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 :  معايري النشر يف الـمجلة

 :   ملقاالت اليت تنشر يف جملة معـارف ما يأتيوايشرتط يف البحوث 
 .  اختصاصهويشكل إضافة نوعية يف ،  صيالوايكون البحث مبتكرا أأن ـ  1
 .  تتوفر فيه األصالة والعمق وصحة األسلوبأن ـ  2
 :  ية ومبعايري البحث العلمي وخباصة ما يلياإلنسانيلتزم بالقيم أن ـ  3

 .   االبتعاد عن التجريح والتعريض باآلخرينـ  أ
 .  املنهجية العلمية مراعاةـ  ب
بالنسبة لالتينية( إما أسـلل   10  بالنسبة للعربية وحجم 12اهلوامش )خبط حجم  كتابةـ   جـ

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

 .   جداول يف صورتها األصلية تكون مكمالت البحث من خرائط أوأن ـ  4
 .   تقدم سرية ذاتية للباحث يف ورقة مستقلة عن البحثأن ـ  5
ان لباحثني من اجلزائـر وخارجهـا يـري ة    وااجمللة ملتوحة لنشر البحوث لكافة األساتذة ـ   6

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

 .  فريجى التقيد بذلك صلحة( /كلمة 300 صلحة مبعدل 20 ـ10)بني
ليزيـة( مبـا ال يتجـاو     جنترفق بالبحث ملخصات باللغات الثالث )العربية واللرنسـية واال ـ   8

 لكل لغة . صلحة
يكون قد مت إمراره علـى  ن وا،  يكون نص املداخلة خاليا من أي خ أ لغوي أو م بعيأن ـ   9

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

وال ترجع ألصحابها ،  كما أنها ختزن يف أرييف اجمللة،  وأجنبية ويعلم الباحث بالنتيجة
 سواء نشرت أم مل تنشر .

،  وأصـالتها  فهم املسؤولون عن صحة املعلومـات ،  تعرب البحوث عن آراء كتابها وحدهم ـ11
 آلراء اليت يعرب عنها الباحثون ال تلزم سوى أصحابها.  والتوصيات وا

باللغـة   16 حبجـم  Traditional Arabicو خبـط   A4على ورق  WORD ـ تكتا املقاالت بالـ12
 و باألبعـاد ،  للمـداخالت باللغـة األجنبيـة    12حبجـم   Times New Romanوخبط ،  العربية

 ات.سم على كامل االجتاه 02  
يف وسيلة مـن   أو CDيقدم إلدارة اجمللة م بوعًا على الورق وخمزنًا يف قرص مدمج أن ـ   13

 . وسائل استقباله يف جها  احلاسوب
كـل مقـال لـالف يـروط     ان وننبـه  ،  عملية نشر مقالـه  على صاحا املقال متابعة سريـ   14

 يقبل.  النشر لن
 comlbenabdsidali@Gmai.ميكن إرسال البحوث عن بريق بريد رئيس التحرير ـ  15
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: يةوطنال االستشاريةاهليئة   : الدولية االستشارية اهليئة

 (03)اجلزائر بن تومي عبد الناصر.د. أ

 (03)اجلزائر بن عكي حمند أكليأ.د. 
 (امن)مستغ مـد عطا اهللــأحأ.د. 
 (ةان)مخيس ملي بوعجنق كمالأ.د. 
 )املسيلة(عبد الليمني بوداودأ.د. 
 )اجلزائر( ونيــمــلة ميـيـنبأ.د. 
 )أم البواقي( رادـة مـبــوطــبأ.د. 
 (03)اجلزائر يتـحكيم حريد. أ . 
 (03اجلزائر )بن عقيلة كمالد. أ . 

 ة(ـسـبــ)ت مـــاسـق لـصـفيد. 
 )قسنطينة( دةـورغـود بـمسعد. 
 (انرـ)وه  وحـــام لـــشــهد. 
 سكرة(ـ)ب   عـــمــار روابد. 
 ة(ـلـ)ورق عبد اهلل  بوجرادةد. 
 شلف(ـ)ال ولـلغـي بـحــفتد. 
 )بومرداس( رـكـادق بوبـصـالد. 
 طيف(ـ)س دوـن جـي بانــهد. 
 طيف(ـ)س العربي حممد د.

 (مصر)حممد صبحي احلسننيأ.د. 
 (ليبيا) بـصاحل عمار العويأ.د. 
 )كوبا( وـتـوس أوبينــارلـكأ.د. 
 (السعودية) انعبد الباسط الشرمأ.د. 
 (العراق) هشام هنداوي هويديأ.د. 
ــجأ.د.  ــورج كــ  (فرنسا) ازورالــ
 (األردن) انط الشرمـعبد الباسأ.د. 
 (تونس) كرــوبــعبد الكريم بأ.د. 
 (العراق) انمحديوسف أمحد أ.د. 
ــمأ.د.  ـاحل جعي  (اليمن) حسني ص
 (العراق) روزــيــز فــزيــعأ.د. 

 
 : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيف )جلنة القراءة ( ة العلميةلجنال

 (03اجلزائر ) =أ.ت.ع+  حمند أكليبن عكي أ.د. 
 (مستغامن) =أ.ت.ع+   أمحـد عطا اهللأ.د. 
اجلزائر ) عبد الناصر بن تومي =أ.ت.ع+أ.د. 
03) 
ــد حيياويد. أ.  (باتنة) +ع.ت=أ.  السعـي

 (العراق) +أ=أ.م. هشام هنداوي هويديد. 
مزي  . ن د وحاجا  (البويرة) +أ=أ.م. ب

 . وشند أ د  ي وز  (املسيلة) +أ=أ.م.  ب
 (البويرة) +أ=أ.م. عبد العزيز ساسيد. 
 (ليبيا) +أ=أ.م. صاحل عمار عويبد. 
 (البويرة) =أ.م.أ+  مسعود شريفي د. 
 (قسنطينة) =أ.م.أ+ مسعود بورغدةد. 
 (اليمن) =أ.م.أ+ حسني صاحل جعيمد. 

ــكرةد.  ــمد بو س  (املسيلة) =أ.م.أ+  أح
يب اجلزائر )   =أ.م.أ+    د. يوسف بن صاـي

03) 
 (تونس) =أ.م.أ+  عبد الكريم بو بكرد. 
 (تونس) +أ=أ.م. عــزيز فيــروزد. 
 (األردن) +أ=أ.م. الصادق احلايكد. 

 (ان)وهر =أ.م.أ+ د. بلقاسم خياط
 (ان)وهر =أ.م.أ+  د. بشري قاسيمي

 (البويرة) +أ=أ.م. د. عبد السالم زاوي
ورة عب ح  ب ا ر  .  (03اجلزائر )+أ=أ.م. د

فاتحد.   (البويرة) +أ|=أ.م.   مزاري 
(البويرة)  +أ=أ.م.الوسنيان د. سليم

 
 

  واسـهام هلـس اإلخراج الفين والتجهيز الطباعي:
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 فهرس املوضوعات
 7 ................................................................................... كلمة هيئة التحرير

دور املدرب يف اإلعداد النفسي للتقليل من حالة قلق املنافسة لدى العيب كرة 

 (.19ـ  17صنف أواسط ) اليد

 9............................................د . ساسي عبد العزيز و  د . حشمان عبد النور 

  .الرعاية الرياضية حنو مرحلة تؤسس ملبدأ الكفاية وعدم االعتماد على العوائد احلكومية

 25 ......................................................... أ . نعمان عبد الغين  د. مزاري فاتح
 

http://www.shbabmisr.com/t~115095
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املواصفات البدنية والتقنية لالعيب كرة القدم ودورها يف تشخيص املوهبة يف 

 .سنة" 16كرة القدم عند فئة اقل من  

 63............................................................................. ولد محو مص لى .د 

أثر العمل املختلط يف حصة الرتبية البدنية والرياضية على دافعية االجناز 

 . ألداء املهاري لدى تالميذ الطور الثانويوا

 73................................................................................... جنماوي خالدد . 

 . واقع ممارسة تقويم التكويين يف درس الرتبية البدنية والرياضية يف املدارس الثانوية

 93...............................تركي أمحد  د .  مويسي فريدد .  اهلل  سبع بوعبدد . 

وقوة األداء  السرعةيف تطوير حتمل  خمتلفةتأثري مترينات باستخدام مقاومات 

 . للرجلني يف سالح الشيش

 118.............................................................................. نور حامت احلداد .د 

طالبات معهد تأثري القيم االجتماعية على صورة اجلسم وعالقتها باجتاهات 

 لنشاط البدني الرياضي.ا والرتبية البدنية حن

 129.................................................................................... أ . بوغالية فايزة

)السرعة تاثري برنامج تدرييب مقرتح يف تطوير بعض الصفات احلركية 

 .الرشاقة( ،  التوافق احلركي،  احلركية

أ . بن عيسى 
 153...................................................................................رضا
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حالة االحتادية ـ  املوازنة ودورها يف التأثري على املردود الرياضي لرياضي النخبة

 .اجلزائرية أللعاب القوى 

 169.........................................................................................نـوال  هية  .أ

لنشاط البدني الرياضي لدى تالميذ ا والسمنة وصورة اجلسم واجتاههما حن

 ـ  دراسة ميدانية على مستوى مديرية الرتبيةـ اجلزائر شرق املرحلة املتوسطة

 193................................د . لوناس عبد اهلل  د . رفيق علوان د . نبيل منصوري

 دعم األمم املتحدة للرتبية البدنية والرياضية لتنمية والسالم العاملي

 122.........................................................أ. محيـدة جرو  و فـضل قـيسد . 

األسلوب احلر( على عملية انتقال أثر ـ  تأثري أساليب التعلم )األسلوب األمري

 التعلم احلركي لدى الفئة العمرية 

 230.................................................................................... د. كرارمة أمحد

اخلصائص املرفولوجية  بعض تأثري املمارسة الرياضية متعددة األشكال على

وقدرات التوافق والقدرات احلركية احملددة  (VMA ,VO2max PMAAوالوظيفية )

 عند العيب كرة القدم. لالنتقاء الرياضي

 247............................................................................ حاج أمحد مراد .د  
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 : التحرير كلمة
 

 اهلل الرمحن الرحيم بسم

احلمد هلل رب العاملني والصـالة والسـالم علـى أيـرف األنبيـاء واملرسـلني       
سيدنا وحبيبنا املص لي حممد وعلى أله األبهار وأصحابه الكرام أمجعـني وعلـى   

 بإحسان إىل يوم الدين وبعد :التابعني وتابع التابعني ومن تبعهم 

ــــــوالجهــل يهــدم بيــت العـز والش           رفع بــيتــا ال عمـــاد لهيالعلم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رفــ

 واعمل جميال يرى فالفضل في العمل   العلم نور فال تهمل مجالسه     

ــــالعلم كنز وذخر ال ف ــ ــ ــ ــ ــــــبا إذاناء له        نعم القرين ــــــ  ما صاحب صحــــــ

ــا    ــم يرفعن ــم العل ــىنع ــا .    ألعل ــا إىل أدناه ــى بن ــل يرم ــا واجله   ..املرات
أحببت أن افتتح هذا العدد الذي أمتنى أن يكون مليدا لكل البـاحثني ويكـون دافعـًا    

 اإلنتـاج هلـم لتقـديم حبـوث أخـرى فهـذه       وان القتاهلم ملتابعة الدراسة والتحصيل 
حـث  تتوجيا للمجهودات املبذولة من بـرف األسـاتذة البـاحثني يف جمـال الب     عدي

يسـرني أن أقـدم   لـذا  العلمي مبيدان علـوم وتقنيـات النشـابات البدنيـة والرياضـية      
أمسى عبارات الشكر والتقدير للمجهودات املبذولة لرقي بالرياضة والرتبية البدنيـة  
وجملة معارف يف عددها الثامن عشر الصادر عن معهد علـوم وتقنيـات النشـابات    

يت هـي لبنـة مـن لبنـات اإلنتـاج العلمـي الـذي        البدنية والرياضية جبامعة البويرة الـ 
بـررائكم وبهـذا    واإلدالء الـرأي نـا  خماللت احلق فـى كل  لكم  و ،  يصخر به معهدنا

 . اآلخر والرأي الرأيسيستليد الكل من 

ِذيَن : } لقوله تعاىل ومصداقا 
ه
ُ ال ِع اَّلله

َ
ْرف ـِذيَن  يَ

ه
ْم َوال

ُ
وا ِمـنُ

ُ
ـَم آَمن

ْ
ِعل

ْ
ـوا ال

ُ
وت

ُ
{ ]  َدَرَجـا   أ

ومن هذه الكلمات ندعو وبصـدق كـل مـن لديـه الرغبـة يف إيـراكنا        [ 11املجادلـ  : 
التحريـر عوننـا    بإنتاجه العلمي فنحن ال نرتدد يف نشر هذا اإلنتاج فيجـد مـن هيئـة   

 ومساعدتنا.  

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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دور املدرب يف اإلعداد النفسي للتقليل من حالة قلق املنافسة لدى العيب 

 (.19ـ  17صنف أواسط ) كرة اليد

 ساسي عبد العزيز  د.
 حشمان عبد النور  د.

 امللخص:

اإلعــداد النلســي للتقليــل مــن هــدفت الدراســة إىل معرفــة دور املــدرب يف 
احلاالت النلسية املصاحبة للمنافسة الرياضية وكحالة ظـاهرة ومواكبـة للرياضـيني    

ولتحقيق ذالك مت ت بيـق مقيـاس مـارتنز و مالئـه حـول قلـق       ،  حالة قلق املنافسة
جـه  االبعـد البـدني( وإخر  ،  البعـد النلسـي  ،  املنافسة بأبعاده الثالثة )البعد املعـريف 

العبـا   50للبيئة العربية حممد حسن عالوي وكذا بناء استمارة استبيان على عينة من 
للعلـوم   حصـائية مـدربني واسـتعمال احلقيبـة اإل    09 صنف أواسط لكـرة اليـد وكـذا   

معامـل االرتبــاط  ،  االحنـراف املعيـاري  ـ    )املتوسـط احلسـابي   SPSS حصـائية اإل
 توصلت النتائج إىل: حصائيةاإل النسبة املئوية( وبعد املعاجلة،  بريسون

قلق املنافسـة لـدى العـ     حالة من  للتقليلالنلسي  اإلعداد ـ للمدرب دور يف
 مستويات وأبعاد حالة القلق املنافسة متوس ة لدى الع  كرة اليد.  ـ  كرة اليد.

 : ويف ضوء النتائج أوصى الباحث ب

الالعبـون ملعرفـة   ـ جيا على املدرب معرفة نوع القلق الـذي يتعـرل لـه    
 احللول املناسبة.

ـ إتاحة اللرصة لالعبني ملمارسة األنش ة الذهنية البديلـة وبعـض التـدريبات    
 االسرتخاء والتصور الذهين لتخليف من القلق املعريف.

ـ عدم إهمال التحضري النلسي الرياضي يف كرة اليد باعتباره عامال مهمـا يف  
  ضية االجيابية.حتسني األداء وحتقيق النتائج الريا

 Abstract: 
This study aimed to explore the role of the coach in the psychological 

preparation to reduce the psychological conditions associated with sports 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علوم وتقنيات النشابات البدنية والرياضيةمعهد ،  البويرةجامعة . 
  ouldhammou@gmail.comالربيد االلكرتوني:

 علوم وتقنيات النشابات البدنية والرياضيةمعهد ،  03اجلزائر  جامعة . 
  ouldhammou@gmail.comالربيد االلكرتوني:

mailto:ouldhammou@gmail.com
mailto:ouldhammou@gmail.com
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competition and as a state phenomenon and keep up to athletes anxiety of 

competition, and to achieve the piece was applied Martins scale and his 

colleagues on concern competition three for its removal (cognitive dimension, 

the psychological dimension, the physical dimension) and directed by Arab 

Environment Mohammad Hassan Allawi and building a questionnaire on a 

sample of 50 players mid Class handball, as well as 09 trainers and the use of 

the bag for Statistical Sciences SPSS (SMA. standard deviation The 

correlation coefficient of Berson, percentage) and after statistical treatment 

results reached: 
1. The coach's role in the psychological preparation to reduce the state 

competition concern to the handball players. 
2. Levels and dimensions of the state of anxiety medium competition 

among handball players. 

 In light of the findings, the researcher recommended for: Coach must now 

the anxiety that exposed him to figure out appropriate solutions type players. 

 To provide an opportunity for the players to practice mental activities, and 

alternative exercises some mental relaxation and visualization to ease the 

anxiety of knowledge. 

 Do not neglect the psychological preparation athlete in handball as an 

important factor in improving performance and achieving positive results 

sports. 

Key words : Psychological preparation. Competition anxiety. Trainer.Middle 

class .Handball. 

 كرة اليدـ  صنف أواسطـ  املدربـ  قلق املنافسةـ  اإلعداد النلسي : الكلمات الدالة

الت ور العلمي ألساليا التـدريا هـدفا تسـعى    يعد  : مقدمة وأهمية البحثـ 
إليه دول العامل لتقديم معـارف وملـاهيم بصـورة مبسـ ة ملـدربيها بهـدف اإلعـداد        

إال أن مـا  وقـد حـدث باللعـل حتسـن     ،  رياضية لبلوغ املستويات العاليةوالتنمية ال
هو حتضري وإعداد الالعبني نلسيا والذي يعترب الركيزة والـدعم   املدربنييلتقر إليه 

األساسي لالرتقاء بالالعبني إىل مستوى أفضل يف األداء فهي تلك املنهجية العلميـة  
العلوم كعلـم الـنلس الرياضـي الـذي     اليت امجع املختصون على تكاملها مبختلف 

الن املنافسة الرياضية متثل مصـدرا هامـا   ،  ال ميكن االستغناء عنه يف هذا امليدان
للتوتر النلسي وظهور القلق لدى الرياضي بسبا ارتلـاع مت لباتهـا وبسـبا تـراكم     

الليزيولوجيـة وظهـور حـاالت انلعاليـة مالئمـة تعيـق األداء        الضغوبات النلسـية و 
علـى النتيجـة واألداء   د مما يؤدي إىل عدم التحكم يف السلوك والتـأثري السـل    اجلي

لذي لديه رصيد معريف وعلمـي وبيـداغوجي   ا وفاملدرب الناجح ه،  وعلى الالعا
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وتـدريا   كما جنده يتوىل العمليـة الرتبويـة   واحملضر املوجهخاصة يف التدريا و
قارنــة باجلوانــا األخــرى التقنيــة لــذا للعوامــل النلســية أهميــة بالغــة م،  الالعــبني

والتكتيكية والبدنية حيث جنـد الكـثري مـن الالعـبني هلـم نلـس القـدرات الرياضـية         
ــتقرار      ــية واالس ــة النلس ــون يف يخصــيتهم واحلال ــن لتلل ــة لك ــاءة العاملي والكل

 . النلعال اجليدا وحليف الرياضي ذ االنلعالي أثناء املنافسة ويضل النصر

عملية التدريا الرياضي تتأسس على تبادل املعلومـات بـني    اإلشـكالية: ـ   1
يتمكن من كسا األسـس اللنيـة والبدنيـة الـيت تسـاهم يف       ىاملدرب والالعبني حت

الن عملية التدريا واملنافسة من املواقف الـيت حتتـاج   ،  وصوله إىل اعلي مستوى
لـيت حتتـاج   وقد يستجيا الالعا هلـذه املواقـف ا  ،  إىل املزيد من العاء العص 

إىل التمعن اجليد إما بصورة اجيابيـة تسـاهم يف تعبئـة باقاتـه وقدراتـه أو بصـورة       
يف الب ولـة الوبنيـة    فمـا نشـاهده  ،  خلض مستوى قدراته وباقاتـه  إىلسلبية تؤدي 

لكرة اليد الكـثري مـن االنلعـاالت واالضـ رابات النلسـية كـالتوتر والقلـق ونقـص         
نلسية الـيت تيهـر علـى الالعـبني ألتلـه األسـباب       الرتكيز وغريها من الضغوبات ال

بـل غالبـا مـا    ،  فهذا رمبا ليس نقص يف التحضـري البـدني والـتقين وكـذا ا   ـي     
فاإلعداد السيكولوجي اجليد جينا الالعـبني  ،  يكون اجلانا النلسي عامال واضحا

لـذا   التأثر مبختلف االنلعاالت اليت ت رأ على يخصيته كا وف والقلق والتوتر...
اعترب علماء النلس الرياضي ظاهرة القلق سـالحا ذو حـدين فإمـا أن يكـون يلعـا      
دور احمللز املساعد لالعا وإما أن يلعا دور املعرقل مـن خـالل تـأثري السـل      

كـل هـذه   ،  على نلسـيته وبالتـالي الضـرر مبسـتوى األداء واالجنـا  يف املنافسـات      
ضـوع وتوضـيح معاملـه يف صـيغة     املع يات تت لا من الباحـث إثـراء هـذا املو   

 . تساؤالت تت لا حلوال

قلـق  حالـة  مـن  للتقليـل  اإلعداد النلسي  للمدرب دور يفهل  : السؤال العامـ 
 املنافسة لدى الع  كرة اليد؟.

 فرعية: أسئلة إىلوتتفرع من السؤال العام 

 املستويات وأبعاد القلق املنافسة لدى الع  كرة اليد؟. ـ ما

قلـق املنافسـة لـدى    حالـة  هل توجد عالقة بني اإلعـداد النلسـي وحـدوث    ـ 
   .الع  كرة اليد؟

يف التخليف من حالة قلق املنافسة لدى العـ   هل يساهم اإلعداد النلسي ـ 
 كرة اليد؟.
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 الفرضيات:ـ  2

قلـق  حالة من  للتقليلالنلسي  اإلعداد للمدرب دور يف الفرضية العامة:ـ   1ـ   2
 لدى الع  كرة اليد.املنافسة 

 الفرضيات اجلزئية:ـ  2ـ  2

 ـ مستويات وأبعاد حالة القلق املنافسة متوس ة لدى الع  كرة اليد.  

حالة قلق املنافسة لدى العـ  كـرة    ـ توجد عالقة بني اإلعداد النلسي وحدوث
 اليد .قلق املنافسة لدى الع  كرة  يساهم اإلعداد النلسي يف التخليف من حالةـ  اليد.

ميكن حصر أهداف البحث يف كونـه عبـارة عـن دراسـة      البحـث:  أهدافـ   5
حتليلية للجانا النلسي الرياضي وبالتحديد االنلعاالت اليت حتدث لالعـا خـالل   
ممارسته للنشـاط الرياضـي ولمهميـة الـيت يلعبهـا التحضـري النلسـي علـى نلسـية          

يادة دقة الرتكيز واالنتباه والثقـة  الشعور بالقلق و  الةالالعا من خالل التقليل من ح
 ك يف:ذلويتجلى ،  بالنلس ودافعية االجنا 

 ـ تبيان فعالية التحضري النلسي يف التخليف من حدة االنلعاالت)القلق(.

ــ معرفــة مســتوى القلــق ودرجتــه ممــا يســهل يف عمليــة التحضــري وإعــداد  
 الالعبني  ول املنافسات الرمسية دون ارتباك.

الدراسـة إىل التعـرف علـى أهميـة اإلعـداد النلسـي يف تهيئـة        ـ تهـدف هـذه   
الالعا ويـحنه ب اقـة نلسـية جتعلـه يف حالـة هادئـة ذو تركيـز جيـد بعيـدا عـن           

 االنلعال والتوتر النلسي.

 املصطلحات واملفاهيم: حتديدـ  6

 املدرب:ـ  1ـ  6

 هو يخصية تربوية الذي يتوىل عمليـة تربويـة وتـدريا    ـ التعريف النظري:
الالعـبني ويــؤثر يف مســتواهم الرياضـي تــأثريا مبايــرا ولـه دور فعــال يف ت ــوير    

 (.25صلحة ،  2000،  )مص لي يخصية الالعا ت ويرا يامال متزنا

 النفسي: اإلعدادـ  2

على انه" تلـك العمليـات الـيت مـن      إبراهيميعرفه مليت  ـ التعريف النظري :
وا   ـي   البـدني واملهـاري   األداءسلوك يعضد اجيابيا كال من  أفضل إظهاريانها 

النلســي يبحــث عــن  اإلعــدادوان ،  قمــة املســتويات إىلللرياضــي والوصــول بــه 
خم ـط ينلـذ مـن     إىلومن ثـم الوصـول    اليت قد تؤثر يف سلوك الرياضي األسباب
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وصـول  حمددة تسهم يف ت ويع وتعديل سلوك مبا يسهم اجيابيا يف ال آلياتخالل 
 .(233صلحة ،  1998،  محادة) األداءقمة مستويات  إىل

هو جمموعة من اإلجراءات العلمية الرتبوية احملددة عـن   ـ التعريف اإلجرائي:
بريق األخصائي النلسي الرياضي تبعا للمت لبات النلسية للممارسة الرياضـية بصـله   
 عامة واملمارسة النوعية لنشاط الرياضي التخصصي من جهة واستعدادات الرياضي .

 تعريف القلق:ـ  3

:" حـادث مـن التـوتر    بأنـه  ويعرفـه امحـد عـزت رابـح"     ـ التعريـف النظـري:  
ال يـعوري يهـدد    أووجود خ ـر داخلـي وخـارجي يـعوري      إىلاالنلعالي تشري 

 .(41صلحة ،  1994،  اهلليجي) الذات

هو حالة من التوتر يامل ومسـتمر نتيجـة توقـع تهديـد      :إجرائيتعريف ـ ال
 نلسية وجسمية. وأعرالرمزي قد حيدث ويصاحا غمول  أوخ ر فعلي 

 قلق املنافسة: ـ  4

يعرف القلق يف التنافس الرياضي على انه:" حالة انلعاليـة   ـ التعريف النظري:
،  2003،  فـو ي ) غري سارة مقرتنة باالسـتثارة الناجتـة عـن ا ـوف أو توقـع ا  ـر"      

وهي اللرتة اليت يشرتك فيها الالعا يف املنافسـة ومـا حيـدث فيهـا مـن       (211 صلحة
تغـريات   أواملنافسة الرياضية وما يرتبط بهـا مـن مـثريات     إلحداثتوترات كنتيجة 

 .(285صلحة ،  1997،  عالوي) .حداثا وأ

 املنافسة الرياضية:ـ  5

صراع بـني فـردين أو بـني جممـوعتني مـن األفـراد        هو ـ التعريف النظري :
 .للوصول إىل اهلدف املس ر

املهـاري ا   ـي يف   لتحـاور البـدني   ا ولصـراع أ ا وهـ  التعريف اإلجرائي:ـ 
اإلبار الرياضـي للنشـاط الرياضـي املمـارس الـذي يكـون بـني فـردين مـن اجـل           

هـي موقـف أو حـدث رياضـي حمـدد      ،  الوصول إىل األهداف املس رة وحتقيقهـا 
للريــق ا وبقــوانني ولــوائح وأنيمــة معــرتف بهــا وفيهــا حيــاول الالعــا الرياضــي أ

قـدرات ومهـارات واسـتعدادات كنتيجـة     الرياضي إظهار وإبرا  أقصى مـا لديـه مـن    
للــو  علــى منــافس أو ا ولعمليــات التــدريا املنيمــة حملاولــة حتقيــق النجــا  أ 

للـو  علـى منافسـني أو حملاولـة حتقيـق األداء      ا وحملاولة حتقيـق األداء النجـا  أ  
ـنلس التـدريا واملنافسـة     ،  عـالوي ) للريق الرياضيا واملوضوعي املتوقع من الالعا أ علـم ال

 ( .29 28 صلحة،  2002،  رياضيةال
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البحـوث االسـت العية هـي تلـك البحـوث الـيت        الدراسـة االسـتطالعية:  ـ  1
تتناول موضوعات جديدة مل يت رق إليها أي باحث من قبل وال تتوفر عنها بيانـات  

 1984،  اخل )ثابـت أو معلومات أو حتى جيهل الباحث كثريا من أبعادها وجوانبها...

قام الباحث بدراسة است العية وكان اهلدف منها مدى تقبـل الالعـبني   ،  (74صلحة ، 
حيـث  ،  أسئلة االستمارة وفهمها وبالتالي وقلنا على أهم النقاط اليت كانـت غامضـة  

تقيس حالة قلـق املنافسـة الرياضـية الـذي      االستمارة األوىل قمنا بتو يع استمارتني
،  أداة قياس صادقة وثابتة للدراسـة بهدف توفري  Martensمارتنزصمم من قبل العامل 

ــار    ــارات االختب ــع عب ــى مجي ــوم الالعــا باالســتجابة عل ــث يق ــدرج ،  حي وهلــا ت
ذلـك يف ضـوء تعليمـات     ) بدرجـة كـبرية  ،  بدرجة متوسـ ة ،  أحيانا،  رباعي)نادرا

املقياس وتتضـمن االسـتمارة ثالثـة أبعـاد مرتب ـة بقلـق املنافسـة الرياضـية)القلق         
فتتمثـل يف اسـتبيان    االسـتمارة الثانيـة  أمـا  ،  الثقة بالنلس(،  البدني القلق،  املعريف

موجه للمدربني أندية كرة اليـد لراب ـة واليـة البـويرة بهـدف االبـالع علـى كيليـة         
عملهم على مستوى ناديهم ومعرفة األمور اليت تساعدهم وتعرقل عملـهم التـدري    

 الذي يتبعه املدربني أثناء اللرتة التحضريية.

 : املنهج الوصفي التحليلي :املتبع املنهجـ  2ـ  3

 حتديد اجملتمع وعينة البحث:ـ  3ـ  3

ويف هذه الدراسة يتكون جمتمع حبثنا مـن العـبني    : جمتمع البحـث ـ  1ـ   3ـ   3
ن ينشـ ون يف نـوادي   واملدربني أيضا يف هـذه املرحلـة الـذي   ،  كرة اليد فئة أواسط

فـرق   09وهـم مـو عني علـى     العـا  138حبثنا منويتكون جمتمع ،  والية البويرة
 .مدربني 09والية البويرة ما يعادل لراب ة الوالئية لل

 :  البحث جمتمع : ميثل توزيع(01) اجلدول رقم
 الرقم رمز النادي الفرق عدد الالعبني

02 Bouira MHB 01 

16 GHazlane OSG 02 

15 kadiria DRBK 03 

14 Lakhdaria ESL 04 

15 Gazoline GSS 05 

14 Mchedallah CAM 06 

12 Thaliouine AST 07 

15 Chorfa IRB 08 

14 Bessem ABB 09 

 اجملموع / 09 138

 عينة البحث وكيفية اختيارها:ـ  2ـ  4ـ  3
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مت اختيار عينة الالعبني ب ريقة عشوائية من أنديـة كـرة اليـد     عينة الالعبني:ـ 
كمـا أنهـا تع ـي فـرص متكافئـة ملعيـم       ،  لراب ة لوالية البويرة ألنها أبسط ال رق

مـن اجملتمـع   ،  فـرق  09مـن   %25حيـث مت اختيـار نسـبة    ،  أفراد اجملتمع األصلي
القرعـة البسـي ة   ن بريـق  عـ  قومت اختيـار اللريـ  ،  فـرق  09عـدده  األصلي والبـال   

 مدربني. 09و العبا 50لنحصل يف النهاية على ،  )السحا(

 البحث: األدوات املستعملة يفـ  6ـ  3

لقياس املتغريات اليت مت دراستها يف البحـث قـام الباحـث     : املقياسـ   2ـ   6ـ   3
 :   بتبين قائمتني وهما

 ز و مالئه.نرتاقائمة حالة قلق املنافسة الرياضية ملـ 

 استبيان موجه للمدربني.ـ 

 عرض وحتليل ومناقشة النتائج مقياس حالة القلق املنافسة:ـ  1ـ  

 املعايري اليت مت االعتماد عليها يف تقييم نتائج املقياس:

 د: مستوى قلق احلالة منخلض. 27ـ  0

 د: مستوى قلق السمة متوسط. 54ـ  28

 د: مستوى قلق احلالة عالي)مرتلع(. 81ـ  55

،  1998،  عـالوي ) )مرتلـع جيـدا(.   : مستوى قلق احلالـة عـالي جـدا   108ـ   82
   (333صلحة 

 :البعد املعريف مقياسعرض وحتليل نتائج ـ  1ـ  1ـ  4
 :ميثل إجابات عينة الدراسة يف البعد املعريف (07) اجلدول رقم

 التقييم النسبة املئوية ف املعيارياحنراال املتوسط احلسابي جمموع الدرجات البعد األول
 متوسط 35,35 .532 .2446 1223 املعريف

 46,24 احلسـابي قـد بلـ   املتوسـط   نالحـ  أن  (07من خالل اجلـدول رقـم )  
ويف  %35,35أمــا بالنســبة للنســبة املئويــة فقــد بلغــت  32,5االحنــراف املعيــاري و

 .متوس االتقييم العام كان 

 عرض وحتليل مقياس البعد البدني:ـ  2ـ  1ـ  4
 ميثل إجابات عينة الدراسة يف البعد البدني (08)رقماجلدول 

 التقييم النسب املئوية االحنراف املعياري املتوسط احلسابي جمموع الدرجات البعد الثاني
 منخفض 18.26 09,4 26,18 913 البدني

 26,18( نالحـ  أن املتوسـط احلسـابي قـد بلـ       08من خالل اجلـدول رقـم)  
ويف  %18.26أما فيما لص النسـبة املئويـة فقـد بلغـت      09,4واالحنراف املعياري 
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 .االتقييم العام كان منخلض

 عرض وحتليل مقياس بعد الثقة بالنفس:ـ  3ـ  1ـ  4
 بعد الثقة بالنلس ميثل إجابات عينة الدراسة يف (09) اجلدول رقم

 التقييم ةالنسبة املئوي املعياري فاالحنرا املتوسط احلسابي جمموع الدرجات البعد الثالث
 متوسط 74.38 26,4 02,27 1351 الثقة بالنفس

 02,27بي قـد بلـ    نالحـ  أن املتوسـط احلسـا   ( 09) رقـم  من خالل اجلدول
وقي التقيـيم   %74,38أما بالنسبة للنسبة املئوية قد بلغت  26,4واالحنراف املعياري 

 متوس ا.العام كان 

 األبعاد:عرض وحتليل نتائج املقياس جلميع ـ  4ـ  1ـ  4
 ( ميثل نتائج املقياس جلميع األبعاد:10اجلدول رقم )

 التقييم النسبة املئوية االحنراف املعياري املتوسط احلسابي األبعاد
 متوسط %35.35 32.05 46.24 بعد املعريف
 منخفض %18.26 09.04 26.18 بعد البدني

 متوسط %74.38 26.04 02.27 بعد الثقة بالنفس
 متوسط %42.33 55.04 30.23 البعد ككل جمموع

 

 
 ( يوضح أعمدة بيانية للمتوسط احلسابي واالحنراف والنسبة املئوية لمبعاد الثالثة.1الشكل رقم )

( الذي ميثـل البعـد الكلـي    10من خالل اجلدول رقم ) : التحليل واملناقشةـ 
 ملقياس قلق املنافسة نالح  أن الرتتيا لمبعاد كان كالتالي:

الـيت   %74.38 ت بقـدر نالح  أن أكرب نسبة واليت ل ومن خالل نتائج اجلد
 1351تعرب عن بعد الثقة بالنلس أين بلغت عدد الدرجات حلالة بعـد الثقـة بـالنلس    

أما النسـبة الثانيـة والـيت    ،  ليؤكد عن ذلك 02,27درجة وجاء املتوسط احلسابي ب 
درجـة   1223اليت متثل حالـة البعـد املعـريف مبجمـوع درجـات       %35,35تقدر ب 

وهـذا مـا يـبني أن هـذا البعـد       46,24وبل  املتوسط احلسابي هلـذا البعـد املعـريف    
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يف حني النسـبة األخـرية والـيت متثـل البعـد البـدني قـدرت نسـبتها         ،  يكون متوسط
 .26.18درجة ومبتوسط حسابي  913مبجموع درجات  %18,26املؤوية ب

 احلسـابي  هحالـة قلـق املنافسـة بلـ  متوسـ       ككـل أي  ما بالنسبة ملقيـاس أ
وهـذا مـا    %42.33أما النسبة املئوية فقد بلغـت   55.04وقدر احنرافه املعياري  30.23

 17سـط ) يؤكد أن حالة قلق املنافسة متوسط عموما لدى الع  كرة اليد لصنف أوا
يوضح أعمدة بيانية للمتوسط احلسـابي  ( 1رقم ) الشكل،  ( ألندية والية البويرة19ـ 

ممـا سـبق نالحـ  أن النسـبة املئويـة      ،  واالحنراف والنسـبة املئويـة لمبعـاد الثالثـة    
متقاربة مابني حالة بعد الثقة بالنلس والبعد املعـريف أمـا حالـة البعـد البـدني فهـي       
ية منخلضة ولو قليال عن احلالتني السابقتني وهـذا مـا تؤكـده املتوسـ ات احلسـاب     

 أين جند فروق واضحة بني احلاالت الثالثة.

أن اغلـا الالعـبني يصـبهم القلــق قبـل الـدخول يف املنافســة       : ومنـ  نسـتنتج  
حيث تصيبهم تغريات فيزيولوجية ونلسية حيث أن هذه التغريات تأثر علـى أدائهـم   

سـبة  ومنه يتبني أن اكرب ن،  هلم باليهور باملستوى احلقيقي أثناء املنافسة حوال تسم
من الالعبني كان مؤيرهم متباين مابني املتوسط واملنخلض فبالنسـبة حلالـة قلـق    
الثقة بالنلس وحلالـة القلـق املعـريف كـان متوسـ ان يف حـني البعـد البـدني كـان          

لذا من الصعا أن نالح  العبا يعاني من بعـض أعـرال القلـق البـدني     ،  منخلض
قابل قد ال يعاني من أعـرال القلـق   ويف نلس الوقت يتميز باهلدوء والراحة يف امل

لتوقعــات الســلبية ا والبــدني ولكنــه الســت يع النــوم ألنــه مشــغول بــبعض األفكــار أ
املرتب ة باملنافسة وهذا ما أكده بعـض الالعـبني يف اإلجابـة عـن أسـئلة املقيـاس       
حيث يصبهم القلق لذلك لكل نوع من القلق أسلوب مالئم للتعامل معه فلي حالـة  

نرفزة وقد يصـل إىل يـك يف قدراتـه     دني مثال نرى لدى الالعا عصبية والقلق الب
وبرودة يف يديه لذا يلضل املشاركة االجيابية ألعضاء اجلسم وخاصة األكثر تـوترا  
 ويف عمل أو نشاط معني وعلى سبيل املثال مزاولة بعض األنش ة البدنية ا ليلـة أ 

لدوره البناء يف تنشـيط وحتسـني عمـل    ستخدام تدريبات االسرتخاء والتدليك نيرا ا
الدورة الدموية.أما حالة القلق املعريف يلضـل إتاحـة اللرصـة للرياضـي ملمارسـة      

 بعض األنش ة الذهنية البديلة وبعض التدريبات االسرتخاء.

  اخلاص باملدربني: عرض وحتليل نتائج االستبيانـ  2ـ  4

ــ 2ـ    4 : توجــد العالقــة بــني اإلعــداد  رضــية الثانيــةاملتعلقــة بالفنتــائج الوحتليــل  عــرض ـ    1ـ

 .النفسي للمدرب وحدوث قلق املنافسة لدى العيب كرة اليد

؟ ما نوع التحضري الذي تولون له االهتمام الكبري أثناء فـرتة املنافسـة    : 01 ـ العبـارة رقـم  
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 املنافسة.معرفة نوع التحضري الذي تولون له االهتمام الكبري أثناء فرتة  : الغرض من ـ  
 : ميثل نوع التحضري الذي تولون له االهتمام الكبري أثناء املنافسة.11اجلدول رقم ـ 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 املئوية

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

مستوى 
 (α)الداللة

درجة 
 (df)احلرية

االستنتاج 
 اإلحصائي 

 77.77% 07 التحضري البدني

 11,11% 01 التحضري النفسي  دالة 02 05.0 99.5% 99,07
 %11,11 01 التحضري التكتيكي

 %100 09 اجملموع
  
 (01التمثيل البياني لنتائج العبارة رقم ):(20الشكل رقم) 

 
الــيت توضــح نســا  (11) مــن خــالل نتــائج اجلــدول التحليــل واملناقشــة:ـــ 

من عينـة البحـث    %77.77 وهي( يتبني أن نسبة كبرية 01اإلجابات حول العبارة رقم)
مـا  ذا وهلتحضري البدني ا والتحضري الذي يولي له املدرب أهمية كبرية ه أن أجابوا
 2حيـث كانـت قيمـة كـا     02ودرجة حرية  05.0عند مستوى الداللة  2كا مقداريؤكده 

ــ   2وهي أصغر من قيمة كا 99,5=اجملدولة وهـذا مـا    99,7:  احملسوبة واليت تقـدر ب
 .إحصائيةيدل أن هناك فروق ذات داللة 

للتحضـري   يولـون أهميـة كـبرية    ال املـدربني  أغلبيـة  نأنستنتج  : ـ االسـتنتا  
حيـث أنهـم يركـزون    ،  النلسي أثناء املنافسة وهذا ما تثبته النتائج اليت توصلنا إليها

 بالدرجة األوىل على التحضري البدني مهملني بذلك التحضري النلسي.  

 :النتائج بالفرضيات مقارنةمناقشة وـ  3ـ  4

يتضح مـن خـالل نتـائج     مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضـية األوىل: ـ  1ـ   3ـ   4
( أن مسـتوى حالـة قلـق املنافسـة     10الدراسة املتحصل عليها واملبينة يف اجلدول )

وكـان   لدى الع  كرة اليد كـان متوسـ ا يف أبعاد)الثقـة بـالنلس وبعـد املعـريف(      
منخلضا يف البعد البدني وكانت متوسـ ة يف الدرجـة الكليـة للمقيـاس حالـة قلـق       

%77,77

%11,11

%11,11

0

التحضير البدني

التحضير النفس ي

التحضير التكتيكي
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 وفق الرتتيا التالي: املنافسة

 . %74,38ـ يف املرتبة األوىل بعد الثقة بالنلس بنسبة مؤوية قدرت ب 

 . %35,35ـ يف املرتبة الثانية بعد املعريف بنسيبة مؤوية قدرت ب

 . %18,26البدني قدر بنسبة مؤوية ـ يف املرتبة الثالثة بعد 

 البعــد الكلــي للمقيــاس حالــة القلــق املنافســة كــان بدرجــة متوســ ة بالنســبة 
( ويلسر الباحث السبا الرئيسي يف احلصـول علـى مثـل هـذه النتـائج أنـه       42,33%)

من خالل عمليات التـدريا والتحضـري بدرجـة     نيعود إىل أن الع  كرة اليد ميتا و
من خالل النتائج اليت توصلنا إليها مـن خـالل حتليـل    ،  متوس ة من اإلعداد النلسي

قلـق الثقـة   ،  القلـق البـدني  ،  )قلق املعريف مقياس حالة قلق املنافسة بلروعه الثالثة
ذا البعـد  بالنلس( توصلنا إىل أن مستوى الثقة بالنلس كان متوس ا حيـث يعتـرب هـ   

من أهم اليواهر النلسية املصاحبة لتنييم املنافسات حيث أن هذه املهارة البـد أن  
تتوفر عند الع  كرة اليد حيث تسـاعدهم علـى ت ـوير أدائهـم لتصـبح حركـاتهم       
تتميز بالقوة والسرعة والرتكيز أثنـاء املنافسـة ويـدل أيضـا علـى بـذل الكـثري مـن         

أمـا   ألخـرى اختالف ببيعة كرة اليد عن الرياضات اجلهد واملثابرة والع اء نيرا ال
بالنسبة ملستوى القلق املعريف فكان مستواه متوسط حيث يعتـرب هـذا البعـد أيضـا     

حيـث يلعـا دورا هامـا يف    ،  من أهم اليواهر النلسية نتيجة تراكم الضغط العص 
د حسـن  التأثري على أداء الالعبني خاصة ذوي املستوى العالي وهذا ما يؤكده حممـ 

عالوي يف أن القلق املعريف قد يكون له تأثري اجيـابي يسـاعد الالعـا علـى بـذل      
 املزيد من اجملهدات أو يكون له تأثري سل .

أما بالنسبة للقلق البدني فكان مستواه منخلض حيث يرتبط بدرجة االسـتثارة  
تلـق هـذه   والضغوبات االنلعالية وحالة التوتر لدى بعض الالعبني أثناء املنافسة وت

الذي يـرى انـه مـن البـديهي أن تكـون       النتيجة مع ما توصل إليه: أسامة كامل راتا
هناك ضغوبات نلسية يف مجيع املنافسات الرياضـية والـيت تـؤدي إىل نـوع مـن      

 .التنشيط الليزيولوجي
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  الثانية: الفرضيةب النتائج ومقارنة مناقشةـ  2ـ  3ـ  4
 .لثانيلعبارات احملور ا حصائيةة اإل(: الدالل29اجلدول رقم)

انـه توجـد    فرتضـنا اللبحث والـيت  الثانية  من أجل التحقق من صحة اللرضية
 عالقة بني اإلعداد النلسي للمدرب وحـدوث قلـق املنافسـة لـدى العـ  كـرة اليـد       

 (29)حصـل عليهـا مـن خـالل اجلـدول رقـم      تمن هذه اللرضية والنتائج امل ن القااو
،  ومنه فإننا نست يع إثبـات صـحة هـذه اللرضـية    ،  علمية إحصائيةواملؤكدة ب رق 

أن اغلا املدربني ال يولون أهمية كبرية لعملية التحضـري النلسـي    توصلنا إىلومنه 
لالعبني حيث يركـزون يف اغلـا األحيـان علـى جوانـا أخـرى كاإلعـداد البـدني         
والتكتيكي وهذا ما يؤدي بالالعبني إىل التعرل النلعاالت سـلبية كـالقلق والتـوتر    

إىل ذلـك جنـد    فضـ ،  النلسي نتيجة النقص يف التحضـري النلسـي هلـم للمنافسـة    
أغلبية املدربني ال يقومون بتحضري العبهم نلسيا إال عند دخـوهلم للمنافسـة وهـذا    

إن توصيات املدرب قبـل املنافسـة قـد تسـاعد الرياضـي       تاهد رسن سكرما أكده 
إذ البـد علـى املـدرب أن    ،  يف رفع حالة االنتباه والرتكيـز قصـد خـول املنافسـة    

باملسـتوى النلسـي لللريـق لتحقيـق أفضـل نتيجـة       يقوم مبهمة تتمثـل يف االرتقـاء   
وذلك ال يكـون إال بـالتحليز الـذي لـه     ،  والوصول بالرياضي إىل أعلى املستويات

تأثري على الالعبني لذا جند املدربني بشكل كبري يركزون على التحليز ومنه تيهـر  
قـة  األهمية البالغة للتحضري النلسي لـدى الالعـا واللريـق ككـل إذ انـه توجـد عال      
،  تكاملية بني اإلعداد النلسي للمدرب وحدوث قلق املنافسة لدى العـ  كـرة اليـد   

وهذا بداللة النتائج املستخلصة من املقياس امل بق على الالعبني الذي وجدنا مـن  
خالله أن الالعبني يف أندية والية البويرة لـديهم حالـة مـن قلـق املنافسـة متوسـ ة       

لبعـد املعـريف متوسـط بينمـا كـان البعـد البـدني        حيث كان عامل الثقـة بـالنلس وا  
منخلض ومنه نرى أن اجلانا البدني لدى الالعبني تتأثر أكثر حبالة القلق وهذا مـا  

 .الثانينتائج احملور 
 حصائيةالداللةاإل اجملدولة2كا احملسوبة2كا العبارات 2كا 

 دالة 99,5 99,7 01العبارة رقم 
 دالةغري  84,3 77,2 02العبارة رقم 
 دالة 99,5 6 03العبارة رقم 
 دالة 99,5 18 04العبارة رقم 
 دالة 84,3 44,5 05العبارة رقم 
 دالة 99,5 66,8 06العبارة رقم 
 دالة 81,7 96,26 07العبارة رقم

 دالة 84,3 09 08العبارة رقم 
 دالة 99,5 66,8 09العبارة رقم 
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نرجعه إىل نقص التحضري النلسي الذي يقوم به املدرب ومن هـذا كلـه نسـتنتج انـه     
ال ميكـن  ا لذ،  وبالتالي اللرضية الثانية قد حتققت إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

للتدريا البدني واملهاري وا   ـي أن يـؤدي الوظيلـة الكاملـة إلعـداد الرياضـي       
ها يف حبثنــا ييهــر األهميــة البالغــة ل عــداد نتجنإعــدادا جيــدا وكــامال الن مــا اســت

 السيكولوجي اجليد الذي ميكن الرياضي من خالله يحنه وت وير الناحية النلسية.

 :ةلثالنتائج الفرضية الثاري ومناقشة تفسـ  3ـ  3ـ  4
يسـاهم اإلعـداد النلسـي يف التخليـف مـن قلـق        الثالـث:  لعبـارات احملـور   حصائيةالداللة اإل (:30جدول رقم )

 املنافسة لدى الع  كرة اليد.

يسـاهم  أنها  فرتضنااللبحث واليت الثالثة  من أجل التحقق من صحة اللرضية
 اإلعداد النلسي للمدرب يف التخليـف مـن قلـق املنافسـة لـدى العـ  كـرة اليـد        

( 30) حصل عليهـا مـن خـالل اجلـدول رقـم     تمن هذه اللرضية والنتائج امل ن القااو
 نسـت يع إثبـات صـحة هـذه اللرضـية     ومنه فإننـا  ،  علمية إحصائيةواملؤكدة ب رق 

أن اغلا املدربني يقومون بالتحضري النلسي قبل كل مباراة وهـذا   توصلنا إىلومنه 
كمـا  ،  األمر الذي ينعكس إجيابا على مردود الالعبني وحيسن أدائهـم يف املنافسـة  

أن التحضري النلسي يساهم بدرجة كبرية يف التقليل من قلق املنافسة لـدى الالعـبني   
إىل ذلك أن حـاالت اإلخلـاق الـيت يتعـرل هلـا الالعـبني ترجـع بالدرجـة          ضف

وما ملسناه كذلك من خالل حتليلنا إلجابـات  ،  األوىل إىل غياب التحضري النلسي
املدربني وجدنا أن الوصول بالالعا إىل أعلى مسـتوى وحتقيـق النتـائج االجيابيـة     

ومـن  ،  ساسي للجوانـا األخـرى  يرتكز أساسا على اإلعداد النلسي الذي يعترب انه أ
هذا نستنتج أن اإلعداد النلسي للمدرب يساهم فعـال يف التقليـل مـن قلـق املنافسـة      

وبالتـالي   إحصـائية لدى الع  كرة اليد ومنه نسـتنتج انـه توجـد فـروق ذات داللـة      
يف دراسـته حـول    عزت حممود كايفوهذا ما أوضحه "،  اللرضية الثالثة حتققت

لرياضي فكلما كان اللـرد مهيئـا نلسـيا كـان نشـابه جيـد ويكـون        اإلعداد النلسي ل

  الثالث نتائج احملور
 2كا 

 العبارات
  2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
 الداللة 

 حصائيةاإل
 دالة 84,3 9  10العبارة رقم
 دالة 84,3 9 11 العبارة رقم

 دالة 84,3 9 12م العبارة رق
 دالةغري  99,5 66,2 13 العبارة رقم
 دالة 99,5 66,8 14 العبارة رقم
 دالةغري  84,3 76,2 15 العبارة رقم
 دالة 84,3 44,5 16العبارة رقم 
 غري دالة 81.7 73,4 17العبارة رقم 
 دالة 99,5 66,8 18العبارة رقم 
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 مردوده اجيابيا وحيتمل أن يكون سلبيا إذا كان العكس صحيحا .

 مقارنة النتائج بالفرضية العامة:ـ  4ـ  3ـ  4
 :(: مقارنة النتائج باللرضية العامة31) اجلدول رقم

 النتيجة صياغتها الفرضية
 حتققت مستويات وأبعاد حالة القلق املنافسة متوسطة لدى العيب كرة اليد الفرضية اجلزئية األوىل

 حتققت حالة قلق املنافسة لدى العيب كرة اليد. توجد عالقة بني اإلعداد النفسي وحدوث الفرضية اجلزئية الثانية
 حتققت العيب كرة اليدقلق املنافسة لدى  يساهم اإلعداد النفسي يف التخفيف من حالة الفرضية اجلزئية الثالثة

( 31من خالل حتليل ومناقشة اللرضيات الثالثة واملوضح يف اجلدول رقـم) 
ومن خالل نتائج الدراسات السابقة واليت استدل بها يتبني أن اللرضيات الثالثـة الـيت   
اقرتحها الباحث كحلول ملشكلة حبثه قد حتققت مجيعها واليت تـبني أن للمـدرب   

ي للتقليل من حالة قلق املنافسة لدى الع  كـرة اليـد صـنف    دور يف اإلعداد النلس
سنة( ويف األخري يتضح أن اللرضية العامة للبحـث حتققـت بتحقـق    19ــ  17أواسط )

 اللرضيات الثالثة.

اليت مت التوصل إليهـا مـن خـالل حتليـل      من خالل نتائج : االستنتا  العامـ  
أن اغلـا الالعـبني    ايتضـح لنـ  )نتـائج اختبـار قلـق املنافسـة واالسـتبيان(      ومناقشة 

يصبهم القلق قبل الدخول يف املنافسة حيث تصـبهم تغـريات فيزيولوجيـة ونلسـية     
حيــث أن هــذه الــتغريات تــأثر علــى أداءهــم وال تســمح هلــم بــاليهور باملســتوى  

من الالعـبني كـان مؤيـرهم    وهذا ما تبني لنا أن اكرب نسبة ،  احلقيقي أثناء املنافسة
بالنسبة حلالة القلق الثقة بالنلس وحالـة القلـق   ،  متباين ما بني املتوسط واملنخلض

 ومن خـالل مـا الحينـاه    املعريف كان متوسط يف حني البعد البدني كان منخلض.
ل عـداد النلسـي يف التخليـف مـن قلـق       للمدرب دور يف يف هذا البحث أن كذلك

ة اليـد ولـه نتيجـة يف الوصـول إىل أعلـى مسـتوى يف اإلجنـا         املنافسة لالع  كر
أن معيم املدربني أكدوا أن ل عداد النلسي أهميـة  حيث ،  لتحقيق النتائج االجيابية

وبالتـالي ت ـوير   ،  تكمن أهميته يف حتسني اللياقـة البدنيـة   واليتكبرية يف كرة اليد 
وتـبني لنـا أن املـدرب     ة(سـن 19ـ   17) لالعا اللريق صنف أواسطورفع املستوى ا

حلافز األساسي يف جنا  العملية التدريبية من خالل استعمال برق مناسـبة يف  ا وه
دور فعــال  لتحضــري النلســيل ج أنتويف األخــري نســتن،  التحضــري النلســي اجليــد

 صنف أواسـط  قلق املنافسة لدى فريق كرة اليدحالة  وأهمية كبرية يف التخليف من
يؤدي الوظيلـة   أنالتكتيكي ،  ا   ي،  املهاري،  لتدريا البدنيميكن لإذ انه ال ، 

يف حبثنـا ييهـر    اهناسـتنتج الكاملة إلعـداد الرياضـي إعـدادا جيـدا وكـامال الن مـا       
وهلذا وجـا علـى املـدرب التكلـل بالالعـا مـن       ،  األهمية البالغة ل عداد النلسي

 مستعدا  ول أي منافسـة  الناحية النلسية وذلك لرفع من قدراته ومعنوياته ليكون
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حيث حاولنا إبـرا  أهميـة اإلعـداد النلسـي لالعـ       ،  دون أعرال أو مشاكل نلسية
 يـؤثر بدرجـة كـبرية علـى     النلسـي  اإلعـداد نقـص   منه نست يع القـول أن ،  كرة اليد

 .  للريقل الالعبني وهذا ما يؤدي بهم القلق املنافسة

وعلـى ضـوء فـرول    ،  لبحـث يف إبار هذا ا * اقرتاحات وفروض مسـتقبلية: 
من خالل مـا توصـلنا    ورغبة منا يف املساهمة يف إع اء صورة عامة،  ونتائج الدراسة

الـيت تسـمح    ةإليه يف هذا البحث مت ا روج باقرتاحات وبعض اللرضيات املسـتقبلي 
 ندرجها كما يلي:،  لنا برتك جمال البحث ملتو  يف هذه املواضيع اهلامة

معرفة نوع القلق الـذي يتعـرل لـه الالعبـون ملعرفـة      ـ جيا على املدرب 
 احللول املناسبة.

ـ إتاحة اللرصة لالعبني ملمارسة األنش ة الذهنية البديلـة وبعـض التـدريبات    
 االسرتخاء والتصور الذهين لتخليف من القلق املعريف.

ـ عدم إهمال التحضري النلسي الرياضي يف كرة اليد باعتباره عامال مهمـا يف  
 ني األداء وحتقيق النتائج الرياضية االجيابية.حتس

ـ على املدربني االبالع واالعتماد على اجنح واحدث ال رق العلمية للتحضري 
 النلسي الرياضي للرفع من مستوى االستعداد النلسي لدى الع  كرة اليد.

ـ االهتمام مبختلف جوانـا التحضـري البدنيـة والنلسـية والتكتيكيـة والتقنيـة       
 املستوى امل لوب للعالقة اجلدلية املوجودة بينهم.بنلس 

 ـ إتباع برق عصرية يف حتضري اللريق وخاصة اجلانا النلسي.

 ـ جيا اخذ قياسات انلعالية لالعبني وأخذها بعني االعتبار يف التحضري.

 ـ إع اء بعض احلرية لالعبني يف اختاذ قراراتهم.

جيا علـى املـدربني أن يسـهروا علـى تكـوين أنلسـهم جيـدا يف جمـال         ـ 
 .يتسنى هلم التعامل معه بشكل جيداإلعداد النلسي حتى 

الن ذلـك   ثنائهـا أ ونوصي املدربني باالبتعاد عن العصبية قبل بدأ املباراة أـ 
جيا عليه أن يكون متلائـل حتـى   للريق وا ويف صاحل الالعبني أليس يف صاحله و

 .الالعبون بالراحة يف اللعايشعر 

بالتـالي  رب جتعل الالعا يتخوف من مدربه والنرفزة العصبية من قبل املد ـ
 ويؤدي به إىل القلق أثناء املنافسة. ال يقوم بأداء جيد يف املباراة

تنييم ندوات وملتقيات علمية يف اجملال النلسـي الرياضـي بالتعـاون مـع     ـ 
 يدان.دول ذات كلاءة وخربة يف هذا امل
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ـ إع اء املدربني األهمية الت بيقية للملهوم الصحيح ل عداد النلسي لالعـبني  
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الرعاية الرياضية حنو مرحلة تؤسس ملبدأ الكفاية وعدم االعتماد على 

 حلكوميةالعوائد ا

 د. مزاري فاتح
  أ . نعمان عبد الغين

 امللخص :

الرياضــة أصــبحت واحــدة مــن أهــم املؤسســات الشــاملة يف اجملتمعــات  
بليـون   400وقدرت ما جتنيه صناعة الرياضة يف الوقت احلاضـر حبـوالي   ،  احلديثة

،  وهذا الرقم يأتي من خمتلف اجملـاالت يف هـذه الصـناعة   ،  دوالر أمريكي سنويًا
 الرعايــات الرياضــية... إخل،  إنلــاق املشــجعني،  املصــاريف التشــغيلية،  كالدعايــة

حيـث تتمثـل   ،  وتعترب الرعاية الرياضية أحد أهم العناصر اللعالـة يف هـذا الق ـاع   
وتعترب كثري من الشـركات التجاريـة   ،  يف استقاللية كاملة تقدر مبليارات الدوالرات

على الـرغم مـن   ،  ر يف العملية التسويقية للشركةالرعاية الرياضية أحد أهم العناص
،  ارتلاع تكاليف عقودها اليت يقابلها ارتلاع كبري يف اللاعلية التسـويقية ألي يـركة  

حيث حدد خمتصـون يف هـذا اجملـال األسـباب الرئيسـية للشـركات السـتخدامها        
،  اريـة( العالمـة التج )وذلك لت ـوير وبنـاء اسـم وهويـة الشـركة      ،  الرعاية الرياضية

واملقدمـة  ،  إضافة إىل أن التغ ية التللزيونية واإلعالمية الكـبرية لمنشـ ة الرياضـية   
كونهـا  ،  وتعترب حافزًا كبريًا بدرجة عالية مـن األهميـة  ،  من قبل مستخدمي الرياضة

 . إحدى أهم الوسائل املساعدة للوصول للعمالء بأفضل الصور وأسرعها

االجتــاه العــاملي املتصــاعد باالهتمــام  ومل تكــن اجلزائــر بعيــدة عــن هــذا
بالرياضــة كصــناعة مرحبــة يف الســنوات األخــرية حتديــدًا.. حيــث أصــبح الــدوري 
اجلزائري لكرة القـدم واألنديـة احملرتفـة مصـدرًا لالسـتثمار والتسـويق لعـدد مـن         

 واليت تتنافس بينها للحصول على عقود الرعاية احلصرية هلـذه اللـرق أ  ،  الشركات
وبدايـة ملرحلـة جديـدة قـد تؤسـس      ،  معلنة ان الق محلتها التسويقية،  اتملنافسا

مبدأ الكلاية وعدم اعتماد األندية على العوائد احلكومية املقدمة مـن و ارة الشـباب   
حيث فتحت الشركة بهذا التوجه الباب علـى مصـراعيه للشـركات الـيت     ،  والرياضة

سـتلادة مـن قوتـه وانتشـاره يف     لال،  ترغا يف الدخول واملنافسـة يف هـذا اجملـال   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علوم وتقنيات النشابات البدنية والرياضيةمعهد ،  البويرةجامعة . 
  ouldhammou@gmail.comالربيد االلكرتوني:

  جامعة باجي خمتار عنابةnamanea@yahoo.fr 

http://www.shbabmisr.com/t~115095
http://www.shbabmisr.com/t~115095
mailto:ouldhammou@gmail.com
mailto:namanea@yahoo.fr
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عملية التمويل املالي تعترب امُلحـرك الرئيسـي والقلـا    ،  تسويق منتجات الشركات
ول املـا  ،  اإلسـرتاتيجية  األهدافالنابض للعملية اإلنتاجية والعامل الرئيسي لتحقيق 

الرياضــة تشلــكل اهتمامنــًا واحتلــت حيــزًا كــبريًا يف حياتنــا فــان حتقيــق   أضــحت
الرياضية حيتاج لعمليات متويل كـبريه خصوصـا يف الـدول الناميـة الـيت       األهداف

 وإ اء،  تنشد الت ـوير يف اجملـاالت الرياضـية عمومـا وجمـال كـره القـدم حـديثاً        
سياســات التقشــف الــيت متارســها حكومــات الــدول الناميــة جتــاه الرياضــة جعــل 

ــم    ــى دع ــاد بشــكل رئيســي عل ــراداألاالعتم ــاتذوى  ف ــراءاملال اإلمكاني ــة والث   .ي
تكـون   أنأن مساهمه هؤالء النلر حلد ما قـد سـاهمت يف للـت االنتبـاه لضـرورة      

وتبنـى برنـامج    وتروجييـة  تسـويقية هنالك مصادر دعم ثابتة ومعروفه عرب قنـوات  
له مالـه مـن مسـاوئ تلعيـق      األيخاص إنلاق أنالرعاية الرياضية وال للى عليكم 

فكــره التقــدم والت ــور الن املمارســة هنــا ختضــع للمــزاج الشخصــي والعالقــات  
ا اصة ونلتقد االحرتافية والتخ يط والتنييم والرقابة اليت هـي أدوات أي مشـروع   
ــم ؟       ــق امُليلـ ــذا النلـ ــن هـ ــروج مـ ــف ا ـ ــاجح. كيـ ــي نـ ــرتاتيجي رياضـ  اسـ

الرياضية واستهداف الشركات الراعيـة وحتـى    البد من نهج مناهج التسويق والرعاية
الرعاية فيكن مدخلنا بتعريـف الرعايـة الرياضـية والـيت عرفهـا       أمرنستنري ونستنب 

 األنشـ ة  إحـدى  إىلمـا يـابهها    أوتقـديم املسـاعدة املاليـة     بأنهـا جون مينيغـام(  )
 احلاجـة وتتزايـد   جتاريـة  أهـداف بواس ة مؤسسة جتارية بغـرل احلصـول علـى    

 : ية وفقا للمؤيرات التاليةللرعا

ملشـاهدة الرياضـية لكـل فئـات اجملتمـع وبالتـالي       ا وا دادت معدالت منـ *
اهليئــات املنيمــة للنشــابات  اقتــدت *الرياضــي واســع االنتشــار اإلعــالن أصــبح

الرياضية بالنجاحات اليت حققتها األندية العامليـة وفـى الوفـورات االقتصـادية الـيت      
 مرونــة حنــو قبـــول مشــاركة الرعايــة الرياضـــية      أكثـــرحققتهــا ممــا جعلــها    

الرياضية وغـريه   األنش ةيف االيرتاك يف رعاية  واإلعالنوكاالت الدعاية  اهتمت * 
 .وتصميم الربامج الدعائية واإلعالنية

ــي الســبيل     ــة ه ــني الرياضــة والرعاي ــة املــدى ب ــة وبويل ــة اللاعل إن العالق
يـأتي علـى حسـاب اللكـر      الذي فراداألأي دعم  الدعم السل ة  مأواملخرج حلل 

مـاهي املعوقـات الـيت تواجـه      الرياضـية  أهـدافنا  إدارةوالت ور وحتقيق العلمية يف 
 الشركات الراعية يف اجلزائر...؟

وبلوغ غايات الت ـوير املنشـودة    أهدافناهل تساهم فكره الرعاية يف حتقيق 
 وصوال ألهداف احلصـول علـى الب ـوالت القاريـة وبلـوغ احللـم كـأس العـامل ؟        
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ــا     ــة يف احتاداتن ــل اإلداري ــل اهلياك ــديتناه ــاحله     وأن ــة ص ــود بيئ ــاهم يف وج تس
 ؟ األفكارالستصحاب مثل هذه 

 
 رعايـة ؟ املال الوبين جبان وال جيرؤ على الدخول يف معرتك ال رأس أنهل تعتقد 

هـذا أمـر   ،  املال عصا احلياة وبالتالي فهـو عصـا الرياضـة املعاصـرة     قدمـة : م
فمن دوٍن مال كـاف  يصـعا تـوفري املنشـرت والتجهيـزات الرياضـية       ،  ملروغ منه

 عـالوة علـى نلقـات الالعـبني    ،  واملالبس واألدوات وحتى املدربني واملعسـكرات 
 .االحرتاف بشكل أو برخرخصوصًا يف ظل دعوة متزايدة عربيًا لت بيق 

 ولكن من أين يتأتى هذا املال؟  

 هل فقط من املساعدات احلكومية وتذاكر حضور املباريات؟ـ 

الغنية ونلقاتهـا بعشـرات بـل ومئـات      نديتهاوأوكيف تؤمن الدول املتقدمة ـ 
 ماليني الدوالرات؟  

 رياضتنا؟وكيف ميكن أن حنذو حذوها عربيًا لتوفري ما يعيننا على ت وير 

 250 رقم األعمال يف جممل حركـة كـرة القـدم العامليـة وحـدها يربـو عـن       

ا زائن؟ القاعدة بسي ة جدًا تنويع مصـادر املـال ألنـه     متتلئدوالر فمن أين  مليار
  .قوام األعمال

يف أوروبــا مــثاًل رفعــت احلكومــات أياديهــا متامــًا عــن املوا نــات املاليــة 
يف البدايـة كانـت   ،  فنهلت من منابع يتى،  بًا أمامهالمندية اليت وجدت اللضاء رح

يـيئًا فشـيئًا بـدأت القاعـدة تتسـع      ،  األيادي بيضاء من قبل أعضاء املكاتا املسرية
ومع مساهمة األعضاء جـاءت ايـرتاكات املشـجعني وبارتلـاع حمصـول ا زينـة       

 .حتسنت النتائج

مـع مـا يدرونـه مـن     ،  حتسن النتائج أدى آليًا إىل توسيع قاعدة املشجعنيـ 
كرب قاعدة املشجعني أدى آليًا بدوره إىل تهافت الشركات االقتصـادية  ،  مال إضايف

 .على توقيع العقود مستليدة ومليدة

مع منتصف التسعينات كانت بعض النوادي مبثابة قوى مالية كربى بعـد أن  ـ 
ركة بيع وانتقـال  يكلت حقوق النقل التليلزيوني دعمًا كبريًا ملوا ناتها فضاًل عن ح

،  وتسارع املنحنى إىل االرتلاع بدخول النوادي إىل البورصـات العامليـة  ،  الالعبني
 .إنها حركة نشي ة يومية ي لق عليها ببسابة تصنيع الرياضة

فأين العرب من هذا؟ مـا ال معيـم األنديـة واالحتـادات يشـكل عبئـًا علـى        
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ومع نهايـة القـرن   ،  البعض اآلخراحلكومات برأي البعض أو مغلواًل إليها يف رأي 
ما الـت اهلياكـل   ،  باتت هذه املساعدات احلكومية ال تغين وال تسـمن مـن جـوع   

وبالتالي كانـت مسـاهمات غـري    ،  الرياضية تعول على مساهمات أعضاء مت وعني
تلسر لدى البعض على أنها آليته حنو مـررب  ،  دورية ال تستند إىل أساس منيم هلا

 .الت وع لدى البعض اآلخر ومثال يف،  أخرى

املباريات الرياضية ما الت تنقل دون أن تأخـذ عديـد األنديـة يف كـثري مـن      
وتذها مداخل هـذه  ،  تنق ع أنلاس الرياضيني يف امللعا،  الدول العربية حقوقها

 .األنلاس إىل االحتادات واللتات منها يعرف بريقه الصحيح إىل النوادي

ملها قمصان الالعـبني وجـزء بسـيط مـن ريعهـا      والرعاية حت اإليهارعقود ـ 
لسـيد  ا وعلى أنه ينبغي القول إنه يف وقت بـات فيـه التكيـف هـ    ،  يعود إىل نواديهم

 .تيهر من هنا وهناكـ  إن صح القولـ امل لق بدأ جتارب عقالنية

يف لبنــان تشــكل ،  يف مصـر بيــع دوري كــرة القـدم مــثاًل إىل يــركة كـبرية   
مـا ال املسـريون ورؤسـاء النـوادي      واإلمـارات يف السـعودية  ،  حقوق النقل أساسـاً 

يف تـونس باتـت املباريـات ملكـًا للنـوادي      ،  يتحملون الو ر األكرب يف توفري املال
والتليلزيون احمللي يدفع للنوادي بواس ة احتادها فضاًل عـن يـركة وبنيـة لتنميـة     

الرياضـيني.   الرياضة تقوم علـى أسـاس دفـع مبـال  بسـي ة مـن الرياضـيني وغـري        
تغريت األحوال يف بعض الدول لكـن السـؤال اجلـوهري مـا ال قائمـًا: هـل املـال        

 .أم انه ابن ضل بريقه إليها بلعل فاعل؟،  غائا عن رياضة العرب

 :  مدى توفر املال للرياضة العربية

هذه املبال  الللكية يف الرياضـة العامليـة رمبـا ما الـت الرياضـة العربيـة       ،  
هـل املـال موجـود    ،  لكن السؤال الذي يلـرل نلسـه يف البدايـة   ،  كثريًا بعيدة عنها

أم أنـه قليـل أصـاًل يف السـوق رمبـا أو فيمـا       ،  عربيًا وال يصل كما جيا للرياضة
 .يتوافر ملثل هذه األعمال؟

ولكـن بريقـة احلصـول علـى هـذه      ،  يف الواقع األمـوال موجـودة ومتـوفرة   
األسـلوب الـذي   ،  ملشـكلة ا وعلـنني هنـا.. هـ   األموال وتوصـيل املعلومـات إىل امل  

الحتادات يف احلصول على هذه األموال لـيس األسـلوب العلمـي    ا وتتخذه األندية أ
 .كما تتبعه أغلا األندية العاملية

،  مثاًل إن اقتصاد بلد مثل إي اليا يوا ي رمبـا جممـل اقتصـاد الـدول العربيـة     
يقـال منـذ الثالثينيـات    ،  كرة القـدم  لكن إي اليا كم تنلق على الرياضة بالذات على

مـع ادعائـه   ،  إي اليـا  إىليف أمريكا اجلنوبية كان الالعا دائمًا يهدد ناديه بالـذهاب  



31   

  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

إذن ،  علـى فرصـة االحـرتاف هنـاك     من أصل إي ـالي وسيحصـل   مأ ووجود أب أ
يعين كيف ميكـن لبلـد رمبـا متوسـط الـدخل عامليـًا مقارنـة بالـدول األكـرب مثـل           

أن يسـتجر كـل   ،  املتحدة واليابان وإىل آخره أن ينلـق كـل هـذه األمـوال    الواليات 
 .هذه األموال الضخمة للرياضة؟

نيرًا ألنه يف أوروبـا أو  ،  لو قارناها بالدول العربية فإن الوضع لتلف متامًا
يف أمريكا اجلنوبية الشركات معلاة من الضرائا يف املساعدات املالية إضـافة إىل  

مـن مـداخل األنديـة ب ـرق     % 70إىل  80وهي متثل تقريبًا ،  األندية املراهنات على
ولـذلك  ،  فمقارنتها بالوضع احلالي يف الدول العربيـة يصـعا متامـاً   ،  غري مبايرة

ترى األرقام خيالية تدفع أعلى يف أوروبا أو يف إي اليا مقارنة مبا يـدفع يف الـدول   
 .العربية نيرًا ملا ذكرته سابقًا

 : ياضية العربيةمصادر التمويل لألندية واالحتادات الرـ 

رمبا يتلـاوت  ،  املال متوفر بشكل أو برخر مبعدل وس ي يف الدول العربية
ــه  ــه وإمكانات لكــن الكــثريون جيهلــون كيــف  ،  مــن بلــد إىل آخــر حبســا ظروف

يعين أسـاليا احلصـول   ،  من الشركات الراعية،  يستجرون هذا املال من املعلنني
التمويـل بالنسـبة لمنديـة عنهـا بالنسـبة      هـل ختتلـف مصـادر    ،  على هـذا التمويـل  

 .لالحتادات الرياضية؟

ــدرة   ــلوب ويف الق ــتالف يف األس ــوم   ،  االخ ــت يع أن تق ــادات ال تس فاالحت
كانـت  ،  االحتـادات ملتزمـة بـدورات ببعـاً    ،  بتسويق على مستوى يومي أو يهري

ب فاالحتادات هلا أسـلو ،  سنوات 5على مستوى سنوي أو كل أربع سنوات أو كل 
باإلضافة إىل أن الشـركات  ،  ولكن باست اعتها احلصول على أموال،  لتلف متامًا

 .لديها ثقة يف االحتادات أكثر من األندية

 تذاكر مباريـات ،  ملعونة احلكوميةا واملعروف عربيًا أن املصدر الرئيسي ه
،  الشـرف أو تربعـات أعضـاء النـادي     عضـاء أ ورمبا مساهمات بعض األعضـاء أ ، 

األندية تعـاني  .هذا اإلبار رمبا يندر أن جند ناديًا عربيًا يست يع أن يوفر ذلك خارج
% علـى  90تعتمـد اعتمـاد    اوذلك نيرًا ألنه،  مشكلة يف.. يف احلصول على األموال

 .% على أعضاء الشرف10اإلعانات احلكومية و

 مل يسبق ألي رئيس نادي يف العامل العربي بالتحديد إن يقدم أمسـاء أعضـاء  
أن يكون هنـاك قسـم خـاص للتسـويق أو مـا يسـمى خ ـة         جملس اإلدارة مقرتحا

مجيع األنديـة يف أغلـا الـدول العربيـة فيهـا      ،  النادي ناجح حبكم إدارته تسويقية؟
اللـرتة الـيت يكـون فيهـا     ،  ببعًا منشرت غري مستغلة متامًا،  أكرب املنشرت العاملية
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أيـن  ،  نديـة تكـون مهجـورة متامـاً    ملوسـم الرياضـي مقـرات األ   ا وتوقف الدوري أ
ــق     ــة ال تســتغل هــذه اللضــاءات؟ ســواء  عــن بري ــة؟ ملــاذا األندي نشــابات األندي

 دعوة فرق أجنبية للعـا ،  إقامة املناسبات الرياضية،  االيرتاكات املخلضة لل لبة
ولكن أيضًا األنديـة  ،  أغلا األندية مبارياتها تكون على املالعا اململوكة للدولة، 
علـى  ـ    إقامة مباريات ودورات رمضـانية ،  مالعا غري مستغلة إبالقًا 4أو  3ها لدي

عنـدنا مشـكلة يف    ،  االستلادة مـن حصـة بيـع الالعـبني احملرتفـني     ـ   سبيل املثال
ملـاذا ال  ،  ينتقل من نادي لنـادي آخـر   أناألندية العربية إن الالعا احملرتف يبغى 

 .  وأحصل من دخل الالعاهذا الالعا مببل يكون التلكري إن بيع

يف مصر أو يف تونس ـ   على سبيل املثالـ املعمول يف بعض الدول العربية
يف ،  ملاذا ال تستغل األندية أيضـًا يف احملاضـرات الدينيـة   ،  مستغلة استغالل كامل
 يف املسرحيات؟،  احملاضرات الثقافية

،  خدماتيـة لكـن بعـض اجلوانـا تكـون     ،  رمبا بعض األنديـة تسـتغل ذلـك   
يف ق ـر الكـثري مـن     مثال،  جانا يبابي ليس منه مردود مالي أو.. أو جتاري رابح

حماضرات دينية وما يابه ذلك وحماضرات ثقافيـة ولكـن هـذه    ،  األندية هلا أنش ة
أنش ة هي نشابات خريية أو عامة أو خدمات عامة وال تدخل يف إبار االسـتثمار  

لـيس    FB .. FB clubما يلعرف يف أوروبا كلمة هو لكن املغزى،  ملاليا والتجاري أ
يـركة    Foot Ball companyنادي كـرة القـدم ولكـن    Foot Ball clubاملقصود فيها فقط

لـذلك أصـبحت بعـض    ،  لكرة القدم أو يـركة رياضـية بـاملعنى التجـاري الكامـل     
أداء  األندية يف أوروبا فعاًل أمساء جتارية وهلـا أسـهم يف البورصـة تتـأثر مبسـتوى     

 .النادي وجناحاته

مل تســتغل  أنهــاكمــا ،  %10بنســبة  األنديــة يف الــدول العربيــة مســتغلة فقــط
ــا  خياليــة أنبال ريقــة الصــحيحة الــيت باإلمكــان   ال علــى مســتوى ،  تــدخل أرب

 .ملالبس الرياضية أو ما إىل ذلكا وأ،  استخدام الشعارات

كانت وما الت تعكـس  ،  ظاهرة اجتماعية حضارية ثقافية مت ورة الرياضةـ  
وحتولـت  ،  الت ور والرقي والقـيم يف اجملتمعـات املختللـة ومتـارس بـدون لغـة      

 ألنهـا ،  املعمـورة  أرجـاء عوامل التنمية الشاملة املهمة يف كافـة   إحدى إىلالرياضة 
فكرًا وجسدًا وتندرج حتت ملهوم العقـل السـليم    إلنسانا وعناصرها وه بأهمتعنى 

يتكـون مـن    األولقسـمني   إىلممارسي الرياضـة ينقسـمون    إن ، يف اجلسم السليم
والثـاني مـن احملرتفـني    ،  اهلواة يست يعون حتمل تكـاليف ممارسـة رياضـة فرديـة    

 .الذين تعترب هلم الرياضة املعيشة اللضلى الذين يسعون هلا
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الرياضية على املسـتويني احمللـي والـدولي يت لـا      األنش ةفإن تنييم  إذن
 .لذا جاءت فكرة التسويق يف اجملال الرياضي،  الالكثري من امل

أللعاب من الناحيـة البدنيـة   وا" يشمل النشاط الرياضي اللين كافة احلركات  
ــوع مــن التخصصــات الرياضــية حيــث أن تعريــف    ــى أي ن ل نســان املتمــرن عل

لبدنية لدى اإلنسان على أنها حترك جسم اإلنسان مـن موضـع   وااحلركات الرياضية 
 Pierreو يصلها كل من  3حترك أحد أعضاء اجلسم مسيت حركة " ذاوإ،  رإىل أخ

galet   ـRobert           أنها هـي الرتمجـة اللوريـة املرئيـة للعـل البـدني لكـن هـي كـأداة
 دمة الشخص الذي ينجز اللعل. أصبحت الرياضة يف أي بلد مـن العـامل ظـاهرة    

لقـيم يف اجملتمعـات   والرقـي  وااجتماعية حضارية كانت و ما  الت تعكس الت ور 
 وو تعد ممن أبـر  دعـائم التنميـة الشـاملة فيهـا ألنهـا تعـين بـأهم عناصـرها و هـ          

كــان ممارســي الرياضــة مــن اهلــواة يســتع ون حتمــل  ذاوإ،  إلنســان فكــرا جســداا
تكاليف ممارسة رياضة فردية فإن تنييم األنش ة الرياضية علـى املسـتوى احمللـي    

 ال على هذا األساس كانت فكرة التسويق الرياضيوالدولي يت لا الكثري من امل

من هنا فان االستثمار الرياضي يقع أمام تقـابع بـرق خ ـري حيـدد مسـار      
أو ،  فإما قرارات صائبة ختتصر الزمن وتشجع رجـال املـال واألعمـال   ،  املستقبل

وان هنـاك يـركات   ،  قرار يسبا الضياع واإلرباك فتعود الرياضـة إىل نق ـة البدايـة   
تثمرة تدفع املال مقابل حقوق الرعاية ويـركات مسـوقة تتـوىل تسـويق وإدارة     مس

وحيدث ا  أ حني تقرر الشركات املستثمرة القيام بـدور الرعايـة   ،  تلك احلقوق
 .والتسويق معًا

جهة تسعى ملبـدأ الـربح مـن     أليالرئيسة واملهمة  األنش ةحد ا والتسويق ه
كـبري فـان    أومشروع استثماري بسيط  أيما يف وكالعادة دائ،  خالل قيامها بعمل ما

،  من أول ا  ط اليت تكون مـدار البحـث واحلـديث هـي خ ـة التسـويق الرئيسـة       
وبعـدها يبـدأ العمـل هليكلـة بـاقي      ،  ملؤسسـة و اأتبدأ بهـا الشـركة    أنواليت جيا 

ق اعات املؤسسة وبالتالي تصبح احلاجة ضرورية إىل قيام هذا النشاط على أسـس  
 .السليمة اإلدارةد علمية وفنية سليمة وعلى معرفة بأحوال وقواع

 واألنشـ ة ورمبا جيهل الكثري منا معنى التسويق الذي يدور يف فلك اجلهود 
 اإلنتاجيـة مـن مصـادرها    واألفكـار املستمرة اليت تسهل وتصاحا انتقال ا ـدمات  

ــق    إىل ــؤدي إىل حتقي ــا ي ــتهالكية مب ــة االس ــدافال بق ــافع اال األه قتصــادية واملن
 .واالجتماعية للمستهلك واملنتج واجملتمع على حد سواء

التسويق نشاط يقوم على التخ يط السليم وتقديم مزيج متكامـل مـن    أنكما 
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رغبة اجملتمع يف حماولة جادة إليباع هذه الرغبـة اجلاحمـة مـن الرغبـات سـيما      
 .لسلعةاو أببقة تكون بأمس احلاجة هلذه ا دمة  أهداف

 وأهمهــاالتجــاري يقــوم التســويق علــى مبــادئ جيــا مراعاتهــا ويف العلــم 
ــع       ــل وض ــة قبي ــتغريات احملي  ــة امل ــاس ودراس ــات الن ــات ورغب ــات حاج دراس
االسرتاتيجيات والسياسـات التسـويقية املناسـبة وعمـل دمـج بـني بـريف املعادلـة         

 .اليت وضعت ألجلها هذه السلعة واألهدافالكيميائية هما املنتج واملستهلك 

 الدعاية واإلعالن كمصدر مهم من مصادر التمويل لألنديةـ 

مصادر متويل األندية الدعاية واإلعالن مصدر أساسي البد مـن االهتمـام بـه    
اإلعـالن   أملوحـات امللعـا؟    أو؟ الالعبنيقمصان عن ،  وهل نتحدثبشكل جيد 

 . ؟أو جزئية  التليلزيوني؟ أم أن ذلك يكون يف إبار صلقة متكاملة ؟

 لرياضياتسويق الـ 

يرجع أصل هذه الكلمـة إىل االجنليزيـة و    MARCETING مفهوم التسـويق:  .1
" الـيت تعـين    INGاليت تعين السـوق و "  " MARetهي تتألف من مص لحني و هما "

لـيت  وا" Mercatiهي تلـك الكلمـة املشـتقة مـن الكلمـة الالتينيـة "       ،  داخل أو ضمن
لنـادي و كـذلك مـن املصـ لح الالتـيين      ا وتعين املتجر أو حمـل تأديـة ا دمـة أ   

"mercatus "و منه ميكن القول أن مص لح التسويق يعين تلـك  ،  ليت تعين السوقوا
أي كـل الوظـائف الـيت تـتم     ،  لوظائف اليت تتم داخـل أو ضـمن السـوق   وااألعمال 

ذلك أنه ميكن تقسيم كل الوظائف يف املؤسسة إىل وظـائف  ،  خارج دائرة اإلنتاج
بالتسويق أي أن أي نشاط مبدع و منتج عبـارة عـن إنتـاج     خرىأ وباإلنتاج مرتب ة 

ــة      وا ــذ تهيئ ــتج من ــة بت ــوير املن ــة املرتب  ــات اللني ــك العملي ــه تل ــذي يقصــد ب ل
ثـم التسـويق كـي يسـتقر     ،  األوىل إىل خروج املنتج يف يكله النهائي اإلسرتاتيجية
 يف السوق.

ا فلسلة معينة و وجهة نيـر  وهناك تعريلات عديدة لتسويق يعكس كل منهم
لبيـع كمـا اعتقـد الـبعض اآلخـر بأنـه       ا وفقد فهمه البعض على أنه اإلعالن أ،  ممددة

 دمات و لكـن عمومـا ميكـن تعريـف التسـويق علـى أنـه نشـاط         واتو يع السلع 
 مكانيـة إ ولتسويق هواالتبادل  إنساني يهدف إىل إيباع رغبات املستهلك عن بريق

حللــاظ علــيهم و فيمــا يلــي نــورد بعــض التعــارف اهلامــة اوخلــق  بــائن مــرحبني 
"التسـويق أنـه عبـارة عـن وضـعية فكريـة و جمموعـة مـن          p.kotlerعرفه  للتسويق:

االحتلـاظ بت ويرهـا كمـا     التقنيات تسمح ملؤسسة بأن تستلي على األسواق خبلقها
 لرغبـات مـن خـالل   واعرفه كذلك بأنه نشاط األفـراد املوجهـة إليـباع احلاجـات     
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 (1)عملية التبادل"

لتقنيـات  وانالح  من خالل التعريف أن هناك عالقة بـني ثقافـة املؤسسـات    
لسلوك البشري و ميكن تلخيص جوانا التعريـف  واربط بني التسويق  واملستعملة 

 فيما يلي ويف بريقة عملها

التسويق هو قبل ييء عبارة عن قناعات داخلـة يف ثقافـة املؤسسـة و يف    ـ  
 عملها.بريقة 

التسويق يعتمد على جمموعة من التقنيـات تسـاعد منيمـة علـى احليـا ة      ـ  
 على األسواق املناسبة.

لرغبات اإلنسـانية املشـرتكة بـني    وانق ة البداية يف التسويق هي احلاجات ـ  
 ملختللة من جمتمع آلخر.وااألفراد 

ص لرغبات تصنع املنتجات وحتقيق قيمة لـدى الشـخ  وانتيجة احلاجات ـ  
 الذي تشبع حاجاته.

ملنتجات غري كافية للتعـبري عـن ملهـوم التسـويق بـل      واوجود احلاجات ـ  
 جيا أن يقرر اللرد إيباع حاجاته بالتبادل.

فقد عرفه "يتضـمن التسـويق حتديـد حاجـات و      Howardتعريف األستاذ ـ  
رغبات املستهلك و تلهمها على ضوء ال اقات املؤسسة ثـم التعريـف املختصـني    
بها لكي يشكلوا املنتجات وفق احلاجات السابق حتديـدها ثـم التوصـيل هـذا كلـه      

لرقابـة العمليـة   واأمـا مهمـة إدارة التسـويق فهـي التخ ـيط      ،  للمستهلك مرة أخـرى 
الــذي يقــول بــأن  STILLـ    GUNDIFFية لتحقيــق هــدف معــني وتعريــف التســويق

ألسواق و مـن  والعملية اإلدارية اليت تتم عن بريقها االنتقاء بني السلع ا والتسويق ه
 .(2)خالهلا حتول ملكية املنتجات"

 :األسباب والدوافع الستخدام املفهوم التسويقيـ 

معدالت املساهمات املالية أو صعوبة توفريهـا و هـذه متثـل     اخنلالـ   1
املصدر التمويلي الرئيسـي للمنيومـة الرياضـية و ذلـك بسـبا تزايـد املصـاريف        

 حنصار مصادر األموال.واجبانا عدم ثبات 

معدالت اإلقـدام مـن جانـا األفـراد علـى تقـديم املسـاهمات         اخنلالـ   2
 تماعية أو معيشية أو غريها.ا دمية الت وعية ألسباب قد تكون اج

التسـويقية إذا   كلـاءة إدراك القائمني على إدارة هذه املنشرت حيـث أنـال   ـ   3
 توفرت لديهم فإنهم سوف تساعدهم كثريا على حتقيق أهدافهم .
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إدراك القائمني على إدارة تلك اهليئـات أنهـا أصـبحت تقابلـها عـدد مـن       ـ   4
 ستقرارها.واوها املشاكل و من مت تت لا حلوال لضمان من

 يادة أهمية تلك اهليئـة و دورهـا يف اجملتمـع ألنهـا تعـد مـن األركـان        ـ   5
 األساسية لقيام جمتمعات قوية و هادفة.

ل رائـق الـيت جيـا    ا ويعترب التسويق يف اجملال الرياضي أحد الوسائل أـ  
أن تساهم يف حـل بعـض املشـاكل و خاصـة املاديـة الـيت تتعـرل هلـا اهليئـات          

اضية و ختليف العاء املادي لتلك اهليئـات ممـا يكـون لـه أثـر كـبري كإعـادة        الري
 التوا نات بني تلك اهليئات مما يستدعي ختليف األهداف املرجوة.

جيا أن ال يكـون امللهـوم للتسـويق باهليئـات الرياضـية عشـوائيا و بـدون        
اجملـال   استخدام الوسائل العلمية حتى ال يلقد اهلدف من السعي إلدخالـه يف هـذا  

 و عليه ألن لضع للنقاط اآلتية:  

جيا إتباع أسلوب التسويق احلديث بعناصره إذا رأينا إقباال و تقبال علـى  ـ 
 ما تقدمه حتى حنقق أهدافنا احليوية السامية.

ــ  ــد   ـ ــذي يقــوم علــى حتدي ــات اإلبــار التســويقي ال إدراك ومراجعــة مكون
 اهليئة ا اصة مبا يتعلق ب:   إسرتاتيجية

 لذي تتجه حنوه املنيومة الرياضية.ا وديد جمال فرص النمحتـ   

 حتديد األهداف األساسية للهيئة الرياضيةـ   

أن تقوم بدراسة واضحة  صائص ملردات السوق من ناحيـة حاجاتهـا و   ـ  
 رغباتها من جهة أخرى.

 املنافسة يف تقديم ا دمات مع بقية اهليئات األخرى. سالياوأحتديد يكل ـ   

 البنية القاعدية لتحقيق منتج من أجل تسويق رياضي جيد لتسويق منافس فعال. 3

جيا على الدول اليت تسعى لتحقيق تسويق فعال و منـافس ملنتجاتهـا الرياضـية     :
ــافس للمنتجــات   ــتج من ــةواأن تعتمــد تصــميم من ألن ،   ــدمات الرياضــية الدولي

ويق منتجــه الرياضــي التعامــل يف ظــل العوملــة ال يســمح للبلــد الســاعي إىل تســ 
ملنافســة يف الســوق واباســتعمال وســائل و بــرق التكــوين قــد جتاو هــا الــزمن  

 الشرسة.

إن العامــل :التســويقية بالــدول املتقدمــة  اإلســرتاتيةيةخلصــائص واالعوملــة ـ    1ـ    3
ــى املنافســة يف     ــة املت ــورة عل ــات الرياضــية الدولي ــدرة املنيوم الرئيســي وراء ق

التسـويقية الـيت تبـدأ بتحديـد ال لـا       سـرتاتيجيتها إ وهـ ،  وليةلدوااألسواق احمللية 
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ألنديـة الرياضـية عـن بريـق حبـوث التسـويق       واالكلي علـى منتجـات املنيمـات    
ــات      وا ــديل املنتج ــوير وتع ــرائح وت  ــات وي ــوق إىل ق اع ــي للس ــيم الكل لتقس
ــتهدفة    وا ــوق املس ــات الس ــع احتياج ــتالءم م ــا ي ــدة مب ــراءوإ،   ــدمات اجلدي  ج

،  البقــاء و مواجهــة املنافســة احلــادة يف الســوق  يف األســعار لضــمانختليضــات 
لرتويــج املناســبة واختيــار منافــذ التو يــع املناســبة و تصــميم محــالت اإلعــالن وا

 لتدعيم املنتج عند تقدميه يف السوق الدولي.

جيــا علــى الــدول الــيت تســعى إىل حتقيــق نتــائج إجيابيــة يف ا ــدمات  
عوائــد ماليــة معتــربة أن تعتمــد سياســة املنــتج اجليــد  الرياضــية اللنيــة و حتقيــق 

فيجـا  ،  لدولي أي منتج لضـع للمعـايري الدوليـة   واملنافس يف السوق احمللي وا
التصــال و واســتخدم تكنولوجيــا األعــالم واأن تســتخدم أســلوب البحــث العلمــي 

 4لتدرياوالت وير وامؤسسات دعم البحث 

رياضــية جيــدة جيــا أن يكــون  حتــى تكــون خدمــة  :البحــث العلمــي ـ   2ـ    3
التكوين هادفا و جيدا منذ اللرتة التعليمية االبتدائية أي أن تكون يف مرحلة ال لولـة  

،  جتماعيـا ا وسواء كـان هـذا التعلـيم حركيـا أو ذهنيـا أ     ،  و جيا أن تتوفر يروط
أغلبيـة املصـادر    اجليد جيـا أن تراعـي فيـه يـروط معينـة و لقـد اتلقـت        التعليم

 :5ليت تناولت موضوع التعلم يف حتديد أهم تلك الشروط هيملراجع اوا

لكاملة أي الـتغريات  ا ويقصد بالنضج الوصول إىل حالة النم النضـج: ـ   1ـ   2ـ   3
ــوي       ــوجي والعض ــه الليزيول ــع إىل تكوين ــيت ترج ــائن احلــي ال ــة يف الك الداخلي

 والتغريات اليت ترجع إىل النضج هي نتيجة التكوين الداخلي لللرد .

متعلق بالعمليات العصـبية املرتب ـة باجلهـا  العصـ  أو      : النضـج العقلـي  ـ   أ
 لعامة يف الوظائف العقلية املقرونة باألمر الذي يتعلمه ال لل.ا ودرجة النم

جلسمي السوي ألعضـاء اجلسـم املتصـلة    ا ومتعلق بالنم النضج اجلسدي:ـ   ب
لنضـج عقلـي و جسـدي ألن    بالوظائف اليت يتعلم اللرد يف جماهلا و من هنا فـإن ا 

 ولعقلـي ال ميكـن أن يتحقـق إال بـالنم    ا واإلنسان كل متكامـل و بالتـالي فـإن النمـ    
 لعكس صحيح.واجلسدي ا

وجيا أن تكون املهارة العالية يف النشـاط الرياضـي أي كلـاءة الشـخص و     
يف أقصر وقت ممكن ألن هذه الدقة تع ي للمتلرج نوعا مـن املتعـة يف مشـاهدة    

الن باع عن نوعيـة اللعـا و هنـا تكمـن درجـة جـودة املنـتج الرياضـي         وااحلركة 
ملسـتويات اجلماعـة ألن العمـل الرياضـي     ا وملنسوب إىل مستوى اللرد أوااملقدم 

يف هذا اجملال يعين احلركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدي لغرل معني يف إبـار  
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ملـاهرات احلركيـة   واقانون اللعبـة سـواء كانـت هـذه احلركـات بـالكرة أو بـدونها        
 ختتلف من لعبة إىل أخرى.

جيا أن تعكس وحـدة البحـث يف مـنهج التـدريا      لتـدريب: واالتةديـد  ـ  3ـ   3
وهو يت لا من املرتبصـني  ،  ملدربواجوهر العالقة اجلديدة بني كل من الالعا 

اختاذ القرارات املناسبة أثناء أداء الواجا احلركي بينما يتعلم املتمـرن االسـتقاللية   
يف اختــاذ القــرار و بشــكل ينســجم مــع أداء الواجــا احلركــي و تتجلــى النقــاط   

 األساسية هنا فيما يلي:  

 د  متكني جمموعة من الالعبني االستلادة من التدريا أمام مدرب واحـ   

 إلبداع.والتجديد على إظهار املهارات اللردية وايساعد التدريا ـ   

 يع ي وقتا كافيا لالعبني ملمارسة اللعالية.ـ   

 يعلم الالعا كيلية اختاذ القرارات الصحيحة.ـ   

 ميكن املتدربني من مشاهدة املدرب يف الوضع الذي لتارونه.ـ   

 الدرس.العمل بصورة مستقلة وفق منيور قواعد ـ   

لثقـايف أليـة دولـة    واإن اهليكل االجتمـاعي  لثقافيـة: واالبيئة االجتماعيـة  ـ   4ـ   3
يؤثر بصورة فعالة يف العادات االسـتهالكية للمنتجـات وا ـدمات الرياضـية إذ أن     

لثقافية اليت تعمـل يف  وااملنيومة الرياضية ينبغي أن تدرس بعناية البيئة االجتماعية 
 ـارجي كمـا ينبغـي السـعي إىل دراسـة و      وار الـداخلي  إبارها و رغبات اجلمهو

حتليل أذواق وميول املتلرج اليت تكون الدافع الرئيسـي يف االبتعـاد عـن لعبـة مـا      
 .6القرتاب من األخرىوا

لقـانوني مـن احملـددات    والسياسـي  ا واجلـ  لقـانوني: وااجلانـب السياسـي   ـ   5ـ   3
السياسـية املسـتقرة يف بلـد مـا     األساسية حلجـم ال لـا الرياضـي إذ أن اليـروف     

أما عدم االسـتقرار السياسـي فإنـه    ،  تساعد يف حجم ال لا الرياضي يف ذلك البلد
 جيلا آثار عكسية على حجم ال لا  دمة الرياضة.

من جانا آخر تلعا العوامل القانونية دورا مهمـا يف تلعيـل حجـم ال لـا     
راءات قانونيـة و تشـريعية   على ا دمات الرياضية وهذا ميكن أن يتحقـق عـرب إجـ   

لتسهيل يف التعامالت التسـويقية للمنـتج و سـن القـوانني     وامتعددة مثل إلغاء القيود 
لتشريعات اليت تعز  النشاط الرياضـي. و ينبغـي علـى اهليئـة الرياضـية دراسـة و       وا

 لقانونية يف حالة املنافسة.واحتليل البيئة السياسية 

لعبت التكنولوجيا اجلديدة  دة لألعالم واالتصال:استعمال التقنيات اجلديـ   6ـ   3 
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،  التصال دورا كبريا يف تسـهيل األعمـال و خاصـة يف إيصـال املعلومـة     وال عالم 
التصـال أدت إىل تسـهيل عوملـة    والسريعة يف املعلومات واألن التغريات اجلذرية 

تصـال  ألسواق املالية حيث من املمكن التبـادل ا ـدمات عـن بريـق اال    وااإلنتاج 
 عرب يبكة االنرتنيت.

جيا على أيـة دولـة أن تسـتليد أكثـر مـن هـذه التكنولوجيـا اجلديـدة ألن         
 إسـرتاتيجيتها التحدي التكنولوجي احلالي سيلرل على كل هيئة رياضـية تصـميم   

لعمـل علـى تصـميم منتجـات جديـدة و      والت ـوير  واالشاملة اليت تتعلـق بالبحـث   
 منتجاتها القائمة و خلض تكللتها .  حتسني جودتها باإلضافة إىل ت وير 

نيرا لمهمية البالغة لعنصري املزيج التسـويقي و نيـام    ـ املزيج التسـويقي: 4
املعلومات التسويقية يف إعداد و تنليذ االسـرتاتيجي التسـويقية نت ـرق مـن خـالل      

 هذا إىل ملهوم املزيج التسويقي.  

يعين املزيج التسـويقي جمموعـة مـن األنشـ ة      مفهوم املزيج التسـويقي: ـ  1ـ   4
ــة  ــة   واملرتاب ــة وااملتكامل ــبعض بغــرل أداء الوظيل ــى بعضــها ال ــيت تعتمــد عل ل

 وهلا حيث جيـد مسـئول اهليئـة أ    ملخ طا والتسويقية للمنيومة الرياضية على النح
 لنادي الرياضي نلسه يف مواجهة العديد من املتغريات املتعلقة بالعناصر التالية:ا

 . املنتجـ   

 .التو يع ـ   

 .الرتويج ـ   

 .السعر ـ   

كل عنصر من هذه العناصر ميثل جماال حيتوي على العديد مـن القـرارات    
و هكـذا  ،  املرتب ة به واليت ينبغي على مسئول التسويق أن يأخذها بعـني االعتبـار  

فإن أي نشاط تسويقي رياضي جيا أن يشتمل على قدر مناسا من هذه العناصـر  
اعتبار أن هذه السياسـات األربـع تشـكل إبـار ا  ـة التسـويقية املتكاملـة و قـد         ب

تشمل كل سياسة على جمموعة من العناصر عنـدما متـزج لتكـون السـوق و هـذه      
تو يعه و تروجيه و هو جمموعة املتغريات الـيت يف  ،  سعره،  العناصر هي املنتج

 .  7تهلكاملستعملة يف التأثري على سلوك املس حو ة املؤسسة

التسـويق و   إسـرتاتيجية ميكن اعتبار املـزيج التسـويقي عنصـرا مركزيـا يف     
أي تلك املـتغريات الـيت   ،  ييهر يف الشكل الذي تقدم فيه املؤسسة عرضها للسوق

تعتمد عليها املؤسسة واملؤهلة إلحداث تأثريات علـى سـلوك املسـتهلك. نعـرف     
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املزيج التسويقي بأنه " ذلك املزيج الذي يدمج جمموعة من املتغريات اليت تهيئهـا  
أنـه ميكـن    Albert Freyاملؤسسة مـن أجـل التـأثري علـى السـوق املسـتهدف يـرى        
 :  8جتميع عناصر املزيج التسويقي يف بعدين أساسيني هما

 السعر،  العالمة،   دمة الرياضيةا والعرل و يضم املنتج أـ

قـوة البيـع   ،  أي التقنيات وبرق العرل و تضم قنـوات التو يـع  ،  سائلالوـ
 لرتويج والعالقات العامة.وا

 الرياضي: عناصر املزيج التسويقيـ  2ـ  4

هو جمموعة املنافع املعنوية للمنتج الرياضـي الـيت   املنتج األساسـي:  ـ  1ـ  2ـ   4
أما املنـتج امللمـوس فهـو يتكـون مـن      ، يتحصل عليها املستهلك من خالل أذواقه 

لـيت تسـهل عمليـة املبادلـة للمنـتج األساسـي       واألبعاد املادية امللموسـة  وااملالمح 
كالتللا  ملا يستعمل يف البيت لالستمتاع مبقابلة رياضية أما املنـتج املتنـامي فهـو    
يتضمن جمموعة ا دمات املصاحبة للمنتج و كذلك تلك اجلوانـا النلسـية الـيت    

و يـدخل فـي ،  فـي مقابـل دفعـه نقـود سن من القيمة اإلمجالية الـيت تلقاهـا املسـتهلك   حت

 ذلك:

 .الشهرة هلذا االسم  ـ

 .العالمة  ـ

 .ضمان املدة  ـ

 .يروبه  ـ

 مدى صداقة ومساعدة رجال البيع للمشرتي و تركيا املنتج وصيانته. ـ

معقـدة حيـث تواجـه    يعترب تسعري املنتجات عملية صـعبة و  السعر:ـ   2ـ   2ـ   4
إدارة التسويق الكثري مـن املشـاكل عنـدما تتخـذ قـرارات التسـعري ألنـه يعتـرب فـن          

و يغ ـي السـعر املـدفوع مجيـع     ،  ترمجة قيمة املنتج يف وقت ما إىل قيمة نقدية
 ملو ع.واالربح الذي يتوخاه املنتج  يضاوأا دمات 

إن أهداف التسعري جيا أن تتلق مع أهداف املنيمـة ككـل و مـع أهـداف      
النشاط التسويقي وال بد أن تكون هذه األهداف واقعية من حيث تناسبها مع تركيبـة  

و عمومــا تهــدف ،  ملنــتج موضــع التســعريوااملســتهلكني يف الســوق املســتهدف 
 :  10سياسات السعر إىل حتقيق الغايات التالية

و تعـين عمليـة تعيـيم    ،  ربح ممكن أو معدل مرد ودية كافحتقيق أقصى 
الربح أن الشركة حتـاول أن حتصـل علـى أكـرب قـدر مـن الـربح املمكـن و حتـى          
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تتمكن املنيمة مـن تسـويق منتجوهـا بشـكل واسـع فيمكنهـا االعتمـاد علـى بيـع          
كميات كبرية بسعر معقول بتعـويض حصـوهلا علـى هـامش ربـح صـغري يف كـل        

 وحدة مباعة.

يعترب التو يع جماال هاما من جماالت القـرارات التسـويقية    التوزيـع: ـ  3ـ  2ـ   4
و من البديهي أن القرارات املتعلقة بالتو يع ليست مسـتقلة عـن القـرارات املتعلقـة     

لرتويج فالعالقة بني هذه العناصر مرتاب ة و متداخلـة فيمـا بينهـا.    والسعر واباملنتج 
أنه عبارة عن جمموعة من املؤسسات التو يعية الـيت  ميكن النير إىل التو يع على 

تقوم بتنليذ كافة األنش ة املتعلقة بانتقال املنتج وملكيته من اإلنتـاج إىل االسـتهالك   
ل ريق الذي يسلكه املنتج لكـي يصـل مـن املنيمـة     ا وعن بريق قناة التو يع: و ه

االسـتهالك يكـون    إىل املستهلك النهـائي إال أننـا نالحـ  يف اجملـال الرياضـي أن     
ني يف نلس الوقت فيجا استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصـال لتو يـع   وامعنوي 

 .  11إىل املستهلك يصالهوإاملنتج الرياضي 

لعناصــر الــيت وايتكــون مــن جمموعــة األدوات  الرتويــج الرياضــي:ـ    4ـ    2ـ    4
و ،  للرياضــةتســتخدمها املنيومــة الرياضــية لتحســني و تعزيــز الصــورة الذهنيــة  

للتــأثري يف مســتوى ال لــا علــى ا ــدمات و تهــدف مجيــع أدوات الرتويــج إىل  
ألن جمال العمل الرياضي جمـال مهـم و   ،  أفضل للخدمات الرياضية إيهارحتقيق 

حيـث أن أسـاليا و   ،  حيوي حيث كل دولة جيا أن توليه رعايـة تامـة و متميـزة   
ثريا يف عصــر العوملــة. فبــدأ رعايــة و تســويق األنشــ ة الرياضــية قــد ت ــورت كــ 

ألحـداث الرياضـية و تتمثـل    والبـث التللزيـوني   واإلعالن واباستثمار حقوق الرعاية 
 جماالت الرتويج الرياضي فيما يلي:  

 لشعارات على املنتجات و وسائل ا دمات  واترخيص باستخدام العالمات ـ  

 نشرت الرياضية.إلعالن على املوا،  الالعبني دواتوأاإلعالن على مالبس ـ  

ــة أ     ــة املرئي ــائل اإلعالني ــدم الرس ــذي يق ــاط ال ــه النش ــالن بأن ــرف اإلع  ويع
 دمة مقابل أجـر مـدفوع و   ا وملسموعة إىل اجلمهور إلغرائه على يراء املنتج أا
النشر(حيث يعـرب عنـه باجلهـد    ،  البيع،  حد عناصر املزيج الرتوجيي )اإلعالنا وه

ية خدمة تقدم مـن أيـة   واأفكار معينة أو منتجات أاملبذول يف استعرال أو ترويج 
 هيئة.

إن جنــا  جمــال التســويق واالســتثمار الرياضــي يف      :الرعايــة.احرتافـــ 
املؤسسات الرياضية أصبح مهما ألن جمال العمـل الرياضـي جمـال مهـم وحيـوي      

ولكـن يف إبـار مـا    ،  وجيد الرعاية التامة واملتميزة من مجيع اجلهات ذات الصلة
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ن مـا هـو متـا  مـن إمكانـات ال      واوه،  وهذه هي نق ة البداية،  من إمكاناتيتا  
  :يلي باملت لبات يف إبار األهداف امل روحة وال موحة لمسباب التالية

وهـذه متثـل   ،  اخنلال معدالت املساهمات املالية أو صعوبة توفريهاـ   1
لـاع املصـروفات   وذلـك بسـبا ارت  ،  املصدر التمويلي الرئيس لمندية واالحتادات
  .جبانا عدم ثبات واحنسار مصادر األموال

اخنلال معدالت اإلقـدام مـن جانـا األفـراد علـى تقـديم املسـاهمات        ـ   2
  .ا دمية ال وعية ألسباب قد تكون مادية واقتصادية أو غريها

أن الكلاءة التسويقية تساعد كثريًا على حتقيق أهدافهم التجاريـة متـى مـا    ـ   3
  .الكلاءاتتوافرت تلك 

 يـادة أهميـة تلـك األنديـة الرياضـية وبيـان دورهـا يف تنميـة اجملتمـع          ـ   4
وضمان منوها واستقرارها ألنها تعد من األركان األساسية لقيام جمتمعات صـحية..  

  ... وهادفة قوية

يـركة   أنواعتقـد  ،  أقـول رمبا هناك أكثر من ظاهرة تـدل علـى صـحة مـا     
يهرة أكثر عندما تقـدمت برعايـة لنـادي     إىلليست حباجة  اإلماراتخ وط بريان 

مثلمـا قامـت حم ـة اجلزيـرة اللضـائية بشـراء حقـوق البـث         ،  تشلسي االجنليـزي 
علـى    (ART)التللزيوني ملباريات الدوري االسباني ودخل راديـو وتللزيـون العـرب   

العربيـة  ذات ا  ى باحتكاره نقل مباريات كأس العامل وكافة النشـابات الرياضـية   
الذي كـان اغلـا اجلمهـور يـدخل املـدرجات       األردنيالدوري  إنحتى ،  واحمللية

 (100ملتابعة فريقه كان يشرتي التذاكر مببل   هيـد وصـل يف ذات السـنوات اىل )   

وبقيـة املسـتلزمات   ،  دينـارين لـدخول امللعـا    إىلحباجـة   أصبح اآلن ماأ،  فلس
و أحرتاف مثل العـا كـرة املضـرب    ا ومن هنا فان التسويق الرياضي ه،  األخرى

 إىلكمـا ان علـى الشـركات التوجـه     ،  كرة القدم فان هذا يعترب احرتافـا  أوجلولف ا
للرتة حمـددة ومعرفـة اللائـدة الـيت      أعمالاحرتاف التسويق الرياضي وعمل جدولة 

هـذه جمـرد تصـورات سـتبقى     ،  اكتسبت واملبال  الراجعة بـدل التسـويق الرياضـي   
القـرار   أصـحاب عنـد   أصـداء الصـحافيني وعيـون القـراء علـها جتـد       مأقـال حبسية 

املودعـة يف البنـوك بـدون اسـتثمار      بامللياراتالتجاري واالقتصادي املالي املتخم 
بالنلع املشرتك على الشركة واللـرد وبالتـالي علـى اجملتمـع      مردودةحقيقي يعود 

 .بأسره

 رعاية القمصان واملالعب يف الدوري األملانيـ 

أن متوسط عقـود الرعايـة الرئيسـية     سبونسر كشف تقرير حديث من جملة 

http://www.sportsbusinessdaily.com/Global/Issues/2014/09/04/Marketing-and-Sponsorship/Bundesliga-shirt-sponsors.aspx?utm_campaign=Wildfire+Message+-+SBD+Global%3A+Bundesliga+sponsors+shell+out+an...&utm_content=po_1460547&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
http://www.sportsbusinessdaily.com/Global/Issues/2014/09/04/Marketing-and-Sponsorship/Bundesliga-shirt-sponsors.aspx?utm_campaign=Wildfire+Message+-+SBD+Global%3A+Bundesliga+sponsors+shell+out+an...&utm_content=po_1460547&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
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مليـون   4.7املوسـم بلـ     لقمصان أنديـة الدرجـة األوىل يف الـدوري األملـاني هلـذا     
 28ويتصدر بايرن ميونخ قائمة أعلى عقـود الرعايـة إذ حيصـل النـادي علـى       .يورو

فيمـا يـأتي بوروسـيا    ،  يركة دويتشه تيليكوم لرعاية قميصه مليون يورو سنويًا من
ثـم يـالكه ثالثـًا بعقـده مـع      ،  مليون يورو يتلقاها من إيلونيك 18دورمتوند ثانيًا بـ
 .مليون يورو سنويًا 15غا بروم والبال  

مليـون   2.1فيأتي يف مؤخرة القائمة بعقـد سـنوي قيمتـه     باديربورن أما نادي
ة إىل أن الدراسة استبعدت رعاية يركة فـولكس واجـن لنـادي    يورو. وجتدر اإليار

 .فوللسبورغ نيرًا مللكيته العائدة للشركة

 
وبالعودة لتاريخ رعاية القمصان يف  : تاريخ رعاية القمصان يف البونديسليغاـ 

أربعـون عامـًا علـى الدعايـة      “البونديسليغا كما يسرده موقع دويتشه فيله يف تقريـره 
وضع الدعايات علـى قمصـان    1973يف عام  فقد بدأ،  “فوق قمصان األندية األملانية

الالعبني. وقد تنوعت أساليا الدعاية مـن دعايـة إىل منتجـات اسـتهالكية وصـوال      
ان أول فريق وضع دعاية على قمصـانه  وك إىل دعاية كوسيلة للتعبري عن موقف ما.

الـذي محلـت   ،  يف الدوري األملاني لكرة القـدم هـو فريـق آينرتاخـت بروانشـلاي      
والــذي ميثــل دعايــة للمشــروب الكحــولي ييغــر ،  قمصــانه صــورة لميــل بقــرنني

 .مايسرت

http://dw.de/p/1957n
http://dw.de/p/1957n
http://dw.de/p/1957n
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/BundesLigaSponsors14-15.png
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بدأت فرق أخرى حتذو حـذوه وحتمـل   ،  وبعد فريق آينرتاخت بروانشلاي 

دعايات على قمصان العبيها. ناديّي هامبورغ وآينرتاخـت فرانكلـورت فعـال ذلـك     
كانـت كـل قمصـان العـ  فـرق       1978وتالها نادي فورتونا دوسلودورف. يف عام 

 .الدوري الثمانية عشرة حتمل دعايات

ــريتيش بيرتول  1980ويف عــام  ــة لشــركة ب ــوم محــل فريــق هــامبورغ دعاي ي
حيمــل يــعار ،  فرانــز بيكينبــاور،  االنكليزيــة. يف الصــورة قيصــر الكــرة األملانيــة

 .عندما كان يلعا مع نادي هامبورغ،  الشركة على قميصه

 

عنوان كبري على صـدر يـورغن كليسـنمان عنـدما      ييهر،  ويف الصورة التالية
بـل لصـناعة   وهو يعار يـركة أو ،  كان يلعا مع فريق بايرن ميونخ يف التسعينات

  AUDIأو  BMWالســيارات. فبــدال مــن أن حيمــل اللريــق البافــاري يــعار يــركة

 .محل اللريق على قمصانه يعار يركة أوبل من والية أخرى،  البافاريتني

http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/BundesShirtSpon1.jpg
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/BundesShirtSpon2.jpg
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اللـرق   فـبعض ،  ومل تقتصر دعايات قمصان الالعبني على الشركات الراعية
محلـت  ،  سـبيل املثـال   علـى  .جعلت قمصان فرقها مكانا للتعبري عن موقف معني

وذلك ردا علـى  ”. صديقي أجن ” يعارا يقول 1992قمصان فريق فوللسبورغ عام 
االعتداءات واألحداث املأساوية يف خميم لالجـئني السياسـيني يف مدينـة روسـتوك     

 .بشمال أملانيا

 

 :  حقوق تسمية املالعبـ 

إضـافيًا جـراء   بيع حقوق اسم امللعا أو رعاية امللعا حتقق للنادي دخـاًل  
إضـافة ملزايـا   ،  ”ملعا مرسـيدس بنـز  “ح باسم الشركة مثل ببيع اسم امللعا ليص

أخرى ختتلف من نادي آلخر. وتتسم عقود رعاية أمساء املالعا ب ـول مـدتها إذ   
 سنوات 10تشهد عقودًا تتجاو  فرتة الـ

http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/BundesShirtSpon3.jpg
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/BundesShirtSpon4.jpg
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ظــاهرة حقــوق تســمية املالعــا يف أملانيــا بــدأت يف االنتشــار عنــد بنــاء  
الذي استضافته الـبالد وذلـك    2006ديد جمموعة من املالعا قبل كأس العامل وجت

وحاليًا أصبح هـذا األمـر معتـادًا يف البونديسـليغا.     ،  ملساعدة متويل هذه املشاريع
املشاركة يف ب ولـة   18نادي من األندية الـ 15فاملوسم احلالي يشهد وجود مالعا 

جتـين مـن   ة ا اصـة بهـا. بيـع احلقـوق     الدوري األملاني قد مت بيع حقوق التسـمي 
 .مليون يورو 41خالله أندية البونديسليغا هذا املوسم ما جمموعه 

ألكرب يف الـدوري األملـاني إذ   واويعترب عقد بايرن ميونخ مع أليـانز أرينـا هـ   
ــ  ،  مليون يورو سنويًا 6يبل   مليـون يـورو سـنويًا ثـم      5.5ويليه عقد نادي يـالكه ب

مليون يـورو. وهـذه    2.4ورابعًا هامبورغ ،  ماليني يورو سنويًا 5بروسيا دورمتوند بـ
الرعايات األربعة تشكل أكثر من نصـف مـن قيمـة رعايـات املالعـا يف الـدوري       

وقيم عقود رعاية أمساء مالعـا دوري  الرسم البياني التالي يوضح ترتيا  .األملاني
 .2015ـ  2014الدرجة األوىل األملاني للموسم احلالي 

 

http://www.ecofoot.fr/bundesliga-naming-des-stades/
http://www.ecofoot.fr/bundesliga-naming-des-stades/
http://www.ecofoot.fr/bundesliga-naming-des-stades/
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/dsc_0081.jpg
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/NamingRights-Bundesliga.png
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ــ  ــى رعاياتهــا يف كــرة القــدم      ـ ــؤثر فضــيحة فــولكس واجــن عل ــزت   هــل ت ه
اليت ضربت يركة السيارات األملانية العمالقة فولكسـلاجن ق ـاع    االنبعاثفضيحة 

ولكن هل سيكون تأثريها بعيـدًا عـن كـرة    ،  األعمال واملؤسسة السياسية يف أملانيا
فضـيحة الغـش    وكان الرئيس التنليذي للولكسلاجن قد قـدم اسـتقالته بعـد   .  القدم؟

،  لسياراتها اليت تعمل بالـديزل يف الواليـات املتحـدة    االنبعاثيف اختبارات قياس 
ا وكالة محاية البيئة األمريكية إن الشركة قد تواجـه غرامـات تصـل قيمتهـ     أكدت إذ
مـا دفـع   ،  مـن كـل أرباحهـا التشـغيلية للعـام املاضـي       كثرأ ومليار دوالر أ 18 إلي

 .مليار يورو 5.6فولكسلاجن باللعل لتجنيا خمصصات بقيمة 

ومن غري املستغرب أن يكون هلذه اللضيحة تـأثري علـى نشـاط الشـركة يف     
اليـني مـن   وحتديدًا يف البوندسليغا الـذي تنلـق فيـه الشـركة مئـات امل     ،  كرة القدم

ال سيما مع احتمالية وصول الغرامات والتعويضـات ملليـارات   ،  اليوروهات سنويًا
ما يعين أن الشـركة سـتكون مضـ رة ملراجعـة أنشـ ة الرعايـة الـيت        ،  اليوروهات

 .تنلذها

ــبورغ      ــادي فوللس ــك ن ــن متل ــولكس واج ــة ف ــركة العمالق ــيف ،  الش وص
،  انيـا وكـأس السـوبر األملـاني    البوندسليغا املوسم املاضي وحامل لقا كـأس أمل 

الشـركة كـذلك متلـك عـرب      .مليون يورو سنويًا يف خزائن النادي 100وتضخ قرابة 
بـايرن ميـونخ والصـاعد    أسهمًا يف عمـالق البوندسـليغا   ” أودي“وحدتها التابعة هلا 

فـإن  ،  وخبـالف ذلـك   .رعاة كأس أملانيا الرئيسينيكما أنها أحد ،  دحديثًا إنغولشتا
فولكس واجن متلـك عـدة عقـود رعايـة مـع جمموعـة كـبرية مـن أنديـة الـدوري           

 .يالكه وغريهم مثل هامبورغ و األملاني بدرجتيه األوىل والثانية

فـإن الشـركة سـتعاني ضـغوبات     ،  لوكالـة رويـرت   وحبسا خرباء حتـدثوا  
 ومن ال بيعي جدًا أن العمل على تـوفري األمـوال سـيجعل الشـركة    ،  مالية ال حمالة

ومــن املؤكــد أن املبــال  املدفوعــة للرعايــة ،  إىل ق ــاع الرعايــة الرياضــية تنيــر
الرياضية ستكون حتت املراجعة يف ظل املبال  اليت أعلنت الشـركة عـن جتنيبهـا    
للتعامل مع الغرامات املتوقعة والـيت سـيكون هلـا تـأثري مؤكـد أداء الشـركة ماليـًا        

يق الرياضي أنـه حـني تعـاني أي يـركة     وقال مدير املعهد األملاني للتسو،  وإداريًا
فإن املصاريف التسويقية تكون عـادة علـى رأس قائمـة مـا جيـا الـتخلص       ،  ماليًا

منه. ولكن ذلك تواجه صعوبة من ناحية أخرى وهي االرتبـاط التـارلي للـولكس    
ما جيعل التخلص من عقود رعايـة األنديـة األملانيـة قـرارًا     ،  واجن بالثقافة األملانية

 .وقرارًا قد يزيد التأثري السل  على صورتها لدى عامة الناس،   على الشركةصعبًا

http://www.kooreasury.com/2015/06/5191/
http://www.kooreasury.com/2015/06/5191/
http://www.kooreasury.com/2015/06/5191/
http://www.kooreasury.com/2015/08/5511/
http://www.kooreasury.com/2015/08/5511/
http://www.reuters.com/article/2015/09/24/germany-volkswagen-soccer-idUSL5N11U23K20150924
http://www.reuters.com/article/2015/09/24/germany-volkswagen-soccer-idUSL5N11U23K20150924
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ورغم توقعات خرباء التسويق أن تقـوم فـولكس فـاجن بتقلـيص مصـاريلها      
أنهـم يـرون صـعوبة يف التخلـي حتديـدًا عـن       إال ،  التسويقية املوجهة لكرة القـدم 

إال أنـه مـن   ،  لقيمـة ملكية نـادي فوللسـبورغ والـذي يعتـرب أحـد أصـول الشـركة ا       
 80املتوقع أن للض دعم الشركة السنوي املمثل بعقود الرعاية للوللسبورغ مـن  

وتقـدر  .صـحيلة بيلـد األملانيـة   مليون يورو حسـبما أوردت   30ىل حنو وامليون يور
قيمة إنلاق فولكس واجن على الرعاية يف ق اع الرياضـة عمومـًا مبئـات املاليـني     

فالشـركة  ،  وبعيـدًا عـن رعاياتهـا املتعـددة يف البوندسـليغا     ،  من اليوروهات سنويًا
 فالنسـيا وفيورنتينـا  تقوم برعاية عدة أندية يف أوروبا وخارجها مثل أتلتيكو مدريد و

ترعى حمليًا نادي اهلالل. كما أن يركة أودي التابعة هلا ترتبط بعقـود رعايـة    فيما، 
 .إي سي ميالن وغريهم رفيعة املستوى مع بايرن ميونخ وريـال مدريد وبريلونة و

 

http://www.espnfc.com/german-bundesliga/story/2626867/vw-volkswagen-emissions-scandal-could-impact-german-football
http://www.espnfc.com/german-bundesliga/story/2626867/vw-volkswagen-emissions-scandal-could-impact-german-football
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2014/09/VWSponsorshipTeams.png
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2015/09/renovacion-del-acuerdo-de-patrocinio-de-entre-volkswagen-y-el-atletico-de-madrid-3.jpg
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لقـد كانـت كـرة القـدم      :التسـويق الرياضـي وأثـر  يف تطـوير كـرة القـدم       ـ  
على مداخيل املباريات وتربعات األعضاء يف  من كانت فيه كـرة   تعتمد يف السابق

وأخريًا اكتشف علماء التسويق يف العـامل  ،  القدم هواية لدى مجيع أعضاء منيومتها
ووجدت األخرية فيها سـوقا رائجـة   ،  أهمية مشاركة الق اعات التجارية يف الرياضة

يق الـيت مـرت بهـا حتـى     ومهمة.. وحناول هنا أن نلقي الضوء علـى مراحـل التسـو   
وصل بها امل اف إىل الولوج يف عامل اجملنونة. والتسويق عامة نشأ بنشـوء التبـادل   

بالتـالي: )أنشـ ة    1974فقد عرفته اجلمعيـة األمريكيـة للتسـويق يف عـام     ،  التجاري
 واملشروع اليت توجه تدفق السلع وا دمات مـن املنـتج إىل املسـتهلك النهـائي أ    

إن جنا  جمال التسـويق واالسـتثمار الرياضـي يف املؤسسـات      .(يملشرتي الصناعا
الرياضية أصبح مهما ألن جمال العمل الرياضي جمال مهم وحيوي وجيـد الرعايـة   

ولكـن يف إبـار مـا يتـا  مـن      ،  التامة واملتميزة مـن مجيـع اجلهـات ذات الصـلة    
 يلـي  ن مـا هـو متـا  مـن إمكانـات ال     واوهـ ،  وهذه هـي نق ـة البدايـة   ،  إمكانات

  :باملت لبات يف إبار األهداف امل روحة وال موحة لمسباب التالية

وهـذه متثـل   ،  اخنلال معدالت املساهمات املالية أو صعوبة توفريهاـ   1
وذلـك بسـبا ارتلـاع املصـروفات     ،  املصدر التمويلي الرئيس لمندية واالحتادات
  .جبانا عدم ثبات واحنسار مصادر األموال

عدالت اإلقـدام مـن جانـا األفـراد علـى تقـديم املسـاهمات        اخنلال مـ   2

http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2015/09/imagen51618d.jpg
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  .ا دمية ال وعية ألسباب قد تكون مادية واقتصادية أو غريها

أن الكلاءة التسويقية تساعد كثريًا على حتقيق أهدافهم التجاريـة متـى مـا    ـ   3
  .توافرت تلك الكلاءات

تنميـة اجملتمـع    يـادة أهميـة تلـك األنديـة الرياضـية وبيـان دورهـا يف        ـ   4
وضمان منوها واستقرارها ألنها تعد من األركان األساسية لقيام جمتمعات صـحية..  

  .قوية.. وهادفة

وبـذلك يـأتي دور التســويق الرياضـي ليقـوم بتغ يــة الـنقص يف اإلمكانــات      
خاصة أن أساليا ورعاية وتسويق األنش ة الرياضية قد ت ـورت كـثريًا يف   ،  املادية

دأت مــثاًل باســتثمار حقــوق الدعايــة واإلعــالن والبــث التللزيــوني  فبــ،  وقتنــا هــذا
وهــذا أحــد اجملــاالت املهمــة ،  واألحــداث الرياضــية جتاريــًا علــى ن ــاق واســع

كما أصـبح التسـويق علمـًا يسـتند إىل أسـس وقواعـد ملقابلـة        ،  للتسويق الرياضي
كة احتياجات ورغبـات املسـتهلك الرياضـي مـن خـالل عمليـات متعـددة ومتشـاب        

  .ومرتاب ة

ويف هذا اإلبار ظهرت ملـردات وموضـوعات هلـا عالقـة بهـذا ا صـوص       
وقـد متثلـت يف قيـام    ،  للتسويق الرياضي لكي يتحقق النجـا   ساسأ وومنها ما ه

وأن نيريــة التســويق ،  جتــارة الرياضــة علــى أســاس وجــود ســوق رئيســة أيضــاً 
قي مــن صــناعة الرياضــي وحبــوث الســوق وأنيمــة املعلومــات واهلــدف التســوي 

وكـذلك املنـاهج   ،  الرياضة واسـرتاتيجيات عمليـات النهـول بالصـناعة الرياضـية     
املتقدمــة يف الرياضــة وعالقــات ووســائل اإلعــالم الرياضــية واســتخدام التصــاريح 
ورخص الصـناعة الرياضـيةأ أع ـت العمـل التسـويقي يف اجملـال الرياضـي هـذه         

  .األهمية

االت التسـويق الرياضـي الـيت متثـل     وال بد لنا من استعرال بعض من جمـ 
  :منها،  مصادر التمويل يف الرياضة

  .استخدام الشعارات على املنتجات ووسائل ا دماتـ   

  .اإلعالن على مالبس وأدوات الالعبنيـ   

  .اإلعالن على املنشرت الرياضيةـ   

  .استثمار املرافق وا دمات يف اهليئات الرياضيةـ   

  .على تذاكر الدخول للمباريات واملناسبات الرياضية عائدات اإلعالنـ   

  .اإلعانات والتربعات واهلباتـ   
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  .عائدات انتقال الالعبنيـ   

  .ايرتاكات األعضاء ومساهمات األعضاءـ   

  .استثمار حقوق الدعاية واإلعالنـ   

  .حقوق البث اإلذاعي والتللزيوني لمنش ة واملناسبات الرياضيةـ   

  .اإلعالن يف امل بوعات والنشرات والربامج ا اصة باألنش ة الرياضيةـ   

لتنميــة املــوارد الذاتيــة بعيــدًا عــن  ســلوبأ وإن مــا ورد أعــاله هــو يــكل أ
فالصــناعة تبحــث عــن منــتج ميكــن تســويقه وعرضــه علــى  ،  الصــناعة الرياضــية

مجيعهـا وأدنـاه   واهليئة الرياضية ميكن أن تلجأ إىل استخدام األساليا ،  املستهلك
  :ومنها على سبيل املثال،  بعض جماالت صناعة الرياضة

إذ نـرى أن  ،  فـاالحرتاف أصـبح أساسـيا لـدى األنديـة     ،  تسويق الالعبنيـ   1
توقيع عقود )االحرتاف( لقـاء مبـال  أصـبحت خياليـة يف بعـض األحيـان وأصـبح        

ل إنـه أصـبح عاملـا    بل نست يع أن نقو،  الالعبون احملرتفون بورصة عاملية ووكالء
  .آخر يف هذا اجملال

فمـن املتعـارف عليـه أن    ،  تسـويق بـرامج اإلعـداد والتـدريا الرياضـي     ـ    2
وأن جمـال إعـداد   ،  التدريا الرياضي يبنى على أسس علمية وقواعد تربوية هادفـة 
  .برامج األعداد والتدريا الرياضي جمال مهم لتحقيق األهداف

جتاه متميز يف عامل التسـويق  ا ووه،  ة الرياضيةالتسويق يف جمال التغذيـ   3
  .خصوصًا فيما يتعلق ب عام ويراب الرياضي،  الرياضي

وهذا جمـال يعتـرب مـن أخصـا     ،  تسويق تكنولوجيا املعدات الرياضيةـ   4
اجملاالت الـيت ينبغـي أن حتـو  علـى كـثري مـن اهليئـات السـتخدام التكنولوجيـا          

  .للمعدات الرياضية

ــة الرياضــة تســويق ـ    5 ــاكن ممارس ــية  ،  أم ــات األساس ــن املت لب ــو م وه
  .للممارسة الرياضية

تســويق الكتــا واجملــالت وأيــربة الليــديو واألقــراص املرنــة بكــل  ـ    6
  .خاصة يف جمال التدريا،  أيكاهلا وسعاتها املختللة وغريها من وسائل العرل

االهتمــام  ألن،  ويتوقــع للرعايــة الرياضــية مســتقبل كــبري أكثــر مــن غريهــا
املتنامي من وسائل اإلعالم يف تغ ية األنش ة الرياضية بوجه أفضـل وملـدة أبـول    
،   اد مــن اهتمــام األفــراد يف املشــاركات الرياضــية أو مشــاهدة األنشــ ة الرياضــية

فأصبحت اهليئات املنيمة للنشـابات الرياضـية أكثـر مرونـة حنـو قبـول مشـاركة        
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الدعايـة واإلعـالن جمـربة علـى ختصـيص       وأصـبحت وكـاالت  ،  الرعاية الرياضية
وبإحلـا  مـن العميـل ورغبتـه يف االيـرتاك يف رعايـة       ،  ميزانيات للدعاية التجارية
  .األنش ة الرياضية وغريها

فـإن للرعايـة   ،  ويف اجلانا اآلخر ومع تزايـد االهتمـام بالرعايـة الرياضـية    
و وت ـور الرياضـة   الرياضية الـيت تقـوم بهـا الشـركات دورا أساسـيا يف نشـأة ومنـ       

فبعض الرياضـات وخاصـة االحرتافيـة منهـا مثـل كـرة القـدم        ،  بنشاباتها املختللة
كما تعتـرب رعايـة الشـركات للنشـابات     ،  تت لا مبال  بائلة لتنييمها واستمرارها

ــا     ــز عــن الوســائل األخــرى ل عــالن بكللته الرياضــية أداة تســويقية مت ــورة تتمي
ه الكللة مبـدى جنـا  احلـدث الرياضـي يف الوصـول      وتتأثر هذ،  املنخلضة نسبيًا

وبالتالي عدد املشاهدين الذين يـتم الوصـول إلـيهم مـن     ،  إىل اجلمهور املستهدف
ولذلك فإن اإلعالم له دور مهـم جـدًا يف حتقيـق االنتشـار     ،  جراء احلدث الرياضي

والربو  للحدث الرياضي وباألخص التللزيـون الـذي دخـل يف البيـوت واملقـاهي      
  .واالسرتاحات وكل أماكن الرتفيه األخرى

وحيث إن الرياضة ظاهرة اجتماعية حضارية كانت وما  الت تعكس الت ـور  
ألنهـا  ،  وتعد من أبر  دعـائم التنميـة الشـاملة فيهـا    ،  والرقي والقيم يف اجملتمعات

لرياضـة مـن   وا وإذا كان ممارس،  إلنسان فكرًا وجسدًاا ووه،  تعنى بأهم عناصرها
فــإن تنيــيم األنشــ ة ،  اهلــواة يســت يعون حتمــل تكــاليف ممارســة رياضــة فرديــة

لذا جاءت فكـرة  ،  الرياضية على املستوى احمللي والدولي يت لا الكثري من املال
حـد األنشـ ة الرئيسـة واملهمـة أليـة      ا ووالتسويق هـ ،  التسويق يف اجملال الرياضي

أوىل ا  ـط الـيت جيـا أن تبـدأ     وأن خ ة التسويق الرئيسة هي ،  مؤسسة رياضية
ومـن  ،  بها املؤسسات الرياضية اليت يف ظلها ميكن خت يط باقي أنش ة املؤسسـة 

ثم تصبح احلاجة ضرورية إىل قيام هذا النشاط علـى أسـس وقواعـد علميـة وفنيـة      
ويكتســا التســويق الرياضــي أهميــة مزدوجــة مــن النــواحي االقتصــادية  ،  ســليمة

  :ألنها حتقق عدة أغرال منهاواالجتماعية والرياضية 

وخلق دافعيـة جديـدة   ،  جذب االهتمام حنو ممارسة الرياضة بصلة عامةـ   1
  .هلذه املمارسة

  .يصبح مصدرًا ماليًا مهما لتنمية موارد املؤسسات الرياضية املاليةـ  2

تنليذ خ ـط املؤسسـات الرياضـية واالرتقـاء مبـا تقدمـه مـن خـدمات         ـ   3
  .وبرامج عديدة

  .توسيع دائرة املشاركة الرياضية والعناية باللئات العمرية فيهاـ  4
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  .تأهيل األندية واملنتخبات للمشاركات الدولية والقاريةـ  5

وهناك أساليا خمتللة يف جمال التسويق الرياضي وهي جمموعـة األنشـ ة   
ات املختللة اليت ميكن ت بيقها باستخدام اجملـاالت الرياضـية والب ـوالت والـدور    

واملنافسات احملليـة والدوليـة والقاريـة واألوملبيـة يف التسـويق الرياضـي وتتعـدد        
  :األساليا وفقًا ملا يلي

  .تسويق حقوق الدعاية واإلعالنـ 

  .التسويق التللزيوني ـ 

  .تسويق الب والت واملبارياتـ 

  .تسويق الالعبنيـ 

  .تسويق املنشرت الرياضية واالجتماعيةـ 

  .دمات االجتماعيةتسويق ا ـ 

وهناك مشكالت وعوامل مـؤثرة تواجـه التسـويق الرياضـي وسـأذكر جـزءًا       
  :منها على سبيل املثال بإجيا 

عــدم وضــع الرياضــة كمجــال مــن جمــاالت االســتثمار ضــمن ا  ــة ـــ 1 
  .االستثمارية لبعض الشركات املؤثرة يف عامل التجارة واملال

  .الرياضية مع أساسيات ونيم التسويق املعاصرعدم مواكبة قوانني اهليئات ـ   2

  .قلة التجارب اليت سبق ت بيقها يف جمال التسويق الرياضيـ  3

  .عدم وجود تكتالت اقتصادية )جمموعة يركات( للعمل يف اجملال الرياضيـ  4

  .ختوف رجال املال واألعمال من االستثمار يف اجملال الرياضيـ  5

البشـرية املتمرسـة واملتلرغـة للعمـل يف جمـال      عدم وجـود الكلـاءات   ـ   6
فـإن هنـاك عوامـل مـؤثرة يف التسـويق الرياضـي       ،  وبال يـك ،  االستثمار الرياضي

الــديانات  ـ   وتلقــى بيالهلــا عليــه مثــل: األنيمــة السياســية واالقتصــادية يف الــدول
 االهتمــام اإلعالمــيـ    نوعيــة الرياضــة ويــعبيتها ـ   والعــادات والتقاليــد واألعــراف

وهنا نذكر بعضًا من جمـاالت  ،  واملوروثات الثقافية ـالتقدم التكنولوجيـ   بالرياضة
  :التسويق

  :تسويق حقوق الدعاية واإلعالنـ 

  .التعاقد مع يركات املالبس الرياضية مقابل الدعاية هلاـ   

  .استخدام صور وأمساء الالعبنيـ   
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  .بيع حقوق استغالل العالمة التجاريةـ   

  .اد أفالم وصور عن األندية واملنتخبات الوبنيةإعدـ   

  .املؤمترات الصحافية إلبرا  أهم املشروعاتـ   

  .الصحف والقنوات التللزيونية ا اصةـ   

  .يعارات وأعالم األندية الرياضية ويعارات املنتخبات الوبنيةـ   

  :التسويق التليفزيونيـ 

 . وضع يروط تعاقدية للتغ ية التللزيونيةـ   

  .احتكار حقوق بث األحداث الرياضيةـ   

عقد اتلاقيات مـع املؤسسـات اإلعالميـة للدعايـة للب ـوالت واألحـداث       ـ  
  .الرياضية يف املؤسسة

االهتمــام بتوقيــت اإلعــالن إلتاحــة اللرصــة ألكــرب عــدد مــن اجلمهــور  ـــ  
  .للمشاهدة

ــ ــل الشــركات      ـ ــا  اللرصــة لك ــى تت ــاة حت ــات الرع ــل باق ــوع يف عم التن
  .واملؤسسات التجارية املشاركة مهما كان حجمها أو و نها يف دنيا املال

  .جذب اهتمام املستثمرين الرياضيني وتشجيع االستثمار الرياضيـ   

  :تسويق البطوالت واملبارياتـ 

  .يّسر على اجلماهريفتح العديد من منافذ بيع التذاكر مما يـ   

  .إجياد حوافز متنوعة جلذب اجلماهري ل قبال على املبارياتـ   

  .بر  كمية من التذاكر تتناسا مع توقعات احلضورـ   

  .حتديد فئات خملضة يف التذاكر للتالميذ وال البـ 

  .حتديد أسعار التذاكر مبا يتناسا مع أهمية احلدث الرياضي ـ

  .ة لللائزين يف عمليات السحا على التذاكرـ تقديم هدايا تذكاري

  .حلدثا وتسويق حقوق اإلعالن للراغبني أثناء إقامة املباراة أ ـ

  .ألحداثا وملسجل للب والت أا والتعاقد للبث املباير أـ   

  .ألحاديث الرياضية املرتب ةا ولتحليالت أا والتعاقد لعقد الندوات أـ   

  :تسويق الالعبنيـ 

  .جلنة متخصصة لعمليات احرتاف الالعبنيتشكيل  ـ
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  .لالعبنيا وجذب اهتمام الرعاة لتبين أحد اللرق أ ـ

  .حلوادثا والتأمني على الالعبني ضد اإلصابات أ ـ

  .االهتمام ببناء قاعدة جيدة من النايئني يف كرة القدمـ 

  .تشجيع ورعاية املواها الرياضية ـ

الوكالء الرمسيني لعمليات االحرتاف الـداخلي  االهتمام بدعم العالقات مع  ـ
  . ارجيا وأ

بناء عالقات مع وكالء الالعبني يف أوروبا وغريها من دول العـامل لتسـويق    ـ
  .الالعبني العرب بصورة احرتافية

وتسـجيالت مباريـاتهم   ،  إعداد السجالت ا اصة بالالعبني وسريهم الذاتية ـ
  .ومستوياتهم وتارلهم الرياضي

فـإن  ،  مبا أن هناك جهات كثرية هلا أبور متنوعة ومهمة يف عملية التسـويق 
ألن احلضـور اجلمـاهريي للمباريـات    ،  اإلعالم الرياضي له القد  املعلى يف ذلـك 

الرياضية سواء يف املالعا أو من خالل التللا  أو حتى من خالل وسـائل اإلعـالم   
دفـع بـالكثري مـن رجـال     ،  ماألخرى من صحف وإذاعة وغريها من وسـائل اإلعـال  

وقــد قلــزت ،  األعمــال والشــركات التجاريــة الكــربى إىل االســتلادة مــن الرياضــة
فتنوعـت  ،  الرياضة قلزات واسعة خالل العقود األخرية يف جمال الدعاية والتسـويق 

األساليا وت ورت الوسـائل اإلعالميـة يف الرياضـة ممـا كـان لـه األثـر الكـبري يف         
لقد وجدت الشركات التجارية أن أفضل وسيلة إعالنية هي مـن  ،  املسرية الرياضية

حيـث وجـدت أن ارتبـاط املنتجـات التجاريـة بـالالعبني       ،  خالل اإلعالم الرياضـي 
  .ألندية املشهورة له تأثري أكرب بكثري من الوسائل اإلعالمية التقليديةا واملشهورين أ

 والداعمــة أ فــاإلعالم الرياضــي الصــحيح الــذي يع ــي مســاحة للشــركات  
يع ي مصداقية أكرب لتلـك الشـركات خاصـة أن النيـرة العامـة ل عـالن       ،  ملسوقةا

إن ،  وكـذلك ترسـخ يف عقـول اجلمـاهري ملـدة أبـول      ،  التقليدي أصبحت سـلبية 
اإلعالم الرياضي احمللي م الا أكثر من أي وقت مضى بإع اء الشـركات الراعيـة   

يف أخبارهـا وتغ يتهـا للنهـول بالرياضـة     واملسوقة للرياضة العربية مساحة أكرب 
وهـو  ،  وهناك أمر مهـم جـدًا جيـا أن تعيـه إدارات االحتـادات واألنديـة      ،  العربية

وجوب االستلادة من الرعايات احلالية واستثمار هذه األموال يف مشاريع اسـتثمارية  
لـف  فالعمل يف جمال االستثمار الرياضـي ال لت ،  تضمن دخاًل ثابتًا هلذه اجلهات

فقــد يــأتي يــوم مــن األيــام تتخلــى فيــه ،  كـثريًا عــن جمــال االســتثمارات األخــرى 
الشركات االستثمارية عن التسويق الرياضي متى ما وجدت البديل الذي حيقـق هلـا   
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فعمل هذه االحتيابات واجا حتى ال تعـود الرياضـة لسـابق عهـدها     ،  رحبية أكثر
واسـتثمار هـذه األمـوال يف    ،  ادمعتمدة على التربعات والدعم الشخصـي مـن األفـر   

مشاريع تضمن توفري املال من أجل تـوفري االحتياجـات األساسـية لتسـيري العمـل      
مثـل إكمـال البنيـات    ،  بل بصـورة أحسـن ممـا هـو عليـه     ،  الرياضي بشكله احلالي

التحتية يف األندية والساحات الرياضية ا اصة باالحتـادات احملليـة والـيت ميكـن     
واملالعـا  ،  ريها يف املستقبل لضمان دخل مادي ثابت من ورائهـا استثمارها وتأج

والصاالت الرياضية ا اصـة بتـدريبات اللياقـة البدنيـة وصـاالت الرعايـة الصـحية        
الرياضـية لكبــار الســن واألبلــال والســاونا والعــالج ال بيعــي ومحامــات الســباحة  

وصـاالت  ،  مـار باستخداماتها املختللـة مـن تعلـيم وممارسـة السـباحة ولكـل األع      
األفرا  واالجتماعـات واملـؤمترات وعمـل حمـال ومتـاجر جتاريـة وكلاترييـات        

وذلـك  ،  وم اعم واملرافق ا اصة باألسر من مالهي أبلال ومراكز ترفيه وتسوق
بالدخول يف يراكات مع اجلهات العاملية واحمللية املختصـة يف هـذه اجملـاالت    

لرياضـية مـن أحذيـة وكـور وقمصـان      والشركات املتخصصة يف إنتـاج املعـدات ا  
وخالفه )لقد استعاد نادي ريال مدريد املبل  الضـخم ا ـرايف الـذي دفعـه لالعـا      

والتعـاون مـع يـركات الدعايـة     ،  كريستيانو رونالدو من مداخيل بيع قميصه فقـط( 
واإلعالن إلنتاج منتجات دعاية خاصـة تبـاع داخـل املتـاجر يف األنديـة وخارجهـا       

ستادات واملالعـا والسـاحات الرياضـية واإلعـالن علـى وسـائل       وعلى مداخل اال
وأورد هنـا بعضـًا مـن األمثلـة     ،  املواصالت والق ارات وعلـى املعـدات املدرسـية   

  :توضح ال ر  الذي برحته حول تسويق منشرت االحتادات واألندية الرياضية

  .ـ تأجري مالعا وصاالت األندية الرياضية يف غري أوقات االستخدام

  .تأجري محامات السباحة وصاالت اللياقة البدنية والساونا ـ

لدخول يف يراكة مع اجلهـات املختصـة لالسـتلادة مـن     ا وتأجري أو بيع أ ـ
  .ملركز الرياضيةا واحملاالت التجارية داخل األندية أ

استادات االحتادات احمللية ووسـائل املواصـالت    ـ استخدام أسوار األندية و
  .مور الدعائية واإلعالنيةوالق ارات لم

تشغيل امل اعم والكافيرتيات وإسنادها للمستثمرين وأصحاب االختصـاص  ـ 
  .من الشركات وفق اتلاقيات وعقود

ـ ختصيص صاالت داخل األندية واملراكز الرياضية لتأجريها لالجتماعـات  
  .واحللالت والندوات ورعاية الربامج الثقافية

واملرافق ا اصة باألسرة كعامل جذب للمزيد مـن  ـ االهتمام بأنش ة ال لل 
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الرواد وتكثيف العضوية وتزويدها بكل ما حتتاج إليه مـن مت لبـات مثـل مالهـي     
األبلال وصاالت رياضية لمسر واألبلـال وإقامـة النـدوات والـربامج واملسـابقات      

مكانـًا  الثقافية واملناسبات االجتماعية حتى تصبح هذه األنديـة واملراكـز الرياضـية    
ويومهـا لـن حتتـاج هـذه اجلهـات      ،  للرتفيه والثقافة والرياضـة لكـل أفـراد العائلـة    

 .الرياضية إىل رعاية من أحد... اللهم إني بلغت فايهد

على املوهبـة   األصلالرياضة تقوم يف  : صفقات حقوق رعاية يف العاملـ   10
ولت ـور  ،  اجلانا االستثماري بهـا كـبري وال ميكننـا ان نغللـه     أن إالوحا النجا  

حقـوق   إىل األحيـان التسويق وحتولت يف كثري مـن   أسالياالرياضة ت ورت معها 
  .العا مقابل ماليني من الدوالرات أوفريق  أولنادي  رعاية

نهـا تبـدأ يف   ومن أهم مسـات الرعايـة أ   : أهمية الرعاية يف جناح التسـويق ـ 
التعامل مع اجلمـاهري علـى املسـتوى العـابلي قبـل اسـتخدام األسـاليا التقليديـة         

على اجلمهور ب ريقـة تلـوق اإلعالنـات بكـثري.      مردودوهذا يكون له  ، بوقت كبري
)وهذا ال يعين أال جتعل اإلعالنـات جـزءًا مـن خ ـة الدعايـة يف املـرة القادمـة(.        

تلـرتل أن الرعايـة تـنجح فقـط مـع اجلمـاهري       جيـا أال  ،  وعلى الرغم من ذلك
وهنـاك  ،  فاألمر بعيد كـل البعـد عـن ذلـك    ،  املستهلكة نيرًا هلذا التلاعل العابلي

أمثلة كثرية على الرعاية الناجحة يف التعامل بني املؤسسات وبعضـها الـبعض ويف   
 .األسواق الصناعية

ل وسواء كنت صاحا يركة تكنولوجيـة تعـرل قـدرة منتجـك علـى جعـ      
أو كنـت صـاحا يـركة خـدمات     ،  موال وأن أكثـر سـرعًة واسـتجابةً    فريق اللوال

ميكنـك أن تصـمم دعايـة تسـتخدم     ،  لشـراع ا ولتـنس أ ا وترعى رياضة اجلولـف أ 
العناصر األربعة التلكري من ا ارج إىل الداخل كي ميكن للجماهري املسـتهدفة أن  

 القنوات اإلعالمية مبا فيها الويـا نيرًا النتشار ،  تبدأ يف جتربة منتجك. مرة أخرى
علـى الـرغم مـن أن    ،  ستهداف جمموعات حمددةا وميكن توجيه الرعاية بدقة حن، 

 ، العرل اإلعالمي يعـد عنصـرًا واحـدًا فقـط مـن عناصـر كـثرية حتققهـا الرعايـة         
هنـاك منـو   ،  وعلـى الـرغم مـن ذلـك    ،  تستمر الرياضة يف السي رة علـى الرعايـة  

وإن كان على درجة أقـل )مـا ال هـذا    ،  لرتفيه واملوسيقى والبثملحوظ يف رعاية ا
ــوات     ــبعض القن ــًا علــى الــرغم مــن الشــعبية اليــاهرة ل ــل أســلوبًا ثانوي األمــر ميث

وبالقـدر نلسـه   ،  وكثري منها تكون صلقات كبرية مبليارات اجلنيهات ، التليلزيونية(
ق أهــداف أكثــر ميكـن اســتخدام الرعايــة يف امليزانيـات األصــغر مــن أجـل حتقيــ   

لذلك ال تعـزف عـن هـذا     ، تواضعًا تتمثل يف التأثري على السوق وتكوين عالقات

http://www.alborsanews.com/2014/06/26/%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%87%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7/
http://www.alborsanews.com/2014/06/26/%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%87%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7/
http://www.alborsanews.com/2014/06/26/%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%87%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7/
http://marketingandadvertisingart.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82.html
http://marketingandadvertisingart.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82.html


 58    

  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

األمر واحبث كيـف ميكـن اسـتخدام الرعايـة يف حتقيـق أهـدافك التسـويقية. يعـد         
التسويق التجري  والتسويق غري التقليـدي ملهـومني يـائعني يـتم فيهمـا اسـتخدام       

وفران أسـاليا حديثـة ومتلاعلـة للتواصـل مـع      الويا والرعاية إىل حد ما. وهما ي
 .اجلماهري كما متنح املسوقني برامج فعالة لتحقيق جمموعة خمتللة مـن األهـداف  

يف ظل ذلك التقسـيم املتزايـد ومـا يتبعـه مـن تنـاقص يف االنتبـاه يقـدم التسـويق          
التجري  بريقة للتسويق ذات أهمية متزايدة متكـن املؤسسـات مـن جـذب انتبـاه      

هري املستهدفة. واللكرة تتمثل يف توفري أساليا مناسـبة ال تلنسـى مـن أجـل     اجلما
وترتاو  أمثلة ذلك مـا بـني تقيـيم عينـات مـن املنـتج       ،  تكوين عالقة مع اجلمهور

وعرول العالقات العامة إىل تلعيل الرعاية وحتى األحداث الـيت تنيمهـا الشـركة    
ماهري من جتربـة العالمـة التجاريـة    وهنا تتمكن اجل،  ذاتها مثل يوم بريان ريد بول

ومن ثم يكون لديها فرصة لتكوين ارتباط أقرب عما كانت لتكون عليه احلالة بعـد  
رؤية إعالن أو تلقـي خ ـاب سـواء بالربيـد العـادي أو بالربيـد اإللكرتونـي. وعـن         

إىل جانـا  ،  بريق خلق االتباط عابلي مدعوم خبصائص أكثر تقليديـة وعقالنيـة  
تسـت يع الشـركات اسـتخدام    ،  اليت متثـل جمموعـة مـن املميـزات    بعض السمات 

مناهج التسويق التجري  من أجـل حتقيـق ميـزة دائمـة تتمثـل يف جـذب العمـالء        
 التسويق غري التقليدي )حرب العصـابات( ،  احملتملني ودعم والء العمالء احلاليني

سلحة التسـويقية  سيق جمموعة من األنكما يبدو من االسم يستخدم هذا النوع من الت
 التكتيكية اللعالة من أجل حتقيق عوائد مرتلعة وتأثري كـبري مـن خـالل اهلجمـات    

وعلى الرغم من فتور خرباء التسويق املـثقلني حيـال علـى هـذا النـوع       ، املتواصلة
فإن تسويق حرب العصابات لديه الكثري من الصـلات اجلذابـة. علـى    ،  من التسويق

،  املخ  ة املستمرة حتيـى بالتلصـيل بشـكل واضـح     الرغم من أن برامج التسويق
سـريعًا اعتمـادًا علـى     لغـاؤه إ وفإن التسـويق غـري التقليـدي مـن املمكـن ت بيقـه أ      

ونيرًا ألن هذه الـربامج تناسـا بشـكل أكـرب الشـركات      ،  امليزانيات ونتائج الربامج
املبدعـة   فإن هذه األنش ة سوف تت لا جمموعة من األفكار،  وامليزانيات الصغرية

،  وسـوف تـنجح هـذه األنشـ ة    ،  فضاًل عن الوقت واجلهد وا يال أكثر من املـال 
يف بناء عالقات وروابط مهمة وبغض النيـر  ،  على الرغم من قلة األموال الال مة هلا
فإن هذه األنواع األربعة من الـربامج متنحـك   ،  عن األسلوب الذي ترغا يف ت بيقه

ومن ثم جيـا أن تلكـر مليـًا يف هـذه     ،  ويقية متكاملةقاعدة قوية لت بيق برامج تس
أظهـرت التوقعـات املسـتقبلية أن عائـدات     ،  الربامج وجتعهـا جـزءًا مـن خ  ـك    

مليــار  75إىل  2009مليــار دوالر يف  58األحــداث الرياضــية الســنوية ارتلعــت مــن 
 .2017مليار دوالر يف 100وحنو ،  2014مليار دوالر يف  80و،  2013دوالر يف 
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  أيه تي كرينـي ،  ووفقًا لدراسة جديدة من يركة االستشارات اإلدارية العاملية

يشـهد الق ـاع الرياضـي توسـعًا عامليـًا مبعـدل يلـوق         واليت نشرها موقع فوربس
وقد أصبح الالعبون ضمن الق اع مستعدين ملواكبة هـذا  ،  الناتج احمللي اإلمجالي

 وة التجارية باإلضافة إىل دفـع عجلـة النمـ   النمو من أجل  يادة األربا  وقيمة العالم
مبـا يف ذلـك مبيعـات التـذاكر     ،  حيث تقدم سوق األحـداث الرياضـية  ،  القتصاديا

والرعاية وعائـدات حقـوق البـث يف وسـائل اإلعـالم فـرص ربـح هائلـة للجهـات          
النش ة يف هذه الصناعة يري ة أن تنتبه إىل حمركات القيمة الرئيسية وإدارة منـاذج  

 2013و 2009ووجدت الدراسـة إىل أن اللـرتة مـا بـني     ،  ال ا اصة بهم بعنايةاألعم
أي ،  %7يهدت ارتلاعـًا يف اإليـرادات الرياضـية مبعـدل منـو سـنوي مركـا بلـ          

وبشـكل خـاص   ،  لناتج احمللي اإلمجالي ملعيم دول العاملا وبوترية أسرع من من
 .والواليات املتحدة وفرنسااألسواق الرئيسية مثل اململكة املتحدة والربا يل 

وعندما تضاف مبيعات األلبسة واملعدات الرياضية واإلنلـاق علـى منتجـات    
أو ،  مليـار دوالر سـنوياً   700فإن صناعة الرياضة تولد ما يصـل إىل  ،  اللياقة البدنية

 .من الناتج احمللي اإلمجالي العاملي 1%

بقيـت رياضـة كـرة     ويهدت مجيع اجملاالت الرياضية منوًا ملحوظًا ولكن
رياضـات   7ما تزال قائمة أعلـى  ،  وبشكل عام،  القدم األوروبية هي الزعيم األوحد

كـرة  ،  1اللورمـوال  ،  البيسبول،  كرة القدم األمريكية،  كرة القدم،  وهي،  دون تغيري
وكانت الرعاية واحلقوق اإلعالميـة مـن بـني احملركـات     ،  والتنس،  اهلوكي،  السلة

 2013من اإليـرادات الرياضـية يف     %35ومثلت رعاية األحداث ،   يراداتالرئيسية ل
وبشكل مماثل يكلت وسائل اإلعالم النسبة نلسها بينما يـكلت مبيعـات التـذاكر    ، 

وأظهـرت الدراسـة أيضـًا إىل أن العديـد مـن اجلهـات       ،  فقط مـن اإليـرادات  ،  27%
،  رب من أعمـال الق ـاع  الرئيسية يف صناعة الرياضة تسعى للحصول على حصة أك

والنـوادي.  ،  منيمي الب ـوالت الرياضـية  ،  العالمات التجارية،  مثل يركات اإلعالم
  وقنـوات التشـلري  ،  فاألموال آخذة يف التـدفق يف مجيـع اجلهـات: مـن املشـجعني     

ويف الشـرق  ،  باإلضافة إىل األجنـدة الوبنيـة املعقـدة للـدول    ،  والب والت واألندية
يهية كبرية الستضـافة األحـداث الرياضـية الدوليـة وتـأمني حقـوق        هناك،  األوسط

 .وسائل اإلعالم والرعايات

ــ       الشـرق   أيـه تـي كرينـي    يف هذا الصـدد قـال املـدير يف مكتـا الدوحـة ل
لقد يهدت صـناعة األحـداث الرياضـية منـوًا كـبريًا يف      “األوسط نيكوالس سل ان: 

سـيًا للتنميـة االقتصـادية واالسـتثمار يف     وبالتالي أصبحت حمركًا قيمًا رئي،  املن قة
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إضافة لكونها قادرة على تسليط الضوء عامليًا على الدول املستضـيلة  ،  دول ا ليج
تشـهد من قـة الشـرق األوسـط     ،  ومن ناحية اإليرادات الرياضـية ،  لمحداث الكربى

ســنويًا علــى مــدى  %10مــع توقــع منوهــا مبعــدل ،  أســرع منــوًا يف هــذا اجملــال
ــن ــة الس ــثالث القادم ــل ان  . وات ال ــاف س ــديات    ، وأض ــة التح ــن معاجل ــد م ال ب

اإلسرتاتيجية والتشغيلية بشكل فعال من قبل خمتلـف األبـراف اللاعلـة يف صـناعة     
من أجل ضمان استخراج أفضل قيمة اقتصادية واإلبقاء علـى عافيـة هـذه    ،  الرياضة

 .”الصناعة بشكل مستدام

 

 : سنوات 6مليون يورو وأرباح للمرة األوىل منذ  350إيرادات يوفنتوس تالمس ـ 

اعتمد جملس إدارة نادي يوفنتوس مسودة القوائم املاليـة للسـنة املنتهيـة يف    
واليت يهدت حتسنًا ملحوظًا جاء نتيجة للنتائج الرياضية اإلجيابيـة   2015يونيو  30

مليـون   3.2بلـ   وأنهى النادي سنته املالية بتحقيـق صـايف أربـا     ،  للنادي يف اللرتة
لتكون السـنة األوىل الـيت   ،  مليون يورو يف السنة السابقة 7.6مقارنة خبسارة ،  يورو

 .سنوات 6ينهيها النادي بصايف أربا  منذ 

مليـون يـورو    32وجاء ذلك بشكل رئيسي بسبا ارتلاع اإليرادات بأكثر مـن  
ادي مـن  جـاءت متـأثرة بارتلـاع دخـل النـ     ،  مليون يـورو  2.348حيث وصلت إىل 

حقوق النقل ومبيعـات التـذاكر والـيت سـاهم فيهمـا وصـول اللريـق لنهـائي دوري         
 :أب ال أوروبا واليت جاءت تلاصيلها كما يلي
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 9.263إىل  2014ـ    2013يف  6.246وارتلعت مصاريف النادي التشغيلية مـن  
 8.66كما ارتلعت تكللة اإلهـالك بشـكل بسـيط إىل    ،  2015ـ  2014مليون يورو يف 

مليـون يـورو مقارنـة     3.19مما جعل العوائـد التشـغيلية لللـرتة يبلـ      ،  مليون يورو
 8.10فيمـا بلـ  صـايف الـدخل قبـل الضـرائا       ،  مليون يورو يف السنة السابقة 8.8بـ

 .2014ـ  2013مليون يف  1.0مليون يورو مقارنة بـ 

ومـن األخبـار    :  2014ـ    2013ملشاهدة نتائج يوفنتوس املالية للسنة السـابقة  
خنلـال صـايف الـدين مـن     وااجليدة اليت محلتها التقارير املالية لنادي يوفنتوس ه

ـ    2014مليون يـورو يف   9.188إىل  2014ـ   2013مليون يورو يف السنة املالية  206
 .مليون يورو 6.44ىل وامليون يور 6.42. كما ارتلعت حقوق املساهمني من 2015

يونيـو   30أنـه وبعـد اللـرتة املاليـة للتقريـر )      بيانـه الرمسـي  وقال النادي يف 
،  ( سجل النادي ارتلاعًا يف عوائد مبيعات تذاكره املومسية للموسـم اجلـاري  5201

مليـون يـورو    6.21تـذكرة   000,28إذ بيعت كامل التذاكر املومسيـة البـال  عـددها    
مليـون يـورو يف املوسـم     8.20مقارنة بعوائد بلغت ،  اجلاري 2016ـ   2015ملوسم 
مقاعد أرفع مستوى وخدمات إضـافية مت  وجاء هذا االرتلاع نيرًا لوجود ،  املاضي
 2016ـ    2015راب ة الليغا حتدد سقف مصاريف رواتـا األنديـة ملوسـم    ،  تقدميها

نشرت راب ة الدوري اإلسباني قائمة توضح احلد األعلـى املسـمو  ألنديـة الدرجـة     
وال يشـمل املبلـ  أي   ،  األوىل والثانية صـرفه علـى رواتـا العبيهـا هلـذا املوسـم      

فيمــا يشــمل رواتــا الالعــبني ،  أخــرى مثــل الســلر والصــيانة وغريهــامصــاريف 
والشروط اجلزائية واحلقوق التسويقية والتأمينات وغريها من املصاريف املرتب ـة  

وبالتأكيد فقد كان ريـال مدريد ومن بعـده بريـلونة همـا الناديـان     ،  بأجور الالعبني

http://www.kooreasury.com/2014/09/3550/
http://www.juventus.com/en/news/news/2015/board-approves-draft-financial-statements.php
http://www.juventus.com/en/news/news/2015/board-approves-draft-financial-statements.php
http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2015/09/Juventus-2014-15.png
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فيمـا جـاء   ،  سـبانية علـى الرواتـا   اللذان يست يعان إنلاق أكرب مبل  بـني األنديـة اإل  
  أندية يف سـقف الرواتـا   5إيبيلية ليكمال قائمة أعلى  أتلتيكو مدريد ثم فالنسيا ف

الصورة التالية توضح احلد األعلى املسمو  صرفه على الرواتـا لكـل نـادي هـذا     .
 .املوسم )باأل رق الغامق( مقارنة باملوسم املاضي )بالسماوي

 

 .صلقات رعاية يف العامل 10قائمة باغلى  “

 قيمة الصفقة املستفيد الشركة الراعية
 مليون دوالر 100 اوملبياد لندن كوكاكوال
 مليون دوالر 90 احتاد كرة القدم االمريكي بيبسي

 مليون دوالر 80 نادي مانشيسرت يونايتيد شيفورليه
 مليون دوالر 75 فريق ماكلرين فودافون

 مليون دوالر 50 نادي ارسنال بوما
 مليون دوالر 40 نادي برشلونة اخلطوط اجلوية القطرية

 مليون دوالر 30 العب السلة كيفني دارت نايك
 مليون دوالر 26 العب كرة القدم االمريكية ديريك روس اديداس

 مليون دوالر 25 الب اجلولف روي ماكلوري نايك
 مليون دوالر 20 ديفيد بيكهام اديداس

 التوصيات: 

 القيام باألنش ة التسويقية وفقا للملهوم احلديث للتسويق.ـ  1

 لدولي من خالل حبوث التسويق  وادراسة حاجات و رغبات املستهلك احمللي ـ  2

http://www.kooreasury.com/wp-content/uploads/2015/09/SalariesLaLiga-2015-16.jpg
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،  حتسني جودة املنتجـات عـن بريـق إدخـال حلقـات مراقبـة اجلـودة       ـ   3
 دارة اجلودة الشاملة  وا

 اإلعالن .الرتكيز على األنش ة الرتوجيية و خاصة ـ  4

تـوفري جــو مالئـم لل ــاقم الرياضـي يف املنيومــة الرياضـية و تريــيد     ـ    5
 العمال على التلاهم والتعاون.  

حتديث منيومة اإلعالم واالتصال للتسويق الرياضي عن بريـق إدخـال   ـ   6
 التقنيات اجلديدة التكنولوجية يف هذا امليدان.  

حتليز النوادي الرياضية على تنمية قدراتها اللنية من خالل إصدار مجلـة  ـ   7
 من القوانني والتنييمات كخصم نلقات التصدير من الوعاء الضري .  

ــات    ـ    8 ــع البيان ــا جتمي ــز لبحــوث التســويق الرياضــي مهمته إنشــاء مراك
 لدولية.  واملعلومات عن األسواق احمللية وا

يف اجلزائـر مل يرقـى إىل املكانـة امل لوبـة      التسويق الرياضـي   اخلالصـة:  
ألسباب عدة دون ذلك الت ور اهلائل يف هذا امليدان ويـعبه لـدى الـدول املت ـورة     
أي غياب كافة اإلسـتلادات املمكنـة مـن اللـرص املتاحـة ل نتـاج الرياضـي ممـا         

 الرياضي وآلية تسويقه.   للمنتجيع ي صورة عن تلك ا صوصية املنلردة 

وجعـل املسـتهلك يقبـل    املنتـوج   يكال حاليا يف كيلية تسـويق هـذا  يقوم اإل
عليها فيتم دعم خ ة مواجهة املنافس ووضـع اإلسـرتاتيجيات الضـرورية واحملتملـة     

يف هـذا اإلبـار يعـرف     . لتموقع أحسن يف السوق وتلبية أرقـى لرغبـات املسـتهلك   
ديـة واجلماعيـة   ق اع الرياضة قلزة نوعية حيث منت التخصصات و تعددت بني اللر

فكل جزء حيتاج إىل نوع من الرتويج النـاجح يف سـوق   ،  وحتى يف الوقت واملكان
يتضـح   . املنتجات الرياضية اليت ما فتأت تتزايد وتبحث عن من ي لبها و يسـتهلكها 

ألسـواق مبنتجاتهـا   ا ومن خالل هذا البحث أن جنـا  املؤسسـات الرياضـية يف غـز    
اجليد يف أي ـار تـبين للملهـوم احلـديث للتسـويق وفقـا لرغبـات        املنتج  يرجع إىل
إسـرتاتيجية تنافسـية قائمـة علـى تكامـل وتـرابط العناصـر األربعـة          تباعوإاملستهلك 

 دون الرتكيز على عنصر دون آخر.،  للمزيج التسويقي الدولي

وعليــه فاألســلوب اللعــال الــذي أســتخدم مــن بــرف هــذه الــدول يف بنــاء  
التسويقية لتحقيق ميزة تنافسية يف األسواق احمللية على سـبيل املثـال   إسرتاتيجيتها 

النتقال إىل األسواق الدولية عـن  واالب ولة الوبنية و تنافس النوادي على كأس البلد 
الوبين الذي هو مثرة النوادي احمللية من أجل التنـافس للمنتخـا    بريق املنتخا

  .العاملية يف كل النش ات الرياضيةالوبين مع املنتخبات الوبنية على الب ولة 
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 kotle Philip.Dubois Bernard « marketing management ,France nouveaux horizon 1994 ـ1

   2007ديوان امل بوعات اجلامعية اجلزائر ،  . منري نوري"التسويق"2
   1989جامعة بغداد  2ط،  علم احلركة والتعلم احلركي،  وجيه حمجوب .3
   2006ديوان امل بوعات اجلامعية اجلزائر ،  . ع ا اهلل أمحد "أساليا وبرائق التدريس الرياضي"4
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"املواصفات البدنية والتقنية لالعيب كرة القدم ودورها يف تشخيص 

 سنة" 16  املوهبة يف كرة القدم عند فئة اقل من

 محو مصطفى ولدد . 

 : لخصامل

املواصـلات البدنيـة والتقنيـة الـيت متيـز       أهـم  حصرتهدف هذه الدراسة إىل 
قصـد االعتمـاد عليهـا يف    ،  سـنة 16أحسن الالعبني يف كرة القدم يف فئـة اقـل مـن    

ومن أجل ذلك استخدمنا ب ارية من االختبارات ضـمت  ،  عملية تشخيص املواها
ــو ن  ــة 09،  قياســات ال ــول وال ــارات بدني ــاقة،  )ســرعة اختب ــوة ري ــة( ،  ق مداوم

العبـًا   36بارين تقنيني اثنني )سرعة املراوغة ودقـة التمريـر( علـى عينـة مـن      واخت
 غري خنبوي. 18العبًا خنبويًا و 18منهم  16U سنة من فئة79.15مبتوسط عمر 

: Résumé 
L’objectifde cette étude était de cerner les facteursclés qui 

caractérisentles meilleurs joueurs en football et qui pourraient être utilisés dans 

l’identification du talent .Pour cela nous avons procédé à l’application d’une 

batterie de tests, dont 02 mesures anthropométriques(poids et taille) , 09 tests 

physiques (vitesse sur 10,20,40,30m lancé, agilité, souplesse, force explosive 

en utilisant le test du SJ et CMJ et test d’endurance aérobie) et 02 tests 

techniques(dribble et passe) sur un échantillon de 36 joueurs avec une 

moyenne d’âge de 1579. ans,de deux niveaux différents (élite et non élite).  

إن دراسة حمـددات الـتحكم الرياضـي وبـرق تشـخيص املواهـا        مقدمة:
وت ويرها حتى الوصول إىل املستوى العـالي هـو ميـدان يللـت انتبـاه الكـثري مـن        

يث بدأ يأخذ هذا االنتباه منحنًا تصـاعديًا يف  حب،  األخصائيني يف اجملال الرياضي
أيـن انصـا اهتمـام    ،  ويبـدو ذلـك جليـًا يف رياضـة كـرة القـدم      ،  السنوات األخرية

القائمني على التكوين يف النوادي الرياضـية علـى جعـل عمليـة اكتشـاف املواهـا       
 جتعلـها ،  تعتمد على أسس علمية حبتـة ،  الواعدة وت ويرها عملية أكثر موضوعية

خاصة مع ارتلاع مصاريف حتويـل الالعـبني بـني    ،  أكثر فعالية واقل عرضة للح 
هذا مـا أرغـم الكـثري مـن اللـرق      ،  اللرق وما يكلف ذلك اللريق من نلقات باهية

احملرتفة يف الدول املت ورة يف االسـتثمار يف عمليـة كشـف الالعـبني املوهـوبني      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسم علوم وتقنيات النشابات البدنية والرياضية.،  كلية العلوم،  جامعة بومرداس 
 ouldhammou@gmail.com الربيد االلكرتوني:

mailto:ouldhammou@gmail.com
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،  ق بالتقليـل مـن املصـاريف   وت وير قـدراتهم منـذ الصـغر كوسـيلة تسـمح لللريـ      
 واحملافية على توا نه املالي والرياضي يف نلس الوقت .

لكن عملية تشخيص املواها يف كرة القدم عملية معقـدة وتت لـا حتديـد    
،  تقنيــة،  الليزيولوجيــة،  مت لبــات التلــوق متعــددة اجلوانــا كاملت لبــات البدنيــة

لـذلك فـان ت ـوير برنـامج       ,Reilly et coll)2000( معرفية ونلسية اجتماعية للموهبـة 
أهـم املـتغريات الـيت متيـز الالعـا       يـتم فيـه حتديـد   ،  علمي لتشخيص املواهـا 

النخبوي عن الالعا األقل مستوى منذ الصـغر كـان هـدف العديـد مـن الدراسـات       
فاغلا هذه الدراسات اليت تناولت موضـوع املوهبـة ومميزاتهـا يف كـرة     ،  األجنبية

يـبه  ،  م قامت مبقارنة بني العبني يباب من خمتلف مستويات اللعا )خنبويالقد
حماولة بـذلك يف حصـر أهـم املـتغريات الـيت متيـز الالعـبني        ،  هاوي(،  خنبوي

بهـذه  ،  ألقل مستوىا وأ،  من الالعبني األقل موهبة،  ألعلى مستوىا وأ،  املوهوبني
يف كرة القدم ليتم االعتمـاد عليهـا    ال ريقة يتم تشخيص العوامل امللتاحية للموهبة

كمعيار النتقاء انسا الالعبني وإدراجهـم يف بـرامج خاصـة لت ـوير قـدراتهم حتـى       
الوصول إىل املستوى العـالي. لكـن حتديـد املـتغريات الـيت متيـز املوهبـة عنـد         
النايــئني يتــأثر بــالتغريات البيولوجيــة الناجتــة عــن النمــو والوصــول إىل مرحلــة  

ــ  وكــل مــا حتملــه مــن تغــريات مرفولوجيــة و ،  يت متيــز هــذه اللئــةاملراهقــة ال
هلذا فان مميزات املوهبة تتغري مع كـل مرحلـة عمريـة    ،  فيزيولوجية على الالعا

 ,Malina et coll) بسبا تأثري النمو والنضج على القـدرات البدنيـة واألبعـاد اجلسـمية    

)2005  . 

اللـروق بـني العـ  كـرة القـدم      ومن بني هذه الدراسات اليت اهتمت بدراسة 
 ).2006Vaeyens et coll(هاوي( دراسـة  ،  حمرتف،  باختالف مستويات لعبهم )دولي
القياسـات االنرتوبومرتيـة والبدنيـة علـى العـ  كـرة       أين استخدمت جمموعة مـن  
حبيـث أظهـرت النتـائج وجـود معـايري      ،  سـنة 16و 13القدم ترتاو  أعمـارهم بـني   

فالسرعة والعوامل التقنيـة كانـت العوامـل    ،  يف كل فئة عمرية خمتللة متيز املوهبة
سنة يف حـني كانـت املداومـة    14اىل 13األكثر متييزًا للموهبة عند الالعبني من سن 

ومـن  ،  سـنة 16إىل  15اهلوائية هي أهم متغري حيدد املوهبة عند الالعبني من سـن  
 كـرة القـدم تـتغري حسـا     ن املعايري اليت متيـز املوهبـة يف  وانتائج هذه الدراسة ه

إيقاع و من الوصول إىل بلـرة النمو)الزيـادة يف ال ـول( وهـذا مـا يع ـي عمليـة        
 تشخيص املوهبة بابعًا ديناميكيًا.

Malina et coll دراسـات أخــرى أظهــرت بــان مســتوى النضــج البيولــوجي) 
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ــة ،  (2005,2004,2000 ــة )واالقياســات االنرتوبومرتي ــدرات النيامي  llFrank et coلق
19992007Gil et coll. )  ــالكرة ــتقين ب ــتحكم ال  ;  .2000Reilly et coll) مســتوى ال

Vaeyens et coll 2006) (ــية ــائص النلسـ ــي  (,2000Morrisا صـ ــذكاء التكتيكـ الـ
(2000Williams, ) ا مــيالد الالعــ يــهر(Helsen et coll ; Guttierrez et coll2000. 

مهمــًا يف حتديــد املوهبــة يف كــرة القــدم والســما   ميكــن أن تلعــا دورًا (2010
 لالعبني بالوصول إىل املستويات الدولية والنخبوية.

ــر ــالنير إىل اجلزائ ــد   ،  وب ــدد املتزاي ــدادها البشــري الكــبري والع ــم تع ورغ
للممارسني لكرة القـدم مـن سـنة إىل أخـرى وجهـود الدولـة يف تـوفري إمكانيـات         

الوبنيــة مــن خمتلــف اللئــات العمريــة يف كــل معتــربة لتحضــري خمتلــف اللــرق 
تبقـى النتـائج دون املسـتوى امل لـوب     ،  الرياضات عامـة ويف كـرة القـدم خاصـة    

ورمبا تصرحيات املدرب الوبين حول ضعف مستوى الالعا اجلزائري احمللـي  
وبذلك ضعف التكوين يف اللرق اجلزائرية دليل على وجود خلل جيا معاجلتـه.  

النـوادي اجلزائريـة علـى     اعتمـاد  الباحث إىل مشكلة يف عـدم وهذا ما يعود حسا 
أســس علميــة يف اختيــار الالعــبني األنســا وتكــوينهم ب ــرق ســليمة منــذ اللئــات 

وت وير الالعـا املوهـوب    تشخيص،  وذلك نيرًا ألهمية عملية االنتقاء،  الصغرى
رتقـاء  ب ريقة علميـة يف وصـول هـذا األخـري إىل املسـتوى العـالي مـن األداء واال       

فاالنتقـاء يف أغلـا النـوادي    ،  مبستوى كرة القدم اجلزائرية على املسـتوى الـدولي  
يتم عم بريق املالحية العابرة وخربة املدرب وهي غري كافية لوحـدها   اجلزائرية

لالعا الذي ميتلك مؤهالت التلـوق والتميـز   ا و)غالبًا( لتحديد الالعا املوهوب أ
ي أي يف مستوى األكابر وتبقى كثر عرضـة للخ ـأ   عند الوصول إىل املستوى العال

وباعتبـار اجلزائـر خاضـت    ،  اعتمادا على هذه الدراسات املـذكورة أعـاله  ،  واحل 
وجـا علـى   ،  م 2011/ 2010أول جتربة احرتافية رمسية خـالل املوسـم الرياضـي    

 االحرتاف يف كل النواحي بـدًأ باالعتمـاد علـى قواعـد علميـة يف      النوادي اجلزائرية
بـدوره إىل تنـاول موضـوع     عملية انتقاء املواها وتشخيصها. بذلك ارتـئ الباحـث  

االنتقاء والتشـخيص يف كـرة القـدم وتسـليط الضـوء علـى أهـم املعـايري الواجـا          
هلــذا ،  الرتكيــز عليهــا أو تلاديهــا يف عمليــة البحــث عــن املواهــا يف كــرة القــدم

 موعـة ا صـائص البدنيــة  الغـرل قمنـا بـإجراء دراسـة وصـلية مقارنـة لنتـائج جم       
 20،  10السرعة علـى مسـافة    الكتلة اجلسمية واالختبارات البدنية :،  الو ن،  )ال ول

م  20مرونة اجلذع والقـدرات اهلوائيـة   ،  اختبار الرياقة القلز العمودي،  م 30،  40، 
والتقنية)سرعة املراوغة ودقة التمرير( على العـ  كـرة القـدم مـن      جري مكوكي(

( مـن مسـتويني خمـتللني همـا )خنبـوي وغـري خنبـوي(        16Uسـنة)  16فئة اقل من 
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لتحديد أهم املواصلات البدنية والتقنيـة الـيت متيـز الالعـبني مـن مسـتويني        وذلك
ة القدم ولكـل فئـة   بهدف حصر املميزات البدنية والتقنية للموهبة يف كر،  خمتللني

وبذلك توفري قاعدة علمية ميكن االعتمـاد عليهـا   ،  عمرية عند الالعبني اجلزائريني
 يف حتديد الالعبني املوهوبني يف عملية االنتقاء أو ما يسمى بتشخيص املوهبة.

 سنحاول من خالل دراستنا هذه اإلجابة عن التساؤالت التالية:

قنية اليت متيز املوهبـة يف كـرة القـدم عنـد     ما هي أهم املعايري البدنية والتـ 
 .سنة واليت ميكن اعتمادها يف عملية التشخيص ؟ 16اللئات العمرية اقل من

ما هي ا صائص البدنية والتقنية لالع  كرة القدم اجلزائريـة مـن اللئـات    ــ  
 .غري خنبوي(؟ سنة ومن مستويني خمتللني )خنبوي/16العمرية اقل من

)العمـر النسـ ( يف عمليـة تشـخيص وانتقـاء       املـيالد كيـف يـؤثر يـهر    ـ  
 .املواها يف كرة القدم؟

 حتديد املصطلحات:ـ  2

ملراهق الذي ميتلك اسـتعدادات  ا ول لل أا وواملوهوب رياضيًا ه *املوهبـة: 
 وحيوظ أوفر للوصول إىل التلوق الرياضي مستقبال.

ــة هــ (Identification) *التشــخيص: ــني  ا واملوهب املمارســني لتعــرف مــن ب
على الالعبني الذين ميتلكـون قـدرات تسـمح هلـم بـان يصـبحوا       ،  للرياضة املعنية

حبيث جيا حتديـد قـدرات الالعـبني خـالل     ،  الع  النخبة فيما بعد)عند البلوغ(
االجتماعيـة  ،  النلسـية ،  الليزيولوجية،  وذلك بقياس القدرات البدنية،  عدة مناسبات

 .واملهارية لكل العا

 *الالعب النخبوي:

يف فريـق ينتمـي إىل الدرجـة     لالعا الذي ينشطا ووه التعريف اإلجرائي:ـ 
 ستدعي إىل اللريق الوبين يف فئته العمرية.ا والثانية احملرتفة أ

 *الالعب الغري خنبوي:

لالعا الذي ينشط يف فريـق ينتمـي إىل الب ولـة    ا ووه التعريف اإلجرائي:ـ 
 فية.لشرا واهلاوية اجلهوية أ

 الطرق املنهةية :ـ  3

سـنة  16مـن فئـة أقـل مـن      العبا لكـرة القـدم   36ضمت دراستنا العينـة:  ـ   3.1
منهم العا خنبوي ينش ون يف فريق حمرتف )احتـاد   18،  سنة79.15مبتوسط سن 
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العبا غري خنبوي مـن قسـم اهلـواة )فريـق وداد أمـل بسـكرة اإلحتـاد         18بسكرة( و
نيــرًا لوجــود فريــق  اختيــار هــذه العينــة ب ريقــة مقصــودةومت  (الرياضــي للعاليــة

بسـكرة أمـا عـن اهلـواة فكـان االختيـار        حتـاد ا وحمرتف واحد فقط يف الوالية وهـ 
بسبا سهولة االتصال بالناديني وكذا قرب مكان إجراء االختبارات مقارنة بـالنوادي  

 األخرى.  

علـى عينـة الدراسـة    ببقنا جمموعة مـن االختبـارات   بروتوكـول الدراسـة :   . 3.2
بعد اخذ موافقة مكتوبة مـن بـرف أوليـاء كـل الالعـبني وكانـت هـذه االختبـارات         

 مقسمة كما يلي:

الـو ن باسـتعمال ميـزان بـ  و     ،  مت قياس ال ـول  *قياسات انرتوبومرتية :
 ( .2حساب الكتلة اجلسمية )الو ن/ال ول

 بكرة القدم وهي كالتالي:اختبارات بدنية خاصة  09استخدمنا  *اختبارات بدنية :

 مرت بـدون ان ـالق وهـو    30 من ،  م40،  20،  10السرعة االنتقالية ملسافة ـ  
القوة االنلجارية لمبراف السـللى باالعتمـاد   ،  م10م من  من 40 من  بر  حاصل

مـن وضـعية ثــين    القلـز العمـودي  و مـن الوقـوف  و CMJ).(SJعلـى اختبـاري القلـز   
إضــافة إىل  Tمرونــة اجلــذع  sitand reach واملداومــة اهلوائيــة العمــودي الــرجلني

  .2000Reilly et collم ) 20باالعتماد على اختبار اجلري املكوكي  ( .اختبار الرياقة

استخدمنا اختبارين تقنيني اثنني معتمدين من بـرف   * االختبارات التقنيـة : 
 ( وهي :1986اللدرالية الربتغالية لكرة القدم)

ــا * ــة اختب ــرعة املراوغ ــاوي   ( .2005Malina et coll) : ر س ــع متس يف مرب
م يقوم يقف الالعـا يف وضـعية االسـتعداد وأمامـه كـرة خلـف       10* م10األضالع 

ومبجـرد مساعـه ل يـارة ين لـق بسـرعة بـاجلري بـالكرة ويتبـع         ،  نق ة االن الق
الالعـا  املسار احملدد له حيتسا الوقـت املسـتغرق لق ـع املسـار. كلمـا اسـقط       

قمعًا والمسه تضاف ثانية واحدة لوقته النهائي أو يتوقـف إلعـادة القمـع إىل مكانـه     
 ثم يواصل االختبار. يقوم كل العا مبحاولتني وحتتسا أحسن حماولة.

 يهدف هذا االختبار إىل   ( .2006Vaeyens et coll):اختبار دقة التمرير *

والو ن عنـد العـ  كـرة القـدم     : مقارنة نتائج قياسات ال ول 42اجلدول رقم 
حبيث يقف الالعـا  ،  قياس دقة التمرير سنة 16 )خنبوي/غري خنبوي( للئة اقل من

،  3مرت من اهلدف املشكل بثالث حلقات متداخلة ذات ق ر خمتلـف )  20على بعد 

إسقابها داخل احللقـات وحتتسـا    م(. يقوم الالعا بتمرير الكرة حماواًل 15.9و 6
 متنح مخس حماوالت )بالقدم   على التوالي( 1و 2،  3حلقة ) نق ة معينة لكل
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)كــل  0امللضــلة لالعا(لكــل العــا وجتمــع عــدد النقــاط املســجلة مــن 
 م(.3نق ة )كل الكرات داخل حلقة  15الكرات خارج احللقات( إىل 

لنتـائج االختبـارات    حصـائية متت املعاجلـة اإل   التحليالإلحصـائي : ـ   3.  3
مبقارنة نتائج الالعبني النخبويني والالعبني الغـري خنبـويني باسـتخدام ت سـتيودنت     

 لعينتني مستقلتني ومتجانستني وغري متساويتني العدد وذلك الختبار اللروق .

للقيـام بكــل التحاليــل املـذكورة بعتبــة داللــة    0.11Sigma Statاعتمـد نيــام  
 ..P05 <0ب إحصائية

 الوزن،  مقارنة نتائج قياسات الطولـ  : ض و حتليل نتائج الدراسة. عر4

لفئة ـ  خنبوي/غري خنبويـ االختبارات البدنية والتقنية بني العيب كرة القدم

 سنة: 16اقل من 

 . قياسات الطول والوزن :  4.1

ــاري   (01)يف اجلــدول رقــم يعــرل املتوســط احلســابي واالحنــراف املعي
لقياسات ال ول والو ن والكتلة اجلسمية لالعبني النخبـويني والغـري خنبـويني للئـة     

 سنة.16أقل من 
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)املسـتوى احملـرتف( والالعـبني     من خالل مقارنة نتائج الالعبني النخبويني

يف  إحصـائية الغري خنبويني)املستوى اهلاوي(يتبني بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة   
 .كل القياسات

تعـرل نتـائج االختبـارات    ( 02)يف اجلدول رقم  تبارات البدنية:االخـ   4ـ   2
 سنة. 16اقل من البدنية لالع  كرة القدم فئة

من خالل مقارنة نتائج الالعبني النخبويني والالعبني الغـري خنبـويني يتـبني    ـ 
لصاحل الالعـبني النخبـويني يف كـل مـن  مـن       إحصائيةلنا وجود فروق ذات داللة 

 والسـرعة  max2Voالرياقة واحلجـم األقصـى السـتهالك األكسـجني      20و 10مسافة 

 سنة 16: مقارنة نتائج االختبارات البدنية عند العيب كرة القدم )خنبوي/غري خنبوي( لفئة اقل من 52اجلدول رقم 

 املستوى ( = 18n) خنبوي (=18n)غري خنبوي

 م)ثا( 10 1.90 0,11±** 0,07±1.98
 م)ثا( 20 3.29 ± 0,12** 3.49 0,20±

 م)ثا( 40 5.97 ± 0,28 ** 6,31 0,34±

 م)بعد االنطالق()ثا( 30 4.08 ± 0,25** 4.33 0,30±

 (سم)SJ العموديالقفز  3.39±27.77 2.58±26.06

 )سم(CMJ العموديالقفز  3.41±29.11  2.8442.27±

1.61±1.86 2.31±1.34 CMJ  ـSJ )سم( 
 )ثا(الرشاقة ±9.92 0.52*** 10.48 0,34±

 مرونة اجلذع)سم( 24.78 4.34± 23.11 ± 4.75

50.10 ±3.96 
 

53.23 ±*3.53 MAX 2VO احلد األقصى الستهالك
 األكسجني)ملل/كغ/د(

12.26 ±0.69 
 

السرعة اهلوائية القصوى  0.64** ± 12.94
VMA(NAVETTE))كلم/سا( 

14.80 ±0.83 
 

 VMAالسرعة اهلوائيةالقصوى  0.77** ± 15.62
(VAMEVAL())كلم/سا 

 <Pبـ ) إحصائيةفروق ذات داللة   )** ((.P> 001.0بـ ) إحصائيةفروق ذات داللة  )***(االحنراف املعياري.  )±(املتوسط 
 لصاحل النخبويني. (P> 05.0بـ ) إحصائيةفروق ذات داللة   )* (. (01.0

 

 املستوى (=18n) خنبوي (=18n)غري خنبوي

 )سنة(العمر  .±1572 ,029 .±1587 ,023

 )سم( الطول  ±06.0 170 ±174 05.0#

 )كغ( الوزن .±5887 .852 .±5741 .708

 (2)كغ/سمIMCاجلسمية الكتلة  *±96.1 .2039 .±1891 .169

 إحصائيةفروق ذات داللة (#)لصاحل النخبويني. (P> 05.0)بـ  إحصائيةفروق ذات داللة   )* (.االحنراف املعياري  )±(املتوسط 
 لصاحل الالعبني الغري خنبويني. (P> 05.0)بـ 
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 .(P > 001.0)تقدر ب  إحصائيةبـداللة  اهلوائية وذلك

م 40خنبـويني يف مسـافة    الالعبون النخبويني هم أسرع كـذلك مـن الغـري   ـ  
ـــ30و يف حــني ســجلنا ،  علــى التــوالي (P > 05.0)و (P > 01.0) م بعــد االن ــالق ب

وذلـك يف  ،  (P > 05.0)فروق دالـة إحصـائيا لصـاحل الالعـبني النخبـويني دائمـًا ب      
ــز العمــودي  ــة    CMJو SJالقل ــوة االنلجاري ــوالي عــن الق ــى الت ــذان يعــربان عل والل

أمـا يف املرونـة فلـم نسـجل      .لمبراف السللى والقدرة االنلجاريـة بعـد االسـت الة   
 فروقا دالة إحصائيا بني اجملموعتني.

يعرل املتوسـط احلسـابي    (03)يف اجلدول رقم  االختبارات التقنية:ـ   4.3

 16واالحنراف املعياري لنتائج االختبارات التقنية لالعـ  كـرة القـدم فئـة اقـل مـن       
يف  إحصـائية نالح  من خالل نتـائج اجلـدول أنـه توجـد فـروق ذات داللـة       ،  سنة

بينمـا مل تيهـر فـروق    ،  لصاحل الالعـبني النخبـويني   (P >001.0)اختبار املراوغة بـ 
   .يف اختبار دقة التسديد إحصائيةذات داللة 

بـني الالعـبني    قياسات ال ول والو نبينت نتائج مقارنة  مناقشـة النتـائج :  ـ   5
مـن الالعـبني    أبـول هـم  الغـري النخبـويني   بان الالعـبني   خنبويني النخبويني والغري

ذا دليـل علـى   وهـ ،  كتلـة جسـمية  نالح  العكس فيما لـص ال يف حني  لنخبوينيا
،  لغري خنبـويني بني ال ول والو ن مقارنةبال أحسنتوافق امتالك الالعبني النخبويني ل
  Vaeyens et النتـائج تتوافـق مـع دراسـة )    . هذه الو نيف  يف حني مل نسجل فروقًا

coll ( 2006  الغري خنبويني ب ول اكـرب مـن الالعـبني الـدوليني     حبيث متيز الالعبون
حبيـث مل تعتـرب    ) .2005Silva et coll( وكـذلك دراسـة  ،  إحصـائية لكن بدون داللـة  

ل املباريـات خـال   يف القياسات االنرتوبومرتية كعامل حمدد لزمن مشاركة الالعـا 
 coll )2010. ( Gal etLeيف حني تعارضت نتائج دراستنا مـع دراسـة   ،  موسم رياضي

أمـا يف مـا   ،  حبيث متيز الالعبون اللرنسيون الـدوليون ب ـول اكـرب مقارنـة بـاهلواة     
لص الو ن فكال الدراستني مل تسجال فروقًا دالة بني املستويني بالرغم من وجـود  

 دوليني.  فروق بليلة بدون داللة لصاحل ال

التلـوق يف   ن عاملي ال ول والو ن واللذان يعتـربان عـاملني هـامني يف   وايبد
يكتسـي أهميـة   Malina et coll,2005 ; Gil et coll.2000(Reilly et coll ;2006(كـرة القـدم   

 سنة16:مقارنة نتائج االختبارات التقنية عند العيب كرة القدم )خنبوي/غري خنبوي( لفئة اقل من62اجلدول رقم 

 املستوى (=18n) خنبوي (=18n)غري خنبوي

 )ثا(املراوغة ,±732 1*11.1 .1817 ± .114

 التمرير .711 ± .213 .567 ± .203

 لصاحل النخبويني. (P> 05.0بـ ) إحصائيةفروق ذات داللة   )* (االحنراف املعياري.  )±(املتوسط 
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ــة  ــا   خمتلل ــات وجنســية الالع ــاختالف الدراس ــبني الــدوليني   ،  ب ــث أن الالع حبي
هم اقل بوال مـن الغـري خنبـويني يف حـني يتميـز      سنة  16البلجيكيني من فئة اقل من

ب ـول   الالعبون الدوليون واحملرتفون يف فرنسا وأملانيا والـدول السـكوندينافية مـثالً   
 Wiliams et coll) اكرب بسبا تقـدمهم يف النضـج البيولـوجي مقارنـة بـالالعبني اهلـواة      

2004 et coll ; Luthanen 1989 ثقافـة الكرويـة السـائدة    هذا االختالف راجع رمبا إىل ال
بكل من قة ونيرة املدربني ألهمية عامل ال ول كعامل للتلوق يف كرة القدم يف هـذا  

ــد  ــة دراســتنا يب ــل  واالســن. بالنســبة لعين ــة بالغــة بالعوام ــون أهمي ن املــدربني ال يول
 االنرتوبومرتية وال يعتمدون عليها يف اختيار أحسن الالعبني يف هذه اللئة.

قياسات ال ول والو ن والكتلة اجلسـمية لعينـة دراسـتنا )النخبـويني     إن نتائج 
والغري خنبويني( موضع يف متوسط ال ـول والكتلـة اجلسـمية ملنحنيـات املنيمـة      

وهم بذلك يصنلون مع األفـراد العـاديني مـن نلـس السـن وهـي       ،  العاملية للصحة
مـن فئـة أقـل     يكـيني بلجلعينـة العـبني    ) .2006Vaeyens et coll(توافق نتـائج دراسـة  

 سنة.16من

فقـد سـجلنا متيـز الالعـبني النخبـويني علـى       ،  بالنسبة لالختبارات البدنيةـ 
والـيت تعتـرب عنصـرا    ،  قـدرة تغـيري االجتـاه    أي،  الغري خنبويني خاصة يف الرياقة

مـرة كمتوسـط    50حبيث يقـوم الالعـا بتغـيري االجتـاه فجـأة      ،  مهمًا يف كرة القدم
وسجلنا متيز الالعبني النخبـويني عـن    ,Withers et coll)1982(خالل املباراة الواحدة 
م بعـد االن ـالق    30م و 40،  20،  10يف السرعة لكل املسافات  الغري خنبويني كذلك

يف حـني مل نسـجل اختالفـًا    ،  ويف القدرة اهلوائية وخاصة السرعة اهلوائية القصوى
أي يف اختبــار القلــز ،  يف القــوة االنلجاريــة لمبــراف الســللىبــني اجملمــوعتني 
 issis et Papadopoulos. هـذه النتـائج توافـق نسـبيًا دراسـة     CMJ SJ العمودي بنوعيـه 

متيز الالعبون األعلى مستوى عن الالعبني األقل مسـتوى يف اختبـار   حبيث  )2006(
ــائج القلــز العمــ 10الســرعة ملســافة  ودي حبيــث كــان م يف حــني تعارضــها يف نت

الالعبون األعلى مستوى يف هذه الدراسة أحسـن يف قـوة األبـراف السـللى مقارنـة      
 ) 2010coll( يتتوافـق نتـائج دراسـتنا دراسـ    ،  بالالعبني األقل مستوى. وعكـس ذلـك  

Gal etLe (2006و)Vaeyens et coll    اليت مل تسجال فروقًا يف اختبار القلز العمـودي
CMJ    يف حـني  ،  سـنة 16 خمتلـف املسـتويات مـن فئـة أقـل مـن      بني الالعبني مـن

الدراسـتني يف السـرعة والريـاقة حبيـث مل يتميـز       ختالف نتائجنا مع نتائج هـاتني 
 عن الغري خنبـويني يف هـذه االختبـارات. ورمبـا     نيالالعبون الدوليون والشبه خنبوي

 .  تنايعود ذلك إىل اعتماد هاتني الدراستني على مسافات أبول مقارنة بدراس
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بينـت  والـيت   Panfil et coll )1997(دراسـة   من جهة أخرى توافق نتائج دراستنا
بان الالعبني احملرتفني أسرع وأقوى على مستوى األبـراف السـللى مـن الالعـبني     

من املالح  أن الالعبني األوروبـيني يتمتعـون بقـدرات بدنيـة أعلـى      ،  األقل مستوى
حبيـث تتضـح هـذه اللـروق     ،  املشكلني لدراستنامن أفراد عينة الالعبني النخبويني 

القوة االنلجاريـة لمبـراف السـللى واملداومـة اهلوائيـة      ،  الرياقة،  أكثر يف السرعة
 على التوالي.

فلقد أظهرت نتائج دراستنا فروقًا واضـحة بـني    : بالنسبة لالختبارات التقنيةـ 
النخبـويني. هـذه النتـائج     الالعبني من املستويني يف اختبار سرعة املراوغة لصـاحل 

 Vaeyens et collتتوافق مـع تلـك املسـجلة عنـد الالعـبني البلجيكـيني يف دراسـة )       
 علـى الغـري خنبـويني يف االختبـارات     نيحبيث مل يتلوق الالعبـون النخبـوي   )2006

حبيـث تـبني بـان     ) 2009Huijgen(التقنيـة إال يف املراوغـة. هـذا مـا تؤكـده دراسـة       
املراوغة بالكرة يعترب عاماًل حمددا للموهبة يف كرة القدم يف مرحلة املراهقة بـني  

إن الالعبني النخبويني املشكلني لدراستنا يتميزون بقـدرات تقنيـة اقـل    ،  سنة18و14
 من الالعبني البلجيكيني الدوليني وحتى الغري خنبويني يف كل االختبارات.

يتبني لنا أهميـة الريـاقة والسـرعة واملداومـة اهلوائيـة       من خالل هذه النتائج
واملراوغة يف عملية متييز أحسن الالعـبني عـن الالعـبني األقـل مسـتوى يف هـذه       

ن قــوة األبــراف الســللى تعتــرب كعامــل حمــدد وايف حــني ال يبــد،  اللئــة العمريــة
 ملستوى العا كرة القدم يف هذا السـن وال تعتمـد كعامـل مشـخص للموهبـة يف     

رمبـا يعـود ذلـك إىل عـدم ختصـيص       . ,Wiliams et Reilly)2000( اغلا الدراسـات 
املدربني لربامج تدريبية لتقوية عضالت األبراف السـللى عنـد هـذه اللئـة العمريـة      

أما فيمـا لـص العوامـل    ،  أهمية كثرأ ووتركيزهم على حتسني عوامل أخرى تبد
ها ال تعتــرب معيــارًا أساســيا يف ســنةفإن15 االنرتوبومرتيــة علــى غــرار فئــة أقــل مــن

ميكـن حصـر    من خالل مناقشة نتائجنـا ،  سنة 16تشخيص املوهبة عند فئة اقل من
،  يف قدرة التحكم يف الكرة باملراوغـة  16التميز التقين بني الالعبني يف فئة اقل من 

 أما باقي التقنيات فال تعترب كمعيار لتشخيص املوهبة يف هذه اللئة.

مــن خــالل عرضــنا ومناقشــتنا لنتــائج   واقرتاحــات الدراســة: اســتنتاجاتـ    6
 دراستنا ميكن أن نلخص أهم االستنتاجات واالقرتاحات يف ما يلي:

ضــرورة االعتمــاد علــى مقاربــة علميــة متعــددة التوجهــات يف تشــخيص ـــ 
وذلـك  ،  املواها الشابة بسبا ال ابع املتشـعا الـذي حيكـم األداء يف كـرة القـدم     

 نلسية واجتماعية.،  تقنية،  بدنية وفيزيولوجية،  مع يات مرفولوجيةباالعتماد على 
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املستوى البدني والتقين لالعبني النخبـويني اجلزائـريني اقـل مـن مسـتوى      ـ 
ويتـدربون حبجـم   ،  الالعبني األجنبيني من خمتلف الدول املت ـورة يف كـرة القـدم   

ســا علــى  15رنــة ب ســا مقا 08ســاعي اقــل بكــثري مقارنــة بــالالعبني األوروبــيني )
التوالي( وميتلكون خـرب ة اقـل )أي عـدد سـنوات املمارسـة( حبيـث جيـا علـى         

سـنوات لكـي ي مـح للوصـول إىل      10 العا أوروبي مثاًل مدة ممارسة ال تقل عن
 املستوى العالي .

ملراحــل انتقــاء الالعــا حتــى وصــوله إىل  نقــرت  مصــ لحات جديــدةـــ  
 املستوى العالي وهي:

 .)Détection(مرحلة الكشف  : األوىلـ املرحلة 

 .)Identification du talent( تشخيص املوهبة : ـ املرحلة الثانية

 . )Développement du talent( ت وير املوهبة : ـ املرحلة الثالثة

 واللريـق اجلهـوي أ  ،  )فريق األكـابر  )Sélection( االنتقاء  : ـ املرحلة الرابعة
 .للريق الوبين(ا

الرتكيز على معايري بدنية وتقنية حمددة يف عمليـة تشـخيص املواهـا يف    ـ 
 وهي كما يلي:،  هلا قدرة تنبؤية ومتييزية كبرية،  سنة16 كرة القدم عند فئة اقل من

 . لقدرة على تغيري االجتاه بسرعة بدون كرةا والرياقة أـ 

إضـافة  ،  االن ـالق م بعـد   30م و 40،  م 20،  م 10 مـن مسـافة    بدرجة اقل :ـ 
 .VMA إىل السرعة اهلوائية القصوى

سـنة بوضـع تـاريخ بدايـة     17إىل 10إعادة تصنيف اللئات العمرية مـن سـن   ـ 
أي إذا كانـت نـوادي   ،  عملية االنتقاء يف النوادي الرياضية يف منتصـف حـدود اللئـة   

 01بـني  فسنضـع حـدود اللئـة السـنية     ،  كرة القدم تقوم باالنتقاء يف يهر أوت مـثالً 

بهذه ال ريقة سنخلض من تأثري العمر النسـ  ونع ـي فرصـًا    ،  جانلي 31فيلري و
 أكثر تكافؤًا لكل الالعبني.

يتبني لنا أهمية االعتماد على اختبارات بدنية وتقنية يف حتديـد   : خالصـة ـ   7
مستويات الالعبني وحصر أهم املعايري اليت متيز الالعا املوهوب عـن الالعـبني   

قصد االعتماد عليها كنق ة ارتكا  يف عملية تشخيص املواها الشـابة يف   اآلخرين
ها مل تساهم يف حتديـد  علي كرة القدم. يبدو بان املعايري االنرتوبومرتية اليت اعتمدنا

التميز عند هذه اللئة أما املعايري البدنية اليت خلقـت اللـارق فكانـت السـرعة علـى      
إضـافة  ،  وبدرجة اقـل الريـاقة   مبراف السللىمسافات خمتللة والقوة االنلجارية ل
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جيـا علـى   ،  التن يط وبدرجة اقل التسـديد واملراوغـة  ،  إىل معايري تقنية كالتمرير
املدربني واملسؤولني على التكوين االعتماد علـى معـايري علميـة يف عمليـة انتقـاء      
الالعبني وتشـخيص املواهـا وذلـك باسـتخدام مقاربـة متعـددة التوجهـات تضـم         

تقنية وحتى نلسية وتكتيكية لزيادة فعالية اختيار الالعـبني األنسـا   ،  ختبارات بدنيةا
 والذين ميتلكون استعدادات أكرب للوصول إىل املستوى العالي والتلوق فيما بعد.  
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أثر العمل املختلط يف حصة الرتبية البدنية والرياضية على دافعية االجناز 

 ألداء املهاري لدى تالميذ الطور الثانويوا

 جنماوي خالدد . 

 : لخصامل

بصـلة   تعترب املمارسة الرياضية بصلة عامة وحصة الرتبية البدنيـة والرياضـية  
وهذا لكونها منبعـا  ،  املشاريع وا  ط اليت تدعمها الدول املتقدمةمن أهم  خاصة

ــدى الشــباب   ــيس ل ــابع التكــوين والتنل ــن من ــا م ــات  ،  هام خاصــة يف ضــل األ م
ولعل مـن  ،  واالجتماعية اليت يعيشها الشباب يف وقتنا احلالي والضغوبات النلسية

أي تواجــد ،  االخــتالطأهــم القضــايا الــيت أصــبحت تــؤرق البــاحثني جنــد قضــية 
لقسـم وهـذا مـا حاولنـا الت ـرق إليـه يف هـذه        ا واجلنسني معـا يف نلـس الصـف أ   

هدفت هذه الدراسة إىل التعـرف علـى مـدى تـأثري االخـتالط علـى        حيث،  الدراسة
حيـث وبعـد تقسـيم    ،  األداء املهاري ودافعيـة اإلجنـا  لـدى تالميـذ ال ـور الثـانوي      

الدراسـات   (على أربعة فصول متثلـت يف جانا نيري احتوى ،  البحث إىل جانبني
ت رقنـا فيـه    وجانـا ت بيقـي  ،  دافعية اإلجنا (،  األداء املهاري،  االختالط،  السابقة

 حيــث مت اختيــار املــنهج،  إجــراءات البحــث يف البدايــة إىل فصــل حيتــوي علــى
،  وال ــرق املناســبة والــذي متثــل يف املــنهج الوصــلي ملالئمتــه مــع املوضــوع  

تلميـذ وتلميـذة    120عينـة الدراسـة الـيت متثلـت يف     تمع اإلحصائي ووحتديد اجمل
ــ   ــى النح ــمة عل ــاليا ومقس ــة  40)لت ــة املختل  ــذ للمجموع ــذ 40و)،  ( تلمي ( تلمي
ـ    17) ولللئة العمرية،  ( تلميذ للمجموعة اإلناث فقط40و) للمجموعة الذكور فقط

اجلـداول قمنـا بتلريغهـا    ويف األخـري وبعـد مـم    ،  ( سنة أي األقسام النهائية فقط18
 وحتليلها و قد أيارت النتائج إىل أن :

يف جانـا  ها صـدق  مع عدم صدق اللرضية األوىل يف جانا أبعاد الدافعية *
يف  إحصـائية يوجد فروق ذات داللة أنه  واليت تنص على : اختبارات األداء املهاري

مستوى ت ور دافعية االجنا  واألداء املهاري لدى العينة املختل ة عن عينـة الـذكور   
 .سبعد التدري

يف ها صـدق  مـع  يف جانـا أبعـاد الدافعيـة    أيضاعدم صدق اللرضية الثانية  *
يوجـد فـروق ذات داللـة    أنـه   والـيت تـنص علـى   ،  جانا اختبـارات األداء املهـاري  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الربيد اإللكرتوني : شلفالبوعلي  النشاط الرياضي الرتبوي جامعة حسيبة بنKhaled  ـnedjm@live.fr 
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ة االجنا  واألداء املهاري لدى العينة املختل ة عـن  يف مستوى ت ور دافعي إحصائية
 .سعينة اإلناث بعد التدري

ها صـدق مـع   يف جانا أبعاد الدافعيةمرة أخرى عدم صدق اللرضية الثالثة  *
يوجـد فـروق ذات داللـة     والـيت تـنص علـى    : يف جانا اختبـارات األداء املهـاري  

يف مستوى ت ور دافعية االجنـا  واألداء املهـاري لـدى عينـة الـذكور عـن        إحصائية
 س .عينة اإلناث يف اجملموعة املختل ة بعد التدري

دافعية ،  األداء املهاري،  الرتبية البدنية والرياضية،  االختالط الكلمـات الدالـة :  
 . اإلجنا  ال ور الثانوي

Summary of the study:  
education and sports , in particular, of the most important plans and 

projects supported by the developed countries , and this being a fount important 

sources of configuration and venting among young people, especially in lost 

crises and psychosocial stressors experienced by young people at the present 

time , and perhaps the most important issues that have become haunted by the 

researchers find the cause of mixing , any occurrence of both sexes in the same 

row or section and this is what we tried to address in this study , where the aim 

of this study was to investigate the effect of mixing on the performance skills and 

achievement motivation among students of the secondary stage . Where after 

the division of research to both sides, along with a theoretical contained four 

chapters represented in) the previous studies , mixing, performance skills , 

achievement motivation) , and by the application talked about it in the beginning 

to chapter contains research procedures , where he was selected the curriculum 

and appropriate ways , which represents in the descriptive approach to 

suitability with the subject, and determine statistical community and the study 

sample , which was in the 120 pupils divided as follows , (40), a pupil of the 

group mixed , and (40) student group's only male , and (40) student group's only 

female For the age group (1718  years) of any final sections only , and in the 

latter , and filled the tables after we unloaded and analysis and may results 

indicated that 
* Do not Believe the first hypothesis on the side of the dimensions of 

motivation with sincerity on the side of performance skills tests . Which states 

that there are significant differences in the level of development of achievement 

motivation and performance skills of the sample from the mixed sample males 

after teaching. 
* Do not Believe The second hypothesis is also on the side of the 

dimensions of motivation with sincerity in the side tests of performance skills . 
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Which states that there are significant differences in the level of development of 

achievement motivation and performance skills of the sample from the mixed 

sample female after teaching. 
* Do not Believe the third hypothesis again in the side of the dimensions 

of motivation with sincerity on the side of performance skills tests . And which 

provides no statistically significant differences in the level of development of 

achievement motivation and performance skills among a sample of male and 

female sample in the mixed group, after teaching. 
Keywords : mixing, physical education and sports , performance skills , 

the secondary stage . 
ألنشـ ة احلركيـة يف السـنوات    ا ولقد حييت املمارسة الرياضية أ مقدمـة : ـ 

األخرية اهتماما كبريا سواء كان مـن جانـا السـل ات الـيت قامـت بتهيئـة اليـروف        
اسـتها وت ـوير   وتوفري املنشرت والعتاد أو مـن جانـا امللكـرين الـذين قـاموا بدر     

 وإبرا  مدى أهمية وجودها يف حياتنا اليومية وهذا على اختالف أيكاهلا وأنواعها.

فعلى مر العصور استخدم اإلنسان مهاراته احلركية يف اجنا  أعماله وحتقيـق  
اجنا اته احلضرية اهلائلة والدفاع عن نلسه كما بـور مهارتـه احلركيـة يف جمـالت     

االجتماعية من خالل استخدام التعـبري احلركـي كوسـيلة    العمل واإلنتاج ويف حياته 
،  لالتصال والتلاعل مع اآلخرين والتعبري عـن املشـاعر وأفكـاره وذاتـه بوجـه عـام      

كما ضل النشاط احلركية من أهم وسائل الرتويج وأثار املر  والتخلص من القلـق  
 العمـل واإلنتـاج  ،  موالتوتر واكتساب الصحة واللياقة البدنية وتنمية القدرة على التعل

كما أمجع الكـثري مـن ا ـرباء وامللكـرين يف االختصـاص علـى أنـه ال حصـر         ، 
لتأثري املمارسة الرياضية عل اجلانا العضلي البدني فقط وإمنا حتى على اجلانـا  

فالنشاط النلسي احلركي يساهم يف وضـع النـواة األوىل مللهـوم    ،  النلسي احلركي
خـالل هـذا النشـاط النلسـي احلركـي يبـدأ ال لـل يف         الذات منذ ميالد ال لل فهـي 

الــوعي بذاتــه ويــو ع هــذا الــوعي عنــدما مييــز حركاتــه وحركــات اآلخــرين وأن 
إحساساته احلركية ال عالقة هلا باآلخرين ويدرك أنـه ذات مسـتقبله عـنهم ويشـكل     
هذا بؤرة مدرك جديد مييز ذاتـه عـن العـامل ا ـارجي فتتكـون لديـه اللبنـة األوىل        

ومع تقدم ال لل يف النمو ومن خالل نشابه النلسي احلركـي يبـدأ   ،  لهوم الذاتمل
وعليـه فـإدراك   ،  يف تكوين فكرة عن ذاته اجلسمية وأدراك مستوى مهارته احلركيـة 

وهلذا يـرى علمـاء   ،  ال لل لذاته اجلسمية ميثل لبنة أخرى يف تشكيل ملهوم الذات
ة ا ــربات املعرفيـة والوجدانيــة يف  الـنلس أن ا ـربات احلركيــة هلـا نلــس أهميـ    

مواجهة مت لبات حيـاة اإلنسـان مـن ال لولـة إىل الشـيخوخة كمـا أصـبح السـلوك         
احلركي من وجهة نير علـم الـنلس ميثـل جمـاال أساسـيا مـن جمـاالت السـلوك         
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 حبيث يندمج ويتكامل مع اجملاالت األخرى املعرفية والوحدانية.

يف األفكار إال أن املمارسة احلاليـة مل  ولكن ورغم كل هذا الت ور والتوسع 
تصل إىل حتقيق اهلدف األمسى واملتمثل يف تربيـة الـنشء تربيـة متكاملـة جسـما      
وعقال وروحا داخل إبار من قيم اجملتمع وتقاليده وأعرافه والـيت بـدورها تعـرف    

للـبس خاصـة يف اجملتمعـات الـيت مل تتقبـل بعـض القضـايا        ا وبعض االختالف أ
لعمل باالختالط أثناء حصـة  ا ولص قضية ممارسة املرأة للرياضة أ وباألخص ما

الرتبية البدنية والـيت تعتـرب يف الواقـع احلصـة الرتبويـة الوحيـدة املقـررة ملمارسـة         
خمتلف النش ة البدنية يف املنيومة الرتبويـة فوجـود اجلنسـني أثنـاء حصـة الرتبيـة       

عكـس بعـض   ،  للعرف والتقاليدالبدنية تعتربه بعض اجملتمعات احملافية خمالف 
األقاويل الذين يروا بأن احتياج كل جنس لالحتكاك والتبادل مع اجلنس اآلخر هـو  
ييء ضروري ومهم يف توبيد العالقة االجتماعية وختليص اجملتمع من خمتلـف  

فـأي رد  ،  العقد اليت تؤثر بشكل سل  مما ينعكس علـى ت ـور هـذه اجملتمعـات    
ن أن حيدث تلقائيا وإمنا حيدث كنتيجة ملـا يـدور يف   فعل عن أي سلوك ال ميك

نلسية اللرد ومنه فالسلوك له أغرال تتجه حنـو حتقيـق نقـاط معينـة. فلهـذا اللـرد       
حاجياته وغرائزه ومنه نستخلص أن للدوافع عدة وظائف تقوم بها لتنشيط السـلوك.  

ك والسـي رة  فال ميكن فصل الدوافع الليزيولوجية عن الـدوافع االجتماعيـة كالتملـ   
وغري ذلك إال من الناحية الل رية إذ ينبغي النير إىل الذات اإلنسانية نيرة تكميليـة  
تراعي األبعاد العضوية والنلسية واالجتماعية ومما ينبغي التأكيد عليه هـو ضـرورة   

وكـل ذلـك   ،  مراعاة دوافع الناس وحاجـاتهم أثنـاء االتصـال بهـم والتعامـل معهـم      
وهـي أن وراء كـل   ،  اعدة هامة تسـري وتقيـد سـلوك األيـخاص    ان القا من إدراكه ق

لـذي لتلـف مـن يـخص     ا وإال أن نوع الدافع الذي حيدد سلوكه هـ ،  سلوك دافع
وعليه فـإن إدراك املوقـف بأبعـاده    ،  كما أنه لتلف من موقف إىل آخر،  إىل آخر

 وفـة الـدافع أ  لعامل األساسي للمساعدة علـى معر ا والزمانية واملكانية واالنلعالية ه
 ما. يخاصأ ولدوافع احملركة لسلوك يخص أا

لكن بني هذا وذاك فاالختالط أصبح حقيقة موجودة جيا التعامل والتلاعـل  
فهـذا األخـري لـه عـدة     ،  معها ب ريقة علمية ومنهجية بعيدة عن التعصـا واهلمجيـة  

 ارتبابات وانعكاسات على خمتلـف اجملـاالت سـواء كانـت اجتماعيـة متمثلـة يف      
لنلسـية مـن خـالل الـتخلص مـن خمتلـف العقـد النلسـية         ا والعالقات بني األفـراد أ 

وهـذا مـا دفعنـا إىل الـتلكري يف     ،  والتحرر لبذل جمهود اكرب وع اء أفضل خالهلـا 
إجراء هذه الدراسة اليت حناول من خالهلا إبرا  مـدى تـأثري العمـل املخـتلط علـى      

 التالميذ ال ور الثانوي.دافعية اإلجنا  واألداء املهاري لدى 
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مـن املسـلم بـه أن اللـرد السـليم القـادر يسـت يع اجنـا  كـل           اإلشـكالية: ـ   1
مت لبات احلياة وواجباتها اليومية فمن خالل املمارسة االجيابية ملختلـف األنشـ ة   

 الرياضية ميكن تنمية مستوى العديد من الصلات البدنية وكذا السمات النلسية.

ية كمؤسسات تربوية مسئولة عن اكتساب وتدعيم القـيم  فاملؤسسات التعليم
وذلك من من لق أن هؤالء املتعلمني يقضون فـرتات بويلـة   ،  لدى املتعلمني فيها

يف تلك املؤسسـات وتنلـرد كـل فـرتة فيهـا خبصـائص جسـمية ونلسـية وعقليـة          
ي ولذا فان دراسة القيم تعد ضرورة على املستويني اللردي واالجتمـاع ،  واجتماعية

حيث أن املتعلم يكون يف حاجة ماسة إىل نيام للقيم يعمل على توجيـه سـلوكاته   
وكذا يف حاجة إىل تنيـيم اجتمـاعي راقـي بأهدافـه ومثلـه      ،  وباقاته ودوافع نشابه

)حممـد سـعد    العليا اليت تكون قاعدة يف تكوين حياته ونشاباته وعالقاته مع اآلخرين

 (.07:  2005 مكارم حلمي أبو هرجه،   غلول

ومن هذا املن لق وقياسا مبا مت ذكره ميكن القول أن لـدرس الرتبيـة البدنيـة    
والرياضــية والنشــاط الرياضــي خــارج الــدرس أي املمارســة الرياضــية يف أوقــات 
اللراغ تساهم يف اكتساب األجهزة احليوية للجسـم القـدرة علـى التكيـف لمعمـال      

)الليزيولوجية( وكذا تنمية العالقات اإلنسانية بـني  املختللة أي من الناحية الوظيلية 
اليت حنـاول مـن خالهلـا    ،  األفراد أي من الناحية االجتماعية ليت تعد حمور دراستنا

تسليط الضـوء علـى واحـدة مـن أهـم القضـايا االجتماعيـة والـيت تعلقـت بالعمـل           
والرياضـية  املختلط يف املنيومة الرتبويـة بصـلة عامـة ويف حصـة الرتبيـة البدنيـة       

بصلة خاصة. وهذا من خالل إبـرا  دور العمـل املخـتلط وانعكاسـاته علـى السـري       
لكن قبل ذلك كـان جيـا الت ـرق إىل بعـض الدراسـات السـابقة       ،  احلسن للحصة

 حيث وجدنا على املستوى العربي مثال:،  اليت تناولت هذا املوضوع

ة االخـتالط يف  ( واليت كانـت عـن عالقـ   1988) دراسة عبد الكريم قريشي *
 ومن خالهلا توصل الباحث إىل أن:،  التعليم بالتوافق النلسي االجتماعي للمراهق

 االختالط يؤثر اجيابيا على التوافق النلسي االجتماعي.ـ 

املســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي يــؤثر علــى توافــق التالميــذ يف ظــل   ـــ
 التعليم املختلط.

 أما على املستوى الدولي فوجدنا:  

( عن توافق اجلنسني يف املدارس الثانويـة  1981) فيديركو وآخرين دراسة *
املختل ة وغري املختل ة. تهدف هذه الدراسة إىل معرفة توافق اإلناث والـذكور يف  

 ولقد توصل الباحث إىل النتائج التالية:،  الثانويات املختل ة وغري املختل ة
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توافقـا مـع اجلـنس اآلخـر      التالميذ اجلـدد يف الثانويـات املختل ـة أكثـر    ـ 
 مقارنة بالتالميذ اجلدد يف الثانويات غري املختل ة.

الذكور أكثر توافقا يف الثانويات غـري املختل ـة مـع نلـس اجلـنس مقابـل       ـ 
 الذكور يف الثانويات املختل ة.

وان القا مما سبق وبعد ابالعنا على هذه الدراسـات ميكـن القـول أن نتـائج     
أخذناهما على سبيل املثال كانت نتائجهمـا متقاربـة وتصـا تقريبـا     البحثان اللذان 

نه للعمل املختلط تأثري كبري على التوافق النلسي االجتمـاعي  وايف نلس االجتاه وه
 ناثا.  ا وللتالميذ سواء كانوا ذكورا أ

أما يف دراستنا هذه فنحاول أن نسلط الضوء على تأثري االختالط مـن جانـا   
دافعية االجنـا  واألداء املهـاري لـدى التالميـذ يف درس الرتبيـة      على  ثرهأ وآخر وه

 وذلك من خالل برحنا للتساؤالت التالية:،  البدنية والرياضية

هــل هنــاك فــروق يف مســتوى دافعيــة االجنــا  واألداء املهــاري لتالميــذ  ـــ 
 .اجملموعة املختل ة عنه يف اجملموعة غري املختل ة بعد التدريا؟

املهاري لدى الـذكور عـن    ءى ت ور دافعية االجنا  واألداهل لتلف مستوـ 
 .اجملموعة املختل ة؟ اإلناث يف

هل لتلـف تـأثري االخـتالط علـى دافعيـة االجنـا  واألداء املهـاري لـدى         ـ 
 .تالميذ الثانوي من مرحلة تعليمية ألخرى؟

 وعلى ضوء هذه التساؤالت ن ر  اإليكالية التالية:

املخـتلط يف درس الرتبيـة البدنيـة والرياضـية علـى      ما مدى تـأثري العمـل   ـ  
 .دافعية االجنا  واألداء املهاري لدى تالميذ التعليم الثانوي ؟

 الفرضيـات :ـ  1

للعمل املختلط يف حصـة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية      الفرضية العامـة : ـ   1ـ   1 
التالميذ وبالتـالي  وما ينتج عنه من احتكاك بني اجلنسني يولد نوع من التحليز لدى 

 يساهم يف ت وير دافعية االجنا  واألداء املهاري لدى ال رفني.

وجود اجلنسـني يف اجملموعـة املختل ـة أثنـاء      * الفرضيات اجلزئيـة: . 2ـ   2
العمل يف حصة الرتبية البدنية الرياضية يساهم يف الرفع من دافعيـة االجنـا  لـديهم    

 اإلناث فقط(،  وحتسني أداءهم املهاري أكثر من اجملموعات األخرى)الذكور فقط

 بعد التدريا.

اري لـدى الـذكور   يوجد فروق يف مستوى ت ور دافعية االجنا  واألداء امله *
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 عن اإلناث يف اجملموعة املختل ة بعد التدريا.

االختالف يف مميزات كل مرحلة مـن مراحـل التعلـيم الثـانوي يسـهم يف       *
األداء املهاري للتالميذ من مرحلـة  دافعية االجنا  وتأثري االختالط على  متغيري حج

 تعليمية إىل أخرى.

ــة وجــود   أهــداف البحــث:ـ    2 ــد مــدى أهمي اجلنســني يف اجملموعــة حتدي
املختل ة أثناء العمل يف حصة الرتبية البدنية الرياضـية ومـدى مسـاهمته يف الرفـع     
من دافعية االجنا  لديهم وأدائهم املهـاري أكثـر مـن اجملموعـات األخرى)الـذكور      

 . بعد التدريا اإلناث فقط(،  فقط

ري لـدى  توضـيح اللـروق يف مسـتوى ت ـور دافعيـة االجنـا  واألداء املهـا       ـ 
 . الذكور عن اإلناث يف اجملموعة املختل ة بعد التدريا

توضـيح اللـروق يف مسـتوى ت ـور دافعيـة االجنـا  واألداء املهـاري لـدى         ـ 
اإلنـاث اجملموعـة غـري     /اإلنـاث يف اجملموعـة املختل ـة عنـه يف ذكـور      /الذكور

 املختل ة بعد التدريا.

عيـة االجنـا  واألداء املهـاري    توضيح االختالف يف تأثري االختالط على دافـ 
،  الثانيـة ،  للتالميذ من مرحلة تعليمية إىل أخـرى )مراحـل التعلـيم الثـانوي: األوىل    

 الثالثة(.

إن اختيارنـا هلـذا املوضـوع مل يكـن علـى سـبيل        أسباب اختيار البحـث: ـ   3
 ألسباب يخصية وأخرى موضوعية ولعل من أهمها جند: اإمن،  الصدفة

أهل االختصاص وقد سبق لنـا أن عايشـنا هـذه اليـاهرة كـان      باعتبارنا من ـ 
 لزاما علينا معاجلة هذه احلالة وتسليط الضوء عليها.

ـ وجود صعوبة كبرية أثناء العمل باالختالط خاصة يف الرياضات اجلماعية اليت 
 يعرف فيها األداء املهاري للتالميذ تذبذب كبري ونلس الشيء بالنسبة لدافعية االجنا .

وجود العامل البيئـي والثقـايف يسـبا نـوع مـن االرتبـاك والالقبـول لـدى         ـ 
مما يـؤدي يف بعـض   ،  الختالط خاصة بالنسبة ل ناثا والتالميذ أثناء العمل يف ج

 األحيـان إىل العزوف عن املمارسة.

لتلاوت يف املستوى مـا بـني اجلنسـني يسـبا نـوع مـن       ا واللارق الكبري أـ 
الختالط ممـا قـد يـنعكس علـى مـردود      ا وأثناء العمل يف جاإلحباط لدى التالميذ 

 . التالميذ وبالتالي على سري احلصة

احلساســية امللربــة املوجــودة بــني اجلنســني لــدى املــراهقني يف تلــك ـــ 
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 املرحلة وتأثريها على العمل املختلط.

 مصطلحات البحث:ـ  5

اليت تهدف إىل حتسني هي تلك العملية الرتبوية . الرتبية البدنيـة والرياضـية:   1
 األداء اإلنساني من خالل األنش ة املختارة لتحقيق ذلك.

 وتعين كلمة املراهقة يف اللغة االقرتاب من احللم أي املراهق هـ  . املـراهقة:2
 للتى الذي يقرتب ويدنو من النضج واكتمال الريد.  ا

لريد فاملراهقــة هـي املرحلــة الـيت تبــدأ بـالبلوغ وتنتهــي بـــا    اصـطالحا: ــ   
وظـاهرة اجتماعيـة   ،  واكتمـال النضج. فهي إذا عملية بيولوجيـة عضـوية يف بـدايتها   

يف نهايتها واملراهقة يف حبثنا ختص تالميذ الثانوي الذين ترتاو  أعمارهم ما بـني  
 ( سنة.18ـ  16)

هو تواجد اجلنسني ذكورا وإناثـا داخل نلس احلصة أي يف نلس :  االختـالط .3
 نلس األنش ة البدنية والرياضية من نلس األستاذ املسئول عن احلصة. الوقت ويتلقيان

يـرى "مصـ لى عشـوي" أنهـا: حالـة مـن التـوتر النلسـي          دافعية االجناز: .4
والليزيولــوجي قــد يكــون يــعوري أو اليــعوري يــدفع اللــرد إىل القيــام بأعمــال 

لتـوا ن  ونشابات وسلوكات إليباع حاجات معينة للتخليـف مـن التـوتر وإعـادة ا    
هي تعين الدافعيـة يف النشـاط    (.83: 1990،  )مص لى عشوي للسلوك والنلس عامة

 الرياضي ببسابة اجتاه ويدة اجلهد الذي يبذله النايئ يف التدريا واملنافسة.

ملهــوم األداء ييهــر لنــا أنــه كــثري االســتعمال فهــو غــين إن  : األداء املهــاري. 5
 ويف ميادين خمتللة مثل: أداء عامل يف عملـه أ ومتماسك ولقد تبني استعمال األداء 

وعليه فاستعمال األداء يرتكز على ييء مهـم وعلـى مســات    ،  أستاذ يف درسه أداء
اجلودة والتلـوق. أمـا األداء املهـاري فهـو يف الواقـع ميثـل        ةمشرتكة تيهر كخاصي

ودة ووجود األداء املهـاري مـرتبط بالبحـث عـن اجلـ     ،  حقيقة الرهان لنتائج حمققة
ألن الوصول إىل نتائج جيدة ينعكس على االستعداد احلركـي واجلسـدي   ،  والتلوق

ميكن لذلك اعتباره كـتغري وقـيت   ،  لللرد وميثل كذلك الكلـاءات البدنية واحلركية
فـال ميكـن مالحيـة    ،  للسلوك حبيث ميكـن إحداثـه عـن بريـق الـتعلم أو بدونـه      

اري اجليد فهو ميثل أيضا اجلـزء اليـاهر   التلوق يف التعلم إال من خالل األداء امله
 لعملية االكتساب.

 : اجلانب التطبيقيـ 
إن دراسة ببيعة الياهرة اليت يت ـرق إليهـا الباحـث هـي      منهج البحث :ـ  01

اليت حتدد ببيعة املنهج ألن املنهج هو عبـارة عـن بريقـة يصـل بهـا اإلنسـان إىل       
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كمـا أن  ،  بريق البحث واالستقصـاء حقيقة. ويتم الوصول إىل احلقائق العلمية عن 
اللكرة األساسية اليت يعتمد عليها املنهج تكون عبارة عن حماولة الباحـث الـتحكم   
يف املوقف املراد دراسته باستثناء املـتغريات الـيت يعتقـد أنهـا السـبا يف حـدوث       

 تغيري معني يف ذلك املوقف.

ومسـارها فلـي    لذا جند أن كل ظاهرة هلا منهج يـتالءم مـع ببيعـة فكرتهـا    
وتبعا للمشكلة امل روحة واملتمثلة يف أثر االختالط على دافعيـة  ،  دراستنا احلالية

ملـنهج  ا وأن املنهج الوصلي ه افارتأين،  االجنا  واألداء املهاري لدى تالميذ الثانوي
 املالئم واملناسا ملعاجلة مثل هذه القضية.

ي دراسة يعترب من أولويـات  أل اختيار املنهج املناسا إن املنهج الوصفي: *
أي الباحث ألنه يعترب عامل مهم يف جنـا  هـذه الدراسـة وهـذا مـن أجـل حتليـل        

قمنـا باختيـار املـنهج     اقرتحتـاه ونيرا ل بيعة املوضـوع الـذي   ،  دراسة يتم برحها
 .برحنهاالوصلي الذي رأينا بأنه يتناسا مع مشكلتنا اليت 

 لتالية:فاختيارنا هذا كان من خالل التعريف ا

املنهج الوصلي هو عملية حتليلية لقضـايا حيويـة بواسـ ة الوقـوف علـى      * 
حيـث يقـوم أوال بتحديـد الوضـع احلـالي لليـاهرة       ،  اليروف احملي ـة بالدراسـة  

 . (17: 1993،  عبد الرمحان عدس) املدروسة وإع اء تقرير وصلي عنها

خصوصـا عنـدما   هو منهج يكتسـي أهميـة كـبرية يف العلـوم السـلوكية و       * 
فالدراسات الوصـلية تسـتهدف تقـويم موقـف     ،  يتعلق األمر بدراسة مواضيع حمددة

 . (195: 1984 جابر عبد احلميد إبراهيم و حزي كاظم)  يغلا عليه التجديد

إن الدراسـة امليدانيـة تت لـا ضـب ا      الضبط اإلجرائي ملتغريات البحـث: ـ  02
من جهة وعزل بقيـة املـتغريات الداخليـة    للمتغريات قصد التحكم فيها قدر اإلمكان 

 وقد مت ضبط متغريات البحث كالتالي:،  من جهة أخرى

 والذي متثل يف حبثنا يف االختالط. :لاملتغري املستق *

 ومتثل يف حبثنا: املتغري التابع: *

نقوم بقياسها باسـتخدام مقيـاس دافعيـة االجنـا  الـذي قـام        . دافعية االجناز:1
حممـد  ) يوقد قام بتعديله واقتباسه حممد حسن عالو +ريتشارد=و +تنكو= هصمم

 (.17: 1998،  حسن عالوي

حيـث نقـوم بقيـاس األداء املهـاري لـدى العينـات الثالثـة         : األداء املهاري .2
اهلـواة يف   وا اصة بـالالعبني  مص لى  يدانبواس ة االختبارات املهارية "للدكتور 
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 . (22: 1998،  )مص لى  يدان التدرياوذلك قبل وبعد إجراء ،  كرة السلة

 جمتمع وعينة البحث:ـ  03

 األقســام النهائيــة جمتمــع حبثنــا يف تالميــذ متثــل جمتمــع البحــث:ـ    1ـ    3
حيث مت اختيار أربعة مؤسسات مو عة علـى خمتلـف   ،  ات والية عني الدفلىثانويل

اختيــار جنــوب( وب ريقــة عشــوائية مت ،  غــرب،  يــرق،  جوانــا الواليــة )وســط
 : املؤسسات التالية

 د والية عني الدفلى.ببور اي بويارب ال اهرثانوية ـ 

 بالعبادية والية عني الدفلى. واضحة عبد القادر ثانويةـ 

 ثانوية أمحد مبارك بالعامرة والية عني الدفلى.ـ 

 ثانوية قويدري خبميس مليانة والية عني الدفلى.ـ 

اجليـد لعينـة البحـث يعـد مـن أولويـات أي       إن االختيـار   . عينة البحث :2ـ  3
وهـذا مـا   ،  فاالختيار الصحيح يع ـي البحـث أكثـر موضـوعية ومصـداقية     ،  باحث

حبيـث  ،  حاولنا القيام به خالل اختيارنا للعينة واليت كانت ب ريقـة عشـوائية منيمـة   
انه بعد ضبط قوائم األقسام الـيت تتوافـق مـع أن عـدد الـذكور واإلنـاث يكـون فيهـا         

 مما يسمح بتشكيل اجملموعات الثالثة اآلتية:،  انسمتج

ذكور وإناث.العينة غـري املختل ـة: ذكـور فقـط العينـة غـري        العينة املختلطة:ـ 
 وهذا االختيار بكون يف كل مستوى بنلس ال ريقة.،  : إناث فقط املختل ة

األدوات اليت يسـتخدمها كـل باحـث يف اجنـا  حبثـه مـن        : أدوات البحثـ  4
ريات اليت يقـوم عليهـا البحـث ومـن أجـل هـذا فقـد قمنـا بتشـخيص أهـم           الضرو

 واليت متثلت يف:،  األدوات ا اصة بالبحث

ونقصد هنا بالدراسات السابقة باإلضافة إىل الكتا ا اصة  ملراجع:وا* املصادر 
 . وهذا من أجل حتضري احلصص التدريبية التعليمية للتالميذ،  بنشاط كرة السلة

وهي عبارة عن اختبارات مت انتقائها من كتاب هـو   االختبارات املهارية: ـ1ـ   4 
 لتالي:  ا وموسوعة التدريا يف كرة السلة "للدكتور مص لى  يدان وكانت على النح

  : اختيار التنطيط بالكرة واحملاورةـ 

 قياس مهارة التن يط السريع واملراوغة ما بني الشواخص. * اهلدف من :

 اختبار التصويب يف السلة)الرمية احلرة(:  ـ

 قياس مهارات التسديد من الرميات احلرة . * اهلدف من :
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  اختبار التمرير على احلائط: ـ

 قياس مهارة الدقة يف التمرير. * اهلدف من :

  التصويب من أماكن خمتلفة: ـ

 قياس مهارة التسديد لكن من منابق خمتللة. * اهلدف من :

 اس دافعية االجناز:مقيـ  2ـ  4

و" ريتشــارد "  مقيــاس تقــدير الســمات الدافعيــة الرياضــية تصــميم " تنكــو " 
 :  يمسة وه 11عبارة تقيس  55وتتضمن املقياس 

 .  يالضمري احلـ  . التدريبيةـ  .املسئوليةـ  . التصميمـ  . العدوانـ  .احلافز ـ

 . الصالبةـ  . االنلعاليالتحكم ـ  .الثقة بالنلسـ  . القيادةـ  الثقة باآلخرين ـ

 (.17: 1998،  حممد حسن عالوي) وقد قام بتعديله واقتباسه حممد حسن عالوى

ــارات:  .3ـ    4 ــات أ . تقــنني االختب ــالل     : الثب ــن خ ــات م ــل الثب ــاب معام حس
 (:01اجلدول رقم )«.سبريمان» لبسيطوإعادة االختبار وحساب معامل االرتباط ا االختبار

 الثبات ملقياس الدافعية واالختبارات املهارية لكرة السلة. ميثل معامالت
 معامل الثبات االختبارات  معامل الثبات األبعاد

  73.0 احلاجة لالجناز
86.0 

  73,0 .اختيار التنطيط بالكرة واحملاورة
 

81,0 
 82,0 .اختبار التصويب يف السلة 90.0 الثقة بالنفس

 88,0 .التمرير على احلائطاختبار  94.0 التصميم
 77,0 .اختبار التصويب بدقة 90.0 ضبط النفس

 85,0 .اختبار التصويب من أماكن خمتلفة  

ــار   أ. الثبــات: ــات مــن خــالل االختب ــل الثب ــار  حســاب معام وإعــادة االختب
 .«سبريمان»وحساب معامل االرتباط البسيط 

عـن بريـق حسـاب     حسـاب معامـل الصـدق الـذاتي للمقيـاس      الصدق: ب.
 اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.

 ميثل معامالت الصدق ملقياس الدافعية واالختبارات املهارية لكرة السلة. (:02اجلدول رقم )
 معامل الثبات االختبارات  معامل الثبات األبعاد

  85.0 احلاجة لالجناز
92.0 

  85,0 .اختيار التنطيط بالكرة واحملاورة
 

89,0 
 90,0 .اختبار التصويب يف السلة 94.0 بالنفسالثقة 

 93,0 .اختبار التمرير على احلائط 96.0 التصميم
 87,0 .اختبار التصويب بدقة 94.0 ضبط النفس

 . ب ارية اختبار عاملية مما يع ي هلا موضوعية كبرية :  . املوضوعية

أبعـاد املقيـاس كـان     بعد قيامنا حبذف بعد التدريا مـن  االتساق الـداخلي :  د.
 .لزاما علينا حساب اإلكس
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 ملقياس الدافعية. تساق الداخليميثل معامالت اال :(03)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 لعبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

01 97.0 09 90.0 17 97.0 25 78.0 
02 01 10 99.0 18 01 26 99.0 
03 01 11 84.0 19 01 27 97.0 
04 90.0 12 90.0 20 84.0 28 84.0 
05 99.0 13 85.0 21 99.0 29 78.0 
06 97.0 14 97.0 22 99.0 30 97.0 
07 97.0 15 97.0 23 94.0 31 84.0 
08 97.0 16 99.0 24 84.0 32 97.0 

يف أي حبث  حصائيةالدراسة اإلإن وجود  األسلوب اإلحصائي املسـتخدم: ـ   5
خاصة إذا علمنا أن اهلـدف  ،  يعد من أهم األمور اليت يأخذها الباحث بعني االعتبار

تساعدنا على حتليـل وتلسـري اليـواهر    ،  من استعماهلا التوصل إىل مؤيرات كافية
 التالية : حصائيةوهذا ما دفعنا إىل استعمـال املعدالت اإل،  املراد دراستها

       . معامــل االرتبــاط البســيط3 . االحنــراف املعيــاري.2 الوســط احلســابي. .1
 لعينتني مستقلتني. «T». اختبار 4.«سبريمان »

 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات: ـ  6

ــروق   نــص الفرضــية:  : عــرض نتــائج الفرضــية األوىل ـ    1ـ    6 ــد ف ــة يوج ذات دالل
عـن   املختل ةالعينة يف مستوى ت ور دافعية االجنا  واألداء املهاري لدى  إحصائية

  ريا.بعد التد ذكورالعينة 
 يوضح فارق الت ور احلاصل يف أبعاد الدافعية لدى العينة املختل ة وعينة الذكور. (:19اجلدول )

 النتائج
 

 املتغريات

عدد 
 العينة

 04/ 03/ 02 /01االختبارات 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجملدولة
 دالة احصائيا

  701.0 15.2 87.1 40 مـ  العينة 01البعد .
 
 
021.2 

غ دالة 
 90.2 30.1 40 ذـ  عينة احصائيا

غ دالة  73.0 76.2 62.1 40 مـ  العينة 02.البعد
 41.2 05.2 40 ذـ  عينة احصائيا

 دالة احصائيا 14.1 64.2 37.0 40 مـ  العينة 03.البعد
 63.2 30.0 40 ذـ  عينة

غ دالة  37.0 67.2 54.0 40 مـ  العينة 04.البعد
 66.2 32.0 40 ذـ  عينة احصائيا

 (05,0مستوى الداللة  /=78df)درجة احلرية 
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 العينة املختل ة وعينة الذكوريوضح فارق الت ور احلاصل يف االختبارات املهارية لدى (:20اجلدول )
 النتائج
 

 املتغريات

عدد 
 العينة

 04/ 03/ 02 /01االختبارات 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجملدولة
 دالة إحصائيا

  23.5 34.20 25.46 40 م العينةـ 01إ .
 
 
021.2 

 دالة إحصائيا
 18.15 25.25 40 ذـ  عينة

 دالة إحصائيا 09.4 54.11 75.22 40 م العينةـ 02إ.
 99.9 87.12 40 ذـ  عينة

غ دالة  40.1 53.14 25.31 40 مـ  العينة 03إ.
 99.9 25.27 40 ذـ  عينة إحصائيا

 دالة إحصائيا 50.2 24.10 25.19 40 م العينةـ 04إ.
 76.12 77.12 40 ذـ  عينة

غ دالة  66.1 77.15 50.31 40 مـ  العينة 04إ.
 76.12 50.24 40 ذـ  عينة احصائيا

( والـذي  19خالل اجلدول رقـم ) مـن  ـ  01 مناقشة نتائج الفرضية األوىل:ـ ـ  
مــابني العينـة املختل ــة وعينــة   الدافعيــة لالجنـا  يـرب  اللــرق احلاصـل يف ت ــور   

الذكور:حيث نالحـ  أن قيمـة الت ـور احلاصـل يف املتوسـ ات احلسـابية لمبعـاد        
من خالل ما سبق وبالنسبة للقيمة الكلية بلغـت قيمـة   ف،  وكذا القيمة الكلية،  األربعة

(T(احملسوبة )( أقل من )75,0T ( اجلدوليـة )ممـا يـدل علـى عـدم وجـود      021,2 )
   ... )أ(. صائيافرق دال إح

( والـذي يـرب  اللـرق احلاصـل يف ت ـور      20من خالل اجلدول رقـم ) ـ   20
حيـث نالحـ  أن قيمـة الت ـور      :مابني العينة املختل ة وعينة الـذكور  األداء املهاري

وكـذا القيمـة الكليـة مـن     ،  احلاصل يف املتوس ات احلسابية لالختبـارات ا مسـة  
( T( أكرب مـن ) 44,5( احملسوبة)Tالكلية بلغت قيمة )خالل ما سبق وبالنسبة للقيمة 

 ... )ب(.( مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا021,2) اجلدولية
 :من خالل ما سبق ومن خالل )أ( و)ب( نستنتج 
 عدم صدق اللرضية األوىل يف جانا أبعاد الدافعية *
 صدق اللرضية األوىل يف جانا اختبارات األداء املهاري.* 

 الـر اق  عبـد  اجلبـار  عبـد و إمساعيـل  غا ي حيدر ما يتلق مع ما جاء بهوهذا 
 املقــرت  ي التــدرحيــث توصــل الباحثــان إىل أن املنهــاج ،  (2008عــام )حســو 

مـتغريات   معيـم  التجريبيـة أحـدث تغـيريا اجيابيـا يف     اجملموعة قبل املستخدم من
 باجملموعـة  مقارنة ةاألرضي احلركات يف املهاري ومستوى األداء ا اصة املت لبات
 : ب ص( 2008،  حسـو  الر اق عبد اجلبار عبدو إمساعيل غا ي حيدر )بهالضاب ة. 

حيـث أوردت وجـود عالقـة    ،  (1994إجالل علي حسن عام )وأيضا كما جاءت به 
ــه ــاري     ارتبابي ــة الرياضــية ومســتوى األداء امله ــدير الدافعي ــاس تق ــاد مقي ــني أبع ب
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 حممـد وأيضا ما جاء به  : ب ص(1994،  حسن)إجالل علي  للمجموعات الثالث

 عالقـة  ظهـور ( حيـث توصـلوا إىل   2012عـام )  الزبيدي وآخرون داوود حممد خالد
 حممد خالد )حممد الرياضي االجنا  ودافعية واالجتماعي النلسي املناخ بني معنوية

 ص(. : ب 2012،  الزبيدي وآخرون داوود
 :  عرض نتائج الفرضية الثانيةــ 

يف مستوى ت ور دافعية  إحصائية ذات داللةيوجد فروق  الفرضية:نص ـ 
 . بعد التدريا إلناثاعينة عن  املختل ةالعينة االجنا  واألداء املهاري لدى 

يوضح فـارق الت ـور احلاصـل يف     : (21اجلدول )أبعاد مقياس الدافعية : ـ  
 أبعاد الدافعية لدى العينة املختل ة وعينة اإلناث.

 النتائج
 

 املتغريات

عدد 
 العينة

 04/ 03/ 02 /01االختبارات 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجملدولة
 دالة إحصائيا

  52.1 15.2 87.1 40 مـ  العينة 01البعد .
 
 
021.2 

 غ دالة إحصائيا
 04.3 97.0 40 ذـ  العينة

 غ دالة إحصائيا 91.0 76.2 62.1 40 مـ  العينة 02.البعد
 62.2 07.1 40 ذـ  العينة

 غ دالة إحصائيا 21.0 64.2 37.0 40 مـ  العينة 03.البعد
 58.2 50.0 40 ذـ  العينة

 غ دالة إحصائيا 32.1 67.2 54.0 40 مـ  العينة 04.البعد
 37.3 45.1 40 ذـ  العينة

يوضح فارق الت ور احلاصل  (:22اجلدول ) االختبارات املهارية لكرة السـلة: ـ 
 يف االختبارات املهارية لدى العينة املختل ة وعينة اإلناث.

 النتائج
 

 املتغريات

عدد 
 العينة

 04/ 03/ 02/  01االختبارات
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجملدولة
 إحصائيادالة 

  18.6 34.20 25.46 40 مـ  العينة 01إ .
 
 
021.2 

 إحصائيادالة 
 17.14 00.22 40 ذـ  عينة

 إحصائيادالة  75.5 54.11 75.22 40 مـ  العينة 02إ.
 72.7 12.10 40 ذـ  عينة

 إحصائيادالة  19.4 53.14 25.31 40 مـ  العينة 03إ.
 11.10 50.19 40 ذـ  عينة

 إحصائيادالة  54.6 24.10 25.19 40 مـ  العينة 04إ.
 24.5 35.7 40 ذـ  عينة

 إحصائيادالة  01.3 77.15 50.31 40 مـ  العينة 04إ.
 66.19 50.19 40 ذـ  عينة

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: ــ

والـذي يـ ز الفـرق احلاصـل يف تطـور الدافعيـة لالجنـاز        ( 21). من خـالل اجلـدول رقـم    1
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ــل يف     : املختلطــة وعينــة اإلنــاث  مــابني العينــة   ــور احلاص ــة الت  ــ  أن قيم ــث نالح حي
مـن خــالل مـا ســبق   وكـذا القيمــة الكليـة   ،  ربعـة األ بعــاداملتوسـ ات احلسـابية لم  

 ( اجلدوليـة T( أقـل مـن )  23,0( احملسـوبة) Tوبالنسبة للقيمة الكليـة بلغـت قيمـة )   

 مما يدل على عدم وجود فرق دال إحصائيا...)ج(. (021,2)

والـــذي يـــ ز الفـــرق احلاصـــل يف تطـــور األداء املهـــاري   (22). مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم 2

ــل يف     : مــابني العينــة املختلطــة وعينــة اإلنــاث    ــور احلاص ــة الت  ــ  أن قيم ــث نالح حي
مـن خـالل مـا سـبق      وكذا القيمة الكلية،  املتوس ات احلسابية لالختبارات ا مسة

( اجلدوليـة  T( أكـرب مـن )  36,9حملسـوبة) ( اTوبالنسبة للقيمة الكلية بلغـت قيمـة )  
 ...)د(.مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا،  (021,2)

   :من خالل ما سبق ومن خالل )ج( و)د( نستنتج 

 عدم صدق اللرضية الثانية يف جانا أبعاد الدافعية. *

 صدق اللرضية الثانية يف جانا اختبارات األداء املهاري. *

حيـث توصـل    (2000الـدين سـنة )   قصري نصروهذا ما يتلق مع ما جاء به 
 التالميذ املختل ون حيققون التوافق بشـكل أوسـع يف ظـل نيـام االخـتالط     إىل أن 

ويرجع هذا إىل سعي األفراد يف هذه املرحلة إىل البحـث إىل التكامـل مـع أفـراد     
يوجد فرق ياسـع بـني نسـبة اإلنـاث املتوافقـات املختل ـات        كما،  اجلنس اآلخر

ويعــود ذلــك حملاولــة املــرأة وســعيها ،  وغــري املختل ــات لصــاحل املختل ــات
 (.2000 قصري نصر الدين) املستمر إلبرا  قدراتها وباقتها أثناء وجودها مع الرجل

 واثـق ه "كما ال تتلق النتائج اليت توصلنا فيها يف دراستنا هذه مـع مـا جـاء بـ    
 االختبـارات  بـني  االرتبـاط  عالقـات  مجيـع  كانـت  حيث،  (2011عام ) راضي ومسي
 .: ب ص( 2011،  راضي ومسي واثق) جيدة جدًا الدافعية ومقياس املهارية

ذات داللــة يوجــد فــروق  نــص اللرضــية: عــرض نتــائج الفرضــية الثالثــة:ـــ 
 إلنـاث اعـن   الذكوريف مستوى ت ور دافعية االجنا  واألداء املهاري لدى  إحصائية

 . بعد التدريا يف اجملموعة املختل ة
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 ـ أبعاد مقياس الدافعية:
يف اجملموعة   يوضح فـارق الت ـور احلاصـل يف أبعـاد الدافعيـة لـدى عينـة الـذكور وعينـة اإلنـاث           (:23اجلدول )

 املختلط 
 النتائج
 

 املتغريات

 عدد
 العينة

 04/ 03/ 02 /01االختبارات 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجملدولة
 دالة إحصائيا

  06.0 87.2 80.1 40 مـ  العينة 01البعد .
 
 
021.2 

غ دالة 
 20.2 85.1 40 ذـ  عينة إحصائيا

غ دالة  36.0 94.1 10.2 40 مـ  العينة 02.البعد
 12.3 80.1 40 ذـ  عينة إحصائيا

غ دالة  17.0 45.2 55.0 40 مـ  العينة 03.البعد
 06.3 40.0 40 ذـ  عينة إحصائيا

غ دالة  06.1 04.2 20.0 40 مـ  العينة 04.البعد
 39.2 55.0 40 ذـ  عينة إحصائيا

االختبارات املهارية لكرة السلة:يوضح فارق الت ور احلاصل يف االختبـارات املهاريـة لـدى عينـة     ( 24اجلدول )
  واإلناث يف اجملموعةالذكور 

 النتائج
 

 املتغريات

عدد 
 العينة

 04/ 03/ 02 /01االختبارات 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 Tقيمة 

 احملسوبة
 Tقيمة 

 اجملدولة
 دالة إحصائيا

  09.3 50.16 00.57 40 مـ  العينة 01.إ 
 
 
021.2 

 دالة إحصائيا
 49.18 50.35 40 ذـ  عينة

 دالة إحصائيا 98.2 36.13 25.26 40 مـ  العينة 02إ.
 31.8 25.19 40 ذـ  عينة

غ دالة  97.0 31.15 50.33 40 مـ  العينة 03إ.
 72.13 00.29 40 ذـ  عينة إحصائيا

 دالة إحصائيا 81.2 16.19 45.23 40 مـ  العينة 04إ.
 70.9 05.15 40 ذـ  عينة

غ دالة  39.0 04.19 50.30 40 مـ  العينة 04إ.
 04.12 50.32 40 ذـ  عينة إحصائيا

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:ـ  

 والذي يـ ز الفـرق احلاصـل يف تطـور الدافعيـة     ( 23). من خالل اجلدول رقم 1

حيث نالحـ  أن قيمـة الت ـور احلاصـل      :لالجناز مابني عينة الذكور وعينـة اإلنـاث  
وكذا القيمـة الكليـة مـن خـالل مـا سـبق       ،  ربعةاأل بعاديف املتوس ات احلسابية لم

( اجلدوليـة  T( أقـل مـن )  .014) ( احملسـوبة Tوبالنسبة للقيمة الكلية بلغـت قيمـة )  
   )هـ(. ... إحصائيا ( مما يدل على عدم وجود فرق دال021,2)

والــذي يــ ز الفــرق احلاصــل يف تطـــور األداء      (24). مــن خــالل اجلــدول رقــم     2

حيث نالح  أن قيمة الت ـور احلاصـل يف   : املهاري مابني عينة الذكور وعينة اإلناث
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   .وكذا القيمة الكلية،  املتوس ات احلسابية لالختبارات ا مسة

( .379) ( احملسـوبة Tالكلية بلغـت قيمـة )  من خالل ما سبق وبالنسبة للقيمة 
 ... )و(.مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا (021,2( اجلدولية )Tمن ) أكرب

 :من خالل ما سبق ومن خالل )هـ( و)و( نستنتج 

 عدم صدق اللرضية الثالثة يف جانا أبعاد الدافعية. ـ

 صدق اللرضية الثالثة يف جانا اختبارات األداء املهاري. ـ

حيـث توصـل   ،  (2000نصر الدين سنة ) قصريوهذا ما يتلق مع ما جاء به 
نسبة الذكور املتوافقني غري املختل ني أكرب نوعا ما مـن نسـبة اإلنـاث غـري     إىل أن 

املختل ات ويعود هذا إىل قدرات العنصر الـذكري الـذي حيمـل مـؤهالت نلسـية      
 درجـة التكيـف والتوافـق.    وانلعالية واجتماعية جتعله يتلوق على اجلنس اآلخر يف

ويرجـع  ،  نسبة الذكور املتوافقني املختل ني أقـل مـن اإلنـاث املختل ـات     كما أن
)قصـري نصـر    ذلك لمسباب املذكورة سابقا وذلك للرل نلسها وإثبـات قـدراتها  

 : ب ص(. 2000 ،  الدين

 قائمة بعض املراجع:
 القاهرة.،  مركز الكتاب للنشر،  "للرياضةموسوعة االختبارات النلسية (: "1998) حممد حسن عالوي .1
( "مناهج الرتبية الرياضـية املدرسـية املوجهـة قيميـا     2005مكارم حلمي أبو هرجة )،  حممد سعد  غلول .2

 مصر.،  القاهرة،  مركز الكتاب للنشر،  ال بعة األوىل،  يف مواجهة انعكاسات عصر العوملة"
بـن  ،  ديـوان امل بوعـات اجلامعيـة   ،  بـدون ببعـة  ،  (: "مدخل إىل علم الـنلس" 1990مص لى عشوي ) .3

 اجلزائر.،  عكنون
 األردن.،  دار املسرية،  ال بعة األوىل،  صاحل حممد علي أبو جادو )بدون سنة(: "علم النلس الرتبوي" .4
 بغداد.،  م بعة التعليم العالي،  (: "املبادئ األساسية يف كرة السلة"1988البا ي يوسف وجنم مهدي ) .5
 بغداد.،  م بعة الغاني،  اجلزء األول،  (: "مناهج البحث يف الرتبية"1974الزوايغي الغنام ) .6
،  مكتبـة األجنلـو مصـرية   ،  4ال بعـة  ،  (: "الـتعلم النيريـات والت بيقـات"   1991أنور حممد الشـرقاوي )  .7

 القاهرة.
 القاهرة.،  ريةمكتبة ألجنلو مص،  (: "علم النلس الرتبوي"1990أمال صادق وفؤاد أبو ح ا ) .8
 مصر.،  القاهرة،  مركز الكتاب للنشر"،  (: "الدافعية1999أمينة إبراهيم يل  ومص لى حسني باهي ) .9

(: مقدمة التقويم يف الرتبية البدنية" ال بعـة  1994إمساعيل رمضان وكمال عبد احلميد وحممد نصر الدين ) .10
 القاهرة.،  دار اللكر العربي،  1

 القاهرة.  ،  دار اللكر العربي،  1ال بعة ،  موسوعة التدريا يف كرة السلة"(: "1998مص لى  يدان ) .11
 مصر.،  املكتا اجلامعي احلديث،  1ال بعة ،  (: "مدخل إىل علم النلس2004مص لى عشوي ) .12

13. André.Giordengo: adolescence , centre de l'étude et de promotion de lecture Paris 

,1970 .  
14. Hervé.Canevas: les adolescent et le sport , MJS et de la vie associative INSEP 

France ، 2004. 

15. Nathalie Boisseau et Martine Duclos: La femme sportive, bibliothèquenational ,paris 

.2009 

16. Dimitri.Demnard,Dictionnaires centre l'étude et de promotion de la lecture Paris,1981. 

17. Edouard Brousse :éducation dans les écoles mixtes , presse universitaire de France ,  
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واقع ممارسة تقويم التكويين يف درس الرتبية البدنية والرياضية يف 

 املدارس الثانوية

   بوعبداهللسبع د . 

   مويسي فريدد . 

  تركي أمحدد . 

 امللخص:

تهــدف الدراســة إىل وصــف التقــويم التكــويين يف درس الرتبيــة البدنيــة       
اليت يتخـذها األسـتاذ كشـر      والرياضية يف املدارس الثانوية وخمتلف املمارسات

عـن   املعلوماتاألهداف واإلعالن عن معايري النجا  وال رق اليت يتبعها يف مجع 
عملية الـتعلم وكيليـة تلسـريها وتوظيلهـا يف تنيـيم وتوجيـه عمليـة الـتعلم لـدى          

والختبار أهداف البحث مت اختيار عينـة مـن أسـاتذة التعلـيم الثـانوي ومت       التالميذ .
بناء استبيان خصيصا جلمع املعلومات عن ممارسات التقويم التكويين الـذي يقـوم   

وبعـد  ،  بية البدنية وفقا ملنهاج املـادة وبيداغوجيـة التعلـيم   به أساتذة أثناء درس الرت
ي بـق األسـاتذة    توصلنا إىل أهـم النتـائج املتمثلـة فيمـا يلـي:      حصائيةاملعاجلة اإل

وعـادة  ،  التقويم التكويين بشكل متق ع خالل خمتلف مراحل درس الرتبيـة البدنيـة  
رجوع إىل خمتلـف معـايري   ما ينيم األساتذة التعلم عن بريق التغذية الراجعـة بـال  

وغالا ما يسـتخدم األسـاتذة التقـويم الـذاتي والتقـويم      ،  الكلاءة ومؤيرات النجا 
أكثـر مـن نصـف عينـة البحـث ال يقومـون بـالتقويم أثنـاء أداء         ،  عن بريق األقران

 والذين يقومون بذلك يركزون على الشر  وتصحيح األخ اء.،  الوضعيات

ــ  ــية  درس  الكلمــات الدالــة: ـ ــة والرياض ــة البدني ــويين ،  الرتبي ــويم التك ،  التق
 معايري النجا .،  مؤيرات االجنا 

: Abstract 

The study aims to describe the formative evaluation in lesson ofphysical 

education and sportsin high school and the differently practices taken by the 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعـة حسـيبة   ،  الرتبية والصحة.معهد الرتبية البدنية والرياضـية ،  اجملتمع،  خمرب النشاط البدني والرياضي
 chlef.bـ  dz.sba@univبن بوعلي الشلف اجلزائر

 جامعـة حسـيبة   ،  والصحة.معهد الرتبيـة البدنيـة والرياضـية   الرتبية ،  اجملتمع،  خمرب النشاط البدني والرياضي
 chlef.bـ  dz.sba@univبن بوعلي الشلف اجلزائر

 جامعـة حسـيبة   ،  الرتبية والصحة.معهد الرتبية البدنية والرياضـية ،  اجملتمع،  خمرب النشاط البدني والرياضي
 chlef.bـ  dz.sba@univبن بوعلي الشلف اجلزائر
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professor to explain the objectives and the announcement of the success 

criteria, also the methods used to gather information about the learning process 

and how to interpret and using them in organizing and directing the process of 

learning among students. To examine the objectives of the research,a sample of 

secondary school teachers are selected, and specially questionnaire used to 

information’scollecton the practice formative assessment being done by 

professors in sport and physical education lesson, according to the teaching 

material curriculum and Learning pedagogy.The results indicate that the 

professors are applying formative assessment intermittently during the various 

stages of physical education lesson, professors usually regulated learning 

through feedback, by reference to differently indicators of success and 

competence standards, and professors often used self evaluation and 

evaluation by peers. More than half of the sample are not doing the assessment 

during the performance of situations, and those who are doing so, focusing on 

explanation and correction of errors. 
Key words: lesson of physical education and sports, formative 

assessment, Achievement indicators, success criteria. 

عامل مـتغري   وتكيلت مع،  تغريت ال رق الرتبوية : البحـث  وإشـكالية مقدمة ـ 
،  من املواد اليت ال تستغين عليها الرتبية العامـة  الرتبية البدنية والرياضيةإن ،  األبعاد

وتسـاهم مـع   ،  حيث تعترب مادة تعليمية تساعد يف بناء وإعداد اللرد إعـدادا سـليما  
وال تتحقق األهداف املرجـوة مـن عمليـة    ،  املواد األخرى يف بناء يخصية املتعلم

وال ،  الذي ركزت عليه ال رق الرتبويـة احلديثـة  ،  التعلم دون مسايرة عملية التقويم
من أجل معرفـة بلـوغ   ،  يف مرحلة من مراحل التعلم ميكن لمستاذ االستغناء عليه

سـواء  ،  ان القـا مـن اختبـار األهـداف املسـ رة     ،  نوايا التعلم وعالج ضعف العملية
 عمليـة  و خمتلـف الكلـاءات املسـ ر هلـا يف    ،  األهداف اإلجرائية،  لوضعية التعلم

لـذلك ميكـن أن نعتـرب التقـويم     ،  وذلك الختاذ القرارات الال مة واللعالة،  الرتبوية
ميارسها األستاذ يف مجيع مراحـل الـدرس مـن أجـل      ةيالتعليمأنه جزء من العملية 

جمموعــة مــن  1930وقــد قــدم تــايلور ســنة ،  عمليــة الــتعلم لــدى التالميــذ مراقبــة
لية تقـويم تالميـذ املـدارس وتوصـل إىل أهميتـه      والبحوث املرتب ة بعم الدراسات

)عبـد احلميـد    ميـة يالعملية التعل وعرب خمتلف املراحل يف خمتلف مراحل الدرس
( وال تكمن أهمية التقويم يف إصدار احلكم علـى املـتعلمني   04ص،  1994،  كمال

ت نسبة التقدم بقدر ما تتجلى يف التصحيح الدائم واملسـتمر لتـذليل عقبـا    ع اءإ وأ
وال ميكن أن نتصور بلوغ األهداف الرتبوية دون التخ ـيط لعمليـة التقـويم    ،  التعلم

إن ،  املعلومـات وتكاملـها   ألنها خربة تعليمية تساعد املتعلم يف توضيح وترسـيخ 
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التقويم جزء من اللعل الرتبوي وضمانه يرفع من مردودية الـتعلم وحتقيـق النوعيـة    
يسـاعد التقـويم يف الكشـف عـن االسـتعداد       حيـث ،  يف الوقت واجلهـد  بأقل كللة

وغيـاب التقـويم السـليم واملتسلسـل     ،  والقدرة على التعلم و يادة الرغبـة والدافعيـة  
 وال ميكـن أن ختلـ  ،  ملرجـوة الرتبويـة ا  النتـائج يعكس التدني يف مستوى حتقيـق  

بيـة  يزخـر درس الرت و،  دة دراسية من املمارسة التقومييـة يف أي ما لعملية التعليميةا
البدنية باملواقف التعليمية والكلاءات البيداغوجية اليت تستوجا يف حتقيقهـا إتبـاع   

قبـل وأثنـاء    ترتكز علـى أسـس علميـة   ،  املراحلخ وات تقوميية دقيقة ملختلف 
 مية.يوبعد التخ يط للدرس وذلك متهيدا ملخرجات أفضل للعملية التعل

ى العوائـق الـيت تقـف أمامهـا     إن التحكم يف املمارسة التقوميية والتغلا عل
والقـدرة علـى توظيـف    ،  مرتبط بنوعية التكـوين القاعـدي واملسـتمر بعـد ا دمـة     

ويف ظـل البحـث عـن جـودة التعلـيم جيـا       ،  املعارف النيرية يف الواقع الت بيقي
الرتكيز على املمارسات التقوميية اليت تعترب احلجـر األساسـي يف بلـوغ األهـداف     

تصـ دم املمارسـة التقومييـة بعـدة عوامـل      ،  لاءات املرجـوة املس رة وحتقيق الك
 وفـالنقص التخ ــيط واالحنيـا  إىل بريقــة أ  ،  أمــام حتقيـق األهــداف  تقـف عائقـا  

،  الرياضــية املـتعلمني داخــل القسـم ونقـص املنشـرت    الزيـادة يف عـدد   ،  سـلوب أ
نيـرا  ،  يةأساسية غيابها يعيق اإلخراج احلسن لدرس الرتبية البدنيـة والرياضـ   عوامل

 .لغياب اليروف املالئمة لعملية التعلم

التقـويم التكـويين حسـا     أهميـة يؤكد منهاج الرتبية البدنية والرياضية علـى  
مبجموعة مـن   كما حددت املمارسة التقوميية،  أساليا التعلم اليت يتخذها األستاذ

اجملسـدة   ولكن املمارسـات ،  التعليمات الرمسية اليت تؤكد على التقويم التكويين
يف  بـرغم مـن أهميتـه   ،  التكويين يف الواقع ال تعكس ا  وات صارمة يف التقويم

ومن خالل ال ر  السابق نـود يف هـذه الدراسـة    ،  حتقيق األهداف الرتبوية املس رة
لدى أساتذة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف     التكويين تسليط الضوء على واقع التقويم

 .املرحلة الثانوية

 ساؤالت:التـ  

سـتاذ الرتبيـة البدنيـة جتـاه يـر       التقـويم التكـويين أل   مـا هـي ممارسـات   ـ 
 األهداف وعرل معايري النجا  يف درس الرتبية البدنية والرياضية؟

 كيف يتم مجع املعلومات يف التقويم التكويين؟ـ 

 .مية؟يكيف ينيم ويوجه األستاذ العملية التعلـ 
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 أهداف البحث: ـ  

ستاذ الرتبيـة البدنيـة جتـاه يـر      التقويم التكويين ألسات الكشف عن ممارـ 
 األهداف وعرل معايري النجا  يف درس الرتبية البدنية والرياضية .

 .مجع املعلومات يف التقويم التكويينـمعرفة كيلية 

 .مية يلعملية التعللاألستاذ  ـ معرفة كيلية تنييم وتوجيه

قيمة األيياء  لمحكام الكيلية والكمية علىالتقويم إصدار  اجلانب النظـري : ـ 
مؤيـرات ضـمنية ومع يـات     ومقارنة ا صائص املالحية باملعـايري ان القـا مـن   

 سـعادة   2000،  مسـارة ،  صحيحة الختـاذ القـرار وإتبـاع حتقيـق األهـداف )عزيـز      
1990  ،1988Legendre, )  ، ــه ــا ان ــل وتصــنيف وتلســري  يتضــمن كم مجــع وحتلي

،  1979 واقـــف مـــن اجـــل إصـــدار األحكـــام )حممـــد عـــزتالبيانـــات عـــن امل
1985Barbier,M)  ،اد االهتمـام بـه   ،  ومبا أن التقويم عملية مهمة يف اللعل الرتبوي 

األهداف إىل غايـة  يف العملية التعليمية حيث يساير عملية التعلم ان القا من حتديد 
 لتعثر يف حتقيقها.ا واحلكم على إجنا ها أ

على أنه عملية منهجية حتدد مـدى حتقيـق    التقويم Gronlund 1976ويعرف 
يشــري إىل  Croubach( أمــا 25ص 2005،  األهــداف الرتبويــة لــدى التالميــذ )ملحــم

التقويم أنه اللحص املنتيم ألحـداث الـربامج التعليميـة بهـدف الت ـوير والتحسـني       
عـن    1975Clausmeierمسـاير  وعـرب كلـو  ،  (16ص،  2000،  والتعديل) عن جـابر 

األوىل تتمثـل يف  ،  املراحل اليت مير عليها التقويم الرتبوي حيث حددها يف ثالث
والثانيـة تكمـن   ،  احلصول على املعلومات والبيانات عن اليـاهرة بواسـ ة القيـاس   

اليت متثل احملكات ملقارنتها باملعلومات املتحصـل   يف حتديد وصياغة األهداف
العالقـة بـني البيانـات واألهـداف واختـاذ      أما الثالثـة ختـتص بالكشـف عـن     ،  عليها

وعليـه التقـويم الرتبـوي عمليـة     ،  (26ص،  2006،  )يوسف حنيش القرارات الال مة
يف سـلم  املنتهجـة   للحكـم علـى نـواتج الـتعلم     كانت احلاجـة إليـه   تربوية مستمرة

اللعل الرتبوي والعمل على اختاذ القرارات يف عـالج الضـعف والتخ ـيط ألهـداف     
فـان التقـويم     1979Fontaineسـبق مـن تعريـف وأكـده      وحسا ما،  أخرىتربوية 
ان القا من عملية حتليل املع يـات الـيت مجعـت مـن     ،  األحكام على القيم إصدار

وال ميكـن التنبـؤ واختـاذ     عملية القياس وبالتالي القياس جـزء مـن عمليـة التقـويم    
 1988Scallonوحسـا  ،  سالقرار واحلكم على األيياء باالستغناء على عمليـة القيـا  

وان القـا مـن   ،  جيا املقارنـة بـني مـا أجنـزه املـتعلم ومـا جيـا أن يصـل إليـه         
االحنراف فيما بينهما ميكن تلسري اللرق بينهما واحلكم على الرضـا أو عدمـه مـن    
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ونقـال عـن حنـيش وضـح مـاهر إمساعيـل       ،  اجل اختاذ القرار لتنييم عملية التعلم
كل من القياس والتقييم حيـث اعتـرب القيـاس أنـه وضـع      بني  العالقة 2001وآخرون 

،  الياهرة يف صورة كمية للحكم عليها باالعتمـاد علـى األدوات وأسـاليا القيـاس    
وعليه يعترب التقويم تقدير كمـي وكيلـي وحتديـد قيمـة األيـياء وإصـدار األحكـام        

ويلخـص  ،  ألفضـل يعتـرب تقوميـا   ا ووإصال  موابن الضعف وتعديلـها حنـ   عليها
بعـض املعـايري التقـويم الـيت تتمايـى مـع فلسـلة الرتبيـة          2000مروان أبو حـويج  
وأن يشمل التقـويم  ،  يسهل عملية التقويم الذاتي لللرد ويوجهه وحتددت فيما يلي:

،  عمليـة الـتعلم والتعلـيم   يسـهل  كما ،  كل هدف من األهداف اليت تضعها املدرسة
ينير إىل التقويم كوسيلة لتحسـني العمليـة   وان ،  أن يوفر التغذية الراجعة ومستمرة

،  الرتبوية وأن يراعـي االقتصـاد يف اجلهـد والوقـت )نقـال عـن  وليخـة بوبـاوي        
ويزود التالميذ بالتغذية الراجعة كمـا يسـاعد املعلمـني يف اختيـار الرقابـة      ،  (2007

 (.2011،  قوار ،  املناسبة)حممد

تتوج كل مادة تعليمية بعملية  يمية:املمارسات التقوميية داخل العملية التعلـ 
يف نهاية اللصـل الدراسـي ويسـري    ـ   حسا الوثائق الرمسية لو ارة الرتبيةـ   تقوميية
حيث يعتـرب هـذا األخـري    ،  الرتبية البدنية والرياضية التقويم بهذا املنوالعلى  كذلك

ــة البدنيــة والرياضــية ،  إجبــاري يف بيــداغوجيا التعلــيم علــى  ويعمــل أســتاذ الرتبي
يعتـرب  ،  وعندما يتعلق األمر بـالتقويم ،  تقويم التالميذ يف نهاية كل فصلالتحضري ل
نالح  غياب سلم التنقـيط علـى مسـتوى    و،  هذه التقنيةرئيسيا على  مسئوالاألستاذ 

،  منهاج الرتبية البدنية والرياضـية ماعـدا سـلم التنقـيط ا ـاص ببكالوريـا الرياضـة       
دوات موحدة لذلك حياول كل ألستاذ مجع املعلومـات  واألساتذة ال يستخدمون أ

كمـا نتسـاءل علـى املعـايري األساسـية      ،  عن بريق املالحية على وضعيات التعلم
ومعروفـة  ،  اليت تعتمد عليها املالحية يف عملية التقـويم وهـل هـي حمـددة أم ال    

معاجلـة  ال رق الكمية والكيليـة يف   من الضروري معرفة؟ومن قبل األستاذ والتلميذ
 املعلومة حتى ال يصبح التقويم عملية إنتاج للمعلومة أو مجعها فقط.

عـددهم   ونيرا للتزايد املسـتمر يف عـدد التالميـذ داخـل القسـم حيـث بلـ        
يقف هذا التزايد عائقا أمام اسـتمرارية التقـويم   ،  تلميذا يف القسم 40إىل  35حوالي 

كمـا تتـأثر هـذه    ،  ميـة يية التعلالتكويين ويأخذ القدر الكايف مـن وقـت يف الوضـع   
كمـا  ،  العملية بنقص األدوات املستخدمة يف الدرس واملساحات املخصصة لذلك

حيـث   1988Desrosier يعترب إيراك التالميذ يف التقويم التكويين أمرا مهـم وأكـدها  
أظهر أهمية مشاركة التالميذ يف التقويم التكويين وانعكاسـه علـى مسـتوى التغذيـة     

أهمية مشاركة كل من األستاذ والتلميـذ يف عمليـة     1988Veal وقدم،  ديهمالراجعة ل
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 التقويم التكويين من أجل حتقيق أهداف التعلم املس رة.

ــ   إن التقــويم  التقــويم التكــويين وميــادين تطبيقــ  يف العمليــة التعليميــة :     ـ
علـى   الرتبوي عملية يتم فيها التخ يط ومجع املعلومات اليت نستخدمها يف احلكم

،  وعلـى هـذا األسـاس   ،  بدائل القرار تبعا للمراحل اليت تـتم فيهـا العمليـة الرتبويـة    
تنقسم أنواع التقويم إىل ثالث أنواع على حسـا املراحـل الـيت متـر بهـا العمليـة       

،  التقــويم التكــويين،  التقــويم التشخيصــي يفوميكــن أن حنــدد أنواعــه  التعليميــة
 التقويم التجميعي.

مـع عمليـة الـتغري والت ـور الـيت حتـدثها العمليـة         يم التكـويين يتزامن التقو
مـن اجـل إحـداث تعـديالت وحتسـني       التعليميـة انه متزامن مـع العمليـة   ،  الرتبوية

يكـون التقـويم تكوينيـا إذا كـان      1990Hamlen وحسا،  عملية التعلم لدى التالميذ
ه أو ضـعله  هدفه األساسي تقديم معلومـات سـريعة ومليـدة للمـتعلم حـول ت ـور      

ومـن  ،  (40ص،  2006،  دةاوإجياد وسيلة ملعاجلة الضعف)نقال عـن قاسـم بوسـع   
خالله يتعرف األستاذ علـى مسـايرة التالميـذ لعمليـة الـتعلم والقـدرة علـى حتديـد         

 1992حـاجي   إليـه وحسـا مـا أيـار    ،  صعوبات التعلم وإجياد احللول لتجاو هـا 
 يركـز علـى النشـاط   ،  وتسهيل عملية التعلمت وري وظيلته ضبط ذا التقويم يعترب ه
 (.2007،  )نقاال عن  وليخة بوباو وصريورتهاإلنتاج 

ال ميكننا يف الواقع أن نلرق بني هذه األنواع فكل نوع ميهـد ويبنـى قاعـدة    
نسـت يع أن حنـدد    ألتحصـيلي فعـن بريـق التقـويم    ،  يرتكز عليها األخر الذي يليه

يرتكـز   حيـث ،  معايري النجا ،  ستوياتوامل ا املستويات و درجة مؤيرات االجن
جيا أن يتميز التقـويم الرتبـوي بالشـمولية حيـث لـص      ،  عليها التقويم التكويين

ــاتذة     ــذ وأس ــن تالمي ــويني م ــاعلني الرتب ــع الل ــاج وأدوات مجي ــف ،  ومنه ويتص
أن للتقـويم دور   1971ويـرى بلـوم   ،  باالستمرارية واالنسجام مع األهداف املس رة

ي تتبعي يلعبه املعلم يف توجيه العملية الرتبوية ويرتكز على املعرفة وحتديـد  بنائ
كما أيار كذلك إىل الدور التجميعي واهتمامه بتحديـد املسـتويات   ،  درجة التمكن

وال ميكننـا أن ننسـى   ،  (91ص،  2011،  اليت توصـل إليهـا التالميذ)حممـد قـوار     
قات التعلم وحتديـد مـوابن القـوة    الدور التشخيصي العالجي يتمثل يف كشف معو

 اقرتا  احللول املناسبة لذلك. والضعف لدى املتعلمني مع

يبعد األستاذ عن مهامـه األساسـية    إن نقص التحكم يف املمارسات التقوميية
وتتأثر العملية التعليميـة وختلـو مـن    ،  وتصبح املعارف الدراسية معلومات ملككة

وان العملية التقوميية جد معقـدة يف العمليـة الرتبويـة وخاصـة     ،  إلنتاجيةواالتلاعل 
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ومبا أن التقـويم يت لـا حتديـد    ،  عندما يتعامل التلميذ مع مواقف حل املشكالت
الشيء املراد قياسه لذلك جيا حتديـد األدوات والوسـائل وبـرق القيـاس جلمـع      

 ة التعليمية.املع يات ويصبح هذا األمر صعبا عندما تتدخل متغريات يف العملي

كما جند يف املنايري والوثائق الرمسية عن و ارة الرتبية مقررات وأوامـر ال  
ــرراء   ا ويقبــل تعديلــها أ ل عــن فيهــا وال تقــام علــى ثنائيــة االتصــال بــني األخــذ ب

املمارســني يف امليــدان كمــا أن عمليــة التقــويم ال ختضــع لللســلة معينــة )علــي  
 درس يف التكـويين  كثريا ما يعتمد التقـويم  (2006نقال عن يوسف حنيش التعوينات

كمـا  ،  لـزمن ا وواملتمثـل يف املـرت أ   الرتبية البدنية والرياضية على القيـاس البسـيط  
والتقـويم يف هـذه   ،  يف املرحلـة الثانويـة   جاء يف منهاج الرتبيـة البدنيـة والرياضـية   

 وســلوكي ـر  إيـكالية عنــدما يتعلـق األمـر بتقـويم تصـرفات       ،  املـادة الدراسـية  
أن التقــويم يف الرتبيــة البدنيــة   1988Godboutحيــث أيــار،  التالميــذ)و ارة الرتبيــة(

واملهــارات احلركيــة وامليــدان املعــريف   ميكنــه ان ميــس عناصــر اللياقــة البدنيــة 
ميكـن  ،  Godbout)(232,p1988واالجتماعي العـابلي والتنسـيق بـني هـذه امليـادين     

على القيم والنتائج الـيت يتحصـل عليهـا بالنسـبة     لل الا أن يقيم أو يتعرف بسهولة 
لعناصر اللياقة البدنية وخاصة عنـدما يتعلـق األمـر بـاألبوال واملسـافات واأل منـة       

ولتلف األمر عن ذلك يف تقويم املهارات احلركية واأللعـاب اجلماعيـة   ،  والكتل
 حيث تتدخل جمموعة من العوامل تتحكم يف ذلـك وتتمثـل يف ا صـم والزميـل    

أمـا تقـويم اجلانـا املعـريف يف     م اللعبـة.  والقوانني اليت حتك والتلاعل فبما بينهما
مهـارات   الرتبية البدنية ميدان خصا ميكننا أن نوظـف املعـارف مـن أجـل اختبـار     

ــث أيــار إىل هــذه     ــا والتقــويم حي ــل والرتكي ــق والتحلي ــة واللهــم والت بي املعرف
إال انـــه ال تـــنص ،  بيداغوجيـــةلمهـــداف ال تصـــنيله يف Bloom املهـــارات بلـــوم

ومنـاهج الرتبيـة البدنيـة علـى التقـويم املعـريف هلـذه املـادة          املراسالت واملنايري
ــية ــم ،  الدراس ــة      1988Godboutقس ــة إىل أربع ــة البدني ــريف يف الرتبي ــتعلم املع ال

جمموعــات تتمثــل األوىل يف املعرفــة املرتب ــة بتصــرفات الــذاكرة واللهــم الــذي 
حكم يف امللاهيم وت بيق القوانني الـيت هلـا عالقـة بـبعض امللـاهيم      حيتاج إىل الت

حتديـد   واألخرية تتمثل يف إجيـاد احللـول لوضـعيات اإليـكال الـيت تتكـون مـن       
 القواعد اليت تكون سببا يف التنييم املتبع إلسرتاتيجية احللول اللعالة.

ــوعية    ــى املوض ــويم عل ــز التق ــا يرتك ــاس   كم ــات أدوات القي ــحة وثب وص
 وستخدمة اليت يستخدمها األستاذ يف مجـع البيانـات مـن اجـل ترتيـا ال لبـة أ      امل
ختبـار اكتسـاب   ا وملعـايري أ ا وحلكم على املستويات بعـد مقارنتهـا باحملكـات أ   ا

عـن مجـع    الكلاءات املخ ط هلا ويرتكز كذلك على موضوعية األحكام الصـادرة 
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مــن اجلانــا البعــد كمــا ميكــن تقــويم التلميــذ ،  ,MACCARIO)1985( املع يــات
)احلسـي احلركـي    االجتماعي العـابلي الـذي ال ينلصـل علـى البعـدين اآلخـرين      

واملعريف( وذلك من خالل تكيـف املـتعلم مـع الـزمالء والقـدرة علـى التجـاوب        
واالنضباط مع ا صم ولعا األدوار واحرتام القوانني واليت تعتـرب مبثابـة مؤيـرات    

السلوك عليها للحكم على املتعلم وتقويم البعـد  من خالهلا ميكن م ابقة  ومعايري
 االجتماعي العابلي.

ــويين   ــويم التك ــون التق ــن أن يك ــابات أ   وميك ــن النش ــة م ــد جمموع  وبع
ويسمى يف هذه احلالـة ب ريقـة األثـر الرجعـي حتـى يعـرف        التعليميةلوضعيات ا

 بـق  على عكـس ال ريقـة التلاعليـة الـيت ي    ،  املتعلمني توجههم قبل تدخل األستاذ
من أجـل إع ـاء تغذيـة رجعيـة سـريعة       التعليميةأثناء األنش ة  التقويم فيها األستاذ

وال ريـق االسـتباقية يف التقـويم مـن أجـل      ،  وفحص ا  وات اليت يتبعها التالميذ
 . ,Allal)1991( تعزيز وتعمق يف كلاءات التالميذ

بهـذه املهمـة   ويعترب األستاذ اللاعل األول يف التقويم التكـويين حيـث يقـوم    
 1985Allalوحسـا  ،  حبكم ببيعة عمله وعالقته املبايرة واملسـتمرة مـع التالميـذ   

ويف هـذه احلالـة نتحـدث علـى التقـويم      ،  للتلميذ كذلك دور يف التقويم التكويين
 ملتبادل بني التالميذ.ا والذاتي وكذلك جند التقويم التعاوني أ

كويين حسا املواقـف التعليميـة   وميكن لمستاذ أن لتار بريقة التقويم الت
،  ويست يع استعمال ال ريقة الرمسية أو منهجيـة ،  التعليميةاليت يوظلها يف العملية 

وتنميـة الدافعيـة لـديهم واإلحلـا  علـى املؤيـرات        كمالحية التالميذ وتشـجيعهم 
يـة واألجهـزة   واسـتخدام مجيـع األدوات التعليم  ،  لتقليل أو لزيـادة درجـة الصـعوبة   

والدخول يف التقويم الرمسي للتالميذ مـن   ام االختبارات جلمع املعلوماتواستخد
 اجل تنييم عملية التعلم.

ــة    يعتمــد التقــويم التكــويين علــى مجــع املعلومــات مــن املواقــف العملي
وأثنـاء العمليـة ميكـن لمسـتاذ أن حيـدد      ،  مية من اجل التقدير واختاذ القراريالتعل

ويف هــذه احلالــة عليــه أن يســتخدم القيــاس الكمــي األهــداف امللموســة يف األداء 
ــارات     ــارف وامله ــويم املع ــة ولتق ــة البدني ــويم عناصــر اللياق ــك يف تق ــر ذل  وييه

)1989(Dasse,      ــض ــي يف بع ــاس الكيل ــف القي ــى توظي ــتغين عل ــن أن نس ال ميك
وميكن أن نستخدم جمموعة مـن الوسـائل واألدوات   ،  املهارات اليت تستدعي ذلك

وإيراك أدوات املالحية حسا وضـعية الـتعلم   ،  ي وقوائم املراقبةكالسلم التقدير
إىل أهميـة الـدور الـذي يلعبـه املالحـ  ودور      1989Dasseلتقليل من الذاتية وأيـار  
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م ابق لمدوات وعليه أن يكون صادقا وسويا يف رؤيتـه وقـادرا علـى الوصـول إىل     
البـد مـن وضـو      وحتى تكون املالحية ناجحة املوقف مع حتديد نقاط القياس.

ــة   فاألهــدا ــات رقمي ــل املشــاهدات إىل بيان ــة حتوي ــدرة عل ــى ،  والق ــدرة عل والق
 (.2011،  استعماهلا عند احلاجة )حممد صاحل احلثروبي نقال عن حممد قوار 

وللتقويم التكويين إجراءات متعددة ميكن لمستاذ إتباعهـا ابتـداء مـن تبـيني     
مجـع املعلومـات عـن عمليـة      رور إىلاألهداف ومعايري النجا  وعرضها قبل املـ 

ألن التلميذ يتساءل يف البداية ماذا ينتيـر منـه يف   ،  التعلم ثم اختاذ القرار يف تنييمه
،  عملية التعلم وال يست يع معرفة ذلك إال بعـد عـرل األهـداف ومعـايري النجـا      

كمـا ميكـن   ،  ويف هذه احلالة ميكن أن يكون االتصال يلاهي مع مجيع التالميـذ 
أن يكون عن بريق عرل توضيحي يأنه توضـيح كيليـة إجـراء مهـارة يف نشـاط      

،  يـريط  بدني معني وميكـن أن يكـون مـن قبـل األسـتاذ أو تلميـذ أو عـن بريـق        
وميكن أن تكون كتابية آو رسم أو صـورة أو عـن بريـق اإلعـالن. وختتلـف هـذه       

،  سـتاذ عنهـا  البيداغوجية حسا كل أستاذ واملعلومات الـيت يبحـث األ   تالسلوكيا
ومؤيـرات االجنـا  يف البدايـة ثـم تكرارهـا يف       وعلى األسـتاذ أن حيـدد األهـداف   

معايري النجا  حتى يسـت يع فيمـا بعـد القـدرة علـى       وسط عملية التعلم مع عرل
درجة الـتعلم السـتخدامها يف تنيـيم     مجع املعلومات اليت عن بريقها حيكم عن

 .  التعليميةالعملية 

ويف الكـثري مـن األحيـان    ،  املعلومات عن عملية التعلممجع  تتعدد بريقة
يقوم األستاذ بهذه العملية من اجل إع ـاء التغذيـة الراجعـة اللوريـة للتالميـذ سـواء       

أو كتابيـة   كما ميكنه مجع هذه املعلومات ب ريقة يلهية،  كانت فردية أو مجاعية
التالميذ داخل القسـم  ونيرا لكثرة عدد ،  عن بريق ب اقة مالحيه فردية أو مجاعية

وتعديه أكثر من مخسة وثالثـون يف القسـم فـال يسـت يع األسـتاذ مالحيـة مجيـع        
فيض ر يف هذه احلالة االستعانة بالتالميذ للقيام بالتقويم التكويين وذلـك  ،  التالميذ

ــذاتي للمــتعلمني    وحســا ،  عــن بريــق التقــويم عــن بريــق األقــران والتقــويم ال
1983Neil ذ العمل مع األقران عندما جيدون صعوبة يف اجنـا  املهمـة   يلضل التالمي

الـذاتي والتقـويم    أن التالميذ قادرين على التقويم  1988Godbout كما بني،  احلركية
عن بريق األقران عندما يكون العمـل منيمـا. ويسـاعد كـذلك التقـويم الـذاتي يف       

 تنمية االستقاللية لدى املتعلمني من التالميذ.

العمليتني السابقتني تأتي عملية تنيـيم عمليـة الـتعلم الـيت ترتكـز      عند نهاية 
على حتليل املعلومات اليت مجعناها عن تعلم التالميذ ان القا من وضع وحتديـد  
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وبعد دراسـتها ميكننـا التـدخل لضـبط ومراقبـة وتنيـيم       ،  األهداف ومعايري النجا 
لـتعلم وسـيلة وآليـة ألسـتاذ     تنيـيم عمليـة ا   1996Thiamواعترب،  التعلم لدى التالميذ

الرتبية البدنية حتى يست يع مراقبة األداء. وجنزم أن األستاذ الذي ينيم عمليـة الـتعلم   
متعلميه أن يصـلوا إىل درجـة اإلتقـان وحتقيـق األهـداف املتبعـة واجنـا          ميكن ل

 وويسـتدعي الوقـت واملكـان احملـدد التـدخل إمـا اللـوري أ       ،  الكلاءات املسـ رة 
 مدمج يف تنييم وضـعيات الـتعلم   يكون التدخل اللوري 1991Alalسا ملؤجل وحا
ــذه واألدوات    ،  ــة لتلاعــل األســتاذ مــع تالمي ــتعلم نتيجــة فوري ألن تنيــيم نشــاط ال

وعليه ميكن أن نقول أن عملية التنييم اللورية عبـارة  ،  املستخدمة يف عملية التعلم
تنييم وضـبط لعمليـة الـتعلم    أما التنييم املؤجل يعرب عن ،  عن بريقة غري رمسية

 بعد األداء اللعلي للتالميذ.

يوجد اختالف بني التالميذ يف مستوى الت ور واسـتيعاب وحتقيـق األهـداف    
وان القا من عملية التقويم التكويين ميكننـا تكييـف التعلـيم وبرقـه مـن      ،  التعليمة

لـيم يـكال   ويأخذ تنيـيم الـتعلم يف سـياق تكييـف التع    ،  أجل توجيه عملية التعلم
حسـا درجـة   ،  (,1991Allal) استباقي مـن أجـل تعزيـز وتعميـق كلـاءات التالميـذ      

ــتوى الصــعوبة   ــد ومس ــدافواالتعقي ــتاذ   أله ــن لمس ــتخدمة. وميك واألدوات املس
استعمال عدة مهمات حركية أو وضعيات تعلم بالتوا ي حسـا مسـتويات تقسـيم    

ل يف اكتسـاب أو حتقيـق   ويست يع كذلك تغيري الوضـعيات إذا الحـ  فشـ   ،  القسم
 األهداف.

 منهةية البحث اإلجرائية:

 يف دراستنا املنهج الوصلي لتالؤمه مع ببيعة الدراسة. اتبعنا املنهج املتبع:ـ 

يتحـدد جمتمـع البحـث يف أسـاتذة الرتبيـة البدنيـة        اجملتمع وعينـة البحـث:  ـ 
وتتكون عينـة البحـث   ،  والرياضية يف التعليم الثانوي احلائزين على يهادة ليسانس

 مت اختيارهم بال ريقة العمدية من والية الشلف وغيليزان.ة أستاذ من

 خصائص عينة الدراسة:ـ 
 عدد األفراد اخلربة)السنوات(

 14 10ـ  0
 12 20ـ  11
بعد االبالع على أدبيات اجلانـا النيـري وا ـاص باملمارسـة      ـ أداة البحث:

تعكـس   يتكون مـن معلومـات عامـة   ،  اجنا  استبيانمت ،  التقوميية يف جمال الرتبوي
كمـا ت رقنـا يف اجلـزء الثـاني مـن      ،  ا ربة والشهادة املتحصل عليها لعينـة الدراسـة  
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ويعكــس اجلـزء الثالــث كيليـة مجــع   ،  األداة إىل عـرل األهـداف ومعــايري النجـا    
يـة تنيـيم   إىل كيل املعلومات عن عملية التقويم التكويين وت رقنا يف العنصـر الرابـع  

 عملية التعلم.

إن صدق احملكمني مـن أكثـر األنـواع يـيوعا ملعرفـة       صـدق أداة البحـث:  ـ 
حمتـوى األداة   حيـث يعكـس   صدق احملتوى وتناسـبه مـع اللرضـيات امل روحـة    

ومت يف البدايـة  ،  لبحـث ا ووالقدرة على مجع املعلومـات عـن مـتغريات الدراسـة أ    
تحكـيم االسـتبيان مـن    لاملختصـني   عرل االستبيان على جمموعـة مـن األسـاتذة   

ووضو  حمتوى فقراته ومدى قياسـها  ،  حيث مالئمة أسئلته لللرضيات امل روحة
ــى   ،  ملســتخدمةللمؤيــرات ا ــاق عل ــاع مالحيــات احملكمــني مت االتل وبعــد إتب

مت بر  جمموعة مـن األسـئلة علـى أيـكال     ،  االستبيان امل بق يف وضعه احلالي
ــة وا،  خمتللــة ــا املغلق ــارات منه واســتخدمنا أســئلة ،  مللتوحــة واملتعــددة االختي
تو يع االسـتبيان علـى   أما بالنسبة ل،  درجة سلم ليكرت بتدرج رباعي علىاختيارية 

 .05/05/2014اإلجابات يف يوم سرتجعت وا 01/05/2014يوم يف  األساتذة مت

 حتليل ومناقشة النتائج:ـ  

تتكون عينـة البحـث مـن أربعـة عشـر أسـتاذا        : حتليل املع يات العامةـ   1
 اأسـتاذ  12أما اجملموعة الثانية تتكـون مـن   ،  سنوات10و 50ذوي خربة ترتاو  بني 
 كل أفراد العينة متحصلني على يهادة ليسانس.،  سنة20و 11ذوي خربة ترتاو  بني

ممارسات أسـتاذ الرتبيـة البدنيـة جتـاه يـر  األهـداف وعـرل معـايري         ـ   2
 يف درس الرتبية البدنية والرياضية.النجا  
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 نادرا أحيانا غالبا دائما وضعية تعلم جديدة يف الوقت الذي يتم فيه تقديمـ  
 04 04 07 11 يتم شرح الواجب الوضعية

 06 06 06 06 لغرض من الواجب احلركياو أيتم تقديم اهلدف 
 07 06 06 05 يتم تقديم معايري النجاح للواجب احلركي

 10 05 06 02 حتديد معايري النجاح بشكل كمييتم 
 04 09 08 05 لعاما والنجاح بطريقة التنفيذ الكلي أ يتم حتديد املعايري
 07 09 05 05 النجاح بطريقة التنفيذ حمددة يتم حتديد املعايري

 12 06 04 04 تطلع التالميذ على معايري النجاح باألسلوب اللفظي
 22 03 01 00 النجاح كتابيا تطلع التالميذ على معايري

 22 03 00 01 يتم عرض معايري النجاح بواسطة امللصقات
 07 08 04 07 يتم إظهار معايري النجاح عن طريق منوذج توضيحي من قبل األستاذ

 07 10 08 02 يتم اظهار معايري النجاح عن طريق منوذج توضيحي من قبل تلميذ
 نادرا أحيانا غالبا دائما عدد مرات عرض معايري النجاح

 08 05 08 05 مرة واحدة عندما يتم تقديم وضعية التعلم جديدة
 04 06 09 07 يف الكثري من املرات أثناء وضعية التعلم

 06 05 10 05 يتم اجناز الوضعية من قبل التالميذ وبعد ذلك يتم ابراز معايري لنجاح
 من خالل اجلدولني السابقني نالح  ما يلي:

السـتجابة  مـن أجـل ا   نصف عينة البحث على ير  الواجا للتالميذ أبلعتنا
واحد على سـتة مـن عينـة البحـث اهلـدف مـن الواجـا يف كـل          ويقدم،  للوضعية
وال يتم حتديـد معـايري النجـا  بشـكل     ،  غالبا ما يقدمه والسدس األخر،  اليروف
أسـاتذة علـى ابـالع     04وكشـف  ،  وهناك من حيـدده ب ريقـة األداء الكلـي   ،  كمي

 وال ريقـة أ  ااسـتخدمو ة وال يوجـد أسـاتذ  ،  عايري النجـا  بشـكل لليـي   مب التالميذ
وعنـدما  ،  وال عـن بريـق امللصـقات   ،  لعرل الكتابي يف عـرل هـذه املعـايري   ا

ت رقنا إىل عدد مـرات عـرل معـايري النجـا  تكـررت نلـس النسـبة الدالـة علـى          
أساتذة على هذه املعـايري يف   05حيث أكد ،  األساتذة املستخدمني ملعايري النجا 

أسـاتذة علـى تكرارهـا عـدة مـرات أثنـاء        07كمـا أكـد   ،  التعليميـة بداية الوضـعية  
 الوضعية.

يقـوم التقـويم يف درس الرتبيـة البدنيـة والرياضـية علـى حتديـد        ،  يف البداية
بوية الـيت  وقبل ذلك جيا أن حتدد نوايا التعلم واحرتام ا  وات الرت،  اهلدف بدقة

واملتمثلة يف إتباع الت ور البيداغوجي للتعلم احلركـي والـذي   ،  أستاذ املادة يتبعها
حكم األستاذ الذي ييهره على كميـة  و،  من اهلدف الذي حدده األستاذ ينجز ان القا

ويعتـرب األسـتاذ املسـهل والوسـيط حتـى      ،  وكيلية التعلم املنجز من قبـل التالميـذ  
 اغوجية لدى التالميذ.يوجه ا  وات البيد

كمـا  ،  جيا أن يشكل التخ يط املنجـز وامل بـق نق ـة بدايـة لكـل تعلـيم      
ميكن أن يكون التقويم يف بداية لقاء مع التالميذ فعاال من أجل حتديـد مسـتويات   
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حيـدد التقـويم التكـويين أداء    ،  ديد أحسن خت يط للحصص التعليميةالتالميذ وحت
التالميـذ   تحيث ال تقارن سلوكيا،  نة مبعايري النجا التالميذ يف مهمة حركية مقار

 مبعايري جمموعة ولكن مبعايري النجا  املرتب ة باملهمة احلركية.

دور األستاذ أثناء عملية ـ  كيفية مجع املعلومات يف التقويم التكويين:ـ  3

 التعلم.

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 مالحظة أداء التالميذ 12 8

 تصحيح األخطاء 12 12
 التذكري باألهداف واملعايري 6 2
 إدخال بعض التعديالت 7 4
 مساعدة التالميذ الذين لديهم صعوبات 10 9

،  من خالل اجلدول أعاله نالحـ  أن جـل األسـاتذة يراقبـون أداء تالميـذهم     
واألخـرى تسـاعد   ،  وجمموعة تـدخل بعـض التعـديالت   ،  فهناك من يذكر باهلداف

لديهم صعوبات. وملعرفة قيام األساتذة بالتقويم أثناء أداء الوضـعيات  التالميذ الذين 
 أسلله. مجعنا املعلومات املبينة يف اجلدول

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 6 5
 غالبا 3 6

 أحيانا 1 0
 نادرا 3 3

قـل  أيؤكد هذا اجلدول ما جاء يف اجلدول الـذي سـبقه حيـث مت التأكـد أن     
األساتذة حياولون القيام ومتابعـة عمليـة التقـويم أثنـاء وضـعيات الـتعلم       من نصف 

ولتحديـد اللائـدة مـن التقـويم الـذي      ،  حيث يذكرون باملعايري ويدخلون تعديالت
 يقومون به األساتذة حتصلنا على ما يلي :

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
  التقويم تشجيع التالميذ 9 5
 التقويم زيادة الدافعية 8 5
 التقويم الحرتام التالميذ للتعليمات 8 4

( اسـتخدام التقـويم مـن أجـل  يـادة الدافعيـة       20 ــ 11أجاب أساتذة ا ربة )
وكانت إجاباتهم اكـرب مـن األسـاتذة ذوي     وتشجيع التالميذ و يادة احرتام التعليمات

مجيـع  أما فيمـا لـص يـكل التقـويم املتبـع أجـاب       ـ   . ( سنوات10ـ   5ا ربة )
 األساتذة إتباعهم التقويم الشلهي:
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 تدخالت األستاذ أثناء التقويم:ـ  

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 الرتكيز على الشرح 3 3
 تصحيح األخطاء 7 6
 ال شيء 2 5

علــى تصــحيح  13يركــز جمموعــة مــن األســاتذة وقــدرة عــددهم حبــوالي  
 . أساتذة يستخدمون الشر  06األخ اء منهم 

 املالحظة اليت يقدمها األساتذة أثناء التقويم: طريقةـ  
 نادرا أحيانا غالبا دائما املالحظات تقديم

 00 02 06 18 املالحظات بشكل مجاعي. يتم تقديم
 09 11 05 01 املالحظات بشكل جمموعات مصغرة داخل الفوج يتم تقديم
 10 07 03 06 املالحظات بشكل فردي. يتم تقديم

اجلدول أعاله أن أغلبية األساتذة يقدمون مالحياتهم أثنـاء  نالح  من خالل 
التقويم بشكل مجاعيا وتتوافق هذه اإلجابة مع ما جاء يف اجلدول أعاله الذي يـبني  

 يف حمتواه عدم ت رق األساتذة إىل تقسيم القسم إىل مستويات تعلمية.

 نة. كيفية تدخل األساتذة أثناء التنفيذ التالميذ ملهمة حركية معيـ  
 نادرا أحيانا غالبا دائما أثناء تنفيذ مهمة معينة

 00 06 05 15 جملموعةا وجلميع أفراد الفوج أ
 08 08 10 00 جملموعة مصغرةـ  

 10 09 04 03 بشكل فردي
من خالل اجلدول أعاله يتم التدخل يف تقويم التكويين للتالميـذ أثنـاء األداء   

،  أساتذة غالبـا مـا يـتم التـدخل جملموعـات صـغرية       10وأجاب ،  بشكل مجاعي
يعكـس هـذا التـدخل ربـح     ،  أستاذ بني أحيانا ونـادرا بالتـدخل اللـردي    18 جابوأ

وال يـثين  ،  للوقت إال انه يتنافى مع بيداغوجية اللروق بني التالميذ يف عملية التعلم
داف و معـايري  هذا التدخل على التالميذ من لديهم صـعوبة يف الـتعلم أو فهـم األهـ    

 النجا  وعدم القدرة على التحكم يف مؤيرات األداء

 نادرا أحيانا غالبا دائما بعد تنفيذ مهمة معينة
 02 03 08 13 جلميع أفراد الفوج أو اجملموعة

 10 07 07 02 ـ جملموعة مصغرة 
 10 06 05 05 بشكل فردي

بـني دائمـا وغالبـا    يالح  من خالل اجلدول أعاله أن أغلبية األساتذة أجابوا 
،  النتهـاء مـن مهمـة حركيـة معينـة     ا وأ التالميذ بعد تنليـذ  يف تدخالتهم مع مجيع
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ونؤكـد مـرة   ،  وقليل من األساتذة يتدخلون لصاحل جمموعة صغرية أو بشكل فرديا
عـادة  واثانية أن التدخل اجلماعي أثناء التقويم التكـويين سـواء لتصـحيح األخ ـاء أ    

 ملعايري ينقص من أداء التالميذ املتلوقني.ا وعرل األهداف أ

 نادرا أحيانا غالبا دائما التدخل يف نهاية املمارسة)بعد وضعية التعلم(
 02 04 04 16 جملموعةواجلميع أفراد الفوج أ

 08 09 09 00 جملموعة مصغرةـ  
 11 08 04 03 بشكل فردي

اللـوج الرتبـوي أثنـاء     تدخل جل األسـاتذة لصـاحل  ،  يتبني من اجلدول أعاله
وتعكـس هـذه   ،  غالبـا  ب 04دائمـا و  أسـتاذ ب  16حيـث أجـاب   ،  نهاية املمارسة

 واالبتعاد عـن تشـكيل أفـواج وحتديـد     تاللرو قااإلجابات االحنيا  عن بيداغوجيا 
إيــراك التالميــذ يف عمليــة مجــع املعلومــات ـ    مســتويات الــتعلم بــني التالميــذ.

اجلزء ب ـر  سـؤال حـول إيـراك التالميـذ يف التقـويم       استهل هذا  والتقويم الذاتي:
 الذاتي حيث حتصلنا على إجابات عينة البحث املبينة يف اجلدول أسلله:

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 1 3
 غالبا 5 6

 أحيانا 2 3
 نادرا 4 2

نالحــ  مــن اجلــدول أعــاله أن األســاتذة ال يركــزون كــثريا علــى اســتخدام  
بـني دائمـا    ( سـنة 20ـ  11 ربة ) أساتذة 06التالميذ يف التقويم الذاتي حيث أجاب 

 بني دائما وغالبا. (10ـ  5أساتذة ) 09وأجاب ،  وغالبا
 نوع التقويم الذاتي:ـ   

 نادرا أحيانا غالبا دائما السلوك
 10 06 06 04 التقويم الذاتي كميايكون ـ  
 06 08 07 04 يكون التقويم الذاتي من حيث األداء العام .ـ  
 07 06 06 07 يكون التقويم الذاتي من حيث الكيفية اخلاصة لتنفيذ األداءـ  

ونلــس اإلجابــة ،  أســاتذة علــى اســتخدام التقــويم الــذاتي الكمــي 04أجــاب 
أسـاتذة علـى اسـتخدام     07وأجـاب  ،  األداء العـام بالنسبة للتقويم الذاتي مـن حيـث   

 الكيلية ا اصة لتنليذ األداء.
 إيراك التالميذ يف التقويم عن بريق األقران:ـ   
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 نادرا أحيانا غالبا دائما السلوك
 07 09 06 04 أقرانهم . ةلتالميذ للقيام بالتقويم بواسطا وتدع،  أثناء وضعية التعلم

 10 08 08 00 كمياويكون هذا التقويم ـ  
 04 07 07 08 يكون هذا التقويم من حيث األداء العام .ـ  
 05 01 14 06 من حيث الطريقة اخلاصة لتنفيذ  ميكون هذا التقويـ  

ــع    04  ــق األقــران يف مجي ــذ يف التقــويم عــن بري أســاتذة يشــركون التالمي
 علـى التقـويم الكمـي   إال أنهم يبتعـدون  ،  أساتذة يف أغلبية احلاالت 06الوضعيات 

يركـزون علـى ال ريقــة    06أسـاتذة يركـزون علـى التقـويم مـن حيـث األداء و       08و
 ا اصة بالتنليذ.

 طريقة إشراك التالميذ يف عملية التقويم :ـ  

 نادرا أحيانا غالبا دائما استخدام أسلوب التقويم عن طريق األقران
 18 05 03 00 البطاقات بطريقة غري رمسية استخدام

 08 08 04 03 يتم اختيار القرين من قبل التلميذ
 07 05 10 06 تبادل األدوار بني التالميذ ملالحظة الصواب واخلطأ

 02 04 08 12 هلذه العملية ويعني األدوار لذي ينظما واألستاذ ه
 05 05 07 09 يغري األستاذ األدوار بعد التقويم وإبداء املالحظات

 05 02 06 13 حيدد األستاذ معايري التقويم 
 09 08 06 03 يتم استخدام شبكة مالحظة

 06 06 03 11 يسمح للتالميذ بالنقاش بعد التقويم
وال يـتم  ،  ال يستخدم األسـاتذة الب اقـات جلمـع املالحيـات بـني التالميـذ      

حسـا  10اىل 06وأجاب األسـاتذة مـن   ،  الرتكيز على اختيار القرين من قبل التلميذ
،  دائما وغالبا على تبـادل الـدوار بـني التالميـذ ملالحيـة الصـواب وا  ـأ        ترتيا

مـن حيـث تعـيني األدوار وتغيريهـا وإبـداء       لـذي يـنيم هـذه العمليـة    ا وواألستاذ ه
كما نالحـ  أغلبيـة األسـاتذة ال يسـتخدمون     ،  املالحيات وكذلك حتديد املعايري
،  على تدرج أحيانا ونـادرا علـى الرتتيـا    09و 08يبكة املالحية حيث أجاب بني 

 ونصف األساتذة يسمحون للتالميذ بالنقاش بعد التقويم حيـث ينمـي هـذا السـلوك    
 القدرة على االستقاللية وإبداء الرأي.  

 التقويم عن بريق األقران: دور األستاذ أثناء وضعية

 نادرا أحيانا باغال دائما الدور الذي تقوم به أثناء التقويم عن طريق األقران 
 13 09 03 01 املالحظة دون التدخل

 04 02 10 10 والتشجيع املالحظة والتدخل لتصحيح
 05 02 06 13 السيطرة على االنضباط 

 09 10 03 04 إعادة املعايري والتعليمات
من خالل هذا اجلدول توضح إجابـات األسـاتذة التـدخل لتشـجيع التالميـذ      

أسـتاذا علـى التـدخل مـن أجـل       19كمـا أجـاب   ،  بيـنهم  على مواصلة التقويم فيما
أساتذة فقط يعـدون املعـايري والتعليمـات أثنـاء      07 إال أنه،  السي رة على االنضباط
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 التدخل.

 استخدام شبكة املالحظة املستخدمة يف مجع املعلومات ونوعيتها واملعايري املرتكزة عليها:ـ   

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 4 5
 غالبا 2 3

 أحيانا 3 3
 نادرا 2 3

،  من خالل اجلدول الذي ميثـل اسـتخدام يـبكة املالحيـة أثنـاء املمارسـة      
أسـاتذة يسـتخدمون يـبكة املالحيـة يف كـل       09اتضح لنا من خالل اإلجابات أن 

 أساتذة يف غالبية احلاالت. 05احلاالت و

 نوع شبكة املالحظة املستخدمة:ـ  
 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)

 سلم تدرجي حيدد جمموعة من املستويات 5 5

 قوائم حتدد جمموعة من معايري للمراقبة 5 8
 شيء أخر 0 0

يستخدم كل من األساتذة تبعا ملتغري ا ربة سلم تدرجيي حيـدد جمموعـة   
من املستويات وقوائم حتدد جمموعة من املعايري للمراقبة حيث بل  عـدد هـؤالء   

 من عينة البحث. 12األساتذة 

 أهمية شبكة املالحظة من وجهة نظر األساتذة:

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 تسمح بتحديد نسبة النجاح لدى التالميذ 6 5
 تسمح بتحديد نوعية التحكم يف الواجب احلركي 5 3
 تسمح بتدخل األستاذ لتصحيح األخطاء 6 5
 تسمح مبراقبة تطور مستوى التالميذ 6 8

أهمية املالحية من وجهة نيـر األسـاتذة الـذين يسـتخدمون يـبكة       تعددت
أستاذ أهميتها من حيث حتديد نسبة جنا  لدى التالميـذ   11حيث يرى ،  املالحية

مـن   08أمـا  ،  ومراقبـة ت ـور مسـتوى التالميـذ    ،  وتسمح كذلك بتصـحيح األخ ـاء  
 األساتذة يرون أهميتها يف مساعدة األستاذ يف تصحيح األخ اء.
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 اجلوانب اليت يركز عليها أثناء املالحظة:ـ  

 نادرا أحيانا غالبا دائما تركيز االنتباه على: عند مالحظة التالميذ أثناء األداء يتم
 13 06 04 03 على اجلوانب الكمية

 08 03 06 09 على األداء الكلي
 05 04 05 12 على الطريقة اخلاصة للتنفيذ 

األساتذة انتبـاههم يف مالحيـة التالميـذ أثنـاء     من خالل اجلدول أعاله يركز 
 .األداء يف كل احلاالت على بريقة األداء ا اصة بالتنليذ واألداء الكلي

ال يقوم أكثر من نصـف عينـة البحـث بـالتقويم      تعليق على النتائج السابقة:ـ 
تشـجيع   والذين يقومون بهـذه العمليـة هـدفهم   ،  أثناء أداء وضعيات التعلمالتكويين 

ويركزون يف ذلكعلى الشـر   ،  التذكري باحرتام التعليمات و التالميذ و يادة الدافعية
،  أغلبية األساتذة على مالحية التالميـذ بشـكل مجـاعي    يعمل،  وتصحيح األخ اء

 وال يستخدمون األفواج املصغرة اليت تعكس مستويات التعلم.

 نهايـة املهمـة   عند تنليـذ املهمـة وكـذلك يف    أستاذ 20 كما يتدخل أكثر من
،  بشـكل فـردي   والقليل منهم يتدخل،  احلركية من قبل التالميذ جلميع أفراد القسم
الحينا من خالل إجابات األسـاتذة أنـه   ،  أما فيما لص إيراك التالميذ يف التقويم

ــذاتي  ــران  يوجــد نقــص كــبري يف اســتخدام التقــويم ال ــق األق ،  والتقــويم عــن بري
يستخدمون هذا التقويم يسـتعملون جمموعـة مـن ال ـرق إليـراك      واألساتذة الذين 

ويرتكز تغـيري الـدور علـى األسـتاذ كمـا      ،  التالميذ تتمثل يف تبادل التالميذ لمدوار
حيدد هـذا األخـري معـايري النجـا  والسـهر علـى املالحيـة واالنضـباط والتـدخل          

 والتشجيع على التعلم.

السـلم   يركـزون علـى  و،  الحيـة تستخدم فئة قليلـة مـن األسـاتذة يـبكة امل    
حتدد جمموعـة مـن    إضافة إىل قوائم،  د جمموعة من املستوياتيحدلتالتدرجيي 

وتعددت أهمية يبكة املالحية من وجهة نيـر األسـاتذة حيـث    ،  املعايري للمراقبة
متثلت يف حتديـد نسـبة النجـا  ونوعيـة الـتحكم يف الواجـا احلركـي والتـدخل         

 الت ور. لتصحيح األخ اء ومراقبة

،  يعمــل األســتاذ أثنــاء ممارســة التالميــذ علــى مالحيــة وتســجيل الضــعف
والتدخل يف املكان املناسا بعـد أن حيـول أو يع ـي    ،  لدى املتعلمني لنقائصوا

ألن التقويم عبـارة عـن   ،  وعناصر التعلم املكملة لعملية التقويم ؟ للتالميذ األهداف
لبدنيـة والرياضـية األخـذ ب ريقـة تسـمح      يلرل على أستاذ الرتبية ا،  سياق حكمي

ذلك جيا عليـه أن يسـتخدم أدوات الـيت    ل،  بتنمية جوانا التعلم للتالميذ وإلجنا 
مجـع املعلومـات عـن     تتعدد بريقـة ،  تسمح له مبراقبة ت ور عملية تعلم التالميذ
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 ويف الكثري من األحيان يقوم األستاذ بهـذه العمليـة مـن اجـل إع ـاء     ،  عملية التعلم
كمـا ميكنـه مجـع    ،  التغذية الراجعة اللورية للتالميذ سواء كانت فردية أو مجاعيـة 

أو كتابيــة عــن بريــق ب اقــة مالحيــه فرديــة أو  هــذه املعلومــات ب ريقــة يــلهية
ونيرا لكثرة عدد التالميذ داخل القسم وتعديه أكثر مـن مخسـة وثالثـون    ،  مجاعية

فيضـ ر يف هـذه احلالـة    ،  التالميـذ يف القسم فال يست يع األسـتاذ مالحيـة مجيـع    
االستعانة بالتالميذ للقيام بالتقويم التكويين وذلـك عـن بريـق التقـويم عـن بريـق       

يلضـل التالميـذ العمـل مـع     1983Neilوحسـا  ،  األقران والتقويم الذاتي للمـتعلمني 
  1988Godbout كمـا بـني  ،  األقران عندما جيدون صعوبة يف اجنا  املهمـة احلركيـة  

الـذاتي والتقـويم عـن بريـق األقـران عنـدما يكـون         أن التالميذ قادرين على التقويم
العمل منيما. ويساعد كذلك التقويم الذاتي يف تنميـة االسـتقاللية لـدى املـتعلمني     

أنه من خالل النتائج غالبا ما يستخدم األساتذة التقويم الـذاتي غـري    إال،  من التالميذ
ويستندون علـى التقـويم العـام لـمداء وكـذلك علـى       ،  مركزين على التقويم الكمي

ويف الكثري من األحيان يستعمل األساتذة التقويم عن بريق األقـران  ،  بريقة التنليذ
غـري  ،  وتشجيع التالميذ والسـهر علـى االنضـباط   ،  األساتذة مالحيني أغلبيةويبقى 

 علـى  نيالباحثني الرتبويوأيار الكثري من ،  مبالني بإعادة التعليمات ومعايري النجا 
اختالف توجهاتهم بضرورة تنميـة قـدرات التقـويم الـذاتي للمـتعلمني والتنويـع يف       

 ,Paquay et al,993,1(Allal et al Campanale 1995,1990,اسـتخدام خمتلـف األنـواع    

وال ميكن للتلميذ تقويم نلسه أو قرينه دون أن يساعده األسـتاذ يف حتديـد    ,1997(
وتعـيني الـدور   ،  ايري النجا  حسـا مسـتويات الـتعلم لـدى التالميـذ     األهداف ومع

كما ميكن لمستاذ التعـاون مـع التلميـذ يف    ،  احملدد من للتلميذ يف التقويم الذاتي
التقويم الذاتي من خالل إجراء ب اقة مالحية يستند عليها لتسـجيل مؤيـرات األداء   

 .اليت مت اجتيا ها

 :التعليميةتنظيم وتوجي  األستاذ للعملية ـ  4

 شرح األستاذ ألسباب النةاح والفشل عند اجناز املهام احلركية:ـ  

ــرحون      ــاتذة يش ــة األس ــاله أغلبي ــكل أع ــن خــالل اجلــدول والش نالحــ  م

واألقليـة ال تتخـذ   ،  واللشل عنـد اجنـا  املهـام احلركيـة    لتالميذهم أسباب النجا  

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 6 7
 غالبا 4 4

 أحيانا. 1 1
 نادرا 1 2
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ولكـن  ،  نلس املنوال بل أحيانا ونادرا ما تت رق إىل ير  أسباب النجـا  واللشـل  
األسـاتذة ال   ال يكون هلذا الشر  داللة وأثر على التغذيـة الراجعـة للتالميـذ مـا دام    

إضـافة إىل ذلـك   ،  يت رقون إىل ير  األهداف ومعـايري النجـا  يف بدايـة النشـاط    
على األساتذة اسـتخدام وسـائل مالحيـة قيمـة ويف مكانهـا احملـدد و منهـا حتـى         

 يتسنى للتالميذ فهم األخ اء اليت يسق ون فيها.

 احرتام الوقت احملدد لكل وضعية تعلم:ـ  

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 2 7
 غالبا 6 3

 أحيانا 3 4
 نادرا 1 0

اجلدول والشكل أعاله تلاوت يف إجابات األساتذة حسـا  نالح  من خالل 
يف ،  أساتذة باستخدام الوقت احملدد لكـل وضـعية تعلـم    07حيث أجاب ،  ا ربة
 ( إال أستاذين.20ـ  11ال حيرتم الوقت عند األساتذة ذوي ا ربة ) حني

 تغيري الواجب احلركي أثناء وضعية املمارسة البدنية:ـ  

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 2 3
 غالبا 4 6

 أحيانا 3 4
 نادرا 3 1

 دائما يغريون الواجا احلركي أثناء وضعية املمارسـة  أساتذة 03إىل  02من 
والباقيـة األخـرى مـن عينـة     ،  غالبا ما يغـريون الواجـا احلركـي    06إىل  04ومن، 

املالحيـة العلميـة   الن االبتعـاد عـن اسـتخدام    ،  الدراسة ال يبـالون بتغـيري الواجـا   
املبنية على مؤيرات االجنا  ومعايري النجا  ال تساعد يف حتديد وتنييم وتوجيـه  

 عملية التعلم.

 : التغيري م مج ل  مسبقا يكون هذاـ  

1 1 0 

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 2 0
 غالبا 3 4

 احيانا 2 2
 نادرا 5 10
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( 10ـ    5) أن األسـاتذة ذوي ا ـربة  نالح  من خالل الشكل أعاله واجلدول 
( 20ــ  11) أمـا األسـاتذة ذوي ا ـربة   ،  الذين يغريون الواجا ال يربجمون له مسبق
 الذين يغريون الواجا يربجمون له مسبقا.

 يكون التغيري عفويا.ـ   

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 دائما 3 2
 غالبا 2 3

 احيانا 3 1
 نادرا 4 9

يغـريون الواجـا احلركـي دون برجمـة يرتكـزون علـى        إن األساتذة الـذين 
بعدما يتصدى للتالميذ جمموعـة مـن الصـعوبات تقـف عائقـا أمـام        التغيري العلوي
 عملية التعلم.

 مالحظة إخفاق التالميذ يف عملية التعلم التصرف عند كيفيةـ  

 اخلربة (ـ 20 11) (ـ 10 5)
 اعادة اقرتاح النموذج من قبل األستاذ أواحد التالميذ 8 6
 تكرار الواجب احلركي 10 9
 يتم التدخل عن طريق الشرح اللفظي 7 8
 تغيري أسلوب التعلم 8 5
 تغيري الواجب احلركي  3 4

   
 التحقق من عوامل اإلخفاق لدى التالميذ 07 07   

 19تكـرار ميثـل إعـادة اقـرتا  النمـوذج و      14من خالل اجلدول أعاله يوجد 
تكرار يركز على تكرار الواجا ونلس التكرارات السابقة تتدخل عن بريق الشـر   

أسـاتذة   03و،  تكـرار يقـوم فيـه األسـاتذة بتغـيري األسـلوب       15كما يوجد ،  اللليي
كمـا أكـد   ،  أجابوا بتغيري الواجا حيث تتوافق هذه اإلجابة مع اجلـدولني السـابقني  

يعتمد نيام تنيـيم وتوجيـه الـتعلم علـى      ، تكرارا من التحقق يف سبا اإلخلاق 14
ببيعة املعلومات اليت مجعها األستاذ وكيلية معاجلتهـا مـن أجـل إحـداث عمليـة      

حيث يلعا التقويم الذاتي أهمية كربي يف توجيه وتنييم عمليـة  ،  التقويم التكويين
 لمـه منه يست يع التلميذ تقويم أدائه واالسرتاتيجيات ووضعيات تع،  التعلم والتعليم

ومن خالهلا يست يع األستاذ أن يقوم كلـاءات التالميـذ ويراجـع حمتـوى الـدرس      ، 
واالسرتاتيجيات البيداغوجية املتبعة يف غالا األحيـان يـتم يـر  أسـباب النجـا       

وأغلبيـة األسـاتذة ال حيرتمـون وقـت وضـعية      ،  واللشل عند اجنا  املهمة احلركية
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والـذين  ،  بتغيري الواجـا احلركـي   الونحيث جند نصف عينة البحث ال يب،  التعلم
 بل يرتكزون على التغيري العلوي.،  يغريون الواجا ال يربجمون له مسبقا

يوجد نصف من عينة البحث من األساتذة يقومون بإعادة النموذج وتكـرار  ـ  
 الواجا احلركي والتدخل من أجل الشر  والتحقق من عوامل اإلخلاق.

 جيا احلصول على مع يات قبل اختاذ القـرار وللحكم على عملية التعلم ـ 
 وال ريقة املثلى يف ذلك املقارنة بني خصائص املالحية مع معايري.، 

عند نهاية العمليتني السابقتني تأتي عملية تنييم التعلم الـيت ترتكـز علـى    ـ  
حتليل املعلومات اليت مجعناها عـن تعلـم التالميـذ ان القـا مـن وضـع وحتديـد        

وبعد دراسـتها ميكننـا التـدخل لضـبط ومراقبـة وتنيـيم       ،  ري النجا األهداف ومعاي
ليـة ألسـتاذ   آتنيـيم عمليـة الـتعلم وسـيلة و     1996Thiamواعترب،  التعلم لدى التالميذ

وجنـزم أن األسـتاذ الـذي يـنيم عمليـة      ،  الرتبية البدنية حتـى يسـت يع مراقبـة األداء   
ن األهــداف املتبعــة واجنــا  أن يصــلوا إىل درجــة اإلتقــا الــتعلم ميكــن ملــتعلمني

 وويسـتدعي الوقـت واملكـان احملـدد لتـدخل إمـا اللـوري أ       ،  الكلاءات املسـ رة 
يف تنيـيم وضـعيات    امـدجم  يكـون التـدخل اللـوري    1991Alalوحسا ،  ملؤجلا

ألن تنييم نشاط التعلم نتيجة فورية لتلاعـل األسـتاذ مـع تالمذتـه واألدوات     ،  التعلم
للورية عبـارة  وعليه ميكن أن نقول أن عملية التنييم ا،  التعلماملستخدمة يف عملية 
أما التنييم املؤجل يعرب عن تنييم وضـبط لعمليـة الـتعلم    ،  عن بريقة غري رمسية

 بعد األداء اللعلي للتالميذ.

يوجد اختالف بني التالميذ يف مستوى الت ور واسـتيعاب وحتقيـق األهـداف    
لتقويم التكويين ميكننـا تكييـف الـتعلم وبرقـه مـن      وان القا من عملية ا،  التعليمية

ويأخذ تنييم التعلم يف سياق تكييف التعلـيم يـكال اسـتباقي    ،  عمليةالأجل توجيه 
حسـا درجـة التعقيـد و    ،  (,1991Allal) من أجل تعزيز وتعميـق كلـاءات التالميـذ   

ة واألدوات املسـتخدمة. وميكـن لمسـتاذ اسـتعمال عـد      ألهدافوامستوى الصعوبة 
،  مهمــات حركيــة أو وضــعيات تعلــم بــالتوا ي حســا مســتويات تقســيم القســم 
 ويست يع كذلك تغيري الوضعيات إذا الح  فشل يف اكتساب أو حتقيق األهداف.

يعتـرب التقـويم امتـداد ببيعـي لسـياق التخ ـيط حتـى         Barbier 1985حسا 
يـرتبط  ،  لقسـم يف املواد األخـرى وداخـل ا  ،  املراحل األخرية من اكتساب واإلتقان

واالجتاهـات االجتماعيـة والعابليـة لكـن يـرتبط       التقويم بأهداف املـادة املعرفيـة  
واملهـارات   التقويم يف الرتبية البدنية والرياضية بأهدافها ان القـا مـن التنميـة البدنيـة    

. وجيا أن يرتكـز  Gadbout)1988( احلركية واجلانا النلسي واالجتماعي احلركي
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اجليد على نوعية مجع املعلومات وبريقة قياسـها حبيـث تكـون    التقويم املالئم و
حيث يأخذ القياس نوعية املع يات الـيت    Baumgartner et Jackson)1991(جوهرية

معرفـة( الـيت ميلكهـا التلميـذ)نلس     ،  قـدرة ،  حتدد كمية ا صائص بدقـة )مهـارة  
ويسمح التقويم التكويين يف الرتبية البدنيـة والرياضـية بالوصـول    ،  املرجع السابق(

 اهلـــدف احملـــدد وتســـهيل اكتســـاب أحســـن النتـــائج يف التقـــويم النهـــائي  إىل
)1988,Scallon1988(Godbout. 

 من خالل مناقشة النتائج مت استنتاج ما يلي. االستنتاجات:ـ 

،  ء أداء الوضـعيات أكثر من نصف عينة البحـث ال يقومـون بـالتقويم أثنـا    ـ  
 والذين يقومون بذلك يركزون على الشر  وتصحيح ا  اء.

 أغلبية األساتذة يالحيون أداء تالميذهمـ   

ويبتعـدون علـى    التالميذ بشكل مجاعي عنـد األداء  يالح  أغلبية األساتذةـ  
 مالحية لمفواج الصغرية اليت تعكس مستويات التعلم.

أو بعـد االنتهـاء مـن     ثنائـه أ وء عنـد التنليـذ أ  يتدخل أغلبية األسـاتذة سـوا  ـ  
 .التنليذ لصاحل مجيع أفراد القسم

غالبية األساتذة يقومون بإعادة النموذج احلركي عـن بريقـة التكـرار ممـا     ـ  
هذه املمارسة على جتويف اللعـل الرتبـوي مـن أهميتـه وابتعـاد األسـاتذة        نعكست

 على استخدام معايري النجا  وعرل األهداف.

بقية األساتذة الذين ي لعون التالميـذ علـى معـايري النجـا  تـتم بال ريقـة       ـ  
 ل ريقة الكتابية.ا والشلهية وال يستخدمون امللصقات أ

أغلبية األساتذة ال يشركون التالميذ يف التقويم الذاتي والتقويم عن بريـق  ـ  
كمـا يـتم تغـيري    ،  والذين يستخدمون ذلك يركزون تبادل التالميذ لـمدوار ،  األقران

 األدوار من قبل األستاذ.

ير  أسباب النجا  واللشل عند اجنـا  املهمـة وأغلبيـة األسـاتذة ال      يتمـ  
ونصـف عينـة البحـث ال يبـالون بتغـيري الواجـا       ،  حيرتمون وقت وضـعية الـتعلم  

 احلركي والذين يغريون ذلك ال يربجمون له مسبقا.

 قائمة املراجع: 
 دار اللكـر العربـي  ،  املهارات والتنمية املهنيـة ،  مدرس القرن الواحد والعشرين اللعال،  عبد احلمبد،  جابرـ   2

 .2000،  القاهرة، 
 1990،  لبنان،  بريوت،  دار املاليني،  2ط،  مناهج الدراسات االجتماعية،  جودت أمحد سعادةـ  3
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وقوة  السرعةيف تطوير حتمل  خمتلفةتأثري مترينات باستخدام مقاومات 

 األداء للرجلني يف سالح الشيش

 نور حامت احلدادد . 

 : لخصامل

وهـي  ،  املبار ة واحدة من األلعاب اليت تت لا قدرات بدنيـة وحركيـة  تلعّد  
فالالعـا الـذي ال   ،  من أهم الركـائز األساسـية الـيت يسـتند إليهـا العـا املبـار ة       

ميتلك القدرات البدنية الضرورية لنشاط معني لن يست يع إتقان املهـارات احلركيـة   
 ة لـذلك جيـا إن ميتلـك    يعـد التحمـل صـله مهمـة لالعـا املبـار      ،  هلذا النشاط

الالعا قدرة مناسبة مـن التحمـل لالسـتمرار بالتـدريا وأداء عـدد مـن املنافسـات        
فبـدون حتمـل     املهـاري  خالل الب والت من دون اخنلال مستوى األداء البدني و

ال يست يع الالعا أن يكرر املهارات اهلجومية والدفاعية وحيـاف  علـى املسـتوى    
 حتقيق االجنا  .بكلاءة عالية وبالتالي 

جتلت أهمية البحث بالتعرف على تأثري مترينات باستخدام مقاومـات   ومن
لت وير حتمل سرعة وقوة األداء للرجلني لـدى عينـة    وكرات ببيه( أدواتخمتللة )
أما مشكلة البحث أن و ن السال  مع فرتة وقت اللعـا كلمـا أسـتمر مـن     ،  البحث
أخرى )مراحل ( فهذه املراحل ومدة فرتة العا اليت تسـتمر بـول اليـوم     إىلجوله 

احتيــاج الالعــا حتمــل ســرعه وقــوه األداء حتــى يــتمكن الالعــا مــن االســتمرار 
 إعـداد  إىلبالالعا وتأديـة املهـارات اهلجوميـة والدفاعيـة بكلـاءة هـدفت الدراسـة        

مـل سـرعة وقـوة األداء    تأثري التمرينات على حت،  خمتللة أو انمترينات باستخدام 
استخدمت الباحثة املنهج التجـري  ملالئمتـه ملشـكلة     للرجلني لدى عينة البحث .

جممــوعتني )جتريبيــة  إىلالعبــة مقســمة 16البحــث وتكونــت عينــة البحــث مــن 
 . حصائيةاالختبارات هلن ومت معاجلتها باحلقيبة اإل إجراءوضاب ة( مت 

 إحصـائية تيه : وجود فروق ذات داللـة  توصلت الباحثة إىل االستنتاجات أأل
 إحصـائية وجود فروق ذات داللـة  ،  بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل البعدي

 بني اجملموعتني الضاب ة والتجريبية ولصاحل التجريبية .  

 :توصي الباحثة 

 ضرورة اهتمام املدربني بت وير التحمل وذلك ألهميته بول فرتة اللعا.ـ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للبناتجامعة بغداد /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 
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 للرجلني .ة حتمل سرعه وقو عمل حبوث ومتارين خمتللة لت ويرضرورة ـ   
Impact exercises using different weights in the development of carrying 

speed and power performance of the For the feet in fencing 

Research Summary 

Fencing is one of the games that require physical capabilities and 

mobility, which is one of the most important pillars on which it is based fencing 

player, gymnast who does not have the physical abilities necessary for a 

particular activity will not be able to master motor skills for this activityLonger 

endurance described important player fencing so you must have the player 

adequate capacity of endurance to continue training and performing a number 

of competitions during tournaments without the low level of physical 

performance and skill. Without bearing can not player to repeat skills offensive 

and defensive and maintains the level efficiently and thus achieve achievement 
It demonstrated the importance of research to identify the effect of using 

different weights exercises (and balls medical) for the development of carrying 

speed and power performance of the militant arm of the research sample 

The research problem is that the weight of the weapon with a period of 

time to play whenever I continue to another round (stages) These stages and 

the duration period of play which runs the length of the day need the player 

carrying the speed and strength of performance so that the player can hold the 

player and perform offensive and defensive skills efficiently 

This study aimed to prepare exercises using different weights 

The effect of exercise on carrying speed and power performance of the 

armed arm of the research sample 

The curriculum 

The researcher used experimental method for suitability to the problem of 

finding and sample consisted of 16 player divided into two groups (experimental 

and control) were testing them were processed statistical bagful 

The researcher reached the following conclusions: there were statistically 

significant differences between pre and post tests and in favor of the post, there 

were statistically significant differences between the control and experimental 

groups and in favor of the pilot 

Researcher recommends Paying attention to trainers to develop 

endurance and because it is important the length of the play 

The need to research work and exercises to develop carry the speed and 

strength of the two men 
  : مقدمة البحث وأهميتهـ  1

رياضـة املبـار ة مـن األلعـاب الـيت اسـتندت يف        إن : مقدمـة البحـث  ـ   1ـ   1
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إذ يـتم اسـتخدام   ،  فهـي مـن أقـدم األلعـاب املعروفـة      ت ورها إىل العلوم األخـرى 
ولـذا بـدا   ،  يف أثناء اهلجوم والدفاع بني املنافسـني السال  ب رائق وأساليا خمتللة 

إذ تلعــّد واحــدة مــن ،  وأجــزاء وحمتويــات هــذه اللعبــة،  االهتمــام بكــل التلاصــيل
وهي من أهـم الركـائز األساسـية الـيت     ،  األلعاب اليت تت لا قدرات بدنية وحركية

يـة الضـرورية   فالالعـا الـذي ال ميتلـك القـدرات البدن    ،  يستند إليها العا املبار ة
إذ تت لـا املبـار ة   ،  لنشاط معني لن يست يع إتقان املهارات احلركية هلذا النشـاط 

ودقـة يف توجيـه ذبابـة السـال  إىل     ،  وبشكل ملـاجئ ،   صما وسرعة اهلجوم حن
يف مسـاعدة   هدف املنافس لغرل احلصول على ملسه . وقد أسهم الت ور العلمي

 على العملية التدريبيـة يف جمـال الرتبيـة الرياضـية     والقائمني،  والدارسني،  الباحثني
،  والقدرات ا اصـة ،  إىل معرفة تأثري التدريا الرياضي يف ت وير الصلات البدنية

،  وت بيقهـا بشـكل ميـداني   ،  وبرقها،  فضاًل عن استخدام أساليا التدريا املناسبة
وتـؤدي إىل  ،  ةواليت تعمل بصورة إجيابية للحصول على أنسا املسارات احلركيـ 

 ومن ثم رفع مستوى االجنا  .،  حتسني التكنيك الرياضي

دقـائق( يف األدوار األوىل   3واملبار ة كونها من األلعاب اليت يستغرق أدائهـا) 
كذلك تت لـا مـن الالعـا أداء    ،  ))خروج املغلوب دقائق( يف املرحلة الثانية9و)

ميتلك الالعا قـدرة مناسـبة مـن    لذلك جيا إن ،  عدت منافسات يف اليوم الواحد
التحمل لالستمرار بالتدريا وأداء عـدد مـن املنافسـات خـالل الب ـوالت مـن دون       

ــدني واملهــاري  ــوة وســرعة األداء(   اخنلــال مســتوى األداء الب . فبــدون حتمــل )ق
للرجلني ال يست يع الالعا أن يكرر املهارات اهلجومية والدفاعية و حيـاف  علـى   

 لية وبالتالي حتقيق االجنا  .املستوى بكلاءة عا

 أو ان ومن جتلت أهمية البحـث بـالتعرف علـى تـأثري مترينـات باسـتخدام      
 خمتللة لت وير حتمل سرعة وقوة األداء للرجلني لدى عينة البحث.

أن و ن السال  مع فرتة وقت اللعا كلما أستمر مـن   : مشكلة البحثـ  1ـ   2
دة فرتة العا اليت تسـتمر بـول اليـوم    أخرى )مراحل( فهذه املراحل وم إىل ةجول

احتيــاج الالعــا حتمــل ســرعه وقــوه األداء حتــى يــتمكن الالعــا مــن االســتمرار 
 بالالعا وتأدية املهارات اهلجومية والدفاعية بكلاءة  

ومن خالل خربة الباحثة كونهم عاملة بهذا اجملال وجـدوا أن الالعـا الـذي    
هبوط مسـتوى الالعـا بسـبا مـدة      إىلدي يصل لمدوار النهائية تقل كلاءته مما يؤ

 . االجنا محل السال  و و ن السال  بالتالي يؤثر على 

الباحثـة دراسـة تـأثري مترينـات باسـتخدام مقاومـات خمتللـة يف         تأارتلذا 
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 ت وير حتمل سرعه وقوة األداء للرجلني.

 : أهداف البحثـ  1ـ  3

 مترينات باستخدام مقاومات خمتللة. إعداد *

 تأثري التمرينات على حتمل سرعة وقوة األداء للرجلني لدى عينة البحث . *

 : فروض البحثـ  1ـ  4

بني االختبارين القبلي والبعدي ولصـاحل   إحصائيةهناك فرول ذات دالله  *
 االختبار البعدي.

بـني اجملمـوعتني الضـاب ة والتجريبيـة      إحصائيةهناك فرول ذات دالله * 
 ولصاحل اجملموعة التجريبية.

 : جماالت البحثـ  1ـ  5

 ( العبة .16العبات الكلية يف لعبة املبار ة البال  عددهن ) : اجملال البشريـ  

 . 19/1/5201حتى ـ  20/11/4201من  اجملال الزماني:ـ  

ــ   ــة     اجملــال املكــاني: ـ ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــة الرتبي ــار ة يف كلي ــة املب قاع
 للبنات/جامعة بغداد.

 : الدراسات النظرية واملشابهةـ  2
 : الدراسات النظريةـ  1ـ  2

وأن املبـار ة نـزال بـني منافسـني يـتم خاللـه أداء حركـات         :املبـارزة  ـ  1ـ  1ـ   2
سـيف  ،  السـيف ،  )الشـيش  اهلجوم والدفاع باسـتخدام احـد أنـواع األسـلحة الثالثـة     

املبار ة ( ويلعـا كـل متنـافس حسـا بريقتـه ا اصـة بشـرط مراعـاة القـوانني          
( ملسـات يف  مـن قـدرة    5األساسية للمبار ة وحيدد قانون املبار ة احلصول علـى) 

بينمـا يكـون بنيـام خـروج املغلـوب احلصـول       ،  ( دقائق يف نيام اجملموعات3)
( 3قائق مقسـمة إىل ثـالث أيـواط كـل يـوط )     ( د9( ملسة واللعا ملدة )15على)

  . (1)دقائق وراحة بني الشوبني دقيقة واحدة

ومبا أن لعبة املبـار ة مـن الرياضـات اللرديـة الـيت حتتـاج مـن ممارسـيها         
صلات بدنية خاصة لكي يتقدم الالعا مبستواه بصلة مسـتمرة ويسـت يع الوصـول    

كون متكـاماًل بـدنيا ونلسـيا ومهـا ريـا      إذا فالالعا الذي ي،  إىل األداء اللين األفضل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    2007،  املكتبـة الوبنيـة  ،  فراس بالا محادي وآخرون أالقانون الدولي للعبة املبار ة : )بغداد،  ترمجة )1(
 . 14ص 
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يعمل على حتقيق مستوى مهاري أفضل وبالتالي حيقق االجنا  العـالي .الن قـانون   
هذه اللعبة الذي حيتم تسجيل مخس ملسـات علـى املنـافس خـالل ثـالث دقـائق       

 جيعل هذا العمل صعبا دون أداء مترينات وتدريبات كافية .

صلة أساسية للرياضـيني يف مجيـع األلعـاب     التحمليعد  : التحملـ   2ـ   1ـ   2
إذ انه من الصلات املهمة الـيت حتقـق تنميـة صـلات متعـددة      ،  واللعاليات الرياضة

 درجة عالية من الكلاءة يف العمـل  للوصول إىل،  وظيلية يف اجلسم أخرى وأجهزة
حمـل  وينيـر إىل الت  كمـا يعـد صـله بدنيـة هامـة     ،  واىل اكتساب فن األداء احلركي

على قابليـة العمـل مـن قبـل      بشكل عام أنه  من األداء املستمر ال ويل الذي حياف 
و يادة فاعلية ومقاومة األجهزة الوظيليـة للتعـا عنـد    ،  األجهزة الوظيلية للرياضي

كمـا  ،  (1)ا ارجيـة  أو خالل التأثري غري املناسا لليـروف ،  ملنافسةا وأ،  التدريا
وهـذا يعـين قابليـة األجهـزة      ,ة الداخلية على مقاومة التعاانه قدرة أو قابلية األجهز

أما )مسكن( فقد عرفها علـى إنهـا القـدرة    . (2)الداخلية على العمل عند دوام احلمل
 .(3)على مقاومة التعا يف حالة أداء التمرينات البدنية للرتة بويلة من الزمن

   :)4(اآلتيةأهمية التحمل بالنقاط  : أهمية التحملـ  1ـ  2ـ  1ـ  2

تؤدي عملية االرتقاء مبستوى التحمل إىل عدم اخنلال يـدة األداء مـن   ـ   1
 خالل تدخل عامل التعا .

تؤدي عملية االرتقاء مبستوى التحمل إىل سرعة العودة للحالـة ال بيعيـة   ـ   2
 بعد احلمل.

تؤدي عملية االرتقاء مبستوى التحمـل إىل القـدرة علـى اسـتخدام الشـدة      ـ   3
 املختارة يف التدريا والعمل من خالهلا ملدة بويلة.

 :  الدراسةأنواع التحمل قيد ـ  2ـ  2ـ  1ـ  2

إن حتمل السرعة صلة بدنية مزدوجة التكـوين إذ تقـرتن    : ةحتمل السرعـ   1
صلة التحمل بصلة السـرعة وتعـرف بأنهـا )القـدرة علـى الوقـوف ضـد التعـا يف         

فقـد عـرف حتمـل     (1)أما ساري امحـد محـدان   (5)ظروف العمل واألداء الرياضي(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157صـ  1988،  دار العربية لل باعه،  قاسم حسن حسني أ أسس التدريا الرياضي : )بغداد  )1(
 . 53ص ـ  1979،  م بعة العالء،  امل اولة : )بغداد قاسم حسني وعبد علي نصيف أ ت وير )2(

(3) Semkin :A:pokazteivnesnogodychanialpodrostkoy zanimajaschaja .sportomfiz kulturai 

.sporttskva .1964p.22. 

دار القلـم للنشـر   ،  (: )لقـاهرة حتكـيم  ـ    تعلـيم ـ    تكنيـك ـ    حممد عثمانأ موسوعة العاب القوى )تدريا )4(
 .126صـ  1990،  والتو يع

   . م1987،  القاهرة : دار املعارف،  امحد خابر وعلي فهمي البيك. القياس يف اجملال الرياضي  )5(
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السرعة بأنه)قدرة أجهزة اجلسم على مقاومة التعا أثناء اجملهود املتواصل والـذي  
 يتميز ب ول فرتاته وارتبابه بسرعة عالية من دون اهلبوط يف مستوى كلاءة األداء (

 تعد صلة حتمل القوة من الصـلات البدنيـة املركبـة والـيت     : حتمل القوةـ   2
إذ تـؤدي هـذه ا اصـية تـأثريًا     ،  تتكون من خليط من صنلني هما التحمـل والقـوة  

واضحًا وإجيابا يف مستوى أداء بعض األلعاب الرياضية اليت حتتاج إىل مثـل هـذه   
 وحتمل القوة يعين ) القدرة علـى االحتلـاظ مبسـتوى عـالي مـن القـوة ال      ،  الصلة

يف  (2)اكـرب عـدد مـن التكـرارات (     ءوأدابول مدة  منية ممكنة يف مواجهـة التعـا   
حني يعرفها كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسانني نقال عن هارة بأنها )القـدرة  
على مقاومة التعا أثناء اجملهود الدائم الذي يتميـز بارتلـاع درجـة القـوة العضـلية      

ويف تعريف آخر لتحمـل القـوة جنـد بأنهـا تعـين       (3)يف بعض أجزاءه ومكوناته (
 . (4)ثواني(10من  أكثرلعضلة على احملافية على قوة تقلصها ملدة  منية )قدرة ا

 :  املشابهةالدراسات ـ  2ـ  2

تـأثري تـدريبات التحمـل     :( 5) وعنوانهـا  دراسة ) أسيل ناجي فهد( ـ1ـ   2ـ   2
حتمــل )ســرعة وقــوة األداء( لــدى العبــات  الالهــوائي بأ منــة خمتللــة يف ت ــوير

التعـرف علـى تـأثري اسـتخدام التـدريبات الالهوائيـه       هدفت الدراسة إىل  (6)"املبار ة
 بأ منة خمتللة على ت وير حتمل سرعة األداء لدى العبات املبار ة.  

تـأثري اسـتخدام التـدريبات الالهوائيـه بأ منـة خمتللـة علـى         التعرف علـى ـ  
املـنهج   وقـد اسـتخدمت الباحثـة   ،  حتمل قـوة األداء لـدى العبـات املبـار ة     ت وير

تـدريبات  وقـد اسـتنتجت الباحثـة    ،  نـادي اللتـاة   تالتجري  على عينـة مـن العبـا   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 38ص،  م 2001،  عمان : دار وائل للنشر،  ساري امحد محدان. اللياقة البدنية والصحية )1(
دار ،  الرياضـي وبـرق القيـاس والتقـويم : )القـاهرة      ومورفلوجيا اللتا  . أ فسولوجياتأبو العال امحد عبد  )2(

   140صـ  1997،  اللكر العربي
اجلامعـة  ،  أ التدريا الرياضي للقرن احلادي والعشرين : )عمـان كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسانني  )2(

 . 68ص،  2001،  االرددنيه

 
 
 املوصل : م ابع التعليم العـالي ،  . األسس التدريبية للعاليات العاب القوى ونآخر املندالوي.قاسم حسن و )4(

 .128ص،  م1999، 
ـ    حتمل ) سرعة وقـوة األداء  " تأثري تدريبات التحمل الالهوائي بأ منة خمتللة يف ت ويرأسيل ناجي فهد أ  )5(

 .2010الرياضية للبنات( ماجسترب جامعة بغداد/كلية الرتبية : )رسالة"لدى العبات املبار ة
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التحمل بأ منة خمتللة هلا تأثري اجيابي يف ت وير حتمل )قوة وسـرعة األداء( لـدى   
يف ت وير صـلة   ثاهلا تأثري أفضل 60ـ  30تدريبات التحمل بأ منة ،  العبات املبار ة

 حتمل سرعة األداء.

 امليدانية وإجراءاتهمنهج البحث ـ  3
 املنهج التجري  ملالئمته ملشكلة البحث الباحثة استخدمت : منهج البحثـ  1ـ  3

 مت اختيـار عينـة البحـث بال ريقـة العمديـة وقـد متثلـت        : عينة البحـث ـ   2ـ   3
تقسـيم العينـة بال ريقـة     2015ـ   2014العبه من العبات الكلية للموسم الرياضي 16

 إجـراء العبـات للمجمـوعتني التجريبيـة وقـدمت      8العشوائية بأسلوب القرعة بواقـع 
 .يبني ذلك (1) التجانس هلن واجلدول

يبني قيمة الوسط احلسابي واالحنـراف املعيـاري والوسـيط وقيمـة معامـل االلتـواء بـني إفـراد عينـة           (1جدول )
 البحث لغرل التجانس.

 معامل االلتواء االحنراف املعياري  الوسيط الوسط احلسابي  وحدة القياس  املتغريات 
  16.0  2.1  181 2.181  سم الطول
 27.0ـ    73.ـ    73  8.72 كغم الوزن

  22.0 87.0 4   2.4 سنة العمر التدرييب
  33.0  9.0  19  3.19 سنة العمر الزمين

 ة:املستخدم االختباراتـ  3ـ  3

 .(1)حتمل سرعة األداء املهاري للرجلنياختبار  ـ1ـ  3ـ  3

 أداء حركات التقدم والرجوع االعتيادي. اسم االختبار:ـ 

 . للرجلني قياس حتمل سرعة األداء املهاري اهلدف من االختبار :ـ 

 سال  املبار ة .ـ  يريط قياسـ  ببايريـ  ساعة توقيت األدوات املستخدمة :ـ 

التقدم والرجـوع ذهابـًا وإيابـا     من وضع االستعداد )االونكارد( وصـف األداء: ـ 
وبـذا يكـون   ،  مـرات بشـكل مسـتمر    م ويكرر مخسة14على ملعا املبار ة مسافة 

 .تع ى للمخترب حماولتان وحتسا أفضلها،  م140املبار  قد ق ع مسافة 

 يتم حساب الزمن املستغرق يف التقدم والرجوع ملسـافة  طريقة التسةيل : ـ
 . مرات 5×م 28

 اختبار حتمل قوة األداء للرجلني .ـ  2ـ  3ـ  3

 .حتمل قوة األداء للرجلني اسم االختبار:ـ 

 قياس حتمل قوة األداء للرجلني باملبار ة . اهلدف من االختبار :ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  88ص،  فابمة عبد ماحل أ مصدر سبق ذكره )1(
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 سال  املبار ة.ـ  ساعة توقيت األدوات املستخدمة :ـ 

من وضع االستعداد )االونكارد( النزول دبـين كامـل ومـن ثـم      وصـف األداء : ـ 
 . ثا 60العودة إىل وضع االستعداد خالل  من 

 ثا. 60يتم حساب عدد املرات خالل  من ـ  طريقة التسةيل :ـ 

 إجراءات البحث امليدانية :ـ  4ـ  3

أجـرت الباحثـة االختبـارات القبليـة يف بتـاريخ        االختبارات القبليـة: ـ   1ـ   4ـ   3
السـاعة التاسـعة صـباحا يف قاعـة املبـار ة يف كليـة        2014ـ  10ـ   22األحد املوافق 

الزمانية املشـابهة عنـد    الرتبية الرياضية للبنات وقد متت مراعاة اليروف املكانية و
 أداء االختبارات البعدية .

ضوء التجربـة االسـت العية أعـدت الباحثـة      على ال نامج التـدرييب: ـ  2ـ  4ـ   3
( وحدة تدريبية ببقت لتدريبات األعداد ا ـاص علـى   24يتكون من ) منهج تدري 

( وحـدات تدريبيـة باألسـبوع    3( أسـابيع بواقـع )  8اجملموعة التجريبية على مدى )
وقـد مت العمـل بتنليـذ املنهـاج     ،  ( دقيقـة للوحـدة التدريبيـة الواحـدة    120ومبعدل )

. وقد تضمن املنهاج التـدري  علـى   2015ـ 1ـ 19وحتى ،  2014ـ   10ـ   20تدري  ال
جمموعة من التمارين البدنية ا اصة باملبار ة اليت تسهم يف ت وير حتمـل سـرعه   

 مع رب ها باألداء املهاري . خمتللة أو انوقوة للرجلني باستخدام 

االثـنني   االختبارات البعديـة يـوم  أجرت الباحثة  : االختبارات البعديةـ   3ـ   4ـ   3
الساعة التاسعة صباحا يف قاعة املبار ة كلية الرتبية الرياضـية   2015ـ 1ـ   22املوافق 
وقــد حرصــت الباحثــة علــى تــوفري نلــس اليــروف الــيت كانــت حمي ــة ،  للبنــات

 باالختبارات القبلية .

 spss اجلاهزة حصائيةاحلقيبة اإل الباحثةاستعملت  :حصـائية الوسائل اإلـ   5ـ   3
 ملعاجلة النتائج .

  : عرض ومناقشة النتائجـ  4

 التةريبية جملموع  هل لبعديا وه القبلي االختباراتعرض نتائج ـ  1ـ  4
حتمـل   الختبـارات ختبارين القبلي والبعدي ال هل التجري ة لدى اجملموع حصائيةاإليبني املعامل  (3جدول )

 . املسلحةللذراع  األداءوقوة  السرعة
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 حصائيةاملعامل اإل االختبارات البعدي االختبارات القبلي وحدة القياس االختبارات
 داللة الفروق قيمة ت احملسوبة ع َس ع َس

حتمل سرعة  
 األداء للرجلني

 معنوي 6.16 1.1 2.51 7.1 7.62 م/ ثا

حتمل قوة 
 األداء للرجلني

عدد 
 املرات/ ثا

 معنوي 7.16 3.1 1.47 7.1 33

 36.2=  05.0واحتمال خطأ  7مالحظة: قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية 

الوسـط احلسـابي لتحمـل سـرعه األداء للـرجلني       أن أعالهتبني من اجلدول 
ــاحنراف(7.62) ــاري) ب ــار( 7.1معي ــي  لالختب ــاالقبل ــار أم ــدي االختب فالوســط  ألبع

ــاحنراف (33احلســابي لتحمــل ســرعة األداء للــرجلني)  ــاري ب فيهــرت  (7.1) معي
ومبـا   36.2 = 05.0 واحتمال خ أ 7اجلدولية عند درجة حرية  أما( 7.16حملسوبة )

 مستوى الداللة معنوي. إذنان احملسوبة اكرب من اجلدولية 

 ةالضابط جملموع  هل لبعديا وه القبلي االختباراتعرض نتائج ـ  1ـ  4
وقـوة   ةحتمـل السـرع   الختبـارات القبلـي والبعـدي   ة الضاب ة لدى اجملموع حصائيةيبني املعامل اإل (4جدول )
 ة .للذراع املسلح األداء

 حصائيةاملعامل اإل االختبارات البعدي االختبارات القبلي وحدة القياس االختبارات
 داللة الفروق قيمة ت احملسوبة ع َس ع َس

حتمل سرعة  
 األداء للرجلني

عدد املرات/ 
 ثا

5.62 2.1

2 

 معنوي 02.6 7.1 2.55

حتمل قوة 
 األداء للرجلني

عدد املرات/ 
 ثا

 معنوي 13.8 1. 3 39 8.1 36

 36.2=  05.0واحتمال خطأ  7مالحظة: قيمة ت اجلدولية عند درجة حرية 

الوسـط احلسـابي لتحمـل سـرعه األداء للـذراع       أن أعـاله تبني مـن اجلـدول   
 ألبعــدي االختبــار أمــاالقبلــي  لالختبــار( 22.1معيــاري ) بــاحنراف (42املســلحة )

معيـاري   بـاحنراف  (10.45) فالوسط احلسابي لتحمل سرعة األداء للذراع املسـلحة 
واحتمـال   7اجلدوليـة عنـد درجـة حريـة      أما( 12.20حملسوبة ) فيهرت تا (11.1)

 مستوى الداللة معنوي   إذناحملسوبة اكرب من اجلدولية  أنومبا  36.2 =05.0خ أ

مت عـرل النتـائج وحتليلـها يف اجلـداول      أنبعـد   :مناقشـة النتـائج   ـ    3ـ   4
لكل مـن اجملمـوعتني التجريبيـة     املعيارية واالحنرافاتومعرفة األوساط احلسابية 

ت احملسوبة أكرب مـن ت اجلدوليـة للمجمـوعتني     أنوأوضحت النتائج  ةوالضاب 
لكــن التجريبيــة و معنــوي للمجمــوعتني التجريبيــة والضــاب ة ةأذن مســتوى الداللــ

سـبا تلـوق اجملموعـة     إىللباحثـة  ا وحتسنت أكثـر حسـا النتـائج املبينـة تعـز     
التمـارين املسـتخدمة يف املـنهج التـدري       إىل الضـاب ة التجريبية على اجملموعة 

بول فرتة اللاصـلة بـني التمـارين وببيعتهـا     ويدد وواملوضوعة على أسس علمية 
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لذلك جيا مراعاتها عند تشـكيل وحـدة    ، لوعدد التكرارات يؤثر يف تنمية التحم
قد أثبتت فاعليتها وأثرها يف ت وير حتمل سـرعة  وفرتات راحة مناسبة . (1)التدريا

اسـتخدمت   إذوقوة األداء للرجلني عن بريق النتـائج الـيت حصـلت عليهـا الباحثـة      
ومبسار حركي مشـابه للمسـار احلركـي للمهـارة فضـاًل      ،  الباحثة )بأو ان خمتللة (

عن مجيع التمارين اليت متت وفـق نيريـات التـدريا باسـتخدام يـدد وتكـرارات       
خمتللة استمرت بيلة مـدة ت بيـق املـنهج التـدري  أدى إىل حتسـن قـوة وسـرعة        

يف اللعا وهذا ناتج عـن  يـادة قـدرة العضـالت      الستخدامهااألداء للرجلني وذلك 
االنقبال مبعدل أسرع عند أداء حركات متتالية وتشـمل هـذه القـدرة : علـى      على

وهذا يتلق مع ما ذكره )عبد العزيز النمـر ونرميـان   ،  بالسرعة قوة قصوى ممزوجة
التـدريا علـى اإلعـادة املسـتمرة واملكثلـة       أنا  يا( نقـاًل عـن: )اويـن( علـى     

والرجلني ويساعد علـى  ،  اعنيللتمارين يساعد على حتسني التوافق بني حركة الذر
   (2)حتسني القوة يف اجملاميع العضلية العاملة مبا لدم أداء املهارة بشكلها السليم

إن ايتمال املنهاج التدري  علـى مترينـات خاصـة لت ـوير حتمـل سـرعة       
وقوة األداء للرجلني أدى إىل إحداث أثر إجيابي على نتـائج هـذا االختبـارات اذ أن    

 ت ترتبط ب بيعة األداء للنشاط املمارس .هذه التمرينا

 :والتوصيات  االستنتاجاتـ  5

 االختبـارين بـني   إحصـائية وجود فروق ذات داللـة  ـ   : االستنتاجاتـ   1ـ   5
 . القبلي والبعدي ولصاحل البعدي

بـني اجملمـوعتني الضـاب ة والتجريبيـة      إحصائيةوجود فروق ذات داللة ـ  
 . ولصاحل التجريبية

 : التوصياتـ  2ـ  5

 اهتمام املدربني بت وير التحمل وذلك ألهميته بول فرتة اللعا. ةضرورـ   

 لمداء .ة عمل حبوث ومتارين خمتللة لت وير حتمل سرعه وقو ةضرورـ   

 املصادر :
اللكـر  دار ،  الرياضي وبرق القياس والتقويم : )القاهرة ومورفلوجيا لعال امحد عبد اللتا  أ فسولوجياتواأبـ  

 . (1997،  العربي
 . م1987،  القاهرة : دار املعارف،  امحد خابر وعلي فهمي البيك. القياس يف اجملال الرياضيـ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ    1998،  دار الشـروق ،  : ) عمـان  1ط،  ريسـان خـريبط جميـدأ النيريــات العامـة يف التـدريا الرياضــي      )1(

 .66ص
التـدري  :  تصـميم بـرامج القـوة وخت ـيط املوسـم      ـ    عبد العزيز النمر ونرميان ا  يا أ تدريا االثقال  )2(

 . 113صـ  1996،  مركز الكتاب للنشر،  )القاهرة
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حتمـل ) سـرعة وقـوة األداء (     أسيل ناجي فهد أ " تأثري تدريبات التحمل الالهوائي بأ منة خمتللة يف ت ويرـ  
 . 2010،  للبنات الرياضية بغداد/كلية الرتبيهماجسترب جامعة  لدى العبات املبار ة": )رسالة

 (.2007،  املكتبة الوبنية،  فراس بالا محادي وآخرون أ القانون الدولي للعبة املبار ة )بغداد،  ترمجةـ   
 ( .1988،  لل باعةدار العربية ،  التدريا الرياضي : )بغداد أسسقاسم حسن حسني أ ـ   
 ( .1979،  م بعة العالء،  ر امل اولة : )بغدادقاسم حسني وعبد علي نصيف أت ويـ   
دار القلـم للنشـر   ،  حتكـيم( : )لقـاهرة  ـ    تعلـيم ـ   تكنيكـ   حممد عثمانأ موسوعة العاب القوى )تدرياـ  

 ( .1990،  والتو يع
 م.2001،  عمان : دار وائل للنشر،  ساري امحد محدان. اللياقة البدنية والصحيةـ   
اجلامعـة  ،  وحممد صبحي حسانني أالتدريا الرياضي للقرن احلادي والعشـرين : )عمـان  كمال عبد احلميد ـ  

 (2001،  االرددنيه
 املوصل : م ابع التعليم العـالي ،  قاسم حسن واخرون . األسس التدريبية للعاليات العاب القوى،  املندالويـ  

 . م1999، 
 (.1998،  دار الشروق،  : ) عمان 1ط،  ياضيريسان خريبط جميدأ النيريات العامة يف التدريا الرـ   
تصـميم بـرامج القـوة وخت ـيط املوسـم التـدري  :       ـ    عبد العزيز النمر ونرميان ا  يا أ تدريا االثقـال ـ  

 (.1996،  مركز الكتاب للنشر،  )القاهرة
 zanimajaschaja .sportomfizkulturaiــ  Semkin:A:pokazteivnesnogodychanialpodrostkoy ــ  

.sporttskva .1964 

 :التمارين 
 مات . 6القدمان تشكالن  اوية قائمة( ثين الركبتني قلزات صغرية باملكان  ) الوقوفـ  1
 ثامع تثقيل القدمني. 10وقوف . الوثا لمعلى مع تبديل القدمني إمام وخلف ـ  2
 يكن يف وضع االستلقاء .الوثا ل مام بكلتا القدمني فوق الالعبات الالتي ـ  3
وقوف على أحد جان  مقعد سويدي . قدم على املقعد واألخرى على األرضالصعود على املقعد املشـي  ـ   4

 خ وة ثم اهلبوط بالقدم اليسرى . 
 ميل اجلسم للخلف والدوران مع الزميلة على أمشاط القدمني .،  وقوف مواجه للزميلة .وتشبيك اليدينـ  5
 م . 10الوقوف بضم الرجلني والقلز  كزاك ملسافة ـ  6
الوقوف على رجل واحدة واليهر مواجهة للزميلة .مسك العقا باليد .والزميلة تسندها على كتـف املقابلـة   ـ   7

 واحلجل إماما .
 خلف الكرة ال بية ( القلز من فوق الكرة ل مام وا لف .،  )الوقوفـ  7
 م وهي مثقله. 1ا  خ ني على يكل وثبة املسافة بينهما م ل مام ثم اجتي 10اجلري ـ  8
املشي بوضع اليدين على احلزام مع عبور مص بة مجنا ستك ثم هرولة وعبـور التاليـة  مـس مصـابا     ـ   9

 م . 5املسافة بني مص بة وأخرى 
 التقدم والرجوع علىملعا املبار ة بسرعة وبزمن حمدد

 ثا مع تثقيل الرجل باكياس 60الركض السريع حول ملعا املبار ة ملدة  ـ10
 أسلحة موضوعة على األرل ذهابا وإيابا بسرعة وبزمن حمدد. 10ركض  كزاك بني ـ  11
( يكـرر  م1)التقدم العادي مخس خ وات ل مام ثم اجتيا  خ ني على يكل التقـدم بالوثـا ملسـافة بينهـا      ـ12

 ان تكون القدمني مثقله. التمرين بزمن حمدد على
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تأثري القيم االجتماعية على صورة اجلسم وعالقتها باجتاهات طالبات 
دراسة ميدانية ملعهد الرياضي  لنشاط البدنيا ومعهد الرتبية البدنية حن

 الشلف.حسيبة  بن  بوعلي  جامعة الرتبية البدنية والرياضية يف
 

 لية فايزةأ . بوغا

 امللخص :

على تأثري القيم االجتماعية علـى صـورة اجلسـم    لتعرف  هدفت الدراسة إىل
لنشـاط البـدني الرياضـي يف جامعـة الشـلف      ا ووعالقتها باالجتاهات لل البات حنـ 

وذلك مبعرفة اثر القيم االجتماعية على صورة اجلسم لديهن وعالقة كل مـن القـيم   
ذلك أجرينـا  من اجل صورة اجلسم باالجتاهات .و االجتماعية باالجتاهات وعالقة

دراسة علـى كـل بالبـات املوجـودة يف معهـد الرتبيـة البدنيـة والرياضـية جبامعـة          
العينـة   تاخـرت مـن جمتمـع البحـث وقـد      %100 أي بالبـة  70الشلف وبل  عددهن 

واستخدمنا املنهج الوصلي وجلمع بيانات الدراسة وحتقيـق أهـدافها    عمديهب ريقة 
ستخدام مقياس القيم االجتماعية )اسـتبانه( مـن صـنع الباحثـة ومقيـاس صـورة       مت ا

 اجلسم حملمد حسني عالوي ومقياس االجتاهات النلسية لكينيون

 وقد أسلرت النتائج كالتالي :

هناك عالقة بني القيم االجتماعية وصـورة اجلسـم كلمـا اخنلضـت صـورة      ـ 
حيح فكلمـا ارتلعـت صـورة    اجلسم اخنلض معهـا القـيم االجتماعيـة والعكـس صـ     

 اجلسم ارتلعت معها القيم االجتماعية .

يوجــد عالقــة ارتبابيــه يف بعــض أبعــاد يف كــل مــن املقياســني للقــيم   ـــ 
 . واالجتاهات االجتماعية

لنشـاط  ا وصـورة اجلسـم واجتاهـات ال البـات حنـ      ارتبابيـه يوجد عالقـة  ـ 
ال البـات  اد معـه االجتـاه يف    فكلما كان التقدير مرتلع لصورة اجلسم لدي  البدني

 . كل أبعاد الستة للمقياس والعكس صحيح

 . االجتاهاتـ  صورة اجلسمـ  القيم االجتماعية الكلمات األساسية :ـ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ــن بـــوعلي ــة حســـيبة بـ ــة والرياضـــية جامعـ ــد الرتبيـــة البدنيـ ــتاذة مســـاعد "أ" معهـ ــ  أسـ  الشـــلفــ
boughaliafz@hotmail.fr 
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Summary : 
The study aims to identify the impact of social values in the image of the 

body and its relationship to trends for the students about sports physical activity 

in Chlef University by knowing the impact of social values in the image of the 

body to have and the relationship of each of the social values trends and the 

relationship between body image trends .to assert so we conducted a study of 

all students in in Physical Education and Sports Institute at the University of 

Chlef and reached their number 70 student any 100% of the research 

community have chosen sample deliberate way and we used the descriptive 

approach and to collect data of the study and the achievement of its objectives 

was to use social values Scale (a questionnaire) of making the researcher and 

the measure of body image of Mohammed Hussein Allawi, and the measure of 

psychological trends to Kenyon The findings resulted as follows : 
 there Relationship between social values and the image of the body, the 

lower body image decreased with social values and vice versa, the higher the 

body image rose with social values. 
 there is Correlation in some dimensions in each of the two scales of 

social values and trends. there is Relationship relational body image and 

attitudes of students toward the more physical activity was high appreciation to 

the image of the body I have students with increased trend in all six dimensions 

of scale, and vice versa Key words: values socio  body image trends 

وتعترب دراسة القيم من القضايا اهلامـة الـيت دار حوهلـا الكـثري مـن       مقدمـة : 
ية الواسعة اليت حدثت وما الـت حتـدث   اجلدل نتيجة التغريات واملستجدات العامل

خاصة بعد تنمي ظاهرة العوملة وما تزامنا معها مـن ت ـورات حيـث كـان لـه اثـر       
مبايـر علـى قــيم األفـراد ومبـادئهم وبــذلك احنسـرت جمموعـة كــبرية مـن القــيم        
وظهرت قيم أخرى جديدة وهذا ما انعكس علـى اجملتمـع وخباصـة اجملتمعـات     

 مـن العلمـاء أن هـذا الـتغري مـس اجلامعـة باعتبارهـا أداة        وهلذا يري الكثري العربية
هي مرحلة من املراحل اهلامـة يف   املرحلة اجلامعية يف للوعي والتواصل اللكري

حياة ال البة خصوصا يف إعداده وتهيئته على مستوى الدراسات العليـا فاجلامعـات   
دورا كبري يف تنميـة  منارة حقيقية ومصدر للعقول البشرية ا القة واملتميزة وتؤدي 

من خـالل مـا تـوفره هلـم مـن خـدمات وفـرص حقيقيـة          مداعاتهوإبباقات ال لبة 
متكنهم من بناء يخصيتهم وبناء العالقات مع اآلخرين والتواصـل االجتمـاعي بـني    

 ال لبة وتكوين صدقات جديدة .

ملراهقة املتـأخرة تسـاعده   او أ هلذا فان هذه املرحلة بالنسبة ل الا املراهق
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ودليل على نضجه العقلي و بناء علـى ذلـك    على التلكري املستقل واختاذ القرارات
هـو مرغـوب    هذه مرحلة املراهقة أن يغربـل مـا   يست يع مع النضج املتصاعد يف

حبيـث  ،  فيه مما هو معقول وان مييز املن ـق مـن التسـوي  واملثـالي مـن الـواقعي      
اليت قد تلرل عليـه مـن ا ـارج     يتوجه باملبادئ اليت يضعها هو بدال من املبادئ

الذي ميثل األسرة عرب الوالدين ثم يتوسـع إىل اجملتمـع .ذلـك أن فكـرة املراهـق      
عن الصواب وا  اء واحلسن والسيئ واملستحسن واملستهجن كما رأينا من قبـل  

وبهـذا فـان القـيم معيـار     ،  تتشكل عادة بناء على القيم السائدة يف اجملتمع واألسـرة 
الجتاهات فمن خالهلا يتكيف اللرد مع ما هو مرغوب فيه وكذلك مـع  للسلوك وا

 .(1)ما هو مرغوب عنه يف جمتمعه

 خمتللــة ومبـا انــه يف اجلامعــة ويف هــذا اللضــاء الواسـع مــن مبــادئ وقــيم  
واالختالط بالنسبة للجنسـني جتعلـه ينشـغل جبسـمه لـالن التحـوالت        موجودة فيه

و أه واقرأنه وتكون مدعاة لالستحسـان بشـكل   اجلسدية تستدعي انتباهه واهتمام ذوي
وتسـهم يف  ،  فصورة اجلسم هي تصور عقلي أو صورة ذهنية يكونهـا اللـرد  ،  خرأ

تكوينها وبلورتها خربات اللرد من خالل ما يتعرل له من مواقف وأحداث .وبنـاء  
ومـن ثـم فـان صـورة اجلسـم      ،  على ذلك فان صورة اجلسم قابلة للت ور والتعديل

فما يكون من اجتاهات حنو جسمه قد تكـون  ،  لشخصية وت ورهاا ولى منتؤثر ع
. وهلذا فان امليهر اجلسمي والعضوي للمراهـق ورأي املراهـق   (2)جيابيةا وسلبية أ

بهذا امليهر يؤثران يف صورة املراهق عن ذاته حبيث أن أالجتاهه العـام حنـو ذاتـه    
 .(3)يؤثر يف اجتاه حنو ميهره العضوي ويتأثر به 

أكثـر   متـس اإلنـاث بشـكل   ـ    وصورة اجلسم من حيث الرضا وعدم الرضـا 
وضوحا من الذكور فاإلناث قد ينشئن اجتماعيـا حبيـث تكـن أكثـر اهتمامـا بـو ن       
ويكل أجسامهن .أما الذكور فهم غري خاضعني لـنلس الضـغوط الثقافيـة ا اصـة     

إمنـا يؤكـد    و لنحافـة وان املقياس الثقايف جلاذبية الذكور ال يؤكد على ا،  بالنحافة
 . (4)على الذكورة والقوة واحلجم

و ألعضــوي للمراهــق ا ووكمــا يــري الــدكتور اســعد أن امليهــر اجلســمي أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1991بــريوت .،  منشـورات أفــاق اجلديـدة  ـ    مشــكالت ال لولـة واملراهقـة  ـ    ميخائيـل إبـراهيم اســعد   )1(
 .268ص

 .9مرجع سابق ص. عالء الدين كلايف ومايسة النيال . )2(
 269مرجع سابق ص.ـ  مشكالت ال لولة واملراهقةـ  ميخائيل ابراهيم اسعد )3(

(4)  HSU,L (1989).the gender gap in eating disorders ;Why are the eating disorders more 

common among women ? Clinical Psychology Review, Vol.9, 400 
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ملراهقة ورأي اآلخرين بهذا امليهر يؤثران يف صورة لذاته ويتضح ذلك أكثـر مـن   ا
خالل الدراسات اليت أكدت يف غالبيتها على وجود ميـل يف فئـة املـراهقني حلـا     

 خص الرياضي وتقديره بصرف النير عن صلاته األخرى.الش

بصـورة   اجتاهات ال البات واليت تتأثرن بهـذا اجلانـا   فاجتاه اللرد وخباصة
هل هو بناء على تلـك النيـرة    النشاط البدني الرياضي كبرية مثلما ذكرانا سابقا إىل

 (1987عـالوي ) وكما يقول ،  لقيم االجتماعية السائدة حول تصور اجلسم لديهاا وأ
لرتبية الرياضية يسـاعد املربـي الرياضـي علـى تشـجيع      ا وأن قياس االجتاهات حن

تعــديل  أواالجتاهــات االجيابيــة املرغــوب فيهــا كمــا يســاهم يف حماولــة تغــري  
 . (1)االجتاهات السلبية والتمهيد لتنمية اجتاهات جديدة وإكسابها لللرد

ت اجلامعة حنو ممارسـة النشـاط   أن التعرف على اجتاهات بالبا هلذا نرىـ 
اجتماعية ومنيـور اجلسـم    البدني وخباصة جمتمع دولة اجلزائر وما يعرتيه من قيم

يعترب أمرا بال  األهمية للوقوف مبدئيا علـى وعـي واقتنـاع ال البـات بهـذا      ـ   لديهن
ــوع االجتــاه حنــ  ــاتهن   ا والن ــه حبي ــدني الرياضــي كاختصــاص وارتباب ــاط الب لنش

 . ومستقبلهن

تتلخص مشكلة البحـث يف حماولـة التعـرف علـى التـأثري       إشـكالية البحـث :  ـ 
الرتبابية لكل مـن  ا وكذا ببيعة العالقة،  بني القيم االجتماعية وصورة اجلسم القائم

القيم االجتماعية وصورة اجلسـم علـى اجتاهـات بالبـات اجلامعـة حنـو للنشـاط        
اسة يف عـدد مـن التسـاؤالت    ومن ضوء العرل السابقة صياغة مشكلة الدر،  البدني
 لتالي :ا والنح على

 للقيم االجتماعية على صورة اجلسم لدي ال البات؟ هل يوجد تأثريـ  1

هل يوجد عالقة بني القيم االجتماعيـة و صـورة اجلسـم لـدي ال البـات      ـ   2
 .لنشاط البدني؟ا والرتبية البدنية والرياضية حن

و واجتاهـات بالبـات الرتبيـة     هل يوجـد عالقـة بـني القـيم االجتماعيـة     ـ   3
 .لنشاط البدني ؟ا والبدنية والرياضية حن

 فروض البحث:ـ  

 يوجد تأثري للقيم االجتماعية على صورة اجلسم لدي ال البات.ـ 

واجتاهـات ال البـات    اجيابيـة بـني القـيم االجتماعيـة     هارتبابي يوجد عالقةـ 
 لنشاط البدني الرياضي.ا وحن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .200دار النشر املعارف ص ،  القاهرة .7.علم النلس الرياضي ال بعة 1987عالوي حممد حسني  )1(
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 وبني صورة اجلسـم واجتاهـات بالبـات حنـ     ارتبابيه اجيابيةيوجد عالقة ـ 
 لنشاط البدني الرياضي .ا

 أهداف الدراسة :ـ  

 .إىل فحص التأثري القائم بني القيم االجتماعية وصورة اجلسمـ  1

معرفة ببيعة العالقـة أالرتبابيـه مـابني القـيم االجتماعيـة واالجتاهـات       ـ   2
 لنشاط البدني.ا ول البات حن

كذلك حماولـة التعـرف علـى ببيعـة العالقـة أالرتبابيـه مـابني صـورة         ـ   3
 لنشاط البدني.ا واجلسم واالجتاهات ل البات حن

 : أسباب اختيار املوضوعـ  

اللائدة من هذه الدراسة هي الرغبة يف االحتكـاك بال البـات    : أسباب ذاتيةـ 
ضـية ملعرفـة و للهـم    اجلامعيني وخباصة الدارسني يف جمال الرتبيـة البدنيـة والريا  

لنشاط البدني الرياضي مـن خـالل   ا واألسباب احلقيقية ل بيعة توجهاتهم النلسية حن
 مدركاتهم اجلسدية وقيمهم االجتماعية اليت غرست لديهم.

هـذا البحـث يصـا يف صـميم اهتماماتنـا ومشـاريعنا        أسباب موضـوعية: ـ 
 والرتبية البدنية والرياضية.املستقبلية يف العمل والبحث يف جمال النشاط الرياضي 

فيما يلـي املصـ لحات الـواردة يف     تعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث : ـ
 لتالي:ا والدراسة اليت نرى ضرورة تعريلها وهي على النح

تعـرف القـيم بأنهـا جمموعـة مـن املعـاير للسـلوك         القـيم االجتماعيـة:  ـ   1
على هذا الو ن وهذا التقدير يـتم   االجتماعي واإلنساني هلا تقدير واتزان معني وبناء
بهـا الدرجـة    ويف البحـث يقصـد   احلكم بان السلوك مناسا وواجا أو غري واجا

الكلية اليت حتصـل عليهـا ال البـة يف مقياس)االسـتبيان( القـيم االجتماعيـة والـيت        
 تشمل على جمموعة من احملاور اليت تقيس القيم االجتماعية .

اجلسم يعتـرب احـد اإلبعـاد اهلامـة مللهـوم       ملهوم صورة صورة اجلسم :ـ   2
،  جـذاب ،  صـغري ،  الذات ويخصية اللرد وهي تشري إىل يعور اللرد جبسمه كبري

فصورة اجلسم البشـري   schider وحسا ،  (1)...  أم ضعيف،  قوي،  أم غري جذاب
الـذي يـبين عليـه     هي صورة من أجسامنا ذاتهـا كمـا نكونهـا يف أذهاننـا اي الـنمط     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1994،  لقـاهرة  ا،  دار املعـارف ،  2ط،  حممد حسني عالوي رضوان نصر الدين علـم الـنلس الرياضـي    )1(

 607ص
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ويف البحث يقصد بصورة اجلسم ما يقسه اختبار صـورة اجلسـم الـذي    ،  (1) جسدنا
يبين عليه البحث من خالل التقـدير املرتلـع والتقـدير املـنخلض لل البـة لصـورة       

 اجلسم لديها.

لتأهـا العصـ    ا وعبـارة عـن حالـة مـن االسـتعداد أ      االجتـا  النفسـي:  ـ   3
 فكـار أ وأ يـخاص أ وحنـ ،  حمـددة والنلسي تؤهل اللرد لالستجابة بأمناط سلوكية 

تؤلـف نيامـًا معقـدًا تتلاعـل فيـه جمموعـة       ،  معينة يياءأ وأ وضاعأ وأو حوادث أ
نزعـة عامـة    (3)عليه يعرفه عبد الرمحان عيسـوي و (2)كبرية من املتغريات املتنوعة.

مكتسبة ثابتة نسبيا مشحونة انلعاليا تؤثر يف دافـع وتوجيـه السـلوك ويشـمل علـى      
بـه مـا يقيسـه اختبـار      ويف البحث يقصـد  عقلية معرفية وإدراكية وسلوكية .جوانا 

 لنشاط البدني .ا و"كنيون" لالجتاهات النلسية حن

 الدراسات املشابهة:ـ  

 الدارسات املتعلقة بالقيم االجتماعية:

اجري الدكتور عماد الدين إمساعيل حبثا عن" قيمنا االجتماعية" بغـرل  ـ   1
لعالقـات األسـرية لـدى اسـر ريليـة      واسـائدة يف جمـال األسـرة    الكشف عن القيم ال

األسـرة والـذي يتضـح مـن خـالل       واسر حضرية فوجد أن قيمة التعاون بـني أفـراد  
مواقف مثل التعاون علـى القيـام باألعمـال املنزليـة أو علـى تربيـة األوالد ضـعيلة        

يا بشـكل واضـح   بصلة عامة وان قيمة تلضيل الولد على البنت تزداد يف ال بقة الـدن 
 .(4)عنه يف ال بقة الوس ى

( القيم املوجودة يف الرتبية البدنيـة والرياضـية   199دراسة د: حممود نايف )ـ  
بهدف الكشف عن التصورات واملعاير والقـيم املمنوحـة لرتبيـة البدنيـة والرياضـية      

 من برف تالميذ الثانوية وكانت اللرضيات كالتالي

املمنوحة للرتبيـة البدنيـة والرياضـية تنجـر عـن تصـور       إن املعاير والقيم ـ 
،  رياضي حبث هلذه املادة وان امليهر الغالا عليهـا مينحهـا دور مهـدئ ومسـكن    

 وملر  عن الغم يف أي ار تدريسها يف الثانوية.

سنة يلهمون ويـدركون دور   16ـ   15 عمارأ وأن تالميذ السنة أوىل ثانوي ذـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .242ص،  1990ديوان امل بوعات اجلامعية اجلزائر 2ط،  رابح تركي : أصول الرتبية )1(
(2)  Andersen, M.B. (2005). Sport psychology in practice .Champaign, IL: Human 

Kinetics 
 (3) عبد الرمحان عيسوي : علم النلس بني النيرية والت بيق دار النهضة ، ص44. ـ.

،  بـريوت ،  العربيـة ،  دار النهضـة ،  عامليـة  دراسات عربيـة وعامليـة و  ،  حممود السيد ابر النيل : القيم واإلنتاج )4(
 .12ص ،  1986
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ذوي  ة خمتللة عن اليت لدى تالميـذ السـنة الثالثـة ثـانوي    حصة الرتبية البدينة ب ريق
لنلسـي  وافما فوق وان ذلـك بـار  علـى مسـتوى البعـدين املعـريف        18 سنة أعمار

 والعابلي .

الصنف االجتماعي املهين لمب يؤثر بشكل ما علـى تصـور التلميـذ     إنـ   3
يسـمح لـه واملعـاير     ل الرتبية البدنية والرياضية من خالل منط احلياة العائلية الـذي 

 والقيم اليت ينقلها فهو بوجه اختيار الثانويني يف ممارستهم لنشاط البدني والرياضـي 
وتأكيد م ابقـة اللرضـية األوىل مـع     من خالل نتائج البحث تسمح له بإثبات فوجد

ــة اجلزائريــة .أمــا بالنســبة    ــة والرياضــية يف املؤسســات الثانوي ــة البدني واقــع الرتبي
فالنتائج مل تسـمح كلايـة للجـزم القـابع عـن م ابقتهـا       ،  ثانية والثالثةلللرضيتني ال

ــة   ــة والرياضــية يف املؤسســات اجلزائري ــة البدني ــادة الرتبي ــع م رجــع أو ألرل واق
ــ    ــيم ه ــوائية تعل ــك إىل عش ــدكتور ذل ــوي    ذال ــا الرتب ــل أثره ــيت جتع ــادة ال ه امل

يتعلـق باللرضـية   أحكـام مسـبقة مسـتدمية .وهـذا مـا       تافه.وانعكاساتها ضئيلة أمـام 
الـيت   وأما مبا يتعلق باللرضـية الثالثـة فرجـع ذلـك إىل الوضـعية املتأ مـة      ،  الثانية

ــاملي      ــام الع ــادين بســا ضــغط الني ــع املي ــري يف مجي ــع اجلزائ يعشــها اجملتم
 .(1)اجلديد

كذلك دراسة حممد ريال فحصي االجتاهات حنو مـادة الرتبيـة البدنيـة    ـ   3
االجتماعية لدي تالميذ الثانويـة اجلزائريـة وكـان اهلـدف      والرياضية وعالقتها بالقيم

مـن   لتعرف على كل من القيم االجتماعية لدى التالميـذ الثـانويني وعلـى عـدد    ا وه
نواحي اجتاهاتهم حنو مادة الرتبية البدنية والرياضية ببق البحث علـى عينـة قومهـا    

وقـد  ،  ياضي الرتبويغري ممارسني لنشاط البدني الر 190ممارسني و 160تلميذ  390
البورت فرنون لندي "للقـيم " وصـمم   ـ   استعمل مقياس االختبار القيم االجتماعية ل
يلي : من املالح  من خـالل النتـائج    اختبار االجتاهات من وأسلرت نتائج إىل ما

التابعة للعينة الكلية للبحث أن ارتباط الناحية الدنيـة مـن االجتـاه حنـو مـادة الرتبيـة       
والرياضـية بالقيمـة اجلماليـة لـدي التالميـذ الثانويـة عامـة .وارتبـاط الناحيـة          البدنية 

ملـادة بالقيمـة االجتماعيـة لـديهم .مل يسـبق أن ثبتـت       ا والنيرية مـن اجتـاههم حنـ   
داللتها يف حبثنا بالنسبة جملموعة التالميذ الثانويني املمارسني ملادة الرتبيـة البدنيـة   

 .(2)رائهم املعلني من ممارستها أيضاوالرياضية وبالنسبة جملموعة ني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Nafi (R ; Représentation norme et valeurs attribuées a l’éducation phy ique et sportive 

par des lycéens  ــ Thèse de doctorat d’ Etat  ــ Université d’ Alger  ــ IEPS  ــ  1999 ــ P 

 .410 ـ 407

لـدى    حممد ريال فحصي "االجتاهات حنو مـادة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية وعالقتهـا بـالقيم االجتماعيـة        )2(
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 دراسات مشابهة حول صورة اجلسم :ـ 

( دراسة بهدف التعـرف  1991) Horne et al وآخرونهورني  دراسة قام بهاـ  1
لـربون تشـويهات يف صـورة اجلسـم      األكـل كان املصابون باضـ رابات   إذاعلى 

وأجريت الدراسـة علـى عينـة مكونـة      ال. أم األكلبدون اض رابات  األفرادأكثر من 
أنثــى تعــانني مــن  214مــن جممــوعتني إحــداهما جمموعــة اكيلنيكيــة مكونــة مــن 

اض رابات يف األكل ثم تقسيم وفقا ملعـايري كتيـا التشـخيص اإلحصـائي الثالـث      
فقـدان يـهية عصـ      76،  فقـدان يـهية عصـ     87) إىل DSMـ    111ـ   Rاملرجع 

يره مرضى فقـط( أمـا اجملموعـة الثانيـة فهـي جمموعـة غـري         55،  ويره مرضى
وببـق البـاحثون مقيـاس تقـدير     ،  من بالبات اجلامعة أنثى 71إكلينيكية مكونة من

حجم اجلسم وأسلرت النتائج عن وجود فروق جوهرية بني كـل جمموعـة فرعيـة    
كل على حـده وبـني اجملموعـة غـري إكلينيكيـة يف       من جمموعة اض رابات األكل

 .(1)اللرعية الثالث جانا اجملموعات اإلكلينيكية إىلشويه اجلسم ت

( بدراسـة هـدفت إىل   1992) .Bunnell et al وآخـرون كـذلك قـام بونيـل    ـ    2
وأجريـت  ،  األكـل لـدي املراهقـات    فحص العالقة بني يكل اجلسـم واضـ رابات  

( 13 =جمموعــة ذوات الشــهية العاديــة )ن    جمموعــات هــي :  4الدراســة علــى  
( ن 62=وجمموعـة فقـدان الشـهية العصـ )ن    ،  (15=وجمموعة الشـره املرضـى )ن  

مراهقـة ( وببـق مقيـاس يـكل      88=وآخرين اجملموعة الضاب ة مـن األسـوياء )ن  
وأسلرت النتائج أيضـا عـن املراهقـات ذوات الشـره املرضـى كـن        (BSQ) اجلسم

مـا أسـلرت   ك،  أكثر اجملموعات ألليت تعاني من عدم الرضا عن يكل أجسـامهن 
النتائج أيضا عن أن مجيع اجملموعات اإلكلينيكية حصلت علـى متوسـط درجـات    

 . (2)مرتلع على مقياس يكل اجلسم باملقارنة باجملموعة الضاب ة

( حيث أجريت الدراسـة علـى عـني    1994دراسة إبراهيم على ومايسة النيال )
،  صــورة اجلســموببــق الباحثــان مقيــاس ،  مــن بالبــان جامعــة ق ــر 119قوامهــا 

ومقيـاس  ،  ومقيـاس ملهـوم الـذات   ،  ومقياس االكتئاب،  ،  ومقياس مصدر الضبط
وتوصــل الباحثــان إىل عــدة نتــائج أهمهــا يوجــد فــروق ،  فقــدان الشــهية العصــ 

جوهرية بني مرتلعي ومنخلضي صورة اجلسم يف متغريي فقـدان الشـهية العصـ     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .256ـ  218ص  .مذكرة ماجستري جامعة اجلزائر معهد الرتبية البدنية والرياضيةتالميذ الثانوية اجلزائرية 
(1) Horne,R.et al (1991 Disturbed body image in patients with eating disorders , 

American Journal of Psychiatry .Vol.211 215 ـ. 
(2) Bunnell, D .et al.(1992 Body Shape concernsamong adolescents, International 

Journal of Eating Disorders Vol .11 P 7983 . 
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كمـا اتضـح وجـود    ،  اجلسـم  ومصدر الضبط إىل جانا يف جانا مرتلعي صـورة 
ارتباط موجا جوهري بني صورة اجلسم وكل من الذات اجلسمية وفقـدان الشـهية   

كما أجـرى عـالء الـدين كلـايف ومايسـة       .(1)لدي جمموعة مرتلعي صورة اجلسم 
ــال ) ــة    1997الني ــوعتني : احــدهما جمموع ــن جمم ــة م ــة مكون ــى عين ( دراســة عل

أمــا ،  ســنة 22ـ    14أعمــارهن بــني  تراوحــت،  (365=املراهقــات املصــريات )ن
 تراوحت أعمـارهن هنـا  ،  (306=اجملموعة الثانية فهي من املراهقات الق ريات )ن

وببق مقياس صورة اجلسـم )مـن إعـدادهما ( وقائمـة ايزيـك      ،  22ـ   14أيضا من 
أعلـى   إىل عديد من النتـائج أهمهـا أن   للشخصية ) القائمة الثانية( . توصل الباحثان

سـنة وذلـك لـدي جمموعـة      14متوسط يف متغري صورة اجلسم كان لللئة العمريـة  
،  سـنة  21بينما كان اعلي متوسط صـورة اجلسـم لللئـة العمريـة     ،  اإلناث الق ريات

سنة وذلك لدى جمموعـة اإلنـاث    19وكان اقل متوسط لصورة اجلسم لللئة العمرية 
بـاط موجـا بـني صـورة اجلسـم      املصريات .كما توصـل الباحثـان إىل وجـود ارت   

وارتباط سالا جوهري بني صورة اجلسم وكل من القلق والشـعور  ،  وتقدير الذات
الق ريات .بينمـا كـان االرتبـاط موجبـا جوهريـا بـني        بالذنا لدى جمموعة اإلناث

وارتبابـا سـالبا بـني    ،  صورة اجلسم وكل من تقدير الـذات والسـعادة واالسـتقاللية   
 (2)القلق والشعور بالذنا لدي جمموعة اإلناث املصريات .صورة اجلسم وكل من 

( 1995قـام كـل مـن عبـد العيـيم وذيـاب )       الدراسات املتعلقـة باالجتاهـات:  ــ 
بدراسة هدفت التحقق من اجتاهات بلبة وبالبـات جامعـة الكويـت وكليـة الرتبيـة      

اسـتخدم  لنشـاط البـدني. ولتحقيـق هـدف الدراسـة ومجـع البيانـات        ا واألساسية حن
حيـث ببـق علـى عينـة     ،  لنشـاط البـدني  ا والباحثان مقياس كنيون لالجتاهـات حنـ  

( بالبًة. وأيارت نتائج الدراسـة إىل  194( بالبًا و )163( منهم )357الدراسة البالغة )
أن بالب وبالبات جامعـة الكويـت بكلياتهـا املختللـة لـديهم اجتاهـات اجيابيـة        

ا أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصـائيا بـني   كم،  لنشاط البدنيا وبوجه عام حن
 .  (3)لنشاط البدنيا وال الب وال البات لصاحل ال البات حن

( التعرف إىل أثر تدريس مقرر مبـادئ الرتبيـة   2001وتناولت دراسة ال ويل )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملـة دراسـات    صـورة اجلسـم وعالقتهـا بـبعض املـتغريات النلسـية       ـ  1994ابراهيم على ومايسة النيال ) )1(
 . 40ـ  1ص 1العدد  4اجمللد ،  راب ة االخصائني النلسني املصرية،  نلسيةالقاهرة

صـورة اجلسـم وبعـض مـتغريات الشخصـية لـدي عينـات مـن         ــ  1996عالء الدين كلايف  مايسـة النيـال )   )2(
،  اهليئـة املصـرية العامـة للكتابـة    ،  القـاهرة ،  يف : جملة علـم الـنلس  ،  املراهقات : دراسة ارتقائية عرب ثقافية

 .43ـ  2. ص 39العدد 
 (. اجتاهات بلبة وبالبات جامعة الكويـت وكليـة الرتبيـة   1995عبد الرحيم )،  مرفت وذياب،  عبد العييم )3(

 .290ـ  271،  )يناير( 22األساسية حنو النشاط البدني. اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية. 
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لرتبيـة الرياضـية. تكونـت    ا والرياضية على تغيري اجتاهات بلبة جامعـة مؤتـة حنـ   
مـن الـذكور(.    62و ،  مـن اإلنـاث   64( بالبـًا وبالبـًة )مـنهم    612عينة الدراسة من )

وجلمع البيانات قام الباحث باستخدام أداة قياس مت بناؤها خصيصا لتحقيق أهـداف  
يف تغـري اجتاهـات    إحصـائية الدراسة. وأيارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة 

لني النلسـي واالجتمـاعي.   لرتبية الرياضية على اجملاا ومجيع أفراد عينة الدراسة حن
كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف تغيري اجتاهات ال لبـة الـذين مل   

لرتبيـة الرياضـية   ا ووبلبة الكليات اإلنسـانية حنـ  ،  يشرتكوا يف أنش ة رياضية سابقًا
( فقـام بدراسـة   2003أمـا بوصـاحل )   .(1)واالجتمـاعي فقـط  ،  على اجملالني النلسـي 

التعــرف علـى اجتاهــات بالبـات جامعــة امللـك فيصــل يف اململكــة    هـدفت إىل  
ممارسة النشـاط البـدني مـن خـالل أبعـاد أربعـة هـي:         هميةأ والعربية السعودية حن

والنلسي. ومت تصميم مقياس هلـذا ومت  ،  والرتوحيي،  واالجتماعي،  اجلانا البدني
مللـك فيصـل يف مدينـة    ( بالبًة يف جامعـة ا 150تو يعه على عينة الدراسة البالغة )

 هميـة أ واإلحساء. وأيارت النتائج إىل وجود اجتاهات إجيابية لـدي ال البـات حنـ   
كما أظهرت النتائج وجـود فـروق يف اجتاهـات ال البـات     ،  ممارسة النشاط البدني

 (2)حنو ممارسة النشاط البدني تعزى إىل املستوى الدراسي والتخصص األكادميي.

( بدارسـة هـدفت إىل    1998Matthys and Lantz) قام كل مـن مـاثيس والنتـز   
لنشاط البدني بعد دراسة مسـاق لمنشـ ة   ا وقياس التغيري يف مستوي االجتاهات حن

( من ال لبة املسـجلني يف مقـرر إجبـاري    156حيث مشلت عينة الدراسة )،  البدنية
داة قيـاس  ( أسابيع. وقام الباحث جبمع البيانـات باسـتخدام أ  8لمنش ة البدنية ملدة )

مت بناؤها خصيصًا لقياس هدف الدراسة. وأظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق ذات    
لنشاط البـدني علـى كـل    ا ويف تغري اجتاهات أفراد عينة الدراسة حن إحصائيةداللة 

وقـد تناولـت دراسـة توملـان      ،( 3)لبدنيـة اجملاالت بناء  لدراستهم ملسـاق األنشـ ة ا  
( أثـر تـدريس مسـاق الرتبيـة      2000Twellman, Biggs, and Lantzوبـيكس والنتـز)  

الصحية على تغيري اجتاهات بلبة اجلامعة حنـو ممارسـة النشـاط البـدني. تكونـت      
( مــن ال ــالب وال البــات. وجلمــع البيانــات قــام الباحــث 103عينــة الدراســة مــن )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. تأثري تدريس مساق مبادئ الرتبيـة الرياضـية علـى تغـيري االجتاهـات لـدى بلبـة        2001حسن )،  ال ويل )1(

 .  109ـ  87،  (4) 16،  جامعة مؤتة حنو الرتبية الرياضية. مؤتة للبحوث والدراسات
(. اجتاهات املرأة حنو أهمية ممارسة النشاط البدني ل البات جامعة امللك فيصـل  2003كاظم )،  بوصاحل )2(

 .120ـ  103،  (1) 4يف اململكة جملة العلوم الرتبوية والنلسية العربية السعودية.. 
(3)  Matthys, J. M., & Lantz, C. D. (1998) . The effects of different activity modes on 

attitudes toward physical activity. Iowa Association of Health Physical Education, 

Recreation and Dance Journal, 31(2), 24 26 ـ. 
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رت النتـائج  باستخدام أداة قياس مت بناؤها خصيصا لتحقيـق أهـداف الدراسـة. وأيـا    
يف تغــري اجتاهــات بلبــة اجلامعــة حنــو  إحصــائيةإىل وجــود فــروق ذات داللــة 

ممارسة النشـاط والتـدريا البـدني. كمـا أظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق دالـة           
لنشـاط البـدني تعـزى ملـتغري اجلـنس      ا وإحصائيا يف تغـيري اجتاهـات ال لبـة حنـ    

 .(1)والسنة الدراسية

قــام بدراســة هــدفت التعــرف إىل التغــيري يف  ( فقــد ,2004Mackأمــا مــاك )
اجتاهات بلبـة اجلامعـة املسـجلني يف مسـاق "العافيـة الشخصـية" حنـو ممارسـة         

لنشـاط  ا ووقد اسـتخدم الباحـث مقيـاس االجتاهـات حنـ     ،  النشاط والتدريا البدني
حيث ببق املقياس على عينة مـن  ،  كأداة جلمع البيانات(ATEPA) والتدريا البدني

( بالبًة وبالبًا يف اليوم األول واليـوم األخـري مـن أيـام املسـاق.      1625لغت )ال لبة ب
يف تغـري اجتاهـات مجيـع     إحصـائية وأيارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللـة  

لنشاط والتدريا البدني. كما أظهرت النتـائج وجـود فـروق    ا وأفراد عينة الدراسة حن
لنشاط والتدريا البدني تعزى ملـتغري  ا ودالة إحصائيا يف تغيري اجتاهات ال لبة حن

 .(2)اجلنس وا ربة يف النشاط البدني لصاحل ال البات

ويتضح من ما سبق معيـم البحـوث الـيت ت رقـت للقـيم االجتماعيـة كلـها        
حتاول الكشف عن القيم السائدة يف اجملتمـع وذلـك يف كـل مـن دراسـات عمـاد       

( وحممـد ريـال   1999نـايف ) الدين إمساعيـل للقـيم االجتماعيـة دراسـة الـدكتور      
سـاعدتنا يف توجهنـا لـربط العالقـة      تنيرياألخ( وهاتني الدراستني 2001أللحصي )

ــني االجتاهــات حنــ  ــدني ا وب ــار ان   الرياضــيلنشــاط الب ــة .باعتب ــيم االجتماعي والق
االجتاهات هي عملية ناتج عن اجملتمع بالنسـبة لللـرد فمـن خالهلـا يتقيـد اجتـاه       

 عية غرست فيه ال يست يع التغلا عليها.اللرد مبع يات اجتما

ركـزت علـى    أنهـا نالح  من عرل الدارسات السـابقة عـن صـورة اجلسـم     
دراسة العالقة بني الصورة واجلسم وبعض املتغريات النلسـية لـدى عينـة إكلينيكيـة     

 Bunnel et al( ودراسـة بونيـل وآخـرون   1992) Horne et al كدراسة هورني وآخرون
ويـربا   أساسـية بـان اضـ راب صـورة اجلسـم يعتـرب خاصـية       الذي يـوحي   األمر

 اآلكل كمؤير لسبا لرفض صورة اجلسم . ضروريا يف اض رابات

وجود ارتباط سالا جوهري بني الرضا عن اجلسم وكل من القلـق   أكدكما 
( بالرغم مـن  1992والشعور بالذنا كما يف دراسة عالء الدين كلايف ومايسه النيال )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Twellman , AK. Biggs, C. C., & Lantz, C.D.(2000) 33(2),2325 ـ. 

(2) Mack, M. C. (2004). Changes in short ـ term attitudes toward physical activity and  
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 إىلأنها مل تت ـرق   اليت تتضمنها الدراسة السابقة يف هذه اللئة إال األهداف املتنوعة
فحص العالقة بني املع يات االجتماعية الـيت كانـت سـببا يف هـذه النيـرة السـلبية       

فقـد سـاهمت    لكن ومـع كـل ذلـك    للجسم وما خللته من أعرال نلسية وجسدية
ينيكيـة يف اجملتمـع   لدى عينة غري إكل هذه الدارسات بتوجهنا لدراسة صورة اجلسم

لنشاط البـدني الرياضـي   ا وأما عن البحوث اليت ت رقت لالجتاهات حن،  اجلزائري
لنشـاط البـدني وكانـت النتـائج     ا وفكل منها تهدف إىل التعرف على االجتاهات حنـ 

ولصاحل ال البات وهذا يف كل مـن دراسـة    لنشاط البدنيا واجيابيات االجتاهات حن
كمـا توصـلت دراسـة ال ويـل      (2003( ودراسة بوصـاحل ) 1995) عبد العييم وذياب

لنشـاط البـدني لـدى    ا وبالنسبة لالجتاهـات حنـ   إحصائية( ان هنا فروق دالة 2001)
ال لبة غري املشاركني يف األنشـ ة الرياضـية وال البـة يف الكليـات اإلنسـانية وهـذا       
ببعا يرجع إىل معتقـدات واجتاهـات ختتلـف مـن يـخص لمخـر يف اجملتمـع        

لواحد .وحتى انه يعزى االجتاه إىل من لقات اجلنس واملستوى األكادميي والسـنة  ا
جتاه ال الا وهذا مـا وصـلت إليـه كـل مـن      ا والدراسية وا ربة يف توجيه سلوك أ
 (.2003( ودراســة بوصــاحل )2004( ومــاك )2000دراســة توملــان دبــيكس والنتــز )

 .والثانوية املدرسة

 : حتديد إجراءات البحثـ  

إن املنهج املتبع يف البحث العلمـي يعـين تلـك األسـس      : منهج البحثـ   1
والقواعد والتدابري اليت يتم رمسها مـن أجـل بلـوغ حقيقـة ويف هـذا الصـدد يقـول        
)عمار بوحوش وحممد حممود ذنيبات( إنه ال ريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسـته  

 .  (1)للمشكلة الكتشاف احلقيقة

الباحثـة املـنهج الوصـلي االرتبـابي لكونـه انسـا وسـيلة         اعتمـدت  ولذلك
وظــروف البحــث الن يهــدف إىل اســتنتاج األســباب الكامنــة وراء  لتحقيــق أهــداف

 التجربة أجراءسلوك معني من خالل مع يات سابقة بدون 

 جمتمع البحث:ـ  2
ــث أ    جمتمــع العينــة: ـ    1ـ    2 ــة البح ــى عين ــع البحــث عل  ويتضــمن جمتم

الدارسـني يف معهـد الرتبيـة البدنيـة      لـتهم الدراسـة مـن ال البـات    مللردات اليت مشا
 الشلف . بوعليوالرياضية جبامعة حسيبة بن 

إن العينة هي جزء من اجملتمع أو جمموعة جزئية مـن   عينة البحث:ـ   2ـ   2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 89 ص :1995 العلمي وبرق إعداد البحوث .مناهج البحث ،  وحممود ذنيبات عمار بوحوش )1(
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عبـد  امللردات الداخلية يف تركيا اجملتمع الذي جيري عليهـا البحـث ويعرضـها    
أنهــا هــي عــدد الوحــدات الــيت تســحا مــن اجملتمــع اإلحصــائي  العزيــز فهمــي

 .(1)ملوضوع الدراسة حبيث تكون ممثلة متثيال صادقا للئات هذا اجملتمع

ومن هذا املن لق يتكون جمتمع البحـث مـن بالبـات معهـد الرتبيـة البدنيـة       
وقـد ايـتملت كـل ال البـات     ة حبيـث مت اختـارت الباحـث عينـة قصـدي      والرياضية
 بالبة. 73 يف املعهد وقد قدر عددهم ب املوجودة
 ( ميثل تو يع ال البات يف خمتلف السنوات التعليمة1جدول رقم )

 عدد الطالبات النظام التعليمي
 لسانس

 10 السنة أوىل
 05 السنة الثانية
 22 السنة الثالثة

 ماسرت
 15 سنة أوىل

 21 سنة ثانية
 73 اجملموع

وتتعــدد وســائل وأدوات احلصــول علــى     قــد تتبــاين  أدوات البحــث:ـ    3
 كثــرأ واملعلومــات غــري أن الباحــث عليــه أن لتــار مــن هــذه الوســائل وســيلة أ 

حلصول على البيانات اليت يريدها لدراسة الياهرة من كافة جوانبها ولقـد اسـتعمل   
 الباحث أداة للحصول على املعلومات الال مة وهي:

أداة  أهداف هذه الدراسـة قمنـا بإعـداد   لتحقيق  مقياس القيم االجتماعية :ـ   4
الدراسة )مقياس القيم االجتماعية ( وهي عبارة عن استبانه لقياس القيم االجتماعيـة  
لدى بالبات معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعة الشلف حيث مت مراجعـة اآلداب  

سـتبانة  السابق والدارسات السابقة املتعلقة باملوضـوع وبنـاء علـى ذلـك مت بنـاء اال     
درجـات وحـدد هلـا مقيـاس ثالثـي متـدرج        6فقرة مو عة علـى   (35بصورتها من)

لتحديد درجة موافقة أفـراد عينـة هـذه الدراسـة علـى القـيم املتـوفرة حيـث كانـت          
 . موافق بدرجة متوس ة.غري موافقة(  درجات تقدير االستجابة )موافق بدرجة كبرية

( 8حيـث مت عرضـها علـى )    مت التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة     الصدق :ـ 
حمكمــني مــن املتخصصــني يف اجملــال الرتبــوي الرياضــي مــن جامعــة اجلزائــر 

بأجراء تعـديالت الال مـة علـى فقـرات االسـتبانة       قاموا إذابومرداس الشلف اجلللة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65:  ص1986 مبادئ األساليا اإلحصائية،  عبد العزيز فهمي )1(
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فقرة مو عة علـى   (31حيث مت تعديلها حيث أصبحت بالشكل النهائي تتكون من )
 : اجملاالت التالية

 : ( يوضح حمور القيم2)جدول رقم 

قامت الباحثة بالتأكد من ثبات أداة الدراسـة ب ريقـة إعـادة االختبـار      الثبات :ـ 
بالبـا   20على عينة االست العية بل  عدد أفرادها  االستالنةت بيق  إىلحيث عمدت 

من عينة الدراسة وبعد مضي أسبوعني إعـادة الباحثـة ت بيـق االسـتبانة مـرة أخـري       
على نلس اجملموعة ومت حساب معامل الثبات لـمداة باسـتخدام معامـل االرتبـاط     

معامل مرتلع مما يشـري   ( وهو73.0)أللا كرونباخ( حيث بل  قيمة مجيع األسئلة )
أن أسئلة االستبانة ذات ثبات عال ميكن االعتمـاد عليهـا واثبـا ت النتـائج الـيت       إىل

 يتم احلصول عليها عند ت بيقها .

صممه حممـد حسـني عـالوي لقيـاس ملهـوم       : مقياس صورة اجلسـم ـ   2ـ   4
بـني  املميزة ألدراك جسمه كمـا ميكـن اسـتخدام املقيـاس للمقـارن       اللرد وبريقة

نصـر الـدين     حممد حسني عالوي الذات اجلسمية الواقعية والذات اجلسمية املثالية
اجتاهات اللرد حنو جسمه متثل مؤيـرا همـا    أن إىل ficherفيشر أياررضوان فقد 

 أوصـغري جـذاب    أوجبوانا خمتللة لشخصيته وان يعور اللرد بـان جسـمه كـبري    
لى ملهومه لذاتـه والتعـرف علـى    ضعيف قد يليد يف التعرف ع أوغري جذاب قوي 

صـلة ونقيضـها ويقـوم اللـرد      15يتضـمن املقيـاس   ،  منط سلوكه اجتـاه اآلخـرين  
على كل صلة ببقا لدرجة ان باقها على صورة جسم ويتضـمن املقيـاس    باالجيابية

 :ملتا  التصحيح كما يلي 

  ملقياس صورة اجلسم : ( يوضح مفتاح التصحيح3جدول رقم )

 عدد العبارات العبارات سالبة موجبة العبارات الصفة
 05 2.4.13 1.11 املظهر اخلارجي

 05 8.12 3.6.9 الصحة
 05 10.15 5.7.14 االداء احلركي

 15 07 08 اجملموع
يـوم   15قامت الباحثة بإعادة االختبار بعد فاصل  مين قـدره   ثبات املقيـاس : ـ 

 عددها احملاور ت
 5 قيم السلوك االجتماعي 1
 5 أخالقيةقيم  2
 5 قيم تقدير الذات 3
 6 قيم معرفية 4
 5 قيم مجالية 5
 5 قيم االقتصادية 6

 31  اجملموع
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لبعـدي ( لبريسـون   ا )القبلـي و ثم قمنا حبسـاب معامـل االرتبـاط بـني االختبـارين      
 . 73.0معامل الثبات يساوي  فكانت

لقد مت استنتاج معامل الصدق للمقياس ان القـا مـن    حساب معامل الصدق :ـ 
 النتيجة النهائية ملعامل الثبات احملسوبة للعينة الكلية وفق املعادلة التالية :

 √معامل الثبات = معامل الصدقـ 

 . 85.0 =معامل الصدق √73.0 =معامل الصدقـ 

عنـد   إحصـائيا ( وهـي درجـة دال   85.0ومنه فمعامل الصدق للعينة يساوي )
وجود اتساق داخلي بني اللقرات احملـور مـن    إىل( مما يشري 05.0مستوى الداللة )

 . (لبعديا وخالل القياس )القبلي 

اسـتخدمت   لنشـاط البـدني لكنيـون:   ا ومقيـاس االجتاهـات النفسـية حنـ    ـ   3ـ   4
 Attitude Towards Physicalلنشـاط البـدني   ا ولالجتاهـات حنـ   الباحثة مقياس كنيون

Activity (ATPA) كنيون املقياس هذا صمم وقد Gerald Kenyon    واعـده يف صـورته
 لشـيوع  نيـراً  املقيـاس  هـذا  الباحثـة  اسـتخدمت  العربية حممد حسني عالوي وقـد 

 يف أجريـت  الـيت  الدراسات من كبري عدد ن اق ويف الرياضي اجملال يف استخدامه
 السـابقة  الدراسـات  جـزء  يف الباحثـة  بهـا  اسـتعانت  الـيت  والعربيـة  األجنبيـة  البيئات

 نيـراً  املقيـاس  هـذا  اسـتخدام  الباحثـة  فضـلت  كمـا ،  البحـث  مبوضـوع  واملرتب ة
 كمـا   .املعنـى  بوضـو   وتتميـز ،  اللهم وسهلة غري متجانسة أبعاد جمموعة لتضمنه
 . لنشاطا وحن األفراد اجتاهات يف التباين إظهار يتيح

 .لنشاط الرياضي البدنيا و( أبعاد مقياس االجتاهات حن4جدول رقم )

 
 لنشاط البدني :ا وثبات وصدق مقياس االجتاهات النفسية حنـ  

بإتباع نلس خ ـوات امل بقـة يف حسـاب معامـل      حساب معامل الثبـات : ـ  

العبارات  أرقام أرقامالعبارات  البعد
 السلبية

عدد 
 تاالعبار

لنشاط الرياضي كخربة وااالجتاهات حن
 وخماطرة وتوتر

7.28.42.50.53 1.14.21.38 9 

 8 5.24.46.52 2.9.34.43 للمنافسة والتفوقالنشاط الرياضي 
 9 يوجد ال 3.8.13.30.33.35.41.45.48 النشاط الرياضي كخربة مجالية

 11 6.27.36 4.10.15.18.23.32.40.47 النشاط الرياضي للصحة واللياقة
 8 19.39.49 11.17.20.25.29 النشاط الرياضي كخربة اجتماعية

 9 31.54 .12.16.22.26.37.44.51 التوترالنشاط الرياضي للرتويح وخفض 
 38 16 54 
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متكـن مـن التأكـد مـن ثبـات وصـدق هـذا         الثبات والصدق ملقياس صورة اجلسم
بالبـة   25املقياس قمنا بإتباع بريقة إعـادة االختبـار وبت بيقـه علـى عينـة قـدرها       

يومـا متكنـا مـن اسـتخراج معامـل       17حيث كان اللاصل الزمين بـني احملـاولتني   
وهـي   95.0ب  05.0االرتباط )لربسون( لدرجة الكلية للمقياس عند مسـتوى الداللـة   

 دالة وعليه فان املقياس ثابت ثبات مقبول .

لقد مت استنتاج معامل الصدق ان القـا مـن النتيجـة     حساب معامل الصـدق : ـ 
  √معامل الثبـات  = النهائية ملعامل العينة الكلية وفق املعادلة التالية : معامل الصدق

( وهـي  97.0)معامل الصدق للعينتني يسـاوي   ومنه ف.  97.0= معامل الصدق  √95.0
ممـا يشـري إىل وجـود اتسـاق داخلـي       05.0درجة دالة إحصائيا عند مستوى الداللـة  

 قوي بني اللقرات .

لتحقق مـن قبـول أو رفـض فـرول الدراسـة متـت        :حصـائية اإل األدواتـ   5
 حصـائية معاجلة البيانات عن بريق النتائج باألسلوب الكمي عـن بريـق احلـزم اإل   

SPSSالعالقــة االرتبابيــة بــني نتــائج القــيم االجتماعيــة  حيــث مت قيــاس بواســ تها
لنشــاط البــدني ا ووصــورة اجلســم وكــل واحــد منهــا مــع االجتاهــات النلســية حنــ

 الرياضي.

 عرض النتائج اخلاص بالفرضية األوىل:ـ  1

يوجـد تـأثري للقـيم االجتماعيـة علـى صـورة اجلسـم لـدي          نـص الفرضـية :  ـ 
 معهد الرتبية البدنية والرياضية . ال البات

حنـدد العالقـة املوجـودة بـني القـيم       إنعلى ضوء ذلك حناول  نظرة عامـة : ـ 
االجتماعية وصورة اجلسم بصلة عامة وذلك بضبط املتغريات املتمثلـة يف معامـل   

عنـدي املسـتوي االسـتداللي     حصائيةوالداللة اإل،  نوع العالقة االرتبابية،  االرتباط
(01.0=α.هذا من خالل اجلدول التالي .) 

α= عنـد مسـتوى الداللـة )    حصائية: ميثل قيمة معامل االرتباط ونوع العالقة االرتبابية وداللتها اإل(5)اجلدول 

01.0) 
نوع العالقة  معامل االرتباط املتغريات

 االرتباطية
عند املستوى  حصائيةالداللة اإل

 (α=01.0االستداللي )
 ** موجبة 74.0 + صورة اجلسمالقيم االجتماعية 

موجبـة بـني درجـات القـيم      ارتبابيـة  مبـا انـه يوجـد عالقـة     نظرة مفصلة :ـ  
حناول أن نلصل بني كـل بعـد مـن أبعـاد      االجتماعية وصورة اجلسم لدي ال البات

 :(6) وهذا ماحنا ول اإليارة إليه يف اجلدول رقم الستة للقيم االجتماعية ؟
α= عنـد مسـتوى الداللـة )    حصائيةوداللتها اإل معامل االرتباط ونوع العالقة االرتبابية : ميثل قيمة(6)اجلدول 

 ( بني أبعاد القيم االجتماعية وأبعاد صورة اجلسم لدى ال البات .01.0
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نوع العالقة  معامل االرتباط املتغريات
 االرتباطية

عند املستوى  حصائيةالداللة اإل
 (α=05.0االستداللي )

 ** موجبة 75.0 + صورة اجلسم االجتماعي قيم السلوك
 ** موجبة 84.0 + صورة اجلسم قيم أخالقية

 ** موجبة .076 +صورة اجلسم قيم تقدير الذات
 ** موجبة 88.0 +صورة اجلسم قيم معرفية
 ** موجبة 96.0 + صورة اجلسم قيم مجالية
 ** موجبة 64.0 +صورة اجلسمقيم معرفية

 ** موجبة 61.0 اجلسمقيم اقتصادية +صورة 
 نالح  ما يلي:( 6رقم ) من خالل اجلدول

هناك عالقة ارتبابيه موجبة بني قـيم االجتماعيـة ل البـات حنـو بعـد قـيم       ـ 
 السلوك االجتماعي وصورة اجلسم

 هناك عالقة ارتبابيه موجبة بني قيم االجتماعية ل البات حنو قـيم أخالقيـة  ـ 
 وصورة اجلسم.

بيه موجبة بني قـيم االجتماعيـة ل البـات حنـو بعـد قـيم       هناك عالقة ارتباـ 
 تقدير الذات وصورة اجلسم.

هناك عالقة ارتبابيه موجبة بني قـيم االجتماعيـة ل البـات حنـو بعـد قـيم       ـ 
 وصورة اجلسم. معرفية

هناك عالقة ارتبابيه موجبة بني قـيم االجتماعيـة ل البـات حنـو بعـد قـيم       ـ 
 وصورة اجلسم. مجالية

القة ارتبابيه موجبة بني قـيم االجتماعيـة ل البـات حنـو بعـد قـيم       هناك عـ 
وبهذا نستنج انه كلمـا  اد مسـتوى تصـور اجلسـم ا دادت     ،  اقتصادية وصورة اجلسم

القيم االجتماعية لدى ال البات وذلك يف كل األبعاد الستة للقـيم االجتماعيـة    درجة
 بدون استثناء.

 :الثانيةعرض النتائج اخلاص بالفرضية ـ  2

واجتاهــات  ارتبابيــه بــني القــيم االجتماعيــة يوجــد عالقــة :نـص الفرضــية  ــ   
 لنشاط البدني الرياضي ؟ا وال البات حن

لنشاط البـدني الرياضـي والقـيم االجتماعيـة لـدي      ا وملعامالت االرتباط بني نواحي االجتاه حن : (7)جدول رقم 
 ال البات يف معهد الرتبية البدنية والرياضية.

 النواحي
 القيم

 

النشاط رياضي كخربة 
 خماطرة و وتوتر

النشاط لرياضي 
 ملنافسة التفوق

النشاط الرياضي 
 كخربة مجالية

النشاط الرياضي 
 للصحة واللياقة

النشاط الرياضي 
 كخربة اجتماعية

النشاط رياضي 
للرتويح وخفض 

 التوتر
قيم السلوك 

 االجتماعي
016.0 

 
0012. 061. 0058. 256.0 ** 250.0* 
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 : حصائيةرموز مستويات الداللة اإل

 . %1معناه دال عند مستوى  **.  %5معناه دال عند مستوى  *

ا ـاص مبعـامالت االرتبـاط ا ـاص      (7رقـم )  من خـالل اجلـدول   نالح 
 باملقياسني بالنسبة لل البات مايلي :

مـن   إن معامالت االرتباط الدالة إحصـائيا واملوجـودة هنـا بلـ  عـددها     ـ   1
معامل وعلى ذلك فان معامالت االرتباط بلغت بالنسـبة لل البـات    36جمموع نسبة 

 .%22.22ب

كخـربة مجاليـة مـن االجتـاه لـدى ال البـات        البدني الرياضي النشاط إنـ   2
يف مسـتوى   253.0رتبابا داال موجبا بلغت قيمته ا ولديهم وه اجلمالية ترتبط بالقيم

كما ترتبط بالقيم االقتصادية لـديهم ارتبابـا داال موجبـا بلغـت قيمتـه ب      % 01 داللة
 .%01يف مستوى داللة  396.0

للصحة واللياقـة مـن االجتـاه لـدى ال البـات       إن النشاط البدني الرياضيـ   3
يف مسـتوى   100.0بلغـت قيمتـه    رتبـاط داال موجبـا  ا ولديهم وه ترتبط بقيم معرفية

كما ترتبط بالقيم اجلماليـة لـديهم ارتبابـا داال موجبـا بلغـت قيمتـه ب       ،  %01داللة
رتبـاط داال  ا و. كما يرتبط أيضا بالقيم االقتصادية وهـ %01يف مستوى داللة ،  342.0

 .%05يف مستوى داللة ،  394.0وموجبا حيث بل  

إن النشاط البدني الرياضي كخربة اجتماعية مـن االجتـاه لـدى ال البـات     ـ   4
يف  250.0بلغت قيمتـه   رتباط داال موجباا وط بقيم السلوك االجتماعي لديهم وهترتب

رتبـاط دالـة وموجبـة    ا وهـ  و بالقيم تقدير الذات كما ترتبط أيضا %01 مستوى داللة
 . %01يف مستوى   342.0 : قيمتهم كالتالي بلغت

إن النشـاط البـدني الرياضـي للرتويـح وخلـض التـوتر مـن االجتـاه لـدى          ـ   5
 .%05رتباط داال و موجبا يف مستوى ا وال البات ترتبط بقيم السلوك االجتماعي وه

 :الثالثةعرض النتائج اخلاص بالفرضية ـ  2

ارتبابيــه بــني صــورة اجلســم و واجتاهــات   يوجــد عالقــة : نــص الفرضــيةـــ 
 . لنشاط البدني الرياضيا وبالبات حن

 

 .0022 .057 076.0 099.0 042.0 .0012 قيم أخالقية
 .0002 **342.0 052.0 032.0 032.0 .0061 قيم تقدير الذات

 052.0 017.0 **000.1 022.0 034.0 .0058 قيم معرفية
 .0111 026.0  **342.0 **.0253 .0057 .0052ـ   قيم مجالية

 019.0 .0111 *.0394 **.0396 .022 019.0 قيم اقتصادية



149   

  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

بني كل بعد من اإلبعـاد   حصائيةالعالقة أالرتبابيه وداللتها اإليوضح قيمة معامل االرتباط ونوع  (8رقم ) جدول
 الستة لالجتاهات وصورة اجلسم.

معامل  املتغريات
 االرتباط

نوع العالقة 
 االرتباطية

عند املستوى  حصائيةالداللة اإل
 (α=01.0االستداللي 

 ** سالبة ـ  77.0 النشاط الرياضي كخربة وتوترو خماطرة+ صورة اجلسم
 ** موجبة 84.0 النشاط الرياضي للمنافسة والتفوق+ صورة اجلسم

 ** موجبة 93.0 النشاط الرياضي كخربة مجالية +صورة اجلسم
 ** موجبة 92.0 النشاط الرياضي للصحة واللياقة +صورة اجلسم
 ** موجبة 96.0 النشاط الرياضي كخربة اجتماعية+ صورة اجلسم

 ** سالبة ـ  75.0 التوتر+صورة اجلسمالنشاط الرياضي للرتويح وخفض 
 نالح  ما يلي:(8رقم ) من خالل اجلدول

ال البـات حنـو بعـد التـوتر      هنـاك عالقـة ارتبابيـه سـالبة بـني اجتاهـات      ـ  
 . واملخابرة وصورة اجلسم

للمنافســة  ال البــات حنــو هنــاك عالقــة ارتبابيــه موجبــة بــني اجتاهــاتـــ  
 . والتلوق الرياضي وصورة اجلسم

هناك عالقة ارتبابيه موجبـة بـني اجتاهـات ال البـات حنـو بعـد كخـربة        ـ  
 . مجالية وصورة اجلسم

هناك عالقة ارتبابيه موجبـة بـني اجتاهـات ال البـات حنـو بعـد الصـحة        ـ  
 . واللياقة وصورة اجلسم

هناك عالقة ارتبابيه موجبـة بـني اجتاهـات ال البـات حنـو بعـد كخـربة        ـ  
 . اجتماعية وصورة اجلسم

هناك عالقة ارتبابيه سـالبة بـني اجتاهـات ال البـات حنـو بعـد للرتويـح        ـ  
 ومنه نسـتنج انـه كلمـا  اد مسـتوى تصـور اجلسـم      ،  وخلض التوتر وصورة اجلسم

لنشاط البدني الرياضي وذلك يف كـل األبعـاد السـتة    ا ودرجة االجتاهات حن ا دادت
 لنشاط البدني بدون استثناء.ا ولالجتاهات حن

حناول يف هذه املرحلة التحقق من اللرضـيات الدراسـة    : مناقشـة النتـائج  ـ  
 املتوصل إليها: حصائيةوالكشف عن الداللة اإل

علــى وجــود تــأثري للقــيم  فيمــا لــص اللرضــية األولــي الــيت تــنص  أوال:
فقد كشلت النتـائج عـن وجـود ارتبـاط موجـا دال       االجتماعية على صورة اجلسم

ة وصورة اجلسم لـدى ال البـات الدارسـات يف معهـد الرتبيـة      مابني القيم االجتماعي
 . البدنية والرياضية

مـن   08إن معامالت االرتباط الدالة إحصائيا واملوجودة هنا بل  عـددها  ـ   1
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معامل وعلى ذلك فان معامالت االرتباط بلغت بالنسبة لل البـات   36جمموع نسبة 
 .%22.22ب 

كخـربة مجاليـة مـن االجتـاه لـدى ال البـات        إن النشاط البدني الرياضيـ   2
يف مسـتوى   253.0بلغت قيمته  رتبابا داال موجباا ولديهم وه ترتبط بالقيم اجلمالية

كما ترتبط بالقيم االقتصـادية لـديهم ارتبابـا داال موجبـا بلغـت قيمتـه ب        %01داللة
 .%01يف مستوى داللة  396.0

من أكثر بهـذه الناحيـة    ل البات يهتما وأ اجلنس األنثوي أن وهذا ما يلسر لنا
اعلي من اجلنس األخر أي الـذكور فكـل    والقيم اجلمالية تكون اجلمالية أي الناحية

وهذا مـا اتلقـت بـه دراسـتنا مـع       لديها حس مجالي أوتهتم باجلانا اجلمالي  فتاة
حيث قام بدراسـة مقارنـة بـني بلبـة وبالبـات       .38p1979birenkott دراسة برينكوت

لنشـاط البـدني يف كافـة أبعـاد     ا ويف االجتـاه حنـ   معة رياضيني وغري رياضينياجلا
مقياس كنيون الجتاهات يف حني كانت نتائج دالالت اللروق لصاحل ال البـات يف  
بعد النشاط البدني كخربة مجالية.كما ان ارتباط هذه الناحية بالقيم االقتصـادية يـدل   

ن اإلسراف والتبـذير وادخـار املـال مـن     ال البات حتاول جاهدة االبتعاد ع أنعلى 
من اجل توفري حاجياتها وإبرا  امليهر الالئـق يف ممارسـة    فضلأ وه اجل اقتناء ما

 ذاتها . إبرا الرياضة من اجل 

للصحة واللياقـة مـن االجتـاه لـدى ال البـات       إن النشاط البدني الرياضيـ   3
يف مسـتوى   100.0بلغـت قيمتـه    رتبـاط داال موجبـا  ا وترتبط بقيم معرفية لديهم وه

كما ترتبط بـالقيم اجلماليـة لـديهم ارتبابـا داال موجبـا بلغـت قيمتـه ب         %01 داللة
رتبـاط داال  ا و. كما يرتبط أيضا بالقيم االقتصـادية وهـ  %01يف مستوى داللة ،  342.0

 .%05يف مستوى داللة  394.0وموجبا حيث بل  

واللياقـة وارتبابـه بـالقيم املعرفيـة     لصـحة  ا ونستنتج من ذلك أن االجتاه حن
هي أن ال البات حتاول أن حتصل على كل املعارف اليت تساعدها علـى حتسـني   

يف اجلانـا   صـحتها واثبـات ذاتهـا    مستوى لياقتها وكيليـة احملافيـة علـى سـالمة    
األكادميي فكلما  اد االجتاه لتحسني الصحة واللياقة  اد معه التحصيل اجليد وهـذا  

بالقيمـة اجلماليـة فيؤكـد علـى انـه       وأما ارتبابـه  ن النيرة االجيابية لذاتهاما يزيد م
حتـاول   الـيت لصحة واللياقة  ادت معـه القـيم اجلماليـة    ا وكلما كان  اد االجتاه حن

 كل بالبة احللاظ والوصول عليها وهذا كله من اجل احملافية على مجاهلا.

مـن االجتـاه لـدى ال البـات     إن النشاط البدني الرياضي كخربة اجتماعية ـ   4
،  250.0بلغـت قيمتـه    رتبابا داال موجباا وترتبط بقيم السلوك االجتماعي لديهم وه
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رتبــاط دالــة ا وهـ  و كمـا تــرتبط أيضـا بــالقيم تقـدير الــذات   %  01يف مسـتوى داللــة 
 . %01يف مستوى  342.0 قيمتهم كالتالي: وموجبة بلغت

الدالـة بـني النشـاط البـدني وا ـربة      الرتبابيـة  انستنج مـن ذلـك أن العالقـة    
رتباط داال موجبا حبيـث  ا واالجتماعية وارتبابها بقيم السلوك االجتماعي لديهم وه

ذلك يتلق جيد مع ما هو ملرول أن يكـون ذلـك أن القيمـة السـلوك االجتمـاعي      
لمثـر االجيـابي الـذي     كلما ا دادت لدى هؤالء قد يـزداد معهـا باملناسـبة إدراكهـم    

الدراسة يف جمال الرتبية الرياضية مما يلسر لنا انه كلمـا ا دادت هـذه القيمـة    حتدثه 
وهم ايد رغبة يف مسـاعدة اآلخـرين كمـا     هلؤالء ا دادت معها قيمة اجلماعة لديهم

 يدل عليه أيضا ارتبابه هذه الناحية بقيم تقدير الذات مما يدل على انه كلمـا ا دادت 
وبذلك جتـد ال البـة سـهولة يف التعامـل      ير الذاتهذه القيمة ا دادت معها قيمة تقد

الجتماعية وذلك دليـل علـى أن   او أمع املواقف املختللة يف حياتها سواء الدراسية 
ــات ــة يف     ال الب ــة عالي ــديهم ثق ــة والرياضــية ل ــة البدني ــد الرتبي الدراســات يف معه
 ه .وهذا يساعدهم على االندماج مع افرد اجملتمع بدون مشاكل وبسهول أنلسهم

إن النشاط البدني الرياضـي للرتويـح وخلـض التـوتر مـن االجتـاه لـدى        ـ   5
 %05رتباط داال و موجبا يف مستوى ا وال البات ترتبط بقيم السلوك االجتماعي وه

نستنتج من ذلـك أن العالقـة أالرتبابيـه الدالـة بـني النشـاط البـدني للرتويـح         
أهميتـه الرتبيـة    لدليل واضح علىوخلض التوتر وارتبابها بقيم السلوك االجتماعي 

الرياضية يف حياة كل فرد وهذا ما يلسـر لنـا انـه كلمـا ا دادت هـذه القيمـة ا دادت       
 معها قيمة السلوك االجتماعي الن الرياضة وسيلة لرتويح وخلض التوتر لل البـات 

 مما يساعدها ذلك يف خلض السلوكيات السلبية لديها وجعلها اجتماعية.

 م :االستنتا  العا

بعد عرل النتـائج اسـت اعت الباحثـة أن تالحـ  بـان النتـائج ميكـن أن         أن
 جتيبها على األسئلة امل روحة فقد تبني:

الســتبانة( القــيم امقيــاس ) إحصــائيا بــنيأن هنــاك عالقــة ارتبابيــه دالــة ـــ 
 االجتماعية ومقياس صورة اجلسم .

مقيـاس كنيـون   يف بعـض أبعـاد    رتبابيـة دالـة إحصـائيا   اكما يوجد عالقة ـ 
 االجتاهـات  واضحة بني القـيم و  إذا ال يوجد عالقة مقياس القيم االجتماعية وإبعاد
دالـة إحصـائيا   ة يف حني استنتج الباحثة من خالل النتائج يوجد عالقة ارتبابي،  لكن

 أبعاده الستة. بني مقياس صورة اجلسم ومقياس كنيون لالجتاهات يف



 152    

  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

ات املستخلصة من نتائج الدراسـة توصـي   على ضوء االستنتاج التوصيات :ـ 
 يلي : الباحثة مبا

 يـادة اهتمـام املسـئولني باجلامعـات اجلزائريـة بتوضـيح ملهـوم النشـاط         ـ 
 الرياضي وأهميته وفوائده لي كل ال البات

 العمليــة الرياضــية الرتبيــة مقــررات بعــض دراســة تعمــيم إمكانيــة حبــثـــ 
  .البدنية والرياضية الرتبية كلية ب البات أسوة كلياتها مبختلف ل البات اجلامعة

القـيم الـيت تسـعى إليـه هـذا       بـرا  إ واالهتمام بـالقيم االجتماعيـة السـائدة    ـ 
 اجملال من الدراسة ومساعدة ال البات يف التعرف على االجتاهات.

املناسـبني لكونـه العنصـر فعـال يف تنشـئة ال لبـة        أسـتاذة  االهتمام بإعدادـ 
هم نلسيا واجتماعيا وذلك من خالل ت بيق مبادئ الصحة النلسـية  وال البات ورعايت

مــن اجــل التعــرف علــى انشــغاالتهم و ومشــاكلهم  واالجتماعيــة وتقبــل ال البــات
وحماولة حلها بالتعاون مع األسرة وتوسيع ا دمات النلسية واالجتماعية ملسـاعد  

خــالل ال البــات ملعرفــة أهميتــه هــذا التخصــص وخباصــة اجملتمــع وذلــك مــن 
توعية ال البات بأهميـة ممارسـة والتخصـص أي جمـال     ،  إجيابيات هذا التخصص
 . لشخصية يف كل اجلواناا وودورة يف ت وير ومن الرتبية البدنية والرياضية

وتبقى هذه الدراسة حتتاج إىل املزيد من التعمـق وهـذا بإدمـاج مـتغريات     ـ 
وهـذا  ،  لضـبط اإلحصـائي  وكـذا التعمـق يف ا  ،  اخل أخري مثـل السـن واجلـنس ...   

 . أخرى إحصائيةبتوظيف مقياس 
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السرعة  تاثري برنامج تدرييب مقرتح يف تطوير بعض الصفات احلركية )

 رياضة املبارزة. على ناشئي الرشاقة(،  التوافق احلركي،  احلركية

 بالشلف املبارزة  ألنديةدراسة ميدانية 

   بن عيسى رضا أ .

 لخص :امل

الدراسات ا اصـة باجلانـا التـدري  مـن اجـل      يدخل هذا البحث يف إبار 
هـذه الدراسـة إىل التعـرف    هـدفت  حيث ،  ت وير و حتسني النتائج احملصل عليها
احلركيـة )السـرعة    يف ت وير بعض الصلات على مدى تأثري برنامج تدري  مقرت 

 سـنة( 12/15) رياضـة املبـار ة   عنـد نايـئي   الريـاقة( ،  التوافق احلركـي ،  احلركية
املبـار ة   أنديـة بدراسـة ميدانيـة لـبعض     الباحـث  قام هذا الربنامج تأثريولدراسة مدى 
 10و oscنـادي   مبـار ين مـن   10مـن   تتكـون  حيـث مت اختيـار عينـة    بوالية الشـلف 

مبـار ين كعينـة ضـاب ة     10مـن   عينـة البحـث   . حيث تكونـت foc مبار ين من نادي
ثـم   بالنسـبة للعينـتني   تبارات قبليةباخ مبار ين كعينة جتريبية حيث قام الباحث10و

ثـم االختبـارات البعديـة    ،  ةالتجريبيـ علـى العينـة    القيام بالربنامج التدري  املقـرت  
أن الربنامج املقرت  الـذي   من خالل هذه الدراسة حيث بينت النتائج املتحصل عليها

سـاهم يف ت ـوير بعـض الصـلات      عليـه الباحـث يف املنهجيـة املسـتخدمة     اعتمد
ب ريقـة مبايـرة آو غـري     تجابـا إوالسرعة احلركية والرياقة واليت أثـرت   احلركية

وذلـك مـن خـالل إحـرا  اللمسـات الـيت حتصـل عليهـا          مبايرة يف دقة التصويا
معــني يف التــدريا  اســتخدام منهــاج حيــث يوصــي الباحــث بضــرورة،  املبــار ون
تدري  املقـرت  وذلـك   من قبل املدربني وكذلك االعتماد على الربنامج ال الرياضي

ت وير وتعديل هذا الربنـامج مـن    أوعند املبار ين  من اجل ت وير الصلات السابقة
قبل الباحثني وذلك لغرل واحد وهو ت وير وحتسـني النتـائج الرياضـية للنـوادى     

 .اجلزائرية 

Summary : 
The effect of a proposed training program for the development of some of 

the kinetic characteristics ( motor reaction speed, synergy , fitness ) Fencing 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 جامعة أحممد بوقرة بومرداس 
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This research comes under the aspect of physical training studies for 

some of the physical attributes that can reach athletes to high levels of physical 

fitness development (fencing ) . 

And by offering training to program to improve the following characteristics: 

 Motor reaction speed ـ 1

 synergy ـ 2

 Fitness ـ 3

،  لتكنولوجيـا واإن العصر الذي نعيش فيه هو حبـق عصـر العلـم     مقدمـة : ــ  
ــا    ــة الــيت ســي رت عــل كــل جمــاالت حياتن ــالثورة العلمي تــدفعنا إىل اســتخدام ف

،  التكنولوجيا احلديثـة يف مجيـع اجملـاالت و خاصـة جمـال التـدريا الرياضـي       
حيث أصافت الكثري من الوسـائل احلديثـة الـيت ميكـن مـن خالهلـا دفـع العمليـة         

فاملسـتويات الرياضـية العاليـة الـيت      (151التدريبية ) حممد عبد الغـين عثمـان ص  
ت تؤكد على أن جمال التدريا الرياضي أصـبح  حققها اإلنسان يف خمتلف الرياضا

جماال علميـا يعتمـد علـى العلـم يف كـل نيرياتـه وقوانينـه ومبـادئ ت بيقـه )عبـد           
والربامج التدريبية قد اختذت يكال وهـيكال وتنييمـا يتلـق    ،  (18احلميد يرف ص

والـيت  ،  لوسـائل املسـتخدمة بالعمليـة التدريبيـة    وامع الت ور اجلديد يف األسـاليا  
أصبحت ضـرورة مـن ضـروريات التأهيـل البـدني واملهـاري والـوظيلي والنلسـي         

حيث ثبت بالتجربة أن استخدام هذه الوسائل اليت تؤثر بشكل واضـح يف  ،  لالعبني
 .(201ارتلاع املستويات الرياضية )حممد عبد الغين عثمان ص

إىل حـد  رياضة املبار ة جند أنها قد تأثرت بهـذا الت ـور    ة يفيوبنيرة حتليل
والذي أثر بدوره يف ارتلاع مستويات الالعـبني سـواء كـان هـذا مـن الناحيـة       ،  كبري

ورياضـة املبـار ة تعـد مـن الرياضـات       لنلسـية . ا ولوظيلية أا وملهارية أا والبدنية أ
لعديـد مـن املت لبـات اللسـيولوجية     واملهاريـة  ا ولبدنية واالغنية بالقدرات احلركية 

لدراسـات العلميـة بالبحـث والدراسـة بهـدف العمـل علـى        وا ليت تناولتها البحوثوا
ت ويرهــا خــالل مراحــل اإلعــداد املختللــة لالعــا وحماولــة الوصــول بــه لقمــة   

وسعيا منا ملواكبة ركا التقدم فيجا أن نبدأ من حيـث انتهـى   ،  املستوى الرياضي
ل لذا فقد رأى الباحـث أن هـذه الدراسـة تعـد حماولـة لت ـوير واسـتغال       ،  اآلخرون

التقنيات احلديثة يف تصميم الربامج التدريبية يف رياضة املبـار ة والـيت مـن يـأنها     
لبدنيــة واملهاريــة لالعــا واأن تعمــل علــى االرتقــاء مبســتوى القــدرات احلركيــة  

 املبار ة.

إلجيابية عكس ما يعتقد غالبية واتتميز رياضة املبار ة بالقوى  : اإلشـكالية ـ  
إىل أكـرب قـدر ممكـن مـن ال اقـة ألداء حركـات تتسـم         وهلذا فهي حتتـاج ،  الناس
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،  بالقوة والسرعة من وضع االستعداد الثابت و دقة األداء تت لا تركيز عقلي كامـل 
هلجوميـة  واحيث ينصا اهتمام الالعا على التحليل املستمر للمنـاورات الدفاعيـة   

 نـافس ) للمنافس حتى يتمكن من ابتكار خ  ه و تعديل سلوكه تبعا حلركـات امل 
Wereck  14ـpfoil fencing ) . 

وجـد أن هنـاك مشـاكل عديـدة تواجـه      ،  ومن خالل خربة الباحث امليدانيـة 
حيث الح  الباحث مـن خـالل التحليـل اللـين ألداء     ،  الالعبني يف العملية التدريبية

الالعبني أنهم يلتقرون بشكل ملحوظ لعنصر الدقـة يف تسـجيل اللمسـات وخاصـة     
وييهــر ،  اللعــا الـيت تت لــا ســرعة اسـتجابة حركيــة لـدى الالعــبني   يف مواقـف  

بوضو  يف ضعف قدرة الالعا على توجيه ذبابة السـال  يف اجتـاه اهلـدف بنسـبة     
جـو  ـ    بـرونيت ويـذكر  ،  مما يؤدي إىل إحرا  ملسات خارج حدود اهلدف،  كبرية

الرئيسـية يف  أن الدقـة إحـدى املكونـات    G , De Santi(1992 )ـ    Brunttiدي سانيت 
  Bruntti , De Santiاملبار ة إذ يتوقف عليها إصابة اهلـدف وبالتـالي حتقيـق اللـو  )    

61p) . 

و هـذا  ،  كما يالح  أن هناك افتقار الالعبني للقدرة على االستجابة السـريعة 
ليت تعتمـد علـى   وا،  ييهر بوضو  يف مواقف اللعا اليت تكون يف مسافات مغلقة

حيث أنه جيـا عليـه أن يكـون يقيـا     ،  )التحضري( من الالعااحلركات ا داعية 
وهذا لـن  ،  لرد فعل املنافس حتى يست يع أن جيعل رد فعل املنافس نق ة ضعف

يتـأتى إال باسـتغالل اللحيـة املناســبة مـن خـالل ســرعة االسـتجابة النشـ ة أثنــاء        
ملبـار ة  ( إىل أن رياضـة ا 1984ويف هذا الصدد يشـري عبـاس الرملـي )    املباريات .

حيـث  ،  تت لا من اللرد سرعة االستجابة احلركية ملثري معني يف أقل  من ممكن
أن حركات الرجلني وال عنـات السـريعة واللجائيـة تربـك املنـافس للـرتة نتيجـة        

يتعـرل لضـربة اإليقـاف.     للملاجأة والسرعة ويف حال افتقار املبار  هلـذه الصـلة  
 .(204ص  الرملي عباس عبد اللتا )

يالح  أيضا من خالل مالحياتـه ملباريـات املبـار ة لالعـبني ضـعف      كما 
ملتمثـل يف إحـرا    وااملستوى املهاري والتكتيكي واخنلـال يف مسـتوى اإلجنـا     

اللمســات نتيجــة ظهــور عالمــات التعــا املتمثلــة يف  يــادة عــدد ضــربات القلــا 
ات ضـ رابات يف معـدل التـنلس يف اللحيـات احلامسـة للمبـاراة نتيجـة حتركــ       وا

باإلضافة إىل اهلجمات املتكـررة مـن   ،  الالعا بسرعات خمتللة يف مسافة امللعا
املنافس وما يسبقها من حركات خداعية جتعـل الالعـا يف أعبـاء إضـافية نتيجـة      

ممـا يسـتوجا علـى املبـار       قيامه حبركات عكسية كرد فعل حلركـات املنـافس  
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بوجوب أن تكون له سرعة استجابة حركية لتمكنه مـن مباغتـة ا صـم يف الوقـت     
بـراف  ملكان املناسا وهذا باالعتماد على الرياقة الكاملة للجسم لكـل مـن اال  وا

العلوية والسللية حبيث تساعده األرجل يف التحرك بكل سالسة ومرونـة مـن اجـل    
 مسـات املباغتـة للخصـم   اهلجوم بسرعة عاليـة ويف نلـس الوقـت اهلـروب مـن الل     

 surface (وبالنسبة للذراعني فيمكن للذراع احلرة للمحافية علـى التـوا ن وإخلـاء    

valable (  من خالل سرعتها يف القيـام باهلجمـات يف صـد     والذراع احلاملة للسال
فالتقنية الصحيحة يف رياضـة املبـار ة حتـدث يف    ،  اهلجمات ويف إحرا  اللمسات

يث ميكــن حــدوث هجــوم ودفــاع وإحــرا  ملســات)      اوقــات قليلــة جــداحب  
/ parade/riposte/ attaque touche/ contre riposte )     يف وقت قصـري جـدا ال يتعـدى

العمل علـى قـدرة    وهذا ما يصعا،  ثواني حبيث يت لا جهد كبري للقيام بهذا 3ال 
حـددها  ( دقائق كما 09ملتمثلة يف )واتو يع اجملهود على  من املباراة  يفالالعا 

 : وعليه ن ر  التساؤالت التالية القانون الدولي للمبار ة

بـني االختبـارات القبليـة والبعديـة      إحصـائية هنـاك فـروق ذات داللـة    هل ـ 
 ؟للمجموعة الضاب ة والتجريبية ولصاحل االختبارات البعدية

بني االختبارات البعديـة للمجمـوعتني    إحصائيةهناك فروق ذات داللة هل ـ 
 ؟الضاب ة والتجريبية ولصاحل اجملموعة التجريبية

   التصويا؟ توجد عالقة ارتباط معنوية بني الصلات احلركية ودقةهل ـ 

 فرضيات البحث :ـ  

بــني االختبــارات القبليــة والبعديــة   إحصــائيةهنــاك فــروق ذات داللــة ـ    1
 لصاحل االختبارات البعدية.للمجموعة الضاب ة والتجريبية و

بـني االختبـارات البعديـة للمجمـوعتني      إحصائيةهناك فروق ذات داللة ـ   2
 الضاب ة والتجريبية ولصاحل اجملموعة التجريبية.

 .  التصويا توجد عالقة ارتباط معنوية بني الصلات احلركية ودقةـ  3

 :أهداف البحثـ 

 .رياضة املبار ةتدري  لت وير بعض الصلات احلركية لالع  منهج وضع ـ 

التدري  يف ت ـوير بعـض الصـلات احلركيـة لالعـ        املنهجمعرفة تأثري ـ 
 ( سنة.51ـ  21للئة الشباب بأعمار ) رياضة املبار ة

الكشف عن العالقة بني الصلات احلركية ودقة أداء مهارة الضرب السـاحق  ـ 
 .( سنة51ـ  21بأعمار)  ةرياضة املبارلالع  
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 حتديد املصطلحات: ـ  

لتعليميـة  واهـي جـزء مـن مـنهج الوحـدة التدريبيـة أ       التمرينات املقرتحـة: ـ 
فمن خاللـه  ،  الغرل منها الوصول باللرد ألعلى مستوى ممكن من األداء الرياضي

 (.6ص نست يع ت وير القدرات البدنية واحلركية")رافد على داود

هي إحدى الركائز األساسية اليت يتوقـف عليهـا اإلعـداد     احلركية:الصفات ـ 
ــة       ــارات احلركي ــوير امله ــارك يف ت  ــيت تش ــة وال ــ ة املختلل ــاري يف األنش امله

 .(30صجعلر حسني علي)وارتقائها"

هي ترتيا وتنييم اجملاميع العضلية مبا ينسجم وهـدف احلركـة    املهارة:ـ 
 .(30ص فرات جبار سعد اهلل )ون"واالقتصاد باجلهد والسهولة وفق القان

إنها إحدى مكونات اللياقة البدنية واحلركيـة وهـي مرتب ـة بـالتوا ن      الدقة:ـ 
وإنها عامل مهم يف لعبة الكرة ال ائرة فعليها يتوقف إحرا  النق ة ومن ثـم  حتقيـق   

جملمـوع  ا ومن االستجابة احلركيـة الكليـة: وهـ   ،  (247صمروان عبد اجمليد) اللو 
لزمن التوقع احلركي و من رد اللعل و من احلركة كما يف املعادلـة التاليـة    الكلي
 (.22ص ()بس ويسي امحد1)يكل

املقصـود بالدقـة يف املبـار ة هـو دقـة األداء احلركـي        الدقة يف املبارزة :ـ  
هلـدف احملـدد   و او دقة تصويا ذبابة السيف حن،  للمهارة املستخدمة كعنصر أول

 .(26حممد مسري اللقي ص ) عنصر ثان املنافس كعلى س ح جسم 

و حـد أنـواع األسـلحة املسـتخدمة يف التبـار       و اه سالح سيف املبارزة :ـ  
ويتم توصيل اللمسات يف هـذا النـوع ب ريقـة الـوخز     ،  سدها صالبةو أثقلها و نا أ

عبـاس   لذي يشمل مجيع أجزاء اجلسـم ) وايف اهلدف املسمو  به ،  بذبابة السال 
 . (78الرملي ص د اللتا عب

 منهج البحث وإجراءات  امليدانية:ـ  

وببيعـة البحـث    ملالمتهاملنهج التجري   الباحثوناستخدم  مـنهج البحـث:  ـ   1
ــية املــؤثرة يف      ــل األساس ــل العوام ــة لضــبط ك ــون املــنهج التجــري  حماول ولك
املتغريات التابعة يف التجربة ما عدا عامال واحدا يتحكم فيه الباحـث ويغـريه علـى    

نـوري   )ملـتغريات التابعـة"  ا وحنو معني بقصد حتديد وقياس تأثريه علـى املـتغري أ  
واســتخدم تصــميم اجملمــوعتني  .(59ص بيســيإبــراهيم الشــوك ورافــع صــاحل الك

وتتلخص بأجراء اختبار قبلـي  ،  )الضاب ة والتجريبية( ذات االختبار القبلي والبعدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للمجموعتني ثم يدخل املتغري التجري  على اجملموعـة التجريبيـة ومـن ثـم يـتم      
اجــراء اختبــار بعــدي جملمــوعتني )التجريبيــة والضــاب ة( وحتســا اللــروق بــني  

 االختبارين وبني اجملموعتني إلجياد تأثري املتغري التجري  .  

العمديـة   باختيـار عينـة البحـث بال ريقـة     البـاحثون لذا قام  عينة البحـث: ـ   2
واليت" يتم اختيارها اختيارا حرا على أساس أنها حتقق أغرال الدراسـة الـيت يقـوم    

إذ مت تقسـيمهم إىل جممـوعتني )جمموعـة    ،  (116صذوقان عبيدات )  بها الباحث
 . (العبني10ضاب ة وجمموعة جتريبية( تتكون كل جمموعة من)

ونــادي  للمبــار ةالرياضـي   osc وايـتملت عينــة البحـث علــى يـباب نــادي   
( 6مت اسـتبعاد)  مبـار ا ( 26وعـددهم ) ،  ( سـنة 15ـ  12بأعمار) foc الشللي الرياضي
( 20وبلــ  جممــوع عينــة البحــث )،  إليــراكهم يف التجربــة االســت العية مبــار ين

( مـن جمتمـع البحـث الكلـي والبـال       20%ا فقط من عينة البحث الكلية ونسبة)مبار 
 ( يبني ذلك.  1)الشلف اجلدولادي من أندية و( ن4على)( العبا يتو عون 80عددهم)
 تلاصيل عينة البحث (1اجلدول)

 النسبة املئوية العدد اجملتمع ت
 %100 80 يتمع األصلاجمل 1

 جمتمع البحث 3
 10 ضابطة

20% 
 10 جتريبية

لتحديـد االختبـارات البدنيـة املسـتخدمة قـام       مجع البيانـات:  وأدواتـ وسائل 
الســابقة واملراجــع العلميــة  لبحــوثوامســح مرجعــي للدراســات  بــإجراءالباحــث 

وبنـاء علـى ذلـك توصـل      للتعرف على الصلات البدنيـة ا اصـة برياضـة املبـار ة    
 برنامج تدري  بالتعاون ا رباء واملختصني . إعداد إىلالباحث 

 االنتقائيـة اختبـار نلسـون لالسـتجابة احلركيـة     ـ  : االختبارات البدنيـة ـ  1ـ   3 
 .( 99ريسان خريبط جميدص)

قياس القدرة على االستجابة والتحـرك بسـرعة وفقـًا     الغرض من االختبار :ـ 
 الختبار املثري .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اختبار التوافق احلركي:ـ  2ـ  3

 اختبار القوة االنفةارية: ـ  3ـ  3

بـأجراء التجربـة االسـت العية وهـي"      البـاحثون قام  التجربة االستطالعية:ـ   4
للتعـرف علـى   ،  (84ص جتربة مصغرة مشابهة للتجربة احلقيقية") وجيه حمجـوب 

والتأكد من كلـاءة فريـق العمـل    ،  السلبيات اليت قد تيهر عند تنليذ التجربة الرئيسة
وملعرفـة الصــعوبات  ،  ومـدى الدقــة يف تنليـذ االختبـارات والقياســات   ،  املسـاعد 

إذ مت تنليذ التجربة االست العية علـى جمموعـة   ،  الباحثونواملشكالت اليت تواجه 
   . (6من الالعبني بل  عددهم)

 : إجراءات البحثـ  5

،  مت إجـراء االختبـارات القبليـة للمجموعـة التجريبيـة      : االختبارات القبليةـ 
ــاحثونوقــام  ــار  الب ــق العمــل املســاعد بتثبيــت اليــروف ا اصــة باالختب ات وفري

واألجهزة واألدوات املستخدمة يف تنليذ االختبارات قدر اإلمكان من اجـل حتقيـق   
وقــد مت حتقيــق التكــافؤ بــني ،  اليــروف نلســها عنــد إجــراء االختبــارات البعديــة 

 (.2اجملموعتني التجريبية والضاب ة على ضوء النتائج املبينة يف جدول)
 االختبار القبلي تكافؤ العينة يف (2اجلدول)

 االختبارات ت
 ي التجريبية والضابطة

 احملتسبة
 ي

 الداللة اجلدولية
 ن 2ي 1ي

 30 10 70 30 احلركية االداء سرعة 
23 

 غري دال
 غري دال 33 10 67 33 التوافق احلركي 1
 غري دال 27 10 73 27 الرشاقة 2

املنهج التدري  لت ـوير بعـض الصـلات     الباحثوناستخدم  تنفيذ التةربـة: ـ 
احلركية من خالل استخدام بعض التمرينات املقرتحـة واملعـدة مـن قبـل الباحـث      

(أسـابيع  6إذ كانـت مدتـه)  ،  واليت تقوم بأدائهـا اجملموعـة التجريبيـة دون الضـاب ة    
 .أسبوعيا حصتنيتدريبية مبعدل  حصة( 12وكان عدد الوحدات التدريبية)

بـإجراء االختبـارات البعديـة جملمـوعيت      الباحثونقام  : البعديةاالختبارات ـ 
قـدر اإلمكـان تهيئـة اليـروف نلسـها الـيت قـام بهـا يف          الباحـث البحث وقد راعـى  

االختبــارات القبليــة نلســها مــن حيــث الزمــان واملكــان وفريــق العمــل املســاعد   
 واألدوات املستخدمة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ائج االختبــارات القبليــة عــرل نتــ عــرض النتــائج وحتليلــها ومناقشــتها.ـ    6
 والبعدية للمجموعة الضاب ة الختبارات الصلات احلركية وحتليلها.

يـبني االختبـار القبلـي والبعـدي      (3اجلـدول)  اختبار السـرعة احلركيـة:  ـ   1ـ   6
 . للمجموعة الضاب ة يف اختبار السرعة احلركية

 
 االختبارات 

 قيمة)و( اجملموعة الضابطة
 احملتسبة

 قيمة )و(
 اجلدولية

 الداللة

  )و(  )2ن )و 

 دال 8 5 9 5 40 احلركي االداء اختبار سرعة

( وعنـد مقارنتهـا   5بلغـت )  احملتسـبة  ( أن قيمـة اصـغر)و(  3يبني اجلدول )
( والـيت تبلـ    9 =( وأفـراد لعينـة )ن  05.0بقيمة )و( اجلدولية عنـد مسـتوى داللـة )   

وهـذا يعـين وجـود فـروق معنويـة      ،  احملتسبة( وهي مساوية لقيمة )و( 8قيمتها )
 بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي .

 اختبار التوافق احلركي:ـ  2ـ ـ  6
 يبني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضاب ة يف اختبار التوافق احلركي (4اجلدول)

 
 

 االختبارات
 قيمة)و( اجملموعة الضابطة

 احملتسبة

 قيمة )و(
 اجلدولية

 2ن )و(  )و(   الداللة

 دال 10 7 10 7 48 اختبار التوافق احلركي

( وعنـد مقارنتهـا   7بلغـت )  احملتسـبة  ( أن قيمـة اصـغر)و(  4يبني اجلدول )
( والـيت تبلـ    10 =( وأفـراد لعينـة )ن  05.0بقيمة )و( اجلدولية عند مسـتوى داللـة )  

وهـذا يعـين وجـود فـروق معنويـة      ،  )و( احملتسبة( وهي اقل من قيمة 10قيمتها )
  بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي .

 اختبار الرشاقة:ـ  3 ــ 6
 يبني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضاب ة يف اختبار الرياقة (5اجلدول)

 
 

 االختبارات
 قيمة)و( اجملموعة الضابطة

 احملتسبة

 قيمة )و(
 اجلدولية

 2ن )و(  )و(   الداللة

 دال 10 4 10 4 51 اختبار الرشاقة

( وعنـد مقارنتهـا   4) احملتسـبة بلغـت   ( أن قيمـة اصـغر)و(  5يبني اجلدول )
( والـيت تبلـ    10=( وأفـراد لعينـة )ن  05.0بقيمة )و( اجلدولية عنـد مسـتوى داللـة )   

وهـذا يعـين وجـود فـروق معنويـة      ،  ( وهي اقل من قيمة )و( احملتسبة10قيمتها )
 بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي .

اللـروق لالختبـارين    داللة الباحث رىي مناقشة نتائج اجملموعة الضابطة:ـ  
القبلي والبعدي للمجموعة الضاب ة إىل املنهج التـدري  املتبـع مـن قبـل املـدرب      
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ى مترينات بدنيـة وحركيـة مـن قـوة وسـرعة      بأسلوب علمي إضافة إىل احتوائه عل
ورياقة واليت تلعا دورا أساسيا يف ت وير هذه الصلات واىل التمرينـات املهاريـة   

حصـتني   باإلضافة إىل عدد الوحـدات التدريبيـة إذ كانـت   ،  اليت رفعت من مستواها
أسبوعيا فضال عن اسـتخدام عـدد التكـرارات الـيت تتناسـا مـع يـدة كـل متـرين          

لذي كان له األثر البال  األهمية يف ت ـوير بعـض هـذه الصـلات وكـذلك      مهاري وا
 استخدام األسلوب املناسا الذي قريبا جدا ليروف املنافسة .

 اختبار السرعة احلركية:ـ  4ـــ  6
 : يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار السرعة احلركية (6اجلدول)

 
 

 االختبارات
 قيمة)و( اجملموعة التجريبية

 احملتسبة

 قيمة )و(
 اجلدولية

 2ن )و(  )و(   الداللة

 دال 10 5 10 5 50 اختبار السرعة احلركية

( وعند مقارنتها بقيمة 5بلغت ) احملتسبة ( أن قيمة اصغر)و(6يبني اجلدول)
والـيت تبلـ  قيمتهـا    ( 10 =( وأفراد العينـة )ن 05.0)و( اجلدولية عند مستوى داللة )

وهـذا يعـين وجـود فـروق معنويـة بـني       ،  ( وهي اقل من قيمـة )و( احملتسـبة  10)
  االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي .

 اختبار التوافق احلركي: ـ  5ــ  6
 احلركييبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار التوافق  (7) اجلدول

 
 

 االختبارات
 قيمة)و( اجملموعة التجريبية

 احملتسبة

 قيمة )و(
 اجلدولية

 2ن )و(  )و(   الداللة

 دال 10 4 10 4 51 اختبار التوافق احلركي

( وعند مقارنتها بقيمة 4بلغت ) احملتسبة ( أن قيمة اصغر)و(7يبني اجلدول)
( والـيت تبلـ  قيمتهـا    10 =العينـة )ن (أفـراد  05.0)و( اجلدولية عند مسـتوى داللـة )  

وهـذا يعـين وجـود فـروق معنويـة بـني       ،  ( وهي اقل من قيمـة )و( احملتسـبة  10)
  االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي .

 اختبار الرشاقة:ـ  6ــ  6
 الرياقةيبني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار  (8اجلدول)

 
 

 

 االختبارات
 قيمة)و( اجملموعة التجريبية

 احملتسبة

 قيمة )و(
 اجلدولية

 2ن )و(  )و(   الداللة

 دال 10 1 10 1 54 اختبار الرشاقة

( وعنـد مقارنتهـا   1بلغـت )  احملتسـبة  ( أن قيمـة اصـغر)و(  8يبني اجلدول )
( والـيت تبلـ    10 =العينـة )ن ( وأفـراد  05.0بقيمة )و( اجلدولية عند مستوى داللـة ) 

وهذا يعين وجود فروق معنويـة بـني   ،  ( وهي اقل من قيمة )و( احملتسبة8قيمتها )
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  االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي .

 مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمةموعة التةريبية:

،  (7و)،  (6و)،  (5و)،  (4)(3) من العرل والتحليـل املبيـنني يف اجلـداول   
بــني  إحصــائية( علــى التــوالي أظهــرت النتــائج بــأن هنــاك فروقــا ذات داللــة  8و)

االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحـث يف اختبـارات الصـلات احلركيـة ولصـاحل      
هذه اللروق إىل مدى تأثري املنهج التـدري  الـذي    الباحث رىوي،  االختبار البعدي

ي بق بصيغة علمية مدروسـة وفقـا ل بـار املرجعـي النيـري      لكي  الباحث هوضع
للبحث على وفق آراء بعض ا رباء واملختصني بهـذا اجملـال والـذي ارتكـز علـى      
تنليذ واجبات هذا املنهج من قبل عينـة البحـث )العينـة الرئيسـة( علـى بـول مـدة        

الءم التــدري  والــذي اعتمــد يف ت بيقــه علــى التكــرارات الــيت وضــعت لــتربناجمال
ــة     ــات الت بيقي ــني التمرين ــبة ب ــاء الراحــة املناس ــة وإع  ــراد العين ــتوى أف وان ،  مس

التمرينات اليت احتواها املنهج التدري  هـي خلـيط مـن القـدرات البدنيـة احلركيـة       
وهـي مترينـات ممزوجـة بالنشـاط البـدني      برياضـة املبـار ة   املرافقة ألداء املهارة 

إذ أن هذه التمرينـات املقرتحـة مت إع اؤهـا    ،  )احلركي( واملهارة املراد ت ويرها
معينة فضال عن التكرار مع تصحيح األخ اء ممـا جيعـل    هدافأ وبشكل موجه حن

يصـل إىل أداء   بار إذ إن" امل،  يصل ويت ور من خالل تنليذ هذه التمريناتبار  امل
وهـذا  ،  (23ص )مليت إبـراهيم محـادة    املهارة بصورة آلية من خالل التكرار الدائم

أن مـن امللـرول علـى املـدربني تشـجيع       (2000يتلق مع مـا أيـار إليـه مشـت)    
 )املتعلمني على أداء اكـرب عـدد ممكـن مـن احملـاوالت التمـرين قـدر املسـت اع"        

206Schmidt p.) 

فضال عن تو يع محل التدريا وتدرجه حبيث يتناسـا مـع مسـتوى أفـراد     
من وقت الوحدات التدريبيـة نيـرا اىل   العينة فضال عن التمرينات اليت أخذت حيزا 

تأثرها اللعال يف رفع كلـاءة اللـرد يف الصـلات األخـرى السـيما السـرعة والقـوة        
 .(203Matviev p) والرياقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بـار ين كذلك التنويع يف استخدام التمرينـات أدى إىل إبعـاد امللـل عـن امل    
عـل الالعـا   ألداء األفضل لكون التمرينات املتنوعـة جت ا وودفعهم بشكل جدي حن
 متشوقا إىل التدريا  

سبا التلـوق الـذي حققتـه اجملموعـة التجريبيـة يف ت ـوير        الباحث رىوي
الصـلات احلركيــة إىل فاعليـة التمرينــات البدنيــة املقرتحـة واىل املــنهج التــدري     

( " أن التمرينـات ا اصـة   1988) إذ يذكر ريسـان خـريبط  ،  املوضوع هلذا الغرل
وسـائل التـدريا وإمنـا هـي وسـيلة هامـة جـدا ال ميكـن          ليست وسيلة بديلة مـن 

 (.202صخريب )ريسان االستغناء عنها وهلا دور فعال أثناء فرتة اإلعداد ا اص" 

بـل  ،  وكذلك" جيا أن ال ننير إىل التمرينات ا اصة كونها على االحتياط
) عبد علي نصـيف  "هي وسيلة ذات مت لبات متعددة من الناحية اجلسمية واملهارية

فضال عن ذلك استخدام التكرارات املستخدمة باألسـلوب العلمـي وعـدد    ،  (35ص
أسـبوعيا والـيت سـاعدت وبشـكل كـبري يف      حصـتني  التدريبية اليت كانت صص احل

أن مثل هذه العوامل ساعدت وبشكل كبري يف ت ـوير  ،  ت وير اجملموعة التجريبية
 اجملموعة التجريبية.

ائج االختبارين البعديني للمةموعتني التةريبية والضابطة يف عرض نتـ  7 ـ  6

 اختبارات الصفات احلركية وحتليلها ومناقشتها:
 يبني نتائج االختبارات البعدية جملموعيت البحث)التجريبية والضاب ة(   (9اجلدول )

 )ي( التجريبية والضابطة االختبارات ت
 احملسوبة

 )ي(
 الداللة اجلدولية

 ن 2ي 1ي
  20 10 80 20 احلركياالداء السرعة  3

 
23 

 دال

 دال 18 10 82 18 التوافق احلركي 4

 دال 21 10 79 21 الرشاقة 5

ــن اجلــدول )  ــوعتني   9يتضــح م ــبة للمجم ــة احملتس ــة)ي( املعدل ( أن قيم
 التجريبية والضاب ة باستخدام اختبار مان وتـين للعينـات املسـتقلة الختبـار سـرعة     

( وهـي اصـغر مـن قيمـة )ي( اجلدوليـة ومبـا أن قيمـة)ي(        20هـي) احلركي االداء
احملسوبة اقل من القيمة اجلدولية فان هـذا يـدل علـى أن هنـاك فروقـا ذات داللـة       

بــني االختبــارين البعــديني للمجمــوعتني التجريبيــة والضــاب ة ولصــاحل   إحصــائية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اجملموعة التجريبية.

التجريبيــة والضــاب ة  )ي( املعدلــة احملتســبة للمجمــوعتني    وأن قيمــة 
( 18باستخدام اختبار مان وتين للعينات املسـتقلة الختبـار التوافـق احلركـي هـي )     

)ي( احملسـوبة اقـل مـن القيمـة      وهي اصغر من قيمة )ي( اجلدولية ومبا أن قيمـة 
بـني االختبـارين    إحصـائية اجلدولية فان هذا يدل على أن هنـاك فروقـا ذات داللـة    

 البعديني للمجموعتني التجريبية والضاب ة ولصاحل اجملموعة التجريبية.

)ي( املعدلة احملتسبة للمجموعتني التجريبية والضـاب ة باسـتخدام    أما قيمة
( وهي اصغر من قيمـة  21اختبار مان وتين للعينات املستقلة الختبار الرياقة هي )

سوبة اقل من القيمـة اجلدوليـة فـان هـذا يـدل      )ي( اجلدولية ومبا أن قيمة)ي( احمل
بـني االختبـارين البعـدين للمجمـوعتني      إحصـائية على أن هناك فروقـا ذات داللـة   

وبهـذا يتحقـق اللرضـني األول    ،  التجريبية والضاب ة ولصاحل اجملموعـة التجريبيـة  
 والثاني من البحث  

 مناقشة نتائج اختبارات الصفات احلركية:ـ 

دلــت نتــائج اختبــار الســرعة احلركيــة كمــا مــبني يف   كيــة:الســرعة احلرـــ 
اللروق بني االختبارات القبلية والبعدية للسرعة احلركيـة  داللة ( أن سبا 9اجلدول)

تعود إىل فاعلية استخدام التمرينات املقرتحـة واملعـدة هلـذه الصـلة والـيت كانـت       
 بـار  جعلـت مـن امل  مالئمة لتنمية هذه الصلة فضال عن سهولة هذه التمرينات اليت 

ينسجم ويتشوق ملمارسة هذه التمرينات اليت كانت سببًا رئيسًا لت وير هذه الصـلة  
كذلك إتباع الشروط العلمية يف بناء الوحـدة التدريبيـة مـن حيـث الشـدة واحلجـم       
 للتمرينات املقرتحة وبوال فرتة التجربة أسهم وبشكل كبري يف ت وير هذه الصلة.

أن صلة السـرعة احلركيـة مـن الصـلات الـيت       احثالبوفضال عن ذلك يرى 
يصعا ت ويرها خالل مدة قصرية من التدريا وهذا الرأي يتلق مـع رأي كـل مـن    
أثري صربي عقيل الكاتا إذ أيارا إىل أن " السرعة من القدرات اليت تنمـو وتت ـورا   

 (.27ص )أثري صربيب أ من باقي القدرات األخرى" 

الباحـث  رى ( يـ 9النتـائج املبينـة يف اجلـدول)   يف ضـوء   التوافق احلركـي: ـ 
الت ور احلاصل يف التوافـق احلركـي إىل اسـتخدام التمرينـات املقرتحـة املتنوعـة       

إذ إن" أهميـة التمـارين   ،  اليت كان هلا تأثري اجيابي يف ت وير صلة التوافق احلركي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تكمن يف تشغيل اكرب عدد ممكـن مـن العضـالت مـع حتسـني املهـارات القدميـة        
") وجيـه  تنمية عناصر اللياقة البدنية ل عداد املهـاري والوصـول إىل التوافـق اآللـي    و

 (.97ص حمجوب

وكذلك االختيار اجليد لنوعية التمرينات أع ت تلاعال مـع أجـواء التـدريا    
خالل رو  اجلد والتشويق بدون ملل أو تعا يف أثناء األداء فضـال عـن التكـرارات    

ت كلـها عوامـل سـاعدت علـى ت ـوير صـلة التوافـق        املستخدمة يف إعادة التمرينا
( إذ يـذكر" ينبغـي علـى    2004ويتلق هـذا مـع مـا ذكـره مـتني سـليمان)      ،  احلركي

املدرب إع اء اكرب كمية ممكنة من التكرارات عند أداء أي متـرين لت ـوير الصـلة    
فضال عن ذلك الوقت املخصـص للوحـدة   ،  (51ص متني سليمان صاحل") امل لوبة
( دقيقــة واىل عــدد الوحــدات التدريبيــة أســبوعيا والــيت      90ة والبالغــة)التدريبيــ
ساعدت على ت ـوير هـذه الصـلة والـيت أع ـت دورا إضـافيًا        ني اسبوعياكانتوحدت

ومـن خـالل النتـائج املبينـة يتضـح       وفعااًل يف تنمية وت وير صلة التوافق احلركي.
 فرول البحث.التمرينات املقرتحة قد حققت الربناجمالتدري  وبان 

دالة قًا و( يتبني أن هناك فر9من خالل النتائج املبينة يف اجلدول) : الرشاقةـ 
الباحـث هـذا الت ـور     رىويـ ،  لصاحل االختبار البعـدي يف اختبـار الريـاقة   احصائيا

احلاصل لكون التمرينات املقرتحة خمتللة ومرتاب ـة مـع بعضـها الـبعض بسلسـلة      
داء فضال عن إع اء هذه التمرينات يف بداية الوحـدة  من احلركات املتناسقة عند األ

وهذا يتلق مع ما ذكـره عصـام عبـد    ،  التدريبية مما ساعد على ت وير صلة الرياقة
( إذ قال" جيا أن تع ى متارين الريـاقة يف بدايـة الوحـدة التدريبيـة     2005ا الق )

العناية بلـرتات الراحـة إل الـة التعـا      ذلك عالوة على .(184صعبد ا الق)عصام "
يف مترينات الرياقة واسرتداد القوى كـان لـه األثـر االجيـابي لت ـوير هـذه الصـلة        

احلركي لكل مترين من مترينات الرياقة لعبـت   لمداءوكذلك تغيري وضع البداية 
باإلضافة إىل التدرج من البسـيط إىل املركـا عنـد إع ـاء      دورا مهما يف ت ويرها.

إذ يذكر عصـام عبـد   ،  مرينات ا اصة بالرياقة ساعدت على ت وير هذه الصلةالت
( " انه كلما  ادت رياقة اللرد است اع بسرعة حتسني مسـتواه علـى أن   2005ا الق)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال ننسى املبدأ الرتبوي األساسي )التدرج من البسـيط إىل املركـا( إذ جيـا علـى     
ــ،  (185ص ام عبــد ا ــالقعصــ ) اللــرد أن حيللــها إىل مكوناتهــا البســي ة"   رىوي

الباحــث كــل هــذا التلــوق إىل مــدى تــأثري التمرينــات املقرتحــة املوضــوعة هلــذا 
 الغرل.

 للمةموعةالتصويب  عرض العالقة بني الصفات احلركية ودقة أداءــ  8ـ  6

 الضابطة لالختبار البعدي وحتليلها ومناقشتها:
 للمجموعة الضاب ة لالختبار البعديالتصويا قيم العالقة بني الصلات احلركية وعالقتها بدقة  (01اجلدول)

 الداللة )ر(احملسوبة الصفات احلركية ت
 دال 467.0 السرعة احلركية 1
 دال 739.0 التوافق احلركي 2

 دال 742.0 الرشاقة 3

 (8ودرجة حرية )( 05.0( عند مستوى داللة )738.0* قيمة )ر( اجلدولية )

ــبني اجلــدول) ــة   01ي ــة ودق ــني الصــلات احلركي ــة ب ــيم العالق  التصــويا( ق
للمجموعة الضـاب ة إذ بلغـت قيمـة معامـل االرتبـاط بـني السـرعة احلركيـة ودقـة          

( وبلغت قيمة معامل االرتباط بني التوافق احلركـي ودقـة   467.0) قد بلغت التصويا
فقـد بلغـت    التصـويا ( أما قيمة معامل االرتباط بني الرياقة ودقة 739.0) التصويا

( ودرجــة 05.0( وعنــد مقارنتهــا بقيمــة)ر( اجلدوليــة حتــت مســتوى داللــة) 742.0)
( نســتدل علـى وجــود عالقـة ارتبـاط بــني صـلة التوافــق     738.0( والبالغـة ) 8حريـة) 

اجلدوليـة وهـذا   احلركي وصلة الرياقة كون قيمة )ر( احملسوبة اكرب من قيمة )ر( 
،  التصـويا ودقـة  احلركيـة  يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بني هذه الصـلات  

والسرعة احلركية كون قيمـة )ر(   احلركيةتوجد عالقة ارتباط بني الصلات  يف حني
من قيمة)ر( اجلدولية وهذا يدل علـى وجـود عالقـة     كرباحملسوبة هلاتني الصلتني ا

 .التصوياوبني ودقة السرعة احلركية  ارتباط بني

وهـذا يتلـق مـع    ،  حتتاج إىل تركيز معني التصوياواجلدير بالذكر أن دقة 
( إذ إن" الرتكيـز مهـم جـدا يف األلعـاب     2000جنا  مهـدي يـلش وأكـرم حممـد )    

 .  (182جنا  مهدي يلش ص) "كافة

 

 للمةموعة التصويبعرض العالقة بني الصفات احلركية ودقة ـ  9ــ 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لالختبار البعدي وحتليلها ومناقشتها:التةريبية 
 للمجموعة التجريبية لالختبار البعدي التصوياقيم العالقة بني الصلات احلركية وعالقتها بدقة  (11اجلدول)

 الداللة )ر(احملسوبة الصفات احلركية ت
 دال 750.0 السرعة احلركية 1

 دال 765.0 التوافق احلركي 2

 دال 815.0 الرشاقة 3

 . (8( ودرجة حرية )05.0( عند مستوى داللة )738.0)ر( اجلدولية )قيمة 

 ودقـة التصـويا  ( قيم معامل االرتباط بني السرعة احلركية 11يبني اجلدول) 
 ودقـة التصـويا  ( وبلغت قيمة معامل االرتباط بني التوافق احلركي 750.0قد بلغت)

( 815.0فقـد بلغـت )   التصـويا ودقـة  ( أما قيمة معامل االرتباط بني الرياقة 765.0)
يف  ودقـة التصـويا  وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بـني هـذه الصـلات    

الباحــث ســبا االرتبــاط بــني الصــلات احلركيــة ودقــة   رىويــ،  رياضــة املبــار ة
إىل فاعلية التمرينـات املقرتحـة واملعـدة والـيت لعبـت دورا أساسـيا يف        التصويا

 .التصوياكانت هلا عالقة ارتباط مع دقة  تنمية الصلات احلركية اليت

وفضال عن ذلك استخدام التكـرارات ومراعـاة الراحـة بـني التمرينـات كلـها       
عوامل ساعدت على ت وير الصلات احلركية وهذا يتلق مع مـا ذكـره عصـام عبـد     

( إذ إن "التمرينات تعمل على تهيئة اللرد للنشاط الرياضـي املمـارس   2005ا الق)
ات احلركيـة الال مـة هلـذا النشـاط حتـى يتحسـن أداء اللـرد للنـواحي         وت ور القدر

 .(.127ص عصام عبد ا الق) "احلركية وكذلك ا   ية للنشاط املمارس

 االستنتاجات:ـ 

أن املنهج التدري  املستخدم كان له أثر اجيابي يف ت وير بعض الصـلات  ـ 
اللـروق املعنويـة جلميـع    إذ إنها ت ورت بشكل ملحوظ كما عربت عنه ،  احلركية

 االختبارات البعدية لعينة البحث.

ها الباحث يف املنهج املسـتخدم قـد   علي إن التمرينات املقرتحة اليت اعتمدـ 
التصـويا  ت وير الصلات احلركية واليت أثرت إجيابـا يف ت ـور دقـة    على عملت 

 .عند املبار ين

هـا يف  سـتلادة من إن الصلات احلركية برغم صعوبتها ميكـن ت ويرهـا واال  ـ 
 .التصويا عند املبار يندقة  ت وير مهارة

 : الباحثيف ضوء النتائج اليت توصل إليها  : التوصياتـ 

تأكيد ت ـوير الصـلات احلركيـة يف مراحـل مبكـرة مـن مراحـل اإلعـداد         ـ 
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واجلهـد الشـاق    بويال االن التدريا عليها يف مراحل متأخرة يأخذ وقت،  والتدريا
 .بار ينمن قبل امل

استخدام التمرينـات البدنيـة ملـا لـه مـن أثـر اجيـابي يف ت ـوير الصـلات          ـ 
 احلركية ومن ثم  ت وير األداء املهاري.

إجراء حبوث ودراسات على صـلات حركيـة أخـرى ملـا هلـا مـن أهميـة        ـ 
 بشكل خاص واأللعاب األخرى بشكل عام. املبار ين أداءت وير كبرية يف ت وير 

 :  املراجعقائمة  
 (.1980،  م بعة بغداد،  التدريا الدائري احلديث:) بغداد أ أثري صربي وعقيل الكاتا .1
جعلر حسني عليأ اثر استخدام متارين خاصة باألسـلوب التـدري  علـى تنميـة بعـض القـدرات احلركيـة         .2

ة الرتبيـة  كليـ ،  وحتسني فعالية الوثا ال ويل بالعاب القـوى يف درس الرتبيـة الرياضـية : )رسـالة ماجسـتري     
 (  2004،  جامعة دياىل،  الرياضية

،  ) رسـالة ماجسـتري   رافد على داود أ تأثري التمرين املتغري يف ت وير مهارة التهـديف بـالقلز لكـرة السـلة :     .3
 (.2004،  جامعة بابل،  كلية الرتبية الرياضية

 (1988،  لل باعة والنشردار الكتا ،  جامعة املوصل،  أ التدريا الرياضي: ) املوصل ريسان خريبط .4
 (.1988،  عبد علي نصيف وصبا  عبديأ املهارات والتدريا يف رفع األثقال: ) م بعة التعليم العالي .5
 (.2005،  منشأ املعارف،  : ) القاهرة12ط،  ت بيقاتـ  عصام عبد ا القأ التدريا الرياضي نيريات .6
،  جامعـة ديـاىل  ،  : )كليـة الرتبيـة الرياضـية    1ط،  فرات جبار سعد اهللأ ملـاهيم عامـة يف الـتعلم احلركـي     .7

2007.) 
 .   1988،  دار اللكر للنشر والتو يع،  عمان،  البحث العلمي،  ذوقان عبيدات وآخرون .8
 (  2001،  مؤسسة الوراق والتو يع،  : ) عمان 1ط،  مروان عبد اجمليد أ املوسوعة العلمية بالكرة ال ائرة .9

دام متارين العرول األرضية لت وير التوافق و من االستجابة احلركيـة لـدى   متني سليمان صاحل: تأثري استخ .10
 (2004،  جامعة دياىل،  كلية الرتبية الرياضي،  بالبات املرحلة املتوس ة: ) رسالة ماجستري

،  دار اللكرالعربـي ،  :) القـاهرة 2ط،  مليت إبراهيم محادةأالتدريا الرياضي احلديث خت يط ت بيـق وقيـادة   .11
2001.) 

دار الكتـا  ،  جامعـة املوصـل  ،  : ) املوصـل 2ط،  جنا  مهدي يلش وأكرم حممد صبحيأالتعلم احلركي .12
 (.2000،  لل باعة والنشر

 .2005،  مركز الكتاب للنشر،  لت بيقواالربامج يف الرتبية الرياضية بني النيرية ،  عبد احلميد يرف .13
 . 1979،  القاهرة،  اللكر العربي دار،  املبار ة بسال  الشيش،  الرملي عباس عبد اللتا  .14
 . 1994الكويت ،  2ط،  دار القلم،  لتدريا الرياضيواالتعلم احلركي ،  حممد عبد الغين عثمان .15
 .1984،  اإلسكندرية،  لنشروااللتح لل باعة ،  املبار ة،  حممد مسري اللقي .16
 1999دار اللكر العربي ،  القاهرة،  و نيريات التدريا الريلضي أسس،  بس ويسي امحد .17
كلية الرتبيـة  ،  جامعة بغداد،  يف الرتبية الرياضية األحباثدليل الباحثان لكتابة ،  نوري الشوك ورافع الكبيسي .18

 .   2004،  الرياضية
 ( .2001،  دار وائل لل باعة والنشر،  : ) األردن 1ط،  وجيه حمجوب أ نيريات التعلم والت ور احلركي .19
 .  2002،  دار املناهج للنشر والتو يع،  بغداد،  البحث العلمي ومناهجه لأصو،  وجيه حمجوب .20

 : املراجع باللغة األجنبية قائمةـ  
Bruntti , De Santi, the improvement of motor skills in fencing , SPS riots , cultura , Sportive 

hama , 1992 

Victso cialist 1981Matve yev ,fundamentals of training union of sa 

. Schmidt . A. Aicmaro : Motor Learning and Performance . Human Kinetics Books . 

Champaign Illinois .1991. 
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Wereck ـ foil fencing , the sounders company Philadelphia , London , 
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حالة ـ  تأثري على املردود الرياضي لرياضي النخبةيف ال اودوره وازنةامل

 ـ  االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى

  وال زهيةـن .أ

 لخص:امل

هدفت الدراسة إىل معرفة دور امليزانيـة يف التـأثري علـى املـردود الرياضـي      
 إىلإضــافة ،  بــإبرا  األدوار الــيت تلعبهــا خاصــة الســلوكية منهــا،  لرياضــي النخبــة

وتقـدير   إعـداد وكذا أهمية الكلاءات املهنية املتخصصة يف  املسئولنيالتعرف عن 
وتنليذها بصورة توافق يروط ومقاييس حتقيق املردود الرياضي املشـرف  ،  قيمها

وعلى ضوء هذه الدراسة استعملت االسـتبيان كـأداة رئيسـية وكـذا     ،  لرياضي النخبة
عـن إعـداد وتقـدير     واملسـئولني دامها مقابالت غري مقننة ملعرفة اهلدف من اسـتخ 

وأيـارت النتـائج   ،  عضوا للجمعيـة العامـة لالحتاديـة    21وقد ضمت العينة ،  قيمها
إىل وجود إهمال كبري لمدوار اليت تلعبهـا امليزانيـة يف حتقيـق أهـداف االحتاديـة      

اقرتحت هلـا برنـامج تكـويين مسـتقبال     ،  خاصة ما تعلق بالنشاط الرياضي النخبوي
وكـذا ضـرورة   ،  دور امليزانية يف التخ يط لمنشـ ة والرقابـة علـى تنليـذها     هارإلظ

 تأهيل وتدريا العاملني عليها.  

Le resumé: 

L'étude visait à déterminer le rôle de budget pour influencer le rendement 

sportif athlète d'élite, mettant en évidence les rôles joués par les privés de 

comportement, ainsi que pour identifier les responsables, ainsi que l'importance 

des compétences professionnelles spécialisées dans la préparation et 

l'appréciation de ses valeurs, et mis en œuvre de manière modalités et normes 

pour atteindre le superviseur de sport rentable pour l'athlète d'élite convenu À la 

lumière de cette étude a utilisé le questionnaire comme un outil clé ainsi que 

des entrevues non normalisées pour découvrir l'objectif de l'utilisation et 

responsable de la préparation et l'appréciation de ses valeurs, l'échantillon 

compte 21 membres de l'Assemblée générale de l'annexe fédérale 

Les résultats indiquent la présence de négligence significative des rôles 

joués par le budget pour atteindre les objectifs fédéraux en particulier ceux 

activités liées sportives d'élite, a proposé un programme de formation à l'avenir 

pour montrer le rôle de budget dans la planification des activités et la 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03جامعة اجلزائر،  معهد الرتبية البدنية والرياضية،  أ أستاذة مساعدة 
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surveillance de sa mise en œuvre, ainsi que la nécessité de réhabiliter et former 

les travailleurs sur eux 

 اإلشكالية: ـ  1

ييهر من خـالل  ،  إن ما يشهده اجملال الرياضي من اهتمام من برف الدولة
والــيت تتكلــل بهــا و ارة ،  حجــم امليزانيــة املخصصــة لــ دارة والتســيري الرياضــي

،  من حيث التسـيري والتو يـع علـى خمتلـف اهلياكـل الرياضـية      ،  الشباب والرياضة
ئمــة لعمليــة التــدريا والتحضــري ســواء للمنافســات واملنشــرت الــيت تضــمن املال

أنشأت احتاديـات  ،  ولغرل تسهيل تنليذ هذه املهمة،  حملليةا والرياضية الدولية أ
من توفري أحسـن فضـاء   ،  مسؤولة عن ضمان اليروف املالئمة للممارسة الرياضية

يني بصـلة عامـة   للرياضـ ،  املتابعة ال بيـة واألجـور....اخل  ،  اإليواء،  النقل،  ل بعام
 والنخبويني بصلة خاصة وهذا لضمان أحسن مستوى للتتويج املشرف للوبن.

هلـا   االحتاديـات  تعترب واحدة من بـني ،  واالحتادية اجلزائرية أللعاب القوى
حيث تتكلل هذه األخرية بتسخري املـوارد املاليـة   ،  نصيا من ميزانية الدولة سنويا
اليروف املالئمـة لتـدريا رياضـي العـاب القـوى      والبشرية ملختلف اللئات لتهيئة 

حتى تتمكن مـن الوصـول إىل نتـائج جيـدة     ،  وخباصة فئة النخبة واملستوى العالي
تست يع من خالهلا إجنا  تقرير يتضمن احلصيلة املشرفة للنتائج الرياضـية لـو ارة   

ن ذلـك  ورغم تزايد حجم اإلعانات املقدمة من قبل الدولة إال أ،  الشباب والرياضة
باعتبـار أن  ،  ال يكلي نيرا لتعدد أوجه إنلاقها خاصـة مـع تزايـد عـدد املمارسـني     

،  'اختصـاص لكـال اجلنسـني    30تضم أكثـر مـن   'رياضة ألعاب القوى األكثر تلرعا
وكل ختصص له صلاته املميزة وأدواته الـيت جيـا أن تتـوفر جبانـا اإلمكانيـات      

إضــافة إىل اســتهالك بعــض األنشــ ة ،  البشــرية مــن مــدربني ومــدراء وفنــيني....اخل
مما حيول دون الوصـول إىل خلـق ظـروف    ،  الرياضية ا اصة معيم بنود املوا نة

 . الرياضي املنتج

ومن جهة أخرى فالدراسة االست العية كشلت عن وجود قصور يف عناصـر  
ملوا نة ا اصة بالنشاط الرياضي النخبوي رغـم  ا ومهمة للتخ يط يف االحتادية وه

عـن  تقدمه مـن توضـيحات    تلعبه من دور يف رسم السياسة العامة لالحتادية وما ما
حيث يغيا عند إعـدادها األسـس العلميـة والعمليـة لـدى العـاملني       ،  حلالة املاليةا

حيـث جنـد   ،  واعتمادهم على عدد قليل من املتخصصني يف هـذا اجملـال  ،  عليها
حلـاالت للموا نـات السـابقة دون    أن تقديراتهم لنلقـات املوا نـة تابعـة يف معيـم ا    

 مراعاة بعض التغريات خاصة االقتصادية منها.
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 واملتمثل يف:   ةوهذا ما دفعنا إىل بر  السؤال اجلوهري إليكالي  

كيف تساهم املوا نـة يف التـأثري علـى املـردود الرياضـي لرياضـي النخبـة        
 :بر  التساؤالت اللرعية التالية متومن اإليكالية  أللعاب القوى؟

 .ما اهلدف من استخدام املوا نة على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى؟ـ 

   .ما هي أسس تقدير قيم املوا نة على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى؟ـ 

من املسؤول عن إعداد وتنليذ املوا نة على مسـتوى االحتاديـة اجلزائريـة    ـ 
 .أللعاب القوى؟

معدي ومنلذي املوا نـة علـى مسـتوى االحتاديـة      'مت لبات'معايريهي  ما ـ
 .اجلزائرية أللعاب القوى ؟

 : فرضيات البحثـ  2

للموا نــة دور فعــال يف التخ ــيط لتحقيــق أهــداف   : الفرضــية العامــةـ    1ـ    2
   .النشاط الرياضي النخبوي على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى

 : اجلزئيةالفرضيات ـ  2ـ  2

اســتخدام املوا نــة كــأداة خت ــيط مــالي دور يف توضــيح أهــداف النشــاط ـــ 
 الرياضي النخبوي على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى.

تقدير قيم املوا نة على أسـس علميـة يسـاهم يف حتقيـق أهـداف النشـاط       ـ 
 الرياضي النخبوي على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى.

وجود جلنـة خاصـة بإعـداد املوا نـة يسـاهم يف حتقيـق أهـداف النشـاط          ـ
 الرياضي النخبوي على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى.

كلاءة املسؤولني عـن إعـداد املوا نـة يسـاهم يف حتقيـق أهـداف النشـاط        ـ 
 الرياضي النخبوي على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى.

 اختيار املوضوع:أسباب ـ  3

إهمال الدور الذي تلعبه املوا نة يف عملية التخ ـيط لمنشـ ة باالحتـادات    ـ 
 الرياضية والرقابة واختاذ القرارات وتوجيه سري العمل مبا يضمن حتقيق األهداف.

إهمال الدور الذي تلعبه الكلـاءات املهنيـة املتخصصـة يف جمـال التسـيري      ـ 
 املالي يف اجملال الرياضي.

عــدم الرتكيــز علــى عمليــة التخ ــيط املــالي عنــد إعــداد وتنليــذ بــرامج  ـــ 
 على مستوى رياضة النخبة مبا يوافق يروط األداء اللعال. 'املوا نات'النشابات
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 أهداف الدراسة:ـ  4

التعرف على هدف اسـتخدام املوا نـة علـى مسـتوى االحتاديـة اجلزائريـة        ـ
ا مـن خـالل حتليـز العـاملني علـى      إبـرا  اجلوانـا السـلوكية هلـ    و،  أللعاب القوى

ضرورة االعتماد على األسس العلمية والعملية عنـد تقـدير قـيم املوا نـة     ـ   تنليذها.
 على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى.

أهميـة الكلـاءات   وكـذا مـدى   التعرف عن املسؤولني على إعـداد املوا نـة   ـ 
الحتاديــة ا نــات علــى مســتوى ااملهنيــة املتخصصــة يف إعــداد وتقــدير قــيم املو

 .اجلزائرية أللعاب القوى

تــرب  أهميــة الدراســة مــن خــالل إظهــار دور التمويــل   أهميــة الدراســة:ـ    5
اإلعـداد والتنليـذ( يف خلـق ظـروف املمارسـة      ،  املالي)املوا نة من حيث احلجـم 

ملـا هلـا مـن دور يف التخ ـيط لمنشـ ة      ،  اللعالة لرياضي النخبـة أللعـاب القـوى   
وكـذا ضـرورة   ،  والرقابة يف تنليذ وتوجيه العمل بصورة حتقق األهـداف املربجمـة  

إلنلاقهـا  ،  تسخري الكلاءات املهنية املتخصصة لتسيري هذه األموال املتصلة بالنـدرة 
 بصورة تضمن تقدم املستوى الرياضي.

 حتديد املفاهيم واملصطلحات:ـ  6

 : التمويل الرياضيـ  1ـ  6

التمويــل هــو جممــوع العمليــات الــيت تســت يع   حي:التعريــف االصــطالـــ 
املؤسسة من خالهلا أن تل  كل احتياجاتهـا مـن رؤوس األمـوال لـدفع أو ت ـوير      

حيث يتضمن التمويل مجيع القرارات اليت تتخـذها اإلدارة  ،  مشروع خاص أو عام
التمويـل  ويـرى السـعدي أن   ،  ( 1)املالية جلعل استخدام األموال استخدامها اقتصاديا

الرياضي هو جمموعة املوارد املالية والعينيـة الـيت حتصـل عليهـا املنيمـة سـواء       
 .(2)حكومية عاناتإ وكانت إيرادات ذاتية أو تربعات أهلية أ

هـو عمليـة حتصـيل املـوارد املاليـة للـهيأة الرياضـية         التعريف اإلجرائي:ـ 
هليـأة إىل حتصـيله   حيث ميثل أهم عنصر تسـعى ا ،  إلنلاقها على خمتلف أنش تها

 وإنلاقه عقالنيا من جهة واىل توسيع مصادره من جهة أخرى.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34ص ،  1998،  مديرية الكتا حلا،  التخ يط املالي والنقدي يف اإلدارة املالية،  حممد النايد )1(
،  2006،  1ط،  دار اللكـر العربـي  ،  االحـرتاف يف كـرة القـدم   ،  كمـال درويـش  ،  السعدي خليـل السـعدي   )2(

 .157ص
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 اإلدارة املالية:ـ  2ـ  6

حتصر وظيلـة ونشـاط اإلدارة املاليـة يف احلصـول      التعريف االصطالحي:ـ 
كما يـرى كـال مـن جومثـان ودوجـان      ،  على األموال الال مة إلدارة املنيمة املعنية

ويـرى حممـد   ،  (1)التخ يط وجتهيز األموال ورقابتها يف املؤسسـة بأنها اللاعلية يف 
وبالتــالي فــان ،  ن اإلدارة املاليــة جــزء تكــاملي مــن إدارة املنيمــة الشــاملة بكــري أ

ــا        ــتم مجعه ــيت ي ــوال ال ــل لمم ــتخدام األمث ــة االس ــمل عملي ــد لتش ــا متت وظيلته
 .(2)وحتصيلها

يف التخ ــيط املــالي  جونســن أن اإلدارة املاليــة تلعــا دورا هامــايضــيف و
وإدارة األصول ومواجهة املشاكل االستثنائية وذلك لضمان اسـتمرار بقـاء املؤسسـة    

 .(3)وحتقيق األربا  ومواجهة املخابر املالية

هي أهـم الوظـائف اإلداريـة يف أي منيمـة تهـدف إىل       التعريف اإلجرائي:ـ 
بـة  والتنليـذ والرقا  إدارة أمواهلا بصورة عقالنية مـن خـالل حسـن وفعاليـة التخ ـيط     

كما ميكن القول أن اإلدارة املالية هي اجلزء مـن  ،  جلميع أنش تها لتحقيق أهدافها
املنيمة الذي يهتم باالستغالل األمثـل للمـوارد املاليـة املتاحـة حتـى وان اتصـلت       
بالندرة بصورة عقالنية تستوجا متخصصني لذلك حتـى يـتم السـري حنـو حتقيـق      

 األهداف املخ ط هلا.

 امليزانية املالية: ـ  3ـ  6

ايتقت كلمة املوا نة من كلمة" وا ن" أي ساوى أو عـادل   التعريف اللغوي:ـ 
 .  (4)حيث أن األصل هو موا نة النلقات واإليرادات للرتة  منية،  بني ييئني

جند كلمة ميزانية تقابلها يف اللغة اإلجنليزيـة كلمـة    التعريف االصطالحي:ـ 
Budget  ، كمـا ميكـن   ، ( 5)حقيبة النقـود الـيت تكـون يف حـو ة املؤسسـة     ومعناها

ــة     ــة إنلــاق األمــوال علــى العمال ــة للمؤسســة تتضــمن كيلي القــول أنهــا خ ــة مالي
ويضيف ا ولي على أنهـا خ ـة ماليـة حتـاول اهليـأة مـن       ،  (6)وا دمات وغريها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.22 ص،  1979،  اإلسكندرية،  مؤسسة يباب اجلامعة،  اإلدارة املالية،  امحد توفيق وآخرونمجيل  )1(
 .14ص،  1977،  القاهرة،  مكتبة عني مشس،  املالية اإلدارة،  جالل حممد بكري )2(

 .Patrice vizzanova, gestion financier, Berti9,m edi paris,p53 ـ 3
دار ،  منوذج مقرت  لتصميم موا نة النشاط الرياضي باملؤسسـات الرياضـية  ،  يبانةحممد عبد املقصود أبو  )4(

 .29ص،  2013،  اإلسكندرية،  الوفاء
،  اإلسـكندرية ،  دار الوفـاء ،  املوسوعة العملية إلدارة وفلسلة الرتبية البدنية والرياضـية ،  حسن أمحد الشافعي )5(

 .167 ص،  2003
 .14ص،  املرجع نلس،  حسن امحد الشافعي )6(
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 .(1)خالهلا حتقيق التوا ن بني الدخل والصرف يف إبار أهداف حمددة

هي عبارة عن وثيقة تضـم تعـبريات نقديـة عـن خ ـة       التعريف اإلجرائي:ـ 
تسـاهم يف التخ ـيط والرقابـة وتوجيـه العمـل بصـورة تضـمن        ،  وأنش ة املؤسسة

 حتقيق األهداف املربجمة خالل فرتة  منية حمددة.

 النشاط البدني الرياضي التنافسي:ـ  4ـ  6 

لتسـابق يف الشـيء فيقـال    ا ويقصـد بالتنـافس التسـارع أ    التعريف اللغـوي: ـ 
 .  (2)تنافس رجل مع يخص آخر أي تسابق وتسارع من أجل بلوغ هدف معني

 وأو مجاعـة أ  كثـر أ ويعين التنافس كلا  يخص أ التعريف االصطالحي:ـ 
 كمـا ، ( 3)من أجل احلصول على هدف واحد ال ميكن للجميع املشـاركة فيـه   كثرأ

التنافس على أنه عملية موجهـة لتحقيـق    mecaley et taimmenعرف ماكليو وتامني 
 .(4)أهداف خاصة يف سياق اجتماعي يسعى فيه بعض األفراد لللو 

املنافسـة هـي نشـاط ميـارس يف إبـار مـنيم يسـعى         التعريف اإلجرائي:ـ 
 لنتيجة.ا واملشاركون من خالله إىل نلس اهلدف أ

 املردود الرياضي:ـ  5ـ  6 

يف املسـابقات الرياضـية ميكـن االمتـداد     حتقيـق نتـائج    التعريف اللغـوي: ـ 
 .(5)بها

يهـدف إىل الوصـول مبسـتوى الالعـا إىل أفضـل       التعريف االصطالحي:ـ 
حتـى  ،  درجة ممكنة يف نشـابه التخصصـي نتيجـة التـدريا واملمارسـة الرياضـية      

يــتمكن مــن متثيــل وبنــه عــرب خمتلــف التيــاهرات الرياضــية اإلفريقيــة والدوليــة 
 .(6)والعاملية

ــائج الــيت حيققهــا الرياضــي حســا   لتعريــف اإلجرائــي:اـــ  يتمثــل يف النت
مهيأة لذلك مـن قبـل منيمتـه     افسات الرياضية يف وجود ظروفاختصاصه يف املن

حتـى يـتمكن مـن تشـريف الـوبن      ،  يـوم املسـابقة   إىلتبدأ من عمليات التدريا 
 بنتائجه وبنيا ودوليا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .139ص،  2004،  القاهرة،  دار اللكر العربي،  دائرة معارف علوم الرياضة،  أمني أنور ا ولي وآخرون )1(
 .155ص،  نلس املرجع،  أمني أنور ا ولي وآخرون )2(
 .53ص ،  2001،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  دراسات يف علم االجتماع،  حممد مص لى الشعبيين )3(
 .43ص ،  1982،  دار اللكر العربي،  دوافع التلوق يف النشاط الرياضي،  أسامة كامل راتا )4(
 .728ص ،  مرجع سبق ذكره،  أمني أنور ا ولي واخرون )5(
 .53ص ،  1998،  اإلسكندرية،  منشأة املعارف،  التدريا الرياضي وت بيقاته،  أمر اهلل أمحد البسابي )6(
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 رياضة النخبة:ـ  6ـ  6

يف التحضــري واملشــاركة يف املنافســات  تتمثــل االصــطالحي:التعريــف  ـــ
تقـيم علـى أسـاس املقـاييس التقنيـة الوبنيـة        أداءاملتخصصة اهلادفـة إىل حتقيـق   

خمتللـة وحسـا مسـتوى االداءات    كما تنيم حسا مسـتويات  ،  والدولية والعاملية
نخبـة وذات  وتهدف رياضـة ال ،  احملققة على املستويات الوبنية والدولية والعاملية

املستوى العالي بلوغ التلوق من أجل ضمان التتويج املشـرف للـوبن يف حمافـل    
 .(1)املنافسات العاملية ال سيما األلعاب األوملبية وكؤوس وب والت العامل

هـي رياضـة ذوي النخبـة مـن الرياضـيني احملرتفـني        التعريف اإلجرائـي: ـ 
حيث تضم كـل  ،  املستويات الرفيعةوالذين يتميزون بالقدرات البدنية واإلمكانات و

 الع  أندية الدرجة األوىل والثانية والقسم اجلهوي يف األلعاب اجلماعية واللردية.

 االحتادية الرياضية الوطنية: ـ  7ـ  6

ة صـبغ ديـة الرياضـية الوبنيـة مجعيـة ذات     االحتا التعريـف االصـطالحي:  ـ 
وكـذا  ،  وأحكـام هـذا القـانون   وبنية تسريها أحكـام القـانون املتعلـق باجلمعيـات     

قوانينها األساسية ا اصة بها واملصادق عليها من برف الو ير املكلـف بالرياضـة   
ميكـن أن تكـون االحتاديـة الرياضـية الوبنيـة      ،  ومتارس نشاباتها بكل اسـتقاللية 

متــارس االحتاديــة الرياضــية ،  حســا ببيعتهــا متعــددة الرياضــات أو متخصصــة
الراب ات واألندية الرياضية املنيمة إليها وكذا علـى كـل هيئـة    الوبنية سل تها على 

 .(2)تنشئها

 الدراسات السابقة:ـ  7

)إسرتاتيجية اإلدارة الرياضية لالحتادات ودورهـا يف كيليـة    الدراسة األوىل:ـ 
 إعداد إمساعيل مقـران ،  أبروحة دكتوراه،  تسيري النوادي واملنتخبات يف اجلزائر(

 .2010،  اجلزائر،  جامعة بن يوسف بن خدة،  البدنية والرياضيةمعهد الرتبية ، 

وجاءت اإليكالية كمايلي: هل تنتهج اإلدارة الرياضـية لالحتاديـة اجلزائريـة    
قصـد   لكرة القدم ت بيق إسـرتاتيجية منهجيـة حمكمـة لتسـيري اهليئـات التابعـة هلـا       

 حتقيق أفضل النجاحات حمليا وخارجيا.

ومت اختيـار عينـة البحـث    ،  نهج الوصلي يبه املسحيوقد اعتمد الباحث امل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوليــو  23املوافــق لـــ 1434رمضــان  14مــؤرخ يف ،  05ـ    13القــانون رقــم ،  الشــباب والرياضــةو ارة  )1(
 .08ص ،  40املادة ،  وت ويرهاوالرياضية  بتنييم األنش ة البدنيةاملتعلق ،  2013

 (.14ـ  13ص)،  (89ـ  87واد)امل،  نلس املرجع،  05ـ  13 القانون رقم،  و ارة الشباب والرياضة )2(
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ة الوبنيـة كمـا   لت مـوظلي االحتاديـة والراب ـ   ال ريقة العشوائية العمودية وقد مشب
ة: علـى األدوات التاليـ    مجـع البيانـات  واعتمـد الباحـث يف  ،  تناولت مخسة نـوادي 

 ومن أهم النتائج اليت توصل إليها:،  املقابالت الشخصية،  االستبيان

عدم امتالك االحتادية لمجهزة اإلدارية الكافية والدائمة يعرقل اإلدارات عـن  ـ 
 ت بيق إسرتاتيجيتها يف التسيري وفق مت لبات اإلدارة الرياضية احلديثة.

يعود التسيا اإلداري على مستوى اهليـات الرياضـية الحتاديـة كـرة القـدم      ـ 
 اجلزائرية اىل وجود املسري املت وع.

 ني ملمارسـة "التخ ـيط والتنيـيم" نـاتج عـن ضـعف      سيد امليـدا غياب التجـ 
 املؤهلني العلمي والوظيلي للمسريين.

ــ  ــةـ أساســيات التمويــل واإلدارة اإلســرتاتيجية لممــوال يف  ) : الدراســة الثاني
معهـد الرتبيـة   ،  إعـداد يـريلي سـلمى   ،  أبروحـة دكتـوراه  ،  املؤسسات الرياضية(

 .2012،  03اجلزائرجامعة ،  البدنية والرياضية

ــة يف    وجــاءت اإليــكالية كمــا  ــة إدارة املــوارد املالي ــتم وظيل ــي: هــل ت يل
هـي آليـات    مـا  و،  املؤسسة الرياضية اجلزائرية وفق سياسات إسرتاتيجية وبكلاءة

 حتصيل وتسيري رؤوس األموال بريد لتنمية نتائج املؤسسة الرياضية؟

ومتثـل جمتمـع   ،  هج الوصـلي وقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املـن 
،  لكــرة القــدم يف اجلزائــر اإلداريــة لمنديــة الرياضــية احملرتفــة اهليــأةالبحــث يف 

يـة: اسـتمارة   واعتمد الباحث يف مجع البيانات املتعلقة بالدراسـة علـى األدوات التال  
 وكانت أبر  النتائج املتوصل إليها:،  املقابلة،  االستبيان

 بصلة مبايرة باإلمكانيات والدعم املالي املمنـو   املردود الرياضي يتأثرـ 
 حيث تسمح هذه األخرية بتويف مناخ ا دهار وترقية النشاط الرياضي.، 

 املهام اإلدارية يف األندية الرياضية ال لضع تو يعها إىل تسلسـل حمكـم  ـ 
 ومتارس بعشوائية دون تولي األعمال من برف خمتصني بصلة دائمة.، 

)دور املوا نـة كــأداة خت ــيط مـالي يف املنيمــات غــري    : الثالثــةالدراســة ــ  
،  إعداد حممد حسن حممـد اجلـديلي  ،  رسالة ماجستري،  احلكومية يف ق اع غزة(

 .2005،  غزة،  اجلامعة اإلسالمية،  كلية التجارة

يلي: إىل أي مدى يتم استخدام املوا نة كأداة خت ـيط   وجاءت اإليكالية كما
هي أهم املشاكل اليت تعـوق   مات غري احلكومية يف ق اع غزة ومامالي يف املني
ومتثـل جمتمـع   ،  علـى املـنهج الوصـلي التحليلـي     وقد اعتمد الباحث استخدامها؟
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علـى   اعتمـد الباحـث  كمـا  ،  منيمـة  20 يمة مت اختيار عينة تيـم من 149البحث يف 
 املتوصل إليها:وكانت أبر  النتائج ،  استمارة استبيان موحدة لكل منيمةت بيق 

سـتخدام محلـة   ا وإن معيم املنيمات غري احلكومية لديها رؤيـة اجيابيـة حنـ   ـ 
 الشهادات العلمية وخاصة بكالوريوس العلوم املالية للعمل يف اجملال املالي للمنيمة.

 استخدام املوا نة يرتبط إىل حد ما باملؤهالت العلمية لصانعي القرارات.ـ 

 ادة بوجود جلنة خمتصة بصياغة املوا نة وإعدادها.إن املنيمات ال تهتم ع ـ

بـني املخ ـط    من حتليـل االحنرافـات  تعاني املنيمات من عدم االستلادة  ـ
 يف املوا نة واللعلي.

ــ  ــة: ـ ــة الرابع ــاط الرياضــي     الدراس ــة النش ــرت  لتصــميم موا ن ــوذج مق )من
،  أبـو يـبانة  إعداد حممد عبد املقصـود  ،  رسالة ماجستري،  باملؤسسات الرياضية(
ســعت الدراســة إىل حماولــة  .2013،  قســم اإلدارة الرياضــية،  جامعــة اإلســكندرية

تصميم منوذج مقرت  إلعداد موا نـة النشـاط الرياضـي مبراكـز الشـباب مبحافيـة       
 الدقهلية من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:

 .لية؟ما اهلدف من إعداد املوا نة مبراكز الشباب مبحافية الدقهـ 

 .من املسؤول عن إعداد املوا نة وتنليذها مبراكز الشباب مبحافية الدقهلية؟ـ 

 .ماهي دورة املوا نة مبراكز الشباب مبحافية الدقهلية؟ـ 

 .ما مصادر التمويل وأوجه الصرف مبراكز الشباب مبحافية الدقهلية؟ـ 

ومتثــل ،  علــى املــنهج الوصــلي باألســلوب املســحي وقــد اعتمــد الباحــث
،  12 يـة وعـددهم  جمتمع البحث يف مجيـع مراكـز يـباب املـدن مبحافيـة الدقهل     

علــى ت بيــق  اعتمــد الباحــثو،  222عامــل مــن أصــل  190:  عينــةالحيــث ضــمت 
 وكانت أبر  النتائج املتوصل إليها:،  ة استبيان جلمع البيانات الال مةاستمار

 يف وضع املوا نة عامة وموا نة النشاط الرياضي خاصة. األعضاء عدم إيراكـ 

كوسيلة من وسائل التخ يط والتنليذ والرقابة علـى   ستخدام املوا نةال يتم اـ 
 األعمال امل لوبة.

سي رة اإلدارة العليا على املوا نة وعدم تلويض السـل ات إىل املسـتويات   ـ 
 .ية املختللةاإلدار

،  ملوا نـة مبراكـز الشـباب وهـي: التحضـري     غياب عناصر مهمـة يف دورة ا ـ 
 .الرقابةو التنليذ،  االعتماد،  اإلعداد
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)املوا نـة كـأداة خت ي يـة للنشـاط الرياضـي يف األنديـة        الدراسة اخلامسة:ـ 
 . 2003،  إعداد إبراهيم حممود عبد املقصـود وحسـن أمحـد الشـافعي    ،  الرياضية(

 يلي:   وجاءت اإليكالية كما

 املوا نة العامة اليت جيا مراعاتها يف التخ يط للنشاط الرياضي؟ما هي مبادئ ـ 

 .ما عناصر ومراحل تنليذ املوا نة العامة للنشاط الرياضي باألندية الرياضية؟ـ 

مت ت بيـق االسـتبيان علـى    كما ،  م الباحثان املنهج الوصلي املسحيواستخد
كمـا  ،  عضـو   30 وعددهمية مبحافية اإلسكندرية بعض أعضاء إدارة األندية الرياض

وكانـت أبـر  النتـائج    ،  املالحيـة وحتليـل الوثـائق   ،  لشخصيةاستخدما املقابالت ا
 املتوصل إليها:

حتـى ميكـن   ،  ضرورة االهتمام باملوا نة العامة لمنش ة الرياضية باألنديـة ـ 
 حتقيق االستقرار والتقدم يف خمتلف األلعاب الرياضية.

املختصــة بتحضــري املوا نــة ا اصــة بالنشــاط إن الســل ة التنليذيــة هــي ـــ 
الرياضي للنادي ألنها أكثر معرفة ودراية بنلقات وإيـرادات األنشـ ة الرياضـية الـيت     

 تتم بالنادي.

عدم إسـناد حتضـري املوا نـة للسـل ة التشـريعية لعـدم معرفتهـا حاجـات         ـ 
 .ومت لبات كافة األنش ة الرياضية

 ر املباير ل يرادات العامة لمنش ة الرياضية.ضرورة الرتكيز على بريقة التقديـ 

)دور املوا نـة كـأداة للتخ ـيط والرقابـة يف مؤسسـات       : دسـة الدراسـة السا ـ 
،  جملـة اجلامعــة اإلســالمية ،  إعــداد حلـس ســامل ،  اجملتمـع املــدني الللسـ يين(  

هدفت الدراسة إىل التعرف على مـدى اسـتخدام   ،  2005،  سلسلة الدراسات اإلنسانية
املوا نة كأداة خت يط ورقابة يف مؤسسات اجملتمع املـدني الللسـ ينية العاملـة يف    

ؤسسـات لـديها   هـذه امل وقـد توصـل الباحـث إىل أن معيـم     ،  ق اع غزة بللس ني
إىل  ذلـك خ ط بويلة األجل وتقوم بإعداد موا نات سنوية وهـي تهـدف مـن وراء    

 حتقيق األتي:

 وتواصل.استخدام املوا نة كأداة اتصال ـ 

 تقييم أداء اإلدارة ومساعدتها على التنبؤ.ـ 

 املساعدة على حتقيق أهداف املؤسسة بشكل عام.ـ 

 استخدام املوا نة كأداة فاعلة لتخصيص املوارد.ـ 

تعرف البحوث االست العية بأنهـا تلـك البحـوث     الدراسة االسـتطالعية: ـ   8
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باحث من قبـل وال تتـوفر عنهـا    اليت تتناول موضوعات جديدة مل يت رق إليها أي 
ومن من لق قلة الدراسات حول هـذا املوضـوع رغـم    ،  (1)بيانات أو معلومات...اخل

الدور الذي تلعبه املوا نة كأداة خت ـيط وتوجيـه ملختلـف أنشـ ة االحتاديـة حنـو       
 مت خالهلا:،  فقد مت إجراء دراسة است العية دامت يهر كامل،  حتقيق أحسن عائد

ملني إمكانية إجراء الدراسة ميدانيا من خالل مـدى اسـتجابة العـا    التأكد منـ 
 .على مستوى االحتادية لذلك

 . املوا نة مجع خمتلف املعلومات والبيانات والوثائق حول موضوع الدراسةـ 

وحتديد أوقـات  ،  التعرف على اإلجراءات اإلدارية لت بيق استمارة االستبيان ـ
 تو يعها واسرتجاعها.

احلالـة   اعتمدنا املنهج الوصـلي التحليلـي بأسـلوب دراسـة     املنهج املتبـع: ـ   9
ات العلميـة املتعلقـة بـأي وحـدة     املنهج الـذي يتجـه إىل مجـع البيانـ    يعرف بأنه "و

بهـدف التعـرف    هوقـد ارتأينـا اختيـار   ،  (2)"تهاويقوم علـى أسـاس التعمـق يف دراسـ    
 يط للوصـول  ا يف عملية التخالرياضية ودوره يأةوبشكل معمق عن املوا نة يف اهل

إضــافة إىل الــدور الــذي تلعبــه يف حتديــد املســؤوليات ،  إىل األهــداف املربجمــة
 .  هيأةوالتنبؤ باملستقبل املالي للوالكشف عن احلالة املالية 

أليـياء الـذين   ا وألحـداث أ ا ووهـو مجيـع األفـراد أ    جمتمـع الدراسـة:  ـ   10
حسـا الدراسـة احلاليـة يف جممـوع      ويتمثـل ،  (3)يكونون موضوع مشكلة البحث

 أعضاء اجلمعية العامة لالحتادية وكذا:
 )حجم اجملتمع اإلحصائي(2013(: ميثل عدد أعضاء اجلمعية العامة 01جدول رقم)

رؤساء االحتادية  األعضاء
 القدامى

  الرياضيون ذو
 ألومسةا

 وممثل
 لرياضينيا

أعضاء املكتب 
 االحتادي

ملديريات ا وممثل
 لدائمةاملنهجية ا

 اجملموع

 36 07 09 02 05 13 العدد
إن اهلدف من اختيار العينة احلصول على معلومـات مـن    عينة الدراسة:ـ   11

فالعينة إذا هي انتقاء عدد األفراد أي جمموعـة جزئيـة   ،  (4)اجملتمع األصلي للبحث
مت اختيار العينـة ب ريقـة عشـوائية متثلـت يف      حيث،  (5)من اجملتمع حمل الدراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .74ص،  1984،  1ط،  مكتبة اللال  الكويتية،  أضواء على الدراسة امليدانية،  ناصر ثابت )1(
 .66ص ،  2006،  ديوان امل بوعات اجلامعية،  منهجية البحث يف العلوم االجتماعية،  أمحد عياد )2(
،  اإلسـكندرية ،  منشـأة املعـارف  ،  ميدان البحث العلمـي ،  سو ان امحد علي مرسي،  حسن أمحد الشافعي )3(

 .45ص،  1999
مركـز  ،  بـرق البحـث العلمـي والتحليـل اإلحصـائي     ،  مص لى حسني باهي،  إخالص حممد عبد احللي  )4(

 .129ص ،  2000،  مصر،  الكتاب للنشر
 .207ص،  2005،  دار حامد للنشر عمان،  واالقتصاديني ل داريني اإلحصاء،  وآخروندالل القاضي  )5(
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 وضمت العينة مايلي:،  %60أي ما يقارب  36عضو من أصل  21
 (: ميثل حجم العينة02جدول رقم)

رؤساء االحتادية  األعضاء
 القدامى

 الرياضيون ذو
 ألومسةوا

 وممثل
 لرياضينيا

أعضاء املكتب 
 االحتادي

ملديريات ا وممثل
 املنهجية الدائمة

 اجملموع

 21 07 09 02 02 01 العدد
جتميـع البيانـات   دوات أ مـن  االسـتبيان  يعترب :)االسـتبيان(  الدراسـة  اةأدـ   12

املرتب ة مبوضوع معني مـن خـالل إعـداد جمموعـة مـن األسـئلة املكتوبـة يقـوم         
مـوجهني إىل   سـؤال  68وحتتوي االستمارة علـى  ، (1)املبحوث باإلجابة عليها بنلسه

أربعــة حمــاور ختــدم فرضــيات  إىلمقســمة ،  املســريين علــى مســتوى االحتاديــة
 الدراسة.

لتحقق مـن صـدق   لالياهري استعمل الباحث الصدق  صدق االستبيان:ـ   13
 اتتخصصـ اليف  أسـاتذة  03) :والـيت ضـمت  جلنـة التحكـيم    عن بريق،  االستبيان
أسـاتذة   02،  لوم االقتصادية دالي إبـراهيم الع التسيري من كلية،  احملاسبة،  االقتصاد

سـنوات يف   10حماسـا ذو خـربة   ،  على مستوى معهـد الرتبيـة البدنيـة والرياضـية    
،  سنوات على مسـتوى االحتاديـة اجلزائريـة أللعـاب القـوى      05ومؤسسة اقتصادية 

،  حول أهـداف وأسـئلة االسـتبيان    أرائهم منهم إبداءحيث بلبت  06 همليصبح عدد
وعلـى هـذا األسـاس مت تعـديل وحـذف      ،  التعديالت الـيت يرونهـا مناسـبة    وإجراء

 لبعض األسئلة.

ــائج     ثبــات االســتبيان: ـ    14 ــس النت ــى نل ــا إذا أع  ــرب ثابت ــار يعت "إن االختب
مت  وقـد  ( 2)باستمرار إذا ما تكـرر علـى نلـس امللحوصـني حتـت نلـس الشـروط"       

واجلـدول التـالي يوضـح درجـة     ،  للتأكد مـن الثبـات   استعمال بريقة أللا كرونباخ
 .داةمالثبات ل

 (: ميثل درجة الثبات لالستبيان03اجلدول رقم)

 ثبات االستبيان ككل احملور الرابع: احملور الثالث احملور الثاني احملور األول احملاور
 17 15 16 20 عدد العبارات

892,0 
 816,0 970,0 853,0 941,0 معامل الثبات

( أن درجة الثبـات حملـاور الدراسـة عاليـة     03اجلدول رقم)نالح  من خالل 
وهذا يدل على صالحية أداة الدراسـة   892,0وهي تقرتب من الواحد حيث قدرت بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  2000،  القـاهرة ،  2ط،  دار اللكـر العربـي  ،  البحـث العلمـي  ،  أسامة كامل راتـا ،  عالوي حممد حسن )1(

94. 
،  3ط،  دار اللكـر العربـي  ،  1ج،  القيـاس والتقـويم يف الرتبيـة البدنيـة والرياضـية     ،  حممد صبحي حسـنني  )2(

 .192 ص،  1995،  القاهرة
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 مما يؤكد ثبات النتائج عند إعادة ت بيقه.،  للت بيق

  متغريات البحث:ـ  15

 ويتمثل يف امليزانية.،  ...اخل (1)لعالقة بني السبا والنتيجةا وه التغري املستقل:ـ 

األداء  ويتمثـل يف ،  ...اخل.(2)جلوابا ولذي يوضح الناتج أواه املتغري التابع:ـ 
 الرياضي لرياضي النخبة.

ــى اســتخدام   :حصــائيةاملعاجلــة اإلـ    16 ــات عل ــا للبيان اعتمــدنا يف معاجلتن
حيـث تضـمنت أسـاليا املعاجلـة     ،  spss  االجتماعيـة  حصـائية برنامج احلـزم اإل 

 التالية: حصائيةاإل

إىل أرقــام قابلــة  كــرار احملصــل عليــهلتحويــل الت تقنيــة النســب امل:ويــة:ـــ 
 والتلسري. للتحليل

 لقياس ثبات االستبيان. : معامل الثبات ألفا كرونباخـ 

 لداللة اللروق يف البحث بني متغريات الدراسة. :2اختبار كا ـ

لقيـاس درجـة   :  Gammaاما و معامل االرتباط ج Eta معامال االرتباط ايتاـ 
 االرتباط بني عبارات حماور الدراسة.

 : للمحور األول "اهلدف من استخدام املوازنة حصائيةاملعاجلة اإلـ  1ـ  16

يـتم وضــع املوا نـة ببقـا ألهـداف النشـاط الرياضــي      (: 01رقـم )  عبـارة الــ  
 .التنافسي النخبوي أللعاب القوى

بضـرورة معرفـة    املسـئولني معرفة مدى درايـة  (: 01رقم) لعبارةاهلدف من اـ 
 ومراعاة أهداف النشاط الرياضي النخبوي عند وضع املوا نة.

مـدى درايـة املسـؤولني    إلجابات املسـريين حـول    2ميثل التكرارات والنسا املئوية وقيم كا (:40)جدول رقم 
 النخبوي عند وضع املوا نة بضرورة معرفة ومراعاة أهداف النشاط الرياضي

 األجوبة
 األسئلة

 2ك أبدا أحيانا دائما
 احملسوبة

 2ك
 اجملدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 % ت % ت % ت احلرية

رقم عبارة 
01 04 05.19 02 52.9 15 43.71 14 5991, 005, 2 

،  (01رقـم)  عبارةالمن خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسا اإلجابات حول 
من عينة البحث أجابوا بأنه ال يتم وضع املوا نـة   %43.71يتبني أن نسبة كبرية وهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Delard Sheer .J, Introduction à la recherche en éducation, ed a, Paris, 1976, P 20. 
(2) Maucica angers, limitation à la méthodologie des sources humains, 2eme Ed, Celinc, 

1996, P 118. 
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فقد أجابوا بأنـه دائمـا مـا     %5.19أما نسبة ،  ببقا ألهداف النشاط الرياضي النخبوي
والنسـبة املتبقيـة وهـي    ،  يتم مراعاة األهداف ا اصة بالنشـاط الرياضـي النخبـوي   

ة أهـداف النشـاط   أجابوا بأنه أحيانا فقط يتم ذلك أي وضع املوا نـة مبراعـا   52.9%
ودرجـة   (.005عنـد مسـتوى الداللـة )    2وهو ما يؤكده مقدار كـا ،  الرياضي النخبوي

 اجملدولـة  2حيث كانت قيمـة كـا   (02احلرية )
 2وهـي أصـغر مـن قيمـة كـا      991,5=

 .إحصائيةوهذا ما يدل أن هناك فروق ذات داللة  14:  احملسوبة واليت تقدر بـ

املسريين غري مهتمني بضرورة معرفة ومراعاة معيم  نستنتج أن االسـتنتا : ــ  
ألن ذلك جزء من عمليـة التخ ـيط عنـد وضـع     ،  أهداف النشاط الرياضي النخبوي

إىل أن املوا نـة تسـاعد اإلدارة علـى     2012ويشري حسن امحـد الشـافعي   ،  املوا نة
وضــع أهــداف وسياســة املؤسســة الرياضــية لــذا البــد مــن حتديــد هــذه األهــداف 

 خ وة خب وة حتى يتم الوصول إىل األهداف العامة للمؤسسة ككل.ومراعاتها 

 للمحور الثاني: حصائيةاملعاجلة اإلـ  2ـ  16

تتميز التقديرات اليت تدرج يف املوا نة ا اصـة بالنشـاط    (:01)رقم عبارةالـ 
 الرياضي النخبوي أللعاب القوى بالدقة.

التقـديرات الـيت تـدرج يف    مـدى دقـة   معرفـة   (:01)رقـم  عبارةاهلدف من الـ 
 ا اصة بالنشاط الرياضي النخبوي أللعاب القوى. املوا نة

إلجابات املسريين حول مدى دقة التقـديرات الـيت    2والنسا املئوية وقيم كا ميثل التكرارات (:50)جدول رقم 
 تدرج يف املوا نة

 األجوبة
 سئلةاأل

 2ك أبدا أحيانا دائما
 احملسوبة

 2ك
 اجملدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 % ت % ت % ت احلرية

رقم  عبارة
01 00 00 01 476. 20 9524. 3628. 5991, 005, 2 

،  (01رقـم)  عبارةمن خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسا اإلجابات حول ال
أمـا النسـبة   ،  مـن عينـة البحـث أجـابوا ب أبـدا      %24.95يتبني أن نسبة كبرية وهـي  

ــة  ــا  %76.4املتبقي ـــ دائم ــابوا ب ــا  ،  فأج ــدار ك ــده مق ــا يؤك ــو م ــتوى   2وه ــد مس عن
 اجملدولـة  2حيث كانت قيمة كـا ،  (02)ودرجة احلرية (.005الداللة)

وهـي  ،  991,5=
وهـذا مـا يـدل أن هنـاك فـروق       28.36احملسوبة واليت تقدر بـ:  2أصغر من قيمة كا

   .إحصائيةذات داللة 

نستنتج أن معيم التقديرات املدرجة يف املوا نات تتميـز بعـدم    االسـتنتا : ـ 
ومن املالح  هنا أنها تسعى دوما إىل تضخيم تقديراتها بغـرل احلصـول   ،  الدقة

إال أنـه ويف املقابـل حتـاول الـو ارة ختلـيض تلـك       ،  على متويل أكرب لنشاباتها
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 التقديرات حبجة وجود احتاديات أخرى حتتاج إىل التمويل.

 :للمحور الثالث حصائيةاملعاجلة اإلـ  3ـ  16

توجـد جلنـة إلعـداد املوا نـة علـى مسـتوى االحتاديـة         (:01رقـم )  عبارةالـ 
 .اجلزائرية أللعاب القوى

معرفة مـدى أهميـة املوا نـة مـن وجهـة نيـر       (: 01رقم) عبارةاهلدف من الـ 
 . باالحتادية املسئولني
املسـريين حـول وجـود جلنـة إلعـداد       إلجابـات  2ميثل التكرارات والنسا املئوية وقـيم كـا   (:06)جدول رقم 

 املوا نة على مستوى االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى

 األجوبة
 األسئلة

 2ك أبدا أحيانا دائما
 احملسوبة

 2ك
 اجملدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 % ت % ت % ت احلرية

رقم  العبارة
01 

05 8.23 02 95.3 14 6666. 1114. 5991, 005, 2 

،  (01رقـم)  عبارةالمن خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسا اإلجابات حول 
من عينة البحث أجابوا بعدم وجـود جلنـة خاصـة     %66.66يتبني أن نسبة كبرية وهي

بــ  فأجـابوا   %53.9أما النسبة املتبقيـة  ،  أجابوا بـ دائما %8.23 ونسبة،  بإعداد املوا نة
 (02ودرجة احلريـة ) ،  (.005عند مستوى الداللة ) 2وهو ما يؤكده مقدار كا،  أحيانا

 اجملدولـة  2حيث كانت قيمة كـا ، 
احملسـوبة   2وهـي أصـغر مـن قيمـة كـا     ،  991,5=

 .إحصائيةوهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة ،  14.11واليت تقدر بـ: 

نستنتج أنه ال وجود للجنة خاصة بإعداد املوا نة مما يعين عـدم   االستنتا :ـ 
 إيالء أهمية من برف املسؤولني لدور املوا نة.

 :للمحور الرابع حصائيةاملعاجلة اإلـ  4ـ  16

 ملستوى التعليمي لديكم؟ا وه ما (:01السؤال رقم )ـ 

 نيمعرفة نوعية التكوين الـذي تلقـاه املسـؤول    (:01اهلدف من السؤال رقم)ـ 
 على مستوى االحتادية.

إلجابات املسريين علـى مسـتوى االحتاديـة حـول      2والنسا املئوية وقيم كا (: ميثل التكرارات07جدول رقم )
 نوعية التكوين الذي تلقوه

 األجوبة
 سئلةاأل

مستشار يف  ليسانس ماجستري دكتوراه
 اجملموع شهادة أخرى الرياضة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
رقم  سؤال

01 00 00 00 00 05 6.55 03 3.33 01 1.11 09 100 

،  (01من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسا اإلجابات حول السؤال رقـم) 
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أمـا  ،  من عينة البحـث حيملـون يـهادة الليسـانس     %6.55يتبني أن نسبة كبرية وهي 
أما الوحدة األخرية من العينة واليت متثـل نسـبة   ،  مستشارفلديهم يهادة  %3.33 نسبة

 من العينة فمتحصل على يهادة تقين.   1.11%

لني علـى مسـتوى االحتاديـة ميلكـون     ونستنتج أن معيم املسـؤ  االستنتاج:ـ 
 مؤهالت علمية تساعدهم على فهم وأداء مهامهم بصورة جيدة.

 : تفسري ومناقشة النتائجـ  17 

ــة نتـــائج الفرضـــية األوىل ـ     1ـ     17 ــية األوىل أن  تشـــري : تفســـري ومناقشـ اللرضـ
ستخدام املوا نة كأداة خت ـيط مـالي دور يف توضـيح أهـداف النشـاط الرياضـي       ال

حيـث وان القـا مـن    ،  اديـة اجلزائريـة أللعـاب القـوى    النخبوي على مسـتوى االحت 
واملزايـا الـيت    مهـداف لة فقد لوح  إهمـال كـبري مـن املسـؤولني     الدراسة امليداني

 .  رقابةواتصال ،  تنسيق،  من خت يط ها املوا ناتحتقق

وتأكيـدا هلـذه   ،  يدل على أهمية وضو  اهلدف مـن إعـداد املوا نـة   ما  هذاو
مع النتـائج احلاليـة يف عـدم وضـو       1985العلقامي  تلقت نتائج دراسةالنتائج فقد ا
 1986فيقة سـامل   دراسة ووكذلك ،   ط النشاط الرياضي مبراكز الشبابأهداف وخ

يف غياب عناصر مهمة للتخ يط يف مراكز الشباب وهو غياب األسـس الـيت يقـوم    
وكـذلك دراسـة   ،  ليـة عليها حتديد األهداف من احتياجـات اجملتمـع واملـوارد املا   

يف عـدم مشـاركة األعضـاء يف وضـع خ ـط       1988اجلـالد   نا ك مص لى وعلـاف 
انه لنجا  اهلـدف مـن    2002ضيف حسني يرف وي،  النشاط وعدم مالئمته مليوهلم

يت متـارس  إعداد املوا نة جيا أن تكـون املوا نـة أداة التخ ـيط لكـل األنشـ ة الـ      
أن تكون أداة للتنسيق والرقابة وأن تساعد يف وضع األهـداف  داخل مراكز الشباب و

ويزيـد عليـه أن يـتم     1996ويتلـق معـه السـيد ع يـة     ،  ةيرسم السياسات املسـتقبل و
راك املســتويات اإلداريـة املختللــة يف وضـع خ ــة املنشـأة وأن تســاعد علــى    إيـ 

ــا    ــة دون أن تلقــد اإلدارة العلي ــة التنليذي تلــويض الســل ات إىل املســتويات اإلداري
 السي رة على املنشأة.

س أن الشخص يكون أكثر تقبال وتأييـدا إلجـراء معـني    وقد أثبت علماء النل
املوا نة سـوف تكـون أكثـر    ف وبالتالي 1969field Beddingأفكاره ا اصة  إذا تضمن

ويف ظـل نيـام   ،  التنليذيـة بني املسـتويات العليـا و   فعالية إذا مت إعدادها باملشاركة
ويف ،  املشاركة فـان إعـداد املوا نـة يبـدأ باملسـتويات التنليذيـة ويتحـرك ألعلـى        
إضــافة االجتــاه مــن أدنــى إىل أعلــى يقــوم األفــراد املســؤولني يف كــل مســتوى ب 

مقرتحاتهم وأفكارهم حتى تصل إىل اإلدارة العليا حيث تقوم هـذه األخـرية ببحـث    
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قبـل مـنح   مع األهداف اإلسـرتاتيجية للوحـدة   هذه االقرتاحات والتأكد من أنها تتلق 
وميكـن للموا نـة أن تتحـرك يف االجتـاهني عـدة مـرات إذا       ،  التلويض النهائي هلا

أن ،   1967Lawrence & Lorschويؤكـد  ،  يكلها النهـائي  لزم األمر قبل الوصول إىل
فـإذا  ،  من عوامل جنا  املشاركة يف إعداد املوا نـة هـو مـدى تركيـز املعلومـات     

كانت هته األخرية يف يد يخص واحد يف اجملموعة فـان املشـاركة ال حتقـق أي    
لـى عـدة   أما إذا كانـت املعلومـات مو عـة ع   ،  كلاءة يف التشغيل أو حتسني النتائج

 أيخاص يف اجملموعة فان املشاركة حتقق نتائج جيدة.

أن االعتمـاد علـى ال ريقـة     2012ويرى حممد عبد الرمحن عبـد املقصـود   
التقليدية يف أعداد املوا نة يسـبا عـائق كـبري يف حتقيـق أهـداف مراكـز الشـباب        

قـوف  فيجا على و ارة الشباب والرياضة إعداد دورات تثقيلية مبراكـز الشـباب للو  
على األسس والسبل العلمية يف إعداد املوا نة وكـذلك إيـراك مجيـع املسـتويات     
اإلدارية يف إعـداد املوا نـة ومراعـاة ميـول واحتياجـات األعضـاء املسـتليدين مـن         
مراكز الشباب مع األخذ يف احلسبان أن املوا نة من أفضل السبل للرقابـة الداخليـة   

 واالتصال مبراكز الشباب.

فهو يدل على أهمية املوا نة ودورها كـأداة فعالـة يف التخ ـيط     وذلك إن دل
ــات النشــاط الرياضــي النخبــوي   ــة علــى مت لب ــذ والرقاب ببعــا باالتصــال ،  والتنلي

ومــن هنــا ويف إبــار حــدود ،  كــل الوظــائف واملســتويات اإلداريــةوالتنســيق مــع 
 قت.الدراسة ومالحيتنا لللرق ميكننا القول بأن اللرضية األوىل قد حتق

اللرضية الثانية أن التقـدير اجليـد    تشري مناقشة نتائج الفرضية الثانية:ـ  2ـ   17 
وعلى أسس علمية لقيم املوا نات يساهم يف حتقيق أهـداف االحتاديـة اجلزائريـة    

ــة  أل ــوى ا اصــة برياضــي النخب ــاب الق ــة أن  ،  لع ــث وجــدت الدراســة احلالي حي
حلمـي   حيث يرى،  ميز بالدقة والواقعيةوا نة جيا أن تتالتقديرات املدرجة يف امل

أن تقدير أرقـام املوا نـات يسـتوجا االبتعـاد عـن املغـاالة أي الواقعيـة يف         1964
مـن العناصـر    2001كما أن الدقة يضـيف الشـافعي  ،  التوقعات واألهداف املوضوعة

أنه جيـا   2013ويؤكد عبد املقصود ،  اليت البد من وجودها لتوفري الرقابة الرييدة
ويضـيف عصـلور   ،  ملموسـة وتوقعـات صـحيحة    على وقائع التقديرات أن ترتكز

العديد من دول العامل تتبع برقـا  نتائج التقديرات قريبة من الواقع ف لتكونأنه  2012
،  الزيـادات بريقـة  ،  بريقة السنة قبل األخـرية ،  علمية هي: بريقة التقدير الوس ي

حديثـة ومت ـورة ت بـق وسـائل التحليـل       إضافة إىل برق،  بريقة التقدير املباير
،  منوذج االحندار ا  ـي البسـيط  ،  بريقة خري ة االنتشار منها:،  اإلحصائي للتنبؤ
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 مناذج االحندار غري ا  ي.،  منوذج االحندار ا  ي املتوسط

على ربـط التقـديرات    2013فاملوا نات التقديرية تعمل حسا عبد املقصود 
والــيت تشــكل يف جمموعهــا ا  ــة اإلســرتاتيجية   ةلكــل ســنة باألهــداف اجلزئيــ

ومـن هنـا كـان التـأثري     ،  جزئيـا خالهلـا إىل حتقيقهـا    حيث تسعى مـن ،  للمنيمة
املتبادل بني التخ يط االسرتاتيجي بويـل األجـل علـى النشـاط التخ ي ـي املـالي       

لعمليـات   كال معـا التخ ـيط الشـامل   ليشـ ،  القصري األجـل املتمثـل يف املوا نـات   
وهـذا مـا تؤكـده قيمـة معامـل االرتبـاط للدراسـة احلاليـة بـني          ،  ش ة املؤسسةوأن

االعتمـاد علـى    ضـرورة كمـا وجـدت الدراسـة     .902.0 واليت بلغت 3Bو9A العبارتني
ــدير    ــد التق ــابقة عن ــات الس ــيم املوا ن ــامي لق ــام احلســاب ا ت ــرى ،  أرق ــث ي حي

واإليرادات اللعليـة للمنيمـة   أن أرقام احلساب ا تامي متثل النلقات  2012عصلور
واالعتماد عليها يقودنا إىل جانا كبري من الدقة وأضاف انـه  ،  للسنة املالية املنتهية

 أكثر دقة وواقعيـة  ر كلما كانتكلما قربت السنة اليت يعتمد على أرقامها عند التقدي
 واملقـابالت مـع اإلداريـني    االحتاديـة ومن خـالل الدراسـة امليدانيـة علـى مسـتوى      

وبعض الرياضيني فقد مت مجع بعض املعلومات حول كيلية تسيري املنح املقدمـة  
حيـث البـد مــن مراعـاة بعـض االعتبـارات عنــد تقـدير هـذه املــنح:        ،  للرياضـيني 

فريقيـة أو  ا ووبنيـة أ اهلدف: فتقدير قيم املوا نة لتلـف حسـا ببيعـة الب ولـة     )
لوجود متغريات بيئيـة خمتللـة    وذلك،  مدة وعدد الرتبصاتو مراعاة مكان،  عاملية

 (.كسعر الصرفخاصة يف ا ارج 

كما توصلت الدراسة إىل أن التنييم اإلداري القائم على تنسيق العمـل وعـدم   
حيـث يشـري   ،  اختالط السل ة واملسؤولية يساهم يف التقـدير اجليـد لقـيم املوا نـة    

نسيق أيـن تتمايـى   أن االستعداد لتحقيق األهداف احملددة يت لا الت 2012الشافعي 
ووجد مـن خـالل الدراسـة أن    ،  ه النشاط املختللة مع بعضها يف انسجامخ ط أوج

حيـث  ،  رل بيانات املوا نـات من مقومات جنا  نيام املوا نات فاعلية أسلوب ع
أن إعداد وتسليم املوا نة بالدقـة والسـرعة    2013وعبد املقصود  2012الشافعي  يرى

بيا حديثا يوفر كل أسـاليا وأسـس التقـدير الـيت يـتم      الال مني يت لا نياما حماس
 . يتم االستناد إليها يف التقديراليت إضافة إىل مصادر املعلومات،  استخدامها

العلميـة يف تقـدير    وذلك إن دل فهو يدل على أهمية االعتماد علـى األسـس  
القـول  ومن هنا ويف إبار حدود الدراسة ومالحيتنا لللرق ميكننـا  ،  قيم املوا نات

 بأن اللرضية الثانية قد حتققت.

أن وجـود   اللرضية الثالثـة  تشري تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:ـ   3ـ   17
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جلنة خاصة بإعداد املوا نة يساهم يف حتقيـق أهـداف النشـاط الرياضـي النخبـوي      
يـة  ان القـا مـن الدراسـة امليدان   لذا ،  جلزائرية أللعاب القوىعلى مستوى االحتادية ا

فقد الحينا أن إعداد املوا نة يتم من برف نلـس األفـراد تلقائيـا لكـل سـنة ماليـة       
والذين ميثلون جملس إدارة االحتادية مما يتسـبا يف مركزيـة السـل ة إضـافة إىل     
ــرفني وذوي       ــة للمش ــة خاص ــة اللرص ــدم إتاح ــام وع ــؤوليات وامله ــراكم املس ت

 النخبوي بكل دقة وواقعية.  االختصاص للتعبري وصياغة أهداف النشاط الرياضي 

أرمنـا ي   ودراسـة  1986فقد اتلقت دراسة وفيقه سـامل  وتأكيدا للنتائج السابقة 
مع النتائج احلالية يف أن جملس اإلدارة مـن املعوقـات األساسـية يف حتقيـق      2001

داريـة الـيت ت بـق    قصور يف العمليات والكلاءات اإلالوجود فالرياضية  هليأةاأهداف 
 2001حجـا ي  ف سـامي و ويضـي ،  ر سلبا على حتقيق األهدافؤثيباب مبراكز الش

 تصـنف  تلف الوظائف اإلداريـة والـيت  أن مسؤولية إعداد املوا نة تقع على عاتق خم
وتضم املسـؤولني التنليذيني"املـدربني"    جلنة املوا نة يف مخس جمموعات رئيسية

  واملشرفني باإلضافة إىل مدير إدارة املوا نة ويقوم املشرف املالي غالبـا برئاسـتها  
مناقشـة  وكما قد يوكل إىل هذه اللجنة مهام التخ يط ومجع وحتليـل املعلومـات   

رة ودراسة التعديالت من قبل املشرف املـالي وإعـداد املوا نـة لعرضـها علـى اإلدا     
قيمـة معامـل االرتبـاط أن     وتؤكـد ،  ة واعتماد وتعديل كافة املوا ناتالعليا ومناقش

 إعداد املوا نة ببقا ألهداف النشاط الرياضي النخبـوي مـرتبط بوجـود جلنـة دائمـة     
،  علـى أن تضـم كـل اجلوانـا اإلداريـة      843.0 بلغـت حيث على مستوى االحتادية 

 املالية والرياضية.

مقومـات جنـا    مـن  أن  2002وحسـني يـرف    1988ويرى أمحد ا  يـا  
،  املوا نة مشـاركة مجيـع املسـؤولني يف مركـز الشـباب ببقـا للـهيكل التنييمـي        

فاعتبـار املوا نـة كمبـدأ للتحليـز     ،  وذلك له أثر كبري يف حتقيق والئهم للموا نات
يـرى حممـد عبـد الـرمحن     كما ،  ع املستويات اإلداريةوالعمل يت لا إيراك مجي

أن جلنة املوا نـة مـن الـدعامات األساسـية يف إعـداد املوا نـة        2013املقصود عبد 
واملشــرتكني فيهــا أكثــر علمــا باحتياجــات مركــز  هاز الشــباب ألن أعضــاءملركــ

وذلـك إن دل فهـو يـدل علـى أهميـة وجـود جلنـة        ،  الشباب واحتياجات األعضـاء 
ومـن هنـا ويف إبـار    ،  وره فيها ببقـا لوظيلتـه يف اللجنـة   املوا نة وقيام كل فرد بد

 حدود الدراسة ومالحيتنا لللرق ميكننا القول بأن اللرضية الثالثة قد حتققت.

اللرضية الرابعة أن كلـاءة   تشري : تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الرابعـة ـ   4ـ   17
املسؤولني عن إعداد املوا نة يساهم يف حتقيق أهداف النشاط الرياضـي النخبـوي   
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 اليـة أن وجدت الدراسة احلحيث ،  الحتادية اجلزائرية أللعاب القوىعلى مستوى ا
،  حـد األعضـاء املنتخـبني   ا واحملاسـا وهـ   إعداد املوا نة توكـل لشـخص واحـد   

ورغم الكلاءات الـيت يتميـز بهـا إال أن ذلـك غـري كـاف فتحقيـق أهـداف املوا نـة          
 .للرضية األوىلكما أيارت إليه ا املستويات اإلدارية يف يقتضي تضافر جهود كل

للمشــاركني يف إعــداد املوا نــة وخاصــة احملاســا  فالتأهيــل العلمــيلــذا 
مؤهـل املتخصـص أو دورات    مثـل يف احلصـول درجـات علميـة بعـد     اإلداري املت
اسـتخدام أكـرب للممارسـات احلديثـة يف احملاسـبة       حيقـق للمؤسسـات  متخصصة 

 من خالل موا نة االحتاديـة  اإلدارية وبالتالي حتقيق أكرب عدد من األهداف املس رة
على أن كلاءة املسؤولني عن إعداد املوا نة لـه عالقـة   مل االرتباط وتؤكد قيم معا، 

حيـث  ،  كبرية بعملية حتديد أهداف النشاط الرياضي النخبوي ضمن بنـود املوا نـة  
 يتحكم يف ذلك:

 .887,0حيث تشري قيمة معامل االرتباط إىل  : املستوى التعليميـ 

 .846,0وتؤكد قيمة معامل االرتباط ذلك إذ بلغت  التخصص:ـ 

خاصة ألعاب القوى ممـا جيعـل املسـؤولني     ممارسة نشاط رياضي معني:ـ 
أكثر دراية بضروريات حتقيق مردود جيـد للرياضـيني وتؤكـد ذلـك قيمـة معامـل       

علــى  2008وأيــرف  2008كمــا تؤكــد دراســة جــرب   .629,0االرتبـاط والــيت بلغــت  
يكونـوا  لوفري الكـوادر البشـرية املؤهلـة واملدربـة مـن ذوي االختصـاص       ضرورة ت

بينمـا االكتلـاء فقـط    ،  قادرين على ت بيق أحد أساليا احملاسـبة اإلداريـة احلديثـة   
،  كـان عائقـا يف اسـتخدام املمارسـات احلديثـة      ؤهل املتخصص للمحاسـبني بامل

التعلـيم العـالي ال   وذلك أن األسلوب التقليـدي املتبـع حاليـا مـن قبـل مؤسسـات       
أن ال ـرق التدريسـية احلاليـة ال تـؤدي      كمـا ،  هل ا ريج ليمارس املهنة باقتداريؤ

بالبيئة العملية ال ميكن ال ـالب مـن ت بيـق     فغياب االحتكاك،  يل الكاملإىل التأه
 .فعلي للمعرفة اليت تلقوها

نـة لـيس لـديهم    فحسا الدراسة وجد أن معدي املوا  املت لبات املهنيةأما 
كمــا أن احلصــول علــى مزايــا أخــرى  ،  بكلــاءةها إلعــداد الضــروريةاملــؤهالت 

لعمــل ضــمن فريــق ا وأ الســابقة ودورات الكمبيــوتر كالتخصــص وســنوات العمــل
وهـذا مـا تؤيـده    ،  مـن حيـث إعـداد واسـتخدام املوا نـات     جيعل منهم أكثر فعالية 

يف بيئة األعمال أدى إىل ضـرورة   أن الت ور الكبري حيث أيارت fisher 1995دراسة 
قيام اإلداريـني بزيـادة معـرفتهم يف جمـال احلاسـوب واالنرتنـت للتـأقلم مـع بيئـة          

واملنيمة اليت ال تتمايى مـع هـذه الت ـورات وال    ،  األعمال املتغرية بشكل مستمر
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ــة حتســن اســتخدام  ــة احلديث يتعــرل بقاؤهــا واســتمرارها   األســاليا التكنولوجي
 للتساؤل.

للكوادر البشرية مـن  ضرورة توافر التدريا الال م  2008دراسة أيرف  دوتؤك
اليت أيارت إىل ضـرورة ت ـوير    chenhall  1997 وكذلك دراسة،  ذوي االختصاص

بــرامج التــدريا املســتمر ضــمانا لالحتلــاظ باملعرفــة احلديثــة واملهــارات اللنيــة  
حيـث أن حتقيـق اهلـدف     معامل االرتبـاط  وهذا ما تؤكده قيم،  لوبة للممارسةامل 

 كلاءة املسؤولني مهنيا من خالل:بمن املوا نة مرتبط 

فهو يساعد على توضيح أهداف النشاط الرياضـي حيـث بلغـت     ـ التخصص:
 .681,0قيمة معامل االرتباط

 يفتسـاعده  ل العملية تكسا اللرد املعلومـات  ا ربةف ـ عدد سنوات العمل:
إضــافة اىل ،  توضـيح أهــداف النشــاط الرياضــي النخبــوي لرياضــي ألعــاب القــوى 

وتؤكـد قيمـة معامـل االرتبـاط هـذه العالقـة       ،  التلقائية والسـهولة يف اجنـا  املهـام   
 .01الوثيقة ببلوغها القيمة

ا ـربات  و جتديـد املعـارف   تعمـل علـى  رسكلة فال ـ الدورات املتخصصة:
احلديثــة والت ــورات املســتجدة حــول املنيمــة   للعــاملني وتزويــدهم باألســاليا

ممـا يسـاعد علـى    ،  ياضةلرا وبالتكنولوجيات احلديثة يف اإلدارة أ خاصةالرياضية 
وتؤكد قيمة معامـل االرتبـاط ذلـك    ،  مت لبات النشاط مبا يوافق أحسن أداء توضيح

 .666,0حيث بلغت 

إن مشــاركة املســؤولني وحضــورهم للعاليــات  ـــ املشــاركة يف امللتقيــات:
ــة       ــامل الرياض ــتجدات ع ــدهم مبس ــأنه تزوي ــن ي ــة م ــة بالرياض ــات خاص امللتقي
والرياضيني خاصة ما تعلق بنتائج البحوث والدراسات يف كيلية وأساليا الوصـول  

 .929,0وتؤكد قيمة معامل االرتباط ذلك حيث بلغت ،  للرياضي املنتج

بيـق  فاحلصول على دورات كمبيوتر وكيلية ت  :صائيةحـ تطبيق األساليب اإل
مـع   ة خ ـط السـنة املاليـة   مـن يـأنه تسـهيل العمـل ومسـاير      حصـائية األساليا اإل

 .نياآحتديد االحنرافات عنها وتصحيحها إمكانية 

نيـام   أن التخصـص يلعـا دور هـام يف حتقيـق مزايـا      ن مالحيـة كما ميك
أكـدت علـى ضـرورة     إذوهذا ما أوصت به رسالة املاجسـتري للباحـث   ،  املوا نات

فـأداء اإلداري ال يكتمـل إال بوجـود    ،  ليـة  ـربة العلميـة والعم  ا توفر املسريين ذو
ومـن  ،  للعالة لذوي النخبة من الرياضـيني رصيد معريف وثقايف بشروط املمارسة ا

قـول بـأن اللرضـية الرابعـة     هنا ويف إبار حدود الدراسة ومالحيتنا لللرق ميكننا ال
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 قد حتققت.

 استنتاجات عامة:ـ  18

 اهلدف من إعداد املوا نة استنتاجات احملور األول:ـ  1ـ  18

احتياجات النشاط الرياضي النخبـوي أللعـاب   وعدم مراعاة وضو  أهداف ـ 
 القوى عند إعداد املوا نة.

ــة كوســيل عــدمـــ  ملت لبــات النشــاط لتخ ــيط والتنليــذ ل ةاســتخدام املوا ن
 الرياضي النخبوي أللعاب القوى.

التصال والتنسـيق علـى مسـتوى االحتاديـة     لاستخدام املوا نة كوسيلة عدم ـ 
 اجلزائرية أللعاب القوى.

عدم وضو  مراكز املسؤولية ودور كل عامل على مسـتوى االحتاديـة يف   ـ 
 .إعداد وتنليذ املوا نة

 لة من وسائل الرقابة قبل وأثناء وبعد تنليذها.عدم استخدام املوا نة كوسيلة فعاـ 

 استنتاجات احملور الثاني: أسس تقدير قيم املوازنةـ  2ـ  18

 عدم دقة وواقعية التقديرات اليت تدرج يف املوا نة.ـ 

 عدم االعتماد على أرقام احلساب ا تامي للموا نات السابقة ألقرب سنة مالية ـ 

 .دير قيم املوا ناتاالعتبارات عند تقبعض جبدية عدم مراعاة ـ 

عدم االعتماد على نيام حماس  جيد لتوفري املعلومـات الكافيـة والال مـة    ـ 
 لتقدير قيم املوا نات.

 استنتاجات احملور الثالث: مسؤولية إعداد املوازنةـ  3ـ  18

عدم وجود جلنة دائمة إلعداد املوا نة علـى مسـتوى االحتاديـة اجلزائريـة     ـ 
 اب القوى.أللع

عدم ايرتاك مجيع فئات اإلدارة يف إعداد املوا نة علـى مسـتوى االحتاديـة    ـ 
 اجلزائرية أللعاب القوى.

وجود قصور يف تنليذ بعض املهام املوكلة للمشرف املالي على مسـتوى  ـ 
 .االحتادية

ســي رة اإلدارة العليــا علــى املوا نــة علــى مســتوى االحتاديــة اجلزائريــة  ـــ 
 القوى.أللعاب 
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 :  استنتاجات احملور الرابع: كفاءة املسؤولني عن إعداد املوازنةـ  4ـ  18

 املوا نة على مستوى االحتادية. إعداداالعتماد على احملاسا فقط يف عملية ـ 

املوا نـة واملتمثـل يف احلصـول     إعـداد نقص التأهيل العلمي للعاملني على ـ 
 ملشاركة يف دورات تعليمية أخرى.ا وعلى درجات علمية بعد املؤهل املتخصص أ

 واستخدام املوا نات. إعداداملسؤولني على  عدم تأهيل وتدريا العاملني وـ 

 املوا نة.   إعدادنقص املت لبات املهنية للعاملني على 

 :الصةخ

،  تلعا امليزانية دور هام يف التأثري على املردود الرياضي لرياضـي النخبـة  
فمـن  ،  الضـرورية واحلـوافز املالئمـة للممارسـة اللعالـة     من خالل توفري الشـروط  

خالل الدراسة اليت قمنا بها والنتائج املتوصل إليها وجد إهمـال كـبري وعـدم وعـي     
بــني خمتلــف ـ    خت ــيط وتنســيق واتصــالـ    لــمدوار الــيت تلعبهــا امليزانيــة مــن

ة خاصـة  املستويات اإلدارية للمنيمة والرقابـة علـى تنليـذ أهـداف وبـرامج األنشـ       
لذا توصي الدراسة بإع اء اهتمام أكرب بهذه الوثيقـة  ،  املتعلقة بالنخبة من الرياضيني

باعتبارها ترمجة عددية ألهداف املنيمة مـن خـالل برنـامج مسـتقبلي يـتم خاللـه       
توضيح أهميتها لكـل العـاملني وخاصـة املسـؤولني عـن إعـدادها وكـذا تأهيلـهم         

وتنليـذها  ،  ادها وتقـدير قيمهـا بدقـة وواقعيـة    وتدريبهم على ال ـرق العلميـة إلعـد   
بصورة تضمن الـدخول بالنشـاط الرياضـي يف حمـيط حتصـيل املـردود الرياضـي        

 االجيابي.
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لنشاط البدني الرياضي لدى تالميذ ا وحن االسمنة وصورة اجلسم واجتاههم

اجلزائر ـ  دراسة ميدانية على مستوى مديرية الرتبية املرحلة املتوسطة

 ـ  شرق

  د . نبيل منصوري
  د . لوناس عبد اهلل
   د . رفيق علوان

 امللخص:

التعـرف علـى انعكـاس السـمنة لـدى تالميـذ املرحلـة         إىلهدفت الدراسـة   
ــة    حنــواملتوســ ة  ــة البدني ممارســة النشــاط البــدني الرياضــي خــالل حصــة الرتبي
لبدانة عند األبلـال الشـغل الشـاغل    ا وفلقد يكل احلديث عن السمنة أ،  والرياضية

لمخصائيني كون انتشار ظاهرة السمنة مل يقتصر على الدول النامية بل تعدى ذلـك  
ويف ،  نسـا متلاوتـة  إىل الدول السائرة يف بريـق النمـو وحتـى الـدول املتقدمـة ب     

 2000 عـام  يف نشـرت  دوليـة  دراسـة  فلـي الدول العربية انتشرت الياهرة بشكل كبري 
فيمـا  و %9,2إىل   %5,3 مـن  تراوحـت  العربيـة  الدول بعض يف انتشار السمنة نسبة فإن

حـدة   كشف كل مـن الربوفسـور سـليم بـن    ،  لص تنامي يبح السمنة عند األبلال
 إحصـائية  عـن دراسـة  ،  من مستشلى مص لى بايا،  ييبانوالربوفسور عبد العزيز 

 يف اجلزائر ونشر يف جريـدة ا ـرب   بلل من خمتلف واليات الوبن 7465مشلت 
 يتلـا  من أبلال اجلزائـر يعـانون مـن أخ ـار السـمنة      %30بّينت أن ما يلوق عن ، 

 اهربتعا ءاببألا 

 ر خأ لارمألا ةنمزملا يتلا يدؤي مدع اهجالع ىلإ روهظ لارعأ ةري خ  من

ذ لالبألا نأ  حالي امموو اأ ةنـادبل و ا يف مهـئالم  ةكراشـم نعـ مهفوزعـ ةنمسـل     
ةحارلا تاقوأ يف ةيندبلا ة شنألا  ، تءاج كلذ ءوض يفو ةيندبلا ةيبرتلا ةصح اذكو

 يمـيلعتلا طسولا يف ةنمسلا نع ميهالم حضوتل انتسارد وحن كلـذ ساكـعناو   وحنـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  جامعة البويرةـ معهد علوم وتقنيات النشابات البدنية والرياضيةmansourisport@live.fr 

 
 

 
 

mailto:mansourisport@live.fr
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يضـايرلاو يندبـلا طاشنلا ةسرامم   ةيضـايرلاو ةيـندبلا ةيـبرتلا ةصـح يف      تلمتيـاو 
 ىلع ةساردلا26 ةنيعب رئـازجلا ةيـالو يف ة سوتم   هيدصـق  :ـبـ تردقـ  400 ذيـملت   ،

 ةساردلا ةعيب ل مئالملا يحسملا يلصولا جهنملا قببو ديـدحتل ةنابتسا ميمصت عم 
 طاشنلا ةسرامم ىلع ةنمسلا ساكعنااذكو يندبلا  ةسـرامم وحنـ هاجتـالا سايـقمو    

 .يندبلا طاشنلا:ب نوثحابلا ىصوأ جئاتنلا ءوض يفو

ـ تقديم نشرة غذائية متوا نة لدى األبلال مبـا تناسـا أعمـارهم مـع ضـبط      
 النرتنت .ا وتصرفاتهم خاصة وتنييمهم خالل مشاهدة التليلزيون أ

ة بغـض النيـر علـى مـا     الرتبية البدني خالل حصة مارسةاملـ تشجيعهم على 
 يعانوه من مسنة .

 أوـ تشجيعهم على تنمية االجتاه على ممارسة النشـاط الرياضـي ا ـارجي    
 يف أوقات اللراغ.

الرتبيـة البدنيـة   ـ    النشـاط الرياضـي  ـ    االجتاهـات ـ  السمنة الكلمـات الدالـة:  
 املرحلة املتوس ة  ـ  والرياضية

Résumé: 
 Cette étude visait à identifier le reflet de l'obésité chez les élèves de 

l'école moyennesur la pratique de l'activité physique et sportive, car l'obésité 

chez les enfants préoccupe les spécialistes, car la prévalence de l'obésité ne se 

limite pas aux pays en développement, mais au delà aux États émergents dans 

la voie de la croissance et même les pays développés, à des degrés divers, et 

dans les pays arabes le phénomène est répandu de façon spectaculaire dans 

une étude internationale publiée en 2000, la prévalence de l'obésité dans 

certains pays arabes allaient de 3,5% à 2,9%, et par rapport au spectre 

grandissant de l'obésité chezles enfants, à la fois l'unité du professeur Salim 

ben Hedda et le professeur Abdellaziz Chiban, Hôpital Mustapha Pacha, dans 

une étude statistique de 7465 enfants de différents états du pays en Algérie et 

publié dans le journal « el khabar », ont montré que plus de 30% des enfants 

Algériens souffrent des dangers de l'obésité considéré par les médecins des 

maladies chroniques les plus graves qui conduisent à l'apparition de symptômes 

graves si elles ne sera pas traitées, qui note que les enfants souffrant d'obésité 

refuse de partagé avec leurs collègues l'activité physique durant leur temps 

libre, ainsi que la science de l'éducation physique, 

 A ce sujet la qu’elle est venu notre étude pour illustrer les concepts de 

l'obésité dans le domaine de l'éducation et son impact sur la pratique de 

l’activité physique et sportive durant la science de l'éducation physique et 

sportive, car l'étude inclus 26 collèges dans l'état de l'échantillon dans la wilaya 
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d’Alger avec un échantillon intentionnelle estimée à: 400 élèves, en appliquant 

l’approche descriptive adaptée à la nature de l'étude avec un questionnaire 

destiné à déterminer le reflet de l'obésité sur l'activité physique, ainsi que 

l'ampleur et la tendance à l'activité d'exercicedu sport . on conclusions, les 

chercheurs ont opté de recommandé ce qui suit: 

1. Fournir un Bulletin nutritionnellement équilibré chez les enfants avec 

l'âge approprié , et observé spécialement leurs comportement etorganisé leurs 

accèssur Internet ou a la télévision . 
2. Les encouragés à exercer le sport pendant la science de l'éducation 

physique et sportiveindépendamment de ce qu’ils soufres de l'obésité 

3. . Les encouragés à développer la pratique de l'activité physique et sportive à 

l'extérieur ainsi qu’a leurstemps libre . 

Mots clés: l’obésité ـ attitude  ــ activité sportive  ــ l’education physique 

et sportive, classe moyenne(collége). 

 

لبدانـة  ا والسـمنة أ  ظـاهرة  لقد يكل احلـديث عـن   :وأهمية البحث مقدمة ـ 
عند األبلال الشغل الشاغل لمخصائيني كل حسا اختصاصه كـون انتشـار ظـاهرة    
السمنة مل يقتصر على الدول النامية بل تعـدى ذلـك إىل الـدول السـائرة يف بريـق      

ويف الـدول العربيـة انتشـرت اليـاهرة     ،  النمو وحتى الدول املتقدمة بنسا متلاوتـة 
لـدى  انتشـار السـمنة    نسـبة  فإن 2000 عام يف نشرت وليةد بشكل كبري فحسا لدراسة

وقـد كشـلت دراسـة     %9.2إىل %5.3 مـن  تراوحـت  العربيـة  الـدول  بعـض  يف األفـراد 
ارتلـاع نسـبة    للمعهد الوبين للصحة العموميـة عـن تزايـد أخ ـار الوفيـات بسـبا      
ة وقلـة احلركـ   الكولسرتول لدى يرحية واسعة من اجلزائريني جراء النيام الغـذائي 

باملائة مـن املـوابنني    51مما تسبا يف إصابة ،  ومشاهدة التللزيون للرتات بويلة
      بالسمنة اليت وضعها املختصون

 ةرئاد لارمـألا  ةنـمزملا  يتلـا  اجيـ  اهـتحفاكم  رذحلـاو  اهـنم   ، اذهـ يفو يف

رابإلا  ،ا ـل ةيـرئازجلا ةيـعمجلا اهنع تنلعأ يتلا ةساردلا تّنيب     الـقلا  ةبسـانمب 
يونسلا اهرمتؤم  نأ66  تايرئازجلا ءاسنلا نم ةئاملابتنيناع  عالـتراو ةنمسـلا نمـ   
لورتسـلوكلا ةبسن يف ديازتم   ، يناعـي نيحـ يف  40 نمـ ةئـاملاب    هذهـ نمـ لاجـرلا   
ةلتاقلا لارمألا نم ريثكلا راشتنا يف تمهاس يتلا تالعاضملا  ، عالـترا رارغ ىلع 
 يذلا مدلا طغضدعـي  ارمـألا رثـكأ  ةرشـتنملا ل   ،ىدلـ ةصـاخ    نينسـملاو لوهـكلا  

بابشلا ىتحو  ،لرملا اذه م الي ثيح  ،هيلع قلبأ يذلا  لتـاقلا مسا نوصتخملا 
تماصلا 36 ـل ةبسنلا علترتو نييرئازجلا نم ةئاملاب50  نيذلا نينباوملا دنع ةئاملاب
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 نع مهرامعأ ديزت55 ةنس  ،يمانتل ةبسنلابو  ةبسـن عالـترا لارمأ   يف لورتسـلوكلا 
ةتس لصأ نم ايرئازج نأ ةساردلا تنيب مدلا  باصـأ يذلـا لرملـا اذهـ نم يناعي    

ضيرم فصنو نويلم نم دي أ  ،ةبسن علترتو  ىلإ ءادلـاب ةباصـإلا  30  دنـع ةئـاملاب  
  نع مهرامعأ ديزت نيذلا نينسملا65 ةنس .

ترذحو ةسـاردلا  نمـ  يمانـت  لارمـأ  الـقلا  يتلـا  يناعـي  اهـنم  40 ةئـاملاب  نمـ  
نييرئازجلا نم فلتخم حئارشلا  ،الف أالـ دنع ةمنسال حبش ميانت صخي اميف   ،

نبـ ميلسـ روسـفوربلا نم لك فشك    نابييـ زيـزعلا دبـع روسـفوربلاو ةدحـ       ، نمـ 
ةمصاعلاب اياب ىل صم ىلشتسم رب ـا ةديرج يف ترشن ةسارد يف   ،ةسـارد نعـ   
ةيئاصحإ  تلمش7465 نبولا تايالو فلتخم نم للب  ، نعـ قولي ام نأ تّنيب 30 
 ةنمسلا را خأ نم نوناعي رئازجلا لالبأ نم ةئاملاب يتلا اهربتعا ءاببألا.  

 ر خأ لارمألا ةنمزملا يتلا يدؤي مدع اهجالع ىلإ روهظ لارعأ ةري ـخ  من

دنع .لالبألا لالبألا نأ  حالي اممو ذو اأ ةنـادبل و ا ةكراشـم نعـ مهفوزعـ ةنمسـل    
صصـحلا نيب ةحارلا تاقوأ يف ةيندبلا ة شنألا يف مهئالم    ، ةيـبرتلا ةصـح اذكـو   

 ةيضايرلاو ةيندبلا .

 يف ضوء ما ذكر سابقا ن ر  التساؤلني التاليني اإلشكالية:ـ  1

ممارسـة النشـاط    السـمنة حنـو  ما هي اجتاهات ال لبة الـذين يعـانون مـن    ـ 
 .املتوس ة ؟الرياضي يف املرحلة 

عالقة بني صورة اجلسم واالجتاه حنو ممارسة النشـاط الرياضـي    توجدهل ـ 
 .لدى تالميذ املرحلة املتوس ة ؟

 الفرضيات :ـ  2

لنشاط الرياضي وهي بذلك ال ختتلف عـن  ا واجتاهات التالميذ اجيابية حنـ 
 توس ة .التالميذ اآلخرين يف املرحلة امل

توجد عالقة بني صورة اجلسم واالجتـاه حنـو ممارسـة النشـاط الرياضـي      ـ 
 لدى تالميذ .

 النشـاط  فموضـوع ،  موضوعها أهمية الدراسة من أهمية أهمية الدراسـة : ـ  3

جمـال تربيـة ال لـل تربيـة جسـمية       يف القضـايا  أهـم  مـن  يعتـرب  والرياضـي  البـدني 
إىل حـد   خاليـة  تربويـة  بيئـة  للـق  أن يأنه من تربوي ا خيار ا ميثل أنه ذلك،  صحيحة

 أمسـى  حيققـوا  ال لـالن  ويسـت يع  والقيـود االجتماعيـة   النلسـية  من املشـاكل  كبري

 ممارسـة  تلعبـه  الـذي  الوقـائي  اجلانـا  كذلك،  قدراتهم أقصى بموحاتهم ويستغلوا
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وتقليـل مـن ظـاهرة     الصـحية  غـري  اجلوانـا  معاجلـة  يف والرياضـية  البدنيـة  األنش ة
 واالنلعـالي  واالجتمـاعي  والعقلـي  النلسـي  احلركـي  على الت ـور  واحملافية السمنة

 .واألمرال وجتنا السمنة البدنية اللياقة وإكساب

 جماالت البحث:ـ  4

تالميـذ املرحلـة املتوسـ ة مبديريـة الرتبيـة للجزائـر        اجملال البشـري : ـ   1ـ   4
 يرق

 .  الرتبية للجزائر يرقمتوس ات مديرية  :اجملال املكاني ـ  2ـ  4

 . 30/12/1520إىل  5201 01/12اجملال الزماني :ـ  3ـ  4

 اخللفية املعرفية للبحث :ـ  5

 حتديد املفاهيم واملصطلحات:ـ  1ـ  5

 ياذ بشكل الدهون تراكم أّنها على الو ن وفرط السمنة حاالت تلعّرف ـ السـمنة: 

 ).WHO ,2000(باألمرال اإلصابة إىل يؤدي قد وملرط

 صورة اجلسم:ـ  

 لغة: ـ  ا

جاء يف لسان العرب لصاحبه ابن منيور ان الصـورة هـي الشـكل     الصورة:ـ  
وتـدل علـى ظاهرهـا علـى معنـى حقيقـة       ،  لنوع وهي اليت أنشأها اهلل وقـدرها ا وأ

 (85ص،  1997،  ابن منيور ) الشيء وهيئته.

 ومجاعـة البـدن أ  جاء يف لسان العرب لصـاحبه ابـن منيـور هـو      اجلسم:ـ  
ابـن   ) ألعضاء من الناس واإلبـل والـدواب وغريهـم مـن األنـواع العييمـة ا لـق.       ا

 ( .224ص ،  1997،  منيور

 : اصطالحاـ  ب

هي تصوير حي يف غياب املـثري األصـلي بـأن نتصـوره ببصـرنا       ـ الصورة :
 (383ص،  ب ت،  عبد املنعم حنلي )العقلي.

كـائن مـادي مـدرك حيتـل من قـة مـن        يعرفه سـيالمي علـى أنـه    اجلسم:ـ  
 (980.596P , Sillamy)اللضاء له ثالث أبعاد وكتلة عضوية حيوانية وإنسانية. 

ــ تعريف صورة اجلسم اصطالحا: إن صـورة اجلسـم توجـد يف نهايـات علـم         
فنجـد  ،  النلس وال ا فهي صورة أي حقيقـة نلسـية وهـي جسـم أي حقيقـة بدنيـة      

يقول يكل اجلسم هو كما نتصوره يف أذهاننا وال ريقة اليت يبدو بهـا   1935ييلدر 
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 والعملية اليت خنربها كوحدة مميزة.،  اجلسم ألنلسنا

 هذا التعريف يركز على صورة اجلسم من منيور ذهين.  

وهـي   1989وأيضا يعرفها جابر عبد احلميد جابر و عـالء الـدين كلـايف    ـ  
والوظيليـة  ،  ككل مبا فيهـا ا صـائص الليزيقيـة   صورة ذهنية نكونها عن أجسامنا 

إدراك اجلسم واجتاهاتنا حنو هذه ا صائص ملهوم اجلسم على أن صورة اجلسـم  
 ومتنا عن ذواتنـا لتنبع من مصادر يعورية وال يعورية ومتثل مكونا أساسيا يف مع

 . (125ص،  2001 ،  )حسن علي فايد

على ذاته  التلميذصورة اجلسم هي الصورة اليت يكونها  التعريف اإلجرائي:ـ 
،  لوجدانيـة واالجتماعيـة والعقليـة   واوعن جسمه واليت تشـمل اجلوانـا االنلعاليـة    

وصورة اجلسم تنبـع مـن مصـادر يـعورية وال يـعورية وتعتـرب هـي األسـاس يف         
   .وتتأثر مبراحل العمر املختللة التلميذتكوين هوية ويخصية 

 عامليـاً  التغذيـة  سـوء  مبشـاكل  مـؤخراً  االهتمـام  أ داد النظريـة: اخللفيـة  ـ  6

 تلعتـرب  كانـت  بعـدما  ألنها وذلك السمنة مقدمتها ويف  )والسمنة،  الو ن فرط،  النحافة

 يف هائلـة   يـادة  يـهدت ،  املرتلـع  الـدخل  ذات البلـدان  يف احملصـورة  املشاكل من
 .احلضرية املنابق يف سيما وال،  الدخل املتوس ة الدخل والبلدان املنخلضة البلدان

2004, et al, Monteiro CA . 

 الدهون تراكم أّنها على الو ن وفرط السمنة حاالت تلعّرف : السمنة تعريفـ  1

 كتلة منسا ويلعد ).WHO ,2000(باألمرال اإلصابة إىل يؤدي قد وملرط ياذ بشكل

 الو ن فرط لتصنيف عادة يلستخدم ال ول مقابل  للو ن  بسي ًا ّيرًا مؤ اجلسم

 بتقسيم  املنسا ذلك ويلحسا .عمومًا واألفراد السكان من البالغني بني والسمنة

 . )2005. هزاع ). (2 م / كيلوغرام ) (باملرت( ال ول مرّبع على ) بالكيلوغرام(  الو ن

 ومهـم  واضـح  بدور القدم منذ البدني النشاط حييى السمنة والنشاط البـدني: ـ  2

 مـن  أو،  ببيعـي  و ن احملافية علـى  بغرل ذلك كان سواء،  ال اقة إتزان معادلة يف

 خلـض  يف البـدني  النشـاط  أدوار أهـم  تلخـيص  وميكـن ،  اجلسـم  يحوم فقدان أجل

 . لل اقة كمصدر اجلسم يف الدهون استخدام  يادةـ  يلي الو ن فيما

 حيث،  األهمية غاية يف وهذا أمر،  العضلية الكتلة فقدان من التقليل ـ

 . العضالت كتلة على أمكن ما واإلبقاء الشحوم كتلة تقليص هو الواقع يف املرغوب

  الراحة يف اجلسم داخل احليوية العمليات معدل يف احلاصل االخنلال منعـ 
 . الغذائية احلمية إجراءمن 



 202    

  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

 الـدم  ودهـون  والسكري الدم ضغط كارتلاع األخرى الصحية املخابر خلض ـ
 علمـاً  .اجلسـم  و ن يف ملحوظ اخنلال هناك يكن ان ملو حتى اخل األحشاء ويحوم

 عنـد  ال ويـل  املـدى  الـو ن علـى   خلـض  يف أفضل نتيجة إىل يقود البدني النشاط بأن
 ضـبط  يف البـدني  النشـاط  دور ويـدعم  ، فقط باحلمية مقارنه،  الغذائية احلمية مع  منه
 Cochrane( systematic،  كـوكرين  مراجعـات  من صادرة حديثة مراجعة نتائج الو ن

)review البـدني  النشـاط  دور إىل وباإلضـافة  الغذائيـة  احلميـة  مع يتزامن عندما خاصة 
 احلقيقـي  الـدور  أن املختصـني  مـن  العديـد  يعتقـد ،  السـمنة  معاجلة يف مهم كعامل

،  ال ويـل  املـدى  علـى  منها الوقاية ويف السمنة مكافحة يف أيضًا يكمن البدني للنشاط
 يعـد  البالغني لدى البدني النشاط اخنلال أن إىل البحوث من نتائج العديد تشري حيث

 صـرفها  امل لوب الكلية ال اقة نواويبد .ل صابة بالسمنة املهيأة الرئيسية العوامل أحد
 تتمثـل  العمـر  يف مع التقـدم   يادته وعدم الو ن على احملافية أجل من األسبوع خالل
سـاعات   4ـ    3أو  األسـبوع  يف اهلرولة من ساعة يعادل هوائيًا بدنيًا نشابًا ممارسة يف

 البـدني  النشـاط  ذلـك  هـو  اهلـوائي  بالنشـاط  املقصـود  بـأن  علمـاً  أسبوعيامن املشي 
 لعـدة  متواصـل  بشـكل  ممارسـته  يف مـن االسـتمرار   لللـرد  ميكن الذي الشدة املعتدل
  يتميـز  بـدني  وهو نشاط،  فيهاالستمرار  من مينعه ملحوظ بتعا الشعور بدون،  دقائق
 وأ الثابتـة  الدراجـة  ركـوب ،  اجلـري ،  اهلرولـة ،  السريع املشي مثل،  مستمرة وترية

 مـدة  تكثيـف  أهميـة  ويؤكـد  .ذلـك  يـابه  ومـا ،  ا  ـى  مترينـات ،  لعادية السباحةا

 األمريكيـة  الكليـة  من صادر علمي يف تقرير جاء ما األسبوعية البدني النشاط ممارسة

،  السـمنة  مـن  والوقايـة  الـو ن   لـض  املالئمة االسرتاتيجيات بشأن لرياضيا لل ا
 ما التدرج من فرتة بعد مدته يف يصل الشّدة معتدل بدنيًا نشابًا ممارسة ينبغي أنه ملاده

 تؤكـده  السـمنة  مكافحـة  يف البـدني  النشـاط  دور األسبوع إن يف دقيقة 300ـ  205بني 

 ا دادت )ممـن  يالبـدن  نشـاط  بقياس قامت اليت الوصلية الدراسات نتائج أيضًا وتدعمه

 الـذين  األفـراد  نتائجهـا أن  أظهرت واليت،  يالبدن غري بنشاط ومقارنته حديثًا(  نهمواأ

 النشـاط  بريـق  عـن  قبلـهم  مـن  املصـروفة  ال اقة باخنلال يتميزون أو انهم ا دادت

 ب س(.،  حممد بن كثريا()هزاع يتحركون ال أنهم )أي البدناء مقارنة بغري البدني
استعادة  : بأنها (Imogo)وبالالتينية  (Image)الصورة  تلعّرف اجلسـم :  صورةـ  3
 مثـل  الرسـم  بريـق  عن أو،  العاسة  مثل : املرآة آلة استعمال بريق عن لشيء صورة

ويـذكر يف قـاموس   ،   ,542p 1985(Micro Robert)،  ا يال بريق عن  يتية أو لوحة
 أو سـابقا  عرف لشيء داخلي تصوُّر عن عبارة أنها على النلس فيعرب عن الصورةعلم 

 Sillamy).)احلـواس   مـن  بقربهـا  ملجّسد بابع للكرة وللصورة بالنسبة اللرد من مبتدع

59p  1980  ،عـن   اجلسم : بأنها عبـارة  صورة (1995) والنيال كلايف "من ويلعّرف كل
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 مـن   اللـرد  خـربات  تكوينهـا  يف اللـرد وتسـهم   يكونهـا  ذهنية تصور عقلي أو صورة
 يف آبـريا  تـأثريا  تؤثر اجلسم صورة أن آما،  ومواقف أحداثخالل ما يتعرل له من 

قـد تكـون   ،  وما يكونه اللرد من اجتاهـات حنـو جسـمه   ،  الشخصية وت ورها منو
 وجيابية وهـذه االجتاهـات املتعلقـة بصـورة اجلسـم بشـقيها االجيـابي أ       او أسلبية 

. اآلخـرين مـع ذاتـه ومـع     اإلنسـان إما تكون ميسـرة أو معوقـة لتلـاعالت    ،  لسل ا
   . (21ص1995،  )كلايف والنيبال

 األمناط الرئيسة لصورة اجلسد :ـ  4

يتميز صـاحا هـذا الـنمط بـال ول والضـعف كمـا يتميـز         النمط الواقعي :ـ 
أبـول مـن    بسمك أجزاء اجلسم وبال ول املتوسط الذي يبدو ويسـبا النحافـة أي  
 املتوسط ويتميز صاحا هذا النمط باألذرع النحيلة والصدر ال ويل .  

ألجهـزة العمليـة والنحيلـة    ا ويتميـز بـالقوام القـوي ومنـ     النمط الرياضـي : ـ 
  صر .  ا وواألكتاف العريضة واجلذع الذي يضيق كلما اجتهنا حن

يتميز اجلسم بالبدانـة و يـادة حمـيط الصـدر وتركـز الـدهن        النمط البدين :ـ 
 حول اجلذع والوجه الناعم العريض والرقبة الصغرية والب ن البار ة.

 العوامل اليت تتشكل وتتغري لتكوين صورة اجلسد . ـ  5

،  القيم االجتماعية الشائعة فيمـا يتعلـق بشـكل وحجـم اجلسـم املرغـوب      ـ 
كانـت البدانـة رمـز     أناملاضي بشـكل ملحـوظ فبعـد    وهذه القيم تغريت من القرن 

رمـز القـبح والكسـل وعـدم القـدرة علـى        األخريةيف اللرتة  أصبحتللصحة والقوة 
 ضبط النلس . 

فهناك مثاًل نوع التعامـل االجتمـاعي علـى    ،  الوصمات االجتماعية الشائعةـ 
ئعة فضـاًل  السمنة حيث يوصف الشخص السمني يف كثري من النوادر وال رائق الشـا 

وحتـى األببـاء يـرون السـمني مـن النـاس       ،  عن رسوم الكاريكاتري وأفالم الكرتون
 واقل استجابة للعالج .  ،  أكثر عرضة لممرال

إحساس الشخص جتاه نلسـه ومسـتوى تقـديره الكلـي لذاتـه وكـذلك مـا        ـ 
 يتعرل له من عنف ومن ضرر مادي أو معنوي .  

اليت حتدث أثنـاء البلـوغ وأثنـاء احلمـل      تغريات اجلسد احملددة بيولوجيًاـ 
 وكذلك الناجتة عن مرل ما أو جراحة أو حادث أو عاهة ما

 صورة اجلسد وعالقت  بالنشاط الرياضي . ـ  6

)صـلوت   ( عـن   YARWORTHويـاروث   GAUTHERولقد توصـل )جـوتر   
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حممد وآخـرون( أن ارتلـاع مسـتوى تقـدير الـذات يـنعكس اجيابيـًا علـى صـورة          
 يادة املشـاركة يف األنشـ ة الرياضـية مـن حيـث الكـم        إىلاجلسد وبالتالي يؤدي 

والنوع . وبينوا أن صورة اجلسـد تعـد عـاماًل مهـم يف حتديـد وجتهيـز اآلراء بـني        
ــا أكــدت،  املمارســني يف األنشــ ة الرياضــية  ــن بينم ــش،  دراســة داي   WALSH ول

WIEVEAID 1980 النيــرة االجيابيــة لصــورة  إن( وآخــرون(عــن )صــلوت حممــد
ــؤدي    ــذات ي  األداءارتلــاع مســتوى  إىلاجلســد معناهــا ارتلــاع مســتوى تقــدير ال

الرياضي فيكـون نتيجـة العـدم الرضـا      األداءاخنلال مستوى  أنالرياضي يف حني 
عن صورة اجلسد وبالتالي يؤثر سلبيًا ويؤدي إىل اخنلال مستوى وتقـدير الـذات   

إذا لصـورة والتقـدير الـذات لـه تـأثري       ( 274ص  2007 1عبد الرمحن العيسـوي ط )
كبري على يخصية اللرد وحتديد سلوكه وتغري إمكانياته وقد رأته ويوظلها بشـكل  

عن ذاته وصورة جسده وتنعكس الصورة بشـكل   ارضالكان اللرد يشعر ب اجيابي إذا
سل  عندما يشعر اللرد بعدم الرضا عن ذاته اجلسدية فينعكس علـى أداءه ويشـعر   
باإلحباط ويكون مستوى ع اءه بشـكل منحـدر أي بشـكل سـل  ممـا يـؤثر علـى        

عـن ذلـك إتبـاع    يخصيته وعدم ثقته بنلسه ويولد لديه الكربة وكذلك القلق ويعـرب  
 سلوكًا سلبيًا .  

 الدراسات السابقة :ـ  8

بعنـوان    Vicente Rodriguez et al  (2005)  وآخـرون   رودرجيـار   دراسـة فيسـنيت  ـ    1ـ    8

النمـو   أثنـاء والـدهون    والنشـاط البـدني كمحـددات للـتغريات يف كتلـة اجلسـم       لعضالت ا ومن

التحقيــق يف الــتغريات مــن الــتغريات الــيت  إىلوهــدفت الدراســة  : وعالقتهـا بــالقوام  
،  النمــو للعضــالت والــدهون وعالقــة ذلــك حبــدوث تشــوه القــوام  أثنــاءحتــدث 

،  ودامـت ثـالث سـنوات   ،  سـنة  16بالا بعمر  26وايتملت الدراسة على عينة من 
الرتكيــا ،  نســبة الــدهون يف اجلســم،  الــو ن،  ومت اخــذ قياســات القــوام : ال ــول

 80ال لبة حصص إلزامية يف مادة الرتبية البدنية والرياضـية ملـدة    وتلقى،  اجلسمي
وقـد   absorptiometry( مزدوج ال اقـة  xاكس) أيعةواستخدمت  أسبوعيادقيقة  90ـ 

عناك عالقة بني مؤيرات النمو وممارسـة النشـاط البـدني يف     أن إىلالنتائج  أيارت
   . والشحوم الزائدة والتشوهات القوامية،  )كتلة اجلسم

 :  لنشاط البدنيا ودليل االجتا  حنDollman et al (2004 ) وآخروندراسة دوملان  2ـ  8

التعرف على العالقـة بـني الـو ن الزائـد وامللـرط عنـد        إىلوهدفت الدراسة 
الدراسـة علـى    أقيمـت وقد ،  ممارسة والنشاط البدني الرياضي إىلواالجتاه  األبلال

 إن إىلوتوصـلت النتـائج   ،  تلميذ 5001عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية وعددهم 
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،  ممارســة النشــاط البــدني الرياضــي ومــادة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية يف املدرســة
لـدى   مالـو ن وحتسـني القـوا    اخنلـال  كـثريا يف الرياضية يساهم  األلعابوتنييم 
 . الذين يعانون من السمنة األبلالكثري من 

 

 الوصـلي  املنهج على ونالباحث اعتمد  منهج البحث وإجراءات  امليدانيـة : ـ  9

 موضـوع  اليـاهرة  وصـف  خالله من حتاول ملالئمته ببيعة الدراسة والذي التحليلي

 وبيان بياناتها وحتليل )السمنة وصورة اجلسم وعالقتهما بالنشاط الرياضي ( الدراسة

 الـيت  واآلثار تتضمنها اليت والعمليات،  ت ر  حوهلا اليت واآلراء مكوناتها بني العالقة

 حمـددة  مشـكلة  أو ظاهرة املنيم لوصف التلسري العلمي أيكال حدا ووه،  حتدثها

و ال " يتوقـف عنـد   املقننـة   واملعلومـات  البيانـات  مجع بريق عن كميًا وتصويرها
بـل  ،  ء مياهرها وعالقاتهـا املختللـة  مجع املعلومات ا اصة بالياهرة لالستقصا

ميتد ليشمل التحليل والربط والتلسري للوصول إىل استنتاجات يبنى عليهـا التصـور   
  (.186ص،  1995،  )العسافاملقرت "
يتكــون جمتمـع الدراســة مــن مجيـع تالميــذ املرحلــة     جمتمـع الدراسـة:  ـ    10 

 اجلسمية على الشكل التالي: املتوس ة الذين يعانون من مرل السمنة حبسا قياس كتلة

أفضـل ال ـرق الـيت     إن مـن  : دليل كتلة اجلسمأوال : من حيث كتلة اجلسم: 
كتلـة   ميكن أن حتدد إذا ما كان و نك ببيعي أم ال هـي مـا تسـمى ب ريقـة دليـل     

بـالكيلو  ) الـو ن  :BMI = حسا املعادلـة التاليـة   BMIأو  Body Mass Index اجلسم
 (ال ول )باملرت املربع ÷جرام(

 دون الطبيعي فإن الوزن يكون 20 أقل من فإذا كانت النتيجة

 طبيعي فإن الوزن يكون 25ـ  20 بني وإذا كانت النتيجة

 زائد عن الطبيعي فإن الوزن يكون 30ـ  25 بني وإذا كانت النتيجة

 بدينا فإن الشخص يعترب 35ـ  30 بني وإذا كانت النتيجة

 بدينا جدا فإن الشخص يعترب 40ـ  35 بني النتيجةوإذا كانت 

 مفرط يف البدانة فإن الشخص يعترب 40  أكثر من وإذا كانت النتيجة

)الـو ن بـالكيلو جـرام     املعادلـة  حلساب دليل كتلة اجلسم حسا :مثالوك
سـم تكـون    172كيلـو وال ـول    98الو ن  أنتقسيم ال ول باملرت املربع( فإذا فرضنا 

  م 72.1=  100 ÷سم   =172 حتويل ال ول من سم إىل مرتـ  :ة جيالنت

  (مرت مربع) 2م 96.2 = 72.1×  72.1 =مربع  حتويل ال ول من مرت إىل مرتـ   

 وهذا يـدل علـى أن الشـخص     ÷96.2  =33 كجم 98= إذا دليل كتلة اجلسم ـ 
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على سـبيل  دليل كتلة اجلسم منها  غري أن هناك بعض االستثناءات الستعمال،  بدينا
 :املثال ال احلصر

 . األبلال يف بور النموـ 

 . النساء احلواملـ 

 . كالرياضيني األيخاص ذوي العضالت القويةـ 

التقنيـات املسـتخدمة يف    يعتـرب يـريط القيـاس مـن     :القياس شريطثانيا : 
حـول ا صـر    وذلك بقياس حميط ا صر. وتعترب الدهون املرتاكمة،  قياس الو ن

مــن الــدهون املوجــودة يف حمــيط األرداف أو يف أي جــزء آخــر يف أيــد خ ــرا 
خنلـال كميـة الـدهون يف اجلسـم.     ا وفرتاجع قياس ا صر يعين تراجع أ .اجلسم

 :مهم يف هذا الصدد واجلدول أدناه دليل

 خطر شديد فعلي خطر شديد اجلنس

 سم 102أكثر من  سم 94أكثر من  الذكور

 سم 88أكثر من  سم 80أكثر من  اإلناث

ببقـت عليهـا أدوات الدراسـة ويقـدر      قصـدية وعـي عينـة    عينة الدراسة :ـ   11
 لثالثة والرابعة متوسط(واتلميذ من املستويات األربعة )األوىل والثانية  250عددهم 

 حسب اجلنس :ـ  1  خصائص ومواصفات العينة:ـ 

  النسبة املئوية العدد اجلنس
  %56 140 ذكر

 %44 110 أنثى

 %"100 250 اجملموع

من خالل اجلدول نالح  أن عينة الدراسة متقاربـة وان ملـت الكلـة لعنصـر      
 .%44وعنصر األنثى بنسبة %56الذكر بنسبة 

 :حسب املستوى ـ  2 

 النسبة املئوية  العدد املستوى
 % 8,12 32 األوىل متوسط

 % 2,21 53 الثانية متوسط

 % 8,26 67 الثالثة متوسط

 %2,39 98 متوسط الرابعة

 % 100 250 اجملموع

من خالل اجلدول نالح  أن عينـة البحـث تتـو ع كـاألتي الرابعـة متوسـط        
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واألوىل  %2,21والثانيـة متوسـط بنسـبة     % 8,26الثالثـة متوسـط بنسـبة     % 2,39بنسبة 
 . %8,12متوسط 

 ن بالوسائل البحثية وتتضمن:واستعان الباحث أدوات الدراسة :ـ  12

 .استمارة استبيانـ   

 املصادر واملراجع العربية واألجنبية.ـ   

 .مقياس صورة اجلسم ـ   

   .لنشاط الرياضيا ومقياس االجتاه حنـ   

 :  حصائيةالوسائل اإلـ  13

 الوسط احلسابي . ـ

 االحنراف املعياري. ـ

 . النسبة املئوية ـ

اســتمارة بعـد مجــع البيانـات حســا    :عـرض وحتليـل ومناقشــة النتـائج    ــ   
قام الباحث مبعاجلتها إحصائيا وعـر ضـعا   ،  االستبيان ملقياس كينيون لالجتاهات

 حسا حمارها وكما يلي :  

يـبني  :  عرل فقرات حمور ا ربة االجتماعية وفـق اجلـدول التـالي    1ـ   4 
 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية للقرات حمور ا ربة االجتماعية

املتوسط  املعيارياالحنراف  %
 حلسابي

 العبارة

ان االتصال االجتماعي من أجل ممارسة النشاط الرياضي ال ميثل  55.3 29.1 39.88
 بالنسبة لي أهمية قصوى

أميإلىل ممارسة األنشطة الرياضية اليت يستطيع اإلنسان ممارستها  82.2 34.1 56.40
 مبفرده

األنشطة الرياضية اجلماعية اليت يشرتك ال يعجبين بصفة خاصة  54.2 35.1 80.50
 فيها عدد كبري من التالميذ

أهم ناحية جتعلين أمارس الرياضة أني استطيع من خالل ممارسيت أن  03.2 04.1 67.40
 اتصل بالزمالء التالميذ

أفضل ممارسة األنشطة الرياضية اجلماعية اليت يشرتك فيها عدد  95.1 94.0 93.38
 كبري من التالميذ

من بني األنشطة الرياضية أفضل بصفة خاصة األنشطة اليت استطيع  79.1 94.0 87.35
 ممارستها مع اآلخرين

االتصال اجلماعي الناتج عن ممارسيت للرياضة له أهمية كبرية  63.1 74.0 67.32
 بالنسبة لي

العمل يبغى االهتمام بدرجة كبرية باألنشطة الرياضية اليت تتطلب  59.1 75.0 73.31
 اجلماعي والتعاون

ـ    59.1بلغـت مـابني    احلسـابية  واملتوس ات االستجابات:اجلدول من تتضح 
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 فقرة كل على الدراسة عينة الستجابات35.1و 74.0املعيارية مابني  واالحنرافات 55.3

 .األول )ا ربة االجتماعية( اجملال فقرات من

 

 

 : عروض حمور الصحة واللياقة ـ 
 املتوس ات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور الصحة واللياقة اجلدول يبني 

 العبارة م/ح ا/م %
 الصحة فقط بالنسبة لي هي الدافع الرئيس للممارسة الرياضية  04.3 33.1 64.61
 اعتقد انه من األهمية القصوى ممارسة األنشطة الرياضية اليت هلا كربى يف الصحة  01.3 30.1 80.60
 عند اختياري لنشاط رياضي يهمين جدًا فائدته من الناحية الصحية للجسم 96.2 45.1 87.57
ال أفضل األنشطة الرياضية اليت متارس الكتساب الصحة واللياقة البدنية خاصة  21.2 02.1 47.40

 إنقاص الوزن والرشاقة
 أفضل األنشطة الرياضية اليت تنقص الوزن و حتافظ على اللياقة البدنية  75.1 1 22.40

 املزايا الصحية للممارسة الرياضية هامة جدًا بالنسبة لي  80.1 12.1 38

 يف النشاط الرياضي ينبغي الرتكيز على القيمة الصحية للرياضة  78.1 24.1 67.37
57.36 93.0 66.1 

 
الوقت الذي ابذله يف ممارسة التمرينات الرياضية ميكن استغالله بصورة أحسن يف 

 أنشطة أخرى 
 ال أفضل املمارسة اليومية للرياضة ألجل الصحة فقط  49.1 80.0 86.34
 كتساب الصحة والرشاقةوااهلدف الرئيسي ملمارسيت للرياضة ه 67.1 90.0 80.34

 ممارسة التمرينات الرياضية اليومية ذات أهمية قصوى بالنسبة لي  80.1 76.0 40
ـ    49.1بلغـت مـابني    احلسـابية  واملتوسـ ات  االستجابات:اجلدول من تتضح

 فقـرة  كل على الدراسة عينة الستجابات45.1و 76.0املعيارية مابني  واالحنرافات 04.3

 . الثاني )الصحة واللياقة( اجملال فقرات من

 : عرض نتائج حمور التوتر واملخاطرة ومناقشتها ـ  
اجلدول التـالي :ميثـل املتوسـ ات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة والنسـا املئويـة للقـرات حمـور التـوتر            

 . واملخابرة
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 املتوسط العبارة
 احلسابي

 % املعياري حنرافاال

عن إذا طلب مين االختيار فإنين أفضل السباحة يف املياه اهلادئة 
 السباحة يف املياه ذات األمواج العالية

87.3 12.1 33.82 

 53.71 22.1 34.3 أفضل األنشطة الرياضية اليت تتضمن القدر الكبري من اخلطورة 
 68 17.1 53.3 ال تناسبين املمارسة املتكررة لألنشطة الرياضية اخلطرة 

إذا طلب مين االختيار فإنين أفضل األنشطة اخلطرة عن األنشطة 
 ألقل خطورة ا وأ الرياضية غري اخلطرة 

33.3 39.1 66 

 52 27.1 6.2 أفضل األنشطة الرياضية اليت ترتبط بلحظات من اخلطورة 
ال أميل إىل األنشطة الرياضية اليت ترتبط باملخاطرة واالحتماالت 

 الكبرية لإلصابات 
47.2 41.1 69.49 

 78.45 19.1 31.2َ أفضل األنشطة الرياضية اليت ترتبط بقدر بسيط من اخلطورة عن غريها 
 42 34.1 13.2 األنشطة الرياضية اليت تتطلب جراءة ومغامرة أفضلها إىل أقصى مدى 

تعجبين األنشطة الرياضية اليت تتطلب من الالعب السيطرة على 
 املواقف اخلطرة 

11.2 17.1 47.40 

ـ    11.2بلغـت مـابني    احلسـابية  واملتوسـ ات  االستجابات:اجلدول من تتضح
 فقـرة  كل على الدراسة عينة الستجابات41.1و 12,1املعيارية مابني  واالحنرافات 87.3

 .الثالث )التوتر واملخابرة( اجملال فقرات من

املتوسـ ات  اجلدول التالي ميثـل   عرض نتائج حمور اجلمالية ومناقشتها :ـ 
 احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسا املئوية للقرات حمور اجلمالية

املتوسط  العبارة
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

% 

األنشطة الرياضية اليت تستخدم اجلسم كوسيلة للتعبري مثل احلركات التعبريية 
 والبالية اعتربها من أحسن أنواع األنشطة 

ً24,2 81.1 46.48 

حلركات اليت ا وأ استطيع أن امضي عدة ساعات يف مشاهدة بعض احلركات الرشاقة 
 تتميز بالتوافق اجليد مثل حركات اجلمباز والبالية 

91.2 24.1 74.44 

 86.40 1.1 31.2 أثناء تعليم املهارات الرياضية ينبغي وضع أهمية كبرية على مجال احلركات 
 43 21.1 3.2 ومجال احلركات أعطيها الكثري من اهتمامياألنشطة الرياضية اليت تتطلب فن 

أفضل بصفة خاصة األنشطة الرياضية اليت تهدف إىل إشباع التذوق اجلمالي 
 والفين

11.2 86.1 3.41 

 74.39 86.0 67.1 الرياضية تتيح الفرص املتعددة إلظهار مجال احلركات البشرية 
 64.39 38.1 73.1 احلركات اليت يؤديها املمارسأعظم قيمة للنشاط الرياضي هي مجال 

حلركات اليت ا واستطيع أن امضي عدة ساعات يف مشاهدة بعض احلركات الرشاقة آ
 تتميز بالتوافق اجليد مثل حركات اجلمباز والبالية 

56.1 8.0 34 

 08.30 74.0 39.1 تعجبين األنشطة الرياضية اليت تظهر مجال احلركات 
 39.1بلغـت مـابني    احلسابية واملتوس ات االستجابات :  اجلدول من تضحـ ي

 كـل  علـى  الدراسـة  عينـة  الستجابات 81.1و 74.0املعيارية مابني  واالحنرافات  91.2ـ 
 .اجملال الرابع )اجلمالية( فقرات من فقرة

 العالقة بني صورة اجلسم واالجتاه حنو ممارسة النشاط الرياضي:
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 العالمة الكلية حمور اجلمالية التوتر واملخاطرة صحة ولياقة خربة اجتماعية االبعاد
 23.0 26.0 34.0 23.0 ـ  06.0 صورة اجلسم املدركة

 32.0 24.0 35,0 20.0 18.0 صورة اجلسم اجتماعية 
 17.0 32.0 20.0 12.0 صفر صورة اجلسم االنفعالية

 32,0 36.0 41.0 26.0 ,070.0 العالمة الكلية 
 اجلدول ما يلي : ييهر من خالل

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني صـورة اجلسـم    : صورة اجلسـم املدركـة  ـ   1
 .لنشاط الرياضي ا واملدركة وخربة اجتماعية يف االجتاه حن

( بـني صـورة اجلسـم    01.0توجد عالقة دالة إحصائيا عنـد مسـتوى الداللـة )   
وكذا حمـور اجلماليـة يف   املدركة وبني كل من الصحة واللياقة والتوتر واملخابرة 

 لنشاط الرياضي .ا واالجتاه حن

( بــني 01.0توجــد عالقــة دالــة إحصــائيا عنــد ) صـورة اجلســم االجتماعيـة :  ـ    2
 االجتاه حنو ممارسة النشاط الرياضي . أبعادصورة اجلسم االجتماعية وبني كل 

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بـني صـورة اجلسـم     صورة اجلسم االنفعاليـة : ـ   3
االنلعالية وكل من خربة اجتماعية وصحة ولياقة ولكن توجد عالقة بني بعد التـوتر  

ملمارسـة النشـاط   ا وواملخابرة وبعـد اجلماليـة وكـذا العالمـة الكليـة الجتـاه حنـ       
 الرياضي .

ال توجد عالقة ذات   : بالنسبة لبعد العالمة الكلية ملقياس صورة اجلسمـ   4
بني العالمة الكلية للمقياس لصورة اجلسم وبعد ا ـربة االجتماعيـة    إحصائيةداللة 

( بـني العالمـة الكليـة    01.0عنـد مسـتوى الداللـة )    إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة 
وبني بعـد الصـحة واللياقـة وبعـد التـوتر واملخـابرة وبعـد         ملقياس صورة اجلسم
 ة الكلية ملقياس االجتاه حنو ممارسة النشاط الرياضي .اجلمالية وكذا العالم

 النشـاط  "أن إىل السـابق  اجلـدول  من يتضح تفسري النتائج املتحصل عليهـا : ـ 

 )96.84  (نسـ   بـو ن  البحث عينة لدى أعلى االجتاهات ميثل  "مجالية كخربة البدني

 أهميـة  إىل ذلـك  الباحثانوفسر  كبرية عينة البحث لدى االجتاهات درجة أن يعين فما
التمـارين   كرياضـة  باجلسم تهتم األلعاب اليت وخاصة الرياضي للنشاط ال لبة ممارسة

تالميـذ املرحلـة    يـرى  إذ جليـدو ا والبدنية املهمة للجسم كرياضة كمـال األجسـام   
 قـوة  علـى  دلـيالً  أجسـامهم  عضـالت  برو ـ  خاصة مع مرحلة املراهقةـ  املتوس ة

  (2005) بـامع  أبـو  بهجـت  دراسة :من كل نتائج مع احلالية الدراسة ئجنتا وتتلق اجلسم
 )1999 (سـابق  وليد ودارسة،   )2006( رحيم أنور ودراسة )2006 (الشنباري ودراسة أ ير

 أن يـدركون  األفـراد  من الكثري أن إىل )1994 : (عالوي رأى وقد )1992( هاردن ودراسة
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 بنوعيـات  تـرتبط  قد أو مجالي بابع ذات الرياضي النشاط أن ممارسة يرون من هناك

 لـدى  للينا وأ اجلمالي التذوق إيباع على القدرة قد متتلك أو،  معينة مجالية أو فنية

 .البعض

 بـو ن  الثالثـة  املرتبـة  يف "وخمـابر  تـوتر  كخربة البدني وبالنسبة لبعد النشاط

 وفسـره الباحثـان   كـبرية  البحث عينة لدى االجتاهات درجة أن يعين مما )39.79(نس 
نيرتـه   تنشأ عند التلميذ يف املرحلة املتوس ة وبدايـة تغـيري   اليت إىل العدوانية ذلك

 سـلوكياته  وعلـى  عليـه  بالسـلا  تـنعكس  والـيت ،  إىل احلياة وبداية مرحلة املراهقة
 كخـربة  الرياضـي  لنشـاط ا وحنـ  لالجتاهـات  امللضلة وبالنسـبة  ألعابهم على وكذلك
 ا  ـرة  الرياضات ممارسة أن يف تلسري ذلك وميكن،  عالية فكانت وخمابرة توتر

 لدى التالميذ املراهقني . الشخصية السمات عن مسة من تعرب أمنا

   )2005 ( بـامع  أبـو  بهجت من كاًل دراسة نتائج مع احلالية الدراسة نتائج وتتلق
   وميـنج  ودراسـة   (يـنري  مار و رحيم ودارسة (1998ودارسة   )2006 (رحيم أنور ودراسة

)1997(Carlson  عام كارسون ودراسة ) 1991( هاردن ودراسة  )1994( . 

 وخمـابرة  تـوتر  كخـربة  البدني النشاط أن إىل)1998 :(عالوي حممد أيار وقد

 فتـثري  اللـرد  يـدركها  معينـة  جوانـا  على تشتمل اليت الرياضية تلك األنش ة عن عبارة
 باسـتخدام  تتميـز  الـيت  الرياضـية  األنشـ ة  بعض يف تيهرقد  واليت بالتوتر يعورا لدية

 لـبعض  التعـرل  توقـع  أو امللـاجئ للحركـات   السـريع  لـتغري ا وأ الزائـدة  السـرعة 

 املواقـف  تلـك  يف مثـل  الـتحكم  علـى  عامـة  بصـلة  اللـرد  قـدرة  افرتال مع األخ ار

 .عليها والسي رة

 نسـ   بو ن الرابعة املرتبة يف "اجتماعية كخربة البدني أما فيما لص النشاط

 الباحثـان  عـزا  وقـد ،  كـبرية  البحـث  عينة لدى االجتاهات درجة أن يعين مما  )89.78

 حيـث ،  املدارس يف منتيم بشكل الكايف و الرياضية حصص الرتبية وجود ذلكلعدم

 للرتبيـة  وعتـاد ملمارسـة   مكانيـات إ ومالعـا أ  بها توجد ال املدارس بعض هناك أن
تالميذ املتوسـ ة يف   بني العالقات االجتماعية يف نقص ذلك عن ينتج مما،  الرياضية

 وأالنجا  يف املسـابقات   أساسحصة الرتبية البدنية وإن كونت العالقة فكانت على 
 مـن)  كـل  إليـه وهذا ما ذهـا   األخرىملنافسة داخل احلصة دون مراعاة اجلوانا ا

داللـه   لـه  جيعـل  السـائدة  االجتماعيـة  بـاملواقف  االجتـاه  ارتباط لديا( أنا و جماور
 واالجتـاه  لتعـاون ا وحنـ   واالجتـاه  العلمـي  االجتـاه  مثـل  الرتبويـة  الناحية من خاصة

 .العامة االجتماعية يص لح له بالصبغة كما بذلك يتصل وما العائلي

 )2005(بـامع  أبـو  بهجـت  :مـن  كاًل دراسة نتائج مع احلالية الدراسة نتائج وتتلق
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)1999 سـابق  وليد ودارسة،    )2006( رحيم أنور ودراسة )2006 (الشنباري ودراسة أ ير

 حممـد  "رأى وقـد  (1997(يـنري  مـار  و رحـيم  ودارسـة  )1980 (أمحـد  ودارسة صديقة (
 يف دورا هامـا  تلعـا  الرياضـي  لنشاطا وحن اإلجيابية االجتاهات أن  )1994  : (عالوي
 اللرد. ميارسه الذي النشاط من النوع بذلك االرتلاع

 يعـين  مما   )6.76نس  بو ن السادسة املرتبة يف "واللياقة للصحة البدني لنشاط

أرجعـه   كـبرية  البحث من تالميذ املرحلـة املتوسـ ة   عينة لدى االجتاهات درجة أن
 واملتكامـل  لشـامل ا والنمـ  حتقيـق  يف منقوصـاً  الرتبيـة الرياضـية   دور أن إىل الباحثان
 كمـادة  الرياضـية  فالرتبيـة  .واالجتماعية والنلسية واجلسمية العقلية النواحي من للنشء

مـنهم ودون حتديـد اللـروق اللرديـة يف      للئـة  وليس جلميع التالميذ صممت دراسية
 عامة احمللي اجملتمع عند التوعية من مزيدا يت لا األمر هذا ولعل،  ذلك

 لـدى  الصـحي  الـوعي  مسـتوى  الرتلـاع  نيـراً  كـبرية  أهمية النتيجة هذه ومتثل
 الجتاهـات  التالميـذ  بعض امتالك تلسري كما ميكن،  تالميذ الذين يعانون من البدانة

 لـديهم  تشبع اليت األنش ة جيدون واللياقة أنهم ال للصحة الرياضي لنشاطا وحن سلبية

  . البحث من املزيد إىل حيتاج رمبا وذلك،  اجلانا هذا

إحصائيا بني صـورة  وأظهرت النتائج املتحصل عليها عدم وجود عالقة دالة 
ذلك الن صورة اجلسـم املدركـة متثـل    ،  اجلسم املدركة و بعد ا ربة االجتماعية

 تصور عام ومعرفة التلميذ لشكله وو نه وحجمه وميهـره وأجـزاء وحركـة جسـمه    
يف حني ميثل يعد ا ـربة االجتماعيـة تلـك الصـورة الـيت يكونهـا األفـراد العائلـة         

األقران وهي ليسـت بالضـرورة يصـدقها أو يرفضـها      واألسرة وكذا الزمالء ومجاعة
وهذا ما يلسر أن التلميـذ كـون تصـورا عامـا عـن جسـمه حتـى وإن كـان         ،  التلميذ

 مسينا )بدين(.

بـني صـورة اجلسـم املدركـة      إحصـائية وأظهرت انه توجد عالقة ذات داللة 
لنشـاط  ا ولتـوتر واملخـابرة وبعـد اجلماليـة الجتـاه حنـ      واوبني بعد صحة ولياقـة  

الرياضي وهو ما يلسر بأن إدراك التلميذ االجيابي لصورة اجلسـم يـنعكس بصـورة    
وأن تكوين صورة اجلسم املدركة االجيابيـة   على ممارسته للنشاط الرياضي اجيابية

تنعكس على قابليته ملمارسة النشاط الرياضي من أجل تكـوين لياقـة بدنيـة سـليمة     
( Elizabeth( )2006مع نتائج دراسة إليزابيـث ) وصحة وتتلق هذه نتائج هذه الدراسة 

أن مستويات الرضا عن صورة اجلسم تـرتبط مبسـتويات عاليـة مـن تقـدير الـذات       
واملخـابرة   وينتج عنه ذلك قابليته على ممارسة النشاط الرياضي وأن قابليته للتوتر

ناتج عن عدم إحساسه بالنقص مع  مالئه يف ممارسـة النشـاط الرياضـي وهـذا مـا      
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 يلسر ميله إىل النشاط الرياضي من اجل البعد اجلمالي للجسم

وقـد أظهـرت النتـائج انـه توجـد       : بالنسبة لبعد صورة اجلسم االجتماعيـة ـ 
عالقة بني بعد صورة اجلسم االجتماعية مع العالمة الكلية للمقياس وكذا مـع أبعـاد   

أن االجتاهـات  فسـره الباحثـان   ،  املقياس االجتاه حنـو ممارسـة النشـاط الرياضـي    
االجتماعية من األسرة واجملتمع تركت بعض من التـأثري علـى ال لـل البـدين وان     
ال لل يشعر بالرضا عند عدم ذكر حالته أو صلته ومعاملته معاملة عادلة مع اقرأنـه  

( حيـث بينـت أن   Angie  ،2004و مالئه وهـذا مـا ذهبـت إليـه نتـائج دراسـة اجنـي)       
يلـون إىل حتقيـق   مب من خالل التعليقـات االجيابيـة   األفراد الذين يلضلون ميهرهم

 من خالل ميوله إىل ممارسة النشاط الرياضي . الذات العام وهو ما ييهر

أن التلميـذ   أيـارت النتـائج املتحصـل    بالنسبة لصورة اجلسـم االنفعاليـة :  ـ 
تكوين صورة اجلسم املدركة تنشأ فكرة الرضـا أو عـدم الرضـا وبالتـالي يف      وعند
تؤثر على صـورة اجلسـم االنلعاليـة يف بعـد ا ـربة االجتماعيـة لالجتـاه حنـو         ال 

ممارســة النشــاط الرياضــي وهــذا مــا ذهبــت إليــه نتــائج دراســة مــا لــوني وأودي   
(Maloney &Odea  ،2000   اليت أيارت إىل أن صورة اجلسم منتشـرة يف املـدارس )

 الب يساهم يف االجنـا   ( أن تقييم املعلمني الجنا  الStasy 2001 وقدر )ستايسي
وأيارت أيضا النتائج املتحصل عليها عن وجود عالقة دالـة  ، األكادميي والرياضي 

إحصائيا بني صـورة اجلسـم االنلعاليـة واألبعـاد التـوتر واملخـابرة وبعـد الصـحة         
لنشاط الرياضي فسـراه  ا وواللياقة وبعد اجلمالية والعالمة الكلية ملقياس االجتاه حن

ن صورة اجلسم تعرب عن وعي التلميذ مبيهره ا ارجي ككل أو جوانـا  الباحثان أ
ــوكس و  ــة Fox & Corbin1989 p412 كــوربن مــن جســمه كمــا ذكــر ف ( أن الكلاي

الرياضية واحلالة البدنية وجاذبية اجلسم والقوة البدنية حيث يهـتم التالميـذ البـد نـاء     
ملخـابرة يف  ا وه حنـ وهو ما يلسـر االجتـا   مبيهرهم كون اآلخرين ينيرون إليهم

النشاط الرياضي والبحث عن املراد من النشاط الرياضي والبحث عـن اجلماليـة يف   
بني العالمة الكليـة ملقيـاس    إحصائيةوعموما فإنه توجد عالقة ذات داللة ، اجلسم 

فسـره الباحثـان أن   ،  صورة اجلسم ومقياس االجتاه حنو ممارسة النشـاط الرياضـي  
صورة اجلسم لدى التلميذ يف املرحلة املتوس ة ورضاه عن ميهره ويـكله وسـط   

جتاهـه حنـو   وايزيد مـن ثقتـه يف نلسـه ويف تلاعلـه معهـم       إقرانه مالئه ومجاعة 
وألن صورة اجلسم والسمنة الـيت يعـاني منهـا التالميـذ مل      ممارسة النشاط الرياضي

 ارسة النشاط البدني الرياضي .تؤثر كثريا يف اجتاهه حنو مم
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 االستنتاجات والتوصيات:ـ  

جاءت اجتاهات أفراد العينة من تالميذ املرحلة املتوس ة حنو ممارسـة  ـ   1
 النشاط الرياضي باجيابية على أبعاد املقياس املستخدم.

ظهرت نتائج الدراسة أن صـورة اجلسـم لـدى التلميـذ الـذي يعـاني مـن        ـ   2
 ن التالميذ اآلخرين  السمنة ختتلف عنه م

بينت الدراسة أن ممارسة النشـاط الرياضـي عنـد التالميـذ الـذين يعـانون       ـ   3
السمنة يف املرحلة املتوس ة ينيرون إىل النشاط الرياضي كحالة عالجيـة ليـاهرة   

 السمنة عندهم.

 لتالي :ا وأما توصيات الدراسة فكانت على النحـ 

سـة النشـاط الرياضـي لـدى تالميـذ      تنميـة الـتلكري االجيـابي حنـو ممار    ـ   1
 املرحلة املتوس ة من قبل األساتذة واملشرفني الرتبويني .

 مـن  الرياضـية  األنش ة ممارسة حنو االجيابي االجتاه تعزيز يف االستمرارـ  2

 .األنش ة عن تلك األساتذة وكذا املشرفني قبل

 املمارسـة  بأهميـة  وا اصـة  الرياضـية  وامللـاهيم  الثقافـة   يـادة  ضـرورة ـ  3

ممارسة الرياضة مـن العوامـل   'الصحية واجلمالية للجسم  نواحي ملختلف الرياضية
 الرئيسية إلنقاص الو ن ورياقة وأناقة اجلسم .

 برامج رياضية و تنيـيم :مثل الصحي ال ابع ذي الرياضي بالنشاط االهتمامـ  4

تست يع التلميـذ   رياضية أنش ة تنييم إىل باإلضافة وتدريبات هوائية بدنية لياقة دروس
 إنقاص و نه . من خالهلا

ضرورة قيـام بـاحثني آخـرين ببنـاء مقـاييس أخـرى نلسـية يف احملـيط         ـ   5
ألنشــ ة الرياضــية املختللــة يف ا واجلــامعي للتعــرف علــى الواقــع وامليــول حنــ 

 املؤسسات الرتبوية.
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 لرتبية البدنية والرياضية لتنمية والسالم العامليلمم املتحدة دعم األ

 أ. فـضل قـيس
 أ. محيـدة جرو

 : امللخص

هـذه  تعترب التنمية والسـالم م لـا إنسـاني وعليـه جـاءت الرياضـة لرتسـخ        
مـن خـالل نشـر ثقافـة التسـامح      ،  املعاني بوصلها وسيلة للتعليم والتنميـة والسـالم  

واالحرتام والتعايش وهلذا قامت األمم املتحدة يف خمتلف أحناء العـامل علـى بنـاء    
 السالم من خالل الرياضة بإياعة التعايش السلمي وتعزيز التنمية.

ابري والقـرارات واالتلاقيـات   وهلذا جاء هذا املقال لتسـليط الضـوء علـى التـد    
اليت اختذتها األمم املتحدة لتحقيق تلك األهداف اإلنسانية كامليثاق الـدولي للرتبيـة   
البدنية والرياضية وإنشاء الصندوق الدولي للتنمية الرتبية الرياضية واالتلاقية الدوليـة  

ءات املناهضة لللصل العنصري يف األلعاب الرياضة إىل جانا مجلـة مـن اإلجـرا   
اليت مشلت عـدة جمـاالت منهـا ال لولـة والصـحة واألمـن الغـذائي والبيئـة وذوي         

امللكيـة اللكريـة وحماربـة مـرل االيـد       ،  السـالم العـاملي  ،  اإلعاقات والالجئني
 وغريها من اجملاالت.

: Abstract 

Development and peace are considered as human demand and sport 

came to establish and consolidate these notions and meanings as an instrument 

of learning, development, and peace, through spreading the culture of tolerance, 

respect, and coexistence, therefore; the United Nation expend peace around the 

world through sports in order to disseminate the peaceful coexistence and 

promoting the development. 

Hence, this article came to shed the light on the measures, the decisions, 

and the agreement that the United Nation adopted to achieve the human goals 

as an International pact in Physical Education and Sports, as well as the 

establishment of the International Fund for the Development of Physical 

Education and Sports, furthermore the agreement of International Convention 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسكرةحممد حيضرـ جامعة . 
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against apartheid in sports competition, In addition to, a group of procedures 

which included several areas, including the childhood, health, food, security, the 

environment, people with disabilities, refugees, world peace, the fight against 

the intellectual property, and the AIDS as well as further areas. 

منـذ   اإلنسـانية السالم م لـا إنسـاني وعليـه قامـت احلضـارة      وة عترب التنميت
وما جاءت الرياضة إال لرتسخ هذه املعاني مـن خـالل نشـر ثقافـة      اإلغريقيالعهد 

والتكامـل بـني الشـعوب ونبـذ      األخـرى التسامح واالحرتام والتعايش مـع الثقافـات   
 هام الـذي تلعبـ  جانـا الـدور اهلـ    إىل،  العنف والتميز العنصري واحلرب واإلرهاب

فعالة لتنميـة   ةأداالرياضة من أجل حتقيق التنمية وميكن أن تكون الربامج الرياضية 
كمـا  ،  قتصادية حبيث توفر فرص عمل وتساهم يف التنمية احملليـة واالاالجتماعية 

فـريوس نقـص    منهـا ميكن للرياضة أن توفر سبياًل لتوعية بشـأن القضـايا الصـحية    
 األمـم املناعة البشرية )اإليد ( والتعليم والتحصني. ونيرا ألهميـة الرياضـة بـادرت    

املتحدة بدعم الرتبية البدنيـة والرياضـية لتعزيـز قـيم السـالم ونشـر ثقافـة التسـامح         
املتحــدة  األمــموحتقيــق التنميــة لكــل يــعوب العــامل وهــذا مــا جســدته قــرارات  

 يـعار " ولة لتعزيز التعليم والصحة والتنميـة والسـالم  الرياضة بوصلها وسي"باعتبار
هلـذا سـنحاول يف هـذا املقـال اإلجابـة علـى هـذه         "الرياضة يف خدمة السالم"بأن 

 : األسئلة

 لرتبية البدنية والرياضية؟لمم املتحدة األي نيرة ما هـ 

املتحــدة لــدعم الرتبيــة البدنيــة  األمــم أصــدرتهامــا هــي القــرارات الــيت ـــ 
 لتنمية والسالم؟ل اية حتقيقوالرياض

املتحـدة لـدعم الرتبيـة البدنيـة      األمـم الـيت قامـت بهـا     اإلجـراءات مـا هـي   ـ 
 .لتنمية والسالم؟ل اوالرياضية حتقيق

 :  تاريخ الرياضة واألمم املتحدة

حـني اعرتفـت األمــم    1978عــام تعـود عالقـة الرياضــة بـاألمم املتحـدة إىل     
الرياضـة  رغم أن النير إىل  "للجميعحق أساسي الرتبية البدنية الرياضة  املتحدة بأن

املشـاركة  يف ق كـاحل منذ فـرتة بويلـة    Sport as a fundamental rightكحق أساسي 
 . (1)يف املنافسات واللعا املعرتف بها يف عدد من االتلاقيات الدولية

 سـائر  دعـت  بأن الرياضي التقليد األوملبية اللجنة جددتحني  1992 عامويف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 05ـ  03ص،  الرياضة والتسامح والسالم،  نعمان عبد الغين )1(
http://www.setifnews.com/?p = 111082015/09/13 ـ(   

http://www.setifnews.com/?p%20=%2011108
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 "املسـمى  القـديم  اإلغريقـي  التقليـد  والـيت تعـود إىل   اهلدنـة  هـذه  مراعـاة  إىل األمـم 
 املبـدأ  وتشـكل ،  املـيالد  قبـل  الثـامن  القـرن  يف  “األوملبيـة  اهلدنـة  ”أو "إيكيتشـرييا 

رقـم:  قـرار  املتحـدة   األمـم  وعليه أعلنت،  األوملبية األلعاب إليه تسند الذي املقدس
 اهلدنـة  مراعـاة  علـى  1993نـوفمرب   02املـؤرخ يف   مراعاة اهلدنـة األوليمبيـة   11 /48

 الـذي  السـابع  اليـوم  وحتى األوملبية األلعاب افتتا  قبل السابع اليوم من ابتداء األوملبية

 49/29قـرار رقـم:    جانا إىل (1)األللية بشأن اإلعالن يف النداء هذا وجدد اختتامها يلي
املثـل   50/13وقـرار رقـم:   ( 2)،  1994جانلي 19املؤرخ يف،  املثل األعلى األوليم 

بنـاء عـامل    52/21قـرار رقـم:   و (3)1995)جـانلي   21املـؤرخ يف  ،  األعلى األولـيم  
جـانلي   08 يف املـؤرخ ،  سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعلى األولـيم  

،  أمـني عـام األمـم املتحـدة آنـذاك     ،  عنـان كـويف  عقد  2002ويف جوان  (4)،  1997
اجتماعًا للرقة العمل املشرتكة بني الوكـاالت املعنيـة بالرياضـة مـن أجـل التنميـة       
 والسالم الستعرال األنش ة اليت تن وي على الرياضة داخل منيومة األمم املتحـدة 

يالمـي  وقد ياركت يف رئاسة فرقة العمل املديرة التنليذية لممـم آنـذاك كـارول ب   ، 
أول مستشـار   2001رئيس سويسـرا السـابق الـذي أصـبح يف عـام      ،  وأدولف أوجي

،  ا اص لممني العـام لممـم املتحـدة بشـأن الرياضـة مـن أجـل التنميـة والسـالم         
منيمـات مـن األمـم املتحـدة تتمتـع بـدرجات        10وضمت فرقة العمل البار ة هذه 

،  ا يف ذلك منيمة العمل الدوليـة مب،  متلاوتة من خربة استخدام الرياضة يف عملها
منيمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافـة       ،  وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي  

ــة ،  )اليونســكو( ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم  و،  وملوضــية يــؤون الالجــئني ،  وبرن
ألمـم  وا ومت ـوع ،  ومكتا األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  اليونيسف

والربنامج املشـرتك املشـمول برعايـة متعـددة واملعـين بلـريوس نقـص        ،  دةاملتح
ومنيمـة الصـحة العامليـة. وكانـت األمانـة العامـة للرقـة        ،  املناعة البشرية واإليـد  

 احلق يف اللعا" اليت أسسها ويرأسها يوهان ميتشـيل العمل املنيمة غري احلكومية 
 سـلريًا للنوايـا احلسـنه    1994يِّن يف عـام  الـذي علـ  ،  احلائز على امليدالية األوملبية، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  167البنـد   48 دورة،  اجلمعيـة العامـة  ،  مراعـاة اهلدنـة األوليمبيـة   ،  48/11:  قـرار رقـم  ،  األمم املتحدة )1(

 03ـ  01ص،  1993نوفمرب  02املؤرخ 
،  156البنـد  ،  49دورة ،  اجلمعيـة العامـة  ،  املثـل األعلـى األولـيم    ،  49/29قرار رقم: ،  األمم املتحدة )2(

 .03ـ  01ص،  1994جانلي 19املؤرخ 
،  40البنـد  ،  50دورة ،  اجلمعيـة العامـة  ،  املثـل األعلـى األولـيم    ،  50/13قـرار رقـم:   ،  األمم املتحدة )3(

 .03ـ  01ص،  1995جانلي 21املؤرخ 
 بناء عامل سلمي أفضل من خـالل الرياضـة واملثـل األعلـى األولـيم      ،  52/21:  قرار رقم،  األمم املتحدة )4(

 .03ـ  01ص،  1997جانلي  08املؤرخ ،  24البند ،  52دورة ،  اجلمعية العامة
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 .(1)لليونيسف

نايدت األمم املتحدة العمل املشرتك بني الوكـاالت املعنيـة    2003ويف عام 
بتسخري الرياضة ألغرال التنمية والسالم حيث تقوم الرياضة بدور رائـع وكـبري يف   

املمارسة ضـمن إبـارات   تنمية العقلية واالجتماعية ل فراد واجملتمعات السهام واإل
الرياضة مـن أجـل التنميـة    ويف نلس العام أصدرت فرقة العمل تقرير "،  (2)حمددة

مـن  ـ    الذي خلص إىل أن الرياضة والسالم: حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لمللية"
وسـيلة قويـة وفعالـة مـن     ـ    اللعا والنشاط البدني إىل الرياضـة املنيمـة التنافسـية   

 .(3)را  تقدم بشأن األهداف اإلمنائية لملليةحيث التكللة إلح

اختذت اجلمعية العامة لممم املتحدة قـرارًا حـول دور    2003ويف نهاية عام 
 2005الرياضة كوسيلة لتعزيز الصحة والتعلـيم والتنميـة والسـالم وأعلنـت أن عـام      

عـامل   وذكـرت "أن األمـم املتحـدة تنتقـل إىل    ،  سنة دولية للرياضة والرتبيـة البدنيـة  
الرياضة للمساعدة إلحـالل السـالم واجلهـود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة        

"الرياضة هلا من القدرات مـا يسـاعد    بأن األمني العام لممم املتحدةأقر ،  (4)لمللية
 على تنمية إمكانات األفراد واجملتمعات والبلدان فهي تشجع الشـخص علـى النمـو   

،  ى تـذليل احلـواجز الـيت تلـرّبق بـني اجلنســني     وهـي حمـركه هائـل يسـاعد علـ     ، 
وعرضـت   ( 5)وبإمكانها أن متد اجلسور لرتبط بـني جهـات مـا كـان هلـا أن ترتابـط      

الرياضـة   بعنـوان "  2004اليونيسيف مناقشتها عن الرياضة يف منشور صـدر يف عـام   
وقد وّثق هذا املنشور كيف تدمج اليونيسف قوة الرياضـة والرتفيـه    والرتفيه واللعا"

وت ــوير يــراكات مــن أجــل مشــاركة ،  واللعــا وإمكانياتهــا يف الــربامج الق ريــة
وتعبئــة احلكومــات لوضــع ،  اللتيــات واللتيــان يف امليــادين واملالعــا الرياضــية

 .(6)اسرتاتيجيات ياملة لضمان االعرتاف حبق كل بلل يف اللعا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ الرياضة واألمم املتحدة،  UNICEFالتنمية أجل من الرياضة )1(
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports 44346 ـ.html2015/09/12 ـ(  

 05ـ  03ص،  الرياضة والتسامح والسالم،  نعمان عبد الغين )2(
http://www.setifnews.com/?p=111082015/09/13 ـ(   

،  بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضـة واملثـل األعلـى األولـيم     ،  54/34قرار رقم: ،  األمم املتحدة )3(
 03ـ  01ص،  2000جانلي  18املؤرخ ،  22البند ،  54دورة ،  اجلمعية العامة

 تاريخ الرياضة واألمم املتحدة،   UNICEFالتنمية أجل من الرياضة )4(
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports 44346 ـ.html2015/09/12 ـ(  

 ت وير قسم خدمات الشبكة العاملية  ،  اليوم الدولي للرياضة من اجل التنمية والسالم© األمم املتحدة )5(
http://www.un.org/ar/events/sportday/)2015/10/03( 

 تاريخ الرياضة واألمم املتحدة،   UNICEFالتنمية أجل من الرياضة  )6( 
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports 44346 ـ.html2015/09/12 ـ(  

http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
http://www.setifnews.com/?p=11108
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
http://www.un.org/ar/aboutun/
http://www.un.org/ar/aboutun/
http://www.un.org/ar/aboutun/copyright/
http://www.un.org/ar/events/sportday/
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
http://www.unicef.org/arabic/sports/sports_44346.html
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املتحدة يف خمتلف أحناء العامل على بناء السالم من خـالل   األمم قامتوقد 
 الرياضة بإياعة ثقافة السالم والتسامح وتعزيـز التنميـة هلـذا قامـت األمـم املتحـدة      

ذا هلـ و (1)تدابري متضافرة للعمل على إقامة يراكة عامليـة مـن أجـل التنميـة     باختاذ
من أجل بنـاء عـامل    2005نوفمرب 03املؤرخ يف  60/08املتحدة رقم:  األممجاء قرار 

سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثـل األعلـى األولـيم  تتمثـل يف نـص القـرار       
اإلمنائيـة   األهـداف  بلـوغ  يف البدنيـة  والرتبيـة  الرياضـة  إسـهام  اعتبارهـا  يف تضـع  "وإذ

 األلليـة  بشـأن  ةاملتحـد  األمـم  إعـالن  يف الـواردة  األهداف فيها مبا،  دوليا عليها املتلق
 والرتبيـة  الرياضـة  أن تالحـ   وإذ،  والسـالم  بالتنميـة  املتعلقـة  ن اقا األوسع واألهداف

 والكتسـاب  والبدنية الصحية للتنمية رئيسية أداة ويشكل احلياة مدى يدوم نشاط البدنية

 الرياضـة  بـأن  تعـرتف  وإذ،  الثقافـات  بـني  واحلـوار  االجتمـاعي  للرتابـط  الال مة القيم

 التسـامح  تعزيـز  أجـل  مـن  والتعـاون  للتضامن اللرص يئةته تست يعان البدنية والرتبة

 املالئمـة  واالسـتجابة  اجلنسـني  بـني  واملسـاواة  االجتماعيـة  واملسـاواة  السالم وثقافة
املتحـدة   األمـم  تعـرتف  كمـا و (2)والتـواؤم  وللحـوار  للمعـوقني  ا اصة لالحتياجات

الرياضـة بوصـلها وسـيلة لتعزيـز     ،  61/10قـرار رقـم:    مـن خـالل   بأهمية الرياضـة 
 يئـة ته مـا نهيـأ  مـن  البدنيـة  والرتبية الرياضة بأن "،  التعليم والصحة والتنمية والسالم

 االجتماعية واملساواة السالم وثقافة التسامح تعزيز أجل من والتعاون للتضامن فرص

 للمعـوقني  ا اصـة  لالحتياجـات  املالئمـة  االستجابة وكلالة اجلنسني بني واملساواة

الرياضـة يف خدمـة    تعتـرب بل ،  (3)والوئام االجتماعي والتالحم الثقافات بني واحلوار
يف الـربط بـني    كـويف عنـان  ويعود اللضل إىل األمني العام لممـم املتحـدة    السالم

وكـان  ،  من استحدث منصا سلري فوق العادة للرياضـة  ولأ وفه،  الرياضة والسالم
خاصة وأنه على قناعة تامـة  ،  أول من يغل هذا املنصا أدولف أوغيالسويسري 

ولكـن  ،  (4)بإمكانية أن تلعا الرياضة دورا إجيابيا يف التنمية والبحـث عـن السـالم   
لـذا  ،  رياضـة وللعـا  لال ا يتم جتاهـل وعـدم احـرتام اآلخـرين    حتى اليوم وكثريا م

يـة لكافـة اللئـات مـن املنشـات الرياضـية       التحت والـبين نـوفر اإلمكانيـات    أنجيا 
اجلنسني ول فـراد العـاديني والغـري عـاديني لغـرل       ولكلى األخرىواملستلزمات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرياضة من أجل التنمية،  اليونسف )1(

 http://www.unicef.org/arabic/football/33765 33811 ـ.html)2015/10/21( 
،  بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضـة واملثـل األعلـى األولـيم     ،  60/08قرار رقم: ،  املتحدة األمم )2(

 03ـ  01ص،  2005نوفمرب  03املؤرخ يف ،  48البند ،  60دورة ،  اجلمعية العامة
،  والصـحة والتنميـة والسـالم   الرياضة بوصـلها وسـيلة لتعزيـز التعلـيم     ،  61/10قرار رقم: ،  املتحدة األمم )3(

 .03ـ  01ص،  2006نوفرب  03املؤرخ ،  49البند،  61دورة ،  اجلمعية العامة
رسـالةه محلـها إىل   ،  "كـرة القـدم ميكـن أن حتمـل السـالم     ،  سلري األمم املتحدة للرياضة أدولـف أوغـي   )4(

 ـ  http://www.swissinfo.ch/ara (97/09/2015املنابق الللس ينية وإسرائيل

http://www.unicef.org/arabic/football/33765_33811.html(21/10/2015)
http://www.unicef.org/arabic/football/33765_33811.html(21/10/2015)
http://www.swissinfo.ch/ara/
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 . (1)االجيابية توجهاتهماستيعاب اكرب عدد من املشاركني و يادة 

 :لرتبية البدنية والرياضيةلمم املتحدة األ نظرة

والسـالم هـو فرصـة ميكـن أن     يعترب اليوم الدولي للرياضة من أجل التنميـة  
وما ميكـن أن تقـوم بـه تلـك األلعـاب      ،  تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لمللية

 الرياضية من تعزيز السالم والتنمية وتهيئة جو من التسامح والتلاهم.

أن تعـز  التعـاون   ،  الرياضة وسيلة للتعليم والتنميـة والسـالم   وصفوميكن 
د احمللـي  يواإلدماج االجتماعي والصحة علـى الصـع   والتضامن والتسامح والتلاهم

والوبين والدولي ويلهم اجلميع القيم اجلوهرية للرياضة على سبيل املثال العمـل  
وهلـذا فمـن   ،  اجلماعي والنزاهة واالنضباط واحرتام ا صم واحـرتام قواعـد اللعبـة   

 لسلمي.املمكن تسخريها يف النهول بالتضامن والتماسك االجتماعي والتعايش ا

 ودعت اجلمعية العامة لممم املتحدة كال من الدول ومنيومة األمم املتحـدة 
 ـ   خباصة مكتا األمم املتحدة املعين بتسخري الرياضـة ألغـرال التنميـة والسـالم    

واملنيمات الدوليـة املختصـة واملنيمـات الرياضـية الدوليـة واإلقليميـة والوبنيـة        
 ـ   ات غـري احلكوميـة والق ـاع ا ـاص    مبـا يف ذلـك املنيمـ   ـ   واجملتمع املدني

ومجيع اجلهات املعنية األخرى إىل التعاون واالحتلال باليوم الدولي للرياضة مـن  
 .(2)أجل التنمية والسالم والتوعية به

 األمـم  ومنيمـة  وبراجمها وصناديقها املتحدة لممم الرئيسي بالدور تعرتف وإذ
 التنميـة  تعزيـز  يف األخـرى  املتخصصـة  والوكـاالت  والثقافـة  والعلم للرتبية املتحدة

وهـذا مـا جـاء    ،  الق رية براجمها خالل من البدنية والرتبية الرياضة بريق عن البشرية
بناء عـامل سـلمي أفضـل مـن خـالل الرياضـة       ،  58/06املتحدة رقم:  األممقرار به 

والسـالم  وجاء اليوم الدولي للرياضة من أجل التنميـة  ،  ( 3)واملثل األعلى األوليم 
لتسليط الضوء على الدور الذي ميكن للرياضـة أن تؤديـه يف سـبيل حتقيـق التقـدم      
والتغيري املستدامني وذلك ملا متلكه الرياضة من القـدرات مـا يسـاعد علـى تنميـة      

 إىل،  فهـي تشـجع الشـخص علـى النمـو     ،  إمكانات األفراد واجملتمعـات والبلـدان  
،  ل احلـواجز الـيت تلـرِّق بـني اجلنسـني     حمركه هائل يساعد على تـذلي  أنهاجانا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 =11108http://www.setifnews.com/?p 05ـ    03ص،  الرياضة والتسـامح والسـالم  ،  نعمان عبد الغين )1(

(13/09/2015 . 
 اليوم الدولي للرياضة من اجل التنمية والسالم ، ت وير قسم خدمات الشبكة العاملية  © األمم املتحدة )2(

ww.un.org/ar/events/sportday/http://w(03/10/2015)  
، بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضـة واملثـل األعلـى األولـيم  ،      58/06األمم املتحدة ، قرار رقم:  )3(

 01، ص 2003نوفمرب  03، املؤرخ  23، البند ،  58اجلمعية العامة ، دورة 

http://www.setifnews.com/?p=11108
http://www.un.org/ar/aboutun/
http://www.un.org/ar/aboutun/
http://www.un.org/ar/aboutun/copyright/
http://www.un.org/ar/events/sportday/
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 1 .وبإمكانها أن متد اجلسور لرتبط بني جهات ما كان هلا أن ترتابط لوالها

وهذا ما يقره تصريح أمني عام األمم املتحدة آنـذاك "كـويف عنـان" يف قولـه     
"وإننا يف األمم املتحدة نعلم أن الرياضة لغة عاملية توحد اجلماعـات واألمـم مبـا    

،  والنهـول بالصـحة  ،  االنقسامات كما تساهم الرياضة يف متكني الشبابيتخ ى 
،  وترسيخ قيم األمم املتحدة مثل املسـاواة واالحـرتام املتبـادل والتنـافس الشـريف     

وحتقيـق  ،  والدفع بالتغيريات االجتماعية،  وتساعدنا الرياضة يف نشر رسائل السالم
ليوم الدولي الضـوء علـى اإلمكانيـات الـيت     وسيلقي هذا ا،  األهداف اإلمنائية لمللية

وتعزيز التضامن علـى  ،  وإ الة احلواجز،  تتيحها الرياضة للنهول حبقوق اإلنسان
،  حنتاج إىل أن يكون مجيع الالعبني يف امليـدان ،  الصعيد العاملي ولبلوغ أهدافنا

من حكومات ومنيمـات دوليـة وق ـاع رياضـي وجمتمـع مـدني وجهـات عديـدة         
وأحث مجيع موابين العامل على االنضـمام إىل هـذه احلركـة املتعاظمـة     ،  أخرى

 .(2)وااللتحاق بلريقنا من أجل تسخري إمكانات الرياضة لبناء عامل أفضل للجميع"

تلعا الرياضة دور رئيسي يف تغّذية اجملتمع من خالل خلق ثقافة حتيـى   
م املتبـادل واإلنصـاف بكـل    كاملساواة وقبول القواعد واالحـرتا ،  فيها القيم األساسية

وخاصة الشـباب واأليـخاص   ،  تقدير وهي تساعد أيد اللئات ضعلًا يف اجملتمع
ومن ضمن ذلك أنها تتـيح هلـم اللـرص    ،  على التمتع حبقوق اإلنسان،  إلعاقةوا ذو

وهـذا أمـري يسـاهم يف    ،  اآلمنة لالخنراط يف برامج الرتبية البدنية واألنش ة الرياضية
أما صناعة الرياضـة  .  تمع ويزيد من حتمسهم لاللتحاق باملدارسدجمهم يف اجمل

ــا ــة    ،  مــن جانبه ــة البيئ ــوعي بأهمي ــز ال ــام يف تعزي ــدور ه ــوم ب ــا أن تق ــإن عليه ف
املتحدة ما يقوم به الرياضيون يف مجيـع   األممكما تنايد ،  واملمارسات املستدامة

 حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة    هود الراميـة إىل اجلأحناء العامل لدعم األمم املتحدة يف 
ولكن ال يـزال هنـاك الكـثري    ،  لمللية. فقد حتققت العديد من املكاسا امللحوظة

املتحدة على إعداد خ ة جديدة للتنمية ملـا   األممولذا عكلت ،  مما يتعني القيام به
سـنيل نت لـع   ،  تتضمن جمموعة من األهداف اإلمنائيـة املسـتدامة  ،  2015بعد عام 
 .من الدعاة إىل بناء عامل أفضل للجميع،  رجاال ونساء،  يكون الرياضيونإىل أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6العام لممم املتحدة ، رسالة مبناسـبة اليـوم الـدولي للرياضـة مـن أجـل التنميـة والسـالم ، اإلثـنني           األمني )1(

 2015نيسان/أبريل 
http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1216 2015/09/25 ـ(  

 6األحـد  ،  رسالة مبناسبة اليوم الـدولي للرياضـة مـن أجـل التنميـة والسـالم      ،  العام لممم املتحدة األمني )2(
  2014http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsIDنيسان/أبريل 

 
  

http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1216
http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID
http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID
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املتحد بتعزيـز الـدور الـذي تؤديـه      األممومبناسبة هذا اليوم الدولي تعهدت 
الرياضة يف اجملتمعات يف مجيـع أحنـاء العـامل هلـذا يقـول "كـويف عنـان":"فنحن        

ومنيمـات دوليـة ومنيمـات    حباجة إىل أن ينضم اجلميع إىل صلوفنا: حكومـات   
غري حكومية وغريها كثري ولنسخِّر الرياضة يف سبيل املسـاعدة علـى إقامـة عـامل     

 .(1)ينعم فيه اجلميع مبزيد من الصحة والسعادة واال دهار

 املتحدة لدعم الرتبية البدنية والرياضية حتقيق األمم أصدرتهاالقرارات اليت 

 : التنمية والسالم

: الذي يقـر انـه ينبغـي     ق الدولي للرتبية البدنية والرياضيةامليثالقد ورد يف 
األساسـية   اإلنسـانية الرتبـوي وتعـز ا القـيم     اللرتبية البدنية والرياضية أن تدعم دوره
كما يؤكد على دور الرتبية البدنية والرياضـية  ،  وهي من لق التنمية الكاملة للشعوب

فيال عـن تعزيـز املنافسـة النزيهـة     ،  على تعزيز التقارب بني الشعوب وبني األفراد
،  وكرامتـه  اإلنسـان والتضامن من رو  اإلخاء واالحرتام والتلاهم واالعرتاف بسالمة 

يضع يف االعتبار تنوع أيكال التـدريا والتعلـيم ويالحـ  مـع ذلـك أنـه علـى         إذ
الرياضـة فأنـه يبـدو واضـحا أن وظـائف الرتبيـة البدنيـة         الـبين الرغم مـن اخـتالف   

اضـية ليسـت قاصـرة علـى جمـال البـدن والصـحة وحـده يف التنميـة الكاملــة          والري
جاء هذا امليثاق ليوضح اجلهود اليت يتعني بـذهلا كـي يتحـول احلـق يف     ،  ل نسان

حقيقـة واقعيـة بالنسـبة للبشـر مجيعـا وينـوه بأهميـة         إىل الرتبية البدنية والرياضـية 
عـن الرتبيـة    ولةئاملسـ احلكوميـة  التعاون بني املنيمات الدوليـة احلكوميـة والغـري    

 السالم وقيام الصداقة بني الشعوب. إقرارالبدنية والرياضية من اجل 

تنمية الرتبيـة البدنيـة والرياضـية يف خدمـة التقـدم       إىليهدف امليثاق الدولي 
البشري وتعزيز تقدمها وحث احلكومات واملنيمات غـري احلكوميـة املتخصصـة    

 على االهتداء به ونشره على ن اق واسـع وت بيقـه   نلسهمأواملربني واألسر واألفراد 
تعزيــز دور  إىلوحيتــوي هــذا امليثــاق علــى جمموعــة مــن املــواد الــيت تهــدف ، 

 الرياضة ومن بني هذه املواد هي:

 .للمةتمع  أساسيممارسة الرتبية البدنية والرياضية حق  إن: 1املادة

بية البدنية والرياضـية ال  يف ممارسة الرت أساسيحق  إنسانلكل  أنهذا يعين 
النيـام التعليمـي ويف    إبـار غنى عنه لتنمية القدرات والبدنية والذهنية واملعنوية يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6 االثـنني ،  رسالة مبناسـبة اليـوم الـدولي للرياضـة مـن أجـل التنميـة والسـالم        ،  العام لممم املتحدة األمني )1(

 =1216http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID 2015نيسان/أبريل 

http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1216
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تتـا  لكـل فـرد حسـا      نأ كمـا ينبغـي   ،  للحيـاة االجتماعيـة   األخـرى  تاجملاال
ــع   ــده مجي ــد الرياضــية الســائدة يف بل ــاتالتقالي ــة   اإلمكاني ــة البدني ملمارســة الرتبي

جانـا   إىل،  الرياضـي الـذي ينمـي مواهبـه     األداءمستوى  إىلوالرياضية والوصول 
ــوفري اليــروف ا اصــة   ــنشءت ــيهم ،  لل ــالمبــن ف ــل التمــدرس   األبل يف ســن قب

وللمتقدمني يف السن واملعوقني لتمكينهم مـن التنميـة يخصـياتهم تنميـة متكاملـة      
 جاتهم .واحتيا تتالءمبلضل برامج الرتبية البدنية والرياضية 

من عناصر الرتبية  أساسيا: ان الرتبية البدنية والرياضية عنصرا 2املادة 

 املستدمية يف االطار التعليمي الشامل 

تنميـة قـدرات اللـرد وإرادتـه      إىلينبغي ان تهدف الرتبيـة البدنيـة والرياضـية    
وضب ه لنلسه وتعزيز اندماجـه الكامـل يف اجملتمـع وان يكلـل ل نسـان مواصـلة       

التعلـيم الشـامل والـدائم     إبـار به البـدني وممارسـة الرياضـة بـوال حياتـه يف      نشـا 
تساهم الرتبية البدنية والرياضية على مستوى اللرد يف حل  الصـحة  ،  والدميقرابي

ملتاعا احليـاة   اإلنساناللراغ ب ريقة مليدة ودعم مقاومة  أوقاتوحتسينها ويغل 
 إثـراء رتبيـة البدنيـة والرياضـية عامـل     على مستوى اجملتمع تشـكل ال  ماأ،  احلديثة

للعالقات االجتماعية وتعز  الرو  الرياضـية وللحيـاة يف اجملتمـع لـذا يلضـل ان      
يلسح نيام تعليمي للرتبيـة البدنيـة والرياضـية املكـان واألهميـة الال مـني لتحقيـق        

 . للرتبية األخرىالبدنية والعناصر  األنش ةالتوا ن ودعم الروابط بني 

 األفــرادتلــيب بــرامج الرتبيــة البدنيــة والرياضــية احتياجــات    أن: ينبغــي 3املــادة 

ــن   :واجملتمــع  ــد م ــدادالب ــات     إع ــق احتياج ــة والرياضــية وف ــة البدني ــرامج الرتبي ب
ــة      ــية والثقافي ــروف املؤسس ــا الي ــة وحس ــا وخصائصــهم اللردي ــرتكني فيه املش

تع ـى هـذه    أننبغـي  واالجتماعية واالقتصادية واملناخية السائدة يف كل بلد كمـا ي 
الربامج األولوية الحتياجات اجلماعات احملرومة يف اجملتمع ولكي تسـهم بـرامج   

عملية الرتبية الشـاملة كخلـق عـادات وأمنـاط مـن       إبارالرتبية البدنية والرياضية يف 
 وذلك بلضل مضمون الربامج املقررة هلا   اإلنسانالسلوك تساعد على تلتح 

لدولي شرط لتحقيق التنميـة الشـاملة واملتوازنـة للرتبيـة     التعاون ا إن: 10املادة 

جيا للدول واملنيمات الدولية واإلقليميـة حكوميـة كانـت ام     : البدنيـة والرياضـية  
ت لــع مبســؤولية وأهميــة الرتبيــة البدنيــة والرياضــية يف التعــاون  إنغــري حكوميــة 

تكون دوافع التعاون الدولي من اجـل   أنوتستلزم  األبرافالدولي الثنائي واملتعدد 
صاحل املشـرتكة يف هـذا اجملـال الرتبيـة البدنيـة      املتعزيز التنمية الذاتية النابعة عن 

والرياضية وهي مبثابة اللغة العامليـة لنشـر السـالم الـدائم واالحـرتام لتهيـئ بـذلك        
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 . (1)شكالت الدوليةاملمناخا يساعد على حل 

منيمـة   إبـار نشـأ يف   الرتبية البدنية والرياضـية: لصندوق الدولي للتنمية ـ  
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة صندوق دولي للتنمية الرتبية ورياضـية وتتمثـل    األمم

األهداف الصـندوق يف ختصـص املـوارد لتعزيـز تنميـة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية         
لللرد وكعامل مـن   للجميع كجزء ال يتجزأ من الرتبية املستدامة والتنمية املتناسقة

عوامل تكامل اجملتمع وتقدمه ودعم السالم والصداقة والتلاهم واالحـرتام املتبـادل   
بني الشعوب والتعاون الدولي وحتقيقا هلذه الغاية تستخدم مـوارد الصـندوق لتنميـة    

 التعاون اللكري والتقين واملالي والسيما يف اجملاالت التالية:

رامج للتنميـة الرتبيـة البدنيـة والرياضـية     وضع اسـرتاتيجيات وسياسـات وبـ   ـ 
 على املستوى الوبين واإلقليمي والدولي.  

إنشاء ودعم مؤسسات والبنى واملرافق اليت تستهدف التنميـة الرتبيـة البدنيـة    ـ 
 والرياضية وتعزيز ممارستهما وتدريا األخصائيني .

زيز الدراسـات  توعية اجلمهور بأهمية الرتبية البدنية والرياضية للجميع وتعـ 
والبحــوث والتجــارب يف كـــل اجلوانــا العلميــة والرتبويـــة والبدنيــة وال بيـــة      

واملعـدات وأسـاليا واألفكـار اجلديـدة      األساسـية واالجتماعية واالقتصـادية وبنـى   
ــة    أنعلــى  ــة البدني يوجــه اهتمــام بتنيــيم اجتماعــات لميــخاص املعنــيني بالرتبي

 . (2)والرياضية وتبادهلم للخربات والتنمية

 أن : االتفاقيــة الدوليــة للمناهضــة الفصــل العنصــري يف األلعــاب الرياضــة      ـــ  
ــري   ــة تش ــة العام ــا  إىلاجلمعي ــؤرخ يف  32/105قراره ــمرب  14امل ــذي  1977ديس ال

 الدولي ملناهضة اللصل العنصري يف األلعاب الرياضية . اإلعالناعتمدت فيه 

فيـه مـن    أقرتالذي  1984ديسمرب  13املؤرخ يف  29/72قرارها  إىلتشري  إذ
املتحــدة اتلاقيــة الدوليــة للمناهضــة اللصــل العنصــري يف األلعــاب  األمــماللجنــة 
اجلمعيـة العامـة يف    إىلالتواصل عملها بغية تقـديم مشـروع االتلاقيـة     أنالرياضية 
وإذا تؤكـد مـن جديـد تأييـدها الغـري املشـروط للمبـدأ االوملـ           األربعنيدورتها 

 وألديانـة  ا) وأالعنصـر   أساسالقائل بأنه ال ينبغي السما  بأي نوع من التميز على 
الرياضـية   األنشـ ة ملعيار الوحيـد يف  ا ويكون ه أننتماء السياسي والتلوق ينبغي ا(

 إفريقيـا عنصـري يف جنـوب   مع ضرورة عمل دولي متضافر لتحقيق عزلة النيـام ال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـجالت  ،  امليثاق الدولي للرتبية البدنيـة والرياضـية  ،  يونسكوـ   املتحدة للرتبية والعلم والثقافة األمميمة من )1(
   33ص،  1978رب منوف 28 أكتوبر 24قرارات باريس املؤرخ ،  األولاجمللد ،  20املؤمتر العام الدورة 

   38املرجع السابق ، ص )2(
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ولـذا تأخـذ يف اعتبارهـا    ،  األخـرى يف جمال الرياضة الدولية فضال عن اجملاالت 
الدولي ملناهضة اللصل العنصري يف األلعـاب الرياضـة الـذي اعتمدتـه      اإلعالن نأ

يؤكد رمسيا ضرورة القضاء اللصل العنصـري   1977ديسمرب  14اجلمعية العامة يف 
على وجه السرعة وهي مصممة علـى اعتمـاد مجيـع التـدابري      يف األلعاب الرياضية

الال مة إل الة ممارسة اللصل العنصري يف األلعـاب الرياضـة وتعزيـز االتصـاالت     
 . (1)املبدأ االومل  أساسالرياضة الدولية القائمة على 

املتحدة لدعم الرتبية البدنية والرياضية  األمماالجراءات اليت قامت بها ـ 

  : والسالم التنمية ألغراض

 )اليونيسـيف(  لل لولـة  املتحـدة  األمـم  منيمـة  ويـددت  الرياضة والطفولـة: ـ 
 األبلـال  ومسـاعدة  الق ريـة  الـربامج  يف أللعـاب ا و الرياضـة  دمـج  علـى  أكرب بدرجة

 احملليـة  تهمجمتمعـا  يف انـدماجهم  و يادة صحية حياة أسلوب اتباع على احملرومني
 ألغـرال  الرياضـة  تسـخري  بشـأن  عامليا اسرتاتيجيا إبارا اليونيسيف منيمة ووضعت
 أيضـا  اليونيسـيف  وقامـت ،  العـامل  يف تهمشـا  األكثر األبلال إىل الوصول بغية التنمية
 األوملبية األلعاب مع الرمسي التحالف :خمتللة منها عاملية يراكات وجتديد بتوقيع

أبلـال   إىل الوصـول  يف للمسـاعدة  القـدم  لكـرة  بريـلونة  نـادي  والتـزام  أ ا اصـة 
 األبلـال  حقوق ومحاية لتعزيز لربا يليا وغ وفالمني أسد ريغات أ ونادي مدرسة16

 الشـعلة  تسـليم  مراسـم  يف رعايـة املشـاركني   ومشلـت ،  الرياضـة  يف واملـراهقني 
 املتحـدة لل لولة)اليونيسـيف( يف   األمـم  منيمـة  مكتـا  مـن  املقـدم  الدعم األوملبية
 (2)العاملي اإلهلام”برنامج بلدان من الشبابية القيادات من لعشرين املتحدة اململكة

وتساعد الرياضة والرتويح واللعا يف حتسـني صـحة األبلـال يف خمتلـف     
كمـا أنهـا   ،  وت ّور عقوهلم وتنّمي أجسادهم وللرياضة تـأثري خـاص  ،  أحناء العامل

واجلسـدية وهـي متـنح    قادرة على تغـيري حيـاة اإلنسـان بتحسـني سـالمته النلسـية       
إحساسًا باالنتماء وباالرتبـاط لميتـام وأبلـال الشـوارع واحملـاربني السـابقني مـن        
األبلال وتلعلِّم كيلية العمل كلريق كما تلعلِّم املشاركة واالنضـباط واحـرتام اللعـا    

 .(3)وفق القواعد احملددة

 اجلـزر " منتـدى  تنيـيم  يف العاملية الصحة منيمة وياركت الرياضة والصحة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ   53، ص 1985ديسمرب  10، املؤرخ  111، اجللسة العامة  40دورة األمم املتحدة ، اجلمعية العامة ، )1(
أوت 09، املـؤرخ   12، البند  67األمم املتحدة ، اجلمعية العامة ، الرياضة من أجل التنمية والسالم ، الدورة )2(

 . 18،  17، ص 2012
 . اليونسف ، الرياضة من أجل التنمية )3(

http://www.unicef.org/arabic/football/33765 33811 ـ.html)2015/10/21(  

http://www.unicef.org/arabic/football/33765%20ـ%2033811.html%20(21/10/2015)
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 جانـا  إىل،  2012 يف مـارس  بأسـرتاليا  بريسـبان  يف الرياضـة"  بريـق  عـن  الصحية

 والرياضـة  الصحة و ارات بني إقليمي منرب إقامة بغرل،  األسرتالية احمللية السل ات

 وواصـلت  املعديـة  غري األمرال من الوقاية على للمساعدة اهلادئ احمليط من قة يف

 بالنشـاط  للتوعيـة  بـرامج  وتنليـذ  لوضـع  الدوليـة  األوملبيـة  اللجنة مع العمل املنيمة

 والوقايـة  البـدني  النشـاط  تشجيع يف الرياضية اللوا م ق اع وإليراك والرياضة البدني

 2011 عـامي  يف السـمنة  بشأن األمريكية الدول مؤمتر وعلقد املعدية غري األمرال من

 عناصـر  مـن  عنصـرا  بوصله البدني النشاط تشجيع اسرتاتيجيات على للوقوف 2012و

 .بذلك للقيام اللعالة واألساليا األبلال لدى السمنة من الوقاية

 املتحـدة  لممـم  والزراعـة  األغذيـة  منيمـة  ومّددت الرياضة واألمن الغذائي:ـ 

 يف يـارك ،  أوروبـا  ويف اجلـوع  ملكافحـة  للمحرتفـني  القـدم  كرة املعنونة محلتها
 أحنـاء  خمتلـف  يف بلـدا  16 مـن  للمحرتفـني  القـدم  لكـرة  نـادي  300مـن   الثالثة الدورة
 سـنويا  العاملي األغذية يوم يف اجلوع مكافحة أجل من العدو مبادرة ونليِّمت،  أوروبا
 للمجتمع . مشاريع أجل من األموال وجلمع التغذية وسوء باجلوع للتوعية

 الـذي ،  والبيئـة  والصحة للنقل األوروبية البلدان برنامج وقام الرياضة والبي:ة:ـ 

 بتنيـيم ،  2009 عـام  منـذ  أوروبـا  يف العامليـة  الصحة منيمة مكتا تسيريه يف يشرتك

 الـدراجات  ركـوب  تشـجيع  يف الرئيسـية  عناصـرها  أحـد  يتمثـل  دولية عمل حلقات

 املتحـدة  األمـم  برنـامج  وواصل،  احلضرية املنابق يف للتنقل ومأمون صحي كبديل

 خـالل  مـن  الرياضـية  املناسـبات  ومنيمي الرياضية اهليئات إيراك على العمل للبيئة

 املتحـدة  األمـم  برنـامج  من كل نيم،  2011 عام ويف والبيئة بالرياضة املعين برناجمه

 يف والبيئـة  بالرياضـة  املعين" التاسع العاملي املؤمتر الدولية األوملبية واللجنة للبيئة
،  بالنمسـا   إنزبروك يف 2012 لعام للشباب الشتوية األوملبية األلعاب وخالل، الدوحة"

 وفيمـا  البيئـي  الـوعي  لزيـادة  األوجـه  متعـددة  أنشـ ة  للبيئـة  املتحدة األمم برنامج نيم
 حكومـة  للبيئـة  املتحـدة  األمـم  برنـامج  أيـرك ،  املقبلـة  الضـخمة  املناسبات لص
 الشـتوية  األوملبية األلعاب ختضري عملية يف احمللية،  التنييم وجلنة الروسي االحتاد

 الرياضـة  و ارتـي  مـع  تلـاهم  مـذكرة  ووقـع  2014 عـام  يف سويي يف تنييمها املقرر
 لكـرة  الـدولي  االحتـاد  ينيمـه  أن املقرر العامل كأس ضريحت بشأن الربا يل يف والبيئة
 األوملبيـة  اللجنـة  مـع  أيضـا  للبيئـة  املتحدة األمم برنامج وتعاون  .2014 عام يف القدم

 االحتـاد  ومـع ،  والبيئـة  الرياضـة  لـص  فيمـا  21 للقرن أعماله جدول لتنلتح الدولية
 .ينيمها اليت املناسبات خالل البيئي الوعي لتعزيز النارية للدراجات الدولي

 املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـن  كـل  وايـرتك  : الرياضة وحماربة مرض االيدزـ 
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 املكتسـا  املناعـة  نقـص  متال مـة /البشـرية  املناعـة  نقـص  بلريوس املعين املشرتك
 2011 عـام  يف القـدم  لكـرة  خرييـة  مباراة تنييم يف الروسي االحتاد وحكومة )اإليد (

 .روسيا يف البشرية املناعة نقص بلريوس املصابني واألبلال النساء لدعم

 املناعـة  نقـص  بلـريوس  املعـين  املشـرتك  املتحـدة  األمـم  برنـامج  وحشـد 
 قـادة  مـن  قائـدا  24 و الوبنيـة  األوملبية اللجان رؤساء من رئيسا 37 دعم اإليد /البشرية

 فيهـا  تنعـدم  الـيت  الربنـامج  رؤيـة  بدعم تعهدات وقعوا حيث،  الوبنية الرياضية اللرق

 بااليـد   املرتب ـة  الوفيـات  وتنعـدم  البشرية املناعة نقص بلريوس اجلديدة اإلصابات
 العـ   بـني  بالتنسـيق  املـذكور  الربنـامج  وقام،  احلمراء الب اقة محلة بدعم وتعهدات
 اإلصـابة  مـن  الوقايـة  علـى  تركـز  الـيت  األنشـ ة  مـن  سلسـلة  يف للمشاركة الكريكيت
 نقـص  بلـريوس  املـرتب ني  والتمييـز  الوصم ومناهضة البشرية املناعة نقص بلريوس
 كـأس  ”عنـوان  حتـت  2012 لعـام  لممـم  أفريقيـا  كأس مناسبات أثناء البشرية املناعة

 لكـرة  األوروبيـة  الب ولـة  بـزخم  املشروع كما استعان،  اإليد  دون من لممم أفريقيا

 البشـرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  اإلصـابة  مـن  الوقاية يعز  لكي 2012لعام  القدم

 وإيـراك ،  اجلنسـني  بـني  واملسـاواة ،  البيئـة  ومحايـة ،  العنـف  ومنـع ،  بـه  والتوعية

  .أوكرانيا يف الريلية املنابق يف حمللية ا متعاتلمجا

 املتحـدة  األمـم  ملراكـز  العامليـة  الشـبكة  وقامـت  :اإلعاقاتالرياضة وذوي ـ 

 ألغـرال  الرياضـة  تسـخري  عمليـة  تـرب   الـيت  األنشـ ة  من عدد ودعم بتنييم ل عالم

 ل دمـاج  الوبنيـة  الـربامج  أجـل  مـن  القـدم  كـرة  ألعاب ذلك يف مبا،  والسالم التنمية

 أجـل  مـن  السـباق  ”و أأذربيجـان  يف العاملية السالم وألعاب أأسرتاليا يف االجتماعي

 كـرة  ولعبـة  أفرنسـا  يف اإلعاقـة  ذوي األيخاص حقوق التلاقية يروج الذي  “اإلدماج

 مـن ،  لبنـان  يف املاراتون سباقات وأحد أ “السالم أجل من نلعا ”يعار حتت السلة

 املتعلقـة  األنشـ ة  مـن  بعـدد  السـالم  بنـاء  دعـم  مكتا وإذ بلع،  أخرى أنش ة مجلة

 إنشـاء  السـالم  بنـاء  صـندوق  املستدام و َمو ل السالم لتعزيز وسيلة باعتبارها بالرياضة

 مـول  كمـا ،  األهليـة  سـرياليون  حـرب  ضـحايا  من ملبتوري األبراف رياضية مراكز

 يف سـرياليون  انتخابـات  خـالل  السياسي التسامح وتشجيع العنف نبذ لتعزيز مشروعا
 حمليـة  جمتمعـات  يف القـدم  كـرة  دورات نيمت،  املشروع هذا إبار ويف 2012 عام

 الربنـامج  دعـم  اليونيسيف بعنوان حبثي مشروع جانا تصميم إىلللعنف  بنبذ تدعو

 . لندن يف 2013لعام  للمعوقني األوملبية واأللعاب الدولي

 لتعزيـز  اللرصة 2012 لعام للمعوقني األوملبية لملعاب لندن دورة كما أتاحت
 مـن  العديد وترتبط املتحدة األمم ألهداف للرتويج بأنش ة والقيام وتلعيلها الشراكات
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،  الدوليـة  األوملبيـة  اللجنة مع واتلاقات نش ة يراكة بعالقات املتحدة األمم مؤسسات
 الدوليـة  اللجنـة  ومع،  2009 عام يف العامة اجلمعية لدى دائم مراقا مركز ملنحت اليت

لـدى اجمللـس     خـاص  استشـاري  مبركـز  تتمتـع  اليت،  للمعوقني األوملبية لملعاب
 ومستشـاره  العـام  األمـني  مـن  كـل  يارك وقد،  2008 عام منذ واالجتماعي االقتصادي
 مـن  2012 لعـام  األوملبيـة  لملعـاب  لنـدن  بدورة ترتبط عامة مناسبات عدة يف ا اص
 كمـا ،  الدور هذا وتعزيز والسالم التنمية جهود يف الرياضة دور على الضوء إلقاء أجل
 األنشـ ة  ومشلـت  األوملبيـة  الـدورة  افتتـا   وحلـل  الشـعلة  تسـليم  مراسـم  يف ياركا
  األنشـ ة  مـن  سلسلة يف احلسنة للنوايا والزراعة األغذية منيمة سلراء مشاركة األخرى

 املنشـ ات  مكافحـة  عـن  وثـائقي  للـيلم  اليونسـكو  قدمتـه  الـذي  املشـرتك  والعـرل 
  .نلسه املوضوع عن رسومات سلسلة وتو يع

 الالجـئني  وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة وأدجمت الرياضة والالج:ني:ـ 

 مدرسـة  699 عـددها  البـال   مدارسها يف الرياضية الرتبية األدنى الشرق يف الللس ينيني

 القت وقد،  وسورية واألردن ولبنان الغربية والضلة غزة يف تلميذ مليون نصف للائدة

 يف املتمثل الوكالة مشروع إىل وإضافة،   بغزة 2011 عام يف الصيلية جناحا األلعاب
 مدريـد  ريال مؤسسة مع اتلاقا  األونروا ووقعت،  جنني يف القدم لكرة مالعا تشييد

 والضـلة  غـزة  ق ـاع  يف االجتماعيـة  للرياضـات  مـدارس  مثاني إلنشاء 2011 عام يف

 مشروع بتنسيق الالجئني لشؤون املتحدة األمم وقامت،  الللس ينيني الغربية لالجئني

وقـد حـرص سـلري األمـم املتحـدة       ألالجـئني  خميمات إىل رياضية مالبس إرسال
للرياضة يف  يارته إىل املنابق الللس ينية وإسرائيل على تأكيد دعمه الكامل 

ومشــروع مــدارس الكــرة يف ،  الــيت ان لقــت مــن سويســرا،  ملبــادرة جنيــف
احلـق يف  لـيس الوحيـد الـذي تبنتـه منيمـة "     ،  لللسـ ينية وإسـرائيل  املنابق ا
حيـث سـبق هلـا أن يـاركت يف     ،  " غري احلكوميـة للائـدة الللسـ ينيني   اللعا

مشاريع رياضية أخرى تقوم بها الوكالة الدولية لرعاية الالجـئني الللسـ ينيني   
وبعـض دول  كما تقـوم املنيمـة مبشـاريع خمتللـة يف إفريقيـا السـمراء        " "أونروا

اعتقادا منها بأن اللقر ال جيا أن يقف حـائال أمـام   ،  جنوب القارة األمريكية وآسيا
يف  أدولـف أوغـي  الرسالة اليت أرسلها السـيد  ،  االستمتاع بالرياضة واالستلادة منها

ــرائيليني    ــ يين واإلس ــانبني الللس ــى اجل ــا تتخ  ــابق  ،  إبالغه ــل من ــل إىل ك لتص
يف أنـه ال جيـا االسـتخلاف بـأي سـبيل ميكـن أن        وتتمثـل  الصراعات يف العامل

قـد تـنجح ركـالت    ،  بل على العكس من ذلك،  يؤدي ولو بشكل ب يء إىل السالم
ــة        ــالل باول ــن خ ــيون م ــه السياس ــل في ــا فش ــر فيم ــاط األخض ــى البس ــرة عل الك
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 . (1)امللاوضات

 يف 2010 لعـام  السلة لكرة العاملية الب ولة وخالل الرياضة والسالم العاملي:ـ 
،  السـلة  لكرة العاملي االحتاد مع بالتعاون،  ألوروبا االقتصادية اللجنة نيمت،  تركيا
 ال رقـات  يف املتبعـة  القواعـد  احـرتام  تشجيع دفبه ال رق على السالمة بشأن محلة

 الب ولـة  خـالل  أيضـا  احلملـة  نلـس  ونليمت،  السلة كرة مالعا يف املتبعة والقواعد

 يـراكة  املتحـدة  ألمـم ا ومت وع وأقام،  2011 عام يف ليتوانيا يف السلة لكرة األوروبية

 غـري  واملنيمـات  الدولي للتعاون األملانية والوكالة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع

 يف املت ـوعني  القـدم  كـرة  يـباب  مشـروع  تنليـذ  يف ويـرعوا ،  احملليـة  احلكومية
 القـدم  كـرة  راب ـات  احتـاد  منحها اليت  رييةا وموناك جائزة أموال باستخدام أوكرانيا
 إدارة وتشـرتك  والسـالم  التنميـة  ألغـرال  الرياضـة  بتسخري املعين للمكتا األوروبية
 رئاسة يف والسالم التنمية ألغرال الرياضة بتسخري املعين املكتا مع اإلعالم يؤون

 األمـم  للريـق  التـابع  والسـالم  التنميـة  ألغـرال  الرياضة بتسخري املعين العامل اللريق
 الرياضـية  املناسـبات  يف املتحـدة  األمـم  لرسـائل  الرتويـج  ويف لالتصـاالت  املتحدة
 املناسـبات  مـن  عـددا  السـالم  حللـ   املتحدة األمم عمليات ونيمت الكربى العاملية

 نيمـت ،  املثـال  سـبيل  فعلى،  والسالم والتنمية واحلوار املصاحلة لتشجيع الرياضية

 نبـاال  يف للخيـل  سـباقا  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختل ة العملية

 األمـم  بعثـة  ونيمت ال ائرةأ والكرة القدم وكرة للماراتون احمللية املباريات ودعمت

 العسـكرية  الشـربة  بـني  للسـيدات  ال ـائرة  للكـرة  مبـاراة  السودان جنوب يف املتحدة
 الـدولي  اليـوم  يف احمللية والشربية العسكرية والقوات املتحدة لممم التابعة واملدنية

 لممـم  التـابعني  السـالم  حلليـة  الـدولي  اليـوم  يف للرجـال  مماثلـة  ومبـاراة ،  للمـرأة 
 والكونغـ  مجهوريـة  يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منيمة بعثة ونيمت املتحدةأ

 بـني  كينشاسـا  يف املركـزي  السجن يف مباراة فيها مبا،  القدم لكرة أنش ة لدميقرابيةا
 ويـاركت  السـجنأ  ومـوظلي  البعثـة  مـوظلي  مـن  يلكِّل وفريق احملتجزين من فريق
،  داوكـرو  يف رياضية مسابقة يف 2012جوان  يف ديلوار كوت يف املتحدة األمم عملية

 املتحـدة  األمـم  بعثـة  يـاركت  كمـا  دابـوأ  يف الرياضـية  األنش ة من أيام ثالثة ونيمت
 الشـؤون  قسـم  ونيـم  الـدراجاتأ  لسـباق  تيمـور  دورة يف ليشيتـ  تيمور يف املتكاملة
 باسـتمرار  للتوعيـة  القـدم  لكرة مباراة لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم لقوة التابع املدنية
 تعـد  ماليـة  تعاونيـة  االئتمـاني  املتحـدة  األمم احتاد وباعتبار،  األرضية األلغام مشكلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسـالةه محلـها إىل   ،  "كـرة القـدم ميكـن أن حتمـل السـالم     ،  سلري األمم املتحدة للرياضة أدولـف أوغـي   )1(
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 الرياضـة  السـتخدام  مهمتـه  ن اق وسع قد فإنه،  بنيتها من جزءا االجتماعية املسؤولية

 منحـة  دعمـت ،  اإلجيـابي  التغـيري  علـى  وكشاهد السالم وإحالل التنمية لتحقيق كأداة

 الـيت ،  “الرحبيـة  غـري  الدوليـة  القـدم  كـرة  للعا ”منيمة إىل االئتماني االحتاد قدمها

 لتعلـيم  الشـعبية  القاعـدة  مسـتوى  علـى  جمتمعيـة  برامج،  أفريقية بلدان ستة يف تنشط

 مكتـا  ديـن  كمـا ،  العامليـة  السالم ألعاب خالل من واالجتماعية الصحية املهارات

 مبوضـوع  للتوعيـة  مشـرتكا  مشـروعا  واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم

بناء عـامل  "56/75يف قرار رقم: ،  وهذا ما حثت عليه االمم املتحدة(  1)بالبشر التجارة
 2002جـانلي   10رخ ؤاملالرياضة واملثل األعلى األوليم "سلمي أفضل من خالل 

رسالةه محلها سلري األمم املتحـدة  ،  "كرة القدم ميكن أن حتمل السالم"ويعار (2) ،
للرياضة أدولف أوغي إىل املنابق الللس ينية وإسرائيل ورغم أن الزيارة متـت يف  

يبــدو مصــممًا علــى  إال أن الــرئيس السويســري الســابق،  أجــواء مشــحونة بــالتوتر
بـدعم مـن منيمـة    ،  ضرورة عدم االستخلاف بأي سبيل ميكن أن يؤدي إىل السالم

 )دين الرئيس السويسري األسـبق أدولـف أوغـي   ،  " غري احلكوميةاحلق يف اللعا"
وحبضـور  ،  مدارس لتعليم كرة القدم يف كل مـن املنـابق الللسـ ينية وإسـرائيل     3

على ضرورة استخدام كافة الوسائل املتاحة الـيت  ويدد  متلرج 400مجهور جتاو  
ليس فقط على مستوى النخبة السياسـية  ،  ختدم فرص السالم على خمتلف األصعدة

 .(3)وإمنا أيضا يف الق اعات الشعبية

 ومنـذ  اللكريـة  للملكيـة  العاملية املنيمة يرعت الرياضة وامللكية الفكرية:ـ  

 جمـال  يف اللكرية امللكية لتعزيز الرامية نش ةواأل االسرتاتيجي التعاون يف 2011 عام

 األنشـ ة  بـني  ومـن  والثقافيـة  واالجتماعية االقتصادية التنمية لتحقيق كوسيلة الرياضة

 امللكيـة  اسـتخدام  لتشـجيع  والتدريا التوعية برامج األخرية اآلونة يف بها بلع إذاليت 

 العامليـة  املنيمـة  فتئـت  ومـا ،  سـرتاتيجي ا وحنـ  علـى  الرياضة ق اعات يف اللكرية

 واملنيمـات  الدوليـة  األوملبيـة  اللجنـة  مـع  وثيـق  حنـو  على تتعاون اللكرية للملكية

 بشـكل  الرياضة جمال يف اللكرية امللكية مسائل من بائلة ملعاجلة الدولية الرياضية

 . (4)أفضل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 09املـؤرخ  ،  12البنـد  ،  67دورة ،  اجلمعيـة العامـة  ،  الرياضة من أجل التنميـة والسـالم  ،  األمم املتحدة )1(
 .21ـ17ص،  2012أوت 

،  بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعلى األولـيم  ،  56/75قرار رقم: ،  املتحدة األمم )2(
 .02ـ  01ص،  2002جانلي  10، 23،  البند،  56دورة ،  اجلمعية العامة

رسالةه محلها إىل ،  "كرة القدم ميكن أن حتمل السالم،  سلري األمم املتحدة للرياضة أدولف أوغي )3(
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 خامتة:

 عوامـل  مـن  قوي عاملبالنسبة لممم املتحدة  والرياضة البدنية الرتبية وتشكل

 ثقافة ترسيخ ورائها من وتعاون ينشد تضامن جتربة مبثابة فهي والتنمية السالم توبيد

 كمـا تشـجع  ،  والتشـاور  احلـوار  وتشـجيع  االجتماعيـة  اللـروق  ومكافحـة ،  السالم

 علـى  والتعـود  اآلخـرين  واحـرتام  واحـدة  كلرقـة  والعمـل  والتعاون بالتواصل الشباب

،  العوملـة  تسودها دنيا يف متزايدة أهمية اجلوانا ههذ ولكل،  اللشل وتقبل االنضباط
 علـى  احللاظ مع،  سليمة معايشة اآلخرين معايشة على التدرب من ملر فيها يعد ومل

 . (1)األبراف جلميع الثقافية اهلوية

 براجمهـا  تـدعيم  إبـار  يف اجلميـع  أجل من البدنية والرتبية الرياضة دور تعزيز
 التواصـل  وتنشـيط  اإلجنا  رو  وإذكاء الصحي بالوعي والنهول اإلمنائية اتهوسياسا

 يف تسـاهم  كـأداة  البدنيـة  والرتبيـة  الرياضـة  إدراج اجلماعةأ قيم وترسيخ الثقافات بني
 األمـم  إعـالن  يف الواردة األهداف فيها مبا،  دوليا عليها املتلق اإلمنائية األهداف بلوغ

 .(  2)والسالم  للتنمية ن اقا األوسع واألهداف،  األللية بشأن املتحدة

 مـن  حلالة البلدان من كثري يف والرياضة البدنية الرتبية ولكن رغم هذا تتعرل

 الضـرورية  القـيم  أنها تسعى لنشر رغم،  التعليمية األنيمة داخل يف املتزايد التهميش

 .الثقافات بني واحلوار االجتماعي للتماسك

 املنصـوص  املبادئ ضوء يف الرياضي الشباب محاية مسألة إىل النير وينبغي

 التنميـة  ألغـرال  الرياضـة  بتسـخري  (3)ال لـل  حلقوق املتحدة األمم اتلاقية يف عليها

 املنشـ ات  خاصة مكافحـة ظـاهرة  (4) العام األمني تقرير يف وردت واليت،  والسالم

 هـذا  مكافحـة  مـن  والبـد  العامة الصحة على واعتداء الرياضي السلوك لقواعد خماللة

 .(5)الوسائل أجنع الوقاية وتيل الدولي للمجتمع املتاحة السبل مبختلف الوباء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21ـ  17ص ،  2012أوت 
،  بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعلى األولـيم  ،  52/21قرار رقم: ،  األمم املتحدة )1(

 . 03ـ  01ص،  1997جانلي  08املؤرخ ،  24البند ،  52دورة ،  اجلمعية العامة
،  الرياضة بوصلها وسيلة لتعزيز التعلـيم والصـحة والتنميـة والسـالم    ،  59/10قرار رقم: ،  األمم املتحدة )2(

 .04ـ  01ص،  2005رب منوف 03املؤرخ ،  47البند،  59دورة ،  اجلمعية العامة
،  الرياضة بوصـلها وسـيلة لتعزيـز التعلـيم والصـحة والتنميـة والسـالم       ،  60/09قرار رقم: ،  املتحدة األمم )3(

 . 03 ـ  01ص،  2005رب منوف 03املؤرخ ،  48،  البند،  60دورة ،  اجلمعية العامة
املتحـدة   األمـم ،  الرياضـة مـن أجـل التنميـة والسـالم: تبسـيط وثيقـة متعـددة اجلوانـا         ،  العام األمنيتقرير  )4(

 . 24ـ  20ص،  09/08/2012املؤقت  األعمالمن جدول  12البند  27اجلمعية العامة الدورة 
بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثـل األعلـى األولـيم  ،    ،  54/34 األمم املتحدة ، قرار رقم: )5(

 . 03ـ  01، ص 2000جانلي  18، املؤرخ  22، البند  54اجلمعية العامة ، دورة 
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األسلوب احلر( على عملية انتقال ـ  تأثري أساليب التعلم )األسلوب األمري

 سنة. 15ـ  13أثر التعلم احلركي لدى الفئة العمرية 

  د. كرارمة أمحد
 لخص :امل

أثـر الـتعلم احلركـي مـن     انتقال تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على ظاهرة 
إضـافة إىل أسـلوب   ،  املهارات احلركية املكتسبة إىل املهارات احلركيـة اجلديـدة  

وظلنـا يف هـذا اإلبـار كـل مـن األسـلوب       . يسمح بتلعيل نقـل الـتعلم   يذلاالتعلم 
التجــري  مــن خــالل جممــوعني حيــث اتبعنــا املــنهج ، ألســلوب احلــروااألمـري  
األسـلوب  ) جمموعـة ي بـق عليهـا أسـلوب تعلـم      حسـا اجلـنس كـل    جتريبيتني
يف حني أن العينة الضاب ة تعمل بأسلوب األسـتاذ. وقـد   ،  (ألسلوب احلروااألمري 

تلميـذا   60إلناث حيث قدرت العينة اإلمجالية بــ  وامشلت الدراسة اجلنسني الذكور 
سنة مو عني يف سـتة أفـواج . وقـد أكـدت      15و  13هم بني و تلميذة ترتاو  أعمار

 ألثـر الـتعلم مـن املهـارات احلركيـة املكتسـبة إىل املهـارات        انتقالالدراسة وجود 
اجلديدة املشابهة وأن األسلوب احلر أكثـر فاعليـة مـن األسـلوب األمـري      احلركية 

 أثر التعلم. انتقاليف 
ـ    األسـلوب احلـر  ـ    سلوب األمـري األـ   أساليا التعلم الكلمات املفتاحيـة: 

 .انتقال أثر التعلم
Abstract : This study aims to identify the impact of the phenomenon of 

motor learning transmission from motor gained skills to new motor skills, in 

addition to the learning style which allows to activate the transfer of learning. We 

have employed in this context both the prescriptive style and the free style, 

where we follow the experimental method through two experimental groups by 

sex, and we applied on each group one style (prescriptive style and free style) 

while the control sample operates according to the Professor manner. The study 

included both male and female gender, where the total sample, was estimated 

at 60 pupils, between the ages of 13 to 15 years divided in six groups. The study 

confirmed the transfer of learning impact from motor gained skills to new similar 

motor skills and that the free style is more effective than the prescriptive style in 

the transmission of the learning impact. 

key words: Learning styles  ــ Prince style  ــ Freestyle  ــ Transfer the 

impact of learning 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهران.ـ  حممد بوضيافـ جامعة العلوم و التكنولوجياـ  أستاذ حماضر صنف "ب"معهد الرتبية البدنية 
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ئيسـيا مـن سـلوك اإلنسـان املعاصـر      يشكل األداء الرياضي جزءا ر : مـقدمة
الذي تسببت التكنولوجيا احلديثة يف تقلـيص حركتـه ممـا     )إنسان القرن العشرين(

ومـن  ،  انعكس سلبا على لياقته العضوية واحلركية وبالتالي علـى صـحته وسـعادته   
كبـديل للقـدان اجلـزء     نشـاط البـدني الرياضـي   رة بالضـ هنا اهتمت الشـعوب املتح 
باحلركـة الرياضـية يف اآلونـة األخـرية      االهتمـام د ا داو،  األكرب من حركـة اإلنسـان  

و كـان  ،  حتى أصبحت ممارسة الرياضة مقياسا ملدى تقـدم الشـعوب وحضـارتها   
بـالعلوم املتصـلة    االهتمـام باألداء الرياضي أن يزداد  االهتماممن ال بيعي بعد  يادة 

هــذا باإلضــافة إىل ت ــور العلــوم املتصــلة بالرياضــة ،  ي وت ــويرهبــاألداء الرياضــ
وظهور علوم جديدة ختتص بنواحي معينة لت وير األداء الرياضـي. ومـن بـني هـذه     
العلوم احلديثة ظهر علـم الـتعلم احلركـي الـذي يبحـث يف أسـرار األداء الرياضـي        

لتحسني املهـارات  وتكوينه ومراحل تعلمه و قدرات اإلنسان اليت ميكن استخدامها 
ويعد التعلم احلركي أحد أهم امليادين اليت القـت اهتمامـا بالغـا    ،  العقلية والبدنية

من برف املختصني كونها أساس األداء احلركي النوعي حيث جـاءت العديـد مـن    
  لتعلم احلركي على وجـه ا صـوص  واالنيريات لتلسر ميكانيزم التعلم بشكل عام 

 سـتخدام واو تثبيـت   يرت ـو و  اكتسـاب على أنه عملية "  الـتـعلـم احلـركيويعرف 
لذي يرتبط بـالت وير العـام للشخصـية اإلنسـانية و     واباملهارات احلركية  الحتلاظوا

،  املعـارف وت ـور القـدرات التوافقيـة     اكتسـاب حيدث بصلة خاصة بارتبابـه مـع   
 .(1)ا صائص السلوكية" اكتسابلبدنية ووا

لوصـول إىل أداء  ا وساسيات الـتعلم احلركـي هـ   وألن الغاية من البحث يف أ
نوعي يف فرتة وجيزة وباقتصاد يف اجلهد جاء االهتمام بعملية نقل التعلم احلركـي  

و هذا مـا يـدفع   ،  تعلم مهارات حركية جديدة كلية تعترب من األمور النادرةكون أن 
مهـارات   اللرد إىل استعمال ما اكتسبه من مهارات و عادات حركية قدمية يف تعلـم 

منها يف حتسني و ت ـوير و مـن مت إتقـان املهـارات      االستلادةحركية جديدة بغية 
احلركية يف اجملال الرياضي و هذا ما ي لق عليـه نقـل املهـارات احلركيـة. حيـث      

يوسف الشيخ "إن تعلم املهارات ميكن النير إليه بصلة عامة علـى أنـه عمليـة    رى ي
"إن الـتعلم   يؤكـد )كـورت مانيـل(:   فيمـا  ،  (2)جديدة"نقل لعادات قدمية إىل مواقف 

 .(3)كلما كثرت التجارب احلركية" دقوأيكون أسرع 

مما سبق يتضح أن عملية التعلم ترتكز كثريا علـى ا ـربات السـابقة لللـرد     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 336ص ،  2004،  علم النلس الرياضي. القاهرة: مركز الكتاب للنشر حسن عالوي. مدخل يف حممد )1(
 .190. ص 2002،  مصر،  دار املعرف،  يوسف الشيخ: التعلم احلركي )2(
 .113ص  .1988،  1ط،  دار الكتاب،  كورت مانيل: التعلم احلركي ترمجة عبد العلي نصيف )3(
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نتقال أثر التعلم والذي يعرفـه "مـروان   ا وحيث حيدث ما يص لح عليه بنقل التعلم أ
حلقائق الـيت  وا( قدرة املتعلم على استخدام املعلومات 2014عبد اجمليد إبراهيم" )

أعمـال تتشـابه يف األداء    سبق له أن تعلمها أو درسها إىل أيياء جديـدة أو ممارسـة  
  .(1)مع ببيعة ما تعلمه

وقد ميز املختصون نوعان من نقل التعلم أوالهما إجيابي أين تـؤدي مهـارة   
يف حني أن نقل أثـر الـتعلم   ،  ارة جديدةسابقة مكتسبة يف تسريع وتسهيل تعلم مه
مهـارة أخـرى أو قابليـة جديـدة      اكتسابيكوك سلبيا حني يع ل تعلم مهارة معينة 

يف تعريلهمـا لنقـل أثـر الـتعلم حيـث        (Perkins & Salamon)وهذا ما أكده كل من
على "اسـتخدام تعلـم سـابق أو معلومـات سـابقة يف أداء واجبـات أو مهـارات         أكدا

فإن النقل يكـون إجيابيـا وعنـدما يكـون     ،  جديدة فعندما يكون األداء اجلديد فعاال
 .(2)األداء اجلديد ضعيلا فإن النقل سوف يكون سلبيا "

ع لـداف واوترتبط عملية التعلم بعوامل عديدة منها ما هـي يخصـية كالرغبـة    
كما أن عملية الـتعلم  ،  باإلضافة إىل عوامل بيئية و وراثية للتعلم الذي يبديه املتعلم

الـتعلم املتبـع والـذي ميثـل أسـلوب قيـادة        سلوبأ وترتبط أيضا ب ريقة العرل أ
املدرس للحصة التعليمية وبريقة اختاذه للقرارات واليت كـثريا مـا حتـدد مسـتوى     

ملعرفـة للمـتعلم   والوسـيلة الناقلـة للعلـم    ا وريس هفأسلوب التد،  التعلم عند اللرد
للمواقف التعليمية ومنسـجما مـع املـتعلم وذكائـه      وكلما كان أسلوب التعلم مالئم

وهو ما ين بق أيضا علـى  ،  فائدة كثروأكانت األهداف الرتبوية املرجوة أكثر عمقا 
حـث يف أثـر   لـذا جـاءت دراسـتنا هـذه بغـرل الب     ،  لرياضـية وادرس الرتبية البدنية 

لرياضــية وكــذا معرفــة األســلوب واانتقــال الــتعلم احلركــي يف النشــابات البدنيــة 
التعليمي الذي يسهم بشكل أفضـل يف هـذه العمليـة بغيـة إسـهام يف تـوفري اجلهـد        
والوقت ألستاذ املادة ولكي تكون العملية التعليمية يف حصة الرتبيـة البدنيـة هادفـة    

 وفعالة.  

كـان معرفيـا أو    سواءإن التعلم املدرسي يف يتى أيكاله الدراسة :ـ مشكلة 
هـدف نقـل أو تعمـيم أو ت بيـق مـا       أمامـه  وجتماعيا جيري ا ونلعاليا أا وحركيا أ

ملسـتقبل أو مـن املدرسـة    ا وتعلمه يف مادة إىل مادة دراسية أخـرى يف احلاضـر أ  
فإنهـا متـنح فرصـة    و ألن مادة الرتبيـة البدنيـة كسـائر املـواد الدراسـية      ،  إىل احلياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  الرضوان للتو يع و النشـر ،  النمو البدني يف الرتبية الرياضية التعلم احلركي و،  مروان عبد اجمليد إبراهيم )1(

 . 61ص ،  2014،  األردن
  108.ص،  2002،  لل باعة الصخرة مكتا :بغداد،  والت بيق املبدأ بني احلركي التعلم ،  خيون يعرب )2(
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كثريا ما يوظـف التلميـذ خرباتـه    ،  لربو  ظاهرة انتقال أثر التعلم من جانبه احلركي
 Eddgard Hillاحلركيـة السـابقة يف تعلـم خـربات حركيـة جديـدة وهـذا مـا أكـده )         

Raymond thomas" األفراد الذين حيسنون اسـتعمال األحذيـة ذات    ( اللذان اعتربا أن
علـى غـرار الـذين ال حيسـنون     ،  رعة التزحلـق علـى اجلليـد   العجالت يتعلمون بس

ال ويل يتعلمـون   ذلك وأيضا بلبة الرتبية البدنية والرياضة الذين حيسنون أداء القلز
 .(1)بسرعة أداء القلزة الثالثية"

ويتبني من هذا أن املهـارات احلركيـة املكتسـبة ختـدم املهـارات احلركيـة       
لرياضة فرصة لتلـادي التكـرار و ربـح    وااملشابهة وهذا ما يتيح ألستاذ الرتبية البدنية 

 وعليه ومن خالل دراستنا هذه ن ر  التساؤالت التالية: الوقت.

 املكتسـبة إىل  املهـارات احلركيـة  هناك عملية انتقـال أثـر الـتعلم مـن     ـ هل 
   .املهارات احلركية اجلديدة؟

ألسـلوب احلـر( الـذي    ا والتعلم األجنع )األسلوب األمري أ أسلوب وـ ما ه
 .يسهل عملية انتقال أثر التعلم احلركي؟

 تهدف هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة :ـ 

   ديدةمعرفة أثر املهارات احلركية املكتسبة يف تعلم بعض املهارات احلركية اجلـ 

أثـر الـتعلم مـن     انتقـال األجنـع الـذي يسـهل عمليـة     التعلم  سلوبأمعرفة ـ 
 املهارات املكتسبة إىل املهارات احلركية اجلديدة.

 سة:افرضيات الدرـ 

 إن املهارات احلركية املكتسبة تؤثر إجيابيا يف تعلم مهارات احلركية اجلديدة. ـ

 أثر التعلم احلركي. انتقالـ أسلوب التعلم احلر أكثر فاعلية من األسلوب األمري يف 

 مصطلحات الدراسة:ـ 

يعرفه عصام عبد ا الق بأنه "عملية ت وير القدرة احلركية  : التعلم احلركـي ـ 
قـوى اللـرد البدنيـة واحلركيـة وقدراتـه العقليـة        للللرد ألداء املهارة وإتقانها بتشكي

 .(2)اداته النلسية الكتساب وإتقان األداء احلركي خالل اإلعداد املهاري"واستعد

لكيلية اليت يتناول بها املعلـم بريقـة   ا وأسلوب التدريس ه : ـ أسلوب الـتعلم 
ألسلوب الذي يتبعه املعلـم يف تنليـذ   ا وأو ه،  التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Eddgard Hill, Raymond thomas. manuel d’éducation sportif, p 278 

ص ،  1994،  اإلسـكندرية ،  دار التعارف،  6ط،  التدريا الرياضي نيريات و ت بيقات،  عبد ا الق عصام )2(
185. 
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املعلمـني الـذين يسـتخدمون نلـس     بريقة التدريس بصورة متيـزه عـن غـريه مـن     
 .. )تعريف إجرائي(ال ريقة

يعرف األسلوب األمري بأنه العالقـة اآلنيـة املبايـرة بـني      ـ األسلوب األمـري: 
حلوافز املنبثقة من قبل املـدرس وبـني االسـتجابات املنبثقـة     ا واإليارات األمرية أ
الكـريم" أن   يف اجملـال النشـاط الرياضـي تـرى "علـاف عبـد      . (1)من قبـل ال الـا  

األسلوب األمري يتخذ فيه املعلم مجيـع القـرارات مـن خت ـيط و تنليـذ وتقـويم       
كما أن احلركـة الـيت يؤديهـا    ،  ويقتصر دور املتعلم على أن يؤدي و يتابع و ي يع

 .(2)املتعلم جيا أن يقوم من خالهلا بتقليد النموذج الذي يقدمه املعلم

مسؤوال عن إجراءات أو عمليات ما قبـل  س درفيه امليكون ـ األسلوب احلـر: 
التدريس إذ حيدد لنلسه اهلدف احلركي النهائي الـذي يريـد أن يصـل إليـه ال الـا      

املهارة احلركية( ووضع قائمة باألسئلة إضافية يف حالـة اإلسـتجابة   ،  )مترين بدني
 .(3)غري الصحيحة لتقريا ملهوم احلركة إىل أذهانهم

ه علاف عبـد الكـريم بأنـه "أثـر أو تـأثري املمارسـة       يعرفأثر التعلم : انتقالـ 
 .(4)الحق" داءأ والسابقة على تعلم أ

 أثر تعلم مهارة حركية إىل مهارات حركية جديدة. انتقال: نعين به يائإجراـ 

 الدراسات السابقة :  ـ

اثـر انتقـال الـتعلم يف    بعنـوان "  (2013) قاسـم حممـد علـي خويلـ     دراسة ـ  
  .(5)"الدورانية بألعاب القوى لدى كال اجلنسنيفعاليات الرمي 

التعرف إىل أفضـلية اثـر انتقـال الـتعلم بـني املهمـة       ـ   هدفت الدراسة إىل :ـ 
القــرص( واملهمــة الصــعبة )امل رقــة( علــى مســتوى التحصــيل األدائــي  )الســهلة 

  .واالجنا ي لدى الذكور

القـرص( واملهمـة   )هلة التعرف إىل أفضلية اثر انتقال التعلم بني املهمة السـ 
 .جنا ي لدى اإلناثاإل الصعبة )امل رقة( على مستوى التحصيل األدائي و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م بعـة اإليـعاع   ،  2001،  اجتاهات حديثة يف تدريس الرتبية البدنيـة و الرياضـية  ،  مص لى السايح حممد )1(

 .21ص ،  اإلسكندرية،  اللنية
   90ص،  1990،  اإلسكندرية،  منشأة املعارف،  يف الرتبية الرياضية التدريس للتعلم،  علاف عبد الكريم )2(
 .102ص،  1998 عامل الكتاب،  القاهرة،  1ط،  التعلم اجلماعي واللردي،  رفعت حممود بهجت )3(
،  1990،  منشـاة املعـارف  ،  : اإلسـكندرية  التدريس للتعلم يف الرتبية البدنية والرياضية،  علاف عبد الكريم )4(

 .45ص 
،  اثر انتقال التعلم يف فعاليات الرمي الدورانية بألعاب القـوى لـدى كـال اجلنسـني    ،  قاسم حممد علي خويله )5(

 . 143ـ  129ص ،  2013،  1العدد،  40اجمللد رقم ،  العلوم الرتبوية جملة
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قد اثـر اجيابيـا يف تعلـم كلتـا      املقرت  أن الربنامج التعليميـ    : أهم النتائجـ 
هارات رمـي القـرص و   مبني أن هناك انتقاال اجيابيا  قرص و رمي امل رقة. رتيمها

 راتني.ايف امله جنا يالتحصيل األدائي واإلرمي امل رقة وهذا ما أكده 

انتقـال أثـر الـتعلم    "  :بعنـوان  عبـد اهلل خ ايبـة  ،  لكشكا وحممد أبدراسة ـ  
ملهارة االرتكـا  يف الشـقلبة األماميـة علـى بسـاط احلركـات األرضـية علـى تعلـم          

 .(1)"الشقلبة األمامية على حصان القلز

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة انتقال أثر التعلم ملهارة االرتكـا  يف الشـقلبة   
 األمامية على بساط احلركات األرضية على تعلم الشقلبة األمامية على حصان القلـز 

حيـث تكونـت   ،  حيث استخدم الباحثان املنهج التجري  ملالئمته ل بيعة الدراسة، 
بلبـة املرحلـة األساسـية العليـا يف مدرسـة تبنـه       ( بالبـا مـن   18عينة الدراسة من )

قسـمت عينـة الدراســة إىل جممـوعتني متكــافئتني األوىل    ،  الثانويـة الشـاملة للبــنني  
مت ،  ( بـالب 9حيث تكونت اجملموعـة التجريبيـة مـن )   ،  جتريبية والثانية ضاب ة

ل لتعلـيمهم  ثم االنتقا،  تعليمهم مهارة الشقلبة األمامية على بساط احلركات األرضية
أما اجملموعة الضاب ة فقد تكونت أيضـا  ،  مهارة الشقلبة األمامية على حصان القلز

مت تعليمهم مهارة الشقلبة األمامية على حصان القلز فقط بال ريقـة  ،  ( بالب9من )
 .( أسابيع8استغرق ت بيق الربنامج التعليمي )،  املتعارف عليها

ام مهـارة الشـقلبة األماميـة علـى بسـاط      أظهرت نتائج هذه الدراسة أن استخد 
احلركات األرضـية أثـر يف تسـهيل وحتسـني تعلـم مهـارة الشـقلبة األماميـة علـى          

وأن الربنامج التعليمي املقرت  الذي تضمن خاصية انتقال اثر الـتعلم  ،  حصان القلز
 كان له أثر اجيابي واضح يف حتسن مستوى األداء للمجموعة التجريبية

 التطبيقي:جلانب ـ ا
كون االختبارات  التجري ستخدمنا يف دراستنا هذه املنهج ا ـ منهج الدراسـة: 

 اليت أجريناها تتضمن اختبارا قبلي وبعدي.  

اخرتنا عينـة الدراسـة ب ريقـة مقصـودة مـن تالميـذ التعلـيم         ـ عينة الدراسة:
 60اليـة  سنة حيـث بلغـت العينـة اإلمج    15و 13املتوسط واليت ترتاو  أعمارهم بني 

 لتالي:ا وتلميذا وتلميذة مو عني على النح

ــ   ــة:ـ ــة التجريبي ــاث(  20ذكــور و  20تلميــذا وتلميــذة ) 40عــددهم  العين إن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشـقلبة األماميـة علـى بسـاط     انتقـال أثـر الـتعلم ملهـارة االرتكـا  يف      ،  عبد اهلل خ ايبة،  حممد أبو الكشك )1(
العلـوم  ـ    جملة جامعة النجـا  لمحبـاث  ،  احلركات األرضية على تعلم الشقلبة األمامية على حصان القلز

 .466ـ  446ص ،  2013 ,2اإلصدار  27اجمللد ـ  اإلنسانية

https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-27-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2-2013
https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-27-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2-2013
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تالميذ حيث يتبـع كـل فـوج     10مقسمني إىل فوجني حسا اجلنس كل فوج يضم 
 األسلوب احلر(.ـ  أسلوب للتعلم )األسلوب األمري

إنـاث( يتبعـون أسـلوب     10ذكـور و   10)تلميـذا   20 تضم العينة الضاب ة:ـ  
( املــوالي 1والشـكل رقـم )  ،  (1األسـتاذ وميارسـون نلــس املسـري )املسـري رقــم )    

   يوضح عينة البحث ككل:

 ـ جماالت البحث:

تلميـذا و تلميــذة باإلضـافة إىل عينــة الدراســة    60يضــم  ــ اجملــال البشـري:  
 .ةتلميذ و تلميذ 20اليت قدرت بـ  االست العية

 .2014ـ  2013أجريت الدراسة خالل املوسم الدراسي  اجملال الزماني:ـ 

 .أجرت التجربة يف إكمالية يع  بومدين بوهران ـ اجملال املكاني:

( 1لقيـاس انتقــال أثــر الـتعلم قمنــا بتصـميم مســري رقــم)    أدوات البحــث :ــ  
عرب حم ات حيث قدر بـول املسـري    املتكون من جمموعة من املهارات احلركية

أمـا فيمـا لـص    ،  قبلـي وبعـدي   كاختبـار  (1)م ونعتمد علـى املسـري رقـم     75بـ 
حم ات حتتـوي علـى مهـارات     باستعمالاحلصص التعليمية الستة فقمنا بتصميمها 

أثر التعلم قمنا بتصميم مسار رقـم   انتقالللتأكد من  (1)حركية مشابهة للمسري رقم 
حيتـوي   العينة التجريبيـة( ـ   نهائي جلميع عينة الدراسة )العينة الضاب ة كاختبار( 8)

   على مهارات حركية خمتللة عن حم ات السابقة.

: يتم تنليذ املسري  لبعديواالقبلي  لالختباربالنسبة  ـ تطبيق التةربـة األساسـية:  
 ري.( بالنسبة للعينة الضاب ة والتجريبية على أن يقاس  من تنليذ املس1رقم )

يعـرل يف احلصـص التعليميـة السـتة املقرتحـة       (1ـ نلـس املسـري رقـم )   
يف حني أن أفـواج العينـة التجريبيـة يقـرت  عليهـا يف كـل       ،  بالنسبة للعينة الضاب ة
 حصة مسري خمتلف.

النهائي حيتوي على مهـارات حركيـة خمتللـة يعـرل علـى أفـراد        اختبارـ 
 .   التنليذلتجريبية مع أخذ  من واالعينة الضاب ة 

 الدراسة االستطالعية : ـ 

إناث( من خـارج العينـة األساسـية للدراسـة      10وذكور  10تلميذا ) 20مشلت 
 معرفة العراقيل اليت سوف تصادف فريق البحث.ـ  وكان اهلدف منها:

 ( وتو يع العمل على فريق البحث.  1ـ ضبط حم ات املسري رقم )
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 .ارلالختبـ التأكد من املعامالت العلمية 

 املعامالت العلمية:ـ 

من ثبـات   دعلى بريقة ت بيق وإعادة الت بيق للتأك اعتمدنا: االختبارـ ثباث 
 ورتبابية بني الت بيقني سـواء بالنسـبة للـذكور أ   املعامالت اال تحيث جاء االختبار

حيث بلغـت   9ودرجة احلرية  05,0عند مستوى الداللة  االختبار تناث لتأكد ثباإلا
 ة للبنات.ببالنس 97,0بالنسبة للذكور و  72,0 للثباتالقيم احملسوبة 

ر الرتبيعـي ملعامـل   ذاستعملنا الصدق الذاتي حبساب اجلـ  :االختبارصدق ـ 
 ( املوالي:1اجلدول رقم ) وهو ما يوضحه تالثبا

 .االختبار(: يوضح صدق 1اجلدول رقم )

 حصائيةاملعاجلة اإل
درجة  العينة حجم خاص ب االختبار

 احلرية
الداللة 

 حصائيةاإل
معامل ثبات 

 االختبار
معامل صدق 

 االختبار

القيمة اجلدولية 
 ارتباطعامل مل

 بريسون 
 ,0602 ,084 ,072 ,005 9 10 الذكور
  ,098 ,097   10 اإلناث

( االختبار يتمتع بدرجـة  1يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم)
 عالية من الصدق.  

كان من الضـروري ضـبط مـتغريات الدراسـة و عـزل       ـ ضبط متغريات الدراسـة: 
 املتغريات الدخيلة للحصول على نتائج موضوعية وهلذا الغرل قمنا با  وات التالية: 

إىل  13. 30ـ جترى كل احلصص التعليميـة يف اللـرتة املسـائية مـن السـاعة      
 ا يف ذلك االختبار القبلي والبعدي والنهائي.مب 30.14

ـــ اخرتنــا ســتة حصــص تعليميــة كــون أن متوســط احلصــص يف الربنــامج  
 حصص. 8و 6التعليمي يف نشاط الرتبية البدنية والرياضية هو ما بني 

ـ تقام احلصص التعليمية بنلس الوسائل البيداغوجية لكل اجملموعـات ويف  
 نلس امللعا وحتت نلس اليروف.

ـ مت تسـ ري كيليـة سـري احلصـة مسـبقا مـع كـل األفـواج مـع ضـبط عـدد            
 التكرارات و  من اإلمحاء.

ـاري  االحنـراف ـ   املتوسط احلسابيـ   :حصـائية ـ الوسائل اإل ـتودنت  Tـ    املعي  Fـ    س
 فيشر.
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 تائج الدراسة :ـ ن

للتأكـد مـن جتـانس     :واإلنـاث  لـذكور لعينـة ا القبلي  االختبارعرض نتائج ـ 
لتجريبيـة  ا واالختبار القبلي بالنسبة لعينة الدراسة جمتمعة سواء الضاب ة منها أنتائج 

حيث نعرل النتائج املتوصـل  ،  Fقمنا حبساب قيمة إناث(ـ   حسا اجلنس )ذكور
 ( املوالي :  2اجلدول رقم ) إليها يف

   التجانس املوجود بني من أجل معرفة مدى إلناثوا القبلي للذكور االختبار: يوضح نتائج (2)اجلدول رقم 

 موعات و داخلها.اجمل

داخـل  النسبة لعينة الـذكور  أن متوسط املربعات  (2)تضح من اجلدول رقم ي

وبلـ  جممـوع املربعـات داخـل      ,13559وبني اجملموعـات   ,191اجملموعات بل  
علـى   (27،  2درجة احلرية ) عندو هذا  ,502و بني اجملموعات  ,955اجملموعات 

وهي أقـل   ,19قدرت ب ,005احملسوبة عند مستوى الداللة  Fو نالح  أن ،  التوالي
متوسـط املربعـات داخـل    أمـا عنـد اإلنـاث فـإن      ,335ـ در بـ اجلدولية اليت تق Fمن 

و بل  جمموع املربعات داخـل   ,24297وبني اجملموعات  ,3411اجملموعات بل  
،  (27،  2درجـة احلريـة )  عنـد  وهـذا   ,899وبني اجملموعـات   ,1705اجملموعات 

وهي أقـل مـن    ,189قدرت ب ,005احملسوبة عند مستوى الداللة  Fنالح  أن كما 
F مما يعين أن اللرق بني اجملموعـات وداخلـها فـرق      ,335اجلدولية اليت تقدر ب

ومـن خـالل هـذا نسـتنتج أنـه      ،  إلنـاث ا وعند عينة الذكور أ سواء غري دال إحصائيا
 .حسا اجلنس يوجد جتانس بني اجملموعات و داخلها

 

العينة حسب 
 اجلنس

مصدر 
 التباين

متوسط 
 املربعات

 درجة
 احلرية

جمموع 
 املربعات

 مستوى
 الداللة

F 
 احملسوبة

F 
 اجلدولية

نوع 
 الفرق

 الذكور

داخل 
 ,191 اجملموعات

عدد 
ـ  جمموعات

 2=1ـ  3
55,9 

 
 

005, 
 

190, 
 

335, 
 

 غري

بني 
 ,13559 اجملموعات

عدد الكلي 
 3ـ  للعينة
ـ  30

3=27 02,5

 دال    
 إحصائيا

 اإلناث

داخل 
 ,3411 اجملموعات

عدد 
ـ  جمموعات

1 
05,17 2=1ـ  3

غري دال     
 إحصائيا

بني 
 ,24297 اجملموعات

عدد الكلي 
 3ـ  للعينة
ـ  30

3=27 99,8

  

005, 
 

189, 
 

335, 
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بغــرل التأكــد مــن     للذكور:«  ستودنتT» اختبارعرض و حتليل نتائج ـ 
ألسـلوب احلـر( األكثـر فاعليـة يف تعلـم      وااألسلوب التعليمي )األسـلوب األمـري   

( نتـائج  3نعـرل يف اجلـدول رقـم )    أثـر الـتعلم   انتقـال تلعيـل   املهارات احلركيـة 
 : لبعدية للعينة الضاب ة والتجريبيةا واالختبارات القبلية 

 
 حسا أسلوب التعلم. لتجريبيةوالبعدية للعينة الضاب ة واية (: يوضح نتائج االختبارات القبل3اجلدول رقم )

   Tقيمة  Tقيمة  إختبار بعدي إختبار قبلي 

مستوى  اجلدولية احملسوبة )ثا('ع س)ثا( )ثا('ع س)ثا( 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

اجملموعة 
 الضابطة

 أ(،  2)ف
25,28 08,1 23,12 58,2 27,4  

05,0 

 دال إحصائيا

باألسلوب التعلم 
 األمري

 أ(،  1)ف
25,92 66,1 23,98 98,1 4,43  

 دال إحصائيا 1,833

التعلم باألسلوب 
 احلر

 أ(،  3)ف
 دال إحصائيا  5,15 06,1 22,32 59,2 27,21

يتبني أن هناك فـروق   (3)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
البعديـة   االختبـارات لبعديـة لصـاحل   وابـني االختبـارات القبليـة     إحصائيةذات داللة 

 األسـلوب لعينتني التجريبيتني حسا أسلوب التعلم )واوهذا بالنسبة للعينة الضاب ة 
 ألسلوب احلر(.وااألمري 

حيـث قـدرت عنـد    ،  احملسوبة أكرب مـن القيمـة اجلدوليـة    tوقد جاءت قيم 
أما عند العينة التجريبية اليت استعملنا معها األسلوب األمـري  ،  27,4العينة الضاب ة 

يف حــني كانــت اللــروق األكــرب لــدى العينــة ،  43,4اجلدوليــة  tفقــد بلغــت قيمــة 
 .t15,5التجريبية اليت ببقنا عليها األسلوب احلر حيث بلغت قيمة 

 لإلناث:«  ستودنتT»عرض و حتليل نتائج إختبار ـ 
جملموعـات  واالبعـدي لـدى اجملموعـة الضـاب ة      الختباروامقارنة بني اإلختبار القبلي : يوضح (4)اجلدول رقم 

 التجريبية على حسا أسلوب التعلم.
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   Tقيمة  Tقيمة  بعدي اختبار قبلي اختبار 

مستوى  اجلدولية احملسوبة )ثا('ع س)ثا( )ثا('ع س)ثا( 
 الداللة

الداللة 
 حصائيةاإل

اجملموعة 
 الضابطة

 أ(،  2)ف
3133, 19,5 2743, 20,6 401,  

05,0 

 دال إحصائيا

التعلم باألسلوب 
 األمري

 أ(،  1)ف
2884, 58,2 2756, 61,5 263,  

 دال إحصائيا ,1833

التعلم باألسلوب 
 احلر

 أ(،  3)ف
 دال إحصائيا  ,642 63,3 ,2543 83,4 ,3077

أن هنـاك فـروق ذات   بالنسبة لعينة اإلناث يتبني للباحـث مـن خـالل النتـائج     
بني االختبارات القبليـة والبعديـة لصـاحل االختبـارات البعديـة وهـذا        إحصائيةداللة 

بالنسبة للعينـة الضـاب ة والعينـتني التجـريبيتني حسـا أسـلوب الـتعلم )األسـلوب         
 ألسلوب احلر(.وااألمري 

حيـث قـدرت عنـد    ،  احملسوبة أكرب مـن القيمـة اجلدوليـة    tوقد جاءت قيم 
أما عند العينة التجريبية اليت اسـتعملنا معهـا األسـلوب األمـري      01,4العينة الضاب ة 

يف حــني كانــت اللــروق األكــرب لــدى العينــة ،  63,2اجلدوليــة  tفقــد بلغــت قيمــة 
 .t42,6التجريبية اليت ببقنا عليها األسلوب احلر حيث بلغت قيمة 

( 1)مسـري رقـم    االختبـار ت ور يف إجنا  مسري للباحث تضح ي :االسـتنتا  ـ  
مـن خـالل املسـريات    إلناث ا وسواء عند الذكور أللمجموعتني التجريبيتني بالنسبة 

هـذا الت ـور كـان علـى حسـا نوعيـة       ،  املختللة املربجمة يف احلصص التعليمية
أظهر نتـائج  األسلوب املعتمد يف العملية التعليمية حيث تبني لنا أن األسلوب احلر 

 أفضل من األسلوب األمري.  

 :النهائي  االختبارعرض نتائج ـ 

أثـر الـتعلم مـن املهـارات      انتقـال بهـدف التأكـد مـن     ـ بالنسبة لعينة الـذكور: 
النهـائي   االختبـار ( نتـائج  5املكتسبة إىل املهارات اجلديدة نقدم يف اجلدول رقـم ) 

 )املسري النهائي(:
 .النهائي للذكور  االختبار: يوضح نتائج (5)اجلدول رقم
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 درجة متوسط املربعات مصدر التباين
 احلرية

جمموع 
 املربعات

مستوى 
 الداللة

F 
 احملسوبة

F 
 اجلدولية

نوع 
 الفرق

داخل 
 ,5248 اجملموعات

ـ  عدد الكلي للعينة
3 

24,26 27=3ـ  30

 005, 492, 335,  

 

 1ـ  عدد اجملموعات ,14409 بني اجملموعات
 2=1ـ  3

33,5

دال     
 إحصائيا

ــم   أن متوســط املربعــات داخــل اجملموعــات   )8(يتضــح مــن اجلــدول رق
 و بل  جمموع املربعات داخـل اجملموعـات   ,14409 و بني اجملموعات ,5248بل 
 Fو نالحـ  أن  ،  (27،  2و هذا يف درجة احلريـة )  ,533و بني اجملموعات  ,2624

اجلدوليـة   Fوهي أكرب من قيمـة   ,492قدرت ب ,005احملسوبة عند مستوى الداللة 
ممــا يعــين أن اللــرق بــني اجملموعــات وداخلــها فــرق دال  ،  ,335 الــيت تقــدر ب

ــارمبــا أن ،  إحصــائيا ــاين  اختب ــل التب ــى   Fحتلي دال إحصــائيا ميكــن احلكــم عل
وييهر من خالل قـيم املتوسـ ات احلسـابية للمجمـوعتني      ، املتوس ات احلسابية

هـذا مـا   ،  قيمة املتوسط احلسابي للمجموعـة الضـاب ة   التجريبيتني أنها أحسن من
قمنـا مبقارنـة قـيم املتوسـ ات      ذاإ و،  احلركيـة هـارات  ميؤكد على وجـود نقـل لل  

احلسابية للمجموعتني التجريبيتني فيمـا بينهـا جنـد أن املتوسـط احلسـابي لللـوج       
 ذ( املـتعلم باألسـلوب احلـر أحسـن مـن املتوسـط احلسـابي       ،  3الثالث ذكـور )ف 

هـذا يعـين أن األسـلوب    ،  ذ( املتعلم باألسـلوب األمـري  ،  1لللوج األول ذكور )ف
 ألسلوب احلر.ا واألفضل لنقل املعلومات احلركية ه

 بالنسبة لعينة اإلناث:
 النهائي ل ناث. االختبار: يوضح نتائج (6)اجلدول رقم

 

 أن متوسـط املربعـات داخـل اجملموعـات بلـ       )9(يتضح من اجلدول رقـم  
  3,35 و بل  جمموع املربعات داخل اجملموعـات  ,21047 وبني اجملموعات 6,70

احملسـوبة   Fونالحـ  أن  ،  (27،  2و هذا يف درجة احلريـة )  ,779بني اجملموعات
اجلدوليـة الـيت    Fو هـي أكـرب مـن قيمـة      ,453 قـدرت ب  ,005عند مستوى الداللة 

 درجة متوسط املربعات مصدر التباين
 احلرية

جمموع 
 املربعات

مستوى 
 الداللة

F 
 احملسوبة

F 
 نوع الفرق اجلدولية

داخل 
 اجملموعات

 

706, 

ـ  عدد الكلي للعينة
3 

3,35 27=3ـ  30

 005, 453, 335,  

  بني اجملموعات

21047, 
 1ـ  عدد اجملموعات

 2=1ـ  3
79,7

دال     
 إحصائيا
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 وداخلها فرق دال إحصائيا.مما يعين أن اللرق بني اجملموعات ،  ,35 3 تقدر ب

ــاين  دال إحصــائيا ميكــن احلكــم علــى املتوســ ات   Fمبــا أن حتليــل التب
احلسابية. وييهر من خـالل قـيم املتوسـ ات احلسـابية للمجمـوعتني التجـريبيتني       

هـذا مـا يؤكـد علـى     ،  أنها أحسن من قيمة املتوسط احلسابي للمجموعـة الضـاب ة  
قمنــا مبقارنــة قــيم املتوســ ات احلســابية   وإذا،  وجــود نقــل للتعلمــات احلركيــة

للمجموعتني التجريبيتني فيما بينها جند أن املتوسط احلسابي لللوج الثالـث إنـاث   
أ( املتعلم باألسلوب احلر أحسن من املتوسط احلسابي لللـوج األول إنـاث   ،  3)ف
م هذا يعين أن األسـلوب األفضـل لنقـل الـتعل    ،  أ( املتعلم باألسلوب األمري،  1)ف

   ألسلوب احلر.ا واحلركية اإلناث ه

( 1)مسـري رقـم   االختبـار هناك ت ـور يف مسـتوى أداء مسـري     : االستنتاجات
 بالنسبة للمجموعات التجريبية والضاب ة.

ذلك نتيجة لتكـرار نلـس   ،  القبلي االختبارالضاب ة أظهرت ت ور يف نتائج ـ 
لكن هذا التكرار ساعد بنسبة قليلة يف نقـل  ،  الستةاملسري بوال احلصص التعليمية 

هـذا  ،  النهـائي  االختبارإىل تعلم مهارات حركية جديدة من خالل نتائج  اكتسبوهما 
 لسل .ا وما ميكن إدراجه ضمن النقل الصلري أ

أن هنـاك نقـل للمهـارات احلركيـة      اسـتنتجنا النهـائي   االختبـار مـن خـالل   ـ 
   . املكتسبة إىل مهارات حركية جديدة

ألسـلوب احلـر سـواء عنـد     ا وأفضل أسلوب لنقـل املهـارات احلركيـة هـ    ـ 
 اإلناث أو عند الذكور.

األسلوب األمري يساعد على نقل املهارات احلركية لكن بدرجة أقـل مـن   ـ 
 األسلوب احلر.

 لتـالي: " ا وبالنسبة لللرضية األوىل اليت جاءت على النحـ ـ   ـ مناقشة النتائج:
 املكتسبة تؤثر إجيابيا يف تعلم مهارات احلركيـة اجلديـدة"   إن املهارات احلركية

( ا اصـة  4( و )3ملبينة يف اجلداول رقـم ) وا يتبني من خالل النتائج املوصل إليها
القبلـي   االختبـار إلناث حيث ظهرت اللروق بـني  ا والذكور أ سواءبالعينة التجريبية 

إذ تأكـد هـذه النتـائج أن     ، لصـاحل االختبـار البعـدي    إحصـائية والبعدي ذات داللـة  
املهـارات احلركيــة املكتســبة مــن خــالل احمل ـات الــيت تضــمنها كــل مســري يف   

إلنــاث مــن اكتســاب ا واحلصــص التعليميــة الســتة مكنــت التالميــذ ســواء الــذكور أ
مهارات حركية ساهمت يف تعلم وتنليـذ مهـارات حركيـة جديـدة حبيـث أن  مـن       

ويلسر الباحث هـذه النتـائج بكـون أن    ،  ح( حتسن بشكل واض1تنليذ املسري رقم )
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( والعمـل  1تعلم التالميذ ملهارات حركية املشابهة للمهارات احلركية للمسري رقم )
على ت وير تكنيك خمتلف املهارات احلركية واكتسابها ساهم يف تنليـذ املهـارات   

( وهذا بشكل أفضل من العينة الضاب ة اليت مارسـت نلـس   1احلركية للمسري رقم )
ويرجع ذلك لكون أن رصيد املكتسـبات احلركيـة   ،  املسري يف احلصص التعليمية

يف حــني أن العينــة التجريبيــة كانــت هلــا ،  يبقـى حمــدود بالنســبة للعينــة الضــاب ة 
اللرصة لتعلم مهارات كثرية ومتنوعـة دعمـت مكتسـباتهم مـن املهـارات احلركيـة       

البعـدي   االختبـار ذي ميثـل  ( الـ 1وأثرت خرباتهم مما مسـح بتنليـذ املسـري رقـم )    
 بشكل أفضل بكثري من العينة الضاب ة.

هذا ما يعين حدوث انتقال ألثر التعلم من املهارات احلركيـة املكتسـبة إىل   
هـذا مـا أيـار إليـه وجيـه حمجـوب حبيـث يـرى أن         ،  املهارات احلركية اجلديدة

"التغريات الثابتة اليت حتدث يف سلوك املتعلم عند اكتساب املهارات سـوف تنتقـل   
مهارات أخرى وهذا ما يـدعوا للقـول أننـا نـتعلم ألجـل       الكتسابوتصبح خربات 
 (1)علمه إىل خربات جديدة". تنقل أثر ما مت

( يف 1للمهارات احلركيـة للمسـري رقـم )   وألننا اعتمدنا على مهارات مشابهة 
أثـر   انتقالهذا ما ساهم يف عملية ،  بناء حم ات املسري يف كل احلصص التعليمية

أن حـدوث إنتقـال ألثـر الـتعلم      "Parlebasويف هذا اإلبار يـرى بارليبـاس"  ،  التعلم
 وييهر حني تؤثر مهارة حركيـة مكتسـبة يف تنليـذ مهـارة حركيـة جديـدة سـلبيا أ       

فـإذا كانـت النتيجـة إجيابيـة يعـين      ،  مهارات حركية سـبق تنليـذها   إتقان وبيا أجياا
ذلك أن املهارة املكتسبة سهلت تنليذ املهـارة اجلديـدة ويف حالـة العكـس يكـون      

وما يؤكـد حـدوث أثـر الـتعلم مـن املهـارات املكتسـبة إىل        ،  هناك إعاقة للتعلم "
مـن خـالل االختبـار النهـائي الـذي      لنتـائج املتوصـل إليهـا    ا واملهارات اجلديدة هـ 

وضعنا من خالله مسري آخر حتتوي على مهارات حركيـة خمتللـة مل يـتم تعلمهـا     
هـذا مـا أكـده    ،  املربجمـة لكنهـا مشـابهة هلـا     التعليميـة يف أي مسري من احلصص 

حيــدث إذا مــا تشــابهت املــتغريات مــن   االنتقــاليعــرب خيــون حيــث يــرى أن" 
وإجيابياتها مع قوة التشابه وكلما  اد التشـابه يف   النتقالااالستجابات و تناسبت قوة 

  .(2)فعاال" االنتقالبني عمليتني أو موقلني كان  االستجابات واملتغريات أ

( الذي أكـد مـن خـالل    1977) وتتمايى هذه النتائج مع ما توصل إليه نيلس 
شة ال ائرة يساعد على تعلم التنس والعكس وأن تعلـم التمريـر   يدراسته أن تعلم الر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .39ص،  2000،  مكتا العادل،  بغداد،  وجيه حمجوب : التعلم و جدولة التدريا،  وجيه حمجوب )1(
 .  112ص ،  2002،  مكتا الصخرة لل باعة،  بغداد،  التعلم احلركي بني املبدأ و الت بيق،  يعرب خيون )2(
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 كما أثبت نيلسـن أنـه ال  ،  يف الكرة ال ائرة تساعد على تعلم التمرير يف كرة السلة
لسـباحة ويعـود ذلـك    وايوجد انتقال ألثر التعلم بني سباق احلواجز والكرة ال ائرة 

جهـة أخـرى أكـد كـورت     مـن   إىل عدم وجود تشابه يف املهارات احلركيـة.  حسبه
ماير ما توصلنا إليه من خالل دراستنا هذه خاصة نتائج االختبار النهائي حيث يـرى  

   .(1)أن التعلم يكون سريعا و دقيقا كلما كثرت التجارب احلركية

أسلوب التعلم احلـر أكثـر فاعليـة     بالنسبة لللرضية الثانية اليت مؤداها أن "ـ 
املتوصـل   النـائج فمـن خـالل    ."أثر التعلم احلركي انتقالمن األسلوب األمري يف 

( والـيت أكـدت وجـود فـروق بالنسـبة      4( و)3جاءت يف اجلداول رقم )ليت واإليها 
البعـدي مـا يعـين     االختبـار البعديـة لصـاحل    القبلـي و  االختبارللعينة التجريبية بني 

كــدت كمــا أ،  (1حتســن يف أداء املهــارات احلركيــة املقرتحــة يف املســري رقــم )
أن األسـلوب احلـر    اإلناث واحملسوبة سواء عند الذكور أ Tالنتائج ومن خالل قيمة 

أثـر الـتعلم وهـو مـا أكدتـه       انتقالكان أكثر جناعة من األسلوب األمري يف عملية 
احملسـوبة جـاءت    F( حيث أن قيمة 6( و)5أيضا النتائج املدونة يف اجلداول رقم )

إلنـاث( مـا يعـين وجـود فـروق      واأكرب من القيمة اجلدولية بالنسبة للعينتني )ذكور 
العينـة التجريبيـة   ،  بـني اجملموعـات الثالثـة )العينـة الضـاب ة      إحصـائية ذات داللة 

لثانية( وبالعودة إىل املتوس ات احلسـابية جنـد أن العينـة التجريبيـة الـيت      وااألوىل 
التعلم احلر قد سـجلت أعلـى متوسـط حسـابي مـا يعـين أن        خضعت إىل أسلوب

األسلوب احلر أكثر جناعة يف عملية نقل التعلم مـن املهـارات احلركيـة املكتسـبة     
لباحـث ذلـك إىل كـون أن األسـلوب احلـر يف      ا ، إىل املهارات احلركيـة اجلديـدة  

ــة يف تعلــ    ــه و مكتســباته احلركي ــتعلم يســمح للمــتعلم بتوظيــف أكــرب  ربات م ال
املهارات احلركية اجلديدة وذلك كون املعلم يوضح هلدف املـراد تنليـذه ويع ـي    
فقط توجيهات قبل التنليذ ليجد املتعلم الوسيلة املثلى يف تنليذ املهارات احلركيـة  

من خرباتـه احلركيـة السـابقة مـا ميكنـه مـن إجيـاد احللـول الـيت           ان القااجلديدة 
علـى إمكانياتـه اللرديـة وخربتـه علـى أن       تناسا الواجا احلركـي املقـرت  بنـاءا   

هــذا ،  يتــدخل املــدرب ثانيــة يف إع ــاء التغذيــة الراجعــة النهائيــة لتحســني األداء 
باإلضافة إىل التغذية الراجعة الذاتية من املتعلم نلسه. وعلى العكس فـإن األسـلوب   
 األمري حسا الباحث قد يعيق نوعا ما املتعلم يف تنليـذ مهـارات حركيـة جديـدة    
من من لق ا ربات السابقة اليت يكتسبها فهنـاك فـروق بـني املـتعلمني مـن ناحيـة       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديـوان امل بوعـات   ،  الشـابي: نيريـات و بـرق الرتبيـة البدنيـة     و فيصـل ياسـني   ،  حممود عول بسـيوني  )1(

 .62ص،  1997،  اجلزائر،  اجلامعية
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وألن األسلوب األمري يعتمـد علـى قـرارات املعلـم      ،   ا ربات احلركية املكتسبة
يف عملية التدريس واليت من الواجـا علـى املـتعلم تنليـذه مـا يعيـق عمليـة نقـل         

،  هارات احلركيـة اجلديـدة املقرتحـة   التعلم احلركي من املهارات املكتسبة إىل امل
ويتضح ذاك جليا من خالل ما أيار إليه كـل مـن عبـاس السـمرائي وعبـد الكـريم       
ــلوب     ــربون أن " األس ــتعلم إذ يعت ــري يف ال ــا لمســلوب األم ــود يف تعريلهم حمم

لتنـافس اجلمـاعي بـني ال لبـة ومـن مت ال يلسـح       وااألمري يلتقر إىل رو  التعاون 
رنة أدائهم بغريهم ملعرفة أين هـم مـن اهلـدف الـذين يسـعون إىل      اجملال هلم ملقا

أي قرار من قرارات عملية التدريس ويعـود كـل    باختاذالوصول إليه وال يسمح هلم 
ذلك على املدرس كما أن اجلانـا اإلبـداعي للمـتعلمني يف هـذا األسـلوب يقـرره       

 .(1)املدرس"

الثانيـة مقارنـة باألسـلوب    من هذا املن لق جاء األسلوب األمري يف الدرجة  
حيث أن األسلوب احلر يلـتح اجملـال أكثـر للمـتعلم يف توظيـف مهاراتـه       ،  احلر

ويف هذا الشأن تـرى دعـاء   ،  احلركية املكتسبة حلل مشكلة احلركية إن صح القول
حممد حمي الـدين أن "األسـلوب احلـر يعمـل مـن خاللـه املـدرس علـى توجيـه          

علـى خـربة قيمـة وذلـك يضـمن اجتاهاتـه يف       تعليمات للمتعلم تكلـي حلصـوله   
ملبادئ العامة ويسمح األسلوب احلر للمـتعلم  واامللاهيم  الكتشافاستخدام قدراته 

 .(2)بت وير معرفته من خالل خربات علمية مبايرة "

ويضيف رفعت حممود بهجت أنـه "مـن خـالل األسـلوب احلـر يف الـتعلم        
ما قبل التدريس إذ حيـدد املعلـم    و عمليات إجراءاتيكون املدرس مسؤوال على 

كمـا يشـرتك   ،  اهلدف احلركي النهائي وذلك بتقريا ملهـوم احلركـة إىل أذهـانهم   
،  ال الا مع املـدرس يف عمليـة التغذيـة الراجعـة والـيت تعـد مبثابـة تعزيـز هلـم         
 فالتعلم بإتباع األسـلوب احلـر جيعـل املـتعلم يعتمـد علـى مجـع املعلومـات و        

. ما يعين للباحـث ومـن   (3)حتى يصل إىل املعلومات اجلديدة" حتويلها و تركيبها
خالل عملية اإلسقاط هلذا امللهوم يف دراستنا هذه فإن استخدام األسلوب احلـر يف  
التعلم احلركي جيعل املتعلم يستحضر خرباته احلركيـة السـابقة ويقـوم بتحويلـها     
وتركيبها إىل أن يصل إىل تنليذ مهارات حركية جديدة بسهولة ودقة أكرب وهـو مـا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بغـداد ،  عبد الكريم حممود: كلايات تدريسية يف برائق تدريس الرتبية البدنية و الرياضـية ،  عباس السمرائي )1(

 .  79ص ،  1991،  م بعة دار احلكمة، 
أبروحـة  ،  استخدام بعـض أسـاليا التـدريس علـى تعلـم مسـابقة قـدف القـرص        دعاء حممد حمي الدين :  )2(

 .34ص ،  2000،  كلية الرتبية الرياضية،  جامعة بنط،  دكتوراه
 .  102ص،  1998،  عامل الكتاب،  القاهرة،  1ط،  التعلم اجلماعي واللردي،  رفعت حممود بهجت )3(



 250    

  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

 ر التعلم.يعرف بإنتقال أث

 ملصادر:وااملراجع  
أبروحـة  ،  ف القـرص ذدعاء حممد حمي الدين : استخدام بعـض أسـاليا التـدريس علـى تعلـم مسـابقة قـ       ـ  

 .2000 ،  كلية الرتبية الرياضية،  جامعة بنط،  دكتوراه
 .1998،  عامل الكتاب،  القاهرة،  1ط،  التعلم اجلماعي واللردي،  رفعت حممود بهجتـ   
 بغـداد ،  لرياضـية واعبد الكريم حممود: كلايات تدريسية يف برائق تدريس الرتبية البدنية ،  س السمرائيعباـ  

 .  1991،  م بعة دار احلكمة، 
 .1994،  اإلسكندرية،  دار التعارف،  6ط،  التدريا الرياضي نيريات و ت بيقات،  عصام عبد ا القـ   
   .1990،  اإلسكندرية،  منشأة املعارف،  الرتبية الرياضيةالتدريس للتعلم يف ،  علاف عبد الكريمـ   
،  اثر انتقال التعلم يف فعاليات الرمي الدورانية بألعاب القوى لـدى كـال اجلنسـني   ،  قاسم حممد علي خويلهـ  

 .2013،  1العدد،  40اجمللد رقم ،  جملةالعلوم الرتبوية
 .1988،  1ط،  دار الكتاب،  يفكورت مانيل: التعلم احلركي ترمجة عبد العلي نصـ   
انتقـال أثـر الـتعلم ملهـارة االرتكـا  يف الشـقلبة األماميـة علـى بسـاط          ،  عبد اهلل خ ايبة،  لكشكواحممد أبـ  

جملـة جامعـة النجـا  لمحباثــالعلوم     ،  احلركات األرضية على تعلم الشقلبة األمامية علـى حصـان القلـز   
 .2013 ,2اإلصدار  ,27اإلنسانيةـاجمللد 

 .2004،  حممد حسن عالوي. مدخل يف علم النلس الرياضي. القاهرة: مركز الكتاب للنشرـ   
ديـوان امل بوعـات   ،  و فيصـل ياسـني الشـابي: نيريـات و بـرق الرتبيـة البدنيـة       ،  حممود عول بسيونيـ  

 .1997،  اجلزائر،  اجلامعية
،  لنشـر واالرضـوان للتو يـع   ،  لبدني يف الرتبية الرياضيةوالنمواالتعلم احلركي ،  مروان عبد اجمليد إبراهيمـ  

 . 2014،  األردن
،  م بعـة اإليـعاع اللنيـة   ،  لرياضـية واإجتاهات حديثة يف تدريس الرتبية البدنيـة  ،  السايح حممدمص لى ـ  

 .2001،  اإلسكندرية
 .2000 ، مكتا العادل ، بغداد ، وجيه حمجوب : التعلم و جدولة التدريا،  وجيه حمجوبـ   
  108ص،  2002،  لل باعة ةالصخر مكتا :بغداد،  والت بيق املبدأ بني احلركي التعلم .خيون يعربـ   
 .2002،  مصر،  دار املعرف ، يوسف الشيخ: التعلم احلركيـ   

 .Eddgard Hill, Raymond thomas. manuel d’éducation sportif, ed vigot, paris, 1992 ـ
 

https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-27-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2-2013
https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-27-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2-2013
https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-27-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-2-2013


 

  : ISTAPS MÂAREF (Revue académique) partie علميـة حمكمــة( قسم:   )جملــة مـــعــــارف
  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

اخلصائص  بعض تأثري املمارسة الرياضية متعددة األشكال على

لقدرات واوقدرات التوافق  (VMA , VO2max PMAA) لوظيفيةوااملرفولوجية 

   عند العيب كرة القدم. احلركية احملددة لالنتقاء الرياضي
 

  حاج أمحد مراد

 : امللخص

ــى     ــكال عل ــددة األي ــية متع ــة الرياض ــأثري املمارس ــض ت ــائص  بع ا ص
ــة  ــةوااملرفولوجي ــق  (VMA, VO2max, PMAA) لوظيلي ــدرات التواف ــدرات واوق لق

 عند الع  كرة القدم. الرياضياحلركية احملددة لالنتقاء 

املمارسـة الرياضـية متعـددة    تـأثري   علـى هـدفت هـذه الدراسـة إىل التعـرف     
لرياضية املمارسة الرياضـية املتعـددة يف مرحلـة    وا األيكال) ممارسة الرتبية البدنية

)حميط اللخذ، حميط السـاق عـرل    األنرتوبومرتية على بعض ا صائص ال لولة(
)احلجـم األقصـى السـتهالك األوكسـجني،      الصدر(و بعض القـدرات الليزيولوجيـة  

علـى قـدرات   و   درة الالهوائيـة الالمحضـية القصـوى   السرعة اهلوائية القصـوى، القـ  
ى لـيت تـؤثر علـ   وااحملـددة لالنتقـاء   لقدرات احلركية) الرياقة املرونـة (  وا التوافق

سـنة(   19ـ    17العبـا ) ( 60وقـد ايـتملت عينـة الدراسـة علـى )     االجنا  الرياضـي،  
وقـد أظهـرت نتـائج    ، ثـالث جمموعـات   مت تـو يعهم علـى   قصديةاختريوا ب ريقة 

 إحصـائية أن املمارسة الرياضية متعددة األيكال مل يكن هلا تأثري ذو داللـة   الدراسة
  ، األنرتوبومرتيـة  لثانيـة يف ا صـائص  واعلى أفـراد اجملمـوعتني التجريبيـة األوىل    

غري أن أفضل النتائج كانت لصاحل اجملموعة التجريبية الثانية، بينما كـان هلـا تـأثري    
 لصاحل اجملموعة التجريبيـة الثانيـة يف القـدرات الليزيولوجيـة      و إحصائيةذو داللة 

 لقدرات احلركية.واو قدرات التوافق 

 ، االنتقــاء الرياضــي،الرياضــية متعــددة األيــكالاملمارســة  الكلمـات الدالــة: ــ  
 .األنرتوبومرتية، القدرات الليزيولوجية قدرات التوافق، القدرات احلركية القياسات

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ¹والرياضية ـ جامعة البويرةمعهد علوم و تقنيات النشابات البدنيةmouradef1@live.com 
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Abstract 

The impact of a multipractice sports on anthropometrics measurements 

and physiological abilities (VMA,VO2max,PMAA) coordination, and motors 

abilities. 

 

This study aimed at identifying the impact of a multipractice sports on the 

characteristics of sports performance that affect high performance sports. The 

sample consisted of 60 players. The results showed that multipractice sports did 

not have a statistically significant effect on the members of the first experimental 

groups and the second in anthropometrics measurements, and the best results 

were in favor of the second experimental group, while this program had a 

statistically significant and effect for the benefit of the second experimental 

group in physiological abilities and coordination, and motors abilities, 

Accordingly, the researcher put a set of recommendations including: 

Physical education and sports program sent in primary education and 

work to be circulated to all schools stage. 

The development of multipractice sports include special team sports, 

gymnastics, swimming, karate, Qing Fu, sprints, including barriers as programs 

accompany the training program for football to children in football schools. 

-Considered the practice multipractice sports in early childhood as an 

indicator of a positive phase (specific) during sport selection process facilitates 

the task of trainers and keep them away from the more self-selection in football 

players. 

Keys Words : multipractice sports, sports Selection, anthropometrics 

measurements physiological abilities, , coordination, motors skills, 

 

عمليــة الوصــول للمســتويات العليــا واحلصــول علــى اإلجنــا   إن  : مقدمــة
ميثل درجة الت ور املمكنة لنشـاط حركـي رياضـي مسـجل      الذي العالي" الرياضي

 القـدرات املهاريـة   جموعة من العوامل منها اللياقـة البدنيـة  مبيف إبار معقد، مرتبط 
والوصول ملنصـات   ( J. Weineck.1997.P17)، ا   ية والعوامل النلسية"حلركيةوا

هنـاك أسـاس   الصـدفة أو بـال رق العشـوائية وإمنـا كـان       مبحـض التتويج ال يـأتي  
 للنايئ املوهـوب  الصحيح والعلمي الرياضي النتقاءا وجململ هذه العملية أال وه

"عملية يـتم مـن خالهلـا اختيـار أفضـل العناصـر مـن الالعـبني          فاالنتقاء يعرف بأنه
ــنهم   ــبري م ــدد ك ــالل ع ــة   خ ــًا حملــددات معين ــراهيم محــادة   )  ، ببق ــيت إب . مل

يعترب االنتقاء عملية تهدف إىل اختيار األفراد الذين تتوفر لـديهم  كما  (306.ص1996
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أي مـن   خصائص ومسات وقدرات واستعدادات كبرية يت لبهـا نشـابهم الرياضـي،   
)حسـن   خالل حتديد صـالحية هـؤالء األفـراد ملمارسـة هـذا النـوع مـن الرياضـة        

 Reni et Al( يف حــني يــرى كــل مــن 93ص1988 ، صــر الــدين رضــوان،  عــالوي
االنتقاء هو عملية تت لا العثور يف وسـط كـبري علـى أفـراد لـديهم قابليـة إلع ـاء        

وهــذا بتحقيــق  (Richard Monpetti. 1989.P106)مهــارات عاليــة يف رياضــة معينــة"
 مجيع حمددات االنتقاء الرياضي.

ــا   ــيولوجيةالددات احملــ تلع ــه(، بيولوجية)فس ــبريا يف  مورفولوجي دورا ك
لسالمه العامـة ألجهـزه   االلسيولوجي  ويتضمن اجلزءعملية االنتقاء الرياضي  إجنا 

" قيـاس  لـيت هـي  وا)القياسـات اجلسـمية(    اجلسم بينما يت رق اجلزء املورفولوجي
كـال ول الكلـي للجسـم،     ( Mathews, 1978, P212)ودراسة جسم اإلنسان وأجزائـه " 

وان  ن دالالت صـحية هامـة  هلـم مـ   أبوال األبراف بول اجلذع، كذلك الو ن ملـا 
فـالتعرف علـي ال ـول والـو ن يف      للـرد ا والقياسات البدنية ذات دالله هامة يف منـ 

عن احلالـة الصـحية عنـد     املراحل السنية املختللة يعترب أحد املؤيرات اليت تعرب
يـرتبط بالعوامـل الوراثيـة     أن النمو يتأثر بالعديـد مـن العوامـل منهـا مـا      إالاألفراد، 
متثل حمددات النمـو لل لـل،    ا يرتبط بالعوامل البيئية وبالرغم من أن الوراثةومنها م

معدالت النمو وأسـلوب ونوعيـه    فان العوامل البيئية هلا الدور اهلام للوصول ألقصى
 األسـرة ومستوي معيشة  التغذية وببيعة ا دمات الصحية اليت قدمت وتقدم لل لل

جلسمي يتـأثر  ا ون النمأ كما الصحية والغذائية،واحلالة االقتصادية وثقافتها العامة و
لل لـل فالغـذاء الكامـل والنشـاط الرياضـي هلـم أهميـه         باحلالة الصـحية والتغذيـة  

النشاط البدني أحد العوامل اهلامـة املـؤثرة يف    يف هذا الصدد نشري إىل أن،  قصوى
وخاصـة  واملراهقة حيـث أن أجهـزة اجلسـم     النمو وخاصة خالل مرحليت ال لولة

قــل النشــاط البــدني   العضــالت تقــوى وتنمــو بالتــدريا وتضــعف وترتهــل كلمــا
 ،اللياقة الكليـة، العقليـة   وتت لا اللياقة الصحية لل لل أن يتمتع مبكونات بدنية هي

مدى انتيـام   لياقة تركيا اجلسم ويتوقف منو هذه املكونات على و لياقة امللاصل
لرياضـية مـن   واحصـص الرتبيـة البدنيـة     وحتـى  ال لل يف ممارسـة النشـاط البـدني   

ليت مبمارستها بانتيام تعمل على إكسـاب  وااملرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثانوية 
ال لـل جمموعـة مـن القـدرات احلركيـة و تنمـي فيـه الـذكاء احلركـي إىل جانــا          

فـة الـيت   " تلك العملية الرتبوية اهلاد لوجدانية فالرتبية البدنية هي:واالقدرات املعرفية 
تتم عند ممارسة أوجه النشاط اليت تنمي وتصون اجلسم، فحني جيري اإلنسـان، أو  
يقلز، أو يرمي، أو يباير أي لون من ألوان الرتبية البدنيـة الـيت تسـاعد علـى تقويـة      

، حممـد مخـيس، نـايف سـعادة     جسمه وسالمته، فإن الرتبيـة تـتم يف الوقـت ذاتـه")    



 254    

  N°:ـ  juin(   18Année EME 10 2015( (2015جوان  ) 18: ــ  العدد العاشرة   السنة 

 (.14،ص 200

 عنـد مشـكل الذاتيـة   هـو  ل عملية االنتقـاء الرياضـي   عرتي الذيإن املشكل 
لـيت إن  واخاصة عند استعماله للمالحيـة اجملـردة    بعملية االنتقاءاملدرب املكلف 

هلـذا   مشكل التنبؤ() متيزت باملوضوعية يف حينها قد ال تكون على املدى ال ويل
خـالل  على املدرب تعزيـز مالحياتـه بالقياسـات األنرتوبومرتيـة )اجلسـمية( مـن       

( somatotypeنسـبة الـدهون، نوعيـة اجلسـم       الو ن ،ال ول)ا صائص املرفولوجية 
ــة وا ــات البدني ــرعة ) لقياس ــل، الس ــة  ،التحم ــات الليزيولوجي ــة )القوة( القياس اهلوائي
ــة(وا ــق    لالهوائي ــدرات التواف ــة وق ــدرات احلركي ــات الق ــة   قياس ــات ا اص القياس

باإلضـافة إىل  ، الجتماعيـة واملهـارات النلسـية   واباملهارات التقنية التلكري ا   ـي  
و مبــا أن االنتقــاء موجــه أساســا إىل فئــة  ،اعتمــاده علــى معــايري املســتوى العــالي

األبلال اليت تتميز كما ذكرنا سابقا بنمـو متسـارع جلميـع جوانـا ال لـل البدنيـة،       
الـتحكم   املرفولوجية، النلسية والعقلية اليت تتأثر بالعديد مـن العوامـل الـيت جيـا    

لرياضية اليت ميارسـها قبـل التخصـص سـواء     وافيها مجيعا ومنها النشابات البدنية 
برامج الرياضة املدرسية يف املؤسسات التعليمية أو مـن خـالل ممارسـته لملعـاب     
يبه رياضية يف بلولته، ماذا لو مت التحكم فيها ب ريقة علمية مدروسـة مـن خـالل    

اضات بهـدف انتقـاءه ملمارسـة كـرة القـدم، هـذا       إخضاع ال لل لربنامج متعدد الري
الربنامج يهدف إىل حتقيق منو متكامل و منسجم لل لل و هـو مـا سـيؤثر الحقـا     
على مجيع خصائص اإلجنا  الرياضي كل هذه األمور جمتمعـة دفعتنـا إىل إجـراء    

تـأثري املمارسـة الرياضـية متعـددة األيـكال علـى       هذه الدراسة لتسليط الضوء على 
 دراسـة لـبعض القـدرات املورفووظيليـة     مـن خـالل   ء الع  كرة القدم أواسـط انتقا
 الرياضي. احملددة لالنتقاء حلركيةوا

 تساؤالت البحث:. 1

بـني   ( α≥  0,05)عند مستوى الداللـة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة ـ 
 للخصــائصلقيــاس البعــدي ملتوســ ات درجــات أفــراد العينــة  واالقيــاس القبلــي 
 .؟املورفولوجية

بـني  (  α≥  0,05) عند مستوى الداللة إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة ـ 
تعـزى   املورفولوجيـة القياسني البعدين ملتوس ات درجات أفراد العينـة للقياسـات   

 للممارسة الرياضية متعددة األيكال؟

بـني   ( α≥  0,05) عند مستوى الداللة إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة ـ 
 الوظيلية؟درات لقياس البعدي ملتوس ات درجات أفراد العينة للقواالقياس القبلي 
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بـني   ( α≥  0,05)عند مستوى الداللـة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة ـ 
ــة للقــ   ــراد العين ــة تعــزى درات القياســني البعــدين ملتوســ ات درجــات أف الوظيلي

 للممارسة الرياضية متعددة األيكال؟

 بـني (  α 0,05 ≤)الداللـة  مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هلـ 
 احلركية؟ للقدرات العينة أفراد درجات ملتوس ات البعدي لقياسوا القبلي القياس

 بـني (  α 0,05 ≤)الداللـة  مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هلـ 
ــراد درجــات ملتوســ ات البعــدين القياســني ــة أف ــة للقــدرات العين  تعــزى احلركي
 األيكال؟ متعددة الرياضية للممارسة

 فرضيات البحث:. 2

بـني   (α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
 .املورفولوجيةملتوس ات درجات أفراد العينة للقياسات لبعدي وا القبلي نيالقياس

بـني  ( α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
املورفولوجيـة تعـزى    القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفراد العينـة للقياسـات  

 .للمارسة الرياضية متعددة األيكال و لصاحل اجملموعة التجريبية الثانية

بـني   (α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
و  للقـدرات الوظيليـة  ملتوسـ ات درجـات أفـراد العينـة     لبعـدي  وا القبلـي  نيالقياس

 .لثانيةواللمجموعة التجريبية األوىل  لصاحل القياس البعدي

بـني  ( α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
ــة   ــراد العين ــة ملتوســ ات درجــات أف ــةالقياســات البعدي تعــزى  للقــدرات الوظيلي

 .األيكال و لصاحل اجملموعة التجريبية الثانية للممارسة الرياضية متعددة

 بـني  (α 0,05 ≤)الداللـة  مسـتوى  عنـد  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد ـ 
 و احلركيـة  للقـدرات  العينـة  أفـراد  ملتوسـ ات درجـات   لبعـدي وا القبلـي  القياسني
 .لثانيةوا األوىل التجريبية للمجموعة البعدي القياس لصاحل

 بـني ( α 0,05 ≤)الداللـة  مسـتوى  عنـد  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد ــ  
ــة القياســات ــراد درجــات ملتوســ ات البعدي ــة أف ــة للقــدرات العين  تعــزى احلركي

 .الثانية التجريبية اجملموعة ولصاحل للممارسة الرياضية متعددة األيكال

 يكتسا هذا البحث أهميته يف النقاط التالية:  أهمية البحث:. 3

يأتي هذا البحث كمساهمة متواضـعة للنهـول بكـرة القـدم اجلزائريـة مـن       
كتشاف املواهـا الـيت سـتمول اللـرق     واخالل وضع حلول ميدانية أساسها التنقيا 
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هـو مـا ميـنح مـدربي املنتخبـات       و لرفع من قيمة الع  الب ولة الوبنيةواالوبنية 
 يف تشكيل فرقهم. وسعأ والوبنية اختيارات أكثر 

اليت متيز كرة القـدم اجلزائريـة هـذه السـنوات الـيت       الصريورةهمة يف املسا
كـرة   كادمييـات وألتكوين القاعدي من خالل فـتح العديـد مـن مـدارس     ا وتتجه حن

ن املشـكل  والتكـوين  ا والقدم و بالتالي االستجابة ملا ينادي به ا رباء بالتوجه حنـ 
تقاء الرياضي الذي مل يعد يواكـا  الذي تعاني منه كرة القدم يف بالدنا يكمن يف االن

 الت ورات الكبرية يف حمددات وبرائق االنتقاء الرياضي.

تتبلور أهمية هذا البحث يف االعتماد على النشاط البدني الرياضي من خـالل  
، اجلمبـا    برامج يف كرة السـلة، كـرة اليـد، الكـرة ال ـائرة ألعـاب القـوى السـباحة        

الـيت تتميـز بـدوافع نلسـية     ـ    سنوات 8إىل  6ن موجهة خصيصا للئة ما قبل التكوي
وبيئية ملمارسة كرة القدم وهذا يسـهل مـن مهمـة املـدرب ويبعـده عـن الذاتيـة يف        

هـذا البحـث يعـد    ،  االختيار وعن ال رق التقليدية اليت متيـز عمليـة االنتقـاء عنـدنا    
داتـه  إثراء للبحوث الـيت تناولـت االنتقـاء الرياضـي يف كـرة القـدم مـن  اويـة حمد        

 املمارسة الرياضـية متعـددة األيـكال   ، هذا اإلثراء جاء نتيجة إدخال متغري  وبرائقه
و كيف يؤثر على حمددات االنتقاء و كيف يسهم يف الرفع مـن خصـائص اإلجنـا     

 الرياضي اليت سيعتمد عليها املدرب يف عملية االنتقاء.

 حتديد مصطلحات البحث إجرائيا:ـ  

تتمثـل يف ممارسـة الرتبيـة البدنيـة     : متعـددة األشـكال   املمارسة الرياضـية  .4.1
لرياضية، باإلضافة إىل ممارسة جمموعـة مـن النشـابات الرياضـية أثنـاء مرحلـة       وا

،  ، ألعـاب القـوى   السباحة، كرة السلة، كرة اليد، الكرة ال ـائرة ملتمثلة يف واال لولة 
   ، الكاراتي دو. اجليدو

ــة اخلصــائص املرفولوجيــة:  .4.2 ،  حمــيط الســاق ،  يف حمــيط اللخــذممثل
 عرل الصدر.  

ــة يف  :الفيزيولوجيــة  القــدرات. 4.3 ــةاهلوا الســرعة ممثل  ،VMAالقصــوى  ئي
ــة الالمحضــية   ــدرة الالهوائي ــتهالك األوكســجني    PMAAالق احلجــم األقصــى الس

VO2max. 

 إجراءات البحث:ــ  

وأخريا علـى ببيعـة   ن اختيار املنهج الصحيح يعتمد أوال إ:  منهج البحث .5.1
، واسـتجابة   املشكلة نلسها، وألننا ال نست يع حل مجيع املشكالت بنلس ال ريقـة 
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ومالئمة ملوضوع الدراسة ارتأينا انتهاج املنهج التجري  ألنه "أكثر األساليا كلايـة  
)سامي عـريلج  يف الوصول إىل معرفة يوثق بها عندما يستخدم يف حل املشكالت"

ل ريقة امللضلة لتحديد العالقة السـببية  وا يادة على ذلك ه (140،ص1999 خرونوا
بني متغريات حمددة، وعليه فاملنهج التجري  هو" تغيري عمدي ومضبوط للشـروط  

)صـال   احملددة حلدث ما، ومالحية التغريات الواقعـة يف ذات احلـدث وتلسريها"  
يف أحـد   فهنا يقوم الباحث بإحداث تغـيري مقصـود   (213، ص1982مص لى الغول 

املتغريات املؤثرة على هذه الياهرة، ويضبط متغريات أخـرى ويـتم الـتحكم فيهـا     
ليتوصل إىل عالقات سببية بـني هـذا املـتغري وغـريه مـن املـتغريات، كمـا يقصـد         

وتتضـمن عينـة حبثنـا     ملضبوبةوابالبحث التجري  أنه نوع من املالحية املقننة أ
 .التجري  ثالث  جمموعات

متثـل جمتمـع البحـث يف حبثنـا هـذا يف أنديـة ب ولـة        . جمتمع البحث: 5.2
ــة مــا قبــل الشــريف) واأفــواج(،  04الشــريف) أفــواج( لواليــة اجلزائــر  03نديــة ب ول
( نادي لب ولة ما قبل الشريف مبجمـوع  32( نادي لب ولة الشريف، و )48مبجموع )

 ( نادي.80كلي )

من جمتمع البحث )القسـم   ق( فر10) مت اختياريف حبثنا  : . عينة البحـث 5.3
الشريف وما قبل الشريف لراب ة والية اجلزائر العاصمة لكرة القدم(، و هو ما ميثـل  

واليت قـدرها   ,وهي النسبة تلوق احلد األدنى لتمثيل عينات البحوث (50،12%نسبة )
 مسح لنا بتكوين ثالث جمموعات:ما  هوو  (10%ورضوان بـ: ) ، كل من عالوي

العبا مارسوا و ميارسون برنامج  20مكونة من  اجملموعة التجريبية األوىل:ـ 
لعـاب  واالرتبية البدنية للمرحلة الثانوية و فيه كـرة السـلة، كـرة اليـد، الكـرة ال ـائرة       

 القوى)سباقات السرعة، رمي اجللة، القلز ال ويل(.

ىل ممارسـة  العبـا باإلضـافة إ   20مكونـة مـن     اجملموعة التجريبية الثانيـة: ـ 
برامج الرتبية البدنية يف املؤسسات الرتبوية مارسـوا رياضـات متعـددة يف صـغرهم      

 .لكاأللعاب اجلماعية، السباحة، اجلمبا ، الكاراتيه، اجليدو، ألعاب القوى، التعضي

 .العبا مل ميارسوا إال كرة القدم 20مكونة من  : اجملموعة الشاهدةـ 

لتحقـق مـن   واجابة على تسـاؤوالت البحـث   من أجل اإل الدراسة األساسية:ـ 
صــحة اللرضــيات للكشــف عــن احلقــائق املرتب ــة بالعوامــل البيئيــة املتمثلــة يف 

ثرها على حمددات االنتقاء الرياضي، كان مـن الـال م   وااملمارسة الرياضية املتعددة 
 . ألدواتواتباع أفضل ال رق واات استعمال أنسا األدو

مت تصــميم اســتمارة للمعلومــات    : Anamnèse االســتمارة االســتبيانية   .6.1
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تهدف إىل مجع معلومات عن سوابق املمارسة الرياضية مـن مرحلـة ال لولـة إىل    
لتخصص يف كرة القـدم مـرورا مراحـل ممارسـة الرتبيـة البدنيـة       وامرحلة املراهقة 

   لرياضية يف مجيع األبوار الدراسية.وا

ختبـــارات واالختبـــارات البدنيـــة وا اجلســـمية )األنرتوبومرتيـــة(القياســـات  .6.2

 لقدرات الفيزيولوجية:واالقدرات احلركية 

اسـتخراج القــدرات الليزيولوجيـة باسـتعمال املعــادالت التاليـة كمـا هــو      ــ  
 : 01اجلدول رقم ملخص يف 

 االختبار املناسب الوحدة القياسات اجلسمية
 غ50±بنسبة خطأ استعمال ميزان طيب كغ كتلة اجلسم

 شريط مرتي سم الطول من الوقوف
مؤشر الكتلة اجلسمية 

IMC 

𝐈𝐌𝐂 ²كغ/م =
𝐌

𝐓² 

 شريط مرتي سم حميط الفخذ

 شريط مرتي سم حميط الساق

 شريط مرتي سم عرض الصدر

 املناسب االختبار الوحدة القدرات احلركية
agilité ’Test d اختبار الرشاقة 8 /اجلري املتعرج بني احلواجز على شكل  ثانية الرشاقة

illinois.  
اللمس السفلي واجلانيب من  اختبار  /ثين اجلذع لألمام من الوقوفاختبار  سم املرونة

 الوقوف.
 رمي واستقبال الكراتاخلاص / اختبار  قدرات التوافق اختبار ثانية/نقطة التوافق

  الوحدة القدرات الفيزيولوجية
max VO م عدو1500اختبار  ملل/كغ/د 

= كم/سا VMAالقدرة اهلوائية  
𝐕𝐎𝟐𝐦𝐚𝐱

𝟑,𝟓VMA 

 القدرة الالهوائية

PMAA 
الوثب )اختبار مسافة الوثب  × وزن اجلسم ×  PMAA  =21.2 واط

 (العمودي
 الختبارات املوافقة هلا.والليزيولوجية والقدرات احلركية واالقياسات اجلسمية : 01جدول رقم

ــارات  اخلصــائص .6.3 ــتوى ثبــات     : الســيكومرتية لالختب ــن مس ــق م للتحق
( 10حيث ببقنـا أداة القيـاس علـى )   ( retest-test)إىل بريقة مت اللجوء االختبارات 

العبني من جمتمع البحـث مت إقصـاؤهم مـن عينـة الدراسـة، وبعـد أسـبوعني مـن         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أي معلومات تارليـة عـن كـل مـا      Biographie «: يف علم النلس تعرب عن سرية املريضAnamnèse  ـ 
و حبالته املرضية، يف ال ا تعرب عن املعلومات املقدمـة لل بيـا مـن بـرف املـريض        يتعلق باملريض

 حول كل ما حييط به و حبالته املرضية.
    سنة( من بلولته إىل غاية هذا السن.19ـ  17ـ يف دراستنا تعرب عن تاريخ املمارسة الرياضية لالعا )
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متامـا  االختبارات األوىل أعدنا االختبارات على نلس األفـراد ويف ظـروف مشـابهة    
من حيث املكان والتوقيت، هذا وعوجلت النتائج احملصل عليهـا حبسـاب معامـل    
االرتبــاط البســيط الــذي يعــرف باســم ارتبــاط  بريســون العزومــي، وبــالنير للقــيم  

( أي 1-ودرجـة  احلريـة  )ن   (α ≥  0,05( و)α ≥  0,01)عنـد املسـتويني    اجلدوليـة 
استخدمنا مؤير الثبات، والذي ي لق عليـه  ملعرفة صدق االختبارات هنا و  (10-1)

حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامـل ثبـات االختبـار     و ذلك  أيضا اسم الصدق الذاتي،
   02النتائج املبينة يف اجلدول رقمحتصلنا عل 

 ت االختبار معامل الثبات معامل الصدق 

 1 كم 5.1جري  89.0 49.0

 4 .ثين اجلذع لألمام من الوقوف 91.0 95.0
 5 .اللمس السفلي واجلانيب 87.0 93.0
 6 .الوثب العمودي من الثبات 89.0 94.0
 . 8على شكل  متعرججري  85.0 92.0
 test agilité Illinois. 9اختبار الرشاقة  90.0 95.0
 10 .رمي واستقبال الكرات 90.0 59.0

 11 اختبار التوافق اخلاص. 92.0 96.0
لالختبــارات  و معامــل الصــدق  بريســون بــني الت بيــق األول والثــاني    : معامــل االرتبــاط 02جــدول رقــم 
 (.10=)ناملعتمدة

لتابعـة  وامشل البحث جمموعة مـن املـتغريات املسـتقلة     مـتغريات البحـث:  ـ 
  ممثلة يف التصميم التالي:

ضـوء مـا أسـلرت     من خالل التجربة اليت قمنـا بهـا، ويف    مناقشة النتـائج: ـ 
 التالية: ستنتاجاتتوصل الباحث إىل االعنه النتائج اليت مت التوصل إليها 

بـني  ( α ≥ 0,05 )عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ـ ال 
الشـاهدة،  ملتوس ات درجات أفراد العينة)اجملموعة القياس القبلي والقياس البعدي 

 اجملموعة التجريبية األوىل، اجملموعة التجريبية الثانية( للقياسات األنرتوبومرتية.

بـني  ( α 0,05 ≤)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجد فروق ذات داللة ـ ال 
، اجملموعـة   )اجملموعـة الشـاهدة  القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفراد العينة

عمومــا ،  للقياســات األنرتبومرتيــة تجريبيــة الثانيــة(التجريبيــة األوىل، اجملموعــة ال
لرياضـية، املمارسـة الرياضـية    وا)الرتبية البدنيـة   املمارسة الرياضية متعددة األيكال

علـى القياسـات    إحصـائية تأثري ذو داللـة   ااملتعددة يف مرحلة ال لولة( مل يكن هل
 األنرتوبومرتية املدروسة )حميط اللخذ، حميط الساق، عرل الصدر(.

أن بعـض املعـايري    (2011) قميين حلـي   دراسات لكل منتتلق دراستنا مع 

 
برنامج 
التربية البدنية و 

 الرياضية
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 املرفولوجية )األنتلروبومرتية( التتأثر سوى بنسـبة قليلـة جـراء التـدريا الرياضـي     
مــن مســتوى  إحصــائيةات داللــة ن تــأثري املمارســة الرياضــية ال يغــري بنســا ذوا

ودراسـات لكـل    Wilmore. H(1998), Mario. L et al (1994)القياسـات األنرتوبومرتيـة   
الـيت أكـدت أن    Beune et al (1992) ،Mirwald et Bailey (1986)،saris et al (1986)من 

يف  ،النشاط البـدني باسـتمرار لـيس هلـا تـأثري ظـاهر علـى ال ـول النهـائي          ممارسة
سات بوليـة ألبلـال وبنـات )ممارسـني وغـري ممارسـني للنشـاط البـدني( مـن          درا

مـن جهـة   ، مرحلة ال لولـة إىل نهايـة مرحلـة املراهقـة التيهـر فـروق ذات داللـة       
 لشدة العالية ال يغري مستوى منـو واأخرى و عكس معتقدات سابقة حتى التدريا ذ

 بري انيـة  لدراسـة  نتـائج  يف، للرياضـيني الصـغار  بعض القياسـات األنرتوبومرتيـة و   
 مـن  عـدداً  ميارسـون  الربي ـانيني الـذين   النايـئة  مـن  كـبري  عـدد  علـى  أجريت بولية

 ذوي جيـذب رياضـيني   الرياضـة  نـوع  أن إىل أيـارت  القـدم  كرة بينها ومن الرياضات
 حمدود على تأثري له ذاته حبد البدني التدريا وأن الصغر، منذ حمددة بدنية مواصلات

 .(Jones,1995, P381-Baxter-394)الرياضيني هلؤالء اجلسمية املواصلات

بـني  ( α ≥ 0,05)عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
  ملتوس ات درجات أفراد العينة)اجملموعـة الشـاهدة  القياس القبلي والقياس البعدي 

 الليزيولوجية.للقدرات  اجملموعة التجريبية األوىل، اجملموعة التجريبية الثانية(

بـني  ( α≥  0,05) عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجد فـروق ذات داللـة   ـ 
لتجريبيـة  واللمجموعتني الشاهدة  القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفراد العينة

الليزيولوجية، لصاحل اجملموعة التجريبيـة األوىل تعـزى للربنـامج     للقدرات األوىل
 متعدد الرياضات.

بـني  ( α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
لتجريبيـة  واللمجموعتني الشاهدة  القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفراد العينة

، لصاحل اجملموعـة التجريبيـة الثانيـة تعـزى للربنـامج       الليزيولوجيةللقدرات  الثانية
 متعدد الرياضات.

بـني  ( α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    يةإحصـائ توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
للمجمـوعتني التجريبيـة األوىل    القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفـراد العينـة  

، لصاحل اجملموعة التجريبية الثانيـة تعـزى    الليزيولوجيةللقدرات  لتجريبية الثانيةوا
 للربنامج متعدد الرياضات.

ــا  ــة  املمارســة الرياضــية متعــددة األيــكال عموم ــة البدني لرياضــية وا)الرتبي
تـأثري اجيـابي علـى     املمارسة الرياضـية املتعـددة يف مرحلـة ال لولـة( كـان هلـ      وا
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خمتلــف القــدرات الليزيولوجيــة)احلجم األقصــى الســتهالك األوكســجني، الســرعة 
 اهلوائية القصوى، القدرة الالهوائية الالمحضية القصوى( املدروسة.

أن القدرات الالهوائيـة   اليت أكدت t collVandewall e (1989)دراستنا تتلق مع 
ترتلع مع ارتلاع مساحة املق ع العرضي للعضـلة واملصـاحا الرتلـاع حمتمـل     

وقــد أكــدوا يف دراســتهم علــى أهميــة الكتلــة  2حلجــم األليــاف العضــلية الســريعة
الـذي يبـدأ    (cp)العضلية وحجم عضالت الساقني يف الرفع من خمزون الكرياتني 

سنة وذلك الرتبابـه بنسـبة التستوسـتريون    13يف االرتلاع بنسبة هامة ابتداء من سن 
ملمارسة الرياضية للرفع أكثر من قيمـه  وامما يستوجا ربط هذا االرتلاع بالتدريا 

أن حلجـم    pereira et coll(2007) حملافية على مستوياته، و هـذا مـا أكـده أيضـا    وا
العضــالت يف اجلســم دورا هامــا يف الرفــع مــن القــدرة  الســاقني وكتلــة العيــام و

الالهوائية القصوى، يتبعها التدريا اجليد وفق املراحل العمريـة املناسـبة لتحسـني    
 .  (2011حجيج مولود)القوة العضلية،  هذا ما أكده 

قامــا لســنوات بدراســة تــأثري  Kobayashi et al  (1978)يف دراســات بوليــة
ذو يدة عالية جملموعة من األبلـال بينـت أن التـأثريات     و للتدريا اهلوائي منوع 

غـري أن هـذا     (pic de croissance)النمـو  ذروةاألكثر وضـوحا كانـت بعـد حـدوث     
الت ــور يف احلجــم األقصــى الســتهالك األوكســجني يتعلــق بشــدة و  مــن و عــدد 

ــ   max)(VO2 احلصص، مما يعين أنه ليس من الضروري البدء يف تدريبات خاصة ب
  pic de vitesse de croissanceلقصـوى واسـرعة النم  ذروةمبكرا و لكن ميكن أخـذ  

maximale )  ســنة  14كمؤيــر لبــدء التــدريبات والــذي يوافــق يف أغلــا احلــاالت
اليت توافـق سـن ممارسـة الرتبيـة      ( ,P26 Duché,E.Van Praagh ,2009- 37) لمبلال
 ؤسسات الرتبوية.ملمارسة املتعددة خارج املوالرياضية واالبدنية 

بـني   ( α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصائيةذات داللة  فروقـ ال توجد 
للمجموعة الشـاهدة   القياس القبلي والقياس البعدي ملتوس ات درجات أفراد العينة

)اختبـار رمـي    على قدرات التوافق والقدرات احلركية ماعدا بالنسبة لقـدرات التوافـق  
 (.Illinoisواستقبال الكرات( والرياقة)اختبار الرياقة 

بـني   (α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية ذات داللـة   فـروق توجد  ـ 
ــراد العينــة   ــاس البعــدي ملتوســ ات درجــات أف للمجموعــة  القيــاس القبلــي والقي

 لقدرات احلركية.واالتجريبية األوىل على قدرات التوافق 

بـني   (α≥  0,05) عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية ذات داللـة   قفـرو توجد ـ 
ــراد العينــة   ــاس البعــدي ملتوســ ات درجــات أف للمجموعــة  القيــاس القبلــي والقي
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 لقـدرات احلركيـة ماعـدا بالنسـبة للريـاقة     واالتجريبية الثانية علـى قـدرات التوافـق    
 )اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز(.

بـني   (α≥  0,05) عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجد فـروق ذات داللـة   ـ 
لتجريبيـة  واللمجموعتني الشاهدة  القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفراد العينة

لقدرات احلركية لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل تعـزى  والقدرات التوافق  األوىل
 (.اجلري املتعرج بني احلواجزللربنامج متعدد الرياضات، ماعدا الرياقة)

بـني  ( α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة     ـ
لتجريبيـة  واللمجموعتني الشاهدة  القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفراد العينة

لقدرات احلركية لصاحل اجملموعة التجريبيـة الثانيـة تعـزى    والقدرات التوافق  الثانية
 للربنامج متعدد الرياضات.  

بـني   (α≥  0,05)عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية توجـد فـروق ذات داللـة    ـ 
للمجمـوعتني، التجريبيـة األوىل    القياسات البعدية ملتوس ات درجات أفـراد العينـة  

لقدرات التوافق والقـدرات احلركيـة لصـاحل اجملموعـة التجريبيـة       لتجريبية الثانيةوا
 الثانية تعزى للربنامج متعدد الرياضات.

لرياضـية،  وا)الرتبيـة البدنيـة    املمارسـة الرياضـية متعـددة األيـكال    عمومـا  ـ 
لقـدرات  واتأثري اجيابي علـى قـدرات التوافـق     ااملمارسة الرياضية املتعددة( كان هل

ــة(  Hirtzمــع دراســات لكــل مــن   هــذه الدراســة تتلــق،  احلركية)الريــاقة واملرون
اليت تؤكد على أن أحسن سن لت وير قدرات التوافق يكـون يف مرحلـة    Weineckو

يتوافق مـع مرحلـة التعلـيم االبتـدائي ومـع       سنوات( الذي  10ـ  7التمدرس األوىل )
املرحلة اليت ميارس فيها األبلال العديد ممن الرياضات قبل التخصـص، سـاهمت   

دت  وادرات حركيـة  يف منوهم منوا متكامال و منسجما  ومكنـتهم مـن اكتسـاب قـ    
إىل الرفع من مركبات قدرات التوافـق كـالتوا ن، القـدرة علـى التميـز، القـدرة علـى        
التوجيه، سرعة رد اللعل والقدرة على تغيري الـريتم واالجتـاه والـيت تلعـا دور يف     
حتسني النتائج الرياضية والعمل على استقرارها، التعلم السريع للمهـارات احلركيـة    

تيكية أثناء مرحلة املراهقة وقدرات التوافق جيـا أن تـدرب وت ـور    والقدرات التك
ملبكر نسبيا للجها  العص  لل لل و يعترب أحسن سـن  وايف وقت مبكر بسبا النم

 سنة وحتى قبل ذلك بالنسبة  اصية رد اللعل. 12ـ  9لذلك 

كدت أنـه مـع التقـدم يف     أ اليت Cotta(1978)هذه الدراسة تتوافق مع دراسات 
ألليـاف  واملكتسبات العضلية تلقد حجم من ا اليا، املاء واسن األرب ة ، األوتار ال

لـيت مـن   وامما يعـين فقـدان اللـرد لقدراتـه احلركيـة        (fibres élastiques)امل ابية 
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مكوناتها الرياقة لذا كلما مارس ال لل يف مرحلة ما قبل املراهقـة برنـامج متعـدد    
املهـارات احلركيـة و كلمـا رفـع مـن مسـتوى        الرياضات كلما اكتسا العديد مـن 

الرياقة لديه واليت تسمح له يف اختصاص كرة القدم من القيام حبركات بأقل جهـد  
 Sermeiev (1964)وبأكرب سرعة ومن  وايا خمتللة وبسعة أكرب ودراسات لكـل مـن   

 و 11واليت أكدت أن السن األمثل لتدريا املرونة يكون مـا بـني    Zaciorski(1972)و
سنة إذ تعترب املرونة املت لا احلركي الوحيد الـذي يصـل إىل أقصـى مسـتوى     14

أثناء مرحلة املرور من ال لولة إىل املراهقة ثم تتناقص مـا يعـين وجـوب وضـع     
برنامج تدري  قبل سن املراهقة للرفع من مستوى املرونة ثم احملافية علـى هـذا   

ا يسمح لالعـا كـرة القـدم مـن     املستوى من خالل تدريبات مقننة هلذا الغرل مم
 .التعلم احلركي بسهولة وبأقل جهد

يف ضوء أهداف البحث وتساؤالته، وبعد مناقشة النتائج يقرت   االقرتاحات:ـ 
 الباحث ما يلي:

لعمـل  وا لرياضية يف مرحلة التعلـيم االبتـدائي  واالرتبية البدنية  بعث برنامجـ 
 .على تعميمه على مجيع املدارس

رياضية متعددة الرياضات تشـمل خاصـة األلعـاب اجلماعيـة،      وضع برامجـ 
اجلمبا ، السباحة، الكاراتيه، الكين  فو، سباقات السرعة مبـا فيهـا احلـواجز كـربامج     

 تدريبية مرافقة لربنامج كرة القدم لمبلال يف مدارس كرة القدم.

وىل اعتبار ممارسة برامج رياضية متعددة الرياضات يف مرحلـة ال لولـة األ  ـ 
كمؤير اجيابي)حمدد( أثناء عملية االنتقاء الرياضي يسـهل مـن مهمـة املـدربني و     

 يبعدهم أكثر عن الذاتية يف انتقاء الع  كرة القدم.

لقـدرات احلركيـة   وا يـادة االهتمـام بالتـدريبات ا اصـة بقـدرات التوافـق       ـ 
 خاصة يف مرحلة التمدرس األوىل.

يـبه رياضـية سـواء يف حصـص الرتبيـة      االعتماد بشكل كبري على األلعاب ـ 
 البدنية أو يف احلصص التدريبية ا اصة باألندية و مدارس كرة القدم.

االستثمار األمثل يف قدرات ال لل من خالل التنويع يف حمتوى التـدريبات  ـ 
وضع سياسة تكوينية موحدة تعمـل بالشـراكة مـا بـني     ،  وحتى يف الربامج التدريبية

 بالتكوين وأساتذة الرتبية البدنية والرياضية.املدربني املكللني 

 :خامتة

 بال لـل  االعتنـاء  القـدم  كـرة  جمـال  يف و عـام  بشـكل  الرياضـي  اجملال يف
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 بتكامـل  يتميـز  الـذي  الرياضـي  الب ل بإنتاج يسمح النشاط هذا ممارسة على املقبل
 االنتقـاء  عمليـة  بتسـهيل  يسـمح  ممـا  لعقليـة وا لنلسـية وا احلركيـة  البدنية، خصائصه
 العمليـة  هـذه  الوبنية، للمنتخبات أو لمندية الصغرى اللئات فرق لتشكيل الرياضي

 تتـأثر  الـيت  املختللـة  االنتقـاء  حمـددات  احـرتام  مت مـا  إذا إال النجـا   هلا يكتا ال
 البيئيـة، )ا ارجية لعوامـل وا( إخل....التغذيـة  الوراثة،) الداخلية العوامل من مبجموعة
 يف ملخصـة  البيئيـة  العوامـل  دراسـة  أردنا هذه دراستنا يف ،(إخل...االجتماعية التنشئة

 ممارسـة  يف ملتمثلـة وا ملراهقـة وا ال لولة مرحلة أثناء املتعددة الرياضية املمارسة
 أنــواع خمتلــف ممارســة أو األبــوار خمتلــف يف والرياضــية البدنيــة الرتبيــة حصــة

 علـى  املمارسـة  هـذه  تـأثري  مـدى  و القدم كرة جمال يف التخصص قبل الرياضات
 حتـى  حلركيـة وا املرفولوجيـة  ، الليزيولوجيـة  البدنيـة،  الرياضـي  االنتقـاء  حمددات

 جهـة  من الرياضي االنتقاء مستوى من نرفع بالتالي و احملددات هذه قيمة من نرفع
 .العملية هذه على القائمني مهمة من نسهل أحرى جهة من و

والرياضـية يف املرحلـة االبتدائيـة قـد ال يكـون       إن إعادة بعث الرتبية البدنية
غدا و حتى ميكن التحكم فيما ميارسه ال لـل مـن نشـابات رياضـية قبـل التوجـه       
ملمارسة كرة القدم ميكن إخضاع ال لل املقبل على االنتقاء ملمارسـة كـرة القـدم    

ى الندماج يف مدرسة لكرة القدم جملموعة من النشابات الرياضية املتعـددة علـ  واأ
( ثــم التخصــص يف كــرة القــدم بعــد إجــراء جمموعــة مــن  cyclesيــكل دورات )

لقـدرات  وااالختبارات هذه الربامج ستسمح لل لل باكتسـاب العديـد مـن املهـارات     
احلركية و قدرات التوافق واليت ستشكل منيومة األسلحة اليت سيستعملها سـواء يف  

هذه الـربامج ستسـهل مـن مهمـة      ثناء املنافسات، كما أنوالتدريا أوامراحل التعلم 
 املدربني يف إجراء عملية االنتقاء املعقدة.  

ملمارسـة الرياضـية لـه    واهذه الدراسة مسحت لنا بالتأكيد على أن التـدريا  
تأثري ضعيف على املتغريات األنرتوبومرتية وهذا ما أكدتـه العديـد مـن الدراسـات،     

الثانيـة الـيت مارسـت برنـامج      غري أن أفضل النتـائج سـجلتها اجملموعـة التجريبيـة    
الرتبية البدنية والرياضـية يف ال ـورين املتوسـط والثـانوي باإلضـافة إىل ممارسـتها       
للعديد من األنش ة الرياضـية يف مرحلـة ال لولـة قبـل التخصـص يف جمـال كـرة        
القدم وهذا يف حد ذاته مؤير اجيابي ميكن للقائم علـى عمليـة االنتقـاء الرياضـي     

، كما مسحت لنـا بالتأكيـد علـى التـأثري االجيـابي والكـبري للممارسـة         االستعانة به
الليزيولوجية وبشـكل أكـرب علـى قـدرات التوافـق       القدرات الرياضية املتعددة على 

والقــدرات احلركيــة، ممــا دفعنــا إىل امل البــة بإعــادة بعــث برنــامج الرتبيــة البدنيــة 
)األلعـاب   بية متعـددة الرياضـات  والرياضية يف ال ور االبتدائي وخت يط برامج تدري
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اجلماعية، السباحة، اجلمبا ، العاب القوى....( تسمح لل لل املقبـل علـى االنـدماج    
ملتكامـل مـن جهـة، ومـن جهـة اكتسـاب       واملنسـجم  وايف مدارس كرة القـدم بالنم 

والليزيولوجيـة   ترسانة من املهارات احلركية وتعزيز القدرات املرفولوجية والبدنية
ثر الحقا تأثري اجيابي على التعلم احلركي واالستيعاب ا   ي وبالتـالي  اليت ستؤ

أال و هـو صـناعة العـا كـرة القـدم املسـتوى        حتقيق االجنا  الرياضـي املسـ ر  
 .العالي 

 :  املراجعقائمة 
. دار اللكـر العربـي.   1.طـ    نيريـات و ت بيقـات  ـ    فيزيولوجيـا الرياضـة   :أمحد نصر الـدين سـيد   .1

 .2003القاهرة. 
 يف األمنية للعلوم العربية العربي، جتربة أكادميية نايف األمين التدريا إبراهيم: سعيد أمحد بن فهد الشعالن. .2

 .2000الريال،  األمنية، للعلوم نايف، العربية جامعة ،1 ط العربية، األمنية الكوادر تدريا
 العربيـة  نايف جامعة احلادي والعشرين، للقرن معاصرة واألمين رؤية اإلداري خضري: التدريا الكبيسي.عامر .3

 .2010الريال، األمنية، للعلوم
 .2001اإلعداد البدني الوظيلي يف كرة القدم. دار اجلامعة اجلديدة. القاهرة.  :أمر اهلل البسابي .4
االجتاهات احلديثة يف علم التـدريا الرياضـي، دار الوفـاء،     :أمرية حسن حممود. عماد ماهر حسن حممود .5

 .8200مصر، 
 .2000ألداء البدني. دار اللكر العربي. القاهرة. وافيسيولوجية الرياضة  : بهاء الدين سالمة .6
 .2006، األردن، دار اللكر، 1مجال ا  يا: إعداد الرسائل اجلامعية وكتابتها، ط .7
، مصـر،  4لرتبويـة، دار النشـر للجامعـات، ط   وارجاء حممود أبـو عـالم: منـاهج البحـث يف العلـوم النلسـية        .8

2004. 
 .2009، دار املسرية األردن، 1: سيكولوجية املراهقة، طرغدة يريم .9

ملراهـق، مكتبـة   وا. ترمجة داليا عزت مؤمن: سيكولوجية ال لـل  دجرين هنري كالي لني. روبرت وابسون .10
 .2004مدبولي، القاهرة، 

 .9199، 2سامي عريلج وخالد حسن مصلح ومليد جنيا: يف مناهج البحث العلمي، جمدالوي، ط .11
 .1982صال  مص لى الغول: مناهج البحث يف العلوم االجتماعية، مكتبة الغريا،  .12
 .2000، 1حممد مخيس أبو منرة، نايف سعادة: الرتبية الرياضية وبرائق تدريسها، جامعة القدس ، ط .13
 .1996 العربي، اللكر دار ، 1ط املراهقة، إىل ال لولة من للجنسني التدريا الرياضي :مليت إبراهيم محادة .14

ــ   :العلميةالرسائل ـ
ــة       .15 ــة واحلركي ــمية والبدني ــات اجلس ــة القياس ــاري بدالل ــمداء امله ــة ل ــة التنبؤي ــار صــاحا: القيم ســالم جب

، واللسيولوجية النتقاء نايئي كرة القدم، رسالة دكتـوراه غـري منشـورة، كليـة الرتبيـة الرياضـية، جامعـة بابـل        
2006. 

هاري على وفق القياسات اجلسـمية والصـلات البدنيـة للتنبـؤ يف انتقـاء      سوسن هدود: القيمة الكمية لمداء امل .16
 .2005، ، كلية الرتبية الرياضية للبنات، جامعة بغدادغري منشورة أبروحة دكتوراه  ،النايئني بالكرة ال ائرة






