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، غايتها 3بجامعة الجزائر  معهد التربية البدنية و الرياضيةمجلة علمية محكمة تصدر عن  التربية البدنية و الرياضيةمجلة 
 في ميدان التربية البدنية و الرياضية و العلوم الرياضة والتخصصات المرتبطةنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصصة 

بها، باللغات العربية والفرنسية، مفتوحة لجميع الباحثين،  وتخضع البحوث لمعايير وشروط تحكيم البحوث العلمية 
 فيهارف أساتذة متخصصين، األكاديمية، من ط

 .العلمية العالمية المحكمة شروط المجالت 
األساسية في التقويم هو من األمور  إلينا من توثيق ومراجع وهوامش المواد المرسلةوعليه فان اعتماد األصول العلمية في 

 :وعليه

بالنسبة للمقاالت  Traditional Arabicنوع الخط  41صفحة، وبحجم  15أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث . 
 للبحوث و المقاالت المكتوبة اللالتنيةTimes New Roman(41 )والبحوث المكتوبة باللغة العربية، و 

 .ن ال يكون قد نشر سابقاأو  قيمة البحث ومدى أصالته،. 
و علوم الرياضة والتخصصات  التربية البدنية و الرياضيةال تقبل إال المقاالت المتخصصة في . 

 .المرتبطة
 .يطلب من الباحث إرسال إقرار خطي بان البحث لم ينشر مسبقا، مع سيرته الذاتية الكاملة بالصورة. 
 .الفحص والتقييم األولي من قبل هيئة التحرير.  
 .التحكيم العلمي بواسطة ثالثة محكمين متخصصين في المجال على نحو سري. 
 .رسلة ال تعاد ألصحابها إال للمراجعة والتصحيح فقط، وتسلم للباحث نسخ من العدد المنشورالمقاالت الم. 

 :وتشمل معايير التقييم 
 .مدى مراعاة األمانة العلمية، وأعراف التوثيق والتهميش البيبليوغرافي، وسالمة اللغة ورصانة األسلوب المتبع.  
 .وال تخضع لقيود غير قيود العلم ومعاييره األخالقيةال تتبنى المجلة اتجاها أيديولوجيا محددا، . 
 .اآلراء واألفكار المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها.  
، وذلك بعد قبوله من طرف CD-ROMمع  12/1.92يرسل المقال في نسختين على الورق من حجم . .  

 .لهاتفيهيئة التحرير يحتوي على البريد االلكتروني لصاحب المقال والرقم ا
 revueieps@gmail.com :البحوث على البريد اإللكتروني التاليترسل .  
 .يبلغ الباحث باستالم بحثه خالل مدة أسبوع، وبمدى مالئمته للنشر خالل مدة شهرين.  

 

 

 

 

 قواعد وشروط النشر في المجلة
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 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف (1
 التربية البدنية و الرياضية بالشلفمعهد 

 االبداع و األداء الحركي: مخبر البحث
 د بوطالبي بن جدو.ا:شاقور جلطية محمد                   تحت اشراف.ا:من اعداد الباحث 

دراسة –اءات دراسة تحليلية لمكانة التربية البدنية و الرياضية في التربية الشاملة للتلميذ في ظل فلسفة المقاربة بالكف -
 ميدانية على مستوى بعض ثانويات الشلف

 :ملخص البحث*
يف ظل التطور الثقايف و اعاجتماعي جملتم  البشري برزت احلاجة املاسة ملمارسة النشاطات البدنية و الرياضية ، و هذا ما         

البدين و تعددت مواضي  دراسته، فالتمارين ايت  جعل هذه اعاخرية تبدو و كأهنا يف تطور مستمر يف الكم و النوع فقد تطور النشاط
ولكل موضوع ....( الرتبية، الرتفيه، الصحة، املنافسة)تعين يف أيامنا هذه مواضي  أخر  ( الصيد و احلرب)مورست من أجل العيش 

 .1ميدانه اخلاص به رغم التداخل الظاهر بني هذه املواضي 
، و ممارستها للحفاظ عل  .... إن ممارسة هذه النشاطات يف اطار املنافسة يدخل ضمن اجملال الرياضي يف النوادي و الفدراليات

، و ...الصحة أو معاجلة بعض األمراض و التشوهات اخللقية يدخل ضمن اجملال الط ي عرب مراكز العالج و اعادة التأهيل احلركي 
 ... بية و التكيف اعاجتماعي يدخل ضمن جمال الرتبية البدنية عرب املؤسسات التعليمية جند ممارستها من أجل الرت 

 2عل  األقل يف بدايات القرن التاس  عشر"و باحلديث عن موضوع املمارسة كوسيلة تربوية فعالة، فقد أدخلته الدول ضمن املدرسة 
ية يف تكوين املواطن املطلوب، فأهدافها تطمح لتنمية مدارك الفرد ملا له من مميزات تستويب جهذه الدول أيا كانت نظمها السياس" 

 .، و بعارة أخر  تنمية شخصيته .... 3من الناحية البدنية و احلركية و العقلية
و  الناحية البدنية)وهكذا تظهر أهداف الرتبية البدنية يف عموميتها أهنا تتطل  للوصول بالفرد أن يكون قويا معاىف سليم البنية    

( الناحية العقلية و املعرفية)وعارفا بإمكاناته و قدراته املختلفة ( الناحية اعاجتماعية)، وفاعال مسامها يف تعزيز الوئام املدين(الصحية
 : 4أما اعاهداف اعاكثر ختصصا يف هذا امليدان فتدور يف جمملها حول النقاط التالية

بأجسامهم، وتطوير التوافق احلركي و التوازن عندهم، و تعليمهم املبادئ من خالل وعي التالميذ : التحكم يف اجلسم  -
 األساسية للرياضة بأنواعها وتطوير اللياقة جهم

بتنمية ميول التالميذ و اجتاهاهتم ، واثارة رغباهتم حنو مزاولة النشاط البدين داخل : حتسني الصفات النفسية واعاجتماعية  -
و العادات الصحية ، وتنمية الطباع احلسنة وخاصة تلك اليت تظهر يف العالقات م   املدرسة وخارجها، وغرس األخالق

 ... اعاخرين 
 املقاربة بالكفاءات/الرتبية الشاملة/الرتبية البدنية و الرياضية: الكلمات الدالة*

Obctrat: 
The study aims to identify the status of physical education in achieving the overall education of 
the pupil in the algerian educational institutions ,In light of what has been achieved targets ruler 
by the Platform approach competencies, Therefore questionnaire was distributed to the 50, 

                                                                 
1
 - lamour ( h ) , t raite thematique de pedagogie de l'E.P.S , vigot , paris : 1986 p253-257. 

2
 - pujad , (c ) , faut-il parler de gym , d'E. de sport , de psychomotricite , in questions et reponses , 4Ed , Ed E.S.F 

, PARIS : 1981 , p13-16. 
3
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professor of Subject professors from various middle and secondary educational institutions both of 
wilaya de stif and bordj-bouariredje and msilla , and that is for answer the following question :  
Is physical education and sports contributes to the overall educatin of the pupil educational 
institutions witch in light of the achieved goals that it rulerwith the curriculum approach 
competencies ? 
     And we have reached the following results: 
         1-Wide spread of physical education across all educational institutions and compulsory 
exam which, on average, and secondary education certificates  
         2-the deployment is Quantitative and not qualitative Where not keep pace with this rapid 
and widespread physical education change in the beliefs and culture of the community Perhaps 
this is what make their own laws in this field does not reject the existence of facilities and 
structures help to achieve the educational work ..........  
         3-Re-prioritization of the technical objectives that focusing on activity in the approach to 
educational goals to goals focus on studentIn approach competencies ...........  
           4-The difficulty of follow-up and evaluation indicators of basal and final efficiency of the 
pupil  and then valued 
           5-Whether teaching proactive approach targets or competencies, the aspirations and goals 
ruler can not find their way inThe absence of adequate land for it :The availability of possibilities 
and pedagogical methods and mandatory presence of the necessary installations and facilities And 
return there size of the time and compatibility with the requirements of what is underlined by the 
custodian side ..... This means that physical education in educational institutions hasn't yet to rise 
up to the level of parity with other Subjects to contribute Right in the overall education of the 
pupil 

 :مشكلة الدراسة*
إن اعاهتمام اخلاص مبيدان الرتبية البدنية و الرياضية يف السنوات األخرية قصد تفعيلها للمسامهة حبق يف الرتبية الشاملة للتلميذ، 

اسة الرتوية للبالد، واملتزامن م  اعانفتاح الثقايف و اعاجتماعي حنو اجملتمعات األخر ، حيث جعلها تعيد النظر يف ضمن تطور السي
التوجه من املقاربة باألهداف حنو املقاربة بالكفاءات، والعودة من نظام التعليم األساسي حنو )املناهج الرتبوية مبا يتوافق و هذا التغيري 

 :، فإن هذا جيعلنا نتساءل 5...(وسط نظام التعليم املت
هل تساهم الرتبية البدنية و الرياضية يف الرتبية الشاملة للتلميذ باملؤسسات الرتبوية يف ظل ما يتحقق من أهداف مسطرة  -

 مبنهاج املقاربة بالكفاءات ؟
 :وميكن صياغة اإلشكالية بالشكل التايل 

البدنية و الرياضية تؤهلها للرقي هبا إىل مستو  املواد الدراسية األخر  يف الرتبية هل املكانة اليت حتض هبا مادة الرتبية  -
 الشاملة للتلميذ ؟

 هل توافق عملية تدريس مادة الرتبية الدنية و الرياضية ما هو منصوص عليه باملنهاج؟ -
،أو ( خالل احلصة)اإلجرائية سواء من حيث األهداف"هل األهداف املسطرة مبنهاج املقاربة بالكفاءات قابلة للتحقيق  -

 عل  مستو  الكفاءة اخلتامية و النهائية للمادة ؟  
 

                                                                 
5
ي ، الجزائر 99 ( ر9ب9ت) مناهج السنة االولى من التعليم الثانوي و التقني  -  ة التعليم الثانوي العام و التقن  10029: ، مديري
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 :فرضيات الدراسة 
املكانة اليت حتظ  هبا الرتبية البدنية و الرياضية عا تؤهلها للرقي هبا ملستو  املواد الدراسية األخر  يف الرتبية الشاملة  -

 .للتلميذ
 .الرياضية عا توافق ما هو منصوص عليه باملنهاجعملية تدريس مادة الرتبية البدنية و  -
أو عل  ( خالل احلصة)األهداف املسطرة مبنهاج املقاربة بالكفاءات غري قابلة للتحقيق سواء من حيث األهداف اعاجرائية -

 .مستو  الكفاءة اخلتامية أو النهائية للمادة
 :هدف الدراسة 

دنية يف حتقيق الرتبية الشاملة للتلميذ باملؤسسات التعليمية باجلزائر، يف ظل ما حتقق هتدف الدراسة اىل التعرف عل  مكانة الرتبية الب
 .من أهداف مسطرة مبنهاج املقاربة بالكفاءات 

 :المنهج المتبع بالدراسة 
سات التعليمية، هذه الدراسة وصفية حيث تعتمد عل  املنهج الوصفي يف مسح الواق  الذي تعيشه الرتبية البدنية و الرياضية يف املؤس

 .....و كذا توصيفه حىت نصل اىل موض  اخللل، و من مث معاجلته و اصالحه 
 :عينة الدراسة 

تدخل هذه الدراسة ضمن توصيف واق  الرتبية البدنية و الرياضية كما يراه أساتذة املادة املعنيون األوائل، وحبكم عالقتهم املباشرة 
أستاذ من خمتلف املدارس الثانوية و املتوسطة عل  حد سواء،  وهم من وعايات  05ونة من هبا، ومن هنا مت أخذ عينة عشوائية مك

 .سطيف، مسيلة، برج بوعريريج 
 :أدوات الدراسة 

األداة املستعملة يف هذه الدراسة هي اعاستبيان و هي تتامن جمموعة من األسئلة املوجهة ألساتذة املادة، و تدور حول ثالث حماور 
 .بية البدنية يف الرتبية الشاملة للتالميذ املؤسسات التعليمية باجلزائر ملكانة الرت 

 : المعالجة االحصائية 
مبا أن احبث يدور حول توصيف الظاهرة، مبعىن وصف املكانة اليت حتظ  هبا الرتبية البدنية باملؤسسات التعليمية، اكتفينا حبساب 

 النسب املئوية جملموع التكرارات عند تفريغ البيانات اجملمعة من اعاستبيانات املوزعة عل  أساتذة املادة 
 عرض نتائج الدراسة و مناقشتها

 مكانة التربية البدنية و الرياضية في المؤسسات التعليمية: ألول المحور ا
 عرض نتائج المحور األول

 رغبة أساتذة املادة يف املهنة و تفايلها( :11)الجدول 
 النسبة المئوية العدد الجواب
 %111 11 نعم 

 %11 11 ال
 %111 11 المجموع

 و يفالوهنايتاح من خالل اجلدول أن كل األساتذة حيبون املادة 
 رضا اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية حول ما تقدمه املادة باملؤسسة التعليمية(:12)الجدول

 النسبة المئوية العدد الجواب

 %12 44 نعم 
 %88 16 ال
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 %111 11 المجموع

 من األساتذة غري راضون عن ما تقدمه املادة %88يتاح من اجلدول أن نسبة 
 تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية لكل األقسام باملؤسسة التعليمية  (:13)الجدول  

 النسبة المئوية العدد الجواب
 %24 12 نعم 

 %76 38 ال
 %111 11 المجموع

بينما تؤكد النسبة . %22يتاح من اجلدول أن نسبة األساتذة الذين يقرون بوجود أقسام مبؤسساهتم عا يدرسون املادة تقدر بـ
 .الغالبة بتعميم تدريس املادة لكل األقسام و املستويات التعليمية

 نظرة أولياء التالميذ ملادة الرتبية البدنية و الرياضية ( :14)الجدول رقم
 انسبة المئوية العدد الجواب 

 %11 11 دائما
 %11 11 أحيانا
 %16 13 نادال
 %94 47 ال

 %111 11 المجموع
من إجابات  %42يتاح من اجلدول أن اولياء التالميذ عا يولون أي أمهية للمادة، وما ميكن أن تقدمه لتالميذ، وهذا بنسبة

 .األساتذة 
 ظرة أساتذة املواد الدراسية األخر  مادة الرتبية البدنية و الرياضيةن( : 11)الجدول

 النسبة المئوية العدد الجواب
 %22 11 ضرورية للتربية الشاملة

 %12 06 غير ضرورية
 %66 33 ال تساهم في التربية الشاملة

 %111 11 المجموع
ضرورية  %22يتاح من اجلدول تباين أراء أساتذة املواد األخر  حول مسامهتها يف الرتبية الشاملة للتلميذ، فترتاوح النسبة بني 

 .معيقة للرتبية الشاملة %11للرتبية الشامة، 
 .مادة الرتبية البدنية مقارنة باملواد الدراسية األخر  باملؤسسة التعليمية مكانة(: 16)الجدول

 النسبة المئوية العدد الجواب
 %16 13 مكانة أفضل
 %12 06 نفس المكانة

 %82 41 مكانة أقل
 %111 11 المجموع

من جمموع إجابات  %82األخر ، وهذا بنسبةيتاح من اجلدول أن غالبية أساتذة املادة يرون أهنا أقل مكانة باملواد الدراسية 
 .األساتذة 

 



10 

 

 :مناقشة نتائج المحور األول
 مكانة مادة التربية البدنية و الرياضية في المؤسسات التعليمية

، فإننا نر  ان مادة الرتبية البدنية تتمت  بالتقدير اجليد من طرف (51)،(50)،(52)،(53)،(52)،(51)من خالل نتائج اجلداول
أساتذة املادة، حيث جيمعون عل  حبهم جهذه املهنة و تفايلهم جها، ويقدروهنا حق قدرها اميانا منهم بأمهيتها الكرب  للفرد واجملتم  

 .عل  حد سواء
و رغم ذلك فان الفرضية األوىل قد حتققت ، ألن قلة فقط من اعاساتذة راضون عن ما تقدمه املادة، و يرون أهنم يقدمون ما 

، وجهذا يرون (ويكفي أن ينتظر التالميذ موعد احلصة األسبوعي بشوق)يف املادة، ويرون أهنم يقدمون ما بوسعهم يف احلصةبوسعهم 
حسب ما تكفله قوانني وزارة الرتبية )أن مكانة املادة أفال من سواها، أو هي بنفس املرتبة م  زميالهتا من املواد الدراسية األخر 

حسب رأيهم خيلقها األستاذ من خالل املبادرة، وعدم تدخل جهات أخر  إلجياد حلول للمشاكل اليت  ، كما أن املكانة(الوطنية
 ..تواجهه

أما األغلبية فريون عكس ذلك، حيث أن املبادرة وحدها عا تكفي إن مل جتد التشوي  و التحفيز مبا يكفي عدم ضمورها و موهتا، 
اف يف حقها من قبل اجلهات الوصية، من حيث توفري الوسائل البيداغوجية و فهم غري راضني عن ما تعيشه هذه املادة من إجح

و من هنا ير  أغلب األساتذة أن . اجهياكل الارورية للعمل الرتبوي، و ما ينعكس بدوره عل  ما تقدمه املادة باملؤسسة التعليمية
من خالل اجاباهتم وتعليلها يطرحون بعض النقاط الدالة  املادة عا حتظ  باملكانة الالئقة هبا كباقي املواد الدراسية اعاخر ، حيث

 :عل  وجهة نظرهم هذه و املتمثلة يف ما يلي 
قلما يؤخذ بعني اعاعتبار عند تصميم و بناء املدارس، اعاهتمام مبرافق املمارسة الارورية مقارنة باملرافق اخلاصة باملواد  -

رغم أن مادة الرتبية البدنية وحدها من تتميز باخلصوصيات الكاملة ....( .ورشة الفيزياء، خمابر الفيزياء و العلوم) األخر 
 ...من حيث مكان العمل

عند افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة يوفر لكل أساتذة املواد الدراسية لكل املستويات التعليمية، إعا مادة الرتبية البدنية،  -
 ....فيمكن تدريس مستويات و اقسام دون أخر 

الاوضاء و )ة املواد الدراسية األخر  و تذمرهم من املادة، حيث يرون أهنا تعيق تأدية مهامهم التعليميةشكاو  أساتذ -
 (.الصخب بالساحة يشتت انتباه التالميذ بالقسم 

 ...نادرا أو يكاد ينعدم سؤال أولياء التالميذ عن أحوال أبنائهم يف مادة الرتبية البدنية و الرياضية -
 :المحور الثاني

 يق برامج التربية الدنية و الرياضية و تدريسها بمؤسسات التعليمتطب
 :عرض نتائج المحور الثاني 

 توفري الوسائل الارورية و كفايتها لتسيري حصص املادة (:17)الجدول
 النسبة المئوية العدد الجواب

 %26 13 نعم
 %74 37 ال

 %111 11 المجموع
إلجناز احلصص غري موجودة أو عا تكفي يف أغلب املؤسسات التعليمية، و هذا حسب يتاح من اجلدول أن الوسائل الارورية 

  %42إجابات األساتذة اليت تقدر بـ
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 توفر املالعب و القاعات اخلاصة باملمارسة الرياضية باملؤسسة التعليمية  (:18)الجدول
 النسبة المئوية العدد الجواب

 %16 18 نعم
 %84 42 ال

 %111 11 المجموع
يتاح من اجلدول أن أغلب املؤسسات التعليمية عا تتوفر عل  مالعب أو قاعات للممارسة الرياضية، و هذا يقره األساتذة بنسبة 

82%  
 أساليب التدريس املتبعة من طرف األساتذة( : 19)الجدول

 النسبة املئوية العدد اجلواب
 %155 55 نقرتح اجهدف و األنشطة

 %55 55 التالميذ األنشطةنقرتح اجهدف ويقرتح 
 %55 55 يقرتح التالميذ هدف و أنشطة احلصة

 %55 55 اقرتاحات أخر 
 %155 05 اجملموع

 . يف التدريس( األمري)يتاح من اجلدول أن كل األساتذة يعتمدون األسلوب املباشر 
 التعليميةالطرق املتبعة إلجناز حصص الرتبية البدنية و الرياضية يف املؤسسة (: 11)الجدول

 النسبة المئوية العدد الجواب
 %72 36 طريقة التمارين
 %66 33 طريقة التنافس
 %86 43 طريقة األلعاب

 %111 11 المجموع
، و نسبة األساتذة الذين %42يتاح من اجلدول أن نسبة األساتذة الذين يعتمدون طريقة التمارين إلجناز احلصص تقدر ـب 

، ونسبة األساتذة اللذين يعتمدون طريقة األلعاب كطريقة إلجناز حصص الرتبية البدنية هي %11تقدر ـب يعتمدون طريقة التنافس 
81% . 

 عملية التقييم يف مادة الرتبية البدنية و الرياضية باملؤسسات التعليمية (:11)الجدول
 النسبة المئوية العدد الجواب

 %11 11 نعم
 %111 11 ال

 %111 11 المجموع
من اجلدول أن كل األساتذة يرون أن عملية التقييم كما هي مبنهاج املقاربة بالكفاءات عا ميكن أن تل ي أو ترضي كل من يتاح 

 األستاذ و التلميذ عل  حد سواء
 
 . 

 استثمار ندوات بداية و وسط السنة الدراسية و اعاستفادة منها يف عملية التدريس  (:12)الجدول
 المئويةالنسبة  العدد الجواب

 %14 17 نعم
 %86 43 ال
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 %111 11 المجموع
من األساتذة يرون يف الندوات املقامة يف بداية و وسط السنة الدراسية فارغة املامون، و شكلية  %81يتاح من اجلدول أن نسبة

مهرجان يلتقي فيه األساتذة بعد فرتة من الغياب، و حيكون فيه عن مشاكلهم و معاناهتم يف التعليم بصفة )أكثر منها عملية 
 .استثمارها يف حقل التدريس  وعا ميكن اعاستفادة منها و( خاصة، ويف احلياة بصفة عامة

 :مناقشة نتائج المحور
 تطبيق برامج التربية البدنية و الرياضية وتدريسها بمؤسسات التعليم

نر  ان عملية التدريس ملادة الرتبية البدنية و الرياضية عا تتوافق م  ما ( 12)،(11)،(15)،(54)،(58)،(54)من خالل اجلداول
املقاربة بالكفاءات، و من مث فالفرضية الثانية قد حتققت ، حيث جيم  األساتذة املستووبون عل  عدم هو منصوص عليه مبنهاج 

القدرة عل  تطبيق الربنامج سواء من حيث أساليب التدريس، أو من حيث طرق التقييم بالكيفية اجلديدة، وهذا رغم الندوات اليت 
فاألستاذ مل ي  بعد ما تغري يف مامون املنهاج، بل ان التعامل م  الكفاءة  .تقام خالل فرتات السنة الدراسية م  مفتشي املادة

، و من خالل سنوات تدريسه للمادة، كما (الرتبية العملية)أصبح أصعب من التعامل م  أهداف درس عنها واختربها أثناء تكوينه
ث يطلب من األستاذ تقييم اجلانب الرتبوي أن عملية التقييم اجلديد عا تراعي متطلبات األستاذ و عا حاجات التلميذ، حي

، ومستو  األداء املهار  من خالل شبكة املالحظة ، و مد  ...(اعاناباط اخللقي، مد  اعاندماج و املشاركة م  الزمالء)للتلميذ
م هبذه الكيفية جد صعبة من خالل سلم التنقيط املدون باملنهاج، و من مث ان عملية التقيي( الرياضة الفردية)حتسني النتيوة الرياضية

و غري ممكنة، فاملنهار عا يغدو كونه جمموعة أفكار حرب عل  ورق، و يفتقر ألهم عوامل جتسيده عل  أرض الواق  كما يراها أساتذة 
 :املادة من تعليالهتم عل  اإلجابات و هي كالتايل 

ة باملمارسة الرياضية باملؤسسات التعليمية، أو توفري الوسائل البيداغوجية لتنفيذ هذه األفكار، و كذا وجود هياكل خاص -
اعاستفادة من الفااء الرياضي و املركب اجلواري باملنطقة، و جتنب العمل بالساحة ان كانت تتوسط أقسام املدرسة كي عا 

 ..تساهم يف اعاقة تدريس املواد األخر  
روط األمن والسالمة، لتونب خطر اعاصابة عند ينبغي ان تتامن الوسائل املستعملة يف التدريس و كذا اجهياكل عل  ش -

 ......التالميذ، و من مث اجناز العمل الرتبوي بطريقة سليمة
 ....وجود شبكة مالحظة عامة ملؤشرات الكفاءة لتقييم اجلانب اعاجتماعي للتلميذ بالرياضة اجلماعية  -
احلوم الساعي األسبوعي، فحصة واحدة عا تكفي اعتبار مادة الرتبية البدنية كباقي املواد الدراسية األخر  من حيث  -

 ...لتحقيق أهداف الدرس، و خصوصا يف ضل العدد الكبري للتالميذ بالقسم الواحد مقارنة بزمن احلصة
 المحور الثالث

 األهداف المحققة في مادة التربية البدنية و الرياضية بمؤسسات التعليم
 عرض النتائج

 البدنية و الرياضية يف حتقيق األهداف الصحية مد  مسامهة الرتبية (:13)الجدول
 المجموع بعضها ال نعم الجواب
 11 11 11 11 العدد
 100% %11 100% %11 النسبة

 ...يتاح من اجلدول إمجاع األساتذة عل  استحالة تلبية املادة للحاجات و األهداف الصحية
 ....مد  مسامهة املادة يف حتقيق األهداف النفسية و اعاجتماعية  (:14)الجدول

 المجموع بعضها ال نعم الجواب
 11 11 11 11 العدد
 100% 100% 00% 00% النسبة
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 يتاح من اجلدول إمجاع األساتذة عل  استحالة تلبية املادة للحاجات و األهداف الصحية
 األهداف التقنية و حتسني النتيوة الرياضيةمد  مسامهة املادة يف حتقيق ( : 11)الجدول

 المجموع بعضها ال نعم الجواب
 11 11 11 11 العدد
 100% 00% 100% 00% النسبة

 يتاح من اجلدول إمجاع األساتذة عل  استحالة تلبية املادة لألهداف التقنية و حتسني النتيوة
 مادة الرتبية البدنية و الرياضيةمد  حتقيق الكفاءة اخلتامية و النهائية يف (: 16)الجدول

 المجموع ال نعم الجواب
 11 11 11 العدد
 100% 100% 00% النسبة

، و من مث استحالة حتقيق الكفاءة (هناية السنة)يتاح من اجلدول إمجاع األساتذة عل  استحالة حتقيق املادة للكفاءة اخلتامية 
 (..هناية املرحلة التعليمية)النهائية

 معرفة األهداف املمكن حتقيقها ميدانيا خالل حصة الرتبية البدنية و الرياضية(: 17)الجدول
 
 

 الجواب

 
الترفيه و 

 خفض التوتر

 
اإللمام 

بمنهجية 
 الممارسة

التعرف على 
بعض أنواع 

 الرياضة

وعي التلميذ 
بقدراته البدنية 

 و الفكرية

 
تكوين 

الصداقات و 
 تعزيزها

 
غرس حب 

 الممارسة

 
 

 المجموع

 11 21 21 37 11 11 11 العدد
 100% 50% 50% 74% 100% 100% 100% النسبة

يتاح من اجلدول أن كل األساتذة يرون يف مسامهة الرتبية البدنية و الرياضية يف الرتفيه عن التالميذ و خفض حدة التوتر لديهم،  
املمارسة الرياضية خارج املدرسة أو النادي الرياضي، كما يرون مسامهتها كما أهنم تزودهم خبربات خاصة يف اجلانب املنهوي لكيفية 

من األساتذة يف إدراك بعض  %42، و تساهم حسب رأي (الفردية و اجلماعية)يف التعرف عل  خمتلف أنواع الرياضة املمارسة
 %05التلميذ لبعض قدراته البدنية و الفكرية خالل ممارسة النشاط يف احلصة، وتساهم حسب رأي األساتذة املستووبون تقدر بـ

يف ترغيب التالميذ يف املمارسة الفعالة من خالل املشاركة يف النشاط بدل اعاكتفاء بالتفرج عليها فقط، كما تسهم يف توطيد 
 ....عالقات و تعزيزها بني التالميذ سواء باملؤسسة ذاهتا أو بتالميذ املؤسسات التعليمية األخر ال

 معرفة معوقات حتقيق األهداف املسطرة للمادة مبنهاج املقاربة بالكفاءات (:18)الجدول
 النسبة المئوية العدد الجواب

 100% 11 حصة واحدة ال تكفي
 10% 11 الواحدالعدد الكبير للتالميذ بالقسم 

 100% 11 (إن وجدت)غياب شروط المن والسالمة بالساحة، القاعة
 86% 43 عدم فهم طريقة العمل بالمقاربة الكفاءات

 78% 39 (إن وجدت)اشتراك أكثر من قسم بالساحة، القاعة 
 74% 37 عدم كفاية الوسائل المتاحة

 66% 33 ضغط أساتذة المواد الدراسية األخرى
 100% 11 المجموع
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،تذمر و ...يتاح من اجلدول ان األساتذة يتفقون عل  ان األسباب املعيقة تتمثل يف عدم كفاية احلوم الساعي األسبوعي للمادة
 ....ضغط أساتذة املواد الدراسية األخر 

 :مناقشة نتائج المحور
 األهداف المحققة في مادة التربية البدنية و الرياضية بمؤسسات التعليم

ان الفرضية الثالثة قد حتققت، حيث جيم  األساتذة أن الكفاءة اخلتامية و النهائية ( 18)إىل ( 13)من خالل اجلداوليتاح 
 :بأهدافها املسطرة مبنهاج املقاربة بالكفاءات عا ميكن حتقيقها من خالل حصص الرتبية الدنية لسببني مها 

ة، أو اقتصر تدريسها عل  األقسام النهائية للمرحلة العديد من املؤسسات التعليمية مل تكن تدرس هبا املاد (1
اليت تنطلق من ملمح )، وهذا يتناقض و التدريس باملقاربة بالكفاءات(لدخوجها يف امتحان األهلية و البكالوريا)التعليمية

ت تسري وفق تدرج فالكفاءا...6(الدخول للمتعلم يف مرحلة تعليمية و الوصول به إىل حتقيق ملمح اخلروج يف هناية املرحلة
 ....مستمر

غياب الشروط الواجب توفرها لتحقيق األهداف املسطرة، فالكفاءة يتطلب حتقيقها الوصول إىل أهداف صحية و نفسية  (2
 :و اجتماعية، و كذا حتسني النتيوة للتلميذ، و هذا ما جيم  عليه األساتذة 

تعزز ثقافة سلبية فيما حيص الرتبية الصحية و النظافة و فبالنسبة لألهداف الصحية يقر األساتذة أن املمارسة باحلصة  -
 :، و أن حتقيق اجلانب الصحي يستلزم عل  األقل توفري....املمارسة

  اعاستحمام و تبديل اللباس الرياضي بعد انتهاء احلصة لتونب األراض اجللدية و العدو..... 
 7...اعاصابة الرياضية شروط األمن والسالمة بامللعب، الساحة أو القاعة للوقاية من 

أما بالنسبة لألهداف التقنية و إثراء اجلانب احلركي للتلميذ، فيؤكد أساتذة املادة عل  أن تعلم املهارات املتعلقة بالرياضة  -
 :تتطل عل  األقل ما يلي ( الكفاءة القاعدية)املمارسة يف الدور

 8(يتناسب م  عدد التالميذ بالقسم وهذا عا)أخذ التلميذ الزمن الكايف للممارسة و تعلم املهارة  
 9(حصة واحدة عا تكفي)إتقان املهارة و تعزيز التعلم يتطلب تكرار العمل عدة مرات أسبوعيا 

بالنسبة لتحسني النتيوة الرياضية للتالميذ بعد الدور، يصر األساتذة عل  أن من أهم العوامل اليت تتحكم يف النتيوة  -
 :صة هي وغري املتوفرة يف احل 10الرياضية

   اعاتقان املهار  لعناصر األداء يف الرياضة املمارسة يف الدور: اجلانب املهار.. 
  (...القيام بتمارين اللياقة ألكثر من مرة يف األسبوع)حتسني الصفات البدنية: اجلانب البدين 

الرتويح )ض جوانبها خالل احلصةبالنسبة لألهداف النفسية و اعاجتماعية، فيؤكد األساتذة عل  أهنا األكثر حتقيقا يف بع -
 ...( غرس حب املمارسة)، و عل  املستو  البعيد...(عن النفس

 
 :الخالصة

بعد عرض نتائج الفرضيات و مناقشتها يتاح أن الرتبية البدنية و الرياضية عا تساهم يف الرتبية الشاملة للتلميذ باملؤسسات  
يف اللحاق برك احلداثة و ( وزارة الرتبية الوطنية ) التعليمية يف ظل هذا الواق  الذي ما يزال يعاين ين مد و جزر، بني رغبة الدولة

 .و بني عدم مواكبة وعي اجملتم  بثقافته و تقاليده لسرعة هذا التطور من جهة أخر  التوديد يف جهة ،

                                                                 
6
 10029: سط ، وزارة التربية الوطنية ، الجزائر ، مديرية التعليم المتو( ر 9ب9ت) مناهج السنة الرابعة من التعليم المتوسط  - 

7
 219-21، ص 1002: علي جالل الدين ، الصحة الشخصية و االجتماعية ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة  - 

8
 - pieron (M) , analyser l'enseiggnement pour mieux enseigner ( E.P.S ) , Edit ion Revue E.P.S, paris: 1993, p53  

9
لقبول التربية البدنية ؟ ، العدد  -   10069مايو : ، الرياض 21130منيرة عبد الرحمان الشنيفي ، هل مدارس البناة مهياة 

10
 - Weineeck ( j) Manuel de l'Entrainement , 3ed , Ed itions vigot , paris : 1993, p 17.  
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فرغم اهتمام الوزارة هبذه املادة و حماولة تعميمها عل  مستو  القطر الوطين، حيث دعمت انتشار معاهد تكوين اعاطارات 
رف  من مستواها، و مكانتها يف النظام الرتبوي آخرها املتخصصة يف املادة عرب خمتلف مناطق الوطن و شرعت القوانني الكفيلة بال

تفرض اجبارية املمارسة للتلميذ حىت املعف  له واجباته يف احلصة، إجبارية اعامتحان فيها يف شهادة التعليم )منهاج املقاربة بالكفاءات
، وعا مصطلح 11و هو الرتبية البدنية و الرياضيةكما حتقق يف هذا املنهاج املصطلح النهائي جهذه املادة (. املتوسط و التعليم الثانوي

إعا أن واق  احلال سواء من حيث الرتكيبة الثقافية و اعاجتماعية ألفراد اجملتم  أو ملا تعانيه املادة من متطلبات لتدريسها، فإن . غريه
 :األخر ، حيث تركت آثارها عل  منحنيني هذا كله جعلها تعاين من ازدواجية املعايري، من حيث التعامل بينها و بني املواد الدراسية

القوانني اخلاصة هبذا امليدان تفرض اجبارية املمارسة عل  التلميذ و توفر لذلك اعاطارات، و عا تفرض وجود منشآت و  (1
مبا يساعد عل  حتقيق العمل الرتبوي بشكله الطبيعي و ( سواء القدمية أو احلديثة)هياكل الزامية باملؤسسات التعليمية

 .لسليما
 
كما يصعب متابعة و تقييم مؤشرات الكفاءات . كما ان حصة واحدة يف األسبوع عا تسمن وعا تغين من جوع  

و من مث تثمينها " الكفاءة اخلتامية"القاعدية عر شبكات املالحظة لكل تلميذ خالل الدور، أو خالل هناية السنة 
كما يناقض هذا تقييم الشهادة األهلية و .اغوجية الفروق حسب املنهاج، حيث تكون مقاربة التقييم مبنية عل  بيد

 ....، و الذي يثمن نتيوة األداء فقط من دون التطرق لباقي عناصر التقييم(الكفاءة النهائية)البكالوريا 
إن هذا املنهاج عا يغدو كونه جمموعة أفكار حرب عل  ورق و عا يربطه بالواق  امليداين أي صلة، فظروف العمل 

 .و كأن واضعيه مل تطأ أقدامهم أرض املؤسسات التعليمية قط ...ؤسسات عا تسمح بتحقيق ما سطر من أهداف بامل
إن ظروف العمل هذه وما يتبعها من عدم حتقيق لألهداف من جهة، و ما يصطحبها يف كثري من األحيان اعاقة لسري  (2

د و من قبلهم اعادارة ذهنية العلوم األساسية و العلوم يعزز لد  أساتذة املواد تلك املوا....الدروس يف املواد األخر 
ميكن اعاستغناء .....( الرتبية الدنية و الرسم)و علوم اضافية...( الفيزياء، العلوم)، علوم ضرورية عا غىن عنها 12الثانوية

 .عنها عند الارورة يف تربية النشء
  بعد اىل مستو  الندية م  املواد األخر  للمسامهة حبق يف و هذا يعين أن الرتبية البدنية باملؤسسات التعليمية مل ترق

 . الرتبية الشاملة للتلميذ
 :االقتراحات و التوصيات 

 :كما يلي( 14)تتبلور معظم اقرتاحات أساتذة املادة كما جاءت يف إجابتهم عل  السؤال 
  شروط السالمةإلزامية وجود املنشآت و املرافق الارورية للممارسة الرياضية، م  ضمان.... 
 استعمال املركب اجلواري لألحياء، و جتنب املمارسة يف ساحة املدرسة ان كانت تتوسطها..... 
 توفري اعامكانات و الوسائل البيداغوجية و تنويعها لتنمية و اثراء اجلانب احلسي احلركي للتلميذ.... 
 مراجعة احلوم الساعي للمادة، واضافة حصة ثانية عل  األقل... 
 غيري األهداف مبا يتناسب م  حومها الساعي اذا استحال اضافة حصة ثانيةت... 
 متاشي برامج التكوين يف اجلامعات م  متطلبات الواق  املسطر من اجلهة الوصية.... 

 
 
 

                                                                 
11

 9مناهج السنة الرابعة من التعليم المتوسط ، مرجع سابق  - 
12

 - Arnaud ( p) les savoirs de corps , Ed Intellectuelle dans le systeme Sco laire français , Ed itions P.E.F.Lyon : 

1983, pp14-15.  
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 معوقات البحث النفسي في ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية .2
 3، ناصر بوجلطية  2، حفصاوي بن يوسف  1بن غالية فاطمة الزهراء 

-الشلف –خمرب اإلبداع و األداء الرياضي ، معهد الرتبية البدنية و الرياضية ، جامعة حسيبة بن بوعلي 1 
Fatima.benghalia@yahoo.com 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد واق  البحث النفسي يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية وإبراز العوائق أو : الملخص 
 . (2511 الشرع و الزع ي ،) املشكالت اليت تواجه الطالب الباحث يف هذا امليدان و ذلك من خالل استعانة الباحث باستبيان 

، وأظهرت نتائج ( اإلرشاد النفسي الرياضي ، البحث و التدخل يف علم النفس الرياضي) طالبا يف الدكتوراه(  18) مشلت الدراسة 
الدراسة أن طبيعة هذه العوائق و املشاكل املرتبطة هبذا النوع من البحوث ختتلف تبعا إلجراءات النشر يف الدوريات و اجملالت احمللية 

ملتخصصة ، و صعوبة حتكيم اعاستبانات و املقاييس أو اعاختبارات أو الدولية ، مد  انتماء الباحث لفرق أو خمابر البحث ا
و عل  ضوء هذه النتائج أوص  الباحث بارورة اندماج الطلبة الباحثني يف فرق ووحدات أو خمابر البحث املتخصصة يف ,  النفسية

لصلة مبيدان البحث ، و تشويعهم عل  النشر يف هذا امليدان سواء حمليا أو دوليا ، املشاركة يف املؤمترات و امللتقيات الدولية ذات ا
 .اجملالت العلمية املتخصصة

 . الرياضي-علوم األنشطة البدنية و الرياضية ، البحث النفسي طلبة الدكتوراه ، البحث العلمي ، : الكلمات األساسية
 

Résumé : L'objectif de cette étude est de déterminer la réalité de la recherche psychologique 
dans le domaine des activités physiques et sportives  et mettre en évidence les obstacles ou les 
problèmes rencontrés par l’étudiant chercheur dans ce domaine lors de la réalisation de son 

projet de recherche. L’étude a été menée auprès  d’ un échantillon de ( 18) étudiants doctorants 
(Counseling psychologique et sport,Recherche ,F ormation et Intervention en psychologie du 

sport  ) . 
On a procédé à l’utilisition d’un questionnaire (Sharaa & Ezzaabi, 2011). Les résultats de cette 
étude ont montré que la nature des obstacles associés à ce type de recherche varient selon les 

procédures de publication dans les revues spécialisées( nationales et internationales), la non- 
affiliation des étudiants doctorants dans des équipes et laboratories de recherché liés à leur 

spécialité, et la difficulté de validation des tests psychologiques en sport  . À la lumière de ces 
résultats, le chercheur a recommandé la nécessité d'intégrer les étudiants doctorants dans des 
équipes, unités, ou laboratoires de recherche spécialisés dans ce domaine, , participer à des 

conférences et forums nationaux et internationaux et les encourager à publier dans des revues 
scientifiques spécialisées. 

Mots-clés: Recherche scientifique, étudiants doctorants, sciences des activités physique et 
sportives, recherche psychologie sportive.  

 مقدمة
 لو نظرنا إىل واق  البحث العلمي يف عاملنا العريب لوجدنا أنه ما زال يعاين الكثري من العقبات و الصعوبات مما أد  إىل تأخر التنمية
و التطور يف شىت امليادين كاعف أو تدين املتطلبات الارورية من التقنيات ووسائل العمل احلديثة ، و املختربات العلمية ، و 

 .اخلدمات اإلدارية املشوعة للبحث العلمي ، و الدعم املادي الاروري للبحث و الباحثني 
كتسي اليوم ضرورة ملحة ألنه السبيل الوحيد ملواكبة العصر و إجياد فاعاهتمام بالبحث العلمي و الباحثني يف وطننا العريب أصبح ي

 .اعاجتماعية و اخلدماتية ،احللول اآلنية ملشاكل اجملتم  اعاقتصادية
و بغض النظر عن واق  التمويل و الدعم املقدم للبحث العلمي يف وطننا العريب الذي يعد قليال مقارنة بالدول الغربية املتقدمة يف 

ال ، إعا أن ما مييز هذا التخلف يف مد  تطور البحث العلمي هو خمتلف العراقيل و الصعوبات اليت  ما زالت تعرتضه و هذا اجمل
 . حتد من أدائه لدوره املتوق  منه، مما أد  إىل تأخر عملية التنمية والتطور يف شىت جماعات احلياة
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ي  امليادين و باألخص يف جمال العلوم النفسية و الرتبوية هي أن معظم وإن أهم مشكلة تواجه البحث العلمي يف الوطن العريب يف مج
األحباث اليت جيريها أعااء هيئة التدريس توصف بأهنا مبعثرة و غري مرتبطة مبدرسة فكرية معينة ، كما أن نتائج هذه األحباث غري 

عدس ، ) نقال عن ( 2511الشرع و الزع ي ، ) جنبية موثوقة و القليل منها ينشر يف الدوريات أو اجملالت العلمية املتخصصة األ
كما أن للبحوث النفسية يف اجلزائر خصوصية جتعلها حمل تراكم عدة إشكاليات تقف يف طريقها قصد التطور و النمو،  ( .  1448

مل املشكلة جهذا كما عا ميكن عزل هذه املعوقات عن عدة خصوصيات عرفها اجملتم  اجلزائري منذ اعاستقالل، حيث تعود العوا
 ( .           2511بوحفص ، ) التأخر إىل عوامل اجتماعية، تارخيية، اقتصادية، سياسية، و ثقافية 

ويعد البحث النفسي يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية كغريه من ميادين البحث املختلفة أحد امليادين اجهامة و األساسية 
الرتبوية يف ميدان  -املشاكل النفسية يف امليدان الرياضي التنافسي أو تلك املتعلقة باحلاعات النفسيةاليت هتتم بتشخيص احلاعات و 

 .الرتبية البدنية و الرياضية 
 فإذا نظرنا إىل واق  البحث العلمي يف هذا اجملال باجلزائر ، جند أن معظم الباحثني عا حيبذون  أو عا مييلون كثريا إىل هذا النوع من

ث كون أنه يتطلب أدوات أو وسائل حبث مناسبة ، خاصة إذا كانت هذه البحوث جتريبية مما حيتم عل  الباحث اعاحتكاك البحو 
عملية مج  البيانات اليت تعد من أهم فلو أخذنا عل  سبيل املثال  .  مبخابر البحث املتخصصة يف هذا اجلانب وهي قليلة باجلزائر

ية يشكل عام و البحوث النفسية الرتبوية يشكل خاص ، لوجدنا أن الباحث عا يعطي جها اخلطوات يف إجراءات البحوث العلم
ا العناية و األمهية الالزمة بالرغم من أمهيتها يف تقدمي األدلة املالئمة لإلجابة عن التساؤعات املتامنة يف مشكلة البحث ، و هذا نظر 

فاملعرفة . العلمية املتخصصة يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية  لنقص الدراسات األساسية و القراءات النظرية و املراج 
الواسعة بالدراسات و البحوث السابقة و املشاهبة متكن الباحث من بناء فرضيات حبثية صادقة، و حىت يكون الباحث  متفاعال م  

و .  (Campell, 1986)نقال عن (2511لزع ي ، الشرع و ا)احلقائق العلمية و النظريات ذات الصلة أو العالقة مبشكلة حبثه 
ما إن ينتهي الباحث من إجناز حبثه حىت يبدأ مبواجهة حتديات و مشكالت أخر  تتعلق بإجراءات نشر حبثه يف خمتلف الدوريات و 

ت علمية حمكمة إذ عا تتعد  ستة جمالاجملالت العلمية املتخصصة و هي قليلة جدا يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية 
 .وطنية 

ويعد كذلك النشر يف اجملالت العلمية املتخصصة يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية باجلزائر كذلك من أهم الصعوبات اليت 
عل  جمالت منشورة ( 51)يعاين منها الطالب أو األستاذ الباحث يف هذا اجملال ، و ذلك نظرا لقلتها ، و عددها حاليا يبلغ ستة 

، و هي قليلة جدا مقارنة بالعدد اجهائل من طلبات  (http://www.dgrsdt.dz)موق  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
النشر سواء أكان ذلك من داخل أو خارج الوطن مما يصعب من نشر املقال العلمي يف الوقت أو الفرتة احملددة ، وقد يلوا بعض 

إىل دوريات أو جمالت أخر  قد تكون ذات صبغة جتارية و تفتقد إىل املعايري العلمية يف قبول املقاعات الطلبة أو األساتذة الباحثني 
 .العلمية للنشر

ا إضافة إىل ما ذكر فان نقص اعاختصاصيني يف جمال العلوم النفسية الرتبوية املرتبطة باألنشطة البدنية و الرياضية يف عاملنا العريب رمب
اليت حتول دون اهتمام الباحث اجلامعي هبذا امليدان نظرا لنقص املراج  العلمية و أدوات البحث املتخصصة ،  يعد من أهم العقبات

مما جيعل الباحث يعتمد عل  وسائل حبث أجنبية دون مراعاة ملصداقية و ثبات األداة أو تكييفها م  البيئة أو الواق  الذي يعيش فيه 
 .عيدة عن املصداقية و املوضوعية و غري قابلة للتعميم عل  جمتم  البحث األصلي، ومن هنا قد تكون نتائج الدراسة ب

لذلك جاءت فكرة هذه الدراسة لتحديد مشكالت و معوقات البحث النفسي الرتبوي يف ميدان علوم النشاط البدين و الرياضي 
أو ( الكالسيكي)ة الدكتوراه سواء يف النظام القدمي باجلامعات اجلزائرية ، وهذا من وجهة نظر طلبة الدكتوراه الذين حيارون ألطروح

 .باجلزائر( د. م. ل) اجلديد 
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 :مشكلة الدراسة و التساؤالت الفرعية لها
من خالل إطالعنا عل  بعض البحوث النفسية يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية ، أو اإلشراف عل  البعض منها يف 

املاجستري أو الدكتوراه ، لوحظ أن معظم الطلبة الباحثني يعتمدون عل  املنهج الوصفي املسحي ، و مذكرات التخرج لنيل شهادة 
من هنا تربز عوائق منهوية أمام هؤعاء  إذ يتمسكون عادة بطرق البحث التقليدي بالرغم من تطور مناهج البحث العلمي يف  

ة ، و جند القلة من الباحثني يعتمدون عل  املنهج التوري ي نظرا للصعوبات ميدان العلوم اإلنسانية و اعاجتماعية خاصة العلوم النفسي
اليت يواجهوهنا يف تطبيق هذا املنهج  ، فنود باحثني يستخدمون أدوات أو وسائل حبث جتاوزها الزمن ، و بات تفتقر إىل الزخم و 

فيلواون اىل ترمجة املقاييس النفسية أو ،  ) Shaeffer&Nkinyang,1983 )نقال عن (  2511الشرع و الزع ي ،) األفق 
اعاستبانات دون مراعاة للبيئة أو احمليط الذي يعيش فيه الباحث أو اجملتم  الذي أجريت عليه الدراسة  ، ودون اتباع املنهوية 

لة جها م  الواق  ،  و عا العلمية يف حتكيم املقاييس و تكييفها م  البيئة اجلزائرية ، مما جيعل نتائج هذه البحوث عا تتكيف أو عا ص
ضف إىل ذلك أن أغلب هذه البحوث عا هتتم كثريا بالدراسات السابقة أو املشاهبة  . تعرب بصدق عن حلول لتساؤعات البحث

بالرغم من أمهيتها يف التمهيد لصياغة إشكالية البحث  و متهد لبناء فرضيات حبثية صادقة ، فنود بعض الباحثني يطرحون تساؤعا 
للدراسة دون أن تكون جهم خلفية نظرية واضحة و موضوعية ، فالباحث جيدر به أن يكون متفاعال م  حصيلة البحوث و عاما 

فما هي  ،(  2554اجلادري و أبو حلو ، )  نقال عن  (2511الشرع و الزع ي ، )الدراسات السابقة ذات الصلة مبشكلة حبثه 
حثني خالل إجنازهم لبحوث نفسية  ذات قيمة علمية ، و ماذا تقدمه هذه البحوث يف املعوقات و املشكالت اليت تواجه الطلبة البا

 . ? ميدان تطوير املعرفة العلمية و التوارب التطبيقية يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية 
هل يرج  عدم توجه الطلبة الباحثني يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية إىل معاجلة مواضي   نفسية إىل صعوبة إجراءات   -

 ? ( احمللية أو األجنبية ) نشر هذه البحوث يف اجملالت العلمية املتخصصة

ضية إىل نقص املخابر أو فرق البحث املتخصصة يف هذا هل يرج  عدم إجناز حبوث نفسية يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الريا -
 ?اجملال 

هل يعترب حتكيم املقاييس و اعاستبانات يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية عامة و العلوم النفسية املرتبطة هبا عل  وجه  -
   ? اخلصوص من املشاكل اليت تعرتض الطلبة الباحثني  يف هذا امليدان 

 راسةأهداف الد
 .التعرف عل  الصعوبات اليت يواجهها الطلبة الباحثون يف جمال إجراءات النشر باجملالت العلمية املتخصصة الوطنية أو األجنبية -
حتديد دور و أمهية الفرق و خمابر البحث املتخصصة املرتبطة بعلوم األنشطة البدنية و الرياضية يف إدماج الطلبة الباحثني  -

 .البحث و تطوير معارفهملتشويعهم عل  
 .التعرف عل  املشكالت اليت يواجهها الطلبة الباحثون يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية عند إجناز حبوثهم -

 الفرضيات
 .تواجه الطلبة الباحثني مشكالت تتعلق بإجراءات النشر يف اجملالت العلمية املتخصصة سواء احمللية أو األجنبية منها -
  .لطلبة الباحثون جيدون صعوبة يف إجياد فرق حبثية و اعانتماء إليها نظرا لنقص خمابر البحث املتخصصةا -
يواجه الطلبة الباحثون يف ميدان علوم األنشطة البدنية و الرياضية مشكالت الرتبوية الرياضية تتعلق بتحكيم املقاييس النفسية و  -

 .اعاستبانات
  الواردة في البحث التعريف اإلجرائي للمصطلحات

هو أحد جماعات البحث املرتبطة بعلم النفس ، و نعرفها إجرائيا عل  أنه تلك البحوث املرتبطة بدراسة ، حتليل :  البحث النفسي
كدراسة مسات الشخصية وعالقتها بالنشاط الرياضي املمارس ، دافعية اعاجناز ( العوامل أو اخلصائص النفسية املرتبطة بالرياضي 

ياضي ، القلق ، أعاحرتاق النفسي ،  الاغوطات النفسية ، اعانفعاعات ، العدوان و العنف الرياضي  ، التحاري النفسي و الر 
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، و فيه يتب  الباحث منهوية حمددة تتوافق و طبيعة هذه البحوث ، و يستعمل األدوات و الوسائل البحث ( الذهين للرياضيني 
 (.ت النفسيةكاملقاييس و اعاختبارا)املناسبة و 

عل  أهنا تلك الصعوبات اليت تواجه الطلبة الباحثني يف ميدان علوم النشاط البدين و نعرفها إجرائيا : معوقات البحث النفسي 
الرياضي ، و لقد حدد الباحث أو صنف هذه  -الرياضي خالل اجنازهم أو إعدادهم ملوضوع حبث له عالقة باجلانب النفسي 

اخلربة املهنية ، الرتبة األكادميية ، ميدان التخصص ، خمابر و ) فمنها ما هو مرتبط بالباحث نفسه : أصناف(  54)املعوقات إىل  
و منها ما له عالقة بطريقة كتابة البحث و إعداده  ، ومنها ما هو متعلق بتحكيم البحث ، و منها ما ( فرق البحث املتخصصة 

 .يرتبط بإجراءات نشر البحث 
نعرفها إجرائيا عل  أنه ميدان تكوين مدرج يف اجلامعة اجلزائرية ، يتكون فيه الطالب يف خمتلف : لبدنية و الرياضيةعلوم  األنشطة ا

النشاط البدين , النشاط البدين الرياضي الرتبوي ، التدريب الرياضي ، اإلدارة و التسيري الرياضي ) التخصصات املوجودة و املتوفرة 
سنوات من التكوين ، و  53بعد ( أكادميي أو مهين) من خالله الطالب عل  شهادة ليسانس ، و يتحصل (الرياضي املكيف
سنوات  58سنوات من التكوين  ، و شهادة الدكتوراه بعد  50يف التخصصات املذكورة بعد ( مهين أو أكادميي ) شهادة ماسرت 
 .من التكوين 

 الدراسات المشابهة 
ريات، الكتب أو اجملالت العلمية و كذا عل  شبكة عانرتنت وجدنا بعض الدراسات جها من خالل عملية البحث يف خمتلف الدو 

 :عالقة مبوضوع الدراسة احلالية نستعرضها كما يلي 
تناولت الصعوبات اليت تعرتض الباحث العلمي يف جمال العلوم اإلنسانية واعاجتماعية ( : 2513) دراسة عبد املومن بن صغري * 

احملور األول يتعلق  : العلمي، حيث عاجل الباحث هذا املوضوع من خالل التطرق إىل ثالث حماور رئيسيةوحدود املوضوعية 
 .بالصعوبات والعراقيل اليت تعرتض الباحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واعاجتماعية

 .العلمية بصفة خاصةيتعلق جمال تأثري هذه الصعوبات عل  البحث العلمي بصفة عامة واملوضوعية  : احملور الثاين
كيفية تذليل الصعوبات والعراقيل يف جمال العلوم اإلنسانية واعاجتماعية و خلصت هذه الدراسة إىل أن الدقة يف :  احملور الثالث

ااع ، أما العلوم اإلنسانية واعاجتماعية يتعذر إخ( ختا  للقياسات الكمية ) قوانني العلوم الطبيعية مرجعها إىل صورهتا الرياضية 
 .موضوعاهتا جهذا الابط الكمي 

، " اإلجراءات املنهوية املستخدمة يف البحوث النفسية  و الرتبوية التطبيقية" و املعنونة ب( :  2513) دراسة دوادي و قنوعة * 
ن املنهج حيث هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اإلجراءات املنهوية املستخدمة يف هذه البحوث  ، و أظهرت نتائج الدراسة  أ

الوصفي هو أكثر املناهج استعماعا عند الباحثني ، و اعاستبيان هو األداة األكثر استعماعا عند الباحثني و بدرجة أقل املقابلة و 
املالحظة ، و أن الباحثون يستعملون البحوث الكمية أكثر بكثري من البحوث الكيفية األساليب اإلحصائية األكثر استعماعا هي 

 .اعاحنرافات املعيارية واختبار ت وحتليل التبايناملتوسطات و 
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوائق اليت تعرتض البحث النفسي يف اجملتم  اجلزائري ، و كان (: 2512)دراسة طارق بوحفص * 

ت املخصص للبحث العلمي من أهم نتائوها أن أبرز هذه املعوقات و سباهبا يرج  إىل نقص اعاسرتاتيويات الفعالة و نقص امليزانيا
 .عدم الرتابط ما بني نتائج البحث العلمي و املشكالت اليت يتخبط فيها اجملتم ، هورة األدمغة و  

تناولت هذه الدراسة مشكالت البحث الرتبوي من وجهة نظر أعااء هيئة  (:2511)دراسة إبراهيم الشرع و طالل الزع ي  *
التدريس يف كليات العلوم الرتبوية  يف اجلامعات األردنية احلكومية ، و هدفت إىل التعرف عل  دور التعليم العايل يف احلراك 

فقرة موزعة عل  مخس جماعات و  24ن اعاجتماعي يف األردن يف ضوء بعض املتغريات ، و استعمل الباحثان استبانة مكونة م
أظهرت نتائج الدراسة أن  هذه اجملاعات مثلت مشكالت يف إجراء  البحوث الرتبوية بدرجات متفاوتة و رتبت تنازليا عل  النحو 

ملشكالت الفرق البحثية ، ظروف العمل ، إجراءات النشر ، حتكيم البحث و كتابة البحث ، كما أظهرت النتائج أن هذه ا: التايل 
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ختتلف باختالف كل من عدد سنوات اخلربة ، عدد البحوث املنشورة ، الرتبة األكادميية ، و اجلامعة اليت ينتمي إليها عاو هيئة 
 .التدريس

 
تناولت هذه الدراسة موضوع مشكالت البحث العلمي يف العامل  :( 2554) دراسة عماد أمحد الربغوثي و حممود أمحد أبو مسرة * 

العريب ، حيث هدفت إىل تشخيص هذه املشكالت وفق رؤية إسالمية ، من خالل عرض الدراسات السابقة يف هذا اجملال ، و 
يادة هذه مشكالت البث العلوم من قبل العلماء و الباحثني ساعد عل  تفاقم و ز " علمانية"توصل الباحثان إىل أن تبين مفهوم 

 .العلمي يف العامل العريب  
  منهجية البحث واإلجراءات الميدانية

 المنهج المتبع في الدراسة
 .املنهج املتب  يف الدراسة هو الوصفي التحليلي نظرا ملالمته لطبيعة املوضوع 

 مجتمع البحث
الذين حيارون ألطروحة الدكتوراه يف ختصص ( ماجستري و دكتوراه ) متثل جمتم  الدراسة احلالية عل  مجي  طلبة الدراسات العليا 

الذين يتابعون تكوينهم فيما بعد التدرج يف ختصص التكوين، البحث ( د.م.نظام ل)اإلرشاد النفسي الرياضي و كذا طلبة الدكتوراه  
 .فس الرياضي و التدخل يف علم الن

 العينة 
( د .م.نظام قدمي و نظام ل) دكتوراه  -طالبا يف الدراسات العليا ما بعد التدرج( 18)بلغ جمموع أفراد العينة الذين مشلتهم الدراسة  

 :يف التخصصات املذكورة موزعني عل  النحو اآليت 
 عدد الطلبة ختصص التكوين فيما بعد التدرج و الطور الثالث

 12 النفسي الرياضياإلرشاد 
 52 التكوين، البحث و التدخل يف علم النفس الرياضي

 18 اجملموع
 أداة البحث

بعد اإلطالع عل  القراءات النظرية و الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع مشكالت البحوث الرتبوية و النفسية يف وطننا العريب 
الفرق ) فقرة موزعة عل  أرب  جماعات فرعية وهي ( 13)مكون من (  2511الشرع و الزع ي ، ) ، استعان الباحث باستبيان 

 ( .البحثية ، إجراءات النشر ، حتكيم البحث و منهوية كتابة البحث
 صدق األداة

و  عرض اعاستبيان يف صورته األولية عل  أساتذة التعليم العايل يف ختصص العلوم النفسية و العلوم الرتبوية و علوم النشاط البدين
الرياضي ، لتحكيمها حسب مالئمة كل فقرة  م  اجملال ، و مد  ارتباطها باملوضوع املتناول ، كما طلب من احملكمني إلغاء أي 
عبارة أو فقرة عا تتناسب م  اجملال و تعوياها بعبارة أخر  أو إلغائها هنائيا و إضافة تعديالت أو اقرتاحات أخر  يروهنا ضرورية يف 

فرق  و خمابر : جماعات و هي( 03)و بعد عملية التحكيم أصبح اعاستبيان يف صورته النهائية للتطبيق يتكون من  هذا اعاستبيان،
عبارة أين مت حذف أو إلغاء بعض العبارات و استبداجها بعبارات أخر  ( 26)البحث ، حتكيم البحث ، إجراءات النشر ،   و
مني للمقياس و حسب موضوع البحث املتناول ، حبيث أخذت نسبة اتفاق فتوق حبسب تعديالت  و آراء األساتذة املختصني احملك

درجات للمشكالت  2درجات للمشكالت بدرجة كبرية جدا ،  0، وحسب مقياس ليكرت مخاسي التدرج مت منح %  85
شكالت بدرجة درجات للمشكالت بدرجة متوسطة ،  درجتني للمشكالت بدرجة قليلة  ، ودرجة واحدة للم 3بدرجة كبرية ، 

 .قليلة جدا 
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 الثبات
طالبا ، هذا للتأكد من  10مكونة من ( د .م.نظام كالسيكي و ل)مت تطبيق اعاستبيان بعد حتكيمه عل  عينة من طلبة الدكتوراه 

بتطبيق  و هي قيمة مناسبة تسمح لنا(   5.83) سالمة اعاستبيان و مالئمته ملوضوع الدراسة ، و بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ 
 .اعاستبيان يف الدراسة األساسية

 عرض النتائج 
يف كل عبارة من عبارات ( أساتذة و طلبة دكتوراه) مت حساب املتوسطات احلسابية و اعاحنرافات املعيارية عاستوابات أفراد العينة 

يان مت ترتيب املتوسطات حسب اعاستبيان للمواعات الفرعية و اجملال الكلي، وبعد أخذ مالحظات األساتذة احملكمني لالستب
 :الفئات التالية

 ( درجة  1) متثل مشكلة بدرجة قليلة جدا [ 1.0 -1.5]  
 (   درجتني ) متثل مشكلة بدرجة قليلة    [  2.5 -1.01] 
 (  درجات  3) متثل مشكلة بدرجة متوسطة  [  2.0 -2.1] 
 (    درجات  2) متثل مشكلة بدرجة كبرية     [ 3.5 -2.01] 
 ( درجات  0) متثل مشكلة بدرجة كبرية جدا  [ 3.0 -3.1] 

 يوضح املتوسطات احلسابية و اعاحنرافات املعيارية عاستوابات(  1) اجلدول رقم 
 أفراد العينة عل  اجملاعات الفرعية لالستبيان و اجملال الكلي جها

درجة 
 المشكلة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم مجال المشكلة

 51 حتكيم البحث 2.14 5.04 متوسطة
 52 إجراءات نشر البحث 3.21 1.52 كبرية جدا
 53 فرق أو خمابر البحث املتخصصة 2.92 5.18 كبرية
 / الكلي 2.67 5.13 كبرية

األنشطة البدنية و نالحظ أن املشكالت الكبرية اليت تواجه البحوث النفسية الرتبوية يف جمال علوم (  1)من خالل نتائج اجلدول 
 الرياضية و بدرجة كبرية تتعلق بإجراءات نشر هذه البحوث يف الدوريات و اجملالت العلمية املتخصصة يليها يف املرتبة الثانية خمابر أو

حتكيم فرق البحث املتخصصة يف هذا اجملال بدرجة كبرية ، فالصعوبات املتعلقة مبنهوية كتابة البحث العلمي يف هذا امليدان ، و 
البحوث بدرجة متوسطة ، و عموما عل  مستو  الدرجة الكلية فاملشكالت اليت يواجهها الطلبة الباحثني و األساتذة يف هذا اجملال 

         .جاءت بدرجة كبرية 
 يوضح املتوسطات احلسابية و اعاحنرافات املعيارية ( 2) اجلدول رقم    

 للمشكالت  املرتبطة بتحكيم البحوث
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

 قليلة 5.80 1.40 قرارات احملكمني غالبا ما تبىن عل  نتائج البحث 01
 قليلة 5.04 1.12 يكتفي احملكم بإسداء النصح و اإلرشاد 02
 متوسطة 1.52 2.31 يقوم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة من احملكمني 03
 قليلة جدا 5.14 1.22 تبىن قرارات احملكمني عل  معايري النشر و مد  ارتباط البحث مبحاور اجمللة  04
 متوسطة 5.81 2.20ترسل البحوث إىل األساتذة احملكمني من ذوي التوجهات الفكرية و التخصصات العلمية  05
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 املرتبطة مبحاور اجمللة
 متوسطة 5.48 2.23 احملكمني ضعف استفادة الباحث من مالحظات و إرشادات 06
 قليلة جدا 5.10 1.22 عدم توفر النزاهة واملوضوعية يف حتكيم البحوث 07
 كبرية جدا 1.11 3.31 عدم تقيد الباحث باملدة املمنوحة له إلجراء التعديالت املطلوبة عل  البحث 08
 قليلة 5.02 1.11 عدم وجود معايري معلنة  لعملية حتكيم البحوث 09
 قليلة جدا 5.11 1.23 اهتمام الباحثني بأمور شكلية عل  حساب جوهر البحث 10
 متوسطة 5.81 2.28 تتمسك اجمللة مبالحظات احملكمني بدقة   11
 كبرية جدا 1.11 3.42 يتلق  األساتذة احملكمون لألحباث العلمية امتيازات مادية مقابل حتكيم البحوث 12
احملكمون للمولة العلمية عل  أساس ختصصاهتم العلمية و رتبهم يتم اختيار األساتذة  13

 األكادميية
 متوسطة 5.42 2.11

 متوسطة 1.63 2.14 الكلي /
فان أهم و أكرب مشكلة تواجه األساتذة احملكمني للموالت العلمية يف ميدان علوم األنشطة البدنية ( 2)من خالل نتائج اجلدول  

عامتيازات مادية مقابل حتكيمهم للبحوث ، كون أن هذه اجملالت غالبا ما توزع عل  مستو  املعاهد و و الرياضية هي عدم تلقيهم 
األقسام أو عل  األساتذة و الطلبة جمانا ، و كذلك نقص اعاعتمادات املالية املخصصة جهذه اجملالت ، و هو مرتبط بالنقص يف 

كذلك من املشكالت اليت متثل درجة كبرية جدا هي عدم تقيد الباحث   ( 2553القص ي ، ) امليزانيات املخصصة للبحث العلمي 
باملدة املمنوحة له إلجراء التعديالت املطلوبة عل  البحث ، لكن ذلك قد يرتبط بإعالمهم املتأخر أو الرد من قبل املسئولني عل  

كيم البحوث العلمية بدرجة متوسطة عل  هذه اجملالت إلجراء هذه التعديالت ، و عموما فلقد جاءت املشكالت املرتبطة بتح
 .مستو  الدرجة الكلية

 يوضح املتوسطات احلسابية و اعاحنرافات املعيارية ( 3) اجلدول رقم 
 للمشكالت  املرتبطة بإجراءات نشر البحث

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

 كبرية جدا 1.14 3.28 ميدان علم النفس الرياضي و الرتبويعدم وجود جمالت علمية متخصصة يف  14
 كبرية جدا 1.52 3.22 قلة اجملالت العلمية احملكمة يف ميدان علوم النشاط البدين و الرياضي 15
 كبرية 5.14 2.81 تأخر يف الرد عل  الباحثني خبصوص التعديالت املطلوبة يف البحث  16
 كبرية جدا 5.48 3.34 خبصوص قبول نشر البحث أو الرفضتأخر يف الرد عل  الباحثني  17
 كبرية 1.51 2.42 طول مدة نشر البحث املقبول  18
 كبرية جدا 5.82 3.21 الكلي /

 
، يالحظ أن أهم مشكلة تواجه هذا النوع من البحوث هي انعدام وجود جمالت علمية متخصص يف علم ( 3)من خالل اجلدول 

النفس الرياضي و الرتبوي مبعاهد علوم األنشطة البدنية و الرياضية باجلزائر ،  و توجد حاليا ستة جمالت علمية وطنية حمكمة تنشر 
( مشكلة كبرية جدا ) علوم األنشطة البدنية و الرياضية ، و هذا العدد قليل جدا  فيها البحوث لكن يف ميادين خمتلفة مرتبطة مبيدان

مقارنة بعدد الطلبة و األساتذة و هي مشكلة كبرية جدا عا تساعد آو تشو  الطلبة أو األساتذة الباحثني عل  النشر يف هذا 
بول أو عمد قبول أحباثهم للنشر شكلت مشكالت التخصص ، كما أن مشكلة تأخر رد اجملالت العلمية عل  الباحثني خبصوصي ق

بدرجة كبرية جدا  أياا تليها تأخر بعض اجملالت العلمية عل  الرد عل  الباحثني خبصوص أجراء التعديالت عل  أحباثهم و أخريا 



24 

 

الت ا واىل نقص طول مدة نشر البحث املقبول الذي شكل أياا مشكلة بدرجة كبرية و قد يرج  ذلك إىل قلة األعداد هبذه اجمل
اإلمكانات املادية لنشر عدة أعداد يف السنة مما يؤدي إىل تراكم هذه البحوث و صعوبة نشرها كلها حىت و إن اتبعت املعايري 

و بشكل عام جاء تقديرات أفراد العينة خبصوص مشكلة إجراءات نشر البحث كبرية جدا مما يؤثر عل  نشر هذا .الالزمة للنشر
ماليني ورقة حبث علمية  350،  فحىت عل  مستو  الوطن العريب فنود انه يف السنوات اخلمس األخرية مت نشر  النوع من البحوث

من %(  1)بينما اكتفت مجي  الدول العربية بنشر اقل من %(  32)يف مجي  أحناء العامل كان نصيب الوعايات املتحدة األمريكية 
الربغوثي و أبو مسرة ) عن واق  البحث العلمي و مشكالته يف اجلامعات العربية عامة مجي  ما نشر ، و هو ما يعطي لنا نظرة واضحة

 (. 2553، عبد العال ،  2555، غامن ،  2550الشامسي ، ) نقال عن  (  2554، 
 يوضح املتوسطات احلسابية و اعاحنرافات املعيارية ( 4) اجلدول رقم 

 خصصةللمشكالت  املرتبطة بفرق أو خمابر البحث املت
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المشكلة

 كبرية جدا 1.51 3.34 ينظر إىل البحث عل  أنه فردي و شخصي هدفه ملء السرية الذاتية للباحث 19
 كبرية 5.41 2.81 معظم البحوث ليس جها عالقة مبوال ختصص الباحث  20
أو خمابر البحث املتخصصة يف علوم األنشطة البدنية و  عدم وجود اتفاقيات تعاون بني فرق 21

 (عل  املستو  احمللي أو الدويل) الرياضية 
 متوسطة 5.82 2.21

املناخ التحفيزي املوجود يف معاهد و أقسام علوم األنشطة البدنية و الرياضية عا يشو  عل   22
 تنمية و تطوير البحث العلمي 

 كبرية 5.41 2.04

يف جمال ( من نفس التخصص)تعاون بني الباحثني يف خمتلف جامعات الوطن عدم وجود  23
 البحث العلمي

 كبرية 5.82 2.41

 كبرية جدا 1.12 3.20 نقص الدعم املادي من قبل املؤسسات أو الشركات اخلاصة يف جمال دعم فرق أو خمابر البحث 24
املتخصصة يف جمال علوم األنشطة التظاهرات العلمية املنظمة من قبل فرق أو خمابر البحث  25

 البدنية و الرياضية عا تعاجل املواضي  الراهنة للرياضة اجلزائرية
 كبرية 5.14 2.12

عا تتوفر فرق و خمابر البحث املتخصصة يف علوم األنشطة البدنية و الرياضية عل  املقاييس و  26
 اعاختبارات النفسية املرتبطة باجملال الرياضي

 كبرية جدا 1.12 3.24

 كبرية 5.84 2.92 الكلي /
أن جل الباحثني سواء كانوا طلبة الدكتوراه أو أساتذة ، هدفهم من خالل اجناز حبث أو نشر مقال ( 4)يتاح من خالل اجلدول  

علمي أو تأسيس خمرب حبث أو اعاخنراط فيه  يدخل ضمن إطار ملء السرية الذاتية و حتقيق الرتقية أو احلصول عل  وظيفة ، و هذه 
وث العلمية يف جمال علوم األنشطة البدنية و الرياضية ، كما أن نقص تشكل مشكلة بدرجة كبرية جدا  و من أهم مشكالت البح

الدعم و مصادر التمويل جهذه الفرق أو خمابر البحث تشكل كذلك مشكلة بدرجة كبرية جدا و عا تساعد عل  تطوير البحث 
و كل ما دون %( 1) و هي ( ي احملل) العلمي ، و هناك اتفاق علمي حول نسبة اإلنفاق عل  البحث العلمي من الناتج القومي 

و عا تساعد عل  تطوير البحث العلمي ، و بالرغم من دعم الدولة  (2554,الربغوثي و أبو مسرة)ذلك يعترب إنفاقا غري منتج 
إعا أن ،(2554,الربغوثي و أبو مسرة)اجلزائرية و الوزارة الوصية عل  تطوير البحث العلمي و امليزانية املخصصة له باجلامعة اجلزائرية 

املناخ التحفيزي السائد يف خمابر أو فرق البحث الذي شكل مشكلة بدرجة كبرية  عا يشو  عل  تطوير البحث العلمي رمبا يرج  
، كما أن ( ذلك إىل  كثافة احلوم الساعي التدريسي الذي عا ميكن الباحث من التوفيق بني البحث العلمي و الواجبات البيداغوجية

ية املنظمة أو البحوث املنوزة يف خمابر أو فرق البحث املتخصصة يف جمال علوم األنشطة البدنية و الرياضية أظهرت التظاهرات العلم
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من خالل النتائج أهنا متثل مشكلة بدرجة  كبرية ، فالظواهر و املشاكل الرياضية املرتبطة سواء بالرياضة أو الرياضيني كاملنشطات و 
أن تعاجل من قبل اعاختصاصيني يف هذا اجملال و خمابر البحث املتخصصة  حىت تلعب اجلامعة دورها  العنف الرياضي و الغش  عا بد

الفعال و املؤثر يف اجملتم  ، كما أن البحوث املاجستري أو الدكتوراه املنوزة يف خمابر البحث عا تؤخذ نتائوها بعني اعاعتبار و تظل 
كما أن تطوير البحث العلمي يف جمال العلوم النفسية املرتبطة  ،( 2554، طارق بوحفص ) حبيسة أدراج و رفوف املكتبات 

بدرجة  "باجملال الرياضي مرهون مبد  توفر األجهزة و اعاختبارات أو املقاييس النفسية يف هذا اجملال و شكلت صعوبات أو املشاكل 
و  املخابر أو فرق البحث مما يؤثر عل  مصداقية تعرتض الباحثني يف إجراء حبوثهم التطبيقية يف هذا اجملال عل  مست" كبرية

 . وموضوعية نتائج هذا النوع من الدراسات أو البحوث
 االقتراحات

 :عل  ضوء نتائج هذه الدراسة أوص  الباحثون مبوموعة من اعاقرتاحات متثلت يف ما يلي 
ملختصني و هذا حباور خمتلف الندوات و األيام ضرورة اخنراط أو احتكاك الطلبة الباحثني يف مستو  الدكتوراه باألساتذة ا -

دمج الطلبة الباحثني يف مشاري  أو فرق و خمابر البحث املتخصصة لتطوير حبوثهم  - .الدراسية أو امللتقيات العلمية لتطوير معارفهم
لتمكني الطلبة الباحثني من اجناز إنشاء خمابر البحث يف ميدان علم النفس الرياضي الرتبوي  - .و قدراهتم يف جمال البحث العلمي

اعتماد ميزانية خاصة للموالت العلمية املتخصصة لامان استمراريتها  - .حبوثهم التطبيقية و نشرها يف اجملالت العلمية املتخصصة
جمال علم  تشوي  التعاون العلمي م  خمابر البحث األجنبية يف - .و تشوي  الباحثني عل  نشر حبوثهم العلمية يف جمال التخصص

 .النفس الرياضي و علوم األنشطة البدنية و الرياضية
ضرورة اعتماد املعايري العلمية و املوضوعية يف جمال تقييم البحوث و املقاعات العلمية  للنشر باجملالت العلمية املتخصصة يف علوم  -

 .األنشطة البدنية و الرياضية 
 .عل  نشر حبوثهم و مقاعاهتم العلمية باجملالت و الدوريات املتخصصة تشوي  الطلبة الباحثني يف الدراسات العليا  -

 باللغة العربية المراجع
سلسلة الدراسات )جملة اجلامعة اإلسالمية .  مشكالت البحث العلمي يف العامل العريب( .  2554. ) الربغوثي ، عماد أمحد و أبو مسرة، حممود أمحد 

ية    .، جامعة القدس ، فلسطني 1100-1133،( 2)10،( اإلنسان
إسراء : األردن. األسس املنهوية و اعاستخدامات اإلحصائية يف حبوث العلوم الرتبوية و اإلنسانية( . 2554. )اجلادري ،عدنان و يعقوب، أبو حلو 

 .للنشر و التوزي 
مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم و الرياضيات، اململكة العربية : كتابة اإلطار النظري يف البحوث الرتبوية( .  2513. ) السلويل، مصفر بن سعود 

 .السعودية
العلوم الرتبوية يف اجلامعات  مشكالت البحث الرتبوي من وجهة نظر أعااء هيئة التدريس يف كليات(.  2511. )الشرع ، إبراهيم و الزع ي ، طالل 

ية احلكومية  .، اململكة األردنية اجهامشية2، ملحق 38دراسات العلوم الرتبوية، جملد . األردن
 .28، عدد  4، مستقبل الرتبية العربية ، جملد  استثمار و تسويق البحث العلمي يف اجلامعة(. 2553. )القص ي ، راشد 

جملة الدراسات و . اإلجراءات املنهوية املستخدمة يف البحوث النفسية  و الرتبوية التطبيقية ( .  2513.)  دوادي ، حممد و قنوعة ،عبد اللطيف
 .البحوث اعاجتماعية ، العدد  الثالث ، جامعة الوادي ، اجلزائر

 :، حبث منشور عل  املوق عوائق البحث النفسي يف اجملتم  اجلزائري(.  2511)  .طارق ، بوحفص 
www.manifest.univ-ourgla.dz/...problématique.../ بوحفص طارق 

: الباحة ومعوقاته ، لد  املشرف من وجهة نظر املشرفني الرتبويني مبنطقة  البحث الرتبوي ، أمهيته (.2551.)عبد الرمحن، عبد اللهو واملقبول، أمحد
 .منتديات املنشاوي للدراسات و البحوث

? ورقة مقدمة إىل مؤمتر البحث الرتبوي يف الوطن العريب إىل أين : البحث الرتبوي يف العامل العريب بني الواق  و الطموح (.1448)  .عدس، عبد الرمحان 
 .، عمان، األردن3-0/11/1448، 

املركز العريب : ، البحرين 1، ط( م  الرتكيز عل  البحوث التطبيقية ) الدليل املختصر يف كتابة البحث العلمي  ( . 2512. ) مصيقر، عبد الرمحن عبيد
 .للتغذية

 المراجع باللغة األجنبية  
Campell, D.,   & Stanely , J. (1986). Experimental and Quasi- Experimental design for   research. Boston 
:Houbnton , miffl, mazon .com 
Shaeffer, S., &  Nkinyang, J. (1983). Educational research environment in the developing world. Ottawa inter: 
Develop research center. 
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https://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu 

http://www.manifest.univ-ourgla.dz/...problématique.../
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research


26 

 

درجة )ظيفي كأداة مراقبة لمستوى التحضير البدني لدى العبين كرة القدم ألندية الشرق الجزائري  التقييم المورفو (3
 (أولى و ثانية محترفة

 لوكية يوسف إسالم 
 3جامعة الجزائر  -معهد علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية بدالي ابراهيم

 ملخص
 155هدفت دراستنا إىل حتديد اخلصائص املورفولوجية والوظيفية عند عاع ي كرة القدم واليت مت حصرها يف جمتم  دراسة يام 

زائرية حيث ضمت الدراسة فريقني من مستو  الدرجة األوىل حمرتفة وفريقني من عاعب ينتمون إىل درجتني خمتلفتني يف البطولة اجل
 .مستو  الدرجة الثانية حمرتفة كلتهم من شرق اجلزائر

بنيت النتائج احملصل من خالل عملية حتليل نتائج اعاختبارات املورفولوجية والوظيفية واعانثروبومرتية وجود ارتباط دال إحصائيا 
للفرق واخلصائص البدنية واعانثروبومرتية حيث كانت متوسطات القيم أكرب عند الالعبني الذين ينشطون يف  بني مستو  اللعب

 .الدرجة األوىل احملرتفة عنها عن عاع ي كرة القدم املنتمني إىل الدرجة الثانية احملرتفة
 .أندية الشرق -كرة القدم -التحضير البدني -التقييم -الخصائص المورفولوجية والوظيفية: الكلمات الدالة
 : إشكالية الدراسة

إذا كان املختصون يف اجملال الرياضي ، وباألخص يف رياضة كرة القدم يعتربون أن الفوز أو اجهزمية يف املباريات اخلاصة هبذه 
، قوة املنافس، دافعية (سملعب املناف)اعاسرتاتيوية املتبعة من قبل املدرب، الظروف اخلارجية : الرياضة تعود إىل عدة أسباب منها

(  اخلربة، اعاستقرار، وسن الالعبني) وأداء الالعبني، الثقة يف النفس ويف قدراهتم ،تركيزهم أثناء املبارة، البنية الدميغرافية للفريق 
 .ويركزون أساسا عل   التحاري البدين لد  الالعبني

الذي يقول عنه الدكتور حممد حسن عالوي  بأنه الوسيلة األساسية وجهذا ارتأينا يف دراستنا هذه اعاهتمام باجلانب البدين، و 
للتأثري عل  الفرد، والذي يؤدي إىل اعارتقاء باملستو  الوظيفي والعاوي ألجهزة وأعااء اجلسم، وبالتايل تنمية وتطوير الصفات 

 . البدنية واملهارية واحلركية والقدرات اخلططية
ام باجلانب البدين من خالل  التحاري اجليد واملناسب لالعبني  قصد  تنمية  لياقتهم البدنية  لذا كان ضروريا عل  املدرب اعاهتم

 .حتديد أساليب حتسينها وتطويرها واختبار صفاهتم املورفولوجية  والوظيفية املناسبة تبعا ملنصب كل عاعب يف امليدان و
ل عملية التحاري البدين اليت هتدف إىل حتقيق أعل  مستو  تتطلب كرة القدم من الالعبني امتالك قوة بدنية عالية من خال

ممكن تسمح به قدراهتم واستعداداهتم، دون إمهال  ما مييز املدرب من تأهيل عايل يساعده يف عملية التقييم وطرق تطبيقها، وعل  
قوة، سرعة، حتمل، مرونة ورشاقة،  كلما  مستو  الالعبني أو الفريق بدنيا، وما حتقق من تطوير عناصر اللياقة البدنية األساسية من 

كان املدرب أقدر عل  ختطيط عملية التحاري بصفة علمية تساهم بدرجة كبرية يف تطوير وتنمية املستو  الرياضي لالع ي كرة 
بدنيا إىل  حيث أنه للعمل البدين تأثري واضح عل  جناح أو فشل األندية يف حتقيق أهدافها جهذا يسع  املدربون واحملارون.القدم

اعارتقاء مبستو  القدرات البدنية لالعبني باتباع خمتلف طرق التقييم اخلاصة باجلوانب املورفولوجية والوظيفية من خالل أسس 
 . وضوابط لتقييم الالعبني يف هذه اخلصائص من أجل مراقبة عملية حتاريهم للمنافسة واملباريات

 :التساؤعات البحثية التاليةبناء عل  ما سبق عرضه ميكننا  وض  
ما هي أمهية التقييم املورفووظيفي باستعمال اعاختبارات املناسبة له يف مراقبة مستو  عملية التحاري البدين لد  عاع ي كرة  -

يف عملية  لقدم اجلزائريني بالشرق اجلزائري ؟ وما هي أوجه التشابه واعاختالف بني أندية احملرتف اعاول وأندية قسم احملرتف الثاين
 التقييم املورفووظيفي ؟ وكيف يتم استغالل نتائج اعاختبارات يف عملية التحاري البدين؟
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وتكمن أمهية دراستنا يف تطبيق خمتلف اعاختبارات لتقييم العوامل املورفووظيفية من قدرات وإمكانيات بدنية واليت تعد من أهم 
كما أهنا تساعده يف . ري البدين للتمكن من ضبط خمتلف املتغريات اخلاصة هبااملعايري اليت يعتمد عليها املدرب يف عملية التحا

 (.كرة القدم)اختيار عاعبني مناسبني من ذوي القدرات البدنية  واملهارات املتالئمة م  النشاط الرياضي املمارس 
 :أهداف الدراسة     

رياضية بالشرق اجلزائري تنشط يف مستويني خمتلفني من  حتديد اخلصائص املورفووظيفية عند عاع ي كرة القدم ألربعة نوادي -
 (.حمرتفة 2و  1درجة)املنافسة 

 .التعرف عل  بعض املتغريات املورفولوجية والوظيفية لد  الالعبني خاصة بكل مستو  للمنافسة -
هبم ومناسبة لقدراهتم حتديد معايري مورفووظيفية لالعبني تسمح مبراقبة حتاريهم البدين قصد ختطيط برامج تدريبية خاصة  -
 .البدنية
التعرف عل  الفروق املورفووظيفية لالعبني تسمح جهم مبراقبة حتاريهم البدين قصد ختطيط برامج تدريبية خاصة هبم  -

 .ومناسبة جهم
 (.عينة الدراسة)املسامهة يف وض  معطيات مورفولوجية ووظيفية لالع ي كرة القدم  -

 :فرضيات الدراسة 
 : الفرضية العامة/1
 . ختتلف األندية احملرتفة يف الشرق اجلزائري يف نتائج عملية التقييم املرفووظيفي -
 الفرضيات الجزئية/ 2
 الفرضية الجزئية االولى-2-1*
 .ختتلف أندية القسم الوطين األول احملرتف يف نتائج عملية التقييم املورفووظيفي-   

 الفرضية الجزئية الثانية-2-2*
 .الوطين الثاين احملرتف يف نتائج عملية التقييم املورفووظيفي ختتلف أندية القسم-
 الفرضية الجزئية الثالثة-2-3*
 .ختتلف أندية القسم الوطين األول والثاين يف نتائج عملية التقييم املورفووظيفي-
 الفرضيات االجرائية / 3
 الفرضية االجرائية االولى  -3-1*
فريقي شباب قسنطينة ودفاع تاجنانت يف نتائج عملية التقييم املورفووظيفي عند مستو  توجد فروق ذات دعالة احصائية بني  -
 5.50معنوي 

 الفرضية اإلجرائية الثانية -3-2*
توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني فريقي مجعية اخلروب وشباب عني الفكرون يف نتائج عملية التقييم املورفووظيفي عند -

 5.50مستو  معنوي 
 فرضية االجرائية الثالثةال-3-3*
توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني فريقي مجعية اخلروب وشباب قسنطينة يف نتائج عملية التقييم املورفووظيفي عند مستو   -
 5.50معنوي 
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 المنهج الوصفي: منهج البحث -1
وتكون مبثابة املرشد الذي يوجهه حىت لكل دراسة علمية أسس منهوية يبىن عليها الباحث انطالقاته يف عملية البحث والدراسة 

تتم دراسته بالدقة واملوضوعية فان دراسة اعاشكال املطروح اقتا  علينا اختيار واستخدام املنهج الوصفي الذي يعتمد عل  دراسة 
 . تالظاهرة كما توجد يف الواق  ويهتم بوصفها وصفا دقيقا كما يستخدم هذا املنهج كذلك يف مج  البيانات واملعلوما

 :مجاالت البحث -2
 لكل من الفرق التالية( فريق الرديف)لقد مت يف دراستنا اختيار عاع ي كرة القدم صنف اكابر  :المجال البشري: 

 DRBT ودفاع تاجنانت CSCشباب قسنطينة : القسم األول احملرتف
 CRBAF وشباب عني فكرون ASK مجعية اخلروب: القسم الثاين احملرتف

 المجال الزمني: 
  2514جانفي 11 و 10 –شباب قسنطينة 
 2514جانفي 21و 25 -مجعية اخلروب 
 2514فيفري 2و 3   -شباب عني الفكرون 
 2514فيفريي  11و 15-دفاع تاجنانت. 

 . أجريت الدراسة امليدانية اخلاصة بتطبيق اعاختبارات عل  الالعبني يف مالعب عينة الدراسة :المجال المكاني
 :عينة البحث -3

 :الدراسة عل  تشتمل عينة
 (.تاجنانت.قسنطينة، د.ش)عاعب  20عاعب من القسم الوطين األول احملرتف،  حيث أن كل فريق يام  05 -
 (.عني فكرون.اخلروب، ش.ج)عاعب  20عاعب ينتمون إىل القسم الوطين الثاين احملرتف، وكل فريق يام   05 -

 (u23أكابر )لسن أي أهنم كلهم من فئة الفريق الرديف م  العلم ان أفراد عينة الدراسة متوانس من حيث متغري ا
 االختبارات المستخدمة في الدراسة -

 : Vamevalاختبار   -     
 VO2maxو (         السرعة القصو  اجهوائية) VMAيقوم بتقييم   Cazorlaهو اختبار للعامل الفرنسي كازورعا   

 Vamevalخمصص أللعاب القو ،   ويف اختبار  400m، حيث جيري اعاختبار يف مامار (السرعة القصو  لالوكسوني)
ينتهي اعاختبار مبورد .20mكل دقيقة  و تكون متوسطة اعاعتدال بني كل جرس وآخر يف كل   0.5km/hالسرعة تزداد ب 

 VMAواملتمثلة يف  Beeperاحملصل عليها لالعب من جهاز وبذلك ميكن أخذ النقاط  2mتأخر الالعب عن القم  مبسافة 
 .و املسافة املقطوعة

 :CMJو  SJاختبار  -
مها اختباران يستعمالن لقياس مد  اعاستطاعة العالية لالعبني، نقصد هبا استطاعة اعاطراف السفلية وكذلك قياس مد  

 . tapis de Bosco" بساط بوسكو"واملعروف بـ Ergo Test Globusويستعمالن بنفس وسيلة القياس ( saut)القفز 
SJ: (Squat Jump ) درجة حبيث م  إعطاء اإلشارة يقوم ° 45يكون الالعب فوق اداة اعاختبار م  ثين الرجلني بزاوية

 .الالعب بالقفز فيقوم اجلهاز بتسويل معطيات القفز
CMJ:  قفزات متتالية عل  اجلهاز من وضعية الوقوف حيث نسول أحسن تقدير 3يقوم الالعب بـ. 
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والتي أجريت على فريقي شباب قسنطينة ودفاع تاجنانت وكالهما ينتميان للدرجة  نتائج االختبارات الوظيفية 1الجدول 
 .األولى المحترفة

SJ CMJ Akra mov Vamevall club test 
0.3 ± 0.044 0.33 ± 0.053 15.39 ± 0.89 15.30 ± 0.48 DRBT 

0.37 ± 0.059 0.37 ± 0.027 14.80 ± 0.46 15.23 ± 1.001 CSC 
وأّن قيم املتوسط ( 0.89)باحنراف معياري قيمته drbt (15.39 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 0.46)قيمته وباحنراف معياري csc (14.80 )احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من مّث (α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 5.533)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
 بين ناديي القسم األول( Akramov)ختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية  في ا :نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها

drbtو csc . 
، وأّن قيم املتوسط (0.48)وباحنراف معياري قيمته drbt (15.30 )يبني  اجلدول أعاله  أياا أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وجود فروق بني  وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم( 1.001)باحنراف معياري قيمته csc (15.23 )احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي  اكرب من مستو  املعنوية ( 0.824)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
 بين ناديي القسم األول ( vameval)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

drbtوcsc. 
وأّن قيم املتوسط ( 0.044)باحنراف معياري قيمته drbt (0.30 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 0.059)باحنراف معياري قيمته csc (0.37 )احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 0.002)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
بين ناديي القسم األول ( Akramov)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها 

csc وdrbt. ولصالح فريقcsc. 
وأّن قيم املتوسط ( 0.053)باحنراف معياري قيمته drbt (0.33 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 0.027)وباحنراف معياري قيمته csc (0.37 )احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 0.043)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
 و cscبين ناديي القسم األول ( cmj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها 

drbt و لصالح فريقcsc. 
 نتائج االختبارات المورفولوجية 2الجدول 

Sous 
scapulaire 

Suprailiaque tricipital Bicipital biacromial symphysien Club           Test   

10.02 ± 2.08 8.17 ± 3.56 7.10 ± 3.32 3.89 ± 1.89 101.11 ± 1.60 84.25  ± 2.60 DRBT 

8.22 ± 2.11 7.03 ± 3.09 6.94 ± 3.50 3.82 ± 2.12 102.28 ± 2.94 86.75 ± 7.36 CSC 
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وأّن قيم ( 1.66)باحنراف معياري قيمته drbt (101.11 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق ( 2.94)وباحنراف معياري قيمته csc (102.28 )املتوسط احلسايب للنادي 

 .متوسطات اجملموعتنيبني 
(  α=5.50)وهي وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.196)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما يبني اجلدول

بين ناديي ( biacromial) قياسال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :، من مّث نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
 .cscو drbtالقسم األول  

وأّن قيم ( 2.60)باحنراف معياري قيمته drbt (84.25 )أياا أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 2)نالحظ من اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 7.36)باحنراف معياري قيمته csc (86.75 )املتوسط احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 5.211)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
بين ناديي القسم ( symphisien) قياسال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 .cscو drbtاألول  
وأّن قيم املتوسط ( 1.66)وباحنراف معياري قيمته drbt (101.11 )كما يبني اجلدول ذاته أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 2.94)وباحنراف معياري قيمته csc (102.28 )احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من (  α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 0.216)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
بين ناديي القسم ( sous scapulaire) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :مّث نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها 

 .drbtولصالح فريق  drbtو        cscاألول 
وأّن قيم املتوسط ( 1.89)باحنراف معياري قيمته drbt (3.89 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 2.12)باحنراف معياري قيمته csc (3.82 )احلسايب للنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.936)تساوي ( ت)عاختبار ( p)حتمالية اعاأّن القيمة  كما نالحظ
بين ناديي القسم األول ( bicipital) قياسال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

csc وdrbt. 
وأّن قيم املتوسط ( 3.32)باحنراف معياري قيمته drbt (7.10 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 3.50)باحنراف معياري قيمته csc (6.94 )احلسايب للنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)مستو  املعنوية وهي اكرب من ( 0.909)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
بين ناديي القسم األول ( tricipital)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

csc وdrbt. 
،  وأن 3.32وباحنراف معياري   8.14هي  drbtفإن قيمة املتوسط احلسايب لنادي    Suprailiaqueبالنسبة عاختبار 

وهي قيم متقاربة وجد فيها فروق ذات دعالة  3.54وباحنراف معياري قدره  4.53هي  CSCقيمة املتوسط احلسايب لنادي  
 .CSC إحصائية لفريق 



31 

 

وان  2.58باحنراف معياري 15.525هي  drbtفإن قيمة املتوسط احلسايب لنادي   Sous scapulaireبالنسبة عاختبار 
و هي قيم متقاربة وجد فيها فروق ذات دعالة إحصائية 2.11باحنراف معياري قدره  CSC 8.22قيمة املتوسط احلسايب لنادي 

 .CSC لفريق 
 1مناقشة نتائج الفرضية 

املتحصل عليها من تطبيق اعاختبارات املورفولوجية والوظيفية عل  مجي  الالعبني وجود فروق  2و  1من خالل النتائج اجلدولني 
 (. القسم األول حمرتف) معتربة يف نتائج اعاختبارات بني العينتني بالرغم من أهنما ينتميان إىل نفس الدرجة 

شباب  قسنطينة  عل  نتائج أحسن  من دفاع تاجنانت، ويظهر هذا جليا يف كل  حتصل 1من نتائج احملصل عليها من اجلدول 
و   vamevalونتائج اعاختبارين اآلخرين كانت النتائج بالتقريب متكافئة  وخنص بذلك اختبار    SJو  CMJمن اختبار 

Akramov. 
و  Biacromialيف اختبار   حتصل فريق دفاع  تاجنانت  عل  قيم أقل 2حسب نتائج احملصل عليها من اجلدول 

Symphysien  مقارنة بفريق شباب قسنطينة بينما لوحظ تفوق طفيف من الناحية املورفولوجية لفريق دفاع تاجنانت. 
 نتائج االختبارات الوظيفية 3الجدول 

 SJ CMJ Akra mov Vamevall Club Test 

0.42 ± 0.084 0.472± 0.057 14.54 ± 0.48 14.70± 1.13   ask 

0.344 ± 0.031 0.356± 0.03 15.51±0.48 14.60± 0.96 crbaf 

نتائج اعاختبارات الوظيفية احملصل عليها واليت أجريت عل  فريقي مجعية اخلروب و شباب عني الفكرون  3يبني لنا اجلدول 
 .وكالمها ينتميان للدرجة الثانية احملرتفة

وأّن قيم ( 0.48)وباحنراف معياري قيمته crbaf(15.51 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 0.48)وباحنراف معياري قيمته ask (14.54 )املتوسط احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 0.00)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
بين ناديي القسم ( Akramov)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها 

 askولصالح فريق .crbaf askالثاني
وأّن قيم املتوسط ( 0.96)وباحنراف معياري قيمته crbaf (14.60 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 3)يبني اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 1.13)وباحنراف معياري قيمته ask (14.70 )احلسايب للنادي 

 .متوسطات اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.797)تساوي ( ت)عاختبار ( p)حتمالية اعاأّن القيمة  كما نالحظ

بين ناديي القسم الثاني ( vameval)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
 .askو crbafالمحترف 

وأّن قيم ( 0.031)وباحنراف معياري قيمته crbaf (0.344 )نالحظ من نفس اجلدول أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق ( 0.084)وباحنراف معياري قيمته ask (0.420 )املتوسط احلسايب للنادي 
 .بني متوسطات اجملموعتني
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، من (  α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 0.004)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
 crbafبين ناديي القسم الثاني ( sj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :مّث نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها 

 .askولصالح فريق  askو
وأّن قيم ( 0.030)باحنراف معياري قيمته crbaf (0.356 )كما يبني نفس اجلدول  أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 0.057)باحنراف معياري قيمته ask (0.472 )املتوسط احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من (  α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 0.000)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية ة أّن القيم كما نالحظ
 crbafبين ناديي القسم االثاني ( cmj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :مّث نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها 

 .askولصالح فريق  askو
 المورفواوجيةنتائج االختبارات  4الجدول 

Sous 
scapulaire 

suprailiaque tricipital Bicipital biacromial symphysien Club 

       Test 

9.45±2.58 7.64± 3.23 7.75±2.62 5.35±2.09 101.63±2.46 82.73±5.94 ASK 

7.80±2.19 5.57±2.34 6.00±2.38 4.23±1.53 100.40±1.87 83.34±2.56 CRBAF 

وأّن قيم املتوسط ( 2.46)باحنراف معياري قيمته crbaf (101.633 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 2)يبني اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 1.87)باحنراف معياري قيمته ask (100.40 )احلسايب للنادي 

 .متوسطات اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.136)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  و نالحظ

 askبين ناديي ( biacromial) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  ال:نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
 .crbafو

وأّن قيم ( 2.60)وباحنراف معياري قيمته crbaf (84.25 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 2)كما يتاح من اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 7.36)وباحنراف معياري قيمته ask (86.75 )املتوسط احلسايب للنادي 
 .متوسطات اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)املعنوية وهي اكرب من مستو  ( 0.719)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  ونالحظ
 crbafبين ناديي ( symphisien) قياسال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 .askو
وأّن قيم املتوسط ( 2.58)وباحنراف معياري قيمته crbaf (9.45 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 2)نالحظ من اجلدول 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 2.19)وباحنراف معياري قيمته ask (7.80 )احلسايب للنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.069)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
بين ناديي ( Sous scapulaire) قياسال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :الفرضية الصفرية اليت مفادها  نقبل

crbaf وask. 
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وأّن قيم املتوسط ( 2.09)وباحنراف معياري قيمته crbaf (5.35 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 2)يبني اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 1.53)معياري قيمته وباحنراف ask (4.23 )احلسايب للنادي 

 .اجملموعتني
، من (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( ( 0.107)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ

و  crbafبين ناديي ( bicipital) قياسال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :مّث نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
ask . 

وأّن قيم املتوسط ( 5.57)باحنراف معياري قيمته crbaf (7.64 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات وهي قيم متقاربة ( 2.34)باحنراف معياري قيمته ask (3.23 )احلسايب للنادي 

 .اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.055)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ

 .askو crbafبني ناديي ( suprailiaque) قياسعا توجد فروق ذات دعالة إحصائية  يف  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
وأّن قيم املتوسط ( 2.62)باحنراف معياري قيمته crbaf (7.75 )نالحظ من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 2.38)باحنراف معياري قيمته ask (6.00 )احلسايب للنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.066)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
 crbafبين ناديي ( tricipital) قياس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 .askو
 2مناقشة النتائج الفرضية 

 SJو  CMJنتائج أحسن لفريق مجعية اخلروب يف اعاختبارات  3تظهر نتائج اعاختيارات الوظيفية املتحصل عليها من اجلدول 
 . لصاحل فريق شباب عني فكرون Akramovكانت متشاهبة،  وأظهرت تفوق يف اختبار   Vamevalبينما نتيوة اختبار 

هناك تقارب يف نتائج اعاختبارات بني الفريقني م  ظهور نتائج أحسن يف  2أما بالنسبة للنتائج املورفولوجية املدونة يف اجلدول 
 .لصاحل عينة البحث  مجعية اخلروب  Sous scapulaire قياس
 

     لفريقي جمعية الخروب وشباب قسنطينة نتائج االختبارات الوظيفية5 الجدول 
 SJ CMJ Akra mov Vamevall Club Test 

0.42 ± 0.084 0.472± 0.057 14.54 ± 0.48 14.70± 1.13   ASK 

0.37 ± 0.059 0.37 ± 0.027 14.80 ± 0.46 15.23 ± 1.001 CSC 

وأّن قيم املتوسط ( 0.467)و باحنراف معياري قيمته csc(14.80 )اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي   يُبنّي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 0.480)وباحنراف معياري قيمته ask (14.54 )احلسايب للنادي 

 .متوسطات اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.127)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  ونالحظ

 و    cscبين نادي ( Akramov)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  ال:الفرضية الصفرية اليت مفادها نقبل 
ask.  



34 

 

وأّن قيم املتوسط ( 1.551)وباحنراف معياري قيمته csc(10.23 )ويتاح من اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 1.135)معياري قيمته وباحنراف ask (12.45 )احلسايب للنادي 

 .متوسطات اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 5.111)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ

 .askو   cscبين ناديي ( vameval)إحصائية  في اختبار توجد فروق ذات داللة  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
وأّن قيم املتوسط ( 0.59)باحنراف معياري قيمته csc(0.379 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 0)يظهر من اجلدول 

بني متوسطات وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق ( 0.84)باحنراف معياري قيمته ask (0.420 )احلسايب لنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.119)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
 .askو  cscبين ناديي ( sj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

وأّن قيم املتوسط احلسايب ( 0.27)باحنراف معياري قيمته csc(0.378 )اجلدول أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي  يُبنّي نفسو 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 0.57)باحنراف معياري قيمته ask (0.472 )للنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اصغر من مستو  املعنوية ( 0.00)تساوي ( ت)ختبار عا( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما يوضح
ولصالح  askو  cscبين ناديي  ( cmj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها 

 askفريق 
 نتائج االختبارات المورفواوجية 6الجدول 
Sous scapulaire suprailiaque tricipital Bicipital biacromial symphysien Club 

Test 

9.45± 2.58 7.64± 3.23 7.75 ± 2.62 5.35± 2.09 101.63 ± 2.46 82.73  ± 5.94 ASK 

8.22 ± 2.11 7.03 ± 3.09 6.94 ± 3.50 3.82 ± 2.12 102.28 ± 2.94 86.75 ± 7.36 CSC 

وأّن قيم املتوسط ( 7.36)وباحنراف معياري قيمته csc(86.75 )يوضح اجلدول أعاله أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 2.56)وباحنراف معياري قيمته ask (83.34 )احلسايب للنادي 

 .متوسطات اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.98)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  يُبنّي كما 

و  cscبين ناديي ( symphisien) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
ask. 

وأّن قيم املتوسط ( 2.94)باحنراف معياري قيمته csc(102.28 )ونالحظ من نفس اجلدول أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 1.87)باحنراف معياري قيمته ask (100.40 )احلسايب للنادي 

 .متوسطات اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)املعنوية وهي اكرب من مستو  ( 0.42)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ

 .askو  cscبين ناديي ( biacromial) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
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وأّن قيم املتوسط ( 2.12)و باحنراف معياري قيمته csc(8.22 )ونالحظ من اجلدول أياا أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 2.19)وباحنراف معياري قيمته ask (7.80 )احلسايب للنادي 

 .اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.582)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ

 cscبين ناديي ( Sous scapulaire) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :الفرضية الصفرية اليت مفادها  نقبل
 .askو 

وأّن قيم املتوسط احلسايب ( 2.12)وباحنراف معياري قيمته csc(3.82 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 1)يوضح اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 1.53)قيمته و باحنراف معياري ask (4.23 )للنادي 

 .اجملموعتني
، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.542)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  و نالحظ

 .askو  cscبين ناديي  ( bicipital) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 
وأّن قيم املتوسط ( 3.50)وباحنراف معياري قيمته csc(6.94 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 1)نالحظ من اجلدول كما 

متوسطات وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني ( 2.38)وباحنراف معياري قيمته ask (6.00 )احلسايب للنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.388)تساوي ( ت)عاختبار ( p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
 .askو  cscبين ناديي ( tricipital) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

وأّن قيم املتوسط احلسايب ( 3.09)باحنراف معياري قيمته csc(7.03 )أّن قيم املتوسط احلسايب لنادي ( 1)اجلدول  ويُبنّي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات ( 2.34)باحنراف معياري قيمته ask (5.57 )للنادي 
 .اجملموعتني

، من مثّ (  α=5.50)وهي اكرب من مستو  املعنوية ( 0.147)تساوي ( ت)عاختبار  (p)اعاحتمالية أّن القيمة  كما نالحظ
و  cscبين ناديي   ( suprailiaque) قياستوجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

ask. 
و أن  3.23وباحنراف معياري    4.12هي  ASKفإن قيمة املتوسط احلسايب لنادي   suprailiaque لقياس بالنسبة 

وهي قيم متقاربة مما يدل عن عدم وجود  فروق   3.09وباحنراف معياري قدره   7.03هي   cscقيمة املتوسط احلسايب لنادي
 .CSCو  ASKذات دعالة إحصائية بني ناديي 

 2.08وباحنراف معياري  4.205هي  ASKفإن قيمة املتوسط احلسايب لنادي   Sous scapulaire قياس أما بالنسبة ل
وهي قيم متقاربة مما يدل عن عدم وجود فروق  2.11وباحنراف معياري قدره  8.22هي  csc، وأن قيمة املتوسط احلسايب لنادي 
 CSCو  ASKذات دعالة إحصائية بني نادي  

 3النتائج الفرضية  مناقشة
يتاح بأن نتائج فريق الدرجة  0فولوجية والوظيفية واملبينة يف اجلدول من خالل النتائج  املتحصل عليها من اعاختبارات املور 

اين سولت نتائج  Akramovو  vamevalاألوىل احملرتفة شباب قسنطينة يف اعاختبارات البدنية وخنص بالذكر اختباري 
 (.مجعية اخلروب)أفال من نظريهتا يف القسم احملرتف الثاين  احملرتف 

يف  cscنالحظ نتائج أفال لفريق الدرجة احملرتفة األوىل  1ختبارات املورفولوجية املبينة يف اجلدول أما بالنسبة لنتائج اعا
 bicipital -tricipital -sous: وأقل يف نتائج اعاختبارات التالية biacromialو  symphysienاعاختبارات التالية 

capulaire -  suprailiaque رتفة اخلاصة بفريق الدرجة الثانية احملASK . 
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 في انتقاء المواهب الشابة في األندية الجزائرية لكرة الطائرةالمعايير المعتمدة  (4
 سنة 11دراسة ميدانية على فريق رائد شباب المسيلة لفئة أقل من 

 بن يونس أيمن  
 13جامعة الجزائر

 :الملخص
هدفت الدراسة إىل الكشف عل  تطرق الباحث إىل املعايري املعتمدة يف إنتقاء املواهب الشابة يف األندية اجلزائرية لكرة الطائرة،حيث 

ة  املعايري اليت يستخدمها املدربني واملسؤولني القائمني عل  فريق رائد شباب املسيلة للكرة الطائرة يف إنتقاء املواهب الشابة والصاعد
جهذا الفريق والذي سنة واليت تعترب من املراحل اجلد هامة يف حياة املوهوب الرياضي ،لذا قمنا بدراسة إستطالعية 10لفئة أقل من

سنة هذا ونظرا لطبيعة املوضوع إستخدمنا املنهج  10عاعب موهوب أقل من  10ينشط يف القسم الوطين املمتاز واملتكون من 
 .الوصفي بأسلوبه املسحي

 :الكلمات الدالة
 املعايري املعتمدة،اعانتقاء،املواهب الشابة،األندية اجلزائرية للكرة الطائرة

Summary: 

The researcher addressed the criteria adopted in the selection of young talent in the plane, the 

Algerian Football Clubs  9 The study aimed to reveal the criteria used by the trainers and the The 
officials responsible for the team  RCMSILA vollyball In the selection of young talent And 
rising category of less than15years  9 Which is one of the most important stages in the life of the 

talent athlete So we A prospective study of this group Which Active in the excellent National 
Section and comprising of 15 talente player less than 15 years In view of The nature of the 

subject, we used the descriptive approach scanning Style  
Keywords:The standards adopted ,Selection,young talent, the Algerian Volleyball Clubs 

 مقدمة
الدويل حيث أهنا حتتل أعل  املراتب يف تصنيف الرياضات األكثر شعبية يف تعترب الكرة الطائرة من بني أهم الرياضات عل  املستو  

العامل، فقد تطورت بصفة مذهلة خاصة يف أواخر هذا  القرن وهذا ما يظهر جليا يف املستو  العاملي الذي وصلت إليها خمتلف 
فقد تطورت نسبيا لكنها مل تصل إىل أعل  املستويات وإذا ما أردنا إلقاء نظرة يف مستو  الكرة الطائرة يف اجلزائر  منتخبات العامل،

 .وهذا ما نالحظه عل  نتائج الفريق الوطين خالل املنافسات اإلفريقية والدولية 
إضافة إىل هذا جند نقصا فادحا فيما خيص تكوين عاعبني ذو كفاءات عل  مستو  األندية احمللية ،حيث أن تزويد الفريق الوطين 

والناشئون املوهوبون هم هذه القاعدة الكبرية ويرتعرع خالجها جنوم وأبطال  املستقبل ،فاملمارسة  .مبستو  وذو قاعدةبالعبني يتمتعون 
الصحيحة للرياضة تبدأ من مرحلة سنية معينة  وتتأسس عليها، جهذا جيب عل  املدرب أن يعطي الرؤية املستقبلية مبا يسمح أن 

 .ق النواححيصل كل رياضي عل  أقص  فرصة لتحقي
ومن املؤكد أن حتقيق النواح والتألق يتطلبان قدرات ومواهب عظيمة وخصائص عبقرية غري عادية جيب أن يتصف هبا مدرب 

فلمعرفة الالعبني املستعدين بدنيا ومهاريا .الفئات الصغر  كي يتم إعداد الناشئني املوهوبني ألفال مستويات األداء البدين واملهاري 
بعملية اعانتقاء، حيث أصبحت من أهم العمليات اليت جيب عل  املدربني اعاستعانة هبا سواء يف بداية املوسم الرياضي جيب القيام 

وللقيام هبذه العملية  جيب قياس قدرات  .عاختيار الالعبني الذين  لديهم إمكانية ملمارسة هذه الرياضة أو قبل املباريات الرمسية
  خاوعهم عاختبارات تكون مدروسة مسبقا وخاضعة ملعايري علمية حديثةالرياضي البدنية واملهارية و 
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 :اإلشكالية
بتطور هائل يف األلفية الثالثة و اليت صاحبتها ثورة معلوماتية هائلة بالتحديد يف جمال العلوم اإلنسانية خمتلف جماعات العلوم اتسمت 

ول بعض من علماء الرتبية الرياضية تطوير هذا العلم و استغالله حق حيث حا, عامة وبصفة خاصة يف جمال علوم الرتبية الرياضية
استغالل و ذلك إميانا بارورة صياغة منو القدرات اإلنسانية الشخصية و الرياضية و تطويرها بكل أبعادها حىت تصل إىل اجهدف 

اء باملستو  الفين و الرقمي اجلماعي و كرة و من هنا ازدادت ضرورة اعاهتمام بكل عامل متعلق بالرياضة من أجل اعارتق, املنشود 
 الطائرة تتميز مثلها كمثل أي نوع من أنواع األنشطة الرياضية بتعدد مهارهتا و بإلقاء الاوء عل  التطور األخري جهذه اللعبة فإهنا ما

ادة من بعض املدربني إلجياد طرق زالت ختا  ملزيد من التطور يف طريقة لعبها و مل يقتصر األمر يف هذا احلد بل تناولت حماوعات ج
و أداء الالعبني و عا شك أن أفال الطرق و األساليب لتحقيق ذلك يكون عرب معرفة ,و أساليب فعالة لتحقيق أعل  مستو  

 .املدربني عن كيفية اعاختيار و اعانتقاء األمثل لكل فرد
 املوهوبني الرياضيني ممن يتمتعون بقدرات و استعدادات ختدم فاعانتقاء الرياضي هو عملية اختيار أنسب العناصر من الناشئني     

هذا النشاط و ميكن التنبؤ جهم بالتفوق يف هذا النشاط ، و هذا ما يدفعنا للتساؤل يف حبثنا هذا حول هذه احملددات و املعايري و 
 .ادي رائد شباب املسيلةسنة لن 10قصد الكشف عن مد  تطبيقها يف عملية انتقاء املواهب الشابة لفئة  أقل من 

 سنة؟ 10ماهي املعايري املعتمدة يف إنتقاء املواهب الشابة يف األندية اجلزائرية للكرة الطائرة لفئة أقل من  :التساؤل العام
 هل هناك برنامج علمي يعتمد عليه يف  عملية إنتقاء املواهب الشابة يف الكرة الطائرة؟-1 :التساؤالت الجزئية

 هل لالختبارات البدنية واملهارية  والنفسية دور فعال يف عملية إنتقاء املواهب الشابة يف الكرة الطائرة؟ -2
سنة تتم وفق حمددات ومعايري  10عملية إنتقاء املواهب الشابة يف األندية اجلزائرية للكرة الطائرة لفئة أقل من   :الفرضية العامة

 .معتمدة
 :الفرضيات الجزئية

 برنامج علمي يعتمد عليه يف  عملية إنتقاء املواهب الشابة يف الكرة الطائرة هناك -1
 .لالختبارات البدنية واملهارية  والنفسية دور فعال يف عملية إنتقاء املواهب الشابة يف الكرة الطائرة -2

 :أهداف الدراسة
 .لعملية انتقاء سليمة تقدمي دراسة معرفية وعلمية حول املعايري واحملددات األساسية والالزمة -
 .إعطاء نظرة منوذجية موحدة حول عملية اعانتقاء الرياضي -
 .البحث عن نقائص عملية انتقاء مواهب الكرة الطائرة يف نادي رائد شباب املسيلة وتشخيصها-
 .حتسيس املدربني بارورة وأمهية اعانتقاء وتأثريه عل  مستقبل الالعبني - 

 :أهمية الدراسة
إن أمهية حبثنا تتمحور حول التخلص من األعراض الناجتة عن سوء اعانتقاء املمنهج من حيث التدريب والتنظيم جهذه العملية،اليت 

 . تعترب احملور األساسي لتكوين قاعدة يبىن عليها الفريق مستقبال
 :المفاهيم والمصطلحات تحديد 
 :االنتقاء

 (158،ص1441هاديا وآخرون علي بن ) نق ،إنتق ،وتعين اعاختيار:لغة
اعانتقاء هو مسار منظم بصفة إرادية يهدف أساسا إىل إختيار األفراد حسب اخلصائص املرفولوجية،البيولوجية،والقدرات :إصطالحا
 (2551-2555قاسي موس  ،)البدنية 

ستعدادات والرغبة ملمارسة نشاط يعرفه كل من حلمي ونبيل العطار اعانتقاء بأنه عبارة عن إنتخاب أفال العناصر ممن لديهم اعا
 (14،ص2550،: حممد حازم،حممد أبو يوسف. )معني



39 

 

 :الموهوب
 .العطية،الشيئ املوهوب:موهبة: لغة

 (348،ص1444معوم،اللسان ،أكتوبر) .الشعرية املوهبة ذو املبدع:املوهوب ،الشاعراملعط  بالعوض:موهوب
الطفل املوهوب هو '" فؤاد نصحي"يتفوق عل  أقرانه من األطفال ويؤكد هذا إن الطفل املوهوب هو ذلك الطفل الذي :إصطالحا

 (.182ص -فؤاد نصحي. )الطفل الذي ميكنه التفّوق يف املستقبل إذا اعطيت له العناية يف توجيهه واعاهتمام به
ماجستري .) واهب اليت ميتلكها كل فردإن البحث عن األفراد املوهوبني رياضيا يساعدنا للوصول إىل امل" عباس أمحد السامراين"ويقول 

 (4ص -1444  -غري منشورة
 هو ذالك الطفل املوهوب الذي يتمت  بقدرات خارقة متيزه عن اآلخرين: إجرائيا

 :المعايير
 (334معوم،اللسان ،مرج  سابق،ص .) معايري(ج)مايقاس به غريه:لغة

تعرفها املدرسة السوفياتية عل  أهنا الصفات البدنية واليت تتمثل يف  .الرياضة تعين املعايري البدنية تعين املقاييس،ويف: إصطالحا
 .السرعة،املرونة،الرشاقة،التوافق،التوازن،والدقة

يقصد باملعايري باهنا جمموعة من املقاييس والقواعد املنظمة للقيام بأشياء معينة ويف رياضة كرة الطائرة تعتمد النتائج وتقارن  :إجرائيا
 .املعمول هبا وفق املعايري 

 :الكرة الطائرة
م ويقسم بشبكة إىل جزئني متساويني 4م وعرضه 18هي رياضة مجاعية يتقابل فيها فريقني فوق امليدان يبلغ طوله: إصطالحا

م لإلناث واجهدف إسقاط الكرة  من جهة اخلصم وتفادي سقوطها يف اجلزء اخلاص  2،23م للذكورو2،23وإرتفاع الشبكة هو
 (11،ص1482،اجلواد، .)به

رياضة مشهورة عامليا تتكون من ستة عاعبني داخل امليدان يف كل فريق وتفصل بينهما شبكة يف منتصف امللعب وحياول   هي:إجرائيا
كل فريق تسويل النقاط داخل منطقة اخلصم ما مييزها هي خلوها من اإلحتكاكات  والتدخالت اخلشة واإلصابات املباشرة بني 

 .الالعبني 
 :الدراسات السابقة والمشابهة

 1998أحمد علي حسين،محددات إنتقاء الناشئين في رياضة كرة السلة،رسالة دكتوراه،:الدراسة األولى
 :الهداف من الدراسة

 .سنة12حماولة للتعرف عل  حمددات إنتقاء الناشئني يف رياضة كرة السلة حتت 
 :تساؤالت البحث

 :جابة عن التساؤعات التاليةحياول الباحث من خالل هذا البحث اإل
 ماهي احملددات اجلسمية اخلاصة بالناشئني قيد البحث؟ -
 ماهي احملددات البدنية اخلاصة بالناشئني قيد البحث؟ -
 ماهي احملددات املهارية اخلاصة بالناشئني قيد البحث؟ -
 ماهي احملددات الفيسيولوجية اخلاصة بالناشئني قيد البحث؟ -
 ت النفسية اخلاصة بالناشئني قيد البحث؟ماهي احملددا -

 .إستخدم الباحث املنهج الوصفي وذالك ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة :المنهج المستخدم
مصابني ليصبح العدد  8للدراسة اإلستطالعيةو 18سنة،مت إستبعاد 12ناشئ حتت  154بلغ حوم العينة  :عينة البحث

 .ناشئ83
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ال من احملددان املهاري والفيسيولوجي وذالك لعدم حتقيقهم شروط قبول العوامل،حيث مل يتشب  مت عدم قبول ك- :أهمية النتائج
 .عليهم ثالث إختبارات فأكثر

 :اإلقتراحات
 .إستخدام البطارية املستخلصة عند إنتقاء ناشئ كرة السلة

 .مستقلة يف نتائج هذا البحثإجراء البحوث عل  احملدد املهاري واحملدد الفيسيولوجي وذالك لعدم ظهورهم كعوامل 
العمل عل  تعميم النتائج املستخلصة يف هذا البحث عل  األندية املصرية،وذالك عن طريق اإلحتاد املصري لكرة السلة بغرض  

 .منها عند إنتقاء الناشئني اإلستفادة 
 .واملنافساتيتم إعادة بناء البطارية كل عامني نظرا لعملية النمو وطفراته وظروف التدريب  

 إجراء املزيد من البحوث املماثلة عل  مراحل سنية خمتلفة ويف رياضات خمتلفة،وذالك هبدف اإلستفادة من النتائج يف إنتقاء أفال 
 العناصر يف  هذه الرياضات

ألساسية في اثر اإلنتقاء وفق المستوى البدني واإلتجاه النفسي في تعلم بعض المهارات ا: عيسى موهوبي:الدراسة الثانية
 (2112/2113الكرة الطائرة،رسالة دكتوراه 

التعرف عل  الفروق يف مستو  تعلم بعض املهارات األساسية بالكرة الطائرة بني جمموعيت اإلنتقاء وفق  :الهدف من الدراسة
 املستو  البدين واإلنتقاء وفق اإلجتاه النفسي

 :تساؤالت الدراسة
تعلم مهارة اعارساملن اعاسفل بني افراد اجملموعتني التوريبيتني املنتقاة وفق املستو  البدين عاتوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف 

 واملنتقاة وفق اعاجتاه النفسي
عاتوجد فروق ذات دعالة احصائية يف تعلم مهارة التمرير من اعاسفل بني افراد اجملموعتني التوريبيتني املنتقاة وفق املستو  البدين 

 عاجتاه النفسيواملنتقاة وفق ا
عا توجد فروق ذات دعالة احصائية يف تعلم مهارة الارب الساحق املستقيم بني افراد اجملموعتني التوريبيتني املنتقاة وفق املستو  

 البدين واملنتقاة وفق اعاجتاه النفسي
 اعتمد الباحث عل  املنهج الشبه جتري ي :المنهج المستخدم

سنة للعام الدراسي  11/12ن تالميذ السنة اعاوىل متوسط ممن اعمارهم مابني تكونت عينة الدراسة م:عينة البحث
 تلميذا 45وقد بلغ عددهم  2512/2513

توصل الباحث اىل وجود فروق ذات دعالة احصائية لصاحل اجملموعة التوريبية اعاوىل املنتقاة وفق املستو  البدين،عل  :نتائج الدراسة
 النفسي يف مجي  اعاختبارات املهاريةاجملموعة املنتقاة وفق اعاجتاه 

 رسالة دكتوراه2111/2112دراسة بوحاج مزيانالدراسةاالثالثة
بطارية اختبارات لتقويم بعض القدرات البدنية والمهارية اثناء إنتقاء العبي كرة القدم صنف :عنوان الدراسة

 ئر وفرق الرابطة الجهوية بوهرانسنة دراسة ميدانية اجريت على فرق الرابطة الجهوية بالجزا"17/19"أواسط
 :التساؤالت الجزئية

 فيما ميكن إبراز أمهية التقومي البدين واملهاري بإستعمال بطارية إختبارات يف عملية إنتقاء عاع ي كرة القدم صنف أواسط؟
قدرات البدنية واملهارية أثناء ماهي أهم الظروف والعوامل اليت يواجهها املدرب عند إستعماله لبطارية اإلختبارات من أجل تقومي ال

 عملية إنتقاء عاع ي كرة القدم صنف أواسط؟
 كيف يتم إستغالل نتائج عملية التقومي البدين واملهاري بإستعمال بطارية إختبارات أثناء إنتقاء عاع ي كرة القدم صنف أواسط؟
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 :أهداف الدراسة
إختبارات اإلنتقاء عاع ي كرة القدم وكذا تصحيح أخطاء اليت إرتكبها املدربون إبراز أمهية التقومي البدين واملهاري من خالل بطارية 

 والرف  من مكانة اجلانب العلمي يف عملية إنتقاء عاع ي كرة القدم
 إستخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي إعتمادا عل  بطارية إختبارات واملقابلة :المنهمج المتبع

عاعبني كرة  15عاعب هذا وقد أجر  التوربة اإلستطالعية عل  عينة متكونة من 112تكونة من عينة البحث م :عينة البحث
 القدم صنف اواسط من فرق الرابطة اجلهوية للوزائر

 :أهم النتائج واإلستنتاجات
 علميإستعمال بطارية اإلختبارات لتقومي قدرات الالعبني بدنيا ومهاريا هي اثناء عملية اإلنتقاء هو عمل منهوي و 

 إستعمال املقابالت التنافسية واملالحظة أثناء عملية اإلنتقاء لتفادي النتائج العشوائية واليت ترتكز عل  مبدأالصدفة واملفاجئات
 : عينة البحث

 . مدرب يدربون أصناف املبتدئني 15 مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وتتكون
 : نتائج الدراسة

دراستهم واستنادا عل  الدراسات امليدانية اليت قاموا هبا،أن عملية انتقاء الالعبني املبتدئني يف كرة القدم وقد توصلوا من خالل 
سنة   12-54النوادي واجلمعيات الرياضية عاتطبق كما هو مسطر نظريا ، حيث أن معظم املدربني يهملون هذه املرحلة من الطفولة 

 .ت الرياضية عن اعاختصاصواليت تعترب العمر الذه ي لتعلم احلركا
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 املسحي املالئم لدراستنا   باألسلوب  استخدمنا املنهج الوصفي
 إزاء حمددة أهداف إىل الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسري التحليل طرق من طريقة أنه عل  الوصفي المنهج ويعرف
 عن مدققة معلومات مج  طريق عن كميا وتصويرها املدروسة الظاهرة لوصف طريقة الوصفي املنهج ويعترب ما اجتماعية مشكلة
 (.18 ص ، 2003 ، طاهري رابح منصور، آيت كمال. )للدراسة وإخااعها وحتليلها وتصنيفها املشكلة

 : مجتمع وعينة البحث
سنة  10الناشط يف القسم الوطين األول املمتاز لفئة أقل من متثلت جمتم  وعينة حبثنا يف  فريق رائد شباب املسيلة للكرة الطائرة 

 .لوعاية املسيلة
 :مجاالت الدراسة
 .القاعة املتعددة الرياضات بورزق عبد احلميد بوعاية املسيلة:المجال المكاني
إىل غاية  2514اوت12إبتداءا من ( التوربة اعاستطالعية ،التوربة الرئيسية)لقد مت إجراء هذا البحث :المجال الزماني

املسيلة بعدها حتليل النتائج احملصل عليها  رائد شباب حيث مت إجراء إستبيان عل  املدربني القائمني عل  فريق 2514نوفمرب15
 .باستعمال طرق اإلحصاء

 :الدراسة االستطالعية
جمادي . )ولية حول دراسته وميدان تطبيقهاللدراسة اعاستطالعية أمهية كبرية، حيث تعترب القاعدة اليت يبين عليها الباحث تصوراته األ

 (.،بدون صفحة2558-2554،: رابح
قمنا باعاتصال برئيس فريق رائد شباب املسيلة للكرة الطائرة  ألخذ املعلومات الكافية حول عدد الالعبني املشاركني يف عملية حيث 

 .عانتقاء  وتسهيل لنا عملية اعاتصال مبدريب النادي اعانتقاء يف كل موسم، وأياا اخذ املعلومات الكافية وقت ومكان عملية ا
وقمنا بزيارة للنادي ملعرفة عينة البحث الذي سنوري عليه الدراسة،وأداة البحث املناسبة ،وكذلك حتديد الوقت املناسب لاللتقاء  

 .بعينة البحث وإجراء الدراسة الرئيسية
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: االستبيان -  
تعترب تقنية اعاستبيان وسيلة البحث هبدف مج  أقص  عدد من اآلراء و األفكار حول موضوع الدراسة ذلك لإلجابة عل  

و يعترب اعاستبيان من بني األدوات الكثرية اعاستعمال يف . التساؤعات املطروحة و التحقق من الفرضيات املقرتحة كحلول مؤقتة
اضية،  حيث قمنا بصياغة استمارة اعاستبيان صياغة تقدم األهداف املسطرة خبط واضح و العلوم النفسية و اعاجتماعية و الري

مفهوم  وقد  إستخدمنا يف حبثنا حمورين وكل حمور مقسم إىل عدة فقرات ،فاحملور األول والذي ينص حسب الفرضية األوىل بأن 
لكرة الطائرة مقسم إىل سبعة فقرات ختدم الفرضية األوىل واحملور هناك برنامج علمي يعتمد عليه يف  عملية إنتقاء املواهب الشابة يف ا

لالختبارات البدنية واملهارية  والنفسية دور فعال يف عملية إنتقاء املواهب الشابة يف الثاين الذي ينص حسب الفرضية الثانية أن  
 الكرة الطائرة هو كذالك مقسم إىل مخسة فقرات

 :تحديد شكل األسئلة -
األسئلة اليت حيدد فيها الباحث إجابته مسبقا و يعتمد حتديد هذه اإلجابات عل  أفكار الباحث و أغراض البحث و و هي تلك 

 .النتائج املستوحاة من البحث، و تتامن إجابة املستوجب عل  اإلجابة اليت يراها تنطبق عليه
:األسئلة المفتوحة -  

لإلجابة عليها دون قيد حبيث تكون له كامل احلرية يف تقدمي أية معلومة يراها يعطي هذا النوع من األسئلة كل احلرية للمستوجب 
 .متعلقة بالسؤال مهما كانت طبيعتها أو أغراضها و هي تفيد يف مج  اكرب عدد ممكن من اآلراء يف عينة البحث خبصوص املوضوع

:   األسئلة النصف مفتوحة -  
تووب اختيار اإلجابة املناسبة، و جمموعة أخر  من األسئلة مفتوحة تكون فيها تكون جمموعة من األسئلة مغلقة تتطلب من املس

 .للمستووب احلرية يف اإلجابة
: األسئلة المغلقة -  

وهي عبارة عن جمموعة من األسئلة تتطلب من املستووب اختيار اإلجابة املناسبــة من بني عدة إجـــــابات و قد وق  اعاختيار عل  
 (.122ص. 2552كايد عبد احلق   -عبد الرمحان عدس-ذوقان عبيدات) . سئلة و هي من وض  الباحثهذا النوع من األ

:توزيع و جمع االستبيان -  
بعد التأكد من صدق اعاستبيان توجهنا مباشرة إىل امليدان أين تتم عملية اإلنتقاء عل   أفراد العينة و مت توزيعها عل  املدربني  

نافي عل  البحث نوع من األمهية و اجلدية يف نظرهم بإيااح األسئلة الغاماة يف ما خيص باستمارة حباور الباحث أحيانا  حىت 
. اعاستبيان  

 :نتائج الدراسة ومناقشة  عرض وتحليل -
 هناك برنامج علمي يعتمد عليه يف  عملية إنتقاء املواهب الشابة يف الكرة الطائرة :عرض ومناقشة الفرضية األولى

 سنة 10يف رأيكم ما األهداف املرجوة من عملية انتقاء الالعبني املوهوبني لفئة أقل من :األولالسؤال 
 .حماولة معرفة رأي املدربني حول أهداف اعانتقاء: الغرض من السؤال

ال املستقبل، يستخدم اعانتقاء استخدامات واسعة يف اجملال الرياضي فهو يستخدم يف تكوين الفرق احمللية واملنتخبات وإعداد أبط
وتوجيه الطاقات من الناشئني إىل نوع من أنواع الرياضة املناسبة واليت توافق قدراهتم وميوجهم واجتاهاهتم ، واعاكتشاف املبكر 
للموهوبني يف خمتلف األنشطة الرياضية من ذوي اإلستعدادت العالية من األداء يف جمال نشاطهم والتنبؤ مبا ستؤول إليه هذه 

يف املستقبل ورعايتهم، وتوجيه عملية التدريب الرياضي حنو مفردات التفوق يف الفرد الرياضي حلسن اعاستفادة منها،  اإلستعدادت
 .  وهذا مايراه جل املدربني أي اكتشاف املواهب و تكوينهم وإعدادهم إىل املستقبل

 هوبني يف الكرة الطائرة ؟حسب رأيكم ما هو السن املناسب لعملية انتقاء الالعبني املو : السؤال الثاني
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متارس رياضة الكرة الطائرة يف سن مبكرة عند األطفال املوهوبني و جهذا طرحنا السؤال ملعرفة السن املناسب : الغرض من السؤال
 .لعملية انتقاء املوهوبني

 .يوضح السن املناسب لعملية اإنتقاء الالعبني املوهوبني يف كرة الطائرة(: 11)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

سنوات( 6-8)  14 22.22 

سنة( 9-12)  02 11،11 

سنة( 13-11)  12 66،67 

 111 18 المجموع

 (:11)تحليل الجدول رقم
تنمية سنة من أهم املراحل يف انتقاء الناشئني ألهنا تتميز باكتساب املهارات الالزمة لأللعاب و ( 10-13)تعترب املرحلة العمرية 

من املدربني % 11.14املفاهيم للحياة اليومية و سرعة اعاستوابة للمهارات التعليمية، وهذا ما نالحظه من خالل اجلدول أن 
سنوات هي أهم مرحلة يف انتقاء الناشئني، يف حني ( 8-1)من املدربني يعتربون املرحلة % 22.22يعتربوهنا أهم مرحلة، و نسبة 

 .سنة هي أهم مرحلة يف اعانتقاء( 10-13)حلة يعتربون املر % 11.11أن 
 هل تعتمد يف انتقاءك للموهوبني  الشباب عل  تنبؤ طويل املد  ألدائهم ؟: السؤال الثالث

 .هوحماولة معرفة املدة املستغرقة يف عملية اعانتقاء للوصول إىل أداء أمثل: الغرض من السؤال
 .يبني التنبؤ الطويل يف انتقاء الالعبني املوهوبني (:12)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 22.22 14 دائما

 44.44 18 عادة

 33.33 16 نادرا

 11 11 أبدا

 111 18 المجموع

 (:12)تحليل الجدول رقم
إن التنبؤ ألداء للناشئني وبصورة خاصة طويل املد  من أهم واجبات اعانتقاء حقيقة موضوعية علمية حيث أننا إذا مل نستط  التنبؤ 

ومل نواكبها أثناء مرحلة األداء عل  املد   )مراحل اكتشاف املواهب (باعاستعدادات اليت ميكن التعرف عليها يف املراحل األوىل 
من املدربني عادة ما يعتمدون % 22.22من عملية اعانتقاء، ومن النتائج احملصل عليها يف اجلدول نالحظ أن الطويل فال فائدة 

نادرا ما يعتمدون عل  التنبؤ طويل املد ، يف حني أن نسبة املدربني الذين يعتمدون % 33.33عل  التنبؤ طويل املد ، ونسبة 
 % .22.22دائما عل  التنبؤ طويل املد  فال تتواوز 
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 هل تستعملون  برامج خاصة بعمليةإنتقاء الالعبني املوهوبني ؟:السؤال الرابع
اعاعتبار اخلصائص  إن اعانتقاء ألي نشاط رياضي يعتمد يف حتقيقه عل  تسطري برنامج علمي يأخذ بعني:الغرض من السؤال

ا سؤال ملعرفة مد  تطبيق املدربني لربنامج خاص واملميزات اخلاصة بالالعبني وكذلك متطلبات النشاط الرياضي، جهذا الغرض طرحن
 .لعملية اعانتقاء
 يبني مد  تطبيق املدربني برامج خاصة بعملية إنتقاء الالعبني املوهوبني(: 13)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 61.11 11 نعم
 38.89 17 ال
 111 18 المجموع

برامج خاصة بعملية إنتقاء الالعبني من املدربني يقومون بتطبيق % 11.11اجلدول جند أن من خالل (:13)تحليل الجدول رقم 
، وبذلك يتم اختيار بأحسن الطرق العملية، وهبذا يكون اعانتقاء مربجما ومعتمدا عل  عدة عناصر يتامنها الربنامج  املوهوبني
برامج خاصة بعملية إنتقاء الالعبني ملدربني ليس لديهم من ا% 38.84من طرف املدرب القائم بالعملية، يف حني أن  املسطر
 .املوهوبني

 هل تقوم باستعمال القياسات واعاختبارات خالل عملية إنتقاء املواهب ؟: السؤال الخامس
لامان تعترب اعاختبارات والقياسات من املعايري املهمة اليت يعتمد عليها املدرب يف عملية اعانتقاء وذالك : الغرض من السؤال

 .سالمته، وجهذا طرحنا السؤال ملعرفة مد  استعمال املدربني لالختبارات والقياسات خالل عملية اعانتقاء
     .يوضح مد  استعمال اعاختبارات والقياسات خالل عملية إنتقاء املواهب(: 14)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 11 19 نعم
 11 19 ال
 111 18 المجموع

 (:14)تحليل الجدول رقم
من املدربني يقومون باستعمال القياسات و اعاختبارات خالل عملية انتقاء املواهب، وهذا يبني % 05من خالل اجلدول جند أن 

متسك بعض املدربني باستخدام القياسات عانتقاء وكشف املواهب وذلك باختيار احلركات و املهارات اخلاصة بكل عاعب، وهذا 
من املدربني أجابوا عل  عدم استعماجهم للقياسات و اعاختبارات وهذا % 05عملية اعانتقاء أكثر علمية و فعالية، يف حني  جلعل

 .يعود طبعا لنقص اإلمكانيات
 هل تستعمل أدوات ووسائل بيداغوجية خالل عملية إنتقاء الالعبني املوهوبني؟  :السؤال السادس

إنتقاء الالعبني املوهوبني تعتمد عل  عدة وسائل وأدوات بيداغوجية تامن السري احلسن لعملية إن عملية :الغرض من السؤال
اعانتقاء، وطرح السؤال ملعرفة ما إذا كانت الفرق الرياضية تتوفر عل  وسائل وأدوات بيداغوجية يستعملها املدربون خالل عملية 

 .اعانتقاء
 .وأدوات البيداغوجية خالل عملية إنتقاء الالعبني املوهوبني يوضح مد  استعمال الوسائل (:11)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 77.78 14 نعم
 22.22 14 ال
 111 18 المجموع
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 (:11)تحليل الجدول رقم
إنتقاء الالعبني من املدربني يستعملون الوسائل و األدوات البيداغوجية خالل عملية % 44.48من خالل اجلدول نالحظ أن 

، هذا ما يدل عل  أن خمتلف النوادي الرياضية تتوفر عل  وسائل وأدوات بيداغوجية، وهذا ماجيعل عملية اعانتقاء قريبة من  املوهوبني
من املدربني عا يستعملون وسائل وأدوات بيداغوجية خالل عملية % 22.22املوضوعية و الدقة العلمية يف التقييم، يف حني أن 

  . اء الالعبني املوهوبنيإنتق
 هل تقومون بفحوصات طبية عل  الالعبني قبل عملية اعانتقاء؟: السؤال السابع

كما نعرف أن عملية اعانتقاء متر عل  عدة مراحل وهذا للحصول عل  عاعبني أكفاء ومن بني مراحل هذا : الغرض من السؤال
 .اعاعتماد عل  الفحوصات الطبية خالل مراحل عملية اعانتقاءاعانتقاء الفحص الط ي، وطرح السؤال ملعرفة مد  

 يبني نسب املدربني الذين يقومون بفحوصات طبية عل  الالعبني قبل عملية اعانتقاء(:16)الجدول رقم
 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 11.16 18 نعم

 44.44 11 ال

 111 18 المجموع

من املدربني يقومون بفحوصات طبية عل  الالعبني قبل % 00.01اجلدول نالحظ أن  من خالل (:16)تحليل الجدول رقم
من املدربني  %22،22عملية اعانتقاء ، وهذا أمر جد مهم من أجل تفقد احلالة الصحية لالعبني قبل عملية اعانتقاء ، يف حني أن

 .عا يقومون بفحوصات طبية عل  الالعبني خالل عملية اعانتقاء
 .لالختبارات البدنية واملهارية  والنفسية دور فعال يف عملية إنتقاء املواهب الشابة يف الكرة الطائرة :ة الفرضة الثانيةعرض ومناقش
 ما هو اجلانب الذي تراعيه عند انتقاء الالعبني املوهوبني ؟ : السؤال الثامن

اء جيب اعاهتمام مبختلف اجلوانب، وجهذا طرحنا لوصول الالعب املوهوب  إىل املستويات العالية يف األد: الغرض من السؤال
 السؤال ملعرفة اجلوانب اليت يراعيها املدربني يف عملية الالعبني املوهوبني

 .يوضح اجلانب الذي يعتمد عليه املدربني يف انتقاء الالعبني املوهوبني(:  17)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 2.94 11 الجانب النفسي
 12.94 18 الجانب البدني
 21.18 17  الجانب المهاري
 23.12 18 الجانب المورفولوجي
 111 34 المجموع

  (:17)تحليل الجدول رقم
، مث يأيت اجلانب املورفولوجي بنسبة %02.42نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية املدربني يفالون اجلانب البدين أي بنسبة 

، وهذا هو اخلطأ الذي يق  %2.42، يف األخري اجلانب النفسي بنسبة %25.08اجلانب املهاري  بنسبة ، مث يأيت % 23.02
 .فيه املدربني  حبيث يركزون عل  جانب دون اجلانب اآلخر 
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 ما هي اإلختبارات  اليت تعتمدون عليها يف عملية إنتقاء الالعبني املوهوبني ؟: السؤال التاسع
 سؤالنا ملعرفة اإلختبارات اليت يعتمد عليها املدربني يف عملية إنتقاء الالعبني املوهوبنيطرحنا : الغرض من السؤال

 .يوضح اإلختبارات املتبعة عند املدربني يف عملية إنتقاء الالعبني املوهوبني(: 18)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 22.22 14 المالحظة
 16.67 13 االختبارات المهارية
 61.11 11 االختبارات البدنية
 111 18 المجموع

  (:18)تحليل الجدول رقم
من املدربني يعتمدون عل  اعاختبارات البدنية،حيث يعترب اعاختبار البدين معيار مهم  %11.11من خالل اجلدول جند أن نسبة 

فالبد من وجود املالحظة يف عملية انتقاء الالعبني  يعتمدون عل  املالحظة،%22.22يف عملية اعانتقاء يف نظر املدربني، ونسبة 
يعتمدون عل  اجلانب املهاري، ومنه يتبني أن كثري من املدربني عا يهتمون  %11.14الناشئني وهذا لظفر بأفال املواهب، ونسبة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                        باجلانب املهاري يف عملية إنتقاء الالعبني املوهوبني
 هل النواح يف اعاختبار البدين يعين تألق الالعب املوهوب؟ :السؤال العاشر

إن اجلانب البدين من املتطلبات اليت جيب أن يتمت  هبا الالعب، وجهذا طرحنا سؤالنا ملعرفة رأي املدربني ما إذا   :الغرض من السؤال
 .كان النواح يف اعاختبار البدين يعين تألق الالعب املوهوب 

 .اعاختبار البدين يوضح رأي املدربني حول مد  تألق الالعب املوهوب عند النواح يف (:19)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 38.89 17 ال
 61.11 11 نعم
 111 18 المجموع

 (:19)تحليل الجدول رقم
من املدربني يعتربون أن النواح يف اعاختبار البدين يعين تألق الالعب وهذا ما يبني % 11.11من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

يعتربون % 38.84يعتمدون بشكل كبري عل  اعاختبار البدين يف عملية انتقاء الالعبني، يف حني أن نسبة أن كثري من املدربني 
 .النواح يف اعاختبار البدين عايعين تألق الالعب

 هل النواح يف اعاختبار املهاري يعين تألق الالعب؟: السؤال الحادية عشر
اليت جيب أن يتمت  هبا الالعب، وجهذا طرحنا سؤالنا ملعرفة رأي املدربني ما إذا  إن اجلانب املهاري من املتطلبات : الغرض من السؤال

 .كان النواح يف اعاختبار املهاري يعين تألق الالعب
 .يوضح رأي املدربني حول مد  تألق الالعب عند النواح يف اعاختبار املهاري(: 11)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 83.33 11 نعم
 16.67 13 ال
 111 18 المجموع
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من املدربني يعتربون أن النواح يف اعاختبار املهاري يعين تألق %83.33من خالل اجلدول نالحظ أن  (:11)تحليل الجدول رقم
من املدربني  %11.14الالعب املوهوب وهذا مايبني أن لالختبارات املهارية  أمهية بالغة يف عملية انتقاء املوهوبني، أما نسبة 

 .   عايرون أن النواح يف اعاختبار املهاري يعين تألق الالعب املوهوب
 هل يف رأيك هل نتائج اإلختبارات يف عملية اإلنتقاء تعطي نتائج إجيابية عل  املستو  املتوسط والبعيد؟: السؤال الثاني عشر
اإلنتقاء وهل ترتبط بنتائج اعاختبارات أم عا وهل جها آثار إجيابية هو معرفة رأي املدرب يف نتائج ي عملية : الغرض من السؤال

 .مستقبال
 .يوضح رأي املدربني حول نتيوة اعاختبار يف عملية اعانتقاء الرياضي للموهوبني (: 11)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 66.67 12 نعم
 33.33 16 ال
 111 18 المجموع

 (:11)رقم تحليل الجدول
من املدربني يرون أن نتيوة اعاختبار تؤدي دوما إىل انتقاء اجيايب ميكن التنبؤ به للمستقبل  % 11.14من خالل اجلدول نالحظ أن

اخل، ....وهذا يدل عل  أن املدرب إذا استعمل يف عملية اعانتقاء اختبارات مبختلف جوانبها سواء كانت مهارية أو بدنية أو نفسية
نتائج اإلختبارات يف عملية من املدربني يرون أن نتيوة % 33.33ية عل  أسس علمية ودقيقة ، يف حني أن نسبة وتكون مبن

 .  اإلنتقاء تعطي نتائج إجيابية عل  املستو  املتوسط والبعيد
 : مناقشة النتائج بالفرضيات

 املواهب الشابة يف الكرة الطائرةهناك برنامج علمي يعتمد عليه يف  عملية إنتقاء هل  :الفرضية االولى
و الذي يتعلق بالربنامج اخلاص بعملية اعانتقاء جند أن أغلبية املدربني بنسبة (4)و(1)و(0)و(2)و(3)و(2)و(1)من خالل اجلداول

عل   إن صياغة نظام اعانتقاء ولكل نشاط رياضي:"جهم برنامج خاص بعملية اعانتقاء، وهذا ما يتفق م  آراء الباحثني% 11.11
حدا، أو ملواقف تنافسية معينة، حيتاج إىل معرفة جيدة لألسس العلمية اخلاصة بطرق التشخيص والقياس اليت ميكن استخدامها يف 

، وهذا ما يتفق م  الفرضية اليت تنص عل  أن لتخطيط برنامج "عملية اعانتقاء حىت نامن تفادي األخطاء اليت يق  فيها البعض
عملية اعانتقاء وتتفق دراستنا م  الدراسة اليت قام بيها الباحث بوحاج مزيان والذي إقرتح بطارية اختبارات علمي  دور فعال يف 

لتقومي بعض القدرات البدنية واملهارية اثناء إنتقاء عاع ي كرة القدم ومن بني النتائج اليت توصل إليها إستعمال بطارية اإلختبارات 
اريا هي اثناء عملية اإلنتقاء هو عمل منهوي وعلمي،و إستعمال املقابالت التنافسية واملالحظة لتقومي قدرات الالعبني بدنيا ومه

 .أثناء عملية اإلنتقاء لتفادي النتائج العشوائية واليت ترتكز عل  مبدأالصدفة واملفاجئات
 .واهب الشابة يف الكرة الطائرةلالختبارات البدنية واملهارية  والنفسية دور فعال يف عملية إنتقاء امل :الفرضية الثانية

من املدربني أجابوا عل  أن اجلانب البدين هو % 02.42يتبني لنا أن نسبة ( 12)و(11)و(15)و(4)و(8)من خالل اجلداول 
من املدربني أجابوا عل  أن اعاختبارات البدنية هي أكثر الطرق شيوعا %11.11األكثر اعتمادا يف عملية اعانتقاء، كما أن نسبة 

 .يرون أن النواح يف اعاختبار املهاري يعين متيز الالعب% 11.11استعماعا من طرف املدربني، كما جند أن أغلبية املدربني بنسبة و 
وعليه فإن الفرضية الثانية اليت تقول أن لالختبارات البدنية واملهارية والنفسية دور فعال يف عملية اعانتقاء املبين عل  أسس علمية 

دراستنا م  الدراسة اليت قام هبا أمحد علي حسني حمددات إنتقاء الناشئني يف رياضة كرة السلة غري أنه من يف نتائج حتققت وتتفق 
دراسته إستثىن احملددان املهاري والفيسيولوجي وذالك لعدم حتقيقهم شروط قبول العوامل،حيث مل يتشب  عليهم ثالث إختبارات 

ث عيس  موهويب  والذي توصل إىل أن هنالك فروق للموموعة التوريبية املنتقاة وفق املستو  فأكثر و الدراسة اليت قام هبا الباح
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البدين واملنتقاة وفق املستو  النفسي والدراسة اليت قام بيها الباحث بوحاج مزيان والذي إقرتح بطارية اختبارات لتقومي بعض القدرات 
ومن بني النتائج اليت توصل إليها إستعمال بطارية اإلختبارات لتقومي قدرات الالعبني البدنية واملهارية اثناء إنتقاء عاع ي كرة القدم 

بدنيا ومهاريا هي اثناء عملية اإلنتقاء هو عمل منهوي وعلمي و إستعمال املقابالت التنافسية واملالحظة أثناء عملية اإلنتقاء 
 .جئاتلتفادي النتائج العشوائية واليت ترتكز عل  مبدأالصدفة واملفا

 :إقتراحات وتوصيات
من خالل النتائج اليت حتصلنا عليها يف هذا البحث ارتأينا أن نقدم إىل العاملني يف اجملال الرياضي جمموعة من التوجيهات 

ومن أجل حتسني .والتوصيات اليت نراها مفيدة يف السري اجليد لعملييت انتقاء املواهب الشابة و الوصول هبم إىل مستويات عالية
 :ممارسة كرة الطائرة عابد من اعاهتمام اجلدي واملوضوعي لعملييت انتقاء الالعبني املوهوبني ومنه نوصي مبا يلي

عدم اعاكتفاء بوسيلة املالحظة والتقدير الشخصي عند انتقاء وتوجيه الالعبني املوهوبني  بل ضرورة اللووء إىل طرق علمية  .1
 .وموضوعية يف ذلك

 .اعاعتبار استخدام املقاييس واعاختبارات يف عملية اعانتقاءضرورة األخذ بعني .2
استخدام مقاييس معيارية وكذا نوصي بارورة وض  طريقة علمية وموضوعية ضمن املخطط العام يف عملية اعانتقاء الرياضي .3

 .للموهوبني يف الكرة الطائرة
 .تقاء يف النشاط الرياضي إجراء دراسات مشاهبة يف اعاختصاصات األخر  نظرا ألمهية عملية اعان.2
 .ضرورة اعاهتمام بفئة املوهوبني ومساعدهتم عل  تنمية وإبراز مواهبهم.0
 توفري بيئة مالئمة قبل عملية انتقاء الالعبني املوهوبني.1
 توفري الوسائل واملرافق األساسية للعمل يف أحسن الظروف.4
 إجراء الفحوصات الطبية الالزمة خالل عملية انتقاء الالعبني.8
 رورة توفري الوسائل البيداغوجية واألجهزة والعتاد اخلاص بعملية اعانتقاءض.4
 أن يقوم بعملية اعانتقاء أخصائيني يف جماعات متعددة حتدد املعايري املعتمدة فيذلك.15

 :قائمة المراجع والمصادر
 11،ص1482اجلواد،الكرة الطائرةاملبادئ األساسية،لبنان،دار العلم للماليني، -
 .1441،اجلزائر،4القاموس اجلديد للطالب،ط:اديا وآخرونعلي بن ه -
 .دراسة أساليب رعاية املوهوبني واملعوقني وتوجيههم -فؤاد نصحي -
مذكرة لنيل شهادة ليسانس،التحاري الذهين وأثره عل  األداء عند عدائي املستو  العايل يف املسافات النصف :قاسي موس  -

 .2551-2555الطويلة،
 . 1445اعاختبارات و القياس و مبادئ اإلحصاء يف اجملال الرياضي، مطبعة جامعة بغداد :بيسطويسي امحد -قيس ناجي -
 . 2003 اجلزائر، مليلة، عني والنشر، للطباعة اجهد  دار علمي، حبث إعداد منهوية : طاهري رابح منصور، آيت كمال  -
 .1444 -مستغامن -ماجستري غري منشورة -
لسمات اعانفعالية وعالقتها اعارتباطية بالكفاءة بالتدريس لد  أساتذة ت ب ر،مذكرة ماجستري يف نظرية بعض ا:جمادي رابح -

 .2558-2554ومنهوية ت ب ر،معهد ت ب ر،سيدي عبد اهلل،جامعة اجلزائر،
 .2550،دار الوفاء للطباعة،اإلسكندرية،1أسس إختيار الناشئني يف كرة القدم،ط:حممد حازم،حممد أبو يوسف -
، دار الفكر عمان األردن 8البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، ط :كايد عبد احلق  -عبد الرمحان عدس-ذوقان عبيدات-

 .122ص. 2552
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 .سنة( 12-11)إلستراتيجيات المنتهجة من طرف المدربين في اكتشاف الموهوبين من الناشئين  (1
 محزاوي حكيم              2بن دمحان حممد نصر الدين   1حممد مساحة فؤاد

 معهد الرتبية البدنية والرياضيـة جامعـة مستغانــم            
 :  ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عل  ما مد  جناعة اإلسرتاتيويات املنتهوة من طرف املدربني يف اكتشاف املوهوبني من 
يعتمد عليها املدربني أثناء قيامهم بعملية اكتشاف املوهوبني من الناشئني هي الطــرق واألساليب اليت سنة، وما ( 12-15)الناشئني 

مدرب كرة قدم لفئة الناشئني، ولتحقيق الغرض من الدراسة استخدام ( 28)عينة قوامها  يف كرة القدم؟ حيث اقتصرت الدراسة عل 
أو إسرتاتيوية حمددة و واضحة من قبل املدربني  املنهج الوصفي، وقد خرج طاقم البحث بأهم استنتاج متثل يف أن عدم وجود نظام

سنة عل  مستو  مدارس أندية الغرب اجلزائري، وعليه نوصي بارورة توفري ( 12-15)حنو عملية اكتشاف املوهوبني من الناشئني 
، مث توعية و إجبار الظروف املناسبة واملالئمة لتطبيق األسس العلمية يف اكتشاف املواهب عل  مستو  مدارس األندية اجلزائرية

 . املدربني ورؤساء األندية تطبيقها والعمل هبا
 .الناشئني –املوهوبني  –اكتشاف  -اعاسرتاتيويات  :الكلمات األساسية

Abstract : 

 The aim of this study identify of the strategies adopted by the trainers in the discovery of 

talented (10-12 years), what are the methods used by the trainers in the process of discovering 
talented in football ?the study consisted of a sample of (48) football coaches for the youth 
group, to achieve the purpose of the study use descriptive method, concerning the importa nt co 

of this sort of study, at least they conclude that absence of the a clear strategy by the trainers 
towards the process of discovering talented (10-12 years) at the level of schools of the west 

Algerian clubs, we recommend of the need to create the appropriate conditions for the 
application of the scientific foundations in the discovery of the talent at the level of school of 
clubs then raise awareness and force the trainers to work.    

Key-words: les strategies –talent – discovers – young people 

   :مقــدمــة -1
لقد توصل املتخصصون يف اجملال الرياضي يف منتصف القرن احلايل إىل دعاعات تؤكد أن لكل نشاط رياضي مواصفات خاصة 

 .متيز ممارس هذا النشاط عن ممارس باقي األنشطة الرياضية األخر 
التطور العلمي وتطبيق نتائج البحوث والدراسات و مما عاشك فيه أن تقدم املستويات الرياضية العالية و صغر سن األبطال يرج  إىل 

اليت تناولت اكتشاف الفرد املناسب طبقا لطبيعة ومتطلبات النشاط الرياضي املمارس، لذلك اجته املتخصصون يف األنشطة الرياضية 
سس علمية حمددة املختلفة لتحديد املواصفات اخلاصة بكل نشاط عل  حده واليت تساعد عل  اكتشاف الناشئ الرياضي وفقا أل

 (12-11، الصفحات 2550أبو يوسف حممد حازم، )  .للوصول إىل املستويات الرياضية العالية
وإن اكتشاف الناشئ ملمارسة النشاط الرياضي املناسب له منذ الطفولة أمرا بالغ األمهية يف بلوغ املستويات العالية، ومن الصعوبة 
حتقيق مستويات عالية دون التدريب منذ الصغر وإن اكتشاف الناشئ وتوجيهه للنشاط املناسب مل يعد مرتوكا للصدفة، بل 

جها أسس علمية أمكن التوصل إليها نتيوة اجلهود املانية آلراء وحبوث املتخصصني يف هذا أصبحت عملية اعاكتشاف عملية 
اجملال، وإذا اسرتشد املدرب باألسلوب العلمي يف اكتشاف وانتقاء الرياضيني سوف يساعده ذلك يف تطوير املستو  واعارتقاء 

 . مبستو  اعاجناز يف املستقبل
تشاف، كذلك التنبؤ مبستو  الناشئ يف املستقبل يف ضوء املعلومات واملقاييس املتحصل حيث يساهم األسلوب العلمي يف اعاك

 .عليها من الطفل، واليت تعد أهم مشاكل عملية اعاكتشاف
ومن مث فإن اعاكتشاف واعانتقاء اعاجتهادي الذايت غري العلمي قد ياي  عل  اللعبة أو النشاط قدرات فنية فذة يف حني أن 

وب العلمي يف اكتشاف املوهوبني يامن وصول أفال العناصر الناشئة املوهوبة إىل املستويات العليا يف السنوات استخدام األسل
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األخرية تطلب األمر اعاهتمام علميا بعمليات اكتشاف املوهوبني حىت يتمكن العناية هبم من خالل الربامج العلمية اليت تعد لذلك 
إن ذلك قد أد  إىل إجراء العديد من األحباث العلمية يف جمال حتديد معايري . اضية يف اللعبةأمال يف وصوجهم ألعل  املستويات الري

 .اعاكتشاف وأولوياهتا ومد  إمكانية التنبؤ باملستو  الذي ميكن أن حيققه الناشئون مستقبال يف ضوء تلك املعايري
تحصل عليها، وأياا من خالل عملية املالحظة الرتبوية وللتعرف عل  مد  صالحية الناشئ عادة ما يكون من خالل البيانات امل

أثناء ممارسة نشاط رياضي منظم لسنوات باإلضافة إىل ذلك، تلك الفحوص الطبية واعاختبارات البدنية واملهارية اليت تسمح بالتنبؤ 
 (4-8-4، الصفحات 2552اخلاري حممد حممد اجهد ، ). مبستو  النشاط التخصصي

ومن خالل كل ما سبق تظهر أمهية ودور عملية اكتشاف املواهب املبنية عل  أسس علمية يف الوصول بالرياضة والرياضيني إىل أعل  
 .املستويات، وذلك باعابتعاد عن الصدفة والعشوائية اليت عا ختدم اجهدف املطلوب

واليت توصل فيها إىل تدهور مستو  الالعب  "بن قوة علي"امليدانية اليت قام هبا  ومن بني البحوث اليت أشارت إىل ذلك الدراسة
واليت أكد من خالجها عل  أمهية  "بوحاج بوزيان"، والدراسة اليت قام هبا (2552بن قوة علي، ) اجلزائري مقارنة بالالعب األجن ي

-2511بوحاج بوزيان، )  .لقدرات البدنية واملهارية كأساس علمي عانتقاء عاع ي كرة القدماستعمال بطارية اختبارات لتقومي ا
 (234، صفحة 2512

وعليه جاءت هذه الدراسة واليت سنحاول من خالجها التعرف عل  بعض أسباب تدهور الالعب اجلزائري وذلك مبعرفة األساليب  
فيما خيص األسس العلمية املعتمدة حيث  بوحاج بوزيانوالطرق املنتهوة يف عملية اعاكتشاف م  التأكيد عل  ما عل  ما قاله 

ستويات أو درجات معيارية يتم اعاستعانة هبا يف عملية اعاكتشاف، وبناء عل  ما سبق سنايف إىل هذه األسس أمهية وجود م
 : سنطرح التساؤل التالي 

 سنة؟( 12-15)ما مد  جناعة اإلسرتاتيويات املنتهوة من طرف املدربني يف اكتشاف املوهوبني من الناشئني  -
 :ةومن خالل التساؤل السابق يمكن إدراج األسئلة الفرعية التالي

 الطــرق واألساليب اليت يعتمد عليها املدربني أثناء قيامهم بعملية اكتشاف املوهوبني من الناشئني يف كرة القدم؟ ما هي -1
من خالل بطارية اختبارات يعترب  ( املورفولوجية والبدنية واملهارية ) هل وجود مستويات أو درجات معيارية للمتطلبات  -2

 كأساس علمي يساعد يف عملية اكتشاف املواهب الناشئة؟ 
  :الدراسات السابقة والمشابهة للبحث -2

 (:2111")عبشالفضيل عمر عبد اهلل : "الدراسة التي قام بها الباحث -
اعانتقاء والتوجيه للناشئني املوهوبني يف كرة القدم عل  مستو  األندية اليمنية دراسة متمحورة عل  سيكولوجية النمو " :تحت عنوان

 .2551، رسالة ماجستري لسنة "(سنة12-15)للمراحل العمرية من 
القدم، ليتم أخذها بعني اعاعتبار عند اختيار أفال املبتدئني هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي أهم مطلب اعانتقاء والتوجيه ملدريب كرة 

كيف ينظر : ،من أجل تكوين فرق رياضية ترق  إىل املستو  العايل، حيث متثلت إشكالية البحث يف(سنة12-15)من سن مبكر 
 .تية للناشئنيمدربو كرة القدم اليمنية إىل عملية اعانتقاء والتوجيه كأداة لالستغالل األمثل لإلمكانيات الذا

واعتمد الباحث عل  فرضية عامة، اشتقت منها أربعة فرضيات جزئية ملعاجلة هذه اإلشكالية، كما استخدم الباحث املنهج الوصفي 
لدراسة هذا املوضوع، ودعم ذلك مبعلومات إحصائية، قصد إعطاء مدلول علمي لكل خطوة من خطوات هذه الدراسة، أما عن 

 .سؤال موجه إىل مدريب كرة القدم 22الباحث عاختبار فرضياته فهي طريقة اعاستبيان، الذي يتكون من  األدوات اليت استعملها
 .كما اعتمد الباحث عل  عينة من املدربني لكرة القدم، ممن تتوفر فيهم الكفاءة واخلرب املهنية يف اجلمهورية اليمنية

ألسئلة، بعد حساب عدد تكرارات كل منها، وملعرفة ما إذا كان هناك استعمل الباحث النسب املئوية، لتحليل النتائج يف مجي  ا
 . 2فروق يف األجوبة ذات دعالة إحصائية، واستعمل الباحث كا
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من خالل مجي  املعطيات النظرية والتطبيقية، توصل الباحث إىل خالصة أنه عا توجد معايري علمية متبعة من قبل املدربني اليمنيني 
واهب الشبانية، وأكد الباحث عل  ضرورة التحلي باملبادئ العلمية يف انتقاء املواهب الشبانية، وهذا من أجل يف عملية انتقاء امل

 .النهوض بكرة القدم اليمنية
  (:2111" )الطائي عبد الحكيم"الدراسة التي قام بها الباحث  -

-11)تطوير املستو  الرياضي يف الوطن العريب ظواهر اكتشاف املوهوبني لتالميذ املدارس، لكال اجلنسني وسبل " :تحت عنوان
 ".سنة (12

يتلخص موضوع هذا البحث يف حماولة اكتشاف املوهوبني يف املدارس اعابتدائية واملتوسطة يف وقت مبكر ضمانا لتحقيق اعاجناز 
 .واملستو  اجليد، كذلك معرفة ظواهر التطور احلركي لد  املوهوبني وإمكانية اعارتقاء هبم

لت جماعات البحث، عينة من البحوث والدراسات و اآلراء اليت وضعها اعاختصاصيون يف هذا املوضوع، وآراء خنبة من وقد مش
الباحثني، حيث حلل الباحث نتائج بعض املقارنات بني نتائج التالميذ، يف الصف اخلامس والسادس ابتدائي ومستو  اللياقة البدنية 

 .والتطور احلركي لديهم
حث عل  املنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بتحليل بعض الدراسات والبحوث، كما اعتمد عل  املراج  والكتب واعتمد البا

 .املتوفرة من خالل عرض اآلراء والنتائج اليت توصل إليها الباحثون لالستفادة منها يف هذا البحث
تلميذ، من كال اجلنسني،  2142باب والرياضة وهي واستخدم الباحث عينة سبق وأن استعملها جمموعة من الباحثني يف وزارة الش

، وعدد 2214م، بلغ عدد اإلناث 1483مت اختيارهم بطريقة عشوائية من بني تالميذ خمتلف املدارس يف سب  حمافظات عام 
أخر  منة مرحلة الصف اخلامس والسادس ابتدائي، حيث مت استبعاد العناصر اليت عا تزاول التدريب يف جهات  1053الذكور 

 .ألسباب تتعلق مبعرفة اللياقة البدنية للتالميذ، يف هذه املرحلة العمرية عاختيار املوهوبني منها
استعمل الباحث التحليل واملقارنة، مث دونت نتائج اعاختبارات يف استمارات خاصة ووض  جها جداول وخمططات، استخدم بطارية 

 :عليها من قبل جمموعة من الباحثني، ضمن هذه البطارية اعاختبارات التالية، بعد إن مت اعاتفاق "اختبار الياقة البدنية"
 وزن وطول اجلسم -0مرت           35العدو السري  ملسافة  -1
 معدل النبض -1التوافق احلركي                         -2
 مرت للذكور055مرت لإلناث و355مطاولة  -4الدقة يف احلركة                        -3
 القوة اعانفوارية  -2

اعتمد الباحث عل  الطرق اإلحصائية، إلجياد عناصر اللياقة البدنية واملقارنة فيما بينها، من بني هذه الطرق، إجياد النسب املئوية 
واألوساط احلسابية، لقد أدرجت عينة البحث يف جداول خاصة، لكل حمافظة أو منطقة ينتمي إليها التلميذ من كال اجلنسني، مت 

ولت نتائج اختبارات الياقة البدنية، أمام كل منطقة  يف جدولني منفصلني للذكور واإلناث حسب عدد كل منها، سولت نتائج  س
 .كل فرد من أفراد عينة البحث عل  انفراد، حسب العمر واجلنس واملنطقة

 :ويف األخري توصل الباحث إىل جمموعة من اعاستنتاجات منها
 .نظم م  املبتدئني من تالميذ املدارس لكال اجلنسني يف سن مبكرابتداء التدريب الفعلي امل -
 .مراقبة املوهوب واإلشراف عليه بشكل جيد، ضمانا عاستمرار تقدمه الدائم -
 .مراعاة الفروق الفردية بني كال اجلنسني يف عملية التدريب، خاصة أثناء مرحلة البلوغ وبعدها -
 .لتالميذ واعاستفادة منهامراعاة اجلوانب الوراثية والفطرية، لد  ا -

أسلوب املدربني يف اعانتقاء والتوجيه الرياضي يف ميدان كرة  :تحت عنوان:  (2119)الدراسة التي قام بها عبروش شريف  -
 .القدم اجلزائرية
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اتيوية للعمل هبا يف هدفت هذه الدراسة إىل إعطاء وحتديد طرق اختيار املواهب الشابة يف كرة القدم اجلزائرية بالتوصل إىل وض  إسرت 
 :املستقبل عل  مستو  مدارس كرة القدم إن أمكن وجاءت فروض البحث كالتايل

 .يعتمد املدرب عل  عملية التوجيه م  مراعاة املكتسبات البدنية واملهارية لالعبني لتحديد مراكز اللعب يف ميدان كرة القدم -
الوصفي يار خمتلف مراكز اللعب يف كرة القدم اجلزائرية واستخدم الباحث املنهج عملية التوجيه هتمل رغبة الالعبني وميوجهم يف اخت -

شرق و وسط )مدرب كرة القدم من خمتلف املناطق  15ملالئمته طبيعة البحث ومشلت عينة البحث عل  باألسلوب المسحي 
اختبار  spssستعمال الباحث برنامج حماور لتحليلها ومعاجلتها با 3وقد استخدم الباحث استمارة استبيان مكونة من ( وغرب

 :وحساب النسب املئوية وجاءت أهم النتائج كالتايل( 2كا)
 املدربني يف عملية التوجيه يفالون ويعطون األولوية للوانب املهاري  -
 .يفتقد الواق  امليداين لكرة القدم إىل اإلسرتاتيوية والتخطيط  -

دانية لعملية اعانتقاء والتوجيه يف ميدان كرة القدم اجلزائرية وإىل القيام بدراسات وقد أوص  الباحث بارورة وض  إسرتاتيوية مي
وحبوث تربز عملية اعانتقاء والتوجيه الرياضي باعتبارها متثل جانبا مهما من العملية التدريبية وتعمل عل  ضبط أساليب اعانتقاء 

 . والتوجيه املبنية عل  أسس علمية
 ت التي اهتمت بالموضوعبعض التظاهرات والمؤتمرا: 
، جبامعة عبد احلميد بن "الموهبة واإلبداع في المجال الرياضي: "حول موضوع :المؤتمر العلمي الدولي السادس -

متدخل 105، وقد شارك يف هذا املؤمتر أكثر من 2111ديسمبر 11-14باديس مستغامن، معهد الرتبية البدنية والرياضية، يومي 
 :تمثلت فيما يليحماور  50بلد، خدم هذا املؤمتر  13جامعة وطنية و 25جاءوا من 
 .فلسفة اإلبداع الرياضي: احملور األول -
 .رعاية املوهبة واإلبداع الرياضي: احملور الثاين -
 .اعاستثمار يف املوهبة واإلبداع الرياضي: احملور الثالث -
 .التوارب الرائدة يف جمال املوهبة واإلبداع الرياضي: حملور الراب ا -
 .البحث العلمي واملوهبة واإلبداع الرياضي: احملور اخلامس -
نحو إستراتيجية وطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين في الجزائر  :لرعاية املوهوبني حتت عنوان: المؤتمر الدولي األول -

 31-29، كلية العلوم اإلنسانية واعاجتماعية يومي 52والذي أقيم جبامعة البليدة  "نائنا الموهوبينبرعاية أب.... أمالنا تتحقق"
 :التالية، وقد كان عقد هذا املؤمتر سعيا لتحقيق األهداف 2512 نوفمبر
 .توعية اجملتم  اجلزائري بأمهية اكتشاف املوهوبني -
يب رعايتهم عن طريق الربامج الرتبوية ووسائل اإلعالم واعاتصال التعريف حباجات املوهوبني واملبدعني ومشكالهتم وأسال -

 .املختلفة
 .عرض جتارب بعض الدول العاملية الرائدة يف جمال اكتشاف ورعاية املوهوبني وتنمية التفكري واإلبداع -
خلربات يف جمال رعاية توثيق الصالت العلمية والرتبوية بني املهتمني من خمتلف الدول العربية واألوروبية وتسهيل تبادل ا -

 .املوهوبني واملبدعني
اخلروج من املؤمتر مبوموعة من التوصيات واملقرتحات اليت من شأهنا تفعيل وتطوير إسرتاتيوية وطنية لرعاية املوهوبني  -

 .واملتفوقني يف اجلزائر
ث قيد الدراسة، تبني أن معظمها من خالل الدراسات السابقة واملشاهبة واملرتبطة مبوضوع البح:  التعليق على الدراسات -

، ومن حيث العينة فنود أن أغلبها متثل يف مدريب كرة القدم لفئة الناشئني، أما فيما خيص األداة (الوصفي)اعتمدت عل  املنهج 
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ملئوية األساسية جلم  املعلومات فتمثلت يف اعاستبيان واملقابلة الشخصية، أما من حيث الوسائل اإلحصائية فتمثلت يف النسب ا
، وقد ركزت معظم هذه الدراسات العربية واجلزائرية خاصة عل  أنه عا توجد إسرتاتيوية و ختطيط فيما (2كا)واختبار حسن املطابقة 

خيص عملية اكتشاف وانتقاء املواهب حيث تتم هذه األخرية عن طريق الطرق التقليدية املتمثلة يف املالحظة واخلربة الشخصية 
اعاعتماد عليها يف عملية انتقاء املواهب الشبانية، وقد ركزت معظم هذه  للمدربني، باإلضافة إىل عدم وجود معايري علمية يتم

الدراسات باإلضافة إىل التظاهرات اليت اهتمت باملوضوع عل  أمهية الكشف املبكر للموهوبني ورعايتهم وذلك من خالل وجود 
فة إىل التوعية بأمهية هذه العملية من أجل إسرتاتيوية مبنية عل  أسس علمية تعمل عل إجناح عملية اعاكتشاف واعانتقاء باإلضا

 .   تطوير واعارتقاء مبستو  كرة القدم اجلزائرية
 :  المنهجية -3
أنه عاشك يف أن املنهج املستخدم يف البحوث مهما كان نوعه أو غرضه  (2111)ذكر عامر محالوي : منهج البحث -3-1

محالوي ) .فهو حور األساس للبحث حيث يفيد يف إكساب الباحث الطاب  العلمي املوضوعي ويفيده يف اعالتزام حبدود حبثه
  (88، صفحة 2511عامر، 

عة البحثالمنهج الوصفي ويف هذه الدراسة استخدم طاقم البحث عل    .وذلك ملالئمته لطبي
لقد مت حتديد عينة البحث عن طريق طاقم البحث، حيث متثلت العينة يف مدريب كرة القدم لفئة  :عينة البحث -3-2

ئة العمرية  ـسنة واملتواجدون بوعايات الغرب ا (12-11)الناشئني وخاصة مدريب الف ــ ئري وقدر عددهم ب مدرب  (48)جلزا
ئري  -تلمسان -بلعباس  -وهران -مستغامن -غليزان)موزعون عل  جمموعة من املدارس الكروية لبعض أندية الغرب اجلزا

  (.تيارت -معسكر -متوشنت -سعيدة
 :مجاالت البحث -3-3
 (12-11)أجريت هذه الدراسة عل  مدريب كرة القدم لفئة الناشئني وخاصة مدريب الفئة العمرية  :المجال البشري -

ندية الغرب اجلزائري  .سنة والذين ينشطون عل  مستو  بعض مدارس أ
لمكاني - مت توزي  بعض اعاستمارات يف مقر عمل املدربني وبعاها اآلخر من خالل الرتبصات املقامة من أجل  :المجال ا
تدريبني  .ل شهادات ال
ية  12/19/2116أجريت هذه الدراسة ما بني  :المجال الزمني -  .   16/11/2116إىل غا
 :أدوات الدراسة -3-4

 املصادر واملراج  العربية واألجنبية -
 املقابالت الشخصية -
بيانات أو معلومات ويعترب أحد وسائل البحث العلمي املستعملة عل  نطاق واس  من أجل احلصول عل  : االستبيان -

 تتعلق بأحوال الناس أو ميوجهم أو اجتاهاهتم و دوافعهم أو معتقداهتم، وتأيت أمهية اعاستبيان كأداة جلم  املعلومات بالرغم مما يتعرض
  (18-14حات ، الصف1444عريقش سامي وآخرون، )  .له من انتقادات من انه اقتصادي يف اجلهد والوقت

 :المعامالت العلمية ألداة الدراسة -3-1
لقد مت حتكيم اعاستبيان من خالل عرضه يف صيغته األولية عل  جمموعة من األساتذة املختصني يف جمال الرتبية : صدق االستبيان

من أجل التوصل إىل الصيغة الرياضية والتدريب الرياضي ليتم بعد ذلك حذف بعض األسئلة وتغيري صياغة البعض اآلخر وهذا 
 .الفرضيات املطروحة النهائية اليت عن طريقها يتم مج  البيانات، اليت من خالجها سيتم اختبار

وحيتوي اعاستبيان عل  ثالث حماول، حيث يتمثل احملور األول يف املعلومات الشخصية، أما احملور األول والثاين فيويب عل  كل من 
 .بالرتتيبالفرضية األوىل والثاين 
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مدربني من اجملتم  األصلي، حيث أهنم من خارج عينة البحث  (11)مت تطبيق اعاستبيان عل  عينة متكونة من  :ثبات االستبيان
أيام، وقد   (11)مدرب، وقد اجري توزي  اعاستبيان عل  هؤعاء املدربني ليعاد اسرتجاعه بعد مدة زمنية قدرها  (48)املتكونة من 

وهي قيمة أكرب من اجلدولية واملقدرة بــ  1.11عند مستو  الدعالة  1.92بتة، حيث بلغ معامل اعارتباط كانت إجاباهتم ثا
 .وهو ما يؤكد ثبات اعاستبيان. 14عند درجة احلرية  1.49

ع اعاستبيان يقصد باملوضوعية عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححني، وأن تعتمد نتائوه عل  احلقائق املتعلقة مبوضو : الموضوعية
، 2551السيد فرحات ليل ، ) . وحده، أي عا تتعلق أجوبة أو آراء الفرد باختالف املصححني الذين يقومون بتقدير اعاستبيان

 (114صفحة 
وغري معقدة وبعيدة عن ومن أجل حتقيق موضوعية اعاستبيان عمل طاقم البحث من أجل استخدام عبارات سهلة وواضحة  -

الصعوبة والغموض، أما من حيث لغة التعامل يف إطار عرض وتوجيه املختربين فقد متيزت بالبساطة والوضوح، وغري قابلة للتأويل، 
إضافة إىل ذلك مت القيام بإجراء بعض التعديالت الالزمة فيما خيص الصياغة اجليدة للعبارات وذلك حسب توجيهات اخلرباء 

 .ذة احملكمني، وكل هذا جيعل اعاستبيان يتمت  بدرجة عالية من املوضوعيةواألسات
ية"بعد تطبيق الطريقة املألوفة حلساب النسب املئوية  :الوسائل اإلحصائية -3-6 قة الثالث ، وبعد استعمال اختبار  "الطري

خالل اعاستبيان، سنقوم بقراءة  الذي يسمح لنا بإجراء مقارنة بني خمتلف النتائج احملصل عليها من" 2كا"كاف تربي  
ئج واحلكم عل  مد  صحة الفرضيات  .وحتليل وتفسري النتا

 :عرض النتائج ومناقشتها
 .المعلومات الشخصية: المحور األول
 .يمثل المؤهالت العلمية للمدربين والتكرارات والنسب المئوية(: 11)الجدول رقم 
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16 
% 

 
1
6 

12.1 
% 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

18 
 

37
.1

% 
الشهادة التدريبية  -

 المتحصل عليها؟
  ال يوجد - Aكاف  - Bكاف - Cكاف  - 3فاف - 2فاف - 1فاف -

 
29.1

3 

 
 

12.1
9 

 
14.1 07 دال

8% 
 
11 

22.9
1% 

 
2
1 

41.6
6% 

 
14 

8.33
% 

 
-  

 
 -

 
-  

 
-  

 
16 

12
.1

% 
سنوات الخبرة  -

في مجال التدريب 
 في كرة القدم؟

 6إلى  3من  - سنوات 3إلى 1من  -
 سنوات

  سنوات 11أكثر من  - سنوات 9إلى  6من  -
 

24.1
6 

 
 
7.81 

 
 

 %6.21 13 دال
 

11 11.41% 
 

16 33.33% 
 

24 11% 
 

 
هل أنت العب  -

 سابق؟
 

 
نعم -  

  ال -
 
27 

 
3.84 

 
 

 %87.1 42 دال
  

16 13.1% 
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 (2كا)أكرب من قيمة  (31.64)احملسوبة  (2كا)نالحظ بأن قيمة  (11)من خالل اجلدول املبني أعاله وفيما خيص السؤال رقم  -
حيث  (ال يوجد)، وبالتايل وجود دعالة إحصائية تدعم اإلجابة األكثر تكرارا واملتمثلة يف 1.11عند مستو  الدعالة  )(اجملدولة

 .، وبالتايل غالية املدربني عا حيملون شهادات أكادميية(%37.1)بلغت نسبتها 
 (2كا)نه يوجد دعالة إحصائية، كون واملتعلق بشهادة التدريب املتحصل عليها، فنود بأ (12)أما فيما خيص السؤال رقم  -

، وبالتايل فإن غالبية املدربني حيملون 1.11عند نفس مستو  الدعالة  (12.19)اجلدولية  (2كا)اكرب من  (29.13)احملسوبة 
 (.%41.66)حيث كانت نسبتهم تقدر بـــــ  (3فاف)شهادة تدريبية متمثلة يف 

واملتعلق باخلربة املهنية أو التدريبية، فيمكن القول بأن غالبية املدربني ميتلكون خربة مهنية معتربة،  (13)أما فيما خيص السؤال رقم  -
 9إىل  6لديهم خربة ما بني  (%33.33)سنوات ونسبة  11من املدربني لديهم خربة تفوق  (%11)حيث جند بأن نسبة 

، فإنه يوجد دعالة 1.11عند مستو  الدعالة  (7.81)ة اجلدولي (2كا)أكرب من  (24.16)احملسوبة  (2كا)سنوات، وكون 
 .إحصائية تدعم وتأيد اإلجابة السابقة وهي األكثر تكرارا

، (%87.1)حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ  (نعم)فنود بأن اغلب إجابات املدربني متثلت يف  (14)أما فيما خيص السؤال رقم  -
، وبالتايل وجود دعالة إحصائية تدعم و تأيد (3.84)اجلدولية  (2كا)قيمة وهي أكرب من  (27)احملسوبة ( 2كا)وكذا قيمة 

 . اإلجابة السابقة يف أن كون أغلب املدربني عاعبني سابقني
  ومن خالل القراءات السابقة ملختلف إجابات املدربني و استنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول السابق الذكر

واملؤكدة بالطريقة اإلحصائية، فقد خلص طاقم البحث إىل أن املدربني الذين يقومون باإلشراف عل  عملية اكتشاف املوهوبني من 
ني يتمتعون خبربة مهنية معتربة، كما جند بأن أغلبهم غري متحصلني عل  شهادات أكادميية، وإمنا الناشئني هم عبارة عن عاعبني سابق

وكما هو معلوم بأن مدة التكوين للحصول عل  هذه الشهادات هي  (2فاف)و (1فاف)حيملون شهادات تدريبية متمثلة يف اـل 
  أو املؤهل العلمي فيما خيص عملية التدريب لد  هؤعاء املدربني مدة حمدودة عا تتعد  أسبوعني، وهذا ما جيعلنا نقول بأن املستو 

حمدود، مما قد يكون سبب أو مان  حيول دون تطبيق األسس العلمية عند اكتشاف وانتقاء املواهب الناشئة، وهذا ما أكدته من قبل 
بأن اإلشراف عل  التدريب يرج  معظمه إىل أشخاص عا حيملون  (121، صفحة 2552بن قوة علي، ) "بن قوة علي"دراسة 

شهادات أكادميية معروفة يف جمال التدريب الرياضي، مما جيعلنا نصطدم مبشكل كبري يف جمال اعاكتشاف والتكوين والعمل يف 
علمي ويايف بأن هؤعاء املدربني عا م  ما قاله بن قوة علي فيما خيص املؤهل ال "زرف محمد"املستقبل، وضمن نفس السؤال يتفق 

زرف حممد، ). حيملون مؤهالت علمية تنسوم وعلوم كرة القدم، وأن التدريب الرياضي علم يتأسس عل  ختصصات دقيقة
 (113-112، الصفحات 2512

 
املتمثلة يف املالحظة من خالل املقابالت التنافسية دون اعاستعانة  اعتماد أغلب املدربني عل  الطرق التقليدية: الفرضية األولى

 .باألسس العلمية يف اكتشاف املواهب وذلك راج  لنقص تكوينهم وكفاءهتم يف هذا امليدان يف أغلب األحيان
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 .عملية االكتشافالطرق واألساليب المعتمدة من طرف المدربين في : يوضح نتائج المحور الثاني(: 12)جدول رقم 
 المعايير                                    

  األسئلـــــــة
  

 اإلجابة            
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
 الداللة 

 اإلحصائية
خالل مساركم التكويني، هل استعمال  -1

االختبارات والقياسات أثناء عملية االكتشاف كان 
 يندرج ضمن هذا التكوين؟

  ال- نعم -
8.32 

 

 
3.84 

 

 
 دال

 
 

14 
 

29.16
% 

 
34 

 
71.83% 

 
تمنحك الجهات المسؤولية تربصات  -2

 وتكوينات مستمرة في مجال كرة القدم؟ 
 

  أبدا - نادرا - أحيانا - دائما -
 

42.16 

 
 

7881 

 
 

 دال
 
0
2 

4.1
6% 

 
0
6 

12.
5% 

 
0
6 

64.
58
% 

 
0
9 

18.75
% 

هل تنتهجون طرق وأساليب معينة أو خاصة  -3
 أثناء قيامكم بعملية االكتشاف؟

  ال - نعم -
14.08 

 

 
3884 

 
22.91 11    دال

% 
   37 77.08% 

ماهي األسس التي تعتمدون عليها في عملية  -4
 اكتشاف الموهوبين من الناشئين؟

  جوانب أخرى - االختبارات - المالحظة -
 

34.5 
 

 
 

5.99 

 
.62 30 دال

5% 
03 6.2

5% 
15 31.25 

 
هل تقومون بعملية اكتشاف المواهب بناء  -1

 على الخبرة الشخصية؟

  ال - نعم -
 

30.08 

 
 

3.84 
 

 
 

 دال
 

 
43 

 
89.58

% 

 
11 

 
10.41% 

هل تتوفر لديكم مستويات أو درجات معيارية  -6
عليها في معرفة قدرات الالعبين تعتمدون 

أثناء عملية ( المورفولوجية والبدنية والمهارية)
 اكتشاف المواهب الناشئة؟

  ال - نعم -
24 

 
3.84 

 
  دال

11 
 

00% 
 

48 
 

100% 

 دال 4.86 25.52 %77.42 المعدل -

نالحظ بأن أغلب إجابات املدربني متثلت يف أن استعمال اعاختبارات والقياسات أثناء عملية  (11)رقم  من خالل السؤال -
، وهذا ما يفسر ضعف املستو  العلمي (%70.83)اعاكتشاف مل تندرج ضمن مسارهم التكويين حيث كانت نسبتهم تقدر بـ

جهؤعاء املدربني والذي عا يواكب تطورات التدريب الرياضي احلديث وخاصة فيما خيص عملية اكتشاف املواهب الناشئة، وكون 
، فنقول بأنه يوجد فرق دال إحصائيا 1.11عند مستو  الدعالة ( 3.84)اجلدولية  (2كا)أكرب من  (8.32)احملسوبة  (2كا)

 .حل اإلجابة السابقةلصا
نالحظ بأن أغلب إجابات املدربني متثلت يف أهنم نادرا ما حيصلون عل  تربصات وتكوينات يف  (12)رقم  من خالل السؤال -

، وهذا ما يفسر ويربر نقص تكوينهم وكفاءاهتم فيما خيص علوم كرة (%64.58)جمال كرة القدم حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ 
، فنقول بأنه يوجد 1.11عند مستو  الدعالة ( 7.81)اجلدولية  (2كا)أكرب من  (42.16)احملسوبة  (2كا)كون القدم احلديثة، و 

 .فرق دال إحصائيا لصاحل اإلجابة السابقة
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نالحظ بأن أغلب إجابات املدربني متثلت يف أهنم عا ينتهوون طرق وأساليب خاصة أثناء قيامهم  (13)رقم  من خالل السؤال -
، وهذا ما يفسر عشوائية عملية اعاكتشاف لديهم وعدم وجود (%77.08)عاكتشاف حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ بعملية ا

عند مستو  الدعالة ( 3.84)اجلدولية  (2كا)أكرب من  (14.08)احملسوبة  (2كا)إسرتاتيوية واضحة املعامل يعتمدون عليها، وكون 
 .اإلجابة السابقة، فنقول بأنه يوجد فرق دال إحصائيا لصاحل 1.11

نالحظ بأن أغلب إجابات املدربني متثلت يف أهنم يعتمدون عل  املالحظة من خالل املقابالت يف  (14)رقم  من خالل السؤال -
، وهذا ما يفسر ويربر اعتمادهم عل  الطريقة التقليدية (%62.5)اكتشاف املوهوبني من الناشئني حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ

 (2كا)لعشوائية والصدفة وذلك بغض النظر عن إجيابياهتا م  إمهاجهم لألسس العلمية واليت نتائوها مامونة، وكون املبنية عل  ا
، فنقول بأنه يوجد فرق دال إحصائيا لصاحل 1.11عند مستو  الدعالة ( 5.99)اجلدولية  (2كا)أكرب من  (34.5)احملسوبة 

 . اإلجابة السابقة
نالحظ بأن أغلب إجابات املدربني متثلت يف أهنم يعتمدون عل  خربهتم الشخصية واملهنية أثناء  (11)رقم  من خالل السؤال -

 (4-3-2-1)، وهذا ما يفسر ويربر نتائج العبارات (%89.58)قيامهم بعملية اكتشاف املواهب حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ 
احملسوبة  (2كا)واليت تؤكد نقص تكوين وكفاءة املدربني مما جيعلهم يقتصرون يف عملية اعاكتشاف عل  الذاتية واعارجتالية، وكون 

، فنقول بأنه يوجد فرق دال إحصائيا لصاحل اإلجابة 1.11عند مستو  الدعالة ( 3.84)اجلدولية  (2كا)أكرب من  (30.08)
 .السابقة

نالحظ بأن أغلب إجابات املدربني متثلت يف أهنم عا تتوفر لديهم مستويات أو درجات معيارية  (16)م رق من خالل السؤال -
أثناء عملية اكتشاف املواهب الناشئة حيث كانت ( املورفولوجية والبدنية واملهارية)معينة يعتمدون عليها يف معرفة قدرات الالعبني 

ر طبيعة العمل العشوائي والفوضوي للمدربني مما جيعل عملية اعاكتشاف مبنية عل  ، وهذا ما يفسر ويرب (%100)نسبتهم تقدر بـــ 
أكرب من  (24)احملسوبة  (2كا)الذات وعا تستند إىل مستويات أو درجات معيارية يعز  إليها يف اختيار املواهب الشابة، وكون 

 .دال إحصائيا لصاحل اإلجابة السابقة، فنقول بأنه يوجد فرق 1.11عند مستو  الدعالة ( 3.84)اجلدولية  (2كا)
  عل  ضوء النتائج املتحصل عليها يف اجلدول السابق الذكر واملتعلقة باحملور اخلاصة بالفرضية األوىل ، نستنتج بأن معظم

املستو  املدربني القائمني عل  عملية اعاكتشاف ليست لديهم الدراية الكافية فيما خيص األسس العلمية وذلك راج  إىل ضعف 
العلمي لديهم  ونقص تكوينهم وكفاءهتم يف هذا اجملال، مما جيعلهم يعتمدون عل  الطرق التقليدية واملتمثلة يف عملية املالحظة واليت 

بأن عدم اعاعتماد عل  اعاختبارات أو كوهنا  "ريسان خريبط"تكون نتائوها مبنية عل  الصدفة والعشوائية يف اعاختيار، حيث ير  
نة وجمربة علميا جيعل تقييم املدرب حينئذ غري موضوعي وقد اعتمد عل  التوربة الشخصية أكثر منه األسس العلمية غري مقن

 .الصحيحة ويايف بأن الكشف عن املوهوبني يتم من خالل املالحظات املسولة، واملتابعة الدائمة واعاختبارات املنظمة املعتمدة
، وبالتايل فإن الطرق واألساليب املنتهوة من قبل املدربني عا ترق  إىل أساس علمي متني (235، صفحة 1448ان خريبط، ريس)

يف أطروحته بأن املؤهل العلمي  "بوحاج بوزيان"مما جيعلنا نشك يف اعاختيار الصحيح للناشئني املوهوبني، وقد أشار إىل ذلك 
، (230، صفحة 2512-2511بوحاج بوزيان، ) .مال بطارية اعاختبارات أثناء عملية اعانتقاءللمدربني يعمل عل  إعاقة استع

 (2كا)، وكذا قيمة (%77.42)وكل هذا يتطابق م  توقعات طاقم البحث، وعليه ميكن القول بأن الفرضية األوىل حتققت بنسبة 
جملموع العبارات املوضحة سابقا، وبالتايل يوجد دعالة إحصائية ويقبل  (4.86)اجلدولية  (2كا)أكرب من قيمة  (25.52)احملسوبة 

اعتماد أغلب املدربني عل  الطرق التقليدية املتمثلة يف املالحظة من خالل املقابالت التنافسية دون اعاستعانة الفرض الذي يؤكد بأن 
وعليه نستطيع  .ب وذلك راج  لنقص تكوينهم وكفاءهتم يف هذا امليدان يف أغلب األحيانباألسس العلمية يف اكتشاف املواه

 .القول بأن الفرضية األولى قد تحققت
من خالل بطارية اختبارات ( املورفولوجية والبدنية واملهارية ) تعترب املستويات أو الدرجات املعيارية للمتطلبات : الفرضية الثانية

 .يف عملية اكتشاف املواهب الناشئةأساسا علميا يساعد 
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 .بطارية االختبارات والدرجات المعيارية كأساس علمي في عملية االكتشاف: يوضح نتائج المحور الثاني(: 12)جدول رقم 
المعايير                                                                                       

  األسئلـــــــة
 

جابةاإل  
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
 الداللة 

 اإلحصائية

بحكم خبرتكم، ماهي الطريقة التي تراها  -1
مبنية على أساس علمي في اكتشاف الموهوبين 

 من الناشئين في كرة القدم؟

االختبارات  - المالحظة  -
 والقياسات

  طرق أخرى -
35.37 

 

 
1.99 

 

 
 دال

 11 218
83
% 

31 72.
91
% 

13 6.2
1% 

في رأيك، هل يمكن تحديد قدرات  -2
بصفة ( المورفولوجية والبدنية والمهارية)الالعبين 

دقيقة من خالل استعمال االختبارات والقياسات 
 أثناء

 عملية االكتشاف؟

  أحيانا - ال - نعم -
 

14.62 

 
 

5.99 

 
 

 دال
28 58.

33
% 

07 14.
58
% 

13 27.
08 

هل ترى بأن وجود مستويات أو درجات  -3
معيارية للمتطلبات المورفولوجية والبدنية 

والمهارية يساعد في معرفة وقياس مستوى 
 الالعب؟ 

  ال - نعم -
6.74 

 

 
3884 

 
68.75 33    دال

% 
   15 31.25

% 

إذا كنتم تعتمدون على المالحظة أو  -4
بها االختبارات فما هي الجوانب التي تهتمون 

 أكثر أثناء قيامكم بعملية اكتشاف المواهب؟

بدني  -
 مهاري

الجانب  - مورفولوجي
 الخططي

جوانب  -
 أخرى

 
81.99 

 
7.81 

 
 دال

3
4 

70.
83
% 

1
1 

22.9
1% 

0
0 

00
% 

0
3 

6.2
5% 

هل يمكن الحكم على الالعب بأنه  -1
موهوب من خالل نتائجه في االختبارات 

 المورفولوجية والبدنية والمهارية؟
 

  أحيانا - ال - نعم  -
 

6.74 

 
 

1.99 
 

 
 

 دال
 

26 54.
16
% 

09 18.
75
% 

13 27.
08
% 

هل ترى بأن تزويدكم بمجموعة من -6
( والمهاريةالمورفولوجية والبدنية )االختبارات 

مرفقة بمستويات أو درجات معيارية لمعرفة 
مستوى الالعب من طرف الرابطة أو االتحادية 

الوطنية لكرة القدم سيساعدكم في عملية 
 اكتشاف المواهب؟

  ال - نعم -
14.18 

 
3.84 

 
  دال

11 
 

22.92
% 

 
37 

 
77.08

% 

 دال 1.17 26.19 %67.01 المعدل -

 
نالحظ بأن أغلبية املدربني يرون بأن طريقة اعاختبارات والقياسات هي الطريقة املبنية عل  أساس  (11)رقم  من خالل السؤال -

احملسوبة  (2كا)، وكذا قيمة (%72.91)علمي يف اكتشاف املوهوبني من الناشئني يف كرة القدم حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ 
، وبالتايل يوجد فرق دال إحصائيا يدعم ويؤيد 1.11مستو  الدعالة  عند( 5.99)اجلدولية  (2كا)أكرب من قيمة  (35.37)
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اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر معرفة ودراية معظم املدربني بأمهية اعاختبارات والقياسات كأساس علمي يساهم يف إجناح عملية 
 .اكتشاف املواهب يف كرة القدم وذلك رغم عدم تطبيقهم جها

( املورفولوجية والبدنية واملهارية)نالحظ بأن أغلبية املدربني يرون بأنه ميكن حتديد قدرات الالعبني  (12)رقم  من خالل السؤال -
بصفة دقيقة من خالل استعمال بطارية اعاختبارات والقياسات أثناء عملية اعاكتشاف حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ 

، 1.11عند مستو  الدعالة ( 5.99)اجلدولية  (2كا) أكرب من قيمة (14.62)احملسوبة  (2كا)، وكذا قيمة (58.33%)
وبالتايل يوجد فرق دال إحصائيا يدعم ويؤيد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر بأن معظم املدربني يدركون مد  أمهية اعاختبارات 

حمورية وأساسية يف عملية والقياسات كوسيلة فعالة للكشف عن قدرات الالعبني، لكن رغم علمهم بكل هذا عا يستعملوهنا كأداة 
 .اعاكتشاف مما يثري الكثري من التساؤعات

املورفولوجية )نالحظ بأن أغلبية املدربني يرون بأن وجود مستويات أو درجات معيارية للمتطلبات  (13)رقم  من خالل السؤال -
احملسوبة  (2كا)، وكذا قيمة (%68.75)ـ يساعد يف معرفة وقياس مستو  الالعب حيث كانت نسبتهم تقدر بــ( والبدنية واملهارية

، وبالتايل يوجد فرق دال إحصائيا يدعم ويؤيد 1.11عند مستو  الدعالة ( 3.84)اجلدولية  (2كا)أكرب من قيمة  (6.74)
اعد يف اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر بأن معظم املدربني يعلمون بأن وجود مثل هذه املستويات أو الدرجات املعيارية يساهم ويس

 .معرفة مستو  الالعب مقارنة بأقرانه من نفس الفئة عل  املستو  احمللي والدويل والعاملي
نالحظ بأن أغلبية املدربني يولون اجلانب البدين واملهاري األولوية يف عملية اعاكتشاف ولو كان  (14)رقم  من خالل السؤال -

، (%22.91)، وبدرجة أقل اجلانب املورفولوجي بنسبة ( %70.83)ذلك عل  حساب املالحظة حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ 
، وبالتايل يوجد فرق دال 1.11عند مستو  الدعالة ( 7.81)اجلدولية  (2كا)أكرب من قيمة  (81.99)احملسوبة  (2كا)وكذا قيمة 

املورفولوجية والبدنية واملهارية كمعيار يعتمد إحصائيا يدعم ويؤيد اإلجابة السابقة األكثر تكرارا، وهذا ما يفسر أمهية اعاختبارات 
 .عليه يف عملية اعاكتشاف

نالحظ بأن أغلبية املدربني يؤكدون عل  إمكانية إصدار حكم اعاكتشاف لالعب املوهوب من  (11)رقم  من خالل السؤال -
احملسوبة  (2كا)، وكذا قيمة (%54.16)ـــ خالل نتائوه يف اعاختبارات املورفولوجية والبدنية واملهارية حيث كانت نسبتهم تقدر ب

، وبالتايل يوجد فرق دال إحصائيا يدعم ويؤيد 1.11عند مستو  الدعالة ( 5.99)اجلدولية  (2كا)أكرب من قيمة  (6.74)
والقياسات يف اإلجابة السابقة، وهذا ما يدل بأن هؤعاء املدربني عل  دراية بالدور اجهام واملهم الذي تلعبه نتائج هذه اعاختبارات 

بأن التعرف عل  املواهب من خالل نتائج  "مقران اسماعيل"احلكم عل  الالعب بأنه موهوب واكتشافه يف األخري حيث أكد 
، 2513امساعيل، مقران ) اعاختبارات والقياسات احملققة يعترب أسلوبا فعاعا ميكن اعاعتماد عليه يف عملية اعاكتشاف     

، ولكن رغم كل هذا عا يعتمدون عليها كمعيار علمي فاصل بني الالعبني يف اختيارهم واكتشافهم مما يزيد (20-22الصفحات 
 .طرح الكثري من التساؤعات

جية والبدنية املورفولو )نالحظ بأن أغلبية املدربني يرون بأن تزويدهم مبوموعة من اعاختبارات  (16)رقم  من خالل السؤال -
، وكذا (%77.08)مرفقة مبستويات أو درجات معيارية  عا يساعدهم يف عملية اكتشاف حيث كانت نسبتهم تقدر بـــ ( واملهارية
، وبالتايل يوجد فرق دال 1.11عند مستو  الدعالة ( 3.84)اجلدولية  (2كا)أكرب من قيمة  (14.08)احملسوبة  (2كا)قيمة 

إحصائيا يدعم ويؤيد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر عدم حاجة هؤعاء املدربيـن اعاستعانة هبذه اعاختبارات والدرجات املعيارية يف 
عملية اعاكتشاف وذلك بالرغم من أهنم يدركون ما مد  أمهية اعاعتماد عليها كأساس علمي وذلك لظروف معينة حتول دون 

يقها جتعلهم يف استغناء عنها، حيث برروا ذلك بعدم وجود الوقت الكايف عاستخدام هذه األسس و تدخل بعض األطراف يف تطب
عملية اعاكتشاف، باإلضافة إىل ذلك عدم وجود قاعدة عرياة من الناشئني املوهوبني، مما عا يتطلب اعاعتماد عل  هذه الدرجات 

بني املوهوبني من خالل املالحظة فقط وأن ذلك يرج  إىل العدد احملدود جهؤعاء املوهوبني الذي عا واعاختبارات، وأنه ميكن متييز الالع
 . يستدعي كثريا اعاستعانة هبذه األسس العلمية
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  من خالل القراءات السابقة ملختلف آراء املدربني واستنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر واملؤكدة
قة اإلحصائية، فإهنا تفيد بأن وجود مستويات أو درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات يعترب أساسا علميا يف عملية بالطري

بأن عدم وجود قياسات ومعايري ثابتة حتدد قدرات الرياضي املوهوب تعترب  "حماده مفتي ابراهيم"اكتشاف املوهوبني وهذا ما أكده 
اكتشاف وانتقاء املواهب الرياضية وأن اعاختبارات لوحدها عا تعرب سو  عن نسبة قليلة من قدرات  من الصعوبات اليت تواجه عملية

، ولكن هذه األخرية عا ميكنها أن ترق  يف ظل النقائص والعقبات (323، صفحة 2551محاده مفيت ابراهيم، ) الرياضي احلقيقية
املوجودة والظروف احمليطة هبا، حيث أن هذه العملية ليست بالسهلة وإمنا تتداخل فيها عدة عوامل ومراحل، ألهنا يف بعض األحيان 

احملسوبة  (2كا)، وكذا قيمة (%67.11)نسبة تتعد  مهامه وإمكاناته وقدراته، وعليه نستطي  القول بأن الفرضية الثانية حتققت ب
جملموع العبارات املوضحة سابقا، ومنه وجود دعالة إحصائية وبالتايل يقبل  (1.17)اجملدولة  (2كا)أكرب من قيمة ( 26.19)

طارية اختبارات يعترب  من خالل ب( املورفولوجية والبدنية واملهارية)املستويات أو الدرجات املعيارية للمتطلبات الفرض الذي يؤكد بأن 
 .وعليه نستطيع القول بأن الفرضية الثانية قد تحققت، كأساس علمي يساعد يف عملية اكتشاف املواهب الناشئة

 :مقارنة النتائج بالفرضية العامة
 .مقارنة النتائج بالفرضية العامة( : 14)الجدول رقم  -

 نسبة تحققها القرار صياغتها الفرضية
الفرضية 

 األولى
 

اعتماد أغلب المدربين على الطرق التقليدية المتمثلة في المالحظة من خالل  -
المقابالت التنافسية دون االستعانة باألسس العلمية في اكتشاف المواهب 

.وذلك راجع لنقص تكوينهم وكفاءتهم في هذا الميدان في أغلب األحيان  

 %77.42 تحققت

الفرضية 
 الثانية

 

المورفولوجية والبدنية ) الدرجات المعيارية للمتطلبات تعتبر المستويات أو  -
من خالل بطارية اختبارات أساسا علميا يساعد في عملية اكتشاف ( والمهارية 

 .المواهب الناشئة

 %67.11 تحققت

الفرضية 
 العامة

عدم نجاعة اإلستراتيجيات المنتهجة من طرف المدربين في اكتشاف  -
 .  سنة( 12-11)الموهوبين من الناشئين 

 %72.21 تحققت

يتاح لنا بأن الفرضيات اجلزئية األوىل والثانية اليت اقرتحها طاقم البحث كحلول ملشكلة البحث ( 52)من خالل اجلدول رقم  -
النتائج املتحصل عليها من خالل اعاستبيان املوجه للمدربني، ومن هنا ويف إطار وحدود ما ترمي إليه قد حتققتا، وذلك ما أثبتته 

الدراسة وحسب قراءتنا وحتليلنا للنتائج املتحصل عليها واليت تظهر عدم وجود إسرتاتيوية واضحة املعامل ينتهوها املدربني فيما خيص 
يف جمال عملية اعاكتشاف باإلضافة إىل عدم اطالعهم عل  علوم كرة القدم احلديثة الرف  من مستواهم وكفاءهتم العلمية وخاصة 

وباألخص األسس العلمية احلديثة و املتمثلة يف استعمال الدرجات املعيارية و بطارية اعاختبارات اليت تعمل عل  إجناح عملية 
، 2514رامي عز الدين، بعوش خالد، ) ه كل مناعاكتشاف واعانتقاء وإعطائها الدعامة األساسية وذلك حسب ما توصل إلي

، ومنه يتاح لنا (234، صفحة 2512-2511بوحاج بوزيان، ) و (252، صفحة 2552بن قوة علي، ) و (208صفحة 
عدم جناعة اإلسرتاتيويات املنتهوة من طرف املدربني يف اكتشاف املوهوبني من الناشئني جليا بأن الفرضية العامة واليت تدور حول 

 (.%72.21) قد تحققت وبنسبةسنة،  (11-12)
 : خالصـة

سنة عل  مستو  مدارس أندية الغرب ( 12-11)من خالل ما أفرزته نتائج اعاستبيان املوجه إىل مدريب كرة القدم لفئة الناشئني 
اجلزائري وذلك فيما خيص اعاسرتاتيويات املنتهوة يف عملية اعاكتشاف، سواء كان ذلك من حيث الطرق واألساليب املعتمدة يف 

من خالل بطارية ( املورفولوجية والبدنية واملهارية)عمال الدرجات واملستويات املعيارية للمتطلبات اكتشاف املواهب أو من حيث است



61 

 

اعاختبارات، وما مد  إسهام هذه األخرية يف التنبؤ والكشف عن املواهب أو العصافري النادرة واليت ينتظر منها مواجهة املنافسة 
ب املدربني يعتمدون عل  املالحظة واخلربة الشخصية كأداة رئيسية وحمورية يف اكتشاف واملنافسني يف املستقبل، فقد تبني لنا بأن أغل

املواهب وذلك لسهولتها من جهة ولنقص تكوين وكفاءة املدربني فيما خيص استعمال األسس العلمية يف عملية اعاكتشاف من 
اإلمكانيات وقلة املواهب املقبلة عل  هذه العملية جهة أخر ، باإلضافة إىل عوامل أخر  حتول دون تطبيق األسس العلمية كنقص 

بن ) بن نعمة بن عودة"مما جيعل املدرب أمام حتمية اعاكتفاء باملالحظة أثناء قيامه هبذه العملية وهذا ما أشار إليه أياا كل من 
 . (248، صفحة 2514بسلطان احلاج، ) "بسلطان حاج"و (225، صفحة 2514نعمة بن عودة، 

وقد تبني لنا أياا بأن غالبية املدربني يدركون ما مد  أمهية اعاستعانة باعاختبارات واملعايري كأساس علمي ودقيق يعتمد عليه يف 
ناشئني يف كرة القدم، وذلك بالرغم من عدم تطبيقهم جها، حتقيق اجهدف املطلوب واملتمثل يف إجناح عملية اكتشاف املوهوبني من ال

بأن اعاكتشاف واعانتقاء يكون من خالل حتديد مستويات معيارية و حمكات  "بن سي قدور حبيب"وهذا ما أكده وأوص  به 
عل  ضرورة  "غزال محجوب"وقد أكد أياا  (250، صفحة 2511بن سي قدور احلبيب، ) مابوطة عل  حسب كل فعالية

غزال محجوب، ). وجود حمكات ومعايري ومستويات يتم اعاعتماد عليها يف عملية اعاكتشاف واعانتقاء وذلك ملا جها من أمهية كبرية
 (91، صفحة 2117

الدراسات السابقة، نوصي بارورة الرف  من القدرات املعرفية للمدرب يف جمال ومن خالل نتائج الدراسة احلالية وما توصلت إليه 
علوم التدريب احلديث عامة ويف عملية اعاكتشاف خاصة، وهذا من خالل إسهامهم يف الدورات التدريبية وامللتقيات العلمية واأليام 

أياا بارورة وض  بطارية اختبارات ومستويات  الدراسية بصفة دورية وحتت إشراف إطارات متخصصة وذات كفاءة ، كما نوصي
ومعايري ثابتة وحمددة وموحدة، واليت تكون خاصة بكل مرحلة سنية يتم اعاستعانة هبا يف اكتشاف املواهب وكذا التنبؤ بقدراهتم 

نيات و وسائل ومنشئات من إمكا)واستعداداهتم يف احلاضر واملستقبل، كما جيب أياا العمل عل  توفري الظروف املناسبة واملالئمة 
لتطبيق األسس العلمية يف اكتشاف املواهب عل  مستو  مدارس األندية اجلزائرية، ومن مث تكون توعية و إجبار املدربني ( إخل...

 .ورؤساء األندية عل  تطبيقها والعمل هبا
ة املعامل ومبنية عل  أسس علمية ودقيقة ويف األخري ميكن القول بأن كل هذه العوامل تؤدي إىل إكساب املدرب إسرتاتيوية  واضح

 .متكنه من زيادة فرص جناح عملية اكتشاف املوهوبني من الناشئني
 :المراجع والمصادر

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة .القياس و اعاختبار يف الرتبية البدنية(. 2551. )السيد فرحات ليل  -1
: اعاسكندرية .احلديثة إلنتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة م  دليل مقرتحالتقنيات (. 2552. )اخلاري حممد حممد اجهد  -2

 .املكتبة املصرية
 .2ط, دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر: اعاسكندرية .أسس إختيار الناشئني يف كرة القدم(. 2550. )أبو يوسف حممد حازم -3
 (.سنة11-12)مستويات معيارية لبعض املهارات األساسية عند عاع ي كرة القدم الناسئني  حتديد(. 2552. )بن قوة علي -4

 .جامعة اجلزائر: اجلزائر
وضعية عملية اختيار حراس املرم  كرة القدم اجلزائرية بني اعاسس العلمية والطرق التقليدية (. 2514, جوان. )بسلطان احلاج -0

،  العدد األول -اجمللد الراب  عشر-لة العلمية العلوم والتكنوجليا النشاطات البدنية والرياضية اجمل. سنة 14لد  الفئة العمرية حتت 
 .351-281الصفحات 

تقومي أسس انتقاء املوهوبني عل  ضوء الواق  احمللي ملمارسة خمتلف فعاليات العاب (. 2511, ديسمرب. )بن سي قدور احلبيب -6
 .251-143، الصفحات  8العدد - 8اجمللد-اجمللة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية. القو 
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بني املنهج العلمي : سنة 25واق  اختيار الالعبني يف كرة القدم اجلزائرية حتت (. 2514, جوان. )بن نعمة بن عودة -7
-250، الصفحات  العدد األول -اجمللد الراب  عشر-دنية والرياضية اجمللة العلمية العلوم والتكنوجليا النشاطات الب. والتقليدي

222. 
بطارية اختبارات لتقومي بعض القدرات البدنية واملهارية أثناء انتقاء عاع ي كرة القدم صنف (. 2512-2511. )بوحاج بوزيان -8

 .جامعة اجلزائر: اجلزائر .سنة" 14-14"أواسط 
 .دار جمدعاوي للنشر: عمان(. 2اإلصدار ط) نهاج البحث العلمي وأساليبهم(. 1444. )عريقش سامي وآخرون -9
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 يير الصفات البدنية الالزمة النتقاء المواهب الشابة في كرة القدم (6
 سنة 11دراسة ميدانية على فريق صفاء الخميس لفئة أقل من 

 13جامعة الجزائر -الحميسي خيرالدين  . أ
 الملخص

سنة، وذلك بغية   10حتديد املعايري البدنية الالزمة لعملية انتقاء الناشئني يف كرة القدم خاصة يف فئة أقل من اجهدف من دراستنا هو  
توجيه هؤعاء املوهوبني  للرياضة املناسبة  لرغباهتم و قدراهتم البدنية وهذا من أجل اعاقتصاد يف اجلهد و املال و الوقت، وحماولة 
حتسني أساليب اعانتقاء يف املستقبل    كما هتدف دراستنا كذلك إىل حماولة معرفة املعايري املتبعة يف انتقاء الرياضيني يف الرابطة 

تقاء اجلهوية لوعاية البليدة ، وبالتايل التحليل املوحد للنتائج و اعاختبارات املتحصل عليها، و حماولة استخراج منوذج مثايل يف عملية ان
لذا قام الباحث بالدراسة اعاستطالعية يف فريق صفاء اخلميس الذي ينشط بالرابطة اجلهوية لوعاية البليدة،  واملتكون من  .ناشئنيال

 .سنة، ونظرا لطبيعة املوضوع قام الباحث  باستخدام املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي 10عاعب موهوب أقل من  35
 :الكلمات الدالة

 .بدنية،اعانتقاء،املواهب الشابة، كرة القدم، األندية اجلزائرية لكرة القدماملعايري، الصفات ال
Summary: 

Our study aimed at tracing adequate physical criterion to select young football players in under 
15 category in order to orient those talented elements to the appropriate sport that suit their 
interest as well as their physcial abilities so that efforts,money and time could be economized 

and enhancing selection styles also our stud aims at trying to know the followed criterion to 
select athlets in the reigional league of wilaya of blida accordingly the unified analysis of 

obtained scores and exams and trying to extract an ideal model in youth selection Hence the 
researcher has done an exploratory study in SAFAA EL-KHMISS Team which play in the 
fourth regional league of wlilaya of blida that consist of 30 amateur player under 15 and dute to 

the nature of subject the researcher used the descriptive design with it's (survey) style                                                       
 المقدمة

املستو  احمللي والدويل، و النتائج و األرقام الباهرة اليت حيققها الرياضيون يف خمتلف إن التطور املتواصل الذي تراه الرياضة عل  
التظاهرات الدولية ناتج بالدرجة األوىل عل  األسس العلمية املنتهوة يف إعداد الالعبني من مجي  النواحي بغية الوصول إىل صناعة 

 .البطل الرياضي
القدم يف اجلزائر فقد تطورت نسبيا لكنها مل تلتحق بعد إىل مصاف الدول الكرب   وإذا سلطنا الاوء عل  مستو  رياضة كرة 

ضف إىل ذلك . لتنافسها عل  األلقاب و خري مثال عل  ذلك مستويات الفريق الوطين و نتائوه خالل املنافسات اإلفريقية والدولية
ذ تعترب هذه األخرية اخلزان األساسي لالع ي الفريق الوطين النقص الفادح فی مراكز تكوين الالعبني عل  مستو  األندية احمللية،إ

األول، و عليه أصبح لزاما علينا اعاعتناء بفئة الناشئني وانتقاء أحسن املواهب  بغية حتقيق أفال النتائج حبيث أهنم ميثلون أبطال 
 .املستقبل

خبات يتطلب جهد  جهيد وعمل متواصل  بداية من وعا خيتلف اثنان يف أن  حتقيق أحسن النتائج عل  مسىت النوادي أو املنت
 .الفئات الشبانية من اكتشاف الناشئني املوهوبني وانتقائهم و توجيههم  حىت الوصول بالالعب إىل أعل  املستويات

  :اإلشكالية
تنمية الصفات البدنية لالعب   أصبحت    ملا كانت كرة القدم احلديثة  تتطلب أن يكون الالعب احلايل متمتعا باللياقة البدنية العالية

كرة القدم إحد  األساسيات يف حصة التدريب ، ولقد ارتفعت قدرات عاع ي العامل يف السنوات األخرية ارتفاعا واضحا نظرا إىل 
سرعة يف عاع ي الكرة اآلن وما كانوا عليه من سنوات جند أن صفاهتم البدنية منت بطريقة  ملحوظة، إن كرة القدم احلالية تتصف  بال
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ي اللعب و الرجولة يف األداء و املهارة العالية يف األداء الفين و اخلططي والقاعدة األساسية لبلوغ الالعب املميز واليت تؤهله لذلك ه
 .اللياقة البدنية، أي تنمية الصفات البدنية لالعب

يصاحبه جهد بدين كبري، إذ ميكن مالحظة ذلك  كما تعترب لعبة كرة القدم من الرياضات اليت يبذل فيها الالعب نشاط حركي عال  
من خالل حركة الالعبني داخل امللعب حيث تتميز حبركات مستمرة يف حوم اجلهد و مستو  الشدة املبذولة حىت يتمكن من أداء 

التدريب م  الناشئني أنواع خمتلفة من اجلري و الوثب و التهديف عل  املرم  ، إذ أن اإلعداد له أمهيته جلمي  الرياضيني من بداية 
 (.33، ص 2512هاشم ياسر حسن .) حىت األبطال يف املستويات العليا

كما يهدف اإلعداد البدين يف كرة القدم إىل إعداد الالعب بدنيا و نفسيا ووظيفيا مبا يتماش  م  مواقف األداء املتشاهبة يف       
نشاط كرة القدم و الوصول به حلالة التدريب املثل  عن طريق تنمية القدرات البدنية الارورية لألداء التنافسي و العمل عل  تطويرها 

كن حىت يتمكن الالعب من التحرك يف مساحات كبرية من امللعب لنتفيذ الواجبات   الدفاعية و اجهوومية وفق ألقص  مد  مم
، كما تتاح أمهية اعانتقاء الرياضي من خالل وظيفته (211،2511عادل عبد احلميد    الفاضي) مقتايات و ظروف املباراة 

ت اخلاصة، و كذلك اختيار نوع  النشاط املناسب لتلك القدرات و اليت بالكشف املبكر عن األفراد ذوي اعاستعدادات و القدرا
وتأيت أمهية اعانتقاء يف كرة القدم من جانب آخر . متكنهم من الوصول للمستويات العالية م  اختصار الوقت الالزم لتحقيق البطولة
، نقال عن فيلني   وامسويلوف يف دراستهم 1481و هو الناحية اعاقتصادية، فيذكر أبو العال عبد الفتاح، أمحد عمر سليمان 

من تالميذ املدارس يعتربون أنفسهم عاع ي كرة قدم فإن املدرب الذي جيد نفسه % 48بأنه إذا كان من املعلوم أن حوايل  1448
عند اعانتقاء بطريقة أمام هذا العدد اجهائل يف حاجة إىل استخدام طريقة التقومي الذاتية توفريا للوقت واجلهد والذي قد ياي  هبا 

 (22حممد حازم أبو يوسف ص) ذاتية
فاعانتقاء الرياضي هو عملية اختيار أنسب العناصر من الناشئني املوهوبني الرياضيني ممن يتمتعون بقدرات و استعدادات ختدم    

ذا حول  مد   تطبيق هذه املعايري هذا النشاط و ميكن التنبؤ جهم بالتفوق يف هذا النشاط ، و هذا ما يدفعنا للتساؤل يف حبثنا ه
سنة لنادي صفاء اخلميس بوعاية عني الدفل  الناشط يف الرابطة  10البدنية يف األندية يف عملية انتقاء املواهب الشابة لفئة  أقل من 

 .اجلهوية للبليدة
 :التساؤل العام

 سنة؟ 10لفئة أقل من  القدم اجلزائريةماهي املعايري البدنية املتبعة يف عملية انتقاء املواهب الشابة يف كرة 
 :التساؤالت الجزئية

 سنة ؟ 10ما هي أهم الصفات البدنية الالزمة يف عملية انتقاء الالعبني يف كرة القدم اجلزائرية لفئة أقل من  -1
 سنة      10لفئة أقل من  هل هناك معايري للصفات البدنية تبىن من خالجها عملية انتقاء الناشئني - 2
 :الفرضية العامة  

 .سنة هي معايري مبنية عل  أسس علمية 10لفئة أقل من  املعايري البدنية املتبعة يف عملية انتقاء املواهب الشابة يف كرة القدم اجلزائرية
 :الفرضيات الجزئية

 .سنة 10من  لفئة أقلصفات بدنية متطلبة من الواجب أن يتسم هبا عاعب كرة القدم أثناء عملية اعانتقاء هناك  -1
 .سنة 10يف كرة القدم لفئة أقل من  هناك معايري للصفات البدنية تبىن من خالجها عملية انتقاء الناشئني -2

 :أهداف الدراسة
 .حتديد معايري بدنية و حماولة اتباعها عانتقاء الالعبني يف كرة القدم -
 . حماولة التعرف عل  أهم الصفات البدنية املعتمدة أثناء عملية انتقاء الالعبني يف كرة القدم -
 .معرفة ما إذا كان هناك فروق بني الالعبني يف عملية انتقاء الالعبني يف كرة القدم  -
 تبيني دور الصفات البدنية املتطلبة يف كرة القدم -
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 :أهمية الدراسة
الدراسة يف حماولة حتديد الباحث ملعايري الصفات البدنية املتطلبة عانتقاء الالعبني الناشئني يف كرة القدم،  وذلك من تكمن أمهية   -

عل  خالل دراسة الفروق مابني الالعبني وحماولة مقارنتها م  املستو  العاملي ، باإلضافة إىل إبراز الدور املهم لعملية اعانتقاء املبين 
قتصاد لكل من اجلهد و املال و الوقت، و أياا استخالص أحسن الالعبني يف رياضة كرة القدم و حماولة أسس علمية يف اعا

 .اكتشافهم و إعطائهم الفرصة للربوز و توجيههم ليصبحوا أبطاعا يف املستقبل
 :المفاهيم والمصطلحات تحديد 
ليس جها أي مدلول إعا إذا ( تعد الدرجة اخلام) ارإن الدرجة اليت حيصل عليها الفرد من جراء اعاختب: (NORMS)المعايير

 .حولت من الدرجة اخلام إىل الدرجات املعيارية بواسطة إجراء لبعض العمليات اإلحصائية
الدرجات اخلام والدرجات ) و املعايري عبارة عن جداول توض  فيها الدرجات اليت حصل عليها الالعبون و تعرض هذه املعايري 

أعمدة متوازية فيما حيصل    التحويل إىل الدرجات املشتقة سهال و الدرجات اليت تتامنها جداول املعايري تبني  يف شكل( احملولة
 .فيما إذا كان اآلداء جيدا أو غري جيد

تتشابه املستويات م  املعايري يف كوهنا أسس داخلية للحكم عل  الظاهرة املراد تقوميها  :(STANDARDS)المستويات -
 :ختتلف عن املعايري يف نقطتنيإعا أهنا 

 تأخذ الصورة الكيفية -
 (84، ص2511: موفق أسعد حممود)حتدد عل  ضوء ما هي عليه الظاهرة  -
لعبة مجاعية يتم فيها تسويل أكرب عدد ممكن من األهداف يف شباك اخلصم و احملافظة عل  الشبكة نظيفة من  :كرة القدم  -

دقيقة أي  45عاعبا بكرة مستديرة مصنوعة من اجللد و تدوم املباراة  11ريقني يام كل فريق األهداف كما تلعب كرة القدم بني ف
دقيقة، وهي رياضة مجاعية أوملبية جها شعبية واسعة لد  األوساط اجلماهريية  10دقيقة لكل شوط يتخلله وقت راحة يدوم  20

 . فدرالية دولية 258، والذي يام حتت غطائه قانون و متارس حتت وصاية اعاحتادية الدولية لكرة القدم 14تشمل 
مفهوم الصفات البدنية يعين يف مامونه أو يف أغلب األحوال تلك اجلوانب احلركية لد  الفرد اليت تظهر يف  :الصفات البدنية

تطلب ظواهر وحدات حركية متشاهبة، وتقاس بوسائل متطابقة أي موضوعية، و متلك عملية وظيفية و بيوميكانيكية متوانسة و ت
واليت تسمح لالع ي كرة .... نفسية أولية  و هي أياا مجلة من الصفات احلركية والبدنية كالسرعة و القوة واملرونة والرشاقة واملداومة

راشف .)القدم مبواهبة أعباء و متطلبات التدريب و املنافسة أثناء املباريات بأقل جهد ممكن م  القدرة عل  سرعة استعادة الشفاء
 (02بد املؤمن، صع

 (158،ص1441علي بن هاديا وآخرون ) نق ، انتق ، وتعين اعاختيار:لغة: االنتقاء -
يعرفه كل من حلمي ونبيل العطار اعانتقاء بأنه عبارة عن انتخاب أفال العناصر ممن لديهم اعاستعدادات والرغبة : إصطالحا

 (14،ص2550،: حممد حازم،حممد أبو يوسف. )ملمارسة نشاط معني
هوالفرد الرياضي الذي ميتلك مؤهالت و صفات بدنية و ذهنية فطرية جيدة، يتفوق يف مستو  قدراته، وقابليته احلركية : الموهوب

 (2هبوت أمحد أبو طام ، ص.)عل  أقرانه يف نفس املراحل العمرية
 :الدراسات السابقة والمشابهة

 :الدراسة األولى
راشف عبد املؤمن بعنوان حتديد مستويات معيارية لبعض الصفات البدنية و التقنية . اه  للباحث أدراسة دكتور  :عنوان الدراسة

، جملة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي 2510)لالنتقاء ناشئني كرة القدم اجلزائريني ،جامعة شريف مساعدية، سوق أهراس 
 (. 15العدد 
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الوصفي املؤسس عل  معرفة قيم ومعايري مؤهالت الصفات البدنية و املهارات احلركية، لقد استعمل الباحث املنهج  :المنهج المتبع
 .فطريقة اعاختبارات والقياسات هي األحسن لتحديد و تقييم كل صفة بدنية و تقنية عل  حد 

 عاعب  128مشلت عينة البحث  :العينة
 :أهداف الدراسة

 .تقييم حالة معايري بعض الصفات البدنية والتقنية لناشئ كرة القدم اجلزائريني بالناحية الشرقية - 
وض  مستويات معيارية لقيم الصفات البدنية والتقنية لناشئ كرة القدم بالشرق اجلزائري والعمل عل  معرفة مكانة هذه املستويات  -

 .مقارنة باملعطيات الدولية املتوفرة
اعاختالفات القائمة بني خصائص بعض الصفات البدنية والتقنية لناشئي كرة القدم اجلزائريني حبسب مراكز أو مناصب  معرفة -

 .اللعب و عدد سنوات املمارسة الكروية و كذا العمر الزمين
 :نتائج الدراسة

العمرية متاثال كبريا يف النتائج املسولة، إذ عل  عاع ي خمتلف املستويات (اختبار 11)من خالل اعاختبارات البدنية والتقنية املنوزة
 :تبني  مايلي

األكراموف و تنطيط الكرة من ) واختباريني تقنيني( اختبار املرونة) فروق إحصائية دالة باختبار بدين واحد 51تسويل سو   -
 .5,50و  5,51و بقراءات جدولية بني ( الثبات

 .عل  املعايري املورفولوجية خصوصا بني املستويات اليت تتباعد بسنة عمرية اختالف املستويات العمرية أوضح تأثريا جليا -
 .مل يوضح ارتباط ولو نس ي م  الصفات البدنية والتقنية -
 .بالنسبة للمستويات البدنية و التقنية املسولة فقد أدلت عل  قيم ضعيفة يف جممل الصفات املدروسة -
ت البدنية والتقنية جد متأخرة و جيب إعادة النظر يف طرق التدريب و البحث املسبق عن حتقق الفرضية العامة و كانت املستويا -

 .املواهب الكروية يف أعمار جد متقدمة عن املعمول هبا 
فيما خيص الفرضيات اجلزئية،  فهناك متاثل كبري حمقق عل  مستو  قيم الصفات البدنية و التقنية، يوحي بعدم ترابط املعيار التقين  -
 .تباعد أو تقارب املستويات العمرية وإمنا باملوهبة الرياضية من جهة و كيفيات وطرق التدريب املستعملة من جهة أخر  ب
 .السري احلسن للنمو اجلسماين للعينة و حفاظه عل  منطق التدرج الواجب مراعاته و هذا يتول  يف الفرض اجلزئي الثالث -
البحث ككل فقد أدل عل  ارتباط املكونيني األساسيني األول و الثاين م  املهارات احلركية و  أما حتليل املكونات األساسية لعينة -

اعاختبارات البدنية، يف حني أنه أوضح ارتباطات ضعيفة م  املكونيني األساسيني حبسب مراكز اللعب عند جممل املراكز أو مناصب 
 .ة ملعايري ومؤشرات الدراسة م  املكون األساسي األولاللعب باستثناء حراس املرم  الذين أوضحوا ارتباطات كبري 

 :الدراسة الثانية
منصور بن ناصر بن حممد الصويان بعنوان املستويات املعيارية لبعض عناصر اللياقة . دراسة ماجستري  للباحث أ: عنوان البحث

 . 2551سنة ،جامعة امللك سعود بالرياض، السعودية  14البدنية و الفسيولوجية لالع ي كرة القدم السعوديني حتت 
 :منهج البحث

 املسحيقد استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب 
 :العينة

سنة، بأندية ممتاز الناشئني يف اململكة العربية السعودية، و بلغ جمموع العينة  14و تكون جمتم  الدراسة من عاع ي كرة القدم حتت 
 .عاعب مت اختيارهم بالطريقة العمدية، وميثلون الالعبني الناشئني املسولني باألندية السعودية 188

 : أهداف الدراسة
 .سنة 14سة إىل وض  مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية و الفيزيولوجية لالع ي كرة القدم السعوديني حتت هدفت الدرا
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 :نتائج الدراسة
قد توصلت الدراسة إىل وض  مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية والفيزيولوجية لالعبني الناشئني واعاسرتشاد هبا عن طريق 

 .شئني واملوهوبنيانتقاء النا
 : الدراسة الثالثة
 : عنوان البحث

دراسة دكتوراه للباحث بوحاج مزيان، بعنوان بطارية اختبارات لتقومي بعض القدرات البدنية واملهارية اثناء إنتقاء عاع ي كرة القدم  
سنة . سنة دراسة ميدانية أجريت عل  فرق الرابطة اجلهوية باجلزائر وفرق الرابطة اجلهوية بوهران"14/14"صنف أواسط

2511/2512. 
 :منهج البحث

 خدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي اعتمادا عل  بطارية إختبارات واملقابلةإست
عاعبني كرة  15عاعب هذا وقد أجر  التوربة اعاستطالعية عل  عينة متكونة من 112عينة البحث متكونة من  :عينة البحث

 القدم صنف أواسط من فرق الرابطة اجلهوية للوزائر
 :العينة

عاعبني كرة القدم صنف  15عاعب هذا وقد أجر  التوربة اعاستطالعية عل  عينة متكونة من 112ة من عينة البحث متكون
 أواسط من فرق الرابطة اجلهوية للوزائر

 : أهداف الدراسة
املدربون  إبراز أمهية التقومي البدين واملهاري من خالل بطارية اختبارات اعانتقاء عاع ي كرة القدم وكذا تصحيح أخطاء اليت إرتكبها

 والرف  من مكانة اجلانب العلمي يف عملية انتقاء عاع ي كرة القدم
  :نتائج الدراسة

 استعمال املقابالت التنافسية واملالحظة أثناء عملية اعانتقاء لتفادي النتائج العشوائية واليت ترتكز عل  مبدأ الصدفة واملفاجئات -
العبني بدنيا ومهاريا هي أثناء عملية اعانتقاء هو عمل منهوي و مبين عل  أسس استعمال بطارية اعاختبارات لتقومي قدرات ال -

 علمية
 : عينة البحث

 . مدرب يدربون أصناف املبتدئني 15 مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وتتكون
 : نتائج الدراسة

هبا،أن عملية انتقاء الالعبني املبتدئني يف كرة القدم وقد توصلوا من خالل دراستهم واستنادا عل  الدراسات امليدانية اليت قاموا 
 12-54النوادي واجلمعيات الرياضية عا تطبق كما هو مسطر نظريا ، حيث أن معظم املدربني يهملون هذه املرحلة من الطفولة 

 .سنة  واليت تعترب العمر الذه ي لتعلم احلركات الرياضية عن اعاختصاص
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 .  املسحي املالئم لدراستنا باألسلوب  لقد  قمنا باستخدمنا املنهج الوصفي 
 إزاء حمددة أهداف إىل الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسري التحليل طرق من طريقة أنه عل  الوصفي المنهج ويعرف
 عن مدققة معلومات مج  طريق عن كميا وتصويرها املدروسة الظاهرة لوصف طريقة الوصفي املنهج ويعترب ما اجتماعية مشكلة
 (.18 ص ، 2003 ، طاهري رابح منصور، آيت كمال. )للدراسة وإخااعها وحتليلها وتصنيفها املشكلة

 : مجتمع وعينة البحث
 .سنة 10أقل من فريق لفئة  10متثلت جمتم  وعينة حبثنا يف فريق صفاء اخلميس الناشط يف البطولة اجلهوية للبليدة املتكونة من 
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 :مجاالت الدراسة
 ملعب حممد بالكبري مبدينة مخيس مليانة بوعاية عني الدفل  :المجال المكاني
 2514نوفمرب10إىل غاية  2514سبتمرب 53لقد قمنا بإجراء هذا البحث التوربة اعاستطالعية ، إبتداءا من : المجال الزماني

ل  فريق صفاء اخلميس و من مث قمنا بتحليل النتائج املتحصل عليها باستعمال حيث مت إجراء إستبيان خاص مبدربني القائمني ع
 .طرق اإلحصاء املناسبة
 :الدراسة االستطالعية

قمنا باعاتصال برئيس فريق صفاء اخلميس لكرة القدم ألخذ املعلومات الكافية حول الرابطة اليت يلعب فيها الفريق و كم هو حيث 
 .  العبني املشاركني يف عملية اعانتقاء يف بداية موسم، و كما مت إطالعنا عل  وقت ومكان عملية اعانتقاءعدد عاع ي الفريق و عدد ال

كما قمنا بعدة زيارات للنادي املراد إقامة حبثنا معه  للتطرق  لعينة البحث وأداة البحث املناسبة و الوسائل ، وكذلك حتديد الوقت   
 .املناسب وإجراء الدراسة الرئيسية

: االستبيان -  
و يعترب اعاستبيان من بني األدوات الكثرية اعاستعمال يف العلوم النفسية و اعاجتماعية و الرياضية،  حيث قمنا بصياغة استمارة 
اعاستبيان صياغة تقدم األهداف املسطرة خبط واضح و مفهوم  وقد  استخدمنا يف حبثنا حمورين وكل حمور مقسم إىل عدة فقرات 

صفات بدنية متطلبة من الواجب أن يتسم هبا عاعب كرة القدم ألول والذي ينص حسب الفرضية األوىل عل  أن  هناك ،فاحملور ا
سنة، مقسم إىل مخسة فقرات ختدم الفرضية األوىل واحملور الثاين الذي ينص حسب الفرضية  10لفئة أقل من أثناء عملية اعانتقاء 

كذالك سنة، 10يف كرة القدم لفئة أقل من  دنية تبىن من خالجها عملية انتقاء الناشئنيهناك معايري للصفات البالثانية عل  أن 
 .مقسم إىل أرب  فقرات

 :توزيع و جمع االستبيان -
مدرب حباور  12قمنا بتحكيم اعاستبيان  و توجهنا مباشرة إىل امليدان أين تتم عملية اإلنتقاء عل   أفراد العينة و مت توزيعها عل   

 . الباحث أحيانا  حىت نافي عل  البحث نوع من الوضوح و إيااح األسئلة الغاماة يف ما خيص استمارة اعاستبيان
 :دراسةنتائج ال ومناقشة  عرض وتحليل -

لفئة صفات بدنية متطلبة  من الواجب أن يتسم هبا عاعب كرة القدم أثناء عملية اعانتقاء هناك  :عرض ومناقشة الفرضية األولى
 .سنة 10أقل من 

 ماهي املبادئ اليت تعتمدون عليها أثناء عملية يف عملية اعانتقاء؟: السؤال األول
 .حول املعايري املتبعة يف عملية اعانتقاء حماولة معرفة رأي املدربني: الغرض من السؤال

 .يوضح كيفية عملية انتقاء الالعبني (: 11)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 16866 12 أسس علمية
 18833 17 خبرة شخصية
 21811 13 المالحظة
 111 12 المجموع

 
 (:11)نتائج الجدول رقم ومناقشة  عرض وتحليل

بأسس علمية  يتاح أن نسبة الذين أجابوا ( 51)فيما خيص السؤال رقم ( 51)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
 %.20.51و نسبة الذين أجابوا باملالحظة % 08.33خبربة شخصية كانت  نسبة الذين أجابوا،  %11,11كانت 
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الشخصية أو ما يسم  بالتقومي الذايت أثناء عملية اعانتقاء و كذا اعتمادهم  و هذا ما ميثل أن أغلبية املدربني يعتمدون عل  اخلربة
عل  جانب املالحظة بالدرجة الثانية، و يبق  العنصر األهم مهمل من طرف املدربني وهو األسس العلمية الذي يعترب مبثابة عامل 

 موضوعي أثناء عملية اعانتقاء
 ب الشابة يف كرة القدم ؟ ماهي جوانب انتقاء املواه: السؤال الثاني

 .هل يتم  اعاعتماد عل  اجلانب البدين، املهاري، النفسي :الغرض من السؤال
 .يوضح جوانب عملية إنتقاء الالعبني املوهوبني يف كرة القدم(: 12)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 21 13 اجلانب البدين
 11 16 اجلانب املهاري

النفسياجلانب   13 21 
 111 12 المجموع

 (:12)الجدول رقم ومناقشة عرض وتحليل
باجلانب البدين  يتاح أن نسبة الذين أجابوا ( 52)فيما خيص السؤال رقم ( 52)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

إذ أن نسبة الذين أجابوا  %20و نسبة الذين أجابوا باجلانب النفسي % 05باجلانب املهاري  نسبة الذين أجابوا، و %20كانت 
 .باجلانب املهاري  أكثر من الذين أجابوا باجلانب النفسي و البدين اللذان يعتربان بدورمها عامالن مهمان جدا يف عملية اعانتقاء

 واهب الشابة يف كرة القدم؟ما هو السن املناسب لعملية انتقاء امل: السؤال الثالث
 .الرتكيز عل  الفئات الشبانية  يف عملية اعانتقاء و السن املثايل جهذه العملية: الغرض من السؤال

 . يبني مد  تركيز املدربني عل  الفئات الشبانية بعملية انتقاء الالعبني املوهوبني و السن املثالية يف هذه العملية(: 13)الجدول رقم 
لتكراراتا االقتراح  %النسبة المئوية 

سنوات     4سنوات إىل  1  13 21 
سنة     12سنوات إىل  4من   11 41866 

سنة10إىل  12من   14 33833 
 111 12 المجموع

 (:13)نتائج الجدول رقم ومناقشة  عرض وتحليل
سنوات  1يتاح أن نسبة الذين أجابوا ب ( 53)فيما خيص السؤال رقم ( 53)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

سنة 10إىل  12من و نسبة الذين أجابوا % 05سنة    12سنوات إىل  4ن مب نسبة الذين أجابوا، و %20سنوات    4إىل 
 %.20ب

إىل  12بينما نسبة  من . سنة 12سنوات إىل  4من عانتقاء الناشئني حسب نظر املدربني هيو نالحظ من اجلدول أن السن املثالية 
 .سنة تقل أمهية عن املرحلة األخرية10

 هل تقومون باعاختبارات يف عملية اعانتقاء ؟  :السؤال الرابع
املدربني وض  بطارية اختبارات  إن عملية اعانتقاء ليست كاملاضي بل تعتمد عل  أسس علمية لذا وجب عل :الغرض من السؤال

 .خاصة بكرة القدم يف عملية اعانتقاء
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 يبني مد  تطبيق املدربني لالختبارات اخلاصة بعملية انتقاء الالعبني املوهوبني(: 14)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 66.66 8 نعم
 44.44 4 ال
 111 18 المجموع

 (:14)الجدول رقم ومناقشة عرض وتحليل
يتاح أن نسبة الذين أجابوا ب بنعم كانت ( 52)فيما خيص السؤال رقم ( 52)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

نر  أن جل املدربني قد أجابوا بأن اعاختبارات اخلاصة بعملية انتقاء % . 22.22  ب عا نسبة الذين أجابوا، و 66.66%
 . تطبق بصفة جدية عل  أرض الواق الالعبني املوهوبني عا

 ماهي الصفات البدنية املتطلبة لرياضة كرة القدم الواجب توفرها يف الناشئ؟ :السؤال الخامس
تعترب الصفات البدنية أهم جانب من جوانب اعانتقاء يف جمال كرة القدم، لذا قمنا بطرح هذا السؤال حماولني : الغرض من السؤال

 دنية متطلبة يف كرة القدممعرفة أهم الصفات الب
     .يوضح متطلبات  الصفات البدنية الالزمة يف كرة القدم خالل عملية إنتقاء املواهب(: 11)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 16.66 2 مداومة
 16.66 2 رشاقة   
 33833 4 سرعة
 21 3 قوة
 8833 1 مرونة
 111 34 المجموع

 
 (:11)نتائج الجدول رقم ومناقشة وتحليلعرض 

يتاح أن نسبة الذين أجابوا ب مداومة  ( 50)فيما خيص السؤال رقم ( 50)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
نسبة الذين ،، و %33833سرعة بال نسبة الذين أجابوا، و % 16.66رشاقة     ب  نسبة الذين أجابوا، و %16.66كانت 
حيث نالحظ أن كل من السرعة والقوة من بني أهم متطلبات عاع ي  %. 8833ملرونة با نسبة الذين أجابواو % 21قوة بال أجابوا

 .كرة القدم املوهوبني، تأيت بعد ذلك الرشاقة و املدوامة و اخريا املرونة
 10يف كرة القدم لفئة أقل من  قاء الناشئنيهناك معايري للصفات البدنية تبىن من خالجها عملية انت :عرض ومناقشة الفرضية الثانية

 .سنة
 

 هل تعتمدون عل  األجهزة احلديثة يف عملية اعانتقاء؟  :السؤال السادس
معرفة مد  أمهية استعمال األجهزة احلديثة و دورها الفعال يف مساعدة املدربني بإعطاء أدق النتائج و منه :  الغرض من السؤال
 .اعانتقاء الصحيح
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 مد  استعمال األجهزة احلديثة يف عملية عانتقاء  يبني (:16)رقم  الجدول
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 71 9 نعم
 21 3 ال
 111 18 المجموع

 (:16)نتائج الجدول رقم عرض وتحليل
يتاح أن نسبة الذين أجابوا ب نعم كانت ( 51)فيما خيص السؤال رقم ( 51)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

يتبني لنا من اعاجابات أن معظم املدربني عا يعريون امهية بالنسبة عاستعمال الوسائل   % 21عا ب  نسبة الذين أجابوا، و % 71
 .  احلديثة يف عملية اعانتقاء

 ؟(دفاع، هووم، وسط ميدان) هل تقومون باعانتقاء حسب احتياجات مناصب اللعب: السؤال السابع
 تبيني مد  أمهية اعانتقاء يف قبول الالعبني الذين حيتاجهم الفريق حسب مناصب اللعب:  الغرض من السؤال

 يبني عالقة اعانتقاء مبناصب اللعب(:  17)الجدول رقم 
سبة المئويةالن التكرارات االقتراح % 
 66.66 8 نعم
 44844 4 ال
 111 18 المجموع

 (:17)نتائج الجدول رقم عرض وتحليل
تاح أن نسبة الذين أجابوا ب نعم كانت ( 54)فيما خيص السؤال رقم ( 54)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

 .% 22,22عا ب  نسبة الذين أجابوا، و % 11.11
 .  و يتبني لنا أن معظم املدربني يركزون عل  انتقاء املواهب عل  حسب مراكز اللعب

 هل هناك معايري تستعملها الرابطة يف عملية انتقاء املواهب الشابة؟ :السؤال الثامن
 معرفة ما إن كانت هناك معايري حمددة من طرف الرابطة يف عملية انتقاء الالعبني  : الغرض من السؤال

ما إن كانت هناك معايري حمددة من طرف الرابطة يف عملية انتقاء الالعبني و هل املدربني عل  علم هبا  يوضح(: 18)الجدول رقم 
 إن وجدت 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 21 3 نعم
 11 6 ال
 21 3 ال أعلم
 111 18 المجموع

 
 (:18)و مناقشة  نتائج الجدول رقم عرض وتحليل

تاح أن نسبة الذين أجابوا ب نعم كانت ( 58)فيما خيص السؤال رقم ( 58)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
، يتبني لنا أغلبية الالعبني عايعلمون أن هناك %11 بـال أعلم نسبة الذين أجابواو  ، % 11عا ـب  نسبة الذين أجابوا، و % 21

 .  الالعبني يف كرة القدم، األمر الذي يؤكد عدم وجود عمل واضح و ممنهج عاجناح عملية اعانتقاءمستويات معيارية خاصة بانتقاء 
 هل تعتمدون عل   الفحص الط ي عل  الالعبني قبل عملية اعانتقاء؟ :السؤال التاسع
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 تبيني عالقة الفحوصات الطبية باعانتقاء ودورها املهم يف حتديد كفاءة الالعب : الغرض من السؤال
 يبني نسبة املدربني الذين يولون أمهية بالغة للفحوصات الطبية قبل عملية اعانتقاء(: 19)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 91866 11 نعم
 8833 11 ال
 111 18 المجموع

 
 (:19)ومناقشة الجدول رقم عرض وتحليل

تاح أن نسبة الذين أجابوا ب نعم كانت ( 54)فيما خيص السؤال رقم ( 54)من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
 . % 8833عا ـب  نسبة الذين أجابوا، و 91866%

نر  من خالل إجابات املدربني أنه يولون أمهية بالغة يف عملية الفحوصات الطبية املخصصة لالعبني ، كونه عامل مهم يف عملية 
 اعانتقاء و كذا لسالمة الالعبني 

 : مناقشة النتائج بالفرضيات
 سنة 10لفئة أقل من ء عملية اعانتقاء صفات بدنية متطلبة  من الواجب أن يتسم هبا عاعب كرة القدم أثناهناك  :الفرضية األولى

يتبني لنا أن اخلربة الشخصية  للمدربني غالبة يف عملية انتقاء الالعبني ، و ( 0)، (2)، (3)، (2)، (1)من خالل كل من السؤال
  الذات و اختاذ و التقومي الذي يعتمد علهذا يعيق عملية اعانتقاء و فقدان جواهر و مواهب كثرية يف كرة القدم و هذا مايؤكده  

ويسم  هذا التقومي ) القرارات و إصدار األحكام عل  معايري ذاتية، و هي قرارات سريعة، تعرب عن آراء و اجتاهات عاشعورية 
 (.2511، 81موفق أسعد حممود،ص( )بالتقومي املتمركز حول الذات

بدين و النفسي يف عملية انتقاء الالعبني ، غري أن كما أن اجلانب املهاري يعترب حبسب أعظم املدربني أنه  أهم من اجلانب ال
نتيوة لتعدد طرائق  ،(2511، 81موفق أسعد حممود،ص)للوانب البدين دور كبري يف عملية انتقاء الالعبني و هذا ما يؤكده 

جمهم التدريبية، حيث ازدادت اللعب احلديثة واتسامها بالقوة والسرعة يف األداء، وهذا يعود إىل اتباع املدربني الصيغ العلمية يف برا
متطلبات الوصول إىل املستويات العالية، وفقا لطبيعة النشاط املمارس، ففي حالة تساوي مجي  العوامل األخر  فإن الفرد الالئق 

 تشرحييا يتفوق عل  الفرد غري الالئق تشرحييا
سنة بدرجة   12سنوات إىل 4فإنه يركزون عل  فئة من  و فيما خيص السن املالئمة لعملية اعانتقاء حبسب آراء و إجابات املدربني

من ( 2558، 14برنارد توربان ص)كبري و ذلك بغية اكساب الالعب مزيد من  التوافق احلركي و اعاتزان ، و هذا ما يؤكده 
يف كرة القدم و ليس األحسن العمل عل  التناسق و املرونة عند الفئات الشبانية  و لكن هذا العمل يكون يف إطار التعلم الشامل 

 من أجل اإلعداد البدين 
أما يف تطبيق اعاختبارات البدنية أثناء عملية انتقاء الالعبني فري  أغلب املدربني أنه ضروري جدا من أجل إعطاء كل ذي حقه و 

 عدم اعاعتماد عل  الذاتية أو املالحظة فقط 
إذ نستطي  القول بأن الفرضية األوىل قد .هوب و بالتايل سهولة اكتشافهكون اعاختبارات البدنية تعطي القيمة احلقيقية لالعب املو 

 .حتققت
 .سنة 10يف كرة القدم لفئة أقل من  هناك معايري للصفات البدنية تبىن من خالجها عملية انتقاء الناشئني: الفرضية الثانية

) يقومون باعانتقاء حسب احتياجات مناصب اللعبأغلب الباحثني ، يتبني لنا أن (4)، (8)، (4)، (1)من خالل كل من السؤال
، إذ تعترب مناصب اللعب خاصية مميزة بكل خط و كل عاعب و خصوصياته املناسب لشغل املنصب (دفاع، هووم، وسط ميدان

 (.2551، 125ريسان خربيط جميد، عبد الرمحن مصطف  األنصاري، ص.) املناسب للعب وهذا مايؤكده 
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 .ميزون بارتفاعات، و أطوال و حميطات وأعراض للوسم تقل عن عاع ي مراكز اللعب األخر عاع ي حراس املرم  يت 
عاع ي مركزي اللعب اخللفي أمين و خلفي أيسر يتميزون بارتفاعات وأطوال و حميطات وأعراض جسم تزيد عل  عاع ي مركز اللعب 

 .قلب اجهووم
ستعمال األجهزة احلديثة يف عملية اعانتقاء أثر اجيايب يف اختيار أحسن مد  عا يبني كما نر  كذلك أن  أغلبية املدربني يرون أن

الالعبني، و هذا مايؤكده إزاء هذا التقدم اجهائل يف جمال تكنولوجيا املعلومات ووسائل التعامل معها يف هذا العصر الذي يتسم 
يواجه عددا من التحديات اليت تتطلب إمداد عناصر أصبح التعليم  (Internet)باملعلوماتية، وم  ظهور شبكة املعلومات الدولية 

 (.2512، 0عفاف عثمان عثمان مصطف ،ص) العملية التعليمية البشرية باملهارات الالزمة ملواجهة هذه التحديات
املدربني  و فيما خيص املعايري احملددة من طرف الرابطة يف عملية انتقاء الالعبني و هل املدربني عل  علم هبا إن وجدت فان اغلب

 اجابوا بانه عاتوجد معايري منتهوة من قبل الرابطة اجلهوية مما يفسر اعتماد جل املدربني عل  القياس الذايت عانتقاء عاع ي كرة القدم
معرفة الفروق بني الناشئني وتوصيفهم وتقسيمهم جملوعات متدرجة يف اخليال و اإلبداع ليؤخذ أكثرهم خياعا ملمارسة كرة القدم و 

نامام غل  الفرق ذات املستويات األعل  و املنتخبات القومية و كذلك توزيعهم عل  مراكز اللعب حسب متطلبات كل مركز اعا
 (2512، 323حممد إبراهيم سلطان ص)لتوفري الوقت و اجلهد واملال

نتقاء عالقة عاينبغي جها أن أما فيما خيص الفحوصات الطبية فأجاب تقريبا كل املدربني عل  أن عالقة الفحوصات الطبية باعا 
تفصل، كون سالمة الالعبني البدنية و الفيزيولية أوعا و قبل كل شيئ يف لعبة كرة القدم، ملا تشهده املباريات من محاس و اندفاع 
اعا بدين هائل حبيث إن كان هناك خلل يف وظائف األعااء او األطراف و مل يشخص من قبل الفريق الط ي سيؤدي عا حمالة إىل م

 .حيمد عقباه لالعب
كما للقياسات الفيزيولوجية كذلك دور كبري يف حتديد منط العاالت اخلاصة بكل رياضة وانتقاء الناشئني حبسب أليافهم العالية   

تتم بأخذ عينة حبقنة : ، اختبار عينة من عاالت الناشئ(2551، 318أسامة رياض، ص) إىل الرياضة املناسبة و هذا مايؤكده 
 صبغ العينة مبواد معينة لتظهر لنا حتت امليكروسكوب أنواع األلياف املوجودة هبا ليحدد أخصائي  الطب الرياضي إمكانية خاصة مث

نبوغ ناشئ من عدمه، وبالتايل يتم توفري وقت املدرب والناشئ والتحاد والدولة اليت قد هتدر عل  نوعيات من الناشئني عا تصلح 
 .م لرياضة أخر  قد ينبغون فيهالنفس الرياضة، وميكن توجيهه

 .فعل  ضوء أقوال املختصني ميكننا القول بان الفرضية الثانية قد حتققت
 :اقتراحات وتوصيات   

 تسليط الاوء عل  الصفات البدين دورها األساسي يف عملية اعانتقاء يف الدراسات  -
 .اعاهتمام بفئة املوهوبني و توجيههم للرياضة املناسبة جهم -
 عاهتمام جبانب العمر البيولوجي والزمين للناشئ ومن األحسن أن يكونا متماثلنيا -
 اعابتعاد عن الذاتية يف عملية اعانتقاء و اعاعتماد عل  األسس املوضوعية  -
 .اعاعتماد عل  املستويات املعيارية اليت يقدمها الباحثون من خالل دراساهتم يف عملية انتقاء املوهوبني -
 .عل  أن املوهوب عبارة عن أملاسة تبق  خمبأ ما مل بعملية  اعاكتشاف واعانتقاءالتأكيد  -
 استعمال األجهزة احلديثة يف اعاختبارات البدنية -
 .استخدام املقاييس واعاختبارات املالئمة لكل فئة شبانية يف عملية اعانتقاء -
 .لالعبني املوهوبني وإتاحة الفرصة للومي  للمشاركةخلق جو مناسب و مكان و زمن مناسبني كذلك قبل عملية انتقاء ا -

 .التأكيد  عل  إجراء الفحوصات الطبية الالزمة خالل عملية انتقاء الالعبني -
 :قائمة المراجع والمصادر

 :الكتب
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 .،2512هاشم ياسر حسن، التطبيقات البدنية احلديثة لالع ي كرة القدم، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتم  العريب للنشر والتوزي    -
 .2551أسامة رياض،الطب الرياضي وألعاب القوة، املصارعة، املالكمة، الطبعة األوىل،مصر اجلديدة،القاهرة، -
 .2550، دار الوفاء  للطباعة،اإلسكندرية،1الناشئني يف كرة القدم،طأسس اختيار :حازم،حممد أبويوسف حممد -
موسوعة حبوث الرتبية البدنية والرياضية بالوطن العريب يف القرن العشرين، : ريسان خربيط جميد،عبد الرمحن مصطف  األنصاري -

 .2551األردن اجلزء األول، الطبعة األوىل، عمان
 .2511التكتيك يف كرة القدم، دار الدجلة، اململكة األردنية اجهامشية،عمان،األردن، موفق أسعد حممود، اعاختبارات و  -
، الطبعة األوىل،مؤسسة عامل الرياضة و (بدين، مهاري وظيفي) عادل عبد احلميد الفاضي،اعاختبارات املقننة يف كرة القدم احلديثة  -

 .2511النشر ودار الوفاء لدنيا الطباعة، 
ان مصطف ، اسرتاتيويات التدريس الفعال، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األوىل، عفاف عثمان عثم -

 . 2512اإلسكندرية،
حممد إبراهيم سلطان، دراسات تطبيقية يف تدريب كرة القدم،مؤسسة عامل الرياضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة،الطبعة  -

 2512األوىل،
 .1441،اجلزائر،4ديد للطالب،طالقاموس اجل:علي بن هاديا وآخرون -
 :المجالت والدوريات 
 .  2513،جانفي50،العدد3جملة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي، خمرب علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي،جامعةاجلزائر -
 .  2510،جانفي15،العدد3اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية، معهد الرتبية البدنية والرياضية جامعةاجلزائر -  
راشف عبد املؤمن،حتديد مستويات معيارية لبعض الصفات البدنية والتقنية لالنتقاء، ناشئني كرة قدم جزائريني، أطروحة دكتوراه،  -

 .     2510، سنة 15ق أهراس،جملة علوم وتقنيات لنشاط البدين الرياضي، العددجامعة الشريف مساعدية، سو 
 :المراجع باللغة األجنبية

- Bernard Turpin, la preparation physique, Amphora, 14 rue de l’odeon 7500 
paris,2008.  
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 للرفع من مستوى أداء السباحين(  القوة و السرعة)برنامج تدريبي على بعض الصفات البدنية  تأثير (4
   -امير خرشي  

- 3-جامعة الجزائر  –معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
هارية ،لذا اتسم التنافس لقد شهدت السباحة في العالم تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة في النواحي البدنية و الم        

بالسرعة و القوة ،ولعدم إتباع المدربين األسس العلمية في تطوير القوة و السرعة باألساليب العلمية األخرى ومنها البرامج 
التدريبية ،إرتئينا استخدام برنامج تدريبي وتبيين تأثيره على تنمية صفتي القوة والسرعة للرفع من المستوى األدائي للسباح 

 (.سنة18-16)نف أواسط ص
 :أهداف البحث 

 (.سنة18-16)التعرف على تأثير برنامج تدريبي على صفتي القوة والسرعة للرفع من المستوى السباحين  -
 :فروض البحث 

 .للبرنامج التدريبي المقترح لتنمية صفات القوة والسرعة دور في تنمية مستوى أداء السباح
 .االختبار  القبلي و البعدي بالنسبة لصفة القوة هناك فروق ذات داللة إحصائية بين  -
 .هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار  القبلي و البعدي بالنسبة لصفة السرعة -

 :تم استخدام المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث وقد اشتملت عينة البحث على مجموعتين 
 .سباح 18ويضم  نادي أولمبيك مدينة سطيف: اجملموعة التوريبية 
 .سباح18نادي الهضاب سطيف ويضم : اجملموعة الشاهدة 

وتم تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية ، كما تضمن الوسائل و االختبارات المالئمة لصفتي القوة و السرعة 
 .2117وتمت هذه الدراسة مابين جانفي و أفريل .،وتصميم المنهج والوسائل اإلحصائية

 : عاستنتاجاتا 
وجود فروق معنوية ذات داللـة إحصـائية لصـالح االختبـارات البعديـة فـي اختبـارات القـوة و السـرعة للمجموعـة  -

 .التجريبية
عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصـائية بـين االختبـارات القبليـة و البعديـة فـي اختبـارات القـوة  والسـرعة  -

 .للمجموعة الشاهدة
 تالتوصيات واعاقرتاحا

 .ضرورة تطبيق برامج  خاصة بتنمية صفتي القوة و السرعة بطريقة مدروسة علميا وتتناسب وإمكانيات السباحين - 
التأكيد على أهمية مرحلة اإلعداد البدني العام والخاص ودورهما في تطوير المستوى األدائي في تحقيق النتائج  -

 .االيجابية في السباحة
ف لتنمية مثل هذه الصفات نظرا لالستعدادات النفسية والعصبية التي يتميـز بهـا أنسب صن( سنة18-16)يعتبر عمر 

 .سباحوا هذا السن
 :مقدمة

أصبح للتدريب الرياضي مفهوم واسع يقوم عل أسس منهجية وعلمية مدروسة تستند على القواعد العلمية البحتة ،تلك التي 
الضرر البدني ، لذا فالرفع من المستوى البدني في السباحة يجب  تعود على الرياضي بالفوائد تمكنه من ربح الوقت وتفادي

 .أن يعتمد على قواعد و خصوصيات تطبق بكل إتقان ،لما لها من أهمية بالغة في تطوير تنمية القدرات البدنية لكل رياضة
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تدريبي نجد صفتي السرعة و ومن بين أهم الصفات البدنية القاعدية  للسباحين التي تحظى باهتمام خاص في البرنامج ال    
القوة اللتان ال تظهر نتائجهما إال إذا تم إخضاعهما لعمل جاد على مستوى األصناف الشبانية وصقلها جيدا بطريقة تساهم 
في تكوين السباحين الكبار حيـث تعتبـر هـذه الفئـة المخـزون الخـام الـذي يمكـن االعتمـاد عليـه للوصـول إلـى األهـداف 

دعيمها بوسائل وطرق منهجية ، وبرامج تدريبية مبنية على أسس علمية، أثناء مرحلة التدريب والتهيئة ، المنشودة عن طريق ت
وهذا ما جعلنا نفكر بشكل جدي في دراسة هاتين الصفتين  لنبين مدى تأثير برنامج تدريبي لتنمية بعض الصفات البدنية 

،معتمدين على مجموعة من الخطوات في الدراسة (سنة18-16)للرفع من المستوى األدائي للسباحين ( القوة و السرعة)
. 

 :مشكلة البحث  -1
تعتبر السباحة واحدة من األنشطة الرياضية العالمية التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة في النواحي 

و المنتخبات العالمية    لذا أتسمت السباحة الحديثة عند مختلف الفرق                  والنفسية ،البدنية و المهارية 
بالسرعة و القوة في األداء الفني الدقيق ،وهذا راجع إلى اهتمام المدربين العالميين بالتكوين الجيد للسباحين خالل مرحلة 
الناشئين على مستوى مختلف الجوانب لتطوير جميع التقنيات التي لها فعالية كبيرة فـي المنافسـات وفـق منـاهج علميـة 

 .مدروسة
السباحة من الرياضات الشائعة في الجزائر إال أن مستوى األداء لمختلف الفرق الجزائرية ال يزال منخفض  وتعد

وضعيف مقارنة بدول أخرى من حيث السرعة  و القوة البدنية للسباحين الجزائريين وهذا النقص في القدرات البدنية له 
 .إلى عدم تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات الرسمية انعكاس سلبي على الجوانب المهارية  و النفسية مما يؤدي

وهذا راجع لعدم التكوين الجيد للسباحين خالل مراحل التكوين للفئات الشبانية و ذلك لعدم إتباع المدربين لبرامج تدريبية 
ن األصناف الشبانية مبنية على أسس علمية في تطوير الصفات البدنية وكذا الجوانب المهارية خالل المراحل التكوينية أل

 .هي المصدر األساسي إلخراج  سباحين من الطراز العالي من حيث القدرات البدنية و المهارية و النفسية 
ومن خالل مشاهدتنا للعديد من المنافسات المحلية لمختلف الرابطات الجزائرية و بالنسبة لفئات الناشئين لمسنا 

ا النقص يقلص في فعاليتهم في أداء مختلف  المهارات و التقنيات الرياضية نقصا في المستوى البدني عند السباحين هذ
 .مما يؤثر سلبا على مردود السباح

 :جل هذه المشاكل دفعتنا إلى طرح التساؤالت التالية
 هل للربنامج التدري ي يف السباحة لتنمية صفيت القوة و السرعة أثر عل  املستو  أداء 

 السباحني؟ 
 :يةالتساؤعات اجلزئ
 هل للربنامج التدري ي املقرتح لتنمية صفة القوة أثر عل  مستو  أداء السباحني؟ 
 هل للربنامج التدري ي املقرتح لتنمية صفة السرعة أثر عل  مستو  اداء السباحني؟ 
  هل للربنامج التدري ي املقرتح لتنمية صفيت القوة و السرعة أثر عل  املستو  األدائي للسباحني؟ 
 العامةالفرضية /أ: 
 للربنامج التدري ي يف السباحة لتنمية صفيت القوة و السرعة أثر عل  املستو  أداء 
  السباحني 
   الفرضيات اجلزئية / ب: 
   - هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني اإلختبار القبلي و البعدي بالنسبة لصفة القوة. 
   - هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي بالنسبة لصفة السرعة. 
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   - الربنامج التدري ي املقرتح يؤثر بشكل فعال يف تنمية صفة القوة و السرعة لد  السباحني. 
 :أهداف البحث -3
 . تصميم برنامج تدريبي بهدف تنمية كل من السرعة والقوة  -1

 .تأثير برنامج تدريبي على صفة القوة للرفع من المستوى األدائي للسباحينمعرفة - -2
 .معرفة تأثير برنامج تدريبي على صفة السرعة للرفع من مستوى اداء السباح - -3
 .تجريب بعض االختبارات التي تسمح بتقييم مستوى وتطوير صفتي القوة و السرعة عند السباحين  - -4
 :أهمية البحث -4

 . برنامج تدريبي مقترح لتنمية القوة والسرعة عند السباحين منذ الصغر وضع   
 .تجريب بعض االختبارات التي تسمح بتقييم مستوى وتطوير صفتي القوة و السرعة عند السباحين

 .محاولة حل مشاكل نقص القدرات البدنية للسباحين - 
 البدني أثناء التدريبصفتي السرعة و القوة في التحضير  تحسيس المدربين بأهمية - 

 :أسباب اختيار الموضوع  -1
 ).قرب الباحث من أفراد العينة(سهولة الحصول على العينة  -
 .الميل الشخصي لهذا الموضوع -
 .توفر المراجع في مثل هذه المواضيع -
 :تحديد مصطلحات البحث-6

 :الربنامج التدري ي
تفصيلية من الواجب القيام بها لتحقيق الهدف ، لذلك نجد أن البرنامج هو يعرف بأنه الخطوات التنفيذية في صورة أنشطة 

 .أحد عناصر الخطة وبدونه يكون التخطيط ناقصا
 :التدريب الرياضي   

عملية تربوية منظمة مخططة طبقا لمبادئ و أسس علمية تهدف إلى تطوير القدرات البدنية و المهارية        و الخططية و 
 (1).مستوى عال من اإلنجاز في النشاط الرياضي المعرفية لتحقيق

 :القوة  
 .وهي قابلية العضلة أو مجموعة عضلية على توليد أقصى قوة وبسرعة معينة وفي موضع معين وفي اتجاه معين

 :السرعة   
 وهي القدرة على أداء حركات اللعب المطلوبة بسرعة مناسبة لكل منها

 :السباحة
 .المائي المجال في نشاط أي الفرد ممارسة يستطيع ال إتقانها لها وبدون األول األساس وتعتبر المائية الرياضات أنواع إحدى 

 األفقي الجسم الوسط المائي ووضع حيث من األخرى الرياضية األنشطة باقي عن طبيعتها في السباحة رياضة وتختلف    
 .الرأس والرجلين وحركة الذراعين ضربات من المركب الحركي التنفس واألداء عملية وانتظام الماء على

 :الدراسات السابقة واملشاهبة -
برنامج تديبي مقترح للياقة البدنية واألداء المهاري وتأثيره على الكفاءة "  :م بعنوان2552دراسة عال حسن حسني أبو العال 

 "البدنية وبعض المتغيرات النفسية لناشئات كرة اليد

                                                                 
  

(1)
السباطي .د  ارف ، اإلسكندرية ،: أمر اهلل أمحد  طبيقاته، منشأة املع رياضي وت  .01، ص 1..2أسس وقواعد التدريب ال
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 21البعدي لمجموعة واحدة اشتملت عينة البحث على  –استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم القياس القبلي    
 .العبة اخترن بالطريقة العمدية من ناشئات كرة اليد

المهاري وكان الهدف من الدراسة هو التعرف على تأثير البرنامج التدريبي المقترح عل كل من اللياقة البدنية األداء    
 الكفاءة البدنية بعض المتغيرات النفسية

وتمثلت نتائج الدراسة في كون البرنامج التدريبي قد أثر تأثيرا إيجابيا على جميع المتغيرات قيد البحث حيث وجدت    
 .لصالح القياس البعدي 1.11فروق داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي عند مستوى 

  :الثانية الدراسة  -
- 2552-كلية الرتبية الرياضية  –عثمان عدنان البيايت ،جامعة املوصل : األستاذ
تدريبات القوة باستخدام اعانقباض العالي الثابت واملتحرك واملختلط يف بعض أوجه القوة العالية واملتغريات الوظيفية  اثر :العنوان

 .لد  عاع ي كرة اليد الناشئني
 :بالتساؤعات اآلتيةوحتددت مشكلة البحث 

هل يكون اعاعتماد يف التدريب لتطوير بعض أوجه القوة العالية لالع ي كرة اليد الناشـئني علـ  اعانقبـاض العاـلي  -
 الثابت أم املتحرك أم املختلط ؟

رات التنفس عدد م)ما هي التغريات الوظيفية املصاحبة لتدريبات القوة باعانقباضات العالية واملتمثلة يف هذا البحث بـ -
 ؟(والاغط والنبض 

 .إن الباحث يريد اإلجابة عل  هذه التساؤعات من خالل جتريب تدريبات القوة باعانقباض العالي الثابت واملتحرك واملختلط -
 :الدراسة الثالثة-  

 .-رسالة ليسانس-"   سفيان حمبة ، بالل بردع"  للطلبة
 ( سنة14-10)ع ي كرة القدم اقرتاح برنامج لتدريب السرعة لد  عا: العنوان

 هل الربنامج التدري ي له تأثري إجيايب يف تنمية صفة السرعة لد  هذه الفئة؟ -: التساؤالت  
 .إن الربنامج التدري ي املقرتح له األثر الكبري يف حتسني مردود الالعبني خصوصا صفة السرعة -: النتائج 

واحد من القوة وهو القوة املميزة السرعة،أما الدراسة الثانية فقد أعتمد الباحث يف إن الدراسة األوىل أهتم الباحث فيها عل  نوع 
تنمية القوة عل  أوجه اعانقباض العالي فقط، أما الدراسة الثالثة فقد أعتمد فيها الباحث عل  دراسة وتنمية الصفات و عناصر 

ة صفة السرعة لد  تالميذ الطور الثانوي، أما الدراسة الرابعة فتناول اللياقة البدنية ككل، أما الدراسة الرابعة فقام الباحث عل  دراس
 ( .14-10)فيها الباحث صفة السرعة عند عاع ي كرة القدم سن

إن ما نالحظه عل  هذه الدراسات السابقة أهنا دراسات غـري شـاملة وإمنـا اقتصـرت علـ  بعـض اجلوانـب،وعل  بعـض  
 .بني أثر برنامج تدري ي عل  صفيت القوة و السرعة  للرف  من املستو  األدائي للسباحنيالرياضات مما دفعنا إىل إجراء دراسة ت

  
 :اجراءات البحث -
 .استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث: املنهج املتب  -1
 : جمتم  البحث وعينته -2

 .سباح من نادي املبيك سطيف 18تام : اجملموعة التوريبية 
 .سباح من نادي اجهااب سطيف 18تام : الشاهدة اجملموعة 

 :مجاالت البحث 
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 لقد تم تطبيق االختبارات القبلية والبعدية وكذلك تطبيق الوحدات التدريبية المقترحة  :المجال المكاني
 .في مسبح سطيف

 في  2116/2117تم إجراء الدراسة وتطبيق البرنامج واالختبارات في الموسم الرياضي  :المجال الزمني
 (. 2117-11-2116/11-13-14)الفترة الواقعة ما بين 

 : االختبار األول -أ
 .مرت  35اختبار السرعة ملسافة 

 : الهدف    
 .مرت 35قياس السرعة ملسافة 

 :الوسائل المستعملة    
 ملعب  -
 صفارة  -
 (كرونومرت)ميقايت  -
 بطاقة تسويل  -

 :وصف االختبار   
 .مرت35يقف السباح  عند خط البداية لينطلق باقص  سرعة عند مساع صافرة اعانطالق ليتوقف عند مسافة 

 :االختبار الثاني-ب
 .اختبار القوة  

  قياس القوة  :الهدف
 : الوسائل املستعملة

 .كلغ  3كرات طبية بوزن   -     
 صفارة  -
 .شريط قياس -
 .أرضية مسطحة -
 .بطاقة تسويل -

 :وصف االختبار
 .مرت 3مرت وعرضه 25باستخدام األرضية املسطحة يتم ختطيط رواق طوله 

 .يقوم السباخ بقذف الكرة الطبية  من بداية خط الرواق ، حماوعا تسويل أقص  مسافة ممكنة داخل الرواق
 :التسجيل 
 .طبية داخل املمرحتسب أكرب مسافة اليت قطعتها الكرة ال -
 :األسس العلمية عاختبارات الدراسة.تسول أفال حماولة من جمموع حماولتني -

 اعاختبار صدق: 
وهذه الطريقة تعتمد على عرض االختبار على مجموعة من المحكمين "اعتمد الباحث على طريقة آراء المحكمين    

مشهود لهم بخبرة وتجربة كبيرين في المجال الذي وضع له االختبار، حيث تؤخذ آرائهم ثم يعدل االختبار على حسب 
 13".ارتوجيهاتهم، إن هذه الموافقة تعتبر دليال على صدق االختب

                                                                 
13
 2119م، ص1002، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،2، ط2الحميد اسماعيل، محمد صبحي حسانين، رباعية كرة اليد الحديثة، جكمال عبد  
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 ( 17)ومن هذا المنطلق  قام الباحث بعرض االختبارات على لجنة من المحكمين عدد أفرادها    
 ثبات اعاختبار: 

ثبات االختبار يعني أن تعطي االختبارات نفس النتائج إذا ما أعيد االختبار على نفس األفراد وفي نفس الظروف، وعلى    
الختبار وإعادة تطبيقه إليجاد معامل ثبات االختبار، ولقد تم تطبيق االختبار هذا األساس استخدم الباحث أسلوب تطبيق ا

ناشئين من نفس الفريق حيث تم استبعادهم فيما بعد من عينة البحث وكان الفاصل الزمني بين التطبيق األول  17على 
االختبارات وأظهرت النتائج والثاني أسبوع واحد، وبعدها قام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون ليبين نتائج 

االحصائية أن هناك عالقة ارتباطية عالية في االختبارات المستخدمة قيد الدراسة مما يؤكد ثبات االختبارات ونتائج الجدول 
 .توضح ذلك( 17)رقم 

 
 
 

 القيمة اجلدولية معامل اعارتباط القياس البعدي القياس القبلي وحدة القياس اعاختبارات 

ــس ع س ـ ـــع ـ  ـ

  5.455 0.26 5.58 0.40 5.57 ثانية م 35اجلري 

رمي الكرة  5.45
 الطبية

 

 مرت

 

7.82 

 

0.33 

 

7.81 

 

0.42 

 

5.822 

 (11)الجدول 
  المستخدمة قيد الدراسة نتائج معامل االرتباط بيرسون لثبات االختبارات البدنية

أن معامل االرتباط بين القياسين القبلي والبعدي لصفتي السرعة والرشاقة هو على التوالي ( 17)يتضح من الجدول    
عند مستوى الداللة ( 1.71)ب وهو أكبر من القيمة الجدولية المقدرة  1+وبالتالي فهو يقترب من ( 1.842، 1.911)
 .ط قوي وثبات تلك االختباراتمما يدل على أن هناك ارتبا( 6)ودرجة حرية ( 1.11)
 :الدراسة األساسية -3
 :القياس القبلي -4-1
 .م31قام الباحث بإجراء القياسات القبلية والتي اشتملت على الطول والوزن واختبار الجري    

 
القوانني  بعد تبويب البيانات يف جداول قام الباحث بتحليل البيانات وتفسري نتائوها انطالقا من :الدراسة اإلحصائية -8

 :اعاحصائية التالية
 المتوسط الحسابي* 
 :االنحراف المعياري* 
 ".كارل بيرسون"معامل االرتباط البسيط * 
 .ستيودنت تستخدم ملعرفة الفرق بني اعاختبار القبلي والبعدي يف كل عينة" ت"اختبار الدعالة * 
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 لبعدي والبعدي للعينتين وكذلك تستعملستيودنت لمعرفة الفرق بين االختبار ا" ت"اختبار الداللة *     
 .في معرفة مدى التجانس بين العينتين الضابطة والتجريبية       

 :نتائج البحث -9
 :عرض ومناقشة نتائج اعاختبارات القبلية والبعدية لعينيت البحث الاابطة والتوريبية 4-1

 اختبار السرعة للموموعة التوريبية

للمجموعة التجريبية بين االختبار ( السرعة)الفروق اإلحصائية ومستوى الداللة لنتائج االختبار األول    ( :2)اجلدول رقم
 .القبلي و البعدي

يتضح لنا من مقارنة النتائج أن المتوسط الحسابي للعينة التجريبية لالختبار القبلي كان يساوي ( 2)من خالل الجدول رقم 
ن المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لنفس أ،كما يتضح لنا أيضا من خالله  1.18،واالنحراف المعياري يساوي  3.74

المحسوبة عند درجة الحرية أو مسـتوى (   T)، وبحساب  1.21ي هو ، أما االنحراف المعيار  3.43العينة يساوي 
 . 1وجدناها تساوي  1.11الداللة 

المجدولة ( T) المحسوبة أكبر من (  T)نجد ان   1.74المجدولة التي تساوي (  T)المحسوبة مع  (  T)وبمقارنة 
 .مما يدل أن النتائج ذات دالة إحصائية

 التوريبيةاختبار القوة للموموعة 
للمجموعة التجريبية بين االختبار ( القوة)الفروق اإلحصائية ومستوى الداللة لنتائج االختبار الثالث ( :3)اجلدول رقم  

 .القبلي و البعدي
، واالنحـراف المعيـاري  9.42يتضح لنا ان المتوسط الحسابي في االختبـار القبلـي يسـاوي ( 3)من خالل الجدول رقم

، وبعد  1.24، و االنحراف المعياري يساوي  11.11كان يساوي ، أما المتوسط الحسابي لالختبار البعدي ف1.13
 . 2.72المحسوبة التي وجدناها تساوي (  T)تحديد 

المتوسط  عدد العينة  نوعية االختبار
 الحسابي

 T االنحراف المعياري
 الجدولية

T   
 المحسوبة

مستوى               
 1.11الداللة 

 1.18 3.74 18 االختبار القبلي
 

1.74 
 
1 

ذات داللة 
 إحصائية

 1.21 3.43 18 االختبار البعدي
ذات داللة 

 إحصائية

المتوسط  عدد العينة  نوعية االختبار
 الحسابي

 T االنحراف المعياري
 الجدولية

T   
 المحسوبة

مستوى               
 1.11الداللة 

 1.13 9.42 18 االختبار القبلي
1.74 2.72 

ذات داللة 
 إحصائية

 1.24 11.11 18 االختبار البعدي
ذات داللة 

 إحصائية
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وجدنا أن    1.11عند مستوى الداللة 1.74و التي تساوي (  T) الجدولية  (  T)المحسوبة مع ( T)وبمقارنة  
المحصل عليها ذات داللة إحصائية ، ما يدل على وجود فروق الجدولية ،ويعني ذلك أن النتائج ( T) المحسوبة أكبر من 

 .معنوية بين نتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية في اختبار القوة
 اختبار السرعة للموموعة الشاهدة

للمجموعة الشاهدة بين االختبار القبلي ( السرعة)الفروق اإلحصائية ومستوى الداللة لنتائج االختبار األول ( :2)اجلدول رقم
 .البعدي و

يوضح هذا الجدول مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الشاهدة و الذي تحصلت فيه في االختبار القبلي 
 3.18، في حين تحصلت على متوسط حسابي قدره  1.14، وانحراف معياري قدر بـ 3.61على متوسط حسابي قدره 
 .البعدي في االختبار  1.11،وانحراف معياري مقدر بـ 

نجد أنها غير  1.11الجدولية  عند مستوى الداللة ( T) ، وبمقارنتها مع القيمة 1.62المحسوبة  ( T) وبلغت قيمة 
 .دالة إحصائية ،وهو ما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي و البعدي في السرعة

 اختبار القوة للموموعة الشاهدة

 
للمجموعة الشاهدة بين االختبار القبلي و ( القوة)الداللة لنتائج االختبار األول الفروق اإلحصائية ومستوى ( :0)اجلدول رقم

 .البعدي
أما بالنسبة لالختبار البعدي  9.92نجد أن قيمة المتوسط الحسابي لالختبار القبلي يقدر بـ( 1)من خالل الجدول رقم 

 1.71بالنسبة لالختبار القبلي نو  1.69ي بـ ، فيما تقدر قيمة االنحراف المعيار  11.13فيقدر المتوسط الحسابي بـ 
 .بالنسبة لالختبار البعدي 

المتوسط  عدد العينة  نوعية االختبار
 الحسابي

 T االنحراف المعياري
 الجدولية

T   
 المحسوبة

مستوى               
 1.11الداللة 

 1.14 3.61 18 االختبار القبلي
1.74 1.62 

غير دالة 
 إحصائية

 1.11 3.18 18 االختبار البعدي
غير دالة 
 إحصائية

المتوسط  عدد العينة  نوعية االختبار
 الحسابي

 T االنحراف المعياري
 الجدولية

T   
 المحسوبة

مستوى               
 1.11الداللة 

 1.69 9.92 18 االختبار القبلي
1.74 1.41 

غير دالة 
 إحصائية

 1.71 11.13 18 االختبار البعدي
غير دالة 
 إحصائية
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 )فمن خالل هذه النتائج تالحظ وجود فرق طفيف جدا ال يكاد يمثل بالنسبة لالختبارات البعدية ،وقد أكدت ذلك قيمة 
T ) وهي قيمة غير دالة إحصائية النها اقل من   1.41المحسوبة المقدرة بـ(T  ) الجدولية عند مقارنتها عند مستوى

 .، وهذا ما يدل على أنه ال توجد فروق كبيرة بين النتائج القبلية و البعدية في اختبار القوة 1.11الداللة 
 :مناقشة النتائج

ع ومن خالل النتائج المتحصـل عليهـا جـراء القيـام باالختبـارات التـي شـملت اختبـار السـرعة واختبـار القـوة المسـتعملة مـ
 (.1)إلى ( 1)المجموعتين التجريبية والشاهدة التي دونت في الجدول من 

سنقوم بمناقشة النتائج المحصل عليها في ضوء ما تطرق إليه العلماء واألخصائيون في هذا المجال والتحليل اإلحصائي لها 
. 

وعة التجريبية تحصلت على نتيجة بحيث أن المجم( 2)بالنسبة للمجموعة التجريبية ،و التي هي مدونة في الجدول رقم 
كمتوسط حسابي في االختبار البعدي ، ليحدث فروق معنوية   3.43كمتوسط حسابي في االختبار القبلي ،ونتيجة   3.74

، في حين تحصلت المجموعة الشاهدة في نفس ( 1.74<1)الجدولية ( T)المحسوبة على ( T)دالة إحصائيا لصالح 
كمتوسط حسابي في االختبار البعدي ،دون   3.18وسط حسابي في اختبار القبلي ،ونتيجة كمت  3.61االختبار على نتيجة 

و المدونة في الجدول ( 1.74>1.62)الجدولية ( T)المحسوبة على ( T)إحداث فروق معنوية دالة إحصائيا لصالح 
 ( .4)رقم 

مطبـق علـى المجموعـة التجريبيـة علـى عكــس فهـذه النتـائج تفسـر لنـا أثـر البرنـامج التـدريبي المقتــرح لتنميـة السـرعة و ال
 .المجموعة الشاهدة التي لم تخضع لهذا البرنامج 

كمتوسط حسابي   9.42نفس األمر يحدث في نتائج اختبار القوة حيث كانت المجموعة التجريبية قد تحصلت على نتيجة 
( T)فروق معنوية دالة إحصائيا لصالح  كمتوسط حسابي في االختبار البعدي ،محدثة  11.11في االختبار القبلي ، ونتيجة 

علـى عكـس المجموعـة الشـاهدة التـي ( 3)والمدونة فـي الجـدول رقـم (1.74<2.72)الجدولية ( T)المحسوبة على 
كمتوسط حسابي في االختبار البعدي ،   11.13كمتوسط حسابي في االختبار القبلي ،ونتيجة 9.92تحصلت على نتيجة 

،والمدونة في ( 1.74>1.41)الجدولية ( T)المحسوبة على ( T)دالة إحصائيا لصالح  لتفسر عدم حدوث فروق معنوية
 .(1)الجدول رقم 

مـن خــالل النتــائج المتحصـل عليهــا ،و التــي أحــدثت فـروق معنويــة دالــة إحصــائيا لصـالح المجموعــة التجريبيــة ،عكــس 
ترح لتنمية القـوة للرفـع مـن المسـتوى األدائـي فـي المجموعة الشاهدة في اختبار القوة ، تبرز أثر البرنامج التدريبي المق

 .السباحة 
 :اعاستنتاجات

بعد دراستنا لموضوع بحثنا توصلنا إلى النتائج الخاصة باالختبارات ،حيث وجدنا تطابق ملموس بين النتائج والفرضيات 
بالفرضـيات ،وذلـك اسـتنادا إلـى األرقـام انطالقـا مـن نتـائج  اختبـار السـرعة واختبـار القـوة ،ومقارنتهمـا . المطروحة سابقا 

( 3)و(2)المستنتجة من خالل حساب المتوسطات الحسابية ،وكذا الدالالت اإلحصائية المتحصل عليها في الجداول 
و ( 1) )على التوالي ( T)واللذين يبينون داللة الفروق لالختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية ، حيث بلغت قيمة 

الجدولية نجد أنها معنوية وذات داللة إحصائية وهذا ما يدل على وجود فروق معنوية ظاهرة )( مقارنتها مع ،وب( 2.72)
 .لصالح االختبار البعدي 
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و التي لم تحدث أي ( 1)و( 4)أما النتائج المحصل عليها في نفس االختبارات للمجموعة الشاهدة والمبينة في الجداول 
هذا راجع لعدم إخضاعها للبرنامج التدريبي المقترح  و التي عملت وفق طريقتها التدريبية فروق معنوية دالة إحصائيا ،و 

 .المعتادة
 :مقابلة النتائج بالفرضيات

والتـي أحـدثت فـروق معنويـة دالـة إحصـائيا للمجموعـة التجريبيـة فـي ( 3)،(2)مـن النتـائج المحصـل عليهـا فـي الجـداول 
بـأن للقـوة دور فـي تحديـد وضـعيات االرتكـاز : " مع الدكتور بسيوني حيـث يقـول اختبارات القوة والسرعة وهذا ما يتفق

بأن السرعة تعتبر أحد عوامل :" وهذا ما يحقق الفرضية األولى ،وكذا مع الدكتور مفتي إبراهيم حماد الذي يقول " واالرتقاء 
 .،وهذا ما يحقق الفرضية الثانية" نجاح العديد من المهارات الحركية 

ل ما سبق ذكره إن التحاليل اإلحصائية قد بينت صدق الفرضيات الجزئية وهذا ما يعني صدق الفرضية العامة و ومن خال
-16)المتمثلة في أن للبرنامج التدريبي المقترح لتنمية صفتي السـرعة و القـوة أثـر علـى المسـتوى األدائـي للسـباحين 

 (.سنة18
 :املراج 
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 الضغوط النفسية على الالعب وأثرها على أدائه الرياضي (8
 عريق لطيفة/ د
 (جامعة الوادي)

 
 :الملخص

حيث مت التطرق لكل من مفهوم الاغط النفسي  ،هتدف هذه الدراسة حملاولة التعرف عن تأثري الاغوط النفسية عل  أداء الالعب 
والصحة النفسية، مث تصنيف الاغوط وأهم أسباهبا وأعراضها، وكذا مراحل عملية الاغط النفسي، وكيف نقوم حبسابه، وأخريا 

 .التعرف عل  تأثري الاغوط النفسية عل  أداء الالعبني
، (الصحية)وتوصلت الدراسة إىل أن الاغط النفسي له عدة أسباب وعوامل منها البيئية والوظيفية واعاجتماعية وحىت الوراثية        

فهو خيل باعاتزان العقلي واجلسمي للفرد بسبب تأثريه عل  عدة هرمونات يف اجلسم وبالتايل تؤثر إفرازات هذه اجهرمونات عل  أداء 
سم فتصبح عا تؤدي وظيفتها عل  الشكل األمثل، كما أن الاغط النفسي لالعب سواء قبل املنافسة أو أثنائها بعض األعااء باجل

يؤثر عل  سلوكه وأدائه الرياضي مما يؤدي به إىل احلصول عل  نتائج غري مرضية بالرغم من كل اجلهود واإلمكانات املبذولة لتحقيق 
 .أفال النتائج

 .األداء الرياضي-الظروف اعاجتماعية -الظروف األسرية -اغوط النفسيةال :المفاهيم المفتاحية 
La pression psychologique  chez le joueur et son impact sur sa performance athlétique  

Résumé: 

       Cette étude vise à essayer d'identifier l'effet de la pression psychologique sur la 

performance du joueur, on a prie le concept de stress psychologique et la santé psychologique, 
la classification des pressions et les causes et les symptômes les plus importants, ainsi que les 

étapes du processus de stress psychologique, et comment nous l' avons calculé, et enfin 
d'identifier l'impact de la pression psychologique sur les performances des joueurs.  
       L'étude a révélé que le stress psychologique a plusieurs causes et facteurs environnemental, 

fonctionnelle, sociale et même génétique (santé), son effet  a l'équilibre mental et physique  de 
L' individu en raison et son influence sur plusieurs hormones dans le corps et ainsi les 

sécrétions de ces hormones affectent la performance de certains membres du corps ne se 
fonctionne pas sur la forme optimale , aussi que  la pression psychologique du joueur  soi avant 
ou pendant la compétition affecte son comportement et performance sportive, ce qui conduit à 

des résultats insatisfaisants malgré tous les efforts et les possibilités d'obtenir les meilleurs 
résultats. 

mots clés: Pressions psychologiques - Conditions familiales - Conditions sociales - 

Performance sportive. 
 

 :مقدمة
متارس الظروف والعوامل اخلارجية يف حياة اإلنسان ضغطا كبريا، إذ تؤدي به إىل الوصول ملرحلة اعانزعاج والقلق والتوتر، مما       

يؤثر سلبا عل  مزاجه النفسي وحىت الفسيولوجي، لذلك كان العامل النفسي يف حياة الفرد سببا كبري يف حدوث عدم اعاتزان وظهور 
 .تكون خاطئة تؤثر حىت عل  احمليطني به فقد يصل األمر للصراخ أو اعاعتداء والارب أو حىت أكثر من ذلكتصرفات غالبا ما 

ومما يزيد من حدة الاغوط النفسية اليوم هو متطلبات احلياة السريعة اليت جعلت األفراد كل حياول حتقيق رغباته وأحالمه عل        
حساب قدرته اجلسمية والعقلية واملالية، ومن األفراد الذين يقعون ضحية للاغط النفسي بكثرة هم فئة الالعبني الرياضيني، ويف كثري 

كون أسباب هذه الاغوط بعيدة عن مكان التدريب أو اللعب، بل يكون الاغط من األسرة اليت ينتمي إليها الالعب من األحيان ت
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خاصة م  تزايد اعاهتمام اليوم بالرياضة وحماولة األهل حتقيق أحالمهم وتطلعاهتم من خالل هذا اعابن الذي ميارس أحد الرياضات  
 .  حساب دراسته لاللتحاق بالتدريبكاجليدو أو كرة القدم وإن كان األمر عل

 فما هي أهم أسباب اليت تا  الالعب حتت الاغط النفسي؟ -      
 وما هي نتائج الاغوط النفسية عل  أدائه الرياضي؟ -      

 :تتمثل يف: تحديد المفاهيم: أوال
من واق  الاغط وإجهاد اآلعات وما  (املثار)إن مصطلح الاغوط والااغط مصطلحات فيزيائية إعا أن نقل : الضغط النفسي -1

إىل اإلنسان مما أد  إىل شيوع هذا املصطلح، وم  األيام وكثرة اعاستخدام أصبح ( املثار)يقود إليه من ردود أفعال سيئة، ونقل هذا 
 .14ملن عا يعرف التاريخ يظن وكأن هذا املصطلح هو ابن شرعي وغري مقحم عل  جمال علم النفس

 .15استوابة انفعالية ملوقف معني: ويعرف البعض الاغط عل  أنه      
كما يشري مصطلح الاغط النفسي إىل وجود عوامل خارجية حتدث لد  الفرد إحساسا بالتوتر الشديد، وعندما تزداد شدة        

الة من التوتر النفسي الشديد حيدث هذه الاغوط قد يفقد الفرد قدرته عل  اعاتزان والتكيف ويغري منط سلوكه وشخصيته أو هو ح
بسبب عوامل خارجية تاغط عل  الفرد وختلق عنده حالة من اختالف التوازن واضطراب يف السلوك، وأن الاغوط بصورة عامة 
 هي نتيوة التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إىل إجياد اجتاهات جديدة تشكل عبئا عل  قابليات اجملتم ، فالتغري احلااري حيمل يف
طياته آفات تستهدف النفس البشرية وزيادة التطور حتمل النفس اعبئا إضافية ينتج عنها زيادة يف الاغوط وهذا ينعكس عل  احلالة 

 . 16ية واعاجتماعية والنفسيةالبدنية والعقل
عب وكل من املدرب تلك الاغوط املرتبطة بالعالقات املتشابكة واملركبة بني الال" بالضغوط في المجال الرياضيويقصد        

الرياضي واإلداري الرياضي ومجاهري املتفرجني يف املنافسات الرياضية، وخاصة من املتعصبني ووسائل اإلعالم الرياضي وغريهم ممن جهم 
أو التشوي  عالقة باحمليط الرياضي، وما قد يرتبط بنوعية هذه العالقة من انتقاد أو دكتاتورية أو عدم التقدير الكايف أو عدم التحفيز 

 . 17"أو حماولة املطالبة بتحقيق مستو  طموحات مغالة فيها
هي التوافق التام بني الوظائف اجلسمية املختلفة، م  القدرة عل  مواجهة الصعوبات العادية احمليطة : الصحة النفسية -2

 .18باإلنسان، وم  اإلحساس اعاجيايب بالنشاط والقوة واعاجيابية
رد فعل طبيعي جملموعة من الدواف  أثناء التدريب : السلوك الرياضي بأنه أحمد أمين فوزييعرف : السلوك الرياضي -3

واملنافسات وليس سلوًكا تلقائًيا، وهذا السلوك دائًما غرضي إذ يتوه حنو أهداف رياضية معينة تظهر يف إشباع حاجة أو أكثر من 
 .19احلاجات النفسية للشخص الرياضي

 : تصنيف الضغوط: ثانيا
 :الاغط إىل (Morse & Furst,1979) مورس وفورستتصنيف يصنف         

                                                                 
 :حمل من موقع9 22ص9 كيف نواجه الضغوط النفسية9 محمد حسن غانم 14

www.kotobarabia.com 
 :مقال منشور على الموقع 15

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/801-psychological-stress-in-the-field-of-sports.html 

بحث تجريبي على عينة من العبي ) الضغوط النفسية لدى العبي أندية الدرجة األولى بكرة القدم 9خالد أسود اليخ، نعمان هادي عبد عليمضر عبد الباقي سالم،  16

 1629ص 9 مجلة كلية التربية األساسية ببابل(9 1021، آيار 2العدد 9 )(أندية الدرجة األولى في محافظات الفرات األوسط بكرة القدم

 :مقال منشور على الموقع 17

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/801-psychological-stress-in-the-field-of-sports.html 
 29-3ص ص9 92.21 مكتبة النهضة9 القاهرة9 أسس الصحة النفسية9 عبد العزيز القوصي 18

19
 :مقال منشور على الموقع 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442652889278588&id=198532877023925  
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وتشتمل عل  الاغوط النامجة عن عوامل خارجية كالتلوث الكيميائي والاوضائي واإلشعاعي  :الضغوط الفيزياوية -1
 .وختتلف يف شدهتا وقوة تأثريها

اعاجتماعية وهذه يصعب جتنبها وتسبب حرجًا نفسياً وتشتمل وحتدث نتيوة تعامل الفرد م  البيئة  :الضغوط االجتماعية -2
 .عل  ظروف العمل أو فقدان شخص وكذلك تكرار األحداث السارة

 .20اإلحباطوتشتمل عل  الاغوط النامجة عن املواقف اليت ترتك آثارًا مباشرة من التوتر الشديد نتيوة : الضغوط النفسية -3
 :أسباب الضغوط النفسية: ثالثا

 :ختتلف األسباب اليت تؤدي لإلصابة بالاغوطات النفسية، نذكر منها       
 .تغريات احلياة بشكٍل عام فعدم انتظام احلياة يولِّد توترًا وانزعاجاً  -1
الاائقات املالية، حيث إن اإلنسان حيتاج إىل املال من أجل تغطية متطلبات احلياة، ولكن عند عدم توفر هذا املال لسبب ما  -2

 .فإنه يشعر بالاغط النفسي
العمل، يعترب العمل ومشاكله من أكثر األسباب اليت تسبب الاغط النفسي للشخص، حيث إَن كل شخص حياوِل إبراز  -3

 .ل التثبيت يف العمل أو التقدم فيهاألفال من أج
املشاكل األسرية، فاملشاِكل اليت حتدث يف األسرة سواء كانت بني الوالدين أو بني اإلخوان واألخوات تؤثر سلبًا عل   -4

   .21الشخص
ليت من األسباب أو العوامل ا( 1448عالوي، )ذكر : إلىأسباب الضغوط النفسية في المجال الرياضي  وميكن حصر        

 :شأهنا أن تزيد من الاغوط الواقعة عل  كاهل الفرد الرياضي هي
 .ضغوط عملية التدريب -
 .ضغوط املنافسات الرياضية -
 .ضغوط املدرب أو اإلداري الرياضي -
 .الاغوط اخلارجية -
 .22عدم التوازن بني ما يدركه الرياضي وما مطلوب منه يف البيئة وبني ما يدركه هو من قدراته -

 :تتمثل يف: أعراض الضغط النفسي: رابعا
حيدث تغريات كثرية يف اجهرمونات اليت تسيطر عل  احملور الوطائي الكظري، يسيطر  حيث: يؤثر الضغط النفسي على الجسم -1

ن، فعل  سبيل اجلزء األول من هذا احملور، أي غدة اجهيبوثاعاموس، عل  الغدة النخامية يف الدماغ اليت حتث الغدة الكظرية يف البط
الذي يعرف اليوم باسم )املثال تؤدي يف حاعات الاغط النفسي الشديد كميات من هرمونات التوتر الكظرية يف الدم كاألدرينالني 

اليت تتوافر عادة م  حاعات املفاجأة، القلق، ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ( قاتل أو اهرب)إىل ردة الفعل ( اعابينيفرين
  .23سكر الدم، التعرق، اعامحرار، فقدان الشهية، اضطراب النوم وتراج  النشاط اجلنسيارتفاع 

 -تعرق -نفس ضحل وسري  -نبض قلب سري  فوائي وقوي -تشنج عالي: ردات الفعل الجسدية عند الشعور بالضغظ -2
 -صداع -قلق - النوممشاكل يف -تعب معوي -ضعف أو رجفان عالي -تغري يف الشهية -حذر شديد -توس  بؤبؤ العني

                                                                 
20

 .263ص. مرجع سابق .خالد اسود اليخ، نعمان هادي عبد عليمضر عبد الباقي سالم،  
21

 :حمل من الموقع (.وعالجهأسبابه )الضغط النفسي . سناء الدويكات 

http://mawdoo3.com/%D8%A  

 
22
 :مقال منشور على الموقع 

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/801-psychological-stress-in-the-field-of-sports.html 
23

 .3ص. 3102. دار المؤلف، الرياض. زينب منعم: ترجمة .الضغط النفسي. غريغ ويلكنسون 

http://mawdoo3.com/%D8%25A
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إمساك أو  -آعام وأوجاع ورعشات حادة -تعب صدري -رغبة متكررة يف التبول -مشاكل يف اجهام -ضعف يف األطراف
تنميل  -آعام يف الظهر -شعور مستمر بعدم اعارتياح والتململ -تفاقم حاعات التعب واألمل اليت تعاين منها -تعب وضعق -إسهال

 .24اضطراب يف املعدة -نشفان يف الفم واحللق -يف القدمني أو اليدين
واعاكتئاب، واعانسحاب، واملخاوف املرضية، والصمت  -فقدان الشهية أو الشره املرضي: ردات فعل اجتماعية انسحابية مثل -3

 .25اعانتقائي
مراحل مرتابطة إىل أن عملية الاغط متر بأربعة ( Mescrath,1970) مكراثأشار : مراحل عملية الضغط النفسي: خامسا
 :هي
يف هذه املرحلة من عملية الاغط حيدث أن يكون هنالك بعض أنواع من املطالب الواقعة عل  كاهل  :المطلب البيئي- 1

الالعب أو املدرب، وقد تكون هذه املطالب نفسية أو بدنية، زمن األمثلة عل  ذلك أن حياول الالعب تسويل رقم شخصي جديد 
 . 26مرتف  أمام اجلمهور املتفرجني أو النقاد أو اإلداريني أو حياول الظهور مبستو 

حيث خيتلف األفراد فيما بينهم بالنسبة إلدراك املطالب البيئية فيشعر فرد ما بأن قدراته وإمكاناته تفي  :إدراك مطلب البيئي- 2
د فردًا أخر يؤد  نفس املطلب بالتهديد ما يطلب منه، مما يشعر باملتعة إلقناعه بإمكانية الوفاء مبا هو مطلوب منه من حيث جن

 .27إلدراكه بعض قدراته وقله إمكانياته عل  األداء اجليد
هذه املرحلة تتامن اعاستوابة البدنية والنفسية ألدراك املطلب البيئي، فإذا كان هذا اإلدراك مهدد  :االستجابة والضغط- 3

أي )أو تكون تنشيط فسيولوجي مرتف  ( أي حالة قلق معريف)ة سلبية للفرد فاعاستوابة تكون حالة القلق مصحوبة مبشاعر معرفي
باإلضافة إىل حدوث بعض اعاستوابات األخر  مثل زيادة التوتر العالي والتغري ( بدين –معريف )، أو كالمها معا (حالة قلق بدين

 .28يف القدرة عل  الرتكيز
قي أو العالي لالعب الذي يق  عليه الاغط، فإذا كان إدراك هذه املرحلة هي مرحلة السلوك احلقي :النتائج السلوكية- 4

الالعب للمطالب مهددًا له فقد يتأثر أداء الالعب بصورة سلبية، وعل  العكس من ذلك إذا كان إدراك الالعب للمطلب الواق  
 .29عل  كاهله غري مهدد له فقد يؤثر ذلك عل  أداء الالعب بصورة إجيابية

 : النفسي كيف نحسب الضغط: سادسا
 :ميكن حساب الاغط النفسي عن طرق مج  املتغريات اآلتية      

عل  الصعيد اجلسدي، العاطفي، اعادراكي )استوابتنا جهذه الظروف  +ظروف قد تؤدي إىل الاغط  =مستو  الاغط النفسي
 .30(هل تشعرنا بسعادة، حبزن، بقلق، أم أهنا عا حتدث أي فرق يف حياتنا)أمهية هذه الظروف يف حياتنا  +( واملسلكي

 :الضغوط النفسية وتأثيرها على األداء الرياضي لالعبين: سابعا
تعترب الاغوط النفسية أحد الظواهر النفسية اليت تؤثر عل  الصحة النفسية للفرد، فقد تؤد  شدة الاغوط النفسية والتعرض        

املتكرر جها إىل آثار وتأثريات سلبية يف شخصية الفرد وإىل خلل يف الصحة النفسية، مما قد يؤثر عل  صحته وقد يصـل األمر إىل 

                                                                 
24

 .32ص. نفس المرجع 
25

 .31ص. 0992. 3ط. القاهرة. دار الشروق. سلوى المال: ترجمة. االجتماعيعلم النفس . المبرت.المبرت، ووالس إ.وليم و 
26

 :حمل من الموقع. الضغوط واالحتراق النفسي. ياسين علوان إسماعيل التميمي 

http://physical.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=14&lcid=47448  
27
 :مقال منشور على الموقع 

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/801-psychological-stress-in-the-field-of-sports.html 
28

 .مرجع سابق. ياسين علوان إسماعيل التميمي 
29
 :مقال منشور على الموقع 

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/801-psychological-stress-in-the-field-of-sports.html 
30

 .9ص. مرجع سابق. غريغ ويلكنسون 
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جهاد النفسي والذهين وبعض املشكالت النفسية السلبية اليت عا يستطي  الفرد جتاهلها أو التكيف معها اإلهنـاك العالي واإل
بسهولة، وبالتايل فهي مواقف ضاغطة قادرة عل  تفوري اضطرابات سلوكية حادة، وقد تدوم لفرتة طويلة وختتلف تلك املواقف 

 .31اختالفات الرتكيب النفسي للفرد
والاغوط النفسية عديدة وكثرية فمنها ما حيدث يف عمليات التدريب الرياضي أو اعاشرتاك يف املسابقات الرياضية املهمة أو        

اعاستمرار باملشاركة يف هذه املسابقات أو عن طريق الظروف العائلية الصعبة والعالقات اعاجتماعية السيئة م  اآلخرين واليت عا 
فاملشاكل النفسية تؤثر بشكل سل ي يف سلوك الرياضي كونه ، 32امليدان الرياضي أن يواجهها والتغلب عليها يستطي  من يعمل يف

 .33العنصر األساس يف حتقيق اعاجناز الرياضي
عند ، فعندما تبدأ حالة القلق ألمر معني (اعاستوابة الفسيولوجية)حالة القلق هي حالة تسبق الاغط مرورا باعاستثارة  وتعد        

م  مراعاة )عب يؤدي ذلك إىل استثارته، وهذه اعاستثارة تؤدي إىل التوتر، والتوتر سيقود إىل الاغط النفسي عل  هذا الالعب الال
، وعل  العموم يؤدي (أن هذه السلسلة من التغريات النفسية السلبية قد عا تأخذ وقاتا طويلة وحسب الشدة اليت يتعرض جها الالعب

، إىل اعاحرتاق النفسي وهو حالة اإلهناك اليت قد يصاب هبا الرياضيون عندما (إذا مل يتم التصدي له)اية املطاف الاغط النفسي هن
 . 34تشتد وتستمر عليهم الاغوط، وهي احلالة اليت تستدعي انسحاب الالعب من ميدان الرياضة كليا أو جزئيا

كما تؤد  املواقف الااغطة إىل تغريات فسيولوجية سلبية، ومنها اخنفاض الكفاءة الصحية للفرد، وزيادة التعب بأقل جمهود،         
اخل، وكذلك قد يؤد  املوقف الااغط إىل مظاهر انفعالية منها انفعاعات غري ... صعوبة التنفس، وآعام الظهر، التشنج العالي

وبالتايل يؤدي ذلك إىل ، 35(الغرية–العدوان –عدم التحكم يف اعانفعال –الغاب –القلق)ن اعاكتئاب سارة، الدرجات األوىل م
       .36اخنفاض يف مستو  الرياضي ويف العديد من اجلوانب ويف مستو  أداءه بدرجة كبرية

ف التحدي واملنافسة غري املابوطة ومن املواقف اليت قد ختلق كل ذلك حاعات الاغط التدريب الزائد غري اجملدي أو مواق       
 . 37عند الالعب بالشكل الصحيح

ونظرا لكون الاغوط واملواقف النفسية لالعب تظهر يف أثناء املنافسة فأهنا تؤثر بدورها عل  السلوك التنافسي له وخيتلف هذا 
( 1440)وحممود عنان ( 1444)كما يشري كل من إبراهيم خليفة  ،38السلوك تبعا جهذه الاغوط وحتدد حسب موقف املنافسة

إىل أن املنافسات الرياضية تعد أحد أهم مصادر الاغوط باعتبارها موقف اختبار وتقييم لقدرات الالعب، وقد تتامن الشعور 
باخلوف من الفشل أو فقدان الثقة أو عدم السيطرة عل  العوامل املختلفة املرتبطة بتحقيق الفوز يف املنافسة أو ينتج عنه من 

 .39سب مادية ومعنويةمكا
ومنه فإن اعاجنازات الرياضية تتطلب توفر عدد من العوامل البدنية واملورفولوجية ولكن هذه العوامل عا تكتمل إعا عند توفر       

لياقة نفسية عاليه يستطي  من خالجها الفرد الرياضي مواجهة املنافسات اليت تفرض بطبيعتها الكثري من أنواع الاغوط سواء البدنية أو 
ومن جهة أخر  يعد ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعده عل  اإلقالل من الاغوط النفسية ، 40اعاجتماعيةالنفسية أو 

                                                                 
 :مقال منشور على الموقع 31

sports.html-of-field-the-in-stress-psychological-psychology/801-sciences/sports-http://www.sport.ta4a.us/human 
32

 .262ص. مرجع سابقمضر عبد الباقي سالم،  
، 3، العدد 5المجلد . )دراسة مقارنة للتوجه نحو المنافسة بين الالعبين المتقدمين بكرة القدم وكرة السلة. فاضل دحام منصور. إياد ناصر حسين 33

 .061ص. مجلة علوم التربية الرياضية بجامعة بابل(. 3103
 .262ص .مرجع سابق .خالد اسود اليخ، هادي عبد علينعمان مضر عبد الباقي سالم،  34
 :مقال منشور على الموقع 35

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/801-psychological-stress-in-the-field-of-sports.html 
36

 .262ص. مرجع سابقمضر عبد الباقي سالم،  
 .262ص .مرجع سابق .خالد اسود اليخ، نعمان هادي عبد عليمضر عبد الباقي سالم،  37
مجلة علوم (. 3105، 5، العدد8المجلد. )النفسية وعالقتها بالسلوك التنافسي لالعبي أندية الدرجة الممتازة بكرة القدمالضغوط . علي حسين علي 38

 .67ص. التربية الرياضية بالعراق
وقع المستقبل الرياضي. عبد العزيز عبد المجيد، مصطفى سامي عميرة، نبال أحمد حسن بدر 39  :الموقعحمل من . 083ص . مقياس قلق ت
 :مقال منشور على الموقع 40
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واعاسرتخاء، ملا جها من دور كبري واجيايب يف خفض حالة القلق والتوتر اليت يتعرض جها اإلنسان وذلك من خالل تنظيم عمل املخ 
ملشي ملسافات طويلة والسباحة أو بعض التمرينات البسيطة، كما تساهم وسائر أعااء اجلسم ومن هذه املمارسات الرياضية ا

 25وذلك بعد ممارسة التمرينات الرياضية ملدة ( اندروفني–بيتا)الرياضة يف إفراز مادة كيمياوية يف املخ ترف  الروح املعنوية، امسها 
نوية، وأن هناك اتفاق عل  أن ممارسة النشاط الرياضي يعد أحد دقيقة، وكلما زاد وقت الرياضة زاد تأثري هذه املادة يف رف  الروح املع

  .41العوامل املهمة اليت جها إسهام اجيايب يف حتسني كل من الصحة البدنية والصحة النفسية
 :قائمة المراجع -
 :الكتب-1
 .1402. مكتبة النهاة. القاهرة .أسس الصحة النفسية. عبد العزيز. القوصي -
 .1443. 2ط. القاهرة. دار الشروق. سلو  املال: ترمجة. علم النفس اعاجتماعي. عامربت.عامربت، ووعاس إ.وليم و -
 .2513. دار املؤلف، الرياض. زينب منعم: ترمجة .الاغط النفسي. غريغ. ويلكنسون -
 :المجالت العلمية -2
، 0، العدد8اجمللد. )ي لالع ي أندية الدرجة املمتازة بكرة القدمالاغوط النفسية وعالقتها بالسلوك التنافس. علي. حسني علي -

 . جملة علوم الرتبية الرياضية بالعراق(. 2510
الاغوط النفسية لد  عاع ي أندية الدرجة األوىل بكرة  .خالد .أسود عايخ، نعمان. هادي عبد عليمار، . عبد الباقي سامل -

(. 2512، آيار 4العدد . )(أندية الدرجة األوىل يف حمافظات الفرات األوسط بكرة القدمحبث جتري ي عل  عينة من عاع ي ) القدم
 . جملة كلية الرتبية األساسية ببابل

. دراسة مقارنة للتوجه حنو املنافسة بني الالعبني املتقدمني بكرة القدم وكرة السلة فاضل،. إياد، دحام منصور. ناصر حسني -
 . جملة علوم الرتبية الرياضية جبامعة بابل(. 2512، 2، العدد 0اجمللد )
 :مواقع االنترنت -3
 :محل من املوق  (.أسبابه وعالجه)الاغط النفسي . سناء. الدويكات -

http://mawdoo3.com/%D8%A 
 :محل من املوق . واعاحرتاق النفسي الاغوط. ياسني. علوان إمساعيل التميمي -

http://physical.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=14&lcid=47448  

 :محل من املوق . املستقبل الرياضيمقياس قلق توق  . نبال. مصطف ، أمحد حسن بدر. عبد العزيز، سامي عمرية. عبد اجمليد -

https://search.mandumah.com/Record/45789  
 :محل من موق . كيف نواجه الاغوط النفسية. حممد. حسن غامن -

www.kotobarabia.com  
 :منشور عل  املوق مقال  -

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/801-psychological-stress-in-the-
field-of-sports.html 

 :مقال منشور عل  املوق  -
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442652889278588&id=198532877023925 
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ــواقع والم (9  أمـولالرياضــة الجــواريــة بيــن الــ
 مولود هواورة.د  –بورجة عبد املالك 

 .53جامعة اجلزائر 
 :ملخـــص

يهدف الباحثان اىل إبراز الدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه اجلمعيات الرياضية اجلوارية يف جمال تنظيم تظاهرات رياضية 
لفائدة خمتلف شرائح اجملتم  خاصة فئة الشباب، سعيا منها إىل التقليل أو احلد من انتشار اآلفات اعاجتماعية يف اجملتم ، وكذلك 

رياضة للومي ، األمر الذي من شأنه أن يعود عل  الفرد واجملتم  بفوائد عديدة أمهها الرف  من مستو  هبدف نشر ثقافة ممارسة ال
الصحة العامة ووقاية األفراد من خمتلف األمراض النفسية والعقلية والبدنية، وكذا احلد من انتشار خمتلف السلوكيات السلبية وغري 

الوصفي مستخدمان استمارة استبيانية معدة من طرفهم وحمكمة عل  عينة من املشرفني كما اعتمد الباحثان عل  املنهج  . احلاارية
عل  التظاهرات الرياضية اجلوارية من أعااء ومنخرطي اجلمعيات الرياضية اجلوارية لبعض وعايات الغرب اجلزائري، وكذا املمارسني 

يث توصل الباحثان اىل أن أكثر الفئات املشاركة يف خمتلف واملشاركني يف الدورات الرياضية املنظمة من قبل هذه اجلمعيات، ح
دورات الرياضة اجلوارية املنظمة من طرف اجلمعيات الرياضية املبحوثة هي فئة الشباب، كما تساهم املشاركة يف تظاهرات الرياضة 

 .اجملتم  بصورة إجيابية اجلوارية يف حتسني احلالة النفسية ملمارسيها واملشاركني فيها، وتساعدهم عل  اعاندماج يف
 .اجلمعيات الرياضية اجلوارية -الشباب  -اآلفات اعاجتماعية –الرياضة اجلوارية  :الكلمات المفتاحية

Le sport de proximité entre la réalité et objectif 

Résumé : 
                 Dans cette approche, nous voulons démontrer le grand rôle  que peuvent jouer la 

pratique des sports de proximité, par leur action dans l’espace public ; organiser des tournois de 
différentes disciplines, ont pour but de rapprochement notamment chez les jeunes de différentes 

couches sociales, dans le but aussi de diminués le fléaux sociale, de favoriser la pratique du 
sport, d’initier les jeunes à la vie associatives, sans discrimination d’aucune sorte, contribuer à 
la préservation de la santé public, la prévention contre les différentes maladies psychiques, 

mentales et corporelles, ainsi de faire face aux comportements inciviles.  
                Nous avons  adoptés la méthode descriptive en utilisant un questionnaire sous forme 

d’une fiche ; élaborés par un ensemble de membre et adhérents des associations de proximité 
dans quelques wilayas  de l’ouest algérien ; ainsi que les pratiquants et participants dans ces 
sessions sportives est organisées par ces associations ; ces deux chercheures ont parvenu que la 

tranche des jeunes est la plus participante dans les différentes sessions organisées; ainsi que la 
participation dans activités sportives améliore l’état psychique des pratiquants  et participants; 

elle  les aide à s’intégrer positivement  dans la société. 
 Les mots clés : 

Le sport de proximité - les fléaux sociaux - les associations  sportives de proximité .  

 
 :مقدمة 

الرياضة من أفال أوجه الرتويح لد  خمتلف شرائح وفئات اجملتم ، فلم تعد ذلك النشاط البدين الرياضي  لقد صارت
، بل إتس  مفهومها وراحت تأخذ أبعادا عدة مرتبطة مبواعات من النظم اإلقتصادية واعاجتماعية التقليدي مبفهومه الايق

الرياضة النخبوية، الرياضة التنافسية الرياضة املدرسية، ويعود يف ذلك لتنوع جماعاهتا وأصنافها فنود  والسياسية، الرتبوية والبيئية للدولة،
كما تعترب الرياضة من احللول الناجعة اليت هتتم بالصحة وباحلالة البدنية العامة للفرد كون أن  .اجلواريةالرتفيهية والرتوحيية، الرياضة 

ظاهرة اخلمول البدين اليت فرضتها املدنية احلديثة الناجتة عن التطور التكنولوجي وما يصحبها من قلة النشاط البدين املسبب ألمراض 
 (1، صفحة 2551احلمامحي، ) .النفسي والعص ي النامجة عن ضغوط احليـاة اليوميةفتاكة كالقلب والسكري وكذا التوتر 
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ومن هنا أصبحت الرياضة اجلوارية إحد  الوسائل الرتبوية اليت يعول عليها بشكل كبري يف تكوين الفرد وهتيئة النشئ عل  
النفسية العقلية البدنية واعانفعاليـة وتزويده خبربات ومهارات معايري اجملتم  املرغوبة وكذا إعداده إعدادا شامال متوازنا من النواحي 

ومن جهة أخر  تسع  الرياضة اجلوارية إىل  .واسعة متكنه من أن يتكيف يف جمتمعه م  القدرة عل  مواجهة خمتلف مواقف احلياة
ن خالل اآلفات اعاجتماعية كالتدخني إحتواء الشباب املتسمني بالعدوانية والعنف والذين يتحدون القيم السائدة يف اجملتم ، م

فالرياضة اجلوارية ميكن أن تلعب الدور اجهام يف احلد من هذه الظواهر اخلطرية، من خالل تسهيل . واملخدرات والعنف بتعدد
كينه من القدرة اعاندماج اعاجتماعي، بل وأكثر من ذلك السعي نـحو حتقيق الذات والشعور بالثقة واإلجيابية يف احلياة اليومية، م  مت
 .عل  تشكيل حياته ومساعدته عل  مسايرة التطور والرقي احلاصل بصفة إجيابية جتعل منه مواطنا صاحلا لنفسه ولوطنه

 :إشكالية البحث. 2
من خالل اإلحصائيات واليت تظهر تزايـد ظـاهرة اعاحنـراف واإلجـرام وخمتلـف الظـواهر واآلفـات اعاجتماعيـة كاملخـدرات 

ا من العقاقري املسببة لإلدمان وكذا خمتلف أنواع التعدي والعنف وما صاحبها من آثار سلبية ومآسي عل  مستو  واخلمور وغريه
 .الفرد األسرة واجملتم 

وانطالقا من هذا حاول العديد من الباحثني لفت اعانتباه جهذا اخلطر الكبري الذي حيدق باجملتم  وحماولة إجياد حل للحد 
ت اعاجتماعية ولعل أحد أهم احللول اليت أثبتت جناعتها يف العديد من الدول، جند الرياضة كوسيلة تربوية جد من انتشار هذه اآلفا

 .هامة من شأهنا أن تسهم يف وقاية الفرد وتكوينه عل  معايري اجملتم  املرغوبة
ياضي، فالعقل السليم يف اجلسم السليم، ونظرا للفوائد اجلمة للرياضة كالراحة النفسية، البدنية والعقلية اليت تافيها عل  الر 

ومن جهة أخر  جند أن ارتباط الشخص بالرياضة عا ترتك له جماعا للفراغ لكي يفكر يف أي شيء آخر قد يار جسده وعقله من 
 .ابوطةخمتلف أنواع اعاحنراف وآفات اإلدمان وغريها، كما أهنا جمال يفرغ فيه الفرد كل مكبوتاته وطاقاته الكامنة يف قناة م

كما تأسست العديد من اجلمعيات الرياضية اليت تسع  لتوظيف إجيابيات الرياضة اجلوارية بإشراك خمتلف شرائح اجملتم  
 .خاصة فئة الشباب يف العديد من التظاهرات واملناسبات، وذلك كحل وقائي للحد من إنتشار اآلفات اعاجتماعية يف اجملتم 

 :لتايلوعل  ضوء ما سبق نطرح التساؤل ا
 هل يعتبر دور الجمعيات الرياضية الجوارية مفعال وكافيا في المجتمع؟

 :التساؤالت الفرعية 1.2
 هل يعترب توقيت األنشطة الرياضية املنظمة من قبل اجلمعيات مناسبا؟ 
 هل تتماش  أهداف هذه اجلمعيات م  حميطها اعاجتماعي؟ 
 هل تستهدف هذه اجلمعيات كل شرائح اجملتم ؟ 
 ل هذه اجلمعيات عل  التقليل من اآلفات اعاجتماعية؟هل تعم 

 :فرضيات البحث. 2
 : الفرضية العامة  1.2

 .يعترب دور اجلمعيات الرياضية اجلوارية مفعال وكافيا يف اجملتم 
 :الفرضيات الجزئية 2.2
 يعترب توقيت األنشطة الرياضية املنظمة من قبل اجلمعيات مناسبا. 
  اجلمعيات م  حميطها اعاجتماعيتتماش  أهداف هذه. 
 تستهدف هذه اجلمعيات شرحية الشباب بالدرجة األوىل. 
 تسع  هذه اجلمعيات جاهدة للتقليل من اآلفات اعاجتماعية. 

 :أهداف البحث. 3
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خمتلف شرائح  إبراز الدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه اجلمعيات الرياضية اجلوارية يف جمال تنظيم تظاهرات خاصة بالرياضة لفائدة
وكذلك سعيها حنو نشر ثقافة . اجملتم  خاصة فئة الشباب، سعيا منها إىل التقليل أو احلد من انتشار اآلفات اعاجتماعية يف اجملتم 

 ممارسة الرياضة للومي ، األمر الذي من شأنه أن يعود عل  الفرد واجملتم  بفوائد عديدة أمهها الرف  من مستو  الصحة العامة ووقاية
األفراد من خمتلف األمراض النفسية والعقلية والبدنية، وكذا احلد من انتشار خمتلف السلوكيات السلبية وغري احلاارية، ومن مث 

 .الوصول إىل درجة أكرب من األمن واعاستقرار يف اجملتم 
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة. 2

 .اعتمد الباحث عل  املنهج الوصفي: منهج البحث 1.4
متثلت عينة الدراسة يف املشرفني عل  التظاهرات الرياضية اجلوارية من أعااء ومنخرطي اجلمعيات الرياضية  :ينة البحثع 2.4

 . اجلوارية لبعض وعايات الغرب اجلزائري، وكذا املمارسني واملشاركني يف الدورات الرياضية املنظمة من قبل هذه اجلمعيات
 :مجاالت البحث 3.4

استمارة، كما  245استمارة خاصة بأعااء اجلمعيات الرياضية اجلوارية اسرتجعت منها  305مت توزي  : شريالمجال الب 1.3.4
 .استمارة 018استمارة خاصة باملشاركني يف الدورات الرياضية اجلوارية اسرتجعت منها  135مت توزي  
أعااء ومنخرطي اجلمعيات الرياضية اجلوارية النشطة، وكذا لقد مت إجراء الدراسة امليدانية عل  : المجال المكاني 2.3.4

مستغامن، وهران، : املمارسني واملشاركني أثناء الدورات الرياضية اجلوارية املنظمة يف بعض وعايات الغرب اجلزائري وهي كالتايل
 .  سعيدة، تيارت تلمسان، معسكر، غليزان

 . 2510اية شهر فيفري إىل غ 2512من شهر نوفمرب :المجال الزماني 3.3.4
 :أدوات الدراســة. 1

  :االستبيان 1.0
عل  املراج  واملصادر وبعض البحوث املشاهبة بغرض التفكري والتحليل املنطقي من  بعد اعاعتماد: اختبار صدق االستبيان 1.1.1

د أجل استخدام العبارات الالزمة واملناسبة وكذا احملاور املناسبة املتعلقة باعاستبيان واليت تناسب عينة البحث، وهذا كله من أجل إعدا
اعاستفادة من مالحظات األساتـذة اخلرباء سواء من  بحث للدراسة الرئيسة اعاستبيان يف صورته النهائية والواضحة لتقدميها لعينة ال

، وانطالقا من هذا األساس (% 15)مت قبول كل بند اتفق عليه اخلرباء بأكثر من رفض لبعض العبارات أو تعديل أو دمج بعاها، 
. ااء ومنخرطي اجلمعيات الرياضية اجلواريةسؤال بالنسبة لإلستبيان املوجه إىل أع( 34)خلصت األداة يف شكلها النهائي إىل 

 . سؤال لالستبيان املوجه إىل املمارسني واملشاركني( 12)لبعض الوعايات الغرب اجلزائري، 
 .يعرف ثبات اعاختبار عل  أنه مد  الدقة أو اعانسياق أو استقرار نتائوه فيما لو طبق عل  عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني

 (01، صفحة 1440مقدم، )
حممد، ) .كما أن اعاختبار يعد ثابتا إذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عل  نفس املفحوصني وحتت نفس الشروط

كما يعين ثبات اعاختبار أنه إذا ما أعيد اعاختبار عل  نفس العينة حتت نفس الظروف يعطي نتائج معنوية   (140، صفحة 1440
 (45، صفحة 1444مروان، ) .ط كبري بني نتائج اعاختبارأي وجود معامل ارتبا

 :واستخدم الباحثان حلساب ثبات اعاختبار طريقتني
للتأكد من مد  دقة واستقرار نتائوه، وجهذا قام بإجراء اعاختبار عل  مرحلتني بفاصل زمين قدره  :تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه
 ( نفس العينة نفس التوقيت، نفس املكان)أسبوع م  احلفاظ عل  املتغريات 

املعامل من الواحد حيث يدل اعارتباط بني درجات اعاختبارين األول والثاين عل  معامل استقرار اعاختبار حيث كلما اقرتب هذا 
 . زاد هذا اعاختبار استقرارا وثباتا( 1)

 :كما هو موضح يف اجلدول التايل  لبيرسونواستعملنا حلساب معامل الثبات الطريقة العامة حلساب اعارتباط 
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 .يوضح معامل الثبات عن طريق معامل بيرسون( 11)جدول رقم 

 ر اجلدولية احلريةدرجة  مستو  الدعالة  معامل سبريمان ر احملسوبة 
  5.84 5.81 حمور توقيت األنشطة

5.50 
 
  4=  1-ن

 
 

   
 5.80 5.40 حمور أهداف اجلمعيات 5.12    

 5.43 5.88 حمور الشرائح املستهدفة
 5.81 5.44 حمور احلد من اآلفات

 5.84  الدرجة الكلية
 

و بعدما قمنا بالكشف يف جدول دعاعات اعارتباط ملعرفة ثبات ( 5.83)وجد " بيرسون " بعد حساب معامل اعارتباط 
( 5.84)حملور توقيت األنشطة تساوي  سبيرمان تبني لنا أن قيمة معامل 0,05ومبستو  دعالة (  4) اعاختبار عند درجة حرية 

 .ة عالية من الثباتو بالتايل فإن عبارات هذا احملور تتميز بدرج( 5.12)وهي أكرب من قيمة ر اجلدولية 
( 5.12)اجلدولية " ر"وهي أكرب من قيمة  ( 5.80)حملور أهداف اجلعيات تساوي  سبيرمان وكذلك قيمة معامل

 .وبالتايل فإن عبارات هذا احملور تتميز بدرجة عالية من الثبات
وبالتايل ( 5.12)وهي أكرب من قيمة ر اجلدولية ( 5.43)حملور الشرائح املستدفة تساوي  سبيرمان كما أن قيمة معامل

 .فإن عبارات هذا احملور تتميز بدرجة عالية من الثبات
( 5.12)وهي أكرب من قيمة ر اجلدولية ( 5.81)حملور احلد من اآلفات تساوي  سبيرمان كما وجد أن قيمة معامل

 .وبالتايل فإن عبارات هذا احملور تتميز بدرجة عالية من الثبات
وبالتايل ( 5.12)وهي أكرب من قيمة ر اجلدولية ( 5.43)حملور الشرائح املستدفة تساوي  سبيرمان كما أن قيمة معامل

 .ر تتميز بدرجة عالية من الثباتفإن عبارات هذا احملو 
( 4)=وهي أكرب من قيمة ر اجلدولية عند درجة حرية ( 5.84)تساوي  سبيرمانكما أن الدرجة الكلية ملعامل 

 . وعليه فإن اعاستبيان يتميز بدرجة ثبات عالية( 5.50)ومستو  دعالة 
حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات  ومن أجل التأكد من صدق اعاستبيان استخدمنا الصدق الذايت والذي يقاس

 :اعاختبار، والنتائج اليت حتصلنا عليها موضحة يف اجلدول التايل
 يبين الصدق والثبات لالستبيان( 12)جدول رقم 

معامل الصدق الذاتي 
 لالستبيان

معامل ثبات 
 االستبيان

 القائمة حجم العينة درجة الحرية مستوى الداللة

 عبارات االستبيان 15 58 5.50 5.81 5.45
احملسوبة ملعامل ( ر)من خالل هذا اجلدول نستنتج أن اعاستبيان يتميز بدرجة عالية من الصدق، وهذا لكون القيم 

عند درجة حرية  5.81وهي أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل اعارتباط املقدر ب  5.45الصدق الذايت لالختبار جاءت مساوية ل 
 .فاعاستبيان املعد يتميز بدرجة عالية من الصدق والثباتوبالتايل ( 4)

 :تحليل ومناقشة النتائج. 1
 :مقابلة النتائج بالفرضية األولى 1.1

 .يعتبر توقيت األنشطة الرياضية المنظمة من قبل الجمعيات مناسبا 
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 ج
 .توقيت األنشطة المبرمجةألفراد عينة الدراسة في محور ( 2كا)يوضح اختبار حسن المطابقة (: 13)دول رقم 

وكانت أكرب ( 231.10)احملسوبة لعبارات احملور األربعة عشر كانت مساوية ل ( 2كا)من اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة        
وبالتايل نستطي  احلكم أن توقيت األنشطة . وهذا يدل عل  وجود دعالة إحصائية( 3.82)اجلدولية و اليت تساوي ( 2كا)من قيمة 

 .معيات الرياضية اجلوارية يعترب مناسباالرياضية املربجمة من قبل اجل
فمن خالل النتائج املتحصل عليها تبني أن أغلبية املبحوثني من أعااء ومنخرطي اجلمعيات الرياضية اجلوارية لبعض 

نشطة وعايات الغرب اجلزائري يؤكدون يف أغلب إجاباهتم أن التوقيت املتب  من قبل اجلمعيات يعترب جد مناسب، وهذا كوهنا أي األ
هذا من جهة أما من جهة أخر  فتغتنم أغلب اجلمعيات العطلة . تكون يف هناية األسبوع وكذا إحياء املناسبات الوطنية طيلة السنة

 .الصيفية لربجمة منافسات ودورات ما بني األحياء خاصة يف كرة القدم
الزمين لتنظيم تلك التظاهرات وموافقتها  وبالتايل استقطاب أكرب عدد ممكن من املشاركني، أو من حيث مالئمة اجلدول 

ألوقات فراغ املشاركني، كما أن اجلمعيات املبحوثة تويل اهتماما كبريا للربجمة وذلك من خالل توفرها عل  خمتصني يف اجملال الرياضي 
ن حتت عنوان برامج األندية وكذا جمال التخطيط، وهذا ما تؤكده الدراسة السابقة اليت قام هبا الباحث فيصل بن عبد العزيز اجلحال

هبا قبل تنظيم أي  الرياضية ودورها يف محاية الشباب من اعاحنرافات الفكرية، حيث ير  بأن الربجمة تعترب من األعمال الواجب القيام
من خالل  زمنية حمددة، وعل  هذا األساس فلمحاربة اآلفات اعاجتماعية خلطة طبًقا املقصودة األهداف مبادرة وذلك بغرض حتقيق

التظاهرات الرياضة اجلوارية، كان لزاما عل  املشرفني واملنظمني من منخرطي وأعااء اجلمعيات الرياضية اجلوارية الرتكيز عل  الربجمة 
 . والتخطيط املسبق ملبادراهتم، اليت جتعل من عملهم أكثر تنظيما واحرتافية

 :ما يليمقابلة النتائج بالفرضية الثانية و التي تنص على  2.1
 .تتماشى أهداف هذه الجمعيات الرياضية الجوارية مع محيطها اإلجتماعي

 .ألفراد عينة الدراسة في محور أهداف الجمعيات الرياضية( 2كا)يوضح اختبار حسن المطابقة (: 14)جدول رقم 

وكانت أكرب من قيمة ( 224.21)احملسوبة لعبارات احملور األربعة عشر كانت مساوية ل ( 2كا)من اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
وبالتايل نستطي  القول إن الفرض القائل بأن . وهذا يدل عل  وجود دعالة إحصائية( 3.82)اجلدولية و اليت تساوي ( 2كا)

 . تتماش  م  أهداف اجملتم  ككل أهداف اجلمعيات الرياضية اجلوارية
ومن خالل احملور الثاين والذي ضم بدوره ستة عشر سؤاعا كان الغرض منها حتقيق الفرضية الثانية، فمن خالل النتائج 
رية املتحصل عليها وبعد عرضها ومناقشتها تبني أن أغلبية املبحوثني يؤكدون يف غالبية إجاباهتم أن ممارسة األنشطة الرياضية اجلوا

تسع  إىل حتقيق خمتلف األهداف الصحية الرتبوية النفسية واعاجتماعية واليت تتماش  م  احمليط اعاجتماعي جهذه اجلمعيات من 
وهذا ما مت اإلشارة إليه من خالل أهداف النشاط البدين، واليت متثلت يف هدف التنمية احلركية، . جهة، وم  أهداف الدولة ككل

 
 عبارات المحور األول

 2كــا
 محسوبة

 2كــا
 مجدولة

نسبة 
 الداللة

 الداللة درجة الحرية

  دالة 1 5.50 3.82 231.10
 توقيت األنشطة

 
 عبارات المحور الثاني

 2كــا
 محسوبة

 2كــا
 مجدولة

نسبة 
 الداللة

 الداللة درجة الحرية

 أهداف اجلمعيات دالة 1 5.50 3.82 224.21
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نمية الرتبوية، التنمية اعاجتماعية والنفسية، حيث ير  أنور اخلويل يف مؤلفه الرياضة واجملتم  أن ممارسة هدف التنمية ، هدف الت
الرياضة و النشاط البدين الرياضي تكسب الفرد عددا كبريا من القيم واخلربات واحلصائل اعاجتماعية املرغوبة واليت تنمي اجلوانب 

ي  و التنشئة اعاجتماعية م  مقتايات اجملتم  ونظمه ومعايريه األخالقية ومن بني أهم اعاجتماعية يف شخصيته تساعده يف التطب
 .هذه القيم اعاجتماعية منو العالقات اعاجتماعية الطيبة كالصداقة والعشرة واأللفة اعاجتماعية

 حتقيق يف الرياضي بدينالنشاط ال كما تتفق هذه النتائج م  الدراسة السابقة لبومعراف نسيمة يف دراستها حول تأثريات
 التوافق النفسي حتقيق عل  تساعد للمراهق، حيث أكدت أن ممارسة األنشطة البدنية والرياضية؛ اعاجتماعي النفسي التوافق

 إىل والسرور السعادة جتلب كما الذات األمان وحتقيق والنواح التقدير إىل احلاجة تشب  اليت املختلفة املواقف هتيئ فهي ملمارسيها
 تساعد كما الزائدة الطاقة واستنفاذ املكبوتة اعانفعاعات ذلك بتفريغ العص ي؛ اإلرهاق أو التوتر من التخلص عل  لنفس، وتساعدا

  .النفس وضبط اعانفعاعات ترقية عل 
هبا كل من وتتفق أياا النتائج املتوصل إليها من خالل احملور الثاين م  ما مت التطرق إليه يف الدراسة السابقة اليت قام 

شقوري حممد ومومن مسعود السعيد، حيث خلصت دراستهم إىل أن ممارسة النشاط البدين : الطالب خنوفة سليم والطالب
والرياضي يعترب وسيلة فعالة يف التقليل من بعض اآلفات اعاجتماعية ، كما هدفت دراستهم أياا إىل احلصول عل  أكرب قدر ممكن 

تلف التغريات اليت تطرأ عل  الشباب املنحرفني خالل وبعد ممارسة النشاط البدين والرياضي، وكذا من املعلومات فيما يتعلق مبخ
إظهار الدور الذي يلعبه النشاط البدين والرياضي يف إعادة توجيه الشباب توجيها سويا خالل مجي  املراحل النفسية، كما خلصت 

 .رسة الرياضة واعاستمرار فيها جيعل املراهق أكثر حتكما يف انفعاعاتهالدراسة أياا إىل أن اعاحتكاك بني الزمالء أثناء مما
 : مقابلة النتائج بالفرضية الثالثة 3.1

 .تستهدف هذه الجمعيات شريحة الشباب بالدرجة األولى: تنص الفرضية
ة من خالل ألفراد عينة الدراسة في محور الشرائح المستهدف( 2كا)يوضح اختبار حسن المطابقة (: 11)جدول رقم 

 األنشطة المنظمة

أكرب من قيمة وكانت ( 218.12)احملسوبة لعبارات احملور الستة كانت مساوية ل ( 2كا)من اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
وبالتايل نستطي  احلكم عل  صحة الفرض القائل . وهذا يدل عل  وجود دعالة إحصائية( 3.82)اجلدولية و اليت تساوي ( 2كا)

 .بأن فئة الشباب تعترب عل  رأس الفئات املستهدفة من نشاط هذه اجلمعيات دون إغفال باقي الشرائح
بية املبحوثني من أعااء ومنخرطي اجلمعيات الرياضية النشطة يف اجملال من خالل النتائج املتحصل عليها تبني أن أغل

اجلواري لبعض وعايات الغرب اجلزائري يؤكدون يف أغلب إجاباهتم أن أغلب املشاركني يف نشاطات الرياضة اجلوارية هم من فئة 
جهة أخر  عل  اهتمامهم الكبري بفئة الشباب الذين ميثلون أهم شرحية يف اجملتم ، كما بينت أغلب إجابات املبحوثني من 

املنحرفني حيث يركز منظمو الدورات الرياضية اجلوارية عل  استدعائهم للمشاركة يف هاته التظاهرات، سعيا منهم ملساعدهتم عل  
ة اليت تعترب من اعاندماج يف اجملتم  من خالل التخلص من خمتلف السلوكيات املنبوذة، وتعوياها مبمارسة األنشطة البدنية والرياضي
وتدفعهم حنو . أهم احللول والطرق الناجعة حملاربة اآلفات اعاجتماعية املتفشية يف اجملتم ، عاسيما يف أوساط األحياء الشعبية

 صفوف يف اعاخنراط اعانتماء أي إىل اجملتم ، كما تعرب أياا عل  أحد احلاجات املهمة للشباب أعا وهي احلاجة يف اعاندماج
 .والشلل كاألصدقاء رمسية غري ومجاعات رمسية من مؤسسات املختلفة اجلماعات

 
 عبارات المحور الثالث

 2كــا
 محسوبة

 2كــا
 مجدولة

نسبة 
 الداللة

 الداللة درجة الحرية

 الشرائح املستهدفة دالة 1 5.50 3.82 218.12
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دور : "كما تؤكد هذه النتائج أياا ما توصلت إليه الدراسة السابقة للطالب الباحث فرنان عبد اجمليد اليت حتمل عنوان
حيث اعترب أن اجلمعيات الرياضية اجلوارية ، "اجلمعيات الرياضية اجلوارية يف ترقية ممارسة األنشطة البدنية والرتفيهية لد  املراهقني

فااءا آمن يعمل عل  توفري جو من األمن والتأطري ملمارسة خمتلف أنواع الرياضات اجلوارية، األمر الذي يؤدي إىل وقاية املشاركني 
 .واملمارسني ومحايتهم من خمتلف أنواع اعاحنرافات

 مقابلة النتائج بالفرضية الرابعة  4.1
 .تسعى هذه الجمعيات جاهدة للتقليل من اآلفات االجتماعية: على تنص الفرضية
 الحد من انتشار اآلفات االجتماعيألفراد عينة الدراسة في محور ( 2كا)يوضح اختبار حسن المطابقة (:16)جدول رقم 

وكانت أكرب من قيمة ( 232.23)احملسوبة لعبارات احملور الستة كانت مساوية ل ( 2كا)من اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
الفرض القائل أن وبالتايل نستطي  القول أن . وهذا يدل عل  وجود دعالة إحصائية( 3.82)اجلدولية و اليت تساوي ( 2كا)

 .اجلمعيات الرياضية اجلوارية تسع  للحد من اآلفات اإلجتماعية
ومن خالل النتائج املتحصل عليها تبني أن أغلبية املبحوثني من املمارسني واملشاركني يف تظاهرات الرياضة اجلوارية لبعض 

ورات الرياضية تشعرهم بارتياح نفسي كبري، ومكنتهم وعايات الغرب اجلزائري يؤكدون يف أغلب إجاباهتم أن مشاركتهم يف تلك الد
وهذا ما يتوافق م  ما أكدته الدراسة اليت أجراها رائد علم نفس الرياضة . إىل حد بعيد من التقليل من التدخني بالدرجة األوىل

  :أن للنشاط البدين الرياضي تأثريات نفسية إجيابية هي"  Totko" "تتكو" و "  Ogilive" "أوجليفي"
 اخنفاض يف : الثقة والتحكم يف النفس واعاتزان اعانفعايل: اكتساب مستو  رفي  من الكفايات النفسية املرغوبة مثل

 .التعبريات العدوانية والتوتر
 اكتساب احلاجة إىل حتقيق وإحراز أهداف عالية ألنفسهم ولغريهم. 

النفسي  التوافق حتقيق يف الرياضي البدين النشاط تكما تتوافق أياا ما أكدته بومعراف نسيمة يف دراستها حول تأثريا
 هتيئ فهي ملمارسيها التوافق النفسي حتقيق عل  تساعد للمراهق، حيث أكدت أن ممارسة األنشطة البدنية والرياضية؛ واعاجتماعي

 عل  النفس، وتساعد إىل والسرور السعادة جتلب كما الذات األمان وحتقيق والنواح التقدير إىل احلاجة تشب  اليت املختلفة املواقف
 اعانفعاعات ترقية عل  تساعد كما الزائدة الطاقة واستنفاذ املكبوتة اعانفعاعات ذلك بتفريغ العص ي؛ اإلرهاق أو التوتر من التخلص
 .النفس وضبط

طة البدنية والرياضية كما أن النتائج املتحصل عليها تتفق م  ما مت التطرق إليه يف الدراسة النظرية، حيث بينت أن األنش
اجلوارية تسهم بشكل كبري يف احلد من الكثري من اآلفات اإلجتماعية، قد تصل إىل املخذرات إن توافرت بعض الشروط و املرافقة 

ساب الطبية، كما تتسم الدورات الرياضية اجلوارية بثراء املناخ اعاجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت اعاجتماعية اليت من شأهنا إك
املمارس عددا كبريا من القيم واخلربات واحلصائل اعاجتماعية املرغوبة واليت تنمي اجلوانب اعاجتماعية يف شخصيته  تساعده يف 
التكيف م  خمتلف األزمات واملشاكل اعاجتماعية هذا من جهة ومن جهة أخر  تساعده عل  التنشئة اعاجتماعية م  مقتايات 

 .عاجتماعية واألخالقيةاجملتم  و نظمه و معايريه ا
 :االستنتاجات. 6

يف حدود إجراءات الدراسة اليت قمنا هبا بشقيها النظري وامليداين، ويف ضوء النتائج املتحصل عليها بعد التعرض جها 
 :باملناقشة والتحليل، نستنتج ما يلي

 
 عبارات المحور الرابع

 2كــا
 محسوبة

 2كــا
 مجدولة

نسبة 
 الداللة

 الداللة درجة الحرية

 احلد من اآلفات اإلجتماعية دالة 1 5.50 3.82 232.23
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حيث تعترب أحد أهم الوسائل اليت للرياضة اجلوارية دور هام وفعال يف حماربة بعض اآلفات اعاجتماعية لد  الشباب، 
تعمل عل  تأطريهم من نواحي عدة، البدنية والصحية، النفسية واعاجتماعية، الرتبوية والتوعوية وغريها من األهداف السامية اليت 

 .يسع  لتحقيقها النشاط اجلواري
اضة اجلوارية لفائدة خمتلف شرائح تعترب اجلمعيات الرياضية اجلوارية أحد أهم الفااءات اليت تعمل عل  استغالل الري

 .اجملتم  عاسيما فئة الشباب، حيث تعتمد هذه اجلمعيات عل  الربجمة اجليدة لامان جناح النشاطات الرياضية املنظمة
هتدف اجلمعيات الرياضية النشطة يف اجملال اجلواري من خالل أعاائها ومنخرطيها من خالل تنشيطهم ملبادرات 

 .ىل حتقيق أهداف تربوية صحية نفسية وإجتماعيةالرياضة اجلوارية إ
يستنتج من خالل البحث أن أكثر الفئات املشاركة يف خمتلف دورات الرياضة اجلوارية املنظمة من طرف اجلمعيات 

 . الرياضية املبحوثة هي فئة الشباب
شاركني فيها، كما تساعدهم عل  تساهم املشاركة يف تظاهرات الرياضة اجلوارية حتسني احلالة النفسية ملمارسيها وامل

 .اعاندماج يف اجملتم  بصورة إجيابية
 :خالصة البحث. 7

يندرج حبثنا املتواض  يف إطار إبراز دور الرياضة اجلوارية يف حماربة بعض اآلفات اعاجتماعية لد  الشباب، حيث مشلت 
زائري، من أعااء ومنخرطني وكذا املمارسني واملشاركني يف الدراسة امليدانية اجلمعيات الرياضية اجلوارية لبعض وعايات الغرب اجل

واستنادا عل  الدراسات السابقة والدراسة النظرية احلالية وكذا النتائج اليت . الدورات والتظاهرات الرياضية اجلوارية املنظمة من طرفها
للرياضة اجلوارية دور فعال يف حماربة اآلفات مت حتليلها عل  ضوء الطرق اعاحصائية املطبقة، فقد توصل الطالب الباحث إىل أن 

اعاجتماعية لد  الشباب، كما تساهم بشكل كبري يف اعاندماج اعاجتماعي جهم من خالل خلق عالقات وروابط اجتماعية جديدة 
الوسائل الرتبوية  بني خمتلف املشاركني قائمة عل  أساس األخوة والتسامح والروح الرياضية، كما تعترب الرياضة اجلوارية كأحد أهم

الناجعة اليت تعمل عل  تأطري الشباب حنو استغالل أمثل ألوقات فراغهم بصفة إجيابية تقيهم من خطر اعانزعاق حنو مستنق  
 .اعاحنراف وخمتلف أنواع اآلفات اعاجتماعية

 : المراجع والمصادر
 .دار الفكر العريب : القاهرة .علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري (. 1448. )البهي فؤاد السيد .1
 .القاهرة .1القياس و التقومي يف الرتبية البدنية ج(. 1440. )صبحي حسانني حممد .2
 .األسس العلمية و الطرق اإلحصائية لإلختبارات و القياس يف الرتبيـة الرياضـية(. 1444. )عبد احلفيظ إبراهيم مروان .3

 .دار الفكر: عمان األردن
 .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .اإلحصاء و القياس النفسي و الرتبوي(. 1440. )عبد احلفيظ مقدم .2
 .مركز الكتاب للنشر: مصر .-الفلسفة و التطبيق -الرياضة للومي  (. 2551. )حممد احلمامحي .0
اجلوارية يف التقليل من ظاهرة العنف مد  تأثري املركبات (. 2512. )مهدي مجال، عيسو نور الدين، و فراحتية ناجي .1

  .داخل املالعب
 (.2555. )ميثاق الرياضة داخل األمن الوطين .1
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 سنة(17-16)واقع تقييم القدرات البدنية في مرحلة التحضير البدني لعدائي المسافات المتوسطة أشبال (11
 سنة 18دراسة ميدانية على مدربي ألعاب القوى ألقل من 

 -     صابر خالد 
 13جامعة الجزائر  -

 :الملخص
،حيث ( مرت 1055-855)تطرق الباحث إىل واق  تقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين  لعدائي املسافات املتوسطة 

سافات هدفت الدراسة إىل الكشف عل  احملددات املعيارية واإلختبارات  اليت يستخدمها املدربني املشرفني عل  تدريب عدائي امل
سنة واليت تعترب من املراحل اجلد هامة يف اعداد  18املتوسطة  لتقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين لفئة أقل من 

مدربا ، ونظرا لطبيعة  18الرياضيني وكان اختيار العينة بطريقة  عشوائية من خمتلف فرق  العاب القو   يف اجلزائر مكونة من 
 .ا املنهج الوصفي بأسلوبه املسحياملوضوع إستخدمن
 :الكلمات الدالة

 التقييم،القدرات البدين،مرحلة التحاري البدين،املسافات املتوسطة 
Summary: 
 The researcher touched on the reality of the Capacity Assessment Center at the 
period of preparation of the physical for medium (800-1500 meters) where the 
study aimed to reveal the standard setting and the tests used by the trainers and 
supervisors on hostile middle distance training capacity assessment center at the 
stage of the preparation of the category of physical less than 18 years, and which is 
considered one of the important stages in the preparation of the athletes very 
seriously, and the sample selection by random from various athletics teams in 
Algeria 68 coach, and given the nature of the subject we used the descriptive 
approach scanning Style . 
Keywords: 
Evaluation ,Physical capacity, middle distance. the period of preparation of the 
physical 

 مقدمة
و هي من , تعد رياضة ألعاب القو  من الرياضات األساسية واملفيدة لرف  الكفاءة والقدرة الصحية والبدنية والعلمية للفرد  

حيث تشمل  عدة اختصاصات خمتلفة واليت قسمت إىل مسابقات , وتعد عروس األلعاب األوملبية احلديثة , الرياضات العريقة 
 .لقفزا, الرمي , املشي , اجلري 

وإذا نظرنا إىل أمهية ألعاب القو  من اجلانب البدين فإهنا جتم  بني القوة و السرعة و التحمل و بتصورنا أن هذه عناصر أساسية   
 . يف تكوين اللياقة البدنية 

وإذا أراد الالعب أن يتفوق يف ألعاب القو  ينبغي أن  يكون متمتعا هبا بشكل أو بأخر و هذا عا يتم إعا  بتدريبات يومية 
 . دون إمهال العناصر البدنية األخر  كاملرونة و الرشاقة 
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صـعيد العــاملي يف و تعتـرب سـباقات املســافات املتوسـطة مـن الفعاليــات شـهدت تقـدما مســتمرا يف اإلجنـاز الرقمـي علــ  ال
السنوات األخرية ، كما عاحظنا مؤخرا تقلص مستمر لألرقام القياسية جهذا اعاختصاص باجلزائر ، مما دفعنا إىل الرتكيز بشكل كبري 

 .عل  هذه الظاهرة بغية حتليل حقيقة مستواها و استخالص احللول اليت من شأهنا النهوض هبذا النوع من الرياضة 
ل  الساحة الرياضية والنوادي اجلزائرية نتيوة عدم  وض  معيار تقييمي للقدرات البدنية خالل فرتات هذا املشكل طغ  ع 

التدريب  للعدائني وحرق  املراحل السنية و اعاستخدام العشوائي لطرق التدريب الرياضي احلديث و منهويته و مبادئه بطريقة 
ف  من مستو  الرياضي ،وهذا بإعادة وض  مراجعة عملية واق  ختطيط التدريب سليمة وعدم العمل بتقنني األمحال التدريبية اليت تر 

يف املسافات املتوسطة وجعلها تواكب املستو  اليت وصلت اليه الدول يف هذا التخصص ،  حيث يعكف القائم يف  هذا اجملال 
مي إىل إعطاء الرياضي نفسا آخر ، و تتمحور هذه عل  توفري اجهياكل القاعدية جهذه املمارسة م  أخذ بعني  اإلعتبار السبل اليت تر 

األخرية يف وض  معايري تقييم مبنية عل  اسس علمية وأمحال تدريبية  مقننة قائمة عل  منهوية سليمة تتماش   و البنية اجلسمية 
 . للممارس إىل حتسني الكفاءة البدنية وحتسني اإلجناز الرقمي يف هذا اإلختصاص 

دنية  أثناء مرحلة اإلعداد البدين تسمح للمدرب معرفة مـد  تقـدم الربنـامج التـدري ي و جناعـة احلمـل وتقييم القدرات الب
التدري ي وهذا عامل مهم لكل من املدرب والالعب وهو كيفية تقييم القدرات البدنية و اليت تسمح للرياضي لالرتقاء بالكفاءة 

 .البدنية املطلوبة يف اعاختصاص  
  :اإلشكالية

يتم من خالل استخدام أسس ومبادئ التدريب الرياضي  حالة اإلبداع واعابتكار والتطور يف أساليب ووسائل التدريب الرياضي   
بدنية ومهارية ووظيفية، ألن  العلمي ألعداد مناهج تدريبية شاملة، وأن تنفيذ هذه املناهج يصاحبه تغريات وما تتطلبه من التخطيط
ألجهزة اجلسم احليوية واإلجناز الرياضي يف ألعاب القو  عموما و جري املسافات   التحسن الوظيفيهناك ارتباطا مباشرا بني
 املتوسطة خصوصا  

يعترب جري املسافات املتوسطة من السباقات اليت ترتبط بعنصر أساسي من عناصر اللياقة البدنية أعا و هو عنصر التحمل، 
ثانويني، فقد أطلقت عل   هذه السباقات الكثري من املصادر العلمية يف علوم التدريب إضافة إىل عنصر السرعة و القوة كعاملني 

 .بكوهنا سباقات التحمل
شهد هذا النوع من السباق منذ اخلمسينات إىل تطور يف اإلجناز الرقمي للعدائيني رجاعا و نساءا حيث بلغت مقدار 

م   1055م و بالنسبة لسباق ال  155ال/ ثا < 13إىل  12.4> م من  855املتوسط احلسايب للسرعــة يف سبـاق ال 
 .م 155ال/ثا <  13.2إىل  13.1>

إن مثل هذه النتائج تدل عل  تطور نوعية الطرق و األساليب العلمية املتبعة يف التدريب إضافة إىل تقييم القدرات البدنية 
ل هذه النتائج عا نستطي  إجنازها إعا بتطوير التحمل الدوري من خالل اعاختبارات احلديثة اليت طورهتا علوم الفسيولوجيا ألن مث

 .التنفسي و أثرها عل  اإلجناز الرياضي
التحمل الدوري التنفسي هي الفرتة اليت حيتفظ هبا الرياضي بكفاءاته البدنية وارتفاع مقاومة التعب ضد اجملهود ‘زميكن‘و كما يذكر 

ير هذه الصفة كصفة أساسية إضافة إىل الصفات البدنية األخر  من خالل ختطيط علمي من هنا نر  أمهية تطو  و املؤثرات اخلارجية
 .و برجمة التدريب ووض  معايري تقيمية جها

ما يالحظ أن اجلزائر بالرغم من أهنا متتلك إمكانيات كبرية من حيث اإلمكانيات البشرية و املادية و الظروف الطبيعية و 
األول ملختلف الرياضات و خصوصا سباقات التحمل و باألخص سباقات املسافات املتوسطة و هذا ما املناخية اليت تعترب املرتكز 

ملسه معظم اجلزائريني من حيث املشاركات اليت شاركت هبا اجلزائر يف منتصف الثمانينات و بداية التسعينات و حصوجها عل  املراتب 
وامهال التقييم وخاصة يف مرحلة .فال استخدام منهوية علمية يف التدريباألوىل يف الدورات األوملبية و الدولية و كان ذلك ب

 .التحاري البدين وهذا ما دفعنا اىل القيام بدراسة واق  التقييم لد  عدائي املسافات املتوسطة 
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 :التساؤل العام
  املسافات املتوسطة ؟ما هي احملددات املعيارية اليت يعتمد عليها املدربون لتقييم القدرات البدنية  لعدائي 

 :التساؤالت الجزئية 
  منهوية العلمية يف عملية تقييم التدريب من قبل املدربني؟للاستخدام هل هناك  -1
  هل هناك بطارية اختبارات يعتمد عليها املدربون لتقييم القدرات البدنية  يف مرحلة التحاري البدين ؟ -2
 :الفرضية العامة 

 البدنية  لعدائي املسافات املتوسطة اليت يقوم هبا املدربون عا تتم وفق حمددات معيارية  ؟عملية تقييم القدرات 
  :الفرضيات الجزئية

.ستخدام املدربني عل  املالحظة وعامل اخلربة اثناء عملية تقييم القدرات البدنية للعدائنيإ  -1  
عدم اعتماد املدربني عل  اعاختبارات البدنية اثناء عملية تقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين ؟  -2   

 :أهداف الدراسة
الكشف عن طبيعة التقييم السائد من خالل معرفة احملددات اليت يتم عل  أسسها تقيم عدائي املسافات املتوسطة خالل مرحلة  -

                            .    التحاري البدين
 .إعطاء نظرة منوذجية موحدة حول عملية التقييم الرياضي -
 استخدام املدربني لطرق علمية حديثة يف التقييم اليت تساعد يف تنمية الصفات البدنية  البحث عن مد -
 .حتسيس املدربني بارورة وأمهية التقيم وعالقته باإلجناز الرقمي للرياضي - 

  :لدراسةأهمية ا
يهدف البحث إىل دراسة مسحية ملدريب عدائي املسافات املتوسطة  و هذا من خالل معرفة واق  تقييم القدرات البدنية يف مرحلة 

سنة باعتبار أن هذه املرحلة العمرية هي بداية التخصص (14-11)م يف فئة األشبال  1055م و 855التحاري البدين ملسافة 
 كما تعترب اجلزائر خزان حقيقي لألبطال يف اختصاص جري املسافات املتوسطةالفعلي يف ألعاب القو   

 :المفاهيم والمصطلحات تحديد 
 : التقييم 

هو عملية منظمة يقصد هبا تشخيص يف ضوء معايري حمددة فهو مرآة تعكس مد  حتقيق العملية التدريبية ألهدافها  لذلك فإن 
 (85ص " ر .ب.ابراهيم سالمة  ،اإلختبارات والقياس يف ت).حتقق اعاهداف التقومي عملية مستمرة للحكم عل  مد  

  :القدرات البدنية 
يعرفها حسن عالوي عل  اهنا صفات فطرية موجودة بداخل جسم اعانسان وميكن العمل عل  تنميتها لتوعل الفرد قادرا عل  إتقان 

وتتكون .ة جهازه العالي والوظيفي للوصول اىل اعل  كفاءة جسمية مجي  املهارات احلركية وزيادة كفاءة اعااءه الداخلية وتنمي
 .اللياقة البدنية من القوة ، التحمل ، السرعة ، املرونة 

 :التحضير البدني 
هو مرحلة من مراحل اخلطة التدريبية العامة وهو  جمموعة من التمارين الرياضية املدروسة علميا وتربويا وهتدف الر رف  كفاءة اجلسم 

:عبد العلي ناصيف ، قاسم حسن حسني )حلركية والفيسيولوجية وتنقسم اىل مرحلتني اعاعداد البدين العام واعاعداد البدين اخلاصا  
( 01ص "مبادئ التدريب الرياضي "   

:فئة األشبال  
سنة ينتمون اىل صنف اعاشبال اليت تعد اول مرحلة  14و  11هي جمموعة من العدائني ينتمون إىل الفئة العمرية اليت ترتاوح مابني  

. (ص4، 2558دليل العاب القو  لالحتادية اجلزائرية لاللعاب القو  )ملزاولة اعاختصاص    



102 

 

:المسافات المتوسطة   
دليل العاب القو  لالحتادية اجلزائرية لاللعاب القو  )م  1055م و 855هو نوع من أنواع  سباقات اجلري يام سباقات  

.(4،ص 2558  
 :الدراسات السابقة والمشابهة

مستويات معيارية لتقيم بعض مسابقات العاب القوى لطلبة كلية  اقتراح (:1983)دراسة صابر خير اهلل سعيد -
 ضية للبنين باإلسكندريةالتربية الريا

هدفت هذه الدراسة إىل اقرتاح مستويات معيارية لتقييم بعض مسابقات ألعاب القو  لطلبة كلية الرتبية الرياضية بأبوقري،و وض   -
 .أساس علمي جديد للتقييم املوضوعي ملستو  األداء املهاري

 .جهذه الدراسة لقد مت استخدام املنهج املسحي الوصفي ملناسبته: املنهج املستخدم -
آخرين ميثلون املستو  املنخفض يف كل  05طالبا ميثلون املستو  العايل يف كل صف دراسي  و كذلك  05: عينة البحث -

 .صف دراسي من الصفوف األوىل و الثاين و الثالث
 و قد مشلت القياسات مجي  طلبة الصفوف األوىل و الثاين و الثالث يف :إجراءات البحث -

 كما مت تقييم الطلبة مهاريا يف اعاختبار العملي فقط،.ل السنة  و اعاختبار العملياختبارات أعما
طالبا ميثلون املستو  العايل  05و اختار الباحث لذلك .هبدف دراسة العالقة بني مستو  األداء الرقمي و مستو  األداء املهاري 

صف دراسي،و مبقارنة املستو  الرقمي للطالب  آخرين ميثلون املستو  املنخفض يف كل 05يف كل صف دراسي  و كذلك 
باملستو  املهاري يف ثالث مسابقات تكنيكية بكل صف دراسي وفقا للمستويات و اعاستمارات املعمول هبا سابقا بالقسم ، ثبت 

 .من التحليل اإلحصائي تاارب معامالت اعارتباط و الفروق املعنوية بني املستويني
 ماريت استبيان للعرض عل  اخلرباء إحدامها لرتتيب املراحل الفنية لكل و بناءا عليه مت تصميم است -

 مسابقة حسب أمهيتها و تأثريها عل  إنتاجية األداء و الثانية إلبداء الرأي يف مقدار اخلصم عن 
يم مستو  كل خطأ يف مكونات كل مرحلة فنية طبقا لدرجة تأثريه عل  مستو  اإلجناز الرقمي،تلي ذلك تصميم استمارة تقي -

 .األداء املهاري بأسلوب علمي جديد مبين عل  أسس موضوعية و مت حساب معامل الصدق و ثبات و موضوعية اعاستمارة
املستويات املعيارية احلالية ليست مبنية عل  أسس علمية و أهنا تتدرج بصورة منتظمة مل تراع القدرة التنبؤية أو :أهم النتائج -

 .التكرارات
 .سابقات تأيت صعبة بينما يأيت البعض اآلخر سهل التحقيقمستويات بعض امل -
 .وجود ارتباط معنوي لصاحل الصف األعل  يف املسابقات اليت يتكرر تدريسها -
 .ضرورة وض  أساس علمي جديد للتقييم املوضوعي لألداء املهاري، و البدين: أهم التوصيات -
 إليها الدراسة لتقييم مسابقات ألعاب القو ضرورة العمل باملستويات املعيارية اليت خلصت  -

 .مستويات معيارية لبطارية انتقاء الناشئين في العاب القوى(:1986)دراسة كلودي و آخرون  -
سنة من خالل حتديد مستويات معيارية لبطارية انتقاء (13-8)الكشف التمهيدي املبكر عن الناشئنيهدفت هذه الدراسة إىل  -

 .ركبة بالعاب القو يف اختصاص الفعاليات امل
تلميذ مث بعد ذلك أجرينا عل  عدد من التالميذ     3255بلغت يف املرحلة األوىل :عينة البحث  

تلميذا  355و الذين هم يف درجة ثانية و بلغ عددهم أكثر من     
 .استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملناسبته لطبيعة الدراسة: املنهج املستخدم -

98 
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استخدم الباحث بعض املقاييس اجلسمية متمثلة يف األطوال ، األعراض       و احمليطات و بعض اعاختبارات :البحثإجراءات  -
،رمي الكرة (عريض و الثالثي من الثبات ،أعل ،)،الوثب(م من الثبات85م من احلركة،عدو35)عدو (خاصة بعناصر اللياقة البدنية

 .م055، جري (من األمام و إىل اخللف)الطبية
 :لقد توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج من أمهها:أهم النتائج -
 بناء مستويات معيارية لبطارية انتقاء الناشئني يف املسابقات املركبة بالعاب القو   -
 :أهم التوصيات -
 .العمل باملستويات املعيارية و اليت توصل إليها الباحث ألجل انتقاء الناشئني يف العاب القو  -
 ببطارية البحث عانتقاء التمهيدي املبكر للناشئني عاختصاص الفعاليات املركبة ضرورة العمل -
تحديد مستويات معيارية لمسابقات الميدان و المضمار المقررة (:"1991)دراسة إسماعيل توفيق زيدان أبو راس -

 . 42"سنة بمحافظة كفر الشيخ12-9لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي من 
ملسابقات امليدان واملامار املقررة لتالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي  الدراسة إىل وض  مستويات معياريةهدفت هذه  -
 .سنة 12_ 4مـن 
 استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملناسبته م  طبيعة البحث:املنهج املستخدم -
 .سنة12_ 4األوىل من التعليم األساسي من مت اختيار جمتم  الدراسة لتالميذ احللقة :عينة البحث -
 .كما قام الباحث بتطبيق اعاختبارات اخلاصة يف بعض النواحي البدنية، احلركية،النفسية و اعاجتماعية:إجراءات البحث -
 من أسفرت نتائج الدراسة عن وض  مستويات معيارية ملسابقات امليدان واملامار املقررة لتالميذ احللقة األوىل:أهم النتائج -

 .سنة 12_ 4التعليم األساسي مـن 
 .اعتماد جدول املستويات املعيارية الذي توصلت إليه هذه الدراسة: أهم التوصيات -

إجراء دراسة مشاهبة عل  تالميذ يف بقية املراحل العمرية األخر  و إجياد مستويات معيارية تستخدم ألغراض اعانتقاء يف خمتلف 
 فعاليات العاب القو      

حبيث تتوفر عل  ركائز . حتديد مستويات معيارية عل  ضوء تقدمي بطارية اختبار مناسبة عانتقاء الناشئني يف العاب القو  -
 .الصدق ، الثبات و املوضوعية

 : مدى االستفادة من الدراسات السابقة في دراستنا الحالية - -
 . إعداد احملتو  العلمي لإلطار النظري جهذه الدراسة - -
  . النقاط األساسية احملددة ملشكلة الدراسة و أهدافها و صياغة الفروض اليت حتقق األهدافإيااح  - -
   حتديد املنهج املستخدم يف الدراسة، فقد تنوعت الدراسات ما بني استخدام املنهج الوصفي و التوري ي - -
ه الظاهرة، و تُعترب هذه الدراسة يف بعض حتديد نوعية و حوم و كيفية اختيار العينة و مجي  اخلطوات اإلجرائية لبحث هذ - -

جوانبها استكماعًا لبعض الدراسات املرتبطة و اليت ساعدت يف اختيار املنهج و العينة و أدوات مج  البيانات و كذلك عرض 
 .و تفسري نتائج هذه الدراسة 

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة
 دراستنا  املسحي املالئم ل باألسلوب  استخدمنا املنهج الوصفي
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 إزاء حمددة أهداف إىل الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسري التحليل طرق من طريقة أنه عل  الوصفي المنهج ويعرف
 عن مدققة معلومات مج  طريق عن كميا وتصويرها املدروسة الظاهرة لوصف طريقة الوصفي املنهج ويعترب ما اجتماعية مشكلة
 (.18 ص ، 2003 ، طاهري رابح منصور، آيت كمال. )للدراسة وإخااعها وحتليلها وتصنيفها املشكلة

 : مجتمع وعينة البحث
مدرب يشرفون عل  تدريب عدائي 18حيث متثلت يف متثلت جمتم  وعينة حبثنا يف  مدريب العاب القو  يف الغرب والوسط اجلزائري 

 .املسافات املتوسطة 
 :مجاالت الدراسة
لقد باشر الباحث يف العمل امليداين بعد ان قام بالدراسة اإلستطالعية يف وعايات الغرب والوسط اجلزائري ، مث : المجال المكاني

  . اإلنتقال اىل اماكن أجراء البطوعات الوعائية واجلهوية من اجل توزي  اإلستبيان
  2514إىل شهر ماي   2514امتدت عملية البحث يف امليدان من شهر مارس  :المجال الزماني

 :الدراسة االستطالعية
جمادي . )للدراسة اعاستطالعية أمهية كبرية، حيث تعترب القاعدة اليت يبين عليها الباحث تصوراته األولية حول دراسته وميدان تطبيقها

 (.،بدون صفحة2558-2554،: رابح
الكافية حول عدد املدربني والعدائني املنخرطني يف  قمنا باعاتصال برؤساء الرابطات الوعائية أللعاب القو   ألخذ املعلومات حيث 

 .كل موسم، وأياا اخذ املعلومات الكافية وقت ومكان إجراء خمتلف البطوعات الوعائية واجلهوية  
وقمنا بزيارة  للعديد من الفرق يف اماكن التدريب ملعرفة عينة البحث الذي سنوري عليه الدراسة،وأداة البحث املناسبة ،وكذلك  
 .ديد الوقت املناسب لاللتقاء بعينة البحث وإجراء الدراسة الرئيسيةحت
: االستبيان -  

تعترب تقنية اعاستبيان وسيلة البحث هبدف مج  أقص  عدد من اآلراء و األفكار حول موضوع الدراسة ذلك لإلجابة عل  
اعاستبيان من بني األدوات الكثرية اعاستعمال يف و يعترب . التساؤعات املطروحة و التحقق من الفرضيات املقرتحة كحلول مؤقتة

العلوم النفسية و اعاجتماعية و الرياضية،  حيث قمنا بصياغة استمارة اعاستبيان صياغة تقدم األهداف املسطرة خبط واضح و 
عتماد ة األوىل بأن إمفهوم  وقد  إستخدمنا يف حبثنا حمورين وكل حمور يتامن عدة فقرات ،فاحملور األول والذي ينص حسب الفرضي

مقسم إىل مخسة  فقرات ختدم . املدربني عل  املالحظة وعامل اخلربة اثناء عملية تقييم القدرات البدنية للعدائي املسافات املتوسطة
لية تقييم عدم اعتماد املدربني عل  اعاختبارات البدنية اثناء عمالفرضية األوىل واحملور الثاين الذي ينص حسب الفرضية الثانية وهي 

 القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين هو كذالك مقسم إىل مخسة فقرات
 :تحديد شكل األسئلة -

و هي تلك األسئلة اليت حيدد فيها الباحث إجابته مسبقا و يعتمد حتديد هذه اإلجابات عل  أفكار الباحث و أغراض البحث و 
 .ستوجب عل  اإلجابة اليت يراها تنطبق عليهالنتائج املستوحاة من البحث، و تتامن إجابة امل

:األسئلة المفتوحة -  
يعطي هذا النوع من األسئلة كل احلرية للمستوجب لإلجابة عليها دون قيد حبيث تكون له كامل احلرية يف تقدمي أية معلومة يراها 

 .ن اآلراء يف عينة البحث خبصوص املوضوعمتعلقة بالسؤال مهما كانت طبيعتها أو أغراضها و هي تفيد يف مج  اكرب عدد ممكن م
:   األسئلة النصف مفتوحة -  

تكون جمموعة من األسئلة مغلقة تتطلب من املستووب اختيار اإلجابة املناسبة، و جمموعة أخر  من األسئلة مفتوحة تكون فيها 
 .للمستووب احلرية يف اإلجابة

: األسئلة المغلقة -  
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ة تتطلب من املستووب اختيار اإلجابة املناسبــة من بني عدة إجـــــابات و قد وق  اعاختيار عل  وهي عبارة عن جمموعة من األسئل
 (.122ص. 2552كايد عبد احلق   -عبد الرمحان عدس-ذوقان عبيدات) . هذا النوع من األسئلة و هي من وض  الباحث

:توزيع و جمع االستبيان -  
رة إىل امليدان أين مت توزيعها عل  املدربني حباور الباحث  حىت نافي عل  البحث بعد التأكد من صدق اعاستبيان توجهنا مباش 

. نوع من األمهية و اجلدية يف نظرهم بإيااح األسئلة الغاماة يف ما خيص باستمارة اعاستبيان  
 :نتائج الدراسة ومناقشة  عرض وتحليل -

 .املالحظة وعامل اخلربة اثناء عملية تقييم القدرات البدنية للعدائنيستخدام املدربني عل  إ :عرض ومناقشة الفرضية األولى
 حسب رأيكم ما هو الوقت املناسب لعملية التقييم خالل مراحل التدريب؟: السؤال االول

 بدنية لعدائي املسافات املتهو معرفة مد  الوقت املناسب لعملية تقييم القدرات ال: الغرض من السؤال
 .يوضح الوقت املناسب لعملية تقييم عدائي املسافات املتوسطة (: 11)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 39.71 27 قبل مرحلة التحضير 
 23.12 16 اثناء مرحلة التحضير 

 36.76 21 بعد مرحلة التحضير  
 111 68 المجموع

 (:11)تحليل الجدول رقم
املدربني يعتربون فرتة قبل التحاري البدين  كوقت مناسب لتقييم القدرات البدنية  ، و من % 34.45نالحظ من خالل اجلدول أن 

% 31.41من املدربني يعتربون ان وقت تقييم القدرات البدنية يكون خالل مرحلة التحاري ، يف حني أن % 23.02نسبة 
ملدربني يقوم بالتقييم قبل مرحلة التحاري البدنية للوقوف ومنه فإن جل ا .يعتربون مرحلة ما بعد التحاري هي املناسبة لعملية التقييم 

 .عل  مستو  اللياقة البدنية لرياضيهم 
 ماهي اجلوانب اليت تعتمد عليها أثناء تقييم عدائي املسافات املتوسطة ؟: السؤال الثاني

 .هو معرفة اجلوانب اليت يعتمد عليها املدرب يف العملية التقييمية: الغرض من السؤال
 .يبني اجلوانب اليت يعتمد عليها املدرب يف عملية التقييم  (:12)لجدول رقم ا

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 44.11 31 الجانب البدني 

 26.47 18 الجانب المرفولوجي   
 29.41 21 الجانب المهاري

 111 68 المجموع
 (:12)تحليل الجدول رقم

ما يعتمدون عل  اجلانب % 21.24من املدربني يعتمدون عل  اجلانب البدين، ونسبة % 22.21من خالل اجلدول نالحظ أن 
،نستنج من خالل النتائج ان % 2421املرفولوجي ، يف حني أن نسبة املدربني الذين يعتمدون اجلانب املهاري  فال تتواوز 

 .لبدين بغية الوقوف عل  مستو  تطور الرياضنيالقدرات البدنية هي اجلانب املهم يف عملية التقييم ملرحلة التحاري ا
 عل  أي أساس يتم تقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين ؟ :السؤال الثالث

 معرفة كيفية تقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين  من طرف املدربني :الغرض من السؤال
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 يبني كيفية تقومي القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين (: 13)الجدول رقم  
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 32.31 22 المالحظة 
 39.71 27 اإلنجاز الرقمي

 27.94 19 اإلختبارات البدنية
 111 68 المجموع

من املدربني يقومون بتقييم القدرات البدنية عل  اساس اعاجناز % 34.45من خالل اجلدول جند أن (:13)تحليل الجدول رقم 
يعتمدون عل  % 24.42من املدربني يعتمدون عل  اعاجناز الرقمي يف ذلك اما نسبة % 32.30، يف حني أن الرقمي 

يف املسافات املتوسطة كمعيار  ، نستنتج ان معطم املدربني يعتمدون عل  اعاجناز الرقمي.اعاختبارات البدنية لتقييم القدرات البدنية 
 .ملعرفة حتسن رياضييهم 

 هل انتم مدعميني مبحددات معيارية لتقييم القدرات البدنية لعدائي املسافات املتوسطة  ؟: السؤال الرابع 
 معرفة إن كان هناك حمددات معيارية يعتمد عليها املدربون يف عملية التقييم : الغرض من السؤال

     .يوضح مد  امتالك املدربني للمحددات املعيارية خالل عملية تقييم الرياضيني (:14)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 33.82 23 نعم
 66.18 41 ال

 111 68 المجموع
معيارية تعتمد من املدربني عا متلك حمددات % 11.18أن نسبة  من خالل النتائج أعاله يتاح لنا(:14)تحليل الجدول رقم

من املدربني متلك حمددات معيارية لتقييم القدرات البدنية  وهي بنسبة قليلة، نستنتج % 33.82عليها يف عملية التقييم، أما نسبة 
من خالل النتائج ان معظم املدربني عا ميتلكون حمددات معيارية لتقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين وهذا ما يسكل 

 .قا للوقوف عل  مد  تطور اللياقة البدنية للرياضني عائ
اليت ميكن ( م 1055م و 855) ما هي يف رأيك القدرات البدنية  اخلاصة بعدائي  املسافات املتوسطة   :السؤال الخامس

 تقييمها ؟
 .طة اليت ميكن تقييمها معرفة مد  إملام املدربني بالقدرات البدنية اخلاصة بعدائي املسافات املتوس:  الغرض من السؤال

 %النسبة المئوية التكرارات اإلقتراح
 41.17 28 التحمل 
 27.94 19 السرعة 

 17.64 12 القوة 
 13.23 19 المرونة والرشاقة

 111 68 المجموع
 يوضح القدرات البدنية التي يمكن تقييمها من طرف المدربين( 11)الجدول رقم 

من املدربني يعتمدون يف تقييم املسافات املتوسطة  علي %21.14من خالل اجلدول ان نسبة يتاح لنا  11تحليل الجدول رقم 
تعتمد عل  عنصر القوة  اما نسبة %  14.12من املدربني تعتمد عل  عنصر السرعة و نسبة%24.42عنصر التحمل فما نسبة 
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 يقيمون صفة التحمل مقارنة بالقدرات البدنية اعاخر  تعتمد عل  املرونة والرشاقة يف عملية التقييم، نستنتج ان جل املدربني% 54
 .وهذا ينعكس سلبا عل  مستو  الرياضني عان عدائي املسافات املتوسطة حيتوون اىل تقييم الصفات البدنية اعاخر  بغبة تطويرها 

القدرات البدنية يف مرحلة التحاري  عدم اعتماد املدربني عل  اعاختبارات البدنية اثناء عملية تقييم :عرض ومناقشة الفرضة الثانية
 . البدين

 ماهي أهم اعاختبارات البدنية اليت تعتمدون عليها لتقييم القدرات البدنية ؟ : السؤال السادس
معرفة ما نوع اعاختبارات البدنية اليت يقوم هبا املدرب من أجل تقييم القدرات البدنية لعدائي املسافات : الغرض من السؤال

 .املتوسطة 
 يوضح نوع اعاختبارات اليت يعتمد عليها املدربون يف عملية التقييم(:  16)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 41.17 28 اختبارات كالسيكية 

 16.17 11 اختبارات حديثة 
 11 11  اختبارات مخبرية 
 42.64 29 ال تقوم بإحتبارات

 111 68 المجموع
 
 
 

 :  16الجدول رقم تحليل 
اما املدربني الذين عا يقومون % 21.42كانوا بنسبة اعاختبارات الكالسيكية  نالحظ من خالل اجلدول أن املدربني الذين يفالون 

، أما %11،14،  فحني جند ان املدربني الذين جيرون اختبارات حديثة فكانوا بنسبة  %22.14باعاختيارات البدنية فكانوا بنسبة 
نستنتج من خالل النتائج ان املدربني عايقومون بإجراء اعاختيارات . املدربني الذين جيرون اعاختبارت املخربية فكانت منعدمة نسبة 

 .احلديثة واملتطورة ويكتفون اعاختبارات الكالسيكية فقط 
 القدرات البدنية ؟ هل ترون أنه من الاروري وجود حمكات ومستويات معيارية يتم من خالجها تقييم: السؤال السابع

 .طرحنا سؤالنا ملعرفة رأي املدربني يف ضرورة التزود مبستويات معيارية تساعدهم يف تقييم القدرات لبدنية : الغرض من السؤال
 ميثل ما مد  ضرورة تزود املدربني باحملددات املعيارية (: 17)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح
 71 41 ضروري 

 11.76 18 غير ضروري 
 22.11 11 أحيانا

 111 68 المجموع
  (:17)تحليل الجدول رقم

 22.50%من املدربني يؤكدون  عل  ضرورة التزود باحملددات املعيارية يف حني ان نسبة  %40من خالل اجلدول جند أن نسبة 
فهي تعترب ان التزود باحملددات املعيارية غري ضروري يف  %11.41يرون انه احيانا يكون ضرورة التزود بتلك احملددات أما نسبة  

 .عملية التقومي، لذا جيب ان يتزود املدربون مبحددات بدنية تسمح جهم مبعرفة مستو  اللياقة البدنية لعدائييهم
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 ؟VO2MAXواحلوم اعاقص  إلستهالك اعاوكسوني VMAهل بإمكانكم معرفة السرعة اجهوائية القصو   :السؤال الثامن
 .مد  قدرة املدربني للكشف عن القدرات الفيزيولوجية  لرياضييهم  :الغرض من السؤال

 .يوضح مد  قدرة املدربني عل  الكشف عن القدرات الفيزيولوجية للمدربني  (:18)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 63.23 43 ال
 36.76 21 نعم

 111 68 المجموع
 (:18)رقم تحليل الجدول

من املدربني عا يقيمون القدرات الفيزيولوجية للرياضني ، يف حني أن نسبة % 13.23من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 
 .يقومون بالكشف عن تلك القدرات، نستنتج ان جل املدربني ليس لديهم نظرة عن اجلانب الفيزيولوجي للرياضي % 31.41

 الربنامج التدري ي يف مرحلة التحاري البدين  ؟كيف يتم اعداد : السؤال التاسع
 هو معرفة كيف يتم اعداد الربنامج التدري ي يف مرحلة اعاعداد البدين لعدائي املسافات املتوسطة : الغرض من السؤال

 .يوضح كيفية بناء الربنامج الرتي ي ملرحلة التحاري البدين(: 19)الجدول رقم  
 %المئويةالنسبة  التكرارات االقتراح

 38.23 26 الفئة العمرية 
 26.47 18 القدرات البدنية بعد تقييمها 
 31.29 24 الفئة العمرية القدرات البدنية

 111 68 المجموع
 (:19)تحليل الجدول رقم

من املدربني يعتمدون يف اعداد براجمهم عل  خصائص الفئة العمرية ، أما نسبة %38.23من خالل اجلدول نالحظ أن 
فهم يعتمدون عل  كل من خصائص  % 30.24من املدربني يعتمدون عل  القدرات البدنية اليت مت تقييمها اما نسبة  21.24%

الفئة العمريةو القدرات البدنية ،نستنتج ان معظم املدربني يفالون اعداد براجمهم عل  اساس الفئة العمرية لرياضييهم مهملني جانب 
 .ناء الربنامج اخلاص بالتحاري البدين تقييم القدرات البدنية يف ب

 هل يف رأيك هل نتائج اإلختبارات البدنية جها عالقة  بالتحاري البدين لعدائي املسافات املتوسطة ؟: السؤال العاشر
 هو معرفة رأي املدرب يف نتائج اعاختبارات وما مد  عالقتها مبرحلة التحاري البدين : الغرض من السؤال

 . يوضح رأي املدربني حول نتيوة اعاختبارات وعالقتها مبرحلة التحاري البدين: (11)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرارات االقتراح

 67.47 46 نعم
 32.31 22 ال

 111 68 المجموع
 (:11)تحليل الجدول رقم

من املدربني يرون أن نتيوة اعاختبار تؤدي دوما إىل حتاري بدين جيد  وهذا يدل عل  أن % 14.24من خالل اجلدول نالحظ أن
املدرب إذا استعمل  اعاختبارات ملختلف العناصر البدنية، وتكون مرحلة التحاري البدين مبنية عل  أسس علمية ودقيقة ، يف حني 
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ت  ليس جها عالقة بالتحاري البدين ، من خالل النتائج نستنتج ان نتائج اإلختبارامن املدربني يرون أن نتيوة % 32.30أن نسبة 
 .املدربني يرون ان لالختبارات البدنية دور هام يف جناح مرحلة اعاعداد البدين لعدائي املسافات املتوسطة 

 : مناقشة النتائج بالفرضيات
 .ية تقييم القدرات البدنية للعدائنيستخدام املدربني عل  املالحظة وعامل اخلربة اثناء عملإ :الفرضية االولى

الذي يتعلق باستخدام املدربني للمالحظة واخلربة أثناء عملية تقييم القدرات البدنية ( 0)و(2)و(3)و(2)و(1)من خالل اجلداول 
جند أن أغلبية املدربني يعتمدون يف عملية التقييم عل  عامل املالحظة والتوربة فقط ، وهذا ما يتفق م  الفرضية اليت تنص عل  أن 

دور فعال يف عملية اعانتقاء يف حني ان عملية التقييم حتتاج اىل اسس منهوية وعلمية تتمثل يف بطارية  لتخطيط برنامج علمي 
إمساعيل توفيق زيدان أبو اعاختبارات وهذا ما يتفق عليه مجي  الباحثني يف هذا جمال وهذا ما يتفق م  الدراسة اليت قام بيها الباحث 

-4ابقات امليدان و املامار املقررة لتالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي من حتديد مستويات معيارية ملس(:"1441)راس
ومن بني النتائج اليت توصل إليها إستعمال بطارية اإلختبارات لتقومي قدرات الالعبني بدنيا ومهاريا هو  سنة مبحافظة كفر الشيخ12

 .ثناء عملية التقومي لتفادي النتائج العشوائيةعمل منهوي وعلمي،و إستعمال املقابالت التنافسية واملالحظة أ
 .عدم اعتماد املدربني عل  اعاختبارات البدنية اثناء عملية تقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين  :الفرضية الثانية

يتبني لنا أن نسبة قليلة من املدربني  اليت تقوم  باإلختبارات البدنية الالزمة يف ( 15)و(54)و(58)و(4)و(1)من خالل اجلداول 
لتقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري البدين ، ونسبة كبرية جدا من  .عملية التقومي  كما اهنم غري مزودون مبحددات معيارية 

 بإجراء اعاختبارات البدنية هي أكثر الطرق شيوعا واستعماعا من طرف املدربني وعليهاملدربني عا تقوم 
فإن الفرضية الثانية اليت تقول أن عدم اعتماد املدربني لالختبارات البدنية أثناء عملية تقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحاري  

مستويات معيارية لبطارية انتقاء الناشئني يف (:1481)ودي و آخرونكل البدين حتققت وتتفق دراستنا م  الدراسة اليت قام هبا 
العاب القو  حيث خلص الباحث اىل ان جيب امتالك املدربني حملددات معيارية واجراء بطارية اختبارات لتقييم القدرات البدنية 

 .فيعملية االتقييم لتفادي النتائج العشوائية واليت ترتكز عل  مبدأالصدفة واملفاجئات
 :إقتراحات وتوصيات

من خالل النتائج اليت حتصلنا عليها يف هذا البحث ارتأينا أن نقدم إىل العاملني يف اجملال الرياضي جمموعة من التوجيهات 
والتوصيات اليت نراها مفيدة يف السري اجليد لعملييت تقومي القدرات البدنية لعدائي املسافات املتوسطة من أجل حتسني التحاري 

 :ين لعدائني عابد من اعاهتمام اجلدي واملوضوعي لعملية تقييم القدرات البدنية ومنه نوصي مبا يليالبد
 .عدم اعاكتفاء باملالحظة واخلربة الشخصية للمدرب أثناء التقييم  بل ضرورة اللووء إىل طرق علمية  ومنهوية يف ذلك.1
 .ضرورة استخدام واعاختبارات البدنية  يف عملية التقييم.2
خدام حمددات معيارية وكذا نوصي بارورة وض  طريقة علمية وموضوعية ضمن املخطط العام يف عملية تقييم القدرات است.3

 .البدنية وخاصة يف مرحلة اعاعداد
 .إجراء دراسات مشاهبة يف اعاختصاصات األخر  نظرا ألمهية عملية التقومي والتقييم يف اجملال الرياضي .2
 .اري البدين لعدائي املسافات املتوسطة ضرورة اعاهتمام مبرحلة التح.0
 .توفري وتزويد املدربني مبحكات وحمددات معيارية لتقييم خمتلف عناصر اللياقة البدنية .1
 .توفري الوسائل التقييمية اعازمة ملساعدة املدربني للوقوف عل  مد  جاهزية رياضييهم.4
 .التحاري البدين إجراء الفحوصات الطبية و الفيزيولوجية الالزمة خالل عملية .8
 .ضرورة توفري الوسائل البيداغوجية واألجهزة والعتاد اخلاص بعملية التقييم و التحاري البدين .4
 .أن يقوم بعملية التقييم أخصائيني يف جماعات متعددة لتحدد املعايري املعتمدة يف ذلك.15

 :قائمة المراجع والمصادر
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 مدى إ نعكاس ملمح المرشد النفسي الرياضي على المردود الرياضي لالعبي كرة القدم(11
 رابطة احملرتفة األوىل من وجهة نظر املدربني

 بن عكي حمند أكلي: نورالدين                أ درسول 
 3معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة اجلزائر

 :ملخص
من خالل هذه الدراسة حناول توضيح مدي إنعكاس ملمح املرشد النفسي عل  املردود الرياضي ،فقمنا بتوضيح ملمح املرشد 

مهاراته إتصاليه ، ذكائه اإلجتماعي  وربطها باألداء ونتيوة اليت حيققها الالعب  شخصيته ، :النفسي الرياضي  اىل األبعاد  وهي 
 .أي مبا يعرف باملردود الرياضي 

إذ تبني ان عاعب الذي عا ميتلك قدر كافيا  من السمات الشخصية مثل الشواعة واملثابرة والثقة بالنفس وغريها من هذه الصفات  
عا ميكنه الوصول اىل اإلجناز الرياضي  املنشود فإذا كان اإلهتمام باجلانب البدين والتقين وإمهال  إرادية حتت ظروف التنافس  الصعبة

اجلانب النفسي يف التحاري للمنافسات ، فكيف نطلب من الالعبني حتقيق نتائج إجيابية  وحنن مل نزودهم باملهارات النفسية اليت 
اإلرشاد كخدمة نفسية عا جيب أن تقتصر عل  املباريات فقط بل جيب عل   كما أن .الرياضية متكنهم من التعامل م  منافسة

اإلدارة الرياضية أن جتعل منه خدمة شاملة مستمرة تشمل كل اجملاعات اخلاصة حبياة الالعب حىت يكون فردا سوي أوعا وعاعبا جيد 
 .ثانيا

ساسية لإلرشاد النفسي الرياضي وهذا بتبصريه بالفروق أياا عابد من تكوين املرشدين واملدربني عل  أسس العامة واملبادئ األ
الواضحة بني علم النفس العالجي وعلم النفس اإلرشادي ألن الكثري من املدربني يعتقدون نفس اإلعتقاد يف كل ما خيص علم 

ىت تكون العملية ناجعة، كما النفس، وجهذا عابد من إعطاء املدرب املفاهيم اإلجرائية احلقيقية والواضحة لإلرشاد النفسي الرياضي ح
أن التكوين بالنسبة للمدربني صار من الشروط األساسية لنواح هذه العملية فقد يكون املدرب ميتلك بعض املهارات  اإلرشاد 

ولكن هذا عايكفي بل عابد من أن يلم املدرب بكل العناصر اإلرشادية حىت يكون عمله واضح املعامل وشامل لكل نواحي  النفسية 
وكحوصلة هنائية ميكن القول أن توفر ملمح الفائق للمرشد النفسي الرياضي صارت من املتطلبات  .العب لتحقيق املردود الرياضي ل

 .األساسية للفرق ألن توفر التحاري البدين املهاري واخلططي جيعل من العامل النفسي ورقة الفوز يف ظل متغريات املنافسة العديدة
 ح املرشد النفسي الرياضي  ، املردود الرياضي ،  كرة القدمملم  :الكلمات الدالة

Résumé  

A travers cette étude nous essayons de clarifier l'étendue de la réflexion du guide 

psychologique sur le rendement mathématique, nous expliquons le guide psychologique aux 
dimensions du psychologique: personnalité sportive, compétences sociales, intelligence sociale 
et liée à la performance et au résultat obtenu par le joueur.  

 
Il se trouve qu'un joueur qui ne possède pas autant que suffisamment de traits de personnalité 

persévérance, la confiance en soi et d'autres qualités volition dans les  tels que le courage, la
circonstances difficiles de la concurrence ne peut pas atteindre la réussite sportive souhaitée. Si 

éparation de la l'attention sur l'aspect physique technique et négligence psychologique dans la pr

nous demander aux joueurs Pour obtenir des résultats positifs, -compétition comment pouvons
nous ne leur avons pas fourni de compétences psychologiques leur permettant de faire face à la 

sychologique ne doit pas se limiter à des compétition sportive. Le guidage en tant que service p
matches, mais la gestion sportive doit en faire un service complet continu couvrant tous les 

domaines de la vie du joueur pour être un bon premier et un bon second. 

 
psychologie thérapeutique et la psychologie du  En établissant des distinctions claires entre la

conseil, de nombreux formateurs croient en la psychologie, ce qui implique que le formateur 
reçoive les concepts procéduraux réels et clairs de la guidance psychologique. Pour que la 

soit devenue une condition préalable à la réussite de ce processus, le formation des formateurs 
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Pas assez, mais doivent être   formateur peut avoir des compétences d'orientation, mais
t conscients de l'entraîneur tous les éléments de guidage afin que le travail est clair et complet e

      tous les aspects de l'acteur psychologique pour atteindre le retour du sport 
 

En conclusion, il est possible de dire que la disponibilité du top model du psychologue est 

n physique et du devenue une exigence de base des équipes car la disponibilité de la préparatio
plan rend le facteur psychologique gagnant à la lumière des nombreuses variables de la 

compétition 
 

Guide du psychologue du sport  ,  Performance sportive  ,   Football:   clés-Mots 

 :مقدمة
تلف متاما عن اليت حتتلها يف العامل فهي من جهة لعبة مجاعية؛ومن جهة أخر  تعد املكانة اليت حتتلها كرة القدم يف اجلزائر عا خت     

كرة القدم يف وقتنا هذا حباجة ايل تكوين مرشدين رياضيني  ذو .من أكثر الرياضات شعبية،فارضة بذلك اهتمام وسائل اإلعالم هبا
أماميي ياسني رسالة ماجستري ، .) مستو  املنتخبات األوروبية املستو  العاملي لكي تنهض من كبوهتا وتنطلق حنو العاملية لتصل اىل

 (.2553جامعة اجلزائر
يف إيصال املعلومة والتطبيق الربنامج بالطريقة اليت ( املدرب)إن حتقيق مردود رياضي يتوقف بالكلية عل  مد  جناج املرشد النفسي

ا عل  مد  توفر الشروط يف املرشد النفسي من قوة الشخصية ، ميكن  لالعب إستعاهبا اإلستفادة منها، وهذا النواح يتوقف أيا
مهارات اإلتصال، الذكاء اإلجتماعي، وهناك جانب أخر مهم وعا يقل أمهية عن سابقيه ويتوقف عليه أياا جناح العملية اإلرشادية 

اإلجتماعي يف مردود الالعبني، أعا وهو مد  إنعكاس ملمح املرشد النفسي من الناحية الشخصية، ومهارات اإلتصال ،والذكاء 
والعكس ( 1444هيوكو ليكان وأخرون  ، عمان )فاملرشد النفسي املتحلي هبذه الصفات النفسية يؤثر باإلجياب يف مردود الالعبني

 صحيح وهذا اجلانب يغفل عنه الكثري يف هذه األزمنة ، ويرج  سبب ذلك اىل مستو  تكوين املدربني من اجلانب النفسي وعملية
 .إختيار واإلنتقاء األمثل ملن يقوم بعملية التدريب واإلرشاد النفسي لالعبني 

واملردود الرياضي بشكل عام األداء والنتيوة يتطلب عملية تفاعلية متواصلة جتم  بني املرشد وخمتلف أعااء الفريق للغاية وحتقيق 
 (2552حممد حسن عالوي.)رياضي املنشوداإلستقرار النفسي والتحرر من القلق واملخاوف ،لتحقيق املردود ال

مما جتدر اإلشارة إليه أن األبطال الرياضيون عل  املستو  الدويل يتقاربون بدرجة كبرية من حيث املستو  مهاري خططي البدين 
 (.2552حممد عبد احلفيظ إخالص)وحيدد العامل النفسي نتيوة الالعبني أثناء املنافسة

تعترب خدمات املرشد النفسي الرياضي عنصرا هاما يف التحاري للمنافسة إذ تساهم يف معرفة املشاكل النفسية اليت يعاين منها كل  
 . (J cravoisier/ France1985) .رياضي ، بناء إجتاهات إجيابية حنو املنافسة،حىت حيقق نتائج اجيابية

وعليه مت تقسيم حبثنا اىل , ح املرشد النفسي الرياضي عل  املردود الرياضي ومن هنا جاء هذا البحث ليبني مدي إنعكاس ملم
مدخل عام وتطرقنا فيه اىل ضبط اإلشكالية وإستخالص الفرضية إضافة اىل حتديد  أهم  املفاهيم اإلجرائية جهذه الدراسة وصوعا اىل 

طبيقي فقسمه الباحث اىل فصلني تامن الفصل األول أما اجلانب الت,تلخيص أهم الدراسات السابقة اليت تطرقت جهذا املوضوع
توضيح للدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث وطرق إختيار العينة وأسباب إختيار منهج البحث وقد مت أياا حتديد أدوات البحث 

 .ستنتاج العاماليت استعملها الباحث جهذا الغرض أما يف الفصل الثاين فتم فيه عرض وحتليل النتائج وصوعا اىل اإل
 :اإلشكالية-2
 الالعب وحىت  املدرب، من كل تساعد اليت العلمية الوسيلة إىل حتتاج الرياضات، مجي  شأن انهشأ القدم كرة لعبة أن عاشك   

 التدريب علم يف جديد هو ما كل إتباع أصبح حيث املهارية، و اخلططية البدنية، النفسية، املعرفية، جوانبها بكل عل  اإلملام
 أساسيا، عنصرا يعد القدم كرة يف املردود الرياضي أن إىل نظرا و .اللعبة هذه ممارسة عند ابه األخذ من عابد ضرورة الرياضي
 والتطبيقية النظرية جوانبها بكل اإلملام أصبح
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 مبستو  اعارتقاء أجل من ا،به اخلاصة الربامج ووض  التدريب لعملية التخطيط عند منها عابد ضرورة يشكالن فيها، التحكم و 
 وكفاءة بفعالية اجهوومية و الدفاعية اخلطط بناء و تنفيذ يف املشاركة و بالكرة التصرف عل  قادرا جيعله الذي الشيء الالعب، أداء
وذلك إذن فارورة اإلهتمام بتنمية مردود الرياضي للفريق هو هدف كل عاو يف الفريق الرياضي  (.2552ناهد راسن سكر)كبري

من مجي  النواحي سواء من الناحية األداء الرياضي أو حتقيق نتيوة إجيابية يف املنافسات أو صعود إىل منصات التتويج يف احملافل 
 الدولية الوطنية أو

، .(2552الشافعي منشأة ؛املعارف)ويعتمد جناج املردود الرياضي عل  مدي فعالية مدخالت التحاري البدين والنفسي لالعبني 
ومتثل مواصفات املرشد النفسي أحد أهم تلك املداخالت بإعتباره العنصر املنشط للفريق واملتغري الرئيسي فيه، والذي يتحقق عل  

أما إذا كانت املدخالت فيها عوز يف ملمح املرشد النفسي من .نشاطه وفعاليته جناح املردود الرياضي وحتقيق أهداف الفريق
 .م  الالعبني،إنعدام الذكاء اإلجتماعي فهل ينعكس ذلك عل  املردود الرياضيضعف الشخصية، طريقة إتصاله 

 :وميكن حتديد مشكلة البحث يف حماولة الوصول يف هذه الدراسة إىل اإلجابات عن بعض التساؤعات األتية
 :التساؤل العام

 هل يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق إىل ملمح املرشد النفسي الرياضي؟
 :اجلزئية التساؤعات

 هل يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق كرة القدم اىل شخصية املرشد النفسي الرياضي؟-1
 هل مهارات اإلتصال للمرشد جها تأثري نفسي سل ي بطريقة عاشعورية عل  مردود الرياضي لالعبني؟ -2
 ؟إنعدام الذكاء إجتماعي للمرشد النفسي الرياضي عا حيقق لنا املردود الرياضي  -3
:الفرضيات-3  
:الفرضية العامة -2  
.يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق إىل ملمح املرشد النفسي الرياضي.   

:الفرضيات الجزئية  
 .يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق كرة القدم اىل شخصية املرشد النفسي الرياضي -1
 .عل  مردود الرياضي لالعبني مهارات اإلتصال للمرشد جها تأثري نفسي سل ي بطريقة عاشعورية. -2
.إنعدام الذكاء إجتماعي للمرشد النفسي الرياضي عا حيقق لنا املردود الرياضي -3  
:أهداف البحث -4    

:تتحدد أهداف الدراسة يف النقاط التالية  
والذكاء اإلجتماعي هتدف هذه الدراسة اىل معرفة إنعكاسات ملمح املرشد النفسي من الناحية الشخصية ومهارات اإلتصال -1

.عل  مردود الرياضي للفريق  
.معرفة مد  تأثر الالعبني مبهارات اإلتصال للمرشد النفسي  وإنعكاس ذلك عل  مردودهم رياضي-2  
.تبيان الصفات الالزمة للمرشد النفسي الرياضي الناجح والكفؤ واملبادئ األساسية لشخصيته-3  
عية لشخصية املرشد النفسي الرياضي واليت قد تكون جها أثر إجيايب أو سل ي يف مردود التعرف عل  اجلوانب النفسية واإلجتما -2

.رياضي لالعبني  
.معرفة أسس وإعداد تكوين مرشد نفسي املستقبلي، وحتسني مستواهم وإنتقائهم بشكل جيد-0  
:تحديد المفاهيم والمصطلحات-1  

:املرشد النفسي الرياضي  
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من خالل تقدمي خدمات  إرشادية من أجل تطوير مهاراهتم الرياضية واستخدام املهارات اليت  هو الذي يقوم مبساعدة الالعبني
, التدريب العقلي, التخيل, ضبط اإلنتباه, ميلكوهنا بشكل أكثر فعالية لذلك تدريبهم عل  املهارات النفسية مثل إسرتخاء العاالت

(.01ص 2552ص حممد عبد احلفيظ إخال)وطرق التحكم املعرفية ووض  األهداف  
:املردود الرياضي   

إن مفهوم املردود يظهر لنا أنه كثري اإلستعمال فهو غين و متماسك و لقد تبني استعمال املردود يف ميادين خمتلفة مثل مردود عامل 
جلودة و يف عمله أو مردود األستاذ يف درسه و عليه فاستعمال مردود يرتكز عل  شئ مهم و عل  مسات مشرتكة تظهر كخاصية ا

ووجود املردود الرياضي مرتبط بالبحث عن اجلودة و . أما املردود الرياضي فهو يف الواق  ميثل حقيقة الرهان لنتائج حمققة. التفوق
.(1448ممدوح حممدي، حممد علي)التفوق  

:كرة القدم  
امي املرم  والفريق املنافس إيقاف اجهووم هي لعبة رياضية مجاعية ميكن فيها التصويب الكرة اىل مرم  املنافس يف حني ينبغي عل  ح

هذه اللعبة تعتمد عل  قانون حمدد تشرف عليه و , معاودة اجهووم املعاكس عل  الفريق املنافس, ويف حالة جناحه يف إيقاف اجهووم
(.1440حنفي حممود )تشرعه الفدرالية الدولية لكرة القدم   

:الدراسات السابقة -6  
:الدراسة األوىل  

1482سيون  دراسة-1  
حماولة تقييم أهم خدمات اإلرشاد النفسي الرياضي اليت مت تقدميها للمشاركني يف دورة لوس أجنلس : اجهدف من الدراسة-
.لألوملبية ومد  فعاليتها 1482سنة  

.رةمرشد نفساين من العاملني يف إرشاد املشاركني يف الدو 11كانت الدراسة مركزة عل  عينة تتكون من : عينة الدراسة  
بينت نتائج الدراسة اليت أجراها سيون أن أهم اخلدمات اليت قدمها املرشدون النفسانيون للمشاركني متحورت : نتائج الدراسة-

:حول  
التحكم يف األفكار--التغذية الرجعية             –.               التنظيم الذايت-  

 -اإلتصال بني الالعب واملدرب          -مواجهة الاغوط          -        اإلسرتخاء           -الرتكيز                       -
وض  اجهدف                                                             -التصور          

:الدراسة الثانية-2   
.1445دراسة دانيال جولد      

:تقييم خدمات اإلرشاد النفسي الرياضي: عنوان البحث-  
اىل أي مد  يوفق املرشد النفسي يف تقدمي خدمات إرشادية مفيدة وماهي أهم األبعاد؟: إشكالية البحث -  
مرشدا نفسانيا يف تقدمي خدمات إرشادية مفيدة وماهي أهم األبعاد؟ 22مشلت عينة البحث : عينة البحث-  
للمرشد النفسي الرياضي وهذا من خالل ثالث أبعاد استعمل الباحث إستبيان خاص باللونة األوملبية األمريكية : وسائل البحث-

:وهي  
البيانات واملعلومات-  
اخلدمات النفسية -  
التقييم املستقبلي-  
.بينت نتائج البحث أن أغلبية املرشدين من العينة لديهم تطبيقية يف علم النفس الرياضي وهذا يف األبعاد الثالث: نتائج البحث-  
1443واربدراسة ست: الدراسة الثالثة -3  
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.مقارنة بني برامج اإلرشاد النفسي السائد حينها: موضوع الدراسة-   
    Ounathtalبرنامج أونثتال  -1:الربامج املوضوعية-

  Bravites  برنامج برافيتز-2                     
   Gairoun  برنامج جايرون-3                    

استه التقييمية املقارنة بني الربامج الثالث اىل أن برنامج كل من أونثتال وبرافيتز يغطيان توصل الباحث من خالل در : نتائج الدراسة-
.أكثر حاجات الرياضي من اإلرشاد النفسي عل  عكس برنامج جايرون وهذا هو هدف الدراسة املقارنة  

:دراسة الرابعة حتت عنوان-2  
(لية يف اجملال الرياضي املدرب يف دور املرشد النفسي ومدي حتقيقه لألهداف العم)  

(2550)من إلعداد الطالب عبدي فاتح رسالة ماجستري لسنة  
هل قيام املدرب بدور املرشد النفسي و مدي حتقيقه لألهداف العملية يف امليدان : خالصة البحث مفادها اإلجابة عن التساؤل

إفتقر املدرب ألهم خصائص و صفات وملمح املرشد و حاول الباحث يف هذا اإلطار الرتكيز عل  الصعوبة الدور إذا , الرياضي
.النفسي الرياضي  

:التعليق على الدراسات السابقة-7  
أهم ما ميكن إ ستخالصه من عرضنا للنتائج املتعلقة بالدراسات السابقة عموما التعرف عل  طبيعة املتغريات املهمة يف شخصية 

د نوعها سواء كانت  نفسية أو إجتماعية ومد  إرتباطها بالفعالية املرشد املدرب رياضي عامة و ملمح املرشد النفسي خاصة وحتدي
.النفسي،وكذلك التعرف عل  نتائج احملققة وعالقتها خبصائص شخصية للمرشد ومهاراته  

عالية يف ومما جتدر اإلشارة إليه أن موضوع  ملمح املرشد النفسي الرياضي وإنعكاسه عل  مردود الرياضي حيتل الصدارة واملكانة ال
الدراسات احلالية والالحقة خاصة يف ميدان حيوي وهام كميدان الرياضي بإعتباره ميدانا خصبا من أجل الوصول اىل املردود 

.الرياضي املنشود  
وهذا ما سوف حناول الكشف عنه من خالل إجراء هذه الدراسة بشقيها النظري وامليداين، للوصول إىل تفسري وحتليل علمي مقن ، 

.عن طريق إستقراء النتائج املتوصل إليها يف أخر هذه الدراسة وذلك  
:منهج البحث المستخدم-8  

وقد قام الباحث بإختيار املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم عل  مج  البيانات وتصنيفها وتبويبها وحماولة تفسريها وحتليلها من 
حمل الدراسة هبدف إستخالص النتائج ومعرفة كيفية الابط والتحكم يف أجل قياس ومعرفة أثر وتأثري العوامل عل  أحداث الظاهرة 
(.حمي الدين خمتار ، ديوان مطبوعات اجلامعية. )هذه العوامل والتنبؤ بسلوك الظاهرة حمل الدراسة يف املستقبل  

:جمتم  الدراسة  
وعاعبني هذه الفرقجمتم  الدراسة يف هذا البحث هم املدربني الفرق الرابطة احملرتفة األوىل   

وقد بلغ عدد أفراد جمتم  الدراسة استنادا لإلحصائيات املقدمة من طرف فيدرالية الوطنية لكرة القدم خالل املوسم 
.فريق عل  املستو  الوطين 11عاعب موزعني عل 382مدرب و 11( 2511/2514)الرياضي  

 
 
 
  

ميثل عدد أفراد جمتم  الدراسة(: 1)جدول رقم     
:عينة الدراسة وخصائصها  

 عدد الفرق عدد الالعبني عدد املدربني
11 382 11 
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، تتكون من عاعبني ومدربني  (موبيليس)وقد مت إختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي ، يف الفرق العشر من رابطة احملرتفة األوىل 
.عاعب 302قدر بعاعب مأخوذ من العدد اإلمجايل للعينة، والذي ي 15:وبذلك قدر عدد أفرادها ب  

.مدرب 11مدربني مأخوذ من اجملموع  15تتكون العينة أياا من مدربني، حيث قام الباحث بإختيار أفراد العينة املقدر ب  
:وقد كان من خصائص العينة مايلي  

.عاعب 15اشتملت عينة الدراسة من الالعبني عل  -1  
.مدربني 15اشتملت عينة الدراسة من مدربني عل  -2  
عينة الالعبين والمدربين وفق الفرق الرياضيتوزيع -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبني توزي  العينة عل  الفرق الرياضية(: 2)جدول رقم  
:األدوات المستخدمة في البحث-9 -  

:مقاييس  
.إعتمد الباحث عل   مقياسني  األول والثالث موجه للمدربني والقائمة مهارات اإلتصال  موجه لالعبني واملدربني    

.مقياس الشخصية عايزنك- 1 
.قائمة مهارات اإلتصال- 2 
. مقياس الذكاء اإلجتماعي- 3 
:مقياس االشخصية اليزنك -1 - 

.من أهم مقاييس احلالية اليت أنشأت خصيصا ملعرفة شخصية املدربني  
: هدف من المقياس  

يل قياس مستو  فعاليات الفرد املختلفة يف يهدف مقياس الشخصية اىل قياس درجات حتكم وإنظباط  والثقة بالنفس للمدرب وبالتا
.حتسني املردود الرياضي للفريق   

:أجزاء املقياس  

 الرقم إسم الفريق عدد عاعبني عدد مدربني
 51 إحتاد احلراش 1 1
 52 مولودية اجلزائر 1 1
 53 إحتاد العاصمة 1 1
 52 نادي برادو 1 1
 50 شباب بلوزداد 1 1
 51 حسني داي 1 1
 54 إحتاد البليدة 1 1
 58 أومل ي املدية 1 1

 54 وفاق سطيف 1 1
 15 شبيبة القبائل 1 1
 مج  15 15
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بإجياب أو )سؤاعا وكل سؤال حيتوي عل  معاين جهل عالقة باملردود الرياضي  كل سؤال ذو احتمالني 24يتكون املقياس من
(.بالسلب  

: قائمة المهارات اإلتصال-2  
ب الرياضي صممها حممد حسن عالوي لقياس القدرة عل  اإلتصال للمدرب الرياضي من وجهة نظر قائمة مهارات اإلتصال للمدر 

(.1448موسوعة اإلختبارات النفسية . حممد حسن عالوي) ومن وجهة نظر املدرب كمرشد نفسي.الالعب الرياضي  
درجة إنطباقها عل  مدربه وذلك طبقا مسة إتصالية ويقوم الالعب الرياضي باإلجابة عل  القائمة طبقا ل 10وتتامن القائمة

.للتعليمات عل  مقياس سباعي التدريج  
:مقياس الذكاء اإلجتماعي-3  

Tromso social Intelligence scal(Tsis) حصل الباحث عل  النسخة اإلجنليزية    
املهارات اإلجتماعية،فعالية سؤال حيث صاغ الباحث مفردات موزعة عل  مكونات  05ملقياس الذكاء اإلجتماعي  ، ويتكون من

.الذات اإلجتماعية، الوعي بوضعية الفريق ،معاجلة املعلومات اإلجتماعية لالعبني  
:حتكيم أدوات البحث  

يف ختصصات خمتلفة يف علم النفس والتدريب الرياضي  52بعد عرض املقاييس الثالثة عل  جمموعة من احملكمني بلغ عددهم 
(سؤال 10قائمة مهارات اإلتصال )، (سؤال 24مقياس الشخصية )إستقرت املقاييس علي النخبوي وإستشارة املشرف   

.موزعني علي الفرضيات الثالث بالرتتيب( سؤال05مقياس الذكاء اإلجتماعي)  
:ثبات المقياس البحث وصدقه  

 يرتكها ملمح املرشد النفسي يف مردود يشري كل من التحليل النظري واملنطقي لفقرات وبنود املقاييس إىل التأثريات واإلنعكاسات اليت
و فاال عن ذلك عرضت عبارات املقاييس وفقراته وبنوده عل  عدد من احملكمني يف علم النفس الرياضي والتدريب ,الرياضي 
 الرياضي

. العبارات،فقرروا صالحية هذه البنود والفقرات جهذه املقاييس م  إجراء بعض التعديالت عليه وحذف بعض  52وقد بلغ عددهم
.قسمة كبرية أقرت أهنا مالئمة مما يعين صدق مامون املقاييس  

:أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف البحث  
إن العلم يهدف إىل معرفة، وللوصول إليها جيب عل  كل باحث إتباع تقنيات إحصائية متكن من حتقيق مؤشرات كمية تساعد عل  

.التحصيل والتفسري واحلكم  
:ام الباحث بإستخدام األساليب اإلحصائية التالية لتحليل نتائج البحثولقد ق  

²إختبار ك  
ملعرفة فيما إذا كانت القيم املالحظة للمعطيات يف جدولنا ختتلف بشكل كبري عن تلك املتوقعة أو عا  ²يتم إختبار ك  

(القيم املتوقعة) ل عليهام  القيم اليت توقعنا احلصو ( القيم املالحظة)ميكننا مقارنة قيمنا اجملدولة   
(سميرنوف -كولموغروف)إختبار   

هو قانون إحصائي يعتمد عل  إختبار الفروض والفروض البديلة، يطبق ضمن دائرة اإلحصاء الالبراميرتي و يستخدم لتحديد ما إذا  
 مستقلتني أو بني مسميات نفس كانت عينة تتب  قانونا معروفا مسبقا، وكذلك ملعرفة مد  الدعالة اإلحصائية للفروق بني عينتني
:العينة ،و يعترب أكثر دقة من إختبار إذا  تعلق األمر مبسميات تفاضلية كإختبارنا للسؤال التايل  

أوافق بشدة -أوافق -غري متأكد -عا أوافق -عا أوافق بشدة:أتعامل م  املشكالت بأسرع ما ميكن  
جدول كوملو )قيد الدراسة ويقارن النتائج التوريبية بالنتائج النظرية اجملدولة هذا اإلختبار يقوم عل  أساس جتري ي خلصائص التوزي 

1444,حممد الرفاعي غنيم ، نصر حممد صربي.) حمدد مسبقا هو غالبا5.50ضمن مستو  دعالة ( مسرينوف–غروف   
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 –حلساب إختبار كوملوغروف   SPSSإستخدام- .وعل  ضوء ذلك يثبت أو ينفي الفرضية الصفرية
 :عرض نتائج الدراسة-11

:فيما يخص الفرضية األولى والتي مفادها  
 .يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق كرة القدم اىل شخصية املرشد النفسي الرياضي

05%الئ35بنسبة مئوية ترتاوح ما بني   0اىل  3اإلجابات باإلجياب تراوحت مابني    
ني لنا الدور الباهت لشخصية املدرب يف التأثري السل ي يف املردود الرياضي من خالل حتليلنا لنتائج فقرات مقياس الشخصية تب

لالعبني وذلك بعدم اإلقرتاب منهم وحماوله معرفة مشكالهتم اإلجتماعية، وتدخل حللها وتقدمي العالج املناسب جها وتوطيد العالقة 
.معهم  

اعيف  يف منافسةدون مراعاة مليوجهم ورغباهتم وحاعاهتم النفسية بعد املردود ال  
 وتركيز فقد عل  التدريب واإلناباط   وإمهال اجلانب النفسي واإلجتماعي لالعب

مسرينوف تتبني لنا بعض -بعد عرض نتائج مقياس الشخصية واملرتمجة بالنسب املئوية واملدعمة بإختبارات اإلحصائية وكوملوغروف
املدرب عل  مردود الرياضي لالعبني من الناحية النفسية  احلقائق اليت وضعت يف الفرضية عن إنعكاس السل ي لشخصية

(.املدرب)واإلجتماعية، أي يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق اىل شخصية املرشد النفسي الرياضي   
.وكذا ضعف تكوين املدرب من الناحية النفسية واإلجتماعية والشخصية  وعاميكن إعتماد عليه كمرشد نفسي  

لفرضية األولومنه نستنتج حتقق ا . 
:فيما يخص الفرضية الثانية والتي مفادها  

 .مهارات اإلتصال للمرشد جها تأثري نفسي سل ي بطريقة عاشعورية عل  مردود الرياضي لالعبني-
 فقرة 10بالنسبة لإلجيابات الالعبني عل  فقرات قائمة مهارات اإلتصال املكونة من -(أ)

 :كانت كتايل
85%الئ15بنسبة مئوية ترتاوح ما بني   05اىل 35تراوحت مابني( غالبا،أحيانا)باإلجياباإلجابات   

فقرة  10بالنسبة لإلجيابات املدربني عل  فقرات قائمة مهارات اإلتصال املكونة من   
:كانت كتايل  

بنسبة مئوية ترتاوح ما بني  8و 0تراوحت مابني ( غالبا،أحيانا)اإلجابات باإلجياب   
%40اىل 85  
تبني لنا أن املدرب متحكم يف مهارات اإلتصال من إرشادات ( ب)و( أ)من خالل حتليلنا لنتائج قائمة املهارات اإلتصال  بصورتيه  

 خمتصرة ورسائل خمتصرة وواضحة  وإستماع اجليد لالعبني 
مسرينوف -ات اإلحصائية وكوملوغروفبعد عرض نتائج قائمة مهارات اإلتصال للمدرب واملرتمجة بالنسب املئوية واملدعمة بإختبار 

مهارات اإلتصال للمرشد جها تأثري نفسي سل ي بطريقة عاشعورية عل  : تتبني لنا عكس ما إفرتضناه يف الفرضية الثانية القائلة أن 
 .مردود الرياضي لالعبني

.، أي عا يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق اىل مهارات اإلتصال للمدرب   
. ضية الفرعية الثانية وقبول الفرضية البديلة ومنه رفض الفر   

:فيما يخص الفرضية الثالثة والتي مفادها       
 إنعدام الذكاء إجتماعي للمرشد النفسي الرياضي عا حيقق لنا املردود الرياضي            -

25%الئ25بنسبة مئوية ترتاوح ما بني   2اىل 2اإلجابات باإلجياب تراوحت مابني  
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ليلنا لنتائج فقرات مقياس الذكاء اإلجتماعي تبني لنا شبه إنعدام ذكاء اإلجتماعي لد  أغلب املدربني من خالل إجيابة من خالل حت
.عل  متغريات الذكاء اإلجتماعي يف املقياس   

بني لنا بعض مسرينوف تت-بعد عرض نتائج مقياس الشخصية واملرتمجة بالنسب املئوية واملدعمة بإختبارات اإلحصائية وكوملوغروف
احلقائق اليت وضعت يف الفرضية عن إنعدام الذكاء اإلجتماعي  للمدرب عاحيقق لنا املردود الرياضي ، أي يرج  ضعف املردود 

(.املدرب)الرياضي للفريق اىل إنعدام الذكاء اإلجتماعي للمرشد النفسي الرياضي   
جتماعية ،إنعدام التعاطف اإلجتماعي م  الالعبني من قبل وكذا ضعف فعالية الذات اإلجتماعية ،وإنعدام حل املشكالت اإل

. املدرب وطاقم الفريق عاحيقق لنا الالعب مردود الرياضي املطلوب حتقيقه  
.ومنه نستنتج حتقق الفرضية الثالثة  

.يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق إىل ملمح املرشد النفسي الرياضي: حتقق الفرضية العامة قائلة  
:اإلستنتاج الدراسي العام-11  

إن النتائج اليت حتصلنا عليها يف هذا البحث من خالل الدراسات اليت عرضناها واألفكار اليت مجعناها، ومن خالل نتائج املقاييس 
:هي كما يليالثالثة و املعاجلة اإلحصائية املالئمة،فنستنتج بعض الفوائد واحلقائق اجهامة اليت أسفرت عنها نتائج هذه الدراسة و   

إنعكاس سل ي لشخصية املدرب عل  املردود الرياضي لالعب وإنعدام الذكاء اإلجتماعي للمدرب عاحيقق لنا املردود الرياضي -1
.املطلوب  

.يرج  ضعف املردود الرياضي لالعبني إىل إنعدام مهارات اإلرشاد النفسي الرياضي يف الفريق -2  
ا حقيقيا وجوهريا ذو دعالة إحصائية يف ما خيص التأثريات و اإلنعكاسات السلبية اليت لقد بينت هذه الدراسة أن هناك فرق-3

.يرتكها املدرب يف مردود الرياضي لالعبني، ومد  تأثرهم السل ي بشخصية املدرب  
قد حتققت بنسب ويف ضوء هذه النتائج اليت توصل إليها الباحث نستطي  القول بأن الفرض العام حتقق والفرضيات الفرعية األخر  

مهارات اإلتصال للمرشد جها تأثري نفسي سل ي بطريقة عاشعورية عل  مردود الرياضي : عالية جدا ما عدا الفرضية الثانية القائلة بأن
.ونتائج خري برهان عل  ذلك. لالعبني  

النفسي عل  املردود الرياضي من  وما يؤكد أياا هذه النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة يف تبيان مد  إنعكاس ملمح املرشد
حول أثر خدمات ومهارات اإلرشاد ( 2550سنة )بعض الدراسات السابقة واملتشاهبة جها كدراسة  فاتح عبدىل.وجهة نظر املدربني

 النفسي للمدرب الرياضي يف حتسني النتائج الرياضية هبدف التعرف هل املدرب  يطبق خدمات اإلرشاد النفسي الرياضي اليت قد
العوامل األساسية لرف  املردود الرياضي : عل تكون سبب يف تدين نتائج الفريق وإخفاق املدرب   وحتصل الباحث من خالل النتائج 

لد  الالعبني حتكم املدرب يف خدمات اإلرشاد النفسي والقدرة عل  التأثري هبا يف الفريق  بشكل فردي أو مجاعي، كلما كان 
بني اإلجتماعية، شخصية إجتماعية إنبساطية، كان ذلك إجيايب ومفيد يف حتسني النتائج والعكس املدرب ملما مبشاكل الالع

.صحيح  
 .وغريها من الدراسات األخر  يف هذا الصدد

فقدان اعاتزان بني املطالب واإلمكانات ويصاحبه عادتا مواقف فشل، حيث املدرب الذي عاميتلك اإلمكانيات واملؤهالت الالزمة  
همة املرشد النفسي يؤثر سلبيا  يف املردود الرياضي، وضعف املردود الرياضي رد فعل  ينتج عن عدم قدرة الفرد عن قيام لقيام مب

  (edgar thill.philip eleurance . vigot . France.2002)مبهمة املوكلة إليه 
ياضي ويقول إخالص حممد عبد احلفيظ يف كتاب التوجيه واإلرشاد النفسي يف اجملال الر   

من مهام املرشد النفسي الرياضي مساعدة الالعبني عل  التخلص من األفكار السلبية، وتعلم أمناط جديدة من السلوك املرغوب فيه 
 والتخلص من السلوك غري املرغوب فيه

 وجند يف الفرق الرياضية املدرب عا يقوم مبهام اإلرشاد النفسي ويركز فقط عل  التدريب
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.دود الرياضيوبذلك ضعف يف املر    
(.املدرب) يرج  ضعف املردود الرياضي للفريق إىل ملمح املرشد النفسي الرياضي. إذن ميكننا القول بأنه  

ومن هنا فإننا نستطي  أن نؤكد وكما أشارت إليه األحباث والدراسات يف جماعات عديدة مكانة املرشد النفسي الرياضي يف الفريق 
.لنفسيعوض قيام املدرب مبهام املرشد ا  

:خالصة-12  
وخالصة القول أن مللمح املرشد النفسي الرياضي يف الفريق إنعكاسا كبريا عل  ضعف املردود الرياضي وتأثريه عل  الالعبني بالسلب 
خصوصا من جانب شخصيته وإنعدام ذكاءه اإلجتماعي وليست هذه الصفات للمدرب وحدها سبب يف ضعف املردود الرياضي 

علمية لإلرشاد النفسي مبنية عل  أسس ثقافية  وإجتماعية ،بل إنعدام مؤهالت   
وتقتاي عل  تكوين املرشدين واملدربني عل  أسس العامة واملبادئ األساسية لإلرشاد النفسي الرياضي وهذا بتبصريه بالفروق 

عتقاد يف كل ما خيص علم الواضحة بني علم النفس العالجي وعلم النفس اإلرشادي ألن الكثري من املدربني يعتقدون نفس اإل
النفس، وجهذا عابد من إعطاء املدرب املفاهيم اإلجرائية احلقيقية والواضحة لإلرشاد النفسي الرياضي حىت تكون العملية ناجعة، كما 

د أن التكوين بالنسبة للمدربني صار من الشروط األساسية لنواح هذه العملية فقد يكون املدرب ميتلك بعض املهارات  اإلرشا
ولكن هذا عايكفي بل عابد من أن يلم املدرب بكل العناصر اإلرشادية حىت يكون عمله واضح املعامل وشامل لكل نواحي  النفسية 

 .لالعب لتحقيق املردود الرياضي 
لو قام كل منا بواجبه وعا نبالغ إذا قلنا إن مستقبل كرة القدم اجلزائرية بيد املدربني، وباملرشدين نفسانيني يتحقق املردود الرياضي ، و 

 .لكنا أفال اندية عل  املستو  العاملي من كل نواحي
 :البدائل والدراسات المستقبلية المقترحة-13
.أمهية الذكاء اإلجتماعي للمدرب ومد  تأثريه عل  نفوس الالعبني-1  
.اإلهتمام جبوانب الشخصية للمدرب خالل فرتات اإلعداد والتكوين-2  
.املدرب والالعب من الوصول اىل املردود الرياضي املنشود تنمية العالقة بني-3  
.فتح اجملال لتكوين واإلعداد الشامل للمدرب يف سيكولوجية الالعب وميدان اإلرشاد النفسي الرياضي-2  
.اإلهتمام بالظروف اإلجتماعية لالعبني لرف  مردودهم الرياضي -0  
عملية التفاعل بني املدرب والالعب لذا ينبغي أن توىل برامج إعداد وتدريب املدربني ملا كانت مهارات اإلتصال األداة الفعالة يف -1

.عل  فهم وتطبيق مهارات اإلتصال    
.ضرورة إنتقاء املدربني األكفاء ذوي املهارات والقدرات الفذة لتطوير كرة القدم-4  
.ترسيخ مبادئ اإلرشاد النفسي الرياضي للمدرب أثناء تكوينه -8  

:اجعالمر -14  
2553أماميي ياسني اإلرشاد النفسي الرفي  املستو  بني الواق  والطموح رسالة ماجستري  جامعة اجلزائر-1   
 .  2552املسؤولية يف املنافسات الرياضية احمللية والدولية، منشأة املعارف  اإلسكندرية: الشافعي -2
 .32، ص 1440ر العريب، القاهرة، ، دار الفكالتطبيق العملي في تدريب كرة القدم: حنفي حممود -3
2552عالوي حممد حسن علم النفس الرياضة يف التدريب ويف املنافسة، دار الفكر العريب القاهرة، -2  
2551،2550عبدي فاتح املدرب يف دور املرشد النفسي رسالة ماجستري اجلزائر  -0  
 ,2552اجملال الرياضي ،مركز الكتاب للنشر ، القاهرةالتوجيه واإلرشاد النفسي الرياضي يف : حممد عبد احلفيظ إخالص -1
، 1448ممدوح حممدي، حممد علي، اإلعداد الذه ي وتطوير التفكري اخلططي لالع ي كرة القدم، دار الفكر العريب، القاهرة،  -4 

 (24ص
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 (.1448حممد حسن عالوي موسوعة اإلختبارات النفسية للرياضني الطبعة األوىل سنة  -8
، دارقباء للطباعة والنشر القاهرة  SPSS .رفاعي غنيم ، نصر حممد صربي ، التحليل اإلحصائي للبيانات بإستخدامحممد ال-4

 213ص  1444
81ص , اجلزائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, حماضرات يف علم النفس اعاجتماعي: حمي الدين خمتار  -15  
. 2552واملنافسة الرياضية الدار العلمية الدولية ، عمانعلم النفس الرياضة يف التدريب : ناهد راسن سكر -11  
1444علم النفس التطبيقي ، اجلامعة األردنية ، عمان : هيوكو ليكان وأخرون -12  

:المرجع باللغة الفرنسية  
21-edgar thill.philip eleurance . guid pratique de la préparation psychologique du sportifs . 

vigot . France.2002. 

23-J cravoisier/ football et psycologie ( la dynamique de l’équipe. cheron sport France 1985.  
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 أهمية التربية البدنية و الرياضية في المرحلة االبتدائية من الناحية البدنية و االجتماعية(12
 زيرم بوحمعه

 معهد التربية البدنية و الرياضية دالي إبراهيم الجزائر
:الملخص  

هتدف هذه الدراسة احلالية إيل معرفة  مد  أمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور اعابتدائي من الناحية البدنية و اعاجتماعية   
ما هي أمهية  الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة اعابتدائية ؟ ولألجابة عل  هذه : وألجل ذلك صيغت اإلشكالية الرئيسية التالية 

سؤال تنوع من حيث الطرح كما قسمت األسئلة  الثالثة  33وقد احتو  اعاستبيان عل  عات مت تصميم استمارة استبيان التساؤ 
، اخرتنا منهم  ( أستاذ 255بلغ عددهم ) و متثل جمتم  الدراسة يف أساتذة املتوسط لوعاية اجلزائر وسط . والثالثون إىل أربعة حماور

إعا أن للرتبية البدنية و الرياضية دور بالغ األمهية ميس مجي  اجلوانب و توصلت النتائج . أستاذا  25 بطريقة عشوائية عينة متثلت يف
 .وخلصت الدراسة باقرتاح بعض التوصيات " اعاجتماعية ، البدنية ، الوجدانية ، العقلية " احلياتية للطفل 

 .اللياقة البدنية , التنشئة اعاجتماعية , تدائية املدرسة اعاب, الرتبية البدنية و الرياضية : الكلمات المفتاحية
Abstract  
The objective of this present study is to determine the importance of physical and 
physical education in the primary stage from the physical and social point of view. 
For this reason, the following main problem was formulated: What is the 
importance of physical education and sports in the primary stage? In order to 
answer these questions, a questionnaire questionnaire was designed. The 
questionnaire consisted of 33 questions of diversity in terms of subtraction. The 
three questions were divided into four axes. The study population is represented by 
the professors of the average of the state of Algeria in Central (numbering 200 
professors). We randomly selected a sample of 40 professors. The results found that 
physical and athletic education plays a very important role, affecting all aspects of 
the child 's social, physical, emotional and mental life. 

 :المقدمة و إشكالية البحث
اخلة يف تكوينه سواء النفسية منها أو الفيزيولوجية أو تكتسي الرتبية البدنية والرياضية أمهية بالغة يف حياة الفرد ملا حتققه من أغراض د

إىل درجة من التكامل من مجي  النواحي ، وهذا ما جعل وزارة الرتبية الوطنية تدرجها  -أي الفرد  -اعاجتماعية ، قصد الوصول به 
فة إىل إدراجها يف امتحاين شهادة يف مؤسساهتا الرتبوية كمادة تعليمية تدرس وفق مناهج خاصة تراع  فيها املراحل العمرية إضا

 .التعليم املتوسط وشهادة التعليم الثانوي  
إن اعاهتمام مبرحلة الطفولة هو يف احلقيقة اهتمام بدراسة تقدم اجملتم  وتطوره ومن مث تعترب املدرسة اعابتدائية وهي فرتة التعليم    

أطفال و آمال اجملتم  يف استمرار التطور ومواصلة املسرية ودوام سنة ذات دو  هام يف بناء  12و  1اإللزامية ألطفال ما بني 
 .43التقدم

                                                                 
 –دار الوفاء  –أهداف التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم االبتدائي ودورها في تحقيق فلسفة المجتمع : صديقة محمد شكري / د -2

9 26، ص  1، ط 1006االسكندرية   
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كما برزت الرتبية البدنية والرياضية كوسيلة منفردة يف تنمية الكفاءة البدنية واحلركية وما يتصل هبا من قيم صحية ونفسية واجتماعية 
معه فاللعب املنظم تربويا ينطوي عل  إمكانات هائلة للنمو املتعدد وذهنية ، اليت متكن الفرد من القيام بواجبه حنو وطنه وأمته وجمت

 44.اجلوانب
 

يذ فالرتبية البدنية تنفرد من بني سائر املواد الدراسية بشمول تأثريها عل  العملية الرتبوية يف املدرسة ، عا ألهنا تغطي حاجيات التلم
ؤدي دورها الكبري يف من النواحي الصحية واجلسمانية فحسب ، بل ألهنا تنعكس  ِِ أياا عل  حياته العقلية والوجدانية ، هذا ما ِي

الرتبية العامة وخاصة بناء الشخصية املتزنة ، وهذا دليل اهتمام الدول بالرتبية البدنية يف املدرسة باعتبارها حور الزاوية لبناء 
 45جريت يف خمتلف أحناء العاملالشخصية املتوازنة عقليا وبدنيا ، وهو ما أكدته البحوث العديدة اليت أ

فمرحلة الطفولة مرحلة حساسة يف حياة الفرد وجب اعانتباه عليه فيها لتنشئته تنشئة سليمة ، فهو يف هذه املرحلة يتميز بسرعة النمو 
فوجب  اجلسمي وبداية بلورة وتكوين شخصيته واكتشاف نفسه خصوصا بعد اقتحامه غور املدرسة اعابتدائية واحتكاكه مبوتمعها

عليه التماشي م  هذا التغري و اعانتقال من كنف األسرة واجملتم  الداخلي إىل جمتم  خارجي أكرب وأوس  يتعني عليه فيه التماشي 
م  متطلباته ، وهنا يأيت دور املدرسة الرتبوية اليت تسع  إىل تكييفه خصوصا أن الطفل يف هذه املرحلة يعترب صفحة بيااء ومثله 

تنتظر من يزرعها ليوين حصادها أو يهملها ليودها فيما بعد أرضا بورا قد فات الوقت عليها لزرعها ويصعب  مثل أرض خصبة
 . استصالحها 

فالتطور اجلسماين للطفل يف هذه املرحلة حيتاج إىل صقل يف ظل منوه السري  فهناك صفات بدنية يكون تطويرها يف هذه املرحلة 
للطفل ولو مرت هذه املرحلة دون تطوير هذه الصفات البدنية يصعب تطويرها يف املستقبل وهذا ضروري  ومالئم للخاصية اجلسمية 

ما درسناه من خالل مادة علم النفس احلركي عند األستاذ بوخراز ، فمثال صفة املرونة والرشاقة والتوازن يكون الطفل يف هذه املرحلة 
باإلضافة إىل ذلك فان اللعب يتيح لألطفال فرصة اختبار قدراهتم عند , املريب مهيئا عاكتساهبا يف ظل متابعة تربوية بدنية من طرف

 46.تفاعلهم م  البيئة
كما أن الطفل يدخل يف جتمعات وينشئ صداقات م  أقرانه فيحتاج إىل غرس وإثراء القيم اعاجتماعية املثل  فيه واملبادئ اليت   

ه  ، وبالتايل املسامهة يف بناء جمتم  متماسك تسود فيه القيم املثل   ، وتأسره  تساعده للتكيف م   هذا اجملتم  اجلديد الطارئ علي
 . روابط متينة قائمة بني أفراده 

 فمن خالل ما ذكرناه  آنفا أدرك القائمون عل  الرتبية أمهية هذه املرحلة يف حياة الطفل فسعوا إىل إدراج مواد تربوية فيها تتماش  م 
عا مناص من إدراج درس الرتبية البدنية والرياضية يف هذا الطور وتكييفها ضمن ألعاب رياضية تعليمية هادفة  متطلباهتا  فودوا  أنه

لكن الواق  املر يف املدارس اعابتدائية  اليوم , 47تساعد يف تنشئة الطفل تنشئة متكاملة من مجي  النواحي ،و تنظيم منافسات رياضية 
كأهنا وضعت كمادة مقررة يف اعابتدائي لتكميم أفواه   -والرياضية يف حصصها املخصصة جها  هو غياب تام لدرس الرتبية البدنية

وحىت عا نظلم   -املطالبني هبا أو لبهرجة املنهاج الرتبوي املتب  يف اعابتدائي وجعله مثايل من مجي  النواحي ولكن هذا نظريا فقط 
ئي من يقومون بدرس الرتبية البدنية والرياضية ، بل إن حصصها أصبحت البعض نقول أنه هناك شرذمة قليلون من أساتذة اعابتدا

 تستبدل مبادة الرياضيات أو املطالعة أو لتدارك
و مل يدركوا أنه من خالل درس الرتبية البدنية والرياضية  ميكن تطبيق درس الرياضيات بل وتقريب مامون ) تأخر يف مادة أخر   

يف القسم مبفاهيم جمردة تبق  فقط يف خميلة الطفل دون تطبيق يف الواق  لتصبح مفاهيم حمسوسة درسها  للتلميذ أكثر من تطبيقه 
                                                                 

ة  -البدني والتعلم الحركي النمو : مروان عبد المجيد إبراهيم  - 9 2، ص 2، ط 1001عمان  -الدار العلمي
44

  

، 2..2الكويت   -سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  - 126مجلة عالم المعرفة ، رقم : أمين أنور الخولي  -2

  9 223ص

وي بن يوسف -1 ة الدكتوراه,حفصا ل شهاد مكتبة       ,امج حركي مقترح في تعديل السلوكات  العدوانية ألطفال المرحلة االبتدائيةفاعلية برن,مذكرة لني

9 21ص,1001-1002,سيدي عبد هللا  

ة لواقع التربية البدنية و الرياضية في المدرسة االبتدائية : "العلوي عبد الحفيظ ، بحث لنيل شهادة الماجيستير تحت عنوان  -2 دراسة تحليلية و نقدي

  9 21، 22، ص 1002منطقة شرق الجزائر" ئريةالجزا
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، وهذا كله يف  ظل ( فرتسخ يف ذهنه  ، وهذا يكون أساسا من خالل ألعاب رياضية هادفة بسيطة يتلقاها التلميذ بفرح وسرور  
ية املقررة أو لنقل غض الطرف  فقط عن التواوزات اخلاصة  بدرس صمت  وغياب تام من طرف املسؤولني عن تطبيق املناهج الرتبو 

 .الرتبية البدنية والرياضة 
 فمن هذا الواق  املرير تولد لدينا هذا الطرح ،  ما هي أمهية  الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة اعابتدائية ؟  

 : وقد انبثق من هذا الطرح إشكاليات جزئية متثلت فيما يلي 
  تلعب الرتبية البدنية والرياضية دورا هاما يف الطور اعابتدائي ؟هل 
 هل حصة الرتبية البدنية والرياضية تساعد يف تطوير اللياقة البدنية لطفل املرحلة اعابتدائية؟. 
   هل تساهم حصة الرتبية البدنية والرياضية  يف التنشئة اعاجتماعية لتالميذ املرحلة اعابتدائية؟ 
  الرتبية البدنية والرياضية يف الطور اعابتدائي يؤثر سلبيا عل  درسها يف الطور املتوسط ؟هل غياب درس 

 :الفرضيات   -   
 .لدرس الرتبية البدنية والرياضية أمهية بالغة يف الطور اعابتدائي   : الفرضية العامة  -        

 : الفرضيات الجزئية          
  دورا هاما يف الطور اعابتدائي تلعب الرتبية البدنية والرياضية. 
  تساعد الرتبية البدنية والرياضية يف تطوير اللياقة البدنية لطفل املرحلة اعابتدائية. 
  حصة الرتبية البدنية والرياضية تساهم يف التنشئة اعاجتماعية لتالميذ املرحلة اعابتدائية. 
  سلبيا عل  درسها يف الطور املتوسط  غياب الرتبية البدنية والرياضية يف الطور اعابتدائي يؤثر. 

 :أسباب اختيار موضوع البحث  -     
 .التهميش والتعسف الذي تعاين منه حصة الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة اعابتدائية  -  
 .نقص اهتمام املؤسسات الرتبوية بالرتبية البدنية والرياضية  -  
 .خصوصية مرحلة الطفولة اليت تستوجب عناية بالغة  -  
 .النقائص اليت عاحظناها لد  التالميذ سواء يف الطور املتوسط أو الثانوي  -  
 .الدور الذي تلعبه الرتبية البدنية والرياضية يف تنشئة اجملتمعات املثالية  -  
 
 :أهداف الدراسة  -
 .لرياضية يف الطور اعابتدائي إبراز أمهية الرتبية البدنية وا -   
 .تبيان خملفات غياب الرتبية البدنية والرياضية عن الطور اعابتدائي  -   
 .لفت اعانتباه للتهميش الذي تعاين منه الرتبية البدنية والرياضية  -   
 .بدنية إبراز دور الرتبية البدنية والرياضية يف تنشئة الفرد سواء من الناحية اعاجتماعية أو ال -   
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات  -
الرتبية البدنية و الرياضية مادة دراسية تربوية أساسية تعمل عل  حتقيق التكامل الرتبوي للمتعلم ، حبيث  :تعريف التربية البدنية  -

تقومي نتائوها عل   ، و ميكن(داخلية و خارجية)تنفذ من خالل دروس داخل اجلدول الدراسي، و كأنشطة تطبيقية خارج اجلدول 
 .48(احلركي، املعريف، الوجداين)املستو  السلوكي 
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إن املدرسة اليت متتد من ست سنوات هي حور الزاوية يف بناء املنظومة الرتبوية كما أن إدراج التقنيات  :المدرسة االبتدائية  -
أنه نظام ضبط يتطلب نوع من التفاوت، وحيدد املتعددة يف هذا املستو  ميثل عنصر أساسي يف حتديد التعليم اعابتدائي، عل  

 .49التشري  املالئم بني األطراف اعاجتماعية 
القدرة عل  تنفيد الواجبات اليومية بنشاط ويقظة وبدون تعب مفرط ، م  توفر : " تعرف اللياقة البدنية بأهنا   :اللياقة البدنية  -

 .50"ت احلر ، ومواجهة الاغوط البدنية يف حالة طارئة قدر من الطاقة يسمح مبواصلة العمل واألداء خالل الوق
عملية انتقائية ألمناط حمددة من السلوك وفقا ملعايري سائدة ، فهي تدعم لد  الفرد أمناطا سلوكية مرغوبة ،  :التنشئة االجتماعية  -

العملية اليت جتعل الفرد كما تعد .51وختتزل فيه أمناطا سلوكية غري مرغوبة من وجهة نظر املؤسسات املمثلة للموتم  والثقافة العامة
 52.ال والتواصلبشرا من خالل اكتساب مهارات اعاتص

 : الدراسات السابقة
 :الدراسة األولى  -أ

الرتبية : " حتت عنوان ( 3)جامعة اجلزائر  -سيدي عبد اهلل  -معهد الرتبية البدنية والرياضية  2515/2511السنة اجلامعية 
/ أونيب  لوناس : ، إعداد الطلبة "  النفسية البدنية و الرياضية وأثار غياهبا عل  تالميذ املرحلة اعابتدائية من الناحية البدنية و 

 .يوسفي فتحي : إشراف 
 ؟  أثار غياب الرتبية البدنية و الرياضية علي تالميذ املرحلة اعابتدائية من الناحية البدنية و النفسية ما هي  :مشكلة الدراسة  
 :اإلشكاليات الجزئية  
  املرحلة اعابتدائية ؟ما هي أسباب غياب الرتبية البدنية و الرياضية يف -
 ما هي الصعوبات اليت يصادفها التلميذ عند انتقاله للمتوسط ؟ -
 : فرضيات الدراسة 
 .عدم إعطاء أمهية بالغة من طرف السلطات املعنية و يتولي ذلك يف نقص املنشاة الرياضية و األساتذة املختصني   -
 اعابتدائية يودي إيل صعوبة التكيف م  حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف املتوسطغياب الرتبية البدنية و الرياضية يف املرحلة  -
هدفت هذه الدراسة يف معرفة أثار غياب الرتبية البدنية و الرياضية علي تالميذ املرحلة اعابتدائية من الناحية البدنية :هدف الدراسة  

 .و النفسية
 :إجراءات الدراسة الميدانية 

 .أستاذ يف املتوسط   15ختيار العينة بشكل عشوائي ومتثلت يف مت ا :العينة 
 .   28/52/2515اىل غاية  10/53/2515أجريت الدراسة علي مستو  وعاية جباية ما بني  :المجال الزماني والمكاني 

 .  اعتمدوا يف دراستهم عل  املنهج الوصفي التحليلي  :المنهج المتبع 
قصد الوصول إىل حلول أولية إلشكالية البحث و التحقق من صحة الفرضيات استعملوا  :ة األدوات المستعملة في الدراس 

 .اعاستبيان الذي يعد أكثر األدوات استعماعا، هذا رغم اعانتقادات عل  أنه خيا  لذاتية الباحث و املبحوث يف جمال اعاجتاهات 
 :نتائج الدراسة 

 .عطاء أمهية بالغة جها  من طرف السلطات املعنية سبب غياب الرتبية البدنية والرياضية هو عدم إ
 غياب الرتبية البدنية و الرياضية يف املرحلة اعابتدائية يودي إيل صعوبة التكيف م  حصتها يف املتوسط

 :استخالصات الدراسة  
                                                                 

0.9، ص2..2الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية  -التنظيم و تسير التربية والتعليم  :طاهر زرهوني  -
49

  
50

ة : أبو عالء أحمد الفتاح ، أحمد نصر الدين  - 239، دط ، ص 1001القاهرة  -دار الفكر العربي  -فيزيولوجية اللياقة البدني
50
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 .توفري املنشاة و اجهياكل الرياضية او التعاقد م  املالعب اجلوارية و القاعات متعددة الرياضات -
 .إدراك أمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف حياة الطفل و تنمية شخصيته  و قدراته احلركية -
 .إنشاء برنامج خاص مبادة الرتبية البدنية و الرياضية يف املدارس اعابتدائية   -
 .إدراج خمتصني يف مادة الرتبية البدنية و الرياضية  -

 :الدراسة الثانية  -ب        
أمهية : " حتت عنوان ( 3)جامعة اجلزائر  -سيدي عبد اهلل  -معهد الرتبية البدنية والرياضية  2515/2511جلامعية السنة ا 

إشراف /  بن عبد الكرمي سهام: ، إعداد الطلبة " ممارسة  الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور اعابتدائي للتحاري إيل الطور املتوسط  
 لعبان كرمي      : 

ما هي األسباب اليت أدت عدم اعاهتمام بالرتبية البدنية و الرياضية يف املرحلة اعابتدائية الذي يعترب قاعدة  :الدراسة  مشكلة
 األطوار و مهد الطور املتوسط ؟  

 :اإلشكاليات الجزئية 
ئي فهل طبق هذا الربنامج يف هذه املرحلة إن املسئولني قد رمسوا الربنامج املخصص مبادة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور اعابتدا -

 أم عا ؟   
يعترب األستاذ عامل أساسي ، فهو املرشد و املسري ألي مادة فكيف يوثر غياب أستاذ خمتص مبادة الرتبية و الرياضية علي استمرار  -

 يف الطور املتوسط ؟       
 :  فرضيات الدراسة

 .والوقت املخصص للمادة غري كاف لبلوغ األهداف املخصصةعدم تطبيق الربنامج املسطر كما جيب  -
 .  عدم تعيني أستاذ خمتص باملادة يف الطور اعابتدائي يؤثر سلبا علي استمرار يف ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور املتوسط  -
إيل تسليط الاوء علي الوض  الذي تعيشه الرتبية  كما يهدف أياا,إبراز أمهية ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية :هدف الدراسة  

 .البدنية و الرياضية يف املرحلة اعابتدائية من عا مباعاة 
 :إجراءات الدراسة الميدانية 

تلميذ  14مفتشني ملادة الرتبية البدنية و الرياضية ،  8أستاذا يف املتوسط  ،  25مت اختيار العينة مقصودة  ومتثلت يف  :العينة 
 . ة عشوائيةبطريق

 .   2515أجريت الدراسة علي مستو  وعاية اجلزائر و مبر داس  ما بني أبريل إىل غاية ماي  :المجال الزماني والمكاني 
 .  اعتمدوا يف دراستهم عل  املنهج الوصفي التحليلي و ذلك ملالئمته لطبيعة البحث املراد عمله :المنهج المتبع  
قصد الوصول إيل حلول أولية إلشكالية البحث و التحقق من صحة الفرضيات استعملوا  :األدوات المستعملة في الدراسة  

 . اعاستبيان الذي يعد أكثر األدوات استعمال 
 :نتائج الدراسة 

 .والوقت املخصص للمادة غري كاف لبلوغ األهداف املخصصة
 .  رار يف ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور املتوسط انعدام أستاذ خمتص يؤثر سلبا علي اعاستم

 :استخالصات الدراسة 
 حتسيس املسئولني الساهرين عل  هذا القطاع اجهام بأمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف املرحلة اعابتدائية ملا جها تأثري علي الطور -

 .املتوسط 
 .نية و الرياضية و ما جها من أثار يف حياة الطفل   توعية املعلمني بأمهية الرتبية البد -
 .جعل الطفل حمور العملية و املعلم دعامتها -
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 :إجراءات الدراسة -
 :المنهج المتبع  -
وموضوع الدراسة هو الذي . إن أي دراسة علمية لظاهرة حتتاج إىل منهج يتبعه الباحث لدراستها ، وإعا ما مسيت دراسة علمية     

ما هي أمهية الرتبية البدنية والرياضية عل  )الباحث املنهج الذي يتبعه ، وحنن من خالل اإلشكالية املطروحة يف دراستنا  يفرض عل 
 .تبني لنا أن املنهج الوصفي هو املالئم جهذا املوضوع( طفل املرحلة اعابتدائية من الناحية البدنية واعاجتماعية؟

 : مجاالت البحث   -
 . 10/50/2513و اعانتهاء منه يف شهر  22/11/2512مت البدء يف هذه املذكرة شهر  :ني المجال الزما -  
تزامن تاريخ توزي  اعاستبيانات م  تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم املتوسط للرتبية البدنية و الرياضية  :المجال المكاني  -  

 :ة وربح الوقت و مت توزي  اعاستبيان يف املراكز اليت نذكر منها فتوجهنا إىل مراكز إجراء اعامتحانات مما سهل لنا املأموري
 .متوسطة أمساء ذات النطاقني  -
 .ثانوية عائشة أم املؤمنني  -
 . إبن اجهيثمثانوية  -

ارتأيناها باستعمال نوع من العينات اعاحتمالية وهي العينة العشوائية البسيطة اليت  -كطريقة عاختيار العينة   -يف حبثنا هذا :  العينة  
، اخرتنا منهم  ( أستاذ 255بلغ عددهم ) مناسبة ملوضوع دراستنا ، فتمثل جمتم  الدراسة يف أساتذة املتوسط لوعاية اجلزائر وسط 

 .أستاذا  25بطريقة عشوائية عينة متثلت يف 
 :أدوات البحث  -
البحث ، وأن يعرف طبيعة البيانات اليت تنتوها ومزايا إن الباحث جيب عليه أن يلم باألدوات واألساليب املختلفة جلم  بيانات     

واألداة اليت يستخدمها الباحث ختا  بدرجة كبرية  ,53ها وعيوهبا واملسلمات اليت تستند إليها ومد  صدقها وثباهتا وموضوعيتها
يان يعترب من أهم وأدق طرق البحث فاعاستب. جملال البحث واملنهج املتب  ، وطبقا لذلك فقد اخرتنا اعاستبيان كأداة حبث لدراستنا 

 .ومج  البيانات يف علوم الرتبية الرياضية وخاصة يف البحوث الوصفية
 : استمارة االستبيان  -
يطلق عليه أياا اعاستفتاء واعاستقصاء واعاستبيان وكلها كلمات تشري إىل وسيلة واحدة جلم  البيانات وهو أياا يشري إىل     

: كما يشري مبفهومه العام إىل أنه . لحصول عل  أجوبة ألسئلة معينة يف شكل استمارة ميلؤها اجمليب بنفسه الوسيلة اليت تستخدم ل
 "قائمة تتامن جمموعة من األسئلة معدة بدقة ترسل إىل عدد كبري من أفراد اجملتم  الذين يكونون العينة اخلاصة بالبحث  " 

 :الطرح إىل  سؤال تنوع من حيث 33وقد احتو  اعاستبيان عل  
وهي أسئلة بسيطة يف أغلب األحيان تطرح عل  شكل استفهام، تكمن خاصيتها يف حتديد مسبق لألجوبة  :األسئلة المغلقة -  

 من نوع موافقة أو عدم موافقة وقد تتامن أجوبة حمددة  وعل  املستووب اختيار واحد منها
ألجوبة املفتوحة، وما عليه إعا اختيار واحد منها دون أن يتطلب منه هذا املبحوث جيد جدول عريض ل: األسئلة االختيارية -  

 .جهد فكري كما هو احلال يف األسئلة املغلقة، إعا أنه يف هذه األسئلة يفتح اجملال إىل إضافات ممكنة
 :كما قسمت األسئلة  الثالثة والثالثون إىل أربعة حماور   
 .أسئلة  4ضم : احملور األول  
 .أسئلة  4ضم :  احملور الثاين 
 .أسئلة  8ضم : احملور الثالث  

                                                                 
ة  -أسس ومبادئ البحث العلمي : فاطمة عوض صابر ، ميرقت علي خفاجة  -2  9 222، ص 2، ط 1001االسكندرية   -مطبعة اإلشعاع الفني
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 .سؤاعا  11ضم : احملور الراب   
 الدراسة االستطالعية -   
 البحث أدوات أما الدراسة و انطالق أساس هو ، الفرضيات صياغة و اإلشكالية سؤال ضبط أنّ  ، باحث أيّ  عل  خيف  عا   

 عليها املعتمد األدوات أحد هو كان اعاستبيان ملا و لإلشكالية مصداقية يعطي الذي ، امليداين اجلانب إجناز أساس فهي املناسبة
أساتذة الرتبية البدنية و  من جمموعة عل  األويل اعاستبيان توزي  خالل من استطالعية بدراسة قمنا فقد ، البحث هذا إلجناز

 .له  النهائي التوزي  قبل ياناعاستب ثغرات و نقائص عل  الوقوف أجل من الرياضية يف الطور أملتوسط
 :األسلوب المتبع  -
: من خالل اعتمادنا عل  املنهج الوصفي قمنا باختيار األسلوب املسحي املالئم للعينة اليت اخرتناها وجماعات حبثنا ، ويعرف بأنه    
دراسة استطالعية نقوم هبا قصد الكشف عن مشاكل اجملتم  أو بأنه حماولة منظمة لتقرير وتفسري الوض  الراهن لنظام اجتماعي " 

 .54"تنصب عل  الوقت احلاضر بشكل أساسي أو جلماعة معينة 
دراسة شاملة مستعرضة لعدد من احلاعات ميكن الوصول منها إىل تقرير عام عن الواق  : " وبالتايل فاألسلوب أو املنهج املسحي هو 

."55 
 :المعالجة اإلحصائية  -
تكون قادرا عل  حصر أفال املراج  املوجودة ناصحا كل باحث عل  انه لكي تقوم بأي دراسة ما جيب أن ( فان دالني ) يؤكد    

 56واملتعلقة باملشكلة واستخالص املعلومات األساسية منها
يف هذه الدراسة مت اعاستعانة يف حتليل نتائج اعاستمارة  اليت حتتوي عل  جمموعة األسئلة املختلفة  بنتائج اختبار حسن املطابقة  

 .نتائج كل من احملاور األرب  اليت متثل فرضيات الدراسة و حساب النسبة املؤوية مث مناقشة  ،2كا
 2اختبار حسن المطابقة كا 

و هو من اعاختبارات اعابارامرتية إذ يعتمد عل  مقارنة التكرارات املشاهدة أو املالحظة عن طريق القياس بالتكرارت املتوقعة أو      
النظرية و يستخدم هذا اعاختبار لقياس املستو  اعامسي اعتمادا عل  التكرارت املشاهدة بالنسبة ملختلف فئات املختلف النوعي، 

إىل  Feو التكرارات املتوقعة  F0بتحويل الفرق املشاهدة بني التكرارات احلقيقية املالحظة  2ر حسن املطابقة كايتم حساب اختبا
 57لتحديد احتمال حدوث هذه القيمة يف اجملتم  األصلي 2القيمة النظرية ، مث النظر يف اجلدول اخلاص لل كا

 (التكرارات املتوقعة    -التكرارات املشاهدة  )   مج   =  2كا
 التكرارات املتوقعة                               

 جمموع القيم لكل اخلاليا= ∑
F0  =التكرارات املشاهدة 
Fe =التكرارات املتوقعة 

 5.50لة عند مستو  الدعا
      df=n-1ودرجةاحلرية

و df=2-1=1   درجة احلرية بالنسبة لإلجابة نعم أو عا هي 
   3.821اجملدولة هي  2منه  كا

 . 0.441اجملدولة هي  2و منه  كا  df=3-1=2درجة احلرية بالنسبة لإلجابة جيد متوسط ضعيف هي 
 النسبة املؤوية :   

                                                                 
9 .21، ص 2، ط 1000عمان  -مؤسسة الوراق  -الرسائل الجامعية أسس البحث العلمي إلعداد : مروان عبد المجيد إبراهيم  -2  

علمية والتربوية بين النظرية والتطبيق : حسن شحاته  - بحوث ال اهرة  -مكتبة الدار العلمية للكتب  -ال 9 11، ص 2، ط 1002الق 55  

  9 761، ص  2، ط 7711القاهرة  -مطابع مسجل العرب   -ل  وآخرون مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ، ترجمة محمد نبيل  فو: ديو بولد فان دالين  -1

77779الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية  -مدخل إلى اإلحصاء : عبد القادر حلمي  - 57  
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 : تكون بالشكل التايل %.يرمز جها بالرمز 
 .∑yاجملموع الكلي/  x   .155عدد التكرارات

 
 :عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولى 

بعد حتليل و تفسري النتائج احملصل عليها من الدراسة املقدمة يف احملور األول اخلاص بدور الرتبية البدنية والرياضية يف الطور     
اتذة اعابتدائي تبني لنا أن الرتبية البدنية و الرياضية ضرورية لتالميذ الطور اعابتدائي كما أهنا تلعب دورا مهما يف حياة الطفل و أن أس

بتدائي غري واعني بأمهيتها ، إىل جانب ذلك فإهنا تساعد يف اكتشاف املواهب ، كما أن حصة الرتبية البدنية و الرياضية تلعب اعا
دور اجيايب يف حياة الطفل ، إضافة إىل أهنا عا تشكل خطرا عل  الطفل يف املرحلة اعابتدائية أثناء إجراءه لدرس الرتبة البدنية و 

مما ( 4)إىل ( 1)وهذا كله ما بينته اجلداول من . تخلصنا أن حاجة الطفل حلصة الرتبية البدنية و الرياضية أساسية الرياضية ، كما اس
 .أد  بنا إىل تأكيد الفرضية اجلزئية األوىل و اليت ماموهنا أن الرتبية البدنية والرياضية تلعب دورا هاما يف الطور اعابتدائي 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول نالحظ أنه توجد فروق ذات دعالة إحصائية  54اجلدول رقمو هذا ما يؤكده اجلدول نتائج 
عند مستو   dƒ=2وذلك عند درجة احلرية   0,441اجملدولة اليت قيمتها  2كا أكرب من 25,1احملسوبة اليت قيمتها  2حيث كا
 .فهي دالة إحصائيا  وبالتايل α= 5.50الدعالة 

يرون أن حاجة الطفل للرتبية البدنية أساسية ،   %00أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حيث بلغت نسبتهم  ومعىن ذلك أن أكثر
 .هي نسبة من اختار أهنا غري مهمة  %5منهم أهنا ثانوية و  %20بينما ير  

 :عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية -
ا من الدراسة املقدمة يف احملور الثاين اخلاص مبسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف تطوير بعد حتليل و تفسري النتائج املتحصل عليه    

أهنا عا اللياقة البدنية لطفل املرحلة اعابتدائية  تبني لنا أن درس الرتبية البدنية و الرياضية يساعد يف حتسني اللياقة البدنية للطفل غري 
، إضافة إىل أنه ميكن حلصة الرتبية البدنية و ( 8)ائي كما ثبت لنا من الشكل واجلدول تنقص من نسبة البدانة يف الطور اعابتد

الرياضية أن تنمي التوافق العالي العص ي للطفل ، وزيادة عل  ذلك فهي تعمل عل  رف   مستو  املقدرة احلركية للطفل ، كما أهنا 
خالل الرتبية البدنية و الرياضية تطوير بعض املهارات احلركية  هتدف و تعمل عل  تكوين جسم سليم للطفل ، و ثبت أنه ميكن من

وهذا كله ما . للطفل يف اعابتدائي ، إضافة إىل أهنا  تنم  لد  الطفل الرغبة يف التعلم لتحسني مهاراهتم الفنية و قدراهتم البدنية 
 :يت ماموهنا مما أد  بنا إىل تأكيد الفرضية الثانية وال(  12)إىل ( 8)بينته اجلداول من 

 . الرتبية البدنية والرياضية تساعد يف تطوير اللياقة البدنية لطفل املرحلة اعابتدائية  
من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول نالحظ أنه توجد فروق ذات دعالة إحصائية  12و هذا ما يؤكده اجلدول نتائج اجلدول رقم 

عند مستو   dƒ=1وذلك عند درجة احلرية   3,821اجملدولة اليت قيمتها  2كا أكرب من 28,4احملسوبة اليت قيمتها  2حيث كا
 .فهي  دالة إحصائيا  وبالتايل  α= 5.50الدعالة 

يرون أن الرتبية البدنية والرياضية تنمي لد  األطفال الرغبة يف التعلم   %42,0ومعىن ذلك أن أغلب األساتذة أي ما نسبته 
يرون أهنا عا تنمي لديهم الرغبة يف التعلم لتحسني مهاراهتم الفنية وقدراهتم  %4,0لتحسني مهاراهتم الفنية وقدراهتم البدنية ، بينما 

 .البدنية 
 :عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  -
ة بعد حتليل و تفسري النتائج املتحصل عليها من الدراسة املقدمة يف احملور الثالث اخلاص مبسامهة الرتبية البدنية والرياضية يف التنشئ    

  ة ،اعاجتماعية لتالميذ الطور اعابتدائي تبني لنا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية جها دور أساسي يف ترسيخ القيم اعاجتماعية احلميد
كما أهنا هتدف إىل بناء جمتم  متكافل ، إضافة إىل أهنا تكسب الطفل األخالق احلميدة ، وزيادة عل  ذلك فهي تساعد يف النمو 
اعاجتماعي للطفل ، وتغرس فيه مبدأ روح اجلماعة ، كما أهنا تعمل عل  بناء جمتم  قوي  ، وتغرس يف الطفل مبدأ التنافس الشريف 
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إىل ( 10)وهذا كله ما بينته اجلداول من . تساعد الطفل املنعزل اجتماعيا يف اخلروج من عزلته اعاجتماعية ، إىل جانب ذلك فإهنا 
 :مما أد  بنا إىل تأكيد الفرضية الثالثة واليت ماموهنا (  22)
 . تكافل حلصة الرتبية البدنية والرياضية دور هام يف ترسيخ  القيم و اخلصال اعاجتماعية احلميدة وبناء جمتم  م 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول نالحظ أنه توجد فروق ذات دعالة إحصائية  22و هذا ما يؤكده اجلدول نتائج اجلدول رقم 
عند مستو  الدعالة  dƒ=1وذلك عند درجة احلرية   3,821اجملدولة اليت  2كا أكرب من 32,2احملسوبة اليت قيمتها  2حيث كا
5.50 =α دالة إحصائيا فهي  وبالتايل. 

يرون أنه ميكن من خالل الرتبية البدنية والرياضية إخراج الطفل من عزلته  %40ومعىن ذلك أن جل األساتذة تقريبا أي ما نسبته 
 .  منهم فقط يرون عدم إمكانية ذلك  %0اعاجتماعية ، يف حني أن  

 :عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 
ري النتائج املتحصل عليها من الدراسة املقدمة يف احملور الراب  اخلاص  بتأثري غياب الرتبية البدنية والرياضية يف بعد حتليل و تفس   

اعابتدائي عل  درسها يف املتوسط تبني لنا أن  تالميذ السنة أوىل متوسط  يستقبلون درس الرتبية البدنية و الرياضية بفرح ، و أن 
ياضية يف اعابتدائي يؤد  إىل صعوبة يف التكيف م  درسها يف املتوسط ، كما أن التالميذ يعانون من غياب الرتبية البدنية و الر 

نقائص جراء غياب الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور اعابتدائي و أساتذة املتوسط جيدون صعوبة يف جرب هذه النقائص ، إضافة إىل 
ستو  املطلوب ، و هناك نقص يف اللياقة البدنية لد  تالميذ السنة األوىل متوسط ، أن أدائهم للحركات األساسية عا يرق  إىل امل

أما من الناحية اعاجتماعية فهناك نقص يف التفاعل اعاجتماعي لد  تالميذ السنة أوىل متوسط غري أن لديهم روح املنافسة اإلجيابية 
زيادة عل  ذلك فإن غياب حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف . تدائي فهي مل تتأثر بغياب الرتبية البدنية والرياضية يف الطور اعاب

الطور اعابتدائي يصعب كثريا من مهمة أستاذ الطور املتوسط  يف حتقيق األهداف املسطرة يف هذا الطور ، وغياهبا يؤثر سلبا عل  
 .بنا إىل تأكيد الفرضية الرابعة، مما أد  ( 33)إىل ( 23)وهذا كله ما بينته اجلداول من  . درسها يف املتوسط 

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول نالحظ أنه توجد فروق ذات دعالة إحصائية حيث   33و هذا ما تؤكده نتائج اجلدول رقم 
 عند مستو  الدعالة dƒ=2وذلك عند درجة احلرية   0,441اجملدولة اليت قيمتها  2كا اكرب من,30,10احملسوبة اليت قيمتها  2كا

5.50 =α  فهي دالة إحصائيا  وبالتايل. 
يرون أن غياب الرتبية البدنية والرياضية يف اعابتدائي له تأثري سل ي عل   %44,0ومعىن ذلك أن أغلب األساتذة أي ما نسبته 

 .عا جيدون تأثريا  لغياهبا %15اعتربوا أن غياهبا له تأثري إجيايب ، بينما  %12,0درسها يف املتوسط ، يف حني أن 
 :   االستنتاج العام      
بعد حتليل و تفسري و مناقشة الفرضيات األرب  للمحاور األربعة ، مت التأكد من صحة الفرضية األوىل وهي أن للرتبية البدنية    

كد من صحة الفرضية الثانية وهي أن كما مت التأ. والرياضية دور مهم يف اعابتدائي ، وذلك من خالل تأكيد سبعة أسئلة من سبعة 
. الرتبية البدنية والرياضية تساعد يف تطوير اللياقة البدنية لطفل املرحلة اعابتدائية وذلك من خالل تأكيد سبعة أسئلة من سبعة 

عاجتماعية احلميدة وبناء وبالنسبة للفرضية الثالثة اليت ماموهنا أن حلصة الرتبية البدنية والرياضية دور يف ترسيخ  القيم و اخلصال ا
جمتم  متكافل فهي أياا مؤكدة وذلك من خالل تأكيد مثان أسئلة من مثان ، كما مت تأكيد الفرضية الرابعة وهي أن غياب الرتبية 
  البدنية والرياضية يف الطور اعابتدائي يؤثر سلبيا عل  درسها يف الطور املتوسط وذلك من خالل تأكيد تسعة أسئلة من أصل إحد

ومنه ميكن القول أن الفرضيات األربعة كلها مؤكدة ، وعليه حسب النتائج املتوصل إليها فإن الفرضية ( . فقد مت نفي اثنني) عشر 
 .العامة مؤكدة أي أن لدرس الرتبية البدنية والرياضية أمهية بالغة يف الطور اعابتدائي  من الناحية اعاجتماعية والبدنية 

 : التوصيات و االقتراحات   
" ودورها الفعال يف تربية النشء تربية فعالة من مجي  النواحي  الرتبية البدنية و الرياضية لقد استخلصنا من حبثنا مد  أمهية      

ل أكفاء متميزين من ، وكيف أن من خالل الرتبية البدنية و الرياضية ميكن تنشئة أجيا" اعاجتماعية ، البدنية ، الوجدانية ، العقلية 



131 

 

مجي  النواحي يسامهون يف تطوير البالد وتثبيت مقوماهتا واحملافظة عل  اعتقاداهتا ، كما تبني لنا أن أي تقصري يف اجملال الرتبوي 
ويف ضوء ما . الرياضي فإن عوائده تكون سلبية ووخيمة خصوصا إن كان اخللل والنقص الرتبوي الرياضي ميس املرحلة القاعدية 

الذي ( غياب الرتبية البدنية والرياضية يف اعابتدائي)شهده اجلزائر من منو من اجلانب املادي نقرتح بعض التوصيات جلرب هذا اخللل ت
إن مل نتداركه فإنه سيعود بالوبال عل  البالد والعباد ، وألجل هذا فإين أدعوا كل من له صالحيات يف ذلك أن يعمل عل  تدارك 

 :، وميكن إمجال هذه التوصيات يف هذا الوض  اخلطري 
توفري املنشآت و اجهياكل الرياضية أو التعاقد م  املالعب اجلوارية و القاعات متعددة الرياضات لتوفري املساحات الالزمة للقيام  -1

 .بدرس الرتبية البدنية والرياضية يف اعابتدائي 
 .لطفل و تنمية شخصيته  و قدراته احلركية التنويه بأمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف حياة ا -2
 . تكوين خمتصني يف تدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية  يف الطور اعابتدائي  -3
دعوة أطباء و أساتذة اجتماع إيل املدارس اعابتدائية لتوعية الوسط املدرسي و نشر الوعي الرياضي إضافة إيل غرس و ترسيخ  -2 

 .رتبية البدنية املفاهيم الصحيحة لل
 .وض  جوائز حتفيزية للمدارس اليت تقوم بتطبيق املادة الرتبوية الرياضية  -0
 .ختصيص ميزانية خاصة مبادة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور اعابتدائي  -1
بتدائية ملا جها من تأثري علي األطوار حتسيس املسئولني الساهرين علي هذا القطاع بأمهية الرتبية البدنية و الرياضية يف املرحلة اعا  -4

 .اليت تليها وعل  حياة الفرد بصفة خاصة 
اعاعتناء مبراقبة سري حصة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور اعابتدائي وذلك بارسال مفتشني  يراقبون تطبيق املادة يف الدارس  -8

 . اعابتدائية 
 :خاتمه         

لرياضية دور مهم يف حياة الفرد و اجملتم  وم   تطور احتياجاهتا وجب مواكبة هذا التطور وقوفا عند إن للرتبية البدنية و ا    
متطلباهتا وهي قاعدة أساسية و ركيزة أساسية  من ركائز الرتبية احلديثة ،  و قد درسنا يف حبثنا هذا موضوعا مهما يتمثل يف أمهية 

دائي من الناحيتني البدنية واعاجتماعية وعند حتليل ومناقشة نتائج الدراسة عن طريق استمارة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور اعابت
مهية اعاستبيان املوزعة عل  أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور املتوسط توصلنا إعا أن للرتبية البدنية و الرياضية دور بالغ األ

 .هذا من خالل ما مت عرضه يف اجلانب التطبيقي من البحث  ميس مجي  اجلوانب احلياتية للطفل و بينا
ختاما نرجو أن يكون هذا البحث قد قدم إضافة و معرفة علمية ، وكل ما بذلناه من جهد كان قليال مقارنة م  أمهيته هذا املوضوع 

ود بالفائدة عل  أبنائنا وجمتمعنا ومن و حساسيته و نتمىن أن نكون قد فتحنا الطريق لدراسة هذا املوضوع بعمق و توس  أكرب مبا يع
 .وراءمها بالدنا 

 :المصادر و المراجع
  .12، دط ، ص 2553القاهرة  -دار الفكر العريب  -فيزيولوجية اللياقة البدنية : أبو عالء أمحد الفتاح ، أمحد نصر الدين  -1
.20، ص 1، ط2555القاهرة  -دار الفكر العريب  -املعاصرة مناهج الرتبية البدنية : أمني أنور اخلويل،مجال الدين الشافعي  -2  
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 :الملخص 
تعتبر التربية البدنية و الرياضية من بين أهم المواد في العصر الحالي، أين نجد االهتمام الكبير لكل األمم 

عند التالميذ، بتوفير اإلمكانيات المادية و ذلك بإدراجها في المنظومات التربوية الستكمال العملية التربوية 
و البشرية لتحقيق األهداف التربوية من اجل إنشاء مواطن صالح سليم البدن، متزن نفسيا و اجتماعيا و 

 .مكتمل عقليا
و كان درس التربية البدنية المسيار لتحقيق األهداف في الوسط المدرسي بتنمية الجانب النفسوحركي، 

و من خالل الدرس  الوجداني و الجانب المعرفي على اختالف الفئة العمرية للتالميذ،الجانب االجتماعي 
ه الشروط الخاصة للتعلم حسب يتمكن التلميذ من التعلم و تحسين مستواه تحت إشراف األستاذ التي يهيأ ل

ي إلى األهداف المبرمجة، و تعتبر المراهقة فترة حرجة في حياة اإلنسان، لما لها من خصوصيات تؤد
حدوث تحوالت فيزيولوجية، نفسية، معرفية و اجتماعية و عليه فلمراهق يسعى إلى تحقيق ذاته بين 

 .زمالئه في القسم، كون الجماعة جد مهمة له ففيها يتفاعل و يتعلم و يكتسب مكانة و اعتراف يليق به
التالميذ في تحقيق التعلم  في ضوء كل ذلك برزت أهمية هذا البحث إلبراز دور العالقات االجتماعية بين

و تحسين المستوى، و إبراز كذلك اآلثار االيجابية لتماسك الجماعة و انعكاسات نقصه على التعلم لدى 
 .التالميذ

 العالقات االجتماعية، درس التربية البدنية و الرياضية، المراهقة، المقاربة بالكفاءات :الكلمات األساسية
 

Résumé : 
Toutes les sociétés, au cours du temps, dans les divers lieux de la planète, ont cherché a éduquer leurs 
futurs adultes, et comme l’éducation physique et sportive fait partie de l’éducation générale  , tous les 
états ont donné une grande importance a cette matière enseigné a l’école en mettant d’énorme moyens 
humains et matériels pour formé un citoyen fort physiquement, moralement et mentalement.  
Et la leçon d’EPS et le processus pour  atteindre les objectifs sur les plans : psychomoteur, socio-affectif 
et cognitif au milieu scolaire, et par le biais de la leçon on peut arriver a l apprentissage et a 
l’amélioration de niveau chez l’élève sous le contrôle et la direction d un enseignant formé pour cette 
tache, et comme l adolescence est une période critique dans la vie vu le progression physiologique, 
psychique, cognitive et sociale chez l adolescent, en plus l’adolescent cherche a s’intégrer dans un 
groupe en classe, vu que le vie de groupe semble importante pour lui. 
Par cette recherche nous voulons savoir la relation qui lie les relations sociales entre élèves pendant le 
cours d EPS et l’apprentissage, et savoir les effets positifs de la cohésion sociale entre les élèves dans 
les groupes de travail sur leurs apprentissage. 
Mots clés : relations sociales, apprentissage, leçon d EPS,  adolescence, approche par compétence.  

  
 :مقدمة

تسعى التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية إلى تأكيد المكتسبات الحركية والسلوكات النفسية    
واالجتماعية المتناولة في التعليم القاعدي، لشقّيه اإلبتدائي والمتوسِّط، وهذا  من خالل  أنشطة بدنية 

عة وثريَّة،  ترمي إلى بلورة شخصية التلميذ من حيث  الناحية  البدنية، الناحية المعرفية وري اضية متنوِّ
م في نزواته، تقبُّل اآلخر  والتعامل  معه في  حدود قانون  ومن الناحية االجتماعية التي تهدف إلى  التحكُّ

وح الرياضية وتقبُّل  الهزيمة والف ع بالرُّ وز، كذلك إضفاء روح المسؤولية والمبادرة الممارسة، والتمتُّ
الة لبلوغ الهدف المنشود .البنَّاءة والتَّعايش ضمن الجماعة، والُمساهمة الفعَّ

  

و من خالل درس التربية البدنية و الرياضية يتمكن التلميذ من التعلم و تحصيل المعارف و ما على     
المعرفة من خالل وضع إستراتيجية لتمكين التلميذ من  األستاذ إال تسهيل تعليمه من أجل اكتساب التلميذ

التعلم، الذي بالرغم من اختالف علماء النفس في كثير من التفصيالت لتعريفه إال أنهم يتفقون على أن 
 .التعلم تغيير في السلوك

دور العالقات االجتماعية في تحسين أداء المتعلم المراهق في حصة التربية البدنية            (13
 الرياضية في ظل  المقاربة بالكفاءاتو 

 3جامعة الجزائر               مختاري ياسين. د
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اج الجديد، نجد وإذا ما قارنا بين المنهاج السابق  الذي يعتمد على المقاربة باألهداف، وبين هذا المنه      
أن الطريقة  البيداغوجية المعتمدة في المقاربة باألهداف  هي طريقة التعميم النمِطيَّة، أي كل التالميذ 
سواسية وفي قالب  واحد، واعتبار  درجة النضج لدى التالميذ واحدة، وكذا  إعتماد مسلك تعليمي واحد، 

ا الُمقاربة بالكفاءات فتعتمد على بيداغوجية ا لفروقات، أي  مراعاة الفروقات الفردية واإلعتماد عليها أمَّ
.أثناء  عمليَّة التعلُّم، وإعتبار درجة النُّضج متباينة لدى المتعلِّمين وكذلك تحديد مسالك تعلُميَّة

 
 

فهذه المقاربة  تستدعي  العمل باألفواج من أجل  التعامل، التكافؤ، التضامن والتعاون،      
)
ويجب تكوين  

لي لعملية التعلُّم  الذي ( التقييم التشخيصي)أفواج عمل  غير متكافئة العناصر، إنطالقا من الفحص األوَّ
يسمح لنا من معرفة مستويات التالميذ  المهارية والتصرفات العالئقية، إذ يساعد هذا التوزيع على تنمية 

 . مهارات التسيير  والتنظيم الفردي  والجماعي
 :كالية البحثإش. 1

في درس التربية البدنية و الرياضية و في ظل المقاربة بالكفاءات التي تعتمد على الفروقات الفردية       
جد ضروري، بالنظر إلى الفروقات ( األفواج)بين التالميذ، فاعتماد األستاذ على تشكيل جماعات العمل 

جد أن تنظيم القسم يكون بالعمل المختلفة بين التالميذ، سواًء في الرياضات الفردية أو الجماعية، فن
 .بورشات، العمل  بأفواج، توزيع التالميذ حسب  المستوى البدني، الفني، القابلية

)
لي لعملية التعلُّم   التقييم )ويجب تكوين أفواج عمل  غير متكافئة العناصر، إنطالقا من الفحص األوَّ

هارية والتصرفات العالئقية، إذ يساعد هذا الذي يسمح لنا من معرفة مستويات التالميذ  الم( التشخيصي
 . التوزيع على تنمية مهارات التسيير  والتنظيم الفردي  والجماعي

  
م، نجد أن في واقع الحال  وأثناء  العمل   بهذه الورشات، نجد في كثير  من    وبناءا على كل  ما تقدَّ

حسب  االختالف  في الفترات والمستوى، األوقات، خلل  في العمل، كون توجيه هذه األفواج  يكون على 
فالحظنا اضطرابات  عديدة  في جماعات العمل  من حيث  الحماس، الديناميكية، الرغبة في التعلم حيث  
دة من طرف األستاذ، وحتى في بعض األحيان هناك من  الحظنا  انعزال بعض التالميذ من جماعتهم المحدَّ

د تغيُّر  في الحماس، والرغبة في التعلُّم لدى نفس  التلميذ، فتغيِيره يُغيِّر الجماعة ومع هذا التغيير نج
.لجماعة غيَّر سلوكه وأعطاه دفعا  للعمل  أكثر  وتحسين مستواه

 

وعليه  فقد لمسنا أن للجماعة دور جد مهم بالنسبة للفرد المنتمي  إليها، خصوصا المراهقين،   و أن       
 .في العمل داخل الورشات و األفواجللعالقات االجتماعية بُعد مهم 

فهل للعالقات االجتماعية أثر على التعلم لدى المراهقين في الفوج التربوي أثناء درس التربية البدنية  و 
الرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات الُمعتمدة أساسا على الفروقات الفردية بين التالميذ و العمل داخل 

 تماعي بين التالميذ دور في تحسين التعلم لدي التالميذ ؟ أفواج عمل و هل للتماسك االج
 :التساؤالت الجزئية

هل تقسيم الفوج التربوي إلى أفواج عمل في درس التربية البدنية و الرياضية من طرف األستاذ حسب  -1

 ؟الفروقات الفردية بين التالميذ يساعدهم على التعلم
االعتماد على القياس االجتماعي في تقسيم الفوج التربوي إلى أفواج عمل في درس التربية البدنية  هل -2

 و الرياضية يساعد التالميذ على التعلم ؟
لدرجة التماسك االجتماعي في أفواج العمل دور في التعلم لدى التالميذ و تحسين مستواهم في  هل -3 

 ؟درس التربية البدنية و الرياضية
 :أهداف البحث .2

الوصول إلى معرفة العالقة بين نوعية العالقات االجتماعية بين التالميذ أثناء درس التربية  و  -1

الرياضية و التعلم لدى التالميذ، و إيجاد صيغة يمكننا من خاللها تحقيق التعلم لدى التالميذ و تحسين 
 .مستواهم

يم أفواج العمل و ما يقدمه من ايجابيات في تحسين توضيح الدور الفعال للقياس االجتماعي في تنظ -2

 .السلوك و التفاعل االجتماعي بين التالميذ أثناء التعامل و العمل
التعرف على اآلثار االيجابية لتماسك الجماعة و انعكاسات نقص التماسك على التعلم لدى التالميذ و  -3

 .تحسين مستواهم
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 :الفرضيات. 3

إلى أفواج عمل في درس التربية البدنية و الرياضية من طرف األستاذ حسب تقسيم الفوج التربوي  -1

 .الفروقات الفردية بين التالميذ يساعد على التعلم و لكن ال يكف
االعتماد على القياس االجتماعي في تقسيم الفوج التربوي إلى أفواج عمل في درس التربية البدنية و  -2

.تحسين المستوى الرياضية يساعد كثيرا على التعلم و  

لدرجة التماسك االجتماعي في أفواج العمل دور كبير في التعلم لدي التالميذ و تحسين مستواهم و  -4
 .كلما كان التماسك أكثر كلما كان التعلم أكثر

 :المصطلحات الواردة في البحث. 4
 :المراهقة 1.4

المراهقة من أهم مراحل النمو الحساسة التي يفاجئ فيها الفرد المراهق بتغيرات عضوية و نفسية     
سريعة، تجعله شديد الميل إلى التمرد و الطغيان و العنف و االندفاع، لذا تسمى هذه المرحلة أحيانا 

 .بالمرحلة السلبية خاصة من الناحية النفسية
 : العالقات االجتماعية 2.4

ط هي تلك الرابطة بين فئتين أو ظاهرتين، بحيث يستلزم تغير إحداهما تغيير ال     عالقة بمعناها المبسَّ
اآلخر، و قد تكون عالقة اتفاق أو شبه تبعية، و هي روابط تنشأ على أساس التفاعل االجتماعي، تقوم بين 

ممارسين ألنواع مختلفة فرد أو شخصية أو أفراد أو شخصيات أخرى، بين الجماعات االجتماعية لوصفهم 
        .من النشاط

 : درس التربية البدنية و الرياضية 3.4

خالله  التربية البدنية الجزء األهم من مجموعة أجزاء البرنامج المدرسي للتربية البدنية ومن يمثل درس    
يفترض أن يستفيد  وعلى ذلك تقدم كافة الخبرات والمواد التعليمية والتربوية التي تحقق أهداف المنهج ،

أنه يجب على معلم التربية البدنية مراعاة كافة  منه كل تالميذ المدرسة مرة أسبوعياً على األقل ، كما
والوسائل التعليمية والتقويم حتى يمكن تحقيق تلك األهداف بصورة  االعتبارات المتعلقة بطرق التدريس

  .سليمة
 :  المقاربة بالكفاءات 4.4

أساسها أهداف معلن عنها في صيغة كفاءات، يتم اكتسابها باعتماد محتويات منطلقها هي مقاربة     
األنشطة البدنية والرياضية كدعامة ثقافية وكذا مكتسبات المراحل التعليمية السابقة ، والمنهج الذي يركز 

مهارات تؤهل على التلميذ كمحور أساسي في عملية التعلم ، تتحول هذه المكتسبات إلى قدرات ومعارف و 
 .التلميذ لالستعداد لمواجهة تعلمات جديدة ضمن سياق يخدم ما هو منتظر منه في نهاية مرحلة تعلم معينة

           :التعلم 1.4

هو عنصر في العملية التربوية، يتضمن حصيلة المعارف و السلوكات و المهارات التي تؤهل التلميذ    
، و القدرة على (المجال النفسو حركي) ، القدرة على التصرف(المجال المعرفي) للقدرة على التعرف

(.المجال الوجداني)التكيف   
 :الدراسات المشابهة. 1

 :2116( BUTON . F)دراسة بيتون : الدراسة األولى

حيث أشار في البداية " العالقة بين تماسك الفريق الرياضي و نتائجه" تناول الباحث في هذه الدراسة     
التماسك على أنه الرابطة التي تربط أفراد الفريق و قوة العالقة بينهم و ميل أعضاء الفريق إلى مفهوم 

للتوحد و االرتباط معا من أجل تحقيق أهداف الفريق، حيث انطلق الباحث في دراسته من فرضية تأثير 
توصل إلى أن معظم تماسك الفريق إيجابا على نتائجه، حيث قام بدراسة ميدانية على العديد من الفرق أين 

 .الفرق الرياضية التي تتميز بمستوى عالي من التماسك حققت نتائج رياضية في المستوى

 :2111دراسة أحمد أمين فوزي و طارق محمد بدر الدين : الدراسة الثانية

حيث افترضا أن تماسك الفريق " سيكولوجية الفريق الرياضي " تناوال الباحثان في هذه الدراسة     
ياضي يؤثر على نتائجه، و قد تعرضا بداية إلى تحديد أهم مظاهر التنظيم الداخلي للفريق و التي لها الر
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عالقة بتماسكه، منها التالف و التجانس و التعاون و إلى منظومة االتصال و التفاعل في الفريق كما حددا 
قد قاما بتطبيق مقياس التماسك على  أهم العوامل المؤثرة في تماسك الفريق منها القيادة الفنية الفاعلة، و

 .عدة فرق و توصال إلى أن ارتفاع مستوى التماسك الفرق الرياضية يؤثر إيجابا على نتائجها
 :منهجية البحث واإلجراءات الميدانية. 6

 : منهج البحث 1.6

:المنهج التجريبي  
المنهج التجريبي هو أقرب مناهج البحوث لحل المشكالت بالطريقة العلمية كما يعد منهج البحث        

الوحيد الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات الخاصة بالسبب واألثر، فهو يتيح للباحث أن يغير 
) محل الدراسة عن قصد و على نحو منتظم متغيرا معينا، ليرى تأثيره على متغير آخر في الظاهرة 

( المتغير التابع  و عليه فاستخدم الباحث هذا المنهج لمالئمة و طبيعة الدراسة، و هذا بتصميم أفواج      
.تربوية ضابطة، و أخرى تجريبية  

 :عينة البحث 2.6

و في كل ثانوية اخترنا قسمين ( مجتمع البحث)ثانوية  22ثانويات من أصل ( 1)في بحثنا هذا اخترنا ستة 

نفس المستوى، فالفوج التربوي األول يعتبر عينة ضابطة       و الفوج التربوي الثاني يعتبر عينة  من
 :تجريبية، و هي موزعة في الجدول التالي

 الرقم الثانوية العينة الجنس العدد االجمالي
 51 ثانوية بوكابوس أحمد الضابطة ذكور 15 28

 اناث 18
 التجريبية ذكور 11 31

 اناث 12
 52 ثانوية بويري بوعالم الضابطة ذكور 14 36

 اناث 14
 التجريبية ذكور 14 31

 اناث 18
 53 الثانوية الجديدة زموري الضابطة ذكور 12 37

 اناث 20
 التجريبية ذكور 12 36

 اناث 22
 52 ثانوية محمد العيد الخليفة الضابطة ذكور 13 24

 اناث 11
 التجريبية ذكور 12 27

 اناث 10
 50 ثانوية كنتور سعيد الضابطة ذكور 15 31

 اناث 21
 التجريبية ذكور 15 31

 اناث 25
 51 ثانوية كريم بلقاسم الضابطة ذكور 12 31

 اناث 21
 التجريبية ذكور 54 39

 اناث 32
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 :أدوات البحث 3.6

:شبكة التقويم 1.3.6  

نظرا ألهمية التقويم في بحثنا هذا لدراسة مدى تقدم التالميذ في تعلماتهم فقد قمنا بتصميم شبكات     
للتقويم في أربعة نشاطات وهي دفع الجلة، القفز الطويل، السرعة، كرة اليد، و قد عرضناها للتحكيم على 

:أساتذة بالمعهد و كانت كالتالي  
:نشاط دفع الجلةشبكة التقويم في  -أ  

 المعايير
 
 

 
 التالميذ

 كيفية حمل الجلة
صحيحة.1  

تعديل.2  

خاطئة.3  

 الوضعية
صحيحة.1  

تعديل.2  

خاطئة.3  

التحكم في الجلة 
من الثبات و 

 أثناء التنقل
صحيح.1  

متوسط.2  

خاطئ.3  

انتقال الثقل من 
األسفل إلى 

(التمدد)األعلى  
صحيحة.1.  

متوسط.2  

خاطئ.3  

التوازن عند 
 االستقبال

صحيح.1  

متوسط.2  

خاطئ.3  
 النتيجة

التقويم  

1 
التقويم 

2 
التقويم 

1 
التقويم 

2 
التقويم 

1 
التقويم 

2 
التقويم 

1 
التقويم 

2 
التقويم 

1 
التقويم 

2 
التقويم 

1 
التقويم 

2 
:شبكة التقويم في نشاط القفز الطويل -ب  

 
 المعايير

 
 
 

 التالميذ

 الجري
صحيح.1  

متوسط.2  

خاطئ. 3  

 
مالمسة الرجل للوح 

 االرتقاء

صحيح.1  

قريب نوعا ما.2  
بعيد.3  

 االرتكاز
صحيح.1  

متوسط.2  

خاطئ.3  

 

 االرتقاء
صحيح.1  

متوسط.2  

خاطئ.3  

 االستقبال
صحيح.1.  

متوسط.2  

خاطئ. 3  

 النتيجة

  
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
2التقويم   

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
:شبكة التقويم في نشاط السرعة -ج  

 المعايير
 
 

 
 التالميذ

 
وضعية 
 االنطالق

صحيحة.1  

تعديل.2  

خاطئة.3  

 
االستجابة 

 السريعة للمنبه

سريعة.1  
متوسطة.2  

بطيئة. 3  

الجري في 
 الرواق

صحيح.1  
متوسط.2  

خاطئ.3  

في  التدرج
استقامة الجسم 

 بعد االنطالق
صحيح.1  
متوسط.2  

خاطئ.3  

الوصول دون 
 خفض السرعة

صحيح.1.  
متوسط.2  

خاطئ.3  

 النتيجة

  
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 

 
التقويم 

1 

 
التقويم 

2 
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:شبكة التقويم في نشاط كرة اليد -د  

 2.3.6 اإلختبار السوسيومتري:   

اإلختبار السوسيومتري أداة لتقدير التجاذب و التنافر داخل جماعة معينة و هو يشمل عادة كل أعضاء     
الجماعة، فيطلب منهم أن يختاروا على انفراد عددا من األشخاص اآلخرين في الجماعة الذين يود أن 

.النشاط يشاركهم في نشاط معين، و عددا من األشخاص الذين ال يود أن يشاركهم في هذا  
:المصفوفة السوسيومترية.  أ   

.هي عبارة عن جدول يتم فيه تفريغ االختيارات المسجلة من طرف التالميذ حتى يسهل تحليلها      
(:السوسيوغرام)الخريطة السوسيومترية . ب  

الرسم االجتماعي أو الخريطة السوسيومترية هو التمثيل البياني للعالقات االجتماعية بين األشخاص     
:داخل جماعة إنسانية و هناك نوعين من الخرائط السوسيومترية  

.الخريطة السوسيومترية للعالقات المتبادلة -1  

(.فردية) الخريطة السوسيومترية للعالقات الغير متبادلة  -2  

:مقياس التماسك االجتماعي  ..3.3  

تساؤال بحيث يجيب كل  12تم اختيار المقياس المعد من طرف محمد حسن عالوي، و الذي يتكون من     

فرد من أفراد الجماعة المختارة على هذه التساؤالت على مقياس تساعي الدرجات، حيث قام بتقنينه على 
ى تماسك الفريق الرياضي، و تم تكييف المقياس على البيئة البيئة العربية، علما بان هذا المقياس مقنن عل

المدرسية من طرف الدكتورة ماجد حميد كميش التي قامت بتعديل بعض العبارات التي تتناسب مع كلمة 
.بدال من الفريق الرياضي( القسم)الصف   

:صدق المقياس. أ  
وعة من األساتذة المحكمين، الذين استخدم الباحث الصدق الظاهري، حيث تم عرض المقياس على مجم    

أكدوا أن المقياس بعد هذه التغييرات في بعض الكلمات ال يؤثر على المفهوم و المعنى و الهدف من 
.القياس، و أن المقياس يقيس ما وضع من أجل قياسه  

:ثبات المقياس. ب  
إعادة االختبار على نفس اعتمد الباحث في ثبات مقياس التماسك االجتماعي على طريقة االختبار و     

تلميذ من غير عينة البحث و قد بلغ  32التالميذ و في فرصتين مختلفتين بعد أسبوع، على عينة قوامها 

 .مما يؤكد ثبات المقياس و صالحيته 5,34معامل الثبات 

 :عرض نتائج البحث. 7

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى  1.7

 األخطاء
 المعايير  التمريرات االستقبال

         
2التقويم  التالميذ 1التقويم  2التقويم  1التقويم   

2ت 1ت    صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيح خاطئ صحيح خاطئ 

العدد اإلجمالي 
 لألفواج

التي ال يوجد عدد األفواج 
 فيها فروق

عدد األفواج التي فيها 
 الرقم الثانوية العينة فروق

  11  ثانوية بوكابوس أحمد  الضابطة 55 50 50
  12  ثانوية بويري بوعالم  الضابطة 51 50 51
  13  الثانوية الجديدة زموري  الضابطة 55 51 51
  14  ثانوية محمد العيد الخليفة  الضابطة 55 52 52
  11  ثانوية كنتور سعيد  الضابطة 51 55 51
  16  ثانوية كريم بلقاسم  الضابطة 50 55 50
32 25 12 
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نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التقويم التشخيصي  و التقويم من خالل الجدول أعاله  
األفواج المشكلة من طرف األستاذ، التحصيلي في النشاطات المقترحة من طرف األستاذ بالنسبة ألغلبية 

في ستة % 34.0فوج عمل مشكل من طرف األستاذ أي بنسبة  32فوج عمل فقط من أصل  12فنجد 

أفواج تربوية بستة ثانويات، قد تحصلت على نتائج فيها فروق ذات داللة إحصائية، مما يبين التقدم في 
في النتائج بين التقويم التشخيصي   و التحصيلي،  النتائج المحصل عليها و تمكن التالميذ من إحداث فارق

و مقارنة بالعدد اإلجمالي لألفواج المشكلة من طرف األستاذ نجد أن هناك تقدم طفيف في تحسين النتائج و 
و بناءا على ما سبق يمكننا القول بان  تقسيم الفوج التربوي إلى أفواج عمل في  هو من دون المتوسط ،

ة و الرياضية من طرف األستاذ حسب الفروقات الفردية بين التالميذ يساعد على التعلم درس التربية البدني
بالنظر إلى التقدم الطفيف لبعض األفواج في النتائج و في المستوى و لكن ال يكف بالنظر ، مما يؤكد 

                 .                                                                 صحة الفرضية األولى
:مناقشة نتائج الفرضية الثانية  2.7    

 
بين التقويم التشخيصي  و التقويم  يتضح من خالل الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية

( دفع الجلة، القفز الطويل، السرعة و كرة اليد)التحصيلي في النشاطات المقترحة من طرف الباحث 
فوج عمل مشكل من  30فوج عمل من أصل  24بالنسبة ألغلبية األفواج المشكلة من طرف األستاذ، فنجد 

ية بستة ثانويات قد تحصلت على نتائج فيها فروق في ستة أفواج تربو% 82.80طرف الباحث أي بنسبة 

ذات داللة إحصائية، مما يبين التقدم الملحوظ في النتائج المحصل عليها   و تمكن التالميذ من إحداث 
فوج لم يكن هناك  30فارق في النتائج بين التقويم التشخيصي و التحصيلي، عدا ستة أفواج من أصل 

فقط  و مقارنة بالعدد اإلجمالي لألفواج المشكلة من % 14.10نتائج بنسبة فروق ذات داللة إحصائية في ال

طرف الباحث نجد أنها نسبة ضئيلة مما يدل على التوزيع الجيد التالميذ في أفواج عملهم مما أثر إيجابا 
االعتماد على القياس االجتماعي في تقسيم  و بناءا على ما سبق يمكننا القول بان على تحسين نتائجهم،

الفوج التربوي إلى أفواج عمل في درس التربية البدنية و الرياضية يساعد كثيرا على التعلم  و تحسين 
مما يؤكد صحة الفرضية المستوى بالنظر إلى التقدم الملحوظ لمعظم األفواج في النتائج و في المستوى   ، 

  .  الثانية
 

                                                             

العدد 
اإلجمالي 
 لألفواج

عدد األفواج التي ال 
 يوجد فيها فروق

عدد األفواج التي 
 فيها فروق

  الرقم  الثانوية  العينة

ثانوية بوكابوس   التجريبية 52 52 51
  أحمد

11  

ثانوية بويري   التجريبية 50 51 51
  بوعالم

12  

الثانوية الجديدة   التجريبية 50 51 51
  زموري

13  

ثانوية محمد العيد   التجريبية 52 51 50
  الخليفة

14  

  11  ثانوية كنتور سعيد  التجريبية 50 51 51
  16  ثانوية كريم بلقاسم  التجريبية 51 55 51
30 51 24 
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:مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.7  

الداللة 
  اإلحصائية

درجة 
  الحرية

( ت)قيمة 
  

  المجدولة

( ت)قيمة 
  

  المحسوبة
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  العدد  الحسابي

نتائج 
اختبار 
  العينة

  الثانوية

  2.23  2.55  01  دال
ثانوية بوكابوس   الشاهدة  28  2.43  5.22

  التجريبية  35  1.02  5.32  احمد

  3.50  2.55  14  دال
ثانوية بويري   الشاهدة  31  2.82  5.43

  التجريبية  30  1.24  5.22  بوعالم

  3.48  2.55  41  دال
  الشاهدة  34  2.15  5.21

  ثانوية زموري
  التجريبية  31  1.41  5.25

  2.34  2.52  24  دال
  الشاهدة  22  2.88  1.21

  ثانوية الخليفة
  التجريبية  24  1.41  5.03

  1,24  2.52  04  غير دال
ثانوية كنتور   الشاهدة  31  0.13  1.12

  التجريبية  35  1.01  5.32  سعيد

  1,18  2.55  42  غير دال
ثانوية كريم   الشاهدة  30  0,24  1.14

  التجريبية  34  1.23  5,22  بلقاسم
 

من خالل الجدول أعاله نالحظ في كل من ثانوية بوكابوس احمد، بويري بوعالم، زموري الجديدة    و 
الخليفة، وجود فروق ذات داللة إحصائية في التماسك االجتماعي بين العينات الشاهدة و التجريبية، لصالح 

، و هي نسبة مرتفعة (1,41و  1.24)العينات التجريبية، فالمتوسط الحسابي للعينة التجريبية يتراوح بين 

تدل على وجود تماسك كبير بين التالميذ في األفواج المشكلة من طرف الباحث باالعتماد على القياس 
 2.15)االجتماعي، بينما نجد أن المتوسط الحسابي للعينات الشاهدة المشكلة من طرف األستاذ تتراوح بين 

.                            ف بين التالميذ في أفواجهمو هي نسبة منخفضة تدل على تماسك ضعي( 2.88و 

و في الثانويتين كنتور سعيد و كريم بلقاسم لم نجد فروق ذات داللة إحصائية في                           
و  0,24)التماسك االجتماعي بين العينات الشاهدة و التجريبية فكان المتوسط الحسابي يتراوح بين 

.                     هي نتائج جيدة تدل على وجود تماسك اجتماعي بين التالميذ في أفواجهم،    و (1.01

و بالعودة إلى النتائج المحققة في النشاطات و المستويات الخاصة بالتالميذ حسب الجداول  نجد أن       
المستوى، كانت درجة  األفواج التي حققت نتائج جيدة بين التقويم التشخيصي و التحصيلي، و التحسن في

التماسك االجتماعي فيها كبيرة، عكس األفواج التي لم تحقق تقدم في النتائج و كان فيها تحسن طفيف في 
المستوى أين نجد درجة التماسك االجتماعي فيها ضعيفة، مما يبين على أن لدرجة التماسك االجتماعي 

اعي دليل على قوة العالقات االجتماعية المتبادلة بين دور كبير في التعلم عند التالميذ كون التماسك االجتم
التالميذ مما يؤدي إلى ثبات و تماسك البناء السوسيومتري الذي يوفر الجو المناسب للتفاعل االيجابي بين 

.                 التالميذ و بالتالي توفير مناخ صحي للتعلم و تحسين المستوى  
و بناءا على ما سبق يمكننا القول بان للتماسك االجتماعي بين التالميذ في أفواجهم  يساعد كثيرا على     

.                                     التعلم و تحسين المستوى، مما يؤكد صحة الفرضية الثالثة  
:االستنتاج العام.8  

هذا، من توظيف لالختبار السوسيومتري، مقياس من خالل ما تقدمنا به في الجانب التطبيقي لبحثنا 
التماسك االجتماعي و شبكات التقويم لإلجابة على تساؤالتنا المطروحة في اإلشكالية، عن طريق التحقق 

:من فرضياتنا الجزئية التي تثبت أو تنفي فرضيتنا العامة، كانت نتائج بحثنا كمايلي   
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درس التربية البدنية و الرياضية من طرف األستاذ حسب تقسيم الفوج التربوي إلى أفواج عمل في  -1

.الفروقات الفردية بين التالميذ يساعد على التعلم و لكن ال يكف   
االعتماد على القياس االجتماعي في تقسيم الفوج التربوي إلى أفواج عمل في درس التربية البدنية و  -2

.الرياضية يساعد كثيرا على التعلم و تحسين المستوى   
لدرجة التماسك االجتماعي في أفواج العمل دور كبير في التعلم لدي التالميذ و تحسين مستواهم   و  -3

.كلما كان التماسك أكثر كلما كان التعلم أكثر   
و بناءا على هذه النتائج التي تُحقِّق الفرضيات الجزئية الثالثة، يمكننا القول أن الفرضية العامة قد         

و عليه يمكننا القول بان للعالقات االجتماعية أثر كبير على التعلم لدى المراهقين في درس تحققت كذلك 
التربية البدنية و الرياضية، و االعتماد على االختبار السوسيومتري في تكوين أفواج العمل يساعد كثيرا 

.                     م أكثر على التعلم و تحسين مستوى التالميذ،  و كلما كان التماسك أكثر كلما كان التعل
                         

 :االقتراحات.9
 :نقترح مايلي بحثبناءا على اإلستنتاجات التي توصل إليها الباحث في حدود ال       

ينبغي على الهيئات المعنية بالتربية و التعليم، و من باب تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات الذي يعتمد . 1

الفاعلية في التدريس، من خالل اإلدراك الواسع لألستاذ لقدرات تالميذه، و ما نجده في واقع أساسا على 
الحال ال يخدم التلميذ و ال المقاربة، بالنظر إلى التعداد الكبير للتالميذ في الفوج التربوي الواحد، أين وجدنا 

ستاذ في وضعية صعبة سواء من تلميذ، مما يجعل األ 25إلى  30أن كل األقسام يتراوح تعداده ما بين 

 . حيث إلقاء الدرس أو من حيث التحكم الجيد في سير الدرس
التركيز على أهمية العالقات االجتماعية داخل الفوج التربوي أثناء التخطيط للوحدة التعلميّة، كون . 2

 .لمسطرةالعالقات الجيدة بين التالميذ تساهم و تساعد األستاذ على تحقيق أهدافه التربوية ا
على أساتذة التربية البدنية و الرياضية، اإلستعانة باإلختبار السوسيومتري قبل البدء في الوحدة . 3

 .التعلمية، و من الضروري توظيف نتائجه للوصول بالتلميذ إلى تحقيق الكفاءات المقصودة
ار السوسيومتري، و على األساتذة الكرام الدمج ما بين اختيارات التالميذ المستخلصة من اإلختب. 2

المستويات المختلفة للتالميذ، من أجل تفادي ظهور التشنجات واالضطرابات و الصراعات و حاالت من 
السيطرة لبعض التالميذ، و إحتكار العمل وعزل البعض داخل أفواج العمل أثناء حصة التربية البدنية و 

ميكية داخل الفوج و بالتالي رفع المردود لدى الرياضية مما ينعكس إيجابا على التحصيل و العمل و الدينا
 .التلميذ

 :قائمة المراجع
 المراجـــع باللغة العربية

 :الكتب
 .1445كامل لويس ماليكة، سيكولوجية الجماعة والقيادة، مكتبة النهضة المصرية،  -1

 .1448فاخرعاقل، علم النفس التربوي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة،  -2

 .1484يوسف قطامي، سيكولوجية التعلم و التعليم الصفي، دار الشروق للنشر و التوزيع، األردن،  -3

 .2552، الجزائر، 1عبد العزيز عميمر، مقاربة التدريس بالكفاءات، دار األمل و النشر، ط  -2

 .1481، دار الشرق، بيروت، 1مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل و المراهقة و األسس الصحية، ط -0

 .1440فؤاد بهاء السيد، األسس النفسية للنمو، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1

 .1448بدوي محمد زكي، معجم المصطلحات االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،  -4

 .1482، دار المعارف، مصر، 1جالل،علم النفس التربوي الرياضي، طمحمد عالوي، سعد .د -8

 .1480محي الدين مختار،محاضرات في علم النفس اإلجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -4

 .2552فاطمة عوض صابر، أسس و مبادئ البحث العلمي، مكتبة و مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، .د -15
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 .2554حمودي، مبادئ اإلحصاء و تطبيقاته، دار الثقافة للنشر، عمان،  سعدي شاكر. د -11

 .1443نزار طالب ومحمود سمراني، طرق اإلحصاء في التربية البدنية والرياضية، لبنان،  -12

 .2555محمد حسن عالوي، القياس في التربية الرياضية،دار الفكر العربي، القاهرة،  -13

 
 : المجالت والدوريات

، المركز الوطني للوثائق 14وزارة التربية الوطنية، البيداغوجيا بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية، العدد  -1 

 .التربوية، الجزائر
 .2550، الجزائر، 50وزارة التربية الوطنية، الكفاءات موعدك التربوي، العدد  -2

، 20الجتماعي، مجلة الفتح، العدد ماجد حميد كميش، السلوك القيادي الفعال  و أثره في التماسك ا -3

 .2515بغداد، 

 المراجـــع باللغة االجنبية
1- Patrick  SENERS ,leçon d EPS, éditions vigot, paris, 2002 

2- Vincent Lamotte. Lexique de l enseignement de l eps. Edition PUF. Paris. 2005 

 المذكـرات
الملمح النموذجي للبرنامج التدريبي لمربي : شهادة الدكتوراه بعنوان بوطالبي بن جدو، أطروحة لنيل -1  

دراسة ميدانية بمعاهد –التربية البدنية والرياضية المبني على أساس فلسفة المقاربة بالكفاءات التدريسية 
 .2558التربية البدنية الجزائرية، 

ت اإلجتماعية داخل حصة التربية العالقا" جوادي خالد، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تحت عنوان  -2

    .2555/2551، ( "سنة25-14)البدنية والرياضية 
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 البدنية والرياضية أثر الضغوط المهنية على دافعية أساتذة التربية(14
 ب-أستاذة حماضرة               تواغزيت سهيلة
 معهد الرتبية البدنية والرياضية-3-جامعة اجلزائر

docsou56@gmail.com 
 :ملخص

سورة ) (َلقْد َخَلْقنا اإلَنساَن يِف َكَبدٍ ) :إنسانية قدمية موجودة م  وجود اإلنسان ذاته لقول اهلل سبحانه وتعاىل الاغوط ظاهرةإن    
لذي ميكن أن يطلق عليه احلداثة، لتغري مسات اجملتمعات يف الوقت ، إعا أن اعاهتمام هبا بوصفها جماعًا للدراسة هو ا(2اآلية : البلد

الراهن بسبب تعقد حياة العصر احلديث، والكشف عن وجود تغريات فسيولوجية مرتبطة بردود أفعال اجلسم جتاه الاغوط جها عالقة 
 . سببية وثيقة بصحة اإلنسان وما يصيبه من أمراض بدنية ونفسية

بوية مطالبة بأن توفر املناخ املدرسي املقبول لتحقيق الرضا الوظيفي من خالل استثارة الدواف  لإلنتاج اجليد ومادامت املنظومة الرت 
البحث احلايل يف كونه يهتم بدراسة الاغوط املهنية ألساتذة  يتمحورواملبدع لألساتذة من أجل احلصول عل  أفال النتائج، كما 

عاسيما أن مناخ العمل يف املؤسسات الرتبوية  دافعيتهم للعمل يف مؤسسات الطور الثانوي،الرتبية البدنية والرياضية وارتباطها ب
وخاصة يف الطور الثانوي جمهد ويسبب الشعور بالاغط النفسي، م  املطالبة باملسامهة يف إعداد الفرد الصاحل من خمتلف اجلوانب 

وكنتيوة لظروف العمل قد يشعر كثري من أساتذة الرتبية البدنية . التكوين جمتم  متزن  يف ظل متغريات تقنية سريعة يصعب متابعته
 .والرياضية أنفسهم مبشاعر سلبية جتاه عملهم وجتاه املتعلمني

 :إشكالية البحث-1
مياي املوظف جل وقته يف العمل، وأحيانا وحتت تأثري متطلبات العمل يزيد املوظف من حوم اجملهود ويستلزم ذلك طاقة كبرية 

تأثري الاغط املهين ، إلجناز بعض املهام اليت جهـــا صلة بالعمل باإلضافة إىل أن العمل عا ينتهي عند هناية الدوام الرمسي، بل حتت 
حيمل املوظف  مهوم ومعاناة عمله معه إىل املنزل، وهو ما يعين أن ما يتعرض له املوظف يف عمله من ضغوط تؤثر يف حياته األسرية،  

حياة املوظف حلقة مرتابطة يؤثر بعاها يف بعاها اآلخر، ألن ما مير به من مواقف أو أحداث حمبطة أو ضاغطة  ومن هنا جند أن
 .يف املنزل ينعكس عل  عمله وعل  نوعية أدائه وعل  مستو  إقباله ودوافعه للعمل 

ام، ويف جمال السلوك التنظيمي حظي موضوع ضغوط العمل باهتمام الباحثني يف جمال علم النفس الصناعي والتنظيمي بوجه ع
أياا، ويرج  هذا اعاهتمام املتزايد باغوط العمل إىل ما ترتكه هذه الاغوط من آثار سلبية عل  سلوك األفراد ومواقفهم جتاه 

 (212-217، 1991: المير، عبد الرحيم بن علي)وظائفهم ومنظماهتم 
ة عشر عاما قااها يف ممارسة مهنته كطبيب عائلة، من خالل مخس Peter Hansonم 1996بيتر هانسون، وقد عاحظ 
من جمموع املرض  الذين قام بعالجهم كانوا مصابني حباعات مرضية نامجة عن ضغوط العمل، وأن الغالبية العظم  % 85أن نسبة 

 .من هذه احلاعات منشؤها مكان العمل
من العاملني يعانون % 20ة عامة وخاصة إىل أن وتوصلت إحد  الدراسات اليت أجريت عل  العاملني يف مثاين عشرة منظم

ففي املرحلة الثانوية باعتبارها حمور دراستنا يرتكز عمل املدرس يف تنفيذ برامج  ،(68، 2111: عويد سلطان المشعان)اإلجهاد
رياضية، مبعىن ، ولكن حتت مظلة نظام الرتبية البدنية وال(Sport pédagogique)التعليم الرياضي، أو ما يطلق عليه الغرب 

للتشوي  واحلفز املادي  العمل املهين ، دون مراعاة البعد النفسي واعاجتماعي املهين لألستاذ والتوازن اعانفعايل السليم له، حيث أن
واملعنوي لألستاذ يف مناخ العمل أثر كبري يف بعث النفس عل  العمل ولو كان العمل غري مرغوب فيه، فالتشوي  بالثناء والكلمة 

م لطيبة والتشوي  بالدرجة والتشوي  باجلائزة والتشوي  املعنوي كل هذه األشياء جها أثر كبري يف حفز أستاذ الرتبية البدنية عل  التعليا
ويف إطار هذا  .والعمل الدؤوب وتعزيز الدواف  باعتبار الدافعية مؤشر مرتبط بصورة وثيقة بتنشيط وحتريك وإثارة السلوك واإلجناز

mailto:docsou56@gmail.com
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أن دافعية اإلجناز العالية تزيد من قدرة األفراد عل  ضبط أنفسهم يف العمل الدؤوب حلل  (Ball, 1977)يف بول السياق يا
 .املشكلة، وأهنا متكنهم من وض  خطط حمكمة للسري عليها ومتابعتها بشكل حثيث للوصول إىل احللول

ومن خالل هذا البحث توقفنا عند معاناة أساتذة الرتبية البدنية من تعرضهم لاغوطات مهنية أثرت عليهم وعل  دافعهم للعمل     
خالل كل ومن  ومن مث تدين مردود العمل والشعور بالرتابة وفقدان العنصر احليوي واملتمثل يف امتياز درس الرتبية البدنية للنشاط،

 : ت فكرة هذا البحث مبنية عل  التساؤل اآليتهاته املتغريات جاء
   ما مد  تأثري الاغوط املهنية عل  دافعية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي؟-
 :الفرضيات-2
 : الفرضية العامة-1-
 .املنشودةالاغوط املهنية تؤثر سلبا عل  دافعية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف حتقيق األهداف -
 :الفرضيات الجزئية-2-2
 العبء الوظيفي وغياب الدعم اإلداري يؤثر يف دافعية أستاذ الرتبية البدنية والرياضية؟-
 عالقـات أستاذ الرتبية البدنية والرياضية املاطربة بطاقم العمل من شأنه أن حيدث له ضغوط تؤثر يف دوافعه؟-
 مات للمادة الدراسية يؤثر عل  إقبال أستاذ الرتبية البدنية والرياضية؟العامل املادي واملعنوي من حوافز ومستلز -
 دواف  املهنة تتأثر باعاهتمام باملادة من ناحية التأطري والتقييم والتوجيه؟-
 نـواتج الاغوط املهنية ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبستو  دافعية إجناز أستاذ الرتبية البدنية الرياضية؟ -
 :وضوع البحثأسباب اختيار م-3

ية نظرًا لكون أستاذ الرتبية البدنية والرياضية العنصر احليوي النشط والفعال يف العملية التعلمية بغرض حتقيق الغايات الرتبوية املعرف    
ق للنشاط الرياضني ، ونظرًا لقلة اعاهتمام بأساتذة الرتبية البدنية من جانب الدراسات املتعلقة بانشغاعاهتم واهتماماهتم وكل ما يتعل

هبم عكس التالميذ والالعبني فيما يرتبط مبيدان  البحث يف علوم الرياضة ، جاء اعاهتمام هبذه الشرحية للكشف عن الاغوط املهنية 
اليت تواجهــها يف مناخ العمل مما يؤثر عل  دوافعها يف إجناز حصة الرتبية البدنية و إجياد احللول الالزمة لتخطي هذه الصعوبات 

 .األستاذ إىل حتصيل أكرب للمردودية واإلخراج األمثل لدرس الرتبية البدنية واملاي قدما ب
  :وتعود أمهية البحث ألسباب عديدة منها: أهداف البحث-4
 .إدراك مد  تأثري الاغط املهين لد  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية عل  دافعيته لتدريس املادة-1
  أساتذة الرتبية البدنية يف حماولة إلظهار خمتلف الصعوبات اليت تواجهه أثناء الكشف عن خمتلف مصادر إحداث الاغط لد-2

 .آداء مهنته بغرض الوصول إىل األهداف الرتبوية للمادة
 .التوقف عند األثار املرتتبة جراء الاغوط املهنية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية وارتباطها بالدواف -3
 .تعامل م  الاغوط املهنية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضيةعرض خمتلف اسرتاتيويات ال-2
 : تحديد المفاهيم والمصطلحات-1

هي حالة نفسية وذهنية وجسمية تنتاب اإلنسان وتتسم بالشعور باإلرهاق البدين كما تتسم بالشعور بالايق والتعاسة  :الـضغوط
 .وعدم الرضا عن النفس أو املنظمة أو اجملتم 

حدث أو موقف يشعر الفرد العامل بعوز أو صعوبة يف القيام بأداء مهام وظيفته املوكل إليه القيام هبا، وينتج  :المهنيةالضغوط  -
 .عن مواجهة هذا احلدث أو املوقف حالة من التوتر والقلق والرتابة

ليت تعترب غري مسهلة لنمو عملية هو ذلك الشخص الذي يقوم مبمارسات تتم يف املدرسة وا: التعريف اإلجرائي لألستاذ:األستاذ
( أديب علمي)التفكري اعابتكاري وفق إدراك أساتذة التعليم الثانوي العام والتقين املرمسني واحلاملني لشهادات اللسانس ختصص 

 (.تقين)واملهندس ختصص
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التخصص وتقسيم العمل، ومل  يتفق معظم العلماء انه عندما تنوعت اخلربات وتقدمت املعارف ظهرت احلاجة إىل :مفهوم األستاذ
يعد يكفي اإلنسان أن مير هو نفسه بكل اخلربات لكي يتعلمها بل لقد وجد أنه ميكن أن يتعلم من غريه اختصارا للوقت واختزاعا 

 (241، 1999: محمد الشرقاوي أنور). للموهود وظهرت إىل الوجود ختصص أو حرفة أو مهنة املعلم
إىل جمموعة الظروف الداخلية واخلارجية اليت حترك الفرد من اجل حتقيق حاجاته    Motivationةيشري مصطلح الدافعي :الدافعية

هي حتريكه وتنشيطه، وتوجيهه، واحملافظة عل  استدامته : وإعادة التوازن عندما خيتل، وللدواف  ثالث وظائف اساسية يف السلوك
نفسية داخلية حترك الفرد للقيام بسلوك معني  –سيولوجية حىت تشب  احلاجة ويعود التوازن، كما يشري مصطلح الدافعية إىل حالة ف

: بوحمامة وآخرين)يف اجتاه معني لتحقيق هدف حمدد، واذا مل يتحقق هذا اجهدف يشعر اعانسان بالايق والتوتر حىت حيققه 
2116 ،43 ) 

املواطن الصاحل من خمتلف اجلوانب البدنية،  هي اجلزء الذي عا يتوزأ من الرتبية العامة هتدف إىل إعداد :التربية البدنية والرياضية
 .اعاجتماعية، النفسية، اعانفعالية، العاطفية، اجلمالية، املعرفية

 :الدراسات السابقة-6
وكانت هبدف دراسة اإلهناك النفسي ملعلمي الفئات اخلاصة من اجلنسني يف ضوء بعض املتغريات مثل : دراسة فوقية محمد راضي

كما ; ، كثافة الفصل، ومسات شخصية املعلم ( خاصة / حكومية ) إعداد املعلم ، سنوات اخلربة م  املؤسسة  نوع إعاقة الطفل ،: 
= م ) معلم متوسط أعمارهم  15يقيسها اختبار شخصية املعلم كما يقيسها اعاختبار متعدد األوجه أجريت الدراسة عل  

مقياس اإلهناك النفسي ملعلمي الفئات : زقازيق وقد طبق عليهم باملنصورة والقاهرة وال( 35.81= م ) معلمة  15و( 33.84
ومقياس منط السلوك للباحثة ومقياس اجتاهات املعلم حنو الطالب املعاقني للباحثة واختبار الشخصية  -اخلاص بالباحثة-اخلاصة 

 .متعدد األوجه تعريب لويس كال وعطية هنا وعماد الدين إمساعيل 
 : وقد أوضحت النتائج اآليت

 . أن املعلمات كن أكثر إهناًكا نفسًيا من املعلمني-1
 . ارتباط سالب بني مدة خربة املعلم واإلهناك النفسي-2
 . معلمي املؤسسات احلكومية أكثر إهناًكا نفسيًا من معلمي املؤسسات اخلاصة-3
 .اإلهناك النفسي للمعلم يرتبط اجيابيًا بكثافة الفصل-2
 .اعانطواء اعاجتماعي-اجهسترييا -اعاكتئاب -توهم املرض : يرتبط إجيابيا بأبعاد شخصية املعلم اإلهناك النفسي للمعلم-0

 : هبدف التحقق من صحة فروض الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية
 . معامل اعارتباط لبريسون حلساب ارتباط ضغوط مهنة التدريس بسمات شخصية املعلم-1
 0)اب الفروق ودعالتها بني اجلنسني يف درجات ضغوط مهنة التدريس والفروق ودعالتها بني مستويات اخلربة حلس( ت)اختبار-2

يف درجات ضغوط املهنة وىف حساب الفروق بني درجات الاغوط بني ( سنة فأكثر 11)، (سنة 15-1)، (سنوات فأقل
 (اخل-أديب -علمي )ختصصات الدراسة 

 عالقتها بفعالية المعلم ومناخ المدرسة: الفعالية المنظمية: نوانبع(:  Scott،2003سكوت )دراسة 
هدفت الدراسة إىل تفحص العالقة بني املناخ املدرسي وفعالية املعلم وفعالية املدرسة، وتبنت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 

( TES)، 1205حث بتوزي  األدوات عل  وقام البا)مدرسة واستبانة املناخ، ( 34)باستخدام املسح عن طريق اعاستبانات يف 
 .ودلت النتائج عل  أن اجلماعة األكادميية للمعلم والقيادة املدرسية ترتبط ارتباطًا كبريًا بفاعلية املعلم. وقياس فعالية املعلم

 دراسة المناخ والتحصيل في المدارس االبتدائية: بعنوان (:Spence  2113سبينس)دراسة 
هدفت الدراسة إىل حتديد العالقة بني املناخ والتحصيل حسب معايري فرجينيا لتقومي التعلم، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

. معلًما، بواسطة استبانة( 281)مدرسة تتامن ( 11)عينة قدرها Virginia (OHIE )التحليلي، حيث مسحت الدراسة 
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بني التحصيل وبعدي الرتكيز عل  الشؤون األكادميية ومساندة املعلم، يف حني مل تكن  وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات دعالة
 (.التماسك املؤسسي، وتأثري املوارد، والقيادة: )هناك عالقة ذات دعالة بني التحصيل واألبعاد التالية

جامعة -بية البدنية والرياضية قسم الرت -رسالة ماجيستري ختصص النشاط البدين الرتبوي(: 2117-2116نواصريه منى )دراسة 
 :سوق أهراس، وجاءت هذه الدراسة حتت عنوان

، وكانت (أم البواقي-قاملة-ميدانية بوعايات سوق اهراس دراسة)تأثير الضغوط المهنية على أساتذة التربية البدنية والرياضية 
 : الدراسة هتدف إىل

 .دنية والرياضيةمعرفة مد  تأثري الاغط املهين عل  أستاذ الرتبية الب-1
أي حماولة تبيان خمتلف املشاكل والعراقيل أو . البحث عن خمتلف األسباب املمكنة حلدوث الاغط لد  أساتذة الرتبية البدنية-2

 .حىت الظواهر الطبيعيـة اليت يتعرض جها أستاذ الرتبية البدنية والرياضيـة يف حياته املهنية وأدائه ملهنته
 .اض الصحية والنفسية والسلوكية اليت ترتبط بالاغط املهين لد  أساتذة الرتبية البدنية والرياضيةالتعرف عل  أهم األعر -3
 .إجياد أنسب احللول للسيطرة عل  الاغوط املهنية لد  أساتذة الرتبية البدنية والرياضية-2
 .نية وعل  إجنازه ملهمتهأن الظروف الفيزيقية تؤثر عل  أستاذ الرتبية البد: وتوصلت الدراسة إىل النتائج    
 .مسامهة التالميذ يف رف  الروح املعنوية ألستاذ الرتبية البدنية يعمل عل  التخفيف من الاغط الواق  عليه-
 .أن الاغوط املهنية تعمل عل  ختفيض نشاط أستاذ الرتبية البدنية والرياضية -
 .أن الاغوط املهنية جها تأثري عل  األداء املهين لألستاذ-
ومواصفات تفي بشروط ( قيادية)قدرة أستاذ الرتبية البدنية عل  التحكم يف انفعاعاته، وذلك ملا يتمت  به من شخصية قوية م-

 .املهنة
 .رضا التالميذ عل  أستاذ الرتبية البدنية وعن عمله، يولد لديه رضا عن نفسه وعن عمله-

 المناخ المدرسي وضغوط المعلمين المدرسة الفعالة في ضوء: بعنوان (:2111الفرماوي، )دراسة 
، (دميوقراطي، استبدادي)هدفت الدراسة إىل تقصي خصائص املدرسة الفعالة يف البيئة العربية من خالل منط املناخ املدرسي 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث أجر  الباحث دراسة . ومستو  ضغوط املعلمني، وحتصيل الطلبة وحاورهم
وتوصلت الدراسة إىل أن . مدرسة إعدادية يف حمافظيت املنوفية والغربية مبصر( 10)معلًما ومعلمة يعملون يف ( 185)ية عل  ميدان

هناك عالقة بني منط املناخ املدرسي والاغط املهين لد  املعلمني، وأن ضغوط املعلمني تنخفض لصاحل املدارس الدميوقراطية، كما 
قائم عل  الدميوقراطية يزيد التحصيل الدراسي لد  الطلبة، وإن خصائص املدرسة الفعالة هي اليت تامنت تبني أن املناخ املدرسي ال

 .مناًخا دميوقراطًيا وضغوطًا أقل ملعلميها وحتصياًل دراسيًا مرتفًعا
ث التعرف عل  ويف حني البحث يف مواضي  الاغوط املهنية وضغوط العمل عابد من اعاهتمام هبا من حي:الدراسة النظرية-7

أنواعها ومظاهرها وكيفية التعامل معها، ويف هذا اإلطار حظي موضوع ضغوط العمل باهتمام الباحثني يف جمال علم النفس الصناعي 
والتنظيمي بوجه عام، ويف جمال السلوك التنظيمي أياا، ويرج  هذا اعاهتمام املتزايد باغوط العمل إىل ما ترتكه هذه الاغوط من 

تواجه هيئة التدريس ظروف تتعرض من خالجها حلاعات   فكثريا ماية عل  سلوك األفراد ومواقفهم جتاه وظائفهم ومنظماهتم، آثار سلب
وتأيت معظم الاغوط من مصادر مرتبطة . من القلق والغاب، مما يؤثر عل  حالتهم الصحية وينعكس بدوره عل  مستويات أدائهم

 .بالعمل وطبيعته
 :هـنيةمصادر الضغوط الم- 
 :غموض الدور- 

ويعين هذا أن العامل يواجه عدة صعوبات عندما يكتنف عمله غموض يف الدور، إذ عا يتسىن له أداء عمله عل  الوجه األمثل     
 (.32، 2111: أحمد ماهر) .مما خيلق له حالة من التوتر، والشعور بالاغط النفسي
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الذي يقتاي بأن يتلق  الفرد األوامر من جهة واحدة من أجل ( مبدأ وحدة األمر)من املبادئ األساسية يف اإلدارة :صراع األدوار-
 .التخلص من اإلرباك والتعارض احملتمل

فطلبات وتوقعات الرؤساء املختلفني ملرؤوس واحد قد تكون متعارضة ولو أضفنا إىل هذا رغبة الرؤوس التقيد مبعايري اجلماعة ورغبته 
 .إن األمر يزيد تعقيدا ويلقي هذا مزيدا من الاغط النفسي عل  األفراديف حتقيق طموحاته الشخصية، ف

تتميز املنظمات بوجود هيكل متدرج من السلطة الرمسية، فكل رئيس ميارس نفوذه وسلطته عل       :مشاكل الخضوع للسلطة -
وهذا ما يؤدي . سني اعامتثال لسلطة الرؤساءوعادة ما يطلب من املرؤو . وخيتلف املرؤوسني يف قبوجهم لنفوذ وسلطة الرؤساء. مرؤوسيه

 .إىل الشعور بالتوتر لد  البعض
تسبب صعوبة العمل شعور الفرد بعدم اعاتزان، وترج  صعوبته إما لعدم معرفة الفرد جلوانبه، أو لعدم فهمه      :صعوبة العمل-

م وجود بطاقات وصف العمل يعظم من شعور الفرد فعد. ويلعب املشرف ونظام اإلدارة دورا هاما يف هذا اجملال. جهذه اجلوانب
بصعوبة العمل وقد ترج  صعوبة العمل أحيانا إىل أن كمية العمل أكرب من نطاق الوقت اخلاص باألداء، أو أكرب من القدرات 

 .املتاحة ويرتتب عن هذا شعور الفرد باإلحراج واعاضطراب وعدم الرضا الوظيفي
وتتنافس األقسام واإلدارات واألفراد يف احلصول عل  أكرب  .دائما إىل املوارد عل  أهنا نادرة وحمدودةينظر   :التنافس على الموارد -

ويتطلب ذلك إىل املساومة واملقاياة واملناورة وهي أمور قد تؤدي إىل الشعور بالاغط النفسي، باإلضافة إىل  .قدر من هذه املوارد
 .يف التأكد من املستقبل املهين األمان الوظيفي الذي يعرب عن طموح كل عامل

حرارة، رطوبة، ضوضاء، ترتيب مكان العمل، وغريها  إن اختالف ظروف العمل املادية من إضاءة،     :ظروف العمل المادية -
من الظروف ميكن أن يؤدي إىل شعور الفرد بعدم مناسبة العمل وظروفه ويؤدي هذا بالطب  إىل زيادة الشعور بالتوتر والاغوط 

 .لنفسيةا
يتطلب أداء العمل ضرورة إقامة العديد من العالقات الشخصية، إعا أن أطراف هذه     :اختالل العالقات داخل العمل -

العالقات قد يسيئوا استغالجها، مما يؤدي باألمر إىل متيز هذه العالقات بالعدوانية أو الصراعات، أو وجود مناورات سياسية ترهق 
 .ا تؤدي بعض العالقات إىل اإلساءة إىل احلرية الشخصية أو عدم احلفاظ عل  سرية املعلومات الشخصيةكم. أحد أطراف العالقة

 :عدم توافق شخصية الفرد مع متطلبات التنظيم-
متيل املنظمات الكبرية احلوم إن تأخذ الشكل البريوقراطي املتقيد بلوائح وإجراءات رمسية، واملعتمد عل  نظم إشراف متشددة،     

واملرتكز عل  سياسات رشيدة وموضوعية عا تأخذ يف احلسبان اعاعتبارات الشخصية ويتعارض ذلك عادة م  رغبة العاملني يف 
 .وينتج ذلك التعارض ضغوطا نفسية عل  العاملني. نمو وتأكيد الذاتوم  حاجتهم لل التصرف حبرية

ويتعرض الفرد من آن آلخر ألحداث يف حياته الشخصية متثل مقدار من اإلثارة والاغط النفسي       :األحداث الشخصية -
لتغري يف املسؤولية الوظيفية، املشاكل مثل فقد الزوج أو الزوجة، أحداث الطالق، اإلصابة واملرض اخلطري، واإلحالة إىل التقاعد، وا

 .إن هذه األحداث مبا تسببه من توتر ينتقل تأثريها إىل العمل فتسبب شعور الفرد باغوط العمل. م  الرئيس، اإلجازات واألعياد
لدؤوب يف طبعها تتميز بالرغبة يف العمل ا وجدت بعض األحباث أن هناك شخصيات حيوية وحادة     :تأثير شخصية الفرد -

والتسابق م  الزمن، وعادة ما يتحمل هؤعاء األشخاص درجة عالية من التوتر والاغط النفسي، أو أهنم عا يشعرون مثلما يشعر 
 .اآلخرون حبدة الاغوط النفسية

ويتعلق ذلك باخلربات واملمارسات املختلفة يف بيئة العمل واليت تؤثر يف إدراك الفرد حول      :فرص غير كافية للتكوين المهني-
ما يتعلق بنموه وتطوره املهين، فإحساس الفرد بغياب فرص لتطوير مهارات العمـل واعارتفاع مبستو  التأهيل يعترب مصدرا للقلق 

نب أخر  مثل غياب الامان الوظيفي، غياب املساواة يف املعاملة، غياب واإلحباط، ويزداد هذا القلق سوءا إذا تامن إدراكه جوا
 (113-112، 2113: علي عسكر) التقييم املوضوعي وغياب العدالة يف الرتقية 
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معظم املشاكل النامجة عن زيادة عبئ العمل سواء من الناحية الكمية أو النوعية هي يف الواق       :عدم توافر الموارد والتقنيات-
 .امجة عن عدم توافر اإلمكانيات سواء البشرية أو التقنيةن

 :جداول العمل -
توقيت العمل وتغيري النوبات من املسببات اجهامة للاغوط، ويسبب العمل الليلي مشاكل صحية واضطرابات احلياة الزوجية     

 .والعائلية
 :مناخ المنظمة -
حنان عبد الرحيم ). الرتقية، والتطور الوظيفي واملنافسة والتشوي  فرص: يشمل مفهوم مناخ املنظمة عدة جوانب منها    

 (39، 2112: األحمدي
 :متغيرات بيئة العمل-3-11
وتتمثل يف زيادة أعباء العمل، صراع وغموض الدور، عدم الرضا الوظيفي، العالقات اإلنسانية داخل البيئة، بيئة العمل الطبيعية     

 .ادية التغاير اعاجتماعي من الزمالء والرؤساءوالنواحي اعاجتماعية واعاقتص
 :متغيرات الموقف الضاغط-3-16
 .وتتمثل يف شدة املوقف وحداثته ومد  هتديده حلاجات الفرد وأمهية هذه احلاجات    

الاغوط، عندما يشعر الفرد بالاغط يصاب حبالة من التوتر واإلجهاد، فإنه حياول استخدام بعض الوسائل الدفاعية لتخفيف هذه 
كالصداع، وفقدان الشهية، : القلق والتوتر، وسرعة اإلثارة، واألعراض اجلسمية: وإذا فشل تظهر بعض األعراض اعانفعالية مثل

 .وارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، واخنفاض أداء الفرد صعوبة اختاذ القرارات، والعدوانية، والتغيب املستمر عن العمل
 (111 ،2111: فاروق السيد عثمان)

  نموذج كاري كوبرCary Cooper: 
يف جمموع األحباث اليت قام هبا باعاشرتاك م  باحثني آخرين تصورات خمتلفة ملصادر الاغوط نستعرض اثنني يف " كاري كوبر"قدم 

 (.53)و(َ 52)الشكلني رقم 
 :أوال

 األمراض          مصادر ضغوط العمل         العوامل الوسيطة               األعراض     
 
 

                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 

 "لتصنيف ضغوط العمل Ro Bayne و Cary Cooperنموذج ( " 12)الشكل رقم 

 :عوامل داخلية
الضوضاء )ظروف العمل 

 (الموارد الكيميائية اإلشعاع
 التقنية

 عبئ العمل
 المسؤولية

 عدم استغالل القدرات
 فقدان االستقاللية

 عوامل متعلقة بالدور
 (غموض، صراع)

دعم الرؤساء والزمالء 
 والمرؤوسين

 مناخ المنظمة
 هيكل المنظمة

 المستقبل الوظيفي
 عوامل خارجية

مثال  نمط الشخصية
 (أ)النمط

 الرضاء    

 و الدافعية

 عوامل أسريــة
 واجتماعية

المخاطر الجسدية 
القلب  نبضات سرعة

ضغط الدم 
الكلسترول 

 المناعة

 االكتئاب التوتر

 التدخين اإلدمان

 الغياب

 الدوران
 الوظيفي

العالقة 

 الناجمة أمراض الشرايين

 

 األمراض النفسية

 اختالل المناعة
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األساسي جهذا النموذج هو أن عدد من العوامل اليت تسم  العوامل الوسطية حتكم العالقة بني مصادر الاغوط واألعـراض إن احملور 
 (41، 2112: حنان عبد الرحيم األحمدي) .واألمراض النامجة عنها

 لضغوط                     أمراض مصادر الضغوط                              أعراض ا:ثانيا
                                                                                                      

 أمراض القلب 
 
 
 

                                                  
 

                                                                                                                                                               
 أعراض متعلقة بالمنظمة                                                          

                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 لتصنيف مصادر ضغوط العمل" Susum Cart Huviryght" نموذج( 13)الشكل رقم 
 :دافعية األداءتأثير الضغوط المهنية على 

يعتمد مقدار تأثري ضغوط العمل عل  األداء ومد  إدراك وشعور وتفسري الفرد جهذه الاغوط، إعا أن الثابت هو أن وجود مقدار 
. مناسب ومعقول من الاغوط جيعل األفراد يشعرون بالتوتر األمر الذي يدفعهم وحيمسهم لكي يسيطروا ويتحكموا يف هذا التوتر

وتر الناتج عن صعوبة العمل ميثل مقدارا من التحدي لقدرات العاملني، مما يزيد الرغبة يف اإلجناز ومقدار مناسب كما أن بعض الت
من ضغوط العمل ميثل ذلك اجلزء من اإلثارة حلياة العمل كي يشعر الفرد بالتسلية والتوديد واملتعة والتغري وأكثر من هذا، فإن وجود 

 .الالزمة لنشاط اجلسم، بالشكل الذي يزيد من أداء العاملني( األدرينالني)عل إفراز مادة مقدار معقول من ضغوط العمل جي
 :دافعية العمل

 عل  رضاهم درجة عل  يتوقف اإلنتاجي دورهم ألداء األفراد لدافعية احملرك العامل أن مؤداها فرضية من اعاجتاه هذا منظري ينطلق
 نظام خاصة و املادية العوامل دوافعه حترك اقتصادية آلة اإلنسان أن تعتقد اليت التيلورية النظرية تصور عل  ردا هذا يأيت العمل،
 إعا فقط يقتصر للدافعية تصورها كان النظرية فهذه األداء، جهذا كنتيوة عليه حيصل الذي املقابل و الفعلية، إجنازاته بني يربط أجري
 التصور اىل أن جاءت هذا واستمر. إنسانية ومشاعر وأحاسيس عواطف من إنساين جانب لكل متاما متواهلة املادي اجلانب عل 

أمور داخلية متعلقة    
 بالوظيفة

 العالقات في العمل

 الغياب - هيكل ومناخ المنظمة
الدوران -

 الوظيفي
 مشاكل العمال -
تدني التحكم  -

 ة في الجود

       أمور ال تتعلق
 بالعمل

 

 

 الفرد

 

أعراض 
متعلقة 
 بالفرد

ارتفاع  -
 ضغط الدم

 الشعور -

 باإلحباط 

 اإلدمان  -

 العصبية  -

 آالم الظهر -

 طبيعة الدور في المنظمة

 التطور الوظيفي

 أمراض القلب

 أمراض

 عقلية

 االضطراب  -

حــوادث -
متكررة أو 

 شديدة 

ـــور       -  فتـ
الشعور 

   والالمباالة
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 نتاج األمر واق  يف هي العمل يف األفراد لد  الدافعية أن اعتبار عل  قلنا آما يقوم الذي جديد بتصور اإلنسانية العالقات مدرسة
 :الشكل خالل من ويلخص ذلك العمل عن والرض  بالسعادة لشعورهم

 
 
 

 
 

 (148،  1989: أحمد صقر عاشور) والدافعية  بالرضى الشعور يوضح العالقة بين( 18)شكل 
 : الجانب التطبيقي -
احلال فقد استعننا باملنهج إن طبيعة املوضوع هي اليت تفرض عل  الباحث اختيار املنهج املناسب لبحثه وبطبيعة : المنهج المتبع-

الوصفي ألنه أكثر مالئمة لدراسة مثل هذه املواضي  ويهدف إىل مج  بيانات دقيقة عن الظاهرة والوصول إىل احلقائق وحماولة 
 .مت اجراء الدراسة عل  عينة تتكون من فئتني: عينة البحث - .تفسريها

 .ثانوية 18يتمركزون يف عاية خنشلة لثانويات و  20أساتذة الرتبية البدنية وعددهم  :1الفئة
 .ثانوية 10يتمركزون يف لثانويات وعاية باتنة  10أساتذة الرتبية البدنية وعددهم  :2الفئة

 :إجراءات التطبيق الميداني -
حماور تعاجل فرضيات البحث، ومتت املعاجلة  50سؤال وحيتوي عل   33بالنسبة لالستبيان املوجه لألساتذة املتكون من  -

 (.2كا)اإلحصائية باستعمال النسبة املئوية ومرب  كأي 

 ( ضغوط العبء الوظيفي والدعم اإلداري) األول احملور-: تحليل ومناقشة نتائج االستبيان-
 هل األعباء الوظيفية تؤثر يف دافعيتك؟(: 1)السؤال رقم 
 الدافعيةيوضح النتائج اإلحصائية لتأثير األعباء الوظيفية في (: 19)جدول رقم 

 تحليل ومناقشة النتائج: 
مقابل   87.1بالنسبة ملوافقة أغلبية أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بنسبة ( 54)من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم 

1281  عل  حمتو  عبارة اعاستبيان، وهذا معناه أنه هناك فرق ذو دعالة إحصائية لصاحل القيمة الكرب  عند  "ال"أجابوا ب
وهذا يفسر ما معناه  المجدولة 2كاوهي أكرب من قيمة  ( 2281) المحسوبة 2كا ، حيث بلغت قيمة ( 1811) مستو  الدعالة 

 
 اإلجابة

   2كا النسبة المئـوية  التكرار
 المحسوبة

الداللة    المجدولـة 2كا
 اإلحصائية

مستوى  (df)درجة الحرية 
 ()الداللة 

   8281 33 نعم
1689 

 
 38841   
 

 

    
 دال إحصائيا

 
   11  

                    
1811    

  1781 17 ال

 111 41 المجموع

 بالرضىالشعور 

 في العمل

 أداء متميز 

 

 

 

 الدافعية
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علماء اإلدارة يف خمتلف البحوث  هبذه الظاهرة لتايل يقودنا إىل ما توصل إليه أن األعباء املهنية تؤثر يف مستو  الدافعية لألستاذ، وبا
 نتيوة مالحظتهم لتزايد آثارها يف الصناعة من خالل اخنفاض اإلنتاجية

 
 يوضح النتائج اإلحصائية لتأثير األعباء الوظيفية في الدافعية( 19)جدول رقم 

 :تحليل ومناقشة النتائج
  82.1وبنسبة ( أساتذة الرتبية البدنية والرياضية)واليت وافقت أغلبية عينة البحث  (11)من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم 

عل  حمتو  عبارة اعاستبيان، وهذا معناه أنه هناك فرق ذو دعالة إحصائية لصاحل القيمة الكرب  عند ال "أجابوا بـ  1781مقابل 
وهذا يفسر ما معناه أن  المجدولة 2كاوهي أكرب من قيمة  (1689)المحسوبة  2كاحيث بلغت قيمة ، (1811)مستو  الدعالة 

املختصني يف جمال علم النفس التنظيمي بالنسبة غياب الدعم اإلداري يؤثر يف دافعية األستاذ، وبالتايل يقودنا إىل ما توصل إليه 
إحد  الدراسات اليت أجريت عل  العاملني يف مثاين عشرة منظمة عامة  وخاصة   لدعم إدارة املؤسسة أو املنظمة كما جاء ذلك يف

من العاملني يعانون اإلجهاد، وأشار املسح إىل أن السبب الرئيسي الوحيد حلالة اإلهناك هو األسلوب اإلداري املتب ، % 20إىل أن 
 .ظماهتموما قد ترتكه من  آثار عل  سلوك األفراد ومواقفهم جتاه وظائفهم ومن

 يوضح النتائج اإلحصائية لتأثير غياب الدعم اإلداري في الدافعية (11)جدول رقم 
 (ضغوط العبء الوظيفي والدعم اإلداري: )تفسير نتائج المحور األول 

، واليت توضح (13،14، 12، 11، 19،11)الجداول رقم نالحظ من خالل جداول استمارة استبيان احملور األول وهي     
عند مستو   "نعم"نتائوها أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بالنسبة جلمي  األسئلة لصاحل القيم الكرب  اليت متثلت يف اعاختيار 

 (.كأكرب قيمة 3681 كأصغر قيمة إىل 489) منالمحسوبة  2كاحيث تراوحت قيم  1811الدعالة 

 
 اإلجـابة

   2كا النسبة المئـوية  التكرار
 المحسوبة

الداللة    المجدولـة 2كا
 اإلحصائية

درجة الحرية 
(df) 

مستوى 
 ()الداللة 

   8781  31 نعم
2281 

 
 38841   
 

 

    
 دال  إحصائيا    

 
   11  

                    
1811    

  1281   11 ال

  111 41 المجموع

 
 اإلجابة

   2كا النسبة المئـوية  التكرار
 المحسوبة

الداللة    المجدولـة 2كا
 اإلحصائية

درجة الحرية 
(df) 

مستوى 
 ()الداللة 

   6781 27 نعم
984 

 
 38841  
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 أن العبء ا) واليت مفادها  الفرضية األولىًفا واملتعلقة باحملور األول وبالتايل إىل قبول و يقودنا تفسري النتائج احملصل عليها سل    
 يوضح نتائج ارتباط إنجاز المهام بعالقة األستاذ بمديره في العمل(: 16)جدول رقم 

ما توصلت إليه نتائج دراسات  ، وهذا توازيًا م (لوظيفي وغياب الدعم اإلداري يؤثر يف دافعية أستاذ الرتبية البدنية والرياضية 
وجتارب املختصني يف علم النفس الرياضي وعلم النفس التنظيم والعمل حيث جاءت تلك الدراسات بأن كمية العمل وتواصل 

رأفت بنت أمحد اإلدارة م  العامل من ابرز مظاهر الاغوط التنظيمية يف عالقتها بدواف  اإلجناز والتحصيل كما جاءت نتائج دراسة 
ضغوط العمل : اململكة العربية السعودية حولبقسم اإلدارة العامة  كلية اعاقتصاد واإلدارة -جبامعة امللك عبدالعزيز اد فلمبانفؤ 

التنظيمية وأثرها عل  إنتاجية القيادات اإلدارية إىل سوء استخدام الوقت عند القيادات اإلدارية ، إضافة إىل زيادة عبء العمل 
 .الكمي والنوعي

 (عالقات محيط العمل والدوافع: )تحليل نتائج المحور الثاني من استمارة االستبيان-ب
 هل إقبالك عل  التدريس يتأثر بارتباطك بزمالئك يف العمل؟(: 18)السؤال رقم 

 تحليل ومناقشة النتائج: 
وبنسبة  "نعم"أجابت بـ ( دنية والرياضيةأساتذة الرتبية الب)أن أغلبية عينة البحث ( 11)من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم 

عل  حمتو  عبارة اعاستبيان، وهذا معناه أنه هناك فرق ذو دعالة إحصائية لصاحل القيمة  "ال"أجابت ب   .132مقابل  6781
وهذا يفسر  المجدولة 2كاوهي أكرب من قيمة   (489)المحسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  (1811)الكرب  عند مستو  الدعالة 

حول عالقة األستاذ بزمالئه ما معناه أن عالقة املدرس بزمالئه يف العمل  يؤثر يف إقباله عل  العمل، وهذا ما توصلت إليه الدراسات 
من املعلمني فيكون معهم فريقًا واحدًا بل أسرة واحدة ويتبادل معهم اخلربات ويكون متساحماً، وأن تسود عالقة اعاحرتام والود بني 

 .مجي  املعلمني، عالقة يسودها احلب والوفاء واإلخالص واملساعدة
العالقة املاطربة ألستاذ )وانطالقًا من النتائج احملصل عليها سلفا واملتعلقة باحملور الثاين نتوجه إىل قبول الفرضية الثانية واليت مفادها 

، وهذا يتوافق م  ما توصلت إليه نتائج دراسات سابقة (هضغوط تؤثر يف دوافع الرتبية البدنية والرياضية بطاقم العمل حيدث 
 (Cattell)كاتلملختصني يف ميدان علم النفس الرياضي وعلم النفس التنظيم واليت ظهرت منذ أكثر من ثالثني عاما من طرف 

أ احليوي للدافعية وتلك تقول أهنا جتم  بشكل بالغ الدقة بني اعاعتبارات اليت تشري إىل املنش( أ: )واليت تتامن معامل بارزة منها
 .باألساس اعاجتماعي والتواصل م  بيئة العمل

 (الضغوط المتعلقة بالوسائل والتجهيزات والحوافز: )تحليل نتائج المحور الثالث من استمارة االستبيان-
 ائل والتوهيزات تؤثر عل  دافعيتكهل قلة الوس(: 13)السؤال رقم 

 
 تأثير قلة الوسائل والتجهيزات في الدوافعيوضح نتائج (: 21)جدول رقم 

 

 
 اإلجابة

   2كا النسبة المئـوية  التكرار
 المحسوبة

الداللة    المجدولـة 2كا
 اإلحصائية

درجة الحرية 
(df) 

مستوى 
 ()الداللة 

   1281 11 نعم
5822 

 
 38841  
 

 

    
 دال إحصائيا

 
   11  

                    
1811    

  8781 31 ال
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 تحليل ومناقشة النتائج: 

وبنسبة  "نعم"أجابت ـب ( أساتذة الرتبية البدنية والرياضية)أن أغلبية أفراد عينة البحث  (21)من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم 
91 مقابل10  عل  حمتو  عبارة اعاستبيان، وهذا معناه أنه هناك فرق ذو دعالة إحصائية لصاحل القيمة  "ال"أجابت ب

 المجدولة 2كاوهي أكرب من قيمة  (2186)المحسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة (1811)الكرب  عند مستو  الدعالة 
مادة الرتبية البدنية والرياضية مادة تطبيقية مما وهذا يفسر ما معناه أن قلة الوسائل والتوهيزات تؤثر بدواف  األستاذ باعتبار أن  

يستلزم تواجد األدوات والتوهيزات لبلوغ األهداف الرتبوية للحصة، كما توصلت إليه الدراسات بأن العمل عل  توفري بيئة عمل 
توهيزات لتقنني عملية والوسائل وأحدث الجيدة ومناخ تنظيمي فعال قادر عل  هتيئة األجواء املناسبة كاستخدام التكنولوجيا 

وانطالًقا من النتائج احملصل عليها سلفا واملتعلقة باحملور الثالث نتوجه إىل قبول الفرضية الثالثة  وهذا يتوافق م  ما توصلت  .التعلم
 . إليه نتائج دراسات سابقة لعلماء وخمتصني

 (.والتأطير بالنسبة للمادة الدراسيةالتقييم : )تحليل نتائج المحور الرابع من استمارة االستبيان-ث
 هل املسؤولني يتابعون مبوضوعية النقائص وحيرصون عل  حتفيز األستاذ للعمل الدؤوب؟(: 21)السؤال رقم  

 يوضح نتائج متابعة المسؤولين للنقائص وحرصهم على تحفيز األستاذ(: 28)جدول رقم     
 تحليل ومناقشة النتائج: 

 1281بنسبة  "نعم"أجابت بـ ( أساتذة الرتبية البدنية والرياضية)أن أفراد عينة البحث ( 28)ة يف اجلدول رقم من خالل النتائج املبين
 مقابل87,5    عل  حمتو  عبارة اإلستبيان، وهذا معناه أنه هناك فرق ذو دعالة إحصائية لصاحل  "ال"أجابت بـ 
 المجدولة 2كاوهي أكرب من قيمة   (489)المحسوبة  2كا ، حيث بلغت قيمة  (1811)القيمة الكرب  عند مستو  الدعالة  

وهذا يفسر أن نسبة كبرية من جمموع أفراد العينة من األساتذة يعانون من جتاهل اجلهات الوصية يف مؤسساهتم عانشغاعاهتم 
 .ستاذ  للعمل وتشويعه واقرتاحاهتم فيما يتعلق بالنقائص واحلاجات وبالتايل عا يكرتثون لعامل حتفيز األ

 (التقييم والتأطير: )تفسير نتائج المحور الرابع-
، واليت توضح ( 27،28،29،31،31،32،33)الجداول رقم نالحظ من خالل جداول استمارة إستبيان احملور الراب  وهي     

حيث تراوحت  1811ند مستو  الدعالة نتائوها أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بالنسبة جلمي  األسئلة لصاحل القيم الكرب  ع
ويقودنا تفسري النتائج احملصل عليها سلًفا واملتعلقة باحملور  ( كأكرب قيمة 3681 كأصغر قيمة إىل 489) من احملسوبة 2 كاقيم 

 (.دواف  املهنة تتأثر باعاهتمام باملادة من ناحية التأطري والتقييم والتوجيه) الراب  وبالتايل إىل قبول الفرضية الرابعة واليت مفادها 

 ( عالقتها بالدوافعمخلفات الضغوط و : )تحليل نتائج المحور الخامس من استمارة االستبيان-ج
 هل ضغط العمل يفقدك القدرة عل  الرتكيز أثناء احلصة؟(: 26)السؤال رقم 
 يوضح نتائج تأثري ضغط العمل عل  تركيز األستاذ(: 34)جدول رقم 

 
 اإلجابة

   2كا النسبة المئـوية  التكرار
 المحسوبة

الداللة    المجدولـة 2كا
 اإلحصائية

مستوى  (df)درجة الحرية 
 ()الداللة 

   91 36 نعم
6821 

 
 38841  
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 تحليل ومناقشة النتائج: 
 "نعم"أجابت ـب ( أساتذة الرتبية البدنية والرياضية)أن أغلبية أفراد عينة البحث ( 32)من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم 

عل  حمتو  عبارة اعاستبيان، وهذا معناه أنه هناك فرق ذو دعالة إحصائية لصاحل  "ال"أجابت ب   10مقابل  91وبنسبة
 المجدولة 2كاوهي أكرب من قيمة   (2186)المحسوبة  2كا ، حيث بلغت قيمة  (1811)القيمة الكرب  عند مستو  الدعالة 

وهناك جمموعة من يفسر ما معناه أن ضغوط عمل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية تؤثر عل  تركيزهم أثناء إخراجهم للحصة،  وهذا
 األدلة العلمية املتزايدة اليت توحي لنا بأن الاغوط تلعب دورا كبريا يتمثل يف تعويلظهور األمراض املرتبطة بالاغوط وزيادة سوء تأثري

 .العامل املرض عل  الفرد 
 (مخلفات الضغوط وعالقتها بالدوافع: )تفسير نتائج المحور الخامس

واليت  ،(36،37،38،39،41،41، 34،31)الجداول رقم نالحظ من خالل جداول استمارة استبيان احملور اخلامس وهي     
حيث  1811  عند مستو  الدعالة توضح نتائوها أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بالنسبة ملعظم األسئلة لصاحل القيم الكرب 

 (.كأكرب قيمة 3681 كأصغر قيمة إىل 684) منالمحسوبة  2 كاتراوحت قيم 
نواتج الاغوط )ويقودنا تفسري النتائج احملصل عليها سابًقا واملتعلقة باحملور الراب  وبالتايل إىل قبول الفرضية اخلامسة واليت مفادها     

 .مبستو  دافعية إجناز أستاذ مادة الرتبية البدنية والرياضية املهنية ترتبط ارتباطًا وثيقا
 :االستنتاج العام

بعد دراسة معمقة مشلت وحتليل ومناقشة نتائج اجلداول اليت جاءت يف اجلانب التطبيقي ، واليت حتتوي عل  خمتلف املعلومات 
اإلحصائية واملتعلقة بفرضيات دراستنا ، املتمحورة حول موضوع تأثري الاغوط املهنية عل  دافعية أستاذ الرتبية البدنية والرياضية 

ا من خمتلف عالقات املتغريات املدروسة أن هناك عدة أسباب وعوامل أدت إىل ظهور ضغوط عند أستاذ للطور الثانوي استخلصن
الرتبية البدنية حبيث هذه الاغوط أثرت عل  دافعيته ومردوده املهين وهذا من خالل الربهنة عليها عن طريق أسئلة اعاستبيان اليت 

الوظيفي وغياب الدعم اإلداري يؤثر يف دافعية أستاذ الرتبية البدنية والرياضية،  حتققت فيها الفرضية األوىل اليت مفادها أن العبء
وبعد التحقق من كل الفرضيات اجلزئية جاءت اإلجابة عن التساؤعات اليت تناولتها الدراسة أو البحث وبناءا عل  هذا نستنتج يف 

ا على دافعية أساتذة التربية البدنية و الرياضية في تحقيق الضغوط المهنية تؤثر سلب) األخري أن الفرضية العامة اليت مفادها 
 .حتققت وبنسبة كبرية (.األهداف المنشودة 

 :أوصت الدراسة باآليت: التوصيات
والعمل عل  توزي  الفائض منها ( نوعاً وكًما)التحقق من كفاية الوسائل وأجهزة التقنيات التعليمية والتوهيزات املدرسية يف املدارس -

 .املدارس احملتاجة بالتنسيق م  قسم التوهيزات املدرسيةعل  
املشاركة يف جلان وض  املواصفات الفنية لتوهيزات تقنيات التعليم والتوهيزات املدرسية ويف جلان دراسة املنافسات واعاستالم -

 .واللوان اعاخر  اليت ختدم هذا اجملال
موضوعية وشفافة، ملا تلعبه من دور يف تدعيم  ا يف املؤسسات الرتبوية، بأساليبإعادة النظر يف أنظمة ولوائح الرتقيات املعمول هب-

 .ودف  وحتفيز لألستاذ

 
 اإلجابة

النسبة المئـوية  التكرار
 

   2كا
 المحسوبة

الداللة    المجدولـة 2كا
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درجة الحرية 
(df) 

مستوى 
 ()الداللة 
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6821 

 
38841 
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لكل من األستاذ ( التقييم)إعادة النظر يف طريقة عملية التقومي حبيث يكون فيها قدر من التكافؤ بني الوزن املعط   -
 .عند اختاذ قرارات الرتقية الوظيفية والتقييم الرتبوي، ذلك (احلوم الساعي وعدد األقسام والتالميذ)والتدريس 

عابد من حتسيس وتوعية أساتذة الرتبية البدنية باملؤسسات خبطورة الاغط املهين وانعكاساته السلبية عل  الصحة النفسية  -
 .واجلسمية من جهة، وعل  املردود املهين من جهة أخر 

والنفسية يف إطار عالج فردي أو مجاعي وكذا تعميم وتسهيل تعلم تقنيات تشوي  اإلطارات عل  طلب اعاستشارة الطبية -
 .اعاسرتخاء

 .العمل عل  ترسيخ ثقافة احلوار واعاتصال يف كل املستويات داخل املؤسسات-
العمل عل  رف  مستو  التنظيم إىل درجة تكون فيها املهام واعامتيازات واملسؤوليات معرفة بدقة ووضوح، وتسمح بأن   -

 .تكون الوظائف مرتابطة غري متداخلة
 ( .حلاعات احلوادث أثناء احلصة) توفري وسائل طبية وسيارات إسعاف مستعولة يف املؤسسات الرتبوية-
اعاهتمام أكثر بظاهرة الاغط املهين عند األستاذ وكذلك الدافعية من خالل الدراسات والبحوث حول املوضوع ودعمه أكثر من  -

 .  لتكون هذه البحوث مبثابة تكملة لبحثنا هذا، وذلك ملنحه العناية واعاهتمام اللذان يستحقهماخالل جوانب أخر  
 لمراجع

 .2اآلية : سورة البلد :القرآن الكريم
 .1989بريوت،  اجلامعية، الدار املنظمات، يف اإلنساين السلوك :عاشور صقر أحمد -
 .2550الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  كيفية التعامل م  وإدارة ضغوط العمل، :أحمد ماهر-
دراسة )العالقة بني ضغوط العمل وبني الوعاء التنظيمي واألداء والرضا الوظيفي والصفات الشخصية : المير، عبد الرحيم بن علي-

 .1440 ،لثانيدد العون الثالثس واامـلخـد المول، اةـلعاماإلدارة اة ـمول، (مقارنة
 .1444اعابتكار وتطبيقاته، املكتبة األجنلو مصرية،: محمد، الشرقاوي أنور-
علم النفس التعلم والتعليم األهلية للنشر والتوزي ، : بوحمامة جياللي، عبد الرحيم أنو رياض والشحومي عبد اهلل-

 ،2551الكويت،
 .2552،ضغوط العمل لد  األطباء، املصادر األعراض، مركز البحوث اإلسكندرية: حنان عبد الرحيم األحمدي

 .2551، دار الفكر العريب، القاهرة، 1القلق وإدارة الاغوط النفسية، ط: فاروق السيد عثمان-
 .2553ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها، دار الكتاب احلديث،  :علي عسكر-
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 أثر الثقافة على تدني مستوي الممارسة الرياضة النسوية في الجزائر(11
 الرياضية لكرة السلة النسوية بالجزائر العاصمةدراسة ميدانية لالندية 

 بوجعطاط أمحد.د
 3.جامعة اجلزائر 

 . ملخص
لقد عرفت الرياضة النسوية بعد نشأهتا عدة تطورات فإن املرأة قطعت اشواطا كبرية و تغريات منها اعاجيابية و السلبية جعلتها بطلة 

العاملية يف السنوات املاضية، حيث تعترب ممارسة كرة السلة رياضة اثرت الرياضة النسوية مشاركة يف احملافل املغربية، العربية، اعافريقية و 
حيث أهنا و بتفوقها مسحت للمرأة باملمارسة الرياضية اذ تعترب رياضة كرة السلة من  اوس  اعالعاب انتشارا يف العامل من جهة عدد 

هذه حول الرياضة النسوية يف اجلزائر و أسباب تدين و تراج  مستو  املمارسة املتفرجني و الالعبني جهذا حاولنا التسليط يف دراستنا 
لد  السيدات و خصصنا اندية كرة السلة باجلزائر العاصمة و حاولنا تسليط الاوء علي امهية ثقافة اجملتم  علي املمارسة النسوية 

 .جهذه الرياضة
 :الكلمات الدالة

 . ة السلةالرياضة النسوية، مستو  املمارسة، كر  
Résumé 

Les sports féminins ont connu après sa création plusieurs développements, les femmes ont 

fait de grands progrès et des changements positive et négative, les rendons héroïnes 

participant dans les forums maghrébin, arabes, africains et mondiale au cours des années 

passées, la pratique de basket-ball est considérais comme le sport qui as influencé le sport 

féminin, le basket-ball est l’un des sport pratique dans le monde, d'une part par le 

nombre de spectateurs et le nombre des joueurs d’une autres  d’ou  nous avons essayé 

Projeter dans notre étude sur le sport féminin en Algérie et les raisons de baisse du niveau 

de la pratique féminines dans les clubs de basket-ball a Alger, et Nous avons essayé de 

souligner l'importance de la culture de la société sur la pratique féminines de ce sport.  

Mots-clés 

 le sport féminin, Niveau de la pratique, Basketball.  

 .  مقــد مــة
لقد عرفت الرياضة النسوية بعد نشأهتا عدة تطورات فإن املرأة قطعت اشواطا كبرية و تغريات منها اعاجيابية و السلبية جعلتها بطلة 

احملافل املغربية، العربية، اعافريقية و العاملية يف السنوات املاضية، حيث تعترب ممارسة كرة السلة رياضة اثرت الرياضة النسوية مشاركة يف 
حيث أهنا و بتفوقها مسحت للمرأة باملمارسة الرياضية اذ تعترب رياضة كرة السلة من  اوس  اعالعاب انتشارا يف العامل من جهة عدد 

لالعبني،وهي اللعبة الشعبية يف كثري من دول العامل حاليا وميكن القول بان هذه اللعبة امريكية اعاصل حلما و دما، قد املتفرجني و ا
اكتشفت هذه اللعبة و باهنا ليست لعبة مسلية فحسب بل اهنا وضعت حل  1841تطورت م  تطور املكان والزمان،  ففي عام 

 .ملشكالت شىت
الرياضية النسوية يف اجلزائر أهنا شرف اجلزائر،   بتحقيق نتائج و استفادت كثريا من الرعاية و التقدير، حيث  و لقد عرفت املمارسة 

اليت تركت بصمتها واضحة عل  " حسيبة بو املرقة "بربشلونة  1442كلما تطرقنا للممارسة النسوية نتم ذكر البطلة اعاوملبية لدورة 
 .املمارسة الرياضية النسوية

 .  ة النظريةالخلفي
للرياضة أمهية بالغة مند ظهور اإلنسان حيت مارسها كنشاط يومي عادي من مرحلة احل ي فاملشي ومن مث الركض كل هذه 

 .املمارسات هي أنواع من الرياضيات
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ب اعاوملبية املمارسة الرياضية و اعاشرتاك يف األلعا"يف القدمي كانت الرياضة حكرا عل  الرجل فقط حسب قول بري دو كبريتان 
 (.140،  ص1444حسن الشافعي،سوزان مرسي ، ") للرجل وعل  املرأة أن تقن  باملشاهدة و التشوي  

كان دور املرأة يقتصر عل  املهام و األنشطة املنزلية فحسب وبعد مرور األزمنة تطورها تعددت نشاطاهتا وامتدت خارج نطاق  
 .ياضية حيت حققت يف هذا األخري عدة اجنازات عاملية األسرة فمست عدة جماعات ثقافية و سياسية و ر 

حيت كن ميارسن نوع خاص من الرياضة كالتزحلق عل   12فظهرت الرياضة النسوية بدا عند الطبقة الراقية والنبيلة يف أواخر القرن 
رأة بدنيا وحتسني صحتها قامت بعض النساء بإنشاء عدت مدارس لرتبية امل 14ويف القرن ( التنس حليا)اجلليد و لعبة الكف 

واختلفت ممارسة املرأة لنشاطات الرياضية من منطقة إىل أخر  ومن بلد إىل أخر باختالف املعتقدات اعاجتماعية واألنظمة 
السياسية فبالنسبة للوزائر قطعت الرياضة النسوية أشواط مهمة وتغريات إجيابية يف بعاها و سلبية يف بعاها األخر ويتول  ذلك 

مشارك  1414اىل 1412ل التذبذب يف نسبة املشاركات يف الرياضة واختالفها من نسبة إيل أخر  اذ عرفت الفرتة ما بني من خال
عالية من املمارسة الرياضية يف املدارس و الثانويات حيت كانت هذه اجهياكل مبثابة اخلزان الذي يسمح بانطالقة حقيقية وفعالة يف 

كرة الطائرة،  كرة (  اليد هذه املرحلة ظهور عدت فرق وطنية نسوية يف العاب القو ،  السباحة كرة املمارسة الرياضية كما عرفت 
    (  Farid journal El Wantan- 2002- p13)السلة وكرة اليد  

و املمارسة يف  ولقد عرفت املمارسة يف جل الرياضيات تدين يف العشرية السوداء،  ورياضة كرة السلة عا حتيد عل  الرياضة النسوية
نسق تطورها م  احتالجها املرتبة الثانية من حيث الشعبية يف العامل باعتبارها اقل احتكاك وعدوانية من بني الرياضيات اعاجتماعية 
األخر ،   وم  خروج اجلزائر من النفق املظلم يتواوزها هذه العشرية السوداء،  عرفت كرة السلة،  توفري جلل الظروف من الوسائل 

  .بيداغوجية،  وتأطري،  وبرغم كل هذا فاملستو  مل يويف إىل اعارتفاع واعارتقاء اىل املستو  املطلوب
 :تاريخ الرياضة النسوية في العالم

مرت الرياضة النسوية مبراحل تارخيية واختلفت من منطقة اىل اخر  وذلك باختالف اعانظمة السياسية واملعتقدات ففي جزيرة كريت 
النساء  يف ممارسة الرياضة واليت كانت مقتصرة عل  العنف وهذا يربهن للومي  ان املرأة عا ينحصر عملها يف البيت اعرتف حبق 

 ( .globy carole 1992 p14. )فقط ومتثلت النشاطات يف قيادة العربات،  الصيد وألعاب مصارعة الثريان
أما يف إسبارطة اليت كانت يف نظام اجتماعي صارم،  فكانت الفتيات مطالبات بان تكن يف لياقة بدنية مناسبة حيث كان اعاعتقاد 
ان اعام اليت متلك صحة جيدة تنوب حتما اطفاعا ذو صحة جيدة وهذا عامل اجيايب بالنسبة للدولة،  وجهذا كان سن بداية نساء 

رياضي حوايل السنوات السابعة حىت تتزوجن وكانت العادة، ترك طفل عدمي او ناقص الصحة عند وعادته إسبارطة ملمارسة النشاط ال
 . يف جبل تاحييتوس ليموت،  فهذه املنطقة مل تكن ترحب إعا بأطفال ذوي احليوية العالية 

ية منسومة لذهن،  البدن،  اجلمال وأثينا هي اعاخر  تؤمن بأمهية ممارسة النشاطات البدنية اليت كانت ترتكز اساسا عل  ترب
واألخالق ولكنها كانت مقتصرة عل  الرجال فقط بينما النساء كانت سوينة غرفة اين تقدم مبراقبة البيت،  وتربية اعاطفال وهذا عا 

 .يرتك جها الوقت للحركة الرياضية 
 .اضة منها الصيد بالصقر،  الصيد باألسهم والقوساما يف اوروبا يف القرون الوسط ،  بالابط  يف اجنلرتا برز نوع خاص من الري

( التنس حاليا)،  اقتصرت الرياضة عند نساء الطبقة النبيلة حني كن ميارسن التزحلق عل  اجلليد،  العاب الكف 12ويف اواخر القرن 
النساء عدة مدارس لرتبية  انشأت بعض 14بينما مل يكن للنساء العاديات الوقت الكايف ملمارسة مثل هذه اعالعاب،  ويف القرن 

انشا اول مركز رياضي حيتوي عل  قاعة للومباز وميدان لعبة  1810املرأة وحتسني صحتها  عن طريق ممارسة عدة انشطة ويف عام 
 (Larousse. P23) . الكرات اخلشبية ومدرسة الفروسية والتوفيف والتزجل عل  الثلج 

من طرف الرياضيات وكذلك عام  حركات يف الوعايات املتحدة األمريكية وهذا،  ظهرت عدة 1425ويف القرن العشرين سنة   
 . ظهرت حركة اخر  مطالبة باحلقوق الوطنية  واملساندة الكلية وهذا إلعادة النظر يف احلقوق السياسية واملدنية للنساء   1415



158 

 

 ة اىل يومنا هذا،  توسعت دائرة النشاطات الرياضية النسويةوهكذا تطور النشاط الرياضي السنوي يف العامل منذ احلرب العاملية الثاني  
 ( Larousse p25)وأصبحت املرأة تزاحم الرجل يف شىت املنافسات الدولية الكرب   

 :نشأة الرياضة النسوية في الجزائر
اقتصرت الرياضة عل  الرجال و إن الرياضة النسوية اجلزائرية ظاهرة حديثة بدأ اعاهتمام هبا بعد اعاستقالل إذ يف عهد اعاستعمار 
م ليكون مبثابة  18/52/1408ذلك لغرض الدفاع عن الوطن و مثال ذلك فريق جبهة التحرير الوطين لكرة القدم الذي تأسس يف 

 (Meriem Kerzali-1996. )سفارة القاية اجلزائرية يف احملافل الدولية
الفرتة اذا اقتصر دور املرأة يف تربية اعاوعاد وبعد اعاستقالل اصبحت املرأة  اما ما يسم  الرياضة النسوية فلم يكن  جها وجود يف تلك

اجلزائرية متحررة و مناضلة لتثبيت مد  جدارهتا يف امليدان الرياضي والدليل عل  ذلك بروز عدد عا باس به من الرياضات من 
 . 1448اىل  1412

عدة بطوعات وطنية عربية افريقية وعاملية كاأللعاب اعاوملبية مبوسكو سنة  ويف الثمانينات ازدادت مشاركة الرياضيات اجلزائريات يف
م   1481اىل  1485م  كما شهدت هذه الفرتة ارتفاع نسبة الرياضيات املشاركات يف خمتلف الرياضات اجلماعية بني   1485

وذلك  34املمارسة للرياضة اجلماعية  م عرفت الرياضة تدهورا كبريا اذ بلغ عدد الفتيات 1481لكن بعد  02واليت وصلت اىل 
 .لتأثرها بالغيابات اعاجتماعية واعاقتصادية اليت عرفها اجملتم  اجلزائري

اذ تعرضت بعض الرياضيات للتهديد و املاايقات كما واجهت الرياضة النسوية عدة عقبات و مشاكل خاصة فيما يتعلق 
كثريا عل  املمارسة النسوية للرياضة كما اثرت بالفوارق املوجودة بني اجلنسني عل    بالدهنيات والعادات والتقاليد احملافظة واليت اثرت

 .مستو  بعض الرياضات كرياضة النخبة اذ من  نادي التوارة لكرة القدم من املشاركة يف املنافسات الدولية 
خاصة بعد اعانتصارات اليت حققتها بعض الرياضيات  اما يف السنوات اعاخرية بدا اجملتم  اجلزائري يتقبل نوعا ما صورة املرأة الرياضية

-abderahmenhaicheure et houria dikhili. )يف املنافسات الدولية كاأللعاب اعاوملبية والبطوعات العاملية 
2002-p71 ) 

 :تطور الرياضة النسوية في الجزائر
يدة اليت كتبت بأيدي الفتيات اجلزائريات يف احملافل املغربية و احلديث عن الرياضة النسوية اجلزائرية هو مبثابة تذكري بالصافحات اجمل

 .العربية و اإلفريقية و العاملية يف السنوات السبعينات و الثمانينات و نفس النتائج و األجماد أصبحت تصنعها البطالت اجلزائريات
و سلبية يف بعاها األخر و يتول  ذلك من خالل لقد قطعت الرياضة النسوية اجلزائرية أشواط مهمة و تغريات إجيابية يف بعاها 

مشاركة عالية  1414إىل  1412التذبذب يف نسبة املشاركات يف الرياضة و اختالفها من سنة إىل أخر  إذ عرفت الفرتة ما بني 
قة و فعالة يف من املمارسة الرياضية يف املدارس و الثانويات حيث كانت هذه اجهياكل مبثابة اخلزان الذي يسمح بانطالق حقي

املمارسة الرياضية كما عرفت هذه املرحلة ظهور عّدة فرق وطنية نسوية يف ألعاب القو ،  السباحة،  كرة الطائرة،  كرة السلة و كرة 
 ( . Farid o -20 nove 2002-p13. )اليد

م و هذا بإصدار أمر  1484ىل غاية ،  و اإلصالح الرياضي الذي امتد إ1414و م  جميء قانون الرتبية البدنية و الرياضية سنة 
 : 23/15/1441املؤرخ يف  81-41رقم 

 دميقراطية املمارسة. 
 التخطيط. 
 إدماج احلركة اجلمعية ضمن املؤسسات اعاقتصادية و اإلدارية. 
 إنشاء اعاحتادات الرياضية املتخصصة و املتعددة الرياضات. 

التقنيني السامني يف الرياضة و سول تطورا ملحوظا و مسامهة فعالة للمرأة و كان من نتائج القانون استثمارات يف الرياضة و سلك 
 . اجلزائرية يف التنمية الوطنية
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املتعلق بتنظيم و تطوير املنظمة الوطنية للرتبية البدنية و  12/52/1484املؤرخ يف  53_84مت إصدار قانون  1484و يف السنة 
تيارية يف املؤسسات التعليمية و الرتبوية ليكون يف ذلك خسارة يف الرياضة النسوية الرياضية و الذي يرج  املمارسة الرياضية اخ

اجلزائرية اليت تأثرت يف هذه املرحلة باألوضاع اعاقتصادية واعاجتماعية الصعبة اليت عرفتها البالد واإلحصائيات التالية تتحدث عن 
 :نفسها فيما يلي

رياضية يف التسعينات اخنفض هذا العدد بصورة  042اىل  1488ضية لريتف  سنة ريا 182م اىل  1448بلغ عدد الرياضيات يف 
كما بلغ عدد الفتيات املمارسات و املسوالت يف خمتلف   1442سنة  122و  1445رياضية سنة  204عويبة جدا اىل 

كما شهدت هذه   1448ام باملائة ع 1بعدما كانت  1442باملائة سنة  2و  1442باملائة سنة  3الفيدراليات املتخصصة اىل 
 .املرحلة نقص املشاركة النسوية يف خمتلف النشاطات الرياضية اليت تنظمها الفيدرالية الدولية 

وم  التدهور املستمر يف عدد املمارسات خاصة يف الرياضة املدرسية تيقنت السلطات العامة بارورة التكفل بالرياضة املدرسية وذلك 
املتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية بتنظيمها  20/15/1440املؤرخ يف  54/ 40بإصدار امر حتت رقم 

اىل  2555وتطويرها وذلك جبعل هذه اعاخرية اجبارية يف املؤسسات الرتبوية هذا ما اد  اىل ارتفاع عدد الرياضيات سنة 
 .رياضي  1251828رياضية من بني  133051

ية اجلزائرية تطورا من حيث النوعية مبا ان هناك نسبة كبرية من النساء دخلن يف امليدان الرياضي ليس  كما عرفت الرياضة النسو 
  4830اطار نسوي من جمموع اعاطارات املقدرة ب  201كالعبات وإمنا كمؤطرات ومسريات يف امليدان الرياضي اذ يوجد حوايل 

 salon la recherche du centre nationale des-)باملائة  2.0يف خمتلف اعاختصاصات وهذا ما ميثل 
organes et structure d’animationوet d'organisation du sport-2002) 

 2اماكن متمثلة يف منصب سكرتري عام،   1احتادية رياضية من بينهن  23اطار تسوي مسريين عل  مستو   10كما يوجد 
نساء عاوات عل  مستو  اجهيئات الرياضية الدولية املتمثلة يف  3از وكرة اليد،  مدربات وطنية نسائية يف لرياضة املبارزة،  اجلمب

 .والرابطة العربية للرياضة النسوية   anisaاللونة اعاوملبية،  اجلمعية اعافريقية للرياضة التسوية  
اضة،  وفيما خيص التكوين العايل متكن من القيام بدراسات عليا ذات مستو  عايل اي دكتوراه دولة يف الري 0نساء  من  3وهناك 

 . 2555باملائة سنة  12وصل اىل  1448باملائة سنة  4يف الرياضة فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا بعدما كانت 
وختتلف نسبة املشاركة من منطقة اىل اخر  اذ جند اجلنوب اجلزائري له نسبة ضئيلة جدا من املمارسات م  الشرق اجلزائري لتأيت يف 

وسط لتليه املنطقة الغربية يف املرتبة الثانية ولعل هذا الرتتيب دليل قاط  عل  مد  تأثر الرياضة النسوية اجلزائرية مبختلف املقدمة ال
 .العادات والتقاليد واخلصائص اعاجتماعية 

لدولية كما فرضت إن التطور الذي عرفته الرياضة النسوية اجلزائرية عل  املستو  العاملي و اجلمهوري و خصوصا عل  الساحة ا
وجودها يف امليدان املهين حيث هناك عّدة إطارات رياضية اليت أصبحت متارسها املرأة بصفة عامة و بالتايل توسي  جمال أنشطتها 

رف  كرة القدم،  سباق الدراجات،  املالكمة،  : الرياضية الرتفيهية و التنافسية و نذكر من بني الرياضات اليت متارسها املرأة ما يلي 
 document  ) ...األثقال  املصارعة،  الكاراتيه،  اجليدو و أنواع أخر  من الرياضات الشتوية و كذلك اإليروبيك و املبارزة

remis par le ministre de la jeunesse et du sport-p9) 
 .  المنهجية

 :المنهج العلمي المتبع
اجل ابراز العوامل اليت ادت اىل تدين مستو  كرة السلة النسوية وتأثره مبستو  نظرا ألمهية البحث الذي تناولنه يف دراستنا وذلك من 

املمارسة حبيث اقتا  اعامر علينا املنهج استخدام املنهج الوصفي التحليلي لتوضيح املفاهيم و املصطلحات ورأيناه انه املنهج 
واعطاء النتائج املتوصل اليها بدقة انطالقا من اعاستبيان  املناسب لطبيعة هذا املوضوع الذي حنن بصدد دراسته وحتليل املتغريات 

 .كذلك املالحظة
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 :أداة الدراسةمجتمع و 
و لغرض اخلروج . استمارة استبيان علي خمتلف املدربني ملختلف النواد  كرة السلة النسوية يف اجلزائر العاصمة 22قمنا بتوزي  

 .بالنتائج موثوق هبا علميا استخدمنا الطريقة اعاحصائية لدراستنا قمنا باستخدام النسبة املئوية و استعملنا كاف تربي 
 .  تحليل النتائج

 هل القيم الدينية للمجتمع تتعارض مع ممارسة كرة السلة النسوية؟

عدد  اإلجابات
 التالميذ

النسبة 
 املئوية

 2كا     
 حمسوب

 2كا    
 جمدول

درجة 
 احلرية

مستو  
 الدعالة

 الدعالة

  %14.52 24 نعم
6.08  

 
3.84 

 

 
1 

 

 
0.05 

 
 %30.95 13 عا دالة

 100% 42 اجملموع
القيم الدينية من اهم القيم يف اجملتم  ومن خالل دراستنا للودول ارتأينا ان القيم الدينية تتعارض م  ممارسة كرة السلة النسوية تعترب 
ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن  .عا تتعارض م  ممارسة كرة السلة النسوية 35.40%وان نسبة  %14.52بنسبة 
عند  3.82اجملدولة واليت تساوي  2وهي أكرب من قيمة كا 1.58احملسوبة تساوي  2ول أعاله جند أن كااملتمثلة يف اجلد 2طريق كا

 اذن فهو دال إحصائياً  5.50ومستو  الدعالة  1درجة احلرية 
 .هل العادات والتقاليد تعتبر عائق لممارسة رياضة كرة السلة النسوية  

ان العادات والتقاليد تشكل عائق عل  ممارسة كرة السلة النسوية بنسبة  من خالل تفحصنا للودول املبني أعاله يتاح لنا
 .العادات والتقاليد عا تشكل عائق عل  ممارسة كرة السلة النسوية% 14.52اما بنسبة % 85.40

وهي أكرب  11.58احملسوبة تساوي  2املتمثلة يف اجلدول أعاله جند أن كا 2ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا
 .اذن فهو دال إحصائياً  5.50ومستو  الدعالة  1عند درجة احلرية  3.82اجملدولة واليت تساوي  2من قيمة كا

 .هناك فرق في ممارسة رياضة كرة السلة بين الذكور واالناث هل 

عدد  اإلجابات
 التالميذ

النسبة 
 املئوية

 2كا     
 حمسوب

 2كا    
 جمدول

درجة 
 احلرية

مستو  
 الدعالة

 الدعالة

  %14.52 24 نعم
1.58 

 
3.82 

 

 
1 

 
0.05 

 
 %35.40 13 عا دالة

 100% 42 اجملموع
تدل  %35.40أما نسبة  %14.52من خالل اجلدول نالحظ بأن هناك فرق يف ممارسة كرة السلة بني الذكور واعاناث بنسبة 

املتمثلة يف  2ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا. عل  انه ليس هناك فرق بني الذكور واعاناث يف ممارسة الرياضة

عدد  اإلجابات
 التالميذ

النسبة 
 املئوية

 2كا
 حمسوب

 2كا
 جمدول

درجة 
 احلرية

مستو  
 الدعالة

 الدعالة

  %85.40 32 نعم
11.58 

 
3.82 

 
1 

 
0.05 

 
 %14.52 8 عا دالة

 100% 42 اجملموع



161 

 

 1عند درجة احلرية  3.82اجملدولة واليت تساوي  2وهي أكرب من قيمة كا 1.58احملسوبة تساوي  2اجلدول أعاله جند أن كا
 .ذن فهو دال إحصائياإ 5.50ومستو  الدعالة 

 هل يسمح للمرأة متابعة و اكمال رياضتها عند وصولها سن معين؟

عدد  اإلجابات
 التالميذ

النسبة 
 املئوية

 2كا     
 حمسوب

 2كا    
 جمدول

درجة 
 احلرية

مستو  
 الدعالة

 الدعالة

  %28.04 12 نعم    
7.7    

 
3.84 

 
1 

 
5.50 

 
 %41.22 35 عا      دالة

 100% 22 اجملموع
عامل هام وضروري بالنسبة للمرأة املمارسة لكرة السلة النسوية واجلدول يوضح لنا نسبة متابعة املرأة لرياضتها بعد بلوغها  السنيعترب 

وهي نسبة قليلة اما بالنسبة للذين عا يسمح جهم مبتابعة واكمال رياضاهتم يف سن معني فهي  %28.04سن معني واملتمثلة يف  
 2املتمثلة يف اجلدول أعاله جند أن كا 2ومن خالل املعاجلة اإلحصائية لالستبيان عن طريق كا. %41.04متثل النسبة اعاكرب هي

إذن فهو دال  5.50ومستو  الدعالة  1عند درجة احلرية  3.82وي اجملدولة واليت تسا 2وهي أكرب من قيمة كا4.4احملسوبة تساوي
 إحصائياً 

 .منافشة و خالصة
من خالل الدراسة و من خالل نتائج املعاجلة اعاحصائية لالستبيان املوزع للمدربني و الذي كان هدفة معرفة مد  تأثري الثقافة علي 

مة حيث نالحظ من خالل النتائج ان هناك تراج  كبري للممارسة يف املرحلة تدين الرياضة النسوية عاندية كرة السلة باجلزائر العاص
ومن للثقافة تأثري كبري علي . العمرية مابعد املراهقة و هذا راج  ايل ثقافة اجملتم  و ثقافة الوالدين و مد  اهتمامهم مبمارسة الرياضة

 .السيدات فيممارسة الرياضية بأندية كرة السلة باجلزائر العاصمة
 .المراجع والمصادر

 كتاب
 . تاريخ الرتبية البدنية يف اجملتمعني العريب والدويل، مشاة املعارف، اإلسكندرية(: 1444)حسن الشافعي،سوزان مرسي

Geloby carole, le sport et la femme, Paris, ed vigot-1992 

Larousse, dictionnaire de français, imprime en France, Edition 2001 9 
  .مقال الملتقيات المنشورة

Meriem Kerzali, les championnes dans le sport algérien, doctorat   ists Alger,19969 
Farid, le sport féminine en requête de reconnaissance, journal El watan, m 3022-20 nov 2002. 
Abderrahmane Haicheure et HoriaDikhili, Introduction à l'histoire des fédérations sportives 

Algériennes-CNID-Alger 2002. 
Document remis par le ministre de la jeunesse et du sport, direction de la communication et 

l'orientation. 

Salon de la recherche du centre national des organes et structure             d’animation et 
d’organisation du sport, l’état des athlètes par catégorie d’age-septembre 2002. 
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 U19   تأثير وحدات تدريبية مقترحة لصفة السرعة على رفع مستوى الهجوم المضاد لدي العبي كرة القدم(16
 "دراسة ميدانية عل  عاع ي فريق إحتاد محام الالعة"

 عبد الكبري كمال  . أ
–  3جامعة اجلزائر  -معهد الرتبية البدنية والرياضية 

يهدف هذا حبث إىل إجراء دراسة ميدانية ملعرفة تأثري الوحدات التدريبية لصفة السرعة عل  الرف  من مستو  اجهووم  :ملخص
والتعرف عل  قدرات . اجهووم املااد يف كرة القدمومعرفة العالقة الكامنة بني صفة السرعة و تنفيذ . املااد لالع ي كرة القدم

وجهذا فقد استخدم الباحث املنهج التوري ي عل  عينة . الالعبني يف تنفيذ اجهووم املااد من خالل اعاختبارات املقرتحة يف البحث
عاعبني يف اجملموعة  1 عاعبني يف اجملموعة الاابطة و 1عاعبا من فريق احتاد محام الالعة مقسمني جملموعتني  12مكونة من 

وبعد املعاجلة اإلحصائية أظهرت النتائج أن لصفة السرعة أمهية كبرية يف تنفيذ اجهووم . التوريبية اليت طبقة عليها الوحدات املقرتحة
 . املااد يف كرة القدم جبمي  أنواعه 

 .كرة القدم-اجهووم املااد  -صفة السرعة  -الوحدات التدريبية : الكلمات الدالة
Summary : this research aims to make a practical study to know the effect of the training units 
for this trait of speed to the raising from the level of counter attack of  foot ball players in 

addition to know the relation between the characteristic of speed and executing the counter 
attack in foot ball ,more after  knowing the players abilities in executing the counter attack 
through the suggested exams in the search. For  that reason the searcher used the experimental 

method on the symbol group of 12players  from hammam dalaa union team divided  into two 
groups ;6players in the control group and 6 players in the experimental  group which has 

applied on the suggested units after the statistical treatment ,the results showed that the 
characteristic of speed has a great importance in executing the counter  attack in foot ball with 
all kinds 

تعترب كرة القدم من إحد  أشهر وأهم الرياضات اليت توليها اجلماهري والوسائل اإلعالمية أمهية بالغة، حيث دخلت يف : مقدمة
ر الذي يشمل نواحي العامل مرحلة غاية يف التعقيد والتحديث يف فنيات وطرائق اللعب يف كرة القدم، واىل جانبها يتزامن التطو 

متعددة ومنها التطور البدين، من أجل حتقيق أمس  شكل لكرة القدم الذي يهدف إىل بلوغ الرياضي أعل  درجات األداء املهاري 
 .املتقن والعطاء الفين اجلميل بأقل جهد، وهذا ما يسع  إليه املختصون يف كرة القدم من خالل الربامج التدريبية املنتهوة علميا

رياضة كرة القدم رياضة مجاعية سريعة اإليقاع ومتتاز بالتحول السري  من الدفاع إىل اجهووم والعكس طوال زمن : لية البحثإشكا
املباراة وهذا األمر يستدعي من الالعبني إجادة اجلري والتدريب عليه، واجلري بدون كرة لالعب كرة القدم خيتلف عن جري عاعب 

اب القو  طويلة أما عاعب كرة القدم فخطواته قصري لكي حيتفظ بتوازنه باستمرار وبالتحكم يف العاب القو  فخطوات عاعب الع
الكرة م  القدرة عل  تغيري اعاجتاه بسهولة،وختتلف املسافة اليت يتحرك فيها الالعب باجلري بدون كرة سواء باجلري بأقص  سرعة أو 

لبا هذا التحرك لتلك املسافة بغرض اللحاق بالكرة والوصول إليها قبل أن م ويكون غا35 -0بسرعة متوسطة ملسافات ترتاوح مابني 
 (. 81، ص 2515: حسن السيد أبو عبده.)تصبح يف متناول اخلصم

إن قابلية الالعب للقيام حبركات اللعب بأقص  سرعة ممكنة والكرة يف حوزته وان السرعة احلركية م  الكرة تعترب واحدة من عوامل    
رة القدم احلديثة وأن هذه السرعة عا تتوقف عل  السرعة احلركية لالعب يف خط مستقيم او بدون كرة، وأن صفة السرعة اللعب يف ك

نبيل  (.)وتتحسن السرعة احلركية م  زيادة التدريب)احلركية م  الكرة حيددها مستو  تطور الصفات البدنية لالعب وسرعة التفكري، 
 (244،ص2510: خليل إبراهيم الشمري

حيث يهدف التحاري البدين يف كرة القدم إىل إعداد الالعب بدنيا وظيفيا ونفسيا، مبا يتماش  م  مواقف اإلعداد املتشاهبة       
يف نشاط كرة القدم، والوصول به إىل حالة التدريب املثل  عن طريق تنمية القدرات البدنية الارورية لألداء التنافسي، والعمل عل  

حّد ممكن حىت يتمكن الالعب من التحرك يف مساحات كبرية من امللعب ، وينفذ خالجها الواجبات الدفاعية تطويرها ألقص  
 (.30، ص2551: حسن السيد أبو عبده) .واجهوومية حسب مقتايات وظروف املباراة
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يكون قادرا عل  أداء الرتكيز عل  املهارات اجهوومية ازدادت يف اآلونة األخرية بشكل ملحوظ، إذ عابد لالعب أن إن  
هذه املهارات يف كل مناطق اللعب، وحتت كل الظروف، ومن اجل تطوير األداء املهاري لالعبني جيب رف  متطلبات التدريب م  

: هاشم ياسر حسن. )مراعاة إمكانيات كل عاعب يف الفريق، وذلك لتحقيق أعل  درجات اعارتباط من الناحية املهارية واخلططية
 (.11، ص2554

ويعترب اجهووم يف كرة القدم احد جان ي العمل اخلططي الذي يشمل اجهووم والدفاع معا واجهووم يبدأ خبطة استحواذ عاع ي الفريق  
 (.11، ص2511: حممد فاروق يوسف صاحل. )عل  الكرة أثناء املباراة وإجراء املناورات

عل  إمكانيات بدنية ومهارية وذهنية خاصة يتمت  هبا الالعبني داخل ان اجهووم السري  هو حالة شائعة يف الكرة احلديثة وتعتمد    
الفريق الواحد فهم يعملون للمحافظة عل  شكل الفريق مالكني بني صفوفهم عاعبني او ثالثة عند اجهووم املعاكس يف ملعب 

اولة التهديف وإهناء اجهووم عل  املرم  املنافس ممن يتصفون بالسرعة العالية والتمركز الصحيح إلخالل دفاعات املنافس وإرباكه وحم
 (.104، ص2510: ضياء ناجي عبود. )املنافس

 :ومن خالل ما تقدم نطرح التساؤل العام التايل
 هل للوحدات التدريبية املقرتحة لصفة السرعة تأثري عل  رف  مستو  اجهووم املااد لدي عاع ي كرة القدم؟  

 :ة جاءت عل  النحو التايلوتندرج حتت هذا التساؤل تساؤعات فرعي
 هل يتحسن مستو  عاع ي اجملموعة الاابطة يف اجهووم املااد دون اخلاوع للوحدات التدريبية املقرتحة؟ -
 ما مد  تأثري الوحدات التدريبية يف رف  مستو  اجهووم املااد لد  عاع ي اجملموعة التوريبية؟  -
 اجملموعة التوريبية واجملموعة الاابطة؟ هل توجد فروق دالة إحصائيا يف اعاختبار البعدي بني -

 :لإلجابة عل  التساؤعات املطروحة افرتضنا حلوعا مسبقة تتمثل يف: الفرضيات
 .للوحدات التدريبية املقرتحة لصفة السرعة تأثري عل  رف  مستو  اجهووم املااد لدي عاع ي كرة القدم :الفرضية العامة

 :الفرضيات الجزئية
 .عا يوجد حتسن يف مستو  اجهووم املااد لالع ي اجملموعة الاابطة دون اخلاوع للوحدات التدريبية املقرتحة :الفرضية األولى -1
 .هناك تأثري اجيايب للوحدات التدريبية املقرتحة يف رف  مستو  اجهووم املااد لالع ي اجملموعة التوريبية:الفرضية الثانية -2
ائيا يف اعاختبار البعدي بني اجملموعة التوريبية واجملموعة الاابطة ولصاحل اجملموعة توجد فروق دالة إحص :الفرضية الثالثة -3

 .التوريبية
يهدف حبثنا هذا إىل إجراء دراسة ميدانية ملعرفة تأثري الوحدات التدريبية لصفة السرعة عل  الرف  من مستو   :اهداف البحث

 .اجهووم املااد لالع ي كرة القدم
 .كامنة بني صفة السرعة و تنفيذ اجهووم املااد يف كرة القدممعرفة العالقة ال -
 . التعرف عل  قدرات الالعبني يف تنفيذ اجهووم املااد من خالل اعاختبارات املقرتحة يف البحث -

امة واجهووم تكمن أمهية هذه الدراسة يف تسليط الاوء عل  املكانة اليت حتتلها صفة السرعة للقيام باجهووم بصفة ع :أهمية الدراسة
 .املعاكس يف كرة القدم بصفة خاصة

 .حماولة تقدمي وحدات تدريبية تعمل عل  حتسني ورف  مستوي الالعبني يف اجهووم املااد لالع ي كرة القدم -
ة أثناء التلميح ألمهية اجهووم املااد يف لعبة كرة القدم واستخدامه كخطط بديلة خاصة بالنسبة للفرق اليت تعتمد اخلطط الدفاعي -

 .لعبها
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة

من خالل حبثنا هذا يتم حتديد مفهوم الوحدات التدريبية عل  اهنا جمموعة من التمرينات املدجمة يف احلصص  :الوحدات التدريبية
 .يتم حتديدها من طرف الباحثالتدريبية اليت يقوم هبا الفريق خالل الربنامج التدري ي اخلاص به ولفرتة حمددة 
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السرعة مكون هام يف العديد من األنشطة الرياضية وخاصة مسابقات عدو املسافات القصرية يف العاب القو ،  :صفة السرعة
حنفي خمتار  فيعرف. وتظهر أمهيتها يف أداء احلركات يف اقل زمن، كما ترتبط بالعديد من الصفات البدنية األخر  كالقوة والرشاقة

ويعرفها هوكي بأهنا السرعة اليت يكون هبا الفرد قادرا عل  . السرعة بأهنا املقدرة عل  أداء حركات متتابعة ناجحة يف اقل زمن ممكن
، ص 2550: حممد حازم أبو يوسف. )أن حيرك جسمه من نقطة إىل أخر  يف اقصر زمن ممكن م  اختالف املسافة املقطوعة

32-30.) 
به اجهووم السري  املفاجئ واملباغت للفريق وذلك بتحويله من الدفاع إىل اجهووم وتنفيذ التمريرات الطويلة ويقصد : الهجوم المضاد

: حممد فاروق يوسف صاحل. )للمهامجني املتقدمني وإهناء اجهومات مباشرة بأقل عدد من التمريرات وبالتسديد السري  عل  املرم 
 (.22، ص2511

ة مجاعية متارس من طرف مجي  األصناف، كما تلعب بني فريقني يتألف كل منهما من إحد  كرة القدم هي رياض: كرة القدم
عشر عاعبا،تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلة، يف هناية كل طرف من طرفيها مرم ، ويتم حتريك الكرة بواسطة األقدام 

املباراة حكم وسط وحكمان عل  التماس وحكم راب  ملراقبة  وعا يسمح إعا حلارس املرم  بلمسها باليدين، ويشرف عل  حتكيم هذه
دقيقة، وإذا انتهت بالتعادل يف حالة مقابالت الكأس فيكون  10دقيقة، وفرتة الراحة مدهتا  45الوقت حبيث توقيت املباراة هو 

كم إىل إجراء ضربات اجلزاء دقيقة، ويف حلة التعادل يف الشوطني اإلضافيني ياطر احل10هناك شوطني إضافيني وقت كل منهما 
 (.14-11، ص 2512: عطاب براهيم. )للفصل بني الفرقني
 :الدراسات السابقة

تأثري " بعنوان مقال منشور يف جملة كلية الرتبية الرياضية جامعة تكريت، العراق: 2114دراسة عاطف عبد الخالق أحمد وآخرون 
حيث هدفت هذه الدراسة إىل إعداد مترينات " لالع ي كرة القدم فئة الناشئنيمترينات السرعة احلركية يف بعض املهارات األساسية 

السرعة احلركية لالع ي كرة القدم فئة الناشئني و التعرف عل  الفروق بني اعاختبارين القبلي والبعدي للموموعتني الاابطة والتوريبية 
موعة الاابطة والتوريبية يف تأثري مترينات السرعة احلركية عل  للناشئني والتعرف أياا  عن الفروق بني اعاختبارين البعديني للمو

وقد اعتمد الباحث يف دراسته عل  املنهج التوري ي، مستخدما اعاختبارات . بعض املهارات األساسية لالع ي كرة القدم لفئة الناشئني
من جمتم  ( سنة11-12)عاعبا بأعمار ( 32)ن البدنية واملهارية كأداة جلم  البيانات، مت إجراء اعاختبارات عل  عينة مكونة م

 .عاعبني بطريقة عشوائية عاجراء التوربة اعاستطالعية عليهم 8البحث األصلي نادي كركوك الرياضي ومت اختيار 
 :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

 .ركيةالتمرينات اليت نفذهتا اجملموعة التوريبية أظهرت تطورا ملحوظا يف السرعة احل -
الدحرجة، املناولة، السيطرة عل  )مترينات السرعة احلركية الذي نفذته اجملموعة التوريبية أظهرت تطورا يف املهارات املعينة بالبحث  -

 (الكرة
تأثري التحاري البدين العام يف الرف  "بعنوان   ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه3جامعة اجلزائر:2114دراسة عطاب براهيم  -

، حيث هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أمهية التحاري البدين العام يف كرة "من بعض القدرات البدنية واملهارية لد  عاع ي كرة القدم
جلزائرية، وكشف النقاب عن واق  القدم اجلزائرية، وهدفت أياا إىل كيفية التغلب عل  املعوقات اليت تواجه التدريب يف كرة القدم ا

ومشاكل التدريب يف كرة القدم اجلزائرية، وهدفت هذه الدراسة أياا إىل إبراز اثر التحاري البدين العام يف الرف  من مستو  القدرات 
. ية يف كرة القدمالبدنية اخلاصة يف لعبة كرة القدم، الكشف عن اثر التحاري البدين العام يف حتسني وتطوير بعض املهارات األساس

وقد اعتمد الباحث يف دراسته عل  املنهج التوري ي، مستخدما اعاختبارات البدنية واملهارية كأداة جلم  البيانات، مت إجراء 
 .عاعبا من جمتم  البحث األصلي نادي شباب العطاف( 25)اعاختبارات عل  عينة مكونة من 

 :ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية
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عملية التحاري البدين جوانب متعددة من اإلعداد البدين واملهاري واخلططي والنفسي كال متكامال متوانسا يهدف للوصول  تشكل
 .بالالعب والفريق إىل املستويات الرياضية العليا وحتقيق أفال النتائج

ا تتكامل معا يف العمل عل  حتقيق اعاعتماد عل  األسس العلمية يف عمليات التدريب الرياضي عا يلغي دور اخلربة بل إهن -
 .األهداف

 .اخل..إن اإلعداد البدين يهدف إىل تنمية القدرات البدنية القوة والسرعة و السرعة املميزة بالقوة واملطاولة والرشاقة واملرونة -
ري واجبات مراكز اللعب تأث"بعنوان   ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه3جامعة اجلزائر: 2116دراسة عبد القادر ناصر  -

، حيث هدفت هذه الدراسة "وخطوطه الدفاعية والوسط واجهوومية يف إحداث التباين يف املتطلبات البدنية واملهارية لالع ي كرة القدم
  إىل
 .حتديد جماعات الرتابط واعاختالف يف املتطلبات البدنية واملهارية بني مراكز وخطوط اللعب -
 .اللعب وخطوطه الدفاعية، الوسط، اجهوومية يف إحداث التباين يف املتطلبات البدنية واملهاريةتقومي تأثري واجبات  -
 .حتديد ومعايرة املستويات لعينة البحث وتوضيح النسب املئوية املالئمة ملراكز وخطوط اللعب -
واملهارية كأداة جلم  البيانات، مت إجراء  وقد اعتمد الباحث يف دراسته عل  املنهج الوصفي املسحي، مستخدما اعاختبارات البدنية 

 :عاعبا من جمتم  البحث األصلي، ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية( 44)اعاختبارات عل  عينة مكونة من 
 .اتساع جمال اعاختالف يف املتطلبات بني معظم مراكز اللعب يف القدرات البدنية األصلية القوة، السرعة، التحمل -
 -اجهووم) يف قدرة السرعة  (5.50)الفروق يف املتوسطات البدنية بني خطوط اللعب احلد اإلحصائي عند مستو   بلغت -

 -الدفاع)، ويف قدرة التحمل (اجهووم -الوسط)، (الدفاع -اجهووم) ، ويف قدرة القوة اعانفوارية (الوسط -اجهووم)، (الدفاع
 .ت عشوائية هي مسة اخلطوط األخر  يف القدرات أعاله، بينما كانت الفروقا(اجهووم -الوسط)، (الوسط

تباين فروق املتطلبات املهارية بني مراكز اللعب بني فروق معنوية وأخر  عشوائية متثلت األوىل يف املهارات السيطرة عل  الكرة، -
 .أس بني مراكز الدفاعويف مهارة ضرب الكرة بالر ( اجهووم-الدفاع)قذف الكرة ألبعد مسافة ويف املهارة الركنية بني 

تأثري صفة قوة السرعة عل  فعالية " بعنوان  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه3جامعة اجلزائر :2118دراسة أونادي مجيد  -
 :ولقد هدفت الدراسة إىل مايلي" تنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية لد  عاع ي كرة القدم

 .ة قوة السرعة عل  فعالية تنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية لد  عاع ي كرة القدمإجراء دراسة ميدانية ملعرفة مد  تأثري صف -
 :تتمثل أهداف البحث العلمية يف

، و معرفة العالقة الكامنة بني صفة قوة السرعة وتنفيذ "قوة السرعة"الوصول إىل جمموعة من احلقائق حول حتاري بدين فيما خيص  -
 .تقدمي تشخيص املوضوعم  حماولة . اللقطات التكنوتكتيكية

 :فيما خيص اجهدف العلمي تتمثل فيما يلي
 .اكتساب معارف جديدة و التنقيب عن احلقائق املتعلقة بتأثري صفة قوة السرعة عل  اجلانب التكنوتكتيكي -
 .تطبيق املكتسبات من معارف علمية ومنهوية قصد اعاستفادة منها -

املنهج الوصفي التوري ي، مستخدما اعاختبارات البدنية واملهارية  واستمارة اعاستبيان  وقد اعتمد الباحث يف دراسته املسحية عل 
عينة مدربا هذه العينة خاصة بالدراسة املسحية ( 28)وبطاقة املالحظة كأداة جلم  البيانات، مت مج  املعلومات من عينة مكونة من 

عدم وجود خطط : لي، ولقد توصلت الدراسة إىل النتائج التاليةعاعبا خاصة باملنهج التوري ي من جمتم  البحث األص( 25)و 
واضحة لربامج التدريب، كل مدرب يقوم لوحده بتخطيط وتنفيذ الربامج التدريبية، عدم وجود فرتات للتقومي خالل املواسم الرياضية 

دري ي املقرتح و فعاليته مقارنة م  العينة الاابطة لفئة األواسط، تطابق اجتاه النتائج عاختبارات يعكس مد  تأثري اعاجيايب للربنامج الت
 .والعينة التوريبية يف تنمية وتطوير صفة قوة السرعة لالعبني أواسط كرة القدم

 .يوجد أياا اختالف يف ديناميكية النشاط التكنوتكتيكي بعد تطبيق الربنامج التدري ي املقرتح لصاحل اجملموعة التوريبية
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 : دراسات السابقة في دراستنا الحاليةمدى االستفادة من ال -
 . إعداد احملتو  العلمي لإلطار النظري جهذه الدراسة -
  . إيااح النقاط األساسية احملددة ملشكلة الدراسة و أهدافها و صياغة الفروض اليت حتقق األهداف -
   ج الوصفي و التوري يحتديد املنهج املستخدم يف الدراسة، فقد تنوعت الدراسات ما بني استخدام املنه -
حتديد نوعية و حوم و كيفية اختيار العينة و مجي  اخلطوات اإلجرائية لبحث هذه الظاهرة، و تُعترب هذه الدراسة يف بعض  -

جوانبها استكماعًا لبعض الدراسات املرتبطة و اليت ساعدت يف اختيار املنهج و العينة و أدوات مج  البيانات و كذلك عرض و 
 .تائج هذه الدراسة تفسري ن

  : اإلجراءات المنهجية للدراسة  -
  :الدراسة االستطالعية  -

إن إجراء الدراسات اعاستطالعية يُعد أمراً ضروريًا يف كثري من البحوث ، فاجهدف من الدراسة اعاستطالعية هو أخذ صورة أولية      
اسة، و عليه فقد قمنا باعاتصال بإدارة النادي بغرض املوافقة حول جمتم  البحث و عينته و كذا الوقوف عل  مظاهر مشكلة الدر 

عل  إجراء هذه الوحدات التدريبية لصفة السرعة وكذا إجراء اعاختبارات الالزمة لتقييم املستوي اجهوومي لالع ي فريق إحتاد محام 
 . الالعة

دراسة اعاستطالعية اليت قمنا هبا امللعب البلدي لبلدية محام يتمثل اجملال املكاين الذي مت فيه إجناز ال: المجال المكاني و الزماني -
إىل غاية  2514فيفري  0الالعة أما الفرتة الزمنية اليت مت خالجها إجناز الدراسة اعاستطالعية اليت امتدت فرتهتا من 

ادي وكانت بداية  ، حيث مت اعاتفاق عل  اجراء اعاختبارات اخلاصة مبوضوع البحث م  املدرب ورئيس الن2514فيفري12
  .أفريل من نفس السنة 10إىل غاية  2514فيفري 12الدراسة امليدانية ابتداء من 

يُعترب املنهج املستخدم يف البحث العمود الفقري لكل دراسة ، عاسيما يف امليادين اعاجتماعية و النفسية و  : المنهج المتبع  -
انطالقاً من طبيعة املوضوع و اليت تفرض عل  الباحث اختيار املنهج املناسب لبحثه، الرتبوية فهو يُكسب البحث طابعه العلمي ، و 

  .و من هذه النظرة العلمية ارتأينا استخدام املنهج التوري ي بتصميم اجملموعتني ضابطة وجتريبية   ملناسبته لطبيعة اإلشكال املطروح
 : مجتمع الدراسة -

اجهووم، الوسط )اهرة اليت يقوم بدراستها الباحث، و مَتثل جمتم  دراستنا يف عاع ي نعين مبوتم  الدراسة مجي  مفردات الظ
سنة الناشط يف القسم اجلهوي لرابطة باتنة  14لفريق احتاد محام الالعة  لكرة  القدم للفئة العمرية اقل من (  اجهووميني،األجنحة

 لكرة القدم
  : عينة الدراسة -

ساسية يف البحوث العلمية و اجهدف األساسي منها احلصول عل  معلومات و بيانات عل  اجملتم  تُعترب العينة من األدوات األ
عاعبني الوسط 2عاعبني قلب اجهووم،  2: )عاعبني يشغلون مراكز اللعب التالية 12األصلي للبحث،حيث مت اخذ 

سنة الناشطني يف القسم اجلهوي لكرة القدم  14 لفريق إحتاد محام الالعة للفئة العمرية اقل من(   عاعبني لألجنحة2اجهووميني،
 .رابطة باتنة

 :الدراسة  متغيرات -
 املدروسة الظاهرة يف تأثريه مد  قياس الباحث يُريد الذي العامل و هو: المتغير المستقل -
 .الوحدات التدريبية املقرتحة  لصفة السرعة يتمثل يف دراستنا يف :تحديد المتغير المستقل -
 .الظاهرة  يف املستقل العامل تأثري نتاج هو املتغري و هذا :المتغير التابع  -
 . رف  مستو  اجهووم املااد لالع ي كرة القدم دراستنا هذه يف و يتمثل : تحديد المتغير المستقل -
 :أدوات جمع البيانات و المعلومات  -
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السرعة واختبارين مهاريني املتمثلني يف اختبار  اجلري بالكرة يف خط مت اعاعتماد يف دراستنا عل  اختبار بدين املتمثل يف حتمل 
 (.اجلري بالكرة بني الشواخص) مستقيم واختبار املراوغة 

 : وصف االختبارات -
 م255اختبار حتمل السرعة جري : االختبار األول

 .حتمل السرعة لالعبني: الغرض من اعاختبار
 .الوقوف بالسرعة القصو ، اجلري يكون يف ازواج متقاربة املستو  م من وض 255ركض مسافة : وصف اعاختبار
 .م ذهابا وإيابا25اجلري بالكرة ملسافة  :االختبار الثاني

 .قياس قدرة الالعب عل  السرعة اعانتقالية بالكرة يف خط مستقيم :الغرض من االختبار
ع الصافرة يقوم الالعب باجلري بالكرة بأقص  سرعة يقف الالعب ومعه الكرة خلف الشاخص األول وعند مسا  :وصف االختبار

ملسافة عشرين مرت حىت يصل إىل الشاخص الثاين حيث يقوم بالدوران حوله والرجوع إىل نقطة البداية تعط  لالعب حماولتني 
 .حتتسب األفال له

 .قوائم15اختبار اجلري بالكرة بني  :االختبار الثالث
 .قياس قدرة الالعب عل  املراوغة م  املنافس :الهدف من االختبار

مرت ، وخط 2اجلري املتعرج بالكرة بني عشرة قوائم موضوعة عل  مسافات متساوية بني كل قائم وأخر مسافة : وصف االختبار
ويعط  الالعب ( وإياب ذهاب)مرت من القائم اعاول، اذ يتم اجلري املتعرج بالكرة بني القوائم يف اجتاهني 2البداية والنهاية عل  بعد 

 .املخترب حماولتني يتم تسويل األحسن
 :الوسائل االحصائية المستخدمة في الدراسة -

 .                        املتوسط احلسايب  -
n

X
   X


              

              .اعاحنراف املعياري -






n

i

i xx
n

s
1

2)(
1
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 .لبريسون عاستخراج الثباتمعامل اعارتباط  -
 للعينات املرتبطة( T)اختبار  -
 :الشروط العلمية لألداة  -
مت حساب ثبات اعاختبار عن طريق تطبيق اعاختبار وإعادة تطبيقه للتأكد من مد  دقة واستقرار نتائج اعاختبار  جهذا   :الثبات    

الغرض وعل  أساس هذه الطريقة قام الباحث بإجراء اعاختبار  وإعادة اعاختبار  بعد فاصل زمين قدر بسبعة أيام عل  نفس العينة 
اط بني درجات التطبيق األول ودرجات اللتطبيق الثاين عل  ثبات اعاختبار  واجلدول التايل ويف نفس الظروف، حيث يدل اعارتب

 :يوضح ذلك
 .ميثل معامل الثبات لكل اختبار من اختبارات الدراسة(: 1)الجدول رقم
 مستوي الدعالة درجة احلرية حوم العينة معامل الثبات  اعاختبارات

 5.45 م255حتمل السرعة جري 

م ذهابا 25اجلري بالكرة ملسافة  5.50 3 2
 .وإيابا

5.42 

 5.43 قوائم15اجلري بالكرة بني 
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و  5.81احملسوبة احنصر بني " R" أن اعاختبارات تتميز بدرجة ثبات عالية كون ( 1)يتبني لنا من خالل نتائج اجلدول رقم 
   5.50ومبستو  دعالة ( 1 -ن)عند درجة احلرية  5.84

 .أن اعاختبار ثابت وصاحل لتطبيق عل  عينة البحثو منه نستنتج 
 .اجلدول التايل يوضح ذلك:  اعتمدنا يف دراستنا عل  صدق الذايت الصدق -

 .ميثل معامل الصدق الذايت لكل اختبار من اختبارات الدراسة ( :2)الجدول رقم 
 مستوي الدعالة درجة احلرية حوم العينة معامل الثبات  اعاختبارات

 5.42 م255لسرعة جري حتمل ا

م ذهابا 25اجلري بالكرة ملسافة  5.50 3 2
 .وإيابا

5.40 

 5.41 قوائم15اجلري بالكرة بني 
ان اعاختبار  يتسم بدرجة كبرية من الصدق كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق الذايت كانت اكرب من  2يتبني لنا من اجلدول رقم 

 .5.50ومبستو  دعالة  1 -عند درجة حرية ن 5.42
 .حيث نستنتج أن اعاختبار صادق ويقيس ما خصص لقياسه

 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج -
عا توجد فروق دالة إحصائيا بني من خالل فرضية البحث األوىل اليت تشري إىل انه  :عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى -

 .جهووم املااد لد  اجملموعة الاابطة الاابطةاعاختبار القبلي واعاختبار البعدي يف رف  مستو  ا
يبني املتوسط احلسايب و اعاحنراف املعياري لنتائج اعاختبارات القبلية والبعدية و قيمة ت احملسوبة للموموعة  (:3)الجدول رقم 

 2.51= اجلدولية T و(. 50=  1-ن.) الاابطة
درجة  االختبار البعدي االختبار القبلي 

 الحرية
T 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تحمل السرعة جري 
 م211

 دال 1.11 3.23 11 1.11 21.8 1.17 28.2

الجري بالكرة لمسافة 
 .م ذهابا وإيابا21

غير  4.2  - 1.41 12.49 1.44 12.48
 دال

بين الجري بالكرة 
 قوائم11

 دال 2.61 1.19 24.4 1.61 26.2

والذي ميثل نتائج اعاختبارات القبلية والبعدية ألفراد اجملموعة الاابطة حيث  يتاح انه توجد فروق دالة ( 3)من خالل اجلدول 
 3.23احملسوبة املقدرة ب  Tإحصائيا لصاحل اعاختبارات البعدية يف اختباري حتمل السرعة واملراوغة وهذا ما تعرب عنه قيمة 

م فانه عا توجد فروق 25، أما بالنسبة عاختبار اجلري بالكرة 2.51اجملدولة واملقدرة ب Tعل  التوايل ومها اكرب من قيمة  2.10و
وهذا يدل عن وجود تطور نس ي يف . اجملدولة Tوهي اقل من قيمة  2.2 –احملسوبة  Tدالة إحصائيا وهذا ما تعرب عنه قيمة 

ي اجهووم املااد لد  أفراد اجملموعة الاابطة ويعزو الباحث سبب هذا التطور يف اجملموعة الاابطة إىل تأثري  الربنامج التدري ي مستو 
 . الذي وضعه مدرب الفريق

ختبار توجد فروق دالة إحصائيا بني اعا من خالل فرضية البحث الثانية اليت تشري اىل انه :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية -
 .القبلي واعاختبار البعدي يف رف  مستو  اجهووم املااد لد  اجملموعة التوريبية ولصاحل اعاختبار البعدي 
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يبني املتوسط احلسايب و اعاحنراف املعياري لنتائج اعاختبارات القبلية والبعدية و قيمة ت احملسوبة للموموعة (: 2)اجلدول رقم 
 2.51= ية اجلدولT و(. 50=  1-ن.) التوريبية

درجة  االختبار البعدي االختبار القبلي 
 الحرية

T 
المحسو 

 بة

مستوى 
 الداللة

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تحمل السرعة جري 
 م211

 دال 1.11 6.21 11 1.12 22.1 1.14 27.8

الجري بالكرة 
م ذهابا 21لمسافة 

 .وإيابا

 دال 6.6 1.33 11.32 1.41 12.49

الجري بالكرة بين 
 قوائم11

 دال 4.34 1.62 19.2 1.63 21.6

والذي ميثل نتائج اعاختبارات القبلية والبعدية ألفراد اجملموعة التوريبية حيث  يتاح انه توجد فروق دالة ( 2)من خالل اجلدول 
و 1.1و 1.20احملسوبة املقدرة ب  Tإحصائيا لصاحل اعاختبارات البعدية يف مجي  اعاختبارات قيد الدراسة وهذا ما تعرب عنه قيمة 

وهذا ما يدل عن وجود تطور يف مستوي اجهووم املااد . 2.51اجملدولة واملقدرة ب  Tقيم  اكرب من قيمة  عل  التوايل وهي2.32
لد  أفراد اجملموعة التوريبية  ويعزو الباحث سبب هذا التطور يف اجملموعة التوريبية  إىل تأثري  الوحدات التدريبية املقرتحة لصفة 

 .السرعة
 . ومنه نستنتج صحة الفرضية الثانية  

توجد فروق دالة إحصائيا يف اعاختبار  من خالل فرضية البحث الثانية اليت تشري اىل انه :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة -
 .البعدي بني اجملموعة التوريبية واجملموعة الاابطة ولصاحل اجملموعة التوريبية

احلسايب و اعاحنراف املعياري لنتائج اعاختبارات البعدية و قيمة ت احملسوبة للموموعتني الاابطة  يبني املتوسط (:1)الجدول رقم 
 1.81= اجلدولية T و(. 15=  2-ن) درجة احلرية. و التوريبية

درجة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
 الحرية

T 
المحسو 

 بة

مستوى 
 الداللة

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تحمل السرعة 
 م211جري 

 دال 1.11 4.23 11 1.12 22.1 1.11 21.8

الجري بالكرة 
م 21لمسافة 

 .ذهابا وإيابا

 دال 11 1.33 11.32 1.41 12.49

الجري بالكرة بين 
 قوائم11

 دال 3.27 1.62 19.2 1.19 24.4

اخلاص باعاختبارات البعدية بدعالة الفروق بني اجملموعة الاابطة والتوريبية يف القياس البعد  للهووم املااد ( 0)يتاح من اجلدول 
احملسوبة يف مجي  اعاختبارات  Tأن هناك فروق ذات دعالة إحصائية لصاحل اجملموعة التوريبية عن اجملموعة الاابطة، إذ كانت قيمة 

مما يدل عن وجود فروق دالة إحصائيا ولصاحل اجملموعة التوريبية وهذا ما يفسر  ( 1.81)اجملدولة  Tرب من قيمة قيد الدراسة اك
 .جناح الوحدات التدريبية املقرتحة لصفة السرعة يف رف  مستو  اجهووم املااد لد  اجملموعة التوريبية 
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أن ( 0- 2 -3)نتائج اختبار الفرضية األساسية يتبني من اجلداول يف ضوء النتائج املتوصل إليها ومن : مناقشة الفرضية العامة
للوحدات التدريبية املقرتحة لصفة السرعة فاعلية يف رف  مستو  اجهووم املااد لدي عيينة البحث، وأن هناك فروق ذات دعالة 

وعة التوريبية، املنفذة للوحدات التدريبية إحصائية بني اجملموعة التوريبية واجملموعة الاابطة يف القياس البعدي وكان لصاحل اجملم
عبد القادر ناصر ودراسة أونادي جميد واليت كانت نتائوهما تشري اىل اتساع جمال  املقرتحة يف صفة السرعة وهذا ما يتفق م  دراسة

الوصول إىل جمموعة من و  .اعاختالف يف املتطلبات بني معظم مراكز اللعب يف القدرات البدنية األصلية القوة، السرعة، التحمل
 .، و معرفة العالقة الكامنة بني صفة قوة السرعة وتنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية"قوة السرعة"احلقائق حول حتاري بدين فيما خيص 

ااد للوحدات التدريبية املقرتحة لصفة السرعة تأثري عل  رف  مستو  اجهووم امل)من خالل ما تقدم ميكننا القول ان الفرضية العامة 
 .قد حتققت( لدي عاع ي كرة القدم

 
 .يف ضوء اعاستنتاجات السابقة نقرتح التوصيات التالية: التوصيات والفرضيات المستقبلية

 .ضرورة اعاهتمام بتطوير صفة السرعة لد  عاع ي كرة القدم الشباب -
 .إجراء دراسات مشاهبة جهذه الدراسة يف خمتلف الصفات البدنية اعاخر  -
ضرورة اعاهتمام بالصفات البدنية وتطويرها خالل املوسم التدري ي من اجل رف  قدرات الالعبني من مجي  النواحي البدنية   -

 .واملهارية واخلططية
 . ضرورة التدرب عل  اجهووم املااد من اجل استخدامه يف بعض املباريات احلامسة -
 

 :قائمة المراجع
، كلية الرتبية الرياضية للبنني، جامعة 8، ط(النظرية والتطبيق)هاري لالع ي كرة القدماإلعداد امل: حسن السيد أبو عبده -

 .2515اإلسكندرية، 
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، 1؛ ط"اعاجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم:"حسن السيد أبو عبده -

 .2551:مصر
حيازة الكرة واجهووم السري  يف تطوير ودقة األداء اخلططي لالع ي الدوري املمتاز بكرة القدم، تأثري مترينات : ضياء ناجي عبود -

 .2510، جامعة بغداد، 24جملة كلية الرتبية الرياضية، العدد الراب  ، اجمللد 
ة القدم فئة الناشئني،اجمللد تأثري مترينات السرعة احلركية يف بعض املهارات األساسية لالع ي كر : عاطف عبد اخلالق امحد وآخرون -

 .2512،كلية الرتبية الرياضية جامعة تكريت، العراق، 34، العدد 15
تأثري التحاري البدين العام يف الرف  من بعض القدرات البدنية واملهارية لد  عاع ي كرة القدم، أطروحة لنيل شهادة : عطاب براهيم -

 .2512، 3الدكتوراه، جامعة اجلزائر
تأثري صفة قوة السرعة عل  فعالية تنفيذ اللقطات التكنوتكتيكية لد  عاع ي كرة القدم، رسالة لنيل شهادة : اديجميد أون -

 .3،8255املاجستري، جامعة اجلزائر
-32، ص 2550، مصر، 1أسس اختيار الناشئني يف كرة القدم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط: حممد حازم أبو يوسف -
30. 
، دار الوفاء لدنيا 1فاعلية اعاداء اخلططي اجهوومي يف كرة القدم ومستو  اعاجناز يف املباريات، ط: اروق يوسف صاحلحممد ف -

 .2511الطباعة والنشر، اعاسكندرية، 
ا ، دار الوفاء لدني1فاعلية األداء اخلططي اجهوومي يف كرة القدم ومستو  اعاجناز يف املباريات، ط: حممد فاروق يوسف صاحل -

 .2511الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 
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تأثري واجبات مراكز اللعب وخطوطه الدفاعية والوسط واجهوومية يف إحداث التباين يف املتطلبات البدنية : ناصر عبد القادر -
 .3،2551واملهارية لالع ي كرة القدم، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة اجلزائر

مهارية يف تطوير حتمل السرعة اخلاصة باألداء احلركي واملهاري لالع ي كرة القدم،  –أثر متارين بدنية : شمرينبيل خليل إبراهيم ال -
 .2510جملة كلية الرتبية الرياضية، العدد الثاين، اجمللد الساب ، بغداد،

 .2554ب للنشر،القاهرة، مصر،، مركز الكتا1تطوير اداء املهارات اللهوومية يف مناطق اللعب املختلفة،ط: هاشم ياسر حسن -
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 تدريب الناشئين على ضوء المواءمة الرياضية النخبوية(17
 (سنة 14-11) بحث متمحور حول التوجيه واالنتقاء الرياضي للفئة العمرية

 (.دراسة ميدانية لمدربي فرق رابطة الجزائر أللعاب القوى)
 .علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة جيول ايت وازو حمند وعمر     قسم.ا

 : الملخص
الناشئني الرياضيني يف رياضة العاب القو  إىل املستويات الرياضية النخبوية،إذا  هتدف هذه الدراسة إىل معرفة كيفية وصول

ءم م   مراحل منوه واستعداداته وقدراته أمكن يف البداية يف توجيه واختيار الناشئ إىل نوع النشاط الرياضي التخصصي الذي يتال
 وميوله املختلفة وفق األسس واملعايري واحملددات العلمية اليت تتأثر بعمليات التدريب واملمارسة والتطوير بتلك اعاستعدادات والقدرات

لباحث يف هذه الدراسة عل  املختلفة بطريقة فعالة متكن الرياضي من حتقيق التقدم املستمر يف نشاطه الرياضي ، وعليه اعتمد ا
مدربا ينشطون عل  مستو  فرق ونوادي رابطة اجلزائر أللعاب القو  اليت مت  35املنهج الوصفي التحليلي عل  عينة متكونة من 

ئج املتوصل اختيارها بالطريقة العشوائية،وعاجناز حبثنا هذا استعملنا استمارات اعاستبيان والوسائل اإلحصائية املناسبة ، ومن أهم النتا
إليها يف هذه الدراسة أن تدريب الناشئني الرياضيني يف رياضة العاب القو  عا يتالءم م  متطلبات النشاط الرياضي التخصصي 

من خالل عملييت التوجيه واعانتقاء وبالتايل عدم الوصول هبم إىل املستويات ( القابليات -امليول -القدرات –اعاستعدادات )
 . الرياضية النخبوية
 .العاب القو  -التوجيه واعانتقاء –الرياضة النخبوية  –املواءمة  -تدريب الناشئني :الكلمات الدالة

 
Abstract 

The purpose of this study consists in being aware of the way how beginner athletes may 

reach  further advanced levels (elite levels).  
Indeed, the beginner athlete is first oriented and selected for the type of specialized sport 

practice which does correspond to his growth steps, predispositions, abilities , as well as his 

several tendencies, according to scientific principles and standards having an impact on 
coaching, practicing and improving these several predispositions and abilities in an efficient 

way, as to enable the athlete to continuously progress within his sport practice.  
Therefore, the study has been conducted through a descriptive analyt ic method, on a 30-

coaches' sample working at several teams and clubs of the Algerian Athletics League, selected 

in an anarchic way. For the sake of this study, we have used surveys and suitable statistical 
tools. At the end, the achieved results were as following: in Algeria, beginner athletes' coaching 

doesn't correspond to the requirements of specialized sport practice (predispositions, abilities, 
tendencies...) based on orientation and selective process; consequently, they aren't able to reach 
an advanced level (elite level). 

Key words: beginner athletes' coaching - sport elite level- orientation and selection- athletics.  

 
 .مقدمة. 1

إن التدريب الرياضي يسع  دائما للوصول بالرياضي إىل أرق  املستويات وهذا عل  حساب عدة مراحل طويلة األمد واليت 
رياضي وقت كبري جدا للوصول إىل النواح والفوز، جهذا كان عل  املدربني أن حيصلوا عل  املادة اخلامة اليت هي تأخذ من حياة ال

الناشئ يف سن مبكرة كي يتسىن جهم الوقت الكايف لتشكيل هذه املادة  يف املستقبل والوصول إىل ما يطمحون إليه و إن اختيار 
يكون وفق قدراته واستعداداته وقابلياته من الطفولة أمر بالغ األمهية يف بلوغ املستويات الناشئ ملمارسة النشاط الرياضي املناسب 

ومن الصعوبة حتقيق املستويات العليا دون التدريب منذ الصغر، العليا ،وذلك مبراعاة مراحل وخصائص منوه ومتابعة تكوينه الرياضي 
عد مرتوكا بالصدفة ، بل أصبحت عملية اعاختيار عملية جها أسس علمية  وان اختيار الناشئ وتوجيهه يف رياضة العاب القو  مل ي
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أمكن التوصل إليها نتيوة اجلهود املايئة آلراء وحبوث املختصني يف هذا اجملال، وإذا اسرتشد املدرب باألسلوب العلمي يف انتقاء 
 .از يف املستقبل وتوجيه الرياضيني سوف يساعده ذلك يف تطوير املستو  واعارتقاء مبستو  اعاجن

أما يف اجلزائر فتعد عملية التوجيه واعانتقاء من املوضوعات اليت عا تلق  اعاهتمام الكبري من املختصني يف جمال التدريب  
إن القدرة عل  اعانتصارات وحتقيق النتائج ( " veineck)بالرغم من توفر طاقات شبا نية هائلة كما ونوعا حيث يقول فاينك 

يتوقف عل  احلصول عل  أعل  مستو  ممكن من القدرات البدنية وجيب أن يكون هناك ختطيط منهوي منظم للربامج التدريبية 
 .عل  أسس علمية يف جمال التدريب 

كالوظائف العقلية  ) لناحية البدنية أو الناحية النفسية إن الفروق الفردية املوجودة بني الناشئني يف استعداداهتم اخلاصة سواء من ا
عا تسمح جلمي   الناشئني من حتقيق  النتائج الرياضية املرجوة يف الزمن املتاح يف ( اخل....حركات والسمات الشخصية  -والنفسية

ف املبكر عن تلك اخلصائص تلك الفرتة الفعالة من حياهتم الرياضية ، وبالتايل فمن خالل عمليات اعانتقاء ميكن الكش
واعاستعدادات لد  الناشئني الرياضيني باختيار من تتوفر لديهم الصالحية،وتوجيههم إىل النشاط الرياضي الذي يتناسب م  

 .خصائصهم الفردية واستعداداهتم اخلاصة 
ط الرياضي املمارس ، من أهم مراحل حياة الرياضي مرحلة التكوين واليت تكون يف سن مبكرة حسب اختالف نوع النشا

وحسب اعاحتادية اجلزائرية أللعاب القو  فان تلك املرحلة تبتدئ يف سن التاسعة حسب القوانني الدولية املعمول هبا يف اعاحتاد 
يبتدئ ( le kids Athlétique)باإلضافة إىل املنظومة اجلديدة املنتهوة أعا وهي مشروع ( IAAF)العاملي أللعاب القو  

ا يف سن مبكرة جدا أي ما دون سن التاسعة وتكون هذه املرحلة كعملية استكشافية عامة من اجل إرساء قاعدة الناشئ فيه
 .(32،ص1441مفيت إبراهيم محادة ،(أولية

إن تقدم املستويات الرياضية العالية وصغر سن األبطال يرج  إىل مسامهة التطور العلمي وتطبيق نتائج  البحوث 
لت اختيار الفرد املناسب طبقا لطبيعة  ومتطلبات النشاط الرياضي املمارس لذلك اجته املتخصصون يف األنشطة والدراسات اليت تناو 

الرياضية املختلفة لتحديد املواصفات اخلاصة بكل نشاط عل  حدا واليت تساعد عل  اختيار الناشئ وفق أسس علمية حمددة 
 .للوصول إىل املستويات  الرياضية العالية 

نتقاء والتوجيه عا يقتصران عل  إعداد األبطال ، وإمنا يعين أياا اختيار نوع النشاط الرياضي الذي يتالءم م  الفرد بغرض إن اعا
 (.25، ص1444فيصل العياش ،(.إشباع ميوله ورغباته عند ممارسته

كن أن حندد وصول الناشئ للمستويات مي" وهذا ما يؤكده أمر اهلل امحد الباسطي يف ضوء النتائج العلمية للبحوث يف هذا اجملال 
الرياضية العالية بعدة عوامل جيب توافرها حيث تؤثر عل  مستو  الرياضي للناشئ بطريقة مباشرة ، والبعض اآلخر تؤثر بطريقة غري 

اييس العقلية واجلوانب مباشرة وهي املقاييس املرفولوجية املقاييس الفسيولوجية، والعمر البيولوجي ،املقاييس النفسية والرتبوية ،املق
 (.13، ص1448أمر اهلل الباسطي، " )اعاجتماعية ، املقاييس البدنية واحلس احلركي عاستعداد البدين

عاحظنا يف اآلونة األخرية بان مستو  العاب القو  يف اجلزائر متدهور إذا أن ليست لنا أي ميداليات عاملية ماعدا العداء 
كانية وصول الرياضي للمستويات العالية يف اجملال الرياضي، إذا أمكن منذ البداية انتقاء وتوجيه توفيق خملويف، وهذا راج  إىل إم

الناشئ لنوع النشاط الرياضي التخصصي الذي يتالءم م  استعداداته وميوله والتنبؤ مبد  تأثري عملية التدريب واملمارسة عل  حنو 
وهذه الطريقة ستعمل عل  توفري  الكثري من اإلمكانيات اليت قد تذهب هباء   هذه اعاستعدادات طبقا ملراحل النمو بطريقة فعالة

منثور عندما يكون هناك خطا يف اختيار وتوجيه الناشئ والذي سوف يفاجئ اجلمي  بتوقف مستواه عند حد معني األمر الذي 
ة تواجه الرياضي واملدرب عل  حدا السواء ، سيؤدي إىل هدر الكثري من املال والوقت والنتائج وما قد يرافق ذلك من مشاكل نفسي

 . وبالتايل عدم وصول الرياضي إىل املستو  العايل املطلوب 
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ومن هذا املنطلق أد  بنا إىل التفكري إىل اسرتاتيويات عملية التوجيه واعانتقاء الناشئني وخاصة املوهوبني ، واىل كيف علينا إجياد 
ملالئمة هبا، والتعرف عل  مد  صالحية الناشئ ملمارسة النشاط الرياضي التخصصي وفق هذه الفئة ، وتوجيهها حنو التخصصات ا

 .استعداداته وقدراته وميوله
انطالقا مما سبق ذكره، ومن خالل املسلمات واعاستفسارات والتساؤعات ميكن حتديد مشكلة البحث أو الظاهرة املدروسة عل  

 :النحو التايل
من خالل ( قدرات ، استعدادات، ميول ، قابليات)يتالءم م  متطلبات النشاط الرياضي التخصصي هل تدريب الناشئني يتناسب و 

 عملية التوجيه واعانتقاء للوصول برياضي العاب القو  إىل املستويات العالية ؟
 
 :يلي يهدف هذا البحث إلى ما 
للرياضيني الذين لديهم إمكانية الوصول إىل األداء الرياضي التعرف عل  أمهية اعاستعدادات وقدرات الناشئ يف اعاكتشاف املبكر -

 .رفي  املستو 
 .التوجيه واعانتقاء الرياضي لد  العناصر املوهوبة التعرف عل  أمهية اهتمام املدربني مبراحل النمو أثناء عملية -
 . التعرف عل  مد  تركيز املدربني عل  اجلوانب الوراثية واملكتسبة أثناء عملية والتوجيه واعانتقاء الرياضي  -
 .مد  استعمال برامج واختبارات انتقائية اخلاصة بالناشئني معرفة -
 .الخلفية النظرية .2

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات. 1.2
 :التدريب الرياضي

العمليات التعليمية والتنموية الرتبوية اليت هتدف إىل تنشئة وإعداد الالعبني والفرق الرياضية " ي بأنه يعرف التدريب الرياض
من خالل التخطيط والقيادة التطبيقية امليدانية هبدف حتقيق أعل  مستو  ونتائج ممكنة من الرياضة التخصصية واحلفاظ عليها 

 (.21، ص2551مفيت إبراهيم محادة،".)ألطول فرتة ممكنة 
 : الناشئين

وتندرج هذه السنوات حتت كل من مراحل الطفولة (سنة13-0)هم صغار من اجلنسني،البنني والبنات الذين ترتاوح أعمارهم مابني 
حيي السيد ) سنة 14ومرحلة املراهقة األوىل بداية (سنة 12-11)ومرحلة الطفولة املتأخرة ( 15-8)املتوسطة 
 (. 13،ص2552امساعيل،

 :المواءمة المهنية
يهدف إىل حبث أفال السبل لتحقيق تكيف العامل لعمله،وجهذا فهو يهتم بوض  الشخص املناسب يف املكان املناسب ،وتتم  

انه  مواءمة بني   اعاختيار املهين،التوجيه املهين،التدريب املهين،:عملية املواءمة بني العامل وعمله عن طريق حتديد اإلجراءات أمهها 
عبد الفتاح حممد . )امل وعمله مبا يناسب ما لديه من قدرات وذكاء وإمكانياته ومساته واهتماماته وميوله ومستو  الطموحالع

 (.01،1444ويدار،
 :الرياضة النخبوية 

هي الرياضة اليت تتعلق بتكفل باملواهب الرياضية وانتقائها عل  أسس ومقومات ختدم الرياضة الوطنية ، بعد اختيار 
اصر اليت قد حتقق نتائج عالية ، تفعلها يف ظروف تسمح جها بالتحاري املالئم لتحسني األداء وحتقيق النواح الرياضي العايل العن

 (.2511جويلية  11املؤرخ يف -84-4املرسوم التنفيذي رقم .)لكوهنم يتمتعون مبؤشرات جتعل أدائهم ارقي يف نشاط رياضي معني
 :التوجيه
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اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد عل  أن يفهم نفسه ويفهم مشاكله وان يستغل بيئته من  فهو يعين مبوموعة من
قدرات واستعدادات فيحدد أهدافا تتفق م  ظروف بيئته، مث خيتار الطريق احملقق جهذه األهداف حبكمة وتعقل ، فالتوجيه عملية 

م أنفسهم وإدراك املشكالت اليت يعانون منها  واعانتفاع بقدراهتم إنسانية تتامن جمموعة من اخلدمات اليت تقدم لألفراد عل  فه
 (.02،ص1441عبد احلميد مرسي،)ومواهبهم يف التغلب عل  املشكالت اليت تواجههم 

 :االنتقاء الرياضي
  يدل اعانتقاء الرياضي عل  اكتشاف القدرات احلركية واخلصائص الفسيولوجية اليت يتميز هبا" وعن قاسم حسن حسني 

كل فرد مث توجيهه ملمارسة نوع  معني من الفعاليات واأللعاب الرياضية حبيث تتالءم م  ما مييزهم  من قدرات واستعدادات للوصول 
 (.414، ص1448قاسم حسن حسني، )هبم إىل املستويات املطلوبة م  اعاقتصاد يف الوقت واجلهد 

 :العاب القوى 
رياضة يتنافس فيها الرياضيون يف مسابقات اجلري واملشي و والرمي ،وتتكون مسابقات أهنا " عرفها أمني أنور اخلويل وأشار

املامار من سباقات يف اجلري واملشي ملختلف املسافات ،واملسابقات امليدانية و مباريات يف الوثب أو الرمي ،وميكن أن يقام 
أمني أنور )للرجال والنساء بشكل منفصل يف اللقاءات املامار وامليدان يف صاعات مغلقة أو يف اجهواء الطلق ويتنافس فيها 

 .(15ص ،2554اخلويل،
 .الدراسات السابقة والمشابهة. 2.2

 (:2119)دراسة بن شرنين عبد الحميد  -
بعنوان حماولة لتحديد معايري وحمددات التوجيه الرياضي القاعدي ملختلف األنشطة البدنية والرياضية حسب أراء  

ماهي أهم احملددات واملعايري اليت نستطي  اعاعتماد :،واليت طرحت فيه اإلشكالية التالية(سنة12-15)فئة السنية املختصني فيها لل
عليها التوجيه الرياضي القاعدي فيما خيصص اجلانب البدين والعقلي والنفسي،واعتمد الباحث عل  املنهج الوصفي التحليلي،حيث 

حيث توصلت الدراسة إىل أن ( تيزي وزو –البليدة  -بومرداس)عايات اجلزائر متخصص عل  و  125تكونت عينة الدراسة من 
 . التوجيه الرياضي القاعدي جيب أن تعتمد عل  جمموعة من املعايري واحملددات العقلية والبدنية والنفسية

  (:2119)دراسة شهات مراد  -
واملكتسبة ومد  انعكاساهتا عل  األداء الرياضي رفي  بعنوان عملية اعانتقاء والتوجيه الرياضي بني اإلمكانيات الفطرية 

هل لعملية التوجيه واعانتقاء الرياضي دور يف اكتشاف املواهب الرياضية بفال بطارية :املستو ،واليت طرحت فيه اإلشكالية التالية 
 01ت عينة البحث من اختبارات اليت تنعكس باإلجياب عل  األداء الرياضي،واعتمد الباحث عل  املنهج الوصفي وتكون

مدربا،حيث توصلت الدراسة عل  ضرورة اعاعتماد عل  نتائج اعاختبارات يف توجيه الرياضيني حنو التخصصات اليت تليق 
تها بإمكانياهتم البدنية والفزيولوجية واحلركية وعل  املدربني األخذ بعني اعاعتبار مبدأ الفروق الفردية يف القدرات واعاستعدادات وعالق

 .ألمناط اجلسمية اليت تتالءم م  التخصصات الرياضيةبا
 (:2118)دراسة عبروس شريف  -

هل يعتمد املدرب يف :بعنوان أسلوب املدربني يف اعانتقاء والتوجيه يف ميدان كرة القدم،واليت طرحت فيه اإلشكالية التالية 
سنة عل  اجلانب البدين واملهاري والنفسي لالعبني  14ات اقل من عملية التوجيه واعانتقاء لالع ي كرة القدم يف النوادي اجلزائرية لفئ

مدربا ، حيث توصلت الدراسة إىل أن معظم املدربني  15واعتمد الباحث عل  املنهج الوصفي،حيث تكونت عينة الدراسة عل  
  استعدادات الالعبني وقدراهتم البدنية عل  علم بطرق لطرق اعانتقاء وان عملية انتقاء الالعبني يف املراحل األوىل متكننا التعرف عل

ومعظم يرون أن اعانتقاء يكون عن طريق اعاختبارات والقياسات ، وجيب األخذ بعني اعاعتبار مببدأ الفروق الفردية وان عملية 
 .اعانتقاء يف كرة القدم تتم مبشاركة أخصائيني وأشخاص مؤهلني للوصول بالفرد الرياضي إىل املستو  العايل 
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 .المنهجية .3
 :المنهج المتبع -

وقد اعتمدنا يف حبثنا هذا عل  املنهج الوصفي التحليلي، وهذا املنهج يرتبط بوصف حتليلي ملركبات الواق  الذي يقوم به 
ية، الباحث ويعتمد عل  استقراء أجزاء املوضوع املدروس وقياس اعارتباطات القائمة هبذه األجزاء باستعمال أرقام وبيانات، إحصائ

فهو األنسب إلبراز أمهية التوجيه واعانتقاء الرياضي الصحيح والسليم املبين عل  العوامل واحملددات العلمية لد  مدريب ألعاب القو  
 .وإبراز انعكاساهتا عل  األداء الرياضي الرفي  املستو ، كما ميكننا الوقوف عل  الوقائ  املختلفة اليت تتصل مبوضوع البحث

 :االستطالعيةالدراسة  -
تعد الدراسة اعاستطالعية جتربة مصغرة للتوربة األساسية، وجيب أن تتوافر فيها الشروط نفسها والظروف اليت تكون فيها 

 (.40، ص1484ناجي قيس،بسطوسي امحد ،. )التوربة األساسية ما إن أمكن ذلك حىت ميكن األخذ بنتائوها
، نادي CRC)) نادي الشراقة: م  مدريب الفرق التالية 2514مارس 50إىل 52لذلك قمنا بإجراء الدراسة اعاستطالعية من

 USM) .)، ونادي سيدي أحممد ASSN))الشرطة
 :مجاالت البحث  -
 :مجتمع وعينة البحث -
 .مدرب ينشطون عل  مستو  فرق ونوادي رابطة اجلزائر أللعاب القو  234يتكون جمتم  البحث من  :مجتمع البحث -
 :كيفية اختيارهاعينة البحث و -

من املعدل % 15مدربا فقمنا بأخذ نسبة  30مت اختيار لعينة البحث بطريقة احتمالية عشوائية وتتكون هذه العينة من
دايل : نوادي بطريقة احتمالية وهي كالتايل 15نادي ومت اختيار  08العام للمدربني عل  املستو  اجلزائر العاصمة موزعني عل  

واجملم  النفطي  ((ASSN ونادي الشرطة ((CRCوالشراقة ( CAB) باإلضافة  إىل كل من براقي ((NRDIبراهيم 
(GSP)  ونادي القبةCAMA)) ونادي اجلزائر العاصمةUSU))وناديا بن عكنون JSMBA))و((ESBA  ونادي

با للناشئني من نوادي مدر  35مدربني من كل نادي ومت احلصول يف األخري عل  عينة  3 مت اختيارو . OSM))سيدي أحممد 
 .ومجعيات رابطة اجلزائر أللعاب القو 

 :مجاالت البحث -
 :المجال المكاني 

جويلية باجلزائر العاصمة  ومت توزي  اعاستبيان عل  خمتلف فرق 0متت الدراسة عل  مستو  ملحق التدريب للمركب اعاومل ي
 .ومجعيات ونوادي رابطة اجلزائر أللعاب القو 

 
 : المجال الزمني -

مدرب ينشطون عل  مستو  فرق ونوادي رابطة اجلزائر  35بالنسبة للوانب التطبيقي مت توزي  اعاستبيان عل  عينة 
 2017 .أللعاب القو  يف الفرتة املمتدة بني شهر افريل إىل شهر ماي

 :دوات وتقنيات البحثا -
 :االستبيان-

ترسل إىل األشخاص املعنيني بإعداد جمموعة من األسئلة املغلقة واملفتوحة يتم تقدمي اعاستبيان عل  شكل استمارة، و 
جملموعة من املدربني، ويف حبثنا هذا كان لدينا استبيان واحد موجه إىل املدربني يف ألعاب القو  يتامن جمموعة من األسئلة املغلقة 

 .املفتوحة
 :المعالجة اإلحصائية
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الغرض من الدراسة امليدانية هو حماولة اإلجابة عل  التساؤعات اليت طرحت يف اإلشكالية باإلضافة إىل اختبار الفرضيات 
 (.(spssبربنامج  2كا  اختبار: اليت وضعناها سابقا وقصد حتقيق هذا الغرض استعملنا الوسائل اإلحصائية جلم  املعلومات وهي 

 .عرض وتحليل النتائج .4
أثناء عملية توجيه وانتقاء عل  العوامل الوراثية أم العوامل املكتسبة معرفة ما إذا كان املدربني يعتمدون يوضح  :1رقمالجدول 
 .الناشئني 

يف ( سنة 12- 11)عملية توجيه وانتقاء للناشئني بان وجدنا أن نسبة املدربني الذين أجابوا ( 1)من خالل اجلدول رقم 
، أما نسبة املدربني الذين أجابوا بان %04بنسبة تقدر ب ( مراعاة النمط اجليين)ألعاب القو  يكون عل  أساس العوامل الوراثية 

بنسبة ( ، التغذية، اعاسرتجاعيولالتدريب، التوجيه األسري، امل)عملية توجيه وانتقاء الناشئني يكون عل  أساس العوامل املكتسبة 
فكانت قيمة   2وملعرفة  مد  تطابق أو اختالف هذه النتائج املتعلقة بالتكرارات املسولة  قمنا حبساب اختبار كا%. 23ر ب دتق
احملسوبة أكرب من مستو  الدعالة،والدعالة 2وعند مطابقتها م  مستو  الدعالة، وجدنا أن كا( 5.03)احملسوبة تقدر ب 2كا

وعليه نقول أنه عا توجد فروق ذات دعالة ( 51)باعتبار درجة احلرية( 5.50)أكرب من مستو  الدعالة ( 5.210)اإلحصائية
مراعاة النمط )إحصائية إذ أن األغلبية من املدربني يعتمدون أثناء عملية توجيه وانتقاء الناشئني يف ألعاب القو  عل  العوامل الوراثية 

  .اخل....نوع األلياف العالية ، البنية املرفولوجيةاعاعتماد عل  (اجليين
 .يوضح يف أي سنة تتم عملية اعانتقاء اخلاص يف رياضة ألعاب القو  (:2)الجدول رقم 

 
- 11وجدنا أن نسبة املدربني الذين أجابوا بأن السن املالئم للتوجيه للرياضي يكون يف سن ( 2)من خالل اجلدول رقم

 -4أما سن% 31سنة تقدر ب  10أما نسبة املدربني الذين أجابوا بأن السن املناسب للتوجيه الرياضي هو% 13سنة وهي  12
ي،وملعرفة ما تطابق أو اختالف هذه النتائج املتعلقة بالتكرارات املسولة قمنا حبساب سنوات فلم يعتربوه مالئما للتوجيه الرياض 15
أكرب من مستو  الدعالة، أما 2وعند مطابقتها م  مستو  الدعالة وجدنا أن ك18,20احملسوبة تقدر ب 2فكانت قيمة كا2كا

                            
 اإلحصاء

                       اإلجابة

النسبة  التكرار
 املئوية

                                                               2كا
 احملسوبة

مستو  
 الدعالة

الدعالة     درجة احلرية
 اإلحصائية

 5.201 1 5.50 5.03 04 14 العوامل الوراثية 1ج
 23 13 العوامل   املكتسبة          2ج

 155 35 اجملموع            

                           
 األجوبة 

 اإلحصاء

 سنة فما فوق 10 سنة 12- 11 سنوات 15 -4 

 11 14 5 التكرارات
 %34 %13 %5 النسب املئوية

 \ 18,20 \ احملسوبة 2كا
 \ 5.50 \ مستو  الدعالة
 \ 2 \ درجة احلرية

 \ 5.122 \ الدعالة اإلحصائية
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قول أنه عا توجد فروق ذات دعالة إحصائية إذن أن وعليه ن( 2)باعتبار درجة احلرية( 5.50)أكرب من  5.122الدعالة اإلحصائية 
 .يف رياضة ألعاب القو   )سنة 12- 11(يكون من التوجيه الرياضي األغلبية من املدربني وافقوا عل  أن السن املناسب لعملية 

 .ألعاب القو رياضة حماولة معرفة العوامل األساسية املنتهوة خالل عملية توجيه وانتقاء الناشئني يف  يوضح :3الجدول رقم 
 

 :المعطيات األنتروبومترية
وملعرفة مد  % 14وجدنا أن نسبة املدربني الذين يستعينون باملعطيات األنرتبومرتية تقدر ب ( 3)من خالل اجلدول رقم 

وعند مطابقتها م  مستو   2.13احملسوبة  2تطابق أو اختالف هذه النتائج املتعلقة بالتكرارات املسولة قمنا حبساب اختبار كا
، وعليه (3)باعتبار درجة احلرية( 5.50)أكرب من( 5.122)أكرب من مستو  الدعالة، والدعالة اإلحصائية2الدعالة وجدنا أن كا

ية خالل عملية نقول أنه ليس هناك فروق ذات دعالة إحصائية إذ أن بعض املدربني فقط يلوئون إىل اعاستعانة باملعطيات األنرتبومرت 
 .التوجيه واعانتقاء

 :شروط اللياقة البدنية
% 32وجدنا أن نسبة املدربني الذين يأخذون بعني اعاعتبار املعطيات اللياقة البدنية تقدر ب ( 3)من خالل اجلدول رقم

احملسوبة  2انت قيمة كافك 2وملعرفة مد  تطابق أو اختالف هذه النتائج املتعلقة بالتكرارات املسولة قمنا حبساب اختبار كا
أكرب من (5.518)والدعالة اإلحصائية . أكرب من مستو  الدعالة2وعند مطابقتها م  مستو  الدعالة وجدنا أن كا( 3.333)
وعليه نقول أنه ليس هناك فروق ذات دعالة إحصائية إذ أن بعض املدربني فقط يلوئون إىل اللياقة (3)باعتبار درجة احلرية( 5.50)

 .خالل عملية التوجيه واعانتقاء الرياضي يف ألعاب القو البدنية 
 :ـ المعطيات التقنية الحركية

% 34وجدنا أن نسبة املدربني الذين يأخذون بعني اعاعتبار املعطيات التقنية احلركية تقدر بـ( 3)من خالل اجلدول رقم
احملسوبة تقدر بـ  2فكانت قيمة كا2قمنا حبساب اختبار كا وملعرفة مد  تطابق أو اختالف هذه النتائج املتعلقة بالتكرارات املسولة

( 5.50)أقل من  5.553أكرب من مستو  الدعالة، والدعالة اإلحصائية 2وعند مطابقتها م  مستو  الدعالة وجدنا أن كا 8.03
معطيات تقنية حركية خالل وعليه نقول أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية إذ أن املدربني يلوئون إىل ( 3)باعتبار درجة احلرية 
 .عملية التوجيه واعانتقاء

 :ـ عوامل أخرى 
وملعرفة مد  تطابق أو % 12وجدنا أن نسبة املدربني الذين أجابوا بعوامل أخر  تقدر بـ (3)من خالل اجلدول رقم 

وعند مطابقتها  2.85وبة تقدر احملس 2فكانت قيمة كا 2اختالف هذه النتائج املتعلقة بالتكرارات املسولة قمنا حبساب اختبار كا
( 3)باعتبار درجة احلرية( 5.50)أقل من 5.528مستو  الدعالة، والدعالة اإلحصائية  منأكرب 2م  مستو  الدعالة وجدنا أن كا

األجوبة اإلحصاء                   
    

العوامل  التقنية احلركية اللياقة البدنية املعطيات األنرتوبومرتية
 األخر 

 4 23 25 11 التكرارات
 %12 %34 %32 %14 النسب املئوية

 2.85 8.03 3.33 2.13 احملسوبة 2كا
 5.50 مستو  الدعالة
 3 3 3 3 درجة احلرية

 5.528 5.553 5.518 5.122 الدعالة اإلحصائية
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املعطيات : وعليه نقول أنه ليس هناك فروق ذات دعالة إحصائية، إذ أن بعض املدربني حتدثوا عن املعطيات األخر  مثل
 .واملعطيات النفسية واعاجتماعية وغريها من املعطيات اليت ميكن إدراجها يف عملية التوجيه واعانتقاء.ية،املرفولوجية الذاتيةالفسيولوج

حماولة معرفة ما إذا كان املدربني يستعملون الطريقة احلديثة أو القدمية يف عملية التوجيه واعانتقاء يف العاب  يوضح 4الجدول رقم 
 .القو 

اإلحصاء     األجوبة             
  

 مقابالت ودية ألعاب تنافسية بطارية اختبارات طريقة املالحظة

 4 25 12 11 التكرارات
 %11 %30 %21 %28 النسب املئوية

 2.85 3.33 20, 1 0,13 احملسوبة 2كـ
 0.05 مستو  الدعالة
 3 3 3 3 درجة احلرية

 5.528 5.518 5.551 5.410 الدعالة اإلحصائية
 

أما الذين  %28وجدنا أن نسبة املدربني يستعملون طريقة املالحظة فقط حيث تقدر بنسبة ( 2)من خالل اجلدول رقم 
فقط %11ونسبة%30،أما الذين يلوئون إىل األلعاب التنافسية فهي األغلبية بنسبة %21يستعملون بطارية اختبارات فتقدر بنسبة 

 .بني الناشئنييعتمدون عل  املقابالت الودية 
بالنسبة لطريقة املالحظة 2وملعرفة مد  تطابق واختالف هذه النتائج املتعلقة بالتكرارات املسولة قمنا حبساب اختباركا

أكرب من مستو  الدعالة أما الدعالة اإلحصائية 2وعند مطابقتها م  مستو  الدعالة وجدنا أن كا( 0,13)احملسوبة 2فكانت قيمة كا
وعليه نقول أنه ليست هناك فروق ذات دعالة إحصائية فهناك من يعتمد عل  ( 53)ودرجة احلرية ( 5.50) أكرب من( 5.410)

 .طريقة املالحظة
وعند  1,20احملسوبة تقدر ب 2فكانت قيمة كا2أما طريقة إجراء بطارية اختبارات فقمنا كذلك حبساب اختبار كا 

ودرجة ( 5.50)أصغر من ( 5.551)مستو  الدعالة أما الدعالة اإلحصائية أكرب من  2مطابقتها م  مستو  الدعالة وجدنا أن كا
 .، وعليه نقول أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية ( 3)احلرية 

وعند مطابقتها ( 3.33)احملسوبة هي 2فكانت قيمة كا2أما طريقة إجراء متارين وألعاب تنافسية فقمنا حبساب اختبار كا
، ( 3)ودرجة احلرية ( 5.50)أكرب من ( 5.518)أكربمن مستو  الدعالة،أما الدعالة اإلحصائية 2ام  مستو  الدعالة وجدنا أن ك

 .وعليه نقول أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية 
( 2.85)احملسوبة تقدر ب  2فكانت قيمة كا2وبالنسبة لطريقة إجراء مقابالت ودية بني الناشئني فقمنا كذلك حبساب قيمة كا

( 5.50)أصغر من ( 5.528)أكرب من مستو  الدعالة ، أما الدعالة اإلحصائية 2م  مستو  الدعالة وجدنا  أن كاوعند مطابقتها 
  .وعليه نقول أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية (. 53)ودرجة احلرية 

  .خالصة
متطلبات النشاط الرياضي  تشري نتائج الدراسة إىل أن تدريب الناشئني يف اجلزائر يف رياضة العاب القو  عا يتناسب م 

من خالل عملية التوجيه واعانتقاء والدليل عل  ذلك غياب هؤعاء الناشئني ( اعاستعدادات  القدرات، امليول، والقابليات)التخصصي
ات مستقبال يف رياضة ألعاب القو ، حيث أن معظم النوادي اجلزائرية تفقد املمارسة العلمية والطرق احلديثة وإمهال بعض احملدد

 :والعوامل املؤثرة يف عملية التوجيه واعانتقاء منها
 .اعاستعدادات الفطرية أوالوراثية اليت جها أمهية قصو  يف عملية التوجيه واعانتقاء الرياضي*
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( ســنة 12 -11)عـدم اعاهتمـام مبرحلــة الطفولـة ومراحــل التكـوين الرياضـي وعلــ  املـدربني معرفــة خصـائص هـذه املرحلــة النفسـية
 تها بطبيعة النشاط الرياضي التخصص املوجه إليهومالئم

 .عدم مراعاة الفروق الفردية بني الناشئني* 
 .عاعتماد عل  اعاختبارات املخربية وامليدانية واملتابعة الطبية للرياضيني وهي فرصة للظهور والتنبؤ مبستقبلهم عدم ا* 
 .عدم مراعاة مراحل وخصائص النمو لد  الناشئ*
 .السن املناسب عاختيار وتوجيه الناشئني حسب ختصصاهتم املالئمةعدم مراعاة * 
 :عدم مراعاة وتطبيق احملددات والعوامل املبنية أثناء عملية التوجيه واعانتقاء الرياضي ومنها* 

 .الفرتة احلساسة للنمو( العمر الزمين والعمر البيولوجي)احملددات البيولوجية 
 (.، الوزن، قياس املعطيات، الصدرالطول)احملددات  األنرتوبومرتية 

 (السمات الشخصية، امليول، القدرات العقلية، املزاج، اعاجتاهات)احملددات النفسية
 (.السرعة، القوة العالية، التحمل الدوري التنفسي، التوازن، الرشاقة، التحمل اجهوائي)احملددات البدنية

 .ةعدم مراعاة العوامل اعاجتماعية والبيئية والثقافي* 
نقص املتابعة من طرف املسؤولني واإلداريني بعدم وجود سياسات وميزانية تدعم هذه الفئات وحتفيزها عل  اعاستمرارية وحتقيق *

 .النتائج
نقص املراكز التكوينية اخلاصة بالتوجيه واعانتقاء واليت تتوفر عل  وسائل والتقنيات واإلمكانيات املادية واملعنوية واليت تسمح *

 .مبمارسة الرياضة،ويف نفس الوقت إنشاء متوسطات وثانويات رياضية وحىت إبتدائيات رياضة إذا أمكن ذلك
 .إمهال اجلانب النفسي جهذه الفئات بعدم وجود أخصائي نفساين يهتم هبا عل  مستو  النوادي*

ر العاصمة فقط أي فرق رابطة اجلزائر أللعاب ويبق  هذا اعاستنتاج غري معمم يف كل مناطق الوطن ألننا خصصنا دراستنا يف اجلزائ
القو  فقد ختتلف طرق انتهاج معايري وأسس ومبادئ التوجيه وانتقاء الناشئني يف مناطق أخر  من الوطن حسب قدراهتم 

ل هبذه الفئة إىل واستعداداهتم البدنية والفسيولوجية واملرفولوجية والنفسية واعاجتماعية وعابد من املدربني العمل هبا من أجل الوصو 
 .الرقمية  اتاملستويات العالية وحتقيق اعاجناز 

 
 :قائمة المصادر والمراجع 

 .أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته، اإلسكندرية، منشاة املعارف(. 1448.)أمر اهلل الباسطي
 (.(internet explorer-1.5 free موق  الاغوط النفسية (. 2554.)أمني أنور اخلويل

.، القاهرة ،مكتبة القاهرة1اإلرشاد النفسي الرتبوي واملهين، ط(. 1441.)عبد احلميد مرسي  
 .أصول علم النفس املهين والصناعي وتطبيقاته ،اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية(.1444.)عبد الفتاح حممد ويدار

 .قافة البدنية والرياضية، مستغامن، اجمللة العلمية للث2اعانتقاء الرياضي،ط(.1444.)فيصل العياش
،عمان ، دار الفكر 1املوسوعة البدنية والرياضية الشاملة يف األلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية  ط(.1448.)قاسم حسن حسني

 .العريب
 .،القاهرة،دار الفكر العريب1التدريب الرياضي للونسني من الطفولة إىل املراهقة،ط(.1441.)مفيت إبراهيم محادة

 .،مصر،القاهرة ،دار الفكر العريب2،ط(ختطيط وتطبيق وقيادة)التدريب الرياضي احلديث (.2551.)إبراهيم محادةمفيت 
 س ومبادئ اإلحصاء يف اجملال الرياضي، مطبعة جامعة بغداد، ااعاختبارات والقي(.1484.)ناجي قيس، بسطوسي أمحد
 .داع احلركي،املركز العريب   للنشراملوهبة والرياضة واإلب(.2552.)حيي السيد امساعيل احلاوي
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يف سباقات الرباعي يف ( 13-12)بعنوان حتديد مستويات معيارية عانتقاء التالميذ الناشئني (. 2554)بن سي قدور حبيب 
 .العاب القو ،أطروحة الدكتورة، معهد الرتبية البدنية والرياضية ،جامعة مستغامن 

ولة لتحديد معايري وحمددات التوجيه الرياضي القاعدي ملختلف األنشطة البدنية بعنوان حما(.2554)بن شرنني عبد احلميد 
،أطروحة الدكتورة ،  معهد الرتبية البدنية والرياضية ،جامعة اجلزائر (سنة12-15)والرياضية حسب آراء املختصني فيها للفئة السنية 

53. 
بني اإلمكانيات الفطرية واملكتسبة ومد  انعكاساهتا عل  األداء بعنوان عملية اعانتقاء والتوجيه الرياضي (. 2554)شهات مراد 

 .53الرياضي رفي  املستو ،رسالة  ماجستري، معهد الرتبية البدنية والرياضية ،جامعة اجلزائر 
د الرتبية بعنوان أسلوب املدربني يف اعانتقاء والتوجيه يف ميدان كرة القدم اجلزائرية،رسالة ماجستري،  معه(.2558)عربوس شريف 

 .53البدنية والرياضية ،جامعة اجلزائر 
 .الذي حيدد القانون األساسي للنخبة واملستو  العايل 2554جويلية  11املؤرخ يف  -84-54املرسوم التنفيذي رقم 
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 19تقويم بعض متطلبات األداء التنافسي عند ناشئي كرة اليد ذكور صنف أقل من  (81
 .سنة

سنة بالغرب الجزائري الناشطة باألقسام  81دراسة ميدانية على فرق كرة اليد لصنف أقل من  (8
  –القسم الممتاز؛ القسم األول؛ القسم الثاني )المتقدمة 

 .ماهور باشا مراد.دماهور باشا صبيرة؛ . د؛ فوقية إبراهيم. أ
masterepp2014@gmail.com 

 :الملخص
سنة على  09هدفت الدراسة لتقويم بعض متطلبات األداء التنافسي عند ناشئي كرة اليد صنف أقل من     

وبعض ( األطوال؛األوزان؛ العروض؛ المحيطات)غرار بعض المتطلبات األنتروبومترية الهامة في كرة اليد 
قوة القبضة؛ عضالت الظهر؛ القوة االنفجارية؛ المرونة، )ار الفسيولوجية على غر  -المتطلبات البدنية

النبض قبل البداية وعند نهاية الجهد )ومنه التعرف على المتغيرات الفسيولوجية ( السرعة االنتقالية، التحمل
التمريرة الطولية )و المهارية  )وبعد الراحة، الحد األقصى الستهالك األكسجين، السرعة الهوائية القصوى

 (.دقيقة؛ التنطيط؛ سرعة تردد التمريرال
( 08-01)سنة  09ناشئي كرة اليد ذكور صنف أقل من وهذا من خالل دراسة ميدانية وصفية على      
للتعرف ( القسم الممتاز؛ القسم األول؛ القسم الثاني)بفرق الغرب الجزائري الناشطة باألقسام المتقدمة سنة 

العبا 012حيث شملت عينة بحثنا المقصودة ث هذه المتطلبات، على مدا التقارب فيما بينهم من حي
 19العبا لصنف أقل من  381موزعين على ثالثة أقسام بفرق الغرب الجزائري  من مجتمع بحث يشمل 

 .سنة
 :و توصلت النتائج لما يلي     

تقدمة سنة لفرق الغرب الجزائري الناشطة باألقسام الم 09يوجد تقارب بين ناشئي صنف أقل من  -
إن التقارب   .الفسيولوجية؛ المهارية -من حيث بعض متطلبات األداء التنافسي األنتروبومترية؛ البدنية

بين الناشئين هذه المتطلبات يعكس االهتمام الكبير الذي يوليه مدربو هذا الصنف لهذا النوع من 
ي كال الحالتين الهوائية إن نتائج متوسطات النبض جاءت مصدقة للدراسات النظرية ف   .االختبارات

الالهوائية عند الناشئين باالعتماد على النبض كأهم مؤشر ميداني لتحديد مكونات الحمل التدريبي 
إن ارتفاع النبض األقصى في  اختبار السرعة الهوائية    .واختيار التوقيت الصحيح لتكرار الحمل

القصوى عند بعض الالعبين بسبب تواجد االختبارات في المرحلة التحضيرية أين لم يتسن لهم لتحقيق 
أبرزت النتائج بعض المؤشرات واألرقام التي يمكن للمدربين االعتماد عليها في    - .التكيف الهوائي

  .هم للتخصص من خالل تقويمهم و مقارنة النتائج مع نتائج بحثنااختيار العبيهم وتوجيه
 :الكلمات المفتاحية

 .التقويم؛ متطلبات األداء التنافسي؛ الناشئين، كرة اليد؛ الذكور
 
 

mailto:masterepp2014@gmail.com
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Résumé de l’étude : 
     Notre étude vise l’évaluation de quelques exigences de la performance sportive chez les 
handballeurs moins 19 ans; comme certaines exigences anthropométriques importantes au 
handball (longueurs, poids, ; les largeurs ; les circonférences corporelle), et quelques 
variables physiques-physiologiques (force explosive  des membres supérieurs et inferieurs, 
souplesse, vitesse, endurance), variables physiologiques (pouls avant le début, fin de l'effort 
et du repos, consommation maximale d'oxygène, vitesse aérobie maximale) et variable 
technique (La passe longue, le drible, la vitesse de la passe) . Notre  étude descriptive  a été 
appliquée sur un échantillon de handballeurs u 19 des équipes qui jouent en excellence ; 
nationale 1 ; nationale 02 d’ouest d’Algérie . Aussi on s'est basés sur les résultats du 
questionnaire donné aux entraineurs pour effectuer et enrichir notre problématique  sur le 
terrain. 
        A partir de l'analyse des résultats des tests, on a déduit que : 
- I
l existe une proximité et un  rapprochement entre les jeunes handballeurs de moins de 19 
ans des équipes algériennes qui jouent au divisions avancées en termes de certaines des 
exigences de la performance compétitive anthropomorphiques, physiologiques - physiques; 
techniques. 

- C
ette proximité et ce  rapprochement entre les jeunes handballeurs de moins de 19 ans 
reflète le grand intérêt manifesté par les formateurs de cette catégorie  pour ce type des 
tests. 

     Pour cela, on demande d'appliquer notre étude sur d'autres échantillons et sur 
d'autres notifications variées afin de montrer et faire apparaitre son efficacité dans toutes 
les circonstances et tous les  variables. 

mots clés  
-    l’évaluation ; la performance sportive ; handball ; catégorie u19ans 

 :مقدمة
تعد كرة اليد من األنشطة التنافسية التي تتميز بوجود منافس ايجابي في احتكاك مستمر وعنيف محاوال     

بكل قواه إحباط جميع القضايا الهجومية والدفاعية التي تتم من قبل المنافس، بمعنى أن يحقق الالعب 
ب أن يتم األداء بسرعة في الهدف من األداء في الوقت المحدد وتحت أي ظروف معيقة ألدائه، لذلك يج

المواقف  كلالتحرك و التمرير والتصويب بدرجة عالية من الفاعلية واالنجاز، والمطلوب هو التكيف مع 
، ما (09، صفحة 0996ياسر محمد حسن دبور، )  بتحكم ودقة واقتصاد وسرعة النجاز أفضل النتائج

وتنوع متطلباتها المهارية المطلوب تنفيذها حسب متطلبات الموقف الذي يمر به خالل المنافسة ميزها بتعدد 
إضافة إلى مهارته النفسية والعقلية والجسمية والوظيفية  لتحقيق الهدف، معتمدا في ذلك على قدراته البدنية،
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عل الالعبين في حاالت حركة وتفاعلهم جميعا لتوجيه األداء إلى درجة عالية من اإلنجاز والفعالية، ليج
مستمرة في الهجوم والدفاع بالكرة ومن دونها، وكل هذه العوامل تساعد على تحسين اللياقة الوظيفية وتطوير 
وتنمية الصفات البدنية واكتساب مهارات حركية وفنية وخططية أي المساهمة في التنمية الشاملة و 

 .(3102خالد حمودة، , امل أشرفك)المتكاملة للفرد 
والوصول لهذه المستويات العالية ال ينتج وليد الحظ، بل ينمو ويتطور تدريجيا من خالل التخطيط    

الصحيح لعمليات التدريب الرياضي الممتدة لسنوات طوال تنقسم لمراحل متعددة ترتكز كل منها على 
تطور و  لضمان تقدم  (389، صفحة 0992محمد حسن عالوى، )المرحلة السابقة لها وتتأسس عليها 

التدريب الرياضي ، ف(331، صفحة 3102عامر فاخر شغاتي، )مستمر لمستوى الالعبين في كل رياضة 
الجسمية، البدنية، المهارية، )لمتطلبات األداء التنافسي  هو أفضل وسيلة لضمان التطور المستمر 

قصد االرتقاء بمستوى الرياضيين محترما التسلسل في تحقيق األهداف ( الخططية، النفسية، الذهنية
 .المسطرة في كل تخصص لبلوغ قمة األداء في المنافسة

بالغ األهمية لبلوغ المستويات العالية،  ومما ال شك فيه أن اختيار الفرد للنشاط الرياضي المناسب له أمر   
ذا استرشد المدرب باألسلوب العلمي  حيث لم يعد متروكا للصدفة بل أصبحت عملية ذات أسس علمية، وا 

، 0998أمر اهلل أحمد البساطي، ) في ذلك، سيساعده في تطوير المستوى واالرتقاء باإلنجاز مستقبال
الرياضي للناشئين لخلق قاعدة عريضة، يبدأ تدريبها في السن الذي  التدريب ، حيث يهدف(01صفحة 

عدادهم للتقدم بمستواهم وفقًا لخصائص المرحلة السنية التي  يسمح بتنمية قدراتهم المختلفة وتهيئتهم وا 
، وهذا انطالقا من اكتشاف المواصفات (58صفحة  ،3102خالد حمودة، , كامل أشرف)ينتمون إليها 

االنفعالية والحركية والبيولوجية والمرفولوجية التي يمكن التنبؤ بها في المستقبل في ضوء خصائص 
، 0998أمر اهلل أحمد البساطي، ) ومتطلبات كل نشاط لبلوغ المستوى العالي من االنجاز في المستقبل

سنة من ( 08-01)سنة  09وعلى غرار باقي األصناف األخرى؛ يعد  صنف أقل من  فمثال، (01صفحة 
أهم المراحل العمرية في تكوين العبي كرة اليد باعتبارها مرحلة متخصصة أين يصبح الالعب قادرا على 

تحدث أعظم التغيرات الجوهرية في تحمل التدريبات العنيفة، وأداء متطلبات المباريات والمنافسات، حيث 
التدريب خالل هذه المرحلة، وكما أكدت المراحل السابقة على التدريب الشامل والمتعدد الجوانب، تؤكد هذه 
المرحلة على التمارين والتدريبات المرتبطة بالنشاط الرياضي الممارس كما يزداد حجم وشدة التدريب لتقارب 

الالعب وبنهاية هذه المرحلة يستطيع الرياضي أن يؤدي مختلف المهارات أحمال المنافسات لتطوير قدرة 
محمد جابر بريقع؛ ) المتضمنة للنشاط الممارس بدون أي معوقات في النواحي البدنية والمهارية والخططية

 .(56، صفحة 3110خيرية أحمد السكري، 
 -المنافسات  –القياسات  –االختبارات " التقويم بأنواعه المختلفة بالغة ومن هنا تبرز األهمية ال  

الذي يعتبر الدعامة الرئيسية للتعرف على مدى التطور والتقدم ..." المتابعة –المالحظة  –التدريبات
لمستوى األداء، حيث يالزم جميع مراحل التدريب حتى صار جزءا هاما في النظم والبرامج التدريبية 

، فال يمكن االستدالل على أي تقدم محرز ذون االستناد على برامج تقويم  -%31-جال الرياضي بالم
كمال )مستوى االنجاز لتحديد النقاط اإليجابية والسلبية والتعرف على األسباب والطرق وأسباب العالج 
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؛ كما أن (252، صفحة 3113الدين عباس أبو زيد، الدين عبد الرحمان درويش؛ قدري سيد مرسي؛ عماد 
االختبارات والقياسات في كرة اليد من أكثر وسائل التقويم فعالية إلثارة الالعبين نحو التعلم والتدريب 
للوصول بهم ألعلى المستويات الرياضية، حيث أن إدراك الالعب للمستوى الذي وصل إليه يساعده على 

حيحة ومحاولة تصحيح أي محاولة خاطئة كما تسهم في المقارنة بين تقدم الالعب تثبيت االستجابة الص
كمال الدين عبد الرحمان درويش؛ قدري سيد مرسي؛ عماد الدين عباس أبو زيد، ) نفسه وتقدم الالعبين معا

 .(20، صفحة 3113
 :المشكلة

لما كانت فكرة القياس في كرة اليد تعتمد على تحديد قيم كمية وكيفية تعبر عن مقدار ما يتمتع به     
الالعبون من مستويات في الجوانب البدنية والمهارية والخططية الخاصة باللعبة، أين تعتبر جزءا أساسيا 

بمعرفة معدالت التقدم وتحديد  في خطة تحسين المستوى البدني والمهاري والخططي لالعبي كرة اليد وذلك
 .(38-31، الصفحات 3110كمال عبد الحميد اسماعيل؛ محمد صبحي حسانين، ) نقاط القوة والضعف

وبما أن مستوى األداء في كرة اليد يتأثر بمجموعة من العوامل البيولوجية  بما تتضمنه من عوامل     
ومرفولوجية مؤثرة على مستوى األداء البدني و المهاري والخططي، حيث يرتبط ذلك ارتباطا فسيولوجية 

وثيقا باألحمال التدريبية، وعمليات التكيف المختلفة ألجهزة الجسم وقدرتها على مقاومة التعب، واالستمرار 
كمال درويش؛ عماد الدين عباس؛ سامي محمد علي، )في األداء طوال زمن المباراة  دون هبوط المستوى 

 .(01، صفحة 0998
االرتقاء  هذا ما يفرض على المدرب الناجح االسترشاد باألسلوب العلمي إذا ما أراد تطوير المستوى و   

بدقة باإلنجاز، من خالل العمل على تنمية متطلبات األداء المختلفة عند العبيه انطالقا من تشخيصها 
للتعرف على نقاط الضعف والقوة عند كل العب والتي ستوضح له معالم القوة والضعف عند الفريق ما 

 .يسمح له بالتصنيف الصحيح
صدار الحكم الصحيح لتصنيفهم مقارنة بمستوى     لكن؛ كيف يمكن للمدرب تشخيص مستوى العبيه وا 

ن حصل تطور لدى الالعبين الفرق المنافسة األخرى؟، وكيف سيتم التصرف مع نتائج ا لتقويم؟، فحتى وا 
بعد العملية التدريبية، هل هو كاف للحكم على مستواهم مقارنة بالمستوى الذي تتطلبه المنافسة؟، خاصة 

سنة، و لم يكن  09إذا أراد الدخول بالفريق لمنافسات قوية على غرار منافسة كأس الجزائر لصنف أقل من 
ي يعمل فيه المدرب لالسترشاد بها والقياس عليها، فغالبا ما نجد المدربين له معايير لنفس المجتمع الذ

يعتمدون على مستويات معيارية عالمية لمجتمعات أخرى متطورة ال تتناسب مع مستوى الذي ينشط فيه 
فريقه، هذا من جهة، من جهة أخرى ومن خالل دراستنا االستطالعية  لم نجد دراسات كثيرة تهتم بمجال 

سنة، ما يفرض على المدربين تصنيف  09س في كرة اليد بالمجتمع الجزائري وخاصة صنف أقل من القيا
 العبيهم من األفضل لألضعف؟ لكن هل هذا كاف للداللة على جاهزية فريقه للمنافسة؟

في ظل هذه المعطيات التي تثبت بعضا من أهمية تقويم متطلبات اإلنجاز واألداء التنافسي من هنا، و     
لما  سنة في اختصاص كرة اليد09بصنف أقل من ند العبي كرة اليد للمدرب والالعبين ونظرا الهتمامنا ع

له من أهمية في السلم التدريبي الموجه لبناء قاعدة متكاملة التكوين قصد الوصول ألفضل مستويات األداء 
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الجوانب للبحث في إحدى  وجهنات، تبلورت مشكلة دراستنا المستوحاة من الواقع الميداني، حيث واالنجاز 
البدنية؛ المهارية؛ )التي يواجهها المدربين أال وهي تقويم أهم متطلبات األداء التنافسي المشاكل الميدانية و 

سنة لفرق الغرب الجزائري الناشطة  09عند العبي صنف أقل من ( الخططية، الفسيولوجية، األنتروبومترية
حيث تمثل أحسن الفرق لهذه الجهة، من أجل ( ني الثاني، األول، الممتازالقسم الوط)في األقسام المتقدمة 

التعرف على مدى التقارب والتجانس بين الالعبين من حيث كل مؤشر للمتطلبات المدروسة، فكان تساؤلنا 
 :الرئيسي كالتالي

سنة لفرق الغرب الجزائري  09هل هناك تقارب ببين مستوى العبي كرة اليد صنف أقل من  -
 ناشطة باألقسام المتقدمة من حيث بعض متطلبات األداء التنافسي؟ال

 :ولإلجابة على هذا التساؤل كان البد من اإلجابة على مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية
 هل هناك تقارب بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات األنتروبومترية؟ -
 الفسيولوجية؟-المتطلبات البدنيةهل هناك تقارب بين الالعبين من حيث بعض  -
 هل هناك تقارب بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات المهارية؟ -

 :األهداف  8-8-2
متطلبات البدنية والمهارية والخططية و األنتروبومترية والفسيولوجية لالعبي كرة اليد صنف التقويم بعض  -

 .الجزائري سنة بالفرق الناشطة باألدوار المتقدمة للغرب 09أقل من 
التعرف على مدا التقارب بين العبي فرق عينة البحث من حيث كل مؤشر من مؤشرات متطلبات األداء  -

 .التنافسي المقاسة حسب المتوسطات العامة للفرق وحسب كل منصب
 :   فرضيات البحث  8-8-3
 :الفرضية العامة 8-8-3-8
سنة لفرق الغرب الجزائري الناشطة باألقسام  09 هناك تقارب ببين مستوى العبي كرة اليد صنف أقل من -

 .المتقدمة من حيث بعض متطلبات األداء التنافسي
 :الفرضيات الفرعية  8-8-3-2

 .هناك تقارب بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات األنتروبومترية -
 .الفسيولوجية-هناك تقارب بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات البدنية -
 .بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات المهاريةهناك تقارب  -

  :مصطلحات البحث  8-8-4
هناك عدة تعريفات اخترنا تعريف كارول ويز بأن التقويم عملية تعتمد : التعريف االصطالحي: التقويم -أ

لرحمان درويش؛ قدري سيد مرسي؛ كمال الدين عبد ا) على المقارنة بين الواقع و ما يجب أن يكون عليه
 .(01، صفحة 3113عماد الدين عباس أبو زيد، 

صدار حكما عليها في ظل : التعريف اإلجرائي التقويم في كرة اليد هو تقدير ألداء الالعبين أو الفريق وا 
كمال الدين عبد الرحمان درويش؛ قدري سيد مرسي؛ عماد ) اعتبارات معينة ومحددة لمواصفات األداء

 (08، صفحة 3113الدين عباس أبو زيد، 
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يشمل هذا المسمى كل المتطلبات الخاصة بنوع النشاط  :اصطالحا :متطلبات األداء التنافسي -ب
لفسيولوجية؛ ا-الممارس والتي تؤدي لالرتقاء بمستوى األداء واالنجاز على غرار المتطلبات البدنية

 ....المتطلبات المهارية؛ المتطلبات الجسمية؛ المتطلبات الخططية؛ المتطلبات النفسية
هم الصغار من الجنسين الذين تتراوح أن مفتي إبراهيم حماد يرى :التعريف االصطالحي: الناشئين -ت

إلى  1)وتندرج هذه السنوات تحت كل من مراحل الطفولة المتوسطة ( عاماً  02إلى  6)أعمارهم ما بين 
عامر ) سنة02، ومرحلة المراهقة حتى سن (سنة تقريبا02-00)، مرحلة الطفولة المتأخرة (سنوات تقريباً 10

، صفحة 0992محمد حسن عالوى، )سنة (  05-18) ، بينما قد تنحصر بين(3102فاخر شغاتي، 
389). 

لقد قسمت الفدرالية الدولية لكرة اليد الناشئين ألصناف حسب متطلبات كل مرحلة عمرية : التعريف اإلجرائي
 30سنة، أقل من  09سنة؛ اقل من  01سنة؛ أقل من  05سنة؛ أقل من  02سنة؛ أقل من  00أقل من )

 .(2، صفحة l'école fédérale de sport de macoline HEFSM ،3113)بالنسبة للذكور ( سنة
 00تعتبر كرة اليد من األلعاب الرياضية القديمة ظهرت في شكل معارضة بين فريقين من  :كرة اليد -ث

، وهي في تطور مستمر حيث صارت تجري بين فريقين 0966العبا في مجال خارج كرة القدم حتى عام 
وخمسة احتياطيين في قاعات وميادين محددة، تتصف ( حارس+ 6)يتألف كل منهما من سبعة العبين 

 .(Nicolas PAQUIER ،08) االحتكاك وسرعة األداءبشدة 
 :الدراسات المشابهة 8-8-5
 : عرض الدراسات 8-8-5-8
هناك العديد من الدراسات والبحوث التي اهتمت بمجال االختبار والقياس في المجال الرياضي، سواء في    

 :كرة اليد أو التخصصات األخرى، حيث سنذكر منها ما يلي
 (:2183)نســرين حســن ناجي / نـزار حسيــن النفاخ.د.م.أدراسة : أوال

 صر اللياقة البدنية لالعبي ناشئة نادي التضامن تحديد مستويات معيارية لبعض عنا  :تحت عنوان
 .سنة( 06-02)ونادي الكوفة في محافظة النجف بعمر 

السعي إليجاد درجات معيارية وتحديد مستويات معيارية يمكن من خاللها لقد تناول الباحثان مشكلة      
تقويما موضوعيا استنادا على قياس الصفات البدنية  لالعبي نادي التضامن ونادي الكوفة لغرض تقويمها 

أسس علمية رصينة وسليمة وبالتالي النهوض والتقدم واالرتقاء بمستوى الالعبين نحو األفضل من خالل 
للتعرف على الدرجات والمستويات المعيارية لالعبي نادي التضامن ونادي ، فهدفت الدراسة بحث وصفي

العبا ناشئا منتمين إلى كل من نادي ( 35) تكون مجتمع البحث من؛ وقد الكوفة في محافظة النجف
سنة في ( 06-02)وهؤالء جميع الالعبين التي تراوحت أعمارهم مابين التضامن لكرة السلة ونادي الكوفة 

العبا توزعوا  على نادي الكوفة بكرة اليد ( 27)إذ بلغت عينة البحث الرئيسية  محافظة النجف األشرف،
توزعوا ( 8)وبلغت عينة التجربة االستطالعية ( 13)التضامن بكرة السلة بواقع العبا ونادي ( 14)بواقع 

، حيث طبقت عليهم مجموعة من  العبين( 4)العبين ونادي الكوفة بواقع ( 4)على نادي التضامن بواقع 
اختبار ) عيـنالقـوة االنفجارية للذرا القياسات األنتروبومترية العتدالية العينة واالختبارات البدنية على غرار
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ــة؛ (متر من البدء المنطلق 21العدو  اختبار) السرعـــة االنتقالية ؛(كـغم 3رمي الكـرة الطبية   المطاولــ
ــة؛ (متر 811الجـــري  اختبار)  اختبار) التوافـــق؛ (ثني الجـذع لإلمام ما وضع الوقوف اختبار) المرونــ

، أين توصل الباحثان لمجموعة من النتائج (5/5/3102ى إل 0/2/3102)؛ وذلك بين (الدوائر المرقمـــة
على الدرجات والمستويات المعيارية لالعبي نادي التضامن ونادي الكوفة في محافظة أهمها التعرف 

وفي اغلب االختبارات حيث فاقت نسبها في ( فوق المتوسط)تحقيق نسب عالية في المستوى ك النجف
في العينة ككل، تحقيق نسب جيدة في المستوى ( 05.12)لها والبالغة منحنى التوزيع الطبيعي والمقررة 

مجلة علــوم التربية ) (...68.31)تقترب نحو ما مقدر لها في منحنى التوزيع الطبيعي والبالغة (  المتوسط)
 . (3102المجلد السادس،  -العدد الرابع -الرياضية 

 (:2116/2111)د بن عكي محند آكلي .دكتوراه للطالب بوحاج مزيان تحت إشراف أدراسة  :ثانيا
 عملية تقويم القدرات البدنية والمهارية من خالل بطارية اختبار أثناء انتقاء العبي   :تحت عنوان

 .سنة( 09-01)كرة القدم صنف أواسط 
لقد تناول الباحث مشكلة مدى أهمية تقويم القدرات البدنية والمهارية من خالل بطارية اختبار أثناء     

سنة ، فكان الهدف من البحث هو تقييم وقياس القدرات ( 09-01)انتقاء العبي كرة القدم صنف أواسط 
ن المدربين من الوقوف على البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم بوضع بطارية من االختبارات قصد تمكي

العبا يلعبون بالقسم الجهوي األول موزعون ( 18)بلغت عينة البحث  مستوى العبيهم البدني والمهاري؛ وقد
حيث طبقت عليهم (  العبا 32: الشراقة)، (العبا 38: القبة)، ( العبا 36: براقي)على ى ثالثة نوادي 

، أين توصل الباحثان (5/5/3102إلى  0/2/3102)بطاريتي اختبارات بدنية ومهارية؛ وذلك بين 
على الدرجات والمستويات المعيارية لالعبي نادي التضامن ونادي لمجموعة من النتائج أهمها التعرف 

وفي اغلب االختبارات حيث ( فوق المتوسط)تحقيق نسب عالية في المستوى ك الكوفة في محافظة النجف
في العينة ككل، تحقيق نسب جيدة ( 05.12)ي والمقررة لها والبالغة فاقت نسبها في منحنى التوزيع الطبيع

 (...68.31)تقترب نحو ما مقدر لها في منحنى التوزيع الطبيعي والبالغة (  المتوسط)في المستوى 
 (Martin Buchheit Décembre 2003 )    2113مارتن بوشيي  دراسة:: ثالثا

التقارير  -ومراقبة الرياضيين في هياكل المستوى العالي  انعكاس تقييم الصفات البدنية :تحت عنوان
 (.مثال كرة اليد) -الطبية، اختبارات الجهد المخبرية والميدانية االختبارات

  :الهدف
مدة الجري، االنطالقات السريعة؛ وقت )لقد تناول الباحث مشكلة تقويم بعض المؤشرات الخارجية    

باالعتماد على اختبارات الجهد البدني والمتابعة الطبية، ( القلب؛ اللكتاتنبض )والداخلية ( التوقف؛ القفزات
حيث يرى أن هذه الدراسة هي انعكاس ألهمية ومكانة ومدى مساهمة اختبارات الجهد البدني بنوعيها 

ح في متابعة الرياضيين وتحسين األداء التنافسي، في تخصص كرة اليد، ومن تم اقترا(  المخبرية والميدانية)
االختيارات واإلستراتيجية المثلى لتلبية اإلتزامات الطبية واالتحادية ومطالب المحضرين البدنيين والمدربين 

 .بشكل متوازي، مع األخذ في االعتبار التكاليف المالية والجداول الرياضية
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وقد قام الباحث بدراسة تحليلية لمجموعة من الدراسات السابقة على العبي كرة اليد وعرضها ومقارنة   
النتائج فيما بينها، فتوصل إلى أن التقويم البدني والمتابعة الطبية لالعبين هي جزء ال يتجزء  من عملية 

 التدريب الرفيع المستوى، وقد عرض مجموعة من الجداول
 :مناقشة وتحليل الدراسات  8-8-5-2
لقد تم اختيار هذه الدراسات السابقة الهتمامها بجوانب متعددة تخدم كلها بحثنا أين سنعتمد عليها في    

 .بنائ طرحنا من جهة و تأكيد النتائج من جهة أخرى
 :منهجية البحث واإلجراءات الميدانية 8-2 
 :الدراسة االستطالعية   8-2-8

الميدان لالستطالع على مدى صدق مشكلة بحثنا وتوافقها مع الواقع الميداني في مجتمع تم النزول إلى    
 :البحث، فكانت كالتالي

 :  منهج البحث   8-2-2
لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي في دراستنا هذه ألنه األنسب لمثل هذه البحوث من خالل     

ي البحث، أي دراسة الظاهرة كما هي ذون التغيير في الوقائع االعتماد على القياسات كوسيلة أساسية ف
 .الستكشاف الحقيقة

 :مجتمع وعينة البحث  8-2-3
فريق  00سنة ل 09شملت عينة بحثنا المقصودة العبين من مجتمع بحث يشمل العبي صنف أقل من    

قسم الممتاز، القسم األول، القسم ال)من الغرب الجزائري والناشطين باألقسام المتقدمة من البطولة الجزائرية 
 :فتوزعوا على الشكل التالي 381العبا من أصل 021،فتكونت عينة البحث من ( الثاني

 :توزيع العبي مجتمع البحث
 القسم الثاني القسم األول القسم الممتاز األقسام

 001 31 33 عينة البحث
 093 46 49 مجتمع البحث

 %57.79 %67.39 %67.34 النسبة

 :مجاالت البحث   0-2-4
 .381العبا من أصل 021عينة البحث من شملت عينة البحث : المجال البشري - أ

... قاعة)تم إجراء هذه الدراسة بالغرب الجزائري بالقاعات المتعددة الرياضات  :المجال المكاني - ب
 (.أرزيو...وهران، قاعة...سعيدة، قاعة... معسكر، قاعة...مغنية، قاعة العقيد لطفي تلمسان، قاعة

 .3101أجريت الدراسة الميدانية بين شهري أفريل، نوفمبر : المجال الزماني - ت
 :أدوات البحث 8-2-5
 (.األطوال؛ الوزن؛ العروض؛ المحيطات)لقياسات األنتروبومترية الهامة ا -أ
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قوة قبضة اليد وعضالت الظهر، القوة االنفجارية، المرونة، سرعة )الفسيولوجية -االختبارات البدنية -ب
 (.م مكوك 31م، اختبار 21

 (اختبار التمرير الطويلثانية تمرير للحائط، 21م تنطيط، اختبار 21اختبار : )ج االختبارات المهارية
وهي : تم االعتماد على مجموعة من الوسائل اإلحصائية التي تالءم بحتنا :الوسائل اإلحصائية 8-2-7

 : كالتالي
 ف التجانس                -ب (89، صفحة 0998مروان عبد المجيد إبراهيم، ) : فيشر" ف"اختبار تحليل التباين  -أ
 اختبار ستودنت      -ج
 : عرض، تحليل و مناقشة النتائج -2
 :عرض، تحليل و مناقشة نتائج المتطلبات األنتروبومترية 2-8
 :تحليل و مناقشة قياسات األطوال عرض، 2-8-8

 المؤشرات             
 الفرق

 طول اليد طول الذراع طول الساق طول الجدع طول الجسم العدد

ع س
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

 
 
 
 

 القسم
 الممتاز

 1.06 19.23 7.66 51.86 24.76 96.52 10.94 44.76 31.18 818.67 86 سعيدة

 2.07 19.51 7.17 51.25 14.38 99.12 9.85 44.37 85.12 812.17 16 انوهر 

 
ت 

 ستودنت

 0.65- 0.08- 1.67- 0.34 0.17-  المحسوبة
 2.03 2.03 2.03 2.03 2.13 %95   الجدولية

 31 31 31 31 38  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

القسم 
 األول

 2.36 19.6 12.69 58.86 20.12 99.86 16.06 44.73 33.7 861.1 15 مغنية

 1.40 19.18 5.02 58.31 12.42 98.18 9.72 46.56 82.12 861.18 16 تادلس عين

 
ت 

 "ستودنت

 0.85 0.52 1.16 1.42- 0.007-  المحسوبة
 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 %95 الجدولية

 29 29 29 29 29  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 
 
 
 

القسم 
 الثاني

 2.26 19.43 12.29 57.18 37.8 98.25 7.42 44.68 42.57 178.2 16 تلمسان

 1.10 19.02 8.33 56.72 19.32 98.35 13.58 43.05 56.11 180.16 81 معسكر

 56..1 19.31 11.26 58.25 25.67 97.37 6.42 43.18 37.58 178.12 16 سفيزف
 1.29 19.31 5.55 58.46 24.02 98.8 11.6 45.2 31.14 861.7 15 واد سلي

 1.29 19.26 5.82 59.14 19.32 98.35 12.28 43.85 21.78 861 14 غليزان
 2.02 19.43 6.02 58.81 24.33 97.75 15.71 44.62 87.31 811.57 16 السانية

 1.66 19.54 7.09 58.66 22.92 97.93 16.12 45.86 87.31 811.7 15 مسرغين
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.28 1.59 0.15 1.45 1.54  المحسوبة
 2.18 2.18 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
توجد داللة إحصائيةال  ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة   

التباين 
بين 
 األقسام

 46.62 20.54 6.23 58.21 21.15 16.61 10.12 44.57 22.11 818.11 33 القسم الممتاز
 1.53 19.32 8.40 58.12 24.42 16.11 13.22 45.67 38.54 861.46 38 سم األولالق

 2.14 19.55 8.51 58.58 87.33 11 12.16 44.31 28.71 861.11 881 القسم الثاني
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 1.96 0.31 1.77 1.86 2.71  المحسوبة
 3.14 3.14 3.14 3.04 3.04  الجدولية

 (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 .يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث األطوال :18الجدول رقم 
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 : تحليل النتائج

تبين أنه لم توجد فروق دالة إحصائيا من حيث كل األطوال  10من خالل عرض نتائج الجدول رقم     
بين ناشئي فرق نفس القسم أو بين ( طول الجسم، طول الجدع، طول الساق، طول الذراع، طول اليد)

غر من ت األقسام الثالثة حيث في القسمين الممتاز و األول كانت ت المحسوبة في كل القياسات أص
الجدولية، وفي ناشئي القسم الثاني كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية وبعد المقارنة بين ناشئي 

 . فرق األقسام الثالثة كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية
 : عرض، تحليل و مناقشة قياسات العروض 2-8-2

 عرض اليد الحوضعرض  العرض بين الكتفين العرض بمد الذراعين العدد 

ع س
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

 
 
 
 

 القسم
 الممتاز

 3.53 21.19 10.55 39.94 10.15 47.17 47.77 179.17 17 سعيدة

 2.12 22.65 4.11 40.62 11.26 46.93 41.82 181.31 16 وهران

 
ت 

 ستودنت

 1.26- 0.71- 0.20 0.91-  المحسوبة
 2.03 2.03 2.03 2.13  الجدولية

 31 31 31 38  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

القسم 
 األول

 3.11 22.4 4.97 41.4 8.4 47.6 51.74 182.8 15 مغنية

 2.76 21.68 6.99 41.06 6.96 47.81 13.53 182.75 16 عين تادلس

 
ت 

 "ستودنت

 1.15 0.38 0.21- 0.02  المحسوبة
 2.04 2.04 2.04 2.04  الجدولية

 29 29 29 29  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 
 
 
 

القسم 
 الثاني

 4.74 23.09 7.56 40.68 8.39 48.56 85.59 179.43 16 تلمسان

 1.52 22.31 4.18 41.22 9.29 48.11 98.82 178.66 18 معسكر

 1.06 23 2.69 41.81 9.29 47.68 78.4 179 16 سفيزف
 3.45 22.16 5.98 41.86 3.02 48.8 36.06 181.93 15 واد سلي

 2.06 22.75 6.90 41.14 11.71 46.78 46.83 181.71 14 غليزان
 2.30 22.40 11.05 41.12 10.16 47.81 27.96 181.68 16 السانية

 2.41 22.27 7.38 41.66 8.69 47.13 30.26 181.46 15 مسرغين
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.85 0.45 0.84 0.57  المحسوبة
 2.18 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية توجد داللة إحصائية ال  الداللة

التباين 
بين 
 األقسام

 2.90 22.27 7.32 40.27 10.37 47.06 44.67 180.21 33 القسم الممتاز
 2.96 22.03 5.84 41.22 7.41 47.70 30.91 182.77 31 القسم األول

 2.54 22.57 6.28 41.35 9.14 47.86 57.79 180.48 110 القسم الثاني

 
 تحليل 
 التباين

 "ف"

 1.45 2.34 0.90 1.41  المحسوبة
 3.14 3.14 3.04 3.04  الجدولية

 (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 
 

 .يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث العروض :12الجدول رقم 
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 :تحليل النتائج
تبين أنه لم توجد فروق دالة إحصائيا من  13على غرار األطوال؛ ومن خالل عرض نتائج الجدول رقم     

بين ( العرض بمد الذراعين، العرض بين الكتفين، عرض الحوض، عرض اليد مفتوحة)حيث كل العروض 
ت ت المحسوبة في ناشئي فرق نفس القسم أو بين األقسام الثالثة حيث في القسمين الممتاز و األول كان

كل القياسات أصغر من ت الجدولية، وفي ناشئي القسم الثاني كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من 
الجدولية وبعد المقارنة بين ناشئي فرق األقسام الثالثة كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية ما 

 . يدل على وجود تقارب بين ناشئي العينة من حيث العروض
 : تحليل و مناقشة قياسات العروض؛ الوزن؛ المحيطات عرض، 2-8-3

  

 المحيطات الوزن العدد 

 محيط الحوض محيط الكتفين
ع س

 

ع س 
 

ع س 
 

 

 
 
 

 القسم
ز  الممتا

 61.02 82.58 52.09 013.32 021.28 61.63 17 سعيدة

 60.20 86.81 21.32 010.52 089.01 69.61 16 وهران

 
ت 

 ستودنت

 0.30- 1.39 1.25-  المحسوبة
 2.03 2.03 2.13  الجدولية

 31 31 38  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

القسم 
 األول

 16.25 89.36 20.10 99 010.23 66.92 05 مغنية

 63.65 81.21 29.10 013.81 303.55  68.11 06 عين تادلس

 
ت 

 "ستودنت

 1.62 0.81- 1.26-  المحسوبة
 2.04 2.04 2.04  الجدولية

 29 29 29  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 
 
 
 

القسم 
 الثاني

 60.22 85.5 29.98 012.03 002.19 68.20 06 تلمسان

 29.16 83.92 31.10 99.13 013.96 63.9 08 معسكر

 62.16 83.68 28.92 010 86.35 65.86 06 سفيزف
 52.16 85.29 52.31 010.1 021.92 66.15 05 واد سلي

 89.61 86.85 33.21 011.96 009.55 62.58 02 غليزان
 22.00 81.26 60.35 011.12 081.96 61.28 06 السانية

 51.81 89.22 32.21 010.96 028.32 61.21 05 مسرغين
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.60 1.12 1.52  المحسوبة
 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

التباين 
بين 
 األقسام

 60.59 85.08 25.58 010.89 062.20 68.60 22 القسم الممتاز

 61.81 88.39 28.52 010 081.16 61.91 001 القسم األول
 58.51 85.62 29.61 011.98 033.22 65.93 20 القسم الثاني

 
 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.62 1.36 1.80  المحسوبة
 3.14 3.04 3.04  الجدولية

 (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 .يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث الوزن والمحيطات :13الجدول رقم 
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 تحليل النتائج 
تبين وجود تقارب بين ناشئي العينة من حيث الوزن والمحيطات  12من خالل عرض نتائج الجدول رقم   

فلم توجد فروق دالة إحصائيا في كل منهما بين ناشئي فرق العينة حيث في القسمين الممتاز و األول كانت 
بين فرق األقسام الثالثة ت المحسوبة في كل القياسات أصغر من ت الجدولية، وفي ناشئي القسم الثاني و 

 . كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية
 : عرض، تحليل و مناقشة نتائج المتطلبات البدنية 2-2
 : عرض، تحليل و مناقشة اختبارات القوة والمرونة 2-2-8

 
 

 المؤشرات             
 الفرق

اختبار قوة عضالت  اختبار قوة القبضة العدد
 الظهر

 اختبار المرونة
 اليد اليسرى اليد اليمنى

ع س
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

 

 
 
 

 القسم
ز  الممتا

 40.93 3.75 619.49 113.64 369.56 55.23 44.85 72.82 86 سعيدة

 35.26 3.17 221.22 101.81 258.89 59.31 218.7 73.5 16 وهران

 
ت 

 ستودنت

 0.26 1.64 0.65- 1.81-  المحسوبة
 2.03 2.03 2.03 2.13 %95   الجدولية

 31 31 31 38  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

القسم 
 األول

 45.53 4.44 634.02 102.2 139.06 53.06 212.23 74.33 15 مغنية

 30.27 3.48 256.02 101.18 331.98 55.62 416.17 54.71 16 عين تادلس

 
ت 

 "ستودنت

 0.43 0.13 0.46- 8.52  المحسوبة
 2.04 2.04 2.04 2.04 %95 الجدولية

 29 29 29 29  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 
 
 
 

القسم 
 الثاني

 45.50 6.06 272.02 101.81 381.05 63.62 029.26 66.08 16 تلمسان

 36.28 4.99 273.04 93.88 217.63 54.11 085.22 63.06 81 معسكر

 24.47 2.38 284.12 43..98 184.66 58 331.86 63 16 سفيزف
 18.39 5.06 263.69 98.13 275.09 59.33 398.25 62.8 15 واد سلي

 22.59 4.14 226.87 96.42 209.82 56.85 303.32 63.62 14 غليزان
 26.72 4.19 425.76 97.18 408.78 65.62 082.33 59.20 16 السانية

 51.50 5.03 413.97 108.4 522.4 58.6 559.12 66.8 15 مسرغين
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.65 1.12 0.82 1.48  المحسوبة
 2.18 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة 

التباين 
بين 
 األقسام

 37.08 3.47 449.52 107.90 310.42 57.21 356.12 72.18 33 القسم الممتاز
 31.80 4.56 424.15 101.67 232.57 54.38 322.37 51.35 38 القسم األول
 36.62 3.94 310.92 99.06 309.63 59.40 246.58 73.22 881 القسم الثاني

 
 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.49 2.79 1.08 1.75  المحسوبة
 3.14 3.14 3.04 3.04  الجدولية

 (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 .يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث اختبارات القوة والمرونة :14الجدول رقم 
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 تحليل النتائج: 
تبين وجود تقارب بين ناشئي العينة من حيث قوة قبضة اليدين و  12من خالل عرض نتائج الجدول رقم   

قوة عضالت الظهر والمرونة فلم توجد فروق دالة إحصائيا بين ناشئي فرق العينة، حيث في القسمين 
القسم الثاني  الممتاز و األول كانت ت المحسوبة في كل القياسات أصغر من ت الجدولية، وفي ناشئي

 . وبين فرق األقسام الثالثة كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية
 

 قوة القبضة اليد اليسرى قوة القبضة اليد اليمنى التقدير

 القسم الثاني القسم األول القسم الممتاز القسم الثاني القسم األول القسم الممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %36.26 29 %09.25 6 %32.32 8 %20.80 25 %39.12 19 %22.22 00 11+ ممتاز

 %01.31 18 %9.61 3 %31.31 9 %33.13 35 %03.91 12 %32.32 18 69-63 جيد

 %21 33 %23.35 10 %05.05 5 %20.80 25 %23.35 01 %32.32 18 60-28 متوسط

 %01.91 12 %09.25 6 %6.16 2 %5.25 16 %2.33 10 %1.12 10 21-20 ضعيف

ا  %01.31 18 %09.25 6 %31.31 9 %8.08 19 %33.58 11 %05.05 15 20- ضعيف جد

 %011 110 %011 31 %011 33 %011 001 %011 20 %011 22 المجموع

 
 
، صفحة 3112أحمد نصر الدين سيد، )روبيرجز وروبيرتس  و بمقارنة نتائج قوة القبضة مع جدول  
، تبين أن أكبر نسبة من ناشئي فرق القسم الممتاز لها درجة ممتاز في قبضة اليد اليمنى بنسبة (12

من القسم الثاني في كل من  %20.80من القسم األول بدرجة متوسط، و %23.35، بينما 22.22%
بين الجيد والضعيف  %31.31الممتاز والمتوسط، أما في اليد اليسرى فكانت أكبر نسبة للقسم الممتاز 

من ناشئي فرق القسم األول بمستوى المتوسط، بينما احتلت أكثر نسبة من القسم الثاني  %23.35جدا، و 
 . مستوى الممتاز 36.26%

 
 
 
 
 
 
 

أحمد نصر )يبين تقسيم مستوى ناشئي العينة لمستويات من حيث قوة القبضة لليدين حسب جدول روبيرجز وروبيرتس  :15الجدول رقم 
 (12، صفحة 3112الدين سيد، 

. 
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  : ل و مناقشة نتائج اختبارات القوة االنفجاريةعرض، تحلي 2-2-2
 

 
 تحليل النتائج:   
تبين وجود تقارب بين ناشئي العينة من حيث القوة االنفجارية  16من خالل عرض نتائج الجدول رقم     

ئيا بين ناشئي فرق العينة، حيث في القسمين فلم توجد فروق دالة إحصا( األعضاء السفلية؛ الذراعين)
الممتاز واألول كانت ت المحسوبة في كل القياسات أصغر من ت الجدولية، وفي ناشئي القسم الثاني وبين 

 . فرق األقسام الثالثة كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية
 

 المؤشرات             
 الفرق

 اختبار القوة االنفجارية للذراعين اختبار القوة االنفجارية لألعضاء السفلية العدد

كلغ  2اختبار رمي الكرة الطبية  اختبار القفز األفقي اختبار سارجنت
 من الجلوس

كلغ من  2اختبار رمي الكرة الطبية 
 الوقوف

ع س
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

 

 
 
 

 القسم
ز  الممتا

 12555.88 784.41 2568.28 582.20 808.10 238.46 68.76 44.52 86 سعيدة

 6622.91 783.12 2989.58 510.81 121.29 228.17 49.59 42.43 16 وهران

 
ت 

 ستودنت

 0.03 1.54 8.17 0.78  المحسوبة
 2.03 2.03 2.03 2.13 %95   الجدولية

 31 31 31 38  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

القسم 
 األول

 9278.09 799.33 2311.15 557.77 141.52 281.33 26.38 42.56 15 مغنية

 5158.33 788.75 3463.33 572.5 185.62 287.57 29.42 42.31 16 عين تادلس

 
ت 

 "ستودنت

 0.34 1.31- 1.31 0.18  المحسوبة
 2.04 2.04 2.04 2.04 %95 الجدولية

 29 29 29 29  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 
 
 
 

القسم 
 الثاني

 8940.39 807.56 5262 564 220.66 223.65 45.85 45.62 16 تلمسان

 6371.97 774.72 5761.88 553.14 913.58 222.33 45.41 38.33 81 معسكر

 8143.12 781.06 3182.18 555.72 532.22 285 37.42 43.31 16 سفيزف
 3606.66 790.66 3123.11 517.33 558.81 287.33 31.38 41.66 15 واد سلي

 6668.13 777.14 6121 561.28 610.81 285.5 34.02 41.21 14 غليزان
 3193.22 772.81 7382.31 551.43 595 281.65 56.29 41.18 16 السانية

 9454.28 801 4511.52 561.33 281.69 226.53 47.26 43.53 15 مسرغين
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.44 1.12 1.56 2.08  المحسوبة
 2.18 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة 

التباين 
بين 
 األقسام

 9382.85 783.78 4814.61 561.33 181.35 227.42 58.75 43.51 33 القسم الممتاز
 6937.84 793.87 2157.55 551.76 816.39 286.11 27.05 42.48 38 القسم األول
 6419.35 786.20 4536.34 571.15 591.11 281.16 45.36 42.06 881 القسم الثاني

 
 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.13 1.77 8.13 0.60  المحسوبة
 3.14 3.14 3.14 3.04  الجدولية

 (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 .يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث اختبارات القوة االنفجارية :17الجدول رقم 
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  : عرض، تحليل و مناقشة نتائج اختبارات السرعة 2-2-3

 
 تحليل النتائج: 
تبين وجود تقارب بين ناشئي العينة من حيث اختبار السرعة  11من خالل عرض نتائج الجدول رقم    
م فلم توجد فروق دالة إحصائيا بين ناشئي فرق العينة، حيث في القسمين الممتاز واألول كانت ت 21

ألقسام الثالثة المحسوبة في كل القياسات أصغر من ت الجدولية، وفي ناشئي القسم الثاني وبين فرق ا

 المؤشرات             
 الفرق

 م 31اختبار السرعة  العدد
 

 النبض

 د راحة 5النبض بعد   د راحة 2النبض بعد  النبض األقصى نبض االنطالق

ع س
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

 

 
 
 

 القسم
ز  الممتا

 88.23 84.11 113.23 124.11 199.26 183.52 118.12 116.47 1.21 4.72 86 سعيدة

 89.58 83.12 89.58 123.12 91.66 183.75 56.25 49.26 1.11 4.44 16 وهران

 
ت 

 ستودنت

 0.30 0.28 0.05- 0.65- 8.33  المحسوبة
 2.03 2.03 2.03 2.03 2.13 %95   الجدولية

 31 31 31 31 38  درجة الحرية
ال توجد داللة   الداللة

 إحصائية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية داللة إحصائيةال توجد  ال توجد داللة إحصائية

القسم 
 األول

 120.95 82.66 102.85 122 211.42 184 118 118 1.85 4.74 15 مغنية

 80 85 102.91 123.12 105 183.75 60 113.75 1.11 4.74 16 عين تادلس

 
ت 

 "ستودنت

 0.64- 0.30- 0.05 1.42 1.14  المحسوبة
 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 %95 الجدولية

 29 29 29 29 29  درجة الحرية
ال توجد داللة   الداللة

 إحصائية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية

 
 
 
 

القسم 
 الثاني

 99.58 90.62 131.66 123.75 331.66 188.75 60 117.5 1.15 4.45 16 تلمسان

 84.97 84.44 82.35 123.33 170.26 180.55 48.69 116.11 1.81 4.44 81 معسكر

 86.66 87.5 171.66 123.75 139.52 180.62 49.58 116.87 1.24 4.56 16 سفيزف
 83.80 84.66 112.38 125.33 206.66 187.33 63.80 119.33 1.88 4.43 15 واد سلي

 114.28 87.14 134.06 124.28 211.53 185 64.28 117.85 1.88 4.41 14 غليزان
 119.58 85.62 962.91 118.12 131.66 188.75 73.33 117.5 1.88 4.44 16 السانية

 154.28 84 154.28 124 178.09 182.66 60 118 1.85 4.58 15 مسرغين
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 0.82 0.34 1.08 0.27 1.26  المحسوبة
 2.04 2.18 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 29 (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
ال توجد داللة   الداللة 

 إحصائية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية

التباين 
بين 
 األقسام

 86.36 83.63 98.86 123.63 142.61 183.63 51.70 117.27 1.85 4.54 33 القسم الممتاز
 97.84 83.87 99.78 122.58 151.18 183.87 71.82 115.80 1.82 4.74 38 القسم األول
 104.32 86.27 242.07 123.18 195.79 184.72 57.69 117.52 1.83 4.46 881 القسم الثاني

 
 تحليل 
 التباين

 "ف"

 1.29 0.04 0.111 0.60 2.52  المحسوبة
 2.04 3.14 3.14 3.14 3.04  الجدولية

 29 (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية
ال توجد داللة   الداللة

 إحصائية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية

 .م 21يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث اختبار السرعة  :16الجدول رقم
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كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية، كما نالحظ التقارب بينهم من حيث مؤشر النبض أين لم 
القسم  -117.27)نجد كذلك فروقا دالة إحصائية في كل الحاالت، حيث بلغ متوسط مؤشر نبض البداية

القسم  -183.63)نبض فبلغ  ، أما أقصى(القسم الثاني -117.52)؛ (القسم األول -115.80)؛ (الممتاز
لينزل المتوسط بعد دقيقتين راحة ( القسم الثاني -184.72)؛ (القسم األول -183.87)؛ (الممتاز

دقائق  15، وبعد (القسم الثاني -123.18)؛ (القسم األول -122.58)؛ (القسم الممتاز -123.63)ل
القسم  -86.27)؛ (القسم األول -83.87)؛ (القسم الممتاز -83.63)وصل متوسط مؤشر النبض إلى 

 . (الثاني
  : عرض، تحليل و مناقشة نتائج اختبار السرعة الهوائية القصوى 2-2-4

 
 :ليل النتائجتح

ت               المؤشرا
 الفرق

 النبض السرعة الهوائية القصوى  العدد

ق األقصى نبض االنطال  د راحة 3النبض بعد   د راحة 2النبض بعد  النبض 

ع س
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

 
 
 
 

 القسم
ز  الممتا

 50.21 005.39 002.91 022.11 13.15 013.92 69.00 003.25 2.61 03.91 86 سعيدة

 29.58 002.21 65 020.35 83.90 010.81 63.03 002.03 0.89 03.65 16 وهران

 
ت 

ت  ستودن

ة  1.31 8.14 1.34 1.26- 1.54  المحسوب
 2.03 2.03 2.03 2.03 2.13 %95   الجدولية

 31 31 31 31 38  درجة الحرية
ة ة  الدالل ة ال توجد داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي  ال توجد داللة إحصائي

القسم 
 األول

ة  91.02 002 025.10 023 811.52 863.33 55.32 002.66 0.90 03.82 15 مغني

ادلس  069.58 002.03 300.66 020.35 11 865 29.58 002.03 0.81 03.21 16 عين ت

 
ت 

 "ستودنت

ة  1.28 1.85 1.46- 1.51 1.17  المحسوب

 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 %95 الجدولية
 29 29 29 29 29  درجة الحرية

ة ة  الدالل ة ال توجد داللة إحصائي ةال توجد داللة  ال توجد داللة إحصائي إحصائي ة  ة ال توجد داللة إحصائي  ال توجد داللة إحصائي
 
 
 
 

القسم 
 الثاني

ن  86.66 003.5 036.35 039.21 32.18 861.72 56.35 000.81 0.62 02 16 تلمسا

ر  038.01 000.00 053.90 038.22 18.77 861 21.15 002.22 2.00 03.22 81 معسك

 89.58 002.03 053.90 039.21 18.77 863.65 28.22 002.15 0.1 02 16 سفيزف

 032.81 002.22 061 023 811.52 863.33 82.81 005.22 3.10 03.52 15 واد سلي
ن  91.01 000.23 95.15 031.85 11.11 876.84 23.21 005 2.16 03.15 14 غليزا
ة  015 002.15 016.66 021 838.77 863.65 55.35 002.21 0.15 02.03 16 الساني

ن  028.19 002.22 98.19 020.22 15.23 863.33 55.32 002.66 0.95 03.82 15 مسرغي
 

 تحليل 
ن اي  التب

 "ف"

ة  1.85 1.25 8.111 1.31 1.78  المحسوب
 2.04 2.18 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 29 (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
ة  الداللة  ة ال توجد ال توجد داللة إحصائي ة داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي  ال توجد داللة إحصائي

اين بين  التب
ف "األق

 سام

ز متا  22.51 002.82 91.52 022.12 65.81 862.42 62.31 003.13 3.10 03.80 33 القسم الم

األول  021.23 002.52 012.91 020.60 18.12 864.81 50.08 002.81 0.81 03.60 38 القسم 

اني لث  012.99 003.62 031.22 039.13 15.85 868.62 52.51 002 3.02 03.19 881 القسم ا
 

 تحليل 
ن اي  التب

" 

ة  1.75 8.21 1.18 1.36 1.21  المحسوب

 2.04 3.14 3.14 3.14 3.04  الجدولية
 29 (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية

ة ةال   الدالل ة توجد داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي ة ال توجد داللة إحصائي  ال توجد داللة إحصائي

 .يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث اختبار السرعة الهوائية القصوى :11الجدول رقم 
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 تبين وجود تقارب بين ناشئي العينة في اختبار السرعة الهوائية   18من خالل عرض نتائج الجدول رقم    
القصوى، فلم توجد فروق دالة إحصائيا بين الناشئين، فكانت ت ستودنت وف فيشر المحسوبتين أصغر من 

نجد كذلك فروقا دالة نظيرتيهما الجدوليتين، و نالحظ التقارب بينهم من حيث مؤشر النبض أين لم 
 011د عند البداية ليرتفع إلى متوسط /ن 002إحصائية في كل الحاالت أين لم يتجاوز متوسط النبض 

 . 2/ن 001دقائق راحة لمتوسط  12د عند نهاية االختبار وينخفض بعد /ن
 :عرض، تحليل و مناقشة نتائج االختبارات المهارية 2-4

  
 تحليل النتائج: 

 المؤشرات             
 الفرق

 اختبار التمرير نحو الحائط م31اختبار التنطيط  اختبار التمريرة الطويلة من الثبات العدد

 المنطقة المسافة

ع س
 

ع س 
 

ع س 
 

ع س 
 

 
 
 
 

 القسم
 الممتاز

 4.71 28.23 1.81 4.11 1.14 8.67 23.32 27.43 86 سعيدة

 5.71 28.71 1.82 4.61 1.71 8.18 81.72 27.44 16 وهران

 
ت 

 ستودنت

 1.57- 8.35 1.85- 1.118-  المحسوبة
 2.03 2.03 2.03 2.13 %95   الجدولية

 31 31 31 38  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة

القسم 
 األول

 1.38 28.2 1.22 4.17 1.66 0.66   15 مغنية

 5.17 28.5 1.87 4.16 0.15 0.81   16 عين تادلس

 
ت 

 "ستودنت

 1.32- 1.88- 1.63-   المحسوبة
 2.04 2.04 2.04 2.04 %95 الجدولية

 29 29 29 29  درجة الحرية
إحصائيةال توجد داللة  ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة  

 
 
 
 

القسم 
 الثاني

 6.87 28.38 1.82 4.74 1.29 0.68 20.10 39.22 16 تلمسان

 82.11 21.14 1.51 4.17 1.81 3.15 08.81 31.31 81 معسكر

 4.27 28.5 1.23 4.63 1.26 0.15 38.22 36.59 16 سفيزف
 1.38 28.2 1.86 4.77 1.82 0.86 38.10 36.82 15 واد سلي

 6.21 21.21 1.81 4.61 1.59 0.85 25.58 36.81 14 غليزان
 6.81 21.72 1.86 4.64 1.83 3.08 32.10 31.29 16 السانية

 6.11 22.17 1.84 4.13 1.82 0.86 20.25 31.53 15 مسرغين
 

 تحليل 
 التباين

 "ف"

 8.26 8.11 1.71 1.41  المحسوبة
 2.18 2.18 2.18 2.81  الجدولية

 (813؛7) (813؛7) (813؛7) (813؛7)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية  الداللة 

التباين 
بين 
 األقسام

 5.17 28.45 1.87 4.11 1.19 0.18 21.31 27.44 33 القسم الممتاز
 7.43 28.35 1.81 4.16 1.82 0.11 23.34 27.17 38 القسم األول
 1.88 28.24 1.24 4.66 1.69 0.9 26.85 26.31 881 القسم الثاني

 
 تحليل 
 التباين

 "ف"

 1.11 8.88 1.31 1.58  المحسوبة
 3.14 3.14 3.04 3.04  الجدولية

 (868؛2) (868؛2) (868؛2) (868؛2)  درجة الحرية
 ال توجد داللة إحصائية ال توجد داللة إحصائية داللة إحصائية ال توجد ال توجد داللة إحصائية  الداللة

 .يبين المقارنة بين فرق كل عينة على حدا وبين العينات الثالثة من حيث االختبارات المهارية :11الجدول رقم 



199 

 

تبين وجود تقارب بين ناشئي العينة من حيث كل من اختبار  19من خالل عرض نتائج الجدول رقم    
ثانية؛ فلم توجد فروق دالة إحصائيا بين  21م، التمريرة الطويلة بالمناطق، التمرير للحائط 21التنطيط 

قياسات أصغر من ت ناشئي فرق العينة، حيث في القسمين الممتاز واألول كانت ت المحسوبة في كل ال
الجدولية، وفي ناشئي القسم الثاني وبين فرق األقسام الثالثة كانت ف فيشر المحسوبة أصغر من الجدولية، 
كما نالحظ التقارب بينهم من حيث متوسط منطقة تمرير الكرة في اختبار التمريرة الطويلة، أين لم نجد 

 كذلك فروقا دالة إحصائية في كل الحاالت،
 :ة النتائج بالفرضياتمناقش 2-5
 :مناقشة النتائج بالفرضيات الفرعية 2-5-8
خالل عرض وتحليل نتائج الجداول الثالثة األولى وصلنا لتصديق هذه  من: الفرضية الفرعية األولى -أ

بوجود تقارب بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات األنتروبومترية، حيث لم نجد فروقا الفرضية والقائلة 
 .صائية في أي من القياسات األنتروبومتريةدالة إح

بوجود وصلنا لتصديق الفرضية الثانية والقائلة على غرار الفرضية السابقة ت: الفرضية الفرعية الثانية -ب
الفسيولوجية ، حيث لم نجد فروقا دالة إحصائية في -تقارب بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات البدنية

 .أي من االختبارات
توصلنا لتصديق هذه  19خالل عرض وتحليل نتائج الجدول  رقم  من: الفرضية الفرعية الثالثة -ب

بوجود تقارب بين الالعبين من حيث بعض المتطلبات المهارية ، حيث لم نجد فروقا دالة الفرضية والقائلة 
 .إحصائية في االختبارات المهارية الثالثة

 :امةمناقشة النتائج بالفرضيات الع 2-5-8
بعد تصديق الفرضيات الفرعية الثالثة توصلنا لتصديق الفرضية العامة القائلة بوجود تقارب بين مستوى     

سنة لفرق الغرب الجزائري الناشطة باألقسام المتقدمة من حيث بعض  09العبي كرة اليد صنف أقل من 
 .متطلبات األداء التنافسي

 :االستنتاجات العامة -3
سنة لفرق الغرب الجزائري الناشطة باألقسام المتقدمة  09ن ناشئي صنف أقل من يوجد تقارب بي   -

  .الفسيولوجية؛ المهارية -من حيث بعض متطلبات األداء التنافسي األنتروبومترية؛ البدنية
إن التقارب بين الناشئين هذه المتطلبات يعكس االهتمام الكبير الذي يوليه مدربو هذا الصنف    -

  .من االختباراتلهذا النوع 
إن نتائج متوسطات النبض جاءت مصدقة للدراسات النظرية في كال الحالتين الهوائية الالهوائية    -

عند الناشئين باالعتماد على النبض كأهم مؤشر ميداني لتحديد مكونات الحمل التدريبي واختيار 
 .التوقيت الصحيح لتكرار الحمل

إن ارتفاع النبض األقصى في  اختبار السرعة الهوائية القصوى عند بعض الالعبين بسبب تواجد    -
 .االختبارات في المرحلة التحضيرية أين لم يتسن لهم لتحقيق التكيف الهوائي

 :التوصيات -4
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  .االستفادة من نتائج البحث المتوصل إليها باللجوء لها كمعيار النتقاء وتوجيه الناشئين   -
  .نرجو تطبيق هذه االختبارات على مجال واسع في اكتشاف وانتقاء العبي كرة اليد مع عدم أي جانب   -
االعتماد على النتائج المتوصل لها في بحثنا وتوسيعها من أجل بناء مستويات معيارية في كل مؤشر   -

 .من متطلبات األداء لتسهيل عمل المدربين ميدانيا في تقويم العبيهم
التكوين المتواصل للمدربين في هذا المجال لمسايرة للتطورات الحاصلة في مجال القياس والتقويم من     -

 .جهة وألهمية القياس في التوجيه الصحيح للرياضي للتخصص المناسب وربح الوقت من جهة أخرى
مع تطبيق  نوصي الباحثين بالبحث أكثر في هذا الصنف، لما له من أهمية في التدريب الرياضي، -

طرحنا مع عينات مختلفة و متغيرات أخرى إلثباته أكثر من خالل التجريب المستمر المبني على أسس 
  .علمية

 :المصادر والمراجع
 .منشأة المعارف: اإلسكندرية، مصر. كرة اليد الحديثة، (. 0996. )ياسر محمد حسن دبور -0
 .القاهرة: دار الفكر العربي. فسيولوجيا الرياضة(. 3112). أحمد نصر الدين سيد -3
 .مطبعة االنتصار: االسكندرية. قواعد و أسس التدريب الرياضي(. 0998. )أمر اهلل أحمد البساطي -2
مكتبة المجتمع : عمان(. نظم تدريب الناشئين للمستويات العليا)علم التدريب الرياضي(. 3102. )عامر فاخر شغاتي -2

 .ي للنشر والتوزيعالعرب
 .ماهي للنشر والتوزيع: اإلسكندرية. تعليم المبتدئين وتدريب الناشئين في كرة اليد(. 3102. )خالد حمودة, كامل أشرف -5
القياس والتقويم وتحليل (. 3113. )كمال الدين عبد الرحمان درويش؛ قدري سيد مرسي؛ عماد الدين عباس أبو زيد -6

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. الطبعة األولى -نظريات وتطبيقات -المباريا تفي كرة اليد 
 -األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد نظريات(. 0998. )كمال درويش؛ عماد الدين عباس؛ سامي محمد علي -1

 .مركز الكتاب للنشر: مصر. تطبيقات
 .مركز الكتاب للنشر: مصر. اليد الحديثة رباعية كرة(. 3110. )كمال عبد الحميد اسماعيل؛ محمد صبحي حسانين -8
سنة الجزء ( 08-16)سلسلة التدريب المتكامل لصناعة البطل (. 3110. )محمد جابر بريقع؛ خيرية أحمد السكري -9

 .شركة جالل للطباعة: االسكندرية؛ مصر. األول
 .دار المعارف: اهرةالق. الطبعة الثالثة عشر -علم التدريب الرياضي (. 0992. )محمد حسن عالوى -01
األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس في التربية البدنية (. 0998. )مروان عبد المجيد إبراهيم -00

 .مصر: دار الفكر العربي. والرياضية
 :المجالت

 .جامعة بابل/ كلية التربية الرياضية : العراق(. 3102. )المجلد السادس -العدد الرابع -مجلة علــوم التربية الرياضية   -0
الجزائر . مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي(. 3100جوان . )مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي -3

 :.ب والمجالت العلميةمجرة العلوم لطبع وتوزيع الكت: العاصمة
1- l'école fédérale de sport de macoline HEFSM ( .3113 .) cahier d'entrainement J+S 
Handball .MACOLINE ،confédération suisse de hand ball ،SUISSE  

Nicolas PAQUIER( .3105 15 ,08 .) 2، من 18, 01 3101تاريخ االسترداد- Club Amphora: 
handball-lactivite-de-analyse-amphora.fr/blog/2015/05/28/handball-https://ed 

 
 
 

https://ed-amphora.fr/blog/2015/05/28/handball-analyse-de-lactivite-handball
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 التدريب الفتري المرتفع الشدة لصفة القوة المميزة بالسرعة ومهارة التسديد نحو المرمى .19
 كرة القدمفي  

 سنة لنادي نجم شباب مقرة  17دراسة تجريبية على فئة أقل من 
 3جامعة اجلزائر, مقدر رابح 

 مقدمة 
الرياضة األكثر شيوعا يف العامل، حيث بدأ اعاهتمام هبا يتزايد خالل القرن العشرين، وظهرهذا جليا من  تعترب كرة القدم

مد  تطورها من حيث مستو  األداء الذي وصل إليه الالعبني فيوب عل  عاعب  خالل البطوعات والدورات العاملية اليت أبرزت 
ومما عا شك فيه أن , كرة القدم أن يتمت  بقدر متوازن من اللياقة البدنية واحليوية واليقظة لفرتة طويلة وهذا ملسايرة نسق املباراة

لعلمي الذي اعتمد عل  نتائج البحوث والدراسات اليت مستو  الرياضي املتقدم الذي وصلت إليه دول عديدة هو نتيوة للتقدم ا
ومل تتوقف عولة التطور بل مازالت الدراسات مستمرة لغرض احلصول عل  أفال الطرق والوسائل التدريبية ،أجريت يف هذا اجملال

 .اليت حتقق افال مستو  من اإلجناز
لتدريب الرياضي واإلعداد البدين، وهذا لكوهنا تعترب لقد لقيت طرق التدريب اهتماما كبريا من طرف العاملني يف جمال ا

أساس عملية التدريب ملا جها من أمهية وتأثري مباشر عل  تنمية الصفات البدنية،وتعد كرة القدم من األلعاب اجلماعية اليت تتطلب من 
حيث ,النسق واإليقاع العايل للعبة ممارسيها صفات بدنية خاصة لكي متكنهم من أداء خمتلف احلركات واملهارات اخلاصة وملسايرة

تعددت طرق وأساليب التدريب الرياضي اليت هتدف مجيعها إىل تطوير مستو  األداء البدين واملهاري وصوعًا لتحقيق مراكز متقدمة 
اليت تتناسب يف األنشطة املختلفة، ويسع  املدربون إىل اختيار أفال أنواع طرق التدريب وتطبيق أنسبها واستخدام أحدث الوسائل 

م  نوع النشاط التخصصي، وذلك هبدف الوصول إىل حتقيق استثمار أهم القدرات البدنية اخلاصة بنوع النشاط احملدد ملا جها من 
ويف التدريب الرياضي احلديث جيب مراعاة حركة عاعب كرة القدم اليت تتصف , تأثري مباشر يف ارتفاع مستو  األداء البدين واملهاري

فالنشاط الرياضي التخصصي هو الذي حيدد ويقرر ملستمر لشدة أداء العمل وكذلك بالعمل العالي ذي الشدة العالية،بالتغري ا
درجة احلاجة إىل الصفات البدنية ودرجة تطورها لد  الالعبني،فري  بعض اخلرباء يف جمال كرة القدم وعلم التدريب الرياضي وعلوم 

ة الارورية لالع ي كرة القدم حيث اهنا حتتاج اىل مستو  عايل من القوة والتحمل والسرعة احلركة حول حتديد أهم الصفات البدني
د ومستو  عايل من القوة البدنية وقوة السرعة وقوة التحمل وتغيري اإلجتاه والعناية بتدريبات القوة املمزوجة بالرشاقة احلركية وسرعة ر 

 .(78، صفحة 2113فتحي أحمد هادي، 8 السقاف).الفعل وقدر عايل من التحمل الدوري
إناختيار طريقة التدريب يعترب من العوامل اجلد هامة للوصول إىل النتائج املرجوة،حيث أن اختيارالطريقة األجن  واألسهل 

ان التدريب الفرتي املرتف   عبدالفتاح ابوالعالوير  , يعترب فن من الفنون اليت جيب عل  املدرب إتقاهنا لتطبيق الربنامج اخلاص به
فالتدريب الفرتي املرتف  الشدة يهدف إىل تنمية التحمل ،الشدة يتناسب بصورة كبرية م  متطلبات األداء يف األلعاب اجلماعية

كما يهدف اىل تطوير السرعة والسرعة وحتمل القوة وحتمل السرعة خالل املباراة م  اعاحتفاظ بقدر كبري من اللياقة البدنية والفنية  
، 1997عبد الفتاح أبو، 8 العالء) .اعانتقالية والقوة العظم  والقوة املميزة بالسرعة وحتمل السرعة ملسافات متوسطة وقصرية

 .(61صفحة 
جبمي  أشكاجها القصو  والسريعة و مداومة تعترب القوة العالية أحد أهم الصفات البدنية اليت حيتاجها عاعب كرة القدم 

القوة واليت تدعم مهارات اللعبة سواء الدفاعية او اجهوومية وذلك ألمهية تعترب القوة العالية اليت هي أحد العوامل اجهامة املرتبطة 
 Renato manno ,898).باألداء املهاري و اخلططي اجليد فبدون خمزون كايف من القوة عا حيدث التعلم واعاداء بفعالية

1993)) 
إن زيادة القوة العالية القصو   يسهم وبنسب متباينة يف يف زيادة باقي  أنواع القوة  كتحمل القوة و القوة املميزة بالسرعة 
واليت تعترب واحدة من الصفات البدنية املركبة و هي شكل من أشكال القوة العالية العامة و اليت تشكل قاعدة أساسية مهمة يف 
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ديد مستو  األداء وبالتايل حتقيق اعاجناز عند عاع ي كرة القدم حبيث عا ميكن اعاستغناء عن هذه الصفة يف معظم مهارات اللعبة حت
سواء كانت الدفاعية منها او اجهوومية و عل  وجه التحديد املهارات اليت تعتمد عل  سرعة التنفيذ كالصراعات الفردية أو اجهوومات 

ن الالعب الذي ميتلك القوة املميزة بالسرعة بصفة جيدة حيصل عل  نسبة أكرب من منافسه لفرض إيقاع عال يف  املعاكسة جهذا فإ
كما أن يف كرة القدم ,كرة القدم سواء يف الدفاع أو يف اجهووم و كذلك الدقة يف تنفيذ املهارات و التحكم التقين و اخلططي اجليد

واليت تعترب كل املفردات احلركية اليت تؤد  يف إطار , داء املهارات األساسية اخلاصة باللعبةحيتاج الالعب إىل قوة وسرعة كافيتني أل
وتعترب إجادة عاع ي الفريق لكافة املهارات األساسية مبثابة األساس الذي يتشكل عليه , قانون اللعبة سواء كانت بالكرة أو بدون كرة

املهارات األساسية يف كرة القدم أحد األركان األساسية يف وحدة التدريب اليومية إذ جناح و تفوق الفريق يف اجلمل املهارية باعتبار 
تعترب قاعدة أساسية للعبة و بدون إتقاهنا عا يستطي  الالعب تنفيذ اخلطط امللقاة عل  عاتقه من خالل واجبات املركز الذي يشغله 

ارات األساسية يتأسس عليه الوصول إىل أعل  املستويات الرياضية فمهما فاإلتقان التام للمه,يف خطوط اللعب املختلفة أثناء املباراة
بلغ مستو  الصفات البدنية لالعب و مهما اتصف به من مسات خلقية وإرادية فإنه لن حيقق النتائج املرجوة مامل يرتبط ذلك كله 

ارات األساسية يف كرة القدم فهي تعترب الوسيلة وتعترب مهارة التسديد من بني امله, باإلتقان اجليد للمهارات احلركية األساسية
ألن التسديد الناجح يرف  ,األساسية لتسويل األهداف يف كرة القدم  وبواسطتها ميكن بذل اجلد يف بدء اجهووم وتطويره وإهناءه 

لدفاع عل  ويف نفس الوقت يثبط من عزمية الفريق اآلخر كما يصعب ا61fredogrel8-1978الروح املعنوية للفريق ككل 
وهذا ألن عملية التصويب تعترب خامتة اجهووم، ومبا أن اجهوومات أغلبها تنتهي بعملية , الفريق الذي جييد أفراده التسديد عل  املرم 

تسديد، فإن جهذا األخري أمهية كبرية يف ميدان كرة القدم من حيث خصائصه ومميزاته، والتسديد حبد ذاته يعتمد عل  شروط ومبادئ 
 .ية من حيث الدقة يف اعاجتاه وعناصر الدقة يف العلو وعناصر القوة، كما يعتمد أياا عل  تصنيفات خاصة بهقاعد

واملتمعن يف كرة القدم احلديثة يدرك اإلهتمام الكبري والفارق اليت تصنعه بعض القدرات البدنية واملهاريةونذكر منها القوة املميزة 
خطة الفريق تبىن عل  سرعة الالعبني يف نقل الكرة إىل منطقة اخلصم والعودة السريعة بالسرعة ومهارة التسديد،حيث أصبحت 

من خالل مالحظتنا ملستو  الفئة العمرية للمنطقة والتفوق يف الصراعات الثنائية،كل هذه العوامل أصبحت احلاسم لنتيوة املبارياتو 
تو  أداء الالعبني ويظهر هذا من خالل عدم تقدم مستواهم البدين سنة يف السنوات املاضية تبني أن هناك تباينا يف مس14أقل من 

ونقص يف الفعالية أمام املرمىو الذي يرجعه الباحث اىل ضعف يف التسديد حنو املرم  وهذا ما يؤثر يف مستو  الفرق حاليا وكذلك 
 .عل  مستو  كرة القدم يف املستقبل

دم بصفة عامة والتدريب بصفة خاصةواطالعه عل  خمتلف الربامج التدريبية للعبة ومن خالل خربة الباحث يف جمال كرة القومما سبق 
املتبعة حالياً يف تدريب الالعبني لكونه مدرب وعاعب سابق ، عاحظ هنالك بطء بسرعة أداء بعض املهارات األساسية سواء بالكرة 

لتطوير القوة املميزة بالسرعة والفعالية أمام املرم  يف الوحدات أو بدون كرة  وعافتقار الربامج التدريبية للمدربني  إىل متارين مهمة 
القيام بإعداد برنامج تدري ي يتامن مترينات للقوة املميزة بالسرعة لكل أجزاء اجلسم خمتلفة لذا اجته تفكري الباحث إلىالتدريبية ، 

سرعة اداء بعض املهارات األساسية كمهارة التسديد لد   ومتنوعة وأدائها بطريقة التدريب الفرتميرتف  الشدة ملعرفة مد  تأثريها يف
 :وجهذا قمنا بطرح التساؤل التايل الالعبني وهذا من أجلتحسني اإلجناز

 :السؤال العام*
  ماأثر استخدام برنامج مقرتح بطريقة التدريب الفرتي املرتف  الشدة يف تطوير القوة املميزة بالسرعة ومهارة التسديد حنو

 عاع ي كرة القدم؟ املرم  لد 
 :التساؤالت الجزئية* 

  هل توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي القياس البعدي للقوة املميزة بالسرعة لصاحل القياس البعدي
 تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح؟
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 قياس ملهارة التسديد حنو املرم   لصاحل القياس هل توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي واعاختبار ال
 البعدي تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح؟

 :فرضياتالبحث
 :الفرضية العامة

للربنامج املقرتح بطريقة التدريب الفرتي املرتف  الشدة أثر كبري يف تطوير القوة املميزة بالسرعة ومهارة التسديد حنو املرم  لد  
 .ع ي كرة القدمعا

 :الفرضيات الجزئية
  توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي القياس البعدي للقوة املميزة بالسرعة لصاحل اعاختبار البعدي

 .تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح
  التسديد حنو املرم   لصاحل اعاختبار توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي القياس البعدي ملهارة

 .البعدي تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح
 :أهداف البحث

 : هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عل 
 ربنامج التدري ي املقرتح عل  أسس علمية بطريقة التدريب الفرتي املرتف  الشدة لتطوير القوة املميزة بالسرعة و مهارة أثر ال

 . سنة14التسديد حنو املرم  لد  عاع ي كرة القدم لفئة أقل من 
 القياس البعدي تؤول وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي القياس البعدي للقوة املميزة بالسرعة لصاحل 

 .لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح
  وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي القياس البعدي ملهارة التسديد حنو املرم   لصاحل القياس البعدي تؤول

 .لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح
 :تحديد المفاهيم والمصطلحات

 :ريب الفتريالتد
بني كل تدريب والتدرب ’هو نظام تدري ي يتميز بالتبادل املثايل بني اجلهد و الراحة و تنسب كلمة فرتي إىل فرتات الراحة البينية 

 (.211، 2114الربضي، 8 كمال)الذي يليه 
تطوير كل من التحمل العام  وهي طريقة تدريبية تعتمد عل  التناوب بني وقت العمل ووقت اعاسرتجاع وتعتمد هذه الطريقة يف

 ويعترب وقت الراحة أساسي كونه يسمح باعادة ختزين الطاقة ويكون اجيايب( اجلرعة التدريبية)واخلاص وهذا حسب احلمولة 
(guyader, jacques le, 2013. 74). 

معتمدًا عل  حتقيق التكيف طريقة من طرق التدريب األساسية لتحسني مستو  القدرات البدنية عل  أهنا  البسطويسيويعرفها 
إىل ( وآخرينKewl ،Reindle)ينظر كل من ( الفسيولوجية)بني فرتات العمل والراحة البينية املستخدمة، ومن الوجهة 

التدريب الفرتي بارتباطه ليس بتكرار العمل وفرتات الراحة فحسب ولكن من خالل النسب املقننة واملستخدمة لكل من 
-287، 1999البسطويسي، 8 أحمد),(الشدة)واليت يربطها وحيددها مثري التدريب متمثال يف  التكرار وفرتات الراحة

292.) 
 :التدريب الفتريمرتفع الشدة

هو أحد طرق التدريب الفرتي الذي يتميز بزيادة شدة محل التدريب و قلة حومه نسبيا و الذي يهدف املدرب من خالله إىل 
 حتمل القوة و حتمل السرعة و القوة املميزة بالسرعة كما ميتاز هذا النمط بالعمل حتت تطوير التحمل اخلاص الالعب ممثال يف
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الربضي، 8 كمال)من احلد األقص  لالعب %45ظروف دين األكسوني نتيوة عاستخدام الشدة العالية اىل قد تصل إىل 
2114 ،217.) 

ل اخلاص، والتحمل الالهوائي، والسرعة، والقوة املميزة التحم" هتدف هذه الطريقة اىل تنمية عدد من الصفات البدنية منها 
، أما تأثريها من الناحية الفسيولوجية فهي تسهم يف حتسني كفاءة انتاج الطاقة للنظام الالهوائي حتت "بالسرعة، والقوة القصو 

 .(1998،214حمادة مفتي، 8 ابراهيم). ظروف نقص اعاوكسوني وتتميز هذه الطريقة بالشدة املرتفعة
من اقص  مستو  للفرد، وتصل يف مترينات التقوية % 45-85وتتميز هذه الطريقة بالشدة املرتفعة اذ تبلغ يف مترينات اجلرمين 

 (.288، 2118ابوعبده، وحسن، 8 السيد)من اقص  مستو  للفرد % 40باستخدام اعاثقال اعاضافية اىل
 :القوة المميزة بالسرعة  6-1

 السرعة هي صفة مركبة من القوة والسرعة وتعرف بأهنا القدرة عل  إظهار القوة يف أسرع وقت ممكنالقوة املميزة ب :إصطالحا
weineck273.1992) .) 

أهنا قدرة اجلهاز العص ي العالي عل  التغلب عل  مقاومات بانقباضات سريعة ذات خاصية hareو lotzويعرفها كل من 
 (.manno.1996)ياضات أكرب من القوة القصو  وهي صفة أساسية لكل الر 

عرفها بأهنا قدرة اجلهاز العص ي ألداء أقص  جهد ميكن انتاجه ألداء انقباض عالي إرادي bompaأما
 (.bompa82118823)واحد

والقوة املميزة ,وعرفها مفيت ابراهيم محاد بأهنا املظهر السري  للقوة العالية والذي يدمج كال من السرعة والقوة يف حركة واحدة
 .(64-2111حماد ).بالسرعة مركب أساسي يف أداء يف معظم الرياضات

 .القوة املميزة بالسرعة هي أداء واجب حركي بأقص  تكرار ممكن يف وحدة زمنية حمددة: إجرائيا
 :كرة القدم

 .هي كلمة عاتينية وتعين ركل الكرة بالقدم"  Football" كرة القدم : "لغة  
كرة القدم قبل   "حنفي محمود مختاركرة القدم هي رياضة مجاعية متارس من طرف مجي  الناس كما أشار إليها، : إصطالحا

 (.33-1984)"كل شيء هي رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتم 
ات مقياس عاملي ذ, يستعملون كرة منفوخة مستديرة, كل فريق من احد عشر عاعبا, هي لعبة مجاعية تتم بني فريقني: إجرائيا
وحياول كل فريق إدخال الكرة فيه عل  , يف كل طرف من طرفيه مرم  اجهدف, يف ملعب مستطيل ذو أبعاد حمددة, حمدد

 .حارس املرم  للحصول عل  هدف
 :مهارة التسديد نحو المرمى

 .تسديدا ونقول سدد مسدسه أي صوبه او وجهه,يسدد , سدد: لغة
 :إصطالحا
 .(89-1993)عل  انه نقطة قوة اللعب وقرار يعمل عل  جلب التفوق يف اجهووم" Claude Bayer" يعرفها 

أن التصويب هو عبارة عن خامتة لتسلسل أفعال وعالقات نوعا  "H.FIRAN&N.MASSANO" يف حني يقول
 .ما معقدة بني الالعبني 
ا أو مجاعيا وحيتم عل  املنفذ هو النتيوة األخرية لكل عمل هوومي سواء فردي" Jean Defaur"والتصويب حسب 

 .اندفاعا بدنيا كليا أثناء التنفيذ
 .هو كل حماولة لركل الكرة حنو املرم  حبيث تكون القذفة مصوبة كما ينبغي:إجرائيا 

 : سنة 17فئة أقل من 
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وفئة األواسط وهي مرحلة بينية بني فئة األصاغر ,هي إحد  مراحل مسار التكوين والتدريب الرياضي يف ميدان كرة القدم
 (.larousse86481997قاموس.)تتزامن م  فرتة املراهقة الوسط 

 :المنهج المتبع
،  82112بدري حسن.)ويعرف املنهج بأنه عبارة عن جمموعة من العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه

 (119ص
اسماعيل )الباحث يف ضبط أبعاد ومساعي وأسئلة وفروض البحثوبالتايل فاملنهج ضروري للبحث إذ هوالذي ينري الطريق ويساعد 

 (.69-1991 دقة
حيث يعترب اختيار منهج الدراسة مرحلة هامة يف عملية البحث العلمي، إذ حيدد كيفية مج  البيانات واملعلومات حول املوضوع  

لبحث، حيث طبيعة املوضوع هي اليت حتدد اختيار املدروس، لذا فإن منهج الدراسة له عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة، وبإشكالية ا
 للمشكلة األكثرمالئمة املنهجاملنهج املتب ، وانطالقا من موضوع دراستنا، اعتمدنا املنهج التوريبيفهو يعترب 

 " شكالتاعندمايستخدمفيحالملبهيعترباألسلوبالتوريبيأكثراألساليب كفايةفيالوصوإللىمعرفةيوثق"ساميعريفجالتينطرحها،ألهنحسربأي
ةالقدم إنرغبتنافيمعرفةأثراستخدامربناجممقرتحبطريقةالتدريبالفرتياملرتفعالشدةفيتطويرالقوةاملميزةبالسرعةومهارةالتسديدحنواملرمىلدىالعبيكر 

 .حيتمعلينااستخداماملنهوالتوري ي
 :مجتمع البحث

املنهج املختار واملناسب جهذه الدراسة، ويف هذه الدراسة  إن جمتم  الدراسة ميثل الفئة اليت تريد إقامة الدراسة التطبيقية عليها وفق
عاعب وبالتايل  20نادي حيث حيتوي كل نادي عل   12سنة والبالغ عددها  14جمتم  حبثنا هو أندية رابطة اجهواة صنف أقل من 

 .عاعب 305جمتم  حبثنا به 
 :عينة البحث

 .عاعب25سنة والبالغ عددهم 14متثلت عينة البحث يف عاع ي جنم شباب مقرة فئة أقل من 
 :الدراسة االستطالعية

تعد الدراسة اإلستطالعية اخلطوة األوىل يف البحث العلمي، واجهدف منها التعرف عل  ميدان الدراسة وبعض املتغريات املتعلقة 
وهي الدراسة , ها الدراسةبالدراسة، والتعرف عل  بعض اجلوانب واملفاهيم املرتبطة مبوضوع البحث وضبط العينة اليت جتر  علي

 .(31،صفحة 2112حسن، )التوريبية األولية يقوم هبا الباحث عل  عينة صغرية قبل القيام ببحث هبدف اختيار أساليبه وأدواته
ا، ونظرا ألمهية موضوع حبثنا واجلوانب املراد دراستها، واليت تتطلب منا جهد كبري واجتهاد مقنن حسب اإلمكانيات املتوفرة لدين   

 :باإلضافة إىل اخلصائص اليت تتميز هبا عينة البحث، جاءت الدراسة اعاستطالعية عل  النحو اآليت
تطبيقا للطرق العلمية املتبعة يف البحث، وألجل الوصول إىل نتائج دقيقة ومابوطة، قام الباحث بإجراء اعاختبارات اخلاصة باجلانب 

سنة، كما مت إجراء اعاختبارات 14من النادي اجهاوي جنم شباب مقرة لفئة أقل من  عاعبني 0البدين واملهاري عل  عينة مكونة من 
وإعادة اعاختبارات عل  نفس العينة يف نفس الوقت يف ظرف أسبوع، حيث قام الباحث باستبعادهم فيما بعد من التوربة 

 :التوربة اإلستطالعية هو للبحثوكان الغرض من هذه وكانت العينة املأخوذة تطابق الشروط العمرية. األساسية
 (.الصدق، الثبات، املوضوعية)استخراج املعامالت العلمية لالختبار 
 معرفة مد  صالحية وتناسب اإلختبارات م  عينة البحث 
 التعرف عل  املشكالت اليت قد حتدث أثناء التطبيق امليداين. 
 التأكد من مد  فهم فريق العمل لطبيعة اعاختبارات وكيفية أدائها 
 رفة حوم اجملتم  األصلي للدراسة، والتعرف عل  أفراد اجملتم ، مميزاهتم، وخصائصهمع. 
 مد  سالمة وكفاية األجهزة و األدوات املستخدمة ومراعاة الوقت عند تنفيذ اعاختبارات. 
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 :أدوات ووسائل البحث
 :يف إطار خصائص املنهج التوري ي استعان الباحث يف مج  البيانات باألدوات التالية

اإلملام النظري حول موضوع الدراسة يف كل من املصادر و املراج  العربية و األجنبية : املصادر واملراج  العربية واألجنبية 
األطروحات و امللتقيات كما مت اعاستعانة بالدراسات السابقة واملشاهبة جهذه الدراسة خاصة يف تدريب القوة املميزة ,

 .بالسرعة
 .ث يف حبثه هذا أسلوب املقابلة للحصول عل  قاعدة بيانات تفيد البحثاستخدم الباح: المقابلة 
استخدم الباحث يف حبثه هذا أسلوب املالحظة أياا و ذلك لرصد مالحظات حول طريقة التدريب والقوة : المالحظة 

 .املميزة بالسرعة والتسديد حنو املرم 
ومهارية مقننة واليت تقيس اجلانب البدين املتمثل يف القوة املميزة  مت اختيار اختبارات بدنية: االختبارات البدنية والمهارية 

 :بالسرعة و املهاري املتمثل يف مهارة التسديد واليت هي عل  النحو التايل
 
 اإلختبارات البدنية: 
 :متر 31إختبار الحجل على رجل واحدة لمسافة  .1

 نيقياس القوة املميزة بالسرعة لعاالت الرجل: اجهدف من اعاختبار
يقف الالعب و رجل القفز متس خط البداية والرجل احلرة طليقة اىل اخللف وعند إعطاء الصافرة حيول الالعب : مواصفات األداء

 .تعط  حماولة لكل رجل وتسول احملاولة األحسن,املخترب بأسرع ماميكن اىل خط النهاية
 (819888149الربيعي و المولى)حيسب الزمن بالثانية: التسويل

 :ثانية  31ار الجلوس من وضع الرقود إختب .2
 .قياس القوة املميزة بالسرعة لعاالت البطن: اجهدف من اعاختبار
يقوم الالعب بثين اجلذع أمام األسفل اىل أن يلمس الركبتني , من وض  الرقود والكفان متشابكان خلف الرقبة: مواصفات األداء

 .ثانية عل  أن يقوم الزميل بتثبيت قدمي الالعب املخترب عل  األرض 35باجلبهة مث يكرر األداء ألكرب عدد من املرات يف 
 (.831681991حسانين).    ثانية 35حيسب لالعب عدد احملاوعات الصحيحة اليت قام هبا خالل :التسويل

 
 :إختبار الوثب العمودي من الثبات .3

 .قياس القوة اإلنفوارية لعاالت الرجلني: اجهدف من اإلختبار
 طباشري,لوحةمدرجة,شريط قياس: املستخدمةاألدوات 

توض  لوحة جبانب الالعب املخترب ويقوم مبد ذراعه لتأشري النقطة اليت يصل إليها بواسطة قطعة طباشري وعند : مواصفات األداء
 .إعطاء اعاشارة يتخذ املخترب وض  القفز مث القفز للوصول إىل أعل  نقطة ممكنة

شارة األوىل والثانية ويسول الرقم وتعط  لالعب حماولتان عل  أن حتتسب احملاولة تقاس املسافة بني اإل: التسويل
 .(37881991حسانين)األفال
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 :إختبار الوثب الطويل من الثبات .4

 .قياس القوة اعانفوارية لعاالت الرجلني: اجهدف من اعاختبار
 .شريط قياس, أرض مسطحة: األدوات املستخدمة
يقف الالعب املخترب خلف خط البداية مث يقوم بثين الركبتني مث ,بتثبيت شريط قياس عل  أرض مسطحةالقيام : مواصفات األداء

 .تعط  حماولتان لكل عاعب عل  أن حتتسب احملاولة األفال,إرجاع الذراعني اىل اخللف بعد ذلك والوثب ألبعد مسافة 
 (.816281989المندالوي).    البداية حتسب املسافة من خط البداية حىت أقرب أثر للقدم من خط: التسويل

 
 اإلختباراتالمهارية: 

 :إختبار التصويب نحو المرمى -1
 .قياس قوة و دقة التصويب عل  مساحات حمددة من اجهدف: اجهدف من اعاختبار
فيه دائرة نصف مرت من احلائط مبقاييس املرم  الذي بدوره ترسم 12توض  الكرة يف نقطة البداية وعل  مسافة : مواصفات األداء

 .قطرها مرتين يف حني يرسم خط موازي للحائط عل  مسافة مرتين أياا
حتتسب حماولة صحيحة عندما يصوب الالعب الكرة ويصيب الدائرة املرسومة بشرط أن ترتد الكرة من احلائط ملسافة عا : التسويل

أبو عبده )     .وحتتسب له عدد احملاوعات الصحيحةتقل عل  مرتين أي خلف اخلط املرسوم ومتنح لكل عاعب ستة حماوعات 
 (.814482118حسن السيد

 
 :اختبار قذف الكرة ألبعد مسافة -2
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يهدف اعاختبار اىل قياس املسافة اليت ميكن لالعب أن حيققها عن طريق ضرب الكرة من األرض ألطول : اجهدف من اعاختبار
 .طويلة و دقتهامسافة ممكنة و كذا معرفة القدرة عل  التمريرات ال

مرت يتقدم جريا لارب الكرة بالقدم املفالة ألبعد مسافة  0,05و عل  بعد ,يقف الالعب خلف خط البداية: مواصفات األداء
 .و تسول هذه اعاخرية من نقطة اعانطالق اىل حىت مستو  نقطة سقوط الكرة,ممكنة

أبو عبده حسن )عات و نسول أحسنهاحماو  3تكون وحدة القياس باملرت حبيث متنح لكل عاعب : التسويل
 (.814682118السيد

 
 

 .عل  العينة التوريبيةتطبيق برنامج تدري ي مقرتح بطريقة التدريب الفرتي املرتف  الشدة مت: البرنامج التدريبي 
تسويل اعاختبارات استمارة , الشريط املرتي, الكرات الطبية,امليقايت , كما استعمل الباحث بعض الوسائل الارورية مثل الصفارة

 .القبلية والبعدية وأدوات التدريب يف امللعب
 :الشروط العلمية لالختبارات

جيب عل  الباحث قبل استخدامه ألي اختبارات أن يراعي فيها العديد من الشروط واألسس العلمية واليت تتمثل يف الصدق 
 .والثبات واملوضوعية

 ثبات االختبار: 
وجها اعاستقرار وتعين أننا لو قمنا بتكرار اعاختبار ملرات متعددة عل  الفرد أو اجملموعة ألظهرت شيئا إن كلمة الثبات تعين يف مدل

 .من اعاستقرار وذلك بأن يعطي اعاختبار نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت نفس الظروف وعل  نفس األفراد
 مج ص*مج س –مج س ص *ن 
 [ 2(ص*مج) -(2مج ص*ن[] )2(مج س) -(2مج س*ن])

 .ميثل حاصل ضرب الدرجات املتقابلة يف اعاختبار: مج س ص.     عدد العينة:ن:  حبيث
 .ميثل حاصل ضرب جمموع درجات اعاختبار األول س يف جمموع درجات اعاختبار الثاين ص: مج ص*مج س
 .الثاينمربعات درجات اعاختبار : 2مج ص.       مربعات درجات اعاختبار األول: 2مج س
 صدق االختبار : 

وحيسب  .                  يقصد بصدق اعاختبار أن يقيس فعال ما وض  لقياسه، وعا يقيس شيئا بديال عنه أو اإلضافة إليه
 :كاآليت

 الثبات=   معامل الصدق 
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 درجة احلرية معامل الصدق معامل الثبات  اعاختبارات 
 5.50 5.80 5.43 مرت35احلول برجل واحدة 
 5.50 5.4 5.81 ثا35اجللوس من الرقود 

 5.50 5.84 5.41 الوثب العمودي من الثبات
  5.50 5.88 5.48 الوثب الطويل من الثبات

 5.50 5.40 5.42 التصويب حنو املرم 
 5.50 5.43 5.88 قذف الكرة ألبعد مسافة

 .يوضح قيمة معامالت الصدق والثبات لعينة الدراسة(:11)الجدول
 موضوعية االختبار: 

يقصد باملوضوعية عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححني، وأن تعتمد نتائوه عل  احلقائق املتعلقة مبوضوع اعاختبار وحده، أي  
 (.169،114،111، ص2111فرحات، )عا ختتلف درجة الفرد باختالف املصححني الذين يقومون بتقدير اعاختبارات 

 :الوسائل اإلحصائية 
 :وهذا من أجلSPSS21) )حزمة الربامج اإلحصائيةمن أجل معاجلة البيانات استخدم الباحث 

 .حتديد املتوسطات احلسابية واعاحنراف املعياري -
 .لقياس ثبات وسائل الدراسة: معامل اعارتباط بريسون -
 .للموموعتني ستيودنت للعينات املستقلة للمقارنة بني اعاختبارات القبلية والبعدية( T)حساب اختبار  -
ملعرفة اعاختالف بني اعاختبار القبلي والبعدي وهذا ما يفسره إحصائيا استعمال اختبار (T)حساب اختبار ستيودنت  -

 .ستيودنت( T)إحصائي 
 :مناقشة النتائج

ملميزة توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي القياس البعدي للقوة ا:تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى  -1
 .بالسرعة لصاحل القياس البعدي تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح

ختبارات القوة املميزة ا
 بالسرعة

 مستو  الدعالة درجة احلرية اجلدولية 'ت' احملسوبة 'ت' اعاختبار البعدي اعاختبار القبلي

 املتوسط
 احلسايب

اعاحنراف 
 املعياري

 املتوسط
احلسا
 يب

اعاحنراف 
 املعياري

 5.50 4 5.152 11.53 1.58 11.0 1.22 12.4 مرت35احلول برجل واحدة 
 11.40 1.22 23.1 1.05 11,2 ثا35اجللوس من الرقود 

 3.21 5.53 5.21 5.52 5.25 الوثب العمودي من الثبات
 1.15 5.11 1.43 5.14 1.14 الوثب الطويل من الثبات

 .القبلي والبعدي الختبارات القوة المميزة بالسرعةالقياسين النتائج اإلحصائية في (:2)الجدول
القبلي والبعدي يف اختبارات القوة املميزة القياسني يوجد فروق ذات دعالة معنوية بني أنه ( 2)يتاح لنا من خالل اجلدول

ميكن القول أن اجملموعة التوريبية تغريت اىل األحسن بعد إدخال املعاجلة وعليه ,البعديالقياس ولصاحل للموموعة التوريبية بالسرعة
وهذا ما يعين أن الربنامج التدري ي املقرتح بطريقة التدريب الفرتي املرتف  الشدة واملطبق عل  اجملموعة التوريبية قد أثر التوريبية
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التدريبية املقننة واملنظمة وفق األسس العلمية تعمل عل   الربامج" عل  أن محمد محمودعلىصفة القوة املميزة بالسرعة، ويشري 
 (136، صفحة 1981محمد محمود، 8 عبدالدايم)".تطوير املستو  البدين واملهاري لالعبني
التدريبية بشكل دقيق لامان عملية جيب عل  املدرب تنظيم ومراقبة استخدام احلوم والشدة "كما تطرق أياا حممد رضا عل  أنه 

 (118، صفحة 2118محمد رضا، 8 ابراهيم)....".حتسني مستو  الرياضيني بشكل جيد جدا
د وتتفق هذه النتيوة م  أغلبية نتائج الدراسات املشاهبة كدراسة الدكاترة علي خاري عبيس املوسوي والشمخي وعبد الرزاق عبو 

تأثري طريقيت التدريب الفرتي مرتف  الشدة و التدريب التكراري يف تطوير القوة املميزة بالسرعة '' جبامعة بابل حتت عنوان( 2551)
حيث توصلوا اىل فعالية التدريب الفرتي مرتف  الشدة يف تطوير القوة املميزة بالسرعة '' ودقة بعض املهارات األساسية بكرة القدم

 .لعاالت الرجلني
ومن وجهة نظر الباحث ميكن تفسري النتائج احملصل عليها يف أن اعاعتماد عل  طريقة التدريب الفرتي مرتف  الشدة كان له األثر 
الفعال يف التطور احلاصل جهذه اجملموعة ملا يتامنه من مترينات ذات شدة قصو  وفرتات راحة بينية أسهمت يف استعادة الشفاء 

ر العاالت العاملة يف زيادة قوة وسرعة التقلصات العالية وهذا ما انعكس اجيابا عل  اختبارات القوة املميزة لالعب مما أد  اىل تأث
وعليه ميكن القول أن الفرضية األوىل للبحث واليت تنص عل  توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي والقياس , بالسرعة

 .لقياس البعدي تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح قد حتققتالبعدي للقوة املميزة بالسرعة لصاحل ا
توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي ملهارة التسديد :تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية -2

 .الشدة املقرتححنو املرم  لصاحل القياس البعدي تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  
 'ت' اعاختبار  البعدي اعاختبار القبلي ختباراتالتسديدا

 احملسوبة
 'ت'

 اجلدولية
درجة 
 احلرية

مستو  
 الدعالة

 املتوسط
 احلسايب

اعاحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

اعاحنراف 
 املعياري

 5.50 4 5.152 1.11 5.48 3.8 5.48 3.1  التصويب حنو املرم 
الكرة ألبعد قذف 
 مسافة

31.3 3.01 31.4 2.44 3.42 

 .القبلي والبعدي الختبارات التسديدالقياسين النتائج اإلحصائية في (:3)الجدول
يوجد فروق ذات دعالة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي يف اختبارات التسديد  : أنه( 3)يتاح لنا من خالل اجلدول
وهذا ما يعين أن الربنامج التدري ي املقرتح بطريقة التدريب الفرتي املرتف  الشدة واملطبق  ,القياس البعدي للموموعة التوريبية  ولصاحل

عل  اجملموعة التوريبية قد أثر عل  مهارة التسديد حنو املرم  مما يدل عل  أن الوحدات التدريبية املطبقة من خالل الربنامج املقرتح  
أن تطور القوة املميزة بالسرعة قد ساهم يف تطوير مهارة التسديد وهذا ما أكده مفيت ابراهيم كانت ذات فعالية، وير  الباحث 

مفتي 8 حمادة)...".بدون مستويات عالية للقدرات البدنية يكون صعب حتقيق أهداف تطوير كفاءة األداء املهاري" محادة 
 (21، صفحة 1988ابراهيم، 

حتسني صفة '' جبامعة املسيلة حتت عنوان( 2554)وتتفق هذه النتيوة م  أغلبية نتائج الدراسات املشاهبة كدراسة بابية وخرشي 
الربنامج املقرتح قد أثر نسبيا عل  حيث توصلوا الى'' القوة املميزة بالسرعة وأثرها عل  فعالية التسديدباعارتقاء لد  عاع ي كرة السلة

( 2512)و كذلك دراسة صدوق محزة ,ميزة بالسرعة وكذا أن القوة املميزة بالسرعة أثرت عل  التسديد باعارتقاءتنمية القوة امل
أثر استخدام التدريب الفرتي مرتف  الشدة والتدريب التكراري يف تطوير القوة املميزة بالسرعة وبعض '' حتت عنوان جبامعة مستغامن

توصل اىل فعالية التدريب الفرتي مرتف  الشدة يف حتسني املهارات األساسية بكرة القدم ومنها  حبيث'' املهارات األساسية بكرة القدم
 .مهارة التصويب حنو املرم 
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مفتي )من أن تطوير الصفات البدنية يسهم إجيابا يف تطوير مستو  األداء املهاري 2111وهذا ما أشار اليه مفيت ابراهيم محاد
 (.79ص 2111ابراهيم 

الوحدات التدريبية املطبقة من خالل الربنامج املقرتح بطريقة نظر الباحث ميكن تفسري النتائج احملصل عليها يف أن ومن وجهة 
التدريب الفرتي مرتف  الشدة قد عملت عل  زيادة القوة يف األطراف السفلية اليت بدورها قد أثرت يف زيادة القوة املميزة بالسرعة 

إضافة اىل الوحدات التدريبية اليت ركز فيها الباحث , با يف حتسني مهارة التسديد حنو املرم  حبيثلعاالت الرجلني واليت كانت سب
ويف ضوء ذلك ميكن القول أن الفرضية الثانية للبحث واليت تنص عل  توجد فروق ذات دعالة ,عل  مهارة التسديد حنو املرم 

يب حنو املرم  لصاحل اعاختبار البعدي تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي ملهارة التصو 
 .الشدة املقرتح قد حتققت

 :االستنتاج العام
  سنة14جناح الربنامج التدري ي يف تطوير صفة القوة املميزة بالسرعة لد  عاع ي كرة القدم فئة أقل من. 
 سنة14و املرم  لد  عاع ي كرة القدم لفئة أقل من جناح الرنامج التدري ي يف تطوير مهارة التسديد حن. 
  وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي للقوة املميزة بالسرعة لصاحل القياس البعدي تؤول

 .لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح
  البعدي ملهارة التسديد حنو املرم   لصاحل القياس البعدي وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي والقياس

 .تؤول لربنامج التدريب الفرتي املرتف  الشدة املقرتح
 :التوصيات واالقتراحات

 :اعتمادا عل  البيانات واملعلومات اليت متكن الباحث من احلصول عليها واسرتشادا باعاستنتاجات يوصي الباحث مبا يلي
  املدربني عل  أمهية استخدام التمرينات اليت أعدها الباحث يف الوحدات التدريبية املكونة للربنامج ضرورة اهتمام

التدري ي املقرتح بطريقة التدريب الفرتي مرتف  الشدة ملا جها من تأثري إجيايب يف تطوير صفة القوة املميزة بالسرعة ومهارة 
 .سنة14 التسديد حنو املرم  لالع ي كرة القدم فئة أقل من

  ضرورة اعاهتمام اجلدي من قبل املدربني باستخدام طريقة التدريب الفرتي املرتف  الشدة لتطوير صفة القوة املميزة
 .بالسرعة ومهارة التسديد حنو املرم 

  اعاهتمام بتطوير صفة القوة املميزة بالسرعة ملا جها من أثر يف حتسني مهارة التسديد حنو املرم. 
 القدرات البدنية اخلاصة يف جمال كرة القدم ما ينعكس باإلجياب عل  اجلانب املهاري اعاهتمام بتطوير. 
  ضرورة إجراء دراسات وحبوث تعتمد عل  طرق تدريبية أخر  و بأساليب تدريبية خمتلفة لتطوير صفة القوة املميزة

 .بالسرعة وغريها من القدرات البدنية واملهارية وصوعا اىل حتقيق أفال النتائج
 دراسة خصائص املرحلة العمرية قبل وض  الربنامج و ذلك يساعد يف التعرف عل  متطلبات هذه املرحلة. 
 اعاستعانة بطرق ومناهج التدريب احلديثة أثناء إعداد الربامج التدريبية. 
  إجراء دراسات مشاهبة عل  أندية أخر  وكذا فئات عمرية أخر. 

 :قائمة املراج  باللغة العربية
 2551.مصر –محاد مفيت التدريب الرياضي احلديث الطبعة اعاوىل دار الفكر العريب القاهرة إبراهيم  .1
 (.2558)الفتح للطباعة والنشر: اإلسكندرية(. 51اإلصدار ) اإلعداد البدين لالع ي كرة القدم,أبو عبده وحسن السيد  .2
 .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: بغداد .البحث العلمي(. 2552. )أمحد بدري حسن .3
 .1444القاهرة –دار الفكر العريب " أسس و نظريات التدريب الرياضي: أمحد بسطويسي .2
 .2552مصر –متطلبات عاعب كرة القدم البدنية واملهارية دار املعارف باعاسكندرية: بطرس رزق اهلل .0
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 .دار الكتاب احلديث: الكويت .كرة القدم  األسس العلمية لتدريب(. 1482. )حنفي حممود خمتار .1
 .اعاعداد البدين بكرة القدم دار الكتب للطباعة والنشر جامعة املوصل 1488الربيعي واملويل  .4
 .دار الفكر العريب: القاهرة  .التدريب الرياضي، األسس الفسيولوجية (. 1444. )عبد الفتاح، أبو العال .8
 .مؤسسة حورس الدولية: القاهرة .ريب العلمي احلديث يف كرة اليدالتد(. 2513. )فتحي أمحد هادي السقاف .4
املكتبة الوطنية للطباعة : عمان(. 52اإلصدار ) التدريب الرياضي للقرن احلادي والعشرين(. 2552)كمال الرباي  .15

 .والنشر
 .مكتبة الفالي: بغداد .التطبيق امليداين لنظريات وطرائق التدريب الرياضي(. 2558. )حممد رضا ابراهيم .11
 .مصر-القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرياضيةدار الفكر العريب القاهرة 1440حممد صبحي حسانني  .12
 .دار الفكر العريب: القاهرة .قيادة -تطبيق -ختطيط:التدريب الرياضي احلديث(. 1488. )مفيت ابراهيم محادة .13
 .العراق-جامعة بغداد-ياس يف الرتبية البدنية والرياضيةاعاختبارات والق 1484املندعاوي قاسم حسن  .12
 .اللياقة البدنية لالع ي كرة القدم دار الفكر العريب عمان اعاردن 2555يوسف عازم كماش  .10

 
 :الرسائل واجملالت العلمية

القاهرة , املهاريلناشئي كرة اليدابراهيم غريب تأثري برنامج تدري ي مقرتح لتنمية بعض عناصر اللياقة البدنية عل  املستو   .11
 .1445رسالة ماجستري 

 حتسني صفة القوة املميزة بالسرعة وأثرها عل  فعالية التسديد باعارتقاء لد  عاع ي كرة السلة,(2554)بابية وخرشي  .14
 .جامعة املسيلة مذكرة ماجستري

والبدنية لالع ي الفريق القومي لكرة اليد سيد مرسي قدري اثر ختطيط برنامج تدري ي عل  بعض املتغريات الفسيولوجية  .18
 .2551القاهرة جملد علوم وفنون اجمللد الثاين العدد الراب  جامعة حلوان 

أثر استخدام التدريب الفرتي مرتف  الشدة والتدريب التكراري يف تطوير القوة املميزة '' حتت عنوان( 2512)صدوق محزة  .14
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 السياحة الرياضية تخطيط إستراتيجي لتنمية االقتصاد الجزائري.21
 أولباني سعاد

 - 13 -جامعة الجزائر-معهد التربية البدنية و الرياضية
 

 الملخص 
نفس الوقت حيث تشهد أمهية متزايدة إن السياحة الرياضية أصبحت النمط السياحي األكثر جاذبية عامليا للمستثمرين والسياح يف 

نظرا لدورها الكبري يف دعم اقتصاديات الدول وذلك بتوفري فرص العمل وتوفري الفوائد الغري امللموسة، وتنام سنويا يف الكثري من 
جلماهريية مناطق العامل تظاهرات رياضية كرب  هدفها الظاهري رياضيا لكنها يف جوهرها تستهدف الرتويج السياحي والدعاية ا

واإلعالمية للمكتسبات السياحية، وتعترب الدورات األوملبية والبطوعات العاملية لكرة القدم والبسبول وسباقات الدراجات اجهوائية 
وسباقات السيارات، دليال كبريا عل  قدرة الدول املنامة عل  استغالل األحداث الرياضية لتنمية وتطوير السياحة الداخلية 

 .واخلارجة
واجلزائر من الدول اليت متلك ثروات هائلة فيما يتعلق بتطوير هذا القطاع املربح والتخلي عن تبعية احملروقات كمصدر لتمويل      

 .  اقتصادها، حبيث نقوم يف هذه الدراسة باقرتاح السياحة الرياضية كتخطيط سياحي من أجل تنمية اعاقتصاد الوطين اجلزائري
 الكلمات المفتاحية

 .اإلسرتاتيوية-التنمية اعاقتصادية –السياحة الرياضية  -حةالسيا
ABSTRACT  
The athletic tourism has become the most attractive kind of tourism world wide for the 
investres and the tourists at same time , it is gradualley making headlines for its major 

contribution in funding contries economics and providing job oppurtunities as welle as 
numerous benefits . 

Many contries  around the world organize athletic manifestation,its  obvious  aim  is athletic 
but in reality it s all abaout athletic publicity and mainly for the media for touristic income .  
The olympictournements and the international ones of foot ball and baseball as welle as bicycle 

and care racing are a proot of organizing contries ability to take advantage of the sports events 
to develop national and international tourism .  

  Algeria is amougst the contries that has tremendous advantages concering the 
development,give up fuels as a source of funding its economy thoughout suggesting athletic 
tourism as a touristic plan for developing the algerian national economy.  

Key words  Tourim – athletic tourism – economy development-strategy. 

 
 :مقدمة 

تعترب صناعة السياحة قطاعا اقتصاديا له أمهية كبرية يف دعم التنمية عاقتصادية، حيث يسمح لنا باكتشاف الثروات الطبيعية و 
و تطويرها و جند القطاع الرياضي امتاز هو األخر بكونه أحد القطاعات اعاقتصادية املرحبة جدا، فالعالقة بني الرياضة و  البشرية

 .النشاطات ذات الطاب  عاقتصادي أصبح موضوع دراسات أكادميية عديدة 
تسويقي عاملي جهذه األلعاب ظهر نشاط و قيام ناام ( أ-م-و)فمنذ األلعاب األوملبية اليت أقيمت يف لوس أجنلس، كاليفورنيا 

مكثف من خالل العشرينات اليت تلت بربط السياحة بالنشاطات الرياضية، و م  انتشار رقعة الرياضة عامليا، أصبح التنافس عل  
ل من أهم نتائج تنظيم البطوعات الرياضية هدفا و طموحا جلمي  الدول مبا حيمله هذا التنظيم من دعاية كرب  للبلدان املنظمة ، ولع

 .تلك الدعاية زيادة نسبة السياح باملوازاة م  تنظيم تلك البطوعات و األحداث الرياضية و هو ما يصطلح عليه بالسياحة الرياضية
و يأيت اعاهتمام بالسياحة الرياضية بسبب عوائدها عاقتصادية العالية باإلضافة أهنا تركز عل  التواصل و اعاستمرار احلااري و 

تماعي لذلك ميكن اعتبارها كوزء من السياحة البديلة حيث أهنا ليست أداة للتنمية اعاقتصادية فقط، بل هي أداة فعالة حلسن اعاج
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ة إدارة املوارد البشرية و املالية و الطبيعية و توجيها خلدمة الدولة املايفة سياسيا و إعالميا و حااريا و اجتماعيا إذ تطورت السياح
و   .رة بسيطة إىل صناعة عظيمة أي النمط السياحي األكثر جاذبية عامليا للمستثمرين و السياح يف نفس الوقتالرياضية من ظاه

" برتول القرن احلادي و العشرين"كون الرياضة و السياحة من أكرب الصناعات عل  املستو  العاملي أطلق بعاهم عل  هذا القطاع 
 .اخل ....ة فهو ينافس يف ذالك صناعة السيارات و صناعة املعدات اعاليكرتونية بسبب منوه السري  ومعدعات تربيحيته املرتفع

إذ تعترب الدورات األوملبية و البطوعات العاملية لكرة القدم و السباقات املختلفة كسباقات الدراجات اجهوائية و سباقات السيارات 
ث الرياضية لتنمية و تطوير السياحة الداخلية و اخلارجية و هناك اخل دليال كبريا عل  قدرة الدول املنظمة عل  استغالل األحدا...

إسرتاتيويةللنهوض هبذا خاصة يف دول أوروبا و أمريكا عكس القارة األفريقيا اليت تعترب مسامهتها ضعيفة يف السياحة الرياضية و 
 .ذلك لغياب سياسة تنموية للنهوض هبذا القطاع 

يف وجهة سياحية مميزة تتمت  مبقومات عظيمة ميكن أن تؤهلها عان تكون أكثر مناطق العامل جذبا  و اجلزائر من بني الدول األفريقيا
للسياح و لقطاع السياحة الرياضية خاصة م  األزمات اليت حتصل يف اآلونة األخرية و التخطيط للمستقبل عند نفاذ البرتول و 

خلروج من تبعية النفط كمصدر واحد و أساسي ، إذ جيب الوقوف عل  اجلزائر يف ضل حبثها املتواصل عن تنوي  مصادر دخلها و ا
خمتلف مقومات السياحة الرياضية و كيفية اعاستثمار فيها لتلبية حاجيات التنمية اعاقتصادية وإرساء ثقافة سياحية هادفة جتعل 

السياحية عل  اليت تتوفر عليها اجلزائر سواء اجلزائر تواكب التطور الذي أحرزته بعض الدول يف هذا القطاع حيث عا تقل إمكانياهتا 
 الطبيعية، احلاارية، املادية و البشرية مما يدفعها إىل تطوير السياحة الرياضية و جعلها أثر مرد ودية يف اقتصادها و هذا ما أد  بنا

م برامج التنمية القتصادية في هل خيار السياحة الرياضية يعد أكثر تبريرا من الخيارات المتاحة أما: إىل طرح السؤال التايل
 الجزائر؟ 
وللتعريف أكثر باملوضوع سوف يتم التطرق إىل التعريف بالسياحة الرياضية وإبراز أهم العوامل املساعدة عل  اجلذب السياحي       

الدراسة اليت تعاجل واألمهية املنتظر حتقيقها من خالل استغالل مجي  مقومات السياحة اليت تسخر هبا اجلزائر، وهذا من خالل 
 .األساليب واإلسرتاتيويات الداعمة لتنمية اعاقتصاد الوطين اجلزائري عن طريق السياحة الرياضية

 أهمية الدراسة -2
تكتسي السياحة الرياضية أمهية متزايدة نظرا لدورها البارز الذي تلعبه يف منو وتطوير اقتصاديات الدول خاصة تلك املنظمة  

اخل كوهنا .....اضية  احمللية والدولية كرايل السيارات أو رياضة الرمال أو كاس العامل لكرة القدم أو األلعاب األوملبية للمهرجانات الري
تؤمن موارد مالية إضافية للبلد املنظم، كما تعمل السياحة الرياضية عل  جذب السياح إىل أماكن خمتلفة يف العامل أي إن الصورة 

اخلالبة واخلدمات املرافقة إىل إمكانيات القيام بنشطات رياضية خمتلفة خالل العطل الشتوية والصيفية،   تغريت من تواجد الطبيعة
وبسبب أمهية السياحة الرياضية تقوم معظم الدول العاملية عل  ترويج مركباهتا السياحية من مالعب ومنتزهات الرياضة باستثمار 

الفاائيات والصحافة بأنواعها، كما تساهم السياحة الرياضية يف احملافظة عل  املرياث أموال هائلة عل  الرتويج اإلعالمي من خالل 
 .الثقايف لإلنسانية وتساهم يف تطويره وحتقيق التفاهم واعاحرتام بني الشعوب واجملتمعات واعاجنازات الفردية واجلماعية

 أهداف الدراسة  -3
حة الرياضية وعوامل اجلذب السياحي، كما هتدف إىل إظهار اإلمكانيات هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مفهوم ومكونات السيا

السياحية للسياحة الرياضية يف اجلزائر وتسليط األضواء عل  استغالجها بطريقة فعالة وجدية مستقبال من خالل إتباع آليات 
 . إسرتاتيوية من أجل تنمية حملية ورياضية يف املستو 

 الدراسةتحديد المفاهيم الواردة في  - 4
ظاهرة اجتماعية تتمثل يف انتقال الفرد مؤقتا من البلد األصلي إىل بلد آخر أو منطقة أخر  ألي غرض غري : السياحة-2-1

، وهي ظاهرة من ظواهر العصر تنبثق من (N5 p7-25 Demen-meierch 2005)أغراض اجهورة أو العمل 
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وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة والشعور بالبهوة واملتعة من اإلقامة يف احلاجة املتزايدة للحصول عل  الراحة واعاستومام 
 (45، ص2551إبراهم وفاء زكي، ، .)مناطق ذات طبيعة خاصة

هي انتقال الفرد بصفة مؤقتة من البلد األصلي الذي يقيم فيه عل  سبيل اعاعتياد إىل بلد أخر بغرض : السياحة الرياضية-2-2
سبات الرياضية وما يصاحبها من نشاطات خمتلفة، وهي املمارسة ملختلف األلعاب واجهويات الرياضية وكذالك املشاركة يف املنا

اعاشرتاك يف املناسبات الرياضية الكرب  وهي نوع من السياحة يكون الغرض منه إشباع حاجات الفرد ملمارسة الرياضة املفالة إليه 
تعترب السياحة الرياضية هي استخدام النشاط الرياضي لغرض ( 45، ص2552، إبراهيم عبد املقصود وآخرون. )أو مشاهدهتا

،  2512احلاج حنيش، .)الرتويج للمكتسبات السياحية للدولة أو إنشاء منتج سياحي يدير مدا خيل باستغالل التظاهرات الرياضية
 (13ص
اط السياحية احلديثة اليت أصبحت تساهم بصفة معتربة تعترب السياحة الرياضية أحد األمن: التعريف احلديث للسياحة الرياضية-2-3

يف املداخل العامة للنشاط السياحي بأنواعه املختلفة،  كما أصبحت الرياضة وسيلة للوذب السياحي وعامل ترويج فعال للمنتج 
 (33ص2512احلاج حنيش، .)السياحي لدول عديدة يف العامل

ة أو خارجها من أجل اعاستمتاع باألنشطة الرياضية املختلفة فنودها متمثلة يف حبيث يكون السفر من مكان إىل أخر داخل الدول
ممارسة القولف واعانزعاق عل  املاء والصيد ويشرتط يف ممارستها توافر املقومات اخلاصة هبا من شواطئ ساحرة باإلضافة إىل مالعب 

 .وليةوصاعات ومحامات سياحية اذ كان الغرض إقامة الدورات واملسابقات الد
حتسن عل  مستو  الفردي يف مستويات املهارة والكفاءة اإلنتاجية، وحرية اإلبداع، واعاعتماد عل  : التنمية اعاقتصادية -2-2

الذات وحتديد املسؤولية،  كما تعرف كذالك عل  أهنا العملية اليت تسمح مبرور بلد ما من وضعية معينة من ختلف إىل وضعية 
( 44، ص1488،  صبحي حممد قنوص.)التقدم  

و هو الذي ارتبط مفهومه باخلطط "  state gos"يستمد مصطلح اإلسرتاتيوية من الكلمة اليونانية :تعريف اإلسرتاتيوية-2-0
أهنا امتدت بعد ذلك إىل جمال الفكر اإلداري و صارت مفالة اعاستخدام لد  منظمات األعمال  املستخدمة يف إدارة املعارك، إعا

اتيوية عل  أهنا التصميم العام أو اقتصادية و هي كأسلوب للعمل عا ميكن تصميمها إعا يف إطار الواق  الذي تنفذ ،و تعرف اإلسرت 
 (.013،ص2553د،صديق حممد عقيقي ، )منه 

مد حم.)اإلسرتاتيوية هي وسيلة حتقيق األهداف و التوجه الكلي الذي يلخص كيفية اجنازات املهام و األساليب املفصلة جهدف حمدد
 (.103،ص2554مسري امحد مسري،عمان ،

اعاسرتاجتيات يف جمال إدارةاألعمال يتم اختيارها من بني جمموعة من اخليارات اإلسرتاتيوية و هي التكلفة و التفريق و "و نعين ب
يز و التموق  يف أسواق حمددة الرتكيز، مبعىن اختيار املؤسسة أن تتنافس يف السعر أوإجياد فروق بني منتواهتا و منتج املنافسني أو الرتك

 (  Chibani chihAmina ,Alger,2004,p38.)و مستهدفة و تقدمي خدمات جيدة أفال مما يقدمه املنافسون
و بالتايل فان اعاسرتاتيوة خطة عمل شاملة لبلوغ هدف اسرتاتيوي ، ويرتبط مفهومها بوجود منافس أو خصم أو بشكل عام      

يه كاملوارد املستخدم و غريه سواء كان من داخل املنشأةأو من خارجها ومن هنا فانه عابد من أن تؤخذ طرف أخر يراد التأثري عل
 ردود فعل املنافس أو الطرف املقابل يف احلسبان عند وض  اإلسرتاتيوية

 جوانب السياحة الرياضية-1
ممارسة نوع معني من الرياضة، إما أهنا موجودة فقط  األجانب الرياضي ونعين به الذهاب إىل دولة ما للقيام أو: اجلانب األول -(أ

 .حيث يستقطب هذا الشكل أعاف املعوبني و املتتابعني,يف ذلك البلد كمصارعة الثريان ف اسبانيا مثال
دة اجلانب السياحي حيث يقوم السائح باللعب وممارسة الرياضة احملببة له يف نفس البلد الذي يزوره أومشاه: اجلانب الثاين -(ب

، 2510كمال مجال الرباي، .)رياضة أو منافسة  معينة كما هو احلال أثناء مشاهدة كأس العامل لكرة القدم أو أي رياضة أخر  
 (320ص
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 عوامل الجذب للسياحة الرياضية -6 
  أوقات الفراغتوافر اإلمكانيات الرياضية والرتويح عل  املستويني احمللي واإلقليمي حبيث ميكن مواءمتها م  احتياجات. 
 إعداد احلمالت اإلعالنية بغرض التوعية للمشاركة الشعبية. 
  توفري مجي  اإلمكانات الالزمة للرياضة والرتويح وأوقات الفراغ عن طريق إعداد املزيد من املساحات اخلاراء واملالعب

 .الرياضية
 احملافظة عل  البيئة الطبيعية وعدم املساس باإلمكانات املتوفرة هبا. 
 شوي  األنشطة الرتوحيية املتعلقة بالثقافة احمللية عن طريق استغالل املوارد املتاحةت. 
 1482صالح الدين عبد الوهاب، .)إعداد برامج التدريب لكافة املستويات وبصفة خاصة للقادة يف هذا اجملال ،

 (41ص
 استغالل املهرجانات الشعبية والرتاثية يف الرتويج للسياحة احمللية. 
 حتسيس القائمني عل  اعاحتادات الرياضية بارورة التفكري يف تنظيم األحداث الرياضية اليت تروج للساحة يف اجلزائر . 

 موارد السياحة الرياضية -7
وتتمثل يف احمليط املائي واجلوي واليابس وأمهها املناخ املعتدل والشمس الساطعة واجلو اجلاف وشواطئ : اإلمكانات الطبيعية-4-1
–بحار واألهنار والبحريات والنباتات الطبيعية وميكن استغالل هذه املقومات الطبيعية يف خدمة السياحة الرياضية مثال الغطس ال

 (230إبراهيم عبد املقصود وآخرون، ص.)التزحلق عل  املاء واجلليد -التوديف -تسلق اجلبال -القنص -الصيد
 :اإلمكانات املادية للسياحة الرياضية -4-2
وهي تتعلق بتمويل املشروعات السياحية الرياضية كالبطوعات واملناسبات الرياضية واجلوائز اليت متنح هبا وكذلك : إمكانات التمويل -

 .العمل عل  جذب اعاستثمارات العاملية لالستثمار يف جمال السياحة الرياضية وإعداد اإلمكانات الالزمة
 .محامات السياحة – الصاعات –مثل املالعب : أماكن املمارسة -
أمامة مسري حلمي، .)القر  السياحية واملطاعم واملالهي والوكاعات السياحية-املخيمات-بيوت الايافة-مثل الفنادق: املنشآت -

 (24، ص2555
ن اجللة أي كل تتعلق باألدوات الرياضية وأجهزة التدريب وأماك-املتوازي–قوارب التوديف -مثل الكرات: األجهزة واألدوات -

 .صيانتها وختزينها للحصول عل  أكرب استفادة
 .حيث تستفيد الدولة بكل هيئاهتا وأفرادها من السياحة الرياضية وتعود بالنف  عل  كل اجلوانب: املستفيدون -
الجها وتتعلق باإلعالن عن املناسبات الرياضية والتسويق اجليد جها حىت نستطي  من خ: اإلمكانات اخلاصة باإلعالم والتسويق -

 (                                                               15،ص 2552أشرف مسري امليداين ،. )احلصول عل  عدد أكرب من السائحني والرياضيني
 :وتنقسم اإلمكانات البشرية للسياحة الرياضية إىل:اإلمكانات البشرية للسياحة الرياضية -4-3
وهم كافة األخصائيني العاملني باجملال ونوعية تدريبهم وإعدادهم  وختصصهم وعل  من : احة الرياضيةالعاملني يف جمال السي( 1

 .جيب العمل بذالك اجملال
ويتعلق ذلك باجهيئات الرمسية وغري الرمسية اليت يربط عملها بالسياحة الرياضية وحتقيق : اجهيئات املسؤولة عن السياحة الرياضية( 2

 .النواح جها
وهي كافة اجلهات اليت جيب عليها العمل يف إعداد أخصائيني وحسن تدريبهم  : يئات العلمية املرتبطة بالسياحة الرياضيةاجه( 3

. وإعدادهم بصورة متميزة قادرة عل  حتقيق النواح للسياحة الرياضية، مثل كليات الرتبية البدنية و كليات السياحة والفنادق
(kamilla swart ,2006) 

 السياحة الرياضية أشكال -8
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 .السياحة حلاور حدث رياضي يف دولة ما-
 . السياحة للمشاركة يف نشاط رياضي-
 .السياحة لألماكن اشتهرت باستاافة بطوعات رياضية-
 .السياحة للمشاركة يف مؤمترات رياضية-
 (324كمال مجال الرباي، ص.)السياحة للمشاركة يف بطوعات رياضية عاملية أو قارية-

 أهمية السياحة الرياضية-9
حتقق السياحة الرياضية أهداف إنسانية،ففي أوقات األلعاب األوملبية يتوه الشباب من كل بلد إىل األوملبياد وميكثون فيها ويتبادلون  

احلديثة اليت  وتتاح أمهية السياحة الرياضية بأهنا متثل أحد أهم عوامل اجلذب السياحي(     03أشرف مسري امليداين، ص. )املعرفة
حتقق التنوع والتغيري يف مصادر اجلذب السياحي، حيث أن اجملال الرياضي الذي كان منذ القدم أحد الوسائل السياحية اليت يتهافت 
عليها اإلنسان من كل مكان، إذ يساهم ذلك يف تنشيط احلركة سواء الداخلية أو اخلارجية مما يؤدي إىل زيادة اعاقتصاد 

 (  14، ص1448لرويب، القاهرة ،نبيل ا.)القومي
تلعب السياحة الرياضية دورا هاما يف اقتصاديات الدول وحتتل مكانا مرموقا واهتماما عامليا من جانب اخلرباء من أجل تنمية القطاع  

يف زيادة اإليرادات  فيها إذ تأخذ طريق حنو التنمية اعاقتصادية وحتسني اجهيكل اعاقتصادي، ويظهر األثر اعاقتصادي للسياحة الرياضية
 heatler. )السياحية من النقد األجن ي اليت ينفقها السائحون خالل مدة إقامتهم عل  خمتلف اخلدمات والسل  السياحية

J.gibson ,2007) 
ويف جمال إجياد فرص العمل املتعددة، فإن األنشطة السياحية حتقق عمالة وطنية مباشر تتمثل يف العاملني يف شركات السياحة        

والفنادق وجمال السياحة واملرشدين السياحيني، ويف رسالة مشرتكة بني منامة السياحة العاملية واللونة األوملبية الدولية أكدت تلك 
لسياحة والرياضة أدتان قويتان للتنمية وزيادة اعاستثمارات يف مشروعات البنية األساسية مثل املطارات والطرق واجملمعات الرسالة أن ا
 .الرياضية
كما تساهم السياحة الرياضية يف جتم  الناس معا مما يؤدي إىل تكوين صدقات قوية بني البشر، األمر الذي جيعل العامل أصغر        

 (barnes ,july 12-14-2005.)من قبل وأقرب مما كان
ومن املنطلق إن زيادة معدل تدفق السائحني الرياضيني إىل البلد السياحي املنام للبطولة الرياضية، تعين زيادة حوم العمالة       

اخلدمات السياحة حيث أن الرواج الفندقي ينتج عنه تشغيل أعداد كبرية من املواطنني وبذلك تنخفض نسبة البطالة وعليه فتحرير 
الرياضية يزيل القيود املفروضة عل  تدفقات رؤوس األموال لالستثمار يف جماعات خدمات السياحة الرياضية لزيادة مسامهتها يف 

 (davidJ.delivers,barcelona ,2001. )الناتج احمللي اإلمجايل
لرياضية حتت السياحة الرياضية، ولقد حققت دول كثرية حبيث جند ذلك اعاجتاه اجلديد لتسويق السياحة عن طريق األنشطة ا      

يف تنفيذ ذلك اعاجتاه الرائد يف الرتويج السياحي عن طريق استفادة تلك الدول من الرياضة يف إنتاج منج سياحي وأحسنت استغالله 
مكان إىل أخر ومن بلد إىل أخر وتقدميه كأحد عوامل اجلذب السياحي ألن الرياضيني واملهتمني بالرياضات املختلفة ينتقلون من 

سعيا وراء املشاركة يف املسابقة الرياضية أو متابعتها خالل املقابلة إلشباع رغباهتم الرياضي، وهذا ما جنحت يف حتقيقه اململكة 
 واملهتمني برياضة املتحدة يف صورة بطولتها السنوية للتنس اليت يتنافس عل  لقبها األبطال العامليني ويتابعها مباشرة أعاف السائحني

التنس من خمتلف دول العامل مبا لذين يقصدون بريطانيا يف ذلك الوقت من كل عام وما حيققنه من زيادة يف الدخل ورواج للسل  
واملبيعات سواء الرياضية أو غري الرياضية طوال فرتة البطولة، أما عن طريق غري مباشر ويتمثل يف املتابعني للبطولة عرب شاشات 

 .لفزيون واجلرائد واإلعالن عن اسم الدولة يف كافة أرجاء  العامل وما يتب  ذلك عن رواج سياحي عامليالت
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باإلضافة إىل كافة الدورات والبطوعات عاملية،قارية أوملبية فأصبحت هذه البطوعات حتقق رواجا عايما للدولة املايفة مما أد        
يم مثل هذه البطوعات نارا ملا حتققه من مكاسب مجة جتنيها الدولة من جراء إىل تدخل سياسة هذه الدول لتنال شرف تنظ

 .تنظيمها لتلك البطولة
إضافة إىل ذلك ما استحدثت من بطوعات دولية تقيمها بعض الدول مستخدمة ما لديها من عوامل جذب وإمكانات طبيعية      

صالح عبد . )مما يؤدي إىل اعازدهار والتقدم ملختلف نواحي الدولة  لتحقيق الرواج السياحي للدولة عن طريق ممارسة تلك الرياضة
 (23، ص1440الوهاب، مصر،

ومن خالل نارة سريعة أن كال من السياحة والرياضة كيالمها مشرتك يف نفس اجهدف  يعتمد عل  جذب خمتلف شعوب       
مسري أشرف امليداين، .)جهات النار وكسرا للومود بني الشعوبالعامل إىل اللقاء يف أماكن متفرقة وخمتلفة حمببة للنفس وتقريبا لو 

 (30ص
والسياحة من الوجهة الرياضية توفر فرص واسعة ملمارسة الرياضات املختلفة وخاصة تلك اليت تتطلب إمكانات خاصة،سواء       

ممارستها مثل القولف، الفروسية، صيد  تلك اليت تستغل عناصر الطبيعة أو اليت حتتاج يف إعدادها وتزويدها باملعدات اليت تكفل
 .البط، التنس وخمتلف الرياضات املائية

وبالنسبة للرياضة من الوجهة السياحية فإهنا تشب  رغبات األفراد وجتعلهم يرتددون عل  األماكن اليت حتقق هذه الرغبة وتطيل       
الم العاملي، كما أن كال من السياحة والرياضة يشرتكان يف من مدة إقامتهم فيها ونتيوة لذالك حتقق فرص التفاهم الدويل والس

هدف واحد يسع  كال منهما إىل حتقيقه وهو جذب خمتلف األفراد للمزج بني الثقافات املختلفة والتعرف عل  عادات وتقاليد 
 ي الجزائرمقومات السياحة الرياضية ف -11( 213إبراهيم عبد املقصود وآخرون، ص. )البالد والرتويح عن النفس

إن رهان السياحة الرياضية يف اجلزائر يرتكز أساسا عل  الدراية التامة للمؤهالت السياحية اليت تزخر هبا اجلزائر وسوف نعرض أهم 
 .نقاط القوة اليت من شأهنا أن جتعل اجلزائر قبلة للعديد من السياح واملستثمرين يف تنمية هذا القطاع

 :ياضية يف اجلزائراملقومات الطبيعية للسياحة الر  15-1
تتنوع اإلمكانات الطبيعية للسياحة الرياضية يف اجلزائر بني املعطيات الطبيعية اليت تتمت  هبا اجلزائر يف خمتلف مناطقها عرب        

 :كامل الرتاب الوطين ومنها 
 :املوق  اجلغرايف  ( أ
ملوق  اجلزائر أمهية إسرتاجتية وخصائص حيوية جتم  بني ميزات نادرة استمدهتا من موقعها املتوسط يف خريطة العامل، فهي        

جسر اتصال وحمور التقاء بني أمريكا وإفريقيا، وبني املغرب العريب والشرق األوسط، وممرا حيويا للعديد من طرق اعاتصال العاملية برا 
إذ تعترب اجلزائر األوىل إفريقيا من حيث املساحة إذ تبلغ ( achourziane.yoo-7com ,le 27-05-2015.)وحبرا جوا
 .كلم2.381.421مساحتها 

 :املناخ  ( ب
 :ميتاز مناخ اجلزائر بتنوعه وذلك ألتساع املساحة واختالف التااريس وهو ينقسم إىل ثالث أقسام متميزة منها

 لساحل اجلزائرييشمل ا: مناخ البحر األبيض املتوسط 
 فهو مزيج بني املناخ املتوسطي والصحراوي يغطي اجهااب العليا: املناخ الشبه القاري 
 ينحصر يف اجلنوب اجلزائر يسود املناطق اجلنوبية والواحات: املناخ الصحراوي. 
 :وميكن تقسيم اجلزائر تااريسيا إىل مشال وجنوب: التااريس  ( ت
حبوايل %11طلس الصحراوي حىت البحر املتوسط، مساحتها تقدر فقط من مساحة اجلزائر  متتد املنطقة الشمالية من األ      

مليون  2كلم أي  متتد املنطقة اجلنوبية من السفوح اجلنوبية لألطلس الصحراوي حىت أقص  اجلنوب مبساحة تقدر ب381.421
أكثر ( كلم1555)ية متتد أراضيه باجتاه العرضمن مساحة البالد  مشال اجلزائر يام التل واملناطق السهل% 82كلم أي حوايل 
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مرت تنحدر السهول العليا املؤطرة بسالسل 455منها باجتاه الطول وأخصب األراضي موجودة يف الشمال حيث معدل اعارتفاع  
 (58، ص1488أمحد هين، اجلزائر، . )م من الغرب إىل الشرق155إىل 1555جبال األطلسيني من 

فتمتد جنوب األطلس الصحراوي وأغلب تكوينها صخور قدمية بركانية متتاز بالرتابة واعانبساط  ( الصحراء) أما تااريس اجلنوب     
أما الواحات فهي مساحات خاراء وسط الصحراء القاحلة وهي غنية ببساتينها وخنيلها، يرتكز معظمها يف الشمال الشرقي 

 .ية باملياه اجلوفيةللصحراء بالقرب من شط ملغيغ وشط مروانة ألن املنطقة غن
ومما سبق ميكن القول أن اجلزائر ترتب  عل  أرب  أنواع من التااريس املتباينة من ناحية اعامتداد،فهي تتاب  من الشمال إىل       

اجلنوب، ففي الشمال متتد سهول التل اجلزائري وبعدها حزام جبلي حيتوي عل  سالسل جبلية،منها جبال شيليا وقمم عالة خدجية 
ا جببال جرجرة وغريها من اجلبال اليت تتميز هبا تااريس اجلزائر اليت ميكن استغالجها يف تطوير السياحة الرياضية اجلبلية وما ينطوي هذ
النمط السياحي من متعة وترفيه وممارسة بعض الرياضات كالتزحلق، واجهبوط باملاالت الشراعية، خاصة وأن هذه اجلبال تتوفر عل  

السياحي من مجال الطبيعة، غابات وثلوج مثل الشريعة يف وعاية البليدة تيكودة يف وعاية البويرة وتاغيالف بوعاية  مقومات اجلذب
تزي وزو، وهي تعترب حمطات عامة للتزحلق وجمهزة ملمارسة هذه الرياضة، كما تتخلل هذه اجلبال وغريها مناب  مائية وحيوانات 

يؤهل هذا املنتج السياحي لريق  إىل مستو  الطلب عليه وتلبية رغبات هواة السياحة الرياضية  وطيور مبختلف األشكال واأللوان، مما
 .الرتفيهية واجلبلية

أما جنوب اجلزائر فيمثله األطلس الصحراوي الذي يكتسي أمهية كبرية يف الرتاث الطبيعي للبالد، نارا ملا يتوفر عليه من كنوز 
 (www.startimes.com 12-05-2015. )وشواهد حتمل الكثري

إن هذا الرصيد من اإلمكانيات الطبيعية والتارخيية للوزائر عا يستهان هبا مما جيب احملافظة عليه واستغالله وتنميته للنهوض وتطوير 
 .األمناط السياحية وجعله قادرا عل  املنافسة يف السوق السياحية العربية واإلفريقية، لرف  حصتها من السياحة الدولية

 :املقومات املادية للسياحة يف اجلزائر -15-2
باإلضافة إىل املقومات الطبيعية والتارخيية واحلاارية ،توجد املقومات املادية اليت تعترب ذو أمهية كبرية، وذالك : الطاقة الفندقية - أ

ل حترك السياح وحتسني من خالل توفري طاقة فندقية مبختلف تصنيفها والبنية التحتية كالطرق واملوانئ واملطارات،مما يسه
 (134،  ص2512عوينات عبد القادر، اجلزائر،. )اخلدمات

دولة يف 122عامليا وقام املنتد  اعاقتصادي العاملي بتصنيف  151ففي جمال جودة البنيات التحتية الشاملة، احتلت اجلزائر املرتبة   
العامل، وفقا جلودة بنيتها التحتية وتغطي اجلوانب اليت متت دراستها بالنسبة جهذا التصنيف، البنيات التحتية للنقل الطرقي والطرق 

متكني "وكان قد أضهر تقريرا . لسكك احلديدية واملوانئ واملطارات إىل جانب البنيات التحتية الطاقية وبنيات اعاتصاعاتالسيارة وا
دولة يف مؤشر 138من إمجايل 44الصادرة عن منتد  اعاقتصاد العاملي دافوس أن اجلزائر إحتلت املرتبة " 2512التوارة العاملية 

le  fajr.com/ar/economie-www.al. )درجات 4من أصل  3.1نح للوزائر درجة متكني التوارة العاملية، حيث م
22-05-2015) 

تتمثل الطاقة الفندقية يف قدرة استيعاب للمؤسسات الفندقية املوزعة عرب كامل الرتاب الوطين، إذ متثل الطاقة الفندقية إحد  
املهمة يف قياس مد  تطور وتقدم القطاع السياحي يف أي بالد، واجلزائر عملت منذ اعاستقالل عل  حتسني قدرات املؤشرات 
 .اعاستقبال

 :حتتوي اجلزائر عل  عدة وسائل وطرق للمواصالت أمهها: املواصالت واعاتصاعات(ب
ها يف الشمال أكثر من اجلنوب طرق وطنية تزداد كثافت(%20)كلم152متتلك اجلزائر أكثر من: الطرق الربية -1

طرق ترابية صاحلة للسري واحلركة والباقي دون نوعية متوسطة كما تربط اجلزائر م  دول الساحل طريق عابر ( %34)كلم381555
كلم لتسهيل الوصول إىل املوانئ اجلزائرية، كما أنشئت الطريق السيار 2322للصحراء يسم  طريق الوحدة اإلفريقية عل  مسافة 

 .كلم1211ق غرب و الذي يربط حدودها م  كل من تونس واملغرب لتسهيل احلركة بني جهات الوطن والذي يبلغ مسافة شر 

http://www.al-fajr.com/ar/economie
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تربط شبكة السكة احلديدية أهم املدن الشمالية يبعاها البعض وتصل خطوطها من مناطق استخراج املواد : السكك احلديدية-2
وتعد من أهم الدول إلفريقيا من حيث كثافة السكك احلديدية واليت يبلغ طوجها  األولية إىل وصوجها للمدن الصناعية واملوانئ،

 .باملئة من النقل الربي14خطوط مكهربة وتعطي 210كلم منها 2255
نارا لشاسعة املساحة  وبعد املسافة بني جهات اجلزائر واتساع مساحة الصحراء أصبح للنقل اجلوي أمهية : النقل اجلوي -3

طائرة معظمها من نوع بوينغ وإيرباص وتامن شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية سنويا نقل  13األسطول اجلوي من خاصة، ويتكون 
مطار دويل والباقي داخلي جهوي أو  12مطار منها 00ألف طن من الباائ ، كما يوجد  35مليون مسافر وحنو  3.1أكثر من 

 .خاص أمهها مطار هواري بومديني ومطار وهران
ميناء بعاها خمصص لتصدير احملروقات كميناء جباية وسكيكدة ،بينما ميناء اجلزائر  14يتم النقل البحري عرب : البحري النقل -2

 4ناقالت برتول، 0سفينة حبرية منها  42العاصمة ووهران وعنابة فهي موانئ متعددة النشاطات كما يتامن األسطول البحري 
 .لنقل األفراد والباائ  3يمائية ولنقل املواد الك 4ناقالت الغاز السائل،

أدت التحوعات اعاقتصادية الكرب  اليت اعتمدهتا اجلزائر واليت ارتكزت عل  اعانفتاح عل  األسواق الدولة إىل حترير : اعاتصاعات(2
فقد تعززت هذه  "موبليس"فباإلضافة إىل املتعامل ( احملمول)قطاع اعاتصاعات من خالل التطور الكبري الذي عرفه اجهاتف النقال 

مما أد  إىل زيادة املنافسة "جنمة"والقطري كيوتيل حتت اسم " جيزي"الوضعية إىل املتعاملني ومها املتعامل أراسكوم تيلكوم حتت اسم 
 (115، ص2512محيدة بوعموشة، سطيف، اجلزائر،.)وازدياد عدد مستعملي اجهاتف 

 مؤسسات التكوين السياحي -15-3
 :توىل املهام التاليةوي: معهد بوسعادة -أ

  تكوين تقنيني يف خمتلف مهن السياحة والفندقة واحلمامات املعدنية. 
  تكوين مجي  األسالك األخر  التابعة للمهن الارورية لنشاط السياحة والفندقة واحلمامات املعدنية. 
 عية والتنظيمية بقطاع مدونة النصوص التشري.)حتسني مستو  املستخدمني التقنيني املتخرجني من قطاع السياحة

 ( 134السياحة اجلزائر، ص
 :وهو يقوم مبوموعة من املهام كما يلي: معهد تزي وزو-ب

 تعميم التقنيات اجلديدة املرتبطة بالسياحة، الفندقة واحلمامات املعدنية عن طريق مجي  وسائل الدعم املالئمة. 
 الدراسات والتحاليل واملعاينات والبحوث. 
  ات واللقاءات وامللتقياتاملؤمترات والندو. 
 حتسني املستو  وجتديد املعارف. 

 املدرسة الوطنية العليا للسياحة-جـ
اجلريدة ) 1442أوت  14تعترب مؤسسة عمومية ذات طاب  إداري تتمت  بالشخصية املعنوية واعاستقالل املايل مت إنشاءها يف  

،متنح شهادة اللسانس يف تسيري الفنادق والسياحة وتطوير وتدريب (10، ص1448الرمسية للومهورية اجلزائرية الدميقراطية، 
 :مقعد مقرها باجلزائر العاصمة من بني مهامها جند 155، ويوفر (gov.dz-www.AMT)العاملني يف قطاع السياحة 

 -  تقوم جبمي  الدراسات اعاستكشافية من أجل اعاستوابة للطلب الذي يعرب عنه املتعاملون م  التوفيق بني املهمة الرتبوية
 .حلاجات يف ميادين السياحة والفندقة واحلمامات املعدنية يف اختيار مواضي  الرسائل و األشغال بني ا

 - تصدر جملة متخصصة يف السياحة والفندقة  واحلمامات املعدنية. 
 - تشارك يف تطوير البحث العلمي والتقين يف ميادين اختصصاهتا . 

ل أن هذه املؤسسات قليل جدا، ضف  إىل ذلك إذا قارنا أمهية السياحة يف اجلزائر م  املؤسسات التكوينية املوجودة فنستطي  القو    
أن عدد املقاعد اليت توطرها هذه املؤسسات قليل كذلك، وكلها موزعة يف الناحية الشمالية للبالد، وبالتايل افتقار السياحة عل  

http://www.amt-gov.dz/
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مثل هذه املؤسسات  مجي  مستويات اخلدمات السياحية، وجهذا ميكن القول ألجل النهوض بالسياحة اجلزائرية، كان عابد من تنوي 
التكوينية وتوزيعها عرب كافة الرتاب الوطين، نارا ألن السياحة حتتاج ملزيد من املوارد البشرية املؤهلة والقادرة عل  كسب رهان 

 السياحة
 أنواع السياحة الرياضية في الجزائر -11
هناك العديد من اإلسرتاجتيات املتاحة واملمكنة واليت من شأهنا تعزيز الوصول إىل األهداف املسطرة، إذ مما عا شك فيه أن      

اجلزائر متتلك طاقات سياحية متنوعة حبيث جند السياحة الرياضية واليت تعرف بسياحة الرتفيه واعاستومام، وترتبط هذه السياحة 
وترقية النشاطات املوجهة  لفئة الشباب خاصة فالعديد من النشاطات السياحية جيب تطويرها يف اجتاه هذه الفئة  ارتباطا وثيقا بتنمية

مبا فيها الفرق الرياضية والسياح األجانب، حيث يتعلق األمر بالسياحة اإلقليمية، كسياحة الصيد البحري والغوص والغطس وسياحة 
جهذه السياحة من شانه أن يشارك يف تفتح املواطن واندماجه اعاجتماعي، وجند السياحة  املتعة والرتفيه، حيث أن إعطاء أمهية

 :الرياضية يف اجلزائر اليت  ميكن أن تساهم يف الرتويح تتمثل يف عدة مواق  أمهها
 :السياحة الساحلية-11-1

م والذي يتميز بشواطئ ذات مناضر مجيلة كل1255وجود هذا النوع من السياحة مراده إىل الساحل اجلزائري الذي ميتد عل  طول 
وغابات كثيفة، وسالسل جبلية متنوعة اليت ميكن استغالجها ملمارسة الكثري من الرياضات السياحية الساحلية أو البحرية مثل رياضة 

 .اخل...ة الشاطئيةالسفن الشراعية، ركوب األمواج، التزحلق والتزجل عل  املاء، التوديف، رياضة كرة املاء ورياضة كرة الطائر 
 :وحىت يلعب هذا النوع من السياحة دوره عابد من توفر ما يلي

  احلفاظ عل  نظافة الشواطئ وإشعار السياح مبراعاة ذلك عن طريق بث الوعي بواسطة النشريات املختصرة والواضحة
 .وبلغات متعددة

 توفري حمالت جتارية يعرض كل ما حيتاجه السائح. 
  منفردة وعل  نسق مدروس، حبيث تتناسب م  السياحة الفردية والعائلية وبكيفية ميكن التحكم يف إنشاء مساكن سياحية

 (124، ص2512عوينات عبد القادر، .)تسيريها و توفري األمن فيها 
 إنشاء مالعب للرياضات هبدف جذب السياح. 
 السياحة اجلبلية -11-2

معتربة من السياح، فإن األمر خيتلف بالنسبة للسياحة اجلبلية، خاصة عند إذا كانت السياحة الساحلية قادرة عل  جذب أعداد 
تدهور األوضاع األمنية ، من هنا فإن التفكري يف إسرتاتيويات للسياحة اجلبلية تستوجب أن تكون اليوم، وحتتوي املناطق اجلبلية 

اليت أوجدهتا الطبيعة منذ العصور اجليولوجيا الغابرة عل  ثروات سياحية هامة مثل املناضر الطبيعية اخلالبة واملغارات والكهوف 
، وتتمثل السياحة الرياضية هنا يف بعض الرياضات واملتمثلة يف رياضة التزحلق عل  الثلج واليت يقبل عليها (50صالح فالحي ،ص)

ورياضة اجهبوط بالطائرات الشراعية ( البليدة)والشريعة ( تزي وزو)و تالغالف ( البويرة)طال ي هذا املنتج السياحي يف منطقة تيكودة 
يف جبال جرجرة وكذلك رياضة تسلق اجلبال حبيث جند سببني لتصنيف السياحة اجلبلية، أوجهما يتمثل يف الواق  املناخي يف اجلزائر 

عل  املغارات  حيث أن كميات الثلوج املتساقطة جدا مما جعل استغالجها ضريف والثاين أن خبايا املناطق اجلبلية عا تقتصر فقط
والكهوف فحسب وإمنا هناك ثروات أخر  جها أمهيتها للسائح مثل احليوانات املتنوعة والطيور النادرة والينابي  املائية العذبة واليت 

 .تتميز بالربودة صيفا والفاتورة شتاءا
ا هو احلال للسياحة الساحلية وإمنا يكفي ويف الواق  عا حتتاج السياحة اجلبلية إىل استثمارات هائلة وضخمة وهياكل مكلفة، مثلم 

طالب . )أن حتدد املواق  اليت جها جاذبيتها للسياح باعاعتماد عل  اإلشهار وتقدمي األشرطة حول هذه املواق  وضمان سالمة السياح
 ( 12، ص2512دليلة وآخرون ،
 :السياحة الصحراوية -11-3
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رتاب الوطين ومتتد من أسفل السفوح اجلنوبية جلبال األطلس الصحراوي الذي من ال %84تتوفر اجلزائر عل  صحراء شاسعة حوايل  
ميثل احلدود الطبيعية بني الصحراء جنوبا واجهااب العليا مشاعا، إذ تعد الصحراء اجلزائرية من أحسن املساحات الشاسعة العذراء يف 

حدانة )رتاق السوق العاملية للسياحة بقدرة تنافسية عالية العامل حيت تعد املنتج السياحي املهم الذي ميكن أن يسمح للوزائر باخ
، إذ تتمت  بكل املقومات الارورية إلقامة سياحة ناجحة ومن هذه املكونات واحاهتا املنتشرة ( 51، ص2512اساعة وآخرون، 

يف تشوي  الرياضات السياحية مثل  عرب أرجائها والسالسل اجلبلية ذات الطبيعة الربكانية يف اجهقار وحبيث ميكن استغالل هذه الثروة
اليت (اجلمال)التزحلق عل  الرمال والتزجل الذي يساهم يف تنشيط احلركة السياحية والتظاهرات الثقافية وهو ما يعرف بسفينة الصحراء 

وركوب هذا الكون  تثري حب الفصول يف السائح الرياضي كان أو السائح الغريب املتشوق ملثل هذه املناضر اخلالبة واألحداث لرؤية
 (10طالب دليلة، ص.)املختلف

 (سياحة احلمامات)لسياحة احلموية -11-2
من خالل التوجه حنو أماكن تتمت  خبصائص شفائية مثل ( السياحة العالجية)إن اجهدف من سياحة احلمامات هو العالج و النقاهة 

د شفاء للعديد من األمراض منها أمراض العظام اليت يعتمد عليها الكثري املياه املعدنية أو الكربيتية أو محامات الطني والرمال واليت تع
من الرياضيني أثناء اإلصابات اليت يتعرضون جها سواء خالل املنافسة أو التدريب الرياضي، وأمراض اجلهاز التنفسي واألمراض اجللدية 

 (سياحة الرياضية يف تنمية اعاقتصاداملدونة العلمية ،دور ال. )باإلضافة إىل اإلشراف الط ي املتواجد هناك
 معوقات السياحة الرياضية في الجزائر  -12
 إذ كان اجملتم  تغيب عليه الثقافة السياحية،فهذا يؤثر سلبا عل  قطاع :ضعف الثقافة السياحية وتراكم املشاكل البيئية

 .ني صورة السياحة للبالدالسياحة الرياضية يف حد ذاهتا والبيئة هي األخر  تلعب دورا مهما جدا يف حتس
  قلة املدارس واملعاهد واجلامعات اليت هتتم بتعليم أصول صناعة السياحة بصفة عامة وختصصات السياحة الرياضية بصفة

، 2515حبة جنو  وآخرون، اجلزائر،.)خاصة وفقا لربامج تتماش  م  التطورات احلديثة لصناعة السياحة الرياضية يف العامل
 (11-10ص

 ميكن القول أن اجلزائر مرت بأزمة سياسية أمنية لعدة سنوات، حيث ساهم : لوض  األمين وتراج  السياحة اجلزائريةتدهور ا
هذا الوض  املرتدي يف تأخر ملحوظ عل  السياحة الرياضية باإلضافة أنه كرس ثقافة الرفض عند شرائح اجتماعية واسعة 

وهنا نشري إىل أن  الوض  األمين عا يقتصر فقط عل  ظاهرة العنف اليت ألنواع حمددة من األنشطة السياحية يف اجلزائر، 
عرفتها اجلزائر، بل تام كذلك اعاحنرافات املختلفة كاعاعتداءات اجلسدية والسرقة وغريمها حيث أصبحت هذه اعاحنرافات 

ية بصفة خاصة بعد اعاعتداء عل  تشكل خطرا كبريا عل  اجملتم  وبالتايل هتدد القطاع السياحي بصفة عامة والسياحة الرياض
وحاليا تشهد السياحة  2510السائح الفرنسي يف تيكودة عل  أساس أنه من ممارسي التزحلق عل  الثلج  يف سنة 

تراجعا كبريا بسبب اعاعتداءات اليت تعرض جها السياح األجانب إذ أخذت  2512الصحراوية يف اجلزائر خالل سنة 
مشددة نارا لتدهور الوض  األمين يف احلدود اجلزائرية م  مايل نارا لألزمة األمنية اليت تعرفها السلطات اجلزائرية إجراءات 

مايل، مما يهدد الوض  السياحي يف الصحراء اجلزائرية وما سوف يلحقها من أثار سلبية نتيوة جهذه األزمة، م  العلم أن 
خاصة من أوروبا لالستمتاع بالرمال الذهبية والكثبان والواحات السياحة الصحراوية اجلزائرية تعرف إقبال السياح األجانب و 

 .اليت تزخر هبا بلدنا
  نقص مرتبط بنوعية املنتوات املقدمة و ذلك من خالل غياب سياسة اعاتصال يف املنتج السياحي إذ تعترب هذه السياسة من

 .ني املؤسسة ومجهورهاأحد أهم عناصر املنتج التسويقي اليت هتدف إىل حتقيق التواصل املستمر ب
 عوز يف طاقات اإليواء وعدم حتكم وكاعات األسفار يف التقنيات اجلديدة للسوق. 
  نقائص مرتبطة بنوعية اخلدمات واليت تتمثل يف نقص يف تأهيل ومهنية املستخدمني يف املؤسسات واخلدمات السياحية

 (25ص،  2513وعاد اجهدار فاتح بلقاسم، اجلزائر،. )والفنادق خاصة
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 خالصة البحث
عا شك أن السياحة اليوم تعد رهان حقيقيا للتنمية يف عدد من دول العامل وأمهية السياحة الرياضية كنمط سياحي ذو مرد        

ودية مالية واجتماعية كبرية تركز عل  التواصل واعاستمرار احلااري واعاجتماعي لذلك ميكن اعتبارها كوزء من السياحة البديلة يف 
زائر حبيث جند اجلزائر زاخرة بثرواهتا ومناظرها املتنوعة، إذ هناك اجلبال الشاهقة واجهااب العليا الفسيحة حبيث ميكن التزجل عل  اجل

السفوح املثلوة جببال جرجرة إىل تالغالف كما ميكن للمرء أياا يف الفرتة املمتدة من فصل اخلريف إىل الربي  التزجل لكن ليس 
ل  الكثبان الرملية الشاهقة لتاغيت وبين عباس يف بشار اليت جندها يف واحات الصحراء اجلزائرية باإلضافة إىل عل  اجلليد بل ع

السواحل البحرية املمتدة عل  ضفاف البحر األبيض املتوسط وهي سواحل ساحرة واجلمال حبيث جتم  بني اجلبال والبحر 
 .  بلد إفريقيوالغابات ومساحتها الشاسعة اليت جعلت اجلزائر أوس

ولكن رغم توفر اجلزائر عل  إمكانات سياحية عظيمة، إعا أن عدم اعاهتمام بالسياحة الرياضية خالل املسار التنموي حال دون      
اعاستفادة منها والتعرف عل  مكوناهتا حمليا ودوليا، إذ تعترب السياحة الرياضية القطاع الذي ميكن أن يسهم يف تطوير القطاعات 

ر ، واملسألة تكمن يف إعطاء السياحة الرياضية مكانة عائقة هبا يف اجلزائر فالطريق املؤدية إليها عا تزال يف بدايتها وم  ذلك األخ
فالوصول إىل اجهدف ليس مستحيال إذ تكاثفت اجلهود املستمرة واإلرادة اجلادة لتوسيدها انطالقا من اإلمكانات البشرية واملادية 

 .يت تزخر هبا اجلزائروالقيم احلارية ال
 قائمة المراجع 
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والمهارات  إسهامات التغذية الراجعة كوسيلة اتصال  في تحسين دقة بعض المهارات الحركية .21
 "العقلية  في كرة اليد أثناء حصة التربية البدنية والرياضية

                                                                                                                     لد  تالميذ املرحلة الثانويةـ أجريت عل دراسة ـ 
2  بن نعوة حممد. ، د1 خرويب حممد فيصل. د

 2بن رابح خري الدين. د   

Kharoubi14@hotmail.fr 
  (-3-جامعة اجلزائر" )أ"أستاذ حماضر 1
 ( املركز اجلامعي تيسمسيلت" ) أ"أستاذ حماضر  2
 :ملخص الدراسة   

يهدف هذا البحث ملعرفة دور التغذية الراجعة يف عملية تعلم املهارات اخلاصة بكرة اليد ،وكذا حتسني مسة عقلية مميزة وهي تركيز 
التمرير )الراجعة مبين عل  تعلم دقة املهارات  اعانتباه  ولتحقيق ذلك قام الباحثون بإعداد برنامج تعليمي مصاحب بالتغذية 

 .تلميذ  يف املرحلة الثانوية مستو  األوىل الثانوي 33وحتسني تركيز اعانتباه لد  التالميذ وقد بلغ حوم العينة (،التصويب
ة يف متغريات الدراسة  وأن وقد أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات دعالة احصائية يف  اعاختبار القبلي والبعدي لد  العينة التوريبي

 .الربنامج املقرتح له تأثري إجيايب يف عملية تعلم دقة التمرير والتصويب وحتسني تركيز اعانتباه 
 . التغذية الراجعة ،دقة التمرير والتصويب  ،تركيز اعانتباه، تالميذ املرحلة الثانوية:الكلمات الدالة 

Résumé :  

L'objectif de cette recherche est de découvrir le rôle du feedback dans sur  le processus 

d'apprentissage des techniques spécifiques en handball et l’amélioration une capacité mentale 
qui est  la concentration. Pour ce faire, les chercheurs ont construit  un programme 

d'apprentissage accompagné du feedback pour objectif amélioration les  techniques (passe et 
tir) ainsi la concentration.  l'échantillon  de notre étude composé  de 33 lycéens.  
Les résultats montrent qu’il existe différence significative  entre  le pré-test et le post –test  

pour groupe  expérimental dans les différences variables  étudiés et que le programme proposé 
a un impact positif  sur le processus d'apprentissage de la précision de la  passe, du tir et la 

concentration . 
Mots-clés: le feedback, précision du passe  , le tir , la concentration, les lycéens.  

 :مقدمة -1
دد لعملية تعترب حصة الرتبية البدنية مركزا مهما وميدانا لتعليم املهارات الرياضية واحلركية ،فأستاذ الرتبية البدنية والرياضية يتب  مسار حم

األستاذ بتسخري مجي  اإلمكانيات والوسائل  التعلم من خالل وجود أهداف مربجمة مسبقا حماوعا حتقيقها يف بيئة معروفة ،ويعمل
 .والظروف البيئية املتاحة اليت ختدم عملية التعلم وتساهم يف حتقيق املكتسبات بنسب عالية 

وبالتايل فتعلم مهارة يف نشاط كرة اليد هو عبارة عن خربات مرتاكمة تغرس يف ذاكرة التلميذ املتعلم ،هذه اخلربات تنتج من خالل 
هارة من قبل مصدر خارجي ويتم ختزينها يف الدماغ ،فأستاذ الرتبية البدنية والرياضية يوم بالنموذج املثايل جها ،فيالحظ مالحظة امل

التلميذ ذلك وحياول التقليد وبنسب عالية يف بادئ التطبيق تكون العشوائية يف استخدام العاالت املناسبة ،وبتدخالت األستاذ 
ن خالل استبعاد العاالت غري املسؤولة عل  ذلك وتبق  العاالت املسؤولة فقط ،مث يتوه التنفيذ إىل يتوه التطبيق إىل التنظيم م

الدقة املتناهية من خالل التكرارات املتتالية لتنفيذ املهارة ،وهذا يتم م  تدخالت األستاذ وتوجيهاته ،وهذه العلمية يصطلح عليها 
اهنا املعلومات اليت تعط  للمتعلم خالل استوابته ألداء مهارة " ي وعبد الكريم محمودعباس السامرائالتغذية الراجعة ، وقد عرفها 

او فعالية وقام بتطبيقها لغرض اجناز جيد او حتسني وض  او تصحيح مسار حركي وتعترب جزءًا من العملية التصحيحية لإلجراء 
 (114،1441عباس السامرائي وعبد الكرمي حممود )"

ان الدور الذي تلعبه التغذية الراجعة يف التعليم ينطلق من مبادئ النظريات اعارتباطية والسلوكية اليت " Brinko K " وحسب 
تؤكد عل  حقيقة أن الفرد يقوم بتغيري سلوكه عندما يعرف نتائج سلوكه السابق ، كما تؤكد تلك النظريات عل  الدور ألتعزيزي 
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ية املتعلم، وتوجيه طاقاته حنو التعلم، كما أهنا تسهم يف تثبيت املعلومات وترسيخها للتغذية الراجعة، وأهنا تعمل عل  استثارة دافع
 .(Brinko K ,1993, 574-593)وبالتايل تساعد عل  رف  مستو  األداء يف املهمات التعليمية الالحقة

وابات احلركية املقصودة ،فالتمرير وبالتايل يكون التغذية الراجعة وسيلة مساعدة ومصاحبة لعملية التعلم تعمل عل  تعزيز اعاست
والتصويب يف كرة اليد مهارتان أساسيتان بتطلب التدريب عليها استخدام الوسائل والظروف املتاحة والطرق التعليمية املناسبة املبنية 

يف عملية التعليم أو  عل  التدرج ومبدأ الفروق الفردية للوصول إىل األداء املثايل ، ويف مرحلة ما بعد تعلم هذه املهارات نتوه
 .التدريب إىل الدقة يف أدائهما ،باستخدام منهوية تعليمية مناسبة يكون لألستاذ دور كبري فيها 

 :اإلشكالية -2
عا ميكن جتاهل الدور احملوري لألستاذ كموجه ومعلم ومسري ومكتشف لألخطاء ومصحح جها  غري أن اعاكتشافات   

فتداخل وسائل جديدة كوسائل اعاتصال اليت ختتصر الزمن وتوفر اجلهد وتقدم " عالية عملية التعلم احلديثة والتطور احلاصل زاد من ف
الصورة األمثل واألوضح وصوعًا إىل اجهدف املرسوم بأداء عال ومتميز ، وجها الفاعلية والقدرة عل  التعزيز واعاثابة والتوضيح ، ومن 

يف عملية التعلم بشكل عام والتعلم احلركي بشكل خاص ، يتم اعاعتماد عل  وسائل  خالل التطورات الكبرية اليت أحدثتها التقنية
 .(32، 1481مجال صاحل ،)"اعاتصال الفعالة اليت من بينها هي التغذية الراجعة

مما  وتعترب املهارات املوجودة يف كرة اليد  مهارات تصنف ضمن املهارات املفتوحة واليت تكون بيئتها متغرية وغري متوقعة 
جيب عل  األستاذ أو املدرب  زيادة فاعلية التعلم حىت يتمكن املتعلم من التعرف عل  أغلب املثريات اليت من املمكن أن تواجه 
،فالتمرير والتصويب مهارتان خيتلف تطبيقهما حسب ظروف املنافسة والتعلم ،ومد  إجادهتما يتوقف عل  مد  دقتهما وبالتايل 

 .       يصعب الوصول إليه نظرا لنقص يف تركيز اعانتباه لد  املتعلم   فالدقة يف تنفيذها أمر
كما  أن  الربنامج التعليمي احملدد بعدد قليل من الوحدات التعليميـة والـيت مـن خالجهـا جيـب أن ميـر التلميـذ جبميـ  مراحـل الـتعلم 

التغذية الراجعة وعدم حتديد التوقيـت للمهارات األساسية  يكون سببا مباشر يف نقص فعالية التعلم ،باإلضافة إىل قلة استعمال 
 . يتناسب م  مراحل تعلم املهارة  املناسب لتقدميها مبا

إن املالحظ يف تعليم النشاطات الرياضية يف املؤسسات التعليمية هي اقتصار عملية التعلم عل  األستاذ فقط ،دون استخدام  و
ذه النقائص التغذية الراجعة عن طريق الصور والفيديو ،وإمهال جانب نفسي وعقلي هام هو تركيز اعانتباه أثناء عملية التعلم ،كل ه

 .تصعب عملية التعلم 
دور التغذية الراجعة في تحسين دقة التمرير والتصويب وتركيز االنتباه في كرة ذا جاء هذا البحث ليلقي الاوء عل  جه        

 اليد لدى تالميذ المرحلة الثانوية؟
 :ومن خالل كل هذا نطرح التساؤعات التالية

راجعة في تحسين دقة التمرير والتصويب وتركيز االنتباه في كرة اليد لدى تالميذ ما تأثير التغذية ال: التساؤل العام 
 المرحلة الثانوية ؟

 : التساؤالت الفرعية
دقـة )هل هناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي للعينات التوريبية الثالثة يف متغـريات الدراسـة -1

 ؟(اه لد  تالميذ سنة أوىل ثانويالتمرير ،دقة التصويب ،تركيز اعانتب
دقة التمرير )هل هناك فروق ذات دعالة احصائية يف اعاختبار البعدي بني العينات التوريبية الثالثة يف متغريات الدراسة -2

 ؟(،دقة التصويب ،تركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل ثانوي
 :هتدف دراستنا إىل: أهداف البحث-3

التعليمي املقرتح املبين عل   التغذية الراجعة يف تطوير كل من دقة التمرير والتصويب وتركيز اعانتباه لد  تالميذ ـ  معرفة أثر الربنامج 
 .سنة أوىل ثانوي 
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ــ معرفة أثر استخدام  أنواع  حمددة للتغذية الراجعة يف تطوير كل من دقة التمرير والتصويب وتركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل 
 .ثانوي 

 : فرضيات البحث -2
إن للتغذية الراجعة أثر اجيايب يف حتسني كل من دقة التمرير والتصويب وتركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل :الفرضية العامة  4-1

 .ثانوي
 :البحث الفرعية فرضيات  2-2

دقة التمرير )متغريات الدراسةهناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي للعينات التوريبية الثالثة يف  - أ
 (.،دقة التصويب ،تركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل ثانوي

دقة التمرير ،دقة )هناك فروق ذات دعالة احصائية يف اعاختبار البعدي بني العينات التوريبية الثالثة يف متغريات الدراسة - ب
 (.التصويب ،تركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل ثانوي

 :يف االصطالحية واإلجرائية لمصطلحات البحثالتعار  -1
 .هي عملية توجد غي اجملال التعليمي حتدد مصدر التعلم وفعاليته من خالل نتائج عملية التعلم  :التغذية الراجعة 
 .هي مهارة فنية حامسة من خالله يتم احراز األهداف، وتتطلب الدقة :التصويب 
 هي مهارة اجهدف منها العمل اجلماعي وجها أغراض أخر  كاملساعدة يف التصويب وتتطلب الدقة :التمرير 

هو عملية ارادية ينتخب من خالجها الرياضي منبها أو موضوعا معينـا يهمـه وحيصـر شـعوره وحواسـه، كـي اعانتباه :تركيز االنتباه 
 (221،2552ري علي اعام).يتمكن من حتقيق استابة صحيحة للهدف املاد حتقيقه

 :الدراسات المشابهة -6
تأثري التغذية الراجعة الشفوية واملرئية عل  مستو  أداء مهاريت اعارسال واعاستقبال يف الكرة "بعنوان2111دراسة أسماء حكمت 

اعارسال واعاستقبال يف  هدفت الدراسة ملعرفة أثر التغذية الراجعة الشفوية واملرئية والشفوية املرئية عل  مستو  أداء مهاريت"الطائرة 
طالبا من كلية الرتبية الرياضية ببغداد ،واستعملت الباحثة بعض 15الكرة الطائرة ،مت استخدام املنهج التوري ي وبلغ حوم العينة 

ة أفال تأثريا يف اعاختبارات املهارية اخلاصة مبهاريت اعاستقبال واإلرسال وأهم النتائج اليت مت التوصل إليها أن التغذية الشفوية املرئي
مهاريت اعاستقبال واإلرسال ،وأن هناك تباين يف تأثري األنواع الثالثة من التغذية عل  مستو  مهاريت اعاستقبال واإلرسال يف الكرة 

 (2550أمساء حكمت ،).الطائرة 
اثر تنفيذ التغذية الراجعة الخارجية في سرعة تعلم فعالية " بعنوان :2119دراسة علي خضير عبيس و علياء حسين دحام

حتديد التغذية الراجعة اعاضافية يف تعلم واداء فعالية رمي الرمح، واستخدم الباحثان املنهج التوري ي ،ومت هدفت الدراسة "رمي الرمح
وهم مقسمون اصاًل اىل جمموعتني جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة واعتمد عل  صور ( 15)طالبًا اختيار عينة مكونة من ستني 

فوتوغرافية باإلضافة اىل صور تسويلية ميكن مشاهدهتا عن طريق الفيديو تيب موجهة للموموعة التوريبية ،وأهم النتائج اليت توصال 
ائج اعاختبار القبلي والبعدي ولصاحل اعاختبار البعدي للموموعة التوريبية إليها هي وجود فروق معنوية ذات دعالة احصائية بني نت

علـي خاـري عبـيس، عليـاء حسـني دحـام ). و عدم ظهور فرق معنوي بني نتائج اعاختبـار القبلـي والبعـدي للموموعـة الاـابطة 
،2554) 

الراجعة اآلنية واملتأخرة عل  وفق بناء  تأثري برجمة التغذية"بعنوان :2112وسام صالح عبد الحسين وسام رياض حسين دراسة
 "الربنامج احلركي يف تعلم بعض املهارات األساسية للطالبات بالريشة الطائرة

عل  أساس مراحل بناء الربنامج احلركي يف التعرف عل  تأثري التغذية الراجعة اآلنية واملتأخرة هدفت الدراسة إلىويهدف البحث إىل 
اجملموعتان املتكافئتان ذات )ية للطالبات بالريشة الطائرة ،  واستعمل الباحث املنهج التوري ي بتصميم تعلم بعض املهارات األساس
من خالل برنامج تعليمي معني وباستخدام أنواع التغذية الراجعة املدروسة ومت اعاعتماد عل  بعض ( . اعاختبار القبلي والبعدي 
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( 22)عل  طالبات املرحلة الثانية يف كلية الرتبية الرياضية جامعة كربالء والبالغ عددهن اعاختبارات املهارية أما جمتم  البحث اشتمل 
وكانت أهم اعاستنتاجات هي أن استخدام التغذية الراجعة اآلنية والنهائية تعمل عل  تعلم وتطوير األداء املهاري لبعض . طالبة

 (2512بد احلسني وسام رياض حسني ،وسام صالح ع).املهارات األساسية للطالبات بالريشة الطائرة
  
 :منهج البحث واإلجراءات الميدانية-7
 .نظرا لطبيعة املوضوع ومشكلة البحث الذي حنن بصدده فإننا اعتمدنا  املنهج التوري ي :منهج البحث-7-1
تلميذا  واملنتمني  141سنة والبالغ عددهم ( 14-11)مشل جمتم  البحث تالميذ املرحلة الثانوية ذكور  :مجتمع البحث-7-2

 .لثانوية  توسنينة بوعاية تيارت 
تلميذا الذين يشاركون بصفة منتظمة يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ،وكانت العينة   33ومتثلت عينة البحث يف :عينة-7-3

 :كالتايل 
 .تلميذا ومت استعمال التغذية الراجعة الفورية اللفظية 11جتريبية  أوىل مكونة من عينة  -
 .تلميذا ومت استعمال التغذية الراجعة املرئية املؤجلة  11عينة جتريبية  ثانية مكونة من -
 .املؤجلة معا تلميذا ومت استعمال التغذية الراجعة الفورية اللفظية واملرئية 11عينة جتريبية  ثالثة مكونة من -
يف متغريات الدراسة قبل تطبيق "ف"يوضح مواصفات عينة البحث وقيمة ( 51)جدول رقم :تكافؤ عينتي البحث -7-4

 (دقة التمرير ،دقة التصويب  ،تركيز اعانتباه)الربنامج 
 ف  د ح 'س العدد نوع اجملموعة مواصفات العينة

 اجلدولية
 ف احملسوبة

 
 2،35 11.13 11 التوريبية  األوىلاجملموعة   دقة التمرير

 
3.31 3.24 

 12.31 11 اجملموعة التوريبية الثانية
 13.20  اجملموعة التوريبية الثالثة

 دقة التصويب
 

 2،35 2.42 11 اجملموعة التوريبية  األوىل
 

3.31 5.10 

 2.54 11 اجملموعة التوريبية الثانية
 2.24  الثالثةاجملموعة التوريبية 

 تركيز اعانتباه
 

 2،35 3.81 11 اجملموعة التوريبية  األوىل
 

3.31 5.14 
 3.13 11 اجملموعة التوريبية الثانية

 3.20  اجملموعة التوريبية الثالثة
أقل من ف (،تركيز اعانتباهدقة التمرير ،دقة التصويب  )من خالل اجلدول أعاله وجدنا قيمة ف احملسوبة يف متغريات الدراسة 

،وبالتايل عا توجد فروق ذات دعالة احصائية يف متغريات الدراسة بني 5.50عند مستو  دعالة 3.31اجلدولية املقدرة ب 
 .اجملموعات التوريبية الثالثة قبل تطبيق الربنامج 

منخالل مراجعة الدراسات السابقة والبحوث املشاهبة مت اعاعتماد عل  اعاختبارات املهارية اخلاصة بكل :أدوات البحث -7-1
 : من دقة التمرير ودقة التصويب يف كرة اليد،واختبار تركيز اعانتباه ،وسوف نتطرق جهذه اعاختبارات  

 (13،1444حممد خليل ) :اختبار دقة التمرير في كرة اليد: االختبار األول-
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موضوعة في الزوايا العليا والسفلى للهدف من (سم 11×سم  11)التصويب من القفز عاليا على مربعات :  االختبار الثاني
 (44،1444سامر يوسف متعب الشمخي )م 6مسافة 

 (035،1448حممد حسن عالوي ):اختبار شبكة تركيز االنتباه-
 :ضبط متغيرات الدراسة-7-6
 .".البرنامج التعليمي، التغذية الراجعة"وهو: تحديد المتغير المستقل -
 (.تركيز اعانتباه) :والذهني(. تصويب –مترير ) :األداء المهاري"وهو : تحديد المتغير التابع -
بتوسنينة  1قمنا بدراسة استطالعية عل  عينة من التالميذ عددهم تالميذ من مؤسسة القاعدة : الدراسة االستطالعية-7-7

هم تالميذ مشاركون بانتظام يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ،وهذا هبدف معرفة مد  تقبل املبحوثني لالختبارات  ،وهؤعاء التالميذ
املقرتحةومد  جتاوهبم معها ،ومت توزي  عدد من اعاستمارات  اخلاصة بشبكة تركيز اعانتباه ومن خالجها متكنا من التأكد من مد  

 .دراستنا  صالحية أدوات القياس املختارة يف
 (معامل الثبات والصدق الذاتي:)حساب المعامالت العلمية ألدوات القياس -7-8

 :يبين معامل الثبات والصدق الذاتي الختبار دقة التمرير واختبار دقة التصويب واختبار تركيز االنتباه(:12)الجدول رقم 
معامل الصدق 
 الذايت لالستبيان

معامل ثبات 
 اعاستبيان

مستو   اجلدولية" ر"
 الدعالة

 القائمة حوم العينة درجة احلرية

 اختبار دقة التمرير  15 54 5.50 5.152 5.42 5.82
 اختبار دقة التصويب 15 54 5.50 5.152 5.40 5.81
 اختبار تركيز اعانتباه 15 54 5.50 5.152 5.85 5.84

تتميز ( التمرير ،اختبار دقة التصويب ،اختبار تركيز اعانتباهاختبار دقة )من خالل هذا اجلدول نستنتج أن اعاختبارات املعتمدة
 .بصدق وثبات متميز ،ومن هنا نستطي  استخدامهم من أجل احلصول عل  نتائج دراستنا 

مت إعداد الربنامج بصورته األولية وعرضه عل  جمموعة من اخلرباء يف جمال : البرنامج الرياضي المقترح من طرف الباحثين  -7-9
وأساليب التدريس ،التدريب الرياضي ،علم النفس الرياضي ،علم اعاجتماع الرياضي ،وهذا ملعرفة مد  مناسبة الربنامج املقرتح طرق 

لتالميذ املرحلة الثانوية ،وكذا شكل الربنامج من حيث املدة وحمتو  الربنامج والوسائل واإلمكانيات الالزمة لتطبيقه ،وعدد احلصص 
 .إىل أن الربنامج مناسب ملا هو موضوع له الالزمة ،وقد خلصوا 

مت حتديد حمتو  الربنامج وفقا لألهداف احملددة مسبقا وكذا الظروف داخل ثانوية توسنينة  من خالل األوقات :محتوى البرنامج 
 :املسموح وبالتايل احتو  الربنامج عل  

 .أسابي  (58)مدة تطبيق الربنامج الرياضي  -
 .وحدة تدريبية 58قرتح من يتكون الربنامج امل -
 .وحدات أسبوعية ( 51)عدد الوحدات التدريبية يف األسبوع  -
 .دقيقة (15)زمن الوحدة التدريبية -
 .د 2x60=د 225:إمجايل زمن الوحدات يف الشهر -
 .دقائق يف الوحدة15:زمن األمحاء  -
 .دقيقة يف الوحدة 25:زمن اجلزء الرئيسي -
واجلدول التايل يوضح التوزي  الزمين ألجزاء الوحدة التدريبية للربنامج الرياضي املقرتح .دقائق  يف الوحدة 15:زمن اجلزء اخلتامي  -

 .بالدقائق 
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وكانت اجملموعات التوريبية تعمل يف نفس الوقت ،وتعمل عل  نفس اجهدف مثال دقة التمرير ولكن اعاختالف كان يف استخدام 
 .نوع التغذية الراجعة 

لبريسون، راف املعياري، معامل اعارتباط اعاحن املتوسط احلسايب، :الطرق والوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث -7-11
 . واختبار فيشر و ت استودنت لعينتني مرتابطتني 

 :عرض ومناقشة النتائج -8
اعاختبار القبلي والبعدي للعينات هل هناك فروق ذات دعالة احصائية بني : عرض نتائج المتعلقة بالتساؤل االول -8-1

 ؟(دقة التمرير ،دقة التصويب ،تركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل ثانوي)التوريبية الثالثة يف متغريات الدراسة
يوضـح قيمـة ت المحسـوبة لالختبـارات القبليـة والبعديـة للمجموعـات التجريبيـة األولـى فــي ( 13)جـدول رقـم 

 (.ير ،دقة التصويب ،تركيز االنتباهدقة التمر )متغيرات الدراسة
حوـــــــــــــــــــــــم  نوع اعاختبار اعاختبارات 

 العينة
املتوســــــــــــــــــــــط 

 احلسايب
" ت" احملسوبة"ت"

 اجلدولية
 د  ح

 
مســـــــــــــــــــــــتو  

 الدعالة 
اجملموعــــــــة التوريبيــــــــة 

التغذيـــــــــــــــــــــــــــــــة )األوىل
الراجعــــــــــــــة الفوريــــــــــــــة 

 (اللفظية

 
 دقة التمرير

  قبلي
 
 

11 

11.13 1.12  
 

3.11 

 
 

15 

 
 

5.51 
 11.20 بعدي

 2.28 2.24 قبلي دقة التصويب

 2.24 بعدي
 4.83 3.81 قبلي تركيز اعانتباه

 15.31 بعدي

 
وجدنا أن هناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي لصاحل اعاختبار البعدي يف -:من خالل الجدول أعاله 

 دقة التمرير ودقة التصويب وتركيز اعانتباه حيث التغذية الراجعة الفورية اللفظية تتسم بتقدمي النصائح يف وقت تنفيذ املهارات اخلاصة
ح املباشرة ومن خالل الربنامج املعتمد املرتكز عل  التدخل والتصحيح املناسب مت حتسني وبالتايل فيعمل التلميذ عل  تطبيق النصائ

مستو  كل من دقـة التمريـر ودقـة التصـويب وتركيـز اعانتبـاه  حيـث الدقـة عمليـة تعتمـد علـ  التنسـيق احملكـم بـني اجلهـاز العصـ ي 
ف يـتم حتديـده وتتطلـب كفـاءة عاليـة مـن اجلهـازين العاـلي امكانيـة توجيـه احلركـة اعاراديـة حنـو هـد "والعاليحيث يقصد بالدقة 

كما يتطلب األمر ان تكون اإلشارات العصبيةالواردة اىل العاالت من اجلهاز العص ي حمكمة التوجيه ، سواء ما كان . والعص ي 
الغريري ، )"ة الالزمة إلصابة اجهدفمنها موجه للعاالت العاملة او للعاالت املقابلة جها حىت تؤد  احلركة يف اعاجتاه املطلوب بالدق

 (2558ليث ابراهيم جاسم جامعة بغداد ، 
يوضـح قيمــة ت المحسـوبة لالختبـارات القبليـة والبعديــة للمجموعـات التجريبيـة الثانيـة فــي ( 14)جـدول رقـم 

 (.دقة التمرير ،دقة التصويب ،تركيز االنتباه)متغيرات الدراسة
حوـــــــــــــــــــــــم  نوع اعاختبار اعاختبارات 

 العينة
املتوســــــــــــــــــــــط 

 احلسايب
" ت" احملسوبة"ت"

 اجلدولية
 د  ح

 
مســـــــــــــــــــــــتو  

 الدعالة 
اجملموعــــــــة التوريبيــــــــة 

التغذيـــــــــــــــــة )الثانيــــــــــــــــة
الراجعـــــــــــــــــة املرئيـــــــــــــــــة 

 (املؤجلة

 
 دقة التمرير

  قبلي
 
 

11 

12.31 4.10  
 

3.11 

 
 

15 

 
 

 14.31 بعدي 5.51

 4.25 2.54 قبلي دقة التصويب
 0.42 بعدي

 4.52 3.13 قبلي تركيز اعانتباه

 8.31 بعدي
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وجدنا أن هناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي لصاحل اعاختبار البعدي يف -:من خالل الجدول أعاله 
حيث تعترب التغذية الراجعة (املرئية املؤجلةالتغذية الراجعة )دقة التمرير ودقة التصويب وتركيز اعانتباه لد  اجملموعة التوريبية الثانية 

أن الدور الذي تلعبه التغذية الراجعة ينطلق من مبادئ النظريات اعارتباطية " املرءية املؤجلة وسيلة تعليمية مهمة يف الوقت احلايل وهذا
 (2512حممد حسن أبو الطيب ، )"والسلوكية اليت تؤكد عل  حقيقة أن الفرد يقوم بتغيري سلوكه عندما يعرف نتائج سلوكه السابق

 .،وبتايل معرفة سوابق التعلم تصحح التعلم مستقبال 
يوضـح قيمــة ت المحسـوبة لالختبـارات القبليـة والبعديــة للمجموعـات التجريبيـة الثالثـة فــي ( 11)جـدول رقـم 

 (.دقة التمرير ،دقة التصويب ،تركيز االنتباه)متغيرات الدراسة
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  اعاختبارات 

 اعاختبار
حوــــــــــــــــــــم 

 العينة
املتوســـــــــــــــط 

 احلسايب
" ت" احملسوبة"ت"

 اجلدولية
 د  ح

 
مســــــــــــــــتو  

 الدعالة 
اجملموعة التوريبية 

التغذيـــــــــــة )الثالثــــــــــة
الراجعــــــــة الفوريــــــــة 
اللفظيــــــــة واملرئيــــــــة 

 (املؤجلة معا

 
 دقة التمرير

  قبلي
 
 

11 

13.20 4.12  
 

3.11 

 
 
15 

 
 

5.51 
 25.31 بعدي

 12.21 2.42 قبلي دقة التصويب

 4.13 بعدي
 4.42 3.20 قبلي تركيز اعانتباه

 4.81 بعدي
 

وجدنا أن هناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي لصاحل اعاختبار البعدي يف -:من خالل الجدول أعاله 
حيث (التغذية الراجعة الفورية اللفظية واملرئية املؤجلة معا )التوريبية الثالثة دقة التمرير ودقة التصويب وتركيز اعانتباه لد  اجملموعة 

خاعت اجملموعة التوريبية لرتكيبتني فهي تغذية فورية وتغذية مرئية جعلها تستفيد مـن أقصـ  حـدود الـتعلم والتـأثري يف متغـريات 
ة تتطلـب حشـد مجيـ  احلـواس والرتكيـز علـ  منبـه حمـدد وعـدم الدراسة سواءا دقة املهارات أو تركيز اعانتباه الذي هي عمليـة عقليـ

تشتيت اعانتباه ،ويف رأي الباحثني هذه الطريقةالتعليمية هي جتمه العديد من اجلوانب املهمة اليت ختص عملية التعلم واليت ميكنها من 
 .اعطاء نتائج أكثر وضوحا 

أثر تنفيذ التغذية الراجعة اخلارجية " بعنوان :2119ء حسين دحامدراسةعلي خضير عبيس و علياونتائج دراستنا تتفق م  نتائج 
تأثري برجمة التغذية الراجعة "بعنوان :2112ودراسةوسام صالح عبد الحسين وسام رياض حسين"يف سرعة تعلم فعالية رمي الرمح

حيث توصلوا إىل وجود "بالريشة الطائرة اآلنية واملتأخرة عل  وفق بناء الربنامج احلركي يف تعلم بعض املهارات األساسية للطالبات
فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي لصاحل اعاختبار البعدي ،ومن خالل هذا كله نستطي  القول أن فرضية 

دقة )الدراسةهناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي للعينات التوريبية الثالثة يف متغريات "البحث األوىل
 .قد حتققت(" التمرير ،دقة التصويب ،تركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل ثانوي

هل هناك فروق ذات دعالة احصائية يف اعاختبار البعدي بني العينات :عرض وتحليل نتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني -8-2
 ؟(التصويب ،تركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل ثانويدقة التمرير ،دقة )التوريبية الثالثة يف متغريات الدراسة
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يوضـح قيمــة ف المحســوبة فـي االختبــار البعـدي  بــين المجموعــات التجريبيـة الثالثــة  فــي ( 16)جـدول رقــم 
 (.دقة التمرير ،دقة التصويب ،تركيز االنتباه)متغيرات الدراسة

درجة  جمموع املربعات مصادر التباين  املتغري 
 احلرية 

 متوسط 
 املربعات 

F  قيمة  مستو  الدعالة احملسوبةF اجلدولية 

 
 دقة التمرير

  20.31 2 45.42 بني اجملموعات
8.82 

 3لصاحل م تج 
 

 
5.50 

 
 0.12 35 103.81 داخل اجملموعات 3.31

  32 222.02 اجملموع

دقة 
 التصويب

  31.35 2 12.15 بني اجملموعات
13.12 

 3لصاحل م تج 

 
5.50 

 
 2.24 35 18.45 داخل اجملموعات 3.31

  32 131.01 اجملموع
  11.40 2 23.01 بني اجملموعات تركيز اعانتباه

3.31 
 1لصاحل م تج 

 
5.50 

 
 3.24 35 152.42 داخل اجملموعات 3.31

  32 128.22 اجملموع
وجدنا أن هناك فروق ذات دعالة احصائية بني اجملموعات التوريبية الثالثة يف اعاختبار البعدي لصاحل -:من خالل الجدول أعاله

دراسة اجملموعة التوريبية الثالثة يف كل من دقة التمرير ودقة التصويب واجملموعة التوريبية األوىل يف تركيز اعانتباه ،وهذا ما أكدته 
الراجعة الشفوية واملرئية عل  مستو  أداء مهاريت اعارسال واعاستقبال يف الكرة الطائرة  تأثري التغذية"بعنوان2111أسماء حكمت 

 .اليت توصلت إىل أن هناك تباين يف تأثري األنواع الثالثة من التغذية عل  مستو  مهاريت اعاستقبال واإلرسال يف الكرة الطائرة"
أثر استخدام التغذية الراجعة الفورية واملؤجلة عل  تعلم مهارة التصويب السلمي بكرة السلة "بعنوان 2111ودراسة خنفر وليد 

حيث توصل إىل أن هناك فروق دالة احصائيا بني يف القياس البعدي "لد  طالب ختصص الرتبية الرياضية يف جامعة النواح الوطنية 
ومن خالل كل هذا نستطي  القول أن .لتغذية الراجعة الفورية اللفظية واملؤجلة املرئية بني اجملموعات التوريبية األربعة لصاحل جمموعة ا

دقة )هناك فروق ذات دعالة احصائية يف اعاختبار البعدي بني العينات التوريبية الثالثة يف متغريات الدراسة"فرضية البحث الثانية 
للتغذية الراجعة أثر اجيايب وبالتايل نستطي  القول أن قد حتققت (."ىل ثانويالتمرير ،دقة التصويب ،تركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أو 

 .يف حتسني كل من دقة التمرير والتصويب وتركيز اعانتباه لد  تالميذ سنة أوىل ثانوي
 :توصلنا يف األخري عل  اعاستنتاجات التالية  : االستنتاجات  -9
وجود  فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي لصاحل اعاختبار البعدي يف دقة التمرير ودقة التصويب وتركيز -1

 .للتغذية الراجعة الفورية اللفظيةاعانتباه لد  اجملموعة التوريبية املستعملة  
وجدنا أن هناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القبلي والبعدي لصاحل اعاختبار البعدي يف دقة التمرير ودقة التصويب -2

 .للتغذية الراجعة املرئية املؤجلةوتركيز اعانتباه لد  اجملموعة التوريبية املستعملة  
لي والبعدي لصاحل اعاختبار البعدي يف دقة التمرير ودقة التصويب وجدنا أن هناك فروق ذات دعالة احصائية بني اعاختبار القب-3

 .للتغذية الراجعة الفورية اللفظية واملرئية املؤجلة معاوتركيز اعانتباه لد  اجملموعة التوريبية املستعملة  
موعة التوريبية الثالثة يف كل من وجود فروق ذات دعالة احصائية بني اجملموعات التوريبية الثالثة يف اعاختبار البعدي لصاحل اجمل-2

 .دقة التمرير ودقة التصويب ولصاحل اجملموعة التوريبية األوىل يف تركيز اعانتباه
 :يقدم الباحثون  جمموعة من التوصيات:التوصيات واالقتراحات -11
 .كرة اليد جيب التنوي  يف استخدام خمتلف أنواع التغذية الراجعة املمكنة  يف تعلم خمتلف املهارات يف  -
 .العمل عل  تنمية تركيز اعانتباه والقدرات العقلية لد  تالميذ املرحلة الثانوية ملا جها من أمهية كرب  يف التعلم -
 .جيب عل  األساتذة  اعاهتمام باإلعداد النفسي واستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعلم -
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علم املهارات اخلاصة مبختلف النشاطات الرياضية ككرة الطائرة وكرة السلة إجراء دراسات أخر  للتغذية الراجعة املستعملة يف ت-
 .وغريها 

 
 المراجع والمصادر

جملة علوم  تأثري التغذية الراجعة الشفوية واملرئية عل  مستو  أداء مهاريت اعارسال واعاستقبال يف الكرة الطائرة، ،أمساء حكمت-1
 2550-12-اجمللد   1الرتبية الرياضية ،العدد

الغريري ، ليث ابراهيم جاسم ، تأثري متارين السوبرسيت لتطوير القوة اخلاصة عل  قوة ودقة التصويب خالل اجلهد املختلف -2
 2558، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، ( 25 -18)لالع ي كرة اليد الشباب بأعمار 

صاحل ، سلوك التغذية الراجعة اعاضافية ملدريب كرة القدم ذوي اخلربة واقراهنم املبتدئني اثناء التدريب من مهارات اخلططية مجال   -3
 . 1481، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 

عة بابل، كلية سامر يوسف متعب الشمخي، تصميم بطارية اختبار لقياس املهارات اعاساسية بكرة اليد، رسالة ماجستري ، جام -2
 .1444الرتبية الرياضية،

جامعة البصرة ، مطبعة دار احلكمة  –عباس السامرائي وعبد الكرمي حممود ، كفايات تدريسية يف طرائق تدريس الرتبية الرياضية   -0
 ،1441 . 
 .1448سنة  2عبد احلافظ حممد سالمة، وسائل اعاتصال وتكنولوجيا التعلم دار الفكر ط -1
 .2552، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة 1فسلوة النفس، ط، مريعلي اعا -4
علي خاري عبيس، علياء حسني دحام، اثر تنفيذ التغذية الراجعة اخلارجية يف سرعة تعلم فعالية رمي الرمح، جملة علوم الرتبية - 8

 .2554-2-اجمللد   1الرياضية ،العدد
املربمج يف تعليم بعض مهارات كرة اليد ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية  حممد، حممد خليل ، اثر استخدم التعليم - 4

 .1444الرياضية، جامعة املوصل ، 
 .1448،مركز الكتاب للنشر القاهرة 1حممد حسن عالوي ،موسوعة اعاختبارات النفسية ،مركز الكتاب للنشر ،ط -15
املرئية واللفظية عل  بعض املتغريات الكنماتيكية يف سباحة الصدر ،دراسات يف حممد حسن أبو الطيب ،أثر التغذية الراجعة  -11

 .2512، 2،ع21العلوم الرتبوية ،م
 . 2558زهران السيد، املهارات الفنية يف كرة القدم، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر   -12
اجعة اآلنية واملتأخرة عل  وفق بناء الربنامج احلركي يف وسام صالح عبد احلسني وسام رياض حسني، تأثري برجمة التغذية الر  -13

 .2512-0-اجمللد   1تعلم بعض املهارات األساسية للطالبات بالريشة الطائرة، جملة علوم الرتبية الرياضية ،العدد
14-Brinko K. (1993). The practice of giving feedback to improve teaching: What is 
effective The Journal of Higher Education. 64, no. 5.  
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  -تأثري التدريب البليومرتي عل  القوة اإلنفوارية وبعض املهارات األساسية لد  رياضيي الكاراتيه  .22
 –كوميتيه 

 بوزكرية فوزي
 جامعة اجلزائر   معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 ملخص
يف ميدان التدريب الرياضي تنوعت وإختلفت طرائق وأساليب التدريب بشكل ممتاز ولكن يبق  حسن إختيار وتوضيف هته         

الطرائق واألساليب واملعارف والعلوم املرتبطة أساس النواح وطبعا اإلستمرار يف البحث والدراسة عن األحسن لإلجناز وحتقيق 
 . النواحات
ثني عل  البحوث والدراسات ، أن التدريب البليومرتي قد صمم ليحقق تنمية مباشرة للقدرة العالية يف حدود إطالع الباح       

وبالتايل عل  مستو  األداء املهاري يف األنشطة املختلفة، وير  الباحثني أن اتفاق وتباين اآلراء حول أسلوب تنمية القدرة العالية 
لباحثني إىل إمكانية التخطيط ملنهاج تدري ي يتامن مفرداته تدريب القدرة العالية أد  إىل ظهور مشكلة البحث ، لذا اجته تفكري ا

اليت تطور أكثر من صفة يف وقت واحد إذ يعمل هذا املنهاج عل  رف  مستو  القدرة العالية ورف  مستو  املهارات احلركية  
 .وحتقيق أهداف املناهج التدريبية النموذجية يف وقت قصري

ن اآلراء و الدراسات اجلديدة يف رياضة الكارايت و إختصاص الكوميتيه أن القوة اإلنفوارية واألداء اإلنفواري أكدت العديد م
العايل هو أساس النشاط وهذا ما يتوافق م  مالحظاتنا العلمية باملتابعة املستمرة لعناصر النادي الرياضي اجهالل الصاعد معاملة الذي 

 .أخدناه كعينة لبحثنا
 .الكاراتي كوميتي،التدريب البليومتري،القوة اإلنفجارية،المهارات األساسية: الدالة الكلمات

Résumé 
               Dans le demain d’entrainement les méthodes ont été très variées, mais le reste cet que 

la bonne sélection et utilisation des méthodes, et aussi des connaissances et des sciences 
connexes restent la base du succès et, bien entendu pour la méthodologie correcte de 
l’entrainement, la  

Continuité des recherches et des études. 
               Dans le cadre de l'information des chercheurs et des nombreuse études, montrant  que 

l’entrainement polymérique a été conçue pour atteindre le développement direct de capacité et 
puissance musculaire et donc à un haut niveau de performance technique tactique et 
systématique, nous se sont donc tournés vers la possibilité de planifier un programme 

d’entrainement par objectif de amélioration capacité musculaire de force explosif et nombreuse 
techniques importante sur un programme d’ entrainement  typique préparatoire dans un temps 

court a des athlètes de karaté kumité d’Alger . 
Modes clé : karaté kumité, entrainement polymérique, force explosif, techniques de base 
importantes  

 إشكالية 1
إن التدريب الرياضي هو جمال واس  العلوم وعا ميكن أن يكون موضوعه اإلنسان بل هذا األخري وما حييط به من                 

ة سياسية ، وما له عالقة بالصحة النفسية واجلسدية والعقلية والفيزيولوجية، وهذا ما ساهم يف فتح ظروف اجتماعية أسرية ، اقتصادي
الكثري من السبل اليت تشو  الباحث يف اعطاء النفس اجلديد والقوة الفكرية يف كل زمان ومكان، ويف جمال التدريب الرياضي 

ر يف املستو  لكل رياضة هو اجلانب العملي أي ما ميكن أن يطبق ميدانيا نالحظ أن املوضوعات اليت تلق  اهتماما من ناحية التطو 
.ألنه من املعروف أن العلم إذا مل يستعمل يف خدمة اعانسان وبقي حرب عل  ورق فهذا حتما جيرده من قيمته العلمية  

 ، ظهرت يف شرق قارة أسيا ومنذ القدم  الفنون الدفاعية متارس كنوع من الرياضة وهي منتشرة يف مجي  أحناء العامل               
، وهذه األخرية لقيت اهتماما  ...الكونغ فو، اجليدو ، الكاراتيه: ، من أمهها...حيث كانت متارس يف بالد الصني واجهند واليابان
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فسية وبدنية وعقلية، كبريا مما أد  اىل تطورها وانتشارها يف مجي  أحناء العامل، والتدريب عل  رياضة الكاراتيه يتطلب خصائص ن
وكما هو معروف يف رياضة الكاراتيه احلديث أهنا تعتمد تدريبات قاسية ومستمرة ومتنوعة مما تتطلب حاور بدين خاص و قوي ، 
 والتحاري البدين يف الفئات الناشئة للنوادي اجلزائرية كوهنا طاحمة للوصول إىل حتقيق اجنازات يف رياضة الكاراتيه فهي ذات مستويات

.عالية حتتاج فقط إىل إعطاء التدريب التوديد و الطاب  العلمي املناسب  
الكارايت احلديث بشقيه الكاتا والكومييت خط  خطوات كبرية جدا يف مستويات األداء عل  الصعيد العاملي والنتائج خري        

ة بالتدريب الرياضي املعاصر نظرا لنقص البحوث دليل عل  ذلك ولكن وجب علينا أن حنتانها أكثر وهنتم بأصوجها والعلوم املتصل
املتصلة هبته الرياضة عل  الرغم من الشعبية اليت حتظ  هبا، وملا كان التدريب البليومرتي من أنواع أو طرائق التدريب اليت تعتمدها 

ايل الشدة والذي يتطلب مستويات خمتلف النشاطات الراياضية وأمهيتها يف رف  مستو  اللياقة البدنية وخاصة األداء التنافسي الع
فهو نزال شبه قتايل بإحتكاكات غري مبالغ فيها بقول آخر املصارع ينفد تقنيات   -القتال–عالية من السرعة والقوة الكارايت كومييت 

و  عايل يف لكن بلمسة خفيفة للمناطق املسموح التسويل فيها ،الكاراتيه الكوميتيه يتطلب مستجسمية مطلقة  بقوةإجتاه اخلصم 
،الكومييت احلديث ( ليهمان و جيديليزك) اجلانب التقين و البدين والفزيولوجي والتكامل التكتيكي للفوز أو كما قال  األستادين 

وبإعتبار أغلبية الفرق ...يتطلب سرعة وقوة عالية جدا ويف وقت قصري جدا جدا يف حلظية عدم الرتكيز واإلنتباه بالنسبة للمنافس 
ة اجلزائرية عا تويل إهتمام رمسي للتدريب البليومرتي الذي يعد بتصميماته إستهداف الياقة البدنية واألداء احلركي العايل من الرياضي

من التنقل )حيث السرعة يف التنفيد واللقوة والتنوع والتبادلية يف اإلنقباضات العالية املركزية واعامركزية واإلتنقباضات البليومرتية 
هذا من خالل التحليل اخلاص باملنافسات ...( اضي يف وضعيات املراوغة والرتاج  والصد ورد اجهووم مثال فالكومييتوالرقص الري

 التدريب البليومرتي وتأثريه يف تطوير القوة اإلنفوارية و بعض النواحي املهارية لد "والذي دفعنا إىل طرح التساؤل املتمثل يف 
 ". رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت

 :كما ميكننا أن نطرح التساؤعات الفرعية التالية 
 .هل يؤثر التدريب البليومرتي عل  تطوير القوة اعانفوارية لد  عاع ي الكارايت دو إختصاص كوميتيه -
 . هل التدريب البليومرتي يؤثر يف تطوير بعض املهارات األساسية لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت -
 :بحثفرضيات ال 2

 :الفرضية العامة
 .التدريب البليومرتي يؤثر يف تطوير القوة اإلنفوارية و بعض النواحي املهارية لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت

 :الفرضيات اجلزئية  -
 .التدريب البليومرتي يؤثر يف تطوير القوة اإلنفوارية لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت-
 .التدريب البليومرتي يؤثر يف تطوير بعض املهارات األساسية لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت -
 :هذف البحث -
 .الكشف عن تأثري التدريب البليومرتي عل  القوة اعانفوارية للذراعني لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت -
 .اعانفوارية للرجلني لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت الكشف عن تأثري التدريب البليومرتي عل  القوة -
 .لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت( أداء الارب بالرجل و اليد) معرفة العالقة بني تنمية القوة اعانفوارية ومستو  -
رية عن طريق التدريب البليومرتي و اآلداءات الكشف عن املدة و الطريقة امليثالية و الناجعة اليت ميكن خالجها تطوير القوة اعانفوا -

 .املهارية األساسية املستعملة خالل النزاعات
 : تحديد المفاهيم والمصطلحات  3

هو جمموعة التدريبات اليت تتامن إطالة للعالة من وض  اعانقباض املعتمد عل  التطويل إىل وض  اعانقباض :التدريب البليومرتي
  . اج حركة تتميز بالقوة الكبرية خالل وقت قصرياملعتمد عل  التقصري إلنت



236 

 

 :القوة اعانفوارية
هي أقص  قوة يستطي  اجلهاز العالي إنتاجها يف حالة أقص  انقباض إرادي ملرة واحدة وبأسرع زمن ممكن وتعد العامل احلاسم يف  

 .  الفعاليات الرياضية اليت تعتمد عل  مقاومة عالية جداً 
 :*Kizami tsuki* الطاعنة األمامية الطويلةمهارة الارب باللكمة 

تعمل )هي ضربة اليد الطويلة األمامية اليت جتم  بني تنقل كامل اجلسم لألمام لتحقيق قفزة أمامي نوعي يتدخل الرجل اخللفية 
 .(العاالت الكرب  للمؤخرة و عالة الفخذ اخللفية

 .  *zenkutsu dachi* .حث عل  وضعية امليل لألمامالرجل اخللفية تبق  يف حالة استطالة و ثابتة و اجلسم يب
 : *Giago tsuki*: مهارة الارب باللكمة املعاكسة األمامية

تتميز هذه احلركة مبفعوجها القوي و املؤثر عل  اخلصم وذلك باإلنطالق  قباة اليد املغلقة من اجلانب اخلاصرة وبشكل مباشر م  
 .رعةدرجة إىل اجهدف و بأقص  س 185دوراهنا 

 .وتسم  جياقو تسوكي إذا كانت عكس الرجل
  :*géri mawachi kiza ura *:مهارة الارب بالركلة الدائرية املعاكسة األمامية

تكون الاربة )هذه احلركة هي دائرية مثل املواشي قري ولكنها معاكسة جها يف اإلجتاه فبدل الارب إىل األمام تعود القدم إىل اخللف 
 .تعين بالرجل األمامية وكيز( بباطن القدم

 :* géri mawachi kiza* :مهارة الارب بالركلة الدائرية األمامية
قري كاملة تعين ضربة مسوطة بالقدم ، أي كأن القدم مقام -كلمة مواشي قري هي صفة مبعىن دائري وكيزا تعين أمام، ومواشي

 .السوط يف جلد اخلصم إن صح هذا التعبري
الذي   *ressort*ذات قوة مركبة من مصدرين مها دوران الوركني ومفصل الركبة الدي يؤدي حركة النابض  ما مييز هذه احلركة أهنا

ياغط يف بداية احلركة ليطلق يف هنايتها بكل قوة، وأهنا هتدف إىل إصابة اخلصم من أحد جانبيه وليس من األمام مثل احلركة 
 . السابقة

 : الدراسات السابقة و املشاهبة
ة دراسات تناولت موضوع التدريب البليومرتي وتأثريه عل  النواحي البدنية واملهارية يف عدة دول وعدة نشاطات رياضية عد      

هدفت الدراسة إىل " تأثري تدريبات البليومرتي عل  أداء الوثب العمودي لد  عاع ي الكرة الطائرة " 2552دراسة دولفن وآخرون 
يبات البليومرتي عل  أداء الوثب العمودي لد  عاع ي الكرة الطائرة ، واستخدم الباحثون املنهج معرفة تأثري أربعة أسابي  من تدر 

 التوري ي عل  عينة من ذوي
بني القياسني القبلي والبعدي و تعمل تدريبات ( %33)املستو  العايل وجدو أن هناك تطور كبري يف الوثب العمودي بنسبة 

وعدت دراسات وإتفقت مجيعها عل  فعالية ... ب العمودي وتقليل زمن مالمسة الرجلني لألرضالبليومرتي عل  تطوير وحتسني الوث
 (.أنظر املراج ... )التدريب البليومرتي يف الرف  من مستويات األداء يف مجيعأشكاله املهاري والبدين

طبيعة املنهج عان املنهج هو طريقة يصل من إن دراسة طبيعة الظاهرة اليت يتطرق إليها الباحث هي اليت حتدد :  منهج البحث 4
ونظرا لطبيعة موضوعنا ومن أجل إعادة تشكيل واق  الظاهرة أو احلدث من خالل استخدام . خالجها الباحث إىل حقيقة ما

نهج التوري ي إجراءات أو إحداث تغيريات معينة ومن مث مالحظة النتائج بدقة وحتليلها وتفسريها ، تبني أنه من املناسب استخدام امل
وذلك لتماشيه م  هدف الدراسة، فاملنهج التوري ي يشمل استقصاء العالقات السببية بني املتغريات املسؤولة عن تشكيل الظاهرة أو 
 .احلدث أو التأثري فيهما بشكل مباشر أو غري مباشر وذلك هبدف التعرف عل  أثر ودور كل متغري من هذه املتغريات يف هذا اجملال

 :البحث عينة 1
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من  %18.33حيث متثل نسبة( مصارعا/ 22)، وبلغ عددها ( عمدية)أما عينة البحث فقد قمنا باختيارها بطريقة قصدية            
 : اجملتم  األصلي،وقسمت عينة البحث إىل جمموعتني متساويتني مها

 .  عاعبني وهي اليت تتدرب وفق الربنامج املعتاد( 11)وتتكون من : اجملموعة الاابطة  *
أسابي  وبواق  ( 0)عاعبني وهي اجملموعة اليت تتدرب باستخدام مترينات البليومرتي ملدة ( 11)وتتكون من : اجملموعة التوريبية *

تابعة و املنافسة مبحاكات التمارين للبليومرتي اخلالص إضافتا للتدريبات اليومية اخلاصة بطريقة امل ثالث وحدات تدريبيتني أسبوعيا
 .البليومرتية

 :أدوات البحث واألجهزة المستعملة 6
فريق عمل مساعد ،استمارة استبيان عاستطالع أراء حول مد  صالحية .اعاختبارات والقياسات امليدانية الطرق اإلحصائية

 .رة تسويل البيانات،إستما( اخلاص باإلختبارات التقنية51امللحق )اعاختبارات لعينة البحث 
ـ .ـ كرسي. سم05صندوق للقفز +ـ ميزان ط ي ،شريط لقياس املسافة ، كرات طبية بأوزان خمتلفة، شريط عاصق:األجهزة املستعملة 

 .،كمريا تسويلميقايت،كيس اللكم+طباشري ملونة ، صافرة 
 متغيرات البحث 7

 . القوة اإلنفوارية –و  آداء بعض النواحي املهارية مست: ،المتغير التابعالتدريب البليومرتي:المتغير المستقل
 :إجراءات البحث 8

الدراسة التوربية إهتمت بتطبيق الربنامج خالل فرتة اإلعداد اخلاص باملنافسات كما أن بعض التدريبات أجريت يف امللعب         
وأساليب تدريبية حيث املثري األكرب لإلهتمام هو البلدي مبعلمة وهذا بعض املالحظات الشامل ألغلبية الفرق الرياضية وطرائق 

قاعة إعتماد أغلبية املدربني بالطرق التقليدية كالتطوير التقين والتدريب التقنوتكتيكي والروندوري والتدريبات الروتينية البدنية داخل ال
ة فإنطلقت مند حتديد املعامل األولية للبحث اما فيما خيص بالدراسة النظري...اليت عا تعطي جمال كبري لربجمة متارين مفتوحة أكثر 

 .مبرافقة األستاذ الدكتور قندوزان نذير الذي نشكره كثريا
 :فيما خيص اجملالني الزمين واملكاين اعاختبارات القبلية 

 : القبلية للموموعتني التوريبية والاابطة كما يلي ( البدنية واملهارية ) مت إجراء اعاختبارات 
 .يف القاعة الرياضية لأللعاب اجلماعية بدايل إبراهيم 14/52/2510البدنية يوم اعاختبارات  -
 .يف القاعة الرياضية للنادي الرياضي معاملة 25/52/2510اعاختبارات املهارية يوم  -

 :اعاختبارات البعدية 
البعدية للموموعتني التوريبية والاابطة بعد اكتمال مخس أسابي  من التدريب ، (  البدنية واملهارية ) مت إجراء اعاختبارات 

التدريب وفق الربنامج العادي بالنسبة للمووعة الاابطة ، والتدريب باستخدام متارين البليومرتي بالنسبة للموموعة التوريبية وذلك 
 : يومي  

 . 23/50/2510رات البدنية يوم اعاختبا -
 . 22/50/2510اعاختبارات املهارية يوم  -

 .كوين أعمل كمدرب للفئات الصغر  فالنادي فيما خيص التسهيالت بأداء املهام فكانت ممتازة 
 عرض و تحليل و مناقشة النتائج 9
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 .التوربية يف إختبار رمي الكرة الطبية من الصدريبني نسبة التطور لإلختبارين القبلي والبعدي للعينة :11جدول رقم 
إختبار رمي الكرة الطبية  

 من الصدر
مقدار التغري بني  

 املتوسطات 
 نسبة التطور

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
 %11.40 1.14 1.4 0.43 اجملموعة التوريبية

 .للعينة التوربية يف إختبار القفز العمودي يبني نسبة التطور لإلختبارين القبلي والبعدي :12جدول رقم 
مقدار التغري بني   إختبار القفز العمودي 

 املتوسطات 
 نسبة التطور

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
 %04.32 24.12 83.18 32.22 اجملموعة التوريبية

 .التوربية يف إختبار القفز من الصندوق يبني نسبة التطور لإلختبارين القبلي والبعدي للعينة :13جدول رقم 
إختبار القفز من  

 الصندوق
مقدار التغري بني  

 املتوسطات 
 نسبة التطور

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 %24.45   5.1 2.10 1.00 اجملموعة التوريبية

 .يف إختبار تقنية كيزامي تسوكييبني نسبة التطور لإلختبارين القبلي والبعدي للعينة التوربية :14جدول رقم 
إختبار تقنية كيزامي  

 تسوكي
مقدار التغري بني  

 املتوسطات 
 نسبة التطور

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 %05 3.31 1.42 3.31 اجملموعة التوريبية

 .تقنية كيزا مواشي قري يبني نسبة التطور لإلختبارين القبلي والبعدي للعينة التوربية يف إختبار :11جدول رقم 
إختبار تقنية كيزا مواشي  

 قري
مقدار التغري بني  

 املتوسطات 
 نسبة التطور

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 %08.18 3.41 1.42 2.81 اجملموعة التوريبية

 :تحليل ومناقشة النتائح للفرضية األولى 11
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 53القفز العمودي  52رمي الكرة الطبية من الصدر  51نتائج اإلختبارات  عل  التوايل  53و  52و  51يبني اجلدول رقم 
 .سم ،كعينات لإلختبارات البدنية05القفز من الصندوق 

يبني مقارنة التطور بني املتوسطات احلسابية إلختبار رمي الكرة الطبية من الصدر لقياس القوة اإلنفوارية  51اجلدول رقم 
وهذا املقدار يدل عل  فعالية  %11.40بعدي للعينة التوريبية ،حيث مقدار نسبة التطور نسبة  لألطراف العلوية القبلي وال

 .الربنامج التوريب املقرتح املخصص لألطراف العلوية والصدر
ان يبني مقارنة التطور بني املتوسطات احلسابية إلختبار القفز العمودي لقياس القوة اإلنفوارية ومقدار الطري   52اجلدول رقم 

وهذا املقدار يدل عل   %19.32ملسافة أبعد لألطراف السفلية القبلي والبعدي للعينة التوريبية ،حيث مقدار نسبة التطور نسبة  
 .الفعالية املالحظة للربنامج التوريب املقرتح املخصص لألطراف السفلية

يبني مقارنة التطور بني املتوسطات احلسابية إلختبار القفز من الصندوق لقياس القوة اإلنفوارية ومقدار الطريان   53اجلدول رقم 
 % 24.45األفقي بعد اإلستقبال  ملسافة أبعد لألطراف السفلية القبلي والبعدي للعينة التوريبية ،حيث مقدار نسبة التطور نسبة 

 .ل  الفعالية املالحظة للربنامج التوريب املقرتح املخصص لألطراف السفليةوهذا املقدار يدل ع
يتبني أن الربنامج التدريب املقرتح لد  مصارعي الكارايت كومييت أد  إىل حتسني  53و  52و  51ومن خالل حتليل اجلداول 

نص عل  أن التدريب البليومرتي يؤثر يف مستويات القوة اإلنفوارية بصفة كبرية ومكونات أخر  وحسب الفرضية األوىل اليت ت
تطوير القوة اإلنفوارية لد  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت قد حتققت بالنظر للنتائج اإلحصائية اليت تنص عل  أنه توجد 

البعدي يف لصاحل اإلختبار  15=ودرجة حرية ن 5.50فروق دات دعالة إحصائية لإلختبارين القبلي والبعدي عند مستو  الدعالة 
 .أغلبية اإلختبارات البدنية

 :تحليل ومناقشة النتائح للفرضية الثانية 11
كيزا مواشي قري ،كعينات لإلختبارات   50تقنية كيزامي تسوكي  52عل  التوايل نتائج اإلختبارات   50و  52يبني اجلدول رقم 

 .املهارية
ة إلختبار تقنية كيزامي تسوكي لقياس السرعة والقوة والدقة ملهارة اللكم يبني مقارنة التطور بني املتوسطات احلسابي 52اجلدول رقم 

وهذا املقدار يدل عل  فعالية الربنامج  %05باأليدي العلوية القبلي والبعدي للعينة التوريبية ،حيث مقدار نسبة التطور نسبة  
 . رف  مستويات األداء املهاري الناج التوريب املقرتح املخصص لألطراف العلوية والصدر وتأثريه اجلدي والناج  يف

يبني مقارنة التطور بني املتوسطات احلسابية إلختبار تقنية كيزامواشي قري لقياس السرعة والقوة والدقة ملهارة الركل  50اجلدول رقم 
عل  فعالية الربنامج وهذا املقدار يدل    %08.18باألرجل القبلي والبعدي للعينة التوريبية ،حيث مقدار نسبة التطور نسبة  

 .التوريب املقرتح املخصص لألطراف السفلية واحلوض وتأثريه اجلدي والناج  يف رف  مستويات األداء املهاري الناج 
يتبني أن الربنامج التدريب املقرتح لد  مصارعي الكارايت كومييت أد  إىل حتسني مستويات   50و  52ومن خالل حتليل اجلداول 

... ة بصفة كبرية والسرعة ممل  أد  إىل رف  مستويات الدقة والنواعة واجلرئة واملبادرة اجهوومية من مسافات بعيدةالقوة اإلنفواري
ومكونات أخر  وحسب الفرضية األوىل اليت تنص عل  أن التدريب البليومرتي يؤثر يف تطوير بعض املهارات األساسية لد  

بالنظر للنتائج اإلحصائية اليت تنص عل  أنه توجد فروق دات دعالة إحصائية  رياضيي الكارايت دو إختصاص كومييت قد حتققت
لصاحل اإلختبار البعدي يف أغلبية اإلختبارات املهارية  15=ودرجة حرية ن 5.50لإلختبارين القبلي والبعدي عند مستو  الدعالة 

 .وهذا ما يدفعنا إىل تقبل الفرضية العامة
:خاتمة  
من خالل موضوع دراستنا وما ذكرناه بإختصار نأكد أن الربامج التدربية وإن كانت قصرية املدة جها دور فعال يف إعطاء نوعية 
للتدريب ونتائج ممتازة تدف  للبحث العلمي اجلاد واخلوض يف جتارب احسن لتطوير املناهج واألساليب والطرائق العلمية النافعة 

تدريب البليومرتي بأهذافه املوجهة يعترب من أحسن الطرائق لتطوير القوة والسرعة والدقة واملهارات العالية ويدفعنا أياا للقول أن ال
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اولة واملدودية العالية ملستويات األداء يف الكيمييت الرياضي  ومن هنا وجب علينا النصح اجلاد لزمالئنا املدربني مبثل هته الربامج واحمل
أمحال بدنية وحتظريية تتماش  والفئات العمرية احلساسة واخلروج من قوقعة القاعات الرياضية والطرائق يف ضبط موازين التدريب من 

واإلستفادة منها فيما خيص ... واألساليب التقليدية إىل امليادين املفتوحة واإلطالع عل  خمتلف النشاطات األخر  كألعاب القو 
رة العمل عل  تطوير الدراسات التحليلية لإلعداد البدين اخلاص ومتابعة وحتليل أساليب وطرائق وفلسفات التدريب املتنوعة وضرو 

 املنافسات الرياضية يف الكارايت كوميتيه من اجلوانب البدنية والفزيولوجية ومتطلبات األداء املهاري ونوعية املنازعات وأنظمة النزال
.املعتمدة ملعرفة األجن  يف التدريب  

 المراجع
.35، ص 1441، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1منر، اخلطيب نارميان ، تصميم وختطيط املوسم التدري ي  ، طعبد العزيز   

دار الكتب للطباعة والنشر ، املوصل  ،  التدريب الرياضي واألرقام القياسية  ، ، قاسم حسن املندعاوي ، حممود عبد اهلل الشاطئ
  80، ص 1484

Christian COURTONNE, physique et karate,le secret de la puissance, chiron 1er 
édition,1996 France, p 44. 

واملتطلبات واألساليب الفنية م  قائمة مبصطلحاهتا اليابانية، ملزمة كتيب يف مقياس ( التاريخ واملاهية)عبد السالم الرميي ، الكاراتيه 
.22ص 23ص 14والرياضية سيدي عبد اهلل صمعهد الرتبية البدنية  3الكاراتيه جامعة اجلزائر  

.138و 131بدون طبعة ص  -كرايت دو  -غريب عبد الكرمي ، األسرار الفنية والفلسفية للفنون الدفاعية   
Delphine et alدراسة دولفن وآخرون  تأثري تدريبات البليومرتي عل  أداء الوثب العمودي لد  عاع ي الكرة (: " 2552) 
"الطائرة   

تأثري استخدام مترينات الباليومرتكس يف تطوير مهارة الارب الساحق :" بعنوان  selva sohac (2000 ) فا سهاكسل دراسة
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عل  تأثري استخدام مترينات الباليومرتكس عل  دقة األداء املهاري للارب "عند عاع ي الكرة الطائرة

 .الساحق عند عاع ي الكرة الطائرة 
تأثري تدريب القوة املميزة بالسرعة عل  بعض املتغريات البدنية واملهارية بكرة السلة ، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد : د جابر باقر رع

. 1440، كلية الرتبية الرياضية ،   
ارات األساسية يف كرة تأثري التدريب البليومرتي عل  القوة املميزة بالسرعة وبعض امله:" بعنوان ( 2558)دراسة بوكرامت بلقاسم 

 .53جامعة اجلزائر "القدم
 .14، ص1481، مطبعة الديواين ، بغداد ، 4علي جواد الطاهر،   منهج البحث األديب ، ط 

، 2حسان هشام ،علوط الباتول ، منهوية البحث العلمي ، ط .83ص ، 2554 اجلزائر، مطبعة النقطة،   
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 رفع مستوي  التكيف الفسيولوجي ألداء التالميذ تقنيين الحمل البدني المناسب في .23
 وهران -محمد بوضياف -جامعة العلوم و التكنولوجيا  larbikaboura@yahoo.frقبورة العربي         :الدكتور

 جامعة عبد الحميد بن باديس  alrawi_riadh@yahoo.comرياض الراوي   : األستاذ الدكتور
 الملخص
إن حتديث املعارف واملفاهيم يف الرتبية البدنية والرياضية التطبيقية ،من شأهنا  اعاسهام يف إعداد التالميذ اعدادا صحيحا           

كييف أجهزة، تكمن إشكالية واعارتقاء هبم  كما ونوعا  وإكساهبم  اللياقة البدنية والقدرات احلركية  والكفاءة اليت تعمل عل   ت
تقنيني احلمل البدين املناسب حيث أن معدل حدوث التكيف عند العينة عا ميكن دفعه  اىل مستويات  أعل   من إمكانات التلميذ  

تبطة الوظيفية وان املبالغة او النقص يف الزيادة ميكن ان يؤدي اىل فشل عمليات التكيف وبالتايل يؤدي اىل كثري من املشاكل املر 
بالتعب واعاجهاد واعاعياء، و يهدف حبثنا اىل حتديد مقدار احلمل البدين املناسب لتحقيق أفال تكيف يف اللياقة ومستو  األداء 

 .لعينة البحث
العمل )سنة ،و توصلنا اىل أن اجتاه احلمل البدين  25-11تلميذا صحيحا تراوحت أعمارهم بني   34مشلت عينة البحث 

والذي يتساو  م  زيادة , يتصف باملالئمة املناسبة والطيبة لدينامية  مؤشرات اجلهاز الدوري التنفسي  %45- 15( العالي
وكان أكثر املراحل ظهورا اإلنتاجية , تأمني الطاقة الكافية  والذي يتطابق م  زيادة شدة احلمل ,التنفس ,التشديد للدورة الدموية 

 .واألعل  منه  VO2maxمن%40التعب  مقارنة م  بقية األمحال  البدنية   القلبية القصو  واألكثر تأخريا  ملؤشرات
إن حتديث املعارف واملفاهيم يف الرتبية البدنية والرياضية التطبيقية ،من شأهنا  اعاسهام يف إعداد التالميذ   :عرض البحث      

قدرات احلركية  والكفاءة اليت تعمل عل   تكييف أجهزة اعدادا صحيحا واعارتقاء هبم  كما ونوعا  وإكساهبم  اللياقة البدنية وال
اجلسم بيولوجيا ورف  مستو  كفاءة الوظائف والصفات الارورية  اليت تساعدهم عل  حتسني الصحة و أداء واجباهتم احلياتية دون 

توافق  العالي العص ي الشعور بالتعب واإلرهاق ،حيث تكتسب أجهزة التحمل العالي والدوري التنفسي والقوة والسرعة  وال
 . واعارتقاء مبقومات وأسس اللياقة البدنية

إن إشكالية حبثنا تطرح :                                                                                         **   اإلشكالية  
ن البحث،حيث مازالت إشكالية تقنيني احلمل البدين موضوعا هاما كثر النقاش واجلدل حوله ومل ينل القدر الكايف واملطلوب م

 .املناسب واملسموح به للتالميذ يف الدراسة الثانوية قليلة جدا وأن أمهيتها تنحصر يف سببني رئيسيني
و إن معدل حدوث التكيف عند العينة عا ميكن دفعه  اىل مستويات  أعل   من إمكانات التلميذ  الوظيفية وان املبالغة ا:  أوال

النقص يف الزيادة ميكن ان يؤدي اىل فشل عمليات التكيف وبالتايل يؤدي اىل كثري من املشاكل املرتبطة بالتعب واعاجهاد 
 .والتدريب الزائد( اعامراض الباثيولوجية)واعاعياء
بالزيادة املقننة ملكونات احلمل  أن نظريات ومناهج الرتبية البدنية والرياضية تشهد متاما عل التأثري البدين اجليد الذي يرتبط: ثانيا

البدين اجهوائي  والذي هو اعاكثر تاثريا عل  خمتلف وظائف اجلسم  ويهيأ ظروفا طيبة لتحسني اعاعداد البدين العام من جهة 
كفاءة التحمل العام والقوة والسرعة  وحتمل السرعة املالئمة واملناسبة للمرحلة العمرية ومستو  ال) وتشكيل اخلصائص احلركية

 .من جهة اخر  (وغريها......واعاعداد
 . يهدف حبثنا اىل حتديد مقدار احلمل البدين املناسب لتحقيق أفال تكيف يف اللياقة ومستو  األداء لعينة البحث**  

 :طريقة البحث
دراسة الثانوية املختلفة املناسب  واملسموح به  ألقص  فرتة دوام لتالميذ ال  حلل مشكلة البحث يف حتديد شدة احلمل البدين   

الدوري التنفسي وكمية ,(Aatrand p Rodahl K) مستويات إعدادهم البدين مت حبث خصوصية تكيف األجهزة الوظيفية
 40, 45, 80, 85, 40, 45, 10, 15الطاقة القصو  لامان أطول فرتة زمنية لألداء جهد بدين  مستمر والذي تكون من 

 5.52, 1.22_ 5.12, 1.14_  5.52  ,  األقص   والذي توافق م   شدة اجلهد عل  التوايلمن املستهلك اعاكسيويين %

mailto:alrawi_riadh@yahoo.com
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لكل كيلو غرام /وات  2.04_ 5.52و 2.21_5.50, 1.82_ 5.51, 1.44_ 52و5, 1.05_ 5.534, 1.38_
 .من وزن اجلسم

 التجربة االساسية 
وقد مت . ختلفت مستويات إعدادهم البدين ا.سنة  25-11تلميذا صحيحا تراوحت أعمارهم  34مشلت عينة البحث 

بطريقة الزيادة املتدرجة املستمرة حلمل , ( Ergometer cycleاعارجوميرت)بواسطة الدراجة اجهوائية الثابتة   VO2maxحتديد
دقيقة (15- 1) فرتة  قبل وأثناء وبعد اعانتهاء من اجلهد البدين يف,قبل ثالثة،أربعة  أيام من موعد أجراء اعاختبار الرئيسي , الشغل 
واستهالك ,والاغط الدموي اعانقباضي واعانبساطي ,عدد الاربات القلبية يف الدقيقة ,*  وقد مت حتديد املؤشرات. استشفاء

وزمن ,الزمن الكلي لبذل اجلهد ,متوسط شدة احلمل نسبة إىل  وحدات قياس كتلة اجلسم بالكيلوغرام, التهوية الرئوية ,األكسوني 
بواسطة ,(الطاقة امليكانيكية)أما الطريقة املستخدمة يف حساب مكافئ الطاقة. د األقص   لتغريات املؤشرات الفسيولوجيةبلوغ احل

 .الطاقة املصروفة أثناء اجلهد البدين 
قباضي أما خصائص التكيف للوهاز الدوري التنفسي مت تقييمها بواسطة تغري عدد الاربات القلبية وكذلك الاغط الدموي اعان    

 .واعانبساطي 
من ,أظهرت نتائج البحث أكثر من ارتباط واحد مهم بني مستو  تشديد وظائف اجلهاز الدوري التنفسي  و شدة تبادل الطاقة 

و ,(.سائد حممد عطية ابراهيم)الدورية التنفسية ,بواسطة تقييم مستو  شدة الوظائف لألجهزة,جهة وأطول فرتة أداء للحمل البدين
وما يشمله من شدة وحوم ,تبعا لتأثري احلمل البدين اخلارجي ,وقد مت تقسيم احلمل البدين إىل ثالثة عينات,   الطاقة شدة تبادل 

و استوابة احلمل الداخلي  كرد فعل الوظائف الفسيولوجية يف اجلسم وتغرياهتا أثناء وبعد األداء . (.2555حممد عثمان ) وكثافة
 .لتقومي احلمل البدين.مباشرة

.. VO2maxمن % 45, 10, 15,استخدمت مقدارا يف اجتاه تأثري احلمل البدين عل  وظائف اجلسم: األولى العينة  
أتصف أداء هذه اجملموعة من العينة واستخدامها جهذه الشدة بتطابق ردود فعل عمليات اعاستوابة ملؤشرات  اجلهاز الدوري 

فرتة دوام لإلنتاجية القلبية وكان كذلك لتأخر ظهور مؤشرات التعب  التنفسي م  زيادة شدة احلمل أعاله كما أظهرت أقص 
وكان أكرب األثر الطيب  يف شكل تكيف مؤشرات اجلهاز , x   VO2maمن% 40, مقارنة م  شدة احلمل البدين املصنف ,

ابة لشدة حيث  بلغت أقص  عدد ضربات قلبية  استو, VO2maxمن%  15عند شدة احلمل البدين , الدوري  التنفسي 
وعند أغلب أفراد العينة كان زمن األداء أستمر فرتة زمنية أطول قبل اعانتهاء ب .  دقيقة/ضربة 141-123احلمل البدين 

وسولت ,دقيقة (  34.0_1.84)دقيقة من الزمن الكلي (  24.3_ 1.04)من إمتام احلمل البدين يف املتوسط %( 14.1)
كما تستمر  شدة مؤشر حوم الدف  القل ي للدم  ,و احملا فاة عليه حىت هناية اجلهد , ص استقرار املؤشرات  لبلوغ املستو  األق

 . ملي لرت يف املستو  األقص  حىت اعانتهاء ( 115_ 1.43)
ظهر عدم الزيادة املهمة يف متوسط عدد الاربات القلبية  يف الدقيقة مقارنة %  VO2maxمن% 45, 10وعند احلمل البدين  

ضربة يف الدقيقة وإن استقرار املؤشرات ظهرت عند القليل (  140.2_ 1.44و 140.0_ 5,44ل)ابق املطابقم  احلمل الس
ولوحظ تأخر احلالة املستقرة  وإزاحتها إىل  قرب اعانتهاء من احلهد البدين ب متوسط  , %( 8.3و   11.1)من أفراد عينة البحث

 (.دقيقة 31.0_ 5.88و 32.5_ 5.43دقيقة من الوقت الكلي و(24.8_ 1.21و 20.0_ 2.48)
 2.54- 144.0- 2.20)سولت أقل مقدارا ملؤشر الاغط الدموي اعانقباضي  VO2maxمن%45- 15وعند احلمل 

 .    زئبق /ملم( 41.2_  1.02- 43.5_ 2.32) والاغط  الدموي اعانبساطي,(مليمرت ارتفاع عمود الزئبقي( 188.3_
وكانت كمية الطاقة ,لرت بالدقيقة  2.42_ 10.3و 2.05_ 15.1عل  التوايل مقدارا وسول حوم  استهالك األكسوني       

 1.3و00.3_ 5.4)أما مؤشر التهوية الرئوية ,كيلو كالور  يف الدقيقة( 13.4_ 5.32- 12.1_ 5.14)املصروفة
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 14.4_ 5.02, 14.3_ 5.04  واليت تتطابق م,تقريبا متساوية,الدف  القل ي األقص  عند الشدة املذكورة . دقيقة/لرت(04.5_
 (.ملي غرام%25حىت )وعند التحميل جهذه الشدة مت تسويل أقص  ناتج حلامض اعاكتيك . لرت يف الدقيقة(25.1_5.34و

والذي يرتف  يف أكثر احلاعات مباشرة ,وعن عالمات التعب توضحت يف هبوط املؤشرات الفسيولوجية بعد بلوغهم احلوم األقص 
وبواسطة  الفرتة الزمنية لعمليات اجلهاز . داء اجلهد واليت تزداد مباشرة يف اغلب احلاعات قبل التوقف عن األداء قبل اعانتهاء من أ

طول فرتة )من احلوم الكلي لفرتة  استمرار احلمل % 40الدوري التنفسي واليت تتوافق م  شدة احلمل اليت تكون تقريبا أكثر من 
 (.األداء الكلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                هو محل                                                                                                                        VO2maxمن %45-15احلمل الذايت
وتوقف العينة عن . دقيقة وأكثر  125إىل  15بسيط يف ارتباطه  م   اإلعداد البدين واملرحلة العمرية  واليت تستمر يف األداء من 

 (.امل يف العاالت الرجل)ث التعب العالي املوضعي اعاستمرار يف األداء يؤشر إىل حدو 
وعا حتدد أمكانية اجلهاز الدوري التنفسي ,تدف  أفالية التبادل اجهوائي  VO2maxمن% 45-15شدة احلمل البدين التايل 

 ..وهبذا املستو  من الشدة ميكن  حىت  التالميذ من ذوي املستو  البدين الاعيف من اكتساب الكفاءة البدنية,
 :العينة الثانية

مرات باملقارنة 2-3قل ب ( الزمن الكلي لألداء)أمكانية أمتام العينة . VO2maxمن % 80-40مشلت شدة احلمل البدين     
دقيقة وشدة هذا اجلهد  38حىت  3وارتباطه بالزمن الكلي عند خمتلف األفراد أظهر من .VO2maxمن%45-15م  احلمل 

واألكثر من هذا خاصة يف أغلب احلاعات هي مكافئة لشدة ,زة الدورية التنفسية وتبادل الطاقة يستدعي زيادة شدة عمليات األجه
ومقدار الاغط الدموي ,دقيقة /ضربة 185وعند شدة هذا اجلهد فأن متوسط  مؤشر عدد الاربات القلبية يرتف  حىت .القوة 

مثال يف هذه ,.زئبق /ملم 41- 43الدموي اعانبساطيمليمرت ارتفاع عمود الزئبقي والاغط  255-145اعانقباضي يرتف  حىت 
وحوم الدف  القل ي والدف  القل ي يف الدقيقة قريب من احلوم ,التهوية الرئوية ,صرف الطاقة ,احلدود يزداد استهالك األكسيوني 
من%80- 40حمتو  اعاكتيك يف الدم عند شدة احلمل , VO2maxمن %45, 10الذي مت تسويله عند احلمل 

 VO2max  80-40يرتف  إىل الكل بشكل واضح ويصل يف اعاختالف عن اجلهد السابق عند احلمل %
وعند ظروف أداء اجلهد الشديد .حيث تقل الفرتة الزمنية التوافقية لعمل جهاز الدوري والتنفسي م  هذه الشدة , VO2maxمن
-85وم  تزايد الشدة إىل ,(دقيقة 12.2_ 5.20عند الزمن الكلي )دقائق  15-1واليت دامت  VO2maxمن40%
وأن فرتة دوامها يف املتوسط تتفق وتسويل .دقيقة 13-12دقيقة عند الزمن الكلي 4-2تقل إىل  VO2maxمن80%

ختتفي  VO2maxمن%80-40هد ويف أغلب احلاعات عند اجل.من الزمن الكلي%15العمليات املتساوية إىل تقريبا أقل من 
واليت تعكس ,مت رصده (مؤشر)حالة %08فأن  VO2maxمن %80وم  هذا فعند ظروف األداء بالشدة ,العالمات املتكافئة

عدم التطابق الكمي  يف  طبيعة اخلصائص الوظيفية كرد فعل عل  شدة احلمل البدين املتزايد وبناء عل  ذلك ميكن التوق  اعاخنفاض 
 .جتاه احلمل األقل من الشدة القصو  حلوم الدف  القل ي  والدف  القل ي يف الدقيقة واستهالك األكسيونيمقارنة م  ا

إن (.وج  يف منطقة القلب ,العطس, وج  الرأس)حالة اختالل وخرق يف أثناء وبعد اعاداءللوهد البدين %18لقد مت تسويل    
من القدرة  %45لتالميذ الذين استخدموا شدة احلمل البدين اليت مل تتواوز  هذه اعاختالعات اليت مت تسويلها كقاعدة عامة عند ا

إن هذا يؤشر إىل أمهية حتديدا جتاه  شدة احلمل وطبيعته  واستخداماته جهذه العينة  يف النشاط الرياضي ,   VO2maxلبلوغ
 .املدرسي
% 40-45خدام شدة احلمل البدين إن أكثر زيادة يف تشديد عمل جهازي الدوري والتنفسي تظهر عند است    
إن  شدة هذا احلمل مل يتمكن بلوغها أكثر من  ,        دقيقة  11-5.0الزمن الكلي لألداء (.العينة الثالثة) VO2maxمن

كيلو    18.5_ 5.10و 11.1_ 5.28وقد بلغت كمية الطاقة املصرؤفة القصو  عند أدائهم متوسطا,ثلث عدد إفراد العينة 
- 181كما ارتف  تردد القلب هو األخر حىت ,%ملي غرام 115وارتفعت عاكتات الدم يف بعض احلاعات  إىل ,دقيقة/كالوريا
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ضربة يف الدقيقة وإضافة إىل ذلك إن تزايدمها م  التهوية الرئوية سولت حىت هناية اجلهد البدين ،هاشم عدنان الكيالين  143
من % 38.4واىل  VO2maxمن%15  مقارنة م  شدة احلمل إن استهالك عالة القلب لألكسوني ترتف. ،(  2551,)

والدف  القل ي يف , ملي لرت 130.4_ 1.10و 124.0_  1.32الكمية القصو  للدف  القل ي الذي بلغ متوسطه 
( 2- 2)وتتوافق العمليات داخل األنظمة وبني خارج األنظمة وتدخل مبكرا. دقيقة /لرت22.4_ 5.81و 21.4_5.34الدقيقة
عند هذا احلمل ينخفض املقدار األقص  ملؤشرات  . من الوقت الكلي لألداء اجلهد%05والذي تكون نسبة عا تتواوز ,دقائق 

وجهذا ,من أفراد العينة %28الدف  القل ي  والدف  القل ي يف الدقيقة مقارنة بشدة احلمل األقل من هذه الشدة والذي مشل تقريبا 
من احلاعات وجد هبوط استهالك األكسوني إىل %01,1يف ,ن املقدرة البدنية العالية السبب حىت عند التالميذ الذين ميتلكو 

سولت بعض حاعات اخللل يف الوظائف بواسطة ختطيط القلب %11.2ويف (.استهالك األكسوني النس ي)وحدة كتلة اجلسم 
عالمة خمتلفة خلصائص %11.1ظهور  وقد مت مالحظة(. املسافات بني متوجات رسم القلب الكهربائي)الكهربائي فيما يتعلق ب

ان هذه املؤشرات كذلك مشلت حىت التالميذ الذين ميتلكون ,( والسعال,غثيان وتقيئ,أعام يف منطقة الظهر ,ضيق التنفس )ذاتية 
 .القدرات اجليدة

الوظيفية ألغلب ترف  وتتواوز اإلمكانية  VO2maxمن%40- 45ان التغريات املشار  إليها تشهد عل  ان شدة احلمل البدين 
حيث ان , عينات البحث ،وعليه من الغري ممكن التوصية  هبذه الشدة كهدف لرف  الكفاءة البدنية واملقدرة لتلميذ الدراسة الثانوية

ومن املمكن ,كيلوغرام/واط  3- 2.4هذا احلمل سهل الوصول إليه فقط من قبل التالميذ الذين عا تقل مقدرهتم البدنية  عن 
 .ه الشدة من احلمل البدين للتالميذ الذين يرومون احملافظة عل  القدرة البدنية العالية اليت وصلوا إليهااستخدام هذ

ومن خالل حبث  احلمل املسموح به مت التوصل إىل تشكيل اجتاه احلمل البدين من شدة وحوم للحمل البدين املنطقي واملقنن  
تلفة مستويات إعدادهم وبشكل رئيسي إىل حتسني اإلعداد البدين واحملافظة عل  والذي يعتمد عل   األسس العلمية للتالميذ املخ

 (.(FOX E, L1993 .املستو  الرياضي
 

 شدة الحمل البدني
 المؤشرات

 شدة الحمل البدني
من المستهلك االكسيجيني % 61

 االقصئ

 شدة الحمل البدني
من المستهلك % 61

 االكسيجيني االقصئ

 شدة الحمل البدني
من المستهلك % 71

 االكسيجيني االقصئ

 عدد الضربات القلبية
 في الدقيقة الواحدة

 
141-171 

 
1.99_171.1 

 
1.99 _171.4 

 ضغط الدم االنقباضي
 زئبق/مليمتر

 
4.41 _177.1 

 
 

 
2.71 _188.3 

 ضغط الدم االنبساطي
 زئبق/مليمتر

 
2.32 _93.9 

  
1.12 _96.4 

          (    الحجم االنقباضي)الدفع القلبي
 في الدقيقة الواحدة

     O2))أستهالك االكسيجين
 دقيقة/لتر

 مؤشر صرف 
 دقيقة/الطاقةكيلو كالوري

 د        /التهوية الرئوية 

 
1.17 _19.3 

 
61.6_2.19 

 
1.19_12.1 

1.7_11.3 

 
1.12 _19.7 

 
 
 

 

 
1.37 _21.1 

 
61.3 _2.72 

 
1.32_13.7 

1.3_19.1 
من المستهلك %61861871الجهاز الدوري والتنفسي خالل أداء الحمل البدني بشدة يظهر مؤشرات ( 1الجدول )

 األقصى االكسيجيني
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 24.3_ 1.0)مبتوسط قدره , VO2maxمن   % 15يف إمتام شدة اجلهد البدين %(14.1)حقق أغلب أفراد العينة أطول فرتة دوام *
 (.  34.0_ 1.8)من جممل الزمن الكلي لألداء(
ولكن ثبات املؤشرات  ظهرت ,% 15بينها وبني الشدة  VO2max %45-10عدم وجود فروق كبرية بني مؤشرات النبض عند الشدة * 

وقد تأخرت احلالة الثابتة حىت وقت قريب من التوقف عن األداء يف %(.  11.1,8.3)عند القليل من التالميذ عل التوايل
 (       دقيقة 31.0_ 5.88, 32_5.4)من الزمن الكلي( يقةدق31.0_5.8و% 10للحمل  20.0_2.4)املتوسط

 1.43)بينما أستمر مؤشر احلوم اعانقباضي وحافظ عل  مستواه تقريبا, ,مؤشر الدف  القل ي يف الدقيقة أظهر تكافئا عند الشد تني وجد إن * 
 .حىت التوقف عن األداء(  ملي لرت دم 115_
 .ها أقص  مستو  والذي حافظوا عليه حىت هناية اجلهدسولت معظم املؤشرات ثباتا عند بلوغ*
  VO2max %45-15مؤشرات الاغط الدموي اعانقباضي واعانبساطي سولت أقل قيمة عند شدة اجلهد البدين *
عالمات التعب جتلت يف اخنفاض *  %.ملي غرام%25بلغت نسبة جتم   حامض اعاكتيك حىت  VO2max من% 15عند هذه شدة *

 .  وارتفعت يف أغلب األحيان مباشرة قبل التوقف عن األداء,فسيولوجية بعد بلوغها احلد األقص  املؤشرات ال
 .بالنسبة إىل أطول فرتة دوام للحمل البدين % 40الفرتة الزمنية لثبات وتوافق عمليات اجلهاز الدوري و التنفسي حددت ب* 
 .دقيقة 125قد تصل إىل ,ستمر لفرتة طويلةيعترب هذا احلمل معتدعا ومناسبا للمرحلة العمرية اليت ت*
 (.امل يف عاالت الساقني)يرج  سبب التوقف عن أداء اجلهد إىل التعب املوضعي  يف العاالت *
من املستهلك األقص  اعاكسيويين يعتمد  أفالية تأمني الطاقة اجهوائية وان هذه الشدة عا حتددها % 15,45إن شدة احلمل البدين *

 .  اإلمكانات القصو  للوهاز الدوري التنفسي وعليه ميكن إمتام هذه الشدة حىت بالنسبة إىل التالميذ من ذوي املستو  الاعيف
 

 :العينة الثانية 
 :من املستهلك األقص  اعاكسيويين وقد توضح التايل%40,80إفراد عينة البحث الذين طلب منهم أمكانية إمتام احلمل البدين بشدة  مشلت

 شدة الحمل البدني
 المؤشرات

 شدة الحمل البدني
 من المستهلك االكسيجيني االقصى% 75

 شدة الحمل البدني
 من المستهلك    االكسيجيني االقصى% 85

 الضربات القلبيةعدد 
 في الدقيقة الواحدة

 
 

 
181 

 ضغط الدم االنقباضي
 زئبق/مليمتر

 
191 

 
255 

 ضغط الدم االنبساطي
 زئبق/مليمتر

 
93 

 
96 

 
 . VO2maxمن %71881يظهر بعض مؤشرات الوظيفية عند إتمام الحمل البدني بشدة (2الجدول) 
من املستهلك اعاكسيويين األقص  والذي تراوح %15,45مقارنة باحلمل  السابق  مرات(  2 -3)تناقص الزمن الكلي ألداء احلمل البدين*
 .دقيقة (3-38)
 .شدة هذا اجلهد استدعت زيادة شدة الوظائف الدورية والتنفسية وتبادل الطاقة*
 ,التهوية الرئوية,صرف الطاقة,يزداد استهالك األكسوني *
 . VO2maxمن %45,15يبا من احلوم الذي سول عند احلمل الدف  القل ي والدف  القل ي يف الدقيقة كان قر *
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دقيقة من الزمن الكلي  12.2_ 5.20دقائق من الزمن الكلي 15-1واليت تتوافق % 40غياب وقلة العمل التوافقي بني الوظائف والشدة * 
وامها توافقت عمليات الوظائف لفرتة وان فرتة د,دقيقة  13-12دقيقة من الزمن  الكلي (4-2)تقل إىل  % 80-85وم  تزايد الشدة إىل 

تعكس عدم التطابق الكمي  ,مؤشر مت رصدها % 28وغالبا ختتفي التوافقات والذي نتج عنه ظهور ,من زمن األداء الكلي %15عا تتواوز ال 
اض  مقارنة  م   اجتاه احلمل األقل وعليه ميكن  التوق   اعاخنف,كرد فعل عل   شدة احلمل البدين أعاله واملتزايد,يف طبيعة  اخلصائص الوظيفية 

 .ملؤشري حوم الدف  القل ي والدف  القل ي يف الدقيقة واستهالك األكسوني,من األقص 
 :العينة الثالثة

 .من املستهلك األقص  اعاكسيويين % 40,45مشلت شدة اجلهد البدين 

 . VO2maxمن % 91891يظهر بعض مؤشرات الوظيفية عند إتمام الحمل البدني بشدة ( 3الجدول) 
 :االستنتاجات  

بالمالئمة المناسبة والطيبة لدينامية  مؤشرات الجهاز يتصف % 71- 61( العمل العضلي)اتجاه الحمل البدني : أوال
تأمين الطاقة الكافية  والذي يتطابق مع زيادة 8التنفس 8والذي يتساوى مع زيادة التشديد للدورة الدموية 8 الدوري التنفسي 

مقارنة مع بقية   وكان أكثر المراحل ظهورا اإلنتاجية القلبية القصوى واألكثر تأخيرا  لمؤشرات التعب8 شدة الحمل 
 .  واألعلى منه VO2maxمن%71األحمال  البدنية  

كذلك يتناسب مع اإلمكانية الفسيولوجية  الكبيرة لعينة البحث والمؤشرات الغير % 81- 71شدة الحمل البدني  :ثانيا 
 . VO2maxمن% 81متكافئة ظهرت عند اتجاه الحمل 

والتي تظهر عند شدة الجهد 8تبادل  الطاقة يزيل عمليات التكيف مبكراالشدة القصوى لوظائف الجهاز القلبي و  :ثالثا 
وان عالمات عدم التطابق مع زيادة الحمل شملت اكثر من نصف عينة VO2max8من% 91- 91البدني 
والتي تظهر وتوضح عدم التكافؤ والتساوي في استخدام شدة الحمل أعاله في برامج التربية البدنية والرياضية  .البحث

 .كغم/واط  3.1 – 2.7استثناء التالميذ الذين تبلغ مقدرتهم البدنية  ب
 :التوصيات

 .التأكيد على موصالت البحث في تقنين الحمل البدني المناسب لجميع شرائح المجتمع التربوي و المدرسي  -  
 .  تعميم نتائج البحث لمراكز القرار لكي يتسنى االلتزام باألسس العلمية   -
 . لفت االنتباه لالعتماد على االختبارات المعملية كوسيلة لتقنين الحمل البدني  -

 الخالصة العامة

 شدة الحمل البدني
 المؤشرات

 شدة الحمل البدني 
 االكسيجيني االقصئمن المستهلك % 91

 شدة الحمل البدني
 من المستهلك االكسيجيني االقصئ91%

 عدد الضربات القلبية
 في الدقيقة الواحدة

 
       181          

 
192     

 ضغط الدم االنقباضي
 زئبق/مليمتر

 
          211      

 
         225 

 ضغط الدم االنبساطي
 زئبق/مليمتر

 لرتالدف  القل ي  ملي 
 الدف  القل ي يف الدقيقة

      91 
1.32 ._124.0 
5.37 _21.9 

  91         
1.11 _131.7 
1.81_ 24.9 
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إن تطور و تحسين نتائج رياضة حصة التربية البدنية و الرياضية مرهون بمجال التدريس وتحديد الحمل المناسب الذي 
  .و تكوينه وفق إمكانياتهم وقدراتهم الفسيولوجية  يعتمد على أسس علمية و هذا للرفع من مستوى التالميذ و إعداده

 قائمة املصادر واملراج  باللغة العربية واعاجنبية
 دار الفكر العربي : القاهرة. التدريب الرياضي االسس الفسيولوجية (. 1997. )ابو العالء احمد عبد الفتاح -1
. سافات المتوسطة والطويلة، نشرة العاب القوىاالستشفاء لمسابقي جري الم(. 1999. )أبو ألعال أحمد عبد الفتاح -2

 .مركز التنمية اإلقليمي: القاهرة 
 .دار الفكر العربي: القاهرة. التمثيل الحيوي في المجال الرياضي(. 1999. )بهاء الدين إبراهيم سالمة -3
 ن،،فسيولوجية الجهد البدني والتدريبات الرياضية،عمان دار حني(  82116)هاشم عدنان الكيالني  -4
تقنين األحمال البدنية للرياضيين باستخدام ردود أفعال أجهزة الجسم (. 2111. )ياسر محفوظ الجوهري -1

 .جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية : السادات. الفسيولوجية
 .دار الفكر العربي: القاهرة. طرق قياس الجهد البدني في الرياضة(. 1998. )رضوان محمد نصر الدين -6
فسيولوجيا و مرفلوجية الرياضة و طرق القياس و (. 1997. )ي و حسنين ابو العالء احمد عبد الفتاحمحمد صبح -7

 .دار الفكر العربي : القاهرة . التقويم 
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 تنمية املهارات اعاجتماعية عند تالميذ مرحلة املتوسطدور األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية يف  .22
 محالوي حممد: األستاذ

 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 :ملخص

أقسام رياضة ودراسة يف هدفت الدراسة احلالية إىل املقارنة بني التالميذ املمارسني للنشاط البدين الرياضي الداخلي وتالميذ 
 .أبعاد املهارات اعاجتماعية، ومعرفة إذا ما كان هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني العينتني يف املهارات اعاجتماعية

حممد )ولتحقيق أغراض الدراسة قمنا بتطبيق مقياس املهارات اعاجتماعية الذي ترمجه وأعده مبا يتناسب والبيئة العربية 
تلميذ من أقسام رياضة  35تلميذ ممارس للنشاط البدين الرياضي الداخلي،  35: 15)، عل  عينة مكونة من (نالسيد عبد الرمح

 .من تالميذ مرحلة املتوسط( ودراسة
وبعد مج  وحتليل البيانات توصلنا إىل نتائج تفيد بأن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني عينيت البحث يف أبعاد املهارات 

ومل يكن هناك فروق ذات . يما خيص التعبري اعانفعايل، واحلساسية اعانفعالية، والابط اعانفعايل، والتعبري اعاجتماعياعاجتماعية ف
 .دعالة إحصائية فيما خيص بعدي احلساسية اعاجتماعية والابط اعاجتماعي

 . ت اعاجتماعيةالنشاط البدين الرياضي الداخلي، تالميذ أقسام رياضة ودراسة، املهارا: الكلمات الدالة
Abstract: 

The present study aimed to compare the pupils practitioners of the 

internalsportsphysical activityand pupils of Sport and studysections in the dimensions of social 
skills, find out if there was a statistically significant differences between the two samples in 

social skills differentials.  
In order to achieve the purposes of the study we have implemented social skills scale, 

translated and prepared to suit the Arab and the Environment (Mr. Mohamed Abdel Rahman), 

on a sample of (60: 30 pupil practitioner of physical activity inner athlete, 30 pupils from the 
sections of Sport and study) students of the Mediterranean stage.  

After collecting and analyzing the data we have reached results indicate that there are 
significant differences between the samples of research in the dimensions of social skills in 
terms of emotional expression, emotional sensitivity and emotional control, social expression. 

There were no statistically significant differences with respect to dimensions of social 
sensitivity and social control. 
Key words: internal sports physical activity, students sport sections and study, and social 

skills. 

 :مقدمة
انطالقا من أن األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية ظاهرة اجتماعية فهي تعترب وسيلة جتم  األفراد، وتولد فيهم روح اجلماعة، 
واعانتماء، والتعاون، وتساعدهم عل  حتقيق حاجاهتم النفسية واعاجتماعية بشكل عام، ومن خالل التفاعل الذي حيدث بني 
ي التالميذ أثناء ممارستهم األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية، حيصل التالميذ عل  جمموعة من اخلربات النفسية واعاجتماعية، واليت تؤد

أثر األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية عل  تنمية "لوكي للتالميذ، وعل  هذا األساس متت دراسة موضوع إىل إشباع الرصيد الس
 ".املهارات اعاجتماعية لتالميذ مرحلة املتوسط لسنتني الثالثة والرابعة

 :اإلشكالية
جتماعية كأحـد املوضوعات اليت حظيت ان اعاهتمام املتزايد بالفروق الفـردية والقدرات الـذاتية، يبـرز موضوع املهـارات اعا

باهتمام ملحوظ يف اآلونة األخرية من قبل األخصائيني واملرشدين النفسيني سواء عل  مستو  التـطور الذايت أو عل  املستو  
ر وعل  اجلـانب األخـر فإن اخنفاض مستو  املهارات اعاجتماعية يفس(11، صفحة 2111فهد الدليم، ).اإلرشـادي والعالجـي

ذلك اإلخفاق الذي يعانيه البعض يف مواقف التفاعـل اعاجتماعي والـذي يتمثل يف عـدم استثمار الفرص املتاحـة إلقامة عـالقات 
ودية مـ  احمليطني به، وعـدم احلصول عل  املوق  املناسب يف العمل، واملكانة بني الزمالء، فاال عل  أنه قد يسبب للفـرد العديد من 
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بيل اخنفاض احتمال التغلب عل  اخلـالفات يف العالقات الشخصية، بل وتأجيوها أحيانا عل  حنو قد تصل معه الصعوبات من ق
، 2113فرج شوقي محمد، ).إىل صراعات عنيفة، ويرتبط نقص املهارات اعاجتماعية أياا ببعض املشكالت السلوكية والنفسية

هارات اعاجتماعية بادر الكثري من األخصائيينوالباحثني يف وبسبب اإلخفاق يف العالقات الشخصية، ونقص امل(18صفحة 
( Wanlass&Prinz,1982" )وانالس، وبراينز: "دراساهتم إلعداد برامج وآليات للتدريب عل  املهارات اعاجتماعية منهم

تفاعل م  اآلخرين واستخدم عددا من املهارات تامنت التدريب عل  مهارة تكوين صداقات مثل الرتحيب أو إلقاء التحية، وال
أماني عبد ).واعاشرتاك يف األنشطة أو دعوة اآلخرين للعب، والتدريب عل  سلوكيات التعاون واملشاركة، ومهارات التحدث

 (6-1، الصفحات 2111المقصود، 
 إضافة إىل أن تنمية املهارات اعاجتماعية مطلب تربوي مهم، ألهنا متثل جانبا أساسيا من جوانب شخصية املتعلم،
فاإلنسان اجتماعي بطبعه، وهو حمتاج إىل التعامل م  اجلماعات املختلفة داخل اجملتم  يعود عليه بالنف  وعل  اجملموعة اليت ينتمي 
إليها، أي أنه يف حاجة إىل مجاعة تقبله ويشعر باعانتماء إليها، ويتفق م  أعاائها يف قيمهم واجتاهاهتم لذا حيتاج الفرد منذ نعومة 

 اكتساب خربات اجتماعية جتعله يتكيف م  هذه اجلماعة، ولعل أبرز تلك اخلربات مهارات التعامل م  اجملتم  وأساسها أظافره إىل
 .  التعاون
ومن بني األوساط اليت يتم فيها التفاعل والتواصل بني األفراد هي املدرسة، حيث يكون هناك حميط يتفاعل فيه التالميذ يف      

و تنافس، وهذا من خالل ما هتيئه من ألوان خمتلفة من النشاطات اعاجتماعية والرياضية اليت تساعد املراهق شكل صراع أو تعاون أ
عل  النمو واكتمال الناج، كاعاشرتاك يف النوادي، ومن بني هذه النشاطات األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية اليت ميارسها التالميذ 

 .التالميذ خارج أسوار املدرسة داخل املدرسة، أو تلك اليت ميارسها
ومبا أن معظم األنشطة البدنية والرياضية متارس بشكل مجاعي هذا ما جيعل منها حقل اجتماعي تربوي يوفـر للتلميذ 
عمليات التواصل والتفاعل اعاجتماعي أكثـر من أي جـمال آخر، حيث تنصهر فيه مسات التالميذ، وشخصياهتم، وتوجهاهتم 

 .اختالفها فتحتدم كل أشكال التفاعل اعاجتماعي يف تلك املنافسات الرياضية بني التالميذوطموحاهتم عل  
وعل  أساس ما تقدم ذكره وما حظيت به املهارات اعاجتماعية كوهنا مفهوم مرن ويدخل يف جوانب عديدة وله دعاعاته النظرية 

مما دف  بنا إىل إجراء دراسة وصفية . أوجه التفاعل اعاجتماعي وتطبيقاته العلمية، فاال عن تعدد اهتمامات الباحثني به يف خمتلف
للكشف عن طبيعة األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية ومد  انعكاسها عل  املهارات اعاجتماعية للمراهق، وهذا بغية التوصل إىل 

بدنية الرياضية الرتبوية، بالطور املتوسط ومنه فهم ووصف طبيعة السلوكيات اعاجتماعية واعانفعالية عند املراهقني املمارس لألنشطة ال
 :ميكن طرح التساؤعات التالية

هل هناك فـروق ذات دعالة إحصائية يف املهارات اعاجتماعية بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام 
 رياضة ودراسة؟

 :الفرضية العامة.1.2.1
ات اعاجتماعية بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة يوجد فـروق ذات دعالة إحصائية يف املهار 

 ودراسة؟
 :الفرضيات الجزئية.1.2.2

 .  يوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف التعبري اعانفعايل بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة ودراسة-1
 يف احلساسية اعانفعالية بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة ودراسة  يوجد فروق ذات دعالة إحصائية-2
 يوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف الابط اعانفعايل بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة ودراسة  -3
 ماعي بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة ودراسة يوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف التعبري اعاجت-2
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يوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف احلساسية اعاجتماعية بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة -0
 ودراسة    

 يذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة ودراسةيوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف الابط اعاجتماعي بني التالم-1
 : أهميــة الــدراسة

تأكيد مكانة األنشطة البدنية الرياضية يف املنظومة الرتبوية اليت تساعد التلميذ عل  إنشاء عالقات اجتماعية ناجحة وإقامة تفاعل  -
 .اجتماعي إجيايب من خالل اخلربات اليت يكتسبها

 سنة  10-12تو  املهارات اعاجتماعية عند املراهقني يف املرحلة العمرية من معرفة مس -
 .توضيح مد  أمهية املهارات اعاجتماعية يف هذه املرحلة العمرية بصفة خاصة وحياة األفراد بصفة عامة -
أثناء ممارسته لألنشطة البدنية والرياضية معرفة أمهية اكتساب املراهق للمهارات اعاجتماعية املطلوبة يف ظل متطلبات اجملتم  وهذا  -

 .داخل املؤسسات الرتبوية
 .عدم وجود دراسات يف هذا اجملال من أجل إثراء الرتاث العلمي، وجعلها نقطة انطالق للبحث يف دراسات أخر  -

 :أهـــداف البحـث.1.4
وتالميذ أقسام رياضة ودراسة يف أبعاد املهارات معرفة الفروق بني التالميذ املمارسني لألنشطة البدنية الرياضية الداخلية 

 : اعاجتماعية التالية
 ( التعبري اعانفعايل، احلساسية اعانفعالية، الابط اعانفعايل)اجلانب اعانفعايل والذي يشمل 

 (التعبري اعاجتماعي، احلساسية اعاجتماعية، الابط اعاجتماعي)اجلانب اعاجتماعي والذي يشمل 
 :هيمتحــديد المفا.1.1

 :المهارات االجتماعية
فري  أن املهارات اعاجتماعية تتحدد أساسا مبوموعة من املكونات املعرفية ومد   Spenser,1991يعرفها سبنسر 

قدرة الفرد عل  ترمجة هذه املكونات إىل جمموعة من السلوكيات واألداءات املناسبة للموقف ألن جمرد امتالك املعرفة عا يعين متكن 
التفرقة بني املشكالت اعاتصالية الناجتة عن قصور اجلوانب املعرفية، الفرد من أداء السلوك املناسب يف املوقف املناسب، لذا عابد من 

 (21، صفحة 2119سعيد بوجالل، ).بني القدرة عل  ترمجة املعرفة إىل صور من السلوك املهار 
 :التعريف اإلجرائي للمـهارات االجتماعية

اعاجتماعي واعانفعايل، ودرجة مرتفعة يف الابط التلميذ ماهر اجتماعيا هو الذي لديه درجة مرتفعة يف اختبار يف التعبري 
 .اعاجتماعي واعانفعايل، واحلساسية اعاجتماعية واعانفعالية

 :أقسام رياضة ودراسة.1.1.3.3
هو ذلك النشاط الذي يكون خمتار ومنظم يف إطار منافسات رمسية أو ودية بني املؤسسات الرتبوية ويكون خارج أسوار 

 .ية البدنية والرياضيةاملؤسسة وخارج حصة الرتب
 :النشاط البدني الرياضي الداخلي.1.1.3.4

هو ذلك النشاط الذي يكون خمتار ومنظم يف إطار املنافسات بني األقسام املدرسية ويكون داخل أسوار املؤسسة وخارج 
 . حصة الرتبية البدنية والرياضية

 :الدراسات السابقة
دور برنامج رياضي مكيف مقرتح ضمن حصة الرتبية البدنية والرياضية يف : ةبدراس 2512عام  صالح مجيليقام الباحث  .1

تنمية بعض املهارات اعاجتماعية وتقدير الذات لد  التالميذ املعاقني حركيا يف الطور الثانوي دراسة ميدانية بوعاييت سطيف وعنابة، 
 .-3-معهد الرتبية البدنية والرياضية بسيدي عبد اهلل جامعة اجلزائر 
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وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عل  األثر الذي ميكن أن حيدثه دور برنامج رياضي مكيف مقرتح ضمن حصة الرتبية  
 البدنية والرياضية يف تنمية بعض املهارات اعاجتماعية وتقدير الذات لد  التالميذ املعاقني حركيا يف الطور الثانوي

تلميذا من  05وري ي، تكونت عينة الدراسة من عينة استطالعية قوامها واعتمد الباحث يف هذه الدراسة عل  املنهج الت 
تلميذا منهم ممن حتصلوا  25سنة، مث مت اختيار ( 25-10)التالميذ املعاقني حركيا بثانويات سطيف وعنابة، ترتاوح أعمارهم بني 

تساوي إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخر  عل  أدىن الدرجات مبقياس املهارات اعاجتماعية وتقدير الذات، مث مت تقسيمهم بال
 .ضابطة

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود حتسن يف مستو  املهارات اعاجتماعية وتقدير الذات لد  التالميذ املعاقني حركيا، وهذا  
 .   يوضح تأثري الربنامج رياضي املكيف املقرتح ضمن حصة الرتبية البدنية والرياضية عل  اجملموعة التوريبية

برنامج تروحيي رياضي مقرتح عل  بعض املهارات اعاجتماعية لد  املعاقني  أثر: بدراسة 2512عام  الشيخ صافيقام الباحث  .2
 .مسعيا مبدرسة الصم البكم حبواج وعاية مستغامن، معهد الرتبية البدنية والرياضية مبستغامن، جامعة عبد احلميد ابن باديس

ي رياضي مقرتح عل  بعض املهارات وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عل  األثر الذي ميكن أن حيدثه دور برنامج تروحي 
 اعاجتماعية لد  املعاقني مسعيا

تلميذا من ذوي العاقة السمعية  18واعتمد الباحث يف هذه الدراسة عل  املنهج التوري ي، تكونت عينة الدراسة من  
 .ريبية واألخر  ضابطةسنة، ومت تقسيمهم بالتساوي إىل جمموعتني إحدامها جت( 11-13)ذكورا وإناثا ترتاوح أعمارهم بني 

أسفرت نتائج الدراسة عن تطور بعض املهارات اعاجتماعية كمهارة اعاتصال، ومهارة حل املشكالت لد  املعاقني مسعيا 
 وهذا يوضح تأثري الربنامج الرتوحيي الرياضي املقرتح عل  بعض املهارات اعاجتماعية لد  املعاقني مسعيا

ستخدام الباحث ملنهج ما دون غريه عل  طبيعة املوضوع الذي يطرقه، فاختالف املواضي  يركز ا :المنهج المستخدم في البحث
من حيث التحديد والوضوح يستوجب اختالف يف املناهج املستعملة، يف دراستنا احلالية، وتبعا للمشكلة املطروحة فري  أن املنهج 

 .هرةالذي يقوم عل  تفسري وحتليل الظا. الوصفي هو املنهج املالئم له
تلميذ  35تلميذ، منهم  15تكونت عينة الدراسة من تالميذ السنة الثالثة والرابعة من مرحلة التعليم املتوسط مبوموع  :عينة البحث

والعينة . سنة10-12تلميذ من أقسام رياضة ودراسة حيث متتد أعمارهم بني  35املمارسني للنشاط البدين الرياضي الداخلي و
متثل يف ثالث متوسطات بوعاية عني الدفل ، من املنطقة الوسط  حسب التقسيم اإلداري ملديرية الرتبية مأخوذة من جمتم  حبث 

 واختريت العينة بطريقة طبقية عشوائية 
 :أدوات الدراسة

 .R)اعتمدنا يف حبثنا هذا عل  مقياس املهارات اعاجتماعية الذي أعده رونالد رجييو: مقياس المهارات االجتماعية
Rigio,1990 ) بندا صمم كوسيلة قياس شاملة تعتمد عل  التقرير الذايت  45وقام حممد السيد عبد الرمحن يتكون اعاختبار من

لتقييم مهارة التواصل اعاجتماعي، وقد طور أصال لالستخدام يف جمال األحباث الشخصية وعلم النفس اعاجتماعي، وعمليات 
 جمال اإلرشاد النفسي وبرامج التدريب عل  املهارات اعاجتماعية ومعرفة الفروق كما وجد أنه ذات قيمة يف. التفاعل اعاجتماعي

، صفحة 1998محمد السيد عبد الرحمن، ).الفردية، كما ميكن أن يستخدم يف القياسات السلوكية للمهارات اعاجتماعية
111) 
 مها املستو  اعانفعايل واملستو  اعاجتماعي يتكون اعاختبار من ستة مقاييس فرعية تقيس التواصل اعاجتماعي يف مستويني     

 :واملقاييس الستة هي. التعبري واحلساسية والابط: حيث يتامن كل مستو  ثالثة جماعات هي
 ( التعبري اعانفعايل، احلساسية اعانفعالية، الابط اعانفعايل)اجلانب اعانفعايل والذي يشمل -1
 (اعاجتماعي، احلساسية اعاجتماعية، الابط اعاجتماعيالتعبري )اجلانب اعاجتماعي والذي يشمل -2
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 :تلميذ كما هو موضح يف اجلدول 14ومت حساب ثبات املقياس بطريقة إعادة اعاختبار عل   :الخصائص السيكومترية للمقياس
ة ة معامل الثبات  أبعاد اختبار المهارات االجتماعي  معامل الثبات  أبعاد اختبار المهارات االجتماعي

 5.40 التعبير االجتماعي 5.41 التعبير االنفعالي
 5.45 الحساسية االجتماعية 5.88 الحساسية االنفعالية

 5.48 الضبط االجتماعي 5.44 الضبط االنفعالي
 مت استخدام معامل اعارتباط بارسون واختبار ت :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 :تحليل ومناقشة النتائج
 :موعتين في التعبير االنفعاليلمجالفروق اإلحصائية بين اجدول يبين داللة 

 العمليات االحصائية                  
 عينتي المقارنة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)
 المحسوبة

( ت)
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 2.41 24 35= املمارسني للنشاط الداخلي ن 
3.25 2.55 5.50 

 1.51 20 35= ن       أقسام رياضة ودراسة 

وهي  3.2من خالل النتائج املتحصل عليها كما هي مبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة ت احملسوبة واليت تساوي 
فإننا نرفض الفرض الصفري، ونقبل  5.50ومستو  الدعالة  08عند درجة حرية  2أكرب من قيمة ت اجلدولية واليت تساوي 

حصائية يف التعبري اعانفعايل بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ الفرض البديل القائل بأنه يوجد فروق ذات دعالة إ
 .  أقسام رياضة ودراسة

 :موعتين في الحساسية االنفعاليةلمججدول يبين داللة الفروق اإلحصائية بين ا
 العمليات االحصائية                  

 عينتي المقارنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)
 المحسوبة

مستوى  الجدولية( ت)
 الداللة

 3.11 21.1 35= املمارسني للنشاط الداخلي ن 
2.48 2.55 5.50 

 4.21 21.43 35= أقسام رياضة ودراسة       ن 
وهي  2.48من خالل النتائج املتحصل عليها كما هي مبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة ت احملسوبة واليت تساوي 

فإننا نرفض الفرض الصفري، ونقبل  5.50ومستو  الدعالة  08عند درجة حرية  2أكرب من قيمة ت اجلدولية واليت تساوي 
إحصائية يف احلساسية اعانفعالية بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ الفرض البديل القائل بأنه يوجد فروق ذات دعالة 

 . أقسام رياضة ودراسة
 :موعتين في الضبط االنفعاليلمججدول يبين داللة الفروق اإلحصائية بين ا

 العمليات االحصائية                  
 عينتي المقارنة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)
 المحسوبة

مستوى  الجدولية( ت)
 الداللة

 2 05 35= املمارسني للنشاط الداخلي ن 
 8.25 20 35= أقسام رياضة ودراسة       ن  5.50 2.55 2.40

 
وهي  2.40من خالل النتائج املتحصل عليها كما هي مبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة ت احملسوبة واليت تساوي 

فإننا نرفض الفرض الصفري، ونقبل  5.50ومستو  الدعالة  08عند درجة حرية  2ت اجلدولية واليت تساوي  أكرب من قيمة
الفرض البديل القائل بأنه يوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف الابط اعانفعايل بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ 

 .أقسام رياضة ودراسة
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 :موعتين في التعبير االجتماعيلمجاإلحصائية بين ا جدول يبين داللة الفروق
 العمليات االحصائية                  

 عينتي المقارنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)
 المحسوبة

( ت)
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 0.48 28.43 35= املمارسني للنشاط الداخلي ن 
2.41 2.55 5.50 

 0.82 22.8 35= ن    أقسام رياضة ودراسة    

وهي  2.41من خالل النتائج املتحصل عليها كما هي مبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة ت احملسوبة واليت تساوي 
فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض  5.50ومستو  الدعالة  08عند درجة حرية  2أكرب من قيمة ت اجلدولية واليت تساوي 

حصائية يف التعبري اعاجتماعي بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام البديل القائل بأنه يوجد فروق ذات دعالة إ
 .  رياضة ودراسة

 :موعتين في الحساسية االجتماعيةلمججدول يبين داللة الفروق اإلحصائية بين ا
 العمليات االحصائية                  

 عينتي المقارنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)
 المحسوبة

مستوى  الجدولية( ت)
 الداللة

 0.23 20.4 35= املمارسني للنشاط الداخلي ن 
1.05 2.55 5.50 

 0.54 24.41 35= أقسام رياضة ودراسة       ن 

 
وهي  1.05من خالل النتائج املتحصل عليها كما هي مبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة ت احملسوبة واليت تساوي 

فإننا نقبل الفرض الصفري القائل بأنه عا  5.50ومستو  الدعالة  08عند درجة حرية  2أصغر من قيمة ت اجلدولية واليت تساوي 
 . ية اعاجتماعية بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة ودراسةيوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف احلساس
 :موعتين في الضبط االجتماعيلمججدول يبين داللة الفروق اإلحصائية بين ا

 العمليات االحصائية                  
 عينتي المقارنة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)
 المحسوبة

مستوى  الجدولية( ت)
 الداللة

 1.00 03.81 35= املمارسني للنشاط الداخلي ن 
5.02 2.55 5.50 

 0.51 03.51 35= أقسام رياضة ودراسة       ن 

وهي  5.02من خالل النتائج املتحصل عليها كما هي مبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة ت احملسوبة واليت تساوي 
فإننا نقبل الفرض الصفري القائل بأنه عا  5.50ومستو  الدعالة  08عند درجة حرية  2اجلدولية واليت تساوي أصغر من قيمة ت 

 .يوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف الابط اعاجتماعي بني التالميذ املمارسني لألنشطة الداخلية وتالميذ أقسام رياضة ودراسة
 :مناقشة النتائج

توصلنا اىل أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني عينيت البحث يف التعبري اعانفعايل، واملتوسط احلسايب  الفرضية األولى
وهو أكرب من قيمة املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام رياضة ودراسة الذي بلغ . 24لتالميذ املمارسني للنشاط الداخلي كانت قيمته 

سني للنشاط الداخلي أفال من تالميذ أقسام رياضة ودراسة فيما خيص التواصل غري ، وعليه ميكننا القول أن التالميذ املمار 20
 .اللفظي والتعبري الدقيق عن مشاعرهم وحالتهم اعانفعالية كما لديهم القدرة عل  حث ودف  اآلخرين للتعبري عن مشاعرهم

ذ أثناء ممارستهم جهذه األنشطة يسمح للتالميذ اخلربات النفسية اليت يعيشوهنا التالميذ واعانفعاعات اليت يعيشوهنا التالمي
بالتعرف عل  الكثري من احلاعات اعانفعالية ويكتسبها التالميذ أو يتعلموهنا عن طريق املالحظة، كما أن هذا املناخ اعاجتماعي أثناء 

يف املنافسات الرياضية، كما أن القوانني  ممارسة األنشطة البدنية الرياضية يسمح للتالميذ بالتعبري عن انفعاعاهتم يف اخلسارة أو الربح
 .     وتنظيمات وإجراءات املنافسة تلزم وتساعد التالميذ عل  التحكم يف تعبرياهتم اعانفعالية
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توصلنا اىل أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني عينيت البحث يف احلساسية اعانفعالية، واملتوسط  الفرضية الثانية
وهو أكرب من قيمة املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام رياضة ودراسة  21.1احلسايب لتالميذ املمارسني للنشاط الداخلي كانت قيمته 

املمارسني للنشاط الداخلي أفال من تالميذ أقسام رياضة ودراسة فيما خيص ، وعليه ميكننا القول أن التالميذ 21.43الذي بلغ 
 تفسري احلاعات اعانفعالية لآلخرين

يعين أن لألنشطة البدنية الرياضية الرتبوية دور يف تعلم التالميذ قراءة مشاعر اآلخرين وإرسال التعبريات غري اللفظية للغري، 
يشوهنا التالميذ أثناء املنافسات كالفرح والسرور واعابتهاج أثناء الفوز، والعكس من ذلك وهذا راج  للحاعات اعانفعالية اليت يع

احلسرة أثناء اخلسارة، وكذلك التعاطف يف ما بينهم يف املواقف الصعبة واحلرجة وهي كلها حاعات انفعالية يعيشوها التالميذ 
ون التالميذ قراءة مشاعر الغري وفهم أحاسيسهم، وإرسال اجهاديات ويتعلمون من خالجها، وبفال هذه اخلربات اليت يعيشوهنا يتعلم

 .غري اللفظية للتعبري عن شعورهم
توصلنا اىل أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني عينيت البحث يف الابط اعانفعايل، واملتوسط احلسايب  الفرضية الثالثة 

كرب من قيمة املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام رياضة ودراسة الذي بلغ وهو أ 05لتالميذ املمارسني للنشاط الداخلي كانت قيمته 
، وعليه ميكننا القول أن التالميذ املمارسني للنشاط الداخلي أفال من تالميذ أقسام رياضة ودراسة فيما خيص التحكم يف 20

 .مشاعرهم وانفعاعاهتم سواء كانت لفظية أو غري لفظية
ياضية الرتبوية تساهم وبشكل كبري يف تنمية الابط اعانفعايل عند املراهقني، وهذا راج  إىل وعليه فإن األنشطة البدنية الر 

 تعود التالميذ عل  اعانصياع لقوانني األلعاب اليت ميارسوهنا يف املنافسات، إضافة إىل ذلك التعود عل  التبعية للقائد الفريق، وتقبل
رح مشاعر اآلخرين  والتشاور بني أعااء اجلماعة، وهذه كلها آليات تكبح القيادة وتقبل آراء اآلخرين واحرتامها، وعدم ج

 انفعاعات املراهقني، وهبذا يتعلم املراهقني ضبط انفعاعاهتم وتنظيمها 
توصلنا اىل أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني عينيت البحث يف التعبري اعاجتماعي، واملتوسط  الفرضية الرابعة 

وهو أكرب من قيمة املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام رياضة ودراسة  28.43املمارسني للنشاط الداخلي كانت قيمته احلسايب لتالميذ 
، وعليه ميكننا القول أن التالميذ املمارسني للنشاط الداخلي أفال من تالميذ أقسام رياضة ودراسة فيما خيص 22.8الذي بلغ 

 .ك اآلخرين أو اعاشرتاك معهم يف احملادثات اعاجتماعية والتحكم فيهااعانبساطية واعاجتماعية، والقدرة عل  إشرا
ومما عا شك فيه أن الرتبية البدنية والرياضية بصفة عامة وأنشطتها الرياضية بصفة خاصة تسمح للتالميذ بالتعبري عن 

ل م  أفراد اجملتم ، ولكي تكون لديهم آرائهم واكتساهبم جملموعة من املعارف والسلوكيات تسمح جهم بالقدرة عل  اعاتصال والتواص
القدرة عل  التعبري اعاجتماعي جيب عل  التالميذ التخلص من مسة اخلول وهذا ما حتققه جهم تلك األنشطة، كما أن جو املنافسات 

 .حيقق للتالميذ حرية التعبري عن آرائهم، ويتعلمون كذلك احرتام دور زمالئهم وعدم ختطيه جهم أثناء احلوار
توصلنا اىل أنه عا فروق ذات دعالة إحصائية بني عينيت البحث يف التعبري اعاجتماعي، واملتوسط  فرضية الخامسةال 

وهو أقل من قيمة املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام رياضة ودراسة  20.4احلسايب لتالميذ املمارسني للنشاط الداخلي كانت قيمته 
فروق بني عينيت البحث إعا أن عينة أقسام رياضة ودراسة كانت أفال يف هذا  ، وعل  الرغم من عدم وجود24.41الذي بلغ 

 .البعد من تالميذ املمارسني للنشاط الداخلي فيما خيص التزامهم بالسلوك اعاجتماعي وحساسيتهم ووعيهم مبا يفعلون
ففيها يتواصلون األفراد أثناء تفاعلهم  وألن األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية ميدان مصغر عن احلياة اعاجتماعية للتالميذ،

ويتعلمون تفسري اجهاديات اللفظية من خالل اخلربات اعاجتماعية اليت يعيشوهنا، وكذلك هذه األنشطة ببعدها اعاجتماعي تسمح 
م بالسلوك اعاجتماعي كما للتالميذ باحرتام القيم األخالقية واعاجتماعية السائدة يف اجملتم ، واحرتام عادات وتقاليد الغري، أي اعالتزا

يكتسبون كذلك صفات وقيم اجتماعية كالتعاون، واألمانة، والصدق، ويصبحون عل  قدر كبري من الوعي اعاجتماعي مبا يفعلونه 
 .وما يقولونه
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توصلنا اىل أن هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني عينيت البحث يف التعبري اعاجتماعي، واملتوسط  الفرضية السادسة 
وهو أكرب من قيمة املتوسط احلسايب لتالميذ أقسام رياضة ودراسة  03.81حلسايب لتالميذ املمارسني للنشاط الداخلي كانت قيمته ا

، وعل  الرغم من عدم وجود فروق بني عينيت البحث إعا ان متوسطي عينيت البحث يف هذا البعد هو أعل  03.51الذي بلغ 
اعاجتماعية، مما يدل عل  أن عينيت البحث هم متكيفني عموما ويتصفون باللياقة والثقة بالنفس درجة من األبعاد األخر  للمهارات 

 .يف مواجهة املواقف اعاجتماعية ويستطيعون أن حيققوا اعانسوام م  أي نوع من املواقف اعاجتماعية
لرتبوية يكتسبون من خالجها كيفية إن اخلربات اليت يعيشوهنا التالميذ ومن خالل ممارستهم لألنشطة البدنية الرياضية ا

معايشة املواقف اعاجتماعية املختلفة وكيفية التصرف يف املواقف احلرجة، ويستطيعون حتقيق اعانسوام م  أي نوع من املواقف مبورد 
عاندماج بفال أن يوضعوا فيها، هذا ألن العمل اجلماعي يف األنشطة البدنية الرياضية الرتبوية يرمي إىل بناء سلوكيات تسمح با

املسامهة اعاجتماعية من خالل تنظيم العمل بني األفراد والتوصل إىل التوافق واعانسوام، كما يستطي  التالميذ تأكيد ذواهتم من 
خالل املمارسة الرياضية، وهكذا يستطيعون تقدمي أنفسهم للموتم  دون الشعور بالنقص، ألن ومن خالل املنافسات الرياضية يؤكد 

ذاته بفال الشعور اعاجيايب الذي يكونه عنها، نتيوة املدح وتعزيز السلوك أثناء النواح والتفوق، سواء من الزمالء أو املراهق 
 .األساتذة

 :خاتمة
تبني لنا أن تعلم املـهارات اعاجتماعية يتم أساسـا من خـالل عمليات التفاعـل اعاجتماعي، وتلعب األنشطة البدنية 

تنمية امـلهارات اعاجتماعية للتالميذ مـن خـالل إتاحـة الفرصة أمامهم للتعرف عل  أصدقاء جـدد يف املنافسات  الرياضية دورا كبريا يف
الرياضية وهـذا من شأنه أن ينمي اجتاهات وميول التالميذ ويكسبهم خربات التعامل م  اآلخرين، وتفهم قيم واملعاييـر والقـواعد 

ساعدهم عل  إقامة عالقات اجتماعية ناجحة م  اآلخرين، والتفاعل داخـل سياق اجتماعي اعاجتماعية اخلاصة بالسلوك، وهذا ي
حمدد وبأساليب حمددة تلق  قبوعا اجتماعيا عاتفاقها م  املعايري اعاجتماعية السائدة، وتكسبه كذلك الثقة بالنفس والقدرة عل  

 .مواجهة مواقف احلياة املختلفة، والقدرة عل  حتمل املسؤولية
ما هتيء ممارسة األنشطة  البدنية الرياضية الرتبوية كثريا من الفرص اليت تتيح للفرد اكتساب اخلربات النفسية اليت تساعد ك

كثريًا يف تكوين شخصية الفرد حلياة اجلماعة واكتسابه ملستويات سلوكية مناسبة كما اهنا تشب  فيه شعور اعانتماء وتنمي القيم 
امية، والتفاعل اعاجتماعي عامل أساسي مصاحب للنمو البدين الذي يوجب ضرورة املوازنة بني اعاهتمام اعاجتماعية واخللقية الس

 باملهارة احلركية واخلربة اعاجتماعية يف أثناء املمارسة الرياضية وضرورة اعاهتمام البالغ باأللعاب اجلماعية بوصفها وسيلة من وسائل
 .اعاجتماعية بني األفراد تطوير اللياقة البدنية لتنمية العالقات

ويتحقق هـذا كله بفال األنشطة البدنية الرياضية والرتبوية ألهنا عبارة عن حميط تنصهر فيه تفاعـالت التالميذ ونزعاهتم 
الشخصية وخصائصهم الفردية ودوافعهم النفسية، وخـالل هذا التفاعل واعانصهار يعيش التالميـذ جمموعة من اخلربات ويكتسبون 

م  مبـا يسمح جهم بتنمية مهاراهتم اعاجتماعية األمر الـذي يعود عليهم بالفائدة تكوين شخصيتهم تلك السلوكيات املرغوبة يف جمت
 وتوجيه منوهم اعاجتماعي واعانفعايل بالوجهة اليت يرتايها اجملتم ، وهـذا جيعلهم أفراد فاعلني يف حياهتم اليومية قادرين عل  مواجهة

 .  فاءة اجتماعية إن هم أحسنوا استغالل هذه امـلهارات اليت اكتسبوهااملشاكل واملواقـف احلرجة والتصرف فيها بك
 :المراجع

 .2555مقياس تقدير املهارات اعاجتماعية لألطفال، مكتبة األجنلو مصرية، مصر، : أماين عبد املقصود -1
 .، غري منشورة2554رطوفونيا، جامعة اجلزائر، املهارات اعاجتماعية وعالقتها بالتفوق الدراسي، قسم علم النفس وعلوم الرتبية األ: بوجالل سعيد -2
واعاتصالية، دار الغريب، القاهرة، مصر، : طريف فرح شوقي حممد -3  .2553املهارات اعاجتماعية 
 .2550، 1املهارات اعاجتماعية لد  الفصاميني املراجعني واملنومني، جملة الدراسات العربية يف علم النفس، العدد: فهد بن عبد اهلل الدليم -2

.1448، دار قباء، القاهرة، 2،ج(املهارات اعاجتماعية، اعاستقالل النفسي، اجهوية)دراسات يف الصحة النفسية : حممد السيد عبد الرمحن  
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 :ما مدى تأثير أسلوب التسيير للموارد البشرية على أداء االتحادية الرياضية ومردودها.21
 .53الرتبية البدنية والرياضية، جامعة اجلزائر دراسة ميدانية يف اعاحتادية اجلزائرية جليدو معهد 

              soumia boulabas                     دايل ابراهيم 3جامعة اجلزائر                        

:ملخص           
مردودها، ولقد قمنا التسيري للموارد البشرية عل  األداء اعاحتادية الرياضي و  هتدف الدراسة إىل التعرف عل  تأثري أسلوب 

 :بصياغة ثالثة فرضيات وهي كالتايل
 - األسلوب احلايل املتب  يف تسيري املوارد البشرية له تأثري عل  مردود و أداء اعاحتادية اجلزائرية لرياضة اجليدو. 
 -  اجليدويساهم استخدام املوائمة املهنية يف الرف  من أداء ومردود اعاحتادية اجلزائرية لرياضة. 
 - إستعمال نظام اجهندسة البشرية يف اعاحتادية اجلزائرية لرياضة اجليدو يزيد من الرف  يف األداء واملردود. 
مسري يف خمتلف وحدات ومديريات ذكور  05وقد متثلت عينة الدراسة يف املسريين اإلداريني لالحتادية والبالغ عددهم  

م أساليب حديثة يف تسيري مواردها البشرية واملتمثلة يف اإلدارة اعالكرتونية واألجهزة وإناث، وتوصلنا إىل أن اعاحتادية تستخد
العصرية، كما جند استخدام املواءمة املهنية، وهذا بوض  الرجل املناسب يف املكان املناسب بعد عملية التوظيف واإلنتقاء اجليد 

ة البشرية مما أد  إىل حتسني الظروف الفزيقية للعمل، ووجود رضا للمسريين، ومن جهة أخر  فإن اعاحتادية تستعمل نظام اجهندس
 .ظيفي بني األعااء املسريين م  منح خمتلف احلوافز أثر عل  أداء ومردود اعاحتادية

 .وهذا بالتسيري اجليد متكنت من حتقيق نتائج يف احملافل الدولية خاصة عل  الصعيد اإلفريقي والدويل 
 .رياضة اجليدو -اإلدارة -املوائمة املهنية -اجهندسة البشرية -املوارد البشرية -ريالتسي: الكلمات الدالة 

Résumé : 

L’objectif de cette étude est de constater L’apport des ressource ces humaines sur la 

fédération nationale sportive et son performance et rendement nous avons donné trois 

hypothèses : 

La méthode Actuelle utilisée dans la gestion des ressources humaines a une influence 

performance et le rendement sur le Judo.  

L’utilisation de géométrie humaine dans la fédération algérienne sportive de Judo 

augmente l’efficacité du travail. 

L’échantillon de l’étude se compose des gestionnaires administrateurs qui pont au 

nombre de 50, dans différentes unîtes et directions hommes et femmes. 

Et nous avons constaté que utilise des méthodes modernes dans la gestion des ses 

ressources humaines qui sont, la divection électronique et les appareils contemporains et 

nous constations également la conforte professionnel et cela par placer l’employé. Qu’il 

faut au poste qu’il fout après recrutement et le bon trie de gestionnaire d’autre part, la 

fédérations utilise la géométrie humaine, ce qui a amélioré les circonstance ces du travail 

d’équipe ainsi qu’une satisfaction entre les membre de directions, grâce a la bonne 

gestions, nous sommes avivés a avoir de bons résultat, dans les festivités africaines e t 

internationaux. 

Mots-clés :  

Gestion-ressources humaines-géométrie humaine- le confort professionnel- la direction- 

Judo   

 :مقدمة 
لقد حظيت الرياضة يف اآلونة األخرية بتطور كبري، ومشل عدة جماعات سياسية، إقتصادية، إجتماعية، هذا ما أد  هبا إىل  

مواكبة العصرنة وتطوير أساليبها يف استغالل مواردها البشرية، من خالل إنتهاج إسرتاتيويات التسيري احلديثة، كما تعمل عل  تطبيق 
يف التخطيط والتنظيم والتوجيه، الرقابة وفق ما يفرضه القوانني السارية املفعول، فاملؤسسات الرياضية ومبختلف مبادئ اإلدارة واملتمثلة 

تسع  إىل جتسيد املوائمة املهنية واليت تتمثل يف تكيف الشخص لعمله أي وضعه يف إتحاديات، رابطات، نوادي أنواعها سواء 
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ناسب م  ذكائه وقدراته والذي يرض  عنه وميد إىل ممارسته ألنه يتماش  م  ميله العمل الذي يستطي  أن يؤديه بنواح ألنه يت
 (.12: ، ص1971أحمد عزت راجح، )ومستو  طموحه وفكرته 

فاملؤسسات الرياضية بشىت أنواعها فهي حباجة إىل إتباع أساليب حديثة يف تسيري مواردها البشرية حنو أداء أفال ومردود  
واليت تساهم بنسبة عالية يف حتقيق األهداف املرغوبة وهذا بدراسة شخصية الفرد  الهندسة البشريةستخدام جيد، وهذا يتم إعا بإ

وحتليل ظروف العمل واعاهتمام بتنظيم العملية اإلنتاجية وتصميم اآلعات واألجهزة الالزمة، وهتيئة الظروف الفيزيقية واملعدات اليت 
نفسية واإلجتماعية وحتقيق جهم األمن والراحة والرض  عن العمل، وكل ما من شأنه تتالئم م  قدرات العاملني وخصائصهم ال

 "اإلسهام يف زيادة اإلنتاج 
 (.162: ، ص2111بديع محمود مبارك القاسم، )
 فاعاحتادية اجلزائرية جليدو وتتب  أساليب حديثة هذا ما يؤثر عل  أدائها ومردودها  

قتها، فهي ترتب  عل  البطولة اإلفريقية بكل جدارة واستحقاق وترف  الراية الوطنية يف العديد من خالل النظر إىل األهداف اليت حق
 .من املنافسات الدولية والقارية

مدى تأثير أسلوب للتسيير للموارد البشرية على أداء :  ومما سبق ذكره جاء التساؤل العام عل  الشكل التايل 
 .االتحادية الرياضية و مردودها

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات -2 
 :التسيير -2-1 
طريقة قيادة وتسيري عقالنية للمنظمة، تنظيم النشاطات وض  األهداف وبناء اعاسرتاتيويات، وذلك بإستعمال املوارد  

طيب، مدخل محمد رفيق ال)البشرية واملادية والتكنولوجية بأفال طريقة من أجل التوصل إىل تعظيم املردود وإىل فعالية املؤسسة 
 (.11: ، ص1991التسيير، 

 :الموارد البشرية -2-2
جمموعة األفراد املشاركة يف رسم أهداف وسياسات ونشاطات وإجناز األعمال اليت تقوم هبا املؤسسات : " تعرف عل  أهنا 
 (.17: ، ص2112حسن إبراهيم بلوط، إدارة الموارد البشرية من منظور إستراتيجي، )
 :شريةالهندسة الب -2-3 
الذي يعين بدراسة شخصية الفرد وحتليل ظروف العمل واعاهتمام بتنظيم العملية اإلنتاجية وتصميم اآلعات األجهزة  

الالزمة وهتيئة الظروف الفيزيقية واملعدات اليت تتالئم م  قدرات العاملني وخصائصهم النفسية واعاجتماعية وحتقق جهم األمن والراحة 
بديع محمد مبارك القاسم، علم النفس المهني بين النظرية )ن شأنه اإلسهام يف زيادة اإلنتاج والرض  عن العمل وكل م

 (.162: ، ص2111والتطبيق، 
 :الموائد المهنية -2-4 
ويقصد هبا تكيف الشخص لعمله أي وضعه يف العمل الذي يستطي  أن يؤديه بنوح ألنه يتناسب م  ذكائه وقدراته،  

إخل ويشمل هذا امليدان موضوعات .....إىل ممارسته ألنه يتماش  ميله ومستو  طموحه وفكرته عن نفسهوالذي يرض  عنه ومييل 
 إخل، كما يشمل موضوع التدريب ...التوجيه املهين، اإلختيار املهين، والتأهيل املهين العوزة وذوي العاهات
 -الموائمة المهنية -راجح، علم النفس الصناعيأحمد عزت )املهين متكني العامل من إتقان عمله وتكيف ظروف هذا العمل 

 (.12: ، ص1971العالقات اإلنسانية،  -الهندسة البشرية
 :اإلدارة -2-1 
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 هي عملية التخطيط، التنظيم والقيادة والرقابة : " يعرف البعض اإلدارة عل  أهنا 
عبد السالم أبو قحف، أساسيات التنظيم واإلدارة، )عل  جهود كل األفراد، إستخدام املوارد األخر  لتحقيق األهداف التنظيمية 

 (.12: ، ص2113
 :رياضة الجيدو -2-6 
حمدود املسافة كما تعتمد عل  بذلة خاصة يرتدها املنافسني تدع  . هي رياضة تشمل املصارعة بني فردين فوق البساط 

 . JU DO GIباجليدوقي 
إحد   JUDOحكام ومت يف وقت معني، وتعد رياضة اجليدو  وهذه الرياضة حتتوي عل  ثالثة تاتامي: أما البساط ب

 Mustaphaمصطفى مابد، )أنواع الرياضة األكثر شيوعا يف العامل، وتعتمد عل  املرونة، السرعة والرتكيز يف آن واحد 
Mabed, Guide Pratique Judo, P : 13-16-59.) 

 :المنهجية -3
 .إنطالقا من التساؤل العام املطروح فإن املنهج الوصفي هو األكثر مالمة لإلجابة عنه :المنهج المستخدم في البحث

 :مجتمع البحث والمجال المكاني والزماني
بالنسبة ملوضوع دراستنا إرتأينا استخدام العينة غري اعاحتمالية القصدية لغرض الوصول إىل نتائج دقيقة ختدم فرضيات  

وقد حبثنا، وقد متثلت عينة الدراسة يف املسريين اإلداريني عل  مستو  اعاحتادية اجلزائرية جليدو، املتواجدة يف سبالة اجلزائر العاصمة، 
 مسري  05يف املسريين اإلداريني لالحتادية والبالغ عدد مسريين  متثلت عينة الدراسة

 2510يف خمتلف وحدات ومديريات ذكور وإناث، حيث متت توزي  اعاستمارة عل  مستو  املديريات والوحدات من شهر جانفي 
 .وبعد مج  كل البيانات مث تبويبها وإخااعها للوسائل اإلحصائية

 :عينة البحث وكيفية إخيارها 
 .مسري يف اعاحتادية ومت إختيار العينة الغري اإلحتمالية القصدية 05تتألف عينة البحث من  
 :األدوات والتقنيات المستعملة في البحث 
سؤال موّجه ملسرّيي اعاحتادية اجلزائرية جليدون، اإلستبيان له ثالث حماور كل حمور  33قمنا ببناء إستبيان مكون من  

ة، كل حمور متكون من مؤشرات مستمدة من اخللفية النظرية والدراسات السابقة، مث تنظيمها مًعا عل  خاص بفرضية جزئية معين
 .شكل أسلة ُمغلقة ومفتوحة، كما قمن باستعمال مقابلة شخصية لتأكيد أكثر ووصول إىل نتائج دقيقة

 :األساليب اإلحصائية المستعملة 
من خالل األسئلة اليت طرحت يف اعاستبيان عل  العينة املختارة اعتمدنا من أجل حتليل وترمجة النتائج املتحصل عليها  

عندما تكون البيانات مأخوذة من بيانات كبرية مستقلة وهو متعامل به يف ( 2كا)عل  طريقة اإلحصاء مستخدمني يف ذلك إختبار 
 .الدراسات املسحية لذا اعتمدنا عليه ومعادلته

 2( المتوقعالتكرار  – قعيالواالتكرار ( = )2كا: )كما يلي 
 المتوقعالتكرار  
 .عدد اإلجابات: التكرار الواقعي 
 .جمموع اإلجابات من السؤال عل  عدد اخلانات: التكرار املتوق  
 :كما استخدمنا النسبة املئوية وفق املعادلة التالية 
 x 155عدد التكرارات =  %النسبة املئوية  
 اجملموع الكلي 
 :ومناقشة النتائجعرض وتحليل  -4 
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 يف ضوء أهداف وتساؤعات البحث قام الباحث بإجراء املعاجلة اإلحصائية وقد  
 :مت وض  هذه النتائج يف جدول وأشكال حيث ميكن من خالجهم مناقشة النتائج كما يلي

 :هل يتم استخدام يف اإلحتادية هذه األساليب التالية  :11السؤال  
 .ألساليب احلالية اليت تستخدم يف اعاحتاديةمعرفة ا :11الغرض من السؤال  
 :11الجدول رقم  
 (:11)الجدول اإلحصائي لنتائج العينة فيما يخص السؤال  

  النسبة المئوية عدد العينة اإلجابة 
 %05 20 اإلدارة اعالكرتونية

 %25 15 الفاكس
 %25 15 األجهزة الرقمية

  %15 0 الربامج اإللكرتونية
  %155 05 اجملمــوع

 112.0 للمحسوبة 2كا
 4.81 اجلدولية 2كا

 

 
 رسم بياني يمثل استخدام األساليب الحديثة في االتحادية

 :قراءة الجدول اإلحصائي والدائرة النسبية 
 2من خالل قرائننا للودول اإلحصائي اخلاص بإستخدام األساليب احلديثة يف اعاحتادية، بإستعمال حسب املطابقة كا 

و مستو  الدعالة  3( =C-1)عند درجة احلرية 4.81اجلدولية واليت قدرت بـ  2أكرب من  كا 112.0احملسوبة  2الرتبي ، سولنا كا
5.50. 

 .وهذا يعين أنه يوجد دعالة إحصائية وبالتايل تستخدم اعاحتادية األساليب احلديثة يف رف  أدائها ومردودها 
 :التفسير 
خاصة باستخدام اإلدارة  %05اإلحصائي و الدائرة النسبية، سولنا نسبة كبرية تقدر بـ من خالل قراءتنا للودول 

وأقل نسبة سولناها متثل يف استخدام الربامج  %25أما بالنسبة عاستخدام الفاكس واألجهزة الرقمية فكانت النسبة . اعالكرتونية
  %15اعالكرتونية متثل بـ 

 .ساليب احلديثة وعصرنة أجهزها من أجل رف  أدائها ومردودهامما يدل أن اعاحتادية تسع  إلتباع األ
 :النتيجة 
 .ومنه نستنتج أن اعاحتادية تستخدم أساليب حديثة وخمتلفة لرف  أدائها ومردودها 

50% 

20% 

20% 

 اإلدارة االلكترونية 10%

 الفاكس

 األجهزة الرقمية

 البرامج اإللكترونية
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 ماهي درجة إستفادتكم من الربنامج التدري ي ؟ :12السؤال 
 .ي ي يف اعاحتاديةمعرفة درجة اعاستفادة من الربنامج التدر  :12الغرض من السؤال  
 :12الجدول رقم  
 .لنتائج العينة فيما يخص درجة االستفادة بالبرنامج التدريبي( 12)الجدول اإلحصائي رقم  

  النسبة المئوية عدد العينة اإلجابة 
 %15 35 إستفادة كبرية
 %15 0 إستفادة قليلة

 %35 10 إستفادة متوسطة
 %155 05 اجملمــوع

 11.42 للمحسوبة 2كا
 0.44 اجلدولية 2كا

 

 
 رسم بياني يمثل درجة إستفادة المسيرين من البرنامج التدريبي

 
 
 :قراءة الجدول اإلحصائي والدائرة النسبية 
من خالل قرائننا للودول اإلحصائي اخلاص بدرجة إستفادة املسريين للربنامج التدري ي يف اإلحتادية، بإستعمال حسب  

و  2( =C-1)عند درجة احلرية  0.44اجلدولية واليت قدرت بـ  2أكرب من  كا 11.42احملسوبة  2الرتبي ، سولنا كا 2املطابقة كا
 .5.50مستو  الدعالة 

 .وهذا ما يعين أنه يوجد دعالة إحصائية وبالتايل توجد درجة كبرية من اعاستفادة من الربنامج التدري ي للمسريين 
 
 :التفسير 
لإلجابة عن اعاستفادة الكبرية للربنامج  %15للودول اإلحصائي و الدائرة النسبية، أكرب نسبة تقدر بـ  من خالل قراءتنا 

 .وهي قليلة عا تؤثر  %15واإلستفادة القليلة كانت نسبتها   %35التدري ي واقل نسبة كانت لالستفادة املتوسطة تقرتب بـ
 :النتيجة 
 .ري ي للمسريين ذو إستفادة كبريةومنه نستنتج أن اعاحتادية تا  برنامج تد 

 هل يوجد جو مناسب للعمل يف اعاحتادية ؟ :12السؤال 
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 .معرفة وجود نزاعات بني العمال وإنعدامها :13الغرض من السؤال  
 :13الجدول رقم  

 لنتائج العينة فيما يخص وجود جو العمل( 13)الجدول اإلحصائي رقم  
 

 
 رسم بياني يمثل وجود جو مناسب للعمل بين أعضاء المسيرين في االتحادية

 :قراءة الجدول اإلحصائي والدائرة النسبية 
 2الرتبي ، سولنا كا 2العمل يف اعاحتادية، بإستعمال حسب املطابقة كامن خالل قرائننا للودول اإلحصائي اخلاص جبو  

و مستو  الدعالة  2( =C-1)عند درجة احلرية  0.44اجلدولية واليت قدرت ـب  2وهي أكرب بكثري من  كا 11.42احملسوبة 
5.50. 

 .املسريين يف اعاحتاديةوهذا ما يعين أنه يوجد دعالة إحصائية وبالتايل يوجد جو مناسب للعمل ببني أعااء  
 :التفسير 
نعم وأقل نسبة : بالنسبة لإلجابة ب %42من خالل قراءتنا للودول اإلحصائي و الدائرة النسبية، أن أكرب نسبة تقدر بـ  

 .عا : لإلجابة ب %8لإلجابة بأحيانا مث %25تقدر بـ بـ 
 .م فيه النزاعات واملشاكل بني األعااء املسريينمما يدل أن أغلب املسريين أمجعوا عل  وجود جو مناسب للعمل تنعد 
 :النتيجة 
 .ومنه نستنتج أن اعاحتادية جها جو مناسب للعمل بني املسريين 
 :اإلستناجات -0 
 :لقد توصلنا من خالل هذا البحث إىل جمموعة من اعاستناجتات جاءت كما يلي 
 ة الرياضية ومردودها؛يؤثر أسلوب التسيري للموارد البشرية عل  أداء اعاحتادي  -
 األسلوب احلايل املتب  يف تسيري املوارد البشرية له تأثري عل  أداء ومردود اعاحتادية اجلزائرية لرياضة اجليدو؛  -
 يساهم استخدام املوائمة املهنية يف الرف  من أداء مردود اعاحتادية اجلزائرية لرياضة اجليدو؛  -
 . اعاحتادية اجلزائرية لرياضة اجليدو يزيد من رف  األداء واملردوديف نظام الهندسة البشريةاستعمال   -
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20% 

 نعم

 ال

 أحيانا

  المجموع أحيانا ال نعم اإلجابة 
 05 10 4 36 عدد العينة
 155 %25 %8 %42 النسبة املئوية

 11.42 للمحسوبة 2كا
 0.44 اجلدولية 2كا
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يف اعاحتادية واليت تنعكس إجيابيا عل  النتائج وهذا بوض  الرجل  الموائمة المهنيةوتوصلنا أياا إىل إظهار استخدام  
ين وتدريبهم عل  رف  أداء وحتسني املناسب يف املكان املناسب عند عملية اعانتقاء وتوظيف بوجود توجيه جيد لألعااء املسري 

الذي يزيد من رف  أداء ومردود اعاحتادية من خالل حتقيقها لألهداف  الهندسة البشريةاملردود، باإلضافة إىل توضيح إستعمال نظام 
 .املرغوبة خاصة عل  الصعيد اإلفريقي والدويل

 :خالصة 
البشرية له تأثري عل  أداء ومردود اعاحتادية اجلزائية لرياضة لقد توصلنا خالل هذا البحث أن أسلوب التسيري للموارد  

اجليدو، حبيث تستعمل أساليب حديثة واليت تتمثل يف إستخدام اإلدارة اعالكرتونية واألجهزة العصرية  وآعاهتم من كل ذلك إمتالك 
داء واملردود، كما ميكننا القول أنا وجود اعاحتادية مسريني ذو كفاءة وخربات مؤهلة لتسيري اإلدارة الذي يساهم من رف  من األ

قاء املوائمة املهنية يف اعاحتادية تعكس إجيابيا عل  النتائج الرياضية وهذا بإختيار أفال املسريين اإلداريني والتقنيني يف عملية اعانت
ام بنظام اجهندسة البشرية بنسبة كبرية والتوظيف مث إعدادهم وتدريبهم باإلضافة إىل توجيههم حنو أداء جيد، ف اعاحتادية توىل اعاهتم

حبيث توفر الظروف الفزيقية األمينة للعمل، وخلق ذو عمل مناسب بني أعااء املسريين م  رف  الروح املعنوية مبنح خمتلف احلوافز 
  الوظيفي فعال أد  إىل املادية واملعنوية وغرس الثقة بني الرؤساء واملسريين عل  مستو  املديريات والوحدات اإلدارية، ووجود الرض

حتفيز املسريين عل  رف  األداء واملردود، وهذا بالنظر إىل النتائج السنوية اليت حتققها يف خمتلف األصناف عل  مستو  اإلفريقي 
عمول والدويل، هذا الذي ألفت إنتباهنا يف هذه الدراسة وما أدىل به بعض املسريين الذي صرحوا بكل عفوية عن األسلوب احلايل امل

 .به يف اعاحتادية والذي مسح له بالتسيري حنو اعاحرتاف وإمتالكهم لألغلبية الرياضيني يف املنتخب الوطين ذو مستو  عايل
:المراجع والمصادر  

وائل للنشر والتوزي الحديث في اإلدارة الرياضية( 2552)فائق حسين أبو حليمة  -  .، الطبعة األوىل، األردن، دار 
 .الطبعة األوىل، القاهرة، جمموعة النيل العربية إدارة وتنمية الموارد البشرية االتجاهات المعاصرة،، (2554)مدحت حممد أبو النصر،  -
 القاهرة،  علم النفس الصناعي والتنظيمي،، (2550)حممود السيد أبو النيل،  -

 .دار الفكر العريب
الطبعة الثالثة، اإلسكندرية، مؤسسة شباب  اعي سيكولوجية التوافق المهني للعامل،علم النفس الصن، (2551)سعد حممد عثمان،  -

 .اجلامعة
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مقومات وأساليب الخوصصة المالئمة لتحسين المردود االقتصادي لألندية : عنوان المقال.26
 الرياضية الجزائرية في ظل نظام االحتراف

 .دايل ابراهيم 3اجلزائر جامعة                   .بربريس شريف .ا
chok.bari@gmail.com 

 :الملخص
هتدف هذه الدراسة اىل التعرف عل  اهم مقومات وأساليب اخلوصصة املالئمة لتحسني املردود اعاقتصادي ألندية كرة القدم    

حيث استخدم الباحث املنهج اجلزائرية يف ظل نظام اعاحرتاف وحتوجها اىل شركات مسامهة ضمن اطار تطبيق اخلوصصة الرياضية، 
اداري ومسؤول موزعني عل  نوادي الرابطة احملرتفة وإطارات بوزارة الشباب  40الوصفي باألسلوب املسحي عل  عينة قوامها 

ة ، ومن أهم النتائج اليت اسفرت عنها الدراسفرد 145ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية من جمتم  دراسة بلغ عدد افراده  والرياضة،
أنه حتتلف أساليب اخلوصصة عاختيار صانعي القرار ما يالئم الظروف اعاقتصادية واعاجتماعية لألندية الرياضية بتوسي  قاعدة 

امللكية وعالج مشكلة فائض العمالة بالتدريب، اجياد فرص عمل بديلة، مسامهة العمالة يف راس مال النادي يف صورة متوازية م  
كإشراك العاملني يف اعاندية الرياضية كمسامهني حبقوق اصحاب راس املال، اشراك املستثمر يف امتالك جزء برنامج اخلوصصة اجلزئية  
 .البناء والتملك والتشغيل والتحويل bootمن النادي، تطبيق انظمة 

Abstract : 

This study aims to identify the methods most appropriate privatization to improve the economic 
performance of Algerian football clubs in the professional system and its transformation into 

stock companies under the application of sports privatization, where the researcher used as a 
descriptive survey of a sample of 95 administrative and official distributors in clubs and tires 
League Ministry of youth and sports, was selected as the random sample in the study of the 

number of community its members 190 person, and the most important results of the study that 
loggerhead privatization methods for the selection of decision makers what works for social 

and economic conditions for sports clubs to broaden the base of the property and treat problem 
of the formation of surplus labor, to find a job another job, the contribution of labor in the 
capital club in parallel with the image of the partial privatization program such as employee 

engagement in sports clubs as shareholders the rights of owners of capital, the investor's 
contribution to own a part of the club, the application of build-own-operate-transfer starting 

systems. 

 :المقدمة
 تعترب العالقة بني الرياضة والتنمية من املوضوعات اجهامة اليت استوعبت انتباه الدول املتقدمة والنامية عل  السواء وذلك من الناحية   

النظرية والعملية، وختتلف األفكار حول طبيعة هذه العالقة تبعا عاختالف الزمان واملكان، ولكن تتفق اآلراء حول أمهية الرياضة 
 .ا بكافة األنشطة اعاقتصادية اعاخر وارتباطه

أن الرياضة أصبحت عملية جتارية يف كثري من بلدان العامل، لذا  Grant et Bashou" جرانت و باشو"ويشري كل من    
م 1440 وإيهاب الدوسقي Bishopويتفق كل من  (58).فإن اعاستثمار الرياضي يعترب من أهم اعاستثمارات املتاحة حاليا

م عل  أن اخلوصصة تتميز خبصوصية هامة وهي امكانية تطبيقها من خالل 2551 وحسن الشافعيم 1444 ومحمود صبح
أساليب متنوعة تسع  مجيعا اىل زيادة األمهية النسبية للقطاع اخلاص داخل اعاقتصاد القومي، وتعدد أساليب اخلوصصة يوفر 

 .  م  الظروف اعاقتصادية وطبيعة املشروع الذي خيا  لعملية اخلوصصةلصانعي القرار ميزة حرية اعاختيار بني األساليب مبا يتالئم 
 :االشكالية

ات و ملا كانت األندية يف اجلزائر تعتمد يف ادارهتا عل  املوارد املالية واملتمثلة يف دعم الدولة، اعاحتادات الرياضية، ايرادات املباري    
ذ متطلبات األنشطة وخاصة أنشطة البطولة واليت تعترب أولوية هذه األندية مما كان التربعات، ويقوم النادي بتوظيف هذه املوارد لتنفي
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له األثر الكبري يف اخنفاض مستو  األنشطة املختلفة عل  مستو  البطولة، كما أن اعتماد األندية عل  الدعم املادي للدولة أصبح 
عات التنمية الذاتية واليت وان اقيمت عا تعين مبتطلبات اعانشطة مبختلف ميثل اجلزء األكرب من امليزانية نظرا عافتقار األندية اىل مشرو 

ويف ظل توجه احلكومة اجلزائرية حنو اقتصاد السوق كنظام اقتصادي بدعا من اعاقتصاد املركزي املوجه وتبين الدولة ملفهوم . أنواعها
لرياضة ظلت خارج هذا النظام الذي أثبت جناعته يف الدول إعّا أن ا  اخلوصصة يف الكثري من املشروعات العامة واململوكة للدولة،

املتقدمة، حيث أصبحت الرياضة يف مقدمة اعاقتصاد الوطين حيث احتلت مراتب متقدمة عل  حساب بعض الصناعات الكبرية، 
ر الذي تعلق عليها النتائج وبالرغم من أن العديد من األندية الرياضية اجلزائرية تشتكي من العوز املايل بشكل دائم بل أصبحت املرب 

السيئة اليت حتصدها، حيث ظلت الرياضة اجلزائرية خارج اهتمامات اعاقتصاد بالرغم من أن الشواهد احلديثة والعلمية تؤكد عل  أن 
ريكا خوصصة الرياضة تعد أحد اعافكار اليت تعطي للرياضة بعدا اقتصاديا ياعها يف إطارها الرمسي سواء باعتبارها منتوا أو ش

 .لإلنتاج أو كقيمة ماافة، إعّا أن هذه احلقيقة ظلت غائبة لد  القائمني عل  تسيري وتنظيم الرياضة يف اجلزائر
ومن خالل هذا اإلطار يسع  الباحث اىل التعرف عل  أساليب اخلوصصة املالئمة لتحسني املردود اعاقتصادي لألندية الرياضية    

 : وهذا ما أد  اىل طرح اعاشكالية التاليةاجلزائرية يف ظل نظام اعاحرتاف، 
 ما مقومات وأساليب الخوصصة المالئمة لتحسين المردود االقتصادي لألندية الرياضية الجزائرية في ظل نظام االحتراف؟

 :واليت تندرج حتتها التساؤعات التالية   
 ما متطلبات خوصصة األندية الرياضية يف اجلزائر؟ 
  خلوصصة الألندية الرياضية اجلزائرية؟ما اعاسلوب املالئم 
 ما العوامل املؤثرة عل  اختيار اعاسلوب املالئم خلوصصة اعاندية الرياضية اجلزائرية؟ 

 :فرضيات الدراسة
يف ظل العرض السابق ومن أجل تفسري مشكلة البحث وحماولة اعاجابة عل  اعاسئلة املطروحة سابقا ميكن تصميم وصياغة    

  :يةالفرضيات التال
 هتيئة البيئة التشريعية الالزمة لتطبيق نظام اخلوصصة تشو  عل  املسامهة يف خوصصة األندية الرياضية. 
 أساليب اخلوصصة اجلزئية اكثر فعالية ومالئمة لألندية الرياضية اجلزائرية. 
 اضية اجلزائريةالظروف املالية والتشريعية من أهم العوامل املؤثرة عل  اختيار أسلوب خوصصة اعاندية الري. 

ــة  :أهميــة الدراســ
حياول الباحث التوصل اىل الشكل املناسب لتطبيق واتباع أي من أساليب اخلوصصة الناجعة يف ادارة وتسيري املنشآت الرياضية    

حلكومي عل  الرياضة واخلطوات اليت ميكن اتباعها والتعرف عل  النتائج املتوقعة لتطبيق الفكرة، وكذلك السعي اىل ختفيض اعانفاق ا
والذي لطاملا كان املصدر الرئيسي لتمويل األندية بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة، غري أنه وصل اىل مرحلة العوز خاصة يف ظل 
 .تطبيق نظام اعاحرتاف الرياضي والذي يتطلب تدفق أموال ضخمة، خاصة وأن الرياضة أصبحت دورة من دورات اعاقتصاد الوطين

 :اهيم والمصطلحاتتحديد المف
 : الخوصصة

خصص تعين خصه بالشيء خيصه خصا وخصوصا وخصوصية، وخصصه واختصه أي أفرده به دون غريه، ويقال : " في اللغة   
 (59). "اختص فالن باألمر وختصص له غذ انفرد به

للدولة اىل القطاع اخلاص إما جزئيا أو كليا، وهي عملية انتقال امللكية أو اعادارة التشغيلية للمؤسسات اململوكة  :في االصطالح   
 (60).وميكن للقطاع اخلاص أن يكون إما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية
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زيادة الدور الذي يقوم به القطاع اخلاص يف ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات اعانتاجية يف اجملتم ، بغرض حتسني الكفاءة "   
 " (61).خيدم أهداف التنمية اعاقتصادية واعاجتماعيةاعانتاجية جهذه الوحدات مبا 

 :الخوصصة الرياضية
 (62).هي عملية حتويل املؤسسات الرياضية أو أنشطة القطاع العام اىل اخلاص: في االصطالح 

حتويل ملكية أو إدارة األندية الرياضية كليا أو جزئيا من القطاع العام اىل القطاع اخلاص، وذلك هبدف : خوصصة األندية الرياضية
تعريف ) . رف  مستو  آداء األندية إداريا وفنيا لتحقيق أفال النتائج الرياضية ومن أجل الربح وحتقيق املنفعة العامة ملنتس ي األندية

 (إجرائي
 : االقتصاد
 (63).أن عا يسرف وعا يقرت: قصد يف الشيء أي خالف اعافراط وهو ما بني اعاسراف والتقتري، والقصد يف املعيشةمن ال: في اللغة

وهو علم ادارة املوارد النادرة يف اجملتم  البشري، ودراسة طرق التكيف اليت جيب عل  البشر اتباعها كي يعادلوا بني  :في االصطالح
   (64).قيق هذه احلاجات احملدودة والنادرةحاجاهتم غري احملدودة وبني وسائل حت

استغالل املوارد املالية واملنشآت الرياضية إلشباع حاجات أفراد اجملتم  من الرياضيني وغري "  :في االصطالح االقتصاد الرياضي
والنفسية، أو يساعد عل   الرياضيني من ممارسة األنشطة الرياضية يف ضوء قدراهتم ومهاراهتم مبا ينعكس اجيابا عل  صحتهم اجلسدية

 (65).حتقيق اجنازات وبطوعات توازي اجلهود املبذولة واألموال املنفقة
 :المردودية االقتصادية

قدرة ادارة القطاع اخلاص عل  زيادة عوائد األنشطة واملسابقات والفعاليات الرياضية احمللية والدولية لتحقيق :" التعريف اإلجرائي
 .اجيابا عل  استمرار تطور العمل الرياضي ومنو األندية الرياضية وتشعب أنشطتهاوفورات اقتصادية تنعكس 

 :الدراسات السابقة والمشابهة
 :الدراسات العربية

  خوصصة األندية الرياضية : " بعنوان( م2111)دراسة ساعاتي :" 
هدفت الدراسة اىل حتديد املفهوم العلمي أجريت هذه الدراسة باململكة العربية السعودية بالتطبيق عل  نادي احتاد جدة، و    

خلوصصة األندية الرياضية، والتعرف عل  األسباب املفاية اىل اخلوصصة الناجحة لألندية الرياضية للتوصل اىل تصور موضوعي ملا 
 .ستكون عليه األندية بعد خوصصتها

لرياضي جبّدة، وقد توصلت الدراسة اىل عدد من استخدم الباحث املنهج الوصفي عن طريق مدخل دراسة حالة نادي اعاحتاد ا   
 :من أمهها النتائج

تشكو مجي  األندية السعودية من اإلعسار املايل والعوز الدائم واملستمر يف ميزانيتها، وعا توجد ايرادات واضحة لألندية الرياضية  .1
ت وإعانات احلكومة، ومجيعها تغطي فقط السعودية ما عدا دخول املباريات وحق نقلها واشرتاكات األعااء وحقوق اعاعالنا

 .من النفقات الفعلية لألندية سنويا 15%
 .تتوه اآلراء حنو خوصصة األندية الرياضية السعودية لتحقيق معدعات جيدة يف النمو الرياضي واعاقتصادي .2
من دخل  %1ل منها عا تبذل معظم الفرق الرياضية أي جهد حقيقي عاستغالل الباائ  الرياضية، حيث عا يتواوز الدخ .3

 .األندية سنويا
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هبوط املستويات الرياضية الرياضية سواء عل  : أن أهم مربرات خوصصة األندية الرياضية يف اململكة العربية السعودية هي .2
اتباع  مستو  األندية أو املنتخبات الوطنية وذهاب عدد من البطوعات اىل دول أخر  وزيادة اعاعباء املالية عل  الدولة، وبالتايل

سياسة ترشيد اعانفاق وخفض املعونات اليت تدفعها احلكومة لألندية، مما جعل بعض األندية عا تستطي  تسديد فواتري الكهرباء 
والتلفونات، وتعديل مسار اعاقتصاد السعودي باجتاه برامج دعم اخلوصصة ومتكني القطاع اخلاص من القيام بتملك واستثمار الكثري 

 .سسات واألندية الرياضية، وموافقة جملس الشور  عل  مبدأ تطبيق مشروع خوصصة األندية الرياضيةمن اجهيئات واملؤ 
التوظيف الكامل للعمال واملوارد اعانتاجية يف األندية مبا يسهم يف توفري : أهم الفوائد املتوقعة من وراء خوصصة األندية الرياضية .0

شاف موارد إنتاجية جديدة واستعماعات جديدة للموارد اإلنتاجية احلالية وتوسي  فرص العمل وزيادة الناتج القومي اإلمجايل واكت
 .قاعدة امللكية بنقل ملكية األندية إىل األفراد

  نظام مقترح لخوصصة بعض األندية الرياضية بجمهورية مصر العربية" بعنوان ( م2112)دراسة شحاتة حسام": 
وتامنت عينة الدراسة مديرو وأعااء جمالس إدارات الرياضة ورجال اإلقتصاد والقانون املنتمني للوسط الرياضي، وتوصلت    

 : الدراسة اىل النتائج التالية
  ضرورة التخطيط اإلسرتاتيوي يف عملية حتديد متطلبات تطبيق برنامج اخلوصصة يف األندية الرياضية واآلثار السياسية

عية، واآلثار عل  احلركة الرياضية املتمثلة يف تطور اإلدارة يف األندية الرياضية وتطور املستويات ونتائج الفرق الرياضية وحتقيق والتشري
كما توصلت الدراسة اىل أن _ منافسة وممارسة_ وحتقيق النهوض الرياضي _ اإلحرتاف الرياضي  –متطلبات العملية التدريبية 

ندية الرياضية متثلت يف إعادة وتنظيم وتقسيم النادي، البي  للعاملني بالنادي، الطرح العام لألسهم، إتاحة األساليب املقرتحة لأل
فرصة منو اعاستثمارات اخلاصة داخل النادي، كما أوصت الدراسة اىل ضرورة دراسة اجلدو  اعاقتصادية واعاجتماعية والتوارية 

 . حويلية واإلدارية والتدرج يف تنفيذ اخلوصصةخلوصصة النادي الرياضي، وتدعيم اجهياكل الت
      :الدراسات األجنبية

  دراسة شانتال ماالنفانChantal Malenfant (1997 ) اقتصاديات الرياضة في فرنسا " بعنوان:" 
وقد أوضحت  وقد هدفت الدراسة عل  معرفة الدور الذي تلعبه الدولة يف متويل الرياضة ومعرفة الدور اعاقتصادي للرياضة،   

الدراسة أن الدولة هي املسؤولة عن تعليم وممارسة الرياضة باملدارس ويقتصر دورها عل  األندية واعاحتادات ذات األهداف غري 
ا فيم النفعية واملسامهة يف اختاذ القرار واملتابعة،  وهي املسؤولة عن إعداد الفرق القومية للبطوعات العاملية أو الدورات اعاوملبية، أما
خيتص بشراء األجهزة واألدوات فإهنا تفوض مسؤولياهتا يف ذلك للوهات احمللية التنفيذية مثل البلدية والوحدات العمرانية 

من  %15من الفرنسيني ميارسون نشاطا بدنيا دو طاب  رياضي يصرفون حوايل  %35واملقاطعات، كما أفادت الدراسة أن حوايل 
 .دخلهم عل  الرياضة

 :الدراسةاجراءات 
 :منهج الدراسة

 .اخرتنا املنهج الوصفي إلجراء حبثنا امليداين ملالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها   
 :مجتمع الدراسة

ولقد متثل جمتم  البحث من رؤساء وأعااء اجهيئات اعادارية لألندية الرياضية يف اجلزائر واليت تنشط يف الرابطة احملرتفة األوىل    
فرد وفق ما زود به الباحث من  145وكذلك من أعااء وإداريني وإطارات يف وزارة الشباب والرياضة والبالغ عددهم حوايل والثانية، 

 .قبل زميل بوزارة الشباب والرياضة
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 :عينة البحث
اب والرياضة، مت اداري ومسؤول موزعني عل  نوادي الرابطة احملرتفة وإطارات بوزارة الشب 40تشمل عينة البحث احلايل عل     

حتديدها باستخدام العمليات اعاحصائية واليت حتدد احلد األدىن املناسب حلوم العينة، ومت اختيارها بطريقة احتمالية عشوائية 
 .بسيطة

 :أدوات الدراسة
 : المالحظة

حتديد مشكلة البحث من  ، لذا فقد مت"اعانتباه اىل ظاهرة أو مادة أو شيء ما يهدف الكشف عن أسباهبا وقوانينها "  هي   
خالل مالحظة الباحث الاعف الذي تعانيه األندية الرياضية اجلزائرية من تطبيق لربامج اخلوصصة وحمدودية مردوديتها اعاقتصادية، 

عاندية واعاقتصار عل  الدولة يف ملكية األندية الرياضية وإدارهتا من دون افساح اجملال للقطاع اخلاص يف اخلوض يف ادارة وملكية ا
 .الرياضية

 : االستبيان
بصياغة جمموعة من األسئلة اليت هتدف إىل مج  املعلومات اليت تتعلق مبوضوع دراستنا واليت تتمحور أساسا يف حميط اجتاه قمنا    

 . الفرضيات اليت بيّناها
 :الدراسة االستطالعية

إداري موزعني عل  ناديني ينشطون يف الرابطة احملرتفة األوىل بالنسبة لنادي  10ومت إجراء الدراسة اعاستطالعية عل  عينة قوامها    
 .ومت اختيارهم بصورة عشوائية ،ABM، والرابطة احملرتفة الثانية بالنسبة لنادي شباب مروانة ESS وفاق سطيف

 :اختبار الصدق والثبات لالستبانة
 : الثبات -
ويقصد به   ،(66)"مد  الثقة أو اعاتقان أو اعاتساق الذي يقيس به اعاختبار أو الظاهرة اليت وض  من  أجلها " ويقصد به    

 .استقرار املقياس وعدم تناقاه م  نفسه، أي انه يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عل  نفس العينة
وللتحقق من ثبات اعاستبيان قام الباحث باستخدام أسلوب تطبيق وإعادة تطبيق اعاستبيان عل  عينة عشوائية من جمتم  الدراسة    

 .يوما بني التطبيقني 10فردا وذلك بفاصل زمين مدته  10حيث بلغ عددهم 
ظر اىل القيم اجلدولية عند مستو  الدعالة وبالن ،معامل االرتباط البسيط بيرسونوعوجلت النتائج املتحصل عليها حبساب   
5,50  و5,51   وباستخدام برنامجspss حتصلنا عل  ما يلي: 

للتححق من ثبات األداة في "  Pearson Correlation" يمثل معامل االرتباط البسيط بيرسون ( 11)الجدول رقم 
 :محاورها

اور ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  المحــ

 

ــــسابي ــياري المتوسط الحـ ــ ـ ــ ــ معامل  اإلنحراف المعــ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 إعادة التطبيق التطبيق  إعادة التطبيق التطبيق 

 18991  1811 1814199 1847977 484286 484714 المحور األول

 18997 1811 1881976 1891421 481974 481414 المحور الثاني
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 18982 1811 1881416 1883611 482111 481467 المحور الثالث

 18987  1811 1873746 1872116 482399 482819 أداة القياس ككل

 11= ن
عند مستو  دعالة   18997و    18982من خالل اجلدول يتاح لنا أن قيمة معامل اعارتباط للمحاور ترتاوح ما بني    

 ، وهي معامالت مرتفعة جدا وهذا ما يدل عل  ثبات حماور اعاستبيان، يف حني بلغ معامل اعارتباط لألداة ككل 5,51
 .وهذا ما يدل عل  ثبات األداة 1+وهي قيمة موجبة متاما ومرتفعة تقرتب من  18987

 :استخدم الباحث الصدق الذايت وذلك حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات كما هو موضح يف اجلدول التايل :صدق أداة القياس
 :لألداة من خالل معامل الثباتيوضح الصدق الذاتي ( 12)الجدول رقم 

    
، أما الصدق املنطقي لألداة  5,448و  5,445من خالل اجلدول يتاح لنا أن الصدق الذايت حملاور اعاستبيان تراوح ما بني    

 .،مما يدل عل  أن اعاستبيان يتمت  بصدق منطقي عال جبمي  حماوره 5,51عند مستو  دعالة  18993ككل فقد بلغ 

احلدود الدنيا )بعد أن مت ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي :إلحصائيةالمعالجة ا
، مث تقسيمه عل  عدد خاليا املقياس للحصول عل  طول اخللية (2= 1-0)املستخدم يف حماور الدراسة، مت حساب املد ( والعليا

ضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وذلك لتحديد احلد األعل  جهذه اخللية، ، وبعد ذلك مت إ(5,85= 0/2)الصحيح أي
 :وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي

 :تعريف درجات مقياس ليكارت( 13)الجدول رقم 
  Weight   (الوزن) Level المستوى 
1 Strongly disagree غير موافق مطلقا 
2 Disagree غير موافق 
3 Neither agree nor disagree محايد 
4 Agree موافق 
1 Strongly agree موافق بشدة 
حسب قيم املتوسط املرجح    attitude، مث حيدد اعاجتاه (weighted mean)ويتم حساب املتوسط احلسايب املرجح   

 :كما يف اجلدول التايل
 
 
 

ـــصاءات ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ االحـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــامل معــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
ــباط ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  االرتـ

ــــدق ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  الصـ
ـــذاتي ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــحاور ال ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  المــ

 18991 18997 المحور األول
 18997 18998 المحور الثاني

 18982 18991 المحور الثالث
 18987 1.993 أداة القياس ككل



269 

 

 :المتوسط الحسابي المرجح لدرجات مقياس ليكارت( 14)الجدول رقم  
     level المستوى   weighted meanالمتوسط المرجح

 غير موافق مطلقا 1.81الى  1من 
 غير موافق   2.61الى 1.81من 
 محايد  3.41الى 2.61من 
 موافق  4.21الى 3.41من 
 موافق بشدة 1.11الى  4.21من 

 :وبعد ذلك مت استخدام املقاييس اعاحصائية التالية
 .املئويةالتكرارات والنسب  .1
 . (Weighted Mean)املتوسط احلسايب املوزون املرجح  .2
 .(Mean)املتوسط احلسايب  .3
 .(Standard Deviation)اعاحنراف املعياري  .2
 .  لتحديد مد  جتانس أو تباين وجهات نظر أفراد جمتم  الدراسة حول متوسطات إجاباهتم  (2كا) اختبار مرب  كاي  .0

 :عرض وتحليل النتائج
 :متطلبات خوصصة األندية الرياضية في الجزائر( 11)جدول رقم 

 رقم  
 عبارة    

 
 العبــــــــارة

 

ـــــــوافقة التكرار ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ المتوس درجة المـــــــــــــ
 ط

الحسا
 بي

انحرا
 ف

 معياري

 قيمة
 2كا

الرت داللة
 موافق النسبة بة

 بشدة
 غير محايد موافق

 موافق
 غير

 موافق
 مطلقا

11 
 

تهيئة البيئة 
 التشريعية

,101 0,86 4,48  05 10 14 66 ك
92 

0,0
0 

01 
% 69,5 14,7 10,5 5,3  

12 
 
 
 

اقتناع 
الجهات 
السياسية 
 والتنفيذية

46,5 1,14  3,46 11 06 20 44 14 ك
6 

0,0
0 

10 
% 14,7 46,3 21,1 6,3 11,6 

13 
 
 
 

اتخاذ 
االجراءات 

االدارية 
 الالزمة

10,1 1,08 3,83  16 16 31 32 ك
7 

0,0
7 

07 

% 33,7 32,6 16,8 16,8  

الشفافية  14
 والوضوح 
في عرض 

وتحديد 
 االندية

0,0 8,99 0,73 4,20   18 40 37 ك
1 

03 

% 38,9 42,1 18,9   

 20,30,006 1,02 4,00  11 19 24 41 كتشكيل لجنة  11
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 1811فروق دالة عند مستوى  /  1811فروق دالة عند مستوى  
من خالل النتائج املوضحة اعاله يتاح أن أفراد الدراسة موافقون عل  متطلبات خوصصة األندية الرياضية يف اجلزائر مبتوسط    

وهي الفئة اليت تشري اىل خيار موافق ( 2,25اىل  3,21)، وهو متوسط يق  يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من 3,44
 .عل  أداة الدراسة

وهذا أقل  5,50و  5,51جلمي  العبارات كانت دالة إحصائيا عند مستو  دعالة ( كاي تربي ) 2ح من النتائج أن قيم كاويتا   
ما يبني تباين وجهات نظر أفراد جمتم  الدراسة حول هذه العبارات، اي هناك فروق ذات دعالة احصائية يف وجهات نظر أفراد 

غري معنوية مبستو  دعالة ( 54)  أن الفرضية اعاوىل حمققة، يف حني جاءت العبارة رقم الدراسة حول عبارات احملور، وهذا يدل عل
اي غري دالة احصائيا وعا توجد فروق ذات دعالة احصائية حول وجهات نظر افراد الدراسة حول  5,50وهي اكرب من  5,542

 .هذه العبارة
م  الدراسة عل  متطلبات خوصصة األندية الرياضية يف اجلزائر، ويتاح من النتائج أن هناك تباين يف وجهات نظر أفراد جمت   

وهي متوسطات تق  الفئة الثالثة والرابعة واخلامسة واليت تشري ( 2,28اىل 2,81)حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بني   
 .عل  أداة الدراسة( موافق بشدة/موافق/حمايد)اىل

لتحديد 
جدوى 

 الخوصصة

% 43,2 25,3 20,0 11,6  6 0 

16 
 
 

تطبيق 
سياسة 

اقتصادية 
 واضحة

50,3 0,84 3,71  10 20 53 12 ك
9 

0,0
0 

08 
% 12,6 55,8 21,1 10,5  

تهيئة الرأي  17
 العام

0,09 8,00 1,27 3,19  17 27 23 17 ك
2 

11 
% 17,9 24,2 28,4 17,9  

مراعاة البعد  18
االجتماعي 

 والسياسي

51,8 1,14 2,81 05 40 31 06 13 ك
5 

0,0
0 

12 
% 13,7 6,3 32,6 42,1 5,3 

تشجيع  19
 المستثمرين

نحو 
 الخوصصة

62,2 1,15 3,56 10 06 15 49 15 ك
1 

0,0
0 

09 

% 15,8 51,6 15,8 6,3 10,5 

حل  11
المشكالت 

المالية 
 لألندية

,111 0,74 4,28 01 04 02 48 40 ك
57 

0,0
0 

02 

% 42,1 50,5 2,1 4,2 1,1 

اقناع البنوك  11
بدعم 
 األندية

26,3 0,93 4,04  08 15 37 35 ك
9 

0,0
0 

04 
% 36,8 38,9 15,9 8,4  

53,1 1,01 4,02 03 05 16 34 37 ك منح القروض 12
8 

0,0
0 

05 
% 38,9 35,8 16,8 5,3 3,2 

  1811 3879 المتوسط العام



271 

 

حيث يتاح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون بشدة عل  عبارتني من متطلبات خوصصة األندية الرياضية يف اجلزائر تتمثل يف    
 :حيث( 15, 51)العبارات 
  وهي هتيئة البيئة التشريعية املشوعة للخوصصة باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة ( 51)جاءت العبارة رقم
 (.0,5من  2,82)بشدة مبتوسط  عليها
  وهي حل املشكالت املالية لألندية الرياضية املرشحة للخوصصة باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد ( 15)جاءت العبارة

 (.0,5من  2,28)الدراسة عليها بشدة مبتوسط         
 :الجزائريةأهم األساليب المالئمة لخصوصة األندية الرياضية ( 16)جدول رقم

   
 رقم

 
 عبارة

 
 العبــــــــارة

 

ـــــــوافقة التكرار ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  المتوسط درجة المـــــــــــــ
 الحسابي

 انحراف
 معياري

 قيمة
 2كا

الرت داللة
 موافق النسبة بة

 بشدة
 غير محايد موافق

 موافق
 غير

 موافق
 مطلقا

بيع كل  11
وحدات 

 القطاع العام

16,6 1,39 3,48 12 13 13 31 26 ك
2 

0,
00

2 

08 

% 27,4 32,6 13,7 13,7 12,6 

نقل الملكية  12
 جزئيا

,256 0,71 4,54 1 2  34 58 ك
07 

0,
00

0 

01 
% 61,6 35,9  2,1 1,1 

مقايضة  13
الديون 
 باسهم

18,4 0,93 3,06  31 34 23 7 ك
7 

0,
00

0 

09 
% 7,4 24,2 35,8 32,6  

عقود  14
االيجار 
 واإلدارة

69,1 0,71 4,37  3 4 43 45 ك
6 

0,
00

0 

02 
% 47,4 45,3 4,2 3,2  

طرح اسهم  11
لالكتتاب 

 العام

15,5 1,00 3,95  10 20 30 35 ك
2 

0,
01 

05 
% 36,8 31,6 21,1 10,5  

 بالمزادالبيع  16
 
 
  

40,8 0,84 3,57  13 24 49 09 ك
7 

0,
00

0 

07 

% 9,5 51,6 25,3 13,7  

ادارة  17
المنشأة 

مقابل مبلغ 
 ثابت

,0 9,71 1,23 3,62  25 21 14 35 ك
02

1 

06 
% 36,8 14,7 22,1 26,3  

التأجير  18
 مقابل مبلغ 

66,5 0,73 4,14  04 08 54 29 ك
5 

0,
00

0 

04 
% 30,5 56,8 8,4 4,2  
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  1811فروق دالة عند مستوى  /  1811فروق دالة عند مستوى 
من خالل النتائج املوضحة اعاله يتاح أن أفراد الدراسة موافقون عل  أهم األساليب املالئمة خلوصصة األندية الرياضية يف    

وهي الفئة اليت تشري ( 2,25اىل  3,21)، وهو متوسط يق  يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من 3,84اجلزائر مبتوسط 
 .لدراسةاىل خيار موافق عل  أداة ا

وهذا أقل ما  5,0و  5,1جلمي  العبارات كانت دالة إحصائيا عند مستو  دعالة( كاي تربي ) 2ويتاح من النتائج أن قيم كا   
يبني تباين وجهات نظر أفراد جمتم  الدراسة حول هذه العبارت، اي هناك فروق ذات دعالة احصائية يف وجهات نظر أفراد الدراسة 

 .وهذا يدل عل  أن الفرضية الثانية حمققةحول عبارات احملور، 
ويتاح من النتائج أن هناك تباين يف وجهات نظر أفراد جمتم  الدراسة عل  أهم األساليب املالئمة خلوصصة األندية الرياضية يف    

واخلامسة واليت  وهي متوسطات تق  الفئة الثالثة والرابعة( 2,02اىل  3,51)اجلزائر، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بني
 .عل  أداة الدراسة( موافق بشدة/موافق/حمايد)تشري اىل

عبارات من أهم األساليب املالئمة خلوصصة األندية الرياضية يف  3حيث يتاح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون بشدة عل     
 :حيث( 54, 52, 52)اجلزائر تتمثل يف العبارات 

  يتم نقل امللكية العامة لألندية الرياضية جزئيا للقطاع اخلاص باملرتبة األوىل من حيث وهي ( 52)جاءت العبارة رقم
 (.0,5من  2,02)موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة مبتوسط

  وهي نظام عقود اعاجيار واإلدارة باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة  مبتوسط ( 52)جاءت العبارة
 (.0,5 من 2,34)

  وهي أنظمة ( 54)جاءت العبارةBOOT  2,32)باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة مبتوسط 
 (.0,5من 

 :العوامل المؤثرة على اختيار األسلوب المالئم لخصوصة األندية الرياضية الجزائرية( 17)جدول رقم

نظام  19
BOOT 

24,5 0,64 4,34   09 45 41 ك
8 

0,
00

0 

03 
% 43,2 47,4 9,5   

  1811 3889 لمتوسط العاما

 رقم
 العبارة

 
 العبــــــــارة

 

ـــــــوافقةدرجة المـ التكرار ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  المتوسط ــــــــــــ
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 2كا

 رتبة داللة
 موافق النسبة 

 بشدة
 غير محايد موافق

 موافق
 غير

 موافق
 مطلقا

األهداف التي  11
تسطرها 

 الدولة

42,6 0,792 3,99  04 18 48 25 ك
42 

0,000 02 
% 26,3 50,5 18,9 4,2  

الظروف  12
المالية 

 والتشريعية

98,3 0,540 4,76   05 13 77 ك
58 

0,000 01 
% 81,1 13,7 5,3   

أنشطة  13
األندية 
 الرياضية

51,0 0,984 3,99 02 03 25 29 36 ك
53 

0,000 03 
% 37,9 30,5 26,3 3,2 2,1 



273 

 

 1811فروق دالة عند مستوى  /  1811فروق دالة عند مستوى 
من خالل النتائج املوضحة اعاله يتاح أن أفراد الدراسة موافقون عل  أهم العوامل املؤثرة عل  اختيار األسلوب املالئم خلوصصة    

( 2,25اىل  3,21)، وهو متوسط يق  يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من2,55األندية الرياضية يف اجلزائر مبتوسط 
 .ىل خيار موافق عل  أداة الدراسةوهي الفئة اليت تشري ا

، وهذا أقل ما يبني 5,1جلمي  العبارات كانت دالة إحصائيا عند مستو  دعالة ( كاي تربي ) 2ويتاح من النتائج أن قيم كا   
حول  تباين وجهات نظر أفراد جمتم  الدراسة حول هذه العبارت، اي هناك فروق ذات دعالة احصائية يف وجهات نظر أفراد الدراسة

 .عبارات احملور، وهذا يدل عل  أن الفرضية الثالثة حمققة
ويتاح من النتائج أن هناك تباين يف وجهات نظر أفراد جمتم  الدراسة عل  أهم العوامل املؤثرة عل  اختيار األسلوب املالئم    

وهي متوسطات تق  الفئة ( 2,41 اىل 3,24)خلوصصة األندية الرياضية يف اجلزائر، حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بني
 .عل  أداة الدراسة( موافق بشدة/موافق/حمايد)الثالثة والرابعة واخلامسة واليت تشري اىل

حيث يتاح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون بشدة عل  عبارة واحدة من أهم األساليب املالئمة خلوصصة األندية الرياضية    
 :يف اجلزائر حيث

 وهي الظروف املالية والتشريعية لألندية الرياضية باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة ( 52)رة رقم جاءت العبا
 (.0,5من  2,41)عليها بشدة مبتوسط 

عبارات من أهم العوامل املؤثرة عل  اختيار األسلوب املالئم خلوصصة  53كما يتاح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون عل      
، واليت مت ترتيبها ترتيبا تنازليا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها  (52، 53، 51)األندية الرياضية يف اجلزائر، تتمثل يف العبارات

 :كالتايل
  وهي األهداف اليت تسطرها الدولة من برنامج اخلوصصة باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد ( 51)العبارة رقم جاءت

 (.0,5من  3,44)الدراسة عليها مبتوسط 
  من  3,44)أنشطة األندية الرياضية باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها مبتوسط ( 53)جاءت العبارة رقم
0,5.) 

  مستو  منو وتطور اعاقتصاد الرياضي باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها مبتوسط ( 52)جاءت العبارة رقم
 (.0,5من  3,48)

 :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات
 :مناقشة نتائج الفرضية االولى

وهي هتيئة البيئة التشريعية املشوعة للخوصصة باملرتبة األوىل من ( 51)جاءت العبارة رقم( 50)ومن خالل دراسة اجلدول رقم    
متطلبات خوصصة األندية الرياضية يف اجلزائر، وذلك كون التشريعات احلالية معرقلة لسياسة اعاستثمار يف القطاع الرياضي مما جيعل 

أن النوادي الرياضية تتخبط ( 15)استثمار امواله يف هذا القطاع، كما يتاح كذلك من خالل العبارة رقم  املستثمر مرتددا من

مستوى تطور  14
االقتصاد 

 الرياضي

24,1 1,130 3,98  17 10 26 42 ك
16 

0,000 04 

% 44,2 27,4 10,5 17,9  

الظروف  11
االجتماعية 

 والسياسية

38,7 0,977 3,29 02 20 30 34 9 ك
37 

0,000 05 
% 9,5 35,8 31,6 21,1 2,1 

  1841 4811 المتوسط العام
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وتعاين من مشاكل مالية عديدة وكذلك من كثرة الديون وذلك لاعف سياسة التسويق داخل هذه النوادي الرياضية لزيادة دورة 
 .تدفق األموال داخل النادي

هبدف التعرف عل  مد  توافر مقومات خوصصة فرق  ( م2558)ئيا م  ما توصلت اليه دراسة العريفيوتتفق هذه النتائج جز    
عدم توافر األنظمة :كرة القدم بالدرجة املمتازة يف األندية الرياضية باململكة العربية السعودية، وكانت أهم النتائج اليت توصل اليها

( م2511)نظام اخلوصصة، كما تتفق جزئيا م  ما توصلت اليه دراسة عبداهلل احلريبواللوائح اإلدارية والتشريعية املناسبة لتطبيق 
هبدف التعرف عل  األبعاد اإلدراية واألمنية خلوصصة األندية الرياضية باململكة العربية السعودية، وكانت أهم النتائج املتوصل إليها 

لية لألندية قبل الشروع يف عملية اخلوصصة، كما تتفق الدراسة حتديد أولويات اخلوصصة باألندية الرياضية وحل املشكالت املا
هبدف حتديد أمهية اخلوصصة يف جمال األندية الرياضية باململكة العربية السعودية، وكانت أهم ( م2552)احلالية م  دراسة السبيعي

نظام اخلوصصة واتفقت الدراسة احلالية م  دراسة  إعادة النظر يف اللوائح والتشريعات والقوانني مبا يتماش  م :النتائج املتوصل إليها
s chi (1448م ) اىل جناح عملية اخلوصصة يف الوعايات املتحدة اعامريكية يعتمد عل  الدعم من القادة السياسيني والتشريعيني

 .لربامج اخلوصصة
رياضية يف اجلزائر بأن هناك متطلبات مهمة وميكن تفسري النتائج اليت توصلت اليها الدراسة يف جمال متطلبات خوصصة األندية ال  
يأيت يف مقدمتها هتيئة البيئة التشريعية املشوعة للخوصصة فالبد من تشري  قوانني ولوائح تسهل عملية اعاستثمار يف اجملال : جدا

ت واألنظمة وسن القوانني الرياضي إلعطاء الثقة للمستثمر ومحاية حقوقه، فال بد من إحداث تغيري يف وتطوير يف اللوائح والتشريعا
اليت تؤسس ملناخ استثماري ناجح يامن حقوق املستثمر واملستفيد من اعاستثمار وحيافظ عل  أهداف ورسالة املؤسسة الرياضية، 
باإلضافة اىل انه قبل الشروع يف عملية اخلوصصة جيب حل مشكالت األندية املالية اليت حتول دون خوصصتها، وذلك باستخدام 

اليب كتنشيط عملية التسويق الرياضي مبختلف انواعها وأساليبها وجعلها من املوارد األساسية لدخلها الذايت واخلاص م  عدة اس
ضرورة اقناع البنوك واملؤسسات املالية بتقدمي الدعم املايل الالزم إلجناح عملية اخلوصصة مقابل الدعاية واإلعالن جهذه البنوك 

ديد جدو  خوصصة كل نادي قبل الشروع يف عملية اخلوصصة وهذا ما يتطلب الشفافية والوضوح واملؤسسات، وتشكيل جلنة لتح
 .يف حتديد وعرض األندية للخوصصة لامان املنافسة النزيهة

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية
اضية جزئيا للقطاع اخلاص وهي نقل امللكية العامة لألندية الري( 52)جاءت العبارة رقم ( 51)ومن خالل دراسة اجلدول رقم   

باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها، حيث يتم اعابقاء عل  مسامهة الدولة يف ادارة النادي يف إطار نظام مشروع 
ومة اعاستثمار املشرتك، حيث تكون الدولة هي املسؤولة وصاحبة السيادة عل  العقود يف نظم اخلوصصة اجلزئية عل  أن تكون للحك
سلطة عامة يف ممارسة حق ابرام العقود م  الشركات األجنبية أو احمللية، وتكون جهة اعادارة كطرف يف العقد وإعطاء احلق للطرف 

تؤكدان عل  أن ( 54)و ( 52)الثاين يف اقامة مشروعات اضافية وأنشطة اخر  جبانب األنشطة الرياضية، كما جاءت العبارتني 
دية الرياضية يف اجلزائر هي اخلوصصة اجلزئية أي خوصصة اعادارة دون األصول، حيث نصت العبارة انسب أساليب خوصصة األن

واليت جاءت يف املرتبة الثانية من حيث درجة موافقة أفراد العينة عليها، عل  تطبيق اسلوب عقود اإلجيار واليت يقوم ( 52)رقم
إدارة النادي الرياضي املتفق عليه م  اعاحتفاظ باألرباح لنفسه، أو عقود مبوجبها املستثمر بدف  قسط من األجر السنوي للحكومة و 

اعادارة واليت تقوم الدولة مبوجبها بالتعاقد م  مستثمر تدف  له من اجل إدارة النادي الرياضي مقابل مبلغ ثابت، وجاءت العبارة 
يقوم مبوجبه القطاع ( اء والتملك والتشغيل ونقل امللكيةالبن) bootيف املرتبة الثانية واليت تؤكد عل  ضرورة تطبيق أسلوب ( 54)

يتم بعدها حتويل ملكيته اىل الدولة، وهذا النوع  اخلاص ببناء النادي الرياضي ومتلكه وتشغيله لفرتة زمنية حمددة باعاتفاق م  الدولة
سسات الرياضية واملنشآت الرياضية املختلفة يف جمال املؤ  من أساليب اخلوصصة اجلزئية يتناسب م  طبيعة الدول النامية، وإذا طبق

سوف يؤدي اىل تقدم وازدهار األنشطة الرياضية ورف  املستو  يف التدريب الرياضي واإلدارة الرياضية ويف اجملالني قطاع البطولة 
س مال شركة املشروع وقطاع الرياضة للومي ، ويتم متويل هذا املشروع بصفة أساسية عن طريق التسهيالت اعائتمانية وليس من رأ
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م  سداد القرض وتكاليف املشروع عن طريق العائد، وير  الباحث أن هذه األساليب هي األنسب خلوصصة األندية الرياضية 
اجلزائرية يف اطار مشروع اعاستثمار املشرتك وذلك لكونه ينشأ حلماية نشاط واحد وحمّدد، اي نشاط رياضي معني سواء كان فردي 

 .أو مجاعي
واليت هدفت اىل اظهار ( م2552)وهذا ما يتفق م  جمموعة من الدراسات حيث تتفق الدراسة احلالية جزئيا م  دراسة املالك    

مد  امكانية اعاستثمار يف الرياضة وخوصصة األندية الرياضية السعودية، وكانت أهم النتائج املتوصل اليها التأكيد عل  أمهية 
اىل كيفية تطبيقها من خالل اخلوصصة اجلزئية كخوصصة اعادارة دون األصول يف املؤسسات اخلوصصة الرياضية م  اعاشارة 

واليت هدفت اىل خوصصة مراكز الشباب مبحافظة اعاسكندرية، وكانت ( م2551)الرياضية، كما تتفق م  دراسة نسرين عبد اهلل 
لة يف رجال األعمال واألعااء املنتفعني والعاملني باملراكز يف أهم النتائج املتوصل اليها ضرورة مشاركة أفراد أخر  م  احلكومة متمث

 .  اداة وملكية مراكز الشباب
 : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 
وهي الظروف املالية والتشريعية لألندية الرياضية باملرتبة األوىل من ( 52)جاءت العبارة رقم ( 54)ومن خالل دراسة اجلدول رقم   

د الدراسة عليها من أهم العوامل املؤثرة عل  اختيار أسلوب اخلوصصة املالئم لألندية الرياضية اجلزائرية، فلكل حيث موافقة أفرا
أسلوب خصائصه وإمكانياته سواء من الناحية املالية وذلك من خالل رحبية أو خسارة املشروع واليت قد حتتاج إلعادة هيكلتها 

املديونية القائمة فيه، ويؤثر التشري  والتنظيم للقطاع العام عل  اختيار اسلوب اخلوصصة ليتسىن بيعها بقيمة مرتفعة والتخلص من 
وهي األهداف اليت ( 51)فمثال فيما خيض العمالة وحقوقهم مما يؤد  عاختالف اعاسلوب من جمتم  آلخر، كما جاءت العبارة رقم

األعباء املالية عن املوازنة العامة، زيادة الكفاءة، توفري املوارد  تسطرها الدولة من برنامج اخلوصصة، فغالبا ما تكون كوسيلة خلفض
( 53)املالية، توفري املوارد املالية، حتسني ظروف العمل وزيادة املنافسة واحلرية بتوسي  قاعدة امللكية اخلاصة، كما جاءت العبارة رقم

الدراسة عليها وذلك ملن  اعاحتكار ومحاية مصاحل املستهلكني  وهي انشطة األندية الرياضية باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد
فمثال فيما خيص اسلوب اعاستثمار املشرتك ينشأ كحماية نشاط واحد وحمدد، سواء كان لعبة فردية أو مجاعية سواء استثمار مباشر  

نشطة اجهامشية كلما اتس  التخلص كاستثمار األصول أو غري مباشر كاحلصول عل  التمويل والقروض من البنوك، وكلما كانت األ
وهي مستو  منو وتطور اعاقتصاد الرياضي باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد ( 52)منها ببي  أصوجها، كما جاءت العبارة رقم 

ا الدولة الدراسة عليها، حيث من الصعب اللووء اىل تطبيق أسلوب الطرح العام يف ظل غياب و عدم توافر األسواق املالية فتلو
 .عاستخدام األساليب اعاخر  لتطوير وزيادة املردود املايل للنادي والتقدم التدرجيي وفقا لألسلوب املستخدم كعقود اعاجيار واإلدارة

 :االستخالصات
 :يف حدود هدف البحث وتساؤعاته، ويف ضوء النتائج متكن الباحث من التوصل ايل اعاستنتاجات التالية   

 (:متطلبات خوصصة األندية الرياضية الجزائرية)المحور األول 
تعد اخلوصصة عملية اجيابية تسهم يف توفري ادارة نشطة حتقق أكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتعمل عل  توفري التمويل    

دولة، لكن توجد متطلبات هامة الالزم لألندية الرياضية وحتويلها اىل خاليا اقتصادية تساهم يف ختفيف العبء املايل الواق  عل  ال
 :عابد من توفرها خلوصصة اعاندية الرياضية اجلزائرية وهي

  هتيئة البيئة التشريعية املشوعة للخوصصة الرياضية، والتخلي عن سياسة التسيري املركزي وحتكم الدولة يف األندية الرياضية
 .مما يزيد من غموض أهدافها

  واإلدارية اليت حتول دون خوصصتهاحل مشكالت األندية املالية. 
 الشفافية يف عرض ودعم األندية املؤهلة للخوصصة. 
 ضرورة تدخل البنوك واملؤسسات املالية يف دعم خوصصة األندية الرياضية يف بداية مرحلة التطبيق  . 
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 زانية واقعية للنهوض بالرياضة ضرورة دراسة اجلدو  اعاقتصادية واعاجتماعية والسياسية خلوصصة اعاندية الرياضية وإعداد مي
 .اجلزائرية وتدعيم اجهياكل التمويلية واإلدارية والتدرج يف تنفيذ اخلوصصة

 توظيف اعاعالم إلقناع الرأي العام بقبول سياسة اخلوصصة. 
 (:أهم االساليب المالئمة لخوصصة األندية الرياضية الجزائرية ) المحور الثاني 

تيار صانعي القرار ما يالئم الظروف اعاقتصادية واعاجتماعية لألندية الرياضية بتوسي  قاعدة امللكية حتتلف أساليب اخلوصصة عاخ   
وعالج مشكلة فائض العمالة بالتدريب، اجياد فرص عمل بديلة، مسامهة العمالة يف راس مال النادي يف صورة متوازية م  برنامج 

 :اخلوصصة اجلزئية كالتايل
 ندية الرياضية كمسامهني حبقوق اصحاب راس املالاشراك العاملني يف اعا. 
 اشراك املستثمر يف امتالك جزء من النادي. 
 إدارة النادي من طرف القطاع اخلاص مقابل مبلغ ثابت. 
  تطبيق انظمةboot البناء والتملك والتشغيل والتحويل. 

 (:ية الرياضية الجزائريةالعوامل المؤثرة على اختيار االسلوب المالئم لخوصصة االند)المحور الثالث
 :هناك جمموعة من العوامل املهمة واملؤثرة عل  اختيار اعاسلوب املالئم خلوصصة اعاندية الرياضية اجلزائرية كما يلي   

 الظروف املالية والتشريعية لألندية الرياضية. 
 األهداف اليت تسطرها الدولة من برنامج اخلوصصة. 
 أنشطة األندية الرياضية. 
   منو وتطور اعاقتصاد الرياضيمستو. 
:التوصيات  

:يف ضوء اعاطار النظري للدراسة، والنتائج اليت أسفرت عنها، يتقدم الباحث بالتوصيات التالية     
  هتيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اليت تعزز الشفافية باملصارحة الكاملة بنظم وقواعد وإجراءات اخلوصصة، وضمان املنافسة

 .األطراف اليت ترغب يف امتالك اعاندية وتشغيلها العادلة بني
   وض  الاوابط القانونية اليت تكفل خوصصة األندية الرياضية بصورة سليمة، واليت تكفل محاية املصاحل اعاقتصادية

 .واعاجتماعية للموتم 
  ممارستها وتشوي  املواطنني التأكيد عل  ضرورة ان ترسخ املؤسسات الرياضية الفكر اعاقتصادي الواعي بأمهية الرياضة و

 .عل  الدخول يف تنميتها وتطويرها للمسامهة يف حتقيق األهداف التنموية للدولة
   خلوصصة األندية الرياضية وإعداد ميزانية واقعية للنهوض ( اعاقتصادية، اعاجتماعية، التوارية) ضرورة دراسة اجلدو

 .اكل التمويلية واإلدارية والتدرج يف تنفيذ اخلوصصة، وتدعيم اجهي(منافسة، ممارسة)بالرياضة اجلزائرية 
 التدرج يف خوصصة األندية الرياضية، فال ميكن تطبيقها عل  مجي  اعاندية خاصة تلك اليت تعاين من ازمات مالية حادة. 
  املنافسة حترير اقتصادي، حرية السوق، كسر اعاحتكار، تغيري سياسة اعاندية العامة، ) اختيار اسلوب اخلوصصة فهي

، فيوب السماح ببي  اعاندية الرياضية بأسهم ألعاائها ألهنم أقدر عل  إدارهتا، م  مراعاة اعاساليب املناسبة (بأسس اقتصادية
 .اعاخر  وفقا للعوامل املؤثرة عل  اختيار اعاسلوب املالئم

 التوس  يف استخدام عقود اعاجيار يف املنشآت الرياضية كمقدمة للخوصصة. 
 تاجر رياضية وفنادق ومطاعم عاملية داخل اعاندية الرياضية وعل  أسوارهاانشاء م. 
 :المـــــــراجع

اجلودة و العوملة يف ادارة : موسوعة متوهات ادارة الرياضة يف مطل  القرن اجلديد، الدين عبد الرمحن درويشكمال ،  حممد صبحي حسانني .1
 .14م، ص2552، دار الفكر العريب، الفاهرة، 1أعمال الرياضة باستخدام أساليب ادارية مستحدثة، جملد

http://bu.univ-chlef.dz/index.php?lvl=author_see&id=196392
http://bu.univ-chlef.dz/index.php?lvl=author_see&id=196392
http://bu.univ-chlef.dz/index.php?lvl=author_see&id=197986
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 .85، بريوت، ص2دارصادر، طابن منظور، أبو الفال مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب،  .2
 .14م، ص1444عبد العزيز بن جبتور، إدارة عمليات اخلوصصة، دار الصفاء، عمان،  .3
 .10م، ص2558أبوعامرية فاحل، اخلوصصة وتأثرياهتا اعاقتصادية، دار أسامة للنشر والتوزي ، عمان،  .4
م، 2551، اعاسكندرية، 1لرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طحسن أمحد الشافعي، اخلوصصة اعادارية والقانونية يف الرتبية البدنية وا .1

 .213ص 
 .ابن منظور، مرج  سابف، حرف القاف، مادة قصد .6
 .02م، ص2513، جوان 15أمحد فالح، عبد الكرمي معزيز، اعاكادميية للدراسات اعاجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم اعاجتماعية، العدد  .7
والتسويق يف الرتبية البدنية والرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اعاسكندرية، حسن أمحد الشافعي، ا .8  .11،14م، ص2551عاسنثمار 
م، القاهرة، 1444، 1حممد حسن عالوي، حممد نصر الدين رضوان، القياس يف الرتبية الرياضية وعلم النفس الرياضي، دار الفكر العريب، ط .9
 .241ص
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 أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التفوق الرياضي في كرة القدم من وجهة نظر المختصين .27
 فراحتية صبرية: الدكتوره                           عباسي ياسني: األستاذ .

 3جامعة اجلزائر معهد الرتبية البدنية والرياضية
abassi141@gmail.com 

 :ملخص الدراسة
ً للوصول بالعب كرة القدتعد كرة القدم  م إىل األداء اللعبة الشعبية األوىل يف العامل، إذ تطورت بشكل سري  وأصبحت احلاجة إىل حتسني األداء املهاري أمرا جوهريا

واملدربني إذ ان طرق األعداد جيب ان  بصورة آلية ومتقنة حتت أي ظرف من ظروف املباراة اعا ان اعارتقاء باملستو  عا يكون اعا من خالل التعاون البناء بني الباحثني
وقد هدف البحث إىل التعرف عل  العوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالع ي كرة القدم، والتعرف عل  ترتيب العوامل املؤثرة  .تتسم باإلتزان والشمول لكل العوامل

 .حده يف حتقيق التفوق الرياضي يف كرة القدم حسب نسبة مسامهة كل عامل عل 
فردًا ميثلون مدربني وخمتصني يف كرة القدم، واعتمد الباحث عل  ( 30)واستخدمت الباحث املنهج الوصفي للوصول إىل هديف البحث واشتملت عينة البحث عل  

تبيان واحلصول عل  اإلجابات ومعاجلتها عوامل وبعد توزي  اعاس( 4)قائمة تشمل عوامل كثرية مت اختصارها عن طريق عرضها عل  اخلرباء لتصبح القائمة متكونة من 
 :احصائياً أمكن التوصل إىل العوامل اآلتية

ة:ثالثا اإلعداد املهاري:ثانيا اإلعداد البدين:أوعا  ة:خامسا التوافق العص ي عالي:رابعا احلالة النفسي  الكفاءة الفزيولوجي
ة:سادسا  ة: تاسعا اجلانب املادي لالعب:ثامنا املنافسات:سابعا التغذي   القياسات اجلسمي

Abstract: 

The football first popular game in the world, have developed rapidly and became a need to 
improve skill performance is essential to reach football player performance automatically and 

elaborate under any circumstances of the game conditions, but upgrading is not only through 
constructive cooperation between researchers and trainers as the numbers ways must be 

characterized by balance and inclusion for all factors. 
The research aimed to identify the factors affecting the achievement of excellence in the sport 

of football players, and learn about the order of the factors affecting the achievement of 
sporting excellence in football according to the percentage contribution of each factor 

separately. And used a researcher descriptive approach to reach the goals of the research and 
included a sample search on the (35) individuals representing coaches and specialists in 
football, and adopted a researcher on the list include many factors have been shortened by 
presentation to the experts to become composed list (9) Factors and after the distribution of 
the questionnaire and get answers and processed statistically possible to reach the following 
factors: 
First, the physical setup II setup skills Third, the psychological state IV compatibility nervous 

muscular Fifth: physiological efficiency 
Sixth: nutrition Seventh: competitions Eighth: the physical aspect of the player IX: physical 

measurements9 
 

 :مقدمة
بالعب كرة القدم إىل األداء تعد كرة القدم اللعبة الشعبية األوىل يف العامل، إذ تطورت بشكل سري  وأصبحت احلاجة إىل حتسني األداء املهاري أمرا جوهرياً للوصول     

ال كرة القدم وفقاً للظروف البيئية واعاجتماعية بصورة آلية ومتقنة حتت أي ظرف من ظروف املباراة، لذا أصبحت هناك ضرورة قصو  ألجراء البحوث العلمية يف جم
 .املتاحة بالبالد، وذلك هبدف اعارتقاء هبذا اجملال إىل مصاف العاملية

والدليل عل  ذالك أن معظم الفرق اليت حققت نتائج جيدة إستحوذت  %85حيث يعد اجلانب التقين لالعبني خالل املباريات الكفة الراجحة للفرق الفائزة بنسبة 
 .عل  الكرة ألطول زمن خالل املباريات الرمسية وتتميز كذلك بقلة األخطاء التقنية وهذا ما نالحظه يف األندية األوربية

ديثة تتطلبه كرة القدم احلومن جهة أخر  يكد املدربني وجيتهدوا من أجل إعداد الالعبني خاصة بدنيا ملا له من أمهية فسيولوجية عل  األجهزة الوظيفية للوسم وما 
 .مسايرا يف ذالك التطور العلمي يف جمال التدريب الرياضي

ي والتفوق وقد عاحظ الباحث من ان الوصول إىل املستويات العالية يف أي نشاط رياضي ومنها لعبة كرة القدم يتطلب دراسة العوامل املؤثرة اليت تساهم باعارتقاء الرياض
عاع ي كرة القدم ولكافة املستويات يقتصر عل  بعض اجلوانب وإمهال جمموعة عوامل مؤثرة، ان هذا اعامر يعد من خالل عمله يف جمال التحاري البدين ان حتاري 

 .راكز األوائلأسباب عدم ارتقاء مستو  عاعبينا للمستويات الدولية واقتصار مشاركتهم يف هذه البطوعات مبشاركات شكلية فقط بعيدة عن املنافسة عل  امل
 ئري يطرح األسئلة ملاذا األندية اجلزائرية عا تشبه األندية األوربية؟ ماهي النقائص؟ فاجلمهور اجلزا

 أين يكمن اخللل؟ كيفية العالج؟
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 :كل هذه األسئلة وأخر  تقودنا إىل طرح التساؤل التايل
 ماهي أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التفوق الرياضي في كرة القدم من وجهة نظر المختصين؟

 :الفرعيةاألسئلة 
 هل يقتصر املدربني عل  اجلانب البدين فقط يف حتاري عاع ي كرة القدم؟ -
 هل احلالة النفسية لالعبني تؤخذ بعني اإلعتبار خالل التحاري البدين لالع ي كرة القدم؟ -
 هل يتغاض  املدربني عل  أثر اجلانب املادي لالعب عل  مردوده يف امليدان؟ -

 :فرضية عامة
 .من أهم عوامل التفوق الرياضي يف كرة القدم من وجهة نظر املدربني( البدين، املهاري، النفسي)يعد العامل 

 :الفرضيات الفرعية
 .يقتصر املدربني عل  اجلانب البدين كعنصر أساسي يف حتاري عاع ي كرة القدم -
 .احلالة النفسية لالعبني تؤخذ بعني اإلعتبار خالل التحاري البدين لالع ي كرة القدم -
 .يتغاض  املدربني عل  أثر اجلانب املادي لالعب عل  مردوده يف امليدان -

 :أهداف البحث
 .كرة القدم التعرف عل  العوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالعب  -

 .حسب نسبة مسامهة كل عامل عل  حده كرة القدمالتعرف عل  ترتيب العوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالعب   .1
 :مصطلحات الدراسة

 .العوامل المحددة لمستوى اإلنجاز الرياضي  -1
األداء العايل يتطلب  ان اعارتقاء باإلجناز الرياضي والتفوق يف كل األلعاب يتطلب مشولية اعارتقاء بكافة العوامل اليت تؤثر يف األداء، فالوصول إىل مستو  

مستو  الالعب من الناحية الفنية أو اخلططية وامنا جيب اعاهتمام ايااً بكل العوامل واستثمارها بصورة جيدة ومؤثرة اعاهتمام ليس فقط بتطوير اللياقة البدنية أو حتسني 
 .وذلك عان التفوق عا ميكن حتقيقه اعا من خالل التدريب املستمر واعاستعداد العايل واستثمار كافة العوامل األخر 

ملستو  اإلجناز الرياضي بشكل عام بثالثة عوامل رئيسة مرتابطة وهي العوامل اجلسمية والعوامل النفسية  أهم العوامل احملددة( 1448)وقد حدد عالوي  
 ويقصد بالعوامل اجلسمية خمتلف العوامل املرتبطة بالنمو اجلسمي العام كاألسس الوظيفية ألجهزة اجلسم املختلفة واحلالة الصحية العامة( البيئية)والعوامل اعاجتماعية 

عوامل تؤثر يف  قدرة عل  مقاومة األمراض والنمو اجلسماين الذي يتميز به الالعب والذي حيدد شخصيته ومد  إمكانيته اما العوامل النفسية فهناك جمموعةوال
لقدرات العقلية العامة واعاستعدادات الشخصية الرياضية وبدرجات متفاوتة وتلعب الدور البارز يف حتديد مستو  إجنازه يف الفعالية املختارة ومن أهم هذه العوامل ا

فاالً عن الدواف  وامليول والعادات والتقاليد اما العوامل البيئية اليت تؤثر يف ( اخللق واإلرادة)والقدرات اخلاصة واملهارات اخلاصة واملزاج والطب  واعاجتاه اخللقي العام 
ية بأسلوب احلياة واليت تشمل احلياة اليومية املنتظمة والنوم الكايف والتغذية الصحية املناسبة فاالً عن الشخصية الرياضية واليت حتدد الوصول عاعل  املستويات الرياض

املتاحة وما يرتبط هبا من  حسن استخدام أوقات الفراغ وجتنب تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات والتدخني وهناك ايااً جمموعة عوامل بيئية مؤثرة مثل اإلمكانات
ية واليت تشمل احلياة وساحات وقاعات وأجهزة وأدوات رياضية كذلك املالبس والتوهيزات الرياضية املختلفة وهناك العوامل املناخية فاالً عن اعاشرتاطات البيئ مالعب

 (21-28، 1448وي، عال)العائلية اآلمنة واملستقرة واملستقبل املهين الواضح والعالقات الصحيحة بني جمهود العمل وجمهود النشاط الرياضي 
قد قسم العوامل اليت تؤثر عل  مستو  اإلجناز الرياضي إىل عوامل جسمية وعوامل نفسية وعوامل بيئية واشار إىل العوامل اجلسمية ( 1488)اما الطالب  

ية فتتمثل بالبيئة اعاجتماعية للرياضي والبيئة الثقافية واعاقتصادية اليت اما العوامل النفس. واليت تشمل النمط اجلسماين والصحة العامة واللياقة البدنية والقدرة املهارية العالية
مج التدري ي وعل  مدار السنة وخاصة يف تؤثر عل  املستو  املعاشي العام للرياضي ومنه التغذية فاالً عن البيئة املناخية اليت تلعب دوراً كبرياً يف التحكم يف تنفيذ الربنا

 (24-21، 1488الطالب، . )ات الداخلية املناسبةحالة اعافتقار إىل القاع
 والتنموية التعليمية لعمليات هوا " احلديث العلمي الرياضي التدريب :الرياضي التدريب مفهوم -2

 ونتائج مستو  أعل  حتقيق هبدف امليدانية التطبيقية والقيادة التخطيط خالل من الرياضية والفرق الالعبات أو الالعبني وإعداد تَنشئة إىل هتدف اليت الرتبوية
 (21ص ،2551 محادة، إبراهيم مفيت) .ممكنة فرتة ألطول عليها واحلفاظ التخصصية الرياضة يف ممكنة
 يف العالية للمستويات للوصول الرياضي عند اعاجناز مستو  رف  عل  يعمل الذي الرياضي النشاط جماعات وأحد عامة التدريب صور أحد "هو أيااً  ويعرف
  (.21ص ،2550 خوجا، إبراهيم أمحد البشتاوي، حسني مهند) .املمارس الرياضي النشاط

 :اجرئي تعريف
 اإلعداد أما العام اإلعداد هو الذي والنفسي واخلططي واملهاري البدين واإلعداد الوظيفية واإلمكانيات احلركية والقدرة املهارية البدنية للقدرات الشامل التطور

 .القدم كرة  بالعب اخلاصة الوظيفية والقدرة البدنية الصفات وحتسني تطوير به فيقصد اخلاص
  :البدنية القدرات مفهوم -3
 بدنية أنشطة مبتطلبات للوفاء وفاعلية، بكفاءة بوظائفها القيام من جسمه وأعااء لفسيولوجية أجهزته خالجها من تتمكن الرياضي هبا يتسم مقدرة هي البدنية القدرات
 (.24ص ،1998 مصطف ، باهي) .خاصة طبيعة ذات حركية
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 وميكن,.ممكن جهد بأقل وعص ي عالي مبوهود القيام من الالعب متكن واليت القدم كرة  لعبة يف اصةواخل األساسية البدنية اللياقة عناصر من جمموعة :أجرئي تعريف
 .ورشاقة مرونة سرعة، قوة، حتمل، التالية الصفات يف حتديدها
  :النفسي اإلعداد مفهوم -2
 عل  املباشر ألثرها وذلك البالغة األمهية اعانفعاعات إعطاء جيب كما  املكونات، هذه أهم أحد الشخصية تعترب حيث مكونات، مجلة من مركب كل  النفسي اإلعداد
 (283ص ،2555 كامل،  أسامة) .الرياضي مردود
 لد  اخللقية القيم وتنمية اإلرادية السمات تثبيت هبدف املدرب ياعها اليت والواجبات اإلجراءات كل  هو النفسي اإلعداد أن :خمتار حممود حنفي الدكتور   وير

 (11 ص ،1448 خمتار، حممود يحنف) .الالعبً 
 :القدم كرة  مفهوم -0

  حياول اجهدف مرم  طرفيها من طرف كل  هناية يف مستطيله ملعب أرضية فوق منفوخة كرة  يستعملون عاعبا عشر إحد  عل  منهما كل  يتألف فريقني بني تتم لعبة هي 
  .النقاط إحراز يف املنافس عل  وللتفوق (هدف) نقطة عل  للحصول احلارس مرم  يف الكرة إدخال فريق كل
 (.54ص ،1448 مان،السل حسن بن مأمور)

 .الدراسات المشابهة -
 بعنوان 1441دراسة اوكران ونادريف عام 

 "العوامل المؤثرة في تحقيق التفوق الرياضي لالعب الجمباز"
باستفتاء عينة هدفت هذه الدراسة التعرف عل  ترتيب العوامل اليت تؤثر يف مستو  أداء عاعب اجلمباز حسب أمهيتها ولتحقيق هذا اجهدف قام الباحثان  

ً وذلك باستطالع رأيهم يف قائمة تشتمل عل  ( 45)من مدريب اجلمباز السوفيت البالغ عددهم  عاماًل حيث طلب من كل مدرب إعطاء درجة لكل ( 13)مدربا
مل يعط  درجة اقل وهكذا انتهت الدراسة عامل من هذه العوامل حسب أمهية كل عامل من وجهة نظره حبيث تتناسب الدرجة من أمهية كل عامل، فإذا قلت أمهية العا

-155، 1484الكاشف . ) من املدربني السوفيت الذين مت استفتائهم قد رتبوا قائمة العوامل الثالثة عشر حسب أمهية كل عامل من وجهة نظرهم% 81.2إىل ان 
151.) 

 :اإلجراءات الميدانية
 .ديف البحثاستخدام الباحث املنهج الوصفي للوصول إىل ه :منهج البحث

 .مجاالت البحث
 .خمتصون يف التحاري البدين والتعلم احلركي ويف كرة القدم :المجال البشري                
 .50/51/2514ولغاية  51/51/2511الفرتة من  :المجال الزماني                

 .مدرب 45اشتمل البحث عل  عينة من املدربني خمتصني يف جمال التحاري البدين ويف كرة القدموعددهم  :مجتمع البحث وعينته 3-2
 .وسائل جمع البيانات 3-3
 :للوصول إىل البيانات املطلوبة يف البحث فقد استخدم الباحث الوسائل اآلتية 

 .املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالع ي كرة القدم استمارة اعاستبيان عاستطالع آراء اخلرباء واملدربني يف حتديد العوامل .1
      :الوسيلة اإلحصائية

 (152، 1484الكاشف، )التكرار الكلي               /155* التكرار =  النسبة
 عرض النتائج ومناقشتها

 يوضح ترتيب العوامل بالنسبة المئوية والمجموع الكلي لها 
 النسبة املئوية الترتيب العوامل

 41.71 األول األعداد البدني
 37.41 الثاني (المهاري والخططي)األعداد الفني 
 17.14 الثالث الحالة النفسية

 37.41 الرابع التوافق العضلي العصبي
 17.14 الخامس الكفاءة الفسيولوجية

 17.14 السادس التغذية والنظام اليومي لالعب
 22.81 السابع (المنافسات)المسابقات 

 21.71 الثامن الحالة المادية لالعب
 14.28 التاسع القياسات والمواصفات الجسمية

 %111 19 المجموع الكلي
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 :جاءت نتائج البحث عل  النحو اآليت( 1)من اجلدول 
%( 20.41)للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالع ي كرة القدم إذ بلغت النسبة املئوية ألمهية العامل  عامل األعداد البدني جاء بالترتيب األول 

لك كون ذا لياقة بدنية عالية وذإذ تعد لعبة كرة القدم من األلعاب اليت تتطلب جمهوداً بدنياً كبرياً من اجل الوصول إىل مستو  عال من األداء يتحتم عل  الالعب ان ي
قدرات الالعب وإمكاناته من  من اجل مواجهة متطلبات اللعب واملنافسة وخاصة يف املباريات اليت تستغرق فرتة طويلة حيث تساعد اللياقة البدنية العالية عل  استثمار

تبط م  املستو  اجليد من حيث اللياقة البدنية وبشكل يامن الناحية املهارية واخلططية باعاجتاه الصحيح، فامتالك الالعب للمهارات الفنية عا يكون كافياً وحده مامل تر 
ستو  الالعب وبالشكل الذي قدرة الالعب عل  اعاستوابة السريعة لكافة احتماعات املباراة، كما وجند ان ضعف اللياقة البدنية وظهور عامل التعب يؤثر سلبياً عل  م

 (.111-115، 2555الكاظمي، )اللياقة البدنية له تأثري إجيايب عل  حالة الالعب النفسية واملعنوية  جيعل حركاته مرتبكة ومرتددة فاالً عن ان ارتفاع مستو 
للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالعب كرة القدم إذا بلغت النسبة املئوية ألمهية  جاء بالترتيب الثاني( المهاري والخططي)عامل األعداد الفني  

لعبة إذ  تتطلب لعبة كرة القدم كما تتطلبه األلعاب األخر  متطلبات غاية يف األمهية واليت منها املهارات األساس إذ ان بدون املهارات عا يوجد إذ%( 34.21)العامل 
قدرة عل  تعلم وإتقان تشكل م  اجلانب اخلططي والبدين والنفسي وحدة متكاملة جيب مراعاهتا واعاهتمام هبا كشرط أساسي عند أعداد عاعب كرة القدم وتعد ال

ب بذل جهد كبري يف إتقاهنا لصعوبة املهارات األساس الدعامة القوية اليت يستند عليها يف ذلك وعل  الرغم من ان املهارات تبدو الوهلة األوىل سهلة األداء اعا اهنا تتطل
  حسبما تقتاي حالة اللعب وعاشك ان الالعب اجليد والذي يتقن كل املهارات تنفيذها وتنوع املهارات واختالفها وان تنفيذ املهارة الواحدة ختتلف من حالة ألخر 

اما من الناحية اخلططية فان اجهدف  (.22، 2551املعماري، ) .األساس بطرائق متعددة وحتت ظروف خمتلفة تفسح له فرص الفوز واعارتقاء إىل مستويات افال 
درات اخلططية وإتقاهنا بالقدر الكايف الذي ميكنه من حسن التصرف يف خمتلف املواقف املتعددة واملتغرية يف اثناء اخلططي هو اكتساب الفرد املعلومات واملعارف والق

عالوي، )إذ ان خطط اللعب ما هي اعا عملية اختيار مهارة حركية معينة يف موقف معني ( املهاري)املنافسات الرياضية ويتأسس التعلم اخلططي عل  التعلم احلركي 
1448 ،123.) 

ويشري الكاظمي %( 14.12)للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق لالعب كرة القدم إذ بلغت النسبة املئوية ألمهية العامل  عامل الحالة النفسية جاء بالترتيب الثالث
ً أو متكافئاً إىل ان احلالة النفسية اليت متثل أمهية كبرية يف زيادة وحتسني مستو  األداء لالع ي خاصة يف املبا( 2555) ريات اليت يكون مستو  الالعبني فيها متقاربا

عل  حالة الالعب النفسية ومقدار هذا التأثري يعتمد عل  درجة األعداد النفسي لالعب وقدرته يف التغلب أغلب األحيان حيث تؤثر حالة املنافسة وظروف املباراة يف 
سات ومنها التوتر العص ي الذي عادة ما يكون مصحوباً بانفعاعات خمتلفة تؤثر عل  حالة اعاستقرار النفسي لالعب عل  حالة اجلوانب السلبية اليت تنتج يف اثناء املناف

إىل ان الالعبات والالعبني املتفوقني يتميزون  Kane & Knappوقد توصل كني وكناب ( 123، 2555الكاظمي، )وتؤدي إىل هبوط مستو  األداء بشكل عام 
إىل ان لعبة كرة القدم من األنشطة الرياضية اليت حتتاج إىل املزيد من القدرة عل  حتمل ( 1440)ويشري عالوي وجالل ( 11، 1484الدرديري، ) باعاتزان اعانفعايل

عالوي وجالل، )اء احلركي لالعب دالتوتر اعانفعايل يف اثناء املنافسات عان التأثري اعانفعايل الزائد يف اثناء األداء ينتج عنه نتائج سلبية تؤثر عل  درجة توافق األ
إىل ان عاعب لكي يصل إىل مرحلة البطولة جيب ان حيقق الشروط اآلتية وذكر منها ان تكون لديه القدرة عل  السيطرة ( 1488)ويؤكد اجلمال ( 240، 1442

 (.121، 1488اجلمال، )وعل  أعصابه ومتزن انفعالياً 
إذ تعتمد %( 34.21)للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق لالعب كرة القدم إذ بلغت النسبة املئوية ألمهية العامل  الرابععامل التوافق العضلي العصبي جاء بالترتيب 

 عب توافقاً مستمراً يفلعبة كرة القدم عل  صفة التوافق العالي العص ي بشكل جوهري وهذا ما ميكن ان نالحظه يف اثناء مشاهدتنا للمباريات حيث تتطلب حالة الل
ً عاختالف مسار الكرات الط ائرة واملرتدة من حيث مواقف اللعب ويف كل مهارات اللعبة بل يف كل كرة يستقبلها الالعب ويعمل عل  التحكم فيها يف امليدان  نظرا

إىل ان صفة التوافق ( 1488)شري اجلمال سرعتها ودوراهنا واجتاهها وزاوية سقوطها وارتدادها وقرهبا وبعدها من الالعب فاالً عن توافق حركات جسم الالعب إذ ي
كما ان التحكم يف األداء احلركي يتطلب قدراً من السرعة واليت ختا  ( 120، 1488اجلمال، )العالي العص ي هي أول الصفات املطلوب تطويرها وتوفرها يف عاعب 

ا ويتطلب التحكم يف إخراج األداء احلركي من حيث قوة وسرعة حركة اجلسم واجزائه ملتطلبات األداء كذلك القوة الالزمة حبيث تصل املهارة املؤداة إىل افال صورة جه
 .قدراً كبرياً من التوافق العالي العص ي

للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق عند عاعب كرة القدم إذ بلغت النسبة املئوية  عامل الكفاءة الفسيولوجية جاء بالترتيب الخامس  -
 ءة الفسيولوجية كفاءة اجلهاز التنفسي واليت تشمل السعة احليوية للرئتني ونسبة التنفس وسرعة اعاستشفاء كذلك سالمة اجلهاز الدوري إذويقصد بالكفا%( 14.12)

نقاًل عن  (1445)ان الوصول إىل حالة جيدة من اللياقة واملستو  البدين يتوقف عل  مد  القدرة الوظيفية لألجهزة واألعااء اجلسمية للفرد ويشري حمووب 
( 2455)سنة وان سعة الرئتني ( 20)سم والعمر ( 144)ان يكون طول الالعب  كرة القدمسيكولكوزلينكا إىل ان املؤهالت الوظيفية لرياضي املستويات العليا يف  

لرت ( 4)نباة اما الدين اعاوكسويين فيصل إىل ( 145)نباة وخالل األداء يصل النبض إىل ( 11)مللرت وعمل القلب قبل التدريب يكون ( 885)مللرت وسعة القلب 
 (.152، 1445ووب، حم)سعرات يف الدقيقة ( 4)اما احلاجة للطاقة فهي 

للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق لالع ي كرة القدم إذ بلغت النسبة املئوية ألمهية  عامل التغذية والنظام اليومي لالعب جاء بالترتيب السادس  
سم وبالتايل يرف  من مستو  األداء الرياضي وكذلك ممكن ان العامل الغذائي ممكن ان يؤثر تأثرياً اجيابياً ونشطاً عل  عملية التمثيل الغذائي يف اجل%(. 14.12)العامل 

عة املواد الغذائية املتناولة ان يعول من عملية استعادة الشفاء بعد أداء التدريبات واملباريات، ان استهالك الطاقة ختتلف باختالف نوع الرياضة املمارسة وكذلك طبي
ظام غذائي معني ان ندرس مجي  هذه املتغريات أي قيمة استهالك الطاقة بالنسبة لرياضي األلعاب وتعد لعبة  وطول فرتة األداء لذلك وجب علينا عندما حناول وض  ن

واحياناً من األلعاب الرياضية ذات احلمل العايل والشدة العالية حيث يكون استهالك ( غري مستمر)كرة القدم من األلعاب الرياضية اليت ترتبط باحلمل التدري ي املتقط  
وتلعب تغذية الرياضيني دورًا اساسيًا يف ارتفاع أو هبوط مستو  األداء (. 02-01، 2553رمحة وكماش، ( )0055 – 3055)سعرة للرجال ما بني / اقةالط

حيث ان التدريبات املكثفة  الرياضي والقدرة عل  التحمل ومقاومة األمراض وسرعة عملية التئام اجلروح أو متزق العاالت واألوتار واستعادة احلالة الطبيعية للوسم
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ز وبناء عل  ذلك تكون واملباريات العنيفة تكلف أجهزة اجلسم كثريًا من الطاقة وهي بذلك حتتاج إىل مزيد من القدرة عل  التحمل والكفاح املستمر من اجل الفو 
  درجة اللياقة الفسيولوجية والوزن خالل ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة التغذية جها دورها اخلاص يف حياة الالعبني سواء يف زيادة استهالك الطاقة أو احملافظة عل

الالعبني وامكانية اعارتفاع وحتديد قدرة الالعب عل  اعاستمرار يف أداء اجملهودات البدنية لفرتة طويلة وهي بذلك تعد القاعدة األساسية للمحافظة عل  صحة وسالمة 
 (243ت، .سامل، ب) .مبستو  األداء الرياضي 

للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالع ي كرة القدم إذ بلغت النسبة املئوية ألمهية العامل  جاء بالترتيب السابع( المنافسات)عامل المسابقات 
لفرد لكي حيقق احسن ما ميكن من مستو  إذ ان عملية التدريب الرياضي مبفردها عا تنطوي عل  أي معىن ولكنها تكتسب معناها من ارتباطها بأعداد ا%( 22.80)

العمل الرتبوي إذ اهنا تسهم مهم يف  يف املنافسات الرياضية ويف ضوء هذا املفهوم تكون املنافسات الرياضية مبثابة اختبار وتقومي لعمليات التدريب الرياضي وهي نوع 
كذلك خربات النواح والفشل اليت يكتسبها ( 10، 1448عالوي، )مساته اخللقية واإلرادية التأثري عل  تنمية وتطوير مهارات وقدرات الفرد وتشكيل يف بنصيب وافر 

ويشري اجلمال ( 288، 1448عالوي، )الالعب من املنافسات واثرها اعانفعايل عل  مستو  الطموح والثقة بالنفس فاالً عن اعاثر اإلجيايب والسل ي جهذه اخلربات 
 (.121، 1488اجلمال، )مرحلة البطولة جيب ان حيقق جمموعة شروط منها ان يتعود عل  جو املباريات إىل ان عاعب لكي يصل إىل ( 1488)
للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالع ي كرة القدم إذ بلغت النسبة املئوية ألمهية العامل  عامل الحالة المادية لالعب جاء بالترتيب الثامن 
ي لالعب أمر مهم للغاية حيث اإلكتفاء الذايت لالعب من اجلانب املادي جيعله يف إستقرار نفسي مريح ويهيئ له العمل والتدريب حيث اجلانب املاد%( 20.41)

 .دون اإلنشغال بالدخل املادي
بلغت النسبة املئوية ألمهية العامل  للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالعب كرة القدم إذ عامل القياسات والمواصفات الجسمية جاء بالترتيب التاسع

عبد )األكثر ارتباطاً بالعامل البيولوجي اليت تؤثر بطريقة مباشرة وغري مباشرة عل  مستو  األداء الرياضي املهمة و ومتثل القياسات اجلسمية أحد املتغريات %( 12.28)
 (.4، 1481الفتاح ورويب، 

صول املستويات الرياضية العالية خاصة عند مقارنة األداء الرياضي لالفراد واليت من خالجها ميكن اعاستدعال عل  أهم كما ان أمهية القياسات اعانثروبومرتية يف الو 
إىل انه جيب عل  الفرد Larson (1974 )إذ يشري عارسون ( 22، 1448البيك، وخاطر، )املميزات اليت جيب ان يتميز هبا الالعبون ذو املستويات الرياضية العالية 

ان بعض العلماء يرون ان ( 1482)يف إمكانية اعاشرتاك يف األنشطة ويايف عالوي مهما لرياضي ان ميتلك جسماً مناسباً حيث تلعب نوعية األجسام وتناسبها دوراً ا
اميكي لتصميم وشكل جسم الفرد ويذكر حسانني ما هو اعا تغيري دينأغلب األحيان هناك عالقة إجيابية بني األمناط اجلسمية وبني القدرات احلركية فاألداء احلركي يف 

 (.104، ص1440ابو الذهب، )ان طريقة بناء اجلسم ووزنه وطوله عوامل عا ميكن جتاهلها ومن الاروري اعاهتمام هبا إذ ما أريد حتقيق نتائج طبية 
جياد الوسائل والطرق الكفيلة بتطوير وحتسني مستو  األداء الفين وقد اهتم اخلرباء املتخصصني يف جمال التدريب البدين يف كرة القدم اهتمامًا كبريًا يف ا

ل يسهل مهمة املدرب يف واملهاري لالعبني وذلك من خالل ابتكار أجهزة وأدوات التدريب اليت تساعد عل  تعلم املهارات واملبادئ األساسية وبأسرع وقت ممكن وبشك
ية مثل ماكنة قذف الكرات األتوماتيكية والكرات املرتدة املشدودة إىل خيوط مطاطة تعمل عل  حتسني مستو  اعاستثمار اجليد للوقت املخصص للتدريب وبكفاءة عال

 .التوقيت احلركي واإلحساس والشعور بالاربة
 (110، 1441شوكت واخران، )

 :عرض ومناقشة الفرضيات من خالل النتائج
ن أهل اإلختصاص من مدربني وحمارين بدنيني يعطون أمهية بالغة لعنصر اإلعداد البدين جند أ" 1"من خالل حتليل النتائج املوجودة يف اجلدول رقم  -

 .املدربني يركزون عل  اجلانب البدين كعنصر هام يف حتاري عاع ي كرة القدموبالتايل نقول قد حققنا الفرضية القائلة أن 
أياا جند أن أهل اإلختصاص من مدربني وحمارين بدنيني يأخذون احلالة النفسية لالعبني بعني " 1"من خالل حتليل النتائج املوجودة يف اجلدول رقم  -

ؤخذ بعني اإلعتبار خالل احلالة النفسية لالعبني تاإلعتبار خالل التحاري البدين لالع ي كرة القدم وبالتايل نقول قد حققنا الفرضية الثانية اليت تقول أن 
 .التحاري البدين لالع ي كرة القدم

جند أن أهل اإلختصاص من مدربني وحمارين بدنيني يتغاون عن اجلانب املادي لالعب وأثره عل  " 1"من خالل حتليل النتائج املوجودة يف اجلدول رقم  -
 .ملدربني عل  أثر اجلانب املادي لالعب عل  مردوده يف امليدانيتغاض  امردوده يف امللعب   وبالتايل نقول قد حققنا الفرضية القائلة 

كانت يف املراتب األوىل وجها إهتمام كبري من ( اإلعداد البدين، اإلعداد املهاري، اإلعداد النفسي)أما خصوص الفرضية العامة فقد أظهرت النتائج أن كل من عنصر 
 .نقول قد حققنا الفرضيةطرف املدربني واملختصني يف كرة القدم وبالتايل 

 :االستنتاجات
 :عل  النحو اآليتمن خالل ما مت مناقشته من نتائج استنتج الباحث ان ترتيب العوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لالعب كرة القدم يف اجلزائر جاء  
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 :توصيات وإقتراحات

 :مبا يأيتيف ضوء اعاستنتاجات اليت توصل إليها البحث يوصي الباحث  
 .اعاسرتشاد بنتائج هذه الدراسة عند وض  تصور للعوامل املؤثرة يف حتقيق التفوق الرياضي لد  عاع ي كرة القدم .1
  ن ترتقي هبا جمتمعةضرورة الرتكيز عل  ان ينال كل عامل من هذه العوامل قدراً من اعاهتمام يتناسب واألمهية النسبية اليت حصل عليها كل عامل عل  حدة، وا .2

 .كوحدة مرتابطة تعمل عل  اعارتقاء باألداء الرياضي للمستويات العالية
 :المراجع

 .2555 ،1ط مصر، العريب، الفكر دار العقلية، المهارات تدريب راتب، كامل  أسامة .1
املهاري يف اجلمباز، اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية، ابو الذهب، اميان سليمان، األمهية النسبية ملكونات اجلسم واوزان أجزائه املختلفة املرتبطة مبستو  األداء  .2

 .1400، جامعة اإلسكندرية، (4)كلية الرتبية الرياضية للبنات، العدد 
 .1448 لبنان ببريوت طبعه بدون حزم، بن دار الشرعية، واملفاسد املصاحل بني القدم السلمان،كرة حسن بن أمور .3
 .1998ط القاهرة للنشر، مركزالكتاب اإلحصاءالتطبيقي، مصطف ، باهي .2
 .1485، دار املعارف، اإلسكندرية ، 2البيك، علي فهمي وخاطر امحد ، القياس يف اجملال الرياضي ط .0
 .1448اجلل ي، طارق محودي امني ، العاب الكرة واملارب، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل،  .1
زان اعانفعايل واحلركي ومستو  األداء يف بعض املسابقات امليدان واملاار، اجمللة العلمية للرتبية الرياضية والرياضة، العدد الدرديري، مسرية امحد ، العالقة بني اعات .4
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 لالعبي كرة القدمأثر برنامج تدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر على اآلداء التكتيكي الهجومي .28
 بوعريريج وشباب العلمةدراسة ميدانية بفريقي أواسط أهلي برج 

 جامعة عنابة                                                                     كريبع فريد          .أ 
 د منصور بن لكحل                                                                   جامعة مستغانم.أ
 : الملخص

إىل التعرف عل  أثر برنامج تدري ي باستعمال برامج كمبيوتر حديثة يف تطوير اآلداء التكتيكي هتدف الدراسة احلالية 
 10اجهوومي لالع ي كرة القدم، و استخدم الباحثان املنهج التوري ي بتصميم اجملموعتني التوريبية و الاابطة و تكونت العينة من 

 .سنة  14ألقل من   -ضابطة  –عبا من شباب العلمة عا 10و  -جتريبية –عاعبا من فريق أهلي برج بوعريريج 
 15حمورا ،  و الربنامج التدري ي بلغت مدته  10و استخدما شبكة حتليل األداء التكتيكي اجهوومي اليت تشتمل عل  

كمبيوتر عل  مبساعدة  ال  -قبل بداية احلصص التطبيقية  –أسبوعا ، حيث يعتمد عل  عرض التمارين و املواقف التكتيكية نظريا 
شكل رسومات ثابتة متبوعة بشرح اجهدف من التمرين و دور كل عاعب ،باعاضافة إىل حتليل املباريات املسولة اليت لعبها الفريق كل 

 .أسبوع 
 :و توصال إىل dart fish و    Tactics Manager: و اختار الباحثان برناجمني مها

 لقبلي و اعاختبار البعدي ألفراد اجملموعة التوريبية  يف  األداء وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني اعاختبار ا
 .لصاحل اعاختبار البعدي اجهووميالتكتيكي 

  بني اجملموعة التوريبية  و  اجهووميوجود فروق ذات دعالة إحصائية يف درجات اعاختبار البعدي لألداء التكتيكي
 .اجملموعة الاابطة  لصاحل اجملموعة التوريبية 

 .لالع ي كرة القدمو استنتج الباحثان أن للربنامج التدري ي باستعمال برامج الكمبيوتر أثر إجيايب عل  األداء التكتيكي اجهوومي 
 كرة القدم   –التفكري التكتيكي اجهوومي  –برامج الكمبيوتر   :الكلمات المفتاحية 

 : مقدمة 
عدة عناصر تؤثر وتتأثر كال منها باألخر  ، واليت تؤدي بدورها إيل جناح الفريق تعترب كرة القدم منظومة متكاملة تتكون من          

املهاري والنفسي والذهين ، كما  أو فشله ، ومن هذه العناصر اجلانب اخلططي وهو املنتج النهائي للووانب األخر  كاجلانب البدين و
غريها من األلعاب األخر  ، فإن العبء األكرب يف تلك املباريات أهنا تتميز بالتنافس بني فريقني يف مساحة كبرية إذا ما قورنت ب

التنافسية يق  علي عملية التفكري أثناء السلوك اخلططي يف املواقف املختلفة ، واليت يظهر فيها الصراع الدائم بني تفكري كال من 
ة بني مواقف اللعب املختلفة وحسن التصرف الالعب ومنافسه ، لذا فهي تتطلب من الالعب الذي ميتلك الكرة سرعة إدراك العالق

  .فيها بأفال ما ميكن
أن كرة القدم لعبة قرارات ، وعليه جيب ان يكون سري  التفكري مثلما هو سري  احلركة ، وسرعة (  2553عبد املنعم، )ويشري      

يح اللعب ومعرفة مىت وكيف وأين ينتهي موقف التفكري يف كرة القدم هي القدرة علي التصنيف السري  للمواقف املناسبة أي فهم مفات
 .اللعب املعني 

فيتميز التفكري  ،لالعبني  من أهم اجلوانب اليت يسع  املدربون لالرتقاء هبا و حتقيقها و األداء التكتيكي  يعد التفكري التكتيكي    
و يتطلب سرعة   ، غريها من العمليات العقلية األخر التكتيكي بسرعة العمليات التفكريية اليت ترتبط باإلدراك و التذكر و التصور و 

 . العمليات العقلية املشرتكة يف التفكري ، حىت يستطي  الالعب يف حلظة خاطفة إدراك املوقف إىل اعاستوابة املباشرة
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سب احللول ملواجهة حيث أن املعلومات و املعارف النظرية اليت يكتسبها الالعب تساعده عل  حسن حتليل مواقف اللعب واختيار أن
 .مثل هذه املواقف و بالتايل اإلسراع يف األداء و التنفيذ

 :اإلشكالية 
جيمعون و يؤكدون  عل  ضعف الالعب اجلزائري من ناحية   و الثانية بكل فئاهتا  إن املتتبعني للبطولة الوطنية احملرتفة األوىل        
صعوبة اكتسابه  املعلومات و املعارف املرتبطة خبطط اللعب و التصورات الالزمة أثناء املقابالت ، كما   التكتيكي وو األداء  التفكري

عاحظ الباحث ضعفا يف اخلطط اجهوومية و الدفاعية للفرق و عدم متاسك اخلطوط  و عدم املداومة عل  احرتام التعليمات 
أن هناك تذبذب يف أداء األدوار ، و  يصرح املدربون بعد انتهاء  والتوجيهات  و تنفيذ ما طلب منهم من طرف مدربيهم ، أي

 . املباريات ، خاصة إذا كانت النتيوة سلبية أن الالعبني مل يلتزموا باألدوار التكتيكية املوكلة إليهم و مل حيرتموا التعليمات
حتكاكه مبدريب الفئات الصغر  يف  و  من  خالل ا( عاعب و مدرب ) من خالل جتربة الباحث يف جمال التدريب الرياضي 

 .  غياب شرح  هدف  و حمتو  احلصص التدريبية لالعبني عدم اعاهتمام باجلانب املعريف لالعبني بكرة القدم عاحظ 
كما عاحظ الباحث أن جل مدريب فرق كرة القدم  يعتمدون عل  وسائل بسيطة و كالسيكية عند شرح اخلطط التكتيكية 

،  و البعض األخر يكتفي بشرح خمتصر عا يتعد  و قته نصف الساعة من ( سبورة ممغنطة –أوراق –باشري سبورة و ط) لالعبني 
 .الزمن ، رغم التطور التكنولوجي الكبري الذي وفر وسائل متطورة كربامج الكمبيوتر و جهاز العارض الاوئي و الوسائط املتعددة 

دربون استعمال هذه الوسائل، رغم أن بعض الدراسات أثبتت أمهيتها يف تسهيل م  ولوج الكرة اجلزائرية عامل اعاحرتاف أغفل امل 
 . التواصل م  الالعبني و شرح دور كل عاعب بطريقة شيقة

إن مثل هذه احلصص النظرية قد تنمي اجلانب املعريف و تكسب الالعب ثقافة تكتيكية و تزيد من قدراته عل  حتليل مواقف      
املرتكبة و كيفية تصحيحها ، كما تسمح لالعبني بتحسني العالقات ببعاهم و حتسن من مهاراهتم اعاتصالية  اللعب و فهم األخطاء

 .يبعاهم ومن مث تؤثر إجيابا عل  متاسك و تفاعل الفريق ككل 
كي اجهوومي عاع ي التكتي  اآلداءعل    من كل هذا أجرينا هذا  البحث لنعرف مد  تأثري برنامج تدري ي باستعمال برامج الكمبيوتر

   .كرة القدم
  :من خالل ما سبق نطرح السؤال العام التايل      

 لقدم ؟ هل للبرنامج التدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر أثر إيجابي على األداء التكتيكي الهجومي لالعبي كرة 
  :تساؤالت الدراسة

هل توجد فروق ذات دعالة إحصائية بني اعاختبار القبلي و اعاختبار البعدي ألفراد اجملموعة التوريبية  يف  األداء التكتيكي - 01
 ؟ اجهوومي

بني اجملموعة التوريبية  و اجملموعة  اجهووميهل توجد فروق ذات دعالة إحصائية يف درجات اعاختبار البعدي لألداء التكتيكي  -52
 الاابطة  ؟

 :الفرضية العامة
 للبرنامج التدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر أثر إيجابي على األداء التكتيكي الهجومي لالعبي كرة القدم  

 :الفرضيات الجزئية
 ومياجهوتوجد فروق ذات دعالة إحصائية بني اعاختبار القبلي و اعاختبار البعدي ألفراد اجملموعة التوريبية  يف  األداء التكتيكي  01-

 .لصاحل اعاختبار البعدي 
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بني اجملموعة التوريبية  و اجملموعة  اجهووميتوجد فروق ذات دعالة إحصائية يف درجات اعاختبار البعدي لألداء التكتيكي  -52
 .الاابطة  لصاحل اجملموعة التوريبية 

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث إىل    

 عل  األداء التكتيكي اجهوومي لالع ي كرة القدم  التدريب التعرف عل  تأثري استعمال برامج الكمبيوتر  يف. 
 التكتيكي اجهوومي يف كرة القدم و امكانية استعماجها من طرف املدربني األداءمنوذج لشبكة مالحظة  تقدمي . 
  التعرف عل  طريقة عرض التمارين و املواقف التكتيكية باستعمال برامج الكمبيوتر 

 :تحديد المفاهيم
 :الكمبيوتر برامج -

هي عبارة عن بناء أو هيكل تدرجيي حملتو  املادة التدريبية حيث تقدم املعلومة بواسطة الصور و الرسوم الثابتة و      " 
املتحركة و األشكال التوضيحية و األفالم و لقطات الفيديو املتحركة و الثابتة و املؤثرات الصوتية و تتكامل هذه الوسائط م  بعاها 

طريق جهاز الكمبيوتر بدرجة متكن املتعلم من حتقيق األهداف املرغوبة بكفاءة عالية من أجل الوصول إىل املعلومات  البعض عن
  ( 52،ص2001 أبو سامل و فقيه،) ".بأسرع وقت و أقل تكلفة

  :    Tactics التكتيك 
ة ، يف حني يعرف يف اجملال الرياضي عل  يعرف مصطلح اخلطة أو التكتيك يف لغة احلروب بأنه فن احلرب خالل املعرك "   

 ) 41، ص  1999،عبد البصري. "   )أنه فن التحركات أثناء املباراة أو فن إدارة و قيادة املباراة الرياضية
   : -Tactics manager – برنامج    

هو برنامج كمبيوتر حديث يستعمله املدربون كوسيلة مساعدة يف عملية التدريب حيث يساهم يف شرح األدوار التكتيكية       
 الفردية و اجلماعية الدفاعية منها و اجهوومية لالعبني و يسهل جهم فهم هذه األدوار 

 :األداء
ت املتبادلة للقو  الداخلية، وغالبا ما يؤد  بصورة فردية، هو انعكاس لقدرات ودافعية كل فرد ألفال سلوك ممكن نتيوة للتأثريا

وهو نشاط أو سلوك يوصل إىل نتيوة ،  وهو املقياس الذي تقاس به نتائج التعلم، وهو وسيلة للتعبري عن عملية التعلم تعبريا 
 (118: ،ص 1442عبد اخلالق ، )                           .  سلوكيا

  :  األداء التكتيكي
اجلانب النزعوي أو السلوكي للدور ، و هو مبثابة الدرجة اليت يدرك فيها الفريق الرياضي و كل فرد من أفراده  أن املسؤوليات  هو

 ( 444، ص  1998عالوي ،."       )احملددة قد مت القيام هبا أو تنفيذها 
 (21:،ص 1441امساعيل، .  )دة أثناء املباراة مث حتليلهاو هو تلك اعاستوابة اخلططية اليت تنشأ عن إدراك الالعب للمواقف املتعد 

 :مجتمع وعينة البحث 
 : مجتمع البحث

ويتكون جمتم  البحث يف دراستنا من فرق . هو جمموع احلاعات اليت تنطبق عليها خصائص معينة حتدد وفقا ملوضوع الدراسة    
  .األواسط يف البطولة الوطنية احملرتفة الثانية

 :عينة البحث
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و شباب العلمة   أهلي برج بوعريريجو متثلت يف عاع ي  أواسط فريقي (  العمدية )  اختار الباحث العينة بالطريقة القصدية 
مخسة عشرة عاعبا من (10)عاعبا وقد مت تقسيم العينة إىل جمموعتني ، 30: الذين ينشطان يف بطولة القسم الوطين الثاين وعددهم 

فريق  أهلي برج بوعريريج ميثلون اجملموعة التوريبية  طبق عليها الربنامج التكتيكي باستخدام برامج كمبيوتر حديثة ، واألخر  ضابطة 
التدري ي يف امليدان لكن بدون استخدام برامج            مخسة عشرة عاعبا من فريق شباب العلمة  تلقوا نفس الربنامج ( 10)قوامها 

 .  الكمبيوتر 
 :خصائص العينة 

 : التجانس  
: بالتأكد من التوانس بني أفراد كال من  اجملموعة التوريبية و اجملموعة الاابطة   يف ضوء املتغريات التالية   قام الباحث

الذكاء كأحد القدرات العقلية ، القدرات البدنية كالسرعة و الرشاقة و القوة ،  ،" العمر الزمىن، الطول ، الوزن "معدعات النمو 
 .القدم   و اعاداء اجهوومي يف كرة. املهارات األساسية يف كرة القدة كالتمرير و املراقبة ، اجلري بالكرة ، التسديد حنو املرم  

 : تكافؤ أفراد العينة
البحث يف متغريات معدعات النمو ، والذكاء ، القدرات البدنية و املهارات األساسية يف كرة قام الباحث بإجياد التكافؤ بني جمموعيت 

 .القدم  و األداء التكتيكي اجهوومي يف كرة القدم 
 :مجاالت البحث
 و شباب العلمة    ملعب و مقر ناديي  أهلي برج بوعريريج: المجال المكاني
 سنة  14أهلي برج بوعريريج   و شباب العلمة أقل من  عاعبو أواسط :المجال البشري
 .2015/2016موسم  :المجال الزماني

 : متغيرات البحث 
هو املتغري التوري ي، املتغري املراد معرفة تأثريه عل  الظاهرة، هبذا فتطبيق الربنامج التدري ي باستعمال الكمبيوتر يعترب : المتغير المستقل

 .ذه الدراسةمبثابة املتغري املستقل جه
األداء التكتيكي اجهوومي هو املتغري التاب  يف هذه  هو املتغري الناتج من تأثري املتغري التوري ي أي من الربنامج املنفذ،  :المتغير التابع

 .الدراسة
متغرّي واحد فقط يقوم  املتغريات الدخيلة، هي اليت يقوم الباحث بابطها كي عا تؤثر عل  املتغري التاب ، ليرتك :المتغيرات الدخيلة

هبذا فقد قام الباحث بابط متغري السن،، الذكاء ، املهارات األساسية يف كرة القدم ، و . بتغريه لري  مد  تأثريه يف املتغرّي التاب 
 املشرفني عل  فريقي  القدرات البدنية  م  التأكيد عل  تلقي اجملموعتني التوريبية و الاابطة للربنامج التدري ي نفسه بعد موافقة املدربني

أواسط أهلي برج بوعريريج  و  شباب العلمة ، اعاختالف فقط يكون بتلقي اجملموعة التوريبية للحصص النظرية باستعمال احلاسوب  
 .قبل بداية احلصص التكتيكية و أثناء شرح اخلطط التكتيكية و توزي  األدوار  قبل املباريات  و حتليل املباريات املسولة 

      :وات البحث المستخدمةأد 
 :استخدم الباحث األدوات التالية 

 اختبار الذكاء المصور .1
 .اختبار المهارات األساسية في كرة القدم  .2
 .االختبارات البدنية  .3
 .البرنامج التدريبي باستخدام الكمبيوتر  .4
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 .شبكة مالحظة  األداء التكتيكي الهجومي  . .1
 .  Tactics manager 2.4برنامج  .6
  dartfishبرنامج  .7
 .عارض ضوئي   –جهاز كمبيوتر محمول  –كاميرا فيديو : أدوات عرض الحصص التدريبية .8

 :البرنامج التدريبي باستخدام الكمبيوتر  
و   U 14سنة 14قام الباحث و بالتنسيق م  مدريب فريقي أواسط أهلي برج بوعريريج و شباب العلمة ألقل من 

باعاطالع عل  خطة عملهما السنوية بإجراء بعض التعديالت عل  حمتو  احلصص التكتيكية ، و هذا بعد اعاطالع عل  العديد من 
الكتب و املراج  اخلاصة بالتحاري التكتيكي يف كرة القدم و كذلك اعاطالع عل  العديد من األحباث و الدراسات السابقة اليت 

 .و فيما يلي منوذج عن املواقف التكتيكية   .كتيكية و بالرجوع إىل بعض مواق  األنرتنيتتناولت تصميم الربامج الت
 

      
 

 : أسس إعداد البرنامج
   أن يتماش  الربنامج م  خصائص الالعبني و املرحلة العمرية. 
 أن يراع  الربنامج التسلسل املنطقي املنظم يف تطبيق التمارين. 
 الفردية بني الالعبني   ان يراع  الربنامج الفروق. 
  أن يراعي الربنامج توفر اعامكانيات واألدوات واملكان املناسب لتنفيذ الربنامج. 
 أن يراع  يف اختيار التمارين التكتيكية مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب و من البسيط إىل املركب. 

من احملكمني و اخلرباء يف هذا اجملال واشتمل الربنامج عل   وقام الباحث بعد ذلك بعرض املواقف و اجلمل التكتيكية عل  جمموعة
 .مواقف كل أسبوع 3أسبوعا  مبعدل  10موقفا و ومترينا تكتيكيا هووميا، موزعني عل   28

  :شبكة المالحظة
صمم الباحث شبكة املالحظة  ، من خالل الرجوع إىل العديد من اخلرباء يف جمال تدريب  كرة القدم ، و أياا بعد اعاطالع      

 . عل  العديد من الدراسات و األحباث يف هذا اجملال
ق شباب العلمة قبل تنفيذ و مت ملء هذه اعاستمارة بعد تصوير ثالث مباريات  لفريق أهلي برج بوعريريج و ثالث مباريات  لفري
 .الربنامج املسطر و إعادة ملئها بعد  تصوير ثالث مباريات  لكال الفريقني بعد اعانتهاء من تطبيق الربنامج  
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هو برنامج كمبيوتر حديث يستعمله املدربون كوسيلة مساعدة يف عملية التدريب    :-Tactics manager – برنامج  
برسم اجهوومية لالعبني و يسهل جهم فهم هذه األدوار  الدفاعية منها و تكتيكية الفردية و اجلماعيةحيث يساهم يف شرح األدوار ال

 .التمارين و املواقف اخلططية
 : عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى: أوال

 : عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى  - أ
فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس القبلي و القياس البعدي ألفراد اجملموعة التوريبية  تنص الفرضية اجلزئية  األوىل عل  وجود       
، و للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث حبساب قيمة ت بني  التكتيكي اجلماعي اجهوومي لصاحل اعاختبار البعدي األداءيف 

 :حماور ، و النتائج موضحة يف اجلداول التالية    ي و البعدي  لعدة اعاختبار القبل
 :  عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة  -11

يوضح دراسة الفروق بين القياس القبلي و البعدي لعدد التمريرات القصيرة  و الطويلة  للعينة  1: جدول رقم 
 .التجريبية

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

عدد التمريرات  
 القصيرة

 دال 2.21 5.50 2,842 80.33 68.33 ناجحة

 دال 3.20 5.51 3,284 31 41,33 فاشلة

عدد التمريرات  
 الطويلة

 دال 2.21 5.50 2,222 56.66 38.66 ناجحة

 دال 3.25 0.01 3,254 25 38.66 فاشلة

 
نالحظ أن املتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصرية الناجحة يف القياس القبلي  1خالل النتائج املسولة يف اجلدول  رقم  من

وهي أكرب من   2.842، وقيمة ت احملسوبة بني القياسني  تساوي  85.33أما البعدي فيساوي  18.33للموموعة التوريبية يساوي 
 .يدل عل  وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اعاختبار البعدي   ، وهذا ما 2.21قيمة ت اجلدولية  

و نالحظ  كذلك وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي يف عدد التمريرات القصرية الفشلة  لصاحل القياس 
 . 3.284القبلي حيث بلغت قيمة ت 

لصاحل اعاختبار  2.222التوريبية يف  عدد التمريرات الطويلة الناجحة  و بلغت قيمة ت بني اعاختبار القبلي و البعدي للموموعة
 .البعدي  و هي قيمة دالة إحصائيا 

و هذا ما يثبت وجود فروق ذات دعالة إحصائية لصاحل   3.254و بلغت قيمة ت بني القياسني يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 .القياس القبلي 

 : مدة االستحواذ على الكرة  
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 يوضح دراسة الفروق لمدة االستحواذ على الكرة بين القياسين القبلي و البعدي للعينة التجريبية   2: جدول رقم 

نالحظ أن املتوسط احلسايب ملدة اعاستحواذ عل  الكرة يف القياس القبلي للموموعة  2من خالل النتائج املسولة يف اجلدول رقم   
وهي أكرب من   2.414، وقيمة ت احملسوبة بني القياسني  تساوي   01.11أما البعدي فقد بلغت  24.33التوريبية يساوي   
 .ما يدل عل  وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اعاختبار البعدي  ، وهذا  2.21قيمة ت اجلدولية  

 : عدد و نوع الهجمات -3
 يوضح عدد و نوع الهجمات  للقياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية       3:  جدول رقم 

 التقييم المتغير
 النتيجة

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة االحصائية ت الجدولية الداللة

 بعدي قبلي

عدد الهجومات 
 المنظمة

 دال 3.20 5.51 3,101 13 8,33 ناجحة

 غير دال 2.26 0.05 1,11 7,66 10 فاشلة

عدد الهجومات 
 المعاكسة

 دال 2.21 5.50 3,53 5 2,33 ناجحة

 غير دال 2.21 5.50 2,242 1,33 3,66 فاشلة

الهجومات من 
 الجانبين

 دال 3.20 5.51 3,212 9 5 ناجحة
 غير دال 2.21 5.50 5,301 5 5,66 فاشلة

الهجومات من 
 منتصف الملعب

 دال 3.20 5.51 3,031 9 5,66 ناجحة
 غير دال 2.21 5.50 1,42 3,66 8 فاشلة

نالحظ أن املتوسط احلسايب لعدد اجهومات الناجحة يف القياس القبلي للموموعة  2من خالل النتائج املسولة يف اجلدول رقم 
وهي أكرب من قيمة ت اجلدولية    3.10، وقيمة ت احملسوبة بني القياسني  تساوي 13أما البعدي فيساوي   8.33يساوي التوريبية 

 .، وهذا ما يدل عل  وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اعاختبار البعدي  
أما البعدي فيساوي   8.33ساوي املتوسط احلسايب لعدد اجهومات املعاكسة  الناجحة يف القياس القبلي للموموعة التوريبية ي

وهي أكرب من قيمة ت اجلدولية   ، وهذا ما يدل عل  وجود فروق دالة  3.10، وقيمة ت احملسوبة بني القياسني  تساوي 13
و نالحظ  كذلك وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي يف عدد . إحصائيا لصاحل اعاختبار البعدي

و بلغت قيمة املتوسط  3.212الناجحة من اجلانبني األمين و األيسر   لصاحل القياس البعدي  حيث بلغت قيمة ت اجهوومات 
 3.031بالنسبة للقياس البعدي و قيمة ت بينهما تساوي  4بالنسبة للقياس القبلي و    0.11احلسايب لعدد اجهومات من احملور 

كما عاحظ الباحث عدم وجود فروق ذات دعالة إحصائية يف عدد اجهوومات . ني  أي هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني القياس
 .ونوع اجهوومات الفاشلة بني القياسني القبلي و البعدي ألفراد اجملموعة التوريبية 

 : التسديدات و االهداف المسجلة   -14

منطقة  المتغير
 االستحواذ

 ت النتيجة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

مدة 
 دال 2.21 0.05 2,414 56,66 47,33 المجموع االستحواذ
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 يوضح دراسة الفروق لعدد التسديدات و األهداف المسجلة القياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية   4: جدول رقم 

مستوى  ت المحسوبة النتيجة التقييم المتغير
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي قبلي االحصائية

التسديد من داخل 
 منطقة الجزاء

 دال 3.20 5.51 3,212 6 3,33 داخل المرمى
 غير دال 2.21 5.50 5,424 2,66 2 خارج المرمى

التسديد من  خارج 
 منطقة الجزاء

 دال 3.20 5.51 0,551 6,33 3 داخل المرمى
 غير دال 2.21 5.50 5,232 2,66 3 خارج المرمى

 دال 3.20 5.51 3,012 3 5.11 األهداف المسجلة
 

نالحظ أن املتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من داخل منطقة العمليات  يف  2من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم  
، و قيمة ت بني  1و يف القياس البعدي فكان   3.33يساوي  –شباب أهلي برج بو عريريج  –القياس القبلي للموموعة التوريبية 

خارج  –تدل عل  وجود فروق  دالة إحصائيا لصاحل القياس البعدي ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة   3.212القياسني  اليت بلغت 
و هي أقل من قيمة ت اجلدولية   5.424ت احملسوبة  تساوي فال توجد فروق بني القياسني القبلي و البعدي ألن قيمة  –املرم  
 .   5.50عند مستو  الدعالة  2.21

 –نالحظ كذلك أن املتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من خارج  منطقة العمليات  يف القياس القبلي للموموعة التوريبية 
تدل  0.551، و قيمة ت بني القياسني  اليت بلغت  1.33فكان  أما  يف القياس البعدي 3يساوي  –شباب أهلي برج بو عريريج 

فال  –خارج املرم   –عل  وجود فروق  دالة إحصائيا لصاحل القياس البعدي ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة من خارج منطقة اجلزاء  
عند  2.21من قيمة ت اجلدولية و هي أقل   5.232توجد فروق بني القياسني القبلي و البعدي ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي 

 .   5.50مستو  الدعالة 
أما فيما   5.11للموموعة التوريبية بلغ  –القياس القبلي  –املتوسط احلسايب لعدد األهداف املسولة يف املباريات الثالث األوىل 

ت احملسوبة  بينهما  تساوي  أهداف ، و قيمة 3للموموعة ذاهتا فقد بلغ   –القياس البعدي  –خيص الثالث مباريات األخرية 
، إذن توجد فروق  ذات دعالة إحصائية بني القياسني  5.51و هي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية عند مستو  الدعالة   3.012

 .القبلي و البعدي 
 : و عدد حاالت تبادل المراكز -من اليمين لليسار و العكس –تغيير جهة الهجوم  -11

 مرات  تغيير جهة الهجوم و حاالت تبادل المراكز للقياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية  يوضح قيمة عدد 1: جدول رقم 

 التقييم المتغير
 النتيجة

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

عدد مرات تغيير جهة 
 الهجوم 

 دال 2.48 5.551 1,422 7,66 2,66 ناجحة
 غير دال 2.21 5.50 5,451 2,66 3,33 فاشلة

عدد حاالت تبادل 
 المراكز 

 دال 2.21 5.50 2,488 9 2.33 ناجحة
 غير دال 2.21 5.50 5,811 3 2 فاشلة
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نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي للموموعة التوريبية  يف  0من خالل قراءتنا  لنتائج اجلدول رقم  
و هي أكرب من  1.42املرات  الناجحة يف تغيري اجهوومات من اجلهة اليمىن إىل اليسر  و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت عدد 

 . 5.551عند مستو  الدعالة  2.48قيمة ت اجلدولية و اليت تساوي 
و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي للموموعة التوريبية  يف عدد املرات  الفاشلة يف تغيري    

و هي أصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت  5.451اجهوومات من اجلهة اليمىن إىل اليسر  و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 
 . 5.50عالة عند مستو  الد 2.21تساوي 

أما يف متغري عدد حاعات تبادل املراكز و التقاطعات الناجحة بني أفراد اجملموعة التوريبية فقد بلغ املتوسط احلسايب للقياس القبلي 
و هي أكرب من قيمة ت اجلدولية أي هناك فروق دالة إحصائيا   2.488للقياس البعدي ، و قيمة ت احملسوبة هي   4و  2.33

 . بني القياسني 
عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي للموموعة التوريبية  يف عدد املرات  الفاشلة يف حاعات  و نالحظ

عند  2.21و هي أصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت تساوي  5.811تبادل املراكز و التقاطعات ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 
.   5.50مستو  الدعالة    

 : حاالت التسلل6
 .   يوضح عدد حاالت التسلل للقياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية    6: جدول رقم 

 المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 بعدي  قبلي االحصائية

 دال 3.20 5.51 3,012 1,66 4 التسلل
 

الباحث و جود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي  لصاحل من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السابق عاحظ 
 3.20يف حني أن ت اجلدولية تساوي   3.012اعاختبار القبلي  يف عدد مرات الوقوع يف فخ التسلل ألن قيمة ت املقروءة بلغت 

 .فقط   1.11فيساوي أما البعدي  2، و املتوسط احلسايب للقياس القبلي يساوي  5.51عند مستو  الدعالة 
 :تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى-ب

من خالل العرض السابق للنتائج املتعلقة بالفرضية اجلزئية اخلامسة توصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسات      
التكتيكي اجهوومي اجلماعي لصاحل اعاختبارات البعدية ،  القبلية و القياسات البعدية للموموعة التوريبية  يف مجي  حماور األداء

توضح التطور احلاصل يف عدد التمريرات القصرية و الطويلة الناجحة ، حيث ركز الباحث يف برناجمه عل    1م ونتائج اجلدول رق
داء التمرير الصحيح ألاملواقف اليت تتيح توصيل الكرة إىل الزميل يف أحسن الظروف و التموق  اجليد من أجل إتاحة الفرصة للزميل 

 صقبل بداية احلص  Tactics Managerارين التدريبية بواسطة برنامج الكمبيوتر و إعطائه أكثر من حل ، و هذا بعرض التم
التدريبية مث مناقشتها و حتليلها م  الالعبني ، و ركز الباحث يف برناجمه عل   احتواء كل احلصص التدريبية عل  مواقف و متارين 

 .ن الزميل لتسهيل مهامه خاصة بالتمرير القصري و الطويل و كيفية التموق  اجليد لطلب الكرة م
كما يفسر الباحث التحسن يف نتائج جمموعة البحث التوريبية يف عدد التمريرات الطويلة و القصرية الناجحة بالربنامج اخلاص 

  . حيث أن  بعد كل مباراة  نناقش األخطاء املرتكبة يف عملية التمرير و نوضح احللول املمكنة  – Dartfish –بتحليل املباريات 
دقيقة يف  24,33حتسن متوسط مدة امتالك الكرة  من  2و انعكس هذا التحسن عل  نسبة امتالك الكرة، فحسب اجلدول     

دقيقة يف الثالث مباريات اليت أجري فيها القياس البعدي ، فالربنامج التدري ي احتو  عل   01.11املباريات الثالث األوىل  إىل 
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و اعاحتفاظ بالكرة أطول مدة ممكنة و انتقاجها بني الالعبني و بني التوزي  الصحيح يف امليدان  كانالكثري من املواقف اليت هدفها  
اخلطوط الثالثة  بشكل صحيح دون ضياعها ، و حتليل املباريات املسولة مكن الباحث من التطرق إىل مواق  الالعبني و املسافات 

 . إعطائه أكثر من حل املناسبة بني اخلطوط و كيفية مساعدة حامل الكرة و
توصل الباحث إىل حتسن كبري من طرف اجملموعة التوريبية يف القياس البعدي يف عدد اجهومات املنظمة و  3يف اجلدول رقم  

حيث حتتوي احلصص املعاكسة سواء من احملور أو من األطراف و يعزو الباحث هذا التحسن إىل  تعرضهم لربنامج تدريبيي متكامل 
عل  متارين و مواقف تكتيكية هدفها بناء اللعب من اخللف و اعانتقال بشكل منظم  إىل اجهووم مبشاركة عاع ي اخلطوط التدريبية 

الثالثة ، تسبق بشرح تفصيلي عن اجهدف من التمرين و دور كل عاعب م  توضيح التنقالت و األدوار  باستعمال برنامج الكمبيوتر  
Tactics Manager    صور واضحة للتمرين أين يتم عرض. 

و ركز الباحث عل  التنوي  يف اجهوومات بني املنظمة و املعاكسة و اجهوومات من احملور و من األطراف ، و من بني التمارين اليت  
                 48- 46 -40-15- 47-43-39-31-6 -36-21-16رقم : حققت هذا اجهدف هي 

من احملور أو األطراف من بني أهم النقاط املدرجة ضمن  –و كذا جهتها    -معاكسة  منظمة أو –و تعترب نوعية اجهوومات     
 .برنامج حتليل مباريات فريق أهلي برج بوعريريج بواسطة برنامج الدارت فيش اليت ركز عليها الباحث بعد كل مباراة  

طرف  فريق أهلي  برج بو عريريج كان  و انعكس هذا العمل عل  األهداف املسولة ، حيث أن متوسط األهداف املسولة من
أهداف يف الثالث مباريات اخلاصة بالقياس البعدي ،  3يف املباريات الثالث اخلاصة بالقياس القبلي يف حني  وصل إىل   5.11

عي  ، و فالربنامج التدري ي املتب   حسن من مستو  الالعبني من ناحية التفكري التكتيكي و اعاداء التكتيكي  اجهوومي اجلما
أكسبهم القدرة عل  اختاذ القرارات املناسبة و اختيار أنسب احللول للوصول ملرم  املنافس و التصور الصحيح للومل التكتيكية قبل 
تطبيقها ، م  التأكيد عل  عدم الوقوع يف نفس األخطاء  بعد مشاهدة املباريات املصورة و حتليل مراحل اللعب  باستعمال برنامج 

 .  الدارت فيش
أثبتت النتائج السابقة حتسن اجملموعة التوريبية  يف عدد املرات اليت غريوا فيها جهة اجهووم بشكل ناجح ، و يفسر الباحث هذا     

التحسن بالتمارين و املواقف اليت اختارها حيث  تتامن كيفية بناء اجهووم من جهة مث تغيريه للوهة األخر  هبدف إجياد الثغرة 
، أين مت عرضهم بواسطة  43-42-38-27-23-12-11تغالل الفراغات كما  هو مبني يف التمرين رقم املناسبة و اس

جهاز العارض الاوئي  متبوعا بالشرح الكايف ، كما مت التطرق جهذه النقطة عند حتليل بعض املباريات املسولة  أين استعرض 
 .اجهووم فيها  الباحث احلاعات اليت كان من املفروض عل  الالعبني تغيري جهة

كما حتسنت نتائج اجملموعة التوريبية يف عدد حاعات تبادل املراكز ، اليت متكن من كسب الفراغات و زعزعة دفاع املنافس و 
 .التخلص من الرقابة  

اعات التسلل  كما تامن الربنامج التدري ي التكتيكي عل  بعض التمارين التكتيكية اليت من خالجها يتونب الفريق الوقوع يف ح      
كما قام الباحث بعرض مجي  اجهومات اليت و ق  فيها الالعبون  يف حاعات التسلل يف كل املباريات   46-13مترين رقم  -

 .بواسطة الكمبيوتر و ناقش معهم كيفية جتنبها 
 :عرض و تحليل و تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية: ثانيا
 :بالفرضية الجزئية الثانية  عرض النتائج المتعلقة - أ

اجهوومي اجلماعي يف القياسات وجود  فروق ذات دعالة إحصائية يف األداء التكتيكي تنص الفرضية اجلزئية السادسة عل  
بني اجملموعة التوريبية  و اجملموعة الاابطة لصاحل اجملموعة التوريبية ، و للتحقق من صحتها  قام الباحث حبساب قيمة ت ،  البعدية

 : و النتائج مسولة يف اجلداول التالية 
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 :  عدد التمريرات القصيرة  و الطويلة  -1
 الطويلة بين القياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطةيوضح دراسة الفروق في عدد التمريرات القصيرة و  7: جدول رقم 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

عدد التمريرات  
 القصيرة

 دال 3.20 5.51 3,414 14.11 85.33 ناجحة
 غير دال 2.21 5.50 5,143 35 31 فاشلة

التمريرات   عدد
 الطويلة

 دال 3.20 5.51 3,320 40 56.66 ناجحة
 دال 3.20 5.51 3,211 16,33 7,33 فاشلة

أما يف القياس  14.11املتوسط احلسايب لعدد التمريرات القصرية الناجحة يف القياس البعدي للموموعة الاابطة يساوي      
وهي أكرب من قيمة ت    3.414، وقيمة ت احملسوبة بني القياسني  تساوي  85.33البعدي للموموعة التوريبية فيساوي 

 روق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التوريبية   ، وهذا ما يدل عل  وجود ف 3.20اجلدولية  
و نالحظ  عدم وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياسني البعديني للموموعتني التوريبية و الاابطة يف عدد التمريرات 

 .5.143القصرية الفاشلة  حيث بلغت قيمة ت 
وهذا   3.320الاابطة يف  عدد التمريرات الطويلة الناجحة  و بلغت قيمة ت بني اعاختبارين البعديني للموموعتني التوريبية و
 ما يثبت و جود فروق دالة إحصائيا  لصاحل اجملموعة التوريبية   

و هذا ما يثبت وجود فروق ذات دعالة إحصائية لصاحل   3.211و بلغت قيمة ت بني القياسني يف التمريرات الطويلة الفاشلة  
 .اجملموعة الاابطة  

 : مدة االستحواذ على الكرة  -2
 .يوضح دراسة الفروق في مدة االستحواذ على الكرة بين القياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطة     8: جدول رقم 

مستوى  ت المحسوبة النتيجة المتغير
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 مدة  االستحواذ على الكرة
 ضابطة تجريبية

 دال 3.20 5.51 2,220 48,33 56,66

نالحظ أن املتوسط احلسايب ملدة اعاستحواذ عل  الكرة  يف القياس البعدي للموموعة  8من خالل النتائج املسولة يف اجلدول رقم  
، وقيمة ت احملسوبة بني القياسني    28.33أما يف القياس البعدي للموموعة الاابطة  فقد بلغ  01.11التوريبية يساوي   

 ، وهذا ما يدل عل  وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التوريبية    3.20ة ت اجلدولية  وهي أكرب من قيم 2.220تساوي 
 : عدد و نوع الهجمات -3

 يوضح دراسة الفروق في عدد ونوع الهجمات للقياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطة    9: جدول رقم 

 التقييم المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 ت
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

عدد الهجومات 
 المنظمة

 دال 3.20 5.51 3,124 11,33 13 ناجحة

 غير دال 2.21 5.50 5,131 9,33 7,66 فاشلة
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عدد الهجومات 
 المعاكسة

 دال 2.21 5.50 3,142 2 5 ناجحة

 غير دال 2.21 5.50 1,212 2,66 1,33 فاشلة

الهجومات من 
 الجانبين

 دال 3.20 5.51 3,283 5,33 9 ناجحة

 غير دال 2.21 5.50 5,143 4,66 5 فاشلة

الهجومات من 
 منتصف الملعب

 دال 3.20 5.51 2,33 4 9 ناجحة

 غير دال 2.21 5.50 1,122 7,33 3,66 فاشلة
نالحظ أن املتوسط احلسايب لعدد اجهومات  الناجحة يف القياس البعدي   4من خالل النتائج املسولة يف اجلدول  رقم       

أما املتوسط احلسايب لعدد اجهومات  الناجحة يف القياس البعدي للموموعة الاابطة    فيساوي    13للموموعة التوريبية يساوي 
وهي أكرب من قيمة ت اجلدولية   ، وهذا ما يدل عل  وجود فروق   3.124القياسني  تساوي  ، وقيمة ت احملسوبة بني 11.33

 .دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التوريبية   
أما القياس  البعدي   0املتوسط احلسايب لعدد اجهومات املعاكسة  الناجحة يف القياس البعدي للموموعة التوريبية يساوي 

وهي أكرب من قيمة ت اجلدولية    3.142، وقيمة ت احملسوبة بني القياسني  تساوي 2للمتغري نفسه  فيساوي للموموعة الاابطة 
 .، وهذا ما يدل عل  وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التوريبية 

بطة  يف عدد اجهوومات و نالحظ  كذلك وجود فروق ذات دعالة إحصائية بني القياسني البعديني للموموعتني التوريبية و الاا
و بلغت قيمة املتوسط احلسايب  3.283الناجحة من اجلانبني األمين و األيسر   لصاحل اجملموعة التوريبية   حيث بلغت قيمة ت 

بالنسبة للموموعة الاابطة  و قيمة ت  2بالنسبة للقياس البعدي للموموعة التوريبية  و بلغ    0.11لعدد اجهومات من احملور 
كما عاحظ الباحث عدم وجود فروق ذات دعالة . ،   أي هناك فروق ذات دعالة إحصائية بني القياسني   2.33ا تساوي بينهم

 .إحصائية يف عدد اجهوومات ونوع اجهوومات الفاشلة بني القياسني البعديني  ألفراد اجملموعة التوريبية و الاابطة  
 : التسديدات و األهداف المسجلة  -14

يوضح دراسة الفروق في كل من عدد التسديدات و األهداف المسجلة للقياس البعدي للعينة     11:   جدول رقم 
 التجريبية و الضابطة

 التقييم المتغير
 النتيجة

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

التسديد من داخل 
 منطقة الجزاء

 دال 2.21 5.50 3,548 3 7 داخل المرمى
 غير دال 2.21 5.50 1,512 1,66 2,66 خارج المرمى

التسديد من  خارج 
 منطقة الجزاء

 دال 3.20 5.51 3,244 4 6,33 داخل المرمى

 غير دال 2.21 5.50 5,210 2,33 2,66 خارج المرمى

 دال 2.21 5.50 3,552 1,66 3 األهداف المسجلة
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نالحظ أن املتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من داخل منطقة العمليات  يف    15من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم
املتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من و    4يساوي  –شباب أهلي برج بو عريريج  –القياس البعدي للموموعة التوريبية 

، و قيمة ت بني القياسني  اليت بلغت  3فكان   -شباب العلمة –القياس البعدي للموموعة الاابطة داخل منطقة العمليات  يف 
فال توجد  –خارج املرم   –تدل عل  وجود فروق  دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التوريبية  ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة   3.548

عند مستو   2.21و هي أقل من قيمة ت اجلدولية  1.512فروق بني القياسني القبلي و البعدي ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي 
 .   5.50الدعالة   

نالحظ كذلك أن املتوسط احلسايب لعدد التسديدات الناجحة من خارج  منطقة العمليات  يف القياس البعدي  للموموعة    
، و قيمة ت بني القياسني  اليت بلغت  2و فيما خيص اجملموعة الاابطة فاملتوسط احلسايب بلغت قيمته    1.33يساوي التوريبية 
من خارج   –خارج املرم   –تدل عل  وجود فروق  دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التوريبية  ، بالنسبة للتسديدات الفاشلة 3.244

و   5.210قياسني البعديني للموموعتني التوريبية و الاابطة  ألن قيمة ت احملسوبة  تساوي منطقة اجلزاء  فال توجد فروق بني ال
 .   5.50  عند مستو  الدعالة  2.21هي أقل من قيمة ت اجلدولية 

اف  أما أهد 3املتوسط احلسايب لعدد األهداف املسولة يف املباريات الثالث اخلاصة  بالقياس البعدي  للموموعة التوريبية بلغ    
، و قيمة ت احملسوبة  بينهما    1.11للموموعة الاابطة فقد بلغ   –القياس البعدي  –فيما خيص الثالث مباريات األخرية 

، إذن توجد فروق  ذات دعالة إحصائية بني   5.50و هي قيمة أكرب من قيمة ت اجلدولية عند مستو  الدعالة   3.552تساوي 
 .بطة لصاحل اجملموعة التوريبية اجملموعتني التوريبية و الاا

 : و عدد حاالت تبادل المراكز  -من اليمين لليسار و العكس –تغيير جهة الهجوم  1
يوضح دراسة الفروق في عدد مرات تغيير  جهة الهجوم و عدد حاالت تبادل المراكز بين القياس البعدي   11: جدول رقم 

 .للعينة التجريبية و الضابطة 

 يمالتقي المتغير
ت  النتيجة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

عدد مرات تغيير جهة 
 الهجوم

 دال 3.20 5.51 0,244 4 7,66 ناجحة

 غير دال 2.21 5.50 5,441 2 2,66 فاشلة

عدد حاالت تبادل 
 المراكز

 دال 3.20 5.51 3,243 4 9 ناجحة

 غير دال 2.21 5.50 5,283 2,66 3 فاشلة

نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني البعديني للموموعتني التوريبية و   11من خالل قراءتنا  لنتائج اجلدول رقم      
  0.244الاابطة   يف عدد املرات  الناجحة يف تغيري اجهوومات من اجلهة اليمىن إىل اليسر  و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 

 . 5.51عند مستو  الدعالة   3.20اجلدولية و اليت تساوي  و هي أكرب من قيمة ت
و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني البعديني  للموموعتني التوريبية و الاابطة  يف عدد املرات  الفاشلة يف       

و هي أصغر من قيمة ت اجلدولية و  5.441تغيري اجهوومات من اجلهة اليمىن إىل اليسر  و العكس ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 
 . 5.50عند مستو  الدعالة  2.21اليت تساوي 
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أما يف متغري عدد حاعات تبادل املراكز و التقاطعات الناجحة بني أفراد اجملموعتني  التوريبية و الاابطة  فقد بلغ املتوسط     
و   3.243للقياس البعدي للموموعة الاابطة ، و قيمة ت احملسوبة هي   2و  4احلسايب للقياس البعدي للموموعة التوريبية  

 . ية أي هناك فروق دالة إحصائيا بني القياسني هي أكرب من قيمة ت اجلدول
و نالحظ عدم  وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني البعديني للموموعتني التوريبية  و الاابطة  يف عدد املرات  الفاشلة يف 

 2.21و اليت تساوي و هي أصغر من قيمة ت اجلدولية   5.283حاعات تبادل املراكز و التقاطعات ألن قيمة ت احملسوبة  بلغت 
5.50عند مستو  الدعالة   

 : حاالت التسلل 6
 يوضح دراسة الفروق في عدد حاالت التسلل بين القياس البعدي للعينة التجريبية و الضابطة    12: جدول رقم  

 
 
 
 
من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السابق عاحظ الباحث و جود فروق دالة إحصائيا بني القياسني البعديني للموموعتني     

يف حني    4.520التوريبية و الاابطة  يف عدد مرات الوقوع يف فخ التسلل لصاحل اجملموعة الاابطة  ألن قيمة ت املقروءة بلغت 
و املتوسط احلسايب للقياس البعدي للموموعة الاابطة  يساوي .  5.551عند مستو  الدعالة  2.48أن ت اجلدولية تساوي 

 .  1.11أما املتوسط احلسايب  للقياس البعدي للموموعة التوريبية  فيساوي   2.11
 :ب تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية 

بالفرضية اجلزئية الثانية توصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعة من خالل العرض السابق للنتائج املتعلقة         
التكتيكي اجهوومي اجلماعي لصاحل اعاختبارات البعدية ،  التوريبية و اجملموعة الاابطة يف القياسات البعدية يف مجي  حماور األداء

لة إحصائيا بني اجملموعتني يف القياسني البعديني يف احملاور تؤكد عل  وجود فروق دا   12-11-15-4-8-4ونتائج اجلداول رقم 
 : التالية 

 .نسبة اعاستحواذ عل  الكرة    .عدد التمريرات القصرية  و الطويلة  
 .عدد اجهومات  املنظمة  واملعاكسة و جهة اجهووم   

و عدد حاعات . -مني لليسار و العكسمن الي –عدد مرات تغيري جهة اجهووم  .  عدد التسديدات  و األهداف املسولة   
 .عدد حاعات التسلل  .تبادل املراكز

أهلي برج  –يفسر الباحث هذه الفروق بالربنامج التدري ي التكتيكي مبساعدة جهاز الكمبيوتر الذي رافق عاع ي اجملموعة التوريبية 
با عاديا يف التدريب دون استعمال برامج الكمبيوتر ، رغم أسبوعا   ، بينما اتب  أفراد اجملموعة الاابطة أسلو  10طيلة   -بوعريريج 

 .هم لنفس احلصص التطبيقية يف امليدان ئأدا
إن استخدام أسلوب عرض التمارين بالصور الثابتة و املتحركة و مشاهدة و حتليل أداء الالعبني يف املباريات  يساعد عل  ترتيب    

ا أن هذا اعاسلوب يساعد الالعب  عل  التحليل العقلي للمواقف التكتيكية  مما يسهل املادة العلمية يف الذاكرة بطريقة معينة كم
(   م1440: )عملية اسرتجاع وتذكر املعلومات املعرفية أو احلركية مرة أخر  عند احلاجة اليها أثناء املباريات ، و تشري رمي حممد حمسن 

"   Dennisدنيس" ية قدراته ومساعدته عل  حتسني أدائه  احلركي  كما يشري أن  الوسائل املرئية تعمل عل  حتسني فهم املتعلم وتنم

 المتغير
 النتيجة

 ت المحسوبة
مستوى 
 الداللة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ضابطة تجريبية االحصائية

 دال 2.48 5.551 4,520 2,66 1,66 التسلل
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عل  ان تقدمي املادة التعليمية يف شكل مرئي يفوق أي شرح لفظي حول النواحي املعرفية املتصلة املادة التعليمية ، وأن ( 1484)
  .إجيابية التصميم اجليد للمادة التعليمية جيعل اجتاه املتعلم حنو هذه املادة أكثر

للبرنامج التدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر أثر إيجابي على األداء و من هنا نؤكد عل  حتقق الفرضية العامة اليت تنص عل  أن 
 .التكتيكي الهجومي لالعبي كرة القدم  

رات إن استعمال الربامج احلديثة يوضح حتركات الالعبني بشكل جيد و متكن املدرب من رسم مسا :خاتمة 
الالعبني و حتديد أماكنهم بشكل واضح و فعال، وجتعل هذه الوسيلة الالعبني مركزين جيدا و تلفت انتباههم ، و تسهل من 

 .فهمهم ألدوارهم التكتيكية  
فاستخدام أسلوب عرض التمارين بالصور الثابتة و املتحركة و مشاهدة و حتليل أداء الالعبني يف املباريات  يساعد   

يب املادة العلمية يف الذاكرة بطريقة معينة كما أن هذا اعاسلوب يساعد الالعب  عل  التحليل العقلي للمواقف عل  ترت
التكتيكية  مما يسهل عملية اسرتجاع وتذكر املعلومات املعرفية أو احلركية مرة أخر  عند احلاجة اليها أثناء املباريات ،و الوسائل 

علم وتنمية قدراته ومساعدته عل  حتسني أدائه  احلركي و تقدمي املادة التعليمية يف شكل مرئي املرئية تعمل عل  حتسني فهم املت
يفوق أي شرح لفظي حول النواحي املعرفية املتصلة املادة التعليمية ، وأن التصميم اجليد للمادة التعليمية جيعل اجتاه املتعلم حنو 

 .هذه املادة أكثر إجيابية 
 :التوصيات 

  باستخدام التكنولوجيا احلديثة جيب عل  املدربني املشاركة يف الدورات التكوينية و امللتقيات العلمية خاصة املتعلقة
 .يف التدريب الرياضي

 عل  املدربني اجلزائريني اعاستعانة بالتكنولوجيا احلديثة لتوصيل املعلومات اخلططية لالعبني بأحسن الطرق. 
  اخلطط املنتهوة و األدوار اخلاصة بكل عاعب و إقناعهم بطريقة ذكية لتقبل األدوار إشراك الالعبني يف مناقشة

 .التكتيكية املوكلة إليهم
  عل  رؤساء الفرق ختصيص قاعات جمهزة مبختلف الوسائل السمعية البصرية ، و اقتناء بعض   برامج الكمبيوتر

 .التكتيكية و شرحهااحلديثة املتطورة اليت تساعد املدرب عل  توزي  األدوار 
  إنشاء خمابر حبث عل  مستو  معاهد الرتبية البدنية و الرياضية ، هتتم مبوضوع التكنولوجيا      احلديثة و دورها

 . يف تطوير الرياضة  بالتنسيق م  خمابر يف اعاعالم األيل 
  إجراء دراسات مشاهبة تتطرق للتفكري التكتيكي الدفاعي يف كرة القدم. 

  :مراجع ال
 .   1441، املكتبة األكادميية ، القاهرة ، مصر ،  1أسس بناء كرة القدم الشاملة ، ط: إبراهيم شعالن و عمرو أبو اجملد  -51
د مصطف  حسن الباهي ، طرق البحث العلمي و التحليل اإلحصائي يف اجملاعات الرتبوية و .إخالص حممد عبد احلفيظ و  -52

 2552النشر ، القاهرة ،  ،مركز الكتاب و 1الرياضية ، ط
أثر استخدام احلاسوب يف تعلم مهارة التمرير من األعل  لألمام يف الكرة الطائرة ، رسالة ماجستري ، جامعة : رائد سليمان هنية -53

 .  2551الريموك ، إربد األردن ، 
 ( رتجم للفرنسية عن األملانية م) ،  1485أسلوب تعليم خطط اللعب يف كرة القدم ، موسكو ، :     Choutkaشوتكا  -52
 .1448، مركز الكتاب ، للنشر، القاهرة، 1موسوعة اعاختبارات النفسية للرياضيني ،ط: حممد حسن عالوي -50
 .اإلعداد الذهين و تطوير التفكري اخلططي لالع ي كرة القدم، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر : حممد علي و ممدوح حممدي -51
استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ، مكتبة الشقري ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، :   بن عبد العزيز املوس  عبد اهلل -54

2551 . 
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في فئة تحت ( قوة، سرعة، مرونة)تأثير برنامج تدريبي مقترح في مرحلة التحضير البدني الخاص على بعض القدرات البدنية
ائرةفي الكرة الط" أشبال"سنة  17  

-دراسة مقارنة-  
– أ/ ابراهيمي اسامة محمد        سنة ثانية دكتوراه تدريب رياضي          جامعة امحمد بوقرة -بومرداس  
 الجزائر3 أ/فرج فطيمة                               سنة ثانية دكتوراه التحضير البدني للرياضيين جامعة -

 أ/بن الطاهر اسماعيل                    سنة ثانية دكتوراه تدريب رياضي           جامعة امحمد بوقرة -بومرداس
  :ملخص 

يهدف التدريب الرياضي إيل حتسني وتطوير القدرات البدنية، ورف  الكفاءة الوظيفية لألجهزة الداخلية إلحداث بعض اعاستوابات 
املنتظمة مما يزيد من قدرة العداء علي حتمل متطلبات التدريب وبالتايل اعارتقاء باملستو ، نتيوة لعملية التكيف الفسيولوجية للتدريب 

  .اليت حتدث ألجهزة اجلسم املختلفة
غري أن ما يقف اليوم عائقا يف طريق املدربني هو مشكلة التخطيط الرياضي، خاصة يف املستويات الرياضية العالية، حيث أن هذا 

  .األخري ما زال مرتبطا وحصرا يف خربة واسرتاتيوية بعض املدربني
ورياضة كرة الطائرة  تسري فيها مواقف اللعب عل  وتريات خمتلفة وذلك نتيوة لتعدد مواقف اللعب املختلفة وهذا يتطلب مستو  

  .عايل من األداء
ختطيط مبين عل  أسس علمية يف جمال التدريب احلديث،  من الصعب اليوم الوصول بالرياضي للمستويات العليا، اذامل يتم وفق

ويكون هذا بداية من عملية اعانتقاء من خالل اختيار احسن الالعبني ومسايرهتم خالل مراحل التكوين والتدريب وكذا إعداد الربامج 
الرياضيني إىل املستو  العايلالتدريبية وصوعا إىل اإلمكانيات املادية والبشرية وتذليل كل الصعوبات اليت تعرتض الوصول ب .  

يف الكرة الطائرة من الواجبات الصعبة نظرا للكثري من العوامل ( سرعة، قوة، مرونة)والتخطيط لتدريب القدرات البدنية اخلاصة 
التدريبية، وكذلك نسبة املتداخلة واملؤثرة ، وكيفية التنسيق بينها وبني الربنامج التدري ي من حيث احلوم والشدة وترتيبها خالل اجلرعة 

الرتكيز عل  العناصر األخر  املرتبطة هبا خالل املوسم التدري ي يف التحاري البدين  واألداء املهار  والتحكم باإلضافة إىل األداء 
 .التكتيكي لد  اعاشبال

 ( فئة اعاشبال.الكرة الطائرة.الصفات البدنية.الربنامج التدري ي ) :الكلمات المفتاحية
Abstract: The training aims to improve the capacity development and sports center, and the 

functional efficiency of internal devices events of some physiological responses to regular training, 
which increases the ability of the hostility to bear the training requirements and thus the upgrading, 

as a result of the adjustment process of various body organs . 
But what stands today an obstacle in the way sports trainers is planning problem, especially in the 

high levels of sports, where the latter is still linked to the exclusively in the expertise and strategy of 
some of the instructors . 

Sports Volleyball where the positions of playing on situational and different as a result of the 
multiplicity of the positions of the different play this requires a high level of performance. 

It is very difficult today to reach higher levels, could be according to the planning based on 
scientific principles in the field of modern training, this would be the beginning of the selection 

process through the selection of the best players in the formative stages and training as well as the 
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preparation of training programs and access to the material and human resources to overcome all 
the difficulties of access to high level athletes. 

And planning capacity training center (speed, strength, and flexibility in the volleyball of difficult 
duties because of many interrelated factors and influences, and how the coordination between the 

training program in terms of size and intensity of the disposition during the training dose, as well as 
the focus on the other elements associated with it during the season training program in 

preparation for the physical and performance skilled and control as well as the tactical performance 
of the Cubs. 

:مقدمة  
خطوة كبرية لألمام وهذا ما تؤكده األرقام الكبرية احملطمة يوم بعد يوم، يعترب املستو  الرياضي يف خمتلف الرياضات املعروفة قد حقق 

واليت كان حتطيمها حلما يداعب خيال القائمني عل  اجملال الرياضي، ويرج  الفال يف هذا التطور العلمي الكبري يف طرق التدريب 
وم األخر ، واليت جيب عل  املدرب أن يتعامل معها لتحسني واعداد الالعبني الذي يستند إىل احلقائق العلمية اليت قدمتها خمتلف العل

  .العملية التدريبية يوفر اقتصادية اجلهد وأمال والوقت لتحقيق متغريات التدريب
ورياضة كرة الطائرة من بني هاته الرياضات اليت يهدف القائمون عليها بالوصول بفرقهم إىل أعل  املستويات، من خالل الوصول إىل 

املتكامل من مجي  اجلوانب، هذا اإلعداد الذي عابد له من طرق وأساليب ووسائل مدروسة يتم التخطيط جها سلفا عن طريق  اإلعداد
  .خمتصني، مدربني وهيئة مشرفة

اعاساسي  وميثل اعاعداد البدين القاعدة اعاساسية اليت تبىن عليها عمليات اتقان واجناز املستويات العليا يف اعاداء الفين وهو املدخل
  .للوصول بالالعب اىل أعل  املستويات الرياضية املطلوبة و يأيت ذلك من خالل تطوير مستو  اللياقة البدنية والوظيفية لالعب
فاإلعداد البدين اخلاص لالعب الشاب يف كرة الطائرة من أهم الدعامات العملية التدريبية اليت يق  عليها عبئ التكوين وتشكيل 

.)ملمارسة لعبة متكافئة ومتكاملة وتنمية الالعب (2553 أبو العال امحد   
فلالعب الذي يعد مهارياً وخططيًا دون اعداده بدنيا يصبح من الصعب عليه اعاستمرار يف اعاداء والتحمل عبء املباريات وبالتايل 

  .يفقد كل من اعاعداد املهاري و اخلططي قيمته
من أهم العناصر املكونة للياقة البدنية وكذا من أهم املتطلبات البدينة ملختلف الرياضات وكما هو معلوم إن السرعة القوة واملرونة 

)اجلماعية  ، ومما عا شك فيه أن مستو  هذه العناصر خيتلف من عاعب آلخر ومن (ككرة القدم وكرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة
يف الرياضة اجلماعية املمارسة، ونوعية التحاري إضافة إىل مدة  رياضة ألخر  حيث يرتف  و ينخفض وذلك راج  إىل مركز اللعب

  .التحاري، وكذا العوامل الوراثية
وتعترب فئة األشبال من اصعب املراحل العمرية اليت مير هبا الالعب الشاب حيث تطرأ اىل الكثري من التغريات عقلية وجسمية إذ تنفرد 

 واحلل(2511بسطويسي امحد) افق العالي العص ي، باإلضافة إىل النمو اعانفعايل والتخيلخباصية النمو السري  غري املنظم وقلة التو 
ملستمر إن املتتبعني للرياضة يف اجلزائر يالحظن اعاداء املنخفض واملتوسط للكرة الطائرة مقارنة بالدول اعافريقية والعاملية وهذا الرتاج  ا

العمرية الصغر  وخاصة يف الفئات العمرية الصغر راج  لعدم لالستعداد البدين اجليد يف املراحل  .  
وتتميز لعبة الكرة الطائرة بعدة مميزات منها كثرة واختالف املهارات األساسية فيها مقارنة باأللعاب األخر  حبيث تتطلب سرعة كبرية 

ملستو  عايل من الياقة البدنية واملهارية ودقة عالية يف تنفيذها من أجل التفوق عل  اخلصم، كما تتميز بتعدد خطط لعبها و تطلبها 
  .والتكتيكية لتطبيقها

من كل هذا اردنا ربط عملية التخطيط بعملية اعاعداد البدين اخلاص يف التدريب الرياضي يف كرة الطائرة وخصصننا دراستنا عل  فئة 
(اعاشبال)سنة  14حتت    
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  :ومما سبق نطرح السؤال التايل
لد  فئة ( قوة، سرعة، مرونة)هل يؤثر الربنامج التدري ي يف مرحلة التحاري البدين اخلاص عل  القدرات البدنية للعبة الكرة الطائرة  -

سنة  14حتت  ( ؟ (أشبال  
  :وتتفرع من هذا التساؤل العام اعاسئلة اجلزئية التالية

ري البدين اخلاص يف لعبة الكرة الطائرة؟ هل مدريب األشبال يستعملون برنامج تدري ي يف مرحلة التحا- -1  
-2  هل التحاري البدين اخلاص له دور يف حتسني القدرات البدنية اخلاصة بلعبة الكرة الطائرة؟  -

-3-  هل الرف  من مستو  القدرات البدنية له دور يف الرف  من املستو  املهاري؟ 
  .أهداف الدراسة -3

لبدين اخلاص وعالقته بالتخطيط يف التدريب كطريقة لتعلم اعاداء ورف  من مستو  بعض القدرات حماولة ابراز امهية دور التحاري ا -
سنة يف كرة الطائرة 14اخلاصة لد  فئة حتت  .  

سنة 14يف الرف  من مستو  األداء املهاري لد  فئة حتت ( قوة، سرعة، مرونة)ابراز أمهية القدرات البدنية اخلاصة - .  
سنة يف  14لطرق اليت ترف  من مستو  هذه القدرات البدنية اخلاصة لد  فئة حتت معرفة الوسائل وا -  

  .الكرة الطائرة
  :أهمية الدراسة -

سنة يف  14تكمن امهية يف تسلبط الاوء عل  واق  التدريب الرياضي وخاصة يف ما خيص التحاري البدين اخلاص لد  فئة حتت 
ية تتول  امهيتها فيما يليالكرة الطائرة وهو عبارة عن دراسة تطبيق :  

حتقيق برنامج تدري ي عاستعداد البدين اخلاص يف الفرتة التحاريية ومعرفة قيمة وأمهية التخطيط للوصول اىل الرف  من مستو  بعض 
)القدرات البدنية اخلاصة  سنة يف الكرة الطائرة 14لد  فئة حتت ( قوة، سرعة، رشاقة  ........ 

:مصطلحات الدراسة  
خمتلف البحوث اليت يتناوجها الباحث جيد نفسه امام صعوبات تتمثل يف عموميات اللغة و تداخل املصطلحات وهذا راج  اىل يف 

".) لعل  اخطر الصعوبات اليت يعاين منها الباحثون يف ميادين العلوم اعانسانية عموميات"النزعة اعادبية، يقول الطاهر سعد اهلل 
(1488جيالين بطوش  

نا سنحاول حتديد املصطلحات حبثنا من اجل حتقيق القدرة الارورية من الوضوح ونذكر منهاوعليه فإن :  
عاعبني أساسني ( 51)هي لعبة مجاعية يتقابل فيها فريقني فوق ميدان واحد تفصله شبكة، ويتكون كل فريق من ستة : كرة الطائرة *

هناك عاعب حر( 12)عاعبني احتياطيني، وبني الالعبني اعاثنا عشر( 51)وستة  .  
فهمي .) وهي اللعبة اجلماعية الوحيدة اليت عا يكون التالمس بني الالعبني مما يقلص من نسبة اعاصابات ويزيد من مجاجها و براعتها

(1483وآخرون  
أمتار 54أمتار وعرضه  18لعبة مجاعية حبيث تلعب الكرة يف اجهواء بني فريقني بينهما شبكة، عل  ملعب طوله  .  

أهنا لعبة استعراضية تتميز بقوانني صارمة ودقيقة وعا يكون فيها التعادل، اذ جيب وجود فريق فائز، من يفوز بثالثة أشواط أوعا كما 
  .يفوز باملباراة

يف كل شوط ويكون الفرق بنقطتني واذا حدث التعادل بشوطني يكون الشوط اخلامس هو الفاصل ويلعب  20تلعب اىل غاية النقطة 
10النقطة  اىل غاية .  
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هي تلك العمليات التعليمية والتنموية الرتبوية اليت هتدف اىل تنشئة واعداد الالعبني والالعبات والفرق الرياضية  :التدريب الرياضي *
فرتة من خالل التخطيط والقيادة التطبيقية امليدانية هبدف حتقيق أعل  مستو  ونتائج ممكنة يف رياضة ختصيصية واحلفاظ عليها ألطول 

  .ممكنة
من األمهية مالحظة الفارق بني التدريب الرياضي العلمي احلديث واألنشطة األخر  املشاهبة، اذ أن هناك العديد من األنشطة اليت 
"متارس حتت مسم   واليت عا تستخدم األسس العلمية للتدريب الرياضي، حيث تعتمد تلك األنشطة عل  تنفيذ " املمارسة الرياضية

بية مرجتلة عفوية غري نابعة من خمطط تدريب علمي، واليت غالبا ما يكون التقدم يف مستويات الالعبني الذين ينفذوهنا وحدات تدري
(1440حامد زهران)راجعا اىل العوامل الناج والتطور اجلسمي و الوظيفي أكثر منه اىل تأثري األنشطة املنفذة خالله   

  :البرنامج التدريبي *
م مقط  من تدريب متوسط املد ، ويكون ببا  أسابي ، يوض  من أجل هدف تعريف مرحلة تطوير بشدة حلالة الربنامج يعين تنظي

 ) بدنية اىل غاية الوصول اىل احلالة املفالة
تتفاوت برامج التدريب الرياضي يف نوعيتها وتصميماهتا حسب نوعية املستفيدين ونوعية اجملال الذي نقدم فيه هذه الربامج، وخيدم 

الرياضية املتوسط العام لقدرات وامكانيات واستعدادات وخصائص وميول التالميذ، ولكن عل  طريف هذا المدرسي للتربية  لربنامجا
يوجد تالميذ موهوبون، ذوي قدرات ومهارات ذات مستو  طيب ومرتف ، وأياا يوجد عل  الطرف النقيض تالميذ ( املتوسط)

أو ممن تقل قدراهتم البدنية والعقلية أو النفسية عن احلدود الطبيعية ولذا فان مرحلة  متخلفون أو معاقون من أصحاب العاهات
حممد مصطف  )التخطيط لربنامج التدريب الرياضي يف املرحلة التعليمية تتطلب دراسات للعديد من العوامل اليت تؤثر عل  الربنامج

(1440زيدان  
  :القدرات البدنية *
البدنية من أهم متطلبات األداء يف النشاطات الرياضية احلديثة، ويرج  هذا إىل كوهنا العامل احلاسم يف كسب يعترب جانب اللياقة 

املنافسات خاصة عند تساوي أو تقارب املستو  املهاري عند الرياضني يف الفرق الرياضية، وتتعاظم هذه األمهية بصفة خاصة بالنسبة 
الدعامة األساسية يف أداء مهارات احلركية بصورة مناسبة وسليمة للناشئني، وذلك لكون اللياقة البدنية .  

  :التحضير البدني الخاص *
ة حيتل اإلعداد البدين اخلاص احليز األكرب ويقل بالتايل حوم اإلعداد البدين العام م  حماولة اإلتقان العام للمهارات احلركية املختلف

القدرات البدنية اخلاصة واملرتبطة بنوع املهارات احلركية لرياضية الكرة الطائرة كالقوة وتثبيتها، كما نعمل من خالله عل  تطوير 
م  التقليل من وقت التمرين مقارنة شدة ( أسبوعني)، م  إعطاء وقت املناسب ...اعانفوارية، القوة املرتبطة بالسرعة، سرعة رد الفعل،

  .العمل املنوز
ويطلق عليها أياا مرحلة املراهقة الوسط  وتتميز بتااؤل السلوك الطفلي ( سنة 17-15) وهي مرحلة األشبال :المرحلة العمرية

 ).وبتغريات جسمية وفيزيولوجية حيث نالحظ منو سري  للعظام والعاالت
  : منهوية البحث واعاجراءات امليدانية

  :الدراسة االستطالعية .
ل ببعض مدريب اندية كرة الطائرة وباخلصوص جمال تكوين الفئات الصغر  يف قبل قيامنا بتوزي  استمارات اعاستبيان ارتأينا ان نتص

، ومن خالل متابعتنا واحتكاكنا مبدريب هذه الفئات يف خمتلف النوادي الوطنية من خالل الدورات (سنة 17-15)األندية الرياضية 
رة وكذا وزارة الشبيبة والرياضة ألفال األندية اجلزائرية هبدف اجلهوية والتومعات الوطنية اليت تقوم هبا اعاحتادية اجلزائرية للكرة الطائ
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اعاطالع عل  كيفية عملهم عل  مستو  ناديهم معرفة الوسائل والطرق املستعملة يف عملهم التدري ي، وعل  ضوء كل هذا قمنا 
  . اخلاص يف الكرة الطائرةبإنشاء استبيان خاص مبدريب هذه الفئة، وذلك للكشف والوقوف عل  دور وامهية التحاري البدين

وبعد صياغتنا ألسئلة اعاستبيان وقبل الشروع يف توزيعه ارتأينا ان نعرضه لتحكيم بعض اساتذة معهد الرتبية البدنية والرياضة، حىت 
الطريقة  ميكننا اعاستفادة من اعاخطاء والقيام بتصحيحها، وبالتايل يكون واضح ومفهوم لكل افراد عينة البحث، كما تساعد هذه

  .عل  اعالتزام باملوضوعية واملصداقية
  :منهوية البحث .2

رشيد . )يعرف املنهج بانه عبارة عن جمموعة من العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه :املنهج املتب  2-1
(2552زروايت  

العلوم بواسطة جمموعة من القواعد العامة، تسيطر عل  سري العقل ويعرف املنهج أياا انه السبيل املؤدي اىل الكشف عن احلقيقة يف 
(2551حبوش والذبيات.) وتابط عملياته، حىت يصل اىل نتيوة معلومة  

يرتبط استخدام الباحث ملنهج دون غريه بطبيعة املوضوع الذي يتطرق اليه، ويف دراستنا هذه وطبيعة املشكلة املطروحة نر  ان املنهج 
(.دراسة حالة) ي مها املنهوان املالئمان، ألن الدراسة تعتمد عل  مج  املعلومات والتوريب امليداين الوصفي التوري  

وصف الظواهر أو "من األسباب اليت دفعتنا إىل التفكري يف استخدام املنهج الوصفي خالل البحث التطبيقي هو اعتماده عل  
الحظات عنها ووصف الظواهر اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما توجد عليه يف األحداث أو أشياء معينة ومج  احلقائق واملعلومات وامل

  .الواق ، هذه البحوث تسم  بالبحوث املعيارية
 يعترب املنهج التوريبـي أقرب مناهـج البحوث حلل املشـاكل بالطريقة العلمية، والتوريب سواء كان يف املعمل أو يف قاعة الدراسة أو يف

اولة للتحكم يف مجي  املتغريات والعوامل األساسية باستثناء متغري واحد، حيث يقوم الباحث بتطويره أو تغيريه أي جمال أخر، هو حم
(2551حبوش والذبيات.) هبدف حتديد قياس تأثريه يف العملية  

حكم يف األحداث، وجتربة املعمل هي أقو  الطرق التقليدية اليت نستطي  بواسطتها اكتشاف وتطوير معارفنا عل  التنبؤ والت .  
  :عينة البحث وكيفية اختيارها .

العينة هي جزء من : "باعتبار العينة هي حوز الزاوية يف اي دراسة ميدانية، تستند اىل اعاستبيان كمقوم أساسي جند أن مفهومها هو
وعة من افراد اجملتم  عل  ان تكون ممثلة جتم  منه البيانات امليدانية وهي تعترب جزءا من الكل مبعىن انه تؤخذ جمم جمتم  الدراسة الذي

(1448ميخائيل إبراهيم.) جملتم  البحث  
  :عينة المدربين 3-1

قمنا باختيار عينة البحث بطريقة مقصودة يف دراستنا وتكون مشكلة من مدريب فئة األشبال للناحية اجلهوية الوسط  وقد بلغ عددهم 
انمدرب الذين مت استوواهبم عن طريق اعاستبي 25 .  

  :عينة الالعبين 3-2
من أجل الوصول اىل نتائج اكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواق  قمنا باختيار عينة البحث بطريقة مقصودة، حبيث ضبطنا فيها املرحلة 

بالصنف اش)العمرية وكذا ممارسة احلصص التدريبية يف أوقات متماثلة، وقد مشلت نادي اجملم  البرتويل ونادي احتاد البليدة  .  
نادي احتاد البليدة، . )متارس نشاط تدري ي عادي: العينة الشاهدة * USMB) ،12 عاعبا.  
نادي اجملم  البرتويل، . )متارس الربنامج التدري ي املقرتح: العينة التوريبية * GSP) ،12 عاعبا.  

  :األدوات والتقنيات املستعملة يف البحث .
 املصادر واملراج  العربية واعاجنبية 
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 14الربنامج التدري ي قمنا بتصميم برنامج تدري ي يهدف اىل حتسني القدرات البدنية اخلاصة قيد الدراسة لناشئي الكرة الطائرة حتت 
أشبال)سنة  )  

 اعاختبارات 
سرعة التنقل ( م 4 –م  3 –م  1 –م  3 –م  4)اختبار   
مرات ستة أمتار  0اختبار   

ألطراف السفلية للوسم ( م  خطوة)اختبار الوثب العمودي   
ألطراف السفلية للوسم ( بدون خطوة)اختبار الوثب العمودي   
اعاطراف العلوية للوسم ( كلغ  2)اختبار دف  الكرة الطبية   

 اختبار ثين اجلذع من اجللوس 
تخدام تقنية احلزمة اعاحصائيةالوسائل اعاحصائية مت يف حبثنا اعاعتماد عل  املعاجلة اعاحصائية باس  (spss)  قصد احلصول عل:  

 النسبة املئوية 
 املتوسط احلسايب 
 اعاحنراف املعياري 

 ستيودنت T اختبار
  :عرض وحتليل النتائج اعاختبارات البدنية ومناقشة الفرضيات -

السرعة احلركية( م 4 –م  3 –م  1 –م  3 –م  4)عرض وحتليل نتائج اختبار  3-1 .  
يوضح النتائج اعاحصائية يف اعاختبارين القبلي والبعدي لكال اجملموعتني التوريبية والشاهدة: 23اجلدول رقم  . 

 المجموعة
.سرعة التنقل( م 9 –م  3 –م  6 –م  3 –م  9)اختبار   

T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحسوبة   T المجدولة  الداللة  
 االحصائية

 دالة 2.16 4.14 1.81 8.22 التجريبية القبلية 
 1.47 7.92  التجريبية البعدية
 1.47 7.92  التجريبية البعدية

 دالة 2.16 2.23
 1.34 8.29 الشاهدة البعدية 

 
: بالنسبة للموموعة التوريبية  

وهو معدل متوسط مقارن م  باقي املعدعات وسولنا احنرافا معياريا قدره  8.22سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 5.80  
املعدل األول يف حني كان  وهو أصغر من 4.42وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

وحبساب   .وهذا دليل تناقص الفارق بني النتائج املسولة و لو بصفة قليلة 5.24اعاحنراف املعياري أصغر من القيمة األوىل و قدره 
Tقيمة  كرب وهي قيمة أ  5.50ومستو  الدعالة  13عند درجة احلرية  2.52احملسوبة  لالختبارين القبلي والبعدي وجدناهاتساوي  

Tمن  .وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية و ليست عشوائية  2.11اجملدولة املقدرة ب    
:وعند مقارنة نتائج اجملموعة التوريبية البعدية بنتائج اجملموعة الشاهة البعدية  
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دليل   5.24فا معياريا قدره وسولنا احنرا 4.42فقد سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة التوريبية  متوسطا حسابيا قدره      
.عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب  

وهو أكرب من املعدل األول يف حني كان اعاحنراف  8.24وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة الشاهدة متوسطا حسابيا قدره 
.5.32املعياري أصغر من القيمة األوىل وقدره   

وحبساب قيمة       T و هي  5.50ومستو  الدعالة  23عند درجة احلرية  2.23احملسوبة  لالختبارين البعديني وجدناها تساوي  
Tقيمة أكرب من  .وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية وليست عشوائية 2.51اجملدولة املقدرة ب    

: أما بالنسبة للموموعة الشاهدة  
دليل عل  تباعد النتائج عل   5.22كما سولنا احنرافا معياريا قدره    8.24سابيا قدره سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا ح     

.متوسطها احلسايب  
وهو نفس املعدل األول يف حني كان اعاحنراف  8.24وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره 

.5.32املعياري أصغر القيمة األوىل و قدره   
قيمة  وحبساب T وهي  5.50ومستو  الدعالة   15عند درجة احلرية  5.11احملسوبة لالختبارين القبلي والبعدي وجدناها تساوي  

Tقيمة أصغر من  .وبالتايل كانت الفروق غري دعالة احصائية  2.22اجملدولة املقدرة ب    
 مرحلة التدريب اخلاص مسح لنا بتطوير صفة سرعة التنقل من خالل النتائج املتحصل عليها عاحظنا أن ممارسة الربنامج املقرتح يف     

.وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي اليت من بينها التطوير والتحسن وحتقيق أفال املستويات  
.مرات ستة أمتار 0عرض وحتليل نتائج اختبار 2-  

.مرات ستة أمتار 0عرض نتائج اختبار : 22اجلدول رقم   

 المجموعة
مرات ستة أمتار لسرعة الحركة 1اختبار   

T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحسوبة   T المجدولة  الداللة  
 االحصائية

 0.56 8.75 التجريبية القبلية 
 دالة 2.16 3.26

 0.42 8.56  التجريبية البعدية
 0.42 8.56  التجريبية البعدية

 دالة 2.16 2.98
 1.44 8.84 الشاهدة البعدية 
 1.11 8.88  الشاهدة القبلية

 غير دالة 2.22 1.84
 1.44 8.84  الشاهدة البعدية

 
: بالنسبة للموموعة التوريبية  

وهو معدل متوسط مقارن م  باقي املعدعات وسولنا احنرافا معياريا قدره  8.40سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 5.01  
وهو أصغر من املعدل األول يف حني كان  8.01وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

.5.22اعاحنراف املعياري أقل من القيمة األوىل وقدره   
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وحبساب قيمة       T  5.50ومستو  الدعالة  13عند درجة احلرية  3.21احملسوبة  لالختبارين القبلي و البعدي وجدناها تساوي  
Tوهي قيمة أكرب من  .وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية وليست عشوائية 2.11اجملدولة املقدرة ب    

: وعند مقارنة نتائج اجملموعة التوريبية البعدية بنتائج اجملموعة الشاهة البعدية  
دليل عل   5.22وسولنا احنرافا معياريا قدره  8.01حسابيا قدره فقد سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة التوريبية متوسطا      

.تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب  
وهو أكرب من املعدل األول يف حني كان  8.82وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة الشاهدة متوسطا حسابيا قدره      

.5.22اعاحنراف املعياري يفوق القيمة األوىل و قدره   
وحبساب قيمة       T  23عند درجة احلرية  2.48احملسوبة  لالختبارين البعديني للموموعتني التوريبية والشاهدة وجدناها تساوي  

و هي قيمة أكرب من  5.50و مستو  الدعالة  T وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية وليست  2.51اجملدولة املقدرة ب  
.عشوائية  

: ة الشاهدةأما بالنسبة للموموع  
دليل عل  تباعد النتائج  5.00وهو معدل وسولنا احنرافا معياريا قدره  8.88سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      

.عل  متوسطها احلسايب  
حني كان وهو أصغر من املعدل األول يف  8.82وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

.5.22اعاحنراف املعياري أياا أقل من القيمة األوىل وقدره   
وحبساب قيمة       T  5.50ومستو  الدعالة  15عند درجة احلرية  5.82احملسوبة  لالختبارين القبلي و البعدي وجدناها تساوي  

Tوهي قيمة أصغر من  . ياوبالتايل كانت الفروق غري دالة احصائ 2.22اجملدولة املقدرة ب    
من خالل النتائج املتحصل عليها عاحظنا أن ممارسة الربنامج التدري ي املقرتح يف مرحلة التدريب اخلاص مسح لنا بتطوير صفة      

.سرعة والسرعة احلركية وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي  
ظ أن الربنامج التدري ي يف مرحلة التدريب البدين اخلاص مسح لنا من جممل األرقام واعاحصاءات اخلاصة باجملموعة التوريبية نالح     

بتطوير صفة السرعة احلركية وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي اليت من بينها التطوير والتحسن وحتقيق أفال 
.التدري ي املستويات من جممل األرقام واعاحصاءات اخلاصة باجملموعة التوريبية نالحظ أن الربنامج  

.ألطراف السفلية للجسم( مع خطوة)عرض وتحليل نتائج اختبار الوثب العمودي   
.ألطراف السفلية للوسم( م  خطوة)عرض نتائج اختبار الوثب العمودي : 20اجلدول رقم   

 المجموعة
.ألطراف السفلية للجسم( مع خطوة)اختبار الوثب العمودي   

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T المجدولة  الداللة  
 االحصائية

 11.14 284.71 التجريبية القبلية 
 دالة 2.19 1.98

 11.62 287.17  التجريبية البعدية
 11.62 287.17  التجريبية البعدية

 دالة 2.16 4.21
 7.31 282.18 الشاهدة البعدية 
-1.91 7.18 2.83.19  الشاهدة القبلية  غير دالة 2.22 
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 7.31 282.18  الشاهدة البعدية
: بالنسبة للموموعة التوريبية  

وهو معدل متوسط مقارن م  باقي املعدعات وسولنا احنرافا معياريا  282.40سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 15.52قدره   
وهو أكرب من املعدل األول يف حني كان  284.51وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

. 11.12اعاحنراف املعياري يفوق القيمة األوىل و قدره   
وحبساب قيمة       T  5.50ومستو  الدعالة  13 عند درجة احلرية 0.48احملسوبة  لالختبارين القبلي و البعدي وجدناها تساوي  

Tو هي قيمة أكرب من  .وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية وغري عشوائية 2.14اجملدولة املقدرة ب    
: وعند مقارنة نتائج اجملموعة التوريبية البعدية بنتائج اجملموعة الشاهة البعدية  

و هو معدل متوسط مقارن م  باقي  284.51طا حسابيا قدره فقد سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة التوريبية متوس     
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 11.12املعدعات وسولنا احنرافا معياريا قدره   

وهو أصغر من املعدل األول يف حني    282.18وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة الشاهدة متوسطا حسابيا قدره      
.4.30عاحنراف املعياري أقل القيمة األوىل و قدره كان ا  

وحبساب قيمة       T وهي قيمة أكرب  5.50و مستو  الدعالة  23عند درجة احلرية  2.21لالختبارين البعديني وجدناها تساوي  
Tمن  .وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية وليست عشوائية 2.51اجملدولة املقدرة ب    

  :للموموعة الشاهدةأما بالنسبة 
.4.30وهو معدل متوسط وسولنا احنرافا معياريا قدره  283.54سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره        
وهو أصغر من املعدل األول يف حني كان  282.18وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

. 4.30أقل من القيمة األوىل وقدره اعاحنراف املعياري   
وحبساب قيمة       T ومستو  الدعالة  15عند درجة احلرية  -1.41احملسوبة  لالختبارين القبلي و البعدي وجدناها تساوي  

و هي قيمة أكرب من  5.50 T .و بالتايل كانت الفروق غري دالة احصائيا 2.22اجملدولة املقدرة ب    
تحصل عليها عاحظنا أن ممارسة الربنامج التدري ي املقرتح يف مرحلة التدريب اخلاص مسح لنا بتطوير صفة القوة من خالل النتائج امل     

.والقوة اعانفوارية وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي  
مرحلة التدريب البدين اخلاص مسح لنا  من جممل األرقام واعاحصاءات اخلاصة باجملموعة التوريبية نالحظ أن الربنامج التدري ي يف     

.بتطوير صفة القوة وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي اليت من بينها التطوير والتحسن وحتقيق أفال املستويات  
. ألطراف السفلية للوسم( بدون خطوة)عرض نتائج اختبار الوثب العمودي : 21اجلدول رقم   

 المجموعة
ألطراف السفلية للجسم( بدون خطوة)لعمودي اختبار الوثب ا  

T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحسوبة   T المجدولة   
الداللة 

 االحصائية
 11.97 276.86 التجريبية القبلية 

 دالة   2.16 7.22
 11.16 279.21  التجريبية البعدية
 11.16 279.21  التجريبية البعدية

 دالة   2.16 1.48
 8.82 271.18 الشاهدة البعدية 
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 9.31 274.91  الشاهدة القبلية
 غير دالة   2.22 1.11

 8.82 271.18  الشاهدة البعدية
 

: بالنسبة للموموعة التوريبية  
وهو معدل متوسط مقارن م  باقي املعدعات وسولنا احنرافا معياريا  241.81سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 15.44قدره   
وهو أكرب من املعدل األول يف حني كان  241.21وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

. 11.51اعاحنراف املعياري يفوق القيمة األوىل و قدره   
وحبساب قيمة       T  5.50ومستو  الدعالة  13عند درجة احلرية  4.22احملسوبة  لالختبارين القبلي والبعدي وجدناها تساوي  

Tوهي قيمة أكرب من  .وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية و ليست عشوائية 2.11اجملدولة املقدرة ب    
:وعند مقارنة نتائج اجملموعة التوريبية البعدية بنتائج اجملموعة الشاهة البعدية  

وهو معدل متوسط مقارن م  باقي   241.21ا حسابيا قدره فقد سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة التوريبية متوسط     
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 11.51املعدعات وسولنا احنرافا معياريا قدره   

وهو أصغر من املعدل األول يف حني   240.18وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة الشاهدة  متوسطا حسابيا قدره      
. 8.82حنراف املعياري أقل من القيمة األوىل وقدره كان اعا  

وحبساب قيمة        T وهي قيمة أصغر  5.50ومستو  الدعالة  23عند درجة احلرية  0.28لالختبارين البعديني وجدناها تساوي  
Tمن  .وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية وليست عشوائية 2.51اجملدولة املقدرة ب    

: أما بالنسبة للموموعة الشاهدة  
دليل عل  تباعد النتائج عل   4.30وسولنا احنرافا معياريا قدره  242.41سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      

.متوسطها احلسايب  
عدل األول يف حني كان وهو أكرب من امل 240.18وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

.8.82اعاحنراف املعياري قل من القيمة األوىل وقدره   
وحبساب قيمة       T  5.50و مستو  الدعالة  15عند درجة احلرية  1.00احملسوبة  لالختبارين القبلي و البعدي وجدناها تساوي  

Tوهي قيمة أصغر من  . لة اخصائياوبالتايل كانت الفروق غري دا 2.22اجملدولة املقدرة ب   
من خالل النتائج املتحصل عليها عاحظنا أن ممارسة الربنامج التدري ي املقرتح يف مرحلة التدريب اخلاص مسح لنا بتطوير صفة القوة      

.والقوة اعانفوارية وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي  
وريبية نالحظ أن الربنامج التدري ي يف مرحلة التدريب البدين اخلاص مسح لنا من جممل األرقام واعاحصاءات اخلاصة باجملموعة الت     

.بتطوير صفة القوة وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي اليت من بينها التطوير والتحسن وحتقيق أفال املستويات  
.للوسماعاطراف العلوية ( كلغ  2)عرض وحتليل نتائج اختبار دف  الكرة الطبية  0-  

.اعاطراف العلوية للوسم( كلغ  2)عرض نتائج اختبار دف  الكرة الطبية : 24اجلدول رقم   
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 المجموعة
االطراف العلوية للجسم( كلغ  2)اختبار دفع الكرة الطبية   

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
T المعياري المحسوبة   T 

 المجدولة
الداللة 

 االحصائية
 دالة  2.16 3.82 1.61 1.21 التجريبية القبلية 
 1.66 1.41  التجريبية البعدية
 1.66 1.41  التجريبية البعدية

 دالة  2.16 3.11
 1.62 4.91 الشاهدة البعدية 
 1.62 4.96  الشاهدة القبلية

 غير دالة 2.22 1.18
 1.62 4.91  الشاهدة البعدية

: بالنسبة للموموعة التوريبية  
وهو معدل متوسط مقارن م  باقي املعدعات وسولنا احنرافا معياريا قدره  0.20سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 5.10  
املعدل األول يف حني كان  وهو أكرب من 0.21وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

. 5.11اعاحنراف املعياري يفوق القيمة األوىل وقدره   
وحبساب قيمة       T  5.50ومستو  الدعالة  13عند درجة احلرية  3.82احملسوبة  لالختبارين القبلي والبعدي وجدناها تساوي  

Tوهي قيمة أكرب من  . دعالة احصائية و ليست عشوائيةوبالتايل كانت الفروق ذات  2.11اجملدولة املقدرة ب    
: وعند مقارنة نتائج اجملموعة التوريبية البعدية بنتائج اجملموعة الشاهة البعدية  

دليل  5.11وهو وسولنا احنرافا معياريا قدره  0.21فقد سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة التوريبية متوسطا حسابيا قدره      
.ا احلسايبعل  تباعد النتائج عل  متوسطه  

وهو أصغر من املعدل األول يف حني كان  2.40وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة الشاهدة متوسطا حسابيا قدره      
.5.12اعاحنراف املعياري يفوق أقل من القيمة األوىل و قدره   

وحبساب قيمة       T وهي  5.50ومستو  الدعالة  23عند درجة احلرية  3.51احملسوبة  لالختبارين البعديني وجدناها تساوي  
Tقيمة أكرب من  . وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية 2.51اجملدولة املقدرة ب    

: أما بالنسبة للموموعة الشاهدة  
دليل عل  تباعد النتائج عل   5.12وسولنا احنرافا معياريا قدره  2.41سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره       

.متوسطها احلسايب  
وهو اصغر من املعدل األول يف حني كان  2.40وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

.عياري متساوينياعاحنراف امل  
وحبساب قيمة       T  5.50ومستو  الدعالة  15عند درجة احلرية  5.18احملسوبة  لالختبارين القبلي و البعدي وجدناها تساوي  

Tوهي قيمة أصغر من  . وبالتايل كانت الفروق غري دالة احصائيا 2.22اجملدولة املقدرة ب    
ن ممارسة الربنامج التدري ي املقرتح يف مرحلة التدريب اخلاص مسح لنا بتطوير صفة القوة من خالل النتائج املتحصل عليها عاحظنا أ     

.والقوة اعانفوارية لألطراف العلوية للوسم وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي  
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يف مرحلة التدريب البدين اخلاص مسح لنا من جممل األرقام واعاحصاءات اخلاصة باجملموعة التوريبية نالحظ أن الربنامج التدري ي      
.بتطوير صفة القوة وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي اليت من بينها التطوير والتحسن وحتقيق أفال املستويات  

.عرض وحتليل نتائج اختبار ثين اجلذع من اجللوس 1-  
.عرض نتائج اختبار ثني الجذع من الجلوس: 28الجدول رقم   

لمجموعةا  
 اختبار ثني الجذع من الجلوس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T المحسوبة   T 
 المجدولة

الداللة 
 االحصائية

 4.49 2.21 التجريبية القبلية 
 دالة 2.16 2.78

 7.19 2.43  التجريبية البعدية
 7.19 2.43  التجريبية البعدية

 غير دالة 2.16 1.41
 7.31 1.19 الشاهدة البعدية 
 7.11 1.19  الشاهدة القبلية

 غير دالة 2.22 1.11
 7.31 1.19  الشاهدة البعدية

: بالنسبة للموموعة التوريبية  
وهو معدل متوسط مقارن م  باقي املعدعات وسولنا احنرافا معياريا قدره  2.21سولنا يف اعاختبار القبلي متوسطا حسابيا قدره      
.دليل عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب 2.24  
وهو أكرب من املعدل األول يف حني كان  2.23وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      

.4.14اعاحنراف املعياري يفوق القيمة األوىل وقدره   
وحبساب قيمة       T و  5.50ستو  الدعالة وم 13عند درجة احلرية  2.48احملسوبة  لالختبارين القبلي والبعدي وجدناها تساوي  

Tهي قيمة أكرب من  . وبالتايل كانت الفروق ذات دعالة احصائية وليست عشوائية 2.11اجملدولة املقدرة ب    
 

: وعند مقارنة نتائج اجملموعة التوريبية البعدية بنتائج اجملموعة الشاهة البعدية  
دليل  4.14وسولنا احنرافا معياريا قدره  2.23حسابيا قدره  فقد سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة التوريبية متوسطا      

.عل  تباعد النتائج عل  متوسطها احلسايب  
وهو أصغ رمن املعدل األول يف حني كان  1.54وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي للموموعة الشاهدة متوسطا حسابيا قدره      

.4.35اعاحنراف املعياري يفوق القيمة األوىل وقدره   
وحبساب قيمة       T وهي  5.50ومستو  الدعالة  23عند درجة احلرية  5.20احملسوبة  لالختبارين البعديني وجدناها تساوي  

Tقيمة أصغر من  .وبالتايل كانت الفروق غري دالة احصائيا 2.51اجملدولة املقدرة ب    
: أما بالنسبة للموموعة الشاهدة  

دليل عل  تباعد النتائج عل   4.10وسولنا احنرافا معياريا قدره  1.54ا حسابيا قدره سولنا يف اعاختبار القبلي متوسط     
.متوسطها احلسايب  
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وهو نفس املعدل األول يف حني كان اعاحنراف  1.54وفيما سولنا يف اعاختبار البعدي يف نفس اجملموعة متوسطا حسابيا قدره      
. 4.35املعياري يفوق القيمة األوىل وقدره   

وحبساب قيمة       T  5.50ومستو  الدعالة  15عند درجة احلرية   5.11احملسوبة  لالختبارين القبلي و البعدي وجدناها تساوي  
Tوهي قيمة أكرب من  . وبالتايل كانت الفروق غري دالة احصائيا 2.22اجملدولة املقدرة ب    

من خالل النتائج املتحصل عليها عاحظنا أن ممارسة الربنامج التدري ي املقرتح يف مرحلة التدريب البدين اخلاص مسحا لنا بتطوير      
.صفة املرونة وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي  

امج التدري ي يف مرحلة التدريب البدين اخلاص مسح لنا من جممل األرقام واعاحصاءات اخلاصة باجملموعة التوريبية نالحظ أن الربن     
من . بتطوير صفة املرونة وهذا ما يتفق م  نظريات التدريب الرياضي العلمي اليت من بينها التطوير والتحسن وحتقيق أفال املستويات

 جممل األرقام واعاحصاءات اخلاصة باجملموعة التوريبية نالحظ أن الربنامج التدري ي
:تنتاجاتاعاس -  

بعدما تطرقنا اىل عرض النتائج وحتليل ومناقشة الفرضيات يف الفصل السابق، نتاب  يف هذا الفصل أهم اعاستنتاجات اليت توصل      
التشابه  اليها يف هذا البحث، واليت سنقارهنا م  الدراسات النظرية واملشاهبة، للغوص أكثر والذهاب بعيدا يف البحث عن أوجه

ينهما وهذا من أجل تدعيم ما توصل اليه أو تفسري واعطاء الدعائل فيما خيص املعطيات اليت خيتلف فيها  حبثنا م  باقي واعاختالف ب
 البحوث
بعد الدراسات املنوزة عل  النوادي الرياضية للكرة الطائرة اليت هي عينة حبثنا، ومن خالل النتائج اليت حتصلنا عليها، خلصنا اىل      

:التاليةاعاستنتاجات   
من خالل نتائج اجملموعة التوريبية يف كل اعاختبارات، ظهر لنا أهنا أعطت نتائج ملموسة و هذا لوجود فروق معنوية ذات دعالة * 

رقمية تؤشر اىل أن ممارسة الربنامج التدري ي املقرتح يف مرحلة التحاري اخلاص أد  اىل تطور مجي  القدرات البدنية اخلاصة بشكل 
.سنة أشبال 14عاع ي الكرة الطائرة حتت واضح عند   

بعد الدراسة اليت أجريت عل  اجملموعتني التوريبية *  GSP والشاهدة   USMB جاءت النتائج عموما واضحة جدا و ذات فروق ،
.الطائرة املرونة دليل عل  أن فئة األصاغر هي أحسن فرتة لتطوير هذه الصفة عند عاع ي كرة معنوية واضحة أياا ماعدا يف اختبار  

( اجملموعة التوريبية)التحسن يف األداء البدين أد  اىل التحسن يف األداء املهاري، ويظهر ذلك يف اعاداء الذي كان يقدمه   الفريق * 
.طيلة مرحلة املنافسة يف البطولة هذا العام  

نامج التدري ي املقرتح يف مرحلة التدريب البدين ارتفاع نسبة التحسن يف مستو  األداء البدين بصورة واضحة مما يدل عل  النواح الرب * 
.اخلاص  

 
 اخلامتة
إن من بني الرياضات اجلماعية رياضة الكرة الطائرة اليت تعترب من بني الرياضات األكثر شعبية يف العامل وذلك للدور الذي تلعبه      

ا من جوانب عدة، قوانينها، طريقة لعبها، مفهومها، يف التخفيف من الاغوطات النفسية اليومية، ولقد مرت بعدة مراحل تطورت فيه
النظرة الشعبية جها، وكذا تعدد طرق ومناهج تدريبها، فمن أجل اعازدهار وبلوغ املستو  وجناح الكرة الطائرة كان عازما وض  برامج 

لعاب األوملبية مبكرا وبالرغم من خاصة جلذب األطفال بعدد هائل قصد جعلها الرياضة العاملية رقم واحد، وهذا ما يفسر دخوجها األ
.ذلك مل تفقد خاصيتها األساسية كلعبة لالحتفاظ باللياقة  

فالرف  من املستو  البدين لالع ي الكرة الطائرة جيب أن يعتمد عل  قواعد علمية وخصوصيات تطبق بكل صرامة وإتقان، فتحقيق      
ليد الصدفة إمنا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالطرق العلمية وأساليب السري اجليد النتائج اجليدة والرف  من مستو  أداء الالعبني ليس و 
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للتدريب ألن هذا األخري له أمهية بالغة يف تطوير وتنمية القدرات البدنية لكل رياضي، مما يؤدي إىل رف  مستو  الرياضي، إذن فاحلالة 
.التدريبية ترتف  نتيوة لتكرار التدريب  

كما تعرف تعتمد عل  عدة قدرات أساسية كقدرة اعارتقاء اجليد سواء عند القيام بعملية اجهووم أو الصد هذا   فالكرة الطائرة     
األخري يتطلب من الالعب ارتقاء جيد فوق الشبكة لتسهيل وإتقان عملية الصد بشكل حسن، فاعارتقاء اجليد يعين وجود قوة 

اليت هي ناجتة عن تطوير صفة من الصفات البدنية يف الكرة ( اعارتقاء)صفة انفوارية للرجلني تتطلب من كل عاعب حتسني هذه ال
الطائرة وهي القوة، كما تسمح قدرة الدفاع اخللفي عل  تصدي جهوومات وربح الكرات املرتدة، هذا يعين وجود سرعة حركية و ردة 

تلعب صفة املرونة بزيادة قدرته عل  التحكم يف فعل هي ناجتة عن تطوير صفة السرعة، للموزع دور جد هام يف أداء الفريق حيث 
.الكرة  

 املراج  
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1. Analyse de l’activité de jeu et perspectives pour Optimiser la performance en 
handball  

(Cas de l’équipe nationale  Algérienne  Séniors Garçons lors du championnat du monde Qatar 
2015) 

S.MAHOUR BACHA. FERAHTIA1, M. MAHOUR BACHA2 

Institut D’éducation Physique  Et Du Sport De Sidi Abdallah  Université Alger 3  
 

Résumé 

Il est possible de cerner les exigences de la spécialité, celles-ci peuvent servir de référence lors 

de l’élaboration de programme d’entraînement adapté à la spécialité. Ces aspects conditionnent  
le rôle de chaque joueur sur le terrain pour la réalisation des diverses taches et exigences de la 
spécialité. Le recueil des données statistiques  de la commission de statistique des championnats 

du monde 2015 et les résultats     observations des matchs disputés de l’Équipe Nationale 
Algérienne, nous ont permis de mettre en évidence l’efficacité des actions motrices exploitées 

dans la période de jeu en défense et en attaque ainsi que de quantifier le nombre, la durée, la 
fréquence et l’intensité des actions des handballeurs. 
Concernant les valeurs moyennes caractérisant le rendement moteur de notre Équipe nationale, 

on peut dire que cette dernière a exprimé un déficit d’efficacité significative par rapport aux 
autres participants et que celles-ci demeurent en deçà de la moyenne mondiale. va de soi que 

cette prise d’informations vient compléter et élargir notre spectre de représentation sur l’image 
de référence que présente actuellement les sportifs de haut niveau ainsi que les réalités objectives 
de l’activité compétitive en Hand Ball.  

 

Introduction  

Il est possible de cerner les exigences de la spécialité, celles-ci peuvent servir de référence lors 
de l’élaboration de programme d’entraînement adapté à la spécialité. Ces aspects conditionnent 
le rôle de chaque joueur sur le terrain pour la réalisation des diverses taches et exigences de la 

spécialité. Une observation minutieuse s'imposera pour obtenir des informations fiables sur 
chaque joueur en fonction de la place et du rôle durant l'action d'un match susceptible d'optimiser 

la performance motrice. Le handball d’aujourd’hui offre une quantité de pistes lors du 
développement et formation des handballeurs d’élites avec des qualités de coordination, de 
capacité de concentration, et surtout d’esprit d’équipe. Selon plusieurs études, Il est aujourd’hui 

impossible de prétendre accéder au haut niveau sans qualités physiques et mentales bien 
développées. Se déplacer rapidement, trouver des combinaisons astucieuses et tirer avec 

précision: tels sont les éléments-clés de ce sport collectif selon les tendances modernes de cette 
discipline. Sans ses capacités, un joueur ne peut pas exister dans le contexte international. Soit 
parce qu’il n’aura jamais le niveau, soit parce qu’il sera trop fragile et il se blessera. Les résultats 

inattendus, voire déplorables de l’Équipe nationale séniors garçons, loin des objectifs fixés par la 
fédération Algérienne de handball à savoir le passage au 2ème tour et l’amélioration du 

classement et ce, en dépit des moyens mobilisés et des espérances des amoureux de la petite 
balle, nous obligent aujourd’hui à procéder à une évaluation objective du processus de 
préparation et du parcours de l’Équipe nationale lors de cet évènement afin de cerner avec 

sérénité les causes profondes qui ont conduit à ces résultats.  
En effet, comment expliquer cette fluctuation des prestations physiques et la fragilité 

émotionnelle des athlètes durant le déroulement de phase préliminaire (particulièrement contre 
l’Égypte) première rencontre du tournoi.  
 

Méthodes :  
La méthodologie consiste dans le recueil des données statistiques  de la commission de 

statistique des championnats du monde 2015 par l’intermédiaire du logiciel Dartfish ainsi que  
les résultats des observations directes des matchs disputés de l’Équipe nationale pour obtenir des 
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informations fiables sur chaque joueur en fonction de la place et du rôle durant l'action d'un 
match susceptible d'optimiser la performance motrice.  
L’observation consiste en un recueil des données chiffrées sur l’efficacité des actions motrices 

exploitées dans la période de jeu en défense et en attaque et défense, afin de quantifier le 
nombre, la durée, la fréquence et l’intensité des actions des handballeurs algériens lors de 

Championnat du Monde Qatar2015.  
Pour atteindre notre objectif de recherche, nous observons lors des matchs, les éléments suivants 
: Nombre d'attaques, duel, tirs, fautes commises, Fréquences et la durée des séquences de jeu. 

Après le dépouillement des fiches d’observations, nous reporterons les résultats obtenus sur des 
tableaux récapitulatifs afin de pouvoir les exploiter à l’aide de l’analyse statistique. (Nous 

utiliserons le logiciel STATISTICA, afin de faciliter les différentes opérations statistiques 
nécessaires à une bonne interprétation des résultats  

 

3. Résultats : 
 

3.1 Paramètres morphologiques et caractéristiques de l’activité des handballeurs de 

l’Equipe Nationale.  

Tableau n°1 Paramètres morphologiques et caractéristiques de l’activité des handballeurs 

de l’Equipe Nationale.  

 

N° Nom Prénom Age  Club Taille 

cm 

Poids 

kg 

Position Rencontres 

intern. 

Buts  

12,00 Benmenni Abdallah  28 GS Pétrolier 1,94 100,00 Gardien de But 6,00 - 

16,00 Bousmal Adel  29 GS Boufarik 1,94 98,00 Gardien de But 31,00 - 

22,00 Slahdji Abdelmalek  31 GS Pétrolier 1,94 96,00 Gardien de But 70,00 - 

5,00 Chentout Khaled 30 Notteroy H.B (Norvège 1,94 92,00 Demi--Centre  12,00 19,00 

3,00 Chehbour Omar  31 Nadi  Chabab (Dubai) 1,85 94,00 Demi-‐Centre  49,00 87,00 

6,00 Berkous Messaoud  25 GS  Pétrolier 1,94 96,00 Arrière Gauche  58,00 89,00 

7,00 Daoud Hichem 23 CRB Baraki 1,90 96,00 Ailier Gauche  16,00 36,00 

10,00 Boultif Sassi 32 Nasr Emirat  (Dubai) 1,94 98,00 Arrière Gauche  50,00 83,00 

13,00 Chehbour Riad  29 GS Pétrolier 1,82 90,00 Ailier Gauche  43,00 86,00 

14,00 Soudani Rabah  29 Cherbourg(France) 1,92 96,00 Ailier Droit 31,00 36,00 

15,00 Boukhemis Tarek  34 JSE Skikda 1,90 92,00 Arrière Gauche  24,00 61,00 

17,00 Berriah Abderrahim 27 GS Pétrolier 1,94 96,00 Arrière Droit 58,00 82,00 

18,00 Kaabeche Hichem 24 JSE Skikda 1,91 94,00 Pivot 57,00 73,00 

19,00 HAMOUD Ayatallah 

Elkhomini  

24 ES AT Ain Touta 1,78 90,00 Ailier Gauche  41,00 63,00 

20,00 Biloum El  Hadi  33 Martigues H.B(France) 1,92 92,00 Arrière Droit 60,00 102,00 

21,00 Mokrani Med Aski 33 US Dunkerque  (France)  1,92 96,00 Pivot 33,00 40,00 

24,00 Layadi Messaoud 32 GS Pétrolier 1,90 90,00 Ailler Droit 24,00 60,00 

25,00 Filah Belgacem 27 GS Pétrolier 1,98 98,00 Arrière Gauche  73,00 109,00 

Moyenne   28,94  1,91 94,67  40,89 57,00 

Ecart-type     0,05 3,07  19,91 35,54 

 

L’équipe nationale est composée de : 
  6 joueurs de l’étranger.   
 7 joueurs du club GS  Pétrolier  

 2 joueurs de JSE Skikda 
 1 joueur de GS Boufarik 

  1 joueur d’ESAT Ain Touta  
 1 joueur de CRB Baraki  
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 4 joueurs seulement ont la moyenne d’Age de  24 ans.  
 
 

 
3.1.1 Caractéristique de la Taille et son importance en handball 

 Le handball de haut niveau requiert de la part de ces pratiquants un développement 
morphologique important et harmonieux, il est d’un apport considérable, et un atout 
primordial vu son étroite liaison avec les différentes taches de jeu (déborder, se surpasser, 

puissance de tirs, contrer les attaquants …).  
 

Figure n° 1 : Moyennes générales de la taille des handballeurs de haut niveau de la Poule 

C.  

 
 

A travers la lecture de la figure ci-dessus , il en ressort que l’équipe de l’Egypte enregistre la plus 
faible  moyenne  de taille  en comparaison avec les autres équipes de la poule C d’une valeur 
moyenne de 1.88 cm . L’équipe Algérienne  avec une moyenne de taille de 1.91 cm ne présente 

aucune différence  significative à p<0.05 par rapport aux autres nations ayant participé au 
Championnat du Monde Qatar 2015. 

 Néanmoins, nous avons remarqué que dans chaque équipe se trouve des handballeurs de 
grande taille dépassant parfois les 2 m comme : 

 Equipe de France : DUMOULIN Cyril 2.00 m, FERNANDEZ Jérôme 1.99m, 

BARACHET Xavier 1.96m, KARABATIC Nikola 1.96 m, GREBILLE Mathieu 1.98m 
et KARABATIC Luka 2.02m. ( 6 joueurs au dessus de 1.95m) ) 

 Equipe de Suède : ANDERSSON Kim 1.99m, KÄLLMAN Jonas 2.00m,  
KARLSSON Tobias 1.96m, BARUD Niclas 1.96m, ÖSTLUND Viktor 1.98m, 

NILSSON Andreas 1.97m, NIELSEN Jesper 2.00m. ( 7 joueurs au-dessus de 1.95m)  

 Equipe d’Islande : KRISTJANSSON Kari Kristjan 1.98m, JAKOBSSON Sverre 
1.96m, SIGURMANNSSON Stefan Rafn 1.96 m, GUNNARSSON Bjarki Mar 2m. 

(4joueurs au dessus de 1.95m)  
 Equipe de tchèque république : JÍCHA Filip 2.01m, HORAK Pavel 1.98m, 

PETROVSKY Leos 2.02 m, KASAL Michal 2.09 m , SZYMANSKI Jakub 1.98m.  

(5joueurs au dessus de 1.95m)  
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 Equipe d’Egypte :  BAKIR Mohamed 1.95m, EL MASRY Ibrahim 1.95m, MOHAMED 
Aly 1.95m.  

 

Equipe  Algérienne: un seul joueur avec une taille 1.98m  (FILAH Belkacem 1.98 m) et  6 

joueurs d’une taille moyenne de 1.94m (BOUSMAL Adel 1.94m, BERRIAH Abderrahim 1.94 

m, BOULTIF Sassi 1.94m, BENMENNI Abdallah 1.94 m, CHENTOUT Khaled 1.94m, 
BERKOUS Messaoud1.94m). 
 

 
 

3.1.2 Caractéristique du poids du corps  

Figure n° 2 : Moyennes générales du poids du corps des handballeurs de haut niveau de la 

Poule C. 

 

 
 

 
3.1.3 Caractéristique de l’indice de robustesse (P/T  g/cm)  

Figure n° 3 : Moyennes générales de l’indice de robustesse (p/t) des handballeurs de haut 

niveau de la Poule C.  

 
 
Aucune différence significative à p<0.05 entre les moyennes  du poids du corps et celles  de 

l’indice de robustesse  des différentes équipes analysées. 
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3.2 Analyse du nombre d’attaque   
 Graphe n°4 : analyse du nombre d’attaque des équipes nationales de la poule C 

 
 

Après 6 matches joués dans la poule C  
La lecture du graphe montre  qu’après six matchs joués, l’équipe Tchèque enregistre le plus 

grand nombre d’attaque  d’une moyenne de 413 attaques, suivi de l’équipe de France avec une 
moyenne de 375 attaques.  Avec 300 attaques l’équipe d’Egypte obtient la plus faible moyenne 

dans la poule C.  La différence entre les équipes est très significative. (p<0.01).  
Après 7 matchs joués dans la poule C : 5 matchs + 2 matches de classement( Arabie 

Saoudite+ Chili) Le nombre d’attaque enregistré par l’équipe Algérienne après 7 matches  joués  

est de 383 attaques avec une très  faible efficacité  de  42%.   
 

3.2.1 Nombre de tirs marqués par rapport aux tirs encaissés. 

 

 
 

Le graphe montre que le nombre des tirs encaissés  par l’équipe nationale Algérienne est plus 
élevé  par rapport  aux  tirs marqués après  5 matchs joués durant le premier tour de qualification 

de la poule C avec un écart significatif de moins de 52 (-52).  
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3.2.2. Analyse de l’efficacité des tirs.  

   

Graphe n° 6 : Etude de l’efficacité des équipes de la poule C 

 
 

La meilleure efficacité est enregistrée par l’équipe de France avec une moyenne de 55% , suivi 
par l’équipe Tchèque et celle d’Egypte avec des moyennes respectives de ( 51%, 50%).  

En l’occurrence,  après 7 matchs joués, notre équipe nationale Algérienne a enregistré 383 
attaques avec une faible  efficacité d’une moyenne de 42%.  
 

Graphe n°7 : l’efficacité de l’attaque placée de l’équipe nationale  Algérienne entre les 

différentes manifestations internationales. 

 
 

 L’analyse comparative de l’évolution de l’équipe nationale à travers les différentes 
manifestations internationales montre une différence très significative au seuil de 

signification p<0.01. 
 A travers le graphe, nous remarquons que l’Algérie a enregistré une évolution de 

l’efficacité de l’attaque supérieure à 50% dans les deux Championnats du monde (Egypte 
1999 et Tunisie 2005) ensuite on observe une régression de l’efficacité de l’attaque  de  
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l’équipe nationale (dans les deux manifestations 2013 et 2015) qui ne dépasse pas même 
pas  les 50% (voir graphe). 

 

 3.2.3  Répartition des tirs selon les zones  
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3.3. Etude de l’efficacité des tirs des  joueurs  

Tableau n°2 : l’efficacité des tirs joueurs  

 
Joueurs Poste de jeu Nombre De Tirs 

Marqués/Tirs 

Manqués 

Efficacités% 

CHENTOUT Khaled Demi--Centre 10/17 59 
BERKOUS Messaoud Arrière Gauche 27/66 41 

DAOUD Hichem Ailier Gauche 18/41 44 
BOULTIF Sassi Arrière Gauche 2/10 20 

CHEHBOUR Riad Ailier Gauche 7/16 44 
SOUDANI Rabah Ailier Droit 13/19 68 

BOUKHEMIS Tarek Arrière Gauche 5/9 56 
BERRIAH Abderrahim Arrière Droit 10/35 29 
KAABECHE Hichem Pivot 16/18 89 

HAMOUD Ayatallah El 

Khomini 
Ailier Gauche 32/50 64 

BILOUM El Hadi Arrière Droit 5/20 25 
MOKRANI Med Aski Pivot 8/15 53 

LAYADI Messaoud Ailler Droit 7/9 78 
FILAH Belgacem Arrière Gauche 2/6 33 

 

 
 

 
 La meilleure efficacité est obtenu par Kaabache Hichem d’une moyenne de 89% ;, suivi 

du joueur Layadi Messaoud avec une efficacité de 78 %, en troisième position se trouve 

Soudani avec 68%. 
  Mais si on analyse le nombre de tirs marqués par rapport aux tirs ratés par les 

handballeurs, nous remarquons que HAMOUD Ayatallah El Khomini  a marqué le plus 
de buts  dans ce championnat du monde d’un chiffre de 32 buts sur 50 avec une efficacité 
de 64 %. Selon le classement mondial, il  a obtenu la  13ème position.  

 En deuxième position, le handballeur BERKOUS Messaoud  a enregistré 27 tirs  marqués 
sur 66 tirs tentés mais d’une faible efficacité de 41%.  

 En troisième position, c’est  DAOUD Hichem qui marque 18 buts sur 41 tirs tentés avec 
une efficacité de 44%, suivi de CHENTOUT Khaled avec 10 buts marqués sur 17 tirs 
tentés avec une  bonne efficacité moyenne de 59%. 

 Avec 16 tirs marqués sur 18 tirs tentés le handballeur Kaabache Hichem  réalise le 
meilleur rapport de rendement moteur (maitrise technique). La plus faible efficacité est 

réalisée par BOULTIF Sassi d’une valeur de  20%.  
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3.3.1 Répartition des tirs de notre équipe nationale par rapport aux couloirs et zones de 

jeu. 
 

Schémas n°1 : Organisation offensive 

   

 
 
 

 
 

Algérie, Le poste de jeu le plus efficace est celui du pivot  avec une efficacité de 72.00%suivi de 

l’ailier droit  (71.43%), En troisième position on trouve le poste de l’ailier gauche (55.88%). Les 
postes les moins efficaces  sont  les postes du demi-centre, d’arrière gauche et droit.  
Egypte, Le poste de jeu le plus efficace est celui de l’ailier droit (64.29%), suivi du pivot 

(58.82%); Le poste le moins efficace  est: Arrière gauche (28%).  
En l’occurrence concernant la répartition des tirs dans les différents couloirs et zones de jeu, elle 

n’est homogène pour l’Algérie, ce qui a engendré une irrationnelle contribution des différents 
couloirs dans le jeu offensif sur attaque placée.  
La mauvaise répartition des tirs par rapport aux compartiments de jeu e st l’une des principales 

causes de l’échec de l’attaque placée. La régression de son efficacité nous pousse à dire que 
notre équipe nationale n’a pas tenu compte de cet aspect comme solution possible.  

Cela, prouve à notre avis la qualité d’entraînement auquel nos athlètes sont soumis, soit au 
niveau des clubs, soit au niveau de l’équipe nationale et qui se caractérise par le même régime de 
travail, et du coup, nous pensons que c’est cette monotonie dans le travail qui fait que l’apport 

des secteurs d’arrières enregistre les plus grande moyennes, et cela en dépit de la tactique mise 
en place par l’entraîneur face aux équipes affrontées. D.Costantini 2006, a affirme que le jeu des 
équipes européennes est réparti sur l’ensemble des couloirs avec une meilleure e xploitation des 

joueurs pour la construction de l’action offensive, contrairement aux Algériens qui se basent 
seulement sur le demi centre et les deux arrières, (42/156tirs)ce qui explique l’anarchie dans les 

buts marqués.  Selon  plusieurs études, pour gagner le combat il faut occuper le terrain, et une 
bonne répartition du jeu permet d’occuper au maximum l’espace.  
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La répartition des joueurs sur le terrain permet donc une occupation optimale de l’espace et un 
meilleur équilibre entre les différents secteurs de jeu. L’occupation de l’espace est  un critère du 
niveau de jeu moderne. 

 3.3.2. Organisation défensive 

Schémas n°2 : Organisation défensive1 

 
 

Les systèmes de  défense utilisés par l’équipe nationale  lors du championnat du monde sont 0.5-

1 et la 
 3-3 et par fois la 4.2.  
Notre défense a encaissé 218 buts sur 319 tirs tentés par les équipes adverses dont :  

• 52 buts marqués de la zone des  6 m;  
• 34 buts des ailes;  

• 38 buts de la zone des 7m; 
• 103 buts de la zone 9 m;  

• 49 buts sur contre-attaque.  
• 43 sur montée de balle. 

 
Schémas n°3 : Organisation défensive1 

 
Par contre lors du match Algérie Egypte, Notre défense a encaissé 34 buts sur 48 tirs tentés 

dont :  

 6 buts marqués de la zone des  6 m;  

 buts des ailes;  

 buts de la zone des 7m;  

 11 buts de la zone 9 m;  

 3 buts sur contre-attaque. 

 5 sur montée de balle.  
L’équipe Algérienne a réussi qu’un seul bloc dans ce match et enregistrée 6 fois 2’  
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 Malgré, l’utilisation du système défensif 3-3 qui est basée plus sur une vision offensive, 
notre Équipe nationale Algérienne n’a pu récupérer des balles pour favoriser 

essentiellement la montée de balle et les contre-attaques, pourtant ce système de défense 
avancé 3.3 se caractérise par un grand dynamisme et de mobilité des défenseurs qui 
perturbent la bonne circulation de la balle tout en gênant, harcelant et dissuadant le 

porteur de balle. On peut déduire que ce système a été sans efficacité offensive (Seuls 4 
contre-attaques durant le match de l’Égypte). (Insister sur les principes de base de ce 

système de défense avancé). Durant le match d’Égypte en défense les zones les moins 
efficaces sont la zone3 et 2. On a encaissé 9 buts dans la zone 3 et 6 du coté gauche et 5 
sur montée de balle rapide. (Repli défensif lent et exploitation du changement des joueurs 

en défense). 
 

3.4 Analyse de l’Efficacités des gardiens de but en fonction des zones ds tirs   
 
Tableau n°3 : efficacité des gardiens de but  

 
Gardiens de but   buts sauvés  efficacité%  

BENMENI  ABDALLAH  24/128  19  

BOUSMAL ADEL  19/81  23  

SLAHDJI ABDEMALEK  14/63  22  

 

 
 
Nous remarquons que les trois gardiens de but réalisent  une très faible  efficacité  

L’analyse des gardiens des but montre que: 
Bousmal Adel  a enregistré la meilleure  efficacité  (50%)sur les tirs des 9 m,  par contre  

Benmeni  Abdallah a été efficace sur les tirs des ailiers avec  une efficacité 38%. En l’occurrence  
sur les tirs des 6m , Slahdji abdelmalek    a enregistré  une efficacité supérieure de 20% par 
rapport aux autres. 

 Discussion  

Concernant les valeurs moyennes caractérisant le rendement moteur de notre Équipe nationale, 

on peut dire que cette dernière a exprimé un déficit d’efficacité significative par rapport aux 
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BENMENI  ABDALLAH 18 41 38 0 0 

BOUSMAL ADEL 15 50 11 7 0 
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autres participants et que celles-ci demeurent en deçà de la moyenne mondiale. Il faut savoir que 
70 % des buts marqués à haut niveau se font sur des montées de balle ou des contre-attaques 
avec une efficacité de 80 % contre 50 % face à une défense bien structurée. Aujourd’hui la 

contre-attaque est devenue le moyen offensif privilégié de plus en plus utilisé par toutes les 
équipes au cours des matchs joués. Concernant le jeu des gardiens de but Algériens, nous avons 

observé une faible efficacité de 21% par rapport aux autres gardiens de haut niveau (EGY : 34 ; 
FRA : 35 ; GER : 37). La décision préconisée dans cette situation est ne pas isoler le travail du 
gardien – ce joueur à la fois à part est indispensable – mais de l’intégrer dans les différentes 

formes globales de jeu. 
 

 
 
De point de vue morphologique :  

 Sur le plan morphologique, la détection et la sélection doivent tenir compte de plusieurs 
facteurs  qui sont déterminants pour la performance future, car les critères d’aptitude 

doivent être dérivés des structures de la haute performance.  
Des sélections futures, pourraient affiner les résultats en prenant en considération l’ensemble 
des mesures anthropométriques des joueurs ainsi que le poste de jeu occupé, de façon à montrer 

l’éventuelle spécificité morphologique des arrières , demi-centre, des pivots et des ailiers ainsi 
que l’existence d’une morphologie particulière à chaque poste de jeu, liée au rôle du joueur sur le 

terrain. Cette problématique reste ouverte, mettant en jeu plus d’individus et de caractères 
morphologiques afin de mettre en évidence les facteurs les plus importants pour optimaliser la 
performance, et répondre aux exigences de la pratique de sport de haut niveau.  

 
Le handball de haut niveau est devenu un sport de grand gabarit avec une mobilité 

exceptionnelle. Aujourd’hui les joueurs de grand gabarit vont vite et ont de moins en moins 

le temps de changer en attaque ou en défense.  
Ce qui veut dire que les attaquants de très grandes tailles mais qui sont en déficit défensivement, 

sont réellement en péril dans le handball moderne et futur. Ceci et d’autant vrai car on a 

remarqué lors de différentes compétitions de l’Équipe nationale Algérienne, les équipes 

adverses ont exploité ce changement par des montées de balle et contre -attaques très 

rapides.  
 

De point de vue physique, technico-tactique: 

 Le handball d’aujourd’hui offre une quantité de pistes lors du développement et 

formation des handballeurs d’élites avec des qualités de coordination, de capacité de 
concentration, et surtout d’esprit d’équipe.  

 Selon plusieurs études, Il est aujourd’hui impossible de prétendre accéder au haut niveau 

sans qualités physiques et mentales bien développées. Se déplacer rapidement, trouver 
des combinaisons astucieuses et tirer avec précision: tels sont les éléments-clés de ce 

sport collectif selon les tendances modernes de cette discipline.  
Sans ses capacités, un joueur ne peut pas exister dans le contexte international. Soit parce qu’il 
n’aura jamais le niveau, soit parce qu’il sera trop fragile et il se blessera.  (Un déficit au niveau 

des capacités psycho-physiques des  joueurs Algériens engendrant de nombreuses blessures 
écartant parfois des titulaires. (+- 7 blessés). 

 
 En effet, comment expliquer cette fluctuation des prestations physiques et la fragilité 

émotionnelle des athlètes durant le déroulement de phase préliminaire 

(particulièrement contre l’Egypte) première rencontre du tournoi.  
 Ceci à notre humble avis, peut s’expliquer par le fait que durant le processus de 

préparation de l’équipe nationale, l’exercice de régularisation et de suivi de l’évolution  
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des aptitudes et des capacités des joueurs n’a pas été administré  et formalisé de façon 
systématique et récurrente tant au niveau des clubs qu’à celui de l’Equipe nationale où 
très peu d’épreuves ont été organisées pour la reconnaissance du potentiel 

multidimensionnel des athlètes avant l’évènement aurait pu permettre une réorientation 
des entraînements pour éviter tous ces déboires.  

 En effet, les grandes lignes directrices qui distinguent le Hand Ball moderne consentent 
une attention particulière à l’examen du complexe des qualités psycho-physique qui 
contribuent à la réussite d’une équipe au cours des compétitions de grande envergure.  

 
Sur le plan technico-tactique 

 concernant les valeurs moyennes caractérisant le rendement moteur de notre équipe 
nationale, on peut dire que cette dernière a exprimé un déficit d’efficacité significatif par 
rapport aux autres participants  et que celles-ci demeurent  en deçà de la moyenne 

mondiale. Il faut savoir que 70 % des buts marqués à haut niveau se font sur des montées 
de balle ou des contre-attaques avec une efficacité de 80 % contre 50 % face à une 

défense bien structurée.  Aujourd’hui la contre-attaque est devenue le moyen offensif 
privilégié de plus en plus utilisé par toutes les équipes au cours des matchs joués.  

 Dans l’observation du jeu de l’Équipe nationale, nous avons relevé un nombre restreint 

de duels, de pénétration dans l’intervalle de jeu. Ceci peut être expliqué par un jeu plus 
statique que dynamique. 

 Le nombre important de fautes techniques et réglementaire enregistré, nous amène à 
déduire qu’il y a un problème de formation de base des handballeurs Algériens, que le jeu 
de handball Algérien ne suit pas les tendances modernes de cette discipline.  

Il convient donc de porter un intérêt à cet aspect technico-tactique sans négliger les autres 
paramètres (morphologique, physique et surtout le mental) de cette discipline qui est en 

perpétuelle évolution. 
 
 L’inefficacité enregistrée par nos joueurs lors des tirs de prés des 6 m et surtout de la 

zone des 9 m (42/156) peut être expliquée par les grandes capacités et habilités motrice des 
gardiens de but adverses grâce à des arrêts spectaculaires effectués par des parades hautes de 

grandes technicités.  
 Concernant le jeu des gardiens de but Algériens, nous avons observé une faible efficacité 

de 21% par rapport aux autres gardiens de haut niveau (EGY : 34 ; FRA : 35 ; GER : 37).  

 La décision préconisée dans cette situation est ne pas isoler le travail du gardien – ce 
joueur à la fois à part est indispensable – mais de l’intégrer dans les différentes formes 

globales de jeu.  
 
Conclusion : 

 Dans l’observation du jeu de l’équipe nationale, nous avons relevé un nombre restreint de duels, 
de pénétration dans l’intervalle de jeu. Ceci peut être expliqué par un jeu plus statique que 

dynamique. Le nombre important de fautes techniques et réglementaire enregistré, nous amène à 
déduire qu’il y a un problème de formation de base des handballeurs Algériens, que le jeu de 
handball Algérien ne suit pas les tendances modernes de cette discipline. Il convient donc de 

porter un intérêt à cet aspect technico-tactique sans négliger les autres paramètres 
(morphologique, physique et surtout le mental) de cette discipline qui est en perpétuelle 

évolution. L’inefficacité enregistrée par nos joueurs lors des tirs de prés des 6 m et surtout de la 
zone des 9 m (42/156) peut être expliquée par les grandes capacités et habilités motrice des 
gardiens de but adverses grâce à des arrêts spectaculaires effectués par des parades hautes de 

grandes technicités. Il va de soi que cette prise d’informations vient compléter et élargir notre 
spectre de représentation sur l’image de référence que présente actuellement les sportifs de haut 

niveau ainsi que les réalités objectives de l’activité compétitive en Hand Ball, ses différentes 
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composantes et leur forme d’expression dans le jeu. Les résultats obtenus peuvent ne pas justifier 
à eux seul le niveau de notre équipe nationale concernant quelques paramètres étudiés. Toutefois 
ils constituent une base de réflexion pour le développement et la formation du handball.  

 
Considérations générales 

 A l’issue des observations d’ordre général menées par cette unité, sur l’évènement et des 
consultations et recueils d’opinions auprès d’experts, il en est ressorti ce qui suit : 

 Expression d’indices morphologiques affirmés au niveau des équipes confirmées : 

 Registre important des capacités liées à une motricité des plus élaborée.  
 Des savoirs faires  spécifiques performants et variés dans la relation de duel en particulier  

 Des capacités de concentration  élevées et une stabilité psychique bien établie durant le 
jeu. 

 Il va de soi que cette prise d’informations vient compléter et élargir notre spectre de 

représentation sur l’image de référence que présente actuellement les sport ifs de haut 
niveau ainsi que les réalités objectives de l’activité compétitive en Hand Ball, ses 

différentes composantes et leur  forme d’expression dans le jeu.  
Les résultats obtenus peuvent ne pas justifier à eux seul le niveau de notre Équipe nationale 
concernant quelques paramètres étudiés. Toutefois ils constituent une base de réflexion pour le 

développement et la formation du handball.  
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2. Rôle de l’expertise dans la résolution des problèmes d’expression motrice en milieu 
éducatif. 

FETOUHI  LYNDA  

Institut D’éducation Physique Et Sportive Université  Alger3    

 

Résumé. 

L’objet de cet article est de percevoir le rôle du vécu moteur de l’élève dans  l’amélioration des 
performances motrices suite à une intervention pédagogique. Notre étude antérieure a révélé une 

différence entre les filles et les garçons quant à la participation de l’intervention pédagogique à 
l’augmentation des chances de production de réponses satisfaisantes à un problème d’expression 
motrice. La différence constatée pourrait être due à l’expertise des sujets. La population 

participante à cette enquête était de 111 sujets âgés entre 12 et 14 ans dont 53 filles et 58 
garçons. Le traitement des données et l’analyse des résultats ont permis de constater un vécu 

moteur plus important chez les garçons relativement aux filles. Ce qui représenterait un facteur 
de performance motrice et un élément d’opérationnalisation de l’intervention pédagogique 
signifiante.   

Mots clés : performance motrice, vécu moteur, expertise motrice, intervention pédagogique, 
résolution de problème, EPS à l’école.  

 
Introduction 

Le rôle de l’intervention pédagogique a fait l’objet de plusieurs recherches dans le domaine des 

APS. Dugas (2002) avait cherché à déterminer la différence entre pédagogie ludique et 
pédagogie signifiante dans un contexte moteur. Des progrès plus importants étaient à noter chez 

ceux dont l’enseignant avait eu recours à une pédagogie signifiante. Parlebas  et Dugas (2005), 
s’intéressant aux éléments de transfert entre différents types d’action motrice et se basant sur une 
évaluation d’habiletés motrices, avaient constaté que l’intervention pédagogique pouvait aider à 

solliciter et à développer  la dimension cognitive de la résolution de la tâche et que la pratique 
des jeux sociomoteurs favorisait l’adaptabilité aux situations motrices proposées. Dans la même 

direction, mais abordant la résolution de problème par une situation sociomotrice, Fetouhi (2016) 
avait constaté une différence entre les filles et les garçons quant à l’adéquation de la réponse lors 
d’une situation problème après une intervention pédagogique signif iante. L’impact de 

l’intervention pédagogique signifiante était plus affirmé chez les garçons comparativement aux 
filles. 

Cela nous laisse supposer que la différence constatée entre les résultats des filles et ceux des 
garçons pourrait être due à une différence de répertoire cognitif relatif aux configurations de jeu. 
A ce sujet, Williams et David (1995) cités par Macquet et Fleurance (2006), avaient mis en relief 

l’importance des connaissances tacites. Les auteurs expliquaient que chez les experts, seul un  
peu de pratique permettait déjà de développer les connaissances déclaratives spécifiques à la 

tâche. Garganta (2005,170) avait souligné qu’ « en sports collectifs il est nécessaire de disposer 
en mémoire de connaissances servant à élaborer une procédure, qu’elles soient relatives au pré-
requis de l’action ou à celles relatives à réaliser des inférences » ; le joueur percevrait alors les 

configurations du jeu en fonction de ses acquisitions antérieures ainsi qu’en fonction de l’état 
présent des choses (Garganta, 2005). Si l’on se réfère aux résultats obtenus lors de l’étude sus-

citée de Fetouhi (2016), on est tenté de dire que l’intervention pédagogique n’aurait pas produit 
le même effet chez les filles que chez les garçons car la présentation d’une situatio n donnée peut 
constituer un cadre mental différent chez les élèves des deux genres. Un agissant peu 

expérimenté pourrait percevoir une situation sociomotrice comme des données venant se greffer 
sur un schème qui en constituera son cadre mental et qui restera statique, alors qu’un joueur 

expérimenté ou relativement expérimenté pourrait percevoir la situation avec une partie statique 
et une autre dynamique, et aura pour cadre mental, dans ce cas, un script ; ce qui lui permettrait 
un traitement plus rapide et plus effectif d’un nombre plus important de données.  
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Comme hypothèse explicative, nous proposerions pour notre part de déceler une éventuelle 
différence entre les filles et les  garçons quant à la pratique d’activités sociomotrices (selon la 
classification de Parlebas), qu’elles soient dans un cadre formel (ou structuré)tel que la pratique 

des sports collectifs  dans des clubs sportifs ou dans des institutions scolaires,  ou alors dans un 
cadre informel (ou non-structuré), comme les jeux collectifs traditionnels dans la rue ou autres 

espaces airés. 
Méthode 

Pour la récolte des données nécessaires à la vérification de cette hypothèse, nous avons eu 

recours à l’utilisation d’un questionnaire portant sur la pratique ou la non-pratique des activités 
sociomorices dans un cadre formel  et / ou des activités sociomotrices  dans un cadre informel 

ainsi que la fréquence de cette pratique.  
Population : 
Notre enquête à compté avec la participation de 111 sujets, dont 53 filles et 58 garçons âgés 

entre 12 et 14 ans et scolarisés en 2ème année moyenne dans un CEM de Mahalma (Alger).  
Résultats 

Les sujets ont été questionnés à propos de leur participation aux activités sociomotrices. Le 
traitement des données obtenues figurent au tableau 1.  
 

Tableau 1: Constat des pratiques sociomotrices chez la population expérimentale.  

 Effectif total des 

participants 

Activités 

sociomotrices 

 cadre informel 

Activités 

sociomotrices 

 cadre formel 

Filles 53 33 11 

Garçons 58 51 36 

 
Dans le but de déceler une éventuelle influence  des activités ludosociomotrices dans un cadre 

informel ou bien celle pratiqués dans un cadre formel, ou encore celle des deux, sur la 
performance motrice, nous avons comparé l’effectif des filles à celui des garçons quant à la 

pratique des jeux sociomoteurs ainsi que la signification d’une différence potentielle (tab.2). La 
comparaison a porté sur la différence entre les pratiquants et les non- pratiquants respectivement 
des activités sociomotrices dans un cadre formel et informel.  

 

Tableau 2 : Comparaison des filles et des garçons quant à la pratique des activités 

sociomotrices dans un cadre informel.  

 Pratiquants Non-pratiquants 

Filles 33 20 

Garçons 51 7 

 
On constate qu’un nombre plus important de garçons  pratiquent des jeux sociomoteurs dans un 

cadre informel vu que la différence est statistiquement significative (χ2 = 9,92 au seuil de 0,05). 
 

Tableau 3 : Comparaison des filles et des garçons quant à la pratique des activités  
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sociomotrices dans un cadre formel. 

 

 Pratiquants Non-pratiquants 

Filles 11 42 

Garçons 36 22 

 

De même, le nombre des garçons qui pratiquent des activités sociomotrice dans un cadre formel 
est plus important que celui des filles. La confirmation de ce constat se trouve dans le traitement 

statistique des résultats ( χ2 = 19,34 au seuil de 0,05). 
 
 De ce fait, la pratique des jeux sociomoteurs dans un cadre informel ainsi que dans un cadre 

formel  expliquerait la différence constatée entre les filles et les garçons quant à la production de 
réponses plus adéquates après une intervention pédagogique.  

 
Discussion 

Les recherches spécifiques aux APS relatives au rôle de la cognition dans les performances 

motrices  ont porté dans leur quasi- totalité sur des activités sportives. Les études se sont basées 
sur la comparaison entre les experts et les novices. L'étude des experts en sport se présente 

comme très significative pour l'étude du rôle de la cognition dans les performances motrices car, 
comme l'expliquent Grehaigne et ses collaborateurs (2001) que citent Afonso et son équipe 
(2012,339), "dans le domaine du sport, les athlètes doivent intégrer de façon étroite les 

compétences perceptives cognitives et motrices".  Thomas et al., (1993) que citent Ripoll et al., 
(1994) considèrent les facteurs spécifiques liés à l'expérience dans l'habileté sportive en question 

comme susceptibles d'influencer la performance motrice. Dans des études liées au raisonnement, 
nous retrouvons celles de Russel et Salmela (1992) en cyclisme, de Christensen et Glencross 
(1993) en hockey sur gazon, de Williams et David (1995) en football (Maquet et Fleurance, 

2006). Ces études ont permis de constater que la pertinence des informations présentées était 
fonction du niveau de pratique des sujets et rendait compte de l'importance du rôle des 
connaissances tacites. 

 
Les études  "in situ" rencontrées dans la littérature consultée portaient sur des experts. Cela 

permettait d'avoir plus de précision car les comportements de ces derniers sont plus standardisés 
et les variables parasites liées notamment à l'aspect émotionnel sont plus faciles à maîtriser. 
Cependant bien, que les recherches en question soient effectuées dans le domaine de l'action 

motrice, le paramètre d'expertise estimé à 10 ans (Macquet et Fleurance, 2006) pourrait 
empêcher de transposer ses résultats à un niveau scolaire. Leur valeur est considérable à titre 

indicatif mais pas définitif. Les résultats obtenus lors de cette étude nous permettent de 
considérer à présent cette transposition envisageable dans un domaine scolaire. Le rôle de 
l’expérience acquise, aussi bien dans un cadre formel (comme le souligne l’étude de Sève et al., 

2002) que dans un cadre informel (que précise Garganta, 2005), serait déterminant pour une 
meilleure assimilation des explications lors des situations sociomotrices. Aussi, selon Salmela et 

Moraes (2004) ; que citent Araújo et al.(2010), l’expérience acquise dans un cadre non-structuré 
avait ses retombées positives sur un apprentissage dans un cadre structuré. Le plaisir, la passion, 
l’exploration, la créativité et le fait d’atteindre le but sous des conditions d’actions variables et 

imprévisibles, interférent  dans le développement de l’expérience (Araújo et al., 2010). En fait, la 
consigne, le dialogue ou les interrogations trouveront leur effet de façon relative selon la 
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connaissance déclarative et la connaissance procédurale dont dispose le joueur (Dugas, 2010) et 
/ou selon les connaissances qu’il aurait acquises avec sa pratique ludique (Parlebas, 2007).  
 Les informations viendraient se greffer sur une configuration déjà existante. Cela serait moins 

coûteux sur le plan du traitement de l’information que l’agencement de nouvelles données dans 
leur quasi-totalité.  

 
Conclusion 

Si les résultats laissent apparaître une différence du vécu moteur entre les filles et les garçons de 

12-14 ans et suggèrent ce dernier comme un facteur de performance motrice,  cela ne nous 
permet pas d’établir -dans l’immédiat- une relation de cause à effet entre la pratique des activités 

sociomotrices et l’impact de l’intervention pédagogique  signifiante. Néanmoins, cela permet 
d’asseoir le choix d’une orientation pour de futures recherches.  
La pratique d’activités sociomotrices pourrait donc être nécessaire pour permettre à l’élève de 

constituer une base de données relative aux différentes configurations de jeu et d’optimiser de ce 
fait le rôle de l’intervention pédagogique permettant ainsi une meilleure performance à résoudre 

des problèmes moteurs. 
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3. Stratégie de la formation sportive de base des jeunes Handballeurs Algériens  
(U 17 et U15) sur la base des facteurs de la réussite sportive 

     Evaluation des caractéristiques morphologiques et physiques  des jeunes handballeurs 

Algériens Masculins  de moins de 15 ans (U15)  
 Ali ABDI 68 

 
Résumé : 
Le but de cette étude est d’évaluer   les caractéristiques  anthropologiques,  et physiques 

déterminants sur la performance sportive en handball chez les jeunes handballeurs masculin âgés 
de moins de 15 ans (U15) issues des différentes sélections régionales représentant six régions : 

Alger, Batna, Blida, Constantine, Oran et Saida de la saison sportive 2015/2016 lors du festival 
du jeune handballeur  regroupés a Alger. Les mesures  anthropologiques (taille ,poids ,envergure 
et empan) on été relevées, l’aspect  physique a été évaluer par une batterie de tests de terrain ou 

les qualités physiques suivantes la vitesse, la coordination, la force explosive des membres 
supérieurs et inferieurs Les caractéristiques du groupe testé :Au nombre de N=58, la moyenne 

d’âge 14ans+-0.262,la taille de 170.302+-7.075et d’un poids moyen de 64.091+-
11.073.L’analyse statistique nous a montré que toute  les valeurs sont distribuer normalement, 
mise a part sur l’aspect morphologique l’âge pour tout la population et  le poids pour la région de 

Blida, et pour l’aspect physique le test de lancer de balle pour Constantine, le test de souplesse 
pour Alger et le test de force pour Batna .Les résultats obtenus nous ont montre pour le poids et 

la taille L’état morphologique du handballeur détermine ses propres capacités. Selon Dufour et 
Coll (1987), la taille semble être un facteur caractéristique d’une population de handballeuses 
comparée à des sédentaires 

 
Mots-clés : Stratégie, formation, jeunes Handballeurs, facteurs de la réussite, performance 

sportive 
Introduction : 
L’ensemble des activités sportives, quelque soit leur nature, est sujet de nos jours aux résultats et 

progrès de la recherche, quelle soit fondamentale ou appliquée. Par ailleurs, devant le  
développement technologique que connaissent les pays   Il ressort que, dans les sociétés 

industrielles, les  différents moyens de la pratique sportive  touchent la quasi-totalité des 
individus. Dans cette optique, Bayer. C, (1987) cite que  le recrutement de départ est d’une 
importance extrême dans une optique prospective de réussite sportive ultérie ure, un moment 

déterminant dans la formation du sportif. Cependant, seuls, les joueurs possédant les qualités 
spécifiques bien précises atteindront les résultats supérieurs.  

Le hand-ball est un jeu collectif et athlétique qui a connu une évolution marquante durant ces 
dernières années.  
La croissance des performances constatée lors des manifestations de grande envergure tel que les 

Championnats du Monde (C.M.) et les Jeux Olympiques (J.O.) sert de cadre référentiel pour la 
détermination du niveau atteint des équipes, particulièrement pour la mise en valeur des 

multiples caractéristiques inhérentes au domaine considéré. Cependant, toute nation impliquée 
dans cette discipline doit suivre l’évolution du hand-ball et prendre en considération ses 
caractéristiques multiples afin de pouvoir se distinguer.  

Le handball, sport de compétitions, a connu plus de croissance ces dernières années .Il occupe 
une place importante dans la société. La performance ne cesse d’évoluer de façon positive sous 

l’influence de nombreux facteurs. Les résultats sportifs  sont confirmés par plusieurs auteurs ; ce 
qui a rendu la discipline plus rythmée et plus technique. Il en résulte l’émergence du handball de 
haut niveau .En effet la formation des jeunes handballeurs,  constitue une préoccupation majeure 

pour toute nation qui aspire atteindre ce niveau de performance.  

                                                                 
68
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Le mouvement sportif national par le biais des pouvoirs publics accorde un intérêt particulier à 
asseoir une stratégie de la formation  
Plusieurs décisions ont été prises pour améliorer les conditions de la prise en charge et la 

formation des jeunes talents sportifs algériens  
Le hand algérien a connu cet essor  mais en vain .sans le retour à la définition d’une stratégie de 

formation de base avec le respect de tous les  facteurs de la réussite sportive,  le handball 
Algérien restera en deca du niveau auquel combien de praticiens prédécesseurs ont consenti des 
efforts considérables qui va sans doute, assurer  l'organisation et de la mise en place des moyens 

modernes, pour assurer les meilleures conditions d'encadrement et d'entraînement.  
Dans cette perspective ,notre projet se veut une stratégie de développement de la formation de 

base multifactorielle des handballeurs Algériens (u17 et u 15) sur la lumière des mutations que 
subit le climat sociale ,éducatif .  
        Nature du problème : Certaines Structures sportives, notamment les clubs, fédérations, 

ligues, centres de formations sportives s’activent isolement sans s’inscrire dans une stratégie 
pour un projet de formation pour prétendre a de meilleures résultats alors que le mouvement 

sportif national dispose de moyens essentiels pour permettre d’une part la formation et le suivi 
des talons sportifs et d’assurer éventuellement le renouvellement de l’élite. Comme toutes les 
nations qui concourent sur les scènes sportives internationales 

Matériel et Méthodes : 
Echantillon : Les caractéristiques du groupe testé : Au nombre de N=58, la moyenne d’âge 

14ans+-0.262,la taille de 170.302+-7.075et d’un poids moyen de 64.091+-11.073. 
Le but de cette étude est d’évaluer   les caractéristiques  anthropologiques,  et physiques 
déterminants sur la performance sportive en handball chez les jeunes handballeurs masculin âgés 

de moins de 15 ans (U15) issues des différentes sélections régionales représentant six régions : 
Alger, Batna, Blida, Constantine, Oran et Saida de la saison sportive 2015/2016 lors du festival 

du jeune handballeur  regroupés a Alger.  
Les mesures  anthropologiques (taille, poids, envergure et empan) on été relevées, l’aspect  
physique a été évaluer par une batterie de tests de terrain ou les qualités physiques suivantes la 

vitesse, la coordination, la force explosive des membres supérieurs et inferieurs. Le tir comme 
élément technique dans le but d’évaluer la précision et l’adresse Les caractéristiques du groupe 

testé : Au nombre de N=58, la moyenne d’âge 14ans+-0.262,la taille de 170.302+-7.075et d’un 
poids moyen de 64.091+-11.073. 
-Objectif : Identification des caractéristiques morphologiques les plus affirmées, Etude des  

qualités physiques significatifs, Exploiter ces caractéristiques comme moyen de contrôle de la 
préparation.  

Analyse statistique : les données enregistrées ont été traitées par le logiciel :IBM PAS W 
23(SPSS) 
Analyse graphique 

Analyse descriptive 
Tests de normalité :KS et SW 

Coefficient de variance :cv 
Corrélations :  Bravais Pearson et  de Spearman 
Démarches (procédures) : 

-Particularités des moins de 15 ans 
En effet, plusieurs études ont permis d’établir les caractéristiques étalons du sportif d’élite afin 

de sélectionner  les pratiquants dans tel ou tel sport.  
Pour ce qui est du hand-ball, l’analyse des compétitions de haut niveau permettra d’élaborer un 
système de formation (détection, sélection et formation).  

Conformément à toutes ces informations, dans la discipline du hand-ball, il serait nécessaire de 
créer des pôles des développements dans notre pays du moment que l’environnement s’y apprête 

(haut plateaux, Sahara et côtes) d’une part, il serait aussi nécessaire d’organiser cette formation 
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de manière à avoir un suivi méthodologique sur la base des différents facteurs de la réussite 
sportive  pour une production à long terme, d’athlètes d’élites d’autres part.  
Création des écoles sportives de hand-ball sur des critères méthodologiques à long terme.  

Tâches :  
Identification des indices de détection 

Elaborer des programmes de formation pour une sélection sportive  
Créer des moyens et méthodes pour une orientation sportive (hand-ball).   
 Sélection d’une batterie de tests scientifiques fiables et valides pour un suivi de formation à long 

terme à partir des données de l’analyse des tendances modernes de hand-ball. 
 

Analyse  Statistique : 
 L’analyse statistique nous a montré que toute  les valeurs sont distribuer normalement, mise a 
part sur l’aspect morphologique l’âge pour tout la population et  le poids pour la région de Blida.  

Facteurs Morphologiques : 
 

Tableau 1 : valeurs des Facteurs Morphologiques par région 
Indices M Poids  Taille  Envergure  Empan   

 Régions N Moyenne Ecart -Type CV Moyenne Ecart -Type CV Moyenne Ecart -

Type 

CV Moyenne Ecart -

Type 

CV 

Batna 9 67,200 11,970 0,178 173,889 2,666 0,015 182,222 4,000 0,022 22,889 1,219 0,053 

Blida 11 65,791 14,424 0,219 169,455 7,202 0,043 177,364 9,330 0,053 22,591 1,714 0,076 

Alger  11 63,670 10,426 0,164 171,400 6,736 0,039 183,800 5,391 0,029 23,250 1,585 0,068 

Constantine  10 65,855 9,828 0,149 168,818 6,660 0,039 177,409 8,839 0,050 23,364 1,484 0,064 

Saida 8 52,775 6,545 0,124 165,375 7,539 0,046 169,625 9,840 0,058 21,500 0,534 0,025 

Oran 9 67,278 5,560 0,083 177,000 6,082 0,034 184,667 6,408 0,035 23,389 0,961 0,041 

Total 58 64,091 11,073 0,173 170,966 7,075 0,041 179,302 8,801 0,049 22,871 1,347 0,059 

 

 
 

L’analyse de la normalité de la dispersion l’aspect physique le test de lancer de balle pour 
Constantine, le test de souplesse pour Alger et le test de force pour Batna .  
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Tableau 2 :Analyse de la normalité de la dispersion des valeurs des Facteurs Morphologiques par 

région 
Tests de normalitéa,c,d 

 

region 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

age Blida ,528 11 ,000 ,345 11 ,000 

Constantine ,528 11 ,000 ,345 11 ,000 

Oran ,389 9 ,000 ,693 9 ,001 

 taille Batna ,217 9 ,200* ,916 9 ,360 

Blida ,182 11 ,200* ,924 11 ,355 

Alger ,153 10 ,200* ,958 10 ,769 

Constantine ,147 11 ,200* ,933 11 ,442 

Oran ,149 9 ,200* ,946 9 ,650 

Saida ,219 8 ,200* ,926 8 ,482 

poids Batna ,187 9 ,200* ,894 9 ,217 

Blida ,335 11 ,001 ,707 11 ,001 

Alger ,187 10 ,200* ,932 10 ,464 

Constantine ,129 11 ,200* ,958 11 ,749 

Oran ,188 9 ,200* ,931 9 ,493 

Saida ,192 8 ,200* ,958 8 ,793 

Envergure Batna ,201 9 ,200* ,957 9 ,764 

Blida ,219 11 ,147 ,932 11 ,429 

Alger ,215 10 ,200* ,848 10 ,056 

Constantine ,142 11 ,200* ,954 11 ,694 

Oran ,145 9 ,200* ,959 9 ,783 

Saida ,181 8 ,200* ,913 8 ,375 

Empan Batna ,247 9 ,119 ,861 9 ,100 

Blida ,183 11 ,200* ,946 11 ,590 

Alger ,163 10 ,200* ,950 10 ,670 

Constantine ,233 11 ,097 ,917 11 ,292 

Oran ,182 9 ,200* ,898 9 ,240 

Saida ,250 8 ,150 ,860 8 ,120 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.  

a. age est une constante lorsque region  = Batna. Elle a été omise.  
b. Correction de signification de Lilliefors 
c. age est une constante lorsque region  = Alger. Elle a été omise.  

d. age est une constante lorsque region  = Saida. Elle a été omise.  
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Corrélations 
Tableau 3 : Corrélation valeurs des Facteurs Morphologiques par région 

Corrélations 

 age  taille poids Envergure Empan 

age Corrélation de 

Pearson 
1 ,207 ,145 ,354** ,220 

Sig. (bilatérale)  ,119 ,277 ,006 ,096 

N 58 58 58 58 58 

 taille Corrélation de 

Pearson 
,207 1 ,469** ,696** ,376** 

Sig. (bilatérale) ,119  ,000 ,000 ,004 

N 58 58 58 58 58 

poids Corrélation de 
Pearson 

,145 ,469** 1 ,404** ,545** 

Sig. (bilatérale) ,277 ,000  ,002 ,000 

N 58 58 58 58 58 

Envergure Corrélation de 

Pearson 
,354** ,696** ,404** 1 ,489** 

Sig. (bilatérale) ,006 ,000 ,002  ,000 

N 58 58 58 58 58 

Empan Corrélation de 
Pearson 

,220 ,376** ,545** ,489** 1 

Sig. (bilatérale) ,096 ,004 ,000 ,000  

N 58 58 58 58 58 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).  

 
 Facteurs physiques  

L’analyse pour l’aspect physique le test de lancer de balle pour Constantine, le test de souplesse 
pour Alger et le test de force pour Batna .Les résultats obtenus nous ont montre pour le poids et l  
Tableau 4 : 

 
 

Regions vitesse dribble 

 
multi-bonds 

 
lancer de balle 

 
tir de précision 

 
  N Moyenne 

Ecart-
Type CV Moyenne 

Ecart-
Type CV Moyenne 

Ecart-
Type CV Moyenne 

Ecart-
Type CV 

Batna 9 7,601 0,419 0,055 6,044 0,608 0,101 33,22 3,232 0,097 31,594 1,109 0,035 

Blida 11 7,421 0,474 0,064 5,881 0,65 0,111 30,85 2,99 0,097 30,871 1,792 0,058 

Alger  11 5,564 0,377 0,068 5,75 0,338 0,059 33,98 3,811 0,112 31,998 2,529 0,079 

Constantine  10 7,634 0,456 0,060 5,83 0,447 0,077 32,4 2,459 0,076 32,303 2,465 0,076 

Saida 8 7,5 0,323 0,043 5,737 0,506 0,088 30,59 4,396 0,144 32,058 3,99 0,124 

Oran 9 7,664 0,33 0,043 5,811 0,596 0,103 32,23 2,667 0,083 32,615 2,879 0,088 

Total 58 7,561 0,396 0,052 5,842 0,519 0,089 32,26 3,378 0,105 31,879 2,504 0,079 
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Puissance  Maximale 
 

force     

Moyenne Ecart-Type CV Moyenne Ecart-Type CV 

43,188 5,414 0,125 23,888 3,86 0,162 

48,672 7,626 0,157 24,545 2,535 0,103 

47,79 7,522 0,157 24,462 3,545 0,145 

42,59 7,602 0,178 22,79 2,555 0,112 

46,4 5,997 0,129 22,962 1,861 0,081 

42,666 8,282 0,194 22,533 2,321 0,103 

45,36 7,352 0,162 23,594 2,884 0,122 

 
 

Tableau 5 : Analyse de la normalité de la dispersion des valeurs des Facteurs physiques par 
région 
 

 
 
Discussions : 

Les mesures  anthropologiques (taille ,poids ,envergure et empan) on été relevées, l’aspect  
physique a été évaluer par une batterie de tests de terrain ou les qualités physiques suivantes la 
vitesse, la coordination, la force explosive des membres supérieurs et inferieurs Les 

caractéristiques du groupe testé :Au nombre de N=58, la moyenne d’âge 14ans+-0.262,la taille 
de 170.302+-7.075et d’un poids moyen de 64.091+-11.073.L’analyse statistique nous a montré 
que toute  les valeurs sont distribuer normalement, mise a part sur l’aspect morphologique l’âge 

pour tout la population et  le poids pour la région de Blida, et pour l’aspect physique le test de 
lancer de balle pour Constantine, le test de souplesse pour Alger et le test de force pour Batna 

efficacite 
  

souplese 
  

saut hauteur 
 

puissance 
  

Moyenne 
Ecart-
Type CV Moyenne 

Ecart-
Type CV Moyenne 

Ecart-
Type CV Moyenne 

Ecart-
Type CV 

7,11 1,764 0,248 4,33 3,708 0,856 29,688 3,946 0,133 39,911 5,021 0,126 

6,82 1,722 0,252 5 8,099 1,620 32,236 3,339 0,104 44,927 6,3 0,140 

7,09 2,844 0,401 6,23 5,759 0,924 30,39 3,817 0,126 43,263 8,091 0,187 

6,6 1,776 0,269 7,1 6,136 0,864 31,29 4,271 0,136 39,95 7,634 0,191 

6 3,251 0,542 0,38 2,504 6,589 30,562 4,418 0,145 42,525 6,458 0,152 

5,33 3,708 0,696 4,11 5,326 1,296 28,922 4,891 0,169 38,666 7,74 0,200 

6,53 2,549 0,390 5,03 5,86 1,165 30,582 4,105 0,134 41,672 7,056 0,169 
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.Les résultats obtenus nous ont montre pour le poids et la taille L’état morphologique du 
handballeur détermine ses propres capacités. Selon Dufour et Coll (1987), la taille semble être un 
facteur caractéristique d’une population de handballeuses comparée à des sédenta ires 

Pour l’aspect morphologique, les valeurs des régions d’Oran, Batna et Constantine sont 
supérieurs a la moyenne, pour la taille facteur important en handball, les valeurs des régions 

d’Oran et  Batna sont supérieurs a la moyenne  
Les valeurs de cet aspect sont meilleurs chez les jeunes de Batna. Pour l’aspect physique ,les 
valeurs obtenus nous renseignent que Saida et Oran pour le dribble 30m, pour le multi bond 

Batna a de meilleurs performance ,le lancer de balle Alger et Batna ,que Batna et Alger pour le 
tir. 

La vitesse est corrélée a saut, la puissance et la force confirme que cest un facteur discriminant 
en handball, le multi bond corrélée avec la souplesse, et le saut en hauteur .  
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Introduction 

L’avantage de jouer à domicilie pour la majorité des sports a été prouvé scientifiquement pour la 

première fois par l’étude de schwarts and Barsky 1977(Pollard, 2006). En football, Pollard 

(1986) a proposé une méthode pour le quantifier, c’est le rapport des points récoltés à domicile 

sur le total des points de la saison (exprimé en pourcentage). Par exemple, le nombre de points 

récoltés à domicile est de 60 points (matchs gagné et nuls), divisé sur le total des points récolté 

ex : 100, le résultat est de 60%, avec un pourcentage supérieur à 50%, l’avantage du terrain est 

confirmé. Le championnat algérien a atteint un pourcentage de 72,05% lors des saisons allant de 

2006 à 2012, c’est le deuxième plus grand pourcentage après celui du Nigeria (86,82%), (Pollard 

& Gómez, 2014).  

L’avantage du terrain est maintenant un fait prouvé pour la plupart des championnats du monde 

(Dosseville, 2007; Fothergill, Wolfson, & Neave, 2017; Pollard & Gómez, 2014; Seckin & 

Pollard, 2008). Donc, joué à domicile augmente les chances de gagner un match. Les chercheurs 

se sont penchés sur les causes de cet avantage. Plusieurs hypothèses ont été émises: les 

supporters, la fatigue liée au voyage, familiarité avec les conditions locales (repères), erreurs 

d’arbitrages en faveurs des locaux sous l’influence des supporteurs, facteurs psychologiques (le 

joueur croit qu’il est avantageux à domicile), tactique spéciale. Mais, aucune hypothèse n’a pu 

faire jaillir un consensus la confirmant ou l’infirmant (Courneya & Carron, 1992; Fothergill, 

Résumé : le but de cette étude est de vérifier l’effet de la domiciliation match (Domicile, extérieur et 

tournoi) sur l’activité technico-tactique (ATT). L’étude porte sur onze (77) matchs de l’équipe nationale 

algérienne de football (ENA) dont huit (8) matchs de qualification à la CAN et la coupe du monde (domicile et 

extérieur) et 3 trois matchs du premier tour de la CAN (tournoi). L’observation des matchs est réalisée à 

l’aide du Dartfish 5.5 pro team. Les résultats démontrent que l’ENA, jouant à domicile, possède plus le ballon 

(64,94% ± 05,51%), réalise plus de passes réussies (572,50 ± 144,21) et récupère le ballon très haut (41,84 ± 

04,12m). En revanche l’ATT à l’extérieur et dans le tournoi est presque identique, sauf pour le nombre de 

passes non réussies (44,25 ± 01,79 et 52,00 ± 05,20 respectivement). Ces résultats illustrent l’impact du lieu 

de déroulement du match sur l’ATT en football. 

Motsclés : Equipe national algérienne, Football, technico-tactique, domiciliation du match.  
لقدم لتكتييك يف كرة ا لفين وا ط ا ملباراة عىل النشا ا ق الوطين اجلزائري: دراسة حاةل» تأ ثري موقع   "الفري

ص قق من تأ ثري موقع املباراة :  امللخ ىل التح من مبارايت املنتخب ( 44)وتتعلق ادلراسة بأ حد عرش مباراة . عىل النشاط الفين والتكتييك( داخل و خارج ادلاير و دورة)هتدف هذه ادلراسة ا 

ذكل مثاين  م، مبا يف  مم وك س العامل( 2)اجلزائري لكرة القد فريقيا لل  ىل ك س ا  مم  3و ( داخل و خارج ادلاير) مبارايت تأ هيلية ا  فريقيا لل  تمت مراقبة املبارايت (. دورة)ثالث مبارايت من ك س ا 

رث حيازة للكرة . Dartfish 5.5 pro team ابس تخدام  داخل  ادلاير، أ ك 61.4)وأ ظهرت النتاجئ ، عند اللعب  متريرات انحجة (±15.54٪ ٪ 1 57)، أ كرث  1.51  ±41 سرتجاع للكرة عايل ( 1.14 ا

14،2)دا ج 1مرت ±   1 17.4±  66.15)من انحية أ خرى،  النشاط الفين والتكتييك خارج ادلاير ويف ادلورة متطابق تقريبا، ابس تثناء عدد من النجاحات مير .   6.71 5و  2 1.11  ±15.1 1 

 .وتوحض هذه النتاجئ تأ ثري موقع املباراة عىل النشاط الفين والتكتييك يف كرة القدم(. عىل التوايل

ة: اللكامت املفتاحية  ، التكتييك الفين، موقع املبارا تخب الوطين اجلزائري، كرة القدم  املن

mailto:abderrahmenehad@gmail.com


32 

 

Wolfson, & Little, 2014; Nevill, Newell, & Gale, 1996; Pollard, 2002; Thomas, Reeves, & 

Smith, 2006) 

La difficulté de vérifier ses hypothèses a orienté la question vers la manifestation de cet avantage 

sur le terrain. C.-à-d. la différence de l’activité technico-tactique réalisée à domicile comparé à 

celle réalisée à l’extérieur. Par exemple, les équipes espagnoles relisent un pourcentage de 

possession de ballon plus élevé à domicile (Lago, 2009; Lago & Martín, 2007). Les équipes 

anglaises jouant à domicile réalisent plus de : centres, dribbles, interceptions, tirs et tacles 

(Taylor, Mellalieu, James, & Shearer, 2008) et dans le dernier tiers du terrain elles réalisent plus 

de tirs corners, passes réussies, duels aériens gagnés. Tandis que dans le tiers défensif, elles 

réalisent moins de : dégagement du gardien de but, interceptions, duels aériens (W. Tucker, D. S. 

Mellalieu, N. James, & B. J. Taylor, 2005). Le lieu de déroulement de la compétition influe sur 

l’activité technico-tactique offensive et défensive d’une équipe (club). Cependant, aucune 

recherche n’a été mené sur des sélections (équipes nationales), en sachant qu’une équipe 

nationale peut jouer à domicile, à l’extérieur et, en plus, dans un tournois où aucune des deux 

équipes n’est chez elle. De ce fait, nous nous somme penché sur cette question : L’activité 

technico-tactique de l’équipe nationale algérienne de football varie-t-elle en fonction de la 

domiciliation du match (à domicile, à l’extérieure et dans un tournoi) ? 

Méthodes  

Echantillon : L’analyse vidéo a été effectuée sur 11 matchs de l’équipe nationale algérienne lors 

des matchs de qualification de la coupe du monde 2018 et la coupe d’Afrique des nations 2017 

(8 matchs) et le premier tour de coupe d’Afrique des nations 2017 (3 matchs).  

Matériel : Pour l’analyse vidéo des matchs, nous avons utilisé le logiciel Dartfish pro v 5.5. Une 

personnalisation du séquenceur a été conçue afin de répondre aux spécificités de la recherche. 

Pour chaque élément (variable), une définition opérationnelle (tableau 01) a été faite 

(synthétisée) à partir de différentes définitions trouvées dans la littérature spécifique, Pour 

vérifier la fiabilité de l’outil de recherche et le degré d’explicité de ces définitions, nous avons 

fait appel à des observateurs externes pour analyser 4 matchs, les résultats de la comparaison 

entre les différents observateurs ont démontré une marge d’erreurs inférieur à 7 %. (4% passes et 

récupérations ; 5% possession ; 1% tir ; 6% barycentre) 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Définitions opérationnelles des paramètres observés  

Tableau 1 : définitions opérationnelles de variables observées (éléments d’attaque et de 
défense) 

Eléments d’attaque 

Passe  Le transfert ou la tentation de transfère du ballon d’un joueur à son co-équipier  

Passe réussie  

Le transfert du ballon d’un joueur à son co-équipier, sans que l’adversaire 
puisse intercepter ou changer la direction du ballon. (Rampinini, Impellizzeri, 
Castagna, Coutts, & Wisløff, 2009) 

La possession de 

ballon  

La possession est considérée comme acquise quand un joueur a le contrôle 
suffisant de la balle pour effectuer une influence délibérée sur sa trajectoire 
suivante. La possession est perdue quand la balle est hors du jeu, l'arbitre siffle 
une infraction ou l’équipe adverse rentre en possession. (James, Jones, & 
Mellalieu, 2004) 

Tir  
Un tir depuis la ligne du 18 mètre et plus, dans l’intention de marquer un but. 
(Di Salvo et al., 2007) 

Tir cadré  
Sur un tir au but, soit le but marqué ou raté grâce l’intervention d’un adversaire 
ou des barres. 

Eléments de défense 

Récupération du 

ballon  

Le ballon est récupéré lorsqu’il passe à l’autre équipe et qu’il soit touché deux 
fois par le même joueur, ou par deux co-équipiers.  

Zone de 

récupération du 

ballon  

La zone où l’équipe (joueur) rentre parfaitement en possession de ballon.  

Barycentre 

Centre de gravité des éléments observés sur le plan offensif (passes) et sur le 
plan défensif (récupération de ballon).il représente la position du bloc équipe en 
défense et en attaque (exprimé en mètre (m)) 

 

Analyse statistique : les résultats sont présentés en moyenne et écart-type. L’homogénéité des 

variances est vérifiée par le biais du test Levene, pour comparer entre les trois catégories de 

match (domicile, extérieur, tournoi) nous avons utilisé l’ANOVA. La comparaison par paire est 

conduite avec LSD en post-hoc. Une analyse factorielle discriminante (AFD) est conduite pour 

dégager les éléments qui distingue un match joué à domicile d’un match à l’extérieur et/ou 

tournoi. Un coefficient de structure supérieur -en valeur absolue- à 0 ,30 est considéré comme 

indicateur significativement discriminant (Tabachnick & Fidell, 2007). Le seuil de signification 

est fixé à p<0.05. L’analyse statistique est réalisée sous IBM SPSS STATISTIC version 23.  
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Résultats  

Tableau 2 : comparaison des éléments d’attaque et de défense selon la domiciliation du 

match  

 
Domicile Extérieur Tournoi 

Possession 
64,94% ± 

05,51%#£ 
51,03% ± 

10,88%* 
47,83% ± 

06,47%* 

Récupération 76,50 ± 15,78 84,50 ± 21,02 82,00 ± 08,19 

Passes réussies (PR) 
572,50 ± 

144,21#£ 

342,00 ± 

162,67* 

271,67 ± 

75,94* 
Passes non réussies 

(PNR) 
60,00 ± 08,04 66,25 ± 07,18£ 

52,00 ± 

05,20# 
Tirs 09,75 ± 04,27 08,00 ± 04,08 07,67 ± 05,69 

Tirs cadrés 
30,98% ± 

22,96% 

28,38% ± 

28,49% 

34,13% ± 

01,37% 
Buts marqués 04,50 ± 02,65 02,25 ± 00,96 01,67 ± 00,58 

Buts encaissés 00,50 ± 00,58 01,75 ± 01,50 02,00 ± 00,00 
Barycentre 

/récupération 
41,84 ± 06,72m£  35,41 ± 04,38m 

30,83 ± 
03,25m*  

Barycentre /PR 53,95 ± 02,92m 53,32 ± 06,19m 
54,39 ± 
01,69m 

Barycentre/ PNR 
79,53 ± 
01,72m## 

72,02 ± 
02,83m** 

76,53 ± 
04,00m 

* : Différent de « domicile » à p ≤ 0,05 ; ** : Différent de « domicile » à p ≤ 0,01  

# : Différent de « extérieur » à p ≤ 0,05 ; ##: Différent de « extérieur » à p ≤ 0,01  

£ : Différent de « Tournoi » à p ≤ 0,05  
La comparaison du rendement technico-tactique a révélé l’existence de différence pour quelques 

paramètres. Pour les éléments d’attaque, le pourcentage de possession de ballon réalisé à 

domicile (64,94% ± 05,51%) est supérieur (p<0,05) à celui réalisé lors des matches à l’extérieurs 

(51,03% ± 10,88%) et dans le tournoi (47,83% ± 06,47%), Le nombre de passes réussies est 

aussi supérieur (p<0,05) lors des matches à domicile (572,50 ± 144,21) que celui réalisé lors des 

matchs à l’extérieur (342,00 ± 162,67) et dans le tournoi (271,67 ± 75,94), le barycentre des 

passes non réussies est plus élevé (p<0,01) lors des matchs à domicile (79,53 ± 01,72m) que lors 

des matchs joués à l’extérieur (72,02 ± 02,83m). Pour les éléments de défense, le barycentre des 

récupérations du ballon est plus élevé (p<0,05) lors des matchs à domicile (41,84 ± 06,72m) que 

dans le tournoi (30,83 ± 03,25m). Aucune différence n’a été observée pour les autres éléments.  

Tableau3 : matrice de structure du coefficient de discrimination pour les élémentstechniques 

Eléments 

techniques 

Fonction 

1 2 

Passes non 

réussies 

-0,31 0,57 

Passes réussies 0,49 0,54 

Possession 0,51 0,51 

Récupération -0,15 -0,05 

Tirs 0,11 0,11 

Tirs cadrés 0,04 -0,07 
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En gras : coefficient de structure significative (> 0,30) 

Les résultats de l’analyse factorielle discriminante (AFD) (tableau 3) concernant les éléments 

technico –tactiques observés démontrent que les éléments qui varient en fonction de la 

domiciliation (domicile, extérieur, tournoi) sont tous relatifs à la phase offensive. Le nombre de 

passes et non réussie représentent le coefficient le plus élevé (0,57 et 0,54 respectivement), suivi 

du pourcentage de possession de ballon (0,50).  

Tableau4 : matrice de structure du coefficient de discrimination pour la position des éléments 
techniques 

Positions  des éléments  
Fonction 

1 2 

Barycentre des récupérations 0,40 0,92 

Barycentre des passes non 

réussies 

0,89 -0,12 

Barycentre des passes réussies 0,05 -0,10 

En gras : coefficient de structure significative (> 0,30) 

Pour la position des éléments observés sur le terrain, l’AFD (tableau 4) a démontré que le 

barycentre des récupérations du ballon possède le coefficient de  structure le plus élevé (0,92) 

suivie du barycentre des passes non réussies (0,89).  

Discussion 

Le lieu de déroulement de la compétition joue un rôle important dans l’activité quantitative et 

qualitative footballistique et du fait influe sur le résultat final de compétition. L’équipe nationale 

algérienne (ENA) possède plus le ballon et réalise plus de passes réussies à domicile qu’à 

l’extérieur ou dans le tournoi, ces résultats ne diffèrent pas de ceux trouvés (Lago, 2009) dans le 

championnat espagnol et le championnat anglais (W. Tucker, S. D. Mellalieu, N. James, & J. B. 

Taylor, 2005). La possession de ballon et les passes réussies sont liées au lieu de déroulement de 

la compétition. Le bloc équipe en phase défensive est situé plus haut lors des matchs à domicile 

par rapport au tournoi mais pas par rapport aux matchs à l’extérieur. En sachant que l’enjeu est 

plus important dans le tournoi, l’ENA préfère la prudence en jouant avec un bloc bas.  

La position des passes non réussies est située le plus haut lors des matchs joués à domicile. Cela 

est dû - peut-être – au placement du bloc équipe de l’adversaire très bas. L’adversaire en 

situation de défense se positionne dans sa propre moitié du terrain en créant une densité très 

difficile à percer. Donc, l’adversaire intercepte plus de ballon proche de ces propres buts et par 

conséquent, la position du barycentre des passes de l’ENA non réussies se situe haut.  

L’activité technico-tactique de l’ENA à l’extérieur et dans le tournoi est pratiquement identique, 

à l’exception du nombre des passes non réussies. Les joueurs se permettent plus d’erreur de 

passes à l’extérieur que dans le tournoi. Cette différence peut être expliqué par l’ampleur de 

l’enjeu lors des tournois, qui oblige les joueurs de se concentré plus et de s’appliquer davantage 

dans l’exécution des gestes techniques.  
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Contrairement aux études citées ci-dessus, le nombre et le pourcentage de réussite pour l’élément 

« TIR » ne présente pas de différence. Cela est peut-être dû à l’absence de tireur dans l’équipe.     

L’analyse factorielle discriminante a montré que la possession de ballon ainsi que les passes 

réussies et non réussies sont les paramètres qui peuvent distinguer (discriminer) un match à 

domicile d’un match à l’extérieur d’un match dans un tournoi. Pour ces trois paramètres, le 

classement des matchs se fait selon un ordre décroissant est le suivant : Domicile ; Extérieur ; 

Tournoi. Pour la position des paramètres, c’est le placement du barycentre des passes non 

réussies et de la récupération du ballon qui peut distinguer entre les trois groupes de matchs. La 

position du barycentre des récupérations du ballon prédit le classement suivant : Domicile ; 

Extérieur ; Tournoi. Cependant, le barycentre des passes non réussies prédit le classement 

comme suit : Domicile ; Tournois ; Extérieur.  

Conclusion  

Jouer à domicile permet à l’équipe d’avoir un pourcentage élevé de possession de ballon,  un 

nombre élevé de passes réussies, aussi défendre très haut par rapport quant on jo ue à l’extérieur 

ou dans un tournoi. Les matchs de tournoi sont aussi caractérisés par un nombre de passes non 

réussies jugé très bas par rapport aux matchs à l’extérieur. Le barycentre des passes non réussies 

se situe très haut lors des matches à domicile. 

Les résultats trouvés ne peuvent, en aucun cas, être généralisé. La taille réduite de l’effectif (11 

matchs et moins de 5 matchs pour chaque catégorie) peut influencer les conclusions statistiques.  

Une analyse plus approfondie avec un échantillon plus grand où le niveau de l’adversaire et le 

résultat final du match sont pris en considération, offrira la possibilité de dégager un profil de jeu 

selon les différentes situations contextuelles chez l’équipe nationale algérienne, voir même 

prédire sa performance. 
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5. Etude descriptive sur la qualité de vitesse des jeunes nageurs sprinteurs d’élites 

algériens (14-15 ans) 

Mr. BELKHIR Dahmane           

IEPS Alger3  

1- Introduction : 

La natation a fait l’objet d’un grand nombre d’investigation au cours des dernières 
années. La plupart d’entre elle ont porté sur l’approfondissement de nos connaissances de la 

physiologie et de la biomécanique de la natation (Holmer, 1979, Lavoie et Montpeti, 1986).  
L’évaluation de la condition physique et de la vitesse chez les jeunes nageurs  algériens dont 

s’articule notre thème de recherche sont des aspects très complexes par rapport aux choix à 
l’orientation de ces  jeunes pour l’atteinte des objectifs qui sont  la détection, la sélection et la 
formation des jeunes nageurs de niveau national.  

Et, pour l’apprentissage psychomoteur et anatomo-physiologique et tous les aspects qui 
concourent dans ce sens sont des indicateurs de performances, l’enfant sub i des transformations 

au cours de son évolution physique, morphologique et psychologique.  
Ces transformations évoluent avec la croissance et les transformations physiologiques.  
 Ces qualités physiques se développent différemment, ce qui explique un processus échelonné. 

Pour ce faire, la vitesse est une qualité considérable  pour le développement des qualités 
physique. 

Es le niveau de développement de la vitesse moyenne  influx négativement sur performance 

de nos nageurs algériens ? 

Cette question représente l’objet de notre recherche, afin de mettre à jour les éventuels écarts 

justifiant ainsi les résultats moyens enregistrés au niveau des différentes compétitions nationales 
et internationales. 

2- Caractéristiques modèles des nageurs : 

Des études des nageurs de haute performance (finalistes aux différents JO) ont permis ces 
dernières années d’établir des caractéristiques modèles exprimant les niveaux de développement 

des qualités physiques importantes du nageur, des indices anthropométriques , des capacités 
fonctionnelles de l’organisme (cardio-vasculaire, respiratoire, énergétique) au repos, et au travail 

spécial, des données de la technique de nage, et des qualités psychologiques manifestées au 
niveau des entraînements et des compétitions . Il est très important de voir le rapport entre les 
indices modèles et le degrés de leur compensation : porter le développement de certaines qualités 

à un niveau plus élevé en vue de compenser les qualités qui fond défaut.  
« Par caractéristiques, nous comprenons des traits de caractère relativement durables, qui ne sont 

pas spécifiques à une situation donnée et qui ont une relative constante. Le sport moderne 
constitue un domaine spécifique dans les sociétés de performance, donc la performance sportive 
est en relation avec des caractéristiques spécifiques de la personne – Ces spécificités ont trait aux 

termes de : vigoureux, fort, adroit, résistant.  
Elles peuvent se ranger parmi les « qualités attribuées » - mais ces mêmes caractéristiques 

peuvent être développées davantage par un entraînement approprié, dans certains cas elles 
peuvent même être suscitées ; - c’est ainsi qu’on dit que ces traits deviennent des conditions de 
base pour une performance » 

Nous allons voir les modèles spécifiques des nageurs :  
2.1  Crawleur Sprinters : 

Ils ont les caractéristiques suivantes : taille haute, poids relativement grand, membres longs, 
muscles très développés. Généralement, on observe chez les sprinters une grande circonférence 
de la cage thoracique, des épaules et des hanches. Les grandes  dimensions des différentes parties 

du corps sont dues à un niveau élevé de la préparation de force.  
Toutes ces particularités sont sollicitées en vue de réussir au travail de force.  

- vitesse (voie anaérobique) 
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2.2  Les Dossistes : 

Ils ont la plus grande taille, des membres longs, des jambes « légères », les muscles de la 
ceinture scapulaire et ceux des bras sont très développés, la cage thoracique large, d’une forme 

plate. La haute taille, la diminution graduelle de la surface des sections de haut en bas ainsi que 
les formes musculaires lisses (peu prononcées) assurent un bon écoulement du corps dans l’eau. 

Ce type de nageurs est caractérisé par les valeurs les plus élevées de la capacité respiratoire des 
poumons et de la mobilité articulaire.  
2.3  Crawleurs Fondistes : 

Ils sont caractérisés par une taille moyenne, un poids faible et des petites valeurs des 
circonférences et des sections qui assurent un bon écoulement du corps dans l’eau.  

2.4  Les Brasseurs : 

Ils ont la taille moyenne, une masse active du corps et un poids très élevés. Les brasseurs ont les 
fessiers, les muscles des cuisses et des jambes bien développées, ils possèdent une très grande 

force des jambes. Les indices de la spiromètre et ma mobilité des articulations scapulaires sont 
moindres chez les brasseurs par rapport aux autres spécialistes.  

2.5 les papillonneurs : 

Ils ont la taille moyenne, tronc long, jambes courtes. Les muscles de la ceinture scapulaire, du 
tronc, des bras. Les surfaces de section sont en rapport avec le niveau élevé de la préparation de 

force. On note une bonne mobilité articulaire chez les papillonneurs.  
2.6 les spécialistes des 04 nages : (individuel) 

Ils ont de grandes dimensions du corps, comme la taille, la circonférence et les surfaces des 
sections correspondantes témoignent d’une préparation de la force multiforme. Ils ont un haut 
indice de la capacité respiratoire des poumons et une bonne mobilité articulaire.  

Il s’avère très indispensable de tenir compte de toutes ces caractéristiques au niveau de la 
sélection, de la définition de la spécialisation en natation et de l’individualisation, des 

entraînements sportifs. 
- Dimensions corporelles chez les nageurs de classe internationale (moyenne) 

Spécialité Taille (cm) Poids (kg) 
Circonférence 

thoracique 
Surface du corps (m2) 

Crawleur 100m 180 75 100 1,99 

Crawleur 400m 177,5 68,5 88 1,91 

Crawleur 1500m 175 66,5 97 1,90 

Spécialité dos 183 69 100 2,01 

Papillon 176,5 72 98,5 1,91 

Brasse 175 76,5 97 1,90 

4 nages 181 72,5 99,5 1,97 

 

3. Caractéristique des qualités physiques de base du nageur : 
les performances sportives en natation s’établissent suivant les conditions personnelles et 

biologiques des gens, viennent ensuite l’environnement social et exigence aux dures réalités de 
l’entraînement qui englobent surtout les capacités de performance et le comportement du nageur, 
voire ses réactions face à cet environnement.  
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Le contenu de l’entraînement se complète au travers des conditions de performances et s’enrichit 
de l’éducation et de la formation, surtout les qualités personnelles, les savoir – faire techniques, 
capacités physiques et les connaissances, qui dans les conditions compétitives s’affirment.  

Ce cours traite d’une partie importante de l’entraînement en natation, ce sont les qualités 
physiques ou : 

Les capacités conditionnelles : nous allons les voir une à une  
3.1 Endurance générale : 
Peut être définie comme étant la faculté d’un individu de fournir un effort d’intensité moyenne 

pendant un temps très long. Donc pour le nageur c’est la faculté de nager très longtemps avec 
une intensité moyenne (800m et plus). L’endurance caractérise un effort réalisé en aérobie  : il 

y’a équilibre notamment pour ce qui concerne l’oxygène. Une cavité cardiaque développée par 
un entraînement à base d’endurance générale entraîne : 

 un ralentissement du rythme cardiaque au repos,  

 une diminution du rythme cardiaque immédiatement après l’effort,  
 une adaptation générale, une augmentation du débit cardiaque  

3.2 Vitesse :  
C’est la qualité qui permet d’agir dans le minimum de temps. Le travail de vitesse est un effort 
‘intensité maximale. Il ne peut y avoir de répercussion cardiaque si le travail de vitesse est bien 

fait. 
En natation, il n’existe pas d’épreuve de vitesse pure (environ 30m). la distance minimum en 

compétition officielle (FINA) est de 50m. 
On distingue : 

- la vitesse (vitesse de nage) ou la rapidité maximale de certains gestes,  

- la vitesse de réaction (par exemple, au signal des starters), au rapport avec le temps de 
latence. 

 
 
 

 
 

 
Exemple : le * HOLLANDAIS VDH (recordman du monde du100m NL en 47.84 réalisé à 
SYDNEY lors des ½ finales des jeux olympiques de SYDNEY en 2000 a une vitesse de 2,09m / 

sc. 
* Peter Van Der Hoogenband  

3.3 Souplesse : 

Une des  qualités physiques les plus importante pour le nageur, peut être définie comme étant la 
possibilité pour une articulation d’être mobilisée selon une amplitude maximale.  

3.4 Force :  
la force du nageur s’exprime surtout par sa capacité de produire les efforts maximaux de traction 

par l’appui sur l’eau. Elle peut être mesurée en dynamomètre.  
Nous distinguons les notions de force absolue (athlète le plus lourd-charges les plus lourdes), de 
force relative qui est fonction du poids (force relative, force absolue, force explosive) et (vaincre 

des résistances extérieures), poids du corps. D’autres qualités physiques sont considérées comme 
principales chez le nageur : force endurance, force-vitesse, et force maximale. 

1. force endurance : c’est la capacité de résistance à la fatigue que présente l’organisme lors 
de la réalisation d’exercices de force longue durée.  

2. force maximale : la plus grande force que peut exercer le système neuro-musculaire lors 

d’une contraction volontaire d’intensité maximale (une seul répétition) 
3. la force vitesse : la rapidité d’exécution d’un exercice avec charge (plus ou moins 

moyenne) 

 

                    Vitesse = 

distance 

temps 

m 

s 
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En natation, certaines règles doivent être observées ; il conviendra de veiller à ce que 
l’hypertrophie musculaire n’alourdisse considérablement le nageur. On s’attachera à ne 
développer que les muscles ou les groupes musculaires qui contribuent essentiellement à la 

propulsion. 
Dans l’endurance générale et spéciale, le développement des QP du nageur est dans une grande 

mesure conditionné par le perfectionnement parfait des différents systèmes de l’organisme qui 
sont : 

- L’appareil respiratoire 

- L’appareil cardio-vasculaire, 
- L’appareil musculaire,  

- Les différentes articulations, 
- L’appareil de thermo-régulation (voir en morphologie – anatomie, les principes : du 

noyau et de l’enveloppe du corps humain et leur température).  

On constate, d’autres parts, que le développement des qualités de force fait améliorer l’appareil 
neuromusculaire. 

Quand on continue à faire des exercices de force, il se produit des modifications qualitatives au 
niveau de l’appareil neuromusculaire qui s’expriment par un changement structurel de la fibre 
musculaire elle-même. 

A cette même étape, on constate la croissance de la masse musculaire ainsi que sa structuration 
qualitative. 

Le développement exagéré et prolongé de la force peut aboutir à des conséquences négatives : la 
structure musculaire se transforme pour ne plus correspondre à la spécialité de la natation tout en 
perdant son élasticité. 

Pour conclure ce paragraphe sur les caractéristiques, nous ne devons pas omettre de dire que le 
sportif qui veut faire de la natation en vue de la performance doit posséder lors de l’entraînement 

et la compétition, les qualités suivantes : (morale et volitives). 
- S’efforcer d’atteindre les performances,  
- Etre disponible et joyeux, 

- Prêt au travail avec charges,  
- Avoir de la persévérance, 

- Volonté de gagner et esprit compétitif,  
- Augmentation graduelle des capacités (entendre ici les charges).  
- Sens du sacrifice au détriment des heures de détente (congés etc…) et de loisir, 

Les moyens et les méthodes seront à part, il faut savoir que lors d’une séance d’entraînement les 
deux paramètres évoluent toujours en même temps.  

4. Matérielle et méthode : 

4.1 Echantillon : 

Notre échantillon c’est composé d’un groupe de huit me illeurs nageurs algériens, dont leurs 

caractéristiques sont les suivants : 
Tableau n°1 : Caractéristiques de l’échantillon du 50m et 100m crawl garçons Algérie  
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4.2 Matériels  

 bassin 25 mètre 

 chronomètre 

 caméra vidéo 

 sujet 
4.3 Outils statistiques : nous avons utilise les formules statistiques descriptives suivantes  

-  La moyenne arithmétique, L'écart-type, corrélation  
 

5. Résultats : 

Afin d’analyser les résultats des différents indices  étudiés, une analyse statistique descriptive a 
été  réalisée sur l’échantillon étudié.  

Dans un premier temps nous allons présenter les résultats des paramètres de la vitesse des 
nageurs, après nous procéderons à l’analyse des différents indices  pour mettre en évidence les 
différences significatives entre les nageurs Algériens.  

 L’analyse des résultats des indices de la vitesse de nage des nageurs  âgés de 14 a 15 ans sont 
comme suite : 

5.1  L'amplitude : 

Graphe n°1 : Résultat de l’amplitude moyenne enregistrée par les nageurs. 

 
Les moyennes enregistrées de l’amplitude par l’échantillon : Algériens ; * significative à 
p<0.05 ; 

Les résultats mentionnés  dans le graphe n°12 présenté  ci-dessus , représentent les moyennes 
enregistrées de l’amplitude des nageurs âgés entre 14 et 15 ans .Le meilleur résultat de 

l’amplitude lors du 50 mètre crawl est enregistré par le sujet du couloir 4 avec un résultat de 2.94 
l’analyse de variance anova montre que la  différence est significative pour p<0.05  

L’amplitude moyenne réalisée par l’échantillon lors du 50 mètre crawl est de 2.53 0.26. 
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Amplitude *S 

Nom et 

prénom 
Age Poids(kg) Taille(cm) Club Prformances sur 50m Prformances sur 100m 

Sujet1 15 68 1.72 Nrdi 25,77 55.45 

Sujet2 14 70 1.75 Usma 25,87 55.59 

Sujet3 14 69 1.75 Asptt 25,89 57.08 

Sujet4 14 72 1.82 Sneb 26,48 57.18 

Sujet5 14 69 1.74 Gsp 26,67 58.05 

Sujet6 14 67 1.77 Bahia 26,68 58.72 

Sujet7 14 70 1.69 Nrdi 26,81 59.77 

Sujet8 14 68 1.73 Gsp 27,5 1:00.65 
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5.2  Temps moyen  Du 50 Metre Crawl 

Tableau n°2. : Résultat du temps moyen enregistré par les nageurs. 

sujet temps 
nb de 

cycle 

distance/mètr

e 

l'amplitud

e 

fréquence de 

nage 
vitesse moy 

1 25,77 23 50 2,17 0,89 1,94m/s 

2 25,87 18 50 2,77 0,69 1,932m/s 

3 25,89 22 50 2,27 0,84 1,93m/s 

4 26,48 17 50 2,94 0,64 1,88m/s 

5 26,67 19 50 2,63 0,71 1,874m/s 

6 26,68 20 50 2,5 0,74 1,874m/s 

7 26,81 21 50 2,38 0,76 1,86m/s 

8 27,5 20 50 2,5 0,72 1,81m/s 

Graphe  n°2. : Résultat du temps moyen enregistré par les nageurs.  

 
 
Les moyennes enregistrées du temps par l’échantillon, par les finaliste du 50m nage libre petit 
bain ; * significative à p<0.05 ; 

Les résultats mentionnés  dans la figure ci-dessus représentent les moyennes enregistrées des 
temps des nageurs âgés entre14 et 15 ans (nageur minimes).  

La meilleure performance lors du 50 mètre crawl est enregistrée par le sujet du 5eme couloir 
avec un temps de 25.77s (voir graphe n 01 et vidéo).  
L’analyse de variance anova 96.  

 nous a permis de relever une différence significative entre les nageurs pour p<0.05, le niveau 
des meilleurs nageurs finalistes et différents.  

Le temps moyen réalisé par les nageurs lors du 50 mètre crawl est de 26,46 s 0.59, avec une 
valeur minimale de 27.50s et maximale de 25.77 soit une différence de 1.73s.  
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5.3 Temps moyen  du 100 mètre crawl : 

 

Tableau  n°3: Résultat du temps moyen enregistré par les nageurs. 

sujet temps nb de cycle 
distances 

mètre 
amplitude fréquence de nage  vitesse moy 

1 55,45 39 100 2,56 0,7 1,80m/s 

2 55,59 36 100 2,77 0,64 1,79m/s 

3 57,08 36 100 2,77 0,63 1,75m/s 

4 57,18 43 100 2,32 0,75 1,74m/s 

5 58,05 37 100 2,7 0,637 1,72m/s 

6 58,72 40 100 2,5 0,681 1,70m/s 

7 59,77 41 100 2,43 0,685 1,67m/s 

8 1,00,65 39 100 2,56 0,64 1,64m/s 

 

 

Graphe  n°3 : Résultat du temps moyen enregistré par les nageurs.  

 
Les moyennes enregistrées du temps par l’échantillon, Algériens ; * significative à p<0.05 ; S** 

significative à p<0.01, ***significative à p<0.05 
Les résultats mentionnés  dans la figure ci-dessus représentent les moyennes enregistrées des 

temps des nageurs âgés entre 14et 15 ans. . La meilleure performance du 100 mètre crawl est 
obtenue par le sujet du  couloir 6  Avec un temps de 55.45s.  L’analyse de variance anova, nous a 
permis de relever une différence très significative entre les nageurs pour p<0.01. Le temps 

moyen réalisé par les nageurs lors du 100 mètre crawl est de 57.58 s 1.12, le niveau des 
meilleurs nageurs finalistes 100m nage libre présente une étendue de valeur importante de 

l’ordre de 3,37s 
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5.4  La vitesse de nage du50 mètre crawl 

Graphe  n°4 : Résultat du de la vitesse de nage  enregistré par les nageurs. 

 
 
 Les moyennes enregistrées de la vitesse de nage  par les nageur algériens ; * significative à 

p<0.05 ; 
Les résultats  de la vitesse de nage enregistrés par les nageurs algériens lors du 50 mètre crawl. 

Montrent qu’il existe une différence significative à p<0.05 entre les nageurs, le meilleur résultat 
est obtenu par le sujet du 5ème couloir  ̧ D’une vitesse moyenne de 1.87m/s. La vitesse de nage 

réalisée par les nageurs lors du 50 mètre crawl est de 1.79 s 0.27. Soi une étendue de valeur de 

la vitesse de lord de 0.13s.   
5.5 La vitesse de nage du100 mètre crawl : 

Graphe n 

°5 : Résultat  de la vitesse de nage  enregistré par les nageurs. 
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Les résultats  de la vitesse moyenne de nage  enregistrés par le groupe lors du100 mètre crawl 
des temps des nageurs âgés de 14 et 15 ans. .montrent qu’il existe une différence significative à 
p<0.05 entre les nageurs et que le meilleur résultat est obtenu par le sujet du 6ème couloir d’une 

vitesse moyenne de 1.70m/s. 

 La vitesse de nage réalisée par les nageurs lors du 100 mètre crawl est de 1.73m, / s 0.04, soit 

une étendue de 0.26m/s 
 

6. Discussions  

Cette partie de  notre travail de recherche concerne la discussion des résultats des indices de la 
vitesse  réalisés  sur les deux distances du 50m et du 100m nage du  crawl 

 Afin d’affirmer ou infirmer nos hypothèses, les nageurs  finalistes  ont suivit une carrière de 9 
ans, les résultats obtenus peuvent être des éléments de référence pour la construction d’un 

programme technique national visant « « l’amélioration de l’amplitude et fréquence ».  
Dans notre étude nous remarquons que l’amplitude de nage varie en fonctio n de la distance  
du 50  et du 100M et est égale respectivement à une valeur de l’amplitude moyenne égale à  2. 

52 ±0.25 et 2.57±0.16   ceci est  confirme par notre étude  
Une étude  présentée dans l’analyse bibliographique de Didier Chollet citée a la page 30, ligne 

12 confirme les résultats de notre étude les nageurs algériens gèrent leurs courses ont utilisant 
des valeurs moyennes de l’amplitude , de la fréquence et  du nombre de cycle  pour le 50m 
nage libre 

Pour le 100m crawle, le meilleur nageur algérien  gère sa course avec une petite amplitude et 
des valeurs moyennes de la fréquence et du nombre de cycles   

Contrairement à la locomotion terrestre, les fortes contraintes biomécaniques du  milieu 
aquatique (appuis fuyants) obligent les nageurs quel que soit leur niveau à augmenter la 
fréquence et diminuer l'amplitude pour aller plus vite » gestion adoptée    par le  meilleur nageur 

du 100m crawl. 
Les valeurs d'amplitude et la capacité à les maintenir sont le reflet d'une meilleure gestion de la 

course, de l'efficacité propulsive et de la diminution des résistances à l’avancement.  
Les nageurs étudies sont au tout début de leur spécialisation  et le choix de l’amélioration  de 
la vitesse de nage se porte sur la fréquence  au dépend de l’amplitude  qui nécessite une 

grande technicité.  
Le chronomètre mural a disparu des piscines algériennes   son utilisation continu  au cours de 

l’entrainement et même au cours de l’échauffement met le nageur  et l’entraineur dans un 
véritable processus d’évaluation  et d’auto évaluation de la vitesse de nage en rapport avec la 
fréquence et l’amplitude.  

Repérer des aiguilles du chronomètre est un véritable indicateur comportemental  du niveau de 
performance et d'expertise  de nos nageurs pour gérer au mieux leurs courses au cours de 

l’entrainement.  
 Les Résultat du temps moyen enregistré par les nageurs âgés entre14 et 15 ans (nageurs 
minimes) montrent : 

Une meilleure performance lors du 50 mètre crawl est enregistrée par le sujet du 5eme couloir 
avec un temps de 25.77s et l’analyse de variance anov 96, nous a permis de relever une 

différence significative entre les nageurs pour p<0.05, le niveau des meilleurs nageurs finaliste et 
différents.  

Le temps moyen réalisé par les nageurs lors du 50 mètre crawl est de 26,46  0.59 m/s, avec une 

valeur minimale de 27.50s et maximale de 25.77 s soit une différence de 1.73s.  
 

La meilleure performance du 100 mètre crawl est obtenue par le sujet du  couloir 6  Avec un 
temps de 55.45s.  L’analyse de variance anova, nous a permis de relever une différence très 

significative entre les nageurs pour p<0.01. Le temps moyen réalisé par les nageurs lors du 100 
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mètre crawl est de 57.58  1.12 m/s, le niveau des meilleurs nageurs finalistes au  100m nage 
libre présente une étendue de valeur importante de l’ordre de 3,37s.  

Les résultats  de la vitesse de nage enregistrés par les nageurs algériens lors du 50 mètre crawl. 
Montrent qu’il existe une différence significative à p<0.05 entre les nageurs, le meilleur résultat 
est obtenu par le sujet du 5ème couloir  ̧ D’une vitesse moyenne de 1.87m/s. La vitesse de nage 

réalisée par les nageurs lors du 50 mètre crawl est de 1.79  0.27 m/s . Soit une étendue de valeur 
de la vitesse de l’ordre de 0.13s.   

Les résultats  de la vitesse moyenne de nage  enregistrées par les nageurs  lors du100 mètres 
crawl des temps des nageurs âgés de 14 et 15 ans. .montrent qu’il existe une différence 

significative à p<0.05 entre les nageurs et que le meilleur résultat est obtenu par le sujet du 6ème 
couloir d’une vitesse moyenne de 1.70m/s.  
Nous remarquons une  différence  significative entre les nageurs  concernant le test de 50m et 

100m  crawl. 
Cette qualité est moins développée chez cette tranche d’âge, si on prend en considération les 

exigences de la spécialité où une importance est accordée à cette qualité qu’on retrouve  dans 
tous les mouvements que l’athlète exécute (Czingon H et Coll. 1993). En ce qui concerne la 
capacité anaérobie, il est démontré que la concentration en lactate plasmatique augmente 

progressivement avec l’âge.  
Par ailleurs, une formation précoce de la vitesse entraînera de meilleurs résultats. La vitesse est 

le facteur de la performance qui régresse le plus rapidement et le plus tôt avec l’âge. (Wei neck, 
1997).  
On peut dire que durant cette période il est conseillé d’entraîner la vitesse de réaction, la capacité 

d’accélération ainsi que la vitesse de coordination.  
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6. Effets du Ramadan sur les performances physiques chez des volleyeurs  

Zohra Taoutaou, Toufik Benomari  

IEPS, Université Alger 3, taoutaouz@yahoo.fr, toufikbenomari@yahoo.fr 
 

Résumé : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact du jeûne durant le mois de Ramadan 
sur les performances physiques chez des athlètes.  
Méthodes : 14 volleyeurs évoluant dans des clubs [poids : 80.57±7.94 kg ;] [Taille : 188.64±4.85 

cm] ont participé à cette étude. Ils ont tous subi une batterie de 13 tests de terrain (Tests Navette 
(s) : [(9-3-6-3-9, 6-9-12-18) ; 20 m x 6 ; 300 m] ; Sprints (s) : 10m, 30m, 50m ; 

course d’endurance : 7 min (m) ; sauts verticaux (cm) avec et sans élan, saut en longueur sans 
élan (cm), test de redressement assis (SUP : nombre/30 s). les tests ont été effectués 10 jours 
avant le Ramadan (niveau initial), à la fin de la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème semaine du jeûne du 

Ramadan et 10 jours après. 
Résultats : aucun effet appréciable pendant tout le Ramadan pour les performances du sprint sur 

10 m et les pompes, et au cours de la 1ère et 2ème semaine pour les tests du 20m x 6. Une 
amélioration significative (p<0,05) des performances des tests 6-9-12-18 ans, saut vertical sans 
élan, SUP, 30 m, 50 m, 7 min, suivie d’un retour au niveau initial après le Ramadan. Par contre, 

les performances du 300m diminuent (p<0,001) pendant le Ramadan pour revenir à leurs valeurs 
initiales 10 jours après le jeûne.  

Conclusion : l’inversion des performances 10 jours après le Ramadan suggèrent que seule la 
capacité d’endurance de vitesse semble avoir été altérée après le jeûne. Quant aux augmentations 
observées pendant et au-delà du Ramadan, elles pourraient être d’avantage attribuées aux effets 

de l’entraînement qu’à ceux du jeûne. Il n’en demeure pas moins que certaines précautions 
doivent être prises par les sportifs pour bien se préparer à ce mois de restriction alimentaire afin 

que les activités sportives ne puissent pas avoir un impact négatif sur l’état de santé.  
Mots clés : effets, Ramadan, performances physiques, volleyball 
 

Effects of Ramadan fasting on physical performances in volleyball players  

Zohra Taoutaou, Toufik Benomari 

 

1 : IEPS, Laboratoire des APS, Université Alger 3, taoutaouz@yahoo.fr ; 

toufikbenomari@yahoo.fr 

Abstract  

The aim of this study is to assess the impact of the Ramadan fasting on physical performances in 

athletes. 
Methods: 14 volleyball players (VB) playing in a clubs [weight: 80.57±7.94 kg;] [Size: 
188.64±4.85 cm] participated in this study. They have all undergone a battery of 13 field tests 

(Shuttle Tests (s): 9-3-6-3-9, 6-9-12-18), 20m x 6, 300 m; Sprints (s): 10, 30, 50m; race: 7 min 
(m); vertical jumps (cm), long jump (m), pumps and Sit up test (SUP: number/30 s). Tests were 

performed 10 days before the Ramadan (initial level), at the end of the 1st, 2nd, 3rd, 4th week of 
Ramadan fasting and 10 days after.  
Results: no appreciable effect during the Ramadan for the 10 m sprint and pump performances, 

and during the 1st and 2nd week for the 20m x 6 tests. A significant improvement (p<0.05) in the 
performance of 6-9-12-18, vertical jump without moose, SUP, 30 m, 50 m, 7 min tests, followed 

by a return to the initial level after the Ramadan. In the contrast to the 300m performance that 
decreases (p<0.001) during Ramadan to return to their initial values 10 days after the fasting .  

Conclusion: the performance reverse change 10 days after the Ramadan tend to suggest that 

only the ability of speed endurance seems to have mainly been altered following the fasting. As 
for the increases observed during Ramadan and that extended beyond, they could be nefit 

attributable to the effects of training than to those of the fasting. The fact remains, however, that 

mailto:taoutaouz@yahoo.fr
mailto:toufikbenomari@yahoo.fr
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certain precautions must be taken by athletes to prepare for this month of food restriction so that 
sports activities cannot have a negative impact on health. 
 

 

Key words : Effects, Ramadan, physical performances, volleyball players  

 
Introduction 

L’observation du Ramadan impose, entre autres conditions, une abstinence totale de prise de 

nourriture et de fluide et d’autres interdictions du lever du sole il à son coucher. Ces perturbations 
dans le rythme de vie, le régime alimentaire, le sommeil (BaHammam et coll., 2010), et baisse 

de la charge d’entraînement (Mujika et coll., 2010) constituent une combinaison de facteurs qui 
pourraient concourir à affecter les performances physiques (Zerguini et coll., 2007 ; Stannard et 
coll., 2008 ; Chaouachi et coll., 2009 ; Memari et coll., 2011 ; Shephard, 2013 ; Baklouti et coll, 

2017). Harder-Lauridsen et coll. (2017) n’ont observé que des effets mineurs sur l’indice de 
masse corporelle et aucun effet sur la composition corporelle, métabolisme du glucose et la 

fonction cognitive. Par contre, d’autres auteurs ont montré une baisse du poids et des 
concentrations de glucose (Adlouni et coll., 1997 ; Farooq et coll., 2006, Ziaee et coll., 2006, 
Aziz et coll., 2010). Des effets contradictoires ont été mis en évidence sur des indices 

biologiques entre autres le niveau du cholestérol total et des TG un mois après le Ramadan, avec 
généralement une augmentation du cholestérol (HDL), baisse des LDL à la fin du mois et 

maintien de leurs niveaux respectifs après le jeûne (Adlouni et coll., 1997 ; Meo et Hassan, 
2015 ; Waterhouse et coll., 2011). Ces modifications sont accompagnées par une augmentation 
des prises des hydrates de carbones et protéines (+ 0.4%) à la fin du mois de Ramadan, mais pas 

les graisses et le poids (- 2.6 %) (Adlouni et coll., 1997).  
Quoiqu’il en soit, les effets du mois de Ramadan semblent ne pas être encore assez bien clairs 

chez les sportifs.  Des effets contradictoires sur le poids et le BMI ont été observés chez des 
athlètes (Chaouchi et coll., 2009, Stannard et coll., 2008, Memari et coll., 11). Par ailleurs, 
certaines études n’ont relevé aucun un effet marqué sur les capacités de vitesse, puissance, 

agilité, endurance et dribbling (Stannard et coll., 2008), sur les réponses de certains indices 
biologiques et physiologiques (Ramadan et coll., 1999 ; Kirkendall et coll., 2008 ; Aziz et coll., 

2010, Bouhlel et coll., 2006). Tandis que d’autres auteurs ont rapporté une baisse dans la 
capacité d’endurance, de la puissance des membres inférieurs (SV) sans changement dans les  
performances du sprint et l’agilité et une baisse de la performance à l’exercice à 75% VO 2max 

(Meckel et coll., 2008 ; Wilson et coll., 2009). Zerguini et coll., 2007 ont montré chez des 
footballeurs, une réduction de 20 % de la capacité d’endurance à la fin du Ramadan et son 

rétablissement de moitié 2 semaines après le jeûne, ainsi qu’une altération de la capacité de 
vitesse, du dribble et de l’agilité. D’autres auteurs ont rapporté une baisse des performances 
d’exercices anaérobies répétitifs, une baisse de la capacité de résistance à la fatigue, avec peu 

d’effets sur la puissance aérobie et la force musculaire pendant le Ramadan (Shepard, 2013), une 
influence sur la PMA et les réponses cardiovasculaires à l’effort maximal (Fall et coll., 2007).  

Compte tenu des contradictions dans les résultats, notre étude se propose de procéder à 
une évaluation des effets du jeûne tout le long du Ramadan à l’aide d’une batterie de tests qui  
prend en compte de façon parallèle différentes composantes des performances physiques avant, à 

la fin de chaque semaine et 10 jours après  le jeûne du Ramadan. 

Méthodes  

14 volleyeurs performants (VB) évoluant dans un club militaire (mêmes conditions de vie et 
d’alimentation) ont participé à cette étude [Poids : 80.57±7.94 kg ; Taille : 188.64±4.85 cm]. Ils 

ont tous été soumis une batterie de 13 tests de terrain.  
Tests Navette (s) : [tests spécifiques (9-3-6-3-9, 6-9-12-18), 20 m x 6, 300 m (capacité 
d’endurance de vitesse) aller et retour sur 10m, 20m, 30m, 40m, 50m) sans récupération entre les 

différentes distances exécutées sur un terrain de jeu suffisamment spacieux.  
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Sprints (s) à vitesse maximale sur 10m, 30m, 50 m. 
Course de 7 min (m) : elle consiste à parcourir la plus grande distance en 7 min (capacité 
d’endurance).  

Sauts : Puissance des membres inférieurs : détente verticale (cm) avec et sans élan, saut en 
longueur sans élan (cm). 

Pompes : force musculaire et endurance de force du tronc.  
Test SUP (nombre/30 s) : endurance de force abdominale.  
Chaque sujet a réalisé ces tests 10 jours avant le début du mois de Ramadan (niveau initial), à la 

fin de la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème semaine (S ; 1, 2, 3, 4), 10 jours après (10 j ap) la fin du mois de 
jeûne (Ramadan). 

 
Résultats 

Performance des sprints  

Sprint sur 10m : On ne relève aucune variation appréciable au cours du mois de Ramadan et 10 

jours après et ce par rapport à la phase initiale (T.A), cependant nous notons une baisse de la 
performance au 10 m sprint à la 4ème semaine et ce par rapport à la fin de la première (1S), 
deuxième (2S) et troisième (3S) semaine et 10 jours après (10 j ap) 5P<0.05) avec toutefois une 

grande dispersion dans les valeurs pour cette dernière (Figure 1a).  
 

 

 

 

Valeurs moyennes ±SD. S : semaine ; T.A et 10 j ap : 10 jours avant et après le mois de 
Ramadan, respectivement.  

 
 

Périodes (Semaines, Jours) 

Figure 1a : Performances du test de sprint sur 10 m chez des 

volleyeurs au cours du Ramadan 
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Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine.  
 

 

Sprint sur 30m : une amélioration des performances par rapport au niveau initial en particulier à 
la fin de la 2ème semaine, suivie d’une baisse de la performance entre la 3- 4ème semaine, avec un 

retour à leur niveau initial 10 jours après le Ramadan (Figure 1b) (P<0.05 au moins).  

 

 

 
 

Valeurs moyennes. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine 
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Figure 1b: Performances du sprint sur 30m chez des 

volleyeurs  avant, durant et aprés le jeûne du Ramadan  
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Figure 1C: Performances du sprint sur 50m chez des 

volleyeurs  avant, durant et aprés le jeûne du Ramadan  
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 Sprint sur 50m : Amélioration significative des performances du sprint sur 50m au cours du 

Ramadan et au cours de la 1
ère

 semaine (P<0.05), suivie d’une phase de stabilisation au cours du 

mois, et retour au niveau initial après 10 jours de la fin du mois de jeûne avec une différence 
significative par rapport au mois de Ramadan (Figure 1c) (P<0.05).  

 

2. Performances des sauts 

 

Saut vertical avec élan (DVAE) : Aucune variation durant les trois premières semaines, suivie 
d’un abaissement significatif à partir de la quatrième semaine, et 10 jours après jusqu’à un 

niveau inférieur aux valeurs initiales (P<0.05). Les performances ne varient pas entre la 4ème et 
10 jours après le Ramadan (Figure 2a). 
 

Saut vertical sans élan (DVSE) : Augmentation des performances dès la 1
ère

 semaine jusqu’à 

atteindre les valeurs les plus élevées 10 jours après (P<0.05), avec une phase de stabilisation 

entre 3
ème

semaine-10 J après (Figure 2b). 

 
Saut en longueur sans élan (SLSE) : il y a une baisse de la performance au cours de la 1ère 

semaine (P<0.05), suivie d’une phase de stabilisation entre 2S et 3S, puis diminue à nouveau à 
4S par rapport au niveau initial (P<0.01). Après le jeûne, la performance du SLSE augmente 
pour revenir aux valeurs initiales (Figure 3) (P<0.05).  

 
Figure 2a : Performances de la détente verticale (cm) avec élan (DVAE) chez des volleyeurs 

avant, durant et après le mois de jeûne du Ramadan 

 

 

 

 
 
 

 

Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine.  

 

  

Périodes (Semaines, Jours) 
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Figure 2b : Performances de la détente verticale (cm) sans élan (DVSE) chez des volleyeurs 

avant, durant et après le mois de jeûne du Ramadan 

 

 
 

 
 

Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine.  

 
 

 

 

Figure 3 : Performances du saut en longueur sans élan (SLSE, cm) chez des volleyeurs 

avant, durant et après le mois de jeûne du Ramadan. 

 

 
 

Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine.  

 
 

Périodes (Semaines, Jours) 
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3. Performance des tests navette  

 

Test navette 20m x 6 (Shuttle test): Pas de changement significatif pendant les 15 premiers jours, 

une amélioration à la 3ème semaine suivie d’une baisse de la performance lors de la semaine 
suivante (4 S) P<0.05), par contre on observe, 10 jours après le Ramadan, une amélioration des 

performances par rapport à la fin du jeûne, mais les performances res tent plus élevées par rapport 
à la 1ère et 4ème semaine (Figure 4) (P<0.01 ; P<0.05), respectivement). 
 

Test de pompe : Aucunes variations durant le mois de Ramadan par rapport aux valeurs initiales, 
par contre les performances augmentent 10 jours après par rapport au niveau initial et à 1S et 4S 

(Figure 5) P<0.05). 
 
Test SUP (Nombre/30s) : La performance augmente à 1S, atteint les plus hautes valeurs à 2S, 

puis suit une phase de diminution par rapport à 2S (P<0.05) tout en restant plus élevée que le 
niveau initial durant les 15 derniers jours du Ramadan et 10 jours après (P<0.05), sans pour 

autant atteindre les valeurs initiales (Figure 6).  
 
 

 

 

 

 

 

Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine, 

* P<0.01 : différence statistiquement significative par rapport à T.A.  
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Figure 5 : Performances du test de pompe (n : nombre/30s) chez des volleyeurs avant, 

durant et après le mois de jeûne du Ramadan.  

 

 
 

 

Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine. 

 
 

Figure 6 : Performances du test SUP (nombre/30 s) chez des volleyeurs avant, durant et 

après le mois de jeûne du Ramadan.  

 
 
 

Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : semaine 
  

Périodes (Semaines, Jours) 

Périodes (Semaines, Jours) 



56 

 

Figure 7 : Performances du test 6-9-12-18 (s) chez des volleyeurs avant, durant et après le 

mois de jeûne du Ramadan. 

 

 
 

 
 

Figure 8 : Performances du test 9-3-6-3-9 (s) chez des volleyeurs avant, durant et après le 

mois de jeûne du Ramadan. 

 

. 

 
 
 

Figures 7, 8 : Valeurs moyennes SD. 10 jours avant (T.A) et après (10 j ap) le Ramadan. S : 
semaine.  

 
Performances du Test 6-9-12-18 (s) : Amélioration du temps d’exécution au cours de la première 
semaine du mois de Ramadan par rapport au niveau initial, s’ensuit une période de stabilisation 

qui persiste jusqu’à 10 J après. Le changement n’a lieu que durant la première semaine.  
 

 
Performances du test 9-3-6-3-9 (s) : Abaissement de la performance dès la première semaine, 
suivi d’un retour progressif vers les valeurs initiales, mais cette amélioration des performances 

Périodes (Semaines, Jours) 

Périodes (Semaines, Jours) 
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(P<0.01) est accompagné par une phase de stabilisation à partir de la 3ème jusqu’au 10ème   jour 
après la fin du Ramadan sans pour autant revenir au niveau initial.  
 

Figure 9 : Performances du test navette sur 300m (s) chez des volleyeurs avant, durant et 

après le mois de jeûne du Ramadan 

 

 
 

 

 
 

Figures 9 et 10 : Valeurs moyennes ±SD. S : semaine ; T.A et 10 j ap : 10 jours avant et après le 
mois de Ramadan, respectivement. 

 

Performances du test navette sur 300m : nous notons une diminution des performances dès la 1
ère

 
semaine (1 S-4 S), attestant d’une altération de la capacité d’endurance de vitesse 5p<0.01), avec 
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un pic à la fin de la 4ème semaine, puis on observe une amélioration par rapport au mois de 
Ramadan (P<0.05), suivie d’un retour à son niveau initial 10 jours après la fin du Ramadan. 
 

Performances du test de course en 7min : au cours du mois de Ramadan, il y a une amélioration 
par rapport au niveau initial, par contre après le jeûne, elle diminue en dessous du niveau des 

valeurs initiales (P<0.05 ; P<0.05). 
 

Discussion  

Notre étude a permis de montrer que le Ramadan a des effets non uniformes sur les diverses 
composantes de la capacité physique chez des sportifs performants. Il y a eu une amélioration 

des performances des tests 30m, 50m, 7min au cours du Ramadan avec leur rétablissement 10 
jours après le jeûne. Aucun effet appréciable au cours des premières semaines pour le sprint sur 

10m, le saut vertical avec élan, les pompes et le test navette 20m x 6. Par contre, les 
performances des tests navette sur 300 m et le saut en longueur sans élan diminuent entre 1-4ème 
et 1-2ème semaine, respectivement. Quant aux performances des tests 9-3-6-3-9, 6-9-12-18, saut 

vertical sans élan et SUP, ont globalement subi des modifications au début du jeûne puis se 
stabilisent relativement à partir de la 3ème semaine et 10 jours après.  

La baisse des performances du saut en longueur et le 300m navette au début du Ramadan peut-
être due à la baisse de l’intensité de l’entraînement en volley qui a été probablement non 
conforme au niveau habituel requis.  

Nos résultats sont en accord avec certains auteurs et en contradiction avec d’autres (Leiper et 
coll., 2008, Zerguini et coll., 2007, Stannard et coll., 2008, Chaouachi et coll., 2009, Chtourou et 

coll., 2011 ; Memari et coll., 2011 ; Waterhouse et coll., 2011, Aziz et coll., 2012). L’absence de 
variation appréciable des performances du sprint sur 10m est accord avec les données de 
Zerguini et coll. (2007).  

Par ailleurs, Chaouachi et coll. (2009) ayant exploré avant, au début, à la fin et 3 semaines après 
le Ramadan les réponses lors des sauts verticaux (SJ, CMJ) et multi sauts/30s, sprint sur 30m et 

test d’endurance (multi stage fitness test) chez des judokas n’ont observé de différence que pour 
le multi sauts/30s dont la puissance a diminué à la fin du Ramadan. Ces précédentes réponses 
sont accompagnées par une légère baisse de la masse corporelle et une augmentation du score de 

fatigue. Ces résultats qui tendent à montrer que les capacités aérobie et anaérobie n’ont pas été 
altérées par le jeûne sont en désaccord avec celles de Zerguini et coll. (2007). En effet, ces 

derniers ont montré une baisse des performances pour la vitesse sur 5m, 10m, 20m, la vitesse de 
dribble, l’agilité, et endurance lors du test de 12 min, et la plupart sont restés faible après la fin 
du Ramadan. Aziz et coll. (2012) suggèrent que les adaptations à un entraînement aérobie et 

anaérobie n’ont pas été compromises par quatre semaines de jeûne intermittent probablement 
parce que l’intensité globale de l’entraînement et l’apport nutritionnel ont été maintenus pendant 

toute la période du Ramadan. Quant à la baisse des performances observées dans notre étude 
après le Ramadan, cela peut être le fait d’une baisse de la charge d’entraînement, car après le 
Ramadan les athlètes ont tendance à diminuer leurs activités motrices.  

L’analyse des diverses études (Zerguini et coll., 2007, Chaouchi et coll., 2009a, 2009b, Aziz et 
coll., 2010 ; Stannard et coll., 2008 ; Memari et coll., 2011 ; Girard et Farooq, 2012) ne 

permettent pas de dégager une stratégie claire des effets du mois de jeûne d’autant plus 
qu’aucune étude n’est comparable à une autre. En effet, en plus de la diversité des protocoles 
adoptés par les chercheurs, les conditions climatiques sont différentes d’une année à une autre. 

De plus, Souissi et coll. (2007) ont mis en évidence au cours du Ramadan des interactions dues à 
l’effet temps sur les performances physiques au cours de la journée. Les données des précédentes 

études montrent que les tests ont été réalisés à des moments différents de la journée, rendant 
ainsi l’analyse des effets du Ramadan relativement complexe.  
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 Il est évident que le Ramadan impose une demande particulière chez les athlètes qui 
s’entraînent compte tenu du déficit dans l’apport alimentaire et des liquides, perturbation du 
sommeil, les entraînements retardés et leur rythme est modifié (BaHammam et coll., 2008). Tous 

ces éventuels changements ont probablement affecté le régime de travail chez les volleyeurs, 
induisant un abaissement de l’intensité des entraînements se traduisant par l’amélioration de 

l’endurance (test de 7 min) au détriment de l’endurance de vitesse (300m). Le Ramadan est 
connu pour être accompagné par une baisse du glycogène endogène, facteur possible responsable 
de la baisse des performances des tests 300 m et 20m x 6 tributaires de la glycolyse anaérobie. 

La détérioration des performances peut ne pas être le simple fait des perturbations métaboliques, 
car certains auteurs attribuent cela à un effet subjectif (Bigard et coll., 2008, Leiper et coll., 

2008). 
En conclusion : la diversité dans la tendance des modifications des performances physiques ne 
nous a pas permis de mettre en évidence clairement les effets positifs ou négatifs du jeûne.  

L’inversion des performances du test de 300m 10 jours après le Ramadan suggèrent que seule la 
capacité d’endurance de vitesse semble avoir été altérée par le jeûne. Quant aux augmentations 

observées pendant et au-delà du Ramadan, elles pourraient être d’avantage attribuées à la baisse 
de l’intensité et/ou du volume des entraînements qu’à ceux du jeûne. Il n’en demeure pas moins 
que certaines précautions doivent être prises par les sportifs pour bien se préparer à ce mois de 

restriction alimentaire afin de maintenir le niveau des activités sportives sans impact négatif sur 
l’état de santé. 
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7. État des lieux sur la réalisation de l’ECG chez les pratiquants de la musculation 

( Exemples chez les jeunes "Bodybuilding") 

Azzaz Yacine/ Houaoura  Mouloud 

Université Alger 3/ I.E.P.S  
    Résumé:  

     - l'objectif de cette étude est d'étudier les répercutions de la pratique de la musculation chez 
les amateurs du " Bodybuilding" sur leurs cœur et le non contrôle du l'ECG.  
  Depuis plus de dix ans une réflexion est menée concernant  la prévention des accidents 

cardiovasculaire  et notamment la mort subite du sportif;  ca de "Momo Benaziza  
(Bodybuilding)". La place de la réalisation systématique de l’électrocardiogramme (ECG) lors de 

la visite de non contre- indication à la pratique de la musculation " Bodybuilding" fait débat.  
  Afin de nourrir la réflexion, nous avons souhaité faire un état de lieux de la réalisation de l'ECG 
dans une  population de sportifs licenciés soumis à d'importantes contraintes cardio-vasculaires, 

du un entrainement de la musculation, les causes  sont dues le plus souvent à une mauvaise 
gestion de la charge d’entraînement notamment au niveau de l’accroissement qualitatif ou 

quantitatif, au niveau de la récupération, au niveau de l’exigence technique par rapport à son 
suivi par des Tests et ses acquis.  
Mots-clés:  pratique de la musculation "Bodybuilding", entrainement, test physique et contrôle 

électrocardiogramme (ECG). 
Etat  de la question 

    L'accumulation des séances d'entrainements quasi quotidiennes, dés le plus jeune âge nécessite 
de porter une attention particulière  à la charge de travail réalisée par les pratiquants et aux effets 
de cette charge d'entrainement. il devient alors judicieux d'identifier le travail réel des jeunes " 

Bodybuilding" inscrits dans une dynamique compétitive à long terme. Ceci, dans le but 
d'accorder un travail préventif et de suivi d'entrainement à des fins de performance, de santé et 

d'éthique sportive. 
  lors de la pratique d'un entrainement ou d'un exercice de musculation, on assiste généralement à 
une augmentation des concentrations sanguines (  ), de pression artériel (  ) et l'intensité du 

programme d'entrainement peut être déterminée par la fréquence cardiaque ciblé "Fcc" (  ); cette 
augmentation apparaissant être liée à l'intensité ,la durée et le type d'entrainement.  

 MATERIEL ET METHODE: 

    Un auto-questionnaire rétrospectif et anonyme, recensant les antécédents, facteurs de risques 
cardiovasculaires et la réalisation d’un ECG, a été proposé à un échantillon de 100 sujets 

masculins pratiquants  la musculation  de niveau national, licenciés de la Fédération Algériennes 
de Musculation, d'Haltérophilie et de Bodybuilding de 20 à 30 ans.  

 

     ANALYSE STATISTIQUE  

L’électrocardiogramme (ECG): 

     Dans le cœur, le sang s’écoule des veines vers les oreillettes, des oreillettes 
vers les ventricules et des ventricules vers les artères. Les phases mécaniques 

du cycle cardiaque correspondant à des modifications électriques bien précises 
qui peuvent être recueillies pour donner un tracé ECG.  
Le cycle cardiaque est le suivant : figure1. 

 La diastole : Le sang circule des oreilletttes vers les ventricules. Une 
contraction auriculaire termine le remplissage ventriculaire : C’est la fin de la 

diastole (phase qui se termine par l’onde P sur l’ECG).  
- la systole: l'excitation électrique du coeur atteint aloras les ventricules qui 

vont se contracter (ondes QRS sur l'ECG). le sang est éjecté hors du coeur vers 
l'aorte et l'artère pulmonère ( phase qui se termine par l'onde T).  
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voir figure.1 
 

 
 

 
 
 

 

                un E.C.G pour un cycle Cardiaque 

 

 

figure.1 

 

 

Résultats: 

 

Déclare n'avoir jamais rélisé un ECG 

 

 
 

figure.2 

 Parmi les 100 athlètes on retrouve les 50%  des  20-25 ans ( sujets répondeurs),  

 
Test physique spécifique 
 

 
figure.3 

 

RESULTATS : 
 Parmi les 100 Athlètes de 18-35 ans ( sujets répondeurs), plus du (73%) graphe 1. ont déclaré 
n’avoir jamais réalisé d’ECG (Fig.1) .  
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RESULTATS : 

Parmi les 100 Athlètes de 18-35 ans ( sujets répondeurs), plus du (43%) graphe 1. ont déclaré 
n'avoir jamais réalisé des tests physiques spécifiques (Fig.2). 

 
Fig.2 

DISCUSSION : La réalisation de l’ECG chez le sportif de 18 à 35 ans semble, en pratique, 
encore loin des recommandations. La prévalence est seulement de 43% dans notre population 
Athlètes pratiquants la musculation n'ayant subis des Tests physiques spécifiques. Cette 

réalisation ne semble pas être influencée par des facteurs tels que l’intensité de pratique ou les 
facteurs de risque cardiovasculaires.  

 
CONCLUSION :. La réalisation de l’ECG chez Athlètes de "Bodybuilding" ne semble pas 
répondre en pratique aux recommandations des conditions  savantes, afin de pratiqué cette 

discipline, en particulier lors de la délivrance de la première licence. Si les travaux en cours 
confirment l’utilité de l’ECG dans la prévention des maladies cardiovasculaires et surtout en 

précisent la fréquence cardiaque de toutes ses formes , tels que la: 
- Fréquence cardiaque de repos -  Fréquence cardiaque Maximale - Fréquence cardiaque de 
réserve 

- Fréquence cardiaque de récupération - Fréquence cardiaque Max th (âge) - Fréquence 
cardiaque 1 seuil 

- Fréquence cardiaque 2 seuil - Fréquence cardiaque zone cible.  
 que des réflexions devront être menées pour améliorer l’application de ces recommandations, 
par exemple en améliorant leur diffusion notamment auprès des médecins généralistes qui 

délivrent la plupart des certificats de non contre- indication, à la pratique de la musculation et en 
informant l’ensemble des entraineurs  impliqués dans cette perspectives à la préventions des 

maladies cardiovasculaires chez leurs athlètes en particuliers les "Bodybuilding". 
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