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 :  مجلةـمعايري النشر يف ال

 :   ارف ما يأتيـيشرتط يف البحوث و املقاالت اليت تنشر يف جملة مع
 .  اختصاصهويشكل إضافة نوعية يف ،  أصيالأو  يكون البحث مبتكراـ أن  1
 .  تتوفر فيه األصالة والعمق وصحة األسلوبـ أن  2
 :  ية ومبعايري البحث العلمي وخباصة ما يلياإلنسانيلتزم بالقيم ـ أن  3

 .  االبتعاد عن التجريح والتعريض باآلخرينـ  أ
 .  املنهجية العلمية مراعاةـ  ب
أسـلل  أمـا  بالنسـبة لالتينيـة     10 نسبة للعربية وحجمبال 12اهلوامش ) خبط حجم  كتابة ج

 .  مستقلة عن قائمة املصادر واملراجع،  يف آخر املقال أو،  النص يف نلس الصلحة
 .  إعداد قائمة مبصادر البحث ومراجعهـ  د

 .  جداول يف صورتها األصليةأو  تكون مكمالت البحث من خرائطـ أن  4
 .   ورقة مستقلة عن البحثتقدم سرية ذاتية للباحث يفـ أن  5
أن  اجمللة ملتوحة لنشر البحوث لكافة األساتذة و الباحثني من اجلزائر وخارجهـا رـري ة  ـ   6

 .  ال يكون قد سبق نشره
أي ،  كلمـة حسـا املقـاييس الدوليـة     5000و 3000عـدد كلمـات البحـوث النةريـة بـني      ـ   7

 .  فريجى التقيد بذلك صلحة  /كلمة  300 صلحة مبعدل 20ـ  10)بني
ليزيـة  مبـا ال يتجـاو     جنترفق بالبحث ملخصات باللغات الثالث )العربيـة واللرنسـية واال  ـ   8

 .  لكل لغة صلحة
يكون قد مت إمراره علـى  أن و،  م بعيأو  خ أ لغويأي  يكون نص املداخلة خاليا منـ أن   9

 .  اجمللة إىلاملدقق اللغوي والنحوي قبل إرساله 
ختضع البحوث للتقـويم العلمـي واللغـوي مـن بـرف بـاحثني مـن جامعـات جزائريـة          ـ   10

وال ترجــع ،  هــا ختــزن يف أررــي  اجمللــةأنكمــا ،  وأجنبيــة ويعلــم الباحــث بالنتيجــة
 .  ألصحابها سواء نشرت أم مل تنشر

 ، وأصـالتها  فهم املسؤولون عن صحة املعلومات،  تعرب البحوث عن آراء كتابها وحدهمـ   11
 .  و التوصيات و اآلراء اليت يعرب عنها الباحثون ال تلزم سوى أصحابها

باللغـة   16 حبجم Traditional Arabicوخبط  A4على ورق  WORDـ  تكتا املقاالت بالـ  12
   02 وباألبعاد،  للمداخالت باللغة األجنبية 12حبجم  Times New Romanوخبط ،  العربية

 
 .  سم على كامل االجتاهات

يف وسيلة مـن  أو  CDيقدم إلدارة اجمللة م بوعًا على الورق وخمزنًا يف قرص مدمج ـ أن   13
 .  وسائل استقباله يف جها  احلاسوب

كـل مقـال لـال  رـروط     أن  وننبـه ،  عملية نشر مقالـه  على صاحا املقال متابعة سريـ   14
 . يقبل النشر لن

            com. lbenabdsidali@Gmai  ميكن إرسال البحوث عن بريق بريد رئيس التحريرـ  15
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: يةوطنال االستشاريةاهليئة 
 

 : الدولية االستشارية اهليئة
 )اجلزائر(بن تومي عبد الناصر. د. أ

 ()اجلزائربن عكي حمند أكلي. د. أ
 )مستغامن(أحــمـد عطا اهلل . د. أ
 ()مخيس مليانةبوعجنق كمال . د. أ
 )املسيلة(عبد الليمني بوداود. د. أ
 )اجلزائر( نبـيـلة ميــمــوني. د. أ
 )أم البواقي(بــوطــبـة مــراد. د. أ
 )اجلــزائر(حــكيم حريـــيت  . د
 )سـطيف(  هانــي بـن جـدو. د

 )البويرة( كمال الدينقاري . د
 )تــبـسـة( فيـصـل قـاســـم. د
 )قسنطينة( مسعـود بـورغـدة. د
 )وهـران( هــشـــام لـــوح . د
 )بـسكرة(   عـــمــار رواب. د
 )ورقـلـة( عبد اهلل  بوجرادة. د
 )اجللـفة( عـيـسى اهلــادي . د
 )الـشلف( فتــحـي بـلغـول. د
 )بومرداس( الـصـادق بوبـكـر. د

 )مصر(حممد صبحي احلسنني. د. أ
 )ليبيا( بـصاحل عمار العوي. د. أ
 )كوبا( كـارلــوس أوبينـتـو. د. أ
 )السعودية(عبد الباسط الشرمان. د. أ
 )العراق(هشام هنداوي هويدي. د. أ
ـازورال. د. أ ــ ــورج كـ ــ  )فرنسا( ج
 )األردن(عبد الباسـط الشرمان. د. أ
 )تونس(الكريم بــوبــكرعبد . د. أ
 )العراق(محدانيوسف أمحد . د. أ
ــم. د. أ ـاحل جعي  )اليمن( حسني ص
 )العراق( عــزيــز فــيــروز. د. أ
 
 

 : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيف )جلنة القراءة ( ة العلميةلجنال
 (اجلزائر)ع+. ت. =أبن عكي حمند أكلي . د. أ
 )مستغامن(ع+. ت. =أ    أمحـد عطا اهلل. د. أ
 )بومرداس(ع+. ت. =أعبد الناصر بن تومي . د. أ
 ()العراق أ+. م. =أ   هشام هنداوي هويدي. د
وحاج. د ب ن  ا  )البويرة( أ+. م. =أ  مزي
وشن. د أ د  ي وز  )املسيلة(أ+. م. =أ    ب
 )البويرة(أ+. م. =أ   عبد العزيز ساسي. د
 )ليبيا( أ+. م. =أ   صاحل عمار عويب. د
 )البويرة( أ+. م. =أ         مسعود شريفي  . د
 )قسنطينة(أ+. م. =أ            مسعود بورغدة. د
 )اليمن( أ+. م. =أ      حسني صاحل جعيم. د
 )اجللفة(أ+. م. =أ        عيسى اهلادي . د

ــكرة . د ــمد بو س  )املسيلة( أ+. م. =أ أح
يب . د  )اجلزائر( أ+. م. =أ يوسف بن صاـي
 (تونس) أ+. م. =أ   عبد الكريم بو بكر. د
ــد حيياوي . د  )باتنة( أ+. م. =أ السعـي
 )تونس( أ+. م. =أ عــزيز فيــروز. د
 ()األردن أ+. م. =أ الصادق احلايك. د
 )وهران( أ+. م. =أ بلقاسم خياط. د
 )وهران( أ+. م. =أ  بشري قاسيمي. د
 )البويرة( أ+. م. =أ عبد السالم زاوي. د
ورة. د عب ح  ب ا  )اجلزائر( ب+. م. =أ ر
اتح. د  )البويرة( ب+. م. =أ مزاري ف
)البويرة( أ+. م. =أ    سليمان الوسني. د

 
 

 بوعالم بهراوي اللغوي :التدقيق 
 : هلواس سهام التصميم الطباعي و  اإلخراج الفين
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 فهرس املوضوعات
 7 ................................................................................... كلمة هيئة التحرير

 أكابر صنفالقدم على أداء العيب كرة  الرياضي عداد النفسيمدى تأثري اإل

 . دراسة ميدانية  لبعض الفرق من الرابطة اجلهوية لوالية البويرة

 9 ................................. سيد علي بن عبد الرمحان . مزيان بوحاج و د . د
الرتويح الوقائي العالجي لألنشطة الرياضية وأثره يف حتسني عناصر اللياقة 

 . ( سنة50ـ  40البدنية املرتبطة بالصحة لسن ما بعد األربعني )

 27 ........................................................ باهر باهر. د فاتح مزاري و . د
 . دور السلوك الصحي  يف حتسني مستوى األداء لدى الرياضيني

 43 .............................................. رضوان برجم . عبد السالم  اوي و أ . د

ـ  09) عالقة الكفاءة املهنية والعلمية بأداء مدربي السباحة يف عملية إعداد الناشئني

 . الرتبوي التعليميدراسة متمحورة حول البعد . سنة بأندية رابطة والية اجلزائر (12
 61 ................................................................................... رفيق علوان . أ

دراسة ميدانية لرابطة  الصالبة النفسية لدى حكام كرة القدممستويات 

 . الوالئية لكرة القدم

 79 ........................................... عبد العزيز ساسي . نبيل منصوري و د . أ

  2010يف كرة القدم اجلزائرية لسنة  تناول اإلعالم الرياضي ملشروع االحرتاف

 . الشروق اليومي اجلزائرية دراسة حتليلية لصحيفة

 95 ........................................... عز الدين رامي . عبد احلليم بلوني و أ . أ

 . دور النشاط الرياضي الرتوحيي املكيف يف مساعدة املعاق حركيا على تقبل إعاقته

 111 ............................................................................... ياسني مشيد . أ
حتديد النمط اجلسمي للموهوب الشاب يف رياضة ألعاب القوى اختصاص جري 

 . أشبال والية الشلف(،  أصاغر،  أصناف : مبتدئنياملسافات )دراسة حالة 

 123 ................................................................................ معمر بنور  . د
على التالميذ يف االبتدائي أثر غياب منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف الطور 

 . األطوار األخرى

 141 .............................................................................. صادق بوبكر . د
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الثقافة التنظيمية و الفعالية التنظيمية لالحتاديات الرياضية و دورها يف تطوير 

دراسة ميدانية لبعض مسريي االحتادية اجلزائرية لكرة القدم و رياضة املستوي العالي 

 . االحتادية اجلزائرية  لكرة اليد

 157 ............................................................................ مجال بور امة . د
 . التدريبية حتت ضغط جوي منخفضفسيولوجيا الطاقة لرياضيي اجليدو خالل العملية 

 173 .................................................. حممد فحصي . دبوعجناق كمال . د

 . حنو الرتبية البدنية والرياضية اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية الطور األول والثاني

 185 ...................................................................... عبد القادر عثماتي . د

طريقة التدريس بالكفاءات وعالقتها بوصف الذات البدنية لدى تالميذ املرحلة 

 . الثانوية

 205 ................................................................................ أمحد لزرق . أ
 التوجيه الرتبوي الرياضي حتديد معايري التوجيه حنو خمتلف مراكز اللعب

 . سنة( يف الرياضة املدرسية 15ـ  12يف كرة القدم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة )

 225 ....................................................................... لعموري حديوش . د

 . الرياضية ةتطوير إدارة املؤسس التنظيمي يف املناخ فعالية 

 239 .................................................................................. علي  اوي . د

مساهمة أستاذ الرتبية البدنية والرياضة يف التقليل من حدوث اإلصابات أثناء 

 ( سنة 15 – 13)  احلصة لدى تالميذ طور املتوسط

 251 ................................................................................ عقيلة  اوي . د

« Etude comparative entre les jeux réduits et les exercices intermittents 

dans le développement de la VO2 max et de la VMA »   

Mohamed Fayçal   KHAROUBI &  kheiredine BENRABAH  …………………… 03 

Détermination du Profil Morphologique Par Poste de Jeu des Footballeurs  

Algériens cas de l’Equipe Nationale Olympique U23 

Mohamed YOUNSI ………….. ……………………………………………………… 13 27 ـ  
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 كلمة التحرير                

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم   
 

واملرسـلني   بيـاء ناألاحلمد هلل رب العاملني والصـالة والسـالم علـى أرـرف     
حممد وعلى أله األبهار وأصحابه الكرام أمجعـني وعلـى    ليسيدنا وحبيبنا املص 

 : يوم الدين وبعد ان إىلالتابعني وتابع التابعني ومن تبعهم بإحس

يشع مرة أخرى نور املعارف لينري دربا مـن دروب البحـث العلمـي مبعهـد     
علوم وتقنيات النشابات البدنية والرياضية ، هي خ ـوة أخـرى يف بريـق النجـا      

يصـا يف نهـر    كون رافداً  صـافياً  وعـذبا ً  يلجتسدت بصدور العدد اخلامس عشر 
رتجـم  يالتحريـر أن   تأمـل هيئـة  و. الذي يرتوي منه بـالب العلـم واملعرفـة    العلم 

حرصها الدائم على رصانة هذا املنرب العلمـي بإتبـاا التقاليـد اةكمـة يف تقـويم      
البحوث علمياً  مـن قبـل اخلـرباء ملتزمـةً  بريـق اجملـالت العلميـة العريقـة دون         
التخلي عن ملسات اإلبداا والت وير  ونود أن نؤكـد جلميـع البـاحثني و املهـتمني     

إن هـذه النبتـة اليانعـة     يـات النشـابات البدنيـة والرياضـية    علـوم وتقن  اختصاص يف
 .  ستكرب وتصبح دوحة ظليلة جبهودكم و مساهماتكم القيمة ألنها ينبوا ع ائكم

وأخــريًا نقــول انــه لــن يكــون هنــا  بعــم ألي جنــا  بــدون مشــاركاتكم و 
تـا  ، حتـى يك واليت سنعتربها فاصلة نتوق  عنـدها لبدايـة أقـوى     انتقاداتكم البناءة

 هلذه اجمللة احلياة واالستمرارية.  
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  أكابر صنفالقدم العيب كرة أداء  على الرياضي عداد النفسيمدى تأثري اإل

 ميدانية  لبعض الفرق من الرابطة اجلهوية لوالية البويرة دراسة

 بن عبد الرمحان  سيد علي . د
 بوحاج  مزيان . د

 : لخصامل

إن التحضري النلسي يأخذ أهمية كبرية ألنـه ال يوجـد هنـا  نشـاط جسـمي      
وإمنا يتداخل النشـابان ويرتب ـان ارتبابـا    ،  خالص كما ال يوجد نشاط نلسي فقط

ما جنده عند العا كرة القدم فنشابه اجلسمي وجهده البدني تـأثر فيـه    وثيقا وهذا
سلوكه وتصـرفاته تتـأثر مبقـدار ال اقـة البدنيـة الـيت        أنكما ،  عوامل نلسية متعددة

يبذهلا و أن هذا لـه عالقـة وثيقـة بالعوامـل األخـرى مـن  مـالء وخصـوم وقـانون          
دئ الرتبويـة املعروفـة يف   ليس هذا فحسا بل أصبح االهتمـام باملبـا  ،  ومتلرجني

التعليم واليت يكون هلا األثر اللعال يف االتـزان النلسـي وأمـر يف ةايـة األهميـة إن      
االهتمامات باللرق الرياضية أصبحت راملة وعامة وباتت كل اللرق تولي العبيهـا  
اهتماما لرفع لياقتهم البدنية واملهارية واخل  ية وعندما تتقـارب مسـتويات اللـرق    

ملمكن جدا أن تؤدي مبادئ علم النلس الرياضـي )التحضـري النلسـي  الـدور     فمن ا
 .  اللعال يف فو  اللرق

 .  أكابر صن ،  أالعبني،  القدمكرة ،  داءاأل،  الرياضي عداد النلسياإل الكلمات الدالة:

Abstract: 
The psychological preparation takes great importance because there is 

no activity my body pure as there was no activity only myself, but also interferes 

activities are and are inextricably linked, and this is what we find when football 

player Vencath physical and his physical influenced by the multiple 

psychological factors, and that his behavior and his actions affected by physical 

energy exerted by and that this has a close relationship with the other factors of 

colleagues and opponents and the law and spectators, not only this, but 

became interest in the educational principles known in education, which have an 

effective impact on the psychological balance and is very important that the 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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interests of sports difference has become a comprehensive, general and now all 

the difference to pay attention to the players to raise their fitness and skill and 

tactical and when teams converge levels it is very possible to perform the 

principles of sport psychology (mental preparation) effective role in winning 

teams 
nction: psychological preparation sports, performance, football,players words, 

class gentry.  
 : قدمةم ـ 1

كرة القدم هي الرياضة األكثر رعبية وهي من أبر  الرياضات انتشارا يف العامل 
فهي تسعى إىل خلق ،  حبيث عرفت ت ورا ملحوظا وملكت قلوب املاليني من البشر

 . رو  املنافسة والتعاون وتقوية أواصر اةبة بني الشعوب وكذا بني األفراد

أصبحت يف يومنا هذا مهنـة  ،  فبعدما كانت يف القديم هواية متارس للتسلية
كانت كرة القدم يف القديم تعتمد على التدريا البدني فقـط لكـون هـذا    ،  حبد ذاتها

 .  األخري اجلانا األكثر أهمية وإهمال اجلوانا األخرى وبرق تنميتها

املبـذول فقـد أدخلـت     حاليا وبلضل الباحثني يف هـذا امليـدان واجلهـد   أما 
فقد أصبح املدربون يعتمـدون يف إعـدادهم   ،  برق علمية جديدة تتمارى وت ورها

لالعبني على عدة جوانا منها اجلانـا التكتيكـي والـتقا والنلسـي وهـذا األخـري       
 .  الذي يعترب جانا حساس يف حتضري الالعبني للمنافسة

انـا النلسـي املتمثـل    التحدث علـى اجل  إىلواحلديث عن كرة القدم يقودنا 
عبــارة عــن دراســة حتليليــة للجانــا النلســي  يف التحضــري النلســي لالعــبني وهــو

واألهمية اليت يلعبها اجلانا النلسي على نلسـية العـا كـرة القـدم مـن      ،  الرياضي
خالل التقليل من حاالت الشعور بالقلق و يادة ثقة الرتكيـز واالنتبـاه والقـدرة علـى     

حـول  امـا  ة االجنا  الرياضي والثقة بالنلس اليت تشغل حيزا هالت ور الذها ودافعي
 .  (1)مردود الالعبني

اجلانـا  أن  فرةم األساليا احلديثة اليت أدخلـت يف تـدريا كـرة القـدم إال    
النلســي يبقــى مهمــال مــن بــرف املــدربني واملســؤولني وذلــك مــا الحةنــاه يف  

ي الذي ما ال عنـد الكـثري مـن    امليادين الرياضية اليت  ادت اهتمامنا باجلانا النلس
رةم أنه العامل األساسي الذي يضـمن  ،  توىل لهأن  اللرق دون األهمية اليت يتوجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.   1995 ، دار اللكـر العربـي: مدينـة النصـر    ـ    األسس العلمية يف تدريا كرة القـدم .  حممود خمتارحنلي  )1(

 .  284ص
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 .  التوافق واالنسجام يف األداء واملردود

،  لـى االهتمـام مبختلـ  اجلوانـا )البدنيـة     ع جيا أال يتوق  لذلك فاألمر
يتجـزأ مـن عمليـة     جـزء ال التكتيكية  وإهمال اجلانا النلسـي الـذي هـو    ،  التقنية

،  تعليم وتربية وتدريا الرياضيني وإعـدادهم خلـوغ ةمـار املنافسـات الرياضـية     
وعليه جاءت دراستنا هذه تنصا على موضوا يليـق بالدراسـة والـذي ي ـر  كـل      
نقاش وتساؤالت يف الوسط الرياضي من بـرف املـدربني واملسـؤولني واملتمثـل     

دراسـتنا  مـن خـالل   و،  لالعـ  كـرة القـدم أكـابر     يف أهمية اإلعداد النلسي بالنسـبة 
االست العية اليت قمنا بها لبعض أنديـة الراب ـة الوالئيـة لكـرة القـدم بـالبويرة أثـار        
فضولنا واقع التحضري النلسي على مستوى هذه األندية وهـو مـا مكننـا مـن بـر       

 :    التساؤل التالي
أثناء  أكابر" صنف" القدم النفسي على مردود العيب كرة تأثري اإلعداد ىما مد

  . املنافسة؟
 ومن خالل هذا اإلركال ن ر  التساؤالت التالية:

 . العيب كرة القدم؟ل األداء الرياضي ىمستو حتسني يف دور هل لإلعداد النفسي ـ  1

 . املنافسة؟أثناء  العيب كرة القدمأداء  كيف يؤثر اإلعداد النفسي علىـ  2

 . ؟برنامج اإلعداد النفسي الرياضي وكيف يتم ذلكمن املسؤول عن تطبيق ـ  3
 : الفرضيات ـ  2

  الفرضية العامة:أ ـ 

فئـة  =علـى مـردود العـ  كـرة القـدم       بـال  األهميـة   لإلعداد النلسي تأثريـ 
 .  املنافسةأثناء  +أكابر

  الفرضيات اجلزئية:ب ـ 

وحتقيـق  لالعـبني   الرياضـي  األداء يف حتسـني  دور فعـال لإلعـداد النلسـي   ـ 
 .  املرضية النتائج

االضـ رابات   التخليـ  مـن حـدة   النلسـي يف   سـاهم االهتمـام باجلانـا   يـ 
 .  املنافسةأثناء  العبنيحتدث لقد  اليتالنلسية 

 .  عشوائيةب ريقة اللريق  مدرب يتم من برفالرياضي  اإلعداد النلسيـ 

 : أسباب اختيار املوضوع ـ  3

 إجـراء الع  كـرة القـدم ارتأينـا    على النلسي  لإلعدادنةرا لألهمية القصوى 
  دراسة ميدانية حول هذا العامل املهم يف رياضة كرة القـدم خاصـة عنـد فئـة أكـابر     
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اليت هي يف ذات الوقت متثل عمـق الواليـة الـيت تتصـ      والبويرة ب لراب ة الوالئية
 العـالي  أنديـة املسـتوى  ب أنـديتها الرياضـية   عـدم احتكـا   وبالعزلة األوىل  بالدرجة

ال كل هذه العوامل سـتؤثر سـلبا   ،  نقص الكلاءة املهنية لدى املدربني واملسريينو
 .  على اجلانا النلسي لحما

 : أهداف البحثـ  4

 : يما يلحتقيق  إن اهلدف من دراستنا هو

العـ  كـرة القـدم    أداء  يف حتسـني  الرياضـي  النلسـي  عـداد اإل أهمية إبرا ـ 
 .  املرضية وكذا يف حتقيق النتائج

 .  الع  كرة القدمأداء  التعرف على كيلية تأثري اإلعداد النلسي على مستوىـ 

حتديد املسؤول عن ت بيق برنامج اإلعداد النلسي الرياضي علـى مسـتوى   ـ 
 .  أندية الراب ة الوالئية لكرة القدم فئة أكابر وبريقة ت بيقه

  : و املصطلحات حتديد املفاهيم ـ  5

على أنه تلك العمليات  يعرفه محادة إبراهيم :للرياضي  اإلعداد النفسي  ـ 1ـ  5
سلو  يقصد إجيابيا من األداء البدني واملهاري أفضل  اليت من رأنها إظهار

قمة املستويات وأن اإلعداد النلسي يبحث عن  إىلواخل  ي والوصول به 
 ط ينلذ من خم إىلقد تؤثر يف سلو  الرياضي ومن ثم الوصول  األسباب اليت

خالل آليات حمددة تسهم يف ت وير وتعديل سلو  مبا يسهم إجيابيا يف الوصول 
 . (1)قمة مستويات األداء إىل

و جمموعة من اإلجراءات العلمية الرتبويـة اةـددة   ه :التعريف اإلجرائيأ ـ  
سللا عن بريق األخصائي النلسـي الرياضـي تبعـا للمت لبـات النلسـية للممارسـة       

بصلة عامـة واملمارسـة النوعيـة لنشـاط الرياضـي التخصصـي مـن جهـة          الرياضية
 .  واستعدادات الرياضي وبروفيله النلسي من جهة أخرى

هي لعبة تتم بني فـريقني يتـأل  كـل منهمـا علـى إحـدى        :كرة القدم ـ  2ـ   5 
يف نهايـة كـل   ،  عشر العبا يستعملون كرة منلوخـة فـوق أرضـية ملعـا مسـت يلة     

حيــاول كــل فريــق إدخــال الكــرة يف مرمــى ،  رمــى اهلــدفبــرف مــن برفيهــا م
 .  (2)احلارس للحصول على نق ة )هدف  وللتلوق على املنافس يف إحرا  النقاط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  1998 ، القـاهرة  :دار اللكـر العربـي  .  التدرب الرياضي احلديث وخت ـيط وت بيـق  .  محادة إبراهيمعلت  )1(

 .  233ص
 . 09ص. 1998لبنان : دار بن احلزم.  سد الشرعيةكرة القدم بني املصاحل وامللا. مأمور بن حسن السلمان )2(
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كرة القدم هي رياضـة مجاعيـة متـارس مـن بـرف      :  التعريف اإلجرائي أ ـ 
تلعـا  ،  العبـا  11كما تلعا بني فريقني يتـأل  كـل منهمـا مـن     ،  مجيع األصناف

يف نهاية كل برف مـن برفيهـا مرمـى    ،  كرة منلوخة فوق أرضية مست يلةبواس ة 
ويتم حتريك الكرة بواس ة األقدام وال يسمح إال حلارس املرمـى بلمسـها باليـدين    

وحكمان للتماس وحكـم رابـع ملراقبـة    ،  ويشرف على حتكيم املباراة حكم وسط
وإذا انتهـت  ،  دقيقة 15ها وفرتة راحة مدت،  دقيقة 90الوقت حبيث توقيت املباراة هو 

فيكون هنا  روبني إضـافيني  وقـت    +يف حالة مقابالت الكأس=املباراة بالتعادل 
 إىلويف حالة التعادل يف الشوبني اإلضافيني يضـ ر احلكـم   ،  دقيقة 15كل منهما 

 .  إجراء ضربات اجلزاء لللصل بني اللريقني
أوكـل إليـه مـن األعمـال والدرجـة      هو قدرة اللرد على تنليذ مـا   األداء: ـ  3ـ   5

قيـام  = ويعرفـه امحـد صـقر عارـور بأنـه:     ،  ل املسؤوليةـاملتحصل عليها يف حتم
 .  (1)+العامل باألنش ة واملهام املختللة

،  املرسـل إليـه   إىلإيصـال الشـيء   = علـى أنـه:   نزار جميد بالاكما يعرفه 
كـن نتيجـة   وهو عبارة عن انعكـاس لقـدرات ودوافـع كـل فـرد ألفضـل سـلو          

أو  وهـو نشـاط  ،  وةالبـا مـا يـؤدى بصـورة فرديـة     ،  لتأثريات متبادلة للقوة الداخلية
وهـو  ،  كما هـو املقيـاس الـذي تقـاس بـه نتـائج الـتعلم       ،  نتيجة إىلسلو  يوصل 

 .  (2)+الوسيلة للتعبري عن عملية التعليم سلوكيا
فرد ألفضـل  عبارة عن انعكاس لقدرات ودوافع كل = : التعريف اإلجرائيـ   أ

سلو   كن نتيجة لتأثريات متبادلة للقوة الداخلية وةالبا مـا يـؤدي بصـورة فرديـة     
 نتيجة كما هو املقياس الذي يقاس به نتائج الـتعلم  إىلسلو  يوصل أو  وهو نشاط

 .  (3)+وهو الوسيلة للتعبري عن عملية التعلم تعبريا سلوكيا

 : منهج البحثـ  6 

دراستنا هذه هو املنهج الوصـلي الـذي يسـمح لنـا     املنهج املتبع خالل أن   
 جبمع أكرب عدد  كن من املعلومات فيما لص مدى تأثري اإلعداد النلسي علـى 

وذلك باالعتماد على بريقـة االسـتبيان الـذي    ـ   صن  أكابرـ   الع  كرة القدمأداء 
يف ماعيـة وخاصـة   يعترب وسيلة جلمع املعلومات ويستعمل كثريا يف العلـوم االجت 

ويقوم الباحـث بتو يعـه علـى العينـة الـيت يريـد دراسـتها وهـذا         ،  البحوث امليدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   10ص.  1998 ، بريوت :دار النهضة العربية لل باعة والنشر.  إدارة القوى العاملة.  امحد صقر عارور )1(
 .   215ـ  214ص 1983 ، بغداد دار احلكمة لل باعة:.  علم النلس الرياضي.  نزار جميد بالا )2(
 .  195ص.  7199 ، دار اللكر: القاهرة علم النلس الرياضي)امللاهيم والت بيقات .  أسامة كامل راتا )3(
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 .  للحصول على األجوبة لألسئلة الواردة فيه

  : جمتمع البحثـ  7

جمتمـع  أن  حيـث ،  هو جمتمع الدراسة والذي جتمع منه البيانـات امليدانيـة  
 26لبويرة واملكونـة مـن   حبثنا كان الع  ومدربي الراب ـة الوالئيـة لكـرة القـدم بـا     

 .  مدرب 26العا و 500فريق واليت تضم 

 عينة البحث:ـ   8

فريـق أنديـة الراب ـة الوالئيـة لكـرة       26أصل  فرق من 10لقد قمنا باختيار    
وهـي:  ،  القدم بالبويرة ب ريقة عشوائية باستعمال القرعة البسي ة )الصندوق األسود 

الـنجم الرياضـي لشـباب    ،  بلديـة املـزدور  رـباب  ،  الشباب الرياضي برج اخريص
،  الشـباب الرياضـي ديـرة   ،  الشباب الرياضـي ملشـدالة  ،  مجعية اهلامشية،  تاقديت

،  عـني الـرت   الشـباب الرياضـي   ،  رباب الرياضـي لبلديـة قادريـة   ،  أومل  الرافور
  مت اختيـار العينـة   %10وباالعتمـاد علـى بريقـة سـبري  )    ،  رباب بلدية احلاكميـة 

فـرق   10العا تضـمها   200أصل  العا من 50ريقة عشوائية وقد ارتملت على ب 
واجلـدول  . مـدربني  10الـيت ضـمت   املختارة ومنها كذلك مت اختيار عينة املدربني 
 التالي يوضح تو يع عينة البحث على اللرق:

 : جماالت البحثـ  9
مـدربني ينشـ ون علـى     10و االعبـ  50واملتمثـل يف   : اجملال البشريـ   1ـ  9

 .  مستوى الراب ة الوالئية لكرة القدم بالبويرة

املتمثل يف فرق الراب ة الوالئيـة لكـرة القـدم تنشـط      اجملال املكاني:ـ   2ـ  9
 .  البويرةعلى مستوى إقليم والية 

 عدد الالعبني اسم النادي    الرقم
  01 
  02 
  03 
  04 
  05 
  06 
  07 
  08 
  09 
  10 

 الشباب الرياضي برج أخريص 
 شباب بلدية املزدور

 النجم الرياضي لشباب تاقديت
 مجعية اهلامشية

 الشباب الرياضي ملشدالة
 الشباب الرياضي ديرة

 أومليب الرافور
 الشباب الرياضي لبلدية القادرية

 الشباب الرياضي عني الرتك
 شباب بلدية احلاكمية

05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 

 العب  50    فرق 10 اجملموع
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العداد يبين النسبة املئوية لصور تكوين املدربين في مجال ا: 24الرسم البياني رقم 

النفس ي الرياض ي

أبدا

بصورة قليلة

ةبصورة متوسط

بصورة كبيرة

لقد مت الشروا يف حبثنا هذا ابتـداء مـن أوائـل رـهر      اجملال الزماني: ـ  3ـ  9
يف ما لص البحـث يف اجلانـا الت بيقـي    أما ،  ديسمرب عن بريق البحث النةري

 2013مـارس   24فقد مت تو يع االستمارات على اللرق خالل اللرتة املمتدة ما بـني  
 .  2013أبريل  14 إىل

 البحث :أدوات ـ  10

يف هذا البحث تناولنا تقنية االستبيان الذي يعترب من أجنح ال رق للتحقيـق   
كمـا  ،  حول الرأي العام ومن أنسا ال رق للتحقق من اإلركالية اليت قمنا ب رحهـا 
ويـتم  ،  يسهل مجع املعلومات املراد الوصول إليها ان القا من اللرضـيات السـابقة  

تبيان من خالل وضع استمارة األسئلة حيث قمنـا  مجع هذه البيانات عن بريق االس
 باستخدام ثالث أنواا

 إىلللتأكـد مـن صـدق االسـتبيان قمنـا بتقدميـه        : بيانتصـدق االسـ  ـ    1ـ   10
حيث مت تغـيري بعـض األسـئلة وحـذف الـبعض      ،  جمموعة من األساتذة اةكمني

االستبيان يتميـز   وبالتالي،  اآلخر وكذا إضافة بعض األسئلة اليت اقرتحها اةكمون
 .  بالصدق

 (:العب 50عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالالعبني )ـ  11 

 : أهمية اإلعداد النفسي احملور األول
 اجلانا الذي تولونه أهمية كربى؟ والتدريا ما هأثناء  (:1السؤال رقم)ـ  

معرفة اجلانا الـذي يع يـه الالعبـون     إىليهدف هذا السؤال  : الغرض منهـ 
 .  التدرياأثناء  أهمية أكرب

 .  : يبني اجلانب الذي يوليه الالعبون أهمية أكثر أثناء التدريب(1)رقم اجلدول     

 

 
نسـبة  أن  من خالل النتـائج املوجـودة يف اجلـدول يةهـر     حتليل النتائج:ـ   

التكر اإلجابات
 ار

النسبة 
 املئوية

 2كا   
 احملسوبة

 2كا  
 اجملدولة

مستوى 
 الداللة

درجة    
 احلرية

 القرار 

   %38     19  اجلانب البدني
  5 ، 99    

 
0 ، 05 

 
  2 

 
دالة  

 إحصائيا
 42 ، 35 % 22 11  اجلانب النفسي
اجلانب الفين 

 والتكتيكي 
 20    40%  
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مـن الالعـبني يع ـون أهميـة      %22نسـبة  أمـا  يع ون األهمية للجانـا البـدني    38%
 فهم يولون أهمية كـبرية للجانـا اللـا والتكتيكـي     %40نسبة أما ،  للجانا النلسي

أثنـاء   التدريا فهـم ال يولـون األهميـة املعتـربة للجانـا النلسـي إذ يركـزون       أثناء 
 .  فقط تدريبهم على اجلانا اللا والتكتيكي والبدني

أن    نالحـ  01وحسا نتائج التحليل اإلحصائي املوضح يف اجلدول رقـم ) 
 05،  0عنـد مسـتوى الداللـة     99،  5اجملدولـة   2أكرب من كـا  42،  35اةسوبة  2كا

 .  وبالتالي هنا  فروق ذات داللة إحصائية،  02ودرجة احلرية 

يركزون اهتمامهم على الالعبني أن  يتجلى لنا من خالل النتائج : ـ االستنتاج
ثم اجلانـا البـدني يف مـا ال حيةـى التحضـري النلسـي       ،  اجلانا اللا والتكتيكي

أن  حيـث ،  نقص كلاءة املـدربني يف هـذا اجملـال    إىلباالهتمام الال م وهذا راجع 
مع قـول ههـاهنه:   اما تسليط الضوء على اجلانا اللا والتكتيكي والبدني يتنافى مت

 .  (1)لتدريا باملوا اة مقرونة بالعوامل النلسيةعلى حتمية تنةيم ا

 هل تثق يف مقدرتك على املنافسة حتت الضغط؟: 02السؤال 

معرفة مدى قـدرة حتمـل الالعـا للضـغط      إىليهدف هذا السؤال الغرغ منه:  
 .  امللروغ عليه الناتج عن املنافسة ومدى حتضريه نلسيا لتجاو  هذا الضغط

 .  النسبة املئوية ملدى قدرة الالعب على حتمل وجتاوز ضغط املنافسةيبني (: 04اجلدول رقم )

 

  

 

 
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   225صـ  8519 ، مرجع سابق.  حممد حسن عالوي )1(

النسبة  التكرار اإلجابات
 املئوية

    2كا
 احملسوبة

   2كا   
 اجملدولة

مستوى 
 الداللة

درجة    
 احلرية

 القرار 

   %36     18  نعم  
  3  ،84    
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78%

22%

0%

تراب يبين معرفة ما إذا كانت تحدث اضطرابات نفسية لالعبين أثناء اق: 06الرسم البياني رقم

موعد املنافسة

نعم ال

مـن   %64نسـبة  أن  من خالل حتليلنا لنتـائج اجلـدول جنـد    حتليل النتائج:ـ 
الالعبني ال يثقون يف قدرتهم على املنافسة حتت الضـغط امللـروغ علـيهم بينمـا     

ــى املنافســة مه   36% ــرون أنهــم يثقــون يف قــدرتهم عل ــت مــن الالعــبني ي مــا كان
هنا  فـروق  أن  وكما تبني نتائج التحليل اإلحصائي،  امللروضة عليهمالضغوبات 

 .  01ودرجة احلرية  05،  0ذات داللة إحصائية بني التكرارات عند مستوى الداللة 
معةـم الالعـبني ال يثقـون يف    أن  در بنـا القـول  جتـ ومـن هنـا    :االسـتنتاج ـ 

 ا يستوجا تـدخل  قدرتهم على املنافسة حتت الضغط الذي تلرضه هذه األخرية 
املدرب يف مثل هذه احلاالت لتحضري العبيه نلسيا خلوغ املباريات بكامل ثقـة  

 .  وإرادة والذي يةهر ملعوله من خالل األداء املقدم خالل املباريات
 : االضطرابات النفسية احملور الثاني

 .  ؟ اقرتاب موعد املنافسةأثناء  هل حتدث لك اض رابات نلسية :01السؤال
 . هو معرفة هل حتدث اض رابات نلسية لالعبني أثناء اقرتاب املنافسة الغرض منه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اقرتاب املنافسةأثناء  (: يبني مدى حدوث االضطرابات النفسية لالعبني06جلدول رقم )

  06من خالل النتـائج املتحصـل عليهـا يف اجلـدول رقـم )      : حتليل النتائجـ  
مـن الالعـبني حتـدث هلـم اضـ رابات نلسـية أثنـاء  اقـرتاب          %78نالح  أن نسبة 

املتبقيـة مـن الالعـبني فـال حتـدث هلـم تـوترات         %22موعد املنافسة ، أمـا نسـبة   
واض رابات أثنـاء أي منافسـة فهـم يرجعونـه إىل نقـص التحضـري النلسـي ونقـص         

ليـل  املنافسة واللياقة البدنيـة وكـذا العامـل اللـا واخل  ـي ، وحسـا نتـائج التح       
أكـرب   68،  15اةسـوبة   2  نالح  أن كا06اإلحصائي املوضح يف اجلدول رقم )

النسبة  التكرار اإلجابات
 املئوية

    2كا
 احملسوبة

   2كا   
 اجملدولة

مستوى 
 الداللة

درجة    
 احلرية

 القرار 

   %78    39  نعم  
  3  ،84    
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وبالتـالي  ،  01ودرجـة احلريـة    05،  0عند مسـتوى الداللـة    84 ، 3اجملدولة  2من كا
 . هنا  فروق ذات داللة إحصائية

معةـم الالعـبني   أن  مـن خـالل مـا سـبق يف اجلـدول نسـتنتج       : االسـتنتاج ـ 
تكـون هـذه االضـ رابات    ،  اقـرتاب املنافسـة  أثنـاء   اضـ رابات نلسـية  حتدث هلـم  

سلبية تنعكس على أدائه ومواجهة مثل هذه االضـ رابات السـلبية يكـون    أو  إجيابية
السـعي املسـتمر واجلـاد يف    =ببعض مسـات البعـد النلسـي كاإلصـرار الـذي هـو       
 .  (1)+خمتل  الةروف الصعبة حنو حتقيق أهدافه الرياضية

: هــــل يعمــــل مــــدربك عــــل مســــاعدك يف الســــيطرة والــــتحكم يف أفكــــارك       02 الســــؤال

 . التدريب؟أثناء  وانفعاالتك

معرفة ما إذا كان املدرب يعمل على تنةـيم ال اقـة    إىليهدف  الغرض منه: 
 .  النلسية لالعبيه

 .  (: يوضح مدى عمل املدرب يف توجيه الطاقة النفسية لالعبني14اجلدول رقم )

  14من خالل النسا املئوية املدونة يف اجلـدول ) نالح   : حتليل النتائج ـ
مـدربهم أحيانـا مـا يقـوم     أن  نمتثـل الالعـبني الـذين يؤكـدو     %52أكرب نسـبة هـي   

أمـا  ،  التدرياأثناء  مبساعدتهم يف السي رة والتحكم على أفكار ذهنهم وانلعاالتهم
م يف فهي نسبة الالعـبني الـذين أجـابوا بالعـدم يف مسـاعدة املـدرب هلـ        %26نسبة 

النسبة الثالثة واملتبقية واجملدولـة  أما ،  السي رة والتحكم على أفكارهم وانلعاالتهم
فأجابوا بعمل املدرب الدائم يف مساعدتهم على الـتحكم يف انلعـاالتهم    %22ـ   ب

 .  التدرياأثناء  وأفكارهم الذهنية

أن    نالحـ  13وحسا نتائج التحليل اإلحصائي املوضح يف اجلدول رقـم ) 
 05،  0عنـد مسـتوى الداللـة     99،  5اجملدولـة   2أكرب من كـا  96،  07اةسوبة  2اك

 .  وبالتالي هنا  فروق ذات داللة إحصائية 02ودرجة احلرية 

عمل املدرب ناقص فيما لص التدريا على مهارة أن  نستنتج  االستنتاج:ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 36ص.  2000 ، مرجع سابق.  أسامة كامل راتا  )1(

النسبة   التكرار اإلجابات
 املئوية

 2كا   
 احملسوبة

 2كا  
 اجملدولة

مستوى 
 الداللة

درجة    
 احلرية

 القرار 

   %22     11  دائما
  5  ،99    

 
0  ،05  
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د وانعكاساته يبين النسبة املئوية لألهمية التحضير التحضير النفس ي الجي: 18الرسم البياني رقم 

على تحقيق النتائج  

نعم ال

 .  ذلكمل يع ي هلم بريقة حمددة يف أو  تنةيم ال اقة النلسية لالعبني

 للتحضري النلسي اجليد أهمية يف حتقيق النتائج املرضية؟أن  هل ترون: 03السؤال

معرفـة مـدى أهميـة التحضـري النلسـي       إىليهدف هذا السؤال :  الغرغ منه
 .  اجليد وانعكاساته على حتقيق النتائج يف نةر املدربني

 .  على حتقيق النتائج  : يبني أهمية التحضري النلسي اجليد وانعكاساته18اجلدول رقم ) 

  
   
  
 
 
 
 
 

أن    نالحـ  18من خالل النتائج املصاةة يف اجلدول رقـم )   حتليل النتائج:
للتحضري النلسـي اجليـد أهميـة يف    أن  كلهم يرونأي  من املدربني %100ما نسبته 

مدرب على أنه ليس للتحضري النلسي اجليـد  أي  حتقيق النتائج املرضية ومل ُيجا
النلسـي اجليـد دور يف احلصـول    للتحضـري  أن  فهم يـرون ،  دور يف حتقيق النتائج

  ته حتقق األهداف املسـ رة مسـبقا  على النتائج اإلجيابية يف املنافسات حيث بواس
 2كـا أن    نالحـ  18وحسا نتائج التحليل اإلحصائي املوضح يف اجلدول رقـم ) ، 

ودرجـة   05،  0عنـد مسـتوى الداللـة     84،  3اجملدولـة   2أكرب من كـا  10اةسوبة 
 .  لتالي هنا  فروق ذات داللة إحصائيةوبا،  01احلرية 

للتحضـري النلسـي اجليـد    أن  نستنتج مبـا ال يـدا جمـاال للشـك     االستنتاج:
ومـن خـالل حتقيـق النتـائج املرجـوة      ،  األهمية البالغة يف حتسني مردود الالعبني

الشـك يف الـذات ويضـع      إىلاختالل عناصـر التحضـري النلسـي يـؤدي     أن  حيث

    2كا النسبة املئوية التكرار اإلجابات
 احملسوبة

   2كا   
 اجملدولة

مستوى 
 الداللة

درجة    
 احلرية
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س ي الرياض ييبين النسبة املئوية لصور تكوين املدربين في مجال االعداد النف: 24الرسم البياني رقم 

أبدا

بصورة قليلة

ةبصورة متوسط

بصورة كبيرة

 .  (1)إليه الدكتور حممد حسن عالوي الرتكيز وهذا ما ذها

 . احملور الثالث : طرق اإلعداد النفسي
 .  هل تلقيتم تكوينا كافيا يف جمال اإلعداد النلسي الرياضي؟ :01السؤال

معرفـة مـدى تلقـي املـدرب للتكـوين       إىليهدف هـذا السـؤال    الغرض منه:
 .  اخلاص بالتحضري النلسي وجمال علم النلس الرياضي

 .   : يوضح صور التكوين الذي ميلكه املدرب يف جمال علم النلس الرياضي24رقم )اجلدول 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

أةلبية املـدربني مل يتلقـوا   أن   24)نالح  من خالل اجلدول  حتليل النتائج:
للمـدربني الـذين    %60تكوينا كايف يف اجملال النلسي الرياضي ومتثلـهم مـا نسـبه    

بالنسبة للمدربني الذين تلقـوا تكوينـا    %30وما نسبته ،  تلقوا تكوينا بصورة متوس ة
بينما من بني عينة املدربني اليت اخرتناها هنـا  مـدرب واحـد    ،  ولكن بصورة قليلة

تلقى تكوينا كافيـا يف جمـال اإلعـداد النلسـي الرياضـي  ـثال       بأنه  فقط من أجاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  122ص ، 8519 ، مرجع سابق ، حممد حسن عالوي )1(
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 .  %10بنسبة 

أن    نالحـ  24ا نتائج التحليل اإلحصائي املوضح يف اجلدول رقـم ) وحس
 05،  0عنـد مسـتوى الداللـة     81،  7اجملدولـة   2أكرب مـن كـا   4،  08اةسوبة  2كا

 .  وبالتالي هنا  فروق ذات داللة إحصائية،  30ودرجة احلرية 

تـولي  املعاهد الرياضية اليت خترج منها املـدربون ال  أن  نستنتج : االستنتاج
ةالبيـة املـدربني قـد مت    أن  كبريا جملال علم النلس الرياضي وذلـك بـدليل  اما اهتم

 .  تكوينهم يف اجملال التدري  ناقصني من عنصر علم النلس الرياضي

 متى تقوم بعملية التحضري النفسي لالعبني؟: 02السؤال 

معرفـة الوقـت الـذي يقـوم فيـه املـدرب        إىل: يهدف هذا السؤال الغرغ منه
 .  بالتحضري النلسي لالعبني

 . (: يبني احلاالت اليت يقوم خالهلا املدرب بالتحضري النفسي لالعبني26اجلدول رقم )  

أكثـر  أن  من خالل النتائج املصاةة يف اجلدول أعاله نالح  حتليل النتائج:
ةايـة   إىليـؤخرون عمليـة التحضـري النلسـي      %60ما نسبة أي  من نص  املدربني

من املدربني فيحضرون العبيهم نلسـيا   %40نسبة أما ،  تعرغ الالعا أل مة نلسية
التحضـري النلسـي   مـدرب يـربمج   أي  عند مالقاة منافسني أقوياء يف حـني ال جنـد  

   .  ضمن خم  ه السنوي

أن    نالحـ  26وحسا نتائج التحليل اإلحصائي املوضح يف اجلدول رقـم ) 
 05،  0عنـد مسـتوى الداللـة     99،  5اجملدولـة   2أقل مـن كـا   59،  05اةسوبة  2كا

وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية وهـذا االخـتالف    ،  20ودرجة احلرية 
 .  الصدفةراجع لعامل 

مدربي الراب ة الوالئية بالبويرة ال حيسنون حتضـري  أن  نستنتج  : االستنتاجـ 
أي بعد فوات األوان وعند مالقاة خصم قوي وهـذا مـا يـؤثر علـى     ،  العبيهم نلسيا

عدم حسـن اسـتغالل تكـوينهم يف     إىلمردود الالعا خلوغ املنافسة وقد يرجع 
للتحضـري النلسـي   أن  ا سبق يتضح لنـا واستخالصا  . هذا اجلانا ونقص خربتهم

النسبة  التكرار اإلجابات
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 2كا   
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 2كا  
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غري دالة  2    05، 0    99، 5    %60     06   عند تعرض الالعب ألزمة نفسية  
 95 ، 50   %40  04   يف حتضريك ضد فريق قوي إحصائيا

  %00   00   مربمج ضمن رزنامة التدريب السنوي
  %100 10   اجملموع
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على الساحة الرياضـية ملـا يقدمـه مـن دور فعـال يف      اما يشغل حيزا ها مهم اجانب
وملـا يسـهم بـه خصوصـا يف تهيئـة الالعـبني وكـذا        ،  خدمة النشاط الرياضي ككل

النتـائج املسـ رة ويف تنميـة وت ـوير      إىلحتسني مردود أدائهـم ككـل والوصـول    
املهـارات  أو  لنلسـي سـواء كانـت السـمات االنلعاليـة األساسـية      مكونات اجلانـا ا 

 تالعقليــة األساســية الــيت تســاعد الالعــا علــى مواجهــة  وضــبط الســلوكيا        
السـلبية واةافةـة    توذلك بالتخلي عـن السـلوكيا  ،  واالض رابات اليت حتدث له

 .  مسريته الرياضيةأثناء  االجيابية اليت قد تليد الالعا تعلى السلوكيا

إن التحضــري النلســي يعــد جانبــا مــن اجلوانــا الــيت تــؤثر علــى الالعــبني  
،  ونتائجهم فكلما كانت معنويات الالعا مرتلعة كان األداء جيد وأحسن والعكـس 

وهلذا ينبغي عدم اإلةلال عـن أهميتـه البالغـة مقارنـة باجلوانـا األخـرى كالبدنيـة        
ــة ــة والتكتيكي ــني ،  واللني ــدريا ب ــا  فيجــا املــوا اة يف الت ــذه اجلوان ــ  ه  خمتل

 .  الستغالهلا يف حتقيق ما نصبو إليه

كلاءة املدرب تشغل حيـزا مهمـا يف هـذه العمليـة الرتبويـة النلسـية       أن  كما
وأحسن ال رق التدريبيـة يف جمـال اإلعـداد    أفضل  ومدى قدرة املدرب على تقديم

ر مـن  النلسي الرياضي فلعالية التحضري النلسي املقـدم مـن بـرف املـدربني تةهـ     
الالعا ومردوده خالل املنافسة وهو ما يعكس الصورة احلقيقية لكلـاءة  أداء  خالل

 .  املدرب يف هذا اجملال

 ا يساعد الالعا على ت وير جانبـه النلسـي هـو التحضـري النلسـي الـذي       
م بـه األخصـائي   وأو مـن خـالل العمـل الـذي يقـ     ،  التـدريا أثنـاء   يتلقاه من مدربه
يف توجيه الالعبني وإررـادهم فهـو    ابار  اهلذا األخري دورأن  حيث،  النلسي لللريق

 .  أفضلأداء  مبثابة األداة اليت تسّير الالعا حنو حتقيق

 توصيات:ـ ال 12

تقـدم اإلضـافة   أن  نقرت  بعض النقاط الـيت نأمـل  أن  ارتأينا من خالل البحث
 : يف هذا اجملال منها

  التدرياإدراج دراسات وتكوينات معمقة لت وير مهنة  . 

     الرتكيز على اجلانا النلسي موا اة مع اجلانا البـدني والـتقا والتكتيكـي يف
 .  تكوين املدربني

       العمل على إدراج التحضري واإلعداد النلسي لربنـامج اإلعـداد البـدني ومـا مـن
 .  رأنه تقليل من حدة الضغط والتوتر عند الالعا
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 ق منهجية علمية مدروسةالتحضري النلسي لالعبني يكون بشكل مستمر وب ر  . 

 جتنا املعاملة واألساليا القاسية واملسل ة من برف املدربني على الالعبني . 

 إدراج التحضري النلسي ضمن برنامج التحضري واإلعداد العام لالعبني  . 

 العمل على توظي  أخصائي نلسي داخل اللريق نةرا للدور اهلام الذي يقوم به . 

 الإضافة ختصصات يف هذا اجمل  . 

 : خامتة

ومل تقتصـر االهتمامـات علـى    ،  تزداد االهتمامات بكرة القدم يوما بعد يوم
اجلانا النلسـي ملـا    إىلبل تعدى ،  اخل  ي فحساأو  املهاريأو  اجلانا البدني

 .  له من أثر فعال يف إجنا  الالعا وحتقيق اللو 

مجيـع  كان علـم الـنلس مهمـا يف جوانـا احليـاة كافـة وضـروريا يف        وإذا 
األلعاب الرياضية فإنه يأخذ أهمية خاصة يف لعبة كرة القدم ، فهذه اللعبـة وخاصـة   
بأسلوبها اجلديد تت لا من الالعا إمكانات هائلة يف احلركـة والتصـرف السـريع    
و التغلا علـى املشـاكل املتكـررة وحـل الصـعوبات املتعاقبـة والقيـام بعشـرات         

جود اخلصـم الضـاةط وكـل ذلـك حيتـاج      احلركات اليت تت لا اإلتقان الكامل بو
 .  إىل الكثري من السمات النلسية كالصرب والثقة بالنلس والتحمل واملثابرة

هنـا  نشـاط جسـمي     دالتحضري النلسي يأخذ أهمية كبرية ألنه ال يوجأن   
وإمنا يتداخل النشـابان ويرتب ـان ارتبابـا    ،  خالص كما ال يوجد نشاط نلسي فقط

ثر فيـه  وعند العا كرة القدم فنشابه اجلسمي وجهده البدني تـ  وثيقا وهذا ما جنده
سلوكه وتصـرفاته تتـأثر مبقـدار ال اقـة البدنيـة الـيت       أن  كما،  عوامل نلسية متعددة

يبـذهلا وأن هـذا لـه عالقـة وثيقـة بالعوامــل األخـرى مـن  مـالء وخصـوم وقــانون          
يـة املعروفـة يف   ليس هذا فحسا بل أصبح االهتمـام باملبـادئ الرتبو  ،  ومتلرجني

أن  التعليم واليت يكون هلا األثر اللعال يف االتـزان النلسـي وأمـر يف ةايـة األهميـة     
االهتمامات باللرق الرياضية أصبحت راملة وعامة وباتت كل اللرق تولي العبيهـا  

لرفع لياقتهم البدنية واملهارية واخل  ية وعندما تتقـارب مسـتويات اللـرق    اما اهتم
نلسـي  الـدور   تؤدي مبادئ علم النلس الرياضـي )التحضـري ال  أن  فمن املمكن جدا

أصـبح اإلررـاد   ،  ا هـذه الضـغوط النلسـية وةريهـا    بوبسـ ،  اللعال يف فو  اللـرق 
أثر فعـال لالعـبني و لكـن الـذي نالحةـه علـى العبينـا أنهـم          اوالتحضري النلسي ذ

ذلك يضـع   أن  يرتددون يف التعامل مع اإلررادات والتوجيهات النلسية ويعتقدون
اتسـاعا   ةوبذلك تزداد املشاكل النلسي،  مكانتهم االجتماعية ومسعتهم بني اآلخرين
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علم التحضري النلسـي فقـد أخـذت    أما ،  قيدا وتصعا عند ذلك مسألة عالجهاوتع
أهميته تـزداد بالتـدريج حيـث أصـبحت لـه مكانـة أساسـية يف حتقيـق االجنـا ات          

مل يتحدد بت بيق املبادئ العامة لعلـم الـنلس العـام    لذلك فإنه ،  العاملية بكرة القدم
 على اجملال الرياضي و إمنا أصبحت مشاكله وخصوصياته واهتماماته املتعلقة بـه 

 فلم تعد احلالة النلسية لكل مـن الالعـا كلـرد واللريـق كمجموعـة مـن األمـور       ، 
وإمنـا   ، ثانويـا مـن املـدرب واملسـئولني عـن اللريـق      امـا  الثانوية الـيت تلقـى اهتم  

أصبحت ركنا أساسيا من أركان لعبة كرة القدم وعناصرها وخاصة يف الـدول الـيت   
 .  تتنافس على الصدارة يف اللعبة الشعبية األوىل
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الرتويح الوقائي العالجي لألنشطة الرياضية وأثره  يف حتسني عناصر 

 . ( سنة50ـ  40اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لسن ما بعد األربعني 

 مزاري  فاتح . د
  طاهر طاهر . د

 : لخصامل

قياس بعض عناصر اللياقة البدنية املرتب ة بالصـحة   إىلاستهدفت هذه الدراسة 
لللئة املدروسة ومعرفة اثر الرتويح الوقائي العالجي لألنشـ ة الرياضـية علـى بعـض     

 .    سنة50ـ  40عناصر اللياقة البدنية املرتب ة بالصحة لسن ما بعد األربعني )

 عينـة قوامهـا   ىوببقت الدراسـة علـ  ،  املنهج التجري  ناوقد استخدم الباحث
جمموعتني متجانسـتني   إىلوقسمت العينة ،   ارسا للئة ما بعد األربعني سنة  02)
ومت مجـع البيانـات مـن    ،  للمجموعـة الضـاب ة    01  للمجموعة التجريبيـة و) 01)

وللتوصـل   لعناصر اللياقة البدنيـة املرتب ـة بالصـحة    خالل االختبار القبلي والبعدي
متــت املعاجلــة اإلحصــائية ،   التحليــل والتلســريمؤرــرات كميــة تســاعد يف إىل

 .  ت ستودنتباستخدام 

وأسلرت النتائج عن وجود فروق ذات داللـة إحصـائية يف االختبـار القبلـي     
لعينيت البحـث التجريبيـة والضـاب ة وهـي لصـاحل العينـة التجريبيـة عنـد         والبعدي 

وقائي العالجي لألنشـ ة  األثر اإلجيابي للرتويح الوهذا يعا  . 05،  0مستوى داللة 
لسـن مـا بعـد    بعض عناصر اللياقة البدنيـة املرتب ـة بالصـحة    الرياضية يف حتسني 

   .   سنة50ـ  40األربعني )

،  الرتويح الوقائي العالجي لألنش ة الرياضية : مصطلحات البحث األساسـية 
 .  عناصر اللياقة البدنية املرتب ة بالصحة

Abstract: 
The research aims to measure some elements of health related fitness 

class studied and know the effect of preventive therapeutic recreation for sports 

activities on some elements of physical fitness for health  related After age forty 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربيد اإللكرتونيـ  بالبويرةـ حلاج  آكلي حمند أو جامعةـ  والرياضيةوتقنيات النشابات البدنية  معهد علوم 

Email : mazarifatah@yahoo.fr 
 الربيـد االلكرتونـي:   الربيـد اإللكرتونـي  ـ  بالبويرةـ  جامعةـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 

fr.  @yahoo20053011tahar 

mailto:tahar30112005@yahoo.fr


     طاهر طاهر د .   و    مزاري فاتحد .   28

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

(40.50 years) The research has used the experimental approach.e has carried 

out his experiment on a sample of 20 Practitioner The latter has been divided 

into two homogenous groups The experimental   one and the leading one Each 

contained 10 Practitioner The data have been gathered through a before an 

after test of Elements of the health related fitness In order to get quantitative 

indexes that might enrich his analysis nd interpretation the research has treated 

his statistics using T student 

The study has resulted in the existence of many statistical connotation 

disparities in the before an after test of the two groups The experimental groups 

has been superior at 0.05 level  

This means that the positive impact of preventive therapeutic recreation 

for sports activities to improve some elements of health related fitness after age 

forty (40 50 years) 

Research Basic terminology: preventive therapeutic recreation for 

sports activities Elements of the health related fitness 

فوائد النشاط البدني وتأثرياته أن  على الرةم من : مقدمة ومشكلة البحثـ   1
العقـدين املاضـيني رـهدا    أن  إال،  االجيابية على الصحة مل تكن وليدة يومنـا هـذا  

العديد مـن الدراسـات العلميـة واملالحةـات التجريبيـة الـيت أكـدت نتائجهـا قـوة          
لقد مت ذلـك ب ريقـة ةـري مبارـرة مـن خـالل       ،  العالقة بني النشاط البدني والصحة

أو ،  البـدني مـن جـراء مال مـة السـرير      دراسة اآلثار السلبية املرتتبة علـى اخلمـول  
اآلثار املرتتبة علـى فقـدان اجلاذبيـة األرضـية مـن خـالل حبـوث رحـالت اللضـاء          

وكذلك بناًء على نتائج الدراسات الوبائية اليت أجريت علـى عـدد كـبري    ،  اخلارجي
وأكدت على وجود العالقة بني اخلمول البـدني واإلصـابة بالعديـد مـن     ،  من الناس
وبينت الدور الوقـائي والعالجـي الـذي تسـهم بـه  ارسـة النشـاط        ،  العصرأمراغ 

 .  البدني يف جمابهة العديد من األمراغ املزمنة
لنشـاط البــدني  لوتتعـدد اللوائـد الصــحية النامجـة عـن املمارســة املنتةمـة      

والـرئتني  ،  مثـل: القلـا والـدورة الدمويـة    ،  لتشمل صحة أجهزة عديدة يف اجلسـم 
 إىلباإلضـافة  ،  والعضالت وامللاصل والعةـام  واجلها  العص ،  التنلسيواجلها  

 إىل اجلمعيـة األمريكيـة للصـحة والرتبيـة البدنيـة والرتويـح       ريوتشـ  الصحة النلسـية 
ت وير الصحة البدنيـة والصـحة   يف إسهامات الرتويح يف حياة اجملتمعات اإلنسانية 

 .  والصحة العقلية لللرد االنلعالية
 ادورالعالجـي  للرتويـح  إىل أن وكذلك تشري العديد مـن الدراسـات العلميـة    

كأمراغ القلـا واألوعيـة الدمويـة    ،  يف الوقاية من العديد من أمراغ العصر اهام
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جانـا البدانـة واآلالم    إىلوذلـك  ،  اجلل ة الدموية،  السكر،  واليت منها ضغط الدم
العالجـي  ويـح وخباصـة الرتويـح    الرت وجـه نشـابات  ألوكـذلك  ،  امللاصل والةهر

 .   Who  ،2004الرياضي دور هام يف عالج تلك األمراغ
إىل أن أي كما تشري التوصيات الصادرة مـن اجلمعيـات ال بيـة املتخصصـة     

أي  ولـيس لديـه  ،  رخص دون األربعني من العمر وال يعاني من مشـكالت صـحية  
ميكنه  ارسة النشاط البـدني  ،  خمابر صحية مهيأة لإلصابة بأمراغ القلا التاجية

 ـن  أو  من هو فوق األربعني مـن العمـر  أما . إجراء كش  ب  إىلبدون احلاجة 
أو  يـادة  ،  )مثـل ارتلـاا ضـغط الـدم    يعانون من خمابر اإلصـابة بـأمراغ القلـا    

أو  ـن  ،  أو يعـاني مـن داء السـكري   ،  أو مـن املـدخنني  ،  الكوليسرتول يف الـدم 
فيلزمـه إجـراء   ،  سـنة   55أخوته بـأمراغ القلـا قبـل عمـر     أو  أصيا أحد والديه

 .   اجلهدأثناء  للقلا طاللحص ال   مبا يف ذلك عمل خت ي
أن  الحـ  والصـحة الرياضـية   يف جمال الرتويح  نيومن خالل إبالا الباحث

لئـات  ال بعـض الباحثني ينصا على األنش ة الرتوحيية وتأثريها علـى   تركيز أةلا
مـا بعـد سـن    ندر تناوهلم لألنشـ ة الرتوحييـة وتأثريهـا علـى فئـة      بينما ي،  العمرية
حنو تناول إحدى املشكالت الـيت رأى مـن    انأثار فكر الباحث الذي األمر،  األربعني

العالجـي   اجملـال الرتوحيـي عامـة ويف جمـال الرتويـح      وجهة نةره أنها نـادرة يف 
ت بيـق برنـامج    حماولـة وهـى  ،  بشـكل خـاص   ما بعد سن األربعنيفئة  والرياضي 
والتعرف علـى  سنة  50ـ  40فئة ترتاو  أعمارهم ما بني رياضي على عالجي ترويح 

حتسني لياقتهم البدنيـة  على  رتويح الوقائي العالجي لألنش ة الرياضيةمدى فعالية ال
 املرتب ة بالصحة.  

فما مدى تـأثري الرتويـح الوقـائي العالجـي لألنشـ ة الرياضـية علـى اللياقـة         
 .  سنة ؟ 50ـ  40لبدنية املرتب ة بالصحة للئة ا

 : أهداف البحثـ   2

 .  سنة 50ـ  40اللياقة البدنية املرتب ة بالصحة للئة قياس  ـ أ

ـ معرفة تأثري الرتويح الوقائي العالجـي لألنشـ ة الرياضـية علـى اللياقـة      ب  
 .  سنة 50ـ  40البدنية املرتب ة بالصحة للئة 

 : فرضيات البحثـ   3

 ة يفـة و التجريبيـ ـالضاب ـ  اجملمـوعتني  بـني  إحصـائيا  دالـة  فروق توجد ـ   أ

للئـة البحـث قيـد     عناصر اللياقة البدنية املرتب ة بالصحة بعض يف،  البعدي القياس
 .  التجريبية اجملموعة لصاحل الدراسة
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ـ للرتويح الوقائي العالجي باألنش ة الرياضية تـأثري اجيـابي يف حتسـني     ب
 .  اللياقة البدنية املرتب ة بالصحة للعينة التجريبية قيد الدراسةبعض عناصر 

 مصطلحات البحث:ـ  4

يذكر كمال درويـش بـأن     الرتويح الوقائي العالجي لألنشطة الرياضية : ـ  1ـ   4
لتل  باختالف الرةبات واهلوايـات لـدى األفـراد بـل ولتلـ       الرتويح العالجي 

عند فـرد مـا ميكـن     العالجيالرتوحيي ف،  آخرأيضًا عند اللرد نلسه من وقت إىل 
مـا هـو إال   وفمثال جند أن الصيد مهنـة لـبعض األفـراد    ،  أن يكون عمال لدى اآلخر

،  والصحة )كمال درويـش السعادة اإلحساس ب يؤديه أفراد آخرون جيلا هلم عالج
1990   . 

ة الـيت  ـز للياقـ ـر  يـ ـمةهـ  : عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصـحة  ـ   2ـ   4
ر عام علـى الصـحة و ال اقـة والقـدرة علـى مواجهـة       ـعلى جوانا ذات تأثي ترتكز

و تتضــمن مكوناتهــا عناصــر: اللياقــة القلبيــة ،  مت لبــات احليــاة اليوميــة وأنشــ تها
 .   2003،  التنلسية واللياقة العضلية اهليكلية والرتكيا اجلسمي )سيد

ــتحكم يف تشــكيل الل  2009،  )احلســنات حســا ــة ي ــة البدني ــة ياق املرتب 
القـوة  ،  قوة التحمل يف وجود ال اقة اليت تعتمد علـى األكسـجني   ما يلي :بالصحة 
 .  التكوين اجلسماني،  املرونة،  قوة التحمل العضلي،  العضلية

 الدراسات السابقة:ـ  5

اسـتهدفت التعـرف علـى اثـر النشـاط       :(1980دراسة إقبال عبد الدايم ) ـ  1ـ   5
ببـق خالهلـا املـنهج    ،  الرياضي علـى التكيـ  النلسـي واالجتمـاعي لكبـار السـن      

  الـذكور واإلنـاث     مو عة بالتساوي على عينتني مـن 60التجري  على عينة قوامها )
،  واستخدم خالهلا مقيـاس التكيـ  لكبـار السـن وببـق برنـامج للنشـاط الرياضـي        

تائج تلوق اجملموعة التجريبية على الضـاب ة يف التكيـ  النلسـي    وأظهرت أهم الن
 .  واالجتماعي

 إىلهـدف هـذا البحـث     : (1999) حممد حممـد سـراج   صبحي دراسة ـ   2ـ  5
بعـض املـتغريات النلسـية     يف الرياضـي التعرف على تأثري برنامج مقرت  للرتويـح  

ج ـالباحـث املنهـ   قـد أسـتخدم  و املخـدرات  ملـدما  والبيوكيماويـة واللسيولوجية 
جملمــوعتني  والبعــدي القبلــيمســتعينا بأحــد تصــميماته وهــو القيــاس  التجــري 

عينـة البحـث بال ريقـة العمديـة      اختيـار إحداهما جتريبية واألخرى ضاب ة كما مت 
 اإلسـكندرية ومركـز   النلسياملخدرات والنزالء مبستشلى املعمورة لل ا  ملدما
 إىلمت تقسـيمهم   ا  مـدمن 30وقـد بلـ  قوامهـا )    ، مـن القسـم العـام    اإلدمـان لعالج 
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  مـدمن إحـداهما ي بـق عليـه     15العدد قوام كـل منهمـا)   يفجمموعتني متساويتني 
يتنـاول  أن  ج رياضية علىـبرامأي  الربنامج املقرت  واألخرى ضاب ة ال ي بق عليها

رتة اللـ  يفاملناسا من قبـل إدارة املستشـلى وذلـك     ال   العقار نيكال اجملموعت
 .  21/5/1999إىل 14/3/1999من 

 : وقد أسلرت نتائج البحث عن
القيـاس   يفة ـتلوق واضـح للمجموعـة التجريبيـة علـى اجملموعـة الضاب ـ      

الربنـامج  أن   ـا يؤكـد    ة واللسيولوجية والبيوكميائيةـاملتغريات النلسي يف البعدي
حتسـني   يفة ـكـان أكثـر فاعليـ    ال  وتناول العقار  الرياضيح ـاملقرت  من الرتوي

 .  فقط ال  املتغريات النلسية واللسيولوجية والبيوكميائية مقارنة بتناول العقار 

تـأثري   معرفة إىلالدراسة  توهدف. (1988) حممد عمران عبد اهلل ـ نبيلة  3ـ   5
دراسـة  التنلسـي و على وظائ  اجلهـا   و الدمالربنامج املقرت  على بعض مكونات 

قيـد الدراسـة قبـل و بعـد تنليـذ       التنلسيالعالقة بني مكونات الدم ووظائ  اجلها  
عينة البحث مـن   واختريت،  واستخدمت الباحثة املنهج التجريبى. الربنامج املقرت 

م  1988/  87للبنـات بالزقـا يق لعـام      الرياضية  رتبيةال   بكلية بالبات اللرقة األوىل
ة ـبالبة أحدهما جتريبيـ  20بالبة ميثلن اجملموعتني كل جمموعة   40 وبل  قوامها
 .  ضاب ة األخرىواجملموعة 

أدى  املقـرت   يـة برنـامج التمرينـات اهلوائ   على أن  وقد أسلرت نتائج البحث
الكلـاءة  ،  القصـوى  احليوية ةـالسع تةهر يف يوظائ  اجلها  التنلس حتسن يف إىل

مـتغريات   حتسـن يف  وكـذا ،  أقصـى سـعة تنلسـية   ،  حجـم هـواء الـزفري   ،  الرئوية
 .  لدممكونات ا
هدفت الدراسة  ( :2009دراسة حممد خالد محودة  وطه عبد الرحيم ) ـ   4ـ   5

قوميـة لكـرة اليـد داخـل     الاقرتا  برنامج تروحيي لالع  والعبات املنتخبـات   إىل
هـذه الدراسـة علـى املنتخبـات القوميـة الـيت        تأجريـ ،  معسكرات اإلعداد املغلقة

،  العبـًا يف فريـق الرجـال    18متثل مجهورية مصر العربية بكرة اليد حيث مشلـت  
اسـتخدم الباحثـان املـنهج    العبًا يف فريق الشباب و 14،  العبًا يف فريق اآلنسات 16

 .  يتالءم مع ببيعة الدراسة ألنهالوصلي باألسلوب املسحي 

ة استبيان عن األنش ة الرتوحييـة الـيت يرةـا الالعبـون يف     استمارخالل  من
كمــا اســتخدم ،  وقــت اللــراخ داخــل معســكرات األعــداد املغلقــةأثنــاء   ارســتها

،  الباحثان استمارة اسـتبيان عـن دوافـع  ارسـة األنشـ ة الرتوحييـة عنـد الالعـبني        
ــح والنشــاط الرتوحيــي   ومتــت ،  وكــذلك دور االحتــادات الرياضــية جتــاه الرتوي

http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=6848
http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=6848
http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=6848
http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=6848
http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=6848
http://www.shbabnahda.com/forum/showthread.php?t=6848
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 .  معادلة معامل االرتباط،  النسبة املئوية املعاجلات اإلحصائية :

 االستنتاجات : ـ  6

 فضـل العبـو املنتخـا   : أوال / بالنسبة ألنشطة الرياضات واأللعاب اخلفيفة 
وفضـل فريـق   ،  لعـاب التللزيـون  أالعاب املاء ثم املضرب ثم الشـ رنج ثـم   األول 

وفريـق اآلنسـات فضـل حـل     ،  العاب التللزيـون لعاب املضرب واملاء ثم أالشباب 
 .  الكلمات املتقابعة والعاب املضرب ثم التللزيون والعاب املاء

ــطة اليدو  ــبة لألنش ــا/ / بالنس ــثاني ــل  ة :ي ــق فض ــو اللري ــوير األول  العب التص
،  العبــو فريــق الشــباب التصــوير اللوتــوةرايف ،  التلــوين،  الرســم،  اللوتــوةرايف

 .  التصميم،  التصوير،  التلوين،  الرسم نريق اإلنساف،  الرسم،  الزخرفة
والشـباب نشـاط مشـاهدة    األول  واللريق العافضل األنشطة العقلية :  / ثالثا/

 نيالقراءة أوال ثم التللزيون واتلق مجيـع الالعـب   نفريق اإلنسا،  التللزيون ثم القراءة
 االستماا للراديو ثالثًا   على

كان الدافع األول  اللريق عند الع  نشطة الرتوحيية :رابعا/ / دوافع ممارسة األ
هو الشـعور بالراحـة والسـعادة والتسـلية ومتضـية وقـت اللـراخ وجتديـد احليويـة          

الشباب هو الشعور بالراحة والسعادة والتسلية والـتخلص مـن    عند الع ،  والنشاط
 يفوكان الدافع عنـد النسـاء   ،  الضغط النلسي والعص  وتنمية االعتماد على النلس

الرتويـح  أن  التحرر من الضغط النلسي والعص  كمـا  هو  ارسة النشاط الرتوحيي
 .  جيعل احلياة متزنة بني العمل والراحة

 منهجية البحث وإجراءاته:ـ  7

عـن بريـق القيـاس     يـالتجريبـ  املنهج انالباحث استخدم منهج البحث: ـ 1ـ  7
 .  موعيت البحث ملناسبته وببيعة البحثالقبلي والقياس البعدي جمل

ب ريقـة مقصـودة حسـا السـن       البحـث  عينـة  اختيار مت عينة البحث: ـ 2ـ  7
 العينـة  تقسـيم  ومت تـربا خم 20 همعـدد  كان سنة حيث 50 ـ    40 جالة الرـللئواجلنس 

 .  متساويتني إحداهما ضاب ة وأخرى جتريبية جمموعتني إىل

 وحدة املتغريات

 القياس
 املتوسط

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري
 معامل  الوسيط

 األلتواء
 407.0 5.42 21.02 8.42 سنة السن

 00. 00 74.1 00.00 74.1 سم الطول
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ن بإجياد التكافؤ بني جمموعيت البحث يف كل مـن السـن وال ـول والـو ن     اقام الباحث
 .  املرتب ة بالصحة قي البحثوبعض عناصر اللياقة 

 

ــدول ــراف املعيـــاري    1رقـــم ) جـ ومعامـــل االلتـــواء   والوســـيط  ( : املتوســـط احلســـابي واالحنـ

 .  البحث لعينة والوزن  والطول  وداللتها يف كل من السن
 مـا  تراوحـت  قـد  االلتـواء  معـامالت  قـيم أن   1) رقم جدول بيانات من يتضح

،   3ــ ،   3( +بـني    مـا  تنحصـر  بـذلك  و هي قيمة   كأكرب407.0)،  قيمة كأقل  0بني)
 .  األساسية راتـيف املتغي البحث ةـعينأفراد  جتانس على يدل ما وهذا

 يف االلتـواء  ومعامـل  والوسـيط  املعيـاري  واالحنـراف  احلسـابي  (: املتوسـط 2جـدول رقـم )  

 .  البحث عينة ألفراد املتغريات

 اإلحصائية املعاجلات

 املتغريات
 وحدة

 القياس
 الوسط

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري
 معامل الوسيط

 االلتواء
 750.0 93.01 04.0 92.01 2م مساحة اجلسم 
 240.0 60.33 22.6 10.33 كلغ الكتلة العضلية

 040.0 30.18 34.7 99.17 كلغ الكتلة الشحمية
 770.2 88.05 54.0 38.05 ثا م 30سرعة 

4 X 10300.1 74.12 98.0 24.12 ثا م 
 190.0 70.21 59.7 20.21 عدد  الذراعني من االنبطاح ثنى

 320.0 30.26 64.4 90.25 د1عدد/ اختبار اجللوس من الرقود 
 180.1 74.05 27.1 34.05 سم . اختبار ثين اجلذع من الوقوف سم

 770.2 54.05 54.0 24.5 د م 1000
 املـتغريات  جلميـع  االلتـواء  معامـل  قـيم أن   2) جـدول  بيانـات  مـن  يتضـح 

 يشـري   ـا ،    3،   3 +بـني )  مـا  احنصرت وقد،    770. 2،  040. 0بني )  تراوحت

 .  البحث قيد املتغريات كافة يف العينةأفراد  جتانس إىل

 : جماالت البحث ـ 8

 .  اخمترب  20سنة  البال  عددهم  50ـ  40اجملال البشري : فئة )ـ  1
 .  01/06/2012 إىل 01/03/2012اجملال الزما : اللرتة من ـ  2
 .  اجملال املكاني : ملعا الرائد فراج مستغامنـ  3

 : أدوات البحث ـ  9

 اةكمـني  مـن  جمموعـة  علـى  حيـث عرضـت  ،  يةاسـتبيان  استمارة إعداد مت

 مجع وبعد املرتب ة بالصحةالبدنية  والعناصراالنرتوبومرتية أهم القياسات  لتحديد

 039.0 7.78 02.15 7.78 كلغ الوزن
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 .   3) يف اجلدول موضح كما تبويبها مت االستمارات
 

 

 

 يوضح أهم العناصر البدنية املرتبطة بالصحة لفئة الراشدين   : (3جدول رقم )

 النسب املئوية التكرار وحدة القياس القياسات و اإلختبارات القياسات املتغريات
  املورفولوجية

 %100 4 كلغ قياس ثنايا اجللد )معادلة ماتيكا( الكتلة الشحمية
 %100 4 كلغ قياس احمليطات )معادلة ماتيكا( العضليةالكتلة 

 %75 3 2م خمطط نوموغرام  مساحة اجلسم
  العناصر البدنية

 %100 4 سم ثين اجلدع من الوقوف لألسفل املرونة
 %100 4 ثانية  م  4x 10 الرشاقة

 %100 4 عدد   ثنى الذراعني من االنبطاح التحمل العضلي
 %100 4 عدد اجللوس من الرقود مع ثين الركبتني  التحمل العضلي

 %75 3 ثانية م  30 السرعة
 %100 4 دقيقة م 1000 التحمل الدوري التنفسي

 رستا ميرت)لقياس جها  : البحث يف املستخدمة واألجهزة األدوات ـ1ـ  9
 )لقياسيربكال،  كل   اجلسم و ن ر)لقياسـمعاي ب  جها ،  سم الكلي  ال ول

النمو جرام  خم ط،    سم اةي ات )لقياس رريط قياس،    مل اجللدبيات 
 . الزمن لقياس إلكرتونية إيقاف ساعة،   اجلسم مساحة )حتديد
 : االختبارات واملقاييس املستخدمةـ   أ

قيـاس  ،  مسـاحة اجلسـم  ،  قيـاس و ن اجلسـم  ،  قياس بـول اجلسـم  ،  السن
،  م ) ثـا  x 10 4الررـاقة  ،  م )ثا 30السرعة ،  قياس الكتلة الشحمية،  الكتلة العضلية

التحمل العضـلي اجللـوس مـن    )عدد    ثنى الذراعني من االنب ا التحمل العضلي 
املرونـة  اختبـار ثـا     ثـا   60/الرقود مع ثا الـرجلني مـن ملصـل الركبتني)عـدد    

 م )د 1000 اجلذا من الوقوف )سم 
 : (1999،  )خليفة األنرتبومرتية بالقياسات اخلاصة املعادالتب ـ 

 :  اجلسم مساحةـ 
  جـرام  النمـو  خم ـط  الغرغ هلذا ويستعمل،  اجلسم مساحة حتديد : اهلدف

 : أعمدة على ثالثة حيتوي الذي
 .  بالكيلوجرام )كجم  اجلسم و ن ميثل : اليمني العمودـ  
 .  2 )م املربع باملليمرت اجلسم مساحة ميثل : الوسط العمودـ  
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 .  )سم  بالسنتمرت اجلسم بول ميثل :اليسار العمودـ   
 /xk2(MATEIKAM = L x R 1000ماتيكا ) معادلة بواس ة حتسا  :العضلية الكتلة

M   الكتلة العضلية )كل :  . 
l   بول اجلسم )سم :  . 

K   5. 6: ثابت 
R2 : و حيسا 
R = جممـوا ـ     السـاق ،  اللخـذ ،  السـاعد ،  العضـد ) اةي ـات  جمموا 

 80 12. 25 السـاق ،  اللخـذ ،  السـاعد ،   وخلـ   أمـام ) العضد الشحمية الكتل مسك

 D =d (MATEIKA):ماتيكـا   "معادلة بواس ة الشحمية الكتلة وحنتسا  :الشحمية الكتلة

1000x s x k/ 
D : كل   اجللد يف املوجودة الشحمية الكتلة(  . 
D : مم  اجللدية الشحمية ال بقة مسك معدل(  . 
S  :2)م اجلسم مساحة   :  
K 7 . 3.1 : ثابتx2)   d =   7+ d 6+ d 5+ d4+ d 3+ d 2+ d1(d 
 :   وسائل مجع البياناتـ   

 .  معادالت الرياضية ملاتيكا ،  االختبارات واملقاييس،  استخدم الباحثان )االستبيان
  :1995،  )حسانني ةـة التاليـمشلت االختبارات البدني االختبارات البدنية :ـ 
 م )ثـا   4x10اختبـار الررـاقة   ،  )ثـا   مرت من البداية الثابتـة  30العدو اختبار ـ 
 اجللــوس مــن الرقــود ملــدة اختبــار،  )عــدد  ثنــى الــذراعني مــن االنب ــا اختبــار 
واملشـي   اجلـري ،  )سم  ثنى اجلذا لإلمام من الوقوف اختبار املرونة،    د1/)عدد
 .   )دمرت 1000

 :املقرتح العالجي لألنشطة الرياضيةالوقائي الرتويح  برنامج ـ  

ة ـة البدنيـ ـاللياقـ  عناصـر  بعـض  لتحسـني  مقـرت    برنـامج  بوضع انالباحث امـق
   .  بإتباا بعض اخل وات املقننة إلعداد ولتنليذهة ـة بالصحـاملرتب 

ـ اللياقة البدنية يف املرحلة التالية لسن األربعـني ال تت لـا أداء منـط حمـدد     
من التمرينات الرياضية  بقدر ما تعتمـد علـى أهميـة هـذه التمرينـات يف حتسـني       

هــذا مــا يؤكــده اخلــرباء يف ،  اللياقــة البدنيــة واملرونــة العضــلية واحلــال الصــحية
 .  هاجلمعية األمريكية لل ا الرياضيه

ـــ يكشــ  خــرباء اللياقــة يف األكادمييــة الوبنيــة للرتبيــة البدنيــة والرياضــة  
ن املواصلات املثالية يف الربنامج الرتوحيي الوقـائي العالجـي لألنشـ ة    برومانيا ع
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 الرياضية املناسبة ملرحلة ما بعد األربعني :
ينصح بضرورة تنويـع الربنـامج الرياضـي وعـدم االعتمـاد علـى        : التنويعـ  

ويلضـل املـزج مـا بـني املشـي والسـباحة       ،  منط حمدد من األنشـ ة والتمرينـات  
 .  كونها مترينات هوائية وركوب الدراجات

دقيقة من التمرينات اهلوائية مقسـمة   30وتؤكد الدراسات احلديثة أن  ارسة 
دقائق مو عة على اليوم تعـادل يف فائـدتها    10على مراحل ثالث تبل  مدة كل منها 

دقيقة من التمرين املستمر ومن جهة أخرى يوصي خـرباء اللياقـة بتغـيري تتـابع      30
مـا جيعـل   ،  مع تعديل عدد تكرار احلركات يف كل جمموعة،  فرتةالتمرينات كل 

رـري ة أن تسـتهل بـوترية ب يئـة يف الـدقائق      . التمرين أكثر متعـة وتنوعـا والتزامـا   
ثم تنتهـي بـبطء   ،  وتتدرج وفق املعدل املثالي ملؤرر كتلة اجلسم،  اخلمس األوىل

مـن اإلصـابة باجلل ـات     مـا يقـي  ،  تدرجيي يف الدقائق العشر األخرية من التمرين
 .  الدماةية والنوبات القلبية يف سن متقدمة

 من الضروري االنتةام يف  ارسة الرياضة قدر املست اا ـ التمرين اليومي: 
 .  بدون احلاجة إىل تنليذ منط معني من التدريبات يوميا، 

ويلضل أن يشتمل الربنامج الرياضي على عدد مـن التمرينـات اهلوائيـة تـتم     
باإلضـافة إىل مترينـات   ،  ستها مبعدل ثالثـة أيـام أو أربعـة أيـام يف األسـبوا      ار

 .  التحمل كرفع األثقال مرتني يف األسبوا
ــة العضــالت   ــة لتهيئ ــة واإلمحــاء واإلبال ــات املرون ــدء بتمرين ،  ضــرورة الب

خصوصا مع تقدم السن لدورها يف تنشيط الدورة الدموية و يادة دفع الدم اةمـل  
عالوة على تقليل حدوث اإلصابات الناجتـة عـن الرياضـة    ،  إىل املخ باألوكسجني

 .  كالشد العضلي وأمل الةهر وخشونة فقرات الرقبة والرباط الصلي  يف الركبة
من الناس مييلون بعد سـن   ا ا ال رك فيه أن كثري مشاركة اجملموعات :ـ 

مول والتعـا املـزمن   نتيجة لشعورهم املستمر باخل،  األربعني إىل التبابؤ والراحة
ويف هذا اخلصوص يعترب خرباء اللياقة أن قيـام األفـراد   ،  واإلرهاق بلعل تقدم السن

ــة يف  ارســة    بتشــكيل جمموعــات هلــو أداة رئيســة لضــمان االســتمرار واملواظب
 .  الرياضة

يشـكل منتصـ  العمـر فـرتة حرجـة للحلـاظ علـى         ـ سجل بيـاني بصـري:  
رت  اخلرباء االحتلاظ بسجل خاص يتكـون مـن رسـم    لذا يق،  الصحة والدوام عليها

أو خم ــط بيــاني يكــون مبثابــة مرجــع بصــري ســريع لعــرغ النتــائج املنجــزة   
األمـر الـذي يشـعر املـرء بالرضـى      ،  ملالحةة مدى التقـدم يف الربنـامج الرياضـي   

وذلـك عـرب جعلـها    ،  والتحليز على حنو تلقائي نتيجة للتحكم يف األمور الصـحية 
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 .  معدالتها ال بيعية كضغط الدم والكولسرتول والو ن ومؤرر كتلة اجلسميف 

ملـتغريات قيـد الدراسـة     مت إجراء االختبـارات القبليـة   االختبارات القبلية :ـ 
ــى ــراد  عل ــددهم أف ــال  ع ــة البحــث الب ــرب خم  20) عين ــراج  ت ــد ف ــا الرائ يف ملع

مجـيعهم علـى الـدرجات     العينـة أفـراد    ومت إبالا،   2012 /3/ 1) بتاريخ مستغامن
  . اليت حصلوا عليها يف االختبارات املستخدمة قيد البحث لتحسني األداء والنتيجة

ـ    40)   للئــةاهلوائيــة) بإعــداد مترينــات انام الباحثـــقــ التجربــة الرئيســة:ـــ 

أسـبوعيًا   صحص 3ع ـبواق،  أسابيع  12) دةـحصة ومل  36)مو عة على،  سنة  50
وتـراو   مـن احلصـة    ،  يـالرياضـ  ح العالجـي   ارسـة الرتويـ  ر عند ـلضمان األث
جلميـع   ري للحصة على اإلمحاء العام ـأرتمل القسم التحضي،  دقيقة  30الواحدة )

ع ـزء الرئيسـي قـام بوضـ   ـواجلـ ،  عضالت وملاصل اجلسـم مـن احلركـة والثبـات    
 ةوالقابليـ ة ـرحلة العمريـ ـى الباحث املسـتوى التـدري  واملـ   ـة وراعـمترينات بدني

ع واملصـادر العلميـة اخلاصـة بعلـم     ـة البحـث  معتمـدًا علـى املراجـ    ـة لعينـ ـالبدني
ــدريا الرياضــي ــن آرائهــ  ،  الت ــادة م م ـفضــاًل عــن آراء اخلــرباء واملختصــني لإلف

راج التمرينـات بشـكلها   ـل إخـ ـة وتوجيهـاتهم مـن أجـ   ـة والعمليـم العلميـوخرباته
ة ـلعـودة األجهـزة الوظيليـ    امهمـ  ازءـلـيت تعتـرب جـ   ة اـويف األخري التهدئ،  يـالنهائ

 .  اهلدوء إىلللجسم 

بإجراء القياسـات و االختبـارات البعديـة     انقام الباحث : االختبارات البعديةـ  
وبالشــروط ،  06/2012 /01لــبعض عناصــر اللياقــة البدنيــة املرتب ــة بالصــحة يــوم 

 .  نيوبإرراف مبارر من الباحثوالضوابط املتبعة نلسها يف االختبارات القبلية 
 نتـائج  ملعاجلـة  التاليـة  اإلحصـائية  القوانني استخدام مت : الدراسة اإلحصائيةـ 

،  االلتـواء  معامـل ،  الوسـيط ،  املعيـاري  االحنراف،  احلسابي املتوسط : االختبارات
 .   2000،  )إبراهيم. اللروق )ت  اختبار،  )بريسون  االرتباط معامل

  : نتائج ومناقشتهاالعرض ـ  10
 الضابطة  اجملموعتني بني )ت( وقيمة املعياري واالحنراف احلسابي (:املتوسط4) جدول

عناصـر اللياقـة البدنيـة     للمـتغريات  البعـدي القبلـي و  القيـاس  يف والتجريبيـة 
 20=البحث ن قيداملرتب ة بالصحة 

 املعاجلة اإلحصائية  
 املتغريات

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 ت

 مستوى
 2ع 2س 1ع 1س الداللة

،  01 19. 2 95. 02 2مساحة اجلسم م
88 

 دال 31. 2 35. 0
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    101. 2= 0 .05 مستوى عند اجلدولية )ت  قيمة
 بـني  إحصـائياً  دالـة  روقـفـ  وجـود ،   4) جـدول رقـم   بيانـات  مـن  يتضـح 
لصـاحل   عناصر اللياقة املرتب ة بالصـحة   بعض يف الضاب ة والتجريبية اجملموعتني

 .  اجملموعة التجريبية
هذا يؤكد التـأثري االجيـابي لربنـامج الرتويـح العالجـي لألنشـ ة الرياضـية        و

املتبع من برف اجملموعة التجريبية يف حتسني عناصـر اللياقـة البدنيـة املرتب ـة     
  نشـود امل هاهـدف  لتحقـق  بعنايـة  املختـارة  لتمرينـات ل تها ارسـ  خالل منبالصحة 

 كـل  يف األداء يشـمل  حيث،  األسبوا يف مرات ثالثاألقل  على بانتةام و ارستها
 الـيت  التهدئـة  وأخـرياً ،  اهلـدف  حيقق الذي الرئيسي اجلزء ثم واإلمحاء التمهيد مرة

 هـدفها  حركيـة  لعبـة  رـكل  الغالـا  يف تأخـذ  بسـي ة  سـهلة  مترينات على تشتمل
مـع  ،  األمـر  لـزم  إذا واملرونـة  االسـرتخاء  إىل باإلضـافة ،  السـعادة  علـى  احلصول

 ال بيـا  استشـارة  مـع  الصـحية  احلالة على للوقوف وذلك الدوري لكش ل ئهاإجرا
 .  صحية ملشكالت يتعرغ ال حتى النشاط رائد برأي واالسرتراد

كـل مـن   و عايـدة عبـد العزيـز مصـ لى    و ياحلمامح حممد وهذا ما يؤكده
الرتويح العالجي يعد وسـيلة  =بان  Pullman وبوملان Danielو دانيال  Adams  آدمز
علـى اجلوانـا    وذلك للتأثري اإلجيابي جملاالت الرتويح،  وسائل العالج اهلامةمن 

رتويـح العالجـي   ال أصـبح  حتـى ،  البدنية والنلسية والعقلية واالجتماعية ملمارسـتها 
أن  ويؤكـد ،  العديد من املستشليات والعيادات ال بيـة  عالججزئًا أساسيًا يف برامج 
باإلضـافة  تأهيلـهم   لعالج املرضـى و ملساعدة تقديم ا إىلالرتويح العالجي يهدف 

ــع جمــتمعهم    إىل ــيلهم م ــلوكهم و تك ــديل س ــا،  تع ــامج الرتوحيــي  أن  كم الربن
استعادة لياقتهم البدنية واإلسهام يف االرتقـاء بقـدراتهم العقليـة     إىلالنموذجي يهدف 

 .  ومنو قدراتهم اإلبداعية وكذلك مساعدتهم يف التعبري الذاتي ومنوهم الشخصي
رفع مستوى الكلاءة البدنية وت وير الصحة من خـالل التـأثري اإلجيـابي    وكذا 

 .  للمنارط البدنية على وظائ  أجهزة اجلسم املختللة
وانـا  مناذج أخرى من أهـداف اجل  إىلويشري كمال درويش وأمني اخلولي 

 دال 81،  2 48. 4 14. 33 65. 6 16. 35 الكتلة العضلية كلغ
 دال 06.4 42.6 79.14 90.8 07.20 الكتلة الشحمية كلغ

 املعاجلة اإلحصائية
   املتغريات

 قيمة البعديالقياس  القياس القبلي
 ت

 مستوى
 2ع 2س 1ع 1س الداللة

 دال 76.2 35.0 12.05 46.0 35.05 السرعة
 دال 15.2 77.0 89.11 69.0 35.12 الرشاقة

 دال 62.4 91.3 70.27 27.6 80.22 التحمل العضلي
 دال 16.10 84.1 90.33 66.1 60.27  التحمل العضلي

 دال 20.2 31.1 67.06 69.0 08.05 املرونة
 دال 03.3 54.0 12.05 19.0 13.05 التحمل 
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،  ومرونـة امللاصـل  ،  زيـادة القـوة العضـلية   املتمثلـة ب  البدنية يف الرتويح العالجـي 
 .  وتنمية التوافق العضلي العص   ا يقلل من اآلالم العضلية وامللاصل

 ارسة أوجه النشاط البدني أن  حذام حممد ضياء القزويا وبوجه عامويذكر 
أمراغ العصر كأمراغ القلا واألوعية الدمويـة   أكثرسهم يف الوقاية من تالرتوحيية 

 . يف عالج تلك األمراغ والبدانة واآلالم امللاصل والةهر والسكر وكذلك
إن متيز الرتويـح العالجـي باسـتخدامه لوسـائل اللعـا      =دان كوربنوحسا 

 منلـذاً ويكون هلـم  ،  املتنوعة يوفر للمصابني باألمراغ املختللة ما حيقق رةباتهم
يعربون فيه عن مشاكلهم وعن مشـاعرهم العميقـة وإحساسـهم العـدائي املكبـوت      

ويسـتخدم  ،  إذ يتناسا مع مجيع األعمـار ،  الذي لرج على ركل تصرف عدائي
للتقدم باحلالـة  ،  لعالجاألخرى املتوفرة لوسائل ذلك ال إىلكعالج مكمل باإلضافة 

   .  +العامة لللرد وتنمية مهاراته االجتماعية كلما تقدم العالج 
 أنهـا  حيث،  فائدة الرياضية األنش ة وأكثر أهم من اهلوائية التمرينات وتعترب

 كاملشـي  :مشـوقة  ب ـرق  تـؤدى  الـيت  املختللـة  الرياضات من العديد على حتتوي
 ركــوب،  تبادليــة حبركــة اليــدين مرجحــة مــع وررــاقة بنشــاط يــؤدىأن  بشــرط

 جلميـع  جـداً  واملليدة اهلامة الرياضات من انوع اليت تعترب  السباحة و،  الدراجات
 الرتوحييــة األنشــ ة ويف،  ال بيعــي العــالج تســتخدم أنهــا كمــا،  اجلســم ملاصــل
 وللحصـول . التنلسـي  اجلهـا   يف فعـاالً  تـأثرياً  وتؤثر ةالية لياقة وتكسا املختللة

،  السـباحة  تكنيـك  تنليـذ  يف خمتللـة  ضـربات  اسـتخدام  جيـا ،  اللوائد هذه على
،  األرضـية  اهلوائيـة  التمرينـات  مـن  فائـدة  وأكثرأفضل  تعترباليت  املائية التمرينات

أثنـاء   امللاصـل  وإرهـاق  إجهـاد  مـن  يقلـل  املاءأن  حيث،  للمسنني بالنسبة خاصة
  إىل باإلضـافة  ألنهـا  امليـاه  يف التمرينـات أداء  يلضـلون  الكـثري أن  كمـا   التمرينات

 كـثرياً  وتساعد،  الزائدة اجلسم حرارة وتهدئ،  العرق إفرا  من يقلل التشويق عامل
 حيـدث   ـا  أكثـر  حرارية سعرات حرق على تساعد أنها حيث،  الو ن إنقاص يف
 حراريـاً  سـعراً  135 حيـرق  األرغ على املشيأن  تبني فلقد. اهلوائية التمرينات يف
 يف حراريـاً  سـعراً  264 حيـرق  امليـاه  عمـق  يف املشـي  بينما،  ساعة نص  مدة يف

 تنلـذ  الـيت  من فاعلية أكثر تكون املاء داخل عديدة أخرى تورياضيا،  الزمن نلس
 وعلـى  السـن  لكبـار  عديدة فوائد هلا املائية التمرينات فإن عام وبوجه. املياه خارج

،  وامللاصـل  الةهـر  وآالم ومتاعا والسكر العةام هشارة من يعانون ملن األخص
 .  اهلوائية التمرينات برامج ضمن وتدخل

 :البحث استنتاجات ـ  11
 القيـاس  يفة ـة والتجريبيـ ـالضاب  اجملموعتني بني إحصائيا دالة فروق وجود
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 لللئة البحث قيد الدراسـة  عناصر اللياقة البدنية املرتب ة بالصحة بعض يف،  البعدي

 .  التجريبية اجملموعة لصاحل
التأثري االجيابي للرتويح الوقـائي العالجـي باألنشـ ة الرياضـية يف حتسـني      

 .  بعض عناصر اللياقة البدنية املرتب ة بالصحة للعينة التجريبية قيد الدراسة

 توصيات البحث :ـــ  12

  دقيقـة   30عـن   تزيدضرورة  ارسة نشاط بدني يتسم بالشدة املعتدلة ملدة ال
 .  األسبواخالل ثالثة أيام أو أربعة أيام يف ،  يف اليوم

 وتوفري التوعية املناسـبة  ،  ضرورة قياس مستويات النشاط البدني ألفراد اجملتمع
 . وإررادهم للربامج البدنية املالئمة،  هلم عن أهمية النشاط البدني للصحة

 يسألوا املرضى عن مستوى أن  ينبغي على األبباء والعاملني يف الرعاية الصحية
 . ويصلوا هلم النشاط البدني املالئم لصحة املريض وعمره،  نشابهم البدني

   ينبغي على اجلهات املعنية توفري األماكن الرياضية املناسبة اليت تشجع علـى
 .  كالساحات الرياضية وبرق املشاة وةريها،  لنشاط البدني ارسة ا

    رـخص  إىل أن أي تشري التوصيات الصادرة من اجلمعيات ال بيـة املتخصصـة
أي  ولــيس لديــه،  دون األربعــني مــن العمــر وال يعــاني مــن مشــكالت صــحية

ميكنـه  ارسـة النشـاط    ،  خمابر صحية مهيأة لإلصابة بأمراغ القلـا التاجيـة  
 من هو فوق األربعني من العمـر أما . إجراء كش  ب  إىلدون احلاجة البدني ب

أو ،   ن يعانون من خمابر اإلصابة بأمراغ القلا )مثل ارتلاا ضغط الـدم أو 
 أو،  أو يعـاني مـن داء السـكري   ،  أو من املدخنني،   يادة الكوليسرتول يف الدم
فيلزمـه  ،  سـنة   55أخوته بأمراغ القلـا قبـل عمـر    أو   ن أصيا أحد والديه

 .  اجلهدأثناء  إجراء اللحص ال   مبا يف ذلك عمل خت يًط للقلا
 يتوقــ  عــن أن  ينبغــي علــى املمــارس،  عنــد القيــام مبمارســة النشــاط البــدني

أو  أو رعوره بضيق يف التنلس،  الكتلنيأو  املمارسة عند رعوره بأمل يف الصدر
 . ومن ثم عليه استشارة ال بيا،  كأو ما رابه ذل،  الغثيانأو  الشعور بالدوخة

  فاهلرولة واجلري هلما حـذاء  ،  الرياضي املناسا ارتداء احلذاءعلى املمارس
خاص يساعد على امتصـاص الصـدمات ويقلـل مـن اإلجهـاد علـى ملصـلي        

الرياضـات األخـرى كـالتنس وةريهـا هلـا أحـذيتها       أن  كما،  الكاحل والركبة
 .  املناسبة اليت متنع االنزالق

  واالبتعـاد  ،  ينبغي عند  ارسة األنش ة البدنية ارتداء املالبس الق نية املرحيـة
 .  أو اليت ال تسمح بتبخر العرق،  عن املالبس البالستيكية

   ــت واملكــان املناســبني ــار الوق ــا  ،  مــن الضــروري اختي ــث ينبغــي جتن حي
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كـن عـن   مع االبتعاد ما أم،  الربودة الشديدتنيأو  املمارسة يف أوقات احلرارة
ــل أرصــلة الشــوارا املزدمحــة      ــوث اهلــواء مث ــا تل ــزداد فيه ــيت ي ــاكن ال األم

يتم ذلـك علـى أرغ   أن  اجلريأو  كما يستحسن يف حالة اهلرولة. بالسيارات
 اإلمسنتيـة الـيت  أو  األرغ الرتابيـة وليسـت اإلسـللتية   أو  كأرضية الرتتان،  لينة

 .  تسبا إجهادًا على امللاصل
  بل أنتةر ،  البدني املرتلع الشدة بعد تناول وجبة ةذائية دمسةال متارس النشاط

 وال تـنس . ثم مارس نشـابك البـدني امللضـل   ،  ثالث ساعات إىلمن ساعتني 
 . تعويض السوائل امللقودة من خالل العرق بشرب كميات كافية من املاء

 مترينات اإلبالةمع عدم إةلال ،  جيا بدء املمارسة باإلمحاء ثم االنتهاء بالتهدئة . 
 أو  والبدء بالتـدريج سـواء يف الشـدة   ،  من الضروري وضع أهداف بويلة األمد

ال ،  ويف حالة االنق اا لسـبا مـن األسـباب   ،  حتى تكرار املمارسةأو  املدة
 .  بد من مراعاة التدرج أيضًا

 ارتلـاا درجـة حـرارة اجلسـم     أو  يف الصـدر أو  عند حدوث التهاب يف احللق
،  نشاط بـدني جمهـد  أي  يستحسن عدم مزاولة،  صابة باألنللونزا مثاًلنتيجة لإل

 .  ولكن بالتدريج،  ميكنك معاودة املمارسة،  وبعد حتسن احلالة الصحية
 محام البخـار بعـد  ارسـة النشـاط البـدني مبارـرة      أو  جتنا احلمام الساخن 

واحلمـام  ،  نةرًا ألن األوعية الدموية تكون متسعة بعد النشـاط البـدني مبارـرة   
اخنلـاغ ضـغط الـدم     إىل ا قد يؤدي ،  تزيد من اتساعها االساونأو  الساخن
،   ارسـة النشـاط البـدني   أثناء  خاصة عند فقدان كمية من السوائل،  الشرياني

 .  الساونا إىلكما ينبغي تعويض السوائل امللقودة قبل الدخول 
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 دور السلوك الصحي  يف حتسني مستوى األداء لدى الرياضيني
 

 زاوي  عبد السالم . د
    برجم  رضوان . أ 

  امللخص :

هدفت الدراسة إىل معرفة  أمناط السلو  الصحي لـدي الرياضـيني وكـذلك    
 تمعرفة اجتاهات السلو  الصحي لديهم ومن خالل ذلـك معرفـة ثـأثري السـلوكيا    

حيـث اسـتخدم الباحثـان املـنهج     ،  الصحية لالعبني علـى مسـتوى األداء  الرياضـي   
ــار ،  الوصــلي بأســلوب الدراســات املســحية ملعاجلــة مشــكلة الدراســة   ــد اخت وق

  مـن اجملمـوا   6%. 47  العا وهـي تشـكل نسـبة)   140عينة بل  عددها ) نيالباحث
الكلي جملتمـع الدراسـة وكـان االختيـار بال ريقـة العشـوائية ال بقيـة حسـا نـوا          

  العـبني لكـل فعاليـة ومـن     10اللعالية وبأسلوب االختيار املتساوي إذ مت اختيـار) 
ــادي ــل ن ــان إىل  . ك ــد توصــال الباحث ــتنتاجات واتقرتاحــات  وق ــن االس ــة م جمموع

 املستقبلية نذكر منها:

 .  وأنواعها ائرجـ وجود نسبة عالية من أفراد العينة الذين يدخنون الس 1
 .  ـ ارتلاا نسبة الرياضيني الذين يتناولون املواد املنبهة 2
ـ اخنلــاغ واضــح يف نســبة أفــراد العينــة الــذين حيــافةون أو يلتزمــون     3

 .  تنةي  األسنان ،  الوقاية من الشمس،  صحية االجيابية )النومباملمارسات ال
 .  ـ عدم التزام نسبة عالية من أفراد العينة باألسس الصحية لعادات التغذية وال عام 4
 .  ـ اخنلاغ نسبة أفراد العينة الذين يتخذون إجراءات صحية وقائية 5
 الصـحي  إقامة دورات توعية للرياضيني بأهمية اةافةـة علـى السـلو     ـ  6

 .  والعادات الصحية
ضرورة وجود كـوادر ببيـة متخصصـة يف املؤسسـات الرياضـية تعنـى        ـ  7

 .  بأنواا السلو  الصحي
 . ـ إجراء الرياضيني للحوصات ببية دورية للتعرف على حالتهم الصحية بدقة 8
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Abstract: 
Cette étude visait à connaître les modèles de comportement de santé 

parmi les athlètes, ainsi que la connaissance des tendances de comportement 

et de santé ont par cette connaissance influence des comportements de santé 

des joueurs au niveau de la performance athlétique, Lorsque les chercheurs ont 

utilisé les enquêtes approche de manière descriptive pour résoudre le problème 

de l'étude, et les chercheurs ont choisi un échantillon total de (140) pour le 

joueur qu'ils constituent proportion (47,6%) de la population totale de l'étude et 

le choix a été stratifié au hasard par type d'efficacité et d'une manière choix 

égale comme il a été sélectionné (10) joueurs chacune, et l'efficacité de chaque 

club Les chercheurs sont parvenus à un ensemble de conclusions et 

suggestions pour l'avenir, y compris: 

 Une forte proportion de répondants qui fumaient des cigarettes et types 

 Un pourcentage élevé des athlètes qui prennent des substances 

stimulantes 

 Une nette diminution de la proportion de répondants qui maintiennent 

ou adhèrent aux pratiques de santé positives (sommeil, la protection 

solaire, le nettoyage des dents) 

 Manque d'engagement à une forte proportion de répondants fondations 

de santé d'habitudes nutritionnelles et alimentaires 

 Faible pourcentage de répondants qui prennent des mesures de santé préventives 

 Établir des sessions de sensibilisation pour les athlètes de l'importance 

de maintenir les habitudes de comportement et de santé la santé 

 La nécessité d'un personnel médical spécialisé dans les institutions 

sportives concernées avec les types de comportements de santé 

 Les athlètes d'effectuer des examens médicaux périodiques pour 

connaître attentivement leur santé 

 :ـ  التعريف بالدراسةأوال  
 :اوأهميته مقدمة الدراسة ـ 1

لعـاب  إن الت ور اهلائل الذي حدث يف مسـتوى املنافسـات الرياضـية يف األ   
املختللة رافقته  يادة كبرية يف األمحال التدريبيـة الـيت لضـع إليهـا الالعبـون يف      

يكـون الالعـا علـى    أن  وإن هذه الزيادة تت لا ب بيعة احلـال ،  التدريا واملنافسة
لكـي يكـون مـؤهال ملواجهـة     ،  مستوى عاٍل من الصحة واللياقة البدنيـة والوظيليـة  

فـإن للسـلو  الصـحي ومتابعتـه أهميـة كـبرية        . زايدةاحلجوم والشدد التدريبية املت
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جلميع املمارسني لألنش ة الرياضية بصورة عامة والرياضـيني الـذين ينتةمـون يف    
وإن هذه األهمية ال تتعلـق باجلوانـا   ،  تدريبات عالية وراقة على وجه اخلصوص

هـم  النـواحي النلسـية والوظيليـة أيضـا وقـد قـاد الل       إىلاجلسدية فحسا بل متتـد  
حـدوث حتـوالت كـبرية يف     إىلاملتزايد للعالقـة الكامنـة بـني السـلو  والصـحة      

وإن دراسـة  ،  أهمية االهتمام بالسلو  الصـحي لـديهم   إىلمستوى إدرا  الرياضيني 
حنو االبتعـاد عـن   األوىل  وفهم املمارسات السلوكية املعز ة بالصحة هي اخل وط

وإن أهمية البحـث احلـالي تتجلـى    ،  بهااملخابر الكبرية الناجتة عن عدم االهتمام 
  يف دراسة وحتليل السلو  الصحي للرياضيني وحماولة تعديل أمناط هـذا السـلو   
األمر الذي جينا الرياضـيني العـادات الصـحية ةـري اجليـدة الـيت تسـهم يف األذى        
الصحي وتعرضـهم ملشـاكل صـحية متعـددة ويف الوقـت نلسـه تقـ  حـائال دون         

الرياضي علـى املسـتوى البـدني واملهـاري والنلسـي مـن أجـل         الت ور الذي ينشده
 .  االجنا ات الرياضيةأفضل  حتقيق

 :ـ مشكلة الدراسة 2

معةـم  أن  من خالل اخلربة امليدانية للبـاحثني يف اجملـال الرياضـي لـوح     
ناهيك عـن أنهـا ال   ،  اهتمامأي  األندية الرياضية ال تع ي للسلو  الصحي لالعبني

ببيا يف متابعة اجلوانا الصحية لالعبيها وبالتالي فـإن املـدربني    تكل  اختصاصيا
فكرة عن املسـتوى الصـحي لالعـا وال    أي  يقومون بت بيق املناهج التدريبية دون
ــه الصــحية  ــا يــؤدي    حــدوث العديــد مــن اإلصــابات البدنيــة   إىلعــن اجتاهات

 .  والوظيلية
 الوفـاة امللاجئـة   حـاالت  إىلتعرغ بعض الرياضيني أن  وقد حدث باللعل

البدنيـة   ةاملنافسة الرياضية نتيجة اجلهد العالي املبذول الذي يزيـد مـن القابليـ   أثناء 
 يـادة اإلجهـاد علـى عمـل األجهـزة الوظيليـة        إىلوالصحية للرياضيني  ا يـؤدي  

 .  حدوث مضاعلات قاتلة إىلالداخلية ويؤدي 
رياضـيني لكـي   لذا البـد مـن التعـرف علـى السـلو  الصـحي واجتاهاتـه لل       

يست يع املدربون مراعاة احلالة الصحية لالعا قبل الشروا يف إع ائـه اجلرعـات   
 .  التدريبية

 :ـ أهداف الدراسة 3

 .  التعرف على أمناط السلو  الصحي لدى الرياضينيـ 

 .  التعرف على اجتاهات السلو  الصحي لدى الرياضينيـ 
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 فرضية الدراسة:ـ   4

 .  يف حتسني مستوى األداء لدى الرياضينيالسلو  الصحي  ماهو دور 

 : الفرضيات اجلزئية
 .  استهال  التدخني واملنبهات يؤثر على السلو  الصحي لدى الالعبنيـ  1
كلما  ادت املمارسـات الصـحية اإلجيابيـة لـدى الالعـبني كلمـا حتسـن         ـ 2

    .السلو  الصحي لديهم
 .  السلو  الصحي لدى الالعبني له عالقة بعادات التغذية وال عام لديهم ـ 3
 . ـ إجراءات األمن والسالمة الصحية لدى الالعبني جتنبهم  من أخ اء صحية 4

 جماالت البحث:ـ  5

كـرة اليـد    ـ  )كرة القدم أللعاب الرياضية العبو األندية اجملـال البشـري:  ـ  1ـ   5
 .  2013ـ  2012يف والية املدية ملوسم 

 .  12/03/2013ولغاية  15/10/2012املدة من  اجملال الزماني:ـ  2ـ  5
 . بعض املالعا والقاعات الرياضية لألندية يف والية املدية اجملال املكاني:ـ  3ـ  5

 ثانيا ـ الدراسات النظرية:
 مفهوم السلوك الصحي:ـ  1

وحتديــد أســباب يســهم علــم الصــحة يف حتديــد أمنــاط الســلو  اخل ــرة 
ويف إعــادة التأهيــل وحتســني نةــام اإلمــداد  ،  االضــ رابات الصــحية وتشخيصــها

ذلـك فإنـه يهـتم بتحليـل إمكانـات التـأثري ألمنـاط السـلو           إىلالصحي باإلضـافة  
املتعلقة بالصحة لإلنسان على املستوى اللردي واجلمـاعي وباألسـس االجتماعيـة    

 يهتم جبوانا السلو  الصحي اآلتية:وعلم الصحة ،  لألمراغ والتغلا عليها

 .  تنمية الصحة واحللاظ عليهاـ 

 .  الوقاية ومعاجلة األمراغـ 

 .  حتديد أمناط السلو  اخل رةـ 

 .  حتديد أسباب اض رابات الصحة وتشخيصهاـ 

      .  إعادة التأهيلـ 

 .  حتسني نةام اإلمداد الصحيـ 

ت وير كثري من الربامج الوقائيـة   إىلوهذا الت ور السريع يف علم الصحة قاد 
اجلديدة ذات القيمة العملية وباخلصوص يف اجملال الرياضي ملا له مـن ت بيقـات   

كـون مجيـع املنـاهج التدريبيـة يف مجيـع اللعاليـات        إىلعملية واقعيـة باإلضـافة   
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وكلما كانـت هـذه الصـحة حبالـة     ،  الرياضية تعتمد كليا على صحة اللرد الرياضي
 .  (1)نا ت بيق ملردات الربامج بشكل صحيحجيدة است ع

صــحة الرياضــي ال تعــا جمــرد ةيــاب املــرغ عــن أن  ويــرى البــاحثون
الالعا فقط وإمنـا هـي قـدرة الالعـبني علـى االسـتغالل الكامـل لكلـايتهم البدنيـة          

أعلى املستويات الرياضية والتغلا علـى   إىلوالوظيلية والذهنية من أجل الوصول 
 .  للضرر يف الصحة واألمراغالعوامل املسببة 

وعلى وفق هذا املنةور مل تعد الصحة تلهم على أنها حالـة مـن اإلحسـاس    
املثالي الةاهري وإمنا هي كلـاءة اللـرد الرياضـي وةـري الرياضـي املسـتمدة مـن        
التشخيص العلمي ال   الدقيق  ا يتيح لالعا التصرف بقدرة عالية بـدنيا وعقليـا   

ملنافسة الرياضية فضال عـن التغلـا علـى مجيـع الةـروف      ومهاريا يف التدريا وا
 .  اليت قد تواجهه من خالل مت لبات احلياة والعمل

 :(2)تعريفات السلوك الصحيـ  2

السلو  الصحي هو ملهـوم جـامع ألمنـاط السـلو  واملواقـ  القائمـة علـى        
الصحة واملرغ وعلى استخدام اخلدمات ال بية ويعرف السلو  الصحي كذلك على 

 . أنه كل أمناط السلو  اليت تهدف إىل تنمية وت وير ال اقات الصحية عند اللرد

 :(3)أمناط السلوك الصحيـ  3

إن أمناط السلو  الصحي تقوم على اإلجراءات اليت يتخذها اللرد من أجـل  
التعرف املبكر على حدوث األمـراغ ومنـع حـدوثها وهـذا يشـتمل علـى أمنـاط        

ن أجل احللـاظ علـى الصـحة وتنميتهـا وإعـادة الصـحة       السلو  اليت تبدو مالئمة م
 حتدد أمناط السلو  الصحي هي:أن  اجلسدية وهنا  مخسة عوامل مهمة ميكن

العوامل املتعلقة باللرد والبيئة)السن وتاريخ احلالـة واملعـارف واملهـارات    ـ 
 .  اخل .. . واالجتاهات

التعلـيم وتوقعـات   أو  والتأهيلالعوامل املتعلقة باحلماية واجملتمع)املهنة ـ 
 .  اخل .. .. السلو  ومت لباته املتعلقة مبركز الشخص والدعم االجتماعي

الق ر)العـروغ  أو  العوامل االجتماعية والثقافيـة علـى مسـتوى اةافةـة    ـ 
مراكـز اخلـدمات الصـحية مبعنـى الرتبيـة       إىلاملتوفرة وسهولة استخدام والوصول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Wardle, Steptoe. A,Bellisle, F and Dcvout .P:Health dietary practice among European 

students, Health psychology, September, 1997,p 443-445 .  
بـني بـالب جامعـة    عويد سل ان املشعان وعبد الل ي  حممد خليلة: تعابي املواد املؤثرة يف األعصاب  )2(

 .   104ص ، 1999 ، جامعة الكويت ، الكويت ، جملة مؤمتر اخلدمة النلسية والتنمية ، الكويت
 .  108ص ، نلس املصدر السابق )3(
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 .  اخل .. . التواصل العامة والتوعية الصحية ومنةومات
ـ العوامل الثقافية واالجتماعية عموما)منةومات القيم الدينية والعقائدية واألنةمـة  

 .اخل .. . القانونية

 . اخل  .. . البا التحتية،  ال بيعة،  ـ عوامل اةيط املادي )ال قس  

 ثالثا ـ منهج الدراسة وإجراءاته امليدانية:
 :منهج الدراسة ـ  1

استخدم الباحثون املـنهج الوصـلي بأسـلوب الدراسـات املسـحية ملعاجلـة       
 .  احللول امل لوبة إىلوهو أنسا منهج للوصول ،  مشكلة البحث

 :أدوات الدراسةـ  2

 إن جمتمع البحث احلالي هو العبـو فـرق أنديـة    جمتمع وعينة الدراسة: ـ  1ـ   2
رــاللة ،  العماريــة،  الربواقيــة،  بــا ســليمان،  تــابالط،  قصــر البخــاري،  )املديــة
كـرة  ،  )كـرة القـدم   العزا ية  بألعـاب خمتللـة هـي   ،  الشهبونية،  السواقي،  العذاورة

ــم  ــد  للموس ــث     2012/2013) الي ــع البح ــراد جمتم ــي ألف ــوا الكل ــ  اجملم  إذ بل
عينـة بلـ  عـددها     ان العبا من مجيع اللعاليات املذكورة وقـد اختـار الباحثـ   294)
  من اجملموا الكلي جملتمع البحـث وكـان   6.47%ي تشكل نسبة)  العا وه140)

ــار     ــة وبأســلوب االختي ــوا اللعالي ــة حســا ن ــة العشــوائية ال بقي ــار بال ريق االختي
 .    العبني لكل فعالية ومن كل نادي10املتساوي إذ مت اختيار)

 (: يبّين عينة البحث وأنديتها وفعاليتها1جدول)
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 عدد العينة الفعاليةنوع  الوالية اسم النادي الرقم
 العب 10 كرة القدم املدية اومليب املدية 1

 العب 10 كرة اليد
 العب 10 كرة القدم املدية جنم الربواقية 2
 العب 10 كرة القدم املدية شباب بين سليمان 3

 العب 10 كرة اليد
 العب 10 كرة القدم املدية العمارية 4
 العب 10 كرة القدم املدية السواقي 5
 العب 10 كرة القدم املدية قصر البخاري 6

 العب 10 كرة اليد
 العب 10 كرة القدم املدية شاللة العذاورة 7
 العب 10 كرة اليد املدية الشهبونية 8
 العب 10 كرة القدم املدية تابالط 9

 العب 10 كرة اليد
 العب 10 كرة القدم املدية العزازية 10

 العبا 140 اجملموع 

 وسائل مجع البيانات: ـ 2ـ  2

رـيء مـا بهـدف    أو  حادثـة معينـة  أو  ظاهرة إىلهي االنتباه =املالحةة ـ   1
ــا   ــبابها وقوانينه ــن أس ــ  ع ــاحثني   ،  (1)+الكش ــة الب ــة ومتابع ــالل مالحة ــن خ وم

 .  ةاحلالي رياضية املختللة حددت مشكلة الدراسةللمؤسسات ال

ــ  2 ــتبيانـ ــة يعد االســ=االس ــى تبيان أو االستقصــاء أداة مالئم للحصــول عل
ويقدم االسـتبيان بشـكل عـدد مـن     ،  معلومات وبيانات وحقائق مرتب ة بواقع معني

ــيني      ــراد املعن ــن األف ــدد م ــل ع ــن قب ــا م ــة عنه ــا اإلجاب ــئلة ي ل مبوضــوا  األس
 .  (2)+االستبيان

ث وقد استخدم الباحثان العديد مـن االسـتبيانات السـتكمال إجـراءات البحـ     
 :(3)مقياسي السلو  الصحي  منها:

 وقد احتوى املقياس بصيغته العربية على اةاور التالية:

 املمارسات الصحية االجيابية: مدة النوم والوقاية من الشـمس *  . التدخني *
 .  تكرار تنةي  األسنان، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار املسـرية للنشـر والتو يـع     ، عمـان  ، 1ط ، : منـاهج البحـث يف الرتبيـة وعلـم الـنلس      سامي حممد ملحم )1(

 .  226ص ، 2000 ، وال باعة
 ، عمان دار اللكر العربي للنشـر والتو يـع   ، أساليبه ، أدواته ، ملهومه ، ذوقان عبيدات وآخرون: البحث العلمي )2(

 .   226ص ، م1988
دراسة ميدانية مقارنـة بـني    ، سامر مجيل رضوان وكونراد ريشكه: السلو  الصحي واالجتاهات حنو الصحة  )3(

 .   73ـ42 ص ، م2001 ، جامعة دمشق ، دمشق ، 4العدد/ ، جملة الرتبية ، بالب سوريني وأملان
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،  املواد الغذائيـة باألليـاف  ،  اللاكهة،  عادات التغذية وال عام: تناول اللحوم *
 .  الكلسرتول،  جتنا تناول الدهون

األمن والسالمة الصحية: املراجعـة املنتةمـة لألببـاء وأببـاء      تدابرياختاذ  *
 .  وفحوصات ذاتية أخرى،  القياس املنتةم لضغط الدم،  األسنان

وإن بريقة بناء فقرات  املقياس )السلو  الصـحي كانت عبـارة عـن سـؤال     
سـا مـع نـوا السـلو  باسـتخدام بريقـة )ثرسـتون         متبوا ببدائل اإلجابة مبا يتنا

وبعضها باستخدام بريقـة )ليكـرت  وبعضـها اآلخـر باسـتخدام بريقـة )الصـواب        
 .  واخل أ 

استبيان تعديل مقياس السلو  الصحي: إذ مت عرغ املقياس علـى السـادة   *
اخلرباء لغرغ احلكم على مالئمة التعديالت اليت أجريت على املقياس ليتناسـا  

 .  لبيئة اخلاصة لوالية املديةمع ا

 وسائل مجع املعلومات:ـ  3ـ  2

 .  املصادر واملراجع العلميةـ  1

 .  الدراسات والبحوث السابقةـ  2

 وسائل حتليل البيانات: ـ 4ـ  2

 .  استمارات مجع البيانات وتلريغهاـ  1

 .  الوسائل اإلحصائيةـ  2

 ـ إجراءات الدراسة : 3

قام الباحثان بتعديل مقياس السـلو    تعديل مقياس السلوك الصحي:  ـ   1ـ   3
إذ اقرت  الباحثـان حـذف جمـال    الصحي ليتالءم مع البيئة اجلزائرية )والية املدية  

 عينة الدراسة ال ميلكون سـيارات خاصـة  أفراد  )سلو  قيادة السيارات  لكون ةالبية
بـني   أيضـا مـن الةـواهر املنتشـرة    )تنـاول املنبهـات  كونهـا     كما مت إضافة فقرة، 

 .  )التدخني األول  اجملال إىل وقد أضيلت هاته اللقرة،  الرياضيني

العبـو   أجرى الباحثان دراسـة اسـت العية علـى    ـ الدراسة االستطالعية:  2ـ   3
  العماريـة ،  الربواقيـة ،  بـا سـليمان  ،  تـابالط ،  قصـر البخـاري  ،  )املدية فرق أندية

،  )كـرة القـدم   العزا ية  بألعاب خمتللـة هـي  ،  الشهبونية،  السواقي،  راللة العذاورة
  ومت استبعاد مـن عينـة التجربـة الرئيسـة للمقيـاس      2012/2013) كرة اليد  للموسم

لغرغ حتديـد الـزمن الـال م لإلجابـة علـى املقيـاس والتعـرف علـى الصـعوبات          
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 .  والعقبات وتنةيم إدارة امللحوصني

 العلمية للمقياس )التقنني( : استخراج األسس ـ  3ـ  3

استخرج الباحثان صـدق اةتـوى للمقيـاس مـن خـالل عرضـه        * الصـدق: 
 .  والتعديالت اليت أجريت عليه على جلنة من اخلرباء املختصني

)االختبــار  للتأكــد مــن ثبــات املقيــاس اســتخدم الباحثــان بريقــة * الثبـات: 
مـن العـ  نـادي )رـباب بـا      االختبار  إذ مت ت بيق املقيـاس علـى عينـة     ةوإعاد

ومت إعـادة ت بيـق املقيـاس     14/10/2012  العـا بتـاريخ   15) سليمان  بل  عددهم
ــاريخ   ــة نلســها بت ــى العين ــق إحصــائيا   25/10/2012عل ــائج الت بي وبعــد معاجلــة نت

 قيمـة معامـل الثبـات تبلـ     أن  )بريسـون  ظهـر   باستخدام معامـل االرتبـاط البسـيط   
 .  عالي  وهو معامل ثبات 82.0)

من أجل التأكد من موضوعية املقياس استعان الباحثـان   * موضوعية املقياس:
يقومان بتلري  نتـائج املقيـاس    22/10/2012 مبقومني اثنني عند ت بيق املقياس يوم

)بريسون  بني نتائج املقـومني   وبعد إجياد معامل االرتباط البسيط،  يف الوقت نلسه
 .    وهو معامل موضوعية عالي91.0) معامل املوضوعية يبل أن  ظهر

 أجرى الباحثـان الدراسـة امليدانيـة للمقيـاس علـى      الدراسة امليدانية:  ـ   4ـ   3
إذ مت تو يـع اسـتمارة    12/03/2013ولغاية  09/12/2012عينة البحث لللرتة من أفراد 

وقد جـرت عمليـة تو يـع املقيـاس     ،  املقياس على الع  النوادي املذكورة أعاله
 .  عينة البحثأفراد  بكل سهولة ويسر وبتعاون جيد من قبلومجعه 

 :(1)الوسائل اإلحصائيةـ  5ـ  3

معامــل  *  النســبة املئويــة *  االحنــراف املعيــاري * الوســط احلســابي  *
 .  االرتباط البسيط )بريسون 

 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة ـ   4

 : العينةعرض ومناقشة نتائج السلوك الصحي ألفراد   ـ 1ـ  4

 واملنبهات(:     ،  )التدخنياألول  عرض ومناقشة نتائج احملورـ  1ـ  1ـ  4

 . العينة على احملور األولأفراد  (: يبني نتائج2اجلدول)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وديع ياسني وحسن حممد: الت بيقات اإلحصـائية واسـتخدامات احلاسـوب يف حبـوث الرتبيـة الرياضـية        )1(

 .  279ـ137ص ، م1999 ، دار الكتا لل باعة والنشر ، املوصل
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 % املنبهات % التدخني
 %76 أكثر من ثالث مرات %1.31 بانتظام

 %6.18 مرة 2ـ  3 %15 بني احلني واألخر
 %4 مرة واحدة %6.11 مرة واحدة

 %4.1 وال مرة %3.42 أبدا
 %100 اجملموع %100 اجملموع
 ( ما يلي:2يتبني من اجلدول)

  فـإذا أضـلنا هـذه    1.31%ظهر أن النسبة املئوية للذين يدخنون بانتةـام تبلـ  )  
  فـإن  15%النسبة للرياضيني الذين يدخنون بني احلني واآلخر والذين بلغـت نسـبتهم )  

  وهي نسبة عاليـة جـدا خصوصـا إذا    1.46%يدخنون سيكون )اجملموا الكلي للذين 
ما عرفنـا أن هـؤالء رـرحية الرياضـيني املنـتةمني يف التـدريا واملنافسـة والـذين         
يتلقون جرعات تدريبية عالية إذ أن التدخني يؤدي إىل الكثري من اإلمراغ كـأمراغ  

ة والوظيليـة هلـؤالء   القلا والشرايني والسربان كما أن ذلك يؤثر علـى اللياقـة البدنيـ   
  أن علـى الرياضـي   1990،  ويف هذا الصدد يذكر)سـامي الصـلار وآخـرون   . الالعبني

 .  (1)االمتناا عن التدخني  ملا هلا من أضرار جسمية على صحته

لذا ينصح الباحثان الرياضيون االبتعاد عـن كـل أنـواا التـدخني سـواء أكـان       
صـحة الالعـا وحتقيقـا ألفضـل     نوا أخـر حلاظـا علـى    أو أي  السجائر بأنواعها

 .  املستويات التنافسية

فيما بلغت النسـبة املئويـة لالعـبني الـذين جربـوا التـدخني مـرة واحـدة يف         
النسبة املئوية لالعبني الـذين مل يـدخنوا    إىل  فإذا أضلنا هذه النسبة 6.11%) حياتهم

لغـري املـدخنني     فإن اجملموا الكلي 3.42%) أبدا يف حياتهم والذين بلغت نسبتهم
ويؤكـد الباحثـان   ،    وهي نسبة منخلضة باملقارنة مع نسـبة املـدخنني  9.53%) يبل 

الصــحية وباخلصــوص ئيــا عــن  ارســة عــادة التــدخني ةــري ضــرورة اإلقــالا نها
 .  الالعبني الرياضيني

   أيضا ما يلي:2وتبّين من اجلدول)

)الشـاي والقهـوة     بهـات إن النسبة املئوية ألفـراد العينـة الـذين يتنـاولون املن    
النسبة املئوية لالعبني الـذين يتنـاولون   أما   76%) أكثر من ثالث مرات يوميا بلغت

  أم النسـبة املئويـة لالعـبني    6.18%)   مـرات يوميـا قـد بلغـت    2ـ   3) املنبهات بني
  وإذا مـا مجعنـا   4%) القهوة مرة واحـدة يوميـا قـد بلغـت    أو  الذين يتناولون الشاي

العينـة الـذين يتنـاولون املـواد     أفـراد     مـن 6.89%) حنصـل علـى نسـبة   هذه النسا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   384ص ، 1990 ، بغداد ، سامي الصلار وآخرون : أسس التدريا بكرة القدم  )1(
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وهي تعود بالتأكيد على ببيعة اللـرد والعائلـة   ،  املنبهة يوميا وهذه نسبة عالية جدا
أن  ويـرى الباحثـان  ،  والشـاي  باسـتمرار   )القهـوة  اجلزائرية اليت تداوم على تنـاول 

قـالا عـن تنـاول املنبهـات وتعويضـها      اإلأو  لالعبني يف النوادي عدم اإلكثاراعلى 
أن   1990،  مبواد ذات قيمة ةذائية تليد اجلسـم ويؤكـد )سـامي الصـلار وآخـرون     

وهنـا  أنـواا   ،  على الرياضي التقليل من الشـاي والقهـوة والرتكيـز علـى احلليـا     
وتراكيـا خاصـة مــن الشـراب الصــحي للرياضـي قدمـه أحــد املهـتمني بالتغذيــة       

ملعقـة بعـام    1،  خ  مـن الكالسـيوم  1،  خ من الغلوكو 25،  خ ماء250ويتكون من)
خ 300يتناول بعد املبـاراة رـراب مكـون مـن)    أن  من البوتاسيوم  وميكن للرياضي

 .  (1)خ من العسل 30،  خ من البوتاسيوم5،  خ من امللح1،  من املاء

مـرة  فيما بلغت النسبة املئوية ألفراد العينـة الـذين اليتنـاولون املنبهـات وال     
 .    وهي نسبة وضئيلة جدا4.1%) يف اليوم

 :)املمارسات الصحية االجيابية( عرض ومناقشة نتائج احملور الثانيـ  2ـ  1ـ  4

ــدول  ــّين اجل ــتجابات 3) ب ــائج اس ــراد    نت ــاني  أف ــى اةــور الث ــة عل  العين
 )املمارسات الصحية االجيابية :

 . الثاني(: بّين نتائج أفراج العينة على اجملال 3اجلدول)

النسبة  النوم
 املئوية

الوقاية من 
 الشمس

 النسبة 
 املئوية

تنظيف 
 األسنان

 النسبة 
 املئوية

 %6.8 أكثرأو  3 %8.0 دائما %8.32 ساعة 8 أكثر من
 %6.20 مرتني %11 أحيانا %4.60 ساعة 8ـ  7من

 %8.40 مرة واحدة %5.22 نادرا %8.6 ساعة 8أقل من 
 %30 وال مرة %7.64 أبدا  

 %100 اجملموع %100 اجملموع %100 اجملموع
   ما يلي:3تبني من اجلدول)

  8) إن النسبة املئوية ألفراد العينة الذين حيصلون على فرتات نوم أكثـر مـن  
النسبة املئوية لألفراد الذين حيصلون على فـرتات نـوم   أما   8%. 32) ساعة قد بلغت

الـذين   ليكـون جممـوا الالعـبني     4%. 60)   سـاعات يوميـا قـد بلغـت    8ــ   7) بني
   وهي نسبة جيـدة إذ يـرى الباحثـان   2%. 93) نوم صحية تبل حيصلون على فرتات 

اجملهـود  أداء  حيصل على أوقات راحة تامة السـتعادة  بعـد  أن  الرياضي جياأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  385ـ384ص ، 1990 ، سامي الصلار وآخرون: مرجع سابق  )1(
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م الــيت جيــا أن املــدة املثاليــة للنــوأن   1998،  )محــاد ويؤكــد،  فكريــاأو  بـدنيا 
النسبة املئوية ألفـراد  أما . (1)  ساعات يوميا8ـ  7) هي ما بني عاحيصل عليها الال

سـاعات يوميـا فقـد      8) عينة البحث اللذين حيصلون علـى فـرتات نـوم تقـل عـن     
  وهي نسبة قليلة وننصح كل الالعبني بـاخللود للنـوم والراحـة ضـمن     8%. 6) بلغت

األجهـزة الداخليـة   احلدود اليت حيتاج إليها اجلسم للمحافةة علـى حيويـة ونشـاط    
 .  واخلارجية ولضمان استمرار عملها للرتات أبول

   ما يلي:3وتبني من اجلدول)

إن النسبة املئوية ألفراد عينة البحث الـذين يسـتخدمون وسـائل الوقايـة مـن      
  وهي نسبة ال تكاد تذكر إذا مـا أضـيلت إليهـا    8%. 0الشمس واحلرارة العالية تبل )
  والـذين  11%) ئل الوقايـة مـن الشـمس أحيانـا وهـي     نسبة الـذين يسـتخدمون وسـا   

  يبل  اجملموا الكلـي ألفـراد عينـة    5%. 22) يستخدمون هذه الوسائل بصورة نادرة
  وهـذه النسـبة إذا   3%. 34البحث الذين يستخدمون وسائل الوقاية من الشمس تبلـ ) 

حـرارة  وسـيلة للوقايـة مـن    أي  ما قورنـت بـأفراد العينـة الـذين ال يسـتعملون أبـدا      
العينـة ةـري   أن أفـراد     سنجد أنها نسبة كـبرية ويتوضـح  7%. 64) الشمس واليت تبل 

إىل أن درجـات احلـرارة العاليـة إذ تشـري املصـادر       إىلمدركني إلضـرار التعـرغ   
فقــدان كــبري للســوائل مــن اجلســم  إىلالتعــرغ لــدرجات احلــرارة العاليــة يــؤدي 

وبالتالي نقصان و ن الرياضي لذا جيـا تشـجيع  الرياضـي علـى تنـاول السـوائل       
بكثرة وتناول ال عام الذي حيتوي على نسبة من املـاء كاللواكـه والسـل ة وكـذلك     

 .  (2)  يومياC) تناول فيتامني

   أيضا ما يلي:3) ويبّين اجلدول

أو  عينة الذين ينةلون أسنانهم ثالثة مرات يف اليـوم إن النسبة املئوية ألفراد ال
. 20)   ونسبة األفراد الذين ينةلون أسـنانهم مـرتني يف اليـوم تبلـ     6%. 8) أكثر تبل 

  8%. 40) نسبة األفراد الذين ينةلـون أسـنانهم مـرة واحـدة يف اليـوم فتبلـ       أما   6%
  وهـي نسـبة   70%)  ليكون اجملموا الكلـي التالميـذ الـذين ينةلـون أسـنانهم تبلـ      

 .  متوس ة وليست عالية

النسبة املئوية ألفراد العينة الذين ال ينةلـون أسـنانهم وال مـرة يف اليـوم     أما 
ويذكر الباحثـان األهميـة القصـوى لتنةيـ  األسـنان      ،    وهي نسبة عالية30%فتبل )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار اللكـر العربـي   ، القاهرة ، 1ط ، خت يط وتدريا وقيادة ، مليت إبراهيم محاد: التدريا الرياضي احلديث  )1(

 .  366ص ، م1998 ،
 .   63ص ، 1990 ، سامي الصلار وآخرون: مرجع سابق )2(
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من وسـائل اهلضـم   األوىل  تللها وبالتالي فقدان الوسيلة إىلوأن عدم تنةيلها يؤدي 
عدم هضم  ال عـام يف اللـم ويلحـق أضـرار كـبرية       إىلال بيعية لإلنسان  ا يؤدي 

باملعدة ويسبا تكرار عسر اهلضم لدى اإلنسان ناهيك عن الرائحـة الكريهـة لللـم    
 .   ا لل باللياقة العامة  لإلنسان يف اجملتمع

 : التغذية والطعام(عرض ومناقشة نتائج احملور الثالث )عادات ـ  3ـ  1ـ  4

)عـادات   العينة علـى اجملـال الثالـث   أفراد    نتائج استجابات4) بّين اجلدول
 التغذية وال عام :

 .  العينة على اجملال الثالثأفراد  يبّين نتائج : 4اجلدول)

 % الدهون والكولسرتول % الفواكه واخلضر % اللحوم
 9. 5 غالبا 4. 43 مرة واحدة يف اليوم %5. 30 مرة واحدة يف اليوم

 22 أحيانا 8. 30 كل أسبوع 3ـ  2 4. 38 كل أسبوع 3ـ  2
 4. 32 نادرا 8. 25 مرة واحدة يف األسبوع 2. 25 مرة واحدة يف األسبوع

 397 أبدا   9. 5 وال مرة
 100  100  100 اجملموع

 : ( ما يلي4تبّين من خالل اجلدول)

يتنـاولون اللحـوم مـرة واحـدة يف اليـوم       إن النسبة املئوية ألفراد العينة الذين
النسـبة املئويـة لألفـراد الـذين يتنـاولون      أمـا    وهـي نسـبة منخلضـة    5%. 30) بلغت
  فيمـا بلغـت النسـبة املئويـة     4%. 38)   مرة يف األسـبوا فقـد بلغـت   3ـ   2) اللحوم

   وهي نسـبة 2%. 25) للرياضيني الذين يتناولون اللحوم مرة واحدة يف األسبوا تبل 
  9%. 5األفراد الذين ال يتناولون اللحوم وال مـرة يف األسـبوا فقـد بلـ )    أما ،  عالية

)الربوتني  مهمة جدا لإلنسان عمومـا وللرياضـي علـى وجـه      وبالتأكيد فإن اللحوم
 .  واللحوم بأنواعها احلمراء والبيضاء،  اخلصوص

   ما يلي:4) يتبني من اجلدول

الـذين يتنـاولون اللواكـه واخلضـروات مـرة       إن النسبة املئويـة ألفـراد العينـة   
  وهي نسبة منخلضة نةرا لألهمية الكـبرية لتنـاول   4%. 43واحدة يف اليوم قد بلغت)

تنـاول  أن  اللواكه واخلضراوات بشكل يـومي لإلنسـان وباخلصـوص الرياضـيون إذ    
الرياضي لللواكه مثل الربتقال والتلا  وةريها يعد مربا ومغـذ جلسـم الرياضـي    

ــن أن   1990،  وكــذلك احلــال بالنســبة للخضــراوات ويذكر)الصــلار وآخــرون   م
األةذية الواجا  يادتها وتأكيد تناوهلا يوم املباراة هي اللواكه واخلضروات وذلـك  

حـد كـبري    إىلالحتوائها على الليتامينات بشكل كبري واليت حيتاج إليهـا الرياضـي   
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 .  (1)من جهة ولسهولة هضمها من جهة أخرىه

  3ـ    2) العينة الـذين يتنـاولون اللواكـه واخلضـروات    أفراد  ما بلغت نسبةفي
العينـة الـذين   أفـراد     وهي نسبة عاليـة فيمـا بلغـت نسـبة    8%. 30مرات كل أسبوا )

  وهـي نسـبة عاليـة    8%. 25يتناولون اللواكه واخلضروات مرة واحـدة يف األسـبوا )  
للواكـه واخلضـروات ال ا جـة    أيضا إذ جيا التأكيد على تناول كميـة كـبرية مـن ا   
 .  وال بيعية ملا هلا من أهمية كبرية جلسم الرياضي

 ( ما يلي:4ويتبني من اجلدول)

إن النسبة املئوية ألفراد العينة الذين ةالبـا مـا يتجنبـون تنـاول األةذيـة الـيت       
  فيما بلغت النسبة املئويـة  9%. 5حتتوي نسبة عالية من الدهون والكولسرتول فتبل )

ــذي ــدهون       لل ــن ال ــة م ــبة العالي ــة ذات النس ــاول األةذي ــون تن ــا يتجنب ــا م ن أحيان
  وهي نسبة قليلة إذ جيا على الرياضـي جتنـا األةذيـة    22%والكولسرتول تبل  )

ذات النسبة العالية من الدهون والكولسرتول وذلـك لألضـرار الصـحية النارـئة عـن      
حتتوي علـى نسـبة كـبرية مـن     تناول كمية كبرية من املواد الغذائية اليت أن  ذلك إذ

ترتلـع ملسـتويات تعـد ةـري صـحية مـا يزيـد مـن         أن  الكولسرتول يف الدم ميكن
 إىلالتعـرغ   إىلاخل ورة لإلصابة بأمراغ مثـل تصـلا الشـرايني والـذي يـؤدي      

 .  اجلل ات الدموية والنوبات القلبية

لغنيــة النســبة املئويــة لألفــراد الــذين نــادرا مــا يتجنبــون تنــاول املــواد اأمــا 
النسـبة املئويـة ألفـراد     إىل  إذا مـا أضـيلت   4%. 32) بالكولسرتول والـدهون فتبلـ   

فـإن اجملمـوا     7%. 39) العينة الذين أبـدا ال يتجنبـون تنـاول هـذه األةذيـة البالغـة      
العينـة علـى جتنـا    أفـراد     وهي نسبة عالية جـدا تؤكـد عـدم حـرص    1%. 72يبل )

ويف هـذا  ،  عالية من الكولسـرتول والـدهون  تناول األبعمة اليت حتتوي على نسا 
الكولسرتول مادة ةذائية هامـة عـادة حيتـاج إليهـا     أن   1991،  الصدد يذكر)خريبط

ختليـق اهلرمونـات يف   أو  يف كثري من الوظائ  املعقدة وحيتاج إليها  يف تكـوين 
اخللية حتى نق ة معينة بعدها  يادته تسبا خ ـورة علـى الصـحة وأن مل حيصـل     

كاٍف من األمحاغ الدهنيـة األساسـية تزيـد نسـبة الكولسـرتول يف الشـرايني        إمداد
ضــيق األوعيــة الدمويــة وانســدادها ويســبا مــرغ تصــلا الشــرايني   إىلويــؤدي 

وتتكون مادة الكولسرتول من الدهون وتنتشر يف مجيع خاليا اجلسـم وخاصـة يف   
ــام الـــذي يتناولـــه اللـــرد كا   لـــدهون خاليـــا الكبـــد ومصـــدرها الرئيســـي ال عـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   71ص ، م1991 ، خريبط جميد: مرجع سابقريسان  )1(
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 .  (1))الكولسرتول الداخلي  تصنع داخل اخلاليا احليةأو  احليوانية)الكولسرتول 

على الرياضي مراقبة و نه باستمرار وعدم السـما    جياومن خالل ما تقدم 
 .  نقصان الو ن عن احلدود املثاليةأو  بزيادة

األمـــن والســـالمة )اختـــاذ اإلجـــراءات  عـــرض ومناقشـــة نتـــائج احملـــور الرابـــعـ     4 ـ     1ـ     4

 الصحية(:

اةـور الرابـع )اختـاذ     العينـة علـى  أفراد    نتائج استجابات5) يبّين اجلدول
 األمن والسالمة الصحية :اإلجراءات 

 . العينة على احملور الرابعأفراد  (: بّين نتائج5اجلدول)

فحوصات 
 عامة

طب  %
 األسنان

ضغط  %
 الدم

ختطيط  %
 القلب

فقر الدم  %
 والسكر

% 

 %4. 0 دائما %3. 1 دائما %5. 0 دائما %2. 1 دائما %1. 1 دائما

 %7. 2 أحيانا %9. 1 أحيانا %9. 0 أحيانا %8. 5 أحيانا %3. 6 أحيانا

 %9. 17 نادرا %6. 12 نادرا %15 نادرا %12 نادرا %6. 15 نادرا 

 %79 أبدا %2. 84 أبدا %6. 83 أبدا %81 أبدا %77 أبدا

 %100 اجملموع  اجملموع %100 اجملموع %100 اجملموع %100 اجملموع

   ما يلي:5يتبني من خالل اجلدول )

إن النسبة املئوية ألفراد العينة الذين ال يهتمون أبدا باختاذ اإلجـراءات األمـن   
،  مراجعـة ببيـا األسـنان بـدون الشـعور بـأمل      ،  والسالمة الصحية )فحوصها عامة

إجراء حتاليـل لقيـاس قلـر    ،  إجراءات خت يط للقلا،  القياس الدوري لضغط الدم
وهـذه ب بيعـة احلـال نسـا عاليـة       % 2. 84ـ    77%)الدم والسكري  قد تراو  بـني  

تؤرر عدم االهتمام بهذا اجلانا الصحي املهم وتبني عدم توفر الكوادر ال بية الـيت  
اضـيني  تعنى بهذا اجلانا داخـل النـوادي الرياضـية وضـع  الثقافيـة الصـحية للري      

أن  عـدم االهتمـام بـذلك ميكـن    أن  واملدربني ملا هلذا األمـر مـن أهميـة كـبرية إذ    
يعرغ حياة الرياضي للخ ر وخاصة انه يتعرغ على أنش ة بدنية إذ يـذكر )عبـد   

ال ــا الرياضــي لــه دور كــبري يف جمــال التــدريا أن   1997،  احلميــد وحســانني
ا يف الدقيقـة وضـغط الـدم    الرياضي فاحلاجة لألوكسـجني ومعـدل ضـربات القلـ    

اجملهود كل ذلـك يسـاعد علـى معرفـة وتثبيـت      أثناء  والعمليات الكيمائية احلادثة
احلمـل الـداخلي هـو األسـاس يف     أن  أسلوب ودرجة احلمل الداخلي على أسـاس 

 .  (2)متابعة مت لبات التدريا من حيث احلمل اخلارجي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   135ص ، م1991 ، ريسان خريبط جميد: مصدر سبق ذكره )1(
بـرق  ـ    البدنيـة  ـ    األسـس النةريـة  ـ    كمال عبد احلميد ومحد صبحي حسانني: اللياقة البدنيـة ومكوناتهـا   )2(
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الصـحية ومـن ةـري    احلمل اخلارجي يعتمد على جاهزيـة الرياضـيني   أن  إذ
 .  الصحيح أع اء الرياضي أمحال التدريبية دون تدقيق حالة الصحية

العينة علـى بـدائل اإلجابـة    أفراد  استجاباتأن  ويتنب أيضا من اجلدول نلسه
األخرى كانت يف مستويات متدنية تؤكد عـدم االهتمـام باجلانـا الصـحي لالعـا      

لالعا وهذا يعرغ الكـثري مـن   وعدم اختاذ إجراءات احرتا ية حلاظا على صحة ا
خ ر التعرغ للوعكات الصحية امللاجئـة وتقـ  حـائال أمـام تقـدم       إىلالالعبني 

مـن الواجـا علـى    أن   1999،  املستوى الرياضي ويف هذا الصدد يضـي  )توفيـق  
املشتغلني يف حقل التدريا البدني الوقوف على التغريات اللسيولوجية والكيميائيـة  

واليت قد تكون عائق أمام تقدم مسـتواه والعمـل علـى تـاليف     اليت حتدث للرياضي 
هــذه املعوقــات باإلعــداد اجليــد املســبق باســتخدام الوســائل واألســاليا العلميــة  

 .  (1)احلديثة

من العوامل اجلسمية الـيت هلـا أثرهـا الواضـح     أن   1995،  ويضي  )عالوي
املســتويات علــى املســتوى الرياضــي ويتأســس عليهــا إمكانيــة الوصــول ألعلــى  

النشـاط الرياضـي وخاصـة يف    أن  الرياضية هي األسس الوظيلية ألجهزة اجلسـم إذ 
رياضــة املســتويات العامليــة يت لــا ســالمة النــواحي الوظيليــة ألجهــزة اجلســم   

 .  (2)املختللة

 :االستنتاجاتـ  5
 االستنتاجات اآلتية: إىلتوصل الباحثون 

 وأنواعها.   ائرجن يدخنون السالعينة الذيأفراد  وجود نسبة عالية منـ  1

 .  ارتلاا نسبة الرياضيني الذين يتناولون املواد املنبهةـ  2

يلتزمــون أو  العينــة الــذين حيــافةونأفــراد  اخنلــاغ واضــح يف نســبةـ    3
 .  تنةي  األسنان ،  الوقاية من الشمس،  باملمارسات الصحية االجيابية )النوم

 .  العينة باألسس الصحية لعادات التغذية وال عامأفراد  عدم التزام نسبة عالية منـ  4

 .  العينة الذين يتخذون إجراءات صحية وقائيةأفراد  اخنلاغ نسبةـ  5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  114ص ، م1997 ، دار اللكر العربي ، القاهرة ، 3ط ، القياس

فراج عبد احلميـد توفيـق: دراسـة تـأثري االرتلـاا عـن سـ ح البحـر علـى بعـض املـتغريات اللسـيولوجية              )1(
جملـة املـؤمتر    ، واملكونات الكيمائية يف الدم واملستوى الرقمي لدى متسـابقي جـري املسـافات ال ويلـة    

قسـم الرتبيــة   ، لرتبيـة كليـة ا  ، جامعـة اإلمـارات   ، اإلمــارات ، العلمـي واقـع الرياضـة وبموحاتهـا املسـتقبلية     
 .  3ص ، م1999 ، الرياضية

 .   28ـ27ص ، 1995 ، دار املعارف ، القاهرة ، حممد حسن عالوي: سيكولوجية التدريا واملنافسات )2(
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 : التوصيات ـ 6

 يوصي الباحثون مبا يلي:

 الصـحي  إقامة دورات توعية للرياضيني بأهمية اةافةـة علـى السـلو    ـ   1
 .  والعادات الصحية

متخصصـة يف املؤسسـات الرياضـية تعنـى      ضرورة وجود كـوادر ببيـة  ـ  2
 .  بأنواا السلو  الصحي

 . إجراء الرياضيني للحوصات ببية دورية للتعرف على حالتهم الصحية بدقةـ  3

 .  تقديم معونات مادية للرياضيني ألةراغ الوقاية الصحيةـ  4

اإلصـابات الـيت   أو  أجراء دراسات حول انتشار األمراغ بـني الرياضـيني  ـ   5
 .  من خالل التدريا واملنافسةتنشأ 

 : قائمة املصادر واملراجع
 اللغة العربية:ـ 

   1988 ، عمان دار اللكر العربي للنشر والتو يع ، : البحث العلمي أدواته أساليبه ذوقان عبيدات وآخرون .1
  احلكمـة م بعـة دار   ، البصـرة  ، ريسان خريبط جميد: التحليل البيوكيمائي واللسلجي يف التدريا الرياضي .2

، 1991  . 
دراسـة ميدانيـة مقارنـة    ـ    : السلو  الصحي واالجتاهات حنو الصحة سامر مجيل رضوان وكونراد ريشكه .3

 .  2012 ، جامعة دمشق ، دمشق ، 4العدد  ، جملة الرتبية ، بني بالب سوريني وأملان
 .  1990 ، بغداد،  : أسس التدريا بكرة القدم سامي الصلار وآخرون .4
عمـان دار املسـرية للنشـر والتو يـع      ، 1ط ، : مناهج البحـث يف الرتبيـة وعلـم الـنلس     ملحم سامي حممد .5

 .  2000 ، وال باعة
: دراسـة مقارنـة لالحننـاء اجلـان  للعمـود اللقـري بـني تالميـذ          سليمان امحد حجر وحممد قدري بكـري  .6

كليـة الرتبيـة   ،  معـة الزقـا يق  جا،  جملة حبوث الرتبية الرياضـية ،    سنة15ـ   12املدينة والقرية لسن )
 .  1984 ، 2ـ  1العدد ،  1اجمللد ، الرياضية

 .  1992 ، دار الكتا لل باعة والنشر ، املوصل ، 2ط ، عمار عبد الرمحن قبع: ال ا الرياضي .7
عويد سل ان املشعان وعبد الل ي  حممد خليلة: تعابي املواد املؤثرة يف األعصاب بـني بـالب جامعـة     .8

 .  1999 ، جامعة الكويت ، الكويت ، جملة مؤمتر اخلدمة النلسية والتنمية ، الكويت
فابمة إبراهيم صقر: برنامج تروجيي رياضي لتنميـة القـدرة علـى االسـرتخاء وتنةـيم التـنلس وأثـره علـى          .9

 جملة املؤمتر العلمي لواقـع  ، بعض املتغريات اللسيولوجية والبدنية وملهوم الذات اجلسمية لدى املدمنني
  قسم الرتبيـة الرياضـية   ،  كلية الرتبية ، جامعة اإلمارات ، اإلمارات ، الرياضة العربية وبموحاتها املستقبلية

، 1999  . 
فراج عبد احلميـد توفيـق: دراسـة تـأثري االرتلـاا عـن سـ ح البحـر علـى بعـض املـتغريات اللسـيولوجية              .10

جملـة املـؤمتر   ،  متسابقي جري املسـافات ال ويلـة  واملكونات الكيمائية يف الدم واملستوى الرقمي لدى 
قسـم   ، كليـة الرتبيـة   ، جامعـة اإلمـارات   ، اإلمـارات  ،  العلمي واقع الرياضة العربية وبموحاتها املستقبلية

 .  1999 ، الرتبية الرياضية
 ـ    اد البدنياألعد ـ   األسس النةرية ـ   كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسانني: اللياقة البدنية ومكوناتها .11

 .  1997 ، دار اللكر العربي ، القاهرة ، 3ط ، برق القياس
 .  1995 ، دار املعارف ، القاهرة ، : سيكولوجية التدريا واملنافسة حممد حسن عالوي .12
دار اللكـر   ، القـاهرة  ، 1ط ، خت ـيط وتـدريا وقيـادة   ـ    مليت إبراهيم محاد: التدريا الرياضي احلـديث  .13

 .  1988 ، العربي
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  وديع ياسني وحسن حممـد: الت بيقـات اإلحصـائية واسـتخدامات احلاسـوب يف حبـوث الرتبيـة الرياضـية         .14
 .  1999 ، دار الكتا لل باعة والنشر ، املوصل

 اللغة األجنبية:ـ 
Wardle. &, Steptoe, A, Bellisle, F, and Devut: Health dietary Practice among European 

student, Health psychology, September, l997.  
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عالقة الكفاءة املهنية والعلمية بأداء مدربي السباحة يف عملية إعداد 

 . سنة بأندية رابطة والية اجلزائر (12ـ  09) الناشئني

 . حول البعد الرتبوي التعليمي متمحورة   دراسة

 رفيق علوان  . أ

 امللخص:

إبرا  أهمية الكلاءة املهنية والعلمية ملدربي السـباحة   تهدف هذه الدراسة إىل
اإلحابـة  و )سـنة  12ـ  09(يف جنا  عملية إعداد وتكوين الرباعم الشبانية املستقبلية 

ببعض اجلوانا اللنية والعلمية يف إعداد وتكوين الـرباعم الشـبانية ومـدى م ابقتهـا     
 ضـ  إىل ذلـك  ،  لمقاييس العلمية يف جمال تعليم وتـدريا السـباحني النارـئني   ل

مـدربي   املتبعة مـن بـرف  األساليا التعليمية ال رق ومعرفة اللروق املوجودة يف 
ومـدى م ابقتهـا للمقـاييس العلميـة     ،  الـرباعم الشـبانية   نوتكـوي  السباحة يف إعداد

ــوي والرياضــي  ــة يف اجملــال الرتب ــا يف دراســتنا إىل ،  والعملي بعــض  كمــا ت رقن
اجلوانا الرتبويـة واللنيـة لعمـل مـدربي السـباحة وبعـض املشـاكل والنقـائص يف         

 .  ميدان العمل

Abstract: 
This study aims to highlight the importance of professional and scientific 

competence of the swim trainers in the success of the process of setting up and 

configuring the future Young buds12   09   yearsand take some of the technical 

and scientific aspects of setting up and configuring the Young buds and the 

extent of compliance with scientific standards in the field of education and 

training of young swimmers, Add to that knowledge of the differences in the 

ways and methods of education followed by coaches swimming in the setup and 

configuration of Young buds, and the extent of compliance with the scientific and 

practical standards in the educational and sports field  as we talked in our study 

to some of the educational and technical aspects of the work of swimming 

coaches and some of the problems and shortcomings in the field of employment 

 مقدمة:

حةيت الرياضة منذ فرتة بويلة من الزمن باهتمام كبري ولقيت عنايـة كـبرية   
عود بـه مـن فوائـد علـى صـحة اللـرد وقـوة        عند ةالبية اجملتمعات يف العامل مبا ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربيد اإللكرتونيـ  بالبويرةـ  آكلي حمند أوحلاج  جامعةـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم   
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وما هلـا مـن أهميـة إسـرتاتيجية وسياسـية واقتصـادية يف بسـط        ،  وصالبة اجملتمع
وتـأتي رياضـة السـباحة مـن ضـمن      ،  وهيمنة بعـض الـدول يف اجملـال الرياضـي    

النشابات اليت لقيت الدعم واالهتمام الكبريين يف الدول امل لة علـى البحـار علـى    
فهـي رياضـة كاملـة مـن     ،  باعتبارها سالحا يف يـد مـن جييـدها    ، وجه اخلصوص

فهي فـن  ،  خصوصيتها و من حيث  ارستها فهي تعود بالصحة على جسم اإلنسان
عـرف املـاء يف   أن  لقد عرفـت منـذ  ،  أساسي ال نةري له بني سائر اللنون الرياضية

 .  األنهار والبحار

ساهم فيهـا عـدة عوامـل الـيت     إن تعليم السباحة وتدريا السباحني النارئني ت
  الثقة يف النلس عنـد السـبا  النارـ    ،  املسبحأو  تتوفر وهي حوغ املاءأن  جيا

ويعد معلم ومدرب السـباحة هـو الركيـزة    ،  معلم ومدرب السباحة واألةذية اجليدة
ومن أجل االرتقاء مبسـتوى  ،  األساسية يف عملية تعليم وتدريا السباحني النارئني

الصـغرى  العمريـة  تتوفر لدى مدرب السباحة هلته اللئة أن  نارئني جياالسباحني ال
وصـلات املـدرب النـاجح    ،  كلاءة مهنية وعلمية عالية وخربات يف جمال ختصصه

ه ذوالدراية الكافية بالت ورات احلاصلة يف جمال التدريا الرياضـي وخصوصـية هـ   
د والتحضـري اجليـد   فاإلعـدا ،  خصائص و يزات النمـو لللئـة العمريـة   و،  الرياضة

 .  يكون هذا املدرب كلؤا ناجحا يف عملهأن  للسباحني النارئني يت لا على

إبـرا  أهميـة الكلـاءة  املهنيـة  والعلميـة  ملـدربي         إىليف دراسـتنا   ناوت رق
وذلـك مـن خـالل تناولنـا      ، )سـنة   12ــ   9(النارـئني  السباحة  يف إعداد  وتكـوين  
وإحابتـه بـبعض اجلوانـا    ،  العلميـة يف هـذا اجملـال   بعض املعايري واالجتاهات 

واملميزات واخلصـائص  ،  يف السباحةالعلمية يف جمال التدريا الرياضي احلديث 
 تكـوين تتوفر لدى مدربي السـباحة لنجـا  عمليـة إعـداد و    أن  والشروط اليت جيا

 .  الرباعم الشبانية

جانـا  ،  بيقـي جانا نةـري وجانـا ت   ،  جانبني إىلحبثنا هذا  لقد قسمناو
ت رقنا يف اللصل األول إىل رياضـة  ،  مخسة فصول يتضمن يف حمتواه علىنةري 

  مبـادئ التحليـل اللـا للسـباحة    ،  فوائدها وجماالتهـا ،  السباحة: تارلها وت ورها
أما اللصـل  ،  املواصلات القانونية حلمامات السباحة،  التحليل اللا ل رق السباحة

الباحـث إىل املـدرب الرياضـي والكلـاءات املهنيـة والعلميـة       الثاني فقد ت رق فيه 
،  أهدافـه وأدواره ،  صلات املدرب النـاجح ،  املرتب ة بتدريا السباحة: ببيعة عمله

األسـلوب العلمـي   ،  دوافعه وتأهيلـه العلمـي واملهـا   ،  مسؤوليات مدرب النارئني
املـدرب  ،  مـدرب اخلصائص والسمات الرئيسية لل،  يف احلكم على كلاءة املدرب
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ويف اللصـل  ،  كلاءات وأخالقيـات املـدرب الرياضـي   ،  الرياضي كشخصية تربوية
ــه     ــه وواجبات ــباحة ملهوم ــدريا الرياضــي يف الس ــث إىل الت ــرق الباح ــث ت   الثال

مكونــات وأســس عمليــة التــدريا يف ،  مشــتمالت وبــرق التــدريا يف الســباحة
أقسـام التـدريا الرياضـي يف    ،  املبـادئ اللسـيولوجية لتـدريا السـباحة    ،  السباحة
أما اللصل الرابع فقد ت رق فيه الباحث إىل خصائص املرحلـة العمريـة   ،  السباحة

 يــزات   و ارســة الســباحة: مت لبــات النمــو يف هــذه املرحلــة ســنة  12ـــ  09)
خصائص تـدريا  ،  حاجات ودوافع النشء الرياضي،  املوهوبني ملمارسة السباحة

التغريات اللسـيولوجية عنـد   ،  رامج تدريا النارئني تبعا للعمر يزات ب،  النارئني
ويف اللصل اخلامس ت رق الباحث إىل إعداد وتكـوين النارـئني   ،   ارسة السباحة

خ ـوات  ،  يف السباحة: األسس والعوامـل املـؤثرة علـى تعلـيم السـباحة للنارـئني      
خصـائص  ،  السـباحة  تعليم ال رق األساسية يف،  تعليم املهارات اخلاصة بالسباحة

 .  تدريبات تنمية اللياقة البدنية للنارئني يف السباحة،  محل التدريا للنارئني

الذي حيتـوي بـدوره   ،  فقد تضمن اجلانا الت بيقي،  أما الباب الثاني للبحث
اللصل األول منه ت رق فيه الباحث إىل منهجية البحث وتتضمن كـل  ،  على فصلني

جمـاالت  ،  الدراسة االست العية،  عينة البحث،  جمتمع الدراسة،  من: املنهج املتبع
،  األدوات والوسـائل اإلحصـائية املسـتعملة   ،  صعوبات البحـث ،  وإجراءات البحث

مقارنـة النتـائج   ،  نأما اللصـل الثـاني فقـد تضـمن عـرغ ومناقشـة نتـائج االسـتبيا        
 .  أهم النتائج املتوصل من خالل البحث،  بلرضيات البحث

 إشكالية البحث: ـ  1

تسابق اخلرباء واملختصون يف اجملال الرياضي خاصـة يف احلقبـة األخـرية    
يف دراسة التأثري اإلجيابي للممارسـة الرياضـية والتـدريا    ،  كل يف جمال ختصصه

والكل يعمل جاهدا مـن  ،  الرياضي على خمتل  أجهزة اجلسم احليوية واملختللة
ــة وا  ــات العلمي ــل  خــالل األحبــاث والدراس ــاملني يف احلق ــداد الع ــة يف إم ملعملي

الرياضي مبختل  املعلومات والنةريـات الـيت تسـهم يف رفـع كلـاءة املمارسـني       
ومن هنا كانت ضـرورة االهتمـام والعنايـة    . للوصول بهم إىل مرحلة اإلجنا  األمثل

حيـث  ،  بكل العوامل الـيت تسـاعد يف االرتقـاء مبسـتوى االجنـا  اللـا والرقمـي       
ور العلمــي والتكنولــوجي الكــثري مــن الوســائل اجلديــدة الــيت ميكــن أضـاف الت ــ 

حتى يتم إعـداد اللـرد   ،  االستلادة منها يف تهيئة جماالت اخلربة لالعبني الرياضيني



    علوان رفيق .  أ 64

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 .  (1)بدرجة عالية من الكلاءة تؤهله ملواجهة حتديات العصر

إن السباحة كبـاقي النشـابات الرياضـية تعتمـد يف مبادئهـا علـى املمارسـة        
املبكــرة يف الصــغر وعلــى اإلعــداد والتحضــري والتخ ــيط اجليــد خــالل املوســم  
الرياضي مـن أجـل إكسـاب الرياضـي النارـ  املهـارات العاليـة وإكسـابه قـدرات          

الســبا  النارــ  أداء  ومواصــلات بدنيــة عاليــة وهــذا كلــه لرفــع وحتســني مســتوى
ليـة التـدريا   بالتدريج وعرب مراحل يسعى من خالهلا املدرب من أجـل جنـا  عم  

يف أو  الرياضــيني واحلصــول علــى نتــائج جيــدة يف احلاضــر أداء  ورفــع مســتوى
 .  املستقبل

الرتقـاء  اإن اإلعداد والتحضري اجليد للسباحني النارئني هما من أهم عوامـل  
وهذا يرتكز على عـدة عوامـل ماديـة وبشـرية وفكريـة      ،  أداء الرياضيو باملستوى
ملنشآت الرياضية وخربة وكلاءة املـدرب  يف ميـدان   وتوفر اإلمكانيات كا،  ونلسية

ونوا املنهج التدري  املتبع مـن برفـه يف إعـداد املواهـا الرياضـية      ،  التخصص
خاصـة  ـ  حول إعداد وتدريا سباحي املراحل السنية فهنا  جدل كبري،  املستقبلية

م يعتـرب  فاالهتمـام بـالرباعم والتخ ـيط السـليم لعمليـة إعـداده      ـ املراحل الصغرية  
فـريى الـبعض ضـرورة    . وحبق ضمان للمستقبل القريا هلـؤالء السـباحني الصـغار   

والـبعض األخـر   ،  الضغط على هؤالء السـباحني والرتكيـز علـى تـدريبات السـرعة     
وأظهـرت البحـوث وجتـارب الـدول     . يرى االهتمام باجلوانا التكنيكية والتأهيليـة 
سباحي املراحل السنية ميثل خ ـورة  املتقدمة يف هذا اجملال أن التدريا العني  ل

 ـا جيعلـهم يبتعـدون عـن     ـ    حقيقية على اجلوانـا اللسـيولوجية والنلسـية هلـم    
 .  (2)السباحة يف سن مبكرة

حـد كـبري مبسـتواه العلمـي      إىلإن جنا  مدرب السـباحة يف عملـه يـرتبط    
وخرباته ومعلوماتـه ومعارفـه وقدراتـه يف نـوا النشـاط الرياضـي الـذي يتخصـص         

فكلمـا متيـز بالتأهيـل العلمـي التخصصـي العـالي كلمـا ا داد إتقانـه         ،  لعمل فيـه با
كلمـا كـان قـادرا علـى ت ـوير وتنميـة       ،  للمعارف النةرية والعلمية وبرق ت بيقهـا 

يلـم باألسـس النةريـة    أن  فالبـد ،  أقصى درجـة  إىلمستوى األداء الرياضي للسبا  
وأن ،  احلاصـلة يف جمـال التـدريا    لعلـم التـدريا والت ـورات     والعلمية املختللة

وأن ميتلـك املعلومـات الـيت تـرتبط     ،  يتقن املهارات احلركية يف جمال ختصصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املكتبـة املصـرية    ، حممد اخلضري: التقنيات احلديثة النتقاء املوهوبني النارـئني يف السـباحة  هدى حممد  )1(

 .  7ص ، 2004 ، اإلسكندرية ، لل باعة والنشر والتو يع
 .   03ص ، 1998 ، اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، عصام حلمي: إسرتاتيجية تدريا النارئني يف السباحة )2(
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بأسس ت وير وتنمية القدرات البدنية واملهارات احلركية واخلصـائص البدنيـة لـدى    
مع ضرورة إملامه باخلصـائص املميـزة   ،  السبا  النار  وبرق اكتسابها وت ويرها

 .  ردية يف جمال تدريا النارئني ذكور وإناثواللروق الل
 ا سبق لنا ذكره جاء حمور تساؤلنا على النحو التالي:    ان القا

ما هـو دور الكلـاءة املهنيـة والعلميـة ملـدربي السـباحة يف إعـداد وتكـوين         
 .  ؟سنة  12ـ  9)النارئني 

 :التساؤالت اجلزئية

ـ    09سباحي اللئة العمريـة ) هل املدربون القائمون على إعداد وتكوين ـ   1
 .  ؟ لديهم كلاءة مهنية واملؤهالت العلمية الكافية  سنة12

هل نقص اخلربة والتكوين العلمـي ملـدربي السـباحة لـه انعكـاس علـى       ـ   2
 .    سنة ؟12ـ  09) السباحني النارئنيإعداد وتكوين 

يف الكلـاءة املهنيـة والعلميـة ملـدربي السـباحة       كي  ميكـن أن تسـاهم  ـ   3
 ؟. سنة  12ـ  09)عداد والتكوين اجليد لسباحي املرحلة العمرية اإل

أهميـة للمـؤهالت    أنديـة السـباحة  ن علـى  ون القـائم وهل يولي املسـري ـ   4
للئـة  ا لسـباحي  العلمية والقدرات املهنية للمدربني من أجل اإلعداد والتكوين اجليـد 

 .  ؟   سنة12ـ  09)العمرية 

 فرضيات البحث: ـ  2

الكلاءة املهنية والعلمية ملدربي السباحة تساهم يف جنـا  عمليـة اإلعـداد     *
 .  سنة  12ـ  9)لسباحي اللئة العمرية املتزن الشامل ووالتكوين اجليد 

 الفرضيات اجلزئية:ـ  
  12 ـ   09سباحي اللئة العمريـة ) املدربون القائمون على إعداد وتكوين ـ   1

 .  واملؤهالت العلمية الكافية والال مةال تتوفر لديهم كلاءة مهنية  سنة
ملـدربي السـباحة لـه انعكـاس     واملهـا  نقص اخلربة والتكوين العلمـي  ـ   2

 .    سنة12ـ  09) السباحني النارئنيسل  على إعداد وتكوين 
الكلاءة املهنية والعلمية ملـدربي السـباحة تسـاهم يف اإلعـداد والتكـوين       ـ  3

التعليميـة  خـالل التخ ـيط اجليـد وإتبـاا الـربامج      اجليد لللئات النارئة وذلك مـن  
 .  التدريبية العلمية احلديثةو

أهميـة للمـؤهالت   ال يولـون   أنديـة السـباحة  ن علـى  ون القـائم واملسـري  ـ  4
للئـة  لسـباحي ا العلمية والقدرات املهنية للمدربني من أجل اإلعداد والتكوين اجليـد  

 .    سنة12ـ  09)العمرية 
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 أسباب اختيار املوضوع:  ـ  3

 تكمن أسباب اختيار موضوا حبثنا فيما يلي:
 .  مثل هذا املوضوا انقص الدراسات والبحوث اليت تناولت مواضيعهـ   
نود من خالل هذا املوضوا إبرا  أهمية الكلاءة املهنية والعلميـة ملـدربي   ـ  

 .  السباحة يف إعداد وتكوين الرباعم الشبانية املستقبلية
يف جمـال   فسعى من خالل اختيارنا هلذا املوضوا حتقيق بعض األهدانـ  

 .  تكويننا واليت تعترب مسعى كل باحث
اكتشـاف بعـض احلقـائق يف جمـال تـدريا وإعـداد وتكـوين         إىلنسعى ـ  

 .  الرباعم الشبانية يف السباحة وعمل املدرب كشخصية تربوية
  وتكوين الرباعم الشبانية حماولة الوقوف على بعض جوانا القصور يف إعدادـ  

 أهمية البحث: ـ  4

تنبع أهمية البحث من أهمية املوضوا الذي نتناولـه يف دراسـتنا وهـو أهميـة     
 09(الكلاءة املهنية والعلمية ملدربي السباحة يف جنا  عملية إعداد وتكوين النارـئني  

أهمية بالغـة يف  واليت جيا إع اؤها ،  خالل املوسم الرياضي ومستقبليا ) سنة 12ـ 
 .  إعداد وحتضري الرباعم الشبانية واليت تنعكس على املدرب الك ء والناجح

إبرا  مكانة وأهمية الكلاءة املهنية العلمية ملدربي السباحة يف إعداد وتكـوين   ـ 
 .  الرباعم الشبانية

 .  إبرا  القيمة العلمية والعملية لكلاءة مدربي السباحةـ   
الوقوف على بعض احلقائق املهنية والعلمية لعمل مدربي السـباحة يف إعـداد    ـ 

 .  وتكوين الرباعم الشبانية

 أهداف البحث:  ـ   5
 ما يلي: إىليهدف حبثنا باألخص 

إبرا  أهمية الكلـاءة املهنيـة والعلميـة ملـدربي السـباحة يف جنـا  عمليـة        ـ 
 .  )سنة12ـ  90(إعداد وتكوين الرباعم الشبانية املستقبلية 

اإلحابــة بــبعض اجلوانــا اللنيــة والعلميــة يف تــدريا وإعــداد وتكــوين ـــ 
الرباعم الشبانية ومدى م ابقتهـا مـع املقـاييس العلميـة يف جمـال تعلـيم وتـدريا        

 .  السباحني النارئني
معرفة اللـروق املوجـودة يف األسـاليا التعليميـة وبـرق التـدريا عنـد        ـ  

ومـدى م ابقتهـا للمقـاييس    ،  الـرباعم الشـبانية   وتكـوين  مدربي السـباحة يف إعـداد  
 .  العلمية والعملية يف اجملال الرتبوي والرياضي
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الوقـوف علــى بعـض اجلوانــا الرتبويـة واللنيـة لعمــل مـدربي الســباحة      ــ   
 .  وبعض املشاكل والنقائص يف ميدان العمل

  :البحث  صطلحاتالتعريف مب ـ   6

اإلعداد بأنه رفع مستوى األداء البدني لللرد الرياضـي  ف يعر  اإلعداد: ـ   1ـ   6
 .  ألقصى مدى تسمح به قدراته

 .  ويعرف أيضا بأنه إكساب اللرد الرياضي باللياقة البدنيةـ   
  إعـداد مهـاري  ،  : إعداد بدني أركال ـ واإلعداد يف اجملال الرياضي هو أربعة 

 .  (1)إعداد نلسي،  إعداد خ  ي

 : ـ الكفاءة 2ـ  6
يف املنجد للغة العربية تـدل كلمـة كلـاءة علـى      : املعنى اللغوي للكفاءة ـ  أ

أهليـة للقيـام بعمـل يف جمـال مـن      ،  املقـدرة املهنيـة  ،  املهارة والرباعـة واحلـذق  
أو قـدرة مسـلم بهـا    ،  معرفة متعمق فيهـا ومعـرتف بهـا    +كلاءة : بيا=اجملاالت 

 .  (2)يف مادة ماأو  اتختول صاحبها احلق بأداء الرأي يف بعض املوضوع
هـي جمموعـة القـدرات واملعـارف املنةمـة      :  ملهوم الكلـاءة اصـ الحا   ـ  ب

 واجملندة بشكل يسمح بالتعرف على إركالية وحلها من خـالل نشـاط تةهـر فيـه أداءات    
 .  مهارات املتعلم يف بناء معرفتهأو 

ننعـت  أن  ميكـن =الكلـاءة ويقـول:     LE BOTERF  (2000يعـرف لبوتـارف   *
املعلومـة بأنهـا ملهـوم     » HEINZ VON FOESTER « ملهـوم الكلـاءة مبـا نعـت بـه     

يقصـد بالكلـاءة   ،  فلي اجملال الرتبـوي ،  متقلا  ا يدل على تنوا وتعدد دالالته
ما يكون قد اكتسبه رخص معني من معرفة وجتربة يف جمال من اجملـاالت  ـا   

أو .. . كـذا أو  على كلاءاته يف كذابرهن فالن ،  يع يه ميزة ما يقيم من خالهلا فيقال
 .  (3)+للالن كلاءات استثنائية

الكلـــاءة علـــى أنـــه:   Delansheere. «V (1992 «وتعـــرف دوال نشـــري  *
فحسـا هـذه   . +مص لح يدل على القدرة على تنليذ مهمة معينة بأسـلوب مـرغ  =

و  وإمنـا  الباحثة فإن ما ينبغي االهتمام به عندما نريد تعري  الكلاءة ليس هو السل
،  املهمة اليت تعرب عن األنش ة اليت تسمح بإجنا  ما هو متوقع مـن نتـائج إجيابيـة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار اللكـر العربـي,   ،  1مليت إبراهيم محاد: التدريا الرياضي احلديث: خت يط وت بيق وقيادة, ال بعة  )1(

 .  101صلحة  1998القاهرة 
 .  123ص  ، 2001بريوت  ، 2ط ، دار املشرق ، املنجد يف اللغة العربية املعاصرة )2(
 .  23ص ، 2004 ، البليدة ، الكتابقصر  ، حممد بوعالق: مدخل ملقاربة التعليم بالكلاءات )3(
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 .  (1)املهمة هي أفعال دقيقة ينتةر من املتعلم القيام بهاأن  أي

 كفاءة املهنية: ال ـ 1ـ  2ـ  6

هــي عبــارة عــن مكتســا رــامل يــدمج قــرارات فكريــة ومهــارات حركيــة  
 .  ومواق  ثقافية واجتماعية

من امللاهيم االقتصادية الـيت رـاا    » Competency «يعد ملهوم الكلاية كما 
تزايــد النةــرة  إىليرجــع ذلــك ،  يف جمــال الرتبيــةـ    نســبياـ    اســتخدامها حــديثا

حتقق مردودا بأقل تكللـة  أن  التعليم باعتباره عملية استثمارية ميكن إىلاالقتصادية 
 .  وجهد ويف أقصر وقت

 الكفاءة العلمية: ـ  2ـ  2ـ  6

هي نةام معارف تصورية وأدائية منةمة وفق تصـميم عملـي علمـي حمـاط     
 .  (2)بأسس علمية

السباحة هي إحدى األنش ة املائية املتعـددة الـيت يسـتخدم     السباحة: ـ  3ـ   6
فيها اللرد جسمه للتحر  خالل الوسط املائي الذي يعد ةريبا نوعا ما عليه بصـلته  

فالوضـع الـذي   .  ين الوسط الذي اعتـاد التحـر  فيـه )األرضـ    وس ا لتل  كليا ع
تـأثريات ضـغط املـاء     إىليتخذه يف املاء خمتل  كليـا عنـه يف األرغ باإلضـافة    

على جسم السبا  واليت قد حتدث عنه تغـريات فسـيولوجية يف األجهـزة الداخليـة     
ــا وتعرضــه لكــثري     إىلباإلضــافة  ــذا الوســط الغري ــأثريات النلســية يف ه ــن الت م
 .  (3)االنلعاالت

التـدريا الرياضـي كمصـ لح بينـت أراء العلمـاء       التدريب الرياضـي:  ـ  4ـ   6
حيث كـان لكـل مـنهم ملهومـه اخلـاص والـذي يتحـدد وفقـا         ،  تعري  مشرت  له

 .  الجتاهاته فلسلته وجمال التخصص

أو  من وجهة النةر الليزيولوجية يعرف التـدرياه هـو جمموعـة التمرينـات    
تغـيري وظيلـي يف   أو  إحـداث تكيـ    إىلاجملهودات البدينة املوجهة واليت تؤدي 

 .  أجهزة وأعضاء اجلسم الداخلية لتحقيق مستوى عال من اإلجنا  الرياضي

البـنني والبنـات الـذين تـرتاو      ،  هم الصغار مـن اجلنسـني   الناشئني: ـ   5ـ   6
كل من مراحل ال لولـة   وتندرج هذه السنوات حتت،  سنة  13ـ  5)أعمارهم ما بني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   22ص ، نلس املرجع ، حممد بوعالق )1(
 .   42ص ، مرجع سابق ، اللتالوي سهيلة حمسن )2(
 ، عمـان  ، دار اللكـر لل باعـة والنشـر والتو يـع     ، افتخار أمحد: مبادئ وأسـس السـباحة   ، قاسم حسن حسني )3(

 .   11ص ، 2000



 عالقة الكفاءة املهنية والعلمية بأداء مدربي السباحة يف عملية إعداد الناشئني )09 ـ 12( سنة بأندية رابطة والية اجلزائر 69

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

ســنة  12ـ    11( ومرحلــة ال لولــة املتــأخرة،  ســنوات  تقريبــا10ـ    8) املتوســ ة
 .(1)ة مرحلة املراهقة األوىلوبداي،  تقريبا 

وهــو األداة العلميــة التدريبيــة بلعــل املعــارف   املــدرب الرياضــي: ـ   6ـ    6
قيادة عمليـة الرتبيـة   واخلربات واملعلومات الرياضية كما أنه رخصية تربوية تتوىل 

 .  والتعليم ويؤثر مباررة يف الت وير الشامل واملتزن لشخصية الرياضي
اليت يقع على عاتقها القيم بالتخ يط والقيـادة وتنةـيم    ةلشخصيا أيضا:وهو 

 .  (2)التدريا وتوجيه الالعبني خالل املنافسات تاخل وات التنليذية لعمليا

 الدراسة االستطالعية: ـ  7

واليت تت لـا منـا   ،  ألهمية موضوا حبثنا ودقته واجلوانا املراد دراستهانةرا 
باإلضـافة إىل اخلصـائص   ،  جهد كبري واجتهاد مقنن حسا اإلمكانيات املتوفرة لدينا

 جاءت الدراسة االست العية على النحو األتي:،  اليت تتميز بها عينة البحث

ة وحتديـد املشـكلة ثـم    قمنا يف بداية األمـر وبعـد اختيـار موضـوا الدراسـ     
بدراسـة ميدانيـة اسـت العية    ،  صياةة اللرضيات والعينة اليت سنجري عليها الدراسـة 

  لالبـالا  مسبح باب الـزوار ،  مسبح أمحد ةرمولعلى بعض املسابح بالعاصمة)
وكانت لنا لقاءات مـع بعـض املـدربني وبـر  بعـض      ،  على عمل بعض املدربني

والتكـوين الرياضـي يف السـباحة وخصوصـا مـع      األسئلة عليهم خبصوص اإلعداد 
والغـرغ منهـا هـو إيضـا  بعـض امللـاهيم املتعلقـة        ،  اللئات العمرية الصـغرى 

 .  مبوضوا الدراسة

ثم بعد ذلك تلتها  يـارات ميدانيـة إىل مقـر راب ـة واليـة اجلزائـر للسـباحة        
 وكان لنا نقـاش مـع رئـيس الراب ـة الـذي أمـدنا بـبعض املعلومـات واإلحصـاءات         

وعــدد األنديــة ،  املتعلقــة بتو يــع وتقســيم النــوادي علــى مســتوى مســابح الواليــة
وكان لنـا لقـاء مـع بعـض رؤسـاء      ،  واملدربني القائمني على إعداد اللئات الصغرى

واملدراء اللنيني لبعض األندية وأجرينا معهـم مقـابالت رخصـية وبرحنـا علـيهم      
 .  ة البحثبعض األسئلة اليت تقربنا نوعا ما من فهم مشكل

قمنا بعد ذلك بصياةة أسئلة علـى رـكل اسـتبيان لغـرغ تقصـي احلقـائق       
وعمـل املـدربني وببيعـة هـذه     ،  واالبالا علـى واقـع إعـداد النارـئني وتكـوينهم     

ــة ــاتذة       . العالق ــض األس ــرف وبع ــتاذ املش ــى األس ــه عل ــتبيان مت عرض ــذا االس ه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2004 ، مصـر  ، املركز العربي للنشـر  ، املوهبة الرياضية واإلبداا احلركي حيي السيد إمساعيل احلاوي: )1(
 .  21ص

 .   27ص ، نلس املرجع ، مليت إبراهيم محاد )2(
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وملهومـة وحتقـق   والغرغ منه هو التأكد مـن أن األسـئلة واضـحة    ،  املتخصصني
وبعد مراجعـة األسـئلة والتصـحيح وتغـيري     . ةرغ الدراسة وختدم فرضيات البحث
مـدربني   07قمنا بتو يع البعض منها علـى  ،  البعض منها حسا مالحةات األساتذة

ثم بعـدها بأيـام و عنـا االسـتبيان علـى عينـة       ،  مدراء فنيني وقمنا باسرتجاعها 03و
جنا أن اإلجابة على األسئلة كانت بصدق وجدية مـن  واستنت،  البحث كمرحلة نهائية

 .  برف عناصر عينة البحث

 :جمتمع الدراسة ـ  8

  إن جمتمــع البحــث يعــا مجيــع ملــردات الةــاهرة الــيت يدرســها البحــث 
فإنه حيـدد مجهـور حبثـه    ،  فالباحث الذي يعد حبثه يف دراسة ظاهرة أو مشكلة ما

 .  (1)أو املشكلة اليت لتارها أو جمتمع حبثه حسا املوضوا أو الةاهرة
الدراسة الت بيقيـة عليهـا    إجراءاللئة اليت نريد أفراد  إن جمتمع الدراسة ميثل 

لبحث مـدربي  األصلي لتمع اجملكان ف،  واملناسا هلذه الدراسة املتبعوفق املنهج 
القائمني على إعداد وتكوين السباحني على مستوى األنديـة التابعـة لراب ـة    السباحة 

  31مـو عني علـى )  ،    مـدرب 129)والذين كـان عـددهم   . والية اجلزائر للسباحة
ــادي ومجعيــة رياضــية واملــدراء اللنــيني الرياضــيني هلــذه األنديــة واجلمعيــات  . ن

  129ومنـه اجملتمـع األصـلي لدراسـتنا هـو )     .  31الرياضـية وعـددهم اإلمجـالي )   
 .    مدير فا رياضي31مدرب و)

 :البحثعينة   ـ  9 

إن ،  اختيار الباحـث للعينـة مـن اخل ـوات واملراحـل اهلامـة للبحـث        يعترب
األهداف اليت يضعها الباحث لبحثه واإلجـراءات الـيت سيسـتخدمها سـتحدد ببيعـة      

هل سـيأخذها عينـة واسـعة و ثلـة أم عينـة حمـددة؟ هـل        ،  العينة اليت سيختارها
 .  (2) سي بق دراسته على كل األفراد أم لتار قسما منهم فقط؟

: عينـة مـن املـدربني   ،  لقد مت اختيارنا للعينة ب ريقة قصدية )عينة مقصودة 
  ســنة لألنديــة 12ـ    09)واملتمثلــة يف مجيــع مــدربي الســباحة  لللئــات العمريــة 

،    مـدرب ومدربـة  67الرياضية التابعة لراب ـة واليـة اجلزائـر للسـباحة وعـددهم )     
حيث ميارسون نشابهم الرياضي علـى  ،    نادي ومجعية رياضية31مو عني على )

عينـة مـن املـدراء اللنـيني الرياضـيني: لقـد مت       .   مسابح بوالية اجلزائر05مستوى )
أخذ مجيع املدراء اللنيني الرياضيني هلذه األنديـة واجلمعيـات الرياضـية وعـددهم     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار  ، 7ط ، ملهومه وأدواتـه وأسـاليبه  –كايد عبد احلق: البحث العلمي  ، عبد الرمحان عدس ، ذوقات عبيدات )1(

 .  99ص ، 2001 ، اللكر لل باعة والنشر والتو يع
 .  99ص ، مرجع سابق ، كايد عبد احلق ، عبد الرمحان عدس ، ذوقات عبيدات )2(
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 .    مدير فا رياضي31)
 أدوات البحث: ـ  10

  امل روحة وللتحقق من صـحة فرضـيات  قصد إجياد حلول إلركالية البحث 
واســتخدام جمموعــة مــن األدوات جلمــع ،  لــزم علينــا إتبــاا بــرق علميــة للدراســة
وجمموعة من الوسـائل اإلحصـائية لتحليـل    ،  املعلومات اليت ختدم موضوا البحث

 : حيث مت استخدام األدوات والوسائل التالية،  تحصل عليهاتاملع يات والنتائج اليت س
اليت يص لح عليهـا ب =الببليوةرافيـا+ أو املـادة     : الدراسة النظرية ـ   1ـ   10
،  جمـالت ،  مـذكرات ،  حيث مت االستعانة باملصادر واملراجع من كتـا ،  اخلربية

 .  يف مجع املعلومات اليت هلا صلة وعالقة مبوضوا الدراسة،  جرائد رمسية
ت رخصـية مـع رئـيس    ولقـد كانـت لنـا مقـابال     : املقابلة الشخصية ـ 2ـ 10

مقابالت مع بعض املدراء اللنيني الرياضيني لألنديـة  ،  راب ة والية اجلزائر للسباحة
وكان موضوا هذه املقابالت جمموعة من األسئلة تتمحور حـول عمـل   ،  الرياضية

املــدربني القــائمني علــى إعــداد وتكــوين اللئــات الصــغرى ورأيهــم حــول النتــائج 
واملستوى العلمي واملهـا للمـدربني   ،  عداد والتكويناةصل عليها يف جمال اإل

واألسلوب املهـا ونوعيـة الـربامج التدريبيـة املنتهجـة ومـدى حتقيقهـا لألهـداف         
   .  املس رة

حتتــوي اســتمارة االســتبيان املوجهــة للمــدربني علــى   االســتبيان: ـ   3ـــ 10
للمـنهج   متت صياةتها إلجياد حلول ملشـكلة البحـث تبعـا   ،  جمموعة من األسئلة

وقـد مت تصـميم هـذا االسـتبيان وصـياةة      ،  العلمي الـذي اتبعنـاه يف هـذه الدراسـة    
إىل أراء وتوجيهـات األسـتاذ املشـرف وبعـض      ااألسئلة والعبارات وكتابتهـا اسـتناد  

األســاتذة املختصــني يف اجملــال الرتبــوي والرياضــي مبــا يتمارــى مــع موضــوا 
بيان يف مضـمونه علـى عبـارات يف    احتـوى االسـت  ولقد . وإركالية البحث وفروضه

،    سـؤال ملتـو   02)،    أسـئلة مغلقـة  08منهـا ) ،    سـؤال 24ركل أسئلة عددها )
وحتتـوي اسـتمارة االسـتبيان املوجهـة     .   سؤال من النـوا املغلقـة امللتوحـة   14و)

منهـا  ،    سـؤال 11للمدراء اللنيني الرياضيني علـى جمموعـة مـن األسـئلة عـددها )     
 .  أسئلة من النوا املغلقة امللتوحة  09و)،    سؤال ملتو 02)

 جماالت البحث: ـ  11

 اجملال الزمين: ـ  1ـ  11

 22مت تو يع استمارات االستبيان على أفراد العينة يف اللرتة املمتدة مـا بـني   
أمـا فيمـا لـص    ،  أيـام  05ومت اسرتجاعه بعـد  ،  2008ـ   03ـ   29إىل  2008ـ   03ـ 

املقابلة فقـد مت إجراؤهـا مـع بعـض رؤسـاء األنديـة واملـدراء اللنـيني الرياضـيني          
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كما كانت لنا مقابلـة مـع رئـيس    ،  2008املسؤولني على مستوى األندية يف فيلري 
 .  2008راب ة والية اجلزائر للسباحة يف مارس 

 اجملال املكاني:  ـ  2ـ  11

على مستوى املسابح اليت تتدرب فيها األنديـة   ، لقد أجريت الدراسة امليدانية
 مسبح أمحد ةرمـول ) :واجلمعيات الرياضية التابعة للجزائر العاصمة وهي كالتالي

 .   مسبح الدرارية،  جويلية 05مسبح ،  مسبح باب الزوار،  ماي 01مسبح ، 
أما فيما لص املقـابالت الـيت أجريناهـا مـع رؤسـاء األنديـة واجلمعيـات        

 فقد متت على مستوى املسابح املذكورة أعاله،  املدراء اللنيني الرياضيني،  الرياضية
 . وعلى مستوى راب ة اجلزائرية للسباحة،  املقر االجتماعي لبعض األندية الرياضية، 

 مقارنة النتائج بالفرضيات: ـ  12

مـن  األوىل  ةاخلـاص باللرضـي  األول  تلسري نتائج اةـور  ـ الفرضية األوىل:
 .  على عبارات اةور األول من االستبيان املدربني إجاباتخالل 

 .  اخلاص بإجابات املدربنياألول  لعبارات احملور الداللة اإلحصائية(: 39جدول رقم)

املـدربون القـائمون علـى    أن  من اعتقاد ملادهاألوىل  اجلزئيةتن لق اللرضية 
  سـنة ال تتـوفر لـديهم كلـاءة مهنيـة      12ـ   09) إعداد وتكوين سباحي اللئة العمرية
فان القا من خمتلـ  هـذه القـراءات واسـتنادا     ،  واملؤهالت العلمية الكافية والال مة

ة الـذكر واملؤكـدة ب ـرق    ق  السـاب 39النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقـم)  إىل
تراجع مستوى اإلعداد وتكـوين سـباحي هـذه اللئـة     أن  فإنها تليد،  إحصائية علمية

ونوعيـة ودرجـة   ،  نقص كلـاءة املـدربني املهنيـة    األوىل إىل العمرية يعود بالدرجة
مؤهالتهم العلمية اليت ال تتمارى وال تتناسا مع مت لبات إعداد وتكوين سـباحي  

 اخلاص بإجابات املدربني األول  نتائج احملور
 2كا     

 العبارات
  2كا

 احملسوبة
  2كا

 اجملدولة
 الداللة 

 اإلحصائية
 دالة / / 01العبارة رقم 
 دالة 81.07 73.09 02العبارة رقم 
 دالة 81.07 18 03العبارة رقم 
 دالة 84.03 06.24 04العبارة رقم 
 دالة 99.05 8.14 05العبارة رقم 
 دالة 84.03 06.08 06العبارة رقم 
 دالة 84.03 26.04 07العبارة رقم 
 دالة 84.03 6.21 08العبارة رقم 
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وبهـذا  ،  حيـث تـأتي هـذه النتيجـة م ابقـة لتوقعـات الباحـث       ،  مريـة هذه اللئـة الع 
 .  قد حتققت من خالل النتائج اةصل عليهااألوىل  حنكم بأن اللرضيةأن  نست يع

مـن خـالل    الثانيـة  ةاخلـاص باللرضـي   الثانيتلسري نتائج اةور  الفرضية الثانية:
 .  االستبيانعلى عبارات اةور الثاني من املدربني  إجابات

 .  الثاني اخلاص بإجابات املدربنيلعبارات احملور  الداللة اإلحصائية:  (40جدول رقم)

نقـص اخلـربة   بنيت اللرضية اجلزئيـة الثانيـة علـى أسـاس اعتقـاد ملـاده أن       
والتكوين العلمي واملها ملدربي السباحة له انعكاس سـل  علـى إعـداد وتكـوين     

ــائج املتحصــل عليهــا يف  ،    ســنة12ـ    09الســباحني النارــئني ) فمــن خــالل النت
واملبينـة يف  ،  يقـة إحصـائية  اجلداول السابقة املتعلقة باةور الثاني واملؤكدة ب ر

حيـث أن نقـص   ،  فإنها جاءت مؤكـدة لصـحة فرضـية الباحـث    ،   40اجلدول رقم)
خــربة املــدربني وتكــوينهم العلمــي واملهــا يــؤثر ســلبيا علــى إعــداد وتكــوين   

ومنـه توجـد فـروق ذات    ،  السباحني النارئني يف النواحي اللنيـة والبدنيـة والنلسـية   
تنتج أن اللرضـية الثانيـة قـد حتققـت مـن خـالل النتـائج        وعليه نس،  داللة إحصائية
 .  اةصل عليها

من  الثالثة ةاخلاص باللرضي الثالث تلسري نتائج اةور : الفرضية الثالثة
 . على عبارات اةور الثالث من االستبياناملدربني  إجاباتخالل 

 .  بإجابات املدربنيالثالث اخلاص لعبارات احملور  الداللة اإلحصائية(: 41جدول رقم )

 نتائج احملور الثاني اخلاص بإجابات املدربني 
 2كا     

 العبارات
  2كا

 احملسوبة
  2كا

 اجملدولة
 الداللة 

 اإلحصائية
 دالة 81.07 59.15 09العبارة رقم 
 دالة 84.03 06.17 10العبارة رقم 
 دالة 84.03 06.08 11العبارة رقم 
 دالة 81.07 32.29 12العبارة رقم 
 دالة 99.05 7.09 13العبارة رقم 
 دالة 84.03 6.09 14العبارة رقم 
 دالة 84.03 4.05 15العبارة رقم 
 دالة 99.05 1.09 16العبارة رقم 

 نتائج احملور الثالث اخلاص بإجابات املدربني 
 2كا     

 العبارات
  2كا

 احملسوبة
  2كا

 اجملدولة
 الداللة 

 اإلحصائية
 دالة 81.07 32.29 17العبارة رقم 
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الكلـاءة املهنيـة والعلميـة    أن  بنيت اللرضية اجلزئية الثالثة على اعتقاد ملـاده 
تسـاهم يف اإلعـداد والتكـوين اجليـد لللئـات النارـئة وذلـك مـن          ملدربي السباحة

فمـن  ،  خالل التخ يط اجليد وإتباا الـربامج التعليميـة والتدريبيـة العلميـة احلديثـة     
خالل خمتل  النتائج املتحصل عليها يف اجلداول السابقة املتعلقة باةور الثالـث  

أن  نـرى ،   41يف اجلدول رقـم )  واملبينة،  من االستبيان واملؤكدة ب ريقة إحصائية
الــربامج امل بقــة واملنتهجــة مــن بــرف املــدربني ال تتمارــى وال ت ــابق الــربامج 

هـذا راجـع   ،  التعليمية والتدريبية العلمية احلديثـة يف السـباحة مـع اللئـات النارـئة     
وعدم ت لعهم على الدراسات احلديثـة يف جمـال   ،  لنقص كلاءاتهم املهنية والعلمية

،  وقد جـاء هـذا م ابقـا لتوقعـات الباحـث     ،  وتدريا السباحة لللئات النارئةتعليم 
قــد  الثالثــةاللرضــية أن  وعليــه نســتنتج،  ومنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية
 .  حتققت من خالل النتائج اةصل عليها

 الفرضية الرابعة:

 إجابـات مـن خـالل    الرابعـة  ةاخلـاص باللرضـي   الرابـع  تلسري نتائج اةـور 
 .  على عبارات اةور الرابع من االستبيان اخلاص بهم اء اللنيني الرياضينياملدر

 .  الرابع اخلاص بإجابات املدراء الفنينيلعبارات احملور  الداللة اإلحصائية (:42جدول رقم )

 دالة 99.05 3.10 18العبارة رقم 
 دالة 99.05 7.06 19العبارة رقم 
 دالة 84.03 4.05 20العبارة رقم 
 دالة 99.05 1.09 21العبارة رقم 
 دالة 99.05 3.09 22العبارة رقم 
 دالة 99.05 9.13 23العبارة رقم 
 دالة 81.07 98.13 24العبارة رقم 

 نتائج احملور الرابع اخلاص بإجابات املدراء الفنيني الرياضيني
 2كا     

 العبارات
  2كا

 احملسوبة
  2كا

 اجملدولة
 الداللة 

 اإلحصائية
 دالة 84.03 07 02العبارة رقم 
 دالة 81.07 42.09 03العبارة رقم 
 دالة 84.03 14.05 04العبارة رقم 
 دالة 84.03 07 05العبارة رقم 
 دالة 99.05 35.07 06العبارة رقم 
 دالة 99.05 98.07 07العبارة رقم 
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املسـريون القـائمون علـى    بنيت اللرضية اجلزئية الثالثة على اعتقـاد ملـاده أن   
يولون أهميـة للمـؤهالت العلميـة والقـدرات املهنيـة للمـدربني مـن         أندية السباحة ال

فمـن خـالل   ،    سـنة 12ـ    09أجل اإلعداد والتكوين اجليـد لسـباحي اللئـة العمريـة)    
خمتل  النتائج املتحصل عليهـا يف اجلـداول السـابقة املتعلقـة بـاةور الرابـع مـن        

  حبيـث جنـد أن   42دول رقـم) واملبينة يف اجل،  االستبيان واملؤكدة ب ريقة إحصائية
هنــا  مــدربون ميارســون مهنــتهم وهــم ال حيملــون رــهادات علميــة ومل يتلقــوا أي 

،  وقد جـاءت النتـائج م ابقـة لتوقعـات الباحـث     ،  تكوين يف تعليم وتدريا السباحة
 وعليه نستنتج أن اللرضية الرابعة قد حتققت  ،  ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية

 مقارنة النتائج بالفرضية العامة: ـ  
 .  (: مقارنة النتائج بالفرضية العامة43ـ  اجلدول رقم )  

 النتيجة صياغتها الفرضية 
 الفرضية اجلزئية 

 األوىل
ـ  09املدربون القائمون على إعداد وتكوين سباحي الفئة العمرية ) ـ  

 حتققت . الكافية والالزمة(سنة ال تتوفر لديهم كفاءة مهنية واملؤهالت العلمية 12

 الفرضية اجلزئية 
 الثانية

نقص اخلربة والتكوين العلمي واملهين ملدربي السباحة له انعكاس سليب  ـ  
 . ( سنة12ـ  09على إعداد وتكوين السباحني الناشئني )

 حتققت
 

 الفرضية اجلزئية 
 الثالثة

اإلعداد والتكوين  الكفاءة املهنية والعلمية ملدربي السباحة تساهم يف ـ  
اجليد للفئات الناشئة وذلك من خالل التخطيط اجليد وإتباع الربامج 

 . التعليمية والتدريبية العلمية احلديثة
 حتققت

الفرضية اجلزئية 
 الرابعة

املسريون القائمون على أندية السباحة ال يولون أهمية للمؤهالت العلمية  ـ  
والقدرات املهنية للمدربني من أجل اإلعداد والتكوين اجليد لسباحي الفئة 

 . ( سنة12ـ  09العمرية)
 حتققت

الكفاءة املهنية والعلمية ملدربي السباحة تساهم يف جناح عملية اإلعداد  ـ   الفرضية العامة
 حتققت . ( سنة12ـ  9التكوين اجليد الشامل واملتزن لسباحي الفئة العمرية)و

اللرضــيات األربعــة الــيت اقرتحهــا أن    يــبني43مــن خــالل اجلــدول رقــم )
وهـذا مـا أثبتتـه النتـائج املتحصـل      ،  الباحث كحلول ملشكلة البحث قـد حتققـت  

واملبينـة  ،  اللنـيني الرياضـيني  عليها من خالل االستبيان املوجه للمدربني واملـدراء  
اللرضـية العامـة للبحـث    أن  ومنه نسـتنتج ،   42  )41  )40  )39يف اجلداول رقم )

الكلاءة املهنية والعلمية ملـدربي السـباحة تسـاهم يف    أن  ملادهاواليت ،  قد حتققت

 دالة 99. 05 35. 07 08العبارة رقم 
 دالة 81. 07 10 09العبارة رقم 
 دالة 81. 07 08 10العبارة رقم 
 دالة 84. 03 14. 09 11العبارة رقم 
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ـ    9)جنا  عملية اإلعداد والتكوين اجليد الشامل واملتـزن لسـباحي اللئـة العمريـة    
 .  سنة  12

 : االستنتاج العام ـ 

ومـن خـالل اللرضـيات    ،  على ضوء مـا توصـلت إليـه نتـائج هـذه الدراسـة      
جنا  عملية إعداد وتكوين السـباحني النارـئني خاصـة اللئـة     أن  امل روحة نستنتج

علــى كلــاءة املــدرب املهنيــة األوىل    تعــود أساســا وبالدرجــة12ـ    09) العمريــة
ــة ــة ،  والعلمي ــة الــيت جيــا والعناي ــة  أن  واألهمي ــا مســريي ومســئولي األندي يوليه

،  الرياضية لسـباحي هـذه املرحلـة مـن خـالل تـوفري الـدعم واإلمكانيـات املاديـة         
 واالختيار اجليـد للمـدربني الـذين تتـوفر فـيهم الشـروط العلميـة واملهنيـة الال مـة         

 .  نارئةومستوى تأهيلهم العلمي واملها يف ميدان تدريا السباحة لللئات ال
أن أةلبية املـدربني ال  ،  فمن خالل ما توصلنا إليه من نتائج يف هذه الدراسة

وهـذا مـن خـالل املـؤهالت العلميـة      ،  تتوفر فيهم الكلاءة العلمية واملهنية الال مـة 
ونقــص تكــوينهم وتأهيلــهم ،  واخلــربة املكتســبة يف امليــدان املهــا التخصصــي

فهم ال يهتمون مبتابعة ومزاولـة  ،  لئات النارئةاملها يف تعليم وتدريا السباحة لل
وعدم حضـورهم امللتقيـات واجملـالس العلميـة يف     ،  الدورات التكوينية والرسكلة

ذلك أةلبيتهم ليس لـديهم درايـة بالدراسـات احلديثـة      إىلض  ،  جمال ختصصهم
املتعلقة بتعليم وتـدريا السـباحة للنارـئني وإعـداد وخت ـيط بـراجمهم التعليميـة        

،  هذا كله يدل على نقص يف مستوى تكوين وإعداد السباحني النارـئني ،  والتدريبية
نقص اخلربة والتكوين العلمي واملها ملدربي السـباحة لـه انعكـاس سـل  علـى      ف

الكلــاءة املهنيــة والعلميــة أن  ونســتنتج أيضــا. إعــداد وتكــوين الســباحني النارــئني
ين اجليـد لللئـات النارـئة وذلـك مـن      ملدربي السباحة تسـاهم يف اإلعـداد والتكـو   

خالل التخ ـيط اجليـد وإتبـاا الـربامج التعليميـة والتدريبيـة العلميـة احلديثـة الـيت          
 .  تتمارى مع مت لبات النمو وخصائص السباحني

ــن االســتبيان    ــع م ــائج اةــور الراب ــن خــالل نت  نياملســئولأن  ونســتنتج م
يولــون أهميــة للمــؤهالت العلميــة واملســريون القــائمون علــى أنديــة الســباحة ال 

والقــدرات املهنيــة للمــدربني عنــد تــوظيلهم مــن أجــل اإلعــداد والتكــوين اجليــد  
،  حبيث جند مدربون ال حيملـون رـهادات علميـة ختصصـية    ،  للسباحني النارئني

وهــذا كلــه ال لــدم ت ــوير وحتســني ،  فهنــا   ارســة عشــوائية وســوء التســيري
 .  جلزائريةاملستوى الرياضي للسباحة ا

 اخلامتة: ـ  
لقد حاولنا جاهدين مـن خـالل حبثنـا هـذا أن نـبني أهميـة كلـاءة املـدرب         
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فـاللرتة ال ويلـة إلعـداد    ،  املهنية والعلمية يف إعـداد وتكـوين السـباحني النارـئني    
النشء للمستويات الرياضية العالية والت وير الشامل املتزن لقـدراتهم وخصائصـهم   

يكــون ملمــا باألســس النةريــة والعمليــة املختللــة لعلــم يت لــا مــن املــدرب أن 
وضـرورة إملامـه باخلصـائص    ،  وأن يتقن املهارات احلركية يف السباحة،  التدريا

كمـا جيـا أن يلـم باملعـارف واملعلومـات      ،  املميزة لتدريا السـباحني النارـئني  
وعـدم  ،  ياضياألساسية يف اللروا وامليادين العلمية اليت ترتبط بعملية التدريا الر

بــل العمـل علــى  ،  االكتلـاء مبــا وصـل إليــه مـن درجــة التأهيـل العلمــي واملهـا     
،  االستزادة واالبالا الدائم على كل ما يستجد من املعارف واملعلومـات احلديثـة  

ومن هنـا ت ـر  فكـرة إدرا     . ومسايرة الت ور والتقدم العلمي يف اجملال الرياضي
لعلميـة يف جنـا  عمليـة إعـداد وتكـوين السـباحني       أهمية كلاءة املدرب املهنية وا

 .  النارئني
وان القـا  ،  ومن خالل مجع املع يات النةرية والت بيقية املرتب ـة بالبحـث  

وبعـد عـرغ النتـائج و حتليلـها خبصـوص      ،  من مشكلة م روحة معارـة ميـدانيا  
ـ    09 )أهمية الكلاءة املهنية والعلمية ملدربي السباحة يف إعـداد وتكـوين النارـئني   

فكـان اهلـدف الـذي يرمـي إليـه      ،  حد كبري إىلتبدو من قية  جفهذه النتائ،  سنة  12
الباحث هو الكش  عن أهمية كلاءة املدرب يف إعداد وخت ـيط الـربامج التعليميـة    

الـيت مـن خالهلـا ميكـن     ،  باألسس العلمية واحلديثة يف ميـدان السـباحة   ةوالتدريبي
وهـذا  ،  النار  اليت تراعي خصائص ومت لبـات منـوه  ت وير وتنمية قدرات السبا  

ومن خـالل النتـائج العامـة    . كله يتحدد بكلاءة وقدرات املدرب يف جمال ختصصه
 املتحصل عليها جند:  

قصور يف اإلعداد املها للمدرب وبالتالي ال يضمن يف بناء وإعداد وخت يط ـ  
 .   قدرات السبا  النار الربامج ذات فعالية واجيابية اليت تسمح بت وير خمتل

ضع  مستوى املدربني يف الثقافة التدريبيـة واملعرفيـة والـذي اليضـمن     ـ  
باملبــادئ األساســية للتــدريا  همإملــامعــدم و،  جنــا  العمليــة التدريبيــة التعليميــة

كان لـه أثـر علـى ضـع  مسـتوى التكـوين        الرياضي احلديث والعلوم املرتب ة به
 .  وى األنديةالرياضي للنارئني على مست

قصور وضع  كبري للمدربني يف بناء وخت ـيط ووضـع أهـداف واضـحة     ـ  
امل بقـة ال تتمارـى وال تسـمح     ةالربامج التدريبيـ أن  كما،  امجاملعامل وحمددة للرب

 .  بت وير وتنمية قدرات السباحني النارئني
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دراسة ميدانية لرابطة  الصالبة النفسية لدى حكام كرة القدممستويات 

 الوالئية لكرة القدم

 عبد العزيز ساسي  . د
  نبيل منصوري أ. 

 امللخص:

التعرف على مستويات الصالبة النلسية لـدى حكـام كـرة     إىلهدفت الدراسة 
ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان  استخدم الباحثـان املـنهج الوصـلي املـنهج     ،  القدم

حكـام رئيسـيني    06 حكما للساحة و 14حكما  20الوصلي التحليلي على عينة من 
وببـق  ،  لقـدم اختريوا ب ريقة عشوائية من حكام كرة القدم للراب ـة الوالئيـة لكـرة ا   

إىل أن وتوصـلت النتـائج   ،  عليهم مقياس الصالبة النلسية املعد من برف الباحثـان 
مستوى الصالبة النلسية كان عـال يف كـل أبعـاده مـا عـدا بعـد الـتحكم ويف ضـوء          

 ذلك أوصى الباحثان مبا يلي:

الرتكيــز علــى اجلوانــا النلســية للحكــام مــع اجلوانــا البدنيــة عنــد    ـ    1
 .  خالل الندوات التحسيسية والتصحيحيةأو  لرتقيةاختبارات ا

 .  لدى احلكام واجتاههم حنو مهنة التحكيم للشخصية االجيابية السمات تنميةـ   2

 . االلتـزام  علـى  تنمية الصالبة النلسية لدى حكام كرة القدم و مسـاعدتهم ـ  3

 ودافعيـتهم  قدرتهم املنافسات وتنمية بةروف والتحكم ميارسونها األنش ة  اليت حنو

 .  التحدي على

 : مقدمة وأهمية البحثـ 

،  النلسـية  الضـغوط  روافـد  وتعـددت  فيـه  كثـرت   مًنـا  املعاصر اإلنسان يعيش
 مـن  الكـثري  يواجـه  اللـرد  جعـل   ـا  واملتالحـق  السـريع  بـالتغري  العصـر  هذا وامتا 

 الشخصـي  للتوافـق  وصـوال  احتياجاتـه  وتلبيـة  أهدافـه  حتقيـق  بريـق  يف التحـديات 
 عمليـة  إىل دائمـة  حاجـة  يف جنـده  البيئة مع اإلنسان تلاعل خالل ومن،  واالجتماعي

 .  اخلاصة والةروف الذاتية مكوناته بني مستمرة موائمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربيد اإللكرتونـي ـ  بالبويرةـ  آكلي حمند أوحلاج  جامعةـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 

@yahoo.fr2610Email : aziz_saci 
 الربيد اإللكرتونـي ـ  بالبويرةـ  آكلي حمند أوحلاج  جامعةـ  البدنية والرياضيةوتقنيات النشابات  معهد علوم 

 :mansourisport@live.fr 



 نـبيل منصوري  .  أ  و د . ساسي عبد العزيز  80

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

  العصر احلـالي يف مجيـع جمـاالت احليـاة     ومع الت ور املتزايد الذي رهده 
وقد انعكس ذلـك علـى   ،  من احلاجات النارئة عن هذا الت وراملزيد  أدى إىل  ا

احلياة اإلنسانية يف حـد ذاتهـا فأصـبحنا نعـيش عصـرا مليئـا بالضـغوبات الكـبرية         
االجتمـاعي  أو  التكنولـوجي أو  الت ور السريع سواء يف اجملال العلمـي  إىلالعائدة 

املتسارا كل هذه األمور سـاهمت وسـاعدت يف تعقيـد أمـور احليـاة  ـا ولـدت        
الرئيسية الـيت تتصـ      ا اعترب الضغوط احد املةاهر ، توترات نلسية لدى األفراد
احلــادة  للــتغريات وهــذه الضــغوط مــا هــي إال انعكــاس،  بهــا حياتنــا املعاصــرة

 ,66p  2000( Marks (. والسريعة اليت برأت على كافة مناحي احلياة

 مثلما  القدم كرة إليها تستند اليت العمل أركان من أساسيا ركنا يعترب والتحكيم

 التحكـيم  مسـتوى  يعكسـه  ملا نةرا باألهمية تتص  خصوصية له متميزا ق اعا يشكل

 حيةـى  التحكيم أخذ هنا ومن،  برديا معا ذلك ارتبط حبيث املنافسات مستوى على

 االحتـادات  من فحسبوإمنا األهلية االحتادات صعيد على ليس كبريين واهتمام برعاية

والـدور   ب والتها وتعدد،  املنافسات ستوىمل الكبري ت ور مع خاصة والدولية القارية
 يـدير  الـذي  القاضـي  هـو  احلكـم أن  باعتبـار  إجناحهـا  يف التحكيم يلعبه الكبري الذي

داخـل   نـزاا أي  يف يلصـل  فهـو  القـانون  لـه  منحهـا  الـيت  السل ات حدود يف املباراة
 علـى  اإلداريـون أو  الالعبون يرتكبها اليت املخاللات ضد العقوبات ويوقع امللعا

 نزيها جاء كلما اجلمهور والالعبني بني ال مأنينة إراعة إىل وجوده ويرمز،  سواء حد

  04ص،  1997،  )هارون. واقتدار بكلاءة بواجبه وقيامه حماذيا

 اللعبة مستوى رفع يف تسهم اليت األساسية األمور أحد التحكيم من هنا أصبحو

 قيادتـه أثناء  العدالة ينشد الذي اللعبة قانون من احلكم مستمدة سل ة لكون عام بشكل

 ويشـجعهم  الالعبني محاس من قراراته سيزيد يف والصائا اجليد واحلكم،  للمباراة

 يسـهم   ـا أفضل  على نتائج واحلصول مستواهم لت وير اجلهد من املزيد بذل على

 .   03ص،  2005،  ) اخليكاني املتابع اجلمهور متعة يف فاعل بشكل

الداخليـة   احلكم الرياضي بالعديـد مـن عوامـل الضـغط النلسـي     أداء  ويرتبط
قـد   يف تراكمهـا  والـيت ،  وتأثرياتهـا  تتلاوت من حيث رـدتها وأنواعهـا   واخلارجية
وبشــكل يــؤثر علــى مســتوى قدراتــه البدنيــة ،  اإلنهــا  البــدني والــذها إىلتــؤدي 

على اختـاذ القـرار   القدرة أو  وقدرته على التحكم يف انلعاالته،  والنلسية بشكل عام
 .   ,1996Constbal،  2001،  مص لى،  1997،  الصحيح بشكل خاص )هارون

واملهــام اللريــدة الــيت الكــبرية األدوار إىل أن   ,2001Teipelيشــري تيبــل )إذ 
حيـث  ،  يقوم بها احلكم قد تكون مصدر رئيسي للضغوط اليت يتعرغ هلا احلكـم 
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كم وهـي: العمـل كملـاوغ ملناقشـة وحـل      هنا  ثالثة أدوار يقوم بها احلأن  يرى
وكقاضـي يعمـل علـى ت بيـق     ،  التوتر الذي ينشأ خـالل املنافسـة بـني املتنافسـني    

عمـل كموجـه   يوأخريًا ،  القواعد والقوانني اخلاصة باللعبة واختاذ القرارات املناسبة
يف . ومشـرف علـى كـل املشـاركني إلدارة كـل مـا حيـدث يف املنافسـة الرياضــية        

اسـتمرار اخلـالف    إىل ا قد يؤدي ،  لتل  إدرا  املتنافسني هلذه األدواراملقابل 
والتضارب بني املشاركني يف معةم املنافسات وبشـكل حيـتم علـى احلكـم حـل      

  ,1990Weinberg, & Richardsonورراردسـون )   ويؤكـد وينـربج  . هـذه اخلالفـات  
مثل هذه األدوار واملهمات اللريدة ةالبًا ما تكون سبا رئيسي يف تعـرغ  أن  على

خاصـة وأنـه ةالبـًا مـا تكـون      ،  القلق والتوتر و يادة الضـغوط النلسـية   إىلاحلكام 
يف ،  أخ اء احلكام عرضة للتدقيق والنقد واملناقشة من قبل العامـة وبشـكل علـا   

 .  لةيقيم جنا  احلكم إال من قأو  املقابل ال يلح 

 اإلشكالية: ـ  1 

 يف املـؤثرة  االجيابية الشخصية ومسات عوامل أهم أحد النلسية الصالبة تعترب
 االرتقـاء  اسـت عنا  كلمـا  لـذا ،  الرياضـية  راتاالنتصـا  وحتقيـق  األداء مبستوى االرتقاء

 اسـت عنا ،  يف ظروف املنافسة والتـدريا  الرياضيني لدى النلسية الصالبة مبستويات

 .   اتاالجنا وحتقيق واخلارجية الداخلية الشخصية العوائق على االنتصار

أكثـر   هـم ،  نلسية صالبة األكثر أن األفراد ,Kopasa) 1984 ا )كوبا أوكدتفقد 
 .   اواجنا ومقاومةصمودا 

األوضـاا   مواجهة على اللرد تساعد أن الصالبة  ,Maddi)2200) مادي يرى كما
 الضـارة  اآلثـار  مـن  حبمايـة أو حصـانة   وتـزوده  الضـاة ة  واملواقـ   والتوتر الصعبة

 .  احلياة مصاعا مع التكي  على وتساعده النلسية صحته وتصون اةتملة

احلكام هو أحـد أهـم املكونـات الرئيسـية للرياضـة إذا مل يكونـوا       أن  ومبا
وألنهم كذلك ملا ميثلونه مـن أهميـة فهـم مبثابـة     ،  عمودها اللقري وأهم أضالعها

ايد الذي حيرص على إدارة املباراة يف ن اق احـرتام قـانون الرياضـة    الرياضي اة
،  وهم بهذا االعتبار مهيئون أكثر من ةريهم للقيام بـذلك الـدور بـدنياً   ،  نصًا وروحًا

ولكونهم يلصلون بني اللـرق املتنافسـة داخـل امللعـا فقـد أصـبحوا       . وذهنيًا،  وفنيًا
األمـر الـذي يولـد    ،  ومجاهري،  وإداريني،  ومدربني،  حمط أنةار اجلميع من العبني

ضغط نلسيا رهيبا لدى احلكم ال يست يع الكل حتمله ما مل تكن لديه صـالبة نلسـية   
رديدة يست يع من خالهلا التكي  مع الضغط ومت لباته وكذا مواجهته وألجـل ذلـك   

 . ما مستوى الصالبة النلسية لدى حكام كرة القدمن ر  التساؤل التالي : 
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 أهداف الدراسة: ـ  2 

 إىل : تسعى الدراسة 

 .  معرفة حكام كرة القدم مللهوم الصالبة النلسية لديهم ـ  1
 .  معرفة مستوى الصالبة النلسية املميز لدى حكام كرة القدمـ  2

 : فرضية البحث ـ 3

 .  مستوى الصالبة النلسية لدى حكام كرة القدم عالي

 جماالت الدراسة: ـ  4

حكام كرة القدم املسجلني على مسـتوى الراب ـة الوالئيـة    اجملـال البشـري:    ـ   1
 الشـريف  ـ    لوالية البويرة اليت تقع على عاتقهم إدارة مباريات الدور ما قبل الشريف

 .  اجلهويـ  الوالئيـ 

 .  مت ت بيق الدارسة على مستوى مقر الراب ة اجملال املكاني: ـ  2

 .  2014/2015مت ت بيق الدراسة مع املوسم الرياضي اجملال الزماني: ـ  3

 حتديد املصطلحات واملفاهيم: ـ  5

 كل استخدام على وقدرته فاعليته يف اللرد لدى عام اعتقاد الصالبة النفسية:أ ـ  

 احليـاة  أحـداث  بلاعليـة  ويواجـه  ويلسـر  يـدر   كي املتاحة والبيئية النلسية املصادر

 .   373ص،  2005،  )احلجار ودخان الضاة ة

 اسـتخدام  على وقدرته فاعليته يف اللرد لدى عام اعتقاد كما تعرف على أنها :

 أحـداث  بلاعليـة  ويواجـه  ويلسـر  يـدر   كـي ،  املتاحـة  والبيئية النلسية املصادر كل

 .  الضاة ة احلياة

هي االعتقاد النلسي واملعريف للحكم على مواجهـة كـل   التعريف اإلجرائي 
 .  كرة القدم ةابإدارة مبارالةروف اةي ة 

هو احلكم املكل  رمسيـا لتسـيري وقيـادة مقابلـة رياضـية       لغـة:   : احلكامب ـ  
 . Robert du sport)  ,1990 ( وسهر على احرتام القانون

كلمة حكم هو إنسـان نعـود إليـه ليتخـذ قـرار      أصل  التعريف االصطالحي :
إدارتـه للمباريـات  علـى دعـم     أثنـاء   الوحيد املسئولفاحلكم هو الشخص ،  معني

كـذلك  ،  رو  اللعا السليم ويقوم بتنليذ قواعد وقوانني اللعبة يف مجيـع الةـروف  
نص عليها القانون  ويقوم مبمارسة سل ته ب ريقة لبقـة  تيعمل حلسم املواق  اليت 

      .    215ص،  1987،  لل بالقوانني واألسس الرياضية الصحيح)خمتار ساملأن  دون
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 لدراسات النظرية والدراسات السابقة:اـ    6

 هـو  البيئيـة أو  النلسـية  للضـغوط  التعـرغ  يعـد  ملالصالبة النفسـية:  ـ  1ـ   6 

 تأثرًيا أكثر أخرى متغريات هنا  بل،  وارتقائه اللرد نشاط يف املؤثر الرئيسي املتغري

 الضغوط مصدر مييق جتعله واليت حتقيقها إىل يسعى اليت وةاياته اللرد أهداف وهي

 املرونـة  بـني  مـا  الضـغوط  هذه مواجهة يف معينة ب ريقة يسلك جيعله معرفًيا تقييما

 يركـزون  البـاحثون  بـدأ  املن لـق  هذا ومن. واملرغ والسلبية اجلمود وبني واللعالية

 قدرتـه  وتـدعم ،  الضـاة ة  للمواقـ   الضـارة  اآلثار من اللرد تقي اليت املتغريات على
 .  الضغوط هذه مواجهة على

 مـن  مبجموعـة  (Kobasa and Maddi), 1979ومـادي   كوباسـا  مـن  كل قام فقد

 بعـض  احتلـاظ  وراء تكمـن  الـيت  النلسـية  املتغريات معرفة استهدفت اليت،  الدراسات

 يتعـرغ  بينمـا ،  للضـغوط  تعرضـهم  عنـد  واجلسـمية  النلسـية  بصـحتهم  األرخاص

إىل أن  خالهلـا  مـن  وتوصال. نلسها للضغوط تعرضهم عند واإلجهاد للمرغ آخرون
 فـى  اللرد مساعدة رأنها من اليت االجيابية الشخصية املتغريات دىإح النلسية الصالبة

 ةيابأن  حيث،  للضغوط التعرغ عن ينتج الذي واجلسمي النلسي األثر من الوقاية

 .  البدنية الشكاوى وتزيد الضغوط مواجهة على اللرد قدرة من يقلل النلسية الصالبة

 معرفًيـا  منً ـا  تعكـس  الـيت  التحمـل  قـدرة  عـن  النلسـية  الصالبة ملهوم ويعرب

 تسـاعده  اللـرد  ميتلكهـا  رخصية مسة فهي،  لإلرهاق املقاومة من وسلوكًيا وانلعالًيا

 اللعالـة  املواجهـة  أسـاليا  وباستخدام،  بإجيابية والعمل احلياة ضغوط مواجهة على

 عـن  الناجتـة  واجلسـدية  النلسية األمراغ يف براثن الوقوا من وتقيه اللرد حتمي اليت

 .  والعراقيل واملشكالت الضغوط لتلك التعرغ

 يةهـر  كـل فـرد   بأن رخصية فيقول مسة النلسية الصالبةأن  Langالنج  ويرى

املوقـ    علـى  اخنلاضـه أو  ذلـك  ارتلـاا  ويعتمـد ،  الصـالبة  على املستويات بعض
 ال ريقـة  إىل راجـع  االخـتالف  ذلـك  يكـون أن  وميكـن ،  اللـرد  بـه  مير الذي والوقت

 يف يـنعكس  ومـا  متهخـربا  ركل  كل على تؤثر واليت،  اللرد تعلمها واملمارسة اليت
 الصـالبة أن أي   تتغريأن  ميكن متعلمة قدرة الصالبة فإن صحتهم وبذلك على النهاية

 .   184ص،  2010،  )عباس اللرد لدى رخصية وليس مسة رخصي مصدر
 النلسـي  واإلنهـا   الضـغوط  ملقاومـة  مليـدة  النلسـية  الصالبةأن  كوبا ا وتؤكد

 مـن  قـدرا  اللـرد  فتكسا،  أثرا أقل وجتعلها لألحداث اللرد إدرا  من إنها تعدل حيث
،  املختللـة  الضـغوط  ملواجهة اللرد قدرات من تزيد النلسية وهلذا فالصالبة،  املرونة
 .   186ص،  2010،  )عباس اإلنها  النلسي من الوقاية وكذلك
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 التعاقـد  مـن  منـط = انهـ خميمر: بأ عرفها : النفسية الصالبة تعريف  ـ 2 ـ   6 

اللـرد   واعتقـاد ،  حولـه  مـن  واآلخرين وقيمه وأهدافه نلسه جتاه اللرد به يلتزم النلسي
 وأن،  عنهـا  املسـؤولية  بتحمل أحداث من يواجهه فيما حتكم له أن بإمكانه أن يكون

 كونـه  مـن  أكثـر  للنمـو  وضـروري  مـثري  أمر هو تغيري من حياته جوانا على ي رأ ما

 .   284ص ،  1996،  + ) خميمرله ديدا أو إعاقةر

 علـى  العاليـة  القـدرة  "انهـ بأ النلسـية    الصـالبة 85ص،  2008جمـدي )  ويعرف
 مدى تعكس واليت،  املستقبلية الصعوبات ومنع وحلها للضغوط  اإلجيابية املواجهة

 والبيئـة  الشخصـية  املصـادر  لكـل  األمثـل  االسـتخدام  علـى  والقدرة فعاليته يف اعتقاده
 احليـاة  أحـداث  بلعاليـة  ويواجـه  ويلسـر  يـدر   كـي  املتاحـة  واالجتماعيـة  النلسـية 
 .  والتلوق اإلجنا  وحتقيق الضاة ة

 الدراسـة  خـالل  مـن  النلسية الصالبة أبعاد تةهر :النفسية الصالبة أبعاد ـ   3 ـ  6

 النلسـية  بالصـالبة  يتمتعـون  الـذين  األفـراد إىل أن  أرارت واليت كوبا ا ابه قامت اليت

 وهـذه  ابهـ  ميـرون  الـيت  األحـداث  بعض جمرى من التأثري لديهم يكونأن  حياولون

 .   التحدي،  التحكم،  االلتزام) هي األبعاد

 حتـدي  علـى  اللـرد  قدرة بارتلاا ترتبط الثالث املكونات هذهأن  كوبا ا وترى
  النمـو  للـرص  الضـاة ة  احليـاة  أحـداث  وحتويـل ،  احليـاة  وأحـداث  البيئـة  ضـغوط 
 يكلـي  وال. نلسـي  احـرتاق بأنـه   يوصـ   الثالثـة  األبعاد هذه نقصأن  كما. لشخصي
 الضـغوط  لتحويل والدافعية بالشجاعة لتمدنا الثالثة الصالبة مكونات من واحد مكون

 مسـتقلة  أبعـاد  ثالثـة  مـن  يتكون مركا النلسية فالصالبة،  إجيابية أكثر ألمور والقلق

 .  للقياس قابلة

 ارتباًبـا  النلسـية  الصـالبة  مكونـات  أكثر من االلتزام مكون يعترب االلتـزام   :الوأ

 .  املشقة مثريات ملقاومة مصدًرا بوصلها للصالبة الوقائي بالدور

 الـتحكم  علـى  قدرتـه  مبـدى  اللرد اعتقادبأنه  التحكم كوبا ا ترى التحكم:ثانيا

 لـه  حيـدث  مـا  علـى  الشخصية املسئولية حتمل على وقدرته،  أحداث من يواجه فيما

 احليـاة  ظـروف  يف والتـأثري  باللعاليـة  إحسـاس  حنو اللرد توجه ميثل التحكم فإدرا 
 علـى  القـدرة  لللـرد  كـان  لـو  كمـا  والتصـرف  للشـعور  التوجه ميثل فالتحكم املتنوعة
 عنـد  بـالعجز  والشعور االستسالم من الدب للحياة املتنوعة املواق  مواجهة يف التأثري

 .  , Kobasa)1979 احلياة وبوارئ كوارث مواجهة

 أحداث يف املتجدد التغيري بأن اللرد اعتقاد " :بأنه  كوبا ا تعرفه التحـدي  : ثالثا

 وثقتـه  ألمنه ديًداته كونه من أكثر،  الرتقائه منه البد حتمي بل ببيعي أمر هو،  احلياة
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 .     ,70p1979(Kobasa( النلسية وسالمته بنلسه

 :النفسية الصالبة أهميةـ  7

 تقـي  الـيت ،  القاعديـة  الشخصية مركبات من مهم مركا النلسية الصالبة تعترب
 وتلـاؤال  مرونـة  أكثـر  اللـرد  وجتعـل ،  املختللـة  احلياتيـة  الضواةط آثار من اإلنسان
 محايـة  كعامـل  النلسـية  الصـالبة  وتعمل كما،  الضاة ة مشاكله على للتغلا وقابلية

 .النلسية واالض رابات اجلسدية األمراغ من

 النلسـية  الصـالبة  جيعـل  الـذي  السبا توضح تلسريات عدة كوبا اأع ت وقد 

 فحـص  خالل من العالقة تلك فهم وميكن اللرد تواجه اليت الضغوط حدة من ختل 

 األحـداث أن  وكوبـا ا  مادي من كل ترى اخلصوص هذا ويف اللرد على الضغوط أثر

 الـذاتي  العصـ   اجلهـا   اسـتثارة  إىل تـؤدي  اإلرجـاا  مـن  سلسلة إىل تقود الضاة ة

 جسـدية  أمـراغ  مـن  يصـاحبه  ومـا  اإلرهـاق  إىل بعـد  فيمـا  يـؤدي  املزمن والضغط

 والـيت  الدائريـة  العمليـة  تعـديل  يف النلسية الصالبة دور تأتي وهنا نلسية واض رابات

        :فالصالبة متعددة برق خالل من ذلك ويتم باإلرهاق وتنتهي بالضغط تبدأ

    .وبأة أقل تبدو وجتعلها األحداث إدرا  من تعدل :أوال

    .  حال إىل حال من تنقلهأو  نش ة مواجهة أساليا إىل تؤدي :ثانًيا

 علـى  تأثريهـا  خالل من مباررة ةري ب ريقة املواجهة أسلوب على تؤثر :ثالًثـا 

 .  االجتماعي الدعم

 صـحي  ةـذائي  نةـام  إتباا مثل الصحية املمارسات يف التغيري إىل تقود :رابًعـا 

 وعبـد  اجلسمية )محـادة  باألمراغ اإلصابة من تقلل بال بع وهذه ، لرياضة و ارسة

   . 2002،  الل ي 
 

 الدراسات السابقة:ـ  8

 بني العالقة بيان إىل الدراسة هدفت ,Gerson) 1998)جريسون  دراسة ـ 1ـ  8 

  حيـث ،  العليـا  الدراسـات  بلبـة  بـني  والضـغوط  املواجهـة  ومهـارات  النلسية الصالبة
 مدرسـة  /الـنلس  علـم  قسـم  مـن  العليـا  الدراسـات  مـن  بالًبا )101 (الدراسة عينة بلغت

 درجـات  علـى  حصلوا الذين ال البإىل أن  الدراسة وتوصلت. للخرجيني مدوسرتن

 الـذين  مـن  وتـأثرًيا  فاعليـة  أكثـر  مواجهـة  مهـارات  يستخدمون كانوا الصالبة يف عالية

 مبهـارات  اجيابًيـا  تـرتبط  الضـغوط  وان،  منخلضـة  صـالبة  درجـات  علـى  حصـلوا 

  االستسـالم ،  االنلعالي التلري ،  املعريف التجنا،  املن قي التحليل :التالية املواجهة
 والتحليـل  املعـريف  والتجنـا  الكليـة  الصـالبة إىل أن  أيًضـا  الدراسـة  توصـلت  كمـا 



 نـبيل منصوري  .  أ  و د . ساسي عبد العزيز  86

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 بـني  سالبة عالقة وجود إىل الدراسة توصلت وأخرًيا،  للضغوط هامة منبئات املن قي

 يف عاليـة  درجـات  علـى  حصـلوا  الـذين  ال ـالب أن  وجـد  حيـث  والضـغوط  الصالبة
 مل الـذين  ال ـالب  مـن  ضـغً ا  أقـل  أنها على الضغوط مسببات يدركون كانوا الصالبة
   .الصالبة يف عالية درجات على حيصلوا

 هـذه   هـدفت  2005بشري إبـراهيم احلجـار   ،  دراسة دخان نبيل كامل ـ   2ـ  8

 اجلامعـة  بلبـة  لـدى  ومصـادرها  النلسـية  الضـغوط  مسـتوى  على التعرف إىل الدراسة
 املـتغريات  بعـض  تـأثري  إىل إضافة لديهم النلسية الصالبة مبستوى وعالقته اإلسالمية

 اسـتخدم  وقـد  لـديهم  النلسـية  والصـالبة  اجلامعـة  بلبـة  لـدى  النلسـية  الضـغوط  على
 وهـي ،  وبالبـة  بالًبا )541 (الدراسة عينة وبلغت،  التحليلي الوصلي املنهج الباحثان

 كليـات  مـن  وبالبـة  بالًبـا  )15441 (البـال   الدراسـة  جمتمـع  مـن   )4 (%حـوالي  متثل
 لقيـاس  األوىل،  اسـتبانتني  الباحثـان  واسـتخدم . املختللـة  بأقسـامها  التسـعة  اجلامعـة 
 وتوصـلت . لـديهم  النلسية الصالبة مدى لقياس الثانية و،  ال لبة لدى النلسية الضغوط

  كـان  ال لبـة  لـدى  النلسـية  الضغوط مستوىأن  :أهمها من وكان نتائج عدة إىل الدراسة
 وجـود  الدراسـة  بينـت  كمـا .  )33.77(%لـديهم  النلسـية  الصـالبة  معدل وأن %)05.62 (

 بيئـة  ضـغوط  عداـ   النلسية الضغوط مستوى يف ال لبة بني إحصائية داللة ذات فروق

 لـدى  النلسية الضغوط مستوىأي أن  الذكور لصاحل اجلنس ملتغري تعزى ـ  اجلامعة

 ال لبـة  بـني  إحصائية داللة ذات فروق وجود وبينت،  ال البات لدى منه أعلى ال الب

 لصـاحل  التخصص ملتغري تعزىـ  واملالية األسرية عداـ  النلسية الضغوط مستوى يف

 يف ال لبـة  بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة بينت كما،  العلمي بلبة
 ملـتغري  تعـزى ـ    اجلامعـة  بيئـة  وضـغوط  الدراسـية  عـدا ـ    النلسية الضغوط مستوى

 ذات فـروق  وجـود  عدم الدراسة بينت كما،  الرابع املستوى لصاحل اجلامعي املستوى

 ـ    الكليـة  والدرجة املالية عداـ  النلسية الضغوط مستوى يف ال لبة بني إحصائية داللة
 داللـة  ذات سـالبة  ارتبابيه عالقة وجود الدراسة وبينت،  الشهري الدخل ملتغري تعزى

 الدراسـة  وأوصـت  النلسـية  والصالبة النلسية الضغوط مستوى يف ال لبة بني إحصائية

 وعـي  لزيـادة  إررـادية  برامج بعمل خاصة واملرردين اجلامعة مسئولي قيام بضرورة

 رـروط  وحتسـني  فيهـا  املـؤثرة  والعوامـل  النلسـية  الضـغوط  مبلهـوم  اجلامعـة  بلبة
 .  اجلامعة يف الدراسة

 الصـالبة  أثـر  على التعرف إىل الدراسة هدفت (:1997،  خميمر) دراسة ـ   3ـ  8
 آثـار  مـن  والوقايـة  املقاومـة  مـتغريات  مـن  كمـتغريين  االجتماعيـة  واملساندة النلسية

 الثالثـة  اللـرقتني  بلبـة  مـن  عينة على ببقت وقد . االكتئاب خاصة الضاة ة األحداث
  75 الـذكور  عـدد  وبلـ  ،  الزقـا يق  جبامعـة  والرتبيـة  والعلوم اآلداب لكليات والرابعة
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 بـني  إحصـائًيا  دالـة  فـروق  وجـود  إىل النتـائج  وأرارت،  بالبة  )96  (واإلناث،  بالًبا

،  والضـغوط  االجتماعية واملساندة النلسية الصالبة يف واإلناث الذكور درجات متوسط
 يف اإلنـاث  ولصـاحل ،  الضـغوط  وإدرا  النلسـية  الصـالبة  يف الـذكور  لصـاحل  فكانـت 
 .  اجلنسني بني فروق توجد فال االكتئابأما ،  االجتماعية املساندة

 اإلجراءات املنهجية للدراسة: ـ  9

 حيـث  مـن  امليدانيـة  الدراسـة  مبنهجيـة  املتعلـق  اجلانـا  هذا يف نتناول سوف

 وحتليـل  املعلومـات  جلمـع  املسـتعملة  والوسـائل  األدوات املناسا ورر  املنهج

 التقنيـات   رـر   وكـذا  النةـري  اللرضـيات واجلانـا   يف عالقتهـا  إبـرا   مـع ،  ذلـك 

 .  التلصيل من بشيء وحتليل ومناقشة النتائج املتوصل إليها اإلحصائية

كـرة  حكام أفراد  يتكون جمتمع الدراسة على مجيع جمتمع الدراسـة :  ـ  1ـ   9
 .   2013/2014للموسم الرياضي)،  القدم للراب ة الوالئية لوالية البويرة

العينة يف معناها هي جمتمع الدراسة الذي جيمع منـه   عينة البحـث :  ـ  2ـ   9
األفـراد املسـتخرج مـن    وتعا بـذلك عـدد   ،  البيانات امليدانية وهي جزء من الكل

وتستخدم للداللة على جزء من ملردات اجملتمع الـيت مت  ،  اجملتمع املراد دراسته
ويف عينـة  ،  اختيارها يف الدراسة يف أةلا األحيان و ت بق نتائجها علـى اجملتمـع  

 .  حكم ساحة 06حكم متاس و 14حكما من بني  20دراستنا تكونت من 

التعرف على مستويات الصالبة  إىلتهدف هذه الدراسة  أداة الدراسـة :  ـ 3ـ   9
املباريـات الـيت   أو  عند إدارته للمباريات بصلة عامـة  كرة القدمالنلسية عند احلكام 

 . النـا ل منـه  أو  اليت تكون نتيجتها حتدد الصاعد بالدوريأو  جتمع اجلمهور الكبري
اتها املسـ رة يف  ومتاريا مع أهداف الدراسة املس رة وألجـل التحقـق مـن فرضـي    

اجلانا النةري وما تت لبه بيانات ونتائج يسـتند إليهـا الباحـث يف حتقيـق أهـداف      
 :الدراسة فقد اختار الباحث األدوات التالية 

 املتعلقـة  السـابقة  والدراسـات  والنلسـية  الرتبويـة  األدبيـات  علـى  اإلبـالا  بعد

بتصـميم   الباحثـان  حكـام كـرة القـدم قـام     مـن  عينة رأي مبوضوا الدراسة واست الا
،  كـل مـن )خميمـر    سـابًقا  الذي صـممه  النلسية مقياس الصالبة من احلالي املقياس 

  مــع إجــراء بعــض 2006،  احلجــار مبــرهيإبشــري ،    و)نبيــل كامــل دخــان2002
 التعديالت:

 حتديد فقرات املقياس  . 

 حتديد أبعاد اللقرات وبالتالي املقياس  . 
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أبعـاد ومت   03فقـرة و  40ويف ضوء ذلك مت حتديـد عـدد فقـرات املقيـاس     
 أساتذة حمكمني الذين قاموا بتعديل بعض اللقرات  حيث 05عرغ املقياس على 

،  أحياًنـا  تن بـق ،  دائًمـا  ) تن بـق  ثالثي متدرج سلم وفق مدرج و ن  فقرة لكل أع ى
 تنحصـر  وبـذلك  حكـام كـرة القـدم    لدى النلسية الصالبة مستوى لقياس تن بق نادًرا 

 .   120و 40) بنيأفراد  درجات

 :احملكمني صدق ـ  10

من ال رائق اليت يلجا إليهـا الباحـث للحصـول علـى      الصـدق الظـاهري :  ـ   أوال
عدد من اةكمني ليقومـوا بـاحلكم علـى مـا إذا كـان       إىلصدق اةتوى اللجوء 

مـا  أو  كل بند ميثل متثيال صادقا ما وضع له ومـا إذا كـان يقيسـه بكـل موضـوعية     
جمموعـة مـن الدراسـات     إىلإذ بعـد رجـوا الباحـث    ،  يعرف بالصـدق الةـاهري  

السابقة اليت تتمحور حـول موضـوا الصـالبة النلسـية وعالقتـه بـبعض املـتغريات        
 ى مت اختيار مقياس الصالبة النلسية وقد مت عرغ اةـاور علـى عينـة مـن    األخر

ــاتذة ــددهم )     األس ــ  ع ــذي بل ــية وال ــة والرياض ــة البدني ــني يف الرتبي   05املختص
وقــام الباحــث ،  مــن معهــد علـوم وتقنيــات النشــابات البدنيـة والرياضــية    أسـاتذة 

لـا مـن املختصـني    مبناقشة اةكمني يف حتديد األبعاد األساسـية للمقيـاس وب  
وفـق اجلـدول   ،  اةكمني استبعاد العبارات الـيت ال ختـدم اةـور مـن املقيـاس     

 .  ميثل أبعاد وعبارات مقياس الصالبة النلسية 01اجلدول رقم التالي:
 عدد الفقرات البعد الرقم 

 12 التحدي 01
 15 االلتزام 02
 13 التحكم 03

 40 مقياس الصالبة النفسية 
 الـداخلي  االتسـاق  صـدق  مـن  التحقـق  جـرى  :الـداخلي  االتسـاق  صدق  : ثانًيا

حكمـا رئيسـيا وحكمـا     15است العية من  عينة على املقياس املعد بت بيق للمقياس
 .  مسعدا استبعدوا من عينة الدراسة األساسية

 جمـاالت  مـن  جمـال  كـل  بـني درجـات   بريسـون  ارتبـاط  معامـل  حساب ومت

 كـل  بـني  ارتباط بريسون معامل حساب مت وكذلك للمقياس الكلية والدرجة املقياس

باسـتخدام   وذلـك  إليـه  تنتمـي  الـذي  للمجـال  الكلية والدرجة املقياس فقرات من فقرة
 مـا  فقـرات املقيـاس    بـني  االرتباط معامالت وتراوحت (SPSS)اإلحصائي  الربنامج

 وهـذا   05.0ـ    01.0داللـة )  مسـتوى  عنـد  إحصائًيا دالة   وهي883.0  و)346.0) بني
 الصـدق  مـن  وللتحقـق  االتسـاق الـداخلي   مـن  عاليـة  بدرجة يتمتع املقياس أن  يؤكد
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 مـن  جمـال  درجـة كـل   بـني  االرتباط معامالت حبساب الباحثان قام للمجاالت البنائي
 .  للمقياس الكلية بالدرجة جمال كل وكذلك،  األخرى واجملاالت املقياس جماالت

 الكلية الدرجة مع جماالت املقياس من جمال كل ارتباط معامالت:  )02( واجلدول رقم 

 التحكم التحدي االلتزام الصالبة  
    000.1 الصالبة
   000. 1 851.0 االلتزام
  000.1 0533. 831.0 التحدي

 000.1 346.0 0787. 883.0 التحكم 
 وذلـك  االسـت العية  العينةأفراد  املقياس على ثبات تقدير مت :املقيـاس  ثبات

 أللـا  معـامالت  يوضـح  03اجلـدول رقـم    : أللـا كرونبـاخ   معامـل  بريقيت باستخدام
 .  ككل املقياس وكذلك املقياس جماالت من جمال لكل كرونباخ

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد
 72.0 15 االلتزام
 75.0 12 التحدي
 65.0 13 التحكم

 79.0 40 مقياس الصالبة النفسية
 معامـل   وأن جيـدة  مجيعهـا   كرونباخ أللا السابق أن معامالت اجلدول من يتضح

 .  ا يدل على أن املقياس يدل على درجة عالية من الثبات  79.0الثبات الكلي بل  

 حتليل ومناقشة النتائج املتحصل عليها:ـ  11

 إليهـا  توصـل  الـيت  راسـة الد لنتـائج  عـرغ اجلانـا مـن البحـث     هذا تضمن 

 املبينـة  املئويـة  النسا اعتماد انالباحث ارتأى اإلحصائي التحليل نتائج وبعد،  انالباحث
 الصـالبة  مقيـاس  على األفراد استجابة متوس ات لتحديد أدناه واملتوس ات احلسابية

دراسـة دخـان نبيـل    ،  2005 الوهـاب  وعبـد  سـليمان  راسةد على ء بنا وذلك،  النلسية
 الصالبة مستوى لتحديد اخلاصة املئوية ساوالن  2005كامل  بشري إبراهيم احلجار 

 :هي النلسية

 .  وأكثر صالبة نلسية عالية جدا % 80

 .  صالبة نلسية متوس ة % 9.79ـ  60%

ولتحليل ومناقشة نتائج املتوصل إليهـا  . صالبة نلسية منخلضة % 60اقل من 
 04للمقياس ككل جيا حتليل ومناقشة كل بعد ثم املقياس ككـل: اجلـدول رقـم    
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 .  االلتزام ميثل بعد
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسابي
النسبة 
 املئوية

 التقييم

 عالي  66.84 51.2 املبادئ والقيم اليت أمتسك بها تعطي ملهين يف التحكيم قيمة 01
 عالي  00.94 84.2 التحكم يف املباراة ميكنين حتى شيءأي  اعمل 02
 منخفض 5266. 163. إدارتي للمباراة مواقف تسوء عندما استسلم 03
 متوسط 47.63 84.1 صفراء على العبني ال يستحقونهاأو  أوزع بطاقات محراء عندما احزن 04
 عالي 00.94 84.2 اعرتاض دون واملدربني قرارات الالعبني أتقبل 05
 متوسط 74.69 94.1 أهدايف حتقيق  عن إعاقيت ميكنه شيء من ما 06
 عالي  50.87 56.2 امللتقيات والندوات يف وقتها التزم حبضور 07
 منخفض 66.54 65.1 هلا معنى ال أنشطة يف تضيع حياتي أوقات معظم 08
 عالي 76.89 64.2 لي يف ادارتي للمباراة منافسا كان لو حتى للزميل املساعدة تقديم إىل أبادر 09
 متوسط 66.64 86.1 حوليالرياضية من  واألحداث القضايا كل على االطالع دائم 10
 عالي 37.87 60.2 قيمة ذات جتعلها اليت باألشياء مليئة احلياة بان اشعر 11
 عالي 66.84 51.2 حتقيقه أجل من التزم ومعنى هدًفا حلياتيأن  أعتقد 12
 متوسط 41.62 82.1 عنها الدفاعأو  بها للتمسك يدعو ما األهداف من لدي يوجد ال 13
 عالي 87.93 82.2 وحتقيق اهلدف الفوز ميكنين حتى شيءأي  اعمل 14
 عالي 79.85 56.2 اخر شيءأي  يف التفكري من ميكنين ال ذاتي بتحقيق اهتمامي 15

 عالي  69.81 41.2 االلتزام لبعد الكلي املستوى
 املئويــة النســبة مـن خــالل اجلــدول نالحــ  أن املتوسـ ات احلســابية وكــذا  

ـ    12ـ    11ـ    09ـ    07ـ  05ـ  02ـ  01العبارات ) على عال مبستوى جاءت لالستجابة
  وبنسـبة مئويـة مـا    94. 2و 51. 2  وكانت مبتوسط حسابي يـرتاو  مـا بـني )   15ـ   14

  فكانــت الصــالبة 13ـ    10ـ    06ـ    04  أمــا يف العبــارات )%00.94و %66.84بــني )
  94.1و  82.1النلســية لــدى حكــام كــرة القــدم متوســ ة مبتوســط حســابي يــرتاو  ) 

  أما مـن كانـت مبسـتوى متـدني فكانـت      %74.69و  % 41.62وبنسا مئوية ترتاو  )
  بنسـبة مئويـة مـا بـني     65.1و  63.1  مبتوسط حسابي ما بني )08ـ   03يف العبارتني )

   أما يف الدرجـة الكليـة للبعـد االلتـزام  فكانـت عاليـة مبتوسـط        %66.54و 66.52%)
لدى عينة البحث من حكام كرة القدم للراب ـة الوالئيـة لكـرة     % 69.81و 41.2حسابي 
 .  القدم
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 ميثل : التحدي   05اجلدول رقم 
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسابي
النسبة 
 املئوية

 التقييم

 متوسط 48.74 12.2  حدوثها حتى أنتظر وال حللها املشكالت أقتحم 16
 عالي  12.86 58.2 كل اجلديد يف جمال التحكيم  استطالع حب لدي 17
 متوسط 08.63 84.1 كفاح و عمل وليست وحظ  فرصةالنجاح يف التحكيم   18
 عالي 94.85 59.2 املباراة ظروف على تغيري طرأ  إذا بالقلق اشعر 19
 عالي 36.94 85.2 يف التحكيم التنافس يف واجملازفة املغامرة حبب أمتتع 20
باحمليط اخلارجي )أصدقاء ـ زمالء( إذا كتبت عين  االحتكاك أجتنب 21

 الصحافة أشياء  ال تعجبين
 عالي  33.83 46.2

 عالي  36.94 85.2 أستطيع أن أواجهها مشكالت على تنطوي احلياةاملباراة مثل أعتقد أن  22
 عالي  16.88 62.2 نفسه الشخص يف تكمن أسباب إىل يعود أعتقد أن الفشل 23
 متوسط 67.64 86.1 التحدي على وقدرتي قواي تستنفر املشكالت 24
 عالي 04.83 45.2 أخرى مشكلة حلل التحرك يف متعة أجد مشكلة أحل عندما 25
 عالي  81.82 44.2 املثابرة على وقدرتي حتملي لقوة استبانة املشكالت أعتقد أن مواجهة 26
 مواجهته على القدرة هو املهم لكن مهم غري حياتي يف تغيري حدوث 27

 عليه والتغلب
 عالي 06.80 40.2

 عالي 46.86 59.2 التحدي لبعد الكلي املستوى
 املئويـة  النسـبة  من خالل اجلـدول نالحـ  أن املتوسـ ات احلسـابية وكـذا      

ـ    25ـ    23ـ  22ـ  21ـ  20ـ  19ـ  17العبارات ) على عال مبستوى جاءت لالستجابة
  وبنسـبة مئويـة مـا    85. 2و 40. 2مبتوسط حسابي يرتاو  ما بني )  وكانت 27ـ   26

ــني ) ــارات ) %36. 94و  %06. 80ب ــا يف العب ــت الصــالبة 24ـ    18ـ    16  أم   فكان
  و 12.2و 84.1النلسية لدى حكام كـرة القـدم متوسـ ة مبتوسـط حسـابي يـرتاو  )      

للبعـد الكلـي     أمـا يف الدرجـة الكليـة    %12. 74و % 08. 63بنسا مئويـة تـرتاو  )  
لدى عينة البحث من حكـام    %46.86و  59.2للتحدي فكانت عالية مبتوسط حسابي 
 .  كرة القدم للراب ة الوالئية لكرة القدم

املتوسط  العبارة الرقم
احلساب

 ي

النسبة 
 املئوية

 التقييم

 عالي  79.86 58.2 حياتي أمور جمرى يف التحكم أستطيع 28
 منخفض 32.54 62.1 لي بالنسبة املمتعة احلياة هي والساكنة الثابتة احلياة 29
 متوسط 41.63 87.1 لي تقع اليت األحداث على ضعيف أعتقد أن تأثريي 30
 متوسط 67.64 86.1 التخطيط التحكم يف سوء إىل يعود ي ألتحكيميحظ سوء ألن أعتقد 31
 متوسط  59.64 85.1 الذاتية وإمكاناتي يراتلقد يف إدارة املباريات الفشل أسباب ارجع 32
 عالي  74.93 80.2 األهداف هلذه ختطيطي من ينتج أهدايف حتقيق 33
 عالي  00.83 40.2 التحكمية واملنافسة بالتدريب املتعلقة األمور كل يف أحتكم 34
األحداث  على ضعيف تأثري هلا النظرة السلبية لآلخريناعتقد أن  35

 بعد املباراة علي تقع اليت
 متوسط 00.74 10.2

 عالي  12.86 58.2 يف أعصابي سر جناح إدارتي للمباراةاعتقد أن حتكمي  36
 عالي  16.88 62.2 زمالئي يساندونين يف حتقيق أهدايف  37
 مواجهته التحكم يف على القدرة هو واملهم احلياة سنة هو التغري 38

 بنجاح
 متوسط 59.64 85.1

 منخفض 84.52 59.1 التحكيم من هديف هو املاديات إحراز 39
 عالي 79.85 56.2 التفوق إحراز يف واضح تأثري هلا قدراتياعتقد أن  40

 متوسط 45.72 16.2 البعد الكلي للتحكم
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 ميثل بعد التحكم   06اجلدول رقم   

 املئويـة  النسـبة  من خـالل اجلـدول نالحـ  أن املتوسـ ات احلسـابية وكـذا      
  40ـ    37ـ    36ـ    34ـ    33ـ    28العبـارات )  علـى  عـال  مبسـتوى  جاءت لالستجابة

  وبنســبة مئويـة مـا بــني   85.2و  40.2وكانـت مبتوسـط حسـابي يــرتاو  مـا بـني )      
  فكانـت الصـالبة   38ـ    35ـ    32ـ   31ـ   30  أما يف العبارات )%74.93و  00.83%)

  و 10.2و  85.1النلسية لدى حكام كرة القـدم متوسـ ة مبتوسـط حسـابي يـرتاو  )     
  أما يف الدرجة الكلية للبعـد الكلـي لبعـد    %00.74و % 69.64مئوية ترتاو  )بنسا 

لـدى عينـة البحـث مـن      %45.72و  16.2التحكم فكانت متوس ة  مبتوسط حسـابي  
 .  حكام كرة القدم للراب ة الوالئية لكرة القدم

 ميثل املقياس ككل 07اجلدول رقم 

 التقييم  الرتتيب املئويةالنسبة  املتوسط احلسابي  الفقرات  االبعاد 

 عالي 02 69.81 41.2 15 االلتزام

 عالي  01 46.86 59.2 12 التحدي

 متوسط 03 46.72 16.2 13 التحكم

 عالي   20.80 42.2 40 الصالبةمقياس 

يتنب لنا أن ترتيا أبعـاد مقيـاس الصـالبة النلسـية       07من خالل اجلدول رقم 
ويف املرتبـة الثانيـة كـان     % 46.86وبنسبة مئوية  59.2كان التحدي مبتوسط حسابي 
ويف املرتبـة الثالثـة بعـد     69.81وبنسـبة مئويـة    41.2بعد االلتزام مبتوسـط حسـابي   

 42.2وكان مقياس الصالبة بدرجة عالية مبتوسـط حسـابي بلـ      46.72التحكم بنسبة 
 .  20.80وبنسبة مئوية 

 : مناقشة النتيجة املتحصل عليها

ببيعـة  أن  حكام كرة القدم  لدى النلسية الصالبة مستوى ارتلاا انالباحث يلسر
مهنة التحكيم وإدارة املباريات حتتم على احلكام التمتع بدرجة عاليـة مـن الصـالبة    
النلسية وذلك مـن اجـل الـتحكم يف املبـاراة والقـدرة علـى التعامـل مـع األبـراف          

 .  الضاة ة عليه من العبني ومدربني وإداريني ومجهور

كمــا يــرى الباحثــان أن الصــالبة النلســية تكــون موجــودة عنــد الرياضــيني   
  الرتبابهم باالجنا  الرياضي وحتقيق النتـائج الرياضـية الـيت يريـد الوصـول إليهـا      
وكذلك حكم كرة القدم الـذي يـدير مقـابالت كـرة القـدم خاصـة تلـك املباريـات         

وأكثـر مـن   ،  قيمتـه اته وتأكيد وذ نلسهالتزاما اجتاه  أكثر جيعلهاملصريية األمر الذي 
ذلك تكون له القدرة على التحكم مبجريات املباراة  وحتكمـه يف مـا حوهلـا مـن     

األمر الذي يولد له حتديا كـبريا ملواجهـة التحـديات والضـغوط     ،  إداريني ومجهور
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 .  النلسية وحتمال للمسؤولية امللقاة على عاتقه

  الـيت أرـارت   2005) الوهـاب  دوعبـ  سليمان راسةدوتتلق نتائج هذه الدراسة 
خارجيا لديهم أكثـر دافـع للصـالبة النلسـية  يف      ااألفراد الذين يعانون ضغ إىل أن 

دراسة لألفراد ذوي اإلعاقة احلركية والذين ميارسون النشاط الرياضـي لـديهم أكثـر    
ــدريا    ــى الت ــذي يســاعدهم  عل  1998)جريســون  دراســةوصــالبة نلســية األمــر ال

(Gerson,       يف دراسته حول الضغوط النلسية وعالقتـه بالصـالبة النلسـية لـدى ال لبـة
لل لبة صـالبة نلسـية كـبرية جتعلـهم يواجهـون الضـغوط النلسـية        أن  واليت أرارت

 .  واحلياتية

 : االستنتاجات

 .  مستوى الصالبة النلسية لدى حكام كرة القدم عاليـ  1

الصالبة النلسية حسا رأي احلكـام  ميثل بعد التحدي أول بعد يف مقياس ـ   2
 . وظيلة التحكيم هي جمال ليبني احلكم الرياضي عن قدراته ومهارتهأن  فهم يرون

كما ميثل بعد االلتزام ثاني أبعاد مقيـاس الصـالبة وهـو بالنسـبة حلكـام      ـ   3
 .  كرة القدم االلتزام النلسي للحكم اجتاه املهنة والعناصر املكونة هلا

 .  التحكم ثالث أبعاد مقياس الصالبة وكان بدرجة متوس ةميثل بعد ـ  4

 : التوصيات

حبثـه هـو تـر  اجملـال      ملوضـوا  إجرائـه  عنـد  الباحـث  يرتكه أثر خري لعل
،  وتدعمـه  العلمـي  البحـث  خدمـة  يف تسـهم  اليت النقاط ملتو  للبحث واقرتا  بعض

 قيمـة  البحـث  علـى  تضـلي  مسـتقبلية  وفرضـيات  بعض االقرتاحـات  من خالل تقديم
البحـث مـن بـرف بـاحثني آخـرين ملعاجلـة        السـتمرارية  اجملـال  فتح وكذا علمية

معاجلـة املوضـوا مـن كـل      إىلوية خمتللـة مـن أجـل الوصـول     ااملوضوا من  
 أبعاده ومن هذه التوصيات واللرضيات املستقبلية نقرت  :

رات الرتكيز على اجلوانا النلسية للحكام مع اجلوانا البدنية عنـد اختبـا  ـ   1
 .  خالل الندوات التحسيسية والتصحيحيةأو  الرتقية

 واإلررـاد  للتحكـيم  الكثرية املمارسة خالل من احلكام تدريا على العملـ  2

بـني   العكسـي  لالرتبـاط  وذلـك  أدنـى  درجـة  إىلفقـدان الثقـة بالـذات     حالة وخللض
 .  األداء ومستوى والضغوطالصالبة 

 .  لدى احلكام واجتاههم حنو مهنة التحكيم للشخصية االجيابية السمات تنميةـ  3

 . االلتـزام  علـى  مسـاعدتهم تنمية الصالبة النلسية لدى حكام كرة القدم و ـ  4
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 ودافعيـتهم  قدرتهم وتنمية املنافسات بةروف والتحكم ميارسونها ليتا  األنش ة حنو

 .  التحدي على

 للمسـاهمة  النلسـية  للصالبة نةرية ت بيقات تتضمن تدريبية برامج تصميمـ  5

 .  لالجنا  وجتنا دافع اللشل مهما كانت الةروف دافعية درجة رفع يف
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  2010يف كرة القدم اجلزائرية لسنة  تناول اإلعالم الرياضي ملشروع االحرتاف

 دراسة حتليلية لصحيفة الشروق اليومي اجلزائرية 

 

 بلوني  عبد احلليم . أ
   عز الدين رامي  . أ

  امللخص:

البيئة واملتغريات اليت حتصـل فيهـا    إىلاإلعالم الرياضي املكتوب يستجيا 
ال أن  وفهمـه جيـا   وحتـى ميكـن دراسـته   ،  جمموعة التلاعالت بينه وبني الرياضة

الـيت   املـرآة رياضية واليت بدورها تشكل إعالمية قدمه من رسائل يتتعارغ مع ما 
واالحـرتاف أحـد الللسـلات يف امليـدان الرياضـي      . تعكس صورة وفلسلة الرياضـة 

   . الرياضي مسايرتها من خالل املعاجلة والتناولاإلعالم  حياول

 مل يقتصـر دور  إذفالرياضة يف عالقتها بـاإلعالم عالقـة مرتاب ـة فيمـا بينهـا      
تدعيم القيم األخالقيـة وملهـوم   أو  الرياضي يف عالج بعض الةواهر السلبيةاإلعالم 

التســويق والرتويــج ألفكــار ومللــات  إىلاملوابنــة والتثقيــ  الرياضــي بــل تعــداه 
 .  يف اجملال الرياضيكاالحرتاف الرياضي الذي يعد واجهة الت ور 

وذلـك  ،  والرياضة )مشروا االحرتاف الرياضـي  اإلعالم  العالقة بني وسائل
  . يف كـرة القـدم اجلزائريـة    لنةام االحـرتاف الرياضـي  عالمية من  اوية املعاجلة اإل

وتنـاول ملـ     معرفة مـدي اهتمـام وجديـة صـحيلة الشـروق اليـومي ملعاجلـة        و
وببيعـة   ، املسـاحة الـيت وفرتهـا الصـحيلة     االحرتاف الرياضـي مـن خـالل حجـم    

 .  املوضوعات واملصادر اليت اعتمدت عليها لعرغ هذا املشروا

Abstract: 
 General speaking iz that the communication is the exchenge of 

informaition to realize a purbose or it is an operation to edit and evalute corect 

information true facts prvious news limited realites and logical and real news to 

successful performance in accordance with alat fconcentration ou the public  

servise and this will be done by the use of the different meas of communication 

are knew to be the set of technique material knewledegabel artistie literag 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 
 الربيد اإللكرتونيـ  بالبويرةـ  آكلي حمند أوحلاج  جامعةـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 
 il : azedinrami@yahoo.comma 
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scientifie means which lead to social communication in direct forms in the frame 

of cultural and educative process of community  the general aim of the various 

means of communication written audio or visual one sis the content which is 

presented in these means aned the up dated topise in addition to the effection 

objectivity  

The sports newsepapers  respond to the changes of the community withe 

accur in the field of sports  Professionalisem is dealet in sports mass media and 

that contributes largely to undertand  its notion and system according to the 

choice of topise  that related to it and if it is bedly  dont  it with be a failure to give 

supporters enovgh news and information about this project that is of 

professionalisem.el chourouk el youmi the algerian daily newspaper was amony 

the national newspepers wich dealt with professionalism in sport as a crcial 

issue especially it is the famous daily newspaper in algeria and it contributes to 

give enough information qnd news to form a public obinion in sport.   

 : مقدمة

التقدم والتغري الذي ي رأ على الق اعات يف خمتل  اجملاالت مـن الناحيـة   
تسـاهم   والـيت ،  القانونية والتشريعية واإلدارية واملالية وفق قوالا تتضـمن مشـاريع  

 .  األهدافيف االرتقاء والت ور وهذا من أجل حتقيق جمموعة من 

 إذوالرياضة من الق اعات اليت تشهد ت ورا سريعا يف خمتلـ  دول العـامل   
أصبحت عصا احلياة كمعيار ومقيـاس لت ـور اجملتمعـات يف عصـرنا احلـديث      

فان هذه الدول تأخذ بكافة األسـاليا  ،  وحمركا اقتصاديا وثقافيا وسياحيا يف العامل
ومبـدأ  ،  مشـاريع مـن أجـل ت ويرهـا     العلمية الكليلة بـالنهوغ بهـا واألخـذ بعـدة    

االحرتاف الرياضي أحد هذه املشاريع الذي أرـار إليهـا اخلـرباء علـى أنـه ال ريـق       
جلميع الرياضيات وخصوصا جمال الكروي ملا هلـا مـن   أفضل  الصحيح ملستقبل
 .  مع املنةومة املتكاملة له تتالءمخصوصية ورعبية 

م بشـكل سـليم جيـا أن يعتمـد     ولدخول يف االحرتاف الرياضي يف كرة القد
 والـيت ،  على جمموعة من القواعد واألساليا واملع يـات وفـق إسـرتاجتية مدروسـة    

ألنهـا من لـق دراسـتنا    ،  تسمح لرياضة كـرة القـدم يف اجلزائـر علـى سـبيل احلصـر      
 أن تتخذ اإلجراءات الال مة من لوائح وقـوانني وأنةمـة  ،  اإلعالمية يف جانبها الرياضي

ذلك خ وات منهجية مدروسة ومن قية تتمارى وببيعة البيئـة اجلزائريـة    متتبعني يف
 .  الرياضي ورروبه وخصوصيتها ومبا يتناسا مع املع يات اجلديدة لالحرتاف

لبعـث مشـروا االحـرتاف الرياضـي      2010سنة  هفاالحتادية اجلزائرية اختار
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ــة ملوســم   ــة احرتافي ــى اخل 2011 /2010عامــة و ان ــالق أول ب ول ،  صــوصم عل
فجاءت هذه السنة بعدة إجراءات وقـوانني ولـوائح تـدخل األنديـة اجلزائريـة بصـلة       

نتج عنه مـن التـزام    روف العاملية لعوملة الرياضة وماةظل اليف حقيقية لالحرتاف 
 .  وإجبار الدول للدخول يف نلس السياق من االحرتاف

  95/09رقـم  مبوجا األمر  1995رةم أن اجلزائر فتحت جمال االحرتاف سنة 
أن األنديــة اجلزائريــة واجهــة  إال 10ـ    04ثــم أكــدت هــذا التوجــه مبوجــا القــانون  

اعتماد االحتادية اجلزائريـة   2010فكانت سنة ،  صعوبات وحتديات يف اللرتة السابقة
لكرة القدم الدخول اللعلي لالحرتاف وفق جمموعة من اإلجراءات واللوائح والقـوانني  

 منها حتويل األندية إىل رركات إىل جانا دفرت رروط ودفاتر األعباء

يف اجملتمـع  عالميـة  ولعل الصحافة املكتوبـة واحـدة مـن أهـم الوسـائل اإل     
ق اب جلمهـور واسـع ومتنـوا تـؤثر فـيهم بلعاليـة       كونها متثل عنصر جذب واست

وذلك بتثقيلهم وإكسابهم املهارات واملعلومات العلمية واللنية الرياضية فيصـبحون  
 . (1)أكثر قدرة على حتقيق قدرا من النمو املتكامل

 اإلشكالية:ـ  1

اإلعالم واالتصال عامة هو تبادل املعلومـات ونقـل املعنـى لتحقيـق هـدف      
 هو عملية نشـر وتقـويم معلومـات صـحيحة وحقـائق واضـحة وأخبـار       أو ،  معني

نـاجح مـع   أداء  وفـق ،  سابقة وموضوعات دقيقـة ووقـائع حمـددة وأخبـار من قيـة     
واالتصـال  اإلعـالم   وذلـك باسـتخدام وسـائل   ،  الرتكيز على اخلدمة للصـاحل العـام  

 .  )1(املختللة

ات الـيت حتصـل   البيئـة واملـتغري   إىلالرياضي املكتـوب يسـتجيا   اإلعالم  
وحتـى ميكـن تلهمهـا جيـا دراسـتها      ،  فيها جمموعة التلاعالت بينه وبني الرياضة

رياضـية والـيت بـدورها    إعالميـة  مع مـا تقدمـه مـن رسـائل      ليتعارغوفهمها حتى 
واالحـرتاف أحـد الللسـلات يف    ،  اليت تعكس صورة وفلسلة الرياضة املرآةتشكل 

 .  ياضي مسايرتها من خالل املعاجلة والتناولالراإلعالم  امليدان الرياضي حياول

وبالتالي فإن )وسائل اإلعالم  عاجلت موضوا االحرتاف الرياضي وتكـون   
بذلك قـد سـاهمت يف الرتويـج ألهدافـه وأفكـاره ومنةومتـه وفـق قوالـا واختيـار          

قّصـرت يف تغ يـة تلـك األحـداث     أو  وإن هـي امتنعـت  ،  موضوعات املتعلقة بـه 
دة خبسارة نسبة معينة من مجاهريها املتع شني ملعرفـة احلقـائق   تكون بذلك مهدَّ

إمكانيـة التلـريط يف حـق     إىلوهـو مـا يـؤدي    ،  واملعلومات حول هذا املشـروا 
 .  اجلماهري يف اإلعالم
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اجلزائرية من بني الصـح  الوبنيـة الـيت     +الشروق اليومي=وكانت جريدة 
تعد مـن بـني أكثـر اجلرائـد      خاصة وأن هذه اجلريدة،  اهتمت بنقل هذا املوضوا

حـد مـا يف تزويـد     إىلوبالتـالي فهـي تسـاهم    ،  اليومية اجلزائرية سحًبا ومقروئية
لتشكيل رأي عام رياضي وبنـاًء علـى مـا سـبق     ،  اجلمهور باملعلومات واملع يات

 +الشـروق اليـومي  =كيـ  تناولـت جريـدة    ميكن بر  التساؤل اجلوهري التالي: 
ين ـوي هـذا   . ؟ 2010اف يف كرة القدم يف اجلزائر لسنة اجلزائرية مشروا االحرت

تسـاعد يف  أن  التساؤل على جمموعة أخرى من التساؤالت اللرعية اليت من رـأنها 
 الرئيسي السابق:  إجابات دقيقة وواضحة للسؤال إىلالوصول 

اجلزائريـة ملشـروا    +الشـروق اليـومي  =ما األهمية اليت أولتهـا جريـدة   ـ 1
،  : املسـاحة  م مـن حيـث  2010ي يف كرة القـدم اجلزائريـة لسـنة    االحرتاف الرياض

 .  مساحة العناصر التيبوةرافية واملوقع؟

ما هي األنواا الصـحلية الـيت وظلتهـا جريـدة هالشـروق اليـوميه إلبـرا          ـ  2
 .  م ؟ 2010موضوعات مشروا االحرتاف الرياضي يف كرة القدم اجلزائرية لسنة 

ما هي أهـم املوضـوعات الـيت ركـزت عليهـا اجلريـدة خـالل تناوهلـا          ـ  3
 .  ؟2010ملوضوا االحرتاف الرياضي لسنة 

+ الشـروق اليـومي  =ما هي مصادر املوضوعات الـيت اعتمـدتها جريـدة     ـ  4
 .  اجلزائرية خالل تناوهلا ملوضوا االحرتاف الرياضي؟

وا االحـرتاف  هو موق  واجتاه جريـدة الشـروق اليـومي حنـو مشـر      ماـ  5
 .  2010الرياضي لكرة القدم يف اجلزائر سنة 

 .  ميكن بر  اللرضيات باقرتا  فرضية عامة وجزئية الفرضيات: ـ 2

 ـ الفرضية العامة:أ 
جريدة الشروق اليومي تناولت مشـروا االحـرتاف الرياضـي يف اجلزائـر      *
خمتللـة مـن   وت رقها جملموعـة  ،  من خالل ختصيص مساحة له،  إعالميةبأهمية 

 . *وحيادية يف تناوهلا،  أنوا ومصادر صحلية متعددة إىلو،  املوضوعات

 ـ الفرضيات اجلزئية: ب

جريدة الشروق اليـومي أع ـت أهميـة يف تناوهلـا ملشـروا االحـرتاف       ـ   1
م  مــن خــالل تــوفري مســاحة لــه  2010 الرياضــي يف كــرة القــدم اجلزائريــة لســنة

 .  وختصيص موقع له على صلحاتهاومساحة لعناصر التيبوةرافية 

كلما اعتمدت اجلريدة على األنواا الصحلية كلما  اد استيعاب وتـرويج  ـ   2
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 .  م 2010ملشروا االحرتاف الرياضي يف كرة القدم اجلزائرية لسنة 

هي املواضيع اليت وردت يف تناول مشروا االحـرتاف الرياضـي يف    ماـ   3
 .  صحيلة الشروق اليومي م يف 2010كرة القدم اجلزائرية لسنة 

اعتمدت جريدة الشروق اليومي يف مصادر موضـوعاتها علـى صـحليها    ـ   4
وكاالت األنبـاء يف معاجلـة مشـروا االحـرتاف الرياضـي لكـرة        إىلواملراسلني و

 .  م 2010القدم يف اجلزائر سنة 

اختذت جريدة الشروق اليومي موق  اجيـابي مـن االحـرتاف الرياضـي     ـ   5
 .  م 2010يف كرة القدم اجلزائرية لسنة 

 : أهمية البحثـ  3

 هنا  جمموعة من العوامل اليت جتعل هذه الدراسة مهمة ومن بينها:

اكتشـاف ومعرفـة التنـاول     إىلحاجة الباحـث   إىلتستجيا هذه الدراسة ـ   1
 .  ملشروا االحرتاف الرياضي يف اجلزائرمية عالواملعاجلة اإل

 .  كون املوضوا جديد علي الساحة الرياضية واإلعالميةـ  2

اختيار إحدى أبـر  املوضـوعات الرياضـية وأهمهـا والـيت دار احلـديث       ـ  3
وهـو االحـرتاف الرياضـي  ـا وهـذا ملـا ميلكـه مـن         عالمية عنها على الساحة اإل

 .  أهمية ومعايري للت ور والتقدم

كون الصحافة املكتوبة متثل عنصر جذب واستق اب للقارئ فتسـاهم يف  ـ   4
 . نشر األخبار واملعلومات اخلاصة باالحرتاف الرياضي اليت تناولتها الشروق اليومي

الصحافة املكتوبة تساهم يف تكوين رأي عام حول مسالة ما ومـا ينشـر   ـ   5
 .  ام جديد وتوجيههفيها من مضمون يعد دافعا فعاال يف تكوين رأي ع

 داف  الدراسة :هأـ  4

حماولـة تبيـان    إىلاليت تهـدف  عالمية تندرج دراستنا ضمن ن اق البحوث اإل
وذلـك مـن   ،  والرياضـة )مشـروا االحـرتاف الرياضـي     اإلعالم  العالقة بني وسائل
 .  لنةام االحرتاف الرياضي يف كرة القدم اجلزائريةعالمية  اوية املعاجلة اإل

معرفة مدي اهتمام وجديـة صـحيلة الشـروق اليـومي      إىلتهدف الدراسة ـ   1
وتناول مل  االحرتاف الرياضي من خالل حجـم املسـاحة الـيت وفرتهـا      ملعاجلة
وببيعــة املوضــوعات واملصــادر الــيت اعتمــدت عليهــا لعــرغ هــذا  ،  الصــحيلة
 .  املشروا
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لـوترية   معرفة مدى تناول جريـدة الشـروق اليـومي للحـدث وجماراتهـا     ـ   2
 .  األحداث احلاصلة يف ت بيق االحرتاف الرياضي يف كرة القدم اجلزائرية

القيام بتحليل مضـمون الصـحيلة مـن جوانـا املوضـوعات واملصـادر       ـ   3
ــة العــرغ واجتــاه املضــمون  ــك إلاإلعالمــي  وكيلي ــار ببيعــة املشــروا  ظوذل ه

 .  واجلوانا اليت حرصت عليها

وفنيات التحرير الـيت اعتمـدتها الشـروق    التعرف على خمتل  األساليا ـ   4
 .  اليومي يف تناوهلا ملشروا االحرتاف الرياضي يف كرة القدم اجلزائرية

يف إدارة اإلعـالم   حماولة املساهمة يف وضع بناء معـريف لـدور وسـائل   ـ   5
 .  صحيحةإعالمية وتناول املوضوعات الرياضية خب ة 

 أسباب اختيار املوضوعـ  5

اإلعالمــي  اختيــار ودراســة موضــوا تنــاول إىلدفعتنــا هنــا  عــدة أســباب 
ملشروا االحرتاف الرياضي من خالل الصحافة املكتوبة دراسـة حتليليـة جلريـدة    

 الشروق اليومي  واليت ميكن حصرها يف :

 أسباب ذاتية   : ـ  1ـ  5

الرياضي يف عالقته مع الرياضـة مثـل   اإلعالم  الرةبة يف البحث يف ميدانـ   أ
مـن  ،  واملنافسات واملناسبات واملواضيع الرياضية )االحـرتاف الرياضـي   القضايا 

 .  خالل صحيلة الشروق اليومي والتعرف عن قرب ل رق التغ ية والتناول اإلعالمي

الرياضي جعل الباحث لـوغ  اإلعالم  قلة الدراسات السابقة يف ميدانـ   ب
املكتوبـة   اإلعـالم   ئليف هذا البحث ب ريقة حتليلية من خالل االعتمـاد علـى وسـا   

 .  كتا علي مشروا االحرتاف الرياضي يف كرة القدم اجلزائرية يف سرد ما

 أسباب موضوعية:ـ  2ـ  5

عالميــة اختيــار إحــدى أبــر  الصــح  الوبنيــة املكتوبــة يف الســاحة اإلـ    أ
 .  النابقة باللغة العربية +الشروق اليومي=اجلزائرية فكانت جريدة 

الـيت تناولتهـا الصـحافة اجلزائريـة ملشـروا االحـرتاف       معرفـة الكيليـة   ـ   ب
 .  الرياضي يف اجلزائر وذلك بالقيام بدراسة وصلية حتليلية ملضمون الشروق اليومي

الوقوف على خصائص وأهـداف و يـزات هـذا املشـروا مـن خـالل       ـ   ج
 .  التناول اإلعالمي

 .  الميةاالحرتاف الرياضي موضوا جديد علي الساحة الرياضية واإلعـ  د
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 مفاهيم ومصطلحات البحث :ـ  6

 :اإلعالم   ـ 1ـ  6 

 التعريف اللغوي :ـ  أ

وهـو صـورة احلكـم    ،  يف إصال  اةاكم +إعالم اةاكم=اإلعالم )علم  
 مـا إعال،  يعلـم ،  أيضـا مـن اعلـم   . (1)وأعلمه أبلغه باملعلومة،  الذي يصدره احلاكم

يقـال: بلغـت القـوم    ،  اإليصالأي  التبلي  واإلبالخوهو ،  ابلغه باملعلومة،  اعلمهأي 
 .  وصلكأي  والبالخ ما بلغك،  أوصلتهم الشيء امل لوبأي  بالةا

 التعريف االصطالحي:ـ  ب

: هو نشـر معلومـات صـحيحة ووقـائع حمـددة باسـتخدام الوسـائل         اإلعالم
 .  مع ذكر مصادرها خلدمة للصاحل العام،  املوثقة

اإلعـالم بأنـه :    +عصام الصلدي وحممـد رضـا البغـدادي   أمحد =يعرف الدكتور 
تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومـات السـليمة واحلقـائق الـيت تسـاعد علـى       =

حبيث يعترب هذا ،  تكوين رأي صائا يف واقعة  من الوقائع أو مشكلة  من املشكالت
ن الغايـة الوحيـدة   مبعنـى أ ،  تعبريا موضوعيا يف عقلية اجلماهري واجتاهاتهم وميـوهلم 

 . (2+لإلعالم هي نقل املعلومات واحلقائق واألرقام واإلحصائيات وحنو ذلك

 التعريف اإلجرائي:ـ  ج

الـيت تنشـرها   ،  لـات واملوضـوعات  يهو تلك املعلومات واحلقـائق والتعر 
جريدة الشروق اليومي من خالل معاجلتها وتناوهلا ملشـروا االحـرتاف الرياضـي    

 م2010يف كرة القدم اجلزائرية لسنة 
 اإلعالم الرياضي:ـ  2ـ  6

 التعريف االصطالحي:ـ  أ

عملية نشـر  =الرياضي بأنه: اإلعالم  +الدكتور حسن أمحد الشافعي=يعرف  
ــار  ورــر  القواعــد والقــوانني اخلاصــة باأللعــاب  ،  واحلقــائقواملعلومــات األخب

اجملتمـع وتنميـة   أفراد  واألنش ة الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بني
 .  (3)+وعيه الرياضي

 التعريف اإلجرائي:ـ  ب

تزويد اجلمهور باملعلومات و واملوضـوعات واحلقـائق وذلـك باسـتخدام      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  108ص ، 1998  ، بريوت ، 6ط ، دار الشروق ، املؤسسة الوبنية للكتاب ، املنجد األجبدي )1(
الكويـت   ، 1ط ، مكتبـة اللـال    ، تكنولوجيا التعليم واإلعـالم  ، حممد رضا البغدادي ، أمحد عصام  الصلدي  )2(

 .   36ص ، 1980
   37ص  ، مرجع سبق ذكره ، اإلعالم يف الرتبية البدنية والرياضية ، حسن أمحد الشافعي )3(
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بكل موضوعية  مـن خـالل  تنـاول     األخبار فنيات التحرير الصحلي الرياضي لنقل 
جريدة  الشروق اليومي  ملشروا االحرتاف الرياضي  بهدف  نشـر الثقافـة  البدنيـة    

 .  والرياضية لدى القراء

 التناول اإلعالمي:ـ  ج

التغ يـة  عالميـة أو  وهنا  مـن ي لـق علـى هـذا امللهـوم اسـم املعاجلـة اإل       
  يف La couverture médiatiqueوقـد جـاء تعريـ  التغ يـة الصـحلية )     ،  صـحلية ال

على أنها عمل يقوم به الصحلي لضمان تغ ية فعل من الواقـع    Le dicom) قاموس
 .  (1) عن بريق مجع ونشر املعلومات

عمليـة  =على أنهـا:  اإلعالمي  كما ورد ملهوم  التغ ية الصحلية يف املعجم 
 واملعلومات املتعلقة بـه ،  البيانات والتلاصيل اخلاصة حبدث معنياحلصول على 

بأسباب وقوا هذا احلدث ومتى وأين وكي  يقـع؟ وأمسـاء املشـرتكني     واإلحابة
وةري ذلك من املعلومات واحلقـائق الـيت جتعـل احلـدث مالكـا للمقومـات       ... فيه

 .  (2)+والعناصر اليت جتعله صاحلا للنشر

فقـد جـاء تعريـ  التغ يـة الصـحلية علـى أنهـا         هقيـ املربيف قاموس هأما و
حـدثا  أو  ق ـاا خـدمات  أو  همجع املعلومات والوثائق )ختص  من قة جغرافيـة  

 .  (3)لغرغ نشرها وتبليغها للجمهور،  من األحداث   ومعاجلتها إعالميا

 االحرتاف الرياضي:ـ  3ـ  6

 تعريف االصطالحيأ ـ 

هـو   الذي،  كان رخصا ببيعيا أم معنويا املها=اسم  اةرتف ي لق على
عقد تقديم اخلدمات يف إبـار نشـابه   أو  يتصرف يف عقد البيع،  خالفا للمستهلك
 .  (4)هاختصاصه فيه املها ومبوجا

 ارسة الشخص لنشابه على أنـه حرفـة وذلـك بـأن     بأنه  االحرتاف:ف فيعّر
د عليـه كوسـيلة   يبارره بصلة منتةمة ومستمرة بغـرغ حتقيـق عائـد مـادي يعتمـ     

 .  (5)للعيش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Marie Héléne Westphalien : Le dicom, le dictionnaire de la communication, les 

pratiques professionnelles de la communication, Edition Triangle, Paris, 1992, P 22 .  
 .  154ص  ، 2004 ، رمص ، القاهرة ، 1ط ، دار اللجر للنشر والتو يع ، اإلعالمياملعجم  ، منري حجاب )2(
 .  187ص ، 2007 ، 2ط ، منشورات ثالثة ، قاموس موسوعي لإلعالم واالتصال ، املربق ، حممد إبراقن )3(

(4)  Le Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 

1970, p . 484  

-الواقـع -االحـرتاف يف كـرة القـدم )امللهـوم     ، السعدنى خليل السـعدنى  ، كمال الدين عبد الرمحن درويش )5(
 .  41ص ، 2006 ، مركز الكتاب للنشر ، 1ط ، املقرت  
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هــو مهنــة يبارــرها الشــخص الرياضــي يف نشــاط   واالحــرتاف الرياضــي :
رياضي متخصص بصلة منتةمة ومستمرة من خالل  ارسته لنشاط رياضي معـني  
بهدف حتقيق عائد مادي يعتمد عليه مـع التلـرخ التـام وااللتـزام بتنليـذ بنـود العـق        

 .  املتلق عليه واةدد املدة

منةومة كاملة مبنية على أسـس وإسـرتاجتية وفكـر واحـد وسياسـة عمـل       هو 
 . (1)واحدة ت بق على الالعا واملدرب واإلدارة بلوائح وقوانني لتحقيق وت وير اللعبة

 املعنى اإلجرائيب ـ 

اعتمدت الدولة اجلزائرية يف ميدان الرياضة عامة وكرة القـدم خاصـة ملـ     
 إىل جلزائريــة لكـرة القــدم والراب ـة الوبنيــة  ومشـروا احـرتاف قدمتــه االحتاديـة ا   

ــداء مــن موســم    ــة ابت ــوادي الرياضــية بهــدف ت بيقــه بصــلة رمسي  2011 /2010 الن
املسـتوى   إىلويتضمن قواعد ولوائح ودفاتر رـروط لتنةـيم اللعبـة واالرتقـاء بهـا      

 .  يف التسيري واإلدارة واللكر والبدن والتقنيةالعالي 

مبــادئ وضــوابط يف املؤسســات  إىلوت بيــق االحــرتاف الرياضــي لضــع 
واألندية الرياضية اليت تسري وفق قوانني جيدة وجلان تصدر اللوائح اخلاصة وتتبنـى  

تـنهض بنةـام االحـرتاف الرياضـي وحتقـق أهدافـه       أن  جبدية واليت حتاولاألفكار 
 نديــة وضــرورة بنــاءوةاياتــه وحتديــد تنةــيم وربــط التلاعــل بــني الرياضــيني واأل 

ووضع اللوائح اخلاصة واملنةمة للعمل االستثماري والتمويل والتسـويق  إسرتاجتية 
 .  الرياضي

 :الصحافة املكتوبة ـ 4ـ  6

ويف قــاموس أكســلورد تســتخدم  كلمــة   Pressيــرتبط بــال بع  يءرــهــي  
،  على أساس أنهـا ق عـة جلـد كتـا عليهـا     األخبار ال باعة ونشر =صحافة مبعنى 

 .  (2)كما تعا جمموعة الصلحات اليت تصدر يوميا يف مواعيد منتةمة

أنهـا عمليـة  إصـدار  الصـح       اإلعـالم   كما عرفهـا  معجـم مصـ لحات    
  ونشر الرأي والتعلـيم والتسـلية  اإلعالم  وذلك الستقاء األنباء ونشر املقاالت  هلدف
 .  وأن الصحافة هي واس ة تبادل اآلراء واألفكار

 =عرفها أديا حضور على أساس أنـه  يقصـد  مبصـ لح  الصـحافة    يف حني 
مجاهرييـا  مـن أجـل      إعالمـا اليت تقدم  ونشراتهي اإلعالم  املكتوب من جمالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  42نلس املرجع ص ، عبد الرمحن درويش كمال الدين )1(
 .  37ص ، 1993 ، القاهرة ، 2ط  ، الكتا عامل ، مدخل إىل علم الصحافة ، فاروق أبو  يد )2(
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اجلمهور وإرراده بصدد الةـواهر والت ـورات  والقـوانني املوضـوعية  للحيـاة       توجيه 
 .  (1) +هذه اجلماهرياالجتماعية و التأثري يف قناعات  ووجهات نةر وآراء وت لعات 

 منهج الدراسة:ـ  7 

  هـويتا تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصلية التحليليـة الـيت يعرفهـا    
أو  املوقـ  أو  بأنها هي اليت تتضمن احلقـائق الراهنـة املتعلقـة ب بيعـة الةـاهرة     =

ومن خـالل هـذا املـنهج     +جمموعة من األوضااأو  جمموعة من الناس واألحداث
ــة علــى مشــكلة الدراســة وتســاؤالتها   املالئــم  ــا مــن اإلجاب ــذي ميكنن لدراســتنا ال
   .  وفرضياتها

ــتخدام  ــنهج واس ــروا     م ــرب وصــ  مش ــُر ع ــة يربم ــذه الدراس الوصــ  يف ه
بشـيء مـن    )اإلعـالم   وبـني وسـائل  ،  كرة القدم وببيعة العالقة بينهـا  االحرتاف يف

ل عمليـة وصـ  و    ا يسـه ،  التلصيل  بهدف تشكيل فكرة حول موضوا الدراسة
وهو ما يسهل عملية تبيان وفهم الكيلية اليت تناولـت  ،  حتليل مضمون مادة الدراسة

ملشروا االحرتاف الرياضي يف اللـرتة املمتـدة بـني     +الشروق اليومي=بها جريدة 
 .  31/12/2010إىل 01/01/2010

 ويت لا هذا النوا من الدراسات اعتماد املنهج املسحي الـذي مت االسـتعانة  
حيــث يعتــرب املــنهج املســحي مــن املنــاهج ،  بــه لالعتبــارات ومت لبــات الدراســة

جمتمع  املستخدمة يف احلصول على املعلومات واخلصائص اليت تتعلق بالةاهرة
 املكتوبـة  فمجتمـع البحـث يف دراسـتنا هـو أعـداد صـادرة مـن الصـحافة        :  البحث
ياضـي )كـرة القـدم     )الشروق اليومي  واليت محلت موضوا االحـرتاف الر جريدة 
 .  عددا 60واليت قدر عددها  2010سنه 

عـددا   60جمموعـه  أصـل   عددا من 27فقد وقع اختيارنا على  عينـة البحـث :  
،  2010ديسـمرب إىل ا 2010 جـانلي  10جلريدة الشروق اليومي لللـرتة املمتـدة مـن    

 .  اعتمدنا عليها هي العينة القصديةاليت  والعينة

 : أدوات البحث

املـنهج الوصـلي التحليلـي يف دراسـتنا      إتباامن خالل  :املضمونحتليل ـ 
 واألداة،  مـع دراسـتنا   تتالءم واليتالبحثية  األدواتيلرغ علينا االعتماد على بعض 

وصـ  مضـمون الةـاهرة     إىليتم استخدامها هي  حتليل املضـمون الـذي يهـدف    
 .  وصلا منتةما وموضوعيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    14ص  ، 1986 ، دمشق ، م بعة مداوي ، أدبيات الصحافة ، أديا خضور )1(
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 بـاحثو  إليهـا الـيت يسـتند    األساسـية  األدواتحتليل املضمون مـن   ةوتعد أدا
أو  املختللـة سـواء كانـت صـحلية    عالمية اإلواالتصال يف حتليل النصوص اإلعالم 
كما يشري اص ال  حتليل املضمون فان هنـا  عمليـة   ،  وتللزيونية إذاعيةمضامني 

تتضمن جمموعة اخل وات املتتاليـة واملتكاملـة تعنـى بالوصـ  الشـامل والـدقيق       
 األهــدافحبثيـة يــتم فيهـا حتديــد    إلســرتاجتيةوفــق عالميـة  اإلملختلـ  الرســائل  

 اإلحصـائية  واألسـاليا الدراسة ونوا العينات وببيعـة اللئـات املسـتهدف حتليلـها     
 ملستخدمة يف حتليل البيانات وةري ذلك من عمليات حبثيةا

وتوظيلنــا ألداة املقابلــة كــان بغيــة إثــراء وتــدعيم املع يــات   املقابلــة:ـــ  
  املدروسةعالمية املتحصل عليها من خالل حتليل مضمون املادة اإل

 عرض وحتليل ومناقشة النتائجـ   8

مــي للشــكل والتحليــل عــرغ وحتليــل ومناقشــة النتــائج بــدأ بالتحليــل الك
 .  الكمي للمحتوى ثم يليه التحليل الكيلي للشكل والتحليل الكيلي للمحتوى

 واملساحة املطبوعة: اإلمجاليةاملساحة ـ  ا
 األعداد املساحة اإلمجالية املساحة املطبوعة النسبة املئوية

% 53.92 362800.84 672825.4 27 

 مساحة املوضوع:ـ  
 األعداد مساحة املوضوع النسبة املئوية

% 3.17 1152291 27 

 املوقع الصحفي األكثر تناوال للموضوع:ـ  

 املوقع الصحفي التكرار النسبة املئوية
 الصفحة الرياضية 25 73.54 %

 فئة العناصر التبوغرافية:ـ  
 التوزيع مساحة النصوص مساحة العناوين مساحة الصور
 مساحة 9089.11 1383.24 1110.56

 النسبة املئوية 87.78% 00.12% 63.9%
 األنواع الصحفية املستخدمة يف املوضوع
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 النسبة املئوية العدد األنواع الصحفية
 %29.61 38 اخلرب الصحفي الرياضي

 %12.16 10 التقرير الصحفي الرياضي
 %61.1 01 املقال الصحفي الرياضي

 %90.12 08 احلديث الصحفي الرياضي
 %24.3 02 الصحفي الرياضي جالريبورتا

 %84.4 03 العمود الصحفي الرياضي
 %   100 62 اجملموع

 فئة املوضوعات

 النسبة املئوية التكرار املوضوعات
 %90.12 08 موضوعات حتضري فكرة الدخول لالحرتاف الرياضي

 %20.24 15 .موضوعات خاصة بقوانني ولوائح وشروط االحرتاف الرياضي
 %68.9 06 متعلقة بالشركة الرياضيةموضوعات 

 %51.14 09 موضوعات متعلقة بشخصيات وخرباء الرياضية
 %74.17 11 حول املشروع األنديةموضوعات بردة فعل 

 %90.12 08 موضوعات خاصة بصعوبة االحرتاف الرياضي
 %07.8 05 موضوعات أهمية واألهداف والتحديات

 %100 62 اجملموع

 : االجتاهاتفئة 

 النسبة املئوية التكرار االجتاه
 %35.19 12 إجيابي

 %67.9 06 سليب
 %98.70 44 حمايد
 %100 62 جملموع

 :فئة مصادر املوضوع  

 طبيعة املصادر املعتمدة يف املوضوع  12اجلدول 
 النسبة املئوية التكرار املصادر

 %83.4 03 املراسل املتحركأو  املبعوث
 %10.87 54 توقيع الصحفي
 %62.1 01 توقيع الصحيفة

 %62.1 01 بدون توقيع
 %83.4 03 مصادر أخرى

 %100 62 اجملموع

 جمموعة من االستنتاجات هي : إىلخلصت الدراسة و

مل تولي جريدة هالشروق اليوميه أهمية معتربة ملشروا االحرتاف بشـكل  ـ  
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فتلاوتت درجة هذه األهميـة مـن   ،  املساحةالكبري ويف حجم املوضوا من خالل 
املخصصـة للموضـوا واملسـاحة املخصصـة للعناصـر      خالل تلاوت املسـاحة  

،  املتعلقـة بـاالحرتاف الرياضـي   عالميـة  اإل موقـع املـادة   إىلباإلضافة  التيبوةرافية
 .  على اعتبار أنه كلما  ادت املساحة كلما  ادت درجة األهمية

فقـد تـبني أنهـا    ،  يت وظلتهـا اجلريـدة  الـ  لألجنـاس الصـحلية  بالنسبة أما ـ  
حبيث وّظلت النوا اخلربي الذي مشـل  ،  تنوعت بني األنواا اخلربية وأنواا الرأي

األخبـار  وذلك لنشر كـل  ،  والريبورتاجرير الصحلي ـي والتقـكل من اخلرب الصحل
فيمـا اسـتخدمت   ،  واملعلومات واحلقائق املتعلقـة مبشـروا االحـرتاف الرياضـي    

أنــواا الــرأي الــيت تو عــت علــى كــل مــن احلــديث الصــحلي واملقــال  دةـاجلريـ 
بهــدف تبيــان املواقــ  مــن مشــروا االحــرتاف  ،  يـالعمــود الصحلــ،  الصــحلي

  عـالرياضي وكل ما اتصل بها من وقائ

 +الشـروق اليـومي  =اليت ركزت عليها جريدة  للموضوعات الرئيسيةبالنسبة 
جنـد يف هـذا    2010م بـاجلزائر لسـنة   كـرة القـد  لخالل تناوهلا مشـروا االحـرتاف   

الصحيلة أهملت بعض املواضيع املتعلقة بـاالحرتاف الرياضـي يف كـرة    أن  اإلبار
واملؤسســة الرياضــية اإلدارة ،  التســويق الرياضــي،  القــدم مثــل التمويــل الرياضــي

مل تع ي جانبا من املوضوعات اخلاصة بتجربـة  ،  التأمني يف االحرتاف،  اةرتفة
بعـض اللـوائح    إىلكمـا أنهـا أرـارت    ،   االحرتاف الرياضي يف كرة القدمالدول يف

ومل تســتعن يف مناقشــاتها بــاخلربة   ،  والقــوانني ومل تع يهــا التحاليــل الال مــة   
 .  األكادميية

ــهصــحيلة الشــروق اليــومي ـــ  مشــروا االحــرتاف علــى بعــض مــن   تناول
ة وهـذا ل بيعـة   فقد جاءت أكـرب موضـوعاتها علـى صـلحتها الرياضـي     ،  صلحاتها

املوضوا الرياضي ومن قيـة تواجـده عليهـا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى اهتمـام          
 .  فيها لألحداث واملوضوعات الرياضية ومسئوليهااجلمهور الرياضي وتتبع األندية 

املعتمدة يف تناول مشروا االحرتاف يف كـرة القـدم   املصادر فيما لص ـ 
اجلريـدة قـد اعتمـدت علـى مصـادر خمتللـة لنقـل        أن  اتضـح ،  باجلزائر العاصـمة 

الرتكيز كان منصـبًا علـى   أن  إاّل،  واملعلومات املتعلقة مبشروا االحرتافاألخبار 
وهذا لتأكيد مصداقية و رمسية املعلومـات و   %10.87وذلك بنسبة  مصدر الصحلي

 .  الرياضية املوجهة للقارئاألخبار 

ملشــروا اإلعالمــي  ر  يف تنــاولهــو الــذي كــان األبــ االجتــاه اةايــدإن 
والرياضـية  عالميـة  املوضوا جديـد علـى السـاحة اإل   إىل أن االحرتاف وهذا راجع 
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تتخذ مواق  تدل على سلبيتها ألنـه مشـروا متعلـق مبسـتقبل     أن  ومل ترد اجلريدة
 .  الرياضة اجلزائرية

 االقرتاحات والفروض املستقبلية:ـ  9

ــالل   ــن خ ــتنتاجاتم ــروج     االس ــث مت اخل ــذا البح ــا يف ه ــل إليه املتوص
باقرتاحات وبعض اللرضيات املستقبلية اليت تسمح لنا برت  جمال البحـث ملتـو    

 واليت ندرجها كما يلي:،  يف هذه املواضيع اهلامة

الرياضـي علـى اخلصـوص متوقـ       واإلعالمعامة اإلعالم  جنا  واحرتافيةـ 
ووضــع  طالتخ ــي إىلترجــع الــيت  علــى  متوقــ  علــى جمموعــة مــن األســس 

يف تعامـل مـع املعلومـة واملوضـوعات والقضـايا الرياضـية       إعالمية اسرتاجتيات 
 .  وهذا يف مسايرة هذه املوضوعات بكثري من األهمية. إعالميةسياسة  وإتباا

على الصحافة املكتوبة أن متلك وتؤسس لثقافـة التنـاول اإلعالمـي الرياضـي      ـ
 . ة وجناحه وتقدميه متوق  على هذه الثقافةللموضوعات والقضايا الرياضي

عالميـة  موضوا االحرتاف الرياضـي موضـوا كـبري يسـتحق املعاجلـة اإل     ـ 
كحلقة نقاش وأراء ملختل  الشخصـيات الرياضـية   أو  اجلمهور إىلكثقافة موجهة 

 .  على صلحات الصحافة املكتوبة ةواألكادميي

 إعالميـا يبقى االحرتاف الرياضي يف كرة القدم اجلزائرية مل يع ى نصـيبه  ـ 
لدراسـته مـن اجلوانـا نةامـه      اوأكادمييـ لنشر ثقافة اخلاصـة االحـرتاف للجمهـور    

 .  اخل... واإلداريةواالقتصادية و التشريعية عالمية املتكون من جمموعة املتغريات اإل

جيا وضع اسرتاجتيات لت بيقـه  مشروا احرتايف يف كرة القدم أي  لنجا ـ 
يف  ةواألكادمييـ تقوم على الدراسات العلمية  اإلسرتاجتيةعلى النوادي الرياضية هذه 

 إلدارةاجلـودة الشـاملة   اإلدارة أو  املعاهد الرياضية للجوانا املكونة لـه مـن حيـث   
الرياضي وجمموعـة   واإلعالماخلوغ يف التسويق والتمويل الرياضي أو  االحرتاف

يتم ب ها من خالل واقع هذه األنديـة والتعمـق يف الدراسـات علـى     اليت  ريعاتالتش
 .  والعلمية ةدمييااألكاملستوى العالي ملواكبة هذا املشروا من الناحية 

 ة: اخلامت
حتـددها يف كـثري   أو الكثري من النجاحات اخلاصـة باملشـاريع تضـمنها     إن

مــن حيــث دفعهــا ،   اإلعــالم )تناوهلــا يف وســائلعالميــة مــن املــرات املــرآة اإل
حتــدد إعالميــة  وإسـرتاجتية األخـر وفــق قواعـد وأســس    إىل آصــاهلا ومسـريتها و 

إبـرا ه   وبلورته يف مساحات مهمة وعناصر تتـداخل يف  إعالميااملوضوا وصياةته 
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النصوص والعناوين والصور وفـق مصـادر تضـمن لـه املوضـوعية يف      أو  كاملتون
أثريها وفق اجتـاه  أو  براجمهاأو  موقع على صلحاتهاواملعاجلة مع اختاذ األخبار 

 .  حمايد للوسيلة

مشـروا االحـرتاف الرياضـي يف كـرة القـدم اجلزائريـة        إليـه حيتاج  هذا ما
مسـايرته والتعريـ  بـه    اإلعـالم   ي الـا بهـا  الـيت   كموضوا رياضي له من األهمية

ف عنـد النقـاط   والوقـو عالميـة  ومناقشة موضوعاته يف أعلى مستويات املعاجلة اإل
ســلبية علــى الســاحة الكرويــة اجلزائريــة واالســتعانة  أو  األساســية كانــت اجيابيــة
تعرف وتربط بني العالقـات يف منةومتـه الكاملـة وفـق     اليت  بالشخصيات الرياضية

 .  يسمى بالذكاء العلمي الذي يساعد على ت بيقه واعتماده ما

حـداث واملناسـبات   ألا وللموضوعات والقضايا واحلقـائق  اإلعالمي  التناول
إسـرتاجتية   تدرسـا مسـبقا وفـق   أن  جيـا اإلعـالم   واملنافسات الرياضية يف وسائل

خر وفق اللائـدة  األ إىل وإيصاهلابهذه األخرية  اإلملامواتصالية حتى تضمن إعالمية 
 .  االجتماعيةأو  التثقيليةأو  الرتبويةأو عالمية اإل
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دور النشاط الرياضي الرتوحيي املكيف يف مساعدة املعاق حركيا على 

 تقبل إعاقته

  مشيد سنياي .أ
 امللخص:

تهدف هذه الدراسة إىل معرفـة مـدى الـدور الـذي تلعبـه األنشـ ة الرياضـية        
 .  الرتوحيية املكيلة يف مساعدة املعاق حركيا على تقبل إعاقته

ويف ضوء هذه الدراسة استعملنا املـنهج الوصـلي الـذي يعـد األنسـا هلـذه       
 60مشلـت العينـة    حيـث ،  كمـا اسـتعملنا مقيـاس تقبـل اإلعاقـة ليكـرت      ،  الدراسة

مرتبصــا مــن مركــز التكــوين املهــا للمعــاقني بقورصــو وقــد قســمت العينــة إىل 
جمموعتني واحدة  ارسة وأخرى ةري  ارسة هلذه األنشـ ة وكـل واحـدة مكونـة     

 .  مرتبصا 30من 
يف ختام هذه الدراسة توصلنا إىل أن لألنشـ ة الرياضـية الرتوحييـة املكيلـة     

كمـا  ،  رفع من مستوى تقبل اإلعاقـة لـدى املعـاقني حركيـا    دورا هاما وفعاال يف ال
 .  توصلنا إىل أن هنا  عالقة بردية بني  ارسة هذه األنش ة ومستوى تقبل اإلعاقة

: Résumé 

Le but de cet étude est de ca maître le rôle qui jouer les activités 

sportives pour aider l’handicapé à accepter 

On suit dans cet étude la méthode descriptive et l’échelle «Likert » 

l’échantillon comporte 60 stagiaires choisis du centre de formation de « Corso » 

et divisés en deux groupes  le premier groupe pratique ces activités et le 

deuxième m’en pratique pas Les deux groupes comportent  30 stagiaires 

La conclusion qu’on a pu tirée de cet étude est que les activités sportives 

de loisir conditionnées joueur un rôle très important et efficace à élever le niveau 

de l’accepté de l’handicape on peur dire aussi qu’il y a une relation positive entre 

la pratique de ces activités et l’accepté de l’handicape.  

 مقدمة:

ــن القضــايا احلساســة   ــرب قضــية املعــوقني م ــيت أصــبحت تالحــق  ،  تعت ال
أقدر وأحكـم األنةمـة يف العـامل مل    أن  لدرجة،  اجملتمعات البشرية قدميا وحديثا
نسبة انتشـارها لتلـ  مـن جمتمـع     أن  إال،  بلدانهاتتمكن من استئصاهلا نهائيا من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الربيـد اإللكرتونـي  ـ    جامعـة بـومرداس  ـ    وتقنيـات النشـابات البدنيـة والرياضـية     معهـد علـوم  :.  Yacine

com.  @hotmail35m 

mailto:Yacine.m35@hotmail.com
mailto:Yacine.m35@hotmail.com
mailto:Yacine.m35@hotmail.com
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 بدايـة مـن  ،  وذلك حسا درجة االهتمام والرعاية اليت يوليها اجملتمع هلـا ،  آلخر

االجتماعيـة  ،  النلسـية ،  )ال بية مجيع النواحي من،  العناية بأفرادها إىلالوقاية منها 
جمتمـع  أي  الـدالئل علـى تقـدم   العناية باملعوقني تعترب أحد أن  حيث،  والرتبوية 

لصـون خلدمـة اإلنسـانية جـادين     خلـذلك يعمـل امللكـرون امل   ،  من اجملتمعـات 
وتأهيلـه  ،  ما جيعلـه كلـيال يف منـو وبنـاء رخصـيته     ،  لتوفري سبل الراحة للمعوق
 .  كي يصبح قادرا على العمل واإلبداا،  بالشكل الصحيح والسليم

وابتكـرت  ،  اخلاصـة بلئـة املعـوقني   ت املراكـز  ئهلذه األسباب وأخرى أنش 
،  ووضعت املادة التعليمية الـيت تتناسـا مـع مسـتوياتهم    ،  ال رق اليت تتالءم معهم

جمــال األنشــ ة البدنيــة ،  كــبريا بهــذه اللئــة امــااهتمومــن اجملــاالت الــيت أولــت 
ضـمانا  ،  وأساليا القياس والتقويم،  والرياضية اليت قدمت الربامج املعدلة واملقننة

 .  واستغالل جل األهداف والغايات املنتةرة من هذا اجملال،  حلسن املمارسة

الرتوحيي املكي  أحد الوسائل احلديثـة واألساسـية    الرياضي ويعترب النشاط
وتــأثري هــذا النشــاط يكــون يف خمتلــ  ،  يف تنميــة اللــرد املعــوق املمــارس لــه

رد البدنيـة والذهنيـة   اجلوانا واملستويات سواء من حيـث قـدرات واسـتعدادات اللـ    
وكــذا يف تنشــيط ذوي ،  واســرتجاا بعــض العضــالت الــيت تعتــرب تقريبــا ضــامرة

وتنميته مـن الناحيـة النلسـية الـيت     ،  االحتياجات اخلاصة وجلا السرور واملتعة له
تتميز ةالبا عند ذوي االحتياجات اخلاصة باإلحباط والشعور الزائد بـالنقص وعـدم   

مــن الســمات الــيت ذكرهــا الــدكتور كليمــك يف تعــداده  الشــعور باألمــان وةريهــا 
وتؤدي  ارسة النشاط الرياضـي  ،  للسمات السلوكية اليت تنتج عن اإلصابة باإلعاقة

اخلروج من حالة الثبات واالن واء والعزلة وكذا يساهم يف إدمـاج املعـوق يف    إىل
   .جمتمعه ب ريقة فعالة وهذا ما أكدته العديد من الدراسات احلديثة

فالنشاط الرياضي الرتوحيي املكي  جيعل املعـوق يشـعر بالقـدرات الـيت     
رياضة ذوي االحتياجات اخلاصـة تعتمـد علـى التصـني  يف     أن يتمتع بها خاصة و

وضع اجملموعات املتقاربـة مـن حيـث القـدرات واالسـتعدادات لضـمان التنـافس        
تكـون اجيابيـة    وهـذا مـا جيعـل مقارنـة اللـرد مـع أقرانـه       ،  العادل وتكافؤ اللرص

و كنة وهو ما يضمن لتناسق بني رخصية اللـرد املصـاب وبيئتـه والوسـط الـذي      
والنشاط الرياضي يتـيح اللرصـة لـذوي االحتياجـات اخلاصـة إلرـباا       ،  يعيش فيه

  هواياتهم و ارستها بشكل بناء ومناسا وهي تعترب من امل الا الضـرورية لللـرد  
ثل أسلوبا عالجيا للجانا النلسي لـدى بعـض   الرتويح عن النلس واللعا ميأن  بل

لتغلا على املشـكالت الشـعورية لـديهم والناجتـة     لمن ذوي االحتياجات اخلاصة 
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تكيـ  لـذوي   الدرجـة  أن  كمـا ،  عن الشعور بالنقص وعـدم التكـافؤ مـع اآلخـرين    
االحتياجات اخلاصة تكون حسا مـدى تقبلـه لإلعاقـة مـن جهـة وحسـا موقـ         

البحـث فهـذه    إرـكالية ومـن هـذا املن لـق ظهـرت     ،  أخرىاجملتمع منه من جهة 
الدراسة تهتم بدور النشاط الرياضي الرتوحيـي املكيـ  يف مسـاعدة املعـاق علـى      

 .  تقبل إعاقته

معرفـة مـدى أهميـة  ارسـة النشـاط       إىلوتهدف هذه الدراسة اليت قمنا بها 
عامـل أساسـي   الرياضي الرتوحيي املكي  لدى اللرد املصاب باإلعاقة احلركيـة ك 

وكـذا التعـرف   ،  الدائمـة يف اجملتمـع اجلزائـري    اإلعاقةليعوغ بها عجزه ويتقبل 
قلة اإلقبال على هذه األخرية يف بالدنا ومعرفة كـذلك   إىلعلى املعيقات اليت أدت 

 .  مدى تشجيع اجملتمع اجلزائري هلذه اللئة

    : شكاليةإ ـ  1 

نتيجـة مـرغ عضـوي أو     وقني األرـخاص الـذين هلـم قصـور    ـيقصد باملع
اب وراثيـة أو مكتسـبة كمـا    ـحيث يرجع ذلك إىل أسب،  حسي أو حركي أو عقلي

اته األساسـية  ـقد حيدث نتيجة أمراغ أو حوادث  ا يعجز اللرد  على أداء مت لبـ 
ه علـى التعلـيم أو مزاولـة العمـل أو تكيلـه      ـ ا يؤثر على منوه ال بيعـي أو قدرتـ  

 .  االجتماعي

ة اللرد لـذلك  ـة قد حتدث تغريات كبرية يف رخصيـة أثارا نلسيج اإلعاقـتنت
وبــال بع يوجــد اخــتالف بــني ،  جيــا تــوفري الرعايــة النلســية املناســبة للمعــاقني

ة معينـة بصـورة   ـر  لديهم مسـات رخصيـ  ـكما قد تب،  املعاقني يف تقبلهم اإلعاقة
وهذه السـمات  ، .. . سوضع  الثقة يف النل،  القلق الشديدأو  ةـل التبعيـة مثـواضح

تنشأ من اإلحباط املتكرر واللشل يف مواجهة مت لبات احليـاة بصـورة عاديـة كمـا     
وحماولـة التعـويض واندماجـه    ،  احلـد مـن النكـوص    إىلقد يلجأ بعض املعـاقني  

 .  ضمن اجلماعة

إن املدرسة واألسـرة يقـدمان العـون للمعـاق للـتخلص مـن هـذه املشـاكل         
،   ريـق السـوي فيلسـد   الأو حييد عن ،  حتى ال يصبح خامالكاالنتلاا بكل أوقاته 

وتقــدر اجملتمعــات الناهضــة يف هــذا االجتــاه فتهــتم باألوقــات احلــرة وإحلاقهــا  
 .  بالرتويح

على نلسية املعـاق مـن    اإن للنشاط الرياضي الرتوحيي املكي  أهمية وأثر
ويهـدف    نلسيةالتخلص من املشاكل الب وذلكخالل تنمية كلاءاته وحتسني مردود 

بـالرجوا  ،  إىل توجيه املعوقني بهدف االرتقـاء بقـدراتهم يف مواجهـة املشـكالت    
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إىل العقبــات الــيت قــد تعرتضــهم كمــا يســاعدهم علــى اكتســاب خــربات وأمنــاط 
 .  ومنو العالقات االجتماعية ال يبة،  والتمسك بالعادات احلسنة،  سلوكية محيدة

 ياراتنـا امليدانيـة لعـدد مـن املراكـز      و،  ومن خـالل دراسـاتنا االسـت العية   
اخلاصة باملعاقني حركيا ومالحةاتنا لواقع النشـاط الرياضـي الرتوحيـي املكيـ      

فممارسـتهم للنشـاط   ،  الحةنـا إهمـاال لرعايـة هـذا اجلانـا     ،  داخل هذه املراكـز 
القـائمني علـى رعايـة هـذه املراكـز       إىلالرياضي يكاد يكون منعدما وهـذا راجـع   

 .  لديهم دراية بأهمية النشاط الرياضي الرتوحيي املكي  الذين ليست

 وقصد إثارة هذا املوضوا قمنا ب ر  اإلركالية مقدما إياها كالتالي:

 . هل للنشاط الرياضي الرتوحيي املكيف دور يف مساعدة املعاق حركيا على تقبل إعاقته؟

 التالية:ومن خالل هذه اإلركالية ميكن صياةة التساؤالت اجلزئية 

هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بتقبـل اإلعاقـة بـني املمارسـني         ـ   1
 .  ارسني له ؟ اضي الرتوحيي املكي  وةري للنشاط الري

هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني تـأثري اةـيط االجتمـاعي        ـ   2
 .  مارسني له؟ملللممارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي املكي  وةري 

 الفرضيات: ـ  2

 * الفرضية العامة:

للنشاط الرياضـي الرتوحيـي املكيـ  دور يف مسـاعدة املعـاق حركيـا       ـ   *
 . على تقبل إعاقته

 *الفرضيات اجلزئية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بتقبل اإلعاقـة بـني املمارسـني للنشـاط     ـ   *
  .   ارسني لهياضي الرتوحيي املكي  وةري الر

ــة   ـ   * ــروق ذات دالل ــاعي   إحصــائيةتوجــد ف ــأثري اةــيط االجتم ــني ت ب
 .  مارسني لهاملللممارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي املكي  وةري 

 : أسباب اختيار البحث ـ  3

 األكثـر فهي اللئـة  ،  ش يف جمتمعناتعترب فئة املعاقني أكثر فئة تعاني التهمي 
 . ملختل  املشاكل النلسية اعرضت

أي املشـاكل  ،  الحةيت لقلة االهتمام باملعاقني من هذا اجلاناومن خالل م
لتخلي  مـن هـذه املشـاكل فكـان     ل ولإجياد حلحماولة ا لالهتمام والنلسية دفعت
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مـن خـالل  ارسـة    ،  جملـال نشاط الرياضي الرتوحيي املكي  نصـيا يف هـذا ا  ل
والـتخلص  لنشاط الرياضي الرتوحيي املكي  وذلك باخلروج مـن العزلـة   املعوق 

 . من خمتل  املشاكل النلسية

  أهداف البحث: ـ  4

ميكن حصر أهداف حبثنا هذا يف كونه عبارة عن دراسة حتليلية تبني أهـم   
املشاكل النلسية اليت يتعرغ هلا املعاق حركيا داخل املراكز اخلاصة مـن جانـا   

كل وأهمية  ارسة النشاط الرياضي الرتوحيي املكيـ  للـتخلص مـن هـذه املشـا     
 . النلسية من جانا أخر

 :إىلن هذا البحث يهدف إوللتوضيح أكثر ف

التعرف على تصني  خمتل  املشاكل اليت يتعـرغ هلـا املعـاق حركيـا      *
 . داخل املراكز اخلاصة بهم

يف التغلـا   املمارسة النشاط الرياضـي الرتوحيـي املكيـ  دور    هأن إثبات *
 . على املشاكل النلسية اليت يتعرغ هلا املعاق حركيا

  حتديد املفاهيم و املصطلحات: ـ  5

يوضـحها  أن  لقد وردت يف حبثنا عدة مصـ لحات تلـرغ علـى الباحـث     
يسـتوعا  أن  وأن يزيل عليها اللبس والغموغ حتى يتسنى لقارئ العـام واخلـاص  

 أهمها:وةموغ أو  ما جاء فيه دون عناء

كلمة الرتويح هي كلمة  معنى الرتويح: أن النشاط الرياضي الرتوحيي: ـ  1ـ   5
اجنليزية تعا التجديد واخللق واالبتكـار وهنـا  نةريـات وتلسـريات هلـا إذ أنهـا       
تلوق يف ملهومهـا اصـ ال  هاللعـاه ويلسـر الرتويـح والرتفيـه علـى أنـه رد فعـل          

أو  أتناء  ارسته لنشاط ما سـلبيا حالة نلسية ورعور حيسبه اللرد قبل وأو  عابلي
ويتم أتناء وقـت اللـراخ وأن يكـون اللـرد مـدفوعا برةبـة رخصـية        ،  اجيابيا هادفا

فالنشـاط  ،  الرتويح والرتفيـه أكثـر مـن النشـاط    أي  ويتص  حبرية االختيار يف ذاته
 الغاية فهي ذلك التغري يف احلالـة االنلعاليـة والعابليـة   أما ،  ليس ةاية يف حد ذاته

واإلحساس بالغب ة والسعادة الـيت تعمـل علـى رـحن الب اريـة البشـرية ملواجهـة        
 . احلياة مبا فيها من تعقيد

مـة الكـائن احلـي مـع نلسـه ومـع       ءمالبأنـه   يعرف التكيـ   التكيف: ـ  2ـ   5
مقتضيات البيئة والةروف من حوله وهو يتضمن التآل  والتوافق مـن أجـل التـدبري    

 . االحتكا  والصراا والتدمريوالتلاهم بدال من 
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 . اإلسعاف،  مجع مساعدات )سعد  وتعا املعاونة املساعدة: ـ 3ـ  5

 .  إعانة ماديةأو  نقول مساعدة مادية

ونقصد باملساعدة يف حبثنا متكني الشخص املعاق مـن حتقيـق أكـرب قـدر     
ه ـ    اكتشـاف مواهبـه وإمكانيـات    إىلمن االتزان النلسي واالنلعـالي والوصـول بـه    

 . ات احلياةـواستخدامها يف خت ي صعوب

اإلعاقة هي عدم قدرة اللرد على تأدية عمل يست يع ةريهـم    اإلعاقة: ـ  4ـ   5
من الناس تأديته ويصبح العجز إعاقة عندما حيد من قدرة اللرد على القيام مبا هـو  

 . العجزأو  واإلعاقة هي حالة من الضرر البدني،  ه يف مرحلة معينةـمتوقع من

املعاق حركيا هو الشخص الذي يعاني مـن درجـة     اإلعاقة احلركية: ـ  5ـ   5
مـرغ  أو  عاهـة أو  سبا يعيق حركته ونشـابه نتيجـة خللـل   أو  من العجز البدني
وبالتـالي  ،  عةامه ب ريقة حتـد مـن وظيلتـه العاديـة    أو  ملاصلهأو  أصاب عضالته

 .  ببيعيةتؤثر على العملية التعليمية و ارسة حياته بصلة 

اللـرد  أو  ال للبأنه  =املعوق  إىليشري عبد املنعم احلنلي  املعوق: ـ  6ـ   5
أو  نقـص رـرعي  أو  وى والذي به عياـا هو دون املستـالذي ميلك من القدرات م

 . +ه ةري قادر على منافسة أقرانهـوظيلي جيعل

هو اللرد الذي لتل  عمـن  =املعوق أن  لكن أمحد  كي بدوي يؤكد على
أو  املزاجيـة أو  العقليـة أو  ادي يف النـواحي اجلسـمية  ـعـ أو   لق عليه لل  سـوي ي

 إىلالدرجة اليت تستوجا عمليات التأهيل اخلاصة واليت تـؤدي بـه    إىلاالجتماعية 
 . +استخدام أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه

املعـوق هـو كـل رـخص يعجـز عـن       أن   يتضـح لنـا  نين التعـريل يمن هذ
 . دائم لقدراته ومواهبه نتيجة التعرغ لعاهة جسميةأو  استخدام مؤقت

اخلضوا والتحمل أمـا يف علـم الـنلس    ،  لغة يعا االستسالم التقبل: ـ  7ـ   5
يف الرضـا عـن    بأنه موق  اللرد اجتاه ذاته أو ةـريه ليبـدو   1971 +فولكي=فيعرفه 

قتصـار علـى   الذات أو على الغري من االعتقاد بوجود إمكانيـة التحسـيس أو دون اال  
 . النقد أو العقاب

هذا التقبـل ضـروري لتغـيري الوضـعية الـيت      أن  1968كارل روجر  =ويعترب 
أو  حتسني ظروفه فيقـول يف الوقـت الـذي أتقبـل فيـه ذاتـي      أي  يوجد فيها اإلنسان

أكون بكل بسـابة  أن  على اةريي تصبح لدي القدرة على التغيري وكلما كنت مستعد
)أنا  بكل تعقيدات احلياة كلما حبثت على معرفة وتقبـل كـل مـا هـو حقيقـي يف      
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 . +ةريي أمكنا تغيري الوضع حنو األفضلأو  رخصي

تقبـل اإلعاقـة ال يعـا االستسـالم واخلضـوا      أن  ومن ثم ميكن استخالص
والـيت تعـرتغ   ألثارها السلبية بل هو رعور بالرضا اجتاه اإلعاقة اليت يتولـد عنهـا   

 . وعي اللرد حبالته مع إمكانية تعويض هذه احلالة

 املنهج املتبع: ـ  6

ان القا من ببيعة الدراسـة والبيانـات املـراد احلصـول عليهـا ملعرفـة مـدى        
مسـاعدة املعـاق حركيـا    علـى   املكيـ   تأثري  ارسة النشاط الرياضي الرتوحيـي 

اسـتخدمنا هاملـنهج الوصـلي الـذي يعتمـد      فقـد  ،    سنة18ـ   15) على تقبل إعاقته 
ويوضـح  ،  هم بوصـلها وصـلا دقيقـا   اعلى دراسة الةاهرة كما توجد يف الواقع ويس

ومـن ثـم تقـديم    ،  مجـع املعلومـات وحتليلـها وتلسـريها    خصائصها عن بريـق  
 .   188: 1997،  )عبيدات. النتائج يف ضوئهاه

ملركـز املعـاقني بقورصـو    وان القا من هذه الدراسة قمنا بدراسة اسـت العية  
جل تعيني جمتمع الدراسة الذي هو اللئة املراد ت بيق هذه الدراسـة عليهـا مـن    أمن 

هـذا اجملتمـع املكـون    فكان اختيار ،  خالل املنهج املختار واملناسا هلذه الدراسة
 .  مارسني لألنش ة الرياضيةاملةري املمارسني و املركز امن تالميذ هذ

عينة البحث املمثلة للمجتمع األصلي للبحـث ب ريقـة    وبالتالي مت استخراج
الرياضـية   ةـري  ـارس لألنشـ ة    اتلميـذ  30و ا ارسـ  اتلميـذ  30عشوائية وضمت 

 .  ركزالرتوحيية داخل امل

 ضبط املتغريات ألفراد العينة: ـ  7

أخـذنا بعـني االعتبـار    ،  متغريات أخـرى أي  لكي تكون نتائجها مستقلة عن
،  اجملموعتني لتحقيـق التـوا ن بينهمـا مـن حيـث السـن      أفراد  ضبط املتغريات بني

 .  وراثية  واجلدول التالي يبني اللروق بني جمموعتني،  )مكتسبة ببيعة اإلصابة
  : يبني اجلدول اللروق بني اجملموعة املمارسة وةري  ارسة لألنش ة الرياضية الرتوجيية:01اجلدول رقم )

 املتغريات املمارسةاجملموعة  اجملموعة غري ممارسة

 السن 90.16 10.17

 طبيعة االصابة مكتسبة 12 14

 وراثية 18 16

 
متوسط السن للمجمـوعتني كـان تقريبـا    أن  نالح  من خالل اجلدول التالي

،  ةري  ارسـة للعينة 10.17 بالنسبة للعينة املمارسة و90.16ـ   متعادال قدرة نسبته ب
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تلميذ ل بيعـة   21املكتسبة والوراثية حيث جاء العددبينما جاءت ببيعة اإلصابة بني 
أمـا فيمـا   ،  املمارسـة تلميـذ للوراثيـة وهـذا بالنسـبة للعينـة       18اإلصابة املكتسـبة و 

 .  للوراثية 16للمكتسبة و 14ةري  ارسة فقد جاءت كما يلي لص العينة 

 أدوات البحث: ـ  8

اإلجابـة عـن   أو  حـل بريقة تست يع مـن خالهلـا   أو  أداة البحث وسيلةأن   
 .  مشكلة حبثنا باالعتماد عليها وبالنسبة لبحثنا استخدمنا مقياس تقبل اإلعاقة

استخدم مقياس هليكـرته لكشـ  مـدى تقبـل      :اإلعاقةمقياس تقبل   ـ   1ـ   8
 .  مارسة للنشاط الرياضي الرتوحيي املكي املللعينتني املمارسة وةري  اإلعاقة

سـؤاال )فقـرة  كـل فقـرة تعـرب عـن الشـعور         25حيتوي هذا املقياس علـى  
 :إىلوينقسم هذا املقياس 

 21ـ    18ـ    17ـ  10ـ  16ـ  5ـ  7ـ  3ـ  1فقرة وهي ) 11حتتوي على  : ذاتية ةمعاناـ  
 .   25ـ  23ـ 

ـ    14ـ   11ـ   12ـ   2ـ   6ـ   9فقرات وهي )  08حيتوي على  :اإلعاقة التكي  مع ـ 
 .  24ـ  19

 .   22ـ  20ـ  15ـ  4ـ  8فقرات وهي ) 05حيتوي على  : مؤرر عالئقيـ 

  : األساليب اإلحصائية  املستعملة  ـ 9

احتكم الباحث يف حبثه هذا على األدوات اإلحصائية املتمثلـة يف املتوسـط   
 .  احلسابي واالحنراف املعياري والنسبة املؤوية وكذا معامل االرتباط البسيط

 استعراض نتائج الدراسة: ـ  10

  Tيبني قيم املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيم  :02اجلدول رقم )
 .  فيما لص بعد التكي  مع اإلعاقة

  
 

 املعامالت
 اإلحصائية

املعاقني حركيا 
 املمارسني لألنشطة

املعاقني حركيا غري 
 املمارسني لألنشطة

 (Tاختبار )
 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

املتوسط 
 احلسابي

 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
"ت" 

 احملسوبة

قيمة 
"ت" 

 اجملدولة
بعد التكيف 
 مع   اإلعاقة

50.8 45.8 48.0 04.6 29.2 00.2 58 05.0 

نالح  من خالل النتائج اةصل عليها يف اجلـدول أن املتوسـط احلسـابي    
لدرجات املعاقني حركيا على مستوى بعد التكي  مع اإلعاقـة عنـد فئـة املعـاقني     

وذلــك بــاحنراف  50.8حركيــا املمارســني لألنشــ ة الرياضــية الرتوحييــة قــد بلــ  
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للئـة ةـري املمارسـة      بينمـا بلـ  املتوسـط احلسـابي عنـد ا     45.8)ـ  معياري قدر ب
 . 04.6  وهذا باحنراف معياري قد بل  )48.0)ـ  لألنش ة الرياضية الرتوحيية ب

عند مقارنة املتوس ات احلسابية للعينـتني يتـبني أن درجـات فئـة املعـاقني      
حركيا املمارسني لألنش ة الرياضية الرتوحيية كانـت أكـرب مـن درجـات فئـة ةـري        

كمـا جـاءت قيمـة االحنـراف املعيـاري كـبرية لللئـة        ،   48.0 < 50.8 ارسني أي )
ومـن جهـة أخـرى جـاءت     ،   04.6 <45.8املمارسة مقارنة باللئة ةري  ارسـة أي ) 

  وهـذا عنـد مسـتوى    00.2 < 29.2اجملدولـة أي )  Tاةسوبة اكرب من قيمة  Tقيمة 
 . 05.0الداللة )

 .فيما لص بعد مؤرر عالئقي Tيبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيم  :03اجلدول رقم 
 
 

 املعامالت
 اإلحصائية

املعاقني حركيا املمارسني 
 لألنشطة

املعاقني حركيا غري 
 املمارسني لألنشطة

 (Tاختبار )
 

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة "ت" 
 احملسوبة

قيمة "ت" 
 اجملدولة

بعد مؤشر 
 عالئقي

85.9 17.6 27.1 54.4 10.2 00.2 58 05.0 

 حركيـا ط احلسابي لدرجات املعاقني املتوسأن  تبني لنا نتائج اجلدول أعاله
 مؤرـر عالئقـي  مسـتوى بعـد     املمارسني لألنش ة الرياضية الرتوحيية قد بل  على

سـط احلسـابي لعينـة      بينما جنـد املتو 17.6)ـ  وذلك باحنراف معياري قدر ب85.9)
  وهـذا  27.1ةري  ارسني لألنش ة الرياضـية الرتوحييـة قـد بلـ  )     حركيااملعاقني 

 . 54.4باحنراف معياري قد بل  )

 املتوسط  احلسـابي  للعينـة  أن  عند مقارنة نتائج املتوس ات احلسابية  جند
كما جنـد االحنـراف   ،   27.1<85.9)أي  مارسةاملةري عينة النه عند املمارسة أكرب م

 . 54.4<17.6)  رب منه عند العينة  ةري  ارسةاملعياري للعينة املمارسة أك

اةسوبة على هذا البعـد واملقـدرة    Tجند أن قيمة  Tأما فيما لص اختبار 
وهــذا عنــد   00.2)ـ    اجملدولـة املقــدرة ب  T  قــد جـاءت أكــرب مــن  10.2)ـ    ب

 . 05.0مستوى الداللة )

 تفسري ومناقشة النتائج:ـ   11
 تفسري ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: ـ 1ـ  11

نـه توجـد   أالـيت ملادهـا   األوىل  جل التحقيق من درجة صحة اللرضـية أمن  
ارسـة   )  بـني العينـتني   بعـد تقبـل اإلعاقـة   فروق ذات داللة إحصائية يف مسـتوى  

ارسة  لألنش ة الرياضـية الرتوحييـة وهـذا مـا أظهرتـه النتـائج املتحصـل         ةري و
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 .  عليها من حتليلينا لنتائج االستبيان ومن هذا نست يع إثبات هذه اللرضية

الرياضـية  املمارسني لألنشـ ة  من خالل ما سبق نستنتج أن املعاقني حركيا  
يةهـر األهميـة والـدور    مارسـني وهـذا   املاجيابي مقارنـة بغـري    بلالرتوحيية هلم تق

 .  اللعال ملمارسة هذه األنش ة

هذا مـا أكدتـه دراسـة )بشـري حسـام  مـن خـالل تناولـه ملوضـوا أهميـة            
 ارسة النشاط الرياضي الرتوحيي يف التقليل من املشاكل النلسـية عنـد الرياضـي    

حيـث توصـل إىل أهميـة النشـاط الرياضـي الرتوحيـي يف إ احـة        ،  املعاق حركيا
 .  النلسية اليت تعرتغ املعاق حركيا احلواجز

من خالل النتائج املتحصل عليها وحسا مالحةتنـا لللـروق ميكـن القـول     
 .  أنه قد حتققت نتائج اللرضية األوىل

 تفسري ومناقشة الفرضية الثانية: ـ 2ـ  11

 املمارسـني  حركيالى وجود فروق بني املعاقني هي درجة دالة إحصائيا ع  
،  مارسني  لنلس هذه األنشـ ة هـذا مـن جهـة    املةري الرتوحيية ولألنش ة الرياضية 

داللـة إحصـائية عنـد  نلـس      اومن جهـة أخـرى جـاء اللـرق بـني املتوسـ ات ذو      
 .  املستوى  وهذا لصاحل العينة املمارسة  لألنش ة الرياضية الرتوحيية

 بـل اةصل عليها يتضح لنا أن التقمن خالل ما سبق وعند قراءتنا للنتائج   
لـى  املمارسـني لألنشـ ة  الرياضـية  الرتوحييـة  ع     حركيـا االجيابي للئة املعـاقني  

ةـري   لئـة  ال  مـن املسـتوى  املسـجل لـدى     كـان  أكـرب   مؤرر عالئقيمستوى بعد 
لعـال لألنشـ ة   يـدل علـى الـدور اهلـام وال    دل على رـيء فإمنـا   أن  هذا،  مارسةامل

 ارسة األنش ة الرياضـية  عمومـًا    ما جيعل  اللرد ُيقبل على،  الرياضية الرتوحيية
بدافعية وإجيابية والرتوحيية خصوصًا لالستثمار  اللعال لوقت اللراخ واالبتعاد عـن  

وكذلك اخلروج مـن العزلـة واالن ـواء    اآلفات  السلبية اليت تضر  باللرد واجملتمع 
تمـع  و يادة القدرات والعالقات االجتماعية اليت تعـود بـالنلع لللـرد املعـاق واجمل    

 .  الذي يعيش فيه

 مؤرـر عالئقـي  ائج حمـور بعـد   إذًا من خالل كل ما تقدم ذكره وحتليله لنتـ 
نشـ ة  املمارسني لأل حركيااللة إحصائية بني املعاقني هنا  فروق ذات دأن  نستنج

وهـذا  ،  على مسـتوى هـذا البعـد   مارسني هلذه األنش ة املالرياضية الرتوحيية وةري 
ية وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائ     إىلما يؤكد صحة اللرضية الثالثـة الـيت تشـري    

مارسـني   املًا املمارسني وةـري  حركيني املعاقني ب بعد مؤرر عالئقيعلى مستوى 
 .  لألنش ة الرياضية الرتوحيية  ولصاحل فئة املمارسني
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 االستنتاج العام ـ 

املراس على اجملتمـع عمومـًا وعلـى اللـرد      اصعب اأمر احلركةيعترب فقدان 
وذلك من خالل عديد املشـكالت واملواقـ  الـيت يتعـرغ هلـا اللـرد       ،  خصوصًا

 املدرسـة أو  املعاق من خالل تلاعلهم مع من حوهلم من األفراد سـواء يف األسـرة  
 .  حتى يف ن اق اجملتمعأو 

ابع نلسـي  بل هي ذات ب،  ليست عرضية يف حد ذاتها احلركةمشكلة فقدان 
لكـي  ،  حركيـا قني االيت تتـيح اللـرص للمعـ    واجتماعي  ا حيتم توفري كل السبل

 .  يشقوا بريقهم يف احلياة لتأدية وظائلهم وحيققوا ذاتهم داخل هذا اجملتمع

لذلك سارعت اجملتمعات احلديثـة لالهتمـام بهـذه الشـرحية وإدماجهـا يف      
ستثمارها وتوجيهها لتكـوين مـوابنني   اجملتمع باعتبارها ثروة إنسانية فاعلة ميكن ا

صاحلني وعناصر قوية يف اجملتمـع باالعتمـاد علـى كافـة األجهـزة واملؤسسـات       
 .  رخاصوالتأهيلية ملساعدة هؤالء األالرتبوية 

هـذه الشـرحية   ة مسـاعد  إىلومنه جاء موضوا حبثنا الذي نرمي من خاللـه  
ص أسـوياء مـن خـالل    وكذا فرغ أنلسهم كأرـخا ،  على ت ويرها ومنوها السليم

 .  أنلسهمية إلثبات اقرتا  األنش ة الرياضية الرتوحي

 ومن خالل حتليلنا للنتائج املتحصل عليها نستنتج ما يلي:

    تســاهم األنشــ ة الرياضــية الرتوحييــة يف القضــاء علــى االن ــواء والعزلــة
 .  واهلروب من الواقع والتخوف منه

  إثبــات وجــوده وأهميتــه يف  علــىيــًا حركتســاعد هــذه األنشــ ة املعــاق
 .  اجملتمع

  ًا يف عمل األجهزة احليويـة بشـكل جيـد    حركيتساعد هذه األنش ة املعاق
: دقات القلا والكبـد والـدورة الدمويـة وكـذا اةافةـة علـى        وفعال مثل

 .  من الضمور والنحافة... األعضاء اجلسمية مثل: اليد والرجلني

     ة والتلاعـل االجتمـاعي والتـأثري    تقوي هـذه األنشـ ة العالقـات االجتماعيـ
 .  والتأثر وكذا تقبل اللو  واخلسارة

 خامتة:

 الدور الـذي تلعبـه  يف ختام هذه الدراسة واليت كان الغرغ منها معرفة مدى 
،  يف مساعدة املعاق حركيا على تقبـل إعاقتـه   ةالرتوحيية املكيلاألنش ة الرياضية 

عالقة إرتبابية بني  ارسـة األنشـ ة    ويف حدود هذه الدراسة توصلنا إىل أنه توجد
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فاملمارسـني هلـم مسـتوى    ،  تقبـل اإلعاقـة  ومسـتوى  املكيلـة  الرياضـية الرتوحييـة   
وهذا من خالل النتائج املتحصل عليها يف الدراسـة  ،  مارسنياملمرتلع مقارنة بغري 

 فيمـا مت ت بيـق هـذا   ،  هليكـرته  تقبـل اإلعاقـة  امليدانية واليت اعتمدنا فيهـا مقيـاس   
املقياس على عينتني إحداهما  ارسـة وأخـرى ةـري  ارسـة لألنشـ ة الرياضـية       

 مت صياةة فرضيتني  جزئيتني وضعت كحلول مؤقتـة وهـي كمـا    ومنه،  الرتوحيية
 يلي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بتقبل اإلعاقة بني املمارسـني للنشـاط   ـ   1*
  .   ارسني لهياضي الرتوحيي املكي  وةري الر

بــني تــأثري اةــيط االجتمــاعي  إحصــائيةتوجــد فــروق ذات داللــة ـ    2*
 .  مارسني لهاملالرياضي الرتوحيي املكي  وةري  للممارسني للنشاط

ومن خالل حتليلنا للنتائج املتحصل عليها يف ختـام هـذه الدراسـة والـيت       
مارسـة   املةري صائية بني العينتني )املمارسة وأثبتت أنه توجد فروق ذات داللة إح

فقـد جـاءت النتـائج    ،  تقبل اإلعاقة و تأثري اةيط االجتماعيعلى مستوى كل من 
وهـذا مـا يثبـت      05،  0) كلها لصاحل العينة املمارسـة عنـد نلـس مسـتوى الداللـة     

 . اللرضية العامةوبالتالي تقبل صحة اللرضيات اجلزئية صحة 

 املراجع:قائمة 
 .  ال بعة الثانية،  دار السل ان الكويث،   : الشباب واللراخ2004أمحد عبد اهلل أمحد العلي ) ـ  1
 .  دار اللكر العربي القاهرة،  1ط،   : األسس ال بية والرياضية2000رياضة املعوقني )،  أسامة رياغ ـ  2
دار اللكـر لل باعـة والنشـر    ،  1ط،   : قضـايا ومشـكالت يف الرتبيـة اخلاصـة    1998الروسـان فـاروق )   ـ   3

 .  األردن،  عمان،   يعوالتو
 .  ال بعة الثالثة،  مصر،  دار اللكر العربي،   : أصول الرتبية البدنية2001أمني أنور اخلولي ) ـ  4
 .  بدون ببعة،  دار العربية ل باعة بغداد،   : الرتبية الرتوحيية1978حزام حممد رضا القزوني ) ـ  5
الشـركة الوبنيـة لنشـر    ،  وواجا اجملتمـع والدولـة حنـوهم    : املعوقون يف اجلزائر 1982تركي رابح ) ـ   6

 .  اجلزائر،  والتو يع
 عمـان ،  دار الشروق لنشـر والتو يـع  ،   : مقدمة يف اإلعاقات اجلسمية والصحية1998مجال اخل يا ) ـ   7

 .  األردن، 
 .  ال بعة الثانية،  القاهرة،  دار املعارف،   : أوقات اللراخ والرتويح1982ع يات حممد اخل اب ) ـ  8
مكتبـة  هـراء   ،   : حبوث ودراسـات يف سـيكولوجية اإلعاقـة   2001عبد الرمحن سيد سليمان واخرون ) ـ   9

 .  القاهرة،  الشرق
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حتديد النمط اجلسمي للموهوب الشاب يف رياضة ألعاب القوى اختصاص 

 أشبال والية الشلف(،  أصاغر،  )دراسة حالة أصناف: مبتدئني جري املسافات

 د.  بنور معمر

 امللخص:

إن اهلدف األساسي من هذه الدراسة هـو حتديـد ولـو بصـلة مبسـ ة الـنمط       
ولقـد أجرينـا   ،  لرياضي ألعاب القوى الشاب اختصاص جري املسـافات اجلسمي 

أرـبال واليـة   ،  أصـاةر ،  عداء صـن  مبتـدئني   30حبثنا هذا على عينة متكونة من 
خضعوا لقياسات أنرتوبومرتية دقيقة مشلـت معةـم منـابق اجلسـم بغيـة      ،  الشل 

 .  احلصول على أكرب عدد  كن من املعلومات واملع يات اخلام

مة الـنمط اجلسـمي   ئبأس بها ترب  مدى مال نتائج ال إىلقد أفضت دراستنا ول
 .  لعينة البحث مع االختصاص املمارس

 : مقدمة

كانـت نتيجـة جهـود علميـة     قلـزة نوعيـة    رياضة املستوى العالي لقد عرفت
حيث أصـبح ت ـور هـذه    . وعملية كبرية من برف الباحثني واملدربني منذ أمد بعيد

أن  أال وهـو العنصـر البشـري الـذي يريـد     ،  باملـادة األوليـة اخلـام    ااألخرية مرهون
 .  يصنع منه ب الأو  يصنع من نلسه

اختيـار  ،  جيا علينـا أوال ،  يف رياضة ما،  ولكي نصنع من رخص ما ب ال
وهو ذلك الشخص الذي تتوفر فيه كـل الصـلات البدنيـة    ،  الشخص املناسا لذلك

،  والنلسية اليت تتمارى مع االختصـاص املوجـه إليـه   واملرفولوجية واللزيولوجية 
فريقـه عناصـر    إىليةـم  أن  وهلذا الغرغ أصبح يستوجا على كـل مـدرب يريـد   

 حتى يعـرف مـدى اسـتعداداتهم وخاصـة    ،  أن يقوم بعملية اكتشاف وانتقاء،  جديدة
منها وهذا حتـى يسـتثمر يف جهـده ووقتـه واألمـوال الـيت ستصـرف        املورفولوجية 

 .  وينهمعلى تك

لرياضي ألعـاب القـوى    حنن يف هذه الدراسة نهتم باخلصائص املرفولوجية
بليغـا  امـا  املدربني يولون اهتمأن  حيث نالح ،  الشاب اختصاص جري املسافات

بت ور مستويات خمتل  عناصر اللياقة البدنية من خالل خمتل  العلوم البيولوجيـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الربيـد اإللكرتونـي:      ـ جامعة حسيبة بن بـواعلي الشـل  ـ      وتقنيات النشابات البدنية والرياضية  معهد علوم

@yahoo . fr02Benor   
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خصوصـيات  ولل،  ال يف الرياضـة ذلك من أجل خلق نةـام فعـ  وكعلم املرفولوجيا 
رياضــيني عالقــة وبيــدة باإلمكانــات احلركيــة يف كــل      عنــد الاملورفولوجيــة 

و للوصـول  ،  املداومة و السـرعة القوة وك،  البدنية صلاتاالختصاصات وكذا يف ال
املستوى العالي جيا معرفة املت لبات املرفولوجية لكل رياضي حسـا كـل    إىل

املسـتوى العـالي يعتـرب كمرجـع يقـاس عليـه        يذوالرياضي أن  حيث،  اختصاص
. باحرتام املت لبات العلمية الـيت يلرضـها االختصـاص الـذي ميارسـه هـذا األخـري       

أن  جيـا ،  املسـتوى العـالي  فان رياضي  )1991(،  Muller و )Carter  ،)1970وحسا 
وخصوصيات جد حمددة مـن بينهـا الـنمط    ،  يتص  ببنية مورفولوجي أكثر رياضية

أهمية اختيـار الـنمط    إىل  Karpovich (1975يشري ويف هذا السياق . العضلي املتوا ن
 .  اجلسمي املناسا قبل البدء يف عمليات التدريا

ومن الضروري أيضا االعتماد على املع يـات العلميـة الـيت حتـاول معرفـة      
هلـذا فـإن املع يــات   ،  مـدى تـأثري النشـاط البــدني الرياضـي علـى جسـم اإلنســان      

وهــاذ ،  يف هــذا اجملــالامــا رفولوجيــة تعتــرب األكثــر اســتعماال وتلعــا دورا هامل
   . Kouzenetsove  1968حسا )

 إشكالية: ـ  1

من خالل الت ورات الـيت رـهدها علـم املرفولوجيـا عـرب العصـور و نةـرا        
الهتمام الباحثني به تولد مص لح )النمط اجلسـمي حيـث يف وقتنـا احلـالي تتميـز      

هـذا الـنمط الـذي توصـل     ،  املمارسة بنمط مرفولوجي خاص بهـا  أةلا الرياضات
وعرفــه ،  somatotype  وأبلـق عليــه تســمية الـنمط اجلســمي   1940إليـه رــيلدون ) 

ــات   ــثالث مكون ــد الكمــي ل ــه )التحدي ــاني  إىليشــري األول  بكون  إىلالســمنة و الث
 .   2000)حممد صبحي حسانني  ) النحافة إىلالعضلية والثالث 

املستوى العالي أصبحت تهتم يف وقتنـا احلـالي مبعرفـة و بشـكل     رياضة و
حيـث أصـبح كـل    ،  دقيق كل ما يتعلـق جبسـم الرياضـي خاصـة البنيـة اخلارجيـة      

وكــذا اســتعدادات بدنيــة تتوافــق مــع  بــه اخاصــ امعينــ ااختصــاص يســتوجا من ــ
 ومن هذا املن لق تنبثق إركالية البحث و اليت تقول:،  االختصاص املمارس

النمط اجلسمي لرياضي ألعاب القوى الشاب على مستوى والية الشلف هل 
 . ؟اختصاص جري املسافات يتماشى مع االختصاص املمارس

 :فرضية ـ  2

 على مستوى واليـة الشـل    رياضي ألعاب القوى الشابإن النمط اجلسمي ل
 .  يتمارى مع االختصاص املمارس اختصاص جري املسافات
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 أهداف الدراسة: ـ  3

 تتمثل األهداف األساسية هلذه الدراسة يف:

ألعـاب القـوى   رياضي تقييم االستعدادات والقدرات البدنية اليت يتمتع بها  ـ  
 .  الشاب اختصاص جري املسافات

ألعـاب القـوى   رياضـي  حتديد اخلصائص املرفولوجية الـيت يتمتـع بهـا     ـ  
 .  الشاب اختصاص جري املسافات

البدنيـة والقياسـات اجلسـمية     ختبـارات بـني اال  بيـة اإلرتبا عالقـة حتليل ال ـ  
 .  ألعاب القوى الشاب اختصاص جري املسافاترياضي ل

 : أهمية البحثـ   4

هي اللبنة األساسـية لبنـاء منتخـا    ،  كون هذه اللئةتكمن أهمية هذه الدراسة 
ولذا فإن هذه الدراسة رمبا ستسـمح  ،  يعول عليه يف املستقبل،  رياضي قوي ومتني

،  بإع اء نتائج تساعد املدربني على اختيـار أحسـن العناصـر أثنـاء عمليـة االنتقـاء      
باإلضـافة إىل اةـددات البدنيـة وكـذا     ،  وذلك وفق النتـائج الـيت سنحصـل عليهـا    

 .  اخلصائص املورفولوجية اليت سيتم حتديدها

 الدراسات السابقة واملشابهة:ـ  5

عنوان الدراسـة تـأثري اخلصـائص    ،  1120حبري كنزة   :الدراسة األوىل ـ  1ـ   5
املرفولوجية والليزيولوجية على ت ور الصـلات البدنيـة للمداومـة والقـوة املميـزة      

اهلـدف  ،  سنوات لوالية قسـن ينة  10ـ   9بالسرعة عند التلميذات املتمدرسات ذوي 
من الدراسة يتمثل يف دراسة مـدى تـأثري اخلصـائص املرفولوجيـة والليزيولوجيـة      

بغيـة تقـدير الـدالئل    ،  ت ور الصلات البدنية للداومة والقوة املميـزة بالسـرعة  على 
وكـذلك تنةـيم بـور    ،  اليت ميكن االعتماد عليهـا يف االنتقـاء والتوجيـه الرياضـي    

تقـدير الكلـاءة   ،  املنهج املستخدم التجري ،  تلميذة 40العينة ،  التحضري والتدريا
واملرونـة واخللـة ميـدانيا بواسـ ة ب اريـة      ،  سرعةالبدنية للتحمل والقوة املميزة بال

وكذا تقدير االستهال  األقصى لألكسـجني باإلضـافة   ،  EUROFITاالختبار اوروفيت 
وقـد خلصـت الدراسـة إىل وجـود     ،  للقدرة القصـوى الالهوائيـة الـال لبنيـة خمربيـا     

تغــريات مورفولوجيــة متثلــت يف ال ــول والــو ن وت ــور للــدالئل الليزيولوجيــة  
إال ، املتعلقة باحلجم األقصى لألكسجني وكذا القدرة القصوى الالهوائيـة الـال لبنيـة   

أن األبلال الذين لديهم قدرات عالية حلجم األكسـجني األقصـى والقـدرة القصـوى     
متكنــوا مــن إجنــا  أحســن النتــائج يف امليــدان ،  الالهوائيــة الــال لبنيــة يف املخــرب
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 .  للتحمل والقوة املميزة بالسرعة

ــة الثا ـ   2ـ    5 ــالدراس ــرون   ة:ني ــون وآخ ــويرت اريكجونس   ،  Drinkwateدرنك
EricJ&all2007        اللياقـة   يفعنوان الدراسـة العمـر النمـوذجي واللـروق بـني األجيـال

هدف الدراسة تقيم تأثري حجم اجلسم وحالـة البلـوخ   ،  البدنية بني الع  كرة السلة
االهتمـام بقيمـة اختبـارات    ،  القدرات الوظيليـة واملهـارات اخلاصـة    يفعلى التغيري 

،  اختبــارات األداء لــدى نارــ  كــرة الســلة يفاللياقــة البدنيــة واالخنلــاغ الواضــح 
االختبـارات   يفتناولت الدراسة حقبة  منية ماضية عن االجتاهـات حـول درجـات    

هـدف  . بة االنتقاء وسنة االنتقـاء والقياسات االنثربومرتية واللياقة البدنية املرتب ة بنس
اختبـارات   يفالدراسة االهتمام بقيمة اختبارات اللياقـة البدنيـة واالخنلـاغ الواضـح     

تناولت الدراسة حقبـة  منيـة ماضـية عـن االجتاهـات      ،  األداء لدى نار  كرة السلة
ة حول درجات االختبارات والقياسات االنثربومرتية واللياقـة البدنيـة املرتب ـة بنسـب    

،  الوصـلي  املنهج املستخدم،  العا 236و1862العينة العبة ،  االنتقاء وسنة االنتقاء
من الع  الواليـة  أفضل  أهم النتائج سجل الالعبون على املستوى القومي درجات

أو  6.0 ـ    2.0كل االختبارات واللروق كانت بصلة عامة بسي ة )تراوحـت بـني    يف
مـن اإلنـاث بلـروق    أفضـل   كـل االختبـارات كـان الـذكور     يف،  2.1 ـ    6.0متوسط 

مــن أفضــل  ســنة أدوا بشــكل 16ن يف ســن والرياضــي،   2.1معياريــة كــبرية )اكــرب 
  وكـل درجـات   1.2ـ    7.0معةـم االختبـارات )بلغـت     يفسنة  14سن  يفالالعبني 

 17سـن   يفالتـدهور   يفتبـدأ  أو  االختبارات ةالبًا ما كان يةهر فها بشـكل اهلضـبة  
اخنلاغ معدالت الـتغري لـدى العـ  املسـتوى العـالي يلقـى الضـوء علـى         ،  سنه

على الرةم مـن  ،  كرة السلة يفبرامج النارئني  يفاللائدة اةتملة هلذه االختبارات 
 .  موضع اهتمامأن  االخنلاغ فى املستوى بني األجيال حبيث

دراسـة معـايري   عنوان الدراسة ،  2013 بن الشيخ يوس  :الثالثةالدراسة  ـ  3ـ   5
األبلـال املتمدرسـني    يف امليـدان الرياضـي لـدى    واها الشـابة املنتقاء ااكتشاف و 

إن اهلـدف األساسـي مـن هـذه      سـنة  12ـ    10) اللئة العمرية ببعض واليات الوبن
الدراسة يتمثل يف دراسة اخلصوصيات املورفولوجية و االستعدادات اجلسمية الـيت  

 إرـكالية حل الكثري من املشاكل و مـن بينهـا    من أجل،  ل اجلزائرييتميز بها ال ل
مـو عني علـى النحـو    ،  بلـل  500 العينـة ،  املواها الشابة وتوجيهاكتشاف وانتقاء 

أجريـت هلـا   ،  سـنة  12 بلـل  168،  سنة 11 بلل 171،  سنوات 10 بلل 161التالي: 
 واالتسـاا ل ابـو الـو ن واأل : جمموعة من القياسات األنرتوبومرتية متثلت يف قياس

ــة  ــات اجللدي ــة متمــن خــالل هــذه القياســات  و واةي ــات وال ي ــد الوجه تحدي
تقييم كل من مؤررات الت ور البدني )املسـاحة  املورفولوجية هلذه اللئة العمرية و 
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  وتقيـيم خمتلـ  مكونـات الرتكيبـة     . ..اجلسمية و مؤرر كيتلـي ومؤرـر رـيلدون   
  وحتديــد الــنمط اجلســمي حســا ... الكتلــة الدهنيــة ، اجلســمية )الكتلــة العضــلية

مقارنــات بــني خمتلــ  النتــائج  إجــراءهــذا مــن جهــة و ،  بريقــة هيــث و كــارتر
 .  سنة12 و سنة11سنوات و 10املتحصل عليها بني اللئات العمرية الثالث 

 عرض وحتليل ومناقشة النتائج:ـ  6
 عرض نتائج القيم العامة لعينة البحث:ـ   6. 1

 .  : يبني نتائج القيم العامة لعينة البحث (01اجلدول رقم )
 الطول )سم( الوزن )كلغ( املتغرياملقياس 

 مبتدئني السن
10N =  

 أصاغر
12N =  

 أشبال
8N = 

 مبتدئني
10N =  

 أصاغر
12N =  

 أشبال
8N = 

 17108. 16354. 1454. 522. 4718. 3475. املتوسط احلسابي
 177 1707. 157 60 56 42 القيمة القصوى
 164 1502. 1355. 44 35 30 القيمة الدنيا

 574. 823. 617. 606. 723. 427. االحنراف املعياري
 335. 503. 424. 1161. 1532. 1228. معامل االختالف

 من خالل اجلدول نالح  ما يلي:

 = 10N: عدد عناصر اجملموعة املبتدئنيبالنسبة للئة 

كلـ  بقيمـة    27. 4 ± 75.  34متيزت عينة حبثنا مبتوسط حسابي للـو ن قـدره   
 %28.12 كلـ  مبعامـل اخـتالف قـدره      42كل  و قيمة قصوى قدرها  30دنيا قدرها 

 .  بني عناصر عينة البحث متوسطهذا ما يدل على التجانس و

سـم   6.17±4 .145فيما لص ال ـول فقـد عـرف متوسـط حسـابي قـدره       أما 
 %4 .24 سم مبعامل اختالف قـدره   157سم وقيمة قصوى  5. 135بقيمة دنيا قدرها 

: عـدد  األصـاةر بالنسـبة للئـة   . ما يدل على وجود جتانس كبري داخل عينـة البحـث  
 = 12Nعناصر اجملموعة 

كل  بقيمة دنيـا   23. 7±18. 47متيزت عينة حبثنا مبتوسط حسابي للو ن قدره 
وهـذا   %15 .32كل  مبعامل اختالف قـدره   56كل  و قيمة قصوى قدرها  35قدرها 

 .  توسط بني عناصر عينة البحثاملما يدل على التجانس 

سـم   23. 8±54. 163فيما لص ال ول فقد عرف متوسـط حسـابي قـدره    أما 
%5 .سم مبعامل اخـتالف قـدره   7. 170سم و قيمة قصوى  2. 150بقيمة دنيا قدرها 

 .  وجود جتانس كبري داخل عينة البحثما يدل على 03

 = 8N: عدد عناصر اجملموعة األربال بالنسبة للئة 

كلـ  بقيمـة دنيـا     06. 6±2. 52 عرفت عينة البحث متوسط حسابي للو ن قدره
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وهـذا   %11 .61كل  مبعامـل اخـتالف قـدره    60كل  وقيمة قصوى قدرها  44قدرها 
 .  بني عناصر عينة البحث توسطما يدل على التجانس امل

سـم   74. 5±08. 171فيما لص ال ول فقد عرف متوسـط حسـابي قـدره    أما 
مـا   %3 .35 سم مبعامل اختالف قـدره  177سم وقيمة قصوى  164بقيمة دنيا قدرها 

 .  يدل على وجود جتانس كبري داخل عينة البحث

 .  لعينة البحثعرض نتائج احلسابات البيومرتية  :األوىل الدراسةـ  6. 2  

 عرض نتائج مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث حسب الصنف:ـ  6. 2. 1

 عرض نتائج مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث صنف مبتدئني:ـ   6. 2. 1. 1
 .  صن  مبتدئنييبني نتائج مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث :  02)اجلدول رقم 

 املركب العظمي الدهيناملركب  املركب العضلي
 املكون   

 املقياس

 املتوسط احلسابي 722. 727. 1564.

 القيمة القصوى 990. 942. 1842.

 القيمة الدنيا 617. 587. 1310.

 اإلحنراف املعياري 136. 128. 168.

 معامل اإلختالف 1881. 1761. 1075.

 النسبة املئوية  21.00 %  %21.14 4544%.

يــبني نتــائج مكونــات الرتكيبــة الــذي  29نالحــ  مــن خــالل اجلــدول رقــم 
 مايلي: صن  مبتدئنياجلسمية لعينة البحث 

حيــث عــرف املتوســط ،  بالنســبة إىل املركــا العضــلي ســجل أكــرب قيمــة
من الو ن اإلمجـالي   %. 44.45 كل  وبنسبة مئوية قدرها 16.15احلسابي قيمة قدرها 

ــا   ــذه النت ــالي ه ــم وبالت ــة البحــث  للجس ــة يف صــاحل عين ــرب إجيابي ــرا ،  ئج تعت نة
لذا فإن اللرد الذي يتلوق لديه املكـون العضـلي   ،  لالختصاص املمارس ومت لباته

يعترب من العناصر ذووا االستعدادات البدنيـة واجلسـمية الـيت    ،  على باقي املكونات
وهـذا  ،  ىتؤهلهم ملمارسة النشابات البدنية والرياضية وخاصة رياضة ألعاب القـو 

ما ملسناه لدى عينة البحث مبتدئني رةم صغر سنهم وحداثـة مـزاولتهم للنشـابات    
 .  البدنية والرياضية

إذ سـجل متوسـ ه   ،  املركا الدها أخذ الدرجـة الثانيـة مـن حيـث القيمـة     
 من الو ن الكلي للجسـم  21.14%كل  وبنسبة مئوية قدرها 27.7احلسابي قيمة قدرها

ئيلة وهي يف صاحل عينة البحث وتدل علـى اإلنسـجام الكـبري    هذه القيمة تعترب ض، 
بني عناصر مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث وبالتالي هي داللـة أيضـا علـى    
متتعهم بإمكانات جسمية تسمح هلم مبمارسة النشـابات البدنيـة والرياضـية بصـلة     
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 .  عامة ورياضة ألعاب القوى بصلة خاصة
 2. 7يمة من ةريه وذلك مبتوسط حسابي قـدره  املركا العةمي سجل أقل ق

وعلـى العمـوم فـإن    . مـن الـو ن الكلـي للجسـم     %00.21كل  وبنسبة مئوية قـدرها  
 .  النتائج اةصل عليها كانت إجيابية و يف صاحل عناصر عينة البحث

 صنف أصاغر:لعينة البحث  نتائج مكونات الرتكيبة اجلسميةعرض ـ  6. 2. 1. 2
 .  رصن  أصاةيبني نتائج مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث :  03)اجلدول رقم 

 املركب العظمي املركب الدهين املركب العضلي
 املكون 

 املقياس

 املتوسط احلسابي 1046. 902. 2479.

 القيمة القصوى 1190. 1059. 3038.

 القيمة الدنيا 851. 604. 1842.

 اإلحنراف املعياري 109. 137. 412.

 معامل اإلختالف 1041. 1519. 1661.

 النسبة املئوية  %22.27    %19.20   52.75%

يبني نتائج مكونات الرتكيبة اجلسـمية  الذي  30نالح  من خالل اجلدول رقم 
 مايلي: أصاةرصن  لعينة البحث 

حيــث عــرف املتوســط ،  بالنســبة إىل املركــا العضــلي ســجل أكــرب قيمــة
مـن الـو ن اإلمجـالي     % 75.52 كل  وبنسبة مئوية قدرها 79.24احلسابي قيمة قدرها 

ــة البحــث     ــة يف صــاحل عين ــرب إجيابي ــائج تعت ــذه النت ــالي ه ــم وبالت ــرا ،  للجس نة
وكمـا ذكرنـا سـاللا فكلمـا تلـوق لـدى اللـرد        ،  لالختصاص املمـارس ومت لباتـه  

ة فإنه يعترب لديه استعدادات و مؤهالت بدنيـ ،  املكون العضلي على باقي املكونات
وجسمية ا تؤهلـه ملمارسـة النشـابات البدنيـة والرياضـية وخاصـة رياضـة ألعـاب         

وهذا ما ملسناه لدى عينة البحث أصـاةر حيـث ال الـوا يف بدايـة املشـوار      ،  القوى
الرياضي إال أنهم أبدوا  يزات ال بأس بهـا تسـمح هلـم مزاولـة النشـابات البدنيـة       

قيمـة املتوسـط احلسـابي للمكـون     ومـن خـالل   ،  والرياضية وخاصة ألعاب القوى
العضلي ونسبته املئوية يةهر جليا كي  تلوق هذا املكون عند األصاةر علـى فئـة   

 .  املبتدئني

إذ سـجل متوسـ ه   ،  املركا الدها أخذ الدرجـة الثالثـة مـن حيـث القيمـة     
 من الو ن الكلي للجسـم   19.20%كل  وبنسبة مئوية قدرها 02.9احلسابي قيمة قدرها

لقيمة تعترب ضئيلة وهي يف صاحل عينة البحث وتدل علـى االنسـجام الكـبري    هذه ا، 
بني عناصر مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث وبالتالي هي داللـة أيضـا علـى    
ــة    ــات ومــؤهالت جســمية تســمح هلــم مبمارســة النشــابات البدني متــتعهم بإمكان
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ا نالح  اللرق الـذي  كم،  والرياضية بصلة عامة ورياضة ألعاب القوى بصلة خاصة
حيث سجل عنـد األوىل  ،  سجله هذا املكون عند فئة املبتدئني  وعند فئة األصاةر

وهـذه  ،  أمـا بالنسـبة للثانيـة فأحتـل املرتبـة الثانيـة      ،  الدرجة الثالثة من حيث القيمة
النتيجة تع ينا معلومات إجيابية من حيث التوافق يف تسلسـل األصـناف مـع قيمـة     

 .  ه العلميةاملكون وداللت
وذلـك مبتوسـط   ،  املركا العةمي أحتل املرتبـة الثانيـة مـن حيـث القيمـة     

،  مـن الـو ن الكلـي للجسـم     22.27%كل  وبنسبة مئويـة قـدرها   46.10حسابي قدره 
بتلوق كـال  ،  على عكس ما سجله عند فئة املبتدئني حني سجل أقل قيمة من ةريه

فـإن النتـائج اةصـل عليهـا كانـت      بالتـالي   . من العضـلي والـدها علـى التـوالي    
ويعكس رمبـا مـدى تـوفر لـدى عناصـر      ،  إجيابية و يف صاحل عناصر عينة البحث

 .  عينة البحث فئة أصاةر من مت لبات ملمارسة هذا االختصاص

 صنف أشبال:لعينة البحث  نتائج مكونات الرتكيبة اجلسميةعرض  6. 2. 1. 3
 .  أربالصن  يبني نتائج مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث :  04)اجلدول رقم 

 املركب الدهين املركب العضلي
 املكون املركب العظمي

 املتوسط احلسابي 1045. 841. 2752. املقياس

 القيمة القصوى 1139. 953. 3059.

 القيمة الدنيا 930. 690. 2233.

 اإلحنراف املعياري 059. 083. 241.

 معامل اإلختالف 570. 990. 877.

 النسبة املئوية  20.02 %  %16.2 % 5273.

يــبني نتــائج مكونــات الرتكيبــة الــذي  31نالحــ  مــن خــالل اجلــدول رقــم 
 مايلي: أربالصن  اجلسمية لعينة البحث 

حيــث عــرف املتوســط ،  بالنســبة إىل املركــا العضــلي ســجل أكــرب قيمــة
مـن الـو ن اإلمجـالي     % 73.52كل  وبنسبة مئوية قدرها  52.27احلسابي قيمة قدرها 

ــة البحــث     ــة يف صــاحل عين ــرب إجيابي ــائج تعت ــذه النت ــالي ه ــم وبالت ــرا ،  للجس نة
وكمـا ذكرنـا سـاللا فكلمـا تلـوق لـدى اللـرد        ،  لالختصاص املمـارس ومت لباتـه  

 فإنه يعترب لديه استعدادات ومـؤهالت بدنيـة  ،  املكون العضلي على باقي املكونات
وجسمية تؤهله ملمارسة النشابات البدنية والرياضية وخاصة رياضة ألعاب القـوى  

 أرـبال وهـذا مـا ملسـناه لـدى عينـة البحـث       ،  وباألخص املسافات النص  بويلة
باعتبارهم يف السنوات األوىل من التخصص إذ أبـدوا  يـزات ال بـأس بهـا تسـمح      

ومـن خـالل قيمـة    ،  ضـي واعـد  هلم مبمارسة هذا األخري والتنبؤ هلـم مبسـتقبل ريا  
املتوسط احلسابي للمكون العضلي ونسبته املئويـة يةهـر جليـا كيـ  تلـوق هـذا       
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 .  املكون عند األربال على فئيت كل من األصاةر واملبتدئني
إذ سـجل متوسـ ه   ،  املركا الـدها أخـذ الدرجـة الثالثـة مـن حيـث القيمـة       

  من الو ن الكلي للجسم  16.12% قدرهاكل  وبنسبة مئوية  41.8احلسابي قيمة قدرها  
هذه القيمة تعترب ضئيلة وهي يف صاحل عينة البحث وتدل على االنسـجام الكـبري بـني    
عناصر مكونات الرتكيبة اجلسمية لعينة البحث وبالتالي هي داللة أيضا على متـتعهم  
بإمكانات ومؤهالت جسمية تسمح هلم مبمارسة رياضة ألعـاب القـوى وتـدل أيضـا     

كمـا  ،  لى التوجيه السليم للتخصص املمارس أال وهـو املسـافات النصـ  بويلـة    ع
نالح  اللرق بني القيمة اليت سجلها عند فئة األرـبال وعنـد فـئيت كـل مـن األصـاةر       

حيث نالح  أن قيمه بدأت باالخنلاغ كلمـا كـرب الصـن  وهـذه رمبـا      ،  واملبتدئني
نتيجة تع ينا معلومات إجيابية من حيث وهذه ال،  داللة على جناعة االختيار والتوجيه

 . التوافق يف تسلسل األصناف مع قيمة املكون وداللته العلمية
وذلـك مبتوسـط   ،  املركا العةمي أحتل املرتبـة الثانيـة مـن حيـث القيمـة     

،  مـن الـو ن الكلـي للجسـم     %20.02 كل  وبنسـبة مئويـة قـدرها   45.10حسابي قدره 
بتلوق كـال  ،  ئني حني سجل أقل قيمة من ةريهعلى عكس ما سجله عند فئة املبتد
كما نالح  القيمة اليت سـجلها عنـد األرـبال و    ،  من العضلي والدها على التوالي

القيمة اليت سجلها عند األصاةركانتا متقاربتني ألن املركا العةمي ال يتـأثر جـراء   
فـإن  بالتـالي  . التدريا الرياضـي بشـكل كـبري عكـس املكـونني الـدها والعضـلي       

ويعكـس  ،  النتائج اةصل عليها كانت إجيابية و يف صـاحل عناصـر عينـة البحـث    
رمبا مدى توفر لدى عناصر عينة البحث فئـة أرـبال مـن مت لبـات ملمارسـة هـذا       

 .  التخصص

 لعينة البحث حسب الصنف: اجلسمية األمناطنتائج عرض ـ  6. 2. 2

 صنف مبتدئني: لعينة البحث بطاقة النمط اجلسميعرض ـ  6. 2. 2. 1
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 .  صن  مبتدئنيلعينة البحث  ب اقة منط اجلسمميثل  : 01الشكل رقم 

نالح  من خالل الشكل يف األعلى تو يع األمنـاط اجلسـمية لعناصـر عينـة     
مـن عناصـر    %14أن ،  البحث مبتدئني على ب اقة الـنمط اجلسـمي هليـث وكـارتر    

من جممـوا   % 43العينة تو عوا يف من قة النحافة أما من قة العضلية فحا ت على 
 .  %43حني  بنسبة قدرها  ـ  والبقية تو عوا يف من قة عضلي،  العناصر

 .  أما القيمة الوس ى فكانت من النوا النحي  العضلي

فيمـا  ،  نحافةوبالتالي نالح  بأن املكونني الذين بغيا عليهم هو العضلية وال
وبالتالي فإن النتائج كانت يف صـاحل عينـة البحـث    . نسجل ةياب تام ملكون السمانة

 .  ألن نوا النمط الذي حتصلنا عليه يتمارى ومت لبات االختصاص

 صنف أصاغر:لعينة البحث  بطاقة النمط اجلسميعرض ـ  6. 2. 2. 2
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 .  صن  أصاةرلعينة البحث  ب اقة منط اجلسمميثل  : 02الشكل رقم 

نالح  من خالل الشكل يف األعلى تو يع األمنـاط اجلسـمية لعناصـر عينـة     
مـن عناصـر    %25أن ،  البحث أصاةر على ب اقـة الـنمط اجلسـمي هليـث وكـارتر     

من جممـوا   % 25العينة تو عوا يف من قة النحافة أما من قة العضلية فحا ت على 
 .  %50حني  بنسبة قدرها  ـ والبقية تو عوا يف من قة عضلي،  العناصر

 .  النحي ـ  أما القيمة الوس ى فكانت من النوا العضلي

فيمـا  ،  وبالتالي نالح  بأن املكونني الذين بغيا عليهم هو العضلية والنحافة
وبالتالي فإن النتائج كانت يف صـاحل عينـة البحـث    . نسجل ةياب تام ملكون السمانة

 .  رى ومت لبات االختصاصألن نوا النمط الذي حتصلنا عليه يتما

 عرض بطاقة النمط اجلسمي لعينة البحث صنف أشبال:ـ  6. 2. 2. 3
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 .  صن  أرباللعينة البحث  ب اقة منط اجلسمميثل  : 03الشكل رقم 

نالح  من خالل الشكل يف األعلى تو يع األمنـاط اجلسـمية لعناصـر عينـة     
من عناصـر العينـة    %80أن ،  البحث أربال على ب اقة النمط اجلسمي هليث وكارتر

حنيـ  بنسـبة قـدرها      ـ   تو عوا يف من قة النحافة والبقية تو عوا يف من قة عضلي
أمـا  . مـن جممـوا العناصـر    % 0أما من قة العضلية فحا ت هذه املرة على ،  20%

 .  مكون النحافة فليم يسجل له أي متثيل مرة أخرى من قبل عناصر عينة البحث
 .  النحي  ـ  الوس ى فكانت من النوا العضليأما القيمة 

فيمـا  ،  وبالتالي نالح  بأن املكون الذي بغى على عناصر العينة هو النحافة
وبالتالي فإن النتـائج كانـت يف   ،  نسجل ةياب تام ملكون السمانة وربه تام للعضلية

ــات      ــه يتمارــى ومت لب ــذي حتصــلنا علي ــنمط ال ــوا ال ــة البحــث ألن ن صــاحل عين
اص والتخصص ألن عناصر عينة البحث أربال ميارسون رياضة املسـافات  االختص

 .  النص  بويلة
 

 لعينة البحث:  اجلسمية مقارنة األمناطـ  6. 2. 2. 4
 .   : نتائج األمناط اجلسمية لعينة البحث حسا الصن 05اجلدول رقم )
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 املكون  
 السمنة عضليةال لنحافةا املقياس

 3.1 5.4 1.4 مبتدئني

 2.1 4 8.4 أصاغر

 1 8.3 8.4 أشبال

 

 
 .  حسا الصن لعينة البحث  ب اقة منط اجلسمميثل  : 04الشكل رقم 

نالح  من خالل اجلدول الذي يبني قـيم مكونـات األمنـاط اجلسـمية لعينـة      
البحث حسا الصـن  وكـذا الشـكل الـذي ميثـل تو يـع األمنـاط اجلسـمية لعينـة          

 وكارتر ما يلي:البحث على ب اقة النمط اجلسمي هليث 
بالنسبة ملكون النحافة عرف ارتلـاا يف القيمـة بشـكل بـردي مـع الصـن        

أصـاةر وأرـبال   ،    لكل مـن مبتـدئني  8،  4،  8،  4،  1،  4حيث سجل قيم قدرها)
 .  حسا الرتتيا

أما بالنسبة ملكون العضلية فعرف إخنلـاغ يف القيمـة بشـكل عكسـي مـع      
أصـاةر و  ،    لكل مـن مبتـدئني  8،  3،  5 ، 4،  4الصن  حبيث سجل قيم قدرها )

 .  أربال حسا الرتتيا
وأخريا مكون السمنة فعرف هو األخر إخنلـاغ يف القيمـة بشـكل عكسـي     

أصـاةر  ،    لكل من مبتدئني 1،  2،  1،  3،  1مع الصن  حبيث سجل قيم قدرها )
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 .  و أربال حسا الرتتيا
انـه كلمـا مررنـا مـن        نالحـ  8ومن خالل هذه النتائج وكذا الشـكل رقـم )  

لصـاحل  ،  تناقص كل من املكـونني العضـلية والسـمانة   ،  الصن  األصغر إىل األكرب
مكون النحافة والذي له عالقة مباررة مـع الـو ن وال ـول ألن كلمـا أرتلـع ال ـول       

 .  وهذا ما مييز رياضي هذا االختصاص،  ونقص الو ن تلوق مكون النحافة
 مناقشة عامة:ـ  6. 2. 3

يـل النتـائج الـيت مت التوصـل     بعد عـرغ وحتل و،  ا اجلزء من الدراسةيف هذ
ان القـا مـن تشخيصـها    ،  سنهتم يف هذا العنوان باملناقشة العامة هلذه النتـائج ،  إليها

 .  ومتحيصها على األسس النةرية اليت بنيت عليها املن لقات اللرضية

 : احلسابات البيومرتيةمناقشة نتائج ـ  أ

نتــائج مكونــات الرتكيبــة : نالحــ  مــن خــالل الرتكيبــة اجلســميةمكونــات 
 لألصناف الثالثة:اجلسمية لعينة البحث 

وبالتـالي  ،  بالنسبة إىل املركا العضلي سجل أكرب قيمة عند كـل األصـناف  
نةـرا لإلختصـاص املمـارس    ،  هذه النتائج تعتـرب إجيابيـة يف صـاحل عينـة البحـث     

،  ى اللـرد املكـون العضـلي علـى بـاقي املكونـات      ألنه وكلما تلوق لد،  ومت لباته
فإنه يعترب لديه استعدادات ومـؤهالت بدنيـة وجسـمية تؤهلـه ملمارسـة النشـابات       

،  والرياضية وخاصة رياضة ألعاب القوى وباألخص املسافات النصـ  بويلـة  البدنية 
حيــث يشــري حممــد صــبحي حســانني إىل أن احلجــم و البنــاء و التكــوين جلســم و

لرياضي متثل العوامل احلامسة لإلجنا  و التلوق الرياضي ولكـل رياضـي   الشخص ا
،  منط جسمي خاص به و هذا ما يلرغ حدودا على كل مـن بنـاء اجلسـم وتكوينـه    

فالتدريا الرياضي للجها  العضلي ينمي الكتلـة العضـلية بـدرجات متلاوتـة ويـؤدي      
بـن  . إمكانيـة الت ـوير   أيضا إىل نقص يف املكون الدها للجسم وهذا أمر يشري إىل

بأس بهـا   وهذا ما ملسناه لدى عينة البحث إذ أبدوا  يزات ال،   2012)الشيخ يوس 
ومـن خـالل   ،  تسمح هلم مبمارسة هذا التخصص والتنبؤ هلم مبستقبل رياضي واعـد 

قيم املتوس ات احلسابية للمكون العضلي ونسبته املئويـة يةهـر جليـا كيـ  تلـوق      
ربال على فـئيت كـل مـن األصـاةر و املبتـدئني وهـذا مـا يبـدي         هذا املكون عند األ

 .  التسلسل اهلرمي يف النمو وباملوا اة التدريا الرياضي
املركا الدها أخـذ الدرجـة الثالثـة مـن حيـث القيمـة عنـد فـئيت األرـبال          

أما بالنسبة للئة املبتدئني فقد أخذ الدرجة الثاني متلوقـا علـى املكـون    ،  واألصاةر
هـذه القـيم تعتـرب يف    ،  وذلك كون هذه اللئـة ال الـت يف بدايـة املشـوار     ، العةمي

صاحل عينـة البحـث وتـدل علـى االنسـجام الكـبري بـني عناصـر مكونـات الرتكيبـة           
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اجلسمية لعينة البحث وبالتالي هي داللة أيضا على متـتعهم بإمكانـات ومـؤهالت    
على التوجيه السـليم  وتدل أيضا ،  جسمية تسمح هلم مبمارسة رياضة ألعاب القوى

كمـا  ،  للتخصص املمارس أال وهو املسافات النص  بويلة بالنسبة للئـة األرـبال  
نالح  اللرق بني القيمة اليت سجلها عند فئة األربال وعند فئيت كل من األصـاةر و  

حيث نالح  أن قيمه بدأت باالخنلاغ كلما كـرب الصـن  وهـذه رمبـا     ،  املبتدئني
وهذه النتيجة تع ينـا معلومـات إجيابيـة مـن     ،  تيار والتوجيهداللة على جناعة االخ

 تـؤدي  كمـا . حيث التوافق يف تسلسل األصناف مـع قيمـة املكـون وداللتـه العلميـة     

 و البدنيـة  القـدرات  علـى  مبارـر  بشـكل  و التـأثري  إىل الدها املكون نسبة يف الزيادة
أن    باعتبـار Karpovich (1975وهـذا مـا يشـري إليـه      البدنيـة  االختبارات نتائج بالتالي

نسبة تواجد األجـزاء الدهنيـة والغـري دهنيـة يف اجلسـم إذ       إىلتكوين اجلسم يشري 
و هذا األمر له أهمية كربى يف جمال التـدريا  ،  ميكن إحداث تغريات ملموسة فيه

وأبو العال عبـد  ،   1994وأخرون ) Mc Ardeletalويشري كل من ما  أردل . الرياضي
  Robergs & Robertروبرجـز وروبـرت   ،   1997حممـد صـبحي حسـانني )   اللتا  و

أهميــة اةــددات األنثروبومرتيــة يف عمليــة االنتقــاء بــان لكــل نشــاط  إىل  1997)
رياضي مت لبات جسمانية خاصة يلزم توافرها يف من يسـتهدف إحـرا  الب ـوالت    

والتكـوين جلسـم   احلجـم والشـكل والبنـاء    أن  كمـا ،  وامليداليات يف هـذا النشـاط  
القياسـات  أن  كمـا ،  رخص متثـل العوامـل احلامسـة لإلجنـا  والتلـوق الرياضـي      

كمـا أنهـا   ،  االنثروبوميرتية تتيح اللرصة لدراسة العالقـة بـني رـكل اجلسـم واألداء    
تع ي داللة قوية على كل ما يتعلق بالتكوين اجلسـماني لللـرد مـن حيـث ال ـول      

الوصول للمستويات الرياضـية العاليـة وأنـه ةالبـًا     والو ن واةي ات وبني إمكانية 
يت لا كل نشاط رياضي صلات جسمانية معينة جيا مالحةتها عند اختيار اللـرد  

 .   2012)بن الشيخ يوس  . ملمارسة النشاط املمارس

املركا العةمي أحتل املرتبة الثانية من حيث القيمة لـدى فـئيت األرـبال و    
،  عند فئة املبتدئني حني سجل أقل قيمة من ةـريه على عكس ما سجله ،  األصاةر

كما نالح  القيمة الـيت سـجلها عنـد    ،  بتلوق كال من العضلي والدها على التوالي
األربال و القيمة اليت سجلها عند األصاةر كانتا متقاربتني ألن املركـا العةمـي ال   

. والعضـلي يتأثر جراء التـدريا الرياضـي بشـكل كـبري عكـس املكـونني الـدها        

،  بالتالي فإن النتائج اةصل عليها كانت إجيابية ويف صاحل عناصـر عينـة البحـث   
ويعكس رمبا مدى توفر لـدى عناصـر عينـة البحـث مـن مت لبـات ملمارسـة هـذا         

 .  التخصص
نالح  مـن خـالل اجلـدول الـذي يـبني قـيم مكونـات         األمناط اجلسمية :ـ  
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وكـذا الشـكل الـذي ميثـل تو يـع       األمناط اجلسمية لعينـة البحـث حسـا الصـن     
 األمناط اجلسمية لعينة البحث على ب اقة النمط اجلسمي هليث وكارتر ما يلي:

بالنسبة ملكون النحافة عرف ارتلـاا يف القيمـة بشـكل بـردي مـع الصـن        
أصـاةر و أرـبال   ،    لكل من مبتـدئني 8،  4،  8،  4،  1،  4حيث سجل قيم قدرها)

بة ملكـون العضـلية فعـرف اخنلـاغ يف القيمـة بشـكل       أما بالنسـ ،  حسا الرتتيا
،    لكل مـن مبتـدئني  8،  3،  5،  4،  4عكسي مع الصن  حبيث سجل قيم قدرها )

 .  أصاةر و أربال حسا الرتتيا
وأخريا مكون السمنة فعرف هو األخـر اخنلـاغ يف القيمـة بشـكل عكسـي      

أصـاةر  ،  مبتـدئني    لكل من1،  2،  1،  3،  1مع الصن  حبيث سجل قيم قدرها )
 .  وأربال حسا الرتتيا

نةريـا كـان إجيابيـا وذلـك نةـرا ل بيعـة االختصـاص        ،  إن ت ور هذه القيم
خاصـة  ،  وحنن نعلم بأن هذا النوا مـن التـدريا  ،  املمارس أال وهو ألعاب القوى

يستهدف مبارـرة  ،  إذا كان الرياضي يتدرب على املسافات ال ويلة والنص  بويلة
حبيـث جيعـل   ،  األساسية للجسم وخاصة املكـون ألشـحمي والعضـلي   املكونات 

كل منهما يتناقص لصاحل مكون النحافة والذي له عالقة مباررة مـع الـو ن وال ـول    
وهـذا مـا مييـز رياضـي     ،  ألن كلما أرتلع ال ول ونقص الو ن تلوق مكون النحافة

إذ انـه يعتـرب مـن     در اإلرارة إليه ملا لـه مـن أهميـة   جتوهذا أمر ،  هذا االختصاص
فـان   )1991( Muller. M و Carter )1970(وحسـا  . مت لبـات خمتلـ  التخصصـات   

،  يتصــ  ببنيــة مورفولوجيــة أكثــر رياضــيةأن  جيــا،  املســتوى العــاليرياضــي 
   يشـري ويف هـذا السـياق   . وخصوصيات جد حمددة من بينها النمط العضلي املتوا ن

Karpovich(1975  أهمية اختيار النمط اجلسمي املناسا قبل البدء يف عمليـات   إىل
 .  وأن املدرب العاقل ال يضيع وقته وجهده مع منط ةري مبشر بالنجا ،  التدريا

ــارتر وهيــ  وحممــد صــبحي ،   Carter&Heath (1990ث ويتلــق كــل مــن ك
منـط اجلسـم   أن    علىMcArdel et al  (1994ما  أردل وأخرون ،   1995حسانني )

 إسـرتاتيجية يعترب أحد أهم حمددات االنتقاء اليت تتمتع بالثبات النس  يف منةومـة  
فنمط اجلسم ميثل أرـكال التنبـؤ بالتتـابع املقبـل لشـكل اجلسـم       ،  الب ل الرياضي

الةاهري ويعترب أهم اةددات الليزيقيـة الـيت تتميـز بالثبـات النسـ  علـي مـدار        
كما يعترب منط اجلسم راماًل ملتغريات البنـاء اجلسـمي   ،  احلياة الرياضية للرياضي

ميرتيــة  بكاملــها ألن معةــم بــرق قيــاس منــط اجلســم تتضــمن قياســات أنثروبــو
أن  كمــا،  وحتديـد نســا تواجــد الـدهون املخزونــة يف أمــاكن جتمعهـا باجلســم   
 .  اجلسم يعترب أحد  املواجهات اليت يعتمد عليها يف توجيه عملية التدريا
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  فقد تبني من خالل الدراسات الـيت  2005)،  مد صبحي حسننيوحسا حم
أجريت على النارئني والشباب البالغني أن تو يع أمناط أجسام الرياضيني الصـغار  
علـى ب اقـة الــنمط أظهـرت اســتقرارا وقـدرا كـبريا مــن التشـابه مــع مثيالتهـا لــدى        

ينة البحث حيث كانـت  وهذا ما ملسناه لدى ع. الرياضيني الكبار يف األلعاب اللردية
  نتـائج  مـع  كـبري  حـد  إىل م ابقـة  أي العضـلي  النحيـ   النـوا أمناط أجسامهم من 

heath و carter 04رقم) اجلدول أنةر  1984) عام أوملبياد يف عليها حتصال اليت .   

 وهذا ما يثبت فرضيتنا واليت تقول :
الشـلف  إن النمط اجلسمي لرياضي ألعاب القوى الشاب على مستوى واليـة  

 . اختصاص جري املسافات يتماشى مع االختصاص املمارس

 : خامتة

يرجـع أساسـا   ،  إن املستوى العالي الذي بلغته رياضة ألعاب القوى احلديثة
املبا على نةام تدري  يتوافـق  ،  ترتكز على التمرن اجليد،  كون هذه األخرية إىل

كـان  ،  سـنني عـدة   ومنـذ . مع منـوذج مورفولـوجي تت لبـه كـل رـعبة مـن رـعبها       
موضوا ارتباط السمات املورفولوجية بالرياضة املمارسة حمل اهتمام العديـد مـن   

حيـث  جتـدهم   ،  اخل ... heath  ،carter  ،schwartz  ،krouchevالباحثني واملدربني)
بليغا يف رسـم معـامل الشـخص النمـوذج مورفولـوجي وبـدني       اما دائما يولون اهتم

عمليـة االنتقـاء   أثنـاء   وميكـن الرجـوا إليهـا   ،  على حدااليت يت لبه كل اختصاص 
 .  والتوجيه

لنمـوذج  ومن هذا املن لق وجهنا دراستنا حنـو حتديـد ولـو بصـلة مبسـ ة      
وحلصـر  ،  املوهوب الشاب اجلزائري مورفولـوجي يف اختصـاص ألعـاب القـوى    

ة دراستنا و من أجل التحكم يف جمرياتها وقع اختيارنا على والية الشـل  كمرحلـ  
ألنها تعترب من األق اب اهلامة إلنتاج املادة اخلام أال وهـي املواهـا الشـابة    ،  أولية

خاصـة املسـافات النصـ     ،  إىل أن تعمم على بـاقي الواليـات  ،  يف ألعاب القوى
باإلضـافة إىل  ،  وهذا باعرتاف و ارة الشباب والرياضـة اجلزائريـة  ،  بويلة وال ويلة

ي سجله أبناء هذه املن قة وبأحرف مـن ذهـا علـى    التاريخ ال ويل والعريض والذ
 .  الصعيد اةلي والدولي

أجريـت   وبناءا على مع يات نةرية واعتمادا على قياسـات انرتوبومرتيـة  هذا 
ومتحورت هـذه القياسـات   . أصاةر وأربال ،  )مبتدئني فئات 3من رياضي  30ـ   ل

،  االتســاعات،  اةي ــات،  يف حتديــد أبعــاد اجلســم والــيت تتمثــل يف )األبــوال
 .  مسك ثنايا اجللد 

تبني امتيا  مواهبنـا  ،  ولوجية ال بأس بهاولقد أفضت نتائج دراستنا بقيم مورف
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ويف ضـل   حد ما مع االختصاص املمـارس  إىلبصلات مورفولوجية تتوافق  الشابة
ولـو بصـلة    متكنـا مـن حتديـد   ،  النتائج اليت حتصلنا عليها من خالل هذه الدراسة

،  اجلزائـري  الشـاب  لرياضي ألعاب القـوى  ةاملورفولوجي اخلصائصمعامل  بس ةم
 اختصاص جري املسافات وهي كالتالي:

ت ـور علـى مسـتوى    ،  يتميز بـأبراف سـللية بويلـة وجـذا قصـري نسـبيا       
كمـا  ،  من قة الصدر على حساب حميط الب ن وحميط احلـوغ  إتساا حمي ات و

بالنسـبة للمكونـات اجلسـمية    ،  كامـل اجلسـم  يتميز بسمك ثنية اجللـد ضـئيلة يف   
فيتميز ب غيان املكون العضلي على حسـاب كـل مـن املكـون العةمـي واملكـون       

 heathكمـا يتميـز بـنمط حنيـ  عضـلي وهـذا مـا أثبتـه         ،  الشحمي علـى الرتتيـا  
carterET من قبل  . 

 .  استغالل هذه النتائج واعتبارها كمرجع لالنتقاء والتوجيهـ   
هذه النتائج يف اختيار النموذج األمثل النتقاء املوهوب الرياضـي   استغاللـ  

 .  يف ألعاب القوى
 مـع  نتائج اةصل عليها يف عملية إجنا  نضام تدري  يتوافـق الاستغالل ـ  

 .  ألعاب القوى اختصاص

 : العربية قائمة املراجع
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على االبتدائي أثر غياب منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف الطور 

 األطوار األخرىالتالميذ يف 

 الصادق بوبكر  . د

 لخص:امل

تبني الدراسة األهمية القصوى للعمـل مبنهـاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف      
وتـبني  ،  ال ور االبتدائي مبا يتمارى مع قـدراتهم العقليـة واجلسـمية وكـذا النلسـية     
وخاصـة  الدراسة آثار ةياب املنهاج يف ال ور االبتدائي علـى املسـتويات األخـرى    

وهذا ما توضـحه الدراسـة مـن خـالل اسـتجواب أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة         ،  املتوسط
بينت الدراسة وجـود صـعوبات   ،  والرياضية الذين يزاولون عملهم بالتعليم املتوسط

كبرية تواجه األساتذة يف هـذا املسـتوى مـن مجيـع النـواحي الـيت ختـص قـدرات         
سة املنتةمة وفق منهـاج واضـح املعـامل    وقد يرجع ذلك إىل عدم املمار،  التالميذ

 .  يف ال ور االبتدائي وحتت أساتذة خمتصني يف الرتبية البدنية والرياضية

 :مقدمة

إن الرياضة تلعا دورا يف صـحة األفـراد بشـكل عـام و للرياضـيني بشـكل       
التسـويق واملتعـة    إىلالرتويح وقضاء األوقـات بـربامج تهـدف     إىلخاص باإلضافة 

عترب الرياضة املدرسية هي إحـدى حلقـات تقـدم الربنـامج النمـوذجي      وت. والسعادة
ملا يتص  به من أهمية كبرية يف تقدم اجملتمع بشكل عام فدرس الرتبية الرياضـية  

اهلدف منه بنـاء جيـل قـوي    ،  يف املدارس مل يوضع اعتبابا بل لكونه درسا أساسيا
ن نضـمن جنـا  الرياضـة    ولك،  من الشباب نساء ورجاال مسلحني بالعلم واملعرفة

املدرسية فانه يستوجا على اجلميع الدراسة والبحـث املكـثلني لتقصـي احلقـائق     
 .  2007، )اخل ياإلجياد األساليا واحللول لت ويرها

األساسـية يف اجملـال    الرياضة يف املدارس االبتدائية أصبحت من األمورأن  
التالميـذ ومنـوهم مـن مجيـع     جل مواكبة التقـدم العلمـي وحاجيـات    أالرتبوي من 

ومـن اجـل   ،  النواحي اجلسمية والعقليـة والنلسـية ومت لبـات حيـاتهم االجتماعيـة     
يكون هنا  منهـاج خـاص بالرتبيـة البدنيـة     أن  مواكبة هدا التقدم بات من الضروري

ت ـور املنهـاج الرتبـوي    أن  والرياضية يف املراحل يف املراحل االبتدائيـة وخاصـة  
 .  األساسية يف اجملال الرتبويأصبح من األمور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ   الرياضية وتقنيات النشابات البدنية و معهد علوم 
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بـات مـن الضـروري اختيـار ال ريقـة الصـحيحة املالئمـة للتـدريس         لقد  ـ 
اختيار ال ريقة الصحيحة هلـا اثـر كـبري يف    أن  لغرغ حتقيق أهداف املنهاج حيث

 أنـواا ،  املنهاج وبريقة التـدريس تتـأثر بعوامـل كـثرية منهـا أهـداف الـدرس        نليذ
عـدد  ،  املالعـا ،  القاعـات ،  الدرس التجهيـزات الرياضـية    وقت، الربامج الرياضية

 .  الوسائل التعليمية التالميذ

يف كالرياضـة  ،  الرياضـة املدرسـية مرتب ـة باملؤسسـات األخـرى     أن  ومبا
يصـيبها يـؤثر بشـكل سـل  علـى       تـأخر أي  ن يفإاملرحلة املتوس ة والثانويـة فـ  

املراحل الالحقة  ا يت لا من كافة املربيني وأساتذة الرتبية البدنية والرياضة مـن  
للرياضة املدرسية يف الوقت احلاضر لغـرغ وضـع األسـس     أولياتصميم منهاجا 

الثابتة لبناء قاعـدة رياضـية علميـة ميكـن خالهلـا لنعيـد التـوا ن للحـالتني الصـلي          
 .  اليت تنعكس اجيابيا على املراحل األخرىوالالصلي و

 :  إشكاليةـ  1

إن الرياضة املدرسية أصبحت ظاهرة اجتماعية كبرية يف لعامل وتعترب جـزء  
ال يتجزأ من احلركة الرياضية ولقد أصبحت األنش ة الرياضـية مبختلـ  أرـكاهلا    

الـيت تهـتم بهـا    ومبختل  نةمها وقواعدها السليمة ميدانا من امليـادين االجتماعيـة   
األمم وهي تساهم يف بناء اإلنسان املتكامل جسديا وعقليا ونلسـيا وتعـد الرياضـة    
بالنسبة لل لل وسابة إلعداده للحياة االجتماعية وعن بريقها ميكن حتقيـق النمـو   

التعـاون واالعتمـاد علـى    ،  ال اعـة ،  النلسي ومجيع الصلات العامـة كحـا النةـام   
وأكثرها خ ورة ألنهـا   اإلنسانمراحل احلياة  أهمولة من وتعد مرحلة ال ل،  النلس

 .   2001،  )أوجيا مداتان مرحلة تكوينية تتحد فيها مسات رخصية لللرد وسوكه

االهتمام بال لل بهدف بنـاء التشـكيل البـدني والنلسـي و      إىل ا يدعو دلك 
االجتماعي كأساس حلمايته يف املستقبل وان للمدرسة دور كـبري يف حيـاة ال لـل    
فهي تعلمه الكثري من االستجابات اجلديدة فضال عن املهـارات األكادمييـة ومتكنـه    

مرين يف مل من  ارسة العالقات االجتماعية مـن خلـل إرـرافها وتوجيههـا املسـت     
املعلومـات وإعـدادهم مـن الناحيـة      إىلتلقني التالميذ  إىلتعد املكان الذي يهدف 

العقلية فقط بل أصبحت املكان ال بيعي لرتبية عن بريق اكتشاف ميوهلم وواهـبهم  
)إدارة املنهاج و الكتا املدرسية منهـاج الرتبيـة   . وتنميتها لصاحل التالميذ واجملتمع

 .   5ص1988الدوحة م ابع علي بن علي 1بتدائية )طالرياضة للمرحلة اال

إن املؤسسات الرتبوية مـن خـالل مـا تقدمـه مـن مقـررات ودروس ينبغـي        
تســتوعا احلاجــات األساســية للتالميــذ مــن مجيــع النــواحي يف هــذه   أن  عليهــا
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 وهـذا مـا ميكـن حتقيقـه مـن خـالل االهتمـام بكـل اجلوانـا         ،  املرحلة العمريـة 
واالجتماعية والبدنيـة الـيت تـوفر فـرص التلاعـل االجيـابي بـني        املعرفية والنلسية 

 .  البيئة اةي ة بهأو  املعلم و املدرسة وبني املدرسة واجملتمع

ــة    ــا الرتبوي ــد يف منةومتن ــا نلتق ــة    إىلإال أنن ــة البدني ــاص بالرتبي ــاج خ منه
ال  النشاط البـدني واللعـا يعتـرب جـزء    أن  والرياضية يف املرحلة االبتدائية وخاصة

يتجزأ من حياة ال لل ومن اجـل إبـرا  تلـك املواهـا  والقـدرات وتنميتهـا لـدى        
وجا علينا تصور منهاج خاص بالرتبيـة البدنيـة يف هـذه املرحلـة يف وفقـا       أبنائها

لألهداف حمددة وسليمة حتقق النم الشامل من مجيع النـواحي اجلسـمية والعقليـة    
لنا يف ظل ةياب منهـاج الرتبيـة البدنيـة    واالجتماعية والنلسية ومن مهنا ن ر  تساؤ

والرياضية يف املرحلة االبتدائية هل لـه تـأثري علـى مسـتوى التالميـذ يف املراحـل       
أن  مـدى ميكـن  إىل أي وبالتالي ميكن بر  التسـاؤل التـالي:  . األخرى اجتاه التعلم

 .  ؟ياالبتدائيؤثر ةياب منهاج الرتبية البدنية والرياضية على التالميذ يف ال ور 

 الفرضية العامة : ـ  2 

هنا  تأثري يف ةياب منهاج الرتبية البدنية الرياضية لل ور االبتدائي للتالميذ  
يف بقية املراحل الدراسية اجتاه التعلم على النواحي احلركية واالجتماعية 

 . والنلسية

لغيـاب منهـاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف ال ـور        : الفرضيات اجلزئيـة ـ 1ـ   2
 .  تأثري سل  على اجلوانا االجتماعية االبتدائي

تـأثري سـل     االبتـدائي لغياب منهاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف ال ـور     ـ  
 .  على اجلانا احلركي

تـأثري سـل     االبتـدائي لغياب منهاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف ال ـور     ـ  
 .  على اجلانا املعريف

 : أسباب اختيار البحث ـ 3
حبـث  أي  موضوا للدراسة يعترب مرحلة هامـة وأساسـيا لبنـاء   أي  اختيارأن 

علمي فهو مل ين لق من العدم وإمنا نةرا العتبارات كـبرية جتعـل الباحـث يتوجـه     
أثر ةياب ا  هذا املوضوا دون ةريه من املواضيع واختيارنا ملوضو إىلبالدراسة 

كان ان القـا   منهاج الرتبية البدنية والرياضية للمرحلة االبتدائية يف األبوار األخرى
 .  من أسباب موضوعية وأخرى ذاتية
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 أهداف البحث :ـ  4

رحلـة  سـتوى تالميـذ امل  م يراعـي أهمية البحث تكمن يف إجيـاد منهـاج   أن 
ميكـن مـن خالهلـا التعـرف     لبناء قاعدة علمية ،  ثابتةاالبتدائية لغرغ وضع أسس 
وبالتالي ميكن وضع منهاج موجه هلم مبا يـتالئم  ،  على املستوى البدني واحلركي

مـع احتياجــاتهم املختللــة لغــرغ تنميتهــا و ت ويرهــا وإعــادة التــوا ن للمراحــل  
 .  املتبقية

 حتديد املصطلحات:ـ  5

 الرياضة :  ـ  1ـ  5

قـام بتـدريا وتعلـيم    أي  فرسهروغ يروغ ويقال :روغ اللارس  لغة :  ـ  أ
علـى اهلـواء ال لـق    أو  اللرس حركات وإيقاا منسجم سواء كان ذلـك يف امليـدان  

 األكـل الصيام رياضة من خالله يعود اإلنسان نلسه الصرب و االمتنـاا عـن   أن  ويقال
الصـالة رياضـة يصـليها مخـس مـرات يف اليـوم       أن  والشرب وفعل املنكرات كما

ظاهرة تعود وجاء يف تعري  الرياضة عنـد الصـوفية علـى     وميكن اعتبار الرياضة
 .  تهذيا األخالق النلسية مبال مة العبادات والتخلي عن الشهوات أنها

نتيجـة  أفضل  التدريا البدني يهدف حتقيق بأنهاعرفها كوسال  اصـطالحا : ب ـ  
 مـن اجـل الرياضـة يف حـد ذاتهـا      وإمنـا  كنة من املنافسة ال من اجل اللرد فقط 

 اإلنسـان احد األركال الراقيـة للةـاهرة احلركيـة لـدى      أنهاما عرفها أمني اخلولي ك
،  )علـي بـن هاديـة   . وهي ظهور متقدم من اللعا هي األكثر تنةيما واألرفـع مهـارة  

 1034. 413ص)1990
 

 : املدرسة ـ  2ـ  5

 هو املوضوا الذي يتعلم فيه ال لبة املذاها يقال هذه مدرسـة الـنعم   :لغة أ ـ  
 .  أجد إتباعا يتقيدون به يف منهجهإىل أو بريقها وكون الشاعر مدرسته أي 

وهـي   األوليـة هي املؤسسة الـيت يتلقـى فيهـا مبـادئ التعلـيم       :اصطالحا ب ـ  
)أمـني أنـور   . تربية اللرد وتنشئته االجتماعيـة  وإمتامموضوا الذي يتم ترسيخ القيم 

  32ص1996 الكويت،  اخلولي

هي عبارة عن منافسات رياضية تقام يف املدارس وفيما  : املدرسـية الرياضـة  ج ـ  
بينها على خمتل  الرياضـات اجلماعيـة واللرديـة و املقـررة يف الربنـامج السـنوي       

هي جمموعة العمليات وال رق البيداةوجية العلمية ال بية الصـحية   أو،  اخلاص بها
. لررـاقة واعتـدال القـوام   الرياضية الـيت بإتباعهـا يكسـا اجلسـم الصـحة والقـوة وا      
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  1980،  )ابراهيم حممد

 : ـ  املنهاج  3ـ  5
التالميذ داخـل   إىلاملنهاج هو مجيع اخلربات الرتبوية اليت تقدمها املدرسة 

خارجه وفق األهداف حمددة و حتت قيادة سـليمة لتسـاعد علـى حتقيـق     أو  اللصل
عـرف رو  جنلـي   ،  النلسـية النمو الشامل من مجيع النواحي اجلسمية و العقليـة و  

مجيع اخلربات املخ  ـة الـيت توفرهـا املدرسـة ملسـاعدة ال لبـة يف       املنهج بأنه 
 .  ما تست يع قدراتهمإىل أفضل حتقيق األهداف التعليمية املنشودة 

وعرف كيلي املنهج هو ما حيدث لألبلال يف املدرسـة نتيجـة مـا يعـد لـه      
 .  م 2007،  هارم اخل يا. املدرسون ) منذر

 :املنهج املتبع ـ  

يتميز البحث العلمي بتعداد مناهجه فاملنهج لغة ال ريق الواضـح واملسـتقيم   
ه لكل جعلنا منكم رـرعة و منهاجـاه سـورة املائـدة اآليـة       ىلاو يف ترتيل قوله تع

  حيث يعترب منهج الدراسة مرحلة هامة  يف عمليـة البحـث العلمـي  اد حيـدد     48)
ن  منهج الدراسـة   إا فذاملعلومات حول املوضوا املدروس لكيلية مجع البيانات و

له عالقة مباررة  مبوضوا الدراسة و إركالية البحث  حيث ببيعة املوضـوا هـي   
منهـاج   أثـر ةيـاب  اليت حتدد اختيار املنهج املتبع وان القا مـن موضـوا دراسـتنا ه   

حيـث   الدراسية األخـرى=  ربالبنية لألبوا الرتبية  البدنية  الرياضية للمرحلة االبتدائية
ظاهرة من الةواهر الرتبوية فيما لص  مـنهج مـبا مـن     إىلنت رق يف موضوعنا 

النلسية واجلسمية والعقلية واالجتماعية  ماهي عليـه يف احلاضـر و كشـ      مجيع 
تصــور دقيــق للعالقــات املتبادلــة بــني و. العالقــة بــني عناصــرها وحتديــد جوانبهــا

ر حبيـث يع ـي صـورة للواقـع     يـول والرةبـات والتصـو   اجملتمع واالجتاهات وامل
 .   96ص،  1996،  )العيساوي ووضع مؤررات و بناء تنبؤات مستقبلية اخل احلياتي

 الدراسة االستطالعية:ـ  6

ضبط سؤال اإلرـكالية وصـياةة اللرضـيات    أن  باحثأي  كما ال للى على
أسـاس اجنـا  اجلانـا    هو أساس ان الق الدراسة وإن أدوات البحث املناسـبة فهـي   

امليداني الذي يع ي مصداقية  ولذا كان االختبار هـو احـد األدوات املعتمـد عليهـا     
دراستنا كانت بدايـة املشـروا منـد توجيـه و إررـاد      أن  الجنا  هدا البحث وباعتبار

األستاذ املشرف و بعدها قمنـا بزيـارة جملموعـة مـن املؤسسـات الرتبويـة التابعـة        
دنيـة و مـلء   والية اجلزائر ةرب و قمنا باالتصال بأساتذة الرتبية البملديرية الرتبية ل

 .  ين يزاولون مهامهم يف ال ور املتوسطذاستمارة االستبيان ال
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 : حتديد جمتمع وعينة البحثـ  7
جمتمع الدراسة ميثل اللئة االجتماعية اليت تزيـد  أن  : جمتمع البحثـ   1ـ    7

املنهج املختار واملناسا هلذه الدراسـة ويف هـذه    إقامة الدراسة الت بيقية عليها وفق
الدراسة يتكون جمتمـع حبثنـا مـن أسـاتذة التعلـيم املتوسـط وهـم مـو عني علـى          

 .  مؤسسات ال ور املتوسط لوالية اجلزائر ةرب

اهلدف من اختيار العينة للحصول على معلومـات   أن : عينة البحثـ  2ـ  7
تـائج  عـدد األفـراد لدراسـة معينـة جتعـل الن      من اجملتمع األصلي فالعينة هي انتقـاء 

فاالختبار اجلديد للعينة جيعل النتـائج قابلـة لتعمـيم    . منهم  ثلني جملتمع الدراسة
وقد حاولنا حتديد عينـة هلـده   . على اجملتمع حيث تكون نتائجها صادقة بالنسبة له

ى الدراسة تكون أكثر متثيل للمجتمع األصـلي وهـدا مـا لـول لنـا احلصـول علـ       
نتائج ميكن تعميمها ولو بصـورة نسـبية ومـن ثـم اخلـروج بنتـائج تـال م احلقيقـة         
وتع ي صورة واقعية للميدان املدروس ومشلت عينة البحث أساتذة الرتبيـة البدنيـة   

 .  لتعليم املتوسط على مستوى والية اجلزائر ةرب

 : وسائل البحثـ  8

ل التقنيـة السـائدة وهـي    الحةنا أنه من أجنع ال رق الجنا  حبثنا هو استعما
كمـا مسحـت لنـا هـده     . االستبيان وذلك للتحقيق من اإلركالية اليت قمنـا ب رحهـا  

الوسيلة جبمع املعلومات املراد احلصـول عليهـا بسـهولة ان القـا مـن اللرضـيات       
السابقة الذكر وتتضمن استمارة االستبيان جمموعة من األسئلة قمنـا بتو يعهـا علـى    

 دنية و الرياضية ارتملت هذه األسئلة مع الشكل التالي:  أساتذة الرتبية الب

 .  أسئلة ملتوحةـ   

 .  أسئلة نص  ملتوحةـ   

 .  أسئلة مغلقةـ   

 جماالت البحث:ـ  9

مت اختبار العينة من أسـاتذة مـن مؤسسـات ال ـور      : اجملال املكانيـ   1ـ   9
 .  املتوسط ملديرية اجلزائر ةرب وبعض متوس ات اجلزائر ررق

أجرينا البحث يف اللرتة املمتدة ما بني رهر جانلي  اجملال الزماني:ـ   2ـ   9
 .  2014رهر مارس  إىل
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احملور األول: أثر ممارسة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور االبتدائي على 

 املهارات احلركية األساسية

 .  اجنا ه؟ التلميذ عند القيام بنشاط ما يعي أنه قادر علىأن  هل ترى :األول  السؤال

 . معرفة مدى ثقة التلميذ بنلسه من خال بعض املواق  مثل الرتدد : الغرض من السؤال

 : 06 اجلدول رقم

التالميـذ  أن  من األساتذة يـرون  %46نسبة أن  6 نالح  من خالل اجلدول رقم
أن  يـرون  %54نسـبة  أن  بقدراتهم  عند اجنا  نشاط رياضي معـني يف حـني  واعون 

 .  هنا  بعض النقص يف إدرا  التلميذ لقدراته عند اجنا  عمل فا معني

التالميـذ يف ال ـور   أن  أةلـا األسـاتذة يـرون   أن  6نستنتج من اجلدول رقـم  
سـة الرياضـية   املتوسط يعانون من مشكل إدراكهم لقدراتهم البدنية من خـالل املمار 

وقد يرجع ذلك لعدم تعود التالميذ على بعـض املواقـ  التعليمـة الـيت قـد تتسـم       
بالتعقيـد والرتكيــا ألن بعــض األنشــ ة تكــون مركبــة وتت لــا قــدر مــن التكيــ   

مسـتوى معـني وتكـون لـه مكتسـبات سـابقة تسـاعده علـى          إىلللوصول بالتلميـذ  
أن  معتـربة مـن األسـاتذة يـرون     ت وير كلاءاتـه املهاريـة واحلركيـة يف جنـد نسـبة     

التالميذ هلم سهولة يف إدراكهم ووعيهم بقدراتهم احلركية إلجنا  العمل املنـوط بـه   
 سـواء وقد يرجع ذلك للممارسة األبلال للنشاط البدني الرياضي خـارج املـدارس   

اجلمعيات الرياضية  ا ساعدهم علـى تنميـة وتكـوين مهـارات يف     أو  يف النوادي
     .  مبكرة مرحلة عمرية

اثر ممارسة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور االبتدائي على  احملور الثاني:

 اجلانب االجتماعي

هل للتالميذ قـدرة الـتحكم يف نزواتـه والسـي رة عليهـا مـن        : 10 السؤال رقم
 خالل تنةيم قانون النشاط ؟

 ورةباتهممعرفة مدى حتكم التالميذ يف ميوالتهم :  الغرض من السؤال

 :13 اجلدول رقم

 3 اإلجابات التكرارات النسبة املئوية

 نعم 23 46

 ال 27 54

 اجملموع 50 100
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مـن األسـاتذة صـرحوا بـأن      %50اح  من خالل اجلدول املبني أعاله نسـبة  
من األساتذة صـرحوا   %22التالميذ يتحكموا يف نزواتهم أحيانا يف حني هنا  نسبة 
صــرحوا بــأن  %28نســبة أن  بــأن التالميــذ يتحكمــوا يف نــزواتهم بصــلة جيــدة إال

نالحـ  مـن    التالميذ حتكمهم ضعي  يف رةباتهم يف إبار النشاط البدني الرياضـي 
من األساتذة بينوا بـأن التالميـذ يتحكمـوا    األكرب  النسبةأن  خال اجلدول املبني أعاله

كـون التالميـذ    إىلخـالل املمارسـة الرياضـية وهـذا قـد يرجـع       يف نزواتهم أحيانا 
ط اجلماعــة ســلــديهم الرةبــة الزائــدة يف املشــاركة مــن خــالل اللعــا املشــرت  و

بعــض التلميــذ ال يســت يعون الــتحكم يف أن  إال،  وخاصــة يف األلعــاب اجلماعيــة
يتقبلـوا هـذا   نزواتهم كون األلعاب هلا قوانني تنةمها والتلميذ يف ةالا األحيـان ال  

 .  التنةيم امللروغ يف األلعاب الرياضية

: اثر ممارسة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور االبتدائي على  احملور الثالث

 اجلانب املعريف

 إدرا كي  ترى كلاءة التالميذ مـن خـالل اجنـا  العمـل مـع      :17السؤال رقم 
 .  اللضاء املسمو  للنشاط؟
قدرة التلميذ على استغالل اللضـاء املسـمو  لـه    معرفة  : الغرض من السؤال

 لتحقيق األهداف
 :20 اجلدول رقم

مـن األسـاتذة صـرحوا     % 68نسبة أن  نالح  من خالل اجلدول املبني أعاله
مـن   % 24بأن قدرة التالميـذ علـى اسـتغالل اللضـاء ضـعيلة يف حـني هنـا  نسـبة         

 .  جيدةاألقل  التالميذ مستواهم متوسط والنسبة

مسـتوى التالميـذ يف اسـتغالل اللضـاء املتواجـد فيـه       أن  نستنتج من اجلدول
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 حتكم متوسط 25 50

 حتكم ضعيف 14 28

 اجملموع 50 100
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إلدرا  لتحقيق أهداف النشـاط البـدني الرياضـي ضـعيلة وذلـك قـد يرجـع لعـدم ا        
ا املتواجد فيه حتى يقرر لعملية التنليـذ وقـد يرجـع    ضوالعقلي ملسح رامل للمو

ألن التمثيـل اجلزئـي يشـكل الكلـي سـواء يف      ،  ذلك بالسلا على اللـرد اجلماعـة  
وبالتالي يصبح التلميذ م الا ببـذل جهـد   ،  جزء منهاأو  التسلسل اإلمجالي للخ ة

كون فيها ال لل ةري قـادر علـى بـذل جهـد     أكرب خاصة وأن هذه املرحلة العمرية ي
تعود التلميذ على املمارسـة املقننـة يف    الضروريوبالتالي نرى أنه من ،  بدني كبري

مساحات ضيقة حتى ننمي له الكلاءة العالية يف االسـتثمار يف اللضـاء املمنـو  لـه     
 .  املنافساتأو  سواءا يف األلعاب

 . ؟ معرفية حول األنشطة املمارسة: هل لديهم تراكمات  4السؤال رقم 
 معرفة الكم املعريف للتالميذ حول النشاط املمارس : الغرض من السؤال

مـن األسـاتذة صـرحوا بـأن التالميـذ       % 86نسـبة  أن  نالح  من اجلدول رقم
يف جنـد نسـبة قليلـة مـن     ،  مكتسبة حـول األنشـ ة املمارسـة   ليست لديهم معارف 

 .  لديهم معارف حول األنش ة البدنية والرياضية

نسـبة كـبرية مـن التالميـذ ليسـت      أن  مالح  من خالل اجلدول املبني أعـاله 
لديهم معارف حول األنش ة املمارسة وقد يرجع ذلك لعدم  ارستهم من قبـل يف  

عدم االخنـراط يف اجلمعيـات الرياضـية مبختلـ       إىلة باإلضاف االبتدائيةاملدارس 
وبالتالي جيا القول أنه مـن الضـروري املعرفـة املسـبقة ملختلـ       ـ   التخصصات

كتا تتكلم عـن الرياضـات مـع    أو  األسرةأو  التللزيونمن  سواءاألنش ة املمارسة 
 اقرتحهـا ضرورة وجود كتـاب مـدرس كالدراسـة الـيت      إىلإضافة ،  تدعيمها بصور

الباحث جباوي فاضلي يف دراسته للحصول علـى رـهادة الـدكتوراه الـيت أكـد فيهـا       
رية ةـ على إلزامية وجود كتـاب مدرسـي يف مجيـع األبـوار التعليميـة لتـدعيم احل      

حتى يسهل لألسـتاذ الت بيـق امليـداني إذا    ،  العلمية املدرسية والرياضية كبقية املواد
 .  الرياضية مسبقا كان التلميذ على معرفة ملختل  التمارين

: لغيـاب منهـاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف       خاص باحملور األول استنتاج
 تأثري سليب على اجلانب احلركي االبتدائيالطور 

ــه لغيــاب منهــاج الرتبيــة البدنيــة    بعــد عــرغ وحتليــل النتــائج تــبني لنــا أن
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التالميـذ مـن   والرياضية يف ال ور االبتدائي لـه تـأثري سـل  واضـح  علـى مسـتوى       
يثبت صحة اللرضية ومنه نستنج انه البـد   ناحية املهارات احلركية األساسية وهذا ما

يراعـي  أن  من وجود منهاج للرتبية البدنيـة والرياضـية يف ال ـور االبتـدائي وجيـا     
مراحل النمو للتلميذ ويكسا السلو  املؤدي إلبرا  قدراته اللردية اليت حتقق ثقتـه  

عناصــر اللياقــة البدنيــة ويــدر  امللــاهيم احلركيــة املرتب ــة  بنلســه وينمــي لديــه 
تأديـة  أثنـاء   معةم التالميذ بريقـة وقـوفهم  أن  نستنتج  ا سبق. باملهارات احلركية

عدم تعود التالميـذ علـى    إىلاألنش ة البدنية والرياضية ةري معتدلة وقد يرجع ذلك 
ريـة املتميـزة بنمـو بـدني     الوضعيات الرياضية السليمة خاصة يف هذه املرحلة العم

للنشـاط الرياضـي تـأثري علـى البنـاء املورفولـوجي لل لـل        أن  نـرى  لذيامتسارا 
خاصة إذا مارس خمتل  األنش ة عند خمتص يف األنشـ ة البدنيـة والرياضـية  ـا     
يدل على أهمية  ارسة الرياضة يف ال ور االبتدائي وخاصة عند أسـتاذ متخصـص   

وهذا ما بينه الباحث املخـتص  ،  ئص النمو عند ال للتلقى تكوينا مكثلا عن خصا
حـول أهميـة   ،  التدريا الرياضي حممد اهلـزاا يف دراسـة منشـورة    فسيولوجيةيف 

 ـا  ،  على البنية املرفولوجية وكذا الليسـيولوجية ،  املمارسة الرياضية عند النارئة
أو  ا سـواء تنافسـية  يسمح للتلميذ يف التألق والتأقلم مع األنش ة الرياضـية باختالفهـ  

لذا نرى أنه من الضروري حتليز األبلال على املمارسـة  . حتى عالجيةأو  تروحيية
وهـذا أكـد عليـه خمتصـني يف     ،  الرياضية املنتةمة وذلك ابتدءا من ال ور االبتدائي

،  آخر ندوة حول املمارسة الرياضية يف االبتدائي وذلك يف واليـة عـني تيمورـنت   
ندوة أنه مـن الضـروري وضـع دليـل ملعلمـي الرتبيـة البدنيـة        وخرجت نتائج هذه ال

 .  يف أقرب اآلجال والرياضية
 أةلا األساتذة قيموا مستوى التالميذ حنو اةافةة على التـوا ن أن  تبني لنا

 تأدية األنش ة الرياضية بني املتوسط والضعي أثناء 
ت بيـق  وهذا ما يع ي مؤرـر عـن الصـعوبات الـيت يواجههـا التالميـذ عنـد        

خمتل  احلركات اليت تت لا قدرا من االتزان واةافةة علـى ثبـات اجلسـم ملـا     
عـدم   إىلومـن هـذا املن لـق يـذها تلكرينـا      ،  تت لبه هذه الوضعيات البيداةوجية

يف حـني  ،   االتزاناملمارسة املقننـة يف ال ـور االبتـدائي خاصـة يف هـذا اإلبـار)      
بعض التالميذ لديهم قـدرة االتـزان خـالل    ن أ هنا  فئة من األساتذة يرونأن  وجدنا

 ارسة النشابات رمبا يرجع ذلك لوجود بعـض املـدارس ميـارس فيهـا التالميـذ      
 .  البعض األنش ة الالصلية  ا ساعدتهم على ت وير هذا اجلانا

خاص باةور الثاني: لغياب منهاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف     استنتاج
 : تأثري سل  على اجلوانا االجتماعية االبتدائيال ور 
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بعد عرغ وحتليل النتائج تبني لنا أن ةياب منهاج الرتبية البدنية والرياضـية  
له أثر سل  على الناحية االجتماعية ولذا وجا وجـود منهـاج خـاص باملـادة يف     
ال ور االبتدائي وبالتالي تكون قد حتققت اللرضـية الـيت كانـت تقـرت خـان لغيـاب       

األساتذة يرون أن معاملة التالميذ فيمـا بيـنهم فيهـا نـوا مـن عـدم       تأثري أن اج املنه
سواء يف إبار حا الذات أي اللعا دون البقيـة أو عـدم التعـاون يف     اآلخرينتقبل 

عـدم تعـود التالميـذ علـى تقبـل آراء       إىلإبار العمل اجلمـاعي وقـد يرجـع ذلـك     
بهـا تعمـل بالتعـاون     ألبأسنسبة  اآلخرين يف العمل املنةم التعاوني يف حني جند

وسـط   ألتـآللي والتآ ر رمبا حلث وتركيز املعلم على تنمية هـذا اجلانـا واحلـس    
 .  التالميذ

أكـرب نسـبة مـن التالميـذ يتمتعـون بـالرو  الرياضـية وذلـك مـا          أن  ووجدنا
يتجلى خالل املمارسة الرياضية وسط اجلماعة يف صـورة تقبـل اخلسـارة والعمـل     

ا على التنافس الشري  حتى يكتسا التالميذ خـربة يف تقبـل اللـو     لبناء لعا مب
واخلسارة ألن اخلسارة يف حد ذاتها يستليد األبلال منهـا لتنةـيم صـي  العـا مـن      
جديد ويكتسـا خـربات يف إبـار تنةـيم األنشـ ة الرياضـية املتنوعـة مـن ترفيـه          

ميـذ ليسـت لـديهم    يف حني جند النسبة املتبقيـة مـن التال  ،  وترويح ولعا ومنافسة
حتـى  أو  الرو  الرياضية ل بيعة األبلال حا اللو  والربو  أمام الـزمالء واألبلـال  

املنـزل ليحكـي قصصـه يف إبـار النجـا        إىلالتباهي أمام الوالـدين عنـدما يعـود    
بينما جند التالميذ ةري قـادرين علـى تـبا املسـؤولية      ،  وفرغ النلس أمام اإلخوة

التخـوف مـن   أو  يذ على فهم احلركات العامـة خل ـط اللعـا   رمبا لعدم قدرة التلم
العقاب يف حالة اللشل وقد يكون ذلك بسبا عدم تعـود التالميـذ علـى مثـل هـذه      
الوضعيات وهذا ما يكون عائق للتالميذ يف إبداء آرائهم وتبا املسؤولية املشـرتكة  

وهـذا مـا   لت وير أفكارهم يف حني جند بعض التالميـذ لـديهم القـدرة علـى ذلـك      
اجليـدة لـدى التالميـذ حتـى     األفكـار  هذه املواق  تسهم يف بناء أن  جيلنا نلكر يف

 .  يف احلياة اليومية لللرد
التالميذ معةمهم يتعاونون فيما بيـنهم ويتعايشـون   أن  نستنج من اجلدول رقم

ر الـذي   خاصة يف إبار األلعاب الرياضـية واجلماعيـة املبنيـة علـى التعـاون والتـآ      
 من خالل األنش ة البدنية والرياضية املبنية على التكات  لسهنيلرغ 

وهذا ما ينمي لدى ال لل التعاون االجتماعي يف إبار مسـاعدة اآلخـرين هـذا    
يف حني جند بعض التالميذ ال يتقبلـون التعامـل والتعـاون    ،  حيث عليه ديننا احلني 

 .  البدنية والرياضيةرمبا الن وائهم وانعزاهلم وهذا ما ترفضه ببيعة األنش ة 
اةلا األسـاتذة صـرحوا بـأن التالميـذ لـديهم القـدرة علـى        أن  يف حني جند
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ت وير عالقاتهم فيما بينهم وذلك ما يهدف إليه النشاط البـدني الريـاغ مـن خـالل     
التعاون والتآ ر اليت تتجلى يف املواق  التعليميـة املختللـة وهـذا مـا يسـعى إليـه       

صالحات الرتبوية احلديدة والذي قيد التقيـيم مـن بـرف    املنهاج اجلديد يف ظل اإل
ــقه      ــى يف ر ــا يتجل ــذا م ــاءات وه ــة بالكل ــدريس املقارب ــام الت املختصــني يف نة

هنـا  فئـة مـن األسـاتذة تـرى بـأن التالميـذ ةـري قـادرين ربـط           أن  إال،  االجتماعي
ة عالقات وبيدة رمبا ل بيعة التالميذ للخوف من اآلخـرين وهنـا تـبني دور وأهميـ    

وجود منهاج للرتبية البدنية والرياضية يف ال ور االبتدائي حتى يقضـي علـى بعـض    
 وتبني لنـا . التصرفات السلبية مثل االن واء والعزلة وعدم الرةبة يف تكوين صداقات

النسبة الكبرية من األسـاتذة قيمـوا التالميـذ يف املسـتوى املتوسـط فيمـا لـص        أن 
التلميذ وذلك علـى   إىل إبار العمل املنوط قدرتهم على التكي  وسط اجلماعة يف

وذلك ما يلرضـه النشـاط   ،  يقوم به وسط اجلماعةأن  فهم التلميذ للدور الذي جيا
أو  كانـت فرديـة   سـواء البدني يف ما لص ترعـة تكيـ  التلميـذ لتحقيـق أهـداف      

مجاعية مع إدرا  التلميذ ألهمية الوقت املسـمو  لتنليـذ األهـداف فيجـو التنـافس      
لتحقيق نتيجة أحسن مبـا يتمارـى مـع قـدراتهم     أداء أفضل  قارعة اآلخرين علىوم

وهذا ما قد نرجعه لعـدم وجـود منهـاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية       ،  العقلية والبدنية
يف حــني جنــد النســبتني ،  الــذي ينمــي اجلانــا احلســي احلركــي وكــذا العــابلي
ك للخصوصـيات اللرديـة   املتقاربتني للمستوى اجليـد والضـعي  وقـد يرجـع ذلـ     

عـدم املمارسـة   أو  نرجع ذلك للممارسـة أن  ضعي  وميكنأو  للتالميذ سواء جيد
 .  املنتةمة للتالميذ خارج أصوار املدرسة

 . ىل النواحي االجتماعية يف ال ور االبتدائي وهذا ما جتلى يف ال ور املتوسط
:  لغياب منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف  خاص باةور الثالث استنتاج

 تأثري سل  على اجلانا املعريف االبتدائيال ور 
ةياب منهاج الرتبية البدنية والرياضـية  أن  بعد عرغ وحتليل النتائج تبني لنا

له أثر سل  على الناحية املعرفيـة وبالتـالي حتققـت اللرضـية الثالثـة الـيت كانـت        
 .  اج تأثري سل  على اجلانا املعريف للتالميذلغياب املنهأن  تقرت 

أن مسـتوى التالميـذ   ،  اللرضية العامة قد حتققـت أن  وبالتالي نست يع القول
يف استغالل اللضاء املتواجد فيه لتحقيق أهـداف النشـاط البـدني الرياضـي ضـعيلة      

وا املتواجـد فيـه حتـى    وضـ وذلك قد يرجع لعدم اإلدرا  العقلي ملسح رامل للم
ألن التمثيـل  ،  ر لعملية التنليذ وقد يرجـع ذلـك بالسـلا علـى اللـرد اجلماعـة      يقر

وبالتـالي  ،  جـزء منهـا  أو  اجلزئي يشكل الكلي سواء يف التسلسل اإلمجالي للخ ة
يصبح التلميذ م الا ببذل جهد أكرب خاصة وأن هذه املرحلة العمرية يكـون فيهـا   
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تعـود   الضـروري تالي نرى أنـه مـن   وبال،  ال لل ةري قادر على بذل جهد بدني كبري
التلميذ على املمارسة املقننة يف مساحات ضيقة حتى ننمي لـه الكلـاءة العاليـة يف    

 .  املنافساتأو  يف األلعاب سواءاالستثمار يف اللضاء املمنو  له 
قــدر يرجــع مســتوى التالميــذ فيمــا لــص قــدرتهم علــى فهمهــم ووعــيهم  

منق عة لعد التعود على مواقـ  خمتللـة يف بـابع    وإدراكهم لقدراتهم البدنية بصلة 
إال أنه من املعروف على هذه اللئة من األبلـال علـى الرةبـة    ،  التنافسأو  األلعاب

اجلاحمة يف حتقيق نتائج جيدة وعـدم تقبـل اخلسـارة  ـا يلقـدهم الرتكيـز علـى        
كـر  وهـذا مـا جيعلنـا نل   ،  اجلانا البدني الذي يةهر بسرعة بعد بذل جمهود عـالي 

كبــاحثني وخمتصــني يف األنشــ ة البدنيــة والرياضــية علــى حــث التلميــذ للتكيــ  
 والتأقلم والتحكم يف رةباته اآلنية دون إهمال احلس البدني الذي تت لبه كـل مهـارة  

وحتـى مراعـاة قـدرات    ،  آخـر  إىلموقـ  الـذي لتلـ  مـن مكـان      أو  حركةأو 
خ ـة العـا يف الـدفاا    جوانا أخـرى مثـل تعـديل     تعويضالزمالء حتى نست يع 

أةلــا أن  املهاريــةأو  دون الرتكيـز علــى اهلجــوم إذا مل تتــوفر اإلمكانيـات البدنيــة  
التالميذ ال يدركون للمواق  اليت تكون سببا يف وقوا إصابات ويرجع ذلك لعـدم  
املعرفة املكتسبة من قبل للمواق  اليت قـد حتـدث مـثال إصـ دامات خ ـرية قـد       

وهذا راجع لرةبة كل فرد للحصول على الكرة لللـو    ، حدوث إصابات إىلتؤدي 
ولذا وجـا علـى القـائمني علـى األنشـ ة البدنيـة       ،  أمام الزمالء واألستاذ واالفتخار

 االنــدفاعاتوالرياضــية مــن أســاتذة ومعلمــني علــى حتســيس التالميــذ خل ــورة  
اجليـد   ضـرورة التنةـيم   إىلباإلضـافة  ،  ماال حيمد عقبـاه  إىلالعشوائية اليت تؤدي 

للمواق  التعليمية مثل عدم وقوف أفواج متقابلة ومتعاكسـة ون لـا مـنهم اجلـري     
أو عدم تشـكيل أفـواج متكونـة مـن أعـداد كـبرية دون       ،  نق ة مشرتكة إىلللوصول 

 .  مراعاة املسحات املخصص للنشاط
وبالتالي جيا القول أنه من الضروري املعرفـة املسـبقة ملختلـ  األنشـ ة     

كتا تتكلم عن الرياضات مـع تـدعيمها   أو  األسرةأو  من التللزيون ءسوااملمارسة 
الباحـث   أقرتحهـا ضرورة وجود كتـاب مـدرس كالدراسـة الـيت      إىلإضافة ،  بصور

جباوي فاضلي يف دراسـته للحصـول علـى رـهادة الـدكتوراه الـيت أكـد فيهـا علـى          
العلميـة   ريةاحلةـ إلزامية وجود كتاب مدرسي يف مجيع األبوار التعليميـة لتـدعيم   

حتـى يسـهل لألسـتاذ الت بيـق امليـداني إذا كـان       ،  املدرسية والرياضية كبقية املواد
 التلميذ على معرفة ملختل  التمارين الرياضية مسبقا

 عام: استنتاجـ  

بعــد دراســة خمتلــ  اجلــداول يف اجلانــا الت بيقــي والــيت حتتــوي علــى  
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ــتغريات    ــة مب ــائية اخلاص ــات اإلحص ــ  املعلوم ــيت  خمتل ــتنا وال ــيات دراس فرض
متحورت حول اإلركالية التاليـة:تأثري ةيـاب منهـاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف       

 ال ور االبتدائي على املستويات األخرى؟
ومن خالل االستنتاجات اليت توصلنا إليها يف اةاور السابقة والـيت تشـمل   

الرتبية البدنيـة والرياضـية   لغياب منهاج أن  اللرضيات اجلزئية الثالثة ميكن استنتاج
تأثري كبري على عدة جوانا لنمو التالميذ يف املرحلة االبتدائية وبقية األبوار وهـذا  
ما جتلى من خالل اسـتجواب أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية لل ـور املتوسـط        
الذين الحةوا جليا النقص الواضح يف مستوى التالميذ من الناحية البدنية واملهاريـة  

كــذا صــعوبة التكيــ  وســط اجلماعــة وتقبــل أفكــار اآلخــرين وســط املمارســة  و
التالميـذ هلـم نقـص    أن  يف حني بينـت النتـائج  ،  املنتةمة لألنش ة البدنية والرياضية

وتقبل املنافسـة وحـا اللـو  دون مراعـاة القـوانني املنةمـة        االجتماعييف الدمج 
وقـد  ،  والعزلـة  االن ـواء لسية مثل هنا  بعض احلاالت النأن  إال،  النشاطأو  للعبة

ةيــاب املمارســة املنةمــة منــذ مراحــل  إىلترجــع هــذه املشــكالت البيداةوجيــة 
حتـت إرـراف أسـتاذ متخصـص تلقـى       االبتـدائي عمرية مبكـرة وذلـك يف ال ـور    

تكوينا مكثلا حول خصوصيات األنش ة البدنيـة والرياضـية وكـذا خصـائص النمـو      
وكذا املهارية احلركية املرتب ة لتعـود   اجتماعيةأو  يةنلسأو  بدنية سواءعند ال لل 

 .  التلميذ على احلركة وحل املشكالت يف إبار حتمل املسؤولية املشرتكة
 : خامتةـ 

من واقع الدراسة والبحث الذي قمنا به ونتائج الدراسة امليدانيـة الـيت توصـلنا    
،  ة يف ال ـور االبتـدائي  ملعرفة مدى أهميـة منهـاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـي     ،  إليها

من حبثنا هـذا   توتأثريها على األبوار األخرى فكانت النتيجة اهلامة اليت استخلص
ن أ  تقنيات البحث امليداني وجـدنا بـ  وذلك باستعمال خمتل،  بعد الدراسة امليدانية

وجود منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف ال ور االبتدائي يلعا دور مهم وكـبريا يف  
ير مســتوى التالميــذ مــن ناحيــة املهــارات احلركيــة األساســية ومــن الناحيــة   ت ــو

االجتماعية ومن الناحية املعرفية وةياب املنهاج هو سبا تـدني مسـتوى التالميـذ    
لتعليم املتوسط بذل جهـد  يف بقية األبوار األخرى وهذا ما يكل  أستاذ املادة يف ل

 .  رية والنلسية وكذا االجتماعيةجل حتني كلاءات التالميذ احلركية واملهاأمن 
وبالرةم من هذه اةاولة املتواضعة اليت أردنا مـن خالهلـا توضـيح أهميـة     

إال أننــا فتحنــا هــذا وجــود منهــاج الرتبيــة البدنيــة والرياضــية يف ال ــور االبتــدائي  
 .  اجملال لدراسات مستقبلية يف اجملال الرتبوي فتح جلأاالنشغال من 
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التنظيمية لالحتاديات الرياضية و دورها يف  الثقافة التنظيمية و الفعالية

 تطوير رياضة املستوي العالي

 . واالحتادية اجلزائرية  لكرة اليد  دراسة ميدانية لبعض مسريي االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

  بورزامة  مجالد.   

 : لخصامل

إن دراسة الثقافة و اللعالية التنةيمية لالحتادية اجلزائرية لكـرة القـدم و كـرة    
و أهميتها يف ت وير رياضة املسـتوي العـالي هـو تقـديم مقاربـة فلسـلية عـن        اليد 

أهمية التنةيم اإلداري لالحتاديات وأهميته يف رياضـة املسـتوي العـالي مـن حيـث      
شـاط بـدني رياضـي يكـون أساسـه       إحداث نوا الـدمج بـني مـا هـو فكـر إداري ون     

تكوين خنا ذات مستوي عالي  يستمد من  جناحه من ثقافة و فعالية تكون علـى  
مستوي  االحتاديات الرياضية والـذي يعتمـد علـى نةـرة متعـددة األق ـاب  سـواء        
كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية هذا من جهـة و مـن جهـة أخـري هـو بنـاء       

لتأسس هلدفني أساسـيتني ذو رـقني رياضـة ذات بـابع     رياضة ذات مستوي  عالي 
تنافسي خنبوي ورياضـية ذات بـابع اقتصـادي  حيـث أن وجـود الثـاني يكـون إال        

 .  بوجود  ثقافة تنةيمية وفعالية إدارية ميتلكها أصحاب القرار

Abstract: 
The study of the culture and organisational effectiveness of the Algerian 

Football and Handball Federation and thus its role in the development of high 

level sport is a representation of a philosophical approach on the importance of 

administrative organisation of federations and its importance in high level sport 
This is carried out through the infusion of what is administrative with what is 

athletic/physical activity via the training of high level elite that learns from its 

success a culture and effectiveness at the level of sport federations On the one 

hand   it is based on a multidimensional outlook; social   economic and political  

but on the other hand   it is the building up  of a high level sport that sets the 

background for two fundamental goals: an elitist competitive sport and a sport of 

economic character whereby this latter can not exist except through an 

organizational culture and administrative effectiveness which decision makers 

possess.   
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 مقدمة :

الرياضة مهمة  للناس يف نواحي كثرية حيث أنها توفر منتـدى مثاليـا لللـرد    
ت االجتماعيـة كمـا أنهـا    من ناحية اللياقة البدنية والرياضية وتبنـى رـبكات العالقـا   

تلبــى احتياجــات عميقــة اجلــذور للهويــة والقبليــة لألفــراد واجملموعــات وإحيــاء  
ال قوس والرتاث حيث جعلت هذه األخرية تعز  القـيم و سـلو  األفـراد وهـذا مـا      

ــذا نتيجــة   ــرب ونهم يف املنافســات الرياضــية و ه  Harald Dolles and Sten) ي
2011Söderman  147P    االتصال العابلي للريقهم حيث أصبحت اإلدارة الرياضـية

واملتمثلــة يف االحتاديــات الرياضــية  مــن تنةــيم  املنافســات الرياضــية و ت ــوير 
الرياضــة ذات املســتوي العــالي والــيت هلــا منــافع اقتصــادية و هلــا تنميــة مســتدامة 

إال تواجـد  للمجتمع وإضافة قيمة مضافة  للتنميـة اةليـة وهـذا ال يكـون متـوفر      
إدارة رياضية مهنية تكون مهمتهـا ت ـوير متعـدد األق ـاب  وهـذا لـيس بعيـدا عـن         
الذاتية املتأصـلة يف النشـاط الرياضـي  هـذا مـا ت رقـت إليـه األكادمييـة  امللكيـة          
للعلوم االقتصادية واملالية يف إسبانيا بعد األ مـة العامليـة حيـث قالـت ال بـد مـن       

للبحـوث االقتصـادية حيـث أقانـت مـؤمتر وكــان      إجيـاد منـابق وأفكـار جديـدة      
 االقتصـاد  lafuenteـ    Jame Gilموضوا العمل ه اإلدارة وجامعة بررلونة وجمموعة 

الرياضي يف مواجهة األ مة العاملية وكان ذلك برئاسة وخلص املؤمتر مبجموعـة  
 من امللكرين من جامعة فلوريدا +   PRADALOS  من النقاط : 

 .  رياضة املستوي العالي والتكوين النخبوي تتمثل يف ت ويرـ   

رياضـي   وت وير املنشآت الرياضية ذات قيمة عاملية وخلق نسيج صناعيـ  
)89p  2010ـ( Bob Stewart  مراجعة نةام الضرائا ودعم اإلدارة الرياضية  . 

ت ـوير رياضـة    يف عمليـة  الثقافـة التنةيميـة   فموضوا اللعالية التنةيميـة و ـ  
من املوضوعات يف عملية البنـاء اإلداري احلـديث حيـث اللعاليـة     املستوي العالي 

نش ة و املمارسات التنةيمية الداخلية للهيئـة الرياضـية   ألالتنةيمية حتدد من خالل ا
أمـا  واجلماعـات   األفراداملهمات الوظيلية ومدى االستلادة من باقات أداء  كسهولة
فهي إبار معريف مكون مـن االجتاهـات والقـيم ومعـايري     ةيمية الثقافة التنموضوا 

أي  وتتأصـل ،  السلو  والتوقعات الـيت يتقامسهـا العـاملون يف املنةمـة الرياضـية     
األساسـية الـيت يثمنهـا العـاملون يف      ثقافة تنةيمية على جمموعـة مـن اخلصـائص   

 Julieـ   Walkerـ    232pـ    ) (2007Sharianneـ    Daniel Covellاملنةمةهالرياضــية 

Siciliano  ـPeter W Hess . 

اإلداري من املوضـوعات الـيت حةيـت    أن ت وير رياضة املستوي العالي ـ  
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. يف الدول املتقدمة ويف عدد حمـدود جـدا مـن الـدول الناميـة     ،  بالبحث و الدراسة

ا متثـل عنصـرا أساسـي    لالحتاديات الرياضية  الثقافة التنةيمية فاللعالية التنةيمية و 
 هتمــامالاوعلـى الــرةم مــن   الرياضــية يف مـدى التعــرف علــى جنـا   املنةمــات  

منـذ مـا يقـارب مـن نصـ       الرياضية اإلدارة  املتزايد من جانا الباحثني يف جمال
والتعرف على العوامـل  ،  اللعالية التنةيميةالثقافة التنةيمية وقرن يف دراسة موضوا 

هذا املوضـوا ال ال يعـد مـن أحـد     أن  إال الرياضية  املنةماتاملؤثرة يف فعالية 
ـ    No.2ـ    Burton  ،4Vol املوضوعات املثرية للجدل يف العلوم اإلدارية  يف جمال

 والثقافة التنةيمية اللعالية التنةيمية 125p(ـ 1990

أن حتقيق رياضة املستوي العالي يت لا عدد مـن الشـروط و املـؤهالت    ـ 
بكل مستوياتها وتكون بدرجة عالية مـن الثقافـة   تكون على مستوي اإلدارة الرياضية 

واللعالية لالحتاديات الرياضية و هـذا مـن جانـا ومـن جانـا أخـر تـوفر بعـض         
اخلصائص من قبل الرياضيني إلحداث العالقة أو املالئمـة بـني أهـداف االحتاديـة     

اإلجنا  الرياضي للوصـول إلـي رياضـة     الرياضية من فعالية وثقافة تنةيمية وفعالية
 Stefan)النخبة أو املستوي العالي الذي يل  احتياجات اجلمهـور الرياضـي الـذي    

Szymanski2010  ـp  يل  رةباته من منلعة ومتعة ومعرفة  109ـ  . 

أن اهلدف من الثقافة واللعالية التنةيمية  لالحتاديـات الرياضـية هـو خلـق     ـ 
العمـل الرياضـي والوصـول    رياضة املستويات العليا وهو  يـادة قيمـة مضـافة  يف    

إلي أعلـى مسـتويات األداء واإلجنـا  الرياضـي الـذي يعتـرب أفضـل مسـتوي الـذي          
البدنيـة واملهاريـة واخل  يـة    ـ    حيققه الالعا الذي يةهر مدى استعداداته املختللة

حيث أن اإلجنـا  الرياضـي هـو الوصـول إلـي احلـد       ـ  واجلسمية والنلسية والعقلية
ليت حتدد رفع املستوي يف فعالية االختصاص مع االسـتعداد  األقصى من العناصر ا

لرياضـة   املسـتوي امل لـوب وهـذا مـا يسـمي      2009ـ    96pـ    Elissa Burton عالي
 .  املستوي العالي

فرياضة املستوي العالي توجه الرياضي إلي اسـتخدام  ال ـرق و الوسـائل    ـ 
ات و هـذا مـا نشـاهده    اخلاصة و التوسع من أجل الوصول إلي حالة التكامل والثبـ 

بأن رياضة املستويات  العليا تت لـا  مـن الرياضـي مسـتوي عـالي مـن التكتيـك         
وقـدرات بدنيـة عاليـة وهــذا إال مـن خـال ل تـوفر فلســلة ثقافيـة وفعاليـة تنةيميــة         
لالحتاديات الرياضية وهذا من أجل االرتقاء مبسـتوي اإلجنـا  الرياضـي وهـذا مـا      

ملعتقدات للوصول إلي رياضة املستوي العالي حيـث أن  يعرب عنه الرياضي بالقيم ا
هذه األخرية عملية مشرتكة بني العمل اإلداري والرياضي سـواء كانـت  ذلـك علـي     
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SHL Group  (Dave Bartram : املستوي النةـري أو العلمـي وال ميكـن توفيقـه إال     

plc 96p  األخذ باةددات التالية 2002ـ   : 

 اجلانب اإلداري : ـ  

 .  الثقافة التنةيميةـ   

 .  اللعالية التنةيميةـ   

 اجلانب املتعلق بالرياضي : ـ  

 .  التكتيكـ  

 .  اللياقة البدنيةـ   

 .  التغذيةـ   

 .  الناحية النلسية والرتبويةـ   

 .  خصائص التدريا املعتمدـ   

 :بر  اإلركالية العامة إىلفهذا يتبادر 

لالحتاديـات الرياضـية    التنةيمية اللعاليةالثقافة التنةيمية  مساهمةما مدى ـ  
 .  يف ت وير رياضة املستوي العالي؟

 : اإلشكاليات اجلزئيةـ  2

لالحتاديــات  مــدى مســاهمة اللعاليــة التنةيميــةمــا  اإلشــكالية األولــي : ـ   1ـ    2 
 .  ؟الرياضية يف ت وير رياضة املستوي العالي

ــا  اإلشــكالية الثانيــة : ـ   2ـ    2 ــدى مســاهمة م ــات  م ــة لالحتادي ــة التنةيمي الثقاف
 .  ؟الرياضية يف ت وير رياضة املستوي العالي

ما هو واقع رياضة املستوي العـالي يف اجلزائـري يف    اإلشكالية الثالثة: ـ  3ـ   2
 .  ظل القوانني والتشريعات التنةيمية اجلديدة ؟

 : فرضيات الدراسةـ  3

للفعاليـة التنظيميـة الثقافـة التنظيميـة     فعـال  هنـاك أثـر    الفرضية العامـة :  ـ  1ـ   3
 . لالحتاديات الرياضية يف تطوير رياضة املستوي العالي؟

 الفرضيات اجلزئية: ـ 2ـ  3

 .  لالحتاديات الرياضية يف تطوير رياضة املستوي العاليفعالية التنظيمية للهناك تأثري الفرضية األولي:  

 .  ؟. التنظيمية لالحتاديات الرياضية يف تطوير رياضة املستوي العاليتأثري الثقافة هناك الفرضية الثانية : 
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 .  الفرضية الثالثة : هناك  أثر فعال للقوانني و التشريعات التنظيمية  لرياضة املستوي العالي يف اجلزائر

 أهمية البحث :ـ  4

تكمن أهمية البحـث املـدرج حتـت عنـوان: الثقافـة التنةيميـة و اللعاليـة        ـ  
مية لالحتاديات الرياضـية ودورهـا يف ت ـوير رياضـة املسـتوي العـالي مـن        التنةي

 تساهم:اليت  البحوث

الرتكيز علـى موضـوا اللعاليـة التنةيميـة و الثقافـة التنةيميـة باعتبارهمـا        ـ  
 .  مدخالن أساسيان لعملية لت وير رياضة املستوي العالي

االحتاديات الرياضية هلم دور أساسي يف وضـع األبـر واملـنهج لرياضـية     ـ  
 املستوي العالي عن بريق توفري مراكز البحث والت وير يف تقنيات النشاط الرياضي 

ثقافــة التنةــيم وفعاليــة االحتاديــات الرياضــة  هلــم دور هــام يف كســا  ـــ  
 .  الرياضي معارف أكادميية و فلسلة يف بريقة  اللعا

  :أهداف البحثـ  5

الثقافـة  دراسـة   األهداف اإلسرتاتيجية اليت أسـعها لتحقيقهـا مـن خـالل     ـ أن
التنةيمية و اللعاليـة التنةيميـة لالحتاديـات الرياضـية و دورهـا يف ت ـوير رياضـة        

  تكمن فيما يلي: املستوي العالي
 .  التنةيميةاستجالء الغموغ وتوضيح الرؤية جتاه موضوا اللعالية التنةيمية الثقافة ـ 

 .  املستوي العالي رياضةوالثقافة التنةيمية و العالقة بني اللعالية التنةيمية

 .  حتسني نوعية اإلجنا  الرياضي وإع اء قيمة مضافة للعمل اإلداريـ 

 .  ت بيق أسس علمية للتسيري اإلداري يف االحتاديات الرياضيةـ 

 : أسباب اختيار املوضوعـ  6

 كانت وراء اختياري للموضوا: هنا  مجلة من األسباب

اللعالية والثقافـة التنةيميـة تسـيري    توفر جنا  املنةمات الرياضية البد من ـ 
 .  الرياضية املستوياتخمتل  

عمليـة الت ـوير اإلداري    حتسـني  تقديم بعض املقرتحات اليت ميكنها يف ـ 
 .  املؤسسة الرياضية يف 

ة التنةيمية  للتسيري يف ظـل الـتغريات   ـ إظهار أهمية اللعالية التنةيمية والثقاف
 .  احلاصلة يف البيئة اخلارجية

 .  ـ احلاجة املاسة للمنةمات الرياضية ألي ت وير أسلوب التسيري اإلداري
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 : مصطلحات البحثـ  7

 : الفعالية التنظيميةـ  1ـ  7

تعةيم العائد لتحديـد   إىلتعا جمموعة من التصرفات اإلدارية اليت تؤدي ـ 
 إىلوهـي  ،  لتحقيق أهداف الوحـدة اإلداريـة  ،  ع الثروات الداخلية واخلارجيةوجتمي

  قــقأن حي مــدى تســت يع املنةمــة كنةــام اجتمــاعي لــه مــوارده ووســائله اخلاصــة
 . p )147 ـ Colyer  ،S) 1990. أهدافه

  : تعريف للثقافة التنظيميةأ ـ 

هأن الثقافـة التنةيميـة إبـار     جريالد جرينربج وروبرت بـارون حسا منةور 
جتاهات والقيم ومعـايري السـلو  والتوقعـات الـيت يتقامسهـا      المعريف مكون من ا
ثقافة تنةيميـة علـى جمموعـة مـن اخلصـائص      أي  وتتأصل،  العاملون يف املنةمة

 .  هاألساسية اليت يثمنها العاملون يف املنةمة

ينقـل التجربـة املوجـودة     على أنها هذلك النةـام  Edgar Morinكما يعرفها ـ  
،  +املعتقـدات =جتاهـات  اللدى األفراد واملعرفة اجلماعية املركبة اليت تتمثل يف ا

األسـابري وتـاريخ املنةمـات وال قـوس     والقيم واملعايري السائدة بـني اجلماعـات   
     58p  ،2001 .(Elsore(ـ   Pete اجلماعية

بأنها جممـوا  ،  +التنةيمية والقيادةالثقافة =فيعرفها يف كتابه  Sheinرني أما 
حــل مشــكالتها أثنــاء  بورتهــاأو  كتشــلتهاأو ا خرتعتهــاااملبــادئ األساســية الــيت 
تعليمهــا  نــدماج الــداخلي والــيت أثبتــت فعاليتهــا ومــن ثــمالللتكيــ  اخلــارجي وا

 .  لألعضاء اجلدد كأحسن بريقة للشعور باملشكالت وإدراكها وفهمهاه

 ساسية:حيث يقصد باملبادئ األ

 .  التلتح على العامل اخلارجيأو  حرتام اةيط ال بيعيـ ا

جنـد مبـدأ االسـتماا للغـري     ،  تسـاعد علـى التكيـ  الـداخلي    القـيم الـيت   ـ 
 . 96ص 2003 حممد سعيد أنور السل ان) واحرتام القواعد

رـيئا مشـابها   =و مالؤه ثقافة املنةمة بأنها تعـا   Gibsonكما عرف الكتاب 
فرتاضـات  اعتقدات ومدركات ومإذ تتكون ثقافة املنةمة من قيم و،  اجملتمعلثقافة 

إن ثقافـة  ،  أمنـاط سـلوكية مشـرتكة   ،  وقواعد ومعـايري وأرـياء مـن صـنع اإلنسـان     
اإلحســاس وثقافــة املنةمــة حتــدد الســلو  أو  املنةمــة هــي رخصــيتها ومناخهــا
 . p78).Martin 2000  ،rker(Pa والروابط املناسبة وحتلز األفراد
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 اجلانب التطبيقيب ـ 

 الثقافة التنةيمية و اللعالية التنةيمية =تهدف الدراسة العلمية حتت عنوان ـ  
مـدي   إىل +لالحتاديات الرياضـية ودورهـا يف ت ـوير رياضـة املسـتوي العـالي      
اإلداري أداء  التعرف مدى تـأثري كـل مـن الثقافـة التنةيميـة اللعاليـة التنةيميـة علـى        

الرياضية يف ت وير رياضة املستوي العـالي  حيـث هـذين املـتغريين     لالحتاديات 
اول يف اجلانا الت بيقـي  هـذين   نهلم دور فعال يف ت وير العمل اإلداري وسوف نت

 .  املتغريين من وجهة عينة الدراسة

 منهجية الدراسة : ـ أوال 
استخدمت يف هـذه الدراسـة املـنهج الوصـلي التحليلـي الـذي يعـرب عـن         ـ  

هرة املدروسة الذي يعمل على مجع املعلومات لوص  الةاهرة ويعمل علـى  الةا
ــة        ــة التنةيمي ــة واللعالي ــة التنةيمي ــن الثقاف ــة ع ــة املرتتب ــ  العالق ــها وكش حتليل
لالحتاديات الرياضية يف ت وير رياضة املستوي العالي وذلك مـن أجـل اخلـروج    

 .  بنتائج للهم املوضوا

تحليلـي يف دراسـة األوضـاا الراهنـة     حيـث يسـتخدم املـنهج الوصـلي ال    ـ  
للةواهر من خصائصها وأركاهلا وعالقاتها والعوامل املؤثرة يف ذلك وهذا يكـون  
املنهج الوصلي التحليلي يهـتم بدراسـة الةـواهر واألحـداث ويشـمل يف كـثري مـن        
األحيان على عمليات التنبؤ ملسـتقبل الةـواهر واألحـداث الـذي يدرسـها وللمـنهج       

 حبث تتمثل فيما يلي :   الوصلي خ وات

 .  25ص 1995 بلعت إبراهيم)حتديد املشكلة وصياةتها ـ   

 .  و ضع اللروغ وتوضيح األسس اليت بنيت عليهاـ   

حتديد املعلومات والبيانات اليت جيا مجعها ألةراغ البحث و كـذلك  ـ  
 حتديد برق وأساليا مجعها  

 اليت مت حتديديها . مجع البيانات واملعلومات من املصادر املختللةـ   

 .  تنةيم البيانات واملعلومات وحتليلها وتلسريهاـ   

 : جمتمع الدراسة ثانيا ـ
بعد احلصول على املعلومات الكافية من مسريي  واالحتاديـة اجلزائريـة   ـ  

لكرة القدم واالحتادية اجلزائريـة لكـرة اليـد الـيت  ودت بهـا حيـث بلـ  جممـوا         
ــة لكــرة القــدم   16موظــ  حيــث جنــد  30املــوظلني  ــة اجلزائري مســري االحتادي

 .  مسري 14ـ  واالحتادية اجلزائرية لكرة اليد ب
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 :  عينة الدراسة ـ  1

العينة املناسبة للبحـث مـن العناصـر األساسـية واملهمـة يف بدايـة        ختياراـ  
فالعينة هي أحد التقنيات املسـاعدة علـى مجـع املعلومـات مـن      ،  العمل امليداني

صـعوبة املسـح الشـامل    أو  اسـتحالة جمتمع الدراسة حيث يلجأ الباحث إليها عنـد  
جمموعـة   يحتتـوي العينـة املختـارة علـ    أن  كما جيـا  للدراسةللمجتمع األصلي 

عمـيم  حتى يتمكن الباحث مـن ت  البحثالشروط املوضوعة للعينة املمثلة جملتمع 
ـ     رواتـي )ررـيد  النتائج املتحصل عليها من خالل العينـة علـى جمتمـع الدراسـة     

مــن موضــوا البحــث فــإن العينــة يف هــذه الدراســة مت   وان القــا  101صـ    2002
حيــث كــان الرتكيــز علــى  ببيعتهمــابعنايــة حســا موضــوا الدراســة و اختيارهــا

حتاديـة  اإلداريـة لإل إبـارات  و اجلزائريـة لكـرة القـدم    لالحتاديـة  اإلبارات اإلداريـة 
 .  اليداجلزائرية لكرة 

 حدود الدراسة : ـ  2

ومشلــت مســريي االحتاديــة اجلزائريــة لكــرة القــدم  اجملــال البشــري :ـ    1ـ    2
 واالحتادية اجلزائرية لكرة اليد    

اجلزائرية لكـرة   االحتاديةإدارة بالدراسة امليدانية  أجريت اجملال املكـاني: ـ  2ـ  2
اجلزائريـة   االحتاديـة وـ   باجلزائر العاصمةـ   دالي إبراهيم مبن قهاملتواجدة ،  القدم
   . اليد لكرة

ركزت الدراسة على موضوا الثقافة التنةيميـة  اللعاليـة    اجملال املوضوعي:ـ   3ـ   2
 .  التنةيمية لإلحتايات الرياضية ودورها يف ت وير رياضة املستوي العالي

 :متغريات البحث األساسيةـ  3

 رياضة املستوي العالي   املتغري التابع:ـ  1
 والثقافة التنةيمية   اللعالية التنةيمية :املتغريات املستقلةـ  2
و قــد اســتخدمت مقيــاس ليكــرت لكــل مــتغري مــن مــتغريات الدراســة  ـــ  

 ة مايلى :  يوأع يت األهمية النسب

1                      2             3    4                     5             
↑                 ↑               ↑            ↑     

 موافق           موافق بشدة         ةريموافق بشدة  ةريموافق     حمايد

 أساليب املعاجلة اإلحصائية : ـ  4

 لغرغ الوصول إىل النتائج مت استخدام االختبارات التالية :  ـ   
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 .  معامل الثبات باستعمال أللا كرونباخ ـ   

املتوسـ ات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة لتحديـد األهميـة النسـبية        ـ  
 .  الستجابات أفراد العينة الدراسة اجتاه املتغريات

حتليل االحنـدار املتعـدد لدراسـة أثـر املـتغريين املسـتقلني علـى املـتغري         
 .  spss 64صـ   2003 )سعد  ةلول بشري دليل اإلحصاء التابع

 : صدق و ثبات أداة الدراسة ـ  5

 الصدق الظاهري لألداة :ـ  1ـ  5

مت بعد عرغ االستبيان يف صورتها األولية علـى عـدد مـن البـاحثني مـن      ـ  
جامعة اجلزائر وجامعة حسيبة بن بوعلي بشل  وذلك من أجل التأكد من صـدقها  

 .  إىل الصيغة النهائية لإلستبانة الةاهري 

 : الصدق البنائيـ  2ـ  5

يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صـدق األداة الـيت تقـيس مـدى حتقـق      ـ  
األهداف اليت نريد الوصول إليها ويبني مدي ارتباط كل جمال من جماالت الدراسـة  
بالدرجة الكليـة لعبـارات الدراسـة أن معامـل االرتبـاط دال إحصـائيا عنـد مسـتوى         

ادية اجلزائرية لكرة واالحتادية اجلزائريـة لكـرة اليـد  و    هذا و االحت 005.0معنوية 
 .  بهذا تعترب مجيع جماالت اإلستبانة صادقة مبا وضعت لقياسه

 صدق وثبات أداة الدراسة : ـ  6

 :  االحتادية اجلزائرية لكرة القدمـ  1ـ  6

إسـتبانة   8حيث مت التأكد من ثبات االستبيان باسـتخدام أفاكرونبـاخ علـى    ـ  
اخرتتها عشوائيا من عينة الدراسة و قد مت حسـاب معامـل الثبـات : أللـا كرونبـاخ       

 وفق اجلدول التالي :
 معامل الثبات ألفا كرونباخ املتغري
 998.0 تابع مستقل ـ  الفعالية التنظيمية 
 998.0 تابع مستقل ـ  الثقافة التنظيمية 

 998.0 متغري تابع ـ  رياضة املستوي العالي 
 يلي : معامالت الثبات كانت كماأن  يةهر لناـ  1ـ رقم  اجلدولمن 

 .رياضة املستوي العالي ملتغري 998.0ـ   

 .ملتغري اللعالية التنةيمية 998.0ـ 

 .الثقافة التنةيميةملتغري  998.0ـ 
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 .  وهذا يؤكد ثبات جيد لألداة 6.0القيمة أكرب من  يوهـ 

 :   اليد االحتادية اجلزائرية لكرة ـ  2ـ  اجلدول رقم 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ  املتغري 
 997.0 تابع مستقل ـ  الفعالية التنظيمية 
 997.0 تابع مستقل ـ  الثقافة التنظيمية 

 986.0 متغري تابع ـ  رياضة املستوي العالي 
 spss خمرجاتاملصدر: ـ  اليد يوضح معامل الثبات لالحتادية اجلزائرية لكرة 

 يلي : معامالت الثبات كانت كماأن  من اجلدول يةهر لنا

 .رياضة املستوي العاليملتغري  986.0ـ   

 .ملتغري اللعالية التنةيمية 998.0ـ   

 .الثقافة التنةيميةملتغري  998.0ـ   

 و هذا يؤكد ثبات جيد لألداة 6.0وهي القيمة أكرب من 

والـيت تعـد   ـ     Linearrityـ   والعالقة اخل ية  NORMALITYالتو يع ال بيعي ـ 
حيث كانت النتائج مشاهدات املتغري التابع للمركا األوملـ   .من االحندار املتعدد

واالحتادية اجلزائرية القدم  ببيعية وذلك من خالل املـدرج التكـراري الـذي يبـدو     
 . اثال حول املتوسط

 ـوبعــد احلســاب أن معامــل االلتــواء يقــدر بــ skewnessمعامــل االلتــواء ـــ 
وهـذا ضـمن   . للمركـا األوملـ    247.0ـ    لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم و0.427

 spssاملصدر: خمرجات.   وهذه القيمة ضمن جمال القبول2ـ .2+اجملال )

 القرار اإلحصائي:ـ  7

مـتغريين  ة بـني  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائي الفرضية الصفرية :أ ـ  
 .  من متغريات الدراسة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مـتغريين مـن    الفرضية البديلة :ـ ب  
 .  متغريات الدراسة

 ت الثقافة التنظيمية و الفعالية التنظيميةاعبار ـ  3ـ  اجلدول رقم 
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  الفعالية التنظيمية الثقافة التنظيمية

 1 . للتغيري القائم يف اجملتمع استجابةتبدي اهليئة  . تتوافر قواعد واضحة و صرحية يف العمل

أعمل و زمالئي كفريق لتحقيق أهداف أن  يشجع رئيسي على هناك وصف وظيفي واضح
 . اهليئة

2 

 3 . التنفيذتعمل اهليئة على حل معوقات  هناك مسؤوليات واضحة أمام كل موظف 

 4 رئيسي بني طبيعة عالقات العمل و العالقات اإلنسانيةحيدد  يتم التحكم يف املوظف  من خالل نتاج عمله 

 5 . االجتماعيةيهتم رئيسيي بكل مشاكل العاملني  يلتزم املوظفون بالسلوكيات اإلجيابية اليت تنص عليها نظم قوانني املنظمة 

 6 . طرق و أفكار جديدة يف العمل استخداميتم تشجيع العاملني على  . باعتباره جزء من الفريقاإلدارة  يعمل املوظف يف

 7 . االحنرافاتأساليب الرقابة املتاحة يف اهليئة تؤدي إلي تصحيح  . لديكم برامج خاصة لالهتمام بالعمال و حتفيزهم

 8 . عملتضع اهليئة مقاييس رقابية للتأكد من قيام املرؤوسني بال يضع املوظفون األهداف بصورة مجاعية و يعملون معا علي حتقيقها 

 9 . العمل يتدهورأن أداء  توضح التقاريرأن  تتدخل اهليئة مبجرد أخضع أهدايف مصلحيت اخلاصة لألهداف اجلماعة و مصاحلها 

 10  باستمرارمستمرة لكي أكون على علم مبا حيدث  اجتماعاتأعقد  . دارة وقيت بشكل جيد‘أشعر بأنين أقوم بتنظيم و إ

 11 . مناسبأسلوب التوجيه و اإلشراف املتبع يف اهليئة  كان هناك إحنمال خيدم جناحها أن  ألداء العمل حيت وتقرتح أساليب جديدة 

تشجع املؤسسة املستويات الدنيا علي تقديم أفكارهم و مقرتحاتهم اإلبداعية 
 . و تناقشها

 12 . اجملتمع يف النظام اإلداري يف اهليئةأفراد  يثق

 13 . اخلارجيةتهتم اهليئة مبتابعة مستوي تعامل العاملني مع البيئة  . و القدرة علي حل املشكالت اخلاصة بالعملتتوفر لديك املهارة 

اإلشراف املباشر و املتابعة املستمرة من قبل الرؤساء تؤدي إلي حتسني مستوي 
 األداء الوظيفي 

الربامج و األنشطة يف اهليئة تعاني أغلب األحيان من نقص يف 
 . التنظيمطيط و التخ

14 

يتم اللجوء إلي املبادئ و املثاليات التنظيمية يف حل اخلالفات  يشكل نظام تقييم األداء حافزا للموظفني لتطوير و حتسيني أدائهم 
 . ممكنةلتحقيق أقصي فائدة 

15 

البيئة يف  الحتياجات اخلطة اإلدارية باهليئة غري مسايرة . املشاركة يف اختاذ القرارات تساعد يف حتسني األداء
 . اجملتمع

16 

تقديم أفكار إبداعية تساعد يف تطوير و تنظيم إجراءات العمل يساهم يف 
 . الرفع من مستوي األداء

 . تشجع اهليئة التعاون مع اهليئات اخلارجية
 

17 

 18 . األنشطة الثقافية و العلميةيشارك العاملون يف اهليئة البيئة اخلارجية يف  . يسود االحرتام املتبادل بني املوظفني

 19 اهليئة ال تهتم مبتابعة مستفيديها من الربامج املقدمة  . تنظيم دورات تكوينية للعمال كما يتطلب األمر ذلك

على حتقيق تهتم اهليئة بتجهيز املباني و املنشآت لكي تساعد  . ختتفي العديد من املشكالت عندما ميتلك كل فرد فرصة للمشاركة يف القرار
(1)األهداف

 

20 

يؤثر نظام العقوبات و الإلجراءات املعتمدة يف املؤسسة يف حتسني و تطوير 
 . األداء الوظيفي للعاملني

 . تتوفر يف اهليئة البيئة املناسبة لتحقيق األهداف
 

21 

 22 يوجد حتفيز مادي للعاملني باهليئة حتتاج الي عمليات مفصلة عند تكليفك بأداء العمل

 23 . توجد جتاوزات يف الصرف على بنود امليزانية املقررة تقوم بااللتزام اللوائح و التعليمات و اإلجراءات عند تنفيذ عملك 

 24 . العاملنياألجور تتناسب مع حجم األعمال املطلوبة بني  خضوعك لربامج متكررة حتسن من مستوي األداء الوظيفي 

 25 صرف امليزانية املالية يتم بناء على اإلجنازات القيام بإجناز االعمال ختص وحدات أخري تكليف املوظفني يف وحدة معينة ب

 26 . التشريعات و األنظمة القانونية متالئمة مع البيئة الرياضية يف اجلزائر مادية من طرف فريق العمل يف مواجهة األزمات أو  تتلقي مساندة معنوية

 27 التشريعات و القوانني اجلديدة مالئمة للنوادي احملرتفة  . العملمتتلك رؤية دقيقة ملشكالت 

 28 املصاحل اإلدارية أصبحت أكثر تالءما مع القوانني املنظمة للعمل الرياضي  . متديد وقت عمليأو  أستطيع التكيف مع احلاالت الطارئة و ذلك بتقليص

( 2). يساهم مجاعة العمل يف الرفع من مستوي األداء
هناك تغيريات يف اهليكل التظيمى نتيجة اعتماد تطبيقات  

 . تشريعات قانون االحرتاف 
29 

املستويات اإلدارية أصبحت أكثر فعالية  نتيجة فهم املسريين  . توجد لديك القدرة علي تصحيح األخطاء الناجتة من قبلك إلي حتسني األداء الوظيفي
 إجيابية الدخول الي االحرتاف 

30 

 
لالحتاديـة    BETAمعامل االرتباط و الوسط احلسابي و االحنـراف املعيـاري ومعامـل    ـ  4ـ  اجلدول رقم ـ 

 .  اجلزائرية لكرة القدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املكتبـة   ، والتللزيـون دراسة علمية للتحرير الرياضي يف الصحافة واإلذاعـة   ، اإلعالم الرياضي ، ورةأديا خ )1(
 87.  ص1994 ، اإلعالمية دمشق

 اسرتاجية االحرتاف الرياضي يف املؤسسات   ، عبد الرمحان أمحد السيار ، حسن أمحد الشافعي )2(
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  الفعالية التنظيمية الثقافة التنظيمية 
 م إ قيمة

BETA 
 إ عامل 
R 

اإلحنراف 
 املعياري

الوسط 
 احلسابي

 م  إ قيمة
BET A 

  إ  عامل
R 

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 احلسابي

 .518  .518 .1153 .376 373. 373. .1433 3.20  
.400 .400 .1492 .351 376. 376. .1481 3.32  
.365 .365 .1583 .338 393. 393. .1433 3.62  
.402 .402 .1392 .336 431. 431. .1422 3.63  
.363 .363 .1601 .339 425. 425. .1400 3.49  
.349 .349 .1557 .324 467. 467. .1300 3.67  
.419 .419 .1445 .358 360. 360. .1404 3.05  
.346 .346 .1527 .317 486. 486. .1300 3.83  
.400 .400 .1474 .354 432. 432. .1352 3.50  
.371 .371 .1486 .329 413. 413. .1419 3.47  
.398 .398 .1401 .334 478. 478. .1307 3.80  
.318 .318 .1679 .318 402. 402. .1508 3.59  
.459 .459 .1370 .374 432. 432. .1380 3.55  
371 .371 .1507 .332 429. 429. .1371 3.53  

.401 .401 .1455 .346 309. 309. .1592 3.00  

.433 .433 .1370 .355 439. 439. .1408 3.67  

 اجملموع  78.3 1.406 415. 415. 3.42 1.485 394. 394.
 

لالحتاديـة    BETAمعامل االرتباط و الوسط احلسابي و االحنراف املعياري و معامـل  ـ  5ـ  اجلدول رقم 
 لكرة اليداجلزائرية 

  الفعالية التنظيمية الثقافة التنظيمية 

 م  إ  قيمة
BETA 

 إ عامل 
R 

اإلحنراف 
 املعياري

الوسط 
 احلسابي

 م إ  قيمة
BETA 

 عامل اإلرتباط
R 

اإلحنراف 
 املعياري

الوسط 
 احلسابي

 .393  .393  .1544  .354 361 . 361 .  .1461  .316  
.116 .116 .1474 .346 415. 415. .1428 .353  
.375 .375 .1479 .330 345. 345. .1582 .324  
.342 .342 .1609 .325 458. 458. .1345 .371  
.325 .325 .1690 .325 .454 .454 .1461 .384  
.451 .451 .1326 .362 325. 325. .1625 .316  
.348 .348 .1576 .325 347. 347. .1554 .322  
.406 .406 .1447 .347 437. 437. .1435 .368  
.325 .325 .1628 .317 324. 324. .1523 .300  
.369 .369 .1566 .338 343. 343. .1622 .328  
.468 .468 .1320 .374 376. 376. .1587 .347  
.382 .382 .1562 .347 477. 477. .1277 .375  
.417 .417 .1535 .367 426. 426. .1417 .358  
.471 .471 .1323 .378 483. 483. .1222 .370  
 المجموع 3.45 1.46 .397 397. 3.66 1.394 370. 370.

   

 الفعالية التنظيمية الثقافة التنظيمية 
Bمقطع اإلحندار Tقيمة Bمقطع اإلحندار T قيمة  

 .066 .8920  .050 .6633 1 
 .056 .7019  .052 .6673 2 
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 قيمةـ  6ـ  رقم اجلدول Tمق ع خط االحندارو B. لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم  

 مق ع خط االحندارـ   7ـ  اجلدول رقم  B لالحتادية اجلزائرية لكرة اليد :

 الفعالية التنظيمية الثقافة التنظيمية 

Bمقطع اإلحندار Tقيمة Bمقطع االحندار T قيمة  

 .056 .8124 063 . .8313 1 

 .056 .6917 049 . .6462 2 

 .057 .3113 057 . .7252 3 

 .051 .6659 049 . .6243 4 

 .049 .6196 062 . .7902 5 

 .048 .5964 064 . .7848 6 

 .060 .7795 047 . .5971 7 

 .050 .6288 049 .. .6266 8 

 .056 .7116 061 . .7585 9 

 .047 .5986 045 . .5949 10 

 .053 .6585 050 . .6211 11 

 .063 .8075 054 . .6675 12 

 .055 .6785 064 . .8220 13 

 .060 .7282 058 . .7408 14 

 احملموع  7.021 055 6.632 054
 

  ـ  االحتادية اجلزائرية لكرة القدمـ  نتائج اختبار الفرضيات ـ  9

اهلدف مـن اختبـار اللرضـيات هـو اإلجابـة علـى أسـئلة الدراسـة لتحقيـق           ـ
اإلحصـائي املسـتخدم لدراسـة    األهداف املرجوة منها و كما أررنا سـابقا فإلخبـار   

الثقافة التنةيمية واللعالية التنةيمية لالحتاديات الرياضية ودورها يف ت وير رياضـة  
 م اختبار فرضيات الدراسة:هو االحندار املتعدد و سوف يتاملستوي العالي 

 .052 .6521  .019 .6929 3 
 .054 .7054  .059 .7485 4 
 .053 .6496  .057 .7379 5 
 .049 .6293  .062 .8059 6 
 .050 .7301  .047 .6455 7 
 .047 .6262  .056 .8361 8 
 .051 .7145  .057 .7509 9 
 .053 .6612  .056 .7231 10 
 .047 .9994  .056 .8237 11 
 .063 .5837  .057 .7052 12 
 .052 .7921  .058 .7505 13 
 .055 .6612  .058 .7460 14 
 .058 .7043  .044 .5746 15 
 .064 .7525  .061 .7617 16 

 اجملموع  7.247 053 7.159 054
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لالحتاديـات الرياضـية يف   لعالية التنةيميـة  للهنا  تأثري الفرضية األوىل: ـ   أ
 .  ت وير رياضة املستوي العالي

 يادة املتغري املستقل اللعالية التنةيميـة  أن  اجلدول أعاله نالح  بالنةر إىل
ـ    املتغري التابع كما نالحـ  قيمـة   يف 053.0 يادة مقدارها  إىلبوحدة واحدة يؤدي 

مستوى معنويـة   و 005.0الداللة وهذا عند مستوى  247.7اةسوبة و املقدرة ـ  ت
اللعاليـة التنةيميـة    هنـا  تـأثري  أن  تقـول الـيت   بذلك نقبـل اللرضـية البديلـة    000.0

 .  رياضة املستوي العاليعلى لالحتاديات الرياضية 

الرياضـية يف   لالحتاديـات الثقافة التنةيميـة   تأثريهنا   :ـ الفرضية الثانيةب  
 .  ت وير رياضة املستوي العالي

بالنةر إىل اجلدول أعاله نالح  أن  يادة املتغري املسـتقل الثقافـة التنةيميـة      
ـ    فى املتغري التابع كما نالحـ  قيمـة    054.0بوحدة واحدة يؤدي إىل  يادة مقدارها

عنويـة  ومستوى م 005.0الداللة وهذا عند مستوى  159. 7اةسوبة و املقدرة ـ  ت 
تأثري الثقافة التنةيمية لالحتاديـات  هنا  أن  تقولاليت  و بذلك نقبل اللرضية 000.0

 .الرياضية على رياضة املستوي العالي
هنا   قوانني وتشريعات تنةيميـة لرياضـة املسـتوي      الفرضية الثالثـة : ج ـ  

 .العالي يف اجلزائر
اإلجابات كانت ذات أهمية متوسـ ة حيـث   أن   04اجلدول رقم ) نالح  من

واحنـراف معيـاري    41.3إمجاليا ب  30.29.28.27.26بل  املتوسط احلسابى لألسئلة 
   BETAوقيمـة  .622ـ    ب قدر  Rمعامل االرتباطأن  وجند يف هذا السياق 41.1قدره 
إحصـائيا  وهى دالة   %1وعند مستوى املعنوية  785.4اجلدولية  Tو قيمة .622ـ  ب

وبــذلك نقبــل اللرضـية البديلــة الــيت تقـول هنــا  تــأثري      %5عنـد مســتوى الداللـة   
 .  للقوانني و للتشريعات التنةيمية لرياضة املستوي العالي يف اجلزائر

 االحتادية اجلزائرية لكرة  اليد :ـ  نتائج اختبار الفرضيات ـ  10

علــى أســئلة الدراســة لتحقيــق اهلــدف مــن اختبــار اللرضــيات هــو اإلجابــة 
األهداف املرجوة منها وكما أررنا سـابقا فالختبـار اإلحصـائي املسـتخدم لدراسـة      
الثقافة التنةيمية واللعالية التنةيمية لالحتاديات الرياضية ودورها يف ت وير رياضـة  

 .  هو االحندار املتعدد وسوف يتم اختبار فرضيات الدراسةاملستوي العالي 
لالحتاديات الرياضية يف ت وير لعالية التنةيمية للهنا  تأثري  ة األوىل:الفرضـي   أ ـ 

 . رياضة املستوي العالي
ــالنةر إىل اجلــدول رقــم ــة    6)ب نالحــ  أن  يــادة املــتغري املســتقل اللعالي
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يف املتغري التابع كمـا نالحـ    . 055التنةيمية بوحدة واحدة يؤدي إىل  يادة مقدارها 
وبـذلك نقبـل    005.0الداللـة  وهـذا عنـد مسـتوى     025.7أقيمة اةسـوبة واملقـدرة   

علـى  واللعاليـة التنةيميـة لالحتاديـات الرياضـية      هنا  تأثريأن  تقولاليت  اللرضية
 .  ت وير رياضة املستوي العالي

الرياضـية يف   لالحتاديـات الثقافة التنةيمية  تأثريهنا   الفرضية الثانية :ـ   ب
 .  ت وير رياضة املستوي العالي

ــالنةر  ــم ) إىلب ــة    7اجلــدول رق ــادة املــتغري املســتقل الثقاف نالحــ  أن  ي
يف املـتغري التـابع كمـا     054التنةيمية   بوحـدة واحـدة يـؤدي إلـي  يـادة مقـدارها       

الداللــة وهــذا عنــد مســتوى . 632.6. اةســوبة و املقــدرة ـ    تـ    نالحــ  قيمــة
الثقافة التنةيميـة لالحتاديـات    هنا  تأثريأن  تقولاليت  اللرضيةوبذلك نقبل  005.0

 الرياضية ودورها يف ت وير رياضة املستوي العالي
هنــا  قــوانني وتشــريعات تنةيميــة  لرياضــة املســتوي  ـ الفرضــية الثالثــة:ج   

  أن اإلجابـات كانـت ذات أهميـة    05نالح  من اجلدول رقم )العالي يف اجلزائري 
ـ    إمجاليـا ب   30. 29. 28. 27. 26متوس ة حيث بل  املتوسـط احلسـابي لألسـئلة    

قـدر    Rوجند يف هذا السياق أن معامـل االرتبـاط   41.1واحنراف معياري قدره  41.3
و عنــد مســتوى  785.4اجلدوليــة   Tوقيمــة. 622ـ    ب   BETAوقيمــة. 622ـ    ب

و بـذلك نقبـل اللرضـية     %5الة إحصائيا عند مسـتوى الداللـة   وهى د % 1املعنوية 
البديلة اليت تقـول هنـا  تـأثر للقـوانني والتشـريعات التنةيميـة لرياضـة املسـتوي         

 .  العالي يف اجلزائر

 اخلامتة: 
بعد مناقشة اللرضيات  مسحت لنـا هـذه الدراسـة  مبعرفـة دور اللعاليـة      ـ  

اء أساسيات  العمل اإلداري الرياضـي حيـث تعمـل    التنةيمية والثقافة التنةيمية يف بن
هذه األخرية على تغذية  املمارسة الرياضية ذات املستوي العالي من ثقافة وفعاليـة  
إدارية تدر  مت لبات املمارسة الرياضية  من قرارات وإجراءات تعمل على ت ـوير  

 الرياضة النخبوية  
اإلدارة الرياضـية ومسـتوي   وهذا يتم عن بريق فهم العالقة بني أهمية ت وير 

اإلجنا  الرياضي مبا هو على مستوي الرياضات اللردية واجلماعية هـذا مـن جهـة    
 ومن جهة أخري الرتكيز على عالقة اجملتمع مع املدارس الرياضية  

والرتكيز على البحوث السوسيولوجية للمجتمع اجلزائري واملعاني الثقافيـة  
بزيـادة القـدرة التنافسـية بـني اللـرق الرياضـية       والتلـاعالت االجتماعيـة  املرتب ـة     



 الثقافة التنظيمية و الفعالية التنظيمية لالحتاديات الرياضية و دورها يف تطوير رياضة املستوي العالي173

 

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

والالعبني وهذا من أجل بناء خري ة معرفية ملعرفة خمتل   الـتغريات الـيت تعيـق    
   .  حتقيق رياضية املستوي العالي أو رياضة النخبة

  : املراجع باللغة العربية
 .  1999 ـ اإلسكندرية مصرـ  دار املعارفـ  مسري عبد احلميد علي  دارة اهليئات الرياضيةـ  1
 .  2002ـ  عمانـ  دار النشرـ 1طـ  إدارة الب والت و املنافسات الرياضيةـ  مروان عبد اجمليد إبراهيم ـ  2
   1995ـ  مصرـ دار ةريا لل باعة والنشر ـ  االجتماعيأساليا وأدوات البحث ـ  بلعت إبراهيم ـ  3
 .  2004ـ  األردنـ  دار وائل للنشر والتو يعـ  الرياضيةاإلدارة  احلديث يفـ  فائق حسا أبو حليمة ـ  4
 الـدار ـ    اإلدارة ت ـور اللكـر واألسـاليا يف   ـ  ملاهيم إدارية حديثة ـ الدكتور حممد عبد اللتا  الصرييف ـ   5

 .  2005ـ العلمية الدولية للنشر عمان األردن 
 .  2003دار اجلامعة اجلديدة  ـ سكندريةإلاـ  السلو  التنةيميـ  حممد سعيد أنور السل ان ـ 6

دون ـ    1ط ـ  د ار هومة لل بـع ـ  تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعيةـ   رريد  رواتي
 .  2002ـ  مدينة نشر

دليـل   سـعد  ةلـول بشـري   ـ    SPSS7ـ    املعهد العربي للتدريا و البحوث اإلحصـائية  ـ   اإلصدار العارر  
   2003العراق سنة ـ  ها  املركزي لإلحصاءاإلحصائي اجل

 .  2003دار اجلامعة اجلديدة  التنةيمي اإلسكندريةالسلو  ـ  حممد سعيد أنور السل ان ـ 8
 .  2000،  عمان،  السلو  التنةيمي يف منةمات أألعمال دار وائلـ  العميان حممود سلمان ـ 9

 املراجع باللغة الفرنسية   
1. David C. Watt. Sports management and administration. This edition published in 

the Taylor & Francis e. Library. 2003 . 

2. Daniel Covell.Sharianne Walker.Julie Siciliano.Peter W.Hess Managing Sports 

3Organizations.Butterworth.Heinemann publications.British Library.2007. 

3. Harald Dolles and Sten Söderman.Sport as a Business.First published PALGRAVE 

MACMILLAN 2011. 

4. Bob Stewart :Sport Funding and Finance.london. British Library2010. 

5. Sergiy Butenko.Jaime Gil. Lafuente ·Panos M.Pardalos. Optimal Strategies in 

Sports.2010  
6. Dave Bartram SHL Group plc :Organizational Effectiveness The Role of Psychology 

Militza Callinan Manchester School of Management. UMIST.UK 2002. 

7. Bennis.W.G.The concept of organization health.N.Y: Mc.Grow.Hill 1996. 

8. Colyer.S.A study of organisational effectiveness in local government recreation 

services in Western Australia.Unpublished Doctoral. Curtin University of 

Technology.Perth.1993. 

9. Elissa Burton. ORGANISATIONAL EFFECTIVENESS IN SELECTED GRASS 

ROOTS SPORT CLUBS IN WESTERN AUSTRALIA. Cowan University2009.  

10. BRANCH.D."Athletic Director Behaviour as a predictor of intercollegiate athletic 

organisational effectiveness.Journal of Sport Management.Vol.4. No.2.  1990 

11. Stefan Szymanski The Comparative Economics of Sport. published PALGRAVE 

MACMILLAN.london 2010. 

12. Elissa Burton.ORGANISATIONAL EFFECTIVENESS IN SELECTED GRASS 
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Gower Publishing Limited.2001 
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فسيولوجيا الطاقة لرياضيي اجليدو خالل العملية التدريبية حتت ضغط 

 جوي منخفض

  كمال بوعجناق  .د
  فحصيحممد  . د

 :امللخص

معرفــة نــوا النةــام ال ــاقوي املناســا لــدى رياضــيي  إىلالدراســة  أفضــت
اجليدو يف فرتة املنافسة وكذا معرفة اللروق يف مستوي السـرعة اهلوائيـة العةمـى    

VMA حيث تكونت عيينة الدراسـة  ،  يف اهلواء اةيط األوكسجني تبعًا لنسبة تركيز
كان متوسط السـن   وأكابر أواسطمن اللريق الوبا للجيدو الصن   ةرياضي 15من 

ــابني   ــرتاو  م ــديهم ي ــ 19ل ــم   25ـ ــنة يف املوس ــدة    2013س ــرتة املمت ــمن الل وض
ــاا  10/10/2013ـ    17/09/2013 ــات تيكجــدة ذات االرتل ــوق 1470 مبرتلع ــرت ف م

ملـم  ئبقـي وضـغط     634وحتت ضـغط جـوي يقـدر حـوالي      مستوي س ح البحر
 .  ملم  ئبقي 123يقدر حبوالي  2Oنس  لألكسجني 

  دقـائق   5 يلربي كسفتم حتليل البيانات من خالل استخدام االختبار امليداني 
 .  ستيودند Tاملتمثل يف اختبار  اإلحصائيوالتحليل 

ومت استنتاج انـه هنالـك تنـاقص يف معـدل السـرعة اهلوائيـة القصـوى كلمـا         
 كما انه توجد فروق ذات داللـة ،  يف اهلواء املستنشق األكسجنينقص معدل تركيز 

 .  يف مستوى القدرة اهلوائية إحصائية

 .  النةام ال اقوي،  التكي ،  رياضيي اجليدو،  السرعة اهلوائية العةمى الكلمات الدالة:

ــرتات    أن مشــكلة الدراســة:ـ    1 ــرق خــالل ف ــوادي والل ــع ملســارات الن املتتب
الربنـامج  بال  ب بيعة النةام الغذائي امل بق ضمن هنالك اهتمام بأنه  الرتبص يالح 

هذا ويعترب النةام الغذائي مـن  ،  املس ر من برف املختصني يف اجملال الرياضي
الوسائل املساعدة يف الرفع من القدرة البدنية وبلوخ أفضل النتائج من خـالل تـوفري   

اجلسم حيصل على ال اقة مـن خـالل الغـذاء الـذي     حيث أن ،  ال اقة الال مة لذالك
وتتحـرر هـذه   ،  باقـة كيميائيـة ختـزن يف اجلسـم     إىل بدورهيتحول  والذييتناوله 

ولكنهــا ال تســتخدم يف هــذا الشــكل ،  ال اقــة الســتخدامها يف االنقبــاغ العضــلي
 (ATP)مباررة إذ تستغل لتكوين مركا كيميائي هو ثالثي أدينو ين اللوسلات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 
 وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 
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  Adénosine tri phosphate  ،لزن يف مجيع خاليا اجلسم الذي  . 

اجلسم بوظائلها اعتمادا على ال اقـة الناجتـة عـن انشـ ار هـذا      تقوم خاليا و
تـتم   ATPفـإن إعـادة تكـوين    ،  تعترب قليلـة  ATPولكون كمية ،  املركا الكيميائي
ــاء  بصــورة مســتمرة النةــام ثالثــة أنةمــة وهــي تعتمــد علــى العمــل العضــلي أثن

 .  والنةام األوكسجيا،  النةام محض الالكتيك،  اللوسلاتي
اللـو  علـى    إىلدفاعيـة هجوميـة تهـدف    اجليـدو أنهـا   رياضة ات ومن  يز
)  اعلـي مثـل الرمـي مـن     مهـارات خمتللـة   باسـتخدام  جهـد   أقصىاملنافس ببلوخ 

،  ) كاتــامي وا ا   مثــل اخلنــق والكســر والتثبيــت  األرضــيتــاجي وا ا   واللعــا 
درجة اقـل منهـا    أو ما يعادهلاأو  للحصول على النق ة الكاملة )ايبون  ألداء املباراة

وهـي تعتمـد علـى قواعـد وقـوانني      ،  مع االستمرار يف اللعا ملدة مخـس دقـائق  
 .  (1)حتكم املنافسة لتحقيق الكلاءة القصوى للقدرة احلركية العالية

يتمثـل يف مبـدأ   األول  فلسلية البعـد  أبعادثالثة على رياضة اجلودو  وتعتمد
  seiryoku zenyoاستعمال لل اقـة ) أفضل  البعد الثاني يتمثل يف،   ju no riالتكي  )

 .  jita kyoei (2)البعد الثالث يتمثل التوافق التضاما )أما ، 
وعلى ضوء هذا تتحدد إرـكالية الدراسـة يف التسـاؤل الرئيسـي التـالي:  مـا       
مدى تأثري املصدر ال اقوي على قيمة القـدرة اهلوائيـة القصـوى لرياضـيي اجليـدو      

 إىل التساؤالت اللرعية التاليةوقد تلرا هذا لتساؤل 
هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف مسـتوي اللياقـة البدنيـة بـني         ـ   1

 .  القياسات القبلية والبعدية
هـل توجــد فـروق ذات داللــة إحصـائية يف الســرعة اهلوائيـة القصــوى     ـ    2

 .  بني القياسات القبلية والبعدية للرياضيني

 : أهداف الدراسةـ   2
اجليـدو علـى احتـواء ومواكبـة      للرياضـي التعرف على قدرة التكي  البـدني  

وذلـك مـن أجـل     املصاحبة لنقص الرتكيز األوكسجني للغـا ات التنلسـية  التغريات 
الكشـ  عـن اللـروق يف انتقـال اثـر       املستويات لـألداء البـدني  إىل أفضل الوصول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار السحاب للنشـر والتو يـع   ، 1ط ، رياضة اجلودو يف القرن الواحد والعشرين ، ياسر يوس  عبد الرؤؤف )1(

  .  5ص ، 2005مصر ،
(2) Patrik Maupu, Jacques Vettraino, Le guide du judo, editions EPS, paris 2011,p4 .  
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بعـد عمليـة    ياضـيني علـى مسـتوي القـدرة اهلوائيـة للر     نقص تركيز ةا  األكسجني
 .  االسرتجاا والعودة للمنخلضات

 أهمية الدراسة:ـ  3

هو التقييم املعريف والكمي ملختل  التغريات اللسيولوجية  األساسـية الـيت   
تركيـز الغـا ات يف اهلـواء    حتدث يف أجهـزة اجلسـم املختللـة نتيجـة للـتغري يف      

 األداءاجلسم مـن أجـل رفـع مسـتوي كلـاءة       أعضاءعلى وظائ   وأثرها،  اةيط
 .  البدني للرياضي

 من اجل حتقيق أهداف الدراسة مت صياةة اللرضيات التالية   فرضيات الدراسة:ـ  4
للمصدر ال اقوي دور مؤثر على القدرة اهلوائية القصوى  الفرضية العامـة: أ ـ  

 .  لرياضيي منتخا اجليدو

 الفرضيات اجلزئية:ب ـ 

 فروق ذات داللة إحصائية يف السرعة اهلوائية القصوى للرياضـيني توجد ـ  1
 .  بني القياسات القبلية والبعدية

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي اللياقة البدنية بني القياسـات  ـ   2
 .  القبلية والبعدية

 مصطلحات الدراسة:ـ  5

 .  اهلوائي امالنةال اقة العةمي املستخلصة من برف  : القدرة اهلوائية ـ
يصـل  أن  متثـل السـرعة الـيت مـن خالهلـا      :  VMAالسرعة اهلوائية القصوىـ 
 . max 2Voكسجياواستهال   أقصى إىلاللرد 

جمموعة عناصر اللريـق الـوبا لرياضـة اجليـدو      الفريق الوطين للجيدو:ـ 
أةلبيــتهم متحصــلون علــى ألقــاب أوىل  ســنة 25و 19ســن  وأكــابرصــن  أواســط 
 .  إفريقيا وعربيا

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:ـ   6
ان القـــا مـــن موضـــوا دراســـتنا واملتمثـــل يف الدراســـة   مـــنهج الدراســـة:

اللسيولوجية لوظائ  أعضاء اجلسم وتكيلها وفق املـتغريات الليزيائيـة املوجـودة    
 .  مع ببيعة البحثة وهذا ملالئم،  التجري يف املرتلعات فكان استعمالنا املنهج 

  مراحله الثالثة: إتباامن خالل 
 . وان تكون كاملة،  نزيهة وموضوعية،  مضبوبة ودقيقةـ  وتتميز ب : املالحظة
ــة  الفرضــية: ــا املالحةــة العلمي ــار  ،  ويشــرتط فيه ــا واالختب ــة للتجري قابل

 .  تكون راملة ومرتاب ة أن،  تكون خالية من التناقض للوقائع أن،  والتحقق
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عمليات التجريـا علـى    تأتي،  اللرضيات العلمية إنشاءبعد عملية  التجربة:
  أللرضيات إلثبات مدي سالمتها وصحتها لتلسري الةواهر والوقائع علميا

 جماالت الدراسة:ـ   7
/2013/09 اجري هـذا البحـث يف اللـرتة املمتـدة مـن      اجملال الزماني: ـ 1ـ  7

 .  10. /2013/10ةاية إىل17
 ان القا من موضوا الدراسة كان اختيار املكـان هـو   اجملال املكاني: ـ  2ـ   7

 م 1470مرتلعات تيكجدة املتواجدة مبن قة البويرة اليت يقدر ارتلاعها ما يزيد عـن  
 .  فوق مستوي س ح البحر

 جمتمع وعيينة الدراسة:ـ   8
يف هذه الدراسة كان جمتمع البحث يتناول جمموعـة   جمتمع الدراسة: ـ  1ـ   8

 .  سنة 25و 19سن  وأكابرعناصر اللريق الوبا لرياضة اجليدو صن  أواسط 

فا االختيار هنا ليس عشوائيا فهو اختيار مقصـود ألنهـا    عيينة الدراسـة:  ـ  2ـ   8
ن مـ  ةمصـارع  15ويف دراستنا كانت العيينة املختـارة هـي   ،  األصليمتثل اجملتمع 

 .  سنة 25و 19هذا النادي ترتاو  أعمارهم مابني 
القياســات التجريبيــة امليدانيــة واملتمثلــة يف   اســتخدمنا اداة الدراســة: ـ   3ـ    8
،  VMAبهدف قيـاس  السـرعة اهلوائيـة القصـوى     ( Brikci et Dekkar ) دقائق  5اختبار 

التحمـل   مـا ي لـق عليـه اسـم    أو  كمؤرر للحكم على مدى كلاءة اجلهـا  التنلسـي  
كما هو موضح يف اجلدول الذي يـبني القيـاس املعيـاري حسـا     . الدوري التنلسي

 .  بريكسي
  سا \كم ـ  ب   VMAقيم  مستوي اللياقة

  > Très faible    14VMA  ضعيف جدا

   > Faible      14 15< VMA    ضعيف

Moyen     اقل من املتوسط
ـ  

 15 16< VMA <   

   > Moyen 16 17< VMA+   اكرب من املتوسط

   > Bon 17 18< VMAجيد 

  Très bon    18 < VMA جيد جدًا

 :   قمنا باستخدام املتغريات اإلحصائية التالية املعاجلة اإلحصائية:
 Tاختبار ستيودنت ،  االحنراف املعياري،  املتوسط احلسابي

 متغريات الدراسة: ـ 4ـ  8

تعـرغ اللريـق لضـغط جـوي     يف دراستنا هـذه يتمثـل يف    املتغري املسـتقل: أ ـ  
ملـم   123يقـدر حبـوالي    2Oملم  ئبقي وضغط نس  لألكسـجني   634يقدر حوالي 

 .   ئبقي
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يتغري ويتأثر نتيجة تأثري املتغري املسـتقل  الذي  هو املتغري : املـتغري التـابع  ب ـ  
 .  للسيولوجي لكل من اجلها  التنلسيو يتمثل يف التكي  ا

  عرض النتائج ومناقشتها:ـ  9

ضـغط   إىلكانت تهدف هذه الدراسة إلي معرفة مدي تأثري تعرغ العضوية 
 .  على القدرة اهلوائية العةمىتأثريه  جوي منخلض ومدي
 القياسات القبليةاألوىل  للتحقق من نتائج اللرضية { دقائق 5 } اختبار بريكسي

 للقياس القبلي ىاجلدول ميثل قيم السرعة اهلوائية القصو

 : نتائج العرض 

    VMAلسرعة اهلوائيـة القصـوى   لمن خالل النتائج اجلدولية للقياس القبلي  
 .  سا\ [ كم20.14ـ  00.10رياضيني مابني ]  4ت ترتاو  لدى كان هح  انسا لو\كلم

 مناقشة النتائج:

 اجلدول ميثل التصني  املعياري حسا بريكسي لقيم السرعة اهلوائية القصوى
ــيم     و ــة لق ــي واملرافق ــار بريكس ــة الختب ــنيلات املعياري ــا التص  VMAحس

 يف العيينة وهذا التبـاين يتمثـل   أفراد  اجملدولة نالح  بان هنالك تباين يف تصني 

رقم  
 املخترب

 القياس القلي رقم  املخترب القياس القلي
VMA ( Km/h) VMA ( Km/h) 

1 60.12 9 20.11 

2 40.10 10 .1260 

3 .1140 11 30.13 
4 20.13 12 20.10 
5 40.11 13 96.14 
6 40.12 14 60.14 
7 20.13 15 20.14 
8 36.11  

 القلي التصنيف رقم  املخترب القلي التصنيف رقم  املخترب
 ضعيف جدًا 9      ضعيف جدًا 1
 ضعيف جدًا 10      ضعيف جدًا 2
 ضعيف جدًا 11      ضعيف جدًا 3
 ضعيف جدًا 12 ضعيف جدًا 4
 ضعيف 13 ضعيف جدًا 5

 ضعيف 14 ضعيف جدًا 6

 ضعيف 15 ضعيف جدًا 7

  ضعيف جدًا 8
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يوصـ   األول  كل فئة تعـرب عـن  مسـتوى حتضـري بـدني معـني فاملسـتوى        انفئت
 سـتوى مبالثاني يصن   ىاملستوو،  ةرياضي 12 بالضعي  جدًا ويةم ياملستوى بدن

 .  اترياضي 3الضعي  ويضم  البدني
أفـراد   عـدم وجـود تكـاف  بـني كـل      إىلالـيت تشـري    النتائجومن خالل هذه 

العيينـة وهـي نتيجـة متوقعـة      أفـراد   عدم وجود جتانس بنيبأنه  يدلما وهو  العيينة
كون وجود العيينة يف بداية املوسم التحضريي ملثل هـذه الرتبصـات وهـو مؤرـر     

فرد وقدراته البدنية واخلصوصية اللرديـة   يدل على مدي اللروق املوجودة لدي كل 
   .اليت متيزه

 :  القياسات البعدية

 البعديللقياس القصوى  اجلدول ميثل قيم السرعة اهلوائية
لقــيم الســرعة  البعــديمــن خــالل النتــائج اجلدوليــة للقيــاس  :نتــائجالعـرض  

 كـم  [96.16ـ    20.13مـابني ]   اثـنني  ت ترتاو  لدى رياضـيني اهلوائية القصوى فكان

 .  سا\

 :  االستنتاج

ــيم     و ــة لق ــار بريكســي واملرافق ــة الختب  VMAحســا التصــنيلات املعياري

 العيينـة  وهـذا التبـاين يتمثـل     أفراد  نالح  بان هنالك تباين   يف تصني  اجملدولة

 البعديالقياس  رقم  املخترب البعديالقياس  رقم  املخترب
VMA ( Km/h) VMA ( Km/h) 

1 60.14 9 20.14 
2 40.13 10 20.13 

3 60.13 11 30.14 
4 20.14 12 20.15 
5 40.14 13 96.16 
6 40.15 14 60.15 
7 20.16 15 20.16 
8 36.14  

 البعدي التصنيف رقم  املخترب البعدي التصنيف رقم  املخترب
 ضعيف 9 ضعيف 1

 ضعيف جدا 10 ضعيف جدا 2

 ضعيف 11 ضعيف جدا 3

 من املتوسط قلا 12 ضعيف 4

 كرب من املتوسط 13 ضعيف 5

 من املتوسط قلا 14 من املتوسط قلا 6

 كرب من املتوسط 15 اكرب من املتوسط 7

  ضعيف 8
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األول  فاملسـتوى ،  فئات كـل فئـة تعـرب عـن  مسـتوى حتضـري بـدني معـني         4 يف
املسـتوي الثـاني   و،  رياضـيات  3 ويةـم  الضـعي  جـدا   املسـتوى الـدني   بيوص  
 يضـم املسـتوى الثالـث   أمـا  ،  اترياضي  6ويةم حوالي  الضعي  ستوىمبيصن  

املسـتوى الرابـع    أمـا  ،  اترياضـي  3ويةـم   األقـل مـن املتوسـط     البدني التصني  
كمـا هـو   ،  رياضيات 3من املتوسط  ويضم األكرب  البدنيللتحضري  التصني  يضم

 .  موضح يف  اجلدول
 اجلدول ميثـل التصـني  املعيـاري حسـا بريكسـي لقـيم السـرعة اهلوائيـة        

وعليه فمن خـالل حتليـل النتـائج اجلدوليـة لقـيم السـرعة       القصوى للقياس البعدي 
مسـتويات كـل مسـتوى يعـرب عـن حالـة       أربعـة   اهلوائية القصـوى تـبني لنـا ظهـور    

أو  مسـتواها التحضـريي  االستعداد ضـمن اللئـة الواحـدة بقـيم متقاربـة  تعـرب عـن        
 .  استعدادها البدني الذي  مييزها

 :مقارنة النتائج

 لقيم السرعة اهلوائية القصوى البعدي لنتائج الرتبص و  اجلدول ميثل التصنيف القبلي

 جيد من املتوسط اكرب اقل من املتوسط ضعيف ضعيف جدًا 
 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

   1  1  6  1 11 جدًاضعيف 
   1  1     1 ضعيف

اقل من 
           املتوسط

اكرب من 
           املتوسط

           جيد
 

 
 :  االستنتاج

من خالل عرغ النتائج اجلدوليـة للجـدول وكمـا هـو موضـح يف الشـكل        
القياسات القبلية قبل الرتبـص والقياسـات البعديـة      نتائجمقارنة بني  إجراءمتكنا من 
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القياس القبلي ن القياس البعدي
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الشكل يمثل  عدد الرياضيين حسب كل تصنيف

ضعيف جدا  

ضعيف

اقل من المتوسط

اكبر من المتوسط

جيد
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مرتبصة ذات تصني  ضـعي  جـدا اخنلـض     12ه من بني ان االنتهاء من الرتبصبعد 
وهـو   أما التسعة املتبقية حتسـنت إىل مسـتويات ذات تصـني  أعلـى    و،  إىل ثالثة

 أهميـة ومـن خاللـه نسـتخلص    ،  مؤرر يدل على حتسن يف القدرة اهلائية القصوى
 رفـع  نـتج  يـادة أو    االنتهاء من فـرتة الرتبـص  وبعد  التعرغ لضغط جوي منخلض

حيـث  مت خـالل فـرتة الرتبـص تعـرغ اجلسـم       العةمـى   القـدرة اهلوائيـة   مستوى 
 ضـمن محل تدري    إىل باإلضافة،  تغريات فزيولوجيةعدة  إىلالداخلية  وأعضائه

والبيولــوجي  يالــو ضــيلي بــالتوا ن الــداخل بــاإلخاللأدى   ــا الربنــامج املســ ر
مـن خـالل عمليـة     التـأثريات واليت مـن خالهلـا مت حماولـة احتـواء تلـك      ،  للجسم

سي من الزيادة يف عـدد  لالتكي  اللسيولوجي واليت كان من بينها تكي  اجلها  التن
اال م  باألوكسـجني العضالت العاملـة   إمدادمرات التنلس بهدف تعويض النقص يف 

اليت حتصلنا عليهـا تتوافـق مـع نتـائج التجربـة الـيت قـام بهـا          وهذه النتيجة،  لذلك
م بالتعـاون مـع   1970عـام    Mellrowiez et Meller Uلـروفيكس وميللـر   الباحثان ميـل 

العـا مـن    22باقم من املتخصصني يف اجملال ال   الرياضي علـى عيينـة مـن    
ــوى   ــاب الق ــة يف الع ــافات ال ويل ــ  املس ــ  ،  الع ــيم العيين ــام بتقس ــث ق  إىلة حي

ملم  ئبقـي   596حتت ضغط جوي التدريا  باررتجمموعتني متساويتني احدهما 
حتـت  اجملموعـة الثانيـة قامـت بالتـدريا     أمـا  ،  ملم  ئبقي 115وضغط أكسجيا 

 إخضـاا حيـث مت  ،  ملم  ئبقي 159ملم  ئبقي وضغط أكسجيا  760ضغط جوي 
ويف نهايـة التجربـة قامـت اجملموعتـان     ،  برنامج تدري  متماثـل  إىلاجملموعتني 
 159ملـم  ئبقـي وضـغط أكسـجيا      760ضغط جوي  حتت  أخرىبالتدريا مرة 

النتـائج    فأوضـحت يومًا بنلس مواصلات الربنامج السابق تقريبًا  18ملدة  ملم  ئبقي
  مـرت  3000على وجود  فروق معنوية بـني اجملمـوعتني املسـتوى الرقمـي لسـباق      

يف هـذا  أرقـام   10أصـل أفضـل    حيث تبني انه مـن بـني  ،  األوىللصاحل اجملموعة 
 .  (1)حتت ضغط منخلض اكان منهم مثانية لصاحل من تدربو،  السباق

 اهلـزاا و  حممـد  بن الدكتور هزاا األستاذتناوهلا اليت  وعندما نرجع للدراسة
ـ    الريـاغ ـ    سـعود  امللـك  البـدني جامعـة   اجلهـد  فسيولوجيا خمترب على املشرف
علـى القـدرة    لتعـرغ لضـغط مـنخلض   ا تـأثري السعودية تناول فيها  العربية اململكة

ضـغط جـوي   التدريا حتـت   حيث ت رق يف هذه الدراسة لتأثري،  اهلوائية القصوى
 القلـا  ضـربات  ومعدل الدقيقة  يف )لرت القصوى القدرة اهلوائية علىملم  ئبقي  600

 اختبـارات  إجـراء  مت الـذكور  من جمموعة لرت  لدى /  مول )ملي اللنب محض وتركيز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   144ص ، 2000القاهرة  ، دار اللكر العربي  ، 1ط ، احلمل التدري  والتكي   ، حممد عثمان )1(
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 .  اجلهد دراجة باستخدام هلم البدني اجلهد
 املـتغريات  لـبعض  وقد توصـل الباحـث علـى انـه كانـت هنالـك اسـتجابات       

حتـت   يومـاً  25 مـدة  املكـوث  بعد و وأثناء قبل القصوى ودون اللسيولوجية القصوى
ــث،  الضــغط املــنخلض ــوح  حي ــك اخنلــاغأن  ل  األقصــى االســتهال  هنال

 ثـم ،  اليـوم األول  يف ق /لـرت  11.4 إىل ق/لـرت  87.4 من )  %6.15مبقدار  لألوكسجني

 حـدوث  مـن  الـرةم  )على يومًا 25 بعد ق/لرت 32.4 إىل وصل حتى فشيئًا ريئًا حتسنه

 3.11 مبقدار منخلضًا يزال ما لألوكسجني األقصى مستوى االستهال أن  إال،  التأقلم

 جنـد  ملم  ئبقي 760الضغط اجلوي  إىل أخرى مرة العودة عند لكن،  يومًا 25 بعد%
 إىل ليصـل  عليـة  كـان  وأرتلـع عمـا   عاد قد لألوكسجني األقصى االستهال  مقدارأن 

 .(1)3.2%حبوالي  السابق دون مستواه يزال ما لكنه،  الدقيقة يف لرت 76.4
 مـنخلض التعرغ لضغط جوي بأنه أثناء  ومن خالل هذا كله نستنتجوعليه  
للضـغط اجلـوي   العيينة لشدة برنامج محـل تـدري   وبعـد العـودة     أفراد  وإخضاا
قـيم السـرعة   ل ةالبعديـ  ات القبليـة القياسـ  ومن خالل نتـائج   ملم  ئبقي 760العادي 
وم ابقتهـا مـع التصـني  املعيـاري لربكسـي كمـا هـو  ثـل يف         القصوى  اهلوائية

مــة ييف قأفضــل  نتــائج احتصــلو 19رياضــي مــن بــني  17أن  تــبني.أعــالهاجلـدول  
حتت الضـغط  والتدريا  التعرغإىل أن يؤدي بنا  هذا ما،  ىالسرعة اهلوائية القصو

رفـع يف  الالرفع من مستوي القدرة اهلوائية وذلك مـن خـالل    إىل املنخلض يؤدي 
 .  األوكسجني يف توفري التنلسياجلها  أداء  مستوى

تثبـت  صـحة اللرضـية البديلـة الـيت      وعلي ضوء كل هذه النتائج الـيت تؤكـد  
انه توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف السـرعة     األوىل اليت تقول  صحة اللرضية

 ـا يسـمح لنـا بـالقول     ،  اهلوائية القصوى للرياضيني بني القياسني القبلي والبعـدي 
 .  بان اللرضية األوىل قد حتققت

لتأكــد مــن صــحة للقــيم الســرعة اهلوائيــة القصــوى:    اإلحصــائيالتحليــل 
 : ستيودنت  Tاللرضية الثانية
  VMA لقيم  ستيودنت  Tميثل قيم اجلدول 

 ستيودنت dS calT  االحنراف املعياري �̅�  متوسط الفروق  
 لقيم نينتائج الفروق بني القياس

(km/h)VMA  32.2 209, 29.4 

  اجلدول نالحـ   يف  VMAمن خالل النتائج  اجلدولية لقيم  عرض النتـائج : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2010السـعودية   ، النشـر العلمـي وامل ـابع    ، البـدني  واألداءفسـيولوجيا النشـاط    ، هزاا بن حممد اهلـزاا  )1(
 .  199ص
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          القيمة اةسوبةأن 
 24.4 =  calT  86.2والقيمة النةرية=  thT بأنه  فنجد calT  > thT    عنـد مسـتوي
رفـض اللرضـية الصـلرية الـيت تقـول انـه لـيس         إىل ـا يـؤدي    α = 01.0الداللة  

وقبـول   VMAبني القيـاس القبلـي والبعـدي لقـيم      إحصائيةهنالك فروق ذات داللة 
بني القيـاس القبلـي    إحصائيةهنالك فروق ذات داللة أن  اللرضية البديلة اليت تقول

 .كما هو مبني يف الشكل VMAوالبعدي لقيم 
 

 

 : االستنتاج 

من خـالل مـا مت عرضـه مـن نتـائج اجلـدول أعـاله لقـيم السـرعة اهلوائيـة            
داللـة إحصـائية بـني     ذات الـيت تؤكـد بأنـه هنـا  فـروق      Tالقصوى لقيم ستودنت 

أي بعـد  عمليـة التعـرغ    ،  القياس القبلي والبعدي لقيم السـرعة اهلوائيـة القصـوى   
ملم  ئبقـي خـالل فـرتة الرتبـص والعـودة إىل الضـغط        634لضغط جوي منخلض 

 .  ملم  ئبقي حيدث حتسن يف القدرة اهلوائية القصوى 760اجلوي العادي 

يـد مـن البـاحثني والدراسـات الـيت      وهذه النتيجة مت تأكيدها من بـرف العد 
تناولــت مثــل هــذه املوضــوعات وهــو مــا مت تأكيــده مــن بــرف بعــض النتــائج   

 عـام   Liesen, Hollmannوالتجارب العلميـة الـيت أجراهـا كـل مـن ليـزن وهوملـان        
مـرت بهـدف التعـرف علـى تـأثري عمليـة        5000م على سـتة العـبني اختصـاص   1972

ملـم  ئبقـي    405ملم  ئبقي و 596ي مابني التدريا ملدة أسبوعني حتت ضغط جو
ملـم   760على مستوى كلاءة اجلها  الدوري بعد العودة إىل ظروف الضغط اجلـوي  

حيث إرارة النتائج إىل انه ثبت تسجيل  يـادة يف االسـتهال  األوكسـجيا    ،   ئبقي
د \ن  180ملم  ئبقي ) مت القيـاس عنـد نـبض     760عن مثيله أي عند  %5.12مبقدار 
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       .(1)بعد احلمل مباررة أي 

بـان عمليـة       ;1994Whippو ;Easton  1986مـن بـرف )   تأكيدهمت  وهذا ما 
ينـتج عنهـا  يـادة    أيـام   يبوكسـي لبضـعة  اهل لةـروف التكي  الناجتة عـن التعـرغ   
 .VEتدرجيية يف التهوية الرئوية 

نالح  من خـالل حتليـل النتـائج التجريبيـة لالختبـارات اإلحصـائية       وعليه  
 اإلحصـائية مـن خـالل حتليـل النتـائج      ني القياسـني وق بهنا   فرأن  جنداخلاصة 

 634التعرغ لضـغط مـنخلض    تبني انه عند ،  ستيودنت Tـ   ل اإلحصائيالختبار ل
ومـن   ملـم  ئبقـي   760ملم  ئبقي خالل فرتة الرتبص وبعد العودة للضـغط اجلـوي   

يف هنـا  حتســن  أن  VMAســتودنت لقـيم الســرعة اهلوائيـة القصــوى   Tخـالل قـيم   
 .مستوي اللياقة اهلوائية للجسم

توجــد فــروق ذات داللــة  هاللرضــية الثانيــة الــيت تقــول انــ وعليــه نقــول أن 
 .قد حتققت إحصائية يف مستوي اللياقة البدنية بني القياسات القبلية والبعدية
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 .  142ص ، مرجع سابق  ، حممد عثمان )1(
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حنو الرتبية البدنية  اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية الطور األول والثاني

 والرياضية

 عبد القادر عثماني  . د
 : امللخص

معلــم املرحلــة االبتدائيــة حنــو الرتبيــة البدنيــة اجتــاه  الدراســة هتنــاول هــذت
دوره يف إجنا  العملية الرتبوية وللدور الذي تلعبه الرتبيـة البدنيـة    ةوالرياضية ألهمي

فانـه  ،  والرياضية يف حتقيق النمو الشامل واملتزن لللرد جسميا ونلسـيا واجتماعيـا  
سة اجتاهات تلـك العناصـر املـؤثرة حنـو الرتبيـة باعتبارهـا       من األهمية مبكان درا

إحدى الوسائط اهلامة يف إكساب التالميذ اجتاهات واهتمامات وميول وقيم تتعلـق  
حركية للرتبية البدنية والرياضـية  ـ   وبالنةر لل بيعة النلس،  بنواحي احلياة املختللة

،  ر الرتبويـة يف املدرسـة  فان جنا  برناجمها يتوق  على مدى تعاون كافة العناصـ 
فالرتبية البدنية والرياضية تت لا إمكانات وتسهيالت خاصة حتى يتمكن معلموهـا  

 .  من تنليذ مهمتهم الرتبوية بنجا 

Résumé : 

Cette recherche a  étudié la tendance de l'enseignant primaire vers 

l'éducation physique et sport de l'importance de son rôle dans le succès du 

processus éducatif et le rôle joué par l'éducation physique et sport dans la 

réalisation de la croissance inclusive et une personne équilibrée, physiquement, 

psychologiquement et socialement, il est important d'étudier les tendances de 

ces acteurs sur l'éducation comme l'un des grands médias d'inculquer à élèves 

les tendances et les intérêts et les inclinations et les valeurs liées aux aspects 

de la vie différente, et compte tenu de la nature de l'auto cinétique de l'éducation 

physique et des sports, le succès du programme dépend de la coopération de 

tous les éléments à l'école, l'éducation met l'accent sur la physique et 

mathématique nécessite des installations potentiels et spéciaux ainsi que les  

enseignants de mener à bien leur mission de l'éducation avec succès 

 : إشكاليةـ  2
األول  تعتمد املشكلة قيد الدراسة اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية لل ـور 

ــة والرياضــي   ــة البدني ــاني حنــو الرتبي ــات حنــو   والث ــل دراســة االجتاه ــث متث ة حي
املوضوعات الرتبوية املختللة أهمية لدى العديد مـن األوسـاط املعنيـة بـالتخ يط     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة حممد خيضر بسكرةـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم  
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والت وير الرتبوي واليت تساهم يف بناء األهداف األكثر واقعية وتأخذ بعـني االعتبـار   
 ببيعة اجتاهات وآراء العناصر املعنية مباررة بت بيق املنهاج املدرسي مـن ملـتش  

 .  ومدير ومعلم

عمليـة الـتعلم عمليـة رـاملة ال     أن  انه ملن املعـروف =وحسا احلمامحي 
تغـيري   إىلتقتصر على اكتساب املعارف واملعلومات فحسا وإمنـا تهـدف أيضـا    

 .  (1)+سلو  األفراد يف النواحي املعرفية واحلركية واالنلعالية

يف اجملـال   إن الت ور الذي رهدته خمتل  العلوم يف عصـرنا هـذا وخاصـة   
 الرتبوي كش  عن أهمية الرتبيـة والبدنيـة والرياضـية كمـادة أكادمييـة هلـا أهـدافها       

وهــذا مــا دعــا ،  التعليميــة والــيت تــدرس يف مجيــع املراحــل التعليميــةالرتبويــة و
تعتمـدها كمـادة إجباريـة ببقـا ملراسـيم قـانون الرتبيـة        أن  اجلهات الوصية للرتبيـة 
حتـت إرـراف أسـاتذة خمتصـني درسـوا يف معاهـد        7619البدنية والرياضـية لسـنة   

  وبنية متخصصة ماعدا املرحلة االبتدائية الـيت مل لصـص هلـا أسـاتذة خمتصـني     
 .  أوكلت مهمة تدريس هذه املادة للمعلمو

ميكــن  ال،  فللرتبيــة البدنيــة والرياضــية مكانــة هامــة يف املنةومــة الرتبويــة
مبـا تضـمنه مـن تربيـة     ،  لـة حلـة ال لو االسـتغناء عنهـا خاّصـة يف مر   أو  جتاو ها
وصقل لكل املركبـات  البدنيـة والنلسـية واللكريـة واالجتماعيـة املؤسسـة       وتنمية 

بأبعادهـا  ،  تربية قاعدية مال مة لنمو ال لـل يف مجيـع مراحلـه    فهي،  للتلميذ نلسه
،  وال متــنح الصــحة املتمثلــة يف تنميــة عوامــل التنليــذ )املداومــة. الســاللة الــذكر

بـل  ،  القوة  والدقة  الضرورية للتلميذ اللاعـل فحسـا  ،  السرعة املرونة،  املقاومة
تدخل وتساهم  بقدر كبري يف تنمية وت وير وحتسني اجلانا املهاري بكّل أبعـاده  

  وكــذا يف تكــوين وبلــورة ... االســتجابات،  التــوا ن اهليكلــة،  اإلدرا ،  ) الــتحكم
وهذا األمـر لـن يتحقـق    ،  انبيها الذاتي واالجتماعيالشخصية املستقبلية للتلميذ  جب

إال إذا توافرت  اجتاهات اجيابية حنو الرتبية البدنية والرياضية لـدى احـد العناصـر    
أال وهو املعلـم الـذي ميثـل احـد الوسـائط اهلامـة يف       ،  الرئيسية يف عملية التعليم

 .  حتقيق أهدافها

أو  الـرفض للكـرة  أو  لقبوللالجتاهات دور رئيسـي يف اسـتجابة اللـرد بـا    و
ــ  معــني   أو  موضــوا ــرد حنــو موق ــيت توجــه ســلو  الل ــ  وهــي ال وان ،  موق

تتضمن دائما عالقة بني اللرد وموضـوا   فهياالجتاهات النلسية ال تكون من فراخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر تدريس مقرر الرتبية الرياضية على االجتاهات حنـو النشـاط الرياضـي لـدى      ، جابر ، حممد احلمامحي )1(
 .   10ص ، 1989 ، القاهرة  ، 4رقم  ، اجمللد األول  ، جملة علوم وفنون ، بالب جامعة أم القرى
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 إىللـذا ارتأينـا   ،  وكذلك تتعدد وختتل  حسا املثريات اليت ترتبط بهـا ،  االجتاه
ا باجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية حنو الرتبيـة البدنيـة   القيام بدراسة علمية تعرفن

حركيـة   ـ    وأهدافها املعرفية واالنلعالية واحلـس  مادتها حموروالرياضية من خالل 
ســنوات و نسمبـتغري اجلـ   ومدرسـها لتشـخيص اإلرـكال بدقـة وعلميـة مسـتعينني      

املشـكل قيـد    من أهمية يف حتديد ودراسةا هللمعلم ملا ل العلمي ؤهلواملربة اخل
 .  الدراسة

الرتبيــة البدنيــة والرياضــية يف حتقيــق النمــو املتــزن لللــرد جســميا ونلســيا 
فانه من األهمية مبكان التعرف على اجتاهات تلـك العناصـر املـؤثرة    ،  واجتماعيا

حنو الرتبية البدنية والرياضية باعتبارها إحدى الوسـائط اهلامـة يف إكسـاب التالميـذ     
ت وميول وقـيم تتعلـق بنـواحي احليـاة املختللـة وميكننـا مـن        اجتاهات واهتماما

مواجهة االجتاهات السـلبية وتـدعيم االجتاهـات االجيابيـة ومـا يـرتبط ذلـك مـن         
كما يشري حممـد حسـن عـالوي هأن    هداف الرتبية البدنية والرياضية تسهيل حتقيق أ

ياسـها يسـمح   قأن  أهم أسباب قياس االجتاهات حنو الرتبية البدنية والرياضـية هـو  
ن االجتـاه يوجـه اسـتجابات اللـرد     نةرا أل،  هايبتوقع نوعية سلو  اللرد حنو منش 

 .  (1)ب ريقة تكاد تكون ثابتة نسبياه

ولقناعتنا أن الت رق إىل االجتاهات كموضوا أو جانا قد يعتـرب مـن أهـم    
ا اجلوانا اليت تستلزم دراستها قبل اإلقبال على خوغ اإلصـال  أيـًا كـان نـوا هـذ     

سواء بتدعيم السياسة احلالية واملتمثلة برت  تدريس مـادة الرتبيـة البدنيـة    ،  اإلصال 
والرياضية ملعلم العربية أو ختصيص أستاذ متخصص متخرج من معاهد جامعيـة  

 لذلك حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية :للرتبية البدنية والرياضية؛

والثـاني حنـو   األول  املرحلـة االبتدائيـة لل ـور   هي اجتاهات معلمي  ماـ   1
 .  الرتبية البدنية والرياضية ؟

هل توجد فروق بني اجتاهات املعلمني حنو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية    ـ   2
 .  وفقا ملتغري اجلنس؟

هل توجد فروق بني اجتاهات املعلمني حنو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية    ـ   3
 .  وفقا ملتغري سنوات اخلربة ؟

هل توجد فروق بني اجتاهات املعلمني حنو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية    ـ   4
 .  وفقا ملتغري املؤهل العلمي؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  222ص ، 1988 ، القاهرة ، دار املعارف ، ال بعة السابعة ، حممد حسن عالوي : علم النلس الرياضي    )1(
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 : فرضيات 

والثـاني  األول  توجد اجتاهات اجيابية ملعلمي املرحلة االبتدائيـة ال ـور  ـ   1
 .  حنو الرتبية البدنية والرياضية

والثـاني  األول  دائية ال ورتوجد فروق يف اجتاهات معلمي املرحلة االبتـ   2
 .  ملتغري اجلنس ىحنو الرتبية البدنية والرياضية تعز

األول  توجــد اللــروق يف اجتاهــات معلمــي املرحلــة االبتدائيــة ال ــورـ    3
 .  خلربة املهنيةا ى لسنواتوالثاني حنو الرتبية البدنية والرياضية تعز

والثـاني  األول  ال ور توجد فروق يف اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائيةـ   4
 .  ملتغري للمؤهل العلمي ىحنو الرتبية البدنية والرياضية تعز

 مفاهيم أساسية للدراسة :ـ  3

 :االجتاه ـ  

 تعريف االجتاه: ـ  

 .  الوجه الذي تقصدهـ  االجتاه يف اللغة: االجتاه

 .  وريء موجه: إذا ُجعل على جهة واحدة ال ختتل 

 .  (1)اجلهربة الوجهربة: املوضع الذي تتوجه إليه وتقصده 

املوقـ  النلسـي لللـرد    =  Znanicki  و  نـانكي ) Thomas)تعري  تومـاس 
 . (2)+حيال إحدى القيم واملعايري

امليــل الــذي ينجــو بالســلو  قريبــا مــن   Bogardusويعرفــه  بوجــاردوس )
سـالبة تبعـًا   أو   موجبـة ويضـلي عليهـا معـايري   ،  بعيـدا عنهـا  أو  بعض عوامل البيئة

 .  (3)نلوره منهاأو  الجنذابه هلا

إحدى حـاالت التهيـؤ والتأهـا العقلـي العصـ       =  Allport)تعري  البورت 
ــا اخلــربة  ــا   ،  الــيت تنةمه ــى ميضــي مــؤثرًا وموجه ــه االجتــاه حت ــا يكــاد يثبت وم

 .  (4)+الستجابات اللرد لألرياء واملواق  املختللة فهو بذلك ديناميكي عام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص    ، 1988 ، بريوت ، دار النهضة العربية ، ال بعة الثانية ، علم النلس االجتماعي ، أبو النيل حممود )1( 
 ، عمـان  ، دار الشروق للنشر والتو يـع  ، يف التنشئة االجتماعية ةاالجتاهات الو الدي ، فابمة املنتصر  الكتاني )2( 

 .   34ص  ، 2000
 نلس الصلحة  .   ، نلس املرجع )3( 
 .  258ص  ، 1980 ، القاهرة ، دار اللكر العربي ، القياس النلسي  ، صلوت فرج )4( 
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 مفهوم االجتاه االجيابي :ـ  

فيـدفع  ،  اللـرد للموضـوا املـراد دراسـته     تأييـد هو االجتاه الذي يعرب عـن  
 .  االجتاه ابصاحبه لتأييد كل ما يتعلق مبوضو

 : سليبمفهوم االجتاه الـ  

 هو االجتاه الـذي يعـرب عـن معارضـة اللـرد للموضـوا املـراد دراسـته ,        
 .  االجتاهوضوا م للوقوف ضدفيدفع بصاحبه 

 الدراسات السابقة :ـ  4
دراسـة اجتاهـات معلمـي املرحلـة االبتدائيـة واإلعداديـة        الدراسة األوىل:ـ   أ

الرتبية البدنية والرياضية قام بها حممـد احلمـامحي يف األردن مبن قـة مسـقط      حنو
معلـم ومعلمـة مـن منتسـبني ملـدارس       237ـ    حيث اختار عينة عشوائية تتمثـل ب 

استعمل يف الدراسة مقياس  اجتاهـات  . التعليم العام ابتدائي وإعدادي مبن قة مسقط
معلمـي املرحلـة   أن  وقد أظهرت الدراسة،  املعلمني حنو الرتبية البدنية و الرياضية

ة االبتدائية ميتلكون اجتاهات اجيابية حنـو الرتبيـة الرياضـية وحنـو كـل مـن املـاد       
وأهداف الرتبية الرياضية ومعلمي الرتبيـة الرياضـية وقـد احتلـت االجتاهـات حنـو       
أهداف الرتبية الرياضية املرتبة األعلى نسبيا واحتل بعـد االجتاهـات حنـو معلمـي     
الرتبية الرياضية املرتبة األدنى مقارنة  ببعد اجتاهـاتهم حنـو مـادة الرتبيـة الرياضـية      

لم يكن هنا  فروق تـذكر بـني اجتاهـات الـذكور     يف ما لص متغري اجلنس فأما 
املؤهل الدراسـي للمعلمـني   أن  واإلناث حنو الرتبية الرياضية وأظهرت النتائج أيضا

تأثري سنوات اخلربة على اجتاهـات  أما ال يؤثر يف اجتاهاتهم حنو الرتبية الرياضية 
 .  املعلمني حنو الرتبية الرياضية فكانت ظاهرة لذوي اخلربة األكثر

   collaborateurs Tanhill et ses)  ورفاقـه  لأجـرى تانهـا   الدراسة الثانية :ـ ب 
باسـتخدام علـى عينـة    ،  دراسة بعنوان االجتاهات حنو الرتبية الرياضـية ،  1994سنة 

أةلبيـة  أن  وقد بينت الدراسة،  من بالب املرحلة الثانوية وآبائهم حنو الرتبية البدنية
اجيـابيني يف دعمهـم للرتبيـة البدنيـة وال يـدركونها باعتبارهـا مـادة        اآلباء مل يكونوا 

ــامج الرتبيــة  أن  كمــا،  كبقيــة املــواد األكادمييــة األخــرى  ال ــالب ال يــدعمون برن
 .  الرياضية بصورة كبرية

 29معلمـا   427بدراسـة اجتاهـات    1996قد قام  ايد سـنة   الدراسة الثالثة:ـ ج  

األساسـية يف األردن حنـو الرتبيـة الرياضـية املدرسـية      مديرا من العاملني باملرحلة 
العينــة ميتلكــون اجتاهــات اجيابيــة حنــو الرتبيــة  أن أفــراد  وقــد أظهــرت الدراســة
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العينــة مــن املعلمــني تتــأثر أفــراد  اجتاهــاتأن  وقــد وجــد،  الرياضــية املدرســية
دافعيـة  ال،  الرضـا املهـا  ،  ومستوى  ارسة األنش ة الرياضـية ،  مبتغريات اجلنس
أن  وأرـارت النتـائج أيضـا   ،  ودراسة مقرر يتصل بالرتبية البدنية،  لألعمال املدرسية

خاصــة  وحســا جــنس ـ    )حكوميــة االجتاهــات تتــأثر حســا نوعيــة املدرســة
االجتاهـات حنـو الرتبيـة    أن  وأرارت النتـائج ،  خمتل ة  ،  إناث،  املدرسة ) ذكور

 .  علمي وال بعدد سنوات اخلربةالرياضية املدرسية مل تتأثر باملؤهل ال

 1983احلمـامحي سـنة    حممـد قام عبد الرمحن امحـد و  الدراسة الرابعة:ـ   د

 مدراء املدارس يف منابق خمتللة من اململكة العربية السـعودية ،  بدراسة اجتاهات
مدراء املدارس ميتلكون اجتاهات اجيابيـة بصـورة عامـة    أن  وقد أظهرت النتائج ، 

كمـا أظهـرت عـدم وجـود فـروق ذات داللـة يف       ،  الرياضية املدرسـية حنو الرتبية 
 .  (1)اجتاهات املدراء  ن حيملون درجات جامعية ودرجات ةري جامعية

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:ـ  5
 منهج البحث:ـ  1ـ  5

حيث قمنـا يف هـذه   ،  املسحي منهجا للدراسةاملنهج الوصلي  على عتمدسن
اجتاهـات ملعلمـي   مـن   واقع املدارس االبتدائيـة يف  موجود والدراسة بوص  ما ه

املرحلة االبتدائية ال ور األول والثاني حنو الرتبية البدنية والرياضية بواليـة املسـيلة   
 .  املؤهل وسنوات اخلربة،  يف ضوء متغريات العينة املتمثلة يف  اجلنس

 جمتمع البحث:ـ  2ـ  5

 والثـاني األول  املرحلـة االبتدائيـة لل ـور   معلمـي  يشتمل جمتمع حبثنا على 
من معلمني مرمسني وأساتذة جمـا ين ومـن خمتلـ     ذكورا وإناثا  بوالية املسيلة 

 .  اخلربات امليدانية ومن خمتل  املؤهالت العلمية
 عينة البحث:ـ  3ـ  5

لغرغ احلصول على عينة  ثلـة  و،  العينة بال ريقة ال بقية العشوائية نااخرت
جمتمعـات فرعيـة    إىلبتقسـيم اجملتمـع األصـلي     نـا قم األصلي للدراسـة للمجتمع 

بلدية والـيت تضـم    47دائرة مو عني على  15حسا املنابق التعليمية البال  عددها 
مـن جممـوا    %10لذا أخذنا نسبة  معلم 4693مدرسة ابتدائية بها  702مبجملها على 

معلم من اجلنسني ومن معلمـني   469وكانت العينة  4693جمتمع البحث الذي يبل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسـات مقارنـة الجتاهـات بعـض مدرسـات الرتبيـة الرياضـية واملوجهـات          ، حممد حممـد احلمـامحي   )1( 
جامعـة   ، ثاجمللـد الثالـ   ، ةاجمللة العلمية للرتبيـة البدنيـة والرياضـي    ، وناظرات املدارس حنو النشاط البدني

 .   137ص ، 1992 ، حلوان
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 .  مرمسني وأساتذة جما ين وخمتل  سنوات اخلربة

وحتصلنا على عينة دراستنا بتقسيم املنابق إىل ثـالث منـابق والـذي افـر      
حيث بل  عدد املعلمني املوجودين مبن قـة الشـمال   . عدد املعلمني بالنسا التالية

مـن من قـة الوسـط بنسـبة      2614من جمموا اجملتمع و %04.59معلم  بنسبة  2771
ويف  %56.10مــن من قــة اجلنــوب بنســبة  496مــن جممــوا اجملتمــع و % 38.30

فتحصـلنا علـى النسـا التاليـة      %10النهاية أخذنا من جمموا نسا املنـابق نسـبة   
 % 04.3معلم ومن قة الوسط بنسـبة   277ـ   ب  % 90.5للعينة النهائية من قة الشمال 

معلم يف النهاية حتصلنا علـى   49ب  %06.1معلم ومن قة اجلنوب بنسبة  143ـ   ب
كعينــة نهائيــة ملعلمــي املرحلــة االبتدائيــة ال ــور األول والثــاني  ثلــة لكــل   469

 .  املنابق بها ميكننا القيام بالدراسة امليدانية

 أداة البحث:ـ  5ـ  5
حنـو الرتبيـة البدنيـة    قمنا بت بيق مقياس اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائيـة  

والرياضية يتأل  هذا املقياس من ثالث حماور رئيسية  وثـالث مـتغريات مسـتقلة    
 وهي:

بيـة البدنيـة والرياضـية:    اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائيـة حنـو مـادة الرت   ـ 
 .  عبارات 10يتكون من

والرياضـية :  اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية حنو أهداف الرتبية البدنيـة  ـ 
 .  عبارة 20يتكون من

والرياضـية:  اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية حنو مدرس الرتبية البدنيـة  ـ  
 .  عبارات10يتكون من 

 املتغريات املستقلة فهي:       

 .  متغري اجلنسـ  1        

 .  اخلربة سنوات متغريـ  2        

 .  متغري املؤهلـ  3        

 الصدق والثبات:ـ  1ـ  5ـ  5

من أجل التأكد من صدق األداة اتبعنا الوسائل التاليـة   : صـدق األداة  . 5/1. 5. 1
 لتقنني معامل صدق املقياس وهي كالتالي:

ويدل هذا النوا من الصدق على املةهـر العـام   :  الصـدق الظـاهري   . 5/2. 5. 1
مت اختيـاره مـن مراجـع علميـة ودراسـات      . للمقياس كوسـيلة مـن وسـائل القيـاس    
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سـابقة يف جمـال الرتبيـة البدنيـة والرياضـية وهـي ذات معـامالت وداللـة         وحبوث 
هـذا  أن  نتوقـع من قيـا  أن  إحصائية عالية مـن حيـث الصـدق والثبـات  ـا جعلنـا      

 .  املقياس صادقا

وهـو عبـارة   ،  ويقصد به الصدق الداخلي لالختبـار الصدق الذاتي :  . 5/3. 5. 1
لـدراجات احلقيقـة اخلاليـة مـن أخ ـاء      عن الدرجات التجريبية لالختبـار منسـوبة ل  

أن  ؛ ومبـا (1)القياس؛ ويقاس عن بريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبـات األداة 
 فإن معامل الصدق الذاتي يكون كالتالي:،  72.0معامل ثبات املقياس يساوي: 

 
 = معامل الصدق الذاتي 

 84. 0 =الصدق الذاتي                                                                

  صدق التكوين الفرضي:. 5/4. 5. 1

وهـذا النـوا يـؤدي إىل احلصـول علـى      ،  لقد اسـتخدمنا االتسـاق الـداخلي   
ويكــون باســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون  ،  تقــدير للصــدق التكــويا لالختبــار

(Pearson Correlation  .     مت حساب معامالت االرتباط بني كـل عبـارة مـن عبـارات
وحسـاب معـامالت   ،  اور املقياس الثالثة و الدرجـة الكليـة للمحـور مـن جهـة     حم

 .  االرتباط بني درجات كل اةاور والدرجة الكلية للمقياس من جهة أخرى

 ثبات األداة:ـ  2ـ  5ـ  5
 مت حساب :

 :ألفا كرونباخ 

معامالت ثبات أداة مجع البيانـات باسـتخدام =معادلـة كرونبـاخ املعروفـة       
  لتقدير االتساق الداخلي لالختبارات واملقاييس متعـددة االختيـار    ∞)أللا مبعامل 

 .  (2)أي عندما تكون احتماالت اإلجابة ليست صلرًا أي ليست ثنائية البعد+

بل  ثبات مقياس اجتاهات معلمـي املرحلـة االبتدائيـة حنـو الرتبيـة البدنيـة       
  CronbachAlpha =  72.0 والرياضية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركـز الكتـاب    ، ببعـة أوىل  ، املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنيـة والرياضـية   ، حممد نصر الدين رضوان )1( 

 .  216ص  ، 2006 ، القاهرة ، للنشر
مركـز الكتـاب    ، ببعـة أوىل   ، املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية  ، حممد نصر الدين رضوان )2( 

 .  138ص ، 2006 ، القاهرة ، للنشر

 معامل الثبات
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 :النتائجمناقشة ـ   6

 :الفرضية األوىلـ  1ـ  6
والثــاني حنــو الرتبيــة   األول  توجــد اجتاهــات اجيابيــة ملعلمــي املرحلــة االبتدائيــة للطــور      

 البدنية والرياضية:

كشلت الدراسة احلالية أن معلمـي املرحلـة االبتدائيـة لل ـور األول والثـاني      
حنـو الرتبيـة   لوالية املسيلة  ثلة يف عينة الدراسة أنهم ميتلكون اجتاهات اجيابيـة  

الرتبيـة  على الدرجة الكلية للمقياس وحنو كل من حمـور أهـداف    البدنية والرياضية
الرتبيـة  وحمـور مـدرس    % 9.93جيـابي بنسـبة   مبستوى االجتـاه اال  البدنية والرياضية

ــة والرياضــية  حيــث احتلــت   % 19.79مبســتوى االجتــاه االجيــابي بنســبة     البدني
االجتاهات حنو األهداف املرتبة األعلى وبلارق كبري عن االجتاهات حنـو مـدرس   

وقـد يرجـع ذلـك إىل إدرا  معلمـي املرحلـة االبتدائيـة       ،  الرتبية البدنية والرياضية
متمثلـة  ،  ية الدور الذي تض لع به الرتبية البدنية والرياضـية يف النةـام الرتبـوي   ألهم

يف اجملال املعريف الذي يهتم باألداء العقلـي الـذي يسـتهدف تقـويم تـذكر قواعـد       
وقوانني اللعا والتاريخ واملبادئ األساسـية لألنشـ ة واأللعـاب الرياضـية واجملـال      

  .  الرياضةحركي  باألداء البدني يف ،  النلس

ورةم اجتاهـاهم االجيـابي حنـو األهـداف واملـدرس وكـذا الدرجـة الكليـة         
ينةـر إليـه بقـدر كـبري مـن      أن  يعكس وعيـا عنـد املعلمـني ينبغـي     الذيللمقياس 

االعتبار من برف خم  ي الربامج واملنـاهج التعليميـة سـيما وان املعلمـني أكثـر      
غـري مبارـرة جلميـع الـربامج الرتبويـة      تهيئا من ةريهم باستشعار اآلثار املباررة وال

حبكم موقعهم املهـا وخـرباتهم امليدانيـة ولـو أع يـت هلـذه املـادة أهميـة اكـرب          
خاصة يف الرفع من معاملها التقديري ومن إنشاء مرافق ومنشـآت رياضـية تسـاعد    

لرتبية البدنيـة والرياضـية مكانـة تليـق     ل ا يع ي ،  على ت بيق املادة بسهولة ويسر
ملا هلا من أهمية خاصة يف هـذه املرحلـة مـن السـن وتتلـق هـذا النتـائج مـع         بها 

الدراسة اليت أجراها احلمامحي علـى عينـة مـن املعلمـني مـن املرحلـة االبتدائيـة        
اجتاهـات العينـة اجيابيـة بصـلة     أن  واإلعدادية مبدينة مسقط األردنية واليت أظهـرت 
 .  ة مقارنة مبحور املعلمني واملادةعامة واحتل فيها حمور األهداف املرتبة العالي

نتائج دراستنا مع الدراسة والنتائج الـيت توصـل إليهـا  عبـد      أيضاوعليه تتلق 
ــنة    ــه س ــنعم ورفاق ــن      1984امل ــني م ــات املعلم ــي اجتاه ــاهرة لتقص ــة الق مبدين

،  ختصصات خمتللة حنو الرتبية الرياضـية يف ضـوء املرحلـة التعليميـة )إعـدادي     
الـيت   1996بية وكذلك تتلق مع الدراسة اليت قـام بهـا  ايـد سـنة     ثانوي  وكانت اجيا
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مديرا مـن العـاملني باملرحلـة األساسـية يف األردن      29معلما  427درست اجتاهات 
العينـة ميتلكـون   أن أفـراد   حنو الرتبيـة الرياضـية املدرسـية وقـد أظهـرت الدراسـة      

 .  اجتاهات اجيابية حنو الرتبية الرياضية املدرسية

اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائيـة حنـو مـادة الرتبيـة البدنيـة كانـت        إال أن
سلبية بدرجة كبرية وقد يرجع السبا يف ذلك لعدم تلرخ املعلمـني لتـدريس هـذه    
املــادة وانشــغاهلم الكــبري بتــدريس مــواد أخــرى مثــل الرياضــيات واللغــة العربيــة  

دنيـة واعتبارهـا مـادة ثانويـة     والنشاط والتكنولوجيـة والرتبيـة اإلسـالمية والرتبيـة امل    
مقارنة باملواد األخرى ورمبا لكون ملتش املرحلة ال ي لا ب اقة احلصة اخلاصـة  

 .  مادة الرتبية البدنية

ورمبا جاء اجتـاههم سـلبيا أيضـا نتيجـة لنةـرتهم السـائدة أن الوقـت الـذي         
تعلـم مـواد   ميضيه التالميذ دروس مادة الرتبية البدنية والرياضية يلضل متضـيته يف  

وكذلك لعدم وجود مساحات ملمارسة النشـاط الرياضـي وهـذا مـا يعـز       ،  أخرى
عند التخ ـيط لبنـاء مدرسـة    أعلى درجة يف املقياس ككل = 08احتالل العبارة رقم 

 .  +ينبغي وضع املنشئات الرياضية بعني االعتبار

نـوا  اآلبـاء مل يكو  أةلبيـة أن  1994دراسـة تانهـال سـنة    ونتلق مع مـا أرـارت   
  اجيــابيني يف دعمهــم للرتبيــة البدنيــة وال يــدركونها باعتبارهــا مــادة كبقيــة املــواد  

 .  ال الب ال يدعمون برنامج الرتبية البدنية بصورة كبريةأن  كما،  األخرى

وخنتل  يف ذلـك إىل مـا توصـلت إليـه دراسـة حممـد احلمـامحي إىل أن        
اضـية كمـادة دراسـية اجيابيـة     اجتاهات مديري املدارس السعودية حنـو الرتبيـة الري  

ويرجــع ذلــك إىل املســتوى االقتصــادي اجليــد والــذي يتمثــل يف تــوفري األدوات  
واإلمكانيات الال مة الجنا  بموحات برامج الرتبيـة الرياضـية يف اململكـة العربيـة     

 .  السعودية

،  13،  14،  21،  36،  18،  08ونلسر استجابات املبحوثني  على العبـارات ) 
درجــة يف  28.4و 57.4  الــيت تــرتاو  متوســ ات حســابهم بــني  10،  35،  51،  23

 اجتاهاتهم االجيابية حنو الرتبية البدنية والرياضية

أما يف ما يتعلق بعبارات املقياس فقد أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسـة  
مدرسـة  عند التخ يط لبناء =سجلوا أعلى متوسط على العبارات  التالية واليت نصها 

مـن حمـور مـادة الرتبيـة البدنيـة       +ينبغي وضع املنشـئات الرياضـية بعـني االعتبـار    
تســهم  الرتبيــة البدنيــة وكــذلك األمــر لللقــرة =  57.4والرياضــية مبتوســط حســابي 

+ من حمـور أهـداف الرتبيـة البدنيـة     والرياضية يف حتسني الوضع الصحي للتالميذ
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يسهم مـدرس الرتبيـة البدنيـة والرياضـية     = والعبارة 43.4والرياضية مبتوسط حسابي 
مبتوسـط حسـابي    همن حمور مـدرس الرتبيـة البدنيـة   يف حتقيق نهضة رياضة الوبن

تؤكد األهمية الكبرية الـيت يوليهـا معلمـي املرحلـة االبتدائيـة للرتبيـة البدنيـة         42.4
بيـة  متمثلة يف املنشئات الرياضية واألهمية الصحية واالجتماعية وكذلك مدرس الرت

ينبغـي حـذف دروس   البدنية ويف املقابـل أرـارت النتـائج أن اللقـرة الـيت نصـها =      
+ سجلت أدنى متوسط هلـا يف املقيـاس ككـل    الرتبية البدنية والرياضية من املنهاج

 ـا يـدل علـى االعتقـاد السـائد عنـد املعلمـني أن مـادة الرتبيـة البدنيـة            62.1ـ   ب
ــا     ــرية يف الرتتيـ ــة األخـ ــل املرتبـ ــرى حتتـ ــاملواد األخـ ــة بـ ــية مقارنـ والرياضـ

أعتـرب دروس  وكذلك العبارة اليت سـجلتا أدنـى متوسـط حسـابي وهمـا =     .واألهمية
رــخص القيــام أي  يســت يع+والعبــارة =الرتبيــة البدنيــة والرياضــية مضــيعة للوقت

+ تعكس بوضو  مدركات خابئة لـدى عامـة   بتدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية
املعلمني يف أنه أي رخص يسـت يع تـدريس الرتبيـة البدنيـة والرياضـية لسـهولتها       
الةاهرية واعتبار أن دروس الرتبية البدنية والرياضية مضـيعة للوقـت تعكـس أيضـا     

نيـة والرياضـية يف حتقيـق النمـو الشـامل واملتكامـل       فهما منقوصا لدور الرتبية البد
 .  للتالميذ من النواحي العقلية واجلسمية والنلسية واالجتماعية

 الفرضية الثانية :ـ  2ـ  6

والثاني حنو األول  توجد فروق يف اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية الطور
 الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري اجلنس:

اسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية يف اجتاهـات كـل مـن     بينت الدر
حنـو الرتبيـة    معلمـي املرحلـة االبتدائيـة ال ـور األول والثـاني     الذكور واإلناث مـن  

،  09.0لعدم داللة املقياس ككل حيث كـان مسـتوى الداللـة عنـد      البدنية والرياضية
رةم وجود فروق ذات داللة إحصائية على حمـاور املقيـاس الثالثـة عنـد مسـتوى      

ذكور واإلنـاث يف  لكن تبقى فروق مبتوس ات حسابية صغرية عنـد الـ   05.0الداللة 
كل من اةور األول اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية حنو مـادة الرتبيـة البدنيـة    

ومتوسط حسـاب   35.21ب الذكور والرياضية لصاحل اإلناث حيث جاء متوسط حسا
 .20.22اإلناث 

اجتاهات معلمي املرحلـة االبتدائيـة حنـو أهـداف الرتبيـة      أما اةور الثاني 
حيـث  ،  لصاحل الـذكور  82.67ـ   والرياضية اليت جاءت املتوسط احلسابي بالبدنية 

وهـي أيضـا متقاربـة جـدا بـني الـذكور        05.0كانت قيمـة ت عنـد مسـتوى الداللـة     
الثالث والذي جـاء متقاربـا يف متوسـ ات حسـابه ولصـاحل       ث ويبقى اةورواإلنا
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وهـذا يشـري إىل أن مـتغري اجلـنس لـيس لـه تـأثري         18.32  مبتوسط حسابيالذكور 
 .الرتبية البدنية والرياضيةكبري على اجتاهات املعلمني حنو 

 من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلاليـة جنـد أن اجتاهـات كـل    
 من املعلمات واملعلمـني كانـت اجيابيـة علـى الدرجـة الكليـة ملقيـاس اجتاهـات        

أمـا  ،  حنـو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية     معلمي املرحلة االبتدائية ال ور األول والثاني
يف ما لص حماور املقياس الثالث فكان اجتاه املعلمات أكثـر اجيابيـة منـه مـن     

بينما اظهر املعلمـني اجتـاه أكثـر اجيابيـة     ،  ياضيةاملعلمني ملادة الرتبية البدنية والر
 .يف كل من أهداف الرتبية البدنية والرياضية ومدرس الرتبية البدنية والرياضية

يبــدو جليــا أن مــتغري اجلــنس لــيس لــه تــأثري كــبري يف اجتاهــات معلمــي  
هـذا مـا يلسـر وجـود انشـغاالت       الرتبية البدنيـة والرياضـية  املرحلة االبتدائية حنو 

وسلو  موحد بني الذكور واإلناث يف املرحلة االبتدائية يف اجتاهاتهم حنو الرتبيـة  
وكذا قـد يرجـع السـبا    ،  ورمبا إلجبارية تدريس املادة على كال اجلنسني،  البدنية

إىل رعور كل مـن املعلمـات واملعلمـني بأهميـة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية علـى         
هذا ما يتلق بشـكل  .لي والصحي والرتوحيياملستوى املعريف واالجتماعي واجلما

كلي مع دراسـة احلمـامحي الـيت أجراهـا يف األردن والـيت أظهـرت انـه ال توجـد         
فروق بني اجلنسـني يف اجتاهـاتهم حنـو الرتبيـة الدنيـة والرياضـية وتتعـارغ مـع         

 427مـن األردن يف دراسـته الجتاهـات     1996النتائج اليت توصلت إليهـا  ايـد سـنة    
مديرا من العاملني باملرحلة األساسية حنـو الرتبيـة الرياضـية املدرسـية      29معلما و

 .وقد وجد أن اجتاهات أفراد العينة من املعلمني تتأثر مبتغريات اجلنس

 ة:الثالثالفرضية ـ  3ـ  6

والثـاني حنـو   األول  توجد فروق يف اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائيـة الطـور  
 تعزى ملتغري سنوات اخلربة:الرتبية البدنية والرياضية 

أظهـرت نتــائج الدراســة احلاليــة انــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف  
سـنة   20مـن  و  سنوات 19إىل  10 منسنوات خربة و 10أقل من  اجتاهات معلمي)

  والثاني حنو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية   األول  مرحلة االبتدائية ال ورلل   فوق ما إىل
على الدرجة الكلية للمقياس وعلى كـل اةـاور  ـا يؤكـد انـه توجـد فـروق يف        
اجتاهات املعلمني حنو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية تعـزي ملـتغري سـنوات اخلـربة        
حيث تباينـت متوسـ ات احلسـاب للمجموعـات الثالثـة وقـد أرـارت النتـائج أن         

عاليـة  وسـ ات حسـابهم   سنة كانـت مت  20سنوات خربتهم أكثر من اجملموعة اليت 
هلذا نست يع القول أن املعلمني ذوي سنوات اخلـربة  ،  مقارنة باجملموعات األخرى
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سنة ميتلكون اجتاهات أكثر اجيابيـة مـن  مالئهـم األقـل خـربة مـنهم         20أكثر من 
 .حنو الرتبية البدنية والرياضية

الـوعي  وميكن تلسري ذلك بان املعلم مع تقدم سنوات خربتـه يتعمـق لديـه    
ويصبح أكثر قدرة على تقيـيم  ،  بأثر أهداف الرتبية البدنية و الرياضية ودور مدرسها

خمرجات الرتبية البدنية والرياضية وميكن تلسري هذه النتائج مبا أرارت إليه دومـا  
األدبيات الرتبويـة بـان اجتاهـات املعلمـني حنـو املوضـوعات الرتبويـة املختللـة         

ومات اليت حيصلون عليها ومن خالل تنـامي خـرباتهم   تتعمق أكثر من خالل املعل
االجتـاه هـو حالـة    إىل أن بوجه عام نشـري   وهذا ما يؤكده حممد رقيق يف قولهه انه

من االسـتعداد العقلـي والعصـ  تنشـأ خـالل التجـارب واخلـربات الـيت ميـر بهـا           
ل عليهـا  باملوافقة جتاه موضوعات معينة جتعله يقبوتؤثر على استجاباته ،  اإلنسان

 .(1)هوحيبذها

وتتلق هذه النتائج مع نتائج الدراسة اليت قام بها احلمامحي مـن األردن علـى   
عينة من املعلمـني يف اجتاهـاتهم حنـو الرتبيـة الرياضـية ووجـد فيهـا أن سـنوات         
اخلربة املهنية هلا تـأثري اجيـابي علـى اجتاهـات املعلمـني حنـو الرتبيـة الرياضـية         

اخلــربة كلمــا  ادت اجيابيــة االجتاهــات حنــو الرتبيــة  حيــث كلمــا  ادت ســنوات 
 29معلمـا و  427يف اجتاهـات   1996أما الدراسة اليت قام بهـا  ايـد سـنة    ،  الرياضية

 .مديرا أظهرت النتائج أن اجتاهاتهم حنو الرتبية الرياضية ال تتأثر بسنوات اخلربة

ســنوات جلــهم مــن خرجيــي  10كمــا أن ذوي ســنوات اخلــربة األقــل مــن 
اجلامعات أو اجملا ين حيث اختاروا التدريس يف االبتـدائي أمـا للحاجـة أو لعـدم     
توفر فرص عمل يف جماالت أخرى وأكثر من هذا قد يرجع ذلك لنةرتهم العامـة  

 .للرتبية البدنية ولتخرجهم من معاهد ذات ختصص معني

 الفرضية الرابعة:ـ  4ـ  6

والثـاني حنـو   األول  معلمي املرحلة االبتدائيـة الطـور   توجد فروق يف اجتاهات
 الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري املؤهل العلمي :

يف أرـارت نتــائج الدراسـة احلاليــة إىل وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية     
ــة ال ــور  ــة االبتدائي ــة  األول  اجتاهــات معلمــي املرحل ــة البدني ــاني حنــو الرتبي والث

وذلـك علـى اةـاور الـثالث وكـذا      ،  تغري املؤهـل العلمـي  والرياضـية تعـزى ملـ   
حيـث  ،  املؤهل الـدون اجلـامعي  حيملون ال  ن لصاحل ،  الدرجة الكلية للمقياس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املتحـدة لل باعـة والنشـر     ةالشـرك  ، إىل علـم الـنلس االجتمـاعي    لمـدخ  ، السلو  اإلنسـاني  ، حممد رليق )1( 

 .  85ص ، 0199 ، ةالقاهر ، األوىل ةال بع ، والتو يع
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مـن املعلمـني    ذوي املستوى دون اجلـامعي اجتاهـا أكثـر اجيابيـا    اظهر املعلمني 
ــة البدنيــة والرياضــية   ألن ،  ذوي املســتوى اجلــامعي حنــو أهــداف ومــدرس الرتبي

الـذين ال حيملـون مـؤهالت علميـة      والثـاني األول  معلمي املرحلة االبتدائية ال ور
وقد يرجع السبا يف ذلك عدم تقبـل أصـال ذوو   ،  مكونني خصيصا هلذه املرحلة

املستوى اجلامعي التدريس يف املرحلة االبتدائيـة إضـافة أنهـم حيملـون رـهادات      
املرحلـة االبتدائيـة والـيت تتميـز      جامعية متخصصة وال يرةبون يف تدريس بـرامج 

 .بتنوا املواد فيها

اجتاهـات   ومن خالل ما سبق جند أن دراسـتنا احلاليـة ختتلـ  مـع دراسـة     
معلمي املرحلة االبتدائية واإلعدادية حنو الرتبية البدنيـة والرياضـية قـام بهـا حممـد      

ـ    ل بيف األردن مبن قة مسقط حيث اختار عينـة عشـوائية تتمثـ    احلمامحي السنة
معلم ومعلمة من منتسـبني ملـدارس التعلـيم العـام ابتـدائي وإعـدادي مبن قـة         237

املؤهل الدراسي للمعلمني ال يؤثر يف اجتاهـاتهم حنـو   أن  وأظهرت النتائج.مسقط
      .  (1)الرتبية الرياضية

معلمـا   427حـول اجتاهـات    1996ما تشري إليه دراسة  ايد سنة  إىلوكذلك 
لني باملرحلة األساسية يف األردن حنو الرتبية الرياضية املدرسـية  مديرا من العام 29

 .  العينة ال تتأثرون باملؤهل العلميأن أفراد  واليت أظهرت

ــ إىلإضــافة  حــول  1983قــام بهــا عبــد الــرمحن امحــد ســنة   يتالدراســة ال
أن  وقد أظهـرت النتـائج   ،  مدراء املدارس يف اململكة العربية السعودية،  اجتاهات

مدراء املـدارس ميتلكـون اجتاهـات اجيابيـة بصـورة عامـة حنـو الرتبيـة الرياضـية          
كما أظهرت عدم وجود فـروق ذات داللـة يف اجتاهـات املـدراء  ـن      ،  املدرسية

 .  (2)حيملون درجات جامعية ودرجات ةري جامعية

 : االستنتاجاتـ  7

معلمـي  وت بيق مقياس اجتاهات ،  بعد حتليل وإثراء متغريات البحث نةريا
علـى عينـة    املرحلة االبتدائية لل ور األول والثـاني حنـو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية     

وبعـد مجـع البيانـات    ،  والثاني من والية املسيلةاألول  معلم ال ور 423مكونة من 
 وعرضها ومعاجلتهـا إحصـائيا  ومناقشـة نتـائج الدراسـة ومقارنتهـا مـع الدراسـات        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمللـة    ، بناء مقياس اجتاهات اإلدارة املدرسية حنو الرتبية الرياضـية املدرسـية   ، حممد حممد احلمامحي )1( 

 .   10. ص  1993 ، جامعة حلوان ، اجمللد الرابع ، ةالعلمية للرتبية البدنية والرياضي
ية واملوجهـات  دراسـات مقارنـة الجتاهـات بعـض مدرسـات الرتبيـة الرياضـ        ، حممد حممـد احلمـامحي   )2( 

جامعـة   ، ثاجمللـد الثالـ   ، ةاجمللة العلمية للرتبيـة البدنيـة والرياضـي    ، وناظرات املدارس حنو النشاط البدني
 .   137ص  ، 1992 ، حلوان
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 مت استنتاج ما يلي : يف حدود عينة الدراسة وة السابق

         كشلت الدراسـة احلاليـة أن معلمـي املرحلـة االبتدائيـة لل ـور األول والثـاني
حنـو  لوالية املسيلة  ثلة يف عينة الدراسة أنهـم ميتلكـون اجتاهـات اجيابيـة     

على الدرجة الكلية للمقيـاس وحنـو كـل مـن  حمـور       الرتبية البدنية والرياضية
 .  وحمور مدرس الرتبية البدنية والرياضية الرتبية البدنية والرياضيةاف أهد

  كمــا كشــلت الدراســة علــى وجــود اجتاهــات ســلبية وبنســبة كــبرية ملعلمــي
لعـدم   قـد يرجـع ذلـك    ،  الرتبية البدنية والرياضية املرحلة االبتدائية حنو مادة

س مواد أخرى مثـل  تلرخ املعلمني لتدريس هذه املادة وانشغاهلم الكبري بتدري
الرياضيات واللغة العربية والنشـاط والتكنولوجيـة والرتبيـة اإلسـالمية والرتبيـة      

 .  املدنية واعتبارها مادة ثانوية مقارنة باملواد األخرى

  أقـل مـن    ) اجتاهات معلمـي أظهرت نتائج الدراسة احلالية انه توجد فروق يف
مرحلـة  لل  ما فوق إىل سنة 20سنوات ومن  19 إىل 10و من  سنوات خربة10

علـى الدرجـة     والثـاني حنـو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية     األول  االبتدائية ال ـور 
الكلية للمقياس وعلى كل اةاور  ا يؤكد انـه توجـد فـروق يف اجتاهـات     

 .  املعلمني حنو الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري سنوات اخلربة

  املعلمني ذوي سـنوات  أن  فإننا نست يع القولوحسا ما توصلت إليه دراستنا
األقـل   سنة ميتلكون اجتاهات أكثـر اجيابيـة مـن  مالئهـم     20اخلربة أكثر من 

وميكن تلسري ذلك بان املعلم مـع  ،  خربة منهم  حنو الرتبية البدنية والرياضية
تقدم سنوات خربته يتعمق لديه الوعي بأثر أهداف الرتبيـة البدنيـة و الرياضـية    

ويصــبح أكثــر قــدرة علــى تقيــيم خمرجــات الرتبيــة البدنيــة  ،  ور مدرســهاود
 .  والرياضية

          نستنتج أيضا انـه كلمـا  ادت سـنوات خـربة املعلمـني كلمـا كـان اجتاهـاتهم
 .  اجيابية حنو الرتبية البدنية والرياضية ببعا يف حدود عينة الدراسة

  معلمـي املرحلـة    يف اجتاهاتأرارت نتائج الدراسة احلالية إىل وجود فروق
والثـاني حنـو الرتبيـة البدنيـة والرياضـية تعـزى ملـتغري        األول  االبتدائية ال ـور 
،  وذلك على اةاور الثالث وكذا الدرجـة الكليـة للمقيـاس   ،  املؤهل العلمي

حيث اظهـر املعلمـني ذوي   ،  لصاحل  ن ال حيملون املؤهل الدون اجلامعي
ابيـا مـن املعلمـني ذوي املسـتوى     املستوى دون اجلـامعي اجتاهـا أكثـر اجي   

 .  اجلامعي حنو أهداف ومدرس الرتبية البدنية والرياضية

  ذوي املســتوى دون اجلــامعي اجتاهــاهم حنــو الرتبيــة البدنيــة      املعلمــني
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معلمـي  مـن املعلمـني ذوي املسـتوى اجلـامعي ألن      والرياضية أكثر اجيابيـا 
الــذين ال حيملــون مــؤهالت علميــة  والثــانياألول  املرحلــة االبتدائيــة ال ــور

مكونني خصيصا هلذه املرحلة وقاموا بـدورات تكوينيـة خصصـت للتعريـ      
 .  بالرتبية البدنية وأهميتها يف هذه املرحلة

 اقرتاحات :ـ  8

     نقرت  إسناد مادة الرتبية البدنية والرياضية ألساتذة خمتصـني نةـرا خلصوصـية
 .  يز عن بقية املوادماملادة ونشابها امل

  تمارى مع االحتياجات النلسـية  أن ي الذي جياوإعادة النةر يف برنامج املادة
 .  واجلسمية )األلعاب  للتالميذ يف املرحلة االبتدائية

   ضــرورة تــوفري الوســائل البيداةوجيــة ملــادة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية علــى
 .  مستوى املدارس االبتدائية

    ة البدنيـة والرياضــية وتـوفري األمــن   تهيئـة املالعـا واةــيط اخلـاص بالرتبيــ
 .  املمارسةأثناء  والسالمة للتالميذ

 إجراء ندوات وملتقيات مكثلة حول املادة  . 

     ضرورة إلزام املعلمني بت بيق برنامج مادة الرتبية البدنيـة والرياضـية للمرحلـة
 .  االبتدائية

 حتضري مذكرة الدرس لكل حصة وإجـراء حصـة الرتبيـة     على حث املعلمني
 .  البدنية املقررة يف التوقيت األسبوعي

 نقرت  مشاركة املعلمني يف منافسات رياضية بني املؤسسات  . 

     اإلكثار من املنافسات يف إبار الرياضة املدرسية حتى تنمـو املـادة اجتماعيـا
 .  التالميذ واألولياءو عند املعلمني

 : فرضيات مستقبليةـ  9

 االبتدائية ال ـور األول والثـاني حنـو     توجد اجتاهات اجيابية ملعلمي املرحلة
 .  الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري الرضا املها

     توجد اجتاهات اجيابية ملعلمي املرحلة االبتدائية ال ـور األول والثـاني حنـو
 .  الرتبية البدنية والرياضية تعزى للحالة االجتماعية

 ول والثاني عند قيامهم بتـدريس  أثر كلاءات معلمي املرحلة االبتدائية ال ور األ
 .  الرتبية البدنية والرياضية
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 : الدراسة امتةخ ـ 10

اجتاهـات معلمـي املرحلـة االبتدائيـة     حاولت الدراسة احلالية  الكش  عـن  
واللــروق للمــتغريات التاليــة  والثــاني حنــو الرتبيــة البدنيــة والرياضــيةاألول  ال ــور

  علــى مقيــاس اجتاهــات معلمــي  املؤهــل العلمــي،  ســنوات اخلــربة،  )اجلــنس
  )حمـور املـادة   الـثالث  هذو حماور،  املرحلة االبتدائية حنو الرتبية البدنية والرياضية

معلمـي  وكما حاولت الدراسة التعرف على أهم االجتاهـات  ،  املدرس ،  فااألهد
 .  حنو الرتبية البدنية والرياضية والثانياألول  املرحلة االبتدائية ال ور

وإعــداد أداة جلمــع البيانــات ،  يــل وإثــراء مــتغريات البحـث نةريــا بعـد حتل 
معلـم  مـن اجلنسـني ومـن خمتلـ  سـنوات        423وت بيقها على عينة مكونـة مـن   

متمثلـة  يعملون مبختلـ  املؤسسـات الرتبويـة    اخلربة وخمتل  املؤهالت العلمية 
؛ وبعـد مجـع البيانـات ومعاجلتهـا إحصـائيا      يف املدارس االبتدائية لوالية املسيلة 

الـذي مشـل   وعرضها وحتليلها وتلسريها ومناقشتها باالعتماد على التناول النةري 
 يلي: ما ثالث فصول خلصت دراستنا إىل

أةلبية معلمي املرحلـة االبتدائيـة ال ـور األول والثـاني هلـم اجتاهـات        أوال:
 .  اجيابية حنو الرتبية البدنية والرياضية

إال أن حمور اجتاهات معلمي املرحلة حنو مادة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية    
 .  جاء سلبيا وبنسبة كبرية جدا

اجتاهات معلمي املرحلة حنـو أهـداف الرتبيـة البدنيـة والرياضـية       أن حمور
وحمور اجتاهات معلمي املرحلة حنـو مـدرس الرتبيـة البدنيـة والرياضـية جـاءت       

 .  سبيااجيابية بدرجات متلاوتة ن

أن متغري اجلنس ال يؤثر يف اجتاهات معلمي املرحلـة حنـو الرتبيـة     ثانيا :
 .  البدنية والرياضية

أن هنا  فروق يف اجتاهات معلمـي املرحلـة االبتدائيـة حنـو الرتبيـة       : ثالثا
 .  البدنية والرياضية تعزى ملتغري سنوات خربة املعلمني

ي واملسـتوى دون اجلـامعي    أن املؤهل العلمـي )املسـتوى اجلـامع    : رابعا
 .  يؤثر يف اجتاهات معلمي املرحلة االبتدائية حنو الرتبية البدنية والرياضية

 :قائمة املراجع
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طريقة التدريس بالكفاءات وعالقتها بوصف الذات البدنية لدى تالميذ 

 الثانويةاملرحلة 

  أمحد لزرق  . د

 : امللخص

عالقـة التـدريس بالكلـاءات بوصـ  الـذات      هدفت الدراسة إىل التعرف على 
التعرف على خصائص إدرا  الـذات  من خالل ،  البدنية لدى تالميذ املرحلة الثانوية

القــة بيــن اإلدرا    ـرف علـى الع ـالتعـ و،  البدنية ل لبة املرحلة الثانوية العام والذات
،  للــذات وكـل من قيمـة الذات البدينـة وأبعاد الــذات البدنيــة: احلالـة البدنيــة    العـام 

ولذلك اعتمـد الباحـث علـى املـنهج     ،  الصحة،  التوافق،  املرونة،  الكلـاءة الرياضيـة
تلميذ للمرحلة الثانوية ملقياس وص  الـذات   562الوصلي بإخضاا عينة مشكلة من 

وقد أظهرت النتائج  وجود عالقة اجيابية بـني التـدريس بالكلـاءات ووصـ      ،  البدنية
وأن املمارسة املنتةمة للنشاط البدني مـع  ،  الذات البدنية لدى تالميذ املرحلة الثانوية

إدرا  كال من التلميذ واألسـتاذ لبيداةوجيـة املقاربـة بالكلـاءات جتعـل مـن التالميـذ        
دنيـة والرياضـية هـم األفضـل يف ت ـوير صـلات الـذات البدنيـة         املمارسني للرتبية الب

وعليه أوصى الباحث بضرورة اعتمـاد أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة علـى الصـي        ،  ووصلها
العلمية يف تدريس املادة حسا بيداةوجية املقاربة بالكلاءات واالبتعاد عن االرجتال 

درا  وتقـدير الـذات البدنيـة    واالهتمـام بـإ  ،  يف عملية بنـاء وت ـوير مسـتوى التالميـذ    
 . لتأثريها الكبري يف حتديد حالة التالميذ مبا يعز  ثقتهم بقدراتهم البدنية واملهارية

تالميــذ املرحلــة ،  وصــ  الــذات البدنيــة،  التــدريس بالكلــاءات الكلمــات املفتاحيــة:
 .  الثانوية

Abstract: 
The study aimed to identify the relationship between method of teaching 

qualification and the describing of physical self for secondary school students, 

through the identification of general self-esteem and self-physical and to identify 

the relationship between the general perception of the self and all of the self-

mast value, and the dimensions of self-physical Physical condition, sports 

efficiency, flexibility, coordination, health.The researcher adopted the descriptive 

approach by subjecting a sample of 562 students of secondary school to 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 
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measure self physical description, and the results have shown a positive 

relationship between teaching qualification and self-description fitness among 

secondary school students, and that the regular practice of physical activity, 

recognizing both the student and the professor of the pedagogical approach 

qualification make disciples of practitioners of physical education and sports are 

better at self-development of physical qualities and its description, Accordingly, 

the researcher recommended the importance for teachers of physical 

education's For the method of teaching qualification and the influence of self-

esteem on physical and technical skills of secondary  school students.  

Keys words : method of  teaching qualification, describing of physical 

self, secondary school students.  

 : اإلشكالية

هلـا أهـدافها   ،  تعترب حصة الرتبية البدنيـة والرياضـية مـادة أكادمييـة معتمـدة     
فهـي ذات مكانـة هامـة يف املنةومـة الرتبويـة اجلزائريـة وال       ،  الرتبوية والتعليميـة 

ــا      ــة اجلوان ــدورها يف تنمي ــرا ل ــع املراحــل نة ــا يف مجي ــتغناء عنه ميكــن االس
االجتماعية والبدنية والنلسية مثل تكوين صورة لللرد عن ذاته بشـكل عـام وصـوال    

عليهـا إال مـن   التعـرف  أو  وهذه األخرية ال ميكن إدراكهـا ،  تكوين ذاته البدنية إىل
واملؤسسات الرتبوية يف اآلونة األخـرية أبـدت اهتمـام    ،  خالل أنش ة بدنية ورياضية

كبري بتدريس هذه املـادة األساسـية ملـا هلـا مـن أهميـة بالغـة للتلميـذ خاصـة يف          
وهذا باعتبارها باعثا حلدوث ت ور اجيابي يف اجلوانـا النلسـية   ،  مرحلة املراهقة

كـل  أداء  يص  إمكانياته وقدراته اجتاهأن  ذ نلسه قادرا علىومن خالهلا جيد التلمي
احلركات واملهارات الرياضية يف خمتل  األنش ة البدنية يف حصـة الرتبيـة البدنيـة    

مسـتوى معـني يف التكيـ  والثبـات      إىلوالرياضية كما أنـه يـتمكن مـن الوصـول     
 .  االنلعالي يف خمتل  املواق  اليت تواجهه

ه وحتديد كلاءته البدنية هلـا أهميـة    لرد خلصائص جسمإن تصور وإدرا  ال
ملهوم الـذات االجيـابي جيعـل اللـرد أكثـر      أو  فتصور الذات،  كبرية يف تعيني ذاته

كمـا أنـه يلعـا    ،  ثقة وأمنا يف معامالته مع اآلخرين ويف األعمـال الـيت تقـوم بهـا    
هـوم ذات سـل    اللـرد الـذي لديـه مل   أمـا  ،  يف حتقيق االجنا  الرياضـي اما دورا ه
الثقة يف قدراته حيث كلما ضع  تقبـل اللـرد لذاتـه ضـع       إىليلتقر بأنه  يتص 

مستوى توافقه النلسي وبالتـالي يصـعا عليـه خت ـي املشـاكل والصـعوبات الـيت        
مواق  من الصراا النلسي واليت تؤثر علـى سـلوكه اخلـاص     إىليواجها ويتعرغ 

 .  ومستوى أدائه
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ى الباحـث يف دراسـته هـذه ضـرورة االهتمـام      ويف ضوء ما ذكـر سـابقا يـر   
بتدعيم ملهوم الـذات البدنيـة لتالميـذ املرحلـة الثانويـة وذلـك مـن خـالل التقـويم          
املستمر لدى التالميذ يف مستوى إدراكهم وإجـراء اختبـارات اللياقـة البدنيـة ليـزداد      

 .  إدراكهم بذواتهم

ألنشـ ة واملقـررات   النشاط البدني الرياضي يعترب مـن أهـم ا  أن  وبالرةم من
ويعمل على تنميتهـا  ،  اليت جند فيها كما هائال من القدرات واملواق  اليت يعاجلها

البدنية  ةـري  ـ   املهارية ـ   االجتماعية ـ   احلركيةـ   حبكم مركباته األساسية )النلسية
أنه ال بد من دراسة تقيمية ملا هو موجود يف امليدان حتـى نسـت يع حتديـد نقـاط     

وعلى هذا األسـاس جـاء التسـاؤل    ،  وكش  نقاط القوة لتدعيمها،  الجهاالضع  لع
 الرئيسي على النحو التالي:  

بوصـ  الـذات البدنيـة لـدى      ارتبابيـه  هل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة
 تالميذ املرحلة الثانوية ؟

 ومنه ن ر  مجلة من األسئلة اللرعية على النحو التالي :  

  بوص  املةهر اخلارجي ؟ارتبابيه هل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة  . 

 بوص  التحمل ؟ ارتبابية هل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة  . 

 بوص  املرونة ؟ ارتبابية هل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة  . 

 بوص  التوافق؟ ارتبابية هل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة  . 

 بوص  الصحة؟ ارتبابية لتدريس بالكلاءات عالقةهل ل ريقة ا  . 

  بوص  النشاط البدني ؟ ارتبابيةهل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة  . 

  بوص  الكلاءة الرياضية ؟ ارتبابيةهل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة  . 

 هل ل ريقة التدريس بالكلاءات عالقة ارتبابية بوص  مشولية اجلانا البدني ؟ . 

   أهداف البحث :ـ  2

معرفة عالقة التـدريس بالكلـاءات بوصـ  الـذات البدنيـة لـدى        اهلـدف العـام :  
 .  تالميذ املرحلة الثانوية

التعرف على مـدى إدرا  الـذكور لـذاتهم البدنيـة بصـلة      أن  : األهداف الفرعيـة 
الكلـاءة  ،  عامة وعلى ما يرتبط بها من إدرا  إلمكانـاتهم البدنيـة مثـل القـوة البدنيـة     

أو  املرونــة باإلضــافة إلدراكهــم للشــكل اخلــارجي للجســم ،  التحمــل،  الرياضــية
اجلاذبية اجلسمية ومدى صـلة كـل ذلـك بالتقـدير العـام للـذات سـيمكن البـاحثني         



  طريقة التدريس بالكفاءات وعالقتها بوصف الذات البدنية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 209

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

واملتخصصني يف وضع حلول للمشـكالت الـيت أبر تهـا الدراسـات املختللـة يف      
 األهـداف واملتلخصـة فيمـا   بر  جمموعـة مـن    إىلهذا اجملال  ا جعلنا نسعى 

 يلي :

  التعــرف علــى خصــائص إدرا  الــذات العــام والــذات البدنيــة ل لبــة املرحلــة
 .  الثانوية يف دولة اجلزائر

       التعرف على العالقة بني اإلدرا  العام للـذات وكـل مـن قيمـة الـذات البدينـة  ،
،  الرياضـية  الكلـاءة  ،  اجلاذبيـة اجلسـمية  ،  وأبعاد الذات البدنية: احلالة البدنيـة 

 .  مشولية اجلانا البدني،  الصحة،  التوافق،  املرونة

 وال لبة الـذين لـديهم عـدم الرضـا عـن      ،  املقارنة بني ال لبة الذين لديهم رضا
 .  و ن أجسامهم يف متغريات كل من تقدير الذات العام والذات البدنية خاصة

   ارات والكلـاءات وذلـك يف   التعرف على إمكانية ربط العالقة بني ت ـوير املهـ
الوضعيات اإلدماجية من خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية ووصـ  الـذات   

 .  البدنية لتالميذ املرحلة النهائية

 فرضيات البحث: ـ  3

 الفرضية العامة: أ ـ 

توجد عالقة اجيابية دالة إحصائية بني بريقـة التـدريس بالكلـاءات ووصـ      
 .  املرحلة الثانويةالذات البدنية لدى تالميذ 

 الفرضيات اجلزئية: ب ـ 

  بـني بريقـة التـدريس بالكلـاءات ووصـ        ادالة إحصائي ارتبابيةتوجد عالقة
 .  املةهر اخلارجي

 توجد عالقة ارتبابية دالة إحصائيا بني بريقة التدريس بالكلاءات وصلة التحمل  . 

  بالكلاءات وصلة املرونةتوجد عالقة ارتبابية دالة إحصائيا بني بريقة التدريس  . 

 توجد عالقة ارتبابية دالة إحصائيا بني بريقة التدريس بالكلاءات وصلة التوافق . 

  بني بريقة التدريس بالكلاءات والصحة ادالة إحصائي ارتبابيةتوجد عالقة  . 

 توجد عالقة ارتبابية دالة إحصائيا بني بريقة التدريس بالكلاءات والنشاط البدني . 

 قة ارتبابية دالة إحصائيا بني بريقة التدريس بالكلاءات والكلاءة الرياضيةتوجد عال  . 

  بني بريقـة التـدريس بالكلـاءات ومشوليـة      ادالة إحصائي ارتبابيةتوجد عالقة
 .  اجلانا البدني
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 أهمية وأسباب اختيار املوضوع : ـ  4

باعتبـاره مـن   تستمد هذه الدراسة أهميتها من ببيعة املوضوا الـذي تناولتـه   
املوضوعات احلديثة واليت لقيت وال تزال تلقى االهتمام الكـبري مـن البـاحثني يف    
هذا اجملال باعتباره موضـوا السـاعة وي ـر  مشـكالت ذات بعـد بيـداةوجي يف       
تدريس النشابات البدنيـة والرياضـية يف ظـل اإلصـالحات الـيت عرفتهـا منةومتنـا        

 .  الرتبوية

لبدنية وظيلـة ميارسـها اإلنسـان يف رـتى املراحـل      إن حماولة إدرا  الذات ا
اإلنسـان  أن  كل مرحلة مبا يناسبها وجتتمع كلها يف ملهـوم واحـد هـو :   ،  العمرية

ــه     ــبة ل ــتعداداته وميــارس األدوار املناس ــه واس ــة لقدرات ــائ  املالئم ــوم بالوظ ،  يق
احليـاة   وينتج عن ذلك الشعور بالقيمة واألهمية واإلحساس جبديـة ،  واملتوقعة منه

 .  أو ما يسمى حتقيق الذات،  وةاياتها

تقديم خدمة لق اا الرتبية والتعليم واملسـاهمة فيمـا ي ـرأ مـن إصـالحات      
خمتللة مرب ين أهمية النشاط البدني والرياضي كنشـاط تربـوي تعليمـي وباعتمـاده     
على الوضعيات اإلدماجية اليت تنمي يف التلميذ كل القدرات واملهارات والكلـاءات  

 .  املكتبسة لتمكنه من وص  ذاته البدنية

ــة    ءأســلر االستقصــا ــة البدني ــدرة البحــوث يف جمــال الرتبي ــى ن ــي عل األول
 .  والرياضية واليت تربط بني بريقة التدريس بالكلاءات ووص  الذات البدنية

دور النشـاط البـدني الرياضـي مقتصـر فقـط      أن  اعتقاد الكثريين من املـربني 
وأن له جانا ترفيهي تروحيي فقط مهملـني  ،  ات احلركيةعلى ت وير بعض املهار

 .  اجلوانا األخرى

 الدراسات السابقة ذات العالقة : ـ  5

تعترب خ وة مراجعة الدراسات السابقة من أهم املراحل املعينـة علـى حـل    
ضـبط املـتغريات   أو  التخ ـيط أو  مشكلة البحث كما هلا من إسهامات يف التوجيـه 

 .  أو اإلثبات والنلي،  يوظلها يف احلكم واملقارنةأن  الباحث ميكنأن  كما

جيا مـن الدراسـات السـابقة ذات العالقـة إال     أن  وعلى الرةم من ما ميكن
أننا مل نعثر على العديد من الدراسات اليت تناولت بوجه اخلصـوص عالقـة بريقـة    

البدنية لـدى  التدريس بالكلاءات باعتبارها املتغري املستقل يف حبثنا ووص  الذات 
ولكـن بـالرةم مـن ذلـك اسـت عنا      ،  تالميذ املرحلة الثانوية باعتباره املتغري التـابع 

 .  احلصول على بعض الدراسات السابقة ذات العالقة
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 حناول ذكرها وإبرا  أهم النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسات  

 : األوىل  الدراسةأ ـ 

ير بالبات املرحلة الثانويـة يف  أجريت هذه الدراسة للتعرف على درجة تقد
البحرين لذاتهن البدنية وكذلك تقديرهن لذاتهن بصلة عامة للدكتورة : منـى صـاحل   

 .  2002ماي ،  األنصاري

بالبـة يف املرحلـة الثانويـة مـن      153أجريت هذه الدراسـة علـى عينـة مـن     
ت املنتةامات يف مـدراس و ارة الرتبيـة والتعلـيم يف  لكـة البحـرين وقـد عاجلـ       

 اإلركالية التالية :  
القـوة  ،  هل توجد عالقة بني تقدير الذات وأبعـاد الـذات البدنيـة )احلالـة البدنيـة      .1

الكلاءة الرياضية  لدى بالبات املرحلـة الثانويـة يف   ،  اجلاذبية اجلسمية،  البدنية
  لكة البحرين ؟

القـوة  ،  يـة هل توجد عالقة بني قيمة الـذات وأبعـاد الـذات البدنيـة )احلالـة البدن      .2
الكلاءة الرياضية  لدى بالبات املرحلـة الثانويـة يف   ،  اجلاذبية اجلسمية،  البدنية

 .   لكة البحرين ؟

 النتائج التالية :   إىلوتوصلت الدراسة 

 كان تقدير الذات بصلة عامة ألفراد عينة البحث متوس ا  . 

  من عينة الدراسة عن عدم رضاهن عن و ن اجلسم % 9. 54أظهرت  . 

 عينة البحث تقع أو انهن ضـمن احلـدود ال بيعيـة حسـا     أفراد  أن الغالبية من
 .  تقدير منةمة الصحة العاملية

      هنا  تباين يف تقدير عينة البحث ألبعـاد الـذات البدنيـة )اجلاذبيـة اجلسـمية  ،
 .  عينة البحثأفراد  قيمة الذات البدنية  بني،  احلالة البدنية

 الدراسة الثانية : ب ـ 

ة األستاذ الدكتور: كمال عـارف بـاهر واألسـتاذة الـدكتورة: سـعاد عبـد       دراس
الكريم موضوعها مقارنة تقدير ملهوم الذات اجلسـمية والبدنيـة بـني العبـات كـرة      

 :   إىلاليد وكرة ال ائرة وهدفت الدراسة 

       التعرف على اللروق يف تقدير ملهوم الـذات اجلسـمية والبدنيـة بـني العبـات
 .  ال ائرة كرة اليد والكرة

       التعرف على العالقة بني تقدير ملهوم الـذات اجلسـمية والبدنيـة بـني العبـات



 د .  أمحد لزرق 212

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 .  كرة اليد

       التعرف على العالقة بني تقدير ملهوم الـذات اجلسـمية والبدنيـة بـني العبـات
 .  كرة ال ائر

  العبة كرة اليـد  26 العبة من منتخا الكلية بواقع )52مشلت عينة البحث )
فيما لص منهج البحـث وإجراءاتـه امليدانيـة فقـد     أما ،  الكرة ال ائرة  العبة 26و)

استخدم الباحثان املـنهج الوصـلي ملالئمتـه ببيعـة مشـكلة البحـث كمـا اسـتخدم         
مقياس ملهوم الذات اجلسمية وملهوم الـذات البدنيـة مـن تصـميم وإعـداد الـدكتور       

 .  حممد حسن عالوي كأداة الجنا  البحث

 عن االستنتاجات التالية :   وقد أسلرت الدراسة
توجد عالقة اجيابية بني تقدير ملهوم الذات اجلسمية والذات البدنيـة لالعبـات    .1

 .  كرة اليد
تتميز العبات كرة اليد بتقدير ملهوم الذات اجلسمية والبدنيـة بصـورة اجيابيـة     .2

 .  عن العبات الكرة ال ائرة
مية والــذات البدنيــة مل تةهـر عالقــة اجيابيــة بــني تقــدير ملهـوم الــذات اجلســ   .3

 .  لالعبات الكرة ال ائرة

 حتديد مصطلحات البحث :  ـ  6

 :  تعريف الكفاءة   ـ 1ـ   6

تنعـت ملهـوم   أن  الكلاءة ويقول: ) ميكن Le boterf  2000يعرف البوتارف )
املعلومة بأنهـا ملهـوم متقلـا  ـا يـدل        (Heinz Von Foester )الكلاءة مبا نعت به 
يقصـد بالكلـاءة مـا يكـون قـد      ،  فلـي اجملـال الرتبـوي   ،  دالالته على تنوا وتعدد

اكتسبه رخص معني من معرفة وجتربة يف جمال من اجملاالت  ـا يع يـه ميـزة    
للـالن  أو .. . كـذا أو  بـرهن فـالن علـى كلاءاتـه يف كـذا     ،  ما يقيم من خالهلا فيقـال 

 .  كلاءات استثنائية  

 نشأة مقاربة الكفاءات :    ـ 2ـ   6

 إن ظهور مص لح الكلاءة يف امليدان الرتبوي إرارة للتعـبري اإلبسـتيمولوجي  
إن مص لح الكلاءة يسوده ةموغ كبري علـى حـد   ،  املعرفانية متدعيما للملاهيأو 

اللـرد املكتسبـا ملعـارف    أن  لـوني حبيـث  أو  تعبري كل من جاكيم دولـز وإدمـي  
يث نتحدث هنا عـن توظيـ    وتقنيات وقدرات التسيري هذا ال يعا أنه فرد كلؤ حب

 .  حمكم هلذه املوارد
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مقاربــة بيــداةوجيا الكلــاءات نشــأت نتيجــة أن  يتلــق أةلــا البــاحثني علــى
 ( Théorie constructuriste )همـا النةريـة البنائيـة      للصراا بني نةـريتني يف الـتعلم  

عـامل  والنةريـة السـلوكية الـيت يتزعمهـا ال     (Jean Piaget)اليت يتزعمها جان بياجيـه  
 .  Pavlov )(والعامل الروسي بافلوف  (Watson )األمريكي

 اللرد الـذي يـتعلم نـادرا مـا يوظـ  باقاتـه وقدراتـه       أن  يري حممد بوعالق
يـتم مـن   أن  ميكـن ،  أعلـى مسـتوى   إىلالتعلم ومن ثربم فإن ت ـوير القـدرات   أثناء 

حسـا   اهلـدف األمسـى  أن  حبيـث ،  خالل تبا برائق وأساليا بيداةوجية معرفية
 هذا الباحث يف هذه النةرية ليست تزويـد املـتعلم مبعـارف ومبعلومـات جـاهزة     
بقدر ما هو ت وير وتكي  نشابه العقلي والوجداني والنلسي احلركي لكي يصـبح  

 .  قادرا على استثمار قدراته وباقاته بشكل فعال

 : مستويات الكفاءة ـ  3ـ   6

يضـا مسـتويات باعتبارهـا    مثل مـا كـان لألهـداف مسـتويات فـإن للكلـاءة أ      
ومـن  ،  الصعا إىلملهوما ت وريا يبنى تدرجييا عرب مستويات متدرجة من السهل 

إذ يتحقـق  ،  مات التالميذ خالل مراحل متواليـة يتةهر يف تعل،  املركا إىلالبسيط 
 .  كل مستوى منها يف مرحلة تعليمية معينة

 : ( Compétence de base )أوال: الكفاءة القاعدية 

من الكلاءات وتتصل مباررة بالوحـدة التعليميـة وهـي    األول  تعترب املستوى
األساس الذي تبنى عليه بقية الكلاءات وإذا أخلق املتعلم يف اكتسـاب هـذه الكلـاءة    

 .  فإنه سيواجه صعوبات وعوائق يف بناء الكلاءات الالحقة،  مبؤرراتها اةددة

 : tape )é’( Compétence dثانيا: الكفاءة املرحلية 

يبنى هذا املستوى من جمموعة الكلـاءات القاعديـة األساسـية ويتحقـق بنـاء      
 أو ثالثيـا ،  هذا النوا من الكلاءات عرب مرحلة  منية ) سريورة   قد تستغرق رـهرا 

 ويتم بناؤها بالشكل التالي:،  أو سداسيا، 

 
 . مرحلية= كفاءة 3+ كفاءة قاعدية 2+ كفاءة قاعدية 1كفاءة قاعدية 
 : ( Compétence finale)ثالثا: الكفاءة اخلتامية 

وتتميـز ب ـابع رـامل وعـام     ،  وتعد ختامية كونها تص  عمـال كليـا منتهيـا   
وهي تعـرب عـن ملهـوم إدمـاجي جملموعـة مـن الكلـاءات املرحليـة يـتم بناؤهـا           

 .  بورأو  وتنميتها خالل سنة دراسية



 د .  أمحد لزرق 214

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 املعنى الرتبوي ملفهوم القدرة: ـ  7

حيث ظهـر كملهـوم   ،  ملهوم القدرة كما يعرف اليوم ملهوم حديث نسبيا إن
إذ كـان متصـال   ،  يف ميـدان علـم الـنلس الت بيقـي يف أواخـر القـرن التاسـع عشـر        

ويف بداية القرن العشرين اسـتعمل يف فرنسـا كمعيـار لقيـاس     ،  بالبحوث التجريبية
إىل أن ا امللهـوم يت ـور   ثـم أخـذ هـذ    Binet ). (A الذكاء يف أحبـاث اللريـد بينيـه    

أصبح يقصد به ما سيكون املتعلم قادرا على فعله عندما يكتسـا عـددا معينـا مـن     
 .  أمناط السلو  اليت يكون قد أكتسبها وتعلمها

 :  تعريف الذاتأ ـ   

هــو تكــوين معــريف مــنةم للمــدركات الشــعورية والتصــورات والتقييمــات 
عريلا نلسيا لذاته ويتكون ملهوم الـذات مـن   ويعتربه ت،  اخلاصة بالذات يبلوره اللرد

 أفكار اللرد الذاتية املنسقة اةددة األبعاد عن العناصر املختللة لكينونتـه الداخليـة  
وتشمل هذه العناصر املدركات والتصـورات الـيت حتـدد خصـائص     ،  اخلارجيةأو 

ذات الذات كما تنعكس إجرائيا يف وص  اللرد لذاته كما يتصورها هو )ملهـوم الـ  
اآلخـرين يف  أن  املدر   واملدركات والتصورات اليت حتـدد الصـورة الـيت يعتقـد    

اجملتمع يتصورها )ملهوم الذات االجتماعي  واملدركات والتصورات الـيت حتـدد   
 .  يكون عليها )ملهوم الذات امليثالي أن  الصورة امليثالية للشخص اليت يود

 أنواع الذات : ب ـ 

 ثة أنواا من الذات :  ثال إىلأرار وليم جيمس 
جسـم اللـرد علـى أسـرته      إىلوهي ذات  تدة حتتوي باإلضافة  الذات املادية : .1

 .  و تلكاته
 .  وتتضمن وجهة نةر اآلخرين حنو اللرد الذات االجتماعية : .2
 .  وتتضمن انلعاالت اللرد ورةباته الذات الروحية: .3

 أنواع تقدير الذات:ـ  8

 الذات البدنية:  ـ  1

استقراء حول الذات البدنية وجد بأنهـا عبـارة عـن قـدرة الرياضـي      من خالل 
وتوقعه عن قدراته الكامنة من خالل فهمـه االجيـابي لذاتـه وتقـديره لنقـاط ضـعله       

 .  وقوته مبا لدم تعزيز وت وير رخصيته وثقته بنلسه
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 الذات املهارية: ـ  2

مهـارات حركيـة   هي عبارة عن تقدير العا كرة اليد مثال ملا يتمتع بـه مـن   
ومــدى كلاءتــه واســتعداداته بالنســبة للمهــارات احلركيــة ،  خاصــة بلعبــة كــرة اليــد

 .  املختللة اليت تشكل يف جمموعها املهارات احلركية األساسية يف لعبة كرة اليد

 الذات اجلسمية :ـ  3

اجتاهات اللرد حنـو  إىل أن  (Fishor )لقد أثار حممد حسن عالوي نقال عن 
جلوانـا خمتللـة مـن رخصـيته وأن رـعور اللـرد بـأن        امـا  مؤرـرا ه جسمه متثل 
قد يليد كثريا يف التعـرف  ،  ضعيلاأو  قويا،  حنيلاأو  بدينا،  صغرياأو  جسمه كبريا

 .  على ملهومه لذاته والتعرف على منط سلوكه جتاه اآلخرين

تصـورات اجيابيـة   أو  ومن ناحية أخرى فإن األفراد الـذين لـديهم اجتاهـات   
 .  أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتلعة لتقدير ذاتهمحنو 

 املرحلة الثانوية: 

تعد مرحلة الثانوي من أهم املراحل الدراسية الـيت ميـر    : تعريف إجرائـي  ـ  
األوىل  حيـث تبـدأ مالمـح رخصـيته بـالةهور والتبلـور وتتشـكل النـواة        ،  بها اللرد
وتعـرف هـذه   ،  ونلسـيا ،  اعيـا واجتم،  وعقليا،  املستقبل تكوينا بدنياأفراد  لتكوين

أو ال ـور  ،  ومرحلـة املراهقـة هـي املرحلـة النمائيـة     ،  املرحلة مبرحلة املراهقـة 
الذي مير فيه النار  وهو اللرد ةـري الناضـج جسـميا وانلعاليـا وعقليـا واجتماعيـا       

       .  حنو بدء النضج اجلسمي والعقلي واالجتماعي

هـو  ،  النشاط البدني والرياضيأن  تشارلز يري ) بيوتشر  النشاط البدني:ـ  
وميـدان جتـري  هدفـه تكـوين املـوابن      ،  ذلك اجلزء املتكامل من الرتبية العامـة 

وذلـك عـن   ،  مـن الناحيـة البدنيـة والعقليـة واالنلعاليـة واالجتماعيـة       قالصاحل الالئ
 .  الذي اختري بهدف حتقيق هذه املهام،  بريق خمتل  النشاط البدني

 لنشاط البدني الرياضي : أهداف ا

 .  الصحة .1

 .  النمو احلركي .2

 .  التنشئة االجتماعية .3

 .  اهلدف العالجي .4

 .  التنمية العقلية .5



 د .  أمحد لزرق 216

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 الباب الثاني : الدراسة امليدانية 
 : منهجية البحث واإلجراءات امليدانيةاألول  الفصل

استخدمنا املنهج الوصلي باعتباره هو األكثر مالئمـة حلـل    مـنهج البحـث :  ـ  1
 .  إركالية البحث وقمنا بدراسة مسحية مقارنة

 .  ثانويات والية املسيلةتالميذ  جمتمع البحث :ـ  2
 .   من املرحلة الثانوية )السنة الثالثةمتمثلة يف تالميذ ذكور  عينة البحث : ـ  3

 جماالت البحث:  ـ   4    

،  2010 /2009متحورت دراسـتنا يف السـنة الدراسـية :     اجملال الزماني:ـ   1ـ   4
كمـا أنـه أجريـت الدراسـة االسـت العية يف رـهر       ،  م 2009ان القا من رهر سبتمرب

 .  م 2009أكتوبر

ــى    اجملــال املكــاني: ـ    2ـ    4 ــة املســيلة مو عــة عل تتمحــور دراســتنا يف والي
 .  من قتني مشالية وجنوبية

،  مقـرة ،  أوالد دراج،  الشمال وتضم الدوائر التالية ببلـدياتها : املسـيلة  من قة ـ  
 .  الشالل،  محام الضلعة

 . عني امللح،  بن سرور،  من قة اجلنوب وتضم الدوائر التالية ببلدياتها : بوسعادةـ  

4  ـ 3  ـ  اجملال البشـري  : مشلت الدراسة جمموعة من التالميـذ ذكـور والـذين    
بل  عددهم 562  ثلني جملتمع الدراسة املتكون حسا إحصاءات مديريـة الرتبيـة   
 ب ـ 5624 تلميذ من جمموا 13865 علما بأن عدد اإلناث كان  8241. 

  أداة البحث : ـ  5

موضوعية على ضـوء أهـداف البحـث    ـ   ثبات ـ   األسس العلمية لألداة صدق
مدى حتققها سـنقوم  وببيعة الدراسة وألجل اختيار فرضيات البحث والوقوف على 

بت بيق =مقياس وص  الـذات البدنيـة+ مـن تصـميم =هربـرت مـارش+ واقتبـاس        
ويشـمل املقيـاس كـل الصـلات اخلاصـة بالـذات       ،  الدكتور حممد حسـن عـالوي  

،  موسوعة االختبارات النلسـية للرياضـيني  ،  ) دكتور/ حممد حسن عالوي،  البدنية
 .   111ص،  1998،  1ط،  مركز الكتاب للنشر،  القاهرة

 أسلوب التحليل واملعاجلة اإلحصائية : ـ  

م تلري  بيانات االسـتبيانات الصـاحلة لغايـات الدراسـة     ثبعد مرحلة الت بيق 
عــن بريــق  اواملســتوفية اإلجابــة يف احلاســا اآللــي بغــرغ حتليلــها ومعاجلتهــ
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ــامج اإلحصــائي للعلــوم ــة الربن SPSS Statistical Package for Social االجتماعي

Science)   وقــد ،  وهــذا مــن أجــل مناقشــة اللرضــيات يف ضــوء أهــداف البحــث
 : استخدمنا األساليا اإلحصائية التالية

لدراسة العالقات بني فقرات حمـاور  ،  Pearsonحساب معامل ارتباط بريسون  .1
 .  )الصدق  االختبار؛ واةاور الثمانية مع االختبار ككل

ومعامالت االرتباط يف تقـنني  ،  onbachAlpha Crمعادلة أللا كرونباخ حساب  .2
 .  وحتديد اخلصائص السيكومرتية ألداة البحث )الثبات 

حساب النسا املئوية لتكرار إجابات عينة البحث على اختبـار وصـ  الـذات     .3
 البدنية للتالميذ  

درجــات وذلــك للتعــرف علــى ،  املتوســط احلســابي واالحنــراف املعيــاري .4
 .  اللروق بني حماور االختبار

 .  لداللة اللروق بني التكرارات ²  .5

 :األوىل  عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية

بـني بريقـة   ارتبابيـة  للتحقق من صـحة اللرضـية القائلـة انـه توجـد عالقـة       
التدريس بالكلاءات ووص  املةهر اخلارجي ومبا انـه توجـد تكـرارات اسـتخدمنا     

فتحصلنا على النتـائج  ،  التكرارات  لداللة اللروق بني 2كايف هذه اللرضية اختبار )
 .  17التالية واملتمثلة يف اجلدول رقم 

 ( حملور املظهر اخلارجي2قيم )كا: ( 17) جدول رقم 

الداللة  2كا الدرجة احملاور
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 املظهر اخلارجي
 304 258 التكرار

 10.54 90.45 النسبة املئوية 05. 0* 73. 3
الكلية الدرجة 

 الختبار الذات البدنية

 340 222 التكرار
  5.60 5.39 النسبة املئوية 001.0** 77.24

 01.0 دالة إحصائيا عند مستوى **  

 ثـم ،  العينـة أفـراد   مت حساب التكرار والنسبة املئوية للمةهر اخلارجي لكـل 
  مرتلعـة   لداللة اللروق بني الـدرجات )درجـة منخلضـة ودرجـة     2كامت حساب )

ومنخلضـة   % 10.54درجة املةهر اخلارجي مرتلعـة بنسـبة   أن  يتضح من اجلدولو
وعلـى درجـة    على حمـور املةهـر اخلـارجي     2كا)ويةهر من ت بيق  %90.45بنسبة 

ككـل   ولالختبـار  05.0هنا  داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أن  االختبار الكلية
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 .01.0عند مستوى الداللة 

وصــ  التالميــذ للمةهــر األول  اةــورأن  النتــائج تــدل علــىوعليــه فــإن 
 مـن جممـوا العينـة    304بتكرار %  10.54اخلارجي للجسم جاء بدرجة مرتلعة بنسبة 

   والشكل البياني يوضح أكثر النتائج املتحصل عليها   562

 عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية الثانية :

بـني بريقـة    ارتبابيـه للتحقق من صـحة اللرضـية القائلـة انـه توجـد عالقـة       
و مبا انه توجـد تكـرارات اسـتخدمنا يف هـذه اللرضـية      ،  التدريس ووص  التحمل

فتحصلنا على النتـائج التاليـة واملتمثلـة    ،    لداللة اللروق بني التكرارات2كااختبار )
 .18يف اجلدول رقم 

 ( حملور التحمل2قيم )كا:   (18)جدول رقم 

الداللة  2كا الدرجة احملاور
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 التحمل
 239 323 التكرار

 5.42 5.57 النسبة املئوية 001.0** 55.12
الدرجة الكلية الختبار 

 الذات البدنية

 340 222 التكرار
  5.60 5.39 النسبة املئوية 001.0** 77.24

 01.0دالة إحصائيا عند مستوى  ** 

ثـم مت حسـاب   ،  العينةأفراد  مت حساب التكرار والنسبة املئوية للتحمل لكل
يتضـح مـن   و    لداللة اللروق بني الدرجات )درجة منخلضة ودرجـة مرتلعـة  2كا)

ويةهـر مـن    %5.57ومنخلضـة بنسـبة    %5.42درجة التحمل مرتلعة بنسبة أن  اجلدول
هنـا  داللـة   أن  وعلـى درجـة االختبـار الكليـة     علـى حمـور التحمـل     2كـا )ت بيق 

 .01.0وللمقياس ككل عند مستوى الداللة  01.0إحصائية عند مستوى الداللة 

اةور الثاني وصـ  التالميـذ للتحمـل جـاء     أن  وعليه فإن النتائج تدل على
والشـكل   562ـ    مـن جممـوا العينـة ال    323بتكـرار   % 5.57بدرجة منخلضة بنسـبة  

 البياني يوضح أكثر النتائج املتحصل عليها:

 عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية الثالثة :

بـني بريقـة    ارتبابيـه للتحقق من صـحة اللرضـية القائلـة انـه توجـد عالقـة       
التدريس بالكلاءات ووص  املرونة ومبـا انـه توجـد تكـرارات اسـتخدمنا يف هـذه       

فتحصـلنا علـى النتـائج التاليـة     ،  اللروق بني التكرارات  لداللة 2كااللرضية اختبار )
 .19واملتمثلة يف اجلدول رقم 
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 ( حملور املرونة2قيم )كا:  (19) جدول رقم 

الداللة  2كا الدرجة اورــاملح
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 املرونة
 312 250 التكرار

 5.55 5.44 النسبة املئوية 001.0** 84.6
الكلية الختبار الدرجة 

 الذات البدنية

 340 222 التكرار
  5.60 5.39 النسبة املئوية 001.0** 77.24

 01.0دالة إحصائيا عند مستوى  **  

ثـم مت حسـاب   ،  العينةأفراد  مت حساب التكرار والنسبة املئوية للمرونة لكل
يتضـح مـن   و    لداللة اللروق بني الدرجات )درجة منخلضة ودرجـة مرتلعـة  2كا)

ويةهـر مـن    % 5.44ومنخلضـة بنسـبة    % 55درجة املرونة مرتلعة بنسبة أن  اجلدول
هنـا  داللـة   أن  وعلـى درجـة االختبـار الكليـة     علـى حمـور املرونـة     2كـا )ت بيق 

 .01.0وللمقياس ككل عند مستوى الداللة  01.0إحصائية عند مستوى الداللة 

اةـور الثالـث وصـ  التالميـذ ملرونـة       أن  وعليه فـإن النتـائج تـدل علـى    
 562مــن جممــوا العينــة  312بتكــرار  %5.55اجلســم جــاء بدرجــة مرتلعــة بنســبة 

 .والشكل البياني يوضح أكثر النتائج اةصل عليها

 عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية الرابعة :

بـني بريقـة    ارتبابيـه  للتحقق من صحة اللرضـية القائلـة انـه توجـد  عالقـة     
التدريس بالكلاءات ووص  التوافـق ومبـا انـه توجـد تكـرارات اسـتخدمنا يف هـذه        

فتحصـلنا علـى النتـائج التاليـة     ،    لداللة اللروق بني التكرارات2كااللرضية اختبار )
 .20واملتمثلة يف اجلدول رقم 

 ( حملور التوافق2قيم )كا( : 20جدول رقم )

الداللة  2كا الدرجة احملاور
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 التوافق
 328 234 التكرار

 4.58 6.41 النسبة املئوية **0.001 72.15
الدرجة الكلية الختبار 

 الذات البدنية

 340 222 التكرار
 5.60 5.39 النسبة املئوية **0.001 77.24

 01.0دالة إحصائيا عند مستوى  **  

مت حساب  ثم،  العينةأفراد  املئوية للتوافق لكلمت حساب التكرار والنسبة 
يتضح من و    لداللة اللروق بني الدرجات )درجة منخلضة ودرجة مرتلعة2كا)

ويةهر من  % 6.41ومنخلضة بنسبة  % 4.58درجة التوافق مرتلعة بنسبة أن  اجلدول
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هنا  داللة أن  وعلى درجة االختبار الكلية على حمور التوافق  2كا)ت بيق 
 . 01.0وللمقياس ككل عند مستوى الداللة  01.0إحصائية عند مستوى الداللة 

اةور الرابع وصـ  التالميـذ لصـلة التوافـق     أن  وعليه فإن النتائج تدل على
والشـكل   562مـن جممـوا العينـة     328بتكـرار   % 4. 58جاء بدرجة مرتلعـة بنسـبة   

 .  االبياني يوضح أكثر النتائج املتحصل عليه

 عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية اخلامسة :

بـني بريقـة    ارتبابيـة للتحقق من صـحة اللرضـية القائلـة انـه توجـد عالقـة       
ومبا انـه توجـد تكـرارات اسـتخدمنا يف هـذه      . التدريس بالكلاءات ووص  الصحة

فتحصـلنا علـى النتـائج التاليـة     ،    لداللة اللروق بني التكرارات2كااللرضية اختبار )
 .  21واملتمثلة يف اجلدول رقم 

 ( حملور الصحة2قيم )كا( : 21جدول رقم ) 

الداللة  2كا الدرجة احملاور
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 ةـالصح
 326 236 التكرار

 58 42 النسبة املئوية 001. 0** 41. 14
الدرجة الكلية الختبار 

 الذات البدنية

 340 222 التكرار
 5. 60 5. 39 النسبة املئوية 001. 0** 77. 24

 : 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى  **  

ثـم مت حسـاب   ،  العينةأفراد  مت حساب التكرار والنسبة املئوية للصحة لكل
يتضـح مـن   و    لداللة اللروق بني الدرجات )درجة منخلضة ودرجـة مرتلعـة  2كا)

ويةهـر مـن   %  42ومنخلضـة بنسـبة    % 58درجة الصـحة مرتلعـة بنسـبة    أن  اجلدول
هنـا  داللــة  أن  وعلـى درجـة االختبــار الكليـة    علـى حمــور الصـحة    2كـا )ت بيـق  

 .  01. 0وللمقياس ككل عند مستوى الداللة  01. 0إحصائية عند مستوى الداللة 
اةور اخلامس وص  التالميذ للصحة يف اجلسـم   أن  النتائج تدل على إن

والشـكل البيـاني    562من جمموا العينة  326بتكرار  % 58جاء بدرجة مرتلعة بنسبة 
 .  يوضح أكثر النتائج املتحصل عليها

 عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية السادسة :

بـني بريقـة    ارتبابيـة توجـد عالقـة    للتحقق من صـحة اللرضـية القائلـة انـه    
التدريس بالكلاءات ووص  النشاط البدني ومبا انـه توجـد تكـرارات اسـتخدمنا يف     

فتحصـلنا علـى النتـائج    ،    لداللة اللـروق بـني التكـرارات   2كاهذه اللرضية اختبار )
 .  22التالية واملتمثلة يف اجلدول رقم 
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 ( حملور النشاط البدني2قيم )كا( : 22جدول رقم )

الداللة  2كا الدرجة احملاور
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 النشاط البدني
 316 246 التكرار

 2. 56 8. 43 النسبة املئوية 003. 0** 71. 8
الدرجة الكلية الختبار 

 الذات البدنية

 340 222 التكرار
 5. 60 5. 39 النسبة املئوية 001. 0** 77. 24

 01. 0**دالة إحصائيا عند مستوى   

ثـم مت  ،  العينـة أفـراد   حساب التكرار والنسبة املئوية النشاط البـدني لكـل  مت 
     لداللـة اللـروق بـني الـدرجات )درجـة منخلضـة ودرجـة مرتلعـة        2كاحساب )

ومنخلضـة بنسـبة    % 2. 56مرتلعة بنسبة  النشاط البدنيدرجة أن  يتضح من اجلدولو
وعلى درجة االختبـار   على حمور املةهر اخلارجي  2كا)ويةهر من ت بيق  % 8. 43

وللمقيـاس ككـل عنـد     03. 0هنا  داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     أن  الكلية
اةـور السـادس وصـ     أن  وعليه فإن النتـائج تـدل علـى   ،   01. 0مستوى الداللة 

مـن جممـوا    316بتكـرار   % 2. 65التالميذ للنشاط البدني جاء بدرجة مرتلعة بنسبة 
 .  والشكل البياني يوضح أكثر النتائج املتحصل عليها 562العينة 

 عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية السابعة:

بـني بريقـة    ارتبابيـه للتحقق من صـحة اللرضـية القائلـة انـه توجـد عالقـة       
التدريس بالكلاءات ووص  الكلاءة الرياضية ومبـا انـه توجـد تكـرارات اسـتخدمنا      

فتحصلنا على النتـائج  ،    لداللة اللروق بني التكرارات2كاللرضية اختبار )يف هذه ا
 .  23التالية واملتمثلة يف اجلدول رقم 

 ( حملور الكفاءة الرياضية2( : قيم )كا23جدول رقم )

الداللة  2كا الدرجة احملاور
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 الكفاءة الرياضية
 321 241 التكرار

 1. 57 9. 42 النسبة املئوية 001. 0** 38. 11
الدرجة الكلية الختبار 

 الذات البدنية

 340 222 التكرار
  5. 60 5. 39 النسبة املئوية 001. 0** 77. 24

 01. 0**دالة إحصائيا عند مستوى   

ثـم مت  ،  العينةأفراد  مت حساب التكرار والنسبة املئوية الكلاءة الرياضية لكل
  لداللـة اللـروق بـني الـدرجات )درجـة منخلضـة ودرجـة مرتلعـة          2كـا حساب )

ومنخلضـة   % 1. 57مرتلعـة بنسـبة    الكلـاءة الرياضـية  درجة أن  يتضح من اجلدولو
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على حمـور الكلـاءة الرياضـية وعلـى درجـة        2كات بيق )ويةهر من %  9. 52بنسبة 
وللمقيـاس ككـل    01. 0هنا  داللة إحصائية عند مستوى الداللة أن  االختبار الكلية

 .  01. 0عند مستوى الداللة 
اةـور السـابع وصـ  التالميـذ للكلـاءة الرياضـية        أن  إن النتائج تدل على
والشـكل البيـاني    562من جمموا العينة  321بتكرار  % 1. 57جاء بردة مرتلعة بنسبة 

 يوضح أكثر النتائج املتحصل عليها  

 الثامنة :عرض وحتليل النتائج اخلاصة بالفرضية 

بـني بريقـة    ارتبابيـه للتحقق من صـحة اللرضـية القائلـة انـه توجـد عالقـة       
و مبـا انـه توجـد تكـرارات     ،  التدريس بالكلاءات ووص  مشوليـة اجلانـا البـدني   

فتحصـلنا  ،    لداللة اللـروق بـني التكـرارات   2كااستخدمنا يف هذه اللرضية اختبار )
 .  24ل رقم على النتائج التالية واملتمثلة يف اجلدو

 ( حملور مشولية اجلانب البدني2قيم )كا( : 24جدول رقم ) 

الداللة  2كا الدرجة احملاور
 مرتفعة منخفضة اإلحصائية

 مشولية اجلانب البدني
 332 230 التكرار

 1.59 9.40 النسبة املئوية 001.0** 51.18
الدرجة الكلية الختبار 

 الذات البدنية

 340 222 التكرار
  5.60 5.39 النسبة املئوية 001.0** 77.24

 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى  **  

،  العينـة أفـراد   مت حساب التكرار والنسبة املئوية مشولية اجلانا البدني لكل
   لداللــة اللــروق بــني الــدرجات )درجــة منخلضــة ودرجــة  2كــاثــم مت حســاب )

%  1.59مرتلعة بنسـبة   اجلانا البدنيمشولية درجة أن  يتضح من اجلدولو  مرتلعة

  على حمور مشولية اجلانا البـدني  2كاويةهر من ت بيق )% 9.40و منخلضة بنسبة 
 01.0عنـد مسـتوى الداللـة     هنـا  داللـة إحصـائية   أن  وعلى درجة االختبـار الكليـة  

 .  01. 0وللمقياس ككل عند مستوى الداللة 
اةـور الثـامن وصـ  التالميـذ لشـمولية اجلانـا       أن  إن النتائج تـدل علـى  

 562مــن جممــوا العينــة  332بتكــرار  %1.59البــدني جــاء بدرجــة مرتلعــة بنســبة  
 .  والشكل البياني يوضح أكثر النتائج املتحصل عليها

 خامتة الدراسة : 
لقد متكنا يف دراستنا هذه من املساهمة ولو جبـزء بسـيط يف الكشـ  عـن     
بعض اجلوانا اهلامة اليت متس رخصية التلميذ املراهق يف الثانوية اجلزائرية مـن  
خالل تسليط الضوء على العالقة االرتبابية بني بريقة التدريس بالكلاءات ووصـ   



  طريقة التدريس بالكفاءات وعالقتها بوصف الذات البدنية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 223

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 ـا يؤكـد علـى أن حصـة الرتبيـة      ،  رالذات البدنية لدى تالميذ األقسام النهائية ذكو
فهـي ذات مكانـة   ،  البدنية والرياضية مادة هلا أهـدافها الرتبويـة والتعليميـة والنلسـية    

وال ميكــن االســتغناء عنهــا يف مجيــع ،  هامــة يف املنةومــة الرتبويــة  اجلزائريــة
ين املراحل نةرا لدورها يف تنمية اجلوانا االجتماعية والبدنية والنلسـية مثـل تكـو   

صورة لللرد عن ذاته بشكل عام وصـوال إىل تكـوين ذاتـه البدنيـة وملـا جـاء تـبا        
بريقة التدريس بالكلاءات اليت جـاءت كنتيجـة حتميـة لت ـور ببيعـي لبيـداةوجيا       
األهداف حيث يتم التعلم عن بريق إدرا  العالقـات واألرـكال الـيت تنـتةم ضـمن      

ضـع املـتعلمني أمـام مشـكالت     وهـذا مـن خـالل و   ،  سياقها الوضعيات التعليميـة 
ضـمن أنشـ ة تعـاه أهـدافا     ،  تنمي قدراته العقليـة ،  متدرجة يف الصعوبة،  حقيقية

عقليــة ومهــارات جتعلــهم يف نهايــة امل ــاف قــادرين علــى ت بيــق تلــك القــدرات 
والكلاءات بشكل فعال وهذا ما يؤدي بالتلميـذ أن يـبا تصـور وإدرا  خبصـائص     

كمـا أنـه سـل     ،  ر ثقة وأمنـا يف معامالتـه مـع اآلخـرين    حتمية وحتديد اللرد أكث
يتص  بأنه يلتقد إىل الثقة يف قدراته حيث كلما ضع  تقبـل اللـرد لذاتـه ضـع      
مستوى توافقه النلسي وبالتـالي يصـعا عليـه خت ـي املشـاكل والصـعوبات الـيت        
يواجهها وتتعرغ إىل مواق  من الصراا النلسي واليت تؤثر على سلوكه اخلـاص  

 .  ومستوى أدائه

إن االهتمام بالذات البدنية ليس عمـال سـهال ميكـن تـوفريه يف إبـار احلجـم       
،  سا  يف األسـبوا  2الساعي املخصص ملادة الرتبية البدنية والرياضية وهو ساعتني )

ولكن املهم هو معرفة كيلية استغالل ،  بل أن األمر حيتم املمارسة املستمرة لتنميتها
وهـذا مبراجعـة مضـمون املنـاهج     ،  يف اجملـال احلسـي احلركـي   الكلاءات السابقة 

وهـذا  ،  الدراسية يف كل املواد وإعدادها بشكل تسلسلي لكي حتقـق املنـاهج هـدفها   
بتحويل األهداف الرتبوية ككل يف املواد ومنها النشاط البدني الرياضي الذي يتمارـي  

اعيــة مــع فئــة النةــائر مـع اجلوانــا الل ريــة املتمثلــة يف اللعــا والعالقـات االجتم  
واألصدقاء من جمرد رعارات إىل أهداف إجرائية سـلوكية وحركيـة ومهاريـة تعتمـد     
على القدرات الذهنية والبدنيـة حتـى ميكـن قيـاس تأثريهـا وحتقيقهـا داخـل القسـم         

وكذا إعداد املناهج الدراسية علي أساس مشـاركة كـل املـتعلمني مشـاركة     ،  الدراسي
والعمل على تنمية اجلسم من خالل كل ،  ارف وتعلم املهاراتفعالة يف اكتشاف املع

 . البدنية ،  املهارية،  االجتماعية،  احلركية،  مركبات النشاط البدني الرياضي )النلسية

بعــد حتليــل وإثــراء مــتغريات البحــث نةريــا وت بيــق  االسـتنتاجات العامــة :  
تلميـذ وبعـد مجـع البيانـات      562اختيار وص  الذات البدنية على عينة مكونـة مـن   

وعرضـها ومعاجلتهــا إحصــائيا ومناقشــة نتـائج الدراســة ومقارنتهــا مــع الدراســات   
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 استنتاج مايلي :   إىلتوصلنا يف حدود عينة الدراسة ،  السابقة ذات العالقة
كش  الدراسة احلالية أن التالميـذ املمارسـني للنشـاط البـدني الرياضـي يف      

ريقة احلديثة للتـدريس أي املقاربـة بالكلـاءات ميتلكـون     حصة الرتبية البدنية وبال 
 .  قدرات وكلاءات متكنهم من وص  ذاتهم البدنية مقارنة مع أقرانهم

أظهرت الدراسة احلالية أن  ارسة النشاط البدني الرياضـي هلـا دور اجيـابي    
سـابقا  يف معرفة التالميذ لذاتهم البدنية مع إمكانية معرفة تنمية الكلاءات املكتسـبة  

لتوظيلها يف الوضعيات اإلدماجية للخـروج بنجـا  مـن وضـعيات اإلرـكال الـيت       
 .  جيد التلميذ نلسه فيها

كشلت الدراسة احلالية عـن أهميـة البيداةوجيـة اجلديـدة الـيت تعتمـد علـى        
كلاءات التالميذ يف ربط العالقة والشراكة الرتبوية بني املربي والتالميذ وهذا لتنميتـه  

توجد عالقة اجيابية بني التـدريس بالكلـاءات ووصـ  الـذات     ،  ونلسيا وذهنيابدنيا 
 .  البدنية لدى تالميذ املرحلة الثانوية

خلصت الدراسة إىل أن املمارسة املنتةمة للنشاط البدني مع إدرا  كـال مـن   
التلميذ واألسـتاذ لبيداةوجيـة املقاربـة بالكلـاءات جتعـل مـن التالميـذ املمارسـني         

 .  البدنية والرياضية هم األفضل يف ت وير صلات الذات البدنية ووصلهاللرتبية 

 التوصيات :  

 االهتمام بتدعيم ملهوم الذات البدنية لدى تالميذ املرحلة الثانوية  . 
      االهتمام أكثر بتدعيم العوامل املؤثرة على تقدير ملهـوم الـذات البدنيـة بصـورة

 .  اجيابية لتنميتها وت ويرها
 ــ ــام بت ــذات    االهتم ــن واحــرتام ال ــى األم دعيم احلاجــات النلســية كاحلاجــة عل

 .  وتقديرها واحرتام اآلخرين
      ضرورة االهتمام بإدرا  وتقدير الذات البدنية لتأثريهـا الكـبري يف حتديـد حالـة

 .  التالميذ مبا يعز  ثقتهم يقدراتهم البدنية واملهارية
      اإلعـداد والتحصـيل   ضرورة تلعيل العمل املشـرت  بـني األسـتاذ والتلميـذ يف

 .  ملت لبات املستوى البدني واملهاري مبا لدم حالة التلميذ النلسية والبدنية
         اعتماد أساتذة الرتبية البدنيـة علـى الصـي  العلميـة يف تـدريس املـادة حسـا

بيداةوجية املقاربة بالكلاءات واالبتعاد عن االرجتال يف عمليـة بنـاء وت ـوير    
 .  مستوى التالميذ
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حتديد معايري التوجيه حنو خمتلف مراكز اللعب التوجيه الرتبوي الرياضي 

سنة( يف الرياضة  15ـ  12يف كرة القدم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة )

 املدرسية

  د.  لعموري حديوش 

 امللخص:

التوجيه الرياضي هو العمليـة الـيت تهـتم مبسـاعدة اللـرد يف اختيـار نوعيـة        
بصـلة عامـة يـتم بتوافـق امليـول       النشاط الرياضي الذي يناسبه والتوجيـه الرياضـي  

،  والقدرات مع املت لبات أي مبيول وقدرات التلميذ مع مت لبات النشـاط املختـار  
كمـا يهـدف   . فالتوجيه له دور كبري يف ت وير وحتسني مستوى املمارسة الرياضـية 

هذا البحث إىل التعرف علـى اةـددات واملعـايري الـيت نسـت يع االعتمـاد عليهـا        
  ميذ ملختل  مراكز اللعا يف كـرة القـدم يف إبـار الرياضـة املدرسـية     لتوجيه التال

وكذا الكش  على القدرات اخلاصة بالتالميذ وتوجيهها توجيها سـليما وفـق أسـس    
ومعـــايري علميـــة تراعـــى فيهـــا اســـتعدادات والقـــدرات البدنيـــة و املرفولوجيـــة 

ذا البحـث سـنحدد   فمـن خـالل هـ   . والليزيولوجية واملهارية وكذا العقليـة والنلسـية  
 .  املعايري اخلاصة بالتوجيه يف رياضة كرة القدم حنو خمتل  مراكز اللعا

 : مقدمةـ  1

وصـار عنوانـا للتميـز    ،  إن التلوق الرياضي هو هدف يصـبوا إليـه كـل فـرد    
والتقدم بالنسبة لعدة دول مت ورة حبيث سـخر للرياضـيني كـل اإلمكانـات الال مـة      

ويصـبحوا بـذلك   ،  متثيال يف املنافسات القارية والدوليـة لكي ميثلوا بلدهم أحسن 
هلـذا فقـد عمـد املختصـون يف اجملـال      . أب اال قوميني حيةـون بـاحرتام اجلميـع   

حصر املواصلات اخلاصة اليت متيز  ارسي كل نشاط من األنشـ ة   إىلالرياضي 
ميـة  الرياضية عن اآلخرين و ذلك بهدف االعتماد على هذه املواصلات كقاعـدة عل 

 .  مستويات عليا من األداء إىلالختيار و توجيه الرياضي النار  والوصول به 

تعد رياضة كرة القدم من األلعاب اللرقية اليت تتميـز بقـدرات عديـدة منهـا     و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 



 حديوش لعموري 228

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

البدنية و املهارية و اخل  ية و العقلية ما هلذه القـدرات مـن دور فاعـل يف حتقيـق     
 .  أعلى مستوى فا للعلبة

يتم إال إذا كـان هنـا  توجيـه علمـي مـدروس       بهذا املستوى ال وان االرتقاء
عقلية وترقية كـل مـا   أو  خ  يةأو  يشمل كل املرتكزات العلمية سواء كانت بدنية

اجملهود الـذي  أن . املبارياتأو  املنافسةأثناء  من رانه إظهار املستوى اللا اجليد
البـدني واملهـاري إمنـا تلاعـل     املباراة ال يقتصر على اجملهـود  أثناء  يبذله الالعا

كامل بني أجهزة اجلسم الوظيلية و العقلية بغية إنتاج مستوى فا جيـد عـن بـرق    
. فا يسر النـاظر أداء  الربط بني الصلات البدنية واملهارية و بتوافق تام مينح الالعا

املباراة ومن هذه احلركـات اجلـري   أثناء  العا كرة القدم يؤدي حركات كثريةأن 
قانونيـة بسـبا اجلهـد    أو  قلز و االرتداد الـذي جيعلـه يرتكـا أخ ـاء مهاريـة     و ال

بسـا  و. املبذول من جهة ووجـود الالعـا املنـافس وحتركاتـه مـن جهـة أخـرى       
 بدنيـة ،  اليت تتداخل فيها مـتغريات عـدة ) فيزيولوجيـة   ،  ال بيعة املعقدة لكرة لقدم

عا يف كـرة القـدم تت لـا مقـاييس     مراكز اللأن  كما.  . .. اجتماعية،  نلسية،  تقنية
لذا جيـا  .. . فلكل مركز مت لباته البدنية و املرفولوجية و النلسية،  ومعايري خاصة

ويعد التوجيه الرياضي من اجملاالت املهتم بهـا حـديثا   . مراعاة مت لبات كل مركز
والوصـول    نةرا لألهمية الكبرية اليت يؤديها يف تنمية اللرد وحتقيق اللعالية الال مة

 أعلى مستوى  كن لللرد مع إمكانية التنبؤ مبساره املستقبلي يف سـن مبكـرة   إىل
وذلك باكتشاف استعداداته وقدراته الل رية عن بريـق االختبـارات اخلاصـة سـواء     ، 

و التوجيـه الرتبـوي الرياضـي يهـتم     . انا النلسي أو العقلـي أو البـدني  كانت يف اجل
البدنيـة والرياضـية املناسـبة مـن خـالل التعـرف علـى        األنش ة  إىلبتوجيه التالميذ 

حـد   إىلوالذي يضـمن فيـه   ،  االختصاصات األكثر تناسبا مع قدرات وميول األفراد
 .  النجا  ويست يع تأدية الدور الذي ينتةر منه صمعترب فر

 سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل التالي:

 لقـدم  حنو خمتل  مراكز اللعا يف كـرة ا  ما هي املعايري اةددة للتوجيه
   سنة يف الرياضة املدرسة؟15ـ  12لدى تالميذ ال ور املتوسط )

 ومن هذا التساؤل العام ن ر  التساؤالت التالية:

   التوافقيــة ،  الوظيليــة،  املرفولوجيــة،  املهاريــة،  البدنيــة ملعــايريا مــا هــي
 رة القدم ؟  حنو خمتل  مراكز اللعا يف ك اةددة للتوجيه

 حنـو خمتلـ  مراكـز اللعـا يف       اةددة للتوجيـه ملعايري العقلية ا ما هي
 كرة القدم ؟
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   ما هي املعايري النلسية اةددة للتوجيه حنو خمتل  مراكز اللعا يف كرة القدم؟ 

 الفرضيات :ـ  2

التوجيه الرتبوي الرياضي حنو خمتل  مراكـز اللعـا يف    الفرضـية العامـة :  أ ـ  
،  املهاريـة ،  كرة القـدم يـتم بتوافـق ميـول و اسـتعدادات و قـدرات التالميـذ البدنيـة        

العقلية و النلسية مع و مت لبات مراكـز اللعـا   ،  التوافقية،  الوظيلية،  املرفولوجية
  .  املختللة

 الفرضيات اجلزئية: ب ـ 

  إىلحنــو خمتلــ  مراكــز اللعــا يف كــرة القــدم  لضــع توجيــه التالميــذ 
 .  وظيلية وتوافقية،  مرفولوجية،  استعدادات وقدرات بدنية

 إىللضــع  خمتلــ  مراكــز اللعــا يف كــرة القــدم  توجيــه التالميــذ حنــو 
 .  استعدادات وقدرات عقلية

 إىللضــع  خمتلــ  مراكــز اللعــا يف كــرة القــدم  توجيــه التالميــذ حنــو 
 .  استعدادات وقدرات النلسية

 : أهمية البحثـ  3

 .  متكني األفراد من االستلادة من توجيه موافق لقدراتهم واستعداداتهم

توسيعه قاعدة املمارسني املتخصصني بالنسبة لكل أنواا األنشـ ة الرياضـية   
 خنبة مناسبة للمنافسات الدولية إىللتمكني من الوصول 

ناسا عن قدراته املكنونة فيه يف املركـز والنشـاط   السما  لللرد بالتعبري امل
املناسا له  ا يساعده علـى حتقيـق التـوا ن النلسـي والثقـة بـالنلس واإلحسـاس        

 بالدور االجيابي الذي يعود باللرد بالنمو النلسي اجليد

من خالل عملية البحث عن الدراسات السـابقة ملوضـوا    : الدراسات السابقة
اليت تناولت موضوا  حتديـد معـايري وحمـددات التوجيـه     حبثي مل أجد الدراسات 

،  وبصلة خاصة يف البيئـة اجلزائريـة  ،  ملمارسة النشاط الرياضي املناسا الرياضي
ماعدا دراسة  قـام بهـا الـدكتور بـن رـرنني عبـد احلميـد حتـت عنـوان : حمـددات           

ــا      ــة حس ــية اجلماعي ــة والرياض ــ ة البدني ــدي لألنش ــي القاع ــه الرياض أراء التوجي
سنة  وقد مشلـت هـذه الدارسـة اةـددات اخلاصـة      14 ـ10خمتصني لللئة السنية )

بعـض النتـائج منهـا اختيـار اللـرد لنـوا        إىلبالتوجه الرياضي القاعدي وقد توصل 
توجيه يراعي جمموعة مـن   إىللضع أن  النشاط البدني والرياغ املمارس جيا

اختيــار اللــرد لنــوا النشــاط البــدني  وكــذلك. وقدراتــه البدنيــة وتوافقيــة هاســتعدادات
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 هتوجيـه يراعـي جمموعـة مـن اسـتعدادات      إىللضع أن  والرياغ املمارس جيا
اختيار اللرد لنوا النشـاط البـدني والريـاغ    إىل أن وقدراته العقلية و توصل كذلك 

وقدراتـه   هتوجيـه يراعـي جمموعـة مـن اسـتعدادات      إىللضـع  أن  املمارس جيـا 
 . النلسية

 املفاهيم املستخدمة يف الدراسة:ـ  4
 : تعريف التوجيه ـ  1ـ  4

 إىليف معـاجم اللغـة العربيـة     يشري مصـ لح التوجيـه    أ ـ التعريف اللغوي : 
أو . : ويقصد به داللة علـى الوجهـة الصـحيحة   توجيها،  يوجه،  وجه مصدر اللعل :
: العربـي األساسـي  وجاء يف املعجـم    )1991،  وآخرونعلي بن هادية  (انقاد واتبع 

أو جعلـه يأخـذ اجتاهـا    ،  جهة مـن اجلهـات   إىل يءأدار الشأي  وجه توجه توجها
 )1998،  آخرونمحد العابد و أ (معيننا

لقـد اختلـ  العلمـاء يف إع ـاء تعريـ  دقيـق        ب ـ التعريـف االصـطالحي :   
،  خالصة جتمع بني التعـاري  الـيت سـنقدمها    إىلنصل أن  ولكن ميكننا،  للتوجيه

 .  نربط بينها من باب اإلفادةو

 إىل) جممـوا اخلـدمات الـيت تهـدف     أن  يعرف سعد جالل التوجيـه علـى  
ويستغل إمكانيته مـن قـدرات و   ،  ويلهم مشاكله،  يلهم نلسهأن  مساعدة اللرد على

فيحـدد مـن خالهلـا    ،  واستعدادات و ميول و انـه يسـتغل إمكانيـات بيئيـة    ،  مهارات
 .  إمكانياته من ناحية و اإلمكانيات اخلارجية من ناحية أخرىأهدافا تتلق مع 

فيـتمكن بـذلك مـن حـل     ،  و تعقـل ،  و لتار ال رق اةققة هلـا حبكمـة  
فيبلـ   ،  تكيلـه مـع نلسـه و مـع جمتمعـه      إىلويؤدي ذلـك  ،  مشاكله حلوال علمية

 )1992،  سعد جالل (. يبلغه مع النمو و النجا  والتكاملأن  أقصى ما ميكن

يعرف التوجيه على أنه جممـوا اخلـدمات الـيت تقـدم       التوجيـه الرياضـي:  ج ـ 
جمموعــة مــن األنشــ ة أو  لألفــراد قصــد مســاعدتهم علــى اختيــار نشــاط رياضــي

 الرياضية املالئمة لقدراته واستعداداته وميوله  

 مفهوم املراهقة:ـ   2ـ  4

 املراهقة لغة:أ ـ 

بل  مبلـ  الرجـال فهـو    راهق الغالم أي ،  لعرب البن منةورجاء على لسان ا
املراهق الغالم الـذي قـارب   ،  فهو مراهق إذا قارب االحتالم،  وراهق الغالم،  مراهق
 إىل هقة وةالم راهق و ذلـك ابـن العشـر   و يقال جارية را،  و جارية مراهقة،  احللم
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  )1997 ل مجال الدين إبن منصورضأبو الل (إحدى عشر

 الالتينية:يف اللغة أما 

أي ينمـو علـى   ،  مبعنى يكـرب  Adolescersمراهقة مشتقة من اللعل الالتيا 
  )1997،  كمال الدسوقي (. يبل  مبل  سن الرردأن  متام النضج و على

املراهقة مـن الناحيـة االصـ الحية هـي للـ  وصـلي        املراهقـة اصـطالحا:  ب ـ  
 ناضـج انلعاليـا جسـميا و    ي لق على املرحلة اليت يقرتب فيها ال لل وهو فرد ةري

وهكـذا أصـبحت املراهقـة    ،  مـن مرحلـة البلـوخ ثـم الررـد ثـم الرجولـة       ،  عقليا
مبعناها العلمي هي املرحلة اليت تبدأ بـالبلوخ و تنتهـي بالررـد و اكتمـال النضـج      

 رابح تركـي  (. فهي عملية بيولوجية عضوية يف بدايتها و ظاهرة اجتماعية يف نهايتها
 ،1990(  

،  العلميـة ،  هي جمموا العمليات و ال رق البيداةوجيـة  الرياضـة املدرسـية:  ج ـ  
الصحية و الرياضية اليت بإتباعها تكسا اجلسم الصحة و القـوة و الررـاقة   ،  ال بية

 .   1980،  حممد سالمة هيمإبرا). و اعتدال القوام

 النشاط البدني الرياضي الرتبوي الالصفي اخلارجي:ـ   3ـ  4

تشرت  فيه مـع  أو  هو ذلك النشاط الرياضي الذي تنةمه املدرسة تعريفـه: أ ـ  
 (هيئات أخرى بتنةيم مسابقات و مباريات تشرت  فيهـا اللـرق الرياضـية للمدرسـة    

وهو رافد من روافد الرتبيـة البدنيـة و    )1990،  احلمامحي حممد،  اخلولي أنورأمني 
إدارتهـم  أو  م بتمثيـل مدارسـهم  يعا بال الب املتميزين رياضـيا مـن خـالل قيـامه    

 .  التعليمية يف اللقاءات الرياضية الودية و الرمسية

 تعريف كرة القدم:ـ  4ـ  4

 التعريف الغوي:أ ـ 

،  هــي كلمــة التينيــة وتعــا ركــل الكــرة بالقــدم  ) Foot Ball (كــرة القــدم 
أمـا  أو كـرة القـدم األمريكيـة     Rugby فاألمريكيون يعتربونها مبا يسمى عندهم بـال 

 .  Soccerكرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها تسمى

متـارس م ن ـرف   ،  كرة القدم هي رياضـة مجاعيـة   التعريف االصطالحي:ب ـ  
مجيع الناس كما أرار إليها رومي مجيل: كرة القدم قبل كل ريء رياضـة مجاعيـة   

 .  )1986رومي مجيل (عيتكي  معها كل أصناف اجملتم

كـرة القـدم هـي رياضـة مجاعيـة متـارس م ن ـرف         التعريف اإلجرائـي: ح ـ  
تلعـا  ،  العبـا 11كما تلعا بني فريقني يتـأل  كـل منهمـا مـن     ،  مجيع األصناف
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يف نهاية كل برف مـن برفيهـا مرمـى    ،  بواس ة كرة منلوخة فوق أرضية مست يلة
مـى بلمسـها باليـدين    ويتم حتريك الكرة بواس ة األقدام وال يسمح إال حلارس املر

و حكمان للتماس وحكم رابـع ملراقبـة   ،  ويشرف على حتكيم املباراة حكم وسط
و إذا انتهـت املبـاراة   ،  د 15د وفرتة راحة مدتها  90الوقت حبيث توقيت املباراة هو 

 بالتعادل يف حلة مقابالت الكأس فيكون هنا  رربني إضـافيني وقـت كـل منهمـا    
أجـراء ضـربات    إىل الشوبني اإلضافيني يض ر احلكـم  د ويف حالة التعادل يف 15

 .  اجلزاء للصل اللريقني

ملهـوم مراكـز اللعـا ميكـن حتديـده بـاملوقع        مراكز اللعب يف كرة القـدم: 
الذي حيدد لالعا يف البناء املتكامل لالع  اللريق حيث يقوم مـن خاللـه بتنليـذ    

لكـل مركـز واجبـات    . ضـوعية و واجباته اهلجومية و الدفاعية يف إبار اخل ط املو
  حمددة يؤديها الالعا خالل املباراة ان القا من بريقة اللعا واخل ـط املسـتخدمة  
وتساعد عملية حتديـد مراكـز اللعـا يف حتديـد املهـام والواجبـات فـان حتديـد         

املهام وتنليذ اخل ـط املختللـة   أداء  حد كبري عدم التعارغ يف إىلاملراكز يضمن 
ذلك فان هذا التحديد ملراكز اللعـا يضـمن مـن جهـة      إىلباإلضافة ،  من امللعا

أخرى التنسيق و التنةيم يف تغ ية جوانا امللعا املختللـة دون إهمـال ملسـاحة    
تو يـع املهـام واألداء يف   أن . معينة قد تكون ذات أهمية يف سري جمريـات املبـاراة  

وملمـا لتكامـل األداء    صورة مراكز هلـا مت لبـات األداء اخلاصـة بهـا مـا ال حيويـا      
  )1994،  إبراهيم مليت  (موتوفري اجلهد يف كرة القد

مت لبـات بدنيـة عاليـة جـدًا تليـده وتسـاعده        إىلإن العا كرة القدم حيتاج 
على تنليذ املهارات األساسـية ملـا متلكـه هـذه اللعبـة مـن سـرعة عاليـة يف األداء         

ني الذي جيعل املبـاراة دائمـة   داخل مساحة صغرية فضال عن عدد القليل من الالعب
احلركة وخالية من التوق  الن من واجبات كـل العـا هـي اهلجـوم والـدفاا يف      

أفضـل   أعلى املستويات يف هـذه اللعبـة وحتقيـق    إىلنلس الوقت وذلك هللوصول 
،  خ  ـي ،  مهـاري ،  االجنا ات وجيا إعداد اللريق إعدادا متعدد اجلوانـا )بـدني  

اإلعــداد املختللــة هــذه متصــلة ومرتاب ــة كــال منهــا   وتربــوي  وجوانــا،  نلســي
منهـا لـه تـأثري سـل  علـى اإلعـداد النهـائي        أي  باجلوانا األخرى وان اإلخالل يف

يالئهـا مجيعـًا االهتمـام الـذي تسـتحقه يف الـربامج التدريبيـة        إلللريق لذلك وجا 
رة القـدم  العا كـ أن  هحيث.  1987،  سامي الصلار وأخرونلتحقيق نتائج متميزةه )

  دقيقـة  90وقـت املبـاراة )  أن  جييد اللعا يف كافـة منـابق امللعـا ومبـا    أن  البد
حركــات ســريعة وان القــات أداء  رــوبني والــيت تت لــا مــن الالعــا إىلتقســم 

متعددة يف أوقات متكررة فكل ذلك اليتحقق مامل ميتلك الالعا القـدرات البدنيـة   
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    2005امحد؛ عماد  بريلى أكمل وجهه )املباراة عأداء  العالية واليت متكنه من

 بدنيـة و ال اتالقـدر  عالقـة ومن هنـا بـر ت أهميـة البحـث يف معرفـة مـدى       
يـة و املرفولوجيــة واللســيولوجية والنلســية والعقليــة مــع  مت لبــات مراكــز  املهار

 .  اللعا يف كرة القدم

بهــدف حتديــد الصــلات البدنيــة اخلاصــة وبعــد اإلبــالا علــى املصــادر  و 
هذا اجلانا قـام الباحـث بعـرغ القـدرات البدنيـة اخلاصـة الـيت مت         واألحباث يف
اخلرباء  واملختصني يف جمـال كـرة القـدم     و من  املصادر العلمية احلصول عليها
 1987بنيـامني وآخـرون  )تلـق مـع بنيـامني بلوم   الـيت ت  الصلات البدنية وقد مت اختيار

سـرعة رد  ،  األداءسـرعة  ،  حتمـل القـوة  ،  ةالقوة املميزة بالسرع،  لقوة االنلجاريةا 
القوة االنلجارية لألبـراف  ،  السرعة احلركية،  حتمل السرعة،  األداءحتمل ،  اللعل
 .  التحمل العام،  املرونة،  الرراقة،  حتمل القوة،  السللى

  2000،  أسامة كامل راتا)تتضمن كل من املهارات النلسية يف الرياضة :  

 .  القدرة على االسرتخاء ـ  القدرة على التصور   ـ   

 القدرة على الرتكيز االنتباه      ـ   

 القدرة على مواجهة القلق ـ   

 الثقة بالنلس      ـ   

 دافعية االجنا  الرياضي ـ   

 .  )1984،  عالوي حممد حسن  ( :إىلقسم املهارات األساسية نوت

 ضرب الكرة بالقدم )املناولة والتهدي  ـ 

 املراوةة واخلدااـ 

 دحرجة الكرةـ 

 ضرب الكرة بالرأسـ 

 السي رة على الكرة ) اإلمخاد ـ 

 اجلري بالكرة  ـ 

 مهامجة الكرةـ 

 الرمية اجلانبية ـ 

 مهارات حارس املرمى  ـ 

لتلبية مت لبات التوجيه لكرة القدم جيا توسيع وظـائ  الالعـبني و تقـديم    



 حديوش لعموري 234

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

الن جمموعة معقدة كلريـق كـرة القـدم    ،  تكوين حمكم ومنسجم ومتعدد األركال
لية من التنةيم الذي يل  فيه تو يع املهام املت لبـات اخلاصـة   ادرجة ع إىلحيتاج 

 .  بالوظيلة اليت يقوم بها الالعا

 :متطلبات العب كرة القدم احلديث حسب مراكز اللعب

 متطلبات العب الدفاع:

ع اسـتخدام ظهـري الوسـط    اللريق بالدفاا من حلةة فقدان الكرة مأفراد  يقوم
خاصة الةهري القشاش واحلر والدفاا القـوي ضـد اجلنـاحني و مـراقبتهم الالصـقة      
وكذا املراقبـة اللصـقية للمهـامجني اخل ـرين وعـدم التهـور واالنـدفاا عنـد القلـة          

حنلـي  (. مـع عـودة العبـوا الوسـط لغلـق من قـة اللعـا املبارـرة اخل ـرة          العددية
  )1995،  حممود

  : عيب اهلجوممتطلبات ال

أن يعمل مجيع اللريق على تنليذ خ ط اللعا الـيت تـدربوا عليهـا مسـاعدة     
الزميل املستحوذ على الكرة وجري الالعا احلر) املهـاجم  مـائال أمـام و خلـ      
املدافعني مع مساعدة الزميل الذي معه الكرة يف الوسط و خلق مسـاحة فارةـة يف   

،  فسح اجملال اهلجومي ملدافع اجلنا  الذي تصـعا مراقبتـه   إىلاجلنا  باإلضافة 
 .  القادم من اخلل  و املشاركة يف إنهاء اهلجوم بأكرب عدد  كن

 متطلبات العيب الوسط:

وتعترب من قة الوسط املن قـة الـيت   ،  يعترب حلقة وصل بني اهلجوم و الدفاا
ل هذا فـان العـ  الوسـط هـم     ك إىلباإلضافة ،  مير منها أكثر الالعبني ذهابا وإيابا

،  و حتويل اجتاه اللعا من جانا ألخـر ،  أحسن الالعبني املساندين خلط اهلجوم
ي  واهلجـوم  التهـد ،  ت بيق مبدأ االحتلاظ بالكرة والبـدء بت بيـق اخل ـط اهلجوميـة    

املراقبـة القويـة لالعـ     ،  تشـكيل جـدار الـدفاا األول) الـدفاا املتقـدم      ،  املبارر
 .  اخلصم

 تطلبات مدافعي اجلناح:م

ألـزم املـدافعني املشـاركة يف اهلجـوم وإجناحـه      ،  التقدم يف خ ـط اللعـا  
باعتبارهم يتقدمون من اخلل  حيث تصعا مراقبتهم وحريتهم مـن فكـرة االلتـزام    

  0200،  جميد املوىل فقمو،  إمساعيلامر حمسن ت)بالدفاا فقط

باعتبارهـا منـابق هجوميـة ةـري     ولوجود اللراةات الواسـعة عنـد األجنحـة    
و صـعوبة التغ يـة مـن املـدافعني      وكذا قلة املدافعني يف املنابق اجلانبيـة  مباررة
ولــذلك تتلقــى كــرة القــدم احلديثــة واجبــات إضــافية ملــدافعي اجلنــا     أنلســهم
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و يـتم هـذا   ،  مهـامجني إنهـاء اهلجـوم    إىلمهـامجني جنـا  وحتـى     إىلبتحويلهم 
االحتلـاظ بالعـ  خـط الوسـط كـاملني حتـى يـتمكن مـن          خاصة إذا أراد املدرب

 .  التحكم يف وسط امللعا

والتوجيه يهتم كذلك بقدرات التلميذ كشرط أساسـي لتوجيهـه بالنسـبة لللئـة     
مرحلـة املراهقـة املبكـرة و الـيت     أي  املدروسة تتمثل يف تالميذ ال ـور املتوسـط  

 تتميز بعدة خصائص:

 املراهقة:أثناء  الصفات البدنية

 القوة:

تزداد القوة امل لقة عند األوالد بصورة أسرا يف مسـتواها كمـا    ـ   1ـ   7ـ   3
وتتضـح كلـاءات املراهـق للتغلـا علـى املقاومـة       ،  نالح  ت ور القوة االنلجارية
 .  بسرعة كبرية للتقلص العضلي

 السرعة: ـ  2ـ  7ـ  3

 اكتمال سـري  ترتبط السرعة بتغري حركة العمليات العصبية اليت يعرب عنها يف
،  ومسـتوى التناسـق العصـ    ،  عمليات اإلثارة يف أجهزة خمتللة للجهـا  العصـ   

مرونة و التواء األلياف العضلية و فعالية التناسق يف العضلة مع تغري مسـتوى القـوة   
 .  و املرونة و الكلاءة التناسقية للصلات اإلرادية

 املرونة: ـ  3ـ  7ـ  3

هـق بوصـوهلا ألكـرب قابليـة حتـر  للملاصـل       تتص  هده الصلة عنـد املرا 
و تكون مؤررات املرونة اخلاملة أعلى من مؤرـرات  ،  نتيجة لتأثر القوة اخلارجية

املرونة النش ة دائمـا و يـتم حتديـد مسـتوى املرونـة عـن بريـق قابليـة حتريـك          
وصلات املرونة للعضـالت واألرب ـة وعـن بريـق مقـاييس الضـخامة       ،  امللاصل

 .  ثري اجلها  العص  املركزيالعضلية و تأ

 التحمل: 4ـ  7ـ  3

يتم بلوخ املسـتوى العـالي يف التحمـل عنـد املراهـق بعـد بلـوخ املسـتوى         
ويف التحول العام تلهم كلاءة املراهـق بالعمـل   ،  األعةم للسرعة والرراقة واملرونة

ال ويل بشكل فعال و مستمر والذي يشار  فيه اجلزء األعةم من اجلهـا  العضـلي   
استخدام ثالث أنواا مـن مصـادر تكـون     إىلنتيجة للتلاعالت الكيميائية اليت تستند 

  1989،  ) ريسان خريبط حممد. ال اقة الالسيدية لغا ية و عا ية

 .  وخت  الشحنة االنلعالية نسبيا،  بهذا الصراا نوعا ما ال االنفعالي:يف اجمل
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يةهــر الــتلكري املوضــوعي و يصــبح أكثــر خصوصــا  يف اجملــال العقلــي:
 .  التكي  مع الواقع إىلو أكثر سعيا ،  لألةراغ العلمية

ينتقل مركز الثقـل يف احليـاة النلسـية مـن االهتمـام       يف اجملال االجتماعي:
  1990،  الرمحن عيسوي. )ا. الرةبة يف التوافق مع اجملتمع إىلبالذات 

ملركـز لعـا   أو  نشاط رياضـي  ككـرة القـدم    إىلاملراهق أو  فتوجيه ال لل
املركــز أو  معـني يـتم بدراسـة و حتليــل لقـدرات التلميـذ وكــذا مت لبـات النشـاط       

التلميـذ   وكذلك معرفة ميول التلميذ فالتوجيه بصلة عامة يتم بتوافق قدرات و ميول
 .  املركز املختارأو  مع مت لبات النشاط

 الدراسة املنهجية:

 : منهج البحث املستخدم

قام الباحث باختيار املنهج الوصلي التحليلي الذي يقوم على مجـع البيانـات   
وتصــنيلها وتبويبهــا وحماولــة تلســريها وحتليلــها وهــو املــنهج األنســا ل بيعــة  

 .  املوضوا

 جمتمع البحث :

املبحــوث يتكــون مــن جممــوا األخصــائيني يف ميــدان األنشــ ة اجملتمــع 
البدنية والرياضية وباخلصوص مدربي كرة القدم ذوي مستويات دراسية عاليـة وكـذا   

 .  املستشارين يف الرياضة من خرجي املعهد العالي لتكنولوجية الرياضة

 : عينة البحث

احلاصلني علـى   العينة يف هذا البحث متكونة من مدربي و أساتذة كرة القدم
رهادة الدكتورة وكذلك احلاصلني علـى الشـهادات األكادمييـة العليـا وذوي اخلـربة      

 .  مدرب من أصحاب الشهادات العليا 50امليدانية و ارتملت العينة على 

اعتمد الباحث على االستمارة االستبيانية الـيت اسـتعملها كـل     أدوات الدراسـة: 
املعـايري اةـددات املناسـبة لتوجيـه      عملية اكتشاف يف FAMOSE. BERTECمن 

حي مت اعتماد رـكل   1998K  ( FAMOSE M DURANND(. األبلال يف رياضة التنس
االستمارة االستبيانية مع القيام بتعديالت وفق ما يت لبه موضوا حبثـي املتمثـل يف   

 .  حتديد معايري خاصة بالتوجيه حنو خمتل  مراكز اللعا يف كرة القدم

ليربســـونه =اســـتخدم الباحـــث معـــامالت االرتبـــاط  حصـــائية:األســاليب اإل 
والنسا املئويـة واسـتعمل سـلم ه ليكـارته السـباعي وكـذا املتوسـط         +وسبريمان
 .  احلسابي



 التوجيه الرتبوي الرياضي حتديد معايري التوجيه حنو خمتلف مراكز اللعب يف كرة القدم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 237

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 مناقشة نتائج البحث:

بتحليـل االسـتمارات االسـتبيانية     و من خالل نتـائج البحـث املتوصـل إليهـا    
  متخصـص يف  كـرة القـدم      50والـيت مشلـت )  ،  مراكز اللعـا  اخلاصة مبختل 

جمموعة من املعايري واةددات  اخلاصة مبختل  مراكز اللعـا يف   إىلتوصلنا 
 وذلك لتأكيد اللرضيات اجلزئية الثالث اليت كانت على الشكل التالي:كرة القدم 

 إىلتوجيه التالميذ حنـو خمتلـ  مراكـز اللعـا يف كـرة القـدم  لضـع        ـ 
 .  وظيلية وتوافقية،  فولوجيةمر،  استعدادات وقدرات بدنية

 إىللضـع   خمتلـ  مراكـز اللعـا يف كـرة القـدم      توجيه التالميـذ حنـو  ـ 
 .  استعدادات وقدرات عقلية

 إىللضـع   خمتلـ  مراكـز اللعـا يف كـرة القـدم      توجيه التالميـذ حنـو  ـ 
 .  استعدادات وقدرات النلسية

التوجيـه حنـو   توصلنا إىل جمموعة من معايري ذات أهمية كـبرية يف عمليـة   
 خمتل  مراكز اللعا وكانت هذه املعايري كما يلي:

 حارس املرمى: 

القـوة االنلجاريـة لألبـراف    ،  سـرعة التنليـذ  ،  سرعة رد اللعل املعايري البدينـة: 
 . بول الذراا،  ال ول. الرراقة،  املرونة،  القوة االنلجارية لألبراف العلوية،  السللية

 .  حتكم والسي رة على الكرة،  قوة القذف،  دقة التصويا : املهارية

 .  ردة وثبات االنتباه،  الذكاء،  الرتكيز،  : االنتباه لعقليةا

 .  سرعة اختاذ القرار،  قدرة التمييز التوافقية:

 .  الثقة بالنلس،  امليول النلسية:

 العيب الدفاع:

القـوة االنلجاريـة   ،  القوة االنلجارية لألبراف السللية،  سرعة رد اللعل البدنية :
 . التحمل،  عالقة ال ول بالو ن،  ال ول،  التحمل،  الرراقة،  لألبراف العلوية

،  قـوة القـذف  ،  التحكم و السي رة على الكرة،  السي رة على الكرة املهارية:
 .  دقة التصويا

 .  الرتكيز،  االنتباه،  الذكاء العقلية:

 .  قدرة التمييز ، سرعة اختاذ القرار،  التوا ن التوافقية:
اخلصـائص املزاجيـة   ،  القدرة على التحمل احلمل النلسـي ،  امليول النفسية:



 حديوش لعموري 238

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

 .  الثقة بالنلس،  للممارس

 : العيب الوسط

،  القوة االنلجارية لألبراف السـللية ،  سرعة التنليذ،  سرعة رد اللعل البدنية: 
عالقــة ال ــول ،  التحمــل،  املرونــة،  الررــاقة،  الســرعة القصــوى،  ســرعة التنليــذ

 .  القوة املتميزة بالسرعة،  نسبة الدهون يف اجلسم. بالو ن
،  قـوة القـذف  ،  دقـة التصـويا  ،  الـتحكم و السـي رة علـى الكـرة     : املهارية

 .  السي رة على الكرة
 .  االنتباه،  الذكاء الرتكيز العقلية:

 .  قدرة التمييز،  سرعة اختاذ القرار،  التوا ن التوافق العص  العضلي التوافقية:
 .  قدرة على حتمل احلمل النلسي،  امليول،  الثقة بالنلس النفسية:

 : العيب اهلجوم

القوة االنلجاريـة لألبـراف السـللية و    ،  سرعة التنليذ،  سرعة رد اللعل البدنية:
 . القوة املتميزة بالسرعة،  خالقة الو ن بال ول،  ال ول،  الرراقة و املرونة،  العلوية

 .  التحكم و السي رة على الكرة،  دقة التصويا،  قوة القذف املهارية:
 سرعة اختاذ القرار،  قدرة التمييز التوافقية:
 .  قدرة التحلز،  الرتكيز،  االنتباه،  الذكاء العقلية:
القدرة علـى  ،  اخلصائص املزاجية للممارس،  الثقة بالنلس،  امليول النفسية:

 .  حتمل احلمل النلسي
 :صةخال

حـد مـا الن مثـل     إىلأنها نسـبية   إىلإن النتائج املتوصل إليها مع أنها مهمة 
دراسات معمقة و دقيقـة   إىلاالكتشاف  حتتاج ،  االنتقاء،  هذه املواضيع ) التوجيه

وبوليــة الن نتــائج هــذه الدراســة إذا ببقــت حتتــاج لعــدة ســنوات ملعرفــة مــدى  
العينـة املختـربة هلـا بـاا بويـل يف التكـوين       أن  مصداقية و دقة نتائجها مع العلـم 

 .  والتابري و ذوي خربات ورهادات عالية

لذا جيا العمل واخذ هذا النموذج كمعيـار ولـو بسـيط يف اختيـار وتوجيـه      
رياضيي كرة القدم حنو خمتل  مراكز اللعا حيث بينت هذه الدراسـة االختالفـات   

 .  أو مركز لعا إىل آخر املوجودة بني املت لبات ودرجة أهميتها من منصا

 : املراجع و املصادر
 :املراجع باللغة العربية

 املن قة العربية للرتبية والثقافة واإلعالم  ،    املعجم العربي األساسي1998أ وآخرون)،  العابد .1
 لبنان،  3ج،  لسان العربه دارا ل باعة والنشر ب ط  1997أبوا اللصل مجال الدين ابن منصور) .2
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ــراهي .3 ــة.  1980)،  م حممــدســالمة إب ــة البدني ــدريا،  اللياق ــارات والت ،  دار املعــارف،  2ط،  االختب
 القاهرة

دار اللكـر  ،   أسـس بنـاء برنـامج الرتبيـة الرياضـية     1990)،  حممـد احلمـامحي  ،  اخلولي أمـني أنـور   .4
 .  العربي

 القاهرة  ،  اجلديد يف اإلعداد املهاري و اخل  ي لالعا كرة القدم،   1994)،  مليت ابر هيم .5
 املؤسسة الوبنية للكتاب  ،  7 :  القاموس  اجلديد لل الب ط 1991بن هادية علي و آخرون) .6
 .  مصر،  القاهرة،  دارا لعكر،  2ط،  التوجيه النلسي و املها،   1992)،  سعد جالل .7
 لبنان  . ب،    ه النمو الرتبوي لل لل و املراهق ه دارا لنهضة العربية1997)،  كمال الدسوقي .8
 ،   2ط،  اجلزائر،  ديوان امل بوعات اجلامعية،  أصول الرتبية و التعليم،   1990) ،  رابح تركي .9

 .  لبنان،  بريوت،  1ط،  دار النقائض،  كرة القدم،   1986)،  رومي مجيل .10
 .  بغداد،  2ط،  دار الكتا لل باعة والنشر،  ،    كرة القدم1987)،  وآخرونسامي الصلار  .11
،  الســندباد لل باعــة رــركة،  يف مخاســي كــرة القــدم والتكتيــك  التكنيــك 2005امحــد؛)عمــاد  بــري  .12

 .  :بغداد1ط
دار ،  قسم تعليم ال الا اجلامعي  ترمجة حممـد أمـني امللـيت وآخـرون      1987)،  بنيامني وآخرون .13

 .  القاهرة،  الكتا ماكرو هبل
 .  القاهرة،  اللكر العربيدار ،  تدريا املهارات النلسية،   2000)،  أسامة كامل راتا .14
 ،   القاهرة،  دار اللكر العربي،    الت بيق العلمي يف تدريا كرة القدم1995)،  حنلي حممود .15
 الرياضـية  كليـة الرتبيـة   داراملعارف،  واملنافسات سيكولوجية التدريا  2199) ،  حممد حسن عالوي .16

 .  جامعة حلوان، 
 دار،  القـدم  كـرة  تـدريا  يف احلديثـة  األساليا،   2000) جميد املوىل فقمو،  ثامر حمسن امساعيل .17

 .  والتو يع والنشر لل باعة اللكر
 ،   1ط،  دار النشر،  النةريات العامة يف التدريا الرياضي  1998)،  ريسان خريبط حممد .18
دار الرتـا  ،  جامعـة اإلسـكندرية  ،  كليـة األدب ،   علم النلس التقليدي1990)،  عبد الرمحان عيسوي .19

 . بريوت،  معيةاجلا

 :املراجع باللغة األجنبية
1. FAMOSEETM. DURANND K. (1998). IN APTITUDE ET PARFOEMANCE 

MOTIRICE. PARIS. Ed REVUE EPS 
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 الرياضية ةتطوير إدارة املؤسس التنظيمي يف املناخ فعالية 

 
   زاوي عليد.  

 امللخص

ــة  إىلالدراســة  أفضــت ــةمعرف ــق   أهمي رــبكة الت ــوير التنةيمــي يف حتقي
حتسـني األداء   إىل السـعي واملتمثلـة يف   ،  األهداف اإلدارية للمؤسسـات الرياضـية  

لكل من األفراد واملؤسسات من خالل االعتماد على املنهجية العلميـة والنةريـات   
تنةـيم مـن   أي  ههاـوامللاهيم السلوكية الرامية إلجياد احللول للمشكالت اليت يواج

ى بشـكل يـنعكس علـ   ،  خالل الدراسـة والبحـث يف ثقافتهـا وثقافـة العـاملني فيهـا      
حتسـني   إىلأعضاء التنةـيم بصـورة حتمـل يف معانيهـا انلتاحـا وإخالصـا يسـعى        

وعليه أبـر ت احلاجـة واألهميـة لدراسـة فعاليـة      ،  فعالية إدارة املؤسسات الرياضية
وباعتبـار الت ـوير التنةيمـي    ،  ربكة الت وير التنةيمي يف إدارة املؤسسات الرياضية

ت الرياضية من خـالل أهميـة الكـبرية يف    املؤسسا إدارةظاهرة صحية وببيعية يف 
 يادة كلاءة األداء وفعاليته تعتمد على وجود نةم إدارية تقوم على البحث والدراسـة  

 .  والتحليل لت وير
،  اإلدارة،  رـبكة الت ـوير التنةيمـي   ،  الت ـوير التنةيمـي   الكلمات الدالـة: 

 .  املناخ التنةيمي،  املؤسسة الرياضية
تعترب الرياضة واحـدة مـن األنشـ ة اإلنسـانية الـيت أخـذت        مشكلة الدراسـة: 

وخالل هذا التوسع كان من الضـروري  ،  تتوسع وتتلرا نتيجة االهتمام املتزايد بها
فنجاحهـا مرهـون مبـدى اسـتخدامها ألسـس      ،  التشبث باإلبار العلمي يف تنةيمهـا 

لـس األعلـى   ومبادئ وت بيق الوظائ  اإلدارية على كافة املستويات بـدءا مـن اجمل  
وصـوال لألنديـة   ،  واجلنة األوملبية مرورا باالحتادات الرياضـية ،  للشباب والرياضة
 .  ومراكز الشباب

باعتبار اإلدارة علم قائم على أسس عملية ومبادئ وملاهيم منةمة تستخدم أرقـى  
ويف التلاعـل مـع البيئـتني الداخليـة     ،  أساليا األحباث والدراسات يف حل املشـكالت 

 . (1)ارجية وصوال إىل حتقيق أهداف مادية ومعنوية وإنسانية ألبراف كافةهواخل
ــية     ــات الرياض ــت املؤسس ــا اجته ــثريا م ــا    إىلوك ــوير ذاته ــيط لت  التخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة باجي خمتار عنابةـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم 
 .   20ص  ، 2008 ، دار اليا وري العملية للنشر والتو يع ، 1ط ، مبادئ اإلدارة ، بشري عالق )1( 



 علي زاوي  242

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

مثـل هـذه   أن  هواعتمادها علـى خ ـط سـريعة للتغلـا علـى مشـاكلها اإلداريـة إال       
جـذورها  اخل ط تواجه اللشل ألن هدفها هـو حـل املشـكالت ولـيس التعمـق يف      

فةهـرت أسـاليا الت ـوير التنةيمـي كأسـلوب معاجلـة املشـاكل        ،  للقضاء عليهـا 
 .  )1(ومواكبة ت ورات العصر احلديثه
الدراسة يف التساؤل الرئيسي التالي: ما مـدى   إركاليةوعلى ضوء هذا تتحدد 

 فعالية ربكة الت وير التنةيمي يف حتقيق األهداف اإلدارية للمؤسسات الرياضية؟

 لة اجلزئية:األسئ

هــل األنةمــة والسياســات اإلداريــة املتــوفرة يف إدارة املؤسســات الرياضــية  .1
 .  ؟ تساهم يف حتقيق األهداف املس رة

املنــاخ التنةيمــي املالئــم يســاعد يف تلعيــل أســاليا الت ــوير   هــل تــوفر .2
 .  ؟ التنةيمي داخل املؤسسات الرياضية

ــوير     .3 ــاليا الت  ــد ألس ــق اجلي ــتحكم والت بي ــل ال ــاعد إدارة  ه ــي يس التنةيم
 .  ؟ املؤسسات الرياضية يف حتقيق أهدافها

 الدراسة: أهداف

الرياضية وحـل املشـكالت   اإلدارة  التعرف على كيلية تنمية مهارات موظلي .1
    .  اإلدارية ب ريقة مجاعية وتعرف

 .  حتميلها لآلخرينأو  على مناخها املناسا حللها بدال من إخلائها .2
لتغـيري والت ـوير الـذي يزيـد مـن قـدرة املؤسسـات        التعرف على الربنـامج   .3

والذي يـتالءم مـع األهـداف املرجـوة منـه       . الرياضية على التكي  مع بيئتها
 .  بدقة وعناية

تشخيص أهم املشـاكل اإلداريـة والتنةيميـة الـيت تـؤثر سـلبا علـى اهـداف         
علـى   مستوى األداء والتعرف على مدى قدرتهاللمؤسسات الرياضية و على  اإلدارية

 .  حتقيق الرضا جلميع األبراف املرتب ة بها

 أهمية الدراسة:

،  تةهر أهمية الدراسة يف حتسني آليات حل املشـكالت التنةيميـة املعقـدة   
ومعاجلة العوائق اللنية الـيت تعـاني منهـا املؤسسـات الرياضـية بهـدف جلـا بيئـة         

يـة اةلـزة بتوظيـ     وإرـاعة الثقافـة التنةيم  ،  مناسبة لالبتكـار واإلبـداا للعـاملني   
وت بيـق تقنيـات التـدخل والتجريـا بهـدف      ،  املعرفة السلوكية والعلميـة املتاحـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  05ص  ، 2007 ، اإلسكندرية ، دار اللكر اجلامعي ، 1ط ، الت وير التنةيمي ، حممد الصرييف )1( 
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حتسني األداء و يـادة فاعليـة املؤسسـات الرياضـية لتمكينهـا مـن حتقيـق أهـدافها         
 .  وأهداف العاملني فيها

 فرضيات الدراسة: 

ــق األهــداف لشــبكة الت ــوير التنةيمــي دور إجيــابي يف حتق  الفرضــية العامــة: ي
 .  اإلدارية للمؤسسات الرياضية

  الفرضيات اجلزئية:

األنةمة والسياسات اإلدارية املتـوفرة يف إدارة املؤسسـات الرياضـية تسـاهم      .1
 .  يف حتقيق األهداف املس رة

توفر املناخ التنةيمي املالئم يسـاعد يف تلعيـل أسـاليا الت ـوير التنةيمـي       .2
 .  داخل إدارة املؤسسات الرياضية

التحكم والت بيق اجليد ألساليا الت وير التنةيمـي يسـاعد إدارة املؤسسـات     .3
 .  الرياضية يف حتقيق أهدافها

 مصطلحات الدراسة:

والذي يعا إخـراج   +volupe=التيا أصل  هو مص لح مشتق من التطـوير: 
 .  ريءأي  اللائدة الكامنة داخلأو  امليزة

علـى   +RICHARD BECHARD= +بيكـارد ريتشـارد  =عرفه  تطوير التنظيمي:
اإلدارة  أنه جمموعة األنش ة املخ  ة على مستوى التنةيم ككل اليت تشـرف عليهـا  

املخ ـط يف العمليـات التنةيميـة     العليا لزيادة الكلاءة التنةيمية من خـالل التـدخل  
 .  (1)وباستخدام العلوم السلوكية

وترمجتها للغة اللرنسية  تعنى بذالك  tosaveلل  اإلدارة كلمة التينية اإلدارة: أن 
 . حتقيق ةرغ معني أو هدف معني ADMINISTRATIONأداء خدمة لآلخرين أو 

 : االجراءات املنهجية للدراسة

ان القـا مـن موضـوا دراسـتنا واسـتجابة ل بيعـة املوضـوا         منهج الدراسة:
 .  اعتمدنا على املنهج الوصلي التحليلي

 جمتمع وعيينة الدراسة:
 يعترب جمتمع الدراسة كل الوحدات اليت متتلك خصـائص  جمتمع الدراسة:

 .  (2)صلات حمددة يتم إقرارها مبعرفة الباحث وفقا لبعض األسسأو 
ــابعني ملقــر مديريــة الشــباب    فكــان اجملتمــع يضــم مجيــع املــوظلني الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   62ص ، 2000 ، الرياغ ، مكتبة ملك فهد الوبنية ، ت وير املنةمات ، امحد اهلندىوحيد بن  )1( 
 .   15ص  ، 2009 ، القاهرة ، دار اللكر العربي ، 1ط ، اإلحصاء االستداللي ، حممد نصر الدين رضوان )2( 
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موظ  وفـق اإلحصـائيات الرمسيـة ملديريـة      68والرياضة باملدية والبال  عددهم 
 .  باب والرياضة باملديةالش

 68موظلا من جممـوا   60متثلت العينة يف هذه الدراسة يف  :عيينة الدراسة

 .  من اجملموا الكلي ومت اختيارهم ب ريقة قصديه %88بنسبة أي  موظ 

 : أدوات الدراسة

يصــ لح يف تســميتها باملع يــات البيبليوةرافيــة حيــث   : الدراســة النظريــة
باملصادر واملراجع من كتا ومذكرات ونصوص منشورة الـيت  تتمثل يف االستعانة 
 .  واملناخ التنةيمي،  يف املؤسسات الرياضيةاإلدارة  يدور حمتواها حول

 أداة الدراسة "االستبيان:

،  اعتمدنا يف حبثنا هذا على مجع البيانات و املعلومات املتعلقـة بالدراسـة  
 .  01 موضح يف اجلدولكما هو الصورة النهائية ألداة الدراسة فكانت 

 (: يوضح توزيع أسئلة االستبيان على حماور الدراسة01اجلدول رقم )

 : من خاللصدق أداة الدراسة 
مت العرغ األولي على األستاذ املشرف  :الصدق الظاهريأو  صدق احملتوى

فقمـت بدراسـة   ،  أسـاتذة خمتصـني ف لـا مـنهم حتكـيم     =أوال ثم ستة حمكمـني  
 .  مالحةتهم واقرتاحاتهم وأجريت التعديل يف ضوء توصياتهم

بهدف التحقق من مدى ارتباط  الدراسة: صدق االتساق الداخلي للفقرات أداة
،  والتأكد من عدم التداخل بينهـا ،  كل حمور من حماور الدراسة بلقرات أداة الدراسة

 .  02موضح باجلدول  كما هو +بريسن=من خالل إجياد معامل االرتباط 

 ( ميثل معامل ارتباط بريسن حملاور الدراسة02اجلدول رقم )

 

 موقعها يف االستبيان األسئلةعدد  حماور أداة الدراسة )االستبيان(

 12   ـ   1 12 إدارة املؤسسات الرياضية
     20   ـ 13 08 املناخ التنظيمي

 3 4  ـ  21 14 أساليب التطوير التنظيمي
 143  الكلي

 االرتباط بريسنمعامل  حماور أداة الدراسة
 87. 0 إدارة املؤسسات الرياضية

 85. 0 املناخ التنظيمي
 89. 0 أساليب التطوير التنظيمي
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مجيع معدالت االرتبـاط هبريسـنه ةـاور االسـتبيان     أن  يتضح من اجلدول
وبـذلك تعتـرب مجيـع     05,0الثالث مرتلعة هلا داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

 .  صادقة  ملا وضعت لقياسهحماور االستبيان 
هيعترب ثابتا إذا كان : يقول هفان دالنيه عن ثبات االختبارثبات أداة الدراسة: 

يع ي نلس النتـائج باسـتمرار إذا مـا تكـرر علـى نلـس امللحوصـني حتـت نلـس          
لذلك قمنا بت بيق أداة الدراسة مرتني على نلس العينـة  مـن املـوظلني    . (1)الشروطه

يومـا قمنـا بإعـادة     15وبعـد  ،  موظلا مت اختيارهم ب ريقـة عشـوائية   18متكونة من 
وميكـن تلسـري هـذا    ،  تقديم نلـس األداة لـنلس اللئـة للتأكـد مـن ثبـات االختبـار       
 :   03باستعمال معامل هأللا كرونباخه كما هو مبني يف اجلدول

 ان:(: يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ" لقياس ثبات االستبي03اجلدول رقم )

 

قيمة معامل أللا كرونباخ كانت مرتلعة لكل حمـور مـن   أن  واضح من نتائج
وتكـون   90,0معامل الثبات الكلـي مرتلـع بنسـبة    أن  وهذا يعا،  حماور االستبيان

 .  أداة الدراسة يف صورتها النهائية قابلة للتو يع

   العمليات اإلحصائية: 
x 
̅∑

𝑥𝑖

𝑁 �̅�   متوسط الفروق =املتوسط احلسابي  =  ∑
𝐗−𝐲

𝐧 

𝑺𝒅     االحنراف املعياري =  √

∑
(𝒅𝒊− �̅�)𝟐

𝒏−𝟏  
 (2)اختبار مربع كاي

 2X    𝑿𝟐 =  ∑

  (𝑶 القيمةاملشاهدة−𝐄 القيمةاملتوقعة )
𝟐

𝐄 القيمةاملتوقعة
=  ∑

(𝑶−𝐄)𝟐

𝐄 
𝐂𝐕معامل االختالف      =  𝐒𝐝 𝐗⁄ 

 .  أداة الدراسة ألسئلةلالتساق الداخلي  هبريسنهمعامل االرتباط  ـ  
  .  لقياس ثبات أداة الدراسة هأللا كرونباخهمعامل اختبار  ـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار اللكـر العربـي   ، األول اجلزء ، 1ط ، القياس والتقويم يف الرتبية البدنية والرياضية ، حممد صبحي حسنني )1( 

 .   192ص  ، 1995 ، القاهرة ،
  ، 2007 األردن ، دار النشـر جهينـة   ، 1ط ، البحـث التجـري  واختبـار اللرضـيات     ، البيانيعبد اجلبار توفيق  )2( 

 .  91ص

 معامل الثبات حماور أداة الدراسة
 91. 0 إدارة املؤسسات الرياضية

 89. 0 املناخ التنظيمي
 93. 0 أساليب التطوير التنظيمي

 90. 0 الثبات الكلي
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 تفسري ومناقشة نتائج الفرضيات:
 ومناقشة نتائج الفرضية األوىل:تفسري 

ــل أســئلة االســتبيان اخلــاص    ــائج املتوصــل إليهــا يف حتلي مــن خــالل النت
اليت تقول هأن األنةمة والسياسات اإلدارية املتوفرة يف املؤسسـات  األوىل  باللرضية

التكامــل بــني خمتلــ  أن  جنــد الرياضــية تســاهم يف حتقيــق األهــداف املســ رةه
هذا ما أّثر على التلاعل بـني خمتلـ  املـتغريات    ،   موجوداملستويات اإلدارية ةري

ــي  ــل التنةيم ــا،  )اهليك ــدفق   ،  التكنولوجي ــات تت ــل املعلوم أداء املــوظلني  وجع
اإلدارة  ومـا مييـز األهـداف وإسـرتاتيجية     +اتصال رأسـي =وتنصا يف اجتاه واحد 

 .  الرياضية بعدم الوضو  والصعوبة يف تنليذها داخل املؤسسة
هاملعاي ةه بأن التنةيم يشـتمل علـى تقيـيم العمـل وحتديـد السـل ات       يقول 

 ويعتـرب ،  وتنمية اهليئات اإلدارية وذلك بوضع كل إداري مسؤول يف منصبه املالئم
الناجحة هي اليت متتلك التنةيم اجليد الذي يساعدها علـى حتقيـق أهـدافها    اإلدارة 

وبالتـالي يـتم إجنـا     ،  وحتديد املسؤوليات واملهـام لألرـخاص داخـل املؤسسـة    
 .  (1)األعمال يف وقت قصري وبأقل التكالي  واجلهد

املوظلني ال يتم تدريبهم على أساليا التسـيري اإلداري إال أنهـم   أن  كما جند
يعملون ما بوسعهم لتجديد املهارات واملعارف لتقبل املهام واملسؤوليات امللقـاة  

سـؤولني يف معاجلـة املشـاكل الـيت     وهذا راجع ملتابعة ومراقبـة امل ،  على عاتقهم
وت وير السلو  اإلداري باسـتعمال نةـام اللـوائح التنليذيـة مـن      ،  تواجههم من جهة

جهة أخرى ما مييز إدارة املؤسسة الرياضية باملتابعة املستمرة لألهـداف املسـ رة   
 .  من أجل التأكد من تنليذها بشكل سليم ودقيق

رمـي إليـه هـذه الدراسـة وحسـا      ومن هنا ويف إبار وحدود وظروف مـا ت 
 .  قد حتققتاألوىل  اللرضيةأن  مالحةتنا لللرق ميكننا القول

 تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:

ــل أســئلة االســتبيان اخلــاص    ــائج املتوصــل إليهــا يف حتلي مــن خــالل النت
اليا باللرضية الثانية اليت تقول: هتوفر املناخ التنةيمي املالئم يساعد يف تلعيل أسـ 

 .  الت وير التنةيمي داخل إدارة املؤسسات الرياضيةه
ــم أهــداف ومصــاحل   أن  جنــد املــوظلني يف املؤسســة الرياضــية الجتمعه

مشرتكة وهذا راجع للهيكل التنةيمي لإلدارة ةري مرن من حيث مكوناتـه ملواجهـة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    36ص ، 2005 ، عمان ، دار وائل للنشر 2ط  التنةيميالعميان حممود سليمان السلو   )1( 
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 يعا بذلك وجود مستوى ضئيل من االتصـاالت ،  التغريات امللاجئة والتأقلم معها
 .  والتعاون بني املوظلني

اهليكـل التنةيمـي هـو البنـاء الـذي حيـدد       أن  ويؤكد ذلـك هحممـوده: هعلـى   
الوحـدات  أو  الرتكيا الداخلي للعالقات السائدة يف املنةمة فهو يوضح التقييمـات 

اللرعيــة املتعلقــة مبختلــ  األعمــال واألنشــ ة الــيت حتقــق أهــداف  أو  الرئيســية
ولكـي  ،  أمنـاط االتصـاالت والعالقـات الـيت تـرب هم      إضافة لذلك يبني،  املنةمة

يتسـم  أن  حيقق اهليكل التنةيمي للمؤسسة الكلاءة واللعالية يف إجنـا  املهـام البـد   
إن هذه اخلصائص تتيح للعـاملني املشـاركة يف اختـاذ القـرارات ورسـم      ،  باملرونة

علـى حتليـز    السياسات وحتقيق سبل اإلبداا واالبتكار يف إبار مناخ تنةيمي قـادر 
 .  (1)األفراد ورفع روحهم املعنوية

املوظلني مسـتعدون إلحـداث الت ـوير كونـه يقـوم بتخليـ        أن  كما يتضح
ومـا يت لبـه هـذا    اإلدارة  الصراعات بني اجلماعات ويهي  جوا مالئما للعمل داخـل 

الت وير من إعادة تصـميم العمليـات واألنشـ ة يف ضـوء خ ـة مقرتحـة وتشـجيع        
ومراعـاة العالقـات اإلنسـانية واالجتماعيـة مـن      ،  وكية اإلجيابية لديهماجلوانا السل

 .  برف املسؤولني
وباعتبار أن اإلدارة الرياضية تستخدم التكنولوجيا احلديثة يف أعماهلا من حـني  
إىل آخر نتيجة ما تقدمه اإلدارة من منلعـة كـبرية سـواء يف نوعيـة اخلدمـة أو الوقـت       

 . روري من أجل إحداث الت وير داخل املؤسسةوهو ض،  املستغرق إلجنا ها
حتقيـق فوائـد    إىليؤدي اإلدارة  استخدام التكنولوجيا يفأن  +اللو ي=يقول 

ورفــع مســتوى األداء وختلــيض ،  عديــدة منهــا حتســني نوعيــة اخلــدمات املقدمــة
و يادة والء العـاملني للمؤسسـة والعمـل علـى حتسـني      ،  التكالي  وتقليص الوقت

اءات وأســاليا العمــل و يــادة قــدرة املؤسســات علــى البقــاء       وت ــوير إجــر 
ومن هنا ويف إبار وحدود وظـروف مـا ترمـي إليـه هـذه الدراسـة       ،  (2)واالستمرار

 .  اللرضية الثانية قد حتققتأن  ميكن القول،  وحسا مالحةتنا لللرق

 : تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة

يف حتليـل ومناقشـة نتـائج االسـتبيان     من خالل االستنتاجات املتوصل إليها 
اخلاص باللرضية الثالثة واليت تقـول: هالـتحكم والت بيـق اجليـد ألسـاليا الت ـوير       

 .  التنةيمي يساعد املؤسسة الرياضية يف حتقيق أهدافهاه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   47ص  ، 2002 ، عمان ، دار صلاء للنشر والتو يع ، السلو  التنةيمي ، حممود خيةر كاضم )1( 
 .   235ص  ، 1999 ، عمان ، دار وائل للنشر ، الت وير التنةيمي ، اللو ي موسى )2( 
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 إىلالت ــوير التنةيمــي داخــل إدارة املؤسســات الرياضــية حيتــاج  أن  جنــد
أن  وباعتبـار ،  لأه متخصصة يف هـذا اجملـال  إمكانيات مادية كبرية وجهود بشرية ك

وةياب املعايري اليت تقـيس درجـة   ،  ال متلك تصورا خل ة تنليذية للت ويراإلدارة 
اخلـبري بارـرتا  مـع    أن  اتضـح لنـا  ،  فعالية هـذه الـربامج اخلاضـع هلـا املوظلـون     

تحـاق  ألنهم ميتلكون الرةبـة ودافـع يف االل  ،  املوظلني قاموا بتكوين فكرة الت وير
 .  بالدورات التدريبية لتنمية وت وير مهاراتهم ومعارفهم

عملية حل املشـكالت تتعلـق   أن  : CUMMING AND WORLEYويؤكد ذلك 
كمـا  ،  ب ريقة املؤسسة يف التعامل مع التهديدات واللرص يف البيئـة اةي ـة بهـا   

ى األهداف الرئيسية للت ـوير التنةيمـي هـو حتسـني قـدرة املؤسسـة علـ       أن  يوضح
يتبنـوا بسـرعة منـط إداري معـني     أن  وبالتـالي املوظلـون ميكـنهم   ،  جتديد نلسـها 

 .  (1)ميكنهم من التعامل مع املشاكل اجلديدة اليت تواجههم
الت ــوير التنةيمــي جهــد أن  : RESH and BELLEويشــري يف هــذا الصــدد 

ل العليا وينصا على األجل ال ويل لت ـوير أسـلوب حـ   اإلدارة  حيضى بالتأييد من
ولتجديد عملياتها خاصـة مـن خـالل التشـخيص والتسـيري      ،  املشاكل يف املؤسسة

اللعــال ومجــاعي ملنــاخ املؤسســة مــع الرتكيــز اخلــاص لعمــل اللريــق الرمســي 
،  وذلــك مبســاعدة املستشــارين واخلــرباء،  والعالقــات املتبادلــة بــني اجلماعــات

 .  كية الت بيقيةهوباستخدام التكنولوجيا والنةريات اخلاصة بالعلوم السلو
ومن هنا ويف إبار وحدود وظروف مـا ترمـي إليـه هـذه الدراسـة وحسـا       

 .  اللرضية الثالثة قد حتققتأن  ميكن القول،  مالحةتنا لللرق

 : االستنتاجات

ــة     ــن بــرف إدارة املؤسســة الرياضــية باألنةم ــداف املســ رة م ــأثر األه تت
التنةيمـي للمؤسسـة الرياضـية    والسياسات املتوفرة ألن العمل على ت وير اهليكـل  

بشكل مستمر جيعلها قادرة على مواكبة التغريات يف بيئة العمل وإجـراء تعـديالت   
،  يف األنةمة والسياسـات املتبعـة يزيـد مـن فاعليتهـا يف اختـاذ القـرارات الصـائبة        

وحتقيق أهدافها وجيعل من املسؤولني إتباا أمناط قياديـة هدميقرابيـةه مـؤثرا يف    
مل املـوظلني باكتسـابهم أسـاليا التسـيري اجليـد يف ت بيـق العناصـر        ذلك على ع

ه والتحلـي بـرو  املسـؤولية والعمـل علـى      .. . ، التنةيم،  األساسية لإلدارة هالتخ يط
 .  جتديد معارفهم وقدراتهم ملواجهة التغريات امللاجئة يف حياة عملهم

التنةيمـي داخـل   توفر مناخ تنةيمي مالئم يساعد يف تلعيل أساليا الت وير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  CUMMINGS  AND   WORLY  . organization development and change six  the edition   

south   western  publishing  . 1998, P02 .  
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إدارة املؤسسة الرياضية ألن عمليات الت وير التنةيمي ترتكز على املناخ الـداخلي  
ومـا يـتم بينهـا مـن تلـاعالت      ،  للتنةيم الذي يتكون من جمموعة العناصر اإلنسانية

وعالقات مع عدم جتاهـل املنـاخ اخلـارجي واالعتمـاد علـى خـرباء ومستشـارين        
ث يقـوم املسـؤول بتشـجيع اجلوانـا السـلوكية      حيـ ،  متخصصني يف هذا اجملـال 

ــدى     ــة ل ــانية واالجتماعي ــات اإلنس ــاة العالق ــنهم ومراع ــع مســتوى االتصــال بي ورف
 .  املوظلني والعمل على حتقيق أهدافهم من أجل تلعيل أساليا الت وير التنةيمي

التحكم والت بيق اجليد ألسـاليا الت ـوير التنةيمـي يسـاعد إدارة املؤسسـة      
يف حتقيق أهدافها ألن من السمات املميزة لشبكة الت ـوير التنةيمـي أنهـا    الرياضية 

و تعمـل علـى   ،  العليا وتشمل املؤسسـة ككـل  اإلدارة  جهد منةم حتةى بدعم من
تنمية وت وير املوظلني يف جمال الت ـوير و يـادة مشـاركتهم يف العمليـة اإلداريـة      

ءتهـا وحتقيـق أهـدافها    ت ـوير املؤسسـة وتعزيـز كلا    إىلبشكل عام الـذي يـؤدي   
 .  وأهداف العاملني فيها

 خامتة:

من خالل الدراسة اليت قمنا بها وتتبعنا حلركة ت ور اإلدارة كحقل علمـي منـذ   
نهاية القرن التاسع عشر وحتى الوقت احلاضر الحةنـا أن ملهـوم الت ـوير التنةيمـي     

املختللة إىل حماولة فقد سعيت املدارس اللكرية اإلدارية ،  ميثل الوجه اآلخر لإلدارة
وذلك بهدف رفع ،  الت وير املستمر للنةريات واملبادئ وامللاهيم والعمليات اإلدارية

 . مستوى األداء وجتاو  املعوقات اليت تواجه املنةمات اإلدارية الرياضية

فقد تزايد دور الت ـوير التنةيمـي   ،  ويف سبيل حتقيق أهدافها بكلاءة وفعالية
جمتمـع   إىلمع حتول اجملتمعات يف القرن احلادي والعشرين ة اإلدار وأهميته يف

ــث تواجــه املؤسســات الرياضــية    املعلومــات ذي ال بيعــة املتســارعة التغــيري حي
حتديات تتعلق بكلاءة األداء والت وير التنةيمي املستمر للتكي  مع بيئتها الداخليـة  

فـإن كلاءتهـا   ،  اةي ة بهـا وباعتبارها نةام ملتو  يؤثر ويتأثر بالبيئة ،  واخلارجية
وقدرتها على التغيري ومواجهة بيئتها الداخليـة واخلارجيـة يت لـا القيـام بنـوا مـن       
الت وير يتناول األهداف والسياسات واألنةمة والقواعد واإلجـراءات واملهـارات مـع    

،  جتعلــها أكثــر قــدرة علــى معاجلــة املشــاكل اللنيــة واإلداريــة ،  ت ــوير أفرادهــا
 .  أي خلق مناخ مناسا للعمل داخلها،  وظلني فيهاومشاكل امل

رـبكة الت ـوير التنةيمـي ذات بـابع عملـي وعلمـي       أن  وعليه ميكن القول
يهتم مباضي املؤسسة الرياضية وحاضرها ومستقبلها على املدى البعيد باعتمادهـا  

ة والبحث املستمر من قبـل املنةمـات اإلداريـ   ،  على القيم اإلنسانية جبميع أركاهلا



 علي زاوي  250

 Décembre( 15:°N- Année EME8  2013( ( 2013)ديسمرب15: ــ  العدد   الثامنةالسنة

من وسائل مناسبة ملواكبة مت لبات التغري السريع وحماولة التأثري فيـه ليتوافـق مـع    
 .  االحتياجات املتجددة لإلدارة الرياضية

فتكمن أهمية هذا املوضوا ملا تقدمه للمؤسسات الرياضية يف رفـع كلـاءة   
يـق أكـرب   وحتق،  و يادة فعاليتها يف بيئتها الداخلية واخلارجية،  وأداء املوظلني فيها

 .  قدر  كن من األهداف املس رة يف مدة قصرية وبأقل التكالي 

وأخريا يـرت  هـذا اجملـال لدراسـات أخـرى للبحـث والتعمـق يف جوانـا         
 .  أخرى مل نت رق إليها

 اقرتاحات وفرضيات مستقبلية:

ــي     ــوير التنةيم ــة يف جمــال الت  ــارات اإلداري ــوير امله ــة بت  ــرت  الدراس تق
بريـق االلتحـاق بالـدورات التدريبيـة املتخصصـة يف هـذا        وعمليات التسـيري عـن  

ألنــه يســهم يف رفــع درجــة الــوعي بأهميــة الت ــوير التنةيمــي ملواجهــة ،  اجملــال
 .  املؤسسات الرياضيةأداء  التغريات والتحديات اليت تهدد كلاءة وفعالية

ــد التخ ــيط إلحــداث الت ــوير    .1 االهتمــام بالعنصــر البشــري يف املؤسســة عن
 .  ي كونه أساس عمل املؤسسات الرياضيةالتنةيم

العمل على ت وير اللوائح واألنةمة والسياسات اإلدارية بشـكل مسـتمر وذلـك     .2
 .  من أجل مواكبة املتغريات العاملية واةلية املتسارعة

الت وير التنةيمي ملعاجلة املشاكل داخل املؤسسـة  االستعانة خبرباء يف جمال  .3
 .  ورفع كلاءة األداء

هود الدراسـات حنـو ت ـوير املنـاخ التنةيمـي السـليم و يـادة وعـي         توجيه ج .4
 .  املوظلني بإدارة الصراا وجوانبه اإلجيابية

اختيار القائمني على الت وير بعناية رديدة وتلـويض الصـالحيات املناسـبة مـع      .5
 .  وإجياد انسجام بني فلسلة الت وير وقيم العاملني يف املؤسسة،  املراقبة اجليدة

هتمــام بالعالقــات التنةيميــة واالهتمــام بــآراء وحاجــات واقرتاحــات  يــادة اال .6
 .  وإعادة تو يع املهام وفقا للقدرات واملؤهالت،  املوظلني

ودعم االتصاالت يف املؤسسـة  ،  تهيئة البيئة املناسبة لت بيق الت وير التنةيمي .7
 وتـوفري اإلمكانيـات  ،  الرياضية وتدريا العامـل يف جمـال الت ـوير التنةيمـي    

 .  املادية والبشرية الال مة لت بيقه

 قائمة املصادر واملراجع:
املكتـا العربـي   ،  1ط،  تنةـيم وإدارة املنشـآت السياسـية واللندقيـة    ،  عبد السالم أبوقحـ  ،  أمحد ماهر .1
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 .  1999اإلسكندرية ،  احلديث
القـاهرة  ،  لل بـع والنشـر  الدار اجلامعيـة  ،  العامةاإلدارة  املدخل احلديث يف،  إدريس ثابت عبد الرمحان .2

2001  . 
املنةمـة العربيـة   ،  قيم ومعتقدات األفراد وأثرهـا علـى فاعليـة الت ـوير التنةيمـي     ،  أمل مص لى عصلور .3

 .  2009القاهرة ،  للتنمية اإلدارية للنشر
 .  2003اإلسكندرية ،  اجلامعية اجلديدة الدار،  السلو  التنةيمي،  أنور سل ان حممد سعيد .4
 .  2008األردن ،  دار اليا وري العلمية للنشر والتو يع،  اإلدارة مبادئ،  العالق  بشري .5
االردن ،  دار النشــر جهينــة،  1ط،  البحــث التجــري  واختبــار اللرضــيات،  عبــد اجلبــار توفيــق البيــاتي .6
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مساهمة أستاذ الرتبية البدنية والرياضة يف التقليل من حدوث اإلصابات 

  ( سنة15 ـ   13)  أثناء احلصة لدى تالميذ طور املتوسط

  زاوي عقيلةد.  

 لخص:امل

إبرا  دور أستاذ الرتبيـة البدنيـة والرياضـة يف التقليـل      إىلتهدف دراستنا هذه 
معرجـا بـذلك ألهـم    ،  احلصة يف ال ور املتوسطأثناء  من خ ر حدوث اإلصابات

مكتسـباته العلميـة والعمليـة الواجـا      إىلإضـافة  ،  الصلات اليت متتلكها رخصيته
 +املراهقـة املتقدمـة  =احلصة وكيلية التعامـل مـع هـذه املرحلـة     أثناء  التحلي بها

ومـن جهـة أخـرى التقليـل مـن حـدوث       ،  كثرية التغريات وصعبة التعامل من جهة
وإذا حصل ذلك يبني لنا كيليـة إسـعافها وهـذا كلـه مـن      ،  اإلصابة وجتنا وقوعها

 .  أجل اةافةة على سالمة التلميذ

 .  ضة نعمة عليه وليست نقمةوبذلك تكون  ارسة الريا

: Conclusion 

Le but de notre étude se basent  sur le rôle de l’enseignant  dans 

l’éduction physique et sportif dans la  réduction  de l’incidence des blessures  

pendant la classe dans  la phase intermédiaire, sans oublier les qualités  les 

plus importantes que possède la personnalité   de l’enseignant, et ces gains  

scientifiques et le processus d’être soit au cours de la classe ,et comment faire 

face au sujet de l’adolescence et ces nombreux changements qui sont difficiles, 
et d'autre part basée sur la réduction de la gravité de la blessure et éviter qu'il se 

produisent et savoir l'est soigner, tout ça bien sûr pour assuré la sécurité  de 

l’élève , donc le sport est une bénédiction et non une malédiction.  

 : بحثمقدمة وإشكالية الـ  1

 امـا اهتمتولي الدولة اجلزائرية وعلى رأسـها و ارة الرتبيـة البدنيـة والرياضـة     
بالغا مبادة الرتبية البدنية والرياضة يف الوسـم املدرسـي وهـي مقـررة علـى مجيـع       

 .  مستويات التدريس الرتبيوي وإجراء امتحانات رمسية فيها

والرياضـة الصـادر عـن      من امليثاق الدولي للرتبيـة البدنيـة   4املادة ) وتشري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3جامعة اجلزائر ـ  وتقنيات النشابات البدنية والرياضية معهد علوم   
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 .  هيئة اليونسكو

تســتند وظــائ  التعلــيم والتــدريا يف ميــدان الرتبيــة البدنيــة أن  بأنــه ينبغــي
وكذلك جاء يف قانون الرتبية البدنيـة والراضـية أمـر    ،  (1) مهيئنيإىل أفراد والرياضة 

الذي ينص على أن: أسـتاذ يعمـل علـى وقايـة التالميـذ مـن األخ ـار الـيت         . 81/76
 .  (2)تصيبهم واحللاظ على سالمتهم

وباعتبار حصة الرتبية البدنية والرياضية أحد أرـكال املـواد األكادمييـة الـيت     
 حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية وإكسابهم املهارات احلركية السـليمة  إىلتسعى 

هارات التدريس لألسـتاذ الـيت مت اكتسـابها عـن بريـق تكوينـه       وهدا كله متعلق مب، 
وهدفه تكوين تلميـذ سـليم بـدنيا وفكريـا مـع      ،  حبكم خرباته امليدانيةأو  قاعديال

،  أخذ بعني االعتبار أهمية هذه املرحلة اليت مير بها )مرحلة املراهقـة  مـن جهـة   
واإلصـابات الرياضـية اةتملـة الوقـوا والتقليـل منهـا وكيليـة إسـعافها يف حالـة          

 .  حدوثها من جهة أخرى

ات امليدانيــة للدراســة االســت العية وباالعتمــاد علــى نتــائج ومــن خــالل املالحةــ
 :  ما يليدراسات سابقة مت صياةة 

 تساوالت البحث:  ـ  2 

       التساؤل العام: ـ 1ـ  2

ما مدى مسـاهمة أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف التقليـل مـن حـدوث         
 .  سنة؟  15ـ  13احلصة لدى تالميذ ال ور املتوسط )أثناء  اإلصابات

 األسئلة اجلزئية: ـ 2ـ  2

هل اكتساب املؤهالت العلمية والعملية ألستاذ الرتبيـة البدنيـة والرياضـية    ـ  
جمال اإلصابات الرياضية وكيلية إسعافها أثناء وقوعها يقلل من خ ورتها علـى   يف

 .  ؟   سنة15 ـ  13) تلميذ ال ور املتوسط

املالئمة تساعد أستاذ الرتبية البدنيـة  هل توفر املعدات واهلياكل الرياضية ـ  
 .  احلصةأثناء  والرياضية يف التقليل من حدوث اإلصابات

وهل أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يسعى إىل التقليل من رـدة أثـر مرحلـة    ـ 
 .    سنة وللق رو  املمارسة لديهم؟15 ـ  13املراهقة يف بور املتوسط )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 1ط ، اللكـر العربـي  دار  ، أصول الرتبية البدنيـة والرياضـية ) املهنـة واإلعـداد املهـا       ، أمني أنور اخلولي )1( 

 .   89ص  ، 1996مصر 
 .   06ص  ، 2010سنة  ،   واملتعلق بالرتبية البدنية والرياضية81/76اجلريدة الرمسية ) قانون  )2( 
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 : جاءتولإلجابة على هذه التساؤالت 

 ـ  فرضيات البحث :  3

يساهم أستاذ الرتبية البدنية والرياضـية بشـكل كـبري يف     : الفرضـية العامـة   ـ  1ـ   3
 .    سنة15 – 13التقليل من حدوث اإلصابات الرياضية أثناء احلصة يف بور املتوسط)

 الفرضيات اجلزئية:  ـ 2ـ  3

الرتبية البدنية والرياضـية  اكتساب املؤهالت العلمية وخربات العملية ألستاذ ـ  
يف جمال اإلصابات وكيلية إسعافها يف حالة وقوعها يقلل مـن رـدة خ ورتهـا علـى     

 .    سنة13-15تالميذ بور املتوسط )

تـوفر املعـدات واهلياكـل الرياضـية املالئمـة سـاعد أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة          ـ 
 .  احلصةأثناء  والرياضية يف التقليل من حدوث اإلصابات

ى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية من تقليل ردة أثـر مرحلـة املراهقـة    يسعـ 
 .    سنة وللق رو  املمارسة لديهم13-15املتقدمة يف ال ور املتوسط )

 أهداف الدراسة :ـ  4

إبرا  مدى مساهمة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف التقليـل مـن حـدوث    ـ 
 .    سنة15ـ  13بالنسبة لتالميذ ال ور املتوسط )احلصة أثناء  اإلصابات الرياضية 

إبرا  أهمية التكوين يف اإلسـعافات األوليـة ألسـاتذة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية       ـ 
 . للتقليل من خ ورة اإلصابات أثناء احلصة

التعرف على أهم التغريات احلاصلة يف مرحلة املراهقة املتقدمـة وكيليـة   ـ 
 .    سنة15ـ  13ردتها على تالميذ بور املتوسط )التعامل معها والتخلي  من 

معرفة رأي أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة والرياضـية إذا كانـت املعـدات واهلياكـل        ـ 
 .  احلصةأثناء  الرياضية املالئمة تساعد يف التقليل من حدوث اإلصابات

 أهمية الدراسة: ـ  5

ال ــور يتعـرغ هلــا التلميـذ   أن  التعـرف علــى أهـم اإلصــابات الـيت ميكــن   
  احلصـة وكيليـة إسـعافها يف حالـة وقوعهـا مـن جهـة       أثناء    سنة13-15املتوسط )

ومن جهة أخرى التعرف على كيليـة تعامـل أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة والرياضـية مـع        
مرحلة املراهقة املتقدمة وختلي  ردة أثرها وخلق رو  املمارسة لـدى التالميـذ   

 .    سنة13-15بور املتوسط )
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 ملصطلحات: حتديد اـ  6

 :  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ـ 1ـ  6

فـن  أو  مـن ميـارس تعلـيم     علـم    ،  مجـع أسـاتذة   التعريـف اللغـوي:  أ ـ  
 .  (1)أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ميارس فن الرياضة. كلمة فارسية+معلم=

عملـه  . عبارة عن منةم لنشابات تكوين التلميـذ  :االصطالحيالتعريف ب ـ  
أي حيقـق  ،  يواجه عمليـة التكـوين ويراقـا النتـائج    أن  مستمر ومنهجي أين جيا

 .  (2)التوا ن بني األهداف اةددة لدور املدرس

هـو الشـخص املشـرف علـى تـدريس مـادة الرتبيـة         التعريف اإلجرائي:ج ـ  
،  البدنية والرياضية وفق برنامج سـنوي أكـادميي ميتلـك مـؤهالت علميـة وعمليـة      

 .  وفكرية مؤهلة لتدريس هذه املادة وصلات بدنية

 اإلصابات الرياضية:ـ  2ـ  6

جمموعـة  أو  اإلصابة الرياضية هـى تـأثر نسـيج   : (3)التعريف االصطالحيأ ـ  
أو  تع يـل عمـل   إىلداخلي  ا يؤدي أو  نتيجة مؤثر خارجي،  من أنسجة اجلسم
 :إىلوتنقسم هذه املؤثرات ،  وظيلة ذلك النسيج

أو  ردة خارجيـة كاصـ دام بزميـل    إىلتعرغ الرياضي أي  مؤثر خـارجي:  ـ  
 .  األداة املستخدمةأو  أرغ

أي إصابة الرياضي مع نلسه نتيجة لألداء اللـا اخلـاب  أو عـدم     مؤثر ذاتي: ـ  
 . اإلمحاء

ــ   ــك يف العضــالت   مــؤثر داخلــي: ـ ــراكم محــض الالكتي ــل ت ــاق أو  مث اإلره
 .  اجلسم قلة مقدار املاء واألمال  يفأو  العضلي

هو كل أذى جسماني يتعرغ له التالميذ يف ال ـور   التعريف اإلجرائي:ب ـ  
املعـدات  أو  حصة الرتبية البدنيـة والرياضـية بسـبا نوعيـة التمـارين     أثناء  املتوسط

 .  واهلياكل الرياضية املتوفرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   22ص  ، 2000سنة  ، دار الشرق ، 1ط ، املنجد يف اللغة العربية ، صبحي حممود )1( 
(2)  Bouchay, Z influence du vécu Sportif sur la pédagogie du l'enseignant d'éducation 

phys . Sportif these de magistere e . p . s université d'lger, 1996, p 52 .  

مركـز الكتـاب    ، 1ط ، موسـوعة اإلصـابات الرياضـية وإسـعافاتها األوليـة      ، عبد الرمحان عبد احلميد  اهـر  )3(
 .   8ص ، 2004 ، القاهرة ، للنشر
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 حصة الرتبية البدنية والرياضية: ـ 3ـ  6

الصــغرية يف الربنــامج الدراســي هــو الوحــدة : (1)التعريــف االصــطالحيأ ـ   
فاخل ـة الشـاملة ملنهـاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف املدرسـة        ،  للرتبية الرياضية

،  ميارسـها التالميـذ يف هـذه املدرسـة    أن  متثل كل أوجه النشاط اليت يريد األسـتاذ 
ما يصـاحا ذلـك    إىلباإلضافة ،  وأن يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها هذه األنش ة

 .  ن تعليم مباررم

هي اللرتة الزمنية املخصصة ملزاولة النشاط البـدني   التعريف اإلجرائي:ب ـ  
 .  املدرسي بالنسبة لتالميذ ال ور املتوسط بإرراف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية

 املراهقة: ـ 4ـ  6

ـ   .  (2)ج ضهي تليد معنى االقرتاب أو الدنو من احللم أي اكتمال الن التعريف اللغوي:أ 

وهـي مرحلـة أوىل )املتقدمـة  الـيت ميـر بهـا        : التعريف االصطالحيب ـ  
والشـباب وتتميـز بـالنمو السـريع يف      اإلنسان بعد ال لولة وهي تتوسط بني الصـ  

 .  (3).. . مجيع اجتاهات النمو البدني والنلسي واالجتماعي

 الدراسات السابقة:ـ  7

اإلصـابات   : بعنـوان  2006دراسـة شـريط عبـد احلكـيم عبـد القـادر        ـ   1ـ    7 
رسـالة ماجسـتري ختصـص    ،  الرياضية ومدى تأثريها على السلو  التقا للرياضي

 .  3جامعة اجلزائر،  ببية الرياضية العلوم البيو

 متحورت إشكالية البحث:ـ 

تأثريهـا  ما هي أنواا اإلصابات وأسبابها ورـدتها ومنـابق حـدوثها ومـدى     
وذلـك مـن   ،  الرياضي يف األلعاب املختللة ونسبة وجودها يف كـل لعبـة  أداء  على

احللول املناسـبة ملعاجلـة مثـل هـذه اإلصـابات الرياضـية الـيت         إىلأجل الوصول 
 .  تؤثر يف مستوى اإلجنا  والتقدم الرياضي يف العاصمة

 اهلدف من الدراسة:ـ  

يت تصيا خمتل  األبراف من اجلسم التعرف على اإلصابات األكثر ريوعا ال
 . ردتها ،  أسبابها،  منابق حدوثها،  : )أنواعها يف خمتل  األلعاب الرياضية وفقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 122ص  ، القـاهرة  ، دار اللكـر العربـي   ، التنةيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية ، حسن عوغ ، أحسن رلتوت )1( 
 . 

 .  26ص  ، 1956 ، مصر ، دار اللكر العربي ، 1ط ، النلسية للنمو من ال لولة إىل الشيخوخة ، فؤاد السيد )2( 
 ، 1998 ،  لكة العربيـة السـعودية   ، الرياغ ، مكتبة التوبة ، 1ط ، املراهق املسلم ، حممد السيد الزعبالوي )3( 

 .   20ص 
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 .  الو ن ،  التعرف على نسا اإلصابات الرياضية لالعبني وفق متغريات )ال ول ـ   

العبـا   60وكانت عينة البحث تضـم  ،  واستعمل املنهج الوصلي التحليلي ـ  
 .  لدى أندية اجلزائر العاصمة

،  إصابة التمزق العضلي هي من أكثر اإلصابات رـيوعا أن  وخلصت الدراسة
وأكثر نوا من الرياضة حتدث فيها اإلصـابة كـرة القـدم وتليهـا كـرة اليـد ثـم كـرة         

وعدم اإلمحاء أحد أهم أسـباب اإلصـابات الرياضـية فحـني كـان اجلانـا       .. . السلة
 .  ثريا منهالنلسي أقل تأ

اإلصابات الرياضية الـيت يتعـرغ    بعنوان: 2007عيسى مرهوبيدراسة  ـ   2ـ   7
دراسة ميدانية علـى مسـتوى   . إجراء امتحان الرتبية البدنية والرياضيةأثناء  هلا التالميذ

 .  3جامعة اجلزائر،  رسالة ماجستري،  ثانويات والية برج بوعريريج

 فكانت إشكالية حبثه تتمحور حول:

أثنـاء   هي اإلصابات الرياضية اليت يتعرغ هلا تالميذ السنة الثالثـة ثـانوي   ما
 إجراء امتحان الرتبية البدنية والرياضية؟

وكانت على مسـتوى   يواملنهج الذي اتبعه الباحث هو املنهج الوصلي املسح
تلميــذ واســتعمل االســتبيان  200الثالثــة ثــانوي مــن ثانويــات بــرج بــوعريريج تضــم 

 العلمية كأداة مجع املعلومات وكانت النتائج املتوصل إليها هي:  واملالحةة 

إجـراء امتحـان مـادة الرتبيـة     أثنـاء   أةلا اإلصابات اليت يتعرغ هلا التلميـذ 
واألمـاكن  . والتشـنجات وااللتـواء   ،  اجلـرو  ،  البدنية والرياضـية هـي: )اخلـدوش   

 إىلاملعرضة لإلصابة هي الكاحل والركبة واللخذ وسبا حـدوث اإلصـابة راجـع    
 .  قصر فرتة اإلمحاء وكذلك األرضية ةري صاحلة للممارسات الرياضية

عالقـة اإلصـابات الرياضـية بدافعيـة      : بعنـوان  2009دراسة بلبول فريد  ـ  3ـ   7
الشــهادة اةضــرة ،  ر الثــانوياإلجنــا  حلصــة الرتبيــة البدنيــة عنــد التالميــذ ال ــو 

 .  3جامعة اجلزائر،  ماجستري

 فكانت اإلركالية تتمحور حول:  

هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني اإلصــابات الرياضــية ودافعيــة  
اإلجنا  حلصة الرتبية البدنية والرياضية عند تالميذ ال ور الثـانوي الـذين سـبق هلـم     

 .  وتعرضوا لإلصابات الرياضية؟

ثانويـات مـن    05تعمل املـنهج الوصـلي وكانـت دراسـته علـى مسـتوى       واسـ 
 .  ثانويات املسيلة واالستبيان واملقابلة العلمية كأداتني جلمع املعلومات
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 خلصت الدراسة أن:

حصـة الرتبيـة البدنيـة    أثنـاء   اإلصابات الرياضـية تـؤثر سـلبا علـى سـلوكهم     
احلصـة وتـؤثر   أثنـاء   أدائهـم تعمل اإلصابات على التخلي  من مستوى  والرياضية

 .  سلبا على مستوى التنافس عندهم

 جماالت االستفادة من هذه الدراسات السابقة:

لقد استلادت الدراسة احلالية من هذه الدراسات فيما يتعلق باجلانا النةـري  
اجلانـا الت بيقـي كـان    أمـا  . يف كيلية ذكر املراجع وتقسيم اللصول والتنسيق بينها

واختيـار املـنهج وأدوات مجـع املعلومـات     ،  ضوا وبناء اإلركاليةيف حتديد املو
 .  تواجهنا من أجل تلاديهاأن  ومعرفة بعض الصعوبات اليت ميكن

يعتـرب اختيـار مـنهج الدراسـة مرحلـة هامـة يف البحـث         املـنهج املتبـع:  ـ   8
مـنهج الدراسـة   أي  حول موضوا الدراسـة  إذ حيدد كيلية مجع املعلومات. العلمي
قـة ب بيعـة املوضـوا خصوصـياته وخللياتـه النةريـة والت بيقيـة مـن أجـل          له عال

فكان املنهج املناسا هـو  ،  (1)وصول لنتائج علمية قابلة للدراسة والتحقق الشمولية
 املنهج الوصلي التحليلي

الدراسة ميثـل اللئـة االجتماعيـة الـيت      جمتمعأن  حتديد جمتمع البحث:ـ   9
نريد إقامة الدراسة الت بيقية عليها وفق املنهج املختـار فهـذه الدراسـة كـان جمتمـع      
يضم كل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية التابعني ملقابعة بئر مراد رايـس ملديريـة   

 .  أستاذ 41الرتبية اجلزائر ةرب وعددهم 

حبيـث متثلـه   ،  جـزء أي  من اجملتمع وليسهي جزء = : عينة البحث ـ   10
 وجســر،  متوســ ة )بئــر خــادم 16أســتاذ تــابعني ل 30فضــمت  (2)+أحســن متثيــل

 .  مديرية الرتبية جزائر ةرب،  قسن ينة  ملقابعة بئر مراد رايس

 متغريات الدراسة:ـ  11

علـى  تـأثريه   معرفـة مـدى  ،  هو املتغري التجري  املتغري املستقل: ـ  1ـ   11
املتغريات األخرى للدراسـة ومقصـود بـه )السـبا  ويف دراسـتنا يتمثـل: مسـاهمة        

 أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  

 . هو ناتج من تأثري املتغري التجري  واملقصود به )النتيجة  : املتغري التابع ـ 2ـ  11
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  05ص  ، 1992دمشق  ، 1ط ، منهج البحث األدبي يف إعداد الرسائل اجلامعية ، جودت الركابي )1( 
ص  ، اجلزائـر  ، 1ط ، جسور للنشر والتو يـع  ، منهجية البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ، خالد حامد )2( 

130   . 
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 .  : نسبة حدوث اإلصابات عند تالميذ بور املتوسط ويف هذه الدراسة ميثل

 أدوات مجع املعلومات وتقنيات اإلحصائية املستخدمة: ـ  12

 إىلإن الباحث يلضل األدوات مجع املعلومات الـيت متكنـه مـن الوصـول     
وذلـك حسـا ببيعـة املوضـوا وأهدافـه      ،  بيانات مستهدفة بأكثر دقة وموضـوعية 

مسـتعملتني  فكانت املقابلة العلمية واالستبيان أداتني . وكيلية استجابة املبحوثني هلا
 .  يف مجع املعلومات يف هذه الدراسة

 التقنيات اإلحصائية كانت:أما 

=النسبة املئوية 
عدد التكرارات

اجملموا الكلي
×100 

 مستعملة لتسهيل قراءات البيانات

 اختيار كاف تربيع:

الكرارات املتوقعة )2 − (التكرارات احلقيقية

التكرارات التوقعة
جمموا =2  كا

نلــي  اللرضــية باملقارنــة بــني القيمــة أو  القــرار )رفــضمســتعملة يف أخــذ 
 .  اةسوبة والقيمة اجملدولة

𝑥 =اختيار كرونباخ  =
R.2
R+1 

 .  معامل ارتباط بريسن = Rحبيث 

 يستعمل اختيار كرونباخ يف حساب معامل الثبات ألداة االستبيان

 استنتاج عام:
مقـاييس مجـع البيانـات    بعد حتليل وإثراء متغريات البحث نةريـا وت بيـق   

ومقارنتها مع الدراسـات السـابقة   . على العينة وعرضها وحتليلها وتلسريها إحصائيا
 :إىلخلصت هذه الدراسة 

أستاذ الرتبية البدنيـة والرياضـية لـه مسـؤولية كـبرية اجتـاه التلميـذ ال ـور          إن
 وأن يركــز يف تكوينــه علــى الناحيــة اجلســمية الصــحية،    ســنة13-15املتوســط )

كونه مير مبرحلة املراهقـة املتقدمـة وهـي ملعمـة بـالتغريات      ،  والنلسية العابلية
ومـن جهـة أخـرى ميتلـك األسـتاذ قـدرات علميـة        . وجديدة بالنسبة إليه مـن جهـة  
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حبيـث يعمـل علـى التقليـل مـن اإلصــابات      ،  وعمليـة يف جمـال تكوينـه الدراسـي    
 .  الرياضية وكيلية إسعافها يف حالة حدوثها

ه من أجل اةافةة على سـالمة وصـحة التلميـذ املمـارس واألخـذ      هذا كل
بعني االعتبار نوعية التمارين وتكيلها حسـا املعـدات واهلياكـل املتـوفرة وعمـره      

 .  وعددهم يف احلصة
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