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 : مقدمة -

من ضمن  أساسياً  اليوم عنصراً  أصبح  الذي  والرياضي،  البدني  النشاط  المجتمع  تجاهل  ما  كثيرا  قديما، 

 البرامج التربوية المسطرة من الجهات الوصية في المدارس على مختلف أطوارها.

األدوار األولى التي تلعبها ويعود إدماج هذه األنشطة البدنية والرياضية على اختالف أنواعها وكثرتها، إلى  

، خصوصا بعد االكتشافات األخيرة التي عرفتها  تنمية شخصية الطفل والمراهق في    الرياضية  هذه األنشطة

 البحوث المتعلقة بهذا المجال. 

معية النشاطات المدرسية األخرى، تساهم بحد كبير في الفعل التربوي الذي أوكل  الرياضية  فهذه النشاطات  

 ، أو تتبناه هذه األخيرة. إلى المدرسة

بل والباحثين، أن مدى تأثير هذه النشاطات البدنية    ،فألزمنة طويلة كان المعتقد السائد لدى العامة من الناس

والرياضية، محدود بالنمو البدني والحركي للطفل ال غير؛ وهو معتقد غير خاطئ نظراً لخصوصياته، لكن  

الب  الجانب  الواقع  في  يتعدى  المدى  "هذا  على  ليؤثر  والحركي،  العالقات    "حساسياال  الجانبدني  لفهم 

تأثيرها  مدى  إلى  والتطرق  األنشطة،  هذه  دور  دراسة  يجعل  مما  للطفل،  واالجتماعي  العقلي  والتكوين 

 . ليس فقط من الجانب البدني، بل وحتى من الجانب النفسيوأهميتها في نمو الطفل والمراهق 

فالتعليم الرياضي يمكن ويجب تسجيله ضمن مجموع التقنيات التربوية، التي تساهم ضمن التربية العامة. 

ولذلك ال يمكن االنحراف عن المبادئ األساسية للتربية، والتي بذاتها تخضع للمعطيات الحديثة لعلم النفس  

 وعلم االجتماع.  

بشدة، وأنه ال يمكن اعتبار العب    ، وهذا الكل معقد‘‘ل’’ الك  علمنا أن الفرد هو لكن علم النفس الحديث، ي  

كرة السلة إلى الفرد  نشاط  نتوجه خالل ممارسة   كفرد بدني أساساً: ومن هنا ي فهم أننا  أو ممارسها،  كرة السلة

 الفيزيولوجية. بنيوية و ككل، وليس فقط إلى طبيعته ال

ألنه يعيش في عالقة  ،عته، هو كائن اجتماع من جهة أخرى، ندرك بواسطة علم االجتماع، أن اإلنسان بطبي 

، ليس فقط  أو الممارس لكرة السلة  : ومن هنا تأتي الحاجة إلى اعتبار الالعبداخل نفس المجتمع  مع زمالئه

   الفريق. :كفرد منعزل، ولكن كعنصر حي في وحدة اجتماعية

وأخيراً، علماء التربية المعاصرة، يتفقون على أن التربية ال تهدف فقط ’’ إلى استيعاب معارف جديدة، لكن  

 بهدف القيام بعمل خارجي واضح المعالم أو السعي لتحقيق اإلنجاز الداخلي.  سلوك جديدأيضاً لتطور 
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ية في برامج النشاط البدني  األلعاب الجماععناصر هامة، والتي هي:    3ففي هذه المحاضرة سنتطرق إلى  

، و أهمية ممارسة  أخرى   والرياضي، دور كرة السلة كرياضة جماعية في المساهمة لتعلم رياضة جماعية

   كرة السلة في المدارس؛ و التي ستبين لنا ما جاء في أعاله.

 ي برامج النشاط البدني و الرياضي: األلعاب الجماعية ف .1

يمكن  أحد  ينكر  ال  أن  من  ه  عدد  للممارس  تؤمن  أن  يجب  والتي  والرياضية،  البدنية  التربية  دور  اليوم، 

 الحاجيات األولية والتي يمكن تعدادها في: 

  لنفسه. و نمو تحكم الطفل على نفسه 

 .نمو تحكم الطفل على المحيط المادي 

  .نمو وتطور قدرات الطفل الرمزية 

  .نمو وتطور قدرات الطفل على اآلخرين 

البحث عن  لحركات والرياضات الجماعية تكون الوسيلة المحققة لتعلم العيش مع اآلخرين، و فاأللعاب، وا

 معرفتهم، وتقبلهم واحترامهم.

نا   جماعية والتي تضع األطفال بصفتهم ممارسين، في    ةرياضنشاط كرة السلة كهذا ما نجده إذا ما حالا

احترام قواعد اللعبة وإعطاء األهمية لالندماج ، وذلك بمراعاة  تارة أخرىتنافس  عالقة تعاون تارة، وعالقة  

تذوق الربح أو الخسارة أو في فعل وحياة الفريق أو المجموعة؛ وهذا قصد استخالص في نهاية األمر  

 .نشاطببساطة المشاركة في ال 

(، مقاومة متضادة affrontementاأللعاب الجماعية وبطبيعتها، تتضمن الالعبين في حاالت مقاومة )ف

 دفاع(، والتي تكون دائما مقننة بقوانين يمكن صياغتها حسب مستوى ممارسة الرياضيين. -)هجوم

والتي في األخير تعطي    بوجود كرة التي تستعمل كوسيط لهاوعلى العموم فإن هذه المقاومة تحدث دائما  

 نتائج يتحصل عليها كل فريق في نهاية المنافسة.

لها والتي أتت ك   ة للرياضات الجماعية التي احتفظت بأسمائها األصلي  فكرة السلة تعد من هذه العائلة الكبيرة

 من الغرب والتي هي كرة اليد، كرة الطائرة، كرة القدم... وغيرها من الرياضات. 

 :أخرىدور كرة السلة كرياضة جماعية في المساهمة لتعلم رياضة جماعية  .2
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، وبالخصوص تلك التي تمكنت من إيجاد صيغة على قياس الطفل )ملعب صغير،  كل الرياضات الجماعية

 كرة صغيرة، قوانين مبسطة...( لها أهمية تربوية كبيرة وهي في نفس الوقت مختلفة ومتكاملة.

التأك االختيار األفضل الذي يمكن أن يساهم لتعلم الطفل    و كرة السلة لوحده هنشاط  يد أن  إنه لمن الخطأ 

التي    ،لكيفية استعمالها  ، وهذا نظراً أخرى  رياضة جماعية يقع هذا الطفل لتعلمها، واألشكال  وفي أي يد 

 يمارس بها هذه اللعبة.

في ممارسة  ف أن  المالحظ  من  نشاط  من  نزع  يوجد  السلة،  اكرة  يؤدي  لمقننالتباري  تباري  في بعض  ؛ 

المبارزة إلى مفهوم  المتنافسين   األحيان  الواحد،بين  الفريق  أعضاء  بين  والتعاون  لالعبين  و   ؛  مقاومة 

 ، وتلك هي العناصر األساسية التي تسير العالقات بين الالعبين في الميدان. فسانالفريق الم 

 أهمية ممارسة كرة السلة في المدارس : .3

  لجاذبيتها، ونظراً   ، نظراً اإليقاعات والقيمالرياضات الجماعية لها عدد من  النشاطات  الكل يتفق، للقول أن  

ألنها توحي بالنشاط لدى الكبار. ويمكن جمع هذه القيم في ثالث أفواج كبرى ال تقل إحداهما عن األخرى  

 : أهمية وال قيمة

 :المدارس بإمكانها أن تساهم في النمو الفردي والذي يمكن  إن كرة السلة في    على الصعيد التربوي

 إبدائه من خالل النقاط التالية:

السيطرة على الحركة، التحرك، المراقبة الدائمة للتوازن  كتحسين القدرات الحركية ) ▪

 عند الحركة، االنتباه للتفكيك العضوي، التحكم في الكرة...( 

محل تقييم وتقويم  التمكن من المخاطرة والمبادرة في أخذ المسؤولية والتي ستكون   ▪

 (. منافسينمن طرف اآلخرين )شركاء و

وأنه يصنع إشكالية لكل    أن هذا األخير ليس جامداً   إمكانية إيجاد حلول للعب، نظراً  ▪

 وقت.

 م.االحك  (، وذلك بتقبل قوانين اللعبة، وقراراتSoumissionإمكانية االستسالم )  ▪

 

  مكنا من عيش نشاط مكيف لجماعة معينة، كما : إن ممارسة كرة السلة، ت  على المستوى الجماعي

مكان من عيش حاالت تعاون وتنافس؛ وهي تساهم في تقبل دور معين في وقت من األوقات،  أنها ت  
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لحكم؛ كما تارة يكون العب، وتارة أخرى ميقاتي، وتارة حكم وأخرى مساعد ا)التلميذ(  فالمشارك  

 تساهم في تقبل دور الطفل في الفريق. 

(، وبإمكانها تعليم  اً فهذه الممارسة تعلم احترام الخصم )نظرا أن االتصال البدني، يكون ممنوع وله جزاء

 االنهزام. تجنب استرتيجية عملية مع اآلخرين، كما تعلم الفرد اللعب الجيد للظفر بالفوز، و 

 يؤدي ولو بعد حين من  )في هذه الحالة كرة السلة(  نشاط الجماعي: معرفة العلى المستوى الثقافي ،

ي  ذالالنشاط الرياضي    لكرة السلة، وبالتالي اإلطالة في معرفةمحلي    فريق مدني  الزمن إلى االندماج في

تلقاه الطفل في المدرسة، وبطبيعة الحال تحضيره على هوايته المستقبلية، وبهذا إلى الرفع من مستواه 

 .البدنية والنفسية وانحرافه عن الطريق السليم الرياضي وتفادي تعريضه إلى األمراض

 

 خاتمة:  -

األلعاب الجماعية في  ، والتي تمثلت في  نشاط كرة السلة ودوره في المدارس بعد معرفة النقاط الحساسة ل 

  المساهمة لتعلم رياضة جماعية دور كرة السلة كرياضة جماعية في  و  ،برامج النشاط البدني والرياضي

الوطنية و الدولية يجب    يمكن القول أن تطوير الرياضة،  في المدارس  أهمية ممارسة كرة السلة، و أخرى

صور فقط من خالل عمل  ت  و التي ال يمكن أن    ات جديدةيلتطوير سلوكأن يمر على المدارس، و هذا سعياً  

وهو قبل كل شيء مشروط بجهد الالعب الشخصي لتعديل سلوكه السابق.   تالمذته؛على  مدرب أو األستاذ  ال

المدرب أكبر ألن  بسهولة  التعديل  هذا  تنفيذ  األستاذ   سيتم  البدني   أو  النشاط  دائم  بشكل     والرياضي    سيربط 

 للتعرف على نقاط قوتها وضعفها.  ، كمه ويثير فيه كلية تحليل مواقفهذكاء التلميذ وفهمه وح  و  بجهد

من الضروري أن يتصرف التلميذ حقًا، وأن يتم وضعه في مواقف يكون فيها ملتزًما تماًما وأن يشارك   لهذا،

 بنشاط في اإلجراءات التي يكون لديه دافع خاص لها.

أن أفضل معلم هو  فلقد قال أحد المربين لالهتمام بالنسبة    ا، ألنها األكثر إثارةً نفسه  اللعبة: ’’ ال تنس أبداً 

 ‘‘الذكاء، و التكيف، و المبادرةيدعو إلى هو الذي ، و صرامة لالعب، واألكثر 
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