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عبد اللطيف شرافي

عرفت الدورة 56 للبطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي مشاركة 12 أكاديمية ممثلة ب
67 مديرية إقليمية من أصل 82. كما عرفت مشاركة 198 مؤسسة تعليمية تأهلت عبر
البطوالت الجهوية المنظمة على صعيد كل أكاديمية جهوية. ممثلة ب 296 تلميذة
وتلميذ من مختلف الفئات العمرية تأهلوا بدورهم بعد المرور من بطوالت المؤسسات
التعليمية والبطوالت اإلقليمية والبطوالت الجهوية قبل الحلول �لبطولة الوطنية

المدرسية التي تعتبر المحك الحقيقي للتنافس بين مختلف أبطال الجهات.
 

وقد نظمت الدورة 56 للبطولة الوطنية المدرسية في محطتين، األولى كانت ببني مالل
أ�م 26-25 و27 دجنبر 2021 وعرفت مشاركة التالميذ الذكور مواليد 2009/2010
وفئة مواليد 2007/2008 وفئة مواليد 2004/2005/2006. وقد بلغ عدد التالميذ
المشاركين 291 تلميذ. أما المرحلة الثانية فقد نظمت بمدينة أسفي خالل الفترة الممتدة
بين 29 و31 دجنبر2021، وقد عرفت مشاركة التلميذات مواليد 2009/2010 وفئة

مواليد 2007/2008 وفئة مواليد 2004/2005/2006             بمجموع  296 تلميذة.
حيث مكنت هذه الدورة من مشاركة جميع الفئات العمرية �لعدائين الفرد�ن-3
عدائين(ات)- وفرق المؤسسات التعليمية -6 عدائين(ات)- عن كل جنس وعن كل فئة

عمرية �لنسبة لكل أكاديمية جهوية.
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قراءة في نتائج الدورة 56

للبطولة الوطنية المدرسية
للعدوالريفي

  مفتش تربوي لمادة التربية البدنية والر�ضية 
 

رئيس قسم تنظيم المنافسات الر�ضية 
 

المدرسية بمديرية االرتقاء �لر�ضة المدرسية



@REALLYGREATSITE

بطاقة تقنيةلبرنامج
 العدو الريفي 

يناير 2022
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ترتيب األكاديميات والمدير�ت اإلقليمية
والمؤسسات التعليمية المؤهلة للبطولة الوطنية

 �لرغم من تساوي عدد
المشاركين والمشاركات في
البطولة الوطنية �لنسبة لكل
االكاديميات الجهودة (العدد
المسموح به وطنيا) فالبد من

اإلشارة إلى بعض اإلحصائيات :
 

احتلت أكاديمية الدار البيضاء
سطات المرتبة االولل من حيث
أكبر عدد من المدير�ت اإلقليمية
المؤهلة للبطولة الوطنية (9
مدير�ت إقليمية ) تلها
أكاديمية فاس مكناس
بمشاركة 8 مدير�ت إقليمية
ثم أكاديميات مراكش اسفي
والجية الشرقية وطنجة تطوان
الحسيمة بمشاركة 7 مدير�ت

إقليمية لكل من هم.
كما احتلت أكاديمية مراكش
اسفي وأكاديمية الجهة
الشرقية المرتبة االولى من حيث
عدد المؤسسات التعليمية
المؤهلة للبطولة الوطنية ب 23
مؤسسة تعليمية لكل منهما
أي ما يقارب 25 6 من مجموع
المؤسسات المشاركة. تلتهما
أكاديمية الدار البيضاء سطات ب
19 مؤسسة تعليمية ثم جهبة
فاس مكناس ب 18 مؤسسة
تعليمية وجهة سوس ماسة ب

17 مؤسسة تعليمية.
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 احتلت جبة مراكش اسفي المرتبة االول من حيث طبيعة الميداليات ب 3 ميداليات ذهبية و2 ميداليات فضية و2
ميداليات نحاسية تلتها جبة الدار البيضاء اسفي ب 3ميداليات ذهبية و2ميداليات فضية و1 ميدالية نحاسية
بينما جاءت أكاديمية بني مالل خنيفرة في المرتبة الثالثة ب2 ميداليات ذهبية و2 ميداليات فضية و4 ميداليات

نحاسية
 

تحتل أكاديمية بني مالل خنيفرة المرتبة االول من حيث عدد الميداليات المحصل عليها ب 8 ميداليات من أصل 32
المخصصة للبطولة أي ما يناهز 22 90 من مجموع الميداليات الموزعة ؛تلها أكاديمية مراكش اسفي
بحصولها على 7 ميداليات أي ما يناهز 19 96 من مجموع الميداليات وتأتي في المرتبة الثالثة أكاديمية الدار
البيضاء سطات ب 6 ميداليات أي ما يناهز 7 من مجموع الميداليات ٠   و�لتالي فقد حصلت االكاديميات الثالث

على 21 ميدالية من أصل 32 ميدالية الموزعة في البطولة أي ما يعادل 58 9من مجموع الميداليات

الترتيب حسب نوع ولون الميداليات

 

ترتيب األكاديميات الجهوية للتربية و التكوين

معا�ر الترتيب

 إذا كان الترتيب الدولي للمشاركين في مختلف البطوالت الرياضية

يعتمد طبيعة معدن ولون الميداليات كمعيار أول للترتيب (بحيث أن

ميدالية ذهبية واحدة تفوزعىل ما النهاية من الميداليات الفضية

والنحاسية )فيعتبر هذا المعيار معيارا لقياس جودة االنتاج في

مستوى عالي من الممارسة الرياضية .وسنعتمده أوال في ترتيب

االكاديميات والمديريات االقليمية والمؤسسات التعليمية »غير أن

هناك معيارا ال يقل أهمية وهو عدد الميداليات المحصل عليها بغض

النظرعن طبيعة معدنها ولونها .بحيث أن هذا المعيارهو معيارجودة

االنتاج الجماعي وعدد المتوجين بجهة ما.

الترتيب حسب نوع ولون ومعدن الميدالية تدل على جودة المنتوج بينما عدد الميداليات يدل على عدد المتوجين 

الترتيب حسب عدد الميداليات
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ترتيب المدير�ت اإلقليمية

 
احتلت مديرية المحمدية المرتبة األولى من حيث طبيعة المدير�ت ب 3 ذهبيات و2  فضيات ونحاسية
واحدة. وهي لإلشارة نفس التتويجات التي حصلت عليها أكاديمية الدار البيضاء سطات بحيث نابت
مديربة المحمدية عن جميع مدير�ت الجهة .في حين احتلت مديرية الخميسات المرتبة الثانية بذهبية
واحدة وفضية واحدة ونحاسيتان. في ما حلت مديرية خريبكة في المرتبة الثالثة بذهبية واحدة وفضية

واحدة ونحاسية واحدة.
 

تبقى مديرية المحمدية في المرتبة االولى ب 6 ميداليات أي ما يناهز %17 من مجموع الميداليات
المخصصة للبطولة الوطنية. تليها مديرية خنيفرة في المرتبة الثانية ب 4 ميداليات أي ما يناهز 11%
من مجموع الميداليات . وقد حصلت مديرية الخميسات على نفس الننيجة. لتحصل المدير�ت الثالث

على %39  من مجموع الميداليات.

الترتيب حسب نوع ولون الميداليات

الترتيب حسب عدد الميداليات
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ترتيب المؤسسات التعليمية
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احتلت مؤسسة وادي المخازن التابعة للمديرية اإلقليمية المحمدية -أكاديمية الدار البيضاء
سطات- المرتبة االولى بميداليتين ذهبيتين تليها ثانوية سيدي عبد العزيز من المديرية

اإلقليمية لخريبكة -أكاديمية بني مالل خنيفرة- بميدالية ذهبية وأخرى فضية.
 

تبقى ثانوية وادي المخازن من المديرية اإلقليمية المحمدية -أكاديمية الدار البيضاء سطات-
في المرتبة األولى وتنضاف إليها ثانوية سيدي عبد العزيز من مديرية خريبكة جبهة بني مالل
خنيفرة وثانوية بن الحجاج من مديرية قلعة السراغنة -أكاديمية مراكش اسفي- بميداليتين

لكل مؤسسة بمعدل 6 لكل مؤسسة من مجموع الميداليات.

الترتيب حسب نوع ولون الميداليات

الترتيب حسب عدد الميداليات
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ترتيب الثالثة األوائل 
-فردي و فريق المؤسسة-
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ترتيب حسب عدد المشاركين المقارن للجهات
والمدير�ت اإلقليمية والمؤسسات التعليمية

ضمن 20 و 10و 3 األوائل
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مالحظات عامة
انطالقا من تحليل النتائج 

يناير 2022

بعد ترتيب األكاديميات والمدير�ت اإلقليمية والمؤسسات
التعليمية حسب نوع وعدد الميداليات المحصل علها،
تمكنا من تلخيص فكرةموجزة عن مدى جاهزية هذه
الجهات.وفي أغلب األحيان تبقى نتائج التتويج هي

المنتظرة من طرف جميع المشاركين والمهتمين.
 غيرأن القراءة السطحية لنتائج الدورة بصفة عامة قد تحثنا
 لقراءة أعمق خاصة في ما يخص عدد العدائين حسب
األكاديميات والمدير�ت اإلقليمية  المرتبين ضمن الئحة 20
عداء األوائل ،وضمن 10 عدائين األوائل وصوال إلى  العدائين

3 األو ائل المتوجين في هذه الدورة .
 

كان ممكنا أن تأخد هذه المقاربة بعين االعتبار كل فئة وكل
جنس على حدة. غير أن الهدف الحالي من هذه الورقة هو

توجيه المهتمين إلى بعض المعا�ر دون غيرها .
الهبدف منها هو حث الفاعلين لالنتباه إلى عدد المشاركين
عن كل مديرية إقليمية ومؤسسة تعليمية أكثر من
االنتباه إلى عدد المشاركين المتوجين �لرغم من أهمية
هذا األخير. و�لتالي يمكن ألي كان أن يسلك نفس الخطى

بمقارنة كل فئة عمرية وكل جنس بمعزل.
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تميزت جبة مراكش اسفي بتواجد 22 عداء(ة) بين
العشرين األوائل للبطولة محتلة بذلك المرتبة االولى من
حيث عدد العدائين ضمن هذا الترتيب لتحتل المرتبة الثانية
ب 11 عداء(ة) ضمن 10 االوائل وتتويج واحد 1 ضمن الثالثة
االوائل .تلتها جهة بني مالل خنيفرة في المرتبة الثانية
في ما بخص العشرين 20 االوائل ب 18 عداء(ة) لتمر الى
12 عداء(ة) ضمن العشرة 10 االوائل و5 عدانين(ات) ضمن
الثالثة االوائل .وتحل في المرتبة الثالثة ضمن العشرين
االوائل جبة الدار البيضاء سطات ب 15 عداء(ة) ضمن
العشرين االوائل و7 عداء(ة) ضمن العشر االوائل و3

عدائين ضمن الثالثة االوائل .
 

األكاديميات الجهوية

نجد مديرية مراكش ب 8 عدائين(ات) ضمن العشرين االوائل
و5 ضمن العشر االوائل دون أن يرتب أي منهم ضمن
الثالثة االوائل .في حين تحل مديرية خنيفرة في المرتبة
االولى كذلك ب 8 عداء(ة) ضمن العشرين االوائل و 4
عداء(ة) ضمن العشر االوائل ليتوج 2 منهم ضمن الثالثة
االوائل .تلهما كل من مديردة المحمدية ومديرىة افران ب
7 عداء(ة) لكل منهما ضمن العشرين االوائل و3 عداء(ة)
ضمن العشر االوائل لكل منهما وتنفرد مديرية المحمدية
بتتويج 3 عداء(ة) ضمن الثالثة االوائل دون أن تتمكن

مديرية الفران من تتويج أي عداء(ة)

المدير�ت االقليمية

قراءة في نتائج الجهات والمدير�ت
اإلقليمية حسب العدائين 

20، 10، 3 األوائل
يناير 2022
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يناير 2022

ماذا عن المدير�ت اإلقليمية التى يراهن عليها كل المهتمين �لعدو الريفي نظرا للنتائج التى داومت
على  تحقيقها  ؟

مديرية افران: 7 عداء(ة) ضمن العشرين االوائل 3
مهم ضمن العشرة االوائل دون أن يرتب أي

منهم ضمن الثالثة األوائل

مديرية الحوز: 6 عداء(ة) ضمن العشرين االوائل 3
مهم ضمن العشرة االوائل دون أن يمرأي

منهيم ضمن الثالثة االوائل

مديرية الرحامنة : 2 عداء(ة) ضمن العشرين
االوائل دون أن يرتبا ضمن العشرة األوائل والثالثة

األوائل

مديرية ابن سليمان : عداء(ة) واحد(ة) ضمن
العشرين االوائل دون أن يرتب ضمن العشرة

األوائل والثالثة األوائل

مديرية الخميسات : 5 عداء(ة) ضمن العشرين
االوائل 4 مهم ضمن العشرة االوائل و2 ضمن

الثالثة االوائل

مديرية خنيفرة: 8 عداء(ة) ضمن العشرين االوائل
4 مهم ضمن العشرة االوائل و2 ضمن الثالثة

االوائل
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مدير�ت برزت خالل الدورة

يناير 2022 الصفحة | 13

 مديرية المحمدية : تعتبر مديرية المحمدية أبرز مديرية خالل
هذه الدورة بوصول 7 عداء(ة) منها ضمن العشرين األوائل يمر

منهم 3 ضمن العشرة األوائل ويتوجون ضمن الثالثة األوائل. 

مديربة خريبكة : تمكن 5 عداء(ة) من مديرية خريبكة من
الترتيب ضمن العشرين األوائل مر منهم 3 ضمن العشر

األوائل توج منهم 2 ضمن الثالثة األوائل.

مديربة انزكان أيت ملول : 5 عداء(ة) من انزكان أيت ملول ضمن
العشرين األوائل يمر منهم 2 ضمن العشر األوائل ويتوج واحد

ضمن الثالثة األوائل.

مديرية فاس : 5 عداء(ة) من مديرية فاس ضمن العشرين
األوائل يمر منهم 4 ضمن العشر األوائل ويتوج واحد ضمن

الثالثة األوائل.

أظن أنه يجب االهتمام
بهذه المدير�ت ولم ال
إحداث مراكز جهوية
أللعاب القوى وأقسام
ر�ضية و دراسة تخصص

ألعاب القوى .



 

عدد ونسبة البراعم الذين أنهوا السباق حسب
األكاديميات
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تعتبر هذه الفئة من الفئات العمرية التي ال تأخذ بعين االعتبار
في المراكز الجهوية أللعاب القوى نظرا لصعوبة إبعادها عن
التجمع األسري .لكن في بعض المدن التي يمكن أن تكون
خزانا للجهة، وجب إحداث مراكز إقليمية و�لتالي تتبع
وتشجيع هذه الفئة من شأنه الرفع من مستوى الفئات

األخرى مستقبال عندما يمرون للفئة العمرية الموالية.

لماذا تحليل نتائج البراعم والبرعمات مواليد
2009 و2010 ( 11 و 12 سنة) ؟

نالحظ مثابرة هذه الفئة
العمرية وإصرارها على
إنهاء السباق بنسبة

كبيرة من المشاركين



 

عدد ونسبة البراعم الذين أنهوا السباق حسب
المدير�ت اإلقليمية
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عدد ونسبة البراعم الذين أنهوا السباق حسب
المدير�ت اإلقليمية
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 نالحظ من خالل نسبة العدائين البراعم والبرعمات الذين أنهوا
السباق أن مديريتي المحمدية وانزكان أيت ملول يحتالن
المرتبة األولى ب 14 عداء(ة) لكل منهما .تليهما كل من

مدير�ت الراشيدية وتنغير والعرائش ب 8عداء(ة).

هكذا ويمكن أن تكون هذه اإلحصائيات من بين المؤشرات
المكملة لفائدة المهتمين بمجال ألعاب القوى من أجل

التفكير في توطين مر اكز إقليمية مستقبال بهذه المدن.
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