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دور النشاط البدني الریاضي التربوي في بعث الحركة الریاضیة 
 رلجزائاالوطنیة في 

  الجزائر -    بن قناب الحاج.د
  
  :مشكلة البحث  مقدمة و -

عند انتهاء الدراسة في المرحلة األساسية ينتقل الطالب إلى الدراسة في المرحلة الثانوية وهم 
الدور وفي كل من الحالتين نجد أن األمر يتطلب عناية  عادة إما في دور المراهقة أو اجتازوا هذا

  .خاصة وتوجيها سديدا لتحقيق األهداف الخاصة للتربية البدنية والرياضية 
ويعتبر النشاط البدني الرياضي التربوي ناحية أساسية ومهمة في برنامج التربية البدنية 

نية عموما والرياضة المدرسية خصوصا والرياضية ودعامة قوية ترتكز عليها الحركة الرياضية الوط
إضافة لذلك فإن النشاط البدني الرياضي التربوي يأتي مكمال للنشاط الرياضي الذي يزاول في دروس 

  .التربية البدنية والرياضية المقررة ،ويجب أن تنظر المدرسة نظرة جدية لهذا النشاط 
سية والنشاط البدني الرياضي التربوي وبالرغم من األهمية التي تكتسيها الفرق الرياضية المدر

في اكتشاف المواهب الشابة لتدعيم الفرق النخبوية الوطنية إال أن الكثير من البحوث في حقل التربية 
البدنية والرياضية منصب على فرق النخبة أما في المجال التربوي فهو مقتصر على جانب واحد وهو 

ات التعليمية في مختلف المراحل في حين هناك شبه إهمال درس التربية البدنية والرياضية في المؤسس
  .في عالقة النشاط البدني الرياضي التربوي مع الحركة الرياضية الوطنية 

إن عدم التطرق بالبحث إلى هذا النشاط أو التطرق السريع ال يعني أن الفرق الرياضية 
  ه ال يكتسي أي أهمية المدرسية أو النشاط البدني الرياضي التربوي غير موجود أو أن

إن البحث في النشاط البدني الرياضي التربوي ومعرفة المعوقات التي تعترض طريقه :مما تقدم 
يساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة المدرسية بشكل خاص والرياضة الوطنية بشكل عام ومنه طرح 

  :الباحث التساؤالت التالية 
ير الحسن لممارسة حقيقية وفعالة للنشاط البدني هي المشاكل والعراقيل التي تعيق الس ما -

 الرياضي التربوي ؟

 الرياضي التربوي في الحركة الرياضية الوطنية ؟ يهو الدور الذي يلعبه النشاط البدن ما -

 ؟المدرسةالنشاط البدني الرياضي التربوي في ب اهتمام اإلدارة المدرسيةهل تولي  -



  اجلزائر -   بن قناب احلاج.د                                                                     ٢جملة علوم الرياضة  العدد 
 

 
 

٢٥٦ 

بدني الرياضي التربوي في بعث الحركة الرياضية دور النشاط ال: " إن بحثنا المرسوم بـ
جاء لإلجابة على هذه التساؤالت ، ونأمل أن نخرج بنتائج يستفيد منها المشرفون " الوطنية 

              هم والقائمون على النشاط البدني الرياضي التربوي حتى يتسنى لهم القيام بواجب
  .هعلى أكمل وج

  :أهـداف البـحـث  -
 .لنشاط البدني الرياضي التربويا ةالتي تعيق السير الحسن للممارس لالمشاك تعرف على .١

 .النشاط البدني الرياضي التربوي في بعث الحركة الرياضية الوطنية الذي يلعبه دورتعرف على ال .٢

 ؟ داخل المدرسة اهتمام اإلدارة المدرسية بالنشاط البدني الرياضي التربويتعرف على  .٣

  :فـرضـيات البـحـث -
 لنشاط البدني الرياضي التربوي اهناك عدة مشاكل تعيق السير الحسن لممارسة  .١

الحركة الرياضية  بعث دورا أساسيا في التربوي يالبدني الرياضيلعب النشاط  .٢
 .الوطنية وذلك بالتدعيم بالموهوبين والرياضيين الممتازين 

  .داخل المدرسة لتربويالنشاط البدني الرياضي ابال تولي اهتمام   اإلدارة المدرسية .٣
  :اتـريف المصطلحـتع -

 :  النشاط البدني الرياضي التربوي

ميدان تجريبي هدفه تكوين المواطن الصالح الالئق من الناحية البدنية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن 
اطات كما أنه مجموعة النش.طريق ممارسة ألوان النشاط البدني اختيرت من أجل تحقيق هذه األهداف 

 البدنية المختارة التي يمارسها األفراد وفقا لحالة كل واحد منهم  

   :الحركة الرياضية الوطنية 
تصبوا في شان تطوير وخدمة  ةالحركة الرياضية الوطنية تلك الهياكل والتدابير المنتهج

  . الرياضة وتربية النشء على المستوى  الوطني
  : ابهةـات المشـالدراس

المتشابهة جانبا هاما يجب على الباحث تناوله واعتباره مجاال خصبا إلغناء تعتبر الدراسات 
  .وتستعمل هذه الدراسات للحكم و المقارنة و اإلثبات أو النفي ، بحثه به 

بينما البحوث و الدراسات في مجال التربية البدنية و الرياضية عن الرياضة المدرسية قليلة جدا 
ة البدنية و الرياضية إذ أنه من خالل تصفحنا للمذكرات و الوسائل في و الكثير منها عن دروس التربي
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التربية البدنية و الرياضية بالكلية وجد فريق البحث دراسات و بحوث تقارب أو تشبه موضوع دراستنا 
  :يلي  ومن بين ذلك ما

 1998دراسة شعالل عبد المجيد   - 

  رسالة ماجستير غير منشورة "  معالجتهامعوقات ممارسة النشاط الرياضي الالصفي وطرائق " 
وهدف هذا البحث المسحي إلى دراسة المعوقات والمشاكل التي تقف أمام النشاط الرياضي 

  .الالصفي وتشخيص وتحديد هذه المعوقات وكذا محاولة إيجاد وطرائق لمعالجتها
  .صفيت لتطوير النشاط الرياضي الالكما هدف البحث إلى وضع توصيات عامة ومقترحا

طالب مشارك في النشاط الرياضي الالصفي  813للتربية البدنية و مدرس 118شملت عينة البحث 
  . )سنة أولى(طالب جامعي  747وكذا شملت عينة البحث 

وعلى ضوء هذه الدراسة خلص الباحث إلى عدم وجود برامج دقيقة خاصة بالنشاط الرياضي 
فة إلى النـقص الواضح في األدوات واألجهزة الالصفي ونقص كبير في المنشآت والمالعب إضا

التربية البدنية والرياضية المشرف المباشر على هذا النشاط  مدرسوالعتاد الرياضي وكذلك تهميش 
  .بدورها ةوعدم قيام الجمعية الرياضية المدرسي

  :1991دراسة بلحساين و الواسيني   - 
مذكرة ليسانس                                        " ة الوطنيةالرياضة المدرسية ودورها في بعث الحركة الرياضي "

ي إلى محاولة توضيح الرؤية و المفاهيم حول ماهية وأهمية الرياضية حويهدف هذا البحث المس
  .المدرسية كمادة أكاديمية في حل إشكالية الحركة الوطنية الرياضية 

المسؤولين على مستوى كل السلطات سواء كما يهدف إلى طرح مشكلة الرياضة المدرسية أمام 
  .في دعم الحركة الرياضية الوطنية  كانت محلية أو مركزية و توضيح أهميتها

مدرب  61تربية بدنية و رياضية للتعليم الثانوي و األساسي و  مدرس 179شملت عينة البحث 
  .مدن  8لمختلف التخصصات على مستوى 

  :لى توصيات أهمها على ضوء هذه الرسالة خلص الباحثان إ
 .ترقية الحالة العامة لكل أساتذة التربية البدنية و الرياضية -

    .الرفع من قيمة المعامل وكذا حجم الزي المخصص لدرس التربية البدنية والرياضية -
 .تكثيف المنافسات المدرسية -

ال من إرجاع زمام أمور القطاع الرياضي أصحاب الشأن فيه من اإلطارات ليكسب قلي -
 .مصداقيته



  اجلزائر -   بن قناب احلاج.د                                                                     ٢جملة علوم الرياضة  العدد 
 

 
 

٢٥٨ 

                               : 2002دراسة صالح الحاج وآخرون   -
يهدف هذا البحث  .مذكرة ليسانس" لواقع والطموح درس التربية البدنية و الرياضية بين ا "

المسحي إلى دراسة واقع درس التربية البدنية والرياضية في ثانويات والية تسمسيلت مع تحديد أهم 
حلول منطقية  اقتراحم ت .اقيل والمشاكل التي تعرقل السير الحسن لهذا الدرس في ثانويات الواليةالعر

  .ية والرياضية وفق الواقع والطموحلتطوير درس التربية البدن
تلميذ في المرحلة  900تربية بدنية والرياضية للتعليم الثانوي و  مدرس 20شملت عينة البحث 

  .الثانوية
  

  :الدراسة إلى أهم التوصيات التالية وقد خلصت هذه 
إيجاد حلول للمشاكل التي تقلل وتحط من مكانة درس التربية البدنية والرياضية في المجتمع 

لما لهذا األخير من أهمية قصوى لتالميذ مع ، بصفة عامة وتالميذ المرحلة الثانوية بصفة خاصة 
  : اقتراح بعض الحلول منها

  .وحجمها الزمنيرفع معامل المادة  -      
 .توفير العتاد والمنشآت الرياضية -

  :خاتمــة  -  
ولو بقليل من موضوع بحثنا حول النشاط البدني الرياضي  اختصتإن هذه البحوث والدراسات السابقة 

التربوي ودوره في بعث الحركة الوطنية كما تبين ذلك في بحث بلحساين عز الدين حماد واسيني الذي 
مدرسية والحركة الرياضية الوطنية أما بقية البحوث فلـم تتطرق جانب الحركة تطرق للرياضة ال
  بالتطرق إلى التربية البدنية والرياضية وكذا درس التربية البدنية والرياضية  واكتفتالرياضية الوطنية 

 :اسيةـة األسـالدراس -

  :ث ـج البحـمنه
أهدافها  واختالفمشكلة البحث  ختالفباوالتربوية  االجتماعيةإن المناهج تختلف في البحوث 

وموضوع هذه الرسالة دور النشاط البدني التربوي في بعث الحركة الرياضية الوطنية يفرض علينا 
الدراسة التي تتضمن الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو :" المنهج المسحي ويعرفه هويتي بأنه 

  . مجموعة من األوضاع  حداث أومن األ مجموعة موقف أو مجموعة من الناس أو
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  :يلي  ويتميز هذا المنهج بما
  .أنه دراسة مسحية  بهدف التعرف على تركيبها وخصائصها
 . أنه يهتم بالتدقيق في العوامل المختلفة المؤثرة في الظاهرة

أو  إذن المنهج المسحي هو عبارة عن استسقاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو التربوية 
هي عليه في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها  النفسية على ما

وبما أننا بصدد دراسة ظاهرة تربوية بيداغوجية . أو العالقة بينها وبين الظواهر األخرى المرتبطة بها 
ضية الوطنية  في وواقعية تتمثل في دور النشاط البدني الرياضي التربوي في بعث الحركة الريا

  :واليات 
  .مستغانم  - غليزان   –تسمسيلت  –تيارت 

 :ومن طبيعة المنهج المسحي أنه يسمح باستخدام أدوات مختلفة يحتاج إليها الباحث مثل
  .االستبيان  ،المالحظة، المقابلة

  :ث ـاالت البحـمج-  
بتوزيعه على مجموعة بعد اختيار الموضوع وتحكيم االستمارة وذلك :  يـالمجال الزمن -أ 

من الخبراء و األساتذة بقسم التربية البدنية والرياضية التابع لكلية العلوم االجتماعية والتربية 
وتم توزيعها على عينة البحث   وجمعها 2007 برايرف 23البدنية والرياضية بجامعة مستغانم في 

            .                         وجمعها بعد أسبوع 2007مارس  09 في
 غليزان، ،تيارت، تسمسيلت: شمل جميع الثانويات في كل من واليات:  المجال المكانـي -ب

  .مستغانم
المشرفين على دروس  المدرسينتم توزيع االستمارات على عدد من : ريـالمجال البش - ج    

  :مدرس التربية البدنية والرياضية١٣٤بلغ عددهم  دالتربية البدنية والرياضية وق
  : ثـالبح أدوات

  :بياناالست
ثم عرضنها  األسئلة دوإعدابيان االستمن خالل الدراسة الميدانية والنظرية تم تحديد محاور 

    . هذه األسئلة لمشكلة البحث التحقق من مدى مالئمة لتحكيمها بغرضترة على عدة خبراء ودكا
  .مراجعة كل المالحظات المسجلة ها وتمت بعدهااثم جمعن
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التربية البدنية و الرياضية قصد   مجموعة من المدرسيعلى  عالنتهاء من الصياغة وزِوبعد ا
العبارات الصعبة بما يسهل  لواستبدلت ك نلمفردات عبارات االستبيا عابهمياستالوقوف على مدى 

  .  فهم كل سؤال 
  : اءـطريقة اإلحص -

على األسئلة المطروحة من طرف العينة من أجل تحليل و ترجمة النتائج المحصل عليها بعد اإلجابة 
  :          اعتمدنا على ما يلي

  .النسبة المؤوية -
  .المتوسط الحسابي -
  

  :اقشتها ـائج و منـعرض النت
  النشاط البدني الرياضي التربوي ةالمشاكل التي تعيق السير الحسن للممارس :المحور األول 

  النسبة  ال  النسبة  نعم  ةــلـاألسئ
رنامج مسطر من طرف الوزارة خاص بدرس التربية هل هناك ب

  ؟ البدنية والرياضية
١٠.٤٤  ١٤  ٨٩.٥٦  ١٢٠  

  ٧٦.١١  ١٠٢  ٢٣.٨٩  ٣٢  هل هناك تطور في إخراج درس التربية البدنية والرياضية ؟
  ٦٩.٤٠  ٩٣  ٣٠.٦٠  ٤١  هل تتمكنون من إكمال برنامج المسطر خالل السنة ؟

البدنية والرياضية كاف  هل حجم الزمني المخصص لدرس التربية
  ١٠٠  ١٣٤  ٠٠.٠٠  ٠٠  ؟ لتلبية رغبات التالميذ

  ١٠٠  ١٣٤  ٠٠.٠٠  ٠٠  هل العتاد المتوفر يساعدكم على تحقيق أهداف الدرس ؟
  ٠٤.٤٨  ٠٦  ٩٥.٥٢  ١٢٨  هل تجدون صعوبة عند وضع خطة الدرس ؟

  
النشاط  ةللممارسيوضح إجابة المدرسين حول المشاكل التي تعيق السير الحسن  (1)جدول رقم 

  البدني الرياضي التربوي 
من خالل الجدول أعاله والمتعلق بمحور المشاكل التي تعيق ممارسة النشاط البدني التربوي في 

  :المدرسة نالحظ ما يلي  
مدرس ١٢٠إن عدد المدرسين الذين أجابوا بنعم أن هناك برنامج مسطر من طرف الوزارة قد بلغ 

فبهذا %  ١٠.٤٤مدرسا وهذا بنسبة  ١٤الذين نفوا ذالك فقد بلغ عددهم أما % ٨٩.٥٦وهذا بنسبة 
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يتضح أن الوزارة تسعى جاهدة على توحيد البرامج واألهداف على مستوى كل المؤسسات التربوية 
  .بالجزائر

تطور في إخراج درس التربية البدنية والرياضية فغالبة أما اإلجابة عن السؤال الثاني فيما يخص 
من هذا نستنتج أن حالة %  ٢٣.٨٩أما الذين أكدوا ذالك فكانت نسبة %  ٧٦.١١قد نفوا ذلك المدرسين

  .ال تفي بالنمو لدى التالميذ من جميع الجوانب ةتدريس هذه المادة روتيني
أما فيما يخص إن كان مدرس التربية البدنية والرياضية يتمكن من إكمال البرنامج المسطر خالل السنة 

مدرس  ٩٣انه يمكن ذلك أما الذين نفوا ذلك فقد بلغ ععدهم%  ٣٠.٦٠مدرس بنسبة  ٤١فقد أجاب 
وهذا يدل على أن مدرس التربية البدنية والرياضية يعاني من مشاكل تؤثر حتى %  ٦٩.٤٠بنسبة 

وكذلك الحجم الزمني المخصص لدرس التربية البدنية والرياضية  غير .على انجاز البرنامج المسطر
أما فيما يخص العتاد المتوفر % .  ١٠٠بنسبة  نرغبات التالميذ وهذا بإجماع كل المدرسيلتلبية  فكا

يرون عكس ذالك وهذا يعد % ١٠٠إن كان يساعد على تحقيق أهداف الدرس فكل المدرسين وبنسبة  
في  نكذلك من بين المشاكل التي تعيق الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التربوية واقر المدرسو

هاية انه فعال هناك صعوبات جمة أثناء رسم خطة الدرس وهذا كذلك من بين المشاكل التي تعاني الن
  .منها الممارسة الرياضية التربوية

  :نشاط البدني الرياضي التربوي والحركة الرياضية الوطنية : المحور الثاني 
  النسبة  ال  النسبة  نعم  األسئـلــة

تربوي وسيلة من أجل تدعيم هل يعتبر النشاط البدني الرياضي ال
  ٠٠.٠٠  ٠٠  ١٠٠  ١٣٤  ؟ الحركة الرياضية الوطنية

هل تعتبرون أن النشاط البدني الرياضي التربوي جزء من الحركة 
  ٩.٧٠  ١٣  ٩٠.٣٠  ١٢١  ؟ الرياضية الوطنية

هل يوجد تنسيق بين النشاط البدني الرياضي التربوي و الحركة 
  ؟ الرياضة الوطنية

٩١.٠٥  ١٢٢  ٨.٩٥  ١٢  

هل تعتبر النشاط البدني الرياضي التربوي من ضروريات انتقاء 
  ؟ الموهوبين لتدعيم فرق النخبة

٦.٧١  ٠٩  ٩٣.٢٩  ١٢٥  

ن ما رسوا النشاط إهل ترون بان هناك أبطال رياضيين سبق لهم و
  ؟ البدني الرياضي التربوي في مؤسستكم

٩١.٠٥  ١٢٢  ٩.٩٥  ١٢  
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الرياضي التربوي                                                                                                               يالمدرسين حول الدور الذي يلعبه النشاط البدنيوضح إجابة  )  ٢(جدول رقم 
  .في بعث الحركة الرياضية الوطنية

ين دور النشاط البدني الرياضي التربوي في بعث والذي يب)  ٢(يتبين لنا من خالل الجدول رقم 
يعتبرون أن %   ١٠٠نجد أن كل المدرسين وبنسبة  لففي السؤال األو.الحركة الرياضية الوطنية 

النشاط البدني الرياضي التربوي وسيلة من أجل تدعيم الحركة الرياضية الوطنية وهذا ما يؤكده الكثير 
ث تعتبر الرياضة المدرسية من الروافد الهامة في تحصيل الظل من المفكرين في المجال الرياضي حي

كما يعتبر  النشاط البدني الرياضي التربوي جزء من .المنتخبات الرياضية في شتى الفعاليات الرياضية 
مقابل %  ٩٠.٣٠إجابات المدرسين وذلك بنسبة  ةالحركة الرياضية الوطنية وهذا ما أكدته غالبي

أما فيما يخص إن كان هناك تنسيق بين الرياضة المدرسية والحركة .ذالك  من يرون عكس%  ٠٩.٧٠
يرون بأنه ال يوجد تنسيق %   ٩١.٠٥الرياضية الوطنية فجل المدرسين إن لم نقل الكل وذلك بنسبة    

كل هذا النقص سيؤثر سلبا في . بينهما باستثناء أقلية من الذين يرون عكس ذالك بأنه يوجد تنسيق
 .لرياضية الوطنيةالحركة ا

إن النشاط البدني الرياضي التربوي يعتبر من ضروريات انتقاء الموهوبين لتدعيم فرق النخبة فجل  
 ٦.٧١يتفقون على ذلك أما البقية وهي ضئيلة جدا %  ٩٣.٢٥المدرسين إن لم نقل الكل بنسبة تقدر 

لى الرياضة التي يبدعون فيها وتوجيههم إ نال يعتبرون ذلك من الضروريات  إن اكتشاف الموهوبي %
  .أحسن  مالبد أن يكون في المراحل السنية المبكرة لكي يكون عطائهم أكثر وإبداعه

وفي األخير فان غالبية المدرسين ال يرون  بان هناك أبطال رياضيين سبق لهم وان ما رسوا النشاط 
 ٩.٩٥ناك فئة قليلة تقدر ب إال أن ه%  ٩١.٠٥البدني الرياضي التربوي في مؤسساتهم وهذا بنسبة 

يرون بأنه فعال يوجد هناك أبطال رياضيين قد مارسوا النشاط الرياضي بمؤسساتهم وتم انتقائهم % 
  .حتى تسنى لهم فيما بعد أن يكونوا أبطال ةوتوجههم إلى الرياضة التي هم فيها أكثر عطاء ومر دودي
ساسي في تطوير الحركة الرياضية الوطنية أونستنتج في األخير لنشاط الرياضي التربوي دور هام 

  .وتدعمها بمختلف المواهب الشابة التي ستكون مستقبال خير خلف
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٢٦٣ 

  :التربية البدنية والرياضية اهتمام اإلدارة المدرسية بدرس: المحور الثالث
  النسبة  ال  النسبة  نعم  األسئـلــة

  ٧٧.٦١  ١٠٤  ٢٢.٣٩  ٣٠  ؟ة والرياضية هل هناك اهتمام من طرف اإلدارة بدرس التربية البدني
  ٧٧.٦٥  ٩٦  ٢٨.٣٥  ٣٨  ؟ هل هناك مراقبة من طرف اإلدارة لعمل المدرسين خالل الدرس

  ٨٢.٨٣  ١١١  ١٧.١٧  ٢٣  ؟ هل توافق اإلدارة على تنظيم دورات ومنافسات بين األقسام
  ١٠٠  ١٣٤  ٠٠.٠٠  ٠٠  ؟ هل تشجعكم اإلدارة على نشاطاتكم

بغرض  ةاإلدارة للرياضيين والفرق المدرسي هل من محفزات تقدمها
  ؟ التشجيع

٩٧.٧٧  ١٣١  ٢.٢٣  ٠٣  

هل من برامج أدراية وقانونية تدعم أعمالكم من الفئة الموهوبة داخل 
  ؟ وخارج المدرسة

١٠٠  ١٣٤  ٠٠.٠٠  ٠٠  

 هل تسيير اإلداري للرياضة المدرسية يخدم الحركة الرياضية الوطنية
  ؟

٨٥.٨٢  ١١٥  ١٤.١٨  ١٩  

 ييوضح إجابة المدرسين حول مستوى اهتمام اإلدارة المدرسية بالنشاط  البدن )٣(رقم  جدول
  . ةبالمدرسالرياضي التربوي 

          يوضح لنا الجدول أعاله ومن خالل السؤال األول أن هناك نسبة معتبرة من المدرسين وتقدر 
ة البدنية بينما هناك البعض منهم من يرون أن اإلدارة المدرسية ال تبالي بدرس التربي%  ٧٧.٦١ب 

من يرى انه فعال اإلدارة المدرسية تعطي اهتمام %  ٢٢.٣٩مدرس أي بنسبة ٣٠ويقدر عددهم ب 
لدرس التربية البدنية والرياضية وفي اإلجابة عن السؤال الثاني نجد نفس المالحظة حيث أن عدد 

  أي بنسبة  ٣٨الدرس يقدر ب  المدرسين من يرون أن اإلدارة المدرسية تراقب عملهم خالل
وفي هذا السياق ال %  ٧٧.٦٥أي بنسبة  ٩٦أما من أجابوا عكس ذلك فيقدر عددهم ب %   ٢٨.٣٥

بد على الجهات المعنية باألمر أن تولي اهتماما بالغا ويتجلى ذلك في السهر والمراقبة المستمرة إذ ما 
  .إلى بلوغ مستوى إبطال علميين أردنا أن نجني ثمار جهودنا في تكوين رياضيين وتوجههم

على أن اإلدارة ال توافق على تنظيم %  ٨٢.٨٣أي بنسبة ) مدرسا  ١١١(تتفق غالبية المدرسين 
دورات ومنافسات بين األقسام  من هذا يمكن القول بان ذلك سيؤثر سلبا على اكتشاف المواهب الشابة 

اإلدارة المدرسية ال تعمل على تشجيع على أن %  ١٠٠وكذلك يتفق جمع المدرسين كلهم بنسبة . 
مدرس التربية البدنية والرياضية كي يبذل جهدا أكثر وتأدية دوره الفعال في المدرسة خاصة وفي 

         أن %  ٩٧.٧٧ويتفق كذلك جلهم إن لم نقل الكل أي بنسبة . الحركة الرياضية الوطنية عامة 
ين كي تحفزهم على الممارسة أكثر وبذل مجهود اكبر هذه اإلدارة كذلك ال تعمل على تشجيع الرياضي
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هذا سيؤثر على ممارسة الرياضية داخل المؤسسات التربوية ويؤدي أي عدم نبوغ رياضيين  يوبالتال
أن %  ١٠٠ممتازين حتى يتم اكتشافهم وتوجيههم إلى النوادي الرياضية ويؤكد كل المدرسين بنسبة 

التي تدعم اكتشاف المواهب الشابة  وتدعمها داخل الوسط  نهذا يتم في غياب البرامج والقواني
على أن التسيير %  ٨٥.٨٢المدرسي وفي نهاية المطاف في السؤال األخير تتفق غالبيتهم وبنسبة

  .اإلداري الحالي ال يخدم الحركة الرياضية الوطنية
داخل المدرسة وهذا ما ونستنتج من هذا أن اإلدارة المدرسية ال تولي اهتماما بالممارسة الرياضية 

سيؤثر سلبا على ظهور أبطال علمين في شتى الفعاليات الرياضية عامة وعلى خزان النوادي الرياضية 
  . خاصة

  :ث ـامة للبحـلعات اـاالستنتاج
  :شة النتائج نستنتج ما يلي عرض ومناقمن خالل 

 –نها الحجم الساعيهناك مشاكل عدة تعيق السير الحسن لممارسة النشاط الرياضي التربوي م .١
 .خطة الدرس مصعوبة رس  –لعتاد الرياضي ا

 .الموهوبيننقص البرامج والقوانين التي تسيير وتنظم عمل المدرس مع الفئة  .٢

  .بعض النقائص في الجانب التنظيميالتسيير اإلداري للرياضة المدرسية وتسجيل  ةعدم مالئم .٣

على  ضمما يفر .تناسقه مع أعداد التالميذ المنشئات والعتاد الرياضي وعدم يالنقص الكبير ف .٤
 .وسائل بديلة تساعد على القيام بالدرس  المدرس 

أساسي في تطوير الحركة الرياضية الوطنية وتدعمها ولنشاط الرياضي التربوي دور هام  .٥
  .بمختلف المواهب الشابة

  :ات ــالتوصي -
 .مؤسسات التعليميةضرورة توفير المنشئات والعتاد الرياضي على مستوى جميع ال .١

تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من طرف المسؤولين على القطاع وذلك بالقيام بدورات  .٢
 .تفتيشية مستمرة والتركيز على إقامة وحضور الندوات الرياضية الهادفة

ضرورة مراقبة عمل الجمعيات الرياضية المدرسية في إنشاء فرق رياضية مدرسية  .٣
 .سات الرياضية بين األقسام والمدارس األخرى على مستوى أوسعمتخصصة وتكثيف المناف

الوالئية وإقامة  ضرورة انتقاء الالعبين الموهوبين من المؤسسات وتشكيل فرق رياضية .٤
 .بطوالت وطنية

 .إقامة التظاهرات الرياضية وتقديم المساعدات الالزمة لذلك .٥

المدرسية  لوطنية عامة والرياضةإعادة النظر في القوانين التي تحكم الحركة الرياضية ا .٦
 .خاصة
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الرياضية داخل المنظومة التربوية لكي تتاح فرصا أكثر  ةزيادة من الحجم الساعي للممارس .٧
  .الكتشاف المواهب وصقلها

  
  

  :ع ـادر والمراجـالمص
  .دار المعارف –االختبارات والقياسات في التربية البدنية  –أحمد سالمة هيم  -٠١

 1990 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –دوافع التوافق في النشاط الرياضي –راتب أسامة كامل  02-

 –دار الفكر  –الطبعة األولى  –المناهج المعاصرة في التربية البدنية  –أكرم زكي خطايبة  03-
1997.  

 1996–مصر  -دار الفكر العربي –أصول التربية البدنية والرياضية  –أمين أنور الخولي  04-

  –التربية الرياضية المدرسية دليل معلم الفصل وطالب التربية العلمية  –الخولي  أنورأمين  05-
  .1994 –دار الفكر العربي  –الطبعة األولى  

دار  -الطبعة الثالثة  –قانون التربية البدنية والرياضية المدرسية  –أمين أنور الخولي وآخرون  06-
 .1994 –القاهرة  –الفكر العربي 

دار الفكر  –أسس بناء برامج التربية البدنية والرياضية  –أمين أنور الخولي و محمد الحماحمي  07-
 .1990 –القاهرة  –

 .1993 –الجزائر  –قصر األمم نادي الصنوبر  –الجلسات الوطنية للرياضة  08-

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  اجلزائر -   بن قناب احلاج.د                                                                     ٢جملة علوم الرياضة  العدد 
 

 
 

٢٦٦ 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  لبحث العلميوزارة التعليم العالي و ا
  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  االجتماعية و التربية البدنية و الرياضية مكلية العلو
  

  استبيان موجه إلى المدرسين
  : المدرسي ـأخ

راجيا منكم ملئه بكل صدق وإخالص خدمـة  بيان االست ايشرفنا أن نضع بين أيديكم الطاهرة هذ
  .للبحث العلمي خاصة والرياضة عامة

  :وضوع البحث م
  .رلجزائادور النشاط البدني الرياضي التربوي في بعث الحركة الرياضية الوطنية في 

  :عند اإلجابة المناسبة ]   ×[  ضع عالمة 
 النشاط البدني الرياضي التربوي ةالمشاكل التي تعيق السير الحسن للممارس :المحور األول 

  ؟ بدرس التربية البدنية والرياضيةهل هناك برنامج مسطر من طرف الوزارة خاص  -١
  نعم                                            ال

  ؟درس التربية البدنية والرياضية مقارنة بالسنوات الماضية  إخراجهل هناك تطور في  -٢
  نعم                                            ال

  ؟ ل السنةبرنامج المسطر خالال إكمالهل تتمكنون من  -٣
  نعم                                            ال  

  ؟ هل حجم الزمني المخصص لدرس التربية البدنية والرياضية كاف لتلبية رغبات التالميذ -٤
  ال          نعم                                  

  ؟ األخرىوالرياضية بين المواد ن معامل المادة مناسب لمكانة  درس التربية البدنية أهل ترون  -٥
  نعم                                            ال

  ؟ هل هناك تنفيذ كامل لمراحل الدرس خالل الحصة -٦
  نعم                                            ال

  ؟ ون صعوبة عند وضع خطة الدرسهل تجد -٧
  ال       نعم                                     

  هل العتاد المتوفر يساعدكم على تحقيق أهداف الدرس ؟ -٨
  ال         نعم                                   
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  هل تتوفر مؤسستكم على مرشات ؟ -٩
  ال        نعم                                    

  سيةاالنتقاء في المنافسات الرياضية المدر: المحور الثاني
  ؟ ل سبق وأن حضرت فريق للمشاركة في المنافسات الرياضية المدرسيةه - ١

  ال              نعم          
  ؟ هل اإلمكانات الموجودة داخل المؤسسة كافية لتكوين التالميذ للمنافسات الرياضية المدرسية - ٢

  ال              نعم          
  ؟ لمدرسيةما ذا يمثل لكم االنتقاء في المنافسات الرياضية ا - ٣

  عملية اختيار وتوجيه  عملية توجيه    عملية اختيار        
  ؟ هل لديك برنامج خاص بعملية االنتقاء المشاركين للرياضة المدرسية - ٤        
  ال              نعم           

  ؟ هل تستعمل وسائل وأدوات بيداغوجية خالل عملية االنتقاء - ٥
  ال              نعم           
  ؟ على أي جانب تعتمد أثناء عملية االنتقاء - ٦

  الجانب المهاري والمورفولوجي           يالجانب المورفولوج             الجانب المهاري      

  الحركة الرياضية الوطنيةنشاط البدني الرياضي التربوي و: المحور الثالث
  ؟ الحركة الرياضية الوطنيةأجل تدعيم  وسيلة منالتربوي لرياضي البدني اهل يعتبر النشاط  - ١

  ال              نعم           
  ؟ الوطنية جزء من الحركة الرياضيةالتربوي لرياضي البدني اهل تعتبرون أن النشاط  - ٢

  ال                نعم           
  ؟ الوطنيةالرياضة الحركة  والتربوي لرياضي البدني اهل يوجد تنسيق بين النشاط  - ٣

 ال               نعم     

  ؟ البدني الرياضي التربوي من ضروريات انتقاء الموهوبين لتدعيم فرق النخبة النشاط هل تعتبر-٤
 ال                               نعم                      

هل ترون بان هناك أبطال رياضيين سبق لهم وان ما رسوا النشاط البدني الرياضي التربـوي فـي   -٥
  ؟ مؤسستكم

  ال                                نعم                      



  اجلزائر -   بن قناب احلاج.د                                                                     ٢جملة علوم الرياضة  العدد 
 

 
 

٢٦٨ 

  
  

  :التربية البدنية والرياضية المدرسية بدرس رةااإلداهتمام : المحور الرابع
  هل هناك اهتمام من طرف اإلدارة بدرس التربية البدنية والرياضية ؟ -١

  ال                نعم                                        
  ؟ لعمل األساتذة خالل الدرس اإلدارةهل هناك مراقبة من طرف  -٢

  نعم                                            ال   
  ؟ على تنظيم دورات ومنافسات بين األقسام اإلدارةهل توافق  -٣

  نعم                                            ال            
  ؟ على نشاطاتكم اإلدارةهل تشجعكم  -٤

  نعم                                            ال            
  ؟ للرياضيين والفرق المدرسية بغرض التشخيص  رةااإلدهل من محفزات تقدمها  -٥

  نعم                                            ال            
  ؟ وقانونية تدعم أعمالكم من الفئة الموهوبة داخل وخارج المدرسة ريةاإدهل من برامج  -٦

  نعم                                            ال            
  ؟ هل تسيير اإلداري للرياضة المدرسية يخدم الحركة الرياضية الوطنية -٧

  ال  نعم                                                      
 
 
  
 

 


