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  :تمهيد

 هلـا يتعـرض الـيت سـواء الضـغوطات مـن فيهـا ملـا نظـرا ،ةمشـكل احليـاة حـلمرا أكثـر بـني من االجتماعية احلياة تعترب  
 وكـذا عليهـا، املتحصـل والنتـائج وطبيعتها بالدارسة املتعلقة وتلك وغريها، اإلطعام طوابري من اجلامعية اإلقامة داخل

 ومـن حـة،ار لا الـنفس يف يبعـث مـا بشـيء القيـام طريـق عـن إال كسـره ميكـن ال الـذي اجلامعيـة للحيـاة القاتـل الـروتني
 القـدرات مـدى تظهـر الـيت اجلماعية، منها خاصة االرتياح حاالت إىل النفس تدفع اليت التمارين ببعض القيام ذلك

  .البدنية
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  :الجزائرية الجامعة مفهوم.1

 ، 1403 عـام ذي احلجـة 17 يف املـؤرخ  83-544رقـم املرسـوم يف اجلامعـة اجلزائـري، املشـروع عـرف لقـد    
 مؤسسـة ":أـا علـى للجامعـة، األساسـي النمـوذجي القـانون املتضـمن ، 1983 سـنة سـبتمرب 24 ل املوافـق
  1.املايل واالستقاللاملعنوية  بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات

 :هي بنيات ثالث من تتكون تعليمية، كمؤسسة واجلامعة
    :البشرية البنية.2

 :من البنية هذه وتتكون   
 يضـبط الـذي اهلرمـي التسلسـل أسـاس علـى يقـوم إداري، تنظـيم إىل مؤسسـة كـل حتتـاج إذ :اإلداريـين العمـال -أ

 .املؤسسة أهداف لتحقيق التنظيم إطار داخل باملرؤوس الرئيس عالقات
 .املؤسسات داخل والقرارات والتعليمات األوامر تتوزع اإلداري اهلرمي التسلسل هلذا وطبقا

 مـن جمموعـة علـى القاعـدة إىل القمـة مـن بالتدريج تتوزع والسلطة، باملسؤولية تتعلق مستويات للجامعة، بالنسبة مثة
 املركزيـة األجهـزة أحـد وهـو القمـة أعلـى يف اجلامعـة توجيـه جملـس من يبدأ الذي اإلداري، التنظيم حيث من األفراد،

  .القاعدة أدىن يف العمليات بتنفيذ يقومون الذين العمال اإلداريني أبسط إىل ، 2اجلامعة يف
 تقريبـا عالقـة أيـة ال تـربطهم وهؤالء واملالية، اإلدارية الناحيتني من اجلامعية الشؤون لتسيري اإلداريون العمال وخيتص
 .املدرسني أو البسطاء أو منهم واإلدارية املادية العمال أوضاع يف بالنظر يكلفون وإمنا الرتبوية، باألمور

 عالقـة هلـم تكـون وقـد اخل...واخلـدمات كالنقـل البسـيطة األعمـال يف خيتصـون وهـؤالء :البسـطاء العمـال -ب
 مـن كثـري يف الطـالب وحـىت والرتبـويني مـنهم اإلداريـني اجلامعـة، يف العـاملني فئـات بكـل مباشـرة غـري أو مباشـرة

 .األحيان
 الرتبوية،وهم العمليات بتنفيذ ويقومون باجلامعة، املهنية الفئة ميثلون وهؤالء :التدريس في العاملين األساتذة -ج

 ورؤسـاء الكليـات، مـديري مثـل بعيـد، مـن سـريها حسـن علـى تشـرف وفئـة الرتبويـة، العملية تباشر فئة :نوعني على
  .اخل...األقسام

 كوـا حيـث مـن ال إداريـة، مهـام إليهـا توكـل أـا حيـث مـن اإلداريـني، العمـال فئـة مـن جـزءا تعتـرب الثانيـة الفئـة إن
 بالطالب احتكاكا األكثر وتعترب والتعليمي الرتبوي العمل مهمة ا فتناط األوىل، الفئة أما قانونيا، رمسيا، كذلك،

 ينسـقوا أن – مفـرتض هـو كمـا – مـنهم يتطلـب عملهـم أن ذلـك .أخـرى جهـة مـن اإلداريـني وبالعمـال جهـة، من
 أعمـاهلم تـؤطر الـيت واألنظمـة للقـوانني واسـتجابة تعليمـات، مـن اإلدارة مـنهم تطلبـه مـا وبـني كمدرسـني عملهـم بـني

 إداريـا يكـون  قـد بـل فحسـب، مدرسـا دائمـا يكـون ال التـدريس يف العامـل إن 98-283 ملرسـوم وتبعـا .الرتبويـة
 بـني مـن يعينـون اجلامعـة مـثال، تكـوين إدارة يف الـذين اجلامعـة، مـدير فنـواب .صـحيح والعكـس اليـوم مدرسـا أمس،

                                                           

1
  24،21 ص ص ،1 المادة الرسمية، الجريدة- 

2
   24،21 ،ص ص 16 المادة الرسمية الجريدة - 
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 علـى تغلـب وقـد 2احملاضـرين األسـاتذة بـني مـن وجـودهم، عـدم حالـة يف 1أو أسـتاذ، رتبـة علـى احلاصـلني األسـاتذة
  .اجلامعة مدير كشأن بالتدريس عامال رمسيا، يظل ولكنه اإلدارية، الوظيفة بالتدريس العامل

 مباشرة عالقة على وهي املدرسني جانب إىل للجامعة البشرية البنية يف الفئات أهم الفئة هذه وتعترب :الطالب -د
  .الرتبوية العمليات خمتلف يتلقون حيث بالتدريس، بالعاملني ودائمة

 :القانونية البنية.3

 تنشـأ رمسيـة مؤسسـة ألـا ذلـك .عماهلـا وعالقـات أعماهلـا تضـبط واألنظمـة القـوانني مـن جمموعـة للجامعـة     
 اخلطـط يف يـتلخص رمسـي تنظـيم علـى تنطـوي منظمـة كـل هنـا،أن بـه ننـوه ومـا .احلكومـة مـن مرسـوم مبوجـب

 ينشـأ رمسي، غري تنظيم تضم اخلاصة،كما والقوانني املراسيم يف واحملدد 3واإلجراءات  التنظيمي واألساسات والبناء
 التفـويض، مـن بـدال اجلماعـة أعضاء طريق عن تعطى سلطة، أو قوة التنظيم هذا ويكتسي االجتماعي التفاعل من

 مـن تنبـع ممـا أكثـر مـن الرفقـاء تنبـع الرمسـي غري التنظيم يف السلطة فإن مثة، ومن .الرمسي التنظيم يف الشأن هو كما
 مـن وثباتـا اسـتقرار أقـل عـادة وهـي .املختلفـة واإلدارات األقسـام يف التنظيميـة اخلطـوط مـع تتـداخل وقـد الرؤسـاء،
 يف ذاتية الرمسية غري التنظيمات ألن بالعاملني،ونظرا اخلاصة واألحاسيس للمشاعر عرضة دامت ما الرمسية، السلطة

 4.الرمسي التنظيم له يتعرض ما اإلدارة،مبثل لرقابة ال تتعرض فهي طبيعتها،
 لوظائفه أدائه يف وتؤثر ومشاعر تقاليد وتضبطه خاصة، وطقوس اجتماعية معايري على يشتمل الرمسي غري فالتنظيم
 5 .رمسيا اعرتافا تنال ال فرعية مجاعات

 حتـت غطـاء تنطـوي مـا غالبـا تنفيـذها، عـدم أو معارضـتها أو والقـوانني للتنظيمـات االمتثـال عمليـة إن     
 املؤسسـات، تضـمها الـيت الفرعية ملختلف اجلماعات عالئقي تفاعل نتاج وهي الرمسية، غري التنظيمات ميكانزمات

  .فيها القوى تدافع حصيلة هي أو
 :المادية الجامعة بنية.4

 :منها وظائف بعدة للقيام موجودة وهي اجلامعة، وأبنية وهياكل منشأة عن عبارة وهي  
 مـن وجمموعـة لطـالب مـن عـدد وجـود تشـرتط الوظيفـة وهـذه التـدريس، وظيفـة وأمههـا :تعليميـة وظيفـة -أ

 .الوظيفة هذه لتنفيذ خيتصون املعلمني
 .التعليمية وظيفتها على زيادة للجامعة العلمي البحث وظيفة وتوكل :بحثية وظيفة -ب

                                                           

1
  7ص 19المادة 283-98 المرسوم -  

2
  .7ص ، 21 المادة 283- 98 المرسوم - 

3
 للطباعة النھضة دار يوسف إسماعيل ومحمد مرسي الحميد عبد ترجمة، العمل، في ا-نساني السلوك كيت، - 

  121 ص ،1974 مصر، والنشر،
4
  320- 321 ص ،ص ،مرجع سابقيوسف إسماعيل ومحمد مرسي الحميد عبد ترجمة كيث، ديفيز، -  
  312 ،ص 1979 مصر، للكتاب، المصرية الھيئة اHجتماع، علم قاموس عاطف، محمد غيث -5



التعليم العالي                                                                                 ا	ولالفصل   

 

17 

 

 أخـرى علميـة بأنشـطة قيامهـا خـالل مـن هـذا الثقافـة، نشـر مبهمـة اجلامعـة تضـطلع :تثقيفيـة وظيفـة -ج
   .األنشطة من وغريها واملؤمترات والدولية، الوطنية والندوات واملعارض كاحملاضرات،

 جهـة ومـن العـايل، املسـتوى علـى التعليميـة العمليـة طبيعـة جهـة، تالئـم أـا حبيـث مصـممة اجلامعيـة األبنيـة إن   
 وقاعـات للدراسـة أقسـام إىل حاجـة يف فهـي لـذلك، .التعليمية للعملية التابعة اإلدارية العمليات تالئم حبيث أخرى

 املنـاهج وجتديـد التكنولـوجي، والتقـدم العلمـي، التطـور مـع تتماشـي أن أجـل مـن وهـذا .ومكتبـات للمحاضـرات
 املبـادئ إعطـاء علـى تسـاعد الـيت الضرورية باألجهزة جمهزة خمابر إىل مستمرة حاجة يف فهي ذلك، يالئم مبا الرتبوية

 .هلا املناسبة والتطبيقات بالتجارب وتدعيمها للطالب العلم من األساسية
 اإلداريـة، العمليـات إلجـراء الضـرورية اللـوازم مـن وغريهـا كاملكاتـب إداريـة، وهياكـل أنيـة إىل حاجـة يف أـا كمـا   

 .لذلك الذكر سلف كما وإدارية تعليمية طبيعة ذات مؤسسة هي اجلامعة أن اعتبار وعلى
 : الطالب الجامعي.4

يف الغالــب يكــون هــذا . أو أحــد فروعهــا أو مؤسســة تعليميــة مكافئــة هلــا اجلامعــةهــو شــخص يتــابع دروســا يف      
ويســـعى . الشـــخص قـــد انتهـــى مـــن الدراســـة يف أطـــوار ســـابقة يكـــون مســـتواها التعليميـــة أدىن مـــن املســـتوى اجلامعيـــة

 .إخل...الدكتوراه  -املاسرت  -الليسانس  : الطالب يف احلصول على إحدى الشهادات اجلامعية مثل
 أطلـقومصـطلح جـامعي  . الطالب هو الشخص الذي يطلب العلم ويسعى للحصول عليه.. الطالب اجلامعي     

 .. املكان الذي حيصل منه على العلم وهكذا إىلعليه نسبة 
  :الجامعية الرياضة.5

 هـذه تكـون وقـد اجلامعيـة، اإلقامـة أو اجلامعـة إمكانيـة إطـار يف الطلبـة ـا يقـوم الـيت النشـاطات جمموعـة هـي     
 أهـداف ذات مجعيـات وهـي والرياضـية، والثقافيـة االجتماعيـة بالنشـاطات تقـوم مجعيـات إشـراف حتـت النشـاطات

 1.اجلامعة طلبة أو عمال تسيريها علي يسهر واجتماعية وثقافية تربوية
 يف واملتمثلـة والفرديـة اجلماعيـة الرياضـية النشـاطات للممارسـة وجتهيـزات مرافـق علـي جامعـة كـل تتـوفر كمـا     

 .)اللعب مساحات(اخلضراء واملساحات املالعب القاعات،
 .اجلامعي الدور إطار يف والوطنية اجلهوية و احمللية املنافسات يف املشاركة من اجلامعة إيل املنتسبة للفرق وميكن     
 تـتم حيـث اجلامعيـة، الرياضـة برعايـة يقوم رياضي هيكل إقامة إيل دف كانت تأسيسها مند اجلزائرية واجلامعة    
 .الدارسة إمتام بعد احلياة ملواجهة والعقالنية البدنية الناحية من الطالب إعداد الطريقة ذه
 لالحتكـاك وسـيلة وهـي سـليمة بدنية بقدرات وحماطا فكريا ثريا يكون جيل تكوين إيل اجلزائرية اجلامعة ودف    
 مهمشـا لاز  مـا الرياضـي النشـاط أن إال اجلديـد القرن دخلنا أننا من الرغم وعلى واملنافسات، التظاهرات خمتلف يف

 للرياضـة األساسـية املهـام هـو إليـه التنويـه جيـب ومـا اجلزائريـة، اجلامعـة حيـاة يف قدميـة كالسـيكية مبفـاهيم وحماطـا

                                                           
1
  .74ص.1998.المجتمع الجزائري في التربية البدنية و الرياضية :محمد خاسف ،مصطفى بن سالم- 
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 والتظـاهرات املنافسـات و إجـراء الرتوحييـة، منهـا السـيما الرياضـية األنشـطة ملختلـف املمارسـة خـالل مـن اجلامعيـة
  .للفرد والبدين الفكري النمو تكامل لضمان ا االرتقاء وجب لذا الرياضية

 :الجامعية الرياضة أهداف.6

 ممارسة يف واملتمثلة البدنية الناحية إغفال دون الفكرية الناحية يف الشباب لتكوين حيويا مركز اجلامعة تعترب    
 يف ذلك ويالحظ ومجاعيا فرديا الطلبة تشجيع يف دورا كبريا يلعب اجلامعي الوسط أن حيث الرياضية، النشاطات

 الغربية، الدول يف االحرتاف تسبق اجلامعية الرياضة أن كما املختلفة الوطنية البطوالت يف اجلامعية األندية مشاركة
  .املواهب الكتشاف البؤر أهم تعد اجلامعية واملسابقات والبطوالت
  :يلي ما يف إجيازها ميكن بارزة أهداف اجلامعية وللرياضة
يف  الرياضي النشاط ممارسة على إقباله خالل من اجلامعي الطالب خدمة علي اجلامعية الرياضة تعمل •

 .التخصصات خمتلف
الرياضة  علي لطلبة وتشجيع اجلامعي الوسط يف الرياضية املمارسة تطوير يف اجلامعية الرياضة تساهم •

 .والدويل الوطين املستوي على اجلامعية الرياضية املنافسات ويف األحياء داخل واجلماعية الفردية
 .الطلبة بني )والتنافسية الرتفيهية(اجلامعية الرياضية املنافسات ترقية •
 .الرياضات خمتلف يف اجلامعة وخارج داخل الطلبة تنشيط على تعمل مجاعية رياضية مجعيات إنشاء •
التظاهرات  خمتلف يف بينهم فيما االحتكاك خالل من الطلبة بني واالجتماعية الرياضية العالقات تطوير •

  .واملنافسات
 :بالجامعة الرياضية األنشطة أنواع.7

  1: نوعان باجلامعة الرياضية النشاطات     
  :الداخلي النشاط.1

 حنو وميوهلم اجتاهام من انطالقا حرية بكل الفارغ أوقات خالل الطلبة به يقوم الذي النشاط هو     
 واجلماعية، الفردية األلعاب طريق عن أرم مها تنمية للطلبة يتيح النشاط وهذا اجلامعة، يف املتوفرة اإلمكانيات

  .الفصول بني واملباريات الفردية العروض يف يتمثل وهو البيئة، طبيعة حسب ألخرى جامعة من خيتلف وهو
  :الخارجي النشاط.2

 الـدوارات طريـق عـن اجلامعـات بـني اخلـربات وتبـادل االحتكـاك علـى القـائم اجلامعيـة النشـاطات مـن جـزء هـو    
 واملنتخبات لألندية خاصة ومادة جامعة ألي رياضية واجهة تعترب اليت اجلامعية للفرق خصيصا تقام اليت والبطوالت

 يعـرب اليت والرحالت املعسكرات إىل ذلك تتعدى وإمنا فقط، املباريات على اجلامعية النشاطات تقتصر وال الوطنية،
 االعتماد مثل حيام تكوين يف تدخل اليت األمور من كثريا فيها وميارسون حرية، بكل شخصيتهم عن الطلبة فيها
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 ارتفاع إىل يؤدي مما البعض ببعضهم الطلبة اللتقاء فرحة املعسكرات هذه تكون كما املسؤولية، وحتمل النفس على
  1 .وتطبيقها الرياضة قوانني وتعلم الرياضي األداء مستوي يف
 :الجامعية الرياضة ممارسة أماكن.8

  :يف الرياضة ممارسة على قادرون الطلبة فإن احلال مقتضي حسب
 .الداخلي النظام من مستفيدين كانوا إذا اجلامعية، اإلقامات •
 2 .البيداغوجية املنشآت داخل •
 :لألستاذ الطالب تقويم

 قبل من بتقوميهم بالنا فما األساتذة، من الكثري عند مرفوض، أمر املدرس لزميله املدرس تقومي أن الواضح   
 يستطيع األخري هذا لكن والطالب، األستاذ بني واملنهجي والعلمي املعريف الفارق وجود من الرغم وعلى!طالم

 التعلم، يف واملرغبة املشوقة الطريقة إىل باإلضافة فيها، املتحكم واللغة احلديثة باملعلومات الدمسة املعرفة بني مييز أن
 .الطالب لدى التعلم يف الرغبة متيت اليت القدمية املعلومات وبني
 أساتذة أو اإلدارة قبل من هلم تقدم الطلبة، قبل من استمارة ملء طريق عن التقومي، هذا مثل جيرى وعادة    

 التقومي من النوع هذا خالل ومن .الدراسية السنة أو السداسي اية يف خمتلفني، أساتذة قبل من أو املادة
 .طلبته خالل من نفسه األستاذ سيكتشف

 :البيداغوجي األداء تحسين تواجه صعوبات.9

 هيئات بأعضاء تبدأ مشكالت صعوبتها من يزيد ومما سهلة، ليست مهمة باجلامعات التدريس حتسني     
 العملية تنشط ال حيث باجلامعات، ترتبط ومشكالت التدريس، بشأن ومعتقدام واجتاهام أنفسهم التدريس

 األوقات بعض يف جدواه يثبت فما التدريس نفسها، عملية طبيعة إىل تعود مشكالت هناك أن كما .التدريسية
 هيئات وألعضاء أخرى مقررات ويف أخرى، أوقات يف ثانية مرة يتحقق ال األعضاء لبعض املقررات بعض يف

واحلث  التدريس هيئات أعضاء مع وحوارات ومناقشات مستمرة، يقظة يتطلب التدريس حتسني .آخرين تدريس
 هلا طريق يف خصوصا بسهولة يتغري ال الصفي األداء إن بالتدريس، االهتمام من ملزيد واإلقناع والدافعية املستمر
 بني من األفضل التدريس تعوق اليت املشكالت وحتجيم لتحديد حاجة يف إننا يساندها، ما وهلا داللتها

  :يلي ما نذكر للمدرس البيداغوجي األداء حتسني تواجه اليت الصعوبات
 بتوفري الرتبويون يطالبون والقادة الغد، قبل اليوم مطلوب أمر اجلامعي التدريس وتنويع بنوعية االهتمام •

 نواتج من وتزيد جناح الطالب حتقق اليت الصفية اخلربات وإثراء التدريس سالمة حتقق وظروف أجواء
 متنامية معرفة املستمر والتعلم عن التدريس أفضل معرفة منتلك احلاضر الوقت يف أننا هذا يدعم التعلم،
 الصف يف جدواه يثبت ال أو يثبت أن وعما ميكن التدريس فعاليات نع البحوث نواتج تدعمها
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 تعليمية واسرتاتيجيات تعليمية ووسائط للتوصية بطرائق يكفي لدينا معلوم هو وما الدراسي،
 تطوير حركة على االطالع طريق عن الفشل، وضروب أوجه النجاح من الكثري نتعلم أن ونستطيع.أفضل
 1 .التدريسية طرائقهم يف التدريس هيئة أعضاء

 أن يلزم التدريس هيئات أعضاء من حمددون أفراد ويطبقها ا يقوم اليت التدريس حتسني وفعاليات جهود •
 هيئة أعضاء أحد فإن وإال تدريسهم، يف التدريس هيئات أعضاء مجيع يتبناه وسياق إطار يف حتدث

 تتطور، أو تتحسن لن ا يعمل اليت اجلامعة يف التدريسية النوعية ولكن أداؤه، يتحسن قد التدريس
 للنوعية ومدعم مستمر التزام من جزءا وليست وانتقائية منفصلة تكون األحيان من كثري يف إا حيث

 بتطوير يبدأ ما وهو التحسني، مساعي يف التدريس هيئة عضو مركزية تعكس املقرتحة الطريقة . التدريسية
 من ا يتزود دخالتم بصنع التدريسي الواقع من ويصلح ويدعم ويوسع يتحدى مث تدريسي، وعي

 التغيري هذا يتم وكيف تغيريه جيب عما تبحث خيارات بصنع التدريس عضو يقوم وهنا . اآلخرين
 .والتنفيذ

 حباجات وتفي للتدريس حتقق طريقة فكل التدريس، لتحسني بصحتها تنفرد واحدة طريقة هناك ليست •
 حتسني يف تسهم تدريسية نواتج حتقيق يف جناحها تثبت اليت املتنوعة التدريس وطرائق منشودة، تدريسية

 كما معا، النتائج من مجلة وحتقيق التدريس يف والتنويع واملرونة االنتقاء حبرية وتسمح التدريس طرائق
 تقومي أو التفكري تنمية أو التحصيل حتسني يف مثرا تعطي حىت أخرى أو طريقة فعالية بتجريب يسنح
 يتحقق حىت االسرتاتيجيات يف والتغيري التعديل تتطلب التدريس يف النجاح مقومات أن كما ما، اجتاه

 .والكفاءة الفعالية ما لطريقة
 التدريس جارف طبيعة تعميم فيه وبشكل مطلق معىن أي يف فعاليته على حنكم أن ميكن ال التدريس •

 .ذلك وغري التعليمي واجلامعة واملناخ واألساتذة املتعلمني وإمكانات بقدرات ترتبط حيث نسيبة الفعال
 اإلطار حتديد شريطة الفعال األساسية للتدريس املكونات بشأن التعميم دون حيول ال التقلب وهذا

 وهلذا لآلخرين، فعال غري يكون قد للبعض يكون فعاال قد ما إن .فعاليته للتدريس حيقق الذي الرتبوي
 إذا تأثريها يف والرداءة اجلودة من نفسه االتساق هي يف التدريس سلوكيات من القليل فإن السبب
 .السائدة التعليمية املفاهيم أو التدريس من اهلدف التدريسية أو املادة أو املتعلم أو املعلم اختلف

 الدرس، قاعة يف على التفوق التدريس هيئة أعضاء وتشجيع حبث يتمتع وال مكافأ، غري الفعال التدريس •
 أعضاء من نتوقع وحىت إىل التحسني، حيتاجون الذين أولئك مسئولية من هي التحسني جهود فليست

 يف جهودهم ملساندة واخلدمات املوارد هلم أن نوفر لزم ، كأساتذة وتطورهم منوهم استمرار التدريس هيئة
 لالمتياز جو الستحداث أساسي جزء هي مساندة جهودهم أن كما التدريس، حتسني حنو السعي

  .التدريسي
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 هيئات بعض أعضاء القصور، نواحي وسد للعالج مقدمات على التحسني مساعي تؤسس أال يلزم •
 سلبية دالالت للشبهة وحيمل يعرض ذلك فعل أن غري تدريسهم، طرائق حتسني إىل حيتاجون التدريس

 ألعضاء مؤسسا توقعا طرائق التدريس حتسني يكون أن فيجب وعليه التدريس، هيئات أعضاء جلميع
 1 .الغرض متابعة التدريس هيئة ييسر ألعضاء إجيابيا التدريسية النوعية تناول أن كما التدريس، هيئة

 :الجامعية األحياء في الرياضة.10

 شروط أساس على املقبولني اجلامعيني الطلبة إقامة وأماكن سكنية وحدات عن عبارة هي:الجامعية األحياء-أ
 .العلمي والبحت العايل التعليم وزارة أقرا تنظيمية نصوص حتددها ومعايري

 وفـق اإلدارة تسـيريه علـى وتسـهر احلـي، داخـل واجلماعيـة الفرديـة العالقـات تنظـيم إىل اجلـامعي احلـي نظـام يعتمـد
 للحـي الـداخلي للقـانون العامـة األحكـام من )3(و (1)املادة مبقتضي وهذا اجلامعية لألحياء الداخلي النظام لوائح

 2.اجلامعي
 خاصـة دائـرة جـامعي حـي بكـل" يتـوفر كمـا األسـبوع أيـام مجيـع يف اإلطعـام وجبـات للطلبـة اجلـامعي احلـي يـوفر

  3.الطلبة مبشاركة املؤسسة حضن يف النشاطات بإحياء تتكفل اليت والرياضية الثقافية بالنشاطات
 الطالـب حيـاة تـؤمن ضـرورية منشـآت جمموعـة علـي اجلـامعي احلـي حيتـوي :الجامعيـة األحيـاء فـي الرياضـة- ب

 وتعتـرب الرياضـة، ملمارسـة الطالـب إليهـا يلجـأ رياضـية منشـآت جنـد املنشـآت هـذه ومـن اإلقامـات داخـل اجلـامعي
 ،شـىت نـواحي مـن وذلـك للطالـب بالغـة أمهيـة وذات الضـرورية األمـور مـن اجلـامعي احلـي داخـل الرياضـية األنشـطة

 الدراسـي اـال إيل الرجـوع علـي تسـاعده طاقـة تكسـبه,فيهـا وثـق اجتماعيـة أو نفسـية أو جسـدية كانـت سـواء
 .والنفسية والعقلية قواه البدنية بكامل

 ميكن و ...,خاصة التزامات دون من اجلامعي حيه أو مبؤسسته الرياضية النشاطات يف يشارك أن الطالب بإمكان
 ميكنهم كما ...,إمكانيته و رغبته حسب كل املنافسة أو الرتفيه رياضة ,اسرتاحة ,كهواية الرياضة ممارسة للطالب

 يف يوجـد و ,الرياضـيني املسـؤولني مبسـاعدة ميارسـوها وان ا الرياضـية األلعـاب و التنشـيط رياضـة مبفردهم ينظموا أن
  .الرياضية التجهيزات إعارة مصلحة كل
 :الجامعي الطالب شخصية نمو في الرياضية األنشطة دور.11

 الطالب شخصية تنمية يف الرياضية األنشطة دور حول أقيمت اليت الدارسات و التجارب من انطالقا      
 بالكفاءة تتعلق كانت سواء املستويات؛ مجيع يف الطالب من غريه عن خيتلف اجلامعي الطالب أن جند ,اجلامعي
 .بانتظام الرياضة ميارس الذي الطالب ا يتفوق اليت امليزات من ذلك غري أو بالواجبات القيام سرعة أو الذهنية

 :يقول حيث الصغار سامي و صادق حممد غسان إليه توصل مبا ذلك عن االستدالل ميكن و     

                                                           

-
1

  52مرجع سابق ،ص:عبد الس*م بوزيد و اخرون 
2
  07ص.1989.وزارة التعليم العلي. القانون الداخلي ل*حياء الجامعية - 

3
  .49ص.الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية . نيابة الجامعة للتخطيط و التوجيه و ا;ع*م .دليل جامعية للمدسين و الط*ب  - 



التعليم العالي                                                                                 ا	ولالفصل   

 

22 

 

 أداء يستطيع انه كما أحسن شكله و حتمال اشد اجلسمية تركيبته جيعل البدنية القوة على الطالب حصول  "   
 احلصول و ,املباشرة تصرفاته على ينعكس القوة على التدريب أن إذ ,اقل قوته كانت لو أداؤها ميكنه ال أعمال

   .الدراسية األمور مع ينسجم هذا و ,أسرع بشكل أعماله يؤدي الطالب جيعل السرعة على
 .حركية أفعال و تصرفات إىل تتحول الرياضية املمارسة راءج من يكتسبها اليت املهارة و املرونة و املطاولة    
 ـا يتعـب الـيت السـرعة بـنفس يتعـب ال انـه كمـا زمالئـه أمـا مكانتـه يف تزيـد الرياضـية للتمـارين الطالـب أداء إن    
  1.اعتيادي بشكل واجباته إكمال يستطيع فإنه لذا و الرياضي؛ غري زميله
 :الحياة الجامعية وتكوين الذات وبناء المستقبل.12

عنــدما يـــنجح الطالـــب يف الثانويـــة العامــة، فإنـــه يكـــون قـــد أعــد نفســـه ملرحلـــة مهمـــة مــن مراحـــل حياتـــه، وهـــي       
يف مرحلــــة احليــــاة اجلامعيــــة، الــــيت يعتمــــد مــــدى جنــــاح الطالــــب يف بنــــاء مســــتقبله وحتديــــد مســــار حياتــــه علــــى قدرتــــه 

ألنشطة املتنوعة والفرص الكثـرية الـيت تسـاعده االستفادة منها وحسن التفاعل معها، حيث جيد الطالب يف اجلامعة ا
علـى رسـم معـامل شخصــيته وتكـوين ذاتـه وتزكيــة نفسـه وبنـاء مسـتقبله، وتيســر لـه التفاعـل اإلجيــايب مـع اتمـع احمللــي 

  .وقضايا األمة
حيويـة  وسيجد الطالب أن احلياة اجلامعيـة هـي مرحلـة مـن أروع مراحـل حياتـه، ومـن أكثرهـا أمهيـة، ومـن أمجلهـا     

ومتعـــة، وفيهـــا أفضـــل فـــرص بنـــاء الـــذات وتزويـــدها بعوامـــل النجـــاح ووســـائل مواجهـــة التحـــديات الـــيت تعـــرتض حيـــاة 
لذلك فإن الطالب الناجح، الذي يشـعر باملسـؤولية العظيمـة امللقـاة علـى عاتقـه جتـاه نفسـه وجمتمعـه وأمتـه،  .الطالب

تكـــون حمصـــنة مـــن اآلفـــات الـــيت تصـــيب النـــاس وتفتـــك ـــم  ببنـــاء نفســـه حـــىت: يهـــتم يف هـــذه املرحلـــة اجلامعيـــة أوالً 
بالســـعي الـــدءوب مـــن أجـــل التميـــز والنجـــاح وصـــناعة احليـــاة الكرميـــة املعطـــاءة، حـــىت تكـــون لـــه : ومبســـتقبلهم، وثانيـــاً 

نـا مكانته املرموقة يف اتمع، ليتمكن من املسامهة يف تطويره وارتقائه وحل مشاكله، ومن املسامهة يف الـدفاع عـن أمت
  .وبناء ضتها وحضارا

وكمــا ســوف يــتعلم الطالــب يف اجلامعــة العلــوم الــيت تســاعده علــى احلصــول علــى درجــة علميــة تؤهلــه للحصــول      
علــى وظيفــة مرموقــة، فإنــه مطالــب أيضــاً بــأن يــتعلم التخطــيط ملســتقبله وبنــاء ذاتــه، وبــأن يوظــف وجــوده يف اجلامعــة 

 2:افـه املسـتقبلية للوصـول إىل الغـد املشـرق الـذي ينشـده، ولـيكن شـعار الطالـبوكل الفرص املتـوفرة فيهـا خلدمـة أهد
 ومل أستفد علماً فما ذاك من ُعمري ...إذا مر يب يوٌم ومل أصطنع يداً 

واإلسـالم  .إذاً املطلوب من الطالب يف املرحلة اجلامعية أن يسعى جبد واجتهاد لبناء ذاته بنـاء قويـاً متوازنـاً ومتكـامالً 
حث على بناء الذات، ودعـا إىل إجيـاد اخلـري واإلرادة القويـة والعزميـة يف نفـس املسـلم، لتحصـينه مـن عوامـل الضـعف 
واإلخفــاق أمــام املصــاعب واألزمــات، وحلمايتــه مــن االيــار أمــام املــؤثرات اخلارجيــة، وال ســيما يف هــذا العصــر الــذي 

                                                           
1
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  .33ص.2001 سنة ، والرياضية البدنية التربية معھد ، الجزائر جامعة ، مجاستير رسالة ، الجزائري اHساسي
2
 /2011.للطلبة الجامعيين،ماستر تربية حركية جامعة ورقلة ا<تجاھات النفسية نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي :سعيدات يوسف- 

  .73ص.2012



التعليم العالي                                                                                 ا	ولالفصل   

 

23 

 

نـاء الـذات ينقـل معركـة املسـلم مـع الـدنيا خـارج نفسـه ولـيس داخلهـا، ممـا والنجـاح يف ب .يشـهد صـراعاً ثقافيـاً شـامالً 
يــؤدي إىل انســجام املســلم مــع ذاتــه، ويــؤدي إىل شــعوره بالســكينة واالطمئنــان، ويدفعــه إىل اإلبــداع والتميــز والعمــل 

ؤمِن الضـعيِف، ويف  املـؤمُن القـوُي خـٌري وأحـُب إىل اِهللا مـن املـ{: جبد ونشـاط، ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال
  ).كٍل خريٌ 

وحـىت يــنجح الطالـب يف تكــوين ذاتــه تكوينـاً ســليماً وبنــاء مسـتقبله بشــكل أفضــل، عليـه أن يشــارك يف األنشــطة     
الطالبية والنشاطات الثقافية واالجتماعية اليت تعقدها اجلامعة، وعليه أن يكون عنصراً فـاعالً يف التكـتالت الطالبيـة 

ـــه مـــع قضـــايا أمتنـــا واتمـــع احمللـــيالـــيت ـــدف إىل اال ـــادة تفاعل كمـــا جيـــدر .رتقـــاء مبســـتوى الطالـــب ومســـاعدته وزي
بالطالـــب االهتمـــام بارتقـــاء نفســـه وتزكيتهـــا، والتكـــوين املتـــوازن لشخصـــيته، حبيـــث ال يطغـــى جانـــب علـــى اجلوانـــب 

طة الطالبيـــة املتنوعـــة، وذلـــك مـــن خـــالل حضـــور األنشـــ .األخـــرى، وحبيـــث ال يفـــرط الطالـــب يف واجباتـــه اجلامعيـــة
وحضـــور احملاضـــرات والنـــدوات العامـــة الـــيت تعقـــدها اجلامعـــة، ومـــن خـــالل املشـــاركة يف إعـــداد األنشـــطة الـــيت تعقـــدها 
اجلامعة للطالب واملسامهة يف حتسني الظروف األكادميية يف اجلامعة وحـث إدارـا علـى حتقيـق اجلـودة التعليميـة وفـق 

ـــة ـــيت يرعاهـــا مركـــز التعلـــيم املســـتمر واملراكـــز كمـــا جيـــدر با.املعـــايري الدولي ـــورش ال لطالـــب االســـتفادة مـــن الـــدورات وال
األخــرى يف اجلامعــة، لتزويــد نفســه باملهــارات واخلــربات واملعــارف الــيت تســاعده علــى اجلمــع بــني األصــالة واحلداثـــة، 

  .وعلى النجاح يف وظيفته وخدمة أمته واستنهاضها والدفاع عنها
رتة حرجـــة يف ظـــل انتكاســـة حضـــارية ومجــود وعجـــز أمـــام حضـــارة غربيـــة ماديـــة متوحشـــة، تريـــد فأمتنــا تعـــيش فـــ      

تــــذويب هويتنــــا الثقافيــــة، ليســــهل اهليمنــــة علــــى عقولنــــا وأوطاننــــا، مســــتخدمة يف ذلــــك كــــل أســــباب القــــوة والتقــــدم 
يف ظــل هــذا  التكنولــوجي الــيت متتلكهــا، وخاصــة وســائل االتصــاالت والفضــائيات واإلنرتنــت، فأصــبح مــن الصــعب

التــدفق اإلعالمــي و املعلومــايت أن نعــزل أنفســنا عــن غرينــا يف هــذا العــامل الــذي أصــبح قريــة صــغرية، ومل نعــد قــادرين 
علــى منــع وصــول أمنــاط احليــاة الغربيــة إىل بالدنــا دون بنــاء الــذات وتربيــة الــنشء، ونــتج عــن ذلــك تعــرض الفتيــات 

كبرية، وأصـبحت احليـاة الغربيـة هـي املثـال الـذي حيتـذي بـه كثـري مـن والشباب، الذين هم مستقبل أمتنا، إىل أخطار  
  .هؤالء الشباب والفتيات

ولــذلك علــى الطالــب أن يعــد نفســه جيــداً مــن مجيــع جوانبهــا، مســتفيداً مــن املزايــا العديــدة حلياتــه اجلامعيــة وفرصــها 
الثقــايف، ومواطنــاً صــاحلاً قــادراً علــى الكثــرية، ليصــبح عصــياً علــى االخــرتاق واحلــرف والســقوط، وحصــيناً مــن التفريــغ 

 1 .العطاء وصناعة احلياة، خاصة الطالبات، الاليت يسعى أعداء أمتنا إىل حتويلهن إىل معاول هدم وأدوات إفساد
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  : خالصة

 ٕوإتقـان تكملـة هـي البدنيـة الرياضـة ألن للطـالب سـليمة بدنيـة قـدرات تكـوين إيل ـدف اجلامعيـة الرياضـة إن     
دور   هلـا الرياضـة ألن ومرتابطـة متكاملـة وحـدة لتشـكيل واجلسـم العقـل بـني التواصـل حيـدث حيـث,الفكريـة للرياضـة

 علـي تعمـل رياضـية مجعيـات بإنشـاء قامـت اجلزائريـة اجلامعـة فـإن لـذلك,اجلـامعي الطالـب شخصـية تنميـة يف كبـري
   .والدولية الوطنية الرياضية املنافسات يف للمشاركة الرياضات خمتلف يف اجلامعة وخارج داخل الطلبة تنشيط

 املواهـب وكـذا ـا تقـوم الـيت النشـاطات خـالل مـن الطالبيـة الفئـة هـذه نشـاط اسـتمرار تضـمن سـوف أـا كمـا    
 .اجلامعة شأن من ترفع اليت املكتشفة


