أو يخالفها، ويقصد بالجزاء مقترنة بجزاء الذي يحدده القانون لم
ومن ) رجال الدرك، الشرطة( العقاب أو اإلجبار على االلتزام، باستعمال القوة العمومية 

  :بين هذه الجزاءات
توقع على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات  :جزاءات جنائية 

  .الجزائري، اإلعدام، السجن، الحبس، الغرامة
و هو التعويض في حالة حدوث ضرر، إبطال التصرفات القانونية  :جزاءات مدنية 

  .المخالفة لقواعد القانون المدني
منها تأديب الموظفين عند مخالفتهم للقواعد اإلدارية، و كذا إلغاء  :جزاءات إدارية 

  .القرارات اإلدارية المعيبة
   :القانونية قانونية القواعد 1-5

وتكون صادرة من ) قانونا(انونية إذا كان مصدرها معتبرا شرعا تعتبر القواعد ق
  :المشرع الوطني، باستثناء

  .إذا صدر من المشرع الوطني قانون يعترف بالقاعدة القانونية األجنبية -
 .إذا كانت القاعدة القانونية الخارجية متطابقة للقاعدة القانونية الوطنية -

التي توقعها الدولة مع المنظمات أو الدول، والتي تلتزم المعاهدات و االتفاقيات العامة  -
بموجبها بتنفيذ القواعد القانونية، المتفق عليها في هذه المعاهدات واالتفاقيات، كالتزام 
الجزائر بالميثاق األولمبي والدولي، لوائح و قوانين االتحادات العالمية التي تكون عضوا 

إلضافة اللتزام الدولة بقوانين محاربة المنشطات أو أية فيها من خالل اتحاداتها الوطنية، با
   )1( .قوانين أخرى

  
  .30خليفة راشد الشعالي، عدنان أحمد ولي العزاوي، مرجع سابق، ص) 1(



  :عالقة القانون بالعلوم األخرى -2
تنظيم القانون للعالقات االجتماعية يتطلب منه االعتماد على مقومات الحياة في 

  .تنوعها، سواء اجتماعية، اقتصادية، سياسية، و أخالقيةالمجتمع على 
  : عالقته بعلم السياسة 2-1

تظهر العالقة في قواعد النظام السياسي في المجتمع التي يضعها القانون، إذ يحدد    
شكل الحكم في الدولة، و تنظيم السلطات العامة فيها، كما تظهر العالقة كذلك عند سن أو 

  )1(.نونية، إذ يتأثر المشرع باألوضاع السياسية السائدة في المجتمعتعديل القواعد القا
  :عالقته بعلم االجتماع 2-2

يعتمد القانون على علم االجتماع، و ذلك باالستفادة من دراسة الظواهر 
االجتماعية، كظاهرة اإلدمان، التدخين، تشغيل األطفال، قانون الصحافة، فالقانون إذا يحد 

  )2( .ماعية السلبية في المجتمعمن الظواهر االجت
  :عالقته بعلم االقتصاد 2-3

إنتاج، توزيع، : علم االقتصاد هو العلم الذي يدرس حاجات األفراد االقتصادية من
استهالك، العالقات االقتصادية بين األفراد، لذلك يتدخل القانون ليحدد هذه العالقات  

وانين تدخل في مجال االقتصاد بهدف وينظمها، فالقانون التجاري و القانون المالي ق
 .التنظيم

 :مصادر القانون الرياضي -3
إن المصادر التي تستمد منها القوانين متعارف عليها فقها و قانونا، و القواعد القانونية 
ال تختلف من حيث الهيكل العام التي تصدر منه، غير أن النشاط الرياضي رغم أنه 

يصدر من المشرع، فهو يتميز عن القوانين األخرى يصدر من المشرع، بالرغم من أنه 
في أنه يستمد كثيرا من قواعده من مصادر دولية، أي من المؤسسات والمنظمات الدولية، 

وبهذا سنتطرق ألهم مصادر القانون الرياضي التي ذكرها كل من خليفة راشد الشعالي  
  .وعدنان أحمد في كتابهما نظرية القانون الرياضي

 
  
  
مد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر و مح) 1(

  .55التوزيع، الجزائر، بدون سنة، ص
، دار وفاء لدنيا الطباعة و النشر، 1، ط1حسن أحمد الشافعي، التشريعات في التربية البدنية و الرياضية، ج) 2(

  . 15ص ،2004اإلسكندرية، 



  : التشريع 1- 3

في كافة دول العالم تعتبر التشريعات هي المصادر األصلية لكافة القوانين، 
والتشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة، بإصداره في الدولة، و هو 

يختلف حسب النظام الدستوري السائد في كل بلد، و التشريع يتضمن ثالثة أنواع تتدرج   
الدستور، ويعتبر : ا و إلزاميتها، حسب درجة مصدرها في سلم السلطات و هيفي قوته

أعلى القوانين، باعتباره التشريع األساسي للدولة وبعده يأتي التشريع العادي الذي تصدره 
السلطة التشريعية، و بعدها يأتي التشريع الفرعي أي القرارات و اللوائح التي تصدرها 

  .السلطة التنفيذية
  : قانون الدستوريال 3-2

مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم شكل الدولة و سلطتها، وهيئاتها  هو" 
، بحيث يتضمن الدستور شكل الدولة )1("العامة وعالقة كل منها باآلخر و بالمحكومين

وطابعها السياسي، وكذا تنظيم السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، الحقوق 
  .والحريات

القاعدة الدستورية تحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة، وتستمد منه القوانين 
  . العادية الفرعية قوتها

  : القانون 3-3
 .القوانين العادية و القوانين الفرعية يتضمن القانون كل من

أو  كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ المدونة، أو لفظ التقنين تشريعات العاديةباليقصد 
القانون الذي تقوم بوضعها السلطة التشريعية في الدولة، في شكل قواعد أو نصوص تنظم 

منها القانون  ،العالقات بين األفراد أو بينهم و بين الدولة في المجاالت االجتماعية المختلفة
يمر سن هذه التشريعات بمراحل تبدأ باقتراح  .ني، قانون العقوبات، قانون العملالمد

التصديق عليه والقانون الذي يعرض للمناقشة على البرلمان، ثم للتصويت عليه مشروع 
  .)2(نشره ليصبح نافذاوإلصداره 

أما التشريعات الفرعية هي األنظمة و التعليمات، و هي مجموعة القواعد القانونية التي 
عملية تصدرها السلطة التنفيذية المختصة و بحسب الصالحيات المخولة و الالزمة لتسيير 

 .تطبيق القانون
  
  .49عمار بوضياف، مرجع سابق، ص) 1(
  .144أسحق اسماعيلي، مرجع سابق، ص) 2(



    :قانون الجنائي 3-3-1
هو ينقسم إلى ررة لها، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم المق

فعال التي تلحق ه القواعد تجرم األذه قسمين، قانون العقوبات، قانون اإلجراءات الجزائية،
، فقواعد قانون العقوبات تبين ما يعد جريمة و ما يفترض لها ضررا بالفرد أو الجماعة

من جريمة، أما قواعد قانون اإلجراءات الجزائية تبين اإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها 
لتطبيق قانون العقوبات، عند وقوع الجريمة، لضبط الفاعل و كذا السلطات المختصة 

والقانون الرياضي يستمد من القانون الجنائي بعض األحكام . تباع هذه اإلجراءابإت
الخاصة بتوقيع العقوبات، فمثال جاء الفصل الرابع عشر الخاص بأحكام جزائية من قانون 

  ، يتعلق بالتربية البدنية والرياضية2004أوت  19مؤرخ في  10-04رقم 
  :قانون المدني 3-3-2

ي العقود و كيفية إبرامها، إذ نجد فيه  قاعدة تنص على أن العقد المدنينظم القانون  
أركان العقد التي يجب أن تتوفر ليكون ب ه نصوص تتعلقفي تجاءشريعة المتعاقدين، كما 
إرادتين رضا و إال بطل العقد أو فسخ، أي توفر المحل، السبب، ال :العقد صحيحا، وهي
  .ي المجال الرياضي تكون الرياضة مشروعة، مثال فمشروعا يكون  متطابقتين و المحل

   :قانون المعامالت التجارية 3-3-3
لقد أصبحت المؤسسات الرياضية في العصر الحالي، مؤسسات تهدف لتحقيق 

ذلك بالدعاية، الترويج، بيع التذاكر، حقوق النقل التلفزيوني، و هذا فيه أرباح والربح، 
  .لقانون التجاريتجاري اضخمة، فيعتبر عمل 

   :قانون العمل 3-3-4
من أصحاب االختصاص،  يتطلب النشاط الرياضي إبرام عقود مع أشخاص

كالطبيب الرياضي، المدرب، و الرياضيين، و هذه العقود تخضع لقانون العمل مع مراعاة 
الشروط و البنود الواردة في العقد، و المتفق عليها بين األطراف المتعاقدة، فيجب مراعاة 

  .ياضية الخاصة إن وجدت، كاللوائح الخاصة بانتقال الالعبين مثالاللوائح الر
كما توجد مصادر أخرى للقانون الرياضي يستمد القانون الرياضي قواعده كما سبق ذكر 

  :ذلك  وهي كما يلي
  .قرارات االتحادات الرياضية الدولية 
  .أحكام المحاكم الوطنية و الدولية  
  .القرارات الرياضية الدولية  



  ).القضاء الرياضي(ارات لجان التحكيم الرياضية العالمية قر  
 .الفقه القانوني الرياضي العالمي و الوطني  

  : تطور التشريع الرياضي في الجزائر -4
في الجزائر بمراحل، إذ صدرت عدة تشريعات و تم مر تطور التشريع الرياضي 

مشرع الجزائري  مواكبة إلغاء أخرى حسب النظام السائد في كل مرحلة، بحيث يحاول ال
   :المراحل فيمايلي هالتغيرات التي تطرأ، نوجز هذ

  :1986_1976المرحلة األولى  4-1
وفي . الفرنسي أول قانون ينظم الرياضة في الجزائر 01/07/1901كان قانون 

فترة بعد استقالل الجزائر كانت المنشآت الرياضية قليلة، و كان التنظيم سيء والتأطير 
دم، فحاولت الجزائر سن بعض التشريعات في المجال الرياضي، ذلك كان صعبا يكاد ينع

بسبب التحوالت االقتصادية و السياسية في الجزائر، هذا ما جعل المشرع الجزائري يتبع 
النموذج الفرنسي للتربية البدنية و الرياضية القائم على الّلبرالية مع بعض التعديالت، مع 

فصدرت بعض القوانين، التي معظم . ت النظام االشتراكي أنذاكالعلم أن الجزائر انتهج
مؤرخ في  157/62قواعدها مقتبسة من التشريعات الفرنسية، فصدر قانون رقم 

01/12/1962)1(.  
مؤرخ في  63/254كما جاء نص خاص بالجمعيات الرياضية عن طريق مرسوم، 

صدر طبقا لما جاء في ، الذي )2(ينظم الرياضة و الجمعيات الرياضية 10/07/1963
  . السالف الذكر 62/157و قانون رقم  01/67/1901قانون 
صدرت تعليمات رسمية، تم اقتباسها من القوانين والمنشورات الفرنسية  1970في 

المتعلقة بممارسة مهنة التربية البدنية والرياضية والمتعلقة بالتكوين الرسمي ألساتذة  
  . التربية البدنية والرياضية

 
 
  
  
يحدد عمل التشريعات الفرنسية، ماعدا ما يتعارض مع السيادة  01/12/1962مؤرخ في  62/157قانون رقم ) 1(

  .11/01/1963صادرة بتاريخ  2الوطنية، جريدة الرسمية عدد 
، صادرة في 47، يتعلق بتنظيم الرياضة، جريدة الرسمية عدد 10/07/1963مؤرخ في  63/254مرسوم رقم ) 2(

17/07/1963.   



كما بدأ تكوين اإلطارات في هذه المرحلة، وكانت ممارسة الرياضة بكل حرية ولكل 
أما بالنسبة للمنشآت فتم إنشاء مركب متعدد الرياضات ومركب . المستويات والقطاعات

  .جويلية5
   1986_1976:  مرحلة الثانيةال 4-2

، 1986، 1976تميزت هذه المرحلة باإلصالحات كما صدر  ميثاقين وطنيين 
 76/81الذي من خالله تم تقنين التربية البدنية و الرياضية باألمر  1976ودستور 

( يتعلق بالمجال الرياضي، فحسب ما جاء فيه أن الرياضة  23/10/1976المؤرخ في 
تسعى  3و حسب المادة .حق وواجب، فأصبح تنظيما إجباريا في النشاطات ) 42المواد 

شآت و أجهزة الرياضة، و تنظيم مصالح مكلفة بترقية الدولة وضع سياسة تخطيطية للمن
، حق المواطنين في حماية 1976من دستور  67النشاطات الرياضية، فجاء في المادة 

  .صحتهم بترقية التربية البدنية و الرياضية، بحيث اعتبرت ذات منفعة عامة
ون بمسعى بدأ تطبيق اإلصالحات الرياضية، و تم إدراج الرياضة كعنصر مك 1977في 

الثورة الثقافية، و خلق نظام جديد للتربية البدنية و الرياضية، يتوافق مع التوجيهات 
   .االشتراكية للبالد

  :بداية الثمانينات :مرحلة الثالثةال 4-3
، لكن لم يأتي بالجديد في المجال الرياضي، 1989صدر في هذه المرحلة دستور 

على النظام االقتصادي، بحيث تم تعديل  1988بالرغم من التغيرات التي طرأت في 
التشريعات و إلغاء تشريعات أخرى، و استحداث تشريعات جديدة، بما فيها التشريعات 

متعلق  14/02/1989مؤرخ في  89/03قانون رقم : ومن بين هذه التشريعات. الرياضية
ر نتيجة الذي صد. )1(بتنظيم و تطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية

التحوالت السياسية و االقتصادية في البالد، و الفراغ القانوني بسبب عدم تطبيق األمر 
المتعلق باستقاللية المؤسسات  88/01، و الذي هو من أسباب ظهور قانون 79/81

العمومية، بحيث أدى لتنازل المؤسسات العمومية عن تمويل النشاطات الرياضية، 
عبارة عن جمعيات رياضية منها االتحاديات ، الرابطات،  وأصبحت المؤسسات الرياضية

  .إلخ... النوادي
  
يتعلق بتنظيم و تطوير المنظومة الوطنية الرياضية، جريدة رسمية عدد  14/02/1989مؤرخ في  89/03قانون رقم ) 1(

  .15/02/1989في صادرة  07



 25/02/1995المؤرخ في  95/09بموجب األمر رقم  89/03تم إلغاء القانون 
، )1(المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها

وهذا راجع لعدة أسباب منها التغير و التطور السريع في شتى المجاالت، وعدم مسايرة 
ذلك القانون للواقع مع نقص الدقة فيه، بحيث يعتبر هذا القانون القاعدة التشريعية األساسية 

 04/10لتي تنظم المجال الرياضي، إلى أن صدر تعديل لهذا القانون بموجب القانون رقم ا
متعلق بالتربية البدنية و الرياضية، و هو القانون الساري  2004أوت  19المؤرخ في 
  .المفعول حاليا

  :2004أوت  19المؤرخ في  04/10رقم أهداف و مبادئ قانون  4-4

ليحدد القواعد العامة التي تسير جاء  )2(04/10ن ، فإن قانو3، 2، 1حسب المواد 
، فجاء فيه  كل ما يتعلق بالمجال الرياضي فجاءت فيه بها التربية البدنية و الرياضية

نصوص خاصة بالرياضة الترويحية و الرياضة التنافسية، فيهدف هذا القانون إلى التفتح 
هم، كما يهدف إلى الترقية الفكري للمواطنين، تهيئتهم بدنيا، و المحافظة على صحت

االجتماعية و الثقافية واألخالقية للشباب و تدعيم قيم التماسك االجتماعي، إضافة إلى 
توفير كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل األفضل للوطن في المنافسات الرياضية 

  .الدولية
رجال، (المواطنين،  تعتبر التربية البدنية و الرياضية حسب هذا القانون حقا معترفا به لكل

  ).نساء، صغار، كبار
  .كما اعتبر هذا القانون ترقية و تطوير التربية البدنية و الرياضية من الصالح العام

  :تفسير القواعد القانونية -5
إذا كانت القواعد القانونية واضحة مفهومة  فال تحتاج إلى تفسير، فيستخدم إذا 

اضحة الداللة، أو حالة نص المعيب، أو حالة التفسير عند وجود قواعد قانونية غير و
تناقض بين قاعدتين قانونيتين مثال مخالفة قاعدة قانونية من القانون العام قاعدة قانونية من 
القانون الخاص، و التفسير أنواع قد يكون تشريعيا أو قضائيا أو فقهيا، أو إداريا، و ذلك 

 .في حاالت معينة سنتطرق إليها

  
  
، 17، متعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية، جريدة الرسمية عدد 25/02/1995م األمر رق) 1(

  .29/03/1995صادرة في 
  ، متعلق بالتربية البدنية و الرياضية، 2004أوت  19، مؤرخ في 04/10قانون رقم ) 2(



  :أنواع التفسير 5-1
  .ي، فقهي، إداريالتفسير بحسب مصدره أربعة أنواع، تشريعي، قضائ

  :التفسير التشريعي 5-1-1

هو التفسير الذي يصدر عن المشرع نفسه ليبين حقيقة ما قصده من تشريع سابق، 
إذا قدر أن هذا التشريع يشوبه غموض معين، و بهذا تعتبر الالئحة التنفيذية أو القانون 

  .التفسيري في منزلة التشريع ذاته
  :التفسير القضائي 5-1-2

ير الذي يصدر عن القاضي حين يطبق قواعد القانون، بتوضيح معنى هو التفس
القاعدة القانونية و بيان حكمها و شروط انطباقها على األشخاص و الوقائع التي تعرض 

  .عليهم في المنازعات القضائية
   :التفسير الفقهي 5-1-3

عية، و هو التفسير الذي يصدر عن الفقهاء الذين يقومون بتفسير القواعد التشري
التعليق عليها و انتقادها، و غالبا ما يكون تفسيرهم نظريا، بالرغم من أن الفقهاء حاليا 

  .يحاولون عدم االبتعاد عن الواقع االجتماعي في صياغة التفسير
  :التفسير اإلداري 5-1-4

هو التفسير الذي يصدر على شكل تعليمات أو بالغات أو منشورات دورية من 
العامة المختصة إلى الموظفين اإلداريين، بغرض تفسير التشريعات و الجهات اإلدارية 
  .)1(كيفية تطبيقها عمليا

  :طرق التفسير 5-2

تنحصر طرق التفسير في نوعين؛ طرق التفسير الداخلية و طرق التفسير الخارجية 
  :نتطرق لها فيما يلي

   :طرق التفسير الداخلية 5-2-1
ة، يستعمل تفسيره للقاعدة القانونيالقاضي في  الداخلية للتفسير ألن سميت بالطرق

التحليل المنطقي، فيستخلص من العبارات و ألفاظ النص الحكم الواجب تطبيقه، و هو 
  :أنواع منها

 
  
  
 .188سابق، ص  مرجع، رأسحق إبراهيم منصو) 1( 



  :االستنتاج بطريق القياس 

لحالة نصا تشريعيا مقرر يلجأ إليه في حالة نقص في التشريع، فيتم تطبيق في هذه ا
مثال الحكم الشرعي الذي جاء في . لحكم حالة أخرى إذا كانت الحالتان متشابهتان في العلة

قيست عليه حالة الموصى  >>من يقتل مورثه اليرثه <<الحديث النبوي الشريف الذي يقول
دأ له الذي يقتل الموصى ليتعجل الحصول على الوصية، و حرم من حقه في الوصية كمب

  . عام في الشريعة اإلسالمية، لتشابه الحالتين في العلة
  :االستنتاج من باب أولى 

في هذا النوع نجد العلة في الحالة التي لم ينص عليها المشرع أوضح منها في الحالة 
 >>وال تقل لهما أف و ال تنهرهما <<مثال ذلك اآلية التي تقول . التي نص عليها المشرع

  .)1(ج منها أنها تجرم ضرب األم واألبفمن باب أولى نستن
  :االستنتاج بمفهوم المخالفة 

يتم تطبيق النص في هذه الحالة عكس الحكم الوارد في النص، و ذلك إما الختالف 
التي نص عليها المشرع، تعتبر استثناء من الحالة  الحالةالعلة في الحالتين، و إما ألن 

الستدالل بمفهوم المخالفة صورة عكسية غير المنصوص عليها، و بعبارة أخرى فإن ا
: تماما لالستنتاج من مفهوم الموافقة، فيمكن التعبير عن مفهوم المخالفة بالمقولة التالية

  . )2(>>كل ما ليس محظورا فهو مباح<<
  :طرق التفسير الخارجية 5-2-2

في هذا النوع من التفسير يلجأ القاضي إلى الوثائق أو الدالئل لتفسير النص  
  :التشريعي، ومن بين هذه الطرق

  : حكمة المشرع 

يقصد بها الغاية التي من أجلها سن المشرع القانون، بحيث من خالل هذه الغاية يسهل 
تفسير النص و يسهل تطبيقه تبعا لها، فالبحث في إرادة المشرع بالبحث عن قصده 

  . والمصلحة التي يريد حمايتها يسهل للقاضي فهم النص
 
 
  
  
  
  .212، مرجع سابق، صإبراهيم منصور أسحق) 1(
  .306فور، مرجع سابق، ص سعيد جع) 2(



  :األعمال التحضيرية للتشريع 

يقصد باألعمال التحضيرية مجموعة الوثائق الرسمية والمذكرات اإليضاحية، وتقارير 
ومناقشات اللجان و الهيئات التي قامت بإعداد التشريع، فهذه األعمال تساعد المفسر كثيرا 

  .الكشف عن مقصود المشرع في
  :المصادر التاريخية 

الذي استقى منه المشرع حكمه، فالمفسر يرجع إلى هذا  يقصد بها األصل التاريخي
األصل ليتعرف على اإلرادة الحقيقية للمشرع، مثال التقنين الفرنسي يعتبر مصدرا تاريخيا 

  .يبالنسبة لكثير من قوانيننا كالتقنين المدني، التقنين التجار
  :المنظمات الرياضية - 6

إن المنظمة أو المؤسسة هي مجموعة من األفراد، تتوحد إلنجاز مهمة ما، أي 
 فيها، فردكل  وظيفة هدف المنظمة، و تحديد الهيكل التنظيمي المالئم الذي يحدد للمنظمة

  .باإلضافة إلى عالقة الفرد باألفراد اآلخرين في المجموعة
كذلك وت أو اتحادات رياضية، من أجل تدعيم رياضة معينة، تقوم كل دولة بتشكيل منظما
  .لتدعيم الرياضات بشكل عام

  :المنظمات الوطنية 6-1

  .المنظمات التي تنشأ في معظم الدول سنذكر 
  : االتحادات األهلية 6-1-1

تطلق هذه التسمية على االتحادات الرياضية التي تم إنشائها لتدعيم رياضة معينة، 
أهلي لكل رياضة، و يجب أن يكون األفراد في اإلتحاد األهلي، قد مارسوا فيوجد إتحاد 

  .هذه الرياضة على المستوى المحلي و اإلقليمي والقومي
التي يضمها  ،يقوم اإلتحاد األهلي بتأسيس منظمات رياضية محلية و إقليمية أيضا

  : يعمل اإلتحاد الرياضي األهلي على. )1(مشتركين و إداريين
  .اإلدارة الرياضية، كالكفاءة و الفعالية و الموضوعية تطوير في 
  .زيادة فرص االشتراك للرياضيين في المسابقات و العروض و غيرها 
 .تطوير برامج التدريب 

  
  
إبراهيم محمود عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، اإلمكانات و المنشآت في )1(

  .90، مرجع سابق، ص المجال الرياضي



  :اللجنة األولمبية األهلية 6-1-2

تقوم اللجنة األولمبية األهلية بالتعاون مع االتحادات األهلية للنظر في مشكالت خاصة 
برياضات مختلفة، كما أنها تعمل على تطوير جميع الرياضات في الدولة، بفضل سياسة 

نظمات الرياضية بإدارتها، و تعمل موحدة بحيث يقوم مجلس اإلدارة الذي يمثل مختلف الم
  :هذه اللجنة على

  .وضع األولويات للرياضة -
 .تسوية النزاعات بين االتحادات الرياضية -

 .منح الشهادات، الترخيصات للمنظمات الرياضية -

 .التخطيط لتطوير الرياضة -

 :منظمات االحتراف 6-1-3
ة كبيرة، مما أدى بالرياضة، حيث أصبحت لديها شعبي لقد ازداد اهتمام كل الدول

لظهور رياضة احتراف، أي منظمة تهدف لتحقيق الربح، فانتشرت هذه الرياضة في بلدان 
مختلفة من العالم، كأمريكا، أوربا، اليابان، بحيث العائد من الربح يستعمل لتسديد أجور 
عمال المنظمة الرياضية، و كذلك مختلف مصاريف المنظمة، و لهذا هذه المنظمات تعتمد 

  )1(.لى الترويج، التسويق الرياضيع
 :المنظمات الدولية 6-2

سنتطرق ألشهر المؤسسات الدولية الرياضية، فتحدد أهمية النشاط الرياضي من اتساع 
  .الرقعة الجغرافية للنشاط و عدد الممارسين له

   :اللجنة األولمبية الدولية 6-2-1
و حسب هذا التأسيس هي  ،1894يونيو  23تأسست اللجنة األولمبية الدولية سنة 

منظمة دولية غير حكومية، غير ربحية، تتمتع بالشخصية االعتبارية، معترف بها لدى 
  .المجلس الفدرالي السويسري و مقرها هو مدينة لوزان بسويسرا

  :و صممت اللجنة األولمبية الدولية لغرض
الدولي، و تعتبر  قيادة الحركة األولمبية، مع مراعاة ما جاء في الميثاق األولمبي -

قراراتها نهائية، و مكتبها التنفيذي له صالحية واسعة في تفسير قراراتها، و يمكن 
  )2(.في حاالت خاصة casااللتجاء للتحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضية 

 .92إبراهيم عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص ) 1(
  50ولي العزاوي، مرجع سابق، صخليفة راشد الشعالي، عدنان أحمد ) 2(



نشا الفكر األولمبي، في أحضان عقول تقر و تحترم النشاط الرياضي الخاص بالهواة، 
بالرغم من تنازلها عن شروط صارمة فيما يتعلق ببعض  االتحادات، إال أنها ال زالت 
تصر على أن بعض الرياضات ال يمكن اعتبارها أولمبية الحتوائها مظاهر العنف 

من الميثاق على األلعاب التي تشرف  51حشية، أو استخدام ظاهر لآللة، نصت المادة والو
  :عليها االتحادات الرياضية الدولية و تعتبر ألعاب أولمبية منها

ألعاب القوى للهواة، البيسبول، كرة السلة، المالكمة للهواة، كرة الطاولة و منها أيضا كرة 
  .القدم و غيرها من األلعاب

  :التحادات الرياضية الدوليةا 6-2-2

لقد توسعت االتحادات من الناحية القانونية و الجغرافية،فأحكمت سيطرتها على 
النشاط الذي تخصصت فيه إلى حد أنها أصبحت قادرة على فرض نفسها، و حتى انتزاع 

  .بعض من سلطات الدول و سيادتها على األنشطة التي تقام في أقاليمها
  .)1(ادية الدولية العالمية لكرة القدم، ألنه موضوع اهتمامنانحن سنركز على االتح

  :"FIFA"اإلتحاد الدولي لكرة القدم 

هيئة عالمية تحكم كرة القدم و تقوم بتنظيم هذه اللعبة و قوانينها  اإلتحاد الدولي لكرة القدم
و هي تحت نظم . 1932حول العالم، و يوجد مقرها بمدينة لوزان السويسرية منذ عام 

  .القوانين السويسرية
سنوات  4و تعقد اجتماعا كل . تقوم الهيئة العليا في الفيفا بالتواصل مع كل اتحاد محلي

لمناقشة تغيير بعض قوانين كرة القدم بمشاركة المجلس الدولي التشريعي،  1998منذ عام 
إذ يهتم الرئيس و تختار الهيئة العليا رئيس الفيفا و السكرتارية التابعة له و أعضاء الفيفا، 

 60باألعمال المكتبية، بينما يقوم السكرتارية باالهتمام بالدول المنظمة إليها، و أكثر من 
  .جمعية وطنية عينت كأعضاء

كونفديراليات أي اتحادات قارية، و يجب على  6يتكون اإلتحاد الدولي لكرة القدم من ستة 
وفقا لتصنيفها الجغرافي مثال  االتحادات الوطنية أن تكون عضوا في اإلتحاد القاري

  . )2(االتحادية الوطنية الجزائرية لكرة القدم عضو في اإلتحاد اإلفريقي لكرة القدم
  
  
  
  .50خليفة راشد الشعالي، عدنان أحمد ولي العزاوي، مرجع سابق، ص )1(
. القاهرة. ز الكتاب للنشرمرآ. 2ط. الحكم العربي و قوانين آرة القدم. مصطفى آامل محمود و محمد حسام الدين) 2(

  .29ص . 1999



 :الهيئات التنظيمية لكرة القدم الجزائرية 6-3

  :االتحادية الجزائرية لكرة القدم 6-3-1

تعتبر اتحادية كرة القدم المسؤولة األولى عن كرة القدم في الجزائر، منذ االستقالل 
  .، و لقد ترأس االتحادية منذ ذلك الوقت عدة شخصيات قديرة1962

االتحادية الرياضية الجزائرية لكرة القدم جمعية منصوص عليها بموجب قانون 
فحسب النظام الداخلي لالتحادية الجزائرية لكرة  ،1990المؤرخ في ديسمبر  90/31

القدم، فإن المادة األولى منه تنص أن االتحادية الجزائرية لكرة القدم، تقوم بتسيير ومراقبة 
  .هاويكرة القدم االحترافي وال

و تمارس االتحادية الرياضية الوطنية سلطتها على الرابطات و األندية الرياضية المنضمة 
   .إليها

  :اإلطار القانوني لالتحادية الجزائرية لكرة القدم 2-3-1-1

مؤرخ في  90/31االتحادية الجزائرية لكرة القدم جمعية منصوص عليها بموجب القانون  
، يحدد 1997أكتوبر  8مؤرخ في  97/376عيات، و قانونالمتعلق بالجم 1990ديسمبر 

فإن االتحادية  04/10من قانون  50حسب المادة ف كيفيات تنظيم االتحاديات الرياضية،
غة وطنية، تسيرها أحكام القانون المتعلق ذات صب الرياضية الوطنية هي جمعية

المصادق عليها ها، واصة ببالجمعيات، و أحكام هذا القانون، و كذا قوانينها األساسية الخ
و بموجب قوانين  و تمارس نشاطاتها بكل استقاللية  ،من طرف الوزير المكلف بالرياضة

  .أخرى سارية المفعول
   :صالحيات االتحادية 6-3-1-2

   2004أوت  19مؤرخ في  04/10من قانون  51نجد هذه الصالحيات في المادة
  :)1(وهي 
الرياضية، مكافحة تعاطي المنشطات، وضع نظام وضع نظام المراقبة الطبية  -    

المراقبة الطبية الرياضية، وضع نظام لترقية األخالق الرياضية والوقاية من العنف 
  .ومحاربته

  تسيير المنافسات و تسيير الفرق الوطنية للمشاركة في المنافسات الدولية -
 .اممارسة السلطة التأديبية على الرابطات و النوادي المنظمة إليه -

 .وضع معايير االلتحاق بالفرق الوطنية -



رقابة الرابطات و النوادي الرياضية المنظمة إليها، بإنشاء هياكل  المراقبة   -
 .والتسيير المالي

وضع برامج متطورة للبحث عن رياضي النخبة و المستوى العالي المقيمين  -
 .بالخارج و التكفل بهم

  .د موافقة الوزير المكلف بالرياضةاالنضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بع -
  :هياكل االتحادية الجزائرية لكرة القدم 6-3-1-3
  :تتكون من الهياكل التالية 

  .و هي الهيئة التي تقوم بسن القوانين في الهيكل التنظيمي لالتحادية :الجمعية العامة 
  .و هو الجهاز التنفيذي :المكتب االتحادي 
  .داري لالتحاديةو هي الهيكل اإل :األمانة العامة 
 ).1(و التي تقوم بدعم هياكل االتحادية في ممارستها لمهامها :المختصةاللجان الدائمة و 

   :لكرة القدم الجزائرية الرابطة الوطنية 2- 6-3
سنتطرق لإلطار القانوني للرابطة الوطنية لكرة القدم، أي القوانين التي  يخضع لها 

  .كل التنظيمي الذي تعمل بهتسييرها، ثم ندرج صالحياتها، و الهي
  :لكرة القدم الجزائرية اإلطار القانوني للرابطة الوطنية 6-3-2-1

مؤرخ في  90/31قانون رقم جمعية منصوص عليها بموجب الالرابطة الوطنية لكرة القدم 
متعلق بتوجيه  1995ديسمبر  25في  مؤرخ 95/9األمر رقم و، 1990ديسمبر 4

القوانين األساسية  0000البدنية و تنظيمها و تطويرها، كذاالمنظومة الوطنية للتربية 
  .لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، القوانين الداخلية للرابطة الوطنية لكرة القدم

   :لكرة القدم الجزائرية صالحيات الرابطة الوطنية 6-3-2-2
  :من القانون األساسي للرابطة الوطنية مايلي 2جاء في المادة 

طة الوطنية الجزائرية لكرة القدم بتسيير البطولة الوطنية للقسم الوطني تقوم الراب -
األول و الثاني و الرابطات الجهوية لكرة القدم، مكلفة بتسيير البطوالت الجهوية، 

من النظام  8في إطار الشروط التي يحددها القانون ، كما جاء كذلك في المادة 
  .)2(وطنية لكرة القدمالداخلي للرابطة الوطنية أو االتحادية ال

-   
  
يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على االتحادية الجزائرية  2000مارس  14قرار مؤرخ في ) 1(

   .لكرة القدم
  .19االتحادية الجزائرية لكرة القدم، توصيات الجلسات الوطنية، القانون األساسي للرابطة الوطنية، ص ) 2(



  .1996مايو  8المؤرخ في  96/166ياضية، نجدها في قانون رقم مهام الرابطة الر
  :التنظيم الهيكلي للرابطة الوطنية 6-3-2-3

منه تتكون الرابطة 6المادة  1996مايو  8مؤرخ في  166/ 96حسب المرسوم التنفيذي 
  :)1(الرياضية من

  .و هي الجهاز السيد للرابطة :الجمعية العامة 
طة، ومناط بمهام عدة كتوزيع المهام، تحديد مشروع و هو المسير للراب :الرئيس 

جدول أعمال دورات الجمعية العامة، استدعاء أجهزة الرابطة إلى غير ذلك، المادة 
  .96/166من مرسوم  14

 17هو الذي يقوم بتنفيذ مداوالت الجمعية العامة، المادة  :المكتب التنفيذي للرابطة 
  .96/166من مرسوم 

جهاز استشاري، يقوم بتحضير الجمعية العامة و كيفيات  و هو :مجلس الرابطة 
الداخلي و اللجان المختصة، و تعمل على دعم الرابطة في  تحدد بالنظام التي تسييره

  .ممارسة مهامها
  :النوادي الرياضية الجزائرية -7

إن األندية دورها مهم و فعال فهي تعمل إلى جانب مختلف أجهزة الدولة، على 
و رعايتهم، فاألندية هي الوسيلة لتطبيق الفلسفة الرياضية الحديثة، التي تقوم تعلم الشباب 

على مبادئ اجتماعية سليمة، وفق أصول و نظريات تربوية نفسية، و ذلك برسم البيانات 
تهدف النوادي الرياضية لتربية  04/10من قانون  42حسب المادة . )2(و تخطيط البرامج 
  .و تكوين الشباب

    :النوادي الرياضية الجزائرية تصنيف 7-1
 45، 44، 43تصنف النوادي الرياضية في الجزائر إلى ثالثة أصناف، ذلك حسب المواد 

  :ينذكرها فيما يل 04/10من قانون 
  
  
 
  
  
  
  
  .مؤرخ في مايو يحدد آيفيات تنظيم الرابطات الرياضية، و آيفية سيرها 166-96مرسوم تنفيذي ) 1(
لدين بدوى، آمال أميري، التطور العلمي لمفهوم الرياضة، دار الشباب للطباعة، القاهرة، عصام الدين محمد ا) 2(

 .225، ربما ص1992



   :النادي الرياضي الهاوي 7-1-1
على أن النادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير  43تنص المادة 

و كذا القانون  ،04/10مربح، تسير بقانون متعلق بالجمعيات و أحكام قانون رقم 
  .األساسي، المعد من طرف االتحادية الرياضية الوطنية، و الذي يحدد مهامه

  : النادي الرياضي شبه المحترف 7-1-2

فإن النادي الرياضي شبه المحترف هو جمعية رياضية تهدف  45، 44حسب المادة 
  .وعة األجرلتحقيق الربح، في جزء من نشاطها، خاصة تنظيم التظاهرات الرياضية المدف

  .تحديد مهام هذا النادي بواسطة قانون أساسي -
إن تشكيل النادي لصندوق احتياطات بفضل ما يتيحه من أرباح، و تطبيق أحكام  -

 715، 23مكرر و 715القانون التجاري، على أعضاء األجهزة المسيرة، المواد 
 .1-813و  811، و 26مكرر 715و  25مكرر 

ف االمتياز الستغالل المنشآت الرياضية العمومية ضمن و للنادي الرياضي شبه المحتر
  .شروط حالة توفر الشروط

إن النادي الرياضي الهاوي، و النادي الرياضي شبه المحترف تخضع اعتمادهما إلى 
 .04/10من قانون  42الرأي التقني المسبق، لالتحادية الوطنية المعنية، م

   :النادي الرياضي المحترف 7-1-3
يقوم هذا  )1( 2004أوت  19مؤرخ في 10- 04من قانون  46مادة من خالل ال

  : النادي بـ
تنظيم التظاهرات و المنافسات الرياضية المدفوعة األجر، و تشغيل مؤطرين و رياضيين 
مقابل أجر، و كذا كل النشاطات التجارية المرتبطة بهدفه، فالنادي الرياضي المحترف 

  :التي نص عليها القانون التجاري و هي يمكن أن يأخذ شكل الشركات التجارية
  .المؤسسات الوحيدة الشخص رياضة ذات مسؤولية المحدودة •
  .الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة •
  .الشركة الرياضية ذات األسهم •

، كما 04/10تسيير هذه الشركات يتم بالقانون التجاري و القوانين األساسية، و ق 
شخص الطبيعي أو االعتباري أن يؤسسوا أو يكونوا شركاء يمكن للنادي الرياضي أو ال
رأسمال الشركة فأكثر، تخصص كل  3/1إذا امتلك النادي .في نادي رياضي محترف

  .األرباح لتشكيل صندوق االحتياطات



  : النادي الجزائري لكرة القدم 7-2

ة من النظام الداخلي لالتحادية فإن النادي هو عبارة عن جمعي 26حسب المادة 
رياضية، أو هي مؤسسة ذات طابع رياضي، معترف بها طبقا ألحكام القانون المتعلق 

  .بالجمعيات، و كذا قانون الرياضة و التربية البدنية و التنظيم ساري المفعول
  :أهداف النادي 7-2-1

انطالقا من األهداف و مهام اإلتحاد الرياضي العام التي يعمل النادي على تحقيقها، 
  : هداف التاليةنستخلص األ

  .تربية و تكوين الشباب بترقية الروح الرياضية و الوقاية من العنف و محاربته -
  .زيادة اإلنتاج و مضاعفة الدخل القومي

  .العمل على رفع المستوى الفني لأللعاب و العمل على نشر و توسيع األلعاب األولمبية -
  .ية و الخلقيةتكوين مواطن متكامل من الناحية الفكرية و البدن -
العمل على تشجيع الهواية الرياضية و االهتمام بها، باإلضافة إلى ترسيخ المثل  -

  .الرياضية العليا في حياة أفراده
  :من مهام النادي ما يلي :مهام النادي 2- 2- 7 
  .رفع اللياقة البدنية لمنتسبيه و االرتقاء بمستواهم الصحي -
باستقطاب أكبر عدد من المواطنين لممارسة ، ةتحقيق شعار الرياضة الجماهيري -

  .النشاطات الرياضية
  . خلق قدرات و كفاءات رياضية عالية للوصول إلى البطوالت و المسابقات الدولية  -
الدفاع عن الوطن و اإلخالص لألمة العربية و احترام العمل، ترسيخ روح الجماعة  -

  .والتعاون و الصدق و التواضع و نبذ الظلم و الغش
  .صون سمعة البالد و تمثيلها خير تمثيل_ 
  .تشجيع ممارسة الديمقراطية_ 
  :اإلطار القانوني للنادي  7-2-3

إن القوانين التي يسير بها النادي الرياضي هي القوانين المتعلقة بالجمعيات، التي    
المتعلق بالجمعيات،  1990ديسمبر  4مؤرخ في  90/11جاء النص بها في القانون رقم 

متعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية  1995فيفري  25مؤ في  09/95انون رقم ق
، منه خاصة المرسوم التنفيذي 18، 17البدنية والرياضية و تنظيمها و تطويرها، مواد 

مؤرخ في  284/90متمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1990افريل  30مؤ في  90/118رقم



الشباب و الرياضة، مرسوم التنفيذي رقم يحدد صالحيات وزير  1990سبتمبر  22
يحدد صالحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية  1994أوت  10مؤرخ في  247/94

، إضافة إلى قانون التربية البدنية و الرياضية قانون رقم )1(و البيئية و اإلصالح اإلداري
  )2( .2004أوت  19المؤرخ في 04/10

   :الهيكل التنظيمي 7-2-4
  :الهيكل التنظيمي للنادي من يتكون
تشمل جميع األعضاء الذين ينص عليهم القانون األساسي، و هي  :الجمعية العامة 

فهي التي تحدد التوجيهات الرئيسية في . الهيئة التشريعية في الهيكل التنظيمي للنادي
الجمعية حسب القوانين، و تبث في الوضع المالي للجمعية و تصوت على الميزانية، 

  .تخب مكتب الجمعية أو تحدد تشكيالتهتن
  .هو الجهاز التنفيذي للنادي :مكتب النادي 
  .و يمثل النادي في كل األعمال و النشاطات التي يقوم بها :رئيس النادي 
و هم الموضوعين تحت تصرف النادي طبقا للتنظيم الساري  :الموظفون التقنيون 

 .المفعول

  .ل النادي في ممارسة مهامهو تعمل على دعم هياك :اللجان المختصة 
  :عائدات النادي -8

منه، و قانون  26المادة  1990ديسمبر  4المؤرخ في  90/11استنادا للقانون رقم 
  :فعائدات النادي هي 2004أوت  19المؤرخ في  04/10رقم 
  .اشتراكات أعضاء النادي 
  .العائدات التي تتحصل عليها من أنشطتها 
 .الوالية أو البلديةإعانات قد تقدمها الدولة أو  

 
 
 
   
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الشباب و الرياضة، وزارة الشباب و الرياضة، وزارة الداخلية، ) 1(

 .، نموذج القانون األساسي للنادي الرياضي1990يونيو  6قرار وزاري مؤرخ في 
  .من النظام الداخلي العام للنادي 3و  2لمادة و ا 2004أوت  16مؤرخ في  10- 04من قانون  42 ةالماد (2) 



منها يناصيب، كراء بعض العقارات في النـادي  : عائدات قد تتحصل عليها من أنشطتها
لفترات محددة، بيع بعض السلع، فكل هذه النشاطات التي تعود بالربح على الجمعية فيجب 

  .ساري المفعولأن تستعمل في حدود ما جاء في القوانين المختصة و التنظيم ال
من نفس القانون أنه يمكن أن تكـون عائـدات مصـدرها جمـع      29كما جاء في المادة 

  .تبرعات علنية، مرخص بها و شروط طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما
   :الهبات و الوصايا 8-1

فإنـه ال يمنـع    1990ديسمبر  4المؤرخ في  90/31من قانون  28حسب المادة 
لوصاي،ا إال إذا أتت بشروط تعارض األهداف التي جـاء بهـا القـانون    قبول الهبات و ا

  . األساسي و التشريع المعمول به
يمنع قبول الهبات و الوصايا اآلتية من جمعيات أو هيئات أجنبية، إال بموافقـة السـلطة   

  .العمومية
  :رياضي النخبة -9

نخبـة، و حقـوقهم   سنتطرق في هذا العنصر لتعريف رياضة النخبة و أهداف رياضي ال
  والتزاماتهم

  :تعريف رياضي النخبة 9-1

ذات المستوى العالي، كل رياضي أو مجموعة رياضـيين  يقصد برياضي النخبة و
  .)1(حققوا أداء رياضيا ذا مستوى علمي أو دولي

  :شروط اكتساب صفة رياضي النخبة و ذو المستوى العالي
أي يمنحهـا الـوزير المكلـف     تكتسب صفة رياضي النخبة بتقرير من طرف الـوزير، 

  .)2(بالرياضة، بعد اقتراح من االتحادية الرياضية الوطنية، و أخذ رأي اللجنة األولمبية
  : أهداف رياضة النخبة 9-2

 2004أوت  19المؤرخ في  04/10لرياضة النخبة أهداف عدة ذكرها قانون رقم 
منه، مـن   11المادة  1995يناير  25مؤرخ في  95/09منه، و كذا قانون رقم  22المادة 
  :أهمها

 .الدولية و العالمية و التتويج فيها المشاركة في المنافسات الوطنية و

  
  
  .يحدد القانون األساسي لرياضي النخبة و ذات المستوى العالي 2000/278من مرسوم رقم  2المادة ) 1(
  سابق صدر ، م2000/278من مرسوم رقم  26ة الماد) 2(



  : ت رياضي النخبةحقوق و التزاما 9-3

  .لرياضي النخبة حقوق يتمتعون بها و في مقابل ذلك يلتزمون بأداء واجباتهم و التزاماتهم
  :حقوق رياضي النخبة 9-4

فإن مـن   04/10من قانون  27مؤرخ، و المادة  2000/278من قانون  9استنادا للمادة 
  :حقوق رياضي النخبة ما يلي

علق بتحضيره التقنـي، أجرتـه، دراسـاته، تكوينـه،     يستفيد من تدابير خاصة، فيما يت -
  .مشاركته في االمتحانات و مسابقات اإلدارة العمومية

  .تأجيل التجنيد في الخدمة الوطنية عند الضرورة -
  .له حق في التكوين و التحضير في الخارج لتحسين أداءه الرياضي -
  .فترات غياب مدفوعة األجر -
  .قد تصيبهالتأمين على المخاطر التي  -
  .حماية و متابعة طبية رياضية -
  .توفير له الوسائل الالزمة السترجاع القوة -
  .الحق في قانون أساسي -
  .األولوية في استعمال المنشآت الرياضية و التجهيزات -
  :التزامات رياضي النخبة و ذات المستوى العالي 9-5

من قـانون   32و المادة  28دة مؤرخ في، و الما 2000/278من قانون  8استنادا للمادة 
  :، فإن التزامات رياضي النخبة مايلي04/10
  .احترام القوانين و األنظمة الرياضية_ 
  .تحسين األداء الرياضي_ 
االمتناع عن العنف و االلتزام بـاألخالق الرياضـية، و عـدم اسـتعمال المنشـطات      _ 

  .المحظورة و مكافحتها
  .تمثيل الوطن بصفة مشرفة_ 
ياضي النخبة االلتزام بالمشاركة في كل المنافسات الدولية و العالمية و القاريـة  على ر_ 

  .المقررة في برنامج االتحادية الوطنية المعنية، أو اللجنة الوطنية األولمبية
  :خالصة

 ، و بالخصـوص القـانون الرياضـي   ا ألهم المفاهيم الخاصة بالقانونبعدما تطرقن
هيئات تسيير كرة القدم دوليا ووطنيـا، و خاصـة    أهم و وتطوره التاريخي في الجزائر،



اإلطار القانوني لتسيير النوادي الجزائرية، قد وصلنا إلى ختام الباب األول لهذه المذكرة، 
بحيث سنشرع في الباب الثاني الذي خصصناه للدراسة الميدانية لمنهجية البحث، تحليـل  

  .ومناقشة النتائج الميدانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  :باب الثانيال
  الجانب التطبيقي  

  
 منهجّية البحث :الفصل األول 

  
 عرض و مناقشة :الفصل الثاني 

 النتائج                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  األولل ـالفص
 منهجّيـة البحـث



 

  :تمهيـد

وهذا قصد اإلجابة  ،يتم التركيز كثيرا على الجانب التطبيقي في البحوث العلمية
ت اإلحصائية وهذا بتوظيف التقنياالتي تطرح حول الموضوع المدروس،  على التساؤالت

، وهنا تتجلى أهمية في التحليل والتفسير للتأكد من صحة الفرضيات المصاغة أو بطالنها
ختيار الوسائل الصحيحة والمناسبة لجمع المعلومات والتقنيات المناسبة للترجمة المتعلقة ا

  .بالبيانات 
ث المنهج ن حيلذلك سوف نتناول في هذا الفصل المتعلق بمنهجية الدراسة الميدانية م

ت وتحليل لجمع المعلوما ،ات والوسائل المستعملةالمناسب وعّينة الدراسة وشرح األدو
  .تقنيات اإلحصائية المستعملةال بالفرضيات وكذا إبراز ذلك مع إبراز عالقتها

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  



  :منهج البحث -1
 بحثنا نظرا لطبيعة موضوعنا ارتأينا أن نعتمد على المنهج الوصفي إلجراء

  .فهو يعتمد على وصف ما هو كائن في الواقع الميداني، 
ويعرف المنهج الوصفي في مجال التربية والتعليم  بأنه كل استقصاء ينصب على ظاهرة 

قصد تشخيصها وكشف من الظواهر التعليمية  أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر ب
  (1).جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها

لوصفي من أهم وأحسن المناهج في البحث التي تتسم بالموضوعية ويعد المنهج ا
خالل هذه  .لكونه يعطي الحرية الكاملة للمستجوبين للتعبير عن أرائهم حول موضوع ما

الدراسة وحسب طبيعة الموضوع كما سبق و أن ذكرنا، اتبعنا المنهج الوصفي ألننا 
مستوى النوادي بما فيه الجانب  ستحاول البحث عن واقع تطبيق الوظائف اإلدارية على

القانوني التشريعي، حيث سنبحث عن الوظائف الدقيقة لألنشطة واألشياء والعمليات 
واألشخاص، حيث نصور الوضع الراهن ونحاول تحديد العالقات التي توجد بين الظواهر 

لتنبؤ عن  واألداء الرياضي في كرة القدم، أو التيارات التي تبدو في العملية كما سنحاول ا
   2) ( .األحداث المقبلة في ميدان التسيير اإلداري للنوادي

  أدوات وتقنيات البحث  -2
  :استخدم الباحث في هذه الدراسة أداتين من أجل تحقيق أهداف الدراسة وهما

 :   االستبيان 

يعرف االستبيان على انه عبارة عن مجموعة من األسئلة المرتبة بطريقة منهجية، 
  .وسيلة لجمع المعلومات يستعمل كثيرا في بحوث العلوم االجتماعيةوهو كذالك 

تمد المعلومات من المصدر األصلي، وهو عبارة عن جملة من أسئلة هذه الطريقة تس
، شبه مفتوحة والمفتوحة يتم صياغتها في استمارة يتم توزيعها إلى األشخاص مغلقة

  واضحة تتميز بعدم األسئلة ن تكونيشترط أ. على األسئلة المعنيين، وهذا قصد اإلجابة
 
 
  
  
  25ص1998,األردن‘عمان,1دار الفكر للطباعة  والنشر والتوزيع ط,أسس التدريب الرياضي  ،قاسم حسن حسين -1
حسان أحمد الشافعي، سوزان أحمد مرسى، معايير نقد الرسائل العلمية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،  -2

  45، ص 2004



ويجب أن تكون الحساسة التي ترتبط بحياة الفرد، لتحيز ويتجنب فيها الباحث األسئلة ا 
  )1( .الجمل بسيطة وسهلة األلفاظ والكلمات التي تتضمنها األسئلة أو

سؤال موجه لالعبين، المدربين  21قام الباحث ببناء استبيان مكون من   
به ثالث محاور حيث كل محور االستبيان . واألخصائيين على مستوى نوادي كرة القدم

خاص بفرضية جزئية معينة، وكل محور متكون من مؤشرات مستمدة من الخلفية النظرية 
  .والدراسات السابقة، تم تنظيمها على شكل أسئلة

التي قمنا بصياغتها على أساس مؤشرات   4، 3، 2، 1مكون من األسئلة  :المحور األول
  .ية لكرة القدم ومدى انعكاسه على األداء الرياضيدالة عن التخطيط في النوادي النخبو

التي قمنا بصياغتها على أساس مؤشرات   8، 7، 5،6مكون من األسئلة  :المحور الثاني
  .تدلنا على التنظيم في النوادي النخبوية لكرة القدم وانعكاسه على األداء الرياضي

التي قمنا بصياغتها   15، 14، 13، 12، 11، 10، 9مكون من األسئلة  :المحور الثالث
على أساس مؤشرات تدلنا على التوجيه في النوادي النخبوية لكرة القدم وانعكاسه على 

  .األداء الرياضي
التي قمنا بصياغتها على   21، 20، 19، 18، 17، 16مكون من األسئلة  :المحور الرابع

النخبوية لكرة القدم  أساس مؤشرات تدلنا على الجانب التشريعي القانوني لتسيير النوادي
 .وانعكاسه على األداء الرياضي

  :المقابلة 

لتدعيم البيانات التي نستمدها من وسيلة البحث األولى وهي استمارة االستبيان، 
للوصول إلى جمع أكبر عدد من البيانات الخاصة بموضوعنا أضفنا المقابلة كوسيلة ثانية 

تعتبر "في هذا البحث هي المقابلة الشخصية، لهذه الدراسة، ونوع المقابلة التي اخترناها 
المقابلة استبيانا شفويا أي محادثة موجهة بين الباحث والشخص أو أشخاص آخرين بهدف 
الوصول إلى حقيقة أو موقف معين، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف 

 )2("الدراسة

 

 

  
  
، دار المسيرة 2ل إلى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية، طعبد اهللا زيد الكيالني، نضال آمال الشريفين، مدخ -1

  103، ص2007للنشر والتوزيع والطباعة، 
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سؤال فرعي، موجهة لمسئولين النوادي  11أسئلة رئيسية و  4تحتوي المقابلة على 
طنية و آخر من الرابطة الوطنية لكرة الجزائرية لكرة القدم وكذا مسؤول من االتحادية الو

األسئلة خاصة بالتسيير اإلداري في ). دليل المقابلة مرفق في المالحق( القدم الجزائرية 
النوادي الجزائرية وبالخصوص الوظائف اإلدارية التخطيط، التنظيم، التوجيه والجانب 

  .القانوني التشريعي وعالقتها بالتسيير ومستوى األداء الرياضي
       
  :مجتمع الدراسة -4

أعضاء النوادي الجزائرية لكرة القدم من الصنف األول  مهذه الدراسة هبحث لالمجتمع 
  :فريق، يتم توزيع أفراد مجتع الدراسة كما يلي 16وعدد هذه النوادي 

  سب التخصصح توزيع أفراد مجتمع الدراسة: ) 4( جدول رقم 
 

  حسب الوظيفة

 

  عدد اإلجماليال

النوادي، رئيس  مسؤولين
االتحادية، والرابطة الوطنية 

  لكرة القدم
18  

مدربين، مساعدين، إداريين 
  وأخصائيين

112  

  308  العبين
  438  المجموع

 
   :البحث عينة-4

العينة هي جزء من المجتمع أو مجموعة  جزئية من المفردات الداخلية في تركيب 
بشكل يجعلها ممثلة للمجتمع األصلي  يارهاشرط أن يكون اخت المجتمع الذي يجري عليها البحث

تمثيال صحيحا وعندئذ يستطيع الباحث أن يستخلص من دراسة العينة نتائج تصلح للتعبير عن 
  .المجتمع بأكمله

ولذلك تقوم مختلف البحوث العلمية على دراسة عينات محدودة مختارة من المجتمع األصلي 
  .لهذه العينات
حيث اعتمادنا في االختيار طريقة عينة  يغير عشوائ كان ةهذه الدراس عينةاختيارنا ل

يعطى في هذا النوع من العينات لعناصر مجتمع الدراسة األصلي حرية "الصدفة، حيث 
االختيار في المشاركة في الدراسة، بحيث ال يكون هناك تحديد مسبق لمن تشملهم العينة، 



ابلهم الباحث، بحيث يوافق هؤالء على بل يتم اختيار أفراد العينة من بين أول مجموعة يق
    )1("المشاركة في الدراسة، وذلك ضمن شروط تضمن تمثيال معقوال لمجتمع الدراسة

أكابر،  لكرة القدم من بين أول النوادي المشاركة في البطولة الوطنية للصنف األول، 
  :والتي وافقت لنا بإجراء هذه الدراسة هي كما يلي

 العناصر يأولمب 

 سين داينصر ح 

 شبيبة القبائل 

 إتحاد عنابة 

   :أما أفراد العينة فقد كان توزيعهم وعددهم كما يلي

  سب التخصصح توزيع أفراد عينة الدراسة: ) 5( جدول رقم 
 

  حسب الوظيفة في النادي

 العدد 

  اإلجمالي

  6  المسؤولين
: عمال النوادي بما فيهم

 نمدربين، إداريي
  وأخصائيين والعبين

120  

  126  وعالمجم
فيهم الالعبين والمدربين،  120األفراد الذين خصصناهم لإلجابة على االستبيان عددهم 

  .ناإلداريين واألخصائيي
التي وقع  نواديرؤساء لل 4وهم  ،6أما األفراد الذين تم إجراء المقابلة معهم فعددهم 

الرابطة  ممثل مناالتحادية الوطنية لكرة القدم و  اختيارها لهذه الدراسة وكذا ممثل من
 .الوطنية لكرة القدم
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  :مجاالت البحث -4

  :المجال الزمني 4-1
، 2007بعد الموافقة على موضوع البحث من قبل األستاذ المشرف في شهر ماي 
السنة،  بدأ الباحث ببناء الخلفية النظرية لهذه الدراسة وذلك لغاية شهر ديسمبر من نفس

وقبل الشروع في الدراسة الميدانية قام بالدراسة االستطالعية في األسبوع األول والثاني 
جانفي إلى غاية  15، بعدها قام بالدراسة الميدانية التي امتدت من 2008من شهر جانفي 

  .فيفري، وبعد جمع كل البيانات تم تبويبها وإخضاعها للوسائل اإلحصائية 15
  :انيالمجال المك 4-2

 يأولمب: تم إجراء البحث الميداني، في مالعب كرة القدم الخاصة بالنوادي
 20ملعب : وهي على التوالي إتحاد عنابةو شبيبة القبائل، نصر حسين داي، العناصر

بالجزائر العاصمة، ملعب الزيوي بالجزائر العاصمة، ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو  أوت
المقابلة مع ممثل االتحادية الوطنية وممثل الرابطة ماي بعنابة، أما مكان  19ومركب 

  .   الوطنية لكرة القدم فقد كان المكتب الخاص لهما بوالية الجزائر العاصمة
  :صعوبات البحث -6

العزيمة واالستعداد جعلنا نتخطى كل الصعاب، حيث كانت الصعوبات التي 
نذكر ويامه بالبحث العلمي واجهتنا كغيرها من الصعوبات التي يواجهها كل باحث عند ق

  :ها ما بليمن
  صعوبات إيجاد المادة العلمية في مكتباتنا -
  وإيجادهمالمدربين صعوبة االتصال بالمسؤولين و -
  .صعوبات عند جمع االستبيانات -
  .صعوبات التنقل بين المدن خاصة لمدينة عنابة نظرا لبعدها -
  
  
  
  
  
 
 
  



  :الدراسة اإلستطالعية
ة إستطالعية قبل الشروع في الدراسة الميدانية، وذلك لضمان دراسقمنا بإجراء 

السير الحسن للدراسة، كان الهدف منها معرفة مدى فهم المبحوثين ألسئلة اإلستمارة،  
إستمارات استبيان أولية خاصة بكل العمال في النوادي، من مدربين  50فقمنا بتوزيع 

ات الموزعة تمكنا من معرفة األسئلة ورياضين و إداريين، فمن خالل فرز هذه اإلستمار
التي كانت غير مفهومة وغير واضحة، حيث ألغينا سؤال من هذه اإلستمارة األولية 
وتمكنا من صياغة بعض األسئلة األخرى بشكل واضح ومفهوم، حتى توصلنا إلى تصميم 

سة كما قمنا خالل هذه الدرا. إستبيان على شكله النهائي لتوزيعه على عينة الدراسة
اإلستطالعية بعرض وسائل هذه الدراسة على أربعة محكيمين من أجل التأكد من صدق 

  .وسائل البحث
  

  :المستعملة األدوات اإلحصائية -9
لقد تم إخضاع النتائج المتحصل عليها في شكلها الكمي وهذا قصد التحليل إلى     

  :ب كل من وهذا لحسا) spss8(المعالجة باستعمال حزمة البرامج اإلحصائية 
اختبار كاف التربيع  9-1

2χ:  

بعد اإلجابة عن أسئلة االستبيان من طرف عينة البحث وفرزها مـن اجـل تحليـل    
وترجمة النتائج المتحصل عليها إلى أرقام معتبرة، اعتمدنا على وسيلة إحصائية باستخدام 

  :لداللة اإلحصائيةلدراسة ا 2χ اختبار
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fo : ،التكرارات الملحوظة أو المشاهدة  
fe :التكرارات النظرية أو المتوقعة.  
  
  
   :النسبة المئوية 9-2

  x  100عدد التكرارات                                         
  =  النسبة المئوية       
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  الثانيل ـالفص
  عرض ومناقشة النتائج



  :تمهيد

سنحاول في هذا  و تحديد منهجية البحث و وسائله،  بعد دراستنا للجانب النظري،
 الدراسة الميدانية حتى نعطيه المنهجية العلمية، بتحليل نتائجبالفصل االلمام بالموضوع  

الخاصة  ،الفرضيات التي قمنا بتحديدها بكل لخاصةاإلستبيان والمقابلة حسب المحاور ا
 ،بالتسيير اإلداري على مستوى النوادي الجزائرية لكرة القدم وواقع الوظائف اإلدارية أوال

  .      وكذا الجانب القانوني التشريعي لتسيير النوادي النخبوية
إلى أن  ،فرضياتكما انتهجنا طريقة تحليل و مناقشة النتائج حتى نعرف مدى مصداقية ال

 .   نصل لإلستنتاج العام لهذه الدراسة
 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 
 
  



   :ناالستبياعرض و تحليل نتائج  -1
نتائج المحور األول الخاص بالتخطيط اإلداري في النوادي  تحليلعرض و  1-1

  :النخبوية لكرة القدم وعالقته بمستوى األداء الرياضي

ة موضوعة من طرف النادي عند كل موسم هل هناك خطة واضح): 1(السؤال رقم 
  رياضي؟ 
المحسوبة و المجدولة الخاصة بالسؤال حول وضوح  2يبين كل من التكرارات و كا ):6(جدول رقم 

    التخطيط اإلداري

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

 61,9 % 65  نعم

44,286  5,99  2  0,05  
  28,6 %  30  ال

  9,5 %  10  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 9,50% 28,60% 61,90%

ال أدري ال نعم

 
  .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال الخاص بوضوح التخطيط ):3(الشكل رقم 

أن هناك فرق ذات داللة ) 6(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 44,286(المحسوبة  2قيمة كا
 النخبوية لكرة القدم ديكل النواهناك خطة واضحة موضوعة من طرف ومعنى ذلك أن 

  .عند كل موسم رياضي
  ؟ هل أهداف النادي واضحة و مبرمجة مسبقا عند بداية كل موسم): 2(رقم السؤال 

  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بوضوح األهداف في  2يبين كل من التكرارات و كا ):7(جدول رقم 

    النوادي 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  85,7 %  90  نعم

130 5,99  2  0,05  
  9,5 %  10  ال

 4,8 % 5  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

النسبة 4,80% 9,50% 85,70%

ال أدري ال نعم

 
 .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بوضوح األهداف في النوادي ):4(الشكل رقم 

  
ذات داللة أن هناك فرق ) 7(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 130(المحسوبة  2قيمة كا

أهداف النادي واضحة و مبرمجة مسبقا عند بداية كل موسم في النوادي  ومعنى ذلك أن
    .قدم الجزائريةالنخبوية لكرة ال

  

  ؟ ما مدى تناسب تلك األهداف واإلمكانيات المتاحة من طرف النادي): 3(السؤال رقم 
 
 
 
 
 
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بتناسب األهداف  2يبين كل من التكرارات و كا ):8(جدول رقم 

    واإلمكانيات المتاحة في النوادي

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  28,6 %  30  مناسبة

18,571  5,99  2  0,05  
  52,4 %  55  غير مناسبة
 19 % 20  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0%
10%

20%

30%
40%

50%

60%

النسبة 19% 52,40% 28,60%

ال أدري غير مناسبة مناسبة

 
يات المتاحة في تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بتناسب األهداف واإلمكان ):5(الشكل رقم 

  .النوادي
أن هناك فرق ذات داللة ) 8(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 18,571(المحسوبة  2قيمة كا

، و معنى ذلك حسب عمال النوادي أن ال يوجد )5(ك ما يبدو واضحا في الشكل رقم ذل
تناسب بين األهداف الموضوعة واإلمكانيات المتاحة من طرف النوادي النخبوية هناك 

 .لكرة القدم الجزائرية
  

  ؟حسب رأيك ما هو تأثير التخطيط الحالي للنادي على النتائج الرياضية): 4(السؤال رقم 
  
 
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة برأي عمال النوادي  2يبين كل من التكرارات و كا ):9(دول رقم ج

    على التخطيط 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  4,8 %  5  إيجابي

130  5,99  2  0,05  
  85,7 %  90  سلبي
 9,5 % 10  ال أدري

 %100 110  موعالمج
 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

النسبة 9,50% 85,70% 4,80%

ال أدري ال نعم

 
تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة برأي عمال النوادي حول التخطيط  ):6(الشكل رقم 

 .اإلداري الحالي

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 9(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(عند مستوى الداللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى 
)  5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 130(المحسوبة  2قيمة كا

التخطيط الحالي على مستوى  ، ومعنى ذلك أن)6(ذلك ما يبدو واضحا في الشكل رقم 
   .النادي له تأثير سلبي على النتائج الرياضية

 

نتائج المحور الثاني الخاص بالتنظيم اإلداري في النوادي النخبوية  تحليلعرض و  1-2

  :لكرة القدم وعالقته بمستوى األداء الرياضي

   ما هي درجة وضوح المسؤوليات على مستوى النادي؟): 5(السؤال رقم 
 
 



المحسوبة و المجدولة الخاصة بدرجة وضوح  2يبين كل من التكرارات و كا ):10(جدول رقم 

  مسؤوليات على مستوى النواديال

  النسبة التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  % 47,2  50  واضحة 
  % 51,9  55  غير واضحة  0,05  1  84, 3 0,238

 %100 105  المجموع
 

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

النسبة 51,90% 47,20%

غير واضحة واضحة

 
 .ة لنسبة األجوبة الخاصة بدرجة وضوح المسؤوليات في النواديتمثيل بياني باألعمد ):7(الشكل رقم 

  
أن ليس هناك فرق ذات ) 10(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
، إذ )1(ودرجة حرية ) 0,05(داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

المجدولة والتي تبلغ  2قيمة كاوهي بذلك أصغر من ) 0,238(المحسوبة  2بلغت قيمة كا
إال أنه غير دال إحصائيا، و معنى ) 7(و ذلك رغم الفرق الذي يبينه الشكل رقم ) 3,84(

ذلك أن هناك تكافؤ في وجهة نظر عمال النوادي فيما يخص درجة وضوح المسؤوليات 
  .وعدم وضوحها في تسيير النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية

ما مدى وضوح صالحيات كل العمال في النادي من مدربين، : )6(السؤال رقم 
   ؟أخصائيين، إداريين والعبين 

 
 
 
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بمدى وضوح  2يبين كل من التكرارات و كا ):11(جدول رقم 

    صالحيات كل العمال في النوادي

  النسبة التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  56,1 %  60  واضحة 
  42,1 %  45  غير واضحة  1  05, 0  84, 3  2,143

 %100 105  المجموع
 

0
0,1

0,2

0,3
0,4

0,5

0,6

النسبة 42,10% 56,10%

غير واضحة واضحة

 
تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول مدى وضوح صالحيات  ):8(الشكل رقم 

 .العمال في النوادي

  
أن ال يوجد هناك فرق ) 11(النتائج المبينة في الجدول رقم يتضح لنا من خالل 

، )1(ودرجة حرية ) 0,05(ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أصغر من قيمة كا  )2,143(المحسوبة 2إذ بلغت قيمة كا

معنى ذلك أنه هناك ). 8(الشكل رقم  وذلك رغم الفرق الطفيف الذي يبدو على) 3,84(
من يقول أن هناك وضوح في المسؤوليات و من يقول أنه ال يوجد هناك وضوح في 

 صالحيات عمال النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية  

هل يوجد تنظيم أو تنسيق بين كل المشاركين في النادي لتحقيق ): 7(السؤال رقم 
 ؟ األهداف

 
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بتنسيق العمال في  2بين كل من التكرارات و كاي ):12(جدول رقم 

   النوادي

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  38,1 %  40  نعم

44,286  5,99  2  0,05  
  57,1 %  60  ال

 4,8 % 5  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

النسبة 4,80% 57,10% 38,10%

ال أدري ال نعم

 
 .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بتنسيق العمال في النوادي ):9(الشكل رقم 

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 12(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

إذ بلغت ، )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
، )5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 44,286(المحسوبة  2قيمة كا

يوجد تنظيم أو تنسيق بين معنى ذلك أنه ال ). 9(و ذلك ما يبدو واضحا في الشكل رقم 
  .كل المشاركين في النادي لتحقيق األهداف

  
  

  ؟دي يساهم أو يعيق تحقيق النتائجهل التنظيم الحالي على مستوى النا): 8(السؤال رقم 
  
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بتأثير التنظيم الحالي   2يبين كل من التكرارات و كا ):13(جدول رقم 

  للنوادي على النتائج الرياضية 

  النسبة التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

  المجدولة
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

23,8 %  25 يساهم في تحقيق النتائج

17,143  5,99  2  0,05  
 23,8 %  25  يعيق تحقيق النتائج

 52,4 % 55  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

النسبة 23.80% 23.80% 52.40%

یساهم في  
تحقيق النتائج

یعيق تحقيق  
النتائج ال أدري 

 
حول تأثير التنظيم الحالي   تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال ):10(الشكل رقم 

 . لرياضيةللنوادي على النتائج ا

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 13(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
 )5,99(المجدولة والتي تبلغ  2، وهي بذلك أكبر من قيمة كا)17,143(المحسوبة  2قيمة كا

معنى ذلك أن عمال النوادي ليسو على دراية ). 10(واضحا في الشكل رقم ذلك ما يبدو  
     .التنظيم الحالي على مستوى النادي يساهم أو يعيق تحقيق النتائجإن كان 
 
 
 
 
 
 
  



نتائج المحور الثالث الخاص بالتوجيه اإلداري في النوادي  تحليلعرض و  1-3

  :يالنخبوية لكرة القدم وعالقته بمستوى األداء الرياض

  ؟هل يستعمل المسؤول أسلوب األوامر اللفظية): 9(السؤال رقم 
المحسوبة و المجدولة الخاصة باستعمال المسؤولين  2يبين كل من التكرارات و كا ):14(جدول رقم 

  لألوامر اللفظية 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  71,4 %  75  نعم

68,571 5,99  2  0,05  
 14,3 % 15  ال

 14,3 % 15  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 14,30% 14,30% 71,40%

ال أدري ال نعم

 
تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول استعمال المسؤولين  ):11(الشكل رقم 

  لألوامر اللفظية
أن هناك فرق ذات داللة ) 14(الجدول رقم  يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
، )5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 68,571(المحسوبة  2قيمة كا

يستعملون أسلوب المسؤولين  ومعنى ذلك أن) 11(ذلك ما يبدو واضحا في الشكل رقم 
   .األوامر اللفظية

  

أجب حسب مدى موافقتك بما ينطبق من هذه العبارات على مسؤولك ): 10(السؤال رقم 
  في النادي؟



  مجدولة الخاصة بالنمط القيادي المحسوبة و ال 2ل من التكرارات و كايبين ك): 15(جدول رقم 
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األسلوب الفوضوي األسلوب الدیموقراطي األسلوب األطقراطي

 .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالنمط القيادي ):12(الشكل رقم  

أن هناك فرق ذات داللة ) 15(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
،فيما يخص )2(ودرجة حرية ) 0,05(القيمة الكبرى عند مستوى الداللة  إحصائية لصالح

، )6(المحسوبة لكال النمطين على التوالي  2إذ بلغت قيمة كا  الفوضويوالنمط األطقراطي 
بينما ال يوجد داللة ) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 7,143(

 2يما يخص النمط الديمقراطي حيث بلغت قيمة كاإحصائية لصالح القيمة الكبرى ف
و معنى ذلك ) 5,99(المجدولة التي بلغت  2وهي أصغر من قيمة كا) 2,571(المحسوبة 

أن النمط القيادي السائد في النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية هو األسلوب الفوضوي 
  .و األطقراطي

النادي دون االستعانة باألعضاء هل يواجه المسؤول مشكالت ): 11(السؤال رقم 
 اآلخرين؟ 

  

  أنماط التسيير
 

  األجوبة
  النسبة  التكرارات

  2كا

  المحسوبة
  2كا

  المجدولة
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

األسلوب 
  األطقراطي

  37,1  195 موافق

6  

5,99  2  0,05  

  3 ,34  180 غير موافق

 28,6 150 ال أدري

األسلوب 
  الديمقراطي

 30,5 160 موافق
 36,2 190 غير موافق  2,571

 33,3 175 ال أدري

األسلوب 
  الفوضوي

 38,1 200 موافق
 33,3 175 غير موافق  7,143

 28,6 150 ال أدري



و المجدولة الخاصة بمشاركة العمال في المحسوبة  2يبين كل من التكرارات و كا): 16(جدول رقم 

   النوادي عند مواجهة المشكالت

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  53,3 %  57  نعم

20,80 5,99  2  0,05  
  23,4 %  25  ال

 21,7 % 23  ال أدري
 %100 110  المجموع
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النسبة 21,70% 23,40% 53,30%

ال أدري ال نعم

 
 .نسبة األجوبة الخاصة بمشاركة العمال في مواجهة المشكالتتمثيل بياني باألعمدة ل ):13(الشكل رقم 

  
هناك فرق ذات داللة أن ) 16(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 20,80(المحسوبة  2قيمة كا

 . ومعنى ذلك أن المسؤولين يواجهون مشكالت النادي دون االستعانة باألعضاء اآلخرين
 
  
  
  

  

  ؟هل تشاركون في اتخاذ القرارات على مستوى النادي): 12(السؤال رقم 
  
 
 
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بالمشاركة في اتخاذ  2يبين كل من التكرارات و كا ):17(جدول رقم 

    القرارات على مستوى النوادي

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 

  داللةال
  19 %  20  نعم

90  5,99  2  0,05  
  76,2 %  80  ال

 4,8 % 5  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 4,80% 76,20% 19%

ال أدري ال نعم

 
تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول المشاركة في اتخاذ  ):14(الشكل رقم 

 .القرارات

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 17(بينة في الجدول رقم يتضح لنا من خالل النتائج الم

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
وذلك ) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 90(المحسوبة  2قيمة كا

تشاركون في اتخاذ عمال ال معنى ذلك أن ال  )14(ما يبدو واضحا من خالل الشكل رقم 
  .القرارات على مستوى النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية

  

هل نظام الحوافز المادية والمعنوية المطبق في النادي يزيد من ): 13(السؤال رقم 
 ؟ كفاءتكم وقابليتكم للعمل

  



بالحوافز المادية المحسوبة و المجدولة الخاصة  2يبين كل من التكرارات و كا ):18(جدول رقم 

    والمعنوية

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

 4,8 %  5  نعم

130  5,99  2  0,05  
  85,7 %  90  ال

 9,5 % 10  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

النسبة 9,50% 85,70% 4,80%

ال أدري  ال نعم 

 
ني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول الحوافز المادية تمثيل بيا ):15(الشكل رقم 

  . والمعنوية
  

أن هناك فرق ذات داللة ) 18(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 

) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2ك أكبر من قيمة كاوهي بذل) 130(المحسوبة  2قيمة كا
الحوافز المادية والمعنوية التي معنى ذلك أن ). 15(وذلك ما يبدو واضحا في الشكل رقم 

  يطبقها المسؤول ال يزيد من كفاءتكم وقابلية العمال في النوادي للعمل
 

م السير نحو هل توجد متابعة ورقابة من طرف المسؤولين حتى يت): 14(السؤال رقم 
 ؟ تحقيق األهداف

 
 
  



   المحسوبة و المجدولة الخاصة بالرقابة في النوادي 2يبين كل من التكرارات و كا ):19(جدول رقم 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

 28,6 %  30  نعم

44,286  5,99  2  0,05  
 61,9 % 65  ال

 9,5 % 10  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 9,50% 61,90% 28,60%

ال أدري ال نعم

 
 .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول الرقابة في النوادي ):16(الشكل رقم 

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 19(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(لكبرى عند مستوى الداللة إحصائية لصالح القيمة ا
) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 44,286(المحسوبة  2قيمة كا

توجد متابعة ورقابة معنى ذلك أنه ال ). 16(والفرق يبدو واضحا من خالل الشكل رقم 
  .هدافمن طرف المسؤولين حتى يتم السير نحو تحقيق األ

 
  

  

 ؟ هل عمليات اإلتصال الحالية للنادي لها انعكاس على النتائج الرياضية): 15(السؤال رقم 
 
 
 
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بعمليات اإلتصال  2يبين كل من التكرارات و كا ):20(جدول رقم 

    الحالية في النوادي

  النسبة التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 ة الحريةدرج  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  9,5 %  10 انعكاس إيجابي

44,286  5,99  2  0,05  
  28,6 %  30  انعكاس سلبي
 61,9 % 65  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 61,90% 28,60% 9,50%

ال أدري  انعكاس سلبي  انعكاس  
إیجابي

 
في  تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول اإلتصال الحالي ):17(الشكل رقم 

 .النوادي

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 20(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
 5,99)(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 44,286(المحسوبة  2قيمة كا

مستوى النادي ليسو  العمال على معنى ذلك أن). 17(واضحا في الشكل رقم  ذلك ما يبدو
عمليات التوجيه الحالية للنوادي من أجل تحقيق األهداف له انعكاس على دراية إن كانت 

   .إيجابي على النتائج الرياضية أو سلبي

يير نتائج المحور الرابع الخاص بالجانب التشريعي القانوني للتس تحليلعرض و 1-2

  :اإلداري وعالقته بمستوى األداء الرياضي

لو تكلمنا على الجانب القانوني التشريعي لتسيير النوادي الجزائرية ): 16(السؤال رقم 
  النخبوية لكرة القدم، هل سبب في سوء تسيير النوادي الجزائرية؟ 



لعالقة بين الجانب المحسوبة و المجدولة الخاصة با 2يبين كل من التكرارات و كا ):21(جدول رقم 

    القانوني الحالي و النتائج الرياضية 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  74,8 %  80  نعم

90  5,99  2  0,05  
  18,7 %  20  ال

 4,7 % 5  ال أدري
 %100 105  المجموع
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النسبة 5% 18,70% 74,80%

ال أدري  ال نعم 

 
 .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة  بالعالقة بين القانون والنتائج ):18(الشكل رقم 

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 21(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
وذلك ) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 90(سوبة المح 2قيمة كا

الجانب القانوني التشريعي معنى ذلك أن ). 18(الفرق يبدو واضحا من خالل الشكل رقم 
  سبب في سوء تسيير النوادي الجزائريةرة القدم لتسيير النوادي الجزائرية النخبوية لك

  يوجد تفاقم أو كثافة في القوانين لذلك يصعب متابعتها؟هل تضنون أنه ): 17(السؤال رقم 
  
 
 
 
 
 
  



    المحسوبة و المجدولة الخاصة بتفاقم القوانين 2يبين كل من التكرارات و كا ):22(جدول رقم 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 42,1 % 45  نعم

  42,1 % 45  ال
  14 % 15  ال أدري
  % 100 105  المجموع
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النسبة 14% 42,10% 42,10%

ال أدري ال نعم

 
 .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول تفاقم القوانين ):19(الشكل رقم 

  
أنه ال يوجد هناك فرق ) 22(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، )2(ودرجة حرية ) 0,05(ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
فقد " بال أدري"أما نسبة األجوبة ) 42,1 %(هي نفسها " بنعم و ال"األجوبة حيث نسبة 

 معنى ذلك أن). 19(، و ذلك الفرق يبدو واضحا من خالل الشكل رقم )14 %(بلغت 

حسب عمال النوادي أنه هناك من يظن أنه يوجد تفاقم أو كثافة في القوانين لذلك يصعب 
   .متابعتها وهناك من يعارض هذا الرأي

 
  حسب رأيك ما مدى تطبيق القوانين في التسيير الحالي للنوادي ؟): 18(السؤال رقم 

  
 
 
 
 
 
  



  ة و المجدولة الخاصة بمدى تطبيق القوانينالمحسوب 2يبين كل من التكرارات و كا): 23(جدول رقم 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

  المجدولة
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

   14 %  15 ي تطبيقهاصارمة ف

87,143  5,99  2  0,05  
 74,8 % 80  مرونة في تطبيقها

  9,3 % 10  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 9,30% 74,80% 14%

ال أدري مرونة في 
تطبيقها

صارمة في 
تطبيقها

 
 .لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول تطبيق القوانين تمثيل بياني باألعمدة ):20(الشكل رقم 

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 23(تائج المبينة في الجدول رقم يتضح لنا من خالل الن

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 87,143(المحسوبة  2قيمة كا

ي التسيير الحالي للنوادي النخبوية لكرة هناك مرونة في تطبيق القوانين ف هو معنى ذلك أن
  .القدم الجزائرية

   
  ؟حسب رأيك هل هناك فراغ في النصوص القانونية ): 19(السؤال رقم 

  
 
 
 
 
  



    المحسوبة و المجدولة الخاصة بالفراغ القانوني 2يبين كل من التكرارات و كا ):24(جدول رقم 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  جدولةالم
مستوى 
  الداللة

  51,4 %  55  نعم

30  5,99  2  0,05  
 9,3 % 10  ال

 37,4 % 40  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

النسبة 37,40% 9,30% 51,40%

ال أدري  ال نعم 

 
 .تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول الفراغ القانوني ):21(الشكل رقم 

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 24(ن خالل النتائج المبينة في الجدول رقم يتضح لنا م

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 30(المحسوبة  2قيمة كا

في تسيير النوادي النخبوية لكرة القدم  نيةهناك فراغ في النصوص القانو ومعنى ذلك أن
  الجزائرية

 
في النصوص القانونية بل في فقط هل تضن أن النقص ال يكمن ): 20(السؤال رقم 

   مستوى المسيرين الذي ال يسمح لهم بتفسيرها تفسيرا صحيح ؟
 
 
 
 
  



ى المسيرين المحسوبة و المجدولة الخاصة بمستو 2يبين كل من التكرارات و كا ):25(جدول رقم 

    للفهم الجيد للقوانين 

  النسبة  التكرارات  األجوبة
 2كا

  المحسوبة
  2كا

 درجة الحرية  المجدولة
مستوى 
  الداللة

  79,4 %  85  نعم

107,143 5,99  2  0,05  
  9,3 %  10  ال

 9,3 % 10  ال أدري
 %100 105  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 9,30% 9,30% 79,40%

ال أدري ال نعم

 
تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول مستوى المسيرين للفهم  :)22(الشكل رقم 

 .الجيد للقوانين

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 25(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 107,143(محسوبة ال 2قيمة كا

في النصوص القانونية بل في مستوى فقط يكمن  ال أن النقص و معنى ذلك) 5,99(
  .المسيرين الذي ال يسمح لهم بتفسيرها تفسيرا صحيح

القدم هل الجانب التشريعي القانوني الحالي للنوادي النخبوية لكرة ): 21(السؤال رقم 
 ؟ يساهم أو يعيق تحقيق النتائج الرياضية

 
 
  



المحسوبة و المجدولة الخاصة بمدى تأثير الجانب  2يبين كل من التكرارات و كا ):26(جدول رقم 

   القانوني الحالي في تحقيق النتائج

  النسبة التكرارات  األجوبة
  2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  14 %  15 يق النتائجيساهم في تحق

40  5,99  2  0,05  
  60,7 %  65  يعيق تحقيق النتائج

 23,4 % 25  ال أدري
 %100 40  المجموع

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

النسبة 23,40% 60,70% 14%

ال أدري  یعيق تحقيق  
النتائج

یساهم في  
تحقيق النتائج

 
تمثيل بياني باألعمدة لنسبة األجوبة الخاصة بالسؤال حول تأثير الجانب التشريعي  ):23(الشكل رقم 

 .نتائج الرياضيةالحالي في تحقيق ال

  
أن هناك فرق ذات داللة ) 26(يتضح لنا من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، إذ بلغت )2(ودرجة حرية ) 0,05(إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة 
) 5,99(المجدولة والتي تبلغ  2وهي بذلك أكبر من قيمة كا) 40(المحسوبة  2قيمة كا

الجانب التشريعي القانوني الحالي للنوادي النخبوية لكرة القدم ال يساهم في  ومعنى ذلك أن
  تحقيق النتائج الرياضية

 
 
 
 
 
  



 :ليل نتائج المقابلةتح
استطعنا إجراء مقابلة مع ست مسؤولين، من بينهم أربع رؤساء من النوادي 

القدم واآلخر من  النخبوية التي قمنا باختيارها، و ممثلين، واحد من االتحادية الوطنية لكرة
الرابطة الوطنية لنفس الرياضة بحيث أجرينا معهم مقابلة شخصية،  فتحصلنا على النتائج 

  :التالية
افتتحنا به المقابلة كان مباشرة بطرح سؤال حول  من خالل السؤال األول الذي

. نخبةرأيهم عن التسيير اإلداري السائد حاليا في النوادي الجزائرية لكرة القدم مستوى ال
بعد تحليل إجابات المسؤولين استخلصنا أنه هناك فوضى عارمة في التسيير اإلداري 
للنوادي، إذ ال يتماشى مع متطلبات الرياضة، وهذا راجع لبعض المفاهيم الخاطئة عند 
بعض المسؤولين حول التسيير والمسير وهذا دليل عن نقص المستوى التكويني لديهم في 

اآلراء فيجب أن تتوفر بعض الشروط عند المسؤول، و أولها أن هذا المجال، حسب بعض 
يكون ذو خبرة عالية كالعب، وحسب الرابطة واالتحادية فإن أول الشروط هو التكوين 

  .  االختصاصي في هذا المجال
السؤال الثاني خاص برأيهم حول التخطيط اإلداري السائد في النوادي الجزائرية 

المسؤولين أنه ال يوجد هناك نظرة  ن خالل تحليل إجاباتالنخبوية فما استخلصناه م
فيكاد التخطيط اإلداري أن يكون منعدما إن لم نقول منعدم . مستقبلية في تسيير األندية

  .واألندية ال تبالي بالتخطيط اإلداري
خاص بالتنظيم اإلداري السائد في النوادي الجزائرية النخبوية  السؤال الثالث
  ال يوجد أي تنظيم في النوادي ولين أنهوحسب أراء المسؤ

تكلمنا مع المسؤولين على واقع التوجيه في النوادي الجزائرية  السؤال الرابعفي 
النخبوية حيث كانت معظم أجوبتهم متمحورة حول نقص اإلمكانيات المادية لتطبيق 

صعيد التحفيزات، كما ذكر بعض الرؤساء رغم وصولهم لتمثيل األلوان الوطنية على ال
الدولي ال يتلقون تدعيم مادي من طرف االتحادية الوطنية، رغم أن معظم الفرق التي 
يواجهونها تتكفل بها اتحاديات بلدهم، و بدوره ممثل االتحادية أجاب بنقص اإلمكانيات 

  .حتى للفريق الوطني
كانت أجوبتهم ، السؤال الخامسخالل  ما عن واقع الرقابة اإلدارية في النواديأ

، حيث أجاب ممثل االتحادية بكل صراحة فإن هذا راجع لبعض دم صرامة الرقابةبع
  .مظاهر البيروقراطية التي يعيشها هذا المجال مثل صعوبة مراقبة أصحاب النفوذ



عالقة التسيير اإلداري الحالي على مستوى النوادي الجزائرية  لما سألنا عن
عدم : ، الجواب جاء كما يلي لسادس، في السؤال االنخبوية بمستوى األداء الرياضي

مسايرة التسيير اإلداري الحالي للتغيرات له انعكاس سلبي على مستوى النتائج، وأحسن 
مثال قدمه المسؤولون هو التسيير اإلداري لبعض األندية التونسية و المصرية الذي ساير 

  التغيرات  
بالتسيير اإلداري، بعالقة الجانب التشريعي الحالي  في السؤال السابع الخاص

يصرح المسؤولين بأن الجانب التشريعي ال يتماشى مع ممارسة الرياضة النخبوية، ألن 
  . التشريع ذات توجيه هاوي غير مؤهل للتسيير في نطاق اقتصاد السوق
الجيد، األجوبة كانت  رالسؤال الثامن خاص بالقوانين الحالية إن كانت كافية للتسيي

حالية غير كافية للتسيير الجيد، مثال ذكره أحد الرؤساء هو إعادة القوانين ال: كما يلي
النظر في شروط الترشح لرئاسة النادي، وحسب رأيه القوانين الحالية حرمت أحد 

أما . الالعبين القدامى حتى من حضور الجمعية العامة، وهذا غير مقبول حسب رأيه
مة تطبيقها لصعوبة القيام حسب االتحادية فأن القوانين موجودة والمشكل في صرا

  .   بالرقابة
الذي وجهناه للمسؤولين، إن كان هناك كثرة في إصدار القوانين  السؤال التاسع

لذلك يصعب إتباعها، فكانت معظم إجاباتهم بأنهم ال يعتقدون ذلك، ما عدا أحد الرؤساء 
إتباعها، و عن الذي قال بأن قبل قراءة و فهم قانون أو قرار إال ووصل أخر لذلك يصعب 

  .مثال حي لما صرح فلم يجيب
الذي طرحناه، إن كانوا يعتقدون انه هناك فراغ قانوني، صرح  السؤال العاشر

لما تكلمنا . بعضهم أنه ال يوجد فراغ قانوني بل أن القوانين الحالية غير مسايرة للتغيرات
دي، أجابت للمسؤولين أن بعض الرياضيين يشكون عدم حماية مستحقاتهم في النوا

االتحادية والرابطة أن المشكل ليس في القوانين الحالية بل يكمن في انعدام الثقافة القانونية 
  .  عند الرياضيين

 الخاص بنقص في تجديد القوانين لمسايرة التغيرات الحديثة، السؤال الحادي عشر
لكنها غير كافية،  هناك تجديد للقوانين و: بعد تحليل إجابات الرؤساء استخلصنا منها مايلي

وغير مطبقة ميدانيا في تسيير األندية، حيث تكلموا عن القانون الخاص بالمدربين 
  .والقانون الخاص بالمسيرين



إن كان النقص ال يكمن في النصوص القانونية بل  ذكرنا، السؤال الثاني عشر
ات مستوى بعض المسيرين هو الذي ال يسمح بفهمها فهما صحيحا، بعد تحليل إجاب

المسؤولين استخلصنا منها أن النقص ال يكمن في مستوى المسؤولين، بل في التشريع 
  . الحالي، بينما االتحادية تصرح أن مستوى المسؤولين له تأثير في فهم القوانين

أردنا معرفة إن كان عدم صرامة اإلدارة يسهل التحايل  السؤال الثالث عشرفي 
ن غياب الرقابة أثر في سهولة التحايل على بعض على النصوص القانونية فأجابوا، بأ

النصوص القانونية وعدم تطبيقها ذكر أحد الرؤساء أن فريقه تعرض لعقوبة إثر مخالفة، 
و فريق أخر ارتكب نفس المخالفة والعقوبة كانت خفيفة جدا مقارنة به، ولما تكلمنا مع 

  .اتاالتحادية صرحت أنه ال يمكننا التدخل نضرا لبعض الحساسي
 في السؤال الرابع عشر الجانب التشريعي  وتأثير على المردود الرياضي أما عن
المسؤولين بأن الجانب التشريعي له تأثير على التسيير الجيد الذي يؤدي  كانت إجابات

بدوره إلى مردود أحسن، والجانب التشريعي بحاجة إلى إعادة النظر فيه ألنه يعيق 
  . سلبا على المردود الرياضيالتسيير الجيد ذلك ما يؤثر 
الذي تركنا فيه الحرية للمستجوبين الكالم على الجانب  خيرمن خالل السؤال األ

بعد تحليل إجاباتهم  .التشريعي والتسيير اإلداري وخاصة في ظل السوق الحرة و العولمة
ة اإلدارة الجزائرية دائما تحافظ على قوانين الجمهورية، لكن حقيق: مايلي استخلصنا

الميدان مع غياب الرقابة عاد سلبا على النهوض بمستوى األداء الرياضي، والجزائر 
تعتبر من الدول المتأخرة في مسايرة السوق الحرة و العولمة، كذلك هو األمر للنوادي 

وحسب اقتراح الرؤساء يجب وضع سياسة . الرياضية النخبوية لكرة القدم الجزائرية
وني و التسيير اإلداري، ورد االعتبار الذي تحتاجه الرياضة جديدة إلصالح الجانب القان

من الناحية السياسية نظرا ألهدافها البالغة األهمية، خاصة في بالدنا الذي تسيطر فيه فئة 
إذن ال بد من قرار سياسي يضع الرياضة ضمن األولويات . الشباب من حيث الكثافة

  .ضة األكثر شعبية في بالدناللنهوض بمستوى األداء الرياضي خاصة في الريا
  

  

  

  



  :تفسير و مناقشة نتائج الدراسة -2
االستبيان في حزمة البرامج  قمنا بجمع البيانات من خالل تفريغ نتائجأن بعد 

عرضنا في الشطر  ،وبعد إخضاعها للوسائل اإلحصائية المناسبة ،اإلحصائية و تبويبها
ج حيث قمنا بالتحليل اإلحصائي لهذه النتائج من خالل األول لهذا الفصل األخير كل النتائ
ني لهذا الفصل سوف نقوم بتفسير في الشطر الثا. جداول إحصائية و تمثيالت بيانية

  أو نفيها هامناقشة كل النتائج وذلك حسب كل فرضية جزئية لغاية تأكيدو
  :تفسير و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 2-1

ولى من فكرة مفادها أن التخطيط اإلداري الحالي على ية الجزئية األانطلقت الفرض

مستوى النوادي له انعكاس سلبي في رفع مستوى النتائج الرياضية النخبوية لكرة القدم 

المحور األول لالستبيان الذي خصصناه للتخطيط اإلداري،  نا لنتائجعند عرض. الجزائرية

وبعد التحليل اإلحصائي لتلك النتائج المبينة   4 و 3، 2، 1و الذي يحتوي على األسئلة 

ه هناك وضوح في الخطة عند بداية تبين لنا أن، )9( و) 8(، )7(، )6(الجداول رقم في 

كل موسم وهذا ما وضحه السؤال رقم واحد حيث كانت األجوبة ذات داللة إحصائية 

كما أن ). 3(شكل رقملصالح القيمة الكبرى وهي لصالح األجوبة بنعم، ذلك ما يبينه ال

األهداف واضحة عند بداية كل موسم، ذلك ما تبين من خالل تحليل نتائج السؤال الثاني إذ 

كانت النتائج ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى وهي لصالح األجوبة بنعم، هذا ما 

وضح بينما التحليل اإلحصائي لألجوبة الخاصة بالسؤال الثالث ). 4(وضحه الشكل رقم 

أن اإلمكانيات المتاحة من طرف النوادي ال تناسب األهداف الموضوعة إذ كانت األجوبة 

غير مناسبة، ذلك ما : ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى وهي بصالح األجوبة بـ

أما النتائج الخاصة بالسؤال الرابع ومن خالل تحليل النتائج المبينة ). 5(يبينه الشكل رقم 

فقد اتضح أن التخطيط الحالي له انعكاس سلبي على النتائج ) 9(ل رقم في الجدو

الرياضية، إذ كانت داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى وهي لصالح األجوبة سلبية 

أجاب المسؤولين عن ومن خالل تحليل نتائج المقابلة . يوضح ذلك) 6(والشكل رقم 

  .في تسيير األندية السؤال األول أنه ال يوجد هناك نظرة مستقبلية

يمكننا القول بأنه هناك خلل في التخطيط اإلداري حيث أنه رغم من خالل كل هذه النتائج 

وضوح األهداف إال أن اإلمكانيات التي تتيحها النوادي النخبوية لكرة القدم غير مالئمة، 



رياضية،  ونتائج السؤال الرابع تبين أن التخطيط الحالي له انعكاس سلبي على النتائج ال

وهذه النتيجة التي توصلنا إليها تتفق مع العديد من البحوث السابقة التي أكدت بأن 

التخطيط هو الخطوة األولى في العملية اإلدارية من أجل تحقيق األهداف المرغوب فيها 

في المستقبل في ضوء التوقعات لهذا المستقبل و للعوامل المؤثرة فيه، و من بين هؤالء 

كونتز  ، Haimanهايمان  Mary niler ماري نايلر ،Davisزديفجد كل من الباحثين ن

          )1(. إبراهيم عبد المقصود ، و Fayolفايول ،Koonts et Donnell  دانيل و

  . من هنا يمكننا قرار تحقيق الفرضية األولى

  :تفسير و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2-2
ثانية من فكرة مفادها أن التنظيم اإلداري الحالي على ية الانطلقت الفرضية الجزئ

مستوى النوادي، له انعكاس سلبي في رفع مستوى النتائج الرياضية النخبوية لكرة القدم 

المحور الثاني لالستبيان الذي خصصناه للتنظيم اإلداري،  عرضنا لنتائجعند . الجزائرية

بعد التحليل اإلحصائي لتلك النتائج المبينة ، و8و  7، 6، 5و الذي يحتوي على األسئلة 

ه ال توجد داللة إحصائية لصالح تبين لنا أن، )13(و ) 12(، )11(، )10(في الجداول رقم 

القيمة الكبرى بالنسبة للسؤال األول، إذ ال يمكننا القول بأن هناك وضوح في المسؤوليات 

األجوبة التي تقول بأن  من 51,9 %أو العكس في النوادي، إال أننا سجلنا نسبة 

المسؤوليات غير واضحة في النوادي النخبوية، وهي نسبة معتبرة رغم عدم وجود داللة 

نفس الشيء في السؤال الثاني ال توجد داللة إحصائية فيما يخص وضوح وعدم . إحصائية

من أجوبة عدم  % 42,1وضوح صالحيات كل العمال في النادي، إال أننا سجلنا نسبة 

صالحيات العمال في النوادي النخبوية لكرة القدم، أما فيما يخص السؤال الثالث وضوح 

فهناك داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى وهي لصالح األجوبة بعدم وجود تنسيق بين 

  ).8(والشكل رقم ) 12(العمال في النوادي، ذلك ما تبين في الجدول رقم 

  

  

   

  

  .85حسن أحمد الشافعي، التخطيط في المجال الرياضي، مرجع سابق، ص إبراهيم محمود عبد المقصود، )1(



أما السؤال األخير من هذا المحور فقد كان ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند 

ال أدري، إذن ال يمكننا : ، وهذا لصالح األجوبة بـ2ودرجة حرية  0,05مستوى الداللة 

من خالل نتائج . دي له تأثير على النتائج الرياضيةالقول بأن التنظيم الحالي في النوا

المقابلة بالخصوص السؤال الثالث الذي تكلمنا فيه عن واقع التنظيم اإلداري السائد في 

  .النوادي الجزائرية النخبوية وحسب أراء المسؤولين فإنه ال يوجد أي تنظيم في النوادي

عدم وجود تنسيق بين العمال  دليل على  من خالل تفسير و مناقشة النتائج يمكننا القول أن

سوء التنظيم في النوادي النخبوية لكرة القدم، و للتنظيم أهمية بالغة بحيث حتى في القرآن 

وآية " 40-37، اآلية )يس(الكريم ورد عن التنظيم في قول اهللا سبحانه و تعالى في سورة 

دير العزيز لمستقر لها ذلك تق ىهار فإذا هم مظلمون، و الشمس تجرهم الليل نسلخ منه النل

 أن تدرك ه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ال الشمس ينبغي لهاالعليم، و القمر قدرنا

نظرا ألهمية التنظيم فإنه ورد من " القمر و ال الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون

وضع كل : "له، حيث حاول عصام بدوى تفسيرها كما يلي مفهوم عام خالل هذه اآليات

شيء في مكانه وكل شخص في مكانه، وربط األشياء بعضها ببعض، واألشخاص بعضهم 

  )1("ببعض، من أجل تكوين وحدة متكاملة أكبر من مجرد الجمع الحسابي ألجزائها

رغم غياب التنظيم في النوادي إال أن إجابات العينة خاصة في السؤال السابع، بأن  

ى دراية إن كان التنظيم الحالي على مستوى النوادي يساهم أو العمال في النوادي ليسوا عل

يعيق تحقيق النتائج الرياضية، بما أنه ال يوجد داللة إحصائية لهذا السؤال، نأتي إلى قرار 

  . نفي الفرضية الثانية

  :تفسير و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 2-3
ة مفادها أن التوجيه اإلداري الحالي على ثالثة من فكرانطلقت الفرضية الجزئية ال

مستوى النوادي له انعكاس سلبي في رفع مستوى النتائج الرياضية النخبوية لكرة القدم 

المحور الثالث لالستبيان الذي خصصناه للتوجيه اإلداري،  نا لنتائجعند عرض. الجزائرية

التحليل اإلحصائي ، وبعد 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9و الذي يحتوي على األسئلة 

  ، )18(، ) 17(، )16(، )15(، )14(لتلك النتائج المبينة على التوالي في الجداول رقم 

  

  .69، مرجع سابق، صعصام بدوى)1(



النمط القيادي  أن ، 10و  9من خالل تحليل نتائج السؤال  تبين لنا، حيث  ) 20(، )19(

وب الفوضوي واألطقراطي، ذلك ما يبدو السائد في النوادي النخبوية لكرة القدم، هو األسل

حيث كانت األجوبة ذات داللة ) 15(و) 14(واضحا من خالل تحليل نتائج الجدولين

، وهي بذلك 2الداللة و درجة حرية   0,05لصالح القيمة الكبرى عند مستوى  إحصائية

من خالل لصالح األجوبة بنعم المسؤولبن في النوادي يستعملون أسلوب األوامر اللفظية، و

اتضح أن األسلوب السائد هو الفوضوي و األطوقراطي، ) 15(تحليل نتائج الجدول رقم 

حيث كانت داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى و هي الخاصة باألجوبة بموافق، بينما ال 

  .يوجد هناك داللة إحصائية لألسلوب الديموقراطي

عمال، بل يعود اتخاذها للمسؤول أما فيما يخص اتخاذ القرارات فال توجد مشاركة لل

حيث كانت األجوبة ذات داللة إحصائية  12و  11بمفرده، ذلك ما يوضحه السؤال رقم 

، وهي بذلك لصالح 2و درجة حرية    0,05لصالح القيمة الكبرى، عند مستوى الداللة

األجوبة بنعم المسؤولون يواجهون المشكالت في النادي دون االستعانة باألعضاء 

كانت ) 17(و المبينة في الجدول رقم  12خرين، أما من خالل تحليل نتائج السؤال رقم اآل

ال : النتيجة ذات داللة إحصائية لصالح القيمة الكبرى، وهي بذلك لصالح األجوبة بـ

  .يشاركون في  اتخاذ القرارات

 قدم الجزائرية،السائد في النوادي النخبوية لكرة الالمادية والمعنوية بينما نظام التحفيزات 

ذلك ما توصلنا إليه من خالل  ،التي يطبقها المسؤول ال يزيد من كفاءتهم وقابليتكم للعمل

اتضح أنه هناك داللة  حيث 18،المبينة في الجدول رقم  13تحليل نتائج السؤال رقم 

وهي بذلك  2و درجة الحرية    0,05إحصائية لصالح القيمة الكبرى عند مستوى الداللة

السائد في النوادي النخبوية لكرة المادية والمعنوية التحفيزات أي  ،ال: األجوبة بـلصلح 

  .ال يزيد من كفاءتهم وقابليتكم للعمل ونالتي يطبقها المسؤولو القدم الجزائرية

اتضح أن ) 20(و) 19(المبينة في الجدولين  15و  14من خالل تحليل نتائج السؤالين 

وهي بذلك ) 19(لقيمة الكبرى فيما يخص الجدول رقم هناك داللة إحصائية لصالح ا

ال يعني هذا أنه ال توجد رقابة و ال متابعة في النوادي النخبوية لكرة : لصالح األجوبة بـ

فإن الداللة اإلحصائية كانت لصالح القيمة الكبرى عند ) 20(القدم، أما نتائج الجدول رقم 

لها انعكاس سلبي، : لك لصالح األجوبة بـ، وهي بذ2و درجة حرية   0,05مستوى الداللة



تطبق في النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية من أجل  أي عمليات التوجيه الحالية، التي

من خالل  .له انعكاس سلبي على النتائج الرياضية ،تحقيق األهداف أو النتائج الرياضية

مع المسؤولين على واقع فيه تكلمنا  الذي السؤال الرابع تحليل نتائج المقابلة، خاصة

التوجيه في النوادي الجزائرية النخبوية حيث كانت معظم أجوبتهم متمحورة حول نقص 

  .اإلمكانيات المادية لتطبيق التحفيزات

أسلوب أو نمط القيادة السائد في النوادي النخبوية لكرة القدم، هو النمط الفوضوي 

ذ القرارات وسياسة التحفيزات الغير واألطقراطي ، كما أن عدم المشاركة في اتخا

المالئمة للعمل، وعدم وجود رقابة و متابعة إدارية لدليل على سوء عملية التوجيه اإلدارية 

التوجيه عملية تتمكن بها اإلدارة من " على مستوى النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية، 

بأقصى طاقاتهم و توفير بيئة  تحقيق التعاون بين العاملين في المنشأة و حفزهم للعمل

حيث تأكد من خالل . )1("العمل المناسبة التي تمكنهم من إشباع حاجاتهم و تحقيق أهدافهم

هذه الدراسة أن عملية التوجيه الحالية في النوادي النخبوية لكرة القدم لها انعكاس سلبي 

  .ية الجزئية الثالثةعلى النتائج الرياضية، من هنا نأتي إلى قرار قبول أو تأكيد الفرض

  :تفسير و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 2-4
رابعة من فكرة مفادها أن الجانب التشريعي القانوني انطلقت الفرضية الجزئية ال

للتسيير اإلداري الحالي على مستوى النوادي له انعكاس سلبي في رفع مستوى النتائج 

المحور الرابع لالستبيان الذي  نا لنتائجعند عرض. جزائريةالرياضية النخبوية لكرة القدم ال

، 18، 17، 16خصصناه للجانب التشريعي القانوني، و الذي يحتوي على األسئلة رقم 

وبعد التحليل اإلحصائي لتلك النتائج المبينة على التوالي في الجداول رقم  21، 20، 19

من خالل تحليل نتائج  ين لناتبحيث  )  26(، )25(، ) 24(، ) 23(، ) 22( ،)21(

اتضح أن الجانب التشريعي القانوني للتسيير ) 21(المبينة في الجدول رقم  16السؤال 

  اإلداري للنوادي النخبوية سبب في سوء التسيير وذلك بداللة إحصائية لصالح القيمة

، ذلك 17 بينما ال توجد داللة إحصائية فيما يخص تفاقم أو كثرة القوانين في السؤال رقم

أما تطبيق القوانين في النوادي النخبوية فقد اتضح ). 19(ما يبدو واضحا في الشكل رقم

  ، وجود 18للسؤال ) 23(أنه هناك مرونة في تطبيق القوانين وهذا من خالل الجدول رقم 

  .89نداء محمد الصوص، مرجع سابق، ص) 1(
  .2ودرجة حرية  0,05الكبرى عند مستوى الداللة 



 19حصائية لصالح القيمة الكبرى تؤكد لنا وجود فراغ قانوني وذلك من خالل نتائج السؤال داللة إ

فإن ) 25(المبينة في الجدول رقم  20أما من خالل نتائج السؤال رقم ). 24(المبينة في الجدول رقم

ي وضحت أن النقص ال يكمن فقط ف 2و درجة الحرية  0,05الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة 

من خالل . الجانب القانوني بل حتى في مستوى المسيرين الذي ال يسمح بتفسير القوانين تفسيرا سليما

و األخير في المحور الرابع واالستبيان فإنه هناك داللة إحصائية لصالح القيمة  21نتائج السؤال 

وفي المحول الخاص ، أما من خالل تحليل نتائج المقابلة 2الكبرى عند مستوى الداللة ودرجة حرية 

، وأن لكنها غير كافيةالتشريعي صرح المسؤولين أنه هناك تجديد للقوانين و بالجانب

غياب ، ومستوى بعض المسيرينحتى في في النصوص القانونية بل  فقط النقص ال يكمن

، في األخير صرح الرقابة أثر في سهولة التحايل على بعض النصوص القانونية

ألنه يعيق التسيير الجيد  ،نب التشريعي بحاجة إلى إعادة النظر فيهالجاالمستجوبين بأن 

هذه النتيجة تتفق مع دراسة مشابهة قامت بها . ذلك ما يؤثر سلبا على المردود الرياضي

حول اإلدارة العمومية الجزائرية، حيث توصلت إلى إبراز وجود تفاقم في  سليمة مراح

سيرين في تفسير القوانين و فهمها، التحايل على القوانين، فراغ قانوني، سوء مستوى الم

أي أن الجانب ) 1(.النصوص القانونية وكل هذه تعتبر بمثابة الحواجز البيروقراطية

القانوني الحالي يعيق تحقيق النتائج الرياضية، ومن هنا يمكننا قرار قبول الفرضية 

  .الجزئية الرابعة

ثة والرابعة والتي تنص على التوالي أن بعد تحقيق الفرضيات الجزئية األولى، الثال

  التخطيط، التوجيه والجانب القانوني التشريعي السائد حاليا في النوادي النخبوية لكرة القدم

الجزائرية لها انعكاس سلبي على المردود الرياضي، ورغم عدم تحقيق الفرضية 

حالي السائد على مستوى الجزئية الثانية التي قمنا بصياغتها كما يلي التنظيم اإلداري ال

النوادي الجزائرية له انعكاس سلبي في الرفع من المردود الرياضي إال أننا سجلنا خلل في 

عدم سجلنا  التنظيم وهو عدم وجود تنسيق بين العمال، ومن خالل تحليل نتائج المقابلة

من هنا  ،مسايرة التسيير اإلداري الحالي للتغيرات له انعكاس سلبي على مستوى النتائج

في  قرار قبول الفرضية العامة أي أن جانب التسيير اإلداري الحالي السائدنأتي إلى 

  .النخبوية لكرة القدم الجزائرية يساهم سلبا في رفع من مستوى األداء الرياضي النوادي

والعلوم اإلدارية، جامعة التسيير الحديث واإلدارة العمومية الجزائرية، مذآرة الماجستير، آلية الحقوق  ،سليمة مراح) 1(

  142ص 2001الجزائر، 



  :االستنتاج العام

  :يمكننا تلخيص استنتاج هذه الدراسة من خالل البنود الموضحة كما يلي

التسيير اإلداري الحالي للنوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية ساهم في تدني  

 .المستوى الرياضي

 با في مستوى األداء الرياضيانعدام التخطيط اإلداري في النوادي أثر سل 

سوء التنظيم اإلداري في النوادي النخبوية لكرة القدم له انعكاس سلبي في  

 مستوى األداء الرياضي

التوجيه اإلداري السائد حاليا في النوادي النخبوية له انعكاس سلبي في رفع  

 مستوى األداء الرياضي

التسيير اإلداري في  الجانب التشريعي القانوني الحالي له تأثير في سوء 

 األوساط النخبوية لكرة القدم الجزائرية

مرونة اإلدارة في تطبيق القوانين الحالية أثرت في سوء تسيير النوادي النخبوية  

 لكرة القدم

وجود فراغ قانوني له انعكاس في سوء التسيير على مستوى النوادي النخبوية  

 لكرة القدم

القوانين هذا ما ينعكس  س في سوء فهمللمسيرين له انعكا المستوى الضعيف 

 .سلبا في تسيير النوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية

 عدم مسايرة القوانين للتغير أدى لتدني مستوى كرة القدم الجزائرية  

  

  

  

  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  الــخاتمة
 



  : اتمةـالخ
ة التسيير اإلداري الحالي للنوادي النخبوية لكرة انطلقت هذه الّدراسة من إشكالّي

القدم وأثره السلبي في رفع من مستوى األداء الرياضي، و مدى انعكاس الجانب القانوني 
  .التشريعي في التسيير اإلداري و كذا الرفع من المستوى الرياضي

نوادي لقد توصلنا خالل هذا البحث إلى أن التسيير اإلداري الحالي السائد في ال
النخبوية لكرة القدم غير مالئم للرفع من مستوى األداء الرياضي وذلك لعدم التحكم الجيد 
في أداء أهم الوظائف اإلدارية، ذلك ابتداء من انعدام التخطيط و سوء التنظيم والتنسيق 
وكذا عدم التحكم في التوجيه الجيد نحوى األهداف من تحفيزات، وانعدام المشاركة في 

لقرارات و النمط القيادي الفوضوي واألطقراطي الذي يسود في النوادي، واألهم اتخاذ ا
من كل ذلك الفراغ القانوني و مرونة اإلدارة في تطبيق القوانين اإلدارية وعالوة عن هذا 

باختصار، توصلنا إلى القول . ضعف مستوى المسيرين الذي ال يسهل فهم تلك القوانين
الئم لتسيير جيد وله انعكاس سلبي في الرفع من مستوى األداء بأن الجانب القانوني غير م

في ظل األهداف المسطرة لهذه الدراسة وهي الكشف عن الحواجز . الرياضي
البيروقراطية توصلنا إلى إبراز أهمها وهي التحايل على النصوص القانونية، صعوبة 

، عدم صرامة اإلدارة في القيام بالرقابة نظرا لكثرة أصحاب النفوذ و العالقات الشخصية
تطبيق القوانين، وجود فراغ قانوني وأحسن مثال عن ذلك هو عدم وجود قوانين تحمي 

وهذا التحايل الذي يمارسه بعض . الالعبين من تالعب المسيرين بهم وحماية مستحقاتهم
المسؤولين عليهم، خاصة لو طالب الالعب بمستحقاته كاملة سيصعب عليه تجديد العقد 

إذن الالعب ال يجد إال الخضوع . سم المقبل أو تسريحه لإلمضاء في نوادي أخرىللمو
  .     أمام هذه الضغوطات والتنازل عن مستحقاته ألن مشواره الرياضي في خطر

ما ألفت انتباهنا في هذه الدراسة هو ما أدلى به بعض المسؤولين الذين صرحوا 
اديهم من سوء التسيير، وتصريح بعض بكل عفوية عن الحالة المزرية التي يعيشها ن

األخر أن سبب ذلك يرجع للجانب التشريعي القانوني، الذي لم يسمح لهم بالسير نحوى 
االحترافية، و نخص بالذكر القانون الخاص بالمدرب والقانون الخاص بالمسير، رغم 

دراسات إذن هذا ما يشجعنا ل. أنهما متواجدان إال أن تطبيقهما في أرض الواقع منعدم
  . مستقبلية حول التغيرات التي تأتي بتطبيق هذه القوانين الخاصة

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  دراسات مستقبلية
 



  :الدراسات المستقبلية
  :في الدراسات المستقبلية النقاط اآلتية العتباريجب األخذ بعين ا

بالتسيير اإلداري للنوادي  القيام بدراسة تحليلية عميقة لكل القوانين الخاصة 
 .النخبوية لكرة القدم الجزائرية

المسيرين للنوادي النخبوية لكرة القدم الجزائرية حتى ال تترك نهبا  تحديد ملمح 
 .لذوي اآلراء الضيقة

إدراج التسيير العقالني أو المناجمنت في إدارة النوادي الرياضية لمسايرة  
 .التغيرات العالمية

ترافية بمسايرة القوانين للتغيير و اعتبار أن النادي الرياضي السير نحوى االح 
مؤسسة كغيرها من المؤسسات يجب أن تتكفل بنفسها و تدخل في المنافسة تحت 

 .ظل السوق الحرة

 .إدراج التقنوقرطية في الفريق المسير للنوادي الرياضية 

 .دافإبراز ضرورة وضع سياسة متابعة و مراقبة من اجل السير نحوى األه 
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 جامعة الجزائر                        :)1( الملحق

  معهد التربية البدنية والرياضية

  سيدي عبد اهللا

  

  

  في النوادي نييإلداريين و المدربين و الرياضلعمال ااستبيان خاص با

  

مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في نظريات و منهجية التربية البدنية في إطار إنجاز 
تخصص اإلدارة والتسيير الرياضي، والمتمحورة حول الجانب التشريعي  والرياضية

للتسيير اإلداري في األوساط النخبوية لكرة القدم الجزائرية وعالقته بمستوى األداء 
   .يالرياض

 ملء هذه االستمارة التي ستزودنا بمعلومات تهمناب التفضل بمساعدتنا منكم نرجو
 المعروضة عليكم هذا البحث، وذلك من خالل إجاباتكم المختصرة على األسئلة في إنجاز

  .في المكان المناسب ونشكركم على تعاونكم معنا) X(وضع عالمة و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  كل موسم رياضي؟من طرف النادي عند  موضوعةهل هناك خطة واضحة  - 1
  نعم                               ال                               ال أدري

  
  
  بداية كل موسم؟ مبرمجة مسبقا عندهل أهداف النادي واضحة و  - 2

  نعم                               ال                               ال أدري
هذه أذكر 

  ......................................................................................األهداف
.....................................................................................................

...  
  
  طرف النادي؟اإلمكانيات المتاحة من ما مدى تناسب تلك األهداف و  - 3

  مناسبة                        غير مناسبة                         ال أدري
فأين تكمن النقائص  )غير مناسبة(بـ إذا كانت اإلجابة 
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...  
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...  
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  نعم                               ال                               ال أدري
  
  
  هي درجة وضوح المسئوليات على مستوى النادي؟ ام - 5

  واضحة جدا                                    واضحة            
  غير واضحة                        ليست واضحة تماما
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  هل يوجد تنظيم أو تنسيق بين كل المشاركين في النادي لتحقيق األهداف؟ - 7
  نعم                               ال                               ال أدري

  
  هل التنظيم الحالي على مستوى النادي يساهم أو يعيق تحقيق النتائج؟ - 8

  يساهم في تحقيق النتائج  -         
  يعيق تحقيق النتائج  -         
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  ول أسلوب األوامر اللفظية؟ل المسؤهل يستعم - 9

  ال أدري               نعم                               ال                
  

  ولك في النادي؟ العبارات على مسؤما ينطبق من هذه موافقتك ب مدىحسب أجب  -10
موافق  العبارات  

  بشدة

غير   موافق

  موافق

غير موافق 

  تماما

ال 

  أدري

            يطلب من الجميع االلتزام باألنظمة والقوانين الرسمية 1
            يهدد الجميع باستخدام سلطاته الرسمية  2
            يوجه الجميع بأسلوب األمر والنهي دون مناقشة 3
            يعتبر المناقشة وإبداء الرأي مضيعة للوقت 4
يهمل أراء اآلخرين في خل المشكالت ويتولى بنفسه دراستها  5

  والبت فيها 
          

            يتيح الفرصة إلبداء الرأي  6
            المشكالتيأخذ في االعتبار وجهة نظر مختلفة عند حل  7
            يشعر اآلخرين بالراحة حين يتحدثون معه  8
            يعامل جميع الرياضيين بالعدل 9

            يناقش معظم أفكاره مع اآلخرين 10
            يتردد في اتخاذ القرارات 11
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            ال يهتم بتفاصيل العمل 13
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إذا كانت اإلجابة بـ ال فمن يقوم  إذن باتخاذها؟ 

........................................................  
.....................................................................................................

...  
  

  كفاءتكم وقابليتكم للعمل؟وية المطبق في النادي يزيد من الحوافز المادية و المعننظام  هل -13
  نعم                               ال                               ال أدري

  
  

  لسير نحو تحقيق األهداف؟ولين حتى يتم امتابعة ورقابة من طرف المسؤهل توجد  -14
  نعم                               ال                               ال أدري

  
  

  انعكاس على النتائج الرياضية؟ لها للنادي  ةالحالي هل عمليات التوجيه -15
  انعكاس إيجابي -
  انعكاس سلبي -
  ال أدري -

    
  

النخبوية لكرة القدم، هل هو  ي لتسيير النوادي الجزائريةلو تكلمنا على الجانب القانوني التشريع -16
  في سوء تسيير النوادي الجزائرية؟ سبب

  نعم                               ال                               ال أدري
  
  

  ؟جد كثرة في القوانين لذلك يصعب إتباعهاهل تضنون أنه يو -17
  ال                               ال أدري         نعم                      

  



  
  حسب رأيك ما مدى تطبيق القوانين في التسيير الحالي للنوادي؟ -18

  صارمة في تطبيقها -
  مرونة في تطبيقها -
  ال أدري -

  
  حسب رأيك هل هناك فراغ في النصوص القانونية؟ -19

  ال أدري                     نعم                               ال          
  ........................................:.............................إذا كانت اإلجابة بنعم أذكره

..................................................................................................  
  

في مستوى المسيرين الذي ال يسمح  حتى ي النصوص القانونية بلهل تضن أن النقص ال يكمن ف -20
  ؟   تفسيرا صحيحالهم بتفسيرها 

  نعم                               ال                               ال أدري
  
  

  هل الجانب التشريعي القانوني الحالي على مستوى النادي يساهم أو يعيق تحقيق النتائج؟ -21
  يساهم في تحقيق النتائج  -         

  يعيق تحقيق النتائج  -         
  ال أدري  -         

  
   
  
  
  
  
 
 
  
  
  



  :دليل المقابلة                      ):2( رقم الملحق 
  ........ إلى.......من: الساعة........................  :التاريخ
  ...................: ..المكان: .......................... اليوم

  
  تحية طيبة؛

إفروجن غنية إنني : إنني أشكركم مرة أخرى عن منحي جزءا من وقتكم وأذكركم باسمي
طالبة باحثة من معهد التربية البدنية والرياضية تخصص التسيير اإلداري الرياضي، هذا 

ادي وعالقته البحث في إطار إنجاز مذكرة الماجستير يتناول موضوع التسيير اإلداري للنو
إذا كنتم ال ترونا مانعا في ذلك، فسأقوم . بمستوى األداء الرياضي لكرة القدم الجزائرية

بتسجيل كالمكم حتى أتذكره، أعاهدكم أن ما تدلون له سيمحى بمجرد انتهاء البحث، 
). تهيئة آلة التسجيل.(بطبيعة الحال فإن كالمكم سيبقى جد سري وال يذكر اسمكم إطالقا

سأشرع في طرح األسئلة . تم اآلن مستعدون بعد أن تم إعداد و تجهيز كل شيءإذا كن
  .المتعلقة بالتسيير اإلداري للنوادي النخبوية

  
  ماذا يمكنكم قوله عن التسيير اإلداري للنوادي الجزائرية لكرة القدم مستوى النخبة؟ - 1

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

............................................................................  
لنوادي الجزائرية ماذا يمكنكم القول فيما يخص التخطيط اإلداري السائد في ا  

 ......................................................النخبوية؟

........................................................................................
........................................................................................

..................................................................................  
 ...........................ماذا يمكنكم القول فيما يخص التنظيم اإلداري؟ 



........................................................................................
........................................................................................

..................................................................................  
  

 ..................................ماذا يمكنكم القول فيما يخص التوجيه؟  

........................................................................................
........................................................................................

..................................................................................  
  

 .................................دارية في النوادي؟ ما هو واقع الرقابة اإل 

........................................................................................

........................................................................................
..................................................................................  

  
ما عالقة التسيير اإلداري الحالي على مستوى النوادي الجزائرية بمستوى األداء  - 2

الرياضي؟ 
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

..............................................................................  
  

  ............................ما عالقة التسيير اإلداري بالجانب التشريعي؟ 
........................................................................................

....................................................................................  
  :دعنا نتكلم على الجانب التشريعي الحالي - 3

 .....................هل تعتقدون أن القوانين الحالية كافية للتسيير الجيد؟  



........................................................................................
....................................................................................  
  

هل تظنون أنه يوجد كثرة في إصدار القوانين لذلك يصعب  
 ..................................................................إتباعها؟

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

................................................................................  
  

 ................................هل تعتقد أنه هناك فراغ قانوني، أذكره ؟  

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
................................................................................  

  
ستوى المسيرين هل تضنون أن النقص ال يكمن في النصوص القانونية بل م 

 ....................هو الذي ال يسمح بتفسيرها تفسيرا صحيح؟ 

........................................................................................
....................................................................................  

......................................................................................  
  
  
  

 ......................هل للجانب التشريعي تأثير على المردود الرياضي؟ 

........................................................................................
........................................................................................

..................................................................................  



  
 هل تعتقد بأن عدم صرامة اإلدارة يسهل التحايل على النصوص القانونية؟ 

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

................................................................................  
  

 .....................هل للجانب التشريعي تأثير على المردود الرياضي؟  

........................................................................................
........................................................................................

..................................................................................  
  

في الختام ماذا يمكنكم قوله على الجانب التشريعي و التسيير اإلداري وخاصة  
 ................................في ظل السوق الحرة و العولمة؟ 

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

..........................................................................  
  على مساعدتكم لنا   مأشكرآ

 
   
 
 
 


