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أ لمدرسيةفي التنظيم للرياضة اللرابطات الوالئية واقع التسيير اإلداري الرياضي 

:مقدمة
ــا تعتمــد علــى جمموعــة مــن  تعتــرب احلركــة الرياضــية معيــارا مــن معــايري التقــدم يف مجيــع دول العــامل، حيــث أ

.القواعد واألسس البناءة تساعدها على حتقيق النجاحات واالجنازات وطنيا ودوليا 
ث أن العديـــد ومـــن بـــني هـــذه األســـس الرياضـــة املدرســـية الـــيت توجـــه إىل تالميـــذ خمتلـــف أطـــوار التعلـــيم حيـــ

من البلدان وخاصة املتقدمة أعطتها أمهية بالغة من خالل توفري كل الظروف اليت جتعـل منهـا عضـوا مهمـا وفعـاال يف 
ا  تطـــوير مســـتوى الرياضـــة، وذلـــك مـــن خـــالل ختصـــيص مبـــالغ ماليـــة ضـــخمة وتنصـــيب إطـــارات تقـــوم بتســـيري شـــؤو

ا بعــض البلــدان الــيت تنتمــي إىل العــامل الثالــث والــيت تعتــرب اجلزائــر واحــدة منهــا، وتــوفري اهلياكــل واملنشــآت املتطــورة، أمــ
ــا، ففــي الســبعينات كانــت الرياضــة اجلامعيــة مكلفــة  فكانــت للرياضــة املدرســية حظــا يف إنشــاء التنظيمــات اخلاصــة 

.بتنظيم الرياضة املدرسية، مث استبدلت باالحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية 
عاقــب الســنني مل تتــأخر الدولــة اجلزائريــة يف وضــع إطــار رمســي يف ســبيل تطــوير هــذه الرياضــة، فعلــى ومــع ت

مســتوى النصــوص والتشــريعات مت إنشــاء هياكــل اإلدارة وتســيري النشــاط الرياضــي املدرســي واإلشــراف عليــه، حيــث 
اإلداريــة التابعــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة هنــاك نوعــان مــن اهلياكــل، هياكــل الــدعم والتوجيــه املتابعــة واملتمثلــة يف اهلياكــل

.اخلاصة بالنشاط الرياضي املدرسي، وجلان التنسيق املشرتكة بني وزاريت الشباب والرياضة والرتبية الوطنية 
املتمثلــة يف تنظيمـات جهويــة وتشـمل كــل مـن االحتاديــة اجلزائريـة للرياضــة التســيري اإلداري والتنظـيموهياكـل 

.املدرسية والرابطات الوالئية للرياضة املدرسية، واجلمعيات الرياضية املدرسية، ولكل هيكل مهام خاصة به 
ا لــــه مكانــــة هامــــة يف تطــــوير الرياضــــة املدرســــية وهياكلهــــالرياضــــيوكمــــا هــــو معلــــوم فــــإن التســــيري اإلداري

ــذه الدراســة ملعرفــة واقــع التســيري اإلدارياملختلفــة، ومــن  الرياضــي للرابطــات الوالئيــة يف التنظــيمهــذا املنطلــق قمنــا 
:للرياضة املدرسية، فقمنا بتقسيم هذا البحث إىل 

:الجانب التمهيدي -1
البحـث ة إىل أهـدافإضـافأمهية البحـث مث قدمنا الفرضيات، اإلشكالية وكيفية صياغتها ومث استعرضنا فيه

بكـــل شـــى مـــع اإلحاطـــة ات الـــيت تتعلـــق بالبحـــث وتتمااملفـــاهيم واملصـــطلحمث وضـــعنا دراســـتني ســـابقتني وحـــددنا  
.جوانب املوضوع



ب لمدرسيةفي التنظيم للرياضة اللرابطات الوالئية واقع التسيير اإلداري الرياضي 

:الجانب النظري -2
:وقمنا بتقسيمه إىل ثالث فصول 

.الرياضيالتسيري اإلداري-
.التنظيم-
.الرياضة املدرسية -

:ب التطبيقي الجان-3
:وحيتوي هذا اجلانب فصلني ومها

ـــع :الفصـــل المنهجـــي-أ ـــه املـــنهج املتب ـــة البحـــث املســـتعملة، وقـــد حـــددت في وهـــو فصـــل خـــاص مبنهجي
.وكذلك األدوات والتقنيات املستخدمةإضافة إىل حتديد عينة البحث وكيفية اختيارها،واملتغريات

ــائج الفصــل الخــاص-ب ويــتم فيــه حتليــل النتــائج احملصــل عليهــا ووضــع خالصــة :بعــرض وتحليــل النت
.لكل حمور، مث خالصة عامة إضافة إىل جمموعة من االقرتاحات وتليها خامتة البحث يف األخري 
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:اإلشكالية-1
الرياضة املدرسية باتت ظاهرة اجتماعية كبرية وتعترب جزء ال يتجزأ من احلركة الرياضية، ولقد أصبحت إن 

أنشطتها ومبختلف أشكاهلا احمللية والدولية، ومبختلف قواعدها ونظمها ميدانا هاما من امليادين االجتماعية اليت 
ا الدول وهي تساهم يف بناء الفرد املتكامل عقليا، جس ديا ونفسيا، وعن طريقها ميكن حتقيق النمو النفسي تم 

وحتقيق الصفات اخللقية العامة للفرد كحب النظام والطاعة والتعاون وتسعى لتكوين شخصية الفرد وخلق جمتمع 
.واملثل العليااإلنسانيةيفهم معىن الواجب واحلق يف 

ال الرياضي  من العلماء، وقد بدى واضحا العديدباهتمامولقد حظيت تطبيقات العلوم املختلفة يف ا
ال اخلصب ومع  ا املؤثرة يف كافة مناحي هذا ا تطبيقاته تأصيلالتقدم العلمي وبالتايل استمرارإسهاما

ال واليت متثلت يف عجز الرياضة املدرسية من خالل ضعف التسيري يف التغلب على العديد من مشكالت هذا ا
املكلفني وكذا مشكل التموين وقلة املنشآت الرياضية وهذه اإلداري وسوء التنظيم وقلة الكفاءة لدى املؤطرين

الرياضة املدرسية يف مجيع النواحي األخرية يف تدهور مستمر أكثر فأكثر، ومع ذكر بعض املشاكل اليت تعانيها
:تبادر لنا طرح األسئلة التاليةاإلدارية، املادية، التكوينية واملنشآت 

:التساؤل العام- 1-1
للرابطات الوالئية يف التنظيم للرياضة املدرسية ؟هو واقع التسيري اإلداريما

:التساؤالت الفرعية- 1-2
 املدرسية ؟للرياضة الرياضي كيف هو واقع التسيري اإلداري
هل لإلمكانيات املادية دور يف حتسني الرياضة املدرسية ؟
هل يساهم التنظيم يف التسيري اإلداري للرياضة املدرسية ؟

:الفرضيات-2
:الفرضية العامة-2-1

.دور يف التأثري السليب على الرياضة املدرسيةللتسيري اإلداري
:الفرضيات الجزئية

.دور يف الـثأثري على الرياضة املدرسيةللتسيري اإلداري-
.لإلمكانيات املادية دور يف حتسني مردود ونتائج الرياضة املدرسية-
.يساهم التنظيم يف التسيري اإلداري اجليد للرياضة املدرسية-
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:أهمية البحث-3
:علمية نظريةأهمية-3-1
.يف حتسني الرياضة املدرسيةأمهية التسيري اإلداريتوضيح -
.إىل أي مدى وصلت الرياضة املدرسية يف اجلزائر من الناحية التكوينيةتوضيح -
وكذا توضيح احلالة اليت هي عليها الرياضة املدرسية من الناحية التسيريية أمهية التسيري اإلداريمعرفة -

.واإلدارية
.إدراك الرياضي والقارئ باالهتمام الرياضة املدرسية- 
:أهمية علمية تطبيقية -3-2
.اجلانب النظري على اجلانب التطبيقيإسقاط-
.توضيح احلالة اليت عليها إدارة الرياضة املدرسية وذلك إحصائيا-

:أهداف البحث-4
يرمي حبثنا هذا إىل تسليط الضوء على الرياضة املدرسية يف ظل وجود تسيري إداري حمكم، ومن بني هذه 

:األهداف نذكر ما يلي
.املدرسية من خالل جانب التسيري اإلداريمعرفة واقع الرياضة -
.الوصول إىل أن التنظيم جانب هام يف التسيري اإلداري-
. إبراز دور اإلمكانيات املادية يف حتسني مستوى الرياضة املدرسية-
لرفع مستوى الرياضة املدرسية من حيث التسيري اجليد والدعم واقرتاحاتحماولة الوصول بتوصيات -

.العقالين هلذه الرياضة

:الدراسات السابقة-5
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حياول الباحث اإلطالع ملا وصل إليه سابقوه لتجنب التكرار وينطلق من حيث توقفوا واملواضيع 
ال الرياضي فاقتصرت علىاليت تطرقت إىل التسيري اإلداري يف ا :لرياضة املدرسية يف ا

" على املمارسة الرياضية دور التسيري اإلداري يف املنشآت الرياضية وأثره" كانت بعنوان: األولىةالدراس- 5-1
ما مدى تأثري التسيري اإلداري يف املنشآت الرياضية : " ودارت إشكالية البحث حول السؤال الرئيسي التايل

:وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية" املمارسة الرياضية؟ على 
النقص الفادح يف اإلطارات العلمية املتخصصة يف التسيري اإلداري واملنشآت وهذا يؤثر سلبا على عملية - 

.التسيري فينعكس على املمارسة الرياضية وعلى الرياضة بشكل عام
وغياب الدور الفعلي يف املنشآت الرياضية نظرا لعدم وجود نقص يف كفاءة القائمني على عملية التسيري- 

.الرجل املناسب يف املكان املناسب مما يؤدي إىل ضعف املستوى
واستعمال الباحث االستبيان، املالحظة، املقابلة واملعاينة كما اعتمد على املنهج الوصفي وكانت العينة 

) السلة، كرة الطائرة، كرة القدم، الكارايت، رياضة محل األثقالألعاب القوى، كرة(عشوائية متمثلة يف ستة فرق
1945ماي 08املركب الرياضي ورتال البشري باملسيلة، املركب الرياضي " وكذلك املركبات الرياضية واملتمثلة يف 

".بربج بوعريريج1955أوت 20بسطيف، املركب الرياضي 
ية ملوضوع هام وشائك والذي يعترب من أهم املشاكل املناقشة العلم: وجاءت أهداف البحث كما يلي

اليت تواجه األسرة الرياضية وحماولة الوصول إىل نتائج موضوعية يتم من خالهلا فتح آفاق جديدة لفهم أسباب 
جناح أو إخفاق الرياضة يف املنشآت الرياضية وحماولة توضيح الرؤيا لالعبني واملدربني بصفة عامة عن املنشآت 

.)1(ةالرياضي
كانت اإلشكالية " إدارة النوادي وبعض الفرق الرياضية بوالية مستغامن" كانت بعنوان :  الدراسة الثانية- 5-2

هل التسيري اإلداري يعتمد على الطرق العلمية لتحقيق النجاح؟ وتوصل الباحث إىل النتائج : يف التساؤل التايل
:ي والفرق واملدربني على الشكل التايلالتالية واليت كانت خاصة باملسريين ومخس رؤساء للنواد

النقص الفادح يف اإلطارات العلمية املتخصصة يف إدارة وتسيري الفرق الرياضية لوالية مستغامن : المسيرين
وهذا يؤثر سلبا على عملية التسيري فينعكس سلبا على الرياضة بشكل عام وإمهال اهليكل التنظيمي ونقص 

.نعكس على العمل اإلداري يف اهليئة الرياضيةمستوى الطاقم اإلداري وهذا ي

اف، املسيلة، وايل رفيق، دور التسيري اإلداري يف املنشآت الرياضية وأثره على املمارسة الرياضية، قسم اإلدارة والتسيري الرياضي، جامعة حممد بوضي-1
2007.
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يف النوادي والفرق الرياضية نقص يف كفاءة القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي: المدربين
نظرا لعدم وجود الرجل املناسب يف املكان املناسب مما يؤدي إىل ضعف املستوى واستعمال الباحث استمارة 

رين واملسريين واستخدام اإلحصاء من أجل حتليل وترمجة النتائج وكذا املصادر واملراجع جبمع إستبيانية موجهة للمدي
املادة اخلربية واعتمد الباحث على املنهج املسحي، كانت عينة البحث عشوائية وذلك على بعض النوادي والفرق 

لرؤساء الفرق والنوادي وكذا مخسون الرياضية  لوالية مستغامن ووزعت عليهم االستمارات وكانت أو بعني استمارة 
للمدربني ملختلف الرياضات  ومتثلت أهداف البحث يف الكشف عن الوجه احلقيقي للتسيري واإلدارة يف بعض 
النوادي الرياضية وإبراز دور التسيري واإلدارة يف بعض النوادي الرياضية بوالية مستغامن توضيح مدى عالقة التسيري 

ا بالعلوم املختلفةواإلدارة باألندية ال .)1(رياضية بوالية مستغامن وعالقا

من خالل اإلطالع على الدراستني السابقتني نالحظ أن هناك أوجه سبه بني النتائج : مناقشة الدراستين
فتم التطرق إىل النقص الفادح يف اإلطارات العلمية املتخصصة   يف تسيري وإدارة املنشآت والفرق الرياضية 

يف كفاءة القائمني على عملية التسيري وغياب الدور الفعلي يف املنشآت والفرق الرياضية، وبعد وكذا النقص
مناقشتنا للدراستني السابقتني الحظنا أن هناك اهتمام بالتسيري اإلداري للمنشآت والفرق والنوادي الرياضية 

.وإمهال التسيري اإلداري للرياضة املدرسية والذي يعد حمور دراستنا

.2005عرايب مصطفى، التسيري وإدارة بعض النوادي والفرق الرياضية، قسم الرتبية البدنية والرياضية ، - 1
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:حديد المصطلحاتت-6
:التسيير- 6-1

هو عملية حتديد األهداف وتنسيق اجلهود لألشخاص أو األفراد من أجل بلوغها حيث أنه عملية دائرية 
.)1(تبدأ بتنظيم التخطيط، التوجيه، الرقابة

هي التنسيق الفعال للموارد املتاحة من خالل العمليات املتكاملة للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة :اإلدارة
لتحقيق أهداف العمل اجلماعي بطريقة تعكس الظروف البيئية السائدة وحتقق املسؤولية االجتماعية لذلك 

.)2(العمل
:الرياضة- 6-2

دريب وتعليم الفرس حركات وإيقاع منسجم روض الفارس فرسه أي قام بت: روض يروض ويقال:لغة
سواء أكان ذلك يف امليدان أو على اهلواء الطلق، ويقال أن الصيام رياضة من خالله يعود اإلنسان 

عن األكل والشرب وفعل املنكرات كما أن الصالة رياضة ألن اإلنسان واالمتناعنفسه على الصرب 
الرياضة ظاهرة تعود، وجاء يف تعريف الرياضة عند اعتباريصليها مخس مرات يف اليوم، ومنه ميكننا 

ذيب األخالق النفسية مبالزمة العبادات والتخلي عن الشهوات ا  .  )3(الصوفية على أ
دف حتقيق أفضل نتيجة ممكنة  من املنافسة ال"عرفها كوسال : اصطالحا ا التدريب البدين  بأ

امن أجل الفرد فقط وإمنا من  . )4(أجل الرياضة يف حد ذا
ا أحد األشكال الراقية للظاهرة احلركية لدى اإلنسان وهي ظهور متقدم"كما عرفها أمني اخللويل  من اللعب أ

. )5("وهي األكثر تنظيما واألرفع مهارة
:المدرسة- 6-3

هو املوضوع الذي يتعلم فيه الطلبة املذهب يقال هذه مدرسة النعم أي طريقها وكون الشاعر :لغة
).6(مدرسة أي أوجد إتباعا يتقيدون به يف منهجه

).05(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص1فيق الطيب، حمل التسيري وأساسيات ووظائف التقنيات، جحممد ر - 1
).10(، ص2007حممد فوزي حلوة، مبادئ اإلدارة،دار أجناد للنشر والتوزيع، األردن، - 2
).413،1034(ص، 1990بن هادية وبلحسني بليش، القاموس اجلديد للطالب، لبنان، يعل-3-6
لس الوطين الثقايف، األدب والفنون، بدون طبعة، الكويت -4-5 تمع، ا ).32(، ص1996أمني أنور اخلويل، الرياضة وا
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هي املؤسسة اليت يتلقى فيها مبادئ التعليم األولية وهي املوضوع الذي يتم فيه ترسيخ القيم :اصطالحا
.ماعيةوإمتام تربية الفرد وتنشئته االجت

:الرياضة المدرسية
هي عبارة عن منافسات رياضية تقام يف املدارس وفيما بينها على خمتلف الرياضات اجلماعية والفردية املقررة يف 

ا .الربنامج السنوي اخلاص 
العلمية الطبية الصحية الرياضية اليت بإتباعها يكسب اجلسم أو هي جمموعة العمليات والطرق البيداغوجية

.)1(الصحة والقوة والرشاقة واعتدال القوام
هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة، فبدون تسيري دقيق تعم الفوضى بشكل : التسيير اإلداري- 6-4

.)2(يهدد وجود الشيء املسري إداريا وهو يوفر درجة من االنتظام والتنسيق
هو عملية تقسيم وتوزيع وتنسيق للسلطات واملسؤوليات واالختصاصات  يهدف إىل  حتقيق : التنظيم- 6-5

.أهدافه املوضوعة

).129(، ص1980، دار املعرفة، القاهرة، 2إبراهيم حممد سالمة،اللياقة البدنية،االختبارات والتدريب،ط- 1
.2003/2004عبد القادر حاكمي، واقع التسيري اإلداري للرياضة املدرسية، تربية بدنية ورياضية، العلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر،- 2







:تمهيد
ا وأنشــطتها،  إن الرتبيـة البدنيـة والرياضـية تعمـل دائمـا بلغـة الفريــق، سـواء كـان ذلـك علـى مسـتوى مؤسسـا

.ومن هنا يكون التسيري اإلداري ضرورة حتمية مصاحبة للرتبية البدنية والرياضية
ـــا يف حســـن تســـيريهم وكيفيـــة ـــا وإدار تعـــاملهم مـــع ويـــرتبط جنـــاح أي مؤسســـة أو منشـــأة مـــا بنجـــاح قياد

.العوائق واملشاكل اليت تواجههم واليت هي يف سريورة دائمة
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:مفهوم التسيير-1
وكلمــة التســيري العلمــي هــي كلمــة واالجتماعيــةاالقتصــاديةيعتــرب التســيري مــن العلــوم احلديثــة مقارنــة بــالعلوم 

.سني مردودية املؤسسات حبثا عن مستوى عايل من النمو والتطوربدافع احلاجة إىل حتتمرادفة لعلوم التسيري ظهر 
:تعريف التسيير-2

وجهــة بــاختالفتعريــف حمــدد للتســيري لقــي عــدة صــعوبات، حيــث ختتلــف معــاين كلمــة التســيري إىل إن الوصــول 
افت معـاين جديــدة نظـر القـائم بتعريفـه، فالتسـيري مـثال مثــل بـاقي العلـوم األخـرى طـرأت عليـه عــدة تطـورات الـيت أضـ

:ملعناه، حبا لإلطالع على الكتب اليت تتكلم عن التسيري جند أن هناك تعاريف خمتلفة هلذه الكلمة فنجد أن
يــــرى أن التســــيري هــــو أن تعــــرف بالضــــبط مــــاذا تريــــد مث أن تتأكــــد أن األفــــراد يــــؤدون <<: فريــــدريك تــــايلور

.)1(>>بأحسن وأرخص وسيلة ممكنة
.)2(>>التسيري هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر وتنسق وتراقب<<: ويقول هنري فايول

أنــه إجيــاد واحملافظــة علــى ظــروف بيئيــه ميكــن لألفــراد مــن خالهلــا حتقيــق أهــداف <<": روبــرت البــانيز"ويــرى
.)3(>>معينة بكفاءة وفعالية

مليــــة التخطــــيط والتنظــــيم ومــــن خــــالل التعــــاريف الســــابقة ميكــــن أن نقــــول أن التســــيري هــــو قيــــام األفــــراد بع
.وإصدار األوامر بأحسن الوسائل املمكنة وذلك من أجل حتقيق أهداف معينة بكفاءة وفعالية

:التسيير في التربية الرياضية-3
ـــه مجاعـــة مـــن النـــاس إىل شـــخص يقـــود هـــذه اجلماعـــة حنـــو حتقيـــق األ ـــاج كـــل عمـــل مـــنظم تؤدي هـــداف حيت

م واإلمكانيــات املطلوبــة حــىت حتقــق األهــداف بالدرجــة األوىل مــن الكفــاءة والفعاليــة املوضــوعية فيهيــأ هلــا املنــاخ املالئــ
متنوعـة علـى مسـتويات إداريـة متفاوتـة يف وأعبـاءونظرا لألمهية البالغة هلذا الدور الذي يؤديه املسـري بـدرجات خمتلفـة 

ن اشــباب وحــىت داخــل اهليئــات مــن جلــرياضــية وأنديــة ومراكــز الواحتــاداتملبيــة و خمتلــف اهليئــات الرياضــية مــن جلــان أ
.)4(متخصصة

.123، ص2000ي، إدارة األعمال، الوظائف واملمارسات الوظيفية، دار النهضة العربية، بريوت، أمحد الشرقاو -1-2
.3، ص1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 1تقنيات،ج. وظائف. حممد رفيق الطيب، مدخل التسيري أساسيا-3
.35، ص2002، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1طعصام بدوي، استثمار الوقت يف إدارة اهليئات الرياضية، -4
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:ف المسيريتعر -4
:للمسري منهااريفهناك عدة تع

هـو ذلــك الشــخص الــذي يســتطيع القيــام باألعمــال وإجنـاز املهــام مــن خــالل اآلخــرين فهــو خمطــط ومنشــط 
عمــال اآلخــرين، ومــنظم ومراقــب ومنســق جلهــود اآلخــرين لبلــوغ غــرض مشــرتك وعليــه يعتــرب املســري كــل مســؤول عــن أ

. )1(القرارات وإال فإنه يفقد صفته كمسري ويتحول إىل منفذ فقطالختاذوال بد أن تكون للمسري سلطة معينة 
مبهامــه جيــب عليــه أن يشــرف علــى مجاعــة مــن املرؤوســني الــذين يقومــون بتأديــة األعمــال أن يقــوم ولكــي يســتطيع

.اختصاصهالقرارات يف نطاق واختاذمر واملهام املطلوبة منهم وذلك عن طريق إصدار األوا
ا يف تأدية أعمـاهلم وهـو الـذي و امل سري هو الفرد الذي يقوم بتوجيه املرؤوسني ويبني هلم الطريقة اليت يتبعو

يضــع خطــة التنفيــذ أي حتــدد مــا جيــب عملــه ومكــان العمــل والــزمن لتأديــة الوســائل واألدوات املســتخدمة للتنفيــذ، 
يتولــون تأديــة كــل ذلــك يف ضــوء التكــاليف املقــدرة وحتقيــق درجــة كافيــة يف اإلنتــاج إضــافة إىل ذلــك واألفــراد الــذين 

قــــرارات اختــــاذقيامــــه باألنشــــطة واملهــــام الــــيت يتــــوىل اإلشــــراف عليهــــا وكــــذلك مبتابعتــــه ورقابتــــه لنتائجــــه ليــــتمكن مــــن 
حيصـــل علـــى القـــدر الكـــايف مـــن أنوجيـــب علـــى اجلميـــع ،)2(واالحنرافـــاتلتصـــحيح ومعاجلـــة األخطـــاء واإلجـــراءات

.املعرفة ومبادئ اإلدارة قبل أن يقوم مبمارستها
:أدوار المسير-4-1

ـدف معرفـة مـا إذا كـان هـؤالء " منتز برج"يتبع  سلوك عدد من املسريين يف مسـتوى القمـة خاصـة،وذلك 
م يقومون بتمثيل أدوار معينة صنفها إىل ثالث  :جمموعات وهييقومون بوظائف حيث رأى أ

:ةئقياألدوار العقال-4-1-1
:وتتمثل يف تأمني سري العمل يف صور منتظمة وهي كاآليت

.صاحب األمر يف عملهو هنا جيب أن يفهم املسريون اآلخرون بأنه هو املمثل : الواجهة-1
.حيث يقوم املسري بتوجيه املرؤوسني: القائد-2
.مله وبني املسريين واملسؤولني اآلخرينجيب أن يكون املسري مهزة وصل بني ع: الرابط-3

.12،13حممد رفيق الطيب، مدخل التسيري أساسيات ،وظائف، تقنيات، مرجع سابق، - 1
.12، ص1997، دار الكتاب احلديث، مصر، 1حممد قطب راشد، مسري عباس،اإلدارة والتنظيم يف جمال  الرتبية البدنية والرياضية، ط- 2
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:األدوار اإلعالمية-4-1-2
:جلهات املعنية وهي كما يليإىل اوتعين احلصول على املعلومات وإيصاهلا

.امللتقط للمعلومات اليت تفيد يف تسيري شؤون عمله-1
.موصل إطالع املرؤوسني على جمريات العمل-2
.نفوذ يف الداخل واخلارجاملتحدث مع اجلهة الرمسية وصاحب ال-3

:األدوار التقريرية-4-1-3
:ختاذ القرارات وهي على الشكل اآليتاوتشمل 

.حيث يقوم املسري باملبادرات الالزمة للتكيف والتطور: المستحدث- 1
.ب تفادي املشاكل قبل وقوعها ويقوم مبعاجلتها عند ما تقعأي جي: معالج المشاكل- 2
.الوسائلباستعمالاملهام على األشخاص املعنيني هو الذي يوزع: موزع الموارد- 3
.)1(هو الذي يربم العقود ويقبل اإللتزامات ويقدم التنازالت للمسؤولني- 4

إن أنشـــطة املســـري هـــي يف الواقـــع أنشـــطة قياديـــة وهـــذا يتطلـــب إملامـــا ألســـاليب القيـــادة :وظـــائف المســـير-4-2
ا املسريلوميكننا أن نذكر األعما :اليت يقوم 

.التخطيط وحتديد السياسات-
.تنظيم أنظمة اآلخرين-
.تفويض السلطة واملسؤولني-
.الرقابة على النتائج املطلوبة-
.اإلشراف على تقدمي النتائج-
. إصدار األوامر والتعليمات-
.تفسري وتبليغ السياسات-
.تدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية وحتمل العمل اإلداري-
)2(.د املختلفة بالعناصر املكونة للعمال اإلدارينيتنسيق مجيع اجلهو -

).20-17(حممد رفيق الطيب، مدخل التسيري أساسيات ،وظائف، تقنيات، مرجع سابق،) 1-2(
.20، ص1997، بن عكنون الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط2محمد رفیق الطیب، مدخل التسییر أساسیات ،وظائف، تقنیات، ج-2
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:مؤهالت المسير الناجح-4-3
لكي ينجح كل مسري يف شغل مركزه جيب أن يواجه األعمـال الـيت حتـت إشـرافه ويسـريها يف يسـر وسـهولة  

احلاجــة ريقــدصــحيحا ويشــرتط يف املســري أن اســتخدامايفهــم مبــادئ التنظــيم واإلدارة ليســتخدمهما أنكمــا جيــب 
العالقــات الســليمة بــني مجيــع العــاملني معــه مــن مســتلزمات النجــاح عليــه إىل العالقــات اإلنســانية ويعــرف مــن تكــون 

بوضوح وخيطط ملرؤوسه اإلجراءات الـيت تبـيح تنفيـذ هـذه األهـداف ويفـوض السـلطة الضـرورية إىل أهدافهوأن يرسم 
ملراحــل املختلفــة للعمــل ويســتنبط وســائل الرقابــة الــيت تضــمن األشــخاص الــذين يقــع علــى عــاتقهم مســؤولية تنفيــذ ا

:تنفيذ اخلطة ويستعرض بعض املؤهالت املميزة للمسري الناجح ونلخصها يف ما يلي
.الطاقة اإلداريةامتالك-
.احملافظة على السلك اإلداري ومميزات القيادة-
.القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم-
.التنظيماستخداماجلدارة يف -
.إبداء اآلراء السديدة-
.ضبط النفس-
.االستقامة-
.ل الزمالءاالقدرة على تنسيق أعم-
)1(.الرقابة-

:أقسام املسريين-4-4
:ميكننا التمييز بني ثالث مستويات للمسريين كما يلي

:املسريون القاعديون-4-4-1
انتقـــائهمات التنظيميـــة وجيـــري املـــوارد يف املســـتوياســـتعماليقومـــون باإلشـــراف علـــى املســـتخدمني وعلـــى 

م التقنيــــة حيــــث يتفوقــــون علــــى زمالئهــــم مــــن حيــــث حســــن األداء، أمــــا مهمــــتهم فتتمثــــل  م ومهــــار بــــالنظر خلــــرب
م مع هـؤالء املرؤوسـني بغـرض أنيف تأكيد  املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ بالشكل املناسب وهم يقضون معظم أوقا

.  النصح واإلرشاد

.12/13، ص 1998شر للكتاب، القاهرة مصر، ،دار الن2إبراهيم العمري، اإلدارة دراسة نظرية تطبيقية، ط- 1
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:المسيرون األواسط-4-4-2
يلعبــون دور الوســطاء بــني املســريين القاعــديني مــن جهــة اإلدارة العليــا مــن جهــة أخــرى و يتمثــل دورهــم يف 

م يف كتابـة التقـارير وحضـور استعمالتنظيم  ومراقبة املوارد للتأكد من حسن تسيري التنظـيم  و يقضـون معظـم أوقـا
.االجتماعات

:اإلدارة العليا-4-4-3
ميــارس املســـريون هنـــا مهـــامهم يف قمـــة اهلـــرم التنظيمـــي حيـــث يقومـــون برســـم املســـار العـــام للمنشـــآت، أمـــا 

د مــن يــالوســطى  والتأكيتخطــيط و رســم السياســات العامــة و تنســيق أنشــطة اإلدار العملهــم األساســي فيتمثــل يف 
ين مـــن اإلدارة الوســـطى و خاصـــة مـــن ســـالمة املخرجـــات النهائيـــة يف مســـتوى القاعـــدة و جتـــري ترقيـــة هـــؤالء املســـري 

.   )1(التخصصات األساسية أي اإلنتاج أو التحويل و البيع
:واقع التسيري يف اجلزائر-5

خـــدمات املســـري علـــى يالحـــظ يف اجلزائـــر أن ظهـــور املهنـــة التســـيريية تأخـــذ نظـــرا لعـــدم وجـــود طلـــب فعـــال 
:املتمهن وهذا راجع لعدة أسباب منها

، فهــو خيــتلط تــارة مــع القــانون وتــارة أخــرى مــع السياســة االقتصــاديةري منشــآت األعمــال غمــوض مفهــوم تســي-
.الشخصيةاالجتهاداتوأخرى مع اإلدارة العامة وأخرى مع 

اســـتقالليةتســـيريية متميـــزة ذات قراطيـــة وصـــائية مل تســـمح بظهـــور جـــزريف قبضـــة بريو االقتصـــاديةواقـــع منشـــآتنا 
.مسؤولية

، فـــذلك الـــنمط املنجــــز لــــإلدارةلداخليــــة واخلارجيـــة مـــع مقتضــــيات الـــنمط التجميعـــي تـــأقلم بيئـــة التســـيري ا
)2(.استغالهلابطبيعته ضد اإلنتاجية نظرا لرتكيزه على جتميع موارد اإلنتاج أكثر من 

:األسس العامة للتنظيم واإلدارة-6
:تعريف اإلدارة-6-1

من الصـعوبات حيـث خيتلـف تفسـري القى الكثري" دارةاإل"إن الوصول إىل تعريف شامل وحمدد ملعىن كلمة 
وجهــة نظــر القـائم بــالتعريف ونــواحي الرتكيــز الــيت ينظـر إىل اإلدارة مــن خالهلــا والوقــت الــذي بــاختالفمعـىن اإلدارة 

قـد طـرأ عليهـا الكثـري مـن التطـورات الـيت أضـافت -االجتماعيـةمثلها مثل باقي العلـوم –صيغ فيه التعريف فاإلدارة 

).14- 12(حممد رفيق الطيب، مدخل التسيري أساسيات، وظائف، تقنيات، مرجع سابق، ص ) 1-2(
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بعـــادا جديـــدة ملعناهـــا، ومـــن مث فـــإن التعـــاريف املطروحـــة يف الكتابـــات اإلداريـــة املختلفـــة تعكـــس مـــا هـــو متـــاح مـــن أ
.متغريات يف ذلك الوقت

تقـــدميها واملشـــاكل الـــيت واجههـــا واهتمامـــاتانتقـــاداتهـــذه التعريفـــات جنـــد أن أغلبهـــا يعكـــس وباســـتعراض-
. املفكرون يف ذلك الوقت

الـيت تواجـه هـذه الفـرتة هـي كيفيـة املثال، ويف وقت معاصر للثورة الصناعية كانت معظـم املشـاكل فعلى سبيل-
يف سم التعريفــات الــيت قــدمت وتعكــظــذلــك علــى معانعكــسزيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة وختفيــف التكــاليف، ومــن مث 

.نفس الوقت هذه املشكلة
بط مــــاذا تريــــد مث تتأكــــد أن األفــــراد تعــــرف بالضــــأن<< أن اإلدارة هــــييــــرى" فريــــديريك تــــايلور"فنجــــد أن

. )1(>>يؤيدونه بأحسن وأرخص وسيلة ممكنة
.>>اإلدارة املختصة هي جتنب أي ضياع يف اجلهد اإلنساين<<أن" ويب"ويف نفس اإلجتاه يقول 

ا" جون مي"بينما يشري- ن حتقيـق فن احلصول على أقصى النتائج بأقل جهد حـىت ميكـ<<إىل اإلدارة بأ
.>>أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملني  مع تقدمي أفضل خدمة ممكنة للمجتمع

ــــــا" حســــــن شــــــلتوت وحســــــن معــــــوض"كمــــــا يعرفهــــــا - ن تطبيــــــق السياســــــة اإلداريــــــة املوضــــــوعة فــــــ<<بأ
.)2(>>انيف اإلطار التنظيمي العام على أن يراعى هذا التطبيق مقتضيات الزمان واملك

ـا" إدوارد بريـك"وقـد عرفهـا - تضـمن التخطـيط والتنظـيم الفـاعلني لعمليـات تاجتماعيـةمسـؤولية <<: بأ
يف املنشــــأة، وإقــــرار اإلدارة الالزمــــة لضــــمان ســــري األعمــــال مــــع اخلطــــة املرســــومة وتوجيــــه ومراقبــــة األفــــراد 

مفهــوم شــامل لــإلدارة والــيت هــي فــن تنظــيم وتــدريب الســلوك اســتخالصومــن هــذه  التعــاريف ميكــن ، )3(>>املنشــأة
.العناصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق النتائج املسطرةاستخداماإلنساين وهي مسؤولة عن 

: وظائف اإلدارة-6-2
:أن الوظائف الرئيسية لإلدارة هي" فايول"يرى 

oالتخطيط.
oالتنظيم.

).09(، ص2007،دار أجنادين للنشر والتوزيع، عمان، 1حممد فوزي حلوة، مبادئ اإلدارة، ط- 1
.27، ص1981بية الرياضية، دار الشروق،القاهرة، إبراهيم عبد املقصود، التنظيم واإلدارة يف الرت - 2
يد إبراهيم، إدارة البطوالت واملنافسات الرياضية، ط- 3 .52، ص2002: ، الدار العلمية للنشر، عمان1مروان عبد ا
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oالقيادة.
oالتنسيق.
o1(.الرقابة(

:وظائف اإلدارة تتمثل يفالأن " ليكيلوثرج"ويرى 
oالتخطيط.
oالتنظيم.
oإدارة األفراد.
oالتوجيه والقيادة.
oالتنسيق.
oوضع التقارير.
o2(وضع امليزانيات(.

.التخطيط، التنظيم، الرقابة والقرار: ومن خالل هذه التصنيفات للوظائف ميكن حصرها يف
:التخطيط-6-2-1

األمثـــل لكافـــة املـــوارد واإلمكانيـــات االســـتخداممـــن أهـــم عناصـــر اإلدارة فهـــو الـــذي يكفـــل يعـــد التخطـــيط
منهــا، و واالنتهــاءاملتاحــة لتحقيــق األهــداف بطريقــة علميــة وعمليــة وإنســانية تتميــز بتحديــد مواعيــد بــدأ األعمــال 

ـا وحصـر كافـة املـوارد واإلمكانـا ت املتاحـة مث حتديـد أنسـب التخطيط هو عبارة عـن حتديـد األهـداف حسـب أولويا
.   )3(هذه املوارد يف حتقيق األهدافالستغاللالوسائل والسبل 

:التنظيم-6-2-2
إن من اخلصـائص املميـزة حلياتنـا اليوميـة يف الوقـت احلاضـر هـو التنظـيم والـذي إبتدعـه اإلنسـان قـدميا، فـال 

فهو يسـاعد علـى تـوفري الوسـائل، الـيت يـتمكن مـن ميكن ألي عمل من األعمال أن يسر بكفاءة عالية بدون تنظيم
خالهلا األشخاص بالعمل مع بعضهم بكفاءة وإقتدار لغرض حتقيق األهداف احملددة، وقبـل البـدء يف أي عمـل مـن 

). 29(ص2001: قاهرة، دار الفكر العريب، مدينة نصر، ال1عصام بدوي، موسوعة التنظيم  واإلدارة يف الرتبية البدنية والرياضية، ط-1
)     30(موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرياضية، مرجع سابق،ص:عصام بدوي-2
ال الرياضي، ط- 3 .16، ص2003،دار الوفاء، اإلسكندرية، القاهرة، 1أمحد الشافعي، املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، التخطيط يف ا
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األعمال ال بد من رسم الطريقة اليت يسري عليها هذا العمل وجيب تنظيم ذلك يف إطـار يتضـح مـن خاللـه مبـا ميكـن 
)1(.لعمل واإلنتاج بكفاءة عالية ووقت مناسبالعاملني من ا

:الرقابة-6-2-3
ـــة األساســـية، فالرقابـــة هـــي التأكـــد مـــن النتـــائج الـــيت حتققـــت مطابقـــة تعـــد الرقابـــة إحـــدى الوظـــائف اإلداري

.لألهداف اليت تقررت وذلك يتطلب وجود معايري رقابية وقياسية دقيقة لألداء مث تشخيص املشكالت وعالجها
:القرار-6-2-4

بــني اختيــارلطريــق معــني يتخــذه امللــوك للوصــول إىل هــدف مرغــوب فيــه وهــو كــذلك اختيــارالقــرار هــو إن
.بدائل خمتلفة

إن القـــــرار هـــــو قلـــــب <<"هربـــــرت ســـــاميون"قـــــرار معـــــني بعـــــد دراســـــة وتفكـــــري كمــــا يقـــــول اختيـــــارأو هــــو 
. )2(>>اإلدارة

: اإلداري-6-3
ــذا الوضــع يتــوىل إختصاصــات حمــددة تلقــي هــو الفــرد الــذي يشــغل مركــز  ا مــن املراكــز ذات املســؤولية وهــو 

العامــة املوضــوعة ويف نطــاق خطــة حمــددة الــيت يلتــزم بتنفيــذ علــى مــدى السياســةعليــه املســؤوليات تتطلــب إجنــازات
ـــاء اختصاصـــهاجلـــزء الـــداخل منهـــا يف نطـــاق  يشـــرف علـــى الواقعـــة عليـــه فإنـــه االلتزامـــاتولكـــي يســـتطيع اإلداري إ

.  )3(مجاعة من املرؤوسني يتولون تأدية املهام واألعمال املطلوبة منهم
:ويقوم اإلداري ببعض األنشطة منها

.التخطيط وحتديد السياسات واإلجراءات-
.تنظيم أنشطة اآلخرين-
.الرقابة على النتائج املطلوبة-
.إصدار األوامر والتعليمات-
.)4(التنسيق بني اجلهود-

.   178، دار الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، ص1عصام بدوي، التطور العلمي ملفهوم الرياضة، طكمال أمريي حممد،- 1
يد إبراهيم، إدارة البطوالت واملنافسات الرياضية، ط-2 ، 2002، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان، 1مروان عبد ا

).53(ص
).12-11(لتنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية، دار الفكر العريب، صحسن شلتوت وحسن معوض، ا3-3
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:للعمل اإلدارياحل الرئيسيةالمر -6-4
ألي عمـــل إداري هـــي اخلطـــوات الرئيســـية الـــيت جيـــب أن تتبـــع لتســـيري تـــدفق اخلـــدمات الـــيت إن املراحـــل الرئيســـية

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

:الفكر اإلداري في المجال الرياضيتطور-6-5
ــ ــاالت فــإن هنــاك عــدة ارتبطــتالــرغم مــن أن اإلدارة يف جمــاالت الرتبيــة الرياضــية مــن املهــن الــيت ىعل ــذه ا

علــى تطــور الفكــر اإلداري بشــكل عــام مالحظــات اإلداري الرياضــي هــي يف الواقــع مالحظــات علــى تطــور الفكــر
ال الرياضي لتنوع أنشطته وتبـاين مسـتويات العمـل إلداري فيهـا، هـذا باإلضـافة إىل  ارتباطهـاولكنها جتسدت يف ا

.ن هذه املالحظاتومواالجتماعيةأصال بالعمل يف األداء البشري الذي يزخر باملشكالت واملعوقات النفسية 
:الرياضيةالبدنية وعالقة علم اإلدارة بعلم التربية-7

الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية هـــي وســـيلة مـــن الوســـائل الرتبويـــة الـــيت تعمـــل علـــى إعـــداد الفـــرد املتكامـــل بـــدنيا 
اعيـة وذلـك ال يــتم ونفسـيا وذلـك مـن خـالل ممارسـة األنشـطة الرياضـية املختلفـة سـواء كانـت فرديـة أو مجواجتماعيـا

ال .يالتعليمي أو التدرييب أو الرتوحيإال بتوفري القيادة الرتبوية املؤهلة لذلك يف ا
وإذا كانـــت اإلدارة هـــي تنفيـــذ األعمـــال بواســـطة اآلخـــرين لتحقيـــق األهـــداف املوضـــوعة ولـــذلك فـــإن حمـــور 

رياضـية حمورهـا العنصـر البشـري، فعلـم الرتبيـة البدنيـة أو اإلدارة العامة هو العنصر البشـري وبالتـايل الرتبيـة البدنيـة أو ال
مـا يركـزان علـى العنصـر البشـري يف حتقيـق أهـدافها، ولـذلك إذا تـوافرت اإلدارة  الرياضية وعلم اإلدارة يتفقان علـى أ

.13حسن شلتوت وحسن معوض، التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية، دار الفكر العريب، ص_1
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نســان العامــة يف الرتبيــة البدينــة والرياضــية ســوف يتحقــق اهلــدف األصــيل ملمارســة األنشــطة الرياضــية وهــو إعــداد اإل
.تربويا بصفة شاملة ومتكاملة

وإذا كانت الرتبية البدنية أو الرياضية تتعامـل مـع السـلوك اإلنسـاين فـإن اإلدارة هـي الـيت ختطـط وتـنظم وتوجـه 
ذا السلوك من أجل حتقيق األهداف املوضوعة .وتنسق وتراقب وتقوم 

يف الرتبيـــة البدنيـــة أو الرياضـــية وذلـــك يف جمـــاالت خمتلفـــة علـــم اإلدارة لتطبيقـــه اســـتخداممـــن هـــذا املنطلـــق جـــاء 
وأساســية ركــزت عليهــا كليــات الرتبيــة الرياضــية وهــي جمــال التعلــيم مبراحلــه املختلفــة، جمــال التــدريب الرياضــي جلميــع 

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

للواقــع السياســي انعكاســا، حيــث متثــل هــذه العالقــات االجتماعيــةمــن أهــم روافــد علــم اإلدارة العالقــات 
ال الرياضي هـو حمصـلة طبيعيـة لنـواتج هـذه واالجتماعيواالقتصادي والثقايف للمجتمع ككل فالفكر اإلداري يف ا

.املتغريات يف أي جمتمع ويف أي طور من أطوار منوه
وثيقـــا ممـــا حيـــدث تطـــوير يف الفكـــر اإلداري علـــى مســـتوى ارتباطـــافتطـــور الفكـــر اإلداري الرياضـــي مـــرتبط 

ــا املختلفــة إمنــا تعكــس مــدى مــا حققــه  ا،بــل وأنــه ميكــن القــول بــأن الرياضــة مبجاال الدولــة ككــل ويف خمتلــف قطاعا
ت أخرى من مكانـة دوليـة هـذا باإلضـافة إىل أن الفكر اإلداري من تطور فهي حتقق يف قيمتها ما قد ال حتققه جماال

ــال الرياضــي التطبيقيــة نفســها وتعتــرب اإلدارة عنصــرا ثانويــا لــذا فــإن االهتمــام يف الــدول الناميــة يرتكــز علــى أنشــطة ا
ـال الرياضـي خاصـة بـالوطن العـريب مل يظهـر إال منـذ فـرتة قصـرية، وهـذا يعـين أن نـا التأريخ لتطور الفكـر اإلداري يف ا

ـــرة التشـــريعات وتغيـــري  ـــات القـــوانني وكث حنمـــل املســـؤولية علـــى مـــن يؤرخـــون للفكـــر اإلداري الرياضـــي ولكـــن عـــدم ثب
اإلدارات العليـــا جعـــل مـــن الرياضـــة يف الـــوطن العـــريب جمـــاال يزخـــر باملـــدعني وهـــواة العمـــل التطـــوعي شـــكال واإللزامـــي 

مموضــوعا، مــن أدى إىل  دعــم الفكــر اإلداري الرياضــي وتســجيل تارخيــه ومــا بــأمور بعيــدة كــل البعــد عــن انشــغاال
ال الرياضي بـأي جمـال آخـر مـن جمـاالت احليـاة يف الـوطن العـريب فسـوف جنـد  يطرأ عليه من تطوير، وإذا أما قارنا ا

ــاالت الــيت تركــت الكــايفباالهتمــامأنــه مل حيــظ  م وأنــه مــن ا مــن علمــاء اإلدارة لكــي يطبقــوا فيــه مبــادئهم ونظريــا
.)2(السياسية والرغبة يف حتقيق املنفعة اخلاصةواالنتماءاتخربة الشخصية لل

ا، -املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية: إبراهيم حممود عبد املقصود أمحد الشافعي- 1 ،دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر، 1طنظريات اإلدارة وتطبيقا
. 82، ص2003اإلسكندرية، 

).19(، ص1997طلعت حسام الدين، مقدمة يف اإلدارة الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2
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:أهمية اإلدارة في المجال الرياضي-8
ـــال الرياضـــي أهـــم جمـــاالت  احلقيقـــي للثـــروة البشـــرية حيـــث حيـــوي العديـــد مـــن العمليـــات االســـتثمارميثـــل ا

ــدف االجتاهــاتالرتبويــة ذات  إىل تربيــة األجيــال إلثــراء كــل جمــاالت احليــاة ، فالنشــاط و اجلوانــب املشــبعة و الــيت 
ــــال الرياضــــي البشــــريةميثــــل حمركــــا حيــــول الطاقــــة الكامنــــة لــــدى الفــــرد إىل طاقــــة منتجــــة و تكمــــن أمهيــــة اإلدارة يف ا

االت األخـرى أنـه جمـال التفاعـ ال الرياضي يتميز عن سائر ا سـة الـذي يـدور ل و املمار يف بعض النقاط منها أن ا
يئـة املنـاخ املالئـم وتكـوين املرغوب و خلق املواطن الصاحلاالجتاهسلوك الكائن البشري يف حول تعديل عن طريق 

تمع الذي يعيشون فيه اجتاهات .إجيابية لدى األفراد حنو ا
و تــــرتبط أهدافــــه فــــرادجمــــاالت الرتبيــــة تــــأثريا يف األأجنــــحوعليــــه فمجــــال الرتبيــــة البدنيــــة الرياضــــية يعــــد مــــن

عــادات متأصــلة تصــبح باألهــداف الرتبويــة إىل حــد كبــري حيــث تــرتجم هــذه األهــداف إىل ممارســات واقعيــة ملموســة
مــن الرتبيــة يف حتقيـق النمــو الشـامل املتكامــل املتــزن لـدى الفــرد و حــىت لـدى الفــرد، ومـن هنــا تتضــح أمهيـة هــذا النـوع

ــــذ و الرياضــــية مــــتــــتمكن الرتبيــــة البدنيــــة ــــاع األســــلوب العلمــــي يف تنفي ن حتقيــــق األهــــداف املنشــــودة ال بــــد مــــن إتب
)1(.أنشطتها

:الخصائص الرئيسية لإلدارة -9
:أهم عوامل التسيري الناجح فهي متتاز بعدة خصائص نذكر منها من تعد اإلدارة 

ي يعتمــد علــى التأهيــل يغلــب علــى اإلدارة طــابع الــدوام و اإلســتقرار لفــرتات طويلــة ألن العمــل اإلدار -1
.)2(العلمي و الكفاءة الفنية و هذا إخالفا للوظائف السياسية اليت تعترب مؤقتة

ــدف بصــفة رئيســية إىل درا-2 تمــع املتعــاملني ســإن اإلدارة  ة الطلبــات املقدمــة إليهــا مــن طــرف أفــراد ا
ـا و اإلمكانيـات املتـوفرة و ذلـالقرارات الالفتة بشأن القضايا املعروضة عليهاختاذمعها و  ك وفقـا للقـوانني املعمـول 

.)3(

.و املساواةإن اإلدارة مرتبطة بالقانون ألن هدفها األساسي هو تطبيق القوانني بالعدل-3

).25(طلعت حسام الدين، مقدمة يف اإلدارة الرياضية، مرجع سابق،ص 1
.32، ص1979ارة الفكر العريب ، القاهرة ، مبادئ علم اإلدارة العامة ، إد:أمحد جنم 2

3- James Wfaslim, public, Administration, Thery and patic sugled woob chiffs.N.j. frintice.
Hallim.1979, p(18).
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إن اإلدارة مكملة للسياسة ألن القادة السياسيون هم الـذين يقومـون بتحديـد األهـداف العامـة للدولـة -4
اتخصصون يتولون عملية تنفيذ القرارات اليت و رجال اإلدارة امل .القيادة العليا للبالد اختار

.ومشرتكة إن اإلدارة عبارة عن ترمجة سابقة جلهد مجاعي لتحقيق أهداف عامة-5
إن اإلدارة نشاط إنساين هادف ، فهي تتعامل عند تطبيقها مـع اجلماعـة وتسـعى يف نفـس الوقـت إىل -6

.واملهام ة من خالل إجناز عدد من الوظائفنظمحتقيق أهداف امل
وإذا كانـــت اإلدارة الفنيـــة أنـــواع معنيـــة مـــن املعرفـــة و املهـــارةاســـتخدامإن اإلدارة الفعالـــة تســـتلزم دائمـــا -7

.مهمة جدا لتنفيذ العمل فإن دور املدير ال يستلزم خربة فنية متخصصة
أو أخصائيني قبل دخـوهلم العمـل اإلداري كمـا أن اخلـربة و ديرين كانوا خرباء فنيني صحيح أن كثريا من امل

آخـر وهـو ااملهارة الفنية تضيف الكثري إىل قدرة املدير إال أن دخول ميـدان العمـل اإلداري يسـتلزم مـن الفـرد ختصصـ
.أن يدير بفعالية 

)1(.اإلدارة واملهارة التشغيلية الضرورية ألداء العمل التشغيلي املتخصص ال تعترب كافية لعمل

تتصـــف اإلدارة بـــالتغيري، فبيئـــة األعمـــال املتغـــرية والعنصـــر البشـــري متغـــري برغباتـــه وطموحاتـــه، كمـــا أن -8
.التطور التكنولوجي يف جماالت خمتلفة يتطلب من اإلدارة ضرورة مواكبته

ا املدير و -9 هـذه املهـام تتمثـل يف إن اإلدارة كعملية تنطوي على العديد من التصرفات واملهام اليت يقوم 
.إخل.....القرار وواختاذالرقابة التنظيم، ـ التخطيط، التوجيه، :

إن اإلدارة عملية مستمرة ومصدر إستمراريتها هو بقاء منظمات خدمة البيئـة الـيت تسـعى إىل إشـباع -10
تمع، فهي األداة اليت تساعد هذه املنظمات على بلوغ أهدافها  ا مبسواضطالعهارغبات ا تمعاجتاهؤوليا .ا

مســــتويات املناصــــب اإلداريــــة والتنســــيق بــــني واخــــتالفتعتمــــد اإلدارة علــــى فكــــرة التــــدرج اإلداري -11
.)2(املسؤولني اإلداريني

).17-15(،ص2002امعة اإلسكندرية ،أساسيات التنظيم و اإلدارة ، دار اجلامعة اجلديد للنشر ، كلية التجارة ، ج: عبد السالم أبو قحف - 1
).18،19(، ص1980إبراهيم عبد العزيز شيحا، اإلدارة العامة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، - 2
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:المبادئ األساسية في اإلدارة-10
:مبدأ التوازن-10-1

والنمـــو املناســـب وتكـــون عمليـــة االســـتقرارجيـــب أن تكـــون املؤسســـة مهمـــا كانـــت متوازنـــة وذلـــك لضـــمان 
التــوازن علــى عــاتق الــرئيس اإلداري الــذي ال بــد أن حيفــظ التــوازن داخــل املؤسســة وذلــك بتنســيق جهــوده مــع جهــود 

.األفراد
:مبدأ التخصص-10-2

ـــة، تطبيـــق مبـــدأ التخصـــص تطبيقـــا شـــامال يف خمتلـــف نـــواحي  يـــؤدي التخصـــص إىل تكـــوين اخلـــربة العملي
.ونشطات اإلدارة

: مبدأ الحوافز المادية-10-3
تقـــدمي للقيـــام بنشـــاطه بكفـــاءة جيـــدة وذلـــك مقابـــل هـــذه املكافئـــات الـــيت تـــؤدي بـــدورها إىل حتفيـــز العامـــل 

.لعملهتأديتهمكافأة مباشرة بعد 

:مبدأ السلطة والمسؤولية-10-4
أن يـــزود الســـلطة تـــوحي إىل أن صـــاحبها يكـــون مســـؤوال، فـــإن خولـــت املســـؤولية لشـــخص معـــني فيجـــب 

.بالسلطة الالزمة لإلشراف على األشخاص يف ميدان عملهم وتوجيه جهودهم للوصول إىل اهلدف
: مبدأ العالقات اإلنسانية-10-5

إن العالقــات اإلنســانية تــؤثر ســلبا أو إجيابــا علــى جنــاح الوظــائف اإلداريــة حيــث تتطلــب املعاجلــة الســليمة 
ا اإلداريون واملراقبونللعالقات اإلنسانية وضع سياسات عمل رشيد .ة بشرط أن يتمسك 

: مفهوم اإلدارة الرياضية-11
ـا تلـك العمليـات أو الوظـائف  يتجه بنـا هـذا إىل حتديـد مفـاهيم عـن اإلدارة بصـفة عامـة وميكـن تعريفهـا بأ

اإلنسـاين الــذي القــول بـأن اإلدارة هــي ذلـك العمــل إىلالـيت ميارســها املسـؤولني ومــن كـل هــذا أن يقودنـااالجتماعيـة
يف حتقيـق ومتبادال بني األفراد وحيتوي على مجلـة مـن األنشـطة الـيت تسـاهم ون مستمرا مبكرا يدور يف املنشأة ويك

ـــا )1(>>هـــود داخـــل اهليئـــة الرياضـــية لتحقيـــق أهـــدافهاتوجيـــه كافـــة ا<<األهـــداف كمـــا ميكـــن أن تعـــرف اإلدارة بأ

).18(، ص1999مفيت إبراهيم عماد، التطبيقات اإلدارية الرياضية، دار الكتاب للنشر، - 1
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شــغلها مجلــة مــن األســئلة وتســتخدم مجلــة مــن املــوارد املتاحــة وذلــك عــن ويكــون هــذا وفقــا لــربامج وخطــط مســتمرة ت
طريـــق التخطـــيط، التنظـــيم، القيـــادة والرقابـــة للوصـــول إىل فعاليـــة يف تطبيقـــات اإلدارة الرياضـــية وبالتـــايل فـــإن العنصـــر 

واالتصــاالتت الرئيســي يف الوظــائف اإلداريــة هــو القــدرة علــى اخللــق واإلبــداع اإلنســاين مــن خــالل جمموعــة العالقــا
.املتاحة لألفراد

:مجاالت اإلدارة في الرياضة-12
الـــربامج، اإلمكانيــات والعـــاملني، حيــث تعتـــرب : تعمــل اإلدارة الرياضــية علـــى حتقيــق ثـــالث جمــاالت رئيســية

ـــاالت املتداخلـــة والـــيت تعمـــل علـــى حتقيـــق التكامـــل فيمـــا بينهـــا فتعمـــل اإلدارة الرياضـــية علـــى برجمـــة خطط هـــا هــذه ا
وأهـــدافها علـــى حســـاب اإلمكانيـــات املتـــوفرة هلـــا وعلـــى عـــدد وكفـــاءة عامليهـــا وكـــل هـــذا لتحقيـــق أهـــدافها املســـطرة 

.بنجاح
تم بالعنصر البشري وتعتمد عليه يف حتقيق أهدافها فنجـد أن اإلداري يعمـل مـع  وجند أن اإلدارة الرياضية 

ـذه اللغـة ويعـرف قواعـدها ويتكامـل املوظـف العـادي وفـق لغـة ثابتـة عنـدما يتحـدث كـل عنصـر بشـري داخـل هيئـة 
ا يكتمل التجانس داخل جملس اإلدارة واللجـان وقطاعـات العمـل سـواءا يف جمموعـات العمـل الـيت تظـم كـال  بأسلو

علـم اإلدارة بعناصـر خمتلفـة <<على حده أو فرق عمل تظـم عناصـر مـن كـل وحـدة، إن لغـة اإلدارة الـيت تعنيهـا هـي
ا كل العناصر البشرية املوجودة يف اهليئات مهما كان موقفها ومهما كـان جماهلـا وتطبيقا ا يف امليدان الرياضي تزود 

االت ، ومع كل)1(>>املهين ا هي نفسها ا .يف مجيع اإلدارات األخرىهذا فإن جماالت اإلدارة وتطبيقا
:التنظيم-13
:مفهوم التنظيم-13-1

مفهوم التنظيم فمنهم من يرى أن التنظيم هو مرحلة حتديـد الواجبـات وتقسـيمها كثرت أراء العلماء حول
ومنهم من يرى أن التنظيم عبـارة عـن منظمـة حتتـوي علـى جمموعـة مـن مث إسنادها ألفراد من أجل تنفيذهاإىل أجزاء

راءات ذات عالقــة األفــراد هلــم مصــاحلهم ودوافعهــم ومــنهم يقــول أن التنظــيم هــو نظــام حيــوي علــى جمموعــة مــن اإلجــ
.الفكري أو نظرية التنظيمباالجتاهببعضها البعض وجيب التعامل مع هذه اإلجراءات  ككل ويسمى هذا 

وبغــض النظــر عــن األقــوال الســابقة نــرى أن التنظــيم أحــد أهــم عناصــر اإلدارة فبدونــه تفقــد الكثــري وتصــبح 
واألمهية املطلوبة إلجناز األعمال وحتقيـق األهـداف، وعمومـا عملية عاجزة غري قادرة  على السري يف الطريق بالسرعة 

).34(صمصر،، 1991ضي، املكتبة األكادميية العربية،عصام بدوي وآخرون ، اإلدارة يف  امليدان الريا- 1
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التنظـــيم هـــو توجيـــه اجلهـــود وجتميعهـــا يف حمطـــة واحـــدة وإطالقهـــا حنـــو اهلـــدف املنشـــود عـــن طريـــق حتديـــد العالقـــات 
)1(.التنظيمية بني مكونات هذا التنظيم

: تعريف التنظيم-13-2
:ذكر منهاتعددت تعاريف التنظيم من علماء اإلدارة ون

هـــو إمـــداد املشـــروع بكـــل مـــا يســـاعد علـــى تأديـــة وظيفتـــه مثـــل املـــواد األوليـــة أو <<"هنـــري فـــايول"يقـــول
اآلالت ورأس املـــال واملســـتخدمني وتقتضـــي وظيفـــة التنظـــيم مـــن املـــديرين إقامـــة العالقـــات بـــني األشـــخاص بعضـــهم 

.>>ببعض وبني األشياء بعضها البعض
اخلطــط واألهــداف وجتميــع كــل نشــاط أنــه تقســيم أوجــه النشــاط الــالزم لتحقيــق<<"كــونتزوا وزنــل"يعرفــه

)2(.>>ناسبة، حبيث يتضمن التنظيم تفويض السلطة والتسويقاملاإلدارة

أنه تعاون أي جمموعة من األشخاص سواء كانت صـغرية أو كبـرية حتـت قيـادة <<"رولف دافيز"كما يعرفه
ـــــة أ ـــــديهم رغب ـــــث يكـــــون ل ـــــة بالعمـــــل رشـــــيدة حبي ـــــدر كـــــاف مـــــن العناي ـــــق األهـــــداف املشـــــرتكة مـــــع ق ـــــدة يف حتقي كي

)3(.>>اإلنساين

هو عمليـة حتديـد أوجـه النشـاط الالزمـة لتحقيـق األهـداف وذلـك يف جمموعـات حيـث <<"ليندال إيرويك"كما عرفه
)4(.>>ميكن إسنادها لألشخاص

يم هــو توجيــه اجلهــود وجتميعهــا يف حمطــة واحــدة ومــن خــالل كــل التعــاريف الســابقة ميكننــا القــول أن التنظــ
.وإطالقها حنو اهلدف املنشود عن طريق حتديد العالقات التنظيمية بني مكونات هذا التنظيم

:أسس وأشكال التنظيم-13-3
هناك بعض العوامل اليت تـأثر يف البنـاء التنظيمـي ألي مؤسسـة ومـن ذلـك حجـم املؤسسـة وتقسـيم العمـل 

واحلاجـة إىل التنسـيق بـني الوظـائف واألعمـال وتعـاون األفـراد بعضـهم مـع بعـض والـروح املعنويـة السـائدة بني أفرادهـا
والقيــادة وغــري ذلــك، لــيس هنــاك شــكل واحــد للتنظــيم ميكــن أن يطبــق يف مجيــع احلــاالت ولكــن نــوع التنظــيم الــذي 

ة فلـيس هنـاك عامـل واحـد بـل توجـد يتبع يف أي مؤسسة هو ذلك النوع الذي يتفـق مـع أغراضـها وأهـدافها وكقاعـد

).14-17-15(، ص1998، مركز الكتاب للنشر، مصر، 1عبد احلميد شرف، التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق، ط-1-3-4
).29(عصام بدوي وآخرون ، اإلدارة يف  امليدان الرياضي، مرجع سابق، ص - 1
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مـة علـى أسـاس مبـدأ جمموعة من العوامل اليت حتـدد أفضـل أنـواع التنظـيم وميكـن متييـز ثالثـة أنـواع رئيسـية للتنظـيم قائ
:على النحوتقسيم العمل وهي

مبقتضى هذا التنظيم فإن مجيع أوجه النشـاط يف املؤسسـة اخلاصـة مبنطقـة معينـة جتمـع بـني: أساس جغرافي-1
وحـدة تنفيذيــة وهــذه األخـرية مــع غريهــا مـن املنــاطق األخــرى ختضــع إلشـراف مركــزي واحــد بصـرف النظــر عــن درجــة 

ا الوحدات اجلغرافية .املركزية أو الالمركزية اليت تتمتع 
يبـــني هـــذا التنظـــيم علـــى أســـاس الســـلطة املنتجـــة أو فئـــة اجلمهـــور املتعامـــل مـــع :أســـاس الغـــرض الرئيســـي-2

الســـلطة املســـتوردة، نـــوع نـــوع اخلدمـــة املـــؤداة، فتنظـــيم اإلدارة العامـــة لإلســـترياد مـــثال يقـــوم علـــى أســـاس املؤسســـة أو 
وتنظــــيم مديريــــة الرتبيــــة والتعلــــيم يقــــوم علــــى أســــاس نوعيــــة التالميــــذ الــــذين يتعــــاملون بينمــــا تنظــــيم مديريــــة الشــــؤون 

ت، إدارة الضـــمان اإلجتمـــاعي، إدارة األســـر اإلجتماعيـــة يقـــوم علـــى أســـاس نـــوع اخلدمـــة املـــؤداة مثـــل إدارة املســـاعدا
.وإدارة النشاط الشعيب

يعـين تقسـيم العمـل علـى أسـاس التخصـص داخـل املؤسسـة فكـل عمليـة أو نشـاط يشـكل : أساس وظيفي-4
)1(.وظيفة متغرية متثله وحده مستقلة بالبناء التنظيمي مثل التخطيط والتمويل واإلنتاج واإلعالن والبيع

:تنظيممميزات ال-13-3
التنظـــيم غـــين عـــن تعريـــف مزايـــاه ولكـــن تـــرابط املوضـــوع يفـــرض علينـــا أن نتطـــرق إىل مزايـــا التنظـــيم ومزايـــاه 

:اليت تربز مزايا التنظيم ما يليعديدة وكثرية ومن أهم النقاط
.حتديد األعمالالتنسيق و -
.مة بني األفراداحتديد العالقات الع-
.النفسي جلميع األفراداالستقرار-
.االزدواجيةاربة حم-
)2(.لإلمكاناتاستخدامحتقيق أفضل -

ال الرياضي، طإبراهيم حمم-1 ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ود عبد املقصود وحممد الشافعي، املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية، التنظيم يف ا
).13.12(، ص2003اإلسكندرية، 

). 42-41- 27(عبد احلميد شرف، التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص2-3- 2
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:متطلبات التنظيم-13-4
أي تنظيم حىت يستمر وينجح ويصبح تنظيما فعاال قادرا على حتقيق األهداف ونادرا مـا تصـادفه العقبـات 

.بعض املتطلبات اليت حتميه من الوقوع يف غيابات املستقبلمراعاةأو يتعرض للفشل يلزم 
:اإلمكانيات البشرية-13-4-1

التنظـــيم يقـــوم أساســـا علـــى أفـــراد خلدمـــة أفـــراد آخـــرين وهـــؤالء األفـــراد ميثلـــون الدعامـــة الرئيســـية يف التنظـــيم 
وبــدون العنصــر البشــري يف التنظــيم يصــبح جســم ســاكن ال حــراك فيــه ويفقــد بــذلك التنظــيم عنصــر احلركــة الــيت هلــا 

عــين بالعنصــر البشــري هنــا العنصــر املتخصــص املؤهــل وذو اخلــربة الكاملــة فكلمــا أثرهــا الفعــال علــى عمليــة اإلجنــاز ون
)1(.اتوفرت هذه املتطلبات يف العنصر البشري ساعد ذلك أن يكون التنظيم فعال وجمدي

:الهيكل التنظيمي المناسب-13-4-2
ل عنصــر مــع بقيــة حــىت تكــون عمليــة التنظــيم مفيــدة وفعالــة ال بــد أن تتكامــل عناصــرها حبيــث يتماشــى كــ
.العناصر وذلك بوضع هيكل تنظيمي يتناسب مع حجم وطبيعته واهلدف الذي صمم من أجله

: القانونية-13-4-3
أي تنظـيم لكـي يـنجح ويسـتمر وحيقـق أهـداف ال بـد أن يكتنفـه عنصـر اإلميـان ومـن هنـا ميكـن القـول بأنـه 

ريع قــانوين حيــدد نشــاطها وأهــدافها، وإال تعرضــت ال ميكــن ألي منشــأة رياضــية أن تقــام أو متــارس عملهــا دون تشــ
.االستمرارللمشكالت وعدم 

:الموارد المالية-13-4-4
ا اجلانب التحويلي للمشروع من الناحية املادية ألنه ما يقيمه التنظـيم اجليـد علـى الـورق وعنـدما  ويقصد 

)2(.لتحقيق هذا التنظيمنريد حتريكه وتطبيقه على الواقع نصدم بعدم وجود موارد مالية كافية

:أنواع التنظيم-13-5
:هناك نوعان للتنظيم

:الرسميالتنظيم -13-5-1
االختصاصــاتاألعمــال وتوزيــع يهــتم اهليكــل التكــويين للمؤسســة بتحديــد العالقــات واملســتويات وتقســيم

شــكل هــرم ذي قاعــدة عريضــة كمــا أراد املشــرع أو كمــا ورد بالوثيقــة الرمسيــة ويقتضــي هــذا التنظــيم أن يكــون علــى 

).64(مقدمة يف اإلدارة الرياضية،مرجع سابق،ص:طلعة حسام الدين-1
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ـــه شـــبكة  يف اإلدارة مبعـــىن املوجـــودة االتصـــاالتتضـــمن الوحـــدات الـــيت تعمـــل علـــى املســـتوى التنفيـــذي، ومتثـــل في
.القنوات الرمسية اليت متر خالهلا املعلومات

:التنظيم غير الرسمي-13-5-2
ميكـن توضـيحها بطريقـة رمسيـة خمططـة و الـدوافع اخلاصـة بـاألفراد و الـيت الباالعتبـاراتيهتم هذا التنظـيم 

ا تتولد تلقائيا و تنبع من  العاملني باملنظمة و ينشـأ هـذا التنظـيم نتيجـة للـدور الـذي يلعبـه احتياجاتعلى أساس أ
فهو يهتم بالتنظيم كمـا هـو كـائن و لـيس كمـا جيـب أن يكـون رمسيـا  كمـا أنـه ميثـل بعض األفراد يف حياة املؤسسة 

.     صية املتداخلة يف التنظيمالعالقات الشخ
:مبادئ التنظيم-13-6

و آخــرون للمبــادئ الـــيت جيــب أن يقــوم عيهـــا التنظــيم وهـــي " تـــايلور"و" فــايول"و" برنــارد"تعــرض كــل مـــن
:متعددة نذكر منها ما يتعلق التنظيم يف الرتبية الرياضية ومن هذه املبادئ

:وحدة الهدف-13-6-1
ا معرفة اهلدف املطلوب والوصول إليـه حـىت يسـاهم كـل مـنهم ينبغي على كل إدارة وعلى كل فرد يعمل 

وحــدة الفكــر وغالبــا مــا تــؤدي وحــدة الفكــر إىل اإلجنــاز واإلجنــاز مــن إىل بفاعليــة لتحقيقــه، إن وحــدة اهلــدف تــؤدي
.أهم أهداف التنظيم

حتديــد مــا يكفــي لتحقيقــه بأقــل وهــي تعــين هنــا ضــرورة دراســة التنظــيم اجليــد واهلــدف منــه و :الكفايــة-13-6-2
قدر ممكن من التكاليف ويف حـدود اإلمكانيـات املاديـة والبشـرية املتاحـة، فـالتنظيم اجليـد هـو أقصـر الطـرق للوصـول 

)1(.إىل اهلدف

: المسؤولية-13-6-3
قـــدر مبقتضــى هــذا املبــدأ يعتــرب املــرؤوس مســـؤوال أمــام رئيســه عــن املهــام الـــيت توكــل إليــه وتكــون املســؤولية ب

.السلطة املمنوحة له متاما ألنه أينما توجد املسؤولية توجد السلطة

.)23(عبد احلميد شرف، التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص-1



التسییر اإلداريالفصل األول                                                                  

29

:تدرج السلطة-13-6-4
تعد السلطة عامال أساسيا ملمارسـة العمليـة اإلداريـة، فمـدير النـادي علـى سـبيل املثـال لديـه سـلطات متـنح 

كــــل فــــرد يف التنظــــيم ســــلطاتهلــــه مــــن طــــرف جملــــس إدارة النــــادي، هــــذه الســــلطة يعيهــــا املــــدير جيــــدا، أي يصــــبح ل
.يف شكل تتابعي واضح، وتداخل السلطات وعدم وضوحها يربك العملية اإلدارية والتنظيمية بأكملها

ـــع :البســـاطة -13-6-5 ـــدا عـــن التعقيـــدات و ميكـــن إدراكـــه مـــن قبـــل مجي جيـــب أن يكـــون التنظـــيم بســـيطا بعي
)1(.كل فرد موقعه بسرعة و سهولةخصائص التنظيم اجليد أن يدركمعىن األطراف ألن 

:تحديد الوظائف-13-6-6
علـى أن يكـون التحديـد يف  جيب حتديد الوظائف و الشـروط و املواصـفات الالزمـة لشـكل هـذه الوظـائف

املة، و أن يتم التحديد .على أساس نوع األنشطة و األعمال املتوقعة كل حالة واضحا بعيدا عن ا
:جال الرياضيالتنظيم في الم-13-7

من تنظيم وتوزيع أنشـطتها علـى األفـراد هلايف جمال الرتبية الرياضية والبدنية الكثري من األنشطة اليت ال بد
يف جمــال مــع تفــويض الســلطة إلجنازهــا بــأعلى مســتوى لــألداء يف أقصــر وقــت وأقــل تكلفــة ممكنــة، فــالتنظيم الفعــال

يئــة الظــروف النفســية واملعنويــة لألفــراد حيقــق حتديــدا واضــحا للواجبــةالرتبيــة البدنيــ ات واملســؤوليات والعالقــات مــع 
هــودات اجلماعيــة منعــا  والتضــارب بــني األفــراد أثنــاء التنفيــذ، كمــا خيــدم لالحتكــاكالعــاملني والتنســيق بــني خمتلــف ا

ا وحيقــق اإلشــباع الكامــل األمثــل للطاقــات البشــرية واملاديــة يف الــربامج الرياضــية وأنشــطتهاالســتخدامالتنظــيم اجليــد 
)2(.للحاجات والرغبات اإلنسانية لألفراد العاملني

:العالقة بين التنظيم واإلدارة-14
:هناك عالقة بني التنظيم و اإلدارة و هي عالقة عضوية مباشرة و النقاط التالية تربز مدى العالقة بينهما 

عمليـة اإلداريـة و اإلدارة بـدون تنظـيم تكـون فاشـلة التنظيم أحد عناصر اإلدارة و مـن صـلب مكونـات ال-
.و لن تستطيع أن حتقق أهدافها 

التنظـــيم هـــو املـــرآة الـــيت تعكـــس التخطـــيط و تلـــيب متطلباتـــه و بـــدون التنظـــيم يضـــل التخطـــيط خطـــوات -
. تنفيذية ال تتحول إىل واقع 

)18-25(التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص: عبد احلميد شرف -2
).75(، ص1997، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1ين، مقدمة يف اإلدارة الرياضية، ططلعت حسام الد-3
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ازدواجيــــةيوجــــد هنــــاك تضــــاد أو التنظــــيم حيقــــق الســــرعة احملســــوبة يف األداء للعمليــــة اإلداريــــة حيــــث ال-
.سرعة يف اإلجناز و بالتايل جناح عملية اإلدارة يف حتقيق مهامهايف األعمال بل يكون هناك 

وســه، مــن هــو مرؤ ، و التنظــيم يهــب اإلدارة اإلســتقرار حيــث أن كــل فــرد يف التنظــيم يعــرف مــن هــو رئيســه-
حتديـد العالقـات بيـنهم جتعـل كـل فـرد يف التنظـيم بـني العـاملني و ه احلـدود الواضـحة هـذومن أين يأخذ التعليقـات ، و 

يعــرف مــا لـــه و مــا عليــه و هـــذا يشــعر باإلســـتقرار، والتنظــيم جيعــل العمليـــة اإلداريــة عمليــة حمســـوبة تتميــز بالدقـــة و 
الفعاليـــــة و يســـــاعدها علـــــى إجنــــــاز مهامهـــــا و مـــــن خـــــالل مــــــا ســـــبق جنـــــد أن هنـــــاك عالقــــــة طرديـــــة بـــــني التنظــــــيم

.واإلدارة فال توجد إدارة بدون تنظيم و العكس صحيح 
:التقويم و المتابعة-15

ســتوى اإلجنــاز ولضــمان احلكــم الصــحيح علــى فاعليــة العمليــة التدريبيــة فــإن األمــر يتطلــب دائمــا مبلالرتقــاء
لالعبـــــني ومـــــدى ) لفكريـــــةالبدنيـــــة ، املهاريـــــة اخلطوطيـــــة، النفســـــية، ا( املعرفـــــة املســـــتمرة ملكونـــــات احلالـــــة التدريبيـــــة 

ــدف مجيعهــا الوصــول بــالفرد إىل أعلــى اســتجابتهم و حتقــيقهم للواجبــات األساســية ملراحــل فــرتات األعــداد و الــيت 
.مستويات اإلجناز يف النشاط التخصصي 

يف األمهيــــة للوقـــــوفغايــــةأمــــدا تعــــد عمليــــة التقــــومي الــــدويل لتطــــور مســــتوى اإلجنــــاز كــــل مــــا يتعلــــق بــــه 
إىل مجــع املعلومــات بصــفة مســتمرة عــن حالــة علــى نقــاط القــوة لتــدعيمها و الضــعف لعالجهــا، ولــذا حيتــاج الــدرب

تحصــل عليهــا مــن يف النشــاط املمــارس ومــن خــالل املعــارف واملعلومــات املالالعبــني للوقــوف علــى مســتوى إجنــازهم
وتشـكيله ييب لألعمال املستخدمة، ميكـن تعـديل مسـار التـدريبالتدريب ومعرفة األثر التدر الجتاهاتعملية املتابعة 

وقـــد تعـــددت ، وزيـــادة فاعليتـــه لتحقيـــق اهلـــدف املنشـــوديف ضـــوء األســـس العلميـــة، ومـــن مث تـــدعيم خطـــط التـــدريب
أســــاليب التابعــــة إال أن مجيعهــــا تشــــرتك يف احلصــــول علــــى املعلومــــات اخلاصــــة بــــالالعبني و ال ميكــــن الثقــــة يف تلــــك 

ــــا إال إذا متيــــزت أســــاليب املتابعــــة املســــتخدمة يف احلصــــول علــــى املعلومــــات بصــــدق وثبــــاتاملعلومــــا ت و األخــــذ 
. واملوضوعية 

:ونذكر منها:تابعة مأساليب ال-15-1
.علقة بالعملية الرتتيبية تمجع املعلومات من خالل اإلجابة على جمموعة من األسئلة امل: اإلستبيان
خاصـة لتوضـيح اسـتماراتباستخدامدة أو املراقبة الفعلية للتدريب واملنافسة من خالل املشاه: المالحظة
.ما جيب مالحظته 
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: أهمية التنظيم في التربية الرياضية -16
ا أو أنشـطتها و مـن هنـا  الرتبية البدنية و الرياضية تعمل دائما بلغة الفريق سواء كان ذلك على مستوى مؤسسـا

:مية مصاحبة للرتبية الرياضية وهناك عدة نقاط تربز أمهية التنظيم يف الرتبية الرياضية منها يكون التنظيم ضرورة حت
.حيدد الوظائف التنظيمية لكل املستويات-1
.يوضح العالقات بني اإلدارات و األقسام املختلفة-2
.يساعد على خلق الروابط اإلنسانية-3
.البعد عن الشيوع يف تنفيذ املهام-4
.)1(د يف تناسق تام حنو اهلدفجتميع اجلهو -5

).20(التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق، مرجع سابق ، ص: عبد احلميد شرف- 1
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:خــالصة
ميكــن القــول يف النهايــة أن التســيري اإلداري هــو مســايرة التعقيــدات الــيت تواجــه اإلدارة فبــدون تســيري دقيــق 

والتنســيق، وال يــتم ذلــك إال تعــم الفوضــى بشــكل يهــدد وجــود الشــيء املســري إداريــا وهــو يــوفر درجــة مــن االنتظــام 
.قيادة ذات كفاءة عالية،بوجود

وميكـــن أن نقـــول أن عمليـــة التســـيري اإلداري هـــي جمموعـــة مـــن العلميـــات املمتزجـــة واملتمثلـــة يف التخطـــيط، 
.التنظيم، التوجيه، الرقابة، القرار

.ومن أجل حتقيق األهداف املرجوة جيب أن تكون هناك سياسة إدارية ناجحة ومدروسة





النشاط البدني الریاضيالفصل الثاني           

:تمهيــــد
يف تكوين التالميذ إن النشاط البدين الرياضي أحد أنواع املنشطات املدرسية الذي له دور كبري 

.من عدة جوانب
ا   فمن الناحية البدنية يعمل على رفع كفاءة األجهزة احليوية وحتسني الصحة العامة للجسم التمتع 

االجتماعيفهو حيقق التكوين االجتماعيةاملعتدل، أما من الناحية اللياقة البدنية والقوام اكتسابكذلك 
كل هذا  يتطلب التوجيه التعليمي واملهين  الصحيح ويرجع ذلك بالدرجة املرغوب فيها، ولكي يتحققواالجتاهات

ا النشاط األوىل إىل أستاذ الرتبية البدنية والذي جيب عليه أن يعي جيدا  ويقوم بعمله على أحسن وجه إزاء هذ
م يف املمارسة الرياضية لتدعيمها وتوجيهها حىت يستطيع النجاح يف عمله، أما  ويكون مبراعاة دوافع التالميذ ورغبا
دئته وصرف طاقته الداخلية وفق ما يعود بالفائدة على بدنه وفكره، فباملمارسة يتعلم كيف  من الناحية النفسية 

ومواجهة الواقع مهما كان نوعه االستسالمية، فيتعلم املثابرة وعدم يواجه مشاكله وحل عقده ومشاكله النفس
.على نفسه يف تلبية حاجياته اليومية ومتطلبات احلياةواالتكال
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:تعريف النشاط البدني والرياضي-1
وافعه هو وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة يتم من خالهلا إشباع حاجات الفرد ود:تعريف النشاط

يئة املرافق اليت يقابلها الفرد يف حياته اليومية )1(.وذلك من خالل 

:تعريف النشاط البدني- 1-1
ال الكلي واإلمجايل حلركة اإلنسان :تعريفه أدبيا-أ تستخدم كلمة النشاط البدين كتعبري يقصد به ا

.مولهن واخلالكسل والو وكذلك عملية التدريب والتنشيط والرتبص يف مقابل 
ويف الواقع فإن النشاط البدين مبفهومه العريض هو تعبري شامل لكل ألوان :تعريفه األنتربولوجي-ب

ا اإلنسان، واليت يستخدم ف ربولوجي أكثر منه يها بدنه بشكل عام، وهو مفهوم أنثالنشاطات البدنية اليت يقوم 
. لبين اإلنسانواالجتماعيةفية والنفسية إجتماعي، ألنه جزء مكمل ومطهر رئيسي ملختلف اجلوانب الثقا

أنه النشاط الرئيسي اعتباربعض العلماء تعبري النشاط البدين على استخدمولقد :تعريف الرسون-ج 
النشاط اعتربالذي " الرسون"املشمل على ألوان وأشكال وأثر الثقافة البدنية لإلنسان، ومن بني هؤالء العلماء يربز

الاإلطالق يف مؤلفاته وإعترب البدين مبنزله على البدين التعبري املتطور تارخييا، ومن التغريات األخرى كالتدريب ا
)2(.البدين الثقافة البدنية، وهي تعبريات مازالت تستخدم حىت اآلن ولكن املضامني خمتلفة

واحلركات البدنية اليت من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن النشاط البدين عبارة عن جمموعة من األنشطة
ا اإلنسان يف حياته اليومية وهو عبارة عن مفهوم أن ، ومن هذا املفهوم الواسع اجتماعيربولوجي أكثر منه ثيقوم 

للنشاط البدين وعرب العصور إنبثقت منه خمتلف التنظيمات الفرعية األخرى وأمهها الثقافة البدنية والتدريب 
.إخل.....البدين

ا اإلنسان منذ ومنه نستن موع احلركات واألنشطة البدنية اليت يقوم  تج أن النشاط البدين هو تعبري 
.القدم

:تعريف النشاط البدني والرياضي- 1-2
حلركة لدى اإلنسان، وهو األكثر مهارة من األشكال ين أحد األشكال الراقية للظاهرة ايعترب النشاط البد

نشاط شكل خاص جوهره املنافسة املنظمة من أجل <<: أنهmatfif"ماتفيف"هاألخرى للنشاط البدين، ويعرف
وبذلك فألن ما مييز النشاط البدين الرياضي بأنه التدريب البدين >>قياس القدرات وضمان أقصى حتديد هلا

). 29(، ص1990حممد احلماحي وأمني أنور اخلويل، أسس بناء برنامج الرتبية البدنية والرياضية، دار الفكر العريب، القاهرة، - 1
لس الوطين الثقايف، األدب والفنون، الكويت، سلسلة عامل املعرفة،- 2 تمع، ا ).22(ص،1996أمني أنور اخلويل، الرياضة وا
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يف ياضي من أجل النشاط الر وإمنايف املنافسة ليس من أجل الفرد الرياضي فقط دف حتقيق أفضل نتيجة ممكنة
من ضروريا وذلك ألن النشاط البدين نتاج ثقايف للطبيعة التنافسية لإلنساناجتماعياحد ذاته وتضيف طابعا 

.حيث أنه كائن إمجاعي ثقايف
البدين اخلاص ومن دونه ال ميكن أن نعترب باالندماجويتميز النشاط البدين الرياضي عن بقية ألوان األنشطة 

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

.ويف شكله الثانوي على عناصر أخرى مثل اخلطط وطرق اللعبالطاقة البدنية للممارسة
إىل أن النشاط البدين الرياضي ميكن أن يعرف بأنه مفعم باللعب التنافسي " كوشني وسيج" ويشري

والداخلي واخلارجي، املردود والعائد يتضمن أفرادا أو فرقا تشرتك يف مسابقة وتقرر النتائج يف ضوء التفوق 
)1(.يف املهارة البدنية واخلطط

مل احلركات واملهارات البدنية األكثر دقة، أما فيما خيص النشاط ال بدين الرياضي فهي التعبري األصح ا
على أساس وهدف معني مبنيا على خطط ومهارات حمددة إذن هو تتويج للحركات واألنشطة الرياضية اليت تقوم

.يف إطار تنافسي نزيه وذلك من أجل الوصول إىل النتيجة املرغوب فيها
:النشاط الرياضي- 1-3
:معنى ومفهوم النشاط الرياضي-1- 1-3

يعترب النشاط الرياضي من أهم وسائل التعبري عن الذات بالنسبة للتالميذ داخل املدرسة فبواسطته يعرب 
م وميوهلم وكذلك مواهبهم عن طريق اللعب كما يعمل على تنشيطهم من الناحية الف زيولوجية يالتالميذ عن رغبا

.ردودهم البدين والذهين مما يؤدي إىل إخراجهم من روتني احلصص النظرية األخرىوالنفسية فريفع من م
إن النشاط خارج الفصل ليس بأقل أمهية مما حيدث يف الفصل إذ أنه جمال تربوي تتحقق فيه أغراض هامة -

:من بينها
م اليت إذ مل-  ذلك من عوامل جنوح كانتشبعالنشاط جمال لتعبري التالميذ عن ميوهلم وإشباع حاجا

.التالميذ وميوهلم للتمرد عن وظيفتهم عن املدرسة
النشاط وسيلة لتنمية ميول التالميذ ومواهبهم وفرصة للكشف عن املواهب مما يساعد على توجيههم - 

.الصحيحوالتوجيه التعليمي املهين

).390(، ص1993، الكويت، )املهنة واإلعداد املهين والنظام األكادميي( اخلويل، أصول الرتبية البدنية والرياضيةأمني أنور- 1
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من خالله إىل حتقيق أهداف والنشاط الرياضي يعترب أحد فروع هذا النشاط حيث يسعى املريب الرياضي
)1(.الرتبية البدنية والرياضية

:أهداف النشاط الرياضي-2- 1-3
:من بني أهداف النشاط الرياضي ما يلي

.واالبتكاروالتخيل واإلدراك واملالحظة والتصوراالنتباهزيادة قدرة الفرد على تركيز - 
التنفسي، ذلك ألن النشاط الرياضي يقوي عضالت رفع كفاءة األجهزة احليوية للفرد كاجلهاز الدوري - 

ا الوظيفية .القلب والرئتني ويزيد من كفاء
ا فقد يتمتع البعض بصحة طبية دون ممارسة لون من ألوان اكتساب-  الصحة العامة للجسم والتمتع 

.إال أن األفراد الذين ميارسون هذا النشاط يشعرون ببهجة احلياة،النشاط الرياضي
ا القدرة على أداء عمل الفرد يف اباكتس اللياقة البدنية والقوام املعتدل، ويعرف البعض اللياقة البدنية على أ

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

.أسرته وجمتمعه ووطنهوالنفسي للفرد داخل االجتماعيحتقيق التكيف - 
)2(.املرغوب فيهاواالجتاهاتاالجتماعيةالقيم اكتساب- 

:أنواع النشاط الرياضي-3- 1-3
:االجتماعيةمن الناحية -1-1- 1-3

:ويقسم إىل
اط باآلخرين يف تأديته ومن بني أنواع هذا النشاالستهانةهو ذلك النشاط الذي ميارسه دون :فردي-أ

.إخل...يل،املصارعة،املبارزة، ألعاب القوى السباحةركوب اخلاملالكمة،
مثل كرة " الفرقبنشاط "وهو النشاط الذي ميارسه الفرد داخل اجلماعة وهو ما يسمى : الجماعي-ب

.إخل.....القدم، كرة السلة، كرة اليد

تمع، مرجع سابق،ص- 1 ).22(أمني أنور اخلويل، الرياضة وا
تمع، املكتبة األجنلو مصرية، - 2 ).193(، ص1978حممد عوف، املدرس يف اجلامعة وا
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:حسب طريقة األداء-1-2- 1-3
فرد وحده أو مع أقرانه يف جو هادئ ومكانه حمدود  هود جسماين يقوم به الاىلال حتتاج:ألعاب هادئة-أ

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

يف شكل أناشيد ترجع بساطتها إىل خلوها من التفاصيل وكثرة القواعد وتتمثل: األلعاب البسيطة-ب
.قرونة ببعض احلركات البسيطة اليت تتناسب مع األطفالوقصص م

حتتاج إىل مهارة وتوافق عضلي عصيب وجمهود جسماين يتناسب ونوع هذه األلعاب :ألعاب المنافسة-ج
)1(.يتنافس فيها األفراد فردي أو مجاعي

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

:األنشطة المدرسية-2
:فيةاألنشطة الص- 2-1

.هي تلك النشاطات اليت تدرج داخل حصة الرتبية البدنية والرياضية لتحقيق األهداف املرجوة منها
:فيةنشطة الالصاأل- 2-2
: في الداخليضي الالصالنشاط الريا-1- 2-2

هو النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدروس داخل املؤسسات الرتبوية والغرض منه هو إتاحة الفرصة 
يف أوقات الراحة الطويلة ، و القصرية يف اليوم املدرسي لكل تالميذ املدرسة ملمارسة النشاط احملبب هلم ويتم عادة

)2(.ء كانت مباريات بني األقسام أو عروض فردية أو أنشطة تنظيميةو ينظم طبقا للخطة اليت يضعها املدرس سوا

أي النشاط ديره املدرسة خارج اجلدول املدرسيويعرف النشاط الرياضي الداخلي بأنه الربنامج الذي ت
ذ وليس إجباري كدرس الرتبية البدنية والرياضية ولكنه يتيح الفرصة لكل تلمياختياريفي يف الغالب نشاط صالال

.أن يشرتك يف نوع أو أكثر من النشاط الرياضي 

).70(، ص1965خطاب، كمال الدين زكي، الرتبية الرياضية للخدمة اإلجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حممد عادل - 1
.132،ص 1987، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،2حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ، نظريات وطرق الرتبية البدنية، ط- 2
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وتوقيت النشاط الداخلي ال جيب أن يتعارض مع اجلدول املدرسي املسطر فيمكن أن ينفذ يف أوقات 
وقت الدراسة اليومي، انتهاءالفراغ ويف أوقات ما قبل الدراسة صباحا ووقت الراحة يف منتصف النهار وحىت بعد 

.)1(للمدرسة إذا كانت قريبة من مقر سكناهماىلدةفيمكن للتالميذ العو 
هذا النشاط أكرب دليل على جناح الربنامج، إذ مشل النشاط أكثر عدد من التالميذ وإقبال التالميذ على

ويعترب هذا النشاط مكمال للربنامج املدرسي وحقال ملمارسة النشاط احلركي، خصوصا تلك احلركات اليت يتعلمها 
)2(.يف درس الرتبية البدنيةالتالميذ 

سابقات اليت جترى بني األقسام ويشمل الرياضات وعلى ضوء ما تقدم فإن النشاط الداخلي هو تلك امل
.في اخلارجيأساسي وهو النشاط الرياضي الال صأنه متهيد لنشاط أهم و ااجلماعية والفردية، كم

: في الخارجيالنشاط الرياضي الالص-2- 2-2
لنشاط الذي جيري يف صورة منافسات رمسية بني الغرف املدرسية وللنشاط اخلارجي أمهية بالغة هو ذلك ا

ي اليومي، مث النشاط الداخلي، لينتهلوقوعه يف قمة الربنامج الرياضي املدرسي العام، الذي يبدأ من الدرس 
اب لتمثيل املدرسة يف بالنشاط اخلارجي، حيث يصب فيه خالصة اجلد واملواهب الرياضية يف خمتلف األلع

اإلقليمية اتالعبني ومنتخبات املدارس، ملختلف املناسباختياراملباريات الرمسية، كما يسهل من خالله 
.)3(والدولية

: في الخارجيمفهوم النشاط الرياضي الال ص-أ
ملدارس، سواء يف نشاطات الفرق املدرسية الرمسية، كما هو معروف فإن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري ا

لمدرسية وعنوان تقدمها يف جمال الرتبية البدنية ه الفرق تعترب الواجهة الرياضية لاأللعاب الفردية أو اجلماعية وهذ
)4(.والرياضية وهذه الفرق يوجد أحسن العناصر اليت تربزها دروس الرتبية البدنية والنشاط الداخلي

، 1992لرياضية املدرسية، دليل معلم الفصل وطالب الرتبية العلمية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، عدنان درويش وآخرون، الرتبية ا-1
).97(ص

.68، ص1986عقيل عبد اهللا الكاتب وآخرون، اإلدارة للتنظيم يف الرتبية البدنية، بغداد، - 2
.55، ص1990، املوصل، العراق، 2بية الرياضية، جقاسم املندالوي وأحرون، دليل الطالب يف التطبيقات امليدانية للرت - 3
.133حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ، مرجع سابق،ص- 4
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:                                                      ارجيفي الخالنشاط الرياضي الالصأهمية -ب
أن النشاط الرياضي اخلارجي ناحية أساسية مهمة <<عن أمهية هذا النشاط يرى الدكتور هاشم اخلطيب

لك فإنه ذيف منهاج الرتبية البدنية والرياضية، ودعامة قوية ترتكز عليها احلركة الرياضية يف املدرسة باإلضافة إىل
.)1(>>يكمل النشاط الذي يزاول يف الدروس املنهجية

إن النشاط اخلارجي هو تلك املمارسة التنافسية يف الوسط املدرسي أو هو نشاطات الفرق املدرسية، - 
الطالب وانتقاءاالختياريف املنافسة وهذا من حيث االشرتاكهذه الفرق الرياضية حتتاج إىل إعداد خاص قبل 

اضية املدرسية يف بداية املوسم الدراسي، وكذلك فيما خيص تدريب وإعداد هذه يني وتشكيل الفرق الر الرياضي
تكون املمارسة التنافسية الرتبوية من <<أنه15:من التعليمة الوزارية املشرتكة رقم07:الفرق حيث نصت املادة

للشباب يف االجتماعيالتعبئة واإلدماج تدريبات رياضية متخصصة وحتضريية للمنافسة فهي تستهدف املشاركة يف 
الشباب ذوي املواهب الرياضية خاصة يف أواسط الرتبية وانتقاءشكل منافسة سليمة، تشغيل اجلهاز الوطين لفرز 

)2(>>.والتكوين

:في الخارجيأغراض النشاط الرياضي الالص-ج
كل عملية تربوية وهو تنمية الفرد إن اهلدف األصلي للنشاط الرياضي اخلارجي هو نفس اهلدف العام ل

:تنمية سليمة متكاملة، أما األغراض القريبة فيمكن إجيازها فيما يلي
إن املباريات الرياضية ما هي إال منافسات بني أفراد وفرق حتاول  : اإلرتفاع بمستوى األداء الرياضي-1

لفردي واجلماعي، ولذلك يتم اإلستعداد كل منها التفوق على األخرى، يف ميدان كل مقوماته األداء الرياضي ا
ملقاومة املتنافس باإلعداد والتدريب املنظم الصحيح ووضع عايل للمستويات املهارية، وبذلك يرتفع مستوى األداء 
الرياضي ويزيد التمتع بالناحية الفنية اجلمالية هلذا الفن وقد يكون هذا املستوى موضوعا ميكن قياسه كما يف القفز 

)3(.بالنسبة لأللعاب اجلماعيةاعتبارياالطويل ويكون العايل و 

إن معرفة الفرد أو الفرق من نواحي قوته ونواحي ضعفه هي أول خطوة: االنفعاليتنمية النضج -2
كما يعترب التحكم يف النفس أثناء اللعب خطأ ضد االنفعايليف سبيل النقد الذايت وعالمة من عالمات النضج 

.689، ص1988، بغداد، 2منذر هاشم اخلطيب، تاريخ الرتبية الرياضية،ج- 1
.ياضية يف الوسط املدرسي  يف مؤسسات الرتبية، املتعلقة بتنظيم املمارسة الر 1993فيفري 03: مؤرخة يف15:تعليمة وزارية مشرتكة رقم- 2
).41(، ص1991أبو حسني عز الدين ومحاد الوامين، الرياضة املدرسية ودورها يف بعث احلركة الرياضية الوطنية، مذكر الليسانس، مستغامن،- 3
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عب على خطأ يعتقد أنه مل يرتكبه، وهو يعترب هذا عالمة من عالمات النضج حياسب الالآخر، أو حينما
)1(.االنفعايل

على النفس وكذلك الصفات اخللفية األخرى كتحمل االعتمادإن ممارسة : اإلعتماد على النفس-3
يف االندماجها أثناء املسؤولية وقوة اإلرادة وعدم اليأس، كل هذه املميزات والصفات واجب حضورها وتوفر 

)2(.املقابالت الرياضية املدرسية

وقت الفراغ وإن وازديادكثرة إن من أكرب مشكالت العصر احلديث  : حسن قضاء وقت الفراغ-4
قياس مدى تقدم الدول حديثا مرهونا مبدى معرفة أبنائهم لكيفية قضاء أوقات الفراغ، والتنافس الرياضي يعترب 

.ضاء وقت الفراغمن أجنح الوسائل لق
فتفهم القانون نصا وروحا، مث واجتماعيهذا غرض عقلي : تعلم قوانين األلعاب وتكتيك اللعب-5

دراسة التكتيك سواء كان فرديا أو مجاعيا يتطلب مقدرة عقلية وفكرية معينة، أما التطبيق العملي هلذا التكتيك مع 
القوانني واللوائح والقواعد والعمل يف احرتامعلى اجتماعيةرسة مبا تفرضه القوانني والقواعد، يعترب مماااللتزام

.حدودها وعدم اخلروج عن إطارها العام
لقد أمست الصحة على : الصحة البدنية والعقلية والنفسية والمحافظة عليها وتنميتهااكتساب-6

واملقدرة على االنفعايللنضج خلو اجلسم من األمراض فقط، أما التعريف العام فيشمل صحة اجلسم والعقل، مع ا
يف تكامل ، وتتطلب املباريات الرياضية أن يعمل الفرد بكل قواه اجلسمية والعقلية والوجدانية االجتماعيالتكيف 

وتعبري عن النفس تعترب جماال لإلفصاح انطالقوتناسق يؤدي إىل توازن الشخصية، واملباريات الرياضية مبا فيها من 
اطف، كما عن املشاعر والعوا يارمن يف الكثري من األحيان تكون صمام األمان لشخصية الفردأ ، فإشراك اال

.وامتيازهبذاته االعرتافالفرد مع فريق مدرسته ميثل يف حد ذاته 
من املعلوم أن لكل جمموعة قائد ولكل فريق رئيس ومتس قوانني أغلب : التدريب على القيادة-7

س الفريق هو املمثل الرمسي للفريق وهذه املسؤولية قيادية وتوفر مباريات النشاط الرياضات اجلماعية أن رئي
هذا املركز القيادي مبا فيه من املسؤوليات وسلطات، ويف هذا اختصاصاتاخلارجي مواقف عديدة ملمارسة 

)3(.التدريب على القيادة

).66.65(، ص1981العراق، حسن شلتوت وحسن معوض، التنظيم اإلداري يف الرتبية الرياضية، مطبعة الفكر العريب، -1-2

.66حسن شلتوت وحسن معوض، التنظيم اإلداري يف الرتبية الرياضية، مرجع سابق، ص- 3
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: أسس إعداد وتنظيم النشاط الرياضي الالصيفي الخارجي-د
مفهوم النشاط اخلارجي سائر أجزاء الربنامج من حيث الواجبات الرتبوية ويف بعض دول العامل يكمل

النشاط بني املدارس ويف أغلب هذه الدول توجد إحتادات رياضية منيوجد تنظيم متقدم للغاية، إلدارة هذا النوع
محمد" رجي، يرى الدكتورمتخصصة يف إدارة هذا النشاط املدرسي ولكي نتيح فرص النجاح للنشاط اخلا

، أن من أهم هذه األسس اليت جيب على املدرس >>أسس بناء برامج الرتبية الرياضية<<يف كتابه"الحماحمي
املرحلة السنية للطالب عند إختيار الفرق الرياضية حيث أن كل نشاط يتطلب خصائص بدنية أو قدرات تهامراع

.خاصة
ياضية من ذوي األخالق احلميدة واملستوى املناسب يف األداء، اإلهتمام أعضاء الفرق الر اختيارمراعاة 

بتوفري االهتمامبتحديد فرتات تدريب أعضاء الفرق الرياضية حبيث ال يعوقهم التدريب على التحصيل الدراسي، 
نوع على االقتصاراإلمكانات الالزم لنجاح النشاط العمل على تكوين فرق رياضية يف عدة نشاطات، وعدم 

الفرق الرياضية للقانون وللروح الرياضية وللقيم الرتبوية،احرتامبضرورة االهتماممن النشاط أو نوعني، واحد
عباس "يف األخالق، ويف هذا السياق يرى الدكتور ختصيص جوائز للفائزين وألحسن فريق مهزوم ألحسن العب

يتدرب الطالب على أنوالربامج الالصفية، أي جيب يكون التناسق بني الربامج الصفية أنأنه جيب "أحمد صالح
.من الدرسما تعلموه

:أقسام النشاط الخارجي-ـه
:ويشمل

فكما هو معروف أن لكل مدرسة فريق ميثلها يف دوري املدارس سواء : نشاطات الفرق المدرسية- 1
رسة وعنوان تقدمها يف جمال الرتبية البدنية يف األلعاب الفردية أو اجلماعية، وهذه الفرق تعترب الواجهة الرياضية للمد

ذه الفرق ومد  والرياضية وهؤالء التالميذ يعتربون نواة األندية واألحياء، ومن هنا كان من الواجب اإلهتمام البالغ 
.يد املساعدة إليها

ميذ وهي أحد أهم األنشطة اليت جيد فيها التال: النشاطات الخاوية كالمعسكرات والرحالت- 2
راحتهم ويعربون عن شخصيتهم حبرية ويف هذه الرحالت واملعسكرات يقام العديد من األنشطة ويتعلم فيها 
م املستقبلية باإلضافة إىل الصفات النفسية األخرى مثال  التالميذ الكثري من األمور اليت تساعدهم يف حيا

إخل ...يةعلى إختاذ القرار وحتمل املسؤولاإلعتماد على النفس والقدرة 
:ومن أهم أهداف هذا النشاط هي
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ال للفرق الرياضية للتنمية اإلجتماعية والنفسية ذلك باإلحتكاك-  .ارسمع غريهم من تالميذ املدإفساح ا
.الرفع من مستوى األداء الرياضي بني التالميذ- 
.إتاحة الفرص لتعلم قوانني األلعاب وكيفية تطبيقها- 
.القيادة والتبعيةإتاحة الفرص لتعلم - 
)1(.إعطاء الفرص لتعلم اإلعتماد على النفس وحتمل املسؤولية- 

:الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي- 1
: الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي إىل" روديك"يقسم 

.ـ الدوافع غري مباشرة.            ـ الدوافع املباشرة
:أهم الدوافع املباشرة للنشاط الرياضي فيما يليميكن تلخيص : الدوافع المباشرة-أ

.اإلحساس بالرضاء لإلشباع كنتيجة للنشاط البدين- 
.رة احلركات الذاتية للفرداهعة اجلمالية بسبب رشاقة ومجال وماملت- 
ن أو اليت تتطلب املزيد مالشعور باإلرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعوبتها- 

.الشجاعة واجلرأة وقوة اإلرادة
ا من خري اإلشرتاك يف املنافسات الرياضية اليت تعترب ركنا هاما من أركان ال-  ات نشاط الرياضي وما يرتبط 

.إنفعالية متعددة
)2(.تسجيل األرقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز- 

:ما يليباشرة الغري املمن أهم الدوافع: غير المباشرةالدوافع - ب
.رياضيالنشاط الحماولة إكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة -
.ممارسة نشاط رياضي إلسهامه يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واإلنتاج- 
.اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي-
رى الفرد أنه يريد أن يكون رياضيا يشرتكالوعي بالدور اإلجتماعي الذي تقوم به الرياضة، حيث ي- 

.يف األندية والفرق الرياضية ويسعى لإلنتماء إىل مجاعة معينة ومتثيلها رياضيا

.132حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ، نظريات وطرق الرتبية البدنية، مرجع سابق،ص- 1
)230(ص،1984عبد الرمحن العيسوي، علم النفس بني النظرية والتطبيق، بريوت، - 2
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:تطور دوافع النشاط الرياضي-3
غضون إن الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي ال تستمر ثابتة أبد الدهر، بل تتناوهلا يد التغيري والتبديل يف-

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

ا الفرد، كما ختتلف دوافع الفرد طبقا ملستواه الرياضي وجيب على امل الدوافع اخلاصة درب الرياضي معرفة اليت مير 
على املدرب ينبغيابكل مرحلة من مراحل ممارسة النشاط الرياضي، حىت يستطيع أن حيفز الفرد عن املمارسة كم

الطابع اإلجتماعي ياضي وأن حياول صبغ هذه الدوافع الرياضي أن يعمل على خلق دوافع جديدة لدى الفرد الر 
ذه الدوافع اإلجتماعية والدوافع املختلفة املوجه حنو اجلماعة، وأن يعمل على ربط الدوافع الفردية الذاتية للفرد 

دف إىل أن ميارس الطفل  ا الفرد ترتبط بعضها البعض اآلخر وتكون حلقة أو وحدة  للمراحل الرياضية اليت مير 
احلركية اليت تساعده على امليل حنو نشاط رياضي النشاط الرياضي املتعدد لكي يستطيع إكتساب خمتلف اخلربات 

الدوافع املرتبطة ": بوني"معني وحماولة التخصص فيه، واملواظبة يف التدريب للوصول للمستويات العالية ويقسم
ا الفرد، إذ يرى أن لكل مرحلة رياضية دوافعها  بالنشاط الرياضي طبقا للمراحل الرياضية األساسية اليت مير 

:ا، وهذه املراحل هياخلاصة 
.مرحلة املمارسة األولية للنشاط الرياضي- 
.للنشاط الرياضيالتخصصيةمرحلة املمارسة-
)1().مرحلة البطولة الرياضية(مرحلة املستويات الرياضية العالية- 

:وتتلخص أهم الدوافع اخلاصة بكل مرحلة من املراحل السابقة فيما يلي
: األولية لممارسة النشاط الرياضيدوافع المرحلة- 3-1

:يف هذه املرحلة  نبدأ احملاوالت األولية ملمارسة النشاط الرياضي إذ يكون الطفل مدفوعا مبا يلي
يعترب التعطش اجلامع للحركة والنشاط من أهم اخلصائص اليت متيز األطفال:الميل نحو النشاط البدني-أ

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

.          رياضي معني تكون بعيدة عن تفكري الطفل يف أوائل هذه املرحلة 

). 160(علم النفس الرتبوي،مرجع سابق،ص:حممد حسن عالوي-1
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ا من مثريات و منبهات وهذا ما : مل البيئةعا-ب إن ظروف البيئة اليت يعيش فيها الطفل و ما يرتبط 
يشجعه على ممارسة ألوان معينة من النشاط الرياضي، إذ جند أطفال املناطق الساحلية مييلون غالبا حنو ممارسة 

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

كما قد يكون لتوجيهات األسرة أو لتوجيهات املريب الرياضي دورا هاما يف تشجيع األطفال على ممارسة 
.النشاط الرياضي و إتاحة الفرص املتعددة هلم

ورة إشرتاكهم يف دروس الرتبية الرياضية إن األطفال يف هذه الرحلة مطالبون بضر :درس التربية البدنية-ج
باملدرسة ويساهم درس الرتبية الرياضية باملدرسة اإلبتدائية يف إتاحة الفرصة الدائمة ملرتني أسبوعيا أو أكثر لكي 
مياس الطفل خمتلف أنواع األنشطة احلركية حتت إشراف و توجيه تربوي خاص، وكثريا ما جند حب األطفال 

اعن ممارسة النشاط البدين وما تتميز واإلشباع الناتجبالرضيا يرتبط بعامل اإلحساسملياضية لدروس الرتبية الر 
موعاتمن احلرية والتلقائية .واملرح والنشاط اجلماعي يف نطاق الصف الدراسي أو يف نطاق ا

اق اجلدول نطالرياضي باملدرسة اليت تنظم خارج قد تسهم بعض برامج النشاط : النشاط الخارجي-د
ممارسة األنشطة الرياضية كما قد و النشاط الداخلي يف إثارة دافعية الطفل حنو نشاط بعد الظهر أ: الدراسي مثل

أو يشرتك فيها تسهم يف ذلك أيضا برامج النشاط الرياضي يف بعض الساحات أو األندية اليت يرتادها الطفل
ا من منزله مثال  .حبكم قر

: ممارسة التخصصية للنشاط الرياضي دوافع مرحلة ال- 3-2
يف هذه املرحلة ترتبط دوافع الفرد بالتخصص يف نوع معني من أنواع األنشطة الرياضية إذ يرغب الطفل
يف أن يكون العب لكرة القدم أو كرة اليد أو كرة الطائرة مثال كما ترتبط دوافعه أيضا مبحاولة الوصول

)1(:ى رياضي معني كمحاولة متثيل فريق األشبال لنادي معني مثال، ومن أهم دوافع هذه املرحلةإىل مستو 

يف هذه املرحلة يتكون لدى الطفل ميل خاص حنو نوع معني من : ميل خاص نمو نشاط معين-أ
ألشياء معينة نتماءااللدى الطفل  يدعوه إىل استعدادويسعى إىل ممارسته وامليل هو اهتمامهالنشاط الرياضي يثري 

.تستثري وجدانه

ذيب السلوك العدواين لدى املراهق، دفعة : حممد بوزيان وآخرون-1-2 ، جامعة اجلزائر1999النشاط البدين ودوره يف 
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وقد ينتج هذا امليل عن نواحي ذاتية لدى الفرد تدفعه ملمارسة نشاطه املختار واحملبب إىل نفسه نظر 
أو قد تكون ،ت أصدقاء له ميارسون النشاط نفسهلفائدته الصحية مثال ،أو قد ينتج بسبب وجود نوع من العالقا

أو املدرس رتهأفراد أسمنبسبب توجيه معني
قد يكسب الفرد قدرات خاصة يف نوع من أنواع األنشطة الرياضية :إكتساب قدرات خاصة-ب

فيسعى  إىل تنميتها وتطويرها عن طريق املثابرة على ممارسة النشاط، إذ أن إتقان الفرد للمهارات الرياضية لنوع 
مبستوى قدراته إىل أقصى االرتقاءريب للعمل على إىل مواصلة التدمعني من األنشطة جبدية حنو املمارسة ويدفعه

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

ارف اخلاصة بنوع من أنواع األنشطة قد يكتسب الفرد الكثري من املع:معارف خاصةاكتساب-ج
الفرد لقواعد لعبية معينة ونواحيها الفنية واخلططية تعترب ةالرياضية الناجتة عن إشرتاكه يف ممارسة هذا النشاط فمعرف

.من النواحي اليت حتمس الفرد وتدفعه لتطبيق هذه املعارف عمليا
ا من خربات إنفعالية يف املنافسات االشرتاكإن :اإلشتراك في المنافسات-د الرياضية، وما يرتبط 

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

املرتبطة االنفعاليةاملنافسات، وحماولة الظهور الالئق وحتقيق أحسن النتائج باإلضافة إىل ذلك فإن اخلربات يف
.)1(.باملنافسات الرياضية كالنجاح والفشل أو اهلزمية تعترب من أهم الدوافع اليت تلعب دورا هاما يف هذه املرحلة

:الرياضي ما يلي من واجبات النشاط :واجبات النشاط الرياضي - 4
.تنمية الكفاءة الرياضية- 
.تنمية املهارات البدنية النافعة يف احلياة- 
.تنمية الكفاءة الذهنية والعقلية- 
.النمو اإلجتماعي ـ التمتع بالنشاط البدين الرتوجيي وإستثمار أوقات الفراغ مبمارسة األنشطة املختلفة- 
.ممارسة احلياة الصحية السليمة- 
.مية صفات القيادة الصاحلة والتبعية السليمة بني املواطننيتن- 
.إقامة وإتاحة الفرص للنابغني للوصول إىل مرتبة البطولة - 
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.حتسني احلالة الصحية للمواطنني- 
.النمو الكامل للناحية البدنية كأساس من أجل زيادة اإلنتاج- 
.النمو الكامل للناحية البدنية كأساس عن الوطن- 
)1(.لتقدم باملستويات العاليةا- 

:واجبات األستاذ الرياضي - 4-1
:نحو النشاط الرياضي -1- 4-1

إن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يؤدي واجبه من خالل مادة الرتبية البدنية واليت تقوم برسالتها من 
االت اآلتية :خالل أوجه النشاط الرياضي ،ويكون التنظيم املدرسي يف ا

.لربنامج التعليمي وذلك من خالل دروس الرتبية الرياضيةا- 
.النشاط الداخلي وذلك من خالل املباريات الداخلية بني الفصول واجلماعات - 
.ت الدولية والرمسية والبطوالت العامةياالنشاط اخلارجي وذلك من خالل املبار - 
الرياضية واملناسبات اإلجتماعية والرحالت النشاط الرتوجيي وذلك من خالل األندية والفرق واهلوايات - 

.واأليام الرياضية
:نحو النشاط الرياضي في البرنامج التعليمي -2- 4-1

يف الربنامج مث جتزئته إىل أجزاء يقوم املدرس بتنفيذ الربنامج اخلاص ملرحلة بناء اخلطة العامة املوضوعية- 
.ىل الدرس اليوميإأصغر فأصغر حىت يصل 

.شرف أو املعلم امللعب ويسهر على جتهيزه باألدوات الالزمةيعد امل- 
يعمل األستاذ جاهدا على إبراز وإستدعاء أحسن ماعنده من تالميذ ذوي قدرات بدينة لكي يقوموا - 

.بأداء العرض ويف بعض األحيان يضطر هو ألداء العرض لكي يريهم النموذج املطلوب
باستخدامذ رأى نوع من امللل يطرأ على التالميذ فيقوم جيب على املدرس أن يغري شكل الدرس إ- 

.ىل تشكيل آخرإمترين توجيهي وذلك لتغيري جو امللل الذي يسود الفصل فينتقل ذلك من تشكيل 
)2(.جيب عليهم النظر إىل الربنامج كله من مجيع الزوايا ومعرفة األخطاء املوجودة وإقرار طرق إصالحها- 

).11(،ص1972دار الكتب اجلامعية ،مصر 02عصام عبد اخلالق التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات ،ط 1
.1983، طرابلس،املنشآت العامة للنشر والتوزيع،02علي بشري الفاندي ،إبراهيم رحومة زايد،فؤاد عبد الوهاب،املرشد الرتبوي الرياضي، ط-2
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:لرياضي الداخلينحو النشاط ا-4-1-3
م فهو يقوم مبهمة املدرب يف تعلميقوم املدرس خالل هذا النوع من النشاط بدور املدرب واحلك- 

يكون أناملهارات املختلفة خالل مدة النشاط بالدرس وعند بدأ املنافسات يبدأ دورهم كحكم وهذا يستدعي 
.األستاذ ملما بقواعد وقوانني األلعاب 

يف املباريات واملنافسات ظة الوسيلة اليت يستخدمها التالميذ يف سبيل الفوزجيب مراعاة ومالح- 
.السليمواالجتماعيالرياضية وتوجيههم التوجيه الرتبوي 

للمدرس لبث القيم واملفاهيم اإلجتماعية واخللقية ،وجيب أن هاملباريات واملسابقات تعترب فرصة سامع- 
مدرس النشاط الرياضي إعداد وجتهيز املالعب الالزمة إلقامة هذه وعلى يكون مستمرا وليس عملية مؤقتة،
.املباريات واملسابقات واإلكثار منها

:نحو النشاط الرياضي الخارجي -4- 4-1
املباريات سوى التالميذ الذين جيمعون بني أثناءجيب على مدرس النشاط الرياضي أن ال يضع - 

.اإلمتياز اخللقي والرياضي
يستعني املدرس ببعض زمالئه اإلكفاء فنيا وإداريا يف بعض األلعاب اليت جييدها للقيام يستحسن أن - 

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

:نحو النشاط الترويجي -5- 4-1
م من ناحية اإلكثار من الف-  رق واملنافسات الرياضية حىت يتيسر لكل التالميذ من إشباع ميوهلم ورغبا

.وتكوين هواية رياضية من ناحية أخرى
.سي وتنظيمه وحتقيق مبدأ احلكم الذايت يف إدارتهتأسيس النادي املدر - 
.غب فيهاإلكثار من املالعب واألدوات اليت تسري لكل تلميذ من مزاولة النشاط الذي ير - 
.املعونات هلا حىت تظهر نشاطهاأقصىتشجيع الرحالت واملعسكرات والعمل على بذل - 
ا يف -  االجتماعيةباخللق الرياضي للتالميذ وظهور الروح االرتقاءاإلكثار من األيام الرياضية لفائد

)1(.والرياضية عندهم

.علي بشري الفاندي، إبراهيم رحومة زايد،فؤاد عبد الوهاب،املرشد الرتبوي الرياضي، مرجع سابق-1
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:خصائص النشاط الرياضي -5
تمعط إجتماعي وهو تعبري عن تالقنشاالنشاط الرياضي عبارة عن .متطلبات الفرد مع متطلبات ا

.من خالل النشاط الرياضي يلعب البدن وحركاته الدور الرئيسي- 
ا النشاط الرياضي هو التدريب مث املنافسة-  .أوضح الصور اليت يتسم 
حيتاج إىل درجة كبرية من حيتاج التدريب للمنافسة الرياضية ،وهو أهم أركان النشاط الرياضي ،كما - 

هود الكبري على سري العم يات النفسية للفرد ألنه يتطلب درجة عالية من لاملتطلبات واألعباء البدنية ،ويؤثر ا
.اإلنتباه والرتكيز

أو للنجاح والفشل وملا النشاط اإلنساين ،كأثر واضح للفوز واهلزميةأنواعال يسود يف أي نوع من - 
.م من نواحي سلوكية معينة،وصورة واضحة مباشرة مثل ما يظهره النشاط الرياضييرتبط بكل منه

مر الذي ال حيدث يف كثري من فروع يتميز النشاط الرياضي جبودته يف مجهور غفري من املشاهدين األ- 
.)1(احلياة

:أهداف النشاط البدني من الناحية الصحية-6
:يكون على الشكل التايل أهداف النشاط البدين من الناحية الصحية 
مـن آالم الظهـر ناجتـة % 80ىل تطوير اهليكل العظمي للطفل ،حيث أن إن النشاط البدين اليومي يؤدي إ

ســـتهالك االتمـــرين يلعـــب دورا هـــام وفعـــال أكثـــر مـــن أنعـــن نقـــص التمرينـــات الرياضـــية ،كمـــا أن الدراســـات تبـــني 
،أمــام عنــد املراهــق فاملمارســة اليوميــة للنشــاط البــدين ) Houstonهوســنت (احلليــب يف تطــوير اهليكــل التنظيمــي 

بيـل مـارتني Osteoporoseيف احلـد مـن خطـر الة والعظـم وتلعـب دورا هامـضحجم العةتساعده على تقوي
Marten Bill سـليس وبرتيـك (كما أن املراهقني النشطني لديهم هيكل عظمي جيد مقارنة مع غري النشطني

Sallis Patryek 1994(.
إن النشــاط البــدين اليــومي مـــع احلمــل وكــذا املمارســـة عنــد املــراهقني يلعـــب دورا هامــا يف تطــوير اهليكـــل -

يـؤدي إىل ارتفـاع الصـحة العقليـة للطفـل ويطـور ممارسة النشـاط البـدينأنمي والعناية به على مدى احلياة ،ومبا ظالع
Calfastكليفسـت وتـايلور (مـن القلـق منـو،ه، حيـث أن النشـاط لـه عالقـة مـع حتسـني قـدرات الـذات وخيفـف

taylor(لـه عالقـة مـع تعيـني قـدرات الـذات وخيفـف مـن القلـق) كلفيسـت وتـايلوCalfast . Taylor
1994.(

) .15-14(الرياضي، نظريات وتطبيقات،مرجع سابق ص عصام عبد اخلالق ،التدريب -1
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اإلضــطربات والقلــق ورفــع املعنويــات للطفــل وقــوة إدراك قدراتــه وإذ يعمــل النشــاط البــدين علــى ختفيــف -
Domarcoسيدن ودوومارك(البدنية  Syden.(

ر النشــاط البــدين يقــوم برفــع املــردود والفعاليــة ،حيــث نالحــظ أن الســاعتني الــيت تلــي حصــة اكثــإكمــا أن -
تــــــايلور (التمرينــــــات أن لألطفــــــال قــــــدرة كــــــربى يف الرتكيــــــز والــــــتعلم واإلســــــتطاعة يف حــــــل املشــــــاكل بفاعليــــــة جيــــــدة

1998(.)1(

والنفســي والبــدين مــن جهــة ومــن جهــة وتعلــم الطفــل احلركــات متعلــق بتطــوره الــذكائي والفكــري واحلســي -
إن املمارسـة 1992ون وهيسـالم ر أخرى تعترب الرتبية والنشاط البـدين عنصـر فعـال يف التطـور التـام للطفـل غـيش وبـ

ــــث  ــــدين والرياضــــي هلــــا مفعــــول إجيــــايب علــــى ســــلوك وطريقــــة عــــيش الطفــــل حي ــــة للنشــــاط الب املشــــاركة يف أنالعادي
.عن اجلرائماالبتعادالنشاطات 

:فعالية النشاط البدني في حياة المراهق-7
احلقيقــة الــيت ال شــك فيهــا أن اجلســم وحــدة متكاملــة يــرتبط عمــل جــزء فيــه بعمــل األجــزاء األخــرى واشــد 

خصوصــا مــا يتعلــق حبركتــه ،هنــاك أســس أخــرى تــؤثر يف جســم و أنــواع املعرفــة فائــدة للمراهــق هــو مــا يتصــل جبســمه 
مـر لوجـدنا أن احلركـة هـي أمههـا وخصوصـا بعـد هـذا التطـور العظـيم يف لو حترينا األاملراهق منها التغذية والراحة لكن

واملراهـــق مثـــل أي إنســـان قليـــل احلركـــةأضـــحىمنـــو الفـــرد وســـيطرته علـــى اآللـــة وتطويعهـــا خلدمتـــه يف قضـــاء حاجاتـــه 
ذا رأينـا كثـري مـا وسـائل الرتفيـه املختلفـة ،وال نعجـب إانتشـارحركته حمدودة حىت كـادت نتهـدم خاصـة مـع أصبحت

يعــانون مــن األرق والصــداع ومــن األمــراض الروماتيزميــة والعصــبية والقلبيــة ولــيس مصــادفة أن تنتشــر فــيهم األمــراض 
ـذا الشـكل املرعـب والسـبب واضـح ال حيتـاج واالضـطراباتالنفسـية  فمعظـم املـراهقني قليلـوىل إثبـاتإالسـلوكية 

م تكون يف احلركة وإن حتركوا لقضاء حوائجهم الضرو  م فإن حركا احلـدود ،وعلـى مـدى جـد أضـيقرية الالزمة حليا
قصري ،مما حيدث بالضرورة الضرر على أجسادهم وهذا ما يشري إىل ضرورة القيـام بالنشـاط البـدين عنـد املراهـق،حىت 

.يتسىن له أبعاد كل األمراض والعلل اليت غالبا ما تصيب جسده
موعـةففي لعبـة احلركـة اجلماعيـة الـيت يتعلـق فيهـا التعـاون والنظـام والطاعـة وإنكـار ،يلعبهـا مـع األفـراد يف ا

موعـــة ككـــل، ـــةالـــذات يف ســـبيل ا ـــيم الشـــجاعة والصـــرب وحســـن ويف اللعبـــة الفردي ـــازل فيهـــا زمـــيال لـــه بتعل الـــيت يتن
)2(.تبلورركه وتقوى شخصيته وتاوتصحيح اخلطأ الذي يقع فيها فتزداد مدعلى النفسواالعتمادالتصرف 

ذيب السلوك العدواين لدى املراهق،مرجع سابق-1 .حممد بوزيان وآخرون، النشاط البدين ودوره يف 
).130-129(املراهقة والبلوغ،دار احلرف للطباعة والنشر، لبنان،ص : تعريب خليل رزوق: وليام ماسرتز،والف بريز- 2
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هــا تــؤثر يف جســم املراهــق بــدنيا وعقليــا وروحيــا وممارســة الرياضــية يف ســن املراهقــة ،واللعــب ال لــذلك فــإن احلركــة بنوع
يقل عن املدرسة أمهية يف تعليم املراهق يف السـلوك احلسـن واملبـادئ القوميـة فمـن ناحيـة التـدريب فقـد حـددوا لـذلك 

: شروطا منها
صـــعب فالصـــعب مث ينتهـــي األفتـــدرج خـــاص، حيـــث يبـــدأ بالســـهل منهـــا مث أن تـــؤدى التمـــارين حســـب -

اخلطــوات يف احلركــات هــي أن يتــيح للمراهــق اختيــار أوىلعلــى أن يراعــي يف اختيارهــا قــدرة املراهــق وســنه، بالســهل
لعبتـه اللعبة اليت مييل إليها فال نفرض عليه لعبة بعينها، بل جيب أن ننظم أوقـات التـدريب وأن نسـاعده علـى أسـس

ـــداركها ويصـــححها، واألفضـــل أن يكـــون تدريبـــه علـــى لعبـــة  ـــارة، وأن نبحـــث لـــه نقـــاط اخلطـــأ يف لعبـــة حـــىت يت املخت
.بإشراف مدرب أخصائي

غـري كـايف أن البـد أن ندفعـه إىل أن اإلصرار على اللعبة يف تربية جسم املراهقاالعتبارـ جيب أن يوضع يف 
ـ ا األسـاس يف تقـومي اجلسـم واعتـدال القامـة وتكوينهـا، واملراهـق أكثـر النـاس حاجـة القيام بآداء التمرينات البدنية أل

واعتــدال. إىل احلركــة، والنشــاط الرياضــي وســيلة لتقضــية أوقــات الفــراغ مــع األصــدقاء بعيــدا عــن جــو األهــل واملنــزل
الفراغ مع األصـدقاء أوقاتوالنشاط الرياضي وسيلة لتقضيةالقامة وتكوينها،واملراهق أكثر الناس حاجة إىل احلركة،

)1(.بعيدا عن جو األهل واملنزل

هـو وسـيلة لتقضـية فلـه دور آخـر،فالنشاط البدين زيادة على انه ينمـي الفـرد املراهـق مـن الناحيـة اجلسـمية،
مـا يكتسـب املراهـق عـن وكثـريمـن األخطـاء يف سـن املراهقـة،كثـريالستدراكووسيلة ناجحة ، أو ملء أوقات الفراغ

النشـاط الرياضـي وسـيلة لتجديـد أداءعـن نفـس املراهـق يف كمـا أن الـرتويح،يف احليـاةنافعـة يقة مهارات جديـدةطر 
وعــالج العيــوب اخللقيــة اجلســمانية الناجتــة عــن أوضــاع والتقــدم بالصــحة وتقويــة التوافــق العضــلي والعصــيب،احليويــة

.  ة يف أعماله اليومية أو املهنيةئجسمه اخلاط

). 13(ماسرتز، والف بيرتز، تعريب خليل رزوق، املراهقة والبلوغ،مرجع سابق،ص وليام - 1
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:الصةخ
مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن النشــاط الرياضــي لــه تــأثري إجيــايب واضــح علــى نفســية املراهــق وكلمــا تعــددت 
األنشطة الرياضية كلما كان ذلك أفضل يف يناء شخصية متزنة هادئة ورزينة بالنسبة للتلميـذ املراهـق، كمـا يعتـرب مـن 

فـة، لـذا تكتسـب الرياضـة دورا هامـا يف تربيـة وتنشـئة الفـرد انسب الطرق اليت تساهم يف تزويده بأنواع اخلربات املختل
ـــة واجلســـمية  ـــة والعقلي ـــة االجتماعي ـــان مـــن أجـــل العمـــل حنـــو الفـــرد مـــن الناحي ـــة مقرونت أي أن الرتبيـــة الرياضـــية والرتبي

.نةبقيادة صاحلة تكون مبثابة القدوة احلسو والنفسية انطالقا من النشاطات الرتبوية اليت تدرس داخل املؤسسة





:تمهيد
تعتــرب الرياضــة املدرســية احملــرك األساســي ملعرفــة مــدى التقــدم يف امليــدان الرياضــي ولعلهــا مــن أهــم الــدعائم 
للحركـــة الرياضـــية وهـــذه الرياضـــة املدرســـية تتجـــه أساســـا حنـــو تالميـــذ املـــدارس والثانويـــات حيـــث تعمـــل علـــى وضـــع 

اضــــيا يف املســــتقبل بــــارزا قــــد يســــاهم يف بنــــاء اخلطــــوات األوىل للطفــــل علــــى الطريــــق الــــذي ميكنــــه مــــن أن يصــــبح ري
.املنتخبات املدرسية الوطنية ومتثيل بالده يف احملافل الدولية والقارية
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:لـمحة وجيزة عن تاريخ التربية البدينة والرياضية-1
يونانية تزخر باألراء القدميـة املتعلقـة يرجع تاريخ الرتبية البدينة والرياضية إىل قدمي العصور،إذ جند أن الرتبية ال

م أن تبـدأ .ق384باأللعاب الرياضية حيث يـرى أرسـطو طـاليس أثينااعتنتبشؤون الرتبية البدنية والرياضية، وقد 
جيـوز هلـم الـزواج أو عدمـه ،كمـا يـرى نبـني مـيالعناية بالطفـل مـن قبـل والدتـه كمـا يـرى ضـرورة وضـع قـانون األزواج 

وحتميــل صــورة اجلســم وتكــريس ح الشــهواتتكــون غايتهــا ضــبط الــنفس وكــبح مجــا أنرياضــية جيــب أن األعمــال ال
ــا املغرمــون باأللعــاب البدنيــة ،كــذلك جيــب  تــدرج هــذه أنالعــادات الفاضــلة ال جمــرد القــوة اجلســمانية الــيت يتبــاهى 

نوات علـى األقـل إال أنـه وبعـد وإن تبدي األعمال العنيفة إال بعد سن املراهقة بثالث سـاألعمال حسب صعوبتها،
العهـــد اليونـــاين تضـــاءلت العنايـــة باأللعـــاب لرياضـــية شـــيئا فشـــيئا إىل غايـــة حلـــول القـــرن الثـــامن عشـــر وظهـــور بطـــل 

ـــة ـــادى بـــالرجوع علـــى الطبيعـــة ،وبفصـــل الطفـــل عـــن والديـــه ) م1778-1712جـــون جـــاك روســـو (احلري الـــذي ن
يــدخل يف قلبــه حـب الطبيعــة ومجاهلــا وكتـب يف كتابــه عــن كيفيــة وإبعـاده علــى املــدارس وتركـه بــني يــدي مـدرب ذكــي 

عـــاب الرياضـــية لتربيـــة الطفـــل منـــذ والدتـــه حـــىت ســـن اخلامســـة ،وجـــاء أيضـــا يف هـــذا الكتـــاب احلـــث علـــى العنايـــة باأل
والتمارين البدنية فقد ذكر بأن حجة البدن هي سالمة للعقل وكمال اخللق وأن صاحب اجلسم السـليم والقـوي هـو 

:بضرورة الرتبية الرياضية ونذكر منهم ) روسو(ص املطيع ،القوي الطبع وقد نادى بعض املربني بعد الشخ
التمرينـــات البدنيـــة لـــألدالء ((م والـــذي ألـــف كتابـــا حيمـــل عنـــوان 1839-1759دجـــون جـــاك رورس * 

.حيث يعترب البعض مؤسس التمارين املدرسية)) الصغار
الواليـات يففانتشـرتعمـت الرتبيـة البدنيـة والرياضـية مجيـع أحنـاء العـامل تقريبـا ويف النصف األول من القرن العشرين 

.واسعا املتحدة األمريكية انتشارا
معهــد بــني جامعــة وكليــة ويســتطيع الطالــب احلصــول علــى درجــة 100نــه يوجــد هنــاك مــا يقــارب أحيــث 

عـة يسـتطيع الطالـب فيهـا القيـام بالدراسـات جام24املدرس يف مادة الرتبية البدنية عدا ذلـك فإنـه يوجـد مـا يقـارب 
T.cunetonكيورتــــــــــون(:العليـــــــــا وقـــــــــد ظهـــــــــر يف هـــــــــذه اجلامعـــــــــات العديـــــــــد مـــــــــن رجـــــــــال الرتبيـــــــــة البدنيـــــــــة

)1(.وغريهم) E.Michellميشال )(K.Bookwalterبوكليت )(F.cozensكوزين)(

)96(ص 1994، دار الفكر العريب، القاهرة 3مصطفى أمني تاريخ الرتبية، ط-1
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:في الجزائر المدرسيةمفهوم الرياضية -2
ــ ر هــي إحــدى الركــائز الــيت يرتكــز عليهــا مــن أجــل حتقيــق أهــداف تربويــة وهــي إن الرياضــة الدوليــة يف اجلزائ

عبــارة عــن أنشــطة خمتلفــة ومنظمــة ويف شــكل منافســات فرديــة او مجاعيــة وعلــى كــل املســتويات وتســهر يف تنظيمهــا 
للرياضـــة مـــع عـــدم نســـيان ان هنـــاك تنســـيق مـــع الرابطـــات الوالئيـــة ) اإلحتاديـــة اجلزائريـــة للرياضـــة املدرســـية(وإجناحهـــا

اجلمعيـات اخلاصـة بالرياضـية املدرسـية (املدرسية يف القطـاع املدرسـي ومـن أجـل تغطيـة بعـض النقـائص ظهـرت هنـاك 
.)1(وهذا للحرص واملراقبة على النشاطات وإعادة اإلعتبار للرياضة املدرسية)يف املؤسسات الرتبوية

علـى ذلــك كـل مـن وزاريت الرتبيــة الوطنيـة والشــبيبة إن للرياضـة املدرسـية مكانــة هامـة وبعـد تربــوي معـرتف بــه وتسـعى 
أوســاطوالرياضـة إىل ترقيـة كـل املســتويات وإىل تسـخري كـل الظــروف والوسـائل الالزمـة لتوســيع املمارسـة الرياضـية يف 

.التالميذ
ني إن هذه العملية ميكنها املسامهة بقسط وافر يف حتقيق هذه الغاية وهذا املطلـوب مـن كـل املسـؤولني املعنيـ

يف إختــاذ اإلجــراءات الالزمــة الــيت مــن أجلهــا ميكــن جتســيد األهــداف املتوخــاة مــن هــذه العمليــة املشــرتكة مبــدئيا وممــا 
أعطى نفسا جديدا ملمارسة الرياضة يف األوساط املدرسية وهو ما قررتـه وزارة الرتبيـة الوطنيـة يف مقاهلـا حـول إجباريـة 

وهـو مـا 6.5ومن خالل املادتني 25/02/1995بتاريخ 09-95م حسب التعليمة رقاملدرسية ممارسة الرياضة 
وقــررت الــوزارة الســابقة جعــل )2()إجباريــة ممارســة الرياضــة املدرســية(أكدتــه وزارة الرتبيــة يف جريــدة اخلــرب حتــت عنــوان

أو كل صــعبةممارسـة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية إلزاميــة وإجباريــة لكــل تلميــذ مـع إعفــاء أولئــك الــذين يعــانون مــن مشــا 
أخــرى تعيــق ممارســتهم للنشــاط الرياضــي وجــاء هــذا القــرار بعــد توقيــع إتفاقيــة مشــرتكة بــني كــل مــن وزاريت الشــباب 
والرياضــة والرتبيــة الوطنيــة وبــني وزارة الصــحة والســكان بشــأن ممارســة الرياضــة يف املــدارس كمــا وجهــت الــوزارة تعليمــة 

.بدنية يف الوسط املدرسيتتضمن كيفية اإلعفاء من ممارسة الرتبية ال
ـــذين ال يســـتطيعون ممارســـة بعـــض األنشـــطة البدنيـــة  ونـــص القـــرار الســـابق ذكـــره علـــى إســـتفادة األطفـــال ال
والرياضــية مــن اإلعفــاء ،حيــث يــتم اإلعفــاء بتســليم طبيــب الصــحة املدرســية شــهادة طبيــة بعــد إجــراء فحــص طــيب 

)3(.ئياملعد من طرف طبيب أخصاالصحي للتالميذ ودراسة ملفهم

1 -Journal Qoutidian d’Algérie, liberté le 08 avril 1997,p19.
2 - Journal Qoutidian d’Algérie, Elwatan, 21/06/2000,p13.

). 04(، ص26/11/1997ئر، جريدة اخلرب، اجلزا-3
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:أهداف الرياضة المدرسية بالجزائر -3
:هناك عدة أهداف أساسية ملمارسة الرياضة املدرسية باجلزائر منها 
وهــذا برفــع املــردود الصــحي االقتصــاديمنــو جســمي نفســي حركــي إجتماعي،كمــا ال خيــص ذكــر اهلــدف 

ــــه مــــع تطــــوير كــــل مــــن ــــذي يســــمح للفــــرد معرفــــة ذات النظــــام،روح التعــــاون،روح حــــب: للطفــــل واهلــــدف الثقــــايف ال
ذيب الســلوك،تنمية صــفات الشــجاعة والطاعــة وإختــاذ القــرارات اجلماعيــة باإلضــافة إىل التوافــق احلســي  املســؤولية،
ـذا ميكـن القـول بـأن ممارسـة الرتبيـة البدنيـة تسـاهم يف إعـداد رجـل الغـد مـن كـل اجلوانـب  احلركي العصيب والعضلي و

اجلانـب املـادي كتحقيـق النتـائج وإن يفاستثمارالدولة للرياضة املدرسية ال تعترب فقط فامليزانية املخصصة من طرف 
.)1(يف اجلانب املعنوي للفرد وبالتايل إلصالح الفرد وهو بالضرورة إصالح للمجتمعاستثمارهو 
:األهداف العامة للتربية البدنية والرياضية -4

:األهداف العامة للرتبية الرياضية لبعض املدارس العاملية األهداف التالية هي األكثر شيوعا يف قوائم 
:التنمية العضوية-أ

اللياقــة البدنيــة اكتســابــتم الرتبيــة الرياضــية يف املقــام األول تنشــيط الوظــائف احليويــة لإلنســان مــن خــالل 
ســـتوى كفايتهـــا بيولوجيـــا ورفـــع ماكتســـاباإلنســـان مـــن خـــالل أجهـــزةوالقـــدرات احلركيـــة الـــيت تعمـــل علـــى تكييـــف 

)2(.اإلرهاقأوالوظيفية ملساعدة اإلنسان على القيام بواجباته احلياتية وسرعة الشعور بالتعب 

:تنمية المهارات الحركية -ب
وهـــي مـــن أهـــم األهـــداف حيـــث تبـــدأ براجمهـــا منـــذ فـــرتة الطفولـــة لتنشـــيط احلركـــة األساســـية وتنميـــة أمناطهـــا 

:الشائعة واليت تنقسم على 
.كاملشي واجلري والوثب: نتقاليةحركات إ-
.كاملشي واللف وامليل: حركات غير إنتقالية-
كـــالرمي والــدفع والركـــل ومـــن مث تنشــأ املهـــارة احلركيــة علـــى هـــذه األمنــاط فهـــي مهـــارة : ةجـــالحركــات مع-

. مكتسبة-متعلمة 

مكانة الرياضة املدرسية يف انتقاء املواهب الرياضية، مذكرة قسم الرتبية البدنية والرياضية، دايل إبراهيم، : لكحل حبيب اهللا وآخرون-1
).   46(،ص2001

.97مصطفى أمني، تاريخ الرتبية، مرجع سابق،ص -2
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:عرفيةمالتنمية ال-ج
رتبية الرياضـية أن تسـاهم يف تنميـة املعرفـة والفهـم يتصل هذا اهلدف باجلانب العقلي واملعريف وكيف ميكن لل

ة يف األنشـطة البدنيـة والرياضـية ،كمــا يعلـم املهـارات احلركيــة نوالتحليـل والرتكيـب مـن خــالل اجلوانـب املعرفيـة املتضــم
.ة واإلدراكيةيعلى اجلوانب املعرفيعتمد يف مراحلها األولية

والوجدانية املصاحبة ملمارسة االنفعاليةلرتبية الرياضية من املعطيات تستفيد ا:االجتماعيةالتنمية النفسية -د
دف التكيف النفسي باالتزانالنشاط البدين يف تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم  االجتماعيوالشمول والنضج 

ئ منها الفروق يف الرتبية الرياضية على عدة مباداالنفعاليةللفرد مع جمتمعه وتعتمد أساليب ومتغريات التنمية 
أن القيم النفسية املكتسبة من املشاركة يف برامج الرتبية الرياضية تنعكس اعتبارأثر التدريب وعلى وانتقالالفردية 

تمع يف شكل سلوكيات مقبولة من هذه القيم النفسية السلوكية أثارها من داخل امللعب إىل خارجه أي إىل ا
شباع امليول واالحتياجات النفسيةإت اجلسمية، الثقة بالنفس، تأكد الذات واللذاالنفسيةحتسني مفهوم اللذات 

)1(.واالمتيازتنمية املستويات والطموح والتطلع إىل التفوق االجتماعية

:التنمية الجمالية-هـ
ـا تـوفر فـرص تتيح اخلربات اجلمالية الناجتة عن ممارسة النشاط الرياضي قدرا كبري من املتعـة والبهجـة كمـا أ

التـــذوق اجلمـــايل واألداءات احلركيـــة املتميـــزة يف األشـــكال املختلفـــة للموضـــوعات احلركيـــة كالرياضـــة والفنـــون الشـــعبية 
.واجلهاز واألشكال التقليدية كالنحت والتصوير واملوسيقى

:الترويج وأنشطة الفراغ -د
ســت أغلــب الشــعوب النشــاط البــدين أحــد األهــداف القدميــة للرتبيــة الرياضــية فعــرب التــاريخ مار يعــد الــرتويح

مـن خـالل األنشـطة البدنيـة الـيت تتـيح قـدرا كبـري مـن اخلـربات يةشاركة الرتوحيمن أجل املتعة ومتضية أوقات الفراغ وامل
)2(.والقيم اإلجتماعية والنفسية واجلمالية اليت تثري حياة الفرد

:األهداف الخاصة للتربية البدنية والرياضية -5
األطفـال يف اللعـب بـل اشـرتاكوعقليـة ال تتحقـق مبجـرد اجتماعيـةبدنية والرياضية قيم عديدة منها الرتبية ال

األطفــــال اكتســــابالتنظــــيم والعمــــل اجلمــــاعي وهــــذا لكــــي تســــهل عمليــــة االنتبــــاهتتطلــــب توجيهــــات خاصــــة مثــــل 

.20-19،ص 1989،مركز الكتاب للنشر،01ضية،بني النظرية والتطبيق،طالتنظيم يف الرتبية الريا: عبد احلميد شرف-1
).21(، ص1983،املنشآت العامة للنشر والتوزيع،طرابلس،01علي بشري الغامدي وآخرون،املرشد الرياضي املدرسي،ط-2
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املهـارات اكتسـابالعوامـل يف هـمأالقدرات البدينة واملهارات احلركية اليت يستفيد منها بدنيا وعقليا وميكن تلخـيص 
:يفاحلركية

.إزالة الطائشة غري مفيدة-
.إكتساب الدقة برتكيز اإلنتباه-
.املقدرة على معاجلة جمموعة من احلروف والكلمات-
.لسرعة والدقة يف األداءا-

:ومن بني األهداف اخلاصة للرتبية الرياضية ما يلي 
:األهداف الصحية-أ

يف صـغره تعـد مـن الضـرورياتعلى األمهية الصحية فاملقدرة احلركية الـيت حيصـل عليهـا الطفـليركز األطباء
.األساسية لتطوير منوهالصحية

:االجتماعيةاألهداف التربوية -ب
تكون التوعية عن طريق الشعور واإلحساس واإلميان القوي جتنبا ألي إضـطرابات لـذلك يلـزم وضـع برنـامج 

ية ختــدم قابليــات الطفــل وتعمــل علــى تطويرهــا مــن الناحيــة البدنيــة والنفســية وتنميــة املهــارات الفنيــة يف الرتبيــة الرياضــ
واحلركيـة وأهــم مـن ذلــك تطــوير اجلهـاز العصــيب املركـزي فبتطــويره تنمــو عـدة قــدرات ووظـائف منهــا اإلدراك والتصــوير 

)1(.والتخيل اإلنتباه

:لمدرسية المقارنة بين التربية البدنية والرياضة ا-6
ــايف العــامل عمومــا ويف اجلزائــر خصوصــا حيــث النشــأةتعتــرب الرياضــة املدرســية حديثــة  مل تظهــر ســوى يف أ

رضـا الـيس تعاالخـتالفأواخر القرن العشرين فهـي ختتلـف عـن الرتبيـة البدنيـة مـن حيـث املضـمون واألهـداف وهـذا 
.وإمنا هو تكامل بني املفهومني

ا يعرف تشارل الرتبية البدن لك اجلزء من الرتبية الذي يتم عن طريق النشاط املسـتخدم بواسـطة اجلهـاز احلركـي ذية أ
.اليت تنتمي فيها بعض قدراتهبعض السلوكاتاكتسابللجسم والذي ينتج عنه 

).22(علي بشري الغامدي وآخرون،املرشد الرياضي املدرسي ،مرجع سابق، ص -1
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ــدف إىل تقويــة اجلهــاز البــدين واجلهــاز "ر فــرييتفــو "ويقــول  ــا ذلــك اجلــزء الكامــل يف الرتبيــة العامــة الــيت  أ
ا تويل عناية كبرية من أجل احملافظة على صحة اجلسمالعق )1(.لي حيث لو نظرنا من الباب الواسع للرتبية أ

ـدف علـى تكـوين "بيـو تشـر فـريي"كما يقول  أن الرتبيـة هـي ذلـك اجلـزء املتكامـل مـن الرتبيـة العامـة الـيت 
ذلـــك عـــن طريـــق ممارســـة خمتلـــف النشـــاطات و واالجتماعيـــةواالنفعاليـــةمــوطن متكامـــل مـــن الناحيـــة البدنيـــة والعقليـــة 

)2(.لتحقيق غرضهواختيارهالبدنية 

أمـــام بالنســـبة للرياضـــة املدرســـية فـــال يوجـــد هنـــاك تعريـــف واضـــح حمـــدد يفســـر مـــدى أمهيتهـــا واهلـــدف مـــن 
ـا مـادة تعليميـة أو حصـة تدريبيـة رياضـية أو حـاجز  ممارستها وهنـاك تضـارب لتعريـف هـذا األخـري ومـنهم مـن يـرى أ

مــن الضــروري إدمــاج الرياضــة املدرســية يف صــف النشــاطات أكثــرومــن أجــل التوضــيح ،االحنــرافق للتالميــذ مــن وا
خـذ طـابع فتأمصـطلح الرياضـة املدرسـية ال يبقـى حمصـورا يف حصـة تدريبيـة يف الرتبيـة البدنيـة أنالكربى للتكـوين أي 

.أعلىىل إوالرفع مبستوى الرياضة اجلزائرية املنافسة وإثبات الذات والكشف عن املواهب قصد تكوين املستقبل
:مميزات وخصائص التالميذ خالل المراحل الدراسية-7

:خالل املرحلة الدراسية ميكن متييز ثالث مراحل
):سنة12–06من (االبتدائيةالمرحلة - 7-1

:ىل قسمنيحيث تنقسم إ
:ه الفترة ومن مميزات التلميذ في هذ) سنة9-6(الفترة الممتدة –أ 

.للمهارات العلميةاالستجابةسرعة -
.الرتكيز وقلة التوافقاخنفاضكثرة احلركة مع -
.ليس هناك هدف حمدد للنشاط مع وجود فروق كثرية بني التالميذ-
.                                                                          احلركات باإليقاع السريعمنو-
.من مستوى درجة القوة بني الذكور واإلناثاالقرتاب-
ا ا- .ملبسطةالقدرة على آداء احلركات بصور
.ألعاب جديدةاخرتاعيدفع خيال الطفل للحركة وجيعله ال ميلها بل يساعد على -

).22(، ص1992، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 2نظريات الرتبية البدنية، ط: فيصل ياسني الشاطئ: حممود عوض بسيوين- 1
).125(، ص1979، الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالم، القاهرة، 1أسس التدريب الرياضي، ط: حممد عادل رشدي- 2
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.يلعب يف مجاعات صغرية ولو أن أغلب مظاهر نشاطه تتميز بالفرديةأنجيب على الطفل -
مييــل الطفــل إىل إحــرتام الكبــار ويهمــه تقــديرهم أكثــر مــن تقــدير رفقائــه مــع أنــه حيتــاج إىل الشــعور بأنــه-

.مقبول من اجلماعة اليت هو فيها
.كرة السلة–امليل إىل ممارسة بعض ألعاب الكبار مثل كرة القد -
)1(.ملدة طويلةانتباههال تزال ضعيفة والطفل ال ستطيع تركيز واالنتباهالقدرة على الرتكيز -

ومن مميزات التلميذ في هذه الفترة) سنة12-9(الفترة الممتدة -ب
.بطولة وحماولة تقليد األبطالقيادة ال-
.ازدياد التوافق العضلي-
.إشتداد املنافسة وقوة روح اجلماعة-
.زائدو نشاط األطفال يف هذه الفرتة كبريا -
.غامرةكما يزداد امليل إىل املاالستقاللعلى النفس والرغبة يف االعتمادمنو -
.رغباتد بصورة جلية يف احلجم والقدرات وامليول والتظهر الفروق الفردية بني األفراد من اجلنس الواح-
والتوفيــــق بــــني رغبــــات وميــــول يــــف االجتمــــاعيمــــن املشــــاكل الــــيت تواجــــه األطفــــال يف هــــذه الفــــرتة التك-

تمعووقدرات الطفل مطالب .ا
. إلحياءلاألطفال يف هذه السن قابلون-

.سنة12اصة يف سن بني الذكور واإلناث خاالختالفويف هذه املرحلة يبدأ 
.بعضهم البعض لذلك جيب تكوين مجعيات متجانسة وتنظيم فرق رياضيةبيتأثر األطفال -
ايـــة هـــذه املرحلـــة يتبـــني أن الطفـــل يســـتطيع تثبيـــت الكثـــري مـــن املهـــارا- ت احلركيـــة األساســـية كاملشـــي يف 

.والرميوالوثب والقفز
ايــة هــذه املرحلــة أن الطفــلأيضــاونالحــظ - م املهــارات احلركيــة ويتحســن لديــه التوافــق إىل تعلــمييــل يف 

.باالتزانالعضلي والعصيب بني اليدين والعينني وكذا اإلحساس 

).141(، ص1963ز املركزي للكتب اجلامعية والرسائل العلمية، مصر، ، اجلها1طرق تدريس الرتبية البدنية والرياضية، ط: حسن معوض- 1
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ــــــدف نائيــــــةتعتــــــرب مرحلــــــة باالبتدائيــــــةعلــــــى العمــــــوم إن املرحلــــــة - أي أن التمــــــارين املقرتحــــــة جيــــــب أن 
ايــة املرحلــة فــاكتســابإىل  متاثلهــا مرحلــة نســبية أخــرى ال تعتــرب الفــرتة الــيت ) ســنة12-9(إن فــرتةاللياقــة البدنيــة ويف 

)1(.أكثرالنشاط الرياضي الذي يكون مناسبا له يف للتخصص الرياضي املبكر وهذا بإقحام الطفل 

.سنة)15-12(المرحلة المتوسطة - 7-2
تلــف مميــزات هــذه املرحلــة ى مرحلــة املراهقــة وهــي الــيت تتــأثر فيهــا حيــاة النــاس بعوامــل فيزيولوجيــة وختمســوت
م كما يتأثر بعوامل كثرية منهاباختالف :األجناس وبيئا

.الوراثة-
.املناخ وطبيعة الغدد النفسية-
:ومن مميزات التالميذ خالل املرحلة مما يلي -

أثرهـــا خـــرى جســـمانية هلـــاوأتصـــل البنـــات إىل املراهقـــة قبـــل الـــذكور عـــادة ،وتتميـــز هـــذه املرحلـــة بتغـــريات عقليـــة 
احلركــات وعــدم ضــلي والعصــيب ونقــلنــتظم وقلــة التوافــق العاملوأمهيتهــا يف تربيــة النشــأ فهــي تتميــز بــالنمو الســريع غــري 

ا ويقل كذلك عنصر الرشاقة لدى تالميذ )2(.وتظهر عليهم عالمات التعب بسرعةإتزا

.عدم الدقة يف احلركة-
.ىل البحث عن احلركة وكذلك املعرفةاحلاجة إ-
.واالنفعالالتأثرظهور النضج اجلنسي ويقضة العواطف جبعل التلميذ سريع -
.االجتماعيةجتاوز املصاحل العائلية واملدرسية والتفتح على احلياة -
.البحث عن احلوار مع الكبار وذلك إلبراز نفسه-
)3(.ي للجسم كلهغري النظام امليكانيكام يالعمل املتزن ضئيلة ألن منو العظتكون القدرة على-

، 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، 3نظريات وطرق الرتبية البدنية والرياضية، ط: حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ-1
).142-141(ص
).62(بق، صطرق تدریس التربیة البدنیة والریاضیة، مرجع سا: حسن معوض-1
).144(نظریات وطرق التربیة البدنیة والریاضیة، مرجع سابق، ص: فیصل یاسین الشاطئ: محمد عوض البسیوني-2
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القامــة وتقويــة عضــالت اجلــذع خاصــة باعتــدالاالعتنــاءتعتــرب املرحلــة املتوســطة أحســن مرحلــة فيمــا خيــص 
الطفــلكــذلك يف الرياضــات اجلماعيـة مثــل كـرة القــدم وكـرة الســلة ولكــن لـيس ملســافات طويلـة،وعنـد ممارســة العـد

فرديــة وهــو مــا يســمح بتشــكيل فــرق يف خمتلــف النشــاطات مييــل إىل العمــل مــن أجــل الفريــق ويبعــد عــن األنانيــة وال
.وقدرات التالميذ وعامل املنافسة هنا أمهيته تبقى غري بارزةاختصاصاتحسب 

:وتتميز بما يلي ) سنة18-15(المرحلة الثانوية- 7-3
.تناسق اجلسم لدى الذكور واإلناثاستعادة-
اتزانــــهأكــــرب مــــن منــــو العظــــام حــــىت يســــتعيد التلميــــذ منــــو عضــــالت اجلــــذع والصــــدر والــــرجلني بدرجــــةازديــــاد-

.اجلسمي
ا وتثبيتها بسرعة كبريةاكتسابالقدرة على - .وتعلم خمتلف احلركات وإتقا
.يساهم التدريب املنتظم يف الدخول إىل املستويات الرياضية العالية-
.وبلوغ درجة التفوقعليم والتدريبا الرتكيز واإلرادة دورا هاما يف جناح التتلعب عمليت-
وألعاب القوى واجلمبازيات الرياضية يف بعض األنشطة كالسباحةبإمكان الفيت الوصول إىل مستو -
.البيئة واملغامرة والتجوالالكتشافزيادة امليل -
)1(.واالسرتخاءاحلاجة على اللعب والراحة -

ــا فــرتة جيــدة وحساســة جــدا ل لطفــل وذلــك مــن أجــل الوصــول إىل النتــائج ميكننــا القــول عــن هــذه املرحلــة أ
العالية أو األغراض املوجودة ولن يأيت ذلك إال عن طريق التدريب املنتظم مـرورا باملنافسـات الـيت تعتـرب احلـافز القـوي 

.من أجل الوصول إىل املستويات العالية
:قوانين ممارسة الرياضية المدرسية بالجزائر-8
:)1962-1830(ائر الممارسة الرياضية في الجز -أ

ـــا اإلقتصـــادية والعســــكرية  كانـــت اجلزائـــر مـــن الـــدول املنظمــــة واملســـتقلة قبـــل اإلســـتعمار الفرنســــي كمـــا أن قو
ا عامليا إال فوضـعت حتالل البلدان العربية من طرف القوات الغربيـة،أن إحنطاط العامل اإلسالمي سهل الاملعرتف 

يــزات عســـكرية ملراقبــة وحماصــرة األجســـام والعقــول ،وهـــل هــذا يعـــين أن اجلزائــر حتــت النظـــام العســكري وأقيمـــت جته
؟املنافسات التقليدية احمللية ستندثر يف خضم صدمة اإلستيالب اإلقتصادي هذه

).148-147(نظريات وطرق الرتبية البدنية والرياضية، مرجع سابق، ص: فيصل ياسني الشاطئ: حممد عوض بسيوين- 1
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ــــة وكــــذلك جبوهرهــــا املتصــــل باملنافســــة والعــــروض ومــــن هــــذه  ــــة بطبيعتهــــا املهني ومتتــــاز هــــذه املنافســــات التقليدي
صـــيد الصـــقور،لعبة النوى،وقـــد مت كســـب جـــل هـــذه ق علـــى األقدام،ســـباق اخليـــل،الســـبااملشـــي،:املنافســـات نـــذكر

كـــان حـــق اللقـــاء 1901املمارســـات يف العهـــد اإلســـتعماري قبـــل أن يـــتم تقنيتهـــا بســـبب طابعهـــا احلـــريب إىل غايـــة 
الســكان النابعــة مــن قــانوناالســتثنائيةوالتجمــع مقننــا تقنينــا صــارما فقــد كــان اجلزائــري الــذي وضــع حتــت القــوانني 

ـــة يف عقـــد التجمعـــات حـــىت ســـنة  ـــه املطالبـــة مبرون 1907احملللـــني معرضـــا للقمـــع واملراقبـــة كمـــا أنـــه مل يكـــن جتـــوز ل
كانــت مل تظهــر بعــد ) 1918-1914(احلركــة اجلهويـة يف الفــرتة الــيت ســبقت احلـرب العامليــةأنونسـتنتج مــن ذلــك 

.)1(بية للمعمرينر تتوقف بأكملها على التنظيمات األو على الوجود بالنسبة للجزائر ألن املمارسات البدنية كانت
أمســــاءعليهــــا أطلــــقالتنظيمــــات األوىل غــــري الرمسيــــة حيــــث أمســــاءيف ةوغــــدات احلــــرب ظهــــرت املــــرارة جليــــ

)2(.الثأر،احلرية،اهلالل

وهكـــذا ولـــد نـــادي هـــالل ســـيق الـــذي يعتـــرب مـــن أقـــدم النـــوادي الرياضـــية يف غـــرب الـــبالد مث تبعـــه اجلمعيـــة 
ا يبـويف الشرق جنـد ناديـا غر 1934ليزان الذي أنشأ يف وتبعه بعد ذلك سريع غ1933هران رياضية اإلسالمية بو ال

الســـلف الـــذي خلـــف نـــادي وهـــو م 1898يف وأســـس) Exba emancipation(يف تســـميته بلقـــب بــــ 
بعـد احلـرب العامليـة و .)3()شـباب قسـنطينة حاليـا(م وهو نادي1926ىل الوجود سنة إقسنطينة الرياضي الذي ظهر 

وإن بـرج بـوعريريج،تبسة،عني البيضاء،خنشلة،ساء وطـان الرمـال شـلغوم العيـد،الثانية شاهدنا ظهور النوادي قاملة،
)4(.1985يد اجلمعيات الرياضية هي طليعة مدينة اجلزائر اليت أنشأت يف سنة مع

للمنتخـــب الفرنســـي حقيقيـــاديثا لقـــد وجـــه هـــذا األخـــري حتـــ1954وال ننســـى بالـــذكر فريـــق مشـــال إفريقيـــا 
.وظهرت كذلك فرق جزائرية هلواة كرة القدم ومن هذه الفرق يوجد فريق جيش التحرير الوطين

كانــت كثــرية يف صـــفوفها أمثــال جنــوم الرياضـــة أخـــرىألــوانالــيت كانــت تـــدافع عــن لألمـــةكمــا أن القــوى احليــة 
:منهاد الشعب الفرنسي وفخره نذكر اجلزائر اليت صنعت أجما

.ون يف ألعاب القوىمعامر براكش وميو -
.ية يف املالكمةمشريف حا-
.محدن يف السباحة-

). 204-202(، ص 1993، اجلزائر، ديسمرب )نادي الصنوبر(اجللسات الوطنية، األعمال، قصر األمم : وزارة الشبيبة والرياضة–)4)(3) (2()1(
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).1996- 1962(الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي بعد اإلستقالل-ب
تكـــاد تكـــون شـــبه منعدمـــة نظـــرا للـــنقص االســـتقاللكانـــت املمارســـة الرياضـــية يف الوســـط املدرســـي غـــداة 

ات املتخصصـة،وباملقابل هــذا الوضـع كــان بقايـا اإلســتعمار مـن حيــث املنشـآت الرياضــية املتواجــدة الفـادح يف اإلطــار 
داخـــل املؤسســـات التعليميـــة مقبولـــة عمومـــا ألنـــه حـــىت املـــدارس اإلبتدائيـــة املوجـــودة كانـــت تتمتـــع مبســـاحات كافيـــة 

.لتحويلها على ميادين األلعاب الرياضية
ــدف اإلســتجابة للحاجيــات كــان تكــوين اإلطــارات يف البدايــة جيــر  ي طبقــا للنمــوذج اإلســتعجايل املغلــق 

بعـد ذلـك املراكـز اجلهويـة للرتبيـة البدنيـة والرياضـية واملركـز الـوطين بـاجلزائر العاصـمة تلبيـة تأسستللميدان ،مث اآلتية
كفــــاءة عاليــــة لــــبعض متطلبــــات املمارســــة الرياضــــية ممــــا ســــاعد علــــى تعزيــــز احلركــــة الرياضــــية الوطنيــــة بإطــــارات ذات  

.ومتخصصة
يد إطـارات املمارسـة الرياضـية ديف حت1968وعلى املستوى التأسيسي كان الفضل للتعليمات الرمسية لعام 

)1(.السياسي السائدو يف الوسط املدرسي بالنسبة للمحيط اإلجتماعي

بتــدائي ســتوى االإطــار رياضــي خمــتص علــى املمــن ناحيــة أخــرى فــإن تعلــيم الرتبيــة البدينــة والرياضــية ووجــود
ساعد كثريا يف تطور املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية ومسح ملاليني التالميذ املتمدرسني يف هذا املسـتوى مـن 

إجيابيـــا علـــى حتســـني املســـتوى الدراســـي عمومـــا ،واحلركـــة الوطنيـــة الرياضـــية بصـــورة اخـــص أثـــرتحتقيـــق رغبـــة طبيعيـــة 
حتــــت رعايــــة اإلحتاديــــة اجلزائريــــة الرياضــــية املدرســــية (لعــــب التنشــــيط الرياضــــيفبفضــــل هــــذا التواجــــد للرياضــــة حيــــث

ـــا دورا حامســـا داخـــل احلركـــة الرياضـــية الوطنيـــة الســـيما منهـــا املمارســـة )واجلامعيـــة حيـــث الوســـائل الـــيت كـــان يتمتـــع 
ت بدنيــة وفنيــة كافيــة أغلبيــة النــوادي املدنيــة نابعــة مــن الوســط املدرســي عنــدما تتمتــع مبــؤهالأنالتنافســية حيــث جنــد 

مع اإلشارة إىل نوعية التكوين وتوحيده فتكوين املمـرنني واملعلمـني مث األسـاتذة واملسـاعدين مث أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة 
والرياضـــية،الذي كـــان متعـــدد اإلختصاصـــات يف حمتـــواه مـــع ختصـــص يف التخـــرج قـــد ســـاعد كثـــريا يف تـــأخري وتنشـــيط 

د يف الفرتة املرتاوحة بني السبعينات والثمانينـات بـدأت شرحية املتمدرسني،فالرياضة املد رسية اليت شهدت سنوات ا
تتقهقــر إبتــداء مــن ظهــور املدرســة األساســية لــيس حلســابات سياســية ولكــن لــن الرياضــة كانــت يف درجــة ثانيــة علــى 

.14/02/1989اجلزائر يوم 07املتعلق بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية وتطويرها، العدد89/03اجلريدة الرمسية األمر - 1
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لرتبيـة البدنيـة والرياضـية لعـام مستوى الربامج والبيانات املدرسية وخاصة يف النصوص القانونية املنظمة مث جاء قانون ا
1976.)1(

حيث مل جتلب الرياضة املدرسية سوى الفئات األربعة بينما نوادي رياضية النخبة توظـف باملليـارات وأخـريا  
جيابيا يف التكفل املايل واإلداري لألسـاتذة لكنـه بـالرغم مـن عامال ا1979الرتبية البدنية يف كان إدماج مستخدموا

رتبيـــة لتنمـــي الرياضـــة فـــإن الضـــغوطات واملشـــاكل العديــدة األخـــرى الـــيت واجهـــت هـــذه الـــوزارة الســـيما جهــود وزارة ال
وضع منظومة تربوية جديدة مل متنحها الوقت لتويل العنايـة الالزمـة كرتقيـة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية وميكـن احلجـز هنـا 

الرياضـية ضـئيلة علـى املسـتوى الـوطين بـل بقسط كبري على مسـتوى البنايـات املدرسـية حيـث كانـت حصـة املنشـآت
علــى األزمــة اإلقتصــادية تفاقمــت األمــور أكثــر يف جمــال املمارســة الرياضــيةانعكاســاتعلــى وزيــادة امنعدمــة أحيانــ

.اخلصوص
الـذي جـاء يف ظـرف إقتصـادي وسياسـي صـعب مل )2()ة إعـادة بعـث الرياضـةلمرح(89/03مث صدور القانون 

95/09وبعـد ذلـك صـدور قـانون ذه الرؤيا اجلديدة حـول املنظومـة الوطنيـة للرتبيـة البدنيـة يسعفه الوقت لتجسيد ه
اقتصـــاديةالـــذي جــاء يف ظـــروف ،)3(وتنظيمهـــا وتطويرهــاللرتبيــة البدنيـــة والرياضــية ظومــة الوطنيـــةناملتعلــق بتوحيـــد امل

.من سابقتهاوأصعبوسياسية وأمنية اشد 
:رقطاع الرياضية المدرسية بالجزائ* 
:الهيئات التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر -9

إن الرياضــة حتمــل مكانــة يف احلركــة الرياضــية الوطنيــة معلــم الرتبيــة يعتــرب كعنصــر حمــرك ألي نشــاط رياضــي 
ـــة وطنيـــة ،رســـي املنظمـــة حتتـــوي علـــى عـــدة مصـــاحلمد ـــة رابطـــات جهويـــة للرياضـــة املدرســـية F.A.S.Sإحتادي مثاني

L.R.S.S رابطـــة والئيـــة وأربعـــونمثانيـــةL.W.S.S مجعيـــة ثقافيـــة مدرســـية ألـــفوســـت عشـــرA.C.S الـــيت
.تغطي جمموع واليات الرتاب الوطين

.07العدد -16/04/1976اجلزائر يوم –علق بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية وتطويرها املت76/35اجلريدة الرمسية األمر -1
.07العدد -14/02/1989اجلزائر يوم–املتعلق بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضة 89/03اجلريدة الرمسية األمر 2
.09ص 25/02/1995املتعلق بتوجيه الرتبية البدنية والرياضية رقم 95/09شعبية،وزارة الشباب والرياضة أمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال3
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)F.A.S.S(اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية-1-9-د
ا غـري حمـدودة F.A.S.Sهي متعددة الرياضات ورمزها F.A.S.Sاجلزائرية للرياضة املدرسية االحتادية ومد

)1(.95/09حسب احكام القرار رقم 

ا اإلحتادية اجلزائرية الرياضية املدرسية نذكر  :ومن املهام اليت تقوم 
.التنمية بكل الوسائل ،ممارسة النشاطات الرياضية يف صاحل املتمدرسني-
.صحة التلميذالسهر على تطبيق التنظيم املتعلق باملراقبة الطبية الرياضية ومحاية -
.إعداد إستعمال خمطط تطوير النشاطات الرياضية،املمارسة يف وسط املدرسة-
.السهر على الرتبية األخالقية للممارسني واإلطارات الرياضية-
.السماح للتالميذ باإلشرتاك يف احلياة الرياضية ،ضمان تشجيع بروز مواهب شابة رياضية-
ات الرياضــية األخــرى للتطــور املتماســك ملختلــف النشــاطات يف الوســط تنســيق نشــاطها مــع عمــل اإلحتاديــ-

.املدرسي
)A.C.S.S(الجمعية الثقافية الرياضية المدرسية - 9-2

تنظـــــــــيم أنحيـــــــــثاســـــــــية للحركـــــــــة الرياضـــــــــية املدرســـــــــية والوطنيـــــــــة،سهـــــــــذه الســـــــــلطة متثـــــــــل اخلليـــــــــة األ
سـة تنشـأ إلزاميـا مجعيـة رياضـية ثقافيـة مدرسـية يف كـل مؤساالشـرتاكيخيضع إىل مبادئ التسيري A.C.S.Sوتسيري

يـرأس مـن طـرف رئـيس ومـن طـرف مجعيـة عامـة، املكتـب التنفيـذيتنفيـذيعيـة مسـرية مـن طـرف مكتـب ،هذه اجلم
وحسـب األمـر ) A.C.S.S(،الناظر أو املراقب العام للجمعيـة الثقافيـة الرياضـية املدرسـية)مديرية املدرسة(املؤسسة 

)2(.97/376رقم 

:أهداف الجمعية الثقافية الرياضية المدرسية -1- 9-2
.تطوير النشاطات الرياضية الثقافية يف وسط املؤسسة-
.وتشجيع املبادرات وروح اإلبداع لدى التلميذاالجتماعيةتطوير النشاطات -
.تشجيع التعاون وروح التضامن-
.تنظيم معارض ورحالت وتظاهرات رياضية مدرسية-

25/02/1995املتعلق بتوجيه الرتبية البدنية والرياضية رقم 95/09اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،وزارة الشباب والرياضة أمر رقم - 1
.09ص

.78ص 1995الرتبية البدنية للخدمة اإلجتماعية ،دار النهظة العربية القاهرة ،:ل خطاب حممد عاد_2
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)L.R.S.S(ة الوالئية للرياضات المدرسيةطبالرا-9-3
كـون تة للرياضة املدرسية هـي مجعيـة والئيـة هـدفها تنظـيم وتنسـيق الرياضـة يف وسـط الواليـة وتيالرابطة الوالئ

وتكـون مـن رؤسـاء للواليـة الرابطة من مجعية عامة ،مكتب تنفيذي وجلان خاصة اجلمعية العامة يرأسـها مـدير الرتبيـة
ة الرياضـــية املدرســـية ،وممثلـــي مجعيـــات أوليـــاء التالميـــذ ومـــن بـــني أعمـــال الرابطـــة الوالئيـــة للرياضـــات اجلمعيـــة الثقافيـــ

.املدرسية تنسيق كل نشاطات اجلمعيات الثقافية الرياضية املدرسية دراسة وحتضري برامج
:المنافسات الرياضية المدرسية -10

تصــفيات أواعيــة أو فرديــة وهنــاك منافســاتســواء كانــت مجحتتــوي الرياضــة املدرســية علــى عــدة منافســات
ا الفيدر  أبطـال يف الفـردي أو الفـرق وذلـك مـن اختيـارليـة اجلزائريـة للرياضـة املدرسـية والـيت تسـعى مـن خالهلـا اتقوم 

اجـل تنظــيم بطولــة وطنيــة مصــغرة والــيت معظمهــا جتــري يف العطــل الشــتوية والربيعيــة مث يليهــا البطولــة ولــذلك الرياضــية 
.رسية كغريها من الرياضات تنظم منافسات لرتقية املواهب الشابة وإعطاءها نفسا جديدا للحركة الرياضيةاملد
:تعريف المنافسة -10-1

كلمـــة املنافســـة هـــي كلمـــة التينيـــة وتعـــين البحـــث املتواصـــل مـــن عـــدة أشـــخاص لـــنفس املنصـــب ونفـــس املنفعـــة 
ــ)روبــار الرياضــة(وحســب كتــاب  ــدف للبحــث عــن النصــر يف مقابلــة الــذي يعــرف املنافســة بأ ا كــل شــكل ملزامحــة 

معروفــة وثابتــة اســتعداداتالنشــاط الــذي حيصــل داخــل إطــار مســابقة مثقفــة يف إطــار أو منــط (رياضية،واملنافســة هــي
)1(.)باملقارنة مع الثقة القصوى

ـة للغـري وعنـد احملـيطأ"وحىت علم الـنفس إهـتم باملنافسـة وجـاء تعريفهـا  الطبيعـي اهلـدف نصـر ـا تفهـم كمجا
األشــخاص واجلماعـــات لكــن كلمـــة املزامحـــة هــي أقـــرب معـــىن للمنافســة يف ميـــدان الرياضـــة ألن هــذه األخـــرية ختـــص 

ة بني أشخاص من أجل أحسن حملة وألحسن مستوى )2(".جما

).53، 55(لكحل حبيب اهللا مكانة الرياضة املدرسية يف إنتقاء املواهب الرياضية ،مرجع سابق ص -1
).67(حممد عادل خطاب، الرتبية البدنية للخدمة اإلجتماعية، مرجع سابق ص -3
.).53.54(مكانة الرياضة املدرسية يف انتقاء املواهب الرياضية ،مرجع سابق ص : يب اهللا وآخرون لكحل حب_ 4
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:هانهناك عدة نظريات للمنافسة م:نظريات المنافسة -10-2
:المنافسة كشرط إيجابي -10-2-1

النخبــة هــي الــيت " يــركس دوريــن"املنافســة هــي حــافز يســمح للشــخص بــالتطور وحســب" رد أردمــان"ســب ح
دائما تدفع أو تعقد مـن حـد املنافسـة إذن املنافسـة هـي إحـدى الـدوافع الـيت تسـمح للشـخص أن يصـل علـى نتيجـة 

)1(.مشرفة بذلك

" رد الـــدرمان"رغبــة يف تقييمهـــا ويعيــدبـــني الرغبــة يف حتســني القـــدرات وال:المنــافس كمهمـــة متبادلــة-10-2-2
ـــة يف حتســـني هـــي نتيجـــة للـــراغبني يف املنافســـة لألشـــخاص التصـــرفات يف املنافســـة أن قولـــه النفســـائي فيقـــول  والرغب

ذا ميكن القول أنـه كلمـا كانـت الرغبـة يف حتسـني قـدرات كبـرية كلمـا كانـت الرغبـة يف  م والرغبة يف تقسيمها و قدرا
)2(.لتقدير والتقييم لقدراته باملنافسةااحتياجما كان الشخص يف تقييمها أكرب وكل

تكون حالة الشخص يف املنافسة متعلقة مباشرة مبا حييط به أنميكن :المنافسة كوسيلة للمقارنة-10-2-3
.يهعجتتغري حسب معامالت رفاقه ،مدربيه،منافسيه،مشأنإذن سلوكات ومعامالت الفرد ميكن 

اتزانإن املنافسة الرياضية من أهم الوسائل املساعدة على :نافسة الرياضية المدرسيةأهداف الم-10-3
الغدد نفسيا وإجتماعيا فهي تكسب اجلسم احليوية والرشاقة والقوام مما يتجنب الفرد املمارس هلا الكسل واخلمول  

نافسة الرياضية املدرسية كما متنحه منوا صحيا جيدا حيث جتعله أقل عرضة لألمراض وهو من أهم أهداف امل
:نذكـر
يتمثل يف خلق جو التعاون لكل فرد اجتماعيإن للمنافسات هدف :هدف النمو اإلجتماعي-10-3-1

اجتماعييقوم بدوره عن طريق مسامهته بالتنازل عن بعض احلقوق يف سبيل القدوة واملثل من أجل حتقيق هدف 
تمع فمثال أن يتنازل ا وهذا من أجل جتنب يف تسديد ضربة اجلزاء أو خمالفةلالعب عن حقهيعود بالفائدة من ا

.الدخول يف خصامات مع أعضاء الفريق وزمالءه وهذا ال يتحقق إال عن طريق اجلماعة والتنافس
إن املنافسة الرياضية هي عملية تربوية خلقية وذلك ملا يوفره النشاط :هدف النمو الخلقي-10-3-2

ا من التنافسي من سلوك أخ وهجوم واخلوف من اهلزمية اصطدامالقي وهذا بالنظر إىل محاسة املنافسة ومما جيري 
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تم بالتهدئة وذلك بتوضيح ما جيب وما ال جيب القيام به  وهذا يساعد الفرد يف املنافسة وعلى كل هذه املنافسة 
)1(.املسؤوليةوحتملوالصداقة وروح التعاون واإلخاءعلى العمل الصاحل والثقة يف النفس 

:هدف النمو النفسي-10-3-3
فيتحرر الفرد من كل ما واالبتهاجإن املنافسة الرياضية املدرسية كغريها من املنافسات الرياضية حتقق اللذة 

دف إىل إشباع امليول واالبتهاجهو مكبوت ويغمره السرور  عندما يسيطر على حركته إضافة إىل هذا فهي 
لدى بعض املراهقني عن طريق األلعاب التنافسية العنيفة كاملالكمة فمثال املالكم يسدد ضربات العدوانية والعنف 

غري املناسبة االندفاعاتللخصم فهو يعرب عن دوافعه املكبوتة بطريقة مقبولة ومفيده بوجه عام،إذ أن التخلص من 
.)2(ل إجتماعيا وشخصيافيدة هو كبتها يف الالشعور ووضعها يف السلوك املقبو املواحلركات غري 

:هدف النمو العقلي -10-3-4
اكتسـابإن املنافسات الرياضية املدرسية متس كل اجلوانـب ومنهـا اجلانـب العقلـي حـىت يتحقـق التفكـري يف 

املعــارف املختلفــة ذات طبيعــة املنافســات الرياضــية كتــاريخ اللعبــة الــيت متــارس وأمهيتهــا وطــرق أداءهــا ،جيــب تــذكر أن 
واسـتخدامهالعقـل اسـتعمالجلسم مرتبطان إذ أنه ليس الغرض من اجلسم أن حيمل العقل ولكنه يـؤدي إىل العقل وا

.بشكل فعال ومؤثر
:هدف النمو البدني -10-3-5

اجلانب البدين ومن بـني هـذه األهـداف اكما مت ذكره سابقا املنافسة الرياضية املدرسية متس كل اجلوانب ومنه
:نذكر 

.إخل....امة وقم بصفة عامة من عضالت وبنيةتقوية اجلس-
.تنمية القدرات البدنية للرياضيني املتنافسني-
.إكتساب وحتسني دقة وإتقان املهارات األساسية لكل العب-
.بنوع النشاط املمارساخلاصةتنمية القدرات اجلسمانية-
)3(.احلفاظ على الصحة البدنية-

:لرياضية المدرسية في الجزائر مفهوم وتنظيم المنافسات ا-11

.86حممد عادل خطاب ،الرتبية للخدمة االجتماعية، مرجع سابق ص -1-2
86مرجع سابق ص االجتماعیة،عادل خطاب ،التربیة للخدمة 

-.21-17العلمية للتدريب الرياضي دار اهلدى للنشر والتوزيع ص األسس : وجدي مصطفي الفاتح رد حممد لطفي السيد- 3
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إن املنافسات الرياضية املدرسية وكغريها من املنافسات الرياضية األخرى متر عرب مراحل من التصـفيات بـني 
م هـذه سـتعمـل هلـذه املنافسـات وتنقهيئـاتاألقسام الوالئية اجلهوية مث الوطنية واخريا الدولية ويف كل مستوى هناك

)1(.ة ومجاعية ولكال اجلنسني ويف كل األصنافاألخرية إىل نوعني فردي

:الفرق الرياضية المدرسية -11-1
:الفرق الرياضية المدرسية الغرض من إنشاء وإعداد

إن كل مؤسسة تربويـة جيـب عليهـا إنشـاء مجعيـة رياضـية تتكفـل بإعـداد الطـالب الرياضـيني وكـذلك الفـرق لكـل 
يف وقــــد أقــــرت النصــــوص علــــى إجباريــــة إنشــــاء اجلمعيــــات الرياضــــية األخــــرى، املنافســــات مــــع املؤسســــات الرتبويــــة

نـه يـتم إنشـاء اجلمعيـة الثقافيـة والرياضـية املدرسـية بالضـرورة علـى أعلـى 05املـادةحيـث نصـتاملؤسسات الرتبوية،
)2(.مستوى كل مؤسسة تعليمية يف قطاع الرتبية الوطنية

:ضة املدرسية على النحو التايلاجلزائرية للريااالحتاديةإىل االنضماموسيكون 
طــة الوالئيــة للرياضــة املدرســية وتضــعه لــدى الراباعتمــادتكــون اجلمعيــة املنشــأة علــى مســتوى الثانويــة ملــف -

.حيث يتكون هذا امللف
.االنضمامطلب -
.ة اللجان املديرة بأمساء وعناوين ومناصب األعضاءقائم-
.معية العامةاجلمعية وحمضر اجلاعتمادثالث نسخ من -

.اجلزائرية للرياضة املدرسيةواالحتاديةاللجنة املديرة هي املسؤولة أمام الرابطة و 
حتـدد كـل موسـم واالحتاديةيوم اليت تلي 15أي مجعية يف انضمامالرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ترد على -

)3(.الرابطةوتصب كل هذه النفقات إىلالتأمينات،البطاقات،االنضماممصاريف 

).05(اجلزائر ص 02القانون العام االحتادية اجلزائرية الرياضية املدرسية االنضمام  التأهيل إىل املادة _2-3

). 05(اجلزائر ص 02القانون العام االحتادية اجلزائرية الرياضية املدرسية االنضمام  التأهيل إىل املادة - 3
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:طرق إختيار الفرق المدرسية -11-2
ومــن بــني أعضــاء هــذه إىل اجلمعيــة الرياضــية علــى مســتوى كــل مؤسســة تربويــة الفــرق اختيــارتوكــل مهمــة 

يف الغالــب يقــع و الفــرق الرياضــية وتشــكيلها اختيــاراجلمعيــة أســاتذة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية الــذين تســند هلــم مهمــة 
.على الطالب الرياضيني املتفوقني يف دروس الرتبية البدنية والرياضيةاالختيار

ـــدكتور وآخـــرون أن طـــرق إختيـــار وإنتقـــاء املواهـــب الـــيت تكـــون الفـــرق الرياضـــية " قاســـم املنـــدالوي"ويـــرى ال
:املدرسية تكون كما يلي 

االســـتعداداتذوي الفريـــق مـــن طـــالب أعضـــاءباختيـــاريقـــوم املـــدرب أو مـــدير الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية 
اخلاصـــة وكـــذلك املمتـــازين مـــنهم وذلـــك واقـــع األنشـــطة الرياضـــية املختلفـــة لـــدرس الرتبيـــة البدنيـــة والرياضـــية والنشـــاط 

.الداخلي
ويتم تنفيذ ما سبق ذكره باإلعالن عن موعد تصفية الراغبني يف اإلنضمام لكل فريق مث يقوم بـإجراء بعـض 

م وينجــــز لكــــل طالــــب إســــتمارة أحــــوال شخصــــية ومســــتواه ومــــدى اإلختبــــارات لقيــــاس مســــتوى الالعبــــني و  قــــدرا
إستعداده ومواظبتـه وبعـد اإلنتهـاء مـن إختيـار الفـرق الرياضـية املدرسـية وقبـل الشـروع يف العمليـة التدريبيـة جيـب علـى 

.كل طالب إحضار رسالة من وايل أمره باملوافقة على اإلشرتاك يف الفريق الرياضي املدرسي
اخلطوة يتقدم الطالب للكشف الطيب إلثبات حالته الصحية أي إن كـان خاليـا مـن إصـابات أو وبعد هذه 

)1(.أمراض متنع ممارسته للرياضة،حيث يوقع الطبيب وخيتم على ظهر الرخصة ملشاركة الطالب يف الفريق املدرسي

:التنظيم واإلدارة والتسيير للرياضة المدرسية -12
:ارسة على الصعيد التنظيميهناك نوعين من المم-12-1

: المنافسة الترفيهية للجماهير -أ
وجتـــري يف شـــكل لقـــاءات بـــني األقســـام داخـــل املؤسســـة نفســـها طبقـــا لربنـــامج حيـــدد مـــن طـــرف مســـريي 

.املؤسسة
:الممارسة التنافسية الجماهيرية-ب

ة املدرسـية أو يف شــكل تـتم يف شـكل لقــاءات فيمـا بــني املؤسسـات ومنتخبـات اجلمعيــات الثقافيـة والرياضــي
حســن الفــرق دورات بــني املنتخبــات الوالئيــة وبالنســبة هلــذا النــوع األخــري مــن املمارســة هنــاك نظــام إنتقــاء يســمح أل

).65(ص 1990:،العراق2دليل الطالب يف التصفيات امليدانية للرتبية البدنية والرياضيةنج: قاسم املندالوي وآخرون-1
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املشــاركة يف البطــوالت الوطنيــة بعــد تأهلهــا خــالل املراحــل التصــفوية املختلفــة الــيت تــتم علــى مســتوى الــدائرة الوالئيــة 
)1(.املنطقة واجلهة

:اإلدارة والتسيير للرياضة المدرسية -12-2
:يتوىل إدارة وتسيري النشاط الرياضي املدرسي واإلشراف عليه نوعان من اهلياكل 

: هياكل الدعم والتوجيه والمتابعة-أ
:ومتثل يف

الهياكل اإلدارية التابعة لوزارة التربية-1
ــــ- ة للنشــــاط الرياضــــي والصــــحة املدرســــية،مكتب النشــــاط مديريــــة األنشــــطة الثقافيــــة والرياضــــية،املديرية الفرعي

.الرياضي ملديريات الرتبية بالواليات،إدارة املؤسسات التعليمية 
.هياكل التنسيق املشرتكة بني وزاريت الرتبية والشباب والرياضة-
.جلنة التنسيق الوطنية املشرتكة-
.جلنة التنسيق الوالئية املشرتكة-

:تسييرهياكل التنظيم وال-2
:وتتمثل يف

.اجلزائرية للرياضة املدرسيةاالحتادية-
.الرابطات الوالئية للرياضة املدرسية-
.اجلمعيات الثقافية والرياضية املدرسية-

:مهام الهياكل -12-3
:مكتب النشاط الرياضي بالوزارة -أ

:يتكفل مكتب النشاط الرياضي بـ 
املدرســــي وتوجيهــــه مــــن خــــالل رســــم اخلطــــوط الكــــربى وحتديــــد املبــــادئ العمــــل علــــى تنميــــة النشــــاط الرياضــــي 

:األساسية لوضع املخططات والربامج الوالئية املتمثلة يف
.تنشيط أكرب عدد ممكن من التالميذ ألطول فرتة ممكنة خالل املوسم الدراسي-

)59. (، ص2003-2002: التسيري يف الرتبية البدنية والرياضية، دايل إبراهيم، كلية العلوم اجتماعية واإلنسانية، جامعة اجلزائر:عبد اهللا غوقايل1
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ت الرياضــية،اإلمكانيات الرقعة،املســافة بــني املؤسسات،املنشــآ(تالئــم نــوع النشــاط علــى خصوصــيات الواليــة-
).املتوفرة
.املوارد البشرية السيما إطارات الشبيبة والرياضة املعنيني بقطاع الرتبيةاستعمالحسن -
.احلرص على توفر املنشآت الرياضية يف كل مؤسسة تعليمية عن طريق-
درجـة يف خمطـط الرياضية املتسيلم املؤسسات جبميع املنشآت واملرافق(برامج إجناز املؤسسات اجلديدةاحرتام-
).اإلجناز
يئة املالعب داخل املؤسسات عند توف- .املساحات الكافية رتنفيذ برامج 
املنشـآت التابعـة هلـا تبعـا لتوصـيات جلنـة السـتغاللالتدخل لدى اجلماعات احمللية ومصاحل الشبيبة والرياضية -

.التنسيق املشرتكة
.اضي املدرسيإجياد مصادر متويل لنشاط الري-
:ل واإليرادات املالية وطرق إنفاقها على مستوى يمراقبة املداخ-
.الرابطات-
.اجلمعيات-
.)1(السهر على تعيني النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتسيري النشاط الرياضي املدرسي وتنظيمه-
.بتدائية يف جمال النشاط الرياضياالفيذ برامج تكوين معلمي املدارسحث مديريات الرتبية على وضع تن-
.وتقدميها للجهات املعنيةلمتابعة سري الرياضي املدرسي يف خمتلف جوانبه وإعداد حصائ-
لة عـــن الصــــحة يــــة وذلـــك بتنســـيق مــــع اهلياكـــل املســــؤو فحــــوص الطبيـــة ملمارســــة الرتبيـــة البدنالضـــرورة إجـــراء -

.املدرسية
:ديرية التربية مكتب النشاط الثقافي والرياضي بم-ب

يكمن الدور األساسي هلذا املكتب يف مسـاعدة الرابطـة الوالئيـة للرياضـة املدرسـية مـن أجـل حتقيـق أهـداف 
:هذا النشاط لذلك فهو مطالب بـ 

).75(عبد اهللا غوقايل التسيري يف الرتبية البدنية والرياضية مرجع سابق ص - 1



سیة وأھمیتھاالریاضة المدرالفصل الثالث  

72

متابعة تنفيذ برامج بناء املؤسسات اجلديدة واحلرص علـى وجـود املنشـآت الرياضـية والقيـام بالتنسـيق مـع -
ي خـاص إلجنـاز منشـآت رياضـية ومالعـب يف املؤسسـات الـيت تفتقـر هلـا ابعة بإعداد برنـامج والئـة واملتمصلحة الربجم

.وذلك حسب نوع املؤسسة واملساحة املتوفرة
القيـــام بوضـــع خمطـــط لتنميـــة وتعمـــيم النشـــاط الرياضـــي املدرســـي علـــى مســـتوى الواليـــة طبقـــا لتوجيهـــات -

.الوزارة وهذا بالتنسيق مع الرابطة
جــل احلصــول أى اجلماعــات احملليــة والصــندوق الــوالئي لرتقيـة مبــادرات الشــباب للتــدعيم مــن التـدخل لــد-

. على الدعم املايل للرابطات واجلمعيات املدرسية
فيــذ املنشــور املتعلــق بنفقــات التمــدرس ومتابعــة صــك املبــالغ املســتحقة للرابطــة يف الوقــت نالســهر علــى ت-

.املناسب
ت بالتجهيزات والعتاد الرياضي طبقـا لإلحتياجـات ونـوع املنشـآت املوجـودة وضع برنامج تزويد املؤسسا-

.باملؤسسات وهذا بالتنسيق مع مصلحة الربجمة واملتابعة
.إعداد احلصائل اخلاصة بتغطية النشاط الرياضي وتسيريه ومتابعته -
.عهاالتزويد بالنصوص القانونية واملنشورات اخلاصة بتسيري النشاط الرياضي وتوزي-
.كان مصدرها وذلك طبقا لقانون اجلمعياتأيامراقبة مداخيل الرابطات واجلمعيات -
عي اخلـــاص بالنشـــاط الرياضـــي يف التوقيـــت األســـبوعي ألســـاتذة االســـهر علـــى إلزاميـــة وجـــود احلجـــم الســـ-

.الرتبية البدنية ومعلمي مدراس اإلبتدائية
)1(.ن يشارك يف أشغال املكتب التنفيذي للرابطةكما ميكن لرئيس املكتب اخلاص بالنشاط الرياضي أ

:مدير المؤسسة التعليمية-جـ
يقــوم مــدير املؤسســة بصــفته رئيســا للجمعيــة الثقافيــة والرياضــية املدرســية واحملــرك األساســي هلــا بالســهر علــى 

اضية والعمـل علـى تـدعيم يف جمال النشاطات الثقافية والريتطبيق القوانني األساسية والتعليمات الصادرة عن الوزارة
هــذه النشــاطات باملؤسســـة وجتنيــد األســاتذة واألعـــوان لتــأطري خمتلــف الفـــروع والنــوادي والــيت تقـــام يف إطــار اجلمعيـــة 

)2(.ويأمر بكل املصاريف اليت يقرها مكتب اجلمعية يف حدود الصالحيات املخولة له يف هذا اإلطار

).08( ص1996اجلزائر –مديرية التعليم األساسي منهج الرتبية البدنية والرياضية الديون الوطين للمطبوعات املدرسية _1
). 09(رجع سابق، صمديرية التعليم األساسي منهج الرتبية البدنية والرياضية، م-1
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:سيق الوطنية المشتركةنلجنة الت-د
:أمهيتها يف وتتمثل 

حتديــد إســرتاتيجية مشـــرتكة قصــد إعــداد احملتويـــات واملنــاهج والــربامج املرتبطـــة بتطــوير وترقيــة املمارســـات -
.البدنية والرياضية وباألنشطة الثقافية والعلمية والرتفيهية للشبيبة يف الوسط املدرسي

.ةإعداد برامج التكوين والبحث يف ميدان األنشطة الشبابية والرياضي-
.دراسة وضبط التخصصات والشروط اخلاصة بتأخري األنشطة الشبانية والرياضة يف الوسط املدرسي-
املنشـــآت والتجهيـــزات والعتـــاد الضـــروري لرتقيـــة واســـتعمالحتديـــد املقـــاييس واإلجـــراءات اخلاصـــة بإجنـــاز -

)1(.أنشطة الشبيبة والرياضية يف الوسط املدرسي

:النشاط الرياضي المدرسيبعض الصعوبات التي تعيق -13
إن النشــاط الرياضــي املدرســي وكغــريه مــن األنشــطة األخــرى هــو معــرض لــبعض املشــاكل والصــعوبات علــى 

:نذكر منها أصعدةعدة 
:على صعيد الوسائل البشرية -1

بســبب حصــول املعلمــني االبتدائيــةطري علــى مســتوى املرحلــة أحيــث يتمثــل األشــكال املطــروح يف نقــص التــ
إطــارات باســتعمالي تكــوين يف الرتبيــة البدنيــة والنشــاط الرياضــي املدرســي كمــا أن حماولــة ســد هــذا الــنقص علــى أ

وبعــض ) املنشــآت والتجهيــز(وســائل العمــل بصــفة خاصــةالنعــدامالشــبيبة والرياضــة مل حتقــق النمــو املطلــوب نتيجــة 
.املشاكل األخرى

).جهيزالهياكل األساسية للت(على صعيد الوسائل المادية-2
ـــةإن املنشـــآت املوجـــودة قليلـــة جـــدا وغـــري خاصـــة يف املرحلـــة  تصـــلح يف املســـاحات الأنحيـــث،االبتدائي

.يشكل خطرا على التالميذاستعماهلاأغلب احلاالت للممارسة الرياضية بل إن 
حمدود من طرف الرياضة املدرسيةاستعماهلاأما بالنسبة للمنشآت اليت هي تابعة للدولة والبلديات فإن 

من طرف النوادي امليدانية يف األوقات املخصصة استعماهلا قلة هذه املنشآت،(جدا بسبب الصعوبات املختلفة
).االستعمالللرياضة املدرسية،مطالبة بعض البلديات بدفع مبالغ مالية مقابل 

).05(وزارة الرتبية الوطنية حملة عامة عن النشاط املدرسي، ص -1
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:على صعيد الموارد المالية -3
عامــة والرياضــة املدرســية واجــه النشــاط الرياضــي بصــفةإن نقــص املــوارد املاليــة هــو مــن أكــرب املشــاكل الــيت ت

بصفة خاصة وقد مت التأكيد بشدة يف التقارير على ضعف املبالغ املخصصة من طرف الدولـة وعـدم قـدرة الرابطـات 
املختلفـة وميكـن بأنواعهااملتزايد يف األسعار،مواجهة اسعار النقل واإلطعام ،مصاريف التنظيم االرتفاععلى مواجهة 

اضــات يالرياضــة املدرســية تعــاين عجــزا كبــريا مــن الناحيــة املاليــة وهــذا ألن أغلــب مســامهات الدولــة متــنح للر أنلقــول ا
)1(إخل... كرة السلة / رياضات أخرى كرة القدم ال يوىل هلا إهتمام مقارنة مع األخرى وألن الرياضة املدرسية

:ال التأطير الفني على صعيد الوسائل القانونية والتنظيمية في مج-4
ــــال يكمــــن يف عـــدم وجــــود نصــــوص صــــرحية تســـمح بــــإدراج حجــــم ســــاعي ضــــمن  إن املشـــكل يف هــــذا ا
ا كمــا هــو  النصــاب األســبوعي لــبعض أســاتذة التعلــيم األساســي الــذين يتولــون مهمــة تــأطري الفــرق التابعــة ملؤسســا

.الشأن بالنسبة ألساتذة الرتبية البدينة
:يم اإلداري والتقني في مجال تأطير التنظ-5

وضعية املوظفني اإلداريني والتقنيني املوضوعني حتت تصرف الرابطات وعدم وجود نصوص واضـحة تسـتند 
.هلادمن بني املشاكل اليت أكدت عدة رابطات على ضرورة إجياد حأيضاإليها كانت 

).05(مديرية التعليم األساسي منهج الرتبية البدنية والرياضية، مرجع سابق، ص -1
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:خالصة
يف مهيـة مـا جيعلهـا معيـار مـن معـايري التقـدم الرياضـي ميكن القول يف النهاية أن الرياضة املدرسـية هلـا مـن األ

أي دول مـن دول العــامل، حيــث أن الرياضــة املدرســية تســاهم يف إعــداد الطفــل مــن خــالل تنميتــه مــن مجيــع اجلوانــب
.وغريها...كاجلسمية، النفسية، احلركية االجتماعية

ذا ميكننا القول أن ممارسة الرتبية البدنية تساهم يف إعداد  .رجل املستقبل من كل اجلوانبو
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:المنهجية المستخدمة-1

:المنهج المتبع- 1-1

الباحث ملنهج دون غريه لطبيعة املوضوع الذي يتطرق إليه ويف دراستنا هذه ولطبيعة املشكلة استخداميرتبط 
املطروحة نرى أن املنهج الوصفي أو كما يطلق عليه املنهج املعياري يصلح للتعامل مع املعطيات املشتقة من 

حظة البسيطة سواء كانت قد مت مالحظتها فعليا وطبيعيا أو قد مت مالحظتها من خالل اإلستبيان أو حاالت املال
)1(.الفنيات األخرى

بدراسة العالقة بني ما هو كائن وبني بعض األحداث واالهتماموهو عبارة عن وصف وتفسري ما هو كائن 
والظروف القائمة، فالبحوث الوصفية حتدد الطريقة السابقة واليت تكون قد أثرت أو حتكمت يف هذه األحداث

ا األشياء حيث يتم غالبا مجع بيانات البحوث الوصفية عن طريق اإلستبيان أو املالحظة أو املقابلة .اليت توجد 

ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليميةاستقصاءكما يعرف يف جمال الرتبية والتعليم بأنه كل 
أو النفسية كما هي قائمة يف احلاضر يقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها 

.)2(نفسية أو اجتماعيةأو بينها وبني ظواهر تعليمية أو

تمع يعترب مشول كافة وحدات الظاهرة اليت حنن بصدد دراستها سواء كانت :مجتمع المبحث-1-2 إن ا
تمع ميثل حجم اجلموع...) كاملدارس، الثانويات(على شكل جمموعات وحدات العد .وبذلك فا

.أستاذ180وجمتمع حبثنا هذا يشمل الثانويات واإلكماليات ويصل حوايل 

: متغيرات البحث-2

.استنادا إىل فرضية البحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين إثنني أحدمها مستقال واآلخر تابع

).9(، اإلسكندرية، ص2002عبد اجلواد بكر، منهج البحث املقارن، حبوث ودراسات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، -د- 1
علوم االقتصادية، قسم نويري بوبكر وآخرون، دور مديرية الشباب والرياضة واجلماعات احمللية يف تسيري وتطوير اجلمعيات والنوادي الرياضية، كلية ال-2

).57(، ص2007اإلدارة والتسيري الرياضي، املسيلة، 
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وهو األداء اليت يؤدي التغري " متغري جيب أن يكون له تأثري يف املتغري التابع: " ف المتغير المستقلتعري
. )1(يف قيمتها إىل إحداث التغري وذلك عن طريق التأثري يف قيم متغريات أخرى تكون ذات صلة به

.الرياضيالتسيري اإلداري: تحديده

ة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة فبدون تسيري دقيق تعم هو مساير : الرياضيمفهوم التسيير اإلداري
.الفوضى بشكل يهدد وجود الشيء املسري إداريا وهو يوفر درجة من اإلنتظام والتنسيق

وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم املتغريات " متغري يؤثر فيه املتغري املستقل: "المتغير التابع
.)2(تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر النتائج على قيم املتغري التابعاألخرى، حيث أنه كلما أحدثت

.الرياضة املدرسية: حتديده

كل حسب األفرادتم بتحديد النشاطات املباحة وتقسيم مهامها على إداريةوظيفة :التتنظيم
األمثلمع االستغالل .واحلقوق والوجبات والصالحيات الالزمةاألداءاختصاصه وموقعه مع بيان طرق 

.مشروعة حمددة مسبقاأهدافجل حتقيق ألإلمكانات املتاحة وفقا للشرع احلنيف من 

هي عبارة عن منافسات رياضية تقام يف املدارس وفيما بينها على خمتلف : مفهوم الرياضة المدرسية
ا .الرياضات اجلماعية والفردية املقررة يف الربنامج السنوي اخلاص 

قمنا جبمع اإلجابات على كل سؤال مع مراعاة حتليل األسئلة حسب طبيعتها:  تحليل اإلستبيانطريقة
النسب العلمية لتحليل املعطيات العددية على القاعدة الثالثية كما استخرجناعلى شكل حماور للفرضيات حيث 

:   هو موضح يف القانون التايل

100× فعالالعدد ال= النسبة المئوية

مجموع العينة

)احلاج سلطان(حتليل كل ما صرح به األمني العام للرابطة الوالئية للرياضة املدرسية:طريقة تحليل المقابلة

البدنية والراضية، . ت.عروسي عبد الغفار، دمحان معمر،دور خلق املنافسة يف التأثري على مردود العيب كرة القدم، مذكر الليسانس غري منشورة، م-1
.)60(، ص2004/2005سيدي عبد اهللا ، جامعة اجلزائر،

).60(عروسي عبد الغفار، دمحان معمر،دور خلق املنافسة يف التأثري على مردود العيب كرة القدم،مرجع سابق، ص- 2
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:اختيارهاكيفية عينة البحث و- 3

عينة عشوائية بسيطة باختيارطابقة للواقع قمنا حرصا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية وم
موعة الفرعية من عناصر جمتمع حبث معني : دون قيود أو خصائص  وميكن تعريف هذه العينة كما يلي " هي ا
تمع األصليلالختياروهي ذلك النوع الذي يعطي إحتماالت متساوية ومتكافئة  .)1(" عن كل وحدة من ا

ا على أساس تساوي أو تكافئ الفرص أو هي العينة اليت مجيع مفردات جمتمع الختياريتم سحب مفردا
البحث، أي ال يتم التحيز ألي مفردة على حساب أخرى وهذا يعين إتاحة احتمال متساوي مستقل

تمع يف إطار" السابق" لكل مفردة، واألمر يقتضي منا لتحقيق مبدأ العشوائية  .)2(القيام بوضع وحدات ا

:وتتمثل هذه العينة يف جمموعة من 

.أساتذة الرتبية البدنية-

.األمني العام للرابطة املدرسية بوالية بسكرة- 

:كيفية اختيارها

أستاذ خمتص وهذا يف 20ع االستبيان على جمموعة من األساتذة واملتمثل يف نقوم يف دراستنا هذه بتوزي
.من العينة وهي نسبة كافية يف دراستنا% 10نأخذ نسبة جمموعة من الثانويات واإلكماليات،و 

.بسكرةبوالية ) اإلكماليات والرابطة الوالئية–الثانويات (ويكون حمور دراستنا يف 

2016أفريل30إلى مارس20من :المجال الزماني-

.بسكرةبالرابطة الوالئية للرياضة المدرسية بو أجربت الدراسة باإلكماليات والثانويات : المجال المكاني-

).20(، ص2000، دار الكتاب احلديث، الكويت، 1بشري صالح الرشيدي، مناهج البحث الرتبوي رؤية تطبيقية بسيطة،ط- 1
، 2001اء، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية اإلدارة املتزنة،جامعة اإلسكندرية، بريوت، العربية، إبراهيم على إبراهيم عبد ربه، مبادئ علم اإلحص-2

). 21(ص
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:األدوات المستعملة-4

هو وسيلة جلمع املعلومات تستعمل كثريا يف البحوث العلمية، وعن طريق االستبيان تستمد املعلومات :اإلستبيان
ة من املصدر األصلي، ويتمثل يف مجلة من األسئلة، واليت تكون بدورها إما مغلقة، مفتوحة، نصف مفتوحة مباشر 

أو اختيارية ويقوم الباحث بتوزيعها على العينة املختارة، مث يقوم جبمعها فدراستها وحتليلها مث استخالص النتائج 
. منها

ة مجع املعلومات وحتليلها بسهولة ويكون تعريف هذه األنواع وقد قمنا باختيار االستبيان لكونه يسمح لنا بعملي
:من األسئلة كما يلي

وهي أسئلة بسيطة يف أغلب األحيان تطرح على شكل إستفهام، تكمن خاصيتها يف حتديد :األسئلة المغلقة
.حد منهامسبق لألجوبة من نوع موافقة أو عدم موافقة وقد تتضمن أجوبة حمددة  وعلى املستجوب إختيار وا

يف هذه األسئلة أعطيت احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبداء رأيهم والتعبري عن املشكلة، وهذا :األسئلة المفتوحة
تمع . النوع من األسئلة له درجة كبرية يف حتديد آراء سائدة يف ا

إختيار واحد منها دون أن هذا املبحوث جيد جدول عريض لألجوبة املفتوحة، وما عليه إال :األسئلة اإلختيارية
ال إىل إضافات ممكنة .يتطلب منه جهد فكري كما هو احلال يف األسئلة املغلقة، إال أنه يف هذه األسئلة يفتح ا

حيتوي هذا النوع من األسئلة عن نصفني، النصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة فيه :األسئلة نصف مفتوحة
.)1(الثاين تكون فيه احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاصوالنصف " ال"أو " نعم"تكون مقيدة 

هي حمادثة أو حوار موجه بني الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى بغرض : المقابلة 
مجع املعلومات الالزمة للبحث واحلوار يتم عرب طرح جمموعة من األسئلة من الباحث اليت يتطلب اإلجابة عليها 

.خاص املعنيني بالبحثمن األش

.)58(عروسي عبد الغفار، دمحان معمر، دور قلق املنافسة يف التأثري على مردود العيب كرة القدم، مرجع سابق، ص- 1
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تحليل ومناقشة االستبيان الخاص باألساتذة -1
I–ودوره في التأثير على الرياضة المدرسية الرياضي التسيير اإلداري : المحور األول

الفريق الذي ميثلها ؟هل متنحكم إدارة املؤسسة احلرية الكاملة يف تسيري شؤون:01السؤال رقم 
.معرفة مدى حرية األستاذ يف داء مهامه اخلاصة بالرياضة املدرسية :الغرض من السؤال

.داء مهامه أيبين مدى حرية األستاذ في : 01الجدول رقم

.مهامهأداءمدى حرية األستاذ في ميثل : 01رقمالرسم البياني

:تحليل ومناقشة النتائج

من أساتذة الرتبية البدنية لديهم % 75من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نالحظ أن نسبة 
من األساتذة ليست لديهم % 25احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة، أما النسبة الباقية 

.حرية تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة 
:االستنتاج

نستنتج أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لديهم احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثل 
:املؤسسة، حيث جاء يف كتاب املرشد الرتبوي الرياضي من تأليف علي بشري الغامدي وآخرون

%25

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
%1575نعم
%0525ال

%20100المجموع
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تحليل ومناقشة االستبيان الخاص باألساتذة -1
I–ودوره في التأثير على الرياضة المدرسية الرياضي التسيير اإلداري : المحور األول

الفريق الذي ميثلها ؟هل متنحكم إدارة املؤسسة احلرية الكاملة يف تسيري شؤون:01السؤال رقم 
.معرفة مدى حرية األستاذ يف داء مهامه اخلاصة بالرياضة املدرسية :الغرض من السؤال

.داء مهامه أيبين مدى حرية األستاذ في : 01الجدول رقم

.مهامهأداءمدى حرية األستاذ في ميثل : 01رقمالرسم البياني

:تحليل ومناقشة النتائج

من أساتذة الرتبية البدنية لديهم % 75من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نالحظ أن نسبة 
من األساتذة ليست لديهم % 25احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة، أما النسبة الباقية 

.حرية تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة 
:االستنتاج

نستنتج أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لديهم احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثل 
:املؤسسة، حيث جاء يف كتاب املرشد الرتبوي الرياضي من تأليف علي بشري الغامدي وآخرون

%75
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تحليل ومناقشة االستبيان الخاص باألساتذة -1
I–ودوره في التأثير على الرياضة المدرسية الرياضي التسيير اإلداري : المحور األول

الفريق الذي ميثلها ؟هل متنحكم إدارة املؤسسة احلرية الكاملة يف تسيري شؤون:01السؤال رقم 
.معرفة مدى حرية األستاذ يف داء مهامه اخلاصة بالرياضة املدرسية :الغرض من السؤال

.داء مهامه أيبين مدى حرية األستاذ في : 01الجدول رقم

.مهامهأداءمدى حرية األستاذ في ميثل : 01رقمالرسم البياني

:تحليل ومناقشة النتائج

من أساتذة الرتبية البدنية لديهم % 75من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول نالحظ أن نسبة 
من األساتذة ليست لديهم % 25احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة، أما النسبة الباقية 

.حرية تسيري شؤون الفريق الذي ميثل املؤسسة 
:االستنتاج

نستنتج أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لديهم احلرية الكاملة يف تسيري شؤون الفريق الذي ميثل 
:املؤسسة، حيث جاء يف كتاب املرشد الرتبوي الرياضي من تأليف علي بشري الغامدي وآخرون

نعم

ال

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
%1575نعم
%0525ال

%20100المجموع
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الربنامج مث جتزئته إىل أجزاء أصغر يقوم املدرس بتنفيذ برنامج خاص ملرحلة بناء اخلطة العامة املوضوعية يف- 
.فأصغر حىت حيصل على الدرس اليومي 

.يضع املدرس أثناء املباريات التالميذ الذين جيمعون بني االمتياز اخللقي والرياضي - 
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ما رأيك يف النظام املنتهج يف تسيريكم حاليا مقارنة بالنتائج املتحصل عليها ؟:02السؤال رقم 
.هو معرفة رأي األساتذة يف النظام الذي تتبعه املؤسسة يف التسيري:الغرض من السؤال

.يبين رأي األساتذة في النظام المنتهج في التسيير : 02الجدول رقم 
النسب المئويةالتكراراتاإلجابات

%0630جيد
%0840مقبول

%0630عشوائي
%20100المجموع

.رأي األساتذة في النظام المنتهج في التسيير يوضح: 02رقمالرسم البياني

:تحليل ومناقشة النتائج

من األساتذة يرون أن النظام املتبع يف % 30من خالل النتائج املتحصل عليها باجلدول نالحظ أن نسبة 
من األساتذة فريون % 40التسيري جيد، وهذا باملقارنة مع النتائج املتحصل عليها من طرف املؤسسة، أما نسبة 

من % 30أن النظام مقبول على العموم مقارنة بالنتائج اليت تكون متذبذبة، أحيانا جيدة وأحيانا سيئة، ويرى 
.األساتذة أن النظام املنتهج يف التسيري هو نظام عشوائي 

:االستنتاج
من خالل ما سبق نستنتج أن النظام الذي تنتهجه أغلب املؤسسات الرتبوية يف تسيريها هو نظام مقبول 

.على العموم، ونرجع ذلك إىل قلة كفاءة وخربة القائمني على التسيري 

%30
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يف الرياضة يساير األهداف املرجوة يف املنظومة املنتهجالرياضياإلداريهل تعتربون أن املسار :03السؤال رقم 
الرتبوية ؟

.املنتهج واألهداف املرجوة الرياضياإلداريمعرفة مدى توافق املسار :الغرض من السؤال

.المنتهج واألهداف المرجوة اإلدارييبين مدى توافق المسار : 03الجدول رقم 

.المنتهج واألهداف المرجوة الرياضي مدى توافق المسار اإلداري يوضح: 03الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن املسار % 35نالحظ أن نسبة 03من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 

من األساتذة % 65النسبة الباقية أمااملنتهج يف الرياضة املدرسية يتوافق مع األهداف املسطرة، الرياضي اإلداري
.فريون العكس ألن املسار املنتهج ال يساير األهداف املرجوة

:االستنتاج
الذي تنتهجه أغلب املؤسسات الرتبوية ال يتوافق مع األهداف اليت الرياضي نستنتج أن املسار اإلداري 

.رها، وهذا ألن ذلك املسار مبين على خطة سيئة وألن تلك النتائج احملصل عليها تتناىف واألهداف املرجوةتسط

%65

النسب المئويةالتكراراتاإلجابات
%0735نعم
%1365ال

%20100المجموع
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ما رأيك يف اإلطارات املكلفة بتسيري الرياضة املدرسية ؟:04السؤال رقم 
.معرفة مدى كفاءة اإلطارات اليت تسري الرياضة املدرسية :الغرض من السؤال

.ن مدى كفاءة اإلطارات المسيرة للرياضة المدرسيةيبي: 04الجدول رقم 

.مدى كفاءة اإلطارات المسيرة للرياضة المدرسيةيوضح :04رقمالرسم البياني

:تحليل ومناقشة النتائج
من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن % 50من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول نالحظ أن نسبة 

اإلطارات والكفاءات املكلفة بتسيري الرياضة املدرسية هلا من اخلربة ما يؤهلها خلدمة الرياضة املدرسية، بينما يرى 
كفاءة الكافية لتسيري الرياضة املدرسية، وميكن من األساتذة أن بعض اإلطارات ليست لديها اخلربة وال% 50

تفسري اختالف األساتذة يف احلكم على اإلطارات املكلفة بتسيري الرياضة املدرسية بأنه هناك بعض املؤسسات 
ال اإلطاراتحديثة النشأة وبعض  .قليلة اخلربة يف هذا ا

50%

النسب المئويةالتكراراتاإلجابات
%1050مؤهلة

%1050غير مؤهلة
%20100المجموع
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:االستنتاج
املكلفة بتسيري الرياضة املدرسية يف أغلب املؤسسات الرتبوية، اإلطاراتمن خالل ما سبق ميكن القول أن 

بالرياضة املدرسية وبغض النظر عن هذا اإلطاراتتلك إملامهي مؤهلة لتسيري الرياضة املدرسية، ونرجع هذا إىل 
سية  املختصة يف بعض جماالت الرياضة املدر اإلطاراتجيب أن نقول أن الرياضة املدرسية تعاين من نقص بعض 

.كالتنظيم مثال 
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للرياضة املدرسية رغبة يف لرياضي ااإلداريأال ترون أنه جيب تأهيل مؤطرين للقيام بالتسيري :05السؤال رقم 
حتسني املردود ؟

.الرياضيمعرفة مدى احتياجات الرياضة املدرسية ملؤطرين خمتصني يف التسيري اإلداري :الغرض من السؤال
:تحليل ومناقشة

نرى أن معظم أساتذة الرتبية البدنية كان رأيهم حول تأهيل املؤطرين 05من خالل حتليل النتائج السؤال رقم 
والقادرة على تغطية العجز الذي يعاين منه الرياضي اإلدارياملختصة بالتسيري واإلطاراتأنه جيب جلب الكفاءات 

.ياضة املدرسية هذا العنصر اهلام من أجل تطوير الر 
:االستنتاج

ا، وخمتصة  من خالل ما سبق ميكن القول أن الرياضة املدرسية تتوفر على كفاءات بشرية ذات خربة ال بأس 
ومسريين هلم كفاءات عالية لكنها غري كافية لذلك، حيث نرى أنه جيب تأهيل مؤطرينالرياضياإلداريبالتسيري 

.يسامهون يف تطوير الرياضة املدرسية
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؟الرياضيهل ترون أن عدم االستغالل اجليد لإلمكانيات املتاحة يرجع لسوء التسيري اإلداري:06السؤال رقم 
يف االستغالل اجليد لإلمكانيات بأي مؤسسة الرياضيمعرفة مدى أمهية التسيري اإلداري:الغرض من السؤال

.تربوية 

.في االستغالل الجيد لإلمكانيات الرياضييبين أهمية التسيير اإلداري: 05الجدول رقم 

.في االستغالل الجيد لإلمكانياتالرياضياإلداريأهمية التسيير يوضح : 05الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
السيئ يؤدي الرياضي من األساتذة يرون أن التسيري اإلداري % 100من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

.إىل عدم استغالل اإلمكانيات اليت توفرها الدولة يف املؤسسات الرتبوية 
:االستنتاج

االت، وخاصة جمال الرياضة الرياضي ميكن القول أن التسيري اإلداري  اجليد له أمهية كبرية يف مجيع ا
الناجح يساعدنا على استغالل اإلمكانيات املادية والبشرية بشكل الرياضياملدرسية، حيث أن التسيري اإلداري

.جيد وبالتايل حتقيق األهداف املرجوة 

النسب المئويةالتكراراتاإلجابات
%20100نعم
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%20100المجموع
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:تحليل ومناقشة النتائج
السيئ يؤدي الرياضي من األساتذة يرون أن التسيري اإلداري % 100من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

.إىل عدم استغالل اإلمكانيات اليت توفرها الدولة يف املؤسسات الرتبوية 
:االستنتاج

االت، وخاصة جمال الرياضة الرياضي ميكن القول أن التسيري اإلداري  اجليد له أمهية كبرية يف مجيع ا
الناجح يساعدنا على استغالل اإلمكانيات املادية والبشرية بشكل الرياضياملدرسية، حيث أن التسيري اإلداري

.جيد وبالتايل حتقيق األهداف املرجوة 
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ودوره يف أي مؤسسة تربوية هو من بني عوامل فشل الرياضي هل ترى أن سوء التسيري اإلداري :07السؤال رقم
الرياضة املدرسية ؟

.بالنسبة للرياضة املدرسية الرياضي معرفة انطباع األساتذة حول أمهية التسيري اإلداري : الغرض من السؤال
.الرياضيأهمية التسيير اإلداريجدول خاص بتحديد آراء األساتذة حول : 06الجدول رقم 

.تحديد آراء األساتذة حول أهمية التسيير اإلداري الرياضييوضح: 06الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن سوء % 100نالحظ أن نسبة من خالل النتائج احملصل عليها باجلدول 

.يف أي مؤسسة تربوية هم من بني العوامل اليت تؤدي بالرياضة املدرسية إىل الفشل الرياضيالتسيري اإلداري
: االستنتاج

التسيري من خالل كل ما سبق ميكن القول بأن سوء التسيري يؤدي إىل فشل الرياضة املدرسية، فنرى أن 
الناجح جيب أن يتوفر يف كل املؤسسات الرتبوية من أجل تطوير الرياضة املدرسية خاصة الرياضياإلداري

.والرياضة عامة 
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II–دور اإلمكانيات المادية في تحسين مردود نتائج الرياضة المدرسية: المحور الثاني.
هل تتلقون حتفيزات عند فوز فرقكم يف املنافسات الرياضية ؟ :01السؤال رقم 

.معرفة مدى تشجيع الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية للفرق املتفوقة :الغرض من السؤال

.يبين التشجيعات المقدمة للفرق الفائزة من طرف الرابطة المدرسية: 07جدول رقم 

التشجيعات المقدمة للفرق الفائزة من طرف الرابطة المدرسيةيوضح :07رقمالرسم البياني

:تحليل ومناقشة النتائج
فقط من األساتذة يتلقون التحفيزات من % 25نالحظ أن نسبة 07من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 

من أساتذة الرتبية البدنية ال يتلقون حتفيزات من طرف % 75طرف الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية، أما نسبة 
.الرابطة املعنية 

:االستنتاج
ابطة الوالئية املدرسية، وهذا من خالل ما سبق نستنتج أن التحفيزات ال متنح ألغلب األساتذة من طرف الر 

.راجع إىل أن تلك التحفيزات تقدم للمؤسسات اليت تنتمي هلا تلك الفرق 
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املادية اليت تقدمها الدولة حاليا من أجل تطوير هذه الرياضة ؟اإلمكانياتما رأيك يف :02السؤال رقم 
.لة معرفة حجم املسامهات املادية اليت تقدمها الدو :الغرض من السؤال

:02تحليل ومناقشة السؤال رقم 
املادية اليت تقدمها اإلمكانياتنالحظ أن بعض األساتذة يرون أن 02من خالل حتليل نتائج السؤال رقم 

.من أجل تطوير الرياضة املدرسية اإلمكانياتالدولة غري كافية، وجيب الزيادة يف حجم تلك 
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 
:االستنتاج

لكنها من خالل ما سبق نستنتج أن الدولة تقوم بتوفري االمكانيات اليت تساعد على تطوير الرياضة املدرسية 
واملتعلقة بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية 76/35يف بعض احلاالت تكون غري كافية كما ورد يف اجلريدة الرمسية 

حيث كانت حصة املنشآت واهلياكل الرياضية ضئيلة على املستوى الوطين بل منعدمة : البدنية والرياضية وتطويرها
.أحيانا 
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هل ترون أن عجز الرياضة املدرسية راجع إىل قلة اإلمكانيات املادية فقط ؟:03السؤال رقم 
.معرفة األسباب اليت تؤدي بالرياضة املدرسية إىل العجز والفشل :الغرض من السؤال

.يبين أسباب عجز وفشل الرياضة المدرسية : 08الجدول رقم 

.أسباب عجز وفشل الرياضة المدرسيةيوضح : 08الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من األساتذة يرون أن عامل قلة اإلمكانيات % 100نقول أن نسبة 08من خالل النتائج يف اجلدول رقم 

.املادية ليس هو السبب الوحيد الذي يؤدي إىل فشل الرياضة املدرسية فكلهم يرون أن هناك أسباب أخرى 
:االستنتاج

من خالل ما سبق نستنتج أن قلة اإلمكانيات املادية ليست هي السبب الوحيد الذي يؤدي إىل العجز 
شل الرياضة املدرسية، بل هناك أسباب أخرى كما ورد عن مديرية التعليم األساسي من خالل منهج الرتبية وف

.اخل ... والتقين الرياضياملوارد املالية واملوارد البشرية، التنظيم اإلداري: البدنية والرياضية، ونذكر منها 
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ب ملزاولة نشاطكم ؟هل توفر لكم اإلدارة اهلياكل واملالع:04السؤال رقم 
.معرفة ما تتوفر عليه املؤسسات الرتبوية من هياكل ومنشآت رياضية :الغرض من السؤال

.يبين ما تتوفر عليه المؤسسات التربوية من هياكل ومنشآت: 09الجدول رقم 

.تتوفر عليه المؤسسات التربوية من هياكل ومنشآتيوضح : 09الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من األساتذة تتوفر لديهم اهلياكل واملالعب % 65نرى أن نسبة 09من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 

ال تتوفر لديهم اهلياكل واملالعب فيكتفون من األساتذة فريون العكس،حيث% 35ملزاولة نشاطهم، أما نسبة 
.مبمارسة عدة نشاطات على ملعب واحد 

:االستنتاج
من خالل ما سبق نستنتج أن أغلب املؤسسات الرتبوية تويل أمهية كبرية جلانب اهلياكل واملالعب، حيث ترى 

جتهيزات حديثة من أجل ممارسة تلك املؤسسات حتتوي على أغلب أنواع املالعب والقاعات، واليت تتوفر على
.النشاط الرياضي 
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املتوفرة لديكم ؟اإلمكانياتما رأيك يف :05السؤال رقم 
.املوجودة باملؤسسات الرتبوية اإلمكانياتمعرفة مدى صالحية وكفاية :الغرض من السؤال

.المتوفرة بالمؤسساتاإلمكانياتيبين مدى صالحية وكفاية : 10الجدول رقم 

.المتوفرة بالمؤسساتاإلمكانياتمدى صالحية وكفاية يوضح : 10الرسم البياني رقم
:مناقشة وتحليل النتائج

من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن % 50من خالل حتليل النتائج احملصل عليها نالحظ أن نسبة
ا، أما نسبة  % 50اإلمكانيات اليت لديهم صاحلة وكافية مقارنة بالرياضات اليت متارس يف املؤسسة اليت يعملون 

من األساتذة فريون عكس ذلك، حيث أن اإلمكانيات املتوفرة لديهم غري كافية متاما، فأغلبية هذه اإلمكانيات 
ال حتتاج إىل ا .لصيانة والرتميم، وهذا راجع لعدم اهتمام السلطات املختصة يف هذا ا
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:االستنتاج
ا تساعد على ممارسة  من خالل ما سبق نستنتج أن بعض املؤسسات حتتوي على إمكانيات ال بأس 

ا يف أغلب األحيان تكون صاحلة وكافية أما بعض املؤسسات فتكون فيها اإلمكانيات النشاط الرياضي، حيث أ
.قليلة وغري صاحلة حتتاج إىل الصيانة 

هل تقوم اإلدارة بتدعيمكم باإلمكانيات عند قيامكم بنشاطات رياضية ؟ :06السؤال رقم 
.معرفة حجم التدعيمات اليت تقدمها إدارة املؤسسة للفرق اليت متثلها:الغرض من السؤال

.ارة المؤسسة للفرق الممثلة لهايبين حجم الدعم الذي تقدمه إد: 11الجدول رقم 

.يوضح مدى تعلق التالميذ باألستاذ: 11رقمالرسم البياني
:تحليل ومناقشة النتائج

اليت توفرها إدارة اإلمكانياتمن األساتذة يستفيدون من % 60من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 
م ال % 40املؤسسة التابعني هلا عند متثيلها يف املنافسات الرياضية، أما نسبة  من أساتذة الرتبية البدنية فإ

يستفيدون من تلك التحفيزات واإلمكانيات، وهذا راجع إىل أن بعض املؤسسات ال تشارك يف املنافسات 
.ية املدرسية ضالريا
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:االستنتاج
من خالل ما سبق ميكن القول أن أغلب املؤسسات الرتبوية تقدم إعانات وتدعيمات مالية ومعنوية للفرق 
اليت متثلها يف املنافسات الرياضية، وذلك لرفع املعنويات وبذل أكرب جمهود من اجل خدمة الرياضة املدرسية وهذا 

مبدأ احلوافز املادية وهذه املكافآت اليت تؤدي بدورها : ما يظهر يف التطبيقات اإلدارية الرياضية ملفيت ابراهيم عماد 
.إىل حتفيز العامل للقيام بنشاطه بكفاءة جيدة، وذلك بتقدمي مكافئات مباشرة بعد تأديته عمله

كيف ترى اإلمكانيات املادية املتوفرة ملؤسستكم مقارنة مع أهدافكم املرجوة ؟ :07السؤال رقم 
.ى توافق إمكانيات املؤسسات املادية وأهدافها معرفة مد:الغرض من السؤال

.يبين مدى توافق اإلمكانيات مع األهداف:12الجدول رقم 

.مدى توافق اإلمكانيات مع األهدافيوضح : 12الرسم البياني رقم

:ومناقشة النتائجتحليل
من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن اإلمكانيات % 60من خالل اجلدول وبعد حتليل النتائج نالحظ أن نسبة 

ا، أما نسبة  من األساتذة % 40املتوفرة لديهم تساعدهم يف تأدية مهامهم وتتماشى واألهداف اليت يسطرو
م ال تتماشى  .مع اهلداف املسطرة فريون أن اإلمكانيات اليت حبوز
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ا، أما نسبة  من األساتذة % 40املتوفرة لديهم تساعدهم يف تأدية مهامهم وتتماشى واألهداف اليت يسطرو
م ال تتماشى  .مع اهلداف املسطرة فريون أن اإلمكانيات اليت حبوز

تتماشى

تتماشىال
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:االستنتاج
نرى أن اإلمكانيات اليت تتوفر عليها أغلب املؤسسات الرتبوية مقارنة باألهداف اليت تسطرها هي إمكانيات ال 
ا تتماشى واألهداف املرجوة وميكن أن نرجع هذا التوافق إىل أن تلك املؤسسات تتوفر على  ا، فنجد أ بأس 

.إطارات ذات كفاءات عالية

III–الجيد للرياضة المدرسية الرياضياإلداريمساهمة التنظيم في التسيير : المحول الثالث.
هل سبق وأن شاركتم يف املنافسات الرياضية املدرسية ؟:01السؤال رقم 

.حتديد املؤسسات الرتبوية اليت شاركت يف املنافسات الرياضية املدرسية :الغرض من السؤال

.يبين المؤسسات التربوية المشاركة في المنافسات الرياضية : 12الجدول رقم 

المؤسسات التربوية المشاركة في المنافسات الرياضيةيوضح: 13الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من األساتذة شاركوا يف املنافسات الرياضية % 90من خالل اجلدول وبعد حتليل النتائج جند أن نسبة 

من أساتذة الرتبية البدنية مل يشاركوا يف املنافسات الرياضية، وهذا راجع إىل أن هناك % 10املدرسية، أما نسبة 
.عدة مؤسسات حديثة النشأة 

النسب المئويةالتكراراتاإلجابات
%1890نعم
%0210ال

%20100المجموع

عرض ومناقشة النتائج الفصل الثاني                                          

99

:االستنتاج
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III–الجيد للرياضة المدرسية الرياضياإلداريمساهمة التنظيم في التسيير : المحول الثالث.
هل سبق وأن شاركتم يف املنافسات الرياضية املدرسية ؟:01السؤال رقم 

.حتديد املؤسسات الرتبوية اليت شاركت يف املنافسات الرياضية املدرسية :الغرض من السؤال

.يبين المؤسسات التربوية المشاركة في المنافسات الرياضية : 12الجدول رقم 

المؤسسات التربوية المشاركة في المنافسات الرياضيةيوضح: 13الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من األساتذة شاركوا يف املنافسات الرياضية % 90من خالل اجلدول وبعد حتليل النتائج جند أن نسبة 

من أساتذة الرتبية البدنية مل يشاركوا يف املنافسات الرياضية، وهذا راجع إىل أن هناك % 10املدرسية، أما نسبة 
.عدة مؤسسات حديثة النشأة 
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.يبين المؤسسات التربوية المشاركة في المنافسات الرياضية : 12الجدول رقم 

المؤسسات التربوية المشاركة في المنافسات الرياضيةيوضح: 13الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من األساتذة شاركوا يف املنافسات الرياضية % 90من خالل اجلدول وبعد حتليل النتائج جند أن نسبة 

من أساتذة الرتبية البدنية مل يشاركوا يف املنافسات الرياضية، وهذا راجع إىل أن هناك % 10املدرسية، أما نسبة 
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:االستنتاج
أن منافسات الرياضية املدرسية لقيت اهتماما كبريا، وهذا يتمثل يف املشاركات من خالل ما سبق نستنتج 

.الكثرية من طرف املؤسسات الرتبوية، ونرى قلة أن املشاركة تكون غالبا يف املؤسسات حديثة النشأة 

:كيف كان التنظيم هلذه املنافسات من حيث:02السؤال رقم 
. المنشآت الرياضية-1
. الغذائيةالوجبات-2
. وقت إجراء المنافسة-3
وسائل الحماية واألمن-4

.معرفة التنظيم السائد خالل إجراء املنافسات الرياضية :الغرض من السؤال
: المنشآت الرياضية-1

كيف كان التنظيم من خالل املنشآت الرياضية ؟

.يبين التنظيم السائد في المنشآت الرياضية :13الجدول رقم 

.التنظيم السائد في المنشآت الرياضيةيوضح : 14الرسم البياني رقم
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:تحليل ومناقشة النتائج
من أساتذة الرتبية البدنية يرون أن املنشآت الرياضية % 85من خالل النتائج باجلدول نالحظ أن نسبة 

من األساتذة فريون أن املنشآت الرياضية اليت جترى عليها % 15صاحلة ملمارسة النشاطات املربجمة، أما نسبة 
.املنافسات الرياضية غري صاحلة 

:االستنتاج
املنافسات، حيث إجراءضية يف مكان وحسب رأينا يكمن اختالف األساتذة يف احلكم على املنشآت الريا

أن املنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة واليت جترى فيها بعض املنافسات الرياضية املدرسية تكون غالبا يف حالة 
هي ، أما تلك املنشآت واهلياكل الرياضية التابعة للمؤسسات الرتبوية فهي تكون يف أغلب احلاالت غري صاحلة 

.جيدة
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:الوجبات الغذائية-2
كيف هو التنظيم من حيث الوجبات الغذائية ؟

.يبين نوعية الوجبات الغذائية :15الجدول رقم 

.الغذائيةنوعية الوجبات يوضح : 15الرسم البياني رقم

:تحليل ومناقشة النتائج
من أساتذة الرتبية البدنية % 85نرى أن نسبة 15من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم 

يرون أن الوجبات الغذائية اليت تقدم للرياضيني واملرافقني هلم تكون متوازنة وموافقة للنشاطات واملنافسات املربجمة، 
.من األساتذة فريون أن الوجبات الغذائية املقدمة ال تتناسب مع نوعية الرياضة املمارسة % 15أما نسبة 
:االستنتاج

من خالل ما سبق نستنتج أن املنافسات الوطنية يكون فيها احلرص على تقدمي وجبات تتوافق مع الرياضة 
.ى والرياضة املمارسة املمارسة، وأما إذا كانت املنافسات حملية فتقدم وجبات ال تتماش
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:االستنتاج
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:وقت إجراء المنافسات-3
كيف كان التنظيم من حيث وقت إجراء املنافسات ؟

.يبين وقت إجراء المنافسات:16الجدول رقم 

.إجراء المنافساتوقتيوضح : 16الرسم البياني رقم
:تحليل ومناقشة النتائج

من أساتذة الرتبية % 80نالحظ أن نسبة 16من خالل حتليل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
من األساتذة فريون أن وقت إجراء املنافسة % 20البدنية يرون أن وقت إجراء املنافسة مناسب وحمدد، أما نسبة 

.الرياضية غري مناسب متاما 
:االستنتاج

من خالل ما سبق نستنتج أن وقت إجراء املنافسات مناسب، وذلك يظهر لنا من خالل اجلانب النظري يف  
توقيت النشاط الداخلي ال : حممد عوض بسيوين، فيصل ياسني الشاطئ : كتاب نظريات وطرق الرتبية البدنية لـ 

الفراغ ويف أوقات ما قبل الدراسة صباحا جيب أن يتعارض مع اجلدول املدرسي املسطر فيمكن أن ينفذ يف أوقات 
.ووقت الراحة يف منتصف النهار 

%20
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:وسائل الحماية واألمن-4
كيف هو التنظيم من ناحية احلماية واألمن ؟

.يبين وسائل الحماية واألمن ومدى توفرها:17الجدول رقم 

.وسائل الحماية واألمن ومدى توفرهايوضح :17الرسم البياني رقم
:تحليل ومناقشة النتائج

من األساتذة فقط يرون أن وسائل احلماية واألمن % 25من خالل النتائج يف اجلدول نالحظ أن نسبة 
من األساتذة أن املؤسسات اليت حتتضن % 75متوفرة يف املؤسسات الرتبوية اليت تنظم املنافسات املدرسية ويرى 

املنافسات املدرسية ال تتوفر على وسائل احلماية واألمن، وهذا راجع إىل عدم حرص املسؤولني على توفري هذا 
.الضروري العنصر

%75
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:االستنتاج
من خالل ما سبق نستنتج أن عنصر احلماية واألمن مل يول اهتمام كبري من طرف اهليئة املختصة، نالحظ 
ذلك يف املؤسسات اليت حتتضن املنافسات املدرسية وميكن تفسري هذا حسب طبيعة املنافسة ، فإذا كانت وطنية 

.املشاركني والعكس صحيح يف املنافسات احمللية واجلهويةيكون احلرص فيها على توفري األمن وسالمة
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هل تتمتعون باستقاللية في تحديد الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية ؟: 03السؤال رقم 
.معرفة حرية األستاذ يف أداء مهامه اخلاصة بالرياضة املدرسية:الغرض من السؤال

.يبين حرية األستاذ في أداء مهامه الخاصة:18الجدول رقم 

.حرية األستاذ في أداء مهامه الخاصةيوضح: 18الرسم البياني رقم
:تحليل ومناقشة النتائج 

من أساتذة الرتبية البدنية متنح هلم إدارة % 75نالحظ أن نسبة 18من خالل حتليل النتائج يف رقم 
ا احلرية الكاملة يف أداء مهامهم، أما النسبة الباقية  من األساتذة فال يتمتعون % 25املؤسسات اليت يعملون 

هذا األمر باستقاللية يف حتديد الرياضيني املشاركني يف املنافسات، وهذا راجع إىل أن هناك هيئات أخرى تتوىل
.وتتدخل يف مهام األساتذة مما يؤثر على أداءه
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:االستنتاج
من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبية املؤسسات تعطي احلرية الكاملة ألستاذ الرتبية البدنية يف أداء مهامه 
اخلاصة بالرياضة املدرسية، وهذا يؤدي إىل حتقيق أفضل النتائج على الصعيد الوطين واحمللي وبالتايل الرفع يف 

.مستوى الرياضية املدرسية 
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هل هناك اتصاالت بينكم وبني الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية ؟: 04السؤال رقم 
.معرفة العالقة املوجودة بني أساتذة الرتبية البدنية والرابطة الوالئية للرياضة املدرسية : الغرض من السؤال

.يبين إن كانت هناك اتصاالت بين األساتذة والرابطة الوالئية:19الجدول رقم 

.يبين حرية األستاذ في أداء مهامه الخاصة:19الجدول رقم 

.ذميثل نظرة التلميذ لألستا: 19رقمالرسم البياني
:تحليل ومناقشة النتائج

من أساتذة الرتبية البدنية لديهم اتصاالت % 85نالحظ أن نسبة 19من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 
بالرابطة الوالئية للرياضة املدرسية، هذا ما يؤكد وجود حرص بالغ األمهية من أحد الطرفني على التواصل من أجل 

.تكامل املهام املطلوبة من كل طرف
.والئية للرياضة املدرسية أية اتصاالتمن األساتذة فال توجد بينهم وبني الرابطة ال% 15أما نسبة 

:االستنتاج
ال مفتوح أمام أساتذة الرتبية البدنية يف  من خالل كل ما سبق نستنتج أن الرابطة املدرسية تركت ا
املؤسسات الرتبوية لكي تسهل عملية االتصال بني الطرفني، ونالحظ ذلك يف أن نسبة كبرية من األساتذة هلم 

.هم وبني الرابطة املدرسية اتصاالت بين

15%
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ما رأيك يف التنظيم السائد باملنافسات الرياضية املدرسية ؟:05السؤال رقم 
.معرفة انطباع األساتذة حول التنظيم يف املنافسات الرياضية :الغرض من السؤال

:05تحليل ومناقشة السؤال رقم 
خرجنا بأن معظم األساتذة يرون أن التنظيم يف الرياضة املدرسية هو تنظيم 05من خالل حتليل نتائج السؤال رقم 

دون الوسط وفيه نقائص، ويرى بعضهم أن التنظيم السائد يف املنافسات الرياضية هو تنظيم فوضوي وغري حمكم، 
تنظيم هذه املنافسات ليست خمتصة يف الرتبية البدنية واهليئات املشرفة على اإلطاراتويرجع كل هذا إىل أن بعض 

كما أكد بعض األساتذة أن التنظيم يف املنافسات الرياضية املدرسية ميكن أن يتحسن إذا وفرت الظروف املالئمة 
.

:االستنتاج 
ى، فنراه من خالل كل ما سبق نستنتج أن التنظيم مل يلق اهتماما كبريا، حيث كان خمتلف من مؤسسة ألخر 

.تنظيم دون الوسط أو فوضوي وغري حمكم وذلك بسبب اإلطارات املختصة 
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هل تتبع إدارة املؤسسة خطة تنظيمية لتطوير هذه الرياضة ؟: 06السؤال رقم 
معرفة مدى استخدام إدارات املؤسسات الرتبوية خلطط تنظيم من أجل تطوير الرياضة : الغرض من السؤال

.املدرسية 
.يبين استخدام إدارة المؤسسة التربوية لخطة تنظيمية خاصة : 20الجدول رقم 

.استخدام إدارة المؤسسة التربوية لخطة تنظيمية خاصة يوضح:20الرسم البياني رقم
:ومناقشة النتائجتحليل

يرون أن إدارة املؤسسة % 85نالحظ أن معظم أساتذة الرتبية البدنية 11من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 
من األساتذة فريون % 15التابعة هلا ال تتبع أي خطة تنظيمية يسريون عليها يف جمال الرياضة املدرسية، أما نسبة 

سسات حتاول وضع خطط تنظيمية من أجل حتقيق نتائج جيدة عكس ذلك متاما، حيث أن إدارة تلك املؤ 
.وبالتايل املسامهة يف تطوير الرياضة املدرسية 

:االستنتاج
ا االت فإن أغلب املؤسسات الرتبوية مل تعط نظرا لألمهية البالغة اليت حيضى  التنظيم والتخطيط يف مجيع ا

يؤدي إىل عجز هذين العنصرين حقهما، أن معظمها مل يعتمد على خطط تنظيمية يف عملية التسيري وهذا كله
.الرياضة املدرسية 

النسب المئويةالتكراراتاإلجابات
%0315نعم
%1785ال

%20100المجموع

عرض ومناقشة النتائج الفصل الثاني                                          

110

هل تتبع إدارة املؤسسة خطة تنظيمية لتطوير هذه الرياضة ؟: 06السؤال رقم 
معرفة مدى استخدام إدارات املؤسسات الرتبوية خلطط تنظيم من أجل تطوير الرياضة : الغرض من السؤال

.املدرسية 
.يبين استخدام إدارة المؤسسة التربوية لخطة تنظيمية خاصة : 20الجدول رقم 

.استخدام إدارة المؤسسة التربوية لخطة تنظيمية خاصة يوضح:20الرسم البياني رقم
:ومناقشة النتائجتحليل

يرون أن إدارة املؤسسة % 85نالحظ أن معظم أساتذة الرتبية البدنية 11من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 
من األساتذة فريون % 15التابعة هلا ال تتبع أي خطة تنظيمية يسريون عليها يف جمال الرياضة املدرسية، أما نسبة 

سسات حتاول وضع خطط تنظيمية من أجل حتقيق نتائج جيدة عكس ذلك متاما، حيث أن إدارة تلك املؤ 
.وبالتايل املسامهة يف تطوير الرياضة املدرسية 

:االستنتاج
ا االت فإن أغلب املؤسسات الرتبوية مل تعط نظرا لألمهية البالغة اليت حيضى  التنظيم والتخطيط يف مجيع ا

يؤدي إىل عجز هذين العنصرين حقهما، أن معظمها مل يعتمد على خطط تنظيمية يف عملية التسيري وهذا كله
.الرياضة املدرسية 

15%

%85
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هل تتبع إدارة املؤسسة خطة تنظيمية لتطوير هذه الرياضة ؟: 06السؤال رقم 
معرفة مدى استخدام إدارات املؤسسات الرتبوية خلطط تنظيم من أجل تطوير الرياضة : الغرض من السؤال

.املدرسية 
.يبين استخدام إدارة المؤسسة التربوية لخطة تنظيمية خاصة : 20الجدول رقم 

.استخدام إدارة المؤسسة التربوية لخطة تنظيمية خاصة يوضح:20الرسم البياني رقم
:ومناقشة النتائجتحليل

يرون أن إدارة املؤسسة % 85نالحظ أن معظم أساتذة الرتبية البدنية 11من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم 
من األساتذة فريون % 15التابعة هلا ال تتبع أي خطة تنظيمية يسريون عليها يف جمال الرياضة املدرسية، أما نسبة 

سسات حتاول وضع خطط تنظيمية من أجل حتقيق نتائج جيدة عكس ذلك متاما، حيث أن إدارة تلك املؤ 
.وبالتايل املسامهة يف تطوير الرياضة املدرسية 

:االستنتاج
ا االت فإن أغلب املؤسسات الرتبوية مل تعط نظرا لألمهية البالغة اليت حيضى  التنظيم والتخطيط يف مجيع ا

يؤدي إىل عجز هذين العنصرين حقهما، أن معظمها مل يعتمد على خطط تنظيمية يف عملية التسيري وهذا كله
.الرياضة املدرسية 

نعم

ال

النسب المئويةالتكراراتاإلجابات
%0315نعم
%1785ال

%20100المجموع
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املدرسية ؟ما رأيك يف الدور الذي يلعبه التنظيم يف تطوير الرياضة : 07السؤال رقم 
يف تطوير الرياضة املدرسية ممعرفة رأي األساتذة حول دور التنظي: الغرض من السؤال

:07تحليل ومناقشة السؤال رقم 
نرى أن مجيع أساتذة الرتبية البدنية ينظرون إىل التنظيم أن له دورا  07بعد حتليل النتائج اخلاصة بالسؤال رقم 

.رسية، وذلك ألن هذا العنصر اهلام هو أساس جناح تلك املنافسات املدرسيةكبريا يف تطوير الرياضة املد
:االستنتاج

فنرى أنه إذا ساد التنظيم الرياضيالتنظيم اجليد هو من العوامل اليت تساعد على إجناح عملية التسيري اإلداري
وبالتايل املسامهة بطريقة مباشرة اجليد احملكم يف املنافسات الرياضية فسوف يتم حتقيق نتائج أحسن من السابقة،

.يف تطوير الرياضة املدرسية
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:لوالية بسكرةمع رئيس الرابطة الوالئية للرياضة المدرسيةالمقابلةتحليل -2
:إجابة رئيس الرابطة عن األسئلة المطروحة عليه- 1-2
كيف تتم عملية التسيري اإلداري للرياضة املدرسية ؟_1س
الوصية االوىل هي اإلحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية  بعدهل تأيت الرابطة الوالئية للرياضة :األمني العام_ 1ج

)اإلبتدائي واملتوسط و التانوي(املدرسية بعدها تنظم إلينا اجلمعيات الرياضية املدرسية للمراحل التالتة
هناك عوامل تعيق تسيريكم اإلداري للرياضة املدرسية؟هل_2س
يف احلقيقة هناك عائق واحد و املتمتل يف ختصيص اربع ساعات للرياضة املدرسية يوم التالتاء : األمني العام_ 2ج

مساءا و هناك اساتذة عندهم ساعات عمل رمسية يف ذالك الوقت هذا هو العائق اإلداري الوحيد اما بالنسبة 
قات بني الرابطة و املؤسسات الرتبوية جد طيبة و بيننا إتصال عادي جداللعال

من أين تتحصل الرابطة على دعمها املايل ؟وكيف يتم ذلك؟_ 3س
تتحصل الرابطة على الدعم املادي من طرف وزارة الرتبية الوطنية و اإلحتادية اجلزائرية للرياضة : األمني العام _ 3ج

لس الشعيب الوالئي و ايضا حقوق مشاركة بالنسبة للتالميذ مببلغ رمزي املدرسية و مديرية الشب اب و الرياضة و ا
دج لإلحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية 4دج تذهب منها 8دج و التانوي 7دج و املتوسط 6بالنسبة لإليتدائي 

نافسات؟يف إطار عامل التنظيم هل هناك تنسيق  مع اإلحتاديات الرياضية خالل امل_4س
نعم هناك تنسيق مع اإلحتاديات الرياضية حسب نوع الرياضة خاصة يف احملافل الوطنية النه :األمني العام_ 4ج

ممكن إكتشاف مواهب من خالل الرياضة املدرسية و قد متتل الدولة اجلزائرية يف احملافل الدولية
ملنافسات ؟ وكيف يتم ذلك؟هل تعملون على حتفيز و تشجيع الرياضيني املتفوقني يف هذه ا_5س
متله متل املتفوقني )الذهبية و الفضية و الربونزية(بالنسبة للتحفيزاتنقوم بتكرمي الفائزين االوائل : األمني العام_ 5ج

اية السنة و يكون التحفيز عبارة عن البسة رياضية  يف شهادة البكالوريا يف 
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:مقارنة النتائج بالفرضيات-3
واقع التسيري اإلداري أجلمنوالرياضيةالبدنيةالرتبيةأساتذةإىلقدمالذياالستبياننتائجعلىاإلطالعبعد

التسيري اإلداري يشملحماورثالثإىلبتقسيمهقمنا،والذيالرياضي للرابطة الوالئية يف التنظيم للرياضة املدرسية 
املدرسيةالرياضةونتائجمردودحتسنييفدورهااملادية،لإلمكانياتاملدرسيةلرياضةاالرياضي ودوره يف التأثري على

:.أسئلةعدةعلىحيتويحموراملدرسية،كلللرياضةاجليدالرياضي اإلداريالتسيرييفالتنظيم،ومسامهة
:األولىالفرضية الجزئية - أ-3

الذيالتسيرينظامأنفوجدنااملدرسيةالرياضةعلىاإلداريوالتسيريللتنظيمالسليبالدورإبرازحاولنا
املسطرةاليتبالفرقمتاألهدافمعيتوافقالأنهحيثعشوائينظامهوالرتبويةاملؤسساتبعضتنتهجه

باملنشآت الرياضية التابعة هلا تمالاإلدارةأنأياملؤسساتهذهأغلبيفتوجدالالرقابةصفةوأنواملرجوة،
يفاملختصةلإلطاراتحتتاجالرتبويةاملؤسساتمعظمأنكمااملنافسات،يفمتثلهااألخريويف،مثل القاعات

.املتاحةاإلمكانياتاستغاللعدمإىليؤديالدقيقوغريالسيئاإلداريوالتسيريالتنظيمأنوجدناهذا
:الثانيةالفرضية الجزئية -ب-3

أغلببأنفخرجنااملدرسية،الرياضةحتسنييفاملاديةاإلمكانياتتلعبهالذيالدورنبنيأنأردنا
منشآتعلىتتوفراأحيثاملدرسية،املنافساتيفمتثلهااليتللفرقكبريااهتماماتويلالرتبويةاملؤسسات

عالتشجينقصمنتعاينلكنهاواالهتمام والرعاية،الصيانةإىلحيتاجبعضها،ابأسالرياضيةوهياكل
األسبابهذايفاملتخصصةاهليئاتمتنحهااليتبنيمنهياملاديةاإلمكانياتأنوجدناكما،والتدعيمات

.األساتذةانطباعحسبوهذااملدرسيةالرياضةتطويريفتساهماليتاهلامة
:الثانيةالفرضية الجزئية -ج-3

التنظيمأنفوجدنااملدرسية،للرياضةالرياضياإلداريالتسيرييفالتنظيممسامهةنبنيأنخاللهمنأردنا
الرتبويةاملؤسساتأغلبأنكمااملنافسة،نوعالختالفوذلك،مقبولتنظيمهوالرياضيةاملنافساتيفالسائد
وخرجنامتثلها،اليتبالفرقتهتملاملشرفةاهليئاتأنإىلراجع،وهذاليست باملستوى العايلتنظيميةخططتنتهج

.املدرسيةالرياضةتطويريفتساهماملؤسساتتلكعلىاليتالعواملبنيمنهوالتنظيمأناألخرييف
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:تحليل اإلجابة- 2-2
كان مصدر إن كل ما صرح به األمني العام للرابطة الوالئية للرياضة املدرسية لوالية بسكرة كان منطقي و 

:صدق يف ذلك 
الرياضي املسري للرابطة الوالئية سواء كان مدراء أو نواب أو جلان تقنية تعمل إن كل هذا الطاقم اإلداري و 

جاهدة من أجل إرساء الرياضة املدرسية يف املستوى والعايل وإدراجها ضمن االحتاديات اليت تربز أو تنتج مواهب  
.كبرية تعلو بالرياضة اجلزائرية يف املستوى العايل

ملدرسية لوالية بسكرة تسعى جاهدة الكتشاف املواهب الشابة واالهتمام وإن الرابطة الوالئية للرياضة ا
بالتلميذ الرياضي الذي هو ممثل الرياضة الرياضة املدرسية وكذا إبراز الرياضة املدرسية الوالئية على املستوى الوطين 

قته من مشاركة يف البطولة الوطنية وهذا ما برز أثناء فعاليات البطولة الوطنية للرياضية املدرسية بوالية جباية وملا حق
باإلضافة إىل تواجدها ضمن الواليات الكربى اليت هي دائما يف منصات التتويج بالبطولة الوطنية للرياضة املدرسية 

.وبالرغم من ذلك فإن الرابطة الوالئية للرياضة املدرسية لوالية بسكرة تبقى املنافس القوي والعنيد هلذه الواليات
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:خالصــة عــــامة

حتليل املقابلـة مـع األمـني العـام من خالل تفحص نتائج االستبيان الذي قدم لكل من أساتذة الرتبية البدنية و 
، مت التوصل إىل بعض احلقـائق الـيت كنـا نصـبوا إليهـا والـيت مت تسـطريها بوالية بسكرةلرابطة الوالئية للرياضة املدرسيةل

السـيئ يسـاهم بقسـط كبـري يف عـدم اسـتغالل اإلمكانيـات الرياضيوجدنا أن التسيري اإلدارييف الفرضيات، حيث 
املادية والبشرية، كما يؤدي إىل تدين مستوى الرياضة املدرسية وهذا كله حيقق صحة الفرضـية العامـة الـيت مفادهـا أن 

.له تأثري سليب على الرياضة املدرسية الرياضيالتسيري اإلداري

كما وجدنا أن توفر اإلمكانيات املادية يساهم بقسط كبري يف حتقيق نتائج جيدة وهذا ما حيقـق لنـا الفرضـية 
.اجلزئية األوىل اليت كان حمتواها دور اإلمكانيات املادية يف حتسني الرياضة املدرسية 

ا أن مسـتوى التنظـيم يف ، حيـث وجـدنالرياضـيكما مت إثبات أمهيـة التنظـيم يف إجنـاح عمليـة التسـيري اإلداري
وهـو مــا أثـر يف البلـوغ إىل النتــائج املرجـوة وكـل هــذا حيقـق الفرضـية اجلزئيــة الثانيـة الــيت ال بــأس بـهاملنافسـات الرياضـية 

.للرياضة املدرسية الرياضي تتعلق بأمهية التنظيم يف التسيري اإلداري 





:اقتراحات

مــن خــالل حبثنــا املتواضــع وانطالقــا مــن أمهيــة النشــاط الرياضــي املدرســي ودوره األساســي يف املســامهة يف حتديــد 
:أهداف وغايات املنظومة الرتبوية توصلنا إىل بعض االقرتاحات والتوصيات 

للرياضــــة الرياضــــي ضــــرورة جتســــيد مجيــــع اإلمكانيــــات البشــــرية واملاديــــة مــــن أجــــل رفــــع مســــتوى التســــيري اإلداري -
.املدرسية

.دعم الرياضة املدرسية من خالل زيادة مصادر الدعم والتمويل ورفع نسبها -

.جيب النظر يف خرجيي الدفعات اخلاصة مبجال التسيري اإلداري الرياضي -

.يف الرياضة املدرسية الرياضي قيات وندوات علمية ودولية خاصة مبجال التسيري اإلداري برجمة ملت-

ضرورة حتسيس مديري املؤسسات التعليمية وأساتذة الرتبية البدنية باألمهية الكبـرية للرياضـة املدرسـية وحـثهم علـى -
هودات  .بذل املزيد من ا

.النشاط الرياضي املدرسي يف كافة املراحل التعليمية حتسني سلك التفتيش بضرورة تنظيم وتسيري -

.جتديد العتاد والتجهيز الرياضي وصيانة اهلياكل واملنشآت -

.ضرورة التنسيق بني وزارة الرتبية ووزارة الشباب والرياضة -

.استعمال املنح واإلعانات املالية املخصصة للنشاط الرياضي -

.املدرسية إحداث مناصب لتأطري الرياضة -



:خــــاتمة 

إن املمارســـة الرياضـــية بالوســـط املدرســـي تعتـــرب بعـــدا مـــن األبعـــاد األساســـية ملنظومتنـــا الرتبويـــة تســـاهم وبصـــفة 
ا وأهدافها، يستوجب على كل من يشرف عليها أن يوليهـا العنايـة الالزمـة وأن يعمـل علـى  ملموسة يف جتسيد غايا

حقيق ذلك جيـب إعـادة النظـر يف الرياضـة املدرسـية بعث نفس جديدة يف كل أنواعها مبختلف املراحل التعليمية، ولت
خصوصــا فبــدون تســيري حمكــم ودقيــق فــإن عمــل اهليئــات املعنيــة بالرياضــة املدرســية الرياضــي عمومــا والتســيري اإلداري 

.يصبح فوضويا مما يهدد وجودها، وهو ما يؤثر على النتائج املراد حتقيقها 

األهــداف الــيت وجــد مــن أجلهــا يقــوم علــى خمطــط يهــدف إىل حتقيــق وباالعتمــاد علــى تســيري حمكــم يركــز علــى 
الغايات، وذلك بانتهاج سياسات واختاذ قرارات حمكمة وباسـتخدام اإلمكانيـات املاديـة والبشـرية أحسـن اسـتخدام، 

ا  .ترقى بالرياضة املدرسية إىل أعلى املستويات اليت حتقق أهدافها وغايا

الـيت مررنـا عليهـا يف حبثنـا هـذا جتلـى لنـا أن املنافسـات الرياضـية املدرسـية يف اجلزائـر ومن خـالل املراحـل السـابقة
والتنظيم، وذلك حسب اختالف مسـتوى هـذه الرياضي ختتلف من حيث التسيري اإلداري وبوالية بسكرة خصوصا 

.وع املنافساتالرياضي يتنوع بتناملنافسات ونوعها، وهذا االختالف يدل على أن واقع التسيري اإلداري
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استمارة االستبیان الخاصة باألساتذة 

ودوره في التأثیر على الریاضة المدرسیة يلریاضااإلداري التسییر : المحور األول 

هل تمنحكم إدارة المؤسسة الحریة الكاملة في تسییر شؤون الفریق الذي یمثلها؟-1
ال نعم           

ام المنتهج في تسییركم حالیا مقارنة بالنتائج المتحصل علیها؟ما رأیك في النظ-2
جید                     مقبول                     عشوائي 

درسیة یسایر األهـداف المرجـوة مالمنتهج في الریاضة اللریاضيهل تعتبرون أن المسار ا-3
في المنظومة التربویة ؟

النعم     

المكلفة بتسییر الریاضة المدرسیة ؟اإلطاراتما رأیك في -4
غیر مؤهلة مؤهلة       

للریاضــة المدرســیة الریاضــياإلداري للقیــام بالتســییر ؤطرینمــتأهیــل أال تــرون بأنــه یجــب-5
رغبة في تحسین المردود ؟

-
-
ریاضــيالاإلداري المتاحـة یرجــع لســوء التســییر لإلمكانیــاتهـل أن عــدم االســتغالل الجیــد -6
؟

النعم        

السـیئ فـي أي مؤسسـة تربویـة هـو مـن بـین عوامـل ریاضيالاإلداري هل ترى أن التسییر -7
فشل الریاضة المدرسیة ؟

النعم       



المادیة في تحسین مردود نتائج الریاضة المدرسیة اإلمكانیاتدور : ني المحور الثا
هل تتلقون تحفیزات عند فوز فرقكم في المنافسات الریاضیة ؟-1

النعم      

التي تقدمها الدولة حالیا من أجل تطویر هذه الریاضة ؟اإلمكانیاتما رأیك في -2
-

المادیة فقط ؟اإلمكانیاتهل ترون أن عجز الریاضة المدرسیة راجع إلى قلة -3
النعم    

الهیاكل والمالعب لمزاولة نشاطكم ؟اإلدارةلكم هل توفر -4
النعم      

م ؟المتوفرة لدیكاإلمكانیاتما رأیك في 
غیر كافیة وغیر صالحة كافیة     

عند قیامكم بنشاطات ریاضیة ؟باإلمكانیاتبتدعیمكم اإلدارةهل تقوم -6
النعم     

المادیة المتوفرة بمؤسستكم مقارنة باألهداف المرجوة ؟اإلمكانیاتما رأیك في -7
-



مساهمة التنظیم في تطویر الریاضة المدرسیة : المحور الثالث 

هل سبق أن شاركتم في المنافسات الریاضیة المدرسیة ؟-1
النعم       

:كیف كان التنظیم لهذه المنافسات من حیث -2
الوجبات الغذائیة -
المنافسات إجراءوقت -
لحمایة واألمن وسائل ا-

هل تتمتعون باستقاللیة في تحدید الریاضیین المشاركین في المنافسات الریاضیة ؟-3
النعم       

هل هناك اتصاالت بینكم وبین الرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة ؟-4
النعم    

یك في التنظیم السائد في المنافسات الریاضیة ؟ما رأ-5
-

المؤسسة خطة تنظیمیة لتطویر هذه الریاضة ؟إدارةهل تتبع -6
ال نعم    

ما رأیك في الدور الذي یلعبه التنظیم في الریاضة المدرسیة ؟-7



"للرياضة المدرسيةر اإلداري واقع التسيي: "عنوان الدراسة
للرابطات الوالئية يف التنظيم للرياضة املدرسيةواقع التسيري اإلداري معرفة :هدف الدراســة

للرابطات الوالئية يف التنظيم للرياضة املدرسية ؟هو واقع التسيري اإلداري ما:مشكلة الدراســة
ع التسيري اإلداري الرياضي للرياضة املدرسية ؟كيف هو واق-1
هل لإلمكانيات املادية دور يف حتسني الرياضة املدرسية ؟-2
هل يساهم التنظيم يف التسيري اإلداري الرياضي للرياضة املدرسية ؟-3

:  فرضيات الدراسة
: الفرضية العامة
.ة املدرسيةدور يف التأثري السليب على الرياضللتسيري اإلداري 

:الفرضيات الجزئية
.دور يف الـثأثري على الرياضة املدرسيةللتسيري اإلداري -1
.لإلمكانيات املادية دور يف حتسني مردود ونتائج الرياضة املدرسية-2
.يساهم التنظيم يف التسيري اإلداري اجليد للرياضة املدرسية-3

باإلضافة إىل مقابلة أستاذا بوالية بسكرة20وكانت متكونة من قيود أو خصائصعينة عشوائية بسيطة دون : العينة:إجـراءات الدراسـة
.مع األمني العام للرياضة املدرسية لوالية بسكرة

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بوالية بسكرة باإلضافة إىل األمني العام لرابطة لرياضة املدرسية  ، وقد مت ذلك : المجال المكاني الزماني
اية شهر أفريل 2016مارس 20الفرتة الزمنية املمتدة من يف .   2016إىل غاية 

.استعملنا املنهج الوصفي ألنه األنسب ملثل هذه املواضيع وإخضاع الدراسة للتحليل الدقيق:المنهج المتبع
.استمارة استبيان موجهة لألساتذة ومقابلة مع األمني العام لرابطة الرياضة املدرسية بوالية بسكرة: األدوات المستخدمة في البحث

:النتائج المتوصل إليها
.أمهية التسيري اإلداري الرياضي يف حتسني الرياضة املدرسية-
.توضيح إىل أي مدى وصلت الرياضة املدرسية يف اجلزائر من الناحية التكوينية-
.ية التسيري اإلداري الرياضي وكذا توضيح احلالة اليت هي عليها الرياضة املدرسية من الناحية التسيريية واإلداريةمعرفة أمه-

:االقتراحات
.دعم الرياضة املدرسية من خالل زيادة مصادر الدعم والتمويل ورفع نسبها -
.ضي جيب النظر يف خرجيي الدفعات اخلاصة مبجال التسيري اإلداري الريا-
.يف الرياضة املدرسية ة مبجال التسيري اإلداري  برجمة ملتقيات وندوات علمية ودولية خاص-
هوداتضرورة حتسيس مديري املؤسسات التعليمية وأساتذة الرتبية البدنية باألمهية الكبرية للرياضة املدرسية وحث- .هم على بذل املزيد من ا
.وتسيري النشاط الرياضي املدرسي يف كافة املراحل التعليمية حتسني سلك التفتيش بضرورة تنظيم-
.جتديد العتاد والتجهيز الرياضي وصيانة اهلياكل واملنشآت -
.ضرورة التنسيق بني وزارة الرتبية ووزارة الشباب والرياضة -
.استعمال املنح واإلعانات املالية املخصصة للنشاط الرياضي -

ملخص البحث


