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الحمد هللاّ حمدا طیبا مباركا فھو األحق بالحق ، والشكر 

على جزیل نعمھ،  ووقوفا عند قولھ   علیھ الصالة 

 ". من لم یشكر الناس لم یشكر �ّ :"والسالم 

نتقدم بالشكر الخالص لألستاذ المشرف على ھذه المذكرة 

الذي لم یبخل علینا وبتوجیھاتھ القیّمة  لعكروت سعید 

في البحث، كمانشكره على جدیتھ ودقتھ في العمل ، 

 .ونتمنى  لھ التوفیق

إلى كل من ساعدنا فـي إنجاز ھذا العمل من كما نتقدم 

قریب أو من بعید ولو بكلمة أو دعاء ونخص بالذكر ھنا 

الذي ساعدنا كثیرا في جانب من جوانب ھذا شوقي األخ 

مل المتواضعالع

وفـي األخیر نتمنى من �ّ عز وجل  أن یرشدنا إلى سواء 

السبیل ویحقق ھدفنا النبیل ، فإن أصبنا فمن �ّ وحده  

.وإن أخطأنا  فمن نفوسنا و الشیطان
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  : بحثملخص ال

على مستوى  دراسة ميدانية(الراضية احملرتفة لكرة القدم  األنديةاسرتاتيجية التسيري الرياضي و دورها يف حتقيق جناح :العنوان-1

  ) الرابطة احملرتفة االوىل

  .احملرتفة لكرة القدم األنديةالتسيري و دورها يف حتقيق جناح  إسرتاتيجيةتشخيص البحث عن :بحثهدف ال-2

  الرياضية احملرتفة لكرة القدم؟ األنديةالتسيري الرياضي و دورها يف حتقيق جناح  إسرتاتيجيةاىل أي مدى تنعكس :بحثمشكلة ال -3

  :بحثفرضيات ال-4

  .الرياضية احملرتفة لكرة القدم األنديةالتسيري الرياضي و دورها يف حتقيق جناح  إسرتاتيجيةاىل أي مدى تنعكس :فرضية عامة*

  :فرضيات جزئية*

 - ندية الرياضية احملرتفة لكرة القدمألالتسيري الرياضي الفعال يساهم يف حتقيق جناح ا.  

 -  الرياضية احملرتفة لكرة القدم األنديةدور فعال يف حتقيق جناح  له التسيري الرياضي اإلسرتاتيجيةالتطبيق اجليد ملبادئ.  

 - اجلانب التشريعي القانوين للتسيري االداري يساهم يف حتقيق جناح االندية الرياضية احملرتفة لكرة القدم.  

  :اجراءات الدراسة-5

  .مسري من الرابطة احملرتفة األوىل 16عينة عشوائية بسيطة تتضمن :العينة:5/1

  .وىلاأل ندية الرياضية احملرتفة لكرة القدم الناشطة بالرابطة احملرتفةالدراسة على األ متت:المجال المكاني - أ. 5/2

  .27/03/2016إىل  11/02/2016أجريت الدراسة خالل الفرتة الزمانية من  :المجال الزماني  -ب       

  .كان استخدامنا للمنهج الوصفي لكونه يتطابق ملثل هذه الدراسات:المنهج المستخدم:5/3

لك استمارة التحكيم من ذ، وكاستعملنا االستبيان كوسيلة جلمع املعلومات و البيانات:االدوات المستعملة في الدراسة:5/4

  .ذةطرف األسات

  :ليهاإالنتائج المتوصل -6

 -التسيري الرياضي يساعد على توسيع قاعدة املمارسني لنشاط كرة القدم يف االندية احملرتفة.  

  :و االقتراحات االستنتاجات-7

 -ضرورة ان يكون رئيس النادي الرياضي او املسريين متخصصني يف ا�ال الرياضي.  
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  :اشكالية
  

   

حدثا هاما وهو انتقال اندية املستوى العايل  من عامل اهلواة اىل عامل ) 2011.2010(عرفت كرة القدم اجلزائرية يف موسم    

ولكن بالرغم من هذه التطورات و االصالحات اليت تشهدها . االحرتاف وذلك قصد مواكبة التطور احلاصل يف كرة القدم العاملية 

واملتتبع ، م اال أن األندية اجلزائرية تواجه كل موسم عدة مشاكل تنظيمية ومالية وهيكلية تعرقل طموحا�ا وتطلعا�ارياضة كرة القد

للبطولة الوطنية لكرة القدم ال يرتدد يف القول ان هذه االخرية قد تأثرت بفوضى التسيري وتعدد املوارد املالية وغياب قوانني رادعة 

  . سيما العمومية منهاومنظمة لصرف االموال وال

و �ذا حتولت الرياضة من جمرد نشاط ميارس كهواية تستمتع �ا اجلماهري املتفرجني اىل صناعة تقدم  على علمية متخصصة يف  

و هلذا ظهر االحرتاف الرياضي كمتغري يف السنوات االخرية فرض نفسه بقوة مما ، تطويرالرياضة بشكل عام و كرة القدم بشكل خاص

من خالل حتول املمارسة الرياضية اىل مهنة ،مما انعكس على وضعية االندية و الالعبني،على االندية احملرتفة  ديناراتليارات الادر م

يكسب �ا كل من يعمل يف ا�ال الرياضي مصدر رزقه مما ساعد يف تطوير اسرتاتيجية التسيري الرياضي و تطوير مستوى الرياضة 

  .بشكل عام

  :ق يتبادر لنا طرح التساؤل العام اآلتي على ضوء ما سب

 هل نجاح االندية الرياضية المحترقة لكرة القدم مرهون بمدى فعالية استراتيجية التسيير الرياضي ؟

  :تيةالتساؤالت الجزئية اآلإلى العام مكن أن نجزء السؤال وي

  رتفة لكرة القدم؟هل التسيري الرياضي الفعال يساهم يف حتقيق جناح االندية الرياضية احمل*

  هل التطبيق اجليد ملبادئ اسرتاجية التسيري الرياضي دور فعال يف حتقيق جناح االندية الرياضية احملرتفة لكرة القدم؟*

  هل اجلانب التشريعي القانوين للتسيري االداري يساهم يف حتقيق جناح االندية الرياضية احملرتفة لكرة القدم؟*
  

  : فرضيات الدراسة  -2
  

  :فرضية العامةال

خالل األوضاع املالية اجليدة و عدم وجود مشاكل من هذه الناحية وكذا اجلوانب التنظيمية للنادي وايضا  جناح األندية يكون من*

  .النتائج احملصل عليها

  :الفرضيات الجزئية

  .احملرتفة يف كرة القدم األنديةاجليد والفعال يساهم يف حتقيق جناح التسيري  *

  .يف حتقيق جناح االندية الرياضية احملرتفة لكرة القدمله دور فعال اجليد ملبادئ اسرتاجية التسيري الرياضي  التطبيق* 

  .يف حتقيق جناح االندية الرياضية احملرتفة لكرة القدم ساهمي اجلانب التشريعي القانوين للتسيري االداري* 
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  سباب اختيار البحث أ -3
  

، كانت حافزا للبحث يف هذا بالتسيري الرياضي وخاصة التسيري االسرتاتيجياضيع املرتبطة العلمية للمو  تناميوال - 

  .املوضوع

  راسات اليت تناولت هذا اجلانب خاصا يف اجلزائرقلة البحوث والد - 

  . كتسباتنا العلمية يف ميدان االدارة والتسيري الرياضيتعميق م - 

  بالتسيري الرياضيعاجلة املواضيع املتعلقة مبة منا يف إثراء املكتبة اجلامعية،مسامه - 
  

  : البحث أهمية  -4
  

فهذه األندية  ،يف تسليط الضوء على اسرتاتيجية التسيري الرياضي ودورها يف حتقيق جناح األندية البحث  اتكمن أمهية هذ  

رفة أمهية اسرتاتيجية التسيري الرياضي تواجه مشاكل عديدة من جانب التسيري ، لذا اخرتنا هذا املوضوع ملعاجلة بعض املشاكل و مع

  .ودورها يف حتقيق جناح األندية احملرتفة لكرة القدم 
  

  :البحث أهداف  -5
  

 إن اهلدف من هذه الدراسة هو تشخيص البحث عن اسرتاتيجية التسيري ودورها يف حتقيق جناح األندية احملرتفة لكرة القدم 

 :األهداف الموضوعية  -1.5

  .اسرتاتيجية التسيري عند املسريين لتحقيق النجاح يف عملهم توسيع مفهوم -

 -.معرفة قدرة األندية ا جلزائرية لكرة القدم على تطبيق قوانني و التزامات االحرتاف

الرغبة يف تغيري الذهنيات والعقليات من ا جل إجناح مشروع االحرتاف وصول إىل توصيات علمية وعملية دقيقة تتفق مع -

  .ات الطموحة للرياضةاالسرتاتيجي

 .  اظهار أمهية البعد القانوين التشريعي يف تسيري األندية احملرتفة لكرة القدم-

 :األهداف الذاتية   - 2. 5

حماولة رفع مستوى كفاءتنا منهجيا وموضوعيا على أساس أن املمارسة العلمية للبحث من شأ�ا إثراء معارفنا ومترننا على التحكم يف  -

  .   ليب املنهجية العلميةأدوات وأسا

  .إثراء املكتبة مبرجع جديد قد يكون يف يوم ما يف متناول باحثني آخرين لإلجناز دراسات أخرى مكملة -
  

  :الدراسات المرتبطة بالبحث  – 6
  

 –القدم  حالة كرة –" دراسة تشخيصية لوضعية االحتراف في الجزائر" حتت عنوان  دراسة يعقوبي أدما :الدراسة االولى  6-1

  ) .2005- 2004(في معهد التربية البدنية والرياضة بالجزائر لسنة 

وقد اهتمت الباحثة بالشروط املالية اهليكلية واملنشأة الرياضية وكذلك اخلاصة بالتكوين اليت تعيشها أندية كرة القدم اجلزائرية 

ق باالحرتافية وتشخيص مدى توافق الظروف احلقيقية اليت للقسم املمتاز وعالقتها باألحكام اليت تنص عليها دفرت الشروط املتعل

  .تعيشها هذه األندية مع الشروط كحد أدىن املنصوص �ا يف دفرت الشروط
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واليت �دف من خالهلا إىل مجع معطيات ) استمارة األسئلة(وقد استعملت املنهج الوصفي يف دراستها باستعمال استبيان 

االحرتاف، مث مقارنة واقعية املعطيات مع األحكام اليت نص عليها دفرت الشروط، وكانت هذه  ومعلومات حقيقية للمظاهر إلقامة

اليت تلعب يف البطولة الوطنية للقسم املمتاز، وقد ناديا ) 16(االستمارة موجهة إىل مسريي األندية اخلاصة، واليت متس الستة عشر 

واليت متثل املتغريات اليت احتفظت �ا يف دراستها وميكن تلخيص أهم  سؤال وهذا ملعاجلة عدة مظاهر 31احتوى االستبيان على 

هناك فرق فيما خيص متويل األندية باملقارنة مع ما جاء ذكره يف دفرت الشروط كما : النتائج اليت حتصلت عليها هذه الدراسة فيما يلي

ملح من خالهلا املشروع إىل إعطاء الفرق احملرتفة  واليت 112وال سيما املادة رقم  1995فيفري  25املؤرخ يف  09/95أن األمر 

إمكانية تشكيلها على أساس حصص متنوعة الطبيعة يوفرها أشخاص طبيعيني، وقبل كل شيء مبر دودية شركائهم التجارية ذات 

 .من نفس األمر 104-103اهلدف الرياضي، كما جاء ذكره يف املادة 

حات اإلشهارية املوجودة داخل األماكن الرياضية وخصوصا اإلشهار على مالبس من بني مصادر التمويل، املتاجرة يف املسا

، هذا الفرق املسجل يفسر بعدم استقرار احمليط االجتماعي، ) الشبابيك(الرياضيني ، وكذلك املداخيل النامجة عن املداخيل املباشرة 

  .ل يف مدا خيل الشبابيك والذي يرتجم اهتمام اجلمهوراالقتصادي كذلك نقص النصوص التطبيقية وتأمينه، كذلك االخنفاض املسج

" 2005لسنة  إدارة النوادي وبعض الفرق الرياضية بوالية مستغانم" للطالب عرابي مصطفى بعنوان :  الدراسة الثانية 6-2

ل الباحث إىل النتائج التالية هل التسيري اإلداري يعتمد على الطرق العلمية لتحقيق النجاح؟ وتوص: كانت اإلشكالية يف التساؤل التايل

  :واليت كانت خاصة باملسريين ومخس رؤساء للنوادي والفرق واملدربني على الشكل التايل

النقص الفادح يف اإلطارات العلمية املتخصصة يف إدارة وتسيري الفرق الرياضية لوالية مستغامن وهذا يؤثر سلبا : المسيرين

الرياضة بشكل عام وإمهال اهليكل التنظيمي ونقص مستوى الطاقم اإلداري وهذا ينعكس على على عملية التسيري فينعكس سلبا على 

  .العمل اإلداري يف اهليئة الرياضية

نقص يف كفاءة القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي يف النوادي والفرق الرياضية نظرا لعدم وجود : المدربين

ب مما يؤدي إىل ضعف املستوى واستعمال الباحث استمارة إستبيانية موجهة للمديرين واملسريين الرجل املناسب يف املكان املناس

واستخدام اإلحصاء من أجل حتليل وترمجة النتائج وكذا املصادر واملراجع جبمع املادة اخلربية واعتمد الباحث على املنهج املسحي،  

ق الرياضية  لوالية مستغامن ووزعت عليهم االستمارات وكانت أو بعني كانت عينة البحث عشوائية وذلك على بعض النوادي والفر 

استمارة لرؤساء الفرق والنوادي وكذا مخسون للمدربني ملختلف الرياضات  ومتثلت أهداف البحث يف الكشف عن الوجه احلقيقي 

ادي الرياضية بوالية مستغامن توضيح مدى عالقة للتسيري واإلدارة يف بعض النوادي الرياضية وإبراز دور التسيري واإلدارة يف بعض النو 

  التسيري واإلدارة باألندية الرياضية بوالية مستغامن وعالقا�ا بالعلوم املختلفة

 .2007  ، بالقاهرة "االحتراف بين الواقع والتطبيق"التي تحمل عنوانللدكتور أيمن محمد محروس : الدراسة الثالثة 6-3

حتديد املفهوم الصحيح ملاهية االحرتاف وكذلك من خالل حتليل لوائح االحرتاف لبعض الدول األوربية  : "وجاءت اإلشكالية كما يلي

وذلك وصوالً لوضع مقرتح لالحرتاف يتناسب مع احلالة االقتصادية واالجتماعية ملصر " والعربية الناجحة يف تطبيق نظام االحرتاف 

  .والدول العربية 

جمتمع البحث دراسة املنهج الوصفي حيث يعد أنسب املناهج مالئمة لطبيعة هذا البحث ، ولقد كان وقد اعتمد الباحث  يف هذه ال

، مدريب كرة القدم ، ) ب ( الدوري املمتاز ، العبو كرة القدم من الدرجة األويل ) أ ( يتمثل يف العيب كرة القدم من الدرجة األويل 

ندية ومديري النشاط الرياضي باألندية ، النقاد ورجال الصحافة واإلعالم وخرباء يف  إداريو كرة القدم ، أعضاء من جمالس إدارات األ

 .كرة القدم ، حكام وأعضاء من األجهزة الطبية اخلاصة بكرة القدم ، أعضاء من ا�لس القومي للرياضة 
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  .ادمن اإلفر ) 200(ومت اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية العمودية حيث كان حجم العينة 

  :اعتمد الباحث يف مجع البيانات املتعلقة بالدراسة على األدوات التالية 

 .حتليل لوائح ونظم االحرتاف للدول العربية  -

   .املقابالت الشخصية  -

  .استمارة استبيان -

  

املمارسة الرياضية لسنة دور التسيري اإلداري يف املنشآت الرياضية وأثره على " للطالب وايل رفيق  بعنوان: الدراسة الرابعة6-4

2005  "  

ما مدى تأثري التسيري اإلداري يف املنشآت الرياضية على املمارسة الرياضية؟ : " ودارت إشكالية البحث حول السؤال الرئيسي التايل    

  :وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية" 

ي واملنشآت وهذا يؤثر سلبا على عملية التسيري فينعكس على النقص الفادح يف اإلطارات العلمية املتخصصة يف التسيري اإلدار  -

 .املمارسة الرياضية وعلى الرياضة بشكل عام

نقص يف كفاءة القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي يف املنشآت الرياضية نظرا لعدم وجود الرجل املناسب يف  -

 .املكان املناسب مما يؤدي إىل ضعف املستوى

ستعمال الباحث االستبيان، املالحظة، املقابلة واملعاينة كما اعتمد على املنهج الوصفي وكانت العينة عشوائية متمثلة يف وا     

" وكذلك املركبات الرياضية واملتمثلة يف ) ألعاب القوى، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة القدم، الكارايت، رياضة محل األثقال(ستة فرق

بربج  1955أوت  20بسطيف، املركب الرياضي  1945ماي  08ل البشري باملسيلة، املركب الرياضي املركب الرياضي ورتا

  ".بوعريريج

املناقشة العلمية ملوضوع هام وشائك والذي يعترب من أهم املشاكل اليت تواجه األسرة : وجاءت أهداف البحث كما يلي

الرياضية وحماولة الوصول إىل نتائج موضوعية يتم من خالهلا فتح آفاق جديدة لفهم أسباب جناح أو إخفاق الرياضة يف املنشآت 

  ني واملدربني بصفة عامة عن املنشآت الرياضيةالرياضية وحماولة توضيح الرؤيا لالعب

 االحتراف الرياضي ومدى فاعليته في االرتقاء بمستوى كرة القدم"حتت عنوان  للطالب رعاش كمال: الدراسة الخامسة  6-5

جامعة اجلزائر، سنة   سيدي عبد اهللا -رسالة ماجستري يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية، معهد الرتبية البدنية والرياضية"

إىل أي مدى يساهم تطبيق االحرتاف الرياضي يف االرتقاء مبستوى كرة القدم : وقد  مت طرح اإلشكال كاآليت،  2010/  2009

  اجلزائرية ؟ 

جلزائرية، فحاول الباحث من خالل هذه الدراسة دراسة االحرتاف الرياضي والتأثريات واالنعكاسات النامجة عن تطبيقه يف كرة القدم ا

واعتمد ، وتناول واقع كرة القدم اجلزائرية وكذا مفهوم ومكونات والتزامات االحرتاف الرياضي أيضا االقتصاد وظاهرة االحرتاف الرياضي

الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يهدف إىل مجع البيانات واحلقائق مستخدما أداة االستبيان الذي قدم لالعيب 

، رائدالقبة )OMR(، أومليب العناصر )USMA(، احتاد العاصمة )MCA(مولودية اجلزائر : ومسريي األندية العاصميةومدريب 

)RCKA.(وميكن تلخيص النتائج اليت حتصلت عليها هذه الدراسة فيما يلي:  

أن هذه التشريعات ال  فيما خيص التشريعات الرياضية اخلاصة برياضة كرة القدم وعالقتها بقانون االحرتاف الرياضي جند -

 .تتماشى مع مقتضيات ومتطلبات قانون االحرتاف، وهذا ينعكس على األندية بشكل سليب
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وفيما خيص واقع التمويل الرياضي اخلاص باألندية اجلزائرية جند أن هذه األندية تعاين من قلة املوارد املالية لتحقيق أهدافها وهو  -

يف ظل غياب قوانني تساعد على تشجيع عمليات االستثمار والتسويق يف ا�ال  ما ينعكس على مستواها ونتائجها، خاصة

 .الرياضي مما يضمن التمويل الذايت هلذه األندية

ينعكس على  عدم إتباع األندية اجلزائرية لسياسة التكوين الرياضي بشكل عام فيما خبص الالعبني واملدربني وحىت اإلداريني مما -

 .ةمستوى البطولة اجلزائري
  

  :التعليق على الدراسات السابقة 
  

واليت كانت هلا صلة مبوضوع الدراسة احلايل ومن خالل تطلع استعرض الباحث جمموعة من الدراسات السابقة واملشا�ة   

ا دراسة أدت باإلشارة إىل موضوع معني ، وال توجد من بينه وتفحص هذه الدراسات تبني أ�ا تناولت يف جمملها نقاطا وأبعادا خمتلفة

واحدة تكون قد تعرضت للموضوع أو تناولته كوحدة واحدة ، إضافة أن بعض الدراسات مت إجراؤها يف بيئات عربية خمتلفة لكل منها 

مميزا�ا وخصائصها والبعض اآلخر متثلت يف مذكرات نيل شهادة املاجستري يف اجلزائر، ومت تطبيق هذه الدراسات على بعض اهليئات 

الذي كان هدفه   2007اضية،فقد اهتمت احدى الدراسات بدراسة االحرتاف بني الواقع والتطبيق للدكتور أمين حمروس واألندية الري

حتديد املفهوم الصحيح ملاهية االحرتاف وكذلك من خالل حتليل لوائح االحرتاف لبعض الدول األوربية والعربية الناجحة يف تطبيق 

رى بتحليل جتربة االحرتاف الرياضي او دوره يف االرتقاء مبستوى كرة القدم اجلزائرية كدراسة دراسات اخنظام االحرتاف فيما توجهت 

االحرتاف الرياضي واستخدمت هذه الدراسات يف جمملها املنهج الوصفي 2010 ودراسة رعاش كمال   2005يعقويب ادما 

دي وبعض الفرق الرياضية بوالية مستغامن اليت كانت للطالب من جهة أخرى تطرقت دراستني اىل إدارة النوا. باستعمال أداة االستبيان

عرايب مصطفى وكذالك أطروحة الطالب وايل رفيق  اليت كانت بعنوان دور التسيري اإلداري يف املنشآت الرياضية وأثره على املمارسة 

و اليت كانت النقص الفادح يف اإلطارات  الرياضية من خالل اطالعنا على هاذين الدراستني الحضنا أن هناك أوجه تشابه يف النتائج

العلمية املتخصصة   يف تسيري وإدارة املنشآت والفرق الرياضية وكذا النقص يف كفاءة القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي 

  .يف املنشآت والفرق الرياضية، وامهال التسيري االداري

سات اليت تطرقت اىل اسرتاتيجية التسيري الرياضي ودورها يف حتقيق جناح األندية الرياضية  واملالحظ ايضا ندرة ان مل نقل انعدام الدرا

 :الباحث وقد ركزت هذه الدراسات على املؤشرات التالية  احملرتفة لكرة القدم ومعظم الدراسات اليت استعرضها

 القوانني والتشريعات اجلزائرية اخلاصة باالحرتاف الرياضي  -

  .اسية لنجاح نظام االحرتافاملتطلبات األس -

كل تلك املؤشرات جعلت الباحث يقف على نتائج هذه الدراسات ويسايرها يف النقاط املشرتكة، ويرى الباحث أن هذه الدراسات مل 

نت انطالقة ا بشكل خاص ، وقد كاإىل إسرتاتيجية التسيري الرياضي ودورها يف حتقيق جناح األندية الرياضية  احملرتفة لكرة القدم تتطرق 

  :يف الباحثوقد ساعدت هذه األخرية  الباحث على ضوء نتائج هذه الدراسات،

 .الدراسةحتديد وصياغة مشكلة  -

 .سامهت أيضا يف كتابة اجلزء النظري   -

يف حتديد إجراءات البحث ، واختيار املنهج العلمي املناسب وعينة البحث ، أدوات مجع البيانات  الباحثكما ساعدت  -

 .وب اإلحصائي املناسب ، واألسل

 .تصميم استمارة االستبيان وحتديد احملاور األساسية  -

 .يف معاجلة البيانات وتفسري النتائج  الباحثساعدت  -
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أيضا يف التعرف على املراجع العلمية اخلاصة بعقود االحرتاف الرياضي ، واالحرتاف يف كرة القدم  الباحثساعدت  -

  .ا واالعتماد عليها اجلزائرية واليت ميكن الرجوع إليه
  

  :تحديد المفاهيم والمصطلحات  -7

  .نتناول التعريف اللغوي واصطالحي واالجرائي ألهم الكلمات املفتاحية والدالة واىل املتغريات واملؤشرات قيد الدراسة       

  :اإلستراتيجية. أ

  واسع لتعبئة املوارد من أجل بلوغ  وميكن أن تتمثل يف برنامج عمل،خطة تتعلق بالتعامل مع اخلصم أو املنافس  

 هدف معني

 :التسيير . ب

قاموس (. من الفعل سري يسري تسيريا،للمثل جعله يسري بني الناس غريه جعله سائرا فالنا من موطنه أخرجه منه وأجاله:لغة

 ) 620مرجع سابق، ص:المنجد العربي 

شخاص أو األفراد من اجل بلوغها حبيث انه عملية دائرية تبدأ بتنظيم هو عملية حتديد األهداف وتنسيق اجلهود لأل:إصطالحا        

، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 1خمل التسيري وأساسيات ووظائف التقنيات ص جزء: ، التخطيط ، التوجيه ، الرقابة حممد رفيق الطيب

  .05اجلزائر،ص

 :االحتراف الرياضي . ت

قاموس املنجد العريب يف .  (حرفة ألهله ، اسم من االحرتاف ، طريقة الكسب للحرفة  حرف ، حيرف ، احرتف ، اختذ : لغة/1     

  )41ص،198اللغة واإلعالم  ، 

هو ممارسة الشخص لنشاطه على أنه حرفة وذلك بأن يباشره بصفة منتظمة و مستمرة بغرض حتقيق عائد :": اصطالحا/2      

 ) 38،ص20: ال وخليل السعدين درويش كم".  ( مادي يعتمد عليه كوسيلة للعيش 

باالحرتاف يف اجلانب الرياضي انه مهنة يباشرها الالعب بصفة منتظمة ومستمرة من خالل ممارسة  نعين: التعريف اإلجرائي        

و نشاط رياضي معني، وهناك عقد مربم بني الالعب والنادي وجب االلتزام بشروطه من كال الطرفني من اجل حتقيق اهلدف املرج

  .الوصول إليه

  : كرة القدم. ث

ما يسمى عندهم ) الفوت بول(فاألمريكيون يعتربون " ركل الكرة بالقدم "هي كلمة التينية هي  footballكرة القدم   :لغــة-

  .)5ص، 1986، روجي مجيل( )soccer(أو كرة القدم األمريكية أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها نسمى ) الريغيب(

العبا يستعملون الكرة ، ويف �اية كل طرف من طريف  11هي لعبة تتم بني فريقني يتألف كل واحد منهما من : اصـطالحا -     

وغرض كل فريق إحراز هدف  217، ص 1999، " موسوعة كنوز املعرفة الرياضية:" رشيد فرحات وآخرون (امللعب مرمى هدف 

آلخر من االستحواذ على الكرة أو إحراز هدف ، وجيوز اجلري بالكرة ومتريرها بالقدمني يف مرمى الفريق املضاد ، وأن مينع الفريق ا

                        . ، وذلك وفق األحكام املنصوص عليها يف القانون)ال تنطبق على حارس املرمى(والرأس وأي جزء من اجلسم باستثناء اليدين 

            ) .           11ص ، 2010أحمد الجماعيني ،(

ويشرف على حتكيم هذه املباراة حاكم وسط وحكمي التماس ، وحكم رابع ملراقبة الوقت ، وتوقيت املباراة هو شوطني  لكل شوط  

يف حالة مقابلة كأس يكون هناك شوطني إضافيني (دقيقة ، وإذا انتهت املباراة بالتعادل  15دقيقة وبينهما فرتة راحة تقدر بـ  45
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كرة القدم لعبة : " سالم مختار(. ، ويف حالة التعادل يضطر احلكم إىل إجراء ضربات اجلزاء) دقيقة 15منهما وقت كل واحد 

 )11، ص  1988،" الماليين

العبا يف ميدان مستطيل  11كرة القدم لعبة إجرائية تلعب بني فريقني يتكون كل واحد منهما من : التعريف االجرائي

واحد منهما تسجيل أكرب عدد من األهداف يف مرمى اخلصم ، حيث يدير اللقاء حكم وسط الشكل صاحل للعب ، حياول كل 

دقيقة  45دقيقة وهي مقسمة لشوطني كل واحد يدوم  90ميدان وحكمني مساعدين على الطرفني وحمافظ اللقاء ، تدوم مدة اللقاء 

تستعمل كرة جلدية يف امللعب ، ألبسة الفريقني خمتلفة عن دقيقة ، باإلضافة الحتساب الوقت الضائع ،  15مع اسرتاحة بينهما ملدة 

  .بعضهما 

تبان، قميص ، : "باإلضافة إىل اختالف لباس احلراس عن باقي الالعبني ، واختالف لباس احلكم ، وتتكون ألبسة الالعبني من 

  ".جوارب ، حذاء خاص باللعبة 

  : كرة القدم االحترافية. ج

كمال (نافسي مرتبطة بقوانني تسيريية واقتصادية فهي ميكروكوزم رياضي ، ثقايف ،اقتصادي، واجتماعيهي ممارسة رياضة ذات طابع ت

  )4ص،2006درويش،السعدني خليل السعدني،

  :النادي الرياضي . ح

والروحية  هو هيئة تكو�ا مجاعة من األفراد �دف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من الناحية االجتماعية والنفسية والفكرية

عن طريق نشر الرتبية الرياضية واالجتماعية وبث الروح القومية بني األعضاء من الشباب ، وإتاحة الظروف املناسبة لتنمية مهارا�م 

النادي الرياضي هيكل من هياكل التسيري وإلنشائه يتطلب جمموعة و  وكذلك �يئة الوسائل وتيسري السبل لشغل أوقات فراغ األعضاء

ات تتمثل يف املنشطني واملسريين لكل نشاط رياضي وحتديد أوقات كافية الستعمال األجهزة الرياضية ، وتنظيم املنافسات من الصف

 ) 2004،عصام بدوي.(والتدريبات

  :  النادي الرياضي المحترف. خ

ية ذات هدف جتاري حبت من وراء مجع"واملتعلق بالرتبية البدنية والرياضية انه  2004اوت  14املؤرخ يف  10 – 04يعرفه القانون 

 ".وتشغيل مؤطرين رياضيني مقابل اجر وكذلك كل النشاطات التجارية املرتبطة �دفه،تنظيم تظاهرات ومنافسات مؤجرة 

النادي الرياضي هيكل من هياكل التسيري وإلنشائه يتطلب جمموعة من الصفات تتمثل يف املنشطني واملسريين : التعريف اإلجرائي 

  .شاط رياضي وحتديد أوقات كافية الستعمال األجهزة الرياضية ، وتنظيم املنافسات والتدريباتلكل ن
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  : تمهيد 

 لمية وأنانيةـقيق األهداف والرفاهية للجميع بطريقة عـيها لتحـانيات املتاحة بنوعــــجية بأ�ا استخدام كافة املوارد واالمكــــاالسرتاتي    

افة املوارد تتميز بتحديد مواعيد بدأ األعمال واالنتهاء منها وعلى ذلك فإن اسرتاتيجية عبارة عن حتديد األهداف حسب أولويتها وحصر ك

  .واالمكانيات املتاحة وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل بالتحديد
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  :االستراتيجية  -1

  "Strategy": مفهوم االستراتيجية  -1-1

عرف العصور وهي تعين فن قيادة اجليوش ويتماشى مع مفهوم االسرتاتيجية ي  "Stratego"كلمة مشتقة من التعبري اليوناين     

  .القدمية انطالقا من اجلذور العسكرية ملفهوم االسرتاتيجية

بأ�ا علم التخطيط وتوجيه العمليات العسكرية ويقصد باالسرتاتيجية  "Webster Snew Word"تعريف قاموس ويبسرت . أ

واالسرتاتيجية أي منظمة نفس التصور ملا تريد أن املنحىن واخلطة واالجراءات والطريقة واألساليب اليت تتبع للوصول إىل املخرجات والنتائج 

تكون عليه املنظمة يف املستقبل كما أ�ا تعين طبيعة املنظمة واجتاهتها وما تتصل به من اخلدمات واالنتاج والقدرات والنمو وختصيص 

  .املوارد لتحقيق أهداف هذه املنظمة

  .ات اليت �تم بعالقة املنظمة بالبيئة اخلارجيةاالسرتاتيجية تعين تلك الفقر :  "Ansoff"تعريف انسوف . ب

  .االسرتاتيجية هي تتحديد األهداف طويلة األجل وختصيص املوارد لتحقيق هذه األهداف:   "Chandler"تعريف شاندلر . ج

أن االسرتاتيجية هي جمموعة القرارات املهمة لالختبارات الكربى  Philipe Dewort Hrverdكما جند لدى مدرسة     

إليها  للمنظمة املتعلقة باإلدارة يف جمموعها والرامية إىل تكييف اإلدارة مع التغري وكذا حتديد الغايات األساسية وااحلركات من أجل الوصول

  .  )9- 8، ص 2001: ناصر دادي عدوان .(والقرارات السياسية الختيار اهليكل التنظيمي واألخذ بعني االعتبار تطبيق االسرتاتيجية

اتيجية هي قرارات هامة ومؤثرة تتخذها لتغطية قدرا�ا على االستفادة مما تتيحه من الغرض لوضع أفضل الرسائل حلمايتها مما تفرضه االسرت 

  ناصر دادي (. البيئة عليها من �دديدات وتتخذ على مستوى املنظمة ومستوى وحد�ا االسرتاتيجية وكذلك على مستوى الوظائف

  .)15، ص 2001: عدوان 

 :ع االستراتيجية ضروط و ش -1-2

النستطيع أن نفصل بني االسرتاتيجية جيدة وأخرى سيئة عن طريق النتائج اجلزئية أو النهائية ألن هناك إمكانية وجود     

ج اسرتاتيجية غري مالئمة ورغم ذلك تعطى نتائج مقبولة، وباملقابل فإن االسرتاتيجية جيدة ومالئمة ومعدة بشكل حمكم قد ال تعطي النتائ

  :املرغوبة، وللخروج من هذا املأزق جيب توفر الشروط التالية 

 .أن تكون االسرتاتيجية حمددة وواضحة -

 .تستفيد وتستعمل الفرص املمنوحة من احمليط الوطين والدويل -

 .أن تكون مالئمة المكانيات اإلدارة ومبستوى خماطر مقبولة -

 .ات العامة ملختلف أقسام اإلدارةأن تكون خمتلف شروط االسرتاتيجية متناقصة مع االجتاه -

 .أن تكون مالئمة ملستوى مقبول من املسامهة يف إفادة ا�تمع -

 .)15، ص 2001: ناصر دادي عدوان (. ضرورة وجود مؤشرات ومقاييس ملتابعة نسب تنفيذ االسرتاتيجية -

 :األبعاد الحقيقية لالستراتيجية  -1-3

  :ر منها إن لالسرتاتيجية أبعاد رئيسية متضمنة فيها نذك

 االسرتاتيجية هي وسيلة لتعريف جمال التنافس. 

 االسرتاتيجية هي نظام لتوزيع املهام واملسؤوليات اإلدارية للمنظمة. 

 االسرتاتيجية هي أسلوب مرتابط وهو عامل القرارات. 

 االسرتاتيجية هي تعريف لكافة األطراف املرتبطة باملنظمة. 



 إستراتیجیة التسییر الریاضي                               الفصل األول                                     

 

 

15 

 ناديا العارف (.  ظل أهدافها طويلة األجل، الربامج وأولويات التخصيص للموارداالسرتاتيجية هي وسيلة لتحديد رسالة يف :

 )9- 8، ص 2003

 :مفهوم التخطيط  -1-4

إن تعريف التخطيط يتفاوت عوامل وظروف املكان والزمان، بل إن هذا التفاوت ميتد إىل داخل املكان إذا ما اختلفت وجهات     

أنه ال يوجد تعريف جامع ومانع ملفهوم التخطيط فاألمر متوقف على اهلدف وتباينت  النظر وتباينت االهتمامات واملصاحل، إال

االهتمامات واملصاحل، إال أنه ال يوجد تعريف جامع ومانع ملفهوم التخطيط فاألمر متوقف على اهلدف من التخطيط أوال على املكان 

  .والزمان ثانيا

احثني واملهتمني يف هذا ا�ال حبيث توجد أسس مشرتكة تؤخذ بعني االعتبار عند ولكن من املتفق عليه أن هناك قاسم مشرتك بني الب

تعريف التخطيط وبالتايل فإن االختالف حمدود بني التعريف اليت يضعها كل من الباحثون والدارسون، إذا ما وجدنا اختالف عند الباحثني 

  .هومفغنه غالبا ما يكون راجعا إىل النظرة واهلدف وراء حتديد املف

  :هذا فإننا جند للتخطيط  تعاريف عديدة عديدة، انطالقا من وجهات نظر خمتلفة نذكر منها 

بأنه استقراء للمستقبل من خالل إمكانات احلاضر وخربات املاضي واالستعداد هلذا املستقبل بوضع أمثل : "تعريف إبراهيم عبد املقصود 

ف البعيدة القريبة ووضع بدائل ووضع بدائل ألي صعوبات حمتملة غن طريق حتديد احللول له بكافة الوسائل املمكنة لتحقيق األهدا

: ابراهيم عبد المقصود .(الستياسات الكيفية لتحقيق هذه األهداف مع وضع الربامج الزمنية يف إطار االمكانيات املتاحة واملرتقبة

  )17-16، ص 2003

  ".ا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبلإن التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مب: "تعريف فابول 

هو جمموعة النشاط والرتتيب والعمليات الالزمة إعداد واجناز القرارات املتصلة بتحقيق أهداف حمددة وفقا لطريق : "ابراهيم سعد الدين 

اف االقتصادية واالجتماعية والسياسية با�تمع أن التخطيط القومي هو جمموعة التنظيمات والرتتيبات اليت اختربت لتحقيق األهد: مثل 

  .يف زمن معني

يعد التخطيط من أهم عناصر اإلدارة فهو الذي يكفل االستخدام األمثل لكافة املوارد واالمكانيات املتاحة : "تعريسف أمحد الشافعي 

ء منها والتخطيط هو عبارة عن حتديد األهداف لتحقيق األهداف بطريقة علمية وإنسانية تتميز بتحديد مواعيد بدأ األعمال واالنتها

أحمد (. حسب أولويتها وحصر كافة املوارد واالمكانيات املتاحة مث حتديد الواسائل والسبل الستغالل هذه املوارد يف حتقيق األهداف

  )16، ص 2007: الشافعي 

 :تعريف التخطيط في المجال الرياضي  -1-5

التنبؤ مبا : "ا ميكن لنا استخالص تعريفا وجيزا للتخطيط حيث يعرفه مفىت إبراهيم حداد من جمموع التعاريف اليت سبق لنا ذكره    

سيكون يف املستقبل لتحقيق هدف مطلوب حتقيقه يف ا�ال الرياضي، واالستعداد بعناصر العمل، ومراجعة معوقات التنفيذ على تذليلها 

  .قيت املناسبيف إطار زمن حمدد والقيام مبتابعة كافة اجلوانب يف التو 

 :أنواع التخطيط  -1-6

ميكن القول أن للتخطيط ثالثة أنواع ميارسها كل من اخلرباء وغريهم يف عصرنا احلديث من أجل النهوض باألعمال والوصول إىل     

 )217، ص 1999: مفتي ابراهيم حداد (: األهداف املرغوبة وهي 

  .ويتضمن ختطيط االنتاج املايل والتخطيط العمايل: التخطيط حسب الوظيفة 

  .يتضمن التخطيط للجل القصري واملتوسط واألجل الطويل: التخطيط حسب الفرتة الزمنية 

  : التخطيط القصري األجل  -
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ل البد أن توزع مخس سنوات يشمل اخلطط السنوية وهي يف األصل جزء من خطة األجل عن اخلطة اخلماسية على سبيل املثا    

حيث يتجدد مسلك االقتصاد مسلك االقتصاد القومي يف كل سنة عن سنوات تنفيذها، هذا التوزيع يعترب ضروريا النتظام حسابات 

  .االقتصاد القومي من سنة إىل أخرى

  : التخطيط املتوسط األجل  -

إال أن التخطيط النهائي أي اخلطة ) 5-4( أربعة ومخسة بالرغم من التخطيط املتوسط األجل يغطي عادة فرتة ترتاوح بني    

  .كما إن النتائج الفعلية اليت حتققها هذه النتائج قد تؤخذ بعني كأساس لتعديل تقديرات اخلطط الطويلة. املتوسطة

  :التخطيط الطويل األجل  -

     عادة ويتجلى هذا النوع ) سنة20-15(بني  التخطيط الطويل األجل يعين إعداد خطة يستغرق تنفيذها فرتة طويلة ترتاوح ما    

 إعداد براعم ناشئني للوصول إىل املنتخب الوطين يف أي لعبة من األلعاب الرياضية فال : من التخطيط يف املشاريع الضخمة والكربى مثل 

           مفتي ابراهيم (. ويل األجلتويت مثارها ونتائجها إال بعد فرتة زمنية طويلة، ومن ناحية أخرى فإن أهداف ا�تمع برنامج ط

  ) 218، ص 1999: حداد 

 :يمكننا أن نقسم التخطيط إلى خمسة عناصر وهي : عناصر التخطيط الرياضي  -1-7

 متديد األهداف املطلوبة للوصول إليها باجلهد اجلماعي. 

 رسم السياسات أو القواعد اليت حتكم تصرفات املرؤوسني يف استخدام العناصر املذكورة. 

  الواجب استخدامها لتحقيق األهداف سواء كانت هذه العناصر مادية أو بشرية) كما ونوعا(حتديد العناصر. 

 إصدار االجراءات أي اخلطوات التفصيلية اليت تتبع لتنفيذ خمتلف العمليات. 

 219، ص 1999: مفتي ابراهيم حداد (. وضع برنامج زمين، أي ترتيب األعمال املطلوب القيام �ا ترتيبا زمنيا( 

 :خصائص التخطيط الرياضي  -1-8

: حسن أبو حليمة :(حىت يكون التخطيط فعاال ومؤثرا يف ا�ال الرياضي البد له أن يتميز مبجموعة من اخلصائص نذكر منها     

  )47-46، ص 2004

 .أن يكون التخطيط شامال لكافة أنشطة اهليئة الرياضية أو املشروع املراد تنفيذه -

 .ذات قيمة حيوية لالدارة الرياضيةواقعية األهداف  -

 .أن يضع التخطيط يف اعتباره أن يكون حتقيق األهداف متدرجا وكذلك السري يف االجراءات -

 .توفري الصمت واجلوهرية يف التخطيط واالبتعاد عن السطحية -

 .ري األكيدة واحتماالت التغريأن يكون التخطيط مرنا، نظرا لن التخطيط متعامل مع املستقبل الذي ينطوي دائما على العوامل غ -

 .ضرورة وجود تنسيق فعال بني اإلدارة املختلفة داخل اإلدارات الرياضية وكذلك التنسيق بني التخطيط -

: ابراهيم محمود عبد المقصود (. إن يتسم التخطيط بالوضوح والبساطة قدر اإلمكان وتوفري الوقت واجلهد قدر اإلمكان -

  )19، ص 2003

 :لرياضي أهمية التخطيط ا -2

  :إن للتخطيط أمهية بالغة سواء كان على مستوى اهليئات أو املؤسسات الرياضية أو مستوى أداء األفراد والعاملني    

 .مسامهة التخطيط ؤيف التخصيص الفعال ملوارد املنظمات وتوجيه  تلك املوارد لتحقيق األهداف -

 .بيئة املنظمة زيادة قدرة املنظمة على االتصال با�موعات املختلفة داخل -

 .تزويد املنظمات بالفكر الرئيسي هلا عن طريق تكوين وتقسيم كل من األهداف واخلطط السياسات -
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 .املساعدة على توقيع بعض القضايا االسرتاتيجية والتغريات احملتملة يف البيئة ووضع االسرتاتيجيات الالزمة للتعامل معها -

 .للمنظمات توجيه املنظمة لألنشطة اإلدارية والتنفيذية -

ديري اإلدارات الوظيفية لنوع واملشكالت كي ميكن مواجهتها وطرق خلق املساعدة يف إعداد وتكوين اإلدارة العليا ومساعدة م -

 .التكامل بني الوحدات النوعية وأهداتف املنظمة

 :مبادئ التخطيط الرياضي في الهيئات الرياضية  -2-1

  .قع االجتماعية وقيم ا�تمع ومثل هذا اإلطار والصورة ويبقيها وحيدد مالحمهانفى �ا رسم املنظمة يف إطار الوا: الواقعية 

وهي مبثابة التكتيك إلسرتاتيجية التخطيط والقصد منها املبادرة يف مواجهة ما يطرأ من مشكالت أو مواقف مل تكن يف احلساب : املرونة 

  .التخطيطي

  .عناصر واملكونات احتواء متوازيا حيدد مستويات الثقل والرتكيز يف معادلة احلاجاتأي احتواء وعاء على خطة مجيع ال: الشمول واالتزان 

أن يتماشى جوهر اخلطة مع طبيعة ا�تمع املفروض تنفيذها فيه إذ ال ميكننا فصل املشرتك عن جمموعة ا�تمع الذي : مراعاة طبيعة ا�تمع 

  .يعيشون فيه

مة الكل وعليه فاخلطة جزء يف كل اخلطة العامة اليت تضعها وزارة الشباب والرياضة وهذا يتطلب من املسلم به أن اجلزء من خد: التكامل 

  .حساسية فياضة بالنسبة ألي تعارض يف الفلسفة أو طرق العمل وتدارك الفشل أو التضارب يف تنفيذ اخلطة

 :مميزات التخطيط الجيد  -2-2

  :من اخلصائص واملميزات منها حىت يكون التخطيط فعاال ومثمرا البد من توفر جمموعة 

أن يستند التخطيط على التفكري املوضوعي مبعىن أن يكون التخطيط حقيقيا ومنطقيا فيما خيص االحتياجات املهمة وااللتزامات  -

 .املرتبة عليها مقل التنفيذ للخطة يتوقف على أن يفهمها بذكاء مجيع األفراد والسؤولون عن تنفيذها

حيث أن اخلطة ما هي إال عملية تنبؤ ببعض التصرفات القبلية وأ�ا تبني الطرق ونوع ) االنتاج(األمثار  جيب أن يكون للخطة صفة -

التصرف الذي نعتقد بأنه األصلح حلل املشكلة اليت تنشأ أو اليت يظهر هلا أن تنشأ يف املستقبل، ومن هنا يتضح أن القدرة على 

ابراهيم محمود عبد (. احلوادث يف املستقبل ومتطلبا�ا اليت تؤثر يف التنظيمالتخطيط تتوفر على القدرة يف التنبؤ بطبيعة 

 )23، ص 2003: المقصود 

اخلطة جيب أن تكون مرنة ومعىن املرونة هنا أنه ميكن تعديها بسهولة وبسرعة لتفاوت اشرتاطات الظروف املتغرية دون أن يرتتب  -

 .على ذلك نقص يف الفاعلية

  

  :  الخالصة 

  :عرف على االطار املفاهيمي اخلاص بالتسيري االسرتاتيجي أصبح من اجلدير بنا التطرق اىل أهم النتائج كاتايلتى ما سبق يف البناءا عل

  االسرتاتيجية هي تتحديد األهداف طويلة األجل وختصيص املوارد لتحقيق هذه األهداف إن-

وجود مؤشرات ومقاييس  وكذا ومبستوى خماطر مقبولةحة وان تكون من بني شروط وظع اسرتاتيجية  أن تكون هذه األخري حمددة وواض-

  ملتابعة نسب تنفيذ االسرتاتيجية

سواء   ،حيث ان لتخطيط امهية بالغةاما ما خيص التخطيط و التخطيط الرياضي فهما مضطلحان االول عم و الثاين يدور حول الرياضة -

   وى أداء األفراد والعاملنيكان على مستوى اهليئات أو املؤسسات الرياضية أو مست
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  : تمهيد

إن التسيري الرياضي يف أي بلد من بلدان العامل بتعدد جهاته وجماالته، يعترب احملرك الرئيسي يف أي مؤسسة أو شركة أو منشأة     

 وجناحه حيدد مصري البلد بالنمو والرقي والعكس إن كان التسيري فاشال ال خيضع لدعائم قوية وال لنظريات علمية قوية وال لنظريات علمية

  .على تسيري وإجناح هذه العملية ثة وصحيحة فالتسيري يكون فعاال إال بسري قادرحدي

املعادلة جيب  ومن هذا املنطلق كان للتسيري واملسري عالقة وطيدة الميكن انفصال إحدامها على األخرى، ولتحقيق هذه املعادلة    

   .اع أن نتطرق إليه يف هذا الفصل بالتوضيحأن تتوفر بعض الشروط يف هذين الطرفني وهذا ما سنحاول بالقدر املستط
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  .التسيير الرياضي -2

  : تعريف التسيير  -2-1

لقي الكثري صعوبات إىل تعريف شامل وحمدد ملعىن التسيري، حيث خيتلف تفسري معىن التسيري باختالف وجهة نظر القائم     

  .التسيري من خالله والوقت الذي صيغ فيه التعريف بالتعريف ونواحي الرتكيز اليت ينظر إىل

مثله مثل باقي العلوم االجتماعية قد تطرأ عليه الكثري من التطورات اليت أضافت أبعاد جديدة، ومن مثة التعاريف املطروحة يف  فالتسيري 

  :كتب التسيري املختلفة تعكس ماهو متاح من تغريات يف ذلك الوقت فنجد أن 

علي (". يرى أن التسيري هو أن تعرف بالضبط ماتريد مث تتأكد أن األفراد يؤدون أدوارهم بأحسن وأرخص وسيلة ممكنة: " فريدريك تايلور

  )123، ص 2000: أحمد الشرقاوي 

وهناك من ينظر إىل التسيري كعملية تكون من عدة وظائف ويعكس هذا االجتاه الوظائف اليت ميارسها املدير داخل املنظمة،     

  :فايول هنري 

  )124، ص 2000: علي أحمد الشرقاوي (". أن التسيري هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب"

ها ومن االجتاهات احلديثة نسبيا يف النظر يف التسيري هي ضرورة األخذ يف االعتبار الظروف واملتغريات البيئية اخلارجية اليت تعمل يف ظل 

  .عمل التسيري املنظمة، واملؤثرة يف

هو إجياد واحملافظة على ظروف بيئة ميكن لألفراد من خالهلا حتقيق أهداف معينة : "ويعكس التعريف الذي قدمه روبرت البايز     

  )10، ص 2005: محمد رفيق الطيب (. "بكفاءة وفعالية

 :التسيير فن وعلم ومهنة  -2-2

األسلوب الذي يقوم على تعريف املشكلة وحتليلها ودراستها ومن مثة يعترب التسيري علم ألنه استخدام العلمي حلل مشاكل ذلك     

 .حصر البدائل والطرق املمكن إتباعها ومقارنتها بقصد اختيار أفضلها

ويعتمد األسلوب رالعلمي بدوره على الطرق الكمية، سواء كانت رياضية أو إحصائية أو كانت تقنيات مستمدة من حبوث     

ية وغريها، ويعتمد على احلسابات اإللكرتونية بشكل مكثف لتسهيل استخدام الطرق الكمية أو جعله ممكنا، العمليات، أو تقنيات مال

  )10، ص 2005: محمد رفيق الطيب ( . حيث أن بعض الطرق وال ميكن توفريها من غري استخدام اآلالت

ل هو تدعيم هلا بالنظر لطبيعته التطبيقية، وألنه إن إعطاء التسيري صفة الفن جيب أن اليفسر على أنه تفريغ لصفته العلمية ب    

لؤ يعين بتطعيم األسلوب العلمي مع حكمة املسري وأرائه وتقديراته املستمدة من خرباته وجتاربه وكذا احتكاكه بواقع البيئة، فبعد أن انفص

  :مهها التسيري عن امللكية، أصبح مع مرور الزمن مهنة حتقق املعايري األساسية �ذا اخلصوص وأ

  .تراكم املعارف واخلربات حول العملية التسيريية -

  .منو وتطور التسيريية من خالل املمارسة والتطبيق يف جمال مناسب -

  .اخل...حتمل املسري املسؤولية االجتماعية سواء يف جمال احملافظة على البيئة الطبيعية أو تدريب اليد العاملة أو توعية املستهلك أو الزبون  -

جود أخالقيات املهنة التسيريية، وبروز األمهية االجتماعية للمسري نتيجة لنمو الطلب مع خدماته، ولدوره احلاسم يف جناح التنمية و  -

  .االقتصادية واالجتماعية

ذلك لعدة  ويرجع ويالحظ بالنسبة لواقعنا اجلزائري تأخري املهنة التسيريية، نظرا لعدم وجود طلب فعال على خدمات املسري املمتهن،

  : أسباب منها 

غموض مفهوم منشآت األعمال اإلقتصادية فهو خيتلط تارة مع القانون وأخرى مع السياسة وثالثة مع اإلدارة العامة، ورابعة مع  -

  .االجتهادات الشخصية
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لية مسؤولية، مل تسمح بظهور واقع منشآتنا االقتصادية يف قبضة بريوقراطية وصائية مل تسمح بظهور جرز تسيريية متميزة ذات استقال -

  .حمدد من املنشآت الناجحة تسيريياعدد ولو 

 تأقلم بيئة التسيري الداخلية واخلارجية مع مقتضيات النمط التجميعي إلدارة ذلك النمط املنجز بطبعته ضد االنتاجية، نظرا لرتكيزه على -

  )10، ص 2005: محمد رفيق الطيب (. جتميع موارد االنتاج أكثر من استغالهلا

  : التسيير في التربية الرياضية  -2-3

حيتاج كل عمل منظم تؤديه مجاعة من الناس إىل شخص يقود هذه اجلماعة حنو حتقيق األهداف املوضوعية فهيأ هلا املناخ املالئم     

الغة الدولر الذي يؤديه املسري بدرجات واإلمكانيات املطلوبة حىت تتحقق األهداف بالدرجة األوىل من الكفاءة والفعالية ونظرا لألمهية الب

لشباب خمتلفة وأعباء متنوعة على مستويات إدارية متفاوتة يف خمتلف اهليئات الرياضية من جلان أوملبية أو احتادات رياضية أو أندية ومراكز ا

  ).35، ص 1، ط2001: عصام بدوي (. وحىت داخل اهليئات من جلان متخصصة

  :تعريف المسير -2-4

ذات الفرد الذي يشغل مركز من مراكز التنظيم، إن هذا الوضع يتوىل اختصاص حمدد وتلقى عليه مبسؤوليات تتطلب هو     

. الداخلي منها يف نطاق اختصاصهاجنازات على مدى السياسة العامة املوضوعية ويف نطاق اخلطة احملددة واليت يلتزم �ا يف التنفيذ يف اجلزء 

  )12، ص 1، ط1997: محمد قطب، راشد سمير (

كذلك هو الشخص الذي يستطيع القيام باألعمال وإجناز املهام من خالل اآلخرين، فهو خمطط ومنشط ومراقب ومنسق جلهود اآلخرين 

كل مسؤول عن أعمال اآلخرين، والبد من أن تكون للمسري سلطة معينة : لبلوغ عرض مشرتك، وعليه يعترب من الناحية األصولية مسري 

  )10، ص 2005: محمد رفيق الطيب (. قرارات وإال فإنه يفقد صفته كمسري، ويتحول عمليا إىل منفذ فحسبالختاذ ال

من املرؤوسني الذين يقومون بتأدية األعمال واملهام ولكي يستطيع أن يقوم بأعباء االلتزامات الواقعة عليه فإنه يشرف على مجاعة     

واختاذ القرارات يف نطاق اختصاصهم، واملسري هو الفرد الذي يقوم بتوجيه املرؤوسني ويبني املطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوامر 

ائل هلم الطريقة اليت يتبعو�ا يف تأدية أعماهلم وهو الذي يضع خطة التنفيذ أي حتدد ما جيب عمله ومكان العمل والزمن الالزم لتأدية الوس

  .واألدوات املستخدمة للتنفيذ

يتولون تأدية كل ذلك يف ضوء املقدرة وحتقيق درجة كافية من االنتاج إضافة إىل ذلك قيامه باألنشطة واملهام اليت يتوىل واألفراد الذين 

محمد ( .اإلشراف عليها كذلك مبتابعة ومراقبة لنتائجه ليتمكن من اختاذ القرارات واالجراءات لتصحيح ومعاجلة األخطاء واالحنرافات

  )12ص ، 1997: قطب، راشد سمير 

 :المسير الرياضي  -2-5

العنصر اإلنساين هو األهم بالتأكيد، حيث أنه هو الذي حيرك العناصر ويشغلهم ومن مثة فإن املسري يتضمن مسؤوليات احلفاظ     

 املطلوب واحلصول منها على أفضل النتائج على املوارد واالمكانات املتوفرة لديه إىل جانب العاملني وتشغيلها بالشكل االقتصادي

املمكنة، ويكون املسري تبعا لذلك هو ذلك الشخص الذي يقوم بالعملية اإلدارية وهو اجلزء احليوي اإلداري وعضو معهم يف الفريق الذي 

يتكامل أعضاؤه لتحقيق األهداف احملددة أو هو الرابطة، أو حلقة وصل بني اإلدارة من جهة والقاعدة العريضة من العاملني من جهة 

هذه الزاوية الرجل الذي يقع يف منظمة الوسط وحيمل نصيبه من برنامج العمل الذي تؤديه اإلدارة وتقرر حدا مبنيا أخرى، فهو من 

  )35، ص 2002: عصام بدوي (. الجنازه

 :أدوار المسير  -2-6

ظائف معينة سلوك عدد من املسريين يف مستوى القمة خاصة، وذلك �دف معرفة ما إذا كان هؤالء يقومون بو " منتز برج"يتبع     

  :وصنفها إىل ثالث جمموعات هي 
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  :األدور العالئقية  - أ

  :وتتمثل يف تأمني سري العمل يف صور منتظمة وهي كاآليت 

  منها يج أن يفهم املسريون اآلخرون بأنه هو املمثل وصاحب األمر يف عمله: الواجهة. 

  حيث يقوم املسري بتوجيه املرؤوسني: القائد. 

  يكون املسري مهزة وصل بني عمله وبني املسريين واملسؤولني اآلخرينن حبيث جيب أ: الرابط. 

  :األدوار اإلعالمية  -ب

  :وتعين هذه األدوار احلصول على املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املعنية وهي كالتايل 

 امللتقط للمعلومات اليت تفيد يف تسيري شؤون عمله. 

 موصل إطالع املرؤوسني على جمريات العمل. 

 املتحدث من اجلهة الرمسية وصاحب النفوذ يف الداخل واخلارج. 

  :األدوار التقريرية  - ج

  :وتتمثل هذه األدوار يف اختاذ القرارات وهي على الشكل التايل 

  حيث يقوم املسري باملبادرات الالزمة للتكيف والتطوير: املستحدث. 

  ويقوم مبعاجلتها عندما يقعأي جيب أن يتفادى املشاكل قبل وقوعها : معاجل املشاكل. 

  فهو الذي يوزع املهام على األشخاص املعنيني باستعمال الوسائل: موزع املوارد. 

  20، ص 1997: محمد رفيق الطيب (. هو الذي يربم العقود ويقبل االلتزامات ويقدم التنازالت للمسؤولني: املفارض( 

 :وظائف المسير  -2-7

قيادية وهذا يتطلب إملام بأساليب القيادة وميكننا هنا أن نذكر األعمال اليت يقوم �ا املسري اإلداري  إن أنشطة املسري هي يف الواقع أنشطة

  :وهي على الشكل التايل 

 .تنظيم أنظمة اآلخرين -

 .تفويض السلطة واملسؤولني -

 .الرقابة على النتائج املطلوبة -

 .اإلشراف على تقدمي النتائج -

 .إصدار األوامر العامة أو التعليمات -

 .تفسري السياسات وتبليغها -

 .تدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية وحتمل العمل اإلداري -

 )20، ص1997: محمد رفيق الطيب.(تنسيق مجيع اجلهود املختلفة بالعناصر املكونة للعمال اإلداريني -

 :مؤهالت المسير الناجح  -2-8

ملسري يف شغل مركزه جيب عليه أن يواجه األعمال اليت حتت إشرافه وسريها يف يسر وسهولة، كما جيب أن لكي ينجح اإلداري وا    

يفهم مبادئ التنظيم واإلدارة ليستخدمها استخدام صحيح، ويشرتط يف املسري أن يقدر احلاجة إىل العالقات االنسانية ويعرف مىت عليه 

النجاح، وأن يرسم أهدافه بوضوح وخيطط ملرؤوسيه اإلجراءات اليت تبيح تنفيذ  ن مستلزماتالعالقات السليمة بني مجيع العاملني معه م

املراحل املختلفة للعمل ويستنبط وسائل الرقابة اليت تضمن تنفيذ اخلطة ويستعرض تنفيذ اخلطة ويستعرض بعض املؤهالت املميزة للمسري 

  :الناجح ونلخصها فيما يلي 
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 .امتالك الطاقة اإلدارية -

 .حملافظة على املسلك اإلداري ومميزات القيادةا -

 .القدرة على تكوين الرجال إعدادهم -

 .اجلدارة يف استخدام التنظيم -

 .إبداء اآلراء السديدة -

 .ضبط النفس -

 .اإلستقامة -

 .القدرة على تنسيق أعمال الزمالء -

   .)13- 12، ص 1998: ابراهيم العمري .(الرقابة -

 :أهمية التسيير الرياضي  -1

والشبابية يف الكثري من الدول حركة شاملة �تم بالشباب، وحتاول حتقيق األهداف العامة للدولة من خالل ركة الرياضية أصبحت احل

تنظيما�ا املختلفة، ولقد أصبحت هذه املؤسسات الرياضية من أهم املؤسسات اليت �تم �ا ادلول ، نظرا ألمهية الشباب يف ا�تمعات 

تربية الشباب وزرع األهداف املطلوبة واملرغوب فيها مما يؤدي إىل استثمار طويل املدى، والذي تظهر نتائجه ولدور هذه املؤسسات يف 

على شباب هذه الدولة يف املستقبل، ولذلك زاد تركيز هذه الدولة على املؤسسات املختلفة، وبالذات الرياضية منها، حيث تشكل األندية 

لتنظيم برامج شبانية ورياضية، واحلركة الرياضية أصبحت ضخمة وشاملة يف الدول، يعمل �ا الكثريون  واالحتاديات واللجان وحىت الوزارات

وتشرف على عدد هائل من أفراد ا�تمع، وختدمها مؤسسات ومنظمات كبرية ومعقدة تتطلب علما ودراية باألسس والوظائف والسبل 

حتقيق األهداف الطلوبة من خالل العمل املشرتك ألفراد املؤسسة، لذلك فإن  لتحقيق أهدافها، وحيث ان التسيري الرياضي هو حماولة

وإداريني وحكام، للقيام مبا دراسة هذا العلم أصبح ضروري للعاملني يف ا�ال الرياضي من مدرسني وموجهني وموظفني ومشرفني ومدربني 

من خالل إدراك ووعي ملا يقوم به الشخص املسؤول، ويعرض نظمة هو ملقى على عاتقهم من مهام، وبالتايل حتقيق أهداف املؤسسة أو امل

التسيري الرياضي أهداف طموحة، فتجمع وتوفر كل ما حتتاج إليه من موارد مادية وامكانات بشرية، وتسعى إىل توجيه اجلهود ناحية تقدمي 

تنبؤ باالحتماالت الظروف املتوقعة، لذا فهي �تم يف األمثل هلذه األهداف، ويف سبيل ذلك تعمل على التعرف على املشاكل واملعوقات وال

  ).53ص: حسن شلوت، وحسن معوض (.، وتضع معايري الطرق واجراءات لعمل أكثر تقدما وتطورااملقام األول بالتخطيط ألعماهلا

  :المشرفون على التسيير الرياضي  - 2-10

للرؤساء واملسريين الرياضيني، حىت يستطيعوا بث روح العمل وإبداع  إن ضخامة التنظيم وتعدد املناصب اإلدارية توفر مهارات قيادية

  .اإلمهال وعدم االهتمام

ويعد مسري املؤسسة أو مديرها شخص أو أشخاص لتسيري نشاطا�ا، فإذا كان هذا يتم بكفاءة ونزاهة كافية ذو روح مبادرة، فإن املؤسسة 

العناصر األساسية األخرى، ويف حالة نفس مستوى التكوين أو الكفاءة سوف تتمكنت من احلصول على أحسن النتائج إذا توفرت 

  .للمسري، يؤدي هذا إىل سوء نتائج املؤسسة وعدم استمرارها طويال

فاملسري هو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام باألعمال واجناز املهام من خالل اآلخرين، فهو خمطط ومنشط ومراقب ومنسق جلهود 

مشرتك، وعليه يعترب املسري من الناحية األصولية مسؤوال على أعمال اآلخرين، والبد أن تكون للمسري سلطة معينة الىخرين لبلوغ عرض 

  .الختاذ القرارات

أن املزيج من السمات اليت ) تيد(أن وظيفة املسري هي مقدرة املدير أن ينجز األهداف اجلماعية من خالل أفرادها، ويرى ) اكليس(يرى 

  )99، ص 1994: طريف شوقي .(حيث اآلخرين على اجناز املهام املوكلة إليهم متكن الفرد من
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  : التخطيط  -1- 2-10

التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة، وله أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى، إذ يتم تنفيذ األعمال على أحسن     

  .وجه دون التخطيط هلا

نفيذ أي عمل، واليت تنتهي باختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب عمله، وكيف يتم ومىت يتم فالتخطيط مرحلة التفكري اليت تسبق ت    

  .اليت تتعلق باملستقبل ومن يقوم به، فالتخطيط سلسلة من القرارات

: ف سمير محمد يوس( .إن التخطيط يف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستداد هلذا املستقبل" فايول"ويقول 

  )236، ص 1980

فالتخطيط إذن هو عمل افرتاضات ملا ستكون عليه األحوال يف املستقبل، مث وضعت خطة لألهداف املطلوب الوصول إليها،     

والعناصر الواجب استخدامها لتحقيق األهداف، وطريقة استخدام هذه العناصر، وخطط السري، واملراحل املختلفة الواجب املرور �ا، 

  .زم لتنفيذ األعمالوالوقت الال

ويعد التخطيط من أهم الوظائف العلمية اإلدارية، وهو يأيت كأول خطوة يقوم �ا أي شخص مسؤول عن مؤسسة أو تنظيم،     

  .القيام بباقي الوظائف اإلدارية وأي يرنامج بدون ختطيط جيد صعوبة يف

  : التنظيم  -2- 2-10

خالهلا يستطيع تقل عنها أمهية فهذه الوظيفة نظام العمل يف املؤسسة، ومن تأيت وظيفة التنظيم بعد وظيفة التخطيط، هي ال    

  .العاملون معرفة مهام عملهم وعالقتهم باآلخرين واالختصاصات املنوط �ا

وظائف ويقوم التنظيم أيضا مبهمة التنسيق بني جهود العاملني لتحقيق األهداف املرغوب �ا كما يهدف إىل وضع األفراد املناسبني يف ال

  ).136، ص 1982: سيد الهواري (. املالئمة، ويعمل على االستخدام األمثل للمواد البشرية واملادية

زكي .(وعرف وظيفة التنظيم بأ�ا عبارة عن وضع نظام العالقات بني األشخاص منسقة إداريا من أجل حتقيق هدف مشرتك     

   )116، 1984-1980: محمد هاشم 

  ).20ص : اسماعيل شرف (. ديد اهليكل واإلطار الذي تتشكل فيه اجلهود لتحقيق اهلدفكما عرفت أيضا بأ�ا حت

   : التوجيه -3- 2-10

هو الوظيفة الرئيسية الثالثة يف العملية اإلدارية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفتني السابقتني، وقد عرف التوجيه بأنه يهدف إىل     

  .، من خالل القيادة الرشيدة، وتوجيه جهودهم حنو حتقيق األهداف املنشودةاألخذ بيد أفراد القوى العامة املؤسسة

التوجيه يتم أساسا من خالل دفع العاملني يف املؤسسة وحتفيزهم للقيام بعملهم بكفاءة، وبالتايل حتقيق أهداف املؤسسة،     

واحلاجات األساسية لالنسان، وشخصيات العاملني  ولذلك فإن هذه الوظيفة تتطلب من القائمني �ا أن يتفهموا طبيعة السلوك البشري

  )397ص : سمير محمد يوسف (. يف املؤسسة، فمن خالل هذا الفهم ميكن للقيادات أن تقوم بتوجيه أخطاء

  : التقويم  -4- 2-10

جيه، وأن العملية تأيت منهجية التقومي آخر الوظائف إال أن هذا اليعين بأي حال من األحوال أ�ا تبدأ مع �اية وظيفة التو     

  .اإلدارية تنتهي �ا، بل هي وظيفة مستمرة مع مجيع الوظائف األخرى يف العملية اإلدارية

بأ�ا  يستخدم معظم الباحثني والكتاب يف جمال اإلدارة، واإلدارة الرتبوية كلميت التقومي والرقابة بنفس املفهوم واملعىن، لقد عرفت الرقابة

  )457، ص 1974: أحمد عبد الفتاح عبد الحليم .(وضح بقصد التأكد من حتقيق األهدافالوسائل واألساليب اليت ت

عبد الكريم .(كما عرفت بأ�ا النشاط من خالله يتم التأكد من أن األداء الفعلي يتماشى مع ماسبق حتديده يف التخطيط    

  )451، ص 1986: درويش 
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الوسيلة اليت عن طريقها تتأكد احلكومة بنفسها من أن األهداف تتحقق بكفاية إتقان  كما فسرت الرقاب اإلدارية يف اإلدارة العامة، بأ�ا

  .وسرعة

والتقومي ال يعين حماولة اكتشاف أخطاء املوظفني أو تصديها، بل يهدف إىل حماولة معاجلة األخطاء واحنرافات وتقوميها يف سبيل     

  .حتقيق أهداف املنظمة

  

  

  

  

                                                                    

  

  

  

  

  

  

  يوضح عملية التسيير) : 01(شكل رقم 

  

هذا الشكل خمطط توضيحي يبني العالقة التكاملية بني خمتلف عمليات التسيري إذا اعتربنا أن العملية تبدأ بتحديد األهداف أي     

نكشف على وجود احنرافات وتصحيحها، وبالتايل اجراء تعديالت جذرية أو التخطيط، فهذا اليعين أ�ا تتوقف عند الرقابة، فال بد أن 

   .اختاذ اجراءات أخرى والتخطيط هلا، النقائص وتداركها

  

  :الخالصة 

  

ل على أن التسيري عامة و التسيري الرياضي خاصة يلعب دورا كبري يف مستوى و دميومة املؤسسة، وعليه جيب و من خالل ماسبق ميكن الق

  من خالل الوظائف املوكلة اليه املسيري بصفات ختوله ملمارسة هاته الوظيفة احلساسة ان يتصف

  

  

الرقابة   

 التوجیھ  
  التنظیم

  التخطیط  



 الثالث                                                                               كرة القدم المحترفة الفصل

 

 

27 

  :تمهــــيد 

تعترب كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا و شعبية يف العامل من حيث عدد الالعبني و املشهدين و هي لعبة تتميز 

  .بسهولة املهارات النظرية و صعوبة تنفيذها أثناء املنافسة 

من األلعاب القدمية و تارخيه طويل حافظة فيه على حيويتها و قدر�ا على استقطاب اجلماهري باهتمامهم و مارسته و هي 

  .الشعوب بشغف كبري و أعطوها أمهية خاصة فجعلوها جزء من منهاج لتدريب العسكري ملا تتميز به من روح املنافسة و النضال 

ذه اللعبة و ذكر نبذة تارخيية عن تطور كرة القدم يف العامل و اجلزائر ، كما ذكرنا و قد تطرقنا يف هذا الفصل إىل التعريف �

  . بعض املدارس العريقة هلذه اللعبة و املبادئ األساسية و القوانني النظم له ، و كذا الصفات اليت يتميز �ا العب كرة القدم 
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  كرة القدم المحترفة  -3

  :تاريخية عن كرة القدمنبذة  -3-1

إن رياضة كرة القدم بلغت من الشهرة حدا مل تبلغه األلعاب الرياضية األخرى ، كما اكتسبت شهرة كبرية ظهرت يف شدة            

خ كرة القدم اإلقبال وممارستها والتسابق على مشاهدة مباريا�ا، ولقد مرت لعبة كرة القدم بتطورات عدة منذ القدم ، وإذا رجعنا إىل تاري

 وجدنا أ�ا كانت يف بدايتها تتسم باالرجتال وال تقوم على أسس من الفن والدراسة أو التهذيب، وقد اتفق مجيع خرباء الرياضة واملؤرخني

ة الطبيعيني على أن كرة القدم بدأت متارس منذ زمن بعيد وذلك بني رجال اجليوش ، وحيدثنا التاريخ أن جيوش الصني كانت متارس لعب

حممد عبده صاحل الوحش و (.مشا�ة لكرة القدم ،وكانوا يعتربو�ا جزءا من التدريب العسكري،كما أن اجليوش الرومانية مارستها أيضا

وتعترب كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا يف العامل ، وهي األعظم يف نظر الّالعبني واملتفرجني،  حيث  8، ص 1994مفيت إبراهيم حممد ، 

م قام امللك 1334م ، من قبل طلبة املدارس االجنليزية ، ويف سنة 1175القدم يف بريطانيا ، وأول من لعب الكرة كان عام نشأت كرة 

ورتشارد الثاين وهنري ) ادوار الثالث(بتحرمي لعب الكرة يف املدينة نظرا لالنزعاج الكبري  كما استمرت هذه النظرة من طرف ) ادوار الثاين(

        .نظرا لالنعكاس السليب لتدريب القوات العسكرية) م1453-م1373(اخلامس 

لعبت أول مرة يف مدينة لندن بعشرين العب لكل فريق ، وذلك يف طريق طويل مفتوح من األمام ومغلق من اخللف، حيث          

بنفس العدد من الالعبني يف ساحة طوهلا ) Etonايتون ( حرمت الضربات الطويلة واملناوالت األمامية ،كما لعبة مباراة أخرى يف 

  .م وسجل هدفان يف تلك املباراة5.5م، وعرضها 110

 (م، حبيث مت التعرف على ضربات اهلدف والرمية اجلانبية ،وأسس نظام التسلل قانون هاور1830بدأ وضع بعض القوانني سنة         

(haour وأخذت هذه اللعبة واليت تعترب اخلطوة األوىل لوضع قوانني كرة القدم ،  م1848كما اخرج القانون املعروف بقواعد كمربج عام

سبب يف االنتشار حىت ظهرت هلا مدارس معروفة، منها مدرسة يف بريطانيا اليت تبنت هذه اللعبة منذ نشأ�ا ، ومتيزت بالتعايل والعزلة  مما 

دول وسط أوروبا ، ويف مقدمتها النمسا وا�ر اللتان مارستا اللعبة بنظام  أما املدرسة الثانية فهي مدرسة.هلا نكبات يف امليادين الدولية

وهي مدرسة أمريكا الالتينية حيث أن شبا�ا فعال " مدرسة جمانني الكرة"االحرتاف وبرزتا فيه ، كما فوجئ العامل مبدرسة حديثة مسيت 

حيث " اللعبة األسهل:"م أنشأت القوانني العشرة حتت عنوان 1862ويف عام حيب كرة القدم حبا عميقا ال يَفُرق يف وصفه عن اجلنون ، 

 .جاء فيه حترمي ضرب الكرة بكعب القدم  وإعادة الالعب للكرة إىل داخل امللعب بضربة باجتاه خط الوسط حني خروجها

),1983,p28. DjamelSaifi (     

كأس احتاد (م 1888م أسس احتاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجريت يف العامل كانت عام 1863ويف عام 

فريق 15م تأسس االحتاد الدامناركي لكرة القدم ، وأقيمت كأس البطولة بـ1863أين بدأ احلكام باستعمال الصفارة ، ويف عام )الكرة

  . دامناركي وكانت رمية بكلتا اليدين 

وذلك مبشاركة كل من فرنسا، هولندا بلجيكا سويسرا والدامنرك ، وأول بطولة FIFA م تشكل االحتاد الدويل لكرة القدم 1904يف عام 

  )2،ص1999موفق مجيد المولى،(. م وفازت �ا1930لكأس العامل أقيمت يف األرغواي 

  : كرة القدم في الجزائر    -3-2

، الذي " عمر بن حممود"الرياضات اليت ظهرت، واليت اكتسبت شعبية كبرية  ، وهذا بفضل الشيخ تعد كرة القدم من بني أول          

وظهر فرع   ) lakant garde vie grandinطليعة احلياة يف اهلواء الكبري (م أول فريق رياضي جزائري حتت إسم1895أسس سنة

"  فريق رمسي لكرة القدم يتمثل يف عميد األندية اجلزائرية   تأسس أول م1921أوت 7 م ، ويف1917كرة القدم يف هذه اجلمعية عام 

   .م 1921هو أول نادي تأسس قبل سنة  (CSC)غري أن هناك من يقول أن النادي الرياضي لقسنطينة " مولودية اجلزائر 
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واالحتاد الرياضي اإلسالمي ،االحتاد اإلسالمي لوهران ،بعد تأسيس مولودية اجلزائر تأسست عدة فرق أخرى منها غايل معسكر        

  .واالحتاد اإلسالمي الرياضي للجزائر ،للبليدة 

مار، فكانت كرة القدم أحد هذه ونظرا حلاجة الشعب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل اإلنضمام والتكتل لصد االستع       

يد الوسائل احملققة لذلك ، حيث كانت املقابالت جتمع الفرق اجلزائرية مع فرق املعمرينٍ ، وبالتايل أصبحت فرق املعمرين ضعيفة نظرا لتزا

رنسية إىل املقابالت اليت تعطي عدد األندية اجلزائرية اإلسالمية اليت تعمل على زيادة وزرع الروح الوطنية ، مع هذا مت تفطن السلطات الف

م وقعت اشتباكات عنيفة بعد املقابلة اليت مجعت بني 1956الفرصة ألبناء الشعب التجمع والتظاهر بعد كل لقاء ، حيث يف سنة 

دة الثورة إىل جتميد اليت على إثرها أعتقل العديد من اجلزائريني مما أدى بقيا )بولوغني حاليا(سانت اوجني مولودية اجلزائر وفريق أوريل من 

  .م جتنبا لألضرار اليت تلحق باجلزائريني 1956مارس  11النشاطات الرياضية يف

م الذي كان مشكال من أحسن الالعبني 1958افريل  18وقد عرفت الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطنية يف        

  ... يف صفوف فريق سانت ايتيان ، وكذا سوخان، كرمايل ،زوبا، كرميو ابريراجلزائريني أمثال رشيد خملويف الذي كان يلعب آنذاك 

وكان هذا الفريق ميثل اجلزائر يف خمتلف املنافسات العربية والدولية، وقد عرفت كرة القدم اجلزائرية بعـد اإلستقالل مرحلة أخرى ،        

وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكرة ،أول رئيس هلا " حمند معوش"ن م وكا1962حيث مت تأسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم سنة 

م، والثانية باملكسيك سنة 1982فقد شارك يف دورتني لكأس العامل األوىل بإسبانيا سنةم وفاز �ا 1963-1962القدم خالل املوسم 

بلومي، ماجر، عصاد ، : ئرية أحسن متثيل أمثال م، ، ، ويف هذه الفرتة اي بداية الثمانينات  ظهرت وجوه المعة مثلت الكرة اجلزا1986

  ... زيدان، مرزقان، سرباح ، برتوين

أما يف التسعينات فقد شهدت التتويج االول واالخري حلد الساعة للجزائر بكاس افريقيا حيث نالت اجلزائر شرف احتضان دورة     

فريق االحتاد الرياضي اإلسالمي للجزائر ، وفازت باللقب على منتخب نيجرييا �دف وحيد مقابل صفر من امضاء الالعب  1990

فاز �ا فريق وفاق سطيف الذي مثل اجلزائر أحسن متثيل يف منافسات الكؤوس اإلفريقية ويف م و 1963ونظمت كأس اجلمهورية سنة 

م كان أول لقاء للفريق الوطين ، وأول منافسة رمسية للفريق الوطين مع الفريق الفرنسي خالل ألعاب البحر األبيض 1963نفس السنة أي 

، ولعب �ائي كاس افريقيا يف نفس 1980ما شارك يف أوملبياد موسكو لسنة ك   ،م وحصوله على امليدالية الذهبية1975املتوسط لسنة 

: ورغم ذلك مل حيظى املنتخب الوطين بتتوجيات كبرية رغم إجنابه لعدة العبني أكفاء أمثال، السنة وا�زم امام البلد املضيف نيجرييا 

ظهر املنتخب الوطين أثناء دورة كأس إفريقيا يف مث ،شريف وجاين  الملاس، عاشور، طهري، فرحيه ،كركور، دراوي  اما يف بداية الثمانينات

وتلتها عدة إخفاقات يف دورات ،املقامة بالسنغال مبستوى متواضع وخيب آمال اجلمهور واملتتبعني للكرة املستديرة يف اجلزائر  1992سنة 

األمريكية ، باإلضافة إىل دورة جنوب إفريقيا سنة  وإقصائها من تصفيات كأس العامل من نفس السنة بالواليات املتحدة 1994تونس 

وقد برز العبون متميزون  ، 2000وإقصائه من دورة كأس العامل بفرنسا من نفس السنة ودورة مايل  1998ودورة بوركينافاسو 1996

  .خالل هذه الفرتة امثال كل من صايب و تاسفاوت وآخرون

اليت أقيمت يف الكامرون وكانت النتائج مثل سابقتها ، ويف دورة تونس  2002وطين يف دورة ويف بداية االلفية شارك املنتخب ال         

اإلقصاء من الدور الربع النهائي أمام منتخب املغرب ،بعدها أتت الصدمة " بوعالم شارف"و"  رابح سعدان"كان نصيب أبناء   2004

 2002 يتأهل اخلضر  إىل �ائيات كأس العامل بكوريا واليابان سنة الكربى حيث أقصي املنتخب الوطين من املشاركة يف دورة مصر ومل

  .بغانا 2008هذا باإلضافة إىل عدم تأهله إىل �ائيات كأس إفريقيا يف جانفي 

أين تأهلت لنهائيات كأس أفريقيا اليت أقيمت بأنغوال أين احتل  2009إال أن الكرة اجلزائرية شهدت تقدما ملحوظا سنة         

بعد مباراة فاصلة ضد الفريق املصري واليت  2010أما احلدث األبرز فهو تأهله لنهائيات كأس العامل ،تخب اجلزائري املركز الرابع املن
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 2010عام وكذا الوصول إىل الدور النصف �ائي لكأس أفريقيا اليت أقيمت يف أنغوال،لصاحل اجلزائر بتوقيع عنرت حيىي 0-1انتهت بنتيجة 

                                                       .سعدانبقيادة املدرب رابح 

هذا عن الفريق الوطين ، أما عن األندية فقد برهنت عن وجود الكرة اجلزائرية على املستوى اإلفريقي، والدليل على ذلك               

ألندية البطلة ، وكأس اآلفرو أسيوية وكأس الكؤوس واحلصول على الكأس لبعض أنديتنا لعبها لألدوار النهائية بالنسبة لكأس إفريقيا ل

 .العريقة أمثال شبيبة القبائل ووفاق سطيف، مولودية اجلزائر 

  :االحتراف الرياضي  -3-3

  :الرياضيمفهوم االحتراف  -3-3-1

 أو الصناعة جمال يف ذلك كان سواء ما عمل على ينصب احرتاف كل أن إذ االحرتاف، أنواع من نوع هو الرياضي االحرتاف

 .الرياضة أو الزراعة أو التجارة

 ويتحدد والنفسية، والصحية احلركية "الفرد " بكفاية االرتقاء يف يسهم اجتماعي نشاط ا،نهبأ  البعض يعرفها كما والرياضة

.           املتنافسة الوحدات بني العادلة للمقارنة ضمانا تتأسس ولوائح وقواعد جهود من تتطلبه وما واملنافسة، التدريب عنصري يف أساسية بصفة

  266 )ص ، .1973المنصور يحي على(

 عضلي جهد من يتطلبه ملا اإلنسان أي الطبيعي الشخص على أداؤه يقتصر عمل الرياضة أن يبدو التعريف، هذا خالل فمن

 إيضاحه نريد ما لكن إنسانيا، نشاطا بوصفها الرياضة ماهية مع شك بدون ينسجم، القول وهذا .املعنوية األشخاص إليه تفتقر وفكري

 األشخاص عن فضال املعنوية لألشخاص تثبت قد االحرتاف من النوع هذا صفة أن هو الرياضي، االحرتاف ملفهوم حتديدنا خالل من

 .الطبيعية

 اليت الرياضية األندية السيما الرياضية، املنظمات إىل ممتدا نطاقه دائرة توسيع إىل أدى الرياضي االحرتاف على طرأ الذي فالتطور

 ميارسه الذي النشاط منها يقصد اليت ليست باالحرتاف املقرتنة الرياضية الصفة فإن الرياضية، وعليه األنشطة حترتف ما غالبا أصبحت

  )18 ص ،2005 :األحمد سليمان محمد( . ابه يرتبط أو بالرياضة يتعلق عمل كل كذلك تشمل بل اإلنسان،

 لالحرتاف العام التعريف ضوء يف الرياضي االحرتاف ابه يتصف اليت اخلصوصية هذه االعتبار بعني األخذ جيب وعلى ذلك،

 تثبت اآلن أصبحت الرياضي، االحرتاف صفة أن ذلك من أكثر بل مايل عائد على احلصول بقصد مستمرة بصورة الرياضة ممارسة:بأنه

  .إال ليس ابه مرتبطا أو بالرياضة متعلقا عمال متارس إذن فهي ممارستها، على وُتشرف بتنظيمها تقوم بل الرياضة متارس ال اليت للنوادي

 غري كنشاط الرياضة ميارس الذي " :هو اهلاوي الرياضي أن على الدولية األوليمبية للجنة األساسي النظام من 26 املادة وتنص

  )56 ص ،بدون سنة نشر، مهدي الرؤوف عبد (."مادي كسب أي على منه حيصل وال رئيسي

 يتقاضى الذي ":هو احملرتف الالعب أن على السعودية القدم كرة العيب احرتاف الئحة من الثالثة املادة تنص ذلك عكس على

 الفعلية النفقات خبالف وذلك النادي، وبني بينه املدة حمدد عقد مبوجب مكافآت، أو كرواتب مالية مبالغ القدم كرة لعبة ممارسته لقاء

    ." ذلك شابه وما والتدريب والتأمني واإلعاشة واإلقامة السفر كنفقات اللعب يف مشاركته على املرتتبة

 أي على منها حيصل ال مث ومن مهنة انهأ على الرياضة ميارس ال اهلاوي، الالعب كان إذا أنه التعريفني، هذين من يتبني

 الكسب مصدر تشكل مث ومن أساسية، مهنة له بالنسبة تعد القدم كرة لعبة فإن متاًما، العكس على احملرتف الالعب فإن مادي، مكسب

 .الوحيد يكن مل إن له الرئيسي الرزق و املادي

 مهنة القدم كرة للعبة ممارسته من احملرتف الالعب يتخذ أن يستلزم آخر، نشاط أي احرتاف شأن شأنه الرياضي، االحرتاف إن

 .كوسيلة للعيش عليه يعتمد مادي عائد حتقيق دفبه وذلك ومستمرة، منتظمة بصفة يباشرها
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 الرزق مصدر يكون وأن واالستمرار، باالنتظام الرياضي النشاط يتصف أن الرياضي، االحرتاف معىن لتوافر يكفي ال أنه بيد

 لوائح دائًما عليه تنص ما وهذا والنادي، الالعب بني مربم احرتاف عقد هناك يكون أن – ذلك فوق - يلزم بل لالعب، الرئيسي

  .االحرتاف

 :ظهور االحتراف في كرة القدم  -3-3-2

االسكتلندي أول حمرتف والذي انضم إىل فريق " جيمس النج"أما عن اول ظهور لالحرتاف لكرة القدم فكان بإجنلرتا و كان 

كما استمر االحرتاف املقنع املستمر يف جمال كرة القدم ، حيث كان يتلقى مقابال ماليا كأجرة  توضع خفية يف حذائه  1876شيفليد يف 

الشكاوي تنهال على احتاد كرة القدم اإلجنليزي وكان من الصعب على جلان التحقيق إثبات استخدام بعض حقبة من الزمان ولكن بدأت 

األندية لالعبني حمرتفني ببساطة ألن تلك األندية كانت حتتفظ بسجلني ، سجل يقدم للمختصني وسجل سري يف بيانات باملكافآت اليت 

              )37، ص  2000كمال درويش ، أشرف عبد المعز ، (. تدفع للمحرتفني سرا بوضع النقود يف أحذيتهم 

يف مسابقة كأس إجنلرتا تقدمي أجر ألحد الالعبني " أكربنتجتون" ثبت إلحتاد كرة القدم اإلجنليزي أن نادي  1883ويف نوفمرب 

ويليام " اهلواية واالحرتاف وهو امليجور  مث جاء أشجع رجل يف تاريخ الصراع بني" باراك رود" حيث قدم النادي املهزوم شكوى وهو نادي 

" أتبون"قدم نادي  1883مع نادي بريستون يف فيفري  1-1"أبتون باراك"فبعد تعادل نادي " بريستون نورث أند"مدير فريق " سوديل

أس إجنلرتا وهي البطولة شكوى الحتاد كرة القدم، وجاء يف الشكوى أن فريق بريستون يضم العبني حمرتفني سرا مما خيالف لوائح بطولة ك

  .الرمسية املنظمة الوحيدة يف ذلك الوقت

" بوليتول"، و"بريستون" وأمام جلنة التحقيق أعلن سوديل بكل شجاعة أدبية أن مجيع العبيه من احملرتفني فقرر إيقاف أندية 

االحرتاف، وبدأت محلة ضد احتاد كرة القدم عن االشرتاك يف مسابقة كأس إجنلرتا لثبوت �مة شنيعة على العبيه وهي �مة " بريتلي"و

اإلجنليزي عندما طالب كل األندية بتقدمي بيانات وافية عن مصدر رزق ووظائف مجيع الالعبني للتأكد من أ�م هواة وذلك عندما تبني 

  .وجود العبني حمرتفني يف أندية إجنليزية وكان هذا خيالف لوائح بطولة كأس إجنلرتا

اد اإلجنليزي على السماح باحرتاف الالعبني مل يتوقف أنصار اهلواية على تضييق اخلناق على احملرتفني فقد وعندما وافق االحت

نص السماح بشرعية االحرتاف على أن يعيش الالعب احملرتف على بعد ستة أميال من ناديه على األكثر ملدة عامني قبل أن جيوز له 

رد على ذلك القرار املتعسف من شركات الغاز والكهرباء والفحم اإلجنليزية باالعرتاف حبق العمال متثيل ناديه يف بطولة كأس إجنلرتا وجاء ال

  .الالعبني لكرة القدم يف احلصول على إجازات مبرتب كامل وكانت أول إجازة مدفوعة بالكامل يف تاريخ كرة القدم لالعب احملرتف

دبري أجور أسبوعية منتظمة لالعبيها احملرتفني، فاالحرتاف هو تنظيم حلياة وقعت األندية اإلجنليزية يف أزمة مالية وهي كيفية ت

الالعبني احملرتفني وضمان مورد رزقهم، وجاء احلل من خالل اقرتاح إجيايب من اسكتلندي هاجر من الشمال إىل اجلنوب يف مدينة 

شكل دخال منتظما لألندية تستطيع به مواجهة النفقات اجلديدة برمنجهام اإلجنليزية يف إقامة مسابقة جديدة تضم مباريات كثرية وبالتايل ت

املتصاعدة وهي أجور احملرتفني، ومكافآت الفوز والتعادل وصيانة أرضيات املالعب وبناء مدرجات تتسع ألعداد املشاهدين املتصاعدة، 

طولة الدوري اجلديدة املزيد من التنظيم املتقن حيث تطلب االحرتاف وب.يشهد إقامة أول دوري يف كرة القدم يف العامل  1888وكان عام 

وفنون اإلدارة الدقيقة خاصة وأن األندية احملرتفة حتولت إىل شركات مسامهة ومؤسسات اقتصادية تطرح أسهمها يف السوق ومن مث نشأت 

  . مدى النظام وااللتزام بالنادياحلاجة إىل االهتمام مبستوى فريق النادي ألن اقتصاديات النادي ترتكز على مسعة فريقه ومستواه و 

  )15، ص 2010، االحتراف الرياضي ومدى مساهمته في االرتقاء بمستوى كرة القدم، رعاش كمال(  
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  :أهمية االحتراف في كرة القدم  -3-3-3

  :تكمن أمهيته يف             

تنظيم حياة الالعب من كافة اجلوانب ، كما جيب االحرتاف يتطلب التفرغ التام ملمارسة كرة القدم فقط دون غريها ويعمل على  -

  .وضع قاعدة إلعطاء الالعب احملرتف صفة مهنية معرتف �ا كمصدر للكسب املايل 

الالعب احملرتف هو الذي يتقاضى رواتب أو بدالت مالية أساسية وبصفة منتظمة ومستمرة فيما يتعلق مبشاركته يف أي نشاط  -

  .يتعلق بكرة القدم

  .انتقال الالعبني بني األندية على املستوى الداخلي واخلارجي حتت ضوابط حيددها االحتاديساعد على  -

اجلهد الذي يبذله الالعب احملرتف هو لقاء أجر متفق عليه وليس جمرد ممارسة حرة للعبة ألنه ضمان ملورد رزق ثابت لالعب  -

  .احملرتف

  .لقدم يؤدي إىل االرتقاء مبستوى الالعبني للوصول إىل املستويات العاليةالتفرغ الكامل للتدريب من الالعبني احملرتفني يف كرة ا -

يقلل من ظاهرة عنف املالعب واالعرتاض على احلكام من الالعبني نتيجة اخلصومات الكبرية اليت تقع على الالعبني احملرتفني  -

  .املخطئني

  .لنفسي لالعبني االحرتاف يف كرة القدم يرتقي باملستوى البدين واملهاري والعقلي وا -

كما أن االحرتاف يؤمن لالعب  يؤدي االحرتاف إىل وجود نظام ملزم لكل اهليئات اليت تعمل يف جمال قطاع البطولة يف كرة القدم -

  )57السعدني خليل، كمال درويش ص (.      بالده  حقوقه عند اإلصابة أو العجز أو الوفاة أو مشاركة منتخب

  :الجزائرية  االحتراف في كرة القدم -3-4

  :بداية االحتراف في كرة القدم الجزائرية  -3-4-1

مبشرا لبداية عهد جديد  2000/  1999لقد بدأت كرة القدم اجلزائرية تتهيأ للمغامرة االحرتافية فقد كان املوسم الرياضي 

قدم اجلزائرية تستعد أخريا الختاذ القرار احلاكم بالنسبة إىل الرياضة األوىل يف اجلزائر ،فبعد عدة سنوات من الرتدد والرتقب، بدأت كرة ال

وخوض التجربة االحرتافية، وهكذا فقد صادقت اجلمعية العامة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم على التوجيهات اجلديدة لوزارة الشباب 

دة ،ففي هذا الشأن اعتمدت االحتادية واملتعلقة بنظام املنافسة الوطنية اجلدي 1998جويلية  23والرياضة خالل دور�ا املنعقدة يف 

فريق لكليهما  14والذي جرى يف صيغة بطولة وطنية للقسم األول مع جمموعتني من  99/ 98اجلزائرية لكرة القدم مبدأ املوسم االنتقايل 

الغرب، الوسط، (يضا فريقا أ 14وبطولة وطنية للقسم الثاين، وقد كانت تتكون أربعة جمموعات من ) الوسط الشرقي والوسط الغريب(

" هذه الفرتة االنتقالية ).اجلنوب الغريب، واجلنوب الشرقي(وا�موعة األخرية للجنوب قسمت إىل قسمني من سبعة فرق ) الشرق اجلنوب 

، فقد شكل هذا األخري خنبة كرة 2000/ 1999نادي بالنسبة إىل املوسم الرياضي  12أدت إىل ظهور قسم احرتايف عايل متكون من 

/  98القدم اجلزائرية واليت ختضع لعدة متطلبات إدارية ومالية وهيكلية ورياضية يتحكم فيها دفرت شروط ، هكذا يف �اية املوسم االنتقايل 

متكنوا من الصعود إىل قسم االمتياز والدخول يف كرة ) وسط شرق ، وسط غرب (أحسن ستة فرق من كل فوج من القسم الوطين  99

- 1999فريق معين يف املوسم ) 12(ة، كما إن كرة قدم احرتافية يف اجلزائر سيمتد على مدار ثالث سنوات ، باثين عشرالقدم االحرتافي

صحيح أن ختوفات مسريي  2001 -2000فريق  للموسم ) 16(، مث يف النهاية إىل قسم االمتياز متكون من ستة عشر   2000

افية جديرة باحملاولة فقد أضحى االحرتاف يف أيامنا هذه ضرورة من ضروريات الساعة النوادي كانت عديدة ومشروعة ولكن التجربة االحرت 

  .اليت تفرضها كرة القدم املعاصرة واليوم تقتضي الساحة الدولية توفري شروط خاصة للتحضري واملنافسة واكتساب مستوى عايل
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وىل حبيث فازت مصر بكل مهارة بكأس إفريقيا لألمم ويف هذا الصدد فقد أعطت التجربة عند جرياننا يف تونس ومصر مثارها األ

يف بوركينافاسو يف حني شهدت تونس سيطرة أحسن نواديها خالل املنافسات اإلفريقية والعربية كفوز نادي صفاقس وفوز الرتجي  1998

  .1998التونسي بكأس إفريقيا لألندية خالل �اية سنة 

هلذا نشهد هجرة الالعبني اجلزائريني حنو تونس واملغرب وحنو اجتاهات أخرى كفرنسا وتركيا ، وهذا األمر دفع باملسؤولني إىل تأسيس    

االحرتاف باجلزائر لضمان ظروف عمل وتكفل اجتماعي واحرتايف أفضل وهنا تكمن مصلحة كرة القدم اجلزائرية ، لذلك يرى السيد رئيس 

تأسيس االحرتاف ضرورة بالنسبة لكرة القدم اجلزائرية اليت ال جيب أن تتأخر عن الركب وأن تتقدم أكثر من احملافل " رة القدم االحتادية لك

  ) 13 –11المجلة األولمبية،ص : اللجنة األولمبية الجزائرية (  .الدولية

  

  :عوائق االحتراف في كرة القدم الجزائرية  -3-4-2

 :تتضح عوائق ومشكالت االحرتاف يف كرة القدم باجلزائر يف أن املفهوم احلقيقي ملاهية االحرتاف غري واضح لدى       

 .العب كرة القدم احملرتف -

 .األندية الرياضية  -

 .القائمني على نظام االحرتاف باالحتادية اجلزائرية لكرة القدم -

 . يلتزمون بنصوص العقود املربمة يف نواديهمالالعبني اجلزائريني احملرتفني يف كرة القدم ال -

 .عدم وجود نظام للثواب والعقاب يطبق بطريقة واضحة بني الالعبني واحملرتفني واألندية -

 ).مثل ما حيدث يف الدول األوربية(عدم وجود كذلك نظام تدرييب منتظم لالعبني صباحا ومساء لزيادة مستواهم البدين والفين  -

فرغا تاما ملمارسة كرة القدم فالالعبون احملرتفون باألندية سيلعبون للمنتخبات أخرى أو بطوالت الشركات أو اجلامعات عدم تفرغ الالعبني 

  )48. 47ص  2006حجيج مولود (جيانب قيامهم بأعمال أخرى غري كرة القدم وهذا ما ال يتفق مع واقع االحرتاف احلقيقي    

  

  :الخالصة 

وتعترب كرة القدم أحد أهم الرياضات يف اجلزائر،فكان بدايتها  مجيع أحناء العامل، إىلتعترب كرة القدم أعرق الرياضات حيث وصل صداها 

مت تبين نظام االحرتاف املعمول به  2010وبدأت بالظهور جيدا وبدءا معها ظهور البطولة اهلاوية اليت ظلت لسنني ، ويف سنة  1895

 .حاليا
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  :التمهيد 

ة يف بعد جتميع النتائج و عرظها سيتم يف هذا الفصل ترتيب و حتليل النتائج احملصل عليها ملعرفة مدى تطبيق األندية اجلزائرية لألسرتاتيجي

ى مستوى الرابطة ومن خالل مناقشة نتائج االستمارة االستبيانية املقدمة لرؤساء االندية اجلزائرية احملرتفة لكرة القدم والناشطة عل التسيري

  احملرتفة االوىل
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  :عرض و مناقشة و تحليل نتائج االستبيان 1

 :احملرتفة االندية جناح حتقيق يف يساهم الذي الفعال الرياضي بالتسيري املتعلق االول احملور نتائج مناقشة و عرض 1.1

 احملرتف؟ الرياضي للنادي االداري القسم على املشرفني لدى االداري للعمل دقيق و واسع اداري مفهوم هناك هل:االول السؤال

 .يوضح راي املشرفني على القسم االداري للنادي حول مفهومهم االداري:)01( رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

 ا�دولة

K2  

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   87.5% 14  نعم

 9    

 

 3.84  

 

1  

  

  دالة

  

  12.5%  2  ال

  100%  16  ا�موع

  

  :الدائرة النسبية

87,50%

12,50%

                                                             

  )1(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 1(الشكل                         

  :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ الكربى القيمة لصاحل احصائية داللة ذات فروق هناك ان نالحظ(01) اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل نم

ودرجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة )  3.84( ا�دولة اليت بلغت  k2) (وهي اكرب من القيمة )  09(  احملسوبة  K2)(ةقيم

و نسبة االجابة ) (%87.5بنعم   تناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابةوميكن تفسري النتائج باالس) 01(

  %12.5) (بال

  :االستنتاج

 .من خالل هذه النتائج نستنتج ان املسريين هلم مفهوم اداري واسع و دقيق
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 االدارية؟ املهام يوزع قانوين سلم هناك هل :الثاني السؤال

  .يوضح اجابات املسريين حول توزيع املهام وفق سلم قانوين ):02( رقم الجدول

الداللة   درجة احلرية  احملسوبة  ا�دولة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

  االحصائية

   62.5% 10  نعم

      1 

 

    3.84  

 

 1  

  

  37.5%  6  ال  غري دالة   

  100%  16  ا�موع

  

  :النسبيةالدائرة 

62.5%

37.5 %

  

  )2(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 2(الشكل                             

  :تحليل و مناقشة النتائج

) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناكنه ليس ا نالحظ) 02( اجلدول من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 1(عند درجة احلرية )  3.84(ا�دولة اليت بلغت  k2) (هي اصغر من القيمة ) 1(لغت احملسوبة ب ) k2( حيث ان قيمة 

 ). %37.5(ونسبة االجابة بال ) %62.5(بنعم  النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

  .ين يعملون وفق سلم قانوين الذي يوزع هلم مهامهم االداريةمن خالل هده النتائج نستنتج ان اغلب املسري 
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 احملرتفة؟ الرياضية االندية يف االدارية الوظيفة الجناز فعالة و حديثة و علمية مناهج على تعتمد هل:الثالث السؤال

  .يوضح ما ان هناك اعتماد للمناهج العلمية يف النادي: )03(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات االجابات

  

الداللة   درجة احلرية  ا�دولة

  االحصائية

  81.3%  13 نعم

 6.25  

 

3.84  

 

1  

  

  18.7%  3 ال  غري دالة  

  %100  16 ا�موع

  :الدائرة النسبية

18.7%

81.3

  

  )3(ة رقم التمثيل الباني لنتائج العبار ) 3(الشكل                             

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان نالحظ )03( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

  ا�دولة اليت بلغت k2) ( وهي اكرب من القيمة ) 6.25( احملسوبة k2 ) (ةقيم

( تفسري النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة بنعم وميكن ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(

 ). %18.7(ونسبة االجابة بال%) 81.3

  :االستنتاج

  .من خالل النتائج املتوصل اليها ميكننا القول ان اغلبية املسريين يعتمدون على املناهج العلمية يف نواديهم
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 و التحفيز و القيادة و االتصال و التوجيه و التنظيم و التخطيط على مؤسستكم يف االداري العمل مبادئ لتشمهل :الرابع السؤال

  االسرتاتيجية؟ مبادئ من غريها

 .يبني ما ان كان هناك مبادئ العمل االداري: )04(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات 

K2  

 ا�دولة

K2  

داللة ال  درجة احلرية

  االحصائية

   87.5%  14  نعم

 9  

 

 3.84  

 

        1  

  

  12.5%  2  ال دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

87,50%

12,50%

  

  )4(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 4(الشكل                                

 :النتائج مناقشة و تحليل 

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 40( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج )  01(عند درجة احلرية )  3.84( �دولة اليت بلغت  )اk2(وهي اكرب من القيمة )  9(  حملسوبة ا  k2)(ة قيم

  .12.5%)(ونسبة االجابة بال  )%87.5(بنعم   املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة باالستناد اىل اجوبة املسريين

  :االستنتاج

  .نستنتج انه هناك عمل منسق و منظم يف وسط املسريين
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 الرياضي؟ النادي مستوى على القرارات اختاذ يف تشاركون هل:الخامس السؤال

  .رارات على مستوى النادييوضح راي املسريين يف اختاذ الق ):05(رقم الجدول

الداللة 

 االحصائية

  ا�دولة درجة احلرية

K2 

  احملسوبة

K2 

 االجابات التكرارات النسبة املئوية

  

 دالة   

 

 1 

 

  3.84 

 

    12.25 

 نعم 15 %93.8

  ال 1 %6.3

 ا�موع 16 %100

 :الدائرة النسبية

93,80%

6,30%

 

  )5(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 5(الشكل                                

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 05( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(عند ودرجة احلرية ) 3.84(�دولة اليت بلغت   )اk2( وهي اكرب من القيمة  12.25)( احملسوبة k2) (ة قيم

 )(6.3%ونسبة االجابة بال  93.8%)(بنعم  باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

 :االستنتاج

 القرار على مستوى الناديمن خالل النتائج احملصل عليها تبني لنا ان املسريين يكون هلم كلمة يف اختاذ 
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 االخرين؟ باالعضاء االستعانة دون النادي مشكالت املسؤول يواجه هل:السادس السؤال

  .يوضح مواجهة املسؤول ملشكالت النادي ):06(الجدول رقم

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

  ا�دولة

K2 

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   75% 12  نعم

4  

 

3.84  

 

 1  

  

  25%  4  ال  غري دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

75%

25%

  

  )6(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 6(الشكل                                     

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 06 (اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(�دولة اليت بلغت ) اk2( وهي اكرب من القيمة ) 4( حملسوبةا)  k2(ة قيم

 )%25( ونسبة االجابة بال ) % 75(بنعم   باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

  من خالل اجلدول و نتائجه ميكن القول ان اغلب املسؤولني يواجهون املشكالت دون االستعانة باالعضاء االخرين
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 النادي؟ اهداف حتقيق يف يساهم النادي مستوى على احلايل التنظيم هل:السابع السؤال

  .يم احلايل على مستوى النادي و مدى ختقيقه لالهدافيوضح التنظ ):07(الجدول رقم

الداللة 

 االحصائية

  ا�دولة درجة احلرية

K2 

  احملسوبة

K2 

 االجابات التكرارات النسبة املئوية

 

  دالة

 

 1 

 

3.84 

 

16 

 نعم 16 %100

 ال 0 %0

 ا�موع 16 %100

  :الدائرة النسبية

100%

0%

  

  )7(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 7(الشكل                                     

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 07(اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(عند درجة احلرية )  3.84(ا�دولة اليت بلغت  k2)( يمة وهي اكرب من الق) 16( احملسوبة)  (k2ةقيم

 )00%(ونسبة االجابة بال ) %100(بنعم   باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

  .ة له دور كبري يف حتقيق االهدافمن خالل ما سبق نستنتج ان التنظيم احلايل على مستوى االندية احملرتف
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 االندية جناح حتقيق يف الفعال دورها و الرياضي التسيري اسرتاتيجية ملبادئ اجليد بالتطبيق املتعلق الثاين احملور نتائج مناقشة و عرض 2.2

 .احملرتفة الرياضية

 كم؟بنادي التسيري اسرتاتيجية ملبادئ فعلي تطبيق هناك ان ترون هل:الثامن  السؤال

  .يوضح اراء املسريين يف تطبيق مبادئ اسرتاتيجية التسيري ):08(رقم  الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

  ا�دولة

K2 

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   68.8% 11  نعم

2.25  

 

3.84  

 

1  

  

  31.3%  5  ال  غري دالة 

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

68,80%

31,30%

 

  )8(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 8(الشكل                            

 :النتائج مناقشة و تحليل

 اذ) 0.05( عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك نه ليسا تبني) 08( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ا�دولة اليت بلغت ) k2(وهي اصغر من القيمة ) 2.25( احملسوبة)  k2(ة قيم بلغت

  )31.3%(ونسبة االجابة بال  )% 68.8(بنعم  النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

 .بان هناك تطبيق فعلي ملبادئ اسرتاتيجية التسيريمن خالل النتائج ميكن القول 
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 الرياضي؟ التسيري اسرتاتيجية لتطوير خطة هناك هل:التاسع السؤال

  .يوضح اراء املسريين يف وجود خطة لتطوير اسرتاتيجية التسيري الرياضي ):09(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

 ا�دولة

K2  

الداللة   حلريةدرجة ا

  االحصائية

    100%  16  نعم

16  

  

3.84  

  

1  

  

  0%  0  ال دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

100

0

 

  )9(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 9(الشكل                              

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 02( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ا�دولة اليت بلغت ) k2( وهي اكرب من القيمة ) 16( احملسوبة)  k2(ة قيم

 )%00(ونسبة االجابة بال ) %100(بنعم   ها حيث بلغت نسبة االجابةباالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل علي

  :االستنتاج

  .من خالل اجلدول و نتائجه احملصل عليها تبني ان هناك خطة كبرية لدى املسريين لتطوير اسرتاتيجية التسيري الرياضي
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 املتبعة؟ التسيري اسرتاتيجية خالل من النادي اهداف حتقيق اىل للوصول عامة قواعد بوضع تقومون هل:العاشر السؤال

  .يوضح قيام املسريين بوضع قواعد عامة للوصول اىل حتقيق اهداف النادي ):10(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات 

K2  

 ا�دولة

K2  

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

  87.5%  14  نعم

9  

 

3.84  

 

1  

  

  12.5%  2  ال  دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدائر النسبية

87,50%

12,50%

  

  )10(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 10(الشكل                           

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(ى الداللة عند مستو  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 03( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(�دولة اليت بلغت  ا) k2( وهي اكرب من القيمة ) 09(  احملسوبة)  (k2ةقيم

 )%12.5(ونسبة االجابة بال  )%87.5(بنعم   باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

 :جاالستنتا 

  .نستنتج ان املسريين يقومون فعال بوضع قواعد عامة للوصول اىل حتقيق اهداف النادي من خالل اسرتاتيجية التسيري املتبعة
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 الفريق؟ اهداف حتقيق يف ناديكم قبل من املتبعة الرياضي التسيري اسرتاتيجية تساهم هل:عشر  يداحال السؤال

 .رتاتيجية التسيري املتبعة من قبل النادي يف حتقيق االهدافيبني مدى مسامهة اس: )11(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

 ا�دولة

K2  

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   81.2%  13  نعم

6.25  

 

3.84  

 

1  

  

  18.8%  3  ال دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

81,20%

18,80%

نعم

ال

  

  )11(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 11(الشكل                         

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 04( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 01( عند ودرجة احلرية ) 3.84( ا�دولة اليت بلغت        ) k2( كرب من القيمة وهي ا )  6.25(  احملسوبة)  (k2ةقيم

 %)18.8(و نسبة االجابة بال ) %81.2(بنعم  النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

 :االستنتاج

  املتبعة من طرف النادي له دور كبري يف حتقيق االهداف نستنتج من خالل ما سبق ان اسرتاتيجية التسيري
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 املسطرة؟ االهداف اىل للوصول النادي شؤون تسيري على القائمني خمتلف بني فعلي تنسيق هناك هل: عشر يناثال  السؤال

  .ول اىل االهداف املسطرةيبني ما ان كان هناك تنسيق فعلي بني خمتلف القائمني على تسيري شؤون النادي للوص ):12(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

  

الداللة   درجة احلرية  ا�دولة

  االحصائية

   68.8% 11  نعم

 2.25  

 

3.84  

 

1  

  

  31.2%  5  ال  غري دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

68,80%

31,20%

  

  )12(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 12(الشكل                             

 :النتائج مناقشة و تحليل

 اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ه ليسان تبني) 05( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ولة اليت بلغت ا�د) k2( وهي اصغر من القيمة ) 52.2( احملسوبة)  k2(ة قيم بلغت

 )%31.2(ونسبة االجابة بال ) %68.8( بنعم  النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

تسيري شؤون النادي للوصول اىل االهداف  من خالل ما سبق نستنتج انه ميكن القول ان هناك تنيبق فعلي بني خمتلف القائمني على

  .املسطرة
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 هلا؟ االساسية املبادئ تطبيق عدم اىل راجع الرياضي التسيري اسرتاتيجية ضعف ان ترون هل :ثالث عشرال السؤال

  .هلايوضح راي املسريين حول ضعف اسرتاتيجية التسيري الرياضي راجع اىل عدم تطبيق املبادئ االساسية  ):13(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2 

 ا�دولة

K2  

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   75%  12  نعم

 4  

 

 3.84  

 

 1  

  

  25%  4  ال  غري دالة  

  100%  16  ا�موع

 :الدائرة النسبية 

  

  

  

  

  

  

  )13(ج العبارة رقم التمثيل الباني لنتائ) 13(الشكل                                 

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 06(اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

كن تفسري النتائج ومي) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ا�دولة اليت بلغت ) k2(وهي اكرب من القيمة ) 04( احملسوبة)  k2(ة قيم

  )%25(ونسبة االجابة بال ) %75(بنعم   باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

 :االستنتاج

  .من خالل ما سبق نستنتج ان ضعف اسرتاتيجية التسيري الرياضي راجع اىل عدم تطبيق املبادئ االساسية هلا

  

  

  

75%

25%

نعم

ال
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 رياضي؟ موسم كل عند النادي طرف من موضوعة واضحة طةخ هناك هل:بع عشرار ال السؤال

  .يوضح اجابات املسريين عن اخلطة املوضوعة من طرف النادي عند كل موسم رياضي): 14(ل رقمالجدو 

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

  ا�دولة

K2 

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   100%  16  نعم

 16 

   

 

3.84  

 

1  

  

  0%  0  ال  دالة   

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسيبة

100%

0%

نعم

ال

  

  )14(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 14(الشكل                                           

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك نا تبني) 07( اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ا�دولة اليت بلغت ) k2( وهي اكرب من القيمة ) 16( احملسوبة)  k2(ة قيم

 )%00(ونسبة االجابة بال  )%100(باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة بنعم 

 :االستنتاج

  .نستنتج مما سبق ان هناك فعال خطة واضحة موضوعة من طرف أي نادي عند كل موسم رياضي
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 احملرتفة االندية جناح حتقيق يف يساهم الذي االداري للتسيري القانوين التشريعي باجلانب املتعلق الثالث احملور نتائج مناقشة و عرض 3.3

 ضعف يف سبب هو هل,القدم لكرة احملرتفة اجلزائرية النوادي لتسيري التشريعي القانوين اجلانب على تكلمنا لو :مس عشراخال السؤال

 اجلزائرية؟ النوادي تسيري

  .يوضح رأي املسريين حول القانوين التشريعي لتسيري النوادي اد كان سبب ضعف تسيري النوادي الرياضية اجلزائرية ):15(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات 

K2  

  ا�دولة

K2 

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   50% 8  نعم

 0  

 

3.84  

 

1  

  

  50%  8  ال  غري دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

50%50%

 

  )15(ي لنتائج العبارة رقم التمثيل البان) 15(الشكل                          

 :النتائج مناقشة و تحليل

 اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ه ليسان تبني) 01(اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 01(رية عند درجة احل) 3.84(ا�دولة اليت بلغت ) k2( وهي اصغر من القيمة ) 00( احملسوبة ) k2(ة قيم بلغت

 )%50(ونسبة االجابة بال ) %50(بنعم  النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

لنصف من خالل النتائج املتحصل عليها انقسمت آراء املسريي منهم من يرى القانون التشريعي لتسيري النوادي سبب ضعف التسيري اما ا

  .اآلخر من املسريين يرى العكس
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 اتباعها؟ يصعب لذلك,القوانني يف كثرة يوجد انه تظنون هل: عشر ادسسال السؤال

  .يوضح اراء املسريين حول كثرة القوانني لدلك يصعب اتباعها: )16(ل رقمالجدو 

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

  ا�دولة

K2 

لة الدال  درجة احلرية

  االحصائية

   68.8%  11  نعم

2.25  

 

 3.84  

 

 1  

  

  31.2%  5  ال  غري دالة

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

68,80%

31,20%

 

  )16(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 16(الشكل                         

 :النتائج مناقشة و تحليل

 اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ه ليسان تبني)  02(اجلدول  من عليها حصلاملت النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ا�دولة اليت بلغت )  k2(وهي اصغر من القيمة ) 2.25( احملسوبة)   k2(ة قيم بلغت

  )%31.2(ونسبة االجابة بال ) %68.8(بنعم  عليها حيث بلغت نسبة االجابة النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل

  :االستنتاج

  .نستنتج مما سبق ان اغلب املسريين يصرحون بوجود كثرة يف القوانني اليت تسري النادي و بالتايل يصعب اتباعها
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 لكرةالقدم؟ احملرتفة للنوادي التسيرياحلايل يف به ملتزم القوانني تطبيق هل ,رايك حسب:بع عشراسال السؤال

  .يوضح رأي املسريين مبدى تطبيق القوانني يف التسيري احلايل للنوادي احملرتفة لكرة القدم ):17( رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

  ا�دولة

K2 

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   43.8% 7  نعم

0.25  

 

3.84  

 

1  

  

  56.2%  9  ال  غري دالة

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

43,80%

56,20%

  

  )17(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 17(الشكل                     

 :النتائج مناقشة و تحليل

 اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ه ليسان تبني )03(اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ا�دولة اليت بلغت )  k2( وهي اكرب من القيمة ) 0.25( احملسوبة)  k2(ة قيم بلغت

 )%56.2(ال ونسبة االجابة ب) %43.8( بنعم  النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

 .من خالل ما سبق نستنج ان اغلب املسريين يرون ان تطبيق القوانني غري ملتزم به يف التسيري احلايل للنوادي احملرتفة لكرة القدم
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 الرياضية؟ مؤسستكم لتنظيم قانونية و مؤسسية صعوبات تواجهون هل :من عشراثال السؤال

 .ين حول الصعوبات املؤسسية و القانونية اليت يواجهو�ا لتظيم مؤسستهم الرياضيةيوضح رأي املسري  ):18(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

 ا�دولة

K2  

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   62.5% 10  نعم

 1  

 

3.84  

 

1  

  

  37.5%  6  ال  غري دالة

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية

62,50%

37,50%

  

  )18(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 18(الشكل                         

 :النتائج مناقشة و تحليل

 اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ه ليسان تبني) 040(اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(ا�دولة اليت بلغت )  k2( وهي اصغر من القيمة ) 01( احملسوبة)   k2(ة قيم بلغت

  )%37.5(ونسبة االجابة بال ) %62.5(بنعم  النتائج باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

  .يواجهون صعوبات قانونية و مؤسسية لتنظيم مؤسستهم الرياضية نستنتج مما سبق ان اغلب املسريين
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  مؤسستكم؟ يف الرياضي البدين النشاط لتنظيم عليها تعتمدون ملزمة اخرى و ضابطة مواد يوجد هل  : سع عشراتال السؤال

  .نشاط البدين الرياضي يف مؤسستهميوضح راي املسريين يف مواد ضابطة و ملزمة واضحة يعتمدون عليها لتنظيم ال: )19(رقم الجدول

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

  ا�دولة

K2 

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   100%  16  نعم

16  

 

3.84  

 

1  

  

  00%  0  ال  دالة  

  100%  16  ا�موع

  :الدئرة النسبية

100%

0%

  

  )19(التمثيل الباني لنتائج العبارة رقم ) 19(الشكل                         

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة  احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 05(اجلدول  من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(عند درجة احلرية ) 3.84(بلغت ا�دولة اليت )  k2( وهي اكرب من القيمة ) 16( احملسوبة)  k2(ة قيم

 )%00(ونسبة االجابة بال ) %100(بنعم   باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

شاط البدين الرياضي يف مؤسسا�م نستنتج مما سبق انه توجد فعال مواد ضابطة و اخرى ملزمة واضحة يعتمد عليها املسريون لتنظيم الن

  .الرياضية
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 املرجوة؟ النتائج حتقيق يف يساهم احملرتف النادي مستوى على احلايل القانوين اجلانب هل :عشرونال السؤال

ي يوضح راي املسريين يف اجلانب القانوين احلايل ومدى مسامهته يف حتقيق االهداف املرجوة على مستوى الناد ):20(الجدول رقم

  .احملرتف

  احملسوبة  النسبة املئوية  التكرارات  االجابات

K2  

  ا�دولة

K2 

الداللة   درجة احلرية

  االحصائية

   93.8%  15  نعم

12.25  

 

3.84  

 

1  

  

  6.2%  1  ال  دالة     

  100%  16  ا�موع

  :الدائرة النسبية 

  

  

  

  

  

  )20(نتائج العبارة رقم التمثيل الباني ل) 20(الشكل                             

 :النتائج مناقشة و تحليل

 بلغت اذ) 0.05(عند مستوى الداللة   احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبني) 06( اجلدول من عليها املتحصل النتائج خالل من

وميكن تفسري النتائج ) 01(ة عند درجة احلري) 3.84(ا�دولة اليت بلغت )  k2( وهي اكرب من القيمة ) 12.25( احملسوبة)  k2(ة قيم

 )%6.2(ونسبة االجابة بال  )%93.8( بنعم  باالستناد اىل اجوبة املسريين املتحصل عليها حيث بلغت نسبة االجابة

  :االستنتاج

  .من خالل ما سبق نستنتج ان اجلانب القانوين احلايل على مستوى النادي احملرتف يساهم يف حتقيق النتائج املرجوة

  

  

  

  

93,80%

6,20%

نعم

ال
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 بالفرضيات النتائج ومقابلة قشةمنا 2

  :مناقشة الفرضية األولى  -1

بعد عرض وحتليل االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على اداريي بعض االندية احملرتفة للرابطة الوطنية موبليس وبعد عملية التحليل مت 

  :فرضية االوىل من البحث وانطلقا من الالوصول اىل اغلبية احلقائق الذي كنا نطرحها من خالل فرضيات حبثنا  

  .القدم كرة يف احملرتفة األندية جناح حتقيق يف يساهم والفعال اجليد التسيري* 

  التسيري الرياضي له دور كبري يف جناح االندية  ةمسامه -

  الرتكيز على االهداف االستفادة القصوى من التسري     -

  دتسحيل عملية التسيري وذلك من التخطيط والتسري اجلي -

   مبدأ التخطيط

  مبدأ املسامهة يف حتقيق االهداف  -

  ولوية واسبقية التخطيط أ مبدأ -

  مشولية التخطيط  أمبد -

 وهذا ماخيدم لنا الفرضية األوىل  ية التخطيطافعالية وكف -

  :مناقشة الفرضية الثانية  -2

احملرتفة للرابطة الوطنية موبليس وبعد عملية التحليل مت بعد عرض وحتليل االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على اداريي بعض االندية 

  :الوصول اىل اغلبية احلقائق الذي كنا نطرحها من خالل فرضيات حبثنا  وانطلقا من الفرضية االوىل من البحث 

  .القدم كرةل احملرتفة الرياضية األندية جناح حتقيق يف فعال دور له الرياضي التسيري إسرتاجتية ملبادئ اجليد التطبيق*

  و�ذا لعبت إسرتاجتية التسري دورا كبريا يف حتقيق جناح االندية احملرتفة 

  :مناقشة الفرضية الثالثة  -3

بعد عرض وحتليل االستبيان الذي قمنا به والذي وزع على اداريي بعض االندية احملرتفة للرابطة الوطنية موبليس وبعد عملية التحليل مت 

  :ق الذي كنا نطرحها من خالل فرضيات حبثنا  وانطلقا من الفرضية االوىل من البحث الوصول اىل اغلبية احلقائ

  .القدم لكرة احملرتفة الرياضية األندية جناح حتقيق يف مسامهة اإلداري للتسيري القانوين التشريعي اجلانب*

  يساهم يف جناح االندية ولكن كثرت القوانني صعب اتباعها  وبأن اجلانب القانوين

  قشة الفرضية العامة منا

 الدولة ومرافقة دعم هناك يكون أن وجيب الفكرة، هذه تعيق مشاكل فهناك املعنية، اجلهات كل بتعاون إال ينجح ال االحرتاف مشروعو 

  .الرياضي االحرتاف مشروع وإجناح تطبيق اجل من الرياضية للنوادي

  ومن كل ماسبق ذكره نستنتج  أن الفرضيات املطروحة صحيحة 
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  : العام االستنتاج

نستنتج من خالل الدراسة امليدانية اليت أجريناها وبعد حتليل النتائج املتوصل إليها يف ضوء الفرضيات املطروحة وباالعتماد على الدراسة 

 :أن

  يف بالدناو التوجه حنو االحرتافية يف ممارسة كرة القدم  سامهة التسيري الرياضي الفعال يف حتقيق جناح األندية احملرتفةم
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  :االقتراحات و التوصيات. 2

، وقانونيةإن االهتمامات املتزايدة بالرياضة أصبحت تشكل قضايا ومشكالت ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية 

أتى كناتج للمتغريات العاملية، وخيص بالذكر رياضة  ومن أهم الظواهر احلديثة يف ا�ال الرياضي االحرتاف الرياضي، الذي 

  .كرة القدم يف اجلزائر باعتبارها الرياضة األكثر شعبية باإلضافة إىل األزمات واملشاكل اليت تعانيها

وبعد ما مت عرض االستنتاجات وحتقق الفرضيات ارتأينا إال وأن نقوم باخلروج ببعض التوصيات اليت من شأ�ا أن 

وإىل إجياد مقاربة له يف واقع  ،سامهة يف فهم واستيعاب متطلبات االحرتاف خاصة يف جمال التسيري الرياضي تسعى يف امل

  :كرة القدم اجلزائرية

  التعمق يف دراسة صعوبات ومعوقات تطبيق قوانني وشروط والتزامات االحرتاف الرياضي - 

اقرتاح برامج وجلان خمتلفة لتطبيق خمتلف املفاهيم واالجتاهات احلديثة يف جمال التسيري الرياضي خاصة أننا الزلنا نعاين  - 

  . تأخرا  فادحا يف هذا ا�ال نظرا حلداثة االحرتاف الرياضي  يف بالدنا

هذا ا�ال وإجياد بدائل متعددة يف خدمة  تشجيع الباحثني على اخلوض يف مثل هذه املواضيع إلثراء الرصيد املعريف يف - 

  .االحرتاف الرياضي والبحث العلمي

  .تنمية و�يئة ا�تمع بصفة عامة وا�تمع الرياضي بصفة خاصة لقبول االحرتاف الرياضي- 

        .تشجيع النوادي اليت تتجه حنو االحرتاف وتقدمي هلا كل ما حتتاج إليه من معونة ودعم على أعلى مستوى- 

  .جيب أن تستفيد األندية الرياضية من التجارب الناجحة لألندية األوربية يف كرة القدم - 

  تطوير طرق تسيري النوادي احملرتفة - 

إعداد نص تشريعي إلنشاء هيأة رياضية وطنية تتمتع بأحدث أساليب اإلدارة و التسيري و بطاقم من الكفاءات الفنية - 

  .التنظيم ،املالية ،احملاسبة ،التسويق و اإلتصال  املتخصصة و املؤهلة يف التسيري و

  .لالهتمام بتنظيم وتسري عملية اإلحرتاف ومواكبتها للنظم العاملية  

  .تشكيل جلنة تسيري عملية اإلحرتاف داخل اهليكل اإلداري لإلحتادية - 

  .تكوين إطارات خمتصة يف جمال التسيري الرياضي - 

 :اآلفاق المستقبلية للدراسة . 3

  :جيب األخذ بعني االعتبار يف الدراسات املستقبلية النقاط اآلتية

 .إدراج التسيري العقالين أو املنامجنت يف إدارة النوادي الرياضية ملسايرة التغريات العاملية  - 

 .حتديد ملمح املسريين للنوادي احملرتفة لكرة القدم اجلزائرية حىت الترتك �با  لذوي اآلراء الضيقة  - 

  .بدراسة حتليلية عميقة لكل القوانني اخلاصة بالتسيري اإلداري للنوادي احملرتفة لكرة القد اجلزائرية القيام  - 
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  بويرةجامعة ال

  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  

  

  

  بمسيري النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدماستبيان خاص 

  

د ختصص إدارة .م.يف إطار اجناز مذكرة �اية التخرج لنيل شهادة ليسانس يف الرتبية البدنية والرياضية ل

التسيري الرياضي ودورها يف حتقيق جناح األندية الرياضية احملرتفة لكرة  اسرتاتيجية: والتسيري الرياضي حتت عنوان 

  ).دراسة ميدانية على مستوى الرابطة احملرتفة. (القدم

على أسئلة االستمارة ونتوخى منكم كل الصدق، والدقة واملوضوعية  باإلجابةا نرجوا منكم أن تتفضلو   

حىت يف أداء األمانة العلمية، مع العلم أن املعلومات اليت سوف تدلون �ا تبقى سرية وال تستعمل إال يف هذا 

  .البحث

  

  .يف مربع اإلجابة ) X(وضع عالمة :مالحظة 

  .والتقدير ملساعدتكممع خالص الشكر 

  :حتت إشراف األستاذ :                                                                إعداد الطلبة 

  العكروت سعيد. د                                                           آيت بلقاسم حسني* 

  حواس حممد* 

  

  



 
73 

  :المعلومات الشخصية 

  :النادي املنصب يف 

  :السن 

  ثانوي             ليسانس           ماجيسرت           دكتوراه:   املستوى العلمي 

  : سنوات اخلربة يف امليدان  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التسيير الرياضي الفعال يساهم في تحقيق نجاح الندية المحترفة: المحور األول 

اإلداري لدى املشرفني على القسم اإلداري للنادي الرياضي هل هناك مفهوم إداري واسع ودقيق للعمل / 1

  احملرتف ؟

  ال    نعم    ال 

  ؟ هناك سلم قانوين يوزع املهام اإلداريةهل / 2

  ال                         نعم 

  ؟هل تعتمد على مناهج علمية وحديثة وفعالة إلجناز الوظيفة اإلدارية يف األندية الرياضية احملرتفة / 3

  ال  نعم   ال 

هل تشمل مبادئ العمل اإلداري يف مؤسستكم على التخطيط والتنظيم والتوجيه واالتصال والقيادة والتحفيز / 4

  ؟اإلسرتاتيجيةوغريها من مبادئ 

  ال  نعم   ال 

  ؟ الرياضي القرارات على مستوى النادي اختاذهل تشاركون يف / 5

  ال  نعم     ال

  باألعضاء اآلخرين ؟ االستعانةهل يواجه املسؤول مشكالت النادي دون / 6

  ال  نعم  ال
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  ؟ أهداف الناديهل التنظيم احلايل على مستوى النادي يساهم يف حتقيق / 7

  ال   نعم  ال

 للتطبيق الجيد لمبادئ إستراتيجية التسيير الرياضي دور فعال في تحقيق نجاح األندية: المحور الثاني 

  .الرياضية المحترفة

  هل ترون أن هناك تطبيق فعلي ملبادئ إسرتاتيجية التسيري بناديكم ؟/ 1

  ال  نعم      ال

  لتطوير إسرتاتيجية التسيري الرياضي ؟ خطةهل هناك / 2

  ال           نعم    ال 

  التسيري املتبعة ؟ هل تقومون بوضع قواعد عامة للوصول إىل حتقيق أهداف النادي من خالل إسرتاتيجية/ 3

  ال                        نعم   

  هل تساهم إسرتاتيجية التسيري الرياضي املتبعة من قبل ناديكم يف حتقيق أهداف الفريق ؟/ 4

  ال                         نعم   

  املسطرة ؟ هل هناك تنسيق فعلي بني خمتلف القائمني على تسيري شؤون النادي للوصول إىل األهداف/ 5

  ال                       نعم    

  كيف يتم ذلك ؟ " نعم"إذا كانت اإلجابة بـ 

......................................................................................................

......................................................................................................  

  

  



 
75 

  هل ترون أن ضعف إسرتاتيجية التسيري الرياضي راجع إىل عدم تطبيق املبادئ األساسية هلا ؟/ 6

  ال                          نعم   

  هل هناك خطة واضحة موضوعة من طرف النادي عند كل موسم رياضي ؟/ 7

  ال                         نعم  

  .الجانب التشريعي القانوني للتسيير اإلداري يساهم في تحقيق نجاح األندية المحترفة: المحور الثالث 

 ضعفلو تكلمنا على اجلانب القانوين التشريعي لتسيري النوادي اجلزائرية احملرتفة لكرة القدم، هل هو سبب يف / 1

  تسيري النوادي اجلزائرية ؟

  ال                        نعم 

  .هل تضنون أنه يوجد كثرة يف القوانني، لذلك يصعب إتباعها / 2

  ال                       نعم  

  :ايل للنوادي احملرتفة لكرة القدميف التسيري احل ملتزم به تطبيق القوانني هلحسب رأيك، / 3

  ال                        نعم 

  نونية لتنظيم مؤسستكم الرياضية ؟هل تواجهون صعوبات مؤسسية وقا/ 4

  ال                       نعم 

  :عتمدون عليها، لتنظيم النشاط البدين الرياضي يف مؤسستكم تواضحة واد ضابطة وأخرى ملزمةهل يوجد م/ 5

  ال                       م نع

  : املرجوة القانوين احلايل على مستوى النادي احملرتف يساهم يف حتقيق النتائج هل اجلانب/ 6

  ال                           نعم

 


