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المراحل التاریخیة للتربیة البدنیة والریاضیة بالجمهوریة الجزائریة
لحمر عبد الحق. د

ألساتذة التربیة البدنیة و الریاضیةأستاذ مساعد مدرسة العلیا 

:المقدمة- 
.التي ساهمت في تنمیة النشاطات البدنیة والریاضیة في الوسط المدرسي بالجزائرالشروط التاریخیة - 
.الممارسة البدنیة والریاضیة في الجزائر قبل االستعمار الفرنسي- 
.1962-1830الممارسة البدنیة والریاضیة أثناء االستعمار الفرنسي - 
.إلى یومنا هذا1962الممارسة البدنیة والریاضیة في الجزائر من سنة - 
.التوجهات السیاسیة والتربویة والریاضیة من خالل النصوص التشریعیة- 
.المیثاق الوطني- 
.قانون التربیة البدنیة والریاضیة- 
.1980قانون تنظیم المنظومة الوطنیة للثقافة البدنیة والریاضیة - 
.تعریف التربیة البدنیة والریاضیة في الجمهوریة الجزائریة- 
.التعریف- 
.أهداف التربیة البدنیة والریاضیة- 
.مبادئ تنظیم الحركة الریاضیة الوطنیة- 
.الخاتمة- 
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:المقدمة
من خالل استعراض تاریخ الحضارات القدیمة، تبین لنا أن النشاط البدني لإلنسان البدائي كان 

وفي العصر الحجري كما دلت اآلثار، اصطدم إنسان . منصبا بشكل أساسي على الكفاح بحثا عن الطعام
ألنواع منها، الكهوف مع الحیوانات المفترسة وعاش معها بصراع طویل وكثیرا ما كان فریسة لبعض ا

لذلك لجأ إلى استخدام الحجارة وصنع بعض األدوات التي تمكنه من التصدي لها، فكان أوال وأخیرا یعتمد 
على قوته العضلیة، وعندما كان یضطره األمر إلى الهروب من المخاطر كان البد له أن یجرب وأن 

قدم على حرب ال مرادة فیها بینه فوجد اإلنسان نفسه وسط واقع ی. یصارع ویصرع إذا تغلب علیه الخصم
من جهة وبین الطبیعة والوحوش من جهة ثانیة، فحاول جاهدا یدفعه حب البقاء أن یستجمع قواه لمجابهة 

من ناحیة أخرى، وبعد تشكیل جماعات من البشر لم المخاطر من ناحیة وأن یؤمن معیشته واستمراره 
كانت تنمو نتیجة احتكاكه بعوامل الطبیعة القاسیة، وهنا یتوقف اإلنسان عن االهتمام بقوته العضلیة التي

.أصبح اإلنسان یعاني من خطرین اثنین، األول مع الطبیعة والثاني مع أخیه اإلنسان
حیث أن " الویل للمغلوب"وعندما تطورت الجماعات البشریة أكثر وأصبحت القبائل تحلى بشعار 

الدمار والبطش بل واإلبادة، كانت تلحق بالشعوب المغلوبة، لذلك اهتمت القبائل بتدریب أبنائهم تدریبا 
.قاسیا یضمن لهم المقاومة والصراع ثم النصر

إلى أن ) آالف عام03دامت الفترة حوالي (نسان ترویض الحصان وفي مراحل أخرى، حاول اإل
أخذت المفاهیم العسكریة تتطور وعندما فرضت الخدمة اإللزامیة عند بعض الشعوب، وكان یوافقها 

أخذ التدریب الریاضي عندهم شكال منظما، حیث كانت " إال اإلغریق"تدریبات بدنیة وجسدیة قاسیة، لكن 
من حیاة المدینة والنظام السیاسي واالجتماعي، والمدینة نفسها لیست سوى معسكر الحرب جزءا ال یتجزأ

كم حارب اإلنسان أخاه اإلنسان النتزاع السلطة وتزعم القبیلة أو العشیرة، وكم من إنسان ضعیف . حربي
: منافترسته الوحوش ؟ لذلك كان هدف اإلنسان األول هو البعد عن القوة بكافة أشكالها لیضمن بقائه

فكان الشيء األساسي في بیته هو قوته . جري، رمي، صراع، مبارزة، قفز، سباحة، وركوب الخیل
. شعوبا ودوالالعضلیة واستعان بوسائل الطبیعة وسخر الحیوانات لخدمته، وتطورت القبائل لتصبح 

القا من وضمن هذا التطور الذي حققه اإلنسان لم ینس أن یكون دائب البحث عن وسائل القوة انط
.حرصه على حب الحیاة

عدة تحوالت من خالل سیرتها إن التربیة والریاضة بالجمهوریة الجزائریة عرفت منذ عصور غابرة
والحضارات، حیث الطویلة، فمنذ أمد بعید وهذه المادة تمارس بشهادة الباحثین والعلماء، وعلماء اآلثار

لجري والمصارعة والفروسیة والرمایة وما شابه ذلك من أعمال وجد بقایا اإلنسان في الجزائر وهو یمارس ا
.بدنیة وحربیة مثلها مثل بقیة دول العالم األخرى
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:لقد قسمنا عملنا هذا نحو الجانب التاریخي للتربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر إلى
).1830أي قبل سنة (مرحلة ما قبل االستعمار الفرنسي - 
).1962- 1830(عمار االستیطاني الفرنسي مرحلة االست- 
).إلى یومنا هذا1962(استرجاع السیادة الوطنیة - 

حیث أن كل مرحلة من هذه المراحل متباینة تباینا كلیا، فالمرحلة األولى تبقى لحد اآلن مجهولة 
رحلة االستعمار ومبنیة على أساس افتراضات وما خلص إلیه علماء اآلثار والجغرافیا والتاریخ، أما م

الفرنسي الذي استغل البالد والعباد ألغراضه الخاصة فكانت التربیة البدنیة والریاضیة في ذاك الزمن 
ومع فجر االستقالل أولت الدولة . الواجهة االستیطانیة وتكریس التفرقة بین األوربیین والسكان األصلیین

دات مالیة ضخمة ومنشآت ریاضیة عدیدة وقوانین الجزائریة اهتماما بالغا بهذا القطاع وخصصت له اعتما
.تعمید وتسییره، لتحقیق الغایة المنشودة من وراء ذلك تبقى بعیدة

الشروط التاریخیة التي ساهمت في تنمیة النشاطات البدنیة والریاضیة في الوسط المدرسي - 1
بالجزائر
لحمر عبد الحق: األستاذ

:الجزائر قبل االستعمار الفرنسيالممارسة البدنیة والریاضیة في - 1- 1
فإن هناك دراسات قام بها علماء اآلثار والحفریات ووجدوا بأن هناك )H.LOTH.ET P.A(حسب

حیث وجدت رسوم وتماثیل ) إلى ما قبل التاریخ(ثقافة بدنیة في الجزائر، یرجع تاریخها إلى األزمنة الغابرة 
بالقبائل مّما یدعونا إلى الظن " أبي زار"بالجنوب و" الطاسیلي"للصید والركض، القفز والرقص في مناطق 

بأن في تلك الفترة كانت هناك عدة دول من العالم تمارس التمارین البدنیة وكانت تشكل جزء من حیاتها 
.المعیشة والعادات بالجزائر في ذلك الزمنالیومیة، ولون من ألوان 

) علیه السالم" (ألف سنة قبل المسیح(وبعد احتالل الفینیقیین للجزائر واستیالئهم على سواحلها 
واحتلت إفریقیا الشمالیة من طرف الرومان في القرن الثالث قبل المسیح، وتركوا معالم أثریة مازالت شاهدة 

تحتوي على مرافق للسرك وقاعات .) ..الجمیلة- تیبازة- مقادیت(على تلك الحقبة الزمنیة إلى یومنا هذا 
للریاضة ومدرجات وحمامات معدنیة في هذه األماكن، حیث كانت تقام االستعراضات واأللعاب 

.واالستعدادات للحرب وكذا حمامات للوقایة والنظافة الجسدیة والتدلیك
تجعلنا " یوغرطة"و"  ماسینسا"أما بالنسبة للجزائریین الذین قادوا معارك ضاریة ضد المحتل بقیادة 

.نظن بأن اإلعداد البدني والحركي كان موازیا لإلعداد البدني للرومان وغیرهم من الشعوب
د المیالد، وتخلصوا بذلك في القرن الخامس بع" نومیدیا"ثم جاء الو ندال والبیزنطیین واحتلوا بدورهم 

من االحتالل الروماني، لكن تواجدهم بالمنطقة لم یدم طویال وال یوجد لهم آثار واضحة في الجزائر، 
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وبالمقابل لقد شهدت المنطقة هذه عدة انتفاضات شعبیة ضد المحتل باختالف ألوانه، مّما یدعونا إلى 
.صفة جیدةالیقین بأن الجزائریین كانوا معدین بدنیا وحربیا ب

وكانت مقاومة من . في القرن الثامن دخل العرب المسلمون إلى إفریقیا الشمالیة، وخاصة الجزائر
، لكن العرب أرادوا تبلیغ "الكاهنة"، وأشهر المقاومات تلك التي تزعمتها )األمازیغ(طرف السكان األصلیین 

رعان ما دخل سكان المنطقة في هذا الدین الجدید فس. الرسالة السماویة، وٕادخال الّناس في دین اهللا أفواجا
وعززوه ونصروه وأیدوه، ووجدوا فیه الخیر الكثیر من العلوم والفنون والثقافة وحتى التربیة والتربیة البدنیة 

بأن التمارین البدنیة والراحة ":"مدافع العلوم الطبیة"في كتابه ) ابن سینا(والریاضیة، حیث یقول العالمة 
الحكایة الصغیرة للجزائر قبل "في كتابه ) E.CAT(ویضیف " ن أساسیان لصحة اإلنسانهما شرطا

الجزائري كانت له هیئة جسمانیة وبدنیة جد جمیلة، وأنه كان یتحلى بالشجاعة بأن الفارس" م1830
- یةوتمارین المجازفة البدن–الكرة (والمطاولة وأن سكان الجزائر كانوا یمارسون عدة ألعاب من بینها 

ویذكر أن األسطول البحري الجزائري الذي )الخ...ومسابقات الخیل-والمصارعة- والمبارزة-والرقص
، كانت له سمعة دولیة بفضل مهارة وشجاعة 18و17سیطر على میاه البحر البیض المتوسط في القرن 

.طاقمه البحري وٕاعداده الجید
ین اإلسالمي في تحریر الطاقات والممارسة البدنیة على وال یفوتنا بأن نذكر بالدور الذي لعبه الد

عكس الدیانات األخرى ومنها المسیحیة التي حرمت هذه األشیاء، أما اإلسالم فقد حث المسلمین على 
علموا أوالدكم (والممارسة البدنیة ) النظافة من اإلیمان(والنظافة ) إن لبدنك علیك حق(االعتناء ببدنهم 

..) المؤمن القوي أحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف(وكذلك القوة ) وركوب الخیلالرمایة والسباحة 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "باإلضافة إلى اإلعداد لمواجهة العدو والقیام بغزوات لنشر تعالیم اإلسالم 

".ورباط الخیل
:ا یليویمكن أن نلخص النشاطات البدنیة في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي كم

عاشت الجزائر لعدة قرون في توازن دائم بسبب المحتل والحروب الداخلیة مّما استلزم من مواطنوا -1
المنطقة اإلعداد المتواصل للمواجهة بدنیا وعسكریا، واستعملت فیها التمارین البدنیة ومسابقات الخیل 

.والرمایة بأنواعها والمبارزة بالسیوف وبدونها لتكوین الجیوش
بعض أنواع النشاطات البدنیة تجلت في الحفالت مثل الرقص، وسباق " حامدي محمد"مثل یذكر -2

. الخیل والرمایة بأنواعها، فظهرت منافسات شعبیة أثرت على النمط المعیشي لتلك الفترة
النظافة الجسدیة كانت تشكل لون من ألوان معیشة الشعب، والحمامات المعدنیة مازالت شاهدة على -3
.لك إلى یومنا هذاذ
فیما یخص التربیة البدنیة للشباب، ورغم النقص الكبیر في المراجع لهذا الشأن نفترض بأن هناك نوع -4

من التلقائیة في الممارسة هذه، حیث أن الطلب للدفاع عن القبیلة وعن النفس یستلزم نشاط بدني مكثف 
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لحقیقة تبقى مجهولة بالنسبة للجزائر ولبقیة دول لكن الطرق والوسائل المستعملة في ذلك والمؤدیة إلى ا
.العالم

إال أن الشيء الذي یجب ذكره هو أن الشعب الجزائري كان یتلقى تكوینا للحیاة في الجو الفسیح 
)1. (یزاول النشاط البدني الذي یمكنه مستقبال بأن یكون رجل كامل الهیئة الجسمانیة

:1962- 1830أثناء االستعمار الفرنسي الممارسة البدنیة والریاضیة- 2- 1
هذه المرحلة تمیزت بالتدمیر الشامل لكل الهیاكل االجتماعیة واالقتصادیة من طرف المحتل، مّما 
تسبب في انهیار تام وشامل للمستوى المعیشي بالجزائر وأثر على التنظیم االجتماعي والعائلي وعلى عدة 

قافة، وال نتطرق إلى هذه العوامل فالمطلوب منا التطرق إلى التربیة البدنیة أجیال وعلى العباد والطبیعة والث
التي كان حظها مثل بقیة أجزاء الثقافة الجزائریة، بحیث سحقت وطمست ماعدا بعض التمارین التي بقیت 
تمارس في قطاع الفلكلور وبعض األلعاب والرقصات خالل األعیاد والحفالت بین األسر والقرى، وال 

وتنا أن نذكر بأن المستعمر الفرنسي قد استولى على األراضي وعلى القطیع والخیول وغیرها، ومنع یف
الجزائریین من حمل السالح والخناجر التي كانت تمثل بالنسبة للجزائریین رمز للشرف واالفتخار، وجعل 

ن للوقایة والنظافة أما الحمامات التي كانت أماك. هناك قوانین تنقل األشخاص والممتلكات وحد منها
وعمدوا على تهدیم المساجد وطمسها والتقتیل الجماعي والنهب والتبشیر . أصبحت ثكنات وأماكن للتعذیب

ومحاولة طمس الشخصیة الجزائریة، ومحاولة إخماد االنتفاضات الشعبیة في بدایة القرن العشرین، حیث 
والریاضیة وظهور مدارس خاصة بها، وتكوین كانت أوربا تشهد تطورا كبیرا في مجال التربیة البدنیة 

وٕانشاء الفیدرالیات الدولیة، وبعث األلعاب األولمبیة الحدیثة ظهرت في الجزائر بعض النشاطات البدنیة 
قانون (الخ، وكانت مقتصرة على األوربیین ...الحدیثة مثل المبارزة بالسیف، الجمباز، المالكمة، الدراجات

العسكریة، وفیها تلقوا أول مبادئ الجمباز ر الجزائریین على الخدمة أجب1911وفي سنة ). 1901
)AMOROS. A ( واألسس الحربیة)HEBAT .( وبانتهاء الحرب العالمیة األولى وبدایة العشرینات ظهر

هناك وعي قومي، نتیجة لهذا كان تكوین الجندي الریاضي المسلم، وصادف ذلك الحرب العالمیة األولى 
:الجزائریین لعدة عوامل نذكر منهاالتي ظهر فیها

.مشاركة الجزائریین في الحرب العالمیة األولى واختالطهم مع بقیة شعوب العالم- 
.وعود فرنسا وحلفاء العرب باالستقالل في حالة مشاركتهم معها في الحرب- 
.ثورة أكتوبر البلشفیة في اإلتحاد السوفیاتي- 
جفاف، بطالة، فقر (1920- 1919المأساویة في السنوات الوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة- 

).  وحرمان
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كل هذه العوامل وغیرها أدت إلى احتجاج الجزائریین ومطالبتهم بالتغییر االجتماعي والسیاسي 
والثقافي مّما نتج عنه في الجانب الریاضي إنشاء النوادي اإلسالمیة في كرة القدم، ألعاب القوى، المالكمة 

.هاوغیر 
-BEDEN(كما كان إلنشاء الكشافة من طرف  POEL (العشرین أثره اإلیجابي على في بدایة القرن

:بإنشاء الكشافة اإلسالمیة الجزائریة وكان أهدافها) محمد بوراس(الشعب الجزائري حیث قام 
تكوین الفرد بدنیا وأخالقیا، وتلقینه مثل الوطنیة وحب الوطن والتطلع للحریة واالستقالل، ومع قدوم 
الحرب العالمیة الثانیة تكاثر عدد النوادي اإلسالمیة وعدد الممارسین الجزائریین، وظهر هناك نوع من 

أحدثت 1945ماي 8لكن حوادث التالحم بین الفرنسیین والجزائریین في شكل نوادي فرنسیة إسالمیة،
القطیعة وأصبحت الریاضة البدنیة وسیلة لإلعالم، وتوعیة الضمیر الوطني من أجل االستقالل، وأصبحت 

.النوادي الریاضیة مراكز للنشاطات الحركة الوطنیة الجزائریة
عرض الجماهیر ومع انطالق الحرب التحریریة توقفت كل النشاطات البدنیة والریاضیة خشیة أن تت

.الشعبیة الجزائریة للتقتیل الجماعي بحجة من الحجج
أنشئ بتونس الفریق 1956والتحق الریاضیون بصفوف جبهة التحریر الوطني وجیشه، وفي سنة 

.وأوكلت له مهام توعیة الرأي العام العالمي بالقضیة الجزائریة)لكرة القدم(الوطني لجبهة التحریر الوطني 
مكن القول بأن فترة االحتالل الفرنسي تمیزت بالركود التام لنشاطات التربیة البدنیة والریاضیة، وی

وللتفرقة بین الممارسین حیث كانت بعض المنافسات مقتصرة على األوربیین دون غیرهم والجزء القلیل من 
بالنسبة للتربیة البدنیة وغیرها، ...الجزائریین كان یقتصر نشاطهم على الریاضات الصعبة مثل المالكمة
وهذا عدد قلیل وضئیل، ال %10في المدارس لم یكن عدد الجزائریین المتمدرسین غداة االستقالل إال 

وكانت تعتبر الحركة . یمكن أن نقول بأن الجزائریین كانوا یمارسون هذه المادة في المدارس قبل االستقالل
جیا االستعماریة، والتربیة البدنیة والریاضیة لم تكن أحد الریاضیة الوطنیة الواجهة السیاسیة لإلیدیولو 

الممولین للریاضة الفرنسیة ولنوادیها، فالریاضة كانت مغایرة ألغراضها وأهدافها النبیلة وبالتالي مهملة 
)1. (وتقتصر على الترفیه والتسلیة لألوربیین دون سواهم

:إلى یومنا هذا1962الممارسة البدنیة والریاضیة في الجزائر سنة - 3- 1
لم یكن یوجد في الجزائر إال فراغ أكادیمي للتربیة البدنیة والریاضیة تحت إشراف 1962وفي جویلیة 

المدیریة العامة للتربیة الوطنیة، ومسیرة من طرف مفتش عام هذا األخیر ال یهتم بالریاضة المدرسیة 
.واالمتحانات

تنظیم هذا الفرع الهام، من أجل الصحة والتوازن الفكري واألخالقي وبعد االستقالل عمدت الدولة إلى
:التي كانت لها المهام التالیة) وزارة الریاضة والسیاحة(للشباب الجزائري، فأنشأت 

.اإلشراف على التربیة البدنیة المدرسیة والجامعیة- 
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.یم المنافسات الریاضیةالتكوین واإلشراف اإلداري لمعلمي التربیة البدنیة والریاضیة وتنظ- 
وكانت من . وكان دور الجزائر یتمثل في إخراج الریاضة والتربیة البدنیة من التهمیش الذي أصابها

االهتمامات األساسیة لوزارة الشباب والریاضة ووزارة التربیة الوطنیة، حیث أوكلت لها مهام البرمجة 
.التربویة القاعدیة نواة التربیة والتعبئة الجماهیریةواإلشراف على النشاطات الریاضیة داخل المؤسسات

وعلى المستوى المدرسي بذلت جهود جبارة إلدماج التربیة البدنیة مع التكوین المدرسي عبر مختلف 
:المستویات التعلیمیة، من المدرسة مّما استدعى إصدار النصوص القانونیة التالیة

هذه المادة تنص على : والمتضمنة تنظیم التربیة والتكوین1976أفریل16المؤرخة في 35- 76: المادة
كما لعب القطاع المدرسي دورا ) (5المادة (أن كل جزائري له الحق في التربیة والتكوین وبأنها إجباریة 

هاما وحیویا في بعث الحركة الریاضیة الوطنیة، لكن النمو الدیمغرافي الهائل الذي تشهده البالد أثر كثیرا 
.ي تكوین المكونین وتوفیر الهیاكل والعتاد األساسیین للتربیة البدنیة والریاضیةف

أوكلت التربیة البدنیة والریاضیة لوزارة التربیة الوطنیة التي بدأت التفكیر في فتح 1978وفي سنة 
ولم 1987سنة إلى 1978معاهد علیا لتكوین إطارات التربیة البدنیة والریاضیة وبدأت العملیة من سنة 

التي أوكلت لها مهام تكوین إطارات ) شلف(و) بسیر ایدي(تكن توجد إال المعاهد الجهویة للتربیة البدنیة 
، مّما أعطى )سنویا1340طالبا بدال من 260قدرة استیعاب المعهدین للطلبة (التربیة البدنیة والریاضیة 

ني في مادة التربیة البدنیة مّما استدعى فتح فروع لتكوین فراغا كبیرا بالنسبة ألساتذة التعلیم الثانوي والتق
.م1981لهذا الفراغ سنة ) P.A(األساتذة المساعدین 

أعطت وزارة التعلیم العالي اإلشارة لتكوین أول دفعات أساتذة التربیة البدنیة 1982وفي سنة 
ثم تحولت إلى مستغانم وكذلك تم فتح والریاضیة، بفتح معاهد التربیة البدنیة بالجزائر العاصمة وسطیف 

:مؤخرا معهد قسنطینة والمهام التي أوكلت لهم هي
).بالنسبة ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الثانوي والتقني(ملء الفراغ -1
.ضمان تعلیم مقیاس التربیة البدنیة والریاضیة في معاهد التعلیم-2
:والریاضیة من خالل النصوص التشریعیةالتوجیهات السیاسیة والتربویة - 4- 1
:1976المیثاق الوطني لسنة - 1- 4- 1

على الجزائر أن تنتج سیاسة جدیدة وجزئیة في میدان الریاضة، حتى تتوفر للشبیبة الجزائریة "
إن أمراضا مثل سوء التغذیة التي فرضها " األماكن التي تساعد على ازدهار الطاقات البدنیة والمعنویة

.االستعمار الفرنسي على مجتمعنا، تفرض جهد خاص للصحة وتطویر شبیبتها
إن التربیة البدنیة للشبیبة وللشعب بصفة عامة، تعتبر شرطا ضروریا لصیانة الصحة وتحسینها، 

وبهذا الصدد فإن من . وتعزیز القدرة على العمل ورفع مستوى المقدرة الدفاعیة لألمة في نهایة األمر
ي یتعین على الدولة أن مبادئها اعتبار التربیة البدنیة منفعة ال تقل ضرورة عن التعلیم، وأحد الحقوق الت
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تؤمنها للمواطن وللشباب منهم خاصة، والثورة الجزائریة تتبنى هذا المبدأ وسوف تنفذه تدریجیا كلما سمحت 
.به إمكانیات البالد

الروح : إن الریاضة فضال على المزایا التي توفرها للفرد، وتسییر وتطویر خصاال معنویة هامة مثل
وبهذا الكیفیة ال تعتبر الریاضة ...ن التضامن، والتعود على العالقات االجتماعیةالجماعیة، واألخوة وحس

مجرد تسلیة، بل إنها تتأكد في نطاق مفاهیم العصرنة بوصفها أحد الفروع األساسیة لكل سیاسة تتناول 
".تكوین اإلنسان

على تكوین الشبیبة لهذه األسباب كلها یصبح تقویم النشاطات الریاضیة جزء أساسي من العمل 
ومن أجل هذا فإن المؤسسات التعلیمیة كلها ستتضمن المنشآت التي تغطى قطاعات . وصیانة صحتها

واسعة من األنشطة الریاضیة في الوقت الذي تزود فیه المدن والقرى بمركبات ریاضیة تتناسب مع أهمیة 
جع على تطویر النشاطات الریاضیة في المدنیة والقریة، كما أن المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة ستش

وسوف تبذل جهود خاصة لتكوین مدربي وأساتذة . نطاق تنمیة األنشطة االجتماعیة وتنظیم وسائل التسلیة
.التربیة البدنیة حتى یتم تزوید كل أصناف النشاطات الریاضیة بالتأطیر الذي تحتاجه

قیقیة تشمل كامل البالد، وتتخذ الریاضة طابع وبهذه الكیفیة تندمج شبیبتها ضمن شبكة ریاضیة ح
أما االعتمادات التي یجب تخصیصها لتحقیق هذه األهداف فإنها . نشاط جماهیري مفید، فردیا وجماعیا

لیست فقط تدخل ضمن السیاسة االجتماعیة للثورة وللعمل الرامي إلى صهر ال تعتبر خسارة للبالد إذ أنها 
في تحقیق تعزیز واستثمار أفضل ألحسن رأس هي زیادة على ذلك تساهم إنسان جدید في مجتمعنا، بل 

شبیبتها ومواطنوها، إن المجهود الضخم الذي تقوم به الثورة في مجال التكوین على : مال تملكه األمة
وفي مجال الصحة یجد في ذلك تكملته الطبیعة التي تمنح العنایة بالبدن وصیانته نفس . جمیع المستویات

).1(التي تمنحها الزدهار الفكر األهمیة
) 03المرجع المادة رقم (:1976قانون التربیة البدنیة والریاضیة لسنة - 2- 4- 1

:محاور أساسیة وهي06یتجه هذا القانون نحو 
.القواعد العامة للتربیة البدنیة في الجزائر-1
.تعلیم التربیة البدنیة وتكوین اإلطارات-2
.الریاضیة الوطنیةتنظیم الحركة-3
.التجهیزات والعتاد الریاضي-4
.حمایة ممارسي الریاضة-5
.الشروط المالیة-6

:وفیما یلي نتناول بعض هذه النقاط
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:القواعد العامة للتربیة البدنیة والریاضیة- 3- 4- 1
تعریف للتربیة البدنیة، مستوى من إیدیولوجیات 1976-10-23ل 81- 76ویحتوي القانون 

الدولة، والتربیة البدنیة عامل إدماج وتكوین وتربیة في الجهاز التربوي الشامل، وهي حق واجب لكل 
لتربویة وحتى المواطنین، تنظم نشاطات التربیة البدنیة في جمیع القطاعات الوطنیة منها اإلنتاجیة وا

وعلى كل األشخاص المساهمة فیها بتقدیم ید المساعدة لها، فهنا نالحظ األدلة الكبیرة في جعل . العسكریة
.النشاطات البدنیة دیمقراطیة مهما كان الجنس أو السنممارسة أوجه 

:تعلیم التربیة البدنیة وتكوین اإلطارات- 4- 4- 1
والرامیة في االمتحانات ) المنظومة التربویة(قطاع التكوین والتعلیم التربیة البدنیة مادة تعلیمیة في 

والمسابقات أما محتوى البرامج، والمدة الزمنیة للتعلیم والتكوین تحدد من طرف وزارة الریاضة والوزارات 
.األخرى المعنیة بهذا األمر

:أما تكوین اإلطارات فیشمل خمسة مراحل
وأساتذة ) P.A(أساتذة مساعدین ) P.E.S(لمدى ألساتذة التربیة البدنیة تكوین متعدد الجوانب بعید ا-1

).P.E.P(التعلیم األساسي 
).تقنیین سامین- مستشارین(تكوین متخصص بعید المدى في فرع ریاضي معین -2
).منشطین(تكوین مختص قصیر المدى -3
).الصیانة، اإلعالمأعوان الطب الریاضي، التسییر، (تكوین إطارات شبه ریاضیة -4
الرسكلة والتطویر المستمر لإلطارات الریاضیة وكل تكوین من هذا القبیل یكافئ : التكوین المستمر-5

كما تعمل الدولة على توفیر اإلطارات الكفؤة  والالزمة للتربیة البدنیة والریاضیة . بشهادة بعد التخرج
الشعب، وهذا بإنشاء المعاهد والمدارس العلیا بهدف إنشاء وتطویر وتوسیع الممارسة هذه بین أوساط

.للتكوین وٕاعطائهم أحدث الوسائل والتقنیات العلمیة والمعرفیة والتطبیقیة
:التجهیزات والعتاد والوسائل الریاضیة- 5- 4- 1

تسهر الدولة بمشاركة الجماعات المحلیة من أجل تشجیع وترقیة وتنمیة الممارسة البدنیة :64المادة 
هیئة المنشآت الریاضیة المتنوعة مع متطلبات مختلف أشكال الممارسة وذلك طبقا للمخطط وعلى ت

.الوطني للتنمیة
یجب أن تحتوي المناطق السكنیة ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین على المنشآت الریاضیة :65المادة 

وعة اقتصادیة وٕاداریة إنجاز ومساحات اللعب، طبقا للمواصفات التقنیة واألمنیة ویمكن أیضا لكل مجم
.منشآت ریاضیة على نفس المنوال بنفس الشروط

تهدف تكثیف أشكال الممارسة الریاضیة وتطویر شبكة المنشآت الریاضیة الوطنیة، ویمكن :67المادة 
لألشخاص الطبیعیین المعنیین من القانون العام أو الخاص في إطار المخطط الوطني للتنمیة والتشریع 
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. ي به العمل وبعد استطالع اآلراء التقنیة واألمنیة إنجاز واستغالل المنشآت الریاضیة والترفیهیةالسار 
.المشار إلیها في الفقرة السابقةوتحدد عن طریق تنظیم شروط إنشاء واستغالل المنشآت الریاضیة 

قیة الممارسة تحث الدولة وتشجع إحداث صناعة التجهیزات والعتاد الریاضي ضمانا لتر :68المادة 
.البدنیة والریاضیة وتطویرها

والخاص بالتربیة البدنیة والریاضیة یؤكد إلى أن من 1976أكتوبر 23مؤرخ في 81- 76وقانون 
)03المرجع المادة رقم : (أهداف المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة المساهمة في

.تفتح شخصیة المواطن بدنیا وفكریا- 
.یة الشبابترب- 
.المحافظة، وتطویر الكفاءات المنتجة لدى العمال- 
.تجنید المواطنین وتدعیم الكفاءات الدفاعیة- 
.إثراء مثل الثقافة الوطنیة بإنتاج القیم الثقافیة والمعنویة- 
.تحقیق مثل التقارب، والتضامن، الصداقة والسلم بین الشعوب- 
.د ضمان التمثیل المشرف للبالد على الساحة الریاضیة الدولیةالتحسین المستمر لمستوى النخبة قص- 
:من هذا القانون8نجد في المادة :الممارسة التربویة الجماهیریة- 6- 4- 1

تعد الممارسة التربویة الجماهیریة جزء مكمال للبرامج على مستوى مؤسسات التربیة والتكوین وتدرس 
.على شكل تعلیم مناسب وتحدد كیفیات اإلعفاء وشروط الممارسة عن طریق التنظیم

إطار تنص على أن تنظیم الممارسة التنافسیة الجماهیریة في الوسط المدرسي والجامعي وفي:12المادة 
.جمعیة ریاضیة تنشأ على مستوى كل مؤسسة

المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضیة، هناك تكفل تام للدولة بقطاع الریاضة، 76حسب قانون :مالحظة
وتشجیع الممارسة البدنیة والریاضیة في إطار النظام التربوي الشامل لجهاز تربوي، صناعي وحتى 

المنشآت والتجهیزات الریاضیة وٕامدادها بالوسائل والعتاد الالزمین، شاء عسكري ووضع المواد القانونیة إلن
.وتكوین اإلطارات والمكونین في هذا القطاع الجد حساس

:1989قانون تنظیم المنظومة الوطنیة للثقافة البدنیة والریاضیة لسنة - 5- 1
:األحكام العامة واألهداف- 1- 5- 1

نظیم المنظومة الوطنیة للثقافة البدنیة والریاضیة ووسائل تطویرها، یحدد هذا القانون مبادئ ت:1المادة 
.وكذا الوسائل األساسیة المنومة بها

تعتبر هذه المنظومة مجموعة من الممارسات المدرجة في سیاق دائم التطویر، منسجم ومندرج :2المادة 
.اإلسالمیةفي المحیط السیاسي، االقتصادي، االجتماعي والثقافي التي تراعي القیم

:تهدف المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة إلى المساهمة في:3المادة 
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.تفتح شخصیة المواطن بدنیا وفكریا- 
.تربیة الشباب- 
.المحافظة على الصحة- 
.إثراء الثقافة الوطنیة بإنتاج القیم الثقافیة والمعنویة- 
.والسلم بین الشعوبتحقیق مثل التقارب والتضامن والصداقة - 
.التحسین المستمر لمستوى النخبة لضمان التشریف للبالد دولیا- 

تعتبر اللعاب والریاضات التقلیدیة جزءا ال یتجزأ من المنظومة التربویة ویتعین إحیاء ممارستها :4المادة 
.وتطویرها وتعمیمها

:الممارسة التربویة الجماهیریة- 2- 5- 1
تشكل الممارسة التربویة الجماهیریة األساس لتطویر النشاطات البدنیة والریاضیة، كما أنها :6المادة 

تتمثل في تمرینات بدنیة موجهة لتطویر ووقایة وتقویم وتحسین الكفاءات النفسیة والحركیة للعامل والطفل 
.والشاب خاصة

:تنظیم وتطویر التربیة الجماهیریة على مستوى:7المادة 
.سات التي تحتضن األطفال قبل الدراسةالمؤس- 
.مؤسسات التربیة والتكوین- 
.الوسط االجتماعي المهني- 
المؤسسات والهیاكل المكلفة باستقبال األشخاص الموضوعین في وسط إعادة التربیة والمؤسسات - 

.الوقائیة
مؤسسات التربیة والتكوین تعد الممارسة التربیة الجماهیریة جزءا مكمال للبرامج على مستوى :8المادة 

.وتدرس على شكل تعلیم مناسب
.تحدد كیفیات اإلعفاء وشروط الممارسة عن طریق التنظیم

:استعمال المنشآت الریاضیة- 3- 5- 1
:الریاضیة مجانایكون استعمال المنشآت :79المادة 

.للتظاهرات ذات الطابع الوطني الثقافي- 
.لجماهیریة في الوسط المدرسي والجامعي باألولویةللممارسات التربویة والمنافسات ا- 
.للتنظیمات الریاضیة للمعاقین وما بین األحیاء- 

ویخضع استعمال المنشآت الریاضیة من طرف الهیاكل أو أي فرد لكیفیات اتفاقیة حسب الشروط 
.المحددة من طرف الوزیر المكلف بالریاضة
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والخاص بتنظیم وتنمیة الجهاز الوطني 1989فبرایر 14بتاریخ 03-89إن القانون الجدید رقم 
.مادة قانونیة85للثقافة البدنیة والریاضیة تناول قضایا التربیة البدنیة والریاضیة خالل 

بتاریخ 81- 79وهكذا فالحركة الریاضیة تتدعم بوسیلة جدیدة لضبط مسیرتها وتتخلى على قانون 
.1976أكتوبر 23

وتجلت كثافة النصوص في هذا القانون الجدید الذي یحدد الممارسة البدنیة والریاضیة، وطرق 
ومن خالل مطالعتنا . تنمیتها انطالقا من واقع البالد والمتطلبات االقتصادیة واالجتماعیة التي تشخصه

:الجدیدة إلى محاور أربعة جدیدةلهذا القانون تمكنا من تصنیف الممارسة الریاضیة 
.الممارسة التربویة الجماهیریة-1
.الممارسة الترویحیة الجماهیریة-2
.الممارسة التنافسیة-3
.الممارسة الریاضیة النخبویة-4

كما اتضح لنا بأن الدولة . التربیة، الترویح، المنافسة، والریاضة: وتجلت بذلك أربعة مفاهیم وهي
.ء كبیر عن تمویل الریاضة وأدواتها وأصبحت تشرف على تسییر المنافساتتخلت بجز 

. ، ولم یطرأ علیها تحول جدید)89(وانشغاالته بقیت مرسومة في هذا القانون 76كما أن روح قانون 
وجودها وتدعیمها مادیا ومعنویا ونشرها بین أما بالنسبة للریاضة المدرسیة، یقر هذا القانون بضرورة 

وفیما یخص المنشآت الریاضیة فإن القانون أكد على ضرورة االستثمار في هذا . ألوساط االجتماعیةا
تكوین كما نص على ضرورة . الجانب من طرف الدولة والخواص وعدم االعتماد كلیا على الدولة

وركز القانون . اإلطارات والمكونین في قطاع التربیة والریاضة، وكذا تدعیم البحث العلمي في هذا المجال
.على التمویل المالي لهذا القطاع وضرورة جلبه من قطاعات أخرى غیر قطاع الدولة

هو أن المبادئ األساسیة بقیت لكن بالمقابل 89وقانون 76إن أوجه التشابه واالختالف بین قانوني 
ریاضیة ولو جزئیا هو دعوة صریحة من طرف الدولة لتخلیها عن قطاع التربیة البدنیة وال89قانون 

.واالكتفاء بالتسییر
)2المرجع (: تعریف التربیة البدنیة والریاضیة في الجمهوریة الجزائریة، أهدافها ومبادئها الجهویة- 2
إن التربیة البدنیة والریاضیة على أساس تربوي عمیق تعني االندماج بالنظام التربوي : التعریف- 1- 2

ي تسعى التربیة إلى بلوغها والرامیة إلى الرفع من شأن تكوین اإلنسان الشامل، وتخضع لنفس الغایات الت
.والمواطن والعمل على سبیل مواكبها النوعیة

ینتظر من التربیة البدنیة والریاضیة أن تؤدي في مجال النظام :أهداف التربیة البدنیة والریاضیة- 2- 2
:التربوي الشامل إلى الوظائف التالیة
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تحسین قدرات الفرد الفزیولوجیة والنفسانیة من خالل تحكم جسماني أكبر، :لبدنیةالناحیة ا- 1- 2- 2
.وتكیف السلوك مع البیئة وذلك بتسهیل تحویلها عن سبیل ناجع تنظیما عقالنیا

أمر یزید إن تحسین صحة فرد وما یكتسبه من ناحیة المحرك النفساني:الناحیة االقتصادیة- 2- 2- 2
التعب، إذ یمكن من استعمال القوى المستخدمة في عمل استعماال محكما فإنه من قدراته على مقاومة

.یؤدي بذلك إلى زیادة المردودیة الفردیة والجماعیة في عالم الشغل الفكري والیدوي
إن التربیة البدنیة والریاضیة الحاملة للقیم الثقافیة والخلقیة التي :الناحیة االجتماعیة والثقافیة- 3- 2- 2

تقود أعمال كل مواطن وتسلمهم في تعزیز الوئام الوطني وتجعلها موفرة الظروف لمالئمة الفرد كي یتعدى 
بیة ذاته في العمل، ومنهجیة روح االنضباط والتعاون والمسؤولیة والشعور بالواجبات المدنیة، كما أن التر 

البدنیة والریاضیة ترمي إلى تخفیف من التوترات التي تشكل مصدر الخالفات بین أفراد الجماعة الواحدة 
أو بین مجموعات تنتمي إلى سلك اجتماعي واحد مساعدة بذلك على إنشاء عالقات إنسانیة أوسع 

.انفراجا
والمسیرات السلمیة والحماس، إنها عالوة على ذلك، على أساس أنها معتبرة كمصدر لالنفراج واإلثراء

توفر للشباب والكبار على حد سواء فرصة استعمال أوقات فراغها استخدامها مفیدا مع امتیاز وظائف 
.االنشراح والتنمیة البدنیة والذهنیة في استخدام هذه األوقات

سائل التي من شأنها أن إن دیمقراطیة التربیة البدنیة والریاضیة تعرض هذه األخیرة كوسیلة من الو 
.تساهم في ترقیة المرأة وتحریرها

والتربیة البدنیة والریاضیة هي عامل تجنید الجماهیر الشعبیة من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة، كما 
تعد التربیة البدنیة والریاضیة في نفس السیاق، عامل سالم دولي وذلك بدعمها للتضامن والتفاهم والتعاون 

.يالعالم
:مبادئ تنظیم الحركة الریاضیة الوطنیة- 3- 2

:یخضع تنظیم الحركة الوطنیة الریاضیة إلى المبادئ التالیة
إن التربیة البدنیة والریاضیة هي تربیة الجماهیر، ومن ثم حق كل جزائري في : الدیمقراطیة- 1- 3- 2

.التعلیمتلقي منه التربیة، وهذا الحق معترف به على غرار الحق في 
إن التربیة البدنیة والریاضیة مدرجة في سیر تنمیة البالد، یجب أن تخضع لمبادئ :التخطیط- 2- 3- 2

.التخطیط
إن التربیة البدنیة والریاضیة، وهي جزء ال یتجزأ من النظام التربوي الشامل، تخضع :الشمول- 3- 3- 2

لة تقوم أساسا على ممارسة نشاطات اإلنسان والمجتمع في مجموعها، وهي تشكل وحدة منسجمة، شام
.ریاضیة مبنیة حسب أسس علمیة
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إن التربیة البدنیة والریاضیة، وهي نظام لتربیة الجماهیر تمكن من إبراز :الهوایة والتقویم- 4- 3- 2
ویجب أن یستفید . نخبة ریاضیة من بین جمهرة الممارسین، قادرة على تمثیل البالد بصفة قیمة

خبة، وهم الصورة التي تعكس مستوى التطور الریاضي، من تدابیر اجتماعیة ومهنیة یتم الممارسون من الن
.إفرازها نظامیا طبقا لوضعیتهم وال عن امتیازات تمنح لهم احتراما لقواعد الهوایة فقط

إن تنظیم النشاطات الریاضیة وتسییرها أمر یخص على حد السواء القادة المعتمدین :التسییر- 5- 3- 2
ویمكن تطبیق هذا المبدأ عن تحقیق تسییر دیمقراطي ومراقبة وظیفیة، كما . والریاضیین الممارسینرسمیا

یمكن في نهایة األمر من تكوین الرجال هواة المستقبل الذین سوف یقومون بمهنة التنشیط داخل الوحدات 
.التي تتشكل منها الحركة الریاضیة الوطنیة تكوینا عملیا

شيء، أن یتصرف قائد الفوج الریاضي مهما كان القطاع الذي یتطور فیه ومهما تستلزم فوق كل
.كان تخصصه أو رتبته، حیث ما وجد وفي أي حالة كان، كمربي حقیقي للشباب

تنظم النشاطات البدنیة والریاضیة ضمن جمیع األنظمة الوطنیة اإلداریة :الالمركزیة- 6- 3- 2
واالقتصادیة والعسكریة حتى الخالیا القاعدیة منها والتي یجب أن تتوفر لدیها السلطة الفعلیة لتسییر 

.وسائل العمل
:المراجع

.235صفحة ، ال1976المیثاق الوطني للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة -1
1984ك .و.برامج التربیة البدنیة والریاضیة، مدیریة التعلیم، كتاب الدولة للتعلیم الثانوي والتقني، م-2

.08غلى 04الجزائر، الصفحة 
.الجزائر" قانون التربیة البدنیة والریاضیة"والمتعلق ب1976أكتوبر 23بتاریخ 76/81قانون -3
تنظیم وتنمیة الجهاز الوطني للثقافة البدنیة "والمتعلق ب1989یر فبرا14بتاریخ 89/03قانون -4

.1989" والریاضیة
.12- 09، ص1985التربیة الریاضیة الحدیثة، دار طالس، دمشق، : فائز مهنة-5
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