
 
 جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
  قسم التربية البدنية و الرياضية

 
  . مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في التربية البدنية و الرياضية

  
  التربية الحركية عند الطفل و المراهق:  تخصص

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  :حتت إشراف                 :                                 من إعداد 

مزروع السعيد  /د-                                قادري توفيق

  
  . تأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة المدرسیة

  دراسة ميدانية على مستوى الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية
 - بسكرة -    

  

 

 2012/ 2011: عية السنة الجام

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لِیمٌ  ( لْمٍ عَ لِّ ذِي عِ قَ كُ فَوْ  )وَ
 

 )76(ة آی –سورة یوسف 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 
 

  .شكركلمة 
  

  .والشكر على جزيل نعمه بالحق،الحمد لّله حمدا طيبا مباركا فهو األحق 
  ". ه من لم يشكر الناس لم يشكر اللّ ":والسالمالصالة  قوله عليهووقوفا عند 
األستاذ "المذكرة أتقدم بالشكر الخالص لألستاذ المشرف على هذه                     

  " مزروع السعيد
  .بنصائحه وتوجيهاته القّيمة في البحثلم يبخل علي  الذي

 وأتمنى له العمل،كما أشكره على جديته ودقته في                         
  .التوفيق

إلى كل من ساعدني فـي إنجاز هذا العمل من قريب أو دم كما أتق              
   بكلمة أو دعاء من بعيد ولو

 .الذي ساعدني كثيرا في هذا العمل المتواضع

يرشدنا إلى سواء السبيل ويحقق  وجل أنمن الّله عز  أتمنىوفـي األخير        
  .النبيلهدفنا 

 .شيطانو ال فإن أصبت فمن الّله وحده  وإن أخطأت  فمن نفسي 
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  ** هـــداءإ** 
  :قـال عز وجل

 ﴾ربياني صغيرا  اارحمهما كم ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب
  إلى النبع المتدفق حبا و حنانا إلى الشمعة التي تحترق لتضئ دنياي

    ا   هللا عمرهةأطال اــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــأم
  دربي إلى رمز القوة و العطاء إلى النبراس الذي نور

  الي أطال اهللا عمرهـــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــــــــــــأب
  إلى الذي وضعتهم تاجا فوق رأسي إخوتي وأخواتي

  إلى رياحين أسرتي و زهور األمل
  .ا   إلى جدتي العزيزة
 .إلى كل أقـاربي

   
 كل األصدقـاء إلى

.   
  إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع

     Toufik kadri 
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 التسيير والتنظيم اإلداري :الفصل األول
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  12  مفهوم التسيري اإلداري يف ا�ال الرياضي  أوال

  13  املسري اإلداري الرياضي  ثانيا

  13  تعريف املسري   .1

  13  أدوار املسري   .2

  14  وظائف املسري    .3

  14  جحمؤهالت املسري النا   .4
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  :مة الجداولـــــــــــــــــــــــــــــقائ

  

ــ  رقم الجدول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوانالعنــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الصفحة  ــ
  80  يبني مدى حرية األستاذ يف أداء مهامه  1-1
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  83  درسيةيبني مدى كفاءة اإلطارات املسرية للرياضة امل  1-4
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 .تأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة المدرسیة

 

حتتل الرياضة مكانة عالية يف ا�تمع املعاصر  وذلك بنوعيها الرتفيهي والتنافسي وقد اهتم اإلنسان 
أل�ا  ،اعية ضد العوائق الطبيعية �ذه الظاهرة منذ أن كانت جمرد حركات إما معربة عن مشاعر أو الدف

قابلة للتطور والدراسة والتصنيف من حيث األمهية وطرق األداء وكذا من على جمموعة من القواعد  دتعتم
  حيث التخصصات

  .ودوليا  حملياتساعدها على حتقيق النجاحات واالجنازات  اليت  واألسس البناءة
ــا أساســيا مــن بــني مــن املهــام الرتبويــة و التعليميــة فهــو يعــد  و النشــاط الرياضــي املدرســي يعتــرب ركن

يف  عمـــل علــى وضـــع اخلطـــوات األوىل للطفــل والتوجيـــه الصــحيح الـــذي يســـاعدهيدعــائم احلركـــة الوطنيــة إذ 
املستقبل حيث أن العديد من البلدان املتطورة أعطت أمهية كبرية هلذه الرياضة وذلك بتوفري الشروط املالئمة 

 .فعاال يف تطوير مستوى الرياضةحىت جتعل منها عضوا 
اهلياكـل  تسـيري شـؤو�ا وتـوفري و مون بتنظـيقوميإطارات و  وضع سلطات و إدارينيمن خالل  هذاو 

علــى اجلزائــر  اونــذكر منهــبعــض البلــدان الــيت تنتمــي إىل العــامل الثالــث يف ، أمــا الســيولة املاليــة وو املنشــآت 
حظا يف إنشاء التنظيمات اخلاصة �ا، ففي السبعينات كانت  للنشاط الرياضي املدرسي، فكان سبيل املثال

، مث اسـتبدلت باالحتاديـة اجلزائريـة للرياضـة  النشـاط الرياضـي املدرسـي وتسـري الرياضة اجلامعية مكلفة بتنظيم
  .املدرسية 

وى إطــار رمســي يف ســبيل تطــوير هــذه الرياضــة، فعلــى مســت اجلزائــر يف إنشــاءمل تتــأخر  مــرور الــزمنومــع     
النشــاط الرياضــي املدرســي واإلشــراف عليــه،  لتنظــيم وتســيري النصـوص والتشــريعات مت إنشــاء هياكــل اإلدارة 

املتابعـة واملتمثلـة يف اهلياكـل اإلداريـة التابعـة لـوزارة  و حيث هناك نوعان من اهلياكل، هياكل الـدعم والتوجيـه
لتنســيق املشــرتكة بــني وزاريت الشــباب والرياضـــة الرتبيــة الوطنيــة اخلاصــة بالنشــاط الرياضــي املدرســـي، وجلــان ا

  .والرتبية الوطنية
وهياكل التنظيم والتسيري املتمثلـة يف تنظيمـات جهويـة وتشـمل كـل مـن االحتاديـة اجلزائريـة للرياضـة املدرسـية  

  .والرابطات الوالئية للرياضة املدرسية، واجلمعيات الرياضية املدرسية، ولكل هيكل مهام خاصة به 
مكانــة هامـة يف تطــوير الرياضــة املدرســية  مــااإلداري هل التسـيريو  معنصــري التنظــي وكمـا هــو معلــوم فـإن     

النشـاط  علـى اإلداري التسـيريو  التنظـيم تـأثريوهياكلها املختلفة، ومن هذا املنطلق قمنا �ذه الدراسة ملعرفة 
  :املدرسية، فقمنا بتقسيم هذا البحث إىل البدين للرياضة
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 .تأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة المدرسیة

 

استعرضــنا فيــه أمهيــة البحـــث و اإلشــكالية وكيفيــة صــياغتها مث قـــدمنا :  انـــب التمهيــديالج  1 •
الفرضـــيات، إضـــافة إىل أهـــداف البحـــث مث حـــددنا املفـــاهيم واملصـــطلحات الـــيت تتعلـــق بالبحــــث 

  .وتتماشى و متغريات البحث 
  :  وقمنا بتقسيمه إىل ثالثة فصول : النظري الجانب -2 •
  .اري الرياضيالتسيري و التنظيم اإلد - •
  .النشاط البدين والرياضي - •
 .الرياضة املدرسية - •
       :وحيتوي هذا اجلانب فصلني ومها : الجانب التطبيقي -3 •
وهو فصل خاص مبنهجية البحث املستعملة، وقد حددت فيه املنهج املتبـع  :هجيمنالفصل ال -أ •

  .ك األدوات والتقنيات املستخدمةواملتغريات، إضافة إىل حتديد عينة البحث وكيفية اختيارها وكذل
ويـــتم فيـــه حتليـــل النتـــائج احملصـــل عليهـــا  :الفصـــل الخـــاص بعـــرض وتحليـــل النتـــائج -ب         •

ووضـــع خالصـــة لكـــل حمـــور، مث خالصـــة عامـــة إضـــافة إىل جمموعـــة مـــن االقرتاحـــات وتليهـــا خامتـــة 
  .البحث يف األخري
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4   
 .ر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة المدرسیةتأثی

 

  : البحث إشكالية .1

  .من احلركة الرياضية يتجزأزءا ال جاجتماعية كبرية وتعترب  ظاهرةالرياضة املدرسية باتت  نإ 
من ما انظمها ميدانا هاحمللية والدولية، ومبختلف قواعدها و  أشكاهلاومبختلف  أنشطتها أصبحتلقد و 

نفسيا، وعن جسديا و  ء الفرد املتكامل عقليا،امليادين االجتماعية اليت �تم �ا الدول وهي تساهم يف بنا
لعامة للفرد كحب النظام الطاعة والتعاون حتقيق مجيع الصفات اخللقية اريقها ميكن حتقيق النمو النفسي و ط
  .املثل  العلياو  اإلنسانيةاحلق يف وخلق جمتمع يفهم معىن الواجب و  تسعى لتكوين شخصية الفردو 

  يفاملتطورة  إسهاما�اواضحا  اقد بدو  ضيالرياوقد حظيت باهتمام  العديد من العلماء يف ا�ال 
قوانينها يف قواعدها وتطبيقا�ا و  بتأصيلهذا كافة مناحي هذا ا�ال اخلصب ومع استمرار التقدم العلمي و 

  .على العديد من املشكالت يف ا�ال الرياضي واليت تتمثل يف عقم وظائف الرياضة املدرسية  التغلب 
ليست مدركة لدى اجلميع، ونذكر على سبيل  أمهيتها إنكال�ا حيث تعددت مش األخريةوهذه      

 طرينؤ املقلت الكفاءات لدى التنظيم و  سوءالتسيري و  ضعفذلك من خالل و  اإلدارياملثال الضعف 
ومع  ،فأكثر أكثريف تدهور مستمر  األخريةالرياضية وهذه  تآاملنشقلت املكلفني وكذا مشكل التموين و 

 املنشآت، املادية، التكوينية و اإلداريةليت تعانيها الرياضة املدرسية من مجيع النواحي بعض املشاكل ا ذكر
  :األيتلنا طرح التساؤل  رالرياضية تباد

  :التساؤل العام .1.1
Ø  على النشاط البدين الرياضي للرياضة املدرسية؟ اإلداري التسيريهل يؤثر التنظيم و.  

  :التساؤالت الفرعية .2.1
Ø  الرياضية للرياضة املدرسية؟ اإلدارةور يف حتسني املادية د تلإلمكانياهل. 
Ø  تطوير مستوى الرياضة املدرسية؟اجليد يف حتسني و  اإلداريالتسيري هل يساهم التنظيم و.  

   :الفرضيات .2
  :الفرضية العامة .1.2
Ø  السليب على النشاط البدين الرياضي للرياضة املدرسية التأثريالسيئ دور يف  اإلداريالتسيري للتنظيم و. 

  :رضيات الجزئيةلفا .2.2
Ø رياضة املدرسيةلل  النشاط البدين التسيري اإلداري دور يف التأثري علىلتنظيم و ل. 
Ø نتائج الرياضة املدرسيةاملادية دور يف حتسني مردود و  لإلمكانيات. 
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Ø  اجليد للرياضة املدرسية اإلدارييساهم التنظيم يف التسيري. 
 

  :البحث أهمية .3
 : علمية نظرية  أهمية .1.3
Ø التسيرييةو  ةالتنظيميالرياضية للرياضة املدرسية من الناحيتني  اإلدارةالة اليت هي عليها توضيح احل .  
Ø  إليه أي مدى وصلت ىلوايف حتسني الرياضة املدرسية  اإلداريالتسيري التنظيم و  أمهيةتوضيح مدى 

  .الرياضة املدرسية من الناحية التكوينية 
 :أهمية علمية تطبيقية .2.3
Ø ظري على اجلانب التطبيقياجلانب الن إسقاط.   
Ø إحصائيالك ذالرياضة املدرسية و  إدارةة اليت هي عليها لتوضيح احلا. 

   :أهداف الدراسة .4
 حمكم، تسيرياضة املدرسية يف ظل وجود تنظيم و تسليط الضوء على الري إىلموضوع حبثي هذا  يرمي

  :منهانذكر  األهدافمن بني هذه و 
Ø  على النشاط البدين الرياضي للرياضة املدرسية اإلداريسيري التنظيم و الت تأثريمعرفة ما مدى. 
Ø  الرياضية اإلدارةجانبني هامني يف  اإلداريالتسيري التنظيم و  أن إىلالوصول. 
Ø املادية يف حتسني مستوى الرياضة املدرسية اإلمكانياتدور  إبراز. 
Ø  التسيري ن حيث التنظيم و رياضة املدرسية ماقرتاحات لرفع مستوى التوصيات و  إىلحماولة الوصول

 .الدعم العقالين هلذه الرياضةاجليد و  اإلداري

  :المشابهةالدراسات السابقة و  .5
الدراسات السابقة واملشا�ة جانبا هاما جيب على الباحث تناوله واعتباره جماال خصبا الغناء  تعترب         

 . نفيحبثه به وتستعمل هذه الدراسات للحكم واملقارنة واإلثبات أو ال
فمن خالل تفحصنا للمذكرات والرسائل اجلامعية يف معهد الرتبية البدنية والرياضية بدايل إبراهيم          

بن عكنون، وكذا بعض أقسام الرتبية البدنية يف : بالعاصمة، وكذا معهد العلوم وتكنولوجية الرياضة ب
  .باتنة، مسيلة، عنابة

  .دراسته وجد الباحث دراسات تقارب وتشابه موضوع
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  :الدراسة األولى .1.5
اإلدارة الرياضية، دراسة مقارنة اهليئات الرياضية '': الدين بلحجوجة بدراسة بعنوان بدر قام الباحث

  .1999جامعة اجلزائر،   وهي رسالة ماجستري، ''املدرسية اجلزائرية والفرنسية 
  .ة اجلزائرية والفرنسية؟ماهي أوجه الشبه واالختالف بني اهليئات املدرسي: كانت إشكالية حبثه

عن ) unss(والفرنسية ) fass(وقد مشلت عينة البحث من خالل التقرب إىل اهليئتني اجلزائرية 
  .ناشط رياضي 11طريق إجراء مقابلة على 

  :أما النتائج المتوصل إليها
Ø النقص الواضح والفرق الكبري يف تنظيم اهليئتني ومصاحل التنسيق الالمركزية. 
Ø  حتديد الربامج وعدد األنشطة املقرتحةإسرتاتيجية.  

  :الدراسة الثانية .2.5
الرياضة املدرسية اجلزائرية يف جانبها التكويين بني الواقع '': بوغريب حممد بدراسة بعنوانقام الباحث   
  .2005، وهي رسالة ماجستري جامعة اجلزائر، ''واملأمول

خل املؤسسات الرتبوية هلذا النشاط هل هناك اهتمام من طرف اإلدارة دا: وكانت إشكالية حبثه  
  .باعتبار إن املدير هو رئيس اجلمعية الرياضية والثقافية؟

  .ةأستاذ موزعني عرب ثالث واليات مت اختيارهم بطريقة عشوائي 56وقد مشلت عينة البحث   
  :أما النتائج المتوصل إليها

Ø ملدرسية وكذا تكثيف عدم وجود إسرتاتيجية واضحة يف حتديد الربامج اخلاصة بالرياضة ا
 .األنشطة الرياضية املدرسية

Ø واملالعب الرياضية اليت تعترب العمود الفقري للممارسة الرياضية تالنقص الكبري يف املنشآ. 
Ø إن تداخل الرياضة والثقافة يف مجعية واحدة يصعب على اجلمعية حتقيق املصاحل . 

  :المصطلحاتتحديد المفاهيم و  .6
ناوهلا الباحث جيد نفسه أمام صعوبات تتمثل يف عموميات اللغة يف خمتلف البحوث اليت يت

وتدخل املصطلحات، وتعترب هذه األخرية مفتاح الدخول للبحث و حتديدها يعد اخلطوة األولية واألساسية 
يف متهيد الطريق لفهم املوضوع املراد دراسته، وعليه فإننا سنحاول حتديد مصطلحات حبثنا من أجل حتديد 

  .ضروري من الوضوح وجتنبا للخلط بينهاالقدر ال
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  :مالتنظي .1.6
هو عملية تقسيم وتوزيع وتنسيق للسلطات واملسؤوليات واالختصاصات يهدف إىل حقيق اخلطة   
  .)1(املوضوعة

  :التعريف اإلجرائي
  .عملية إعطاء األدوار وتوحيد اجلهود وجتميعها قصد حتقيق هدف معني

  
  :التسيير .2.6

ف وتنسيق اجلهود لألفراد من أجل بلوغها حيث أنه عملية دائرية تبدأ هو عملية حتديد األهدا  
  .)1(بتنظيم، ختطيط، توجيه ورقابة

  :التعريف اإلجرائي
هو عملية تنفيذ العمل بواسطة أفراد وذلك بعد حتديد األهداف املرجوة وتنسيق اجلهود وهو   

  .نشاط إنساين هادف من أجل بلوغ اهلدف
  :اإلدارة الرياضية .3.6

: الرياضية على أ�ا اإلدارة:  De sens kelley. Blanten. Beitelها كل من عرف
املهارات املرتبطة بالتخطيط، التنظيم، التوجيه واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم خدمة ''

   .)2(''رياضية أو أنشطة بدنية أو تروحيية
  :التعريف اإلجرائي

 .ري الذي يقوم بتنظيم وتوجيه أي خدمة رياضية أو أنشطة بدنية أو تروحييةهي ذلك اهليكل اإلدا  
  :الرياضة المدرسية .4.6

هي جمموع العمليات والطرق البيداغوجية العلمية والطبية الصحية الرياضية اليت بإتباعها يكسب   
  .)3(اجلسم الصحة و القوة والرشاقة واعتدال القوام

                                                             
  .29، ص 2008ب ن،  ، مركز الكتاب، د-اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة-التنمية اإلدارية مجال حممد علي،  )1(
 ،زائر، اجل2، ج2بن عكنون، ط ،وان املطبوعات اجلامعية، دي-األساسيات ووظائف وتقنيات-مدخل التسيير الطيب، حممد رفيق  )1(

 .5ص ،1997
 .17 ، ص2001القاهرة، مصر،، دار الفكر العريب، في التربية البدنية والرياضية اإلدارةموسوعة التنظيم و عصام بدوي،  )2(
 .129 ، ص1980 مصر، القاهرة، ،2ط، ، دار المعرفة-االختبارات والتدريب-اللياقة البدنية ة، حممد سالم إبراهيم )3(
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  :التعريف اإلجرائي
اإلكماليات (يف املؤسسات الرتبوية  سات رياضية تقام بني األقسام واملدارسعبارة عن مناف  
 ).والثانويات

  :التسيير اإلداريالتنظيم و  .5.6
هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة فبدون تسيري دقيق وتنظيم حمكم تعم الفوضى بشكل   

 )4(1لتنسيقيهدد وجود الشئ املنظم واملسري إداريا ويوفر درجة من االنتظام وا
  :التعريف اإلجرائي

هو عملية تنفيذ األعمال (هو تلك ا�موعة املنسقة املتكاملة تشمل أساسا التخطيط والرقابة   
 ).  بواسطة اآلخرين

  :النشاط البدني الرياضي .6.6
يعترب النشاط البدين أحد األشكال الراقية للظاهرة احلركة لدى اإلنسان، وهو األكثر مهارة من 

نشاط شكل خاص جوهره '': أنه ''matvieve'' مات فيفخرى للنشاط البدين، ويعرفه ال األاألشك
وبذلك فألن ما مييز النشاط البدين  ''املنافسة املنظمة من أجل قياس القدرات وضمان أقصى حتديد هلا

قط اضي فالرياضي بأنه التدريب البدين �دف حتقيق أفضل نتيجة ممكنة يف املنافسة ليس من أجل الفرد الري
يف حد ذاته وتضيف طابعا اجتماعيا ضروريا وذلك ألن النشاط البدين نتاج وإمنا من أجل النشاط الرياضي 

  .)1(ثقايف للطبيعة التنافسية لإلنسان  من حيث أنه كائن إمجاعي ثقايف
 :التعريف اإلجرائي

كان ذلك من عوامل   النشاط جمال لتعبري التالميذ عن ميوهلم وإشباع حاجا�م اليت إذ مل تشبع  
 .جنوح التالميذ وميوهلم للتمرد عن وظيفتهم عن املدرسة

  
 

 

                                                             
 .35، ص 2004 جامعة اجلزائر، ،تربية بدنية ورياضية ،للرياضة المدرسية اإلداريواقع التسيير  ،حاكمي لقادرعبد ا )4(
الكويت، سلسلة عامل املعرفة، ، -المهنة واإلعداد المهني والنظام األكاديمي - أصول التربية البدنية والرياضية ،اخلوايلأمني أنور  )1(

 .390ص ،1993
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 .  رسيةتأثير التنظيم و التسيير اإلداري على النشاط البدني الرياضي للرياضة المد

  :تمهيد
إن الرتبية البدنية والرياضية تعمل دائما بلغة الفريق، سواء كان ذلك على مستوى مؤسسا�ا 

  .ية مصاحبة للرتبية البدنية والرياضيةوأنشطتها، ومن هنا يكون التنظيم و التسيري اإلداري ضرورة حتم
ويرتبط جناح أي مؤسسة أو منشأة ما بنجاح قياد�ا وإدار�ا يف حسن تنظيمهم وتسيريهم وكيفية 

  .تعاملهم مع العوائق واملشاكل اليت تواجههم واليت هي يف صريورة دائمة
  .و املالية قصد حتقيق األهداف املرجوةيعترب التسيري طريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية ،املادية 

تتم هذه الطريقة حسب الصريورة املتمثلة يف التخطيط، التنظيم، اإلدارة والرقابة قصد حتقيق أهداف 
  .املؤسسة بالتوفيق بني خمتلف املوارد

وبكو�م جمموعة من خمتلف العلوم باإلضافة إىل ممارسة كفاءات خاصة مثل تكوين مسات القائد، 
  .اخل...االتصال ومعرفة املهام، قدرة التأثريقدرة 
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 مفهوم التسيير اإلداري في المجال الرياضي: أوال
  )1(:هناك مجلة من التعاريف توضح مفهوم التسيري كما يلي

هو تلك ا�موعة من العمليات املنسقة واملتكاملة اليت تشمل أساسا التخطيط : التعريف األول .1
  . قابة والتوجيه وهو باختصار حتديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغهاوالتنظيم الر 

إدارة أعمال املؤسسة هي عملية يشرتك فيها العلم والفن وتقنية قيادة شؤون التنظيم        :التعريف الثاني .2
طة عن طريق أعمال ختطيط وتدبري وتنشيط ومراقبة تسمح هلذه اإلدارة بتحديد وإجناز األهداف بواس

 . جتنيد أو حشد موارد باهظة الثمن ونادرة وتشغيلها وتنفيذها

مهارات املسري تشمل املهارات اإلدارية، التكنولوجية والشخصية ومهارة التفكري : التعريف الثالث .3
 .مبنطق التنظيم

إن الوصول إىل تعريف حمدد للتسيري لقي عدة صعوبات، حيث ختتلف معاين كلمة التسيري 
نظر القائم بتعريفه، فالتسيري مثال مثل باقي العلوم األخرى طرأت عليه عدة تطورات اليت  باختالف وجهة

أضافت معاين جديدة ملعناه، حبا لإلطالع على الكتب اليت تتكلم عن التسيري جند أن هناك تعار يف 
  )2(:خمتلفة هلذه الكلمة فنجد أن

ط ماذا تريد مث أن تتأكد أن األفراد يؤدون بأحسن يرى أن التسيري هو أن تعرف بالضب'': فريدريك تايلور  
 .''وأرخص وسيلة ممكنة

 .''التسيري هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب'': ويقول هنري فايول  
من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نقول أن التسيري هو قيام األفراد بعملية التخطيط والتنظيم 

 .بأحسن الوسائل املمكنة وذلك من أجل حتقيق أهداف معينة بكفاءة وفعاليةوإصدار األوامر 
  :التسيير في التربية الرياضية

حيتاج كل عمل منظم تؤديه مجاعة من الناس إىل شخص يقود هذه اجلماعة حنو حتقيق األهداف      
بالدرجة األوىل من الكفاءة املوضوعية فيهيأ هلا املناخ املالئم واإلمكانيات املطلوبة حىت حتقق األهداف 

والفعالية ونظرا لألمهية البالغة هلذا الدور الذي يؤديه املسري بدرجات خمتلفة وأعباء متنوعة على مستويات 

                                                             
 .23، ص 1985، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، طيط اإلستراتيجياإلدارة والتخعايدة خطاب،  )1(
  .123، ص 2002، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، إدارة األعمال والوظائف والممارسات الوظيفيةعلي أمحد الشرقاوي،  )2(
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إدارية متفاوتة   يف خمتلف اهليئات الرياضية من جلان أوملبية واحتادات رياضية وأندية ومراكز الشباب وحىت 
   .)3(داخل اهليئات من جلان متخصصة

  المسير اإلداري الرياضي: ثانيا
  :تعريف المسير .1

  :هناك عدة تعاريف للمسري منها
هو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام باألعمال وإجناز املهام من خالل اآلخرين فهو خمطط 
ومنشط ومنظم ومراقب ومنسق جلهود اآلخرين لبلوغ غرض مشرتك وعليه يعترب املسري كل مسؤول عن 

ن، وال بد أن تكون للمسري سلطة معينة الختاذ القرارات وإال فإنه يفقد صفته كمسري أعمال اآلخري
   )1(.ويتحول إىل منفذ فقط

ولكي يستطيع أن يقوم مبهامه جيب عليه أن يشرف على مجاعة من املرؤوسني الذين يقومون بتأدية  
  .لقرارات يف نطاق اختصاصهاألعمال واملهام املطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوامر واختاذ ا

واملسري هو الفرد الذي يقوم بتوجيه املرؤوسني ويبني هلم الطريقة اليت يتبعو�ا يف تأدية أعماهلم وهو 
الذي يضع خطة التنفيذ أي حتدد ما جيب عمله ومكان العمل والزمن لتأدية الوسائل واألدوات املستخدمة 

ذلك يف ضوء التكاليف املقدرة وحتقيق درجة كافية يف اإلنتاج للتنفيذ، واألفراد الذين يتولون تأدية كل 
إضافة إىل ذلك قيامه باألنشطة واملهام اليت يتوىل اإلشراف عليها وكذلك مبتابعته ورقابته لنتائجه ليتمكن 
من اختاذ قرارات واإلجراءات لتصحيح ومعاجلة األخطاء واالحنرافات، وجيب على اجلميع أن حيصل على 

  )2(.كايف من املعرفة ومبادئ اإلدارة قبل أن يقوم مبمارستهاالقدر ال
  :أدوار المسير .2

سلوك عدد من املسريين يف مستوى القمة خاصة، وذلك �دف معرفة ما إذا كان " منتز برج"يتبع 
  )3(:هؤالء يقومون بوظائف حيث رأى أ�م يقومون بتمثيل أدوار معينة صنفها إىل ثالث جمموعات وهي

  :عالئقيةاألدوار ال 1.2
  :وتتمثل يف تأمني سري العمل يف صور منتظمة وهي كاآليت 

                                                             
  .35املرجع نفسه، ص  )3(
 .13، 12، مرجع سابق، ص حممد رفيق الطيب )1(
 . 12، ص 1997، مصر، ، دار الكتاب احلديثاإلدارة والتنظيم في مجال  التربية البدنية والرياضيةشد ومسري عباس، حممد قطب را )2(
 .18، 17مرجع سابق، ص  حممد رفيق الطيب، )3(
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Ø هنا جيب أن يفهم املسريون اآلخرون بأنه هو املمثل وصاحب األمر يف عمله: الواجهة. 
Ø  حيث يقوم املسري بتوجيه املرؤوسني: القائد. 
Ø خرينجيب أن يكون املسري مهزة وصل بني عمله وبني املسريين واملسؤولني اآل: الرابط. 

  :األدوار اإلعالمية 2.2
  :وتعين احلصول على املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املعنية وهي كما يلي 

Ø  امللتقط للمعلومات اليت تفيد يف تسيري شؤون عمله. 
Ø موصل إطالع املرؤوسني على جمريات العمل. 
Ø املتحدث مع اجلهة الرمسية وصاحب النفوذ يف الداخل واخلارج. 

  :األدوار التقريرية 3.2
  :وتشمل اختاذ القرارات وهي على الشكل اآليت 

Ø حيث يقوم املسري باملبادرات الالزمة للتكيف والتطور: المستحدث. 
Ø أي جيب تفادي املشاكل قبل وقوعها ويقوم مبعاجلتها عند ما تقع: معالج المشاكل. 
Ø  هو الذي يوزع املهام على األشخاص املعنيني باستعمال الوسائل: موزع الموارد. 
Ø  هو الذي يربم العقود ويقبل اإللتزامات ويقدم التنازالت للمسؤولني. 

   :وظائف المسير .3
إن أنشطة املسري هي يف الواقع أنشطة قيادية وهذا يتطلب إملاما ألساليب القيادة وميكننا أن نذكر 

  )1(:األعمال اليت يقوم �ا املسري
Ø التخطيط وحتديد السياسات. 
Ø تنظيم أنظمة اآلخرين. 
Ø  السلطة واملسؤولنيتفويض. 
Ø الرقابة على النتائج املطلوبة. 
Ø اإلشراف على تقدمي النتائج. 
Ø إصدار األوامر والتعليمات . 

                                                             
  .20 -18ص ، ، مرجع سابقحممد رفيق الطيب )1(
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Ø تفسري وتبليغ السياسات. 
Ø تدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية وحتمل العمل اإلداري. 
Ø تنسيق مجيع اجلهود املختلفة بالعناصر املكونة للعمال اإلداريني.  

  :ت المسير الناجحمؤهال  .4
لكي ينجح كل مسري يف شغل مركزه جيب أن يواجه األعمال اليت حتت إشرافه ويسريها يف يسر 

ويشرتط يف املسري . كما جيب أن يفهم مبادئ التنظيم واإلدارة ليستخدمهما استخداما صحيحا.وسهولة
السليمة بني مجيع العاملني معه أن يقدر احلاجة إىل العالقات اإلنسانية ويعرف من تكون عليه العالقات 

من مستلزمات النجاح وأن يرسم أهدافه بوضوح وخيطط ملرؤوسه اإلجراءات اليت تبيح تنفيذ هذه 
األهداف، ويفوض السلطة الضرورية إىل األشخاص الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ املراحل 

طة ويستعرض بعض املؤهالت املميزة للمسري املختلفة للعمل ويستنبط وسائل الرقابة اليت تضمن تنفيذ اخل
  ) 1(:الناجح ونلخصها يف ما يلي

Ø امتالك الطاقة اإلدارية. 
Ø احملافظة على السلك اإلداري ومميزات القيادة. 
Ø القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم. 
Ø اجلدارة يف استخدام التنظيم. 
Ø إبداء اآلراء السديدة. 
Ø ضبط النفس. 
Ø االستقامة. 
Ø نسيق أعمال الزمالءالقدرة على ت. 
Ø الرقابة  . 

  :أقسام المسيرين  .5
  )2(:ميكننا التمييز بني ثالث مستويات للمسريين كما يلي

  :المسيرون القاعديون 1.5

                                                             
 .13، 12، ص 1998مصر، القاهرة، ، 2ط دار النشر للكتاب، اإلدارة دراسة نظرية تطبيقية، إبراهيم العمري )1(
 .14املرجع نفسه، ص  )2(

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل األول                                                      الجانب النظري .

 

16   
 . 

 .  رسيةتأثير التنظيم و التسيير اإلداري على النشاط البدني الرياضي للرياضة المد

يقومون باإلشراف على املستخدمني وعلى استعمال املوارد يف املستويات التنظيمية وجيري انتقائهم    
ن على زمالئهم من حيث حسن األداء، أما مهمتهم فتتمثل بالنظر خلرب�م ومهار�م التقنية حيث يتفوقو 

يف تأكيد أن املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ بالشكل املناسب وهم يقضون معظم أوقا�م مع هؤالء املرؤوسني 
  .  بغرض النصح واإلرشاد

  :المسيرون األواسط 2.5
ا من جهة أخرى ويتمثل دورهم يف يلعبون دور الوسطاء بني املسريين القاعديني من جهة اإلدارة العلي   

ويقضون معظم أوقا�م يف كتابة التقارير  للتأكد من حسن تسيري التنظيم ومراقبة املوارد تنظيم استعمال
  .وحضور االجتماعات

 :اإلدارة العليا 3.5
ميارس املسريون هنا مهامهم يف قمة اهلرم التنظيمي حيث يقومون برسم املسار العام للمنشآت، أما   

والتأكيد الوسطى  م األساسي فيتمثل يف التخطيط ورسم السياسات العامة وتنسيق أنشطة اإلداريعمله
من سالمة املخرجات النهائية يف مستوى القاعدة وجتري ترقية هؤالء املسريين من اإلدارة الوسطى وخاصة 

  .   من التخصصات األساسية أي اإلنتاج أو التحويل والبيع
  ي الجزائرواقع التسيير ف: ثالثا

يالحظ يف اجلزائر أن ظهور املهنة التسيريية تأخذ نظرا لعدم وجود طلب فعال على خدمات 
  )1(:املسري املتمهن وهذا راجع لعدة أسباب منها

Ø  غموض مفهوم تسيري منشآت األعمال االقتصادية، فهو خيتلط تارة مع القانون وتارة أخرى مع
 .مع االجتهادات الشخصية السياسة وأخرى مع اإلدارة العامة وأخرى

Ø  واقع منشآتنا االقتصادية يف قبضة بريوقراطية وصائية مل تسمح بظهور جزر تسيريية متميزة ذات
 .استقاللية مسؤولية

Ø  تأقلم بيئة التسيري الداخلية واخلارجية مع مقتضيات النمط التجميعي لإلدارة، فذلك النمط املنجز
  .لى جتميع موارد اإلنتاج أكثر من استغالهلابطبيعته ضد اإلنتاجية نظرا لرتكيزه ع

  األسس العامة اإلدارة :رابعا
  :تعريف اإلدارة .1

                                                             
 .14 -12، مرجع سابق، ص حممد رفيق الطيب )1(
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القى الكثري من الصعوبات حيث خيتلف " اإلدارة"إن الوصول إىل تعريف شامل وحمدد ملعىن كلمة      
اإلدارة من خالهلا  تفسري معىن اإلدارة باختالف وجهة نظر القائم بالتعريف ونواحي الرتكيز اليت ينظر إىل

قد طرأ عليها الكثري من  -مثلها مثل باقي العلوم االجتماعية -والوقت الذي صيغ فيه التعريف فاإلدارة 
التطورات اليت أضافت أبعادا جديدة ملعناها، ومن مث فإن التعاريف املطروحة يف الكتابات اإلدارية املختلفة 

  .ك الوقتتعكس ما هو متاح         من متغريات يف ذل
وباستعراض هذه التعريفات جند أن أغلبها يعكس انتقادات واهتمامات تقدميها واملشاكل اليت واجهها 

  . املفكرون  يف ذلك الوقت
فعلى سبيل املثال، ويف وقت معاصر للثورة الصناعية كانت معظم املشاكل اليت تواجه هذه الفرتة هي كيفية 

تكاليف، ومن مث انعكس ذلك على معظم التعريفات اليت قدمت زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وختفيف ال
  .وتعكس يف نفس الوقت هذه املشكلة

أن تعرف بالضبط ماذا تريد مث تتأكد أن األفراد يؤيدونه '': يرى أن اإلدارة هي" فريدريك تايلور"فنجد أن
   )2(.''بأحسن وأرخص وسيلة ممكنة

  .''رة املختصة هي جتنب أي ضياع يف اجلهد اإلنسايناإلدا'': أن" ويب"ويف نفس االجتاه يقول     
فن احلصول على أقصى النتائج بأقل جهد حىت ميكن حتقيق '': إىل اإلدارة بأ�ا" جون مي"ينما يشري 

  .''أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملني مع تقدمي أفضل خدمة ممكنة للمجتمع
فن تطبيق السياسة اإلدارية املوضوعة يف اإلطار '': ابأ�" حسن شلتوت وحسن معوض"كما يعرفها 

  )1(.''التنظيمي العام على أن يراعى هذا التطبيق مقتضيات الزمان واملكان
مسؤولية اجتماعية تتضمن التخطيط والتنظيم الفاعلني لعمليات '': بأ�ا" إدوارد بريك"وقد عرفها       

األعمال مع اخلطة املرسومة وتوجيه ومراقبة األفراد يف  املنشأة، وإقرار اإلدارة الالزمة لضمان سري
   )2(.''املنشأة

التعاريف ميكن استخالص مفهوم شامل لإلدارة واليت هي فن تنظيم وتدريب السلوك ومن هذه 
  اإلنساين وهي مسؤولة عن استخدام العناصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق النتائج املسطرة

 :ية لإلدارةالخصائص الرئيس .2
                                                             

 .9 ، ص2007، األردن ، عمان،أجنا ديندار  ،مبادئ اإلدارة، حممد فوزي حلوة )2(
 .27 ، ص1981، ة، مصر، القاهر ، دار الشروقالتنظيم واإلدارة في التربية الرياضية ،إبراهيم عبد املقصود )1(
 .52 ، ص2002عمان، األردن، ، الدار العلمية، إدارة البطوالت والمنافسات الرياضية ،مروان عبد ا�يد إبراهيم )2(
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 )3(:أهم عوامل التسيري الناجح فهي متتاز بعدة خصائص نذكر منهامن تعد اإلدارة 
Ø إن اإلدارة مرتبطة بالقانون ألن هدفها األساسي هو تطبيق القوانني بالعدل واملساواة.  
Ø  لة إن اإلدارة مكملة للسياسة ألن القادة السياسيون هم الذين يقومون بتحديد األهداف العامة للدو

  .ورجال اإلدارة املتخصصون يتولون عملية تنفيذ القرارات اليت اختار�ا القيادة العليا للبالد
Ø إن اإلدارة عبارة عن ترمجة سابقة جلهد مجاعي لتحقيق أهداف عامة ومشرتكة.  
Ø  إن اإلدارة نشاط إنساين هادف، فهي تتعامل عند تطبيقها مع اجلماعة وتسعى يف نفس الوقت إىل

  .داف املنظمة من خالل إجناز عدد من الوظائف واملهامحتقيق أه
Ø  إن اإلدارة الفعالة تستلزم دائما استخدام أنواع معنية من املعرفة واملهارة وإذا كانت اإلدارة الفنية مهمة

  .جدا لتنفيذ العمل فإن دور املدير ال يستلزم خربة فنية متخصصة
نيني أو أخصائيني قبل دخوهلم العمل اإلداري كما أن صحيح أن كثريا من املديرين كانوا خرباء ف      

اخلربة واملهارة الفنية تضيف الكثري إىل قدرة املدير إال أن دخول ميدان العمل اإلداري يستلزم من الفرد 
واملهارة التشغيلية الضرورية ألداء العمل التشغيلي املتخصص ال تعترب  . ختصصا آخر وهو أن يدير بفعالية

  .اإلدارةكافية لعمل 
يغلب على اإلدارة طابع الدوام و اإلستقرار لفرتات طويلة ألن العمل اإلداري يعتمد على التأهيل العلمي 

  )4(.والكفاءة الفنية وهذا إخالفا للوظائف السياسية اليت تعترب مؤقتة
  

      )1(:إضافة إىل ما سبق فاإلدارة تتصف ب
Ø رية والعنصر البشري متغري برغباته وطموحاته، كما أن تتصف اإلدارة بالتغيري، فبيئة األعمال املتغ

  .التطور التكنولوجي يف جماالت خمتلفة يتطلب من اإلدارة ضرورة مواكبته
Ø ا�املدير وهذه املهام تتمثل إن اإلدارة كعملية تنطوي على العديد من التصرفات واملهام اليت يقوم  

  .إخل.....القرار التخطيط، التوجيه، التنظيم، الرقابة واختاذ: يف

                                                             
 .17-15 ، ص2002، مصر اإلسكندرية، ،جلامعة اجلديددار ا ،اإلدارةأساسيات التنظيم و  قحف،عبد السالم أبو  )3(
 .32، ص1979 ،القاهرة، مصر العريب،إدارة الفكر  ،العامةدارة مبادئ علم اإلجنم، أمحد  )4(
 .19 ،18 ، ص1980، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، ، اإلدارة العامةخةإبراهيم عبد العزيز شي )1(
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Ø  إن اإلدارة عملية مستمرة ومصدر إستمراريتها هو بقاء منظمات خدمة البيئة اليت تسعى إىل إشباع
رغبات ا�تمع، فهي األداة اليت تساعد هذه املنظمات على بلوغ أهدافها واضطالعها مبسؤوليا�ا 

  .اجتاه ا�تمع
مستويات املناصب اإلدارية والتنسيق بني املسؤولني تعتمد اإلدارة على فكرة التدرج اإلداري واختالف 

 .اإلداريني
 :المبادئ األساسية في اإلدارة .3

  )2(:تتمثل يف 
  :مبدأ التوازن .1.3

جيب أن تكون املؤسسة مهما كانت متوازنة وذلك لضمان االستقرار والنمو املناسب وتكون  
توازن داخل املؤسسة وذلك بتنسيق جهوده عملية التوازن على عاتق الرئيس اإلداري الذي ال بد أن حيفظ ال

  .مع جهود األفراد
  :مبدأ التخصص .2.3

يؤدي التخصص إىل تكوين اخلربة العملية، تطبيق مبدأ التخصص تطبيقا شامال يف خمتلف  
  .نواحي ونشطات اإلدارة

  : مبدأ الحوافز المادية .3.3
اءة جيدة وذلك مقابل هذه املكافئات اليت تؤدي بدورها إىل حتفيز العامل للقيام بنشاطه بكف

 .تقدمي مكافأة مباشرة بعد تأديته لعمله
  :مبدأ السلطة والمسؤولية .4.3

السلطة توحي إىل أن صاحبها يكون مسؤوال، فإن خولت املسؤولية لشخص معني فيجب أن  
  .يزود بالسلطة الالزمة لإلشراف على األشخاص يف ميدان عملهم وتوجيه جهودهم للوصول إىل اهلدف

  : قات اإلنسانيةمبدأ العال .5.3
إن العالقات اإلنسانية تؤثر سلبا أو إجيابا على جناح الوظائف اإلدارية حيث تتطلب املعاجلة السليمة 

   .للعالقات اإلنسانية وضع سياسات عمل رشيدة بشرط أن يتمسك �ا اإلداريون واملراقبون
  : وظائف اإلدارة .4

                                                             
  .18 ، ص1999 مصر، ،، دار الكتابالتطبيقات اإلدارية الرياضية، مفيت إبراهيم عماد )2(
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  )1(:أن الوظائف الرئيسية لإلدارة هي" فايول"يرى 
Ø التخطيط. 
Ø التنظيم. 
Ø القيادة. 
Ø التنسيق. 
Ø الرقابة.  

  )2(:أن الوظائف اإلدارة تتمثل يف" لوثرجيليك"ويرى 
Ø التخطيط. 
Ø التنظيم. 
Ø إدارة األفراد. 
Ø التوجيه والقيادة. 
Ø التنسيق. 
Ø وضع التقارير. 
Ø وضع امليزانيات. 

  .، والقرارالتخطيط، التنظيم، الرقابة: ومن خالل هذه التصنيفات للوظائف ميكن حصرها يف 
  :التخطيط .1.4
يعد التخطيط من أهم عناصر اإلدارة فهو الذي يكفل االستخدام األمثل لكافة املوارد       

واإلمكانيات املتاحة لتحقيق األهداف بطريقة علمية وعملية وإنسانية تتميز بتحديد مواعيد بدأ األعمال 
لويا�ا وحصر كافة املوارد واإلمكانات واالنتهاء منها، والتخطيط هو عبارة عن حتديد األهداف حسب أو 

    )3(.املتاحة مث حتديد أنسب الوسائل والسبل الستغالل هذه املوارد يف حتقيق األهداف
  :التنظيم .2.4

                                                             
  . 2 صسابق،  ، مرجععصام بدوي )1(
     .30 ص ،املرجع نفسه )2(
، دار الوفاء، الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، التخطيط في المجال الرياضيحممود عبد املقصود وأمحد الشافعي، إبراهيم  )3(

 16، ص2003اإلسكندرية، مصر، 
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إن من اخلصائص املميزة حلياتنا اليومية يف الوقت احلاضر هو التنظيم والذي أبتدعه اإلنسان       
يسر بكفاءة عالية بدون تنظيم فهو يساعد على توفري قدميا، فال ميكن ألي عمل من األعمال أن 

الوسائل، اليت يتمكن   من خالهلا األشخاص بالعمل مع بعضهم بكفاءة واقتدار لغرض حتقيق األهداف 
احملددة، وقبل البدء يف أي عمل من األعمال ال بد من رسم الطريقة اليت يسري عليها هذا العمل وجيب 

خالله مبا ميكن العاملني من العمل واإلنتاج بكفاءة عالية ووقت  تنظيم ذلك يف إطار يتضح من
  )1(.مناسب

  :الرقابة .3.4
تعد الرقابة إحدى الوظائف اإلدارية األساسية، فالرقابة هي التأكد من النتائج اليت حتققت مطابقة    

شكالت لألهداف اليت تقررت وذلك يتطلب وجود معايري رقابية وقياسية دقيقة لألداء مث تشخيص امل
  )2(.وعالجها

  :القرار .4.4
إن القرار هو اختيار لطريق معني يتخذه امللوك للوصول إىل هدف مرغوب فيه وهو كذلك اختيار بني 

إن القرار هو قلب ''": هربرت ساميون"بدائل خمتلفة، أو هو اختيار قرار معني بعد دراسة وتفكري كما يقول 
  )3(.''اإلدارة
  : اإلداري .5.4

مركزا من املراكز ذات املسؤولية وهو �ذا الوضع يتوىل اختصاصات حمددة  هو الفرد الذي يشغل
تلقي عليه املسؤوليات تتطلب إجنازات على مدى السياسة العامة املوضوعة ويف نطاق خطة حمددة اليت 
يلتزم بتنفيذ اجلزء الداخل منها يف نطاق اختصاصه ولكي يستطيع اإلداري إ�اء االلتزامات الواقعة عليه 

   )4(.فإنه يشرف على مجاعة من املرؤوسني يتولون تأدية املهام واألعمال املطلوبة منهم
  )5(:ويقوم اإلداري ببعض األنشطة منها 

Ø التخطيط وحتديد السياسات واإلجراءات. 

                                                             
 .178تاب، القاهرة، مصر، ص ، دار الكالتطور العلمي لمفهوم الرياضةكمال أمريي حممد وعصام بدوي،  )1(
  .53مروان عبد ا�يد إبراهيم، مرجع سابق، ص )2(
 .53، صاملرجع نفسه )3(
  .12 -11ص القاهرة، مصر، د س ن، ، دار الفكر العريب،التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية ،حسن شلتوت وحسن معوض )4(
 .12حسن شلتوت وحسن معوض، مرجع سابق، ص )5(
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Ø تنظيم أنشطة اآلخرين. 
Ø الرقابة على النتائج املطلوبة. 
Ø إصدار األوامر والتعليمات. 
Ø التنسيق بني اجلهود. 

  :حل الرئيسية للعمل اإلداريالمرا .5
إن املراحل الرئيسية ألي عمل إداري هي اخلطوات الرئيسية اليت جيب أن تتبع لتسيري تدفق اخلدمات     

اليت تؤديها اهليئة بالنسبة لكل الوظائف امللقاة على عاتقها وميكن حتديد املراحل اإلدارية الرئيسية يف 
  )1(:اآليت
Ø حتديد الغرض. 
Ø التخطيط. 
Ø نظيمالت. 
Ø يئة اجلو للعمل�. 
Ø القيام بالعمل. 
Ø القيادة واإلشراف والتنسيق. 
Ø املتابعة والتقومي. 

  :تطور الفكر اإلداري في المجال الرياضي .6
على الرغم من أن اإلدارة يف جماالت الرتبية الرياضية من املهن اليت ارتبطت �ذه ا�االت فإن     

الرياضي هي يف الواقع  مالحظات على تطور الفكر هناك عدة مالحظات على تطور الفكر اإلداري 
اإلداري بشكل عام ولكنها جتسدت يف ا�ال الرياضي لتنوع أنشطته وتباين مستويات العمل إلداري فيها، 

هذا باإلضافة إىل ارتباطها أصال بالعمل يف األداء البشري الذي يزخر باملشكالت واملعوقات النفسية 
)2(.الحظاتواالجتماعية ومن هذه امل

  

  
  
  

                                                             
  .13ص ، توت وحسن معوض، مرجع سابقحسن شل )1(
 .82ص ، مرجع سابق،إبراهيم حممود عبد املقصود أمحد الشافعي )2(
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  : مفهوم اإلدارة الرياضية .7
يتجه بنا هذا إىل حتديد مفاهيم عن اإلدارة بصفة عامة وميكن تعريفها بأ�ا تلك العمليات أو 

الوظائف االجتماعية اليت ميارسها املسؤولني ومن كل هذا أن يقودنا إىل القول بأن اإلدارة هي ذلك العمل 
كون مستمرا مبكرا ومتبادال بني األفراد وحيتوي على مجلة من األنشطة اإلنساين الذي يدور يف املنشأة وي

توجيه كافة ا�هود داخل اهليئة الرياضية '': اليت تساهم يف حتقيق األهداف كما ميكن أن تعرف اإلدارة بأ�ا
ن دم مجلة مويكون هذا وفقا لربامج وخطط مستمرة تشغلها مجلة من األسئلة وتستخ. ''لتحقيق أهدافها

عن طريق التخطيط، التنظيم، القيادة والرقابة للوصول إىل فعالية يف تطبيقات اإلدارة  املوارد املتاحة وذلك
يف الوظائف اإلدارية هو القدرة على اخللق واإلبداع اإلنساين من  الرياضية وبالتايل فإن العنصر الرئيسي 

 )3(.خالل جمموعة العالقات واالتصاالت املتاحة لألفراد
  :االت اإلدارة في الرياضةمج .8
الربامج، اإلمكانيات والعاملني، حيث : تعمل اإلدارة الرياضية على حتقيق ثالث جماالت رئيسية   

تعترب هذه ا�االت املتداخلة واليت تعمل على حتقيق التكامل فيما بينها فتعمل اإلدارة الرياضية على برجمة 
فرة هلا وعلى عدد وكفاءة عامليها وكل هذا لتحقيق خططها وأهدافها على حساب اإلمكانيات املتو 

  .أهدافها املسطرة بنجاح
مع  يق أهدافها فنجد أن اإلداري يعملوجند أن اإلدارة الرياضية �تم بالعنصر البشري وتعتمد عليه يف حتق  

ا املوظف العادي وفق لغة ثابتة عندما يتحدث كل عنصر بشري داخل هيئة �ذه اللغة ويعرف قواعده
ويتكامل بأسلو�ا يكتمل التجانس داخل جملس اإلدارة واللجان وقطاعات العمل سواءا يف جمموعات 

العمل اليت تظم كال على حده أو فرق عمل تظم عناصر من كل وحدة، إن لغة اإلدارة اليت تعنيها 
ر البشرية املوجودة يف علم اإلدارة بعناصر خمتلفة وتطبيقا�ا يف امليدان الرياضي تزود �ا كل العناص'':هي

، ومع كل هذا فإن جماالت اإلدارة وتطبيقا�ا هي ''كان جماهلا املهين اهليئات مهما كان موقفها ومهما
   )1(.نفسها ا�االت يف مجيع اإلدارات األخرى

  :أهمية اإلدارة في المجال الرياضي .9

                                                             
 .18 ، ص، مرجع سابقمفيت إبراهيم عماد )3(
  .34 ص ،1991 مصر، األكادميية العربية، ، املكتبةاإلدارة في  الميدان الرياضي، عصام بدوي وآخرون )1(
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شرية حيث حيوي العديد من ميثل ا�ال الرياضي أهم جماالت االستثمار احلقيقي للثروة الب    
العمليات الرتبوية ذات االجتاهات و اجلوانب املشبعة واليت �دف إىل تربية األجيال إلثراء كل جماالت 

احلياة ، فالنشاط ميثل حمركا حيول الطاقة البشرية الكامنة لدى الفرد إىل طاقة منتجة وتكمن أمهية اإلدارة يف 
ا أن ا�ال الرياضي يتميز عن سائر ا�االت األخرى أنه جمال التفاعل ا�ال الرياضي يف بعض النقاط منه

و املمارسة الذي يدور حول تعديل سلوك الكائن البشري يف االجتاه املرغوب وخلق املواطن الصاحل عن 
  .راد حنو ا�تمع الذي يعيشون فيهطريق �يئة املناخ املالئم وتكوين اجتاهات إجيابية لدى األف

يه فمجال الرتبية البدنية الرياضية يعد من أجنح جماالت الرتبية تأثريا يف األفراد وترتبط أهدافه وعل     
باألهداف الرتبوية إىل حد كبري حيث ترتجم هذه األهداف إىل ممارسات واقعية ملموسة تصبح عادات 

لشامل املتكامل املتزن لدى متأصلة لدى الفرد، ومن هنا تتضح أمهية هذا النوع من الرتبية يف حتقيق النمو ا
بد من إتباع األسلوب العلمي يف األهداف املنشودة ال الفرد وحىت تتمكن الرتبية البدنية والرياضية من حتقيق

  )2(.تنفيذ أنشطتها
 :عالقة علم اإلدارة بعلم التربية البدنية و الرياضية .10

 تعمل على إعداد الفرد املتكامل بدنيا الرتبية البدنية والرياضية هي وسيلة من الوسائل الرتبوية اليت   
واجتماعيا ونفسيا وذلك من خالل ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة سواء كانت فردية أو مجاعية وذلك 

  .ال يتم إال بتوفري القيادة الرتبوية املؤهلة لذلك يف ا�ال التعليمي أو التدرييب أو الرتوحيي
عمال بواسطة اآلخرين لتحقيق األهداف املوضوعة ولذلك فإن حمور وإذا كانت اإلدارة هي تنفيذ األ  

اإلدارة العامة هو العنصر البشري وبالتايل الرتبية البدنية أو الرياضية حمورها العنصر البشري، فعلم الرتبية 
ولذلك البدنية أو الرياضية وعلم اإلدارة يتفقان على أ�ما يركزان على العنصر البشري يف حتقيق أهدافها، 

إذا توافرت اإلدارة العامة يف الرتبية البدينة والرياضية سوف يتحقق اهلدف األصيل ملمارسة األنشطة 
  .الرياضية وهو إعداد اإلنسان تربويا بصفة شاملة ومتكاملة

وإذا كانت الرتبية البدنية أو الرياضية تتعامل مع السلوك اإلنساين فإن اإلدارة هي اليت ختطط وتنظم وتوجه 
  .وتنسق وتراقب وتقوم �ذا السلوك من أجل حتقيق األهداف املوضوعة

من هذا املنطلق جاء استخدام علم اإلدارة لتطبيقه يف الرتبية البدنية أو الرياضية وذلك يف جماالت خمتلفة  
ياضي وأساسية ركزت عليها كليات الرتبية الرياضية وهي جمال التعليم مبراحله املختلفة، جمال التدريب الر 

                                                             
 .25 صبق، ، مرجع ساطلعت حسام الدين )2(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل األول                                                      الجانب النظري .

 

25   
 . 

 .  رسيةتأثير التنظيم و التسيير اإلداري على النشاط البدني الرياضي للرياضة المد

جلميع األلعاب الفردية واجلماعية بصفة عامة وحمليا ودوليا ويف جماالت إدارة املؤسسات الرياضية املختلفة 
  )1(.حمليا ودوليا

من أهم روافد علم اإلدارة العالقات االجتماعية، حيث متثل هذه العالقات انعكاسا للواقع 
فالفكر اإلداري يف ا�ال الرياضي هو حمصلة السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للمجتمع ككل 

  .طبيعية لنواتج هذه املتغريات يف أي جمتمع ويف أي طور من أطوار منوه
فتطور الفكر اإلداري الرياضي مرتبط ارتباطا وثيقا مما حيدث تطوير يف الفكر اإلداري على مستوى الدولة    

ياضة مبجاال�ا املختلفة إمنا تعكس مدى ما حققه ككل ويف خمتلف قطاعا�ا،بل وأنه ميكن القول بأن الر 
الفكر اإلداري من تطور فهي حتقق يف قيمتها ما قد ال حتققه جماالت أخرى من مكانة دولية هذا باإلضافة 

يف الدول النامية يرتكز على أنشطة ا�ال الرياضي التطبيقية نفسها وتعترب اإلدارة عنصرا    إىل أن االهتمام 
فإن التأريخ لتطور الفكر اإلداري يف ا�ال الرياضي خاصة بالوطن العريب مل يظهر إال منذ فرتة  ثانويا لذا

قصرية، وهذا يعين أننا حنمل املسؤولية على من يؤرخون للفكر اإلداري الرياضي ولكن عدم ثبات القوانني 
جماال يزخر باملدعني وهواة العمل  وكثرة التشريعات وتغيري اإلدارات العليا جعل من الرياضة يف الوطن العريب

أدى إىل انشغاال�م بأمور بعيدة كل البعد عن دعم الفكر اإلداري  التطوعي شكال واإللزامي موضوعا، مما
من تطوير، وإذا أما قارنا ا�ال الرياضي بأي جمال آخر من      الرياضي وتسجيل تارخيه وما يطرأ عليه 

فسوف جند أنه مل حيظ باالهتمام الكايف من علماء اإلدارة لكي يطبقوا فيه جماالت احلياة يف الوطن العريب 
مبادئهم ونظريا�م وأنه من ا�االت اليت تركت للخربة الشخصية واالنتماءات السياسية والرغبة يف حتقيق 

  )1(.املنفعة اخلاصة
  التنظيم: خامسا

نظيم هو مرحلة حتديد الواجبات كثرت أراء العلماء حول مفهوم التنظيم فمنهم من يرى أن الت
وتقسيمها إىل أجزاء مث إسنادها ألفراد من أجل تنفيذها ومنهم من يرى أن التنظيم عبارة عن منظمة حتتوي 

من األفراد هلم مصاحلهم ودوافعهم ومنهم يقول أن التنظيم هو نظام حيوي على جمموعة من  على جمموعة 
التعامل مع هذه اإلجراءات  ككل ويسمى هذا باالجتاه  اإلجراءات ذات عالقة ببعضها البعض وجيب

  .الفكري أو نظرية التنظيم

                                                             
  . 82ص ، مرجع سابق،إبراهيم حممود عبد املقصود أمحد الشافعي )1(
 .19، ص1997، مصر القاهرة، ، مركز الكتاب،مقدمة في اإلدارة الرياضية، طلعت حسام الدين )1(
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وبغض النظر عن األقوال السابقة نرى أن التنظيم أحد أهم عناصر اإلدارة فبدونه تفقد الكثري       
وحتقيق وتصبح عملية عاجزة غري قادرة  على السري يف الطريق بالسرعة واألمهية املطلوبة إلجناز األعمال 

األهداف، وعموما التنظيم هو توجيه اجلهود وجتميعها يف حمطة واحدة وإطالقها حنو اهلدف املنشود عن 
  )2(.طريق حتديد العالقات التنظيمية بني مكونات هذا التنظيم

  :تعريف التنظيم .1
  )3(:تعددت تعاريف التنظيم من علماء اإلدارة ونذكر منها   

د املشروع بكل ما يساعد على تأدية وظيفته مثل املواد األولية أو إمدا'': هو" هنري فايول"يقول 
اآلالت ورأس املال واملستخدمني وتقتضي وظيفة التنظيم من املديرين إقامة العالقات بني األشخاص 

  .''بعضهم ببعض وبني األشياء بعضها البعض
طط واألهداف وجتميع كل تقسيم أوجه النشاط الالزم لتحقيق اخل '':أنه" كونتزوا وزنل"يعرفه    

  .''نشاط اإلدارة املناسبة، حبيث يتضمن التنظيم تفويض السلطة والتسويق
تعاون أي جمموعة من األشخاص سواء كانت صغرية أو كبرية حتت قيادة '': أنه" رولف دافيز"كما يعرفه  

عناية بالعمل رشيدة حبيث يكون لديهم رغبة أكيدة يف حتقيق األهداف املشرتكة مع قدر كاف من ال
  .''اإلنساين

عملية حتديد أوجه النشاط الالزمة لتحقيق األهداف وذلك يف '': هو"ليندال إيرويك"كما عرفه     
  .''جمموعات حيث ميكن إسنادها لألشخاص

ومن خالل كل التعاريف السابقة ميكننا القول أن التنظيم هو توجيه اجلهود وجتميعها يف حمطة واحدة 
  .دف املنشود عن طريق حتديد العالقات التنظيمية بني مكونات هذا التنظيموإطالقها حنو اهل

  :مميزات التنظيم .2
التنظيم غين عن تعريف مزاياه ولكن ترابط املوضوع يفرض علينا أن نتطرق إىل مزايا التنظيم    

  )1(:ومزاياه عديدة وكثرية ومن أهم النقاط اليت تربز مزايا التنظيم ما يلي
Ø يد األعمالالتنسيق و حتد. 

                                                             
 .14 ، ص1998، مصر، مركز الكتاب، التنظيم في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق ،عبد احلميد شرف )2(
 .   13، 12 ، ص، مرجع سابقافعيمحد الشأإبراهيم حممود عبد املقصود و  )3(

 
  .42-27 مرجع سابق، ص، د احلميد شرفعب )1(
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Ø حتديد العالقات العامة بني األفراد. 
Ø االستقرار النفسي جلميع األفراد. 
Ø حماربة االزدواجية. 
Ø حتقيق أفضل استخدام لإلمكانات.  
  :متطلبات التنظيم  .3

أي تنظيم حىت يستمر وينجح ويصبح تنظيما فعاال قادرا على حتقيق األهداف ونادرا ما تصادفه       
ومبكن  شل يلزم مراعاة بعض املتطلبات اليت حتميه من الوقوع يف غيابات املستقبلالعقبات أو يتعرض للف

  )2(:عرضها كما يلي
  :اإلمكانيات البشرية .1.3

التنظيم يقوم أساسا على أفراد خلدمة أفراد آخرين وهؤالء األفراد ميثلون الدعامة الرئيسية يف  
ال حراك فيه ويفقد بذلك التنظيم عنصر التنظيم وبدون العنصر البشري يف التنظيم يصبح جسم ساكن 

احلركة اليت هلا أثرها الفعال على عملية اإلجناز ونعين بالعنصر البشري هنا العنصر املتخصص املؤهل وذو 
  . اخلربة الكاملة فكلما توفرت هذه املتطلبات يف العنصر البشري ساعد ذلك أن يكون التنظيم فعال وجمديا

  :الهيكل التنظيمي المناسب .2.3
حىت تكون عملية التنظيم مفيدة وفعالة ال بد أن تتكامل عناصرها حبيث يتماشى كل عنصر مع  

  .بقية العناصر وذلك بوضع هيكل تنظيمي يتناسب مع حجم وطبيعته واهلدف الذي صمم من أجله
  : القانونية .3.3

القول  أي تنظيم لكي ينجح ويستمر وحيقق أهداف ال بد أن يكتنفه عنصر اإلميان ومن هنا ميكن
بأنه ال ميكن ألي منشأة رياضية أن تقام أو متارس عملها دون تشريع قانوين حيدد نشاطها وأهدافها، وإال 

  .تعرضت للمشكالت وعدم االستمرار
  
  

  :الموارد المالية .4.3

                                                             
 .211 ص، 2008، د ب ن،  إثراء، دار مبادئ إدارة األعمال، موسى سالمة الوزي، خضري كاضم محود )2(
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ويقصد �ا اجلانب التحويلي للمشروع من الناحية املادية ألنه ما يقيمه التنظيم اجليد على الورق  
 . د حتريكه وتطبيقه على الواقع نصدم بعدم وجود موارد مالية كافية لتحقيق هذا التنظيموعندما نري

  :أنواع التنظيم  .4
  :هناك نوعان للتنظيم 

  :التنظيم الرسمي .1.4
يهتم اهليكل التكويين للمؤسسة بتحديد العالقات واملستويات وتقسيم األعمال وتوزيع  

ثيقة الرمسية ويقتضي هذا التنظيم أن يكون على شكل هرم االختصاصات كما أراد املشرع أو كما ورد بالو 
ذي قاعدة عريضة تضمن الوحدات اليت تعمل على املستوى التنفيذي، ومتثل فيه شبكة االتصاالت 

  .)1(1املوجودة يف اإلدارة مبعىن القنوات الرمسية اليت متر خالهلا املعلومات
  :التنظيم غير الرسمي  .2.4

ارات و الدوافع اخلاصة باألفراد و اليت ال ميكن توضيحها بطريقة رمسية يهتم هذا التنظيم باالعتب 
خمططة على أساس أ�ا تتولد تلقائيا وتنبع من احتياجات العاملني باملنظمة و ينشأ هذا التنظيم نتيجة 
للدور الذي يلعبه بعض األفراد يف حياة املؤسسة فهو يهتم بالتنظيم كما هو كائن وليس كما جيب أن 

      )2(.ن رمسيا  كما أنه ميثل العالقات الشخصية املتداخلة يف التنظيميكو 
  :مبادئ التنظيم .5

وآخرون للمبادئ اليت جيب أن يقوم عيها التنظيم " تايلور"و" فايول"و" برنارد"تعرض كل من 
  )3(:وهي متعددة نذكر منها ما يتعلق التنظيم يف الرتبية الرياضية ومن هذه املبادئ

  :وحدة الهدف .1.5
ينبغي على كل إدارة وعلى كل فرد يعمل �ا معرفة اهلدف املطلوب والوصول إليه حىت يساهم   

كل منهم بفاعلية لتحقيقه، إن وحدة اهلدف تؤدي إىل وحدة الفكر وغالبا ما تؤدي وحدة الفكر إىل 
  .اإلجناز واإلجناز     من أهم أهداف التنظيم

                                                             
  .211 ص، مرجع سابق، خضري كاضم محود )1(
 .64، ص سابق مرجع ،دينال حسامت طلع )2(
 .25 -18ص مرجع سابق،  ،عبد احلميد شرف )3(
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يم اجليد واهلدف منه وحتديد ما يكفي لتحقيقه بأقل وهي تعين هنا ضرورة دراسة التنظ: الكفاية .2.5
قدر ممكن من التكاليف ويف حدود اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة، فالتنظيم اجليد هو أقصر 

 .الطرق للوصول إىل اهلدف
  :المسؤولية  .3.5

ملسؤولية مبقتضى هذا املبدأ يعترب املرؤوس مسؤوال أمام رئيسه عن املهام اليت توكل إليه وتكون ا
  .بقدر السلطة املمنوحة له متاما ألنه أينما توجد املسؤولية توجد السلطة

  :تدرج السلطة  .4.5
تعد السلطة عامال أساسيا ملمارسة العملية اإلدارية، فمدير النادي على سبيل املثال لديه  

كل فرد يف سلطات متنح له من طرف جملس إدارة النادي، هذه السلطة يعيها املدير جيدا، أي يصبح ل
يف شكل تتابعي واضح، وتداخل السلطات وعدم وضوحها يربك العملية اإلدارية   التنظيم سلطاته

  .والتنظيمية بأكملها
جيب أن يكون التنظيم بسيطا بعيدا عن التعقيدات وميكن إدراكه من قبل مجيع  :البساطة .5.5

  . ة وسهولةاألطراف ألن معىن خصائص التنظيم اجليد أن يدرك كل فرد موقعه بسرع
  :تحديد الوظائف.  6.5

جيب حتديد الوظائف والشروط واملواصفات الالزمة لشكل هذه الوظائف على أن يكون التحديد  
  .يف كل حالة واضحا بعيدا عن ا�املة، وأن يتم التحديد على أساس نوع األنشطة واألعمال املتوقعة 

  :التنظيم في المجال الرياضي  .6
ياضية والبدنية الكثري من األنشطة اليت ال بد هلا من تنظيم وتوزيع أنشطتها على يف جمال الرتبية الر  

األفراد مع تفويض السلطة إلجنازها بأعلى مستوى لألداء يف أقصر وقت وأقل تكلفة ممكنة، فالتنظيم 
الظروف الفعال يف جمال الرتبية البدنية حيقق حتديدا واضحا للواجبات واملسؤوليات والعالقات مع �يئة 

النفسية واملعنوية لألفراد العاملني والتنسيق بني خمتلف ا�هودات اجلماعية منعا لالحتكاك والتضارب بني 
األفراد أثناء التنفيذ، كما خيدم التنظيم اجليد االستخدام األمثل للطاقات البشرية واملادية يف الربامج الرياضية 

  .رغبات اإلنسانية لألفراد العاملنيوأنشطتها وحيقق اإلشباع الكامل للحاجات وال
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  :العالقة بين التنظيم واإلدارة  .7
هناك عالقة بني التنظيم و اإلدارة و هي عالقة عضوية مباشرة و النقاط التالية تربز مدى العالقة      

  )1(:بينهما
Ø كون التنظيم أحد عناصر اإلدارة و من صلب مكونات العملية اإلدارية و اإلدارة بدون تنظيم ت

  .فاشلة و لن تستطيع أن حتقق أهدافها 
Ø  التنظيم هو املرآة اليت تعكس التخطيط وتليب متطلباته ودون التنظيم يضل التخطيط خطوات

  . تتحول إىل واقع  ال   تنفيذية 
Ø ازدواجية دارية حيث ال يوجد هناك تضاد أوالتنظيم حيقق السرعة احملسوبة يف األداء للعملية اإل         

 .ألعمال بل يكون هناك سرعة يف اإلجناز وبالتايل جناح عملية اإلدارة يف حتقيق مهامهايف ا
Ø  حيث أن كل فرد يف التنظيم يعرف من هو رئيسه، ومن هو  االستقرارالتنظيم يهب اإلدارة

، وهذه احلدود الواضحة بني العاملني وحتديد العالقات بينهم ومن أين يأخذ التعليقات وسه، مرؤ 
هذا يشعر باإلستقرار، والتنظيم جيعل العملية ما عليه و يف التنظيم يعرف ما له و    فرد كل  جتعل

اإلدارية عملية حمسوبة تتميز بالدقة والفعالية ويساعدها على إجناز مهامها ومن خالل ما سبق 
   .جند أن هناك عالقة طردية بني التنظيم واإلدارة فال توجد إدارة بدون تنظيم والعكس صحيح

  : مية التنظيم في التربية الرياضية أه .8
الرتبية البدنية و الرياضية تعمل دائما بلغة الفريق سواء كان ذلك على مستوى مؤسسا�ا أو      

أنشطتها ومن هنا يكون التنظيم ضرورة حتمية مصاحبة للرتبية الرياضية وهناك عدة نقاط تربز أمهية التنظيم 
  )1(:يف الرتبية الرياضية منها

Ø  د الوظائف التنظيمية لكل املستوياتحيد. 
Ø  يوضح العالقات بني اإلدارات و األقسام املختلفة. 
Ø  يساعد على خلق الروابط اإلنسانية. 
Ø  البعد عن الشيوع يف تنفيذ املهام. 

  .   جتميع اجلهود يف تناسق تام حنو اهلدف 

                                                             
 .75 ، صمرجع سابق :طلعت حسام الدين )1(
 .20 ص سابق،مرجع  ،عبد احلميد شرف )1(
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  :التقويم و المتابعة :سادسا
الصحيح على فاعلية العملية التدريبية فإن األمر يتطلب لالرتقاء مبستوى اإلجناز ولضمان احلكم 

لالعبني ) البدنية ، املهارية اخلططية، النفسية، الفكرية( دائما املعرفة املستمرة ملكونات احلالة التدريبية 
ومدى استجابتهم وحتقيقهم للواجبات األساسية ملراحل فرتات األعداد واليت �دف مجيعها الوصول بالفرد 

  .على مستويات اإلجناز يف النشاط التخصصي إىل أ
تعد عملية التقومي الدويل لتطور مستوى اإلجناز كل ما يتعلق به أمدا غاية يف األمهية للوقوف                        

على نقاط القوة لتدعيمها والضعف لعالجها، ولذا حيتاج الدرب  إىل مجع املعلومات بصفة مستمرة عن 
لوقوف على مستوى إجنازهم يف النشاط املمارس ومن خالل املعارف واملعلومات املتحصل حالة الالعبني ل

عليها      من عملية املتابعة الجتاهات التدريب ومعرفة األثر التدرييب لألعمال املستخدمة، ميكن تعديل 
ته لتحقيق مسار التدريب وتشكيله يف ضوء األسس العلمية، ومن مث تدعيم خطط التدريب وزيادة فاعلي

اهلدف املنشود، وقد تعددت أساليب التابعة إال أن مجيعها تشرتك يف احلصول على املعلومات اخلاصة 
األخذ �ا إال إذا متيزت أساليب املتابعة املستخدمة يف  ميكن الثقة يف تلك املعلومات و بالالعبني وال

   )1(.واملوضوعيةاحلصول على املعلومات بصدق وثبات 
 : تابعةأساليب الم  .1

  )2(:ونذكر منها  
Ø مجع املعلومات من خالل اإلجابة على جمموعة من األسئلة املتعلقة بالعملية الرتتيبية : االستبيان  
Ø من خالل املشاهدة أو املراقبة الفعلية للتدريب واملنافسة باستخدام استمارات خاصة : المالحظة

  .لتوضيح ما جيب مالحظته 
  
  
  
  
  

                                                             
 .22 ، ص سابقمرجع  ،عبد احلميد شرف )1(
 .22 املرجع نفسه، ص )2(
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  :خــالصة
النهاية أن التنظيم والتسيري اإلداري هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة فدون  ميكن القول يف

تنظيم وتسيري دقيق تعم الفوضى بشكل يهدد وجود الشيء إداريا وهو يوفر درجة من االنتظام والتنسيق، 
  .وال يتم ذلك إال بوجود قيادة ذات كفاءة عالية،
ري هي جمموعة من العلميات املمتزجة واملتمثلة يف وميكن أن نقول أن عملية التسيري اإلدا

  .التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، القرار
  .ومن أجل حتقيق األهداف املرجوة جيب أن تكون هناك سياسة إدارية ناجحة ومدروسة
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ـــد   :تمهيـ

يف ذلك فاحلركة  عندنا وال غرو أثورةمن املقوالت امل "العقل السليم يف اجلسم السليم"تعد مقولة 
فعظامه : طا بدنياقد خلق اإلنسان بالطبع ليمارس نشاو  .ط ضرورتان حمتمتان جلسم اإلنسانالنشاو 

قة و أجهزة قادرة على حفظ ا من الطاكبري   احركاته متناسقة كما أن له خمزونوعضالته قوية ومفاصله مرنة و 
ة كمظهر من مظاهر تقدم نشاط اإلنسان عرب العصور فربزت الرياضقد تطور و  .يف الظروف املتغرية توازنه

 املدرسية النشاطاتأحد أنواع يعد ن النشاط البدين الرياضي كما أ.ميزة من ميزات احلضارةا�تمع و 
قواعد تفرضها ضرورة اعتبار املراحل العمرية وختضع  لضوابط و وللنشاط البدين أشكال عديدة تتغري مع 

  .انية واحلاالت الصحية وتنسجم مع الوسط والبيئة البنيات اجلسم
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  :مفهوم النشاط البدني والرياضي: أوال
  : البدني الرياضي تعريف النشاط .1

هو وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة يتم من خالهلا إشباع حاجات الفرد  :تعريف النشاط .1.1
  )1(1.لها الفرد يف حياته اليوميةودوافعه وذلك من خالل �يئة املرافق اليت يقاب

  :النشاط البدني .2.1
  )2(:هناك عدة تعاريف نذكر منها

Ø ال الكلي واإلمجايل حلركة اإلنسان  :تعريفه أدبيا�تستخدم كلمة النشاط البدين كتعبري يقصد به ا
 .يط والرتبص يف مقابل الكسل والوهن واخلمولوكذلك عملية التدريب والتنش

Ø إن النشاط البدين مبفهومه العريض هو تعبري شامل لكل ألوان يف الواقع  :تعريفه األنتربولوجي
النشاطات البدنية اليت يقوم �ا اإلنسان، واليت يستخدم فيها بدنه بشكل عام، وهو مفهوم 

جتماعي، ألنه جزء مكمل ومطهر رئيسي ملختلف اجلوانب الثقافية والنفسية اأنثربولوجي أكثر منه 
 . اإلنسانواالجتماعية لبين 

Ø  لقد استخدم بعض العلماء تعبري النشاط البدين على اعتبار أنه النشاط الرئيسي  :تعريف الرسون
" الرسون"املشتمل على ألوان وأشكال وأثر الثقافة البدنية لإلنسان، ومن بني هؤالء العلماء يربز

البدين التعبري املتطور  الذي اعترب النشاط البدين مبنزله على اإلطالق يف مؤلفاته وأعترب ا�ال
ومن التغريات األخرى كالتدريب البدين الثقافة البدنية، وهي تعبريات مازالت         تارخييا، 

 .     تستخدم حىت اآلن ولكن املضامني خمتلفة
من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن النشاط البدين عبارة عن جمموعة من األنشطة واحلركات البدنية 

�ا اإلنسان يف حياته اليومية وهو عبارة عن مفهوم أنثربولوجي أكثر منه اجتماعي، ومن هذا اليت يقوم 
املفهوم الواسع للنشاط البدين وعرب العصور انبثقت منه خمتلف التنظيمات الفرعية األخرى وأمهها الثقافة 

  .إخل.....البدنية والتدريب البدين
�موع احلركات واألنشطة البدنية اليت يقوم �ا اإلنسان  ومنه نستنتج أن النشاط البدين هو تعبري    

  .منذ القدم

                                                             
 .29، ص1990مصر، القاهرة، ، دار الفكر العريب، لتربية البدنية والرياضيةأسس بناء برنامج ا ،أمني أنور اخلويلو   يحممد احلمامح )1(
، ص 1996، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، -المجلس الوطني الثقافي، األدب والفنون  -الرياضة والمجتمع  ،أمني أنور اخلويل )2(

22.  
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 :تعريف النشاط البدني والرياضي .3.1
        أحد األشكال الراقية للظاهرة احلركة لدى اإلنسان، وهو األكثر مهارة الرياضي  يعترب النشاط البدين    

نشاط شكل خاص جوهره '':أنه ''matvieve''مات فيف ويعرفهن األشكال األخرى للنشاط البدين، م
وبذلك فألن ما مييز النشاط البدين . ''املنافسة املنظمة من أجل قياس القدرات وضمان أقصى حتديد هلا

الرياضي بأنه التدريب البدين �دف حتقيق أفضل نتيجة ممكنة يف املنافسة ليس من أجل الفرد الرياضي فقط 
اته وتضيف طابعا اجتماعيا ضروريا وذلك ألن النشاط البدين نتاج حد ذمن أجل النشاط الرياضي يف  وإمنا

  .ثقايف للطبيعة التنافسية لإلنسان  من حيث أنه كائن إمجاعي ثقايف
ويتميز النشاط البدين الرياضي عن بقية ألوان األنشطة باالندماج البدين اخلاص ومن دونه ال ميكن أن   

أنه مؤسس أيضا على قواعد دقيقة لتنظيم املنافسة بعدالة ونزاهة  نعترب أي نشاط رياضي أو ننسبه إليه كما
النشاط البدين الرياضي يعتمد بشكل أو حديثا، و وهذه القواعد تكونت على مدى التاريخ سواء قدميا 

  .أساسي على الطاقة البدنية للممارسة  ويف شكله الثانوي على عناصر أخرى مثل اخلطط وطرق اللعب
إىل أن النشاط البدين الرياضي ميكن أن يعرف بأنه مفعم باللعب التنافسي " سيجكوشني و " ويشري  

 بقة وتقرر النتائج يف ضوء التفوقوالداخلي واخلارجي، املردود والعائد يتضمن أفرادا أو فرقا تشرتك يف مسا
  )1(.يف املهارة البدنية واخلطط

ألصح ا�مل احلركات واملهارات البدنية أما فيما خيص النشاط البدين الرياضي فهي التعبري ا      
األكثر دقة، إذن هو تتويج للحركات واألنشطة الرياضية اليت تقوم على أساس وهدف معني مبنيا على 

   .خطط ومهارات حمددة يف إطار تنافسي نزيه وذلك من أجل الوصول إىل النتيجة املرغوب فيها
 :خصائص النشاط الرياضي  .2

  )2(:ة من اخلصائص نذكر منهاإن للنشاط الرياضي مجل
Ø  النشاط الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي وهو تعبري عن تالق متطلبات الفرد مع متطلبات

 .ا�تمع
Ø من خالل النشاط الرياضي يلعب البدن وحركاته الدور الرئيسي. 
Ø ا النشاط الرياضي هو التدريب مث املنافسة�أوضح الصور اليت يتسم . 

                                                             
  .390، ص مرجع سابق، -عداد المهني والنظام األكاديميالمهنة واإل - أصول التربية البدنية والرياضية ،أمني أنور اخلويل )1(
 .29، صمرجع سابق ،أمني أنور اخلويلو  يحممد احلمامح )2(
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Ø كما حيتاج إىل درجة كبرية          ،وهو أهم أركان النشاط الرياضي ،فسة الرياضيةحيتاج التدريب للمنا
ويؤثر ا�هود الكبري على سري العمليات النفسية للفرد ألنه يتطلب  ،من املتطلبات واألعباء البدنية

 .درجة عالية من االنتباه والرتكيز
Ø للفوز واهلزمية أو للنجاح والفشل وملا  ال يسود يف أي نوع من أنواع النشاط اإلنساين، كأثر واضح

يرتبط بكل منهم من نواحي سلوكية معينة، وصورة واضحة مباشرة مثل ما يظهره النشاط 
 .الرياضي

Ø  يتميز النشاط الرياضي جبودته يف مجهور غفري من املشاهدين األمر الذي ال حيدث يف كثري من
 . فروع احلياة

  :النشاط الرياضي أهمية .3
  )1(:اضي أمهية كبرية تتمثل يفالريللنشاط 

يعترب النشاط الرياضي من أهم وسائل التعبري عن الذات بالنسبة للتالميذ داخل املدرسة فبواسطته  .1.3
يعرب التالميذ عن رغبا�م وميوهلم وكذلك مواهبهم عن طريق اللعب كما يعمل على تنشيطهم من 

ين والذهين مما يؤدي إىل إخراجهم من روتني الناحية الفيزيولوجية والنفسية فريفع من مردودهم البد
 .احلصص النظرية األخرى

إن النشاط خارج الفصل ليس بأقل أمهية مما حيدث يف الفصل إذ أنه جمال تربوي تتحقق فيه   .2.3
  :أغراض هامة من بينها

Ø  م اليت إذ مل تشبع كان ذلك من�النشاط جمال لتعبري التالميذ عن ميوهلم وإشباع حاجا
 .ح التالميذ وميوهلم للتمرد عن وظيفتهم عن املدرسةعوامل جنو 

Ø   النشاط وسيلة لتنمية ميول التالميذ ومواهبهم وفرصة للكشف عن املواهب مما يساعد        
  .على توجيههم التوجيه التعليمي املهين و الصحيح

ىل حتقيق والنشاط الرياضي يعترب أحد فروع هذا النشاط حيث يسعى املريب الرياضي من خالله إ
  .أهداف الرتبية البدنية والرياضية

  أهداف النشاط الرياضي .4
 )2(:من بني أهداف النشاط الرياضي ما يلي

                                                             
  .22مرجع سابق، ص ، -المجلس الوطني الثقافي، األدب والفنون  -الرياضة والمجتمع  ،أمني أنور اخلويل )1(
 .193، ص 1978لو مصرية، مصر، ، املكتبة األجنالمدرس في الجامعة والمجتمع ،حممد عوف )2(
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Ø زيادة قدرة الفرد على تركيز االنتباه واإلدراك واملالحظة والتصور والتخيل واالبتكار. 
Ø لرياضي يقوي رفع كفاءة األجهزة احليوية للفرد كاجلهاز الدوري التنفسي، ذلك ألن النشاط ا

 .عضالت القلب والرئتني ويزيد من كفاء�ا الوظيفية
Ø  ا فقد يتمتع البعض بصحة طبية دون ممارسة لون من ا�كتساب الصحة العامة للجسم والتمتع 

 .ألوان النشاط الرياضي، إال أن األفراد الذين ميارسون هذا النشاط يشعرون ببهجة احلياة
Ø  ا القدرة على أداء اكتساب اللياقة البدنية والقوام�املعتدل، ويعرف البعض اللياقة البدنية على أ

عمل الفرد يف حياته اليومية بكفاءة دون سرعة الشعور باإلرهاق أو التعب مع بقاء البعض من 
 .الطاقة اليت تلزمه للتمتع بوقت الفراغ

Ø حتقيق التكيف االجتماعي والنفسي للفرد داخل أسرته وجمتمعه ووطنه. 
Ø لقيم االجتماعية واالجتاهات املرغوب فيهااكتساب ا. 

  أنواع النشاط الرياضي .5
 )1(1:ميكن تصنيفه حسب معيارين  

  :من الناحية االجتماعية .1.5
  :ويقسم إىل
Ø هو ذلك النشاط الذي ميارسه دون االستهانة باآلخرين يف تأديته ومن بني أنواع هذا  :فردي

 .اخل...السباحة ،زة، ألعاب القوىاملبار  املصارعة، ركوب اخليل، املالكمة، :النشاط
مثل كرة " بنشاط الفرق"وهو النشاط الذي ميارسه الفرد داخل اجلماعة وهو ما يسمى : الجماعي .2.5

  :حسب طريقة األداء .اخل.....القدم، كرة السلة، كرة اليد
Ø هود جسماين يقوم به الفرد وحده أو مع أقرانه يف جو هادئ  :ألعاب هادئة�ال حتتاج إىل 

كانه حمدود كقاعة األلعاب الداخلية أو إحدى الفرق وأغلب ما تكون هذه األلعاب للراحة وم
 ".تنس الطاولة" بعد اجلهد املبذول طوال اليوم

Ø ترجع بساطتها إىل خلوها من التفاصيل وكثرة القواعد وتتمثل يف شكل : األلعاب البسيطة
 . مع األطفال أناشيد وقصص مقرونة ببعض احلركات البسيطة اليت تتناسب

                                                                                                                                                                                   
 
  .70، ص1965مصر، القاهرة، ، دار النهضة العربية، التربية الرياضية للخدمة االجتماعية،  كمال الدين زكيو  حممد عادل خطاب  )1(
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Ø عصيب وجمهود جسماين يتناسب ونوع هذه حتتاج إىل مهارة وتوافق عضلي  :ألعاب المنافسة
 .األلعاب يتنافس فيها األفراد فردي أو مجاعي

وفيما خيص النشاط الرياضي، املرتبط باملدرسة والذي يدعى بالنشاط للرتبية البدنية فإنه يعترب أحد     
  .الرتبية البدنية وحيقق نفس أهدافها األجزاء املكملة لربنامج

  :بالنشاط الرياضيالقيام دوافع  .6
  :أنواع دوافع القيام بالنشاط الرياضي .1.6

 .الدوافع غري مباشرةالدوافع املباشرة، : ع املرتبطة بالنشاط الرياضي إىلالدواف" روديك"يقسم 
 :الدوافع المباشرة .1.1.6

 )2(:فيما يلي ميكن تلخيص أهم الدوافع املباشرة للنشاط الرياضي 
Ø اإلحساس بالرضاء لإلشباع كنتيجة للنشاط البدين. 
Ø املتعة اجلمالية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد. 
Ø  اليت تتطلب املزيد أو الشعور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها      

 .من الشجاعة واجلرأة وقوة اإلرادة
Ø   ا من�االشرتاك يف املنافسات الرياضية اليت تعترب ركنا هاما من أركان النشاط الرياضي وما يرتبط 

 .خريات انفعالية متعددة
Ø تسجيل األرقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز. 

  :الدوافع غير المباشرة .2.1.6
  )1(:من أهم الدوافع الغري املباشرة ما يلي

Ø لياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياضيحماولة اكتساب الصحة وال. 
Ø ممارسة نشاط رياضي إلسهامه يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واإلنتاج. 
Ø اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي. 
Ø            الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم به الرياضة، حيث يرى الفرد أنه يريد أن يكون رياضيا يشرتك

 .ألندية والفرق الرياضية ويسعى لالنتماء إىل مجاعة معينة ومتثيلها رياضيايف ا

                                                             
 .230، ص 1984، ددن، بريوت، لبنان، علم النفس بين النظرية والتطبيقعبد الرمحن العيسوي،  )2(

 
  .183، ص 1987، مصر،6ط  ، دار املعارف،علم النفس التربوي الرياضيوسعد جالل،  حممد حسن عالوي )1(
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  :تطور دوافع النشاط الرياضي .2.6
إن الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدهر، بل تتناوهلا يد التغيري والتبديل يف     

  .غضون الفرتة الطويلة اليت ميارس فيها الفرد النشاط الرياضي
إذ تتغري دوافع النشاط الرياضي بالنسبة للفرد يف كل مرحلة سنية حىت حتقق مطالب واحتياجات هذه  

املرحلة اليت مير �ا الفرد، كما ختتلف دوافع الفرد طبقا ملستواه الرياضي وجيب على املدرب الرياضي معرفة 
طيع أن حيفز الفرد عن املمارسة  الدوافع اخلاصة بكل مرحلة من مراحل ممارسة النشاط الرياضي، حىت يست

كما ينبغي على املدرب الرياضي أن يعمل على خلق دوافع جديدة لدى الفرد الرياضي وأن حياول صبغ 
هذه الدوافع الطابع االجتماعي املوجه حنو اجلماعة، وأن يعمل على ربط الدوافع الفردية الذاتية للفرد �ذه 

للمراحل الرياضية اليت مير �ا الفرد ترتبط بعضها البعض اآلخر وتكون  الدوافع االجتماعية والدوافع املختلفة
حلقة أو وحدة �دف إىل أن ميارس الطفل النشاط الرياضي املتعدد لكي يستطيع اكتساب خمتلف اخلربات 

احلركية اليت تساعده على امليل حنو نشاط رياضي معني وحماولة التخصص فيه، واملواظبة يف التدريب 
بالنشاط الرياضي طبقا للمراحل الرياضية  الدوافع املرتبطة: "بوني" للمستويات العالية ويقسم للوصول

  )2(.األساسية اليت مير �ا الفرد، إذ يرى أن لكل مرحلة رياضية دوافعها اخلاصة �ا
  )1(:وهذه املراحل هي

 .مرحلة املمارسة األولية للنشاط الرياضي -
 .الرياضي مرحلة املمارسة التخصصية للنشاط -

  :وتتلخص أهم الدوافع اخلاصة بكل مرحلة من املراحل السابقة فيما يلي
  : دوافع المرحلة األولية لممارسة النشاط الرياضي .1.2.6

  :احملاوالت األولية ملمارسة النشاط الرياضي إذ يكون الطفل مدفوعا مبا يلي تبدأيف هذه املرحلة         
Ø طش اجلامع للحركة والنشاط من أهم اخلصائص اليت متيز يعترب التع :الميل نحو النشاط البدني

يف هذه املرحلة وجتعلهم يقومون باللعب وممارسة خمتلف أنواع األنشطة احلركية املتعددة وال     األطفال 
يشرتط غالبا أن يكون تفوق الطفل فيما بعد يف لون من ألوان النشاط الرياضي اليت سبق له ممارستها، 

  .   صص يف لون رياضي معني تكون بعيدة عن تفكري الطفل يف أوائل هذه املرحلة إذ أن فكرة التخ

                                                             
 .160، ص املرجع نفسه )2(

 
  .160حممد حسن عالوي، مرجع سابق، ص  )1(
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Ø ا من مثريات و منبهات وهذا ما  :عامل البيئة�إن ظروف البيئة اليت يعيش فيها الطفل و ما يرتبط 
و يشجعه على ممارسة ألوان معينة من النشاط الرياضي، إذ جند أطفال املناطق الساحلية مييلون غالبا حن

أطفال املناطق القريبة من اخلالء مييلون إىل ممارسة ألعاب نشاطات املائية كالسباحة مثال، و ممارسة ال
 . الكرات اليت تتطلب مكانا فسيحا

فال على كما قد يكون لتوجيهات األسرة أو لتوجيهات املريب الرياضي دورا هاما يف تشجيع األط
  .عددة هلمإتاحة الفرص املتممارسة النشاط الرياضي و 

Ø إن األطفال يف هذه املرحلة مطالبون بضرورة اشرتاكهم يف دروس الرتبية الرياضية  :درس التربية البدنية
باملدرسة ويساهم درس الرتبية الرياضية باملدرسة االبتدائية يف إتاحة الفرصة الدائمة ملرتني أسبوعيا أو 

توجيه تربوي خاص، وكثريا ما جند إشراف و  واع األنشطة احلركية حتتأكثر لكي مياس الطفل خمتلف أن
حب األطفال لدروس الرتبية الرياضية ملا يرتبط بعامل اإلحساس بالرضي واإلشباع الناتج عن ممارسة 
النشاط البدين وما تتميز �ا من احلرية والتلقائية واملرح والنشاط اجلماعي يف نطاق الصف الدراسي أو 

 .يف نطاق ا�موعات
Ø قد تسهم بعض برامج النشاط الرياضي باملدرسة اليت تنظم خارج نطاق اجلدول  :رجيالنشاط الخا

نشاط بعد الظهر أو النشاط الداخلي يف إثارة دافعية الطفل حنو ممارسة األنشطة : الدراسي مثل
الرياضية كما قد تسهم يف ذلك أيضا برامج النشاط الرياضي يف بعض الساحات أو األندية اليت 

  )2(.طفل أو يشرتك فيها حبكم قر�ا من منزله مثاليرتادها ال
  : لممارسة التخصصية للنشاط الرياضيدوافع مرحلة ا .2.2.6

يف هذه املرحلة ترتبط دوافع الفرد بالتخصص يف نوع معني من أنواع األنشطة الرياضية إذ يرغب      
مثال كما ترتبط دوافعه أيضا الطفل            يف أن يكون العب لكرة القدم أو كرة اليد أو كرة الطائرة 

مبحاولة الوصول            إىل مستوى رياضي معني كمحاولة متثيل فريق األشبال لنادي معني مثال، ومن 
  :أهم دوافع هذه املرحلة

Ø يف هذه املرحلة يتكون لدى الطفل ميل خاص حنو نوع معني من  :ميل خاص نمو نشاط معين
إىل ممارسته وامليل هو استعداد لدى الطفل يدعوه إىل االنتماء  النشاط الرياضي يثري اهتمامه ويسعى

 .ألشياء معينة تستثري وجدانه

                                                             
ر، اجلزائ ، جامعةورياضيةتربية بدنية قسم ، النشاط البدني ودوره في تهذيب السلوك العدواني لدى المراهقحممد بوزيان وآخرون،  )2(

  .60، ص1999
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 وقد ينتج هذا امليل عن نواحي ذاتية لدى الفرد تدفعه ملمارسة نشاطه املختار واحملبب إىل نفسه نظر
النشاط نفسه، أو  ، أو قد ينتج بسبب وجود نوع من العالقات أصدقاء له ميارسونلفائدته الصحية مثال

   .قد تكون بسبب توجيه معني من أفراد أسرته أو املدرس
Ø  قد يكسب الفرد قدرات خاصة يف نوع من أنواع األنشطة الرياضية فيسعى  :كتساب قدرات خاصةا     

عن طريق املثابرة على ممارسة النشاط، إذ أن إتقان الفرد للمهارات الرياضية لنوع إىل تنميتها وتطويرها 
ني من األنشطة جبدية حنو املمارسة ويدفعه إىل مواصلة التدريب للعمل على االرتقاء مبستوى قدراته مع

إىل أقصى مدى، وعندئذ تصبح ممارسة هذا النشاط الرياضي حاجة عضوية تتطلب من الفرد حماولة 
 .ردإشباعها كما يصبح ا�هود البدين املرتبط مبمارسة النشاط الرياضي عادة يعتادها الف

Ø قد يكتسب الفرد الكثري من املعارف اخلاصة بنوع من أنواع األنشطة  :اكتساب معارف خاصة
الرياضية الناجتة عن اشرتاكه يف ممارسة هذا النشاط فمعرفة الفرد لقواعد لعبة معينة ونواحيها الفنية 

 .امن النواحي اليت حتمس الفرد وتدفعه لتطبيق هذه املعارف عملي   واخلططية تعترب 
Ø ا من خربات انفعالية  :االشتراك في المنافسات�إن االشرتاك يف املنافسات الرياضية، وما يرتبط 

متعددة، من العوامل اهلامة اليت حتفز الفرد على ممارسة النشاط الرياضي وحماولة التقدم مبستواه الرياضي 
وبذل أقصى اجلهد يتأسس على وتطويره، إذ أن السبب املباشر ملواظبة الفرد على التدريب الرياضي، 

حماولة الفرد باالشرتاك يف املنافسات، وحماولة الظهور الالئق وحتقيق أحسن النتائج باإلضافة إىل ذلك 
فإن اخلربات االنفعالية املرتبطة باملنافسات الرياضية كالنجاح والفشل أو اهلزمية تعترب من أهم الدوافع 

  )1(.اليت تلعب دورا هاما يف هذه املرحلة
  
  

  
 المدرسية الرياضية األنشطة: ثانيا

  فيةاألنشطة الص .1
   .هي تلك النشاطات اليت تدرج داخل حصة الرتبية البدنية والرياضية لتحقيق األهداف املرجوة منها

  فيةاألنشطة الالص .2
  :ية إىلفوتنقسم األنشطة الالص 

                                                             
 .61مرجع سابق، ص  حممد بوزيان وآخرون، )1(
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 : النشاط الرياضي الالصفي الداخلي .1.2
الدروس داخل املؤسسات الرتبوية والغرض منه هو إتاحة  هو النشاط الذي يقدم خارج أوقات

يف أوقات الراحة الطويلة، والقصرية الفرصة لكل تالميذ املدرسة ملمارسة النشاط احملبب هلم ويتم عادة 
ينظم طبقا للخطة اليت يضعها املدرس سواء كانت مباريات بني األقسام أو عروض يف اليوم املدرسي و 

  )1(1.ميةفردية أو أنشطة تنظي
ويعرف النشاط الرياضي الداخلي بأنه الربنامج الذي تديره املدرسة خارج اجلدول املدرسي أي    

النشاط الالصفي يف الغالب نشاط اختياري وليس إجباري كدرس الرتبية البدنية والرياضية ولكنه يتيح 
  .الفرصة لكل تلميذ أن يشرتك يف نوع أو أكثر من النشاط الرياضي 

فذ يف أوقات النشاط الداخلي ال جيب أن يتعارض مع اجلدول املدرسي املسطر فيمكن أن ين وتوقيت 
قبل الدراسة صباحا ووقت الراحة يف منتصف النهار وحىت بعد انتهاء وقت الدراسة الفراغ    ويف أوقات ما 

  )2(.اليومي، فيمكن للتالميذ العودة إىل للمدرسة إذا كانت قريبة من مقر سكناهم
إقبال التالميذ على هذا النشاط أكرب دليل على جناح الربنامج، إذ مشل النشاط أكثر عدد من و    

  التالميذ 
ويعترب هذا النشاط مكمال للربنامج املدرسي وحقال ملمارسة النشاط احلركي، خصوصا تلك احلركات اليت 

  )3(.يتعلمها التالميذ يف درس الرتبية البدنية
النشاط الداخلي هو تلك املسابقات اليت جترى بني األقسام ويشمل وعلى ضوء ما تقدم فإن     

  .الرياضات اجلماعية والفردية، كما أنه متهيد لنشاط أهم وأساسي وهو النشاط الرياضي الال صفي اخلارجي
 : النشاط الرياضي الالصفي الخارجي .2.2

  :صفي الخارجيمفهوم النشاط الرياضي الال .1.2.2
رة منافسات رمسية بني الغرف املدرسية وللنشاط اخلارجي هو ذلك النشاط الذي جيري يف صو 

أمهية بالغة لوقوعه يف قمة الربنامج الرياضي املدرسي العام، الذي يبدأ من الدرس اليومي، مث النشاط 
حيث يصب فيه خالصة اجلد واملواهب الرياضية يف خمتلف األلعاب بالنشاط اخلارجي، الداخلي، لينتهي 

                                                             
، ص 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، طنظريات وطرق التربية البدنيةحممد عوض بسيوين وفيصل ياسني الشاطئ،  )1(

132. 
، 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، العلميةدليل معلم الفصل وطالب التربية عدنان درويش وآخرون، الرتبية الرياضية املدرسية، )2(

 .97ص
  .68، ص1986، ددن، بغداد، العراق، اإلدارة للتنظيم في التربية البدنيةعقيل عبد اهللا الكاتب وآخرون،  )3(
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املباريات الرمسية، كما يسهل من خالله اختيار العبني ومنتخبات املدارس، ملختلف لتمثيل املدرسة يف 
  )1(.املناسبات اإلقليمية والدولية

نشاطات الفرق املدرسية الرمسية، كما هو معروف فإن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري املدارس، 
الرياضية للمدرسية وعنوان تقدمها يف جمال  سواء يف األلعاب الفردية أو اجلماعية وهذه الفرق تعترب الواجهة

الرتبية البدنية والرياضية وهذه الفرق يوجد أحسن العناصر اليت تربزها دروس الرتبية البدنية والنشاط 
  )2(.الداخلي
  :                                                      أهمية النشاط الرياضي الالصفي الخارجي .2.2.2

أن النشاط الرياضي اخلارجي ناحية أساسية '': ذا النشاط يرى الدكتور هاشم اخلطيبعن أمهية ه      
مهمة يف منهاج الرتبية البدنية والرياضية، ودعامة قوية ترتكز عليها احلركة الرياضية يف املدرسة باإلضافة إىل 

 )3(.''ذلك فإنه يكمل النشاط الذي يزاول يف الدروس املنهجية
هو تلك املمارسة التنافسية يف الوسط املدرسي أو هو نشاطات الفرق إن النشاط اخلارجي 

يف املنافسة وهذا من حيث االختيار االشرتاك املدرسية، هذه الفرق الرياضية حتتاج إىل إعداد خاص قبل 
وانتقاء الطالب الرياضيني وتشكيل الفرق الرياضية املدرسية يف بداية املوسم الدراسي، وكذلك فيما خيص 

تكون '': أنه 15ن التعليمة الوزارية املشرتكة رقم م 07 يب وإعداد هذه الفرق حيث نصت املادةتدر 
املمارسة التنافسية الرتبوية من تدريبات رياضية متخصصة وحتضريية للمنافسة فهي تستهدف املشاركة يف 

لفرز وانتقاء الشباب التعبئة واإلدماج االجتماعي للشباب يف شكل منافسة سليمة، تشغيل اجلهاز الوطين 
  )4(.''ذوي املواهب الرياضية خاصة يف أواسط الرتبية والتكوين

  :أغراض النشاط الرياضي الالصفي الخارجي  .3.2.2

إن اهلدف األصلي للنشاط الرياضي اخلارجي هو نفس اهلدف العام لكل عملية تربوية وهو تنمية    
  )5(:إجيازها فيما يلي الفرد تنمية سليمة متكاملة، أما األغراض القريبة فيمكن

                                                             
 .55، ص1990، املوصل، العراق، 2، جدليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية الرياضيةقاسم املندالوي وآخرون،  )1(
 .133حممد عوض بسيوين وفيصل ياسني الشاطئ، مرجع سابق، ص )2(
 .689، ص1988، بغداد، العراق، 2، ددن، جتاريخ التربية الرياضيةمنذر هاشم اخلطيب،   )3(
 .مؤسسات الرتبية ي يفاملدرس، املتعلقة بتنظيم املمارسة الرياضية يف الوسط 1993فيفري  03: مؤرخة يف 15:تعليمة وزارية مشرتكة رقم )4(
 .66مرجع سابق، ص ،حسن شلتوت وحسن معوض )5(
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Ø إن املباريات الرياضية ما هي إال منافسات بني أفراد وفرق : االرتفاع بمستوى األداء الرياضي
حتاول كل منها التفوق على األخرى، يف ميدان كل مقوماته األداء الرياضي الفردي واجلماعي، 

الصحيح ووضع عايل ولذلك يتم االستعداد ملقاومة املتنافس باإلعداد والتدريب املنظم 
للمستويات املهارية، وبذلك يرتفع مستوى األداء الرياضي ويزيد التمتع بالناحية الفنية اجلمالية 
هلذا الفن وقد يكون هذا املستوى موضوعا ميكن قياسه كما يف القفز العايل والطويل ويكون 

  . اعتباريا بالنسبة لأللعاب اجلماعية
Ø  فة الفرد أو الفرق من نواحي قوته ونواحي ضعفه هي أول خطوة إن معر  :االنفعاليتنمية النضج      

يف سبيل النقد الذايت وعالمة من عالمات النضج االنفعايل كما يعترب التحكم يف النفس أثناء 
حينما حياسب الالعب على خطأ يعتقد أنه مل يرتكبه، وهو يعترب هذا خطأ ضد آخر، أو اللعب 
 . ج االنفعايلمن عالمات النض     عالمة 

Ø إن ممارسة االعتماد على النفس وكذلك الصفات اخللفية األخرى كتحمل : على النفس االعتماد
املسؤولية وقوة اإلرادة وعدم اليأس، كل هذه املميزات والصفات واجب حضورها وتوفرها أثناء 

 .االندماج  يف املقابالت الرياضية املدرسية
Ø مشكالت العصر احلديث كثرة وازدياد وقت الفراغ وإن إن من أكرب  :حسن قضاء وقت الفراغ

قياس مدى تقدم الدول حديثا مرهونا مبدى معرفة أبنائهم لكيفية قضاء أوقات الفراغ، والتنافس 
 .الرياضي يعترب من أجنح الوسائل لقضاء وقت الفراغ

Ø وروحا،  هذا غرض عقلي واجتماعي فتفهم القانون نصا: تعلم قوانين األلعاب وتكتيك اللعب
مث دراسة التكتيك سواء كان فرديا أو مجاعيا يتطلب مقدرة عقلية وفكرية معينة، أما التطبيق 
العملي هلذا التكتيك مع االلتزام مبا تفرضه القوانني والقواعد، يعترب ممارسة اجتماعية على احرتام 

 .عامالقوانني واللوائح والقواعد والعمل يف حدودها وعدم اخلروج عن إطارها ال
Ø لقد أمست الصحة  :الصحة البدنية والعقلية والنفسية والمحافظة عليها وتنميتها اكتساب

على خلو اجلسم من األمراض فقط، أما التعريف العام فيشمل صحة اجلسم والعقل، مع النضج 
االنفعايل واملقدرة على التكيف االجتماعي، وتتطلب املباريات الرياضية أن يعمل الفرد بكل قواه 
اجلسمية والعقلية والوجدانية يف تكامل وتناسق يؤدي إىل توازن الشخصية، واملباريات الرياضية مبا 
فيها من انطالق وتعبري عن النفس تعترب جماال لإلفصاح عن املشاعر والعواطف، كما أ�ا يف الكثري 
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ق مدرسته ميثل من األحيان تكون صمام األمان لشخصية الفرد من اال�يار، فإشراك الفرد مع فري
 .يف حد ذاته االعرتاف بذاته وامتيازه

Ø من املعلوم أن لكل جمموعة قائد ولكل فريق رئيس ومتس قوانني أغلب : التدريب على القيادة
الرياضات اجلماعية أن رئيس الفريق هو املمثل الرمسي للفريق وهذه املسؤولية قيادية وتوفر مباريات 

ارسة اختصاصات هذا املركز القيادي مبا فيه من املسؤوليات النشاط اخلارجي مواقف عديدة ملم
 .وسلطات، ويف هذا التدريب على القيادة

 
  : أسس إعداد وتنظيم النشاط الرياضي الالصيفي الخارجي .4.2.2

يكمل مفهوم النشاط اخلارجي سائر أجزاء الربنامج من حيث الواجبات الرتبوية ويف بعض دول     
غاية، إلدارة هذا النوع من النشاط بني املدارس ويف أغلب هذه الدول توجد العامل يوجد تنظيم متقدم لل

احتادات رياضية متخصصة يف إدارة هذا النشاط املدرسي ولكي نتيح فرص النجاح للنشاط اخلارجي، يرى 
، أن من أهم هذه األسس اليت ''أسس بناء برامج الرتبية الرياضية''يف كتابه  "الحماحمي محمد" الدكتور

ب على املدرس مراعتها املرحلة السنية للطالب عند إختيار الفرق الرياضية حيث أن كل نشاط يتطلب جي
  .خصائص بدنية أو قدرات خاصة

مراعاة اختيار أعضاء الفرق الرياضية من ذوي األخالق احلميدة واملستوى املناسب يف األداء، االهتمام  
يث ال يعوقهم التدريب على التحصيل الدراسي، االهتمام بتحديد فرتات تدريب أعضاء الفرق الرياضية حب

بتوفري اإلمكانات الالزم لنجاح النشاط العمل على تكوين فرق رياضية يف عدة نشاطات، وعدم االقتصار 
على نوع واحد من النشاط أو نوعني، االهتمام بضرورة احرتام الفرق الرياضية للقانون وللروح الرياضية 

ختصيص جوائز للفائزين وألحسن فريق مهزوم ألحسن العب يف األخالق، ويف هذا وللقيم الرتبوية، 
أنه جيب أن يكون التناسق بني الربامج الصفية والربامج "أحمد صالح عباس"السياق يرى الدكتور 

  )1(.على ما تعلموه من الدرس  الالصفية، أي جيب أن يتدرب الطالب
  
  
  
  

                                                             
  .68مرجع سابق، ص: حسن شلتوت وحسن معوض )1(
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  :جيالخار  الرياضي الالصفي أقسام النشاط .5.2.2
  )2(:ويشمل 

Ø فكما هو معروف أن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري املدارس سواء : نشاطات الفرق المدرسية    
يف األلعاب الفردية أو اجلماعية، وهذه الفرق تعترب الواجهة الرياضية للمدرسة وعنوان تقدمها يف 

ندية واألحياء، ومن هنا كان من جمال الرتبية البدنية والرياضية وهؤالء التالميذ يعتربون نواة األ
 .الواجب االهتمام البالغ �ذه الفرق ومد يد املساعدة إليها

Ø وهي أحد أهم األنشطة اليت جيد فيها  :)كالمعسكرات والرحالت( رجيةالنشاطات الخا
التالميذ راحتهم ويعربون عن شخصيتهم حبرية ويف هذه الرحالت واملعسكرات يقام العديد من 

علم فيها التالميذ الكثري من األمور اليت تساعدهم يف حيا�م املستقبلية باإلضافة إىل األنشطة ويت
الصفات النفسية األخرى مثال االعتماد على النفس والقدرة على اختاذ القرار وحتمل 

  . اخل...املسؤولية
  :ومن أهم أهداف هذا النشاط هي

نفسية ذلك باالحتكاك مع غريهم من إفساح ا�ال للفرق الرياضية للتنمية االجتماعية وال -
 .تالميذ املدارس

 .الرفع من مستوى األداء الرياضي بني التالميذ -
 .إتاحة الفرص لتعلم قوانني األلعاب وكيفية تطبيقها -
 .إتاحة الفرص لتعلم القيادة والتبعية -
 .إعطاء الفرص لتعلم االعتماد على النفس وحتمل املسؤولية -

  :نية و الرياضيةالتربية البد أستاذاجبات و  .3
  :الرياضينحو النشاط  .1.3

تها        إن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يؤدي واجبه من خالل مادة الرتبية البدنية واليت تقوم برسال
  . من خالل أوجه النشاط الرياضي

  )1( :يكون التنظيم املدرسي يف ا�االت اآلتية

                                                             
 .132مرجع سابق، ص : حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ )2(

 
  .16 ، ص1983ليبيا، ، طرابلس، 2، ط املنشآت العامة، المرشد التربوي الرياضي وآخرون،علي بشري الفاندي  )1(
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Ø ة الرياضيةالربنامج التعليمي وذلك من خالل دروس الرتبي.  
Ø  النشاط الداخلي وذلك من خالل املباريات الداخلية بني الفصول واجلماعات.  
Ø النشاط اخلارجي وذلك من خالل املباريات الدولية والرمسية والبطوالت العامة.  
Ø  خالل األندية والفرق واهلوايات الرياضية واملناسبات االجتماعية النشاط الرتوجيي وذلك من

 .الرياضية والرحالت واأليام
 :نحو النشاط الرياضي في البرنامج التعليمي .2.3

  )2( :نلخصها يف
Ø  يقوم املدرس بتنفيذ الربنامج اخلاص ملرحلة بناء اخلطة العامة املوضوعية يف الربنامج مث جتزئته إىل

  .أجزاء أصغر فأصغر حىت يصل إىل الدرس اليومي
Ø  ات الالزمةيعد املشرف أو املعلم امللعب ويسهر على جتهيزه باألدو.  
Ø  يعمل األستاذ جاهدا على إبراز واستدعاء أحسن ماعنده من تالميذ ذوي قدرات بدينة لكي

  .يقوموا بأداء العرض ويف بعض األحيان يضطر هو ألداء العرض لكي يريهم النموذج املطلوب
Ø دام جيب على املدرس أن يغري شكل الدرس إذ رأى نوع من امللل يطرأ على التالميذ فيقوم باستخ

مترين توجيهي وذلك لتغيري جو امللل الذي يسود الفصل فينتقل ذلك من تشكيل إىل تشكيل 
  .آخر
Ø  جيب عليهم النظر إىل الربنامج كله من مجيع الزوايا ومعرفة األخطاء املوجودة وإقرار طرق

 .إصالحها
 :نحو النشاط الرياضي الداخلي .3.3

  )1( :نذكر منها
Ø لنشاط بدور املدرب واحلكم فهو يقوم مبهمة املدرب يف تعلم يقوم املدرس خالل هذا النوع من ا

املهارات املختلفة خالل مدة النشاط بالدرس وعند بدأ املنافسات يبدأ دورهم كحكم وهذا 
  .تاذ ملما بقواعد وقوانني األلعابيستدعي أن يكون األس

Ø ملباريات واملنافسات جيب مراعاة ومالحظة الوسيلة اليت يستخدمها التالميذ يف سبيل الفوز يف ا
  .الرياضية وتوجيههم التوجيه الرتبوي واالجتماعي السليم

                                                             
  .18 ، صنفسهرجع امل )2(
  .20 ص. مرجع سابق وآخرون، علي بشري الفاندي  )1(
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Ø وجيب  ،واخللقية املباريات واملسابقات تعترب فرصة سامعه للمدرس لبث القيم واملفاهيم االجتماعية
أن يكون مستمرا وليس عملية مؤقتة، وعلى مدرس النشاط الرياضي إعداد وجتهيز املالعب 

  )2(.ة هذه املباريات واملسابقات واإلكثار منهاالالزمة إلقام
  :نحو النشاط الرياضي الخارجي  .4.4

 جيب على مدرس النشاط الرياضي أن ال يضع أثناء املباريات سوى التالميذ الذين جيمعون بني االمتياز
اليت  يستحسن أن يستعني املدرس ببعض زمالئه األكفاء فنيا وإداريا يف بعض األلعاباخللقي والرياضي، و 

جييدها للقيام بتدريب فرق مدرسية ويف هذه األلعاب وإذ مل جيد بني زمالئه من يستطيع القيام بذلك فعليه 
  .االستعانة ببعض املدرسني األكفاء فنيا وتربويا

  :نحو النشاط الترويجي  .5.4
  )3(:منهانذكر 
Ø م من ناحية اإلكثار من الفرق واملنافسات الرياضية حىت يتيسر لكل التالميذ من إشباع م�يوهلم ورغبا

  .وتكوين هواية رياضية من ناحية أخرى
Ø تأسيس النادي املدرسي وتنظيمه وحتقيق مبدأ احلكم الذايت يف إدارته.  
Ø اإلكثار من املالعب واألدوات اليت تسري لكل تلميذ من مزاولة النشاط الذي يرغب فيه.  
Ø ت هلا حىت تظهر نشاطهاتشجيع الرحالت واملعسكرات والعمل على بذل أقصى املعونا. 
Ø  ا يف االرتقاء باخللق الرياضي للتالميذ وظهور الروح االجتماعية�اإلكثار من األيام الرياضية لفائد

  .والرياضية عندهم
  ة النشاط البدني في حياة المراهقفعالي .5

احلقيقـة الـيت ال شــك فيهـا أن اجلســم وحـدة متكاملــة يـرتبط عمـل جــزء فيـه بعمــل األجـزاء األخــرى 
هنـاك أسـس أخـرى تـؤثر  ،خصوصـا مـا يتعلـق حبركتـهواشد أنواع املعرفة فائدة للمراهق هو ما يتصل جبسمه و 

يف جسم املراهق منها التغذية والراحة لكن لو حترينـا األمـر لوجـدنا أن احلركـة هـي أمههـا وخصوصـا بعـد هـذا 
ــة وتطويعهــا خلدمتــه يف قضــ اء حاجاتــه أضــحى قليــل احلركــة التطــور العظــيم يف منــو الفــرد وســيطرته علــى اآلل

ـــه  واملراهـــق مثـــل أي إنســـان أصـــبحت حركتـــه حمـــدودة حـــىت كـــادت نتهـــدم خاصـــة مـــع انتشـــار وســـائل الرتفي
وال نعجب إذا رأينا كثري ما يعانون من األرق والصداع ومن األمراض الروماتيزمية والعصبية والقلبية  ،املختلفة

                                                             
 .22 ص. مرجع سابق )2(
 .23 ص. مرجع سابق )3(
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ة واالضطرابات السلوكية �ذا الشكل املرعب والسبب واضح وليس مصادفة أن تنتشر فيهم األمراض النفسي
ال حيتاج إىل إثبات  فمعظم املراهقني قليلوا احلركة وإن حتركوا لقضاء حوائجهم الضرورية الالزمة حليا�م فإن 

مما حيدث بالضـرورة الضـرر علـى أجسـادهم وهـذا  ،وعلى مدى جد قصري حركا�م تكون يف اضيق احلدود،
حـىت يتسـىن لـه أبعـاد كـل األمـراض والعلـل الـيت غالبـا  ضرورة القيام بالنشاط البدين عند املراهق، ما يشري إىل

ففي لعبة احلركة اجلماعية اليت يلعبها مع األفراد يف ا�موعة، يتعلق فيهـا التعـاون والنظـام  .ما تصيب جسده
يت يتنازل فيها زميال له بتعليم الشجاعة والطاعة وإنكار الذات يف سبيل ا�موعة ككل، ويف اللعبة الفردية ال

والصــرب وحســـن التصـــرف واالعتمـــاد علـــى الـــنفس وتصـــحيح اخلطــأ الـــذي يقـــع فيهـــا فتـــزداد مداركـــه وتقـــوى 
  )1(.شخصيته وتتبلور

 ،وممارسـة الرياضـية يف سـن املراهقـةلذلك فإن احلركة بنوعها تؤثر يف جسم املراهـق بـدنيا وعقليـا وروحيـا 
املدرسة أمهية يف تعليم املراهـق يف السـلوك احلسـن واملبـادئ القوميـة فمـن ناحيـة التـدريب  يقل عنواللعب ال 

  )2(:فقد حددوا لذلك شروطا منها
Ø  أن تؤدى التمارين حسب تدرج خاص، حيث يبدأ بالسهل منها مث فاألصـعب فالصـعب مث ينتهـي

أن يتــيح  يف احلركــات هــيبالســهل علــى أن يراعــي يف اختيارهــا قــدرة املراهــق وســنه، أوىل اخلطــوات 
للمراهــق اختيـــار اللعبـــة الــيت مييـــل إليهـــا فـــال نفــرض عليـــه لعبـــة بعينهـــا، بــل جيـــب أن نـــنظم أوقـــات 
التدريب وأن نساعده على أسس لعبته املختارة، وأن نبحـث لـه نقـاط اخلطـأ يف لعبـة حـىت يتـداركها 

 .ويصححها، واألفضل أن يكون تدريبه على لعبة بإشراف مدرب أخصائي
Ø  ــار أن اإلصــرار علــى اللعبــة يف تربيــة جســم املراهــق غــري كــايف أن البــد أن جيــب أن يوضــع يف االعتب

إىل القيام بأداء التمرينات البدنية أل�ا األساس يف تقومي اجلسم واعتدال القامـة وتكوينهـا،   ندفعه 
لفراغ مع األصدقاء واملراهق أكثر الناس حاجة إىل احلركة، والنشاط الرياضي وسيلة لتقضية أوقات ا

واملراهــق أكثــر النــاس حاجــة إىل احلركــة،  واعتــدال القامــة وتكوينهــا،. بعيــدا عــن جــو األهــل واملنــزل
  .والنشاط الرياضي وسيلة لتقضية أوقات الفراغ مع األصدقاء بعيدا عن جو األهل واملنزل

لــه دور آخــر، فهــو وســيلة فالنشــاط البــدين زيــادة علــى انــه ينمــي الفــرد املراهــق مــن الناحيــة اجلســمية، 
لتقضــية أو مــلء أوقـــات الفــراغ، ووســـيلة ناجحــة الســـتدراك كثــري مــن األخطـــاء يف ســن املراهقـــة، وكثــري مـــا 

                                                             
  . 130، 129، لبنان، ص ، دار احلروفالمراهقة والبلوغ، ألف بريز، تعريب خليل رزوقوو  وليام ماسرتز )1(
 . 13، ص املرجع نقسه )2(
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يكتســب املراهـــق عـــن طريقــة مهـــارات جديـــدة نافعــة يف احليـــاة، كمـــا أن الــرتويح عـــن نفـــس املراهـــق يف أداء 
تقويـة التوافـق العضـلي والعصـيب، وعـالج العيـوب النشاط الرياضي وسيلة لتجديد احليويـة والتقـدم بالصـحة و 

  .  اخللقية اجلسمانية الناجتة عن أوضاع جسمه اخلاطئة يف أعماله اليومية أو املهنية
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  :خالصة
الطفــل الرياضـي لــه تـأثري إجيــايب واضـح علــى نفسـية البــدين و  مـن خـالل مــا سـبق يتضــح أن النشـاط  

ناء شخصية متزنة هادئة ورزينـة بالنسـبة بددت األنشطة الرياضية كلما كان ذلك أفضل يف املراهق وكلما تعو 
املراهق، كما يعترب من انسب الطرق الـيت تسـاهم يف تزويـده بـأنواع اخلـربات املختلفـة، لـذا تكتسـب  للتلميذ 

ان مـن أجـل العمـل حنـو الفـرد الرياضة دورا هامـا يف تربيـة وتنشـئة الفـرد أي أن الرتبيـة الرياضـية والرتبيـة مقرونتـ
مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة والعقليـــة واجلســـمية والنفســـية انطالقـــا مـــن النشـــاطات الرتبويـــة الـــيت تـــدرس داخـــل 

  .املؤسسة وبقيادة صاحلة تكون مبثابة القدوة احلسنة
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ــــد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :تمهيـ
ملعرفة مدى التقدم يف امليدان الرياضي ولعلها من أهم  تعترب الرياضة املدرسية احملرك األساسي

الدعائم للحركة الرياضية وهذه الرياضة املدرسية تتجه أساسا حنو تالميذ املدارس والثانويات حيث تعمل 
على وضع اخلطوات األوىل للطفل على الطريق الذي ميكنه من أن يصبح رياضيا يف املستقبل بارزا قد 

  .تخبات املدرسية الوطنية ومتثيل بالده يف احملافل الدولية والقاريةيساهم يف بناء املن
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  :التربية البدنية والرياضية: أوال
  :نظرة تاريخية عن التربية البدينة والرياضية .1

 إذ جند أن الرتبية اليونانية تزخر باآلراء ،ربدينة والرياضية إىل قدمي العصو يرجع تاريخ الرتبية ال
القدمية املتعلقة بشؤون الرتبية البدنية والرياضية، وقد اعتنت أثينا باأللعاب الرياضية حيث يرى أرسطو 

 م أن تبدأ العناية بالطفل من قبل والدته كما يرى ضرورة وضع قانون األزواج يبني من.ق 384طاليس 
يتها ضبط النفس وكبح مجاح ،كما يرى أن األعمال الرياضية جيب أن تكون غاجيوز هلم الزواج أو عدمه

ى �ا املغرمون الشهوات وحتميل صورة اجلسم وتكريس العادات الفاضلة ال جمرد القوة اجلسمانية اليت يتباه
،كذلك جيب أن تدرج هذه األعمال حسب صعوبتها، وإن تبدي األعمال العنيفة إال بعد باأللعاب البدنية

وبعد العهد اليوناين تضاءلت العناية باأللعاب لرياضية شيئا  سن املراهقة بثالث سنوات على األقل إال أنه
الذي ) 1778- 1712جون جاك روسو ( فشيئا إىل غاية حلول القرن الثامن عشر وظهور بطل احلرية

وبفصل الطفل عن والديه وإبعاده على املدارس وتركه بني يدي مدرب ذكي  ،نادى بالرجوع على الطبيعة
 ،الطفل منذ والدته حىت سن اخلامسةومجاهلا وكتب يف كتابه عن كيفية تربية  يدخل يف قلبه حب الطبيعة

وجاء أيضا يف هذا الكتاب احلث على العناية باأللعاب الرياضية والتمارين البدنية فقد ذكر بأن حجة 
القوي  ،م السليم والقوي هو الشخص املطيعالبدن هي سالمة للعقل وكمال اخللق وأن صاحب اجلس

  :ورة الرتبية الرياضية ونذكر منهمبضر  )روسو(قد نادى بعض املربني بعد الطبع و 
ألداء  التمرينات البدنية''عنوان  والذي ألف كتابا حيمل 1839-1759 روسو جاك جون* 

  .حيث يعترب البعض مؤسس التمارين املدرسية''الصغار
مجيع أحناء العامل تقريبا فانتشرت يف ويف النصف األول من القرن العشرين عمت الرتبية البدنية والرياضية 

  .الواليات املتحدة األمريكية انتشارا واسعا 
معهد بني جامعة وكلية ويستطيع الطالب احلصول على  100حيث أنه يوجد هناك ما يقارب 

جامعة يستطيع الطالب فيها القيام  24درجة املدرس يف مادة الرتبية البدنية عدا ذلك فإنه يوجد ما يقارب 
، بوكليت، كوزين  ،كيورتون :الدراسات العليا وقد ظهر يف هذه اجلامعات العديد من رجال الرتبية البدنيةب
  )1(.وغريهم، شالم
 

                                                             
 .96ص ، 1994 ، مصر،القاهرة، 3، دار الفكر العريب، طتاريخ التربية، مصطفى أمني )1(
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  :أهداف التربية البدنية  والرياضية .2
  :ية والرياضيةاألهداف العامة للتربية البدن .1.2
  :الرياضية لبعض املدارس العاملية األهداف التالية هي األكثر شيوعا يف قوائم األهداف العامة للرتبية  

�تم الرتبية الرياضية يف املقام األول تنشيط الوظائف احليوية لإلنسان من خالل : التنمية العضوية .1.1.2
اكتساب اللياقة البدنية والقدرات احلركية اليت تعمل على تكييف أجهزة اإلنسان من خالل اكتساب 

دة اإلنسان على القيام بواجباته احلياتية وسرعة الشعور بيولوجيا ورفع مستوى كفايتها الوظيفية ملساع
  )1(.بالتعب أو اإلرهاق

وهي من أهم األهداف حيث تبدأ براجمها منذ فرتة الطفولة لتنشيط  :تنمية المهارات الحركية .2.1.2
  )2(:أمناطها الشائعة واليت تنقسم علىاحلركة األساسية وتنمية 

Ø كاملشي واجلري والوثب: حركات انتقالية.  
Ø كاملشي واللف وامليل: حركات غير انتقالية.  
Ø كالرمي والدفع والركل ومن مث تنشأ املهارة احلركية على هذه األمناط : حركات معالجة

 . فهي مهارة متعلمة  مكتسبة
يتصل هذا اهلدف باجلانب العقلي واملعريف وكيف ميكن للرتبية الرياضية أن  :التنمية المعرفية .3.1.2

نة يف ة والفهم والتحليل والرتكيب من خالل اجلوانب املعرفية املتضميف تنمية املعرف تساهم 
على اجلوانب  ركية يعتمد يف مراحلها األولية،كما يعلم املهارات احلاألنشطة البدنية والرياضية

  )3(.املعرفية واإلدراكية
وجدانية املصاحبة تستفيد الرتبية الرياضية من املعطيات االنفعالية وال: التنمية النفسية االجتماعية  .4.1.2

ملمارسة النشاط البدين يف تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم باالتزان والشمول والنضج �دف 
التكيف النفسي االجتماعي للفرد مع جمتمعه وتعتمد أساليب ومتغريات التنمية االنفعالية يف الرتبية 

وعلى اعتبار أن القيم النفسية الرياضية على عدة مبادئ منها الفروق الفردية وانتقال أثر التدريب 
يف برامج الرتبية الرياضية تنعكس أثارها من داخل امللعب إىل خارجه أي      املكتسبة من املشاركة 

إىل ا�تمع يف شكل سلوكيات مقبولة من هذه القيم النفسية السلوكية حتسني مفهوم اللذات 
                                                             

  .97ص  مصطفى أمني، مرجع سابق، )1(
 .19ص  ،مرجع سابق ،عبد احلميد شرف )2(
 .20املرجع نفسه، ص  )3(
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شباع امليول واالحتياجات النفسية النفسية واللذات اجلسمية، الثقة بالنفس، تأكد الذات إ
  )4(.االجتماعية تنمية املستويات والطموح والتطلع إىل التفوق واالمتياز

تتيح اخلربات اجلمالية الناجتة عن ممارسة النشاط الرياضي قدرا كبري من املتعة : التنمية الجمالية .5.1.2
زة يف األشكال املختلفة والبهجة كما أ�ا توفر فرص التذوق اجلمايل واألداء احلركية املتمي

للموضوعات احلركية كالرياضة والفنون الشعبية واجلهاز واألشكال التقليدية كالنحت والتصوير 
  )1(.واملوسيقى

يعد الرتويح أحد األهداف القدمية للرتبية الرياضية فعرب التاريخ  :وأنشطة الفراغ حالتروي .6.1.2
قات الفراغ واملشاركة الرتوحيية ضية أو مارست أغلب الشعوب النشاط البدين من أجل املتعة ومت

من خالل األنشطة البدنية اليت تتيح قدرا كبري من اخلربات والقيم االجتماعية والنفسية 
  )2(.واجلمالية اليت تثري حياة الفرد

  :األهداف الخاصة للتربية البدنية والرياضية  .2.2
 تتحقق مبجرد اشرتاك األطفال يف الرتبية البدنية والرياضية قيم عديدة منها اجتماعية وعقلية ال

اللعب بل تتطلب توجيهات خاصة مثل االنتباه التنظيم والعمل اجلماعي وهذا لكي تسهل عملية اكتساب 
األطفال القدرات البدينة واملهارات احلركية اليت يستفيد منها بدنيا وعقليا وميكن تلخيص أهم العوامل يف 

  :اكتساب املهارات احلركية يف
Ø  الطائشة غري مفيدةإزالة. 
Ø اكتساب الدقة برتكيز االنتباه . 
Ø املقدرة على معاجلة جمموعة من احلروف والكلمات. 
Ø السرعة والدقة يف األداء.  

  :ومن بني األهداف اخلاصة للرتبية الرياضية ما يلي 
Ø يف  يركز األطباء على األمهية الصحية فاملقدرة احلركية اليت حيصل عليها الطفل: األهداف الصحية

 .صغره تعد من الضروريات الصحية األساسية لتطوير منوه

                                                             
  .21ص ، املرجع نفسه )4(
 .21، صمرجع سابق علي بشري الغامدي وآخرون، )1(
 .21ص  املرجع نفسه، )2(
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Ø تكون التوعية عن طريق الشعور واإلحساس واإلميان القوي جتنبا : األهداف التربوية االجتماعية
ألي اضطرابات لذلك يلزم وضع برنامج يف الرتبية الرياضية ختدم قابليات الطفل وتعمل على 

ة والنفسية وتنمية املهارات الفنية واحلركية وأهم من ذلك تطوير من الناحية البدني      تطويرها 
اجلهاز العصيب املركزي فبتطويره تنمو عدة قدرات ووظائف منها اإلدراك والتصوير والتخيل 

 )3(.االنتباه
  :الرياضية المدرسية في الجزائر :ثانيا
  :مفهوم الرياضة المدرسية .1

جل حتقيق أهداف تربوية الركائز اليت يرتكز عليها من أ إن الرياضة املدرسية يف اجلزائر هي إحدى
عن أنشطة خمتلفة ومنظمة ويف شكل منافسات فردية أو مجاعية وعلى كل املستويات وتسهر يف  وهي عبارة

ابطات مع عدم نسيان أن هناك تنسيق مع الر ) االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية( تنظيمها وإجناحها
اجلمعيات (النقائص ظهرت هناك  لقطاع املدرسي ومن أجل تغطية بعضيف ا املدرسيةالوالئية للرياضة 

وهذا للحرص واملراقبة على النشاطات وإعادة االعتبار  )يف املؤسسات الرتبوية اخلاصة بالرياضية املدرسية 
  )1(1.للرياضة املدرسية

لك كل من وزاريت الرتبية الوطنية إن للرياضة املدرسية مكانة هامة وبعد تربوي معرتف به وتسعى على ذ
والشبيبة والرياضة إىل ترقية كل املستويات وإىل تسخري كل الظروف والوسائل الالزمة لتوسيع املمارسة 

  .الرياضية يف أوساط التالميذ
إن هذه العملية ميكنها املسامهة بقسط وافر يف حتقيق هذه الغاية وهذا املطلوب من كل املسؤولني 

اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت من أجلها ميكن جتسيد األهداف املتوخاة من هذه العملية املشرتكة  املعنيني يف
مبدئيا ومما أعطى نفسا جديدا ملمارسة الرياضة يف األوساط املدرسية وهو ما قررته وزارة الرتبية الوطنية يف 

ومن  25/02/1995بتاريخ  09-95مقاهلا حول إجبارية ممارسة الرياضة املدرسية حسب التعليمة رقم 
إجبارية ممارسة الرياضة (ما أكدته وزارة الرتبية يف جريدة اخلرب حتت عنوان وهو  6.5خالل املادتني 

وقررت الوزارة السابقة جعل ممارسة الرتبية البدنية والرياضية إلزامية وإجبارية لكل تلميذ مع إعفاء ) املدرسية
أو أخرى تعيق ممارستهم للنشاط الرياضي وجاء هذا القرار بعد  أولئك الذين يعانون من مشاكل صعبة

                                                             
 .22ص  رجع نفسه،امل )3(

 
 )1(  Journal Quotidien d’Algérie, liberté le 08 avril 1997,p19.   
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توقيع إتفاقية مشرتكة بني كل من وزاريت الشباب والرياضة والرتبية الوطنية وبني وزارة الصحة والسكان بشأن 
 ممارسة الرياضة يف املدارس كما وجهت الوزارة تعليمة تتضمن كيفية اإلعفاء من ممارسة الرتبية البدنية يف

  )2(1.الوسط املدرسي
ونص القرار السابق ذكره على استفادة األطفال الذين ال يستطيعون ممارسة بعض األنشطة البدنية 

والرياضية من اإلعفاء ،حيث يتم اإلعفاء بتسليم طبيب الصحة املدرسية شهادة طبية بعد إجراء فحص 
  )3(.طيب للتالميذ ودراسة ملفهم الصحي املعد من طرف طبيب أخصائي

  :أهداف الرياضة المدرسية في الجزائر .2
إن ممارسة الرياضة املدرسية يف املؤسسات الرتبوية اجلزائرية هلا أهداف أساسية منها منو جسمي   

نفسي حركي، إجتماعي وكما ال خيفي ذكر اهلدف االقتصادي، وهذا برفع املردود الصحي للطفل ثقافية 
ر كل من حب النظام روح التعاون، روح املسؤولية �ذيب اليت تسمح للفرد من معرفة ذاته مع تطوي

السلوك، تنمية صفات الشجاعة والطاعة واختاذ القرارات اجلماعية باإلضافة إىل التوافق احلسي احلركي 
  .العصيب والعضلي و�ذا ميكننا القول أن ممارسة الرتبية البدنية تساهم يف إعداد رجل الغد من كل اجلوانب

ملخصصة من طرف الدولة للرياضة املدرسية ال تعترب فقط استثمار يف صاحل اجلانب املادي،  فامليزانية ا
كتحقيق النتائج وإمنا هو استثمار أيضا يف صاحل اجلانب املعنوي للفرد وبالتايل أصالح الفرد يعين بالضرورة 

  )1(.إصالح ا�تمع
  :المقارنة بين التربية البدنية والرياضة المدرسية  .3

الرياضة املدرسية حديثة النشأة يف العامل عموما ويف اجلزائر خصوصا حيث أ�ا مل تظهر تعترب 
يف أواخر القرن العشرين فهي ختتلف عن الرتبية البدنية من حيث املضمون واألهداف وهذا     سوى 

  .االختالف ليس تعارضا وإمنا هو تكامل بني املفهومني
اجلزء من الرتبية الذي يتم عن طريق النشاط املستخدم بواسطة اجلهاز يعرف تشارل الرتبية البدنية أ�ا ذلك 

  .احلركي للجسم والذي ينتج عنه اكتساب بعض السلوكات اليت تنتمي فيها بعض قدراته
                                                             

)2(  Journal Quotidien d’Algérie, Elwatan, 21/06/2000, p13. 
  . 04 ص ،26/11/1997جلزائر، جريدة اخلرب، ا )3(

 
قسم الرتبية البدنية  ،، مذكرة لنيل شهادة ليسانسالمواهب مكانة الرياضة المدرسية ودورها في انتقاءلكحل حبيب اهللا وآخرون،  )1(

  والرياضية، 
 .46ص  ،2001 اجلزائر،    
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أ�ا ذلك اجلزء الكامل يف الرتبية العامة اليت �دف إىل تقوية اجلهاز البدين " فوتر فريي"ويقول 
رنا من الباب الواسع للرتبية أ�ا تويل عناية كبرية من أجل احملافظة على صحة واجلهاز العقلي حيث لو نظ

  )2(.اجلسم
أن الرتبية هي ذلك اجلزء املتكامل من الرتبية العامة اليت �دف على '' :"بيو تشر فريي"كما يقول 

يق ممارسة خمتلف تكوين موطن متكامل من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طر 
  .''النشاطات البدنية واختياره لتحقيق غرضه

من  ضح حمدد يفسر مدى أمهيتها واهلدفأمام بالنسبة للرياضة املدرسية فال يوجد هناك تعريف وا
ممارستها وهناك تضارب لتعريف هذا األخري ومنهم من يرى أ�ا مادة تعليمية أو حصة تدريبية رياضية أو 

من االحنراف، ومن أجل التوضيح أكثر من الضروري إدماج الرياضة املدرسية يف صف  حاجز واق للتالميذ
النشاطات الكربى للتكوين أي أن مصطلح الرياضة املدرسية ال يبقى حمصورا يف حصة تدريبية يف الرتبية 

ستوى فتأخذ طابع املنافسة وإثبات الذات والكشف عن املواهب قصد تكوين املستقبل والرفع مب البدنية
  )3(.الرياضة اجلزائرية إىل أعلى

  :مميزات وخصائص التالميذ خالل المراحل الدراسية .4
  :خالل املرحلة الدراسية ميكن متييز ثالث مراحل

  ):سنة 12 – 06من (المرحلة االبتدائية  .1.4
   )1( :حيث تنقسم إىل قسمني 
Ø  ومن مميزات التلميذ في هذه الفترة) سنة 9- 6(الفترة الممتدة:  

 .الستجابة للمهارات العلميةسرعة ا -
 .كثرة احلركة مع اخنفاض الرتكيز وقلة التوافق -
  .ليس هناك هدف حمدد للنشاط مع وجود فروق كثرية بني التالميذ -
.                                                                                                   منو احلركات باإليقاع السريع -
  .االقرتاب من مستوى درجة القوة بني الذكور واإلناث -

                                                             
 .22ص ، مرجع سابق ،فيصل ياسني الشاطئو  حممود عوض بسيوين )2(
  .125 ، ص1979 مصر، ، الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالم، القاهرة،أسس التدريب الرياضي ،حممد عادل رشدي )3(
 .141 ، ص1963اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية والرسائل العلمية، مصر،  ،طرق تدريس التربية البدنية والرياضية ،حسن معوض )1(
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  .القدرة على أداء احلركات بصور�ا املبسطة -
  .ة وجيعله ال ميلها بل يساعد على اخرتاع ألعاب جديدةيدفع خيال الطفل للحرك -
  .جيب على الطفل أن يلعب يف مجاعات صغرية ولو أن أغلب مظاهر نشاطه تتميز بالفردية -
مييل الطفل إىل احرتام الكبار و�مه تقديرهم أكثر من تقدير رفقائه مع أنه حيتاج إىل الشعور  -

  .بأنه مقبول من اجلماعة اليت هو فيها
  .كرة السلة  ،كرة القد :يل إىل ممارسة بعض ألعاب الكبار مثل امل -
  .ستطيع تركيز انتباهه ملدة طويلةيالقدرة على الرتكيز واالنتباه ال تزال ضعيفة والطفل ال  -
Ø  ومن مميزات التلميذ في هذه الفترة) سنة 12- 9(الفترة الممتدة:  

 .قيادة البطولة وحماولة تقليد األبطال -
 .العضليازدياد التوافق  -
 .املنافسة وقوة روح اجلماعة اشتداد -
 .وزائد نشاط األطفال يف هذه الفرتة كبري -
 .منو االعتماد على النفس والرغبة يف االستقالل كما يزداد امليل إىل املغامرة -
تظهر الفروق الفردية بني األفراد من اجلنس الواحد بصورة جلية يف احلجم والقدرات وامليول  -

 .والرغبات
شاكل اليت تواجه األطفال يف هذه الفرتة التكيف االجتماعي والتوفيق بني رغبات من امل -

 .وميول وقدرات الطفل مطالب و ا�تمع
 . األطفال يف هذه السن قابلون لإلحياء -
 . سنة 12يف هذه املرحلة يبدأ االختالف بني الذكور واإلناث خاصة يف سن  -
 .مجعيات متجانسة وتنظيم فرق رياضية يتأثر األطفال ببعضهم البعض لذلك جيب تكوين -
يف �اية هذه املرحلة يتبني أن الطفل يستطيع تثبيت الكثري من املهارات احلركية األساسية   -

 .كاملشي والوثب والقفز والرمي
ونالحظ أيضا يف �اية هذه املرحلة أن الطفل مييل إىل تعلم املهارات احلركية ويتحسن لديه  -

 .باالتزانبني اليدين والعينني وكذا اإلحساس  التوافق العضلي والعصيب
على العموم إن املرحلة االبتدائية تعترب مرحلة بنائية أي أن التمارين املقرتحة جيب أن �دف           -

تعترب الفرتة اليت ال متاثلها ) سنة12-9(إىل اكتساب اللياقة البدنية ويف �اية املرحلة فإن فرتة
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الرياضي املبكر وهذا بإقحام الطفل يف النشاط الرياضي الذي  مرحلة نسبية أخرى للتخصص
  .يكون مناسبا له أكثر

  :سنة)15- 12(المرحلة المتوسطة  .2.4
وتسمى مرحلة املراهقة وهي اليت تتأثر فيها حياة الناس بعوامل فيزيولوجية وختتلف مميزات هذه 

  )1(:املرحلة باختالف األجناس وبيئا�م كما يتأثر بعوامل كثرية منها
Ø الوراثة. 
Ø  املناخ وطبيعة الغدد النفسية. 

  :ت التالميذ خالل املرحلة مما يليومن مميزا
وتتميز هذه املرحلة بتغريات عقلية وأخرى جسمانية هلا أثرها  ،ات إىل املراهقة قبل الذكور عادةتصل البن  

ق العضلي والعصيب ونقل احلركات وأمهيتها يف تربية النشء فهي تتميز بالنمو السريع غري املنتظم وقلة التواف
  .وعدم اتزا�ا ويقل كذلك عنصر الرشاقة لدى تالميذ وتظهر عليهم عالمات التعب بسرعة

Ø عدم الدقة يف احلركة. 
Ø  احلاجة إىل البحث عن احلركة وكذلك املعرفة. 
Ø ظهور النضج اجلنسي ويقضة العواطف جبعل التلميذ سريع التأثر واالنفعال. 
Ø لعائلية واملدرسية والتفتح على احلياة االجتماعيةجتاوز املصاحل ا. 
Ø البحث عن احلوار مع الكبار وذلك إلبراز نفسه. 
Ø تكون القدرة على العمل املتزن ضئيلة ألن منو العظام يغري النظام امليكانيكي للجسم كله. 

اجلذع  تعترب املرحلة املتوسطة أحسن مرحلة فيما خيص االعتناء باعتدال القامة وتقوية عضالت
خاصة عند ممارسة العدو ولكن ليس ملسافات طويلة، كذلك يف الرياضيات اجلماعية مثل كرة القدم وكرة 
السلة  الطفل مييل إىل العمل من أجل الفريق ويبعد عن األنانية والفردية وهو ما يسمح بتشكيل فرق يف 

  .أمهيته تبقى غري بارزة خمتلف النشاطات حسب اختصاصات وقدرات التالميذ وعامل املنافسة هنا
   )1(:وتتميز مبا يلي )سنة 18- 15(المرحلة الثانوية .3.4

Ø استعادة تناسق اجلسم لدى الذكور واإلناث. 

                                                             
 .142حسن معوض، مرجع سابق، ص  )1(
 .143حسن معوض، مرجع سابق، ص  )1(
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Ø   ازدياد منو عضالت اجلذع والصدر والرجلني بدرجة أكرب من منو العظام حىت يستعيد التلميذ
 .اتزانه اجلسمي

Ø �ا وتثبيتها بسرعة كبريةالقدرة على اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقا. 
Ø يساهم التدريب املنتظم يف الدخول إىل املستويات الرياضية العالية. 
Ø تلعب عمليتا الرتكيز واإلرادة دورا هاما يف جناح التعليم والتدريب وبلوغ درجة التفوق. 
Ø  بإمكان الفيت الوصول إىل مستويات الرياضية يف بعض األنشطة كالسباحة وألعاب القوى

 زواجلمبا
Ø زيادة امليل الكتشاف البيئة واملغامرة والتجوال . 
Ø  احلاجة على اللعب والراحة واالسرتخاء.  

ميكننا القول عن هذه املرحلة أ�ا فرتة جيدة وحساسة جدا للطفل وذلك من أجل الوصول إىل 
ملنافسات اليت النتائج العالية أو األغراض املوجودة ولن يأيت ذلك إال عن طريق التدريب املنتظم مرورا با

  .تعترب احلافز القوي من أجل الوصول إىل املستويات العالية
  :مراحل تطور ممارسة الرياضية المدرسية في الجزائر .5

  ):1962- 1830(الممارسة الرياضية في الجزائر  .1.5
كانت اجلزائر من الدول املنظمة واملستقلة قبل االستعمار الفرنسي كما أن قو�ا االقتصادية والعسكرية 
املعرتف �ا عامليا إال أن احنطاط العامل اإلسالمي سهل الحتالل البلدان العربية من طرف القوات الغربية، 
فوضعت اجلزائر حتت النظام العسكري وأقيمت جتهيزات عسكرية ملراقبة وحماصرة األجسام والعقول ،وهل 

سات التقليدية بطبيعتها املهنية وكذلك ومتتاز هذه املناف،هذا يعين أن املنافسات التقليدية احمللية ستندثر
املشي، السباق على األقدام،سباق اخليل، : جبوهرها املتصل باملنافسة والعروض ومن هذه املنافسات نذكر

وقد مت كسب جل هذه املمارسات يف العهد االستعماري قبل أن يتم تقنيتها  صيد الصقور،لعبة النوى،
ان حق اللقاء والتجمع مقننا تقنينا صارما فقد كان اجلزائري الذي ك  1901بسبب طابعها احلريب إىل غاية 

وضع حتت القوانني االستثنائية النابعة من قانون السكان احملللني معرضا للقمع واملراقبة كما أنه مل يكن جتوز 
اليت  ونستنتج من ذلك أن احلركة اجلهوية يف الفرتة 1907له املطالبة مبرونة يف عقد التجمعات حىت سنة 

كانت مل تظهر بعد على الوجود بالنسبة للجزائر ألن املمارسات ) 1918-1914(سبقت احلرب العاملية
  .البدنية كانت تتوقف بأكملها على التنظيمات األوربية للمعمرين
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وغدات احلرب ظهرت املرارة جلية يف أمساء التنظيمات األوىل غري الرمسية حيث أطلق عليها أمساء 
  .ة، اهلاللالثأر، احلري

وهكذا ولد نادي هالل سيق الذي يعترب من أقدم النوادي الرياضية يف غرب البالد مث تبعه اجلمعية 
ويف الشرق جند  1934وتبعه بعد ذلك سريع غليزان الذي أنشأ يف  1933الرياضية اإلسالمية بوهران 

هو السلف الذي م و  1898وأسس يف ) Exba emancipation(ناديا غريبا يف تسميته بلقب بـ 
شباب قسنطينة (م وهو نادي 1926خلف نادي قسنطينة الرياضي الذي ظهر إىل الوجود سنة 

وبعد احلرب العاملية الثانية شاهدنا ظهور النوادي قاملة، تبسة،عني البيضاء،خنشلة،ساء وطان الرمال ).حاليا
مدينة اجلزائر اليت أنشأت يف سنة شلغوم العيد، برج بوعريريج، وإن عميد اجلمعيات الرياضية هي طليعة 

1985.  
لقد وجه هذا األخري حتديثا حقيقيا للمنتخب  1954وال ننسى بالذكر فريق مشال إفريقيا 

  .الفرنسي وظهرت كذلك فرق جزائرية هلواة كرة القدم ومن هذه الفرق يوجد فريق جيش التحرير الوطين
ان أخرى كانت كثرية يف صفوفها أمثال جنوم كما أن القوى احلية لألمة اليت كانت تدافع عن ألو 

  :الرياضة اجلزائر اليت صنعت أجماد الشعب الفرنسي وفخره نذكر منها
Ø عامر براكش وميومون يف ألعاب القوى. 
Ø  شريف حامية يف املالكمة. 
Ø 1(.محدن يف السباحة(  

  ).1996-1962(الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي بعد االستقالل .2.5
ة الرياضية يف الوسط املدرسي غداة االستقالل تكاد تكون شبه منعدمة نظرا كانت املمارس

املتخصصة،وباملقابل هذا الوضع كان بقايا االستعمار من حيث املنشآت للنقص الفادح يف اإلطارات 
الرياضية املتواجدة داخل املؤسسات التعليمية مقبولة عموما ألنه حىت املدارس االبتدائية املوجودة كانت 

  .تتمتع مبساحات كافية لتحويلها على ميادين األلعاب الرياضية
بقا للنموذج اإلستعجايل املغلق �دف االستجابة كان تكوين اإلطارات يف البداية جيري ط

للحاجيات اآلتية للميدان ،مث تأسست بعد ذلك املراكز اجلهوية للرتبية البدنية والرياضية واملركز الوطين 
باجلزائر العاصمة تلبية لبعض متطلبات املمارسة الرياضية مما ساعد على تعزيز احلركة الرياضية الوطنية 

  .ءة عالية ومتخصصةبإطارات ذات كفا
                                                             

 .204-202، ص 1993، اجلزائر، ديسمرب -صنوبرنادي ال-، قصر األمم األعمالو  الجلسات الوطنية ،وزارة الشبيبة والرياضة )1(
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      يف حتديد إطارات املمارسة الرياضية  1968وعلى املستوى التأسيسي كان الفضل للتعليمات الرمسية لعام 
  )1(.يف الوسط املدرسي بالنسبة للمحيط االجتماعي والسياسي السائد

املستوى من ناحية أخرى فإن تعليم الرتبية البدينة والرياضية ووجود إطار رياضي خمتص على 
ومسح ملاليني التالميذ املتمدرسني  ،االبتدائي ساعد كثريا يف تطور املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية

واحلركة الوطنية ، على حتسني املستوى الدراسي عمومامن حتقيق رغبة طبيعية أثرت إجيابيا  يف هذا املستوى 
حتت رعاية االحتادية ( حيث لعب التنشيط الرياضي .بفضل هذا التواجد للرياضة خصأالرياضية بصورة 

حيث الوسائل اليت كان يتمتع �ا دورا حامسا داخل احلركة الرياضية  )اجلزائرية الرياضية املدرسية واجلامعية
الوطنية السيما منها املمارسة التنافسية حيث جند أن أغلبية النوادي املدنية نابعة من الوسط املدرسي عندما 

فتكوين املمرنني واملعلمني مث  ،مبؤهالت بدنية وفنية كافية مع اإلشارة إىل نوعية التكوين وتوحيده تتمتع
الذي كان متعدد االختصاصات يف حمتواه مع  الرتبية البدنية والرياضية ستاذأاألساتذة واملساعدين مث 

اضة املدرسية اليت شهدت فالري ختصص يف التخرج قد ساعد كثريا يف تأخري وتنشيط شرحية املتمدرسني،
سنوات ا�د يف الفرتة املرتاوحة بني السبعينات والثمانينات بدأت تتقهقر ابتداء من ظهور املدرسة األساسية 

الرياضة كانت يف درجة ثانية على مستوى الربامج والبيانات املدرسية ولكن  ،ليس حلسابات سياسية
  .1976قانون الرتبية البدنية والرياضية لعام مث جاء . اصة يف النصوص القانونية املنظمةوخ

حيث مل جتلب الرياضة املدرسية سوى الفئات األربعة بينما نوادي رياضية النخبة توظف باملليارات 
عامال اجيابيا يف التكفل املايل واإلداري لألساتذة  1979وأخريا كان إدماج مستخدموا الرتبية البدنية يف 

ة الرتبية لتنمي الرياضة فإن الضغوطات واملشاكل العديدة األخرى اليت واجهت لكنه بالرغم من جهود وزار 
هذه الوزارة السيما وضع منظومة تربوية جديدة مل متنحها الوقت لتويل العناية الالزمة كرتقية الرتبية البدنية 

نشآت والرياضية وميكن احلجز هنا بقسط كبري على مستوى البنايات املدرسية حيث كانت حصة امل
على انعكاسات األزمة االقتصادية تفاقمت  وزيادة الرياضية ضئيلة على املستوى الوطين بل منعدمة أحيانا
  )2(.األمور أكثر يف جمال املمارسة الرياضية على اخلصوص

                                                             
يوم ، اجلزائر ،07، العددبتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرهااملتعلق  89/03اجلريدة الرمسية األمر  )1(

14/02/1989. 
يوم  ،اجلزائر، 07العدد ، الرياضية وتطويرهابتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية و املتعلق  76/35اجلريدة الرمسية األمر  )2(

16/04/1976.  
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الذي جاء يف ظرف اقتصادي وسياسي صعب ) مرحلة إعادة بعث الرياضة(89/03مث صدور القانون 
د هذه الرؤيا اجلديدة حول املنظومة الوطنية للرتبية البدنية وبعد ذلك صدور قانون مل يسعفه الوقت لتجسي

الذي جاء يف ظروف  املتعلق بتوحيد املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، 95/09
  )1(.اقتصادية وسياسية وأمنية اشد وأصعب من سابقتها

  :ياضة المدرسية في الجزائرطات الر الهيئات التنظيمية لنشا .6
إن الرياضة حتمل مكانة يف احلركة الرياضية الوطنية معلم الرتبية يعترب كعنصر حمرك ألي نشاط 

مثانية رابطات جهوية ) F.A.S.S( رياضي مدرسي املنظمة حتتوي على عدة مصاحل، احتادية وطنية
وست عشر ألف مجعية  ) L.W.S.S(  مثانية وأربعون رابطة والئية) L.R.S.S(للرياضة املدرسية 

  .اليت تغطي جمموع واليات الرتاب الوطين )A.C.S( ثقافية مدرسية
  :االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية .1.6

) F.A.S.S ( هي متعددة الرياضات ورمزها) F.A.S.S(االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية 
  .95/09القرار رقم  أحكامومد�ا غري حمدودة حسب 

  )2(:الرياضية املدرسية نذكر ومن املهام اليت تقوم �ا اإلحتادية اجلزائرية
Ø   التنمية بكل الوسائل ،ممارسة النشاطات الرياضية يف صاحل املتمدرسني. 
Ø السهر على تطبيق التنظيم املتعلق باملراقبة الطبية الرياضية ومحاية صحة التلميذ. 
Ø اضية، املمارسة يف وسط املدرسةإعداد استعمال خمطط تطوير النشاطات الري. 
Ø السهر على الرتبية األخالقية للممارسني واإلطارات الرياضية. 
Ø السماح للتالميذ باالشرتاك يف احلياة الرياضية، ضمان تشجيع بروز مواهب شابة رياضية. 
Ø  للتطور املتماسك ملختلف النشاطاتتنسيق نشاطها مع عمل االحتاديات الرياضية األخرى       

  . الوسط املدرسييف
  :الجمعية الثقافية الرياضية المدرسية  .2.6

حيث أن تنظيم  متثل اخللية األساسية للحركة الرياضية املدرسية والوطنية، هذه السلطة
اميا مجعية رياضية ثقافية خيضع إىل مبادئ التسيري االشرتاكي يف كل مؤسسة تنشأ إلز  A.C.S.Sوتسيري

                                                             
رقم  بتوجيه التربية البدنية والرياضيةاملتعلق  95/09اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرياضة أمر رقم  )1(

  .9، ص25/02/1995
 .9املرجع نفسه، ص  )2(
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رف مكتب تنفيذي ومن طرف مجعية عامة، املكتب التنفيذي يرأس من هذه اجلمعية مسرية من ط ،مدرسية
الناظر أو املراقب العام للجمعية الثقافية الرياضية  ،)مديرية املدرسة(طرف رئيس املؤسسة 

  )3(.97/376وحسب األمر رقم ) A.C.S.S(املدرسية
  :أهداف الجمعية الثقافية الرياضية المدرسية  .1.2.6

Ø لثقافية يف وسط املؤسسةتطوير النشاطات الرياضية ا. 
Ø تطوير النشاطات االجتماعية وتشجيع املبادرات وروح اإلبداع لدى التلميذ. 
Ø تشجيع التعاون وروح التضامن. 
Ø تنظيم معارض ورحالت وتظاهرات رياضية مدرسية. 

  ):L.R.S.S(الرابطة الوالئية للرياضات المدرسية .3.6
ية هدفها تنظيم وتنسيق الرياضة يف وسط الوالية الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية هي مجعية والئ

وتتكون الرابطة من مجعية عامة ،مكتب تنفيذي وجلان خاصة اجلمعية العامة يرأسها مدير الرتبية للوالية 
وممثلي مجعيات أولياء التالميذ ومن بني أعمال  ،معية الثقافية الرياضية املدرسيةوتتكون من رؤساء اجل

رياضيات املدرسية تنسيق كل نشاطات اجلمعيات الثقافية الرياضية املدرسية دراسة وحتضري الرابطة الوالئية لل
  )1(.برامج
  :المنافسات الرياضية المدرسية: ثالثا

حتتوي الرياضة املدرسية على عدة منافسات سواء كانت مجاعية أو فردية وهناك منافسات أو 
ملدرسية واليت تسعى من خالهلا اختيار أبطال يف الفردي أو تصفيات تقوم �ا الفيدرالية اجلزائرية للرياضة ا

الفرق وذلك من اجل تنظيم بطولة وطنية مصغرة واليت معظمها جتري يف العطل الشتوية والربيعية مث يليها 
البطولة ولذلك الرياضية املدرسية كغريها من الرياضات تنظم منافسات لرتقية املواهب الشابة وإعطاءها 

  .للحركة الرياضية نفسا جديدا
  :تعريف المنافسة .1

كلمة املنافسة هي كلمة التينية وتعين البحث املتواصل من عدة أشخاص لنفس املنصب ونفس 
الذي يعرف املنافسة بأ�ا كل شكل ملزامحة �دف للبحث عن  )روبار الرياضة(املنفعة وحسب كتاب 

                                                             
  .9، ص املرجع نفسه )3(
 .10، مرجع سابق، ص 95/09زائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرياضة أمر رقم اجلمهورية اجل )1(
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داخل إطار مسابقة مثقفة يف إطار أو منط  النشاط الذي حيصل( النصر يف مقابلة رياضية،واملنافسة هي
  ).استعدادات معروفة وثابتة باملقارنة مع الثقة القصوى

أ�ا تفهم كمجا�ة للغري وعند احمليط الطبيعي اهلدف نصر ''باملنافسة وجاء تعريفها  اهتموحىت علم النفس 
الرياضة ألن هذه األخرية  األشخاص واجلماعات لكن كلمة املزامحة هي أقرب معىن للمنافسة يف ميدان

  )2(.''ختص جما�ة بني أشخاص من أجل أحسن حملة وألحسن مستوى
  : نظريات المنافسة .2

  )1(:هناك عدة نظريات للمنافسة منها
Ø املنافسة هي حافز يسمح للشخص بالتطور " رد الردمان"حسب : المنافسة كشرط إيجابي

عقد من حد املنافسة إذن املنافسة هي النخبة هي اليت دائما تدفع أو ت" يركس دورين"وحسب
 .إحدى الدوافع اليت تسمح للشخص أن يصل على نتيجة مشرفة بذلك

Ø رد الدرمان"بني الرغبة يف حتسني القدرات والرغبة يف تقييمها ويعيد :المنافس كمهمة متبادلة "
ألشخاص  والرغبة قوله النفسائي فيقول أن التصرفات يف املنافسة هي نتيجة للراغبني يف املنافسة ل

يف حتسني قدرا�م والرغبة يف تقسيمها و�ذا ميكن القول أنه كلما كانت الرغبة يف حتسني قدرات  
كبرية كلما كانت الرغبة يف تقييمها أكرب وكلما كان الشخص يف احتياج التقدير والتقييم لقدراته 

 . باملنافسة
Ø   خص يف املنافسة متعلقة مباشرة مبا حييط ميكن أن تكون حالة الش: المنافسة كوسيلة للمقارنة

به إذن سلوكات ومعامالت الفرد ميكن أن تتغري حسب معامالت رفاقه 
 .،مدربيه،منافسيه،مشجعيه

  :أنواع الممارسة التنافسية .3
  )2(:هناك نوعني من املمارسة على الصعيد التنظيمي 

  : المنافسة الترفيهية للجماهير  .1.3
  .سام داخل املؤسسة نفسها طبقا لربنامج حيدد من طرف مسريي املؤسسةوجتري يف شكل لقاءات بني األق

  :الممارسة التنافسية الجماهيرية .2.3
                                                             

 .55 -53مرجع سابق، ص  ،لكحل حبيب اهللا وآخرون )2(
  .59، ص 2003-2002 ،، دايل إبراهيم، جامعة اجلزائرالتسيير في التربية البدنية والرياضية، عبد اهللا غوقايل )1(
 . 59املرجع نفسه، ص  )2(
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تتم يف شكل لقاءات فيما بني املؤسسات ومنتخبات اجلمعيات الثقافية والرياضية املدرسية أو يف شكل 
اك نظام انتقاء يسمح ألحسن دورات بني املنتخبات الوالئية وبالنسبة هلذا النوع األخري من املمارسة هن

يف البطوالت الوطنية بعد تأهلها خالل املراحل التصفوية املختلفة اليت تتم على مستوى    الفرق املشاركة 
  .الدائرة الوالئية املنطقة واجلهة

 :أهداف المنافسة الرياضية المدرسية .4
يا واجتماعيا فهي تكسب اجلسم إن املنافسة الرياضية من أهم الوسائل املساعدة على اتزان الغدد نفس

  .اخلمول كما متنحه منوا صحيا جيدااحليوية والرشاقة والقوام مما يتجنب الفرد املمارس هلا الكسل و 
  )1(:ومن أهم أهداف املنافسة الرياضية املدرسية نذكـر

إن للمنافسات هدف اجتماعي يتمثل يف خلق جو التعاون لكل فرد :هدف النمو االجتماعي  .1.4
دوره عن طريق مسامهته بالتنازل عن بعض احلقوق يف سبيل القدوة واملثل من أجل حتقيق يقوم ب

هدف اجتماعي يعود بالفائدة من ا�تمع فمثال أن يتنازل الالعب عن حقه يف تسديد ضربة 
اجلزاء أو خمالفة وهذا من أجل جتنب الدخول يف خصومات مع أعضاء الفريق وزمالءه وهذا ال 

  .طريق اجلماعة والتنافسيتحقق إال عن 
املنافسة الرياضية هي عملية تربوية خلقية وذلك ملا يوفره النشاط  إن:هدف النمو الخلقي  .2.4

التنافسي من سلوك أخالقي وهذا بالنظر إىل محاسة املنافسة ومما جيري �ا من اصطدام وهجوم 
ما جيب وما ال جيب واخلوف من اهلزمية وعلى كل هذه املنافسة �تم بالتهدئة وذلك بتوضيح 

القيام به يف املنافسة وهذا يساعد الفرد على العمل الصاحل والثقة يف النفس واإلخاء والصداقة 
  .وروح التعاون وحتمل املسؤولية

  :هدف النمو النفسي .3.4
إن املنافسة الرياضية املدرسية كغريها من املنافسات الرياضية حتقق اللذة واالبتهاج فيتحرر الفرد من  

هو مكبوت ويغمره السرور واالبتهاج عندما يسيطر على حركته إضافة إىل هذا فهي �دف إىل  كل ما
إشباع امليول العدوانية والعنف لدى بعض املراهقني عن طريق األلعاب التنافسية العنيفة كاملالكمة فمثال 

وجه عام،إذ أن املالكم يسدد ضربات للخصم فهو يعرب عن دوافعه املكبوتة بطريقة مقبولة ومفيده ب

                                                             
 . 58 -56مرجع سابق، ص ،لكحل حبيب اهللا وآخرون )1(
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التخلص من االندفاعات غري املناسبة واحلركات غري املفيدة هو كبتها يف الالشعور ووضعها يف السلوك 
   .املقبول اجتماعيا وشخصيا

  :هدف النمو العقلي .4.4
إن املنافسات الرياضية املدرسية متس كل اجلوانب ومنها اجلانب العقلي حىت يتحقق التفكري يف 

ختلفة ذات طبيعة املنافسات الرياضية كتاريخ اللعبة اليت متارس وأمهيتها وطرق أداءها اكتساب املعارف امل
،جيب تذكر أن العقل واجلسم مرتبطان إذ أنه ليس الغرض من اجلسم أن حيمل العقل ولكنه يؤدي إىل 

  .استعمال العقل واستخدامه  بشكل فعال ومؤثر
  :هدف النمو البدني  .5.4

البدين ومن بني هذه ة الرياضية املدرسية متس كل اجلوانب ومنها اجلانب كما مت ذكره سابقا املنافس
  :األهداف نذكر
Ø  اخل....تقوية اجلسم بصفة عامة من عضالت وبنية وقامة. 
Ø تنمية القدرات البدنية للرياضيني املتنافسني. 
Ø اكتساب وحتسني دقة وإتقان املهارات األساسية لكل العب. 
Ø اصة بنوع النشاط املمارستنمية القدرات اجلسمانية اخل. 
Ø احلفاظ على الصحة البدنية.  

  :تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية في الجزائر  .5
إن املنافسات الرياضية املدرسية وكغريها من املنافسات الرياضية األخرى متر عرب مراحل من 

ستوى هناك هيئات تعمل هلذه التصفيات بني األقسام الوالئية اجلهوية مث الوطنية وأخريا الدولية ويف كل م
  )1(.املنافسات وتنقسم هذه األخرية إىل نوعني فردية ومجاعية ولكال اجلنسني ويف كل األصناف

 :الفرق الرياضية المدرسية .1.5
  :الغرض من إنشاء وإعداد الفرق الرياضية المدرسية   .1.1.5

رياضيني وكذلك الفرق إن كل مؤسسة تربوية جيب عليها إنشاء مجعية رياضية تتكفل بإعداد الطالب ال
          إجبارية إنشاء اجلمعيات الرياضيةلكل املنافسات مع املؤسسات الرتبوية األخرى، وقد أقرت النصوص على 

                                                             
 .5 ص ،اجلزائر ،02املادة ، االتحادية الجزائرية الرياضية المدرسية ،القانون العام )1(
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على أنه يتم إنشاء اجلمعية الثقافية والرياضية املدرسية  05يف املؤسسات الرتبوية، حيث نصت  املادة
  .قطاع الرتبية الوطنية بالضرورة على مستوى كل مؤسسة تعليمية يف

  )2(:وسيكون االنضمام إىل االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية على النحو التايل
Ø  تكون اجلمعية املنشأة على مستوى الثانوية ملف اعتماد وتضعه لدى الرابطة الوالئية للرياضة

 .املدرسية حيث يتكون هذا امللف
Ø طلب االنضمام. 
Ø  اء وعناوين ومناصب األعضاءقائمة اللجان املديرة بأمس. 
Ø واللجنة املديرة هي املسؤولة أمام الرابطة  ضر اجلمعية العامةثالث نسخ من اعتماد اجلمعية وحم

 .واالحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية
Ø  يوم اليت تلي واالحتادية  15الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ترد على انضمام أي مجعية يف

مصاريف االنضمام ،البطاقات،التأمينات وتصب كل هذه النفقات إىل  حتدد كل موسم
  .الرابطة

 :طرق إختيار الفرق المدرسية  .2.1.5
توكل مهمة اختيار الفرق إىل اجلمعية الرياضية على مستوى كل مؤسسة تربوية  ومن بني أعضاء 

لفرق الرياضية وتشكيلها ويف هذه اجلمعية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية الذين تسند هلم مهمة اختيار ا
  .الغالب يقع االختيار على الطالب الرياضيني املتفوقني يف دروس الرتبية البدنية والرياضية

وآخرون أن طرق إختيار وانتقاء املواهب اليت تكون الفرق الرياضية " قاسم املندالوي"ويرى الدكتور
  :املدرسية تكون كما يلي 

البدنية والرياضية باختيار أعضاء الفريق من طالب ذوي االستعدادات يقوم املدرب أو مدير الرتبية 
اخلاصة وكذلك املمتازين منهم وذلك واقع األنشطة الرياضية املختلفة لدرس الرتبية البدنية والرياضية 

  .والنشاط الداخلي
وم ويتم تنفيذ ما سبق ذكره باإلعالن عن موعد تصفية الراغبني يف االنضمام لكل فريق مث يق

بإجراء بعض االختبارات لقياس مستوى الالعبني وقدرا�م وينجز لكل طالب استمارة أحوال شخصية 
ومستواه ومدى استعداده ومواظبته وبعد االنتهاء من إختيار الفرق الرياضية املدرسية وقبل الشروع يف 
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االشرتاك يف الفريق  العملية التدريبية جيب على كل طالب إحضار رسالة من وايل أمره باملوافقة على
    .الرياضي املدرسي

وبعد هذه اخلطوة يتقدم الطالب للكشف الطيب إلثبات حالته الصحية أي إن كان خاليا من 
إصابات أو أمراض متنع ممارسته للرياضة، حيث يوقع الطبيب وخيتم على ظهر الرخصة ملشاركة الطالب يف 

   )1(.الفريق املدرسي
  :ياضة المدرسيةالتسيير للر اإلدارة والتنظيم و : رابعا

  : الرياضة المدرسية إدارةأنواع هياكل  .1
  )2(:واإلشراف عليه نوعان من اهلياكل يتوىل إدارة تنظيم وتسيري النشاط الرياضي املدرسي

  :      هياكل الدعم والتوجيه والمتابعة .1.1
  : ومتثل يف

 : الهياكل اإلدارية التابعة لوزارة التربية .1.1.1
Ø افية والرياضيةمديرية األنشطة الثق. 
Ø املديرية الفرعية للنشاط الرياضي والصحة املدرسية. 
Ø مكتب النشاط الرياضي ملديريات الرتبية بالواليات. 
Ø  إدارة املؤسسات التعليمية.  

 : لجان التنسيق المشتركة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة .2.1.1
  :وتتمثل يف

Ø جلنة التنسيق الوطنية املشرتكة. 
Ø لوالئية املشرتكةجلنة التنسيق ا. 

  : هياكل التنظيم والتسيير .2.1
  : وتتمثل يف 

Ø االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية. 
Ø  الرابطات الوالئية للرياضة املدرسية. 
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Ø اجلمعيات الثقافية والرياضية املدرسية.  
  :مهام الهياكل  .2

  :مكتب النشاط الرياضي بالوزارة .  1.2
  )1(:يتكفل مكتب النشاط الرياضي بـ

عمل على تنمية النشاط الرياضي املدرسي وتوجيهه من خالل رسم اخلطوط الكربى وحتديد املبادئ ال
  :األساسية لوضع املخططات والربامج الوالئية املتمثلة يف

Ø تنشيط أكرب عدد ممكن من التالميذ ألطول فرتة ممكنة خالل املوسم الدراسي. 
Ø الرياضية، املنشآت بني املؤسسات، املسافة الرقعة،( خصوصيات الوالية تالئم نوع النشاط على 

 ).اإلمكانيات املتوفرة
Ø حسن استعمال املوارد البشرية السيما إطارات الشبيبة والرياضة املعنيني بقطاع الرتبية. 
Ø احلرص على توفر املنشآت الرياضية يف كل مؤسسة تعليمية عن طريق. 
Ø درجةجبميع املنشآت واملرافق الرياضية امل تسيلم املؤسسات(احرتام برامج إجناز املؤسسات اجلديدة        

 ).يف خمطط اإلجناز
Ø يئة املالعب داخل املؤسسات عند توفر�املساحات الكافية تنفيذ برامج . 
Ø  التدخل لدى اجلماعات احمللية ومصاحل الشبيبة والرياضية الستغالل املنشآت التابعة هلا تبعا

 .لتوصيات جلنة التنسيق املشرتكة
Ø مصادر متويل لنشاط الرياضي املدرسي إجياد. 
Ø الرابطات مراقبة املداخيل واإليرادات املالية وطرق إنفاقها على مستوى. 
Ø اجلمعيات. 
Ø السهر على تعيني النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتسيري النشاط الرياضي املدرسي وتنظيمه. 
Ø املدارس االبتدائية يف جمال النشاط  حث مديريات الرتبية على وضع تنفيذ برامج تكوين معلمي

 .الرياضي
Ø متابعة سري الرياضي املدرسي يف خمتلف جوانبه وإعداد حصائل وتقدميها للجهات املعنية. 
Ø  ضرورة إجراء الفحوص الطبية ملمارسة الرتبية البدنية وذلك بتنسيق مع اهلياكل املسؤولة عن الصحة

  .املدرسية
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  :مديرية التربية مكتب النشاط الثقافي والرياضي ب .2.2
يكمن الدور األساسي هلذا املكتب يف مساعدة الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية من أجل حتقيق 

  )1(:أهداف هذا النشاط لذلك فهو مطالب بـ 
Ø  متابعة تنفيذ برامج بناء املؤسسات اجلديدة واحلرص على وجود املنشآت الرياضية والقيام بالتنسيق     

ة واملتابعة بإعداد برنامج والئي خاص إلجناز منشآت رياضية ومالعب يف مع مصلحة الربجم
 .املؤسسات اليت تفتقر هلا وذلك حسب نوع املؤسسة واملساحة املتوفرة

Ø  القيام بوضع خمطط لتنمية وتعميم النشاط الرياضي املدرسي على مستوى الوالية طبقا لتوجيهات
 .الوزارة وهذا بالتنسيق مع الرابطة

Ø  ل لدى اجلماعات احمللية والصندوق الوالئي لرتقية مبادرات الشباب للتدعيم من أجل التدخ
 . احلصول على الدعم املايل للرابطات واجلمعيات املدرسية

Ø   السهر على تنفيذ املنشور املتعلق بنفقات التمدرس ومتابعة صك املبالغ املستحقة للرابطة يف
 .الوقت املناسب

Ø  سات بالتجهيزات والعتاد الرياضي طبقا لالحتياجات ونوع املنشآت وضع برنامج تزويد املؤس
 .املوجودة باملؤسسات وهذا بالتنسيق مع مصلحة الربجمة واملتابعة

Ø   النشاط الرياضي وتسيريه ومتابعتهإعداد احلصائل اخلاصة بتغطية. 
Ø  هاالتزويد بالنصوص القانونية واملنشورات اخلاصة بتسيري النشاط الرياضي وتوزيع. 
Ø مراقبة مداخيل الرابطات واجلمعيات أيا كان مصدرها وذلك طبقا لقانون اجلمعيات. 
Ø   السهر على إلزامية وجود احلجم الساعي اخلاص بالنشاط الرياضي يف التوقيت األسبوعي

  .ألساتذة الرتبية البدنية ومعلمي مدراس االبتدائية
  . ارك يف أشغال املكتب التنفيذي للرابطةكما ميكن لرئيس املكتب اخلاص بالنشاط الرياضي أن يش

  :مدير المؤسسة التعليمية .3.2
يقوم مدير املؤسسة بصفته رئيسا للجمعية الثقافية والرياضية املدرسية واحملرك األساسي هلا بالسهر 
ل على تطبيق القوانني األساسية والتعليمات الصادرة عن الوزارة  يف جمال النشاطات الثقافية والرياضية والعم
على تدعيم هذه النشاطات باملؤسسة وجتنيد األساتذة واألعوان لتأطري خمتلف الفروع والنوادي واليت تقام 

                                                             
  .8ص  ،1996 ،اجلزائر، ن الوطين للمطبوعات املدرسيةاالديو ، منهج التربية البدنية والرياضية ،مديرية التعليم األساسي )1(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الثالث                                                     الجانب النظري .
 

75   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

يف إطار اجلمعية ويأمر بكل املصاريف اليت يقرها مكتب اجلمعية يف حدود الصالحيات املخولة له يف هذا 
  )1(.اإلطار
  :لجنة التنسيق الوطنية المشتركة .4.2

  )2(1:يف وتتمثل مهامها
Ø  حتديد إسرتاتيجية مشرتكة قصد إعداد احملتويات واملناهج والربامج املرتبطة بتطوير وترقية املمارسات

 .البدنية والرياضية وباألنشطة الثقافية والعلمية والرتفيهية للشبيبة يف الوسط املدرسي
Ø  إعداد برامج التكوين والبحث يف ميدان األنشطة الشبابية والرياضية. 
Ø  التخصصات والشروط اخلاصة بتأخري األنشطة الشبانية والرياضة يف الوسط  دراسة وضبط

 .املدرسي
Ø   حتديد املقاييس واإلجراءات اخلاصة بإجناز واستعمال املنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لرتقية

   .أنشطة الشبيبة والرياضية يف الوسط املدرسي
  :بعض الصعوبات التي تعيق النشاط الرياضي المدرسي .3

إن النشاط الرياضي املدرسي وكغريه من األنشطة األخرى هو معرض لبعض املشاكل والصعوبات 
  )3(:نذكر منها على عدة أصعدة

  :على صعيد الوسائل البشرية   .1.3
حيث يتمثل األشكال املطروح يف نقص التأطري على مستوى املرحلة االبتدائية بسبب حصول 

دنية والنشاط الرياضي املدرسي كما أن حماولة سد هذا النقص املعلمني على أي تكوين يف الرتبية الب
 باستعمال إطارات الشبيبة والرياضة مل حتقق النمو املطلوب نتيجة النعدام وسائل العمل بصفة خاصة

  .وبعض املشاكل األخرى) املنشآت والتجهيز(
  ).الهياكل األساسية للتجهيز(على صعيد الوسائل المادية .2.3

      دة قليلة جدا وغري خاصة يف املرحلة االبتدائية، حيث أن املساحات ال تصلح إن املنشآت املوجو 
  .يف أغلب احلاالت للممارسة الرياضية بل إن استعماهلا يشكل خطرا على التالميذ

                                                             
  . 9 ، مرجع سابق، صمديرية التعليم األساسي )1(
  .5 حملة عامة عن النشاط املدرسي، ص، وزارة الرتبية الوطنية )2(
 .5مرجع سابق، ص  ،التعليم األساسي مديرية )3(
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أما بالنسبة للمنشآت اليت هي تابعة للدولة والبلديات فإن استعماهلا من طرف الرياضة املدرسية 
قلة هذه املنشآت،استعماهلا  من طرف النوادي امليدانية يف األوقات (صعوبات املختلفةحمدود جدا بسبب ال

  ).املخصصة للرياضة املدرسية،مطالبة بعض البلديات بدفع مبالغ مالية مقابل االستعمال
  :على صعيد الموارد المالية   .3.3

صفة عامة والرياضة إن نقص املوارد املالية هو من أكرب املشاكل اليت تواجه النشاط الرياضي ب
املدرسية بصفة خاصة وقد مت التأكيد بشدة يف التقارير على ضعف املبالغ املخصصة من طرف الدولة 

وعدم قدرة الرابطات على مواجهة االرتفاع املتزايد يف األسعار،مواجهة أسعار النقل واإلطعام ،مصاريف 
سية تعاين عجزا كبريا من الناحية املالية وهذا ألن التنظيم بأنواعها املختلفة وميكن القول أن الرياضة املدر 

أغلب مسامهات الدولة متنح للرياضات األخرى وألن الرياضة املدرسية ال يوىل هلا اهتمام مقارنة مع 
  .اخل... كرة السلة / رياضات أخرى كرة القدم 

  :على صعيد الوسائل القانونية والتنظيمية في مجال التأطير الفني  .4.3
يف هذا ا�ال يكمن يف عدم وجود نصوص صرحية تسمح بإدراج حجم ساعي ضمن إن املشكل 

النصاب األسبوعي لبعض أساتذة التعليم األساسي الذين يتولون مهمة تأطري الفرق التابعة ملؤسسا�ا كما 
  .هو الشأن بالنسبة ألساتذة الرتبية البدينة

  :في مجال تأطير التنظيم اإلداري والتقني   .5.3
ظفني اإلداريني والتقنيني املوضوعني حتت تصرف الرابطات وعدم وجود نصوص واضحة وضعية املو 

  .تستند إليها كانت أيضا من بني املشاكل اليت أكدت عدة رابطات على ضرورة إجياد حد هلا
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  :خالصة
لتقدم ميكن القول يف النهاية أن الرياضة املدرسية هلا من األمهية ما جيعلها معيار من معايري ا

الرياضي يف أي دول من دول العامل، حيث أن الرياضة املدرسية تساهم يف إعداد الطفل من خالل تنميته 
  .وغريها...من مجيع اجلوانب كاجلسمية، النفسية، احلركية االجتماعية

  .و�ذا ميكننا القول أن ممارسة الرتبية البدنية تساهم يف إعداد رجل املستقبل من كل اجلوانب
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  

الجانب 
 التطـبـیـقي

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الرابع                                                        الجانب التطبيقي  .
 

80   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

  :تمهيد
للتأكد من صحة أو نفي الفرضيات املقدمة يف اجلانب النظري كان ال بد لنا من دراسة تكون أكثر        

وكذا  دقة وأكثر منهجية واملتمثلة يف الدراسة امليدانية اليت من خالهلا اختيار املنهج املتبع يف هذا البحث،
  .جماالته والعينة اليت مت اختيارها له، وكذا أداة البحث كما قمنا بتحليل النتائج ومناقشتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الرابع                                                        الجانب التطبيقي  .
 

81   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

  الدراسة االستطالعية: أوال
  :المجال المكاني .1

  .  -بسكرة-مت توزيع استمارة االستبيان املوجه لألساتذة يف بعض املتوسطات والثانويات يف مدينة 
                                 -بسكرة-وزيع استمارة استبيان ملدير الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية كما مت ت

  :المجال الزماني .2
وتنقسم  2012حىت �اية شهر أفريل  2012شرعنا يف إجناز هذا البحث من بداية جانفي 

  :الفرتة إىل مرحلتني
Ø  01المرحلة:  

مرحلة البحث النظري حيث قمنا من خالهلا جبمع أهم  من بداية جانفي حىت شهر مارس وهي
  .اإلداري للنشاط البدين والرياضي يف املؤسسات الرتبويةوكذا التسيري  التنظيموخمتلف املعلومات حول 

Ø  02المرحلة:  
وهي مرحلة خصصت للجانب التطبيقي من خالل مجع  2012من شهر مارس حىت شهر ماي 

  .املعلومات ومناقشة النتائج
  المنهج المستخدم: نياثا

املنهج هو الطريق املؤدي إىل اهلدف املطلوب أو هو اخليط غري املرئي الذي يشد البحث من   
  )1(.بدايته حىت �ايته قصد الوصول إىل النتائج

ونظرا لطبيعة املوضوع الذي تناولناه يف دراستنا، وقصد حتليل النتائج ودراسة اإلشكالية اليت طرحناها فإننا   
  .تمد على املنهج الوصفي الذي خيتص جبمع البيانات والتقارير أو اجلداول الكمية أو كالمها معانع
واملنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها   

اين فيعطيها وصفا رقميا يوضح تعبريا كيفيا وتعبريا كميا فاألول يصف لنا ظاهرة ويوضح خصائصها أما الث
  .مقدار هذه الظاهرة ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

يلجأ الباحث إىل استخدام هذا املنهج من أجل فتح جماالت جديدة للدراسة اليت ينقصها القدر     
وضوع البحث اليت الكايف من املعارف وهو يريد التوصل إىل معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة مل

  )2(.تفيد يف حتقيق فهم هلا أو وضع إجراءات مستقبلية خاصة �ا
                                                             

 .42، ص 1980العراق، ، دار احلكمة ، املوصل، األصول في البحث العلمي، حممد أزهر السماك وآخرون )1(
  .181، ص 1986 مصر، القاهرة، ، دار املعارف اجلامعية،علم االجتماع والمنهج العلمي، حممد علي حممد )2(
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  تحديد المجتمع األصلي للبحث: ثالثا
إن ا�تمع يعترب مشول كافة وحدات الظاهرة اليت حنن بصدد دراستها سواء كانت وحدات العد 

  .على شكل جمموعات وبذلك فا�تمع ميثل حجم اجلموع
ومدير  أستاذ 98ويصل حوايل ) املتوسط و الثانوي(ا يشمل أساتذة الرتبية البدنية يف وجمتمع حبثنا هذ

  .الرابطة
  تحديد عينة البحث: رابعا 

حرصا منا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة حبثنا   
  :ت وذلك لسببنيبطريقة عشوائية أي أننا مل خنص العينة بأي خصائص أو مميزا

Ø  ا ال تأخذ أي اعتبارات أو متييز أو إعفاء أو�العينة العشوائية تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد أل
 )1(.صفات أخرى غري اليت حددها البحث

Ø ا أبسط طرق اختيار العينات�العينة العشوائية لكو.  

  :ضبط أفراد العينة -
  .ومدير الرابطة الوالئية للرياضة املدرسيةأستاذ يف مادة الرتبية البدنية،  20وتتكون من   

  األدوات المستعملة: خامسا
وقع اختيارنا يف هذا البحث على التقنية السائدة والشائعة وهي االستبيان كأداة جلمع البيانات   

أداة من أدوات : "والذي وجدناها أجنع طريقة للتحقق من إشكاليتنا اليت حنن بصدد البحث فيها وهي
مي معدة جلمع البيانات �دف احلصول على إجابات عن جمموعة من األسئلة واالستفسارات البحث العل

  ." املكتوبة يف منوذج أعد هلذا الغرض، ويقوم املبحوثني بتسجيل إجابا�م بأنفسهم
ويعترب االستبيان أكثر أدوات مجع البيانات واملعلومات استخداما وشيوعا يف البحوث االجتماعية   
الرياضية، كما يستعني الباحثون كثريا �ذه األداة، نظرا لكو�ا اقتصادية سهلة وسريعة يف تطبيقها والرتبوية 

سؤال  21لذلك قمنا بتحضري االستمارات االستبيانية واعتمدنا يف بنائها على استمارة ويضم االستبيان 
  .وتتمثل هذه األسئلة يف األسئلة املغلقة

  : األسئلة المغلقة .1
  .املقيدة بنعم أو ال بدون إبداء أي رأي والغرض منها تقصي احلقائق مباشرةوهي األسئلة 

                                                             
 .58، ص 1997القاهرة، مصر، ، دار الفكر العريب، لبحث العلميدليل ا ،خري الدين علة عويس )1(
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  :األسئلة المفتوحة .2
يف هذه األسئلة أعطيت احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبداء آرائهم والتعبري عن املشكلة وهذا   

  .النوع من األسئلة له درجة كبرية يف حتديد آراء أساتذة يف ا�تمع
  :ريةاألسئلة االختيا .3

هذا املبحوث جيد جدوال عريضا لألجوبة املفتوحة وما عليه إال اختيار واحد منها دون أن يتطلب   
منه جهدا فكريا كما هو احلال يف األسئلة األخرى إال أنه يف هذه األسئلة يفتح ا�ال إىل إضافات أخرى 

  .ممكنة
  :األسئلة النصف مفتوحة .4

، النصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة عليه مقيدة حيتوي هذا النوع من األسئلة على نصفني  
    .والنصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاص" نعم أو ال"

  األداة اإلحصائية المستعملة: سادسا
تساعد هذه الطريقة على حتويل البيانات والنتائج من حالتها الكمية إىل نسب مئوية وقد اعتمدنا       

حتليلنا للمعطيات العددية لالستبيانات علي القاعة الثالثية وذلك لالستخراج واحلصول على نسب  يف
  .ملعطيات كل سؤال

  :     وفيما يلي قانون القاعدة الثالثية
  100× العدد الفعال= النسبة المئوية      

   مجموع العينة                                                    
وهذا لتحويل النسبة املئوية إىل دوائر نسبية ) الطريقة الثالثية(دنا كذلك على نفس الطريقة واعتم

  .لنتائج احملصل عليها
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  تحليل ومناقشة االستبيان الخاص باألساتذة : أوال
 التسيير اإلداري ودوره في التأثير على الرياضة المدرسية : المحور األول .1

  :01السؤال رقم  .1.1
  .هل متنحكم إدارة املؤسسة احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثلها؟

 :الغرض من السؤال .1.1.1
  .معرفة مدى حرية األستاذ يف أداء مهامه اخلاصة بالرياضة املدرسية  -

  .يبين مدى حرية األستاذ في أداء مهامه : )1.1( الجدول رقم
  

  

  مدى حرية األستاذ في أداء مهامهدائرة نسبية تبين ): 1.1(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدر

  :تحليل ومناقشة النتائج  .2.1.1
من أساتذة الرتبية %  95من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نالحظ أن نسبة 

          %  05تنظيم و تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة، أما النسبة الباقية البدنية لديهم احلرية الكاملة يف 
  .من األساتذة ليست لديهم حرية تنظيم و تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة 

Ø االستنتاج:  
من خالل ما سبق نستنتج أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لديهم احلرية الكاملة يف 

وتسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة، حيث جاء يف كتاب املرشد الرتبوي الرياضي من تأليف  تنظيم
  :علي بشري الغامدي وآخرون

نعم
95%

ال
5%

النسبة المئوية
  النسبة  التكرار  اإلجابة 

  %95  19  نعم
  %05  01  ال

  %100  20  المجموع
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يقوم املدرس بتنفيذ برنامج خاص ملرحلة بناء اخلطة العامة املوضوعية يف الربنامج مث جتزئته إىل أجزاء  -
 .أصغر فأصغر حىت حيصل على الدرس اليومي

  . س أثناء املباريات التالميذ الذين جيمعون بني االمتياز اخللقي والرياضييضع املدر  -
  :02السؤال رقم  .2.1

  .ما رأيك يف النظام املنتهج يف تسيريكم حاليا مقارنة بالنتائج املتحصل عليها؟
 :الغرض من السؤال .1.2.1

  .معرفة رأي األساتذة يف النظام الذي تتبعه املؤسسة يف التسيري -
  يبين رأي األساتذة في النظام المنتهج في التسيير :)2.1( الجدول رقم

  

  
    

  رأي األساتذة في النظام المنتهج في التسييردائرة نسبية تبين ): 2.1(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدر
  :جتحليل ومناقشة النتائ .2.2.1

ساتذة يرون أن النظام من األ%  75من خالل النتائج املتحصل عليها باجلدول نالحظ أن نسبة 
          %  15، أما نسبة قارنة مع النتائج املتحصل عليها، وهذا باملعلى العمومالتنظيم و التسيري مقبول  املتبع يف

من األساتذة أن النظام %  10، ويرى يهااملتحصل علمن األساتذة فريون أن النظام جيد مقارنة بالنتائج 
  .هو نظام عشوائي املنتهج يف التنظيم و التسيري

Ø االستنتاج:  

مقبول
75%

جيد
15%

عشوائي
10% النسبة المئوية   النسبة  التكرار  اإلجابة

  %15  03  جيد
  %75  15  مقبول

  %10  02  عشوائي

  %100  20  المجموع
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من خالل ما سبق نستنتج أن النظام الذي تنتهجه أغلب املؤسسات الرتبوية يف تسيريها هو نظام 
  .التسيريالتنظيم و مقبول على العموم، ونرجع ذلك إىل قلة كفاءة وخربة القائمني على 

   :03السؤال رقم  .3.1
  .؟اف املرجوة يف املنظومة الرتبويةهل تعتربون أن املسار اإلداري املنتهج يف الرياضة يساير األهد

   :الغرض من السؤال .1.3.1
  .معرفة مدى توافق املسار اإلداري املنتهج واألهداف املرجوة -

  .وةالمنتهج واألهداف المرج يبين مدى توافق المسار اإلداري: )3.1( الجدول رقم
  

  
  .المنتهج واألهداف المرجوة مدى توافق المسار اإلداريدائرة نسبية تبين ): 3.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.3.1

من أساتذة الرتبية البدنية يرون %  40نالحظ أن نسبة  04من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 
من %  60أن املسار اإلداري املنتهج يف الرياضة املدرسية يتوافق مع األهداف املسطرة، أما النسبة الباقية 

  .األساتذة فريون العكس ألن املسار املنتهج ال يساير األهداف املرجوة
Ø االستنتاج:  

نتهجه أغلب املؤسسات الرتبوية ال يتوافق مع من خالل ما سبق نستنتج أن املسار اإلداري الذي ت
األهداف اليت تسطرها، وهذا ألن ذلك املسار مبين على خطة سيئة وألن تلك النتائج احملصل عليها تتناىف 

  .واألهداف املرجوة واملسطرة
  
  

نعم
40%

ال
60%

النسبة المئوية
  النسبة  التكرار  اإلجابة

  %40  08  نعم
  %60  12  ال
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 :04السؤال رقم  .4.1
  .؟املكلفة بتسيري الرياضة املدرسيةما رأيك يف اإلطارات  
  :الغرض من السؤال .1.4.1

  .رفة مدى كفاءة اإلطارات اليت تسري الرياضة املدرسيةمع -
  . يبين مدى كفاءة اإلطارات المسيرة للرياضة المدرسية: )4.1(الجدول رقم 

  

  
  . ة للرياضة المدرسيةمدى كفاءة اإلطارات المسير دائرة نسبية تبين ): 4.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر 
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.4.1

من أساتذة الرتبية البدنية %  90من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول نالحظ أن نسبة 
تسيري الرياضة املدرسية هلا من اخلربة ما يؤهلها خلدمة هذا بتنظيم و  يرون أن اإلطارات والكفاءات املكلفة

من األساتذة أن بعض اإلطارات ليست لديها اخلربة والكفاءة %  20، بينما يرى )الرياضة املدرسية( الا�
الكافية لتنظيم وتسيري الرياضة املدرسية، وميكن تفسري اختالف األساتذة يف احلكم على اإلطارات املكلفة 

قليلة اخلربة يف  شأة وبعض اإلطاراتتسيري الرياضة املدرسية بأنه هناك بعض املؤسسات حديثة النبتنظيم و 
  .هذا ا�ال
Ø االستنتاج:  

من خالل ما سبق نستنتج أن اإلطارات املكلفة بتنظيم وتسيري الرياضة املدرسية يف أغلب 
، ونرجع هذا إىل إملام تلك اإلطارات بالرياضة )الرياضة املدرسية(  املؤسسات الرتبوية، هي مؤهلة هلذا ا�ال

عن هذا جيب أن نقول أن الرياضة املدرسية تعاين من نقص بعض اإلطارات املختصة  ظرلناملدرسية وبغض ا
  .مثال يف بعض جماالت الرياضة املدرسية كالتنظيم والتسيري

مؤهلة
80%

غير مؤهلة
20%

النسبة المئوية   النسبة  التكرار  اإلجابة
  % 80  16  مؤهلة

غير 
  مؤهلة

04  20 %  

  % 100  20  المجموع

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الخامس                                           الجانب التطبيقي                  .
 

89   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

   :)5.1.1(السؤال رقم  .5.1
املدرسية رغبة يف حتسني  بالتسيري اإلداري للرياضةبتنظيم و  أال ترون أنه جيب تأهيل مؤطرين للقيام

  .؟داملردو 
  :الغرض من السؤال .1.5.1

  .التسيري اإلداري معرفة مدى احتياجات الرياضة املدرسية ملؤطرين خمتصني يف التنظيم و -
  :تحليل ومناقشة .2.5.1

نرى أن معظم أساتذة الرتبية البدنية كان رأيهم حول  05من خالل حتليل النتائج السؤال رقم 
بالتسيري اإلداري والقادرة على تغطية العجز  تأهيل املؤطرين أنه جيب جلب الكفاءات واإلطارات املختصة

  .الذي يعاين منه هذا العنصر اهلام من أجل تطوير الرياضة املدرسية 
Ø االستنتاج:  

من خالل ما سبق ميكن القول أن الرياضة املدرسية تتوفر على كفاءات بشرية ذات خربة ال بأس 
ث نرى أنه جيب تأهيل مؤطرين ومسريين هلم  �ا، وخمتصة بالتسيري اإلداري لكنها غري كافية لذلك، حي

  .كفاءات عالية يسامهون يف تطوير الرياضة املدرسية
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   :06السؤال رقم  .6.1
  .هل ترون أن عدم االستغالل اجليد لإلمكانيات املتاحة يرجع لسوء التنظيم و التسيري اإلداري؟

   :الغرض من السؤال .1.6.1
  .ي يف االستغالل اجليد لإلمكانيات بأي مؤسسة تربويةمعرفة مدى أمهية التنظيم والتسيري اإلدار  -

  في االستغالل الجيد لإلمكانيات  يبين أهمية التنظيم و التسيير اإلداري: )5.1(الجدول رقم
  

   
في االستغالل الجيد  التسيير اإلداريأهمية التنظيم و دائرة نسبية تبين ): 5.1(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدرلإلمكانيات 

  :تحليل ومناقشة النتائج .2.6.1
من األساتذة يرون أن التنظيم والتسيري اإلداري السيئ %  65من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

من  %35 سبةأما ن .رها الدولة يف املؤسسات الرتبويةيؤدي إىل عدم استغالل اإلمكانيات اليت توف
التنظيم والتسيري اإلداري السيئ يؤدي إىل عدم استغالل اإلمكانيات اليت توفرها  األساتذة ال يرون أن

 .الدولة يف املؤسسات الرتبوية
Ø االستنتاج:  

التسيري اإلداري اجليد له أمهية كبرية يف مجيع ا�االت، التنظيم و من خالل كل ما سبق نستنتج أن 
املدرسية، حيث أن التنظيم التسيري اإلداري الناجح يساعدنا على استغالل  وخاصة جمال الرياضة

  .اإلمكانيات املادية والبشرية بشكل جيد وبالتايل حتقيق األهداف املرغوب فيها
  
  
  

نعم
65%

ال
35%

النسبة المئوية   النسبة  التكرار  اإلجابة
  % 65  13  نعم

  %35  07  ال
  % 100  20  المجموع

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الخامس                                           الجانب التطبيقي                  .
 

91   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

  :07السؤال رقم .7.1
بني عوامل فشل التسيري اإلداري ودوره يف أي مؤسسة تربوية هو من التنظيم و هل ترى أن سوء 

  .؟املدرسيةالرياضة 
 : الغرض من السؤال .1.7.1

  .إلداري بالنسبة للرياضة املدرسيةمعرفة انطباع األساتذة حول أمهية التنظيم و التسيري ا -
  تحديد آراء األساتذة حول أهمية التنظيم و التسيير اإلداري: )6.1(الجدول رقم

    

  
  آراء األساتذة حول أهمية التنظيم و التسيير اإلداريدائرة نسبية تبين ): 6.1(كل رقم الش

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.7.1

من أساتذة الرتبية البدنية يرون %  80من خالل النتائج احملصل عليها باجلدول نالحظ أن نسبة 
سة تربوية هم من بني العوامل اليت تؤدي إىل الفشل الرياضة أن سوء التنظيم والتسيري اإلداري يف أي مؤس

  .يرون عكس ذالك% 20أما نسبة  .املدرسية
Ø االستنتاج :  

التسيري يؤدي إىل فشل الرياضة املدرسية، فنرى التنظيم و من خالل كل ما سبق نستنتج أن سوء 
اضة رتبوية من أجل تطوير الريأن التنظيم والتسيري اإلداري الناجح جيب أن يتوفر يف كل املؤسسات ال

  .املدرسية خاصة والرياضة عامة
  
  

نعم
80%

ال
20%

النسبة المئوية
  النسبة  التكرار  اإلجابة

  % 80  16  نعم
  %20  04  ال

  % 100  20  المجموع
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  دور اإلمكانيات المادية في تحسين مردود نتائج الرياضة المدرسية: المحور الثاني .2
  :01السؤال رقم  .1.2

   .؟فوز فرقكم يف املنافسات الرياضيةهل تتلقون حتفيزات عند 
  :الغرض من السؤال .1.1.2

  .للرياضة املدرسية للفرق املتفوقةالئية معرفة مدى تشجيع الرابطة الو  -
  . يبين التشجيعات المقدمة للفرق الفائزة من طرف الرابطة المدرسية: )7.1( الجدول رقم

  

  
   ة من طرف الرابطة المدرسيةالتشجيعات المقدمة للفرق الفائز دائرة نسبية تبين ): 7.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.1.2

فقط من األساتذة يتلقون % 30نالحظ أن نسبة  01من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 
من أساتذة الرتبية البدنية ال يتلقون %  70التحفيز من طرف الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية، أما نسبة 

  .من طرف الرابطة املعنية   حتفيز
Ø االستنتاج:  

من خالل ما سبق نستنتج أن التحفيز ال متنح ألغلب األساتذة من طرف الرابطة الوالئية 
  .املدرسية، وهذا راجع إىل أن تلك التحفيز تقدم للمؤسسات اليت تنتمي هلا تلك الفرق 

  
  
  

نعم
30%

ال
70%

النسبة المئوية
  النسبة  التكرار  اإلجابة

  % 30  06  نعم

  % 70  14  ال
  % 100  20  المجموع

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الخامس                                           الجانب التطبيقي                  .
 

93   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

  :02السؤال رقم  .2.2
  .؟حاليا من أجل تطوير هذه الرياضة ها الدولةما رأيك يف اإلمكانيات املادية اليت تقدم

  :الغرض من السؤال .1.2.2
  .معرفة حجم املسامهات املادية اليت تقدمها الدولة -

  :02تحليل ومناقشة السؤال رقم  .2.2.2
نالحظ أن بعض األساتذة يرون أن اإلمكانيات املادية  02من خالل حتليل نتائج السؤال رقم 

  .الزيادة يف حجم تلك اإلمكانيات من أجل تطوير الرياضة املدرسيةاليت تقدمها الدولة غري كافية، وجيب 
أما البعض اآلخر من األساتذة فريى أن الدولة حاليا تقوم بتجهيز مجيع املنشآت واهلياكل يف     

  .املؤسسات الرتبوية وتوفري كل ما يساعد على تطوير الرياضة املدرسية
Ø االستنتاج:  

لة تقوم بتوفري اإلمكانيات اليت تساعد على تطوير الرياضة من خالل ما سبق نستنتج أن الدو 
واملتعلقة بتنظيم  76/35املدرسية لكنها يف بعض احلاالت تكون غري كافية كما ورد يف اجلريدة الرمسية 

حيث كانت حصة املنشآت واهلياكل الرياضية ضئيلة : املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية وتطويرها
  .توى الوطين بل منعدمة أحيانا على املس
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   :03السؤال رقم  .3.2
  .؟املادية فقط هل ترون أن عجز الرياضة املدرسية راجع إىل قلة اإلمكانيات

 :الغرض من السؤال .1.3.2
  .رياضة املدرسية إىل العجز والفشلمعرفة األسباب اليت تؤدي بال -
  .مدرسيةيبين أسباب عجز وفشل الرياضة ال: )8.1( الجدول رقم

  

  
  .وفشل الرياضة المدرسية أسباب عجزدائرة نسبية تبين ): 8.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر

  :تحليل ومناقشة النتائج .2.3.2
أن عامل قلة  من األساتذة يرون% 45نقول أن نسبة  02من خالل النتائج يف اجلدول رقم 

من % 55أما نسبة . اإلمكانيات املادية هو السبب الوحيد الذي يؤدي إىل فشل الرياضة املدرسية
األساتذة يرون أن عامل قلة اإلمكانيات املادية ليس هو السبب الوحيد الذي يؤدي إىل فشل الرياضة 

  .هم يرون أن هناك أسباب أخرىف.املدرسية
Ø االستنتاج:  

ستنتج أن قلة اإلمكانيات املادية ليست هي السبب الوحيد الذي يؤدي إىل من خالل ما سبق ن
عجز وفشل يف الرياضة املدرسية، بل هناك أسباب أخرى كما ورد عن مديرية التعليم األساسي من خالل 

داري والتقين املوارد املالية واملوارد البشرية، التنظيم والتسيري اإل: منهج الرتبية البدنية والرياضية، ونذكر منها 
  .اخل ... 

  

نعم
45%

ال
55%

النسبة المئوية
  النسبة  التكرار  اإلجابة

  %45  09  نعم

  %55  11  ال
  %100  20  المجموع
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  :04السؤال رقم  .4.2
 .؟هل توفر لكم اإلدارة اهلياكل واملالعب ملزاولة نشاطك

  :الغرض من السؤال .1.4.2
  .معرفة ما تتوفر عليه املؤسسات الرتبوية من هياكل ومنشآت رياضية -
  .يبين ما تتوفر عليه المؤسسات التربوية من هياكل ومنشآت: )9.1(الجدول رقم 

  

  
  .ما تتوفر عليه المؤسسات التربوية من هياكل ومنشآتدائرة نسبية تبين ): 9.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.4.2

تتوفر لديهم اهلياكل من األساتذة % 50نرى أن نسبة  03من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 
من األساتذة فريون العكس، حيث ال تتوفر لديهم اهلياكل %  50واملالعب ملزاولة نشاطهم، أما نسبة 

  .واملالعب فيكتفون مبمارسة عدة نشاطات على ملعب واحد
Ø االستنتاج:  

، من خالل ما سبق نستنتج أن هناك مؤسسات تربوية تويل أمهية كبرية جلانب اهلياكل واملالعب
حيث ترى تلك املؤسسات حتتوي على أغلب أنواع املالعب والقاعات، واليت تتوفر على جتهيزات حديثة 

  .من أجل ممارسة النشاط الرياضي
  
  
  
  

نعم
50%

ال
50%

النسبة المئوية
  النسبة  التكرار  بةاإلجا

  % 50  10  نعم
  % 50  10  ال

  %100  20  المجموع
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   :05السؤال رقم  .5.2
  .؟املتوفرة لديكم ما رأيك يف اإلمكانيات

  :الغرض من السؤال .1.5.2
  .الرتبويةاملوجودة باملؤسسات  معرفة مدى صالحية وكفاية اإلمكانيات -
   يبين مدى صالحية وكفاية اإلمكانيات المتوفرة بالمؤسسات: )10.1(الجدول رقم 

 

  
  مؤسساتمدى صالحية وكفاية اإلمكانيات المتوفرة بالدائرة نسبية تبين ): 10.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :مناقشة وتحليل النتائج .2.5.2

من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن % 35من خالل حتليل النتائج احملصل عليها نالحظ أن نسبة 
اإلمكانيات اليت لديهم صاحلة وكافية مقارنة بالرياضات اليت متارس يف املؤسسة اليت يعملون �ا، أما نسبة 

، وغري صاحلة فريون عكس ذلك، حيث أن اإلمكانيات املتوفرة لديهم غري كافية متاما من األساتذة% 65
م السلطات املختصة يف هذا فأغلبية هذه اإلمكانيات حتتاج إىل الصيانة والرتميم، وهذا راجع لعدم اهتما

  .ا�ال
Ø االستنتاج:  

�ا تساعد على من خالل ما سبق نستنتج أن بعض املؤسسات حتتوي على إمكانيات ال بأس 
ممارسة النشاط الرياضي، حيث أ�ا يف أغلب األحيان تكون صاحلة وكافية أما بعض املؤسسات فتكون 

  .فيها اإلمكانيات قليلة وغري صاحلة حتتاج إىل الصيانة
  
  

كافية وصالحة
غير كافية 35%

وغير صالحة
65%

النسبة المئوية   النسبة  التكرار  اإلجابة
  % 35  07  كافية وصالحة

غير كافية وغير 
  صالحة

13  65 %  

  %100  20  المجموع

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الخامس                                           الجانب التطبيقي                  .
 

97   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

  :06السؤال رقم  .6.2
   .؟عند قيامكم بنشاطات رياضية هل تقوم اإلدارة بتدعيمكم باإلمكانيات

 :لالغرض من السؤا .1.6.2
  .معرفة حجم التدعيمات اليت تقدمها إدارة املؤسسة للفرق اليت متثلها -
  المؤسسة للفرق الممثلة لها يبين حجم الدعم الذي تقدمه إدارة: )11.1(الجدول رقم 

  

  
  المؤسسة للفرق الممثلة لها لدعم الذي تقدمه إدارةحجم ادائرة نسبية تبين ): 11.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.6.2

من األساتذة يستفيدون من اإلمكانيات اليت توفرها %  45من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 
أساتذة الرتبية البدنية من %  55إدارة املؤسسة التابعني  هلا عند متثيلها يف املنافسات الرياضية، أما نسبة 

فإ�م ال يستفيدون من التحفيز واإلمكانيات، وهذا راجع إىل أن بعض املؤسسات ال تشارك يف املنافسات 
  .الرياضية املدرسية 

Ø االستنتاج:  
من خالل ما سبق نستنتج أن بعض املؤسسات الرتبوية تقدم هلا اإلدارة إعانات وتدعيمات مالية 

لها يف املنافسات الرياضية، وذلك لرفع املعنويات وبذل أكرب جمهود من اجل خدمة ومعنوية للفرق اليت متث
مبدأ احلوافز املادية : الرياضة املدرسية وهذا ما يظهر يف التطبيقات اإلدارية الرياضية ملفيت إبراهيم عماد 

ك بتقدمي مكافئات وهذه املكافآت اليت تؤدي بدورها إىل حتفيز العامل للقيام بنشاطه بكفاءة جيدة، وذل
  .مباشرة بعد تأديته عمله
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  :07السؤال رقم  .7.2
   .؟املرجوة كيف ترى اإلمكانيات املادية املتوفرة ملؤسستكم مقارنة مع أهدافكم

  :الغرض من السؤال .1.7.2
  .املؤسسات املادية وأهدافها معرفة مدى توافق إمكانيات -
   هدافيبين مدى توافق اإلمكانيات مع األ :)12.1(الجدول رقم 

  

   
  المؤسسة للفرق الممثلة لها حجم الدعم الذي تقدمه إدارةدائرة نسبية تبين ): 12.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.7.2

من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن % 20نالحظ أن نسبة  من خالل اجلدول وبعد حتليل النتائج
من %  80اإلمكانيات املتوفرة لديهم تساعدهم يف تأدية مهامهم وتتماشى واألهداف املرجوة، أما نسبة 

  .األساتذة فريون أن اإلمكانيات املتوفرة اليت حبوز�م ال تتماشى مع اهلداف املسطرة و املرجوة
Ø االستنتاج:  

ا سبق نستنتج أن اإلمكانيات اليت تتوفر عليها أغلب املؤسسات الرتبوية مقارنة من خالل م
باألهداف اليت تسطرها هي إمكانيات قليلة وغري كافية، فنجد أ�ا ال تتماشى واألهداف املرجوة وميكن أن 

  .نرجع هذا إىل أن تلك املؤسسات ال تتوفر على إطارات ذات كفاءات عالية إداريا
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  الجيد للرياضة المدرسية  مساهمة التنظيم في التسيير اإلداري: الثالثر المحو  .3
  :01السؤال رقم  .1.3

  .؟يف املنافسات الرياضية املدرسية هل سبق وأن شاركتم
  :الغرض من السؤال .1.1.3

  .حتديد املؤسسات الرتبوية اليت شاركت يف املنافسات الرياضية املدرسية -
  الرياضيةربوية المشاركة في المنافسات يبين المؤسسات الت :)13.1(الجدول رقم 

  

  
  الرياضيةالمؤسسات التربوية المشاركة في المنافسات دائرة نسبية تبين ): 13.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.1.3

من األساتذة شاركوا يف املنافسات % 100بعد حتليل النتائج جند أن نسبة من خالل اجلدول و 
  .الرياضية املدرسية،  وهذا راجع إىل أن هناك عدة مؤسسات �تم بالرياضة املدرسية

Ø االستنتاج:  
من خالل ما سبق نستنتج أن منافسات الرياضية املدرسية لقيت اهتماما كبريا، وهذا يتمثل يف 

ة من طرف املؤسسات الرتبوية هذا من أجل تطوير هذه األخرية بصفة خاصة والرياضة املشاركات الكثري 
  .بصفة عامة

 :02السؤال رقم  .2.3
  :كيف كان التنظيم هلذه املنافسات من حيث  

 .الوجبات الغذائية.  اإلقامة -
 .؟وسائل احلماية واألمن. وقت إجراء املنافسة  -
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  :الغرض من السؤال .1.2.3
 .إجراء املنافسات الرياضية د خاللمعرفة التنظيم السائ -
  .كان التنظيم من حيث اإلقامة  كيف  معرفة -

  قاماتين معرفة التنظيم السائد داخل اإليب: )14.1(الجدول رقم 
 

  
  

  قاماتمعرفة التنظيم السائد داخل اإلين دائرة نسبية تب): 14.1(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.2.3
من أساتذة الرتبية البدنية يرون %  20من خالل النتائج احملصل عليها باجلدول نالحظ أن نسبة  

ن أن من األساتذة فريو % 80أن االقامات سيئة، وال تستويف الشروط الضرورية لإلقامة، أما نسبة 
  .رياضية فيها اجليدة وفيها السيئةاالقامات اليت حتتضن الرياضيني املشاركني يف املنافسات ال

Ø االستنتاج:  
نستنتج أن التنظيم داخل االقامات يرجع إىل نوعية املنافسات وطابعها، حيث أن املنافسات       

جهوية أو حملية فتكون اإلقامة عندما تكون وطنية تكون اإلقامة فيها جيدة، أما إذا كانت املنافسات 
  .ة بأمهية هذا النوع من املنافساتسيئة، وهذا يرجع إىل اإلمهال والالمباال
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20%
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  :الوجبات الغذائية .3.2.3
  كيف هو التنظيم من حيث الوجبات الغذائية ؟

  يبين نوعية الوجبات الغذائية  :)15.1( الجدول رقم
  

  
  قاماتمعرفة التنظيم السائد داخل اإلدائرة نسبية تبين ): 15.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
Ø تحليل ومناقشة النتائج:  

من أساتذة %  65نرى أن نسبة  04من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم        
ن الوجبات الغذائية اليت تقدم للرياضيني واملرافقني هلم تكون متوازنة وموافقة للنشاطات الرتبية البدنية يرون أ

من األساتذة فريون أن الوجبات الغذائية املقدمة ال تتناسب مع %  35واملنافسات املربجمة، أما نسبة 
  .نوعية الرياضة املمارسة 

Ø االستنتاج:  
      لوطنية يكون فيها احلرص على تقدمي وجبات تتوافق من خالل ما سبق نستنتج أن املنافسات ا       

  .مع الرياضة املمارسة، وأما إذا كانت املنافسات حملية فتقدم وجبات ال تتماشى والرياضة املمارسة
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  :وقت إجراء المنافسات .4.2.3
  .؟نظيم من حيث وقت إجراء املنافساتكيف كان الت

  يبين وقت إجراء المنافسات :)16.1(الجدول رقم 
  

  
  وقت إجراء المنافساتدائرة نسبية تبين ): 16.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
Ø تحليل ومناقشة النتائج:  
من أساتذة  % 35نالحظ أن نسبة  05من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم        

من األساتذة فريون أن وقت %  65الرتبية البدنية يرون أن وقت إجراء املنافسة مناسب وحمدد، أما نسبة 
  .إجراء املنافسة الرياضية غري مناسب متاما 

Ø االستنتاج:  
من خالل ما سبق نستنتج أن وقت إجراء املنافسات مناسب، وذلك يظهر لنا من خالل اجلانب       

توقيت : حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ : تاب نظريات وطرق الرتبية البدنية لـ النظري يف ك
النشاط الداخلي ال جيب أن يتعارض مع اجلدول املدرسي املسطر فيمكن أن ينفذ يف أوقات الفراغ ويف 

  .أوقات ما قبل الدراسة صباحا ووقت الراحة يف منتصف النهار 
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  :وسائل الحماية واألمن .4.2.3
  هو التنظيم من ناحية احلماية واألمن ؟ كيف

  .يبين وسائل الحماية واألمن ومدى توفرها :)17.1( الجدول رقم
  

  
  .وسائل الحماية واألمن ومدى توفرهادائرة نسبية تبين ): 17.1(الشكل رقم 

  إعداد الطالبمن : المصدر
Ø تحليل ومناقشة النتائج:  
من األساتذة فقط يرون أن وسائل احلماية %  20من خالل النتائج يف اجلدول نالحظ أن نسبة        

من األساتذة أن %  80واألمن متوفرة يف املؤسسات الرتبوية اليت تنظيم املنافسات املدرسية ويرى 
تتوفر على وسائل احلماية واألمن، وهذا راجع إىل عدم  املؤسسات اليت حتتضن املنافسات املدرسية ال

  .حرص املسؤولني على توفري هذا العنصر الضروري 
Ø االستنتاج:  

من خالل ما سبق نستنتج أن عنصر احلماية واألمن مل يول اهتمام كبري من طرف اهليئة       
تفسري هذا حسب طبيعة  املختصة، نالحظ ذلك يف املؤسسات اليت حتتضن املنافسات املدرسية وميكن

املنافسة ، فإذا كانت وطنية يكون احلرص فيها على توفري األمن وسالمة املشاركني والعكس صحيح يف 
  . املنافسات احمللية واجلهوية
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    : 03السؤال رقم  .3.3
  .؟املشاركني يف املنافسات الرياضيةهل تتمتعون باستقاللية يف حتديد الرياضيني 

   :الغرض من السؤال .1.3.3
 .مهامه اخلاصة بالرياضة املدرسية عرفة حرية األستاذ يف أداءم -

  . يبين حرية األستاذ في أداء مهامه الخاصة :)18.1(الجدول رقم 
  

  
  . حرية األستاذ في أداء مهامه الخاصةدائرة نسبية تبين ): 18.1(الشكل رقم 

   من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.3.3

من أساتذة الرتبية البدنية متنح هلم %  90نالحظ أن نسبة  07من خالل حتليل النتائج يف رقم       
من األساتذة فال %  10إدارة املؤسسات اليت يعملون �ا احلرية الكاملة يف أداء مهامهم، أما النسبة الباقية 

اللية يف حتديد الرياضيني املشاركني يف املنافسات، وهذا راجع إىل أن هناك هيئات أخرى يتمتعون باستق
  .تتوىل هذا األمر وتتدخل يف مهام األساتذة مما يؤثر على أداءه

Ø االستنتاج:  
من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبية املؤسسات تعطي احلرية الكاملة ألستاذ الرتبية البدنية يف        

اخلاصة بالرياضة املدرسية، وهذا يؤدي إىل حتقيق أفضل النتائج على الصعيد الوطين واحمللي  أداء مهامه
  .وبالتايل الرفع يف مستوى الرياضية املدرسية 
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  : 04السؤال رقم  .4.3
  .؟رابطة الوالئية للرياضة املدرسيةهل هناك اتصاالت بينكم وبني ال

  : الغرض من السؤال .1.4.3
  .رابطة الوالئية للرياضة املدرسيةأساتذة الرتبية البدنية وال معرفة العالقة املوجودة بني -

  يبين إن كانت هناك اتصاالت بين األساتذة والرابطة الوالئية :)19.1(الجدول رقم 
  

   
  تصاالت بين األساتذة والرابطة الوالئيةإن كانت هناك ادائرة نسبية تبين ): 19.1(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.4.3

من أساتذة الرتبية البدنية لديهم % 90نالحظ أن نسبة  08من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        
         أحد الطرفني اتصاالت بالرابطة الوالئية للرياضة املدرسية، هذا ما يؤكد وجود حرص بالغ األمهية من 

  .على التواصل من أجل تكامل املهام املطلوبة من كل طرف
  .من األساتذة فال توجد بينهم وبني الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية أية اتصاالت% 10أما نسبة      
Ø االستنتاج:  
    ساتذة الرتبية البدنية من خالل كل ما سبق نستنتج أن الرابطة املدرسية تركت ا�ال مفتوح أمام أ       

يف املؤسسات الرتبوية لكي تسهل عملية االتصال بني الطرفني، ونالحظ ذلك يف أن نسبة كبرية من 
  .األساتذة هلم اتصاالت بينهم وبني الرابطة املدرسية 

  
  
  
  

نعم
90%

ال
10%

النسبة المئوية   النسبة  التكرار  اإلجابة

  % 90  18  نعم
  % 10  02  ال

  %100  20  المجموع

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الخامس                                           الجانب التطبيقي                  .
 

106   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

      : 05السؤال رقم  .5.3
  .؟ئد باملنافسات الرياضية املدرسيةما رأيك يف التنظيم السا

  :ؤالالغرض من الس .1.5.3
  .معرفة انطباع األساتذة حول التنظيم يف املنافسات الرياضية -
  :05تحليل ومناقشة السؤال رقم  .2.5.3

خرجنا بأن معظم األساتذة يرون أن التنظيم يف الرياضة  05من خالل حتليل نتائج السؤال رقم        
نافسات الرياضية هو املدرسية هو تنظيم دون الوسط وفيه نقائص، ويرى بعضهم أن التنظيم السائد يف امل

تنظيم فوضوي وغري حمكم، ويرجع كل هذا إىل أن بعض اإلطارات واهليئات املشرفة على تنظيم هذه 
املنافسات ليست خمتصة يف الرتبية البدنية كما أكد بعض األساتذة أن التنظيم يف املنافسات الرياضية 

  .املدرسية ميكن أن يتحسن إذا وفرت الظروف املالئمة 
Ø نتاجاالست:  
من خالل كل ما سبق نستنتج أن التنظيم مل يلق اهتماما كبريا، حيث كان خمتلف من مؤسسة        

  . ألخرى، فنراه تنظيم دون الوسط أو فوضوي وغري حمكم وذلك بسبب اإلطارات املختصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الخامس                                           الجانب التطبيقي                  .
 

107   
 .مدرسیةتأثیر التنظیم والتسییر على النشاط البدني للریاضة ال

 

  : 06السؤال رقم  .6.3
  .؟خطة تنظيمية لتطوير هذه الرياضة هل تتبع إدارة املؤسسة

  : الغرض من السؤال .1.6.3
  .معرفة مدى استخدام إدارات املؤسسات الرتبوية خلطط تنظيم من أجل تطوير الرياضة املدرسية -

  سسة التربوية لخطة تنظيمية خاصة يبين استخدام إدارة المؤ : )20.1(الجدول رقم 
  

  
  إن كانت هناك اتصاالت بين األساتذة والرابطة الوالئيةدائرة نسبية تبين ): 20.1( الشكل رقم

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.6.3

يرون أن % 30نالحظ أن معظم أساتذة الرتبية البدنية  11من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        
من % 70ة يسريون عليها يف جمال الرياضة املدرسية، أما نسبة إدارة املؤسسة التابعة هلا تتبع خطة تنظيمي

األساتذة فريون عكس ذلك متاما، حيث أن إدارة تلك املؤسسات ال حتاول وضع خطط تنظيمية من أجل 
  .سامهة يف تطوير الرياضة املدرسيةحتقيق نتائج جيدة وبالتايل امل

Ø االستنتاج:  
را لألمهية البالغة اليت حيضى �ا التنظيم والتخطيط يف مجيع من خالل كل ما سبق نستنتج أن نظ         

ا�االت فإن أغلب املؤسسات الرتبوية مل تعط هذين العنصرين حقهما، أن معظمها مل يعتمد على خطط 
  .تنظيمية يف عملية التسيري وهذا كله يؤدي إىل عجز الرياضة املدرسية 

  : 07السؤال رقم  .7.3
  .؟تنظيم يف تطوير الرياضة املدرسيةبه الما رأيك يف الدور الذي يلع
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  : الغرض من السؤال .1.7.3
   .معرفة رأي األساتذة حول دور التنظيم يف تطوير الرياضة املدرسية -

  :07تحليل ومناقشة السؤال رقم  .2.7.3
نرى أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية ينظرون إىل  07بعد حتليل النتائج اخلاصة بالسؤال رقم           

ه دورا كبريا يف تطوير الرياضة املدرسية، وذلك ألن هذا العنصر اهلام هو أساس جناح تلك التنظيم أن ل
  .املنافسات املدرسية

Ø االستنتاج:  
من خالل كل ما سبق نستنتج أن التنظيم اجليد هو من العوامل اليت تساعد على إجناح عملية        

ياضية فسوف يتم حتقيق نتائج يف املنافسات الر  التسيري اإلداري فنرى أنه إذا ساد التنظيم اجليد احملكم
  درسيةمن السابقة، وبالتايل املسامهة بطريقة مباشرة يف تطوير الرياضة امل  أحسن

  تحليل ومناقشة االستبيان الخاص بالرابطة الوالئية للرياضة المدرسية : ثانيا
  .ياضة المدرسيةالتسيير اإلداري ودوره في التأثير على الر التنظيم و  :المحور األول .1

   :01السؤال رقم  .1.1
  التسيري اإلداري يف الرياضة املدرسية ؟بالتنظيم و  هل تؤمنون

  :الغرض من السؤال .1.1.1
Ø  ا بهبالتنظيم و معرفة مدى اهتمام الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية�التسيري اإلداري وإميا.  

التسيير بالتنظيم و المدرسية  يبين مدى اهتمام الرابطة الوالئية للرياضة: )1.2(الجدول رقم 
  اإلداري 
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بالتنظيم و الوالئية للرياضة المدرسية دائرة نسبية تبين مدى اهتمام الرابطة ): 1.2(الشكل رقم 
  التسيير اإلداري 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :جتحليل ومناقشة النتائ .2.1.1

جند أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية  01اجلدول رقم من من خالل النتائج احملصل عليها        
تسيري اإلداري، فبعد توزيعنا لالستبيان وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة للتنظيم و التويل األمهية الكبرية 

ري الناجح يف نطاقها مما يساعدها على حتقيق التسيري اإلداالتنظيم و املدرسية تؤمن بضرورة وجود عملية 
  .النتائج اجليدة 

Ø االستنتاج:  
التسيري اإلداري اجليد هو من بني عوامل جناح أي التنظيم و أن من خالل كل ما سبق نستنتج        

ة مؤسسة فنرى أنه جيب أن يكون هناك إملام بأمهية هذا العنصر وضرورة توفريه يف اإلدارات اخلاصة بالرياض
  .املدرسية وبشكل جيد من أجل املسامهة يف تطوير هذه األخرية
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  : 02السؤل رقم  .2.1
  .؟ة يؤدي إىل فشل الرياضة املدرسيةالتسيري اإلداري يف أي مؤسسالتنظيم و  هل ترون أن ضعف

  : الغرض من السؤال .1.2.1
Ø التنظيم سببه ضعف معرفة انطباع رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية حول التأثري السليب الذي ي

  .التسيري للرياضة املدرسية و 
لتسيير على يبين انطباع رئيس الرابطة الوالئية حول التأثير السلبي للتنظيم وا :)2.2(الجدول رقم 

  .الرياضة المدرسية
 

  
نطباع رئيس الرابطة الوالئية حول التأثير السلبي للتنظيم بين ات دائرة نسبية):2.2(الشكل رقم 

  .لتسيير على الرياضة المدرسيةوا
  من إعداد الطالب: المصدر
 :تحليل ومناقشة النتائج .2.2.1
وجدنا أن رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية يرى أن  02من خالل حتليل اجلدول رقم   .2.2.2

وامل اليت تساهم يف جناح الرياضة املدرسية، لكن إذا  التنظيم والتسيري اإلداري هو عامل من الع
كان هذا التنظيم والتسيري سيئا وضعيفا فإن الرياضة املدرسية ال حتقق أهدافها وبالتايل يؤدي إىل 

  .عجزها وفشلها 
Ø االستنتاج:  
ة، التسيري اإلداري له تأثري على الرياضة املدرسي التنظيم و أنمن خالل كل ما سبق نستنتج        

التسيري ناجحا فإنه يساهم يف تطوير وازدهار هذه األخرية، وإذا كان ضعيفا التنظيم و فإذا كان ذلك 
  .وسيئا فإنه يساهم بشكل كبري يف عدم حتقيق أهداف الرياضة املدرسية وبالتايل فشلها وعجزها 
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   :03السؤال رقم  .3.1
  ية ؟التسيري اإلداري للرياضة املدرسالتنظيم و ما رأيكم يف 

  :الغرض من السؤال .1.3.1
Ø  التسيري اإلداريمعرفة انطباع رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية حول عملييت التنظيم و.  

  .يبين رأي رئيس الرابطة الوالئية حول عملية التسيير اإلداري: )3.2(الجدول رقم 
    

  
  

  .بين رأي رئيس الرابطة الوالئية حول عملية التسيير اإلداريدائرة نسبية ت):3.2(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدر

  :تحليل ومناقشة النتائج .2.3.1
وجدنا أن رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية  03من خالل االطالع على نتائج اجلدول رقم        

على العموم، وهذا  ةمتوسط عمليةالتسيري اإلداري للرياضة املدرسية بصفة عامة هو نظيم و الت يرى أن 
واملشرفني على  االختصاص يف هذا ا�ال ونقص اخلربة عند بعض املؤطرينالكفاءة و راجع إىل قلة أهل 

  .الرياضة املدرسية
Ø االستنتاج:  
تسري الرياضة تنظم و الرابطات اليت غلب املؤسسات وخاصة أمن خالل كل ما سبق نستنتج أن      

يف هذا ا�ال، م التسيري وذلك لقلة خرب� التنظيم و املدرسية تعاين من نقص اإلطارات اليت تقوم بعملية
التسيري من أجل املسامهة يف إجناح  التنظيم و هلا خربة كافية يف جمال إطاراتوحنن نرى أنه جيب تأهيل 
  .الرياضة املدرسية إىل حتقيق نتائج أفضلهذه العملية وبالتايل الدفع ب
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  :04السؤال رقم  .4.1
  .؟يف تنظيمكم وتسيريكم اإلداريهل تتمتعون بصالحية اخذ القرار بصفة مستقلة 

   :الغرض من السؤال .1.4.1
Ø معرفة من هو صاحب القرار األول يف تنظيم و تسيري الرياضة املدرسية يف الرابطة.  

  رار في تنظيم و تسيير الرياضة المدرسيةيبين صاحب الق :)4.2(الجدول رقم 
  

 

  
  

  بين صاحب القرار في تنظيم و تسيير الرياضة المدرسيةدائرة نسبية ت):4.2(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.4.1

ميلك ال  نرى أن رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية 04ول رقم من خالل نتائج اجلد       
هذا  على أداء مهامه يف  سلبايؤثر  و هذاالتسيري اإلداري التنظيم و صالحية أخذ القرار بصفة مستقلة يف 

  .ال ا�
Ø االستنتاج:  

العمل  صفة أخذ القرار من الصفات اليت تساعد صاحبها علىمن خالل كل ما سبق نستنتج أن 
بصورة انفرادية مما يساعده على اجناز مهامه وحتقيق أهدافه، وحنن نرى أن صفة أخذ القرار يف اهليئات 

، وهذا ما يساعده على العمل بشكل الرابطة توكل لرئيس جيب  أن  املشرفة على الرياضة املدرسية دائما 
  .لصاحل الرياضة املدرسيةا انفرادي حيث ال جمال للعشوائية واالزدواجية يف أخذ القرار وهذ
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  :05السؤال رقم  .5.1
  .؟هل لديكم خلية عمل مؤهلة ميدانيا

  :الغرض من السؤال .1.5.1
  .معرفة مستوى الكفاءات اليت تتوفر عليها الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية -

  .يبين مستوى الكفاءات المؤهلة ميدانيا : )5.2(الجدول رقم
  

  
  يدانيادائرة نسبية تبين مستوى الكفاءات المؤهلة م): 5.2(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.5.1

 نرى أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تعتمد يف 05من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        
التسيري اإلداري مما  التنظيم و على خلية عمل تتكون من إطارات هلا خربة يف جمالتسيريها تنظيمها و 

  .الرياضة املدرسية  وإجناح يساعدها على املسامهة يف تطوير
Ø االستنتاج:  

 تنظيمها و أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تعتمد يفمن خالل كل ما سبق نستنتج أن 
التسيري يف أي هيئة رياضية، حيث  التنظيم و ميكن القول أنه جيب إتباع تسيريها على خلية عمل وبالتايل

كما ورد يف اجلانب النظري، حيث أن الرابطة املدرسية هي مجعية والئية   إداريةالبد من تكوين خلية عمل 
وتنسيق الرياضة يف وسط الوالية وتتكون من مجعية عامة، مكتب تنفيذي وجلان  وتسيري هدفها تنظيم

  .ه العناصر تشكل وحدة أو خلية عملوكل هذ خاصة
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  :06السؤال رقم  .6.1
  .هل ترون أن كفاءة وقدرة املسريين الذين يساعدونكم يف تأدية مهامكم كافية لذلك؟

  :الغرض من السؤال .1.6.1
معرفة مدى احتياجات الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية للكفاءات اليت تساعدها يف عملية  -

  .التسيري
  يبين مدى كفاءة المسيرين: )6.2(قمالجدول ر 

  

  
  ين مدى كفاءة المسيرينتب دائرة نسبية): 6.2(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.6.1

اليت تتوفر عليها الرابطة الوالئية  تءاوجدنا أن الكفا 06اجلدول رقم من خالل حتليل النتائج        
  . لتنظيم وتسيري الرياضة املدرسيةكافية وهي   حسنةللرياضة املدرسية 

Ø االستنتاج:  
اإلداري اليت تتوفر عليها  بالتنظيم والتسيريمن خالل ما سبق نستنتج أن الكفاءات املكلفة        

التنظيم و إ�ا تغطي العجز الذي يعاين منه وبالتايل ف حسنةالرياضة املدرسية هي كفاءات ذات خربة 
  .التسيري اإلداري للرياضة املدرسية
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  : 07السؤال رقم  .7.1
  .؟تنظيمكم وتسيريكم اإلداريهل هناك عوامل تعيق 

  : الغرض من السؤال .1.7.1
معرفة إن كانت هناك عراقيل وصعوبات تواجه عملييت التنظيم و التسيري اإلداري يف الرابطة  -

  .للرياضة املدرسيةالوالئية 
  اإلدارييبين إن كان هناك عوامل تعيق التنظيم و التسيير  :)7.2(الجدول رقم

  

  
   اإلداريإن كان هناك عوامل تعيق التنظيم و التسيير  بينت دائرة نسبية): 7.2(الشكل رقم 

  اد الطالبمن إعد: المصدر  
  :حليل النتائجت .2.7.1

وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تعاين من عدة  07من خالل حتليل اجلدول رقم        
التسيري اإلداري وحنن نرى أن هذه املشاكل تساهم يف عجز  التنظيم و مشاكل وصعوبات تعيقها يف عملية

  .الرياضة املدرسية 
Ø االستنتاج:  
التسيري اإلداري تؤدي إىل عجز التنظيم و  هناك عوامل تعيق سبق نستنتج أن  من خالل كل ما      

الرياضة املدرسية منها نقص املوارد املالية إن مل نقل غيا�ا يف بعض األحيان وكذا نقص الكفاءات 
  .ام اإلداري دون أن ننسى انعدام املقرات املالئمة يف تأدية امله التنظيم والتسيريواإلطارات املختصة ب
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  .دور اإلمكانيات المادية  في تحسين مردود نتائج الرياضة المدرسية: المحور الثاني .2
  : 01السؤال رقم  .1.2

  .؟املاديمن أين تتحصلون على دعمكم 
   :الغرض من السؤال .1.2.1

  .التعرف على مصادر الدعم الذي تتحصل عليه الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية -
  در الدعميبين مصا: )8.2(الجدول رقم

  

  
  
  

  يبين مصادر الدعم  دائرة نسبية): 8.2(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدر

  :تحليل ومناقشة النتائج .2.2.1
وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تتحصل على  01دول رقم من خالل حتليل نتائج اجل       

بعض الدعم املادي من طرف الوزارة الوصية، أي وزارة الشباب والرياضة، وكذا من حقوق االخنراط 
والتسجيل عكس هذا فهي ال تتحصل على الدعم من طرف مديرية الرتبية، وميكننا تفسري هذا بأن هذه 

  . الرياضة املدرسية األمهية الكبرية األخرية ال تويل
Ø االستنتاج:  
بعض اهليئات العمومية التابعة للدولة ال تويل أمهية كبرية  من خالل كل ما سبق نستنتج أن       

للرياضة املدرسية، حيث نرى أن بعضها ال يقدم الدعم املادي للهيئات اليت تقوم باإلشراف على الرياضة 
  .صة والرياضة بصفة عامة يف بالدناعلى تطوير هذه األخرية بصفة خا املدرسية، وهذا ال يساعد

من الوزارة 
الوصية
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  : 02السؤال رقم  .2.2
  .؟اتصاالت مع هياكل الدعم والتوجيههل لكم 

   :الغرض من السؤال .1.2.2
وهياكل ) الربطة الوالئية للرياضة املدرسية ( معرفة إن كان هناك تنسيق بني هياكل اإلدارة يف  -

  ).شباب والرياضة والرتبية الوطنيةوزاريت ال( الدعم والتوجيه 
يبين إن كان هناك تنسيق بين الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية وهياكل الدعم  :)9.2(الجدول رقم

   والتوجيه

  
الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية يبين إن كان هناك تنسيق بين  دائرة نسبية): 9.2(الشكل رقم 

   وهياكل الدعم والتوجيه
  من إعداد الطالب: المصدر

  :تحليل ومناقشة النتائج .2.2.2
نالحظ أن هناك تنسيق بني الرابطة الوالئية للرياضة  02من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        

 والتسيري اجلانب األهم يف التنظيم هو لتنسيقالوطنية باعتبار اوالرتبية املدرسية وبني وزاريت الشباب والرياضة 
العملية اليت ميكن بواسطتها وضع ترتيب ينظم اجلهد اجلماعي ويضمن وحدة العمل يف سبيل الوصول هي و 

  .ق ميكن أن تتحقق األهداف املرجوةإىل األهداف املشرتكة ومن خالل هذا التنسي
Ø االستنتاج:  

سيق الذي يكون بني الرابطات اليت تشرف على الرياضة التنمن خالل كل ما سبق نستنتج أن       
املدرسية وبني هياكل الدعم والتوجيه ميكن القول أن الدولة ممثلة مبصاحلها �تم بشؤون الرياضة املدرسية، 

أجل الوصول إىل حيث أ�ا حتاول توفري كامل اإلمكانيات الالزمة لتطوير هذه الرياضة وكل هذا من 
  .أهدافها املشرتكة
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  : 03السؤال رقم  .3.2
  .؟كيف تتم هذه االتصاالت

  :الغرض من السؤال .1.3.2
  .ليت يتم االتصال �امعرفة اهليئات ا -
  :03تحليل ومناقشة السؤال رقم  .2.3.1
من خالل حتليل هذا السؤال جند أنه يتم التنسيق واالتصال بني الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية        

وهي  ) F.A.S.S (  لة يف االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسيةوبني بعض اهليئات األخرى واملتمث
  .األساس وأيضا مديرية الشباب والرياضة وكذلك باقي الرابطات املتخصصة واليت هلا عالقة �ذا ا�ال 

Ø االستنتاج:  
الرياضة املدرسية حتضي باالهتمام من طرف اهليئات واملصاحل من خالل كل ما سبق نستنتج أن        

وهي املسؤولة األوىل عن  ) F.A.S.S (التابعة للدولة، فنرى أن االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية
الرياضة املدرسية تقوم دائما بالتنسيق مع أغلب الرابطات الوالئية اليت متثلها يف كل واليات الوطن، وذلك 

 حميط الوالية، كما ال ننسى املديريات من أجل تلبية أغلب انشغاال�ا واملسامهة يف تطوير هذه الرياضة يف
والوزارات األخرى فهي أيضا معنية �ذا التنسيق، وذلك من أجل كسب اخلربة واحلصول على التدعيمات، 

  .وهذا كله خيدم مصلحة الرياضة املدرسية يف بالدنا
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  : 04السؤال رقم  .4.2
  .؟زانيتكمه أكثر أمهية يف توزيع ميما هو امليدان الذي تولون

  :الغرض من السؤال .1.4.2
  .معرفة اجلانب الذي ختصص له الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ميزانيتها -
  :04تحليل السؤال رقم  .2.4.2

من خالل حتليل هذا السؤال وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تويل اهتمامها يف توزيع      
  . ليةواملنافسات احمل ميزانيتها إىل النقل واجلوائز

Ø االستنتاج:  
الرابطة املعنية ختصص اجلزء الكبري من ميزانيتها إىل تنظيم من خالل كل ما سبق نستنتج أن        

احلفالت التكرميية، واليت يتم فيها منح اجلوائز واهلدايا للرياضيني الذين حققوا نتائج جيدة، وكذلك توفري 
الرياضية املدرسية، وميكن القول أن ميزانية الرابطة يف املنافسات  وسائل النقل للمؤسسات اليت تشارك

  .تسيري الرياضة املدرسية ة املدرسية هي ميزانية غري كافية لتنظيم و الوالئية للرياض
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  :05السؤال رقم  .5.2
  .؟ا ماديا لتصليح املنشآت الرياضيةهل لديكم دعم 

  : الغرض من السؤال .1.5.2
  .ص لصيانة وإصالح املنشآت الرياضيةمعرفة إن كان هناك دعم مادي خمص -

  يبين إن كان هناك دعم مخصص لصيانة المنشآت الرياضية: )10.2(الجدول رقم 
 

  
  بين إن كان هناك دعم مخصص لصيانة المنشآت الرياضيةت دائرة نسبية): 10.2(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب :المصدر
  : تحليل ومناقشة النتائج .2.5.2

وبعد حتليلها وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ال  03رقم من خالل النتائج اجلدول       
تتلقى التدعيمات املادية من اهليآت املعنية واملخصصة إلصالح وصيانة املنشآت الرياضية، فالدعم الذي 

  .بية انشغاال�ا وتغطية حاجا�ا تتحصل عليه غري كاف حىت لتل
Ø االستنتاج:  
الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تعاين من مشاكل مادية حيث من خالل كل ما سبق نستنتج أن        

أن ميزانيتها صغرية مقارنة باملهام اليت توكل هلا، ونرى أن الدولة ال توفر اإلمكانيات املادية الالزمة هلذا 
صص إلصالح بعض املنشآت واهلياكل الرياضية وحنن نعلم أن بالدنا تعاين من عجز كبري القطاع، واليت خت

يف نقص ودعم وصالحية املنشآت واملالعب فالبد من وضع خطط ختصص لصيانة واجناز هذه املنشآت 
  .واليت تلعب دورا كبريا يف تطوير الرياضة املدرسية 
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  : 06السؤال رقم  .6.2
  .؟ملدرسيتسيري نشاط خارج اإلطار ا يم وتنظ هل بإمكان ميزانيتكم

   :الغرض من السؤال .1.6.2
  .معرفة إمكانية ميزانية الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية يف تنظيم و تسيري نشاطات أخرى -

  يبين قدرة ميزانية الرابطة الوالئية المدرسية على تسيير نشاط خارج نطاقها: )11.2(الجدول رقم
  

  
ن قدرة ميزانية الرابطة الوالئية المدرسية على تسيير نشاط تبي دائرة نسبية): 11.2(الشكل رقم 
  خارج نطاقها

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.6.2

الئية للرياضة املدرسية ليست نرى أن ميزانية الرابطة الو  04من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        
تسيري نشاط خارج إطارها املدرسي فميزانية الرابطة الوالئية هي ميزانية صغرية ال  تنظيم و هلا القدرة على

تكفي حىت لتلبية انشغاالت الرياضة املدرسية، وهذا راجع إىل عدم االهتمام بالرياضة املدرسية من طرف 
  .ا�الوالسلطات املتخصصة يف هذا اهليئات 
Ø االستنتاج:  

ميزانية الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية هي ميزانية صغرية ال من خالل كل ما سبق نستنتج أن 
تسيري نشاطات أخرى خارج إطارها وميكن تربير هذا  تنظيم و تليب كامل احتياجا�ا، فنرى أ�ا ال تستطيع
  .لة ألن مصادر الدعم قليلةجد ضئي إىل التدعيمات اليت متنح للرابطة املعنية تكون
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  : 07السؤال رقم  .7.2
  .؟راجع إىل قلة اإلمكانيات املاديةهل عجز الرياضة املدرسية 

   :الغرض من السؤال .1.7.2
  .إبراز األثر السليب لقلة اإلمكانيات املادية على الرياضة املدرسية -

  المدرسية يبين األثر السلبي لقلة اإلمكانيات على الرياضة : )12.2(الجدول رقم 
  

  
  بين األثر السلبي لقلة اإلمكانيات على الرياضة المدرسيةت دائرة نسبية): 12.2(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.7.2

مشكل عويص  ليس أن قلة اإلمكانيات املادية نستنتج 05من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        
تعاين منه الرياضة بصفة عامة والرياضة املدرسية بصفة خاصة وعند حتليلنا هلذا السؤال وجدنا أن قلة 

إمهال  إىل عجز الرياضة املدرسيةسبب عجز الرياضة املدرسية، ويرجع سبب  ليس هواإلمكانيات املادية 
  . يها لعملييت التنظيم والتسيريعلالسلطات واهليئات املشرفة  

Ø االستنتاج:  
املشاكل اليت تواجه الرياضة  بني من ليساإلمكانيات املادية من خالل كل ما سبق نستنتج أن       

يؤثر عليها بشكل سليب ويعود السبب إىل عدم االهتمام  ذا البصفة عامة، ويف جمال الرياضة املدرسية فه
ياضة املدرسية، وكل هذا يساهم بشكل كبري يف فشل الرياضة املدرسية، املختصة يف الر  من طرف اهليئات

  .نظرا ألمهيته البالغة عنصري التنظيم والتسيري ريفيجب احلرص على توف
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  مساهمة التنظيم في التسيير اإلداري الجيد للرياضة المدرسية: المحور الثالث .3
  : 01السؤال رقم  .1.3

  .؟ية بني املؤسسات التعليميةة رياضبتنظيم منافسات وأنشط هل تقومون
  : الغرض من السؤال .1.1.3
معرفة إن كانت الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تشرف  على تنظيم منافسات رياضية بني  -

  .املؤسسات التعليمية
  لرابطة على تنظيم منافسات رياضيةيبين مدى إشراف ا: )13.2(الجدول رقم 

  

  
  لرابطة على تنظيم منافسات رياضيةبين مدى إشراف ات دائرة نسبية): 13.2(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.1.2
وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية هي من تقوم  01من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        

نافسات الرياضية بني املؤسسات الرتبوية يف كل موسم دراسي، وتشمل هذه املؤسسات أغلب بتنظيم امل
  .أصناف ومستويات الدراسة حيث تكون فيها النشاطات متنوعة 

Ø االستنتاج:  
الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تويل الرياضة املدرسية اهتماما  من خالل كل ما سبق نستنتج أن       

  .جناحهاإاجع إىل املنافسات اليت تقوم بتنظيمها وتوفري مجيع اإلمكانيات من أجل كبريا وذلك ر 
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  : 02السؤال رقم  .2.3
  .؟ما هو نوع املنافسات املنظمة

  :الغرض من السؤال .1.2.3
  .التعرف على نوعية املنافسات اليت تنظمها الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية -

  ممارسةاليبين نوعية المنافسات : )14.2(الجدول رقم 
  

  
  

  ممارسةبين نوعية المنافسات الت دائرة نسبية): 14.2(الشكل رقم 
  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.2.3

وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تقوم بتنظيم  02ل رقم من خالل حتليل نتائج اجلدو        
منافسات يغلب عليها الطابع الرتفيهي التنافسي ويرجع سبب اختيار هذا النوع من املنافسات إىل حماولة 

  .ح عن املشاركني يف تلك املنافساتخلق روح املنافسة وكذا الرتوي
Ø االستنتاج:  
كلما تنوعت املنافسات كلما تطورت الرياضة املدرسية  هستنتج أنمن خالل كل ما سبق ن       

( فنالحظ أن املنافسات الرتفيهية التنافسية هي النوع املعتمد عليه حاليا، وهذا ما يظهر يف اجلانب النظري 
هو تتويج للحركات واألنشطة الرياضية اليت تقوم على أساس وهدف معني مبنيا ) النشاط البدين والرياضي 

  .لى خطط ومهارات حمددة يف إطار تنافسي نزيه، وذلك من أجل الوصول إىل النتيجة املرغوب فيهاع
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   :03السؤال رقم  .3.3
  .؟يم السائد يف املنافسات الرياضيةما رأيك بالتنظ

  : الغرض من السؤال .1.3.3
  .لرياضيةمعرفة انطباع رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية حول التنظيم السائد يف املنافسات ا -

  معرفة رأي رئيس الرابطة للتنظيم السائد في المنافسات الرياضية ): 15.2(الجدول رقم 
  

  
لتنظيم السائد في المنافسات معرفة رأي رئيس الرابطة لتبين  دائرة نسبية): 15.2(الشكل رقم 

  الرياضية
  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.3.3

نالحظ أن رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية يرى  03من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        
شرية، وكذا بطبيعة أن التنظيم السائد هو تنظيم مقبول على العموم وذلك مقارنة باإلمكانيات املادية والب

املنافسة ونوعيتها فإذا كانت املنافسة الوطنية يكون فيها التنظيم جيد والعكس صحيح بالنسبة إىل 
  .املنافسات احمللية أو اجلهوية

Ø االستنتاج:  
إلجراء أي منافسة جيب أن يسودها تنظيم جيد وهذا ما نراه من خالل كل ما سبق نستنتج أن        

نشاط الرياضي الالصفي اخلارجي، وهذا يف بعض دول العامل يوجد تنظيم متقدم للغاية يف إعداد وتنظيم ال
صصة يف إدارة إلدارة هذا النوع من النشاط بني املدارس ويف أغلب هذه الدول توجد احتاديات رياضية متخ

  .هذا النشاط املدرسي
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  : 04السؤال رقم  .4.3
  .؟ملنافساتضيني املتفوقني يف هذه اهل تعملون على حتفيز الريا

  : الغرض من السؤال .1.4.3
  .معرفة مدى تشجيع الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية للرياضيني املتفوقني يف املنافسات -

  في المنافسات يبين إن كانت الرابطة تقوم بتقديم التحفيزات والتشجيع: )16.2(الجدول رقم 
  

  
في  إن كانت الرابطة تقوم بتقديم التحفيزات والتشجيع تبين دائرة نسبية): 16.2(الشكل رقم 

  المنافسات
  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.4.3

نالحظ أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تقوم كل  04من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم        
جيع وحتفيز الرياضيني الذين تفوقوا وحققوا نتائج جيدة، حيث نرى أن هذا التحفيز يزيد موسم دراسي بتش

  .من طموح الرياضيني يف حتقيق نتائج أفضل 
Ø االستنتاج:  
املتفوقني والزيادة يف التطور تقوم  الرياضينيلرفع معنويات من خالل كل ما سبق نستنتج أن        

تحفيز، وهذا ما نراه يف اجلانب النظري مبدأ احلوافز املادية، حيث أن لاو  تشجيعالاهليئات املختصة بتقدمي 
مكافأة  هذه املكافآت اليت تؤدي بدورها إىل حتفيز العامل للقيام بنشاطه بكفاءة جيدة وذلك بتقدمي

  .مباشرة بعد تأديته لعمله
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  : 05السؤال رقم  .5.3
  .؟فيز وتشجيع الرياضيني املتفوقنيكيف يتم حت

  :سؤالالغرض من ال .1.5.3
  .معرفة نوع التحفيز الذي يقدم للرياضيني املتفوقني -
  :05تحليل ومناقشة السؤال رقم  .2.5.3

من خالل حتليل نتائج هذا السؤال وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تقوم بتنظيم        
لي والوطين، حيث حفالت تكرميية للرياضيني الذين تفوقوا وحققوا أحسن وأفضل النتائج على املستويني احمل

زيد ييكون حتفيزهم عن طريق منحهم الشهادات الشرفية واهلدايا التشجيعية، وحنن نرى أن هذه التحفيز 
  .من طموحهم يف حتقيق نتائج أفضل 

Ø االستنتاج:  
ما سبق نستنتج أن كل هيئة هلا احلرية يف تقدمي أي نوع من احلوافز فقد تكون كل من خالل         

  . ة وتتمثل هذه األخرية يف احلفالت التكرميية والشهادات الشرفية واهلدايا التشجيعيةمادية أو معنوي
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  : 06السؤال رقم  .6.3
  .؟ه دور يف تطوير الرياضة املدرسيةهل ترون أن عامل التنظيم ل

   :الغرض من السؤال .1.6.3
يلعبه يف معرفة انطباع رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية حول أمهية التنظيم والدور الذي  -

  .تطوير الرياضة املدرسية
  يبين انطباع رئيس الرابطة الوالئية حول دور التنظيم  :)17.2(الجدول رقم 

  

  
  انطباع رئيس الرابطة الوالئية حول دور التنظيم  تبين دائرة نسبية): 17.2(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: درالمص
  : تحليل ومناقشة النتائج .2.6.3

نالحظ أن رئيس الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية يرى يف عامل  05بعد حتليل نتائج اجلدول رقم        
التنظيم أنه هام يف مجيع ا�االت وليس فقط ا�ال الرياضي، كما يرى أن التنظيم اجليد يساهم بشكل كبري 

  .سامهة يف تطوير الرياضة املدرسيةتسيري اإلداري وبالتايل امليف إجناح عملية ال
Ø االستنتاج:  

أن التنظيم هو أحد العوامل اهلامة يف عملية التسيري وكما جاء يف  نستنتجما سبق كل   من خالل
اجلانب النظري يف كتاب التطور العلمي ملفهوم الرياضة للكاتب كمال أمريي أنه من أجل املسامهة قي 

  .إنه يتحتم وجود عنصر وهو التنظيمي جمال فتطوير أ
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  :07السؤال رقم  .7.3
  .؟ن بالتنسيق مع االحتاديات األخرىيف إطار عامل التنظيم هل تقومو  
   :الغرض من السؤال .1.7.3
معرفة إن كانت هناك اتصاالت بني الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية وبني االحتاديات الرياضية  -

  .األخرى
  معها بين االتحاديات التي تقوم الرابطة بالتنسيقي :)18.2(الجدول رقم 

  

  
  معها االتحاديات التي تقوم الرابطة بالتنسيق تبين دائرة نسبية): 18.2(الشكل رقم 

  من إعداد الطالب: المصدر
  :تحليل ومناقشة النتائج .2.7.3

نرى أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية هلا اتصاالت  06ل نتائج اجلدول رقم من خالل حتلي      
، مما جيعلها توسع رقعتها يف املمارسة واالنفتاح على نشاطات ات مع االحتاديات األخرى املختصةوعالق

  .رياضية متنوعة وإدخاهلا يف تقاليد الرياضة املدرسية 
Ø االستنتاج:  
نستنتج أن كل هيئة هلا تنسيق مع االحتاديات األخرى وهذا ما يظهر يف ما سبق  كل  من خالل       

اجلانب النظري مثل اهليئات التنظيمية لنشاطات الرياضة املدرسية اليت حتمل مكانة يف احلركة الرياضية 
ية اجلمعية الثقافية الرياضية املدرس) F.A.S.S( الوطنية، وكذلك االحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية 

)A.C.S.S( الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ،)L.R.S.S.(  
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  :االستنتاج الخاص باألساتذة : ثالثا  
بعـد اإلطــالع علـى نتــائج االسـتبيان الــذي قــدم إىل أسـاتذة الرتبيــة البدنيـة والرياضــية مـن أجــل معرفــة         

ياضــة املدرســية، والــذي قمنــا بتقســيمه إىل للر علــى النشــاط البــدين الرياضــي التســيري اإلداري تــأثري التنظــيم و 
ـــىا  شـــمليثـــالث حمـــاور  ـــأثري عل ـــدين لتنظـــيم و التســـيري اإلداري دور يف الت ،  رياضـــة املدرســـيةلل النشـــاط الب

 اإلداريالتنظـيم يف التسـيري  ةسـامهم و ،يف حتسني مردود و نتائج الرياضة املدرسية هااملادية دور  لإلمكانيات
  .، كل حمور حيتوي على عدة أسئلة ةاجليد للرياضة املدرسي

لتسـيري اإلداري علـى الرياضـة املدرسـية فوجـدنا للتنظـيم و احاولنـا إبـراز الـدور السـليب  الفرضية األوىل        
 أن نظام التسيري الذي تنتهجه بعض املؤسسات الرتبوية هو نظام عشوائي حيث أنه ال يتوافق مع األهـداف

الرقابــة ال توجـد يف أغلـب هـذه املؤسســات أي أن اإلدارة ال �ـتم بـالفرق الــيت  املرجـوة، وأن صـفة املسـطرة و
، ويف األخـري هذا ا�ـالمتثلها يف املنافسات، كما أن معظم املؤسسات الرتبوية حتتاج لإلطارات املختصة يف 

  .املتاحة يؤدي إىل عدم استغالل اإلمكانياتوغري الدقيق التسيري اإلداري السيئ التنظيم و وجدنا أن 
أردنــا أن نبـــني الــدور الـــذي تلعبـــه اإلمكانيــات املاديـــة يف حتســني الرياضـــة املدرســـية،  الفرضــية الثانيـــة        

فخرجنا بأن أغلب املؤسسات الرتبوية تويل اهتماما كبريا للفرق اليت متثلها يف املنافسات املدرسية، حيث أ�ا 
بعضها حيتاج إىل الصيانة لكنهـا تعـاين مـن نقـص التشـجيع تتوفر على منشآت وهياكل رياضية ال بأس �ا، 

والتدعيمات اليت متنحها اهليئات املتخصصة يف هذا ا�ال، كمـا وجـدنا أن اإلمكانيـات املاديـة هـي مـن بـني 
  .األسباب اهلامة اليت تساهم يف تطوير الرياضة املدرسية وهذا حسب انطباع األساتذة

ذي أردنــا مــن خاللــه أن نبــني مســامهة التنظــيم يف التســيري اإلداري للرياضــة األخــري الــ الفرضــيةويف          
املدرسية، فوجدنا أن التنظيم السـائد يف املنافسـات الرياضـية هـو تنظـيم دون الوسـط، وذلـك الخـتالف نـوع 
 املنافســة، كمــا أن أغلــب املؤسســات الرتبويــة ال تنــتهج خطــط تنظيميــة، وهــذا راجــع إىل أن اهليئــات املشــرفة
علــى تلــك املؤسســات ال �ــتم بــالفرق الــيت متثلهــا، وخرجنــا يف األخــري أن التنظــيم هــو مــن بــني العوامــل الــيت 

  .تساهم يف تطوير الرياضة املدرسية 
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  :االستنتاج الخاص بالرابطة الوالئية للرياضة المدرسية : رابعا
لرياضـة املدرسـية والـذي أردنـا مـن خاللـه بعد عرض ومناقشة االستبيان املقدم إىل الرابطـة الوالئيـة ل          

لرياضـــة املدرســـية، وكــــذلك دور النشـــاط البـــدين الرياضــــي ل التســــيري اإلداري علـــى التنظـــيم و أن نبـــني تـــأثري
  .اإلمكانيات املادية 

ـــأثري هلمـــا ، حيـــث أننيمهمـــ ينعنصـــر  االتســـيري اإلداري مهـــ التنظـــيم و الفرضـــية األوىل أن           علـــى  ت
 متوســط فيهــا تســيريال كــان التنظــيم و درســية ، يف أغلــب املؤسســات املختصــة بالرياضــة املدرســيةالرياضــة امل

التسـيري  يت التنظـيم و، كما أن أغلب تلك اهليئات تعاين مـن عـدة عراقيـل ومشـاكل تعيـق عمليـ على العموم
  .منها نقص اإلطارات املختصة يف هذه العملية، وكذلك انعدام املقرات املالئمة 

رضــية الثانيــة أردنــا أن نبــني دور اإلمكانيــات املاديــة فوجــدنا أن الرابطــة املعنيــة بالرياضــة املدرســية الف
فوزارة الشباب والرياضة هـي  تقوم باتصاالت مع الرابطات واهليئات العليا، إال أن مصادر دعمها قليلة جدا

املتعلقـة �ـا، وبعـض النشـاطات  ، وهذا ما أدى إىل عجز ميزانيتها علـى تغطيـة مجيـع النشـاطاتمن تدعمها
خـارج إطارهــا، كمــا وجــدنا أن الدولـة ال ختصــص تــدعيمات إلصــالح وصـيانة اهلياكــل واملنشــآت الرياضــية، 

  .ويف األخري وجدنا أن اإلمكانيات املادية هلا أمهية بالغة ودور مهم يف حتسني مستوى الرياضة املدرسية 
ن نبـني مسـامهة التنظـيم يف التسـيري اإلداري للرياضـة املدرسـية، حيـث أما يف الفرضـية األخـرية أردنـا أ         

وجدنا أن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية تشرف كل موسم علـى تنظـيم منافسـات رياضـية بـني املؤسسـات 
، كمــا تقــوم )الداخليــة واخلارجيــة( الرتبويــة، يكــون فيهــا التنظــيم مقبــوال علــى العمــوم وعلــى مجيــع األصــعدة

بطة املعنية ويف إطار عامل التنظيم بالتنسـيق مـع خمتلـف اهليئـات والرابطـات املختصـة يف هـذا ا�ـال، كمـا الرا
  .وجدنا أن التنظيم له دور كبري يف تطوير الرياضة املدرسية 
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  :خالصــة عــــامة
والئيــة مــن خــالل تفحــص نتــائج االســتبيان الــذي قــدم لكــل مــن أســاتذة الرتبيــة البدنيــة والرابطــة ال

للرياضة املدرسية، مت التوصل إىل بعض احلقائق اليت كنا نصبوا إليهـا والـيت مت تسـطريها يف الفرضـيات، حيـث 
يف عـدم اسـتغالل اإلمكانيـات املاديـة  ويسـاهم بقسط كبـري يؤثرالتسيري اإلداري السيئ التنظيم و وجدنا أن 

ذا كلـه حيقـق صـحة الفرضـية العامـة الـيت مفادهـا والبشرية، كما يؤدي إىل تدين مسـتوى الرياضـة املدرسـية وهـ
ــــه الســــيئ  اإلداريللتنظــــيم و التســــيري أن  الســــليب علــــى النشــــاط البــــدين الرياضــــي للرياضــــة  التــــأثريدور يف ل

  .املدرسية
Ø  ــأثري علــىلكمــا وجــدنا أن  رياضــة املدرســيةلل  النشــاط البــدين لتنظــيم و التســيري اإلداري دور يف الت

لتســــيري اإلداري للرياضــــة الــــيت تتعلــــق بأمهيــــة التنظــــيم يف ا األوىلة اجلزئيــــة وكــــل هــــذا حيقــــق الفرضــــي
  .املدرسية

Ø  كما وجدنا أن توفر اإلمكانيـات املاديـة يسـاهم بقسـط كبـري يف حتقيـق نتـائج جيـدة وهـذا مـا حيقـق
  .سيةاليت كان حمتواها دور اإلمكانيات املادية يف حتسني الرياضة املدر  الثانيةلنا الفرضية اجلزئية 

Ø  كما مت إثبات أمهية التنظيم يف إجناح عمليـة التسـيري اإلداري، حيـث وجـدنا أن مسـتوى التنظـيم يف
املنافسات الرياضية أغلبه متوسط وهو ما أثر يف البلوغ إىل النتائج املرجـوة وكـل هـذا حيقـق الفرضـية 

  .املدرسية اليت تتعلق بأمهية التنظيم يف التسيري اإلداري للرياضة  الثالثةاجلزئية 
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  :خــــاتمة
ــا  يعــرب عــن بعــدالوســط املدرســي يف  لرياضــياالنشــاط البــدين إن ممارســة       مــن األبعــاد األساســية ملنظومتن

يســتوجب علــى كــل مــن يشــرف  و غايا�ــا وأهــدافها، حتقيــقســاهم وبصــفة ملموســة يف حيــث أنــه يالرتبويــة 
على بعث نفس جديدة يف كل أنواعها مبختلف املراحل التعليمية،  عليها أن يوليها العناية الالزمة وأن يعمل

تنظــيم و اإلداري خصوصــا فبــدون وهيكلهــا ولتحقيــق ذلــك جيــب إعــادة النظــر يف الرياضــة املدرســية عمومــا 
ــ نيتســيري حمكمــ ممــا يهــدد و عشــوائيا  فــإن عمــل اهليئــات املعنيــة بالرياضــة املدرســية يصــبح فوضــويا  نيودقيق

  .و األهداف املسطرةما يؤثر على النتائج املراد حتقيقها وجودها، وهو 
األهداف اليت وجد من  حتقيق على ني يبحثتسيري حمكمبتنظيم و  هيكل إداري يسري وباالعتماد على    

تـوفري أجلها يقوم على خمطط يهدف إىل حتقيق الغايات، وذلـك بانتهـاج سياسـات واختـاذ قـرارات حمكمـة وب
حســن اســتخدام، ترقــى بالرياضــة املدرســية إىل أعلــى املســتويات الــيت حتقــق و  والبشــرية اإلمكانيــات املاديــة

  .أهدافها وغايا�ا
رياضـية الرياضـي لل لنشاط البـدينومن خالل املراحل السابقة اليت مررنا عليها يف حبثنا هذا جتلى لنا أن ا     

، وذلـــك حســـب اخــتالف مســـتوى هـــذه و التســيري اإلداري التنظـــيم املدرســية يف اجلزائـــر ختتلـــف مــن حيـــث
يــؤثران تــأثريا ســلبيا التســيري اإلداري  عنصــري التنظــيم وونوعهــا، وهــذا االخــتالف يــدل علــى أن النشــاطات 

  .حمكمني و عشوائينيغري على النشاط البدين الرياضي للرياضة املدرسية إذ كان 
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  :ياتــــــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــــت
  :بعض االقرتاحات والتوصيات -    
Ø  التسـيري اإلداري التنظـيم و ضرورة جتسـيد مجيـع اإلمكانيـات البشـرية واملاديـة مـن أجـل رفـع مسـتوى

  .للرياضة املدرسية
Ø دعم الرياضة املدرسية من خالل زيادة مصادر الدعم والتمويل ورفع نسبها.  
Ø بطة اجلزائرية للرياضة املدرسية إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي للرا.  
Ø برجمة ملتقيات وندوات علمية ودولية خاصة مبجال التسيري اإلداري يف الرياضة املدرسية.  
Ø  ضرورة حتسيس مديري املؤسسات التعليمية وأساتذة الرتبية البدنية باألمهية الكبرية للرياضة املدرسية

  .وحثهم على بذل املزيد من ا�هودات
Ø الرياضــي املدرســي يف كافــة املراحــل  البــدين لتفتــيش بضــرورة تنظــيم وتســيري النشــاطحتســني ســلك ا

  .التعليمية 
Ø جتديد العتاد والتجهيز الرياضي وصيانة اهلياكل واملنشآت.  
Ø  ضرورة التنسيق بني وزارة الرتبية ووزارة الشباب والرياضة.  
Ø  املدرسي ضيالرياالبدين استعمال املنح واإلعانات املالية املخصصة للنشاط .  
Ø  إحداث مناصب لتأطري الرياضة املدرسية.  
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  الجرائد والمجالت: رابعا
  .26/11/1997اجلزائر، : جريدة اخلرب -1

2- journal quotidien d’Algérie / liberté, le 08/04/1997. 
3- journal quotidien d’Algérie / el watan, 21/06/2000. 

  :اجللسات الوطنية والقوانني  -و 
املتعلق بتوجيه الرتبية البدنية والرياضة  95/09اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وزارة الشباب والرياضة، أمر  -1

05/02/1995 .  
ـــة  -2 ـــة للرتبيـــة 76/35األمـــر : اجلريـــدة الرمسي ـــوم  املتعلـــق بتنظـــيم املنظومـــة الوطني ـــر ي ـــة والرياضـــية وتطويرهـــا، اجلزائ البدني

  ) .7( ، العدد  16/04/1976
  . 89/03اجلريدة الرمسية القانون  -3
اجلزائر، ديسمرب ) نادي الصنوبر ( اجللسات الوطنية للرياضة، األشغال قصر األمم : وزارة الشباب والرياضة -4

1993.  
  .املدرسي وزارة الرتبية الوطنية، حملة عامة عن النشاط  -5
  . 1996منهج الرتبية البدنية والرياضية، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، اجلزائر : مديرية التعليم األساسي -6
متعلقة بتنظـيم املمارسـة الرياضـية يف الوسـط املدرسـي يف  03/02/1993مؤرخة يف  15تعليمة وزارية مشرتكة رقم  -7

  .مؤسسات الرتبية
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Ø  
Ø الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
Ø وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  
Ø  بسكرة  –جامعة محمد خيضر-  
Ø قسم التربية البدنية و الرياضية  

Ø   
Ø   
Ø أساتذة الرتبية البدنية والرياضية استمارة استبيانيه موجهة إىل :  الموضوع.  
Ø       الرتبية البدنية و الرياضية  يف إطار اجناز حبث  لنيل شهادة املاسرت يف  

Ø رياضة املدرسية النشاط البدين لل ري التنظيم والتسيري اإلداري علىتأث :تحت عنوان  
Ø  معة بواسطة هذه .نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بصدق وموضوعية�وأتعهد أن كامل البيانات ا

  .االستمارة ستكون سرية و ال تستخدم إال ألغراض علمية حبتة 
Ø  و تقبلوا منا فائق االحرتام و التقدير.  

Ø   
Ø   
Ø  
Ø إشرافتحت               :                                             إعداد الطالب:   
Ø                                               مزروع السعيد. د                  قادري توفيق                                        
Ø   
Ø  
Ø  
Ø   
Ø   

Ø  2012-2011:الجامعيةالسنة 
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Ø   
Ø  رياضة المدرسيةالنشاط البدني لل تأثير التنظيم والتسيير اإلداري على: عنوان المذكرة  
Ø  استمارة االستبيان الخاصة باألساتذة  
Ø   
Ø 1 - هل متنحكم إدارة املؤسسة احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثلها؟  
Ø            ال                                    نعم  
Ø 2 - تسيريكم حاليا مقارنة بالنتائج املتحصل عليها؟ تنظيمكم و ما رأيك يف النظام املنتهج يف  
Ø                  عشوائي                        مقبول                    جيد  
Ø 3-  اير األهداف املرجوة يف املنظومة الرتبوية ؟يس املدرسيةهل تعتربون أن املسار اإلداري املنتهج يف الرياضة  
Ø      ال                                            نعم  
Ø 4-  تسيري الرياضة املدرسية ؟بتنظيم و املكلفة  اإلطاراتما رأيك يف  
Ø        غري مؤهلة                                  مؤهلة  
Ø 5-  لرياضة املدرسية رغبة يف حتسني املردود ؟اتسيري للقيام بتنظيم و  ن بأنه جيب تأهيل مؤطرينأال ترو  
Ø - 
Ø 6-  التسيري اإلداري ؟ التنظيم و املتاحة يرجع لسوء لإلمكانياتهل عدم االستغالل اجليد  
Ø         ال                                         نعم  
Ø 7- التســيري اإلداري الســيئ يف أي مؤسســة تربويــة هــو مــن بــني عوامــل فشــل الرياضــة  التنظــيم و هــل تــرى أن

  املدرسية ؟
Ø        ال                                         نعم  
Ø 8-  عند فوز فرقكم يف املنافسات الرياضية ؟ حتفيزهل تتلقون  
Ø       ال                                         نعم  
Ø 9-  اليت تقدمها الدولة حاليا من أجل تطوير هذه الرياضة ؟ اإلمكانياتأيك يف ما ر  
Ø -  
Ø 10-  املادية فقط ؟ اإلمكانياتهل ترون أن عجز الرياضة املدرسية راجع إىل قلة  
Ø     ال                                           نعم  
Ø 11-  ؟ اهلياكل واملالعب ملزاولة نشاطكم اإلدارةلكم هل توفر  
Ø       ال                                        نعم  
Ø 12-  املتوفرة لديكم ؟ اإلمكانياتما رأيك يف  
Ø      وغري صاحلة                      غري كافية                       كافية  
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Ø 13-  عند قيامكم بنشاطات رياضية ؟ باإلمكانياتبتدعيمكم  اإلدارةهل تقوم  
Ø     ال                                            نعم  
Ø 14-  املادية املتوفرة مبؤسستكم مقارنة باألهداف املرجوة ؟ اإلمكانياتما رأيك يف  
Ø -   
Ø 15- هل سبق أن شاركتم يف املنافسات الرياضية املدرسية ؟  
Ø        ال                                         نعم  
Ø 16-  م هلذه املنافسات من حيث كيف كان التنظي:  
Ø - و الوجبات الغذائية اإلقامة  
Ø -  وسائل احلماية واألمناملنافسات  إجراءوقت  
Ø 17- هل تتمتعون باستقاللية يف حتديد الرياضيني املشاركني يف املنافسات الرياضية ؟  
Ø        ال                                        نعم  
Ø 18- م وبني الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ؟هل هناك اتصاالت بينك  
Ø     ال                                           نعم  
Ø 19- السائد يف املنافسات الرياضية ؟ والتسيري ما رأيك يف التنظيم  
Ø -  
Ø 20-  املؤسسة خطة تنظيمية لتطوير هذه الرياضة ؟ إدارةهل تتبع  
Ø     ال                                            نعم  
Ø 21- يف الرياضة املدرسية ؟ اإلداريوالتسيري  ما رأيك يف الدور الذي يلعبه التنظيم  

Ø -........................................................................................  
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Ø الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
Ø وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  
Ø  بسكرة  –جامعة محمد خيضر-  
Ø قسم التربية البدنية و الرياضية  

Ø   
Ø   

Ø استمارة استبيانيه موجهة إىل مدير الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية :  الموضوع.  
Ø  املاسرت يف الرتبية البدنية و الرياضيةيف إطار اجناز حبث  لنيل شهادة  

Ø رياضة املدرسيةلل النشاط البدين تأثري التنظيم والتسيري اإلداري على :تحت عنوان  
Ø  معة بواسطة هذه .نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بصدق وموضوعية�وأتعهد أن كامل البيانات ا

  .علمية حبتة االستمارة ستكون سرية و ال تستخدم إال ألغراض 
Ø  و تقبلوا منا فائق االحرتام و التقدير.  

Ø   
Ø  

Ø إشرافتحت                :                                            إعداد الطالب:  
Ø                                               مزروع السعيد. د                  قادري توفيق  

 
  
 

 
Ø  

Ø  2012-2011:الجامعيةالسنة 
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Ø  رياضة المدرسيةلل النشاط البدني تأثير التنظيم والتسيير اإلداري على: عنوان المذكرة  
Ø أسئلة االستبيان الخاصة برئيس الرابطة الوالئية  للرياضة المدرسية . 
Ø 1 - لرياضة املدرسية ؟ل النشاط البدين هل تؤمنون بالتنظيم و التسيري اإلداري يف  

Ø                       ال            نعم  
Ø 2 - هل ترون أن ضعف  التنظيم و التسيري اإلداري يف أي مؤسسة يؤدي إىل فشل الرياضة املدرسية ؟  

Ø                       ال            نعم  
Ø 3 -  اإلداري للرياضة املدرسية ؟ما رأيكم يف التنظيم والتسيري  
Ø جيد                    متوسط                            ضعيف  
Ø 4 - هل تتمتعون بصالحية أخذ القرار بصفة مستقلة لتسيريكم لإلدارة ؟  

Ø                     ال               نعم  
Ø 5 - هل لديكم خلية عمل مؤهلة ميدانيا ؟  
Ø   ال                                نعم  

Ø 6 - هل تعتربون أن كفاءة وقدرة املسريين الذين يساعدونكم يف تأدية مهامكم كافية لذلك؟  
Ø                         ال            نعم  

Ø 7 - هل هناك عوامل تعيق تسيريكم اإلداري للرياضة املدرسية  
Ø                       ال             نعم 
Ø - 8على دعمكم املادي ؟ حتصلون نمن أي 

Ø -  فقط من حقوق  -                 من الوزارة الوصية -                               مديرية الرتبية
  االخنراط

Ø 9 - هل لكم اتصاالت مع هياكل الدعم والتوجيه ؟  
Ø                          ال           نعم  

Ø 10-  كيف يتم ذلك ؟  
Ø ........................................................................................  

Ø ............................................................................  
Ø 11- هل لديكم دعما ماديا لتصليح املنشآت الرياضية ؟  

Ø                              ال     نعم  
Ø 12-  املدرسي ؟ اإلطارميزانيتكم تسيري نشاطات خارج  بإمكانهل  

Ø                                 ال               نعم  
Ø 13-  املادية ؟ اإلمكانياتهل عجز الرياضة املدرسية راجع إىل قلة  
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Ø                         ال                      نعم  
Ø 1 - 4هل تقومون بتنظيم منافسات رياضية بني املؤسسات التعليمية ؟ 

Ø                               ال               نعم  
Ø 15-  ما نوع املنافسات ؟) بنعم ( إجاباتكمإذا كانت  
Ø ترفيهية تروحيية                ترفيهية تنافسية             أم كالمها  

Ø 16- ما رأيكم بالتنظيم السائد يف املنافسات الرياضية ؟  
Ø - تنظيم جيد حمكم  
Ø - تنظيم مقبول  
Ø - تنظيم عشوائي  

Ø 17- هل تعملون على حتفيز وتشجيع الرياضيني املتفوقني يف هذه املنافسات ؟  
Ø    ال                                     نعم  

Ø  كيف ذلك......................................................................:  
Ø 18- هل ترون أن عامل التنظيم له دور يف تطوير الرياضة املدرسية ؟  

Ø                            ال         نعم  
Ø 19-  عامل التنظيم هل تقومون بالتنسيق مع االحتاديات األخرى ؟ إطاريف  

Ø                         ال            نعم 

Ø   
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