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 3جامعة الجزائر 

 والرياضيةمعهد التربية البدنية 
 

 

وتقنيات في ميدان علوم  والبحث العلميالتكوين العالي 

 البدني الرياضي النفعي النشاط

 في ضوء ظاهرة العولمة 

 وتحديات النظام الدولي الجديد وفق السياق االجتماعي  

 الثقافي المحلي

 علميمنهجية البحث ال ة متمحورة حولمقارب

 

 الخبير الدكتور األستاذ

 بن عكي محمد أكلي
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 تمهيد
 

طالما النشاط البدني الرياضي و السيما الذي يطغى عليه البعد ا لنفعي التربوي المتعدد 

األبعاد و األهداف، ال يمكن أن يمارس بدون مغزى أو معنى، باعتباره ال يشكل غاية 

 في حد ذاته.

 ي الرياضي مجرد وسيلة في خدمة النظام التربوي التعليم  و إذا كان النشاط البدن

و ذلك من خالل تشكيله للرأس المال البشري )الخام( ؛فإن   ذلك يؤدي بنا إلى 

اعتبار ظاهرة الثقافة البدنية والرياضية)أو باألحرى الترويضية بالمعنى الترفيهى 

ستجابة لمطال  نمو و التنافسى( من بين أنجع الوسائل و الفعالة، في عملية اال

 الفرد و المجتمع معا.

  مع العلم بأن النشاط البدني الرياضي سالح ذو حدين يحتمل النفع و الضرر أو

الصواب و الخطأ،لذلك ال يمكن ممارسته دون توفر الفهم الصحيح لمختلف 

أشكاله و محتوياته. و بالتالي عملية التحكم في مختلف محدداته و ضبطها من 

إلى تحقيق ما هو أسمى في العلم و المتمثل في التوقع بما يمكن أن  أجل التوصل

يحدث في المستقبل من تقدم أو تخلف يستلزم بالضرورة ادراك العالقة الجدلية 

القائمة فيما بين الوعي الحضاري و الوعي التربوي .بمعنى أخر ضرورة  

 اإلطالع على.

 

 رة العولمة .السيما من زاوية المنطق الذي يسود النظام الدولي الجديد و ظاه

التحديات المتعددة و المصيرية التي يفرضها على المجتمعات المعاصرة ، يجعلنا 

نفكر بتأمل و عمق في كافة الرهانات التي تسود التكوين العالي والبحث العلمي 

في ميدان علوم و تقنيات النشاط البدني الرياضي الذي يتمحور حول البعد 

اري، باعتباره يحتل المكانة المركزية المحركة والموجهة  النفعي  االستثم

لنشاطات الوسط التربوي التعليمي باعتباره المصنع المتخصص فى تشكيل 

  الخامة البشرية. 
 

  مع مراعاة بأن العالقة الجدلية القائمة فيما بين كل من منطق األلعاب األولمبية

 ولمة مجرد تأثر الكل بالجزء...؟الرياضية و منطق النظام الدولي الجديد أي الع

  و األهم من كل هذا و ذاك يكمن في ذلك النشاط البدني الرياضي الذي يمارس في

  أوساط المجتمعات المتخلفة و السائرة في طريق النمو بأشكال  وكيفيات ال تزال
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 concepts clefs de lالمفاهيم األساسية الواردة في البحث:-

approche  scientifique 

 
 

 تعناصر المدخال in put 

  نظام التكوين والبحث العلمي عملياتو المخرجات و.out put 

 القطبان المتطرفان للحقل المعرفي الجدلي deux pôles du champ 

dialectique de la connaissance 

  خالل الدعائم األساسية والثقافي مناإلنسان الطبيعي homme culture 

ou nature 

 علم استقصاء  للمضارب الفلسفية النقدية على ضوء االبستيمولوجية(

 la spéculation philosophique et critique de la المعرفة(

connaissance voire épistémologique  

  الليبيرالية  في وخصائصه المتجذرةطبيعة النظام الدولي الجديد

  nature du nouvel ordre international.الرأسماليةو

 معا والروحي البدنيبالمعنى    طبيعة النشاط البدني الرياضي النفعي 

nature de la pratique des a p s utilitaires 

  مواجهة تحديات ورهانات  والترفيهي فيالنشاط البدني الرياضي التنافسي

 A P S compétitives et récréatives العولمة واقتصاد السوق الحرة

face aux défis et enjeux de la mondialisation  

 انتقال أثار التدري  الرياضى من التربية الخاصة الى التربية العامة 

Transfert training dans la formation du citoyen 

  واالنسانية معاالصراع والتأزم النفسى المعاصرين: الفلسفة الوجودية 

 كم فى  الحركة والزمن  التنظيم العلمى للعمل و تقسيمه مقابل التح 

 المواءمة المهنية و االرقونومية و التحليل العلمى للعمل 

  وسائل اإلعالم الدولية ومقومات الشخصية الوطنية من منظور: الحرب

 النفسية و الروح المعنوية
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اكتساب المعارف التقنية و-          و تطبيقها                                     ممارسة المعارف-  

اختيار المعارف و التحقق منها-  

ايجاد الحلول للمشكلة-تغيير المعارف و إثراؤها                                                  -  

تعميق الفهم النظري و العملي-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ التصورات اإلجرائية                     فهم  المشكلة  نظريا                             

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم الحل البديل

 في ضوء السياق

 البنية المنهجية الوسيلية لتقنيات البحث البنية الذهنية و التصورية للمفاهيم النظرية

 الرأس المال الفكري العام  دليل

 ث العلميباحستاذ و الطال  اللال

 تمثل معرفي

 )فكري و تصوري( للموقف

 اإلشكالي

 تمثل منهجي

 )وسيلي و تقني(للموقف

 اإلشكالي

 معطيات معرفية

 للموقف اإلشكالي

 األولي

 حل ا جرائي)نسبي(

 للموقف اإلشكالي

 المتقدم

MODELE DE LUNKENBEIN 

D (1984/1985) 
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 القطبان المتطرفان المتحكمان

 في الحقل المعرفي الجدلي و اللذان يشكالن

المعنوية و المادية ةاإليديولوجيالخيارات   

 

من القضايا الكلية  انطالقا من الفكر المنطقي أى االستدالل أالستنتاجي التنازلي

و القواعد العامة المجردة من جهة مقابل االستدالل االستقرائي التصاعدي من 

القضايا الجزئية المشكلة لما هو محسوس و ملموس من جهة أخرى. نلتمس 

 بعملية اإلنتاج للمعرفة:  صالشكل التوضيحي الخا

 

 ي               الفكر التجريبيالفكرالدينى أو                            الفكر اإلنسان

 الميتافيزيقى                            الفلسفى و العلمي                   الوضعي

 

 

 التراث الثقافي االجتماعي

 

 اإلطار القانوني التأسيسي

 

 إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة

 

 مكانة الموارد البشرية من حيث:

 هالك معا.االستثمار و االست

 

 

 السياسة المتبعة في مجال التكوين و البحث العلمي من حيث:

 االنفتاح أو االنغالق على  علوم النشاط البدنى الرياضى النفعى
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 المفاهيم األساسية الدالة لمراحل وخطوات البحث العلمي:

 

 principaux déterminants de laالمعارف األربعة:

recherche scientifique  
 ( savoir se situer)              المعرفة التموقعية 

 (savoir connaitre)   المعرفة األساسية والتطبيقية 

     (savoir faire)المعرفة الوسيلية المنهجية

 (savoir être)المعرفة المحققة للذات اإلنسانية 
Voire également, phénomène d’acculturation et de 

déculturation (négatifs) face au phénomène 

transculturel (positif)    

 تشمل: المعرفة االولى القاعدية
 البعد الحضاري العقائدي أو الوضعي 

 البعد التأويلي للفكر الفلسفي أو الديني 

 البعد التأسيسي أو القانوني المنسجم مع الواقع 

 تشمل:المعرفة الثانية العلمية األساسية والتطبيقية 
 نظريات والمذاه  والمدارس الفلسفية للفكر اإلنسانيال 

 المعارف التطبيقية حس  التخصصات المهنية والنفعية 

 تشمل:المعرفة الثالثة الوسيلية والمنهجية 

 التيارات الفسلفية للتفكير العلمي 

 و النسقية-التحليلية-المقاربات العلمية )الشمولية 
 (االستراتيجية أو التنموية

 وتقنياته والمعالجة اإلحصائية للبيانات مناهج البحث 

 تشمل:لتحقيق الذات الحضارية  الرابعةالمعرفة 
 األصالة و المعاصرة(المعرفة التنموية الدائمة والشاملة ألبعاد الهوية( 

 المعرفة التجارية الوقائية من االنصهار في الغير أو االنقراض 

  المعرفة المبررة للمعنى الوجودي لإلنسان 
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 تتمحور حول:فإنها  بررات المعارف األربعةمأما 

العالقة الجدلية النفعية القائمة فيما بين الوعي التربوي  

المتمثل في القضايا الجزئية الميدانية المرهونة بشكل 

بمدى توفر ذلك البعد الحضاري المتمثل في و حتمي

اإليديولوجي بالمعنى  االنتماء العقائدي بالمعنى الديني أو

.)بمعنى أخر هناك أربعة مصادر يوضعزيقي أو الالميتافي

 -ةالمعرفة العلمي –لإلنتاج المعرفي وهي:الفكر الفلسفي 

المال  والرأس الثروات الطبيعية ألتشريعيةالقوانين 

 .البشري

 بين: المعرفة األساسية والتطبيقية مقارنة              
 

 

 

 

   المنافسة الشديدة و المتعددة.-

  لرفيع المستوى و الجودة.األداء ا-

  التنظيم العلمي للعمل)النشاط(.-

 التكييف النشاط للعامل أو الرياضي-

 توجيه و االنتقاء الرياضي أو المهني-

 التدريب و الممارسة الدقيقة للنشاط-

 تجنب األخطاء و التبذير في الطاقة-

   الدوافع المادية و المعنوية-

 سيالروح المعنوية و اإلعداد النف-

    السلوك اآللي المنضبط-

 السلوك اإلبتكاري في المواقف الحرجة-

 التكيف السريع مع األحداث المتغيرة-

    التوقعات المستقبلية-

 فهم الموقف و التحكم في الظاهرة -

ط البدني الرياضي ميدان النشا

 التنافسي

 ميدان العولمة و السوق الحرة
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 النفعيالبدني الرياضي  طا لنشامظاهر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النخبوي وفق  النشاط البدني التنافسي

  thanatos et douleurمبدأاأللم

وفق مبدأ  الترويحي الترفيهي النشاط البدني

  éros et plaisirةالمتع

 األلعاب  الرياضية الفيدارالية-

مقيدة و منظمة وفق قوانين و معايير  

 واضحة

البدنية و التعرض  ةو المعانا مالسمبدأ  

 للخطر

التعب العصبي و التأزم النفسي نتيجة  

 الكبت و التوتر النفسي

ل الشاق و االلتزام التفاني في العم 

 بمبدأ الواقع

 التسامي بالمثل العليا و التضحية  

 من أجلها

تنمية القدرة على تنمية المردود  

 الرياضي

 التقيد بتنفيذ البرنماج.. 

 .إلخ 

 

    

 األلعاب الرياضية الحرة و التقليدية-

 تلبية الطبيعة الفطرية للحركة البدنية 

الترفيه و المتعة المباشرة المساعدة  

 على التنفيس على الهموم

تلبية االستعدادات و االهتمامات   

 النفسية

تحرير الفرد من الحواجز النفسية     

 التي تحول دون تحقيق التفكير 

 االبتكار 

تنمية المردود الشخصي و  

 االجتماعي بشكل غير مباشر

 غياب المجازفة و المخاطرة 
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 :األعباء النفسية المشتركة فيما بين
 

 

 

 

 

 المنافسة الحادة و الشديدة التي تتجاوز عتبة االنهيار و االستنزاف -

-  
 زعزعة مستمرة لآلمن و االستقرار لدى المشرف و المنفذ. -

-  

 تقلبات الحالة النفسية و المعنوية نتيجة الفشل و النجاح -

-  

 في حالة فشل المغامرة و المجازفة و التعرض للخطر -

-  

 اء و االنطفاء أو االنقراضفي حالة الفشل الميل لالنطو -

-  

 في حالة الفشل يتعطل النمو السليم و السوي -

-  

 التطور التكنولوجي و الفني يولد األزمات النفسية -

-  

 التنافس المرير يزيد في طموح المثالي -

-  

 والتع  العصبى او النفسى تنتشر األمراض النفسية الجسدية -

-  

 فع األولية األساسيةيصاب األفراد في حالة البطالة في الكثير من الدوا -

-  

قل العالقات اإلنسانية و االنسجام االجتماعي ،نتيجة طغيان الذاتية ت -

 المدعمة بالبقاء لألقوى و األكثر تحايل.

-  

 الحر نظام العولمة و االقتصاد النشاط البدني الرياضي التنافسي
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في حالة فقدان و  في حالة الخوف و القلق الشديد يظهر الميل للتخري  -

األمل يسيطر على سلوك األفراد تفشي الغش و الرشوة و مختلف 

 السلبية المنحرفة. تالسلوكيا

تكامل التدري  الرياضي الشاق و التنافسي مع النشاط البدني 

جهة تحديات النظام الدولي االرياضي الحر و الترفيهي في مو

 الجديد و االستجابة لمطال  السياق االجتماعي الثقافي المحلي.
 

 

 النشاط الرياضي الترويحي النشاط الرياضي التنافسي 

 خالل: تنمية الشخصية من

 تدعيم القوة البدنية -

 تدعيم الصحة العقلية-

 تدعيم التوافق النفسي االجتماعي-

 تدعيم الوقاية من األمراض البدنية-

 تدعيم قيم العمل الرفيع المستوى و-

 العادات المرغوب فيها. 

 

 تنمية الشخصية من خالل:

 تمكين الفرد من االسترخاء-

 نفسية تمكين الفرد من استرجاع الطاقة ال-

 تمكين الفرد من إشباع الدوافع الذاتية-

 )الجوهرية المعنوية و العضوية( 

 

 

 

 

 

 


