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  اإلهداء
  

  "و ال تقل هلما أف و التنهرمها و قل هلما قوال كرميا:"إىل من قال فيهم اهللا عز و جل 
  "أمك مث أمك مث أمك:" إىل من قال فيها الرسول صلى اهللا عليه و سلم

  "الطاوس"نا، فريتوي منه القلب أمي الغايلإىل اليت من حناهنا يسري يف عروق
  إىل من يسر يل دريب للمعرفة و بادر بوفاء و إخالص ليصل إىل مبتغانا و الذي شقى 

  و حتمل من أجل أن يراين رجال أواجه احلياة و الذي أنار يل حيايت و مهد طريق العلم 
  "علي" و املعرفة أيب العزيز

   أطال اهللا يف عمرها"أم عائشة"ياض، احلاجة إىل اجلدة الغالية ذات احلنان الف
  إىل األخ ألكرب إمساعيل حفظه اهللا و رعاه

  إىل كل األقارب بالشراقة
  إمساعيل، حلسن فوضيل، عبد اهللا بن خرية، برجو نور الدين: إىل أرفاد الدرك الوطين بالشراقة

  فاطمةصارة، عبد القادر، سايح، عثمان أم اخلري، : إىل أفراد العش األسري
و حرواش ) DJ(األستاذ عبد السالم حممد، إبراهيمي املربوك : إىل رفقاء الدرب باإلقامة اجلامعية حيدرة

   ولد حمي الدين نبيل2002/2003ملني و كل طلبة املاجستري دفعة 
  

إىل قطرات الندى اليت تناثرت من كل األرجاء فجمعت يد اهللا يف إناء واحد لتروي كل ضمئان، 
  بلدية ثالثة الدوائر املديةأصدقائي ب

  و إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي املتواضعة
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  التشكرات

  
  التشكر و القدير

 سورة إبراهيم اآلية "و إذ تأذن ربك لئن شكرمت ألريدنكم و لئن مفرمت إن عدايب لشديد:"قال تعاىل
7  

  "من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا:" قال الرسول صلى اهللا عليه و سلم
  :قال الشاعر

  إذا الشافع إستقصى لك اجلهد كله              و أن مل تنل جنحا فقد وجب الشكر
أوال و قبل كل شيء أشكر اهللا عز وجل الذي و فقين إلجناز هذا العمل، كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل 

 رئيس اجمللس العلمي بن عكي حمند أكلي: األستاذ احملترم و املشرف الرمسي على هذه املذكرة الدكتور
و كذا الدكتور احملترم . للمعهد الذي قدم يل النصائح و التوجيهات اليت مهدت يل الطريق إلمتامها

بوداود عيد اليمني مدير خمرب علوم النشاطات البدنية و الرياضية الذي سهل يل إجراء حبثي مبكتبة املخرب، 
  .فلهم مين كل اجلزائر و الشكر و التقدير

يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذ قصري نصر الدين مد يل العون، و كذا األستاذ بكاي كما ال 
  .ميلود، و كامل أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضية بدايل إبراهيم

  .و اهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه
ل زمالئي الكرام الذين و قفوا على جناحي و يف األخري أتقدم بالشكر الواسع إىل أوليائي األعزاء و ك

  .طيلة تواجدي باجلامعة
  
  

  "جزء اهللا خريا كال على حدا"
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مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية على جناعة :                    فصل التمهيديل

  املردود الرياضي        
  :املقدمة-أ

تعترب الرياضة عنصرا قويا يف إعداد املواطن الصاحل، وتزويد خبربات ومهارات واسعة متكنه من التكيف 
حقيقة ختترق األعراف وتصبح شيئا فشيئا حقيقة تظهر يف مع جمتمعه حىت أصبحت املمارسة الرياضية، 

  .النسيج االجتماعي
ولعله من املفيد حنن يف عهد حتضى فيه أوقات الفراغ بقسط متزايد من أوقاتنا، أن تكون للرياضة 
والتسلية مكانة مرموقة لنشاطان خالل هذه األوقات، باإلضافة إىل هذا فقد أصبح يتميز جيل القرن 

  .العشرين بالوعي الرياضي أيا كان نظام الدول من الوجهة السياسية واالقتصادي واالجتماعيةالواحد و
ومن أجل هذا عمدت دول العامل إىل توفري العوامل املساعدة على ممارسة النشاط البدين والرياضي مثل 

  .كافة النشاطات احليوية حلياة اجملتمعات كالتعليم والصحة والصناعة
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وامل اليت جيب توفريها من أجل ممارسة النشاطات الرياضة والبذنية هو توفري امليادين ولعل من أه الع
  .واألماكن اخلاصة هبذا وكذلك ضبط القوانني اخلاصة مبختلف النشاطات الرياضية

واجلزائر وكما يف الدول مل يكن هلا أي تقصري اجتاه شباهبا من أجل أن توفر له امليادين اخلاصة مبمارسة 
 النشاطات الرياضية واملتمثلة يف املالعب والقاعات واملركبات الرياضية ورغم كل هذه املنشآت خمتلف

إميانا . الرياضية فهي ضئيلة مقارنة مبا توفره الدول املتطورة من منشآت ضخمة وجمهزة بكل مستلزماهتا
  .اهلياكلمنها بأنه ال ميكن تطوير مستوى املمارسة الرياضية إال بتوفري االهتمام هلذه 

واجلزائر باعتبارها دولة من الدول السائرة يف طريق النمو فإهنا تواجه مشاكل اقتصادية واليت تقع كعائق 
يف التكفل احملكم بكل القطاعات احليوية يف البالد، رغم هذا فإن سياسة الدولة اجلزائرية جتاه شباهبا اليت 

ختصه ال ميكن جتاها املمارسة الرياضية والبدنية بصفتها تعتربه أمثن رأمسال لألمة وعند إقرار سياسة شاملة 
عامال لتجنيد مصادر الطاقة لدى االنسان حنن واعتقادا منا فإن اجلزائر ال جتد أيسر وأمثن وسيلة لتنمية 
املمارسة الرياضية إال بتهيئة و توفري املنشآت الرياضية املستقبلة األشخاص واملعنيني واملستفيدين من هذه 

  .شآت الرياضيةاملن
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مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية على جناعة :                    الفصل التمهيدي
  املردود الرياضي        

 ودراستنا هذه هي حماولة إلبراز مدى انعكاس القيادة االدارية للمنشآت الرياضية على جناعة املردود 
  .قعه القيادة اليت باعتبارها عنصرها يف جناع النتائج الرياضيةالرياضي والتأثري الذي ميكن أن تو

  .فقد تطرقنا يف حبثنا هذا إىل ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقي
ففي الفصل األول تطرقنا إىل القيادة اإلدارية الذي قسمناه إىل مباحث فكان املبحث األول يتكلم عن -

  .اإلدارة والثاين عن القيادة اإلدارية
  .عن املنشآت الرياضية ومنط تسريها وقيادهتا-2-ل الثاين والفص-
  .عن املردود الرياضي وكيفية التحصيل الرياضي-3- والفصل الثالث-

  :أما عن الفصل التطبيقي الذي قمت بتقسيمه إىل فصول
  :الفصل التمهيدي الذي تطرقت فيه إىل ذكر

   اهلدف من الراسة امليدانية-
   تنظيم الدراسة امليدانية-
  واجملال الزماين-اجملال املكاين: جماالت البحث -
  متغريات البحث-عينة البحث - صعوبات البحث -

 العيب مولودية       اجلزائر - استبيان خاص بعمال املركب األومليب-وسائل البحث : الفصل الثاين
)M C A.(  
   مقابلة مع السيد مدير املركب األومليب-
   دراسة حالة املركب األومليب-
   خمطط منظام الوحدات التابعة للمركب األومليب-
  ) جويلية05( بطاقة تقنية عن املركب األومليب حممد بوضياف -

 "العمال والعيب مولودية      اجلزائر (نتائج اإلستبيان مع العروض والتحليل واملناقشة : الفصل الثالث
M C A.( "  

   نتائج أسئلة املقابلة-
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                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية على جناعة :    الفصل التمهيدي
  املردود الرياضي        

   نتائج أسئلة املقابلة-
  اإلقتراحات والتوصيات+  اخلامتة النهائية -
   باللغة اإلجنليزية- باللغة الفرنسية–باللغة العربية :  قائمة الالحق واملراجع-
  :اإلشكالية-ب
دولة اجلزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى املمارسة الرياضية أنشأت وتعلقت بضرورة توفري وهتيئة أن ال-

املنشآت الرياضية العمومية املتمثلة يف مالعب كرة القدم واحلظائر املتعددة الرياضات والقاعات مبختلف 
اء يف بعض مضموهنا أن أنواعها، وهذا ما تعززه بعض النصوص القانونية املتعلقة هبذا الشأن حيث ج

الدولة تسهر ومبشاركة اجلماعات احمللية وبعد استشارات هياكل التنظيم والتنشيط ومن أجل ترقية 
وتنمية املمارسة الرياضية والبذنية على هتيئة املنشآت الرياضية املتنوعة واملكيفة مع متطلبات خمتلف 

 . اضيةأشكال املمارسة الرياضية للمخطط الوطين للتنمية الري
هذه املنشآت الرياضية املتمثلة يف املؤسسات العمومية اإلدارية املمولة ضمن ميزانية الدولة واليت تنحصر 
مهامها يف التنظيم وتسري الرياضة التنافسية اجلماهريية واملدرسية واجلامعية، نظرا لنمط التسيري يف حد 

ىت متس صيانة وجتهيز هذه املنشآت، لذا فإن ذاته أو من ناحية احلفاظ عليها إىل أن تتعدى الشاكل، ح
  .اإلشكال القائم اآلن حول النمط املالئم لتسري املنشآت الرياضية مع خمتلف املمارسني الرياضني

كثريا ما نتابع عرب احلصص الرياضية املقدمة على شاشة التلفزيون رياضيون يشتكون من مشكل -
أو من جانب عدم صالحيتها أو حىت من أهنا غري جمهزة املنشآت الرياضية سواءا من جانب افتقادها 

وتسمح مبمارسة نشاط رياضي بعيد عن كل املخاطر اليت ميكن أن تؤدي إىل حوادث يذهب ضحيتها 
  .الشباب الرياضي

 أن املنشآت الرياضية العمومية املمولة ضمن يزانية الدولة هي مؤسسات عمومية إدارية تنحصر مهامها -
لذا فهي ذات طابع خدمات وإجتماعي وحىت تربوي كغريها من . رسة الرياضيةيف خدمة املما

املؤسسات اليت تقدم خدمة اجتماعة تعتمد بشكل كبري على التمويل من طرف الدولة حىت مساعدات 
اجلماعة احمللية وملا اصبحت اجلزائر متر بأزمة اقتصادية أثرت خزينة الدولة أدت إىل حتية منطقية وهي أن 

   تنقص
مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية على جناعة :                    الفصل التمهيدي

  املردود الرياضي        
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حجم املساعدات اليت تقدم إىل العمومية الضخمة خصوصا يف ناحية اجلزائر العاصمة منها ديوان املركب 
  .شخصية العنوية وباالستقالل املايلباإلضافة إىل تتمتعهما بال. األومليب وقاعة حرشة

هذا التنظيم اجلديد أنتج نوعا من الغموض والتناقضات يف استعماله بشكل حقيقي يف جمال التسيري -
هلذه املنشآت الرياضية وما ميكن أن يلحقه هذا التنظيم من أثار على مسار دينامكية تنمية املمارسة 

  .الرياضية
من أمناط ) القائد(لقة هبذا النمط اجلديد للتسيري وما حيمله املسري  هذا ما اشعر بوجود مشكلة متع-

القيادة اإلدارية يف التسيري هلذه املنشآت الرياضية، وأن كيفية التعامل مع الرياضيني واألندية، إذا أصبح 
ما مدى انعكاس القيادة : هدف خدمة هذه املنشآت يكتسي طابع جتاري، وهلذا يطرح التساؤل التايل

دارية للمنشآت الرياضية على جناعة املردود الرياضي أي القائد اإلداري من خالل منط قيادته هل يؤثر اف
  على تنمية املردود الرياضي لدى الفرق املتعاقدة مع منشأته؟

  :الفرضيات-ج
  .للقيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية انعكاس على جناعة املردود الرياضي: الفرضية العامة-

  : اجلزئيةالفرضيات
منط – منط مستبد -منط فرضوي–منط أوتوقراطي -: ( من بني األمناط املختلفة للقيادة اإلدارية-1

  .هذا األخري له انعكاس على جناعة املردود الرياضي/ دميقراطي
  .لسمات شخصية القائد اإلداري للمنشآت الرياضية انعكاس على جناعة املردود الرياضي-2
د اإلداري وعماله ورؤساء النوادي الرياضية داخل املنشاة الرياضية انعكاس على  لالتصال بني القائ-3

  .جناعة املردود الرياضي
  
  
  
  
  

مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية على جناعة :                    الفصل التمهيدي
  املردود الرياضي        

  : حتديد املفاهيم-د
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 القيادة بأهنا القدرة على التأثري يف اآلخرين، سواءا كان هؤوالء اآلخرين ميكن تعريف: القيادة-
  .مرؤوسني يف العمل أو زمالء أو أعضاء يف مجاعة أو تنظيم غري رمسي

  :وهنا طرق عديدة لتعريف ودراسة ظاهرة القيادة، ومن هذه التعريفات ما يلي  
  .القيادة هي التأثري يف سلوك املرؤوسني-
  .متتع القائد بصفات متيزه عن غريه جتعله مؤثرا على اآلخرينالقيادة هي -
  .القيادة هي إدغان جمموعة من املرؤوسني أو التابعني لنفوذ القائد-

وعلى هذا ميكن أن نلخص أن ظاهرة القيادة يف إهناء ظاهرة حمورها التأثري يف اآلخرين، وهذا التأثري يتم 
ادرا على ممارسة هذا التأثري بفاعلية وهو ما يطلق عليه من خالل شخص متمتع بصفات معينة جتعله ق

  .بالقائد
وهي عبارة عن مؤسسات عمومية إدارية، تنحصر مهامها يف تنظيم وتسري : املنشآت الرياضية-2

باإلضافة إىل اهليئات العسكرية وتشكل أيضا ) التنافسية، اجلماهري، املدرسية واجلامعية(املمارسة الرياضية 
كرة /قاعة كرة اليد(رياضية يف املالعب اخلاصة بكرة القدمو يف القاعات املتعددة الرياضات املنشآت ال

واملنشآت الرياضية حتتوي مكتب ) اخل... قاعة اجليدو/قاعة اجلمباز/ قاعة املسبح/كرة الطائرة/السلة 
  :وإدارة مكتب املركب املتعددة الرياضات حتوي) ويشرف عليها قائد للتسيري(للمدير 

  
  مكلف بتسيري املوارد البشرية واملالية للمكتبقسم اإلدارة واملالية -أ
  .مكلف بضمان أعمال الصيانة والتصليح والتهيئة هياكل املركبالقسم التقين -ب
ونقصد به النتائج احملصل عليها نتيجة املمارسة الرياضية مفهومها أهنا تربية غري : املردود الرياضي-3

وى احليوي للفرد نفسيا وعقليا وبدنيا وإجتماعيا ألن اإلنسان يتميز خبصائص مقصودة ترفع من املست
ميكانيكية تتميز بالتوافق واملرونة واحلركة جتعل اإلنسان يف حاجة إىل حتريكها وتدريبها خاصة يف 
مراحل النضج احلركي األول لكي تنفتح تفتحا كامال و تأيت هذه النتائج عن طريق الفرد املمارس هلذه 

  النشاطات عرب خمتلف أنواع املمارسة الرياضية، أما إذا وصل الرياضي إىل مستويات عالية و وضغيته 
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 فإن اهلدف يصبح يتعدى حدود الفائدة الشخصية من متكنه متثيل ناديه يف خمتلف التظاهرات الوطنية
ويستمر هذا إىل أن يتمكن من متثيل وطنه له قدرات بدنية وصحية، جتعله قادرا على حتقيق مردود 

  .رياضي
  
  :الدراسات السابقة-هـ
أوىل الدراسات أوضحت أن األفراد خيتلفون يف استجاباهتم ويف رضاهم عن : دراسة وايت ولبيت-

ختلفة يف القسادة، وأن االختالف هذه األساليب يؤدي إىل نتائج خمتلفة، تلك الدراسات األساليب امل
، واليت تعرف بدراسات األجواء 1939 وايت  تلميذةكورت لويفاليت قام هبا حتت إشراف 

اإلجتماعية، هدفت هذه الدراسة إىل معرفة تأثري ثالثة أنواع من األجواء اإلجتماعية على سلوك الفرد 
يسمح بالتحليل املوضوعي وال . وقد قام الباحثان بتعريف هذه األجواء الثالثة تعريفا إجرائيا. ماعةواجل

يقوم " االتوقراطي" يف جمال املذاهب السياسية أو اإلقتصادية ففي اجلو . خيضعه لالختالفات السائدة
 يصعب معها معرفة القائد بتحديد السياسة حتديدا كليا وميلي على األفراد خطوات العمل بصورة

اخلطوات التالية أو اخلطة الكاملة وحيدد القائد أيضا نوع العمل الذي يقوم به الفرد ومن يعمل معهم من 
  .األعضاء
فإن كل السياسات حتدد نتيجة ملناقشتهم اجلماعية والقرار اجلماعي ويشجع " اجلو الدميقراطي" أما يف 

فقد يتميز باحلرية الكاملة "  اجلو الفوضوي" أما .ات الالزمةالقائد األعضاء ويساعدهم يف إختاذ القرار
للجماعة أو الفرد يف إختاذ القرارات دون أي مشاركة للقائد الذي يقوم بإلمداد األفراد باملواد 
واملعلومات الالزمة فقط، ومتثلت هذه النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، فيما يتصل بسلوك القائد 

 كونه يزيد إىل حد كبري عن القائد الدميقراطي و الفوضوي بنسبة إعطاء األوامر وتنفيذها اإلتوقراطي يف
أي الذي وجه أساسا إىل شخص (و اليت تعترض طريقة أو رغبة األعضاء و توجيه النقد غري املوضوعي 

  .لشخصيو ال يهتم بتوضيح سبب الفشل، أو إقتراح وسائل التحسني و املدح الذي يأخد غالبا الطابع ا
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أما الدميقراطي فهو يزيد عن القائدبن اآلخرين يف تقدمي اإلقتراحات املوجهة و تشجيع التوجه الذايت و 
  .د الدميقراطي و أعضاء اجلماعةالثقة كنتائج للعالقة الكلية بني القائ
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 تتمثل هذه الدراسات يف عدد كبري من البحوث اليت قام هبا باحثون : دراسات جامعة ميتشغان-
ينتمون إىل مركز البحوث املسيحية جبامعة ميتشغان، الذين إهتموا أساسا بتأكيد الفروق املوجودة بني 

  : من قام كل من1950سلوك القائد األكثر و األقل فعالية، ففي سنة 
  
 فوجا من 24بدراسة على   Katz et Maccoby et Moirs كاتز و ماكويب و موروس -

أفواج العمل يف إحدى شركات التأمني، قسمت هذه األفواج إىل قسمني، قسم أول يتميز بإنتاج عال و 
  .قسم ثاين يتميز بإنتاج منخفض و ذلك حسب ما بينته التسجيالت الرمسية لكمية اإلنتاج

قام هؤالء الباحثني مبقارنة بني كل من القسم األول و فوج من القسم الثاين و مياثله يف نوع العمل و 
عدد العمال و إختصاصاهتم، بعد ذلك درس الفروق املوجودة بني األفواج يف السلوك القيادي بواسطة 

سية يف سلوك إجراء إستجوابات مع رؤساء و مرؤوسة هذه األفواج، حيث ظهرت ثالث فروق رئي
  :أفواج القسم األول و سلوك رؤساء أفواج القسم الثاين

  .رؤساء أفواج القسم األول يهتمون بالعمال أكثر من إهتمامهم بالعمل نفسه -
رؤساء أفواج القسم األول إشرافا عاما بدال من اإلشراف اخلاص الذي يهتم بالتفاصسل و  -

 . اجلزئيات
صفة أحسن من رؤساء أفواج القسم الثاين يف أدوارهم و رؤساء أفواج القسم األول يتميزون ب -

واجباهتم و أدوار واجبات مرؤوسيهم يشري فحص الدراسات امليدانية اليت أجريت يف جامعة 
ميتشغات إىل أن الدراسات مل تتضمن أي حتكم أو تطوير موجه ملتغري منط سلوك املشرف مث 

و يف ظل غياب مثل هذه الضوابط املنهجية، ال متابعة أثر هذا التطور على متغريات الفعالية، 
ميكن إستنباط عالقات سببية فقد يكون منط اإلشراف العام و املتمركز يف املرؤوسني نتيجة 

 إلرتفاع 
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 .ركز يف اإلنتاج قد يكون اإلهتمام باإلنتاج من قبل املشرف هو إخنفاض اإلنتاجيـة و ليس سببا هلااملتم
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وصفت حبوث جامعة أوهايو سلوك القائد وفق بعدين هامني من السلوك :  دراسات جامعة أوهايو-
 املتمثل يف و النشاط) العمال و املستخدمني(القيادي و مها النشاط املوجه حنو اإلهتمام باألشخاص 

  .اإلهتمام بالعمل كبعد ثان
و لقد أجرى الباحثون يف إطار هذا التصور عدة حبوث ميدانية لدراسة تأثري هاذين البعدين يف سلوك 

  .املرؤوسني و بالتايل يف عملية اإلنتاج
هم األكثر رضا عن سلوك قادهتم من مرؤوسي البعد ) اإلهتمام باألشخاص( مرؤوسي البعد األول -
  .كما أن مرؤوسي البعد األول أقل تغيبا من البعد الثاين) اإلهتمام بالعمل(اين الث
 إن العالقة بني نوع القيادة و الفعالية يف األداء عند قادة الطائرات احلربية، بينما وجدت عالقة إجيابية -

  .يةبني البعد األول و الفعالية يف األداء عند قادة املؤسسات الصناعية و البتر و كيماو
 ضرورة لبحث عن خمتلف املتغريات الظرفية اليت تؤثر يف العالقة بني البعدين األول و الثاين، من جهة -

  و معايري الفعالية التنظيمية من جهة أخرى
  

يبدو من مراجعة البحوث على هذا املوضوع عدم اإلهتمام ببلورة بعد ثالث يتمثل يف إمكانية   
بعد األول، و خصائص القيادة وفق البعد الثاين، أي بدأ لإلهتمام اجلمع بني خصائص القيادة وفق ال

بالعمل قدر اإلهتمام بالقائمني هبذا العمل، إىل جانب مراعاة الظروف النفسية و الطبيعية اليت يتم فيها 
  ) 2) (1(نشاط العمال الذي حيدد الفعالية يف األداء

  

  

_________________________  

  .، دار النهضة العربية، بريوت161بريوت، ص . إدارة القوى العاملة: أمحد صقر عاشور) 1(
(2) George, Revue internationale des sciences sociales, Terry et 
Stephane G/Franrlin : les principes du management : P 390/391.  
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  : أسباب إختيار املوضوع-و
إن القيادة اإلدارية للمؤسسات والشركات الوطنية تطرح مشكلة أساسية تتعلق بتوفري اإلطارات   

، هو الضرورية لقيادة املؤسسات اجلديدة، ألن من أسباب سوء القيادة اليت تعاين منها املؤسسات الوطنية
نقص اإلطارات املدربة على القيادة اإلدارية اٌشراف، و لذا نسعى تدعيم هذه اخلطوة بعد إجراءات 
نوعية كان ذلك على مستوى أسلوب القيادة أو يف وضع نظام احلوافز والدوافع يراعي العوامل املادية 

  .املعنويات اليت تسهم يف أداء العمال و نشاطهم اإلنتاجي) األجر(
 عملي هلذه املشكلة وضع الكثري من املهندسني و التقنيني الساميني يف مراكز اإلشراف و  و كحل-

  القيادة و الذين مت تكوينهم لإلسهام يف عملية إحناح و إعطاء و دفع عجلة 
  

التنمية اإلقتصادية و مبا أننا يف ميدان النشاط البدين و الرياضي، فالقيادة  اإلدارية للمنشآت الرياضية 
كاس على جناعة املردود الرياضي و هلذا السبب مت إختيار هذا املوضوع الذي تعترب فيه القيادة أهم إنع

عنصر يف إعطاء النتائج اإلجيابية، و لكن نقطة الضعف يف هذا اجملال متكن يف عدم تأهل الكثري من 
  .القياديني لدور اإلشراف و تسيري املوارد البشرية

 هذا املوضوع هومعرفة دور القيادة و اإلشراف على املنشآت الرياضية يف  و الذي دفعنا إىل إختيار-
حتقيق نتائج رياضية أي معرفة األسلوب القيادي الناجح لتحقيق نتائج رياضية إجيابية، حبيث تأيت القيادة 

  .اإلدارية املنهجية من طرف إدارة املنشآت الرياضية
  
  : أهداف البحث-ز

وضوع إىل مرامي حددت مسبقا و لتحقيق أهداف عمليــة و رياضية نطمح من وراء حبثنا هذا امل
  :نرى البحث العلمي يف اجملال الرياضي يف أمس احلاجة إليها و هذه األهداف هي

املناقشة العلمية ملوضوع يعترب من أهم املشاكل اليت تعاين منها الرياضة يف اآلونة األهرية و هو  -1
 ).قته باملرود الرياضييو عال) ( القيادة اإلدارية(موضوع 
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حماولة ربط النتائج الرياضية مبتغريات خارج إطار املمارسة الرياضيــــة و املتعلق خاصة  -2

 .ملركبات الرياضيةبصفة القيادة اإلدارية للمنشآت و ا
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حماولة الوصول إىل نتائج علمية تتم من خالهلا فتح آفاق جديدة لفهم أسباب جناح و إخفاق  -3
 الرياضة اجلزائرية

و ميكن إضافة إىل كل هذه األهداف، هدف آخر يتمثل يف نوعية القيـــاديني و املشرفني  -4
 كذا نوعية مستعمليها من رياضيني و) بالقيادة الدميقراطية السليمة(على هذه املنشأة الرياضية 

و مدربني ومسئويل األندية من خالل تطلعهم عرب صفحات هذا البحث إىل بعض املواد 
القانونية اليت توجههم إىل كيفية التعامل مع مسئويل املنشآت الرياضية و حىت معرفة حقوقهم و 

ندية و الرياضيني يستعملون واجباهتم و هذا بالقوة القانونية اليت تنظم و تضمن حقوق مجيع األ
 .املنشآت الرياضية

ن غموض الرؤية فيما خيص اسلوب القيادة اإلداريــــة و املنشآت  ‘: دوافع و أمهيةالبحث-ح
الرياضية، باإلضافة إىل امشاكل اليت يتبعها املالحظون و اليت مست جدول برجمة املقابالت على مستوى 

دث لفريق مولودية اجلزائر العاصمة لكرة اليد مع مسريي و قادة النخبة الوطنية ومثال على ذلك ما ح
قاعة حرشة و القاعة البيضاوية و هذا يف وقت مضى كل هذه األسباب و أسباب أخرى ال يسع اجملال 
حلصرها هناك، هذه السطور أدت بنا إىل إثارة هذا املوضوع وحماولة البحث يف حيثيات قضاياه اليت قد 

قبال على املمارسة الرياضية بصفة عامة يف اجلزائر و النتائج الرياضية سواءا على تؤثر اآلن أو مست
  .املستوى الوطين وعلى املستوى الدويل

 وتبدوا أهداف هذا البحث يف كون هذا املوضوع لن يسبق التطرق إليه يف حبث علمي مكتمل -
ى فيها األسباب و اخللفيات العلمية اجلوانب اللهم إال إذا يف بعض املبادرات الصحفية و اليت مل تراع

للمشكل كما أن احللول مل تطرح إال على املستوى النظري الذي يبقى بعيدا كل البعد عن حصر 
املوضوع يف إطاره العلمي و حتديد توابعه عن املمارسة الرياضية اليت تبقى الضحية األوىل و الوحيدة ملثل 

رياضة و ال اإلقتصاد و يأيت حبثنا هذه إميانا منا بأنه ميكننا التحكم هذه القرارات املرجتلة و اليت ال ختدم ال
  يف حــيثيات
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عطي للموضوع حقه من اإلهتمام كي  املشكل بالنظرة العلمية الراشدة و البحث التطبيقي املتعمق حىت ن

ال يقع الرياضي مرة أخرى يف سوء الفهم و الغموض الذي يسمى أهم شيء يف جناح مردوده الرياضي 
  .هي القيادة السليمة و الناجعة للقيادة اإلدارية
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  املردود الرياضي

  
  : متهيد-1
  

انية ذاهتا، إال أن ممارستها بصورة علمية مل تظهر إال برغم أن اإلدارة قدمية بقدم التجمعات اإلنس  
بداية الثورة الصناعية، و منذ ذلك التاريخ بدأت الدراسات و الكتابات يف جمال اإلدارة تبحث عن 
العوامل و الظروف اإلدارية املؤثرة على جناح املديرين يف كافة اجملاالت الوظيفية، و أصبح تطبيق مبادئ 

 على رقي اجملتمعات طاملا أن األخرية تعتمد يف إشباع احتياجاهتا على اجلهود اجلماعية اإلدارة له تأثري
املنظمة من قبل األفراد و املنظمات، و على مستوى املنظمات، أصبحت اإلدارة هي العامل الرئيسيي 

 الالزمة املؤثر على جناح أو فشل املروعات، فنجاح معظم املشروعات ال ميكن يف كيفية توفري املوارد
لتنفيذ أعماهلا، لكن، يعترب أكرب يف كيفة الوصول إىل املزيج األمثل من املوارد املادية و البشرية و اليت 

  . يتحقق من خالهلا أهداف املنظمات بكفاءة و فعالية
و هلذه األسباب، أصبحت دراسة اإلدارة حمل إهتمام من الكثري من الدارســني و املمارسني   

دف ترسيخ املفاهيم اإلدارية يف أذهاهنم و التعرف على اإلدارات اليت ميكن استخدامها يف على السواء يه
  .حل املاكل اإلدارية املختلفة
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و يهدف هذا املرجع إىل حماولة تقدمي املبادئ و األصول العلمية لإلدارة و كيفية تطبيقها على   
قات العلمية اليت تقرب هذه البادئ من منظمات األعمال، كما يشمل على العديد من األمثلة و التطبي

  . الواقع و املشكالت العلمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث األول
  املردود الرياضي

  
  :األصل الالتيين للكلمة هو" أن:  تعاريف اإلدارة-1
"Administration "ن الكلمة تعين أي أ"To serve " خدة اآلخرين، أو يصل عن طريق

اإلدارة إىل أداء اخلدمة، و هذا هو املدلول اللفظي ألصل الكلمة، أما اإلدارة مبعناها العام فتعين النشاط 
املوجه حنو توفري التعاون املثمر، و التنسيق الفعال بني اجلهود البشرية املختلفة، العاملة من أجل حتقيق 

  .)1("ف معني بدرجة عالية من الكفاءةهد
وهي عبارة عن عملية ختطيط و تنظيم و تنسيق و توجيه عوامل اإلنتاج يف مشروع ما، و يطبق 
هذا املصطلح يف الوقت نفسه على املنظمني يف التسلسل اهلرمي، و املنفذين لعلمية اإلدارة ذاهتا، الذين 

  .)2(يقومون بأداء هذه املهام و الوظائف
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 .Paul Hersey et Kenneth H" كنيث بالنكارد"و " باول هارسي"قدم و   
Blanckard  عملية تقوم على أساس العمل مع و بني األفراد و " تعريفا لإلدارة أشارا فيه إىل أهنا

  اجلماعات و املوارد األخرى إلجناز األهداف 
  .)3("التنظيمية
ون بإنشـاء و توجيه و تسيري و احملافظة وكذلك هي تلك العملية اليت بواسطتها يقوم املدير  

  .)4("على التنظيمات عن طريق جهود األفراد املنظمة و املنسقة و املتعاونة
وكذلك هي املعرفة الدقيقة ملا جيب عن الرجال أن يعلموه، مث التأكد من أهنم يقومون بعملهم بأحسن 

باإلدارة معناه أن تتنبـأ، و أن ختطط، أن تقوم : "طريقة و أرخصها، كما عرفها هنري فايول على أهنا
  .)5(" و أن تنظم، و أن تصدر األموامر، و أن تنسق و أن تراقب

  
  

__________________  
الدار العلمية الدولية للنر و التوزيع و " أصول مبادئ اإلدارة العامة"عبد العزيز صلح بن حبتور، ) 1(

  .33-32 ص. 2000بدون طبعة .  األردن-دار الثقافة، عمان
بدون طبعة و . مصر–الدار اجلامعية اإلسكندرية" سيكولوجية اإلدارة." العيساوي عبد الرمحان) 2(

    25ص .بدون تاريخ
(3) Paul Hersy, Kenneth Blancard, « Management Organization 
Behavoir-N-J Yrentice-hall.198.P5. 

بدون . مصر-اإلسكندرية-ملكتب املصريا" اإلدارة العامة"حممد السعيد عبد الفتاح، ) 4(
  11.ص.1992.طبعة

-عمان. دار املستقبل للنشر و التوزيع" أساسيات اإلدارة احلديثة. "فايز الزعيب، و حممد عبيدات) 5(
  .1997سنة.األردن، بدون طبعة

 اجلهاز التنفيذي املكلف بتطبيق قوانني الدولة و تقدمي اخلدمات الضرورية"كما قد عرفت بأهنا 
للمواطنن، و ذلك يف إطار القوانني املرسومــــة و األهداف اليت وضعتها القيادة السياسية و 

  .)1(" االقتصادية و االجتماعية
فن قيادة توجيه أنشطة مجاعة من " بأهنا "  Donaldj Cloughدونالد كلو " و عرفها   

  .)2(" الناس حنو حتقيق هدف مشترك
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يشري إىل األساس املهاري للممارسة، أي املهارات املكتسبة و فن، و الفن هنا "وعرفت بأهنا   
تتوفر لدى شخص، حبيث يستخدمها يف تطبيق العلم، حبيث يؤدي هذا التطبيق إىل حتقيق أفضل النتائج، 

  .)3(" و باألسلوب الذي يرض احتياجات من هم موضع التطبيق
فسه، فالدور الذي يؤديه اإلداري يف كما مييل البعص إىل أخد تعريف اإلدارة من مهمة املدير ن  

  :منظمته يفرض عليه التوفيق بني غايتني
 أن يتعامل مع كل فرد هبا كوحدة بشرية مستقلة قائمة بذاهتا عن غريها من الوحدات املكونة هلذا -1

  .اجملتمع البشري بنشاته و تربيته
 موحد حماوال أن ينطلق هبذا  تفرض على اإلداري أن يتعامل مع املنظمة ككل أو ككيان و تنظيم-2

  .الكيان الضخم و التجمع البشري العظيم لكل طاقاته و إمكاناته يف اجتاه اهلدف املرجو
و أيا كان اإلجتاه يف النظر إىل مفهوم اإلدارة، فاملؤكد أن العملية اإلدارية هلا طرفان هامان مها   

 جهود أفراد اجلماعة و توجيه هذه اجلهود و اإلداري و اجلماعة، و اإلداري هو الذي يقوم بالتنسيق بني
  .اإلراف علها و حتفيزها من أجل الوصول إىل اهلدف

و حنن إذا حناول وضع تعريف مبسط لإلدارة، فنقول أهنا تعين توجيه جهد مجاعي مشترك يف   
  . منظمة ما، قصد حتقيق أهداف حمددة و مرسومة

  
________________  

. بدون طبعة. اجلزائر. املؤسسة الوطنية للكتاب" ت احلديثة يف علم اإلدارةاإلجتاها."عمار بوحوش) 1(
  .15. ص.1984سنة 

(2) Donaldj. Clough, « concepts in Management », science New 
delhi prentice-hall-India. Yervate limited.1968.P.8.  

بدون .  مصر–القاهرة .  الشمسمكتبة عني" أصول اإلدارة العلمية. "كما محد أبو اخلري) 3(
   239.ص. 1985.طبعة

  
وهناك عدة تعريفات لكلمة اإلدارة سردها كثري من الباحثني و الكتاب، و قبل ذلك نـود أن                 

  : نلقي الضوء على التعريف اللفظي هلذه الكلمة 
  :   تعين Manage"   يدير " وإدارة 
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  )1(" مهمة معينة خيطط و ينظم نشاطات أو عمال الناس الذين جتمعهم " 
فن أو علم توجيه و تسيري و إدارة عمل اآلخرين بقـصد حتقيـق               : Managementاإلدارة هي   

  )2(.أهداف حمددة 
  : وقد تبارى املختصون يف وضع التعريفات اجلامعة و الشاملة ملعىن اإلدارة، نسوق منها 

  )3(.يف إجناز األعمال بواسطة الناس   M.PARKERماري باركر 
  .)4("يقصد باإلدارة التنبؤ والتخطيط و إصدار األوامر و التنسيق والرقابة " FAYOL تابلور فايول

وميكن تعريف اإلدارة على أهنا العملية اخلاصة بتنفيذ غرض معني و اإلشراف على حتقيقـه، و                
اجملهـود  تعرف اإلدارة أيضا من الناحية اإلنسانية ، بأهنا الناتج املشترك ألنواع ودرجات خمتلفـة مـن                 

اإلنساين الذي يبذل يف هذه العملية ، كما أن احتاد هؤالء األفراد الذين يبذلون سويا هذا اجملهود يف أي                   
  .مشروع من املشروعات يعرف بإدارة املشروع 

وذكر آبلى عبارة يف جملة األفراد اليت تصدرها مجعية اإلدارة األمريكية أكد فيها علـى أمهيـة                 
إن اإلدارة قد عرفت بألفاظ بسيطة جدا على        : امل رئيسي يف اإلدارة حيث قال       العالقات اإلنسانية كع  

أهنا تنفذ األعمال عن طريق جمهودات أشخاص آخرين ، وإن هذه الوظيفة تنقسم على األثل إىل نوعني                 
  .رئيسني من املسؤولية، األوىل هي التخطيط و الثانية هي الرقابة 

  : تابه األصول العملية لإلدارة و التنظيم أنو ذكر الدكتور علي عبد اجمليد يف ك
اإلدارة هي عبارة عن النشاط اخلاص بقيادة وتوجيه، وتنمية األفراد، وختطيط وتنظيم ومراقبة العمليات              
والتصرفات اخلاصة بالعناصر الرئيسية يف املشروع لتحقيق األهداف املشروع احملددة بأحسن الطـرق و              

  .أقل التكاليف 
  
  : اإلدارة  مستويات -2

                                                 
الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ، جامعة اإلسكندرية ، دار الوفاء ، الطباعة : عبد المقصودإبراهيم محمود : 1

 . 27، صفحة 2003والنشر الطبعة األولى 
 1421التوجيه اإلداري ، الطابع الفركي العربي ، مدينة مصر ، القاهرة ، الطبعة األولى : حسن أحمد الشافعي :  2

 .22  ، صفحة 2001هـ، 
 ، 2001التربية البدنية ، تنظيم إدارة طبعة و نشر مكتبة الهالل بيروت الطبعة الثانية ، : خالد محمد عبد العزيز :  3

 . 04ص
الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ، جامعة اإلسكندرية ، دار الوفاء ،  الطباعة : إبراهيم محمود عبد المقصود:: 4

 . 27، صفحة 2003والنشر 
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  : وميكن تقسيم اإلدارة إىل ثالثة مستويات رئيسية 
 .اإلدارة العليا أو مستوى التخطيط  
 .اإلدارة املؤسسة أو اإلدارة التنفيذية  
 .اإلدارة املباشرة أو طبقة املشرفني 

ات و  و الواقع إن اإلدارة يف هذه املستويات ال ختتلف من ناحية األعمال، فكلها تشترك يف وضع السياس                
التنظيم والتنفيذ والرقابة، غري أن األعمال ختتلف من مستوى إىل آخر ، فاإلدارة العليا ختتص بأعمـال                 

  )5(.التخطيط منها تتوىل اإلدارة الوسطى التنفيذ عن طريق اإلدارة املباشرة  لطبقة املشرفني

                                                 
 حسن شلتون لدكتور حسن معوض ، التنظيم و اإلدارة في التربية الرياضية ، دار الكتاب الحديث القاهرة األستاذ:  5

 . 14ص 
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  : مفهوم املدير-3
أو الفرنسية أو اإلسبانية أو اإليطالية أو كلمة مدير ال يوجد هلا نظري يف اللغة األملانية "إن 

  ) 1("الروسية، و مع ذلك فالكلمات املناظرة هلا يف هذه اللغات غري دقيقة و حرية متاما
إن . و كان املدير يعرف يف باكورة تاريخ اإلدارة بأنه الفرد املسؤول عن عمل األفراد اآلخرين  

  .ييز وظيفة املدير عن وظيفة املالك صاحب العملهذا التعريف كان مناسبا يف زمانه، فقد قام بتم
من الضروري و العاجل التفكري يف التعريف احلقيقي للمدير، و قد متت حسبه أول " وقد قيل 

حماولة لذلك يف مطلع اخلمسينات، و اليت أضافت إىل التعريف اخلاص باملدير تعريفا جديدا و هو حمترف 
  "د فرص متاحة للتعريفينيله إسهامات فردية يف اإلدراة مع وجو

أن املدير هو الشخص الذي ميتلك القدرة على التأثري، و يستخدم و سائل و طرق متعددة مع 
املسؤولني لشحذ مهمهم و طاقاهتم باجتاه حتقيق األهداف املنشودة فهو يستخدم األساليب التعزيزية عن 

م مبا حيقق ذاهتم و يشبع حاجاهتم، و قد املادية و املعنوية تقديرا لنشاطه" Rawards"طريق املكافئة 
، و كل ذلك يعتمد على عوامل و إعتبارات "Coercive"يسلك املدير طريق اإلكراه و اإلجبار 

كثرية يف املرؤوسني و حاجاهتم و ثقافاهتم و ميوهلم و اجتاهاهتم و مستوياهتم االجتماعية و الثقافية و 
للسلـوك و نظام " Reinforcement" أساليب التعزيز االقتصادية و اليت تقرر بطريقة أو بأخرى

   )2(" التحفيز الواجب إتباعه من قبل املدير
إن املدير هو عضو املنظمة الذي ميارس سلطة توجيه و تنسيق العمل الذي يبذله األفراد   

  .)3(املرؤوسني له
______________  

الدار الدولية للنشر و التوزيع ".  حممد عبد الكرميترمجة اللواء. " اجلزء الثاين" اإلدارة" بيتر دراكر ) 1(
  22-21ص .1996.الطبعة األوىل. مصر-القاهرة

-عمان. دار الزهران للنشر و التوزيع" اإلجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية. "ظاهر حممود كاللدة) 2(
  بدون .األردن
  .22ص.1997.طبعة

بدون طبعة .مصر-القاهرة. مكتبة عني الشمس" اعيةإدارة املؤسسات االجتم. "صلح الدين جوهر) 3(
  . 31ص.1973
وقد عرف املدير بالشخص الذي يقوم بإمتام األعمال بواسطة اآلخرين، فكل من يقوم   

  ).1("فهو مدير إدارة) الرقابة-التوجيه-التنظيم-التخطيط(بالنشاطات اإلدارية 
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لشخص املسؤول عن اإلشراف عن ومنهم من يرى أن املدير هو أبسط الكلمات عبارة وهو ا  
  ).2(اآلخرين، أي يعملون حتت إشرافه و يتلقون التوجيهات منه و خيضعون لرقابته

وعرف كذلك بأن املدير هو الذي يطبق املهـــــارات و املعلومات على الوظائف   
  .)3("اإلدارية لتحقيق أهداف املنظمات

رون، و هم الذين يتولون القيام بعملية حتويل  واإلدارة نشاط و من يقوم هبذا النشاط هم املدي  
املوارد غري املنظمة لتحقيق أهداف مفيدة و فعالة، و هذا يأيت عن طريق إستخدام املوارد املادية بفعالية 
مع دفع األفراد و حفز مهمهم لغرض احلصول على كامل قدراهتم و طاقاهتم لتحويل أحالمهم لواقع 

  .)4("أفضل
الذي جيمع بني " بأنه"عرف املدير الفعار، فهو كما يعرفه حمي الدين األزهري و إذا أردنا أن ن  

غري أن أمهية و نصيب و حيز ) القدرة الفنية هي املهارة املهنية أو الوظيفة(القدرة اإلدارية و القدرة الفنية 
ن ناحية القدرة اإلدارية يزداد كلما إرتفعنا على اهليكل التنظيمي للمؤسسة و العكس صحيح، و م

أخرى قد خيتلف مدى نسبة أمهية أو توافر كل من القدرة اإلدارية و القدرة الفنية لدى املدير باختالف 
نوع العمل الذي يشرف عليه املدير، و بطبيعة أعمال املؤسسة كلها، و إن كانت القدرة اإلدارية دائما 

  . )5("لتنظيمييزداد نصيبها و تزداد احلاجة إليها كلما إرتفعنا على اهليكل ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
بدون .لبنان-بريوت. مطبعة اإلنصاف" املبادئ و النظريات.اإلدارة العامة. " سيد حممود اهلواري) 1(

  .168ص.1964.طبعة
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-اإلسكندرية.مؤسسة شباب اجلامعة" اإلدارة األفراد و العالقات اإلنسانية. "صالح الشنواين) 2(
  157 ص.1999.بدون طبعة.مصر

-اإلسكندرية.مؤسسة شباب اجلامعة" املديرون و املنظمات. "فريد راغب حممد النجار) 3(
  . 03ص.1999.ط.ب.مصر

. دار النهضة العربية للطباعة و النشر" إدارة األعمال. "مجيل أمحد توفيق)4(
  .20ص.1986.ط.ب.لبنان

-القاهرة. دار الفكر العريب" كياتأساسيات و سلو. اإلدارة و دور املديرين. "حمي الدين األزهري) 5(
  03ص.1993. 1ط.مصر

  
  
  : املسري وخصائصه-3-1
  : عمل املسري-3-1-1

  : يتضمن عمل املسري اجلهود اآلتية
  . التخطيط وحتديد السياسات واإلجراءات -
 .تنظيم أنشطة اآلخرين -
 . تفويض السلطة واملسؤولة -
 . الرقابة على النتائج املطلوبة -
 . لنتائجاإلشراف على تقدم ا -
 . إصدار األوامر العاملة والتعليمات -
 . تفسري السياسات وتبليغها -
 . تدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية لتحمل العبء اإلداري -
 . تنسيق مجيع اجلهود املختلفة -
إضافة إىل العناصـر    . تنشيط األفراد وحتريك حيويتهم لبذل اجلهود اليت يسهمون هبا يف التنظيم           -

 فإن اإلداري مسؤول عن أن يؤدي واجباته يف حدود ما بني يديه من اعتمادات وذلك                السابقة
 )6(. يتطلب منه أن حيسن التصرف يف تلك االعتمادات وأن حيدد بدقة أوجه صرفها

  : صفات املسري الناجح-3-1-2
                                                 

 .17 ص-987- مطبعة -7 جامعة عين شمس الطبعة - مبادئ علم اإلدارة العامة–سليمان محمد الطهاوي /  د-)6(
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  : هناك صفات جيب توفريها يف املسري حىت يكون قادرا ناجحا ونذكر من بني الصفات
 .  على التجريب والتنظيم والتنظريالقدرة -
 .الذكاء -
 . الرأي السديد -
 .  القدرة علة حتمل املسؤولية ومواجهة املشاكل -
 . قدرات عقلية وجسدية عالية -
 . املثابرة واالستمرار -

 
 

 . اإلحساس بشعور اآلخرين -
 .النضج -
 . القدرة على التكيف واملواجهة -

II-مدارس التسيري :  
 :  املدرسة الرأمسالية-1

اليت تطرقت لالعتبارات النفسية لإلنسان واعتربهتا      " ماري فويل باركار    " من رواد هذه املدرسة       
  : ومن أهم أفكارها. تلعب دورا أساسيا

عندما يشعر املرؤوسون بقوة رؤسائهم، ويشعرون بأن هناك من يوجه هلم الطريقـة التعـسفية                -
 . العداء لرؤسائهميؤدي ذلك إىل ردود فعل سيئة وبالتايل جتعلهم يكنون 

إن تنسيق العمل ال بد أن يكون عن طريق األشخاص الذين يعملون بعضهم بعض وال جيوز أن                  -
 .يأيت هذا التنسيق عن طريق أوامر تقرر من قبل اجلهات العليا لتفرض على العمال

ي تطرقت  للمسؤولية وأعطتها مفهوم جديد خيتلف عن املفاهيم السائدة إذ ترى أن املسؤولية ه               -
مسؤولية كل فرد ال ميكن فصلها عن مسؤولية األفراد اآلخرين على أساس أن عمل كل شخص                

  )7(.يكمل  اآلخرين وبالتايل ال ميكن فصلها غن بعض
واخلالصة من هذه األفكار نستطيع أن نالحظ أن ماري فويل أعطت االعتبارات النفسية دورا  كـبريا                 

ل جيد  يلعب الدور األول واألخـري للوصـول إىل اإلدارة            واعتربه تكون العالقات اإلنسانية على شك     
  : النامجة فهي

                                                 
 . 1978معة وهران  جا–) 5( السداسي – محاضرات  في علم االجتماع الصناعي -) 7(
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تتطرق إىل فكرة السلطة املشتركة بدال من السلطة الفردية وتأكد أنه ليي بتقـسيم  املـسؤوليات بـل                   
بتنسيق النشاطات يتم احلصول على زيادة قدرات املؤسسة املعينة، ألن ال مركزية السلطة هتيئ إمكانيات               

  .  كل األفرادانسجام
  : وتنقسم املدرسة الرأمسالية إىل

  : املدرسة الكالسيكية-1-1
تتميز النظرية الكالسيكية بصفة عامة بكوهنا نظرية مثالية أي تصف ما جيب أن يكون دون أن                   

تصف الواقع بطريقة مباشرة، وتقوم هذه املدرسة على ضوء السلوك اإلنساين والتفاعل بني األفراد داخل               
م وانعكاسات ذلك  على العناصر املادية كذلك أبرزت تلك النظريات اإلنسانية أمهية التنظيم غري                التنظي
  )8(الرمسي

  :  املدرسة التايلورية-1-2
 –العمـل   :ركزت اإلدارة العلمية للمدرسة التايلورية على الصفات واخلصائص التالية لتـسيري            

 - هيكل التـسيري والتسلـسل الرئاسـي       –رة   الرشد يف العمال واإلدا    – وتقسيم العمل    –التخصص  
واعتربت املدرسة التايلورية الفرد وحدة يتعني  أن يكـون          . استخدام احلوافز االقتصادية لتشجيع العمال    

سلوكه ونشاطه على درجة عالية من الرشد والتعقل، األمر الذي حيقق أكب قدر من اإلنتاج يف أقـصر                  
  . )9(ةوقت ،وبأقل جمهود وبأدىن حد من التكلف

  :  مدرسة العالقات اإلنسانية-1-3
ترى املدرسة مدى تأثري البناء الرمسي يف السلوك الفردين ومع ذلك كانت تذهب إىل أن األفراد                  

ينتظمون من أجل حتقيق هدف مشترك وهم لذلك حياولون تنسيق أنشطتهم بصورة واعيـة يف اختـاذ                 
أن القرارات ختذ من فوق أي من أعلى وعلـى          القرارات من أجل حل املشكالت واهلدف املشترك هم         

املنفذين أي العاملني بتنفيذ هذه القرارات وذلك مع استعمال أساليب التأثري عليهم بشكل جيعله يقبلون               
  . )10(تنفيذها حىت حيقق اهلدف املشترك

  : املدرسة االشتراكية-2
 مبين على القـوة والـسيطرة       أي الرأمسالية أساسها  " الطبقة احلاكمة   " إذا كانت اجتاه نظريات       

واالضطهاد من طرف أقلية متلك بيدها وسائل إنتاج ومتارس قوهتا عرب هيئة إدارية لكي تفرض سلطتها                
  . وذلك باستعمال أساليب التأثري على الكادحني بشكل جيعلهم يقبلوا تنفيذها. احلاكمة

                                                 
 . 25 ث– 1975  الكويت - وآالة المطبوعات – تطور الفكر التنظيمي –علي السلمي * -) 8(

 . 317 ص -1981 المطبوعات الجامعية  – مبادئ علن االجتماع –سليم  حسين .  د – هنري مندراس -) 9(
 . 184 ص – نفس المصدر – علي السلمي -) 10(
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السلطوي تقسيما ثنائيا على جمموعتني     فالنظريات الربجوازية تقسم اجملتمعات أو التنظيمات ذات الطابع         
فاألمر  يصدر مـن الطبقـة       . ي هناك أمر وهناك طاعة    ‘جمموعة مسيطرة وأخرى خاضعة،     :  أساسيتني

  . احلاكمة وعلى الطبقة الكادحة أن ختضع بدون مقاومة للقرارات اليت تنفيذها
(  الطبقة احلاكمة قـائال      ومل تكن املدرسة مرغوب هبا حيث رد فنيكوس بوالنزاس على أصحاب نظرية           

أن التكوين االجتماعي كما نعرف معقد التركيب فهو ال يتألف من طبقتني فحسب بل مـن طبقـات                
  )11().اجتماعية متعددة بتعدد أساليب اإلنتاج املتشابكة وعلى ذلك ال ميكن القول  بالثنائية

  :  اهلرم اإلداري-3
ميك إعطاء العاملني صورة واضحة عن املؤسسة       يتكون اجلهاز اإلداري عدد من املديريات وحىت          

جيـب  . وحتديد مهام و مراكز املوظفني    . اليت يعملون فيها وكذلك توضيح األعمال اليت جيب القيام هبا         
رسم خريطة تنظيمية خيتلف شكلها باختالف اهليكل التنظيمي للمؤسسة، إذ جيـب أن تـشمل هـذه                

األهداف وتزويد بوسائل اتصال خمتلفة للربط والتنـسيق                 اخلريطة كل إداراهتا وأن توضح حسب املهام و       
بني مجيع أجزاء اهلرم اإلداري ومراكز القيادة العليا، وتتم هذه العملية باتباع اخلطوات الـيت يوضـحها            

  )12(:الشكل التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 137 ص -1980 - دار ابن خلدون–سلطة والطبقات االجتماعية  ال– نيكوس بوالنتزاس -) 11(

  . 81 ص-1976 – دار النهضة بيروت - اإلدارة– عادل حسين -) 12(

  مدراء الدوائر -
  رؤساء المصالح -

 اإلدارة 
 العليا

  رئيس مجلس اإلدارة -
  النواب -

رؤساء العمال

 اإلدارة 
 الوســطى 

 اإلدارة 
 التنفيذية 
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  . اهلرم اإلداري يوضح مستويات ):  01(شكل رقم 
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  :  أقسام الوظائف اإلدارية-4
  : قسم الوظائف العليا يف املؤسسة-4-1

أي تلك املتعلقة بوضع السياسة العامة وإعداد مشروع القوانني، اللوائح والقـرارات وإصـدار                
ثـة  املنشورات والتعليمات اخلاصة بكيفية تنفيذ األعمال اإلدارية وشاغلوا هذه الوظائف ميارسـون ثال            

  : أنواع من املهام هي 
  . وضع اخلطط العامة وإصدار القرارات -
 . تنظيم العمل اإلداري -
 . رئاسة املوظفني -

و مبا أن هذه املهام تقع يف قمة اهليكل التنظيمي، فإن القائمني به هم نواب املدير و رؤساء املصاحل الذين                    
   .يشترط فيهم أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة اإلدارية

  :  قسم القيادات اإلدارية-4-2
أي تلك املتعلقة بالتفسري السياسات وتكييف اللوائح والقرارات واملنشورات و التعليمات وفـق               

  . الظروف الفعلية القائمة
  :  قسم القيادات اإلشرافية-4-3

جيهات أي تلك املتعلقة بتنفيذ السياسات واللوائح والقرارات واملنشورات و التعليمات طبقا للتو           
ــح أن      ــذا يوضـ ــة وهـ ــادات اإلداريـ ــل القيـ ــن قبـ ــدرت مـ ــيت أصـ   الـ

  . شاغلي هذه الوظائف ال يتمتعون بأي حرية بل عليهم التنفيذ
  :  قسم املوظفني-4-4

خيص هذا القسم الطبقة التنفيذية اليت تشمل املوظفني والعمال التـابعني للقيـادات الـسابقة                 
  )13(.الذكر

  : ملؤسسة الرياضية املبادئ األساسية إلدارة ا-3
  :من أهم ومبادئ إدارة املؤسسة الرياضية ما يلي

استخدام الطرق العلمية يف حتديد أجزاء العمل وتنظيمه وكيفية تنفيذه حمـل الطـرق البدائيـة                 -
 . العقيمة لرفع مستوى األداء

 . املستمرإتباع السبل العلمية الكفيلة الختيار القياديني وإعدادهم بالتدريب والتعليم والتحسن  -

                                                 
 . 402 ص-2001  - القاهرة – دار الفكر العربي - موسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية– عصام بدوي -)1(
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تشجيع التخصص يف املهنة وحتقيق التعاون التام بني األفراد املستقرين داخل املؤسسة الرياضـية               -
حىت ميكن إجناز أهدافها ألن التعاون ضروري لتحمل املسؤولية وتفجـري الطاقـات وحتقيـق               

 . األهداف
 .لمؤسسة الراضيةأهم تطبق مبدأ تقييم العمل وتوزيع املسؤوليات على حسب اهليكل التنظيمي ل -
 . تنمية القيادة الدميقراطية اإلجيابية تنمي روح االنتماء بني اجلماعة داخل املؤسسة -
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اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث األول  

  املردود الرياضي
  : وظائف اإلدارة-8

  ماذا تفعل اإلدارة، : إن حتليل وظائف اإلدارة جيب على السؤال التايل  
  .و هذا التحليل يف نفي الوقت ميدنا باألساس األول لوضع تعريف دقيق لكلمة إدارة

إن دراسة اإلدارة كمدخل وظيفي يعين النظر إليها باعتبارها عملية معينة، و هذه العملية ميكن 
موعة وظائف رئيسية، و هنا القيام هبذا العمل فمن الضروري النظر إىل حتليلها و وصفها من خالل جم

هذه الوظائف باعتبارها منفصلة، و هذا الفصل و إن كان يسهل مهمة الدراسة إال أنه غري موجود يف 
  .احليات العملية، حيث ميارس املدير جمموعة من الوظائف املتداخلة مع بعضها البعض و هي وظائف

  نظيم، التوجيه، الرقابةالتخطيط، الت
عند النظر إىل اإلدارة باعتبارها عملية، فإن التخطيط يعترب الوظيفة األوىل الواجب :  التخطيط-1.8

إدخاهلا، فيعد حتيد األهداف فإن لوسائل الضرورية لتحقيق تلك األهداف توضع يف شكل خطط، و 
ميدنا أساسا لتقييم درجة النجاح احملتمل على ذلك فإن خطط املنظمة حتدد بطريقة إجناز األهداف، كما 

كما تعد خطط أخرى . حتقيقه و عادة ما تعد اخلطط من أنشطة تتطلب سنوات عديدة إلجنازها
ملشروعات قصرية األجل، و من أمثلة التخطيط طويل األجل برامج تنمية و تطوير املنتجات و أيضا 

 أمثلة اخلطط اليت يضعها مشرف العمال خطط متويل نشاط املشروع، أما ختطيط قصري األجل فمن
للرقابة على مستوى اإلنتاج اليومي و السبوعي التنحقق، و كال النوعني من التخطيط الطويــل و 

  .)1(القصري يعترب الزما إلجناز أهداف املشروع
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ذلك لغرض تنفيذ اخلطط اليت مت إعداها فمن الضروري خلق و إنشاء التنظيم اللالزم ك:  التنظيم-2.8
و التنظيم كوظيفة إدارية تتمثل يف حتديد نوع أو منط التنظيم املطلوب لتنفيذ اخلطط املوضوعة، و هذا 

  النمط حيدد إىل درجة كبرية إمكان تنفيذ تلك اخلطط أو عدم 
_______________  

  .28ص.1993الدار اجلامعية للنشر و الطباعة سنة " إدارة املوارد البشرية"حممد سعيد سلطان . د) 1(
  
  
  
  
اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث األول  

  املردود الرياضي
تنفيذها، و على ذلك فإن أهداف املشروع أو اخلطط املوضوعة إلجنازها يؤثران بطريقة فعالة على هيكل 

  .ب لشركة أخرى تعمل يف صناعة أنابيب البترولو خصائص التنظيم و هذا يعين التنظيم املطلو
  

 إن هذه الوظيفة الثالثة من وظائف اإلدارة يطلق عليها تسميات متعددة، منها التحفيز، : التوجيه-3.8
  .القيادة، التاثري، اإلرشاد و غريها

أن رغم تعدد التسميات إال أهنا تدور حول معىن واحد هو العوامل اإلنسانية يف املنظمة حيث   
أهداف املنظمة ال تتحقق إال من خالل اجلهود اإلنسانية، فإن توجيه هذه اجلهود البد أن ميثل أحد 

  .الوظائف اهلامة إلدارة املنظمة
  

 إن اجلانب اآلخر من العملية اإلدارية تتمثل يف وظيفة الرقابة، و هذه الوظيفة تتمثل يف : الرقابة-4.8
ملعايري املتوقعة األداء و السابق حتديدها، إن وظيفة الرقابة متارس بطريقة  القياس األداء احلايل و مقارنته با

دائمة و مستمرة و بالرغم من إتصال هذه الوظيفة بوظيفيت التوجيه و التنظيم إال أن إتصاهلا األكرب 
يكون عادة بوظيفة التخطيــط و عادة ما يتضمن اإلجراء التصحيحي للرقابة إدخال تعديالت على 

ط املوضوعـة و نتيجة هلذه احلقيقة ينظر الكثريون من دراسي اإلدارة إلىل وظيفيت التخطيط و اخلط
  .)1(الرقابة كجزء من دائرة متكاملة تبدأ بالتخطيط و تنتهي بالرقابة مث التخطيط و هكذا
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__________________  
  / حممد فريد الصحن/ عبد الغفار حنفي/ علي شريف: دكاتره) 1(

  17-16-15ص/ 1989الدار اجلامعية / لتنظيم و إدارة    ا
  
  
  
  
  
اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث األول  

  املردود الرياضي
  

  (*) مفهوم إدارة املوارد البشرية -9
  

  يعرفها البعض بإلدارة األفراد بكوهنا ختطيط و تنظيم
  جيه و رقابة األفراد العاملني يف املؤسسة الرياضيةو تو

  
  

  :يعرفها اليوم اآلخر
  اإلدارة املسؤولية عن زيادة فعالية املوارد البشرية

  يف املؤسسة لتحقيق أهداف الفرد و املؤسسة و اجملتمع
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  ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية بأهنا يف اإلدارة
   يف بناء مزاياهاهي املسؤولية عن متكني املؤسسة

  اإلستراتيجية و احملافظة عليها و تطوريرها من خالل
  
  

ختطيط واقعي للموارد       توظيف مالئم للموارد        ترتيب دقيق للموارد    املتابعة املستمرة 
  لتطوير

  املوارد البشرية يف البشرية باملؤسسة          البشرية                         البشرية             
  املؤسسة
  الرياضية

  
  
  
  
  

_________________  
 – كلية العلوم اإلدارية –إدارة املوارد البشرية مدخل إستراتيجي : خالد عبد الرحيم مطو اهلين(*) 

  جامعة حضر 
  م2...اليمن/    موت

  
نشأت الرياضية على جناعة اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للم: املبحث األول  

  املردود الرياضي
  
  

   أهداف إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية-10
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        التكيف ملتطلبات احمليطة            حتقق أهداف املؤسسة الرياضية للجمهور

  ملختلفة       باملؤسسة الرياضية                 الداخلي هلا يف األنشطة الرياضية ا
  الداخلية للمؤسسة     ) البيئة+ األهداف                                            (

  
  

يف املؤسسات " املوارد البشرية" حسن أمحد الشافعي كتاب التخطيط للقوة العاملة : الدكتور: املرجع
  الرياضية، دار الوفاء، لدنيا الطباعة و النشر، ص

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  حسن أمحد الشافعي/ الدكتور 

/ دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر/ يف املؤسسات الرياضية " املوارد البشرية "التخطيط للقوى العاملة 
  .10صفحة 

  
  
  
اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث األول  

  املردود الرياضي
  

   ختطيط املوارد البشرية-11
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  عملية احلصول على العدد           أو احلصول على األفراد             يتضمن ختطيط املوارد  البشرية
  الصحيح من األفراد املؤهلني        األفراد املناسبني يف األعمال        تطبيق عملية ختطيط الرئيسية على

وقت       املناسبة يف الوقت املناسب         حاجات املوارد البشرية ملؤسسة للوظائف املناسبة و يف ال
  ما

  الناسب يف أي مؤسسة
  
  
  

   مراحل ختطيط املوارد البشرية-1.10
  

  
حتديد تأثري األهداف        حتديد و تعريف املهارات        حتديد املوارد البشرية        تنمية تنفيذية 

  ملقابلة
نظيمية و التشغيلية       و التغريات املطلوبة ملقابلة      باإلضافة املطلوبة يف        احلاجات املتوقعة الت
  من

  على وحدات تنظيمية      األهداف الطلب على املوارد      ضوء املوارد احلالية         املوارد البشرية
          مما يف املتطلبة  حمددة                     البشرية                   

  
  .2000 إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، سنة :رواية حسنة: املصدر
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____________________  
  م2000 سنة – اإلسكندرية – الدار اجلمعية –إدارة املوارد البشرية : رواية حسن

  
كاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة اإلدارة                مدى إنع: املبحث األول  

  املردود الرياضي
  
  

   األهداف التنظيمية للمؤسسة-12
  
  

  حتديد الرسالة التنظيمية من اإلدارة العليا
  
  

  األهداف طويلة األجل اخلطط اإلستراتيجية
  
  

  أهداف األداء القصري اآلجال
  
  
  

  األهداف على مستوى األقسام احمللية
  
  

  األهداف على مستوى الوحدات الفرعية
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اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث األول  
  املردود الرياضي

  
   مضمون عملية ختطيط املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية-13

  
  

  ؤسسة للقوةتتضمن إجياد التوازن بني حاجة امل
  العاملة من جهة و املوارد املتوفرة لتلبيتها
  :من جهة أخرى و ذلك من خالل

  
  

  حتديد اإلحتياجات الفعلية                      حتديد املوارد املتحة لتلبية تلك االحتياجات
  و األمكنة من القوى العاملة                             و أوهلا املوارد املالية املطلوبة 

                                                                                املناسبة والتجهيزات واملعدات الضرورية 
  للقيام باملهام احملددة

  
  

  .131نفس املرجع السابق، ص 
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دة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة اإلدارة                مدى إنعكاس القيا: املبحث األول  
  املردود الرياضي

  
   مراحل عملية ختطيط املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية-14

  
  

  التعرف على الواقع                                         جتديد حجم و نوع املطلوب من املوارد 
       البشرية

  
  التطور يف أهداف: اخلدمات                           باإلسناد على اآليتمعلومات عامة من حجم 

  و نوعه و تكاليفه، طرق تنظيم                             املؤسسة
  العمل، نظم األجور، احلوافز، 
  معدالت درجات العمل، نظم 

  التدريب و التأهيل
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   التحسني يف نوعية املنتجات واخلدمات                                              
  

                                                                إعادة بناء و تنظيم املؤسسة
  

  معلومات تتعلق باملوارد البشرية                              من حداثات و الغارات
  من حيث األعداد و التكوين العلمي      

  إدخال إستثمار تقنيات جديدة:                                             و املهينو الفين
   مستوى اخلربات-
   اهليكل العمودي                                           إتباع طرق جديدة يف تنظيم العمل-
   التركيب حسب الوظيفة -
             التغيري يف مدة أو يف أوقات العمل التركيب حسب اجلنس واجلنسية                -
   مسات السلوك السائد -

                                                               التغيري يف أوضاع العاملني من
  

 – الندب – اإلنتقاالت - املعاش–                                                             الوفاة 
  خدمة العلم

 - دوران العمل– اإلصابات –                                                             البعثات 
  الغياب و الترقيات 

    
____________________  

  .134نفس املرجع السابق، ص  )1(
  
  
  
  
 الرياضية على جناعة اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت: املبحث األول  

 املردود الرياضي
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  .إدارة املوارد البشرية على حتديد إحتياجاته من العنصر لفترة زمنية مستقبلة
بعد معرفة و حتليل املتوفر منها يف املؤسسة من حيث الكم و النوع، و توفري تلك االحتياجات خالل 

  .تلك الفترة املستقبلية
  
  

  رد البشرية يف املؤسسات الرياضيةالقائمون على عملية ختطيط املوا
  
  
  

  
  املديرون يف املستوى               مدير املوارد البشرية             اإلدارة العليا اليت تقرر شأن
  األوسط للقطاعات املختلفة                                             اإلقتراحات املرفوعة إليها
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اإلدارة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث األول  

 املردود الرياضي
  

  : خالصة
تعد اإلدارة احلديثة جانبا أساسيا من جوانب النظام اإلنتاجي يف أي جمتمع، فاإلدارة هتدف إىل التنظيم 

ادية و االجتماعية و اإليديولوجيـة و اليت تنظم العمل و حتقيق الشامل للعالقات السياسية و اإلقتص
  .روح الفريق يف العمل

و تعد اإلدارة ضرورة حتمية إلدارة العمل بشكله اجلماعي و التعاون و التنسيق بني خمتلف وظائف 
العمل، و تلعب اإلدارة احلديثة دورا حيويا يف توجيه املؤسســــات و التنظيمات على إختالف 

فاإلدارة قد أصبحت عملية أساسية تعتمد عليها كل اهليئات اإلدارية يف حتقيق . جماالهتا و ختصصاهتا
و . أهدافها مستندا يف ذلك إىل الدعامات القانونية و األسس العلمية و اخلربات املرتبطة بالعمل اإلداري

ة ملا هلا من تأثري يف رفع لقد أولت الدول املتقدمـــة و اجملتمعات املعاصرة أمهية عظمى لإلدار
  .معدالت النمو اإلقتصادي و االجتماعي و التربوي

و اإلدارة يف اجملتمعات املعاصرة أصبحت ختتلف متاما عما كانت عليه منذ سنوات مضت فقد تطورن 
اإلدارة و أصبحت متثل جمموعة متكاملة من التطور العلمي و نتائج العلوم االجتماعية و الطبيعية و من 
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لدراسات األكاميية من التجارب العلمية و من التقنيات املستحدثة و من مث أصبح هلا نظرياهتا و أسسها ا
كما أن اإلدارة احلديثة أصبحت رئيسية لتحقيق . العلمية و اليت من خالهلا يتم اإلدارة املنظمات املعاصرة

ة من املوارد و اإلمكانيات املتاحة أهداف املنظمات و أهداف اجملتمعا و ذلك من خالل اإلستفادة الكامل
وفقا جلهود بشرية تتميز بالتخطيط و التنظيم و التنسيق اجليدن و من مت فإن اإلدارة احلديثة أصبحت 
جزءا ال يتجزأ من املنظمات و اجملتمعات املعاصرة، جيب عليها أن تتفاعل مع مشكالت و احتياجات 

  ارة احلديثة أصبحت لزاما عليها و لذا فإن اإلد. تلك املنظمات و اجملتمعات
أن تتميز بالقدرة على التكيف املستمر و التطور املتنامي يف خمتلف جماالت احلياة، يف اجملتمعات املختلفة 
و ذلك من خالل إكتساهبا ألمناط تنظيمية سوية و متداخلة و كما يتناسب مع طبيعة العمليات و 

  .األدوات اليت تئديها
   )14(:متهيد

وميكن . ا تسمع عن اجلدل القائم وهو هل اإلدارة علم فن أم أهنا جتمع بني العلم و الفن                كثريا م 
أن نقول أن هناك خصائص معنية للعمل إذا توفرت يف اإلدارة كانت علما و هناك أيضا مالمح للفن إذا                   

نا من الفنـون ،     املتتبع للتاريخ الذي مرت به اإلدارة ، ليجد أهنا بدأت ف          (أن  . توفرت كانت اإلدارة فنا   
مبعىن أن صاحب العلم بدأ ميارس اإلدارة بطريقة التجربة و اخلطأ وحاول أن يفهم الواقع الذي حيبط به                  
و يتعايش معه حبيث يتوصل إىل أكفأ الطرق اليت تبلغه غايته و استطاع مبا عنده من تكنولوجيا بدائية و                   

  .لوب باملشتريات املقبولة لألداء حينئذ وسائل بسيطة و أيدي عاملة قليلة ، أن يتم العمل املط
و لذلك فإن اإلدارة علم و فن فال غىن للمدير العم اليوم عن االستناد إىل األسس العلمية لإلدارة و                   
ال يستطيع االعتماد على التجربة و اخلطأ ومن جهة أخرى ال غىن للمدير عن مهارة التطبيق و الترمجـة                   

 املفاهيم من أعمال النظري إىل ميدان الواقع اليـومي الـذي ميـوج              الذكية و الفعل الوعي للمبادئ و     
) املهنيـة (باملتغريات و املتناقضات و العوامل املساعدة والعوامل املضادة ، وجيمع بني العلم و الفن لفظ                

فقد أصبحت اإلدارة اليوم مهنة ينتمي إليها عدد كبري من العاملني، ساعد يف ذلك انتشار األجهـزة و                  
مات و اهليئات و كرب أحجامها و تعدد أغراضها، و من مث بدأت اإلدارة تأخذ مالحمها كمهنة إىل                  املنظ

  : جوار املهن األخرى، و للمهنة شروط أو قواعد تتلخص يف وجود 
عدد من الناس ينتمون إليها و ميارسون أنشطتها، على اختالف ختصصاهتا و شعبها الفرعية و                -1

 .النوعية 

                                                 
  ، 2001يم و اإلدارة في التربية البدنية و الرياضية ، دار الفكر العربي ، القاهرة عصام بدوي ، موسوعة التنظ:  14

  . 23ص 
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، يتضمن أصوهلا و أسسها و مبادئها و مفاهيمها و النظريات والتجـاري             رصيد علمي للمهنة   -2
 .اليت جتري فيها 

 .املنتمون إليها و يتبعوهنا يف سلوكهم و أدائهم (قواعد أخالقية ملمارسة املهنة ، يلتزم هبا  -3
هيئات علمية وجهات متحققة رمسية، كضم رجاال متخصصني يف املهنة و تزاول األنـشطة               -4

امليدانية الالزمة هلا كاجلماعات و املعاهد و البحـوث و التـدريب والعمليـات              النظرية و   
  .املتخصصة 
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 : ـ تعريفات اإلدارة 1

وهناك عدة تعريفات لكلمة اإلدارة سردها كثري من الباحثني و الكتاب، و قبل ذلك نـود أن                 
  : نلقي الضوء على التعريف اللفظي هلذه الكلمة 

  :   تعين Manage"   يدير " وإدارة 
  )15(" خيطط و ينظم نشاطات أو عمال الناس الذين جتمعهم مهمة معينة " 

فن أو علم توجيه و تسيري و إدارة عمل اآلخرين بقـصد حتقيـق               : Managementاإلدارة هي   
  )16(.أهداف حمددة 

  : وقد تبارى املختصون يف وضع التعريفات اجلامعة و الشاملة ملعىن اإلدارة، نسوق منها 
  )17(.يف إجناز األعمال بواسطة الناس   M.PARKERري باركر ما

  .)18("يقصد باإلدارة التنبؤ والتخطيط و إصدار األوامر و التنسيق والرقابة " FAYOLفايول تابلور 
وميكن تعريف اإلدارة على أهنا العملية اخلاصة بتنفيذ غرض معني و اإلشراف على حتقيقـه، و                

ة اإلنسانية ، بأهنا الناتج املشترك ألنواع ودرجات خمتلفـة مـن اجملهـود              تعرف اإلدارة أيضا من الناحي    
اإلنساين الذي يبذل يف هذه العملية ، كما أن احتاد هؤالء األفراد الذين يبذلون سويا هذا اجملهود يف أي                   

  .مشروع من املشروعات يعرف بإدارة املشروع 
 اإلدارة األمريكية أكد فيها علـى أمهيـة         وذكر آبلى عبارة يف جملة األفراد اليت تصدرها مجعية        

إن اإلدارة قد عرفت بألفاظ بسيطة جدا على        : العالقات اإلنسانية كعامل رئيسي يف اإلدارة حيث قال         
أهنا تنفذ األعمال عن طريق جمهودات أشخاص آخرين ، وإن هذه الوظيفة تنقسم على األثل إىل نوعني                 

  .يط و الثانية هي الرقابة رئيسني من املسؤولية، األوىل هي التخط
  : و ذكر الدكتور علي عبد اجمليد يف كتابه األصول العملية لإلدارة و التنظيم أن

                                                 
الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ، جامعة اإلسكندرية ، دار الوفاء ، الطباعة : إبراهيم محمود عبد المقصود: 15

 . 27، صفحة 2003والنشر الطبعة األولى 
 1421وجيه اإلداري ، الطابع الفركي العربي ، مدينة مصر ، القاهرة ، الطبعة األولى الت: حسن أحمد الشافعي :  16

 .22  ، صفحة 2001هـ، 
 ، 2001التربية البدنية ، تنظيم إدارة طبعة و نشر مكتبة الهالل بيروت الطبعة الثانية ، : خالد محمد عبد العزيز :  17

 . 04ص 
ة العلمية لإلدارة الرياضية ، جامعة اإلسكندرية ، دار الوفاء ،  الطباعة الموسوع: إبراهيم محمود عبد المقصود:: 18

 . 27، صفحة 2003والنشر 
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اإلدارة هي عبارة عن النشاط اخلاص بقيادة وتوجيه، وتنمية األفراد، وختطيط وتنظيم ومراقبة العمليات              
ف املشروع احملددة بأحسن الطـرق و       والتصرفات اخلاصة بالعناصر الرئيسية يف املشروع لتحقيق األهدا       

  .أقل التكاليف 
  
  :  مستويات اإلدارة -2

  : وميكن تقسيم اإلدارة إىل ثالثة مستويات رئيسية 
 .اإلدارة العليا أو مستوى التخطيط  
 .اإلدارة املؤسسة أو اإلدارة التنفيذية  
 .اإلدارة املباشرة أو طبقة املشرفني 

ستويات ال ختتلف من ناحية األعمال، فكلها تشترك يف وضع السياسات و            و الواقع إن اإلدارة يف هذه امل      
التنظيم والتنفيذ والرقابة، غري أن األعمال ختتلف من مستوى إىل آخر ، فاإلدارة العليا ختتص بأعمـال                 

  )19(.التخطيط منها تتوىل اإلدارة الوسطى التنفيذ عن طريق اإلدارة املباشرة  لطبقة املشرفني
 .ة هية القياد •
 .تعريف القيادة اإلدارية  •
 .كيفية إختيار القادة  •
 .أساليب القيادة  •
 .الوظائف األساسية للقيادة  •
 .الصالحيات اإلدارية  •
 .املقومات األساسية للقيادة الناجحة  •
  .مفاهيم مستخدمة يف جمال القيادة  •

 
  

                                                 
األستاذ حسن شلتون لدكتور حسن معوض ، التنظيم و اإلدارة في التربية الرياضية ، دار الكتاب الحديث القاهرة :  19

 . 14ص 
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  :   متهيد
   : بأهنا اإلدارية تعرف القيادة

ال فعلى النشاط اجلماعة و توجيهها حنو اهلدف و السعي لبلوغ هـذا             ختتص القيادة بالتأثري الفع    -1
  اهلدف

التأثري يف األشخاص وتوجيههم بطريقة معنية يتسىن معها كسب طاعتهم واحترامهم ووالئهم و              -2
 .تعاوهنم يف سبيل الوصول إىل هدف معني 

 .التنسيق بني األفراد واجلماعات وشعذمههم لبلوغ غاية منشودة  -3
نصر البشري العامل يف اإلجارة على اختالف أوج النشاط الـيت بتوالهـا توجيهـا               توجيه الع  -4

 .متناسقا حنو حتقيق أهداف على أفضل حنو ممكن 
   :  اإلدارية  ماهية القيادة-1

توصلت الدراسات اليت أجريت على اجلماعات مع االستعانة بطريقة التحليل النفسي إىل وجود             
ائد يف حاجة ألن يتمتع مبرونة ثقافية متكنه من تنسيق العمل بنجاح بـني              بعض عناصر عامة للقيادة، فالق    

أفراد اجلماعة املختلفني من تؤدي مصاحلهم املتعارضة عادة إىل ميول انفصالية قوية و القائد مسؤول عن                
حتديد بؤرة واضحة يتركز حوهلا نشاط اجلماعة وهذا يتطلب من القائد قدرة عالية على إجياد تفـاهم                 

  .ق ترابط اجلماعة و متارسها فدور القائد إذا يدعوه ألن يعمل كمنسق و خمطط و ممثل للجماعة حيق
وال ميكن بأي حال من األحوال أن يكو هناك قائد بدون إتباع و ال حمل للقائد مامل يكن هناك                   

رورة هدف حمدد وغاية يسعى لتحقيقها ، و دراسة القيادة كظاهرة اجتماعية وسيكولوجية تأخذ بالـض              
  .يف اعتبارها العالقة املتبادلة بني القائد و باقي أعضاء اجلماعة يف ظل هدف تسعى اجلماعة إىل حتقيقه 
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  :  تعريف القيادة اإلدارية-1

إذا كان التنظيم بعناصره و أسسه الزمة حلسن تكوين اجلهاز اإلداري فإن القيادة اإلدارية هـي                
ال تنبعث من اهليكل الذي تقوم عليه بل توقف أوال و قبل كل شيء               روح اإلدارة العامة فاحلياة املنظمة      

  .على خصائص قيادهتا اإلدارية 
إن التنظيم السليم للمصلحة أو اإلدارة جيعل و الشك مهمة القيادة اإلدارية سهلة ميسرة و لكن                

ظام و قد زود    ال يعين عنها حبال من األحوال و أقرب مثال على ذلك اجليش فقد قوم اجليش على خري ن                 
بأحسن األسلحة و كذلك احلال يف اإلدارة املدنية فإن حسن القيادة يتوقف عليه مدى كفاية اجلهـاز                  

  )20(.اإلداري 
  :  كيفية اختيار القادة اإلداريني -2

 .احلرية املكلفة 
 .االنتخاب -2-1
 .االختيارات املهنية -2-2
 .املركز االجتماعي للقائد -2-3
 .عداد التصميم و اإل-2-4
 .اخلرب و التجربة -2-5

  :  أساليب القيادة اإلدارية  -3
 .القيادة الدميقراطية -3-1
 .القيادة التسلطية -3-2
  .القيادة الغري موجهة -3-3

  :  القيادة الدميقراطية -3-1
يف هذا النوع تكون القرارات اليت تتخذ نابعة من اجلماعة كحصيلة للمناقشة و التفكري اجلماعي               

القائد أن يدير املناقشة وجيمعها حول املوضوع على أن يبقى كل فرد حّر يف التعبري عن رأيه ، و                   وعلى  
  .القائد يقدم للجماعة مشورته عن طريق اقتراح عدد من البدائل ختتاراجلماعة من بينها 

  
  

                                                 
   . 21 و 20، ص )  مرجع سابق ذكره ( موسوعة التنظيم و اإلدارة :  20
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  :  القيادة التسلطية -2  3
 تتبع دون إشعاره اجلماعة و تبلغ       يف هذا النوع حيدد القائد كل أوجه النشاط و اإلجراءات اليت          

أساليب العمل وخطوات للجماعة خطوة خبطوة حني يبقى أفراد اجلماعة دائما يف جهل تام عن أهداف                
املستقبل اليت حيتفظ هبا دائما القائد املتسلط و القيادة املستلمة يكون فيها القائد دائمـا منعـزال عـن                   

  .ذا أنظرته الفروق لشرح موضوع معني املشاركة اجلماعة مع باقي األفراد إال إ
  :  القيادة الغري موجهة -4-2

وفيها يكون القائد دورة سليب تاركا اجلماعة حرة متاما فيما ستعلق باختاذ القـرارات وأوجـه                
النشاط و اإلجراءات اليت تتبعها و فيها يكون القائد مسؤوال أمام اجلماعة عن تقدمي املعلومات الضرورية                

باملواد املطلوبة للعمل فقط وما هو واضح أن نطاق القيادة التسلطية والقيادة غري موجهة تنص               و اإلمداد   
املشاعر العدالة و مظاهر اخللق بني أفراد اجلماعة واعتمادهم على بعـضهم الـبعض بـدال مـن                  .....

  .اعتمادهم هنائيا على القائد 
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  :  الوظائف األساسية للقيادة اإلدارية -4
  :  أعمال السياسة تعترب من األسباب اهلامة اليت يتوقف عليها جناحه يف القيادة منهاميارس القائد

رسم السياسات اليت تناسب املنظمة اليت يعمل فيها ووضع اخلطط حىت تتم عمليات              -
  . تنفيذ السياسة بعلم ووعي كاملني

حتمل مسؤوليات العمل والسري  لتحقيق األهداف بأقل تكاليف وجهد ويف أقـصى              -
 .قتو

 .اختاذ القرارات املناسبة يف األوقات املناسبة -
توزيع السلطات واملسؤوليات واتباع األحوال اإلدارية السليمة، واالهتمام باستخدام          -

 . وسائل االتصال املناسب وتبادل الرأي
العم ل على معاجلة الصعوبات اليت تصادف اجلماعات واألفـراد لرفـع روحهـم               -

 . املعنوية
 يف اجلماعات مع تقومي الضعفاء وتدريبهم من أجل رفع مـستوى            تقدير الكفاءات  -

 .الكفاءة بني اجلماعة اليت يقودها
  :ـ الصالحية اإلدارية5

القائد اإلداري هو صانع العمل فهو منفذ سياسة ومنفذ للخطط وحمقق لألهداف وهو أيـضاع                 
  .واضع هلا

  : ومن االعتبارات  صالحية القيادة
  لدولة تفهمه ألهداف العامة ل -
 اإلميان باهلدف  -
 املراقبة الصارمة وحتمل املسؤولية  -
 حسن التصرف على مستوى اإلنسانية  -
 القيادة يف اجتاه اإلصالح اإلداري -

  :  املقومات األساسية للقيادة اإلدارية الناجحة-6
  :  طبيعة القائد اإلدارية -7-1

فهو جيب أن يكون حسن املعاملة      تلعب شخصية القائد أو املشرف دورا هاما يف جناح القيادة،             
للمسؤولني  جدير باحترامهم، عادال غري متغري قادرا على تنمية املعلومات واملهارات الشخصية وعلـى               
اختاذ القرارات السليمة يف الظروف املعينة واالتصال يف الوقت املناسب والسري حنو حتقيـق األهـداف                
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إشباع احلاجيات اإلنسانية عنـد املرؤوسـني بقـدر         ويكون على علم بكيفية خلق العالقات املثمرة و       
  . املستطاع

  :  مقومات التنظيم-7-2
ومن أمهها أن تكون أهداف العمل واضح وحمددة و أن تتعامل سلطة القائد مع مسؤولياته وأن                  

تراعى مبادئ التنظيم السليم حبيث ينتظم العمل وتصبح اإلجراءات األداء سـهلة وإمكانيـات العمـل        
وأن تتاح للعاملني فرصة الترقي لزيادة القدرة على األداء واإلنتاج وخلق التعـاون املثمـر بـني     متوفرة  

  . اجلميع وأن تتحقق العدالة يف توزيع األعمال بني العاملني
  21: املفاهيم املستخدمة يف جمال القيادة اإلدارية -8
  : Laissoz) أو املنسبية(  القيادة املتساهلة -8-1

 إىل العلوم االقتصادية، حيث سادت فترة ما املناداة بإزالـة   Laissez Fairيرجع اصطالح   
كافة القيود أمام التجارة الدولية والدعوة إىل حرية مرور التجارة بني الدول دون أي عوائق واسـتخدام               

وجيه هذا اإلصالح يف جمال القيادة يشري إىل نوعية القيادة الذين يتسم سلوكهم بأقل قدر من الشغل يف ت                 
  . من التصميم أو املتابعة ألداء املرؤوسني

  : Authocratic:  القيادة األوتوقراطية-8-2
 أو األوتوقراطية للتعبري عن منط القيـادة  Authocratic ويستخدم اصطالح القيادة املتسلطة  

 العاملني  ي ميارس فيه القائد درجة كبرية من التوجيه والتدخل يف شؤون العاملني مع انعدام مشاركة              1ال
يف التخطيط والرقابة أو السماح هلم بدرجة قليلة منها، ويالحظ أن اصطالح القيادة املتـسلطة يـرتبط                 

  . ببعض املفاهيم اليت صممت لقياس االجتاهات املتسلطة الشخصية
  :  Bureaucratie:  القيادة البريوقراطية-8-3

قيادي الذي يعتمد يف قيادته على اللوائح       ميكن القول بأن القيادة البريوقراطية هي ذلك النمط ال          
والتعليمات بصفة أساسية، فالقائد هنا يعتمد يف تنظيم عمله وعمل مرؤوسه على جمموعة من اللـوائح                

  . والقوائد والتعليمات احملددة واليت جيب على كليهما االلتزام هبا حرفيا
  
  
   : Democratic القيادة الدميقراطية  -8-4
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قراطية مبفهومها يف جمال القيادة ليشمل العديد من اختاذ األفراد للقائد واستخدام            يتسع معىن الدمي    
أسلوب التصويت يف مجيع األمور مبا يف ذلك حتديد أهداف اجلماعة، وقائد معـني يـشجع املناقـشة                  

  . اجلماعية لبعض املوضوعات احملددة فقط
ة من املشاركة اجلماعيـة يف اختـاذ         عامة ميكن القول بأن الدميقراطية تتضمن درجة علي        بصفةو  

القرارات ودرجة عالية من املساندة من جانب القائد، إال أن ذلك يعين ضرورة اتفاق العاملني لقرارات                
 Employeeتتضمن حتديد األهداف املؤسسة ويالحظ أن مفاهيم القيادة املتمركزة يف املرؤوسـني  

entered   والقيادة االستثمارية ،Consultation  والقيادة املشاركة Participative  كلها 
  . اصطالحات تشري بدرجة أة أخرى إىل القيادة الدميقراطية
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-                                                                                          
  
  :  أنواع التخطيط-4

لتحقيق هدف معني يف مدة معينـة ويف        التخطيط كما ورد سابقا هو البحث عن أفضل البدائل            
. حدود اإلمكانيات املتاحة حتت املالبسات والظروف املمكنة القائمة، ويكون نتائج التخطيط خطـط            

  :ثالثة أنواع للخطط هينوفان هذه اخلطط هي اليت تنوع وفقا هلدف كل منها، وقد حدد 
  . وكا معينا يلتزم بهفالسياسة هي خطة عامة حتدد لكل مشترك يف تنفيذ سل: السياسات -1
 . وهي عبارة عن خطوات  متدرجة تتخذ عاما بواسطة أفرا خمتلفون: لوائح حمددة  -2
ألداء عمل معني كما حيدد الدكتور حسن أمحـد         " أحسن طريقة   : عملية فردية   : طريقة العمل  -3

  )22(: أن هناك مستويني من التخطيط مها" اإلدارة العامة " توفيق يف كتابه 
  :  القومي التخطي-4-1

  . وهو التخطيط الذي يتم علة مستوى الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  
  : التخطيط اإلداري-4-2

  . وهو الذي ي مت على مستوى الوحدة اإلدارية  
  
  
  
  : عالقة التخطيط باإلدارة-5

 بقية الوظـائف    يعترب التخطيط وظيفة من وظائف اإلدارة ولكنه ليس وظيفة هامة هلا أولوية عن              
األخرى، فهو حيتوي إىل طرق العمل وحيددها مع حتديد األهداف وكيفية الوصول إليهـا ويف غيـاب                 

  )23(. األخري ال تكتمل العملية اإلدارية املتمثلة يف تنظيم قرار التوجيه واملتابعة

                                                 
 . 60 ص– الرجع السابق – عصام بدوي -) 22(

 . 45 ص – التخطيط في التربية البدنية بين النظري والتطبيقي - عبد المجيد شرف-) 23(
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  : متهيد
دات ومعامالت تنظيم دقيـق     يتمتع اإلسالم بالتنظيم فيما نراه يف خلق اهللا يف قانون اهللا من عبا              

وآيةٌ هلـم   : " وترتيب بديع وتنسيق متكامل فال ترى يف خلق اهللا من تفاوت فاهللا سبحانه وتعاىل يقول              
والشَّمُس َتْجِري ِلُمْسَتقَرِّ لََها ذَِلَك َتقِْدْيُر العِزيِز الَعِلـيم         ) 37(اللَّيلُ َنْسلَُخ منه النَّهار فإذا هم ُمظلمُون        

ال الشَّْمُس َيْنَبِغي لََها أن ُتْدِرَك القََمَر وال        ) 39(ُر قَدَّْرَناُه َمنََاِزلَ َحتَّى َعاَد كَالُعْرُجوِن القَِدْيِم        والقََم) 38(
  ]. يس)[40(اللَّيلُ َساِبُق النََّهار وكُلٌ يف فَلٍَك َيْسَبُحون

مكانه وربط األشياء   وضع كل شيء يف مكانه وكل شخص يف         " ولكلمة التنظيم مفهوم عام عابر عن       " 
ببعضها البعض واألشخاص ببعضهم البعض، من أجل تكوين وحدة متكاملة أكرب مـن جمـرد اجلمـع              

  ". احلسايب ألجزائها 
  :  تعريف التنظيم-1

  : يف مفهوم التنظيم ما يليهنري فايول يقول   
ية أو اآلالت ورأس املـال      إن التنظيم هو امتداد املشروع، بكل ما يساعد تأدية وظيفة مثل املواد األول            " 

واملستخدمني وتقتضي وظيفة التنظيم من املديرين إقامة العالقات بني األشخاص ببعضهم البعض وبـني              
  " األشياء ببعضهم البعض 

  : ويقول شيلدون  
إن التنظيم عملية أو مرحلة جتمع بني العمل الذي جيب على األفراد أو اجملموعات القيـام بـه مـع                    " 

 القدرات الالزمة لتنفيذه من أجل أن تعطى الواجبات، هبذا الشكل، أحسن الطرق للتطبيق              املاكينات أو 
  " . اإلجيايب الكفء املتناسق املنتظم 

-ويتوىل التنظيم مهمة حتقيق أغراض املنشأة من خالل االستخدام الفعال املصادر البشرية وغري البشرية               
ق بتقسيم العمل، هيكل السلطة واختاذ القـرارات وتنميـة           وغلبا ما يوفر التنظيم، الوسائل اليت تتعل       --

  ". عالقات عمل سليمة بني مجيع األشخاص العاملني 
إىل املبادئ املفروضة بالوصـايا العـشرة       "  اإلدارة العامة   " كما أشار الدكتور حسن توفيق يف كتابه        

 Association American Managementللتنظيم واليت وضعتها مجعية األعمال األمريكية 
  :  وهي    

  . حتديد وتوزيع املسؤوليات على الرؤساء -
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 . جيب أن تتفق املسؤولية والسلطة الالزمة هلا -
 .عدم تغيري مسؤوليات الوظائف بدون دراسة نتائج اليت تنجم عن التغيري -
 .عدم تلقي الفرد الواحد أوامر من أكثر من رئيس -
 . ر إىل مرؤوسيهم عدم ختطي الرؤساء املباشرين وإصدار األوام -
 . عدم انتقاد املوظفني علنا أمام مرؤوسيهم أو زمالئهم -
 . عدم إمهال اخلالفات البسيطة بني الرؤساء -
 . ضرورة موافقة الرؤساء املباشرين على حتديد املرتبات واجلزاءات أو الترقيات -
 . عدم انتقاد املوظفني لبعضهم البعض -
ساعدهتم للوصول إىل مستوى اجلودة والدقـة املطلوبـة         توفري اإلمكانيات الالزمة للموظفني وم     -

  )24(. منهم
  :  أمهية التنظيم-2

التنظيم هو حتديد للمسؤولية والسلطات والعالقات بني األشخاص يف اجلهد اجلمـاعي بقـصد         
  : حتقيق أهداف حمددة ويتم التنظيم الوظيفي على مرحلتني

  . تصميم اهليكل الوظيفي  - أ
اإلدارية وبني األشخاص املالئمني هبا، وتظهر أمهية التنظيم يف مخس زوايا             اجلمع بني املناصب      -ب

  : رئيسية هي 
  . التنظيم يقسم العمل بني العاملني* 
  . التنظيم ينقل القرارات إىل أجزاء منظمة سواء من أعلى إىل أسفل أو العكس* 
  . التنظيم حيدد أسلوبا منطيا يف العمل* 
  . ومات لالتصاالتالتنظيم يوفر نظاما ومعل* 
  . التنظيم حيقق تنمية وتدريب العاملني فيه * 
  :  أهداف التنظيم-3

عرب كامل تاريخ الفكر اإلنساين واملمارية العلمية، كان وال يزال وسيضل هنواك اختالف طبيعة                
  . أبعاد املشكلة التنظيمية

  : البعد األول •

                                                 
 . 45 ص- دار الفكر العربي–ة البدنية والرياضية  التنظيم واإلدارة في التربي–حسن معوض /  د-) 24(
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ن حتقق الكفاءة عن طريق توفري مزيد مـن         ماذا تزيد وظيفة التنظيم أن تؤديه ؟ هل كان تريد أ          
النظام واالنضباط ؟ أم هل تريد أن حتقق الفاعلية عن طريق مزيد من مرونة احلركة وحرية املبادأة وحترير                  

  .طاقات اإلنسان اخلالقة وتأمني ذاتية اخللفية
إن هذه األسئلة مصدرا ملداخل تنظيمية فكرية وممارسات عملية خمتلفة مـستمرة مـن                

وض أولية ونتائج وخربة وجتارب مشاهدة وواقعية وال توجد صحيحة واحدة لكل العصور ويف كـل    فر
أمر يتوقف على طريقة استخدام واخللفية واملشكلة القائمة        .. فما هو أفضل وأحسن وأمسى      .. األحوال  

هـي أن   لذلك وبغض النظر عن املدخل التنظيمي الذي سيسود فإنه سيظل هناك حقيقة قائمة ودائمة و              
الغرض أو اهلدف من الوظيفة ستظل له أمهية فال بد أن نعرف أية أهداف نضع هلذا تنظيما ما قبـل أن                     
نستطيع أن ننظم بفهم وذكاء، وتعترب هذه النقطة من األمهية مبكان حىت عادت تستحق إعادة تفكري هبا                 

  . مرارا وتكرارا
  :  أنواع التنظيم-4

وسيلة لتحقيق أداء ونتائج معينة مطلوبة وهو وسيلة ال ميكن أبدا          التنظيم ليس غاية يف ذاته ولكن         
االستغناء عنها، فإذا كان هنا خطأ أو تشويه يف هيكل هذه الوسيلة فإن من شأن ذلك أن يعوقنا عـن                    

  . حتقيق غايتنا أو نتائج املستهدفة
ف اليت يسعى إليها    إن اهليكل اترتميي ال بد وأن يصمم لكي جيعل يف اإلمكان التوصل إىل األهدا               

نشاطا وإن يضل ممكنا له ذلك خالل أطول فترة ممكنة، لذلك جيب أن يكون الـسؤال األول لتحديـد        
  . نوع التنظيم املطلوب ما هو نشاطا وماذا جيب أن يكون عليه
  : وهناك ثالث طرق حمددة للتوصل إىل حتليل عمل معني هي 

   The activities analysisحتليل األنشطة:  أوال-4-1
ويعين ذلك أن نتأكد مما إذا كانت هذه التصفيفات مناسبة لنوع أنشطة املنظمة حمل الدراسـة،                  

فالتحليل الدقيق لألنشطة القائمة أو املطلوبة ال بد أن يكشف أسباب عطب أداء املنظمات يف صورة أن                 
  . نشاطها يعطي أمهية أساسية كانت له ولكنها مل تعد كذلك حاليا

   Decision Analysisحتليل القرار :  ثانيا-4-2
واألداة الثانية األساسية للتوصل إىل اهليكل املطلوب هو حتليل مواقف ومواقع القرارات، ما هي                

القرارات املطلوبة للحصول على أداء ضروري للتوصل إىل األهداف ؟ وأي نوع من القـرارات هـي                 
ية أنشطة تتضمنها هذه القرارات أو تتأثر هبا        كذلك ؟ وعلى أي مستوى من التنظيم جيب أن تأخذ ؟ وأ           
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أو تؤثر فيها ؟ وأي مديرين جيب أن يسامهوا يف هذه القرارات أو على األقل جيب أن تتـشاوروا قبـل                     
  اختاذ القرارات ؟ وأي مهج جيب أن يبدأ هبدف القرارات بعد أن تؤخذ ؟

    Relation Analysisحتليل العالقات :  ثالثا-4-3
الثة هي حتليل عالقات العمل ، أي مع من يتصل مدير مسؤول عن نشاط معني ؟ وما                 واألداة الث 

هي مسامهاته اليت جيب أن يقدمها للمديرين املسؤولني عن أنشطة أخرى ؟ وباملثل ما هي املسامهات اليت                 
  حتصل عليها هؤالء املديرين ؟

 مي اهليكـل التنظيمـي،      وحتليل عالقات العمل ليست فقط حيويا بالنسبة لتحديد نوع أو تصم          
  . ولكنه أيضا مهم ويساعد على التعرف على نوعية األفراد الالزمني ألداء األعمال املختلفة

إن التنظيم يكون فعاال كما كان أكثر بساطة ومباشرة، أي أقل ما ميكن حاجـة إىل أن تغـري                   
ك لو أن كل عـضو فيـه    أنه يكون كذل  . السرعة واالجتاه لكل مفردة من مفردات النشاط ألداء العمل        

فيه مسالك يف اجتاه النتيجة وليست يف اجتاه اإلجراء و يقاس أداءه بنتائج عمله أكثر مما يقاس                 25مسلك  
  . مبقاييس املهارة يف أداء اإلجراء أو باملقاييس املهنية
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  :متهيد
  " . يكم حاسبوا أنفسكم قبل ان حتاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عل" من املأثور القول 
﴿ َوَنَضُع املََواِزين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة مـن                : ويقول اهللا تعاىل  

  . ﴾األنبياء) 47(خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني 
 ومن خفت موازينـه     )26(﴿والوزن يومئذ احلق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون          : ويقول تعاىل 
  ﴾ األعراف ) 9( خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون فأولئك الذين

والثابت أن الدولة اإلسالمية كانت حريصة على رقابة تصرفات األفراد يف عماهلم ويف أمـوال                 
الدولة مبا حتقق أهدافها، كما كانت األفراد تراقب تصرفت اجلهاز اإلداري للدولة مبا يف ذلك أمـوال                 

  . املؤمنني أنفسهم
  " املتابعة " يف الرقابة  تعر-1

املتابعة أو الرقابة مبفهومها العام هي عملية رقابة مستمرة تقوم هبا اإلدارة بنفـسها أو بتكليـف                   
غريها للتأكد من أن ما جيري عليه العمل داخل املنظمة أو الوحدة التنفيذية يتم وفقا للخطط املوضوعة                 

  . والسياسات املرسومة والربامج املعدة
تهدف متابعة العمل بالتأكد من أن ما جيري عليه يسري يف مساره الطبيعي و الكـشف                وهي تس   

والرقابـة عمليـة    . عن األخطاء واالحنرافات وتصحيحها وحتديد املسؤولية يف املسائل اليت يتطلب ذلك          
مستمرة دائمة تبدأ مع كل عمل وتستمر معه ال تتوقف وال تنتهي، وهي ليست عملية متخصصة تقوم                 

أجهزة متفرعة هلا تنفرد هبا، فقد تكون داخلية يف نطاق السلطة التنفيذية املخولة بغـرض التوجيـه                 هبا  
  .واإلرشاد وهي هبذا املفهوم عملية تقوم هبا مجيع املستويات اإلدارية وال تقتصر على اإلدارة العليا

لك فلـيس   كذ" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتنه       " ويقول الرسول عليه الصالة والسالم        
حتما أن حيمل مفهوم املتابعة أو الرقابة ممارسو ضغوط للكشف عن االحنراف بقدر ما ينبغي أن تكـون                  
الرقابة جمرد مقياس لالحنرافات وتصحيحا، ولذلك كانت الرقابة الذاتية أفضل أنواع املتابعة حيث ينفي              

  .معها أي مؤثر أو ضغوط
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  :  أمهية الرقابة-2
ن مهمة الرقابة يف منشأة هو التحقيق من كل شيء حيدث وفقا للخطة املوضوعة              أ" فايول  يرى    

والتعليمات الصادرة واملبادئ املقررة، كما وهتدف الرقابة إىل إظهار نقاط الضعف واألخطاء حىت تعمل              
  ". املنشأة على تاليف وقوعها أو مينع من حدوثها مرة أخرى 

 التعديل والتبديل والتغيري يف معظم العناصر اليت تسبقها، فمن          وجند أن عملية املتابعة تتيح إمكانية       
نتائج املتابعة ميكن التعديل يف التنفيذ والقرار والتخطيط والتحليل والتنبؤ إال أن ذلك لـن يـتم إال إذا                   
توفرت املصادر السليمة للمعلومات وكذلك وسائل االتصال الصحيحة، فاملعروف أن وظيفة املتابعـة             

ه النشاط اليت تعمل على أن تتماشى احلوادث والتصرفات مع اخلطط املرسومة ومعىن ذلك              تتضمن أوج 
وأن حيدد األشخاص املـسؤولني عـن       . أن يتعرف املدير على االحنرافات املختلفة عن اخلطط املرسومة        

حدوث هذه االحنرافات عن معايري العمل وأن يتخذ الالزم وتصحيح األوضاع بالشكل الذي يعمل على               
استمرار حتقيق أهداف املنشأة بأحسن الوسائل وأقل التكاليف وتتوقف فاعلية املتابعة على جودة وسرعة              
البيانات اليت تصل للمسؤول فإذا مل تصل البيانات و للمعلومات الكافية والـصحيحة عـن احنرافـات                 

طيعون اختاذ الالزم وحنو    املختلفة إىل املسؤولني عن املتابعة يف الوقت املناسب وبأسرع ما ميكن حىت يست            
عالج املوقف و تصحيح األخطاء فإن أداة املتابعة سوف تصبح أداة متابعة سلبية ال وسيلة أو أداة متابعة                  

  . إجيابية
  )املتابعة (  أهداف الرقابة -3
  . التأكد من تنفيذ املشكالت واملعوقات اليت تعترض العمل وتؤثر على مدى كفايته-
  .  والسياسات املالية يتم التصرف فيها وفقا للخطة املقررة التأكد من النواحي-
 التأكد  من املستويات اإلدارية يف الصورة ملا يتم من أعمال يف املستويات اليت تـشرف عليهـا وإن                    -

الرياسات املختلفة تصلها املعلومات الضرورية بوضوح وسهولة حىت تتم عملية التنسيق والتوجيه واختاذ             
  .قرارات

  . اف األخطاء اكتش-
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  .  التأكد من عدم وجود تعسف يف استخدام السلطة-
  )27(. ترشيد عملية اختاذ قرارات خاصة فيما يتعلق بالسياسة العامة وبأهدافه-
  :  أنواع الرقابة-4

  :للمتابعة عدة أشكال من املمكن أن تتم هبا مثل

  . زيارات املدير املسؤول ملواقع العمل -
 .ات إىل املديرتقارير يعدها رؤساء الوحد -
 . املقابالت الشخصية للمدير مع املنفذين -
 . تقارير اإلنتاج واألرقام واإلحصائيات اليت ترد هبا -
 . الشكاوى اليت تصل إىل املدير بعد دراستها -

وبالرغم من أن هناك أنواع عديدة ألشكال أنواع املتابعة، إال أن هناك بعض األسس اليت تفصل نوعـا                  
  : لشروط اآلتيةآخر، حبيث تتوافر ا

  . مناسبة نوع الرقابة لطبيعة العمل واحتياجات اإلدارة •
تنفيذ الرقابة يف الوقت املناسب، فإذا مل تتمكن عملية الرقابة من اكتشاف االحنرافات والعيوب               •

 . يف الوقت املناسب وخاصة قبل وقوعها فإذا هذا النظام يكون عدمي اجلدوى
 باملرونة قدرهتا على مواجهة التغـيري يف ظـروف العمـل            جيب أن تكون الرقابة مرنة، ويقصد      •

 . وبذلك يكون هلا معىن بالنسبة لإلدارة
أن تكون الرقابة قليلة التكاليف، مبعىن أن يكون النظام املتبع فيها قليل التكلفة بالنسبة للمنظمة،                •

 كـثرية   وليس هناك أي فائدة من تصميم نظام تفصيلي للمتابعة حيتاج إىل نفقات وجمهـودات             
 .لعمليات قليلة األمهية

والغرض األساسي لعملية املتابعة ليس يف اكتشاف املخالفات والعيوب يف حد ذاهتا  لكن املهم               
هو رسم الطريق لإلصالح والتوجيه ويكون ذلك عن طريق حتديد املسؤولية وبيـان كيفيـة تـصحيح           

  )28(.األخطاء

                                                 
  . 9ص-1981 –تب والمطبوعات  مديرية الك– الرقابة والتخطيط في المشروع – زآي حنكوش -) 27(

 . 323ص– 1999 - دار المسيرة عمان – خليل محمد حسن الشماع -) 28(
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  : متهيد
  : م خمتلفة لعملية التوجيه نذكر بعضهاإن الباحثني أعطوا تعاريف ومفاهي

، بأنه هو عملية مساعدة وتقدمي العون ألفراد حىت يتمكنـوا           "يوسف مصطفى القاضي    "  فلقد عرفه    -
من حتقيق الفهم الالزم ألنفسهم، ويوجهون حبيث ال يستطيعون االختيار عن بينة، ويتخذوا من السلوك               

ف إىل اختيارها بطريقة جيدة وذكية، وتسمح بتقومي املـسار          ما يسمح هلم بالتحرك يف اجتاه هذه األهدا       
   )29(.بشكل تلقائي

إن هذا التعريف يشري إىل أن التوجيه يساعد الطالب على اختيار نوع الدراسة املالئمـة لـه،                 
  . والتوافق معها حىت يتمكنوا من فهم أنفسهم والنجاح وذلك بتحقيق أهدافهم

هو جزء من برنامج التربوي الكلي، الذي يساعد علـى          : " ما يلي ك" دوالند مرنس   "  بينما يعرفه    -
هتيئة قدراته الشخصية وعلى توفري خدمات اهليئات املتخصصة، مبا ميكن كل فرد مـن تنميـة قدراتـه                  

   ) 30(.وإمكانياته إىل أقصى حد ممكن بداللة املثل األعلى الدميقراطي
جملتمع وأنه حـر يف اختيـاره، وأن عمليـة        إن هذا التعريف يشري إىل أن للفرد حقوق يف هذا ا          

  . التوجيه تتطلب تعاون مع املؤسسات التعليمية، واآلباء واألساتذة والتالميذ
بأن التوجيه هو عملية تفاعل قيادي بني طرفني أحـدمها          " أولنس ميدل   " كما يعرف الباحث     -

ئة من إمكانيات و فـرص      موجه واآلخر املوجه مبا لديه م قدرات واستعدادات ومبا يتوفر يف البي           
وكيفية اإلفادة كل ذلك يقصد به هو التوصل إىل معرفة أمثل للحلول املمكنة، وبغرض إعانـة                

  )31(املوجه على مساعدة نفسه باختيار احلل الذي يالئمه واالضطالع مبسؤولية تنفيذه 
  
  : تعريف التوجيه-1

                                                 
 . 21 ص -1981 – الرياض – دار المرجع – اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي - يوسف مصطفى القاضي وآخرون-) 29(

 . 3 ص-1965 – بيروت –النهضة العربية   دار - ترجمة حافظ إبراهيم خليل – توجيه فيالمدرسة – دالند مرنس -) 30(
 – القاهرة - دار النهضة– عالم تقديم علي الحافظ – مراجعة دآتور محمد عبد الخالق – التوجيه فلسفته، أسسه، ووسائله –  أوالنس ميدل -) 31(

 . 04 ص-1964
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اك عالقة بينهما هذه العالقة تعمل على       أن التوجيه له طرفني مها، املوجه، الفرد املوجه، وأن هن           
  .  التعامل فيما بينهما من الوصول إىل األهداف املرجوة ومساعدة الفرد

من هذا يتبني أن التوجيه ليس عبارة عن إعطاء تعليمات حمددة وإمنا هي عملية إنسانية تتضمن جمموعـة                
أخرى يتصل أيضا جبميع اجلوانـب      من خدمات اليت تقدم لألفراد يد املساعدة، هذا من جهة ومن جهة             

  . الشخصية للفرد
باإلضافة بأن التوجيه ليس إمالء وجهة نظر شخص أكثر خربة من شخص يقل عنه يف اخلربة، وإمنا جيب                  

  . أن يقوم هبا أشخاص مؤهلون وضيفتهم املسامهة الفعالة يف حتقيق األهداف املرجوة
  
  : أنواع التوجيه-2

فهناك التوجيه الصحي ، التوجيه     . باختالف امليادين اليت يتم التوجيه هبا     إن للتوجيه أنواع خمتلفة       
  . العسكري، التوجيه املهين، التوجيه املدرسي

  
  : التوجيه املهين-2-1

يتضمن هذا التوجيه توجيه العامل إىل أحد املهن اليت يرغب فيها، وتتماشى مع ميوله وقدراتـه                  
بالنسبة للتوجيه املدرسي دراسة العامل دراسة دقيقة من حيـث          ويتطلب التوجيه املهين كما هو الشأن       

ميوله وبعدها حتليل ذلك التوجيه إىل املهنة اليت يرغب فيها، وبعد ذلك تتم املقارنة والتوقيف بني العامل                 
  .)32(وملهنة كما نستعمل اختيارات الذكاء وامليول املهنية اليت توضح قدراته العقلية 

  
  :ي التوجيه املدرس-2-2

يقصد هبا توجيه التلميذ إىل نوعني من الدراسة اليت تتوافق مع ميولـه وقدراتـه واسـتعداداته                   
االختيارات املصرفية والنفسية وكـذلك دراسـة   : ويستعمل يف هذا النوع من التوجيه عدة وسائل منها   

  . )33(تتبعية يقام هبا لتحديد نوع التعليم املناسب له

                                                 
 . 101 ص-1963 – المغرب – منشورات  مكتبة الرشاد – التربية - محمد شرفي-) 32(

  .06 ص-1999 – مكتب األنجيلو المعرفية – ترجمة مصطفى زيدان –  الترجمة التربوية – روجي جاك -) 33(
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  : أمهية التوجيه-3
 عملية إنسانية تتضمن جمموعة من اخلدمات اليت تقدم لألفراد ملساعدهتم على أنفـسهم،              التوجيه  

وإدراك املشكالت اليت تواجههم، وهذا يؤدي إىل حتقيق التوافق بينهم وبني البيئة اليت يعيشون فيها، وقد                
يه عندما يكون   نشأت أمهية التوجيه بكثرة لدى الرياضي وتتعدد املداس واجلماعات، وتظهر أمهية التوج           

  . على وشك االلتحاق بشعبة معينة يف املرحلة الثانوية أو االلتحاق بإحدى اجلماعات بعد املرحلة الثانوية
ويقوم التوجيه على أساس وجود مكان لكل رياضي يف امليدان التعليمي أو امليـدان الرياضـي،              

احلق يف اختيـار االختـصاص      أن لكل فرد    " حيث يهدف إىل حتقيق األهداف عن طريق تطبيق مبدأ          
وأن لكل فرد خصائصه اليت متيز سواء جسمية، عقلية، انفعالية، وإىل غري ذلك             " الرياضي اليت يرغب فيه     

  . من اخلصائص
للتوجيه أمهية اقتصادية تتمثل يف توفري املعارف الرياضية اليت تعرف على نوع معني من التدريب                 

ة األساسية تتمثل يف أن التوجيه يتناول مشكلة سياسية هي احلرية يف            لألفراد الذين ليسوا مؤهلني واألمهي    
تقدير مصريه تلك احلرية تكسبه اجلرأة والثبات يف وجه االدعاءات الكاذبة اليت يشرعها اجملتمع أو الدولة                

  .)34(حلماية احملضوضني
بل هبا هؤالء األفـراد،     أما من الناحية األخالقية هو الوصول باجملتمع اإلنساين إىل الدرجة اليت يق             

  .الذين يقضون حياهتم بالقيام بأعمال مل يكن فيها أدىن ميل واختيار
وشاء هلم سوء الطالع أن يقعوا يف اختيارها، فهم يقومون هبذه األعمال رغم أنوفهم، ومن هذا                  

عب دورا خطـريا يف     ميكن التنبؤ بالرجفاء املادية واألخالقية اليت جيرها التنكر ملثل هذه املشكلة واليت تل            
  . حياة الفرد وتنظيم اهليئة االجتماعية على سواء

  
  : أهداف التوجيه-7-4

يهدف التوجيه على مساعدة الفرد لفهم ذاتية وبيئية واكتشاف إمكانيـات وقدراتـه العلميـة             
  . والعملية اليت يستعملها حتقيق أهداف مستقبلية ويضبط ذلك توفقه النفسي واالجتماعي

  
4  
  
 

                                                 
  . 307 ص-1989 – اقاهرة – دار المعارف – التربية الحديثة – صالح عبد العزيز -) 34(
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القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين 

  املردود الرياضي
  :القيادة

رتبطة مبراكز بناء اجلماعة  يعترب الدور الذي تقوم به القيادة واحدا من أمهاألدوار مل: تعريف القيادة-1
يف جمال الصناعة و تعتمد فعالية اجلماعة يف جزء كبري منها على درجة تآزر و تةجه أنشطة اجلماعة حنو 
احلصول على اهلدف و الذي نادرا ما حيث إذ مل يكن فرد ما يف اجلماعة يقوم بدور التوجيه و من 

صائص الفرد و اليت أدت إىل النظرية املسماة يف القيادة احملاوالت األوىل يف دراسة القيادة التأكيد على خ
و اليت متيز القادة الناجحني عن غريهم و إختيارهم للقيادة على أساس هذه السمات و من التعاريف 

  :األساسية للقيادة ما يلي
اعة  هي أفعال يزاوهلا القائد من توجنه و تآزر مبا يقوم به أعضاء اجلم :Fiedler تعريف فيدلر-1.1

  .)1(من عمل
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هي جمموعة السمات و املهارات اليت ميتاز هبا القائد و الالزم القياد بوظائف القيادة و هي :  القيادة-
  .)2(عبارة عن توجيه و ضبط إثارة و إجتاهات اآلخرين

القيادة هي نشاطات و فعاليات تنتج عنها أمناط : Hempphil 1954 تعريف هيمفل -2.1
  .اعة حنو حلول املشكالت املتعددةمتناسقة بتفاعل اجلم

  .أهنا عملية تأثري يف نشاطات اجلماعة لتحقيق األهداف:  Stogdilو يرى ستوجدل 
فريون أن القيادة نشاط أو حركة حتتوي على تأثري سلوك اآلخرين : Hitt 1979هيت و زمالئه 

  .أفرادا أو مجاعات لتحقيق أهداف مرغوبة
   العلماء و الباحثني إتفقوا على ضرورة هذه العناصرو مهما إختلفت التعاريف إال أن

  . كل قائد جيب أن يكون له أتباع، فالفرد وحده ال ميكن أن يقود بدون أتباع-
  . كل قائد لديه أكثر من قوة يستطيع أن يؤثر فيها على األفراد التابعني له-
  
  

________________  
  .623 حبوث عربية و عاملية، دار النهضة ص  علم النفس الصناعي،–حممد السيد أبو نبيل ) 1(
  .102علم النفس الصناعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ص : كامل حممد حممد عويضة) 2(
  
  
القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
األتباع،و ذلك للوصول إىل األهداف احملددة للجماعة كذلك يعترب تعريف  هدف القائد أن يؤثر يف -
  .)1(و زمالؤه من أمشل التعريفات و أدقها" هيت"

جمموعة من السمــــات و املهارات " يعرفها بأهنا :)2( تعريف عبد الرمحان حممد العسوي-3.1
  ". للقيام بوظائف القيادةاليت ميتاز هبا القائد أو هي جمموعة السمات و املهارات الالزمة

 فيعرف القيادة كأهنا تتمثل يف توجيه العنصر البشري العامل يف اٌدارة على :)3(أما ماجد راعب حلو 
  .إختالف أوجه النشاط اليت يتوالها توجيها متناسقا حنو حتقيق أهدافها على أفضل حنو ممكن
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صطلح يشري إىل العلمية اليت بواسطتها يشري إىل أن القيادة هي م: )4( تعريف حممد زكي هاشم -3.2
يقوم الفرد بالتوجيه و التأثري يف أفكار أو مشاعر إنفراد اآلخرين أو يف سلوكهم و قد حيدث هذا التأثري 

  .من خالل أعمال الفرد أو مؤلفاته أو رسوماته أو إختراعاته أو إشكاراته
  
ن فعالية القيادة يف حتقيق أهداف األداء و تفترض دراسات أمناط القيادة أ:  أمناط السلوك القيادي-2

الذي يتبعه القائد أو منط السلوك الذي مارسه يف عالقته . رضا أفراد جلماعة يتوقف على منط القيادة
هو ذلك املتغري املركب من . باجلماعة و وقف هذه الدراسات فعن املتغري أو العامل احملدد لفعالية القيادة

رفات اليت يبديها القائد و اليت تشكل يف جمموعها أسلوبا عاما أو منط أو جمموعة من النشطة و التص
  .طريقة لقيادته

و قد كانت الدراسة الرائدة اليت أبرزت أمهية أسلوب القيادة و :  منوذج لوين و ليبيت و واريت-1.2
قدمته يف صورة أمناط هي تلك اليت قام هبا لوين و ليبيت و وايت يف أواخر الثالثينات 

1939Lewin, Lippit et White.   
  

____________________  
، 1997اإلجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية دار هنران للنشر و التوزيع، عما : ظاهر حممد كاللدة) 1(

  .17ص 
دراسات يف علم النفس االجتماعي، دار النهضة العربية، بريوت : عبد احلمان حممد عسوي) 2(

  .369، ص 1974
  .212، ص 1973علم اإلدارة العامة، مؤسسات اجلامعة : جد راغب احللوما) 3(
، )3(ط . 1980اجلوانب السلوكية يف اإلدارة، و كالة املطبوعات، الكويت : زكي حممد هاشم) 4(

  .233ص 
القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين  
  دود الرياضياملر

و اليت طبقا فيها الكثري من أفكار كرين و لني و يف دراسة أجريت على عدد من التالميذ قسموا إىل 
و قد كانت هناك ثالثة أمناط من السلوك ) القائد(جمموعات وفق نوع السلوك الذي قام به املشرف 

ط الفوضوي أو منط احلرية و النمط الدميقراطـي و النم) أوتوقراطي(القيادي و هي النمط احليادي 
  .املطلقة
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 تتميز باجتماع السلطة املطلقة يف يد القائد فهو الذي يضع سياسة اجلماعة : القيادة اإلستبدادية-2.2
و يرسم أهدافها و هو الذي يرفض على األعضاء ما يقومون به من أعمال كما أنه حيدد نوع العالقات 

ل هذا النمط فال تكون واضحة كما حياول أن يقلل من فرض اليت تقوم بينهم أما أهداف اجلماعة يف ظ
  .االتصال بينهم

 يسعى القائد الدميقراطي إىل ضرورة مشاركة كل عضو من أعضااء اجلماعة : القيادة الدميقراطية-3.2
يف نشاطها و يف حتديد أهدافها و رسم خططها و ال مييل على تركيز السلطة يف يده و إمنا يعمل على 

ملسؤوليات عالى األعضاء لتشجيع إقامة العالقات الودية بني أعضاء اجلماعة و يقف هو موقف توزيع ا
  .احملرك أو املوجه لنشاط األعضاء و مسؤولياهتم

يترك فيها القائد احلرية التامة للجماعة يف إختاذ القرارات و ال يترك يف :  القيادة الفوضوية-4.2
  .)1(ضاء إىل حب ذا النوع من القيادةاملناقشة أو التنفيذ و ال مييل األع

 من أهم الباحثني السيكولوجيني Likert Renissيعترب رئيس ليكرت :  منوذج بيكري-5.2
الذين درسوا السلوك السلوك التنظيمي و قدم مقاييس هذا السلوك حيث إقترح ما يسمى بالنسق رقم 

ل ليكرت من خالل دراسة  توص1977-1976كما حسن نسق التسيري و اإلشراف ففي سنة ) 4(
خمتلف أمناط التسرير و السلوك اإلحترايف يف التميز بني أربعة أنساق مؤاكد إمكانية إعتيار هذه األنساق 

  :كأطر كقسري السلوك االحترايف يف املنظمــة و هي كالتايل
  
  

__________________  
  .161، بريوت ص إدارة القوى العاملة، دار النهضة العربية : أمحد صقر عاشور) 1(
  
القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
تتم فيه عملية إختاذ القرارات بطريق مركزية شديدة دون ): تسليطي(نسق إستغاليل : التنسيق األول

-Feed: ملية إختاذ القرارات بواسطة التغذية العكسيةإقامة أية فرصة للمرؤوسني للمشاركة يف ع
Back 1(و االتصال الصاعد( .  
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يسمح فيه مبمارسة الشورى و التغذية ) Consultative(تنسيق إستشاري : التنسيق الثالث
العكسية و مشاركة املرؤوسني يف عملية إختاذ القرارات بإعطاء الرأي و تقدمي املعلومات الضرورية، لكن 

  .ذه املشاركة فإن القادة يف إطار هذا النسق حيتفظ بالدور احلاسم يف عملية إختاذ القرارات النهايةرغم ه
و هو تنسيق املشاركة الكلية حيث يشجع األتباع املرؤوسني على املشاركة الفعلية يف : التنسيق الرابع

  .رزهتا مدرسة العالقات اإلنسانيةعملية إختاذ القرارات و يعترب هذا التنسيق من األنساق التقدمية اليت أف
قدم ليكرت النموذج الرابع كنموذج للتسيري حيث ميكن لألفراد و اجلماعات و املنظمات من أتباع و 
حتقيق حاجاهتم و أهدافهم معتربا هذا النموذج كحسن التبادل و التفاعل و التأثري بني األفراد و 

  .اجلماعات و املنظمات
  : مبا قدمها ليكرت فيما يليو أهم خصائص هذا التنسيق

 شعور كل فرد يف املنظمة بأن قيم أهداف املنظمة اليت تشتغل فيها عبارة عن إنعكاس القيمة أو قيم -1
  .و أهداف شخصية

  . توجه كل فرد يف املنظمة مع أهدافها و مقاصد مجاعة العمل ايل ينتمي إليها-2
  . فعالية عملية االتصال التنظيمي-3
رد على ممارسة التأثري يف عملية إختاذ القرارات يف املنظمة و يرى ليكرت أنه كلما إقترب  قدرة كل ف-4

نسق أي منظمة من التنسيق الرابع فإن عملية اإلتصال و إختاذ القرارات و دوافع املرؤوسني تكون 
حل املشاكل أحسن هبذه املنطمة، و كاقتراح لتحقيق الفعالية يف عملية إختاذ القرارات فإنه يدعو إىل 

  بواسطة تشكيل ما أمساه باجلماعات 
  

____________________  
  .1974السلوك اإلنساين يف العمل دار النهضة للطبع و النشر، مصر سنة : عبد احلميد مرسي. د) 1(
  
القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين  
  دود الرياضياملر

املتناسقة حيث يقوم كل مشرف تشكيل أو تنظيم مرؤوسة إىل مجاعة متناسقة متكنهم هذه اجلماعة يف 
و بالتايل فإن . حمل املشاكل كما يشكل املشرفون مجاعة ثالثة، و هكذا صعودا إىل قمة السلطة اهلرمية

مع ) قادة( يكونون فيها رؤساء أغلب املسؤولني و املشرفني يكونون أعضاء يف مجاعتني، مجاعة أوىل
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مرؤوسيهم و مجاعة ثانية يصحبون فيها أعضاء مع زمالئهم و رؤسائهم و يلح ليكرت بأن التطبيق 
  . العقلي للتنسيق الرابع يشترط إختاذ خطوتني أساسيتني

من يرى ليكرت أن التغيري التنظيمي ال بد أن يكون تدرجييا حبيث يتم اإلنتقال : اإلنتقال التدرجيي
  ).04(إىل التنسيق رقم ) 10(التنسيق رقم 

و حيذر ليكرت من اإلنتقال املفاجئ الذي قد يؤدي إلىل ردود سلبية من طرف أعضاء املنظمة و ذلك 
  .لعدم إستعدادهم ملثل هذا اإلنتقال

و النقد الذي ميكن أن يوجه لنموذج ليكرت يتمثل يف إنتقاله ملختلف العوامل من املمكن أن تعرقل 
ملية تطبيق التنسيق الرابع و ذلك كنظام تقسيم العمل املطبق و توزيع السلطة التنظيمية و خمتلف ع

  .العوامل اإلقتصادية و االجتماعية اليت حتول دون تطبيق هذا التنسيق تطبيقا شامال
م دراستهما يف 1964 عرض هذان الباحثني يف عام : منوذج ثالثي األبعاد ليالك و موتون-6.2
دة التنظيمية و اليت تدعى بالشبكة اإلدارية، متأثرين يف ذلك بأعمال كل من أرقريس مالك غريغور القيا

 و يؤكد الباحثان أن فعالية القيادة Argaris Ms, Gregour and Likertو ليكرت 
 التنظيمية حتدد على أساس بعدي اإلهتمام بالعمل و االهتمام باألفراد العالقات اإلنسانية و قد قاما
بوضع هذين البعدين يف صورة شبكة ذات حمورين ميكن من خالهلا التمييز بني مخسة أمناط أساسية 

  .للقيادة و التسيري
 و هو منط يهتم أساسا بالعمل له نتائج عملية فعالة يف أمور حتسني : قيادة سلطة اخلضوع-1.3.2

ية، اإلشكال ضئيل جدا يتمثل دور ظروف العمل و ال يكاد يظهر فيه اإلهتمام بعنصر العالقات اإلنسان
القائد فيه بالتخطيط و إدارة و مراقبة أعضاء مجاعته و مساعديه، فالعامل يف هذا النمط مطالب بالتكيف 

  .مع العمل و متطلباته و ال يظهر اإلهتمام به إال باعتباره كوسيلة إنتاجية
ة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة القيادة                مدى إنعكاس القياد: املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
و هو منط يهتم أساسا بالعمال و تقوية العالقات اجليدة بينهم و على حل : قيادة النادي-2.3.2 

الصراعات و خلق جو تنظيمي مريح دون اإلهتمام كثريا بالعمل و االنتاج فالقايد مطالب بعدم الضغط 
 االنتاج و إمنا ينتظر منهم أن يعمل على تفادي الوقوع يف املشاكل و يكون على أعضاء مجاعته باجتاه

  .جهدهم تعبريا منهم على والئهم له
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و هو منط ال يهتم كثري بالعمل و العمال فالقائد يرى أن حتقيق مستوى :  القيادة اإلهنزامية-3.3.2
 مجاعته بطبيعتهمكسالء خاملني و غري مقبول يف اإلنتاج يكاد يكون أمرا مستحيال ألنه يعتقد بأن أعضاء

مبالني و كنتيجة هلذا يبدو له أن حماولة تكوين عالقات جيدة مع هؤالء تبدو صعبة و تكاد مستحلية 
  .فالصراع هو الذي مييز موقف هذه اجلماعات

  
 يبني  و هو منط يهتم بالعمل و العمال يف نفس الوقت حياول القائد فيه التوفيق: قيادة التسوية-4.3.2

متطلبات العمل و اإلنتاج من جهة و احملافظة على رضى العمال عند مستوى القبول و خلق جو نفسي 
مريح فيما بينهم من جهة أخرى، فالقائد يعتقد أن ناصية الصراع هي اليت متيز العالقة بني أهداف 

اد حل وسط و التسوية بني املنظمة و حاجات العمال و بالتايل يتمثل دور القائد يف السعي دائما إىل إجي
  ).أهداف املنظمة و حاجات العمال(هذين البعدين املتناقضني 

  
 و هو النمط الذي يهتم إهتمام بالغاء بالعمل و العمال يف نفس الوقت و نفس : قيادة الفريق-5.3.2

 متطلبات الدرجة فاإلنتاج بالنسبة للقائد هو يف هناية األمر نتائج لإلندماج الكلـــي و الكامل بني
املهمة و شخصية الفرد يف آن واحد فالقائد يسعى دائما إىل تبليغ خصائص حميط العمل و ضغوطاته 
للعمال و إشراكهم يف مرحلة ال حقة يف وضع إستراتيجية و مناهج تنظيم العمل كما يسعى إىل 

تاج وفق حاجات الوصول إىل أحسن احللول و أكثر فعالية رغبة يف الوصول إىل مستوى عايل يف اإلن
الفرد، فالقائد الذي يتصف هبذا النمط يهدف إىل حتسني و كتمية املنظمة باعتبارها نسقا كليا و شامال 

  و يعترب بالك 
القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
كأحسن منط للقيادة، و التسيري ميكن أن تسعى إليه كل منظمة لكونه جيمع بني و موتون قيادي الفريق 

اإلهتمام بالعمل و االنتاج من جهة و ضمان النجاح و الرضا و الصحة اجلتمية النفسية و العلقية للعمال 
  .)1(من جهة أخرى

  
ما باحثو أو على غرار البعدين الذين جاء هب : W.J.Raddin منوذج ثالثي األبعاد لردين -7.2

م يضيف هلما بعدا ثالثا يرتبط أساسا باجناز العمل حبيث يتضمن هذا النموذج 1970هايو فإن ردين 
  :املبادئ التالية
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   اإلجتاه حنو العالقات اإلنسانية و إهتماماهتا-
   – العمل – اإلجتاه حنو اإلهتمام هبما -
  )البعد الثالث لردين( اإلجتاه حنو اإلهتمام بالفعالية -

يؤكد رجني أنه ال يوجد منط قيادي أحسن من منط قيادي آخر، و إمنا الظـــــروف و املواقف 
التنظيمية هي اليت جتعل منط معني يكون أكثر مالئمة من منط آخر و عليه يقترح ردين أربعة إجتاهات 

  :أساسية يف القيادة التنظيمية مرتبطة كلها مببدأ الفعالية و هي
يعتمد فيه القائد أساسا على ضرورة إحترام اإلجراءات التنظيمية و : اءات اإلجتاه حنو اإلجر •

و يظهر هذا اإلجتاه إما من خالل منط بريوقراطي . مراعاة مناهج العمل و التنظيمات الرمسية
يغلي عملية الطابع الروتيين و تنظيم رمسي حاد أو من خالل منط متصلب ال يساعد على 

  .ملواقف التنظيميةالتكيف مع بعض الظروف و ا
هو اإلجتاه مييز القائد الذي يركز إهتمامه الوحيد على تنفيذ الوحيد على تنفيذ : اإلجتاه حنو املهام •

 :املهام و إجناز العمل و يظهر هذا أيضا من خالل منطني
منط يعسى فيه لقائد إىل حتقيق األهداف التنظيمية، فالقائد حيدد لنفسه أهداف طموحه و  

  .تمكن من حتقيقها بإتباع أسلوب اإلقناعواقعية و ي
منط يتمثل يف شخص القائد األوتوقراطي الذي يستعمل الصرامة الشديدة مع مجاعته مستقال  

 .كسلطته الرمسية يف حتقيق األهداف التنظيمية
_________________  

  .54 – 53مرجع سابق ص : طريق شوقي ) 1(
  مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة القيادة              : املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
يالحظ على القائد يف هذا اإلجتاه إهتمامه تأكيده على أمهية العالقات : اإلجتاه حنو اإلتصال •

اجليدة بني أعضاء اجلماعة و احلاجات النفسية لألجزاء و يظهر هذا اإلجتاه من خالل منطني 
 .)1(ل إجيايب و الثاين سليبمتميزين األو

يتميز النمط األول بالتشجيع الذي يقدمه القائد دوما ألعضاء مجاعته و حتفيزهم على التطور املستمر يف 
ميدان العمل معتمدا يف ذلك على كل ما مسحت له الظــــروف و املواقف التنظيمية على أسلوب 

نشاط أو املهنة ألفراد العاملني معه و توجيه إهتمام التفويض، أما النمط فيتميز بعدم إهتمام القائد بال
  .أساسا إىل العالقات اإلنسانية و بقاءه متصال يف عملية تكوين و تطوير القدرات التنظيمية ألتباعه
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يالحظ على القائد يف هذا اإلجتاه إهتمامه بالعمل و العمال يف نفس : اإلجتاه حنو اإلندماج •
  :خر من خالل منطنيالوقت يظهر هذا اإلجتاه هو اآل

يظهر من خالل ): يشبه منط قيادة الفريق يف التشكلية اإلدارية ليالك و موتون(منط إجيايب  
سلوك القائد و هذا النمط أنه سلوك إندماجي حبيث يسعى دوما إىل إشتراك أعضاء مجاعته يف 

  .إختاذ القرارات و تشجيعهم و بعث دافعية العمل فيهم
يظهر سلوك القائد يف ): يادة التسوية يف التشكلية اإلدارية ليالك و موتونيشبه منط ق(منط سليب  

هذا النمط أنه سلوك يسعى من خالله يف أغلب األحيان للوصول إىل حل وسط، تسوية و 
معاجلة األمور و القضايا التنظيمية و إبتعاده قدر اإلمكان عن املواجهة و التردد املستمر يف إختاذ 

 .القرار
لقد ذكر املؤلف بأن مصدر هذه النظرية يرتكز على إحدى نظريات احلوافز : وسيأبعاد ها •

املعروفة بنظرية التوقع، و هذه تشري إىل أنه ميكن التنبؤ بسلوك الفــرد و إجتاهاته و رضاه 
  :الوظيفي مثال من خالل أمرين

  الدرجة اليت يقود فيها السلوك إىل نواتج خمتلفة  -
 حيث أن الناس Valencesو النواتج و هذا ما تقول عنه نظرية من خالل تقييم احملصالت  -

 .تتكون لديهم القناعة و الرضا عن العمل إذا كان هذا العمل يقود إىل أشياء ذات قيمة
_______________  

  .56مرجع سابق ص : طريق شوقي )1(
الرياضية على جناعة القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت : املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
إذا هذه النظرية تؤكد على أن سلوك القائد جيب أن يكون حافزا للتابعني حنو العمـــل و حتقيق 
األهداف و إن تأثري هذا السلوك عليهم يتناسب بشكل طردي كلما كان له تأثري على التوقعات اليت 

أن  Housse et Desslerو زميله ديسلر ميكن بقاؤها يف حتقيق األهداف كما ذكرها هاوس 
  .سلوك القائد له تأثري على ثالثة أنواع من االجتاهات و التوقعات عند التابعني

  الرضى للتابعني -1
 )سلوكه(تقبل التابعني للقائد  -2
 )1(توقعات التابعني اليت تؤدي إىل اإلجناز الفعال  -3

  )2(و قد تطرقا هذان العامالن إىل أربعة أمناط قيادية 
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القائد يعطي توجيهات حمددة فيما جيب عمله و كيف يتم عمله و دور كل فرد يف :  القيادة املوجهة*
اجملموعة و هو يركب العمل حسب األولوية و األمهية و يضع معايري حمددة اإلجناز مث يطلب من األتباع 

أن يعرفوا ما هو متوقع منهم التقيد بالقوانني و التعليمات و األنظمة إذن القائد هو الذي يسمح للتابعني ب
فعله عن طريق التوجيهات حيث وجد أن هنالك عالقة إجيابية بني رضا التابعني و بني توجيه القائد 

  .خاصة املهام الغامضة عكس املهام الواضحة
  
 تتميز القيادة يف هذا النمط بأن القائد يكون حليما و دودا و هو يعطي اإلهتمام :القيادة الدائمة* 

ع االجتماعي و املعيشي لألتباع و حاجاهتم، فالقائد قد يقوم بعمل صغري لكي جيعل جو العمل للوض
نظرية الطريق إىل اهلدف إفترضت أن هذا النوع . بشكل عام ممتع و مريح للعاملني من الناحية النفسية

نفذون مهام ال من القيادة له تأثري إجيايب على رضا األتباع الذين يعملون حتت ضغوط و إحباطات و ي
  .تؤدي إىل القناعة و الرضا و الراحة النفسية

  
___________________  

  149مرجع سابق ص : ظاهر حممود كاللدة) 1(
  154نفس املرجع السابق ص : ظاهر حممود كاللدة) 2(
اعة القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جن: املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
القائد هنا يستشري اخلاضعني و يأخذ باقتراحاهتم بشكل جدي قبل أن يضع قراره  : القيادة باملشاركة* 

و جيب مناقشة املميزات احملددة لكل التابعني و املوقف اليت تؤدي إىل قيادة ملشاركة و قدم 
Metchellناك عالقة بني منوذج قيادة  عدة دراسات حديثة يف هذا اجملال و كلها تؤكد أن ه

  .املشاركة و بني سلوك التابعني و تكيفهم يف جمال العمل مبا يتالءم مع مميزاهتا الشخصية
د يضع أهدافا متعددة خاضعة لإلختيار و التحدي فهو يتوقع أن \ القا:القيادة املهتمة بالتحصيل* 

تطوير اإلجنـاز و حياول أن يبدئ درجة يكون إجناز لتابعني عاليا، و هو باستمرار يبحث عن نتيجة و 
عالية من الثقة يف التابعني على حتملهم للمسؤولية لتحقيق األهداف و القائد يف هذا النوع يؤكد على 

  .اإلجناز املميز و يف نفس الوقت يضع ثقته يف التابعني
واحد لكن يف مواقف دراسات كثرية إقترحات أن هذه النماذج املختلفة للقيادة ميكن أن تكون يف قائد 

  .)1(خمتلفة فالقائد جيب أن خيتلف سلوكه من موقف إىل موقف و من مجاعة إىل أخرى حسب الظروف 
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م أنه لكي يستطيع القائد اإلملام بالعلمية 1980 يرى عبد الوهاب علي : أبعاد السلوك القيادي-3

  :)2(القيادية ينبغي أن يراعي األبعاد السلوكية التالية 
و هي أن يكون القائد جميدا لعمله ملما بأعمال مرؤوسة من ناحية طبيعة األعمال : لكفاءة الفنيةبعد ا* 

اليت يؤدوهنا عارفا مبراحلها و عالقتها و متطلباهتا و أن يكون بإمكانه كذلك إستعمال املعلومات و 
  .حتليلها و مدركا بالطرق و الوسائل املتاحة و الكفيلة بإجناز العمل

و يقصد به القدرة على تفهم سلوك العاملني و دوافعهـــم و عالقاهتم و : ري يف املدروسنيبعد تأث* 
كذلك العوامل املؤثرة يف سلوكهم ألن معرفته بأبعاد السلوك اإلنسانية متكنه من فهم نفسه أوال و 

  .التابعني و حتقيق األهداف املشتركة
_________________  

  .154ابق ص مرجع س: ظاهر حممود كاللدة) 1(
  .20-17مرجع سابق ص : ظاهر حممود كاللدة) 2(
القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
 و هي أن ينظر القائد للمنظمة على أساس أهنا نظام متكامــل و يفهم :بعد اللوائح التنظيمية* 
افها و أنظمتها و خططها و حييد أعمال السلطة و تنظيم العمل و توزيع الواجبات و تنسيق اجلهود أهد

و يدرك مجيع األنظمة و اللوائح و سياسات التوظيف و التعيني و النقل و الترقية و غري ذلك من اللوائح 
  .ذات العالقة بالعمل و إجنازه

د بالقدرة على الدراسة و التحليل و االستنتاج و املقارنة و  و هي أن يتمتع القائ:بعد الكفاءة الفكرية* 
و اإلستعداد املهين لنقل أفكار اآلخرين و كذا األفكار اليت تغري املنظمة و تطورها . كذلك تتعيت املرونة

  .حسب متطلبات العصر و الظروف
ا السلوك يدل على  هو أن يتمتع القائد بالتقدير من طرف مرؤوسيه بعبارة أخرى هذ:بعد التقدير* 

  )1(.قبول املرؤوسني هلذا البعد القيادي
  
  )2 ( الفرق بني القيادة و الرئاسة-4
  

                  القيادة                                     الرئاسة
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  مقررة و مفروضة  تشييع من اجلماعة

  تستمر باستمرا التضامن  تستمر إىل أبعد مدى
  تستمد سلطاهتا من وضعها الرمسي   قدرهتا على التأخريتستمد سلطاهتا من

  تطيعها اجلماعة حبكم النص تدفع و تأمر  تطيعها اجلماعة و تتقبلها
  تضع كل األهداف و تعرف كل اإلجابات  تدعي و تنصح و تفجر احلماس

  جتعل العمل و كأنه كارثة  تستشري و تطلب النصحية
  ل الفرديتشجع العم  جتعل العمل و كأنه مباراة
    تشجع العمل اجلماعي

  
  

___________________  
  . 20مرجع سابق ص : ظاهر حممود كاللدة) 1(
  17دار الفكر العريب ص / موسوعة التنظيم و اإلدارة يف التربية والرياضية/ عصام بدوب. د) 2(
 الرياضية على جناعة القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت: املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
 تتعدد نظريات القيادة بتعدد البحث يف سيكولوجية القيادة، و فيما يلي نستعرض : نظريات القيادة-5

  :أهم هذه النظريات
 إن معظم البحوث السابقة اليت تناولت موضوع القيادة ركزت على دراسة :)1( نظرية السمات -1.5

  ). الفعالية– إجتماعية – عقلية –جسمية (خصائصه املخلتفة شخصية القائد و مساته و 
سيمة موجودة يتميز هبا القائد حيثما وجد، بغض "و لقد إعتربت هذه النظرية يف أول األمر القيادة ذاهتا 

إال أن هذه النظرية مل تصمد أمام الواقع و هذا ألن هناك " النظر عن أسلوب القيادة أو املوقف أو الثقافة
و فعال هناك مسات معينة شائعة بني القادة إال أن "  خمتلفة من القيادة تنشأ يف الثقافة املختلفةأنواع

الدالئل ال توحي بأن القيادة مسة موحدة، و ما ميكن مالحظته من هذه النظرية هو أن الفرق بني القائد 
ع، و األمهية النسيجة هلذه و األتباع فيما يتعلق بسمات القيادة هو فرقال يف الدرجة، ال فرق يف النو

السمات تتوقف على املواقف االجتماعية للجماعة و األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، و أن أمهية هذه 
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السمات تتغري على مر األزمان بالنسبة للجماعة، و من بني هذه السمات اليت جيب أن تتوفر يف القائد 
  : اجليد يف إطار هذه النظرية هي

و هنا جيب أن يتوفر القائد على بعض السمات كأن بكون أطول من األتباع و  : مسات جسدية-1
أثقل منهم وزنا، كما يشترط يف القادة أن يكون أقوى من أعضاء جلماعـــة و أكثر حيوية و أوقر 

  .منهم نشاطا
أن يكون جيب أن يكون القائد تفوقا من ناحية الذكاء العام من األتباع و أن مييل إىل :  مسات عقلية-2

أعلى ثقافة و أنزى معرفة أوسعا أفقا و أبع نظرا و أبعد بصرية و أقدر على التنبؤ و أحكم يف احلكم و 
  .أسرع يف إختاذ القرارات

 جند أن القادة يتصفون بالثبات النضج و قوة اإلرادة و الثقة يف النفس و معرفة : مسات الفعالية-3
  .النفس و ضبطها

  
  

_______________  
، ص 1984القاهرة ) 05(عامل الكتب، ط : علم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم الزهران) 1(

302-303  
القيادة                مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : املبحث الثاين  

  املردود الرياضي
عضاء و حتفيزهم على العمل و القدرة  يقوم القائد بتشجيع روح التعاون بني األ: مسات إجتماعية-4

  .على التعامل مع اجلماعة
 تتمثل يف النشاطات االجتماعية و اإلجيابية و التفاعل مع اآلخرين باإلضافة إىل :)1( املشاركة -5

التعاون و التنسيق يف خمتلف الشؤون بروح عالية و صرب و إحترام لوجهات نظر اآلخرين حىت لو كانت 
  .خمالفة
أظهر هذا اإلجتاه الكالسيكي املرتكز على السمات تناقضات فيما : )2(قد نظرية السمات  ن-2.5

يتعلق بالسمات احلقيقية للقائد و حبكم أهنا مسات متغرية عرب األزمان فال ميكن إعتبارها مسات و 
  .خصائص قادرة على القيادة بطول الزمن

ات للسلوك، و أن هناك أنواع خمتلفة و لكل  هذه النظرية تؤكد على تصنيف: النظرية السلوكية-3.5
 هو )3(قائد سلوك يوصف به فمثال هناك القائد الدكتاتوري، القائد الدميقراطي، فالقائد الدكتاتوري 
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الذي حيدد املهام و يتخذ القرار بنفسه دون إبداء رأي من أحـد و هو الذي حيدد األدوار واملهام و 
  .ئل و يسمح باملشاركة و إختاذ القراراتالطريق و لتحقيق األهداف و الوسا

ترى هذه النظرية أن النمط اإلحترايف يوجد إهتمام إما حنو العمال و إما حنو املهمة يف احلالة األوىل 
  .حيرص املشرف على تنمية العالقات اليت تربطه مع أتباعه يظهر إهتمامه لدوافعهم و حاجاهتم

و من جهة . دد حتقيق اهلدف بل كيفية املرؤوسني هلذه املهمةألن مهمة املشرف بذاهتا ليست هي اليت حت
إما تزيد أو تنقص من فعالية حتقيق ) أي العمل يف اجلماعة(أخرى فإن العالقات بني اللمشرف و األتباع 

اهلدف بناء على أن املرؤوسني يشعرون أن املشرف عليهم يهتم حقا مبصاحلهم أو عكس ذلك و هذا 
اوتوروت حتت إدارة التون، أما يف حالة اإلهتمام باملهام فيحرص املشرف على ذهبت إليه دراسات ه

  .  األداء الفعال للعمال و ذلك بالتخطيط والتنظيم و إصدار القرارات و ممارسة الرقابة الشديدة
___________________  

، ص 1984ة القاهر) 05(عامل الكتب، ط : علم النفس االجتماعي: حامد عبد السالم الزهران) 1(
303.  

  .165مرجع سابق ص : ظاهر حممود كاللدة) 2(
  .169مرجع سابق ص : أمحد صقر عاشور) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :املبحث الثالث
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  :   متهيد
   : تعرف القيادة اإلدارية بأهنا

 و توجيهها حنو اهلدف و السعي لبلوغ هـذا          ختتص القيادة بالتأثري الفعال فعلى النشاط اجلماعة       -5
  اهلدف

التأثري يف األشخاص وتوجيههم بطريقة معنية يتسىن معها كسب طاعتهم واحترامهم ووالئهم و              -6
 .تعاوهنم يف سبيل الوصول إىل هدف معني 

 .التنسيق بني األفراد واجلماعات وشعذمههم لبلوغ غاية منشودة  -7
إلجارة على اختالف أوج النشاط الـيت بتوالهـا توجيهـا           توجيه العنصر البشري العامل يف ا      -8

 .متناسقا حنو حتقيق أهداف على أفضل حنو ممكن 
  :  ماهية القيادة اإلدارية  -1

توصلت الدراسات اليت أجريت على اجلماعات مع االستعانة بطريقة التحليل النفسي إىل وجود             
مبرونة ثقافية متكنه من تنسيق العمل بنجاح بـني         بعض عناصر عامة للقيادة، فالقائد يف حاجة ألن يتمتع          

أفراد اجلماعة املختلفني من تؤدي مصاحلهم املتعارضة عادة إىل ميول انفصالية قوية و القائد مسؤول عن                
حتديد بؤرة واضحة يتركز حوهلا نشاط اجلماعة وهذا يتطلب من القائد قدرة عالية على إجياد تفـاهم                 

  .سها فدور القائد إذا يدعوه ألن يعمل كمنسق و خمطط و ممثل للجماعة حيقق ترابط اجلماعة و متار
وال ميكن بأي حال من األحوال أن يكو هناك قائد بدون إتباع و ال حمل للقائد مامل يكن هناك                   
هدف حمدد وغاية يسعى لتحقيقها ، و دراسة القيادة كظاهرة اجتماعية وسيكولوجية تأخذ بالـضرورة               

  .قة املتبادلة بني القائد و باقي أعضاء اجلماعة يف ظل هدف تسعى اجلماعة إىل حتقيقه يف اعتبارها العال
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  :  تعريف القيادة اإلدارية-1

إذا كان التنظيم بعناصره و أسسه الزمة حلسن تكوين اجلهاز اإلداري فإن القيادة اإلدارية هـي                
ي تقوم عليه بل توقف أوال و قبل كل شيء           روح اإلدارة العامة فاحلياة املنظمة ال تنبعث من اهليكل الذ         

  .على خصائص قيادهتا اإلدارية 
إن التنظيم السليم للمصلحة أو اإلدارة جيعل و الشك مهمة القيادة اإلدارية سهلة ميسرة و لكن                
ال يعين عنها حبال من األحوال و أقرب مثال على ذلك اجليش فقد قوم اجليش على خري نظام و قد زود                     

سلحة و كذلك احلال يف اإلدارة املدنية فإن حسن القيادة يتوقف عليه مدى كفاية اجلهـاز                بأحسن األ 
  )35(.اإلداري 

  :  كيفية اختيار القادة اإلداريني -2
 .احلرية املكلفة 

 .االنتخاب -2-1
 .االختيارات املهنية -2-2
 .املركز االجتماعي للقائد -2-3
 .التصميم و اإلعداد -2-4
 .جربة اخلرب و الت-2-5

  :  أساليب القيادة اإلدارية  -3
 .القيادة الدميقراطية -3-1
 .القيادة التسلطية -3-2
  .القيادة الغري موجهة -3-3

  :  القيادة الدميقراطية -3-1
يف هذا النوع تكون القرارات اليت تتخذ نابعة من اجلماعة كحصيلة للمناقشة و التفكري اجلماعي               

ة وجيمعها حول املوضوع على أن يبقى كل فرد حّر يف التعبري عن رأيه ، و                وعلى القائد أن يدير املناقش    
  .القائد يقدم للجماعة مشورته عن طريق اقتراح عدد من البدائل ختتاراجلماعة من بينها 

  
  

                                                 
   . 21 و 20، ص )  مرجع سابق ذكره ( موسوعة التنظيم و اإلدارة :  35
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  :  القيادة التسلطية -2  3
ة و تبلغ   يف هذا النوع حيدد القائد كل أوجه النشاط و اإلجراءات اليت تتبع دون إشعاره اجلماع              

أساليب العمل وخطوات للجماعة خطوة خبطوة حني يبقى أفراد اجلماعة دائما يف جهل تام عن أهداف                
املستقبل اليت حيتفظ هبا دائما القائد املتسلط و القيادة املستلمة يكون فيها القائد دائمـا منعـزال عـن                   

  .ضوع معني املشاركة اجلماعة مع باقي األفراد إال إذا أنظرته الفروق لشرح مو
  :  القيادة الغري موجهة -4-2

وفيها يكون القائد دورة سليب تاركا اجلماعة حرة متاما فيما ستعلق باختاذ القـرارات وأوجـه                
النشاط و اإلجراءات اليت تتبعها و فيها يكون القائد مسؤوال أمام اجلماعة عن تقدمي املعلومات الضرورية                

قط وما هو واضح أن نطاق القيادة التسلطية والقيادة غري موجهة تنص            و اإلمداد باملواد املطلوبة للعمل ف     
املشاعر العدالة و مظاهر اخللق بني أفراد اجلماعة واعتمادهم على بعـضهم الـبعض بـدال مـن                  .....

  .اعتمادهم هنائيا على القائد 
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  :  الوظائف األساسية للقيادة اإلدارية -4
  : األسباب اهلامة اليت يتوقف عليها جناحه يف القيادة منهاميارس القائد أعمال السياسة تعترب من 

رسم السياسات اليت تناسب املنظمة اليت يعمل فيها ووضع اخلطط حىت تتم عمليات تنفيـذ                -
  . السياسة بعلم ووعي كاملني

 .حتمل مسؤوليات العمل والسري  لتحقيق األهداف بأقل تكاليف وجهد ويف أقصى وقت -
 .سبة يف األوقات املناسبةاختاذ القرارات املنا -
توزيع السلطات واملسؤوليات واتباع األحوال اإلدارية السليمة، واالهتمام باستخدام وسائل           -

 . االتصال املناسب وتبادل الرأي
 . العم ل على معاجلة الصعوبات اليت تصادف اجلماعات واألفراد لرفع روحهم املعنوية -
ضعفاء وتدريبهم من أجل رفع مستوى الكفاءة بني        تقدير الكفاءات يف اجلماعات مع تقومي ال       -

 .اجلماعة اليت يقودها
  :ـ الصالحية اإلدارية5

القائد اإلداري هو صانع العمل فهو منفذ سياسة ومنفذ للخطط وحمقق لألهداف وهو أيـضاع                 
  .واضع هلا

  : ومن االعتبارات  صالحية القيادة
  تفهمه ألهداف العامة للدولة  -
 اإلميان باهلدف  -
 ملراقبة الصارمة وحتمل املسؤولية ا -
 حسن التصرف على مستوى اإلنسانية  -
 القيادة يف اجتاه اإلصالح اإلداري -

  :  املقومات األساسية للقيادة اإلدارية الناجحة-6
  :  طبيعة القائد اإلدارية -7-1

املة تلعب شخصية القائد أو املشرف دورا هاما يف جناح القيادة، فهو جيب أن يكون حسن املع                 
للمسؤولني  جدير باحترامهم، عادال غري متغري قادرا على تنمية املعلومات واملهارات الشخصية وعلـى               
اختاذ القرارات السليمة يف الظروف املعينة واالتصال يف الوقت املناسب والسري حنو حتقيـق األهـداف                

 عنـد املرؤوسـني بقـدر       ويكون على علم بكيفية خلق العالقات املثمرة وإشباع احلاجيات اإلنسانية         
  . املستطاع
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  :  مقومات التنظيم-7-2
ومن أمهها أن تكون أهداف العمل واضح وحمددة و أن تتعامل سلطة القائد مع مسؤولياته وأن                  

تراعى مبادئ التنظيم السليم حبيث ينتظم العمل وتصبح اإلجراءات األداء سـهلة وإمكانيـات العمـل        
لترقي لزيادة القدرة على األداء واإلنتاج وخلق التعـاون املثمـر بـني    متوفرة وأن تتاح للعاملني فرصة ا  

  . اجلميع وأن تتحقق العدالة يف توزيع األعمال بني العاملني
  36: املفاهيم املستخدمة يف جمال القيادة اإلدارية -8
  : Laissoz) أو املنسبية(  القيادة املتساهلة -8-1

 االقتصادية، حيث سادت فترة ما املناداة بإزالـة   إىل العلوم Laissez Fairيرجع اصطالح   
كافة القيود أمام التجارة الدولية والدعوة إىل حرية مرور التجارة بني الدول دون أي عوائق واسـتخدام               
هذا اإلصالح يف جمال القيادة يشري إىل نوعية القيادة الذين يتسم سلوكهم بأقل قدر من الشغل يف توجيه                  

  . بعة ألداء املرؤوسنيمن التصميم أو املتا
  : Authocratic:  القيادة األوتوقراطية-8-2

 أو األوتوقراطية للتعبري عن منط القيـادة  Authocratic ويستخدم اصطالح القيادة املتسلطة  
الذي مارس فيه القائد درجة كبرية من التوجيه والتدخل يف شؤون العاملني مع انعدام مشاركة العاملني                

قابة أو السماح هلم بدرجة قليلة منها، ويالحظ أن اصطالح القيادة املتـسلطة يـرتبط               يف التخطيط والر  
  . ببعض املفاهيم اليت صممت لقياس االجتاهات املتسلطة الشخصية

  :  Bureaucratie:  القيادة البريوقراطية-8-3
ه على اللوائح   ميكن القول بأن القيادة البريوقراطية هي ذلك النمط القيادي الذي يعتمد يف قيادت              

والتعليمات بصفة أساسية، فالقائد هنا يعتمد يف تنظيم عمله وعمل مرؤوسه على جمموعة من اللـوائح                
  . والقوائد والتعليمات احملددة واليت جيب على كليهما االلتزام هبا حرفيا

  
  
   : Democratic القيادة الدميقراطية  -8-4

القيادة ليشمل العديد من اختاذ األفراد للقائد واستخدام        يتسع معىن الدميقراطية مبفهومها يف جمال         
أسلوب التصويت يف مجيع األمور مبا يف ذلك حتديد أهداف اجلماعة، وقائد معـني يـشجع املناقـشة                  

  . اجلماعية لبعض املوضوعات احملددة فقط
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 اختـاذ   وبصفة عامة ميكن القول بأن الدميقراطية تتضمن درجة علية من املشاركة اجلماعيـة يف               
القرارات ودرجة عالية من املساندة من جانب القائد، إال أن ذلك يعين ضرورة اتفاق العاملني لقرارات                

 Employeeتتضمن حتديد األهداف املؤسسة ويالحظ أن مفاهيم القيادة املتمركزة يف املرؤوسـني  
entered   والقيادة االستثمارية ،Consultation  والقيادة املشاركة Participative  كلها 

  . اصطالحات تشري بدرجة  أخرى إىل القيادة الدميقراطية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أقسام الوظائف اإلدارية-4
  : قسم الوظائف العليا يف املؤسسة-4-1

أي تلك املتعلقة بوضع السياسة العامة وإعداد مشروع القوانني، اللوائح والقـرارات وإصـدار                
 بكيفية تنفيذ األعمال اإلدارية وشاغلوا هذه الوظائف ميارسـون ثالثـة            املنشورات والتعليمات اخلاصة  

  : أنواع من املهام هي 
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  . وضع اخلطط العامة وإصدار القرارات -
 . تنظيم العمل اإلداري -
 . رئاسة املوظفني -

الذين و مبا أن هذه املهام تقع يف قمة اهليكل التنظيمي، فإن القائمني به هم نواب املدير و رؤساء املصاحل                    
  . يشترط فيهم أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة اإلدارية

  :  قسم القيادات اإلدارية-4-2
أي تلك املتعلقة بالتفسري السياسات وتكييف اللوائح والقرارات واملنشورات و التعليمات وفـق               

  . الظروف الفعلية القائمة
  :  قسم القيادات اإلشرافية-4-3

ذ السياسات واللوائح والقرارات واملنشورات و التعليمات طبقا للتوجيهات         أي تلك املتعلقة بتنفي   
ــح أن      ــذا يوضـ ــة وهـ ــادات اإلداريـ ــل القيـ ــن قبـ ــدرت مـ ــيت أصـ   الـ

  . شاغلي هذه الوظائف ال يتمتعون بأي حرية بل عليهم التنفيذ
  :  قسم املوظفني-4-4

تـابعني للقيـادات الـسابقة      خيص هذا القسم الطبقة التنفيذية اليت تشمل املوظفني والعمال ال           
  )37(.الذكر

  :  املبادئ األساسية إلدارة املؤسسة الرياضية-3
  :من أهم ومبادئ إدارة املؤسسة الرياضية ما يلي

استخدام الطرق العلمية يف حتديد أجزاء العمل وتنظيمه وكيفية تنفيذه حمـل الطـرق البدائيـة                 -
 . العقيمة لرفع مستوى األداء

 .  الكفيلة الختيار القياديني وإعدادهم بالتدريب والتعليم والتحسن املستمرإتباع السبل العلمية -
تشجيع التخصص يف املهنة وحتقيق التعاون التام بني األفراد املستقرين داخل املؤسسة الرياضـية               -

حىت ميكن إجناز أهدافها ألن التعاون ضروري لتحمل املسؤولية وتفجـري الطاقـات وحتقيـق               
 . األهداف

 .ق مبدأ تقييم العمل وتوزيع املسؤوليات على حسب اهليكل التنظيمي للمؤسسة الراضيةأهم تطب -
 . تنمية القيادة الدميقراطية اإلجيابية تنمي روح االنتماء بني اجلماعة داخل املؤسسة -

                                                 
 . 402 ص-2001  - القاهرة – دار الفكر العربي - موسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية– عصام بدوي -)1(
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  ):1996اجلزائر ( دراسة عبد احلفيظ مقدم و عيسى بن صديق -5
هنالك خصائص متيز املدريرين عن غريهم من عامة قد قامت هذه الدراسة للكشف فيما إذا كانت 
  :الناس و قد قسما هذه اخلصائص إىل ثالثة أقسام

   و تشمل السن، اجلنس، احلالةالعائلية، الرتب:خصائص عامة* 
  ... و تشمل الذكاء و القدرات، ومستوى التعليم و التكوين، املهارات، اخلربة:خصائص معرفية* 
  .ل الدوافع و احلاجات و القيم و االجتاهات و تشم:اخلصائص النفسية* 

و قد خلصنا إىل أننا ال نقدر على إصدار حكم عام خصوصا يف جمتمعنا، ألن املديرين عندنا متيزهم 
  .بعض الصفات العامة عن بقية اجلمهور العام

كما قام عبد احلفيظ مقدم بدراسة أكدت أمهية اخلصائص الشخصية يف حتديد سلوك املديرين و   
جناحاهم يف عملية التسيري، و ذكرت بأن هذا التأثري ال يتوقف عن سلوك املدير فقط،    و إمنا يتعدى 

  .إىل مرؤوسيه و الذين يشغلون حتت إدارته
 مديرا من مديري املؤسسات اإلقتصادية 82و قد أجرى عبد احلفيظ مقدم دراسة على   

 املديرون عشرين صفة أو خصية، و طلب منهم اجلزائرية، و يف مستويات تنظيمية خمتلفة، حيث أعطى
  .)2(حتديد اخلصائص اخلمسة األوىل اليت يعتقدون أهنا تكتسي أمهي يف جناحهم يف عملية        التسيري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
الدار "  األسس السلوكية و أدوات البحث التطبيقي–إدارة القوى العاملة " أمحد صقر عاشور ) 1(
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. ط. اجلزائر، ب-معهد علم النفس و علوم التربية. جامعة اجلزائر" املديرون"عبد احلفيظ مقدم، ) 2(
  .140ص . 1996

  
  الترتيب  النسبة املئوية  اخلصائص

  .1 % 67   وضوح األهداف-1
  .2  % 61   حتمل املسؤولية-2
  .3  %  49   اجلدية يف العمل-3
  .4  %44   التراهة-4
  .5  %39   اإلبداع و اإلبتكار-5
  .6  %35   الصراحة يف إختاذ القرارات-6
  .7  %31   اإللتزام-7
  .8  %23   الكفاءة يف العالقات اإلنسانية-8
  .9  %22   اإلستفسار-9

  .10  %14   التعاون-10
  .11  %13.40   التنافس-11
  .11  %13.40   االجتماعية-12
  .13  %11   املواعيد إحترام-13
  .14  %7.3   الصرامة و االستبداد-14
  .14  %7.3   االستحقاق-15
  .14  %7.3   الوالء-16

  
  .141ص :   إختيار عينة عبد احلفيظ مقدم للخصائص املرتبطة بالنجاح 
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  : صفات املدير لنجاح التسيري-6
عامة متيز املديرين الناجحني يف تسيري كثريا ما يثار جدل حول حقيقة وجود صفات حمددة ثابتة "  إنه

املنظمات، لكن واقع األمر ينفي وجود مثل هذا، فصفات املدير الناجح لغرفة العمليات ختتلف عن تلك 
الالزمة ملدير مصنع إلنتاج السيارات، و عليه فالذي حيدد الصفات الالزمة للمدير الفعال هو خصائص 

  .ن جانب، و طبيعة عملها و ظروفها من جانب آخرأعضاء اجلماعة اليت عليه أن يديرها م
و نظرا للقيمة الكبرية لإلدارة الدميقراطية، فقد حاول البعض ذكر أهم املهارات العامة الالزمة   

لنجاح املدير الدميقراطي، وهذا يفيدنا كأساس سواء يف عمليات إختيار هؤالء املديرين أو تدريبهم على 
  .)1(ارة ص األسلوب الدميقراطي يف اإلد

و عن فرج عبد القادر طه يرى نورمان ما ير أنه لنجاح املدير يف عمله البد من توافر بعض   
املهارات اجلوهرية كالقدرة على عرض املشكلة على حنو ال جيعل اجلماعة تتخذ منها موقفا دفاعيا، و 

 حلوال متعددة ليختاروا من بينها و ينبغي أال يقدم إليهم... لكنه يؤدي هبا إىل أن تتجه إليها إجتاها بناء
أو يصدر عنه ما يشر إىل إيثارة حال بعينه، أو يوجه النقد إىل ما يقدمه املوظفون إليه من إقتراحات، و 

و أكثر ...كذا القدرة على تقدمي احلقائق اجلوهرية و على إفساح جمال احلرية، دون أقتراح حل ما
يرين على املناقشة ما يالحظ من نزوعهم إىل تقدمي املشكالت يف األخطاء إنتشارا عند القيام بتدريب املد

و القدرة على تنبيه أفراد اجلماعة، حبيث يشتركون مجيعا يف املناقشة، و تقتضي هذه ... خطب طويلة
  :القدرة مديرون يستطيعون

   قبول املسامهة من الغري-أ
  .فيها و حتتاح إليها مساعدة األعضاء احملجمني على الشعور، بأن آراءهم مرغوب -ب
   منع الثرثارين من السيطرة على املوقف، و لكن دون صدهم -ج
   إبقاء إجتاه احلركة يف املناقشة إىل األمام دائما-د

   قبول مشاعر املشتركني مجيعا و إجتاهاهتم كنقاط صحيحة-هـ
  
  
.  لبنان- بريوت-ية  دار النهضة العرب" علم النفس الصناعي و التنظيمي" فرج عبد القادر طه، ) 1(
  .269 – 268ص . 1986. 5ط
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   وقاية األعضاء الذين قد يتعرضون للهجات كالمية من غريهم-و
   قبول الصراع داخل اجلماعة كأمر حسن و جوهري حلل املشكلة -ق
 االقدرة على إعادة عرض اآلراء و املشاعر اليت يتم التعبري عنها بدقة، و يف صورة أكثر إجيازا و -ز
  .ديدا و وضوحا من الصورة اليت قدمت بواسطة األعضاءحت
 القدرة على توجيه أسئلة مناسبة تنبه السلوك حلل املشكلة، و تعرب هذه املهارة على أكرب قدر من -م

  .األمهية يف توجيه املناقشات لغرض حل املشكالت املعقدة
  )1( القدرة على التلخيص ما بدت احلاجة إىل ذلك -ن
  :مليات الذهنية و صنع القرار دراسات الع-7

يرى أمحد صقر عاشور بأنه بالرغم من أن دراسة األنشطة والعمليات الذهنية اليت ميارسها العقل   
البشري تنتمي أصال إىل علم النفس، إال أن تزاوجا حدث بني هذا امليدان و دراسات صنع القرار فنتيجة 

 نتيجة اإلفراط يف التركيز على متغريات اهليكل الرمسي للعقم الذي أصاب النظريات التقليدية يف التنظيم
للتنظيم، قام هربرت ساميون بالدعوة إىل منهج جديد لدراسة السلوك اإلداري و التنظيم، يركزعلى 

ذلك املفكر ) C. Bernard ») 1938 »عمليات صنع القـــرار، و رغم  أن شستر برنارد 
وظائف (نهج يف أواخر الثالتينات عندما كتب مؤلفا بعنوان و املمارس اإلداري الفذ، قد قدم هذا امل

، إال أن دراسة العمليات الذهنية املرتبطة بصنع )The functions of the eventiveاملدير  
القرارات مل تتأكد كاجتاه متميز يف دراسة السلوك اإلنساين يف املنظمات إال على يد ساميون، و لقد كان 

املنظمات " به مارش باإلشتراك مع ساميون و الذي محل عنوانا هاما هو للكتاب الشهري الذي كت
Organization " مسامهة بارزة للتعريف بعناصر مدخل صنع القرار لدراسة السلوك اإلنساين يف

أثر يف حتديد العمليات اليت ) Simon 1960(املنظمات، و كذلك كان للكتاب الذي ألفه ساميون 
  )1(املنظمات يتضمنها صنع القرار يف 

  :  نظريات يف فعالية اإلشراف-8
لقد أسفرت معظم اجلهود اليت قام هبا علماء اإلدارة و علماء النفس و االجتماع حول مهارات   

اإلشراف و مسات املدراء و املشرفني و أثرها يف فعالية سري املنظمات إىل حصر هذه املعايري يف جمموعتني 
  :أساسيتني
  .صية، تدور حول السمات الشخصية للرئيس أو املديرمعايري شخ: إحدامها 
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معايري موضوعية، مرتبطة باملركز القيادي للرئيس و عالقة الرئيس أو املدير باملرؤوسني، وقد : ثانيهما
  :تبلورت هذه اجلهود يف أربعة مداخل هي

  Graits(نظرية السمات ) Individual aproocl( املدخل الفردي -1.8
 Theory:(  

ملدخل الفردي من أوىل احملاوالت اليت إستهدفت حتديد خصائص اإلشراف الفعال والقيادة إن ا  
الناجحة، و مؤداه أن القيادة تقوم على مسة أو جمموعة من السمات يتمتع هبا فرد معني، وأن من تتوافر 

  .فيه هذه السمات تكون القدرة على القيادة، و ميكن أن يكون ناجحا يف كل املواقف
 The greatنظرية الرجل العظيم ( أقدم النظريات اليت ظهرت يف إطار املدخل الفردي و من  

man theory ...( و يرى القائلون هبذه النظرية أن القيادة مسة مميزة للفرد حىت يصبح الرئيس أو
  املشرف، و أن عددا قليال من األفراد لديهم من السمات الشخصيـــة 

أي إىل القــــادة        (و نظر هؤالء املفكرون إليهم ... ها و القدرات ما ميكنهم من بلوغ
على أهنم حمصرون يف عدد من العائالت، كما أهنم يسهمون يف حتديد شخصية ) والرؤساء و املشرفون

أي القادة و الرؤساء و (و ذهبوا إىل اإلعتقاد بأهنم ... اجملتمع، و بالتايل يف تغيري التاريخ تغيريا جوهريا 
وأن السمات )     Leaders are brow, riot madeيولدون و ال يصنعون ) رفوناملش

، مبعىن )Inherited rather, than acquired(القيادية لديهم موروثة و ليست مكتسبة 
أهنم يولدون قادة و أنه ال ميكن لشخص ال ميلك مسات القيادة أن يصرب قائدا، فامللك و األمري و اٌقطاعي 

ملدير و املشرف، كل هؤالء يولدون قادة ألن لديهم من السمات الوراثية ما جيعلهم أهال و الرئيس و ا
  .)1(هلا 
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 مصر بدون طبعة – الدار اجلامعية – صالح الدين حممد عبد الباقي السلوك االنساين يف املنظمات -1
   204-203 صفحة -2000

  
  :اإلدارة و اجملال الرياضي

  
  : متهيد

 اإلداري أن يكون موقعه أو مستواه إىل جمموعة قيود سواءا يف إستقطابه للموارد أو خيضع العمل
ختطيطه للعمل أو يف حتديده لألهداف، و مبعىن أن فاعلية اإلدارة ترتبط دائما مبدى القيود املفروضة على 

ن من و القائد اإلداري الناجح هو الذي يتمك. حركتها، و مدى قدرهتا على مواجهة تلك القيود
و الرياضة . إستهخدام ما يقع حتت سيطرته من متغريات و ذلك يف سعيه الدائم حنو حتقيق األهداف

كأحد مناشط اجملتمع، تعتمد يف إدارهتا على جمموعة من القادة املتخصصون أو املتطوعني يعملون 
لبا مرتبطة باألهداف متضامنني لتعدد أهداف حمددة قد تكون أحيانا هلا صفة اإلستقاللية بينما تكون غا

و خيضع العمل اإلداري يف اجملال الرياضي لعدة أسس يستطيع من خالهلا حتقيق أهدافه، و . العامة للدولة
إذ مل يكن القائمون على هذا العمل متفهمون متاما لدورهم، أصبحت هنالك صعوبة يف تنفيذ ما يوكل 

 و جيد بنا هنا أن نوضح أن كلمة إداري مشتقة .إليهم من أعمال و بالتايل تعثروا يف حتقيق األهـداف
أي أن اإلداري هو الذي يدير، هنا لن إال يف وجود جمموعة من العاملني معه، حيدد " يدير"من العمل 

  .دور كل منهم، و ينسق بينهم، و يدرهبم و يوجههم و يتعابعهم لتحقيق األهداف
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شخص الذي ختصص يف عمله معني حىت أصبح يتقنه و يؤديه بأكرب فهو ذلك ال" فين"أما ما يطلق لقب 

درجة منالكفاءة يف أقصر وقت و يقوم العمل اإلداري يف اجملال الرياضي على عناصر مخسة رئيسية ميكن 
  :)1(حتديدها يف اآليت 

ياء، و  و هي اليت يضعها متخصصون يف اجملاالت الرياضية املتعددة شاملة الرياضة األسو: الربامج-8
رياضة املعاقني و رياضة املوهوبني على املستويات الرياضية الثالث، و هي الرياضة اإلجبارية و 

  .و رياضة املستويات) التروحيية(االختيارية 
  
 و هم األشخاص الذين تقوم هلم هذه الربامج و حتدد نوعياهتم و ثقافتهم و فقا : املستفيدون-9

لبداية بكل لعبة من اللعبات و أيضا وفقا لنتائج إختبارات اإلنتقاء اليت للمراحل العمرية، أو وفقا لسن ا
جتري عليهم إذا كان ذلك يتغلق بإعدادهم للمستويات العالية، أما يف باقي املستويات فيقصد 

  .باإلختبارات هي اليت تثبت قدرهتم على اإلشتراك يف برنامج معني
  

ت العمل الرياضي من قادة مهــــنيني و متطوعني و يشمل هذا العنصر مجيع قيادا:  القادة-10
و مدى ما يسند إىل كل منهم من أعمال وفقا لقدراهتم و مؤهالته و خربتـه، و ال شلوا يف اإلختيار 
اجليد للقادة يعد من أهم مقومات النجاح ألي عمل من األعمــل و حيث أن العمل يف اجملال 

سان، و هو أصعب أنواع التعامل، لذلك فإنه جيب عند إختيار الرياضي، و هو يف األساس تعامل مع اإلن
القائد الذي يعمل مع الشباب أن يتأكد من اإلجابة على ثالثة أسئلة فإنه جيب عند إختيار القائد الذي 

من هو القائد؟ ماذا يستطيع القائد؟ و : يعمل مع الشباب أن يتأكد من اإلجابة على ثالثة أسئلة هي 
  ئد؟ماذا يريد القا

  
  
  

__________________  
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املكتبة األكادميية،  . 1اجلزء " كتاب اإلدارة يف امليدان الرياضي"حليم املنريي و عصام بدوي  )1(
  .  مصر–القاهرة. 1991سنة . 5ص 

  
  
  

  املردود الرياض
ئدا و متاشيا مع املبادئ لإلدارة العملية، فإنه طاملا توجد مجاعة هلا هدف معني فال بد أن يكون هلا قا

)  إذا سافر ثالثة فليؤمروا أحدهم: (يف هذا اجملال) صلى اهللا عليه و سلم(يقودها و قد قال الرسول 
فالثالثة هنا هم جمموعة من األفراد، و السفر هدف لذلك فعليهم أن خيتاروا من بينهم قائدا لتسيري 

  :اجلماعة، و من مث فالقيادة ضرورية إذا ما روعي يف إختيارهم
   القائد املناسب يف املكان املناسب إختيار-1
   أن يكون له القدرة على تنمية صف ثان-2
   وجود معايري موضوعية لعملية اإلختيار-3
   التأهيل العلمي-4
   اإلعداد اإلداري -5
   املواصفات السلوكية و الشخصية-6
  

ك األدوات و األجهزة  و يشمل هذا العنصر مجيع املنشآت اليت حيتاجها التنفيذ مبا يف ذل: املنشآت-11
و ما يدخل إىل هذه املنشآت و األجهزة من تطوير أو إستحـــداث و توفري عوامل األمن و السالمة 
للممارسني، فال جيب أن يكون إهتمامنا متجها إىل الكم يف عدد هذه األجهزة و املنشآت، لكي جيب 

لمواصفات الدولية، و اإلستفادة أن يكون إهتمامنا بالكيف من حيث تكاملها مع بعضها و خضوعها ل
  .)1(من خدمة أكرب عدد من املمارسني مبختلف النوعيات 

  
 و تلعب امليزانيات دورا أساسيا يف تنفيذ أي خطة و حتقيق أهدافها وامليزانيات هي اليت : امليزنيات-12

حتدد حسب النجاح و هي أيضا اليت تسبب الفشل يف بعض األحيان، لذلك فإنه من الواجب  أن 
امليزنيات و فقا ملصدرها و حجمها و قواعد و أن نعلم أن كل مبلغ يصرف ال بد و أن يكون له مردود 

  واضح يعرب عن تنفيذ جزء من اخلطـــــة 
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___________________  

  .6ص . نفس املرجع السابق )1(
  
  

 املتاحة احلجم، و املوضوعة، و إال أصبحنا بعيدين كل البعد عن العمل املوضوعي، و حتدد امليزانيات
األهداف مبا حيقق توازنا بني ما يصرف على حتقيق كل هدف، و جيب أن يكون هدفنا دائما كل ما 
خيصص من ميزانيات، ال يتم صرفه أبدا بعيدا عن املبادئ التربوية املتعرف عليها و اليت هتدف يف النهاية 

هي /  ركائن هذه العناصر اخلمسة إىل إعداد الالعب أو املواطن السليــم و حىت نرى من قريب
األساس يف جناح أي عمل إداري، أو مبعىن آخر فإنه مقومات العمل اإلداري، و قد ساء هذا املفهوم 

هام و حاسم، و هو ) سادس(حىت منتصف القرن العشرين حيث إكتشف علماء اإلدارة غياب عنصر 
ون و قادة منشأة و ميزانيات، فإن فبماذا  فبهما كن لدينا من برامج مستفيدالتنظيم و اإلدارةعنصر 

كيان تنظيمي واضح يدار بطريقة علمية، و بالتايل ال ميكن التنسيق بني هذه املقومات اخلمسة و دفعها 
لتحقيق يدار بطريقة علمية، و بالتايل ال ميكن التنسيق بني هذه املقومات اخلمسة و دفعها لتحقيق 

أصبحت املقومات األساسية لنجاح العمل اإلداري نسبة مقومات و على ذلك فقد / اهلداف املوضوعية
  .امليزانيات/ املنشآت/ القادة/ املستفيذون / الربامج: هي 

  
 و يف جمال التربية البدنية والرياضية، جند أن مجيع الدول أصبحت هتتم بتوفري : التنظيم واإلدارة-13

نائها اللياقة البدنية، و قد تعدد صورها و أشكال هذه األنشطة احلركية اليت حتقق ألبنائها اليت حتقق ألب
األنشطة فشملت ما ميارس من أجل الصحة و الترويـج و يشمل أيضا ما ميارس من أجل اإلرتقاء 

  .باملستوى احلركي للفرد و إظهار أقصى ما ميكن أن تصل إليه قدراته
دة الالزمني لتنفيذ هذا الدور املهم، و أدى ذلك إىل إنشاء الكليات و املعاهد املتخصصة لتخريج القا

و من . إضافة إىل القادة املتطوعني الذين يقومون بدور ملوحظ يف جماالت التربية الرياضية و الرياضة
املعلوم أحنجم ما ينفذ من اهداف أي خطة، أمنا يرجع إىل كافية و قدرته من يقوم تنفيذها، و مدى ما 

تحقيق األهداف بأقل تكلفة و يف أقصر وقت و هذه هي األسس يتمع به و من معه من توجيه العمل ل
العلمية إلدارة أي عمل حيث يهدف العلم عموما إىل اإلجابة عن السؤال أو حل مشكلة أو حتقيق 

  فرص، و العلم هــو



  نشآت الرياضية على نجاعة المردود الرياضي القيادة اإلدارية              مدى انعكاس القيادة اإلدارية للم: المبحث الثالث 

 

و الفرد املتحصر هو الذي يفكر إىل ابعد مدى، مث يتخذ . املعرفة املنسقة اليت هتدف لكشف حقائق معينة
رار و يكون عادة هذا القرار إختيار بني بديلني على األقل، كلما تعددت البدائل كان اإلختيار سهال، الق

و بالرغم من أن نتائج مجيع القرارات تكون مستقبلية و ختضع لنظرية اإلحتماالت إال أنه أصبح من 
فراد أن يكون على الضروري على كل من يعمل يف جماالت التنمية البشرية و بصفة خاصة يف تربية األ

إملام كامل باملبادئ اليت تنظم العمل و العالقات مبادئ و أصول إتفق على تسميتها باإلدارة و منها 
تعددت مفاهيمها و صورها و أشكاهلا، و أواعها إال أهنا تفي بصفة تسميتها باإلدارة و منها تعددت 

تنسق اجلهود اليت يبذهلا األفراد و (ة عامة مفاهيمها و صورها و أشكاهلا، و أنواعها إال أهنا تفي بصف
 املؤسسات الرياضية كثرية، و متعددة –توجهها بطريقة تسمح بالوصول إىل اهلدف بدقة و سرعة 

سواءا يف جهاز الدولة أو يف القطاع األهلي مثل اللجنة األوملبية، و اإلحتادان الرياضية األوملبية، و جند 
ة الرياضية و مراكز الشباب تتطلب هذه املؤسسات عددا كبريا من القيادات األوملبية و النوعية و األندي

و يف جمال العمل اإلداري، جند أن اإلداري / املديرية ملمارسة العمل هبا و تنفيذ الربامج و حتيق أهدافها
آت  املنش– القادة –املستفيدون (يعتمد على حتقيق أهدافه على العناصر الساسية السابق ذكرها و هي 

إذا ما توفرت لدى اإلداري اخلمسة عناصر األوىل فعبيه أن يسعى إلجياد العنصر )  امليزانيات– الربامج –
لذلك سننتعرض هنا ألهم التعريفات العملية بكلمة اإلدارة، و ماذا يعين هبا و ما . السادس و هو اإلدارة

  .)1(مدى أمهيتها لعلمنا يف هذا اجملال الرياضي 
  
  
  
  
  
  

_______________  
   .   8 – 7ص . نفس املرجع السابق )1(
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  :اخلالصة
نستنتج بأن لكل منظمة أو هيئة تربوية أهداف رئيسي حمددة ميكن يف ضوئها ختطيط العمل و تنظيمه، و 
حتدد هذه األهداف نوعية العمل الذي يقوم به كل فرد أو مجاعة من األفراد، و من مث برزت أمهية 

ة اإلدارية يف التعاون و التضافر يف اجلهود بني األفراد و بعضهم بني اجلماعات و بعضها و ذلك القياد
فالقيادة الواعية ميكنها التأثري على األفراد يف إطار اجلماعة و ذلك من خالل . بغرض حتديد األهداف

 و بالرغم من تداول .إستشارة دوافعهم للعمـل، و لذا تعد القيادة من أهم مظاهر التفاعل االجتماعي
يف العصر  احلديث، إال أنه بقصده دقة التحديد، غذ ترتبط القيادة بنوع العمل أو " القيادة" مصطلح 

الوظيفة و خصائصها أو تقترن بطبيعة الفرد و خصائصه القيادية أو تشري إىل أنواع السلوك أو املواقف 
  . القائد مع أفراد اجلماعة–اليت يواجهها الفرد 

ارس التوجيه الفعال يف ضوء فهم طبيعة السلوك البشري و ذلك من خالل عملية القيادة اليت هتتم و مي
 اليت تسهم يف إطالق القدرة اإلبداعية Work environnementبتوفري البيئة املناسبة للعمل 

Creative Powerللعاملني و رمبا حيقق أهداف املشروع .  
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لناجح هو الذي حياول أن يدرب نفسه و يثقفها و يعملها كثريا من و لقد تناولت الدراسات أن القائد ا
  :اإلجتاهات الضرورية و اليت تساعده يف مهمته و هناك جمموعة من النقاط نقدمها بإجياز شديد أمهها

   درب نفسك على اإللتزام و اإلنضباط و الشجاعة-
   تعلم كيف ننقبل الغري-
  ليات جديدة كون إجتاهات إجيابية يف تقبلك ملسؤو-
   طور أهداف بعيدة املدى وضع برناجما يوميا باجتاهها-
   تقيد بالتعليمات و القوانني-
   ال جتادل رجالك-

هذه بعض اإلجتاهات اليت تساعد القائد و حنن ها هنا نتجنب اإلسهاب يف بعض األمور الروتينية و اليت 
  توفرهاطغت على كثري من الدراسات التقليدية يف الصفات اليت جيب 

  
...  يف القائد مثل الشجاعة و اجلرأة، الصرب، التضحية، الوالء، و اإلخالص، األمانـــة و اإلنضباط 

اخل لعلمنا عن قناعة أهنا صفات جيب أن تتوفر يف كل إنسان سواء كان رئيسا أو مرؤوسا حيثما كان 
ن اآلخرين، لذلك كان إهتمامنا موقعه أو جنسه أو عرقه أو دينه و هي ليست ميزانا يتفرد هبا لقائد ع

يتركز على سلوك باجتاه النفس اآلخرين املوقف بأبعاده الثالث دون أن يتخذ هذا السلوك بيتا من 
العنكبوت ينطوي به بعيدا عن مصادر التأثري الداخلية و اخلارجية املتشعبة و يبقى أسري العوامل 

غري النمط الدميقراطي أفضل أمناط القيادة ألن القائد الشخصية الفردية املثالية فاختالف أمناط القيادة ي
يترك مرؤوسيه يف إختاذ القرارات، و بذلك حيصل على قبوهلم هلم مما يسهل من تنفيذها، كما أنه موجه 

  .  و يراقب باستمرار و ال يترك األمور تسري دون رقابة منه و سيطرته عليها
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املنشآت الرياضية      مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة :  الفصل الثاين

 املردود الرياضي
  : متهيد-1

ل سواءا املتقدمة منها أو الناميــة و مع هذا ننا نعيش يف عصر تتباين فيه إهتمامات الدو‘  
التباين يف اإلهتمامات جند أن اإلنسان هو حمورها الرئيسي و حمركها األول، إال أن األولوية اإلهتمام 
الدول باملوضوع أو املشكلة يرجع إىل مدى تأثر الرأي العام به من حيث كونه ضرورة حيوية لكل 

رغم التربية الرياضية قدمية جدا إال أن ظهور العلوم اخلاصة و املرتبطة هبا مواطن أو ما إىل غري ذلك أألن 
  يعد أمرا حديثا نسبيا

و تعترب اإلمكانيات فرعا من فروع املعرفة العلمية اليت تبحث بشكل منظم يف كيفية تطوير  
  .املتطلبات املختلفة سواءا املادية أو البشرية األزمة ملمارسة خمتلف ألوان التربية

إن إقامة املنشآت الرياضية ال ميكن أن يأيت عشوائيا بل ال ميكن وجود أساسا علمي يدفع و  
يوجه ليمكن القائمني على العمل إىل قوة دفع إىل اإلرتقاء باملنشآت من أجل حتقيق ألغراضها 

 .اليت أقيمت من أجلها
اإلرتقاء باملستوى الرياضية ال بد أن يدرك العاملون يف اجملاالت املختلفة للتربية الرياضية إىل  

يعتمد يف املقام األول على اإلمكانات بكافة أنواعها و كلما تزايدت و إرتفعت هذه 
اإلمكانات تزايدت و تفوقت اخلربات اليت يستغلها الرياضي مما يتيح للدولة الفرص أكثر 

واءا على املستوى للتمثيل الرياضي املشرف يف خمتلف احملافل الرياضية الداخلية و اخلارجية، س
 .القومي أو العاملي

تعترب املعرفة باساسيات اإلمكانيات و أمهيتها ضرورة حتمية جلميع العاملني يف اجملال الرياضي  
حىت يستطعوا أن يكونوا قادرين على إختيار املناسب منهــا و توظيفها التوظيف األمثل من 

إىل أمهيتها ملختلف املمارسني من أبناء أجل الوصول بالالعب إىل أفضل املستويات، باإلضافة 
 .الشعب

  
  
  
  



املنشآت الرياضية   مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين   
  املردود الرياضي

  : املنشآت الرياضية قدميا-2
مة دورات رياضي يرجع الفضل إلقامة املنشآت الرياضية إىل األغريق حيث أهنم أو من إهتم بإقا  

 قبل امليالد دورة رياضية يف مدينة 468و التسمية احلالية للدورات األوملبية مأخوذة عنهم إذ أقاموا عام 
أملبيار إستمرت ملدة مخسة أيام إشترك فيها أعدا كبرية من الالعبني اإلغريق الذين حضروا منمختلف 

 على متابعة املباريات و مشاهدة و تشجيع املقاطعات مما إضطر املسئولني املتفرجني الذين حرصوا
  .األبطال

كان يطلق يف بداية األمر على و " STADUMإستاد " و قد أطلق على امللعب الرئيسي الكبري لفظ 
  :يف أثناء العصر الروماين أطلق لفظ إلستاد على جمموعة من املنشآت الرياضية اليت تضم املالعب اآلتية

 و رياضة البنتاثون الرومانية القدمية تقابل رياضة اخلماسي  Pentathon ملعب البنتاتون -1
احلديث حاليا و لكنها كانت يف ذلك الوقت عبارة التنافس يف مخس رياضات العدو، الوثب العايل، 

  .قذف القرص رمي الرمح، املصارعة
و خصص هذا امللعب يف عصر الرومان لسباقات  HYPODROME ملعب اهليبودروم -2

و العربات، كما كان خيصص هذا امللعب أيضا إلقامة الرقصات أثناء األعياد املختلفة و الفروسية 
  .املواسم باإلضافة إلستخدامه يف التنافس بني اخلطباء والشعراء

و هو مكان للتدريب حيث خصص لتعليم و إعداد الالعـبني و : PALASTRA الباالسترا -3
 .تدريبهم على الفنون الرياضية املختلفة

و هو مكان معد و خمصص إلستضافة و إقامة الالعـبني و : LEONIDION الليونيدون -4
  .الزوار من املقاطعات البعيدة املختلفة و تقابله القرى الرياضية حاليا

و هو أشهر املالعب التارخيية القدمية الذي شيده اإلمرباطور : COLOSEUM الكلولوسيوم -5
 80، و لكنه توىف قبل إمتام بنائه فاستكمل البناء إبنه اإلمرباطور عام فوق حبرية صناعية بروما" فسياسان"

  . )1(قبل امليالد تقريبا 
  

__________________  
دار النشر . الدكتورة عفاف عبد املنعم درويش، كتالب اإلمكانيات يف التربية البدنية )1(

  .20-09اإلسكندرية جالل حريف و شركائه ص 



  
  
  
  
  

نشآت الرياضية   مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة امل: الفصل الثاين   
  املردود الرياضي

يعترب الكلولوسيوم أول إستاد أقيم على أسس علمية هندسية حيث روعي عند تصميمه املداخل و 
لغ املخارج، و امللعب الرئيسي له بيضاوي الشكل أقيمت حوله مدرجات عبارة  عن أربعة طوابق يب

 مثانية آالف متفرج، كما أحلق به مدرسة لتعليم فنون 8000 مترا، تستوعب حوايل 48إرتفاعها
  .املصارعة، و مت جتميل واجهته اخلارجية مبجموعة من التماثيل املصنوعة من املرمر و الرخام

األوروبية م بداية التقدم احلقيقي للمنشآت الرياضية اليت أخذت كثريا من الدول . ق190و يعترب عام 
على أيدي خرباء متخصصني يف هذا اجملال و خاصة أملانيا، فنلندا، إيطاليا مث إنتقلت تكنولوجيا 
التجهيزات الرياضية، إىل إجنلترا و فرنسا و أمريكا و دول أخــرى و ميكننا متابعة هذا التطور 

 حىت آخر 1972األوملبية التكنولوجي اهلائل يتبع الدورات األوملبية املختلفة كبداية دورة ميونخ 
الدورات األوملبية احلديثة، حيث نالحظ مدى تنافس الدول يف إظهار ما لديها من تقنيات حديثة 

  .متطورة يف جمال املنشآت الرياضية، على غرار باقي اجملاالت احليوية اهلامة الدول العظمى
  
  : املنشآت الرياضية يف العصر احلديث-3

هر أمهية املدن الرياضية يف إمكانية تنظيم دورات أو بطوالت دولية أو تظ:  املدن الرياضية-1.3
جمرجانات شباب، باإلضافة إىل دورها اهلام يف إعداد و جتهيز الفـــــرق و املنتخبات القومية، و 

  :للمدن الرياضية مواصفات و منشآت خاصة هبا ميكن أن نوردها فيما يلي
 متر 400 قانوين لكرة القدم و حوله مضمار للعدو مسافته  يشمل على ملعب: امللعب الرئيسي-2.3

 حارات مع التجهيزات اخلاصة مليدان مسابقات ألعاب القوى من الوثب 8 إىل 6حتتوي على عدد من 
 متفرج و 65000بأنواعه، القفز بالزانة، الرمي بأنواعه إىل مدرجات املتفرجني اليت تتسع ألكثر من 

  .اكن اإلعالمينيمقصورة لكبار الزوار، وأم
  



  
  
  
  
  

املنشآت الرياضية   مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين   
 و تستغل املنطقة املوجودة أسفل املدرجات للخدمات املختلفة مثل املداخل واملخارج، املردود الرياضي

 املياه، ورش الصيانـــــة و املخازن اإلستراحات و صاالت اإلستقبال، غرف التدليك، دورات
)1(  

 مترا 45 جيب أن ال تقل أبعاد احللبة املوجودة يف وسط الصالة املغطاة عن : الصالة املغطاة-3.3
 مترا عرضا، و ذلك إلمكانية إستغالهلا يف أكثر من رياضة، باإلضافة لوجود مدرجات تتسع 27طوال، 
نطقة أسفل هذه املدرجات يف توفري اخلدمات الطبية،  ألف متفرج، و يستغل امل100000حلوايل 

إخل، كما جيب أن تلحق هبذه الصالة الرئيسية، صالة أخرى متارس عليها أنشطة متنوعة،  و مدرج ...
غرف لإلجتماعات، مع صالة أخرى تستخدم ملشاهدة التلفزيون، و كافيتريا مع خمتلف اخلدمات 

  .األخرى مثل املخازن و أماكن الصيانة
من الضروري توفري جمموعة من املالعب املفتوحة داخل املدينة الرياضية و :  املالعب املفتوحة-4.3

هذه املالعب تكون أرضيتها مناملسطحات اخلضراء ملمارسة كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، 
 و كرة اليد و باإلضافة لتوفري ملعب مجباز فين مفتوح باإلضافة إىل مالعب مفتوحة أخرى لكرة السلة

  . متفرج500الطائرة، التنس مع توفري مدرجات خاصة لكل ملعب يسع حبد أدىن 
 2.10مترا بعمق واحد ) 50x21(جيب توفري حوض سباحة أومليب :  محام السباحة و الغطس-5.3

 مترا 3.5 مترا بعمق متدرج يبدأ بـ x12 15متر باإلضافة حلوض غطس منفصل ال تقل أبعاده عن 
 مترا مزودا بسالمل للقفز خمتلفة اإلرتفاعات 5.20ع اجلوانب حىت يصل إىل املنتصف بعمق من مجي

 مترا و حوض آخر x20 12.5 متر مزودة مبصعد مع توفري حوض للتدريب أبعاده 10أعاله بارتفاع 
 مترا مع توفري مدرجات حول حوض السباحة األومليب، تستغل x6 4لإلمحاء قبل املسابقات أبعاده 

  .إخل...نطقة املوجودة أسفلها كغرف خلع املالبس، مرشاتن دورات املياه، غرف التدليك، خمازن، امل
  

_________________  



  . من نفس السنة. 22ص ) ر.ب.كتاب اإلمكانيات يف ت(نفس املرجع السابق )1(
  
  
  
  
  

لرياضية على جناعة املنشآت الرياضية   مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت ا: الفصل الثاين   
  املردود الرياضي

 غرفة 100 و هي جمموعة من الغرف املخصصة للنوم حبيث ال تقل عددها عن : مناطق اإلقامة-6.3
مزودة باخلدمات الفندقية الالزمة، باإلضافة إىل أمهية توفري اخلدمات اهلاتفية و اإلذاعة و التلفزيون، و 

 اجللوس، و مكتبة مزودة بالكتب و شرائط املوسيقى و تكييف هواء مركزي و صاالت لإلجتماعات و
  .)1(الفيديو، و كافيترييا و مطعم رئيسي و كذا كل ما يوفر لالعبني إحتياجاهتم طول فترة إقامتهم 

 هي املسؤولية عن توفري اخلدمات العامة للمنشآت الرياضية بإمداها : اخلدمات املركزية-7.3
ظروف الصحية و اإلتصاالت و اخلدمات العمومية، الفاكس و الطرق بالكهرباء و املياه، التكفل بال

الرئيسية و الفرعية يف املدينة و أماكن إنتظار السيارات و املركز التجاري و اخلدمات األخرى السياحية، 
  .إخل... الربيدية، اإلستعالمات، األمن

السياحة الرياضية يف كل  يعد توفري مركزا للشباب أو : مراكز الشباب والساحات اخلضراء-8.3
حي أو منطقة أمرا يف غاية األمهية، حيث تكون مبثابة املكان املخصص إلستثمار طاقات الشباب و 

  .الكشف عن قدراهتم لصقلها و تطويرها
و قبل البدأ يف إلقامة هذه املنشآت جيب إجراء الدراسات اخلاصة للتعرف على أعداد املستفيذين منها، و 

الرياضية اليت تتناسب و هذه األعداد واألعمـــال و عموما هنالك حد أدىن وضعه توفري املالعب 
  :املتخصصون للمالعب الرئيسية على النحوالتايل

 و هو يف العادة ملعب قانوين لكرة القدم حوله مضمار للعـــدو و مدرج :املالعب الرئيسي* 
ا أمكن ذلك، مع إمكانية إضاءة  متفرج و من األفضل أن يكون نصف مغطى إذ1500يتسع حلوايل 

  .امللعب ليال، باإلضافة إلستغالل أسفل املدرجات يف عمل اخلدمات كما ذكرنا سابقا



 400 أمتار تتسع حلوايل 7 مترا بارتفاع x 65 65 يفضل أن ال تقل أبعادها عن :الصالة املغطاة* 
 يف التدريبات للرياضات متفرج مع إستغالل منطقة أسفل املدرجات، على أن تستغل هذه الصالة

  .املختلفة
  
  

_________________  
  . مننفس السنة. 23. ص) ر.ب.كتاب اإلمكانيات يف ت. (نفس املرجع السابق) 1(

املنشآت الرياضية   مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين   
  .إخل ... من املالالعب لكرة اليد، الطائرة، السلة، اهلوكي عدد :املالعب املفتوحة*  املردود الرياضي

 يستحسن توفري محام للسباحة و آخر للغطس و حوض ثالث خاص باألطفال، و مجيع :محام السباحة* 
  .املرافق و اخلدمات الالزمة لرياضة السباحة و الغطس

باإلضافة لعدد من ) مكاتب(رة  و هو عبارة عن مبىن يتضمن أماكن اإلدا:املبىن اإلداري و الصاالت* 
صاالت االجتماعات، و األنشطة الثقافية و الفنية املختلفة كالرسم، املوسيقى، التصوير، املكتبة، املعرض 

)1(.  
جيب أن ختصص أماكن تسمح مبمارسة األنواع املختلفة من الرياضات، خاصة الشعبية و التروحيية و 

اه و أماكن اإلستراحة، و إنتظار السيارات و عند جتهيز حدائق األطفال، جبانب توفري دورات املي
املالعب جيب ضرورة مراعاة صالحيتها ملمارسة كل من الكبار والصغار باإلضافة إىل مراعاة عوامل 
األمن و السالمة خاصة عند جتهيز حدائق األطفال من حيث التصميم اهلندسي، املادة املصنعة، كما 

و اآلالت واملواد املتوفرة حمليا يف البيئة الستخدامها يف هذا الغرض مثل ميكن إستغالل بعض األدوات، 
  .إطارات السيارات، الرباميل اخلشبية، املواسري الفخارية الضخمة املفتوحة من اجلهتني

  
 حيظى التخطيط العمراين احلديث باهتمام : اإلمكانيات الرياضية يف املدن العمرانية اجلديدة-4

  . ري من الدول، دفعهم إلقامة مدن عمرانية جديدةاملسؤلني يف الكث
و قد وضعت الدول املتقدمة قوانني تطبق عند ختطيط و إنشاء هذه املدن مبا يضمن للمواطن احلق يف 
املعيشة املتوزانة بني ما عليه من واجبات و ماله من حقوق، و من هذه احلقوق نصيب للمواطن من 

ون التخطيط العمراين يف الكثري من الدول األوروبية على ضرورة املالعب، و مثاال على ذلك ينص قان



توزيع املساحات السكانية على حسب تعداد السكان مبا يضمن هلم مساحات خاصة مناملالعب سواءا 
  : )2(املفتوحة أو املغطاة هذا ما يوضحه اجلدول التايل 

  
_________________  

  .  سنةمن نفس ال . 24ص . نفس املرجع السابق) 1(
ب، دار النشر املعارف صفحة . كتاب اإلمكانيات يف ت–الدكتورة عفاف عبداملنعم درويش ) 2(

68-96  
املنشآت الرياضية   مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين   

  املردود الرياضي
  

  عدد املستفيدين  املساحة  نوع امللعب  الدولة
  لكل مواطن 2 متر4.50 = 3.50  مفتوح  أملانيا
  لكل مواطن   متر مربع1  محام سباحة  
  لكل مواطن   متر مربع1  صالة مغطاة  
  لكل مواطن   متر مربع20  مفتوح  إجنليزا
  لكل مواطن  متر مربع6  مفتوح  هولندا

  لكل مواطن   متر مربع200  صالة مغطاة  
  لكل طفل   متر مربع15  ملعب أطفال  
  
ختتلف مساحة املنشأة الرياضية تبعا لكثافة السكان وعلى : ياضية و كثافة السكان املنشآت الر-5

  :ذلك هنالك ثالثة أنواع مناملنشآت الرياضية
   نسمة7000هي اليت تتسع حلوايل : منشأة ضغرية** 
   نسمة4000هي اليت تتسع حلوايل : منشأة متوسطة** 
   إىل 60000تسع حلوايل ما بني هي ما يطلق عليها إسم إستاد و ت: منشأة كبرية** 
  . نسمة100000    

منمساحة ½ و هنالك مبدأ عام إلقامة املنشأة الرياضية حبيث تتناسب مع الكثافة السكانية، بإعتبار أن 
  :املنشأة الكلية جيب أن ختصص إلقامة املالعب والصاالت ومحام السباحة كما يلي



 فدان، بإعتبار أن أعلى 3000 أن تعيش على أرض  ألف نسمة من املفروض50منطقة سكانية : مثال
  :)1( شخص، نصيب املواطن من املالعب كالتايل 215كثافة للفدان الواحد مناملباين يضم حوايل 

  
__________________  

  من نفس السنة. 70ص . نفس املرجع السابق) 1(
  
  
  
رية للمنشأت الرياضية على جناعة املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدا: الفصل الثاين 

  املردود الرياضي
   هكتار15: مساحة املالعب الرياضية  •
  متر مربع1075: نصيب املواطن •
  هكتار3: املساحة اإلضافية •
  هكتار3: مساحة محامات السباحة املقترحة •
  متر مربع 1: نصيب املواطن •
  هكتار1: حدائق و مالعب األطفال •
 تر مربع م5: نصيب كل طفل أو طفلني •

  
  : الشروط الواجب مراعاهتا عند ختطيط املنشأة الرياضية-6

كي حتقق املنشأة اهلدف الذي أقيمت من أجله ال أن تستغل األمثل لكل من إمكانياهتا، و   
  :لضمان ذلك وضع املتخصصون شروطا ال بد من مراعاهتا عند التخطيط إلقامة هذه املنشآلت و هي 

املطلوب إقامتها، ال بد من . ختيار املوقع و مساحته على نوع املنشأة الرياضيةيتوقف إ:  إختيار املوقع-
إقامة مركز شباب يتطلب، موقعا و م ساحة، متاما كما هو احلال عند إقامة إستاد كبري أو اللعب و 

  .  حديقة أطفال
  :و هناك بعض النقاط املطلوب مراعاهتا و هي 

  كانية مراعاة بعد املوقع عن املناطق الس-أ
   التعرف على املشروعات املستقبلية املتوقع إضافتها يف املدينة-ب



   وسائل املواصالت املختلفة و سهولة وصوهلا للموقع-ج
   أقصى حد لضغط املرور أيام املباريات الرمسية-د
   صالحية الطرق املؤدية للوصول للموقع من حيث متهيدها و إعدادها-ه
  

  :داته التكامل بني امللعب و وح-2.6
 مراعاة أن تكون وحدات خلع املالبس و دورات املياه و األوشاش حىت يسهل على الالعب -أ

  .إستخدامها قبل و بعد التدريب
املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين 

  املردود الرياضي
 بأنواعها املختلفة قريبة من بعضها حىت يسهل صيانة أرضيتها و  يفضل أن تكون املالعب املفتوحة-ب

  .التحكم يف إدارهتا و هذا أيضا بالنسبة للمالعب املغطاة
 جتميع أجلهزة و األدوات اليت تستعمل يف نوع واحد من الرياضات حىت يسهل على الالعب -ج

  .مواصلة تدريبية
احد أو مباين قريبة، من بعضها لضمان سري العمل  جيب مراعاة أن تكون اإلدارة جممعة يف مبىن و-د

  .بسهولة
  
  : التخصيص-ج

إخل، بعيدا عن األماكن ... جيب ختصيص أماكن للرياضة اليت حتتاج إىل اهلدوء مثل الرماية اجلمباز-    أ
     .اليت هبا ضوضاء لضمان النتائج اجليدة لالعبني

طفال الصغار و أيضا أماكن الذكور عن  ضرورة ختصيص أماكن معينة ملالعب الكبار عن األ-ب
  .اإلناث و دورات املياه و حجرات خلع املالبس و كل ما يستدعي ذلك

 يراعى ختصيص، أماكن مغلقة لألجهزة و األدوات الكهربائية بعيدا عن متناول الصغار و الكبار -ج
  .جتنبا لوقوع احلوادث

  
  :عوامل األمن و السالمة

ل امللعب حىت ال يتعرض الالعبني للخطر سواءا نتيجة إندفعهم جيب ترك مساحة كافية لدخو  - أ
  .أثناء اللعب أو عند اللعب أو عند نزول بعض اجلماهري نتيجة محاسهم الزائد إىل أرض امللعب



 أمهية عدم وجود أية حواف صلبة أو مشفرة من احملتمل حدوث أضرار منها، كما جيب أن تفتح -   ب
  .ملفتوحة أو املغلقة للخارجاألبواب املؤدية للمالعب ا

  . يراعى البعد التام لصنابري و خراطيم املياه و أدوات الصيانة و النظافة عن املالعب-   ج
  
  
  
  
  
  
املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين 

  املردود الرياضي
  :قواعد الصحة العامة

ناسب عدد دورات املياه بالنسبة لعدد املترددين على املنشأة مع مراعاة القواعد جيب أن يت  - أ
  .الصحية ملصادر الشرب الصرف الصحي املغطى، النظافة اليومية، الصيانة الدورية

  . جيب اإلهتمام بتسوية أرضيات املالعب منعا حلدوث اإلصابات- ب
فتوحة و املغطاة و دورات امليـــاه  و احلمامات  اإلهتمام بالتهوية و اإلضاءة لكل املالعب امل- ج

  )1(و حجرات خلع املالبس و غرف التدليك 
  

  جيب مراعاة سهولة اإلتصال بني أماكن اإلشراف و مجيع املـالعب و أماكن : اإلشراف-2.6
النشاط يف املنشأة، و أن تكون يف موقع يسمح بزاوية رؤية جيدة و ذلك بأن تكون واجهتها من 

  .اج و مطلة مباشرة علىاملالعب مبا يضضمن تتبع افشراف املستمر عليهاالزج
  

جيب اإلستفادة ما أمكن من املنشأة حيث مساحة املوقع تنقسم إىل أكثر من :  اإلستغالل األمثل-4.6
ملعب مع إستخدام أجود اخلامات يف إنشاء امللعب و خاصة يف األرضيات حت تتحمل الضغط املستمر 

  ضمن األداء احلركي املناسب و األمن لالعبنيعليها، مبا ي
جيب مراعاة الناحية اجلمالية عند تصميم املنشآت الرياضية من حيث مجال الشكل و :  الناحية اجلمالية-

  .إخل... الذوق واملسطحات اخلضراء املتنوعة والزهور والنافورات



  
  :  اجلوانب اإلقتصادية-7

 معوقا يعقد أمهية املنشأة لذلك جيب ختصيص ميزانية جيب أن ال تكون اجلوانب اإلقتصادية  
خمصصة إلقامة املنشأة مع وضع خطة حمكمة إلستكمال العمل على مراحل حبيث تبدأ املرحلة الثانية 

  .عقب التأكد من سالمة املرحلة السابقة هلا
  

___________________  
  .من نفس السنة. 72ص . نفس املرجع السابق )1(

  
  
  
املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين 

  املردود الرياضي
إن عملية التوسع يف املنشأة أو تطويرها مستقبال أمر وارد لذلك جيب أن : توسيع املوقع مستقبال -

طحات يقدر املهندسون مراعاة ذلك حبيث ميكن تعديل املالعب و التوسع فيها بإضافة مس
  . جديدة أو زيادة عدد الطوابق الرئيسية للمبىن، مبا ميكنهم من إجرائها إذا لزم األمر ذلك

  
  : املنشآت و التجهيزات و العتاد الرياضي-8

 تسهر الدولة مبشاركة اجلماعات احمللية و بعد إستشارة هياكل التنظيـــم و التنشيط و  :88املادة 
لبدنية و الرياضية على هتيئة املنشآت الرياضية املتنوعة و املكيفة مع مصاحل ترقية و تنمية املمارسات ا

  .متطلبات خمتلف أشكال املمارسة الرياضية طبقا للمخطط الوطين للتنمية الرياضية
 جيب أن حتتوي املناطق السكنية و مؤسسات التربية والتعليم و التكوين على املنشآت :89املادة 

  .نشأة طبقا للمواصفات التقنية و املقاييس األمنيةالرياضية و مساحات اللعب امل
 تستفيد البلديات و األحياء ذات الكثافة السكانية السبانية املرتفعة، و كذا املناطق السكنية :90املادة 

الريفية، يف إطار املخطط الوطين للتنمية، من تدابري خاصة هتدف ال سيما إلىل ضمان إجناز منشآت 
طلبات و خصوصيات مكان تواجدها، تشجع الدولة و تساند جهود احمللية يف إطار رياضية مكيفة مع مت

  . إجناز هذا النمط من املنشآت، عن طريق دعمها مبساعدات مالية



 جيب أن حتتوي املخططات العمراين و خمططات شغل األراضي على مساحات خمصصة :91املادة 
  .ساحات ما عدا حاالت ذات أحكام خاصةإلستقبال منشآت رياضية و مينع تغيري ختصص هذه امل

 تسهر الدولة واجلماعات احمللية مبسامهة املؤسسات العمومية على صيانة ممتلكات اهلياكل :92املادة 
  .القاعدية الرياضية العمومية و إستثمارها وظيفيا و جعلها مطابقة للمواصفات التقنية

ظيم التنازل عن إستغالل املنشآت العمومية املنجزة  ميكن وفقا لكيفيات حمددة عن طريق التن:93املادة 
  باملسامهة املالية للدولة، أو اجلماعات احمللية، لفائدة هياكل التنظيم و 

املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين
  املردود الرياضي

 . ية البدنية والرياضية و لفائدة كل هيئة أو مؤسسة حمدثة هلذا الغرضالتنشيط للمنظومة الوطنية للترب
 تسهر الدولة و اجلماعات احمللية املسامهة يف اإلحتاديات الرياضية على املصادقة التقنية و :94املادة 

  .األمنية للمنشآت الرياضية املقترحة للجمهور
ون العام و اخلاص، يف إطار التشريع الساري  ميكن لألشخاص الطبيعني و املعنيني بالقان:95املادة 

املفعول إجناز و إستغالل املنشآت الرياضية أو الترفيهية، يهدف إىل تكيف خمتلف أشكال املمارسات 
  .الرياضية و تطوير شبكة املنشآت الرياضية الوطنية

  .لتنظيمنشاء و إستغالل املنشآت الرياضية املذكورة يف هذه املادة عن طريق ا‘حتديد شروط 
 خيضع اإللغاء الكلي و اجلزئي للتجهيزات و املنشآت الرياضية و العموميـة و كذا تغيري :96املادة 

ختصصها لرخصة الوزير املكلف بالرياضة الذي ميكنه أن يشترط تعويضها مبنشأة معادلة يف نفس 
  .)1(الناحية
رياضي و تشجيعها ضمانا لترقية  حتث الدولة على إحداث صناعة التجهيزات و العتاد ال:97املادة 

  .املمارسات البدنية و الرياضية و تطويرها
  :يكون إستعمال املنشآت الرياضية جمانيا: 98املادة 
  لرياضة النخبة و املستوى العايل -
 للتربية البذنية و الرياضية يف أوساط ما قبل املدرسي واملدرسي و اجلامعي هلم األولوية -
 قني و املختلفنيللتنظيمات الرياضية للمعو -
 لعمليات تكوين اإلطارات الرياضية اليت تقوم هبا مؤسسات عمومية -

  
  



___________________  
من اجللسات الوطنية ) 98-97-96-95-94-93-92-91-90-89-88: (املواد) 1(

 .1993 ديسمرب 22-21: نادي الصنوبر، أيام. للرياضة بقصر األمم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة املنشآت ا: الفصل الثاين
  املردود الرياضي
  :التمويل: الباب اخلامس

  : تضمن الدولة و اجلماعات احمللية و املؤسسات و اجلمعيات العمومية مسؤوليتها يف:99املادة 
  تعلم التربية الرياضية و البدنية: متيل األنشطة التالية -
 رياضة النخبة واملستوى العايل: نافسةرياضة امل -
 التكوين و جتديد التقنيات و حتسني مستوى الرياضيني و املتخصصني يف التأطري -
 عمليات الوقاية و اجلماعات الطبية الرياضية -
 إجناز املنشآت الرياضية و إستثمارها و ظيفتها -
 اضيحتقيق خمططات و برامج للبحث يف امليدان العلمي و التكنولوجي الري -
 تضمن الدولة وضع الوسائل البشرية و العلمية و التقنية و املنشآتية و املالية اخلاصة بإجناز :100املادة 

برامج و خمططات حتضري الرياضيني و النخب املؤهلة لتمثيل الوطن يف املنافسات ذات املستوى الدويل 
  .والعاملي

لدولة و اجلماعات احمللية مبسامهة اإلحتاديات يؤول التكفل برياضة النخبة ذات املستوى العايل إىل ا
  .الرياضية الوطنية املعنية و اللجنة األوملبية



 تساهم اإلدارات و املؤسسات و اهليئات العمومية و اخلاصة يف متويل املمارسة البدنية و :101املادة 
يم أو التشريع املعمول الرياضية لفائدة العمال و حتمي حقوقهم يف إطار اخلدمات االجتماعة طبقا للتنظ

  .به
 ميكن للمتعاملني العموميني و اخلواص التدخل فيما خيص متويل عمليات دعم و ترقية و :102املادة 

  .رعاية املمارسات البدنية و الرياضية
يضبط احلد األقصى للمبالغ املخصصة لتمويل املمارسات الرياضية و رعايتها اليت تقبل خصمها لتحديد 

  . للضريبة طبقا للتشريع املعمول بهالربع اخلاضع
 يسند تسويق مواقع اإلشهار املوجودة داخل املنشآت الرياضية و كذا اإلشهار املختوم به :103املادة 

لباس الرياضيني، خالل املنافسات املنظمة يف التراب الوطين أو على مستوى التمثيل الوطين يف اخلارج 
  ت الوطنية اجلمعيا: حسب طبيعة املنافسة كم ايلي

  
املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين

  املردود الرياضي
  .الرياضية، اللجنة الوطنية األوملبية، اإلحتاديات الرياضية، الرابطات الرياضية، النوادي الرياضية

  .)1(امجة عن العروض الرياضية  تؤول ملكية كل احلقوق األخرى الن:104املادة 
  
  : حملة تارخيية عن تطوير نظام التسيري يف اجلزائر-

لقد مر نظام التسيري يف اجلزائر بعدة مراحل أملتها خمتلف الظروف االقتصاديـة و السياسية اليت   
 عرب العيدي عاشتها البالد منذ إستقالهلا إىل وقتنا هذا، و لقد تنوعت أمناط التسيري بتنوع هذه الظروف،

منالعقود والسنوات، فاملشكل األول الذي صادفته اجلزائر، هو كيفية النهوض باالقتصاد بعد اإلستعمار 
  .الذي مل يترك هلا الفرصة املناسبة لإلختيار بني األساليب و أمناط التسيري اليت وجدت يف ذلك الوقت

  :نامجة عن الصعوبة املزدوجة و املتمثلة يف فقد ترك الرحيل اجلماعي لألوروبيني من اجلزائر أزمة حادة 
  .شعور معظم املؤسسات الزراعية و الصناعية و اخلدماتية دون أن يترك أصحاهبا من يتكفل هبا •
وجود جهاز إداري يكاد خيلو من اإلطارات و األشخاص القادرين على إدارة املؤسسات نظرا  •

 .حلداثة اإلستقالل
ية البالد فقد قام العمال بطريقة تلقائية بإدارة هذه املؤسسات أمام هذا الواقع و كرد فعل حلما •

 .)2(ألنه مل يكن هنالك أية جمال لإلختيار أو ألي تردد ممكن 



  
  
  

________________  
من اجللسات " التمويل"من الباب اخلامس ) 104-103-102-101-100-99: (املواد ) 1(

  .1993 ديسمرب 22-21يام نادي الصنوبر، أ. الوطنية للرياضة بقصر األمم
. ، اجلزائر 1992تنظيم القطاع العام يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية / حممد الصغري يعلى) 2(
  . 10ص
     

  
  
  
 

املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين
  املردود الرياضي

  :ننا تقسيم تطور نظام التسيري يف اجلزائر إىل املراحل التاليةو من خالل ذلك ميك •
 1965 و هو التنظيم الذي أعقب اإلستقالل و إمتد إىل حوايل سنة :مرحلة التسيري الذايت  . أ

   . entreprise autogéréeاملؤسسة املسرية ذاتيا 
املؤسسة (برية  حيث تقلص حجم املشاركة العمالية إىل درجة ك:مرحلة التسيري البريوقراطي  . ب

 entreprise publique)أو املشروع العام
 يف حماولة البعث و إجناز الدميقراطية يف جمال 1971 تبدأ من سنة :مرحلة التسيري اإلشتراكي. ج

  entreprise socialiste) املؤسسة اإلشتراكية(العمل 
  
سييري املؤسسات إبتداءا  بعدما مرت اجلزائر بعدة مراحل يف ت: إستقاللية التسيري كنظام جديد-9

من فترة إستقالهلا إىل غاية فترة الثمانينات أين التجأت الدولة اجلزائرية إىل إنتهاج منهج إستقاللية 
  . والذي ينص يف مجيع قواعده على مبدأ اإلستقاللية1988التسيري الذي تدعم بقانون 



تباره الركن األساسي يف اإلصالح  يقوم هذا التنظيم اجلديد للمؤسسات على مبدأ اإلستقاللية باع-
  .اإلقتصادي اجلديد

 و يعود هذا املبدأ يف مصدره إىل املواثيق و النصوص الساسية للبالد على رأسها امليثاق الوطين -
 الذي ينص لدى حتديده للمبادئ العامة لتنظيم اإلقتصاد الوطين على ضرورة منح 1986لسنة 

قتصادية العمومية قصد حتسني فعاليتها سواءا على مستوى منوها املزيد من اإلستقاللية للمؤسسات اإل
اخلاص أو على مستوى مسامهتها يف التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية الشاملة خاصة عن طريق 

  )1(إحترام معايري اإلنتــاج و اإلنتاجية وفق طرق حتكم أفضل يف قواعد التسيري 
  
  
  
  
  

__________________  
ديوان . اجلزائر/الدكتور حممد الصغري يعلى) إستقاللية املؤسسات(ع العام يف اجلزائر تنظيم القطا) 1(

  .  10ص .1992املطبوعات اجلامعية 
املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين

  املردود الرياضي
ستقاللية يف التسيري للمؤسسات مبا القته خمتلف أمناط التسيري  لقد إنتهج املشروع اجلزائري مبدأ اإل-

يف اجلزائر من فشل، و قد جاء هذا النظام اجلديد لينعش و يعيد و يعطي إنطالقة جديدة هلذه 
  ).التسيري اإلشتراكي(املؤسسات اليت كان مآهلا الفشل و اإلفالس ال حمالة من جراء التسيري السابق 

وص األساسية ما فتئت تلح على هذا املبدأ و خاصة املؤمتر اإلشتراكي لسنة  و احلقيقة أن النص-
 و املتعلق أساسا بالقضايا اإلقتصادية إذ ينص يف الئحة التسيري و التنظيم إىل إصالح وسائل 1980

إعادة التنظيم اليت متلكها الدولة و إثراء نظم التخطيط و الالمركزية والالمركزية و الدميقراطية 
تصادية يف إجتاه تطوير املسؤوليات و إستقاللية التسيري على مجيع مستويات اجلهاز اإلق

  .)1(اإلقتصـــــــادي و اإلجتماعي
  



 إذا كان النظام اإلشتراكي قد أبدى بوادر فشله يف مطلع الثمانينات فإن أسباب فشله :الفرع األول
  .كانت كامنة يف طرق تطبيقه و مواد تنظريه

ليعيد إصالح ) إستقاللية التسيري(اء النمط اجلديد لتسيري املؤسسات العمومية  و هلذا فقد ج-
  .املؤسسات العمومية و اإلقتصادية و يدفع هبا إىل اخلروج من دوامة األزمة اليت حتيط هبا

  :  ميكن حصر أسباب إنتهاج هذا النمط اجلديد-
  )مركز التسيري( فشل النمط اإلشتراكي -1
  ع من املنافسة التجارية حماولة إجياد نو-2
 إن الدولة مل تراعى مبدأ أو عامل اخلسارة و الربح كون هذه املؤسسات تؤدي خدمات -3

  .إجتماعية أكثر من مؤسسات جتارية مصريها حمدد مببدأ اخلسارة و الربح
  :ميكننا أن نقدم بعض األهداف املتوخاة من جراء إنتهاج هذا النمط اجلديد

 املالية اليت تعاين منها معظم املؤسسات العمومية اجلزائرية التخفيف من الضائقة  -1
_______________  

  . نفس الصفحة–نفس املرجع السابق ) 1(
  
  
  
  

املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة :  الفصل الثاين
  املردود الرياضي

ن التسيري قصد حتديد مسؤولياهتا إجتاه هذه املؤسسات و ما الدولة اجلزائرية جلأت هلذا النمط م -2
 .يترتب عليها من أعباء مالية

 حتقيق الفعالية اإلقتصادية والعمل على الرفع من املردود و اإلنتاجية -3
 

  : نظام تسيري املنشآت الرياضية و عالقتها باإلستقاللية يف التسيري-10
ملنشآت الرياضية يف تطوير ممارسة الرياضة لدى فئات لقد راعت الدول منذ اإلستقاللية أمهية ا  

واسعة من اجملتمع، و نظرا لكون هذه املؤسسات هلا دور كبري يف التنمية اإلجتماعية، بعيدا عن الدور 
التجاري الذي تلعبه باقي املؤسسات اإلقتصادية األخرى، فقد حرصت الدولة على توضيح هذا الدور 



 تسيري هذه املؤسسات التربوية و فضال عن ضرورة إنشاء خمتلف من خالل حتديد أهداف و أسس
 على 09-95 من الباب الرابع من األمر رقم 89املؤسسات التربويـة و التعليمية، فقد جاء يف املادة 

أنه جيب أن حتتوي املناطق السكنية و مؤسسات التربية و التكوين على منشآت رياضيـــــة و 
قا ملواصفات التقنية و املقاييس األمنية، ميكن أيضا كل جمموعة إقتصادية و مساحات اللعب املنشأة طب

  .)1(إدارية إجناز منشآت رياضية بنفس الشروط 
 و من خالل هذه املادة تبني لنا تأييد الدولة على ضرورة نشر مجيع املنشآت الرياضية خمتلف املناطق -

ا يدل بالدرجة األوىل على أمهية هذه املنشآت يف حىت متس مجيع فئات اجملتمع و هذا إن دل على شئ إمن
الدور اإلجتماعي الذي تقدمه، دون أن ننسى بطبيعة احلال دورها اإلقتصادي و الذي إن كان غري 
واضح فإنه يأخذ طابع الدور الذي تلعبه املؤسسات اإلقتصادية األخرى، هلذا فقد شهدت املنشأة 

 الذي شهدته املؤسسات اإلقتصادية األخرى حىت و إن كان ذلك الرياضية نفس التغيري يف منط التسيري
 أكدت على أنه ميكن وفقا للكيفيات 09-95 الباب الرابع من األمر رقم 93غري واضحا متاما، فاملادة 

  حمددة عن طريق التنظيم و التنازل على إستقالل املنشآت العمومية املنجزة باملسامهة 
  

________________  
 يتعلق 1995 فيرباير 25 املوافق لـ 1415 رمضان عام 25 املؤرخ يف 09-95رقم األمر ) 1(

بتوجيه املنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها وزارة التنمية الرياضية الباب 
  .32الرابع ص 

  
ت الرياضية على جناعة املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأ:  الفصل الثاين

  املردود الرياضي
املالية للدولة و اجلماعات احمللية لفائدة هياكل التنظيم و التنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية و 

  .)1(أو لفائدة كل هيئة حمدثة هلذا الغرض ... الرياضية
لدولة يف قضية التسيري ملختلف  و عندما نتمعن فيما جاء يف هذه املادة جند نوعا من املرونة من طرق ا-

املنشآت الرياضية، و هذا قد يرجع بالدرجة األوىل إىل نظام اإلقتصادي الذي دخلت فيه اجلزائر يف 
السنوات األخرية و نظام إقتصاد السوق، الذي أزاح الذهنيات القدمية و طرح عدة مشاكل جديدة 

و على مستوى تسيري املنشآت الرياضية مبختلف سواءا على مستوى تسيري األندية الرياضية و متويلها أ
أنواعها، و إذا كانت هذه األخرية تأخذ طابع املؤسسة العمومية فإن الدولة اآلن تذهب إىل 



خوصصتهـا و حماولة أقلمتها مع النصوص األساسية إلستقاللية املؤسسات حيث قلصت الدولة من 
  . تعملها مع الرياضينيدعمها املايل هلا و أصبحت تأخذ الطابع التجاري يف

 جويلية و قاعة حرشة، هاتان 05) حممد بوضياف( و كأفضل مثال على ذلك تأخذ املركب األومليب -
املنشأتان كانت هلما األسبقية يف تطبيق نظام التسيري اجلديد، و الذي و إن مل يكن مستخلصا كله من 

بدئي ل يتعدى على ذلك رغم غموض الرؤية النصوص األساسية إلستقاللية املؤسسات، فإنه يف إطاره امل
  .القانونية و التطبيقية هلذا النظام اجلديد

  
  : فشل نظام التسيري املركزي-1.10

ال خيتلف التسيري املركزي للمؤسسات الرياضية عن نظريه يف باقي املؤسسات اإلقتصادية   
مطلع التمانينات فإن أسباب فشله العمومية يف اجلزائر و إن كان هذا النظام قد أبدى بوادر فشله يف 
  :كانت خاصة يف طرق تطبيقه و مواد تنظريه و ميكن حصرها فيما يلي

التدعيم منطرف الدولة كان عكس مجيع هذه املنشآت و املؤسسات بغض النظر عن فشلها و  -
 .جناحها

  
__________________  

  .32 ص 93نفس املرجع السابق املادة ) 1(
  
  
  

ملنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة ا:  الفصل الثاين
  املردود الرياضي

ال يراعى نظام التسيري اإلشتراكي اجلانب التجاري هلذه املؤسسات بالقدر الذي يراع فيه  -
 .اجلانب اخلدمايت و اإلجتماعي

ألوىل إىل سوء اإلهتمام و سوء الصيانة الذي نقص هذه املؤسسات والذي يرجع بالدرجة ا -
 .املراقبة

 .بعد املسؤول األول عن هذه املنشآت و عن ميدان التطبيق -



كل هذه األسباب أدت إىل فشل النظام اإلشتراكي يف تسيري املنشآت الرياضية و أسباب أخرى ال 
إلقتصاد يسمح اجملال هنا لذكرها بالتفصيل فقد كانت النتائج و خيمة بالنسبة هلذه املنشآت على ا

  :الوطين بصفة عامة و حندد بعض النقاط التالية
  عجز الدولة عن حتمل األعباء املالية لتسيري مجيع هذه املنشآت الرياضية -1
 ضعف اإلقتصاد الوطين و العجز عن إجياد موارد جديدة للتمويل -2
 تأخر إجناز منشآت رياضية جديدة و إلغاء البعض منها -3
  للتسيري لتغطية عجز الدولةظهور حتمية التفكري يف منط جديد -4
دخول افقتصاد الوطين يف إقتصاد السوق كنتيجة حتمية لفشل سلسة من أسـاليب و أمناط  -5

 .التسيري
كل هذه النتائج أدت بالدولة إىل التنازل يف تسيريها للمنشآت الرياضية إىل هــــيئات و منظمات 

اليف و أعباء تسيريها مع رجوع فضل أخرى، متثل الشخصية املعنوية هلذه املؤسسات و تتحمل تك
  .الفشل أو النجاح إليها شخصيا، و يبقى تدخل الدولة حمدود يف إطار عام و إستثنائي

  
  : دور املنشآت الرياضية يف تنمية املمارسة الرياضية-11

إن سياسة الدولة إجتاه شباهبا تعتربه أمن رأس مال األمة وعند إقرار سياسة شاملة ختصه ال ميكن   
جتاهل ممارسة الرياضة البدنية بصفتها عامال من عوامل جتنيد اإلنسان مبصادره الطاقوية لذا فإن الدولة 
اجلزائرية سعت إىل توفري هذا العامل لكافة فئات اجملتمع اجلزائري و ذلك منخالل إنشاء املبادئ واملرافق 

  الرياضية اخلاصة بكل ممارسة 
  

ة     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة املنشآت الرياضي:  الفصل الثاين
  املردود الرياضي

و النشاطات الرياضية مبختلف إشكاهلا وأوصافها، فلقد جاء يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية يف 
ات و املتضمن إنشاء تنظيم عمل احلظائر املتعددة الرياض) 1977 أوت 6 (177-77: (املرسوم رقم

  :)1(فيما يلي 
 املسامهة يف رفع مستوى التربية والتكوين للشباب بإدخال الظروف األساسية ألجل التفتح الشامل -أ

  .والتام حول املمارسة الرياضية



 العمل على إنتشار الروح الرياضية وذلك مبساعدة العدد الكبري من املواطنني على ممارسة النشاطات -ب
  .البدنيةو الرياضية

  :ر إىل هذه األهداف فإن دور احلضائر املتعددة الرياضات مكلفة بـبالنظ
  ضمان التهيئة و التسيري و الصيانة جملموعة املرافق الرياضية و كل إرث من هذه احلضائر -
الضمان و التعاون مع مجيع دور الشباب و الياضة يف الوالية للتربية و الثقافة للمجلس التنفيذي  -

 .معية و العسكريةللوالية و السلطات اجلا
   املنافسة الرياضية احمللية و الوطنية الدولية-أ
   متينات الرياضيني-ب
   التعليم و التربية البدنية و الرياضية للمؤسسات الدراسة اجلامعية و العسكرية-ج
  ).2( التكوين اإلطارات الرئيسية من أجل خدمة احلركة الرياضية على مستوى كل والية-د
  

  :انوين واإلداري لعمل املنشآت الرياضية العمومية النظام الق-12
إن الدولة اجلزائرية وعلى رأسها وزارة الشبيبة و الرياضة لوحظت يف أهنا هتتم كثريا على أن   

  تساعد شرحية كبرية من اجملتمع اجلزائري على ممارسة خمتلف النشاطات
  
  

________________  
 1976 أوت 06 املؤرخ يف 177-77ة يف املرسوم رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري) 1(

      03املادة . املتضمن إنشاء و تنظيم مكتب احلضائر املتعددة الرياضات
 أوت 06 (177-77األمر رقم . وزارة الشباب والرياضة. اجلردية الرمسية للجمهورية اجلزائرية) 2(

   03ياضات املادة املتضمن إنشاء و تنظيم مكتب احلضائر املتعددة الر) 1977
املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين

  املردود الرياضي
الرياضية و ال يتسىن ذلك إال بتوفري املنشآت الرياضية بإختالف عرب كافة املناطق السكنية و إىل احلد من 

  .الالمركزية
 املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للتربية البدنيـــــة و الرياضية و :09-95 من األمر 89املادة 

تنظيمها، يعترب الدعم القانوين األساسي هلذا التوجه و هذا املسعى، حيث تنص على أن جيب أن حيتوي 



للمناطق السكنية و مؤسسات التربية و التعليم و التكويـن و املنشآت الرياضة و مساحات اللعب 
  .ة طبقا للمواصفات التقنية و املقاييس األمنيةاملنشأ

 نستخلص من )1( و ميكن أيضا لكل جمموعة إقتصادية و إدارية إجناز منشأة رياضية بنفس الشروط -
خالل ما جاء يف هذه املادة أن حدود املمارسة الرياضية تتوقف حبدود إنتشار هذه املنشأة عرب خمتلف 

رغب فيها مزاولة نشاط رياضي و هلذا ميكن أن يتحقق مفهوم التنمية املناطق السكنية اليت يوجد من ي
  .للممارسة الرياضة بصفة حقيقية

و من خالل ما جاء يف نفس املادة السابقة، تشترط الدولة اجلزائرية أن تكون هذه املنشأة الرياضية 
كذلك جهود الدولة مسخرة طبقا للمواصفات التقنية و املقاييس األمنية و ذلك من أجل احلفاظ على 

تتجه إىل التكثيف من املنشأة الرياضية حيث أعطت الضوء األخضر لكل جمموعة إقتصادية إدارية بإجناز 
  .منشأة رياضية بنفس املقاييس اليت ذكرت يف هذه املادة 

  
  : نظرة عامة حول منط تسيري املنشآت الرياضة العمومية يف اجلزائر-13

ولة ضمن ميزانية ادولة و املتمثلة خصوصا يف احلظائر املتعددة متثل املنشآت الوالئية احمل  
الرياضات، هي مؤسسات عمومية إدارية تنحصر مهامها يف تنظيــم و تسيري املمارسة الرياضية 

  التنافسية و اجلماهرية، املدرسية و اجلامعية باإلضافة إيضا 
  
  

__________________  
 تعلق بتوجيه 1995 فيرباير 25 املوافق لـ 1415ان  رمض25 مؤرخ يف 09-95األمر رقم ) 1(

الباب –املنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها وتطويرها ، وزارة الشباب و الرياضية 
  . 31 ص89املادة / الرابع، املنشآت والتجهيزات و العتاد الرياضي

  
ادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القي: الفصل الثاين

  املردود الرياضي
إىل اهليئات العسكرية و تشكل أيضا املنشآت الرياضية يف املالعب اخلاصة مبمارسة رياضة كرةالقدم يف 
القاعات املتعددة الرياضات، هذا هو الشكل الذي ميكن أن تكون عليه أغلب املنشآت الرياضية 

  . الوطناملتوجدة بكافة واليات



نأخذ مثاال حول نظام تسيري املنشآت الرياضية و ليكن مكتب املركب املتعدد الرياضات للواليات، و 
  . سنحاول أن نستخلص أهم اجلوانب املتلعقة بتسيري هذه املنشآت الرياضية

  
  : النظام الداخلي واإلداري للمنشأة الرياضية للحظائر املتعددة الرياضات-14

ركب املتعدد الرياضات، مقسمة إىل عدة وحدات و أقسام، إن القسم هو بناء مديرية مكتب امل  
من القيادة مكلف بأعمال له نفس الطبيعة من األمهية للعمل العام إلدارة املركب، و سري هذا القسم من 
طرف رئيس القسم، أما الوحدة فهي هيئة مكلفة بأعمال تقام يف إطار كل وحدة من املنشآت 

  ).1(ري الوحدة من طرف رئيس الوحدة الرياضية، تس
  :وإدارة مكتب املركب املتعدد الرياضات حتتوي على قسمني و مها

  قسم اإلدارة و امالية، مكلف بتسيري املوارد املالية للمكتب  - أ
 القسم التقين مكلف بضمان أعمال الصيانة و التصليح و هتيئة هياكل املركب املتعدد الرياضات  - ب

)2.(   
  

  : املايل للحظائر املتعددة الرياضات التنظيم-15
حناول يف هذا العنصر حتديد املصادر الرئيسية املكونة لألموال الالزمة منأجل تسيري احلظائر   

املتعددة الرياضات، و قبل التطرق إىل ذلك نشري أن احملاسبة مهيكلة على الشكل و أن مستعملوا األموال 
وفقا للقانون بكل قوة، أما أموال و ميزانية مكتب املركبات يلتقون مع رجل حماسب الذي ميارس مهامه 

  :املتعددة الرياضات تتكون مما يلي
  

_________________  
  .من نفس السنة. 32ص ) اجلردية الرمسية. (نفس املرجع السابق) 1(
تضمن  امل177-77 األمر رقم – وزارة الشباب و الرياضة –اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ) 2(

  .7 – 6 املادة – 1977 أوت 06 –إنشاء وتنظيم مكتب احلظائر املتعددة الرياضات 
املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين

  املردود الرياضي
  : عن طريق املداخيل-1

  : ماخل عادية-    أ



عن طريق إقامة تظاهرات رياضية و ثقافية تنظيم يف هذه املرافق نصيب من املداخل يكتسب       * 
  . مناملداخل اإلمجالية%25الرياضية و اليت ال متثل سوى 

  مداخيل ناجتة عن طريق اخلدمات و اإلشهار      * 
األموال املخصصة للتجهيز و العمل تقدم من طرف الدولة واجلماعات احملليـة و عن طريق       * 

  .والتنظيمات العمومية أو الشعبية الوطنيةاملؤسسات 
 ناجتة عن النفقات و املصاريف منها مصاريـــف و نفقات : هنالك مداخيل غري عادية-ب   

العمل و التجهيز و التشغيل باإلضافة إىل النفقات الضرورية من أجل بلوغ األهداف املسطرة 
  .منطرف إدارة املكتب

ميزانية و األموال اليت تعتمد عليها املركبات املتعددة الرياضات من  إذن هذه كل العناصر املكونة لل-
أجل سري هذه املنشآت حىت تبقى يف خدمة تسيري الرياضة اجلزائرية مبختلف أشكاهلا و أصنافها و 
نالحظ أن التمويل املايل هلذه املؤسسات يعتمد على مساعدات الدولة و اجلماعات احمللية من خالل 

  .   باإلضافة إىل تقدمي املساعدات اليت ختصص للتجهيز و الصيانةختصيص ميزانية
  

  : إستعمال املنشآت الرياضية العمومية للحظائر املتعددة الرياضات-16
حتديد خمططات برامج عمل املنشآت الرياضية اخلاصة باإلستفادة و اإلستعمال منطرف خمتلف    

لنقطة حناول أن نعني كيفية إستعمال املنشآت األصناف املمارسة للنشاطات الرياضية و يف هذه ا
  .الرياضية

مت حتديد خمطط سنوي إلستعمال كل منشأة بالتفصيل هذا يف بداية كل سنة رياضيــة، و يتم هذا يف 
  :توافق وتفاهم مع كل الفرق و النوادي املستعملة وهي مركبة على الشكل التايل

  
  

إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة املنشآت الرياضية     مدى : الفصل الثاين
  املردود الرياضي

  : من أجل املنافسات-1.16
   التظاهرات الرياضية الدولية-1     
 املدرسية، اجلامعية، العسكرية يف احلالة اليت يكون تنظيمها يهدف – البطوالت الوطنية املدنية -2     

  .إىل سياسة رياضية



  للرياضة الشعبية و الرياضة التقليدية اجلزائرية مهرجان -3     
 لقاءات الرياضيني بني فرق املستوى الوطين يف الرياضات اجلماعية و تنظيم التجمعات اجلهوية -4     

  يف الرياضات الفردية
 اللقاءات الرياضية اجلهوية بني الفرق اجلهوية والشرقية للرياضات و التجمعات اجلهوي الياضية -5    

  .لفرديةا
   اللقاءات الرياضية احمللية  اليت جتمع بني الفرق داخل الوالية-6     
   يوم من األسبوع يكرس من أجل تنظيم املنافسات يف اجملال املدرسي-7     
  . نصف يوم يف كل أسبوع ينظم و حيجز لتنظيم املنافسات يف اجملال اجلامعـي و العسكري-8     

  :رياضية من أجل التدريبات إستعمال املنشآت ال-2.16
  . اجلمعيات الرياضية ذات املستوى الوطين هلا احلق يف التدريب ملدة ساعتني يف كل يوم-1        
 اجلمعيات الرياضية ذات املستوى اجلهوي أو الشرقي هلا احلق يف التدريب    حصتني مدة -2        

  )1(كل حصة ساعة و نصف و هذا يف كل اسبوع
 املدارس الرياضية اليت حتتضن الشباب املوهوبني يف امليدان الرياضي يف الوالية هلم احلق يف -3        

  .التدريب حلصتني أسبوعيا تدوم كل حصة حوايل ساعة أو نصف ساعة
 املؤسسات التربوية اجلامعية أو الوحدات العسكرية ال حتتوي على منشآت رياضية يسمح هلا -4       

يم و التربية البدنية و الرياضية و هذه احلصص جيب أن تكون يف بداية بإحتضان حصص التعل
  .اليوم و بعد الزوال

________________  
    . من نفس السنة07-06املادة ) اجلريدة الرمسية(نفس املرجع السابق ) 1(

  
  
  
  
  

على جناعة املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية : الفصل الثاين
  املردود الرياضي

  : إستعمال املنشآت الرياضية من أجل تكوين اإلطارات-3.16



يف حالة القيام بالتربصات لتكوين اإلطارات املربجمة يف الوالية حصص التربية العلمية هلا األولوية    
  .باملقارنة مع العمليات املربجمة

جل تنظيم املنافسات اخلاصة لكل األندية هذه هي كل الترتيبات اخلاصة بإستعمال املنشآت من أ
املتواجدة على مستوى الوالية سواءا كانت فرقا رياضية عادةي، أو حىت مدرسية و جامعية و 
عسكرية، و مت حتديد كذلك يف هذا العصر أوقات التدريبات حسب األولويات، كذلك خصص 

  .إلطارات اخلاصة بالرياضةجانب من الوقت إلستعمال هذه املنشآت الرياضية من أجل تكوين ا
  

  : منط تسيري املنشآت الرياضية العمومية والوضعية اليت آلت إليها-17
 من خالل منط التسيري الذي يشمل متويله أساسا على : وضعية املنشآت الرياضية العمومية-1 

كن إيرادات و مساعدات الدولة فإن جمال التجهيزات والصيانة يعرف صعوبات ضخمة و عديدة و مي
  :إدراج األسباب اليت أدت إىل هذه األوضاع يف النقاط التالية

  أدى نقص التردد علىاملنشآت الرياضية إىل تقليص يف اإليرادات و املداخيل* 
  أدت إىل التكاليف املالية لإلستغالل الباهضة واملرتبطة بإختيار نوعية املنشآت* 

ب تربصات التحضري و عدم تسطري خمطط زاد نقص مساعدات الدولة يف تدهور املسريين و غيا
  .مستقبلي يف جمال التسيري

زاد نقص مساعدة الدولة يف تدهور العملية التسيريية الذي كان سببه إرتفاع يف تكاليف إستعمال 
  )الطاقةـ الكهرباء، املاء(األجهزة 

  نسبة الضراب أدت إىل نقص يف اإليرادات يف املنشآت الرياضية* 
ذه العناصر تدهور كبري يف حالة املنشآت الرياضية و كذا التجهيزات، و مما زاد نتج عن جمموع ه* 

 .)1(تفاقمها غياب الصيانة هلذه التجهيزات 
موازيا لكل هذه اجملموعة منالعناصر اليت حتول دون السري احلسن للمنشآت الرياضية العمومية ميكن أن 

  .ن هذه املشاكلنقدم إقتراحات منطقية ميكن أن تساعد على اخلروج م
___________________  

  .نفس املرجع السابق) 1(
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  : اإلقتراحات-18



  التخفيض من نسبة الضرائب حىت ترتفع نسبة اإليرادات* 
  ملنشآت عن طريق برنامج إستثماري إىل منشآت متعددة املواردإعادة النظر يف موارد ا* 
  اإلحلاح على ضرورة تقدمي املساعدات و اإليرادات من طرف الدولة والسلطات العمومية * 
  اإللتزام بعمليات إعادة الترميم و الصيانة جملموع جتهيزات املنشآت الرياضية* 
   رياضة كرة القدمترقية و عرض خمتلف املمارسات الرياضية خصوصا* 

تتميز خمتلف املنشآت الرياضية املتواجدة عرب كافة التراب الوطين، : توفري العتاد و التجهيزات الرياضية
بنقص يف التجهيزات واملعدات الرياضة وهذا نظرا لعدم التوفر الكلي للسوق الوطنية على تلك األخرية 

  :و ميكن إرجاع هذا النقص إىل عاملني رئيسيني مها
  ياب صناعة وطنية للمعدات والتجهيزات الرياضيةغ -
إخنفاظ اإلستراد من طرف املؤسسات اليت بيدها إحتكار اإلستراد و التسويق وهنا تقدم بعض  -

 قدرت التجهيزات الرياضية 1986األرقام املوضحة لنسبة إخنفاظ يف اإلسترياد ففي سنة 
 1992 دج و يف سنة 67000000 فرك فرنسي أي مبلغ 15000000املستوردة مببلغ 

 دج و ميكن تفسري هذا العجز 9000000 فرنك فرنسي أي مببلغ 2000000قدرت مببلغ 
 و ميكن القيام ببعض األعمال من أجل التخفيف من هذا العجز الذي )1(بإنفاظ موارد الدولة 

 :يعترب عامل التوقف لتنمية التطبيق الياضي وهي 
 مجركي أعلى مستوىتشجيع إنشاء شركات خمتلفة، مع نظام  -
 الترخيص ياسترياد العتاد الرياضي و ختفيف الرسوم الضريبية -
حث املؤسسات العمومية الصناعية و التجارية لقطاع الشباب و الرياضة، اإلستثمار يف إنتاج  -

 .العتاد الرياضي
  

__________________  
  .    153ص  . 1993 ديسمرب 21، 22قصر األمم . اجللسة الوطنية للرياضة ) 1(
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  : التنظيم اجلديد لبعض املنشآت الرياضية العمومية يف اجلزائر-19



و حنن هلذا لقد أصبحت بعض املنشآت الرياضية يف اجلزائر متارس نظاما جديدا يف تسيري شؤوهنا   
 لسنة 48-90السبب حناول توضيح ذلك من خالل ما جاء على سبيل املثال يف املرسوم التنفيذي 

 املتضمن إحداث املركب األومليب، حيث جاء يف املادة الثانية من 77-71 املعدل و املتم لألمر 1990
 مؤسسة عمومية ذات هذا املرسوم أن مكتب املركب األومليب الذي يدعي يف صلب النص، املكتب وهو

  ).1(طابع صناعـي و جتاري يتمتع بالشخصية املالية و اإلستقالل املايل 
  

  : اإلمكانيات واملنشآت يف التربية الرياضية-20
  مفهوم اإلمكانيات* 
  أسس ختطيط املنشآت الرياضية* 
  إختيار املوقع* 
  التجانس الوظيفي للمالعب و الوحدات* 
   فيهاعزل العوامل غري املرغوب* 
  عوامل السالمة واألمن للمالعب* 
  الصحة العامة يف نواحي اإلشراف و اإلستغالل األمثل* 
  الناحية اجلمالية و اإلقتصادية* 
  توقع املستقبالت* 
  الصيانة* 
  أمهية املالعب و امليادين الرياضية* 
  مكونات املنشأة الرياضية و مناذج من املنشآت الرياضية الدولية* 
  
  
  

________________  
  . 153ص . 1993 ديسمرب 22-21. اجللسة الوطنية للرياضة، قصر األمم) 1(

املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين
  املردود الرياضي

  : اإلمكانيات يف التربية الرياضية-1.20



دارة هوالتخطيط و أحد عناصر التخطيط هي اإلمكانيات إن أهم عناصر اإل: مفهوم اإلمكانيات  
الكمية املطلوبة (و هي حتديد العناصر املطلوبة اليت وظيفتها حتقيق التخطيط، حيث الكـــم و النوع 

  .وهي مادية أو بشرية) و نوعيتها
   أجهزة و معدات-: املواد املستخدمة من :  اإلمكانيات املادية-

   األموال-                                              
 إن أي مادة تستخدم لتحول إىل منتج خيالف الشكل البياين الذي كانت : املواد املستخدمة-1.1.20

عليه أي أن املادة اخلام املراد حتويلها إىل الشكل الذي حيتاجه الفرد يف حياته والتشبيه هنا إستعارة لفظية، 
ات الرياضية هو الفرد الذي يتحول بعد عدة متغريات كتحوله من الشكل فاملستخدم مناملواد يف اإلمكاني

  .اخلام إىل املنتج هنائي أي يتحول من فرد عادي إىل العب فالالعب هو املنتج النهائي
 األدوات و األجهزة الرياضية و املنشآت و املالعب كافة التجهيزات : األجهزة واملعدات-2.1.20
  .الرياضية

هيالت املتاحة لإلعداد واملساعدة على التعليم و التدريب لتحويل الفرد العادي إىل و هي كافة التس
  .العب، أو صقل الالعب ذاته إلرتفاع مبستواه الفين و البدين

  .الالزمة للتمويل والشراء وعمل املوازنات التقديرية يف التخطيط طويل املدى:  األموال-3.1.20
  .طط املختلفة عاجزة عن حتقيق أهدافها املوضوعةو بدوهنا أو بقصورها تصبح كافة اخل

  )1( و هي العاملون و املنفذون و الفنيون : اإلمكانات البشرية-
وهم املستويات اإلدارية املختلفة بدءا من املخططني وحىت اإلداريني واحلكام و :  العاملون-4.1.20

دارة العليا هي املسئولة عن التخطيط هم كافة العاملون لتحقيق األهداف اليت خيطط هلا فمستويات اإل
  .الشامل لألهداف العليا والفلسفة العامة للمجال الرياضي

_________________  
املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية و التخطيط يف : "غرباهيم عبد املقصود، حسن أمحد الشافعي) 1(

  . 1999مصر سنة . كندريةاإلس. 41ص. دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة" اجملال الرياضي
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 أما مستويات اإلدارة الوسطى و هي املسئولة عن اإلشراف والتنفيذ مث اإلدارة الدنيا، اليت تقوم -
قطاع حسب حاجتها و تتضمن هذه الفئات املستويات اإلدارية بالتنفيذ حسب اخلطط املوضوعة، لكل 

  .املتنوعة اليت حيتاج هلا اجملال، من مساعدي اإلداريني املختلفة كذلك من مسريي النشاط و هم احلكام
  

 وهم املدريون الذين يقومون بتنفيذ اخلطط املوضوعة من تعليم وتدريب و إعداد : املنفذون-5.1.20
  .الفرق املختلفة

وعلى كل فرد أن خيطط جملال معني أن يكون على علم مبا جيب أن تكون عليه اإلمكانيات الضرورية و 
  .املطلوبة توظيفها ليمكن له إجناز ما خطط له و حتقيق األهداف املوجودة من هذا التخطيط

  
  : نبذة تارخيية عن املرافق الرياضية-21

يت شيدت للرياضة بصفة خاصة، املكشوفة منها و ميكننا تعني تاريخ تصميم املرافق الرياضية ال  
 سنة من تاريخ اليونان العريق، و مما ال شك فيه أن املصريني 2400املغطاة، إذا رجعنا إىل الوراء ملدة 

  .قاموا بتشييد املرافق الرياضية قبل هذا التاريخ
قاعة العامــــة و اإلستاد تشتمل اهلندسة املعمارية اليونانية على ال: اهلندسة املعمارية اليونانية

  .الرياضي خمصصا لسباق اخليل و املصارعة الرياضية
 كان عبارة عن مضمار لسباقات اجلري، حيث مت إقامته يف املدة اليت جتري هبا هذه :األستاد الرياضي -

عادة األلعاب و أخريا أصبح يستخدم إلقامة خمتلف املسابقات الرياضية، لقد كان أحد طرفيه يشيد يف ال
على شكل مستقيم مما جعله يستخدم كنقطة بداية أما الطرف اآلخر فكان شبه دائري و كان طوله يبلغ 

  . قدم600يف العادة 
 كان يتم ختطيط األستاذ الرياضي يف بعض األحيان بنمطية طويلة من القماش على جانب التل كما -

 160 قبل امليالد و مت إعادة تشييده عام 331 هو احلال يف أثينا و يرجع بناء اإلستاد يف أثينا إىل عام
  بعد امليالد مبعرفة هريدوسن تيكاس و يعتقد أن هذا األستاد 
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ستاد مرة أخرى كي تقام عليه دورة األلعاب  ألف متفرج و قد أعيد بناء األ50له مدرجات تسع 
  ). 1 (1896األوملبية سنة 

 يشبه مضمار السباق اإلستاد الرياضي إال أنه كان يشيد لسباق اخليل، لقد كان : مضمار السباق-
املضمار النموذج األصلي للسريك الروماين حيث ورد وصف لسباق العجالت ذات األربع خيول قدميا 

األوملبية الثالثة و العشرين حيث كانت تقام سباقات مشاهبة يف مجيع األلعاب الوطنية يف أوائل الدورة 
  .اليونانية

 تشبه مثيالهتا يف أوملبيا الفيوس و رجاموت وهي عبارة عن مناذج أولية من : صالة األلعاب الرياضية-
تستخدم احلمامات العمومية الرومانية و كانت تشمل على مالعب الرياضــيني و خزانات 

  .لإلستحمام و قاعات للمحاضرين و مدرجات للمتفرجني
 تشتمل أشكال اهلندسة املعمارية الرومانية على الساحة العامة و محام : اهلندسة املعمارية الرومانية-

  .الغوص و املدرج و السريك
ي غري مغطى  وفقا لشكل الساحة العامة عند اليونانيني كأهنا عبارة عن مكان رئيس: الساحة العامة-

يستخدم كمكان لإلجتماعات كالسوق أو مكان إلقامة اإلحتفاالت مث تأسيس روما و كانت تستخدم 
  .يف العصور األوىل كمضمار للخيل و إلقامة املسابقات

و لقد جتمعت املباين الرئيسية حوهلا مبا يف ذلك املعابد و احلمامات العموميـــــة و املدرجات و 
  .السريك

  
من احملتمل أنه قد مت : أواحلمامات البالطية العمومية لإلمرباطورية روما/ ات العمومية  احلمام-1

إشتقاق أشكال هذه احلمامات من الصاالت الرياضية اليونانية أو من التصوير بالزيت أو حىت من 
كن أطالهلم و من عادات عامة الرومان احملبون للبهجـــة و السرور، لكن احلمامات العمومية مل ت

من أجل الرفاهية فقط بل كانت مراكز تتناقل األخبار و التسامر مثلها يف ذلك مثل النوادي احلديثة، 
  .كما أهنا تستخدم مللتقى األحبة جبانب أهنا مكان للمحاضرات و الرياضات

_________________  
اإلمكانيات / اضيةاملوسوعة العلمية لإلدارة الري/ أمحد الشافعي/ إبراهيم حممود عبد املقصود) 1(

  .31واملنشأت يف اجملال الرياضي، ص 
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و لقد كانت تقام احلمامات العمومية على رصيف عال حتيط به اجلدران و من حتتها غرف اصيانة و 
  .األفران

  . أجزاء رئيسية3كون احلمامات العمومية يف العادة من تت
 مجيع املناطق املتصلة باحلمام مبا يف ذلك مناطق غرف النظافة، كما تتضمن هذه : اهليكل الرئيسي-

  .املنطقة، منطقة للعب الكرة و مكتبة و مسرح صغري
كل الرئيسية كذلك األشجار  و هي عبارة عن سياج يشبه املنتزه اليت حتيط باهلي:مساحة مفتوحة واسعة

املزروعة، و قد إستخدم جزء منها كإستاد به مدرجات مرتفعة على أحد اجلوانب أعدت للمتفرجني، و 
  .لقد أقيمت هبا عدة أنشطة رياضية خمتلفة مثل املصارعة، السباقات و القفز و املالكمة

  .ارة املنشأةو توجد شقق على شكل طوق خارجي يستخدمه األفراد الذين يقومون بإد
 وهي غري معروفة لليونانيني إال أهنا موجودة يف كل مستوطنة رومانية هامة، و ميكننا إعتبار :املدرجات

املدرج البيضاوي الشكل مبا فيه من صفوف املدرجات على أنه جممع مكون من مسرحني، ومها عبارة 
  .اوي الشكلعن منطقتني متجاورتني مكونتني من قاعة إستماع حول املدرج البيض

 هو من النوع الفريد املميز بني املباين القدمية، لقد واجه الرومان مشكالت يف عملية :مدرج روما القدمي
اإلنشاء نظرا ألهنم قاموا بتشيد املدرج بأكمله فوق األرض بدى من جتويفهم األرض لتشييد قاعة 

ل األمر ممكنا و ذلك بإختراع افستماع كما فعل اليونان األوائل، و هنا ظهر حل جديد متاما جع
  .)1(اإلمسنت املسلح و إستخدامه 

و يعترب البناء بصفة خاصة و بصفة مميزة جلميع اإلجتهادات احلديثة، يشبه السريك الروماين يف تصميمه 
سباق مضمار اخليل لدى اليونانني، حيث إشتق هذا التصميم من اإلستاد اليوناين يتسع السريك الروماين 

  .باقات اخليل و سباقات العربات اليت جترها اخليولإلقامة س
  

________________  
  .32ص . نفس املرجع السابق) 1(
  

املنشآت الرياضية     مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثاين
  املردود الرياضي



 من املناطق األخرى املصممة للرياضة بصفة و كما نرى فإن افستاد و صاالت األلعاب الرياضية و غريها
 عام، لقد طرأ تغيري طفيف على 2400خاصة، أصبحت جزءا من تاريخ اهلندسة املعمارية ملا يزيد عن 

اإلستاد من ناحية التشييد قام به اليونــانيني و الرومان و األولون و ذلك منذ أن أقاموا بتطويره أول 
  . بني هذا افستاد و ما نراه يف الوقت احلاضرمرة، أن أوجه التشابه واضحة جدا

 إن التغيريات الفعلية الوحيدة اليت طرأت على األستاد متت يف السنوات األخرية مع ظهور القباب -
  .)1(الضخمة و بعد ذلك أول أستاد مغطى ملحقة به منشآت صممت لتكون ذات هتوية جيدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
/ املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية / حسن أمحد الشافعي. د/ مود عبد املقصودإبراهيم حم) 1(

  .    35ص . اإلمكانيات و املنشآت يف اجملال الرياضي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر
  
      
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث
  

  املردود الرياضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة املردود الرياضي        مدى إ: الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  
  :املردود الرياضي: الفصل الثالث 

  :متهيد



للرياضة إجيابيات مفيدة وعديدة و ضرورية يف حياة الفرد، تساعده علىالتكيف مع حميطه و   
 يعود الفصل يف ذلك جمتمعه، و كذا إكتساب مهارة حركية وأمناط سلوكية وعادات صحية سليمة، و

إىل الرياضة اليت ميارسها الفرد و طبيعتها البدنية العقلية اإلجتماعية و اليت تتناسب مع مرحلة منوه و 
  .بيئته

إن اإلنسان بطبعه كائن إجتماعي ال يكتفي بذاته فقط بل يستعني بغريه هذا من جهة، و من جهة 
طرة اجلماعات على تلك الـذات و يتحول هذا أخرى التأكيد على ذاتية اإلنسان وإعالن رفضه لسي

التعارض بني اجلماعة و الفرد على إجتاهني أحدمها إجتاه متشائم يؤكد األنانية الفردية وبقدرات الذات 
متيل دائما إىل أن تنظر إىل اآلخرين على أهنم وسائل لتحقيق مآرهبم أو أعداء جيب التغلب عليهم لتحقيق 

ا اإلجتاه املتشائم إجتاه آخر متفائل مبجد فضائل الصداقة و التفاهم العقلي و و يقابل هذ. تلك املطالب
  .احلرص على متاسك اجلماعة و صالبتها

حيث يدرك فيها أمهية إحترام األنظمة و القوانني، و أمهية التوفيق بني ما هو صاحل لـه و ما هو صاحل 
 العالقات املوجودة بني الرياضات للجميع و ذلك من خالل املباريات واملنافسات، و من خالل

واجلوانب النفسية و اإلجتماعية يستطيع الفرد أن ينمو منوا كامال و سليما، و الرياضات اجلماعية تعمل 
متكنه من التفاعل و اإلندماج مع اآلخرين اللذان يساعدان على فهم العالقات، و لكي يكتشف املرافق 

  :ئية اليت تسمح له بتحقيق التوازن مع حميطه و ذلك بطريقتنيمعها جيب عليه أن يستخدم قدراته الذكا
  .يتم التكيف على حساب التعديالت اليت حتدث يف نسبة املرافق من تغريات نفسية و إجتماعية: األوىل
   من خالل تفاعله و معاملته مع األفراد و التنسيق بينه و بينهم:الثانية

  
  

 مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة املردود الرياضي       : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  : مفهوم الرياضة-2
م 13و اليت يرجع ظهورها إىل القرن  Sportالرياضة كلمة مشتقة من الكلمة اإلجنليزية   

ة التمرين ومعناها التسلية و يف اغلواقع فإن الكلمة تعين اإلسترخاء و التلسية و لكنها تعين بصفة خاص
م كما أن اللفظ حتول بعد ذلك يشمل مجيع احلركات 16البدين و هبذا املعىن بدأ إستعماهلا منذ القرن 

البدنية،كما أنه و قبل كل شيئ جيب التنويه بأنه يوجد هناك خلط بني التربية البدنية و الرياضية و 
 اللعب، و النشاط املنظم أو غري الرياضة فقد أصبح حىت بني املختصني كلمة الرياضة تشمل كل أنواع



املنظم، ميارسه الصغار أو الكبار يف مبارة رمسية أو مدرسية، إضافة إىل هذا هناك الكثري من املدرسني من 
 Michel-Boutيرى أن الرياضة هي جزء من التربية البدنية و العكس بالنسبة لآلخرين، فحسب 

و هبيئات و ) هبدف الوصول إىل املستويات( اجلسم فإن الرياضة هي نشاط نشأ من اهلوايات مبشاركة
  .هياكل خمصصة بدقة و متمنة على الطريقة التنافسية هلدف الوصول إىل املستويات العليا

 فريى بأهنا نشاط خاص بأوقات الفراغ يغلب عليه اجلهد البدين Georges Magnaأما ماقنا 
ة متظمنة قواعد معينة، أما شارل بودال فريى أن مبشاركة العمل و اللعب مرة واحدة أو بطريقة تنافسي

الرياضة مثل أعلى يتطلب التخلي والتضحية و إرادة الفوز جتعل من اللعب عمال و إمتحانا من هنا ميكننا 
  : أن نلخص مفهوم الرياضة فيما يلي

راته البدنية هي تلك اجملموعة من التمرينات واملبارات واملسابقات اليت يؤديها الفرد بقصد تنمية قد"
  ".والعقلية و يقصد التسلية والترفيه عن جسمه و عقله

  
  : أهداف الرياضة-3

إن اهلدف األول من الرياضة هو العناية بالياقة أي صحة اجلسم و نشاطــــه و رشاقته و   
ية، قوته كما هتتم بنمو اجلسم و قيام أجهزته بوظائفها، يف تدريب الفرد على املهارات احلركية والرياض
و . و ال خيفي أثرها يف تكوين شخصية اإلنسان و حتسني تفكريه و خربته و خلقه و منوه اإلجتماعي

ميكن حتديد أهداف الرياضة العامــــة و اخلاصة على النحو الذي وضعته جلنة التربية البدنية فيما 
  :يلي

للمنشأت الرياضية على جناعة املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  تنمية الكفاية العقلية الذهنية- التنمية النافعة للحياة–تنمية املهارات النابعة للحياة و صيانتها  -
 )1( التمتع بالنشاط البدين و الترويح و شغل أوقات الفراغ–النمو االجتماعي  -
 ة املواطننيتنمية الصفات القيادية الصاحلة و التعبئة الكرمي -
 إقامة الفرص للنابغني للوصول إىل البطولة و تنمية الكفاءات و املواهب اخلاصة -

و بكلمة خمتصرة يهدف من الرياضة و كذلك التربية البدنية على إكتساب اجليل الناشـئ و اخلربات و 
كما أهنا ). هقوامه و تناسب جسمه وعضالته و مفاصل(املهارات، و تؤثر هذه األخرية يف ذات اإلنسان 

تعتين بصحته ويف كل مرحلة منمراحل منوه، و على هذا ميكننا فهم الرياضة بأهنا جزء من التربية العامة 
  ).2(اليت هتدف إىل إعداد املواطن الصاحل القادر على القيام بواجبه



  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

________________  
 شهادة الدراسات العليا يف منهجية أعمال العنف و الشغب يف املالعب من كرة،(مجال جالل ) 1(

  .   12 ص – 1990الرياضة، م ع ت ر 
Edition vaillant – Paris « Sportif de compétition sport » « L » L. 
Fabiant et M Tves 

 ص – 1. ط– 1983. دار الدراسات للترمجة والنشر، دمشق ) التربية الرياضية احلديثة(دا فايز ) 2(
 .47 و 44

 
 
 
املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : فصل الثالثال

  املردود الرياضي
 
 

  :الرياضية مفهومها و أهدافها
  املمارسة الرياضية:  املبحث األول -1

   نبذة تارخيية عن املمارسة الرياضية-    



   مفهوم املمارسة الرياضية-    
  مارسة الرياضية تعريف امل-    

  
  :خصائص املمارسة الرياضية* 
   أهداف املمارسة الرياضية-  
   الدوافع املرتبطة باملمارسة الرياضية-  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  :ية عن املمارسة الرياضية نبذة تارخي-1
لقد نشأة املمارسة الرياضية بصورة تلقائية يف العصر القدمي و ذلك من خالل اآلثار املكتشفة من   

  .)1( سنة قبل امليالد 3000الرسوم و النقوش اليت خلفها املصريون القدامى و اليت يعود تارخيها إىل 
انت هناك حماوالت لتعميم املمارسة الرياضية و هذا كأمر و ضروري حلياة اإلنسان و بقائه حيث ك

إستجابة ملتطلبات اإلستعداد للدفاع والقتال الذي كان يتطلب إعدادا بدنيا متقدما، كما حدث يف 
بابل، و الفرس و اإلغريق و كذا باملثل بدأت املمارسة الرياضية هي وليدة حاجة اإلنسان املاسة للنشاط 

  .)2(ستقبلية والعودة على الطبيعة و البساطة و احلياة البدين يف احلضارة القائمة وامل
  
  : مفهوم املمارسة الرياضية-2

أن املمارسة الرياضية هي جزء متكامل من التربية العامـة و ميدان جتريب (و يرى تشارلز بيكر   
لك عن تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية العقلية اإلنفعاليــة و االجتماعية، و ذ: هدف هو

 أن املمارسة Willams Breunel Vermer:طريق أنواع من النشاط البدين، كما يرى 
الرياضية هي عبارة عن أوجه ألنشطة بدنية خمتارة تؤدي لغرض الفوائد اليت تعود على الفرد نتيجة 

قنيا عن و نستنتج أن ممارسة الرياضة بكيفية جسمانية و عقالنية و إجتماعية و ت/ ممارسته هلذا النشاط
  .طريق األنشطة البدنية لتحقيق أمسى القيم اإلنسانية، فهي إذا حتفزه باعتبارها وسيلة كاملة و هادمة

  
  : تعريف املمارسة الرياضية-3

املمارسة الرياضية هلا ميزة خاصة، وهي العلب حيث يلمس منها الطفل املراهق الراحة اجلسمية   
  . و النفسية تعبريا عن ما هو شعوري مكبوت

__________________  
  .98 ص– 1971 بريوت –دار النهضة العربية ) التاريخ العباسي و الفاطمي(أمحد خمتار العبادي ) 1(
  80 ص -1980 – 1ط) الرياضة للجميع(علي عمر منصور ) 2(
ديوان املطبوعات اجلامعية ) ر.ب.نظريات و طرق ت(فيصل ياسني الشاطئ/ حممود عوض بسيوين) 3(
  30ص. م 1992 –



  
املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

كذلك إلبراز وجوده كفرد مل متنح له الفرصة إلثبات نفسه و بعبارة أخرى فاملمارسة الرياضية هي مبثابة 
صية الفـرد و حتضريه و هي حول كل فئات نشاط حركي إرادي و حر يهدف إىل اإلنشراح يف شخ

اجملتمع بدون متييز يف العمر أو اجلنس، و هي منظمة و متطورة يف األوساط اخلارجية عن املدرسة على 
تشكل نشاط بدين و رياضي حسب أساس الربامج املرسومة واملوضوعة للتطبيق من طرف األجهزة 

  )1(العامة و اخلاصة
  
  :ية خصائص املمارسة الرياض-4

تتميز املمارسة الرياضية من غريها من األنشطة األخرى أهنا متعددة املهـــام و األدوار حيث   
  .إحتياجات األفراد فيوجب من يتخذ هبا كميدان للتنمية اجلسمية و آخرون للترويج

رة فاملمارسة الرياضية ال تتأسس على املنافسة بصورة تلقائية و ليس يف جماهلا غالــب و مغلوب بصو
  :جادة مما جيعلها خالية من الصراع، و ما يتبعه من مشاكل و أخطار، فاملمارسة الرياضية هي

 ظاهرة تروحيية بناءة تربر بصفة سائدة من خالل الدوافع و االحتياجات االجتماعيـة و ليس -
ة دون إرهاق بالضرورة دافع بدين، حيث تتجلى املمارسة احلركية اهلائة املستمرة و املتدرجة يف الصعوب

  .أو إعياء، ذلك ألن املنافسة تتجه لإلعتدال كحافز أو غاية
 ميكن أن متارس يف أي مكان مناسب و بأنواع من األدوات و األجهزة املتاحــــة و البديلة مما -

  .جيعلها إقتصادية التكاليف و يف مقدور اجلميع مزاولتها
  .احلصول على جوائز ذات قيم مالية كبرية  متارس كهواية يف وقت الفراغ و ليس من أغراضها -
 ال متارس بالضرورة يف حضور اآلخرين بل ميكن للفرد أن يطبق براجمها املالئمة مبفرده مع أسرته و مع -

  .)2(اآلخرين و يف مترله حىت و لو كان يف موقع مالئم آخر 
  

__________________  
  .م1992 . 17 العدد 07ة املاد. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية) 1(
  .98ص  . 1980 . 1ط) الرياضة للجميع(علي عمر منصوري . د) 2(



املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  : أهداف املمارسة الرياضية-5
د من الناحية البدنية فقط و كل هذا غري حيث يعتقد البعض أن الياضة ختتص بتكوين الفر  

أكدت اإلجتاهات العلمية احلديثة أن هناك وحدة بني مجيع النواحي يتأثر و يؤثر يف سائر النواحي 
األخرى، فالعقل يؤثر على جمهود اجلسم، و اجلسم يؤثر بدوره على جمهود العقل و ال ميكن فصل عمل 

  .)1(أحدمها على اآلخر 
 تقتصر دور املمارسة الرياضية على تنمية اجلسم فقط أي القوة البدنية كما يعتقد البعض،  و هنا و ال-

  :و إمنا يتعداه إىل أبعد من ذلك و فيما يلي أهم ما هتدف إليه املمارسة الرياضية
  هتدف املمارسة الرياضية إىل تربية الفرد من الناحية اخللقية* 
  ركية للفردتعمل على حتسني القدرات العقلية واحل* 
  ترمي إىل مزاولة القاعدة الواسعة من أبناء اجملتمع للفعاليات الرياضية املختلفة* 
  حتسني الصحة و صيانتها و زيادة اإلنتاج* 
  )2(تطوير اللياقة البدنية اليت ختلق القدرة على الدفاع عن الوطن * 
  املمارسة الرياضية تستوجب منط معيشي سليم* 
  إلخاء و حسن املعاملةحتقيق املمارسة ا* 
تزيل تناول التبغ و هلا دور وقائي أي خاصة بالنسبة للشرايني القلبية و العضلية واجلهاز التنفسي حيث * 

  .ينعكس إجيابيا على نفسية الرياضي
  جتعل من الكفاح وسيلة للوصول على اهلدف دون احلاق الضرر باملنافس* 
  .)3(ف مجاعي حىت تعود فائدته على اجلميعتنازل الرياضي عن حقه يف سبيل حتقيق هد* 
  
  

_________________  
 ص – دار النهضة العربية –) التربية السياسية للشباب و دور التربية الرياضية(عواطف أبو العال ) 1(

146.  
  .80ص  . 1980. 1ط. املنشأة الشعبية للنشر ) الياضة للجميع(علي عمر منصوري ) 2(



 ص – دار النهضة العربية –) لتربية السياسية للسباب و دور التربية الرياضيةا(عواطف أبو العال ) 3(
146  

  
املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  : الدوافع املرتبطة باملمارسة الرياضية-6
الرياضي تتميز بالطابع املركب نظرا لتعدد أنواع األنشطة الرياضية إن الدوافع اللمرتبطة بالنشاط   

و جماالهتا ومن األمهية القصوى معرفة املريب ألمهية الدوافع اليت حتفز الطلبة على ممارسة األنشطة الرياضية 
  .املختلفة، و أمهية ذلك بالنسبة للطـــالب و الفرد الرياضي أو النسبة للمجتمع الذي يعيش فيه

  : العم الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي إىلRudik و يقيم روديك -
  
  : الدوافع املباشرة للنشاط الرياضي-7

 املتعة اجلمالية بسبب رشاقة و –اإلحساس بارضا و اإلشباع بسبب النشاط العضلي املستخدم   
  .مجال و مهارات احلركة املستعملة

  . م بالصعوبات و تتطلب الشجاعـــة و اجلرأةحماولة التغلب على تلك التدريبات اليت تتس -
 .اإلشتراك يف املنافسات و املباريات اليت تعترب ركنا هاما بالنسبة للنشاط الرياضي -

  : الدوافع غري املباشرة للنشاط الرياضي-8
  .حماولة الوصول إىل القوة و الصحة عن طريق ممارسة النشاط الرياضي  
  عداد للعمل اجلدي و االنتاجالسعي عن طريق الرياضة إىل اإلست -
 ).1(الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم به املمارسة الرياضية -
  
  
  
  
  

_________________  
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شأت الرياضية على جناعة املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمن: الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  
  الباب األول : 09-95 قانون -9

  األهداف: األحكام العامة
  

 توجيه و تنظيم املنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و – املبادئ – حتدد هذه األمور :01املادة 
  .وسائل تطويرها، و كذا األهداف األساسية املفوضة هبا

  
تتمحور املنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية حول جمموعة من املمارسات البدنية و  :02املادة 

  :الرياضية مدرجة يف سياق منسجم دائم التطوير، و يساهم خاصة فيما يلي
  تفتح شخصية املواطنني فكريا و هتيؤهم بدنبا و احملافظة على صحتهم -
 تربية الشبيبة و ترقيتها إجتماعيا و ثقافيا -
 تعزيز التراث الوطين الثقايف و الرياضي -
 تطوير مثل الصداقة و التضامن و التقارب باعتبارها عوامل التماسك الوطين -
 حماربة األمراض االجتماعية بترقية القيم األخالقية املرتبطة باخللق الرياضي -
 التمثيل املشرف للوطن يف احملافل و املناسبات الرياضية الدولية -

شاطات املنظمة يف إطار املنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية، حقا معترفا به تشكل ممارسة الن
  .جلميع أصناف السكان دون متييز يف السن واجلنس

  
 و تتوىل الدواة و اجلماعات احمللية ترقية املنظومة الوطنية للتربية البدنيـة و الرياضية مبسامهة :03املادة 

او معنوي \ومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية أو كل شخص طبيعي هياكل تنظيم و تنشيط املنظ
  .خاضع للقانون العام أو اخلاص

  
  
  



  
املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

  نية للتربية البدنية و الرياضية تنظيم املمارسات الرياضية وهياكل املنظومة الوط-10
  :تنظيم املمارسات البدنية و الرياضية:  املطلب األول-11

 ختتلف املمارسات البدنية و الرياضية حسب طبيعتها و كثافتها و األهداف املتوخاة منها :04املادة 
  :وهي منظمة حسب األشكال التالية

  التربية الرياضية و البدنية  -1
 اضي الترفيهيالنشاط البدين و الري -2
 رياضة املنافسة -3
 رياضة النخبة و ذات املستوى الداخلي -4
 

  :التربية الرياضية و البدنية: القسم األول -12    
 تشكل التربية و الرياضية قاعدة أساسية لتطوير املنظومة الوطنية للتربية الرياضية و البدنية و :05املادة 

ا فياملسامهة يف التحسني و احملافظة علىالكفاءات هي من جهة ضمن املنظومة التربوية وتتمثل أساسي
النفسية احلركية للطفل الشاب يف األوساط التربوية وما قبل الدراسة و يف مؤسسات التربية والتكوين و 

  .اهلياكل املكلفة باستقبال األشخاص املعوقني
برامج وإمتحانات التربية و  بعد تعليم التربية البدنية و الرياضية مادة مدرجة والزامها يف :06املادة 

  .التكوين، تضمن الدولة وتؤمن تطوير التربية البدنية و الرياضية
  

  :النشاط البدين و الياضي الترفيهي:  القسم الثاين-13    
 و تشمل النشاط البدين و الرياضي والترفيهي يف ترفيه فعال إداري وحر أو منظم يهدف إىل :07املادة 

ا وهتيئته بدنيا وهو موجه إلىكافة أصناف السكان دون متييز يف السن أو تفتح شخصية الفرد ثقافي
اجلنس، و هو منظم ومطور ال سيما خارج األوساط التربوية على شكل نشاطات بدنية و رياضية يف 

و . الوسط املباشر و على أساس برامج حتفيزية تطبقها املؤسسات أو اهليئات العمومية أو اخلاصة املعنية
  .اسا إىل تعزيز و تطوير األلعاب الرياضية التقليدية املستمدة من التراث الثقايف الوطينيهدف أس

  



املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية على جناعة : الفصل الثالث
  املردود الرياضي

نظيم و تنشيط احلركة اجلمعوية يف  تساهم الدولة و اجلماعات احمللية باإلتصال مع هياكل ت:08املادة 
ترقية النشاطات الرياضية الترفيهية ال سيما بدعم األنشطة الرياضية يف الوسط املباشر على مستوى 

  .األحياء و التجمعات السكنية و تساهم كذلك يف تثمني اللعاب و الرياضات التقليدية
  

  :رياضة املنافسة:  القسم الثالث-14
ضة املنافسة يف التحفيز و املشاركة يف املنافسات الرياضية املقننة إستنادا إىل تتمثل ريا: 09املادة 

و تتمحور حول نظام سلمي للمنافسة حسب مستوى املمارسات و /تنظيمات اهليئات الرياضية الدولية
فئة السن يتم تنظيم رياضة املنافسة يف اجلمعيات و النوادي الرياضية حسب أشكال متطابقة مع 

ات واملستلزمات اخلاصة مبختلف قطاعات األنشطة هتدف رياضة املنافسة إىل التعبئة و التربية و املتطلب
  .اإلندماج اإلجتماعي للشاب عن طريق تنافس سليم

  .و تشكل الوسط امليز الذي يساعد على كشف و إبراز املواهب الرياضية
  

  :رياضة النخبة وذات املستوى العايل:  القسم الرابع -15
تتمثل رياضة النخبة و ذات املستوى العايل يف التحضري واملشاركة يف املنافسات املخصصة : 10ة املاد

  .الرامية إىل حتقيق أداءات تقدم إستنادا إىل املقاييس التقنية الوطنية والدولية والعاملية
اءات و تتمحور رياضة النخبة وذات املستوى العايل حول عدة مستويات ختتلف من حيث مستوى األد

و ينتج عن التكفل باملواهب الرياضية قصد التحسني املستمر آلدائهم ضمن هياكل متخصصة . احملققة
للمنتخبات و الفرق الوطنية حىت يروهنم على املستوى العاملي الذي خيوهلم صفة رياضي ذو مستوى 

  .عايل
  
  
  

 للمنشأت الرياضية على جناعة املردود الرياضي        مدى إنعكاس القيادة اإلدارية: الفصل الثالث
  املردود الرياضي



 هتدف رياضة النخبة وذات املستوى العايل بلوغ التفوق من أجل ضمان التتويج املشرف :11املادة 
  .للوطن يف حمفل املنافسات العاملية ال سيما اللعاب األوملبية و بطوالت و كؤوس العامل

 ذات السمعة الدولية الكبرية و اليت حيدد قائمتها وتطور وتدعم أولويا ضمن اإلختصاصات الرياضية
الوزير املكلف بالرياضة بالتشاور مع اإلحتادية الرياضية املعنية واللجنة األوملبية الوطنية بعد أخذ رأي 

  .  أدناه42املرصد الوطين للرياضة املقرر يف املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :الباب الثاين
  

  التطبيقية اخلليفة املعرفية 
  اجلانب التطبيقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اجلانب التطبيقي: الباب األول 
  

   الفصل التمهيدي-
   اهلدف من الدراسة امليدانية-
   تنظيم الدراسة امليدانية-
   املاجل الزماين-:  جماالت البحث -

   اجملال امكاين-                    
  
   صعوبات البحث-



   وسائل البحث-
   متغريات البحث-
   الدراسة اإلستطالعية-
    (MCA)خاص بعمال املركب األومليب و العيب مولودية اجلزائر ( كيفية توزيع اإلستبيان -
   كيفية إجراء املقابلة-
   كيفية إجراء دراسة احلالة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اجلانب التطبيقي
، 2004 ماي 25:  وورعت اإلستثمارات ييوم:اإلستبيان اخلاص بعمال املركب األومليب-أ

  م2004 جوان 05وإسترجعت يوم 
 أوت وهذا نظرا للتحضريات 15 أجريت معه يوم :اخلاصة بالسيد مدير املركب األومليب:  املقابلة-ب

  )2004 أكتوبر 08 إىل 2004 سبتمرب 24(اجلارية اإلحتظان تظاهرة األلعاب العربية العاشرة ما بني 
 10/03/2004: رعت يف توزيع اإلستمارات يوم و ش: إستبيان خاص بالعيب مولودية اجلزائر-ج

  م03/04/2004: وإسترجعت يوم
مصلحة ( للمركب األومليب حممد بوضياف أجريت مع كامل املستويات اإلدارية : دراسة احلالة-د

 مديرية اإلدارة والتنظيم، ومت مجع كمية ال يستهان هبا من املعلومات اخلاصة باملنشأة -)املوارد البشرية
  .يةالرياض



 و حرصا منا علىالوصول إىل نتائج أكثر دقة و موضوعية ومطابقة للواقع قمنا :كيفية البحث -
باختيار كيفية حبث عشوائية أي أننا مل خنص اهليئة بأية خصائص أو مميزات كاجلنس و املستوى الدراسي 

  :و ذلك أن
بارت أو مميزات أو صفات أخرى  العينة العشوائية تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد إلختاذ أي إعت-1

  :غري اليت حددها البحث
  : إختيار العينة العشوائية ألهنا هي أبسط الطرق إلختيار العينات و قد إحتوى حبثي على ما يلي-
 عامال مبختلف املصلح اإلدارية 25على )  جويلية05( املركب األومليب حممد بوضياف – تتكون عينة -

  .اليت يشتغلون فيها
  لحة الصيانة مص-10
   مصلحة املوارد البشرية-06
   مصلحة اإلدارة و التنظيم-09

والذي قدر عددهم من اجملموع األصلي  ) MCA(و تتكون العينة املخترة من العيب مولودية اجلزائر 
للعينة املختارة اليت كان عددها عشرين العبا مت إختيار وإنتقاء مخسة عشر العبا مبراعاة الفروق يف 

   الدراسي ومت توزيع إستمارات اإلستبيان على املستوى
  

  :اجلانب التطبيقي
  ).  جويلية05(الالعبني الذين يتدربون و جيرون منافساهتم على ارضية امللعب األومليب حممد بوضياف 

كل دراسة ال بد أن تكون ذات أهداف، ألنه و بتحديد هذا اهلدف :  اهلدف من الدراسة امليدانية-1
  :الوسائل أو الطرق اليت جتري بواسطتها، و ميكن حتديد أهداف دراسيت امليدانية يفميكن حتديد 

   التأكد من صحة الفرضيات بعد حتليل و مناقشة النتائج-
   معاجلة بعض النقائص اليت ملسناها يف املوضوع وإعطاء بعض اإلقتراحات والتوصيات -
  وع فتح اجملال أمام دراسات أخرى أكثر تعمقا يف املوض-
  : تنظيم الدراسة امليدانية-2

و هذا )  جويليـة05(قمت بإجراءا دراسة حالة لديوان املركب األومليب حممد بوضياف   
 موارد مادية –) رؤساء مصاحل/ مؤقتون/ عمال دائمون(موارد البشرية : بالتحديد كل ما حيتوي من 

  )معدات ياضية/ وسائل/ جتهيزات (



حممد (ختيار جمموعة من األسئلة املتقنة مع السيد مدير املركب األومليب و قمت كذلك بإجراء مقابلة با
  ).بوضياف

  . إستبيان خاص بعمال املركب األومليب و عرض حتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها-
وعرض و حتليل ومناقشة النتائج ) MCA( إستبيان خاص مبجموعة من العيب مولودية اجلزائر -

  .احملصل عليها
  :االت البحث  جم-3

  ) جويلية05( مت توزيع كل من افستبيان باملركب األومليب حممد بوضياف : اجملال املكاين-أ    
 أشهر بداية من شهر جانفي 8:  شرعت يف إجناز هذا البحث يف مدة قدرها: اجملال الزماين-ب

  .2004 إىل غاية هناية شهر سبتمرب 2004
  

  :اجلانب التطبيقي
جلمع املراجع وتوفري املادة العلمية واإلنطالقة يف اجلانب )  مارس–جانفي (لبحث وخصصت مدة هذا ا

النظري و يف املدة املتبقية كان عملي موجه إىل اجلانب التطبيقي و باملوازارة كان العمل على إمتام 
  .اجلانب النظري، حويصلة النتائج و خالصتها

  
  : وسائل البحث-4
الذي (لعلمي الذي إنتهجته يف إجناز هذه املذكرة هو املنهج الوصفي  إن املنهج ا: اإلستبيان-1   

يعتمد على حتليل العالقات بني املتغريات و حماولة قياسها، و إستعملنا اإلستبيان كوسيلة للبحث كونه 
لكونه تقنية شائعة اإلستعمال و وسيلة علمية جلمع البيانات واملعلومات مباشرة منمصدرها األصلي و 

تعملنا اإلستبيان كأداة للبحث باعتبارها مناسبة لعمال املركب األومليب، و أننا إستعملنا األسلوب لقد إس
 23البسيط لطرح األسئلة لكي يتسىن لعمال املركب فهمها بسهولة و وضوح و حيتوي إستمارة على 

  :سؤاال موجهة لعمال املركب و تتمحور حول
  :ي للمنشأة الرياضية على مدى جناعه املردود الرياضي أسئلة خاصة بسمات شخصية القائد اإلدار-
 أسئلة خاصة بأمهية إتصال القائد اإلداري بعماله داخل املنشأةالرياضية و ما مدى إنعكاس هذا على -

  .جناعه املردود الرياضي
   أسئلة خاصة مبدى إنعكاس خمتلف أمناط القيادة اإلدارية على جناعه املردود الرياضي -



 هي أسئلة بسيطة يف أغلب األحيان تطرح على شكل إستفهامي ميكن خاصيتها يف :ة املغلقة األسئل-أ
حتديد مسبق ألسئلة من نوع املوافقة أو عدم املوافقة، و قد تقتضي أجوبة حمددة على اجمليب إختيار 

  . كما ورد يف السؤال/ واحدة منها فقط 
رية الكاملة للمجيبني يف إدالء آرائهم للتعبري عن  و يف هذه األسئلة املطبق احل: األسئلة املفتوحة-ب

  .املشكلة املطروحة
 و هنا جيد اجمليب جدوال عريضا ألجوبة وما عليه إال إختيار األجوبة املناسبة، : األسئلة اإلختيارية-ج

  .كما هو احلال يف األسئلة املتعلقة، إال أهنا تفتح اجملال إىل إضافات ممكنة
  :اجلانب التطبيقي

 حتتوي هذه األسئلة على فرعني أو أكثر، فرعها األول يكون :نصف مغلقة/  األسئلة نصف مفتوحة-د
  .مغلقا و فروعها األخرى تتميز باجلرئة الكاملة للمجيبني فإلداالء بآرائهم اخلاصة

  :يف حبثنا هذا ورد متغريان إثنان مها: متغريات البحث
  رية للمنشآت الرياضية و الذي هو القيادة اإلدا:املتغري املستقل -
  والذي هو املردود الرياضي:املتغري التابع -

  :  الدراسة اإلستطالعية-5
 05) (حممد بوضياف(قبل الشروع يف طبع اإلستبيان و املوجه إىل عمال املركب األومليب   
نة  عمال من العي10 إستمارات لإلستبيان على 10قمنا بإجراء إستطالع أويل متثل يف توريد ) جويلية

اليت إخترناها، و ذلك للكشف على مدى تفهم العمال لألسئلة املوجهة إليهم، و قد تبني لنا عند مجع 
اإلستمارات و اإلطالع عليها أن العمال قد فهموا و إستوعبوا حمتوى اإلستبيان بكل سهولة األمر الذي 

  .جعلين أقوم بطبع اإلسـتبيان و توزيعه على بقية العينة
 بعد مجع كل اإلستمارات اخلاصة بعمال املركب األومليب، قمت بتوزيع و :اإلستبيانكيفية تفريغ  -

 إستبيانا موجها إىل عمال املركب األومليب مبختلف مصاحله، و قد 25فرز اإلستبيانات اليت بلغ عددها 
ة متت هذه العملية حبساب عدد تكرارات األجوبة اخلاصة بكل سؤال و بعدها مت حساب النسب املئوي

  :بطريقتني
  : ختص األسئلة املغلقة ونصف مفتوحة على النحو التايل:الطريقة األوىل

  اجملموع العام للعينة ÷ x 100العدد = س 
  :و خيص اإلختيارية و هي على النحو التايل: الطريقة الثانية

  اجملموع التكراراي العام ÷ x 100العدد التكراري = س



 إلختيار مدى داللة الفرق بني ترار ما حصل عليه  الذي يستخدمK2و باستخدام إختبار  -
 :الباحث، و يشمل تكرار املشاهد وتكرار متوقع،و يعطي قاونه بالشكل التايل

 
 
 

  :اجلانب التطبيقي

 2) Fe–Fo ( =    K  حيث أن Fo =  ،التكرارات املشاهدة و املالحظةFe =  

  Fe       

 R= (c-1)(r-1)رية بـ التكرارات املتوقعة و يعطي قانون درجة احل
  عدد السطور: R عدد األعمدة ،  :Cحيث أن 
 تعترب املقابلة أداة هامة جلمع البيانات و تستخدم يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية والتربوية و :املقابلة

  .الرياضية و النفسية و السياسية وغريها لإلستفادة هبا يف عمليات التوجيه أو التشخيص أو العالج
 املقابلة مباشرة عن حمادثة جادة يقوم هبا شخص مع أشخاص آخرين و تكون موجهة، حنو هدف -

حمدد، غري جمدد الرغبة يف احملادثة لذاهتا و على ذلك فإنه اهلدف من املقابلة شرط أساسي لقيام عالقة 
  .حقيقية بني القائم باملقابلة و بني املبحوث

أن املقابلة عبارة عن حمادثة موجهة يقوم هبا )  English et Englishإجنلش و إجنلش ( و يرى -
شخص مع شخص آخر أو اشخاص آخرين، هدفها إستشارة أنواع معينة من املعلومات إلستغالهلا يف 

  .حبث عملي أو اإلستعانة هبا التوجيه و  التشخصي والعالج
حوث من أجل إستشارة دوافعه فاملقابلة إذا عبارة عن عملية تفاعل لفظي بني القائم باملقابلة واملب

للحصول على بعض املعلومات و التغريات و اليت تتعلق بآرائه و إجتاهاتـــه و معتقداته و ميكن أن 
  .تساعد املقابلة غي التقومي للبيانات و املعلومات اليت حيصل عليها الباحث بأساليب أخرى

  :ط التالية ميكننا أن حندد خصائص املقابلة يف انقا: خصائص املقابلة-
   هلا غرض حمدد و واضح-1
 يتم فيها التبادل اللفظي بني القائم باملقابلة و املبحوث، و ما يرتبط هبذا التبادل تفاعل اجلدل و تأثري -2

  .علىالسلوك املبحوث و تغرياته
   يتم فيها املواجهة بني القائم بااملقابلة و املبحوث-3



دة للمقابلة، وختتلف هذه التصنيفات عن بعضها من حيث  توجد تصنيفات متعد:تصنيفات املقابلة -
  :الشكل و املوضوع و ميكن تصنيفها يف ضوء العوامل التالية

  :اجلانب التطبيقي 
   املقابلة يف ضوء الغرض منها-أ
   املقابلة يف ضوء عدد املبحوثني-ب
   املقابلة من حيث درجة التقنني-ج
  
قابلة إىل حجم احلقائق لغرض البحث واإلستفادة منها يف  هتدف امل: تصنيف يف ضوء الغرض منها-أ

  :التوجيه والتشخيص و العالج، وعندما يلجأ الباحث إىل املقابلة كأداة جلمع البيانات فإنه يهدف إىل
وهي املقابلة اليت يقوم هبا الباحث مع املبحوثني جلمع البيانات للبحث، و :  املقابلة حلجم البيانات-1

عذر حصوله على املعلومات املتعلقة مبشاعر األفراد ودوافعهم، و غتجاهاهتم و قيمهم ذلك يف حالة ت
وعقائدهم باإلضافة فهي تستخدم يف الدراسات اإلستطالعية للتعرف على مجيع العوامل واملؤثرات اليت 

  .ترتبط باملشكلة
شكلة اليت تعاين منها  و هي هتدف للتعرف على مجيع املتغريات املؤثرة يف امل: املقابلة الشخصية-

البحوث،و حتديد العوامل و الظروف احمليطة به، ويستخدم هذا النوع من املقابلة يف تشخيص حاالت 
  .املبحوثني الذين يعانون من بعض املشكالت النفسية أو االجتماعية

   و تتم هبدف رسم خطة العالج للمبحوث ملساعدته على فهم نفسه : املقابلة العالجية-
تتشابه خطوات متيم إستمارة املقابلة يف خطوات تصميم إستمارة : ت تصميم إستمارة املقابلةخطوا* 

اإلستفتاء، فال توجد فوق جوهرية بني اإلستمارتني و ال يف طريقة إعداد كل منها و الفرق بينهما يف 
  .التسمية قد مكننا أن نقول إستمارة مقابلة أو إستمارة إستفتاء

 أن جناعة املقابلة يتوقف إىل حد كبري على خربة و تــــدريب و مهارة :ةكيفية إجراء املقابل
القائم هبا، و ميكن إكتساب هذه املهارة واخلربة عن طريق املمارسة العلمية املتعلقة بدوافع أو حمركات 
يدة السلوك، و مكونات الشخصية و أساليب اإلتصال و التأثري وأنواع العالقات اإلجتماعية واملقابلة اجل

ختطط العناية لتحقيق هدف   ليست جمرد سلسلة من األسئلة واإلجابات، بل هي خربة بني شخصني،
  معني، و جيب على الباحث أن 

  
  :اجلانب التطبيقي



خيلق جوا من الود و التسامح، و يوجه املناقشة يف اإلجتاهات املطلوبة، وتشجيع املبحوث علىالتعبري عن 
ارة دوافعه لكي يقدم كل ما لديه من حقائق، بعض العوامل اليت جيب رأيه بكل وضوح وصراحة وإث

  :إتباعها عند إجراء املقابلة
  حتديد املبحوثني -1
 إستشارة دوافع األفراد -2
 هتيئة اجلو املناسب للمقابلة -3
 توجيه األسئلة -4
 احلصول على اإلجابة -5
 تسجيل اإلجابات -6

  
  :دراسة احلالة

مق عن العوامل املعقدة اليت هتم يف فردية وحدة إجتماعية متثل دراسة احلالة نوعا منالبحث املتع  
هبا، شخصا كان أو أسرة أو مجاعة، أو مؤسسة إجتماعية أو جمتمعا حمليا، و من خالل إستخدام عدد 

) احلالة(من أدوات البحث ميكن الوصول إىل بعض البيانات واحلقائق املقاسة، عن الوضع القائم للوحدة 
و العالقات القائمة مع اهليئة، و بعد حتديد العوامل و القوى اليت حتكم سلوكها بعمق و اخلربات املاضية، 

و حتليل نتائج تلك العوامل وعالقاهتا، يستطيع الباحث أن يكون صورة شاملة متكاملة للوحدة كما 
  .تعمل يف اجملتمع

ة فرد ما يهدف شخص  إن الباحثني يف اجملال االجتماعي و النفسي يوجهون إهتمامهم لدراسة شخصي-
حالة معينة، و أحيانا يهتمون بالفرد من حيث آلة شخصية فريدة أو على أنه منط ممثل كاجلماعة اليت 
تنمي إليها، و مادام الفرد يعيش يف نطاق إجتماعي فإن دراسة احلالة جيب أن تتضمن معلومات عن 

  .اجلماعة و التفاعل االجتماعي و األدوات واملعايري االجتماعية
 إن حتليل احلالة جيب أن يصاغ يف إطار إجتماعي واف، و حتدد طبيعة احلالة، أبعاد هذا اإلطار، و -

  ينبغي أن تتضمن دراسة احلالة معلومات وافية عن األفراد واجلماعات و 
  :اجلانب التطبيقي

يئة اليت يعيشون فيها، الظروف احمليطة هبم، و طبيعة العالقات هبا، كما أن األفراد يف تفاعل مستمر مع الب
و على ذلك ال ميكن فهم سلوكهم من دون التعرف علىالعالقات القائمة بينهم و بني الظواهر البيئية 

  :احمليطية



 و يستطيع الباحث احلصول على البيانات دراسة احلالة من العديد من املصاحل، مثل اخلرائط و الرسوم - 
ية مع املفحوصني ومع األصدقاء و الرسوم املختلفة و املختلفة و املالحظات و املقابالت الشخص

املالحظات و املقابالت الشخصية مع املفحوصني و مع األصدقاء واألقارب و املذكرات اليومية و 
  .اإلخبيارت و املقاييس النفسية أو اإلجتماعية أو اجلسمية

  :أيضا السجالت احلكومية واملدرسية و اهليئات االجتماعية و غريها
 ينبغي علىالباحث أن يكون متأكدا من توافر اإلحصائيات والبيانات واملصادر التارخيية اليت تعطي  و-

صورة واضحة عن اجملتمع و خصائصه و تطوره كذلك جيب حتديد الطريقة اليت ستجمع بواسطتها 
ساعد البيانات كذلك جيب أن تتم عملية مجع البيانات و تسجيلها بطريقة منتظمة و دقيقة، حبيث ت

الباحث على إستخالص احلقائق املتعلقة باحلالة املدروسة، ويعتمد التسجيل على الوصف الدقيق للحالة 
بشرط أن يكون ذلك بأسلوب موضوعي، فال يغري الباحث يف احلقائق متأثرا بآرائه و إجتاهاته الشخصية 

  .و عليك بعد ذلك تصنيف البيانات على أساس أوجه التشابه بينها
ة احلالة تشبه الدراسة املسحية، إال أنه يوجد إختالف بينهما من حيث أنه من الدراسة املسحية  ودراس-

  .حجم البيانات تتعلق بعوامل قليلة من عدد كثري من األفراد
بينما يف دراسة احلالة يقوم الباحث بدراسة مستفيضة لعدد حمدود من احلاالت يقوم الباحث بدراسة 

حلاالت عن طريقها على البيانات ومعلومات على درجة كبرية مناألمهية واليت مستفيضة لعدد حمدود منا
  .قد ال تستطيع التوصل إليها عن طريق الدراسات املسحية

  :تستخدم دراسة احلالة يف الضروف التالية: ظروف إستخدام دراسة احلالة
  
  

  :اجلانب التطبيقي
ة تفصيلية يف جماهلا اإلجتماعي وحميطها عندما يرغب الباحث يف دراسة املواقف املختلفة دراس -1

الثقايف مبا حتتويه هذه الثقافة من قيم و عادات و تقاليد وأراء وأفكار وعقائد و إجتاهات 
  .سائدة

 .عندما يرغب الباحث يف دراسة التطور التارخيي لشخصية ما أو ظاهرة أو جمال معني -2
اخلة اليت ميكن إستخدامها يف وصف عندما يرغب الباحث يف التوصل إىل معرفة العوامل املت -3

حتليل العمليات االجتماعية اليت يقوم هبا األفراد نتيجة حدوث اتفاعل بينهم كالتنافس 
 .       والتعاون والتوافق



 إن دراسة احلالة تقدم لنا إسهامات مفيدة للبحث وعلى الرغم من ذلك ينبغي أن :حدود دراسة احلالة
  :ات حدود معينة هييدرك الباحث أن لتلك الدراس

قد يتجه الباحث إىل احلقائق اليت تتفق مع آرائه و توجهاته ومعايريه الشخصية متجاهال  -1
  .اجلوانب اليت تتناقض معها

 .قد يسجل ملخص األقوال اليت تتفق مع ما يرديه الباحثن يف ذلك تعريف للحقائق عن وضعها -2
 و حياول كتابتها فيصعب قد يلجأ املفحوص إىل عدم ذكر احلقائق كما حدثت فعال -3

 .علىالباحث حتديد ما حدث منها وما مل حيدث
 .صعوبة تعميم النتائج و ذلك إلختالف احلالة عن غريها من احلاالت األخرى باجملتمع -4
يستهلك الباحث يف دراسة احلالة الكثري من الوقت و اجلهد و املال، مما يقلل من أمهية تلك  -5

 )1(يف البحث الدراسات ومدى اإلعتماد عليها 
  
  
  

____________________  
طرق البحث العلمي / كتاب-الدكتور إخالص حممد عبد احلفيظ والدكتور مصطفى حسني)  1(

 دار النشر . 95.94.93.92والتحليل اإلحصائي ص
  :اجلانب التطبيقي

  : صعوبات البحث -7
لو من الصعوبات و املشاكل البد أن نذكر بأنه ما من حماولة أو حبث أو إجراء أي دراسة ال خت  

هلذا سنكتفي بذكر أهم الصعوبات الساسية اليت واجهتها فيمختلف مراحل إجناز هذ البحث، سواءا 
  .كان على املستوى النظري أو التطبيقي

  :فأما الصعوبات على املستوى النظري فتمثل يف
وضوع الساعة، وهذا النقص  نقص املراجع والبحوث اليت تناولت هذا املوضوع و خاصة أن القيادة م-

  .لوحظ على مستوى مكتبتنا يف املعهد
 األمر الذي إضطرن يللتنقل على معهد يف علم االجتماع وعلم النفس حيث واجهتين بعض املشاكل -
  :منها
  اإلكتضاض داخل املكتبة وغريها من املشاكل اإلدارية* 



  نقص املراجع حول هذا املوضوع وخاصة بالغة العربية* 
  رمجة من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربيةالت*

  :أما على املستوى التطبيقي فتمقلت فيما يلي
وهذا )  جويلية05(سجلت صعوبة يف إجراء املقابلة مع السيد مدير املركب األومليب بوضياف  •

 24يف ضبط تاريخ هذا املوعد و خاصة مع برجمة األلعاب العربية العاشرة املنظمة باجلزائر من 
  . أكتوبرب08مرب إىل سبت

حممد (سجلت صعوبة يف إسترجاع إستمارات اإلستبيان املوزعة علىعمال املركب األومليب  •
 .حيث أن البعض منها مل يتم إستراجاعها إال بعد مدة طويلة) بوضياف

كما واجهت صعوبة يف إستخدام منهج دراسة احلالة وكذلك إسترجاع اإلستمارات اخلاصة  •
اليت وزعت عليهم أثناء تدريباهتم على أرضية ملعب املركب ) MCA(زائر بالعيب مولودية اجل

  .   و إمهال بعض اإلستمارات من طرف بعض الالعبني)  جويلية05(األومليب حممد بوضياف 
  
  
  
  
  

  
  

  :نتائج املقابلة مع السيد
  

  مدير املركب األومليب حممد بوضياف
  )جويلية05(

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  ) جويلية05( السيد مدير املركب األومليب حممد بوضياف  نتائج املقابلة مع-1
  

بعد توفري اجلو اخلاص باملقابلة واملتمثل يف ضبط موعد مع السيد املدير كانت األجوبة على األسئلة 
  :كاآليت

  :اجلوانب األول
تطبيقها نعم بصفيت مدير هلذه املنشأة الرياضية وما أختلى به من صالحيات يف إختاذ القرارات و سنها و

  .علىالعمال هذا ما جيعلين قائدا هلا
  :اجلواب الثاين

بصفيت القائد األول و األخري هلذه املنشأة الرياضية أستطيع أن أثر على سلوك املرؤوسني و كل 
  .الوحدات ختضع لسلطة املدير العام والذي هو أنا

  : اجلوب الثالث
وجود مشاكل إدارية روتينية كسائر املؤسسات صليت بالعمال بصفة عامة بعالقة طيبة و هذا ال ينفي 

  .اجلزائرية
  :اجلواب الرابع

نعم توجد صعوبات يف تطبيق منط القيادة مع العمال ويف غالب األحيان يكون النمط القيادي اخلاص يب 
أي مبفردي، و احيانا ال توجد صعوبات ألنين سيد املوقف يف إختاذ و تسيري ) Individuel(شخصيا 

  . قياديت اإلداريةو فرض منط
  :اجلواب اخلامس



توجد مشاكل عويصة بنمط القيادة اإلدارية الذي أحتلى به و فيما الرقابة تكون الوحدات الرياضية 
  .التابعة للمركب األومليب والنتشرة عرب تراب العاصمة هذا ما جيعلين أتلقى عراقيل يف رقابتها

  :اجلواب السادس
  .ى تطبيقه وعلى رأسها اللجنة التأديبية اليت تتخذ القرارات عند احلاجةيوجد نظام داخلي و أنا ساهر عل

  
  

  :اجلواب السابع
  .منط القيادة دميقراطي و تشاوري مع كل أعضاء املؤسسة الرياضية مبا فيه الشريك االجتماعي

  :اجلواب الثامن
تقليدي املعتاد إىل النمط نعم أقوم بتجديد أساليب العمل و مؤخرا إعتمدت على تغيري النمط اإلداري ال

مانامجنت املؤسسات و كذا إستثمار املوراد البشرية و جتديد هياكل املؤسسات و إقتراح فكرة (اجلديد 
أي حمدودية ) املدير العام             مدير الوحدة(التسويق الرياضي وفقتراح بتطبيق ال مركزية القرار 

  .القرار
  :اجلواب التاسع

  ر و حنن نعيش ظروف عمل مناسبة داخل املنشاة الرياضية اخلاصة بنا ال توجد مشاكل تذك
  :اجلواب العاشر

نعم أسهر على تقدمي النصح واخلربة للعمال والسهر على الرفع من آدائهم أثناء العمـل، و هذا عند 
  .الضرورة

  :اجلواب احلادي عشر
  .نخذة من اجلمعيات العامة العمالية نعم أشرك العمال يف األمور اليت هتمهم وهذا عن طريق اللجان امل

  :اجلواب الثاين عشر
  أعمل على السهر على رفع محاس و دافعية العمال لتحقيق نتائج إدارية جيدة

  :اجلواب الثالث عشر
يف نظري أرى مصادر القوة والسلطة تتمثل يف كسب القاعدة العمالية ألهنا مصدر قويت كمدير هلذه 

  .املنشأة الرياضية
  : الرابع عشراجلواب



حبكم منصيب، تلقيت معلومات ال بأس هبا فيما خيص القيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية و هذا منخالل 
  .البعثات اليت قمت هبا يف اخلارج

  
  :اجلواب اخلامس عشر

  .النمط القيادي الذي أستخدمه مع عمايل هوالدميقراطي التشاوري
  :اجلواب السادس عشر
  .نشأة الرياضية رديئة جدا وهذا ما جيعلين أعيد النظر إلىهذا امللف احلساسأرى سياسة اإلتصال امل
  :اجلواب السابع عشر

فيما خيص إختاد القرارات اهلامة و اليت يف غالب األحيان ما تكون باستشارة املعنيني باألمر و هذا 
  .بإصدار القرار بعد اللقاء والتشاور

  :اجلواب الثامن عشر
  .مباشرة مع العمالعملية اإلتصال تتم 
  :اجلواب التاسع عشر

إن القيادة اإلدارية تلعب دورا هاما يف إستمراريةاملنشأة الرياضية وهلا دور تربوي بالدرجة األوىل و 
  .وقائي يف خدمة املنشأة يف حد ذاهتا

  :اجلواب العشرون
دم مصلحة العامل تعسفي ة ال خي) القوة(أرفض أسلوب القوة للتأثري على العمال ألن هذا املنطق 

  .واملؤسسة
  :اجلواب الواحد و العشرون

  .أعطي أمهية قصوى لنشر اإلعالنات اخلاصة باملؤسسة الرياضية، ألن اإلعالن شيئ ضروري للتعريف هبا
  :اجلواب الثاين و العشرون

 لدينا طريقة خاصة جبلب اجلماهري الرياضية واليت تدخل ضمن منطي القيادي ومتكن يف حسن التهيأة
  .وتوفري كل اإلمكانيات الضرورية حلضور كل الفعاليات والتظاهرات املقامة على أرضنا

  
  
  

  :اجلوانب الثالث و العشرون



تلقيت تكوينا فيما خيص نشر ثقافة الالعنف باملنشأة الرياضية و هذا عن طريق إدراج فكرة الصبورة 
ب سلوك اجلماهري مبخاطر العنف اإللكترونية وهي تعترب وسيلة تربوية يف إعطاء الدروس وهتذي

  .باملالعب
  :اجلواب الرابع والعشرون

  نعم النمط القيادي اخلاص يب له تأثري بالغ األمهية على كافة العمال
  :اجلواب اخلامس و العشرون

فيما خيص تفويض سلطة إختاذ القرار إىل املرؤوسني فهذه نقطة مدرجة ضمن صالحيايت فهنالك بعض 
  ).تفويض مباشر( املفعول بدون حضوري الشخصي القرارات السارية

  :اجلواب السادس والعشرون
  .نعم و أنا أحتلى بنمط قيادي دميقراطي تشاوري و الذي هو مرهون مبناقشة القرار مع املرؤوسني

  :اجلواب السابع و العشرون
ن املردود الياضي ليست من صالحيايت كقائد إداري حتفيز الفرق املتعاقدة مع إدارة املنشاة الزيادة م

  .فدوري هو إمضاء العقود و توفري اجلو املناسب إلجراء التدريب واملنافسة
  :اجلواب الثامن و العشرون

  .إن من صالحيايت كقائد إداري هو السهر ليال هنارا على توفري اجلو املناسب إلجراء املقابالت الرياضية
  :اجلواب التاسع و العشرون
 اإلدارية الدميقراطية داخل املنشأة االيضية إنعكاس إجيايب على نتائج الفرق بطبيعة احلال أن القيادة

املتعاقدة مع املنشأة ألن إجناح أي منافسة أو تظاهرة رياضية ال يكون مردودها إجيايب إال بالتسيري اجليد 
  .والتنظيم املعقول للهياكل الرياضية

  
  

  :اجلواب الثالثون
  .ية وماسة لنجاح و جناعة مردود الفرق املتعاقدة مع املنشأة الرياضية إن القيادة اإلدارية ضرورة حتم

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : خالصة املقابلة-6

القائد العام هلذه املنشأة الرياضية والذي أتاح يل الفرصة (لقد أجريت املقابلة مع السيد املدير   
العمال وكذا املرؤوسني وكيفية عقد إلكتشاف منط القيادة املنتهج داخلها و كيفية التعامل مع 
  .اإلتفاقيات مع الفرق املتعاقدة، و كذا كيفية برجمة رزنامة تظاهرات

إن النمط الذي إستخلصته من هذه املقابلة هة أن املدير له تصور يف تطوير نظام التسيري وهذا متاشيا مع 
 الرياضي و كذا إنتهاج ال مركزية التحوالت اإلقتصادية و فكرة العوملة من خالل إدراج نظام التسويق

  :التسيري فهذا كله ينعكس إجيابا علىمردود الفرق الرياضية اليت جتد كل شيئ متوفر من
  قاعات رياضية جمهزة ونظيفة -



أرضيات معشوشبة و مدروسة وهياكل متوفرة على كل املرافق و األجهزة األمنية الت يتوفر  -
 .ت، ناهيك عن اإلستقبال اجليداجلو إلجراء خمتلف التدريبات واملنافسا

من خالل املقابلة ملسنا أن للمدير إرادة قصوى جلعل من هذه املنشأة الرياضية مؤسسة إستثمارية  -
تتماشي وفق التحوالت اإلقتصادية اليت تفرض دوما حتميات جيب أن نأخذها بعني إستثمارية 

 أن نأخذها بعني اإلعتبار تتماشي وفق التحوالت اإلقتصادية اليت تفرض دوما حتميات جيب
والتأقلم معها إذا أردنا الوصول إىل الرفاهية والبقاء يف نفس املستوى التنافسي واللحاق بالرمت 

الرجل املناسب : البوي الذي تفرضه الدول الكربى يف اجملال االقتصادي فعمال باملقولة اليت تقول
نا فقد أصبح عامل الكفـاءة و الفعالية يف املكان املناسب و اليت و لألسف غري مطبقة يف بالد

  .  حامسني يف حتديد من يتوىل منصب املدير
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :نتائج اإلستبيان املوجه إىل عمال املركب األومليب
  



  جويلية05حممد بوضياف 
  التحليل+  العرض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة قادرا على إختاذ القرار مبفرده؟ هل ترون أن القائد اإلداري للمنشأة الرياضي: 1س: السؤال األول
  . معرفة مدى حتكم القائد اإلداري يف إختاذ القرارات:اهلدف من طرح السؤوال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 72  18  نعم
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  :العرض واملناقشة
 أجابوا بأن قائدهم اإلداري قادرا على إختاذ القرار مبفرده % 72 اجلدول أن نسبة و يتبني لنا من خالل

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن أعمال املنشأة الرياضية يرون يف قائدهم قائدا يتميز بنمط قيادي 



ا ميكن دميقراطي يف إختاذ القرار وعرض املشكلة للنقاش و تلقي اإلقتراحات مع املرؤوسني خبصوص م
إختاذه من قرارات مث يقوم هو بإختاذ القرار و يترك حرية املرؤوسني أثناء أدائهم لعملهم مع إعطاء بعض 

  .التوجيهات والتدخل إذا ألزم ذلك
 من العمال فأجابو بأن القائد اإلداري للمنشأة الرياضية غري قادر على إختاذ القرار %28أما نسبة 

و يترك املشكلة للمرؤوسني كي يناقشوها و . منط قيادي حر فقطملفرده أي أهنم حكموا أنه ذو 
يتخذون القرار بشأهنا و هذا القائد يفوض سلطته للمرؤوسيه حرية التصرف إل يأداء عملهم و ال 

  .يتدخل إال نادرا و هنا يكون تدخله يف شكل أنه يطلب العلم مبا حدث
  ر على حتمل املسؤولية امللقاة عليهم؟ هل ترون أنالقائد اإلداري قاد:2س: السؤال الثاين 

  . معرفة مدى قدرة القائد علىتحمل مسؤولياته امللقاة على عاتقه:اهلدف من طرح السؤال
  :العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
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 من عمال املنشأة الرياضية أقروا بأن % 80 نالحظ أن نسبة من خالل حتليل النتائج: العرض واملناقشة
القائد قادر على حتمل املسؤولية امللقاة عليه وهذا من خالل مالحظاهتم الدائمة بالتعامل مع خمتلف 
املشاكل اإلدارية و إجياد احللول وكذا التعامل معهم معهم وإستخدام النمط القيادي الدميقراطي أي أن 

منخالل ما يكتسبه من مهارات للقيام بأعمال ذهنية وحركية و أن أعماله تتسم بالدقة و قدرته إلدراك 
  .السهولة



 من العمال فريون بأن قائدهم اإلداري غري قادر على حتمل املسؤولية امللقاة على عاتقه %20أما نسبة  
طريقة العمل وكثرة كلسوء التفاهم يف . لوجود مشاكل بني العمال والقائد العام للمنشأة الرياضية

  .الغيابات وغريها من املشاكل
  
  
  

   هل حيي العمال و يدافع عنهم؟:3س: السؤال الثالث
 مدى إحساس و شعور العمال بوجود قائد يدافع عنهم و حيمي مصاحلهم :اهلدف من طرح السؤال

  داخل املنشأة
  : العرض اجلدويل

  
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 92  23  نعم
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 من العمال لديهم موقف إجيايب إجتاه قائدهم اإلداري و هذا أنه % 92 إن نسبة :العرض واملناقشة
بإستخدام أساليب توفري احلماية أناء أدائهم لعملهم داخل املركب األومليب و هذا بتوفري احلماية ضد 

و كذا االستماع إىل مطالبهم ) الوطنية والدولية( شىت احملامل األخطار املهنية و كذا الدفاع عنهم يف
  .املشروعة، و هذا مما جيعل منه حمبوبا و ذا قيمة عالية بني أوساط العمال



 من العمال فريون بأنه ال حيميهم و ال يدافع عنهم وهذا راجع %08أما عن النسبة الظئيلة املقدرة بـ 
 ككثرة الغيابات املتكررة و قلة اإلهتمام مبكانة القائد اإلداري لوجود إمهال من طرف هؤالء العمال،

للمنشأة الرياضية و كذا وجود صراعات داخلية بني هذه الفئة العملية والقائد اإلداري للمنشأة 
  .الرياضية

  
  

   هل مينح لكم القائد فرصة لإلبتكار واإلبداع؟:4س: السؤال الرابع
  .تح جمال إكتشاف مواهب العمال من طرف القائد اإلداري معرفة مدى ف:اهلدف من طرح السؤال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 84  21  نعم
  %16  04  ال
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  % 84 إنطالقا من النتائج احملصل عليها يف اجلدول نالحظ أن نسبة :العرض و املناقشة
نشأهتم الرياضية يفتح هلم جمال إكتشاف مواهبهم كاالبتــكار و اإلبداع جتمع بأن القائد اإلداري مل

يف أداء عملهم و هذا أن هذه الصفات واملزايا اليت يتحلى هبا القائد كمحاولة كشف ما خيتزنه عماله من 
  .إبتكار و إبداع أثناء العمل و كذا حماولة تطوير املهارات

 الثقة يف النفس و االلتزام بالعمل و متطلباته و أن يكون القائد والقدرات العلمية والفنية باإلضافة إىل
  .القدوة احلسنة لعماله



 من عمال ال يرون بأن قائدهم مينح هلم فرصة االبتكار واالبداع و هذا راجع جلهلهم %04أما نسبة 
و إكتشاف ملهام القائد أو لعزلتهم عنه و حيادهم و هذا ما جيعلهم مبحيط أفراد اجلماعة لتهيئة ج
  .القدرات اخلارقة يف اإلبتكار واإلبداع وعزلتهم و كذا منع زمالئهم من اإلتصال بقائدهم

 هل يسمح لكم القائد اإلداري ملنآتكم الرياضية باملشاركة يف إختاذ القرارات :5س: السؤال اخلامس 
  اهلامة ملنشآتكم؟

  .ات اهلامة اليت ختص املنشآت معرفة مدى إشتراكه لعماله يف القرار:اهلدف من طرح السؤال
  :العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 92  23  نعم
  %08  02  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 من خالل نتائج اجلدول أعاله نرى بأن هناك نسبة ساحقة من عمال املركب :العرض و املناقشة

ن قائدهم اإلداري يسمح هلم باملشاركة يف إختاذ من العمال يرون بأ% 92األومليب وو املقدرة بـ 
لذلك هناك . القرارات اهلامة ملنشأهتم الرياضية وهذا راجع ألن عملية إختاذ القرار هي صفة مميزة للقائد

تعابري تستخدم مثل املساعدون، هؤالء يساعدون القائد يف حتليل املوقف من كافة جوانبه لكنهم ليسو 
لقرار على مسمع اجلميع و يف وقته املناسب له أمهية كبرية ال تقل يف أمهيته عن أصحاب قرار، و إختاذ ا

القرار نفسه ألن القرار إلذا مل يكن يف الوقت املناسب تضيع فرص تأثريه و جناحه وإنعكاساته السلبية 
  .واإلجيابية علىالقائد نفسه

وا بأن قائدهم اإلداري ال يسمح  قرر%2أما عن النسبة الضئيلة من العمال الذين قدرت نسبتهم بـ 
هلم باملشاركة يف إختاذ القرارات اهلامة ملنشآهتم الرياضية وهذا أهنم حكموا بأنه متسلط و حمب للسلطة و 

  .منع زمالئهم من اإلتصال بقائدهم والقيادة مبفرده و هذا جلهلهم ملبادئ القيادة و أمناطها



   باحلوافز املادية واملعنوية؟هل يهتم قائدكم اإلداري: 6س: السؤال السادس
  . معرفة مدى إهتمام القائد باحلوافز املادية و املعنوية:اهلدف من طرح السؤال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 72  18  نعم
  %28  07  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 من العمال يرون بأن %18القدرة بنسبة  من خالل نتائج اجلدول احملصل عليها و:العرض و املناقشة
قائدهم اإلداري يهتم باحلوافز املادية و املعنوية و هذا من خالل تشجيعهم على املداولة على العمل و 
كذا املكافأة و هذا القائد يستطيع أن حيقق التـوازن و التكامل بني أقصى إستخدام للعالقات اإلنسانية، 

نتاج من خالل خربته وعمله الذي يطور أسلوبا متميزا بالتوجيه و أعال تركيز على العمال و اإل
واإلرشاد و وضع قواعــــد و إجراءات العمل بالشكل الذي حيقق نتائج العمل و يف نفس الوقت 
يشعر األفراد بارتياح و رضا و ميكننا أن نطلق على هذا القائد بالقائد املثايل أي دميقراطي و هو منط 

  .مثايل يف القيادة
 من العمال فهم يرون بأن القائد اإلداري ال هتتم باحلوافز املادية واملعنوية و هذا راجع %7أما بالنسبة 

لوجود مثال عالقة تشبيه بني القائد و العمال تتمثل يف عدم إعطاء فرصة للقائد اإلداري بإعطائهم حوافز 
  .هتمليستطعون من خالهلا أن يلبو إحتياجاهتم و أن يشبعوا هبا حاجا

  
   هل ترون بأن قائدكم اإلداري يثق بعماله؟:7س: السؤال السابع 

  . معرفة مدى ثقة القائد اإلداري بعماله و عالقته هبم:اهلدف من طرح السؤال
  :العرض اجلدوايل



  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 91  22  نعم
  %09  03  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 من عمال %91بني لنا من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله أن نسبة  يت:العرض و املناقشة
املنشأة الرياضية يرون بأن قائدهم اإلداري يثق هبم، و نقصد بالثقة هنا أنه ال يعاين من مشاكل يف التأخر 

ناجع الذي و هذا لإللتزام عماله بأوقات العمل و كذا عدم إفشاء سر املهنة مثال و هذا ما مييز القائد ال
يتميز بالدميقراطية يف التعامل معهم و هذا من خالل إشراكهم يف األمور اليت هتمهم وهذا ما جيعلهم 

  .يشعرون بالرضا و اإلعتزاز بأنفسهم و هذه من مسات شخصية القائد الناجع يف عمله
ـ ال وهناك فرق كبري  منالعمال من العينة املاخوذة اليت أجابوا ب%09أما عن النسبة الضئيلة و املقدرة 

بني النسبتني األوىل والثانية و هذا راجع ألن هذه األخرية ال تقدر حجم اإلهتمام و كذا نقص اخلربة 
اإلدارية ألن اخلربة اإلدارية تعترب عامال يف إكتشاف مهارات صفات القائد اجليد و الناجع يف عمله فهذه 

  . ما جيعل منها حتكم حكما مسبقاالفئة جتهل ذلك و تنعدم اخلربة اإلدارية و هذا
  
  

  هل القائد اإلداري ينتحل األعذار عند تقصريه و إمهاله لعمله؟: 8س: السؤال الثامن
 إبراز النظرة العكسية أي نظرة العمال للقائد عند تقصريه لعمله و إنتحال :اهلدف من طرح السؤال

  .األعذار
  :العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  ةاإلجاب
 % 05  01  نعم



  %95  24  ال
  %100  25  جمموع العينة
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 من %95من خالل النتائج احملصل عليها أعاله نالحظ بأن األغلبية املقدرة بنسبة : العرض و املناقشة
عمال العينة أمجعوا بأن قائدهم اإلداري ال ينتحل األعذار عند تقصـريه و إمهاله لعمله فهذا حكم بناءا 

عمال لقائدهم ألنه ينهي عن شيء و يأيت مثله أي أنه يصر علىتقدمي األعمال عند إمهال على نظرة ال
فاإلداري إن كان مهمال و ال . العمل و ينسي نفسه ألن العالقة يف السلم اإلداري متسلسلة ومتكاملة

ظل و العود يتحل األعذار بفتح فجوة بينـه و بني عماله، فهو القدوة و املثل و املناهج فال يستقيم ال
  .أعوج

فالقائد الناجع هو الذي يقوم بأدواره و وظائفه كالتخطيط و التنظيم و الرقابة إال أنـــه و لألسف 
جند أحد بعض القادة اإلداريني غري قادرين على اإلطالع بدورهم القيــادي، و ذلك آلفتقادهم 

  . على عماهلمللمقومات الشخصية والسلوكية، الشيء الذي حد من فاعليتهم للتأثري
  

 هل القائد اإلداري يوزع املسؤوليات ال يبحث يصنع كل عامل يف مكانه :9س: السؤال التاسع
  املناسب؟

  . إبراز مدى حتكم القائد اإلداري يف حتديد املسؤوليات و مواقع أصحاهبا:اهلدف من السؤال
  :العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 92  23  نعم
  %08  02  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 %92 من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أعاله نالحظ أن أكرب نسبة وهي :العرض و املناقشة
و اليت متثل نسبةالعمال الذين أجابوا بنعم، على أن القائد اإلداري يوزع املسؤوليات و يضع كل منهم 

وزيع املسؤوليات وكل واحد يف منصبه وعمله فهذا هو القائد يف مكانه املناسب أي ال يوجد خلط يف ت
املثايل الذي  و حيدد أساليب العمال و حيدد طرق التنفيذ وتدريب عماله و توجيههم و توفري املوارد 
واإلمكانيات الالزمة و تسهيل إمكانية مالحظة سلوكهم و هتيئة ظروف العمل املناسبة و يقدم 

  . و كل حسب ختصصهالتوجيهات الكافية هلــم
 من العمال فريون بأنه العكس أي أهنى ال يوزع املسؤوليات و ال يضع كل عامل %08أما عن النسبة 

يف مكانه املناسب فهذه الفئة و إلنعدام املستوى الدراسي اجليد والوعي بتوزيع املسؤوليات و كذا إنعدام 
مل إذا كان جيهل خمتلف الشؤون اإلدارية فهذا اخلربة امليدانية جتعلهم حيكمون أحكاما مسبقة ألن العا

  .يؤثر عليه سلبا أثناء أداءه لعمله
   هل القائد حمبوب و صديق محيم للعمال؟:10س : السؤال العاشر

  . معرفة مدى تعلق العمال بقائدهم اإلداري و تأثرهم به:اهلدف من طرح السؤال
  :العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 84  21  نعم
  %16  04  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 هي اليت نسبة %84من خالل النتائج احملصل عليها أعاله نالحظ أن النسبة و هي : العرض واملناقشة
العمال الذين أجابوا بنعم و أن قائد منشأهتم الرياضية صديق حمبوب لديهم و هذا من خالل حكمهم 

يدة و الذي يعرف بالنمط املثايل يف التعامل، و حتديد أساليب هتيئة ظروف على منط قيادته اإلدارية اجل
و كذا إشراك األخرين يف األمور اليت هتمهم و كذا مصادرة / تقدمي النصح واخلربة و املنشورة/ العمل 

ئد قوته و نفوذه القيادي كالقوة احلافز و القوة النوعية و غريها من الصفات و املميزات اخلاصة بالقا
  .اإلداري املثايل

 من العمال الذين يرون بأن قائدهم اإلداري ال جتمعهم به أية %16أما عن النسبة املتبقية و املقدرة بـ 
عالقة صداقة و ال حمبة بينهم و هذا راجع لذهنيان و عقليات هذه الفئــة و عدم تفهم الوضع و كذا 

عة العمـل و كثرة الغيابات ونشره الفتنة بينهم و تسلط القائد و فرضه لقوة العقاب و القهر نظرا لطبي
  .هو ما جيعل من نظرة العمال إجتاه القائد جد قاسية

  
  
  

   هل حيمي العمال و يدافع عنهم؟:11س: السؤال احلادي عشر
  . إبراز دور القائد يف توفري جو احلماية لعماله:اهلدف من طرح السؤال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  تالتكرارا  اإلجابة
 % 91  22  نعم
  %09  03  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 من العمال حكموا بأن %91 نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن النسبة واملقدرة :العرض و املناقشة
قائدهم اإلداري حيميهم و يدافع عنهم و هذا احلكم جاء إنطالقا من معطياهتم حول شخصيته القائد وما 

نفوذه وتأثريه اإلجتماعي و كذا يف سلوك عماله بتوفري احلماية والدفاع عن مطالبهم يتميز به من 
  .املشروعة و هذا من اولويات مهام القائد إجتاه عماله

 من العمال فريون بأن القائد اإلداري ال يوفر هلم جوا من %09أما عن النسبة الباقية و املتمثلة يف نسبة 
 مرده إىل أهنم جيهلون مفهوم القــيادة و مهام القائد لذا كان حكمهم احلماية وال يدافع عنهم و هذا

كذلك، فصمت القائد هو الناجح والدميقراطي يشترط فيه محاية العمال و توفري ما يسمى بالضمان هلم 
جراء األخطار املهنية و كذا الدفاع عنهم ألن القيادة تعتمد على وجود مجاعة تتفاعل معها، و هذا لكي 

  . أن هنالك قائدا قادرا على التأثري يف أفراد اجلماعةنربز
  
  
  

   هل قائدكم يقضي معكم أكرب فترة ممكنة مع العمال؟:12س: السؤال الثاين عشر
  . معرفة مدى إحتكاك القائد بعماله داخل املنشأة الرياضية:اهلدف من السؤال
  :العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 48  12  ياناأح

  %32  08  غالبا
 %12  03  نادرا
  %08  02  أبدا

  %100  25  جمموع العينة
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 من العينة املختارة، %48 نالحظ من خالل اجلدول والنتائج احملصل عليها أن نسبة :العرض و املناقشة
ترى أن القائد اإلداري أحيانا ما يقضي معهم أكرب فترة ممكنة وهذا راجع للمنصب احلساس الذي 

شغله من إشراف و قيادة علىمختلف املصاحل اإلدارية األخرى و أنه ال يستطيع توفري كل وقفة مع ي
  .العمال

 من العينة املختارة فترى بأن قائدهم اإلداري غالبا ما يقتضي معهم فترة من %32أما عن النسبة 
ارجية ملختلف مشاغل املهنة الوقت و هذا ألن قائدهم و قته منذهب التزاماته و إرتباطاته الداخلية و اخل

  .املوكلة له
 فيحزمون على أن القائد اإلداري ملنشأته %8 - %12أما عن النسبتني اآلخرين واملقدرة بـ 

الرياضية ال يقضي معهم فترة ممكنة من الوقت ألهنم يرون بأن القائد اإلداري بأنه منهمك يف عمله و ال 
يادته و ال يشعر حبس مبا حيس به عماله و يناقشهم يف يويل إهتماما عماله و أنه سلطوي يف منط ق

  .إنشغاالهتم
  

  هل يستفيد القائد من إمكانيات وقدرات مجيع العمال؟: 13س : السؤال الثالث عشر 
  . إبراز مدى إستفادة القائد اإلداري من إمكانيات و قدرات العمال:اهلدف من طرح السؤال

  :اجلدول اجلدويل
  النسبة املئوية  اراتالتكر  اإلجابة
 % 84  21  نعم
  %16  04  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 منعمال املنشأة %84من خالل ما توصلنا إليه يف اجلدول أعاله نرى ببأن نسبة : العرض و املناقشة

الرياضية حكموا بأن قائدهم الرياضي ينصب إهتمامه علىما يتوفر عليه العمل من إمكانيات و قدرات 
مثال يف إمتام العمل على الوجه السليم و قدرهتم على حتسني مستوى األداء كخلق برنامج و املتمثلة 

يثري العالقات اإلنسانية على اإلجتماعية و هذا ما جيعل القائد اإلداري حيي من أجل توفري أجواء الراحة 
مارها حنو األحسنن وهتيئة كل السبل من أجل محاية العمال و العمل على تطوير إمكانياته و قدراته إستث

فهذه من ميزات القائد الدميقراطي الذي يشرك عماله يف إختاذ القرارات و يستفيد من خرباهتــم و 
  .يسمح بقدر كبري من حرية التصرف يف أداء العمل

 منالعمال فريون كأن قائدهم اإلداري ال يستفيد من إمكانياهتم و %16أما عن النسبة واملقدرة بـ 
راجع ألن هؤالء العمال يف عزلة تامة عن أفراد اجلماعة أثناء العمل و عدم إحتكاكهم له قدراهتم وهذا 

  .و عزلتهم الدائمة حتد من إستفادته من خرباته وإمكانياهتـــم و خرباهتم أثناء العمل
   هل ترون بأن قائدهم اإلداري باتصال دائم بكم؟:14السؤال الرابع عشرك س 
  .فة و غرباز مدى إتصال القائد اإلداري لعماله داخل املنشأة الرياضية معر:اهلدف من طرح السؤال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 95  24  نعم
  %05  01  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 منالعمال %95 نالحظ أن هناك نسبة كبرية من العينة املختارة واملقدرة بـ :العرض واملناقشة
  .كمت بأن القائد اإلداري للمنشأة الرياضيةح

على إتصال هبم و هذا من خالل التقرب منهم ومناقشة مشاكلهم والتحدث عن تطلعاهتـم و كذا 
  .مشاركتهم لبعض األمور اليت هتم وختدم املنشأة الرياضية و كذا اإلهتمام مبشاعر العاملني و راحتهم

 ترى بأن القائد اإلداري ليس على إتصال هبم و هذا %05 ونرى نسبة كاملة من العمال و املقدرة بـ
راجع هلذه الفئة العمالية املتمسكة و املنعزلة علىأفراد اجلماعة و كذا نظرهتم اخلاصة للنمط القيادي 

  .الذي ينتهجه القائد يف عملية اإلقتراف والقيادة
  
  
  

  ال؟ هل يرفض التجديد والتغيري بني العم:15س : السؤال اخلامس عشر
  . إبراز نظرة القائد اإلداري لفكرة التجديد والتغيري بني عمال املنشأة الرياضية:اهلدف من طرح السؤال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 04%   01  دائما
  %08  02  أحيانا
  %12  03  أبدا
  %16  04  غالبا
  %60  15  قادرا

  %100  25  جمموع العينة
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منخالل النتائج احملصل عليها أعاله نالحظ بأن نسبة كبرية منالعمال إمجعوا بأن : املناقشةالعرض و
 منالعمال من رأوا %60قائدهم اإلداري نادرا ما يرفض اجلديد والتغيري بينالعمال و قدرت النسبة بـ 

 العمل فمن ذلك ألن القائد من خالل اجلديد والتغيري بني العمال لكي حيافظ على ميكانيزم مجاعة
صفات القائد الناجح هي الوساطة بينالسلوك عمالـــه و احلفاظ على ديناميكية اجلماعة و التغيري 

  . عادة ما جنده مثريا للتوتر و الضغوط النفسية كوجود حساسية بينالعمال القدماء واجلدد
نه غالبا ما اليت كل منها ترى بأ) %04، %08،%12، %16أما عن النسب املتبقية واملقدرة بـ 

يرفض التجديد والتغيري بينالعمال فكل هذا جيرنا إىل القول بأن القائد الدميقراطي هوالذي يرى بأن فكرة 
  .التجديد دائما تأيت جبديد من خالل جتديد اخلربات والعقول املفكرة واملدبرة داخالملنشأة الرياضية

  تكم؟ هل يناقشكم يف آرائكم ومقترحا:16س: السؤال السادس عشر
  . إبراز مدى إحتكاكالقائد و فتح النقاش بني آراء العمال ومقترحاهتم:اهلدف من طرح السؤال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 92  23  نعم
  %08  02  ال

  %100  25  جمموع العينة
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أن هنالط نسبة كبرية واملقدرة  من خالل ماحتصلنا عليه يف اجلدول أعاله نستنتج ب:العرض و املناقشة

 من عمال العينة املاخوذة أمجعوا بأن قائدهم اإلداري يفتح معهم باب النقاش يف آرائهم و %92بـ 
مقترحاهتم، فهذا القائد الدميقراطي الذي يتسم بالسماحة و فتح أبواب احلوار جيلب أكثر عدد من 

  .ل داخل املنشأة الرياضيةمجهور العمال لكي يزيد من مستوى األداء أثناء العم
 منالعينة فريون بأن قائدهم اإلداري ال يناقشهم يف آرائهم %08أما عن النسبة املتبقية واملقدرة بـ 

مقرحتاهتم هذا راجع لكون هذه املقترحات و اآلراء ليست بالبناءة و ال ختدم الصاحل العامل للعمال و 
  .ي على جعل هذه الفئة متشبئة بآرائهااملنشأة الرياضية فهذا ما جيرب القائد اإلدار

  
  
  

   هل يثين على جمهوداهتم أثناء العمل؟:17س :السؤال السابع عشر
 إبراز درجة الثناء على جمهودات و قدرات العمال أثناء العمل من طرف :اهلدف من طرح السؤال

  . القائد اإلداري
  :العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 04  01  دائما
  %08  02  أحيانا
 %68  17  أبدا
  %12  03  غالبا
  %08  02  نادرا

  %100  25  جمموع العينة
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 %68 نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة كبرية من العينة املختارة و املقدرة بـ :العرض واملناقشة
وهذا ما ينتقص من ترى بأن هذا القائد اإلداري غالبا ما يثين على اجملهودات املبذولة أثناء العمل 

فاعليتهم ألهنم حباجة دائما إىل من يواسيهم و حيفزهم باألخص للرفع من معنوياهتم وخاصة اجلانب 
النفسي الذي هو فعال جدا فالقائد اإلداري دائما إذا أراد كسب العمال وحماولة إستمالتهم وجب دائما 

لقائد اإلداري بل معه يف السراء و الضراء و حل املشكل و الثناء عليهم ليحسوا بأهنم ليسوا بعيدين عن ا
  .هذه من صفات القائد الدميقراطي الناجح

أما النسبة األخرى املتبقية فقدكانت آرائها متذبذبة حنو درجة الثناء حنو العمال من طرف القائد اليت 
ة العمالية كانت جلها ضئيلة ألن القائد الذي يريد حتقيق النتائج البد من كسب الطبقــة و الشرحي

  .ألن منط اإلشراف و القيادة يتطلب ذلك
 هل ترون بأنالقائد اإلداري يتسم بروح طيبة حسنة أثناء معاملتكم :18س : السؤال الثامن عشر 
  داخل املنشأة الرياضية؟
  . معرفة طريقة تعامل القائد مع العمال و مدى متانة العالقات بينهما:اهلدف منطرح السؤال

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 91  22  نعم
  %09  03  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أعاله نستنتج بأن معظم العمال أمجعوا أن :العرض و املناقشة
درت النسبة املؤية بـ قائدهم يتسم بروح طيبة و حسنة أثناء تعاملهم معه داخل املنشأة الرياضية، و ق

 من العينة وهذا راجع ألن القائد البد له من املعاملة الطيبة و اإلتسام بروح ومزاج طيبني، و هذه 91%
تعترب من قواعد اإلشراف والقيادة ألن العامل حيتاج من ينفس عليه و ينبذ من يكشر يف وجهه و هذا 

  .يفتح جماال واسعا بني العامل و القائد اإلداري
  
  
  
  

   هل قائدكم اإلداري جيعل من أدائه عمله يتميز باجلدية؟:19س: السؤال التاسع عشر 
إبراز مدى تفعيل و حتفيز القائد اإلداري لعماله أثناء أداءهم عملهم داخل املنشأة : الغرض من السؤال

  .الرياضية
  : العرض اجلدويل

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 08  02  دائما 
  %62  16  أحيانا
 %16  04  أبدا
  %08  02  غالبا
  %05  01  نادرا

  %100  25  جمموع العينة
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 يرون %62 من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة كبرية منالعينة واملقدرة بـ :العرض و املناقشة
قائد ال بأن قائدهم اإلداري أحيانا ما جيعل من أدائهم يف العمل يتميز باجلدية و هذا راجع ألن هذا ال

يكون كامال من مجيع اجلوانب بل هناك ثغرات يف العمل داخل املنشأة و هذا لكثرة اإلرتباطات و 
اإللتزامات و حجم املسؤولية امللقاة عليه فالقيـــادة و اإلشراف يتطلبان توجيهات و متابعة ألي 

  .أدائهم يتميز باحلماس واجلدية فرد يف اجلماعة، فهو ليس بالنمط احلر يف القيادة فهو أحيانا ما جيعل من 
أما النسبة املتبقية فقد إختلفنت يف األراء والتوجيهات حنو هذا القائد فنسبة منالعينة املختراة، واملقدرة 

  . رأت بأنه غالبا ما حيفزهم على العمل%16نسبتها 
 متميزا باجلدية  رأت بأنه نادرا للقائد ما جيعل من هذا األداء%5 و  %8و نسبة أخرى واملقدرة بـ 

  .واحلماس و الشجاعة مع أفراد اجلماعة
   هل يبث جوالسعادة و املرح بني العمال؟:20س : السؤال العشرون 

 معرفة مدى فعالية القائد اإلداري يف توفري و هتيئة اجلو للعمال و هذا من :اهلدف من طرح السؤال
  .زرع  للسعادة واملرح بينهم

  :العرض اجلدويل
  ويةالنسبة املئ  التكرارات  اإلجابة
 % 80  20  نعم
  %20  05  ال

  %100  25  جمموع العينة
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من خالل نتائج اجلدول أعاله نستنتج بأن هناك نسبة عالية من العينة املختارة : العرض و املناقشة
 بني  أثبتت بأن القائد اإلداري للمنشأة الرياضية يعمل على توفري جو السعادة واملرح%80واملقدرة بـ 

عماله و هذا لتحفيزهم ومساعدة أفراد اجلماعة و تنظيمها لتحديد أنشطتها، و يشركهم يف إتقان 
األعمال على املضي يف جو من املرح والسعادة والتفاعل لتحقيق نتائج رائعة و جيدة فهو دميقراطي يف 

  .التعامل مع عماله
ارة فترى بأن القائد اإلداري ال يبث جو السعادة  من العينة املخت%20أما النسبة املتبقية و املتمثلة يف 

واملرح بينالعمال و هذا أهنم حكموا عليه بالتسلطي يف منط قيادته الذي ال يقوم بأي جمهود يف توجيه أو 
متابعة عمل أي فرد يف اجلماعة فهو ال يوفر جو العمل و ال حيدد و ال يفرض أي عمل عليهم و ال ميدح 

هذا ما جعل هؤالء العمال يعيدون النظر يف منط قيادة قائدهم فتنقصهم اخلربة و ال ينتقد أي أداء و
  .اإلدارية وكذا معلومات كافية عن كيفية اإلشراف والقيادة و متطلباهتا

 هل يستخدم القائد اإلداري الطرق واألساليب احلديثة يف القيادة :21س : السؤال احلادي والعشرون
  ضية؟اإلدارية داخل منشأتكم الريا

 إبراز دور القائد اإلدراي و مدى إستخدامه للطرق واألساليب احلديثة يف القيادة :اهلدف من السؤال
  .اإلدارية داخل املنشأة

  :العرض اجلدويل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة
 % 28  07  نعم
  %72  18  ال

  %100  25  جمموع العينة
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 أجزمت %72ل أعاله أن نسبة عالية من العينة واملقدرة بـ  نرى من خالل اجلدو:العرض و املناقشة

بأن القائد اإلداري ال يستخدم الطرق و األساليب احلديثة فيالقيادة اإلدارية داخل املنشأة الرياضية و هذا 
إن دل على شيء إمنا يدل على أن هذا القائد اإلداري مازال معتمدا على األساليب والطرق الروتينية يف 

ة و ال يواكب التطور اإلداري الذي يشمل على أحدث األساليب واملناهج يف القيادة واإلشراف القياد
  .يف جمال اإلدارة فوجب عليه مواكبة التطلعات و التحوالت احلالية يف امليدان اإلداري

ذا يرجع والنسبة املتبقية رأت بأن هذا القائد يستخدم الطرق و األساليب احلديثة يف القيادة اإلدارية وه
إىل مدى مسايرة هذه الفئة للتحوالت والتغريات على اإلدارة احلديثة من جديد فهم يالحظون طرق 
القائد للتعامل مع زمالئهم العمال و كذا من خالل شرح الــربامج و إستخدام املعلومات اخلاصة 

 .ناحيته اإلجيابيةباإلشراف و القيادة فالقائد اإلداري الناجح هوالذي يواكب إفرازات العصر من 
 

 بصفتكم عماال هلذه املنشآة الرياضية ما تعليقكم عن منط القيادة :22س: السؤال  الثاين و العشرون
  احلالية و ما مدى إنعكاسها على تعاقد الفرق املتعاقدة معكم؟

 معرفة رأي العمال يف النمط املستخدم من طرف القائد يف إدارة املنشأة  :اهلدف من طرح السؤال
  .الرياضية و إنعكاس هذا األخري على مردود ونتائج الفرق املتعاقدة مع هذه املنشأة

  
 من خالل إجابات عمال املنشأة الرياضية فقد أمجع بعضهم على أن النمط القيادي :العرض و املناقشة

ملة من طرق احلايل أنه منط دميقراطي بناءا على ما يعايشه هؤالء العمال داخل املنشأة الرياضية من معا
هذا القائد الذي جنح إىل حد بعيد يف عملية اإلشــراف و القيادة من خالل ميزات و أخالق القائد و 

تقدمي النصح و اخلربة و / هتيئة ظروف العمل/ كذا شخصيته و طريقته يف العمل كتجديد أساليب العمل
 من دافعهم و شعورهم بالعدالة و أن و حتفيزهم و الرفع/ املستوى و إشتراك عماله يف األمور اليت هتمهم

كل هذا ما جعلهم يطعون الوجه احلسن هلذه املنشأة الرياضية يف الرفع من مستواها يف تقدمي اخلدمات 
اجللية للفرق املتعاقدة مع املنشأة الرياضية من نظافة و أمن و خدمات و إشهار و تنظيم جيد للمباريات 



راحة الكافية و كذا الفرق املتعاقدة مزيدا من الرفع من النتائج و هذا ما يعطي لالعبني و الزوار ال
الرياضية ملنشأة توفر هلم كل وسائل الراحــــة و اإلستحمام هذا ما جيعل من القائد اإلداري قائدا 

  .دميقراطيا حمبوبا لدى اجلميع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إنعكاس على مردود الفرق  هل ترون أن للقيادة اإلدارية دور و:23س: السؤال الثالث و العشرون 
  الرياضية املتعاقدة مع منشأتكم الرياضية؟

 معرفة رأي العمال يف القيادة اإلدارية و أدوارها و مدى إنعكاسها على نتائج :اهلدف من طرح السؤال
  الفرق املتعاقدة مع إدارة املنشأة الرياضية؟

  
 العمال أمجعوا بأنه إن كانت هنالك  من خالل مجع إجابات العمال رأيت بأن جل:العرض و املناقشة

قيادة إدارية دميقراطية و يقصد هبا أن القائد اإلداري الذي هو احملرك الديناميكي إلدارة املنشأة و هو 
املسؤول األول واألخري عنها أنه إذا توافرت فيه جمموعة من  الصفات القيادية اإلدارية يف اإلشراف و 

ني أقصى إستخدام للعالقات اإلنسانية و أعلى تركيز على العمل و كونه حيقق التوازن و التكامل ب
اإلنتاج من خالل خرباته و عمله يطور أسلوبا متميزا للتوجيه فالقيادة اإلدارية تلعب دورا هاما يف الرفع 
من محـــاس و دافعية الرياضيني الذين إذا رأوا يف القائد اإلداري الذي ينتهج قيادة إدارية 

 دميقراطية جتعل من الرياضي الذي يتدرب و ميارس منافسات رياضية هبا جتعل منه حيقق سليمـــة و
نتائج و مردودا إجيابيا من خالل الفوز باملباريات و هذا بالتحضري البدين اجليد بأرضيات مهيئة و نظيفة 

 اإلدارية تلعب و كذا مرشات صاحلة اإلستعمال و وقاية و أمن باملنشآت الرياضية لذا فإن دور القيادة
  .دورا هاما يف جناح و حتقيق نتائج رياضية ممتازة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )اخلالصة: ( اإلستنتاج اخلاص من إستبيان العمال-5

اإلستنتاج الذي خنرج به من خالل نتائج اإلستبيان املوجه إىل عمال املركب األومليب حممد بوضيالف 
أمجعوا بأن هذا القائد اإلداري و بناءا على إجاباهتم بأن غالبية عمال املنشأة الرياضية )  جويلية05(

امللموسة، ختلص بأنه ذو منط قيادي دميقراطي يف اإلشراف و القيادة و هذا ملا يتمتع به القائد من 
يف القيادة و لقد ) Theory antنظرية السمات (شخصية متزنة و صفات شخصية و لقد أبرزت 

 إىل Create manخييا من مفهوم القائد أو الرجل العظيم تطورت نظرية السمات يف القيادة تار
مفاهيم و نظريات أخـرى، و بني مفهوم الرجل العظيم أن العظماء من القادة كصالح الدين األيويب، 

  .و حممد علـي و مجال عبد الناصر هم عظماء ألهنم قد ولدوا بصفات حمددة و جتعلهم عظماء
ثبت أن قدرته على القيادة و تنفيذ املهام املطلوبة منه لتعزيز مركزه فالقيادة اإلدارية وحب الدراسات أ

للحصول على الترقية و الترفيه و قد تكون أهداف القائد الشخصية مشروعة و سهلة لتحقيق ال بد من 
أن تلتقي مع أهداف التنظيم و أهداف عماله الفرديـة و اجلماعية، إن املأزق احلقيقي للقائد و 

إلشكاليات الكبرية الكبرية تظهر على السطح عندما تكون أهداف القائد الشخصية الصعوبات و ا
متعارضة مع سلوكيات و قيم اجلماعـة و ال تشكل حافزا للسلوك الفردي خاصة أن القائد قد يصدر 

بينما األهداف . أوامره و تعليماته حتت غطاء األهداف العامة، ألن األهداف الشخصية للقائد غري ملعنة
  .لفرديــــة و اجلماعية فتكون موضع نقاش أو مطالب أو مساومة يف بعض األحيانا

و أن القائد الدميقراطي البد أن يتحلى بصفات ملمارسة القيادة و هي الذكاء و اإلستعدادية و املهرات 
اللفظية و اليت هي عبارة عن قدرات و ملكات، و كذا التحصيل و نقصد به التحصيل العلمي و 

دميي و كذل املسؤولية و هذه حتدد من خالل القدرة على اإلستقاللية و املبادرة و القيادة اإلدارية األكا



التنظيم فإن من املهام الرئيسية للقائد هو حتقيق أهداف : الناجعة تستمد على مبادئ اإلدارة املعروفة كـ
 سلوك اآلخرين و توزيع األدوار التنظيم من خالل وضع السياسات العامة و القيام بالتوجيه و التأثري يف

و اإلختصاصات املختلفة حسب الكفاءات املطلوبة يف كافة أجزاء التنظيم اهليكلي أو شبكه العمل 
)Network ( للتنظيم بعد أن يقوم بتعريف و وصف الوظائف و حتديد الواجبــــات و تأثرياهتا

 و اخلطــوات و طرق اإلشراف على سري العمل لتحقيق األهداف العامة مث و ضع اإلجراءات
ومسالك التنفيذ و التطبيق ليكون اهلدف واضحا و حمددا هذا ما يساعد إىل حد كبري كافة املشتركني 
من العمال يف اإلنصهار يف بوتقة واحدة باجتاه حتقيق هذه األهداف فالقيادة مبادئ خرجنا هبا من نتائج 

رياضية و هذه األخرية أي املبادئ اليت تغري املرجع والدليل أسئلة اإلستبيان املوجه إىل عمال املنشأة ال
للقائد لتذكريه يف النقاط اليت جيب اإلهتمام هبا و اإلنتباه إليها لتكون قيادته فعالة و مثمرة و يستوعب 

  :املــوقف و هذه املبادئ هي
ث عن املسؤولية و أحب/ كن كفؤا من الناحية الفنية و التكتيكية/ أعرف نفسك و أعمل على تطويرها

أعرف رجالك و / كن مثاال أعلى/ إختذ القرار املسموح و يف الوقت املناسب/ حتمل مسؤولية أعمالك
  .درب رجالك أن يعملوا كفريق/ طور اإلحساس باملؤولية لدى العمال/ أسرع إىل رفاهيتهم

قد أدت إلىإستقرا مفهوم و لعل الدراسات الكثرية و النظريات و األحباث اليت متت يف موضوع القيادة 
القيادة ليحوز على رأي األغلبية العظمى من العلماء و الكتاب و الباحثني و القادة مبختلف مواقعهمو 

  .ثقافتهم و خربهتم العلمية و امليدانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
  
  
  
  

  تابع للجانب التطبيقي
  علىK²تطبيق إختبار 

 عمال املركب األومليب و العييب
  اجلزائرمولودية

 تطبيق إختبار
M C A 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الذي يستخدم إلختبار مدى داللة الفرق بني تكرار ما حصل عليه K²باستخدام اإلختبار اإلحصائي
    :K² الباحث و يشمل تكرار املشاهد وتكرار متوقع، يعطي قانون

                                ( Fo – Fe )² 
K² =    

                                  Fe  
  التكرارات املشاهدة و املالحظة  = Foحيث أن           
                     Fe  =التكرارات املتوقعة  

   r)( 1-c- = ( R – 1: ( و يعطي قانون درجة احلرية ب 
  . عدد األعمدة :C حيث أن  

      R : عدد السطور.  
أن لألمناط املختلفة : اليت ختدم الفرضية األوىل اليت تنص على لدينا من خالل حماور األسئلة   -)1

انعكاس على جناعة )  فوضوية / مستبدة / أوتوقراطية / دميقراطية ( للقيادة اإلدارية للمنشآت الرياضية 
  .املردود  الرياضي 

   :العرض  اجلدويل : لدينا اجلدول التايل 
  

 اجملموع ال نعم
 
7  

 
                       12.5 

 
18 

 
  

12.5                   

 
25 
 
 

        
   (07 – 12.5)² + ( 18 – 12.5)² 

   K²اجملدولة  =                                      =  K² اجملدولة  = 5.8 
            12.5  

Fe  :  التكرار املتوقعFricance isthmique   
Fo  :  التكرار املشاهدFricance observe    
  :  اجملدولة و باملقارنة بينهما K²لقاعدة تنص بالرجوع إىل اجلدول نستخرج قيمة فا

K²  احلسابية >k² اجملدولة فإننا نقبل الفرضية، و عبيه فإن :  



  . اجملدولةk² = 3.84 > 5.8=  احملسوبة k²قيمة 
 ومنه درجة 1=  و عدد السطر 2=  ألن عدد األعمدة R = 1: ولدينا درجة احلرية يف هذه احلالة 

  احلرية 
R : (c-1)(r-1) - Rومنه    

  K² باملقارنة مع احملسوبية 3.84 اجملدولة K²: نستخرج قيمة 
  :جند أن 

 وهذه ما يعين قبول الفرضية 3.84 ≥ 5.8=  اجملدولة ≥ K² احلسابية K² : التحليل و املناقشة
أي أن ) حممد بوضياف( األويل األويل اليت تقضي من خالل نتائج اإلستبيان املوجه لعمال املركب

العمال قبلوا هذه الفرضية أيب أن القيادة الدميقراطية التشاورية و ما خلص منها من نتائج إجابية على 
مستوى املصاحل اإلدارية أي بتعامل القائد اإلداري مع عماله بقيادة دميقراطية، هذا ما جيعل من الفرق 

ال املنشأة بتوفري كل متطلبات هذه الفرق من تدريب على هيالت من طرف عماملتعاقدة معها جتد تس
أرضيتها املهيأة، و اإلستقبال اجليد و السهر على رفاهية هذه الفرق الرياضية لذا فقبول هذه الفرضية 

  .جاء بقاء على نتائج إحصائية دقيقة
القائد اإلداري  و من خالل األسئلة اليت ختدم الفرضية الثانية اليت تنص على أن لسمات شخصية -2

  .للمنشأة الرياضية انعكاس على جناعة املردود الرياضي 
، 16، س15 ، س14، س13، س12، س11، س9 ، س7 ، س6، س5س  ( :  األسئلة هي-
  ).20س

  :العرض اجلدويل 
 اجملموع ال  نعم
126  

  
                              

                                 
88       

  49  
  

                                 
                                 

88  

176 

          
            ²)39 + (²)38       (²)88 – 49 + ( ²)88 – 126              (   

  k²احملسوبية =ـــــــــــــــــ = ـــــــــ  
88 88   



 
      

 (Fe – Fo)²                          
         k²احملسوبية = ـــــــ   ع 

      Fe   
  

         2962                      )1521 + (
)1441(  

  = ــــــ       = 39.69                       3.84 ≥                          33.69
   =   ـــــــــــ  

  88        88           
  : و عليه  K²C  ≤   K²Eنتج بأن  ومن و بالرجوع إىل اجلدول نست

  
  :الفرضية التانية  ) Ho(نقبل 

  
  عدد األسطر      :درجة احلرية 

R=(r-1)(c-1)      
 

  عدد األعمدة
 اجملموع نادرا غالبا أبدا أحيانا دائما
  
03  

  
  
  
        10  

  
03  
  
  
  

           10

  
     18  

  
  
  

           10

  
21  
  
  

     
         10 

  
05  
  
  

     
         10 

  
50  
 

 (3-10)² + (18-10)² + (21-10)² + (5-10)² +(3-10)²       
   =

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  k²المحسوبية  = 33.69



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  K²احملسوبة = ـــــــ  

                                          10  
              49 + 64 + 121 +25 + 49           308      
K²C  =     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    30.8 =  ــــــــــــ =   ـــــ
      10               10               

K²C   =  30.8 و نستنتج من اجلدول قيمة  K²Eوبعدها نقارن    .  
  R(c-1)(r-1) = (4-1)(2-1): درجة احلرية، لدينا  -
 R=3: درجة احلرية  -

  :  و منه نستنتج أن K²E  = 7.82:  و بالرجوع إىل اجلدول جند أن 
K²C 7.82 ≤ 30.8 = K²E ≤   

  :التحليل و املناقشة 
 الفرضية الثانية أي لسمات شخصية القائد اإلداري للمنشأة (Ho) و منه نستنتج أن نقبل  

ردود الرياضي وهنا من خالل النتائج احملصل عليها من استبيان الرياضية انعكاس على جناعة امل
العمال وأن لسمات شخصية القائد ما يتحلى به من شخصية قوية من حتفيز العمال و الرفع من 
محاسهم و مشاركتهم يف اختاذ القرارات املطاعة و كذا مناقشتها معهم و حماورهتم يف األمور 

جياب على نتائج الفرق املتعاقدة مع املنشأة الرياضية ، و كذا اليت ختدم املنشأة و تعود باإل
  .فلشخصية القائد و ما يتحلى به من مالئمة انعكاس على النتائج الرياضية

  
 بالنسبة حملاور الفرضية الثالثة اليت تنص على أن إلتصال القائد اإلداري وعماله داخل املنشأة -3

، 2، س1س: ( رياضي،  و األسئلة اليت ختدم هذه الفرضية هي الرياضية انعكاس على جناعة املردود ال
  ).19، س10، س8، س4، س3س
  

  :العرض اجلدويل 
  

 اجملموع ال نعم



196  
  

                              
                              

113         

  29  
  

                                
                                

113  

226 

  
  (Fo-Fe)²           (196-113)² + (29-113)²     
K²c = ــــــــــــــــ      =   ــــــ    ع 
             Fe     113 
     6889 + 7056  
K²c =  123.4 =  ــــــــــ             
                   113 

       R            R= (c-1)(r-1) رجة احلريةو بالرجوع إىل اجلدول بعد حساب د
  . و منه نقبل الفرضية الثالثة k²E ≤k²c = 12.4 ≤ 3.84 : نستنتج أن 

   : التحليل و املناقشة
نستنتج بأن قبول الفرضية جاءت نتيجة أن االتصال بني القائد  اإلداري و عماله داخل املنشأة الرياضية 

ألخري على النتائج الرياضية للفرق اليت تتدرب و تتنافس على أرضية دور بارز وفعال يف إنعكاس هذه ا
 إلجياد أحسن  املركب األومليب، واالتصال دور هام يف ترابط واحتكاك العمال بقائدهم و التشاور معه

السبل و الطرق للسهر على رفاهية و اهتمامات الفرق املتعاقدة مع إدارة املركب األومليب واإلتصال 
  .د منه يف سري املنشأة الرياضيةعمال الب

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
K²c = 123.4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  نتائج اإلستبيان اخلاص باالعيب مولودية اجلزائر
  

( MCA)  
  

  العرض و التحليل
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  عرض و حتليل نتائح اإلستبيان
   املوجه إىل العيب
   مولودية اجلزائر

MCA  
  يبمستعملي هياكل  املركب األومل



   جويلية05 حممد بوضياف 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 05مستعملي هياكل املركب األومليب (عرض و حتليل نتائج اإلستبيان املوجه لالعيب مولودية اجلزائر 
  ).جويلية 

   هل ترون بأن منط القيادة اإلدارية املطبقة يف املنشأة يساعدكم على التدريب اجليد ؟:السؤال األول 
معرفة دور و أمهية النمط املستخدم للقيادة اإلدارية باملنشأة ونظر الالعبني  :اهلدف من طرح السؤال 

  :ملدى مساعدهتم على إجراء التدريبات بوجه جيد 
 

  : العرض اجلدويل 
 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
  %80 12 نعم
  ال
 

03 20% 

  جمموع العينة
 

15 100% 

 
Interpellation des Joueurs 
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Série3

  
  املئويةالنسبة 

Réponse 
  :التحليل 

 يرون بأن النمط القيادي اإلداري املطبق %80أغلبية الالعبني و بنسبة : العرض و املناقشة  -
يف املنشأة الرياضية يساعدهم على التدريب اجليد وهذا من خالل هتيئة األرضيات و الوسائل 

 .الرياضية وكذا توفري األمن و السهر على عدم تلقي أي مشاكل تذكر
 ترى  بأن النمط القيادي املطبق ليس له دور يف % 20ماعدا النسبة القليلة و املتمثلة يف  -

اإلداري ) منط القيادة(بشكل جيد وهذا لعدم معرفتهم لدورالتسيري . مساعدهتم على إجراء التدريبات
 .للمركبات الرياضية ودوره يف  جناعة املردود الرياضي

  ظام القيادة املطبق جوا من التنظيم اجليد لرزنامة التدريبات و املنافسات؟هل يوفر لكم ن: السؤال الثاين 
 تدريبات الرياضي وإجراء ةالتنظيم لرز نام(معرفة دور القيادة اإلدارية : اهلدف من طرح السؤال - 

  .منافساهتم على ميدان املنشأة
  

  : العرض اجلدويل 
 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
  %93.33 14 منع
 %06.67 01 ال

 %100 15 جمموع العينة
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Réponse  

 
  : التحليل 

: من خالل تفحصنا لنتائج اجلدول يبدو جليا من النسبة املقدرة ب : العرض و املناقشة -
حتاول إظهار النظام القيادي املطبق من )  اجلزائرةالعيب مولو دي(من جمموع العينة  % 93.33

 التدريبات و املنافسات الرياضية فقد راح ةية بارزة وهذا من خالل دور التنظيم اجليد لرز نامأمه
 خمتلف املنافسات و التدريبات لتحقيق أفضل ةأغلبهم يصر على استقرار التنظيم احملكم لرز نام

  .النتائج
 ةيد اجليد لرز نامأما النسبة القليلة اليت ذهبت إىل أن العنصر التنظيمي ليس له دور يف التحد -

 . داخل املنشأة الرياضيةمو املنافسات وهذا راجع جلهل هؤالء الرياضيني ألمهية التنظي .التدريبات
  هل ترون بأن لشخصية القائد اإلداري انعكاس على  املردود الرياضي؟: السؤال الثالث 

ري وما مدى انعكاسها على  االستفسار عن نظرة الالعبني اجتاه القائد اإلدا:اهلدف من طرح السؤال 
  .حتقيق نتائج رياضية جيدة

  
  : العرض اجلدويل 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
   %26.67  04 نعم
 %73.33 11 ال

 %100 15 جمموع العينة
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Réponse  

  :التحليل 
من أفراد العينة احملتارة  ) % 73( من خالل اجلدول يتجلى لنا أن نسبة : العرض و املناقشة  -

يرون أن ال عالقة لشخصية القائد اإلداري للمنشأة الرياضية و مردودهم الرياضي، فشخصيته هلا بأثري 
على عماله يف اإلدارة اخلاص به وهم يرون أن حتقيق نتائج الرياضة يتوقف على شخصية مدرهبم وما 

  .مدى فرضها على كامل الفرق الرياضي
و اليت رأت بأن لشخصية القائد اإلداري انعكاس  ) %26.33(بة القليلة املقدرة ب أما النس -

على جناعة مردودهم الرياضي وهذا راجع لنظرهتم حول القيمة اليت يتحلى هبا القائد بن كان ذو 
إلجناح كل التظاهرات ) حتفيز الربامج) (التسيري اجليد (شخصية قوية وفرض سيطرته على التهيئة 

 .رياضية) تدريبات و منافسات (ية الرياض
 05) (حممد بوضياف(كيف هي عالقتكم مع القائد اإلداري للمركب األومليب : السؤال الرابع 

  ؟) جويلية
معرفة نوع العالقة اليت ربط بني العيب مولودية اجلزائـر  و السيد مدير : اهلدف من طرح السؤال 

  ).حممد  بوضياف(املركب األومليب 
  : دويل العرض اجل

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
  %20 03 عالقة متاسك

  %13.33 02 عالقة خشونة وعراك
  %06.67 01 عالقة تنافر

  %60 09 عالقة مودة و حمبة
  %100 15 جمموع العينة
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  :التحليل 
 من % 60فحصنا لنتائج اجلدول يبدو جليا من النسبة املقدرة ب من خالل ت:  العرض و املناقشة -

جمموع عينة العيب مولودية العاصمة حتاول إظهار أن عالقتها مع مدير املركب األوملي هي عالقة مودة 
 . فهي عالقة متاسك مجاعي بينهم وبني القائد اإلداري% 20و حمبة أما نسبة 

القائد اإلداري هي عالقة خشونة و عراك ألنه أحيانا ما  فترى بأن عالقتهم ب% 13.33أما نسبة 
  .جيري سوء تفاهم بني العيب و مدير املركب أومليب

كل واحد يف ) عالقة تنافر( اليت تقدر وجود أي عالقة بينهم وبني القائد اإلداري % 06.67أما نسبة 
  . املركب األومليبجهة و ال عالقة هلم به وهذا لتجاهلهم ملدى قيمة ربط العالقة مع قائد

  ما نوع النمط القيادي الذي حتبون أن يسود يف املنشأة اليت تتدربون على أرضيتها؟: السؤال اخلامس 
اإلستفسار عن النمط القيادي الذي مييل إليه الالعبون و حيبون أن يتحلى به : اهلدف من طرح السؤال 

  . القائد اإلداري
  :العرض اجلدويل 

 النسبة املئوية راراتالتك  اإلجابة
  %5.33 8 الدميقراطي
  %13.33 2 أونوقراطي
  %20 3 فوضوي
  %13.33 2 مستبد

  %100 15 جمموع العينة
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Réponse 
  :التحليل 

 من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أعاله نرى بأن نسبة كبرية من العينة : العرض و املناقشة
 النمط املختار و املناسب من بني هذه األمناط هو النمط الدميقراطي و الذي حصر نسبةيرون بأن 

  ).التدريبات و املنافسات( و هذا ملا فيه من نتائج إجيابية على تسيري هياكل املنشأة % 53.33
 و اليت رأى الالعبون فيها أهنم مييلون إىل النمط الفوضوي و هذا حلبهم ملنطق % 20أما نسبة 

و اليت ذهبت إىل اختيار النمط األوتوقراطي  % 13.33أما النسبة املقدرة ب .  فوضى ال غريال
و هذا جلهلهم ملا له من نتائج و خيمة على مردردهم الرياضي إذا مل يكن هنالك ) وكذا املتسيب(

  .حرص و دميقراطية يف القيادة اإلدارية
 بني مدربكم و القائد اإلداري للمنشأة الرياضية هل لكم اهتمام مبا جيري من اتصال: السؤال السادس 

  ؟
  . معرفة دور و أمهية اإلتصال بني املدرب و القائد اإلداري للمنشأة الرياضية: اهلدف من طرح السؤال 

  : العرض اجلدويل 
 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
   %80  12 نعم
 %20 03 ال

 %100 15 جمموع العينة
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Réponse 

  :التحليل 
 أن لديهم اهتمام مبا جيري % 80 إن أغلبية أفراد العينة أمجعوا على نسبة كبرية :العرض و املناقشة 

من اتصال بني مدرهبم و القائد اإلداري للمنشأة الرياضية و هذا راجع لإلطالع عل خمتلف الربامج و 
  .بة هلم و الفرق األخرى املتعاقدة مع املنشأةكذا رزنامة التدريبات و املنافسات بالنس
 و اليت يرى فيها أفراد العينة املختارة بأن ليس هلم أي % 20أما عن النسب املتبقية و اليت تقدر ب 

اهتمام مبا جيري من اهتمام بني املدرب  وقائد املنشأة يف نظرهم ال يهمهم بل األهم هو التدريب و 
  .حتقيق النتائج فقط

  
  
  

 هل ترون بأن القائد و عماله يسهرون على توفري اجلو املناسب لتحقيق أحسن النتائج :ال السابع السؤ
  الرياضية ؟ 

 هو حسن تصرف الالعبني اجتاه نظرهتم حنو جهود القائد و عماله لتلطيف :اهلدف من طرح السؤال 
  .اجلو و هتيئة األوضاع الضرورية لتحقيق النتائج الرياضية

   : العرض اجلدويل
 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
   %93.33  14 نعم
 %06.67 01 ال

 %100 15 جمموع العينة
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Réponse 

  :التحليل 
 من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة عالية من أفراد :العرض و املناقشة 

وهي أكرب نسبة من الالعبني يرون بأن القائد اإلداري  %93.33 بنسبة العينة املختارة و املقدرة
للمنشآت الرياضية و عماله يعملون جاهدين على السهر على توفري اجلو املناسب لتحقيق أحسن النتائج 
و هذا من خالل ما الحظوه مبادرات القيادة اإلدارية لسن تنظيم و ختطيط جيد لربنامج التدريبات و 

و العمل على توفري وتسهيل مهمة الالعبني و كذا توفري األمن و النظافة و الوسائل ( الرياضية املنافسات
 06.67 أما النسبة األخرية و القليلة و اليت تقدر بــ. الرياضية باختالف أنواع الرياضيات املمارسة

 تساعدهم على حتقيق من أفراد العينة يرون بالعكس بل القائد و عماله ال يوفرون أدىن الشروط اليت %
النتائج الرياضية و الرفع من مردودهم الرياضي و هذا راجع جلهلهم ملفهوم القيادة اإلدارية و دورها 

  .الفعال املنشأة الرياضية
من طرف القائد ) من مرشات واستقبال جيد و أمن( هل جتدون كل األجواء مهيأة :السؤال الثامن 

  لى السهر عليها؟اإلداري للمنشأة الرياضية ويعمل ع
 اإلستفسار تعن مدى إطالع الالعبني على األجواء املهيأة هلم للتدريبات و :اهلدف من طرح السؤال 

  .إجراء املنافسات الرياضية من توفري املستلزمات املطلوبة
  :العرض اجلدويل 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة 
 % 26.66 04 أحيانا

 % 46.66 07 دائما

 % 20 03 أبدا

 % 6.68 01 غالبا

  % 100 15 جمموع العينة
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من خالل اجلدول املبني أعاله نالحظ أن نسبة كبري من أفراد العينة املختارة من : العرض و املناقشة
 من طرف القائد اإلداري للمنشأة و العيب مولودية اجلزار يرون بأهنم جيدون كل األجواء مهيئة هلم

   .% 46.66يعمل على السهر على راحتهم وقدرت النسبة ب 
 فترى بأنه أحيانا ما جيد هؤالء الالعبني بعض األجواء مهيئة % 26.66أما بالنسبة الثانية و املقدرة ب 

  .وهذا راجع لغياب القائد أو هتاون عمال املنشأة الرياضية 
 و اليت تنفي نفيا قاطعا وجود أي جهود تبذل لتوفري األجواء و %20ة و املقدرة بأما بالنسبة الثالث-

و النسبة الرابعة و األخرية . هتيئتها للتدريبات كانت أم إلجراء املنافسات وهذا ملا يرونه من واقع أمامهم
ذولة من  و اليت ترى بأنه غالبا ما تكون هناك جهود مب% 06.68من أفراد العين و املقدرة بـــ 

  .مسؤويل املنشأة الرياضية وهذا حسب نظرهتم إىل طرق التسيري املختلفة
  . جهود مبذولة من مسؤويل املنشأة الرياضية وهذا حسب نظرهتم إىل طرق التسيري املختلفة

   أثناء املنافسات الرياضية كيف يكون القائد اإلداري للمنشأة الرياضية؟:السؤال التاسع 
  . معرفة طبيعة القائد اإلداري أثناء املنافسات الرياضية نظرة الالعبني إليه:ال اهلدف من طرح السؤ

  
  : العرض اجلدويل 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابة
   %13.33  02 أناين
 %86.67  13 متعاون

 %100 15 جمموع العينة
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Réponse 

 
 نتائج اجلدول احملصل عليها نستخلص بأن نسبة كبرية من أفراد العينة و من خالل: التحليل و املناقشة 

 أ، العيب املولودية هنا حكموا أن القائد اإلداري للمنشأة الرياضة هو شخص %86.67اليت تقدر ب 
متعاون معهم أثناء املنافسات الرياضية وهذا من خالل تقدميه هلم لكل األساليب و التسهيالت إلجراء 

  .ات يف حماولة توفري الوسائل و املستلزمات لتحسني مردودهم الرياضياملنافس
 من أفراد عينتنا فريى الالعبون هناك أن القائد اإلداري أثناء % 13.33أما النسبة الثانية و املقدرة ب 

 املنافسات الرياضية أناين يف املعاملة وهذا من خالل رؤيتهم له من خالل التصرفات اليت يبديها أثناء
املنافسات كاحتكار الوسائل الرياضية و كذا سوء الربجمة لرزنامة الربامج اخلاصة بالتدريبات و 

  .املنافسات
   كيف ترون دور القيادة اإلدارية للمنشأة على جناعة املردود الرياضي؟:السؤال العاشر 

دة اإلدارية دورها على  إن مجيع و معظم رياضي مولودية اجلزائر أمجعوا بأن للقيا:التحليل و املناقشة 
جناعة املردود الرياضي ألنه بدون قائد عام يشرف على تسيري هياكل الرياضة و املستلزمات اخلاصة 
باملنشأة الرياضية و يسهر على راحة الفرق املتعاقدة معهم وكذا العمل على رفع دافعيتهم ومحاسهم 

دة وهذا جنعل كل األجواء مهيئة لتحقيق وإجراء لتحسني اخلدمات املقدمة بالنسبة للفرق الرياضية املتعاق
 .تدريبات رياضية جيدة وهذا ما يسمح بإجراء نتائج رياضية وهذا ما يرفع من مردودهم الرياضي

  
اليت يتدربون على أرضية ) MCA( على العيب مولودية اجلزائر K²نطبق كذلك اختبار  -1

 ) 10، س5، س2، س1س(رضية األوىل وبالنسبة األسئلة اليت ختدم الف)  جويلية 05(املركب 
.  

  :العرض اجلدويل 



 اجملموع ال نعم
26  
  

                      15   

04  
  

                     15 

30 

  
  
 Fe=  K²= 242 =(Fo-Fe)²    K² =احملسوبة  (15-26)²+(15-4)²  =  121+121 

    15            15                               15     15  
 

  k c²  ≤ k E² ، 16,13≤ 3,84 نستنتج بأن  R=1: عند درجة احلرية 
  . الفرضية األوىلHoومنه تقبل 

بعد عرض نتائج اإلستبيان املوجه ) MCA( نستنتج بأن العيب مولودية اجلزائر :التحليل واملناقشة 
 أن للنمط القيادي الدميقراطي  نستنتج بأهنم قبلوا الفرضية األوىل اليت تنص علىK2باستخدام إختبار 

التشاوري الذي يتحلى به القائد اإلداري انعكاس على نتائجهم وهذا من خالل التنظيم اجليد والرقابة 
والتوجيه، وهتيئته كل األوضاع اخلاصة باحلصص التدريبية وكذا إجراء املنافسات مع الفرق يف البطولة 

هنا جعلوا من النمط القيادي تأثريا على مردودهم ) MCA (وحتقيق أحسن النتائج الرياضية لذا فالعبوا
  .الرياضي

  ).9، س3س: ( أما بالنسبة حملور أسئلة الفرضية الثانية اليت كانت أسئاهتا كما يلي -2
  : العرض اجلدويل 

 اجملموع ال نعم
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K²C = (15- 17)² + (15- 13)² = 4+4    8 = 0 ,53       K²C =0,53> K²E 
= 3,84 
                        15                      15    15 



   R = 1: عند درجة احلرية 
  .وعليه نستخلص بأننا ال نستطيع قبول هذه النظرية-

 K²E(لية  اجلدوK2 احملسوبة أقل من K² استنتجنا بأن K²بعد استعمال إختبار : التحليل واملناقشة 

وهذا ما جعل تنافر ورفض الفرضية الثانية واليت تنص على أن ملسات الشخصية قوبلت بكل رفض من ) 
طرف الالعبني، وأن هذا القائد اإلداري للمنشأة شخصية مرفوضة رفضا من طرفهم، وهذا ما يعكس 

  .سلبا على قضية التعامل بينهم وبني القائد اإلداري
  )8، س7، س6، س4س: (لثة اليت كانت أسئلتها كالتايل  بالنسبة للفرضية الثا-3
  
  
  
  
  

  : العرض اجلدويل 
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K²C = (15- 4)² + (15- 26)² = 121+121  =  242   K²C =16,13 

                        15                      15    15      
   R=1منه نستخلص أم درجة و

  3,84 > 16,13: أي  C²K <  E²K: وعليه بالرجوع إىل اجلدول نستنتج بأن 
  .ومنه نقبل الفرضية الثالثة

 من خالل النتائج احملصل عليها، مث قبول الفرضية الثالثة اليت تنص على أن اإلتصال :التحليل واملناقشة 
لرياضية انعكاس على جناعة املردود الرياضي فقد رأى العبون بني القائد اإلداري وعماله داخل املنشأة ا

)MCA ( بأنه ال بد من وجود اإلتصال وهذا ماله من دور إجيايب يف حتقيق التوازن داخل املنشأة



وهذا ما يساهد ) امليدان الرياضي(الرياضية بني العمال باإلدارة الرياضية والالعبني على أرضية امللعب 
  .تحقيق مردود رياضي جيدعلى توفري اجلو ل

  : اخلالصة اخلاصة باإلستبيان املوجه لالعيب مولودية اجلزائر -8
اإلستنتاج الذي خنرج به من اإلستبيان املقدم ألفراد العينة املختارة من العيب مولودية اجلزائر املتعاقدين 

 هلذه املنشأة لعبت دورا هاما أن القيادة اإلدارية)  جويلية05) (حممد بوضياف(مع إدارة املركب األومليب 
من جمهودات لتحقيق )القائد اإلداري(من خالل النتائج احملصل عليها وهذا وفقا ملا يقوم به املدير العام 

نتائج إجيابية فالقيادة اإلدارية ضرورية بالنسبة لالعبني الذين يتدربون وجيدون املنافسات الرياضية على 
وبانتهاج النمط الدميقراطي التشاوري لذا فقد أمجع العبوا مولودية أرض املنشأة وهذا بالعمل اجليد 

من خالل إجراء اإلستبيان عليهم أن القائد اإلداري من خالل فرض شخصيته على ) MCA(اجلزائر 
أفراد إدارة املركب األومليب وكذا اإلتصال بني املدرب والرياضيني حول منط القيادة والتسيري هلياكل 

ساعدهم هذا لتوفري اجلو املناسب للفرق املتعاقدة لزيادة دورهم الرياضي وهذا بالتدريب الرياضة وهل ي
 وكذا الدخول للمنافسة برمت - برامج تدريبية خاصة-التطبيق اجليد لألساليب احلديثة يف التدريب(اجليد 

القيادة ليس هلا بد قوي والداعم الثاين هوتوفري الوسائل واألجهزة ومستلزمات الراحة واملنافسة وعليه ف
 .يف تنمية املردود الرياضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بطاقة تقنية
  عن املركب األومليب حممد بوضياف

  ) جويلية 05(
  
  

  )حممد بوضياف( دراسة حالة املركب األومليب -)أ-3
  

  بطاقة تقنية
 مبحاداة الطريق السريع  كيلومتر عن وسط املدينة و07يقع على بعد )  جويلية05(امللعب األومليب 

  .الذي يصب مراكز اإليواء و مراكز  النافسات لكي حيتضن األلعاب العربية العاشرة
  : بغرض إحياء التضاهرات الرياضية و اليت كانت كاأليت 1972و الذي أنشأ يف جوان 

  .ألعاب البحر األبيض املتوسط 1975
  .األلعاب اإلفريقية 1978
  .األلعاب العربية 1987
  .كأس أمم إفريقيا 1990
 .بطولة إفريقيا أللعاب القوى 2000



 
 
 
  
  
  
  

حممد (دراسة حالة املركب األومليب :                                   اجلانب التطبيقي : الباب الثاين
  )     بوضياف

 ألف متر مربع املبنية منها 205 جويلية يقع يف أرضية مساحتها 05ملعب : مساحات امللعب األومليب
  . ألف متر مربع75
 أرضية ذات عشب - أرضية ذات عشب طبيعي للمنافسات:ضية التدريب و التسخينات و املنافسةأر

  .طبيعي للتدريب
  . أروقة08 مضمار العاب القوى يف -3

  .أضف إىل ذلك مساحات رمي اجللة و كذلك مساحات القفز و خمتلف األنشطة املتبقية
  : جتهيزات التدريب و املنافسة -
  ).متر1)(صغرية شاكتها(ومرامي ) 3(مرامي متحركة شابكها) 2(رامي ثابتةم) 1 (:كرة القدم  -1
   مكان خمصص اإلحتياط-
  ملجأ الالعبني-
القفز /وكذا أرضية القفز  العايل/ دائرة رمي املطرقة/دائرة رمي القرص) ATH(ألعاب القوى -

 القفز على احلواجز/بالزانة
Starting blombes -  

 .نقطة البداية -
 .قاعة لباس للحكام/وهي أربع قاعات اللباس للفرق /باسقاعة الل -
 ) ألف501160(غري مغطاة )  مقعد14239(مغطاة /مدرجات عمومية /املدرجات -
  مقعد568 :املدرج الشرقي  -
 األعضاء -
  مقعد1253مدرج الصحافة غري جمهز  -



  مقعدPETTE400 جمهز ب -
   قاعة للنقل التلفزي و اإلذاعي-26-1  : غرف الصحافة -

  مقاعد خاصة للصحافة- 2                           
  خط400مركز هاتفي -3                           

  . تليكس12 قاعة جمهزة ب -
  

حممد (دراسة حالة املركب األومليب :                                   اجلانب التطبيقي : الباب الثاين 
 )بوضياف

  . قاعات متعددة للتحضري-
  .اضرات و اإلجتماعاتاحمل
  . أربع قاعات للمحاضرات-
 . مقعد100 املديرية العامة -
 . مقعد300 قاعة السنيما -
 . قاعة احملاضرات الرئيسية-
 . قاعة اإلجتماعات-
  قاعات الراحة العالج و التدليك ملتصقة حنو قاعات الطلسي : الراحة العالج و التدليك -
وكذلك  بالنسبة .رية تستطيع أن تكون قابلة لإلستعمال التنظيم عدد مكاتب تقسي إدا: املكتب -

 .للمديرية العامة وكذا مركز الصحافة
 . سيارة خفيفة الوزن400:  حظرية داخلية لـ -

  . سيارة خفيفة150:  حظرية داخلية لـ -  
 .  حمطة للحافالت1 -  

   Revêtement e Sol :حتضريات خصوصية  -
 .لعشب الطبيعي أرضية كرة القدم با-  

 مستوى دويل/  أرضية أللعاب القوى -
 .على اإلمسنت) اجللة، املطرقة، و القرص( دائرة لرمي -
 . قاعة الشاي الرمسية و الرئاسية مبنية بالرخام-



 التهوية و خروج اهلواء على مستوى القاعات الرمسية الرئاسية و كذلك : التهوية و خروج اهلواء -
 اعةبالنسبة للصحافة و ق

 /كيلو واط 2/ مصباح318 : اإلنارة -
  / كيلو واط01/ مصباح150         

   لوحة التحكم جمهزة بساعات حتسب بالدقائق بالنسبة- :امليقايتية  - 
  .غري موجودة/  ميقايتية ألعاب القوى -            

  . لوحة متكونة من عشرة اسطر مزودة باحلروف العربية و الالتينية: اإلعالنات -
دراسة حالة املركب األومليب : اجلانب التطبيقي                                     : الباب الثاين 

  )حممد بوضياف(
 .حوض حيوي مياه تغذي  ضد احلريق:  األمن ضد احلريق -
 جويلة و مبقدوره 05ملعب ألعاب لقوى تابع مللعب مللعب : متهيد :  ملعب ملحق ألعاب القوى -

، أضف إىل ذلك يضمن العدائني ) أروقة06مضمار بـ (منافسات ألعاب القوى الوطنية احتضان 
  .بالتسخينات و التدريبات

  . مبناسبة األلعاب السابعة حلوض البحر األبيض املتوسط1975 هذه اهلياكل فتحت أبواهبا عام -
 1975وسط عام  ولقد غطت حصص التدريب و التسخينات العيب العاب القوى للبحر األبيض املت-

 وكذلك بطوالت إفريقيا أللعاب القوى 1987، و األلعاب العربية 1978و األلعاب اإلفريقية 
2000  

 : كما أهنا احتظنت املنافسات التالية -
 م99/2000/2001 التجمع لدويل أللعاب القوى باجلزائر -
 م2002 بطوالت إفريقيا أللعاب القوى أواسط جويلية -
أرضيات ) متر مربع( ألف 38املبنية ) متر مربع( ألف 64 املساحة اإلمجالية / :تمساحا/التركيبة -

 :التدريبات و التسخينات 
  . أرضية رئيسية معشوشبة-1
  أرضية ملحقة معشوشبة-2
   ورقة من املطاط 06 مضمار ألعاب القوى ذي -
   مضامري حلواجز و القفز وكذلك رمي الرمح من املطاط- 
 .البيئية غري صاحلة لإلستعمال قاعات للثقافة - 



  .كل التجهيزات النوعية للتدريبات ألعاب القوى:  جتهيزات التدريب و املنافسات
  .مغسلة ثنائية+ مرحاض +  قاعات جمهزة بكل غرف، محام 10: قاعة اللباس  -
 80( واحد رمسي +  مقعد40مدرج شرقي +  مقعد 3300: مدرج عمومي بـ:  ملدرجات -

  ).مقعد
 . استديوهات للبث اإلذاعي و التلفزي07: تديوهات النقل  اس-
 . شخص25قاعة اجتماعات  :  احملاضرات و اإلجتماعات-

حممد (دراسة حالة املركب األومليب :                                   اجلانب التطبيقي : الباب الثاين 
  )بوضياف

  تدليك قاعة للعالج و ال:  الراحة و العالج و التدليك -
 . سيارة خفيفة120:  أربع مكاتب تقنو إدارية ، موقف 04:  املكاتب -
  .تبليط األرضيات:  التجهيزات النوعية -
  ال توجد هتوئة و ال خروج للهواء:  التهوية وخروج اهلواء -
 ) كيلو واط2( مصباح 32 أعمدة توجد هبا 04: اإلنارة -
  املقاتية إلكترونية غري موجودة-
 اإللكترونية غري موجودة: نات  اإلعال-
 .حوض ضد حلريق:  األمن على احلريق -
املركب املسبحي هو هيكل حيتضن كل النشاطات اخلاصة بالسباحة ) : املسبح( مركب الغطس -

  . مع ألعاب البحر األبيض املتوسط1975أنشأ عام ) اخل... الغطس ، / كرة املاء / سباحة (املوجودة 
) متر مربع (8522 ألف متر مربع، املساحة املبنية 23املساحة الكلية : ة املساح/  تركيباته -

 . متفرج300 حوض أومليب مغطى يستقبل -: املساحات التدريب و التسخني و املنافسة 
 :حدثت عدة أخطاء :  جتهيزات التدريبات و املنافسات -

  . للنساء-2 للرجال -1: قاعة لباس عمومية : قاعات اللباس 
  .بالنسبة للمسبح اخلارجية: رجات  املد-
  مقعد200:  مدرج عمومي -
  مقعد18 األعضاء الشرفيني -
  مقعد20 األعضاء لسميني -
  مقعد50 الصحافة -



 01 قاعة اإلنشاء-04 الصحافة تاستديو ها:  النقل و البحث ت استديو ها-
 الداخلمل هتيأ قاعة اإلجتماعات و احملاضرات ب:  احملاضرت و اإلجتماعات -
 .هيأت للعالج و التدليك) رجال(واحدة من قاعات تغيري املالبس :  الراحة و العالج والتدليك -

دراسة حالة املركب األومليب :                                    اجلانب التطبيقي : الباب الثاين 
  )حممد بوضياف(
 . مكاتب تقنو دارية04:  املكاتب -

مع أنه مكن إنشاء / عب امللحق أللعاب القوى خيدم املركب املسبحي يف هذا الباب موقف املل: املواقف 
 .موقف خاص به

 .تبليط األرضية:  التجهيزات النوعية -
  .احلوض مبلط بالبالط الزخريف
  .شواطئ مبلطة بالبالط الزخريف

  .موجودة:  التهوية وخروج اهلواء-
  )كيلو واط ( مصباح 73 إنارة اخلواض اخلارجية جمهزة بـ:  اإلنارة -
 ) كيلواط0.3( مصباح 44و )  كيلو واط01( مصباح 18مزود بـ /  احلوض الداخلي -
 .املركب املسبحي جمهز بامليقاتية :  امليقاتية -
 .التجهيزات باإلعالنات اإللكترونية خارج اخلدمة:  اإلعالنات -
 .حوض ضد حلرائق موجود:  األمن ضد احلريق -
  
كرة القدم، ( كانت أرضيتها مبلطة باملطاط وكانت لتحتضن الرياضات اجلماعية :افسات  حظائر املن-

 .1978، أجريت فيها تدريبات ألعاب القوى اإلفريقية 1975أنشأ عام )كرة الطائرة، كرة السلة 
 . متر مربع18000 متر مربع، و املبنية 35000: املساحة الكلية : املساحة /  التركيتة -
  .تدريب و التسخني و املنافسةمساحة لل* 
  متفرج لكل ملعب1100* 
  متفرج1100ساحتني للعب التنس، متجاورتني * 
   متفرج1872ساحة مركزية للتنس تستقبل * 
  موجود ولكن فيما خيص التنس غري صاحلة:  جتهيزات التدريب واملنافسة -
  :ب القوى  قاعات لتبديل املالبس بالنسبة للعدائي ألعا05:  قاعة اللباس -



   خاصة بالراحة-1
  قاعة خاصة باحلكام-2

دراسة حالة املركب األومليب :                                      اجلانب التطبيقي : الباب الثاين
  )حممد بوضياف(

  .يوجد هبا مدرج عمومي: فيما خيص املساحة املركزية :  املدرجات -
  مقعد1810 مدرج عمومي -
  مقعد36 مدرج الشرق -
 . مقاعد10 مدرج رمسي -
   مقعد18 مدرج الصحافة - 
 . استوديوهات للصحافة03هنالك :  استديوهات الصحافة - 
 غري موجودة:  احملاضرات و اإلجتماعات - 
 مرش: قاعة من قاعات تبديل املالبس مزودة بـ:  الراحة العالج و التدليك - 
 .مكتبان تقنيو إداريني:  املكاتب  - 
  سيارة خفيفة150موقف يسبقبل : واقف  امل- 
 كل األرضيات مبلطة باملطاط/ تبلط األرضيات :  التجهيزات النوعية - 
 ال يوجد نظام للتهوية و خروج اهلواء:  التهوية وخروج اهلواء - 
 ) كيلو واط02/  مصابيح 04(ساحتان مزودتان بأربعة أعمدة :  اإلنارة - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

دراسة حالة املركب األومليب :                                     اجلانب التطبيقي : الباب الثاين 
  )حممد بوضياف(

  
  ) :الشبه أوملبية(القاعة متعددة الرياضات 

اخلاصة باملركب األومليب املعروقة حتت اسم القاعة البيضاوية افتتحت عام )  O.M.S( القاعة -
 السابعة اليت احتضنتها اجلزائر، ولقد أنشأت لتغطية خمتلف  مبناسبة ألعاب البحر املتوسط1975

  ).مثل كرة الطائرة، اجليدو، اجلمباز، الكرايت، املالكمة) اجلماعية و الفردي ( الرياضات 
 أمهية قدرة االستيعاب ونوعية التهيئات هلذه القاعة جعل منها قادرة على إستقبال املنافسات الكربى، -

، البطولة اإلفريقية لكرة الطائرة 1987، األلعاب العربية 1978اضية اإلفريقية لسنة األلعاب الري: مثال 
 .م1993لسنة 

 )للكاراتية لنفس السنة( بطوالت العامل -
 .² م57000، املساحة الكلية ² م7000: املساحة املبنية : املساحات / التركيبة-
 . مغطاة باملطاط² م2375قوى مضمار ألعاب ال: *  التدريبات والتسخينات واملنافسات -
 . قاعة التسخينات، قاعة التدريبات للجمباز، قاعة الثقافة البدنية-
وسائل التدريب واملنافسة هم خارج املصلحة أو غري موجودين نتيجة :  وسائل التدريب واملنافسة -

 .اإلمهال هلا
  . قاعات لتبديل املالبس وحوض لالسترخاء07: قاعة تبديل املالبس 

  . مقعد3000 مدرجات رئيسية – مقعد 3100مدرجات عمومية -: املدرجات  -
  . مقعد بالنسبة2990 : \احتمال زيادة اإلستيعاب للمدرجات العمومية ب

  . قاعات للصحفيني واملعلقني10: أستوديو الصحافة -
  .هناك مكاتب لتهيئة اإلجتماعات واحملاضرات: املكاتب -
  .محامني، وغرفة راحة والتدليك) 02: (ك اإلسترخاء واملعاجلة والتدلي-

  . سيارة خفيفة250 بقدرة إستيعاب 250احلظائر 
  .أرضية وقاعات التسخني ولتدريب مغطاة باملطاط-1/تغطية األرضيات -1: جتهيزات خاصة -
  .نظام التهوية وإستخراج هلواء وهو يف حالة عمل: التهوية وخروج اهلواء -



دراسة حالة املركب األومليب :                                      بيقي اجلانب التط: الباب الثاين 
  )حممد بوضياف(
  . إضاءة مركزة على حلبات املالكمة3000: موزع على منطني :  اإلضاءة -

  . من اجل التدريبات500 من اجل الرياضات اجلماعية 1000
  .غري موجود:  الترقيم اإللكتروين -
  .خارج العمل:   اإلعالن اإللكتروين-

  :مسبح أول ماي 
موجود يف بلدية سيدي أحممد جبوار قاعة حرشة، مسبح أول ماي وهي هيكل قاعدي أنشأ :  التقدمي -

  .، وهو حيتضن املنافسات الوطنية للسباحة1975عام 
  .² م5000ملساحة املنية  / ² م15.055: املساحات لكلية :  التركيبة -

  :ت واملنافسات أماكن التدريبات والتسخينا
  .م50 : \ حوض أومليب مغطى ب-
  . أرضية مغطاة لكرة اليد باإلمسنت املسلح-

  :التجهيزات التدريبات واملنافسات 
I /التجهيزات والتدريبات واملنافسات من أجل السباحة غري كافية.  

  . قاعات تبديل اللباس06 -/ قاعتان جمهزتان باستوديوهات : قاعات اللباس 
  .ت تبديل اللباس للعدائني مقدمة إىل اخلارج قاعا03 -

  . مقعد30/  مقعد، ومدرجات رمسية 400/ مدرجات عمومية :املدرجات 
  .ال توجد استوديوهات الصحافة:  استوديوهات الصحافة -
  .غري موجودة على مستوى هذه اهليكلة:  اإلجتماعات واحملاضرات -
  .نية لتهيئة القاعة للعالجتوجد إمكا:  اإلسترخاء واملعاجلة والتدليك -
  . مكاتب تقنو إدارية03توجد :  املكاتب -
  . سيارة خفيفة90وحظرية عمومية /  سيارة خفيفة 30حظرية رمسية :  احلضائر -

  .جوانب وقاع للمسبح مبنية بالزخرف/ تغطية األرضيات : جتهيزات خاصة 
  .دائم/  هو يف حالة عمل نظام التهوية واستخراج اهلواء:  التهوية ومكيفات اهلواء -
  . كيلو واط0.5/  مصابيح 10 كيلو واط، 1/  مصباح 12) : اإلنارة( اإلضاءة -

  



حممد (دراسة حالة املركب األومليب :                                    اجلانب التطبيقي : الباب الثاين 
  )بوضياف

  .حوض ضد احلريق ناجحة: األمن ضد احلريق 
  :ددة الرياضات حرشة حسان القاعة املتع

القاعة املتعددة الرياضات، موجودة بوسط مدينة سيدي أحممد وجبوار ساحة أول ماي، : التقدمي 
 وهذا لغرض 1974 جويلية، هذه اهلياكل أنشأت عام 05ومساحتها عشرة كيلو متر من ملعب 

  . وكذا رياضات املصارعةتغطية كل التدريبات واملنافسات لكرة اليد والسلة وكذا الكرة الطائرة،
املنافسات، ) مهرجانات( غايتها الرياضية اهلامة تغريت بعد زمن إىل إجراء تظاهرات ثقافية وسياسية -

  .كرة اليد والسلة والكرة الطائرة
األلعاب املتوسطية عام / وقاعة حرشة حسان إستقبلت رياضي خمتلف الدول اإلفريقية واألوروبية مثال 

  .1978عاب اإلفريقية عام ، وكذا األل1975
  .² م23000املساحة املبنية  / ² م35470: املساحة الكلية : املساحة /  التركيبة -

أرضية حرشة حسان وكذا قاعة التسخينات مغطاة : أماكن التدريبات واملنافسات والتسخينات 
  .باملطاط

نية وجتهيزات مهمة قاعة حرشة حسان حتتوي على إمكا:  التجهيزات والتدريبات واملنافسة -
  .إخل...للمنافسات للرياضات اجلماعية، وكذلك املالكمة واجليدو، 

  . قاعة لباس واحدة1/  قاعة لباس لكل فريق 11:  قاعة اللباس -
  . مقعد72/  مقعد، مدرجات رئاسية 2800/ مدرجات عمومية :  املدرجات -

  .د مقع40/  مقعد، مدرجات خاصة بالصحافة 56/ مدرجات رمسية 
  .استوديوهات الصحافة هي حديثة األجهزة:  استوديوهات الصحافة -
  .قاعة واحدة للمحاضرات واإلجتماعات:  اإلجتماعات واحملاضرات -
  .وقاعة للتدليك) Sonna(قاعة واحدة للعالج قاعة :  اإلسترخاء والعالج والتدليك -
  . مكاتب08:  املكاتب -
  . سيارة خفيفة100 تستقبل حظرية سيارات: املواقف /  احلظائر -
  .تغطية األرضيات تغطية األرضيات الرياضية باملطاط:  جتهيزات خاصة -
  . نظام التهوية واستخراج اهلواء وهو يف حالة عمل:  التهوية ومكيفات اهلواء -



يب دراسة حالة املركب األومل:                                     اجلانب التطبيقي : الباب الثاين 
  )حممد بوضياف(

نظام اإلنارة مرتبط بإطار البيئة اخلاصة بقاعة حرشة وهي مرتبط جبهاز إتصاالت ) : اإلنارة( اإلضاءة -
  .متلفزة باألرقام

  ).إحتياطي(التوقيت اإللكتروين متحول :  التوقيت اإللكتروين -
  ).احتياطي(اإلعالن اإللكتروين متحول :  اإلعالنات -
  .حوض ضد احلريق موجود وخاص: ق  األمن ضد احلري-

  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الباب الثالث 
  



  هياكل نظام الوحدات التابعة
  إلدارة املركب األومليب

  )حممد بوضياف ( 
   جويلية05

  
  
  
  
  

  -اجلانب التطبيقي-الباب الثالث                                         
  

  متطلبات مديرية املالية
  الرقابة

D.F.C 
 

  
  
  

  مديرية الرقابة المالية

 األمانة العامةقسم المالية

 م الرقابةقسقسم الميزانية 

 مصلحة المسير الماليمصلحة الميزانية

 مصلحة

 مصلحة



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - اجلانب التطبيقي -:                                             الباب الثالث 
  

  هيكل مديرية اإلدارة والوسائل
  
  

  
 مديرية اإلدارة والوسائل



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  –نب التطبيقي  اجلا-الباب الثالث                                          
  

  منظام مديرية التجهيز والوسائل

مديرية موارد التكوين

مصلحة الموارد البشرية

 الموارد البشرية/ فرع

مصلحة الخدمات اإلجتماعية

 مصلحة الدفع

 األمانة العامة

 مديرية الموارد البشرية

 وحدة الوسائل والتسيير

 لجنة الخدمات

 مصلحة األرشيف



  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -:                                         الباب الثالث 
  

  مديرية التجهيز والوسائل
D.E.M 

  قسم

 لجنة المشاريع لجنة

 األمانة العامة

 قسم المساحات الخضراء

 قسم اإلستثمار

 مصلحة

 مصلحة التمويل

 مصلحة اإلتصال

 مصلحة التجهيز

 مصلحة الترصيص

 مصلحة الكهرباء

 رئيس المصلحة



  هيكل وحدة مركب املسبح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -                :                          الباب الثالث 

 تركيب الوحدة

 الخزينةمسير 

 األمانة العامة

 لجنة مصلحة اإلدارة مصلحة الصيانة

 مصلحة األمن



  
  هيكل قاعة حرشة  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - اجلانب التطبيقي -:                                       الباب الثالث 

 مسير الخزينة

 األمانة العامة

 مصلحة الصيانة

 لجنة مصلحة اإلدارة

 مصلحة األمن

 رئيس الوحدة



  
  هيكل منظام القاعة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -                                   :        الباب الثالث 

 لجنة الوحدة

  01عون أمن ووقاية رقمن  -
 02عون ووقاية رقم  -



  
  هيكل منظام قاعة باش جراج     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -الباب الثالث                                                 

 الـوحــــدة

  03عون أمن ووقاية رقم  -
 01ن ووقاية رقم عو -



  
   جويلية 05منظام وحدة 

  املركب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -:                                            الباب الثالث 

 لجنة الوحدة

 مسير الخزينة

 01مصلحة رقم 

 02مصلحة رقم 

 03مصلحة رقم 

 األمانة العامة

 مصلحة الصيانة

 مصلحة األمن



  
  هيكل منظام مركب املسبح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -الباب الثالث                                          

 لجنة الوحدة

 مصلحة اإلدارة

 مصلحة مسير الخزينة

 مصلحة األمالك

 األمانة العامة

 مصلحة األمن

 مصلحة الصيانة



  
   التجاريةهيكل منظام املديرية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -:                                                الباب الثالث 

 المديرية العامة

 مانة العامةاأل

 03مصلحة رقم  02مصلحة رقم  01مصلحة رقم 



  
  هيكل منظام وحدة الصيانة العامة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  –جلانب التطبيقي  ا-:                                    الباب الثالث 

 رئيـس الوحـدة

 لجنة مصلحة
 اإلدارة



  
  هيكل منظام وحدة املرادية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  – اجلانب التطبيقي -:                                              الباب الثالث 

 رئيس الوحدة

 األمانة العامة مصلحة مسير الخزينة

 مصلحة األمن مصلحة الصيانة



  
  هيكل منظام وحدة مسبح أول ماي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رئيس الوحدة

 األمانة العامة مصلحة مسير الخزينة

 لجنة مصلحة اإلدارة

 ة األمنمصلح مصلحة الصيانة



  
  – اجلانب التطبيقي -                               :      الباب الثالث 

  
  هيكل منظام وحدة املركب الرياضي لإلناث

  

  
  
  
  
  
  
  

 رئيس الوحدة

 األمانة العامة

 مصلحة مسير الخزينة

 لجنة مصلحة اإلدارة

 مصلحة الصيانة مصلحة األمن



  
  : اإلستنتاجات العامة -1

بعد عرضنا وحتليلنا للنتائج املتعلقة املوجه إىل عمال املركب األومليب حممد بوضياف وكذا املقابلة 
وبعد لستعراض دراسة حالة مت التوصل إىل استنتاجات . ا مع السيد مدير املركب األومليباليت قمنا هب

عامة بعد دراسة بعض الفرضيات مسبقا واملتمثلة يف أن القيادة اإلدارية للمنشأة الرياضية هلا انعكاسا 
  .ملنشأةسلبيا وهذا راجع إىل منط القيادة املعمول هبا وكذا النتائج احملققة على أرض هذه ا

فالقائد اإلداري له دور إجتماعي رئيسي يقوم به، أثناء تفاعله مع غريه من أفراد اجلماعة 
ويتسم هذا الدور بأن تكون له القدرة على التأثري يف اآلخرين وتوجيه سلوكهك يف سبيل ) األتباع(

  .بلوغ هذف اجلماعة
 النظر إليها على أهنا مسة شخصية وهكذا ميكن النظر إىل أن القيادة هلا دور اجتماعي كما ميكن

وعملية سلوكية، والقيادة دوما تفاعل اجتماعي نشاط مؤثر وموجه وليست عملية جامدة تتكون من 
  .وجود مركز ومكانة وقوة

فالقيادة يف امليدان الرياضي كانت متارس قدميا دون وجود نظريات أو قواعد عامة، إال أن األمر 
يريد العمل يف جمال اإلدارة الرياضية عليه أن يدرس نظريات وفنون العمل خيتلف متاما اآلن فأصبح من 

واإلدارة والتخطيط الرياضي واإلمكانيات يف القطاعات الرياضية واإلتصال اإلداري والقوانني واللوائح 
التنظيمية واإلدارية فهي موضوعنا هذا الذي تناولنا فيه مدى انعكاس هذا كله على جناعة املردود 

ياضي فبعد ما قمنا به من دراسة حلالة املنشأة وكذا النتائج اإلستبيان املوجه لعمال املركب األمليب الر
ونتائج املقابلة مع مديرها العام خلصنا إىل أن القيادة اإلدارية اخلاصة للمنشأة الرياضية هي قيادة 

ة مع الفرق والنوادي دميقراطية أي أن القائد يتحلى بسمات شخصية من طبع سوى كذا معاملة جيد
املتعاقدة مع املركب األومليب وكذا طريقة العمل تتسم بالتعامل اجليد مع العمال وهذا مبحاورهتم 

  .واإلهتمام هبم وعلى إتصال دائم هبم وبتنافسهم يف آرائهم ومقترحاهتم
ي جيري فاملشكل املطروح هنا هو أنا املردود الرياضي هذا مرتبط ملدى كفاءة وقوة النادي الذ

منافساته على أرضية املنشأة باختالف التخصصات الرياضية فالقائد يسهر على توفري األمن هلذه النوادي 
/ مرشات جاهزة مهيأة لإلستعمال/ استقبال/ هتوية/ نظافة(وكذا حسن اإلقامة هبا والراحة الدائمة من 

  ).إخل/...تدفئة



فالقائد اإلداري ملا يتحلى به . افسة قبل وبعدهافالنتيجة الرياضية هنا متعلقة مبدى التحضري للمن
من خصال محيدة يعمل جاهدا على الرفع من مستوى األداء الرياضي بالسهر على توفري كل األجواء 

  .املذكور آنفا والرفع من معنويات الفريق دون متييز
قول بأن املركب هنا القول أنا القيادة اإلدارية انعكاس على التحصيل الرياضي فهنا خنلص إىل ال

بالرغم من ما الحظته من وجود نقائص على مستوى التجهيز إال أن هنالك قيادة )  جويلية05(األومليب 
  ).قائدها العام(إدارية راشدة من خالل املقابلة اليت أجريت مع مديرها العام 

ادين أخرى فالقيادة اإلدارية اليوم تلعب دورا مهما يف شىت امليادين ليس الرياضي فقط بل مي
متعددة فالنمط الدميقراطي حصد حصة األسد يف موضوعي هذا الذي أثراه اجلانب التطبيقي وصادق 

بأن هناك قيادة إدارية دميقراطية يتحلى هبا املدير العام إال أن املردود ) دراسة احلالة+ العمال (اجلميع 
  .الرياضي يبقى معلقا بتحضريات الفرق والنوادي

  :التوصيات  اإلقتراحات و-2
واليت )  جويلية05(على ضوء دراسيت لنتائج اإلستبيان واملقابلة ودراسة حالة املركب األومليب 

أثبتت بأنه القيادة اإلدارية تنعكس إجيابا على املردود الرياضي للفرق اليت تقوم بتحضريات أثناء وقبل 
 رفيع املستوى وذو درجة عالية من املنافسة فالقيادة اإلدارية الدميقراطية يكون هناك مردود رياضي

  .األداء
ومن خالل ذلك ارتأيت إىل تقدمي بعض اإلقتراحات واليت أصل من خالهلا حلل بعض املشاكل 
اليت تقف أمام الفرق والنوادي الرياضية املتعاقدة مع بعض املركبات الرياضية على مستوى كافة التراب 

  . املركبات كاحلجرة العاثرة دون حتقيق مردود رياضي جيدالوطين واليت يقف أمامها أحيانا مدير وهذه
  إعادة النظر يف تكوين مديري وقادة املنشآة الرياضية -1
اإلهتمام باملنشآت الرياضية وهذا بتكثيف اجلهود من طرف الدولة لتجهيزها بأحدث الوسائل  -2

 .للتدريبات واملنافسات
 .ات الرياضية ومساعدهتم على أحسن وجهالعمل على إظهار القيمة احلقيقية للقادة يف املركب -3
 .إجراء دورات تكوينية للقادة اإلداريني للمنشآت الرياضية -4
لذا يتطلب . إن حتقيق نتائج ومردود راضي جيد يتعلق مبدى فعالية القادة اإلداريني للمنشآة -5

 .توفري اإلمكانيات واللوازم الرياضية احلديثة اليت تتماشى ومتطلبات العصر
لى اجلوانب البسيكولوجية واإلجتماعية للقادة يف تعاملهم مع الفرق والنوادي املتعاقدة التركيز ع -6

 .وكذا على املنشاة الرياضية



 تشجيع القيادة اإلدارية على الرفع من محاس عمال املنشأة الرياضية بتوفري اجلو املالئم واحلسن  -7
 .إلجراء إما التدريبات أو املباريات الودية أو الرمسية

اء دروس نظرية لبعض القادة اإلداريني توضيح نظريات وقوانني التسيري اإلداري وما يتماشى إعط -8
 .ومتطلبات العصر

 .تأسيس معاهد خاصة لتكوين قيادي املنشأة الرياضية على مستوى التراب الوطين -9
العجز يف التسيري للقادة اإلداريني تغطية ...  اإلهتمام مبيزانية املنشأة الرياضية وحماولة الرفع منها-10

  .املايل
 نظرا للمكانة اليت حيتلها القائد للمنشأة الرياضية وباستخدام النمط الدميقراطي يف تسيريها وكذا -11

الدور الفعال الذي يلعبه واجب عليه التعامل اجليد مع رؤساء الغرف والنوادي املتعاقدة مع 
ل، إطعام، إيواء، جتهيزات ووسائل راحة، إستقبا"منشأته الرياضية ومراعاة كل متطلباهتم 

  .وهذا قصد حتقيق مردود رياضي جيد" للتدريب واملنافسة الرياضية بإختالف ختصصاهتا
 حماولة جتسيد منط القيادة اإلدارية الدميقراطية يف التسيري على كافة املنشآت الرياضية، على كامل -12

  .التراب الوطين لتحقيق مردود رياضي جيد وممتاز
ألخري آمل أن أكون يف حسن ظن اجلميع، وذلك بتوفيق من اهللا عز وجل يف إجناز هذا ويف ا

  .البحث الذي أعتربه رسالة رياضية، فاحتة الطريق لبحوث عملية أخرى
  
  

  :خامتة 
إن اجلو اإلقتصادي والسياسي يفرض دوما حتميات جيب أن نأخذها بعني اإلعتبار والتأقلم معها، إذا 

 الرفاهية والبقاء يف نفس املستوى التنافسي أو اللحاق بالرمت القوي الذي تفرضه الدول أردنا الوصول إىل
  .الكربى يف اجملال الرياضي

كانت املؤسسات الرياضية لكا للدواة، وبالتايل إختيار املديرين كان يف األصل عبارة عن قرار سياسي 
ء السياسي، تفضيل املقربني، وبعد سنة تدخل فيه الكثري من العوامل املوضوعية، كاحملسوبية، الوال

 انتقلت اجلزائر إىل نظام التعددية، وتغيري النظام الدويل بعد إهنيار املعسكر اإلشتراكي بسقوط 1988
اإلحتاد السوفغيايت، فرض نظام إقتصاد السوق يف العامل، وعلى غرار باقي الدول اإلشتراكية كان لزاما 

 - م اجليد الذي من خصائصه منح جمال اإلستقاللية ملؤسسات من أسسهعلى اجلزائر أن تتبىن هذا النظا
 فأصبحت املؤسسة حرة يف تسيريها ومسؤولية عن النتائج اليت حتققها فكان حتما عليها -مبدأ املنافسة



وكما يشري الدكتور عبد الرمحان عيسوي يف كتابه . أن ختتار إلدارة شؤوهنا الرجل املناسب
، إنه منذ أمد بعيد وعلماء النفس يف شىت بلدان العامل ينادون بوضع )1999 ("سيكولوجية اإلدارة"

موضع النفاذ املعجل ملا يف ذلك من خري ونفع ومصلحة له " الرجل املناسب يف املكان املناسب"مبدأ 
فقد أصبح عاملي الكفاءة و الفعالية حامستني يف حتديد من سيتوىل . 131شخصيا وألمته وجمتمعه ص 

املدير أو السري وهذا ال يعين فقط الشخص الذي حيوز على أعلى الشهادات أو صاحب أكرب منصب 
  .خربة معينة بقدرما يعين منه األصح لقيادة املنشأة ومستخدميها إىل حتقيق أفضل النتائج

  .نظرا ألن نظام إقتصاد السوق يرتبط ارتباطا وثيقا مبفهوم الدميقراطية
ي ميدان النشاط البدين الرياضي جند اليوم الدولة اجلزائرية تقوم فهما وجهان لعملة واحدة، فف

بتوفرياملنشأة الرياضية واليت هتدف إىل تقدمي اخلدماتإىل اجلماهري الرياضية وكل روادها بكل الوسائل 
واستغالهلا فتوفري املوارد املالية واملادية يستدعي بالضرورة توفري املوارد البشرية القادرة على التغري . املتاحة

أحسن إستغالل، وبالتايل حتتاج إدارة املنشأة الرياضية إىل مسريين أو قيادة إدارية فعالة تتوىل مسؤوليات 
فتسيريها بشكل عصري يسمح خبلق املناخ املناسب وهذا باختيار . اإلدارة والتنسيق بني وحداهتا املختلفة

  .د الرياضي وهذا بنحقيق أفضل النتائجالنمط القيادي والصائب لكي ينعكس إجيابا على املردو
تعترب القيادة اإلدارية اليوم وحسب الدراسات أثبتت بإن هنالك أهداف شخصية تتعلق بالقائد اإلداري 

لذا . إثبات قدرته على القيادة وتنفيذ املهام املطلوبة منه لتعزيز منصبه للحصول على الترقية: نفسه مثال
وهذا اخلري الذي أتيته بنتائج الدراسة التطبيقية بأن القائد . ميقراطيوجب عليه أن يتحلى بالنمط الد

الدميقراطي هو الناجح يف تسيري املنشأة الرياضية، وهذا ما ينعكس إجيابا على املردود الرياضي أي هنالك 
ني نتائج رياضية من خالل توفري مستلزمات التدريبات وهتيأة أجواء املنافسات والسهر على راحة الالعب

وهذا كله يشرف عليه قائد إداري يشرف ) إخل...من إستقبال جيد، رقابة، أمن، إيواء،إطعام، مرشات(
على عمال منشأة رياضية كاملة التجهيزات ألنه مع التغريات احلالية ومتطلبات إقتصاد السوق وجب 

  .يةاخلضوع للمزايدات املالية من طرف النوادي والفرق املتعاقدة مع املنشأة الرياض
لذا فالقيادة اإلدارية تعترب الوسيل املهمة اليوم يف جلب الفرق والنوادي الرياضية أو نفورها من أي منشأة 

  .رياضية كانت، فتحقق لتوازن الداخلي واخلارجي
فإن . ومبا أنه يف العصر احلايل يتم اإلهتمام بالقيادة يف جمال اإلدارة كوسيلة تسيري يف إطار املنامجنت

أصبحت تساهم بشكل فعال يف تسهيل التسيري وربح الوقت وحل املشاكل والصعوبات بأفضل القيادة 
  .طريقة ممكنة تتسم بالتفاهم والتشاور واحلوار والتواصل بني كل املستويات



إن األمهية البالغة لعملية القيادة بالنسبة للمنشأة الرياضية تكمن يف توفري كل أساليب الراحة وإهتمام 
  .تعاقدة مع هذه املنشأة الرياضيةبالفرق امل

فالربغم من اجملهودات اليت تبذهلا الدولة يف تسيري املركبات الرياضية إال أن مردود الفرق الرياضية يف 
  .معظمه سليب وهذا يرجع إىل نقص يف التدريب اجليد للمنافسات الرمسية
ملطروحة على الساحة العلمية، فالبعد فموضوع القيادة يف جمال اإلدارة الرياضية حديث حداثة املواضيع ا

  .النفسي واإلجتماعي يلعب دورا بالغا بالنسبة هلذه املواضيع البالغة األمهية
  
  

  
  :  قائمة املراجع

  )أ(
 الطبعة األوىل اإلسكندرية – إبراهيم عبد املقصود املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية --1

   1999منشأة املعارف سنة 
شور إدارة القوة العاملة األسس السلوكية و أدوات البحث التطبيق الدار  أمحد صقر عا-2

   1986اإلسكندرية بدون طبعة سنة :اجلامعية  
   1971 دار النهضة العربية بريوت –التاريخ العباسي والفاطمي : أمحد حمتار العيادي -3
   1964  دار النهضة القاهرة–التوجيه وفلسفته أسسه ورسائله :  أوالنس ميدل -4
   أسامة  حممود فريد األصول العلمية لإلدارة اجلزء األول ، دار النهضة بريوت  -5

  )ب(
 الدار الدولية للنشر – ترمجة اللواء حممد عبد الكرمي –اإلدارة اجلزء الثاين ، املدير :  بيتر دراكر -6

  1996والتوزيع القاهرة مصر ، الطبعة األوىل 
  )ج(

دارة األعمال ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان بدون  مجيل أمحد توفيق إ-7   
  .  1986طبعة 

  )ح(
    2001التوجيه اإلداري ، الطابع الفكري العريب ، مصر الطبعة األوىل :  حسن أمحد الشافعي -8    



ب احلديث  حسن شلتون وحسن معوض ، التنظيم  واإلدارة يف التربية الرياضية ، دار الكتا-9   
  القاهرة  

   1976دار النهضة بريوت :  حسني عادل -10    
  )خ(

 خالد عبد الرحيم ، مطو اهلين ، إدارة املوارد البشرية ، مدخل إستراتيجي ، كلية العلوم -12     
   2000اإلدارية ، جامعة حضر موت اليمن 

، طبعة ونشر ، مكتبة اهلالل بريوت التربية البدنية تنظيم وإدارة :  خالد حممد عبد العزيز -13     
2001   

   .1999عمان  - خليل حممد حسن الشماع -14
  

  )ز(
  

   1981الرقابة  والتخطيط يف املشروع مديرية الكتب واملطبوعات : زكي حنكوش  -15
  1980اجلوانب السلوكية يف اإلكدارة وكالة املطبوعات الكويت : زكي حممد هاشم  -16

  )س(
دارة العامة المبادئ والنظريات مطبعة اإل: سيد محمود الهواري  -17

   1964اإلنصاف بيروت لبنان بدون طبعة 
 مبادئ اإلدارة العامة جامعة عني مشس الطبعة السابعة : سليمان حممد طهاري  -18
    1985  ،4سعد جالل حممد لعالوي علم النفس التربوي الرياضي ، ط  -19

                                               
  )ص                                         (     

 إدارة املؤسسات اإلجتماعية مكتبة عني الشمس القاهرة بدون –صالح الدين جوهر  -20
   .1973طبعة 

 – مؤسسة شباب اجلامعة – إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية –صالح الدين الشنواين  -21
 .1999– بدون طبعة – مصر –اإلسكندرية 

 .1989 – القاهرة – دار املعارف – التربية احلديثة –لعزيز صاحل عبد ا -22



 مصر – الدار اجلامعية – السلوك اإلنساين يف املنظمات –صالح الدين حممد عبد الباقي  -23
 .2000 –بدون طبعة 

  )ط(
 – مكتبة غريب للطباعة و النشر – السلوك القيادي و فعالية اإلدارة –طريف شوقي  -24

  .1993–عة  بدون طب– مصر –القاهرة 
  )ظ(

دار زهرة للنشر و التوزيع – اإلجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية –ظاهر حممود كاللدة  -25
  .1997 – بدون طبعة - األردن– عمان –

  )ع(
 – مصر – اإلسكندرية – الدار اجلامعية – سيكولوجية اإلدارة –عبد الرمحن العيسوي  -26

  .بدون طبعة و تاريخ
 الدار اجلامعية للنشر والتوزيع  ، -صول و مبادئ  اإلدارة العامة أ–عبد العزيز بن حبتور  -27

 .2000عمان األردن، بدون طبعة، 
 بدون - مصر-أصول اإلدراة العلمية، مكتبة عني مشس القاهرة–عمار بوحوش أبو اخلري  -28

 .1985طبعة، 
 .1975 وكالة املطبوعات الكويت-تطور الفكر التنظيمي–علي السلمي  -29
 .1975 -دار النهضة بريوت–دارة  اإل-عادل حسيني -30
– دار الفكر العريب -عصام بدوي موسوعة التنظيم واإلدارة يف التربية البدنية والرياضية -31

 .2001-القاهرة
 .1989 التنظيم واإلدراة سنة -علي شريف ، عبد الغفار حنفي، حممد فريد الصحن -32
 دار الناشر -ة والرياضية كتاب االمنكانيات يف التربية البدني-عفاف عبد املنعم درويش -33

 .واملعارف
 .عبد اجمليد شريف التخطيط يف التربية البدنية والرياضية بني النظري والتطبيق -34
 معهد علم النفس وعلوم -جامعة اجلزائر– املديرون -عبد احلفيظ مقدم وعيسى بالصديق -35

 .1996 بدون طبعة –التربية 
 - مكتبة القاهرة- التربوي واملهيناإلرشاد النفسي والتوجيه–عبد اجمليد شرقي مرسي  -36

1986. 



 - مصر- دار النهضة للطبع والنشر-السلوك اإلنساين يف العمل -عبدد احلميد مرسي  -37
1974. 

  )ف(
 – دار املستقبل للنشر والتوزيع – أساسيات اإلدارة احلديثة -فايز الرغيب وحممد عبيدات -38

  .1979 سنة - بدون طبعة-األردن–عمان 
 اإلسكندرية – مؤسسة شباب اجلامعة - املديرين و املنظمات –النجار فريد راغب حممد  -39

  1999، مصر بدون طبعة 
 بريوت –دار النهضة العربية - علم النفس الصناعي والتنظيمي -فرج عبد القادر طه -40

  .1986لبنان،  الطبعة اخلامسة 
  )ك(

القاهرة بدون طبعة  – مكتبة عني الشمس – أصول اإلدارة العلمية –كمال محد أبو اخلري  -41
1985   

 . بريوت ، لبنان – دار الكتب اجلامعية – علم النفس الصناعي –كامل حممد عويضة  -42
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )م(
   املكتب املصري ، اإلسكندرية ، مصر  – اإلدارة العامة – حممد السعيد عبد الفتاح -43

   1986بدون طبعة 
 دار الفكر العريب - أساسيات وسلوكيات–ارة ودور املديرين  اإلد–حمني الدين األزهري  -43

   1993 مصر –، القاهرة 
   1993الدار اجلامعية للنشر والطباعة –حممد  السعيد  سلطان إدارة املوارد البشرية  -44
  1995 ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزء الثاين – مدخل التسيري –حممد رفيق الطيب  -45

  
  )د(



 -  ترمجة حافظ إبراهيم خليل دار النهضة العربية–لتوجيه يف املدرسة  ا–دوالند مرنس  -46
  1965بريوت 

  )ر(
  .1999 ترمجة مصطفى زيدان املكتبة األجنلو املعرفية – الترمجة التربوية –روجي جاك  -47

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املذكرات واجملالت 
  
 –ت العليا يف منهجية الرياضة مذكرة الدراسا" أعمال العنف والشغب يف امللعب"مجال جالل -1

ISTS 1990.  



  .17 العدد -07املادة –اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -2
املتعلق بتنظيم وتوجيه املنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهياكلها ) 09-95(قانون رقم -3

  .وممارستها
 1977 أوت 06 (77/177 األمر -والرياضةوزارة الشباب -اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية-4

  .03املادة / املتضمن إنشاء وتنظيم مكتب احلظائر املتعددة الرياضات 
  .1993 ديسمرب 21.22.قصر األمم/ اجللسات الوطنية للرياضة -5
 1999 أكتوبر 06 املوافق لـ 1420 مجادى الثانية عام 26القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف -6

  .وذج دفتر الشروط اخلاصة بإستغالل املنشآت الرياضية العمومية عن طريق اإلمتيازالذي حيدد من
 1991 نوفمرب 02 املوافق لـ 1412 ربيع الثاين 24 املؤرخ يف 419-91املرسوم التنفيذي -7

  املتعلق بالتنازل عن املنشآت الرياضية
 املؤرخ يف 71/71تمم للمرسوم  املعدل وامل1990 يناير 30 املؤرخ يف 90/48املرسوم التنفيذي -8

  . املتضمن إحداث املركب األومليب1971 نوفمرب 02
 واملتعلق بإنشاء وتنظيم 1977 ميالدية عام 1397 شعبان عام 20 املؤرخ يف 77/117املرسوم -9

  .مكاتب املركبات املتعددة الرياضات
إصدار وزلرة األوقاف . جملة هدي اإلسالم" اإلسالم دين وسط وإعتدال: "راشد سعيد شهوان -10

  .1998.06العدد .  األردن-عمان. والشؤون الدينية واملقدسات اإلسالمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قائمة املراجع باللغة األجنبية 



  
1- George – R- Krry et Stephan G/Frank hui les principe de 

managelent 
 
2- Edition vaillant/Paris(esprit) de compitition (sport)- Fabiant et 

M.Yes. 
 
3- Jean Perettr /gestion de ressources humaines. France et wibert 

1992. 
 
4- Hinri Mach : gestion des ressources humaines dans les (P.M.E). 

France et économia 1988. 
 
5- George. R.C Terry et autre : les principes de management et 

économia 8eme édition 1985. 
 
6- Mathis Huis : gestion prévisionnelle et valorisation de 

ressources humaines Paris et d’organisation 1982. 
 
7- Pierre Ardillier : le développement humains dans l’entreprise 

paris.imp de presse université 1986. 
 
8- Donald. J Clougth.  “ Concept in Management science “ New-

Delhi.  
      Prenctice – Hall. India-yerivate.Limited. 1968. 
 
9- Paui Hersy, Kenneth Blancherd, “Management organizational  

Behavior” N-J yrentice.Hall. 1988.  
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   العالـي والبحــث العلمــيوزارة التعليـم
 

  جـامعـة اجلـزائـر
  معهد التربية البدنية والرياضية 

  "سيدي عبد اهللا"باملدينة العلمية اجلديدة 
  
  

  
يف إطار حبثي هذا الذي ) جويلية05) (حممد بوضياف(أسئلة استبيان اخلاص بعمال املركب األومليب 

منشاة الرياضية على جناعة املردود الرياضي هلذا فإن يهدف إىل معرفة مدى إنعكاس القيادة اإلدارية لل
مسامهتك ستكون جد مهمة من خالل إجابتـك املوضوعية علىاألسئلة اليت ستطرح عليـك وذلك 

أمام اخلانة املناسبة علما أن أسئلة استبيان هاته ستبقى حمفوظة واليت ال تستعمل إال ) X(بوضع عالمة
  .بقا عن مسامهتك يف إثراء هذه الدراسةألغراض علمية ولك جزيل الشكر مس

  
  

  وشكرا 
  
  

  :إعداد الطالب الباحث 
  بورزامة رابح 

  
  املوسم اجلامعي 

2004/2005  
  
  
  
  



  هل ترون بأن القائد اإلداري ملنشأتكم الرياضية قادرا على إختاذ القرار ملفرده ؟   )01(
                                                  

  النعم                                                                                      
   
  هل ترون بأن القائد اإلداري قادر على حتمل املسؤولية امللقاة عليه ؟) 02(

  نعم                                 ال                                   
  
  ع عنهم ؟هل حيمي العمال ويداف) 03(

  النعم                                                                           
  
  هل مينح لكم القائد فرصة اإلبتكار واإلبداع ؟) 04(

  النعم                                 
  
  رارات اهلامة ملنشأتكم ؟هل يسمح لكم القائد اإلداري ملنشاتكم الرياضية باملشاركة يف إختاذ الق) 05(

  النعم                                                                    
  واملعنوية ؟باحلوافز املادية هل يهتم قائدكم اإلداري ) 06 (

                             نعم                                 
  
  ي يثق بعماله ؟هل  ترون بأن قائدكم اإلدار) 07(

  النعم                                                                   
  وإمهاله لعمله ؟اإلعذار عند تقصريه هل القائد اإلداري ينتحل ) 08(

                                                            نعم                      ال 
  
  ئد اإلداري يوزع املسؤوليات حبث يضع كل عامل يف مكانه املناسب ؟هل القا) 09(
  

                                   نعم                               ال
  هل القائد حمبوب وصديق مجيع العمال ؟) 10 (

  

 

  

  

  

  

  



  
                                   نعم                              ال 

  
  هل حيمي العمال ويدلفع عنه ؟) 11(
  

                                   نعم                              ال
  هل قائدكم يقضي معكم أكرب فترة ممكنة مع العمال ؟) 12(
  

                                                               
   غالبا                      نادرا                  أبدآ                     أحيانا         

  هل يستفيد القائد من إمكانيات وقدرات مجيع العمال ؟) 13(
  

                                  نعم                                 ال 
  

  هل ترون بأن قائدكم اإلداري على إتصال دائم بكم ؟) 14(
  

                        نعم                              ال             
  هل يرفض التجديد والتغيري بني العمال ؟) 15(
  

  
                 دائما           أحيانا            غالبا            نادرا          أبدا

  
  هل يناقشكم يف آرائكم ومقترحاتكم ؟) 16(
  

          نعم                                ال                   
  



  هل يثىن على جمهوداتكم أثناء العمل ؟) 17(
  
  

          دائما           أحيانا            غالبا                نادرا                أبدا 
  
  خل   هل ترون بأن القائد اإلداري يتسم بروح طيبة وحسنة أثناء معاملتكم دا) 18(

         النشأة الرياضية ؟
  

  نعم                                 ال
                                      

  هل قائدكم اإلداري جيعل من أداء عماله يتميز باجلدية ؟) 19(
     

    أبدا        دائما              أحيانا        غالبا              نادرا              
  
  
  هل يبث جو السعادة واملرح بني العمال ؟) 20(
  

  نعم                                    ال
   
هل يستخدم القائد اإلداري الطرق واألساليب احلديثة يف القيادة اإلدارية داخل منشأتكم ) 21(

  الرياضية ؟
  

            نعم                                  ال                 
             

بصفتكم عماال هبذه املنشأة الرياضية ما تعليقكم عن منط القيادة احلالية وما مدى انعكاسه على ) 22(
  نتائج الفرق املتعاقدة معكم ؟



................................................................................................
..................................................................  

  
هل ترون أن للقيادة اإلدارية لوى وانعكاس على مردود الفرق الرياضية املتعاقدة مع منشأتكم ) 23(

  الرياضية ؟
................................................................................................

................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزارة التعليـم العالـي والبحــث العلمــي
 

  جـامعـة اجلـزائـر
  معهد التربية البدنية والرياضية 

  "سيدي عبد اهللا"باملدينة العلمية اجلديدة 
  
  



  
  ) جويلية05( مع السيد مدير املركب األومليب حممد بوضياف إستمارة مقابلة

  
يف إطار إجناز مذكرة ماجيستري يف تسيري املوارد البشرية واملتشآت الرياضية يل كامل الشرف أن 
أضع بني يديك سيدجي املدير هذه اإلستمارة آمال أن جتيب عن األسئلة بصراحة ودقة ألن نتائج هذه 

  .الدراسة تتوقف عليها
  
  
  
  

  :حتت إشراف الدكتور                                :إعداد الطالب الباحث 
   األستاذ بن عكي حمند أكلي                -  بورزامة رابح                                   أ

  
  
  
  
  
  

  2004/2005: املوسم اجلامعي 
  
  
  
  
  
  
  هل كونكم مديرا جيعلكم قائدا ؟-1
  فتكم قائدا هلذه املنشأة الرياضية أن تؤثر على سلوك املرؤوسني ؟هل تستطيعون بص-2



  كيف هي صلتكم بالعمال ؟-3
  هل جتدون صعوبات يف تطبيق منط قيادتكم مع العمال ؟-4
  هل يوفر لكم نظام القيادة معلومات للرقابة ؟-5
  هل ستخدمون املدعمات والعقاب يف قيادتكم لعمل للمنشأة الرياضية ؟-6
  دون سياسة القيادة داخل املنشأة الرياضية ؟كيف جت-7
  هل تقومون بتحديد أساليب العمل ؟-8
  هل تعيشون ظروف العمل املناسبة داخل املنشأة الرياضية اخلاصة بكم ؟-9

  هل تقدمون النصح واخلربة واملتشورة لعمالكم داخل املنشأة ؟-10
  هل تشركون العمال يف األمور اليت هتمكم ؟-11
  ون على الرفع من محاس ودافعية املرؤوسني ؟هل تعمل-12
  كيف ترون مصادر القوة والسلطة لديكم ؟-13
  هل تلقيكم يف مشواركم العلمي معلومات كافية حول أمهية القيادة للمنشأة الرياضية ؟-14
  مانوع النمط القيادي الذي تستخدمونه مع عمالكم داخل املنشأة الرياضية ؟-15
  تصال داخل املنشأة الرياضية ؟كيف ترون سياسة اإل-16
  كيف تقومون بإختاذ القرارات اهلامة ؟-17
  كيف تتم عملية إتصالكم بالعمال ؟-18
  كيف ترون دور القيادة اإلدارية يف إستمرارية املنشأة الرياضية ؟-19
  هل تفضلون أسلوب القوة للتأثري على العمال ؟-20
  ملنشأة الرياضية ؟هل تعطون أمهية لنشر اإلعالنات اخلاصة با-21
كيف ترون دور منط القيادة اإلدارية يف جلب أكرب عدد من العمال وكذا اجلمهور إىل املنشأة -22

  الرياضية ؟
  هل تلقيتم تكوينا على نشر ثقافة الالعنف يف املنشأة الرياضية ؟-23
  هل النمط القيادي اإلداري املستعمل من طرفكم له تأثري كبري على العمال ؟-24
  هل تفوضون سلطة إختاذ القرار إىل املرؤوسني ؟-25
  هل تناقشون القرار مع مرؤوسيكم ؟-26
  هل حتفزون الفرق املتعاقدة مع مؤسستكم على زيادة املردود الرياضي خالل املوسم الرياضي ؟-27
  هل تعلمون على تفري اجلو املناسب إلجراء املقابالت الرياضية ؟-28



دارية الدميقراطية داخل املنشأة الرياضية تنعكس إجيابيا على نتائج الفرق هل ترون بأن القيادة اإل-29
  املتعاقدة مع منشأتكم الرياضية ؟

هل ترون بأن القيادة اإلدارية ضرورة حتمية على جناعة مردود الفرق الرياضية املتعاقدة مع -30
  منشأتكم الرياضية ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الـي والبحــث العلمــيوزارة التعليـم الع
 

  جـامعـة اجلـزائـر
  معهد التربية البدنية والرياضية 

  "سيدي عبد اهللا"باملدينة العلمية اجلديدة 
  

  :استبيان خاص بالرياضيني 
  )– MCA –العيب مولودية اجلزائر (

  
  

ع بني يف إطار إجناز مذكرة املاجيستري يف ختصص تسيري املوارد البشرية واملنشآت الرياضية نض
يديكم أعزائي الالعبني، العيب مولودية اجلزائر هذه اجملموعة من اإلستبيان، وهذا مبأل اإلستمارة باإلجابة 
على األسئلة املطلوبة منهم أن جييبوا بكب صدق حىت يتسىن يل الوصول إىل معلومات وحقائق تفيدين 

  .يف دراسيت
  

  .ولكم منا فائق الشكر والتقدير 
  
  

  .أمام اإلجابة املختارة) x(ضع : مالحظة 
  
  
  



  
  
  
  

   :حتت إشراف الدكتور :                                             من إعداد الطالب الباحث
       بورزامة رابح                                                        بن عكي حمند أكلي

  
  
  
  
  
  



  ملطبقة للمنشأة يساعدك على التدريب اجليد ؟هل ترى بأن منط القيادة اإلدارية ا : 1س
  ال                        نعم                          

  هل يوفر لكم نظام القيادة املطبق جوا من التنظيم اجليد لرزنامة التدريبات واملنافسات ؟ : 2س
  ال      نعم                                              

   ترون بأن شخصية القائد اإلداري إنعكاس على مردودكم الرياضي ؟هل : 3س
  ال           نعم                     

  ؟)جويلية05(كيف هي عالقتكم مع القائد اإلداري للمركب األومليب  : 4س
  عالقة تنافرعالقة متاسك                                     

  عالقة مودة وحمبة           عالقة خشونة وعراك         
  ما نوع النمط القيادي الذي حتبون أن يسود على مستوى املنشأة اليت تتدربون عليها ؟   :5س

  أوتوقراطيةدميقراطية                             
  

  مستبدةفوضوية                                         
  بني مدربكم والقائد اإلداري للمنشأة الرياضية ؟هل لكم إهتمام مبا جيري من إتصال :6س

  النعم                                  
  

هل ترون بأن القائد وعماله يسهرون على توفري اجلو املناسب لتحقيق أحسن النتائج  : 7س
  الرياضية ؟

  النعم                        
األجواء مهيئة هل جتدون كل  : 8س

من طرف قيادة اإلدارة للمنشأة الرياضية وتعمل على السهر ) أمن+الإستقب+مرشات(
  عليها؟

  
                            أحيانا                                    دائما
                            أبدا                                      غالبا

   يكون القائد اإلداري للمنشأة ؟أثناء املنافسات الرياضية، كيف : 9س



  متعاونأناين                    
  كيف ترون دور القيادة اإلدارية للمنشأة الرياضية على جناعة مردودكم الرياضي؟:10س

  
  
  
  

  
 


