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الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم عمى رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا 
 محمد عميه أزكى الصالة وأفضل التسميم )ص( وعمى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

هذا الجهد بعدما رست سفينة هذا البحث عل شواطئ الختام ال يسعني إال أن أهدي ثمرة 
المتواضع إلى التي عجز المسان عن وصف مآثرها نحوي إلى المرأة التي غمرتني حبا 
وحنانا إلى حكاية العمر إلى التي ال أدري بأي كالم أقابمها أبكالم يسكن في األرض أم في 

 السماء أبعبارات الميل أم بعبارات النهار .

 إلى أمي الغالية .

ص الذي لم يبخل عمي يوما بروحه وماله , إلى الشخص أهدي ثمرة جهدي إلى ذلك الشخ
 الذي يسعد بسعادتي ويحزن بحزني رمز األبوة إلى ذلك المقام الراسخ في ذهني وأفكاري.

 إلى أبي الغالي .

إلى شركائي في عرش أمي وأبي إلى الذين يدخمون القمب بال استئذان ابنتي خديجة , 
لى كل األ  هل واألقارب .هاجر  إلى إخوتي وأخواتي وا 

 إلى األصدقاء : مراد , مختار , حمودي , كمال , فريد , إلياس , نبيل , فتحي

لى كل  إلى األخ والصديق الذي أكن له كل االحترام التقدير إليك عزيزي بن عدة بمقاسم وا 
 ( .10طمبة قسم النشاط الحركي المكيف وخاصة الفوج )

 

 إلى قارئ هذا اإلهداء.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شكركممة 
 

بدءا عمى إنجاز ىذا العمل المتواضع والصالة والسالم عمى سيدنا محمد بن عبد اهلل صمى 
 اهلل عميو وسمم وبعد

إذ يدعونا واجب العرفان بالجميل أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساىم في إنجاز ىذا 
مستمرة إلخراج  البحث وعمى رأسيم األستاذ مناد فضيل لما أبداه من توجييات قيمة ومتابعة

 ىذه المذكرة في صبغتيا النيائية.

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة "النشاط الحركي المكيف".

 إلى كل من وقع نظره من بعيد أو من قريب عمى ىذا البحث.

 و الحمد هلل ختمنا والصالة عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم.

 زىير 
 خميل 
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 : مقدمة

تعتبر اإلدارة من أىم األنشطة المتميزة والتي ليا عالقة مباشرة لحياة اإلنسان فضال عن كونيا وسيمة 
فعالة وناجحة لتحقيق األىداف وغيابيا يؤدي إلى العشوائية والفشل في أي مجال من مجاالت الحياة فيي 

الك اإلنجاز فالفن والبراعة فن قيادة وتوجيو األفراد بيدف إنجاز اعمال وتحقيق نتائج المطموبة من ذ
يتحقق عن طريق الميارات المكتسبة والخبرات السابقة لتطبيق العمم في المفاصل اإلدارية  واإلستعدادات 
الشخصية التي ليا القدرة عمى تشخيص وتصنيف المشكالت فضال عن أيجاد حمول المناسبة لتمك 

اإلدارة تمثل العمود الفقري من خالل الدور المشكالت خدمة لسير اإلنجاز أما في المجال الرياضي ف
الكبير المذي تنميو في تنظيم وتسيير المراكز النفسية البيداغوجية وىذا ما جعل الكثير من العمماء  
والمختصين يفصمون في األىمية  البالغة لإلدارة  لكن قد يختمف التسيير والتنظيم  من مركز ألخر مع 

د عمى اإلعاقة العقمية  التي ىي  من أخطر واشد و أصعب اإلعاقات مراعات نوع اإلعاقة  وقد نستن
المنتشرة والتي يعاني منيا الكثير من األفراد بإختالف جنسيم  أعمارىم فيتو الفئة تحتاج إلى طاقم إداري 
واعي حتى يتمكن من تحقيق جميع المتطمبات وباألحرى الترويحية المرتبطة بالنشاط الحركي المكيف  

 (001، صفحة 0202)بطرس، 

 

لممعاقين وفي دراستنا ىذه سنحاول إبراز واقع التسيير اإلداري في المراكز النفسية البداغوجية 
 ذي سنشيده من خالل تطبيق القوانين إدارياّ .ذىنيا و ما ىو التأثير ال

 

 

 

 

 



 التعريف بالبحث 
 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 / اإلشكالية:1

ل  الدراسات السابقة والزيارات إلى مراكز المعاقين والممتقيات والمقابالت توصمنا إلى أن التسيير من خال
اإلداري ىو جوىر كل مركز بحيث يعمل عمى اإلىتمام بفئة المعاقين عقميا والحفاظ عمى مصالحيم 

ؤالت لدى وخاصة الجانب الترويحي الذي يشمل النشاط الحركي المكيف وفي بحثنا ىذا أثيرت تسا
 الباحثان حول إذا ما كان ىذا التسيير منظم أو بالعشوائية لبرامج األنشطة الرياضية وعميو نطرح السؤال 

 ىل التسيير اإلداري لبرامج األنشطة الرياضية لدى المعاقين ذىنيا منظم أو ال ؟   -

 التساؤالت الجزئية:

الرياضة لذوي االحتياجات * ما دور اإلمكانيات المادية في تحسين مردود و تطوير 
 الخاصة ؟

 ا مدى تأثير مساىمة التنظيم في تطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ؟ـ* م

 

 / أهداف البحث :2
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 ييدف بحثنا أساسا إلي :

 بيان كيفية التسيير اإلداري ومدى أىمية اإلدارة في المراكز النفسية البيداغوجية  -
 و التجاىل المتعمد من طرف المعنيين  تحديد مدى االىتمام بيذه الفئة أ -

 / الفرضيات :3

 الفرضية العامة:

 * لإلدارة والتسيير دور تطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة.

 الفرضيات الجزئية:

* اإلمكانيات المادية و دورىا في تحسين مردود و تطوير الرياضة لذوي االحتياجات 
 الخاصة.

 لرياضة لذوي االحتياجات الخاصة* لمتنظيم مساىمة في تطوير ا

 

 / تحديد المفاهيم والمصطمحات :4

 :أ/ التسيير

ىو عممية تحديد األىداف وتنسيق الجيود لألشخاص أو األفراد من أجل بموغيا حيث 
 (21)الطيب، صفحة  -. أنو عممية دائرية تبدأ بتنظيم التخطيط، التوجيو، الرقابة

ىي التنسيق الفعال لمموارد المتاحة من خالل العمميات المتكاممة لمتخطيط  :ب/ اإلدارة
والتنظيم والتوجيو والرقابة لتحقيق أىداف العمل الجماعي بطريقة تعكس الظروف البيئية 

 (02، صفحة 0222)حموة،  -السائدة وتحقق المسؤولية االجتماعية لذلك العمل. 

 :جـ/ الرياضة
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روض يروض ويقال: روض الفارس فرسو أي قام بتدريب وتعميم الفرس حركات  :لغة
يقاع منسجم سواء أكان ذلك في الميدان أو عمى اليواء الطمق، ويقال أن الصيام رياضة  وا 

نكرات من خاللو يعود اإلنسان نفسو عمى الصبر و اإلمتناع عن األكل والشرب وفعل الم
كما أن الصالة رياضة ألن اإلنسان يصمييا خمس مرات في اليوم، ومنو يمكننا إعتبار 
الرياضة ظاىرة تعود، وجاء في تعريف الرياضة عند الصوفية عمى أنيا تيذيب األخالق 

 - 304، الصفحات 0442 )بميش، -النفسية بمالزمة العبادات والتخمي عن الشيوات . 
0243) 

: عرفيا كوسال "بأنيا التدريب البدني بيدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة  من اصطالحا
نما من أجل الرياضة في حد ذاتيا.  المنافسة ال  من أجل الفرد فقط وا 

  (40، صفحة 0441)الخولي،  -

 

كما عرفيا أمين الخمولي "أنيا أحد األشكال الراقية لمظاىرة الحركية لدى اإلنسان وىي ظيور 
)الخولي، الرياضة والمجتمع ،  -متقدم من المعب وىي األكثر تنظيما واألرفع ميارة". 

 (40المجمس الوطني الثقافي ، األدب والفنون ، صفحة 

 االحتياجات الخاصة :د/ 

 مصطمح واحد من حاالت التعريف :

 تعويق أو فقدان أو تعطل شديد بأحد أعضاء الجسم ،و من ثم وظائف تمك األعضاء -

األطفال الذين يعانون من حاالت العجز أو ظروف صحة البدنية أو ذىنية تتطمب  -

صصة التدخل المبكر ، خدمات تعميمية خاصة ، أو خدمات و حاالت تدعيم متخ

  (24)الخزامي، صفحة  -أخرى . 
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 و/ الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة: -

ىي عبارة عن منافسات رياضية تقام في المراكز النفسية البيداغوجية وفيما بينيا عمى 
 مختمف الرياضات الجماعية والفردية المقررة في البرنامج السنوي الخاص بيا

 أهمية البحث:/ 5

 تكمن أىمية البحث في:

إبراز حقيقة اإلدارة الحديثة وطرق تسييرىا وكذا العالقة بالتوجيو،والتسيير الجيد وما  -

 يقابمو من نجاحات والتسيير السيئ وما ينتج عنو كذلك.

 إلى أي مدى وصمت الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة من الناحية التكوينية -

 التنظيم في إدارة الرياضة لممراكز النفسية البيداغوجية  .الوقوف عمى أىمية  -

معرفة ما يمكن أن تقدمو اإلدارة و التسيير في تحقيق تطوير الرياضة لذوي  -

 االحتياجات الخاصة

إبراز ما يمكن أن تقتضيو لممراكز النفسية البيداغوجية  وتحتاجو أثناء عممية التسيير  -

 واإلدارة.

 ع:/ أسباب اختيار الموضو 6

الرغبة في دراسة ىذا الموضوع وخاصة عن التسيير اإلداري لمراكز ذوي االحتياجات  -

 الخاصة.

قمة الدراسات والبحوث العممية حول ىذا الموضوع باألخص وقمة معرفة العناصر  -

 الرئيسية لمتسيير  السيما ما يتعمق بالمسير.



 التعريف بالبحث 
 

 7 

 بيداغوجبة.ارتباط ىذا الموضوع بالوضعية السيئة في المراكز النفسية ال -

الوقوف عمى ما يمكن أن تقدمو اإلدارة لعامل التحفيز والرفع من أداء الموظفين  -

 بالمراكز النفسية  البيداغوجبة.

 / الدراسات السابقة:7

 أ/ الدراسة األولى:

 :0221دراسة عرابي مصطفى وآخرون 

 

  مستغانمالتسيير اإلداري لنودي وبعض الفرق الرياضية لوالية عنوان الدراسة :  

 المنيج الوصفي منهج البحث : 

 استمارة  32 عينة البحث :

 : 0221دراسة دودي منصور وآخرون 

  واقع التسيير في المنشآت الرياضية ودوره في ممارسة الرياضةعنوان الدراسة : 

  المنيج المسحيالمنهج المستخدم : 

  منشأة رياضية 43عينة البحث : 

 :  2009دراسة بوحريرة عزيز وآخرون 

  واقع التسيير اإلداري في األنشطة الرياضيةعنوان الدراسة : 

  المنيج المسحيالمنهج المستخدم : 
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 . مدرب 32عينة البحث : 

  مناقشة الدراسات :/  8

من خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة نالحظ أن ىناك أوجو سبو بين النتائج فتم التطرق 
دارة المنشآت و المراكز إل ى النقص الفادح في اإلطارات العممية المتخصصة   في تسيير وا 

النفسية البيداغوجية، وكذا النقص في كفاءة القائمين عمى عممية التسيير وغياب الدور 
الفعمي ليما  ، وبعد مناقشتنا لمدراسات السابقة الحظنا أن ىناك اىتمام بالتسيير اإلداري 

ىمال التسيير اإلداري لمرياضة لذوي االحتياجات لممنشآت وال فرق والنوادي الرياضية وا 
 الخاصة والذي يعد محور دراستنا
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 تمهيد:

يشترط لتحقيؽ أو إنجاز أي مشروع وبموغ اليدؼ المسطر تكاثؼ الجيود البشرية 

دارة  ،وتنسيقيا مع مختمؼ الموارد المالية والمادية وىذا تحت نظاـ عممي منظـ ييتـ بتسيير وا 

 ىذه الموارد.

ىذا العمؿ يكوف منطوي تحت راية تسمى بالعممية اإلدارية أو اإلدارة بصفة وكؿ 

حيث ىذه األخيرة تعد محؿ اىتماـ الكثير مف العمماء والباحثيف والتي مرت بالعديد  ،عامة

حداثيا، فقد اختمفت النظريات والمدارس في  مف المراحؿ وال تزاؿ في سبيؿ تطويرىا وا 

 تطبيقاتيا.

ي اىتماماتو نحو ماديات العمؿ، حيث انصبوا عمى تحقيؽ الربح فمنيـ مف اتجو ف

والفوائد المالية فقط ومنيـ مف أولى اىتمامو عمى العنصر البشري الذي يعتبر المحرؾ األوؿ 

وىذا يتطمب نظاـ ووسائؿ اتصاالت فعالة التي تعتمد عمى كيفيات  ،في اإلدارة والتسيير

ؿ الناجح بيف مختمؼ عناصر وىياكؿ  اإلدارة وشبكات ىادفة إلى ربط وتوثيؽ االتصا

وفيما يمي سنتطرؽ إلى اإلدارة بصفة عامة  ،لتحقيؽ أىدافيا وزيادة وتحسيف إنجازاتيا

التسيير بصفة  إلىوتوضيحات حوؿ المسؤوليات في إدارة الموارد البشرية، كما سنتطرؽ 

خطوات األساسية لمتسيير دقيقة مف حيث عناصره، أنواعو، أىدافو ودوره وبعض النماذج وال

 اإلداري.
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 اإلدارة العامة: -1

 ماهية اإلدارة: -1-1

حيث  ،د أي عمؿ يقـو بو اإلنساف عمى التنظيـ المحكـ والتنسيؽ بيف مختمؼ المواردتميع

تعتبر اإلدارة عممية اجتماعية مستمرة تيدؼ إلى التسيير واالستغالؿ العقالني ليذه الموارد، 

وأف ىذه العممية اإلدارية يكوف ليا دور كبير في أحداث نقطة االلتقاء والتفاعؿ بيف مختمؼ 

أساسي  العناصر أو اإلمكانيات المتاحة، وتتمثؿ في الموارد البشرية التي بدورىا تعتبر مورد

وحساس في اإلدارة، ويميو المورد المالي وكذا المورد المعنوي الذي يتمثؿ في كؿ الطرؽ 

مكانية  والوسائؿ المعنوية التي يمكف التعامؿ بيا والكيفيات والمفاىيـ التي تسمح بفيـ وا 

دارة المورديف السابقيف.  استغالؿ وا 

و تجارية فإنيا في حاجة إلى تنظيـ يما كاف نوع اإلدارة سواءا اقتصادية أو اجتماعية أمف

داخمي يحقؽ التمايز في العمؿ بالتعامؿ مع مختمؼ الموارد التي تتميز بالتغير وعدـ 

وىي عممية ليا مجموعة مف الممارسات تكوف مرتبطة ببعضيا البعض وكذا  ،االستقرار

ناس حيث مف وىذه العممية يقوـ بيا مجموعة مف األفراد أو ال ،تتميز بالتداخؿ والتأثير

واألعراؼ داخميا أو مع  خالليا يكسبيا طابع االجتماعية، ليا مميزات خاصة في العادات

المحيط حيث يتكفؿ كؿ فرد القياـ بدوره، وألنيا عممية دورية فإنيا تتميز باإلستمرارية التي 

 تستمدىا مف المجتمع التي تعيش فيو والتبادؿ الذي يحدث معو ميما كاف نوعو.

ف اإلدارة عممية مستمرة ذات طابع اجتماعي تقوـ عمى االستغالؿ األمثؿ لإلمكانيات ومنو فإ
 المتاحة، وىذا بتطبيؽ طرؽ ومناىج فعالة تؤثر في العممية اإلدارية ودفعيا

 



 األول :                                                                اإلدارة والتسييرالفصل 
 

 11 

إلى اإلنتاجية المردودية، وقد تستمد ىذا مف إمكانية العالقة بالعمـو األخرى خاصة النفسية 
كتاب يدوف أف اإلدارة ىي عممية اجتماعية مستمرة تعمؿ عمى  واالجتماعية حيث جاء في

استغالؿ الموارد المتاحة استغالال امثؿ عف طريؽ التخطيط والتنظيـ والقيادة والرقابة 
 (02)بدوي، صفحة  -لموصوؿ إلى ىدؼ محدد. 

 :تعريف اإلدارة -1-2

لقد اعتمدت عدة تعاريؼ لإلدارة وذلؾ باختالؼ آراء الباحثيف والعمماء، وكاف التعريؼ 

تعني: يخطط وينظـ نشاطات أو أعماؿ الناس  Manageالمفظي ليذه الكممة إدارة )يدير( 

 الذيف تجمعيـ ميمة معينة.

دارة عمؿ اآلخريف بقصد تحقي Managementاإلدارة ىي  ؽ فف أو عمـ توجيو وتسيير وا 

 أىداؼ محددة.

بأنيا: " الحقؿ الذي ييتـ بمجموعة األفراد الذيف  Jensenوقد عرفيا اإلداري األمريكي 
يتحمموف المسؤولية في إدارة وقيادة اإلنسجاـ في توحيد جيود ىذه األفراد سواء كاف مف 

، 0220)ابراىيـ،  خالؿ اإلنجازات الفعالية والكافية لتحقيؽ ابسط االحتماالت في النجاح".
 (30صفحة 

يستنتج مف خالؿ التعاريؼ أف اإلدارة ىي ذلؾ النوع مف الفف في القيادة والتسيير لمقياـ 

 بعمؿ بواسطة فئة مف الناس يجمعيـ ىدؼ معيف يراد تحقيقو الذي تـ تسطيره في البداية.

عمؿ القيادة التنفيذية"، وكما يعرفيا أيضا ىنري كما يرى أو يعرفيا رالؼ دفيز: " اإلدارة ىي 

صدار األوامر والتنسيؽ والرقابة".  فايوؿ: " يقصد باإلدارة التنبؤ والتخطيط والتنظيـ وا 

تايمور: " إف فف اإلدارة ىو المعرفة الصحيحة لما تريد مف الرجاؿ أف يقوموا  ؾويقوؿ فريديري

 عممونو بأفضؿ الطرؽ واقؿ التكاليؼ."بعممو ثـ رأيتؾ أي مالحظتؾ ومباشرتؾ وىـ ي
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وتعرفيا موسوعة العمـو اإلجتماعية بأنيا: " العممية التي يمكف بواسطتيا تنفيذ عرض معيف 
 ( 52 - 51، الصفحات 5993)الشافعي،  -واإلشراؼ عميو." 

في عممية اإلختيار والتنظيـ والسيطرة عمى  ويتناوليا ولتر فيقوؿ: "أنيا استخداـ العيف

النشاطات التالية: اإلجراءات، األفراد، األىداؼ، المواد، التحويؿ، التسويؽ، عمؿ ما يجعؿ 

 ذلؾ العمـ أكثر إنسانية وأعظـ ربحا.

كما يعرفيا حسف سمتوف وحسف سيد عوض: " بأنيا فف وتطبيؽ السياسة اإلدارية الموضوعة 

 مي العاـ عمى أف يراعي ىذا التطبيؽ مقتضيات الزماف والمكاف".في اإلطار التنظي

وقد عرفيا ادوارد بريؾ: " بأنيا مسؤولية اجتماعية تتضمف التخطيط والتنظيـ الفعاؿ لعمميات 

قرار اإلدارة الالزمة لضماف سير األعماؿ مع الخطة المرسومة وتوجيو ومراقبة  المنشأة وا 

كر الدكتور عمي عبد المجيد في وذ(47)ابراىيـ، مرجع سابؽ ، صفحة  -".األفراد في المنشأة

كتابو األصوؿ العممية لإلدارة والتنظيـ أف اإلدارة ىي عبارة عف النشاط الخاص بقيادة 

وتوجيو وتنمية األفراد وتخطيط وتنظيـ ومراقبة العمميات والتصرفات الخاصة بالعناصر 

 -لرئيسية في المشروع لتحقيؽ أىداؼ المشروع المحدد بأحسف الطرؽ وأقؿ التكاليؼ. ا

   (:4)بدوي، مرجع سابؽ ، صفحة 

تعتمد اإلدارة وكما أقر أغمبية العمماء عمى أف اإلدارة ليا جسر حساس تسير عميو خطى 

 الذي يعتبر القائد والمنفذ لكؿ خطى العممية.التسيير واإلدارة وىو العنصر البشري 

 اإلدارة والعموم األخرى: -1-3

 ،تعتمد اليـو كؿ العمـو عمى بعضيا البعض في تحصيؿ المعمومات وجمب النتائج والخبرات

أصبحت العالقة بيف العمـو تأثيرية فيناؾ عدة ازدواجيات بيف العمـو كعمـ النفس وعمـ وىكذا 
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)الشافعي ا.،  -االجتماع وعمـ اإلعالـ اآللي والرياضيات وكذلؾ عمـ النفس بالعموـ الطبية. 

  (36 - 35الصفحات 

مادية ومالية والعنصر الحساس أال وىو العنصر البشري وبما أف اإلدارة تتكوف مف وسائؿ 

الذي يسير عمى استعماؿ وتوظيؼ ىذه الوسائؿ بصورة عقالنية وىادفة لبموغ اليدؼ، وىذا 

كما أف األفراد ليـ تعامالتيـ  ،كمو يعتمد عمى بقية العمـو كالرياضيات واالقتصاد واإلحصاء

ما يفرض وضع استراتيجية فعالة مستنبطة مف عمـ فيما بينيـ لقيمتيـ النفسية واالجتماعية م

 النفس وعمـ االجتماع.

 ما أف الرياضة ليا عالقة بالطب والعمـو النفسية واالجتماعية.

 اإلدارة والرياضة: -1-4

لما أصبحت كمادة تأثيرية عمى كؿ و لقد كانت الرياضة تعرؼ بمفيوـ الترفيو والترويح 

الثقافية، السياسية واالقتصادية فأصبح ليا دور  ،االجتماعيةالمجتمعات في كؿ المياديف 

التوعية واإلصالح االجتماعي في الميداف االجتماعي وليا دور سياسي واقتحاميا لمميداف 

االقتصادي حيث اكتسبت صفة المعامالت التجارية مما آؿ كنتيجة حتمية إلى إسناد ميمة 

شؤوف الرياضة وبدوف شؾ ىذا النظاـ ىو اإلدارة الرياضة إلى نظاـ عممي يتـ إدارة وتسيير 

 الرياضية ولـ يظير ىذا إال مؤخرا.

"بالرغـ مف دقة التنظيـ والتخطيط والتنفيذ إال أف  في كتابو:حيث ذكر الدكتور "عصاـ بدوي"

اإلدارة الرياضية كعمـ لـ تكف ليا الجوانب العممية ضمف العمـو التي تخدـ الرياضة وكانت 

متخصصة في التربية الرياضية تعد طالبيا لمعمؿ في مجاالت التدريس بالمدارس الكميات ال
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والدورة العربية  73;3فقط. إثر تنظيـ مصر لدورة ألعاب البحر األبيض المتوسط عاـ 

 .عمى التوالي 75;3األولى سنة 

ي وأف أوؿ الدراسات في مجاؿ اإلدارة الرياضية في جامعة "أوىايو" بدراسات الماجستير ف

 .88;3اإلدارة الرياضية عاـ 

ويضيؼ أنو بدأ برنامج اإلدارة الرياضية عندما بدأ التساؤؿ عف أيف يجد اإلنساف شخصا 

دارة بطولة أو مسابقة أو أستاذ أو فريؽ".   -لديو معمومات وخبرات إلدارة ىيئة رياضية وا 

  (39)بدوي، مرجع سابؽ ، صفحة 

مف ىذا تتضح أنو لما ارتبطت الرياضة بالتنافس وتحقيؽ النتائج راحت تبحث عف العوامؿ 

واألجواء المناسبة في كؿ النواحي سواء المادية أو المعنوية مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ 

سواء الفردية أو الجماعية، لموصوؿ إلى ما تـ تسطيره يجب اتخاذ كؿ اإلمكانيات تحت 

 رة الرياضية.مناخ يسمى باإلدا

 مفهوم اإلدارة الرياضية: -1-5

إف ظيور نظاـ اإلدارة الرياضية في العصر الحديث ييدؼ إلى التطور والتقدـ في ىذا 
عرفيا كؿ  الميداف حيث أعطى الكثير مف العمماء والباحثيف عدة تعاريؼ منيا ىذه:

" واإلدارة الرياضية عمى أنيا De sens Kalley Blantnand Bertel 1990مف "
الميارات المرتبطة بالتخطيط والتوجيو والمتابعة الميدانية والقيادة والتقييـ داخؿ ىيئة تقدـ 

  (51)بدوي، مرجع سابؽ ، صفحة  -خدمة رياضية أو أنشطة بدنية أو ترويحية". 
 

 :اإلدارة الرياضيةاألدوار اإلدارية في  -1-6
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إف توفر الميارات في القائد اإلداري فإنيا تمنحو قوة التحكـ في السمطة اإلدارية وفرصة 

بالمرؤوسيف وتسيير اإلدارة ولذلؾ يتوجب عميو القياـ بعدة أدوار الخاصة إتقاف إدارة الشؤوف 

 عمى غرار:

تعييف واجبات العامميف حيث يقـو بتوزيع المياـ عمى أفراد وذلؾ عمى حسب قدراتيـ  -3

جيوداتيـ في تحقيؽ مواختصاصاتيـ وفيما ىـ أىؿ لذلؾ حتى يتمكنوا مف إعطاء كؿ 

 اليدؼ.

يجب عمى القائد أف تكوف لو سمطة القرار وىو الممثؿ الوحيد  :يشرؼ عمى الواجبات -4

 مور التي ليا تأثير مباشر عمييا.لإلدارة خاصة في األ

يقوـ بإعداد المناىج: مف الوظائؼ األساسية في اإلدارة ىي التخطيط والتنظيـ واختيار  -5

 اإلستراتيجية الفعالة في سير العمؿ اإلداري وليذا يجب عمى القائد أف يتمتع بذلؾ.

يقـو القائد بمقارنتو  يقيـ العمؿ اليومي: مف خالؿ األعماؿ المنجزة وسير العمؿ اليومي -6

بالخطة التي وضعيا أي يرى إف كاف ىناؾ تطابؽ بيف الخطة النظرية المسطرة وتطبيقاتيا 

 ىادفة.ىي عمى أرضية الميداف وىؿ 

ضماف صالحية التجييزات واألدوات: تعتبر الوسائؿ المادية إحدى الركائز اإلدارية  -7

رىا عمى يالمرؤوسيف وتأث يةيا فعالية في نفسولذلؾ يجب أف تكوف ىذه التجييزات واألدوات ل

كما أف ىناؾ دراسات تمت حوؿ تأثير لوف شكؿ دافعيتيـ وتحفيزىـ مثال وسائؿ االتصاؿ.

 الوسائؿ المستعممة.
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يعمؿ القائد  .يا والتنسيؽ واإلشراؼ عمى حسف سيرىاييوجتعبئة الجيود العاممة ثـ ت -8

ـ الجيود المبذولة مف طرؼ المستخدميف وتوجيييا اإلداري مف خالؿ فروع اإلدارة عمى تنظي

كؿ ىذه ،وتنسيؽ ىذه الجيود كميا كالتسيير المالي والتسيير البشري وتسيير الوسائؿ 

 اإلمكانيات يتـ تنسيقيا مع بعضيا واستغالليا استغالؿ عقالني وأنسب لموصوؿ إلى اليدؼ.

  (12، صفحة 5991)المتعاؿ،  د. -: ماهية إدارة الموارد البشرية -2
يتفؽ معظـ الخبراء والممارسيف عمى أف ىناؾ خمس وظائؼ أساسية يؤدييا المديروف 

 وتتمثؿ في:

 التخطيط: -2-1

وىي الوظيفة التي تختص بتحديد األىداؼ ووضع المعايير، باإلضافة إلى صياغة الخطط 

 المستقبمية ووضع القواعد واإلجراءات التي تضمف سالمة تنفيذىا.والتنبؤ باألحداث 

 التنظيم: -2-2

وتشمؿ تمؾ الوظيفة عمى تكميؼ كؿ مرؤوس بميمة محددة، تكويف األقساـ واإلدارات، 

ف تدفؽ خطوط السمطة وكذا قنوات االتصاؿ، باإلضافة إلى اتفويض السمطة لممرؤوسيف، بي

 لضماف تنفيذ الخطة الموضوعة.التنسيؽ بيف أعماؿ المرؤوسيف 

 تنمية وتكوين الكفاءات: -2-3

وتتعمؽ بتحديد نوعية األفراد المطموب تعيينيـ بالمنظمة، وكيفية استقطاب ما يمـز المنظمة 

مف كفاءات، وكيفية المفاضمة بيف المتقدميف لشغؿ الوظائؼ الختيار أكفأىـ، ووضع معايير 

وتحديد أفضؿ الطرؽ التي يمكف االعتماد عمييا في  لألداء يمتـز بيا كؿ فرد بالمنظمة،
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مكافأة أفراد قوة العمؿ وتقييـ أدائيـ، وتقديـ ما يمـز مف أنشطة النصح والمشورة، باإلضافة 

 (482، صفحة ;;;3)قحؼ،  - إلى االىتماـ بأنشطة التدريب والتنمية.

 القيادة: -2-4

الوظيفة اإلدارية التي تيدؼ إلى حث أفراد قوة العمؿ عمى أداء واجباتيـ الوظيفية، وىي 

باإلضافة إلى تنمية الروح المعنوية بيف المرؤوسيف واالحتفاظ بيا عند مستويات مرتفعة 

 داخؿ بيئة العمؿ.

 الرقابة: -2-5

الجودة أو مستويات والتي تتضمف وضع المعايير الرقابية مثؿ: الحصة السوقية أو معايير 

تطابؽ األداء الفعمي مع تمؾ  ىاإلنتاج ثـ إجراء التقييـ الذي يستيدؼ التعرؼ عمى مد

المعايير الموضوعة، باإلضافة إلى اتخاذ مجموعة مف اإلجراءات التصحيحية في حالة 

 رافات بيف األداء الفعمي وتمؾ المعايير.نحوجود ا

 مجموعػة الممارسػات والسياسات المطموبة لتنفيذ مختمؼىذا وتشير إدارة الموارد البشرية إلى 

األنشطة المتعمقة بالنواحي البشرية التي تحتاج إلييا اإلدارة لممارسة وظائفيا عمى أكمؿ 

 وجو.

 )المتعاؿ، مرجع سابؽ ، د -: مسؤوليات المديرون التنفيذيون في إدارة الموارد البشرية -6 -2
  .(11صفحة 

 

إف التعامؿ المباشر مع األفراد كاف وال يزاؿ جزءا مكمال لمسؤولية كؿ مدير تنفيذي بدءا مف 

 الرئيس وحتى أدنى مستوى إشرافي، وتوجز مسؤوليات المشرفوف التنفيذيوف فيما يمي:
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 .وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب 

 .رشاد الموظفيف الجدد  توجيو وا 

  الموظفيف عمى نوع مف التعاوف الخالؽ وتحسيف عالقات العمؿ بيف تدريب

 الموظفيف.

 .تحسيف مستويات األداء الوظيفي لكؿ فرد مف المنظمة 

 .تدريب الموظفيف عمى أعماؿ الوظائؼ التي قد تبدو جديدة بالنسبة ليـ 

 .شرح وتفسير سياسات المنظمة لمعامميف 

 .الرقابة عمى تكمفة عنصر العمؿ 

  تطوير قدرات وميارات كؿ فرد.تنمية و 

 .تحسيف الروح المعنوية السائدة بالقسـ 

 .المحافظة عمى أمف وسالمة الموظفيف 

وفي المنظمات صغيرة الحجـ قد يقـو المديروف التنفيذيوف بممارسة كؿ ىذه الواجبات 

دوف معاونة مف أحد، ولكنو وبمجرد نمو حجـ المنظمة فإنو تزداد الحاجة إلى العوف 

 والمساعدة وتقديـ النصح والمشورة مف جانب بعض المتخصصيف في إدارة الموارد البشرية.

 مسؤوليات قسم الموارد البشرية في إدارة الموارد البشرية: -2-7

يقدـ قسـ الموارد البشرية ىذه المساعدة المتخصصة في مجاؿ الموارد البشرية، وفي سبيؿ 

)المتعاؿ، المرجع نفسو ، صفحة  د. -ثؿ فيما يمي: ذلؾ فيو يقوـ بثالث وظائؼ رئيسية تتم

19)  

 الوظيفة التنفيذية: -2-7-1
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حيث يقـو مدير الموارد البشرية في البداية بممارسة الوظيفة التنفيذية مف خالؿ التوجيو 

ومف ثـ فيو يمارس سمطة  "قسـ الموارد البشرية "واإلشراؼ عمى أنشطة العامميف داخؿ قسمو

 تنفيذية عمى العامميف بالقسـ.

باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يمارس نوع مف السمطة الضمنية والتي تتولد نتيجة االتصاؿ المباشر 

بيف مدير الموارد البشرية واإلدارة العميا بالمنظمة وذلؾ فيما يتعمؽ بالقوى العاممة مثؿ عقد 

جابية، ونتيجة لذلؾ فإنو ينظر إلى مديرو الموارد البشرية االختبارات ومختمؼ التصرفات اإلي

ذلؾ فإنو يجب عمى المشرفيف تنفيذىا حتى ولو كانوا ول ،عمى أف اقتراحاتيـ تمثؿ أوامر عميا

 مثقميف بالمزيد مف مشاكؿ األفراد.

 الوظيفة التسويقية: -2-7-2

وعادة ما يشار إلى ىذا ،حيث يعمؿ ميديرو الموارد البشرية كمنسقيف لألنشطة البشرية 

والذي يتـ مف خاللو قياـ مدير الموارد البشرية بتوفير  ،النشاط بأنو نوع مف الرقابة الوظيفية

المعمومات الالزمة لإلدارة العميا لتتأكد مف خالليا عمى سالمة تنفيذ أىداؼ الموارد البشرية 

في نفس الوقت التعرؼ باإلضافة إلى عدـ الخروج عف السياسات واإلجراءات الموضوعة و 

 عمى مدى انسجاميا مع أىداؼ اإلدارة التنفيذية.

 وظيفة وتنمية وتكوين الكفايات: -2-7-3

والتي تتضمف تقديـ النصح والمشورة لممديريف التنفيذييف فيما يتعمؽ بأنشطة التعييف والتدريب 

ىذا باإلضافة إلى أف ىذه  .وتقييـ األداء ومنح األجور والمكافئات والترقية وتسريح الموظفيف

الوظيفة تتعمؽ بإدارة بعض برامج المزايا والخدمات مثؿ: التأميف الصحي، التأميف ضد 

لذلؾ فإف ىذه الوظيفة تقدـ يد العوف لممديريف ...،و الحوادث، اإلحالة عمى التقاعد، اإلجازات
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بالتالي عدـ مخالفة التنفيذييف في سعييـ نحو االلتزاـ بالمساواة في إتاحة فرص التوظيؼ و 

كما تمعب دورا ىاما في التعامؿ مع مشاكؿ العامميف وشكواىـ  ،القوانيف في ىذا الصدد

 وتنمية عالقات عمؿ جيدة داخؿ المنظمة.

وكجزء مف ىذه األنشطة الخدمية فإف الموارد البشرية تمعب دورا مبتكرا مف خالؿ توفير 
في حؿ المشكالت، فيناؾ عمى سبيؿ  معمومات فورية عف االتجاىات والطرؽ الحديثة

اىتمامات ببرامج إعادة اليندسة وتخطيط المسار الوظيفي لمعامميف، وال يزاؿ مديرو الموارد 
البشرية يحتموف صدارة ىذه االتجاىات ألنيـ الوحيدوف القادروف عمى معاونة منظماتيـ في 

 (02، صفحة 5999)حجاري،  -التنفيذ الفعاؿ ليذه البرامج. 
 

 الثقافة واستجابة العمال ألساليب التسيير: -2-8

تطور عمـ التسيير في الغرب مف خالؿ بحوث أجريت خاصة في بريطانيا والواليات المتحدة 

يرى شيبرس  ،حيثاألمريكية وفرنسا وألمانيا وىي مجتمعات ذات طابع مادي وصناعي

"Schippers ال يمكف تجنب الواقع أف الكثير مف عمـ التسيير ذات اتجاه غربي" : "...أنو، 

 أو ىو كذلؾ مف حيث األصؿ عمى األقؿ ...".

اعتبر التسيير كأحد العمـو الدقيقة مثمو مثؿ الرياضيات أو الفيزياء باإلمكاف تطبيقو في أي 

مية إلى صعوبات منطقة مف العالـ ، وقد أدى تطبيؽ أساليب التسيير الغربية في الدوؿ النا

في تسيير مؤسسات تمؾ الدوؿ وىو ما دفع الباحثيف والمسيريف إلى االىتماـ بالثقافة السائدة 

عادة النظر في مدى إمكانية  محميا وا 
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تحويؿ طرؽ اإلدارة والتسيير مف بمد آلخر، ينتمياف إلى حضارتيف مختمفتيف، أما سبب ذلؾ 

ريكية في الحصوؿ عمى النتائج المتوقعة مف فيعود إلى فشؿ تحويؿ أساليب التسيير األم

 خالؿ تطبيقيا بالدوؿ النامية.

تنتج أساليب التسيير عف تفاءؿ التنظيمات مع محطييا الثقافي واالقتصادي حيث 

"... الواقع التقني واالقتصادي واالجتماعي  ف:( أHupton .08.1983) "ىويتوف "أشار

والثقافي لممحيط التي تعيش فيو التنظيمات ىي عوامؿ أساسية تحدد نمط العالقات وأسموب 

 السموؾ".

أحد جوانب التسيير في المجتمعات العصرية ىو الديقمراطية الصناعية، إذ أف 

ف األولويات التي يدافع المشاركة في صنع القرار أصبح مودة في الغرب، كما أصبحت م

عنيا المسؤوليف النقابيوف مف أجؿ تحسيف مستويات رضا العماؿ وفعالية التنظيمات، 

فالعالقة بيف المسيريف والعماؿ في المجتمعات العصرية عالقات رسمية يعرؼ كؿ جانب 

واجبو وصالحياتو وطرؽ تصرفو في مختمؼ المواقؼ، يقـو العماؿ بواجباتيـ المأجوريف 

يـ، فالحياة الخاصة لممسيريف يمعالقات غير الرسمية التي تربطيـ بمسير ليا، دوف اعتبار عمي

 ال تؤثر كثيرا عمى عالقاتيـ بالمستخدميف في مواقع العمؿ.

بينما تتأثر العالقات بيف المسيريف والعماؿ في الدوؿ النامية بالثقافة المحمية والقيـ 

التقميدية دوف اعتبار لمقدرات المينية فالعالقات األسرية والقبمية ىي التي تحدد عالقات 

األفراد في مواقع العمؿ، ففي غالبية الحاالت يرفض بعض المسيريف بسبب انتمائيـ إلى 

، الصفحات 5992)غيات،  -فة عف تمؾ التي ينتمي ليا غالبية عماؿ المؤسسة. قبائؿ مختم

31 - 32 )                                                                                    .                                     
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 التسيير اإلداري:مفهوم  -3

 مف جممة التعاريؼ التي درست ووضحت مفيـو التسيير ما يمي:

 التعريف األول:

ؿ أساسا التخطيط والتنظيـ مىو تمؾ المجموعة مف العمميات المنسقة والمتكاممة التي تش
والتسيير  ،والرقابة والتوجيو وىو باختصار تحديد األىداؼ، وتنسيؽ جيود األشخاص لبموغيا

يوسؼ يصديؽ: القيادة والتسيير والتبايف التكاممي، جريدة النبأ،  -إدارية مستمرة. عممية 
 .1، ص 015الجزائر، العدد 

 

 

 

 

 

 

 يوضح عممية التسيير ( : 1-1رقم ) شكل

عمميات التسيير إذ ىذا الشكؿ مخطط توضيحي يبيف العالقة المتكاممة بيف مختمؼ 

اعتبرنا أف العممية تبدأ بتحديد األىداؼ، أي التخطيط فيذا ال يعني أنيا تنتيي عند الرقابة 

وال بد أف نكشؼ عمى وجود انحرافات، وتصحيح ىذه االنحرافات وبالتالي إجراء تعديالت 

ابة تعود جذرية أو وظيفية عمى السياسيات واإلجراءات وغيرىا مف التخطيط بمعنى أف الرق

 التخطيط

 التوجيه

 التنظيم الرقابة
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مف جديد إلى التخطيط بعد تناوؿ كؿ مف التنظيـ والتوجيو والتحفيز لمكشؼ عمى النقاط 

 وتداركيا.

 التعريف الثاني:

ميارات المسير تشمؿ الميارات اإلدارية، التكنولوجيا والشخصية، ميارة التفكير بمنطؽ 
، 5913العربي،القاىرة،  عويدة خطاب: اإلدارة والتخطيط االستراتيجي، دار الفكر -التنظيـ. 

 .01ص 
 نظريات التطور لمفهوم التسيير اإلداري: -3-1

حظي مفيوـ تسيير المؤسسات باىتماـ العديد مف الدراسات في مجاؿ العموـ اإلنسانية 

 والعمـو االقتصادية وقد تزامف تطور المفيـو مع ظيور المداخؿ اإلدارية المتعددة، فكانت:

 تقميدية:النظرية ال -3-1-1

تركز مفيـو التسيير في تطبيؽ المنيج العممي في اإلدارة فاىتمت بدراسة العمؿ وتحميمو عف 

طريؽ دراسة الحركة والزمف مف أجؿ القضاء عمى أشكاؿ الضياع في الوقت، واتخذت 

 "أسموب القوة والحوافز المادية وسيمة لتأميف تطبيؽ تمؾ المناىج وأبرز رواد ىذا الفكر 

الذي عمؿ عمى زرع اآللية في اإلنساف لتحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية مع محاولة  "تايمر فريدريؾ

 تحسيف العالقة بيف اإلدارة والعماؿ.

وغير بعيد عف تمؾ الفترة ظير بما يعرؼ باإلدارة التنظيمية التي اىتمت بتقسيـ الوظائؼ 
في التخطيط والتنظيـ  ومركزية األمر والتوجيو واالنضباط والمساواة وحصر وظائؼ اإلدارة

 (002، صفحة 5993)الطيب،  -ميمة الرقابة.  "أرويؾ "والقيادة أضاؼ إلييا 
 

 النظرة النيوكالسيكية: -3-1-2
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اىتمت اإلدارة في ىذه الفترة باإلضافة إلى المياـ المذكورة سابقا بميمة تحسيف بيئة العمؿ 

ثر بعمؽ عمى السموؾ واألداء فظيرت مدرسة العالقات ؤ األحاسيس واالتجاىات تإلدراكيا أف 

تؤيد ىذه الفكرة وصاحبيا بتعريؼ جديد لممنظمة كونيا تشكؿ  "أيميؿ مايو "اإلنسانية بزعامة 

بناءا اجتماعيا ييدؼ عمى إشباع حاجات الفرد وركزت اإلدارة في ىذه المرحمة عمى تحقيؽ 

 لتنظيـ الرسمي والتنظيـ الغير رسمي وبدأت إلى التساىؿ شيئا فشيئا.التوازف بيف أفراد ا

 

 النظرية السموكية: -3-1-3

تعد ىذه النظرية امتدادا طبيعيا لمدرسة العالقات اإلنسانية وخاصة بعد توظيؼ عمـ النفس 

 وعمـ االجتماع في اإلدارة التي حممت سموؾ الفرد داخؿ الجماعة فظيرت نظرية التحفيز التي

لإلدارة ميمة تحميؿ الجوانب  "أفىيرز زبيرج  "و "ماسمو  "تيتـ بالرغبة في أداء العمؿ، وأكد 

المسببة لمضغوط في بيئة العمؿ كسياسات المشروع وظروؼ العمؿ والرواتب  ةالغير إنساني

والتحدي والمسؤولية، وتوصؿ إلى إيجاد الفرصة إلنجاز يعد حاجة في بناء الوظيفة ذاتيا 

مف خالؿ إسياماتو بنظرية الدافع والتحفيز القائمة عمى التحدي  "ماكالف"ا طوره وىذا م

 والتحديد.

 النظرية الحديثة: -3-1-4

المنظمة حسب ىذه النظرة نظاـ يتكوف مف مجموعة مف األجزاء التي تعمؿ مع بعضيا 

 يمة اإلدارةمف ا البعض في تناسؽ وتكامؿ لتحقيؽ ىدؼ أو مجموعة مف األىداؼ، إذ

 حسب ىذا المدخؿ:
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التركيز عمى اليدؼ الذي وجد مف أجمو النظاـ ودراسة األنشطة التي تؤدي إلى ىذا  -

اليدؼ ومحاولة التعرؼ عمى األنظمة الفردية داخؿ النظاـ األساسي واالىتماـ بمقاييس 

األداء في كؿ نظاـ فرعي وكيؼ يساىـ في تحقيؽ كفاءة النظاـ ككؿ مع ضرورة إعادة 

دخاؿ ما يمـز مف تحديات عميو.النظر بش  كؿ مستمر في النظاـ ومتابعة وا 

تحقيؽ الرقابة عمى أجزائو بتحديد المعايير والمقاييس المناسبة لألىداؼ المخططة وقياس  -

 ومقارنة ما تحقؽ فعال بالمعايير والمقاييس السابقة.

ذا كانت مؤثرة وجوىرية يجب أف يتخذ  - اإلجراء الصحيح تحديد الفروؽ بيف المقاييس وا 
 (50، صفحة 0220)وآخروف،  -.. .والمناسب

 
 وانطالقا مف ىذا التحميؿ نصؿ إلى أف التسيير يتمثؿ في:

 تشكيؿ بيئة العمؿ. -

 وضع االستراتيجية. -

 تخصيص الموارد. -

 بناء التنظيـ. -

 تنمية المديريف. -

 متابعة اإلجراءات. -

 بالحاجات.التنبؤ  -
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ونأخذ بالتخطيط ووضع  في البيئة وتتعمؽ عمميات التسيير بالتأقمـ مع التعقيد

الميزانيات وتتخذ مف التنظيـ طريقا لتحقيؽ ىذه الخطط وتأخذ الرقابة أسموبا بالتأميف تحقيؽ 

 الخطط.

 عناصر عممية التسيير: -3-2

 التخطيط: -3-2-1

التنبؤ بما سيكوف في المستقبؿ لتحقيؽ ىدؼ مطموب التخطيط في اإلدارة الرياضية يعني 
تحقيقو في المجاؿ الرياضي واالبتعاد بعناصر العمؿ ومواجية مقومات التنفيذ والعمؿ عمى 

وكما عرفو ، تدليميا في إطار زمني محدد والقياـ بمتابعة كافة الجوانب في التوقيت المناسب
 -اءا عمى توقعات وعمؿ البرامج التنفيذية ليا".  التنبؤ باألحداث المستقبمية بن" :"ىودجي" أنو

 ( 59 - 51، الصفحات 5999)حمادة،  ـ
 
 أنواع التخطيط: -أ

وىو التخطيط الذي يتـ عمى مستوى الدولة وييدؼ إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية 

  ( 43 - 42، الصفحات 6;;3)فوزي،  -واالجتماعية لممواطنيف". 

 التخطيط اإلداري: -

وىو الذي يتـ عمى مستوى الوحدة اإلدارية وعمى كافة المستويات اإلدارية وقد يكوف التخطيط 

عمى مستوى المشروع ككؿ كما قد يكوف عمى مستوى إدارات أو أقساـ المشروع وتسمى 

الحالة األولى بالخطة الشاممة أو الرئيسية وتسمى الخطط األخرى بالخطط الخطة في 

 الفرعية أو خطط اإلدارة أو األقساـ.

 التخطيط التعميمي:
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ىو العممية التي غايتيا أف يحصؿ الطالب عمى تعميـ كاؼ ذي أىداؼ واضحة وعمى 

 راحؿػم

يتـ بيا قدراتو ويتمكف محدودة تحديدا منطقيا سميما، حيث يمكنو مف الحصوؿ عمى فرص ل

 مف اإلسياـ

)معوض، الثقافية والرياضية.  ،إسياما فعاال في تقدـ البالد في المجاالت االجتماعية

  -( 43 - 42، الصفحات 9;;3

 التنظيم: -3-2-2

 تعريف التنظيم: -أ

كما يعني أيضا نسؽ ،يعني التنظيـ تجمع ىيكمي مف األفراد ييدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ مشترؾ 

 العالقات بيف أجزاء تكمؿ بعضيا البعض.

 أنواع التنظيم: -ب

 ينقسـ التنظيـ إلى نوعاف ىما:

 التنظيم الوسعي: -

 العالقاتىو الذي ييتـ بالييكؿ التكويني لممؤسسة وبشكميا أو مضمونيا اليندسي وتحديد 

والمستويات وتقسيـ األعماؿ، وتوزيع االختصاص، وفي الييئات الرياضية يتمثؿ التنظيـ 

 –الرسمي بشكؿ أساسي فيما يحدده القانوف والموائح ويتجسد في عالقة المجمس األعمى 

كحجة إدارية مركزية بالييئات الرياضية المختمفة ويتجسد ذلؾ مثال في  –جياز الرياضة 
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ولمبية أو االتحادات أو األندية في تحديد أعضاء المجمس ومواقعيـ وسمطات المجنة األ

 (84، صفحة 3;;3)بدوي ح.،  -المجمس والمكتب التنفيذي... 

 التنظيم النيراسطي: -

تمقائيا وينبع ييتـ بالدوافع الخاصة باألفراد وال يمكف توضيح وتحديد مخطط باعتبار أنو يتولد 

 مع

احتياجات الييئة والعامميف بيا وسموكيـ، "ىذا يعني أنو مف حؽ االتحاديات الرياضية 

والنوادي، أو المؤسسات الرياضية أف يكوف ليا تنظيـ داخمي يضمف تحقيؽ األىداؼ العميا 

)مصطفى،  -".عمى أف ال يتعارض مع التنظيـ الرسمي الذي تصنع إطاره وتحدده الدولة

  (42صفحة 

نشاء  وبمعنى انو يمكف لالتحاديات إنشاء  عدد مف المجاف وفقا لما يراه محققا ال ىداف وا 

ىيكؿ تنظيمي متضمنا أجيزة ولجاف معاونة ووضع الئحة داخمية وتنظيـ خاص بو طالما ال 

 يتعارض مع التنظيـ الرسمي .

 الرقابة: -3-2-3

 تعريف الرقابة )المتابعة(: -أ

المتابعة بمفيوميا العاـ ىي عممية رقابية مستمرة تقـو بيا اإلدارة بنفسيا أو بتكميؼ غيرىا، 

لمتأكد مف أف يجري عميو العمؿ داخؿ المؤسسة أو الوحدة التنفيذية يتـ وفقا لممخططات 

)بدوي ع.، مرجع سابؽ ، صفحة  - عية أو السياسات الموسمية والبرامج المقدمة.و الموض

63) 
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)حمادة  - وتعني أيضا: "التأكد مف أف ما تـ عممو يتماشى مع ما تـ التخطيط لو مسبقا ...".

  (345ـ.، صفحة 

بما يجب أف يكوف إف المتابعة ما ىي إال عممية تقويـ والذي يعني مقارنة ما ىو موجود 

والتحقؽ مف أف فعاليات العمؿ تسير وفقا لممخططات المعتمدة والتعميمات واإلجراءات 

صالحيا  والسياسات الموضوعة، وفي ذات الوقت تيدؼ إلى التعرؼ عمى مواضع اإلخفاؽ وا 

وتحاشي تكرارىا وتقويـ النتائج المتحصؿ عمييا ومقارنتيا بأىداؼ الخطط أو معايير 

 (501، صفحة 5991)مطر،  - اإلنجاز.

ومف جية أخرى تتضمف الرقابة جميع األنشطة التي يقـو بيا المديروف بيدؼ التأكد مف 

 العمميات اإلدارية القائمة تتفؽ مع العمميات اإلدارية المخطط ليا فقط.

 :تحقؽ بعديف ىاميف ىما:  فوائد المتابعة )الرقابة ( في اإلدارة الرياضية -ب

 تحقيق الوقاية: -1

التي تتعرض ليا  خطاءالاحيث تعمؿ عمى حماية الييئة أو المؤسسة الرياضية مف 

 مف العامميف فييا.

 تحقيق تنمية الكفاية: -2

حيث تيدؼ إلى التأكد مف أف السياسات والنظـ اإلدارية الموضوعية والخطط قيد 

مفتي  -التنفيذ تسير دوف انحرافات مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ بأكبر قدر ممكف مف الكفاية. 

 346صسابؽ، مرجع : إبراىيـ حماد

 التوجيه: -3-2-4
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ف إحدى المظاىر  األساسية والضرورية يعتبر التوجيو مف الشروط اإلدارية الميمة وا 

لإلشراؼ والتوجيو ىو لمتأكيد مف األنشطة التي تؤدي بطريقة منسقة ومرتبة وىو عبارة عف 

إرشاد المرؤوسيف أثناء تنفيذىـ لألعماؿ ضمانا لعدـ االنحراؼ عف تحقيؽ األىداؼ وىذا 

 يتطمب التحفيز.

أجيزة توجييية وفي مجاؿ التربية البدنية البد أف تكوف لكؿ مؤسسة مف المؤسسات 

ة تقوـ بمساعدة وتوجيو العامميف الجدد كؿ حسب اختصاصو بإشراؼ أصحاب الخبرة وءكف

والتجربة لكي يعرفوا ويسيمو ميمة مف يعمؿ في ىذه الدوائر والمؤسسات . إذا كاف اليدؼ 

 افعال ىو إنجاح الرعاية السميمة لمحركة الرياضية والعامميف مف أجؿ تطويرىا ورفع مستوياتي

ال بد مف أف يترؾ الموظؼ يعمؿ مف أجؿ اكتساب الخبرة وذلؾ مف خالؿ ممارستو، فيجد 

معرفة كيفية التعامؿ مع األفراد وذلؾ مف خالؿ معرفة أحواليـ الشخصية واالجتماعية، ثـ 

أف يمـ بطريقة التعامؿ مع الجماعة واألكثر مف جماعة، وبذلؾ فإف األجيزة التوجييية ىي 

 داد وتعميـ وتوجيو العامميف في الحقؿ الرياضي.المسؤولة عف إع

 اإلداري لالتحاديات إلى:تسيير ال: ينقسـ  أنواع التسيير اإلداري 5-5

 :التسيير اإلداري المباشر 5-5-3

ىذا النوع مف التسيير اإلداري ال يتطمب إمكانيات مادية خاصة مف طرؼ 

ص مف أجؿ تسيير أشغاؿ الصيانة حمية بينما يمكنو أف يستدعي ويكمؼ شخػالمجموعات الم

 والمتابعة ويكوف التدخؿ مباشرة مف طرؼ المسيريف.

 :التسيير اإلداري غير المباشر 5-5-4
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ىو تسيير إداري يستدعي مف المؤسسات الخارجية أو إلى مختص مف أجؿ إعادة 

أيضا تسيير إداري خاص والذي يستعمؿ  يسمىالتسيير النوع مف  التنظيـ أو الصيانة، وىذا

 فيو المسير مؤسسة مف المؤسسات  لمتدخؿ في المنشأة وىو يراقب ويوجو.

 التسيير اإلداري المشترك: -3-3-3

ىذا النوع مسيريف أو أكثر وىذا عمى حساب اإلمكانيات الخاصة لكؿ مسير في ويدخؿ 

 بحيث تربطيـ عالقة تنسيؽ وتكامؿ.

 :داري غير المشتركالتسيير اإل -3-3-4

ىو التسيير اإلداري الذي يقـو بمسير واحد بوسائمو ويتدخؿ مباشرة في المنشأة حوؿ 

 استعماؿ أي مؤسسة أخرى.

 :أنواع المسيرين اإلداريين -د

 مثؿ الوكاالت العقارية والجمعيات والمنظمات. :مسيرين إداريين غير عموميين -1

مثؿ البمدية، ديواف الترقية والتسيير العقاري، مؤسسات رياضية،  :مسيرين إداريين عموميين -2

 (;2، صفحة 4223)كماؿ، د/  -رؤساء االتحاديات... 

يعتبر المسير المفكر الذي يقـو بتجميع المعمومات الكافية عف مشكمة  :وظيفة المسير -3

وييتـ ذلؾ بدراسة المشكمة وعالقاتيا بالمشاكؿ األخرى خاصة تواجو منطقة ما يراد حميا 

رساء أنسب حؿ  المتشابكة معيا ثـ عزليا، بعد ذلؾ يقـو المسير بتحميؿ المعمومات وا 
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لممشكمة مع وضع برنامج زمني ينفذ عمى مراحؿ وذلؾ لموصوؿ إلى اليدؼ المنشود، كما أف 

 ىناؾ عوامؿ تعرقؿ عممية التسيير وتتمثؿ في:

 ف الجانب الشخصي )المنافع الشخصية(.طغيا -

 االعتبارات السياسية. -

 الحالة االقتصادية واالجتماعية )البيروقراطية(. -

 آليات التسيير: -4

التسيير ىو تمؾ المجموعة مف العمميات المنسقة والمتكاممة التي تشمؿ أساسا التخطيط 

وتنسيؽ جيود األشخاص لبموغيا  والتنظيـ والتوجيو، الرقابة، وىو باختصار تحديد األىداؼ

 وىو جوىر ميمة المسير.

إف التنسيؽ شأنو في ذلؾ شأف اتخاذ القرارات فالوظيفة التسييرية مستمرة تساير مختمؼ 

الوظائؼ األخرى مف التخطيط حتى الرقابة تتناوؿ التنظيـ باعتباره جزءا مف العممية 

مو عميو ىذه البنية مف تقنيات إدارية التسييرية، تصميـ بنية المنشأة أو ىيكميا بما تشم

 (33، صفحة 6;;3)حيدر،  ومناصب عمؿ، وعالقة سمطة...

يشكؿ التسيير مف منظور حركي عممية دائرية فمو اعتبرنا أف ىذه العممية تبدأ بتحديد 

الرقابة، فالرقابة ال بد أف تكشؼ األىداؼ أي التخطيط فإنو ال يمكف ف نعتبرىا تنتيي عند 

عف وجود االنحرافات )أخطاء( تتطمب تعديالت جذرية أو طفيفة عمى السياسات واإلجراءات 

وغيرىا مف الخطط، بمعنى أف الرقابة تعود مف جديد إلى التخطيط كذلؾ فإف العالقة بيف 
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ىـ المتبادؿ، ذلؾ أف عممية التسيير والتنظيـ ىي أيضا عالقة دائرية مبنية عمى أساس التفا

 عممية التسيير لدى تطبيقيا تنتج التنظيـ الذي ال يتواصؿ سيره إال بالتوجيو والرقابة.

 أهداف التسيير اإلداري: 4-3-

 :مف بيف األىداؼ التي يسعى التسيير اإلداري الحديث الوصوؿ إلييا ما يمي

 اإلنتاجي.ضماف سير األنشطة اإلنتاجية وفؽ ما جاء في البرنامج  -

إيجاد صيغ مثمى الستعماؿ عوامؿ اإلنتاج مف يد عاممة، مواد أولية، رؤوس أمواؿ،  -

 تكنولوجيا استعماال عقالنيا بدوف تبذير أو نقص.

 إنتاج المنتوج بنمط خاص مع ضماف تسويقو. -

 تمبية رغبات وحاجيات المستيمؾ مف حيث الكـ والكيؼ والزمف. -

 :دور التسيير اإلداري -4-4

وظيفة اإلنتاج تتضمف إنتاج )توفير( في المدة المحددة لمكمية المطموبة مف طرؼ الزبائف 

حسب التكمفة ونوعية محددة، فاإلنتاج ىو ىدؼ كؿ مؤسسة أو منشأة مع توفير منافع 

وخدمات لممستيمكيف وحصوؿ الزبائف عمى السمعة يجب أف يكوف في الوقت المطموب ليس 

سبيؽ يعرض المؤسسة أو المنشأة إلى تجميد مالي والتأخير يعرضيا إلى قبمو وال بعده ألف الت

مخالفة )غرامة( والتسيير الجيد يستمـز أنو كمما كانت االستمرارية في االستيالؾ يقابميا 

االستمرارية في العمؿ واإلنتاج ولذلؾ نرى أنو مف المياـ األساسية لممسير اإلداري البحث 

عمؿ، والسيرة الحسنة لممؤسسة مرىونة بنوعية المادة المنتجة لذلؾ نتاج واللإلعف أقؿ تكمفة 
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، 7;;3)فركوس،  د/ -يستوجب دراسة حوؿ المنتوج )الشكؿ، النوع، الموف، الخدمة... 

  (26صفحة 

 :نماذج تسييرية ثالثية -4-5

وظائؼ وتقنيات ،ديواف ) لمتسييرمحمد رفيؽ الطيب : مدخؿ  -  Miles يقـو مايمز 

 376ص 7;;3المطبوعات الجامعية ، الجزائر،

 وذج التقميدي إلى النموذج الحديثثالث نماذج تسييرية متدرجة مف النم

 ( يمثؿ: نماذج تسييرية ثالثية متدرجة مف النموذج التقميدي إلى الحديث. 3،3الجدوؿ ) -

 نموذج الموارد البشرية اإلنسانيةنموذج العالقات  النموذج التقميدي

 االفتراضات: -

كراىية العمؿ المتأصمة في  -

 نفوس معظـ الناس.

العمؿ الذي يقدمو األشخاص  -

أقؿ أىمية لدييـ عما يحصموف 

 عميو.

ال يوجد سوى أشخاص قالئؿ  -

يرغبوف ويستطيعوف أداء أعماؿ 

 

يريد األفراد أف يشعروا  -

 بأىميتيـ وبأنيـ مفيدوف.

يريد األفراد االعتراؼ بيـ  -

 كأشخاص متميزيف.

الحاجات المشار إلييا أعاله  -

أكبر أىمية مف الماؿ في 

 اؿ تحفيز األفراد.مج

 

العمؿ ليس مكرىا أصال، إنما  -

ىمة في تحقيؽ يريد األفراد المسا

 األىداؼ يشاركوف في وضعيا.

لدى معظـ الناس قدرة عمى  -

اإلبداع والرقابة والتوجيو الذاتي 

أكثر مما تتطمبو أعماليـ 

 االعتيادية.



 األول :                                                                اإلدارة والتسييرالفصل 
 

 35 

 تتطمب اإلبداع ومراقبة النفس.

 السياسات التسييرية. -

الميمة األساسية لممسير ىي  -

مراقبة مرؤوسيو واإلشراؼ عمييـ 

 بشكؿ دقيؽ.

عمى المسير أف يجزأ األعماؿ  -

إلى مياـ بسيطة متكررة وسيمة 

 الفيـ.

عميو أف يعد إجراءات  -

تفصيمية ويطبقيا بحـز 

نصاؼ.  وا 

 التوقعات: -

يمكف لألفراد أف يتعارضوا  -

عف نوعية العمؿ إذا كاف األجر 

 ا والرئيس منصفا.عالي

إذا بسطت المياـ بشكؿ كاؼ  -

وتمت مراقبة المرؤوسيف بدقة 

الميمة األساسية لممسير  -

ىي إشعار كؿ فرد بأنو مفيد 

 ميـ.

عميو أف يحيط مرؤوسو  -

عمما بما يجري ويستمع 

 العتراضاتيـ عمى خططو.

عميو أف يسمح لمرؤوسيو  -

بممارسة قدر مف التسيير 

والمراقبة الذاتييف فيما يتعمؽ 

 بالقضايا الروتينية.

المرؤوسيف يؤدي تزويد  -

بالمعطيات وجعميـ معنييف 

باتخاذ القرارات العادية إلى 

تنمية شعورىـ باالنتماء 

 واألىمية.

يؤدي إشباع الحاجات  -

السابقة إلى ارتفاع معنويات 

المرؤوسيف وتقميؿ مقاومتيـ 

الميمة األساسية لممسير ىي  -

تعبئة واستخداـ الموارد البشرية 

 المتاحة.

عميو أف يخمؽ الجو المالئـ  -

لكي يساىـ األعضاء بكؿ ما 

 ستطيعوف المساىمة بو.ي

عميو أف يسمح بالمشاركة  -

الكاممة في القضايا الميمة 

ووسع باستمرار ممارسة التوجيو 

الذاتي والرقابة الذاتية عمى 

 مستوى مرؤوسيو.

يؤدي توسيع نفوذ المرؤوسيف  -

وممارستيـ لمتوجيو والرقابة 

الذاتيتيف إلى تحسيف مباشر في 

 كفاية العمميات.

ا عف العمؿ يتحسف الرض -

كناتج عرضي لكوف المرؤوسيف 

 يستخدموف فيو طاقاتيـ بكامميا.



 األول :                                                                اإلدارة والتسييرالفصل 
 

 36 

فإنيـ ينتجوف وفقا لممعايير 

 المطموبة.

لمسمطة الرسمية، وتعاونيـ 

 بمحض إرادتيـ.

 

 الخطوات األساسية لمتسيير باألهداف: -4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األساسية لمتسيير باألهدافالخطوات :يمثل  (  2، 1رقم ) شكل

 

 

 

 استعراض ومناقشة أهداف التنظيم

 للوحدات ترجمة األهداف إلى نتائج أساسية
 مراجعة الهيكل التنظيمي للوحدات

 تحديد األهداف والمهام التفصيلية

 االتفاق على دور المرؤوس ومهمته

 تقدم التنفيذ

 المراجعة النهائية

 التقويم النهائي للنتائج

 المراجعة الدورية مع المشرف

اقتراح المرؤوس دور 
 لنفسه

اقتراح المشرف دور 
 للمرؤوس

 حنو دورة جديدة
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 خالصة الفصل:

ال بد مف التعرؼ عمى الخصائص االجتماعية لمعامؿ ودراسة محيطو مف أجؿ فيمو وحسف 

تحفيزه وتسييره ليذا ليس مف المنطقي االستمرار في استيالؾ الطرؽ الغربية في التسيير 

انطالقا مف القيـ المحمية البشري، وأصبح مف الضروري البحث في أساليب جديدة لمتسيير 

 وثقافة المجتمع وواقعو التاريخي والعقدي.

وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف االعتماد عمى األساليب العممية في اإلدارة والتسيير مف أجؿ 

الرفع مف مردودية المؤسسات وفعاليتيا، لذلؾ فالتسيير اإلداري ميـ جدا في تحقيؽ نتائج 

 إيجابية ومرضية.
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 تمهيد : 

إن التخمف العقمي لم تكن ظاىرة وليدة العصر الحديث بل ىي قديمة فرضت قيودا 

عمى المعاق فمنيم من يعاني من التيميش أو اإلنكار أو عدم التكيف ومنيم من يحاول 

مكانتو .وبين ىذا وذاك يبقى التخمف العقمي يتخبط بين القبول التحدي واثبات ذاتو و 

والرفض ولو نظرنا إلى ىذه المشكمة بنظرة عممية ذات أىداف ايجابية لوجدنا أن المتخمف 

ناقص دون المتوسط في نسبة ذكائو و يتمتع نسبة كبيرة منو إمكانيات وقدرات بدنية تساىم 

.فقط يحتاج إلى نوع من التدريب والتنمية من أجل  في إنتاج وخدمة المجتمع ال عالة عميو

االرتقاء بقدراتو لبلستفادة منيا واستغبلليا حق االستغبلل ومن ثمة التكيف واالندماج في 

المجتمع، فالكثير من العمماء منيم طو سعيد عمي وأحمد أبو الميل يعرف "المعاق ىو ذلك 

الحيوية نتيجة لمرض أو سبب الوراثة  اإلنسان الذي سمبت منو وظيفة ألحد أعضاء الجسم

ونتج عن ذلك العجز عدم القدرة عمى تحقيق احتياجاتو الحياتية وعمى ذلك المعاق ليس 

نما كل نقص في وظائف الجسم  الشخص ذو العاىة الظاىرة التي نراىا كاألعمى واألصم وا 

(43، صفحة 4102)عايدة،  الحيوية ".  
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  لمحة تاريخية لتطور رعاية المعاقين

لقد عانى المعاقون منذ القدم من التخمف العقمي كونو ظاىرة مشئومة فكانوا يتركون   

لمموت جوعا باعتبارىم أفراد غير نافعين، كما نادي الفبلسفة اإلغريق بمبدأ البقاء لؤلصحاء 

الشيطان وىي اعتقادات خاطئة عند األسر لغياب وينعتون ىؤالء األفراد بأنيم بيم مس من 

الوعي عن طبيعة العاقة وكيفية انتشارىا واالعتقاد بالجن واألرواح الشريرة خاصة بمصابي 

الصرع ، كما تختمف نظرة المجتمع  حسب درجة الفقر فكمما زاد الفقر كمما زاد إىمال 

في التأقمم واالندماج لتصل في اإلعاقة ، مما يسبب لو صعوبة كبيرة إن لم تكن مستحيمة 

   النياية إلى مرحمة العدوانية لممجتمع

وقد جاء في الديانات السماوية بما تحممو من تعاليم المحبة والتسامح واإلخاء بين        

البشر السيما المجتمع اإلسبلمي وكما نص عميو الكتاب والسنة واىتمام عمر بن الخطاب 

م من الخمفاء بتوفير الرعاية االجتماعية وخصص عمر بن عبد وعبد المالك بن مروان وغيرى

 العزيز مرافق كل كفيفو و لكل مقعد 

ليس عمى األعمى حرج وال األعرج حرج  "وفي ىذا المقام جاء قولو سبحانو وتعالى  

يمان بحق فئة المعاقين في حياة إنسانية كريمة صدرت  وال عمى المريض وال عمى أنفسكم "وا 

عات التي أكدت حقيم في الرعاية المتكاممة، واتسعت دائرة الرعاية لتشمل الفئات حديثا تشري

 غير القابمة لمتعمم

ميبلدي قام القديس "فنيسينت ري بول " وأخواتو المحسنات  05وفي أوساط القرن   

بإنشاء مؤسسة إيوائية في باريس عرفت بمؤسسة الباستار لمن ال مأوى ليم )المشردين 
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الطعام والمجمس والحماية ىي أقصى ماقدم  و قميا أو بدنيا ( وكان اإليواءوالمعوقين ع

 لممتخمفين في دلك الوقت دون أي محاوالت لتعميميم أو تدريبيم وىي فترة الممجأ.

تولدت فكرة إنشاء معاىد تقدم الخدمات الصحية واالجتماعية  07ومع بداية القرن   

( معيدا 0641-0604فقد أسس جوىاتجاكوس)والتعميمية والمينية لممتخمفين عقميا 

بالقرب من مدينة بيرن بيدف تشبو المدارس الداخمية مع تركيز كبير عمى  0620عام

البرامج التعميمية وبرامج التأىيل وكانت ىده المعاىد تدار بواسطة مختصين يؤمنون بأنو من 

ت يغادرون المعيد بعد الممكن تعميم المتخمفين الميارات الضرورية لؤلداء في المجتمع حي

)عايدة، اثر برنامج تدريبي لتنمية بعض الصفات البدنية عند المتخمفين  ذلك ليعودوا لممجتمع

 (45-44، الصفحات 4102عقميا، 

العقمية: اإلعاقة -1  

تعريفاإلعاقة العقمية: - 2 – 1  

العقمي ىو توقف أو عدم تكامل تطور و نضوج العقل مما يؤدي إلى التخمف تعريف "أحمد عكاشة": 

نقص في الذكاء،ال يسمح لمفرد بحياة مستقمة أو حماية نفسو ضد األخطار وعندما نقول العقل ال نعني 

 الذكاء فقط،بل كل زوايا الفرد من الشخصية و المزاج و السموك.

(40 ، صفحة4110)كاشف،    
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يرى بأن التخمف العقمي ىو انخفاض في األداء العقمي عن المتوسط انخفاضا ذا داللة و نشأ :  تعريف "كد"

في مرحمة النمو المبكرة ،ويمتاز بعدم قدرة الفرد عمى التكيف مع بيئتو                                      

          

حيث  يشير التعريف إلى حالة من توقف " يوسف محمود الشيخ"و " عبد السالم عبد الغفار" تعريف

 النمو

أو عدم اكتمال النمو العقمي يولد مع الطفل ويحدث في سن مبكرة نتيجة العوامل وراثية أو بيئية بحيث  

 تصعب عمى

بطة الفرد الشفاء منيا وبحيث تتضح آثار عدم اكتمال ىذا النمو في مستوى أداء الفرد في المجاالت المرت 

 بالنضج

 والتعمم والتكيف مع البيئة ويكون ذلك األداء منخفضا عن المتوسط في حدود انحرافييين معيارين سالبين 

(37، صفحة 4114)العزة،   

تصنيفات اإلعاقة العقمية :-1-3  

 التصنيف من حيث األسباب المؤدية ليا. -

الخارجي8وىي المنغولية.التصنيف من حيث الشكل  -  

حاالت اضطرابات التمثيل الغذائي. -  

القماءة.  -  

صغر حجم الدماغ. -  
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كبر حجم الدماغ. -  

 استسقاء الدماغ. -

 (43-41، الصفحات 4114)العزة،  تصنيف اإلعاقة العقمية بحسب نسبة الذكاء. -

 أسباب اإلعاقة العقمية : -1-3

 وىي تمك العوامل التي يتعرض ليا الجنين أثناء فترة الحمل .أسباب ما قبل الوالدة : -1-3-1

 . تناول األدوية 

  التعرض لئلسعافات 

 ) التعرض لمحوادث ) آالم 

 وتتضمن الصعوبات الوالدة8 أسباب أثناء الوالدة : -1-3-2

 لسري حول الرقبة .نقص األوكسجين كالتفاف الحبل ا 

  تعثر عممية الوالدة 

  تعرض الطفل إلى جروح 

  عدم طيارة األجيزة 

 ويمكن تصنيفيا إلى ما يمي 8 أسباب بعد الوالدة : -1-3-3

فيي عبارة عن مجموعة من العوامل الجنية التي تؤثر  األسباب الوراثية )الجينية (: –1-3-3-1

 في الجنين لحظة اإلخصاب 
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اإلخصاب وتشمل عمى حصيمة التفاعل بين الخصائص الوراثية المقدمة من جانب األب واألم ومن 

 العوامل الوراثية        

)غير المباشرة ( والتي تسبب اإلعاقة العقمية ما يعرف باالضطرابات في عممية التمثيل الغذائي وتنجم عن 

 توريث

لبروتينات ومثال عمى اضطرابات التمثيل الغذائي في الجنين.قصور في بعض األنزيمات المسئولة عن  ا 

 حالة

 الفينمكتيونبوربا

وتشمل العوامل الغير الجنية )الوراثية التي تؤثر عمى صحة الجنين  أسباب بيئية : -1-3-3-2

 ونموه كإصابة الحامل بأحد األمراض المعدية مثل8

 (024-023، الصفحات 4115)عمار،  سوء التغذية-(2الحصبة األلمانية          -(1

 خصائص اإلعاقة العقمية :  -2

من المعروف أن الطفل المعوق عقميا ال يستطيع  أن يصل في نموه الخصائص العقمية : -2-1

 التعميمي إلى المستوى

وق عقميا أقل في معدل نموه من الذي يصل إليو الطفل العادي . كذلك أن النمو العقمي لذى الطفل المع 

 الطفل

درجة كما أنيم يتصفون بعدم قدرتيم عمى التفكير المجرد  51العادي حيث أن مستوى ذكائو قد ال يصل  

نما  وا 
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، الصفحات 4116)بوسكرة،  استخداميم قد حصر عمى المحسوسات وكذلك عدم قدرتيم عمى التقييم. 

34-31) 

تتميز الخصائص الجسمية لممتخمفين عقميا ببطء الخصائص الجسمية والحركية:     -2- 1- 2

 في النمو الجسمي بصفة عامة ، وصغر الحجم والوزن العادي ،  

و نقص حجم ووزن المخ عن المتوسط ، وتشوه تشكل الجمجمة واألذنين والعينين والفم واألسنان والمسان 

 ، 

 بطء النمو الحركي وتأخر الحركة واضطرابيا وروتينيتياوتشوه األطراف ، و 

( إن المتخمفين 0741الحركية فقد ثبتت البحوث مثل دراسة )مالباس  –أما الخصائص الحركية والنفسية 

كمجموعة تؤدي األعمال التي تحتاج إلى توافق حركي بكفاءة أقل سواء كانت ىذه الميارة في صورة  عقميا

، أو دقة وقد استنتج )مالباس( أن المتخمين عقميا  يميمون إلى التأخر في كل من النمو أو سرعة ، قوة ، 

 الحركي ، التعمم

 (11-47، الصفحات 4110)كاشف، الحركي ولدييم قصور في أداء الوظائف الحركية. 

 الرياضية ومع التصنيفىذا قبل األلعاب 8 تصنيفات اإلعاقة العقمية - 3

تقسم اإلعاقة العقمية تبعا ليذا التصنيف إلى ثبلث فئات حسب التصنيف السيكولوجي : - 1 –3

 نسبة الذكاء .

ويطمق عمى الفرد الواحد  51و  31وتضم األفراد الذين تتراوح نسبة ذكائيم بين الفئة األولى :  – 1

 من ىذه الفئة اسم المأفون ) المورون( . 
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ويسمى الفرد المعاق من ىذه  13و  43وتشمل األفراد الذين تتراوح نسبة ذكائيم بينالفئة الثانية : –2

 الفئة باسم األبمو .

ويطمق عمى الفرد الواحد من ىذه  43وتضم الحاالت التي تقل نسبة ذكائيم عن الفئة الثالثة : – 3

 الفئة المعتوه .

  ييدف ىذا التصنيف إلى معرفة المستوى الوظيفي لمقدرة العقمية العامة التي يمكن قياسيا بواسطة

 اختبارات الذكاء المقننة 

 التصنيف تبعا لممظاهر الجسمية )التصنيف اإلكمينيكي (:- 3- 3-1

( وبعض  40يتميز بوجود صبغي زائد )رقم  تروم وزومي اضطرابزممة )متالزمة ( دون :  – 1

( ويتضح االضطراب عن نفسو فيما تسمى المبلمح المنغولية  44لحاالت التي يكون الصبغي الزائد )ا

ووجو مستدير مسطح وعيون تبدو مائمة أو منحدرة يكون المخ أقل من المتوسط من حيث الحجم والوزن 

لدرجة المعتدلة وعادة ما يتصف المرضى بيذا االضطراب بالتخمف الذي يتراوح بين الدرجة البسيطة إلى ا

 (0611، صفحة 4110)سميمان،  )البسيطة ( إلى الدرجة الشديدة )

 71وىي حالة ضعف عقمي تتصف بقصر القامة فقد ال يصل الفرد إلى والقصاع  :  القماءة  – 2

سم ميما كان عمره الزمني ولذا تعرف باسم )القزامة ( و ال يزيد مستوى الذكاء في ىذه الحالة عن 

اإلعاقة العقمية المتوسطة والشديدة ومن أبرز الخصائص األخرى ليذه الحالة النمو المتأخر ،الشعر 

 الشفتان غميظتان، المسان متضخم ،الرقبة قصيرة وسميكة . الخشن والخفيف ، 
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ىي حالة ضعف عقمي تتميز بكبر محيط الجمجمة وزيادة حجم الجمجمة ويصاحبو  كبر الدماغ :  -3.

الزيادة في حجم المخ وخاصة المادة البيضاء والخبليا الضامة ويتراوح مستوى الضعف العقمي في ىذه 

ىي حالة نادرة الحدوث ومن الخصائص المميزة ليذه الحالة كبر حجم الجمجمة الحالة بين الممو والعتو و 

 عمى المعتاد وخاصة فوق الحاجبين واألذنين رغم نمو الوجو بالحجم الطبيعي 

وىي حالة ضعف عقمي والدي تتميز بصغر حجم الرأس والجمجمة وصغر حجم  صغر الجمجمة : -2

ىذه الحاالت عن الفئة والبمو من الخصائص المميزة صغر حجم  المخ وقمة نموه اليزيد مستوى الذكاء في

، صفحة 0774)زىران،  الجمجمة خاصة فوق الحاجبين واألذنين ويميل الرأس إلى شكل مخروطي 

217 201 ) 

وىذه حاالت ضعف عقمي نادر ترتبط باختبلف دم األم عن دم  العامل الرزسي في الدم : حاالت – 5

 الجنين من حيث العامل الرزسي وىو أحد مكونات الدم يتحدد وراثيا .

وىذه حاالت ضعف عقمي نادر تنتج عن وجود الفنيمكتون في الدم وعادة  حاالت البول الفنيمكتوني : – 6

ىذا المرض إلى جانب الضعف العقمي وجود تكون نسبة الذكاء في ىذه الحاالت أقل ومن مظاىر 

أعراض عصبية مثل الرعشة والتشنج واضطراب اتساق العضمي وتمون الجمد وكثرة العرق والرائحة الظاىرة 

 لمبول وكذلك يجب فحص الوليد 

وىي حالة ضعف عقمي نتيجة مرض في الجياز العصبي يؤدي إلى حالة  العته العائمي المظمم : – 7

يكون سويا خبلل العام األول من عمر الطفل وىذه حالة وراثية وفييا تتأثر الخبليا العصبية  بعد النمو قد

فتنتفخ وتتورم وتمتمئ بالدىن مما يؤدي إلى العمى والضعف العقمي حتى العتو وقد يصاحبيا الشمل 

، صفحة 0775ن، الصحة النفسية والعبلج النفسي ، )زىرا والتشنج والصرع وفقدان الضبط االنفعالي )

200 204) 
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وفقا ليذا التصنيف توضع حاالت اإلعاقة العقمية في فئات تبعا  التصنيف الطبي : - 3 - 3-2

لؤلسباب الطبية لمحالة وعادة ما يكون  الغرض من ىذا التقسيم التعرف عمى الحالة البثولوجيا وأسبابيا 

ع العبلج الطبي البلزم لبعض الحاالت التي تحتاج إلى ذلك النوع من العبلج الذي من أجل تحديد أنوا

 يفيد ىذا التقسيم أيضا في تحديد إجراءات الوقاية من اإلعاقة العقمية 

8 ويصنف الضعف العقمي إلى عشر فئات  رئيسية (RMAA)التصنيف الجمعية األمريكية  3 – 3 – 3

 ىي 8 

ضعف عقمي مرتبط بأمراض معدية مثل الحسبة األلمانية والزىري وخاصة إذا حدثت اإلصابة  -

 في الشيور الثبلثة األولى من الحمل 

تخمف عقمي مرتبط بأمراض التسمم مثل إصابة المخ الناتجة عن تسمم األم بالرصاص وغيرىا  -

قمي مرتبط بأمراض ناتجة عن إصابات جسمية مثل تخمف ع(43، صفحة 0774)مرصي، 

 إصابة الدماغ أثناء الوالدة أو بعدىا ألي سبب من األسباب 

 ضعف عقمي مرتبط بأمراض اضطرابات التمثيل الغذائي  -

-  

 عالج اإلعاقة العقمية : - 4

تحتاج بعض حاالت اإلعاقة العقمية التي تدخل الطب إلنقاض الحالة من  العالج الطبي : 1 – 4

التدىور وذلك من خبلل األسابيع والشيور األولى من الوالدة حيث تتطمب بعض الحاالت نقل الدم من 

لى الطفل كما في حالة اإلعاقة الناتجة عن اختبلف دم األم عن الجنين من حيث عامل  وحاالت  HRوا 

يقاف  ألشوكيجراحة سريعة كما في حالة استسفاء الدماغ حيث يتم تصحيح مسار السائل تتطمب إجراء  وا 

أثر الضاغط عمى المخ وقد يشمل العبلج الطبي لئلعاقة العقمية في وصف نظام غذائي معين لبعض 
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وىي  الحاالت منذ الوالدة ويستمر ىذا النظام لمدة طويمة من عمر الطفل كما في حالة البول الفنيمكتوني

الحالة الناتجة عن ترسب حمض البيروفيك في الدم أو إعطاء بعض اليرمونات لمطفل كما في حالة 

 القزامة أو القماءة التي تنتج عن نقص أو انعدام ىرمون الغدد الدرقية 

يمزم العبلج السيكولوجي لكل من المعوقين وذوييم حيث تتطمب  العالج السيكولوجي : - 4 – 1 – 4

اقة العقمية برامج العبلج النفسي والسيكولوجي لمعالجة االضطرابات االنفعالية و السموكية حاالت اإلع

التي تسببيا اإلعاقة العقمية والتي قد تنشأ من الظروف االجتماعية المحيطة بالطفل واالتجاىات الثنائية 

ج اإلرشاد النفسي لموالدين لآلخرين نحو ، أما العبلج السيكولوجي لذوي المعاقين عقميا فإنو يشمل في برام

لمساعدتيما عمى تقبل طفميما وطرق معاممتو والتوجييات العبلجية الصحية البلزمة لمطفل والتوقيت 

المناسب لتقدم الطفل إلى البرامج الترويحية والتأىمية  المبلئمة لو  حسب المرحمة العمرية التي يمر بيا 

 وحسب درجة إعاقتو .

وأحيانا يطمق عميو تعديل السموك ويتضمن البرامج العبلجية التي  موكي :العالج الس - 4 – 2 – 4

 يعتمد من أجل خفض معدل ممارسة السموك الغير المرغوب فيو أو القضاء عميو 
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 الخاتمة 

من خبلل ىذا الفصل اتضح أن حالة وخصائص المعاق معقدة تحتاج إلى التركيز عمى 
والراحة النفسية واالجتماعية والعقمية والشعور باألمان من خبلل اكتشافو تحقيق الطمأنينة 

نما  لمعنى النجاح  وىذا ليس باليين يحتاج الى وقت كبير وطول البال، وليس ىذا فحسب وا 
كذلك توفير ليم كل أنواع اإلمكانيات المادية والمعنوية التي تمكنيم من العيش بأقل تعقيدا 

لمجتمع وفي حدود ما تسمح بو قدراتيم البدنية والعقمية والوظيفية، وصعوبة االندماج في ا
فالمعاق ال يمكنو العيش واالعتماد عمى نفسو وال بدون مساعدة  فمسؤولية تربيتو مشتركة 
بين األسرة والمركز وحتى البيئة والمجتمع الذي يعيش فيو، فينبغي أن تتكاثف الجيود من 

عاناة المعاق سواء المعاق بدنيا أو عقميا أو حسيا فيو جزء أجل التخفيف ولو قدر قميل من م
من المجتمع ولو حقوق وأكثر من ذلك فيو إنسان ومخموق ضعفو في جزء أو عضو من 

 أعضاء جسمو تعتبر قوة في جزء أو عضو آخر
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 :تمهيد

بعد الدراسة النظرية يأتي الجانب الميداني والذي نحاول من خاللو إيجاد حل 

لإلشكالية المطروحة سابقا، وذلك بإثبات صحة الفروض أو نفييا، وقد تم في ىذا الجانب 

تحديد مجالت الدراسة والمتمثمة في المجال البشري والمكاني المكمل لمدراسة النظرية 

والزماني والذي يتناسب مع موضوع البحث وذلك بتحديد عينة الدراسة واألدوات المناسبة 

 /لجمع البيانات والمعمومات الميدانية التي تيم بالموضوع

 المنهج المستخدم: -2

الوصفي والذي يمثل في البحث العممي نظرا لطبيعة موضوع بحثنا الذي يتالءم مع المنيج 

مجموعة من القواعد واألمثمة التي يتم وضعيا من أجل الوصول إلى الحقيقة، حيث يعتبر 

من أرقى الطرق في الحصول عمى المعرفة وىذا المنيج قوامو االستقرار الذي يتضمن 

ام أساليب المالحظة العممية وفرض الفروض والتحقق من صحتيا و إجراء التجارب واستخد

  (43، صفحة 0222)باىي،  -القياس الدقيقة والتحميل األخصائي لمبيانات.

 العينة وكيفية اختيارها: -3

إن العينة وحدة مصغرة من المجتمع األصمي حيث أنو يصعب إجراء اتصاالت وبحوث بعدد 

كبير من المعنيين بالدراسة وىذا ما جعمنا نختار العينة العشوائية البسيطة والتي يتم فييا 

االختيار عمى أساس إعطاء فرص متكافئة لكل فرد من أفراد المجتمع األصمي، وىذا بتوزيع 

 (18)باىي، مرجع سابق ، صفحة  -شوائيا عمى المبحوثين. االستمارات ع

بيداغوجية  النفسيةمراكز  5وفي دراستنا ىذه فقد تشكمت عينة الدراسة من عينة بسيطة تضم 

لممعاقين ذىنيا ، بحيث تنحصر العينة في الجانب اإلداري عمى المدراء و اإلداريين لممراكز 
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فردا موزعين عمييا، وىي عينة  02البيداغوجية عمى مستوى كل مركز والمقدرين بـ  نفسيةال

 عشوائية بسيطة دون أي شرط أو عامل في اختيارىا.

 من خالل دراستنا اعتمدنا عمى األدوات التالية: :أدوات الدراسة -4

ىو طريقة لجمع المعطيات التجريبية عن الوقائع والمعارف تقوم عمى  :االستبيان 4-1

، 8991)الماللي،  د -التفاعل المباشر )المقابمة( أو غير المباشر، بين الباحث والمجيب.

 -(894صفحة 

المناقشة وىو وسيمة لمتحصل عمى بعض المعطيات الخاصة بمجموعة من األشخاص من 
  (91، صفحة 9111)سالطنة،  -والتحميل . 

 
ىي وثيقة تحتوي عمى مجموعة أو سمسمة من األسئمة الضرورية لمحصول  :االستمارة 4-2

  –عمى معمومات طبقا ألىداف وفرضيات البحث السوسيولوجي 

أشكاليا، مفتوحة مقيدة ونصف مقيدة وأسئمة مغمقة كما كانت أنواع األسئمة عمى مختمف  -د

حتى يتسنى لكل أفراد العينة بالتعبير عن أرائيم وأفكارىم بصورة مطمقة وحرية كاممة وكذا 

 تسمح لنا باستعاب أكبر قدر ممكن  من المعمومات.

 قبل توزيع االستبيان قمنا بعرضو عمى مجموعة من المحكمين المشيود: الصدق الظاهري 4-3

ليم بالكفاءة والمستوى العممي في مجال التخصص وذلك بغية معرفة مدى صدقو، باإلضافة 

إلى أخذ عينة صغيرة من اإلداريين والمختصين في مجال اإلدارة الرياضية وىذا لمعرفة مدى 

 فيميم ألسئمة ىذا االستبيان.

 استعمال الطريقة الثالثية: أداة اإلحصاء: 4-4
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 قانون النسب المئوية-

استخدمنا في بحثنا قانون النسب المئوية لتحميل النتائج في جميع األسئمة بعد حساب 
 التكرارات كل منيا:

 

 

 )كاف تربيعي(: 0قانون ك

يسمح لنا ىذا القانون بمعرفة مدى وجود فروق معنوية في إجابات التالميذ عمى أسئمة حيث 
 االستبيان

 

 

 ت م = التكرارات المشاىد.

 ت ن =  التكرارات النظرية.

 (.2025)× = درجة الخطأ المعياري × = 

 ىـ= يمثل عدد الفئات األعمدة

 (.8 -ت = درجة الحرية. )ت = ىـ 
 

 كيفية بناء االستبيان: -

 عدد التكرارات       

 111× النسبة المئوية   =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 العدد الكلي للعينة   

  2ت ن(   -)ت م      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  مجموع   2ك 

 ت ن          
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ىو مجموعة من األسئمة مرتبة بطرقة منيجية وىذه األسئمة يتم وضعيا في استمارة ترسل 
األجوبة في جداول إلى األشخاص المعنيين، وىذا لمحصول عمى األجوبة وبعدىا تبوب 

 لمطرح والمناقشة.

 حدود البحث: -5

قمنا بتوزيع االستمارات عمى مجموعة من اإلداريين و مدراء المراكز  :المجال المكاني 5-1

البيداغوجية لممعاقين ذىنيا أي عمى مستوى كل مركز وذلك عمى مراكز الببيداغوجية  النفسية

و أيضا   )والية غميزان(، واي الجمعة ، مازونة  المعاقين ذىنيا لدائرة المطمر ، وادي رىيو

 بالوالية غميران

 المجال الزماني: 5-2

 0281افريل  82إلى غاية  0281ماي 82شرعنا في إنجاز عممنا الميداني من 

 متغيرات البحث: -6

 إن المتغير المستقل ىو عبارة عن السبب في الدراسة. :المتغير المستقل 6-1

 ىو نتيجة المتغير المستقل.: المتغير التابع 6-2

 وفي دراستنا المتغير المستقل ىو: اإلدارة و التسيير . -

 .  الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة: وفي ىذه الدراسة المتغير التابع ىو -
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 الخالصة : 

لقد تضمن الفصل األول من الباب الثاني ليذا البحث منيجية البحوث واإلجراءات الميدانية 
وارتكز الطالبان الباحثان عمى ذلك في المعاينة الوصفية لممشكمة ثم بعد ذلك ضبط 
المتغيرات والوسائل المساعدة وفق مجال مكاني وزماني بيدف الوصول إلى الكشف عن 

 الحقيقة مع المواجية لمعديد من الصعوبات .
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 تمييد : 

إف طبيعة البحث ومنيجيتو تقتضي عمى الباحث تخصيص ىذا الفصؿ الذي يتناوؿ عرض 
ومناقشة النتائج المتحصؿ عمييا وعمى ىذا األساس قاـ الباحث بتحميؿ النتائج تحميال وصفيا 
يعتمد عمى الشرح والتعبير البسيط وىذا حسب الدراسة المسحية التي تناولت استمارة موزعة 

ومعرفة مدى صدؽ إيجابيتيـ مستعينا بمجموعة مف األدوات والوسائؿ عمى طاقـ إداري 
 والطرؽ اإلحصائية باإلضافة إلى تمثيؿ ىذه النتائج تمثيال بيانيا 

 

 ح ليا فوضى مما ييدد وجودىا، وىو ما يؤثر عمى النتائج المراد تحقيقيا .

خطط ييدؼ إلى و عمى تسيير محكـ يركز عمى األىداؼ التي وجد مف أجميا يقوـ عمى م
تحقيؽ الغايات، وذلؾ بانتياج سياسات واتخاذ قرارات محكمة وباستخداـ اإلمكانيات المادية 
والبشرية أحسف استخداـ، ترقى بالرياضة ذوي االحتياجات الخاصة إلى أعمى المستويات 

  التي تحقؽ

 ريؽ الذي يمثميا؟ىؿ تمنحكـ إدارة المؤسسة الحرية الكاممة في تسيير شؤوف الف: السؤال األول

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 المجدولة 2ك المحسوبة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ال نعم 10
02  

6021 

1010 1010 
 3 60 التكرارات غير داؿ 6

4033 1014 
 622 32 12 %النسبة 

 
شؤوف الفريؽ الذي ىؿ تمنحكـ إدارة المؤسسة الحرية الكاممة في تسيير : 10الجدول رقم 

 يمثميا؟



 الفصل الثاني :                                          عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 

 

50 

 
ىؿ تمنحكـ إدارة المؤسسة الحرية الكاممة في تسيير شؤوف الفريؽ الذي : 10الشكل رقم 

 يمثميا؟
 : عرض و تحميل

، وبعد %3،  في حيف أف نسبة تقدر بػ %60نعـمف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 
اختالؼ التكرارات المجمعة، فقمنا تحميؿ نتائج الجدوؿ لـ نستطع معرفة مدى تطابؽ أو 

 2020عند مستوى الداللة  4033المجدولة ىي  0وؾ 6021إذ تحصمنا عمى  0بحساب ؾ
وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة  1014، في حيف أنيا تساوي 6وعند درجة حرية 

ف المجدولة أي أنو توجد  داللة إحصائية بي 0المحسوبة  أصغر مف ؾ 0، وبما أف ؾ6
 .إدارة المؤسسة الحرية الكاممة في تسيير شؤوف الفريؽالتكرارات إذ أنو يوجد اختالؼ يبيف 

 :االستنتاج

نستنتج أف أغمب أساتذة المراكز النفسية البيداغوجية  لدييـ الحرية الكاممة في تسيير شؤوف 
مف اجؿ تطوير الفريؽ الذي يمثؿ المؤسسة ، وىذا راجع نزاىتيا في تدبير شؤونيا الداخمية ، 

 .الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة
 

اؼ دىؿ تعتبروف أف المسار اإلداري المنتيج في الرياضة المراكز يساير األى: السؤال الثاني
 المرجوة في المنظومة ؟

الداللة درجة  المجدولة 2ك 2ك المجموع اإلجابات السؤال
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 اإلحصائية الحرية المحسوبة
 ال نعم 12

02  
1011 

1010 1010 
 63 1 التكرارات داؿ 6

4033 1014 
 622 22 42 %النسبة 

 
ىؿ تعتبروف أف المسار اإلداري المنتيج في الرياضة المراكز يساير األىداؼ : 12الجدول رقم 

 المرجوة في المنظومة ؟

األىداؼ ىؿ تعتبروف أف المسار اإلداري المنتيج في الرياضة المراكز يساير : 12الشكل رقم 
 المرجوة في المنظومة ؟

 عرض وتحميل
 %22تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  %30مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

تشير الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع 
المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف أنيا 6وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  4033المجدولة ىي  0وؾ 1011
، وعميو فإف ىناؾ داللة إحصائية 0وعند درجة حرية  2026مستوى الداللة عند 1014تساوي 

 المجدولة، أي أف ىناؾ اختالؼ 0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0بيف التكرارات مادامت ؾ
 االستنتاج:
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ال الرياضة المراكز النفسية البيداغوجية نستنتج أف المسار اإلداري الذي تنتيجو أغمب 
تسطرىا، وىذا ألف ذلؾ المسار مبني عمى خطة سيئة وألف تمؾ يتوافؽ مع األىداؼ التي 

 النتائج المحصؿ عمييا تتنافى واألىداؼ المرجوة .

 ما رأيؾ في اإلطارات المكمفة بتسيير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ؟: السؤال الثالث
 

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 المحسوبة
 المجدولة 2ك

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ال نعم 10
02 64021 

1010 1010 
 60 3 التكرارات داؿ 6

4033 1014 
 622 12 32 %النسبة 

 
 ؟ما رأيؾ في اإلطارات المكمفة بتسيير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة: 10الجدول رقم 

 

 
 االحتياجات الخاصة ؟ما رأيؾ في اإلطارات المكمفة بتسيير الرياضة لذوي : 10الشكل رقم 

 عرض وتحميل
 %12تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  %32مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

تشير الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع 
المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف 6وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  4033المجدولة ىي  0وؾ 64021
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، وعميو فإف ىناؾ داللة 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 1014أنيا تساوي 
المجدولة، أي أف ىناؾ  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ

 اختالؼ
 :االستنتاج

المراكز النفسية  خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف اإلطارات المكمفة بتسيير الرياضة مف
في أغمب المراكز ، ىي غير مؤىمة لتسيير الرياضة لذوي البيداغوجية لممعاؽ ذىنيا 

 االحتياجات الخاصة
 

أال تروف بأنو يجب تأىيؿ مؤطريف لمقياـ بالتسيير اإلداري لمرياضة لذوي : السؤال الرابع
 حتياجات الخاصة رغبة في تحسيف المردود ؟اال

 2ك المجموع اإلجابات السؤال
درجة  المجدولة 2ك المحسوبة

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
 ال نعم 10

02  
01011 

1010 1010 
 3 60 التكرارات داؿ 6

4033 1014 
 622 32 12 %النسبة 

مؤطريف لمقياـ بالتسيير اإلداري لمرياضة لذوي أال تروف بأنو يجب تأىيؿ :  10الجدول رقم 
 في تحسيف المردود ؟ الخاصة رغبة االحتياجات
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أال تروف بأنو يجب تأىيؿ مؤطريف لمقياـ بالتسيير اإلداري لمرياضة لذوي : 10الشكل رقم 
 االحتياجات الخاصة رغبة في تحسيف المردود ؟

 
 عرض وتحميل:

 %32تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  %12أف نسبة مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ 
تشير الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع 

المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ
، في حيف 6وعند درجة حرية  2,20عند مستوى الداللة  4033المجدولة ىي  0وؾ 01011

، وعميو فإف ىناؾ داللة 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 1014أنيا تساوي 
المجدولة، أي أف ىناؾ  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ

 اختالؼ
 :االستنتاج

تتوفر  البيداغوجية لممعاؽ ذىنياالمراكز النفسية مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف الرياضة 
عمى كفاءات بشرية ذات خبرة ال بأس بيا، ومختصة بالتسيير اإلداري لكنيا غير كافية 
لذلؾ، حيث نرى أنو يجب تأىيؿ مؤطريف ومسيريف ليـ كفاءات عالية يساىموف في تطوير 

 .لذوي االحتياجات الخاصة  الرياضة

المنتيج في تسييركـ حاليا مقارنة بالنتائج المتحصؿ ما رأيؾ في النظاـ  :السؤال الخامس
 عمييا؟

 السؤال
 اإلجابات

 لمجموعا
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 داؿ 0 1010 1010  02 عشوائي مقبوؿ جيد 10
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 00012 1 1 3 التكرارات
0044 4006 

 622 30 30 32 %النسبة 
 

ما رأيؾ في النظاـ المنتيج في تسييركـ حاليا مقارنة بالنتائج المتحصؿ : 10الجدول رقم 
 عمييا؟

 
ما رأيؾ في النظاـ المنتيج في تسييركـ حاليا مقارنة بالنتائج المتحصؿ :  10الشكل رقم 

 عمييا؟

 عرض و تحميل :

 %42تشير إلى جيد، في حيف نجد نسبة  %32مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 
عشوائي وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في 42تشير إلي مقبوؿ،ونسبة

الجدوؿ لـ نستطع معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى 
وعند درجة 2020عند مستوى الداللة 0044المجدولة ىي  0وؾ10012المحسوبة  0قيمة ؾ
، وعميو 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 4006تساوي  ، في حيف أنيا0حرية 

المجدولة، أي  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0فإف ىناؾ داللة إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ
 أف ىناؾ اختالؼ

 االستنتاج:
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المراكز النفسية البيداغوجية لممعاؽ مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف النظاـ الذي تنتيجو أغمب 
ي تسييرىا ىو نظاـ مقبوؿ عمى العموـ، ونرجع ذلؾ إلى قمة كفاءة وخبرة القائميف ف ذىنيا

 اإلداري الرياضي  . عمى التسيير

ىؿ أف عدـ االستغالؿ الجيد لإلمكانيات المتاحة يرجع لسوء التسيير السؤال السادس: 
 اإلداري ؟

 

 السؤال
 اإلجابات

 المجموع
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ال نعـ 10
20 62 

1010 1010 

 61 3 التكرارات داؿ 0
0044 4006 

 622 32 02 %النسبة 
 

ىؿ أف عدـ االستغالؿ الجيد لإلمكانيات المتاحة يرجع لسوء التسيير : 10الجدول رقم 
 اإلداري ؟

 
يرجع لسوء التسيير  ىؿ أف عدـ االستغالؿ الجيد لإلمكانيات المتاحة: 10الشكل رقم 

 اإلداري ؟

 : عرض وتحميل
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تشير  %32تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  02مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 
الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع معرفة 

 62المحسوبة  0عمى قيمة ؾمدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا 
، في حيف أنيا تساوي 0وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  0044المجدولة ىي  0وؾ

، وعميو فإف ىناؾ داللة إحصائية بيف 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 4006
 المجدولة، أي أف ىناؾ اختالؼ 0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0التكرارات مادامت ؾ

 
 :االستنتاج

يمكف القوؿ أف التسيير اإلداري الجيد لو أىمية كبيرة في جميع المجاالت، وخاصة مجاؿ 
، حيث أف التسيير اإلداري الناجح يساعدنا  المراكز النفسية البيداغوجية لممعاؽ ذىنياأغمب 

عمى استغالؿ اإلمكانيات المادية والبشرية بشكؿ جيد وبالتالي تحقيؽ األىداؼ المرجوة داخؿ 
 المراكز

ىؿ ترى أف التسيير اإلداري السيئ في المراكز النفسية البيداغوجية  ىو مف : السؤال السابع
 الخاصة ؟ بيف عوامؿ فشؿ الرياضة لذوي االحتياجات

 

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ال نعـ 10
02  

02032 

1010 1010 
 1 63 التكرارات داؿ 0

0044 4006 
 622 42 22 %النسبة 

 
ىؿ ترى أف التسيير اإلداري السيئ في المراكز النفسية البيداغوجية  ىو  :10الجدول رقم 

 مف بيف عوامؿ فشؿ الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ؟
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ىؿ ترى أف التسيير اإلداري السيئ في المراكز النفسية البيداغوجية  ىو مف : 10الشكل رقم 

 بيف عوامؿ فشؿ الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ؟
 
 

 :عرض وتحميل
تشير  %30تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  70مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع معرفة 
 20.80المحسوبة  0مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف أنيا تساوي 0وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  0044المجدولة ىي  0وؾ
، وعميو فإف ىناؾ داللة إحصائية بيف 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 4006

 المجدولة، أي أف ىناؾ اختالؼ 0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0التكرارات مادامت ؾ
 االستنتاج:

المراكز النفسية القوؿ بأف سوء التسيير يؤدي إلى فشؿ  مف خالؿ كؿ ما سبؽ يمكف
، فنرى أف التسيير اإلداري الناجح يجب أف يتوفر في المراكز مف البيداغوجية لممعاؽ ذىنيا 

 أجؿ تطوير الرياضة لذوي االحتياجات خاصة والرياضة عامة .

 اضيةىؿ تتمقوف تحفيزات عند فوز فرقكـ في المنافسات الريالسؤال الثامن: 
 

الداللة درجة  2ك 2ك المجموع اإلجابات السؤال
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 اإلحصائية الحرية المجدولة المحسوبة

 ال نعم 10
02  

04002 

1010 1010 
 61 3 التكرارات داؿ 0

0044 4006 
 622 32 02 %النسبة 

 
 ىؿ تتمقوف تحفيزات عند فوز فرقكـ في المنافسات الرياضية: 10الجدول رقم 

 
 

 ىؿ تتمقوف تحفيزات عند فوز فرقكـ في المنافسات الرياضية: 10رقم الشكل 

 : عرض وتحميل
تشير  %32تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  02مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

إلي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع معرفة 
 59.20المحسوبة  0مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف أنيا تساوي 0وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  0044المجدولة ىي  0وؾ
، وعميو فإف ىناؾ داللة إحصائية بيف 0وعند درجة حرية  2026مستوى الداللة  عند4006

 المجدولة، أي أف ىناؾ اختالؼ 0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0التكرارات مادامت ؾ
 :االستنتاج
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مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف التحفيزات التي تعمب الدور األوؿ مف الناحية النفسية، ال تمنح 
وزارة التضامف ، وىذا راجع إلى أف تمؾ التحفيزات تقدـ مف طرؼ  ألغمب المراكز مف طرؼ

 المراكز التي تنتمي ليا تمؾ الفرؽ ،و ىذا راجع إلى تدني الرياضة .

 ىؿ توفر لكـ اإلدارة اليياكؿ والمالعب لمزاولة نشاطكـ ؟السؤال التاسع: 
 

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 المحسوبة
درجة  المجدولة 2ك

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية

 ال نعم 10
02  

43032 

1010 1010 
 2 02 التكرارات داؿ 6

4033 1014 
 622 2 622 %النسبة 

 
 ىؿ توفر لكـ اإلدارة اليياكؿ والمالعب لمزاولة نشاطكـ ؟: 10الجدول رقم 

 
 ىؿ توفر لكـ اإلدارة اليياكؿ والمالعب لمزاولة نشاطكـ ؟: 10الشكل رقم 

 :وتحميلعرض 
 %00تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  %100مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

تشير الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع 
المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف 6وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  4033لمجدولة ىي ا 0وؾ 38.40
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، وعميو فإف ىناؾ داللة 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 1014أنيا تساوي 
المجدولة، أي أف ىناؾ  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ

 اختالؼ
 :االستنتاج

تولي أىمية  المراكز النفسية البيداغوجية لممعاؽ ذىنيامف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف أغمب 
كبيرة لجانب اليياكؿ والمالعب، حيث ترى تمؾ المراكز تحتوي عمى أغمب أنواع المالعب 

 .والقاعات، والتي تتوفر عمى تجييزات حديثة مف أجؿ ممارسة النشاط الرياضي

 

 

 

 

 

 

روف أف عجز الرياضة المدرسية راجع إلى قمة اإلمكانيات المادية فقط ىؿ تالسؤال العاشر: 
 ؟

 اإلجابات السؤال
المجم

 وع
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

إلي  ال نعـ 01
  02 حد ما

10032 
1010 1010 

 داؿ 0
 4006 0044 1 3 6 التكرارات
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 622 42 32 30 %النسبة 
 

ىؿ تروف أف عجز الرياضة المدرسية راجع إلى قمة اإلمكانيات المادية : 01الجدول رقم 
 فقط ؟

 
ىؿ تروف أف عجز الرياضة المدرسية راجع إلى قمة اإلمكانيات المادية فقط : 01الشكل رقم 

 ؟

 عرض وتحميل
تشير  %40تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  30مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع  30 الي ال،
المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف 0وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  0044المجدولة ىي  0وؾ 62.40
، وعميو فإف ىناؾ داللة 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 4006أنيا تساوي 

المجدولة، أي أف ىناؾ  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ
 اختالؼ
 :االستنتاج

مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف قمة اإلمكانيات المادية ليست ىي السبب الوحيد الذي يؤدي 
، بؿ ىناؾ أسباب  المراكز النفسية البيداغوجية لممعاؽ ذىنياإلى العجز وفشؿ الرياضة 
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أخرى كما ورد ،ىنالؾ أسباب أخرى تتمثؿ في الموارد المالية والموارد البشرية، التنظيـ 
 اإلداري والتقني ... الخ
 ما رأيؾ في اإلمكانيات المتوفرة لديكـ ؟السؤال الحادي عشر: 

 

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 ةالمحسوب
 2ك

 المجدولة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ال نعم 00
02  

64012 

1010 1010 
 22 02 التكرارات داؿ 0

0044 4006 
 622 22 622 %النسبة 

 
 ما رأيؾ في اإلمكانيات المتوفرة لديكـ ؟: 00الجدول رقم 

 
 ما رأيؾ في اإلمكانيات المتوفرة لديكـ ؟: 00الشكل رقم 

 : وتحميلعرض 
 %60تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  100مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

تشير إلي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع 
المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف 0وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  0044لمجدولة ىي ا 0وؾ 19.60
، وعميو فإف ىناؾ داللة 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 4006أنيا تساوي 
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المجدولة، أي أف ىناؾ  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ
 .اختالؼ
 :االستنتاج

مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف الدولة تقـو بتوفير اإلمكانيات التي تساعد عمى تطوير 
لكنيا في بعض الحاالت تكوف غير كافية لتحقيؽ  االرياضة لذوي االحتياجات الخاصة 

 األىداؼ المرجوة لمتيسير اإلداري الراضي  .

يامكـ بنشاطات رياضية ىؿ تقـو اإلدارة بتدعيمكـ باإلمكانيات عند قالسؤال الثاني عشر:  
 ؟

 2ك المجموع اإلجابات السؤال
 المحسوبة

الداللة  درجة الحرية المجدولة 2ك
 اإلحصائية

 ال نعم 02
02  

0032 

1010 1010 

 2 02 التكرارات غير داؿ 6
4033 1014 

62 %النسبة 
2 2 622 

 
 قيامكـ بنشاطات رياضية ؟ىؿ تقـو اإلدارة بتدعيمكـ باإلمكانيات عند : 02الجدول رقم 

 
 ىؿ تقوـ اإلدارة بتدعيمكـ باإلمكانيات عند قيامكـ بنشاطات رياضية ؟: 02الشكل رقم 

 :عرض وتحميل
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 %00تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  %100مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 
تشير الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع 

المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ
، في حيف أنيا 6وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  4033المجدولة ىي  0وؾ2.40

 ، وعميو فإف ىناؾ داللة0وعند درجة حرية  2026ستوى الداللة عند م1014تساوي 
المجدولة، أي أف ىناؾ  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ

 .اختالؼ
 :االستنتاج

تقدـ إعانات المراكز النفسية البيداغوجية لممعاؽ مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف أغمب 
التي تمثميا في المنافسات الرياضية، وذلؾ لرفع المعنويات وبذؿ وتدعيمات مالية ومعنوية 

أكبر مجيود مف اجؿ خدمة الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة، وىذا ما يظير في 
التطبيقات اإلدارية الرياضية لمفتي ابراىيـ عماد : مبدأ الحوافز المادية وىذه المكافآت التي 

بنشاطو بكفاءة جيدة، وذلؾ بتقديـ مكافئات مباشرة بعد تؤدي بدورىا إلى تحفيز العامؿ لمقياـ 
 تأديتو عممو.

ىؿ سبؽ أف شاركتـ في المنافسات الرياضية لذوي االحتياجات السؤال الثالث عشر: 
 ؟ )المراكز النفسية البيداغوجية( الخاصة

 

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ال نعم 00
02 

32 
1010 1010 

 60 0 التكرارات داؿ 0
0044 4006 

 622 20 00 %النسبة 
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 ىؿ سبؽ أف شاركتـ في المنافسات الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة: 00الجدول رقم 
 ؟ )المراكز النفسية البيداغوجية(
 
 
 

 
 لذوي االحتياجات الخاصة ىؿ سبؽ أف شاركتـ في المنافسات الرياضية: 00الشكل رقم 

 ؟ )المراكز النفسية البيداغوجية(

 : عرض وتحميل
تشير  %75تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  25مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع معرفة 
 40المحسوبة  0مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف أنيا تساوي 0وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  0044المجدولة ىي  0وؾ
، وعميو فإف ىناؾ داللة إحصائية بيف 0وعند درجة حرية  2026توى الداللة عند مس4006

 المجدولة، أي أف ىناؾ اختالؼ 0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0التكرارات مادامت ؾ
 :االستنتاج

مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف منافسات الرياضية االحتياجات الخاصة لـ تمتقي اىتماما 
كات الكثيرة مف طرؼ المراكز النفسية البيداغوجية لممعاقيف كبيرا، وىذا يتمثؿ في عدـ المشار 

 ذىنيا ، وىذا راجع النحطاط اإلدارة و التسيير 
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ىؿ تتمتعوف باستقاللية في تحديد الرياضييف المشاركيف في المنافسات السؤال الرابع عشر: 

 الرياضية ؟
 

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 المحسوبة
 2ك

 المجدولة
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 أحيانا ال نعـ 00
02 

04002 
1010 1010 

 3 1 62 التكرارات داؿ 0
0044 4006 

 622 02 42 02 %النسبة 
ىؿ تتمتعوف باستقاللية في تحديد الرياضييف المشاركيف في المنافسات : 00الجدول رقم 

 الرياضية ؟

 
في تحديد الرياضييف المشاركيف في المنافسات  ىؿ تتمتعوف باستقاللية: 00الشكل رقم 
 الرياضية ؟

 :عرض وتحميل
تشير  %30تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  50مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع  20 الي ال،
المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف 0وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  0044المجدولة ىي  0وؾ 20. 29
، وعميو فإف ىناؾ داللة 0وعند درجة حرية  2026لة عند مستوى الدال4006أنيا تساوي 
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المجدولة، أي أف ىناؾ  0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0إحصائية بيف التكرارات مادامت ؾ
 اختالؼ

 
 
 
 

 االستنتاج:

مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف أغمبية المراكز تعطي الحرية الكاممة ألستاذ التربية البدنية في 
لذوي االحتياجات الخاصة ، وىذا يؤدي إلى تحقيؽ أفضؿ أداء ميامو الخاصة بالرياضة 

 النتائج عمى الصعيد الوطني والمحمي وبالتالي الرفع في مستوى الرياضية .

 ىؿ ىناؾ اتصاالت بينكـ وبيف المدارس التربوية لالبتدائي  ؟السؤال الخامس عشر: 

 المجموع اإلجابات السؤال
 2ك

 المحسوبة
 المجدولة 2ك

درجة 
 الحرية

لداللة ا
 اإلحصائية

 ال نعـ 00
02  

0032 

1010 1010 
 60 3 التكرارات غير داؿ 6

4033 1014 
 622 12 32 %النسبة 

 
 

 ىؿ ىناؾ اتصاالت بينكـ وبيف المدارس التربوية لالبتدائي  ؟ :00الجدول رقم 
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 ؟  ىؿ ىناؾ اتصاالت بينكـ وبيف المدارس التربوية لالبتدائي: 00الشكل رقم 

 : عرض وتحميل
 %60تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  %40مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 

تشير الي ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع 
المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ

، في حيف أنيا 6وعند درجة حرية 2020عند مستوى الداللة  4033المجدولة ىي  0وؾ2.40
، وعميو فإف ىناؾ داللة إحصائية 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 1014تساوي 

 المجدولة، أي أف ىناؾ اختالؼ 0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0بيف التكرارات مادامت ؾ
 :االستنتاج

رغـ التنسيؽ بيف وزارة التربية و وزارة التضامف  بحيث مف خالؿ كؿ ما سبؽ نستنتج أف 
ترؾ المجاؿ مفتوح أماـ أساتذة التربية البدنية في المؤسسات التربوية و المراكز لكي تسيؿ 
عممية االتصاؿ بيف الطرفيف، ونالحظ ذلؾ في أف نسبة قميمة مف األساتذة ليس ليـ 

 نيـ .اتصاالت فيما  بي
 

 ىؿ تتبع إدارة المراكز النفسية البيداغوجية خطة تنظيمية لتطوير ىذه الرياضة ؟: 16السؤال 
 

درجة  المجدولة 2ك المحسوبة 2ك المجموع اإلجابات السؤال
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
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 ال نعم 16
02  

2002 

1010 1010 
 3 61 التكرارات داؿ 6

4033 1014 
 622 02 32 %النسبة 

 
ىؿ تتبع إدارة المراكز النفسية البيداغوجية خطة تنظيمية لتطوير ىذه : 16الجدول رقم 

 الرياضة ؟

 
ىؿ تتبع إدارة المراكز النفسية البيداغوجية خطة تنظيمية لتطوير ىذه : 16الشكل رقم 

 الرياضة ؟
 : عرض وتحميل

 %20تشير إلى نعـ، في حيف نجد نسبة  %80مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة 
ال، وعند مقارنتنا ليذه النسب التي تقابؿ التكرارات المبينة في الجدوؿ لـ نستطع  ىتشير إل

المحسوبة  0معرفة مدى تطابؽ أو اختالؼ التكرارات المجمعة، حيث تحصمنا عمى قيمة ؾ
، في حيف أنيا 6رية وعند درجة ح2020عند مستوى الداللة  4033المجدولة ىي  0وؾ7.20

، وعميو فإف ىناؾ داللة إحصائية 0وعند درجة حرية  2026عند مستوى الداللة 1014تساوي 
 المجدولة، أي أف ىناؾ اختالؼ. 0المحسوبة  أكبر مف ؾ 0بيف التكرارات مادامت ؾ

 :االستنتاج 
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مف خالؿ كؿ ما سبؽ نستنتج أف التنظيـ  يتمقى اىتماما ، وذلؾ بسبب اإلطارات المختصة 
، التي تسعى لتطوير  خطط تنظيمية المراكز النفسية البيداغوجيةلمتنظيـ  المحكـ ، ىناؾ 

 رياضة ذوي االحتياجات الخاصة  .

 
 
 
 
 
 

 إستنتاج عام :

ف المدراء و اإلدارييف و األساتذة المراكز مف خالؿ تفحص نتائج االستبياف الذي قدـ لكؿ م
النفسية  البيداغوجية ، تـ التوصؿ إلى بعض الحقائؽ التي كنا نصبوا إلييا والتي تـ 
تسطيرىا في الفرضيات، حيث وجدنا أف التسيير اإلداري السيئ يساىـ بقسط كبير في عدـ 

توى الرياضة ذوي االحتياجات استغالؿ اإلمكانيات المادية والبشرية، كما يؤدي إلى تدني مس
الخاصة وىذا كمو يحقؽ صحة الفرضية العامة التي مفادىا أف التسيير اإلداري لو تأثير 

 سمبي عمى الرياضة ذوي االحتياجات الخاصة.

كما وجدنا أف توفر اإلمكانيات المادية يساىـ  في تحقيؽ نتائج وىذا ما يحقؽ لنا الفرضية  -
محتواىا دور اإلمكانيات المادية في تحسيف الرياضة ذوي  الجزئية األولى التي كاف

 االحتياجات الخاصة.
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حيث وجدنا أف مستوى التنظيـ في المنافسات الرياضية أغمبو متوسط وىو ما أثر في  -
البموغ إلى النتائج المرجوة وكؿ ىذا يحقؽ الفرضية الجزئية الثانية التي تتعمؽ بأىمية التنظيـ 

 ي لمرياضة ذوي االحتياجات الخاصة.في التسيير اإلدار 

 مناقشة الفرضيات :

بحث عممي ىو الخروج ببعض االستنتاجات و  أوجيد فكري   أواليدؼ مف كؿ عمؿ  أف
 أو، كمرجع اتخاذىاو  آخروفيعتمد عمييا باحثوف  أفالتوصيات و االقتراحات التي يمكف 

 بحوثيـ بمعموماتنا و االستفادة منيا و لو بنسبة ضئيمة، إثراءكمنطمؽ لدراستو بغية 

 :عمى النتائج المدونة و المحققة نجد ما يمي   اإلطالعو مف خالؿ بحثنا ىذا و بعد 

 

اإلمكانيات المادية و دورىا في تحسيف مردود و تطوير الرياضة  - : : الفرضية األولى
 لذوي االحتياجات الخاصة.

المحور الثاني،  أف اختالؼ أراء المدراء و اإلدارييف فيما يخص دور يتبف لنا مف أسئمة  -
 اإلمكانيات المادية، الذي ليس مف شرط  كعامؿ أساسي، في تحسيف مردود نتائج

اليدؼ األساسي الدور و  الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة عمى العموـ ، عمى الرغـ مف
وخمؽ الجو الصالح  ،أحسف استخداـ مراكزال ىذه مف استخداـ اإلمكانيات المادية في

المناسب لتشغيؿ كافة الموارد المتوفرة إلى أقصى طاقاتيا الممكنة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة 
و ىذا ما يحقؽ لنا الفرضية الجزئية األولى، التي كاف محتواىا دور  ،بأقؿ التكاليؼ

 اصة .اإلمكانيات المادية في تحسيف الرياضة لذوي االحتياجات الخ
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 . لإلدارة والتسيير دور تطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة -:  الفرضية الثانية

اتضح لنا مف أسئمة المحور األوؿ، أف معظـ المدراء و اإلدارييف يعتبروف أف نقص في   -
التدني اإلدارة و التسيير في المراكز النفسية البيداغوحية لممعاؽ ذىنيا يؤدي إلى التدىور و 
معب ت و االنحطاط  في تطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ، فميذا اإلدارة و التسيير

المراكز، وىذا كمو ما يحقؽ الفرضية  يذهل الرياضة دور كبير و فعاؿ في الرفع مف مستوى
العامة التي مفادىا أف التسيير اإلداري لو تأثير سمبي عمى الرياضة لذوي االحتياجات 

 ة  .الخاص

 

 

 

 

  : توصيات و اقتراحات

 

  : وصينعمى ضوء النتائج التي توصمنا إلييا و االستنتاجات التي خرجنا بيا 

لية و أف و اتخاذ القرارات الالزمة و الصائبة و تحمؿ المسؤ المدراء و اإلدارييف عمى - .
اإلدارييف المراكز النفسية البيداغوجية يجب عمى  .يكونوا قادريف عمى أداء عمميـ بشكؿ جيد

 - أف يكونوا مقتنعيف بالمينة محبيف و مخمصيف ليا لممعاقيف 
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اإلدارييف المراكز النفسية إدراؾ أىمية الرياضات و األنشطة التي تمارس في مختمؼ - 
 .سواء كانت فردية أو جماعية مع إعطاء حؽ لكؿ منيا البيداغوجية لممعاقيف 

توزيع الوقت و الحجـ الساعي عمى الرياضات و األنشطة التي  المدراء و اإلدارييف عمى -
 . تمارس في منشآتيـ و ذلؾ حسب األولوية و األفضمية

و تحسيف العالقة و األساتذة  اإلدارييف المراكزمدراء يجب إعطاء أىمية بالغة مف قبؿ  -
 .ألف كؿ منيـ في حاجة إلى األخربينيـ حتى تصؿ العالقة حسنة و لما ال عالقة تكامؿ 

  بيف وزارة التضامف و وزارة التربية و وزارة الشباب و الرياضة ضرورة التنسيؽ  - 

لذوي  مف أجؿ تطوير الرياضة المدراء و اإلدارييف و األساتذة  يجب التعاوف بيف - 
لمنافسات سواء الفردية منيا أو الجماعية و مف أجؿ المشاركة في ا االحتياجات الخاصة

 . المحمية و الوطنية منيا الدولية
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 خالصة عامة : 

تعتبر الممارسة الرياضية لممراكز النفسية البيداغوجية بعدا مف األبعاد األساسية لمنظومتيا 

تساىـ وبصفة ممموسة في تجسيد غاياتيا وأىدافيا، يستوجب عمى كؿ مف يشرؼ عمييا أف 

وأف يعمؿ عمى بعث نفس جديدة في كؿ أنواعيا بمختمؼ المراحؿ يولييا العناية الالزمة 

التعميمية، ولتحقيؽ ذلؾ يجب إعادة النظر في الرياضة ذوي االحتياجات الخاصة عموما 

والتسيير اإلداري خصوصا فبدوف تسيير محكـ ودقيؽ فإف عمؿ الييئات المعنية بالرياضة 

 ياتيا .المراكز النفسية البيداغوجية تصب أىدافيا وغا

وتتجمى لنا مف خالؿ مراحؿ سابقة المنافسات الرياضية لممراكز النفسية البيداغوجية في 

بالدنا تختمؼ مف حيث التسيير اإلداري والتنظيـ باختالؼ المنافسات ، مما يبيف واقع اإلدارة 

 و التسيير في تطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة .
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 استمارة استبيان

 في إطار إنجاز مذكرة مكممة لنيل شيادة ماستر في النشاط الحركي المكيف تحت عنوان :

 

 واقع التسيير اإلداري لمبرامج األنشطة الرياضية                            

 لممعاقين ذهنيا داخل المراكز النفسية البيداغوجية.                             

   

 

 

 

نرجو منكم ملء ىذه االستمارة باإلجابة عن أسئمتنا بكل صراحة وصدق من أجل التوصل 
 إلي نتائج دقيقة تفيد الدراسة .

 ولكم منا فائق التقدير واالحترام

 X بـ  ة المختارةعمى اإلجاب : توضع العالمةمالحظة 

 

 تحت إشراف األستاذ: :                                               من إعداد الطالب

 ضيلو مناد ف -رحوي خميل                                              -
 بومية زىير -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6102/6102السنة الجامعية 

 :............................ االسم والمقب

 :  ............................. اسم المركز

 : .................................... السن

 : ................................... الجنس

 : ............. عدد سنوات الخبرة في المنصب

 

 :لممعاقين ذهنيا  استمارة االستبيان الخاصة بالمدراء و اإلداريين لممراكز النفسية البيداغوجية



 

 تطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة : المحور األول : التسيير اإلداري ودوره في التأثير عمى

 

 ىل تمنحكم إدارة المؤسسة الحرية الكاممة في تسيير شؤون الفريق الذي يمثميا؟ -1

 نعم                                    ال

 

اإلداري المنتيج في الرياضة المراكز يساير األىداف المرجوة ىل تعتبرون أن المسار  -0
 في المنظومة ؟

 نعم                                    ال

 

 ما رأيك في اإلطارات المكمفة بتسيير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ؟ -4

 مؤىمة                        غير مؤىمة

 

مؤطرين لمقيام بالتسيير اإلداري لمرياضة لذوي االحتياجات أال ترون بأنو يجب تأىيل  -3
 الخاصة رغبة في تحسين المردود ؟

- 

 ما رأيك في النظام المنتيج في تسييركم حاليا مقارنة بالنتائج المتحصل عمييا؟ -1

 جيد                     مقبول                     عشوائي



 

 لإلمكانيات المتاحة يرجع لسوء التسيير اإلداري ؟ىل أن عدم االستغالل الجيد  -1

 نعم                                    ال

 

ىل ترى أن التسيير اإلداري السيئ في المراكز النفسية البيداغوجية  ىو من بين عوامل  -1
 فشل الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ؟

 نعم                                    ال

: دور اإلمكانيات المادية في تحسين مردود وتطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة  يالمحور الثان

. 

 

 ىل تتمقون تحفيزات عند فوز فرقكم في المنافسات الرياضية ؟ -1

 نعم                                    ال

 ىل توفر لكم اإلدارة اليياكل والمالعب لمزاولة نشاطكم ؟ -0

 نعم                                    ال

 ىل ترون أن عجز الرياضة المدرسية راجع إلى قمة اإلمكانيات المادية فقط ؟ -4

 نعم                                    ال

 ما رأيك في اإلمكانيات المتوفرة لديكم ؟ -3

 كافية                           غير كافية وغير صالحة



 ىل تقوم اإلدارة بتدعيمكم باإلمكانيات عند قيامكم بنشاطات رياضية ؟ -1

 نعم                                   ال

 .المحور الثالث : مساهمة التنظيم في تطوير الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة 

المراكز النفسية ( ىل سبق أن شاركتم في المنافسات الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة -1
 ؟ )البيداغوجية

 نعم                                    ال

 ىل تتمتعون باستقاللية في تحديد الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية ؟ -0

 نعم                                   ال

 

 ىل ىناك اتصاالت بينكم وبين المدارس التربوية لالبتدائي  ؟ -4

 نعم                                   ال

 

 ىل تتبع إدارة المراكز النفسية البيداغوجية خطة تنظيمية لتطوير ىذه الرياضة ؟ -3

 

 ل                              نعم     

 

 

 



 : ممخص البحث

 

ذىنيا  تطرقنا في بحثنا ىذا إلى واقع التسيير اإلداري لبرامج األنشطة الرياضية لممعاقيين
داخل المراكز النفسية البيداغوجية حيث تيدف ىذه الدراسة إلى مسح واقع اإلدارة وتنظيم 
المنشآت الرياضية الخاصة بمراكز المعاقين ذىنيا بمختمف دائرات والية غميزان.إلى جانب 

لدور الفعال لإلدارة الرياضية في تحسين الممارسة الرياضية وخاصة لدى ىذه الفئة ابراز ا
بطبيعة الحال المعاقين ذىنيا كونيا أشد وأصعب إعاقة في المجتمع وتم اإلستعانة بالمنيج 
المسحي نظرا لطبيعة الموضوع ألنو يحتاج إلى الوصف والشرح المفصل وكذلك تم اختيار 

ة مع مراعات المجال البشري والمجال الزماني والمكاني وكذلك العينة بطريقة منتظم
استخدمنا في الجانب اإلحصائي النسبة المئوية واختبار الكيدو أما الوسائل اإلحصائية 
فاستخدمنا اإلستمارة واإلستبيان وكان تحميل النتائج كل سؤال عمى حدى وعميو توصمنا من 

يق الفرضيات المقترحة وكذلك األىداف المسطرة خالل مقابمة النتائج بالفرضيات إلى تحق
ولذلك يجب عمى مسيري اإلدارة اإلىتمام الكامل بفئة المعاقين حتى يكون فيو دور إيجابي 

 لإلدارة .  

 الكممات المفتاحية : 

 التسيير . -اإلعاقة العقمية   –اإلعاقة  –اإلدارة -

 

  



Résumé de la recherche: 

 

Nous avons discuté dans nos recherches à la réalité de la gestion administrative des 

programmes d'activités sportives Amaaqaan mentalement dans l'enseignement des centres 

psychologiques. Cette étude vise à étudier la réalité de la gestion et de l'organisation des 

installations sportives pour les centres handicapés mentaux dans divers circuits et côté 

Glizan.aly de l'État soulignent le rôle actif de la gestion du sport dans l'amélioration de la 

pratique sportive, en particulier chez les Cette catégorie, bien sûr, est handicapée mentale car 

elle est la plus difficile et la plus difficile de la société: la méthode d'enquête a été utilisée en 

raison de la nature du sujet car elle nécessite une description et une explication détaillées. Fait 

le tour temporelle et spatiale, ainsi que nous avons utilisé dans le pourcentage d'aspect 

statistique et essai Alkidu Les méthodes statistiques Fastkhaddmna forme et questionnaire a 

été l'analyse des résultats de chaque question séparément et elle est parvenue à travers les 

hypothèses de résultats d'entrevue pour obtenir les hypothèses proposées, ainsi que les 

objectifs de la règle, de sorte que les responsables de l'administration doivent remplir une 

attention à la catégorie des personnes handicapées afin que Il a un rôle positif pour la gestion. 

Mots-clés: 

- Gestion - Handicap - Handicap mental – Gestion 

  



Research Summary: 

 

In this research, we discussed the reality of the administrative management of the programs of 

sports activities for the mentally disabled within the psychological centers of pedagogy. The 

aim of this study is to survey the reality of the administration and organization of the sports 

facilities for mentally handicapped centers in the different circuits of the state of Gleizan. This 

category, of course, is mentally handicapped because it is the most difficult and most difficult 

in society. The survey method was used because of the nature of the subject because it needs 

detailed description and explanation. The sample was chosen in a systematic manner, The 

statistical analysis used the questionnaire and the questionnaire. The analysis of the results 

was done on each question. Therefore, by interviewing the results, we reached the hypotheses 

to achieve the proposed hypotheses as well as the set goals. Therefore, the managers of the 

administration should pay full attention to the disabled. It has a positive role for management. 

key words : 

- Management - Disability - Mental disability - Management.. 
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